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بکمی   بدانید : رمان فوریو ارهدر
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تلگرام کانال

 پروا یسکوت بنام رمان : 
 وکاربر رمان فوری (یاسی) یا. کالنترنویسنده : 

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Romankhone@و  Roman4u@کانال تلگرام : 

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است



 

 پروا یسکوت ب
 

 (یاسی) یا. کالنتر

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 پروا یسکوت ب

 یباسمه تعال
 

 :مقدمه
 کند، شنا کم عمق در که بود آن از تر قیعم روحش که یکرد دایپ را یکس یوقت
 ...نباش چشمانش بغض یبرا یلیدل

 ...شنک گند به را داشتن دوست ست،ین معلوم دلت با فتیتکل هنوز یوقت
 شتکستتنش تاوان که استت  مادشاعت ماند، یم تیبرا یآدم از که یزیچ تنها

 از کندیم زارتیب نبودنش حسرت که! دلت و جان در ماند یم و خوره شود یم
 که ییاو ماند  که ییاو آمد، که ییاو... او از ریغ یها داشتتتن دوستتت تمام
 ...!خود از اش یراند
**** 

 او نام به
 

  ش،یمهربون به بستم لیدخ دلمو شبه سه
 ...بندازه نگاه هی دیشا که
 ...کنه روونم یخال که اومدم پر دل با
 به زدن گند چطور که اوردمین روم به نزدم، ناله ومد،ین در صتتتدام که رو یمن

 ! م دخترونه یباورا و اعتقاد و یزندگ
 ...بهت زدم زل نجامیا االن
 ست؟؟؟ین همه به حواست مگه
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 یقتو یدید که تو نداشتتتمش، و داشتتتنش واستته کردم دل دل یوقت یبود که تو
 ...شدیم دینبا کهیاون شد و خواست و خواستم

 ...شهینم کم سرم از ت هیسا و یمهربون که تو
 حاال؟؟؟ چرا

 نیربزرگت و بخوابم تونمیم شتت  که حاال ستتت،ین یکستت بند نفستتم که حاال
 ...ماجراست پر یدانشجوها با اومدن کنار فقط م دغدغه

 !مترسیم امتحانات از یدونیم که تو کنم،خدایم یزندگ مویزندگ دارم که حاال
 چرا؟؟ حاال...هستم االن که ینیا بشم که دمیجنگ ایدن و دلم و خودم با

 ....بشکنه نذاشتم یول گلوم، تو خار شد م ساله چند بغض
 ...یکن روپام نباریا یتونینم که! برهیم آب اتویدن که خدا، بشکنم نذار

 
 بگو یزیچ هی شما آقا

 ؟؟؟یچ من پس یشد آهو ضامن
 شه؟؟؟ عذاب نیا الیخیب خدا که شه دلم ضامن ادیب یک

 یاتفاق که... خوابم بگه که نشتتون هی واستته زنهیم دو دو دردم پر نگاه روزه ستته
 ...فتهینم و فتادهین

 لمث و کردم کج امنت حرم ستتمت میزندگ همه رمویمستت اعتقاد یب و اعتقاد با
 ...مامروز واسه نشه درد روزمید که بهت دمیچسب کوآال

 هک نکش ضامنشو خدا آرومم، یزندگ وسط افتاده نارنجک یسالگ یس مرز تو
 ...شدن بلند باز و افتادن واسه ندارم نا گهید

 ...گوشم تو کردن زمزمه رو یاعلی و دستم گرفتن واسه ستین یکس که
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 و  ش باز ینیبب نکهیا به ادین دلت گهید کاش خودم، تو شده جمع من ی همه
 ...شدهن بلند خلوتمم تو صدام که یمن....شکسته ینیچ زدن بند بشه کارم روز
 تو با شتتهیهم حالم... مهرت به دمیم دل و اتیدن از برمیم ام،یم نجایا وقت هر

 هام خاطره باغ کوچه دربدر من و بمونه مشتتکل هنوز مشتتکلم اگه یحت خوبه
 ! قبر نبش به کنن وادارم هات بنده و شم

 ندچ. دنینبار و شدن یابر که بس شدن ستهخ که چشمام یرو کشمیم دست
 ...نبارن ایدن نیا یآدما واسه نبارن، ایدن واسه دادم ادشونی ساله

. بدم باد به مو یهستتت همه و بذارم کج پا ترستتمیم که نکن امتحان اعتقادمو
 ... اشهنب ریدلگ رفتنم هوی نیا از که بگم بهش یچ دونمینم فکر، نهمهیا وسط
شه دل دو دلم که شده آف روزه سه میگوش سه ن ضش، ترکوندن وا  مامان که بغ
 ...!روزامو اون بد حال ارهین روم به و نشنوه ناشادمو یصدا

 بخواد؟؟؟ ازت بغلشو دلم االن بده یلیخ
 فسن و پاهاشون رو میبذار سر خجالت یب که میمون ینم یبچگ تو که شهیهم

 ...کترهیکوچ دالشون بزرگترا یگاه نفساشون، با میبکش
 ...ومدین در صدام و اومد درد رو درد یوقت یبود تو نمیتر محرم کسم، همه

 ! قسم تیبزرگ به دمیم وا برسه استخونم به کارد اگه ندفعهیا
ض تو شت بغض یه که زخم، رو زنیبر نمک یه که نباش یرا ش بغض پ  نهیب
 ...صدام شهر تو

 چرا؟ یدونیم که تو آدما، از رمیدلگ
 ...یدونیم
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 رمکا یم لبخند و چشمام ی خونه تو دارم دالشون،غم به پاشمیم مهر و رمیدلگ
 ...ذارمشونینم تنها و تنهام لباشون  رو
 یمونه حرفم یول شتتکنمیم خودم فتهیب پاش اگه که قوله، قولم یدونیم که تو
سط، ذارمیم ندارمو و دار و یزندگ همه که...آوردم زبونم رو که مونه یم  فقط و

 ...!ختنایر خودم تو و نزدن دم و شکستن از بترسم نذار و باش کنارم تو
 بنده یتمصلح یدناینرس از زارمیب که بمونم دنیرس نیهم تو بذار تو، به دمیرس

 !هات
 

شن رو یگوش  نماو یحت که سوخت بهاره یبرا دلم ،...دنیرس امایپ و کردم رو
 ...من قانون و دیق یب جنون نیا یخمار تو موند

 همه و کس همه از دنیبر هوی و آرومم ایدن ایدن یگاه من چرا دونهینم اونم که
 ...زمیگر مردم و قراریب دل نیا ی چاره شهیم جا
 به ینجمپ و ینگران به ستتوم امیپ تو بود  یرفت چرا و ییکجا کردم، باز رو یاول

 مخت دیتهد به دونستتتمیم چون نخوندم حایترج رو هیبق! بود دهیرستت فحش
 ...شهیم
 

ستم شمم یوقت دیلرز د شتمش قال که یاون امیپ به خورد چ  راه نامهبر یب و گذا
 ... افتادم
 !مرام یب: بود کلمه هی فقط کردم بازش
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 اشک ومدم،یبرم پستتش از که بود یکار نیتر عاقالنه رفتن دونستتتیم کاش
 دل نه و یباشتت هیبق فکر به پشتتتش اگر که ستتتین بد رفتنا ی همه دونستتتیم

 ...خودت خودخواه
 رد یرو تنها و تک که ییها لحظه ی همه از گفت و زد حرف شتتتدیم کاش

 هب  یدیستتف به یدیرستت االن و یدیپوشتت شتتونو اهیستت و یختیر خاک پاشتتون
 ...نیقی
 و زار هب نزنه گند و ارهیب بار به تجربه واستتت دیبا فقط گذشتتته کردن رو و ریز

 ...امروزت یزندگ
 کرده رشتد و زیر یمحبتا نید ریز نرم فردا پسون تا یکس محبت به نبستم دل

 ... شون نکرده و
ستگو توجه نیا ست،ین یگرفتن دیند که گرفت دهیناد شدینم آدمو نیا یول  یاب
 ست؟؟؟ین هست، که محبت سر از عادت اما ستین

 شویدلخور تاینها و کرد قانع یادب درمون و درست جمله تا دو با شهیم رو بهاره
 ور نقلم کرد  رفع ستترآشتتپز مخصتتو  شتتام هی تنگش و لبخند و یمهربون با
 ...دونمینم اونو یول کرد نرم محبت با شهیم
 

 زم،یرانگب سوال و لیدل یب ظاهر به ینبودنا به باشه قانع و نپرسه ازم اونم کاش
 ...جوابم یب سوال خودم من که
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سه یحت بود مهم حالم کاش خدا  به حالمو... آدمت اردیلیم نهمهیا از نفر هی وا
 چشتتم نخوام که دلم، رو نمونه افستتوس گهید که کردم ستتنجاق مهربونت نگاه

 زیلبر امروز که ستترم، به بکشتته محبت دستتت یکی منت ستتر از بلکه بدوزم
 ...تو ریغ از ازین یب و توام محبت

 ...دلم مظلومه کمی فقط دلم، داره درد کمی فقط
 ش  مشق ازشون و کنم مرور المثالتو ضرب تموم بار صد یروز بودم حاضر

 ...غضب شدینم شون یکی یول شون، همه کردن بر از به یکن همیتنب و سمیبنو
 

 ضرب نیا اصال کاش که...! نه آدمت به آدمت اما دیرسیم کوه به کوه کاش که
 .آدمت دنید واسه تنم رهینگ لرز من که بود ینم المثلت

 به یردک دلگرمم که ییها هیثان تموم حرمت به باشه، خودت یگرو دلم دست
 ...من ینموندنا تنها و خودت یبودنا

 ...نباخت و ساخت و رفت دیبا برگشت، رو اومده راه نیا دیبا
 ...دیبا

**** 
 

 ...خط سر نقطه
 

 ...شد تموم باالخره
ش حر  با همراه قیعم نفس هی شت به نگاه هی دوباره و دمیک  م،انداخت سرم پ

 ...!کارم محل به
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 یتنگ نفس نیا با دوارمیام ره،یم یاسک مخم رو االن از گرمش و یشرج یهوا
 .نشم تیاذ نجایا دارم که یکم

صطفو دکتر الحق ص یلیخ یم شت، یدرک قابل ریغ تیشخ  بهم خدا فقط دا
ستمرار نوع از اونم بده صبر س  ی واژه. کنم تحملش بتونم که ش،یا  قایقد نچ

 ...!بس و بود مملکت دکتر نیا تن قاب و برازنده
 

شتم شگاه یورود در به دا سیم دان  بودم کردن اختالط حال در خودم با و دمیر
 .شد بلند میگوش یصدا که

ست شتم،رو و فمیک تو انداختم د سم صفحه بردا  میدگزن موجود نیمهربونتر ا
 .بود افتاده

 
 :کردم وصلش

 جان مامان سالم_ 
 مامان؟ یخوب جان مهتاب سالم_ 
 خوبن؟ همه ها بچه ؟یخوب شما یمرس خوبم_ 
 ؟یداد انجام کاراتو شم، فدات خوبن_ 
 
 .دادم آدرس و شدم سوار زد،یم بوق داشت که یتاکس واسه گرفتم باال دستمو 

 
 :دادم هم مامانو جواب همزمان
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 ا،ستتر استتتاد برم بعدش بخورم یزیچ هی رونیب اومدم شتتد تموم االن تازه آره_ 
 .دارم ازین که یلیوسا دیخر برم عصر و کنم استراحت کمی

 دتخو واسه بذار وقت نکن یتنبل رون،یب یغذا با ینش ضیمر جان مهتاب_ 
 .ستین خاله خونه اونجا کن یآشپز

 
 ....نگران: بود نیهم عمرش تموم ی واژه نیتر مترادف

 
 ییزایچ هی خودم فردا از یول ستین یآشپز حس و م خسته امروز فقط چشم_ 

 چطوره؟ عمه اریکام نباش، من نگران. خورمیم کنمیم هم سر
 
ها استتم آوردن با دیبا حث بادومش مغز ی نوه تن ها کردم،یم عوض رو ب  تن

 یفستتقل یالیگودز اون خرج کجای شتتو مادرانه محبت کل مامان که هیموجود
 !نشبود مدار استیس اسیق در کنهیم یبرابر لیچرچ با من بنظر که کنهیم
 
به_  یتکون ونهخ تازه کنمیم احستتتاس که ختهیر بهم یطور رو خونه کل خو

 .کردم
 

 ردنب دل اریکام کنم، حس مامانو ذوق و لبخند تونستتتمیم زدنش حرف یالبال
 .بود بلد خوب مادربزرگشو واسه کردن یدلبر و
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به، که خداروشتتکر_  لده هم یا گهید کار ختنیر هم به ریغ مگه خو  اون ب
 م؟یرج طانیش
 .منه دل ی وهیم م نوه مهتاب، نگو_ 
 ایبال هک یشتترط به البته ا،یبال گزند از کنه حفظش برات ودل ی وهیم نیا خدا_ 
 به کردم اضافه نمیا دلم تو... بمونن امان در اون شر از هم یعیطب یرخدادها و

 !!یزک گفته یسونام و گردباد
 خبر؟ چه گهید

 .دیخر رفته سارا منه شیپ اریکام که فعال جان، مامان تیسالمت_ 
 

 عوض رو لحنش شیتغار ته غم شد ردارخب شصتم و شد ناراحت کمی لحنش
 .کرد

 
 نوزه شتتهیم تیاذ یکل م بچه گرفت تماس هی تلفن کارت با شتت ید مهردادم_
 .کنار به شمیسرباز اصل گذشته کماهی

 االن بعدشتتم برگرده، شتته مرد بذار ستتتین که خاله خونه یستترباز من زیعز_ 
 .گذرهیم زود هشاءالل ان ،یآموزش راحتن یکل ستین کمون و ریت عهد گهید

 کجاست؟ مهبان
 .مادر کارشه سر معمول طبق_ 
 .خوبه_ 
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 داره نگه گفتم راننده به و رستوران کیش یتابلو به خورد چشمام
 
 باهام؟ یندار یکار دم،یرس من جان مامان_ 
 

 کردم دعا دعا فقط رستتتوران، ستتمت رفتم و کردم حستتاب رو یتاکستت پول
 .نباشن ییایدر همه غذاهاش

 
ست باش خودت مواظ  نکنم تکرار فقط زمیزع نه -  خوراکت و خورد به حوا

 باشه
 .نرو رونیب ادیز نکنه تتیاذ اونجا یهوا

 
 و یبد گوش مامان یحرفا به ممتد ستتکوت در دهیم دستتتور عقل وقتا نجوریا

شم هی به تهش شدار چ  دادنت گوش حرف بخاطر مامان هم که یکن ختمش ک
 !موقوف یتنبل که یبزن نگرتل خودت به هم و باشه خوش دلش

 
  مواظبم، چشم_ 

 ستتالم همه به باشتته، خودت به حواستتت شتتتریب نباش اون و نیا نگران شتتمام
 .ب*ب*و*س* هم رو ناسوریدا اون برسون

 ؟یگیم بچه اون به همش راهیب و راه و یگرفت دهنت تو هیچ نیا_
 .کنه حفظت خدا زم یعز برو باشه نییشماها دمیام همه
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 ...کنم یخداحافظ ندارم وسد چوقتیه
 

شکر ستوران یمنو خدارو شت، چلوکباب ر  یحرفا یرو فکرم خوردن نیح دا
 ...بود شنهادشیپ و بهاره

ستمینم سمنی ی همخونه برم و بدم گوش حرفش به دون ستا نیهم ای شم ا  دا
 ؟...بمونم سرا

ستقل ی خونه طرف هی از شتن م شت یخوب حس دا  دادیم قلقلک رو دلم و دا
سمنی طرف اون از اما  نایب دنشید ش خانواده دیشا ست،ین تنها شهیهم که ا

 ...شیجهاز سر و سرخرمن لولو شمیم اونوقت
 

 کوتاه المس هی. برگشتم ادهیپ یپا با رو ریمس کل  غذا، پول کردن حساب از بعد
 ... استادسرا سمت رفتم و دادم نگهبان به
تا دیکل  باال، رفتم منم بود باز یورود در مان آوردم در فمیک تو از قوا  رد همز

 .دیرس گوشم به سالم هی یصدا و شد باز ییروبرو اتاق
 
 . دادم سالم جواب و عق  برگشتم کامل ادب رسم به
  خانوم؟ نیخوب_ 
 
 :کردم نگاه بهش دوستانه لبخند هی با
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 ...ممنونم هستم، یاکبر_ 
 
 :داد ادامه که کنم باز رو اتاق در و برگردم خواستمیم

ستاد شما_  ست مدعو ا  روهگ کدوم با تون یهمکار و  شاءالله؟ ان ثابت ای نیه
  بود؟ خواهد

 
  یتو چون دادمیم جواب متانت با منم بالطبع تواضتتع، با اما زدیم حرف یجد

 .نبود همکار هی با ساده ییآشنا و یکنجکاو هی جز یزیچ نگاهش
 
 نمکیم یهمکار یشناس نیزم گروه با... شاءالله ان هستم ثابت دالورودیجد_ 
 ...کردم حرفم یچاشن یلبخند ادامه، در و

شبختم_  ش موفق دوارمیام  خانوم، سرکار خو ستم یاریشهر بنده.  نیبا  و ه
 .هست کیژئوتکن تخصصم

 ... تون ییآشنا از شدم خوشحال_ 
 
 .اتاقم در سمت برگشتم و گفتم اجازه با هی

 . دار نگه خدا  کنم،یم خواهش_ 
 
 .رفت نییپا ها پله از مآرو و
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 هوا یب چستتبهیم وقتا یگاه  بود، مناستت  من یبرا اما نبود بزرگ ادیز اتاقش
 اساتلب شدن چروک بابت یدلنگران چیه بدون و تخت یرو یکن پرت خودتو
 ....یبخواب یریبگ تخت

 خی آب  کرد  تازه ینفستت هی و حموم تو دیپر روز هر دیبا  هوا، نیا حستتاب با
 وکوچول دوش هی صتتبحانه قبل صتتب  هر دیبا ر به ر که یمن واستته اونم باشتته

 ... رمیبگ
 تا تابه چشتتمام  شتتدم، ولو تخت یرو مانتو همون با و کردم باز موهامو فقط
 . دمینخواب شبه دو بود شده

 لنتهیسا هشیهم شد، بلند یگوش امکیپ گند یصدا که دمیخوابیم داشتم کم کم
 ...گذاشتم ازب صداشو کارم بخاطر فقط امروز

 و  زدم، چنگ نیزم کف م شتتتده ولو فیک بند به و شتتتدم زیخ مین زدن غر با
 .کردم دایپ رو یگوش

ش امیپ صفحه سم کردم، باز رو یگو شمک بهاره ا شته  زد یم چ  بهشن بود نو
 ! شتمیپ

مدن با هوی  بود، نیهم شتتتهیهم  زتیستتورپرا بودنش خود ستتر دعوت و او
 ...کردیم

**** 
 

 افتاد ادمی کردم یستتنج تیموقع کمی بود، کیتار جا همه دشتت باز چشتتمام
 .افتاده بالش کنار دمید که یگوش دنبال بر و دور انداختم دست.  کجام
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 ی وشهگ ساعت دنید با هوی کردم روشن شو صفحه بسته یکی و باز چشم هی با
 ...! شد باز حد نیآخر تا و شد تا چهار چشمام صفحه

 !!!! بود ش  7 و بودم دهیخواب تساع 4 لیتکم شد ینم باورم
 برخ بهش بود رفته ادمی  بود، استتمنی از که داشتتتم هم رفته دستتت از تماس هی

 . بدم اومدنمو
ستم، تخت یرو و دادم کمرم به قوس و کش هی ش ست هی با موهامو  ن  جمع د

صال ی دکمه. م شونه یرو ختمیر و کردم  سه از بعد  کردم، لمس رو تماس ات
 . شد بلند سمنای یصدا بوق

 هم اب شتت  نجایا یایب بگم گرفتم تماس  زم؟یعز یخوب جان مهتاب ستتالم_ 
 . میباش

 
 . ودب بهاره هیشب قایدق رفتارش نیا  نشست  لبم رو شیمهربون از یلبخند

 
س زمیعز سالم_  ستش.  ندادم خبر که م شرمنده خوبم یمر سته انقدر را  خ

  .بودم اونجا حاال نیهم تا یباق ارید رفتم  بالش، یرو رفت سرم که بودم
شمنت زمیعز یدار حق: گفت صداش تو ی خنده با_   یجا منم  شرمنده  د
 برام ییان داشتم مصاحبت قهیعت ییایموم گروه ریمد اون با ساعت هی و بودم تو
 . موند ینم

 توقع تاز نکهیا با.  تنهام منم  نجا،یا ایب پاشتتو بپوش لباس ستتتتین رید االنم
 استادسرا نه!  خانوم یباش نجایا لتیوسا با اول همون زا داشتم
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مدهین یکل هم ینجوریهم_  هت و مت ب  کمی امشتتت   زم یعز بودم داده زح
 . زنمیم سر بهت ظهر یهست فردا اگه اما بدم انجام دیبا که دارم دیخر
 منم نشتتتده شتتروع کامل ترم که هنوز  بود  رحمت ش همه نبود یزحمت_ 

 . رونیب میریم هم عصرش  منتظرتم  فردا جان ابمهت باشه  کارم،یب
 ...زمیعز فردا تا پس  حتما،_ 
 

ست به آب هی شدم پا  تماس، از بعد  و چمدون سراغ رفتم.  زدم صورتم و د
 نجایا یهوا مناستت  که داشتتتم خنک ینخ ی بهاره لباس هی  لباس  انتخاب

 . بود
 ابلق نییپا پلک یرو چشتتم خط هی دنیکشتت با که بود کرده پف کمی چشتتمام

 زدم ولپ فیک و یگوش برداشتن با و دمیپوش هم رو میعرب چادر. شد تر تحمل
 ... رونیب

 
  ها  مغازه کردن نییپا و باال ستتتاعت دو از بعد و خوردم فالفل چیستتتاندو هی

 ...استادسرا برگشتم و گرفتم مو یضرور لیوسا
 به دادن گوش اب من یزندگ تموم  کردم، روشتتن رو تاپ لپ و زدم مستتواک

 ........ یروزا هم  خوب  یروزا هم...  گذشته کیموز
 کیوزم هی کردن دایپ واسه میگوش و تاپ لپ یتو دیکشیم سرک شهیهم بهاره
 ای آروم و یسنت یها پوشه به دیرسیم ها زده حسرت مثل اما *ی *ق*ر شاد
 .میمال پاپ
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.... مبودن آروم یادیز به  کرده  عادت رفتارام تموم به رفاقت سال نهمهیا از بعد
.... میرظاه بودن خونسرد به....  میپوست ریز یبودنا شاد به....  بودنم مغرور به
 ... نکردنام دل درد به...  ندادنام نشون احساسات به

ست شت از بعد ما بودن هم با نیا دیشا و بود مقابلم ی نقطه در  همه نیا گذ
 .بود مخالف قط  جذب قانون ی کننده ثابت سال
 تهگذاش سر پشت هم کنار رو بد و خوب یروزا تموم سال، ده قدمت با یرفاقت

 ... میبود
 اون فقط و فقط همدمم تنها و خودمه یبرا من خلوت دونستتتیم هم بهاره اما

 .ریوالغ  هیباالسر
**** 

 
سمنی همراه  بهاره، اومدن تا روز سه دو نیا یتو ساژها کل ا  سر رو بندر یپا

 .بودم زده
 یخاصتت کتاب حستتاب کردن دیخر واستته چوقتیه اما شتتدم ادهیپ یستتابح

شتم  سم شهیهم فقط ندا شته یاونقدر بود حوا شم دا  نیدترب یتو بتونم که با
 .م خانواده  یج نه کنم خودم  یج تو دست هم طیشرا

سر با ست نین سمنی دو سرش و ا شنا هم هم  رو یحیتفر ی برنامه و شدم آ
 وششگ به من از که یخبر هر دنیشن با چون ادیب رهبها که یوقت به کردم موکول

مکیپ هی د،یرستتیم مدیم دستتتم فحش یمحتوا با ا  خوش اون بدون که!!  و
 .مینگذرون
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 درآر حر  ناجور یگاه که طنتاشیشتت تموم وجود با  داشتتتم، دوستتش واقعا
 .بود نیریش و یداشتن دوست تیغا به اما شدیم

ستمیم بود مدتها که یکار سراغ رفتم امروزم صب  ش و بدم انجامش خوا  تپ
 چیه بدون من و کردن موافقت یوقت شتتدم خوب حس از پر  نداختم یم گوش

 کشتت که بود میزندگ یانتخابا نیبهتر جزو. زدم انتخاب به دستتت  ،یمنظور
 ... نبود پشتش یمونیپش نداشتم

 
 ساعت اعالم یبرا شنبه خواستیم و بود گرفته تماس باهام هم یمصطفو دکتر

شت  گروه، دفتر برم ترم نیا دروس یها ساس تلفنم پ ض با کردمیم اح  یتیانار
 قبول یعلم ئتیه شتتو خواهرزاده که نبودم من مقصتتر  زد یم حرف یخاصتت
 رگروهیمد یمراد دکتر یبانیپشت و مدارک لیتحو و مصاحبه از بعد من و نکردن
 ! بودم؟  شدم، قبول  معدن،

 
 شدینم ازب پام چوقتیه دیشا  نبود  اسمنی غیدر یب کمک و بهاره یریگیپ اگه
 ...دور یکم یروزا ادآوری و بود ساز خاطره دهیند که یشهر به
 ماا خواد،یم یعلم ئتیه شتهر نیا دیشتن یوقت بود دیترد مامان یچشتما یتو

 و زدن یدست هی با کرد خفه نطفه یتو رو دهینکش شیپ یها بحث ی همه بهاره
 !خودم از خبر یب اونم مدارکم ارسال

 ... شنهادیپ یکل با دادیم تزم تازه  بود  استاد یچ همه رفتن کش یتو
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 و بودم شتتتده ماتش فقط داد بهم رو مصتتتاحبه به دعوت و موافقت خبر یوقت
 !ومدینم باال و بود هنگ یکم  شده، وارد اطالعات پردازش حال در مغزم

 نمکینم عوضتتش ابودن خوب تموم با که منه ی گرفته ادی تازه هنر بودن یقو
 ... دادم یزندگ واسش چون

 برحستت ... هیحاشتت و انتظار یب آدماستتت امروز یایمهربون ی بدرقه لبخندم
 بندمب چشتتم و باشتتم خوب گرفتم ادی  م،یزندگ کل غرور پر کوه اون از فیتلک
 هر ذات که باور نیا به باشتتم داشتتته دیام و ینگاه هر به ندم دل و یبد رو

 ...باشه شده بد ظاهر به اگر یحت  خوبه  یانسان
شت اون نبودن ضعفم نقطه تنها  و روزا ی همه محکم کوه و مهربون شهیهم پ

 ... چشمام به نشسته و شده خار نبودنش  که  هامه لحظه
 . بود کاش که
 ..... کاش که

 ...شدم بلد رفتنش با  ،...نبودم بلد خوردن حسرت
**** 

 
سام شو یوقت زا بهاره، یصدا و سر با گرفتم سر شته پا  بند هی  خونه  یتو گذا

 من بدون چرا که جونش به زنهیم نق و رهیگیم استتمنی از رو ما آمار زیر داره
 ! نیرفت

 ومدما استادسرا از  خانوم  شدن فرما فیتشر بخاطر و اسمنی اصرار با ش ید
 . موندم خونه
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 اومدم در برختخوا تو از!!!  اوج به رو لحظه هر بهاره یصدا و بود 10 ساعت
سول یرو ی نهیآ به نگاه هی و شت موهامو  انداختم  کن  معج پسیکل با سرم پ

شم  هال  یتو رفتم و کردم شو نور مافوق سرعت با و خورد بهم بهاره چ  خود
 .بغلم تو کرد پرت

تاق در به محکم دادم دستتتت از کنترلمو شیناگهان حرکت بخاطر  و خوردم ا
 .بودم بسته سرم تپش رو در آوردم شانس!! شدم پرس

 :انداختم بهش زیت نگاه هی
 
 ! سه بویم دستتو حلوام کردن درست منو، یترکوند جان بهاره_ 
 
 .بهم زد زل شخندین هی با و گرفت فاصله ازم کمی

 
ست دلم چقدر جونم یمهتاب_  شت بار ده یروز  بود، شده تنگ وا ستمو پ  د

 . موندم الغوزی و کهی اونور خودم و نجایا فرستادمت چرا که گذاشتم داغ
 .ستین فتیحر ایدن بده که دلت به دل وجودش، مهره از پر

 امیب دبع بشورم صورتمو و دست برم حداقل بذار گفتم و زدم روش به یلبخند
 .بدم گوش اتیدلتنگ به
 ش شونه یرو زد محکم  بهاره  پشت اومد نیپاورچ و زد اشاره هی بهم اسمنی
 ! دز بنفش غیج هی گوشش کنار و
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 رتپ خودشتتو و برگشتتت هوا یب هیثان پنج از بعد یول موند مات لحظه هی بهاره
 ! اسمنی یرو کرد

!  ونمم یم بشر دو نیا کار تو واقعا یگاه. شد بلند دادشون و غیج یصدا دوباره
سبت اگه ستم،ینم شونو ن س یجار تاینها ای هوو تا دو کردمیم فکر  دون  نه تنه

 !!ییدختردا و دخترعمه
 . گرفتم شیپ در رو سیسرو راه و دادم تکون تأسف به یسر

 
 گهیمده الیخیب  رفتن  کلنجار قهیدق ستتتیب از بعد  من، وستتاطت با باالخره

 . شدن ولو مبل هی یرو خورده شکست لشکر مثل کدوم هر و شدن
 
 من نکردیم فکر همه میهست سال و همسن کهیوجود با ومدیم شیپ وقتا یلیخ

 .کردمیم جور و جمع اشویخرابکار شهیهم ام  رهبها بزرگتر خواهر
 اگه دونستیم چون  بود  دانشگاه یکالسا سر بردیم حساب ازم که یوقت تنها

 میتحر بدجور  بخندونه  حرفاش با منو درس به دادن گوش و کالس وستتط
ستان مقابل در معموال.  شهیم  ودب لبم رو میشگیهم لبخند شهیهم اقوام و دو

 .بودم سنگ مترادف کامال رونیب اما
 ستمیس رغمیعل من و فتادیم یدار خنده یلیخ اتفاق اگر که یروز به یوا یول 

 ...!زدمیم خنده به سر  خودم  کنترل
 هی یتوق تا و دمیخندیم آوردن کم نفس حد تا کنم، شیکار تونستتتمینم گهید

 !شدینم تموم م خنده دمیکشینم دل ته از قیعم نفس
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ستیم منو اخالق نیا بهاره ش نفس کمی چون و دون  یسع شدمیم تیاذ دنیک
 .کنه مراعات کردیم
 
  جونم؟ مهتاب_ 
 
 العمل عکس بدون و دوختم بهاره خواهش پر و مرموز یچشتتما به نگاه هی

 .شدم حرفش ادامه منتظر یخاص
 

 قدم از قدم تو بدون تهران اون یتو کن باور  رون؟یب میبر یدار حالشتتو_ 
 !! گشتمیرمب رو رفته راه و فتادمیم تو ادی برم گرفتمیم میتصم جا هر برنداشتم

 
 : گفتم و نشستم صاف مبل یرو بدم  جوابشو تا زد زل بهم و شد ساکت

 
 ضورح عدم بخاطر فقط رو اسمنی دوست با رفتن رونیب قرار ما قبل ی هفته_ 

سل خانوم سرکار س یوقت شد قرار و میکرد کن  میرب هم با میبذار برنامه یدیر
 . رونیب

 
ست مبل یرو زانو چهار و شد باز ششین ش سمنی.  ن  زا وهیآبم وانیل سه با ا

 :نشست من یروبرو و گذاشت زیم یرو رو ینی س رونیب زد آشپزخونه
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 هی  ل ساح ل  میبر یجمع دسته و میبد خبر هی اونام به بهتره موافقم منم آره_ 
  چطوره؟.  میبریم میکنیم آماده هم یحاضر یغذا

 
 نیهمچ دیق هم بهاره دونستتتمیم و دادم تکون دییتأ ی نشتتونه به یستتر من

 .کرد قبول کله با و نزد که... زنهینم رو یشنهادیپ
 :گفت رفتنش نیح و شد بلند جا از یگوش کردن دایپ یبرا اسمنی

 
 .باشن نداشته یا برنامه نمیبب رمیگیم نینسر با تماس هی من پس_ 

**** 
 

 هیالو ستتاالد با داشتتتم و بودم شتتده خم آشتتپزخونه یتو یخور ناهار زیم یرو
ست چیساندو شت از بهاره که کردمیم در ست سر پ  و گردنم دور انداخت د
 دادن ادامه نیح و انداختم بهش نگاه مین هی  د *ی*س*و*ب مو گونه محکم
 !؟؟یشد زونیآو ازم و یشد یراز چس  که یخوایم یچ دمیپرس  کارم 

 
 :کرد باز دورم از دستاشو و شد بلند ش خنده یصدا

 
 بدم؟ انجام ینیب شیپ رقابلیغ کار تونمینم چرا مهتاب_ 
 
 .ینش متوجهش تو که: داد ادامه و خورد نیچ هی ش ینیب
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 :کردم نگاه چشماش یتو روبروش  سمتش  برگشتم و ستادمیا صاف
 
 ... هیچ نگاهت پشت دیفهم شهیم   یا شهیش مثل چون_ 
 

 :زد نگاه بهم متفکر ی افهیق هی با و کرد کج سرشو
 
  خوبم؟ من االن یعنی نیا_ 
 ...بمون خوب و یخوب یعنی نیا آره_ 
 
 ... دلم واسه ساختن هیقاف و شدن فیرد ها جمله سرم یتو
 ...شکستنت اگه یحت بمون یبلور نشو، اهیس

 زاده مرغیس بشه که  شدن  یقو بشه که  موندن  دیسف بشه که شکستن تاوان
 ...برد یعنی  دادن  باد به رو یخاکستر یروزا کسترخا و شدن

 .افتادن عق  ازت 0-3 آدماش و ایدن یعنی
 

 :شد بلند هال یتو از اسمنی یصدا
 
  ن؟؟ییکجا مهتاب بهاره،_ 
 یسر هی و فالسک  ن ییپا رمیم دارم من. شهیم داشونیپ کم کم گهید  شد، رید

 . نیایب زود شمام.  برمیم هم رو زیر خورده
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  کردم، جور و جمع رو زیم یرو و گذاشتتتم ستتبد یتو رو آماده یها چیستتاندو

 . کنه چک دوباره رو لباسش که اتاق تو دیپر عیسر هم بهاره
 یصتتندل یرو از که بود مونده چادرم فقط بودم شتتده آماده کارا، انجام از قبل

 . رفتم رونیب سبد همراه و برداشتمش
سور سان سر شد باز که در نییپا زدم، رو آ سمنی کنار دمید رو نین شغول ا  م

 .بود یاحوالپرس
 حال و داد ستتالم لبخند با  جلو، اومد نینستتر و میدیرستت بهشتتون بهاره همراه
 یگرم به و ستتتادیا ستترش پشتتت هم وانیک همونموقع.  دیپرستت هم رو بهاره

 .دیپرس حالمونو
 نیا به و شتتدن ادهیپ ازش خانوم هی همراه به مرد دو که شتتدم نیماشتت هی متوجه

 یصتتدا که برگردوندم بهاره و استتمنی ستتمت به ستترمو.  انداختن نگاه ستتمت
 :دمیشن رو وانیک
 
 . مقصد واسه بمونه معارفه نداره رادیا اگه  م،یآورد مهمون خودمون همراه_ 
 

 ظهلح هی وانیک نیماشت کنار من و میداد تکون دییتا ی نشتونه به یستر سته هر
 الح قیعم لبخند هی با و داخل بردم سرمو انندهر سمت پنجره از و کردم توقف
 نیریش اب.  کردیم نگاه بهمون بغلش تو عروسک با که دمیپرس رو کوچولو بهانه
ست جاش سر دوباره و داد جواب یزبون ش  هبهار دنبال و آوردم رونیب سرمو.  ن

 . افتادم راه نیماش سمت اسمنی و
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  ؟یشناسیم رو مهمونا اون اسمنی_ 
 

 . مبود اسمنی جواب دنیشن منتظر کنجکاوانه منم د،یپرسیم که ودب بهاره
 
 اون اما دمید بار هی قبال رو شتتوهرش دیوح و نینستتر ی دخترخاله  ، مارال_ 

شون که یمرد شناختم رو بود همراه س حاال.  ن  مهمون نیا هیک میفهمیم میبر
 .ما دیجد

 
 ! بودا پیخوشت مرده اون گمایم_ 
 

شم رفته باال یابروها با و کردم کج سرمو  بفهمم بتونم بلکه بهاره به دوختم چ
 !دهیم جولون داره مغزش یتو یچ

شت جماعت مرد به یکار معموال ش تأثیر تحت اونم که ندا  ودب من با ینیهمن
 !!تنش لباس با طرف جوراب رنگ ست به یحت بود جمع حواسش یلیخ اما
 
 که باشتته هم یبرادر چشتتم هب اگه  داره؟؟ نداره گ*ن*ا*ه* که نگاه هی خ _ 

 !! بهتر
 

 :شد بلند اسمنی و من ی خنده یصدا
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 ! ؟؟یداد تیجنس رییتغ بهاره_ 
 

 ... کردم سکوت و دادم تکون واسش یسر
 
 باالخره  کرد، متوقف رو نیماشتت استتمنی که بودم کیموز یهوا و حال تو

 .میدیرس
 

 .....ایدر و ش 
 .کرد ش تجربه دیبا
 .کرد تجربه نهات رو ایدر و ش  دیبا
 ننکرد یشتترک و خاکستتتر ریز خاطرات و ادی دنینکشتت  شتتعله به یعنی تنها 
 ...ا ه ن ت یتنها یعنی ، امروز با رچزتید

**** 
 
 تشدستت ی اشتتاره با  یترت به و شتتد شتتقدمیپ مهمونا کردن یمعرف یبرا وانیک

 :کرد یمعرف
 مهربون یندلبخ با که جان، نینستتر ی خاله دختر  خانوم، مارال شتتونیا_ 

 . کرد یخوشحال اظهار
 .من دوست و همسرش خان دیوح
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 . کرد یاحوالپرس ییخوشرو با مارال مشابه قایدق هم دیوح
 انج مانیپ گفت و زد اشاره بود ستادهیا نیماش در کنار که هم جوون مرد اون به
 .داد افتخار ما به امش  که جان دیوح نطوریهم و بنده کیفابر قیرف
 

 ی سه هر به بلند و رسا سالم هی و کرد خم احترام ی نشونه به یسر جوون مرد
 .داد ما
  اسمن،ی به کمک و سبد برداشتن یبرا من و میداد لشیتحو دوستانه جواب هی

 متفکر اهنگ با  ن یماش یجلو در به دادن هیتک با بهاره. برگشتم نیماش طرف به
 د،دایم کمک دیوح به ازاند ریز کردن پهن یبرا داشتتت که یمانیپ به همچنان

نارش آروم یلیخ. بود فکر تو و بود زده زل مه و رفتم ک ثار یا ستتقل  شپهلو ن
شم و اومد خودش به  کردم   ازش یچ بفهمه که صورتم حالت به انداخت چ

 .خوامیم
 
 . دمشید جای کنمیم احساس واسم، آشناست نافرم پسره نیا مهتاب_ 
هاره_  قدر تو جان ب ندر به گهید ان فت ب مد و ر  یجور چه پس ینداشتتت آ
سیم ساژها نیا از یکی تو دیشا البته  ش؟یشنا  ی همغاز هی ت عالقه مورد یپا

 .باشه داشته پوشاک
گاه یدونیم که تو ، نه_   کرف تو منو یکی نیا یول   یمرد چیه به ندازمینم ن

 جواب به دیشتتا نینستتر ستتراغ برم بذار  ستتت، کارهیچ بدونم دارم دوس. برده
 .دمیرس ذهنم مجهول ی لهمعاد
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 . افتادم راه سرش پشت فاصله یکم با منم. شد دور ازم و گفت نویا

 
 رفتن  با هم نینسر و اسمنی و نتون،بهارهیبدم سراغ رفتن دهینرس وانیک و دیوح

 .نرفتم من اما  آب، کنار
 یچا خوردن با خودمو و بود نییپا ستترم  بودم  نشتتستتته انداز ریز از گوشتته هی

 .دش متوقف مردونه اسپرت کفش جفت هی کنارم دمید که بودم کرده مسرگر
 .کردیم نگاه بهم داشت که شدم، مانیپ حضور متوجه و گرفتم باال سرمو

 
  ن؟یدار الزم یزیچ_ 
 .نیبد دیکن لطف یچا وانیل هی منم به ممکنه اگه بله_ 
 .نه که چرا  حتما،_ 

  
 من به کینزد و کرد یتشتتکر دادم، دستتتش و ختمیر یوانیل یچا هی واستتش 

 :دیرس گوشم به صداش که بود زده زل وانیل به. نشست
 
 دوستانه یها جمع یتو معموال چون  ن؟یهست خانوم نینسر دوستان از شما_ 

 .دمیند رو شما تابحال اما کنمیم شرکت شون
سر با ست هفته هی تازه من نه_  شنا جان نین ست واقع در  شدم، آ  و بهاره دو

 . اومدم نجایا تازه که هستم اسمنی
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ضول سر از و ادبانه یب سؤالم اگر_  شه یف  نجایا اچر و کجا از بپرسم شهیم نبا
  ن؟یاومد

 هرمزگان دانشگاه یعلم أتیه عضو نجایا و اومدم تهران از  کنم،یم خواهش_ 
 .شدم

  
شم وانمیل به و گرفتم نییپا سرمو و دمید رو تعج  و رتیح صورتش یتو  چ

 :اومد حرف به دوباره  دوختم،
 
  .خانوم دارم تیموفق یآرزو براتون...  نیتحس قابل واقعا و هیعال یلیخ_ 
 

 .کردم تشکر متواضعانه و زدم یلبخند
 اون به وانیک و دیوح با شتتتدن همراه یبرا و شتتتد بلند  ،یچا خوردن از بعد

 .بجوا یب سوال یکل با ک یتار و عیوس یایدر هی و موندم من و رفت، سمت
 ... حکمتش تیحکا و موندم من
 ...من و موندم من

**** 
 
  باهامون؟ یومدین چرا مهتاب_ 
 
 :انداختم نگاه نشست کنارم که بهاره به
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  ؟یشد گرسنه ای زمیبر یخوریم.  خوردم یچا نشستم  رم،یم شام بعد من_ 
 اصال  خواد یم رو تو ی خوشمزه یها چیساندو اون از دونه هی دلم فقط االن_ 

 .دهینم حرف به گوش چیه تو دستپخت مقابل در من ی معده نیا
 
 زنهب صدا رو همه بره زودتر خواستم ازش و زدم کوتاه ی خنده هی حرفش نیا به
 .کنم آماده شامو ی سفره بساط من تا
 هلحظ به یوا. بود مغزش سکان یخدا شکمش اما بود فیظر یلیخ نکهیا با
 ارهذیم رو خونه کل نباشه  دستش دم وردنخ واسه یزیچ و باشه گرسنه که یا

 !غر و زنهیم غر و سرش یرو
 قفس هی ریز شکمو و فیلط جنس نیا با بود قرار که بودم یمرد نگران شهیهم
 !بره

شتم عق  به اومد، شون شدن کینزد یصدا  لبخند شون همه ل  یرو.  برگ
 .گرفت جا من کنار قایدق و طرفم دیپر بهاره. بود نشسته ینیدلنش

 ربهگ و موش نیا بخاطر. نشست جفتش هم اسمنی  سفره، وسط به بود زده زل
 ستتتمنتون  م یرفتیم رونیب یوقت شتتون شتتدن مت و پت و خونه یتو بودنشتتون

 .کنم یمخف کوتاهمو ی خنده
گا  شتتدم  صتتورتم یرو مانیپ ثابت نگاه متوجه و گرفتم باال ستترمو  هناخودآ

 .سرد و شد سخت م چهره
 
 ؟یبرسون رو نوشابه اون بهم شهیم جان مهتاب_ 
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 هب که ستتپردم بهاره به رو نوشتتابه یبطر زد،یم حرف باهام که بود مارال یصتتدا
 . بده مارال
شغول همه سط اون یگدار گاه و شدن خوردن م  هی فیتعر با وانیک و دیوح و

 .کردنیم فیتلط رو فضا دار خنده اتفاق ای جوک
 .کردیم یهمراه لبخند با فقط و دبو شام خوردن مشغول آروم مانیپ اما

 ! زدینم حرف ادیز و بود کرده تمرکز خوردنش یرو بهاره
  ست؟ کارهیچ  اومده، باهات یگفت که دوستت اون مانیپ_ 
 
 :گفت وانیک جواب در و گرفت باال سرشو مانیپ

ستش_  صم هوی اما بود معاون بزرگ شرکت هی بود که تهران را  ادیب گرفت میت
 .بره شرکت زدن و مجوز دنبال دشخو و ینوریا
 مکانش واستتته هنوز یول بزنه یوتریکامپ قطعات واردات شتترکت هی خوادیم

 . میاریب ریگ یمناسب یجا مینتونست
 
 مقدمه یب نینستتر اما شتتد، خوردن مشتتغول و داد تکون دییتأ به یستتر وانیک

 :دیپرس
 
  خان؟ مانیپ دوستت کدوم_
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سینم شما نبود نجایا چون اام من کیفابر و ساله نیچند قیرف_   هی  دشیشنا
 بخوا شبه هی که حاالم  شد  موندگار تهرون بعدش اما بود آب اونور یکسالی
 ...! کردن پهن بساط واسه نجایا اومده افتاده راه و دهید
 

 .حرفش نیا به دنیخند میمال همه
 نینستتر با یریچشتتمگ یرفتار شتتباهت و دیرستتیم بنظر یخوب دختر مارال

شت  شت محبت دیوح نگاه  ندا سوندیم شده آماده ی لقمه یوقت دا  و بهش ر
 .چسبوندیم لبخندش به محبتشو تنگش

سر ص یذات یکنجکاو و نیزبیر نگاه هی اما نین شت یخا سه که دا  برطرف وا
 با  د ید نگاهش تو راحت شتتدیم نویا. کردینم فروگذار یراه چیه از شتتدنش

 .بود یمهربون زن قلبا نکهیا
شتم دوس یلیخ سته دلم به تینها یب نمیبب رو بهانه دا ش  ی خونه واون اما بود ن

 .بودن گذاشته وانیک مادر
 

 یدورهم نیا بازم شتتد قرار گذشتتت، خوش همه به  بود، یخوب یلیخ شتت 
 .شه تکرار
س تا وانیک بود روقتید چون شت  خونه، در به دنیر ش پ سمنی نیما  و مدویم ا

 . خونه رفتن و ردک عوض رو ریمس بوق تک هی با بعدش
 

 .. .مناسبش وقت به سپردم و نرفتم... عیوس اهیس اون سراغ نرفتم امش 
 ... برم راه و برم راه و برم راه  اونجا  برم تنها که یشب به
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 چرا؟؟ بپرسم و شم  یدلفر عظمت اون ی رهیخ تهش و
 ونندیم که منتظر، یآدما احوال و حال به زننیم گند موقع یب ینبودنا و بودنا

 .مطلق اهیس هی جز ستین یچیه انتظارشون ته
 ...من و ایدر...  ترس و ایدر

**** 
 
 ! خوب دختر شهیم رمید داره پاشو جان بهاره_ 
 
 فکرشو که شد همون ش جهینت و کردم تکرارش بار نیدهم واسه رو جمله نیا 
 :کردمیم

 !!!دنیکوب هاون تو آب
ش محض یحت ضع رییتغ هم نچیا هی میدلخو  نیا هب ستین یکی داد،ینم تیو

 ی هدیستتپ تا یچ واستته یبمون داریب ادیز یندار جنبه که تو بگه خوشتتخواب
 !رفتن راه من اعصاب رو شده کارت االن و دنید لمیف یپا ینشست صب 

 
 استتمنی به بند هی شتت  تا نمینب بعد  رفتما  من ینشتت داریب زمیعز جان بهاره_ 

 ! نبردمت چرا که یش لهیپ بدبخت
 
 ... شدمیم دیناام داشتم گهید اقعاو
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سپرش جان مهتاب_  ستمه، خوابش رگ  من، به ب  شالال به یل یل یادیز تو د
 !!!رختخوابش تو نهیشیم خیس یجور چه نیبب االن   یذاریم
 
 کدوم زا نمیبب زدم زل بهش یکنجکاو با و انداختم بهش دیام از زیلبر نگاه هی

 حر  یقطب خرس نیا کندن واسه کنه ستفادها خوادیم ش نداشته ای داشته هنر
 ...پتو اون ریز از درآر

 
 !شد داشیپ خی آب پارچ با دمید که دیکش طول هیثان 30 برگشتش و رفت
 مبست چشمامو و گذاشتم گوشام رو دست زودرس شدن کر از یریجلوگ واسه

 .نکنه اصابت بهم بهاره ترکش ریت که
 
 ! زدم خی مامان یوا_ 
 
 ستامود و کردم باز چشم  د،یرس گوشم به میمال که بود یبلند یاصد تنها نیا

 ... نییپا آوردم
 اب و نشتتستتته رختخواب تو صتتاف بودش، گرفته 220 ولتاژ که ییموها با بهاره
 با کمر هب دست و بازه بناگوشش تا ششین که بود شده یاسمنی ی رهیخ باز دهن
 .کنهیم رصد رو بهاره احوال و اوضاع انداختن باال ابرو

ستمیم ش صل  و آرامش ساحل به ایدن همه اگه یحت دون  نگج تا دو نیا  نه،یب
 ... شد نمیهم و!!  ندازنیم راه سومم یجهان
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 ادافت و داد سرعت پاهاش به گیم گیم مثل و دیپر جا از بهاره چطور دمینفهم
 ! اسمنی دنبال

 
 هبرستت ضیمر یتو به دستتتم نباشتته اشیدن خوامیم که ییدا جان به استتمنی_ 

 ! کردم پودرت
 حتت جاروهات خیستت اون م بلکه رونیب بکش برق زیپر از دستتتتو فعال تو_ 
 !ینییپا سر تو فتنیب و بشن آبشار جاذبه یروین ریتأث

 .کنم آدمت دیبا  کرده  لوست یادیز مهتاب نیا
 

.  شتتدیم رمید واقعا داشتتت گهید  بودن، افتاده هم دنبال هال وستتط مبلمان دور
شگاه طیمح با ببرم خودم با رو بهاره یاول روز بودم داده قول فیح شنا دان  شه آ

 . بودم دهیرس یحت و رفته بار صد حاال تا وگرنه
 
ساس وقت هر  رم،یم من شده رمید واقعا جان بهاره_  سش یکرد اح  اومده ح

 .ایب خودت پاشو
 
ش کنار رفتم و گفتم نویا شغول و یجاکف ش م شا دنیپو سپرتم یکف  که ،دمش ا

 :شد بلند بهاره یزدنا نفس نفس از پر و منقطع یصدا
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 دوس. نمییپا سه بشمر  کن، روشن نویماش تو بپوشم لباس من تا جان مهتاب_ 
 .امیب ییتنها ندارم

 
 :گفتم زیآم اخطار  ساعتم، کردن چک با و دمیکش کالفه پوف هی

 
 بچه و تر جا که یایم یوقت گهید  چهار، بشتتمر شتتد ستته بشتتمر جان بهاره_ 

 اون دستتتت بدم گزک یاول روز خوامینم  زت یعز جان بپوش زود.  ستتتتین
 ! بزرگ ی فتهیخودش

 . امیم زود مهربون، یبانو چشام جفت رو_ 
 

 :اومد سیسرو از صداش که کردمیم باز رو خونه یورود در داشتم
 
 . امیم پوشمیم االن  سالمت  جونت پس ندارم تو از زتریعز یدونیم که تو_ 
 
 شتتو لقمه یدولپ داشتتت که استتمنی یبرا و کردم نثارش ل  ریز یرینگ بال هی
 رفتم و دادم تکون یخداحافظ ی نشتتونه به یستتر خوردیم هال وستتط ستتتادهیا

 .نییپا
**** 

 
 ودموخ و بذارم دانشتتگاه نگیپارک ببرم رو نیماشتت داشتتتم فرصتتت قهیدق پنج

 .گروه دفتر برسونم
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ش یمرکز قفل رون،یب دیپر هبهار اونطرفم از و نییپا اومدم  و ردمک فعال رو نیما
 النرم حداقل ای نباشتتته کردم دعا و گرفتم شیپ در رو گروه راه بلند یقدما با

 !باشه
 . زدم در دم یکش قیعم نفس هی و دمیرس
 
 .دییبفرما_ 
 

 :زد ل  گوشم کنار بهاره کنم باز رو در نکهیا از قبل بود، خودش یصدا
 
 هشبک وحشتناک یها برنامه ادی آدم!  دکتر جناب نیا رهدا یزمخت یصدا چه_ 
 !! فتهیم مستند ی
 
 .کرد ساکتش که کردم مهمونش غره چشم هی و گرفتم مو خنده یجلو زور به
 
 :گفت گوشم تو
 
 .یکنیم چه نمیبب برو  مونم، یم راهرو یتو رونیب نیهم من_ 
 

شتم اتاق داخل قدم هی و کردم باز رو در آروم سم سالم هی و گذا  دکتر. دادم یر
 :من یچشما به زد زل و گرفت باال رو سرش
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 . دینیبش دییبفرما  خانوم، سرکار سالم_ 
 

 امپ کنار هم رو فمیک و نشتتستتتم بهش یصتتندل نیدورتر یرو و کردم تشتتکر
 .کردم نگاهش منتظر و گذاشتم

 
 داستا هی چون نطور،یهم هم شما از  شده، مشخص استادا یکالس ی برنامه_ 

 ظورمن شتتما یبرا رو یکارشتتناستت ی دوره هیپا دروس نیبنابرا نیهستتت کار تازه
 اندوست از تن چند و خودم دکترا و ارشد ی هیپا یها کالس ی اداره یبرا  کردم،

 .نیکن کس  سیتدر ی تجربه یکم بهتره شما. میهست
 
س  دیبا بنده نکهیا در بله_   من که ییاونجا تا اما  ست،ین یشک کنم تجربه ک

ستاد تنها شما دارم اطالع ص ا ص شته نیا یتخ ست ر  من یبرا سوال نیا  ن یه
 از شتریب شهیم ایآ  داره، وجود سیتدر یبرا ینیمع سقف یوقت که اومده شیپ

 ابتث و متخصص یروین کهیصورت در برداشت؟ واحد  شده  نییتع سقف اون
 ! شده؟؟ اضافه یتازگ به
 

له ته هامو م جم لت به ابرو ج حا ندیپ که یاخم و حر  بردم، باال  تع  و
 فطر هالو با بدونه خواستیم دلم فقط. بود مشخص کامال بود شده ابروهاش

 !ستین
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 .....خانوم سرکار_ 
 
 :دمیپر حرفش وسط که بده ادامه شو جمله خواستیم
 
 رارق مخاط  منو صورت نیا به شمیم خوشحال  دکتر  جناب هستم یاکبر_ 
 .نیبد
 براتون هک گفت دکتر شتتما مثل ییجوونا به دیبا دمیشتتا ای ،یبراک خانوم بله_ 

 !! باشه؟؟ تر کننده یراض
 
 :صورتش به زدم زل خونسرد یلیخ شهیهم مثل کرد،یم نگاهم تمسخر با
 
 قبل که داشت خواهم رو یرفتار همون هم کن پر دهن عنوان نیا ذکر با بنده_ 
 تکرار ای حذف با که دارم ییتوانا  ز،این ی اندازه به اونقدر بنظرم. داشتتتم نیا از
 !دکتر نره سوال ریز ای نشه دهیسنج باهاش تمیشخص و شعور  عنوان، هی

 
ک با رو دکترش  وجودش مقع تا قایدق که لبم یرو نشوندم یلبخند و گفتم دیتأ
 هگید ستتالها نیا حداقل  ستتتم ین زبون یب اما آرومم و مظلوم درستتته!  بستتوزه

 .. .نباشم هام نداشته دربدر و هام داشته واسه بجنگم گرفتم ادی و ستمین
 دهش م دغدغه تموم یوقت ، کردمیم وصل روز به رو ش  و ش  به رو روز یوقت
مه بود له ی ترج قا  یها برگه یرو یوقت  معتبر، و یخارج یها ژورنال ی م
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 متوان ، منو یکستت نذارم که بود امروزم یبرا  برد یم خوابم هام مقاله شیرایو
 یتو گزاف متیق به که ییها داشته یرو ببنده چشم و رهیبگ دهیناد رو حقم رو،

 .بودم آورده بدست سال چند نیا
 ... یزندگ هی متیق به

 ... دینرس نور و دهیسپ به یول نکرده کیتار رو یکس ش  که یمهتاب یزندگ
 

 مرز یالبال بود شتتده گم که یستتکوت... ستتکوت مترادف بود شتتده مهتاب
 ... یزندگ و یروزمرگ

 
 ....پروا یب سکوت هی

**** 
 
  م؟یشد دعوت ما  مان،یپ دوست شرکت شدن باز و افتتاح یبرا چرا_ 
 
 .داد رو شام به دعوت نیا خبر صب  اول که دمیپرس یاسمنی از من نویا

 
  ده بر اسم ازمون نینسر نکهیا مثل یول هیچ انیجر دونمینم خودمم راستش_ 

 .دمونیجد یهم دور واسه باشه یا بهونه شرکت احافتت نیا گفته مانمیپ
  ؟یکاریب اسمنی  دارم، کالس عصر 6 تا امروز من_ 
 . دیبازد معدن برم دیبا فردا یول آزاده وقتم امروز من_ 
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 یلیخ یمرس گذاشتم سرجاش در دم رو نیماش چییسو یراست زم،یعز باشه_ 
 . خورد بدردم روز  چند نیا

 . ندارم یازین که من  دستت، باشه_ 
 
 :انداختم بهاره ی کرده بغ ی افهیق به نگاه هی

 
سه نیبر امروز شماها_  ش  یمهمون وا س خودتون به ام س با منم  ن،یبر  یتاک
 نیا با االن که نبود ستتخت حدستتش  ه یچ بهاره ی افهیق درد دونستتتمیم. رمیم

 نیا یوقت رفت ینم یدور یجا دادن تذکر هی یول شتتده، شتتل شتتشین حرفا
 :شناختمیم رو ارمولکم
 
 . یگفتن ینگ بعد که گفتم االن...! ادیم در صدام که ایرینگ ناجور لباس بهاره_

 یعروس که امش  تازه  دم؟یپوش ای دمیخر ناجور لباس یک من جان یمهتاب_ 
 .رفت شهیم هم یمعمول یپانچو هی با پس ست ساده شام دعوت  ست ین

 نیتخواس اگه شما ام یم و رمیگیم گل دسته هی کالسم از بعد بهاره، دوارمیام_ 
 یخال دست زشته.  نیبخر شکالت ای ینیریش جعبه هی شد تموم که دتونیخر
 .میبر میپاش
 . بسالمت برو هست حواسم جان، مهتاب باشه_ 
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 رت خوب حالمو دانشجوها با زدن کله و سر  شده، شروع کالسا شهیم هفته هی
 دارمیم هنگ دور خودمو یمصتتطفو دکتر نگاه سرریت از بتونم کهییجا تا. کنهیم

نه، ریگ پرش به پرم که قتیه نک  خوب آدمو نیا یول نبودم شتتهر نیا چو
 ... دور چندان نه یها گذشته شناختمش،ازیم

س ستن یتاک ش صت نیا بهم شهیهم ن  و کرده یکارا کنم مرور که دهیم رو فر
 . سراغشون برم فرصت سر دیبا که یا نکرده

 
 . میدیرس خانوم_ 
 . آقا یمرس_ 
 

ساب شو نهیهز شگاه داخل رفتم و کردم ح  نوزه انداختم ساعتم به نگاه هی. دان
 .مکرد کج دیاسات اتاق طرف به رمویمس  بود، مونده کالس شروع تا ربع هی

قا راهرو یتو حان یآ تاق به بردن یچا حال در رو یستتب بدارچ دم ید ا  یآ
 باهام ظشیغل ی لهجه با یگاه که بود مهربون رمردیپ هی علوم ی دانشتتکده
 .شدمیم منظورش متوجه یسخت به من که شدیم همصحبت

 به یجد سالم هی و رفتم داخل کردم بلند سرمو و انداختم داخل به نگاه مین هی
ستاد تا چند سته که یا ش ستن نیح در.  دادم  بودن  زدن حرف حال در و ن ش  ن

 به کینزد یصتتتدا هی که گرفتم هم جواب  ،یورود در کینزد یصتتندل یرو
 :کرد جل  منو توجه آشنا و خودم

 
 .یاکبر خانوم سرکار کنمیم تون ارتیز مجدد خوشحالم_ 
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 روز که ودب یاریشهر دکتر  برگردوندم، راست سمت به سرمو میلیفام دنیشن با

 :بودمش دهید استادسرا اول
 
 . دکتر جناب ممنونم_ 
  ن؟یستین  تون، دمیند استادسرا گهید_ 
ما موندم اونجا اول روز چند فقط ریخ_   مستتتقل  گرفتم، خونه رونیب االن ا

 . ترم راحت
  ره؟یم شیپ چطور کالساتون خوب، هم یلیخ_ 
 . امیم کنار راحت باهاشون بخشه  تیرضا خداروشکر_ 
  واقعا؟_ 
 .رمیبپذ رو صدا و سر پر یها بچه اون حضور تونمیم سخت یلیخ من یول
 

شمیز نگاه متوجه  کردم، سکوت و دادم تکون احترام با یسر  تا ود یکی یرچ
 و ردکیم صحبت باهام یاریشهر دکتر یوقت شدم خودم به خانوم یاستادها از

 ...ها نگاه اون پشت حرف درک نبود سخت
 یوقت نبود محور یستتطح اندازه نیا تا آدما ما از یبعضتت تفکر طرز کاش یول

شترک سامون از گهید یکی با نظرمون مورد م صحبت همجن  صرفأ شه،یم هم
 ...!همصحبت

 .کالس سر رفتم و کردم یجمع دسته یخداحافظ هی
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**** 
 
 که داشتتتم هم یمعمول شیآرا هی  کردم، درستتت رو شتتالم کنستتول ی نهیآ یتو
 تصور اب کردم یسع  بود  کرده پر رو اتاق کل گل یبو. کردیم تیکفا من یبرا

نه ی قهیستتل جام رو گل دیخر مردو  میمر گل با ایلیخ من برخالف دم،ب ان
ست سم جناب نیا دیشا شنیم سرم شه نطوریهم مهند صو  با  یوقت بخ

 .نهیبب هم قرمز رز کنارش
 میریم میدار گفتیم که انقدر شتتدینم قطع بهاره ی خنده یصتتدا هم لحظه هی

 ردکیم خدا ی بنده اون نثار هم شه کوفتت هی و!!  مملکت مهندس یخواستگار
 .گل دسته نیا گرفتن بابت
ش چادر ست فیک و دمیپو شهامو با ست کیکوچ ید  مروزا  کردم، انتخاب کف

 اب کفش هی دنیپوشتت پس اومدم یم در میشتتگیهم استتپرت حالت از یکم دیبا
 خورد؟یم  خورد،یبرنم ییجا به سانت پنج ی پاشنه

 
 .زمیعز یشد  یمل یلیخ مهتاب_ 
 
 :دمیپاش اسمنی یرو به یلبخند و انداختم سرم پشت به نگاه هی

 
 . نطوریهم هم تو  زم،یعز یمرس_ 
  آره؟؟؟ نیزد صدا منو نکهیا مثل_ 
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 خودش به شتتام یمهمون هی از شتتتریب یکم که میانداخت نگاه بهاره به همزمان
 !بود دهیرس
 
 ! جان؟ بهاره_ 
 

 . داشت تذکرم یچاشن یکم  بودن، دوستانه نیع در صدام لحن
 
 . که دمیپوش ساده خدا به_ 
ش ساده اندازه نیا حاال تا  منو، نیبب  ونا دمید کردم فکر یچ هر خ   دم؟یپو

 .وبگ یزیچ هی تو اسمنی نه؟ مگه  کنه یم طل  رو یپیت نیهمچ گل دسته
 
 :کرد نثارش زهرمار هی اسمنی

 
 رو ما اونجا باشته حواستت فقط  ستنگ، در نرود نیآهن خیم  بگم؟ یچ من_ 
 .وقت هی یند یسوت شناسنینم
 دادم؟ یسوت یک من_ 
له! ؟ینداد یک_  نت به ماشتتتاءال  نجوریهم گهید یکنیم باز دهن یوقت جو

 دسته هچ عمه!!!  بسوزه تیسخنور موتور حاال تا نشده   یریم شیپ وار تراکتور
 ! داده جامعه لیتحو یگل
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شترک زبون که یرنگ جوجه تا دو نیا به و خوردم مو خنده  یونپر کهیت شون م
 ... کردمیم نگاه لبخند با بود، هگیهمد به
 
ص با و خانوم یلیخ یعنی خودت_  شه هی تیشخ صال و ینیشیم گو  حرف ا
سش فیح نداده؟ کبوتر تخم بهت ییدا زن یعنی! ؟یزنینم  شاموکف ستین ح
 .برسم خدمتت و ارمیب در
 

 :میدیتوپ بهش اسمنی و من همزمان
 
 خونه؟؟ تو کفش با بهاره_ 
 

 :هفتین پس گرفت شیپ دست اما بود شده شیرابکارخ متوجه تازه بهاره
 
  !ن؟؟یداد لیتشک کر گروه هم با چتونه  شلوارم  پاچه تو اومد قلبم یوا_ 
 !میخونیم نماز بزرگوار اطالعت محض خانوم بهاره_ 
 ...!شون نیب فتهیم فاصله یگاه فقط خونمیم منم خ _ 
 ! سالته؟ 29 واقعا بهاره_ 
 !گذاشته کنار برام مو نداشته خواهر شناسنامه بابام نه_ 
 

 تهش و شتتکالت بستتته ستتراغ رفت و کرد بهمون پشتتت کنان غر غر نجوریهم
 .خونه یورود در به دیرس
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 .میافتاد راه سرش پشت و میانداخت هم به نگاه هی
 
سمنی شت که شد بلند یمرد یصدا  زد، رو واحد زنگ ا صو فونیآ پ  یریت

 سوم ی طبقه آسانسور. بود خوب یورود طیمح. زد رو درب و گفت خوشامد
 .میشد خارج ازش سه هر و ستادیا

 و دش باز کوتاه ی وقفه هی از بعد  زد، واحد در به ضربه چند و جلو دیپر بهاره
 دم،ش رد کنارش از و دستش دادم رو گل.  زد تعارف و داد سالم لبخند با مانیپ

سر سته شده دهیچ مبلمان ست مین یرو مارال و نین ش  ام دنید با که بودن ن
 .اومدن استقبال یبرا و ستادنیا

 ما ستتمت و شتتدن خارج بود آشتتپزخونه بنظر که ییجا از هم دیوح و وانیک
 .نبود یخبر مهندس جناب از هنوز اما اومدن

 
!!  شیارخواستتتگ میایب بود منتظر واقعا نکنه! مونده؟؟ یرلفظیز منتظر گمیم_ 

 !!خواد؟یم هم رونما ای بنظرت، ادیم نیاریب ییچا خانوم عروس بگم اگه
 

 :زدم بهاره خوردن حر  نیا به یلبخند
 
 . باش صبور کمی بنده، دستش دیشا_ 
 . شهینم یول خوامیم_ 
 .دنیرس مهمونا  ،یموند کجا داداش_ 
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 ریمس اون ریدرگ هم رو ما نگاه و داشت آشپزخونه به چشم که بود مانیپ یصدا
 .کرد

 
 خدمت دوستتتان از رترید خوامیم عذر. نیاومد خوش یلیخ خانوما، ستتالم_ 

 . بود بند دستم دم،یرس
 

 فتنگر عهده به با مانیپ که بود ستتتادهیا ما احترام به اما  بود  سیخ دستتتاش
 . کرد راحت رو کار معارفه تیمسئول

 . خانوم مارال و نینسر دوستان از خانوم اسمنی شونیا_ 
 .هستن شون دخترعمه که خانوم بهاره کنارشون_ 
 . خانوما جفت یمیصم دوستان از یاکبر مهتاب خانوم سرکار شونمیا_ 
 .یمرتض آقا  من  بامرام دوست هم پسر گل نیا_ 
 

 سمنای و بهاره همراه و گفتم خوشبختم هی  کرد  یخوشحال ابراز و کرد خم سر
ضا. میکرد انتخاب نفره سه مبل هی  ودشخ به رو توجهم نشیزاید و یداخل یف

 ست مین. یمکعب و کیکوچ اهرنگیس نقاط با دیسف یوارید کاغذ  کرد   جل
شک ست سمت رنگ یا نقره ست مین و چپ سمت یم  از بود، شده دهیچ را

 .اومد خوشم طشیمح
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 دنید با که بود نشتتستتته وانیک کنار مهندس اومد، شتتربت ینیستت هی با مانیپ
 :گفت و زد روش به یلبخند  مان یپ

 
 . جان مانیپ یمرس دستت_ 
 . منه با ییرایپذ گهید یشد خسته یکل امروز  داداش  خواهش_ 
 .تونیدوماد شاءالله ان  اد یم بهتون مانیپ آقا_ 
 

سمنی  شد، بلند هم با همه ی خنده یصدا شت ی سقلمه هی ا  یپهلو به زد یم
 :زد ل  آروم و صورتش یرو نشست اخم! بهاره

 
  برخورد؟ بهت که دمدا شنهادیپ تو به مگه ؟؟یدار مرض مگه_ 
 م؟؟یداشت  خانوم  بهاره نکنه درد شما دست_ 
 !میباش داشته حاال از شهیم یول نه_ 
 
 :گفت و شد تر قیعم لبخندش مانیپ

 
 .البته_ 
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 هب هنوزم داشتم ستادهیا من یول بودن کرده مشغول زدن حرف با خودشونو همه
 ینینشدل دیسف و اهیس  یترک.  کردمیم نگاه مهندس جور و جمع شرکت یفضا
 ... بود شده

 
 .خانوم سرکار نیساکت یلیخ_ 
 
صله با که بود مهندس  صدا، سمت برگردوندم سر سرعت با  مکنار کم ی فا

 عج مت بودنش ییهوی نیا از بود، زده زل بهم دقت با و ستادهیا  یج به دست
ت یبرا یادیز عطرش. کردیم تمیاذ یزیچ هی بودن  نیا یورا یول بودم  بامه
 .بود آشنا

 
 :گفتم خونسرد

 
 . کردمیم نگاه شرکت یفضا یرنگ  یترک به_ 
  نظرتون؟ و_ 
 .کیش و خا _ 
 .خانوم نیدار لطف ممنونم_
 
. داشتتت که ییآشتتنا از فراتر یلیخ عطر با  اون، با بود مونده من حواس تموم و

 ......اما روزمید گرفتن دهیناد به بودم کرده عادت
**** 
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 خالصتتته تو  و من مشتتترک فصتتتل. تنها یول اومدم  رتر،ید یمک اما اومدم

 ...هییتنها یتو شدنمون
 ادی و ش  اون بعد کنه خوب حالمو انقدر دمظفریس به اومدن کردمینم فکرشو

 ... عطر اون
 راه اهامب تو نکهیهم بستته برام خدا  خوبم تو با گم،یم ذکر دلم با که زبون با نه
 ...رامشمآ پر و خودمم از یخال. یایم

 ست،ین امه لحظه تو صالبتش یوقت شهیم سخت برام دنیکش نفس یگاه فقط
 ...ستین هام شونه رو مهربونش دست یوقت

ست ست که ه،یشگیهم بودنت عطر که کردم تو یهوا بند دلمو یپا و د  که  یه
 ...نداشتنت و نبودن روز هی واسه پودم و تار تو فتهیب لرز دینبا
 نااو یتو که زوالم به رو یروزا همه واستته دلتنگتم اما یمن با شتتهیهم نکهیا با

 .بودم کرده گمت
 
 . بفرما دخترم_ 
 

 و گفتم هباش قبول هی  کردم، تشکر.  بود جلوم خرما سید هی  گرفتم، باال سرمو
 .دهنم گذاشتم دونه هی

 
 .مادر یریبگ حاجت شاءالله ان_ 
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. لتد ته ته سابنیم قند انگار  ،نهیشیم آدم دل به بد مادرانه یدعاها نیا که آخ
 ی هیآ اون کردم بدرقه نگاهم با و کاشتتتم چشتتمام تو لبخند وجودم تموم با

 ... رو یمهربون
 ورمر باهاش ناخواسته که بکنم مهندس حضور واسه ریخ یدعا هی دیبا دمیشا

 .االنم خوب حال واسه شد ریخ سب  رو  روزمید کردم
 زده رونیب خونه از خبر یب من و بود صب  6 تساع انداختم، ساعتم به نگاه هی

 لقب کنم آماده مت و پت تا دو اون واستته توپ ی صتتبحانه هی برم بهتره. بودم
 . شن داریب نکهیا

**** 
 زد سرم به راه نیب  آشپزخونه، بردم دارویخر لونینا و بستم رو در صدا و سر یب

 دونمینم رو استمنی.  کنم درستت رشتته آش امروز واسته که کردم دیخر رفتم
 !آش یرو کشک واسه کشتیم خودشو بهاره یول
 
 ؟یبود کجا  مهتاب، سالم_ 
 

 تردخ نیا واسه رفتیم دلم اما چرا دونمینم  بود، شده داریب من یخوابالو زیعز
 .نقو نق و فیظر

 
 . ریبخ صبحت_ 
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 ستتتدر واستته کردم دیخر مقدارم هی و رمیبگ تازه نون صتتبحانه یبرا بودم رفته
 .پز مهتاب ی رشته آش دنکر
شم تو یفدا به من یاله_  ست بدم شانس از که ب  وگرنه دراومدم آب از همجن
 !!!خال  و گرفتمتیم خودم مون جفت جون به
 
 !سراغت ومدمین ریکفگ با تا برو بهاره_ 
  بگم؟ یزیچ هی حاال باشه  بابا  یا_ 
 . بگو هست یحرف اون ریغ  ممنوع  ییگو خزعبالت_ 
 رفتمگ ادی رو زایچ یلیخ تو از که انقدر. مرد هی کنار بودن واستته یفیح یلیخ_ 

 .کنن تمیترب نتونستن بابا و مامان
 لک ماحصتتل که داشتتتم یتیترب اشتتتباهات و یکوتاه اندازه نیا من یعنی_ 

 !تو؟؟ یشد تالشم
 سپ حرفامو وگرنه رشته آش واسه خرابتم که فیح مون جفت جون به! نامرد_ 
 !! بره فنا به ت هیوحر گرفتمیم

 ! بخوابم ذارهینم صداتون  خبره؟ چه نجایا_ 
سمنی گمایم_  شه؟ بخواب فقط تو ا  تیکوفت یها جزوه اون سر برو کممی!! با
 !!یبش دکتر یخوایم تو که برن کجا دکترا  ن،یبش
 بعدشم  انه صبح نیایب نیبشور صورتتونو و دست نیبر ل،یتعط بحث دخترا_ 

 .نمیبب نیبر. ها یسبز کردن خورد واسه من به کمک
  ؟یچ واسه یسبز_ 
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  ه؟یحرف  کنه، درست رشته آش باشم من که عشقش واسه خوادیم_ 
 یعنی  ره ینم نییپا ت وامونده یگلو اون از تنها یچیه هستتتم من تا یول نه_ 

 ! بره که ذارمینم من
 . شد خی مروین نیایب زود.  گهید نیبر  باال، رهیم داره صدام اسمنی بهاره_ 
 

 هی  نبود، اونجا حواسم اما بودم زده زل یزیروم طرح به و بود م چونه ریز دستم
 .بود مون خونه آشپزخونه یتو دنیکش سرک کردمینم که یکار تنها یروز
 یوقت  دلت  کنج مونه یم تازه شتتتهیهم بودن کهیکوچ دختر نیریشتت ی مزه

 .باشه کاشته عشق تنت نهال یپا کرور کرور که یباش داشته نازکش
**** 

 
  خوبه؟ نیبب کردم خورد ینجوریا مهتاب_ 

 ی شتتده خورد یها یستتبز به نگاه هی  بود، ریستت و ازیپ کردن خورد گرم ستترم
 ...!بود نذاشته زدن حرف واسه ییجا اصال  انداختم  بهاره یجلو

 
 . کن شون رنده رو ریس حبه چند نیا ایب  جان، بهاره یمرس_ 
 بغرنج ی مستتئله نیا ریدرگ فکرم یلیخ!  بهاره؟؟ داده ادتی یچ عمه واقعا_ 

 !! شده
 ور فود فست و رستوران پدر خدا بعدشم کنه حفظ من واسه رو مهتاب خدا_ 

 ! دید نتوان آنکه هر شود کور تا.  فتهیم راه نایهم با کارم  امرزه،یب
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 نجلب سجن فهمهیم ازدواج بعد طرف  ره یبگ رو تو ادیب که هیاون بدبخت_ 
 !میانداخت بهش

 واستته یبخر آبرو که زیبر منو آبرو یه حاال  ه،یعستتل مروین هی هنرت همه_ 
 !!! باشه زده یحرف یآشپز یتو کماالتت از ییدا زن ادینم ادمی! خودت

  م؟یبذار وانیک و نینسر واسه مقدارم هی چطوره ها بچه_ 
 

 اشونحرف وسط دنیپر و یرگازانب ی حمله هی تا، دو نیا کلکل از نجات راه تنها
 .دهیم جهینت عایسر  ست  گهید بحث هی شروع با
 
  م؟یبخور خودمون شو همه شهینم_ 
 نباش نگران کنمیم درست ادیز جان بهاره_ 
 . خوبه میببر هم نایا مارال واسه اگه  خوبه، که من بنظر_ 
 !!نیذارب منم واسه قاشق هی اندازه قابلمه ته حداقلش شنهاداتونیپ نیا با_ 
 کاسه هی واسه اونم میبر هاشون خونه در تک تک سخته کمی یول هیخوب فکر_ 

 . ستین که ینذر  آش 
 

 :دیپر جا از بهاره بهتره، یراه چه مینیبب که میبود فکر تو سه هر
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 دست میبد آش کاسه هی که میبر رو ریمس نهمهیا هیکار چه خ   افتم،ی افتمی_ 
ضش!  ملت شون عو سهو میکن دعوت صرونه ا  رمشتیب  نجا یا انیب شون همه ع

 . چسبهیم
 . مینذاشت جواب یب هم رو مهندس دعوت ینجوریا  ه،یخوب فکر منم بنظر_ 
 .من با هم عصرونه  شما، با خونه کردن زیتم فقط باشه_ 
 ! مهتاب زهیتم که خونه_ 
 غر پس بود خودت شنهادیپ  داره، دردسر یسر هی کردن دعوت مهمون بهاره_ 

 . کن یریگردگ کمی برو نزن
 ودخ اعصاب به زنهیم گند و دهیم شنهادیپ موقع یب که یدهان همون بر لعنت_ 

 !!!دهنده شنهادیپ
 

شتش شو و کرد بهمون رو پ شپزخونه از پا شت آ سمنی و من رون یب گذا  رومآ ا
 !شه خراب سرمون ادیب و برنخوره بهش باز که میدیخند

 دونستتتمیم چون دادمینم خرج به عجله مکارا دادن انجام واستتته چوقتیه
 .نرسم خوامیم که یزیچ به تهش شهیم باعث استرسم

 بآ شتتکالت با بعد که کردم آماده هم کیک هی  بود، اتمام به رو کارام بایتقر
 و برداشتتت نتیکاب از ظرف یچ همه یبرا استتمنی. کنم نشییتز گردو و شتتده

  هم، یچا یبجا  شتته  کمتر دردستترمون کردن ییرایپذ زمان که دیچ اپن یرو
ستمیم گهید کردن خراب بار ده از بعد. دادم قهوه شنهادیپ ستش چطور دون  در

 .ادیب روش خامه که کنم
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 دهش مواجه ونیآقا خصوصا همه استقبال با دعوتمون شنهادیپ و بود جمعه روز
 . بود

 .دنیپوش مناس  لباس و دوش هی موند یم فقط
 
  چطورم؟ مهتاب_ 
 

 که بود دهیوشپ کوتاه بایتقر یمشک کیتون هی بهاره آشپزخونه، در رفط برگشتم
 بهش یحستتاب که یمشتتک شتتلوار و شتتال با بود قرمز بزرگ قل  هی اون یجلو

 . ومدیم
 
 . زمیعز ادیم بهت_ 
  ؟یش آماده یخواینم تو یمرس_ 

 . رسنیم گهید ساعت هی
.  دهنمون یکار هگید. امیب کنم عوض لباس بعدش رمیبگ دوش هی رمیم االن_ 

  اد؟ینم صداش که کجاست اسمنی
ش ریدرگ_  شمش خط دنیک  دیبا دهنش چون ادینم باال صداش  شه،یم که چ
 !!!کشهیم ابروش یرو رو چشم خط خورهیم بهم تمرکزش وگرنه باشه باز
 

 :دادم تکون یسر و دمیخند
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 .ادیم پتیت به  یبپوش یبردار منو قرمز صندل اون یتونیم برم، من پس باشه_ 
 دل دونمینم فقط شتتته،یم ستتتت لباستتم یرو قلبه نیا با آره یمرستت یوا_ 

 ! ببرم؟؟ کدومشونو
 

 شو جمله بار هی و شدم چشماش خیم و کردم سربلند شد، گردو اندازه چشمام
 .کردم یاطالعات یابیباز
 :زدم صداش رتیح با
 
 ! بهاره؟؟_ 
هاره؟ جون_  باش نگران ب گاه ن  نگاه که عزب مرد  ،بهشتتون ندازمینم چپ ن

 . زنهیم باال نور بدجور مانیپ نیا یول! نداره کردن
 ! بزنه؟ نورباال که نهیماش چراغ مگه_ 
صله. هیباحال بچه فقط  نه،_   لیب اب که مهندس اون برخالف ستین بر سر حو
 !دنیکشیم حرف دهنش تو از
 ! تو؟ یدار مردم کاریچ.  بکش کار فکت از کم دختر، برو ایب_ 

  .کن خاموش رو فر گهید قهیدق ده فقط رفتم من. شتتد رید نخور منم مخ نقدرا
 .خوب دختر برو... یداد لمیتحو جزغاله کیک نمیبب امین

**** 
 

 تا شتتن بلند مینذاشتتت زدن، تعارف دادن کمک یبرا مارال و نینستتر چقدر هر
 .میکرد ازشون ساده ییرایپذ هی دوستش و مانیپ دنیرس
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 هارهب  بود  مارال با گفتن گل مشغول که اسمنی  اومد، در زنگ یصدا باالخره
 .بود کرده گرم حرفاشون به دادن گوش با سرشو هم

 ادهستتیا جلو مانیپ. کردم بازش و در ستمت رفتم آروم  خودمه، کار نکهیا مثل
 خوشتتامد و دادم ستتالم لبخند با مهندس، ستترش پشتتت و گل دستتته هی با بود

 . گفتم
 
 .نداره رو شما قابل نمیا.  دعوتتون از یمرس  نوم،خا مهتاب سالم_ 
 . داخل دییبفرما  ن،یکرد لطف یمرس_ 
 .خانوم سرکار سالم_ 
 . نیاومد خوش مهندس جناب سالم_ 
 
سه ها بچه به تا افتاد راه جلوتر مانیپ  یکثم حرفم نیا دنیشن با مهندس اما بر

 :کرد
 
 . نیبود تر راحت مانیپ با انگار  ؟یرسم نهمهیا چرا_ 
 جمله اب متناس  من ی جمله  شه،یم میتنظ مقابلم طرف برخورد با من رفتار_ 
 .بود یرسم شما زیآم احترام ی
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شو جفت شه لبخند هی با باال، داد ابروها  نارمک از و داد تکون یسر لبش ی گو
 ادهستتتیا بهش کینزد و طرف کنار یوقت که بود نیا عطر، اون یژگیو.  شتتد رد

 ... کینزد از فقط   یکنیم حسش یحترا به یباش
 شتتتپ هم بهاره  کنم، دایپ گلدون هی که رفتم آشتتپزخونه طرف به گل دستتته با

 :اومد سرم
 
  ببرم؟ و زمیبر رو قهوه نیا مهتاب_ 
 . زهینر فنجونا دور باشه حواست فقط ست آماده زمیعز آره_ 
 . ببرم من زیبر تو میکن یکاری خ _ 
 گرانمن منم کن تالش کمی  تو؟ یکرد کار زبونت رو فقط چرا  بهاره، یبترک_ 

 ! ؟یدار شوهرت ی خانواده واسه یا عرضه قابل هنر چه فردا پس
س_  شو قلم جفت بخواد خودمو از شتریب که یک  ونهخ یطرفا شکونمیم پاها

 !!شه داشیپ مون
 . امیم کیک با االن منم ببر رو نایا ایب  ،یارین کم_ 
 

شتم رو کیک منم رفت، قهوه ینیس با و داد تکون یسر ش با همراه و بردا  قابب
 .ارهیب چنگال و چاقو اسمنی زدم اشاره هم اپن یرو از.  بردم

شقاب هر یتو زدم برش رو کیک شتم کهیت هی ب  سپردم ور ییرایپذ گهید و گذا
 احاطه همه به که یطور نشتتستتتم مبل نیتر دنج یرو خودمم. ها بچه دستتت
 . داشتم
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  خانومه؟ کدوم زحمت حاصل.  هیخونگ کیک  ست، شمزهخو یلیخ_ 
 
 لیوک االن دونستتتمیم.  آورد زبون به نویا کیک خوردن حال در که بود مانیپ

 .موندم ساکت پس شهیم شروع نطقش درازم زبون یوص
 
سیم بعد نیکردیم فیتعر هی زنهیم خونه که یبرق نهمهیا از کمی اول_   به نیدیر

 . هیچ به یچ که واستون کردمیم ریتفس منم اونموقع! شکم ی پروژه
 

 ارهبه. شد شروع هاش سرفه و دیپر گلوش تو کیک مانیپ یول  دن،یخند همه
 :دنبالش رفتم من و دیکش طول کمی اره،یب آب وانیل هی رفت و شد هول

  ؟یموند کجا بهاره_ 
 . زشته گفتم یول زمیبر آب ریش از خواستمیم  کجاست؟ آب مهتاب_ 
 

 :خچالی سراغ رفتم و میشونیپ تو زدم دونه هی کردم،یم نگاه بهش واج و هاج
 
 ! ذارن؟یم کجا رو آب معموال یدونینم  بهاره، شهینم باورم یوا_ 
 .دهینم فرمان مغزم گهید شمیم هول یوقت یدونیم که تو_ 
 !؟یشیم هول یوقت فقط_ 
 

 :دیرس گوشمون به مانیپ ی خنده پر یصدا که بده جوابمو خواست بهاره
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 !مینیبب خودتونو میاومد  ن؟یرفت کجا خانوم بهاره_ 
 

 :خوردیم حر  داشت بهاره یول نخندم که گرفتم گاز مو ینییپا ل 
 
 ! ینکن بارم کهیت گهید که ارمیب واست یآب هی_ 
 ضیتفمس یبعد ی جمله با تا ببر رو آب نیا ایب یدکنیتهد دور راه از خوادینم_ 

 .ینشد
 ! تو بخاطر فقط_ 
 ...طونیش برو_ 
 
 زیاس کردن بر از واسه زدینم دو دو چشماش  نبود، گستاخ اما بود راحت مانیپ

 ی نازدونه با گذاشتتتن دهن به دهن واستتته دیخاریم تنش  یعج یول. تنت
 ...!من

**** 
 
 یجمع هنر نایا نینگفت آخرش یول میزد شتتخم تونو آشتتپزخونه کل ما خ _ 

  ؟یفرد ای بود
 ! ن؟یزد شخم که نیگاوآهن مگه_ 
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سه همه  و زده یگند چه دیفهم جمع سکوت با بهاره شدن، شوکه لحظه هی وا
 !!دهنش رو دیکوب دستاش با محکم

 
 :آوردم زبون به رو اسمش و بستم هم یرو حر  با چشمامو

 
 !!!خانوم بهاره_ 
 ! دیرپ هوی نبود یادب یب قصدم که مهتاب جان به د،یببخش خوامیم معذرت_ 
 

 انداخت بهاره به نگاه مین هی مانیپ. بخندن خواستنینم بود، نییپا سرشون همه
 .باال رفت همه یصدا  خنده  از شد منفجر و
 
 جون از وستتط اون چرا حاال. باالستتت من ی جنبه  خانوم، بهاره نداره رادیا_ 

  ن؟یگذاشت هیما خانوم مهتاب
 مطمئن نیدیشن ازش نویا وقت هر ست، بهاره راست قسم مهتاب اسم چون_ 

 . نینیبیم نیدار رو بهاره حالت نیتر صادقانه نیباش
 
 :داد ادامه بندش پشت و گفت اسمنی نویا

 
 یاحرف زیر ی نکته مهتاب، با عصتترونه کل و بود ما با یریگردگ ی فهیوظ_ 

 !! نینگرفت شما که بود تالشش از نکردن فیتعر هم بهاره
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 همه یول زنه،یم داره یبرق چه نهخو دمیند که خوامیم عذر شتتخصتته به من_ 
 یول  کنن ینم تمرکز کار جوان  یرو مردا هست وسط شکم بحث تا دوننیم

تاب  حرف تونم قهوه. بودن یعال آش هم و کیک هم بگم دیبا خانوم مه
 ازش که شتتهیم یماه ستته دو ن،یانداخت مامان دستتتپخت ادی منو نداشتتت،

 . محرومم
 .جان نوش_ 
 

ست، سرجاش آروم بایتقر نده یسوت وبارهد نکهیا یبرا بهاره ش  بحث نوایک  ن
 .کارشون نیسنگ طیشرا به کشوند رو

 لبش رو لبخند همون حفظ با مهندس دمید که کردمیم جمع هارو ظرف داشتم
 ندلبخ ی نشتتونه به احترام یادا واستته فقط لبم ی گوشتته. کنهیم نگاه بهم داره
 .رفت باال یکم

 :رسوند کمک ظرفا دنبر یبرا بهم شد بلند اسمنی
 
  م؟یدار شون نگه شام واسه بنظرت مهتاب_ 
  م؟یکن درست یچ  بمونن؟ یخوایم_ 
 . دمیم سفارش دارم اشتراک  ابون،یخ سر رستوران زنمیم زنگ خوادینم_ 
 . نباشه زشت_ 
 . بمونن گمیم بهشون رمیم من پس ،یزشت چه بابا نه_ 
 .برو زمیعز باشه_ 
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شتم د،یرسیم جانیا شون همهمه یصدا شقاب دا ش هارو ب  هی که کردمیم یآبک
 !!شستنش به کرد شروع و گرفت ازم رو یکف بشقاب و شد دراز دست

 ولط ادیز اما! نداشت اسمنی و بهاره فیظر یدستا به یربط مسلمأ دست نیا
 :دهنم موندن باز دینکش

 
شه ینجوریا دیشا گفتم م،یداد زحمت یلیخ امروز_   هی ات کرد کمک بهتون ب

 .میکن جبران ییجورا
 واستته ازتون شتتهینم لیدل نیا اما  مهندس، جناب ندادم انجام یخاصتت کار_ 

ش کار جبرانش ستان کنار دییبفرما ممنونم. میبک ش دو  تموم زود ارمک منم دینیب
 . شهیم

 بستتاط نیا واستته یاقیاشتتت من هستتتن، کردن پاره کهیت تعارف ستترگرم همه_ 
 . زنمیم حرفمو کر ندارم  ایرانیا یشگیهم
به_   معذب کنه کمک ادیب خونه مهمون که ینجوریا من بگم دیبا بازم اما خو
 . شمیم

 .نینش خ _ 
 ینزد صتتتدا منو چرا جان مهتاب  د؟یکنیم کاریچ نیدار مهندس یآقا یوا_ 

  کمکت؟ امیب
سمنی نداه یزحمت_  صرار خودم خانوم، ا شتم ا  .بودن مخالف شونیا وگرنه دا

 ستد که دادم قرارشون تیمعذور تو بایتقر رسن،ینم نظر به یراض االنم نیهم
 . بردارن کردن تعارف از
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  بدم؟ سفارش نیدار لیم یچ شام بگم اومدم  ن،یکرد لطف یمرس_ 
 . میکنیم آماده هم با یحاضر شام هی نجایهم  رون؟یب از چرا_ 
 . گهید گرفتنه تماس هی فقط کارش ه،یحرف چه نیا_ 
 مروین میبلد. ونیآقا به نیبسپر رو شام نداره یمورد اگه ست،ین زمال من بنظر_ 
 . میبد
 . دیمهمون نجایا شما یوا_ 
 خودمو مخصتتو  یماکارون واستتتون نیدار موادشتتو اگه نکردم، تعارف_ 

 ! تفنگدار تا سه اون شور پر حضور با البته کنمیم درست
  ن؟یگیم نیدار واقعا_ 
 . بله_ 
  ؟یگیم یچ تو مهتاب_ 
 

. ستتتب منو دهن شتتنهادشیپ نیا که امیب کنار حضتتورش با بودم نتونستتته هنوز
 :نبود درست سکوتم که ییاونجا از یول
 
صوال چون_   یتو االن بگم دیبا م،یکردن تعارف و زدن چونه اهل ها یرانیا ما ا

 . کنمیم استقبال مهندس شنهادیپ از حتما و موندم یستیرودربا
 
 :باال برد صداشو و زد ناباور شخندین هی

 
 . میدار پز یمرتض شام د،یکن مراجعه آشپزخونه واحد به زمیعز برادران_ 
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 :آشپزخونه تو گذاشت پا که بود مانیپ نفر نیاول
 
  ؟یبد بهمون یخوایم یچ حاال واقعا؟_ 
 . میبد!  نه بدم_ 

 . میکن درست شام هم با دیبا بزن صدا برو هم رو قیشف قیرف تا دو اون
شم رو خور مفت تا دو اون گوش برم من پس شهبا_  شون،یب بک  یمعن چه ارم

 !!! ننیبش خانوماشون دل ور اونا نجانیا عزب تا دو یوقت داره
 
 .رفت و زد اسمنی و من طرف چشمک هی
  

 . امیب رمیبگ یدنینوش رمیم منم پس_ 
 .زمیعز برو_ 
 
حت یادیز ناب نیا بود را ندس ج ندازه همون و مه ! مشتتکوک و مرموز ش ا

 :دمیشن گوشم کنار صداشو که کردمیم خشک هارو بشقاب داشتم
 
   باش، نداشته رفتارم از یبد برداشت_ 

 درستتت کنن برخورد راحت ارتباطن در باهام که ییاونا دارم دوستتت فقط من
 .ندارم یا گهید قصد خودم، مثل
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 :گفت بهش نویا شدیم کاش... بکشم نفس ذارهینم تیلعنت عطر

  ن؟یدار الزم یمواد چه کمکتون  بابت نمممنو_ 
 
  ن؟یدار دیپرس و برد نام ستیل هی

 
 .میدار بله_ 

**** 
 

 اب روزم دیچستتب بهم یحستتاب. مویزندگ بخش نیتر نیریشتت دمش،ید امروز
 .شد بایز نازش حضور

شتیبرم دیبا بهاره نکهیا از بودم ریدلگ ش ید نکهیا با  ش  رس از و تهران گ
 دل ی شده لمس یها یخوش ستیل تو شد حک امروزم یول بود، دهیبرچ ل 

 ... مهتاب
 موخود یریستتختگ  مالطفت  نیع در و کردمیم دنبال قیدق یلیخ رو کالستتا

 . ردنک چماق واسه کنه دایپ یرادیا بود نتونسته هم یمصطفو دکتر. داشتم هم
 
  دکتر؟ خانوم_ 
 

 .........و برگشتم
 !! ومدینم در صدام که بودم خورده اج انقدر. خورد تکون لبم یکم فقط
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ما یاکبر خانوم_  جا، شتت جایا  ک جا؟؟ ن مد باالخره  ک جایا نیاو  موندگار ن

  خوبن؟ خانواده  ن؟یشد
 

 حتراما یبرا و کاشتتتم اونا یرو لبخند مین هی بزور!! بودن دهیچستتب هم به لبهام
 . شدم بلند

 
 خوبن، ممنونم .شتتدم خوشتتحال تون دنید از ،ییصتتفا دکتر جناب ستتالم_ 

  ن؟یداشت یامر
 
ستش_  سه هی قراره را س شه برگزار جل  شمام به گفتن دکتر  بود، ینوریا منم ریم

 گمیم کیتبر. نیباش پژوهش اتاق یمرکز دفتر گهید ساعت مین تا  بدم  اطالع
شته سال پنج چهار همون بود، شرفتیپ تون حق  ی ندهیآ بودم گفته بهتون گذ

 . داشت دیخواه یدرخشان
 . تون محبت از ممنونم نیدار لطف شما_ 
 . نمتیب یم اونجا پس_ 
 . حتما_ 
 

 هنوزم  شتتد،یم فرد یکی و بود جمع تاش ستته جمالتش فاعل و فعل شتتهیهم
 !ستمین آدم همون گهید که چقدر من یول آدمه همون
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 فرار ازش یبخوا. وفرداهات فردا به کنهیم ستتنجاق خودشتتو یگاه روزتید
 !تیزندگ و فکر به نهکیم بند  ،یکن

**** 
 
 مثل شهیاند و علم یاهال همه دمید ظهر یطرفا دانشگاه؟ بود خبر چه امروز_ 

س رواریزنج ها مورچه ی خانواده  یک  بود  یمرکز ساختمون طرف به رشونیم
  بود؟ کرده احضارشون

 . یپژوهش معاون_ 
 و دیکن صتترف یشتتتریب وقت یپژوهشتت بخش یرو فرمودن دیتأک حتما باز_ 

 !! دیینفرما جامعه لیتحو پرور تن یدانشجو
 . گفتن نارویهم  ،یشیپ و پس ی کلمه چیه بدون قایدق_ 
 هیپا از ما. یستتخنور ادیم فیتکل رفع جهت فقط  نه،یهم ترمش هر کار_ 

 تظاران دمینبا  ده یا از پر یدانشتتجو نیا به دنینم بودجه یوقت  م،یدار مشتتکل
 ! باشه بلبل و گل مملکت یفردا باشن داشته

 م،یبد نشتتون ستتماجت و جنم تو و من اگه اما دارم قبول رو ایکوتاه نیا منم_ 
 . شهیم درست میکن توکل رمیمس یباق واسه

 . کرد مجبورشون دیبا شهیهم_ 
 تالش با وشون شرفتیپ نفر چند دیبا  م،یرسینم مطلوب ی جهینت به اجبار از_ 
 . جان اسمنی شهیم وارترهم هیبق واسه راه بدن  نشون تیدرا و

 شتتتریب دیبا ینفر چند شتتتهیهم.  یگیم راستتتت ییجورا هی واال، بگم یچ_ 
 . برسن امن ساحل به هیبق تا بکشن یسخت
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  کجاست؟ بهاره_ 
 . زنهینم حرف و نشسته اتاق گوشه هی_ 
 . هیچ دردش نمیبب سراغش، رمیم من_ 
 . کنم درست یحاضر ناهار هی برم منم_ 

**** 
  اونوقت؟ چرا ،ینشست گوشه هی یکرد بغ گهیم اسمنی  جان؟ هبهار_ 
 ! زنهیم حرف ادیز یگاه اون_ 
  چته؟ بفهمم و بشنوم صداتو من بزن حرف توأم خ _ 
 نمک کاریچ کریپ و در یب شتتهر اون یتو تنها برم حاال ،یبود کنارم شتتهیهم_ 

  تو؟ یب
 

 : گذاشتم م نهیس یرو کشوندم سرشو و نشستم کنارش
 
 وهرش خونه گهید یصبا دو م،یباش هم شیپ میتونینم که شهیهم خوب دختر _
 امخصوص!! یدینم راهم منو خودت گهید تو بخوام  من اگرم اونجا فرستمتیم

 ! خوابت اتاق
 

 :م شونه یرو زد جون کم مشت هی خنده، از خوردیم تکون داشت سرش
 ! یکنیم فکر ییزایچ چه به  مهتاب، نکنه خفت خدا_ 
 ! گهید باشم شیدوراند دیاب_ 
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 یب تم یستترجهاز من یشتت عروس یبخوا تو شتته،ینم میحال حرفا نیا یول_ 
 . چونه و چک

 
 ... چرا ساکت اما شمینم تلخ

 ...باشم داشته که نذاشتن ببخشم  که ندارم یدل
**** 

 
  ن؟ییبفرما بله_ 
 . خانوم سرکار سالم_ 
 . اوردمین بجا_ 
 . مانیپ دوست هستم یمرتض_ 
  ن؟یگرفت یک از منو شماره خوامیم عذر سالم،_ 
 . گرفت خانوم نینسر از مانیپ نبود، سخت یلیخ_ 
  امرتون؟_ 
 . نمتیبب خوامیم که بود نیا عرضم_ 
  مناسبتش؟ و_ 
 . رفاقت هی یریگ شکل دیشا_ 
  نباشه؟ رفاقت نیا به یا عالقه اگر و_ 
  .هست مانیپ مورد در بتهال نمتیبب عصر خوامیم ارزه، یم امتحانش به_ 
 . ندارن من با یمشترک مورد شونیا_ 
 .شد دایپ دیشا_ 
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 . بود انکار رقابلیغ بودنش پررو کردم  مکث

 
  ؟یساعت چه و ،کجا نداره یمورد_ 
 . فعال یاوردین یا بهونه تا. دنبالت امیم خودم ،6 ساعت عصر_ 
 

 کنهیم رجو شو برنامه داره اسمنمی و تهران برگشته بهاره ست هفته هی. کرد قطع
 هی احتماال و معدن هی ستتر زیتبر بره ماه کی واستته یمراد دکتر شتترکت گروه با

 . موندگاره یماه
**** 

 . مهندس سالم_ 
  دکتر؟ خانوم سالم کیعل بگم یدار انتظار حتما_ 
 ... اما ندارم یانتظار نیچن نه_ 
 

 :کرد قطع حرفمو
 
 شهیم بازم  سواد  سط  و یشغل فیرد و جمع شخص سوم صرف بدون_ 

 یمشترک یجا تنها به راحت التمیخ زنم،یم صدات مهتاب من. گذاشت احترام
 !خوابمه اتاق کنمینم فکر بهش باهات که
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 وقت یتونستتت اگر بکنن، نکارویا ادنیز که خوامتینم هم وقتم کردن پر واستته
 منش از فقط پره، ینم ز*ر*ه نگام که ینیبیم مرور به بودن  من با واستته یبذار

 . اومده خوشم اخالقت و
ست یتونیم ش قیرف و دو ست فبها  که یبا  جان  زا یضرر باش مطمئن ینخوا

  ست؟ین یحرف  حله؟!  رسهینم هم شالت پر به من
 
صل دیبا اول_  شترک ف شن خان مانیپ با من م ضوع نیا به بعد شه رو  مه مو
 .کرد فکر شهیم

 . هیحرف نمیا_ 
 
 رد سکوت و برودت از رو فضا آروم کیموز هی  م،یبود ساکت ود هر راهو هیبق
 . اوردیم
 
  ؟یخوریم یچ_ 
 .کیک با قهوه_ 
 . یشکالت کیک تا دو قهوه، تا دو_ 
 

 .رفت گارسون
 
  ؟یذاریم حجاب چرا_ 
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 ! کنه وارد بهت شوک جوره همه داشت عادت
 
 .منه حق همون ی جهینت نیوا میدار انتخاب حق_ 
  بندر؟ یاومد چرا اد،یم بهت_ 
  درسته؟ شم، ییبازجو من نبود قرار_ 
 .یگیم درست آره_ 

 نم که ستتراغت ادیب خواستتتیم یبار چند گرفتش، جو ستتت هفته هی مانیپ
 با و نداره موندن تاب نیا ستتتین که حاال و اومده خوشتتش بهاره از نذاشتتتم 

 ! من کردن کار حال و حس به زنهیم گند پرتش حواس
 ! ستین باور قابل کردن؟ دایپ حسو نیا آمد، و رفت تا چند با_ 
 تهران از تازه. وانهیک همکار و ستتالشتته32 کن، مطرح خودش با گهید نارویا_ 

 رون،یب کشتهیم آب از مشتویگل یول ستتین اردریلیم یمولت. شتده منتقل نجایا
 !لگ تو کرده ریگ..... مثل باره نیاول اما نبوده گمینم جماعت زن به حواسش

 قالانت نیا واسه من چرا دمینفهم هنوزم نکهیا با بزنم، حرف زهره خاله با دیبا_ 
 ! شدم انتخاب اطالعات

 از که ندارم شتتک ،یکترینزد بهش مادرش از چون ستتت،ین ستتخت درکش_ 
سیم شتریب ش خانواده سه زبونش ورد که اونم و شیشنا ستش حرف وا  سمق را
 ! مهتابشه جون به خوردن

شه_  صا خودم دیبا قبلش فقط با  کنم او سنگامو و بزنم حرف مانیپ آقا با شخ
 . نباشه توش یحرف فردا که
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 خواستتتگار و یایب اونجا شتتهیم ل یتعط یروزا جز به بازه7 تا شتترکت  حله،_ 
 . یبنداز راه زنون

 .خوبه_ 
 ث،یحد و حرف یب ؟یشتتیم ما قیرف  خودمون، حرف ستتر میبر حاال خ _ 

 .جایب توقع یب دعوا، و جنگ یب
س با عیسر تونمینم شما مثل من_  ساس یک شته یراحت اح شم دا  یرو دیبا. با

 .مقدسه تیجنس از یجدا رفاقت و قیرف کنم، فکر حرفتون
 یک هر از نامردتر و پست از تر پست کردم، دار خدشه رو قداستش من اگر و_ 
  گه؟ید. یکن تصور یبخوا تو که
 .رفاقت مدل نیا قبول واسه زوده هنوز_ 
 تا دونمیم کن رهیدخ مو شتتماره.  بپرس یداشتتت یستتوال هر  کن، فک خوب_ 

 ! ینکرد االن
 . نیهست هم شگویپ_ 
 و هخوب جنست! ست معرکه پس کالهم که نشناسم اگه مقابلمو طرف جنس_ 

 . خوب دوست هی کردن دایپ واسه منه شانس نیا
 .خوبه_ 

 در نیربذا یوقت یبرا رارق هی هم هیقضتت اون یبرا برم، دیبا گهید من دیببخشتت
 . کارمیب شنبه سه و دوشنبه من هفته  طول

 .برسونمت میبر دم،یم خبرشو و کنمیم هماهنگ باهاش نداره یمورد_ 
 
 : شدم خم کمی ن،یماش از شدم ادهیپ
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 . بود یخوب ی عصرونه ممنونم_ 
 . خوش شبت یباش موفق! یتعارف خانوم کنمیم خواهش_ 
 

 ... رفت و گفت
 ...شناخت دیبا نم نم! زوده یلیخ هنوز کردن قضاوت واسه یول بودن جل 

**** 
شمم م، کتابخونه سراغ رفتم  از گونهچ عنوان با لدیکنف جک کتاب به خورد چ

 مهه داد ادمی کرد، عوض مویزندگ. دیبرستت دلخواهتان گاهیجا به یفعل گاهیجا
 .کنم یزندگ هامو لحظه
س کاش ش مجبور تا رهیبگ ازت تویزندگ که نبود یک سه ین  یروزا فتنگر پس وا
ته له به ت  رف ند دل اون و نیا یها جم  دیام هنوزم یبگ خودت به که یبب

 .....  هست،هنوزم
 ...! نه رفتنو یول میبود بلد اومدنو کاش
 ریتعب الاص باشه  نبودن پشتش که یاومدن ای نداشت، رفتن نیمع فرهنگ کاش

 .نداشت
**** 

 
 یکن فیرد هم پشت دلت دفتر یتو یصورت یایرو تمش هی شهیم یسن هر با
 نتت ی نورسته ی شاخه رو شون یکیزدن  پلک بار هر با یوقت یکن حال یآ و

 ...کارهیم شکوفه
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 بشتتم و بترکونم استتتخون شتتد باعث ماه، چند از بعد یکوهنورد یول گرم هوا
 ه وک یسنگالخ ریمس به دوختن چشم بار هر با که قبراق شهیهم مهتاب همون

 .افتاد یم ش گذشته دیسف و ییطال یروزا ادی
 .دارم دوسش و نهیشیم دلم به شتریب مهتاب نیا چقدر

 که گنو اطراف یها کوه اومدم همراهشتتون استتمنی و یمراد دکتر شتتنهادیپ به
صله بندر با لومتریک چند سا نیزم یبرا داره، فا سمت هی نجایا شنا شت از ق  به
 . نهیزم یرو خدا

 
  اهات؟یرو تو یشد رقغ  ؟ییکجا_ 
سه_  سمن،ی گفتم بار دو امروز وا سه یمرس یلیخ گمیم بارم نیسوم ا  وه ک وا

 .خوب حال نیا واسه
 مراهه هفته هر وگرنه! فضتتا برتتیم انقدر اومدن کوه هی دونستتتمینم کن باور_ 

 . اوردمتیم خودم
 عدهو انیم هی بده کمک هی ایب دخترم جان اسمنی گذره؟یم خوش دکتر خانوم_ 

 !آوردمتون یریاس نینگ که بهتون بدم
 

 :یمراد دکتر یرو به زدم یلبخند
 
ستاد_   طراقطم پر یادیز دکتر ی واژه نیا ترم، راحت نیبزن صدا یاکبر منو ا
 .نهیسنگ و

  !رمردیپ نیا دل واسه باش مهتاب فقط هم تو دختر، یکی نیا مثل پس_ 
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  دکتر؟ نیشد ریپ شما گفته یک_ 
صلوات خود بعد نزدم صدات دکتر ر به ر یگیم من به_  سب یه تیپدر  ونشبچ

 ! بهم
 صدا یمراد جناب رو شما رسونهیم منو یادب یب! داره دم کشمشم آخه خ _ 

 . بزنم
 .ریبگ ادی اسمنی نیا از کمی ؟!یبزن صدا بابا شهینم_ 
 

 هشتتیم مگه...!باشتته داشتتته بابا تا دو تونهیم آدم مگه شتتد، خفه نطفه تو م خنده
 !ادیم اسمش یوقت ادین بند نفست

 .شهیهم واسه هست که یاون ری،غ باشه من یبابا که شهینم و تونهینم چکسیه
  

 اد؟یب ما همراه ندونست قابل تنبلت شوهر_ 
  

 !نبود اسمنی دکتر منظور زد، خی تنم
  

 شتتوهر که نیدیفهم کجا از حاال عزبه، خودم نیع مهتاب شتتوهر؟؟ کدوم_ 
 د؟؟ایم رشیگ تنبل

 
 یلبا به زدم زل و ختمیر نگام یتو رو التماستتم تموم یول ومد،ینم در صتتدام

 ...!دینبا که یزیچ از نگه که دکتر،
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 :کرد جور و جمع خودشو اما بود زده زل بهم تعج  از پر یچشما با

 نبود سخت حدسش ه،یزندگ و تالش اهل خودش که انقدر دخترم نیا چون_ 
 دختر نیا آخه... یپرور تن به کنه عادت سراغش  ادیب که یاون فردا نکهیا واسه
 . داره رو یزندگ جنم جوره همه

شد دوره از منو دکتر مهتاب_  سهیم نجا،یا اومدم که ار  خودم جان به یول شنا
 !نکرده بدبخت منه از سال نهمهیا یتو کرد فیتعر تو از که انقدر
 :انداخت گنگم و یخی صورت به مهر پر یول سردرگم نگاه هی دکتر

 هکول نیا یایب کردن یحستتود یجا به بهتره هستتت، هم یفیتعر دختر نیا_ 
 . میفتیب راه کم کم دیبا یبردار رو یپشت
 !مهتاب مال فشیتعر من، مال شیگاریب جان، پدر چشم به یا_ 
 
 هوا یگرما حجم اون وستتط مو شتتده کرخت تن من و افتاد راه جلوتر استتمنی

 :دمیرس دکتر کیزدن شدم  بلند و دادم یتکون
 .ممنونم_ 

  
ستمیم شکر نیا خط ته تا دون صه نکرد باز بودم ممنونش قلبا فهمه،یم رو ت  ی ق

 . رو خش و خط پر ی کهنه
 راچ که ادیم در صتتداش االن که میبر... یبدهکار رمردیپ نیا به  یتوضتت هی_ 

 !یشد زتریعز واسم ومدهین
 



wWw.Roman4u.iR  84 

 

 .نییپا رفتم آروم باهاش همقدم و دمیپاش دکتر یرو به احترام از پر یلبخند
**** 

سته تن  امکیپ یصدا که اتاق، سقف به زدم زل و تخت یرو کردم پهن مو خ
 .اومد یگوش

 :کردم بازش
 مانیپ با شتترکت  ایب ،6 یحدودا یتونیم اگه فردا خانوم، ستترکار ستتالم_ 

 .هماهنگه
 . خوش ش ! رو شیشناس نیزم مدل یحت دارم دوس یکوهنور منم ضمن در
 

 رجو چه یدونینم که ییها دونستتته با کنه زتیستتورپرا نهمهیا که هستتت یآدم
 ؟!دهیفهم

 
 .حتما مهندس، جناب سالم_ 

 بهتون منو لحظه گذرون آمار که نیدار نشتتر و حشتتر ثهیخب ارواح با احتماال
 .کیش ش ! دنیم
 

 .تهران برگردم یروز چند دیبا فرصت نیاول بودم، شده ها بچه دلتنگ
**** 

 
 سرمو و زدم رو واحد زنگ کردم، یط رو دفتر ریمس و شدم خارج آسانسور از

 :که نییپا بودم ننداخته کامل هنوز
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 .نیاومد خوش خانوم، مهتاب سالم_ 
  اومدم؟ رید. ممنونم مان،یپ آقا سالم_ 
  چطور؟ وقت، سر نه_ 
 ! نیبود در پشت انگار آخه_ 
 !!!کتشر در به بسته لیدخ هست یساعت مین هی آره_ 
 
شت به ست که یمانیپ سر پ شت د شیم گردنش پ  رمش سر از ش خنده و دیک

 !امروز پوش خوش مهندس به دوختم نگاهمو بود 
 
 سالم_ 
  شاءالله؟ ان نیخوب دکتر خانوم سالم کیعل_ 
 ؟!نیچطور شما خوبم، یمرس_ 
 روزگار و روز از برهیم استتتفاده خوب داره که فعال خانوم، مهتاب خوبه اونم_ 

 . ارمیب یزیچ یشربت هی برم من دینیبش نییبفرما!! من
 .ادهیز...  و ییرایپذ یبرا وقت. بهتره مطل ، اصل سر میبر اگه_ 
 .امیم االن شه،ینم رید_ 

  
 . شرکت جور و جمع ی آشپزخونه سمت کرد کج راه سرعت با

 ؟!نیچونیبپ رو ما پسر گوش نیخواینم که سرپا انایاح_ 
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ستم یمبل یرو رفتم و دادم انداختن باال ابرو با رو شمرموز نگاه جواب ش  که ن
 .بودم کرده انتخاب قبل ی دفعه

 
 . چسبهیم شهر نیا یهوا تو که خنک یدنینوش نمیا نییبفرما_ 
 . ممنونم_ 
ض_  ستک ؟دفتریداد لم نجایا چرا تو یمرت  اتصد اتاقت زیم رو شده پهن د
 !زننیم

ستم_  ش سه ن صول وا شناس، نمک یتو بودن لمسا از نانیاطم ح  یچ هر ن
 گهید، اتاقم تو بذارم پامو االن اگه که ینزن صدا رو یمرتض!! تنت نوش یخورد

 . شمیم کر
 سوسه و ینینش نجایا تو اگه میخورینم مشکل به آرامشه، منبع خانوم مهتاب_ 

 .باش ش هیبق واسه برم شیپ خودم رو اول خان بذار!! یایب
 
 رفت و گفت مانیپ به ییپررو بچه هی و گذاشتتت حتراما بهم دادن تکون ستتر با
 .اتاقش تو
 
 بگم؟ یچ از دیبا من خ _ 
  ن؟یگیم یچ دونمیم درک رقابلیغ رو شما حس نیا بگم اگه_

 ماا ستتتمین دهیند دختر کردم، فکر بهش هفته دو یکی نیا خودمم دونمینم_ 
 .شد ییهوی واقعا نیا
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سته ست، دلم به ناخوا ش  هی که دونمیم خوره ینم سنش به جانشیه و شور ن
شف یایدن شده ک ض. ست ن صر هی گفت یمرت س اگه داده، من از ویب مخت  هوا

 .خوادشیم دلم واقعا که بگم نویا یول خدمتم  در من هست یسوال لشیتکم
 ن؟یندار ای نینداشت ینامزد ای ن؟ینکرد فکر خانواده لیتشک به اصال حاال تا_

 . بدونم خوامیم باشه، خانواده ی خواسته ای لیتحم اگر یحت
 ییوقتا هی بهرحال کردم  یزندگ طاهر و  یط گمینم ندارم، و نداشتتتم نه_ 
 دل ی هحوال یقول نه نشوندم خاکستر به رو یکس یزندگ نه اما داشتم طنتیش

 !عالم ینامردا ته بشم بعد که کردم دختر هی
 هک مهربونه و ناب مادربزرگ هی وجود برکت به خونمیم که هم ینماز رکعت دو

 .هستم االن که ینیا ساخت منو و بست همت کمر
 من از که دارم خواهر و برادر هی شتتما، به داده عمرشتتو بابا یول هستتت مامان

 .شونیزندگ خونه سر و بزرگترن
خاطر فقط نشتتتدم ازدواج ریگیپ حاال تا نینیبیم اگرم ها ب م نبودن تن  و انما

 . هم مونس و شدن تنها نجا یا کردن منتقلم یوقت از که بود مادربزرگم
 داشتن واسه فرزنده، تک بهاره نیدونیم که شما خ  کنه، شون رحمت خدا_ 

 لوس و زدن غر اهل یول ومدهین بار ینجوریا چون ستتتتین صیحر ایدن مال
 .نهیهم فرزند تک عتیطب معموال که بخواد دلتون تا اونم هست شدن

 هی دخترم هنر اوج بودم، باهاش شتتتریب من البته میهم با هیستتا مثل ستتاله ده ما
ستیالزان مدل ستش از که ا  ادبخو اگه یول مهربونه و زودجوش!! گرفته ادی دو

 !ارهیدرم پا از رو لیف زبونش شین با
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 دونمیمن و مردا به نکنه نگاه چپ گرفته ادی م،یهم با ساله نیچند نکهیا بخاطر
 . دهیم نشون یواکنش چه بزنم حرف باهاش اگه
  د؟یزنیم حرف باهاش اول شما ای کنم مطرح خودم بهتره بنظرتون_ 
 .باشه تند یکم ش هیاول واکنش ممکنه چون بهتره، بگم من_ 
  اد؟یم بدش من از حد نیا تا_ 
 مورد هی!! رهینم ییجا من بدون ستتت،ین ومدنشین ای اومدن خوش مستتئله نه_ 
  هست؟ یدائم نجایا تون موندن هست، م گهید

 من هک خواستنیم متخصص یروین نجایا ینفت یها پروژه واسه آره، ماالاحت_ 
  چطور؟. کردن منتقل تهران از رو دوستانم از تا چند و

 از عدب دونمینم و کاره به مشغول یشناس نیزم شرکت هی با اونجا بهاره چون_ 
 . نه ای شه جدا مادرش و پدر از اون از مهمتر و اونجا از بخواد سال  سه دو
 بند االن دیشتتا نباشتته، ناراحت که کنمیم فیرد کار واستتش نجایا من خ _ 

  گه؟ید. گذرهینم خوب کار یروین از چکسیه یول جا همه باشن یپارت
 . دیکن جل  دیبا شما که نظرشه مهم_ 
 . کنمیم خودمو یسع تموم نیبرسون ییراهنما شما اگه_ 
 یول میباش همسن دیشا. سمحسا یلیخ بهاره یرو من بگم البته شاءالله، ان_ 
 . بودم بزرگه خواهر من حاال تا

 شیپ یمورد که شاءالله ان. نمیهم باطن و ظاهر ن،یدار جا ما سر یرو شما_ 
 .ادینم
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 !!؟یگفت ت نداشته وجنات و خودت از که بس یدینترک_ 
 مرد میگیم ایچ ما ینیبب یبود فالگوش ای یبرستت کارات به یرفت تو یمرتضتت_ 

  گنده؟
سم ب از تونمیم هم نداده گوش من واال _ س رو آخرش میم تا الله ب  بگم یحد
 .تخواسینم ستادنیا گوش گهید نیا  یرفت شیپ کجا تا و یگفت یچ از

 شدن وقت گهید ،شرمندهیبگ خودت از بند هی یخواست فجر طلوع تا و میاومد
 !!یاورژانس موارد واسه اتاقم کنج بزنم سیسرو هی

 
 خم شتتدیم کهییجا تا ستترمو یول نخندم که دادم فشتتار هم یرو محکم لبامو
 !چسبوندم م نهیس قفسه به و کردم

 
سه کارت برو ایب_  شام از خوابو صب  تا و قرمز خط به نر  ما یروآب! یریبگ چ
 .یبرد رو
 

 :شدم بلند جا از شون بحث وسط
 . کنم کار م مقاله یرو دیبا برم، گهید تون اجازه با من خ _ 
  د؟یکنیم دعوت که رو ما. شاءالله ان نیباش موفق وبه،خ یلیخ_ 
 . کنمیم دعوت دوستانو حتما رهیبگ رشیپذ اگه_ 
 درسته؟ شمیم محسوب تون دوستان جزو منم_ 
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شما به  زل ود نب دور ادیز بودنش کینزد لطف به گهید که طنتشیش از پر یچ
 :زدم
 .نیباش لدب راهشو دیبا فقط! مهندس جناب است توانستن خواستن_ 
 

 :نییپا آورد صداشو
 !دکتر خانوم میاول ی کوچه خم اندر هنوز ما و بلده مانیپ که_ 
 

 .گفتم یا اجازه با و زدم یلبخند دادم، تکون سرمو
 
 . رسونمتیم_ 
 . دستمه اسمنی نیماش ممنونم_ 
 خودتون؟ واسه نیریگینم نیماش خانوم مهتاب_ 
 
 :انداختم مانیپ به ینگاه هی

 یوقت تا معدن، دیبازد زیتبر رهیم یماه کی هفته آخر تا استتمنی راستتتش_ 
 . حتما رمیگیم جور و جمع نیماش هی بعدش یول دستمه نشیماش برگرده

 . خدمتم در من نیخواست یکمک اگه_ 
 نیماشت با چه! بهتون دمینم دختر ها یراحت نیا به یول تون، لطف از یمرست_ 

 !اون یب چه
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 :زد مانیپ ی هشون یرو دونه هی مهندس
 . نوش ؟!داداش یخورد_ 
 . نبود یاحترام یب قصدم_ 
 نیا خوشتتتانه خوش فعال خدمتتون، هستتتم من نداره رادیا کنمیم خواهش_ 

 . رسهیم منم نوبت! جنابه
 . خان مانیپ بدمد دولتت صب  تا باش_ 
 .ریبخ شبتون شم،یم مرخص. شدم خوشحال شه،یم رمید داره گهید من_ 
 !دکتر نومخا کیش ش _ 
 
 :اومد همراهم در دم تا مانیپ

ض از وقت هی_  سر ن،یرینگ دل به یزیچ یمرت شتنش سرب  با الشح یعنی گذا
 . رفتارشه قلق نیا. خوبه بودنت

 . دارن یراحت تیشخص شم،ینم ناراحت اصال نه_ 
به همه با_   و مرام از که ییاونا با فقط ستتت،ین ینجوریا یکستت هر با اما خو

 . راحته ادیب ششخو شون مسلک
 . خوبه یلیخ_ 
 ....یول نداره غم ظاهرش_ 
 

 :باال گرفت سرشو. کردم نگاه مانیپ یچشما به برگشتم
 ...!بشه یزندگ شیزندگ نشد که فیح_ 
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 :داد ادامه که شد چشام یتو سوال عالمت متوجه کنمیم فکر
 رو زهیرب شتتویزندگ نکهیا از بگه، بخواد خودش که یوقت واستته بمونه ش هیبق_ 
 .ادینم خوشش رهیدا

 انیرج در کامل منم یحت اما دونمیم ییزایچ هی بودم کشیفابر قیرف چون منم
 . ستمین

 نبهتو خبرشتتو و زنمیم حرف بهاره با منم. باشتتن نداشتتته یمشتتکل دوارمیام_ 
 . دمیم

 رمندهش منم و شاءالله ان ادیب شیپ جبران فرصت.ممنونم واقعا ن،یباش زنده_ 
 . نشم تون

 .ریبخ ش _ 
 

 .انداختم راه نویماش و شدم سوار
سمنی با تماس هی شه لباس که گرفتم ا  رفتنش قبل گها. شام رونیب میبر ادیب بپو

 !خوره؟یم. خورهیبرنم ییجا به که م،یبگذرون خوش هم با
**** 

 صداش و باشم همقدم باهاش ایدن ته تا که باشه، االن که خوادشیم دلم چقدر
 !دلتنگه دب که... مهتابش تاب یب دل به بده نفس نفساش و امه لحظه تو چهیبپ

 ینیبب یخواست که ییاونجا به برسم و جنون به نرسم که موند واسم ادتی دیشا
 ...بودنمو
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 کمش یول مونده ادشیز میشرمندگ از اگه بذار ن،یبب خدا رو تو  ؟ینیبیم االن
 ... منو نیبب... بره

**** 
 

 !بهاره از یوا شدم، ولو ونیزیتلو یجلو مبل یرو و کندم تنم از رو مانتو
 ونهخ یک. کنمیم فکر حرفاش به یوقت کشتتتهیم ستتوت مغزم ترکوند، منو مخ

 !!!کنم یزندگ باهاش برم من خوادیم نیا که برهیم هوو خودش با شوهر
 باز چشتتم ستتال32!! کرده کور رو ملت چشتتم انتخابش نیا با که مانیپ یطفل

 ...!شده باز لجباز و سرتق بهاره نیا جمال به هکرد باز که حاال نکرد
 دلم.شه بهتر حالم دیشا بشنوم رو اریکام یصدا سارا، با رمیبگ تماس هی امش 

 حاال یول شتتم دور ازشتتون کمی خواستتتیم دلم یگاه شتتده، تنگ واستتشتتون
 .شدم دلتنگشون

 ... خوردنش شکالت و الیگودز اون گفتن عمه هی واسه دلم زنهیم پر
 .مونده نصفش مقاله هنوز یلعنت بخورم، و کنم هم سر یزیچ هی رمب پاشم

ش برهیو یصدا که شم بلند اومدم شتم فمویک شد، بلند یگو  رو یشگو و بردا
 :کردم دایپ

 ؟ییتنها با یکنیم چه! ینباش رفقا دلتنگ دکتر، خانوم سالم_ 
 

 دستتت درستتت که کنهیم افتیدر ازم یارستتال گنالیستت بشتتر نیا فهممینم من
 !زنهیم حدس فقط واقعا ای هام لحظه ی شده یجار فکر رو ذارهیم
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 یا گله م ،یغار اری ییتنها و من اما نبود شتتهینم که دلتنگ مهندس، ستتالم_ 
 . ستین

 ردخت یدیم ییتنها بال به بال چرا هستتت خط نوریا شتتمشتتاد شتتاخ هی یوقت_ 
 خوب؟

 
 تنش ت بنده نیا یول باشم منعطف و خوب خوامیم که یشاهد خودت ایخدا

 !!پنهونه ها دهید از که مهتاب یرو اون دنید واسه خارهیم
 
شاد شاخ مهندس جناب_  ست و قیرف دنبال من شم  اگرم ستم،ین دیجد دو

 . بودن باهام واسه منن  یترج خانوما البته صد و ادنیز نهیگز باشم
 مچپ اصتتال یدیند چ یه که یدید یمرام ته اگه پاشتتو، و نیبشتت ما با بار دو_ 

  ؟یریگیم سخت ویچ همه چرا. نکن نگاه
 ینگفتنا کردم غلط کردم غلط واستتته کردنه یزندگ ی الزمه نیا و محتاطم_ 

 . فردام
  ؟یایب راه ما با یخواینم جوره چیه یعنی_ 
 دیبع نیموند بودن ما یفانتز تو هنوز و ستین من مین تون، من که ییشما با_ 
 . امیب کنار بتونم دونمیم

 . رفاقتمون یتو میبود من مین از کمتر دیشا کن حانامت_ 
  من؟ چرا_ 
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 بودن هلیپ اهل یوقت چرا واقعا دونمینم. گفتم بار هیکنم،ینم تکرار حرفامو_ 
 و فکر مطمئنم نیا از فقط رفاقت، واستته گذاشتتتم تو رو دستتت یول ستتتمین

 .. .یآرامش منبع چون مانیپ قول به دیشا خوره یم من حال تمیر به تیزندگ
 رو انتو. دادیم جواب عایستتر نیبود رفته کردن دایپ دختر دوستتت دنبال اگه_ 

 ! نیدار کردنو کار طرف مخ
 !نرفتم؟ یدونیم کجا از_ 

  
 !بندهیم بد آدمو دهن بودنش رک یادیز یگاه خوردم، جا
 
 ؟یرفت کجا_ 

 فاحر نیا نشتتده، آشتتنا یکی با حداقل شیزندگ تو بگه که کن دایپ مرد دونه هی
 .جان دختر هییگو ادهیز سر از و مهمل فقط االن یایدن تو اونم

 . بگم یچ دونمینم... دیشا_ 
  د؟یرس کجا به ت مقاله بگو_ 
 اشهب باال خطا درصد! رهیم ورتمهی اعصاب رو که یبخش قایدق مونده نصفش_ 

 . رهیم سوال ریز مقاله کل
 . یریگیم جواب نکن شک کارت، به یدار مانیا اگه_ 
شته شانس از که خودمونه گروه ریمد کارم داور یول مطمئنم خودم از_   م، ندا
 ! لجه یحساب من با

یجز به و کارت به بده حواستتتو فقط کن، یط یالیخیب_   کرف چرندش اتی
 . شهیم حل ش هیبق نکن 
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 . تون توجه از ممنونم ندارم، یا گهید راه_ 
س اتیفرع ریدرگ خودتو یادیز خواهش،_  س  ننک رتیم صلش  به بچ  هی ا
 . خوش ش . بخور برو پاشو میزیچ
 

 رهیگیم استتکن م معده ته از میگوشتت نکنه!!! یگوشتت ی صتتفحه به موندم مات
 مخلوق نیا با کن ریبخ ختم رو تهش خودت خدا! کنه؟یم ارستتتال واستتش

 !یکرد صرف ادیز وقت نششیآفر واسه صد در صد که بتیعج
**** 

 
شام بودم، زده زل خودم به نهییآ یروبرو دهیژول یموها با سه چ  بود خون ی کا

 که بود جوابش مهم یول کردم، کار مقاله یرو زیم پشتتتت شتتت  هر که بس
 .بود اومده در آب از درست

 .شدیم رمید داشت رون،یب دمیپر و زدم مسواک
 دنینرس ای دنیرس سر همه با صب  اول از دیبا و بودم ها مقاله افتیدر مسئول

 یمصطفو دکتر به هنوز واسم، موند یم یخستگ تهش و زدمیم چونه کاراشون
 صتتتفر اتمام قبل روز هی خواستتتمیم دارم  ارائه یبرا مقاله خودمم بودم نگفته

 .نکنه دایپ زدن غر فرصت که بهش بدم کشور، کل مقاالت ارسال
سمنی  شروع کارو دیبا الطلوع صب  از گفتیم و دینالیم کار یسخت از شبا ا

 !ش  ی الهه تا کنن
 !بزنه حرف مانیپ با بود نشده یراض هنوز که هم بهاره
**** 
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 . افتادم راه دانشکده طرف به سرعت با و کردم پارک گوشه هی نویماش
 دکتر؟ خانوم_ 
 
س من جز نکهیا و صدا، به کردم شک لحظه هی سمت اون یک  نبود محوطه از ق

شتم عق  به دیترد با. بزنن صداش که شمم و برگ  یاریرشه دکتر جمال به چ
 ! شد روشن

 . دکتر سالم_ 
 . بپرسم یاحوال گفتم دمید رو شما دانشکده  رفتمیم داشتم سالم،_ 
  ن؟یخوب شما خداروشکر، خوبم. نیدار لطف شما ممنونم_ 
  شه؟یهما و ها مقاله بخاطر شده  شلوغ علوم دانشکده یلیخ شما، لطف به_ 
 . رنیدرگ ههم هاست، مقاله افتیدر آخر یروزا بله_ 
  مقاله؟ نیدیم ارائه خودتونم_ 
 . بله بشه دییتأ اگر شاءالله ان_ 
 . شد خواهد حتما نشه؟ چرا_ 
 طفل به شاءالله ان لنگ  یپا واسه سنگ بشه که ادیم شیپ یموارد بهرحال_ 

 . میبمون بهره یب ازش خدا
صدع نیا از شتریب شد  نخواهد_   دهشا دکتر، خانوم شمینم فیشر اوقات م

 . خدا دیام به میباش افزونتون روز یها تیموفق
 .تون اجازه با شما، یبرا همچنین و نیدار محبت یلیخ_ 
 . فعال. برقرار شماست، دست هم ما ی اجازه_ 
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 هک بودم نذاشتتته راهرو یتو رو اول قدم هنوز و رفتم باال رو دانشتتکده یها پله
 !بود کرده پر رو سالن کل دادیب و داد یصدا

 .شدیم کترینزد داشت صداها. برداشتم قدم دهیپر باال یابروها با
 
 در یدانشتت من! ن؟یبد رشیپذ رو یبرهان دکتر ی مقاله گفته بهتون یک آخه_ 

شگاه نیا شیهما یتو که نمیب ینم وجودش ضور دان  به نهبز گند و کنه دایپ ح
 ! ما اعتبار و آبرو

 زبونه، ورد استتمشتتون ییاروپا یکشتتورا از یکل یتو شتتونیا دکتر جناب_ 
 دعوتشتتون افتخار با همه باشتته؟ نییپا شتتون یعلم بار شتتهیم چطور اونوقت

 . کننیم
مه اون جزو من_   دیبا منم ندازنیم چاه یتو خودشتتونو گرانید ستتتم،ین ه

 بندازم؟
 قالهم. نداره یک و باشه داره حق یک گمیم من پس منه با شیهما نیا تیمسئول
 . دیکن رد شونو

 .. .دکتر_ 
 .بشنوم یزیچ گهید خوامینم_ 

  
 و شد باز در که بودم زده زل دکتر اتاق در به اومده در حدقه از یچشما با هنوز
 .شد خارج در از ختهیر هم به ی افهیق با دمید رو ییصفا دکتر

 افتاده؟ یاتفاق دکتر، سالم_ 



 99 پروا یسکوت ب

 
سش سل با ستاد،یا و شد من متوجه یول بود پرت حوا  اب و داد تکون سر یک

 :در به زد اشاره دست
صطفو دکتر از_  س یم ش طرف! نیبپر  کارش ادهد مقاله داره ایب برو یکل ارهیدان

 ! شه رد کارش فرمودن امر یشخص خصومت بخاطر شونیا نداره، حرف
 ! شده؟ رد کارشون چطور زننیم اولو حرف ما تخصص یتو یبرهان دکتر_ 
 .کنهیمن ول رو گذشته چوقتیه هک نیبگ تون یا نهیک گروه ریمد اون به نویا_ 

  
 یب ازهاند از شیب دکتر اما بدونم یمیقد ی نهیک نیا از شتتتریب خواستتتیم دلم

 .بود حوصله
 
شگاه نفع به که فتهیب یاتفاق اون شاءالله ان_  ش بخش و دان شه، نمو یپژوه  با

 . نینباش ناراحت. دکتر شهیم درست
 از شتتتدم خوشتتحال. رنینگ رو ما حال و بدن اجازه اگه دوارم،یام ممنون_ 
 . تون ارتیز

 .اجازه با هم، بنده_ 
  

 ختماندا سرمو! دهیم قورتم درسته حتما بزن حرف کلمه دو باهاش برو ایب حاال
 .مکرد شروع کارمو و یکنار اتاق رفتم دکتر  به کردن سالم بدون و نییپا

 و اشتتتمبرد رو یبرهان دکتر یارستتال ی مقاله بشتته متوجه یکستت نکهیا بدون
 . بخونمش که فمیک یتو گذاشتم
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**** 
ست یبندر  ونفیآ یصدا که کنم پهن سفره ونیزیتلو یجلو اومدم و کردم در
 ! باشه تونهیم یک ش  9 ساعت شد، بلند

 :تمبرداش رو یگوش مردد نبود، نیدورب یجلو یکس اما بود یریتصو فونیآ
 ن؟ییبفرما_ 
 

 !دمید یجلو اومد مانیپ سر که
  

 نیایب لحظه هی شتتهیم شتتدم مزاحم وقت رید دیببخشتت خانوم، مهتاب ستتالم_ 
  ن؟ییپا

 . امیم االن حتما، بله_ 
 .نییپا رفتم شال، با برداشتم یمشک کوتاه یپانچو هی اتاق از رفتم

 مانیپ آقا سالم_ 
 اون جون به منم ازتون  نشتتد یخبر آخه شتت ، وقت نیا م شتترمنده ستتالم_ 

 !نجایا آورد میمستق برداشت منو اونم زدم غر بند هی بدبخت یمرتض
 
 شد باز درش افتاد، مهندس نیماش به چشمم تازه که دمیکش سرک کوچه یتو

 .دادم جوابشو منم و داد تکون یسر همونجا از ومد ین جلو یول نییپا اومد
ستش خلوت به نکهیا شتیم احترام دو سه یلیتما و ذا ستن وا  اتییجز زیر دون

 .بود تأمل و نیتحس قابل دادینم نشون خودش از گرانید یزندگ
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 :مانیپ طرف به برگشتم
 
 دختر ندادم، یخبر نیهم واستته نگرفتم بهاره از یقطع جواب چون راستتتش_ 

 . رادهیا سرتاپاش که زنهیم یحرف لجباز
 تهخواستت قبال در کنمینم یکوتاه من بدم، انجامش بتونم دیشتتا نیبگ خ _ 

 .هاش
 
 ! ن؟یکن قبول تون خونه یتو رو بهاره یهوو همزمان حضور نیتونیم شما_ 
 !بله؟؟_ 
 
 :دمیخند مانیپ العمل عکس به
 منم که نهیا یمرد هر با که شتتما با نه یزندگ واستته شتترطش گفتم، یجد_ 

 !!کنم یزندگ باهاتون
 یب ازم مدت هی گذاشتم منم نشد عوض حرفش رفتم کلنجار باهاش چقدر هر

 !گرفت یرت عاقالنه میتصم دیشا بمونه خبر
 
 :نیزم به زد زل متفکر و دیکش ش چونه به دستشو هی مانیپ

 یلو ستتتین توش یحرف و منه افتخار باعث شتتما بودن نکهیا با! نطوریا که_ 
  خوبه؟ بنظرتون یوابستگ نهمهیا

 ود فعال بشتتنوم، ازش یحرف نیهمچ روز هی کردمینم فکرشتتو متاستتفانه منم_ 
 . بده جهینت دوارمیام! کردم مشیتحر روزه
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  نداشت؟ یخاص مشکل شتریب ییآشنا و من خود با یعنی دوارم،یام منم_ 
 .کردم دتونییتأ که خواستیم منو دییتأ فقط نه، ادیز_ 

  
 :زد یلبخند شد، باز هم از مانیپ ی چهره

 هم هب کتاباش حساب داشت گهید! خوردم رو یمرتض سر چقدر نیبدون اگه_ 
 .ییگشا عقده واسه نجایا آورد گرفت دستمو که ختیریم

 تعارف دیببخش. رهیم شیپ درست حتما نیباش هم مناس  اگه نینباش نگران_ 
 . باال نییبفرما نزدم

 .باشن مهه دوستان که بهتر فرصت هی واسه باشه ست،ین درست نییتنها شما_ 
 

 افتاد اهر نیماش یوقت کردم، ش بدرقه ییخوشرو با و زدم درکش نیا به یلبخند
 .رفت گرفت گاز و زد کوتاه بوق تک هی مهندس
 قورت رو یآخر ی لقمه کامل هنوز خوردم مو یمجرد ستتاده شتتام و برگشتتتم

 . خورد زنگ خونه تلفن که بودم نداده
 جان مهتاب سالم_ 
  جان؟ اسمنی شده یچ ؟یخوب زمیعز سالم_ 
  شده؟ حرفت بهاره با تو_ 
  مگه؟ چطور نه_ 
 بگو بمهتا به که زده زنگ بهم بار ستیب از شتریب امروز کرده میروان خدا به_ 

 . بده جواب رو یگوش
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 . شده وابسته بهم یلیخ چون کردم هشیتنب یول ستمین قهر_ 
 شده؟ یزیچ مگه چرا؟_ 
 

 :نشستم یصندل یرو و دمیکش یا کالفه پوف
 یچ یدونیم بزنم، حرف موردش در بهاره با بود خواستتته ازم مانیپ راستتتش_ 

 !! کنمیم فکر بهش یکن یزندگ باهام تو اگه گهیم بم؟جوا در گفت
 :خنده ریز زد یپوق خط ور اون اسمنی

شه، عقلش یب سر تو خاک_   نیا که خودش خونه برهیم همراه خودش با یک ب
 !!!بخوابه تو شیپ خوادیم شبم که نگو! باشه شیدوم

 
 :گرفت م خنده هاش خنده از منم
گه_  عا که زدیم یحرف نیهمچ ا هاش گهید واق باطمو با حدود ارت . کردمیم م

 .نداره باهات یحرف مهتاب بگو بهش کرد تتیاذ یلیخ اگه نده جوابشو
 . رهیبگ یحساب درست میتصم هی و بده جواب حلم راه دوارمیام
ظ . گمیم نویهم باشتتته مان،یپ چارهیب_  تاب باش خودت موا  ان جان، مه

 . میبرگرد شه تموم کارمون زودتر شاءالله
 . زمیعز شاءالله ان حتما، اشهب_ 
 . جسدم که بخوابم برم من گهید خ _ 
 .ریبخ شبت زمیعز یبخواب خوب_ 

**** 
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 از تاش 20 که امیپ تا 30 یباال بهاره، از کال سیم 15 دمید برداشتم رو یگوش
 !مهندس از هیبق و غیتبل امکیپ 5. بود وروجک اون

 
شت دوارمیام_  ص به ش  شه، بتین  دنیشن بدون خوابمیم احتر الیخ با ام

 !مانیپ انکراالصوات یصدا
 ... یانتیاطرف دل آرامش منبع واقعا که دمیرس جهینت نیا به_ 
 یلمشتتک. باش مراق  شتتتریب ،ییتنها بهرحال یول نیهستتت یخوب ی محله_ 

 . شمیم داریب زود من کنهینم فرق ساعتش ،یدار که مو شماره اومد شیپ
 . یش الیخیب رو تعارف_ 
 .دکتر خانوم خوش شبت_ 
 

 و ستتتین من مال که بودن هی از شتتد گرم دلم و نشتتستتت لبم یرو یلبخند
 ایدن هی  یغر شتتهر یتو من یبرا حضتتورش اعالم نیهم یول باشتته، خوامینم

 ... داشت ارزش
 ... یغر شهر

 ...نمونم  یغر و نباشه بود قرار یروز هی
 .خندون باهاش لبت و گرمه بهشون دلت که ییقرارا اون از
 اون اح ص بودن به ستین یاعتبار پشتش یوقت نباشن کاش که ییقرارا اون از

 .قرار و قول
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 شتتبتون نکنم  تعارف بدم زحمت خواستتتم مونه یم ادمی مهندس، ممنونم_ 
 .یپرتقال

 
 یهگا. رفته یروزا به نزنم بک یپل گهید که بستتتم چشتتامو و زدم ستتند نویا

 ،یخوشتتبخت به دنیرستت واستته میتصتتم نیتر مزخرف شتتهیم انتخابت نیبهتر
ست به بده چقدر شت و یکن چال آرزوهاتو همه خودت د  یش غرق بندش پ

 ...!خواستنه یچ هر نخواستن یتو
 وناشتباهم یپا جنون مرز تا و میکنیم یزندگ غلط و انتخاب غلط چقدر یگاه

 ! میدیم جون
 ... دل نیا تو نداره جا گهید داشتنا دوست

**** 
 
 دکتر ی مقاله ستتاعته 4 االن تا و بود عصتتر 5 انداختم، ستتاعت به ینگاه هی

 نیتر کامل نظرم به اول  خط گردمیبرم مجدد و خونمیم زیر به زیر رو یبرهان
 ی دانشتتکده پژوهش بخش یبرا ارهیب اعتبار و باشتته تونهیم شیهما ی مقاله
 .علوم
 رفتمیم خط ته تا بود درستتتت بنظرم یکار اگه معموال بود، کرده رمیدرگ یفکر

شگاه هی حرف نجایا یول شته و دان سطه  ر صطفو دکتر نطوریهم و  ردگا و یم
 ! وحشتناکش
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 نبود، یمراد دکتر از تر میفه نظرم به چکسیه و کردمیم مشتتورت یکی با دیبا
ش یرو دمیپر  چند خط هنوزم کردمیم دعا دعا فقط گرفتم  شو شماره و یگو

 .رمکا نیا از بدونه یزیچ اسمنی مخواستینم چون باشه داشته قبلشو سال
 
 د؟ییبفرما بله_ 
 

 :پوشوند صورتمو تموم لبخند بود، خودش نیدلنش یصدا
  شما؟ نیخوب. هستم یاکبر دکتر، سالم_ 
 جوون، یکرد ما ادی ینخور چشتتم که بگم بد دور چشتتم هی دخترم، ستتالم_ 

  ره؟یگ کارت
 م؟یدار یا گهید کار دردسر و مزاحمت جز ما_ 

ست  یول ببرم شیپ مثبت ی خرابکارانه سبک با یمهتاب اتیعمل هی خوامیم شرا
 !!کنم اقدام که نیببر نیب از اونو شما خوامیم دارم دیترد کوچولو هی

 
 :دیخند بلند یصدا با

 رد قرمز خط شتتهیهم تون یاتیعمل اقدامات که جوونا شتتما دستتت از امان_ 
 .نشده فیتعر مغزتون واسه طلبانه صل  اقدامات اصال کنه،یم

 ؟یبزن مملکت سر به یخوایم یگل چه نمیبب بگو
له یمصتتطفو دکتر راستتتش_   لیدال به رو یبرهان دکتر خوب یلیخ ی مقا

 !کردن رد یمیقد ی نهیک و یشخص
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له اون من قا ند رو م ندم بار چ  کار نیتر یقو بگم اغراق بدون تونمیم و خو
 .شهیم محسوب شیهما و انجمن

 !!!یمصطفو دکتر ی اجازه بدون شد  الزم اگه یحت باشه الهمق نیا خوامیم حاال
 

 عادت همون حفظ با بود کردن فکر حال در احتماال و بود کرده ستتکوت دکتر
 . شیشگیهم شیر ته و چونه خاروندن یمیقد
 شتهر یتخصص گروه ریمد  قضا، از که کنه رد رو مقاله هی انجمن ریمد نکهیا_ 

 .کنن مخالفت نتونن که دهبنیم رو همه دهن باشه  تونم
 عنق، و یمیقد همکار نیا از دارم من که یشتتناخت به توجه با کار نیا انجام

 !یمون ینم عواق  بدون و باالست سکشیر
 و هخودت با یافتیدر یها مقاله رشیپذ و یعموم روابط بخش دمیشن اسمنی از

شت اد یب چاپ یبرا مقاله انایاح اگر شاره انگ شونه تو طرف همه، قبل ا ! رهیم ن
  جان؟ بابا ارزه یم سکشیر به مقاله اون چاپ

ستش_  صومت هی بخاطر من بنظر را ص خ  رو شیهما کار نیبهتر دینبا یشخ
 . ادیم شیپ یچ بعدش واقعا دونمینم اما! کرد حذف یداور از
سر، یپ برو سر با گمینم بهت من_  شکل بعدش اگر یول درد  ومد،ا شیپ یم

شتت بدم انجام تونمیم که یکار حداقل ستیر یجلو اومدن در پ شگاه ا  و دان
 اگه حاال خودته، یپا دکتر شیآت رو ختنیر آب اما هستتتت یپژوهشتت معاون
له  بستتم ینیب یم خودت در رو توانش ما ال  نیا االن نیهم یدار دیترد اگه ا

 . کن فکر فردات یها برنامه انجام به بخور قهوه هی برو و کن فراموش رو مورد
  ام؟یبرم پسش از من رتوننظ به_ 
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 یکار هر عهده از ندارم شک یباش گذشته ریدرگ و مسئول یاکبر همون اگه_ 
 .یایبرم
شامو کار جانیه و سکیر بگم اگه_   یم نیمورف مثل. دروغه ننداخته، برق چ

 !! درد بدن واسه مونه
 . نشه قلمداد مقصر وسط نیا گ*ن*ا*ه*یب هی که یطور فقط سراغش، برو_ 
 . تون یشگیهم تیحما از دکتر، ممنونم قعاوا_ 
شد بلد ختنیر زبون_  شب منو امثالت و تو شعور و درک یول هنوزم، ین  نیخو
 .مملکت نیا یفردا به کنهیم

 فتنگ واسه میدار ادیز حرف باش، جان بانو و من مهمون ش  هی برگشتم یوقت
 . دنیشن و
 

 و خاک کپه هی زدن کنار نه، ای زبونم رو ادیم یحرف اصتتال دونمینم... حرف
تاو نیآخر کردن قبر نبش  چنگ بهش میزندگ تو بخوام که هستتتت یزیدستت
 ...!بزنم

 
  کجاست؟ اسمنی دکتر، شاءالله ان_ 
 فعال اد،یبرم یچ همه پس از یول کنهیم غرغر نقد به دستتتت بند هی که اون_ 

 ! شده خراب سرش و معدن ناظر مهندس سروقت رفته
 بودن وندهنکش صالبه به منو و بودم زنده تون برگشت تا اگه دکتر، ممنونم بازم_ 
 . حتما تون نمیبیم
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. نمیبب تو ارائه ذارمیم یخال وقت هام برنامه یتو رهیبگ رشیپذ خودت کار_ 
 . دیرس کجا به ما دختر یکی نیا نمیبب برم من جان، دختر یباش زنده

 . دارید دیام به سالمت، به نیبر_ 
 

 بودن خودت واسه یمون یم دییتأ منتظر یگاه شد، خوب حالم  یعج شیآخ
 به ابآفت ظل ریز خی شتتربت پارچ هی مثل ادیب راه باهات ت کننده دییتأ اگه و

 !چسبهیم وجودت همه
 !ادیب شیپ قراره یچ ینفهم تهش اگه یحت...یبشنو یخوایم آره هی فقط یگاه

**** 
 
شم به زدن در یصدا که بودم یداریب و خواب یتو س گو  ودمب جیگ اولش د،یر
 .رت کالفه من و شدیم تر بلند صدا لحظه هر یول بخورم تکون خواستمینم و
 بازم م، ختهیر هم به یموها یتو دمیکشتت دستتت و تخت یرو شتتدم زیخ مین

 نرویب اتاق از پامو و برداشتتتم شتتال هی کمد از خوردم تلو تلو. اومد در یصتتدا
شتم شم از اول. گذا شت یچ صال م،کرد نگاه در پ ستمینم ا ش واکنش تون  ونن

 !! باشه بهاره کنهیم هیگر داره در پشت االن که ینیا کنم باور و بدم
 یابر شد، چشمام قفل چشماش تا. کردم باز و انداختم رو در یپشت یسست با
 !مغزم کردن سوراخ واسه مته شد هقش هق یصدا و شد تر

 . دنش آروم یول اومد حرف یب خونه، تو آوردمش و دمیکش اریاخت یب دستشو
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ستامو آروم و زدم زل بهش صله هم از د سب سفت کرد پرواز دادم، فا  نیا دیچ
 م*د*ی*س*و*ب رو شالش از اومده رونیب یموها یرو. بهم یناز ناز خواهر

 .کردم نوازش کمرشو و
 
 . یکن تمیاذ نهمهیا اومد دلت یجور چه ،ینامرد یلیخ مهتاب_ 
 .خانوم بهاره سالم کیعل_ 
 

 :زد ل  آروم
 .سالم_ 
 ! ؟یشد الزم دستمال که دیکن خورد دادن ازیپ بهتون پرواز تو_ 
 ادیب بند اشکام که دادن شکالت و وهیآبم بهم نجایا تا تهرون همون از رم،ینخ_ 
 .نشد یول
  د؟یرس سالم تیدست بغل ؟یترکوند هم رو مایهواپ_ 
 کمی شتتعور یب. شتتستتتمش دور هی میشتتد ادهیپ یوقت ار،ین رو عنتر اون استتم_ 
 !بده یدلدار ش خونه ببره و بزنه م*ل*غ*ب بود مونده گهید
 

 :کردم جداش خودم از و دمیخند آروم
 آب تصتتورت به برو. کنم نگاه بهش بخوام که ینذاشتتت یچشتتم رو، تو نمیبب_ 

 .بدم بهت یمهتاب ی نسکافه هی من تا نیبش ایب بزن
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 جمع موهامو کش با منم. رفت سیروس طرف آروم و داد تکون دییتأ به یسر
 .کنم درست صبحونه هی رفتم و کردم

 وسرش و گرفت م*ل*غ*ب سر پشت از که بودم نسکافه کردن درست مشغول
 :داد هیتک کتفم به
 .شد دعوام سیمهد با_ 
  ؟یداشت کاریچ گهید اون به_ 
شتینم_   کیرش هی دنبال گفتم منم! آخرت تیاولو شده کار گفتیم ام،یب زا
 .باشه آخرش و اول تیاولو یکوفت شرکت نیا و تو که بگرد گهید
 

 :شد باز دورم از دستاش برگشتم،
سمنی_  شنگ رفتارت که یدونیم خودت ا ست نیا که یمتوجه نبوده؟ ق  یگواب

  زه؟یریم هم به رو ییزایچ هی داره
  شه؟یم ناراحت یک م،یباش خوب هم با که ما خته؟یر هم به ویچ_ 
 ! من_ 

. زنهیم  یآستت بهت یوابستتتگ نیا ،یرفت تو ای میزندگ ستتراغ رفتم من که فردا
 تویندگتنهاز دیبا خودت ییجاها هی بکشه، نازتو بخواد که ستین مهتاب شهیهم

 .یبچرخون
 !دهش تر مشتاق مانیپ و ازت گفتم خوب یچ هر از شم مونیپش که نکن یکار

 
 ترک ماشچش بلور نمیبن که نییپا گرفت سرشو یول بغض از دیلرزیم ش چونه

 ...برداشته
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 نفس راه واستتش بودن نگران فردا که ستتنگ مثل باشتتم ستتخت بودم مجبور
 !نبنده دنمیکش

 
 حلش تو داشتتتم مشتتکل یوقت یحت یبود جا همه بهت، کردم عادت آخه_ 

 . کنم دایپ نیگزیجا هوی سختمه خ   یکرد
ستم من ست،ین نیگزیجا به ازین_  شه نممک کهییجا تا کنارت  ه  تتیاحم با
 عق  اونجا صتتد در صتتد شتته،یم ضتتررت به بدونم که ییاونجا نه اما کنمیم
 .شنوهب بذار حرفاتو و بشنو حرفاشو بگو، بله مانیپ به گمینم من. نمیشیم

 دلت هت بودنش با یدید اگه. خوامیم برات نویبهتر من بده، فرصتتت خودتون به
 و اخالق شناختن وج  به وج  واسه بذار وقت و بده بها بهش شهیم قلقلک
 .مرامش

سته ا،یب در بودن ینارنج نازک فاز نیا از کمی ستهد نمیا از ین مرد و ناز زن در  ر
 هواس بذار مرز هی یول نهینب اونو جز چشمت که باشه یحام داره دوست مرد که
 ...یباش زن دیبا مردت واسه. مورد یب یایدلخور ای تیحساس شدن کم
 

 .دادیم گوش دقت با داشت یول بود، کرده سکوت مدت نیا تموم
 :دمیکش قیعم نفس هی و بود یخوب ی نشونه نیا

 .نهیبب برده دلشو که یخانوم بهاره داره دوست یلیخ ؟یاومد بگم مانیپ به_ 
 
 :کرد نگاه چشمام به و زد یشخندین
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  داره؟ دوسم واقعا مهتاب_ 
 .بشناسش. خوندم من بخون، نگاش از تو نویا_ 
 .باشه_ 
 
 هم با و نهک بزرگش کم کم رو بهاره بتونه رفتارش یپختگ با مانیپ بودم دواریام

 ...انیب کنار
**** 

 
 ونچ بدم خبر مانیپ به چطور که کردمیم فکر نیا به فقط داشتتتم ستتاعت ستته

 .افتادم مهندس ادی نداشتم، شو شماره اصال
 دادم امیپ هی و ستمد گرفتم رو یگوش. نبود یا چاره نکهیا مثل یول داشتم دیترد

ش طول قهیدق پنج بایتقر. م مقاله کردن کامل سراغ رفتم و بهش  یصدا ات دیک
 :ادیب یگوش

 . دکتر خانوم سالم کیعل
 !بدم انجامش اومد الزم بنظرم یول باشه خرافات اگه یحت تخته به زدم
 ناو بندم یم شرط داره، مسرت یجا بازم یول ست مشاهده قابل مانیپ یپا رد
 !خواستگارش دنید تا برگشته تو یدور غم از خانوم ارهبه

 .خوش روز دم،یم خبرشو و گمیم بهش
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 انمیپ ایدر کنار کرد قبول من، بودن همراه با باالخره ها شتتروطه و ها شتترطه به
 استت من یمانتو هی رفتم و کردم کمک لباس ستتت انتخاب تو بهش. نهیبب رو

 .دمیپوش
**** 
. رمگ یهوا تو شتدمیم کالفه واقعا من و بود تند تابآف هنوز قرار، ستر میدیرست

 نیا و بود خودشتتم. شتتد داشیپ که افتاد مهندس نیماشتت به چشتتمم باالخره
 میاخالق مزاج با بودن ینخود چون بود خوب من یبرا نجایا حداقل حضورش

 .نبود سازگار
 هک یا بهاره به زد زل یوقت دمید رو مانیپ یچشما برق من و اومدن ما طرف به

 .بود گرفته دستش تو دستمو و بود ستادهیا کنارم
شم یول مهندس ستامون گره به بود دوخته چ  ود ب لبش رو مرموزش لبخند و د

 !بشه؟ یعصبان بلده آدم نیا اصال بود، عادتش زدن لبخند مدل نیا انگار
 .ستمنش و نکنه تمیاذ آفتاب آوردم ریگ جای خودمم و ور هی فرستادم رو تا دو اون

 :نشست کنارم مکث هی از بعد و موند ثابت کنارم پاهاش
 دکتر؟ خانوم یچطور_ 
 تون خطاب مهندس منم دینزن صتتتدا دکتر منو شتتما م،یبذار قرار هی نیایب_ 
 قبوله؟.کنمینم
 
 :شد باز ششین
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 شتتنهادتیپ چون اما! ادیم خوشتتم یول یخوریم حر  دنشیشتتن با دونمیم_ 
 . یمرتض منم و مهتاب یشیم تو قبول، حرفت بود منصفانه

 . خانوم مهتاب من و یآقامرتض نیشیم شما_ 
سوند با من!!! عج _  شکل شوندیپ و پ  و یمون یم مهتاب فقط تو پس دارم، م

 .شد بسته پرونده میندار بحثم. مهندس ریغ یزیچ هر من
 

 .دوختم چشم ایدر به و زدم بودنش پررو نیا به یلبخند
 
  ؟یدار دوست رو سکوت_ 
  باشه؟ نداشته که هست یکس ه،بل_ 
 . ها نگفته و سکوت بار ریز ارنیب طاقت توننینم ایلیخ آره_ 
 .باشم شنونده شتریب دمیم  یترج من یول_ 
 که انداخت ییها بچه اون ادی منو تون شده قفل هم تو یدستا دمتونید یوقت_ 

 !کالس سر رنیم مادرشون با مدرسه اول روز
 . بشه خارج یوابستگ یفضا نیا از یمک بتونه تا الزمه زمان_ 
 .کنه بزرگش دیبا مانیپ اصوال و_ 
 ... یکم_ 
  ؟یا هیبق حال فکر به نهمهیا چرا تو_ 
 هی  بودن تر کینزد به بستتته کدوم هر وصتتلن، بهم نیگیم که یا هیبق نیا_ 
 . منن وجود یاتیح شاهرگ و رگیمو نیب یزیچ
 ؟یهست یچ واسشون تو و_ 
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 :مگفت بهش دیرس ذهنم به که یجواب نیتر صادقانه فتم،ر فکر تو کمی

 ... دونمینم_ 
 ... یشون قل  یاصل انیشر نبض تو_ 
 تیکفا نم یبب خوشتتحال رو همه که نیهم من یول بود، یجالب فیتوصتت_ 
 .کنهیم
 

 :گفت یچ دمیشن یول کرد زمزمه
 ... داره تاوان بودن خوب یادیز_ 
  خورن؟یم هم به نظرتون به_ 
 .ادیبرم نازش و بهاره پس از نیبنابرا داره شدنو لیذل به ارتقاء تیقابل مانیپ_ 
 

 .کردم سکوت و نشست لبم رو یلبخند
 
  نه؟ ای یشد ما قیرف بالخره_ 
 .دیکن حساب رفاقتم یرو دیتونیم دیکنیم قناعت حد نیهم به اگه_ 
 
 ل  مرفت و یاحتمال خاک از تکوندم لباستتمو پشتتت شتتدم بلند و گفتم نویا

 ...ایدر
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 به که خودم دنیند متیق به نه... بودن کمی خواستتتت،یم یهمزبون کمی دلم
 یاون  دیبا که یاون شدیم مرموز مهندس نیا دیشا! شدنم بالنده شتریب متیق

 .بود کم که
**** 

 
 لحظه تک تک واستته کردنو یزندگ من و بود خوب دلم حال روزا نیا یحستتاب

ست مانیپ کردم،یم یهج هام  کاره،ب بهاره دل یتو رو هیاول اعتماد تخم بود هتون
 !اتاق تو رفتیم گرفتیم تماس اون یوقت شبا گهید

 !!شم شون همخونه ببره خودش با خواستیم یچ واسه قایدق منو بودم مونده
 باشتتم  بهاره مواظ  کرد ستتفارش و من به ستتپرد رو یچیق و شیر زهره خاله

 .دنشونید برم خواستیم و کردیم یدلتنگ ابراز مرت  مامانم
 یالبج مرد. ذاشتیم سربسرم دادن امکیپ با ای گرفتیم تماس یگاه مهندسم

ستیم یا شمه یزیچ هر از بود، سته سخاوت با و دون شو دون  ارتیاخت در ها
 .دادیم قرار
له مورد در یحت قا هاش هم م خاطر تموم ی قهیدق پنج اون و زدم حرف با  ب

 .کردم یخوب کار گفت و زد قهقهه ممیتصم
سمنی  ی مقاله .برگردن بود قرار شدیم برگزار شیهما که یا هفته قایدق دکتر و ا

 رادیا ازش یجور چه خوادیم دکتر دونستتتمینم و یداور واستتته رفت خودمم
 !بخونتش ته و سر بخواد نکهیا مگر رهیبگ

 واستته مهندس دعوت کردمیم فکر داشتتتم و گوشتتم پشتتت بودم زده موهامو
 :دیرس امشیپ دوباره که نه، ای کنم لقبو شامو خوردن
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 !کردم عرض  یتوض باب من نشده، فیتعر رفاقت تو کردن ناز_ 
 

 :حرفاش تموم پشت ی شده پنهان مآب یدستور لحن از گرفت م خنده
 باشتته تهگرف خارش تنش قتیرف نکهیا مگر رفاقت تو میندار انداختنم کهیت_ 

 ! یآزار مردم واسه
  باشم؟ اونجا چند ساعت ینگفت. خارهینم تنم م،کرد حموم تازه زمیتم_ 
 . امیم خودم نیبد آدرس اما خودتون با ساعتش_ 
 از یبر در یتونینم! مردم دستتت دمیم یقنار یجا گنجشتتک من جون دختر_ 

 .اونجام 8 من، دست
 

ستیم یهمدل دلم  قرمز خط شدن پاک با نه و ادیز یکینزد شرط به نه اما خوا
 ...باورام

  دیبا که ییجا یول داشتتت خودشتتو اعتقادات بود، دهیفهم خوب نویا مهندس
 !ترمز رو زدیم

**** 
 مهتاب؟_ 
 

 گرفتن دییتأ منتظر در دم که کردم نگاه بهاره به و کردم بلند کتاب یرو از سرمو
 .بود لباساش انتخاب بابت

 .ادیم پوستت رنگ به رهیت رنگ زم،یعز خوبه_ 



 119 پروا یسکوت ب

 
 :زد یلبخند

 م،یباش ونریب شام احتماال شبو. رسهیم گهید کمی مانیپ ن،ییپا رمیم من پس_ 
  ؟یشینم تیاذ تنها تو
 . رونیب رمیم منم ستمین تنها زمیعز نه_ 
 .نمتیبیم ش  باشه_ 
 

 ...نگاهم با کردم ش بدرقه و دادم تکون یسر
 از گهید ی صتفحه چند خوندن واسته داشتتم وقت و بود 6.30 ستاعت هنوز
 .زدن رو واحد زنگ که بودم اوردهین نییپا کامل سرمو. کتابم

شته جا یزیچ بهاره نکهیا حدس صور از دور ادیز گذا  ودمب مطمئن چون نبود ت
 .مینداشت یبرخورد هم گهید یواحدا با و ستنین یکنار واحد

 .کنم باز رو در رفتم شدم پا
 
 .....یچ باز زمیعز جان بهاره_ 

 .بچسبونم هم به مولبا نداشتم قدرت یحت و بود مونده باز دهنم
 عجز سر از مکث هی از بعد. زدینم یحرف و بود شده رهیخ بهم واج و هاج اونم

شت رو در و خواب اتاق یتو دمییدو عیسر ،یدرموندگ و ستم سرم پ  یرو و ب
 .شدم ولو نیزم
 زا صتتداش یطوالن مکث هی از بعد بدم، نشتتون یواکنشتت چه دیبا دونستتتمینم
 :ومدا خواب اتاق در کینزد ییجا
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ش مهتاب_  ش مانیپ شه، ینجوریا کردمینم فکر واقعا دیببخ  رگاهیعمت نشیما
 .گرفت منو از و اومد بود،

ش با که ارهیب منم خ  گفتم نجا،یا ادیم دمیفهم یوقت سمنی نیما  با نجایهم از ا
 .رونیب میبر هم
 هارهب باال  امیم دارم که بگم و رمیبگ تماس باهات خواستتتمیم نییپا خدا به
 .خوادینم فتگ
 

 :داد ادامه که بود کالفه صداش
 مد یایب ینجوریا کردمینم فکر اصتتال ندارم اون از زتریعز که مادرم جان به_ 
 رونیب تون طبقه آستتتانستتور از پامو که دمیخندیم خودم گور به من وگرنه در

 .بذارم
 
 یب ونا نه بود خودم از اشتتتباه بودم مطمئن یول گفتمیم دیبا یچ دونستتتمینم

 .جا همه از خبر
 
 .دونمیم_ 
  رون؟یب یایب شهیم_ 
 . امیم بپوشم یزیچ هی_ 
 .نمیشیم نجایا من باشه_ 
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 عجم یموها به افتاد نگاهم کنستتول یرو نهییآ تو و شتتدم بلند نیزم رو از آروم
 !تنم شلوارک تاپ و سرم یرو شده

 هی! مبود دهز گند واقعا دونستتتمیم بازم یول نخورد چرخ تنم رو نگاش نکهیا با
 یا روزهیف شال کردم، عوض لباسامو و برداشتم یآب کیتون و یخی نیج شلوار

 .رونیب رفتم یشرمندگ با و سرم رو انداختم هم
  

 .سالم_ 
 
 :داد جوابمو و شد بلند مبل یرو از
 .یبوق عهد بعد میشد نائل تون ارتیز به خانوم، مهتاب سالم به به_ 
 

 و دهید یچ شیپ قهیدق چند انگار نه انگار که یردخونستت ی چهره به افتاد نگام
 .شده یشگیهم مهندس همون دوباره االن
 :نقش همون جلد تو رفتم افتضاح اون کردن فراموش واسه منم

 ارت؟یز نیاومد که ارتگاهمیز من مگه_ 
 

 :جاش سر نشست دوباره و زد یصدادار ی خنده تک
 یکل با ونما متینیبب شهیم قسمت بار هی یسال ،یستین ارتگاهمیز از کم واال_ 

 !ازین و نذر
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 تشیخالق از پر هنر نیا نکنه بتینصتت بود محال و بود ملس انداختنش کهیت
 !!رو
 
 ی ادامه واستتته نیباشتت داشتتته جون که ن،یکن لیم ارمیب یزیچ هی برم من_ 

 !! ریحق ی بنده به نسبت تون افاضات
 .میا پرورده دست خانوم، دیینفرما_ 
 

  یستت شتتربت زهره خاله اومد ادمی آشتتپزخونه، تو گذاشتتتم پا و زدم یلبخند
 رد هندسم دونستمیم دیبع و بود من طبع باب چون سراغش رفتم بود، فرستاده

 ...بود کدبانو واقعا خاله.کنه
 
شغول اون تا  کل ،رونیب میبر شم آماده کم کم رفتم منم بود شربتش خوردن م

 طول ترشتتیب ربع هی رفتن رونیب یایمه و دنیپوشتت لباس واستته گذاشتتتنم وقت
 .دینکش
 زیم یرو گذاشتت رو شتده خورده شتربت وانیل اونم گذاشتتم هال تو که پامو
 .شیکنار

 
  بود؟ خودت کار نبودش  یصنعت ،یمرس دیچسب یلیخ_ 
 . ست بهاره مامان هنر نه جان، نوش_ 
  اونوقت؟ رفته یک به دخترش پس واقعا؟_ 
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 زشا نشد موفق خاله و ذاشتیم الالش به یل یل باشبا بود فرزند تک چون_ 
 ! اسمنی ی لنگه شد یکی پس بسازه کدبانو هی

  نشد؟ تو هیشب چرا_ 
 هنراش دخترم و شتتد علت بر دیمز نیا که کردم تکرار باباشتتو اشتتتباه منم_ 

 ! بودن نازدونه آخرشم و یدراز زبون و زدن غر و یوابستگ به شد محدود
 م؟یبر! میرژ تو بره سپرمیم بهش االن از مان،یپ بدبخت_ 
 

 یول مافتاد راه سرش پشت و کانتر یرو چیسوئ به زدم چنگ و دادم تکون یسر
 .حلقم ته بمونه و نشه بغض که زدمیم یحرف هی دیبا رفتن، قبل

 
 .سفر رفته ییروبرو واحد_ 
 

 طرف هب چرخوند سرشو و شد ثابت حرفم نیا با که دیپوشیم کفشاشو داشت
 .کرد نگام یسوال و من
شته، جا یزیچ معمول طبق بهاره کردم فکر من_   پوشمب یزیچ شد میتنبل گذا

 ...نبود قصد از. در دم امیب
 

 دمیهمفینم من و نزد یحرف نه،ینب مو گرفته ی افهیق که نییپا انداختم ستترمو
 .هیچ سکوت نیا پشت حرف

 
 :اومد در صداش باالخره
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 .منو نیبب مهتاب_ 
 

 جدانو عذاب کردمیم یخرابکار که ییوقتا یول نبودم کمرو باال، مگرفت سرمو
 . منو کشتیم

 ندار و دار ،یخر هر به خودشتتون چستتبوندن واستته که یستتتین اونا از تو_ 
 کی نیا! اخال  طبق ذارنیم وجودشونو

 تستتین قرار اومدم، و نییپا انداختم ستترمو خبر یب که بود من از اشتتتباه: دو و
 ! ینیبش چاقچور چادر با نجایا تو هستن تون خونه رونیب که ییاونا بخاطر

 ونا بار چاریل تا سه دو شدم مجبور فقط نکردم یفکر چیه موردت در منم:سه
 .ختیر بهم رو ما بساط امروز که کنم شیاوراق نیماش و مانیپ

 .شد رید که میبر بدو!دادگاه ی جلسه انیپا االنم
 

 رشکنا و خودش به ستتپردم رو چیستتوئ دم،افتا راه و لبم یرو نشتتوندم یلبخند
 .نشستم

 دادم،یم گوش خودمو یها کیموز فلش بود دستتتم نیماشتت که مدت نیا تو
 .نیماش یتو دیچیپ سنتور یصدا و کرد روشنش

 
  شه؟یهم یهست یسنت کار تو_ 
 آروم باهاش کهیزیچ دم،یم گوش هم پاپ باشتته خوب یصتتدا و کار اگه نه_ 

 .باشم
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 :چرخوند سرشو و انداخت مبه نگاه مین هی

 کیموز به دادن گوش با کنمینم دم،فکرمیند ازت یزیچ آرامش جز من_ 
 . هیذات بودنت آروم باشه  شده نهینهاد

 . خوبه بودنم شلوغ اما... دیشا_ 
 یباش ومآر یوقت کهیزیچ  ط،یشرا با بودنش جور و عقل با تشیریمد شرط به_ 

  .نداره تبصره و ماده به ازین اصال
  بود؟ الزم یکار طیشرا بخاطر بندر؟ نیاومد چرا شما_ 
جا کارم نه_  ندم بود، گهید زیچ هی کأل اون  و دود یایدن اون از خودمو ک

 . نجایا اومدم ،یخاکستر
  زه؟یتم و دیسف نجایا_ 
 ... باشه تو مثل ییآدما ی بواسطه دیشا_ 
 . ونممن اما ستمین فیتعر قابل نیگیم شما که اونقدرام من_ 
 ونباهام دیشتتتا مون، قیرف از میبکن فمیتعر تا دو هی دیبا باالخره خواهش،_ 

 . شه تر راحت
 لحاظ؟ چه از_ 
 

 :چپ سمت دیچیپ دونیم دور و زد رو راهنما چراغ
 . نبودن یتعارف لحاظ از_ 
 .ستمین_ 
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 :داد تکون سرشو و دیخند
 یابخو اگه ای یگینم تو یاصتتل حرف ،یتعارف یخدا کنارش در یول یراحت_ 
 .نمونه طرفت دل به یرنجش که شیچونیپ یم بقچه تا چند یال یاریب زبون به
 

 ییایدر یغذا رستوران هی کنار باالخره نکهیا تا شد یط سکوت یتو ریمس یباق
ش سه گرفتم ماتم من و کرد خاموش نویما  زا بفهمونم بهش یجور چه نکهیا وا
 ! زارمیب ییایدر یغذا

 .کردمیم فکر داشتم و نییپا گرفتم سرمو
 
  دختر؟ یرفت کجا_ 
 .نجامیهم_ 
 .نییپا بپر پس_ 
 ....شهیم گمیم_ 
 
 .نیاشم یتو هنوز یکی و بود نیماش رونیب پاش هی بگم، یجور چه دونستمینم
 
 شه؟یم یچ_ 
 
 :زدم زل بهش و دمیکش کالفه پوف هی

  خوردن؟ شام واسه گهید یجا هی میبر شهیم_ 
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  نجارو؟یا یندار دوست تو خوبن غذاهاش اومدم، یربا چند چطور؟من_ 
 .ومدمین نجایا حاال تا_ 
 ؟یایب یندار دوست چرا پس_ 

 یول نهیشتتینم دلم به ییغذا هر  خودم من ،یشتتیم یمشتتتر کن امتحان بار هی
 . خوبه کارش نجایا

 ..... یول بده گمینم من_ 
 !اصال ندارم دوست ییایدر یغذا راستش

 
شو و کرد نگام کمی شت سر ستمیم د،یلرزیم هاش شونه و فرمون رو گذا  دون

 !داره خنده کجاش نخوردن ییایدر یغذا دمیفهمینم اما خندهیم داره
 
 واستون؟ آوره نشاط و دار خنده ندارم دوست غذاهارو نیا من نکهیا_ 
 
شو مکث هی با شویع و باال گرفت سر شت با نک ستاد انگ  خنده ،تهتر عق  فر

 :دبو صداش تو هنوزم
شته حرفم از قهیدق دو هنوز نکهیا نه،_   شونن رو یتعارف رفتار همون و بود نگذ

 !بود دار خنده یداد
 ساعت سه. خورمینم ییایدر یغذا یبگ بود الزم جمله هی اول همون از خ 

 !بربخوره بهم مبادا که یکرد کلمه دو همون رونیح منو خودتو
 

 :نشست جاش سر صاف و داد تکون یسر
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 ینشتت تیاذ تو که ییجا میریم رون،یب یاومد باهام باره نیاول مشتت ا چون_ 
ض باش مطمئن بعد ی دفعه یول  ور ییایدر یغذاها اون همه اگه ستمین یمرت
 !زمینر حلقت تو

**** 
 

شت موقع بود، یخوب ش  و شام شت من گفت برگ ش فرمون پ  قدرچ هر.نمیب
 .رفت و گرفت یتاکس مون خونه در از و برسونمش نذاشت کردم اصرار

 کمی و ساحل رفتن بود داده خبر بهاره فردام، یلباسا زدن اتو سروقت رفتم اول
 زیم پشتتت دستتت به ریشتت خودمم و بشتته شتتارژ زدم رو یگوشتت. ادیم رترید

 .فکر تو رفتم و نشستم آشپزخونه
 وم گذشتتته اشتتتباهات که بود راحت المیخ داشتتتم، دوستتت مونو رابطه جنس

 .نمکینم تکرار و انتخاب
 یلو شتتم، یافق که یوقت تا بگذرونم رو یزندگ وهیشتت نیهم به خواستتتیم دلم
 !مبتال و میشیم امتحان مکث بدون میفهمیم رید چه یگاه
ستم، تخت یرو رفتم و خوردم رمویش ش ش صفحه ن شن رو یگو  و کردم رو

 .بود صفحه یباال امکیپ عالمت
 :کردم بازش

 ...امشآر ش  نیاول بانو، مهتاب بود یخوب ش _ 
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شه خوب حالش بودنت از نفر هی نکهیا ستن با کردیم یبرابر ش مزه با  یسنت یب
 ...دلچس  و نیریش اندازه همون! مشهد طالب

**** 
 .جون یمهتاب_ 
 
 .دمیم واکنش زود و حساسم دونستیم نو،یا کرد فوت گوشم یتو
 
ش قیتحق صب  تا خدا به بذارم، مرگمو کپه بذار خاله جان بهاره_   رو هاجودان

 .زدم ورق
 
 :گفت آروم یصدا با

 امروز؟ ینداشت کالس مگه_ 
 
 و خورد بهاره مبارک ستتر به محکم ستترم و دمیپر جا از ها گرفته برق مثل هوی

 .اومد در تامون دو ی ناله
 یوشگ دنبال و برداشتم یشونیپ رو از دستمو بود، صب  8 کردم نگاه ساعت به

شتم شتم.گ  دنشیپوش لباس و پیت متوجه که ینکرد مداریب زودتر چرا بگم برگ
 .شدم
صفه لباس سال به سال ستم! شلوار و کیتون االن دیپوشیم مهین و ن  یحرف خوا
 .ست شنبه سه امروز افتاد ادمی که بزنم

 :گفتم آروم یصدا با
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 ست؟ شنبه چند امروز بهاره_ 
 

 :شال یرو از خاروند سرشو
 شنبه سه_ 
 ! ندارم؟ کالس ها شنبه سه من یدونینم تو اونوقت بعد آهان_ 
 . دونمیم_ 
  ؟یکرد دارمیب خواب از چرا پس_ 
 ....راستش نبود، من ریتقص خدا به_ 
 

 .رفت عق  قدم هی و دیترس شدم، پا عیسر و بده ادامه حرفشو نذاشتم
 
 باشتته چشتتمم یجلو ت افهیق اون بازم اگه شتتمرمیم شتتماره ستته تا بهاره_ 

 .کشتمت
 

 :طرفم برگشت لحظه هی یول در سمت دییدو که ششمار به کردم شروع
 .... اون ریتقص که خودت جان به یمهتاب_ 
 ! رونیب یبر در نیا از گنده و مر و سر و زنده کنمینم نیتضم ای یریم ای بهاره_ 
 ن؟؟یبد نیتونیم منو جواب اونوقت بعد خانوم مهتاب_ 
 
 !ما ی ونهخ یتو اونم مانیپ یصدا بهاره، به زدم زل باز دهن با
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 . بود مارمولک مانیپ نیا سر ریز همش! که بگم ینذاشت_ 
 ؟!مارمولک به خورهیم کجام من واقعا، نکنه درد دستت_ 
به_  تاب نیا االن! باال نبر نرختو دعوا وستتط حاال، خ  تو شتتتده یشتتیآت مه

 .باهاش نکن یشوخ گفتم! ؟یکنیم خاموشش
 لیوتح ایب نذار سرش ربهس هاش برنامه و وقت سر شناسمشیم من گفتم یه

 .گنده مرد!! حاال ریبگ
تاه تو حاال_   یبانیپشتتت یروین نشتتتده؟ بس آتش هنوز اونور نمیبب ا،یب کو
 ؟یخوایم

 بچه نیج نیج من واستته اونوقت یایبرنم مهتاب هی پس از زبونت نیا با یوقت
 !!!یخوایم

شون صب  به صب  که فمیک بغل شونیذاریم ش  به ش  نکنه  لمد رو ببرم
 !!دارم؟ نگهشون

 
 ونهم شدم، خم و خنده ریز زدم دل ته از رمیبگ خودمو یجلو تونستمینم گهید

 !ادیب بند که شدینم فمیحر یچکیه خدا جز که ییها خنده
 !جور جوره بودن، تخته و در واقعا نایا

 
 ازین.نمتیبب کن باز رو در نیا حداقل ؟یسالم ؟ییاونجا بهاره هوی شد یچ_ 
 !تو؟؟ امیب ابوی مدل نییپا بندازم سرمو ای گفتنه االلهی به
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 جمع منو دونستتتینم واج و هاج بهاره دم،یخندیم شتتتریب من گفتنیم یچ هر
 !بده رو نمک پارچه اون جواب ای بودم شده ولو اتاق کف که کنه

 
 . رفت نفسش بدبخت نیا ریبگ دهن به زبون قهیدق دو مانیپ_ 
  گفتم؟ یچ مگه_ 
شت یرفت گفتم، یچ زهرماره_  سب در پ  نگهل که اونم یگیم ور و شر و یدیچ
ته  ی فت هی فقط خدا خود تا به زبون ج  دیبع عقلشتتو یول داده تون هردو
 .دونمیم
 

! دهیشتتن حرفامو همه پس بود اونم یوا د،یرستت گوشتتم به مهندس یصتتدا تازه
 .بکشم قیعم نفس دیبا حاال

 بند م خنده و دمیکش یطوالن نفس. 1 تا شمردم 10 از و گذاشتم هم رو چشامو
 .زد غر مانیپ سر و کرد باز مین رو در که دیرس گوشم به بهاره یصدا. اومد

 
  ؟یچ شدیم بد حالش اگه گه،ید گهیم راست_ 
 که بوده هیروح  یتخر ستتب  حاال تا یک از دنیخند شتته؟ بد حالش چرا_ 

 باشه؟ االنم
 .کرده بزرگش بهاره ستین یزیچ مانیپ آقا سالم_ 
 

 .هال تو رفتم و موهام یرو انداختم برداشتم شال هی بود مناس  لباسم
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 کنمیم گم پامو و دست من که یدونیم کردم؟ بزرگش من یدار تنفس مشکل_ 

 .نجوروقتایا
 
 من، دمور در دشونیجد کشف و تعج  از باالرفته یابروها با یمرتض و مانیپ

 .نکردن قطع مچشما با شونو یچشم تماس یول دادن تکون سر فقط
ستنیم دیشا  و شده من یمخف عادت ساله چند که رو یزیچ کنم انکار خوا
 .دنمویکش نفس دهیم قلقلک یگاه

 
 .شم زده جانیه ای بخندم ادیز ذارنینم معموال گه،یم راست بهاره_ 
 

 صبحونه  یترت و بزنم صورتم به یآب هی سیسرو رفتم و انداختم نییپا سرمو
 .بدم رو
 
 رداد یبعض ستین یگفتن...رشمیدرگ ساله 4... تنم تو مونده رفته یاروز ادگاری
 ...ینبود که ینیا یشد چرا فتهیم ادتی که!علتشون و

**** 
 

 مخورد یزیچ رهیم ادمی یحت یگاه و شده شلوغ شیهما یکارا با یحساب سرم
 !نه ای
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 ولق مانمیپ کنه، کم شیوابستگ شدت از طمیشرا درک با کنهیم یسع داره بهاره
 واستته بشتته یا بهونه که کنه بند جا هی دستتتشتتو شیکار رزومه ارستتال با داده

 .شدنش موندگار
 طیراش ی بواسطه یگاه دیشا رسونه،یم بهم حضور وستهیپ و آهسته مهندسم

 .هست شهیهم یول باشه کم شیکار
تا فردا  دکتر که شتتتده استتترس وجودم تموم من و شتتتهیم اعالم یداور جین

 !ارهیب در پدرمو خوادیم یروش چه با یمصطفو
 

 نه و رمیم درددل واسه نه دمظفر،یس برم قراره عصر... خوادیم خواب ایدن هی دلم
 و هستتت من به حواستتش باشتتم که کجا هر دونمیم که گرفتن  حاجت واستته

 !نمشیبب جای برم تا کنم خرج امویدن خوادینم
 ...قرار یب دل نیا رهیبگ آروم رمیم فقط

 
 :صفحه رو افتاد مهندس اسم و خورد زنگ یگوش

 .ریبخ ظهر یمرتض آقا سالم_ 
شخص فردا دمیشن مانیپ از خانوما، خانوم سالم_   رشیپذ ت مقاله شهیم م
  آره؟ رهیگیم

 !ارهند منم دنید چشم که یخشک ناخون دکتر به ست بسته که رششیپذ_ 
تهیب دلم به یزیچ هی یوقت ،یریگیم رشیپذ که دونمیم_  فاق ف  نشتاداف ات

 . نداره ردخور
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 . ادیب در آب از درست شما حس دارم دوست واقعا بار نیا منم شاءالله، ان_ 
  دارم؟ یچ من فتهیب اتفاق اگه_ 
 تچشمداش یب یدعا ن؟یخوایم قبالش در یزیچ دوستتون یبرا دعا هی واسه_ 

 ! ها شترهیب ثوابش
 با دافر اگه. خوامینم ازت یستخت کار دعا  تا دعا و ق،یرف تا میدار قیرف خ _ 

 ممهمون خودت دسترنج حاصل توپ یشکالت کیک دونه هی یاومد خوش خبر
 چطوره؟. کن
 تا نیگب ذکر و دینیبش بسط سجاده یپا نیبر االن از یول باشه ضرر، و جهنم_ 

 ! صب  ی دهیسپ خود
 سیستترو اگه واستتم، اومد شیپ ستتؤال هی اونوقت بعد! باشتته؟ یا گهید امر_ 

  بکنم؟ دیبا یغلط چه شدم واج 
 :کردم یآروم ی خنده

 . باشه دینبا آسونم نیهمچ مهتاب کیک خوردن خ _ 
 یفرمون یامر. برستتم بار و کار به برم من نداره، جواب حستتتاب حرف_ 

  باشه؟ یخواهش
 .ریبخ روزتون ن،یباش سالمت یمرس_ 
 

 بلم یرو خودشو شد، داشیپ و انداخت دیکل بهاره که دمیپوشیم لباس داشتم
 :کرد پرت در کنار

 ؟ییکجا مهتاب، سالم_ 
 !!!آمد و رفت به شهیهم ن یشد لیسه ی ستاره خانوما، خانوم سالم_ 
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 چس  لمث ،یگرفت کهیت واسم نویا خودت خوبه ؟یزنیم هیکنا ینامرد یلیخ_ 
 !مونه یم یا قطره

 
 :نشستم روبروش رفتم و زدم یا خنده تک

عارف هی من خ _  ما زدم، ت تاد میحل هول از چرا شتت هاره گید تو یاف  ب
گه ش؟ینخوا یتونستتتیم! خانوم؟؟ تک با م  بال و إال که بودم ستترت باال پ

 !مان؟؟یپ
 

 :کردم نگاش نهیس به دست و باال انداختم ابرو
 یرونپ یم کهیت نهمهیا که خورده مهندس تن به تنت مهتاب، یزنیم مشکوک_ 

  بهم؟
  ام؟ینم بر هیکنا تا دو ی عهده از خودم یعنی_ 
 پهن شتتورهیم شتت  هر رو مانیپ انقدر آخه یول صتتلوات منکرش بر که اون_ 
 ! رختخوابش تو رهیم گرفتن افهیق با و زنهیم غر یکل اونم که کنهیم

  چرا؟_ 
 ! اصال ادینم حرفش که هیکنا و طعنه بدون. گهید ،مهندسه دونمیم چه_ 
 .پرونهیم کهیت سرحاله یوقت معموال ست،ین یچیه دلش ته یول_ 
 

 :تنشس صاف و دیکش موهاش تو دست کنارش، کرد پرت و کند رو شال بهاره
 . سرحاله یادیز ایتازگ پس_ 
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 !یدیبازد و دید ی خسته یادیز که بهت بدم ناهار میبر پاشو_ 
 

 .افتاد راه دنبالم و زد صدا هشدار با اسممو
 
  ؟یاومد ای رونیب یریم ؟یدیپوش لباس چرا یراست_ 
 .دمظفریس رمیم_ 
  ام؟یب باهات یخوایم_ 
  نده؟یآ همسر با یندار قرار انأیاح یعنی_ 
 یمرخصتت من بخاطر امروز نکردم، قبول من یول رونیب میبر گفت که اون_ 

 .شهیم یچ مینیبب تا دادم رزومه میرفت شرکت تا بود،چند گرفته
 .بخوابه خونه بره گفتم منم شده خسته دمید گهید

 .بخواب ریبگ توأم م،ریم تنها من نه_ 
 .کارت از رهیبگ رادیا تونهینم مطمئنم من نباش، فردا نگران_ 
 .سرت یفدا هم رهیبگ اگه_ 

**** 
شه هی خوندم نماز رکعت دو ستم گو ش سیم دلم شهیهم گفتن، ذکر به ن  تخوا

 .نمیبب کینزد از رو نجایا
 ...تنها یول امیم یروز هی باالخره که کردینم خطور ذهنم به چوقتیه

 یبو که ذهنتو، ته مونده خاطرات لجن یبزن هم یه خوادیم دلت وقتا یبعضتت
 .یخوشبخت یلیخ االن بندازه ادتی گندش
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ست که شه حوا سرت با شته دل به ح شتن یگاه که ینمون هات ندا  شون ندا
 ...کنهیم تر غم یب دلتو و تر روشن تویزندگ
**** 

 
 ؟یمطمئن رتکا رسوب شیآزما یدرست زانیم از چقدر واقعا_ 
 

 :یقاط شهیهم دکتر نیا نگاه تو زدم زل دوباره و بستم لحظه هی واسه چشامو
ستگاه ماتیتنظ بار سه من_   و کردم تکرار شویآزما بار دو کردم، چک هارو د
 هیبق. یواقع جشینتا و درستتته کارم یمبنا گمیم تیقاطع با کمم ستتواد تموم با

 !شماست با ش
 

 :مقاله به زد زل متفکر
 ...خودمه کار مشابه جتینتا چون و کردم کار اونجا قبال خودم _
 

 مکث هی با نم،یبب رو یبعد ی شتتده فیرد کلمات که دهنش به دوختم چشتتم
 :یطوالن

 .مقاالت چاپ ستیل واسه بفرستش_ 
 

 !دش تر راحت نیسنگ یفضا اون تو دنمیکش نفس بگم اگه ستین دروغ
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 :زدم احترام ی نشونه به یلبخند
 .تون اجازه با دکتر، نونممم_ 
 
 هندسم واستته یشتتکالت کیک فکر دیبا رون،یب زدم گروه دفتر از باز شین با و

 .باشم
****  

  خبر؟ چه جونم، مهتاب سالم الو_ 
 کرف به دیبا  یسخنران و چاپ واسه رفت منه، شانسه روز امروز زمیعز سالم_ 

 .باشم ارائه یبرا شدن آماده
 
 . اومد نیماش ترمز یداص و دیکش بلند غیج هی

  ؟یفرمون پشت شد؟ یچ بهاره_ 
س مانیپ زدم غیج من بابا، نه_  سط ترمز رو زد دیتر  رو ملت فحش و ابونیخ و
 ! دیخر جون به
 ها وونهید_ 
 کردن مک یحت یایبرم کار همه پس از تو گفتم زم،یعز گمیم کیتبر یلیخ_ 
 ! لهیبدپ و عنق دکتر هی یرو
 . دادم قول مهندس به چون افتادم کیک هی جان، بهاره یمرس_ 
 ارد هوو نرفته، رونیب تو بغل از من و ومدهین راه گرد از هنوز اون ؟یچ ما پس_ 

 !!! واقعا باشه مبارکم شدم؟؟
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 خراب یالک یدار منو چرا خانوم مهتاب آوردم؟ هوو سرت یک من بهاره؟؟_ 
 ؟؟یکنیم
 
 .گرفت م خنده مانیپ حرف به
 
سه گه،ینم که رو تو_  ست ی بهونه روزید تا. شده دایپ هوو بدبخت منه وا  در

 .دمیجنب رید ندفعهیا یول بودم، من مهتاب یها خوشمزه کیک تموم شدن
 !گرفته شیپ دست پررو مهندس

 رداف یراستتت ها. زنهیم منو رآبیز داره خانوم مهتاب کردم فکر دمیترستت بابا_ 
 .نیبد بهش تولدش سهوا نیبذار رو کیک هوی گهید ست، یمرتض تولد

 
 یونمهم هی  یترت شتتتدیم انداختم، ستتتاعت به ینگاه هی و رفتم فکر تو کمی

 .داد کویکوچ
 
  ندارن؟ که یا برنامه امش  بپرس مانیپ از بهاره_ 
 .ستین یخبر ش  هم ما منه، با که مانیپ یها برنامه_ 
  ره؟ینم ییجا ش  واسه بپرس مهندسه، یکار اصل و،یک یآ خانوم_ 
شه، کار زبونش از ومدهین فیح _  نه!!! نم برا دهیم تکون رو یتن دو کله نیا بک

 . نداره یکار
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 نمم. دیکن جور و جمع رو اونجا مانیپ با کمی شتتون، خونه برو بپر تو پس_ 
 .میریبگ کادو یزیچ هی میبر عصرم رم،یگیم پرت و خرت یسر هی رمیم

  م؟یبد دعوت هم ور نایا وانیک یخوایم م،یدیم سفارش هم رو شام
 . ندارم یمخالفت ش هیبق با یزکاریتم ی نهیگز جز به_ 
 ختهیر هم به شون تیسوئ دیشا مجردن مرد تا دو باالخره م،یندار یتنبل بهاره_ 

 زودتر دمیم انجام مونده کارام دانشتتگاه خورده هی منم کن، کمک برو. باشتتته
 . مانیپ یپا گهید اونا با کردن هماهنگ یول. امیم

 یارد مهمون برم دیبا من خواستتته کیک اون!! یکلفت برم دیبا من اونه تولد_ 
 ! بودم؟ کجا من کردهیم قسمت شانس خدا که موقع اون!! کنم

 !!!یبود مانتونیپ آقا دل ور_ 
 

 :بهش دمیخند اومد، در دادش یصدا
 نیبر ته،نشس دستت بغل که باش خدا بنده اون گوش فکر یستین من فکر به_ 
 ! موند کارام برم منم. گهید

**** 
 بهش یچ دونمینم فقط گرفتم، رو... و وهیم مقدار هی با شکالت و کیک لیوسا

 .دنیرس کجا به تا دو اون نمیبب خونه برم فعال بهتره. بدم کادو
 .زدم واحدشونو زنگ و شدم ادهیپ نیماش از
 
 ! یخستگ از مردم من باال ایب مادرت جان مهتاب_ 
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 ادنیز دایخر بده کمک بهم نییپا ادیب بگو مانیپ به ستتپردما، نبهتو کار هی_ 
 . باال ارمشونیب تنها تونمینم
 ومن دل تو حداقل اد،یب الدوله تنبل نیا تا بمونه همونجا بذار رو همه باشتته_ 

 !کمی کن خنک
 

 ودمب دایخر آوردن رونیب مشغول. زدم رو صندوق و دادم تکون افسوس به یسر
 .شد دایپ انمیپ کله و سر که
 
  ؟یدیکش زحمت چرا شما د،یخر رفتمیم من خانوم، مهتاب سالم_ 
 بود؟ اومده در چرا بهاره یصدا ست،ین یزحمت_ 
 

 .داخل میرفت و زدم نویماش قفل برداشت، رو دیخر سهیک تا سه دو
 
 اسه،حس یزیتم به یلیخ یمرتض پنهون، چه شما از ستین پنهون که خدا از_ 

 !مونه یم شام بازار هیشب من اتاق یول مرتبه شهیهم برش و دور
 هی لحظه هر و اتاقمه تو من یها گمشتتده کردن دایپ ریدرگ االن تا خانومم بهاره
 .شده یشاک نیهم واسه کنم یم دایپ کنار گوشه از لهیوس هی من و کنهیم یکشف
 !داره یزیتم وسواس یبود نگفته یول ستین کردن کار اهل یبود گفته

 . کنهیم جمع اون زمیبر یچ هر من یعنی!! خوب تفاهم عدم هی شهیم نیا
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سه، یلیخ بهاره آره_  سا  ول نکنه جمعش تا فرش  رو زهیبر کیکوچ زیچ هی ح
سه وجودش نعمت هی نیهم دیشا! ستین کن  نا شه ریخ سب  تونیزندگ وا

 .انقدر نکن تشیاذ یول شاءالله
 
 .کرد تکرار رو شاءالله ان بلند و زد یشخندین مانیپ

 
تاب_  نده خرس نیبب مه تاقش گ حل إال هستتتت یچ هر هیشتتب ا  و خواب م

 ! م خونه گل هی نیهم ریدرگ من ساعته سه دو. بود زیتم خونه کل استراحت،
 .دارهیبرم بودن شلخته از دست اونم نیبر که تونیزندگ تو شاءالله ان_ 
 
 لبخند هی کرده  کشف یچ دوباره نمیبب برگشتم اد،ینم در ییصدا بهاره از دمید

 .بود نییپا سرش و بود نشسته لبش گوشه ینمک
 !بود دهیکش خجالت زمیعز
 

ستم با و طرفش رفتم  لبخند هی روش به باال، اومد صورتش گرفتم شو چونه د
 :زدم
ش خجالت حرفم از زبون، سانت پنج و یس و متر دو با بهاره که نگو_   که دیک

 !شهینم باورم
 

 :آورد گوشم کینزد شوسر و گرفت عمق لبخندش
  ؟یکرد حساب یجور چه منو زبون متراژ_ 
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 ازش کمی .تحمله قابل ینگ یبگ رفتاراش هیبق ش،یشتتلختگ نیا ریغ راستتتش
 .ادیم خوشم

 
 :گفتم بلند خنده تک هی با

  ؟یشیم دیسف و سرخ یدار اومدن خوش کمی واسه فقط_ 
 اوهوم_ 
سخره منو! اوهوم کوفت_  ش دیبا پس کرده، م ست بدم رو یگو  و زهره خاله د

 .خورده سر دخترشون دل نکهیا مثل! بابات
 

 .دز صدا اسممو تشر با شد،یم تر سرخ لحظه به لحظه که صورتش به زدم زل
 

 :گرفتم فاصله ازش و دمیخند
 یب هارو وهیم شتتمام. کنم آماده رو کیک دیبا ،یپادشتتاه مقر به فعال میبر_ 

 .ظرف تو نیبچ و بشور زحمت
شون ادیب بگو مانمیپ ست. ذارنیم نتیکاب کدوم رو ظرفا بده ن  یچ نایا وانیک یرا

  ان؟یم شدن؟
 ش  هک شدن خوشحالم تهران  برن فردا پس ای فردا قراره نکهیا مثل ان،یم آره_ 

 . هیخال اسمنی یجا فقط. شدن دعوت یمهمون قبلش
 تون تمحب نیشیم که دور ر،یپن و کارد نیشیم نیهست هم کنار یوقت که شما_ 

 !!هم به شهیم قلمبه
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 .باشن من ناریسم ی ارائه روز دادن قول گرده،یبرم گهید ی هفته اونم
 . خوب چقدر_ 
 کنهیم گرم رو مهندس ستتر چطور مانیپ نینیبب بعدش بهتون، دمیم املت هی_ 
 . خونه ادین زود که
 . بزنم صدا مانویپ برم م،ینکرد فکر نیا به اصال یگیم راست_ 

**** 
ضر هارنا سا و میخورد رو یحا  اب کادو دیخر شد قرار م،یدیچ رو ییرایپذ لیو
 .مانیپ با مهندس حواس کردن پرت باشه  ما
 
 عصر؟ ببرم کجا اونو حاال خ _ 
 . دیکن مهمونش شاپ یکاف هی_ 
ستمون رو یخرج چه تولد هی_  شت د صال ساله چند نکهیا با! گذا شته ا  نذا

 . رهیبگ جشن تولدش واسه یکس
 چرا؟_ 
 
 :فکر تو رفت و کرد سکوت مانیپ. بود منم سوال اما دیپرس بهاره نویا

 .... و تولد برسه چه کرد، فراموش خودشم گهید اتفاق، هی بعد_ 
 . بگذره خوش بهشون امش  شاءالله ان_ 
 تا کنم کار مخش رو ستتاعت دو دیبا ستتراغش، برم پاشتتم کم کم گهید من_ 

 .خورمیم فحش دونمیم آخرشم بده  جواب
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شت یکل بود، فیرد یچ همه شو طرف از کادو هی بهاره میگ  ت گرف مانیپ خود
 .گرفتم کیکوچ زیچ هی منم

.  نداد کمک خونه نییتز یتو اومدن مارال و نینسر اد،یب خوشش بودم دواریام
 .میگرفت کمک... و بادکنک کردن زونیآو واسه دمیوح و وانیک از
سه بود نمونده یکار گهید  اپش یکاف از که بود داده خبر مانمیپ دادن، جامان وا

 .انیم دارن و رونیب زدن
 چند. شدم ادشیز یمرتب متوجه که کردم باز اتاقو هی در بودم، برده لباس همرام

 .بود زده وارید یرو هم کنار  یار بصورت قلم اهیس کیکوچ یتابلو
شک دیسف تخت هی  کلمه هی قاتا نیا صاح  فیتعر مرت ، زیم هی و ساده یم

 ... منضبط کامالا  مرد هی: بود
شک کیتون هی شک صندل با دیسف شلوار و شال د،یسف پهن کمربند با یم . یم

 جمع رهیگ با موهامو بود  کرده انتخاب منو لباس قرمز یمشتتک ستتت هم بهاره
 فتمر و کردم چک لباستتمو اتاق ی گوشتته نهییآ یتو دور هی. بستتتم باال و کردم

 .رونیب
 
 .ادیم بهت لباست چه جون مهتاب_ 
 

 . کرد جل  من به رو هیبق توجه و گفت که بود نینسر
 . ارهد یقشنگ تضاد رهیت رنگ با روشن پوست اد،یم بهت یلیخ زمیعز آره_ 
 . شهیم ماه بپوشه یچ هر من مهتاب_ 
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 :انداختم بهاره به مهربون نگاه هی
 . نیدار لطف تون همه یمرس_ 
 ! کیک اون با رفت دلمون ؟موند کجا شازده نیا پس_ 
 . شه داشونیپ دیبا گهید د،یوح آقا نیباش صبور یکم_ 
 م؟یکن خاموش چراغارو چطوره گمیم_ 
 
 :کردم موافقت سر تکون با منم بود، زده زل ماها به که بود وانیک شنهادیپ

 .هیخوب شنهادیپ منم نظر به_ 
 .موندن کجا نمیبب مان،یپ از رمیبگ خبر هی من نیبذار_ 
 

 :زد داد قهیدق هی بعد همونجا از و آشپزخونه تو رفت بهاره
 . رسنیم االن باالترن ابونیخ هی_ 
 .مزنیم باش خاموش باال، انیب تا من نیریبگ سنگر مبل پشت نیبر_ 
 

 که ومدیم دنمونیکشت نفس یصتدا فقط زنگ، به گوش و میشتد ستاکت همه
  .شد قطع در  قفل یتو دیکل دنیچرخ یصدا با اونم

 
 ؟یدب یچا بهم که یبرد یکرد خرکش شرکت از منو شده گور به گور مانیپ_ 

خت هاره اون بدب  واستتتت آبرو یمرتضتت جان به. خوادیم رو کنس یتو که ب
 !!ذارمینم
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 شستهن خداروشکر اونم یول بزنه رو چراغ دیکل وانیک میبود منتظر شد، ساکت
 !!روبروش تئاتر یتماشا به بود

 
  بوده؟ نتمهمو یکس مانیپ_ 
 دو خ !! نه؟ ای داشتم مهمون یبپرس که یشد خیم در دم مجسمه نیع حاال_ 

 .ارمیب فمویتشر منم نو ینازن منزل بفرما منور قدم
 ! روشن جانت بهاره چشم خان، مانیپ ست زنونه عطر یبو_ 
 دماندو بمونه یکیتار تو گهید قهیدق دو نیا شما؟؟ پس نیموند کجا زهرمار،_ 

 !دهیم ادب به منو
 

 باز دهن دیبا یکی.... هوا رفت همه یصدا و شد چراغون خونه لحظه همون
ست، یم رو مهندس ی مونده ست یصدا با بود شده شوکه بدجور ب  و زدنا د

 ! ترکوندنا بادکنک
 ...بود مهندس ش  امش 

**** 
 

 نشده باورش هنوزم دارم نیقی اما کردیم فوکوس هامون چهره یرو دونه به دونه
هاره کنار که دیرستت یمن به د،بو  اهنگ بهش لبخند با و بودم کرده جاخوش ب
 .کردمیم
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 :کرد صاف نهیس انداخت، نگاه هی پا تا سر از
  خبره؟ چه بپرسم اگه بده یلیخ_ 
 !!خبره چه تولدت ش  یبپرس بده یلیخ! بازپرس آره_ 
 
 :انداخت مانیپ به نگاه هی

 نیا اهل خوردینم مانیپ به اصتتال. مممنون واقعا ام،یم در شتتوک از کم کم_ 
 !! رو تو کرده دان خیتار چه یمتأهل باشه، ها برنامه

 .بود خانوم مهتاب با زحمتش کردم، اعالم رو خیتار فقط من واال_ 
 

 .کرد نگام یسؤال یول لبخند با و من طرف برگشت
 
 دو باشتته ریت هی میگفت ،یشتتکالت کیک شتترط بردن با شتتد متقارن تولدتون_ 

 . ادیب خوشتون شاءالله ان. شونن
 . شد خواهد نطوریهم حتما خانوم، مهتاب یمرس_ 
 ودموخ من که کیک ستتروقت میبر کردن پاره کهیت تعارف الیخیب حاال خ _ 

 !!!پسرم بصبر بگم یه شکمم به اومدنت تا کشتم
 

  یرتت برم تا نشستن به کردم دعوتشون من و میدیخند دیوح حرف نیا به همه
 .بدم رو کیک آوردن
 .خوادینم زدم اشاره که کمک ادیب خواستیم بهاره

 



wWw.Roman4u.iR  150 

 

 :بود گوشم کنار صداش که بودم خچالی از کیک آوردن رونیب مشغول
 .یدیکش زحمت یلیخ مهتاب، ممنونم م؟یبکش خجالت ای میبخور کیک_ 
 

 :گرفتم فاصله ازش عطرش، یبو از شدن دور واسه و بستم رو خچالی در
ص ارک کنمیم خواهش_  شه یشاد به شهیهم شاءالله ان ندادم، انجام یخا  با

 . تونیزندگ
 .روزگار به خوشم منم کنارم، هست تو مثل یقیرف تا_ 
 

 :کیک یرو گذاشتم رو مهندس تولد عدد شمع
 !خورنیم کیک یجا مارو انیم االن ملت که میبر_ 
 
ست لبش یرو نیریش و آروم لبخند هی ش ست با و ن شاره د  رلوتج من که زد ا

 .برم
 
 !دش روشن یمهمون بخش نیتر بخش فرح جمال به چشممون باالخره به به_ 
 !یزنیم حرف ها نخورده کیک مثل چرا دیوح_ 
 کم نمیا دونمیم دندونم، ریز اومده خانوم مهتاب دستتپخت جان مارال خ _ 
 .نداره غذاهاشون از
 فوت شتتمع و کنن آرزو یمرتضتت آقا نیبد فرصتتت فقط قبلش یول نییبفرما_ 

 . خودتون با ش هیبق بشه 
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ش خودم کنار نیهم ایب داداش خانوم، مهتاب گرم شما دم_   هم جات من نیب
 !!فوت هم کنمیم آرزو

 
ست وانیک و دیوح نیب رفت و زد یا خنده تک مهندس ش س  که مانمیپ. ن  چ

 .کردیم فیتعر لباسش از داشت احتماال و بهاره به بود شده
 .کنارش رفتم منم و زد صدام نینسر که نمیبش کجا بودم مونده

 
 .بکن رو هیقض قال و بکن ماها  یج شدن پر یبرا آرزو هی حاال خ _ 
 

 تو چشم هم با و باال گرفت سرشو یوقت یول رفت خودش تو لحظه هی مهندس
 و س*و*ب با دوباره جمع یمردا و کرد فوت رو شمع و زد لبخند میشد چشم

 .کردن ابراز دور راه از هم ماخانو گفتن، کیتبر بهش ل*غ*ب
شکر همه از ست سپرد شو هیبق و کیک به زد برش هی و کرد ت  یبرا که دیوح د

 .بذاره بشقابشون یتو کهیت هی همه
 
 .ستهیب کارت خانوم مهتاب_ 
 

 :دادم قورت رو دهنم تو کیک کهیت باال، گرفتم سرمو
 .نداره فیتعر یجا هم نهمهیا خدا به یول جانتون نوش_ 
 و وتف که شتتما شیپ دوره هی ادیب نینستتر بگم دیبا منم خوبه، یلیخ واقعا نه_

 .نیبد ادی بهش رو یگر کوزه فن
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 :کرد نگاه وانیک به چپ چپ نینسر

شم همه مردا_  سهیم اونا شکم به تا! پررو و دنیسف چ شونم کنترل ر  ادیم مغز
 دادم؟ بد یغذا بهت حاال تا من مگه شون، شکم دست

 دتخو خاطر به خوره؟یبرم ییجا به یریبگ ادی هم نارویا حاال یول زمیعز نه_ 
 !گمایم
 

 . نییپا انداختم و دادم تکون خنده با سرمو
 دایب نیبد کادوهارو زحمت یب حاال شد نیریش که تون دهن ونیآقا خانوما_ 
 !دمش ادهیپ شاپ یکاف یدعوت هی یکار پنهان خاطر واسه چارهیب منه امروز که
 واسه یذاریم کالس و یندازیم گلو تو باد بعد دستم، یداد پویز آب هی مانیپ_ 

 !بردنت؟ شاپ یکاف
 و دادن مهندس دستتت آوردن کادوهاشتتونو مارال و نینستتر. گهید نیاریب آقا_ 

 و ونکنارش از برداشت رو بهاره و خودشو یکادو مانمیپ سرجاهاشون، برگشتن
ست داد  یرو بردم و شدم پا نهیمأنط با بود کیکوچ یلیخ من مال مهندس  د

 .چسبوندم تنگش هم نداره قابل هی و گذاشتم هیبق یکادو کنار زیم
 نشتتون خودمون از رو تو تشتتکر درجات جانیه با و کنمیم باز من یمرتضتت_ 
 .خانوم نینسر و وانیک طرف از کادو نیاول!دمیم
 

 . بود کیش واقعا اصالح دستگاه هی کرد بازش



 153 پروا یسکوت ب

 . خانوم مارال و خان دیوح یکادو یدوم_ 
ست سر دکمه و کراوات ست اونا هیهد ستمال و نیآ  ود،ب کت  یج یشمیابر د

 . بایز و ناب رنگ هی
 باز ما یکادو اول پس میکیشتتر هم با خانوم بهاره و من که ییاونجا از خ _ 
 . شهیم

شت فروهر ی نقره گردنبند هی من شنهادیپ با بهاره  کمربند و فیک ست با بردا
 .بود اومده خوشش یلیخ مهندس دوز، دست چرم

 
 .منزل یفرمانده مقر و تدارکات مسئول خانوم، مهتاب یکادو حاال و_ 
 

شم همه ستا به بودن دوخته چ ست بند ساعت هی مان،یپ ید ش صفحه لیا  یکم
 .نه ای ادیم خوشش مهندسم دونستمینم یول بود جور من ی قهیسل با که بود

 
 هی شتتدیم تون تیخالق ی بود همه من ولدت اگه حاال ،یمرتضتت شتته کوفتت_ 

 !!!یعطر جوراب جفت
 

 .مانیپ یشوخ به میدیخند همه
 
 باشتتته، تون همه زحمت جواب که بگم یچ دونمینم واقعا ممنونم یلیخ_ 
 ...محبتتون نیا با شد قشنگ شبم یلیخ
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 .دایب شیپ برام تون همه لطف جبران فرصت دوارمیام بگم تونمیم فقط
 

 از که کردن ستترگرم زیم یرو یایخوردن با خودشتتونو و زدن ستتتد دوباره همه
صادف شون کیپ اما ست آماده سفارش گفتن و گرفتن تماس رستوران  کرده ت

 .سفارش لیتحو رفتن هم هیبق و
 خودم گفتم بود من استتم به دیرستت چون که دادن رو شتتام آوردن رترید احتمال

 .رمیگیم لیتحو امیم
 .نباشم تنها که اومد سرم پشت مهندسم که برم دمیپوش لباس رفتم
**** 

ئه که_  قدر نیدونیم ن؟یکنیم توط باد و جد چ  من رو یطفل مانیپ نیا آ
 کردم؟ ضیمستف

 میشتتد مجبور شتتما، شتتدن زیستتورپرا یبرا مینکرد دایپ یا گهید راه خ _ 
 . مانیپ آقا دست متونیبسپر

 اما. نمونه که مخواستتت یعنی مونه، ینم ادمی تولدم روز شتتهیم یستتال چند_ 
 . شد خاطره هی و گذشت خوش بهم بود، خوب امش 

 . شد نطوریا که خوشحالم_ 
  نه؟ بود تو کار مانمیپ و بهاره هیهد بگو راستشو_ 
 . گرفتش و اومد خوشش بهاره که دادم نظر فقط راستش_ 
. ارهانک قابل ریغ خودم فکر به شتتباهتش اد،یم خوشتتم تیفکر ی قهیستتل از_ 

 . لطفت از یمرس نطور یمه ساعتم
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 .ازم ومدیبرم نیهم تنها کنم،یم خواهش_ 
 
 :داد فشار گاز یرو پاشو و انداخت بهم مهربون نگاه مین هی

 . ادیبرم ازت کارا یلیخ اما یارینم خودت یرو به ای یدونینم ای تو_ 
  بد؟ ای خوبه نیا حاال_ 
  م؟یدعوت یک ما و شهیم برگزار یک شیهما حاال. خوبه صد در صد_ 
 .یزیر برنامه طبق افتاده دوم روز من ی ارائه که روز، 3 مدت به ندهیآ ی هفته_ 
 .کنم کار شنمیپرزنت یرو بکوب دیبا فردا از
 ؟یشتت یفلک صتتور یها ستتتاره از قراره هفته هی نیا تو یبگ یخوایم یعنی_ 

 دا؟یپ کم و دور نهمهیا
 
 :زدم یآروم ی خنده حرفش به
 ...میمجبور سخت را یزندگ یگاه احتماال،_ 
  ؟یندار اعتراض اگه منه، مال وقتت یمهمون بعد امش  پس_ 
 .یهمراه واسه کنهیم مجاب آدمو حرفاتون پشت یدستور لحن نه_ 

**** 
شت و میگرفت لیتحو شامو  به یمیمص و بایز اما ساده ی سفره هی خونه، میبرگ
 ما تعداد یول بود رهنف6 یناهارخور زیم چون ن یزم یرو میدیچ دخترا کمک

 .شتریب
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 تدارک که زانیعز دستتت. گذشتتت خوش بهمون یلیخ ،یچ همه بود یعال_ 
 . نکنه درد دنید
. شد حاصل که بود یدورهم هی هدف. مینکرد یکار داداش، کنمیم خواهش_
 ن؟یارینم تونو نقل اون یمهمون نیایم وقت هر چرا یول

 تو رو ها بچه نوق و نق یداصتت شتتهیم الزمم کنم کستت  تجربه خوامیم کم کم
 !کنم ویس گوشم

 
 ندهخ با هیبق! کرد مهمونش سقلمه هی و دیکش خجالت مانیپ حرف نیا از بهاره

 .کردن نگاشون
 
 یراب زنه،ینم حرف ادیز بزرگونه جمع یتو یول شتتلوغه یلیخ بهانه راستتتش_

 .کنه یباز هام برادرزاده با که مادرجون خونه مشیذاریم نیهم
 .برسه شیباز خاله به اونور و ادین ما با که هیضرا خودشم

 . دارم دوسش نازه، یلیخ نشیاریب بار هی یول_ 
 . جون مهتاب ارمشیم حتما میبرگرد که تهران از_ 
 دیوح خود  ی خانه رود که هر نخود نخود داستتتان و شتتبه آخر گهید خ _ 

سب جان شو مبل، به یدیچ  لمث که همه دارن  کار دارن خواب ملت که میبر پا
 . ستنین یمرخص تو ما
 . میدار عادت یدار زنده ش  به ما جان، وانیک شبه سر هنوز_ 
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 هک خودتم میفتیب راه دیبا زود صتتب  یول جان، یمرتضتت درستتت دستتتت_ 
 برم ودمخ که زدم تعارف. یخوابیب از میترکیم! نیماشتت با اونم تهرون تا یدونیم

 !بخوابم
 

سر با دن،یخند همه شونم از م یکرد ی*س*و*روب المار و نین شکر اومدن . ت
ست هم مردا شاره بهاره به منم. رفتن و دادن د  مهندس دمید یول میبر که زدم ا

 .ندازهیم باال ابرو و کنهیم نگاه منو داره  یج به دست
 چشم هک بذارم تنها شهینم رو بهاره بفهمه که زدم اشاره هی و افتادم قولم ادی تازه
 .رفت مانیپ اغسر و گذاشت هم رو
 
 لباس برو شتتمام رمیم من منزل، درب تا خانوم بهاره رکاب در ما حاال خ _

 .نییپا بپر بپوش
  ؟یچ مهتاب پس_ 
ش  زحمت چون_  ض خود پس بوده خانوم مهتاب یپا ام  زحمت قبول یمرت

 عزب پستتر واستته که میدار یواشتتکی و یگوشتت در یحرفا ما باالخره فرموده،
 !!!دنشونیشن ستین خوب

 
 پشت از و رونیب دییدو اونم کرد، ساکتش و زد صدا مانویپ بلند یصدا با بهاره

 .منتظرم نییپا گفت در
 !کردیم مند بهره مانویپ ل  ریز و خوردیم حر  داشت بهاره
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ست اگه فقط امیم منم زم،یعز برو_   کنار ونگلد ریز بذار رو دیکل یبخواب یخوا
 . یورود در
 .اشهب مبارک تولدتون بازم بود یخوب ش  یمرتض آقا جون، مهتاب باشه_ 
 . بود بایز ممنونم قشنگتون ی هیهد از خانوم، بهاره یمرس_

 .هشینم بد چوقتیه مهتاب ی قهیسل نداشت، رو شما قابل کنمیم خواهش_ 
 

 :انداخت بهم ینگاه مهندس
 . نطورهیهم حتما_

 .دور دور میبر بپوش لباس شمام اه،یس نخود یپ رفتن که اونا خ _ 
 

 گشتتم یچ هر اما کردم عوض لباستامو شتدم، اتاقش وارد و دادم تکون یستر
 .نبود کمیکوچ عطر ی شهیش
 اتاق از و گرفتم دستتتم فمویک برده، خودش با بهاره دیشتتا گفتم و بودم فکر تو

 .شدم خارج
 شد ظرمنت و کرد پاش کفشاشو دنمید با که بود ستادهیا یورود در کنار مهندس

 .رونیب برم اول من
 
 . یداد انجام تو هم دارویخر همه گفتیم مانیپ_

 . پرت و خرت کمی نبود، یدیخر_ 
 .سبهچیم کرده دم یهوا نیا تو که بدم توپ یبستن هی بهت جا هی میبر بزن_ 
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 .میبر قبوله_ 
**** 

 
ستن سکوپ فقط من بود، یعال یب ستم یزعفرون با دارک کاکائو ا  یرو هک خوا

نده و لذت با  یشتتکالت فریو با بود گردو و موز یها کهیت از پر اون  خ
 .خوردمش

 
 شهیهم. بود زده زل من خوردن به یقیعم لبخند با و خوردیم آرامش با مهندس

 .گرفتمیم مازاد یانرژ یکل یبستن خوردن بعد
 
 . ممنونم بود خوب یلیخ_
 .یداشت دوست که خوشحالم جان نوش_
 

 :گفتم آروم و جلوتر بردم سرمو
 !فروشمیم یبستن هی به رو همه. طرف هی یبستن طرف، هی ایدن همه_
 

 :زد هیتک شیصندل تاج به و تر عق  رفت و شد بلند ش خنده یصدا
سم بود، یزدن مثال صداقتت_ شه حوا  تو میت وت امیب اومد شیپ حرفش یوقت با

 . یبفروش منم ینکن هوس وقت هی که
 رمیگیم یکوررنگ گهید نمیبیم یبستتتن یوقت چون نیبد انجام نکارویا حتما_

 ! ایدن یباق دنید واسه
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 چطوره؟. یاکبرمشد ،یریگیم ازم تهرون هم تر توپ یبستن هی پس_
 

 :شد باز شمین واقعا
 !دنیدو سر به من از اشاره، کی به شما از_
 

 :من ذوق نیا واسه داد تکون سر و کرد یبلند ی خنده تک
قدر_ مت، ظاهر ی نهیزم پس شتتتهینم باورم  یآروم شتتتهیهم که ان  نیا آرو
 .باشه شده پنهون طنتیش
 

ستمینم شد، کمرنگ لبخندم  اما بوده عتمیطب و شالوده جزو طنتیش بگم تون
ست اگرم ای ستین گهید حاال ستیز یلیخ ه  هام هلحظ یالبال کمرنگ و یرپو

 ...:دید ازش یرد شهیم
 قاعده نیا از منم دارن  م گهید ی پوستتته هی ظاهرشتتون، نقاب پشتتت همه_

 . ستمین یمستثن
شه متفاوت یکم باطنت و ظاهر تو دیشا_  نیا ور فرق نیا کهیزیچ اون یول با

 .خانوم مهتاب چشماته یتو یها نگفته شده، باعث وسط
 مونه  بهیبشتت کشتتف شتتتریب چقدر هر که یزیچ هی ای،یراز هی تو من نظر به

 .دیفهم رو زایچ یلیخ شهینم هم اندازه
 .دینیبینم شتریب یخال ی صفحه هی ن،یردنگ یزیچ دنبال_
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 :انداخت باال یا شونه
 فکرتمت طرز ست،یب تتیموقع درک.قائلم یادیز احترام برات اما دونمیم دیبع_

 ده؟ینفهم رگروهتونیمد هنوز شد؟ یچ مقاله اون. نیتحس قابل
 

 :انداختم باال یسر
! نیدعوم ستتتیل ردنک چک با قبلش دیشتتا ای نهیبیم هیافتتاح روز اما نه فعال_
 کنم فکر خوادیم دلم اما کنم آماده حرف و پرمخاطره روز هی یبرا خودمو دیبا

 دبع یبرا بذاره دعواهاشو ی همه که هست باال درکش و شعور اونقدر دکتر که
 ! شیهما

 متچشتت باال نگه که کنمیم پهنش امیم بهم، بده ندا هی داد ریگ یلیخ یدید_
 .واست ادین افهیق و ابرو

 
 . یفروش یبستن سقف به زدم زل و زدم یلبخند

 ا؟یدر ل  میبر یموافق_ 
 

شما به کردم نگاه و نییپا اومد سرم ساعتم مهندس شاد یچ ش ،  دید رو ام
 :بود 23.30 زدم

 . شهیم بدخواب ییتنها بهاره خونه، میبرگرد زودتر اونور از اما میبر_
 دنینشتت از بعد اونم گه ید خوابهیم خودش اتاق تو ش؟یبخوابون دیبا تو مگه_

 !مانیپ نیریش یحرفا
 .خوابهیم من بغل تو ادیم هستم یوقت معموال_
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 :گرفت باال سرشو بهت با
 مانیپ و تو وقت هی ازدواجش بعد اگه خوابه؟؟یم تو بغل ادیم گنده دختره اون_

  کنه؟ کاریچ خوادیم نینباش
 داخ بعدشم واسه کوکه  فشیک اونم و میهست دوتامون هر که فعال دونم،ینم_ 

 . بزرگه
 که هم،خوبیبر پاشو. خوادیم کردن فکر یکل شون هضم م،یشنویم ایچ ایخدا_
س بغل به ما شد بدعادت دنیخواب یک س االن تا وگرنه مین  و اتاق وت بودم دهیپو
 ! تختم یرو
 
 . یکن فکر و بهش یبزن زل ها ساعت شهیم...  یعج داره یآرامش نجایا_

  ؟یچ به_ 
 ...مغزت یتو در تو خاطرات از شدن دور و دنیبر دل عذاب به_
 
 دمبو کنجکاو ش،یزندگ و خودش به بود مهندس میمستتتق ی اشتتاره نیاول نیا

ستن یبرا شماش ی شده یمخف غم دون ستمینم یول چ س سوال با خوا  دنیپر
 ...کنه شروع خودش موندم ش منتظریزندگ یها ممنوعه یتو بکشم سرک

 
 :ایدر یاهیس زا داشتیبرنم چشم
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 خودم هاتاشتتتبا یپا رد نمیبیم کنمیم فکر که روزمید به وقتا یبعضتت یدونیم_
 !آدما یخطا تا تره  پررنگ و شتریب

شش آدم . ستین نطوریا که خوب، خودش یول بدن ایدن همه کنه فکر ادیم خو
 ت مرا به و یحوال همون خودتم بودن و وجود اثر ،ینیبب رو هیبق یپا رد جا هر

 ...ینیبب یتونیم ترشیب
 

 یرو که دستش دو آرنج یرو گذاشت سرشو ن،یزم رو نشست و شد ساکت
 .بود گذاشته زانوهاش

صله هی با منم ستم کنارش فا ش  رزوندلیم که شدم حد یب یکیتار اون محو و ن
 ...ترسوندیم منو نداشت ته که یزیچ هر و نداشت یانیپا چون منو  تن
 
. مبود مونده دهن به انگشت خودمم یحت رفت لمد بد بار هی مهتاب، یدونیم_
 ...بد و خوب یروزا تموم از کندن دل و ختنیر هم به و جنون شد دنمینرس ته

 خط رو ییدایش مدل همه دور کردم، سوا میزندگ از ماجرا اون بعد دلمو خرج
 ازین رس از یحت  یخواستن چیه نشه تکرار دوباره که کردم خاک دلمو و دمیکش

 .م مردونه
 داشتتتن هی واستته کشتتمینم عذاب گهید اما موند ستترد دلم موند، یخال تختم
 با واستته که ییایدن و خودت با که دشتتمنت  با نه تن، به تن جنگ هی! یاجبار

 ود،نب آب یدید که یاون یفهمیم که... یستتتاخت کردنش  میتقستت گهید یکی
 !بود سراب
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 و یک تا حاال بکشتتم  سنف قراره هنوزم و نمردم خ  یول ا،یدن به باختم بد
 !دونمینم کجاشو

 
 ...میبر پاشو زدم حرف یلیخ
 

 :کرد نگاه وبهم موند در رو دستش شدن سوار قبل
 .زدم امش ،لبخند یبرا یمرس بازم و دنیشن واسه یشد گوش که یمرس_
 

ست ش ش تو مین شنش یول نیما شو نکرد، رو شو و عق  داد هیتک سر شما  چ
 .کردم سکوت منم... بست

 
 که یمن واستته یحت ستتت؟ین ستتخت باهات زدن حرف که یدار یچ ابمهت_

 . ستمین کردن درددل بساط کردن پهن اهل
 .دونمینم_
 

 زنم ب حرف تا بدم گوش شتتتریب بودم کرده عادت زدم، مرخشین به یلبخند
 ریدرگ و نکنه دایپ خودمو یچشما یتو کنکاش فرصت یکس نکهیا واسه دیشا
 !باشه خودش یزندگ قیطر یط
 
  کنه؟یم عوض یحساب حالتو یچ یدونیم نجوروقتایا_
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 !یبستن_
 
 :کرد تکرار رو یبستن بار چند ل  ریز و دیخند صدا با
 تک هی صحرا  و دشت و کوه به زدن یجا به بود گرفته حالم اگه مونه یم ادمی_
 . یفروش یبستن برم پا
 . ینیتضم دمیم شنهادشیپ منم و هیخوب کار_
 . ادا و نقاب یب بود، خودت و بود خوب هشیم راحت چه تو با_
 . نیدار لطف شما_
 .تهیست،واقعین لطف_

 ...جنجال یب و آروم یول گذشت، ثابت و راکد اون از بعد میزندگ
 فکر بار هی یحت  یقینارف پر یایدن یتو یقیرف جاشتتته، ستتر حالم تو با االن

 .یبود کمینزد و کنارم یوقت نکرد خطور مغزم به ناجور
سیم ست نیا کل و بگم یزیچ هی متر  دیشا هک یسوءتفاهم با بدم باد به رو یدو

 .ادیب شیپ واست
 فاقتر ای و شمینم ناراحت ستین یبد منظور حرفتون پشت بدونم اگه ؟یچ_ 
 .شده بنا یدرست با ربناشیز یوقت کنمینم خراب رو
 

 دیشا شدم نگاهش رصد و یبررس مشغول منم و سمتم چرخوند کامل سرشو
 !ادیب در ازش یزیچ هی
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 سرمو  صب تا ش  هی نکهیا واسه نبود بسته پام و دست انقدر خواستیم دلم_
 !بخوابم فقط...بخوابم یفکر چیه بدون و پات یرو بذارم

 .بود م لحظه هی حس باشه، نداشته برات سوء برداشت حرفم دوارمیام
 

 یخاصتت العمل عکس دمیند حرفش بند پشتتت چون یول دنیپر باال ابروهام
 .نزدم یحرف باشه، داشته

 یکی به کنهیم ازین احستتاس  یزیغر حس چیه بدون یک مرد هی دونستتتمیم
 ...همجنساش و خودش از تر فیلط

 .احوالش و حال شدن عوض واسه ومدیبرنم ازم یکمک و دمشیفهمیم
 
  آوردم؟ درد سرتو_ 
 !گیم گیم بگم و بپرم مرت  حرفاتون وسط نداشتم دوست اصال، نه_
 

 به شدم دواریام لبم، رو نشوند لبخند هاش خنده یصدا بار نیچندم یبرا بازم
 .شه تموم خوب شبش حرفا نیهم با دیشا نکهیا

 
 و ندید فقط و فقط حکمتش نجایا به اومدنم هزار در صد اگه دختر، یباحال_ 

 و یهستتت که شتتکر بگم بهش رو که دارم لیدل بازم بوده  یکی تو با ییآشتتنا
 که خوامینم ازش شتریب ه،یکاف یمرتض یتنها دل یبرا ایدن کل از نیهم. هست

 .رهینگ ازم رو کم نیهم
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 روروب به نگامو و دمیکشتت قیعم نفس هی انداخت،منم راه نویماشتت و گفت نویا

 .دوختم
 همون داشتتتت کم دلش ملت، با کلکل یستتودا و خندون ل  با مهندس هی

 ......که رو یزیچ
 ...مهندس حال بودن خوب خواست،یم زیچ هی فقط امش  دلم

 
 . برام بزن حرف کمی_
 . ادینم حرفم_
 . اومدن ادتی حرفات دیشا بدم قلقلکت یخوایم_
 بگم؟ یچ از م،یندار یقلقلک یشوخ رینخ_
  ت؟ خانواده دنید یریم یک_
ستش_ صرار یلیخ مامان را شید برم ترم دو نیب التیتعط از قبل داره ا  اما وندن

 . رمیگیم میتصم بعدش شهیم تر خلوت سرم یک نمیبب منتظرم فعال
  نه؟ ای یهست یخوب همسفر خوبه،_
 .بزنم غر وقتش به بلدم یول ستمین بدک_
 

 :انداخت بهم نگاه هی برگشت و دیخند
 . دونمیم دیبع غر؟؟ و تو_
 .زنمیم بهاره دست رو شه  جور تشیموقع دیبا فقط هستم، اهلش واقعا نه_
 . نمیبب رو تحالت اون دارم دوست_
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 . دستم از نیشیم یفرار ست،ین یدنید_
 ؟ییتنها ،یخوب نهمهیا با چرا تو_
 

شک لبخندم ستمینم لبم، رو شد خ ضمش یچطور دون  بدتر اون از و کنم ه
 !نباشه راستشم ی همه یول نباشه دروغ که بگم یچ
 
 ته؟درس. خودشون از ریغ یکی با باشن کیشر شونو ییتنها همه ستین قرار_
 
 :شیرانندگ به داد حواسشو و کرد بهم قیعم نگاه هی

! ایداد جواب ستتؤال با ستتؤالمو که بود حواستتم یول بانو، مهتاب درستتته بله_
 نم با  یدونینم الزم ای یخواینم که یبد  یتوضتت ویزیچ خوامینم چوقتیه

 .باش راحت
 کردن دایپ جواب دنبال حداقل ای ندارن جواب ستتؤاال یبعضتت راستتتش خ _

 . میستین واسشون
 . طلبهیم خودشو منطق ه،یحرف نمیا_

 .منزل نمیا بفرما
 
 نگاه همب داره دمید که کنم تشکر برگردوندم سر و انداختم آپارتمان به ینگاه هی
 :کنهیم
 .گذشت خوش رونیب یمرس_
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 ممنون حرفامم به دادن گوش بخاطر من، واستته امروزت زحمت از شتتتریب نه_
 .مهتاب

 
 :پروندم باال ابرو یمهربون با و کردم کج سرمو

 .کنمیم حساب باهاتون اتشویمال نداشت قابل_
 

 :کرد زمزمه
 ...نشو زبون نیریش_
 

 .شد رهیخ روبرو به و برگردوند سرشو
 
 به زنهیم مجاز ریغ س*و*ه بازم امشتتت  وگرنه خوب، دختر خونه گهید برو_

 .سرم
 . ریخب شبتون یمرس بازم ن یبخور مانیپ آقا با موند کیک از مقدار هیباشه،_
 .خوش شبت  یمرس منم_
 

 رو رد و دادم تکون یدستتت. بود نرفته هنوز کردم، باز دمیکل با رو آپارتمان در
 .اومد نیماش شدن دور و دادن گاز یصدا بستم،

 چقدر! ادهیز آدما ما ییتنها حجم چقدر ،...بستتتم چشتتمامو و در به دادم هیتک
 ...همو میدار کم

 ...رهینم یکس دل کاش م،یریمیم تنها و میمون یم تنها و ذارنیم تنهامون چقدر
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 ...!چیه گرید و

**** 
 
 فکر! رو؟ مردک اون یکرد دعوت یک ی اجازه با تو بدونم خوامیم فقط من_

 شد؟ تموم گهید یشد یعلم أتیه یکرد
ست دلت یکار هر  مهبرنا یحق چه به دکتر جوجه هی! ؟یبد انجام یتونیم خوا
 رو یرد ی مقاله و کنهیم دعوت ناخونده مهمون ستترخود و زهیریم هم به رو
  ده؟؟؟یم رشیپذ
 

 بود نییپا سرم اتاق، در دم بودن ختهیر دکتر دادیب و داد یصدا با ساختمون کل
 اماحتر شدینم اما بودم  کرده که یکار واسه دونستمیم محق خودمو هنوزم یول
 .گذاشت پا ریز دشویسف یمو
 هی کردنیم یسع و بود شده باز نوریا هم ییصفا و یاریشهر دکتر یپا یحت

 .بودن نشده موفق االن تا که کنن کمتر رو دکتر تیعصبان یجور
 
شت یلیدل کارتون انجام یبرا شما دکتر خانوم_   رو نیقوان شد باعت یچ ن،یدا
 ن؟یبذار پا ریز
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 یبانعصتت داره، یحالت چه دکتر نمیبب زدم دید یرچشتتمیز و گرفتم باال ستترمو
 .شیصندل یرو شد جابجا

 
 :یاریشهر دکتر به دوختم خونسردمو و آروم نگاه

 رد علت و بود شیهما کار نیبهتر خوندم، رو مقاله اون بار چند من راستتتش_
شکل هی فقط شدنش ص م  یدگزن با کار نبود حقش  یعلم رادیا تا بود یشخ
ص شه یقاط یشخ شته اونو یبرهان دکتر نکهیا و ب  حق که شهینم علت بودن نو

 !میببر سؤال ریز رو دهیکش زحمت حتما که خدا بنده اون
 نبوده اهاشتب کارم گمیم مصرانه بازم اما داشتم دخالت حقم از شتریب دارم قبول

 . ستمین ناراحت و
 رستتنیم تا رو؟ امروز یجوونا ینیبیم ،یکن دعوتش حانهیوق ینداشتتت حق تو_ 
  !ستنین بنده رو خدا گهید ،ییجا هی به
 !ره؟ینم جوب هی یتو شونیا با شما آب چون دکتر؟ نداشتم چرا_
 فهمهیم بخونه کس هر که هستتت ارزش فاقد یعلم لحاظ از کارشتتون چون ای
 ست؟ین نطوریا

 
 رد کیم نگام چپ چپ ییصتتفا دکتر و رفت هوا دکتر دادیب و داد یصتتدا بازم
 بهم اشنگ با و نکشتتن ستترک دانشتتجوها که بستتت رو در هم یاریشتتهر دکتر

ستمال لیدل یب سرمو چرا کنهینم درک فهموند ستم د سه و ب سر خودم وا  درد
 !کنم درست
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 دنشتت برگزار و دانشتتگاه یآبرو مستتئله کرد، یکار شتتهینم که االن جان دکتر_
 . یریبگ دیند کن یسع. شهیهما

 دنبال برن راحت خانوم ستترکار نیا ستتتین قرار. شتتهینم جان، آقا شتتهینم_
 . یاخطار چیه بدون شونیزندگ

 ؟یکن چه یخوایم خ _ 
 

 :ییصفا دکتر به کرد رو و انداخت بهم یمرموز نگاه دکتر
 یارک هی خانوم نیا شهیم یول ستین راحت مدعا پر دکتر اون تحمل نکهیا با_

 .شم آرومتر بتونم که بدن انجام
 دکتر؟ بدم انجام دیبا یکار چه_
له اون از دعوت یعذرخواه با ای_ ئه دیق ای و بده عودت رو مقا له ی ارا  مقا

 !بزن رو شیهما در شرکت و خودت
 

 .زد زل بهم و شلوارش  یج تو فرستاد دستاشو
 ردم،ک فکر تالشتتم و وقت نهمهیا به یوقت موندم زدن،مات پلک هی یحت بدون

 صتتب  تا ماه کی بودم  دهیکشتت که زحمت اما نبود مهم اونقدرام شیهما هی
 .وقته چند نیا بودم نذاشته هم رو چشم

 نظرم به لبش یرو لبخند.کردم نگاه دکتر ی چهره به و دادم قورت دهنمو آب
 انجام یکارا کردم مرور و گذاشتتتم هم رو چشتتم بود، ایدن لبخند نیتر زشتتت
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 میصمت نیبهتر دیبا شد  یپلیر سرم یتو دوباره یمراد دکتر یحرفا مو  شده
 .گرفتمیم رو
 

 :دادم جواب لبخند با و زدم پلک
 .ارنیم فیتشر یبرهان دکتر اما دمینم ارائه فردا پس من_
 
 رو زحمتم که دلم شیآت رو آب شد نیهم و خورد حر  شد، سرخ که دمید

 .ندونم رفته باد به هم یلیخ
 
 .دکتر خانوم نیبر گهید شما بهتره شد، حل پس_
 

 رونیب در از و شدم بلند یصندل یرو از دادم، تکون ییصفا دکتر یبرا یسر
 از یول انین بگم دیبا و بودم کرده دعوت رو همه که شتتتد گرفته حالم. ومدما
ضع حداقل نکهیا ض یم دکتر اون با یبرابر تیو شتم رغ ض مدل ته کمی دا  یرا

 . بود
**** 

 .سالم جان بهاره الو_
  تو؟ ییکجا ؟یچطور زمیعز سالم_
 . گهید دانشگاهم!!! ملل سازمان_
 ست؟ گرفته چرا صدات_
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مه به فقط تستتتین یزیچ_ مه بگو ه له، فردا پس ی برنا  منم طرف از کنستت
 . کن یعذرخواه

  شده؟ یچ چرا؟_
 رو یرهانب دکتر دعوت ای گفت کرد، خمیتوب و کردم کاریچ دیفهم دکتر امروز_

 .کردم انتخاب رو یدوم منم. بگذرم خودم ی ارائه ریخ از ای رمیبگ پس
 . آخه زحماتت تموم شد فیح ،یکردینم نکارویا کاش_
 بعد منم ،یبگ بهشون نره ادتی. فرستمشیم گهید یجا هی تاینها سرت، یفدا_
 . رونیب رمیم ،4 ساعت کالس شدن تموم از
  م؟یبر هم با دنبالت امیب یخوایم_
 فعال. باشم تنها خوامیم زمیعز نه_
 
 نمیا زا بدتر یحت ممکنه تهش دونستتمیم شتم، روبرو مشتکالتم با خودم دیبا

 .زنمب حرف خودم بهتره یمراد دکتر با فقط نداره  غصه پس کشهب انتظارمو
 به ردنک نگاه بدون و گشتتتم دنبالش انداختم دستتت د،یلرز فمیک یتو یگوشتت

 :دادم جواب  یگوش صفحه
 .نییبفرما_
 .اخمو یبانو سالم_
 
 ریتصو میگوش کردمیم فکر نیا به داشتم و بودم جیگ انداختم، یگوش به نگاه هی

 !نه ای دهیم نشون منم
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 مهتاب؟ یرفت کجا  الو؟_
 .سالم هستم، ها؟_
 

 :دیخند
 صتتدات هک نمتیبیم دارم یکرد فکر نکنه نمیبب آهان دختر؟ یزنیم جیگ چته_

 اد؟ینم در
 . داره کردنم شک یجا_
 هی ده،یشتتن رو ت مقاله انیجر ستتنایا یخبرگزار از اونم که مانیپ زبون از_
 .قهرمان خانوم ازت بپرسم یحال گفتم. دیرس گوشم به ییزایچ
 . خوبم ممنونم_
 سرش؟ میش خراب میایب یبد ندا بود قرار_
 
 یحت و کردن شتتروع یهماهنگ بدون رو  یتخر اتیعمل نشتتتد، گهید نه_

 .کنم هضمش خودم نشد فرصت
 هگید یجا هی شاءالله ان ر،ینگ سخت. شهیم هضم بزن، اهیگ چهل عرق کمی_

 . کننیم حلوا حلوا سرشون یرو ذارنیم کارتو
 اما شتتدم ناراحت زدن ییگشتتا عقده به دستتت ینجوریا نکهیا از چرا، دروغ_

 ش هیبق  یفروش یبستن برم دیبا پس داره، تبعات یسر هی کارم دونستمیم چون
 . شهیم فیرد
 . پز یمرتض شام کنم دعوتت امش  خوامیم یول ،یبستن واسه م هیپا_
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  مناسبتش؟_
 عوتتد علت یب منم نباش، بهونه منتظر اتیشخو واسه تیزندگ تو چوقتیه_
 .منزل یاریب مبارکو فیتشر شام کنمیم
 

 .بگم یچ دونستمینم نشست، دلم به دیترد آورد رو خونه اسم یوقت
 
 حاجت به یازین پس رهیخ تمین که دونهیم هم خدا خود ؟یریگیم استتتخاره_

 .ستین گرفتن
 اد؟یب هم بهاره بگم هستن؟ مانمیپ آقا_
 

 رب بهش حرفم کردم احساس. ومدیم دنشیکش نفس یصدا فقط شد، ساکت
 !نه ای یهست تنها که بپرسم سوال میمستق انقدر نداشت توقع دیشا خورد،

 
 . میخوریم شام رونیب میریم ستین یمشکل_
 . نیشد ناراحت کنمیم فکر اما نداشتم، نیتوه قصد_
  ام؟یب چند ساعت .ارهیب یدلخور ممکنه دادنش ادامه که یزیچ از میبگذر_
 واسه ور یبستن همون نقش دیشا شما دستپخت خوردن رون،یب میبر خوادینم_

 .کنه فایا شدنم سرحال
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شت دیشا کرد، سکوت کمی  هیثان 30 کرد بعدیم یحالج حرفامو سرش تو دا
 :اومد صداش

 . ونهخ شن پالس انیب و شه الیخیب رفتنو رونیب ش  مانیپ بگم دیبا_
نداز در بهاره با منو_  نیربذا. گرفتن منو یجا خان مانیپ بدجور ایتازگ ن،ین

 و تستتین خبرا نیا از تهران دادن ماتومیاولت خاله خودشتتون،  یتفر دنبال برن
 . باشن شدن یرسم فکر به دیبا
  بفهمم؟ ویچ من تهش که یگفت نارویا_
 دعوت ناخونده مهمون ام،یم خودمم پس دعوتم من فقط شتتام شتت  نکهیا_

 . بدم نظر و بخورم بتونم آرامش با که نینکن
 9 رأس غذا سرو باش، نجایا 8 پس باشه_
 .یشیم بدهکار هم یزیچ هی ،یندار غذا شیپ یایب رید
 

 :اوردیم لبت رو خنده مهندس ییپررو واقعا
 !ارمیب رمیبگ هم رو شام ریمس تو نینگفت تا کنم قطع زودتر بهتره پس_
 فعال. بانو نمتیبیم ش  ،یاوک_

**** 
  ؟یرونیب بازم ش  جان بهاره_
صر تا صب  از_ ش یحت ره،یدرگ مانیپ که ع ستش هم رو یگو . رهیگب تونهینم د

 اونورم از زنه،یم چرت اون نصتتفشتتو که میزنیم حرف هم با کمی میریم شتتبا
 کاریچ دونمینم خودمم جلو  انیب دیبا وستتطه خواستتتن یپا اگه گهیم مامان

 .کنم
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  مساعده؟ طشیشرا و خودش مورد در نظرت_
ستش خ _ سر را ست بازم یول خودمه هیشب ییجورا هی ه،یخوب پ  اباب دارم دو

 . گهید شرطن شم خانواده باالخره ق یتحق بره
 . شده بزرگ دخترم نیآفر آره_
 . باشم تر خانوم مجبورم االن فقط بودم، بزرگ که من_
 من گلوت  ریز گذاشتتتن چاقو زور به انگار یزنیم حرف جور هی پررو، بچه_

 ! سابنیم قند کله دلت تو دونمیم که
 که شینجوریهم  ینگ نویا خودش یجلو وقت هی ستتتت،ین نطوریا اصتتال_

 ! شهیم سوار سرم ادیم بعد متره دو زبونش
 ادتی که یخانباج خاله کدوم یخونگ محصتتول دیجد اتیادب نیا برو، ایب_

 !داده؟
 هشب شتام شت  به شت  که ریبگ دای ناهار و شتام قلم دو نا،یا گرفتن ادی یجا

 !یند ضعفه دل خورش با کوفته
 آب ریز ش جهینت نیاول شه زیر سر اون از داره، یا اندازه و حجم هی مرد صبر
 !خوابته اتاق و تختخواب رفتن
 یدان خود حاال

 . یمشک شال کردن دایپ واسه کمد یتو کردم فرو سرمو بهش پشت و گفتم نویا
 شه؟یم تا دو شلوارش غذا بخاطر یعنی ؟یگفت راست مهتاب_
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سه نه،ینب زمویر زیر یها خنده که نییپا انداختم سرمو  هر زا کردنش مجبور وا
 !گرفت بهره دیبا یکاربرد سالح
هاره جنس بهیم ب نه تو مدل نیا طل  ینیمتضتت ش جهینت یول گرفتنو  قرار منگ
 . دهیم جواب

شق به اول مرد جان بهاره_ سرش ع  حاال!!خونه ادیم شکم خاطر به دوم و هم
 .گهید آدمه اونم ل یتعط یدوم و باشه یاول فقط کن فکر شما

 رشدردستت به کنمیم فکر که ازدواج عواق  به شتتم، الشیخیب گهیم طونهیشتت_
 . ارزه ینم
 تره؟ نیسنگ طرف کدوم ؟یخواینم مانویپ یعنی_
 
 :فکر تو رفت کمی

  شه؟ینم نباشه غذا یول باشه مانیپ_
 بمون خاله کنار بار دو حاال رو، خرما هم یخوایم رو خدا هم که شتتهینم نه_

 .ادینم شیپ یمشکل گهید ریبگ ادی غذا تا دو
 ور غذا خودم بگه دیشتتا جونش، به بزنم غر کمی امشتت  باشتته ادمی! بابا یا_

 .کنمیم فیرد
 . نرسم رید برم شم آماده من گهید. برو دختر،باشه یدار رو یلیخ_
 . یکنینم دعوا بده قول بگم خوامیم یزیچ هی جونم مهتاب_
 ؟یکس سر ینکرد نازل که یآسمون یبال یکرد کاریچ باز_
 !حاال؟ تا دهیرس یک به آزارم من نه_
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 :بره رو از دیشا کردم نگاش چپ چپ
 . نکردم که قتل حاال، خ _
  ؟یکرد فکر یمرتض آقا نیا به حاال تا تو
  نظر؟ چه از_
 !!گهید ازدواج خ _
 

 . رفت عق  قدم هی که دمیچرخ سمتش به عیسر چنان
هاره، دمیشتتن نویا االن_ ما زنمینم یحرف بهت ب  نوع هر دنید تکرارش یبرا ا

 .نداره گله یجا من از یناجور ای جور واکنش
 

 :نییپا انداخت مظلوم سرشو
 ! سرم وت انداخت نویا که کنه کارشیچ مانویپ نیا خدا بگم د،یببخش باشه_
 روب حاالم! ذارمینم جواب یب فکرشتتم یحت که بده الزمو تذکر اونم به پس_

 .نشه رتید بپوش لباس
**** 

 
 رو فونیآ زنگ باال رفت دستم نباشم، یخال دست که گرفتم شکالت جعبه هی

 !شد باز در که بزنم
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ندس نیا با من آخرش نه باال، رفتم. رمیمیم رالعقولشیمتح یکارا و مه  خو
 به واحدشون باز در که گذاشتم باال پامو یآخر ی پله از. بود دوم ی طبقه شون

 :اومد صداش دمیرس که یورود در به خورد  چشمم
 .بنده دستم بانو، تو ایب_
 ! منزل یکدآقا سالم_
 در بونز بعد بدم شتتتامو بهت اول بذار! نکن یزبون بلبل ومدهین پررو، تو ایب_
 !اریب

 .امیب بعد بکشم رو گربه اول خواستم_
 ؟یخوب ،یمرتض کرده چه نیبب ایب_
 
 :بودم ییها لحظه نیهمچ شکار عاشق بود، منتظر فر یجلو دمشید شبندیپ با
 !شدم یعال شما دیجد بتیه نیا دنید با خوبم یمرس_
 

 :زد کمر به دستاشو د،ید آشپزخونه در دم باز شین با منو برگشت
 ! وارید به کنم رو من ،یبخند بلند شهینم روت اگه گمیم_
 ! راحت التونیخ خندمیم تعارف یب رهیبگ م خنده اگه اد،خوینم نه_
 در دم پا لنگه هی چرا حاال. ستین التماس به ازین یکی نیا سر الحمدلله خ _

 زده؟ خشکت
 !یستادیا سرپا ینش خسته نجا،یا نیبش ایب

 
 :رفتم جلوتر اپن، یرو گذاشتم شکالتو
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 ن؟یندار الزم یزیچ یکمک_
 . ارمیب شربت واست نیبش نمونده، یکار گهید نه_
 .یمرس_
 

 رف به حواسش. شد کردن درست ساالد مشغول و زیم یرو گذاشت رو شربت
 .دادیم انجام کاراشو حوصله و دقت با یلیخ بود،

 .بودم زده زل دستش حرکات به لبخند با ومد،یم خوشم
 
 .رمیبگ پس بخوام قبلمو حرف االن دیشا ینزن تعارف وقت هی گمایم_
 

 :انداختم باال ابرو
 . زنمیم تعارف بار هی فقط من گه،ید نه_
 !سمینویم یادگاری یک وارید رو باش منو_
 .من با ساالد هیبق نیبد نیکنیم اصرار چون حاال_
 
 یغذا ستتروقت رفت و گذاشتتتت جلوم رو ستتتاالد ظرف خواستتته خدا از

 .بود دهیچیپ شده آب ریپن و ایالزان یش بویاصل
 .نداشتم یتوجه اطرافم طیمح به و مشد ساالد کردن درست سرگرم

 
 مهتاب؟_
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 :بود زده هیتک نکیس به. گرفتم باال سرمو زد، صدام یسؤال

 ؟یدار دوست یآشپز انقدر ا،یشیم کارت غرق_
ست قبل سال چند تا شهیم باورتون_  مامان و یآبج زدم؟ینم دیسف و اهیس به د

 .افتادم راه گهید یول دن،یرسیم کارا همه به خودشون
 انقالبت؟ و تحول نیا علت_
 . شم کار به دست شد باعث کردن، فکر ییتنها به دیشا_
  بخت؟ ی خونه یبر یخواینم که نهیا منظورت_
 .نه_
 
 .سوال نیا به بود من جواب تنها ش،یپ و پس چیه بدون و قاطع نه هی

 
 .محکم چه_
شپز، جناب ساالد نمیا_  در فر از شما یغذا یول اومد در صداش ما شکم آ
 ! ومدین

 .شهیم دهیچ االن زیم بشور دستاتو پاشو شد،یم سرد که اوردمین در ست آماده_
 
 . خوبه ییآرا سفره یبرا تون قهیسل_
 .نیبش بهتره، دستپختم_
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 سکوت. خوردم اشتها با و بود خوب طعمش م،یشد خوردن مشغول دومون هر
 .داشت ادامه شام، خوردن شدن تموم تا مون

 
 .بود شمزهخو یلیخ یمرس_
 .جان نوش_
 

 و نشست اون خودم شنهادیپ به بعدش کردم، کمک زیم کردن جمع یبرا بهش
 .کردم درست قهوه من

 
 .نیریش و تلخ مهتاب، نداره حرف کردنت درست قهوه_
 و ازگ به زدن گند بار چند با رو فن و فوت یول داشتتتم، یخرابکار یکل لیاوا_

 . گرفتم ادی مامان ی آشپزخونه
 کنه؟ یزندگ تنها ستین فیح یخوب نیا به ردخت_

 جماعت مرد  یتموم یچ همه چون ستتت،ین...  و شتتکم واستته منظورم البته
 که دهیم یزن یبرا جونشتتو اصتتل یول بچرخه چشتتماش بار هزار یروز دیشتتا

 .یچ یعنی یزندگ بفهمه
 .ستمین دنبالش من سعادتشون، به خوشا_
 

شت با و بود نییپا سرم شاره انگ شیم معوج و کج خطوط زیم یرو ا  هک دمیک
ست پا دو یرو من یپا کینزد خودش اول ش ستش بعد و ن  هنوز جلو، اومد د
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 به زد لز و گرفت باال مو چونه انگشت با که بود دهینرس اعالءش حد به تعجبم
 :زد حرف وار زمزمه و صورتم یاجزا تک تک

 .یفیح بازم  بودن منم همجنس یکی با یبرا یحت که یخوب اونقدر نظرم به_
 
 ریز ستتتال چند نیا که یچ هر... رفت نفستتم ومد،ینم در ازم ییصتتتدا چیه

 !مونگاه یاهیس کردیم تلخ و دیکشیم شعله داشت بودم کشونده خاکستر
 اومد  زبونم یرو یحرف نیستتنگ و تلخ نه وستتت،یپ هم به اخم به ابروهام نه

 .ندسمه نگاه و من نیب فتهیب فاصله که رفت عق  یکم سرم فقط
 

 :شد بلند و دیکش دستشو همزمان
 .ارمیب رو وهیم که نیبش یو یت یپا برو_
 
 کونت که پاهام یتو بود نمونده جون. بود شده سردم گرم، یهوا یتو که بود بد

 .بخورم
 
 شد؟ یچ مهتاب_
 :نکردم نگاه بهش اما طرفش چرخوندم سرمو و دمیکش قیعم نفس هی

 برم؟ شهیم فقط ست،ین یزیچ_
 ؟یشد ناراحت حرفم از شد؟ چت بمهتا_
 .برم بهتره شده، روقتید یول نه_
 .نداشتم یبد منظور واقعا من خوب دختر آخه ؟یشد زده جن_
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 آره؟ یدیرنج خورد بهت دستم نکهیا از نکنه
 .ادیز یکینزد نیا از ندارم یخوب حس راستش_
 باشه؟.خوامیم معذرت واقعا کنه،ینم تجاوز یکس میحر به یمرتض_
 :زد ل  روبروم، اومد که نزدم یحرف اما شدم بلند زیم شتپ از
 قبول؟.نبود سرم تو یغلط فکر چیه د،یببخش_

 .کردیم نگاه فقط و بود کرده کج سرشو
 اوهوم_

 :گفت و پاهاش یرو دیکوب دستشو دو هر کف
 .مینیبب هم با دارم توپ لمیف هی ام،یب منم برو بدو گرم دمت_

 نیهم گذروندن خوب فقط فکرم تموم دادم ولق خودم به و دادم تکون یستتر
 !روزید ی کخونهیتار ادی باشه،نه امش 

 
**** 

 دوم فصل
 
 ه؟یجور چه تو یزیر برنامه جان مهتاب_

ته اول که من عادن از یکی ی کارخونه از دیبازد هف  خود با تونمینم و دارم م
 .برم بهاره

 .برسونم خودمو قطار با مجبورم ومدین رمیگ پرواز بعد روز اگه
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 هیبق ،شهیم برگزار ش جلسه نیآخر شنبه شه،یم تموم داره کالسام از یکی من_
 .کردم لیتعط هفته هی رو
صرم داره، پرواز تا چند روز هر سمنی میبر هم با مونم یم. آورد ریگ شهیم ع  ا

هاره جان، ها که ب ما بره ذارتشینم الغوزی و کهی خان مانیپ ستتتتین تن  حت
 !کنهیم اسکورتش

ست هآر_ شنبهی هم با تو و من ،یگیم را  در زرو تهران-بندر قطار چون. میبر ک
 .داره روزش هر پرواز یول ره،یم ونیم
 ن؟یریم کارخونه دیبازد چرا اسمنی یراست زم،یعز باشه_
 ریگ راچ دکتر فهممینم منم. معدنه به وابستتته کارخونه نیا م،یرفت رو معدنش_

صوالت بره خوادیم انگار د،یبازد نیا به داده  وش شده یکار یسبز باغچه مح
 !نهیبب

 .ست کارخونه یسهامدارا از خودش چون
 و کارخونه یداخل اوضتتاع به بکشتته یستترک خوادیم دیبازد ی بهونه به دیشتتا_

 .شون تیفعال
 .باشهن برنامه ای فکر هی پشتش که رهیگ ینم یمیتصم چوقتیه یمراد دکتر

 مهتاب نمتیبیم عصتتر کارخونه  استتهو کنم فکس رو نامه برم فعال من آره،_
 .جان

 .سالمت به زمیعز برو_
**** 

 !برد آب رو ایدن پاشو ؟یخوابیم چقدر یدیترک بهاره_
 .شمیم داریب گهید قهیدق هی بذار جونم مهتاب_
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ش مانیپ ی خانواده دوارمیام پتو، ریز رفت سرش دوباره و گفت نویا شما  ونوچ
 ترستتمیم هوگرن ننیبب رو بهاره یرادایا نصتتف طفق بهونه نیا به که بذارن باز مین

 !تون چنگ مفت دخترتون بگن خاله به
 
 .گهید پاشو خانوم، سرکار هیدرخواست میتا شد تموم_
. گهید شهیم داریب باالخر منم برس کارات به برو من، به یداد ریگ چرا مهتاب_
 .مونم ینم نجایا که امتیق تا
 پاشتتو االن یول کنهیم دارتیب امتیق ترس همون دونم،یم خودمم که اونو_
 .اومد مانیپ

 
 :من به زد زل و نشست ضرب هی که بود نشده تموم گفتنم اومد هنوز

  اد؟ینم صداش چرا پس نشسته؟ هال تو سرم، به خاک یوا_
 اومده؟ چرا اصال
 رمب یجور چه حاال!باشه سیسرو اتاقش هر تو ستین باکالس که ما ی خونه

 !مردم بچه گرخهیکه م نهیبب یپله افهیق نیا با منو
 

 .دمیخندیم صدا یب منم دوخت، یم و دیبریم گاز تخته نجوریهم
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 تیتناراح پس نهیبب یشتتکل نیا رو تو روزش هر عمر هی قراره یوقت جان بهاره_
 ه؟یچ واسه

 مگیم. کنم کاریچ رو حاال یول کور  چشمش زنشم گهید داره، فرق اونموقع_
 .برم سرت پشت از من یکن گرم سرشو یبر شهینم
 .منتظرته زشته بکش، خجالت پاشو_
 .بگذرونه ریبخ خودش خدا باشه بابا، یا_

 شتپ و رفتم رو آشپزخونه ریمس یدیترد چیه بدون و رونیب اومدم اتاق از آروم
 .گرفتم سنگر زیم
 
 مهتاب؟_
 جانم؟_
سترس  از شه منفجر قلبم بود مونده کم رون،یب ایب یشد میقا کجا_  سر نوم ا

 !؟یذاریم کار
 .یبخور باهاش انگشتاتم بدم صبحونه بهت ایب بشور صورتتو برو_
 اب مانیپ با شدن روبرو ترس از شدم زنده و مردم خدا به مهتاب، یرینم یوا_
 !افهیق و شکل نیا

 قبل یشکل نیا بارم هی حاال تو، انتخاب با رفته کاله سرش حال هر به که اون_
 !که شدینم یرطو دت،یدیم یخواستگار

 !یبمون دهن به انگشت که واست زمیبر یا برنامه خانوم، دارم برات_
 .فتادهین دهن از صبحونه تا ایب نکن دیتهد فعال زمیعز باشه_
 .کشت خودشو تیگوش مهتاب_
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 امیم االن_
**** 

 .خانوما خانوم سالم_ 
 ه؟یخبر ،یمرتض آقا سالم_
 چطور؟ ست،ین یعرض قابل خبر نه_
 دیشتتا زدم حدس شتتارژه  فول صتتداتون خونه،یم خروس نموره هی تون کبک_

 .نیدار یخوش خبر
شحالم یول نه که خبر_  خونه ور هر شه،یم کنده سرم از شرش داره مانیپ خو

 !ست افتاده شلخته نیا یلباسا از کهیت هی نمیبیم که رو
 .خروسا و مرغ یقاط رهیم روزا نیهم خدا دیام به گهید
 .نشنوم زدنشو غر ای نمینب رو بهاره روز هی شهیم تنگ دلم من یول_
 
 .یخانوم نهمهیا که بشه تو یفدا بهاره یاله_
 

 محکم مو گونه و شتتد ستتفت کمرم دور بهاره یدستتتا که بودم برنگشتتته هنوز
 .د*ی*س*و*ب
 مهتاب؟ بود یچ یصدا_
 

 :دیچسب یگوش به لباش و کترینزد آورد سرشو دیشن رو صدا بهاره
 .بود مهتاب ی خوشمزه لپ یور من ماچ یصدا_
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 !اومد در گفتنش آخ یصدا که بهاره شکم تو زدم آرنجم با
 
 !رو گهیهمد نینکش حاال_
 
 .رونیب بره کردم اشاره بهش ابرو و چشم با
 
 رفت؟_
 .فرستادمش زور به آره_
 ه؟یچ فیتکل قایدق االن خواست دلم منم خ _
 خواست؟ دلتون یچ_
 !بره در میخستگ بده من به م*س*و*ب هی ستین یکس خ _

 .لینخ بر خرما و کوتاه ما دست خواست  دلم االن
 

 !پررو البته صد و بود تعارف یب بشر نیا کلمه یمعنا به واقعا
 
 یکشتتور و یشتتهر خدمات و محدوده ما امکانات کنم، عرض چه من واال_

 .بهاره حال شامل و یخونگ تشینها. نداره هموطنان ریسا واسه
 

 :گفت و دیخند بلند
 یلیخ یخونگ محصتتوالت اتفاقا شتتم، کیشتتر یکستت با خوامینم منم خ _

 !بهترن
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ش نفس فقط و شدم مطلق سکوت  التخج و یندار یحرف یوقت سخته دم،یک
 .شهیم کمرت ی رهیت از شرم عرق ختنیر باعث هم گهید یکی بودن رک

 
 و ستین که یزیچ سر میزدیم چونه میداشت خوب، دختر که نداشت خجالت_
 .هیخال جاش و میدارن

 .تون  ینص شخصش با و وقتش به شاءالله ان_
 !گذشت گهید ما از_
 
 !هنوز نیدینرس زدن شکوفه به نگذشته، که شاءالله ان_
ستمیم بنداز، کهیت یه حاال_ سم خوا ص بپر صال ؟یگرفت یمرخ سه یریم ا  وا

 شلخته؟ نیا و دهیورپر اون یخواستگار
شم من رم،یم حتما_ سب من زدن شونیزندگ به هم یگند اگه. شهینم که نبا   م

 .گهید باشم دیبا پس شم،یم محسوب ش هیاول استارت
 از امیب تونمینم گفتم کنمیم صیترخ گمرک از دیجد بار شلوغه سرم کمی من_
سه گنده خرس نیا ش ید  مانیپ و بهاره با تو! افهیق تو رفته و دهیبرچ ل  من وا

 ؟یریم شنبه
 شیانیپا جلستته که دارم کالس منم داره، کارخونه از دیبازد شتتنبه استتمنی نه_
 .میبر کشنبهی میمجبور. شه برگزار دیبا
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 که امیترمش از تا دو با کنم هماهنگ بتونم اگه ادیم بار پنجشنبه من واسه نیبب_
شهد از ستن م شون لیتحو ه شه، انجام ریتأخ با یروز چند بار  نمبتو دیشا ب

 .برسونم شما پرواز به خودمو
 طور هر بعدش روز نشتتد اگه امیم که شتتد جور اگه یبزن رزرو منم یبرا شتتهیم

 .رو مبارکم حضور رسونمیم شده
 یارترچ طیبل که نیبد یمل کد یول دونمیم که تولد خیتار نداره، رادیا باشتته_

 .مون سه هر یبرا رمیبگ
 .شد زحمتت اسباب فرستم،یم امکیپ االن یاوک_
 .رحمته ه یچ زحمت بابا نه_
 .نهزیم بال بال داره یمنش اومده یمشتر هی برم گهید من خ  درست، ستتد_
 .فعال سالمت، به نیبر_
 

ش شتم یپاتخت یرو رو یگو  نگاه زیم هب یوقت یول بخورم صبحونه رفتم و گذا
 !یخال و زیتم یول بود بشقابا یعنی نبود، یچیه کردم

 
 :دیجنبیم داشت دهنش هنوز شد بلند یصندل یرو از بهاره

 .مخلفات هیبق هم و املت هم بود خوشمزه نکنه درد دستت_
 ؟ینفر چند شما جان بهاره_
 .نفرم هی_
 

 :کردم زیر چشامو و زدم کمر به دستامو
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سنه و سرگردون ارواح ما اونوقت بعد آهان_  ونا  یترت که خونه؟ تو میدار گر
 دادن؟ رو بشقاب یکی

 دهن از تا گفتم یبود لمشتتغو یگوشتت با هم تو بود، م گرستتنه یلیخ من نه_
 !که میندار تو و من. بخورم اونم فتادهین

 با دیبا یبر شیپ یبخوا ینجوریا خودته، از که کاهدون ستین خودت از کاه_
لت یلیتر تارت قایدق یگاه! اونور و نوریا کرد حم ثل شتتتهیم رف  یچیه نیا م

 !ها نخورده
 
 :کرد من یبرزخ ی افهیق ی حواله چشمک هی و زد یشخندین

 اول ینکن زابراه منو گهید یباشتت تو تا د،یارز یم اما انفجارم به رو نکهیا با_
 !یصبح

 !یدار زبون فقط کلتیه کل اندازه نم،یبب رونیب برو ایب_
 .یتالف به یندازیم منو که خودته ریتقص گرفت،همش درد دلم خدا به یول_
 .گلوت تو کنهیم ریگ خوردنه  مردم مال اثر حالت، نیا رینخ_
 

نه نمیا خ  عدش و بخورم ریشتت وانیل هی! من ی صتتبحو قل ستتراغ برم ب  ن
 .بود دهیرس مهندسم امکیپ باشم، اون مال فقط خوامیم امروز.میزندگ

 !که ستین دستم نیماش یوا
 و رمیگب نیماش هی برم نشده فرصت هنوز ره،یم باهاش بهاره نبود حواسم یلعنت

 .میبدبخت اسمنی اون زونیآو
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 ستمد زیم پشت ینجوریهم بدم، انجام دیمف کار هی امروز دیبا شهینم ینجوریا
 .مگرفتیم کمک یکی از دیبا بود  مشغول فکرم و زدیم چرخ ریش وانیل دور

شغول تهران هنوز که وانیک ضا االن که مانمیپ ده،یبازد و دید م  از کنهیم ریس ف
. امبخو کمک ازش شتتهینم روم که مهندس مونه یم فقط ش،یخواستتتگار ذوق

 بذارن کاله سرم ستین دیبع دارا بنگاه نیا ن،یماش دیخر واسه فتمیب راه تنها اگه
 !تنم ی همه قاب اندازه

 وقت شت  ای عصتر دیشتا بگم مهندس به شتدم مجبور نکردم دایپ یراه چیه
 .یگوش ی صفحه به دوختم چشم و زدم امکیپ انیگو الله بسم باشه، داشته

 :کردم بازش عیسر شد، شنرو صفحه قهیدق دو یکی از بعد
 .میخدمت در باشه یامر بانو، ندارم یخاص کار عصر من_
 واستته میخوایم بلند قد ی چهارخونه همراه عدد هی تنهام، نیماشتت دیخر یبرا_

 !یهمراه
 ؟یربب گاردیباد یخوایم که گرفتن پس حساب ای یریم نیماش دیخر واسه_
 .قبل از شه ینیب شیپ دیبا یتیامن ریتداب شد، ازین هم یدوم دیشا_
 و ستتتاعت فقط امیم نداره یمورد! مانیپ ی لوزوالمعده تو تینگر ندهیآ نیا_

 .بگو مکانشو
 

 فتهیم نقلم با قرار کنم، فیرد نویماشتت دیبا.شتتهینم که امروز دمید کردم، فکر
 .فردا
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 نیبگ کشهیم طول شتریب کارتون اگه البته.شما شرکت نییپا ،مکانم7 ساعت_
 .امیب رترید
 زمان ن یماشتت دنبال میبگرد میبر تا زنم،یم باش خاموش 6 امروز خواد ینم_
 .ستنین باز که ش  نصفه تا گهید. خوادیم
 .ریبخ روز نمتون،یبیم پس یمرس_
 
  یمصتتطفو دکتر یریگ حال و شیهما انیجر از امروزم،بعد دیمف کار از نمیا

 که زد بهم یلبخند انیجر دنیشن از بعد یمراد دکتر. گروه زنمیم سر کم یلیخ
سطه به غمناکم یروزا شد نیریش و کارم دییتأ مهر شد همون  تیحما ی وا

ست رمردیپ نیا یشگیهم و گرم شتن دو  به ودب نکرده دیسف مو حق  به که یدا
 .ابیآس چرخ

 و بود خارج من ی عهده از انجامش که بود یانتظار نگاهش پشتتت هنوزم اما
 .رفت نخواهم بارش ریز و ستین قول مطمئنم که بدم یقول شدینم
 مهتاب نیا کنهیم دل یب هاش لرزه پس یگاه هنوزم اما شدم بزرگ شدم یقو

 .امروزو خوشبخت و خوشحال
 ...امویختگیر هم به ارو،یدلخستگ رو، ها رفته کنم مرور خوامینم

 فکر و روح یایسوختگ یجا میترم واسه  طلبهیم زمان هنوز و داره غم داره درد
 ...دلم و
 ...هنبر ماتت اومد اسمش یوقت که! دلت بال و دست یرو رد هی به برسه دیبا

**** 
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 .منتظرم نییپا من سالم_
 . میبر بعد بخور یزیچ هی باال ایب_
 .نیگفت خودتون شه،یم رید یمرس نه_
 .اتیجزئ تو یشیم زیر دختر، یشدیم یخوب کش نسق_
 !گهید گهید_
 .نییپا اومدم سه بشمر_
 

 .بود شده تنگ تهران سرد یهوا واسه دلم آسمون، به رو دمچرخون سر
 
 ؟یکنیم ریس کجا بانو سالم_
 
 رو ستالمش جواب لبخند با و دوختم چشتم بستت یم رو در که یمهندست به

 .میشد سوار حرف یب بود، پارک تر عق  نشیماش.دادم
 
 مقصتتتد که میریبگ قراره یچ بگو فقط مان،یپ از گرفتم آدرس تا ستتته دو_

 ؟یفرار س؟یجنس بنز؟ پرادو؟. شه صمشخ
شته یا قورباغه فلکس کهییجا میبر یول ادینم که بدم_ شه دا س آخه با  به عمو

 !رسهینم شما نظر مورد اقالم
 



wWw.Roman4u.iR  198 

 

 تهنداش و داشته پز نبود  اومدن افهیق آدم کرد، روشن نویماش و زد یا خنده تک
 .دادینم شو

 
 .نظر مورد شگاهینما یسو به شیپ پس خ _
 
 .بود جور و جمع شگاهینما هی م،یدیرس باالخره که میبود راه تو یساعت مین هی

 
 .نه ای میشیم یمشتر نجایا نمیبب نییپا بپر_

 .شدن ساکت ما دنید با بودن،که زدن حرف مشغول جوون بایتقر مرد دو
 

 :اومد حرف به شون یکی باالخره
 .میخدمت در نیاومد خوش جناب، سالم_
 .شونیا یبرا م البتهیبنداز ینگاه میاومد میواستخیم نیماش هی سالم،_
 
 .داد نشون منو دست ی اشاره با و
 دارن؟ دوست یمدل چه ن،یخوایم همسرتون یبرا نیماش پس یسالمت به_
 .هستن دوستان از شونیا ستم،ین یکس همسر بنده_
 

 اما مشتت پنهون نداشتتته نستتبت نیا پشتتت خواستتتمینم گرفتم، گارد ناخواستتته
 !ترشیب من صورت اتییجز یرو دقتش و شد بازتر طرف شین چرا دمینفهم
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 محترم خانوم خدمتتون در میهست_
 خدمت واستته تمیاولو در من فعال نیباشتت کدوممون خدمت در نداره یفرق_

 !دنیرس شما
 

 گفت، نویا و تیعصتتبان از شتتد ستترخ مهندس که شتتد یچ دمینفهم اصتتال
 با و انداختم چنگ لباسش به تپش از که طرف  ی قهی بندازه دست خواستیم

 :زدم صداش رتیح
 .یمرتض آقا_
 

 لندترب و تندتر قدمامو منم در، طرف برگشتت و انداخت یعصتبان نگاه هی فقط
 .برسم بهش که برداشتم

 
 هو؟ی شد یچ یمرتض آقا_
 

 .داد ادامه راهش به و بابا برو همون شدیم که کرد پرت برام یدست
 
 شد؟ خیتوب نیا مستوج  که کردم ییخطا چه نیبگ حداقل_
 

 .ستمیبإ شدم مجبور طرفم، برگشت
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 بود أنش کسر شد؟ینم یباش یتونستیم که اسمأ یول ینبود همسرم که رسما_
 واست؟

 .باشن داشته یفکر نیهمچ نداشتم دوست اما نبود نه_
 !دارن فیتشر مجرد هیإل سرکار بدونن همه یخواستیم یعنی آهان_
 یلو نبود مهم برام شتتون ندونستتتن ای دونستتتن ن؟یکنیم بزرگش انقدر چرا_

 .باشه داشته اشتباه فکر یکس خوامینم
 شد؟یم یچ داشتنیم مثال_

 !تنتو نزنه سانت که زشیه یچشما واسه شهینم پوشش چادرت
 نم؟داد خرج به صداقت داره یپ در رو تند واکنش نیا چرا فهممینم یول قبول_
 ؟یفهمینم_
 

 .زدم زل بهش و انداختم باال سر
 
 دیشن یوقت شکستیم گردو دمش با چطور طرفم دمیدیم من و مرده اون چون_

حت ازت خوادیم و داره غرور که مرده هی همرات چون ،یمجرد  یعنوان هر ت
 هر با حاال منه همراه که باشتته یزن به یمرد توجه خوامینم کنه،چون تیحما
 .یاسم

 چرا؟ خ _
 !حسودم من چون_
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 .ابونیخ طرف به چرخوند سرشو و دیکش یا کالفه پوف
سط سادت فقط لیدل یب یدعوا نیا و سو ح شتم کم مهند ضافه عذاب که دا  ا

 یحرف نیهمچ عقل یب و ستترتق یدخترا مثل درستتت چرا که وجدانم، به کنه
 .بتیمص بشه که زدم

سم شت حق رو کمشی البته که افهیق تو رفت که مهند  ی مهین از شدم ناچار.دا
 ونیماشتت حاال مهندس، یدلخور رجوع و رفع واستته رمیبگ مکک میمهتاب پنهان

 .گهید کردمیم شیکاری
 

 :جلوتر بردم سرمو
 ؟یآقامرتض_
 

 .روبرو به بود شده رهیخ  یج به دست همونجور و نداد جواب
 
 مهندس؟ جناب_
 .مهندس مرض_
 

 سشح دمش،ید یول کرد میقا حرصش پر و مهربون تشر نیا پشت لبخندشو
 :کردم

 کدآقا؟_
 !پررو ی دختره کوفت_
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 برگردوند صتتورتشتتو ش،یظاهر اخم پشتتت بذاره جا شتتو خنده نتونستتت گهید
 :طرفم

 !خانم بتیمص_
 بله؟_
 

شو ست ش در به د  ته. ردمک نگاش فقط د،یخند بلند صورتم یتو و گرفت نیما
 .افتادم ریگ نیماش در و مهندس ی تنه نیب کتر ینزد اومد و خورد شو خنده
 :رو مشامم کرد پر شیلعنت عطر

 هی هک ستتتهیبإ کنارت ترستتهیم یحت آدم که یمظلوم اونقدر وقتا یبعضتت چرا_
 نشکنه؟ تنت بلور وقت

 ...یول مغرور طل ، تیحما یول یقو ،یشکستن یول یسنگ ،یتضاد از پر
 :کردم یخون ل  من و کرد زمزمه تهش

 .یخواستن_
 :بگم تونستم فقط و دادم قورت صدا با دهنمو آب

 م؟یبر_
شام یتو شو.بودیم دینبا که نبود  که بود یزیچ دنبال چ  باعث و عق  برد سر

 رد کنارش از نور سرعت با من و عق  رفت.کنم آزاد مو شده حبس نفس شد
 .نشستم و زدم دور نویماش شدم 

 



 203 پروا یسکوت ب

گه_ ها ببر، منو نیماشتت هیضتترور کارت یلیخ ا بالم ایب شتتت  تشین  در دن
 .رهیم کاله سرت نکن عجله نیماش دیخر یبرا.شرکت

 :داد ادامه و انداخت راه نویماش دادم، تکون یسر آروم
 که یدار عجله نهمهیا چرا حاال نداره، یریتوف ادیز شتتدن شیپ و پس روز دو_

 بدن؟ لتیتحو فردا
 :زدم ل 

سمنی چون_ ش به فردا ا ش با خوامیم و دارم قرار فردا منم داره ازین نشیما  نیما
 .برم خودم

 ؟یارد شوق نهمهیا یک دنید واسه بپرسم تونمیم نباشه یفضول یلیخ اگه_
 :زدم لبخند

 .دخترم دنید یبرا_
 

 !شهیش تو شدم پرت کلیه تموم با که ترمز رو زد سرعت با چنان
 بوق یصتتدا دردناکم، یشتتونیپ یرو دمیکشتت دستتتمو و اومد در آخم یصتتدا

 :کردیم خورد داشت اعصابمو شتریب هم سر پشت یزدنا
 دفعه؟ هی شد یچ یمرتض آقا_
 

صال کرد،یم نگاه بهم رونیح و مات ستمو. نبود ایدن نیا تو ا  شصورت یجلو د
 :دادم تکون آروم

 ن؟ییکجا شمام، با_
 ؟یدار بچه تو_
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 وق،ب نهمهیا یصدا با رفت سرم اما شهینم رید چوقتیه دنیپرس سؤال واسه_
 م؟یفتیب راه شهیم
 
 و مطلق سکوت یتو روند خونه تا و دینپرس یزیچ گهید افتاد، راه یول بود جیگ

 .فکر یکل
 ...دنید یبر که بفرستمش مانیپ دست بگو بهم یخواست نویماش اگه_

 :گفت دیترد با و انداخت ینگاه
 !ت بچه_
 .دیکنیم لطف یلیخ یمرس_
 

 ازش و کردم تشتتکر بازم داشتتتت، نگه آپارتمان یجلو و داد تکون ستتر فقط
 .کردم یخداحافظ

 هب رو نیا از مهندس اخالق چرا دونستتتمینم یول داخل، مرفت و انداختم دیکل
 .شد رو اون

 
 ده؟یم حاجت ن؟یبست لیدخ در پشت چرا خانوم مهتاب_
 

 شجواب در بودن، زده زل بهم باز شین با بهاره و مانیپ ستترم پشتتت برگشتتتم
 .برن اونا اول زدم تعارف و دادم تکون یسر زدم یلبخند



 205 پروا یسکوت ب

 وشتت تجربه نکنه رم؟یبگ من که گرفته حاجت حاال تا یک بستتته در پشتتت_
 ن؟یدار

 رخ از خانوم بهاره نیا بلکه کنم امتحانش منم دهیم جواب اگه گفتم واال، نه_
 .شد ادهیپ طونیش
 
 .کردیم اشاره مانیپ به حر  با داشت که انداختم بهاره به نگاه هی

 
 فروخته؟ طونیش خر به رو شما نیماش بهاره که شده یچ_
 .بزنه ویچ همه دیق و رونیب کنه پرتم منو و بگم ترسمیم کنم عرض چه_
 
 :خانوم مرموز نیا به دوختم نگامو رفته باال یابروها با
 ؟یکرد انیطغ بهاره؟ شده یچ_
 !دست کف مثل شناسنتیم همه ماشاءالله جان، بهاره ینیبیم_
 ه؟یحرف جان آقا خوامینم یگیم زور چرا تو بابا، یا_
 .باش طمیشرا و من فکر کمی بهاره، باش داشته انصاف کمی_
 .زمیعز دمیپرس سؤال ازت خانوم بهاره خبره؟ چه نجایا نم،یبب دیکن صبر_
شده یچیه_  میرب بعد و میکن صبر م گهید کمی گمیم فقط من جون، مهتاب ن

 ...و یخواستگار واسه تهران
 چرا؟ اونوقت و_
 ...راستش خ _
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 دستامو و جلو رفتم منم طرفش  به اشتبرد زیخ کالفه مانیپ و هیگر ریز زد هوی
 .شهیم آروم نکاریا با فقط بهاره وقتا نجوریا دونستمیم. کردم باز
 تخت یرو و اتاق تو بردمش شتتتد، آروم کم کم و دیرستت هق هق به ش هیگر

 :نشستم کنارش نشوندمش منم
 مراستتم انداختن عق  واستته یاریم بهونه چرا مهتاب؟ خوشتتگل شتتده یچ_

 ؟یرسم
 .ترسمیم کمی جونم مهتاب_
 ؟یک ای یچ از_
 !شدن دار بچه از_

 :آوردم نییپا سرمو و شد متوقف کمرش یرو دستم نوازش
 داره؟ شدن دار بچه به یربط چه شدن نامزد و کردن یخواستگار_
 رسمتیم من بغلم، ندازهیم بچه هی یاول ش  گهیم که بپرس خان مانیپ اون از_

 وشتت بچه اونوقت امیب کنار کامل میدگزن تو خودش با ستتتمین بلد هنوز خ 
 !بذارم؟ دلم یکجا

 
 نیا یول هبنداز شدن دار بچه صرافت به مانویپ که بود ادیز اونقدر بهاره ینیریش

 :دادمیم حق بهش...ترس
 رجهف نیا یتو و نیشتتیم نامزد اول خواد،یم بچه ازت کرده جایب یلیخ مانیپ_

 جهینت به رو بحث نیا که نیدار زمان شتتتریب بشتته انجام تون مراستتم یکارا که
 ؟یگفت خودشم به نویا حاال. دیبرسون
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 .کردم جور گهید بهونه هی نشد، روم نه_
 .من با مانیپ کردن قانع بخواب  ایب کن عوض لباساتو نداره، اشکال_
 ؟یبگ بهش یخوایم یچ_
 .الال بدو نباش، اون نگران_
 

سواک بدون  یساعت مین هی برد، خوابش موهاش نوازش با و پتو ریز اومد زدن م
 .نجاستیهم بودم مطمئن یول ومدینم مانیپ یصدا که شدیم

 بشر نیا نمیبب برم دم یکش روش کامل رو پتو و برداشتم بهاره سر ریز از دستمو
 .زده یحرف نیهمچ که نشسته تنش تو یمرض چه
 که بزنه یحرف خواستتت و شتتد بلند خورد بهم چشتتمش تا کردم، باز آروم درو
 .آشپزخونه میبر زدم اشاره و باال آوردم سکوت ی نشونه به دستمو عیسر

 :اومد دنبالم حرف یب
خه_ قا آ چه نبود آبت نبود نونت بهتون؟ بگم یچ من مانیپ آ نت ب  هیچ آورد

 !اونوقت؟
 ونیا بهاره!باشتتم داشتتته بچه بخوام که هنوز، ندارم مادرشتتو من پدرم خاک به_

 گفت؟
 بغلش؟ تو نیندازیم ین ین سوته سه نیفتگ بهاره به چرا گمیم من_
 از قا؟یدق هیچ مشتتکل االن. پروندم یحرف هی من خ  بابا، کردم ستتکته اوف_

 ش ترجمه به موفق یسیرنویز چیه با منم و شد عوض کانالش هوی ش  سر
 !نشدم که نشدم
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ضور با داره تازه بهاره_ ش نکهیا به کنهیم عادت و ادیم کنار شما ح  از یکی نیب
 نه نیگذاشتتت نه شتتما اونوقت بعد نکرده هضتتمش کامل هنوز کانش،ینزد

 ...ش  همون نیگفت ن،یبرداشت
 !من؟ بهتون بگم یچ استغفرالله

 
 ندهشرم سرشو و گردنش پشت انداخت دست بود شده حرفم متوجه که مانیپ

 :برد نییپا
شته تبعات نهمهیا یشوخ هی کردمینم فکر خدا به_ شه دا  مرض هک من وگرنه با

 ....که باشم کرده یخرک یشوخ خواستم! کنم خراب اونو خودمو ش  ندارم
شت هی اون یول شدم متوجه_ شته، گهید بردا  شیپ کجدار و ضیمر باهاش دا
 نشون نایا و شهیم بهتر روز به روز هاتون داره لحظه تموم واسه هیپا بشه تا نیبر
 .دینکن خرابش پس ن یریم رو درست راه نیدار دهیم
 مراعات هست حواسم بعد به نیا از. چشمام جفت رو خانوم، مهتاب یمرس_
 .کنمیم
 .بال یب_

**** 
 
تاب گمیم_ جا؟یا بود خبر چه شتتت ید مه ته یلیخ ن  منتظر گهید بودم خستت

 .ومدیم ییصداها هی یداریب و خواب یوسطا یول نشدم اومدنتون
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 هب رو ما بود  کرده گل فشیلط هیروح کمی بهاره جان، استتمنی نبود یخبر_
 .رسوند ضیف

 بود؟ یک گهید مگه_
 .مانیپ_
 نهمهیا از میشتت راحت ما بلکه شتتونیزندگ و خونه ستتر برن زودتر شتتاءالله ان_

 !خواست اونم دل دیشا ستنین عزب دختر فکر اصال رفتنا، و اومدنا
 توأم؟ اسمنی_
 همه با شتت  تا صتتب  کمتره؟ ینارنج نازک اون از میچ قایدق چمه؟ من مگه_

 یکی اونوقت خونه، رستتونمیم مو جنازه شتت  و زنمیم کله و ستتر یدمآ جور
 !من دچن به خرت بگه اصال و ارهیب زبون به زیآم محبت جمله هی ادیب ستین

هاره و تو روز به روز_  حقم !نیکنیم تر بار پر و یغن خودتونو اتیادب نیدار ب
س نیدار  روز هر توصورت یرو اخم اون منم دونه،ینم رو یخوب نهمهیا قدر یک

 ؟یدار هیبق از یانتظار چه امینم طرفت نمیبب
شه، گرفتنه افهیق و اخم نیهم اگه خ _ سمنی کاله که نبا  و تس معرکه پس ا

 ! یعج خوادا،یم شوهر هی دلم  یعج یگاه یول!رنیبگ یکول انیم همه
 
 :دمیخند ش بامزه لحن به
 ه؟یحرف بازم مونست، شمیم خودم_
 یکی که عرضه یب یناظرا مهندس اون سر فرق تو ورهبخ بالت و درد یاله نه_
 !نیبداخالق چرا مهندس گنیم فقط و ننیبینم منو یخوب صد از
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ست_ سه طیبل من یرا صر وا شنبهی ع سم احتماال کردم رزرو ک  باهامون مهند
 .ادیب

 .باشه ما بارکش که ادیم یکی میستین تنها پس خوب چه_
 شنبه؟ یدار دیبازد چند ساعت ت،یترب یب هیچ بارکش_
جا تا واال_ هاشتتون دکتر دارم خبر من که اون عت یحدودا با  10-11 ستتتا

 مواظ  اونجا دونمینم. ببره خودش با رو یورود تا دو خوادیم کرده، هماهنگ
 کنم؟ اجرا رو دکتر اوامر ای باشم دیبا فعاال شیپ نیا

 یخوایم تمومم  9 تا هستتتت یانیپا مبحث چون که دارم کالس 8-10 من_
 ام؟یب اهاتونب

 پس داره دوستتت من از شتتتریب رو تو که دکترم خدامه از که من ؟یایم واقعا_
 .نمک ربط و ضبط رو دانشجو اونهمه یکنیم کمک بهم اونجام ست ین یمشکل

 .کنم کمک بهت شمیم خوشحال زمیعز ستین یمشکل باشه_
نال جواب برم شتتتهیم رمید داره گهید من_ نه زیآ عدن یها نمو  دکتر به رو یم

 .برسونم
بال ادیب مانیپ منتظرم رون،یب رمیم کم کم گهید منم برو_ هاره قراره دن  برن ب

 .ها خانواده واسه رنیبگ یسوغات
 م؟یرینگ یزیچ ما_
 .کنمیم درستش خودم نباش اون فکر_
شکالت تموم حالل_  هخون خانوم قراره تو که یاون سعادت به خوش دختر، یم

 .یبش ش
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 فکر و کردمیم نگاه شیخال یجا به رفت، و تادفرستت دستتتت با س*و*ب هی
 ریز که دلمو دستتت و اومد پررنگ نفر هی چشتتم به فقط بودنام بد چرا کردمیم

 !گردو پوست تو گذاشت بود، سنگش
 نهمهیا اگه چرا آدم، نفر هی اون ای ننیبینم منو یایبد و شدن کور آدم نهمهیا چرا

 !بودنم یرو دیکش خط خوبم 
 ودنب دهیفهم شهیهم ستین قرار ،چونیبمون نفهم یدار تدوس اوقات یبعض

 !ازت کنه دوا یدرد
خار باالخره مدن، دادن افت قل با نشتتم بدقول که نییپا رفتم عیستتر او  ن
 .دیپر باال ابروهام مهندس دنید با ن،ییپا دمیرس یوقت.قشنگم

 
 کجاست؟ بهاره.شد رید کمی دیخانوم،ببخش مهتاب سالم_
 .خودتون با شدنش داریب زحمت رختخواب، تو باال_
 
 :مجتمع یورود در طرف افتاد راه و شد شل مانیپ شین

 خدمت یشخص ی راننده و نیماش نمیا. کشمیم زحمتشو چشم،خودم به یا_
 .شما

 :کردم نگاه مهندس حرف از پر ی چهره به دوباره و برگشتم
 .یمرتض آقا سالم_
 !نشه،منتظرته رتید باال ایب سالم_
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شت هیکنا لحنش  مانداخت باال شونه نامحسوس کردم، حس ینجوریا من ای دا
 و صیترخ و بار دیق که شتتده کنجکاو دخترم دنید واستته دیشتتا.شتتدم ستتوار و

 !زده رو شرکتش
 
 .نیفرستیم مانیپ آقا دست نویماش کردمیم فکر_
 بودنم؟ از یناراحت_
 .هست تونیزیچ هی شما یول ستمین نه_
 .هست_
 .نهیتحس قابل تون صداقت_
 .نده پس خودم به حرفمو_
 .گرفتم ادی_
 خبرن؟ یب ت بچه وجود از ها بچه یحت چرا_
 .بذارم ونیم در باهاشون دمیند الزم خ _
 جالبه_
 حداقل یول ستتتتین یشتتگیهم مهندس بود مشتتخص یول نزد یحرف گهید

 رفتن یرآبیز اهل کرد،یم یباز رو شهیهم.کردینم تظاهر که بود نیا به شیخوب
 .بودمش شناخته ینجوریا من حداقل ای نبود

 برم؟ کجا_
 از ک،یالمپ دهکده ستتمت نیبر. یستتوغات دیخر بعدش دخترم، دنید اول_

 .گمیم رو ریمس اونجا
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 تنشکس واسه کرد ینم هم یشوخ یحت بود حوصله یب  یعج داد، تکون سر

 .کردم روشن نویماش ضبط بردم دست فضا خی
 وت سک نیا ی ادامه به یراض و نشست لبم رو لبخند کیموز یصدا دنیشن با

 .دادم گوش بهش
 دم،بو دنشید تاب یب چقدر. میدیرستت باالخره گفتم، رو ریمستت ی ادامه بهش

 .شمیم دلتنگش نباشم که هفته هی نیا
ش در  ودخ یصدا زدم، رو خونه کیکوچ زنگ رفتم و شدم ادهیپ کردم باز نویما

 غنج دلم من و زدیم صتتدا رد پشتتت از استتممو بلند بلند یوقت بود طونشیشتت
 .زبونم نیریش دختر نیا گرفتن ل*غ*ب واسه رفتیم
 
 زم؟یعز یخوب دلم باغ گل سالم_
 .یایب شمردمیم روز هر ؟یبود کجا جونم مهتاب سالم_

 :شم رابیس تا ش*م*د*ی*س*و*ب و کردم بغلش
 احلس بعدش و دیخر ببرم نازمو دختر اومدم االن بودم، گرفتار کمی شرمنده_
 .رمیم دارم من زیعز جون، آخ_
 

 .کنهیم نگامون که دمید خانومو زیعز و گرفتم باال سرمو
 

 در و براش دادم تکون یدست غمش، از خورده چروک صورت به دمیپاش لبخند
 .نیماش سراغ رفتم دخترکم دست تو دست. بستم رو
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 .زکمیعز طونیش و شاد صورت از داشتیبرنم شد،چشم ادهیپ مهندس
 ؟یکنینم یمعرف_
 .خانوم قیشقا دخترم نازدونه نیا حتما، بله_
 .من دوست و هستن یمرتض آقا شونیا جان قیشقا_
 

 :مهندس به کرد رو و زد یلبخند قیشقا
 .تونییآشنا از خوشحالم جون، یمرتض سالم_
 

 و شتتد خم نفستتکم، ی مانهیصتتم لحن از احتماال دیپر باال مهندس یابروها
 :دکر میتنظ قیشقا کینزد سرشو

 .خوشبختم ییبایز یبانو نیهمچ ییآشنا از خانوم،منم نازدار سالم_
 

 .شنشوندم عق  یصندل و گرفتم دستشو ر،یشکرپن نیا لپ رو افتاد چال
 .نشستم جلو خودمم بستم  کمربندشو

 
صال یعنی ست،ین خودت هیشب ادیز_ ص با برابر یکپ دیبا. ستین ا  باباش لا

 .باشه
 .ادیز نه_
 .شنیم دهیکش لیفام و فک به که هاست بچه اون از پس_
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 اسشو که ییاتفاقا و قیشقا یحرفا دنیشن واسه شدم گوش و ندادم ادامه گهید
 .مدرسه یتو بود افتاده

 
 ؟یخورد تو صبحانه زمیعز_
 رییتغ هنوز یول یشتت بزرگ بخور ریشتت گهیم یداد،ه بزور بهم زجونیعز آره_

 .نکردم
شگل آخه_ شد کم کم  یش زرگب ییهوی ستین من،قرار خو  اب یول یکنیم ر
 .یشیم یقو خوردن ریش
 ن؟یدار بچه شما جون عمو_
 .متاسفانه ندارم نه_
 کنم؟ یباز یک با من پس ف،یح چه_
 .من با_
 شما؟ با_
 .ندارن رو ها بچه ی حوصله بزرگا آدم گهیم زین،عزیبزرگ یلیخ شما یول
 م؟یبساز قلعه هم با ساحل ل  دارم، حوصله یلیخ من یول_
 .یباحال یلیخ عمو آره، یوا_
 
ستمیم شر زدنش حرف مدل خاطر به خوا  خما با مهندس که بزنم قیشقا سر ت

 .نزنم یحرف فهموند بهم
 
 .زمیعز یتر باحال منم از تو_
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 دم؟یند رو عمو قبال چرا جون مهتاب_
 .اومدن شما،همراهم دنید خاطر به امروز یول داشتن کار عمو چون_
 

 شتتتنبرگ متوجه چون بود یزیت آدم مهندس زدم، میرمستتتقیغ هیکنا هی باالخره
 :زدم ل  و انداختم باال ابرو واسش و شدم سرش

 بود؟ دروغ_
 

 .داد تکون نه یمعنا به یسر آروم و گذاشت لبش رو دستشو
 نایا مامان یبرا بندر یبوم و یسنت لیوسا از تونستم یول میکرد گز رو بازار کل
سمی یجا به کنم، دیخر صال قیشقا.گرفتم یسوغات هم نا سته ا شده خ  ودب ن
 ات ستتاحل ل  میرفت و میخورد یبستتتن. بود شتتده ستترگرم مهندس با که بس

 من و بودن مشتتغول تا دو اون. قلعه ستتاختن واستته کنه عمل قولش به مهندس
 فاصتتله کمی با من  طرف اومد پاشتتد مهندس دمید که کردمیم نگاه بهشتتون

 :نشست
 
 .داره فرق تو با اخالقشم ظاهرش  بر رفته،عالوه یک به دمینفهم باالخره_
 مامانشه یکپ قیشقا_
 .باشم نشناخته واقعا رو تو من نکهیا مگه ستین_
 !من نه مادرش گمیم دارم_

 :شدم مواجه مهندس ی شده زیر یچشما با و کردم کج سرمو ومد،ین ییصدا
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 ؟یگفت یچ کن تکرار گهید بار هی_
 من نه مادرشه هیشب گفتم_
 ست؟ین دخترت مگه قیشقا کردم، هنگ االن من نیبب_
 هست_
 و ستتتین تو هیشتتب یگیم.ستتتین که ناژیا،پاتیریم مخم رو یدار گهید مهتاب_
 ؟یخوب!یمامانش یگیم باز مادرشه یکپ
 آوردمش گفتم؟ ایدن به نگفتم اما مادرشم خوبم،گفتم من_
 پس؟_
 .مونم یم مادر سشوا م زنده یوقت تا و کردم قبول قویشقا یسرپرست_
 ات. خواستتمیم نویهم منم شتد، خفه گلوش تو صتدا عمال مهندس بگم تونمیم

 !داره عواق  اومدن افهیق و اطوار و ادا مهتاب واسه بمونه ادشی ست زنده
 
 آره؟ یگفت یاونجور عمدا روزید تو مهتاب_
 

 کرف افتخار با بودم زده بهش که یرکب به داشتتتم و بود شتتده طونیشتت چشتتمام
 :بودم کرده یتالف بنگاهو یتو روزشید قهر و ناز کردم،باألخرهیم
 .اوهوم_
 ؟یذاریم کار سر منو_
 

ش یتو رفتن،چادرمو در ی آماده من و بود شده زیخ مین مهندس شته نیما  گذا
 .بودم
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 با نینکن قهر نیریبگ ادی تا شتتتهیم یهو ،یها جواب بگم خواستتتم فقط نه_
 !مهتاب

 !مهتاب_
 
 .کردم دنییدو به شروع قدرت تموم با نشد،م بلند تا

 :ومدیم صداش
 !آب تو نندازمت اگه ستمین مرد ستا،یوا یمرد_
 .مهندس کن ادعا بعد ریبگ اول شمام رم یم در و نامردم_
 .مهندس و زهرمار_
 
 تراح قیشتتقا از المیخ.کردیم خس خس م نهیستت و بودم افتاده نفس نفس به

شغول کشیکوچ ی قلعه یتو بود شت کم کم. بود یباز م سم دا  ونیم در هی نف
 .کهینزد بهم یلیخ مهندس کردمیم احساس یول ومد،یم و رفتیم

 :مشد دهیکش عق  به قدرت تموم با هویرفتم،یم جلو ینجوریهم نیهم واسه
 !باالخره خانوم جوجه یافتاد رمیگ_

ند برم نده که دینکشتت یطول یول گردو  جاش اخم و شتتتد محو ش خ
 .نشست نشوند،کنارم نیزم رو منو و گرفت دستامو.نشست

شیم قیعم نفس مرت  ستمو هی و دمیک ستا ونیم از که د  دهآور در مهندس ید
 .گذاشتم م نهیس یرو بودم
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 دختر؟ شد چت مهتاب_
 
 :شیشونیپ رو زد دفعه هی

 بهم،حواسم لعنت.بکش نفس آروم جان مهتاب کردم، کاریچ احمق منه یوا_
 .نبود یعمد یضمرت مرگ به  یشیم تیاذ نبود

 
 :زدم ل  منقطع و آروم و دمیکش قیعم نفس هی بود، یعصب

 !مهندس رفت سوال ریز تیمردونگ_
ست بذار نزن حرف گرفته، تیشوخ االن مرض_  بارهدو بعد ادیب جاش سر نف

 .کن شروع
 !حرفش و آب،مرد تو میبنداز دیبا_
 
 :زد زل چشمام به
 .باش خوب شهیهم تو یول باشم عالم نامرد بذار خوبه، بودن تو با_
 
 .بست چشم و کرد نوازش مو گونه اشاره انگشت پشت با

**** 
 
 !ها؟ یمون یم تنها ش  ای عصر تا میبر ما زم؟یعز یاینم جان بهاره_
شقم نه_  نیربذا بگذره خوش نیبر کوه، برم سحر ی کله ضمیمر مگه امینم ع

 .بخوابم منم
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 !که ادینم من مالج دنید واسه که بدبخت مانیپ اون بهاره_
 دیبا حاتیتفر یبعضتت ستتتم،ین... و کوه اهل من دونهیم خودش اون یمهتاب_

شه خودمون یبرا شم.با شاط با خوامیم فردا بعد ست با نه تهران برم ن  یاپ و د
 !داغون

 ریبگ یه حاال ن یموند کجا ینزن زنگ راه وسط فقط باشه تو، دست از اوف_
 !بخواب ای بخور ای ا،یندار یرمونیس.بخواب

 .باش خودت مواظ  رفتم، من
 ....شمام به باشه_
 

 .مانیپ یبرا کنمیم صبر طل  فقط. موندم خلقتش تو واقعا شد، هوشیب دوباره
**** 

 ومد؟ین شد یچ_
 شتتروع زدناش نق زنهیم زنگ گهید ستتاعت دو دونمیم نذاشتتت برام ،روان نه_
 .خلسه تو رفت دوباره زدن حرف وسط که االن شه،یم
 اونوقت؟ بود یچ مالکت ،یانتخاب عج  مانیپ مگیم_
 
 پشتتت نهیبشتت که دادش هول و خندون مهندس ی شتتونه رو زد دونه هی مانیپ

 :فرمون
 زور ونمتینم کنم کارشیچ. مینیبیم هم رو تو مزخرف ی قهیسل داداش، نیبش_

 .دونهیم قدر بمونه تنها حاال!که بگم
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 .نکن خورد اعصابتو تو باشه_
 
 کوه شنهادیپ ره،یبگ شونو معده ته که دادم بهشون رو آماده یها هلقم ریمس یتو
 رفت دوستتتش دنید یبرا روزید استتمنی.میکرد استتتقبال ما و داد مهندس رو
 .شد یراه ما با نه رفت اون با نه بهاره برگرده، ش  تا قراره و شیک
 همراه قبل ی دفعه که یکوه رشتتته همون به میدیرستت تا گذشتتت ستتاعت هی
 .بودم اومده یمراد دکتر و اسمنی

 :که بودم نرفته یقدم چند هنوز افتادم، راه و رونیب زدم نیماش از عیسر
 شتابان؟ نیچن کجا به مهتاب_
 

 :کردم نگاه بودن زده کمر به دست دو هر که مانیپ و مهندس به برگشتم
 ؟!نیموند باالبر منتظر ن؟یستادیا اونجا چرا شما گه،ید باال رمیم دارم خ _
شت کوله هی ستین بد خانوم، سرکار رینخ_   ینک حملش و زحمت قبول رو یپ

 ؟یآورد ریگ بارکش مگه
 زشتتت واقعا نینیبب حاال گنده  مرد تا دو شتتما خانومم هی من جون، از دور إ_
 ببرم؟ و بغلم رمیبگ کوله من ستین

. شهینم گرم ما واسه نایا از یآب امروز. مانیپ میبر ایب دختر، یدار ییرو عج _
 !نهکیم صاف داره طل  انگار یکی نیا و دهیخواب گرفته راحت که یکی اون

 
 استتتادم ادی من و داشتتت زهیوار کمی رشیمستت م،یافتاد راه مهندس یزدنا غر با

 .باشه کوه یتو تون رفتن راه مدل به حواستون گفتیم که افتادم
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شت مانیپ شا اون با زدیم زور دا سپرت یکف ش اد،یب باال صاف ا  و نم یاکف
 .بود مناس  و دار عاج مهندس

 :اومد در مانیپ یصدا که میرفت جلو کمی
 .نیریم نیردا و نییپا نیانداخت سرتونو ستا،ین کفش کفشم نینیبیم نامردا_
. کنهن تتیاذ که ریبگ درمون درستتت کفش هی برو گفتم بهت من، برادر خ _

 !یت ندهیآ خانوم همون ی لنگه
 و نییپا شتتم پرت باال اون از و امیب مونده نمیهم اال،ب امیب کشتتمینم گهید من_

ش بخاطر ناکام جوان بزنن قبرم سنگ رو س  کفش دنیپو  من نیبر شما!نامنا
 .مونم یم منتظرتون نجایا

 .رهیم سر ت حوصله_
 فقط مشیم سرگرم کوله  نیا یتو هست تنقالت نره، سر کنمیم کم شو شعله_
 .نیباش نجایا 10صبحه 9 االن رمیگیم ساعت.نیبرگرد ش  نینر
 .رو ما ینیبیم11 حداقلش!میایب تا باش_
 !؟یکوه بز شکار یبر یخوایم مگه یمرتض_
 باش خودت مواظ .کنم دو به یکی تو با و میشتت خیم نجایا دیبا فردا پس تا_

 .نخورتت لولو
**** 

 یبزن شتتونو ته و ستتر. انیم هم به یلیخ نظرم به هم، با جورن نایا کن باور_
 !تفاهم و شباهت به یرسیم
 .انیب کنار تونستن هم با که خوبه_
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 ادند تکون مشتتغول و کردم دایپ نشتتستتتن یبرا جا هی رفتن  باال یکم از بعد
 .بودم دستم یتو ی وهیآبم یبطر

 
 ؟یدار دوست رفتنو کوه نهمهیا واقعا تو گمایم_
 .ادیز یلیخ_

ستمیم زودتر اگه_  سه دون  هر و زدمیم رو شرکت اون دیق روحت کردن شاد وا
 وهیآبم هی بهش و یبنداز قیرف نیا به یچشم گوشه م بلکه نجایا اوردمتیم روز

 !یاشتد نگهش خودیب دستات تو که یبطر اون با ینسوزون دلشو و یبد خنک
 . تونبه دمیم وهیآبم پاکت هی یپشت کوله از االن نبود، حواسم معذرت واقعا_ 
 . خوامیم یبطر نیهم از_ 
 .هیدهن نیا_ 
 .نداره مورد_ 
 .ندارم دوست من یول_ 
 
 هی شتتو همه تموم، یناجوانمرد با و دیقاپ دستتتم از یانتحار حرکت کی یط

 !باال رفت نفس
 
 !جان نوش_ 
 . قیرف گنیم نیا د،بهیچسب یلیخ! وجودم یگوارا_ 
  مهندس؟ نیخوریم راحت رو گهید یکی یدهن چطور_ 
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 !مانیپ دست بغل کنمیم پرتت نجایا از مهندس، یبگ گهید بار هی_ 
 

 :تکوند شلوارشو و کنارم از شد بلند
 با کنهیم فرق ت مستتئله تو یول ستتت،ین یمرتضتت دهن ستتهم کس هر یدهن_ 
 . هیبق
 اونوقت؟ یفرق چه_ 
 گرما نیا یتو منو ساعته دو. نییپا میبر پاشو دنش،یفهم واسه ادهیز فرصت_ 

 . نمیبب پاشو! شدن برنزه واسه موندهن دلم به عقده آفتاب، نور ریز ینشوند
 دایپ طرفدار نیشتت برنزه دیشتتا خ  یول آوردمتون، من انگار نیگیم جور هی_ 
 !نیکن
 
 :زد شخندین هی

 اون.اشتتهب نشتتده نفله مانیپ اون نمیبب میبر ایب برن،یم هوا رو منو نکرده برنزه_ 
 !بکنه یغلط چه که موند ستین معلوم نییپا
 م؟یبمون گهید قهیدق ده هی شهیم_

 :شد باز خنده به لبم کرد، نگام یسؤال
 !بخورن حر  کمی خوامیم_
 
 !طونیش یشیم یقابل شناگر وگرنه ینیبینم آب_
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 از تر مناستت  و بهتر یک باالخره، کنم یخال یکی ستتر رو بهاره حر  دیبا_
 .خان مانیپ

 .بگذرونه ریبخ  خدایشد نیا که یبود تو آرومه تو، دست از امان_
 .شونه بسه میبر خ _
 

 .گرفت م خنده که نییپا رفتمیم مهندس سر پشت آروم
 
 ؟یکرد کشف یدار خنده زیچ من سر پشت_
 .افتادم خاطره هی ادی خندمینم شما به_
 !خانوم لیبخ بخندم منم بگو_
 راه  یرا ای کج ن،ییپا نیریم کوه از یوقت گفت بهمون که میداشتتت استتتاد هی_
س مدل گفتیم بهش نیبر شار زانوها به ینجوریا،(sheneski)یکشن  و ادینم ف
شت ما و گفت نویا. یخورینم زیل ها زهیوار نیا یرو از  میشد فیرد سرش پ
 !نییپا فتهیب بخوره قل بود کینزد خودش هوی که ن،ییپا میبر
 

 با که بودم ستترش پشتتتت همچنان منم داد، ادامه راهش به و دیخند مهندس
 دینبا که یاون شتتد و خورد زیل پام و شتتد پرت حواستتم کیکوچ گل هی دنید
 .شدیم

 :عق  برگرده عیسر مهندس که بود بلند اندازه اون صدام
 .باال امیب بذار دختر؟ یکرد کاریچ_
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 بود تر نییپا یمتر دو مهندس شد، داغون و پام نییپا سنگ تخته به خورد زانوم
 :زد زانو کنارم.عق  برگشت اطیاحت با که
 کنه؟یم درد پات یکجا_
 !دیترک کنمیم فکر زانوم_
 

 .عق  دمیکش درد از صورتم رفتن هم تو با پامو که جلو آورد دستشو
 
 شده؟ یچ نمیبب بذار مهتاب؟خ _
 .شهیم خوب خودش ممنون_
 !شو خوب باش زود مهتاب، نفهم زبون یپا_
 

 دشتت بلند دور هی کالفه زانومو، دادمیم ماستتاژ دستتتم با و نییپا انداختم ستترمو
 :نشست بهم کینزد دوباره و تادسیا

شتم شم یا غهیص زن شاهده من یخدا جان مهتاب_  تیمحرم االن که ندا
 ستترش ییبال چه نمیبب بذار! خوننیم یچ اصتتال ستتتمین بلدم قرآن به بخونم،

 !گرفتت استادت آه ،یآورد
 .شهیم خوب_
س دیشا وانهید لجباز آخه د_ شه، دهید یجد  یآ  یرجو چه بگو قایدق االن با
 به ای انیب ینشتتستتت ییهوا نجات و امداد گروه منتظر نکنه ن؟ییپا یبر یخوایم

 ؟یدار یا گهید فکر کنم کولت بنده نکهیا جز نظرت
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 .شه کمتر دردش کمی نشستم فقط رمیم خودم_
 هم یقمر ننه و ستتوادیب هر آخه کردم؟ یا اضتتتافه غلط من حاال تا مهتاب_
 و جوش به جماعت مرد وجود تو که یحستت تنها تیوضتتع نیا یتو دونهیم

 عتمادا من به ای!؟یفهمینم نویا یمملکت دکتر! هستتت ش زهیغر فتهینم خروش
 ؟یندار

 
 :نداشتم یا گهید ی چاره یول نبودم م،راحت نهیس به دیچسب سرم

 .بدم باال شهینم تنگه شلوارم خ _
 کوله؟ یتو یدار چاقو_
 

گاش فت.دادم تکون آره یمعن به ستترمو بود، جواب منتظر هنوز کردم ن  ر
 .آورد در رو یبیج یچاقو کنارش  یج از و سروقتش

 
 :شلوارم ی پاچه کینزد اومد دستش

 ؟یاوک یبخر گهید یکی یبر ای یکن شلوارکش به لیتبد یتونیم فوقش_
 

 کنار رو ییباال ی هیال آروم.زانو تا شتتتد، شتتلوار ی کناره کردن پاره مشتتغول
 .بود آلود خون و زد،قرمز

 :رونیب آورد چس  و گاز و باند کرد باز خودشو کیکوچ ی کوله
 بهشتتون ییجا یدرمونگاه به دنیرستت تا دیبا ناستتت،یهم مون امکانات تنها_

 .یکن اکتفا
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 .نداره یمشکل_
 کجاست؟ تا دردش ی آستانه نمیبب باال ارشیب بده تکون کمی پاتو_
 

 .ارمشیب در درجه 90 حالت به تونستمینم یول باال، آوردمش
 
س اگه شده کوفته فقط احتماال خوبه_ ستینم دیدیم تر یجد  یآ  تکونش یتون

 !نییپا اون شده آبپز حتما االن تا گهید مانیببندمش،پ بذار. یبد
 

 :انداخت پشتش و برداشت منو ن،کولهییپا دیکش رو شلوار ی پاچه
 ن ییاپ ببرم رو تو هم تونمینم دستت،چون دمشیم سبکه و کیکوچ من فیک_

 .میشیم پا کله هم با دومون هر وگرنه باشه دستم فیک دو هر هم
شو ست شو که جلو آورد د شو آروم.نبود یا چاره واقعا رم،یبگ بازو ست  که تمگرف د
تامو خودش  به منو دستتتش یکی اون با و کرد تر محکم بازوش دور انگشتت
 .بدم هیتک بهش که چسبوند خودش
 .ودب نشسته مانیپ که ییجا میدیرس رفتن راه یپشت الک یکل با باالخره

 :باال داد کالهشو مانیپ پاهامون یصدا از_
 و نشتتستتته نجایا چارهیب مانیپ بود ادتونی اصتتال بود؟ چند ستتاعت قرارمون_

 منتظره؟
شما اون اول ،یزنیم یغر چه_ ضع نیبب کن باز تو شده کور یچ  دبع رو  ما و

 !مغزمون رو کن یاسک
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 :شد من تیوضع متوجه تازه و باالتر آورد سرشو

 ؟یکرد کار یچ خانوم مهتاب_
 !دیند منو سنگه تخته نکردم، یکار من_
 

 :زد ل  آروم مهندس
 !دیند کلیه نیا با رو تو که کنه کورش خدا_

 .گرفت ش خنده خودشم که شد بلند م خنده یصدا
 
 .ماشاءالله راهه به تونم خنده یصدا خودتونو،چه نیانداخت ختیر از نیزد_
 ردنک چک واسته درمونگاه مشیبرستون و نییپا میبر زودتر رستونب کمک ایب_

 .پاش زخم
**** 

 بعد.بود ومدهین سرش یا گهید یبال یکوفتگ هی جز شد، یزیانگ خاطره ش 
 و مهندس خت،یر اشتک بهار ابر مثل و دید تیوضتع اون با منو بهاره نکهیا از
 .دادن رو یحساب کباب جوجه هی  یترت مانیپ
 صب  کنه جور و جمع لشویوسا که رفت مانید،پیرس ش  11 ساعت اسمنی
سم. برسن پروازشون به که بهاره دنبال ادیب شوخ کنهیم تالش گفت مهند  به ود

 .برسونه کشنبهی پرواز
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. دیازدب برم همراش خوامیم کردنم،گفتم استراحت یبرا اسمنی اصرار وجود با
 قدم ومآر اگه پام.گرفتن آروم دلم بازم یول انداختم داشتم،صدقه دلشوره صب 

 .رفتم و دمیپوش کرد،لباسینم تیاذ ادیز داشتمیبرم
**** 

 
 یدانشتتجوها و شتتما خدمت در ما ن،یآمد خوش یلیخ یلیخ دکتر جناب_

 . زیعز
 

 .رمیبگ فاصله دستگاهها از کمی شدم مجبور و خورد زنگ میگوش
 :بود بهاره

 زم؟یعز جانم_
 .بدم خبر بهت گفتم میدیرس االن تازه ما جونم مهتاب سالم_
 زود باش خودت مواظ .برسون سالم عمو و خاله به جان، بهاره یسالمت به_
 .نمتیبیم
 !شینپوکون دوباره باش پات مواظ  هم تو مهتابم، باشه_
 .فعال هست حواسم زمیعز باشه_
 

 .زدیم چونه یمراد دکتر با داشت که اسمنی طرف برگشتم و کردم قطع تماسو
 :کترینزد رفتم

 هارو؟ دستگاه نیا کارکرد بده  یتوض ادیب قراره یک اسمنی_



 231 پروا یسکوت ب

 یلیخ کارش تو گنیم.بزنن صتتداش م،رفتنیا کارخونه ناظر مهندس منتظر_
 .هیجد

 
 .دکتر جناب سالم_
 

 کرد؟یم زیآنال بد رو یپژواک هر گوشام من ای بود آشنا صدا
سمنی و دکتر همراه شت ا ضع فقط کاش که صدا سمت به میبرگ  هی به مپا تیو
 اشک که کردم،ینم دلشتتوره رفع صتتدقه هی با کاش که شتتد،ینم ختم یکوفتگ

 ...کاش که اورد،ینم منو اسمنی
 من...بازدمم و دم واستتته آوردم کم هوا من و رفت برنگشتتتت، و رفت نفستتم
 جااون دینبا دونمیم فقط دونم ینم رو بود شده مجمسه اون ای بودم شده خشک

 .بودمیم
 ...دنمید واسه بود شده چشم فقط اونم
 کردیم زق زق پام. برگشتم رو اومده راه ،یکس به توجه یب و کردم عقبگرد آروم

 .بود یکاف بود همرام پول فیک که نیهم نموندم، یول
 .دمییدو تندتر گرفتم، محکم گوشامو و صداشو دمیشن

 :دمیرس ینگهبان به بره  و ادیب که نبود نفس
 .یورضر یلیخ خوامیم سیسرو هی آقا_
 .نریم و انیم یلیتعط ساعت فقط که میدار کارکنان سیسرو نجایا خواهرم_

 بگم شبه بذار بره، خوادیم گرفته پاس دیتول خط یها بچه از یکی االن البته
 .رسوند ییجا هی تا رو شما دیشا
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 :دیکش طول قهیدق هی آمدش و رفت

 .رهیم االن خواهرم، برو ایب_
 .نیکرد لطف یلیخ ممنونم_
 
 رسآد یجور چه دونمینم نترکه، که گذاشتم قلبم رو دست و شدم سوار عیرس

 کرده قفل بدنم کل ستتتمیستت داد  تکون ستتر و چرخوند چشتتم طرف که دادم
 ...بود

**** 
 منو یدار بگو، یزیچ هی خدا رو تو یلرزیم چرا هو؟ی شتتد یچ جان مهتاب_
 .یترسونیم
 
سمنی ش و ستمین دیفهم یک دونمینم زد،یم بال بال و کردیم هیگر ا  چند ت برگ

 .باال ومدینم برگرده، که نبود ینفس یول زد یاسپر بار
 با زدیم حرف ل  ریز و دیچرخیم خودش دور استتمنی خورد، زنگ میگوشتت

 .خودش
 
 .سالم الو_
 ییتنها دونمینم شده، بد مهتاب حال تون دامن به دستم مهندس  اسمنمی من_

 .بکنم یغلط چه
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سمنی زدن حرف و هیگر یصدا دونمینم صل و قطع ا  تر حالیب من ای شدیم و
 .شدمیم
 
 ساورژان بکشتته تونهینم نفس یول زدم واستتش یاستتپر ن،یایب زود خدا رو تو_

 .ومدنین هنوز گرفتم تماس
 .باال نیایب عیسر نیدیرس که زنمیم رو در االن من_
 

 نم و گرفت نبض یکی گذاشتتت ماستتک برام یکی اومدن، اورژانس از باالخره
 .نباشم داشتم دوست

 
 .شهیم یعاد تنفس مرور به کنن استراحت اگه خانوم، شد رفع خطر_
 

 :شد باز ضرب هی اتاق در
 مهتاب؟_
 

 زممغ یتو در تو یتو که بود یزیچ نیآخر خونه، تو گرمکن لباس با مهندس
 .کنه بدرقه رو اونا رفت و داد سالم اسمنی.کنم تصورش تونستمیم
 
 مهتاب؟ شده چت_
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صرار با ب ص_ شت رو ما که شد یچ دمینفهم ید،ولیبازد باهام اومد ا  و گذا
 .خونه برگشت خبر یب تنها

 .اومدم دنبالش و خدا امان به کردم ول ویچ همه منم سراغش  امیب گفت دکتر
 تو؟ یخوب_
 
 :شم بلند نذاشت که شدم زیخ مین

 کرد؟ تتیاذ اونجا یکس ؟یدیشن ای یدید یچ_
تاب_ نار مه جا، از رونیب زد هوا یب که میزدیم حرف میداشتتت دبو من ک  اون

 .بود خوب حالش
 مه یزیچ هی ،یشتتد تیم هیشتتب بزن صتتورتت به یآب هی برو خانوم استتمنی_

 .هست مهتاب به حواسم من. بخور
 
 .شد بلند کرده پف یچشما و دیترد با اسمنی

 کرد؟ یکار یکس. کن نگاه بهم لحظه هیمنو  نیبب مهتاب_
 

باره باره و دو ثل شتتتدم، هوا یب دو تاده آب از دور یماه م بام فقط اف  تکون ل
 .خوردیم
 
  باشه؟ کنمینم تتیاذ اصال من نیبب_

  خ ؟ کنم ت*ل*غ*ب لحظه هی خوامیم فقط
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 مهتاب باشتته کنمیم آرومت لحظه هی فقط یمرتضتت مرگ ،یلعنت نلرز مهتاب
  جان؟

 باشتتته یکشتتب نفس راحت رمتیگیم م*ل*غ*ب تو فقط لحظه هی من زیعز
 خانوما؟ خانوم

 
 ذره هی واستته لباستتم ی قهی به بودم انداخته چنگ و نداشتتتم دادن جواب جون

 .دنیکش نفس شتریب
 .بستم چشم...شد پناه صدا یب

 .گرفتم آروم...شد کوه
 .شد گرم دلم

 .نداشت س*و*ه یبو ش*ش*و*غ*آ
 .نرفت ز*ر*ه دستاش

 !برگشت نفسم
 .گفت شکر و دمیکش نفس

 ورتموص گرفت قاب دستاش با و ش نهیس از کند ن سرموییپا اومد قلبم ضربان
 :زد ل 

 ؟یشد بهتر_
 کنه تتیاذ یکس ذارمینم هستم من تا
 باش آروم فقط تو

 .کنمیم حل ویچ همه خودم
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 :گفتم دار خش یصدا با
 .ادیم خوابم_
 .کنارتم رم،ینم ییجا من بخواب نجایهم باشه_
 

 ورمد دستتتش یکی تنم،اون یرو دیکشتت رو پتو و ش نهیستت به داد هیتک ستترمو
 .دیچیپ

سم بود مرگ نیع یداریب که دمیخوابیم دیبا شم...وا ستم چ  دمیشک نفس و ب
 .غربتم و یپناه یب تو شد پناهم که رو یتن یبو

 چرا مهتاب یها لحظه تلخ و یتکرار ی چرخه غم؟ چرا فرار؟ چرا تکرار؟ چرا
 .ندارن یتموم

 !مردن از پس روز نیاول بشه برام فردا دیشا
**** 

 
 ظهر تا بگو فر ونیهما به کن، کنستتتل منو یقرارا تموم امروز یینورا خانوم_

 بگو م یگذاشت کاله سرشون نکنن فکر هوی که بده هارو یمشتر جواب و بمونه
 .رهیبگ بارشون لیتحو واسه مهلت هفته هی

 .فعال. امیب تونمینم خانوم، نه_
 

شم کنار مهندس آروم یصدا سته انقدر ذهنم بودم، جیگ هنوز من و ودب گو  خ
 !نداشت یطیمح اطالعات پردازش و کنکاش حال که بود
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 !رفتم؟ فرو نفر هی ل*غ*ب تو چرا من نبود، درک قابل برام یزیچ هی فقط
نداختم فاصتتله آروم  خواب دارم کردم احستتتاس لحظه هی هام، پلک ونیم ا

 !من به کینزد نهمهینجا،ایا مهندس. نمیبیم
 !ضعفم نشدن یادآوری واسه گرفتمیم موقت یفراموش کاش و اومد دمای

سف، ای بود شرم از دونمینم  رو ینیا نمیبب و رمیبگ باال سرمو شد باعث که تأ
 .هیحال چه در انداختم یزندگ از که

 ستترم  خوردن تکون با چشتتماش، یرو یکی اون و بود دورم هنوز دستتتش هی
 :زد زل بهم و برداشت دستشو عیسر

 خانوما؟ خانوم یخوب_
 
 شتتو، یخستتتگ از پر و قرمز یچشتتما ای کنم باور لبخندشتتو دونستتتمینم
 ینجوریا بابت باشم شرمنده ای نبودنم تنها از باشم خوشحال دیبا دونستمینم

 !دنمیخواب
 
 دکتر؟ خانوم میبشنو صداتو یبد افتخار یخواینم_
 

 نبودم، یشتتگیمه مهتاب اون من یول بود شتتهیهم مثل کالمش طنز و یشتتوخ
شماش مردمک فقط و کرد سکوت که دیفهم نویا شما تو خوردیم چرخ چ  یچ

 ...من
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صف_ شتو و لبخند کجا بانو، یکرد عمرم ن شته جا آرام  شده نیا که یبود گذا
 احوالت؟ بود

 اسمن؟ی_
 

ستش با ره،یبگ م سرفه شد باعث م گرفته و زمخت دایشد یصدا  ندچ آروم د
 :دیکش کمرم پشت بار
 زود گفت یول بره شتتتد مجبور داشتتتت واج  کار هی باهاش یمراد تردک_

 برات؟ ارمیب صبحانه.گردهیبرم
 

ستمینم خجالتم از حاال صله ازش یجور چه دون  تکون آروم سرمو رم،یبگ فا
 .نه ی نشونه به دادم

ستمیم رو امروز پرواز. شتهیم شتتریب ضتعفت ،ینخورد یچیه روزید از_  خوا
 .یگرفت طیبل دفتر کدوم مدونستینم یول کنم کنسل

 
 :نشست تر صاف کمی و شد متوجه کردم، نگاهش یسؤال

 .دنیم انجام کارشونو اونا فوقش م،یبر حالت نیا با که شهینم_
 .زنمینم قولم ریز من_
 م؟یبر امروز یخوایم یعنی_
 .اوهوم_
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 :دیکش آروم مو ینیب نوک
ش سرحال دیبا یلو م یخانوم سرکار اوامر عیمط ما گفتنت، اوهوم یفدا_  یبا

 رم؟ب هست اجازه.شهیم فیرد یمرتض یمشت ی صبحونه هی خوردن با اونم که
 بدم؟ اجازه دیبا من_
 

 :خورد تکون لباش شدن، خندون چشماش
 یبد یبخوا اجازه خودته با صالح شما حاال کمر پشت مونده یگرام دست_
 .میباش رکاب در همچنان ما ای

 
 و انداختم نییپا ستتر و هام گونه شتتد ستترخ دونمیم خجالت،اما ای بود گرما از

 :دادم حرکت جلو به خودمو
 .دیببخش_
 یول.ستین یحرف یبخوا تو بهت؟ ببخشمش خودمم  فقط ندارم و دار تموم_
 هی ،یباشتت خوب شتتهیهم ستتتین نکش قرار خجالت حالت واستته چوقتیه

 زود من.بشتتن آرامشتتت و اتیمهربون دلتنگ شتتتریب گرانید که باش بد ییوقتا
 .بکش دراز کمی تو ام،یم
 

 به یصدا پتو  ریز رفتم سر تا و خوردم سر تخت یرو رفت، و شد بلند آروم
 .ومدیم ظروف و ظرف خوردن هم
 من به حواسش شهیهم بودم، شرمنده درگاهش به و بودم نخونده نماز روزید از

 .شه خوب باهاش حالم که بزنم صداش هیکاف رفتیم ادمی من و بود
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 !فتهر کاله سرت حاال تا یبفهم تا یبخور منو دسترنج یمروین دیبا تابمه_
 
 که گرفتم فاصتتله ازش نشتتستتت، تخت یرو کنارم اومد ینیستت با و گفت نویا

 که مریبگ ازش خواستتتمیم باال  اومد دستتتش و گرفت لقمه هی.باشتته تر راحت
 .کنم باز دهنمو کرد اشاره ابروهاش با و نذاشت
 :بود بزرگ واقعا هم لقمه ونا و بودم شده معذب

 .بزرگه خورم،یم خودم نیبد_
 .کنمیم حلش االن دختر، منه ی لقمه هی نیا_
 

 :من دهن یجلو آورد شو گهید نصف و دهنش تو گذاشت کرد، نصف رو لقمه
 .فناست بر عمرت نصف ینخور اگه بخور_
 

 ردک مهمون مهربون لبخند هی و دهنم تو فرستاد رو لقمه و جلو بردم سرمو آروم
 .رو امروز یتنها و خسته مهتاب

 
 و خورد شتهاا با شو هیبق دم،یکش عق  و نرفت نییپا گلوم از لقمه سه از شتریب

 :ومدیم صداش اما رفت ینیس با
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تاب_ هات کوچولو هی مجبورم من میشتتتد یرفتن چون مه  با برم و بذارم تن
شکال. اندازم غلط و کیش پیت نیا با اونم ام،یب چمدونم  من دنیرس تا نداره ا

 ؟یبمون تنها اسمنی ای
 ارم،یم همرام رمیگیم ناهارم راه ستتر. نمونم در پشتتت امیم یوقت که برمیم دیکل

 باشه؟
 

 :بود ستادهیا در دم جواب منتظر و شد دایپ ش کله و سر
 .باشه_
 

 :انداخت نگاه شد،بهم خم پاهاش یرو و کمینزد اومد
 .رهیگیم یمرتض مهتاب،دل نشو مظلوم نهمهیا_

 باشه؟
 
ستینم سه دادم جون دون ستینم شدنم، پا سر وا ستم چقدر دون  و نمینب خوا
 .نباشم  د ینبا که یاون بخواد داشت حق و دونستینم دم،ید
 

 :م شونه یرو کردم کج سرمو
 .خ _
 

 :چشمام یخستگ تو شد خیم و جلوتر اومد
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 یبرا یقیال که خودت خاطر واستته گه،ید یکی و من دل واستته نه باش خوب_
 .اشیدن یایخوب تموم

 .منت و ثیحد و حرف یب کنمیم رفاقت پات پابه قسم، اسمم صاح  به
 

 :برداشت کنسول یرو از نشویماش چیسوئ و گرفت فاصله
 .امیم زود_
 
 ندممو من.بود رفته ادشونی دنیبار که... بغض پر یچشما و موندم من رفت، و
 .بود نگذشته و رنبگذ خوب شدیم که یا رفته یروزا حسرت و

**** 
 
 برات؟ کنم جمع لباساتو جان مهتاب_
 گرمم یلباستتا االن، ستترده هوا تهران. برمیم کیکوچ ستتاک هی کنم،یم جمع_

 .اونجاست همه
 .شه داشیپ مهندسم دیبا گهید. بستم چمدون من زم،یعز باشه_
 .بخونم نماز رمیم من_
 
 یلیخ شدم، حرف کم و ساکت حد از شیب یول بودم اومده در حالت اون از

 .شدن یخال و گفتن از یش زیلبر ینتون و یباش پر سخته
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 ام؟یب کنم سر چادر ای نییفرمایم ورود ی االله اجازهی منزل، اهل سالم_
 .مهندس داخل نییبفرما_
 در مهندس که مادرم شتکم از ستت، یمرتضت کمیکوچ استم خانوم استمنی_
 قتو شمام واسه دیبا افتاد  دهنش از که میکرد نیتمر مهتاب با ماه هی ومدم،ین

 !اسمم؟ یریادگی یبرا بذارم
 .گذاشته رشویتأث بوده دار ریواگ مهتاب ت  اما ندارم یمشکل من نه_
 و اماله منبع نیا خود حاال.نیبخور شاءالله ان که گرفتم یزیچ هیناهار، نمیا_

 کجاست؟ ت  منشأ
 .خونهیم نمازشو داره اتاق یتو_
 

 :خورد گوشم به در پشت از صداش که گفتمیم نماز وسط ذکر
س داره که عقل یب مانیپ اون به یعقل هی بده ما به یپول هی خدا کن دعا_  یتدود

 .کنهیم بدبخت خودشو
 

 :نه ای شنوه یم داشتم شک یول اومد در صدام
سونه، بهاره گوش به باد تونو نغض پر جمالت_  به تونویزندگ و شهیم طوفان بر

 .چهیپیم هم
 یقیرف چون ست،ین یا واهمه تگرگ و بارون و باد از دارم تو مثل یبتن سد ات_
 بذاره؟ چمدونشو و تو ادیب نامحرم هست اجازه حاال.یکنیم رفاقت و
 .نیباش راحت_
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 :زد یلبخند افتاد من به که نگاش تو، اومد سرش اول
 اب شتتدن الهیپ هم واستته فتهین وال و هول تو طونیشتت وقت هی ذارمیم باز رو در_

 ما؟
 هست؟ مبارکش حضور به یازین چه ن،یدیم درس طونویش ونیآقا شما_
 

 :زد کمر به دست و گذاشت تخت کینزد چمدونو
 !نییخانوما شما الخبائث ام که بزنه، شین هیغاش مار زبونتونو_
 

 .کردم سکوت و رفت باال لبم ی گوشه
 

 :نشست زانو دو بهم کینزد اومد
 ممن اونور از باشتته من واستته ثوابت م،نصتتفیکن یکار هی ایب مهتاب گمیم_

 .شهیم برقرار عدالت ینجوریا.ذارمیم تو یپا گ*ن*ا*ه*امو نصف
 

 :آرامش و مهر با انداختم بهش ینگاه
 .خوبم من_
 
 .مییاتنه غار از امیب در که دادیم دلم به دل اما یخستگ از رهیم وا داره دونستمیم

 :زد ل  چادر یرو از گوشم کنار و جلو اومد
 بود؟ تابلو تالشم یلیخ_
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ند. زمیت یلیخ نه،من_ هار یبرا نیبذار هم رو چشتتم قهیدق چ  صتتتداتون نا
 .میزنیم
 الستترح یبرا ستتاعت مین هی ا،یدن نیا شتتدیم گلستتتون بودن تو مثل همه اگه_

 !بخوابم پرواز قبل ساعت هی تا نینذار.هیکاف شدنم
 .باشه_
 !بود ت فهیظو بگم و چشم بگه یکی موند دلمون به_
 

 :کردم نگاه بهش و گرفتن فاصله هم از لبام
مه نیاول_ عارف رهیدا از که یا کل مه نیهم میکنیم خارجش مغزمون الم  کل

 .ست
 
 :داد ادامه تخت طرف به رفتن نیح و شد بلند جا از
سه_ شم و فردا به ستین یموندنه،اعتبار عزب حمیترج که نهیهم وا  تننگف چ

 !خودم
 

ش دراز تخت یرو شت، هم رو پلک و دیک  خوندم نمازمو ی ادامه شدم پا گذا
 .بدم کمک اسمنی به برم زودتر که
 دهیپرسن سؤال چشماش ین ین یتو یگاه که بود گفته یچ بهش دکتر دونمینم
 .دیپرس ینم من مراعات یبرا اما دم،یدیم
 کروفر؟یما بذارمش شده سرد یلیخ اگه جان اسمنی_
 .دسمهن دنیخواب شتریب واسه شه بهونه ،حداقلیبذار اگه نکنه درد دستت_
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 نکردن؟ تکرار واسه ینشد دیتهد مگه_
 اد،مهتاب؟ینم زبونم رو اسمش کن باور_
 

 .لبهاش به دوختم چشم و چرخوندم سر
 
 !ها داره دوست یلیخ_
 ؟یک_
 
 :ازش گرفتم چشم من و خواب اتاق به زد اشاره اومدن ابرو و چشم با
 .هستن یخوب دوست_
 دوست؟ فقط_
 باشه؟ یا گهید زیچ دیبا_
 ...یول نباشه هم تونهیم باشه، تونهیم خ _
 .زمیعز بزن کامل حرفتو_
 .کن فکر روش نظرم به رسه،یم نظر به ینجوریا حداقل ای هیخوب مرد_
 .بهش دمیم نامه هیتوص رمش؟یبگ لقمه واست یخوایم_
 یول خوبه نکهیا اب!دهید یلیخ حاال تا که خواستتتیم منو اگه اون خواهر، یا_

 .مرامش و اخالق خورهیم تو به یول ست ین من جنس
 یزیچ نه و دوستتت فقط.گهید میدوستتت هم با شتتباهت نیهم خاطر به خ _
 .دش گرم غذا بزن صدا رو مهندس برو.فتهینم اتفاق چوقتیه که شتر یب
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 ارچپ با یدید وقت هی ندارم جنبه من که یدونیم کن، دارشیب خودت برو ایب_
 .کردم اضافه هنرام ی هیبق به رو یزیر آبرو و سروقتش رفتم آب

 .رمیم من بکش، رو غذا تو پس باشه_
 .بود برده خوابش قیعم کردم، باز آروم رو اتاق در
ست سر از خاروندم سرمو شدم  خم یکم و رفتم کترینزد ستینم.صالیا  مدون

 :که بزنم صداش آروم خواستم ن،یسنگ ای سبکه خوابش
 ؟یکن دارمیب یچطور که یدیم کیکش باالسرم ساعته سه_
 

شماش ش عق  خودمو من و شد باز چ سته لبخند دم،یک  زیخ مین و زد یا خ
 :شد

 .کهسب خوابم که بودم گفته قبال کرد، دارمیب خودت از زودتر عطرت یبو_
 

 نییاپ تخت از و ارهیب درشون یاحتمال یشلختگ از که دیکش موهاش به یدست
 :اومد

 .مایهواپ تو بمونه چرت ی ادامه بزنم، صورتم به بآ هی برم_
 .شدم تیاذ و زحمت اسباب یحساب شرمنده_
 .یکن جبرانش یتونیم ها، زحمت نیا از باشه تا_
 

 .کترینزد اومد بگه، جبرانشو راه موندم منتظر و کردم نگاهش
 :کرد خم یکم سرشو

 .مایهواپ تو یکن تحمل ت شونه یرو منو مبارک سر_
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 .دیخند و باال دیپر ابروهام
**** 

 
 ؟یموند کجا اسمنی_
 .کردم پرتش کجا دونمینم رو برده شور مرده نکیع نیا امیم االن_
س زم،رانندهیعز یندار کم یزیچ اونم بدون_  بزس کاج کنارش نییپا اون یتاک

 .بدو خوب  دختر شد
 .اومدم اومدم_
 

 در به بود زده هیتک مهندس. نییپا رفتم و دمیپوشتت کفشتتامو دادم، تکون یستتر
 .بودن اونجا فکرش اما کردیم نگاه ساختمون به داشت نهیس به دست و نیماش

 :رونیب ادیب هپروت از شد باعث که رفتم سمتش به
 خواد؟یم رونما خانوم اسمنی_
 .ادیم االن شد، دایپ نکهیا بود،مثل کرده گم نکشویع_
 باالخره انتظار لنستتا ای راه ونیم دیشتتا زنهیم پیت داره ستتت، بهونه نکیع_

 ! یغ در از برسونه خدا و رهیبگ دعاهاش
 
 :کردم نگاه بهش شده زیر یچشا با
 برسونه؟ خدا ویچ_
 !!گهید رو امکان عالم قط _
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 !شوهر عدد کی
 

. زد اشاره سرم پشت به خنده با فقط یول بره رو از دیشا کردم نگاش چپ چپ
 تو تمنشس رفتم و خوردم مو خنده گا یالل حد در بود زده پیت اسمنی برگشتم،

 :نیماش
 .نیشد أالف جناب، دیببخش_
 .باهاتون کنمیم حساب پهنا دوال خواهرم، نداره رادیا_
 
 ...رو شیپ ریمس به میدوخت چشم و میدیخند حرفش به

**** 
 دنبالتون؟ ادیم یکس اونور_
 .فرودگاه ادیم اسمنی داداش احتماال یول خانواده، به ندادم خبر من_
 .شهیم جدا رمونیمس اونجا پس_
 

 هشتتیهم مثل و گفت خوش روز تانیکاپ.چرخوند ستترشتتو و گفت نویا مهندس
 تو رفتار کنترل و جون حفظ واستته مهماندار حرکات مرور یبرا میشتتد چشتتم

 .یاضطرار یلیخ لحظات
 
 .دیرس جبران وقت وفا، الوعده خ _
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 ودب نیا شیخوب.مکرد نگاه بهش منظورش، دنینفهم از خورده گره یابروها با
 :شمگو کینزد آورد سرشو د،یفهمیم نگفته حرفاتو ینیزبیر و دقت با که
جت ریخ کار در گفتن ممیقد از امو،یخوب یکن جبران شتتتد قرار_  چیه حا

ستخاره شه،خدا گ*ن*ا*ه*م اگه. ستین ا  باهات بعد که من یپا سهینویم با
 .کنمیم حساب

 
 وجهمت خودش دیشا که نزدم یحرف اما نکردم بود،مخالفت پررو بشر نیا واقعا
 .بشه نظرم

 :بهم زد زل متفکر و خاروند انگشت با شو چونه کمی
 زمر عنوان به چادرتو االن شتهینم کنه،یم ستخت کمی رو کارا خدا وقتا یگاه_

 ره؟یبگ نظر در
 !نتو یصندل یپشت به نیبد هیتک راحت دیتونیم یوقت ه،یاصرار چه_
 هشتب هست، شون نیب فرق ایدن ایدن! زد ششیآت دیبا داده؟ مدرک بهت یک_

 !!کجا مایهواپ یصندل مزخرف یبرزخ یپشت نیا و کجا تو ی شونه
 ممکنه یگاه که دیکن قناعت برزخ همون به پس ستتت،ین امکانش که دینیبیم_

 ...امن بهشت به برسونه رو ما تهش
! جان دختر نمبگذرو حسرت با امروزمو شهینم دهینرس یفردا دیام به بابا، یا_

 *گ*ن*ا*ه گهید نکهیا. شم ولو اون با و بردارم رو یباد بالش بذار حداقل خ 
 !داره؟ نداره 
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 بازم اد یب بود قرار هم یآسمون یبال بده، انجام رو یکار خواستیم دلش یوقت
 .کردیم خودشو کار

 .بود کننده قانع نطقم نظرم به_
 

 اب و گذاشتتت چپش ی شتتونه یور و کرد باد برداشتتت، رو یگردن یباد بالش
 .نشستم صاف و دادم تکون تأسف به یسر.کرد نگاه بهم یثیخب لبخند
سمنی م، شونه یرو اومد و شد کج سرش شغول که ا  پنجره از ابرا زدن دید م

 و شد ازب ششین مهندس، تیوضع دنید با و دیکش یسرک راستم سمت به بود
 !گذاشت چپم ی شونه یرو سرشو اونم
 .گذاشتم هم یرو چشمامو بود، شده یدار خنده اعاوض واقعا

 
 راحت و رک به بخوابم، ینجوریا خواستتتت دلم یول دارم رو یلیخ دونمیم_

 .کن عادت بودنم
 

ست لبخند ش  یزندگ یتو چرا مهندس که موندم رونیح خدا کار تو و لبم رو ن
 شدن؟ دور و رفتن واسه کجاست تهش و گذاشته پا مهتاب

 بتنو دونمینم...پرستتتوها کوچ مثل برن  که انیم همه ه،عتیطب قانون رفتن
 .رفتن واسه رسهیم یک مهندس

**** 
 .هستن خان مانیپ دوست یمرتض آقا شونیا داداش_
 .جناب سالم،خوشبختم_
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 :کرد من به رو و کرد یاحوالپرس بابک با مهندس
 یخواستگار ش  بود یعمر اگر حضورتون، از شمیم مرخص گهید من خ _
 .توننمیبیم
 سالمت به.یآقامرتض حتما شاءالله، ان_
 
 لمونویوستتا هم ما ها، یتاکستت طرف رفت و کرد یخداحافظ استتمنی و من از

 .میشد همراه بابک با و میبرداشت
 و باشتته یشتتاد فقط و فقط دی،با مدتم کوتاه حضتتور نیا از م خانواده ستتهم

 .یانرژ
شون، ونهیمد مهتاب ستم به شون یتو د ستا  زمان حاال  یتسخ وقت بوده د
 ...جبرانه

 دبع دادنم نشون ضعف اون خجالت یتلخ هنوزم اومد، بر امتحانا پس از دیبا
 ...هام یخوش یرو شهیم آوار دن یجنگ همه نیا

سه دیشا شتت.زهیریم فرو و  نداره کوه مهتاب که نهیا وا  پناهت یوقت شکنهیم پ
 زود  باشن شده دفن هات بغض و یباش کنده قبر دلت یجا یجا یوقت نباشه،

 ...یفتیم پا از
. شینجوو تو رهیبم دلت یعنی مردن ست،ین رفتن خاک خروار هی ریز فقط مردن
س یعنی مردن سوزون کنه  کن شهیر بن و خیب از وجودتو یپ و ادیب یک  شهیر هب

 ...!زخمات و دلت و خودت یبرا بمونه فقط دردش اما دلتو، نهال یها
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ش مهر سرتاپا یعنی مردن س و یبا ش مهر از یبتر  که ما،آد یزندگ و دل به دنیپا
 ...نشه ییهوا دوباره وقت هی تا دلت از یبترس که تکرار  از یبترس

نداب و لجنزار به یگاه مردن نجوریا با  یرستتینم خاک به فقط مردن با  گ
 !یرسیم

**** 
 
 خوبم؟ نیبب منو جونم مهتاب_
 وزهن روز دو بعد که ستنجایا مشکل خوبن، لباسات تموم زمیعز جان بهاره_
 !ینکرد انتخاب رو یکی لباس  دست 10 نیب

 .دارن دوست یمدل چه ش خانواده دونمینم من خ _
 تو ،یکن دبرخور ای یبپوش لباس یکس لیم مطابق ستین قرار کن، نگاه من به_

ش  ش خودت دیبا فقط و فقط ام س که یاون ننیبب رو تو انیم اونا. یبا  نه ،یته
 د،خوایم ینجوریهم رو تو مانیپ.یکن وانمود یخوایم و یستتتین که یزیچ اون
 ؟یدیپوشیم لباسو کدوم تو بود یخانوادگ و ساده یمهمون هی اگه

 
سا به نگاه هی س تک تک قهیدق هی و انداخت تختش یرو یلبا  کرد، نشو یبرر

 :بود تهگرف اسمنی ی قهیسل با که یسبز لباس یرو گذاشت دست و جلو رفت
 .دمیپوشیم نویا_
 چشتتمات رنگ با که بپوش نویهم م یندار زدن چونه گهید پس شتتتد، تموم_

 .داره یهارمون
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ست لباس انتخاب تو هنوز یوا_ ص آوردم قهوه نیایب! بهاره؟ یزنیم پا و د  لحا
 .رو جان عمه هنر

 گه،یم راست مهتاب کنم فکر یزیچ به خوامینم گهید پوشم،یم رو سبزه لباس_
 .باشم خودم دیبا
 دن؟یم گوش حرفت به همه که یدار مار ی مهره تو مهتاب_
 .وونهید_
 شتتتیپ گلوش کنم فکر کارخونه؟ تو ادتهی مهندستته اون گه،ید گمیم راستتت_
 شیرعادیغ مکث و نگاه متوجه یول بود مغرور یادیز نگاه، هی همون با کرد ریگ

 .شدم تو ی چهره یرو
 

 دهید یورادآی واسه بود زود...فتهین هوا یب که گرفتم دستام تو رو فنجون محکم
 .هام

 افتاده؟ یاتفاق چه نبودم روز هی مهندس؟ کدوم اسمن؟ی هیچ انیجر_
 
 ارهبه تا نگه روز اون یاتفاقا و حالم از یزیچ داد قول حرفم، احترام به استمنی
 .نشه نگران لیدل یب

 
 !هکنیم بزرگ رو ستین که یزیچ داره اسمنی نبوده، یخبر چیه جان بهاره_
 نمیا ت،تازهبرگش دکتر یصدا با اما افتاد راه دنبالت که دمید برگشتنم قبل هآخ_

 .ارمیب در آمارشو نشد وقت گهید یول شناسهیم کامل اونو یمراد دکتر دمیفهم
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 .بهاره و امش  به بچس . الیخیب اسمن،ی تو دست از_
 ست؟ین یگوش ی برهیو یصدا ها بچه_
 

شم که میبود رزشل منبع دنبال سه هر و شد حاکم سکوت  فیک یرو همه چ
 .سراغش رفتم دست به فنجون و شدم بلند شد، ثابت من

 چشتتمک صتتفحه یرو روزام نیا معرفت با قیرف استتم و آوردم در رو یگوشتت
 :کردم وصلش زد یم
 ن؟یخوب ،یمرتض آقا سالم_
 اپ تا امشتت .رستتمیم زنده نظر به یعنی خوبم گرام، یبانو مهتاب به ستتالم_

شت سما که بده بله در دم خانوم بهاره اون یبگ خونه، تو میگذا  ردهک پودرمون ر
 !یروان مانیپ نیا

 
نده تک ندس یحرصتت لحن نیا به یآروم ی خ  به دوختم چشتتم و زدم مه

 :کردنیم نگاه بهم زل زل که کنجکاو فندق تا دو نیا یچشما
ش  بهاره دمینم قول_ ست جواب ام  سر از میاوردین که دختر بده  یدرمون در

 !راه
 و زد سرش یتو اسمنی و فرستاد س*و*ب دستش با برام و شد شل بهاره شین

 !گرفت م خنده من
 بهت؟ بدم یبستن میبر یک مهتاب_
 ه؟یخور یبستن وقت چه االن_
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 یستتتنب هی بهت خوامیم رو، ملت یفروشتتیم یبستتتن هی با یگفت خودت نامرد_
 رفتح که دونمیم هم  لد ور شونیبفرست و یایب راه من دل با امش  بلکه بدم
 .داره داریخر

شته برام روان وار،ید تو بکوبم سرمو بود کینزد امروز کن باور سالب از. نذا  یا
 .ترکوند اتاقمو و ما خونه آورد ورشی د،ینرس جهینت به که خودش

 یعل یوال به باش، من فکر کمی! خواب اتاق إال هستتتت یچ هر هیشتتب االن
 .یمرتض نیا داره گ*ن*ا*ه*

 
 :دمیخند لندب

 .ودهب امان در اسمنی و من اتاق که نهیا تفاوتش تنها میدار مشترک درددل پس_
 امشتت  یول ینخواستتت یبستتتن که تو کرده، جور هم یبرا رو تخته و در خدا_

 نویا فقط دمیم بهت یبخوا یچ هر ذارمیم گرو شیر باش داشتتته منو یهوا
 !بدبخت منه سر رو شهیم خراب ادیم که دینکن ولش جواب یب امش 

 .دمینم قول اما باشه_
 که یروز از باشه من آرامش ش  نیاول امش  دیشا من، واسه سنده حرفت_

 .تهرون گذاشتم پامو
 .شاءالله ان_

**** 
 .مانیپ و بهاره یبرا خوشحالم یلیخ_
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 ریبگ راحت هم تو برم من. مادر شتتن ریبخ عاقبت شتتاءالله ان خداروشتتکر،_
 .مهتابم یدینخواب یحساب درست تهران، دهیرس پات یوقت از که بخواب

 
 شکن و نیچ هر که مامان نیچ پر صورت به زدم ه*س*و*ب و شدم زیخ مین

 ینم که هاستتت بچه ما ینزدنا ه*س*و*ب یجا ش  چهره یرو بستتته نقش
 ...شونو رشدنیپ مینیب

 
 .جان مامان ریبخ ش _
 .مادر ریبخ عاقبتت_
 

ستگ تموم ش پر امیخ  اشه مادرانه که مادر نیا دل ته از یدعا هی نیهم با دنیک
 ...کرده م شرمنده شهیهم

 اقات از که پاشتتو بهاره، با کردن هماهنگ بدون مانیپ یوقت بود، خوب امشتت 
 و ازدن غر تموم دیخر جون به و کرد اعالم شونو جفت موافقت رون یب گذاشت

 !رو خانوم بهاره یگرفتنا افهیق و اخم
س پیت اون با مهندس سمون تا نیزم یمر سپرت مدل با آ  شیشگیهم پوش ا

 تر خوشتتحال مانیپ خود از یحت گذاشتتتن برون بله قرار یوقت و بود کرده فرق
شم از دور و شد شمک ه،یبق چ شو و زد بهم یچ ستا  شکر رو خدا حالت به د
 !باال آورد
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 فتهیب فاصتتله روزگار جبر به یروز دیشتتا بود، خوب روزا نیا تو بودنش یلیخ
 هک ییجا همون قایدق دلم، لوح یرو شهیم حک ادشی یول رفاقتمون  و ما نیب

 .شیپاک رو فتادهین خش و مونده دیسف
 .مهرش از کردم تشکر و دادم امکیپ بهش

 
 ...نویا نره ادتی ،یماه یلیخ مهتاب_

**** 
 
 .مونه یم دستم رو اونجا ادن،یز یلیخ نایا جان مامان_
 ناستخو و پوست اونجا ینر. هستن که اسمنمی و بهاره ،یخوریم! ادنیز ویچ_

 وت جون یبرستت خودت به دیبا یدختر. خونه تو دمینم رات که یبرگرد و یشتت
 .کردن کار واسه باشه تنت

 .دستم رمیگینم که لیب من، زیعز آخه_
 .مادر منه حرف به بده گوش و چشم بگو مهتاب_
 ؟یشیم یراض. ینیبب فرستمیم لمشویف دهنم، بذارم که یمغز دونه هر چشم،_
 دروغ ممادرت دل قرار و کردن یراض واسه انقدر، زینر زبون بپوش لباستو پاشو_

 .نگو
 

 :گردنش دور انداختم دست
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 وغدر. شمیم رونیو شهیر از من یبلرز بنده، دلت به دلش مهتاب که یدونیم_
 .خورمیم شو دونه دونه ست،ین دخترکت کار تو
 

 :گردنش ورد م شده حلقه دست رو گذاشت دست
 شتته چندیم دلم به خون ادیب چشتتمات تو غم دختر، یزیعز برام که یدونیم_

 نیا مونس و سیان. نشو غافل تیسالمت از یول کار، و درس به یدیچسب ساله
 .باش خودت فکر به ن،ییشماها دل

 .روبراهه یچ همه. نباش من نگران تو شم، فدات هستم_
 
 :شد بلند و گفت یخداروشکر ل  ریز
 موقلب نیا انگار یشتتیم که دور شتته،ازمیم داشتتونیپ ها بچه گهید االن پوشب_
 .کنه حفظت خدا کنه ینم ول و رهیگیم چنگش تو یکی

 
 ...واسشون خدا کمه بهشتت ها، مادرونه نیا واسه کمه بهشت

**** 
 .ینیشیم خودم کنار بهاره_
 رفح دیاش. نمیبش اسمنی و مهتاب کنار خوامیم من گه،ید نکن تیاذ مانیپ_

 .بزنم حرف و نمیبش دستت ل*غ*ب که شهیم،نمیباش داشته یخصوص
 م؟یباش داشته قراره هم از پنهون حرف ما مگه ؟یچ مثال یخصوص حرف_
 

 :گفت بهت با و کرد گرد چشماشو بهاره
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 !من؟ بهت بگم یچ مانیپ_
سر خاک هی فقط یچیه_  از کمی دهنش، اون کردن وا قبل دیشا کن نثارش بر

ک مغز  !!یچ یعنی یخصوص حرف دیفهم اونموقع دیشا کنه استفاده بندشآ
 

 بهاره اد،ین در صتتدامون که میگرفت دندون به ل  و میشتتد ستترخ استتمنی و من
 :صورتش تو زد و دیکش ینیه
 ن؟یدیشن تون زدم؟همهیم حرف بلند بلند داشتم من سرم، بر خاک_
 
 ستالن یندلصت یرو شتد پهن و رهیبگ خودشتو یجلو نتونستت گهید استمنی

 وارید و در به زدم زل من خنده، نیا نشتته قهقهه که گرفتیم گاز لبشتتو و انتظار
 .نترکم که بهم نبود یاعتبار وگرنه شه پرت حواسم که
 
 .دختر بخند مهتاب_
 

 :مهندس صورت به چرخوندم نگاهمو و دادم قورت لبامو پشت اومده ی خنده
 .شهیم بد بخندم_
 چرا؟_
 !کاردک با مگر دیکن جمع سالن کف از ومن دیتونینم بخندم_
 

 .پروند جا از شونو همه بهاره بلند مهین یصدا
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 .ساک تو یگذاشت رو یاسپر ا،ینخند من جون رو تو مهتاب_
 !تو بچه یکنیم نفله اول روز همون جانتیه نیا با شد، آب زهرمون زمیعز_
 
عا امروز مانیپ له هر و یخونستترد در به بود زده واق  زبونش یرو که یا جم
 عادت مهندس اما کرد یم شتتتریب رو بهاره تعج  و ما خجالت و خنده ومدیم

شت سوس پر دادن تکون سر هی به فقط که دا شه لبخند و اف  کتفاا لبش  ی گو
 .بود کرده

 
 !کردن اجالل نزول باالخره مون ارهیط م،یبر نییبدو_
 
 .خروج تیگ طرف به میافتاد راه و میشد بلند همه مهندس حرف نیا با

**** 
ض_ ش خوش دمیم آوانس بهت امروز خانومم، با رمیم که من یمرت  از یول یبا

 .ینش خوشحال ادیز.همونجام فردا
 

 :زدنش غر یرلبیز و شدم بهاره ی سلقمه متوجه
 خانومم قضتا از که گهید آدم تا دو هستت؟ حواستت ستتما،ین تنها من مانیپ_

 .شنیم معذب منن  با هستن
 ام؟یب یبود هاتن یوقت یعنی_
 
 :کردم یشدستیرن،پینگ بحث وقت هی نکهیا یبرا
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 لویوستتتا خونه میبر من، مهمون شتتتام تون ینامزد مناستتبت به همه امروز_
 .رستوران یسو به شیپ بعدش و میکن استراحت کمی. میبذار

 اتاق ونمیآقا استتمن ی اتاق میریم دخترا ما هستتت، همه استتتراحت یبرا جا
 .بهاره و من مشترک

 
 یصتتدا که برداشتتتم خودمو ستتاک دادن، تکون موافقت نشتتون به یستتر همه

 :بمونم ثابت شد باعث مهندس
به، یلیخ تتیریمد_  ینامزد یدعوا نیاول به دادنیم ادامه گهید قهیدق دو خو

 .شدیم ختم شون
 

 .بود جمع یادیز حواسش بود، یزیت آدم
ص با کم کم دیبا_ صو ست ان،یب کنار گهیهمد اتیخ  همون میبر شام یبرا یرا

 .بود خوب غذاش ن یبرد منو شما که یرستوران
 .خانوما خانوم چشم_
 

 !زدم زل بهش باز شین با و انداختم باال ییابرو
 
 !خانوم؟ مشکوک هیچ_
 

 :تر کینزد بردم سرمو
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  که یچشم اون دیچسب_
 !نیگفت

 
 :دمیشن شو خنده یصدا یول شدم رد کنارش از و گفتم نویا

 .خدا هب ینامرد یلیخ_
 مگه؟ نیدار شک_
 !خانوم پررو_

**** 
 
 برم؟ قربونت یندار باهام یکار رم،یم گهید من جان مهتاب_
ظ  برو زدلم،یعز نه_ عت هی تا منم.باش خودت موا  رمیم گهید ستتتا

 .دارن امتحان ها دانشکده،بچه
 

 :عق  برگشت هوی یول کرد باز رو خونه در و دیپوش کفش بهاره
 یدمرا دکتر با تماس هی بگم بهت گفت رفت، دزو صتتب  استتمنی یراستتت_

 .داره کارت یریبگ
 .رمیگیم تماس االن باشه زمیعز یمرس_
 
سیم چرا دونمینم صحبت از دمیتر شت یول دکتر با یهم  یچا ،کردن فرار بود ز
 :شد لوص دهینرس سوم بوق به. گرفتم شو شماره و یگوش سراغ رفتم دست به
 ؟یچطور دهیرم یآهو سالم_
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 :فضاحت اون و من یلطف کم دونستن از بعد یحت کردیم خرج نهپدرا

 .گهید دینکن شرمنده دکتر، سالم_
 یدختر و پدر هم با قهیدق چند یدار وقت جان، بابا باشتته شتترمنده دشتتمنت_

 م؟یبزن حرف
 .خدمتم در من کنم،یم خواهش_
 زد؟ جا و آورد کم کدومتون_
 

 بودم منتظر دونمینم و دمیکشیم قیعم نفس فقط بود، کم حالم یبرا شدن الل
 .کنه دارمیب یخرگوش خواب نیا از و بده تکون منو زلزله کدوم

 
 خودته، یخدا و خودت مال ابدالدهر تا که هستتتت ییزایچ هی جان مهتاب_

ستن یول ستین یحرف ض دون شونیبع  به رفهط هی کنهیم کمک رمردیپ من به ا
 همون تا منم روز، اون از باشتته نزده یحرف استتمنی دونمیم دیبع. نرم یقاضتت
 .کارخونه تو بودم خبر یب بودنش از لحظه
 رارف اهل که تو باشتته، زده ستتر ازش یاشتتتباه و یکوتاه که کنهیم فرار یکستت
 جان؟ مهتاب شده یچ. ینبود

سه ندارم یزیچ_ صرم رو یکی باهاش بخوام که ستین یحرف یعنیگفتن، وا  ق
 !نیحس امام بعد عالم مظلوم اول رو گهید یکی اون و بدم جلوه

 ن؟یدیکش کنار و نیگرفت میتصم توافق با تون جفت یعنی_
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 یبرا شد دلخواه که بود ش جهینت مهم نداره، یفرق شدن اونور و نوریا روز هی_
 ستتر بحث.نرفتن مقصتتر و ریتقصتت دنبال یبرا کنهیم تیکفا نیهم نفر  هی

 ارهیاخت و انتخاب
 با نکهیا قبل یبرستتون فعل به رو مدهوین زبون به حرف یگرفت میتصتتم تو که_
 جان؟ بابا نه. یبشکن دنش ید
 

 اید،دنیسف مو ریپ نیا ی چهره یرو روزگار از شده حک خط هر یپا بودم گفته
 ده؟یخواب تجربه ایدن
 دکتر؟ بود مشخص نهمهیا_
شمس من اظهر_ سمیم رو تو جنس جان، دختر بود ال  دیشا اونو جنس اما شنا

 .شناختم بد
 ته،دنبال. من با نه یول داشت حرف اما نزد یحرف سراغت، ادیب نذاشتم زرو اون
 .کنمینم غیدر ادیبرم یکار رمردیپ من از اگر

شته زیر مرور یبرا یلیدل اما ادهیز نگفته_ شته، گهید که یا گذ  اگه. ستین گذ
 .نیبگ بهشون نویا نیدید
 براتون؟ نمونده فرصت یجا_
 
 نهال یپا زمیبر احترام که دادم فرصتت خودم به ستال چهار گفتم؟یم دیبا یچ

 ودمقص منزل سر به دیبا مهتاب که مونده نصفه یکار چه گهید هاش، خواسته
 برسونتش؟
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شه کار تا چند شه گو صفه ایدن نیا ی گو  دمب انجامش دیبا من که موندن مهین ن
 هم؟ به زمینر و هم از نپاشم بازم و
 
 گهید قبر  تو یفرستتتاد که رو مرده دکتر، شتتهیم رید زود یلیخ وقتا یبعضتت_
 ...ییحایمس دم با یحت شهینم زنده! حالش واسه نداره یریتوف دنشیکش رونیب

 یشتتیم پل بازم ینجوریا که راهش  به یشتت یخال کن یستتع. پر دختر، یپر_
 ...خوردن پا با یشیم خم و شدن رد واسه

 االن حداقل! نه درمانشتتو اما دهیم درد کنه،ینم خوب رو یحال شتتون گفتن_
 .شدن رد و گفتن واسه رهید گهید
 

 یتح میپرستتت مرده چرا که کردمیم فکر نیا به من و دکتر جواب بود ستتکوت
 ...!هامون رابطه یتو

نده میکنیم تقال  که نهیا یبرا فقط کارا نیا تموم که میدونیم یول میکن ش ز
 !مون وجدان دوش رو نمونه یبار و مینکش عذاب میخوایم

**** 
 ذکرت بهشتتون یول گذشتتتم گرفتن امتحان ریخ از که کردن تیاذ ها بچه رانقد
ساعدت انتظار ترم انیپا دادم شته م شن، ندا  و ودب شگاهیآزما زیم یرو سرم با
شگاه بم  که ییروزا به بودم رفته  وقش دنید با بود خوب همه حال و بودم دان

 ...میانرژ و
 .نشه باز خنده به من، یشاد از پر یصدا دنیشن با که نبود یلب
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 .دکتر سالم_
 
 جواب یبرا کردم بلند سر و روزید خوش یروزا از شدم دور سالم یصدا با

 ...رید چه و بود اومده زود چه! م حنجره تو زد خی صدا دادن،
 
 .یینجایا گفت دانشجوهات از یکی گرفتم، یمصطفو دکتر از سراغتو_

 ورد چندان نه یروزا بت یظاهر راتییتغ به کردمیم نگاه حرف یب و بودم آروم
 !میزندگ

 ینم ور تو بودن من با احتماال و یخواستیم که یزیچ اون یشد گمیم کیتبر_
 !بهش رسوند

 
 یراب بود زود هنوز اما ابروهام، وندیپ شد یفیظر اخم و بود یکار اول ی ضربه

 .دادن نشون واکنش
 ...اما!نکنه ترم شونیرپ و نده تکون اتم بم  امروز که دمیلرز اونقدر یروز هی

 
 نم؟یبش تونمیم_
 .نییبفرما_
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 ودب م چهره جزء به جزء یرو روزگار یپا رد دنبال اونم دیشا کرد،یم نگاه فقط
ست ریتأخ با که ش شما از نگرفت نگاه یول ن شونی خوددارم  یچ  ودمب داده اد

 .باختن به رسنیم که نکنن یسادگ
 
 .منه حضور نزدن  حرف نهمهیا لتع دمیشا تر، آروم یلیخ و یشد تر پخته_
 .دونمینم رو شده بمینص که افتخار نیا علت_
 

 بود؟ نبود، حرفم پشت هیکنا
 
ستن جمع_  به مک  منیشد دکتر خانوم چون ای شدم بهیغر که نهیا یبرا من ب

 رسم؟یم نظر
 و خوادیم نزاکت دن ید مدتها از بعد رو یمیقد یآشتتنا هی اما چکدوم،یه_

 .ادب تیرعا
 ؟یمیقد یآشنا هی قطف_
 !یمیقد یآشنا هی فقط_
 
 ...یدار حق_
 مچش و چرخوند سر. دونستیم خوب نویا و داشتم حق حق، از شتریب یلیخ

 .زیم هر یرو شده فیرد یها کروسکوپیم به دوخت
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 .میداشت یخوب یلیخ یروزا ر،یبخ خودمون شگاهیآزما ادی_
 اقلحد ست،ین ییشما و ما و من ن؟یگردیم یچ دنبال بستن جمع نیا پشت_

 .ستین امروز و نجایا و االن
 مهتاب؟_
 

 رج به رج مو  به مو رو مرد نیا چشماش، تو شدم خیم و اومد باال عیسر سرم
 .بودم بلد

 منتظر و نزدن حرف به داشتتت عادت زدن، حرف واستتش ستتخته دمیفهمیم
 .خوادیم یچ یبفهم که موندن

 
 .مهندس ترم راحت زدن صدا یاکبر با_
 قصتتتدم اما ستتتال چند نیا از بعد یحت نگرفتم ادی زدن حرف یرستتم نم_

 .ستین جایب شدن یمیصم
 ن؟یخوایم یچ_
 ...دیشا اون از بعد دن،یبخش دیشا بعدش دن یشن یبرا بذار وقت عصر هی_
 .نشکافم کردم، تنم و بافتم که یلباس دمیم  یترج_
 من که یشناخت اب ،یچ همه بره ادمی شهینم باعث دنیند سال چهار مهتاب_

 به زیر هنوزم مطمئنم یوقت یباشتت رفته مریآلزا کار تو دونمیم دیبع دارم  ازت
 .دستته اخالقام زیر
شت شدنو، رد یول نگرفتم مریآلزا_ شتنو سر پ سه شدم  بلد گذا  که نهیهم وا

 ....و شنومیم دارم االن و نجامیا امروز
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 .دش لبخند هی یرایپذ دهارا یب لبم و برداشتم زیم یرو از د،یلرز میگوش

 اهشگیآزما از و گفتم یا واجبه بدم جواب دیبا و کردم نگاه آرومش ی چهره به
 .رونیب زدم

 
 :کردم وصل در به پشت کینزد ییجا
 .یمرتض آقا سالم_
 خانوم؟ یچطور ها مورچه ی ملکه بر سالم_
 ن؟یافتاد من ادی شده یچ شما، یخوب به_
 رسوندن؟ ثبت به یدیجد هنر خان مانیپ

 یستتراغ دمیند ده یم یاری من ذهن که اونجا تا واال دختر، رهیبگ چشتتمتو_
 !قیشف قیرف یریبگ

 نوزه پام جا احتماال. میهست ادینم ادتمی اصال رم،ینگ تماسو دونه هی نیهم من
 !مون یشناسینم تیرسم به که نشده سخت و سفت

 خبر؟ چه کتشر. قهینارف منه از یکوتاه و باشما حق ه،یحرف چه نیا_
 ات یول امانه و امن جا همه نشتته، دایپ گرفته مرض اون ی کله و ستتر یوقت تا_
 خمت و یبنداز صدقه بالهاش رفع واسه دیبا مونه  یم زدهیس ینحس مثل ادیم

 !یبشکون مرغ
 .شما نیدار یپر دل چه_
 .کنم شون یخال یاریب فرغون فروند هی زدم زنگ نیهم واسه خ _
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 کجا؟ و یک_
 .تون خونه در پشت ، 7 ساعت دختر، دهیکش خودم به هوشت_
 ؟یآقامرتض یراست.نمتونیبیم پس باشه_
 ؟یمرتض جان_
 از ردنک برداشت ادیز و گذاشتن کم شده من یروزا نیا کار که دیببخش بازم_

 .کنم جبران بتونم شاءالله ان شما، محبت و رفاقت حساب
 
 :اومد صداش قبل از آرومتر و کرد سکوت کمی

ته یلیخ. یزدینم جبران از حرف وگرنه یندار خبر_  تموم جبران یشتتتد وق
 ...باش فقط  تویمرتض دل یها نداشته

 
ند یم یحرف  به بودنش یراضتت به درکش؟ به ش؟یمهربون به بزنم؟ که مو

 نا؟یکمتر
 .نیدار لطف شما_
 .ملکه نمتیبیخودمه م دل واسه همش ست،ین لطف_
 .فرمانده حتما_
 

 که بودم نچرخونده ستتر هنوز ،یگوشتت ممتد بوق بعد و مداو ش خنده یصتتدا
 :سرم تو شد اکو صداش یممکن هر از تر کینزد

 که اشنتر  یرق برام بود، ایپو مال فقط که یدل اون رمیبگ پس اومدم مهتاب_
 .داشتنت دوباره واسم شهیم سخت
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 آستتمونو داشتتتنت یبرا بار نیا یول گذاشتتتم کم دونمیم اومدم، رید دونمیم
 ...نبودنت از نشدم تیاذ کم ن یزم به دوزمیم
 .شیخواینم و خوادتینم من ی اندازه که یکی شدن دایپ با نکن یخال پامو ریز
 

شتم شما به زدم زل و برگ  شهیهم که یا رهیت یا قهوه نش بهیغمگ شهیهم یچ
 .شده تلنبار یول داشت حرف

سه که رو یدل ارین درد به مؤمن مرد  چنگ میزندگ ریکب و ریصغ به زدنش بند وا
 ریمس تو یایب دوباره  یشد که پر و یبر یخال که ستین رسمش نیا انداختم،

 !رتیمس از شده جدا وقته یلیخ که یاون
 

 و لمد یبرا کالمم ختم شد جمله هی نیهم و لبم ی گوشه نشست یتلخ لبخند
 :دلش

 ...مهندس شده سراب پهنه نیا وقته یلیخ_
 
س مثل شدم رد کنارش از شتم فمویک م،ین س دوباره و بردا  به هدون بهش  دمیر

 که رو یروز اومد ادمی من و زدن پلک بدون کردیم رصتتتد رو حرکاتم ی دونه
 که  نزدن هم به پلک و زدن زل یطوالن سر میبست شرط مون عالقه اثبات واسه

 ....یول برد اون آخرش
 .بود نگاش دنیلرز خواست،ینم دلم لحظه اون که یزیچ تنها
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 یاپ رد با نلرزون دلمو.نزن پس منو دن،یکشتت پس پا نه اومدم دنیجنگ واستته_
 ودمخ به نویا.مهتاب کشتتمینم عق  جلوترم  ازش که دونمیم ت،یزندگ دیجد
 ...ونمیمد
 

 :آورد تر کینزد سرشو
 یبرا هستتتت دیام پس اس،ی گل یزنیم رو مردونه ستترد عطر همون هنوزم_

باره نده دو م ایپو روز ید کردن ز  ،توانش تموم با و یمتیق هر با ببره که دهاو
 !ست فرمانده که ینام یمرتض از برمتیم یول باختمت

 
 .بود باال سرش و رفتیم راه آروم شهیهم مثل رفت، و داد تکون یسر
 یروزا نیا قشتتنگ یپا رد و خورده ترک دل و نگفته حرف یکل و موندم من

 ...تکرار هی و رفاقت هی و میزندگ
 صتتالبت پر کوه مهر پر یچشتتما حرمت به مهتاب، مونه ینم آوار ریز بار نیا

 .هام قهیدق تو دارمش کم که م یزندگ
 
 :کردم ش زمزمه و افتادم یشعر هی ادی

 نشد، دیخورش نور
 هست که مهتاب یهیسا
 

 نه، اگر یداریب فصل
 هستتتت که خواب سفتتتتر  
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 من بودن از اگر
 شده تنگ یکس یجا
 

 نشد، نوح یکشت
 !هست که سهراب ق  یقا
 
 یموالی_مسعتتتود#

**** 
 
 .یساکت یلیخ بانو_
 

 :دوختم نگاهمو مرخشین به و برگردوندم سر
 اما یاریب زبون به یخواینم و شتتتهینم که نگفته حرف یکل یعنی ستتکوت_

 .شهینم نمیا متأسفانه که ینکن فکر بهشون خوادیم دلت  یعج
 آره؟  آب اونور رهیم داره مناسی گفتیم مانیپ یراست ،یفلسف بحث تو یزد_
 .رهیم ماه دو یکی واسه اوهوم،_
 ه؟یچ قشم روزه هی سفر واسه نظرت مهتاب_
 قشم؟_
 آره_
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 ان؟یب دارن وقت بهاره و مانیپ_
 .خودت و خودم فقط_
 
 .زدم زل بهش برگشتم تعج  از پر ی چهره با
 دختر ینکن قبول یتونیم بود شتتنهادیپ هی رون،یب فتهیم االن ه؟چشتتماتیچ_

 .خوب
 .بهم نیداد انتخاب حق که یمرس_

 .ش محترمانه یول نه همون یعنی نیا_ 
 .بود نیهم گفت شهیم_
 بپرسم؟ سؤال هی تونمیم مهتاب_
 .حتما_
 کارخونه؟ اون دیبازد از بعد شد بد حالت چرا_
 
 مهندس کردن ریدرگ نکهیا به کردم فکر و دمیچستتب نیماشتت یصتتندل به شتتتریب

شه هنیگز نیآخر دیشا سه با شته به دادنش ربط وا  قرار و ستین گهید که یا گذ
 :بشه تکرار ستین

 .یمیقد یآشناها از یکی با بود رمترقبهیغ دارید هی_
 .یزیبر هم به یاونجور شده باعث و بوده آشنا برات اونقدر که آقا هی احتماال_
 .دیکن فراموشش_
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 ایدر یهوا کمی امشتت  ا،یدر میدیرستت باالخره تا روند فقط و نداد ادامه گهید
 .میعظ یاهیس نیا به بودم نکرده عادت هنوز من و بود یطوفان

 
 .تو مهمون کردم فالفل هوس بعدشم و ایدر ل  کمی میبر_
 
 مهتاب واستته نیا و یبود راحت کنارش کرد،یم نگاه بهم خندون یچشتتما با

 :بود خوب
 .من دعوت باشه_
 .نییپا بپر پس گرم دمت_
 
سه جا هی و میرفت رجلوت مقدار هی ستن وا ش شت عادت م،یکرد دایپ ن  هتب ندا

 .کنه پر رو بهت نسبت فاصله نیتر کینزد داشت دوست یول بچسبه
 
 ؟یآقامرتض_
 

 درتن به چون شمیم روبرو متعجبش نگاه با دونستمیم اما زدم صداش یسؤال
 .بدم قرارش مخاط  من ومدیم شیپ

 
 جانم؟_
 ن؟یبگ ودتونخ از کمی شهیم سالمت، جونتون_
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 !کرد لبام مهمون رو خنده بار نیا که مهندس، ی باالرفته یابروها بازم و
 
شکوک گمیم مهتاب_  نیا به یافتاد که یخورد یزیچ من اومدن قبل! ایزنیم م

 حال؟
 چوقتیه که روبروم اضتتطراب پر ی نهیحجم به زدم زل و دادم تکون یستتر
 !غم و دلشوره منبع من یبرا و دبو آرامش مأمن نجایا اون یبرا چرا دمینفهم

 
 دنیکش سرک به آوردم رو فکرا، و حرفا یسر هی از فرار یبرا اما نخوردم یزیچ_
 .شما یشخص یایدن تو
 ؟یبدون یخوایم یچ_

 نیا به مییفرما فیتشر و اومدن زحمت خودت  مثل همه، مثل منم ی گذشته
 .دنیکش دوش به بابا و مامان رو ایدن
 

 !کالمش نیریش طنز هب نخندم نتونستم
 
 .حس تو رفتم تازه! گهید نخند ،یروان ی دختره کوفت_
 .نیبد ادامه شما د،یببخش_
 ییجاها هی م یزدیم برادر و خواهر ی کله و سر تو و شدم بزرگ گه،ید یچیه_

 چرخه، ینم پاشتتنه هی رو شتتهیهم یزندگ بدن ادی بهم که کردنیم یتالف اونا
 ...خوردم شتریب شدم تر گبزر چقدر هر که! یخورد یبزن
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 :گرفت فاصله شوخ مهین حالت اون از و شد تر سخت ش چهره

 خلع کجا و یک گرفتم ادی شتتدم، ضتتربه ضتتد که وارید و در از خوردم اونقدر_
 !یجنگ تانک یک و باشم سالح

تا هی گرفتم ادی ته ادی یبچگ همون از که منم. یخوریم نزده  ییوق  ودمب نگرف
 ملهح بهم بودن  بره طمع به که بپوشتتم لباستتشتتو کردم یستتع یول باشتتم گرگ
 .نکنن

 
 و زانوهام رو گذاشتتتم ستتر باال  آوردم و کردم جمع پاهامو منم کرد، ستتکوت

 .دادمیم گوش رفتیم و ومدیم که موج هر یصدا به فقط
 :گرفت دست رو کالمش رشته دوباره که گرفت یانرژ مقدار هی انگار

. امه لحظه تو بذاره پا تو، جنس از یکی شتهوقت کردم احستاس و شتدم بزرگ_
 تمخواسیم. داشتم دوست که یهمون شد ش جهینت رفتم، جلو و کردم انتخاب

 ندسمه کارم، به دمیچسب و بودم خوش. رفت میشد عاشق رم،یبگ و بدم عشق
 .بودم یالملل نیب بزرگ شرکت هی
 و هیوحر هر با شتتته،یم خالصتتته نفر هی وجود تو شتتبت و روز یوقت یدونیم

 .رسونهیم جنون به رو تو داشتنش شتریب واسه حرصت  یباش داشته که یعواطف
 ...رفتنش به بودنش، راه مهین قیرف به إال کردمیم فکر یزیچ هر به
 ...نبود یمرتض دهن ی لقمه و دل سهم اولشم از اون که دمیفهم رید
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سه دیشا که بزنه حرف یزیچ از کردم وادارش که شدم ش شرمنده چقدر  وا
 :کردن یزندگ یبرا کرده انتخاب رو دور مسافت نیا همون، از فرار

 .خوامیم معذرت_
 
 :کرد نگام جیگ و اومد در بود شده غرقش که یفکر از
 بابت؟_
 حرف هاتون ممنوعه از کردم وادار رو شتتما خودم، دل یخودخواه خاطر به_

 .نیبزن
بک_ ظهمو یکنینم قضتتتاوت زنم،یم حرف تو با یوقت شتتمیم ستت  یکنینم ع

 یکوب ینم ستترم تو و یکنینم چوب ،یبند ینم م نداشتتته شیر به حتینصتت
 .خوبه باشه، اگرم ه؟یخودخواه کجاش اشتباهاتمو،

 مهمون فالفل ضتترر  و جهنم پاشتتو فهیرد باهات حالم یکن باور نکهیا واستته
 .زدم حرف که بس کردم کف! خودم

 
 ثلم ها ناگفته از پر و بونمهر و یداشتتن دوستت آدم هی:دلم تو کردم قضتاوتش

 ...خودم
 
فل، خوردن با که رفتم همراش و باره و بدم قورت بغضتتتامو فکرامو فال  دو

 ...!بخندم
**** 

 



wWw.Roman4u.iR  280 

 

 تون؟ برگشتن و رفتن کشهیم طول چقدر نگفت دکتر اسمنی_
 
 :نشست تخت یرو کنارم اومد و خدا امان به کرد ول فشویک
 ااونج دیبا چقدر نکهیا. کنن تشتتراک ییکایامر شتترکت اون با خوانیم نه،_

 .شهیم نگت براتون دلم نرفته.شهیم بسته که یقرارداد به داره یبستگ میبمون
 

 :گرفتمش م*ل*غ*ب تو نرم
 تخرج احتماال. یباش خودت مواظ  اونجا شه،یم تنگ شتریب ما دل زمیعز_
 .خوابهینم نتتینب تا ش  هر بهاره چون باال، رهیم
 تا بود هدیند آب که مارمولک اون تا شتتدیم باورم شتتتریب ،یگفتیم خودتو باز_

 .جونش مانیپ اون به فروختیم رو تو و من زودتر وگرنه حاال 
 .شنینم تکرار قشنگشه، یروزا نیهم به ینامزد حال_
 مدهاو درکش ستتط  بخواد  دلم من دیشتتا کنهینم فکر م لحظه هی واال، بترکه_
 !فقر خط ریز
 یشتتتد مهتاب زونهیآو و منه درک ستتر رتیگ که خوادیم دلت یچ باز تو_

 ن؟یریخودش
 

شتم ست ی بهاره شکار ی افهیق به برگ ستیم شدم، خیم زده کمر به د  از مدون
 .زهینر اشکش که رهیگیم دهیناد رو اسمنی رفتن یبدخلق با داره االن
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ستمو یکی نیا و دادم تکون یسر صله تنم از اومدنش یبرا د  اخمش. دادم فا
 ...خوبه بودنشون چقدر.م*ل*غ*ب و تخت رو دیپر و دهش باز شین شد

 
 ...جونم یمهتاب گمیم_
 

 ارهپ یتومن پنجاه مثل بهاره قول به استتمنی که بود نکرده شتتروع حرفشتتو هنوز
 :دیپر وسط

 یتونینم زدنت، صدا نیا با فتهیم یمهتاب المپ ادی آدم! جون یمهتاب و زهرمار_
 !؟ینبز صدا شدن لوس و اطوار و ادا بدون

 
سه تا دو نیا نکهیا مثل ر،ینخ شدن رو وا ست ن شون د ش دل ست رو از ریشم  ن ب

 :بدم بهشون یمهتاب یگوشمال هی دیبا
 مرض کدوم به قایدق االن نیدار دوستتت رو گهیهمد نهمهیا که شتتما ها بچه_

 ن؟یپریم هم به نیدار که نیشد مبتال
 اومده؟ آدم یقحط مگه باشم؟ داشته دوس نویا من_
 !خانوم بهاره نباشه تنت به سر خوامیم!من؟ تم مرده کشته یکرد فکر_
 

 :حالشون به بخورم افسوس تونستمیم فقط
سه شهینم تنگ دلت بهاره_ سمن؟ی وا  غر بعد ،ینینب ماه چند دیشا خواهرتو ا
 ؟یطفل مانیپ ای یزنیم من جون به
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 ستتاکت که استتمنی طرف چرخوندم صتتورتمو بود، دلش قلقلک اول تازه نیا
 :بود شده

 لتد بره، اعصابت رو زدنش غر یصدا با که نباشه یا بهاره صب  روز هر اگه_
 دنش؟ید و بودن واسه کشهینم پر
 

 که یاسمنی ی چهره به زد زل و رونیب اومد م*ل*غ*ب از مکث،آروم هی با بهاره
شونو لحظه تموم و بودن شده بزرگ خواهرانه هم با یبچگ از  کرده هم خرج ها

 .بودن
 
 :شد بلند و دیلرز اشلب
سه دلم خ _  رفح مانمیپ با صب  از خاطرش به و شهیم تنگ شعوریب نیا وا

سته اونوقت نزدم  ش  رو کنهیم پهن و شوره یم منو یگ*ن*ا*ه*ا و تو دل ور ن
 !طناب

 .یریگیم افهیق واسم بزنم حرف باهات صب  از خوامیم یه بود، حقت_
 

 :شدنشون یخال واسه بود یکاف اندازه نیهم هم، ل*غ*ب تو رفتن
 .انجیا ادیب شام بگو بدبخت، مانیپ با ریبگ تماس هی برو ایب بهاره_
صال صب  از شه،ینم روم_ سا جواب ا شویپ و تما ش کاره هی االن. ندادم اما  مپا

 نیریش واست خودمو ایب پاشو و خوبم حاال یول سرم، به بود زده صب  بگم برم
 !کنم؟
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 الطف اومد یوقت یول رمیگیم تماس خودم.تو دستتت از اوف بهت؟ بگم یچ_
 و بپوش کیشتت لباس هی برو بدو ،یرینگ خودت به رو ها مرده مهتاب ی افهیق

 .کن یعذرخواه میرمستقیغ و رونیب دور هی برو باهاش شام از بعد
 اون یتو شتتهیم خالصتته مشتتکالتم همه دیکل که مهتاب بگردم دورت یاله_

 .مونتیپ و پر مغز
 

 شهیهم اری و مانیپ کنم دعوت رفتم و کردم نثارش یا وونهیزدم،د یا خنده تک
 .رو مهندس همراهش 

**** 
  ش هی شد همه یاسمن،برای رفتن قبل ش  که کردم مهمونشون یسبز قورمه
 .خاطره و خنده از پر و خوب

 شتتد و اومد در الکش از بهاره یاداها وجود با یول بود گرفته اولش که مانیپ
 حواستتش و کردیم فکر رفتنش به کمتر استتمنمی یشتتگیهم خندون آدم همون

 .میش سرگرم بود آورده خودش با مهندس که بود شده یلمیف و کورن پاپ پرت
 نبر خواستتتنیبره م همراهشتتون استتمنی کرد مجبور رفتن،بهاره رونیب وقت
 .نعمت یبستن

صرارشون ستمیشدم م موندگار خونه تو من و دینرس ییجا به ا  شتبرگ تا خوا
ضع به یسامون و سر ونش ساب که بدم خونه و سم. بود شده داغون یح  مهند
 یهمراه بر یمبن تشتتویرضتتا عدم و بزنه مانویپ مخ تونستتت طور چه دونمینم

 .موند اون و رفتن همه.کنه اعالم کردنشون
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 .من با یآبکش تو، با زدن کف مهتاب_
 .رمایم هوهق براتون دینیبش نیبر شما ام،یم بر پسش از خودم یول یمرس_
 !فهیضع هباش سرت رو زور دیبا حتما. نمیبب اونور برو تعارف، فاز تو رفت باز_
 م؟ فهیضع بله؟من_
 آقا؟ کو چادرم عالم  خاک اوا م، فهیضع من حساب نیا با پس_
 

 .برد باال مو خنده یصدا چادر، با بلند قد مرد نیا تصور
 
 چاقچور چادر برم دیبا یجد یجد و یدار نظر بهم نکنه اومد؟ خوشت هیچ_

 !کنم؟
 
 دل ته از و آشپزخونه کف نشستم یکف یدستا همون با نخندم، نتونستم که یوا

 .دمیخند
شم ست و نکیس ی لبه به زد شو هیتک بود، گرفته ش خنده خود  بهم نهیس به د

 خنده،تصتتور از شتتدم منفجر دوباره و انداختم بهش نگاه هی.بود دوخته چشتتم
 دهنم و صورت یجلو دستامو شد باعث باشم داشته نظر ندهگ مرد نیا به نکهیا

 .رمیبگ دنمویخند شتریب یجلو دیشا که رمیبگ
 
 !دختر ینپوک_
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ش قیعم نفس بار سه دو سام به و دمیک ستمیم دادم، منظم تمیر هی نف  لندب خوا
ست دوپا یرو زودتر اون که شم ش شتاش سر با و ن  و ینیب نوک یرو کف انگ
 .ومدینم در کرد،صدام پاک رو لبم کنار

ش عق  زودتر خودش شت و دیک شو من به پ ش با سر  گرم یکف یظرفا یآبک
 یجد خواستتتتینم دلم که رو یزیچ اون رمیبگ دهیناد کردم یستتع کرد،

 .رمشیبگ
 
 ستتطل تو غذاشتتونو مونده ته میدار ما و کننیم کوفت یبستتتن دارن االن اونا_

 .میساب یم ظرفاشونو و میکنیم یخال
 

 :نخندم دوباره که گرفتم گاز لبمو و نییپا رفتمگ سرمو
 انهقهرمان میتصم و اقدام کی یط خودتون ن،یبر همراشون خواستنیم که اونا_
 .نیداد  یترج رفتن به موندنو اشتباه  یول
 

 :نداختا یحرص پر نگاه مین قرمز درشت گل بند شیپ اون با من به و برگشت
ستت، کمک موندم_  نکیس یپا و ختنیر عرق ساعت سه جواب نهیا حاال د
 !ستادنم؟یا خیس
 
 :داد ادامه و شیشونیپ یرو کوبوند دست کف با

 !؟یشون یم کجا رو ما یشونیپ_ 
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 رمس کجا من کرده،یم قسمت بخت و شانس داشته خدا که اونجا ستین معلوم
 !زحمتم مزد نهیا االن که بوده گرم

 
 :گفتم و زدم یشخندین

 ن؟یبود کجا دونم یم من_
 

 ای دارم ارفر یفضا نمیبب کردم یسنج تیموقع اول کرد، نگام کنجکاو و یسؤال
 :کردم نگاه بهش برگشتم بعد نه 

 !نیکردیم فیتعر جوک ملت واسه و یکنج هی نیبود نشسته_
 

 :میش چشم تو چشم که کرد خم سرشو کتر،ینزد اومد و انداخت باال ابرو
 کردم؟یم فیتعر جوک که_
 

 نکنه ریگ پام بود حواستتم.رفتم عق  قدم هی و دادم تکون شحرف دییتأ به یستتر
 .سرم پشت انداختم ینگاه مین و زیم ی هیپا به
 کج خواب اتاق سمت راهمو و شدم رها کمون از ریت مثل که طرفم اومد قدم هی

شت.کردم س زودتر من یول دییدو سرم پ شت و انداختم اولو قفل و دمیر  رد پ
 .کردم ول مو شده حبس نفس و خوردم سر

 
 .رونیب بذار اتاق اون از پاتو یدار جرأت مهتاب_



 287 پروا یسکوت ب

شو_ شم مقدار هی بهتره یول دارم که جرأت  قهوه هم با امیم بعدش بخوابه تون خ
 .میبزن گپ دوستانه و میبخور

 قدم زحمت خودت به فقط تو دا،یناپ ستترش اون بدم نشتتونت یزدن گپ هی_
 !من با ش هیبق بده  کردن رنجه

 
ش  زد،یم صدام دراز زبون و پررو ی دختره که ومدیم دنشز غر یصدا  هی ام

 دهیکشتت ستترک دلم صتتندوق از یمیقد ی خورده خاک مهتاب اون از گوشتته
 انگشتت ستتر با رو ایدن که شتتادم و شتتوخ دختر همون هنوزم بود رفته ادمیبود 

 ...بود ساده و صاف دل هی شییدارا همه و چرخوندیم
ش وارید و دل صندوق به زدن قفل سهوا نبود یکم زمان سال چهار  نیب دنیک
 !یزنینم دم و خورتتیم تو از یچ نفهمه یکس که رونتیب و درون

 ودمب داده ادی خودم به بپرن، الکل مثل مغزم از فکرا نیا که دادم تکون ستترمو
ندگ امروزمو ثل و کنم یز تک م  بهش کردن فکر که یروزید به نچستتبم بخ

 .نداره فردام حال به یسود
 خارج وقت نظرم به و ومدینم مهندس یصتتدا گهید در، به چستتبوندم گوش
 .بود دهیرس گاهیمخف از شدن
 آروم دیما به و دمیکش یراحت نفس. نبودش دم،یکش سر و کردم باز اتاقو در آروم

شپزخونه کف کیسرام به پام هنوز هال، تو دمیپر شدنش س آ  از هک بود دهینر
 !نفر هی آغوش تو رفتم پشت

 
 .زهنو یبشناس رو یمرتض مونده! خانوم زرنگ یبر در یتونینم من دست از_
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 اهنگ زیم به فقط حرکت یب و بودم شتتده الل رستتما که بود یقو شتتوک اونقدر
 .کردمیم

 و ستادفر رونیب صدا با نفسشو کرده، یرو ادهیز شد متوجه خودش کنمیم فکر
 .گرفت اصلهف ازم و برداشت شکمم و کمر دور از دستاشو ی حلقه آروم

 
 :مونیپش و بود کالفه صداش

 .کردم کارو نیا چرا دمینفهم.واقعا رفت در دستم از یکی نیا د،یببخش_
 

 چشتتماشتتو و یصتتندل یرو کرد ولو خودشتتو و صتتورتش یرو دیکشتت دستتت
ست ستینم و دمیچرخیم خودم دور سرگردون و دادم یتکون هی خودم به.ب  مدون

 .بدم انجام یکار چه و بگم یچ دیبا
 داده تاوان و نبودم مقدس میمر هامو، رفته دستتتت از دادیم قلقلک حس نیا

 .من واسه بمونه عذابش و شه تکرار دادمینم اجازه گهید بودم 
 لمث در شدن باز و دیکل چرخش یصدا که ارمیب زبون به یچ بودم مردد هنوز

 .ها بچه شوازیپ رفتم یبیعج یزدگ ذوق با د یتاب دلم به نور هی
 
 یبستتتن شتتمام یبرا گذشتتت، خوش یلیخ یخال جات جونم مهتاب ستتالم_

 .میآورد میگرفت
 .یدار دوست که یهمون واست، دمیخر یچ نیبب ایب ؟یموند کجا داداش_
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 و رستت از یکالفگ شتتد، دایپ آشتتپزخونه تو از مهندس ی کله و ستتر وقفه، هی با
 :لباش به بود چسبونده لبخند اما دیباریم صورتش

ستت_  یجا جونت نوش. ندارم لیم ادیز بود نیسنگ شام یول ش،دادا طال د
 .بخور من

 
سط نیا یزیچ هی شدن متوجه همه انگار ست و شتم ست،ین در  ظرف و برگ
 :آشپزخونه طرف به افتادم راه و گرفتم بهاره از رو یبستن

 نیاین خوردنه، یبستتتن و دستتر وقت االن نیدیروب نیدیستتتاب یکل مهندس_
 .دمیم بشویترت ییتنها

 
شق با و نکردم یتوجه هیبق واکنش به ستم قا ش شت ن  که بود نییپا سرم ز،یم پ

 :سرم پشت کردم احساس حضورشو
 .کنمیم کوفتت بخورم و نمیبش کنارت امیب نمیا دختر، کردم خراب شبتو_
 یوقت نذاشت تنهام دست و کرد کمک بهم خوب دوست هی بود، یخوب ش _

 ته؟درس. میاریب در هم با رو یبستن ته و کنارم نهیبش حقشه پس.رفتن همه
 ...ببخش. کنهیم رو ها ممنوعه نیا یهوا دلم وقتا یگاه تم، شرمنده_

**** 
 
 اب بهاره شتته،یم شتتروع داره ترم امتحانات و گذرهیم استتمنی رفتن از هفته هی

شغول شرکت هی یتو باألخره مانیپ سفارش  هربعدازظ سه تا و شد کار به م
 .گذرونمیم تنها وقتمو شتریب و شده متمو کالسام اونجاست 
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صله هی ش  اون از بعد  باعث بودنم خوامینم مهندس، و خودم نیب انداختم فا
 طبع به اما کرده محروم ازشتتون خودشتتو که بخوره رو ییزایچ حستترت شتته

 .داره ازین بهشون
ساس بار چند ش هی کردم اح شغول نیما  شنگرفتم یجد یول کردنمه  یتعق م
 .بترسم بخوام که ندارم یدرکشتگپ یکس با چون

 .برم دنشونید گذاشتم قرار عصر شده، تنگ قمیشقا یبرا دلم
 عالمت که بودم یگالر ریتصتتاو نیب زدن چرخ مشتتغول و بود دستتتم یگوشتت

 :کردم بازش بست، نقش صفحه یباال امکیپ
 یکرد محروم خودت دنید از و ینیبینم رو ما ؟یچطور ده،یرم غزال ستتالم_

 ؟یالخوشح االن
 
 مکن تکرار خوامینم دونستتتیخودشتته؟نم خاطر به کارم نیا واقعا دونستتتینم
 .نداره یسرانجام که رو یزیچ
 
 که بوده نشتتدن مزاحم نگرفتن، خبر از غرض.خوبم ممنونم مهندس، ستتالم_

 ن؟یخوب.داره ریتوف ماجرا اصل با شما ریتفس
 ؟یمخمل شون پشت ایدرازه؟ گوشام_

 نهک جور و جمع خودشو تونهینم که باشم یمرد هی من ذهنت یتو نکهیا تصور
 .رهیگیم نافرم س،حالمو*و*ه به دهیم دل و
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 و هوا جام شتت  هر که شتتهینم لیدل گذشتتت،اما تنها میزندگ ستتال چند نیا
 !بخورم تختمو بودن یخال افسوس و بکشم سر س*و*ه

صم یروز دیشا  ندم دامها یزندگ سبک نیهم به غمبرواریپ گهید که رمیبگ میت
 اگه! تهکثاف و لجن تو رفتن واسه من زیدستاو نیآخر تو احساس از استفاده یول
 .کن عوض فکرتو اما ستین یحرف یبمون دور یخوایم

 یکنیم یکار هی یده،گاهیم پرورش ستترش یتو یطومار نیهمچ دونستتتمینم
شه خرابتر ابرو شم یکور به یول ن  و نم تیحکا شده نیا شه یم ختم طرف چ

 !یمرتض آقا گرفتن جهینت و فکرم
 
 شونو؟یا نیدیند یاتفاق شما کنن، جور نیماش برام دادن قول ایبعض_
 
 :ادیب در یگوش یصدا دوباره تا افتاد کوتاه ی فاصله هی

 وقت بهت، بندازمش بعد شم مطمئن ازش اول خواستمیم اما دمید نیماش هی_
 .شینیبب ببرم بگو یداشت

 .دارم قرار هم کوچولو قیشقا با البته کارم،یب امروز_
 تونو دخمل میتونیم.دمیم خبرشتتو طرف، با کنم هماهنگ بذار نداره یمورد_
 م؟یمحروم اونم از ای مینیبب
 لیلد وقتا یبعض. نیستین محروم یچیه از من، کردن یدور ی واسطه به شما_

 شتتما، اب خبرش پس. میکنیم فکر که نباشتته یزیچ اون تونهیم کارامون پشتتت
 .یمرس

 ؟یوندخ یشناس نیزم یمطمئن اصال ایتو؟ یدار یقرابت بزرگ ی فالسفه با_
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 .نمتیبیم
 

 احوال و کردم گرم رستتهیم بهاره که عصتتر واستته کیک کردن درستتت به ستترمو
 شتتشیپ برم ترم دو نیب ی فورجه کنهیم یروزشتتمار داره دم،یپرستت رو مامان
 .بمونم

**** 
 ؟یاینم یمطمئن شما رفتم، من جان بهاره_
شنیم یگاریب ازم روز هر یچ مثل برم، بونتقر نه_  اد،یب در صدام امیم تا و ک
 سر روب و شو خفه یعنی! باشن دیبا ریناپذ یخستگ مهندس جناب خانوم گهیم

 !عنتر کهیکارت،مرت
 .رونیب رمیم مانیپ با ش 

 .فعال رفتم، من.یبخور خچالهی تو کیک بخواب، زمیعز باشه_
 مهندس که آستتانستتور تو دمیپر کردم،  مرت چادرمو و دمیپوشتت کفش عیستتر

 .نمونه أالف شتریب
 
 .سالم_
 !دمتیند هفته هی یدیکش یقد چه ماشاءالله سالم_
 .مینداشت متلک_
 ش هیبق میبر نیبشتت.شتته خنک دله نیا کمی دیبا خانوما، خانوم اولشتته هنوز_

 .ریمس تو بمونه
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 بار هکیت از یخبر دشیتهد برخالف.شدم سوار و پروندم یا کنه ریبخ خدا هی
 و نزد یحرف گهید داد نیماشتت مورد در مختصتتر حاتیتوضتت هی و نبود کردن من
 .کردم استفاده آرامش نیا از منم
 سیخ ستترتاپا خواستتتیم دلم ته یعنی بودم، اوردهین چتر من و بود یبارون هوا

 دلم از شتتدن خورده بارون و سیخ لذت یطیشتترا چیه تحت بارون  ریز شتتم
 .دیپر ینم

 .رهیمب دلم تو بودم نذاشته چوقتیه که بود یزیچ تنها بارون، با یباز هخاطر
 
شده تندتر تا اد،یم نم نم بارون مهتاب_ شد یخال سیخ و ن  بنگاه میبر بدو مین

 .ابونیخ اونطرف
 .ستین یمشکل میبرس زدنم قدم با حاال_
 

 :برگشت حرفم با که بود در ی رهیدستگ به دستش
 ؟ییحرفا نیا و بارون عشق که نگو_
 !بارون دنید واسه دارم یادوار جنون یول ستین که عشقم_
 

 !رورپ جنون خانوم میبر ایب گفت و داد تکون افسوس به سر و زد یا خنده تک
**** 

 ش؟یدیپسند_
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 که یکیمتال یمشک به دوختم چشم برگشتم دوباره و دادم تکون یسر یشاد با
 نور از پر ست،پشتشین غم رنگ یمشک نظرم به.بود من یآرزو سقف شهیهم

 .رنگه و
 االن یول بزن زل بهش صتتب  تا شتت  نیبشتت فرصتتت ستتر بعدا جان مهتاب_
شهیم و فروخته بهمون طال شمش ونیکام هی کنهیم فکر برنگرد،طرف نهمهیا  ک

 باعث ت دهش باز شین نکهیا نه ادیب دستش کار طرف ایب افهیق ذره هی مت یق رو
 .کنه دراز زبون شه
 

 :ابروهام نیب نشوندم یفیظر اخم و شد معج لبخندم
 ده؟یم جواب ا؟یآ خوبه_
 

 :خورد شو خنده و انداخت ینگاه مین مهندس
 !نه؟ ینکرد اخم تیزندگ تو حاال تا دشمنات، سر تو بالت و درد_
 

 .گرفتم نظر ریز رو بنگاه صاح  یرچشمیز و انداختم باال سر نامحسوس
 
 !یرینگ اشتباه کردن اخم با شدنو ملوس که بذارم یآموزش جلسه واست دیبا_
 افه؟یق نیا با شدم لوس االن_
 .مجنون ی خورده بارون موش هی یشد_

**** 
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 ام؟یب گرفتنش لیتحو یبرا دیبا یک_
 م؟یبر کجا االن خ  شه،یم فیرد کاراش روزه سه دو نیهم عجول خانوم_
 .منتظرن زیعز و قیشقا_
 ن؟یبر نیخوایم کجا بارون نیا تو_
 .داره کسالت کمی زیعز خونه، دنشونید برم بود ارقر_
 .دنبالت امیب بگو شد تموم کارت رسونمت،یم پس_
 .نهیبب دوستشو نشه ناراحت نظرم به قمیشقا ن؟ینیبب رو زیعز نیندار دوست_
 

 :زدم دلشو حرف فهموند بهم لباش یرو محو لبخند که کردیم نگاه بهم
 ادتیع میرب بعد میریبگ وهیآبم اکتپ تا چند میبر اول پس پرستتش؟ و یکین_

 .یفسقل قیرف دنید و ضیمر
 
 کنه، دایپ خوادیم که یزیچ اون تا کردیم نگاه رو ها قفستته تک تک حوصتتله با

 .کردمیم نگاش و بودم ستادهیا گوشه هی منم
 دستتتم از دمویخر ستتتیل و نذاشتتت که بدم انجام خواستتتمیم دیخر یستتر هی

 .دیکش زحمتشو و دیقاپ
 
 !بهم یند کمک وقت هی نشد؟ تموم کردنت نگاه بانو_
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 قدم مین که د،یخر یها سهیک از تا دو گرفتن یبرا انداختم دست و جلوتر رفتم
 :دیکش هم تو ابرو یشینما و رفت عق 

ست شدن معبر سد یجا به_ ست سمت  یج تو کن د  موتیر و شلوارم را
 سیخ هک نیماشت تو نیبشت ام یب من که بزن صتندوقو برو زود ار یب در نویماشت

 .ینش
 
 چه من.نده قرار شتتده انجام عمل تو منو دیشتتا که زدم، زل بهش یچارگیب با

 !دهیپوش که یتنگ شلوار نیا  یج تو کنم دست یجور
 
 .گهید بردار افتاد، دستام!مهتاب؟ یشد یدرمیتاکس_
 

  مهندس  یج به دنشیرس تا کردمیم خدا خدا باال، بردم مو شده مشت دست
 .نبود یخبر یول نشه که فتهیب یاتفاق ای ادیب زلهزل هی

 .بردارم رو چیسوئ بتونم تر راحت که رفتم کترینزد همزمان
 
 که نداره یخاصتت ی زائده چیه پام بغل ستتت،ین که ممنوعه منطقه جان دختر_

 !دهیپر رنگت
 

 خوب یکس هر با و جا همه کردن یشوخ فهمهینم شد، بلند سرم و مغز از دود
 !رو؟ هفته هی نیا یخبر یب کنهیم یتالف داره ای ستین
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 و رفتم نویماش تا فروشگاه ریمس عیسر برداشتم چویسوئ بهش، کردن نگاه بدون
 .نشستم زود صندوق  زدن با
 دستتت با و بود شتتده سیخ موهاش نشتتستتت یوقت یول ادیب دیکشتت طول کمی
 .شد کم شون یسیخ از کمی شون  نیب دیکشیم
 
 .گرفته شیشوخ آسمون ون،ریب میزد ما که حاال_
 

 نگاه نیماشتت یجلو ی شتتهیشتت یرو نشتتستتته بارون دونه هر به و ندادم یجواب
 .گرفتیم قوت دهنم تو شتریب یرو ادهیپ س*و*ه و نداختمیم
 
 تلنیستتتا و ختهیر هم به ماتتیتنظ میکرد یخبط چه باز مهتاب؟ ییکجا_

 ؟یشد
 به کردمیم فکر و زدمیم قدم خواستتتتیم دلم االن بارون، محو یول نجامیهم_
 !بهم زنهیم چشمک داره بدجور که نعمت نیا

 یول بودم خدمتت در دربست یکردیم گهید یزیچ هی هوس دختر، تو از امان_
شویشرا نه تم  شرمنده رو مورد هی نیا شو نه و میدار ط  امش ادت،یع میریم.وقت

 .میش تلپ ستین قرار که
 و کرد کرف بارون به شهیم بعدم. میرب بره، فرستهینم شام بدون مهمونشو زیعز_
 .پوشوند عمل ی جامه شدن سیخ به
 فقط ستتوزوندن شیآت کننیم فکر مهتاب،همه خودت واستته یوروجک پا هی_

 !ست بهاره هنر
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 .طنتیش تو دیرسینم پام گرد به بهاره یروز هی_
 !طنتیش از یبرداشت دست که مثال؟ یشد بزرگ االن_
 .نبود خودم تدس رشیمس ریس... کردن بزرگم_
 

 .دکر ساکتش سردم و فروغ یب ی چهره یول بزنه یحرف خواست و برگشت
**** 

 ه؟یک_
 جون؟ زیعز یخواینم ناخونده مهمون_
 

 یتو شد قاب ش دهیپر رنگ و مهربون ی چهره و کرد باز رو در یال آروم زیعز
 .چشمام

 سیخ رشتیب تا تو ایب یاومد خوش مادر، چشامه تخم رو جات دخترکم سالم_
 .ینشد

 .آوردم مهمون خودم با ز،یعز سالم_
 .نیایب زود خداست  یحب مهمون چشام، رو قدمش_
 

 با و کرد یگرم یاحوالپرستت زیعز با و گرفت قرار ستترم کنار قایدق مهندس ستتر
 .تو رفت دیخر یها سهیک

 نگاه یتو خورد، همرام مهمون به چشمش یوقت شناخت ینم پا از سر قیشقا
 .دمید انهپرو یکل نازش
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شه پدرت سخته شه مرده اوردوز و قیتزر با ابونیخ گو  هرم تموم با مادرت و با
 ...گرفتنت ل*غ*ب واسه باشه نمونده ایدن به عمرش شیمادر

 تموم وت شتتدیم منعکس لبخندش ینیریشتت ،یکردیم نگاه میمر عکس به یوقت
ست و کیکوچ ی چهره شتن دو سیم نیا از من و قیشقا یدا  نهات اگه که دمیتر
 ستترش عاطفه قانون، یوقت کنم یمادر واستتش بازم یبودم چطور تنها و شتتد

 .شهینم
 
 .شماست با خانوم قیشقا جان مهتاب_
 
 هنگا قیشتتقا ی شتتده دراز یدستتتا و مهندس یستتؤال ی چهره به برگشتتتم جیگ

 .کردم
 
 کو؟ شکالتم جون مهتاب_
 

سان مغزم ست و شد یبروزر شق فم،یک تو کردم د  و ودب ییائوکاک شکالت عا
 :خوردیم خودم یهمپا

 زم؟یعز باشه ینخور ادیز فقط خانوم، خدمت_
 

 :ش شونه هی یرو کرد کج سرشو
 بدم؟ عمو به_
 م؟یستین دوست هم با ما مگه ؟یبد یخوایم یک به یند من به بابا، یا_
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 .رمیبگ اجازه اول شهیهم دیبا گفته جون مهتاب یول میهست_
 .نداره رادیا زمیعز بده_
 
 :زد ل  گوشم کنار و نییپا آورد سرشو هندسم
 !منو کشته ت جذبه ا،یبش یمامان چه_
 

 ل*غ*ب یتو خودتو ی بچه یوقت که ییاونا از خواست،یم قیعم لبخند هی دلم
 هنهمیا و خوردن  یستت هی صتتورتت  طرح به زنهیم نقش لیدل یب و یگرفت

 !حسرت؟
 ...داشتنشن از میکشیم درد حاال و دیتبع به میدیرس نخورده

 :نمونه جواب یب مهندس که خوردن تکون لبام زور به
 .منه رممکنیغ و ممکن یها خواسته تموم جبران قیشقا_
 ؟!یباش مادر یخواینم خودت یعنی_
 
 هک یزن هر یها داشته شد آرزو برام سنگالخ، از شد پر رشیمس اما خواستمیم

نه و یزنانگ لک گوش کردیم کر هاش مادرا  قدم هر تاوان و انجبر به...رو ف
 !گرفتم خودم از تر خودمو اشتباه ریمس به رو اشتباه

 
 !نه_
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 :دیرس مهتاب دل داد به زیعز که داشت زدن حرف ی ادامه به لیتما مهندس
 یها فروشتتگاه کل میندار یخرج که نفر دو ما ،یدیکشتت زحمت چرا مادر_

 .برامون یآورد یزد بار رو شهر
 دیخر مکی گفتم ستتتمین یا هفته دو هی امتحانات از بعد چون نداره، قابلتونو_

 .ردنک شون هیته کردن لطف و بودن من از زرنگتر مهندس بار نیا البته که کنم
ص طفل نیا دل که بشته بتینصت ایدن دو یخوشت همه مادر، ینیبب ریخ_  وممع

 .تون محبت به شهیم خوش
 

 ریز به ستتر و دآور زبون به یبود م فهیوظ و داد تکون مهر به یستتر مهندس
 .انداخت

 
سه دونمینم صداق درخته خود از کرم ای بود یتالف وا  ل  آروم که شد حالم م
 :انداختن کهیت به کردم باز هم از
 !مهندس نیبکش خجالت نمینب_
 
 :طرفم به چرخوند سرشو و گرفت دندون به ل  اما شد باز ششین

 !پررو بچه مونه یم ادمی یول ستین تیدراز زبون به دادن جواب یجا االن_
 تون ذهن تو نویا امتیق تا شتتما حاال شتتد، حاصتتل کارم لذت که نهیا مهم_

 !دیکن (Bold)بلد
 !تخس_
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 براش بلندشتتو و یمشتتک یموها ادیب زدم صتتدا قویشتتقا و گرفت عمق لبخندم
 یجلو کشتتوندش دستتت هی با مهندس نه،یبشتت من یجلو اومد که نیهم.ببافم

 :خودش یپا
 .بافمیم خودم ،یستین نکارهیا تو_
 ن؟یکنینم رو و نیدار هنرا نیا از_
ستم دم واال_ شتم هر از وإال کنم خرج هنر بخوام که دمیند مو د  حداقلش انگ
 !زهیریم هنر ییتا ده
 

ست زش،یم ی نهییآ یجلو رفت ذوق با قیشقا شیم د  سیگ یموها یرو دیک
 .کردیم آب منو دل و دیخندیم ینخود و ش شده

ساب آبگوشت هی زیعز صوال نکهیا با مهندس و کرد مهمونمون یح ص ا  تیشخ
 .خورد یشتریب یاشتها با رو غذا نیا اما داشت یخوراک خوش

 ینگر شتبمو بهم گردن شتال هی دادن با زیعز که میشت بلند کم کم میخواستتیم
 :کرد

جایا بافتم،یم یکی پستترمم یبرا وگرنه دارم مهمون دونستتتمینم_  اهو که ن
 نیهم رزنیپ منه از. شتهیم الزمتون نیبر که تهرون یول شتهینم سترد چوقتیه

 .پسرم نیا نوبت بعد ی دفعه شاءالله ان ومد،یبرم
 .کنمیم استفاده ازش اونجا حتما ز،یعز قشنگه یلیخ_
 .دیکنیم شرمنده زخانوم،یعز ممنونم_
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  جان زیعز باش خودت مواظ  شمام. برد خوابش که قیشقا م،یبر گهید ما_
 .زنمیم سر بهتون امیم حتما برگردم که تفرص نیاول منم

 .دارم دوست ممیمر قد ق یشقا جون به جان، مهتاب کنه حفظت خدا_
 

 رنو پر شیمهربون با امشتتبم که کردم مهمونش آبدار ماچ هی و کردمش ل*غ*ب
 .لبخند و شد

**** 
 باشه؟ یا گهید خانوم،فرمون شد کوک فتیک امش _
 
 :نشستم هندسم به رو و کج یشاد همون حفظ با
 .شد یط یعال شما لطف به بود، العاده فوق من یبرا_
 بارونش جان، دختر کرده دلت مهمون رو یشتتاد خدا که خودته یمهربون از_

 خونه یفرستتتادیم دهیکشتت آب موش و سیخ رو ما آخرش وگرنه اومد بند که
 .مون

 .یبعد یها فرصت شاءالله ان واقعا، شد فیح آره_
 .خواب برم ونورا از و خونه ببرمت_
 .مکنیم غص  تونو استراحت وقت که ن،منمیگرفتار شرکت با روز کل_
 در که ییروزا واستته یدیم یانرژ وونه،ید یزنیم رقم روزمو ستتاعات نیبهتر_
 .دستم از یر یم
 
 :داد ادامه و انداخت مختصر نگاه مین هی
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 کنم؟ چه یبر ،یکرد بدعادتم_
 .مادر به نیبزن سر هی مامکرد،ش کمرنگ ای ترک شهیم رو عادتا_
 دست مشبسپر شهینم.بسته پامو و دست شرکت بعدشم که، میبود اونجا تازه_

 .شناسنیم خودمو همه ها، بچه
 اومده؟ بهاره منزل، نمیا بفرما

 .اشهب دهیرس االن تا احتماال گرده،یبرم داره که داد امیپ میبود که زیعز خونه_
 که میهست دار خود اندازه اون گهید. رون در انقدرم باش، خودت مواظ  باشه_
 !دهن جولون مغزمون تو خودیب یفکرا و نلرزه پامون و دست خانوم  هی دنید با
 شیپ ستتوءتفاهم ندارم دوستتت نبوده، نیگیم شتتما که ینیا منظورم واقعا من_
 .گرفتم مویتصم نیا گهید تیذهن هی با. واستون ادیب

ض. خانوم ابمهت شهیم لغو حاال نیهم از اونم که_ ست یمرت  ستین اراده س
 و کجا ونمیزندگ مینیبب  یسر باال اون دست میسپرد که دلمونم تختش، واسه

 .خوش شه،شبتیم رتید گهید برو.شهیم تموم چطور
 
 .کردم یخداحافظ مجدد، تشکر با و شدم ادهیپ نیماش از

 هندسم بودن تصور با من و دستم رو نشست یدست که بودم ننداخته دیکل هنوز
 ...نیزم یرو خورد سر دستم از دیکل که عق ، برگشتم تعج  با

 خیتار به رستتمیم زود چرا بنده؟ یا لحظه و یدم به مهتاب یشتتاد مهلت چرا
 ...هست سرم به هواش بدجور یول ندارم کردن گله یرو ام؟یخوش یانقضا
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 بمونه رشتیب یخوش طعم بذار یکنم،گاه یخوشحال شتریب بذار یگاه مهربون
 یمن ایرؤ خودم واسه و کنمینم رشیاس خودمو که تییخدا به قسم زبونم  ریز

 !بافم
 

 تیجد با و ندارن هم از یستتهم وقته یلیخ که ییدستتتا نیب انداختم فاصتتله
 :گرفتم باال سرمو

 !پرتو مهندس کنمینم بسنده تذکر به گهید ی دفعه_
 

 از یراث دنبال دن یخندیم چشتتماش م، افهیق نیا دنید با که ییوقتا تموم مثل
 .دمیند یول گشتم طنتیش
 
 نه؟ مگه به؟یرق هی از شتریب یلیخ_

 .باشه گهید یکی یبرا من، جز هات خنده نبود نیا قرارمون
 
 :گشتمیم یشوخ از یاثر دنبال چشماش ین ین یتو
 یجالب عواق  توش دنیکشتت ستترک داره، مرز هی آدما یشتتخصتت یزندگ_

 .نکنم تون ارتیز گهید شمیم خوشحال.نداره
 
 :ستادیا برداشت،صاف و شد خم زودتر که بردارم رو دیکل برگشتم و
 یدب گوش شهینم کم یزیچ ازت. ندارم خواب شبا م،یبزن حرف دیبا مهتاب_
 شه؟یم
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 .لطفا دیکل ستم،ین دنیشن مشتاق من و ستین گفتن یبرا یحرف_
باه مهتاب_  ایند با رم،یبگ فاصتتله ازت بودم مجبور کن باور یول کردم اشتتت

 .پات به پا بمونم اونموقع نشد اما کردمینم عوضت
 

 و اشهب دنتیکش نفس و کردن یزندگ سند حرفش مرد هی که نهیا جز ه؟یچ درد
 بزنه؟ جا دیرس که عمل یپا

ند که نهیا جز درد ند ب نه ولت و خودش به بده عادت وجودتو ب  ستتراغ بره ک
 ش؟یزندگ
 ورمجب گهیم ادیم االن و رهیم ،یکشتتیم نفس باهاش نفستتاتو دونهیم که یمرد
 !یبکش نفس نذاره سال چند بوده

 
 نشتتد خدا به یول نبودم زدن جا آدم من ،یشتتناستتیم خوب رو ایپو تو مهتاب_

 .بمونم
شد جور یول بزنم، حرف باهات بتونم جا هی که دنبالتم روزه چند  ندهخ نامرد.ن
 ؟یچ ایپو پس بود؟ اون واسه چرا هات

 
 اصتتال کجا؟ تا درد رو درد خدا مظلوم؟؟ دل نیا داد به یرستتب که ییکجا خدا

 ؟!شونیذاریم یعیطب یایبال جزو ای نایا داره سقف
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 ذره بگ ادتی یب که نبود یشب یول ازت بودم دور سال چهار بگو، یزیچ هی_
سات با.یبود میزندگ یجا همه  دادن گوش با مهتاب، نزدم دم و کردم سر عک

 غلط کردم داتیپ که حاال خودمو  کشتتوندم نجایا تا هات خنده یصتتتدا به
 .نکن چماق مویزندگ

 .برو_
 

 .بسازم رو کلمه نیهم که شد جمع قدرتم تموم
 .یلعنت شدم تو؟داغون یب مهتاب برم کجا_
 
شه رفته باال سال سه اون تموم صداش ومدینم ادمی  رفته،گ ادی نمیا االن یول با
 .میگرفت ادی زایچ یلیخ هم یب

 
 .برو_
 
 .گرفتیم نفس داشت بودنش که رفتنش، به بود کرده ریگ دلم وزنس
 
 بود قرار کهییجا ستتاحل  ل  زدم داد دردمو تموم مهتاب، تو یب شتتکستتتم_

 .امییتنها مأمن بود شده یبخواب م نهیس یرو کنارش
 کنمیم جبران هستم االن.باشم نتونستم ،یزندگ نه کردم یمردگ سال چهار نیا

صه تموم سرت با شبا هاتو، غ شات دنیند ح شت دربدر روزا و دمیخواب چ  نندا
 .گذروندمیم مویزندگ اتیمهربون
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 رو روزا اون که دمیم جونمو همه داشتتتن، دوستتت اون ی همه از نگذر مهتاب
 .بهت برگردونم

 
 مهه مرد یوقت خواستتتیم مردن دلم زد،یم خنجر بازم یول بود افتاده شتتماره به
 !چشماتو ی شده زیلبر ردد دیدینم ت امروزیرنگ یروزا ی

 که یباش شده یکس عاشق یعنی فاجعه کنه  درکم که رو یکس نداشتم االن من
 !کرد و کنه ترکت بتونه لحظه هر
 
 مهتاب؟_
 
 مهندستتو بهت از پر یچشتتما من و ستتربرگردوند ایپو گرفتم، جون صتتداش با
 اومد توقف بدون و ستتتادهیا کنارم مرد به توجه یب که منو  حال دید و دمید

 .سمتم
 
 خبره؟ چه نجایا بدم، اومدم موند جا گردنت شده؟شال یچ مهتاب_
 

شما شما و زدیم زخم ایپو دار بغض یچ شتیم مرهم مهندس نگران یچ  و ذا
 ...نداشتم نفس مهتاب منه

 
 شده؟ مزاحمت یبود خوب که شده؟تو یچ ن،یبب منو جان مهتاب_
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 !جناب شهینم خودش ناموس مزاحم یکس_
 

 :دردم دنید واسه نذاشت فرصت که دیچرخ عیسر اونقدر سمهند سر
 حاال؟ تا یک از ناموس؟اونوقت_
 

 هجرع هی خواستتتم ینم تن به تن جنگ من و کرد علم قد رخ به رخ و شتتد بلند
 ...بود بس برام نفس

 
 االن تا شیپ سال 7 از_
 مهتاب؟_
 
 !سؤال؟ جواب و ابهام رفع واسه موند یم یینا
 
 :ایپو ی نهیس رو دیکوب آروم دست کف با
ست اگه نیبب_  توهم گها نه؟پس شدیم بد دینبا دنتید با حالش االن بود نامو

 مونه یم گلوت ستتت توین دهنت ی لقمه آدم نیا که گمیم نجا یا یاومد یزد
 .کم شرت برو

 ؟یمرتض_
 

 :زد زانو جلوم و طرفم برگشت اسمش دنیشن با مهندس
 ؟یگذاشت کجا ور یخوب؟اسپر دختر ؟چتهیمرتض جون_
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سا همه و زد چنگ فموی،کیجواب دنیشن بدون و شویو  دیما به رونیب ختیر ل
 .بذارم بود رفته ادمی که یاسپر کردن دایپ

 
 یلعنت ستشیش؟نیگذاشت کجا مهتاب_

 :گرفت کمرمو دست با و کترینزد اومد
 .بده جواب بهم سر با ؟فقطیدار یاسپر خونه یتو_
 

 کشو زدم ناله و گذاشتم هم رو پلک
 اومد االب دستش ریتأخ بود با زده خشکش ایخواست،پو دیکل و شد بلند هول

 .رفت و گرفت عیسر مهندس و
 
 شد؟ چت مهتابم_
 

 ت،کهیمالک میم نیا دنیشن شد حسرت بگم که نداشتم کردنم بغض جون االن
 ...نبود نیا حقم که د ینشن و خواستش یلیخ دلم

 هباشتتت بکش قیعم نفس هی آروم آروم.کن زبا کمی آوردمش،دهنتو زمیعز ایب_
 بانو؟
 ...بره ش بره آهو دونه هی یکی نفس بذاره که باشه مرده یمرتض

 



 311 پروا یسکوت ب

 فسن فقط زن ینر دادن قول ساله چند خت،ینر یول چشمام خی ی کاسه شد پر
 ...دنیکش نفس رو هوا بود حقم ولع، و حر  با دمیکش

 !نه یخال یول شدم پر مظلوم چه من و بود حقم
 

 :کرد بلندم آروم و دیکش بلند نفس هی مهندس
 گل؟ خانوم باشه اتاقت برمتیم_
 

 قر  دلم اما قدم، هر واسه دیلرزیم پاهام رنگ، یب صدام و بود فروغ یب نگام
 هنوز که خواستتت یم مهتابشتتو بودن هنوز که ییباال اون چشتتم گوشتته به شتتد

صت سه دادیم فر سه رفتیم ضعف دلم من و اشیاهیس کردن پاک وا  نیا وا
 ...زشیر زیر یمحبتا

 
 .ارمیب در کفشاتو بده هیتک در به لحظه هی جان مهتاب_
 

  همراه؟ شهیهم مرد نیا بود کجا غرورش
 
با، ل*غ*ب ایب بدو حاال خ _  بخوابونمت نرمت و گرم تخت تو ببرمت با

 .جون بچه
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 ومدناا تموم از من که بودنت به نده عادت مهتاب، واسه نکن سخت خوب مرد
 ترس هک نلرزون بودنات شهیهم نیا به دلمو یپا رم یدلگ رفتنا تموم از و یفرار

 !رو شده رونیو پا به تا سر بار هی نورس ی شاخه نیا ندازهیم پا از رفتنت
 
 ست؟وا ارمیدرب یخوایم رو مانتو مناسبه تنت لباس اگه ن،یبش نجایا ایب_
 .خوبه نه_
 ارم؟یب استو یخواینم یزیچ بکش، دراز باشه_
 .نه_
 ششتتون،باها برجک تو زده نشیماشتت نکهیا مثل زد زنگ بهم ریمستت تو مانیپ_

 .نشده داشونیپ االن تا نیهم واسه بود  ریدرگ
 .نیبخور هست کیک خچالی تو نیا گرسنه اگه_
 .میبخور هم با ارمیم رمیم خوبه_
 

 نفس نیا و تکرارشتتون،رفت امویخستتتگ تموم یرو بستتتم چشتتم من و رفت
 ...بود تلخ چشماش یگذاشت ناباور ادگاری رو, ینگت

 
 .جاش سر ادیب حالت کمی پاشو کدبانو، یکرد چه_
 .... لیم_
ثل پس ستتتم ین یخوب نازکش من.نمیبب باش زود ندارم، لیم و مرض_  م

 .نکردم بلندت خودم ی وهیش به تا شو بلند خوب یدخترا
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 یجلو هوا تو شیپرواز چنگال که آوردم باال گلوم ریز تا رو پتو و شدم زیخ مین

 :شد متوقف دهنم
 .بدبخت نهیبش کن باز خانوم، سرکار فروده منتظره مایهواپ_
 

 نبود؟ بود، کمرنگم چند هر لبخند دنید حقش نیتر کیکوچ
 .یمرس_
 .خودته جونت،دستپخت نوش_
 .تو یکی من، کهیت هی

 
 :دهنش گذاشت بزرگ ی کهیت هی چنگال همون با
سم روز ره اگه ،یعال_ ست وا  نتونم در نیا از گهید ماه دو تا دمیم قول یکن در
 !تو امیب

 .جان نوش_
 

 :داد جا خودشو کنارم اومد و دیکش خوردن از دست
 بگم؟ یزیچ هی تونمیم_
 .نیبگ_
 دهگن دلش یشتتدنت،مرتضتت نفس یب هوی و  هوا یب نیا از لرزهیم دلم مهتاب_

 .تو یچشما درد دنید واسه نه اما ست
 نداره؟ اندرم
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 ...یروان فشار و استرس و جانیه از بودن دور_
 .نیبب منو شم، قهی به دست طرف با بود مونده کم_
 

 ستترم شتتتال یرو اومد، جلو آروم.چشتتماش به دوختم چشتتم و برگشتتتم
 :عق  دیکش و زد یکوتاه ی ه*س*و*ب
گات، غم با لرزهیم دلم دستتتت بدجور_  با یکنیم کاریچ یدار دونمینم ن

 ....یلو یمرتض
 

 :دیکش موهاش نیب یدست و شد کالفه
 ترسمیم.ادیم در دهنم از بعد و جومیم خوب اول حرفمو من نیبب جان مهتاب_
 خیب هک رو یحرف هی شهیم االنت، ی شده بهتر حال به بزنم گند تیموقع نیا تو

 کنم؟ کم شرمو بعد و بزنم مونده گلوم
 ن؟یبگ نیخوایم یچ_
 

 :انداخت نییپا رشوس و نشست بهم کینزد اومد
ست دیشا_ شه در  .بزنم حرفو نیا مرگمه، چه فهممینم خودمم هنوز یوقت نبا

 یمرتضتت یول ادیب شیپ قراره یچ دونمینم بعدش حرفمو، کردم مزه مزه یکل
 .ستین رفتن کج و گفتن دروغ مرد

 ؟یدیم قول خودت، از نرون منو فقط بعدش حرفمو؟ بگم حاال
 .منو نینترسون بگم، یچ دونمینم_
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عدش یول! یبترستت بزنم خوامینم که آمپولت_ لت عکس از ب  مترستتیم العم
 .دختر

 ن؟یگینم یمرتض آقا_
 

 :گفت و لبام به دوخت چشم صورتم، یجلو آورد سرشو
 ...خوامتیم یلیخ! خوادتیم دلم یلیخ_
 ...!کمی فقط کن، فکر بهم کمی

 باشه؟ ،یمرتض به
 

شکم و قرارمیب دل قرار به زد صاعقه  از مدیبر دل که یخبردار که تو خدا د،ز خ
 دور ور فتمین گهید که کردم یزندگ مویزندگ فقط ریز به ستتر و دادنا دل تموم

 !نشدنا و خواستنا تکرار
س تازه قیرف نیا بودن دلم ستیم رو دهیر ستن اون نه اما خوا  ردد تهش که خوا
 ...دلو بشکنه و کمر کنه خم دناینرس و دنایرس
 

شما  ندبل نهیطمأن زم،بایم یرو کیکوچ قرآن یرو شد ثابت سرگردونش یچ
 :شده سنگ منه به زد زل و برداشت اونو و شد

 مرگ به ،یزنیم صتتتدا خداتو باهاش و یخونیم که یکتاب نیهم به مهتاب_
 دارم وقته چند ست،ین توهم و جو ست،ین س*و*ه خواستنم نیا پشت یمرتض

 خودت به دردمو روراست و باشم دمر نکهیا جز واسم نموند یراه و کنمیم فکر
 .بگم
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 هن پرستتمیم نه یبزن حرف ازش ینخوا که یزمان تا و بود یک اون دونمینم من
 !حسود و حساسم یول دارم یانتظار

ست اگه شم به یتون س اونوقت ،ینیبب منو همراه قیرف نیا ریغ یکی چ  شمیم ودح
  یدیجد و میدق چیه با کنمینم متیتقس و خودم دل یبرا وجودت تموم واسه

 .چکسیه با
 دایپ ای باشه داشته باهات یا گهید سنم چیه رفاقت، جز یمرتض ینخوا اگه اما

 شیش حواسم بازم اما لحظه  نیهم و اتاق نیهم تو شهیم خاک حرفا نیا کنه،
 .زنهن سرش به بهت، یاشتباه شدنه کینزد جرأت یکس که هست بهت دونگ

شتتم ،یانعنو هر با یبخوا منو بودن یوقت تا شت یب و پ شمدا ست چ  شمیم وا
 .نره نفست و نلرزه دنشید با دلت که یهمون

 و ننینب نجایا منو که رمیم زودتر شتتته،یم داشتتونیپ کم کم بهاره و مانیپ گهید
 پر بهش تو و من مورد در کیچ تو کیچ هم با دارن ایتازگ که یخودیب یفکرا

 .رهینگ وسعت مغزشون یتو دن،یم بال و
هت یحرف چیه ینگرفت میتصتتم یوقت تا خوامینم هاش که بزنن ب  ی رهیت با

 ...غم و شبنم از بشه پر چشمات و بلرزه پشتت
 یبخوا وقت ستتت،هرین یمرتضتت دل کار حرفت از پر نگاه و ستترد یلبا دنید

ستم شو، دور ازم. ه ست اگه منو ن  تازه هک برنگردون رو یول ستین یحرف ینخوا
 ...داشتنت پشت یخوش ایدن هی و آرامش نهمهیا و بودن هی به شده خوش دلم
 رفتنش و اومدن نفس نیا یوقت تا یکن حستتتاب بودنم یرو یتونیم شتتتهیهم

 .کنارتم جوره همه باشه  ییباال اون دست
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شه الزم جا هر  هی گها نره ادتی نویا یول امیم پات به پا ه،یسا یتو شده یحت با
قت نیا از شتتتریب ییجورا هی یتونیم یکرد حس یروز فا  روم  یدوستتت و ر

 !هیسا به هیسا نه امیم راه شونه به شونه باهات اونموقع یکن حساب
 ی قهی به دهیچستتب و نکرده ول رفتنش عذاب هنوزم مو،یزندگ کل باختم بار هی

شتم کم کجا که دلم  شتم کم و گذا شمب تنها جا هی من که ینیا شد که بردا  و ا
 ...من از بدتر ای بهتر یکی سراغ بره اون

 موندن و رفتنش غم و درد از دهیلرز هام شتتونه مرد هی نیع د،یبا که یحد به
 !گردو پوست تو دستم

 ریدرگ فکرمو و بالش رو ذارمینم ستتر شتت  ادشی با گهید که وقته یلیخ یول
 و دمش کیشر نخواست، و خواستم. نبود من سهم بودنشم که کنمینم ینبودن

 ننداشت باشه سخت که چقدر هر حاال میندار اجبار داشتن دوست یتو نشد،
 .دنیلرز داشتنش واسه هم با دلت و چشم بار اول که یاون
 که مگیم من یول شون،یزندگ تو مونده جا یپاها رد و بودنا از نگن ایلیخ دیشا

 .نکنه دورت ازم و رهینگ لقمه مغزت واسه دیجد تز هی با یکی فردا
س پام ریز نیزم ستادمیا که یینجایا االن  جز دارمن دلم به یترس و ستین تس

شم که ینخوا تو رون یب بذارم در نیا از پامو که حاال نیهم از نکهیا  بهیرغ ای با
 .باشم راهت قیرف و کنارت گهید که ینخوا و بودم که بشم ییآشنا نیتر

ضور یترازو ی کفه کن نیسنگ سبک کن، فکر خوب پس ض منه ح  رو  یمرت
 و یریگیم یبخوا که یجواب اون اونوقت تا، چهار تا دو دو حساب به نیبش بعد
 .حرف یب مونم یم منتظر روز اون تا من
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 اسلب نیا ی واژه به واژه کردمیم یهج سرم یتو هنوز من و بود رینفسگ نطقش
 ...کنه تنم خواستیم که رو شده بافته

 
 برم؟ مهتاب_
 

شیم چنگ س و رفتنا نیا دلم وارید رو دیک س ی هقهو یتلخ مثل دنا،یپر سوا ! پر
 و کردمینم خرج اصتترار و اجبار آدما موندن واستته گهید که شتتهیم یستتال چند
 .نشکنه اون و زمینر هم به خودم که بگم یچ که بودم درمونده حاال

 
 :دیلغز صورتم یرو چشماش مردمک و کنارم اومد

 وزر کل که نکن م روونه حرف یب یول چرا  پرسمینم نه، گمینم یبگ یچ هر_
 .زهیریم همم به
 بگم؟ یچ_
خاب حق_  بارم یور یدر و دادن فحش از ع،یوستت ی رهیدا هی یتو یدار انت

سمون  سقف به رسونهیم منو دنشیشن که ییزایچ اون تا کردن  بگو یزیچ هی آ
 .بشنوم صداتو که
 .ادیم خوابم_
 ببره؟ خوابت تا بمونم_
 

 :دنمیکش نفس یرو شد زوم و دادم تکون یسر
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ست_ شکل گهید نف سم یول رمیم من نداره، یم  شمیم داریب زود. هیگوش به حوا
 جواب یب رو یمرتضتت ستتؤال هی رفتن قبل فقط.باشتتم دهیخواب قیعم اگه یحت

 نه؟ یکنینم که فرار ازم نذار،
 
 قال  همون با یحت حضورش از مهرش از مرامش از دیکش دست ساده شدینم

 :رفاقت
 ...نه_
 هب امشتتبو کن یستتع یول نه که تراح. باش خودت مواظ  برم، دلت قربون_
 .یبخواب آروم و ینکن فکر چکسیه و یچیه
 

 :آورد کترینزد سرشو
 !نکن شک نیا به زنم،یم هم به تو واسه رو ایدن_

 ...باشمت نداشته تهش اگه یحت
**** 

 
 نیا به ن رویب رمیم چتر یب عصر روز هر و گرفته دلم تهران، گذاشتم پا یوقت از
 .ببره بشوره خودش با فکرامو تموم و ادیب بارون که دیام
ندس از یخبر چیه  احترام ستتکوتش با بودن خبر یب نیا به اونم و ندارم مه

 هک یقول یپا کنهیم یادآوری بهم یخال امکیپ هی با روز چند هر اما گذاشتتته
 .نکنم فرار و بمونم دیبا دادم
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ص روز چند بهاره سه و گرفت یمرخ  یدلتنگ اما اومد عمو و زهره خاله دنید وا
شت مانیپ شت  و ارهیب دووم ادیز نذا ستون خوانیم ها خانواده برگ سممر تاب  ا

 .شونیزندگ و خونه سر برن باألخره تا دو نیا و رنیبگ
 چه دختر نیا که کردیم خوب حالمو و بود یدنید بهاره یچشتتما برق چقدر

 ...مرد هی با هاش دغدغه و قیدقا شدن کیشر واسه شهیم بزرگ داره زود
 یودنب هی پشتتتش دیبا که بودن مرد حجم نیا رستتهیم نظر به یلیثق ی واژه چه

 ...آرزوهام و دلم و من واسه موند داغش  یعج و بچسبه، دلت به که باشه
صو نیآخر شت ریت  ردهک لونه نگاش یتو که بود یبهت همون مغزم، ی نهیزم پ
 الح نیا یبرا ردو از یدست که یحال باور و دنید بود سخت واسش دیشا. بود

 !داشته ششیآت تو روزم و
 
 انیم نایا مهران االن مادر؟ ییکجا مهتاب_
 .جان مامان امیم زود کنم عوض لباس_
 
ضعم و سر به و دادم خودم به یتکون هی س و  هک انقدر بود اومده کش لبام دم،یر

 !نبود و خوبه حالم چقدر بگم که بودم نشونده ل  رو لبخند
 و گفتم دییبفرما هی بمونه، ثابت موهام یرو برس شتتد باعت زدن در یصتتدا

 :موندم کنجکاو
 ؟یایب وازشیپ و یبد یایب سالم هی بزرگترتم یگینم پررو، یگرام خواهر سالم_
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 یشت زده ذوق دنمید با که کردمیم پیخوشتتت داشتتتم واال بزرگه، یآبج ستتالم_
 .نییپا مدمویم داشتم که من وگرنه! شترهیب دنمید واسه تو شوق دونستمینم یول
 ست؟ بهاره راتیتأث ن،یبب زبونشو_
 

 :انداختم باال یسر
 .بهاره از بدتر یکی_
 بوده؟ ادیز نقدریا مخربش اثرات که هیک بهاره از بدتر نیا اونوقت_
 .مهندس_
 مهندس؟ نیا هست یک_
 .مانیپ دوست_
 د؟یخر و دوز و دوخت فکر تو میبر ما ای کشهیم دکی عنوانو نیهم فقط_
 بهونه ندفعهیا! یکردن دیخر کار تو بهونه یب و بهونه با بزنن، رو تو ته و ستتر_
 ؟یکن جور مامان یزدنا غر واسه یخوایم
 امانم اونوقت مانتو، ای دستمه شلوار هی تهش چرخمیم رو پاساژا کل رمیم من_
 .باش فردات فکر به گهیم
 لیوستتا کل امیب که بعد ی دفعه ترستتمیم ،یزد هم به تو که یکمد اون واال_

 !یباش دهیچ نوریا لباساتو و ینمک یباش داده منم اتاق
سه کن باور_ شم ست،ین نایا و دادن پز وا  همه یدونیم خودتم. بخرم ادیم خو

 .خرمشونینم کمدم شدن پر واسه فقط و پوشمیم لباسامو
ض یحد هی به کن یسع_ ش یرا  برو نه. ستین خوب ادشیز یزیچ هر ،یبا

 !استیوا بوم وسط و کن دایپ تعادل کمی فت یب نورشیا از نه بوم، اونور
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ستیز خوردن حر  نیا به یا خنده تک  دش بلند تخت یرو از و زد من یرپو

 :رفت در طرف و
 !اومدن سارا و مهران بگم اومدم ساعته هی_
 .میبر پاشو زشته! اومدن افتاد ادتی االن و یگرفت کار منو مخ مهبان، یبترک_
 .اباب خودمونن از_
 .بود کامم به ایدن داشتم،یم من رو تو یخونسرد نیا نصف کاش_
 .مهتاب یعالم یخونسردا یخدا که تو_
 من درد به اون  یدار رو ش یعمق سبک اون تو نبود، شیظاهر مدل منظورم_
 .خورهیم
 
 :جلوم دیپر یداشتن دوست یکوچولو موجود هی که میرفت نییپا ها پله از
 عمه؟_
 

ند هی کردم، ش*ل*غ*ب و شتتتدم خم پا یرو زدم محکم س*و*ب تا چ  یل
 :نرمش

 پ؟یخوشت یخوب عمه، یفسقل سالم_
 .این رید رید خوبم،_
 کوچولو؟ یطوط داده ادی بهت نویا یک جان اریکام_
 !شه دنمونید تنگ زودتر دلشون ایبعض بلکه دادم ادشی من_
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 :انداختم مهرداد ی سوخته مین ی چهره به نگاه هی

 ؟یدیم بچه ادی هیچ نایا بعد ،یستین که تو خان کچل آخه_
 ؟یدید دور رو سارا چشم

با، نه_  رد و شتتنومیم مهران از تشتتر هی فوقش. مونده خوبش یحرفا هنوز با
 .باشه گسترده مغزش لغت فرهنگ دیبا بچه. شمیم
 وروجک؟ نیا هیگرام مادر و پدر کجان حاال وونه،ید_
 .پز مامان آش سروقت رفتن آشپزخونه تو_
 .سرمون نمونده کاله یب تا میبر نییبدو بودم، کرده هوس یحساب_

**** 
ش  شت ار،یکام وجود با ام صال زمان گذ شد میحال ا سفه چوقتیه.ن  ی فل

شتش حرف نهمهیا بودنو عمه شت دعام که نکردم،من درک رو پ  ها عمه سر پ
 ای رمستت پشتتت بندازه رو هیبق یدعا رهیبگ میتصتتم تا داشتتت جا ارمیکام و بود
 .شونو نینفر

 یول بپرستتم رو مهندس حال دادیم قلقلکم دلم و بود مونده دستتتم تو یگوشتت
 باز امویپ صفحه و بودن دل دو از برداشتم دست باألخره بگم، یچ دونستمینم

 .مزد ارسال مکث  بدون و کردم پیتا دیرس ذهنم به که یا جمله نیاول و کردم
 

 یتخصص کتاب از صفحه چند ردمک روشن رو مطالعه چراغ و پتو ریز دمیخز
ش لرزش یصدا که بخونم بودم گرفته که یدیجد  هجمل خوندن با اومد، یگو
 :کردم تعج  هم و شد باز شمین هم ش
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لک،تو ستتالم_  منو شتتتریب یداد امیپ کرده هواتو دلم یدیفهم هم مارمو
 ؟یبسوزون
 بشنوم؟ صداتو تونمیم مهتاب

 مهندس؟ االن_
 ؟یایم یک شده، تنگ فتناتمگ مهندس نیهم واسه دلم_
شجوها. برگردم گهید هفته دیبا یول خوبه، یچ همه نجایا_  تماالاح ستنین دان
 .میباش دیبا با یول
 مونخواب راحت امش  دیشا میبشنو صداتو یدیم افتخار نکن، عوض بحث_

 .برد
 .نداره یمورد_
 

 :یگوش یرو افتاد ش شماره
 مهندس سالم_
 ... .یول مرض بگم خوادیم دلم_

 چطوره؟ احواالتت دختر، گل سالم
 خبرا؟ چه ،یمرس خوبم_
 خبر؟ چه تهرون امان، و امن جا همه یسالمت_
 .باشه گرم دال دوارمیام یول سرده، هوا نجایا_
 مهتاب؟_
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 :مهتابو دل ترسوندیم دنشیپرس ی نحوه و مهندس آروم یصدا
 بله؟_
 ات؟یمشغول دل تموم وسط یکنیم فکر بهم_
 .ستین آسون گفتنش واقعا که هست حرفا یلیخ یمرتض آقا_
سه_ سونش خودت وا  هب نارویا. دختر یریگیم سخت یلیخ خودت به کن، آ

 ؟یکرد هیگر یک بار نیآخر. گمیم خودت حال یبرا گم،ینم خودم خاطر
 
 :گرفتیم جون ادشی گفتم؟یم
 .قبل سال چهار بابا، فوت روز_
 مبلد ،یزنینم حرف یول یارد بغض ؟یکنیم کاریچ خودت با یدار مهتاب_

 ...دنتیشن واسه باشم گوش
 طوستت که کنم یکار کنمیم یستتع گهید یول کنم آرومت نتونم تو مثل دیشتتا

 !نبره خوابم حرفات
 

 .کردم سکوت و زدم یلبخند
 
 به نه یول خوادیم رو تو دلش اون ،ینخوا چه یبخوا رو یمرتضتت چه مهتاب_
 .باهام دلت نبودن متیق

 ...میبزن حرف ییزایچ هی مورد در دیاب یاومد یوقت
 مورد؟ در_
 .واجباته از یدلتنگ رفع فعال دمت،ید و یاومد یوقت یبرا بذار_
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 .ستین شهر تو بدون شهرش... ایب زود فقط شم،ینم مزاحمت گهید
 

ته عکس شتتتهیهم که کاراش تموم و ایدن از رمیدلگ  و رهیم شیپ هات خواستت
 ...هیک دل سهم داشتنت و خواستنت یفهمینم

**** 
 
 مهتاب؟ یموند کجا_
 .دخترم خوبه صبر یکم جان، بهاره دارمیبرم رو چمدون دارم_
 .یاونور میامیم االن شده، زهیر هی واست دلم یوا_
 فنطریا خودت دنبال رو یطفل مانیپ اون هیکار چه.گهید امیم دارم خواد،ینم_

 ؟یکشونیم اونطرف
 .زمیعز فشهیوظ_
هاره، یبترک_ عد ب عال ی فهیوظ زایچ یلیخ واجتونمازد ب  که حواستتتت هیجناب

 شاءالله؟ ان بهشون هست
 

 !یورود در برسم من تا بکشه خجالت کمی بذار شد، ساکت باألخره
 
 !جان بهاره رهیگینم مانویپ دست یچیه بعد نشو آب_
 یه تو بگم تونمینم یچیه ادیم داره گوشتتم بغل االن نکشتتتت خدا مهتاب_

 خ ؟ بتازون
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 !خ _
 

 :ومدیم زشیر زیر یها خنده یداص
ست یک با ها، ساخته تهرون مهتاب_ ش ست و ن شت برخا  فنا به واتتیادب که یدا

 !داده
 
شونید شت یول دم شتن بهم پ شم دا شون ینزد رفتم آروم چرخوندن،یم چ  ک

 :ش شونه یرو گذاشتم دست
 !کنه خرابم تونهینم چکسیه تو جز_
 
 عادلت اونم که خورد مانیپ به محکم ش تنه نصتتف کهیطور برگشتتت ترس با

شت ست هی با و ندا ستش یپا با و گرفت محکم رو بهاره د شو را  سفت خود
 .داشت نگه

 
 .ینامرد یلیخ مهتاب ختیر قبلم یوا_
 .خانوم موش سالم_
ستم از چمدون و م*ل*غ*ب دیپر سته و داد تکون یسر مانیپ شد، ول د  ی د

 :گرفت چمدونو
 المس هی من بودن دلتنگت که انقدر ای،بعضیاومد خوش خانوم مهتاب سالم_

 !گزه ینم شونم کک نباشم
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 کمتر ،باشم نداشته بهاره از شتریب هواتونو من. گهید مینداشت یحسود سالم_
 نه؟ مگه.ندارم

 
 .زدم زل بهش خندون ل  با و انداختم باال ییابرو

 
 ما دل هک گه ید بذاره دیبا یفرق هی شمیزندگ کیشر من بازم یول گرم شما دم_
 .واسش بزنه پر
 !منه مهر نصفش االن یول نامتون، به زنمیم سند دیکن ازدواج شما اصال_
 
 و مانیپ به من از شتتتده شتتتل شین با که بود بهاره مال فشیک کل وستتط نیا

سه که کردیم نگاه بالعکس صف میدار خودمونو بودنش وا  اطورس با میکنیم ن
 !یکی اون نگاه

 
 زم؟یعز بهت گذرهیم خوش جان بهاره_
 !یلیخ_
 !شهیم غلط خدا قرآن ها، ینکن کمک وقت هی_
 !انداختمش کارش از یچ واسه یکرد فکر هست، مانیپ_
 
 گاهن رون،یب ومدیم گل ازش که بهاره دهن به داشت شده گرد یچشما با مانیپ
 :کردیم
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 کارم؟ سر از یکشوند منو مهتاب لیبند و بار واسه فقط واقعا بهاره_
 .گهید آره_
 
 :گفت آروم و زد مرموز لبخند هی مانیپ

 زد؟یم حرف من نبودن و ش ید یدلتنگ از ریمس تو بود یک اونوقت بعد آهان_
 

 ی تجربه ینگ یبگ طونیشتت تا دو نیا شتتد خبردار شتتستتتم د،یپر بهاره رنگ
 !الحمدلله کردن دایپ بودنو همخونه

 مانیپ باشتت همون یچیه گفتیم ؟یکنیم کاریچ تنها دمیپرستتیم ازش یوقت
 .رونیب برهیم

 :زدم ل  آروم و شدم کینزد بهاره به
 تا نم خونه می،بریدار بهم دادن  یتوض واسه ییزایچ هی نکهیا مثل جان بهاره_

 !تون گوش چوندنیپ احتماال و دنشونیشن واسه دارم وقت ش 
 .مینکرد یبد کار خدا به جون مهتاب_
 

 !تشر و اخم یکم ودب الزم کردنش ادب واسه یول شد قیعم لبخندم
 
 یدیشک زحمت که یمرس خان مانیپ. اونجا بمونه حرفا هیبق خونه، میبر فعال_

 ازهدرو یکی و در گوشش هی یول ادین هم بهاره خود یحت بودم گفته من ،یاومد
 .ست
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 نتونستتتت شیقلب دیشتتتد عالقه خاطر به اونم نکردم، یکار کنمیم خواهش_
 .میبد بشویترت خونه و رمیبگ مناهار راه تو میبر خونه، تو نهیبش
 .نیدیکش که یزحمت جبران به من دعوت_
 جبران فکر تو اونا یه میدیکشتتیم زحمت ما یه بودنا، شتتما مثل همه کاش_
 !بودنیم
 

 رمزترق دخترمو و انداخت بهاره یسرتاپا به طونیش نگاه مین هی حرفش از بعد
 .کرد

 
 :زد غر گوشش کنار

 .باشه ستحوا! که میشیم تنها مانیپ_
 !دارم دوست شتریب اتفاقا خدامه، از که من_
 .ییپررو یلیخ_
 .جان بهاره الزمه_
 .بودم فالگوش نینگ بعد دمیشن رو همه ما،یندار بلند یگوش در یحرفا_
 کنهیم کرف.مانیپ یدیم باد به گهید قهیدق دو تا رو ما تیثیح گه،ید میبر ایب_

 !میکرد یشرع خالف چه
 .خانوما خانوم میدار دوست شرعتم خالف_
 !مانیپ یرینم_
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 .رفت نیماش طرف ما از جلوتر و آورد زبون رو حر  با نویا
 .دخترمو نکن تشیاذ_
. دهیم مزه یلیخ کردن یتالف یگاه که رهیگیم رو بدبخت منه حال انقده واال_

 .هیباز اهیس ش همه شو  یینما مظلوم نیا نینب متره، 6 زبونش
 .یتنداش دوست دختر نیا کنهیم تمیاذ چه ینیبب یستین میهست که تنها

 آره؟ گه،ید ادیم بدتون شدن تیاذ از کأل که هم مردا شما_
 

 :انداخت باال یسر
 .همونه به حالش_
 .شکونهیم نتویماش در حر  از االن که میبر_
 

قدر حالم چ ند دنید با خوشتت هاره یهمراه از تشیرضتتتا و مانیپ لبخ  تو ب
 هک بزنن بهت شتتدن قائل کیشتتر وستتعت به لنگرت هی الزمه یگاه ش،یزندگ

 و شتتدن  پروانه و دنیپر واستته یشتت رها دورت ی لهیپ از و یشتت بزرگ زودتر
 ...بهاره یرو نیا دنید دلچسبه برام چقدر

 واستتته کنه،یم بزرگ یا وهیشتت هی به و یجور هی رو ماها از کدوم هر ،یزندگ
ض ض و نیریش ایبع شش  یتلخ با ایبع  به اشک یول بود زهر وعن از من یبرا رو

 مرست و راه با شتتنیم بزرگ دارن که ییاونا همه یپروانگ برستته عستتل ینیریشتت
 ...ایدن

**** 
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سه دلم  یبرا ترشیب یلیخ بود، شده تنگ بهاره با میکیشر تخت و خونه نیا وا
 .ومدیم چشم تو بد نبودش که اسمنی

 همون رو یتگخستت از مانیپ. میخورد ناهار و دمیچ کمد یتو رو لباستتا همه
 :دیکش دراز کنارم تخت تو اومد بهاره و برد خوابش هال وسط کاناپه

 دومیم شتبا خدا به. ایرینگ یجد رو یروان اون یحرفا وقت هی مهتاب، گمیم_
سه فقط دیخوابیم نجایا  من و دیخوابیم کاناپه همون رو یول نترسم من نکهیا وا
 .نجایا ومدمیم
 
 :برگشتم پهلو به
 تیرعا به حواستتتون ش،یذات طنتیشتت وجود با مانیپ هم و تو هم دونمیم_

 .هست تون نیب میحر
س به ستین ازین پس نیشد محرم شما حال هر به  زم،یعز یبد پس جواب یک

 یوقت هواس بذار عشقتو از مقدار هی فقط. رهیگینم چوقتیه داشتن دوست ترمز
 .نیشد که هم یها لحظه تموم کیشر
 منظورم البته باش، معما مانیپ واستته. ادیم شتتشخو معما حل از جماعت مرد

 کنه حل رو تو زمان مرور به بذار شکنه یم رو اعتماد سد که ستین یکار پنهان
 .نکن مشیتقد اخال  طبق تو اول بار همون اتویژگیو همه. بشناسه و
 تحاال کشتتف از برهیم لذت شتتتریب اون هم خودش، به بستتپر رو شییجاها هی

 .یکنیم ذوق اون یشاد زا خودت هم و دتیجد
 .ینش ناراحت بده قول یول بگم خوامیم یزیچ هی مهتاب_
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 .رمیگینم دل به یزیچ تو از بازم بشم ناراحتم زم،یعز بگو_
 ؟یشد آشنا باهاش ارشد ی دوره که پسره اون ادتهی_
 

 :کردم زمزمه آروم و دادم قورت دهنمو آب
 .آره_
ستش_ ست چوقتیه تو را ش راحت راحتم، هاتبا که من مثل ینتون سه.یبا  وا

س منم نیهم  مهربون مهتاب چرا و رفت هوی چرا و یشد جدا ازش چرا دمینپر
شته قرارداد هی یط ساله چند من، شده  نو شک قطره هی یحت ن  راچ و ختهینر ا

 .ادیم و رهیم منقطع یگاه نفسش
 

 هشونب اصال کردمینم فکرشم روزا، اون از بهاره ریتفاس نیا با کردم هنگ واقعا
 !کنه فکر

 
 موقع؟ اون اتفاقات واسه یشد کنجکاو االن چرا خ _
 .دمید رو ایپو نشدم، کنجکاو_
 

ستمیم نه! بود یکار ضربه سم تون ستمیم نه چطور؟ و کجا و چرا بپر  کرارت خوا
 حاال حداقل شتتد یم کینزد انمیاطراف به دینبا یول رو، رفته یروزا یتلخ کنم

 !نه گهید
 :بده ادامه خودش بهاره که ردمک سکوت بازم یول
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 یکی دمید شتتم نیماشتت ستتوار خواستتتمیم که نیهم دنبالم، اومد مانیپ بار هی_
 .ستادیا نیماش سپر یجلو اومد

 اونقدر نه یول بود کرده رییتغ کمی داره، کار من با دیشن یوقت کرد تعج  مانیپ
 .نشناسمش من که

سه شدم مجبور ش سوءتفاهم دچار مانیپ نکهیا وا  و دمب  یتوض کوچولو هی ه،ن
ستش. کنم شیمعرف شتیم تو دنبال را  داد شو رهشما ،یستین دیفهم یوقت و گ

 .میبد خبر بهش یاومد یوقت که
 ؟ینداد که خبر_
 دیبان گفت مانمیپ دور، ختمیر و کردم پاره شو شماره همونجا وونم؟ید مگه نه_
 .میکن دخالت مورد نیا یتو
 .کن موششفرا زم،یعز یکرد یخوب کار_
 داریب وگرنه میبخواب ایب. دیخواب گرفت خرس مثل که شعوریب مانیپ اون باشه،_

 .مهتاب حسوده یلیخ! یبخواب اون از شتریب قهیدق هی بذاره محاله شد که
سادت زمیعز_ سه مرد ح شتن شتریب وا  میبخواب ساعت هی خوبه، که زنش دا

 .امش  شام واسه میریبگ لیوسا میبر بعدش
 ؟یکن درست یاخویم یچ_
 .بره مهندسم دنبال مانیپ دیبا فقط فسنجون،_
 .یطفل یآخ_
 
 :دمیپرس تعج  از مونده باز یچشما با
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 مگه؟ شده یزیچ چرا؟_
 توخود. باشتته خودمون نیب یول گمایم بهت باشتته، نگفته بهت زدمیم حدس_

 .شرکت تو شده دعواش یکی با قبل ی هفته ندونستن، به بزن
 تکرار فقط روز دو. شتتتدینم باورش اصتتال خورده، هم هزد هم گفتیم مانیپ
 یک اب نگفته مانیپ به یول ستتت ین یباز بهادر بزن و دعوا اهل یمرتضتت کردیم

 .شده بحثش
 یول هبود بهیغر طرف بود، شتترکتش یمنشتت زبون از میدیفهم ما که یزیچ تنها

 .شناختهیم اونو یمرتض
 دستش که نیزم خورده یطور خودش، رو نداشته تسلط یمرتض و داده هولش

 .برداشته مو
 باشتته شحواستت گفت دکتر نباشتته، تنها که میبود اونور ما وقتا شتتتریب راستتتش

 .نهینب ضرب دوباره
 

 هباشتت دعوا اهل شتتدینم باورم اصتتال بود، شتتده لیقند به لیتبد دهنم تو حرف
 !رو بزنش بزن تصور نگنجه ت لهیمخ یتو که بود آروم یاونقدر یعنی

 
 رد ییتنها از هم و یناگهان ادتیع هم دم،یم شامو  یترت همونجا میریم پس_

 .میبخواب یساعت هی بهتره.آوردنش
 !شیکار پنهون واسه حالش گرفتن کردم اضافه دلم تو و

**** 
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ض به یزیچ اومدنت از من خانوم مهتاب_ ستیم نگفتم، یمرت  زیراسورپ میخوا
 بهش؟ ینداد لو که خودت. شه

 .هشونب نزدم یحرف من نه_
 .نشسته ونیزیتلو یپا احتماال باال، میبر پس باشه_
 
سور یتو م،یشد ساختمون وارد و انداخت دیکل مانیپ سان شت قرار آ  من میگذا

 .خونه یتو نرم همراهشون
 
 :خونه در به زد بار دو دیکل با مانیپ

 .میآورد فیتشر الیع و اهل با نباشه لخت سرت داداش_
 ه؟چادرمیچ واستته تون کوبوندن در گهین،دیشتتیم چتر نجایا روز هر که شتتما_

 !تو نیایب سرمه
 

 !نرسه گوشش به م خنده یصدا که دهنم یجلو گرفتم دستمو
 
 ات هفت االن تا وگرنه ت، همخونه شده من مثل بامرام هی کن شکر خداتو برو_

 .پررو بچه یبود پوسونده کفن
 خونه؟ یتو یاریب فتویتشر بعد یبزن در دم حرفاتو همه یدار عادت تو_

شتیم در دم همون زدناتم غر کاش شون ادیم یشهردار ش  یذا  ومن مخ و ببرت
 .گهید تو نیایب. ینخور
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 :نییپا آورد صداشو مانیپ

ص یب بدجور نهیشیم کاریب خونه یتو که ییوقتا ای ضهیمر یوقت_  شهیم لهحو
 !غرغرو گهیم من به بعد

 .خانوم مهتاب میمون یم تیانبر گاز ی حمله منتظر م،یرفت ما
 

 !طنتامیش کردن زنده ی پروژه واسه رفت مالش دلم ته و زدم یلبخند
 
 ؟یچطور گرام، یاخو سالم_
ش خونه نیا شته هم یچیه تهش شدنت نین شه،حداقل ندا  یکدبانو هی ازت با

 !پز و پخت از کردم معافت یخونگ شام آوردن با امش .سازهیم مجرب
ته! خودم مثل کردم نتیشتتن خونه یدید.نرو مغزم رو درد،_  دونمیم دیبع الب

 کنم؟ باور دیبا ن؟یختیر هنر تا دو شما نکنه.کنارته اری ادیب بدت
 یقاط یایب هم تو یکن یجراح مغزتو یشتت مجبور دیشتتا داداش، یبستتوز تا_

 .گذرهینم بد. ماها
 ،بهاره؟ آخ_
 .یشیم تر پررو تو گمینم یچیه من یه_

 .میبپرس یاحوال ذارهینم زنهیم حرف که انقدر دیببخش ،یمرتض آقا سالم
 یب یخو نیا به من نداره اشکال سالم! نره ادتی ش هسته جان، مانیپ بخور_

 .کن آدمش ای کن عادت ای:یدار راه دو شمام کردم عادت بودنش فرهنگ
 !دمیپسند یلیخ رو دوم ی نهیگز_
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 دراز؟ زبون نیا یآباج ای یمن زن ،تو نامرد ی بهاره_
 !بچرخه زبون نفعم به که جا هر_
 .ها یباد حزب خانوم بهاره_
 .یکن ادهیپ رو وهیش نیا دیبا نبره، کالتو باد نکهیا واسه امروز یزندگ یتو_
 داشتتته استتتتیستت کاه  از یکرد پر رو یگچ مغز اون ر،یبگ ادی کمی مانیپ_

 لعق هنوز تو اونوقت. هیچ به یچ ایدن رستتهیم عقلش چهارمته، کی زنت.باش
 !ینشد رس

 تقور منو جلوش ینتون که یکی قدرت پر حضتتور به یدار ازین نکهیا مثل_
 !یبد
 مثال؟ یک نشده، زاده مادر از_
 

 :گفتم رسا و بلند و کردم باز رو در
 !شدم زاده مادر از وقته یلیخ که من مثل_
 

شت سرش چنان س منم گوش به گردنش یها مهره یصدا که عق  برگ  د،یر
 تشدس کار که زدم اشاره دستش به یموذ لبخند هی اب و کردم زوم چشماش یتو

 .مونه ینم عواق  بدون مهتاب  از کردن پنهون ادیب
 از رومآ سرم، یتو شد ثبت که بود ییها لحظه نیباتریز جزو دیشا لبخندش

 :مستادیا روبروش و آوردم در کفشامو منم طرفم  به اومد و شد بلند مبل یرو
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ستتون مهندس، سالم_  نده بد شاءالله ان بگم که دهینم بد خدا شده؟ یچ د
 .کردیم شادمون شتریب دیشا!کردیم تون خرج زور شتریب کمی عاملش کاش یول
 

 .دونمیم  د یبا که ویچ هر شد متوجه و اومد دستش کار
 :مالطفت از بود پر صداش

 .ممنون رتمیخ یدعا از دراز  زبون یاومد خوش بانو، سالم_
 

 :گوشش کینزد بردم سرمو
 اءاللهش ان. شام کردن لیم از بعد وقتش، به اما نیبد دیبا حاتیتوض یا پاره_

 .نیباش داشته دوست فسنجون
 
 :زد یشخندین

 هک یدونیم!جبرانش واستته رستتهیم یمرتضتت نوبت یول. توئه دور دور، فعال_
 .دهینم دست از رو یتالف فرصت چوقتیه
 .تره سخت کمی کارتون دفعه نیا_
 بدم؟ ادتی دیبا من رو ینواز مهمون شد، سبز چنار در دم داداش یمرتض_
 .انقدر نزن حرف دارم، یکی تو واسه_

 .نیفرمود رنجه قدم خانوم، بفرما
 یمرس_

**** 
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 یافک مهتاب دل یبرا کیکوچ یها یخوشبخت نیهم بود، یخوب ش  یلیخ_
 .بود شده سؤال مهندس رفتار برام هنوز اما.بود

 .بود یعال شام درست، دستت_
 !یاومد یشد پا خبر یخبرا؟ب چه گهید خ 

 . خدمت محل میایب میبود مجبور نبود یخبر جان، نوش_
 خودتون؟ با نیکرد چه! قضا از میایب خبر یب بود الزم نکهیا مثل آره
 
 :آورد باال سرشو و انداخت دستش به ینگاه هی

 .نکردم یکوتاه منم بود الزم ادب یکی ست،ین یخاص زیچ_
 بود؟ واج _
 .ینید فیتکل هی مثل_
 داشت؟ یمیقد مشکل باهاتون_
 .نه_
 عرض و طول تون جمله به کمی ن؟یریم رژه من مغز رو نیدار نیدونیم االن_

 .بشه شکافته مبحث یلیخ ذارمینم ن یبد
 .رفت شد تموم خوب؟ دختر کنهیم یفرق مگه حاال_
 نداره؟ ادامه گهید یعنی_
 

 :زد زل روبرو به بعد و انداخت بهم نگاه هی برگشت
 .دونمینم_
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 د؟یکن تیشکا ازش شهینم ه؟یک_
 .نه_
 ....نه نیبگ فقط گهید بار هی_
 

 .شدم ساکت و ندادم ادامه
 :سمتم برگشت دوباره

 ؟یکنیم کاریچ گه،ید گفتن نه بار هی با_
 !پرسمیم سؤالمو دوباره یچیه_
 ؟یکن کاریچ بعدش که یبدون یخوایم_
 !طرف صورت تو برم سر با_
 

 :شد جل  هم بهاره و مانیپ توجه که یطور زد، یبلند ی خنده تک
 تنها؟ تنها م،یبخند هم ما نیبگ_
 .نکش سرک نوریا من، برادر برس ت عاشقانه یها ناله به مانیپ_
 
 .گرفت حرف به رو بهاره دوباره و زد یچشمک مهندس، توجه از دور مانیپ

 
 !خانوم نجاین یبکوب صورتش تو یتونینم بگم، اگه_
 شماهان؟ از تر بزرگ یلیخ یعنی_
 .نه_
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 :باال آورد دستاشو یول دیخند دوباره که انداختم بهش بد نگاه هی
 ...یول نبود بزرگتر م،یتسل_
 
 :بودم ش جمله ی ادامه منتظر یکنجکاو با
 ؟یچ یول_
 .الیخیب مهتاب، یستین زدنش آدم تو_
 ن؟یگرفت کم دست_

 وامبخ اگه یول بودم پستترا زدن دنبال هن دمیکشتت سیگ نه عمرم یتو چرا، دروغ
 .بدم انجامش تونمیم

 !نیشد یمشتر دیشا دیکن امتحان بار هی شما حاال
حث خانوم جوجو قربون، نمکتو_  یآدم نیهمچ یجلو. ستتتتین بازو زور ب

 .غالفه زبونت
 نشون فهیضع به زور زنه؟یم حرف یدونیم چاله دهنه؟ و چاک یب چرا؟ خ _
 ده؟یم

 .من با ش هیبق دیکن مشخص رو موضع
 

 :کترینزد اومد و زد یلبخند
 ؟یبد جوابشو یتونیم زنه،یم تاخت آدم دل با_
 
 :گفتم ابروهام نیب نشوندن اخم و شده کیبار یچشما با
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 !حرفتون بود دوپهلو ه؟یچ منظورتون_
 .کن عوض بحثو م،ینکن خراب مونو ش  کن ولش جان دختر_
 .وگفتگ ی ادامه واسه میکنیم دایپ بحث هی بعد نیدیم  یتوض شما اول_
 .مهتاب تو یا لهیپ چقدر_
 منظورتون؟ خ . بلدم شترشمیب اولشه، هنوز نیا_
 

ستق اما انداخت ایب کوتاه نگاه هی بهم و شد جابجا یکم جاش سر کالفه  مایم
 .منتظرم بفهمه که زدم زل چشماش به
 

 :داد رونیب صدا با نفسشو
 ؟یشتتتد ریدرگ اون با چرا تو ای زدتت یضتتمرت چرا یبگ یبر یخوایم مثال_
 داره؟ و یدار دوسش که یکس صورت تو یریم
 

 ریگ مهندس به که دارم دوست رو یک من شد، تکرار سرم تو ش جمله بار چند
 ..... پس زدم، رو ایدلبر و اشتنا دوست همه دیق که مهتاب منه داده؟
 !بکنه یا انهاحمق کار نیهمچ بخواد ایپو نداشت امکان شد،ینم باورم

 .ودب العملم عکس منتظر یموشکاف با که مهندس طرف دیچرخ سرم ضرب با
 :کردم باز هم از ل  دیترد با
 ا؟یپو_
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 کونت هی با و کردم تکرار ستتؤالمو دوباره. نگرفت نگاهشتتو یول نگفت، یچیه
 .داد جوابمو نبود  اما باشه، باال به رو کردمیم دعا که سر

ستمو شتم دهنم رو د  زنب حاال تا یک از پام، ریز فرش طرح به شدم خیم و گذا
 بپره؟ مردم به بره که شده بهادر

 الاصتت... ینامرد و یبدرفاقت از شتتدیم رد و دیبخشتتیم خودشتتو حق که ییایپو
 !خودش با کرده چه شد،ینم هضم

 
 .یستین فشیحر جوجو، که گفتم_
 
 :کردم نگاه ش چهره به برگشتم ریتأخ با
 ن؟یزد ای زد چرا_
 .شد تموم بود یزیچ هیمهتاب، بگذر رشیتفس از گهید_
 شما؟ ای کرد شروع اون_

سه دهیخاریم اون تن یعنیشرکت، اومده یوقت  شروع اون پس! بحث و دعوا وا
 چرا؟ و! خبر یب جا همه از منه سر احتماال ؟یچ سر کرده،اونوقت

 :گفتم بهش
 چرا؟_
 خط و هبرنام یمرتض یگزند به تونهینم یکس.گرفت زد،جوابشو یادیز حرف_

 .بگذر الیخیب گهید شو هیبق ن،یهم.کردیم دینبا که کرد دخالت یزیچ تو.بده
 



 345 پروا یسکوت ب

 رسهیم یول نهیریش اولش! مو؟یل طعم شده من خوب یها لحظه و یخوش چرا
 ذارنینم چرا کنن؟یم یخاکستتتر منو روزگار من،چرا یزندگ یآدما! یتلخ به

 کنم؟ یزندگ یعاد
 
 پس کردم حلش.ستتتت مردونه زایچ یبعضتت نکن، کرف بهش انقدر مهتاب_
 .نکن رشیدرگ ذهنتو یخودیب

 برم دیبا فردا خونه  میبر گهید ما بهتره شتتهیم رید داره گهید ن،یگفت که یمرستت_
 .بزنم دانشگاه سر هی و زیعز دنید
 جان؟ بهاره_
 .نکن اصرار گفتم که من تو؟ یشد ینجوریا چرا مهتاب_
 .کنم استراحت برم دمیم  یترج االن فقط خوبم من_
 ؟یدار یکار مهتاب؟ جونم_
 .زمیعز دارم کار رونیب فردا من خونه؟ میبر شهیم رید داره گهید_
 .امیم پوشمیم مانتو رمیم االن نداره یمورد باشه_
 .خانوم مهتاب رسوندمتونیم خودم حاال، نیبود ن؟یریم زود چه_
ست_ سته یطفل گهیم را شت امروزم ست خ ستراح مینذا  االن رو ما کنه، تا

 .بخوابه برسون
 
 :گفت و گداشت  یج یتو دستاشو مانیپ

 .نگیارکپ از ارمیب در نویماش نییپا برم من نیپوشیم لباس شما تا پس باشه_
 .ممنونم_
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 پوشه،ب رو مانتو که کردیم عوض لباسشو داشت اتاق تو هم بهاره و رفت مانیپ

 :خودش رفط به دیکش بازومو که بود ریدرگ هنوز فکرم
 ستترت یتو چرا. گفتم کردم اشتتتباه نکن، دلخورم اومدنت اول شتت  مهتاب_

 ؟یکنیم بزرگش یه یدار
 .ترکوندش دیبا حبابه  یول هست، بزرگ_
 
 :کردیم نوازش بازومو یرو آروم انگشتاش با
 حبابه؟ بخشش کدوم_

 م؟ عالقه ت؟ عالقه  ش؟ عالقه
 

 .شدم ش گرفته صورت خیم غم با فقط بگم، که زبونم رو ومدینم یحرف
 
 تشینها ای یایب کنار باهاش دیبا ،یریبگ ش دهیناد که ستین سراب تیواقع_

 .یش رد ازش و یبساز یدیجد راه
 گرد شادت ی چهره رو خوامینم. بساز راهشو کردن، یخودخور یجا من زیعز
 کنن خرابم. ادیبرنم یمرتضتت دستتت از یکار چیه کنم فکر بعد که زه،یبر غم

 .کن فراموشش دختر،
 به کن فکر زیعز به کن فکر قیشقا به.نداشت یا هیقض د،یشن تا دو گفت یکی

 .کن فکر هات داشته تموم به ت، خانواده
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 ،یچ ردند که ییها داشته به کنم؟ فکر اونام به ،یچ گرفتن که ییها داشته به_
 کنم؟ فکر تونمیم اونام به

 ست؟ین من یشاد به یراض چکسیه چرا نه؟یسنگ تاوانش من یها خنده چرا
 !هیبد ه،یتلخ ه،یکیتار فقط مهتاب  یایبد و ایخوب تموم جواب چرا

 م؟یبر م آماده من جونم مهتاب_
 

 یچرا نهمهیا جواب قراره یک مهندس، نگاه از گرفتم دارمو ت  یچشتتما نگاه
 بده؟ منو

 
 .بود یخوب ش  یمرتض آقا یمرس زم،یعز میبر_
 

 :زد ل  دسمهن بپوشه، کفش رفت بهاره
 بود؟ واقعا_
 
 :کردم زمزمه خودم دل یبرا فقط ای دیشن صدامو دونمینم
 ...بود_

**** 
  یتلخ به عادت نهمهیا از چرا چشتتمام، از بباره بارون ایدن هی خواستتتیم دلم

 !دلم؟ واسه کردیم ألم قد و بود جاش سر هنوز یکی نیا
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 بابا مهربون یماچش دلم خواست،یم خدا دلم خواست،یم چشمامو بارون دلم
ست،یم رو شق پر یها *ب*و*س*ه دلم خوا  مویشونیپ یرو شدیم مهر که یع

 ...خواستیم بابامو ل*غ*ب امش  دلم خواست،یم
 ...نبود تنها نهمهیا بود،مهتابش اگه

**** 
 
 دارن؟ حضور.دارم کار پرتو مهندس با خوامیم عذر خانوم، سالم_
 ن؟یگرفت یقبل وقت شما اما هستن بله سالم_
 .کارخونه سهامداران از فرستادن، منو یمراد دکتر اما نگرفتم_
 خانوم؟_
 .هستم یاکبر_
 .بدم اطالع و کنم وصل اتاقشون به نیباش داشته فیتشر_
 .ممنونم_
 
 ی حمقانها رفتار به کردم یاشارات میرمستقیغ و زدم حرف یمراد دکتر با ش ید

 ب صتت کرد هماهنگ. رفتارش نیا از بود کرده تعج  دکترم برخوردش، و ایپو
 میهتف گهید بار هی خودمو یشتتخصتت یزندگ مرز دیبا ندن، ریگ بهم ینگهبان

 .کردمیم
 
 .هستن منتظرتون نییبفرما_
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 .نیکرد لطف_
 

 .زدم در به ضربه چند آروم و رفتم
 
 .دییبفرما_
 

 تعج  اب و بود شده بلند زشیم پشت از.کردم باز رو در و دمیکش یقیعم نفس
 :بود زده زل بهم لبخند و
 ؟یخوب. یاومد خوش سالم،_
 .شما یمزاحمتا لطف به یعال سالم_
 مزاحم؟_
 کینزد انمیاطراف به من، یشخص یزندگ مرز به من، به بودم داده هشدار قبال_

 .پرتو مهندس ستین زبون به گهید عواقبش شدن
 تتیاذ یجور چه بعد دمت،یند ستتت هفته چند که من شتتده؟ یچ مهتاب_

 کردم؟
 خورد؟ و زد و یکار کتک کار تو نیرفت یک از بدونم خوامیم_
 ....نکنه نمیبب_
 :حرفش تو دمیپر
 نیرفت نیداد اجازه خودتون به که زنمیم حرف خیمشتتا مهندس مورد در دارم_

 !نیشد مزاحمش
 شده؟ نیریش اومده_
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لد کارا نیا از کاش_  همستتتان شتتونم عقل نکردن بزرگ کلیه فقط بودن، ب
 انیب بخوان نکهیا واستته گذشتتته شتتونیباز بچه وقت  پس کرده رشتتد باهاش
ست خراب مغزم یتو اونقدر من نظر به که رو یآدم کنن خراب  جا رونهیو و ه

 !باشه نداشته گرانید زحمت و تالش به ازین گهید که گذاشته
 

 اومد روز،ید یاهویپره و نیریشتت مهتاب ی ستتابقه یب لحن از بود زده بهتش
 :جلوتر

 ستتتین قرار و منه مال که یزیچ اون ی همه از کردم، دفاع حقم از فتمر فقط_
 !شم کیشر یکس با
 دارمن ازین یوص لیوک پرتو، جناب ستمین یاحد چیه یشخص ی لهیوس من_

 نشتتو  کینزد من به گهید بود، نخواهد چوقتیه و ستتتتین که یزیچ یبرا
 کار همه یروز هی اگه منن، همراه و کنار که ییآدما تموم یعنی من. چوقتیه

 ...!ینباش که کنمیم یکار هر باشه الزم اگه االن  یباش که کردم
 مهتاب؟_
 سپ ست ین تم هیسا قد یحت ست،ین همراهت ست،ین حقت ست،ین سهمت_

 ...من قل  ی،تو من مغز یتو ن شده فراموش که رو ییروزا کن فراموش
 

 ...رفتنش ی خاطره ادآوری شد درد، شد غم، شد صداش یب اشک قطره
 



 351 پروا یسکوت ب

 مومت میتقو ادتی با یوقت. نکردم ولت ایپو مرگ به مهتاب، نکردم ولت من_
 .بار هی فقط بده، گوش بار هی... کردم پر روزامو

 
شتم ستمیم. نزد صدا رفتم، در طرف به حرف یب و برگ  روزمید مغرور مرد دون

 ش گذشته یتو مونده جا آدم اون مهتاب دونستینم اما ست،ین خواهش اهل
 ...ستین مهتاب گهید مهتاب، اصال... ستین

 
 رمیدلگ" عمر" کی یول من یرفت لحظه کی

 
 رمیمیم"  صتدبار" آن از بعتتد یرفت بار کی

 
 مضاف_هیمرض#

**** 
 
 رو ییجا آخه کنه،ینم باز رو خونه در زیعز چرا یول زنمیم در دارم ستتاعته مین

 .ست مدرسه از قیشقا هیلیتعط ساعت االن.برن که ندارن
 خوردم ستتر.ستتتین همرام بود، داده بهم زیعز که دکی دیکل و بودم نگرانشتتون

 ...فکر تو رفتم و نشستم در کنار کیکوچ ی پله کنار
 
 خانوم؟_
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 :کردیم نگاه بهم یسؤال که بود جوون پسر هی گرفتم، باال آروم سرمو
 ن؟یدار کار زیعز با_
 .ستین قمیدن شقاینم جواب زنم،یم در یچ هر یول آره_
 .ستنین_
 برن؟ که نداشتن رو ییجا اونا کجان؟_
 .هیبستر مارستانیب روزه دو زیعز_
 شده؟ یچ چرا؟ زهرا، ی فاطمه ای_
 ارهد نشسته در دم دمید قویشقا که خونه ومدمیم یجوشکار سر از قبل روز دو_

 .زنهینم حرف زشیعز گفت دید منو کنه،یم هیگر
 مون هیهمستتا آقا ممد به دمیپر خوره،ینم ونتک و اطیح تو افتاده دمید رفتم منم
 .مارستانیب میبرد رو زیعز زنش با و گفتم انویجر داره نیماش که
 کجاست؟ قیشقا اصال خوبه؟ زیعز چطوره؟ االن خدا، ای_
ستر ژهیو یها مراقبت_  ی کتهس گفتیم دکتر. ستین روبراه یلیخ شده، یب

 .باشه خدا به ندتویام و زنهیم ونیم در یکی قلبش بوده، دومش
 سرگرمه اون با دارم سالش و سن هم خواهر هی خودمون، ی خونه بردم قویشقا

 .کنهیم یتاب یب یلیخ یول
 
 تمرف. مهتاب ستین زدن ناله وقت االن یول اومد، سرم دمیترسیم که یزیچ از

 :جلوتر
 .شتمبرگ تازه نبودم نجایا مدت هی سرپرستشم، من نم؟یبب قویشقا شهیم_
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 .دستمون امانته باشم؟ مطمئن کجا از_
شم بهیغر اگه_ سه،ینم منو قیشقا که با  تسین همرام یچیه االن خدا به شنا

 مثل قیاشق بمونه، دستتون دمیم نیشیم یراض اون به اگه. مییشناسا کارت جز
 .دخترمه

 
 .بترسه ازم که قاتل و یجان به نه خوردیم دزد به نه ظاهرم یول داشت دیترد

 
 تون کارت یول نداره اشتتکال بود یراضتت و شتتناخت خودش اگه نیایب باهام_

 .گردم ینم دردسر دنبال یول دیببخش. مونه یم دستم
 

 وترجل متر چند. بود زیعز بند جونش قیشقا رفتم، همراش و دادم تکون یسر
 .آورد در دیکل و بشیج تو کرد دست

 
 نرفته؟ مدرسه قیشقا_
 رهیم مامانم ظهرا. رستتوندمیم درستتهم اونو اول مغازه، در رفتمیم که صتتبحا_

 .میبد پس نکرده کار جواب و نشه گم وقت هی که دنبالش
 .میدار مهمون ؟ییکجا مامان تو، نییبفرما

 
 خانوم هی و شد باز هال در که میشد رد ازش داشت، یمانیس کیکوچ اطیح هی
 نشمهمو زیعز ی خونه بودم دهید رو زن نیا من رون یب اومد چادر با انستتالیم

 .بود
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 .دخترم یاومد خوش سالم_
 زیعز ی خونه یبار دو یکی نیشتتناستتیم منو شتتما دیببخشتت خانوم، ستتالم_
 نه؟ مگه. دمتونید
 .یقیشقا سرپرست گفتیم خانوم زیعز مادر، آره_
 
 شده تر راحت الشیخ انگار که پسرش به لبخند با و گفتم دلم تو شکر یاله هی

 :انداختم بود
 .نمشیبب خوامیم ؟کجاست قیشقا دیببخش_
 .دخترم تو بفرما زنمیم صداش االن خورهیم ناهار داره آوردمش مدرسه از تازه_
 .زیزع سراغ برم دیبا بعد رهیبگ آروم دلم نمیبب رو بچه همون فقط یمرس نه_
 

سرش شت که کمی زد، صدا و داخل رفت پ  آب مثل بهاره گفتن بله یصدا گذ
 :بود دلم شیآت یرو
 عمو؟ بله_
 دنبالت؟ اومده یک نیبب_

 یک نهیبب که برداشتتت قدم هی کنجکاو اهشیستت گرد یچشتتما همون با قیشتتقا
 و رونیب دیپر ت*خ*ل پا یهمونجور دیرستت بهم چشتتماش اومده،تا ستتراغش

 .م*ش*و*غ*آ به رسونه خودشو
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 ش هیگر یصتتدا کردم، ش*ل*غ*ب توانم همه با محکم و نیزم رو نشتتستتتم
 :شد بلند

 .نبود چکسیه دمیترس ؟منیبود کجا.ضهیمر ست،ین زیعز جونم مهتاب_
 

شت شو تموم هم سر پ سا شت تر  کمک بهش نزدم حرف با و کردیم هیتخل دا
 .شه کم اومده بهش که یفشار از مقدار هی کردمیم
 مهتاب؟ نفس یشد آروم یقیمن؟شقا دختر_

 ستتر با بردم کردم،دستتت جداش خودم از.گرفت م داد،خنده تکون ستترشتتو
 :کردم پاک اشکاشو بلور انگشتام

 خونده؟ درساشو من دختر_
 

 ساله 7 ی دختربچه هی سر رو یوقت ایدن. دیلرزیم لباش داد،هنوز تکون سر بازم
 آورد؟ درش ایدن آوار ریز از یجور چه دیشه با خراب

 اهیس خاک به واسه شهینم سرش سال و سن ایدن فهموند بهش یجور چه دیبا
 !نشوندن

سه  یناهپ یب که باش پناهش تو خدا، کهیکوچ یلیخ وزهن دادن پس امتحان وا
 .نندازه خش روحش یپاک و قل  یدیسف یرو

 :گرفتم صورتش یجلو آوردم در شکالتشو و فمیک تو کردم دست
 .خوندنش درس یبرا نازم دختر ی زهیجا نیا_

 ادی منو اهشیستت یموها و خندون یلبا و یبارون یچشتتما دن،بایخند لباش
 .بهار هی فقط شدیم خدا فصل چهار تموم ی خالصه یاهگ که نداختیم بهار
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 شه؟یم خوب زمیعز جونم مهتاب_
 ان ادیم زود.بخوره ما با میدیم شتتکالت اونم به شتتتد که خوب زیعز_

 ؟یایب من با ای یبمون نجایا یخوایم زمیشاءالله،عز
 هی ییتنها واستته دیشتتا بود ونیگر چشتتماش که انداخت خانوم اون به نگاه هی

 .بچهدختر
 :گفت گوشم کنار آروم و برگردوند سرشو

 شتتتریب رو تو من یول کنهیم یباز باهام منن،ستتارا مواظ  خاله و عمو نجایا_
 .دارم دوست

 
 :کردم ش*ل*غ*ب دوباره و زدم بهش یلبخند

 دنید رمیم خونه بعدش برمتیم خودم با بگرده،باشتته دلت دور مهتاب یاله_
 .زیعز

 :لبام به دوخت چشم شخواه با و باال آورد سرشو
 چهب شدم بزرگ من یول دنینم راه گفت نبرد منو عمو خدا، رو ؟تویبریم منم_
 .ستمین

 
 !نقلم چشمات گرفتن خواهش رنگ واسه زوده هنوز
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 به رمیم من. یشت ضیمر شتما اونجا ممکنه زدلم،چونیعز گفته راستت عمو_
ض عمو مگیم شبم. کنمیم محکم ماچ تا دو جونو زیعز لپ شمام، یجا  یمرت

 قبول؟ شت،یپ ادیب
 

 :شد بارون ستاره چشماش
 خ ؟. شده ذره هی براش دلم اد،یب یزود یبگ زیعز به نره ادتی یول باشه_
 .خ _
 

 :پسرش و خانوم اون به کردم رو و گرفتم قویشقا دست
 خودم با نیبد قویشتتقا لیوستتا ممکنه اگه م،یشتتد مزاحمتون که دیببخشتت_
 .دیکن دامیپ شد الزم اگه ذارمیم نجایا تماس شماره با خودمو کارت. برمشیم

 .زیعز سراغ برم نیبد بهم نیکن لطف هم رو مارستانیب آدرس فقط
 اشهب یول. بودم مواظبش خودم دختر از شتریب زم،یعز خودشه ی خونه نجامیا_

 جان جواد.ارمیم فشتتویک و فرم لباس االن. یدونیم صتتالح جور هر دخترم،
 .بهشون بده آدرس

 
 سارا.نبود دور ادیز نوشت، دفترچه یتو برام رو آدرس و داد تکون یسر پسرش

شما با و بود شده داریب خواب از تازه ست و من به بود زده زل دارش پف یچ  مد
 .بود دهیچسب قیشقا به سفت که
 یتو یاضاف شکالت دادن با یول برمیم دارم شویهمباز نکهیا از گرفت ش هیگر

 .برمیم خودم با عمرمو اگه نباشه ریدلگ که خندوندم لباشو فم،یک
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 وت یلباستتا از تا چند و خونه بردمش اول م،یکرد یخداحافظ و تشتتکر ازشتتون
 .برداشتم شویا خونه

 من یوقت تا قیشتتقا نموندن تنها از شتتد راحت المیخ و گرفتم بهاره با تماس هی
 .برگردم و مارستانیب برم

 
 .برگردم من تا هست بهت حواسش ارهبه خاله خونه، رسونمتیم االن دخترم_
 .کنمینم بد کار بمونم؟ نیماش تو یول امیب منم شهینم_
شه طول کارم دیشا شهینم زدلمیعز_  یول مونم یم نگرانت من ینجوریا. بک

 .یشیم دوست زود باهاش حتما مهربونه، و خوب یلیخ بهاره خاله
 
 هی یتح شتت  بگم ندسمه به باشتته ادمی کرد،یم نگاه رونویب و نزد یحرف گهید
 .بزنه قیشقا به سر هی ادیب شده ساعتم مین

ش شتم نگه نویما ش یرو انداختم سیم و مجتمع دم دا  ن،ییاپ ادیب که بهاره یگو
 اعتس هی از انگار که کردم سفارش انقد. ادیم داره سرعت با دمید بعد قهیدق هی

 :بوده نشسته رونشیب یلباسا همون با قبل
 وروجکت؟ نیا کو مهتاب؟ یخوب.سالم_
 .زیعز یاکار دنبال برم و کنم آشناتون هم با ایب بدو نشسته، نیماش تو سالم_
 یک تو مان،یپ دل رو مونه یم داغم رمیمیم کنمیم دق تو دستتت از من آخرش_

 خبرم؟ یب من که یشد سرپرست یرفت
 .ینک یمعرف بهمون یاریب یریبگ شوهرتم و بچه دست فردا پس ترسمیم
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ست فقط! مادربزرگ نزن غر برو ایب_ شه حوا  کنهیم یدور کمی اولش قیشقا با
 .ایباش مواظبش. طرفت ادیم یکن جل  اعتمادشو یول
 رفتهگ پاس انو،یجر دیشتتن تا. داره فیتشتتر باال زونیآو جناب نباش، نگران_

 !زمهال فردامون واسه میکن نیتمر االن از ارشیب گهیم نشسته بست باال اومده
 !کنهیم راحت منو خودشو الیخ و رونیب ندازنیم شرکت از نویا آخرش

ست از امان_ شه شماها، د  امیب یوقت. نینکن تشیاذ مهتاب جون یول نیبر با
 .تا دو شما و دونمیم من اومده  در صداش قیشقا نمیبب
 .یکرد فشویتعر که بس شد آب دلم گه،ید ارشیب باشه_
 

 شتپ از شیشگیهم یجکاوکن با قیشقا کردم، باز رو شاگرد سمت در رفتم
صد رو بهاره سرم ستمیم. کردیم ر شون دون صو  گذرهینم بد به  جودو با بخ

 .مانیپ
 
 یچ هر نتت،یبب منتظره. کردم فیتعر برات که بهاره خاله نمیا من، ی نازدونه_

 زود دمیم قول رن،یگیم تماس باهام یداشت یکار باهام اگه. بهش بگو یخواست
 باشه؟. امیب

 .ایب زود زود یول باشه_
 

هاره، دستتتت ستتپردمش و م*د*ی*س*و*ب موهاشتتو یرو  نمیبب برم دیبا ب
 یهوا به ش، نوه یهوا به بکشتته نفس و بمونه کاش.هیجور چه زیعز تیوضتتع

 ...من موندن و بودن مادر
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 یوق داغ، رو داغ رم؟یبگ آروم کمی چرا ذارهینم گرفته، شیشتتوخ باهام بد ایدن
 .هستن مغزم یتو اما ندارمشون که ییداشتنا یکل با آدمم هنوز یول شدم

شون رد سه مونم یم در منم و شهینم پاک پا  از ایدن یتلنگرا م یبحران یروزا وا
 مادرانه هنوز من یول آورده درم ها یخوشتت یتو شتتدن غرق یخرگوشتت خواب

 روزگار، از عشقم سهم ش*و*غ*آ تو نگرفتم آروم هنوز خدا نکردم، یکس خرج
نه هنوز  من و نمردن یول خورنیم خاک دارن ذهنم یپستتتو تو مها دخترا

 ...روزا نیا م خسته که ابیدر ؟یهست خدا. نکردم خرجشون
**** 

 
 شتتتاءالله ان بزرگه خدا ؟یکنیم یخودخور نهمهیا چرا زمیعز جان مهتاب_

 خنده به لبش دهید تو افهیق نیا یوقت از بچه اون بخور یزیچ هی ایب شه،یم خوب
 .نشده باز
 شه؟یم یچ قمیشقا نباشه اگه ست،ین خوب زیعز حال رهبها_

شه، اون یزندگ از سهمم تموم اگه شته ی همه دیق با  زیعز اگه. زنمیم هامو ندا
شه  اون هب تونمیشه،نمیم منفجر مغزم داره ؟یستیبهز آخه. رنیگیم ازم اونو نبا

 .بگم دروغ بچه
شه_ ض نیبب با ستش اون با افتاد راه دیشن تا یمرت  نهیبب اونو قیشقا اد،یم داره د

 .نکن تیاذ خودتو نقدریا تو یول شهیم سرحال
 وتیزندگ همه که تو.نباش نگرانش فکرشتتته، به خودشتتم کرده خلقش خودش

 .بسپر نمیا خودش، دست یسپرد
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 .دیببخش. گرفتم ازتون روزتونو همه یمرس باشه،_
 

 :شد بلند تخت یرو از و زد بازوم به یجون کم مشت بهاره
شت خوش بهمون. مینکرد یکار ا،یشد لوس یلیخ بمهتا_ صو  به گذ  خ
 !ارهینم در یگرفتگ جو زیپر تو از دست و گرفتتش شدن بابا ت  که اون به
 

سط ست از گرفت م خنده بغض و سش که مانیپ اون د  داره شهیش خورده جن
 .ذارهینم کم یول دارهیبرم کم شهیهم مرام، یتو یول
 
 نقش؟ تو رفته_
 دیبع شتتده قیشتتقا استت  ظهر از که انقدر خودشتته، دختر شتتده باورش یوا_
 !بره راه صاف بتونه فردا دونمیم
 .هیخوب مرد بهاره، بدون قدرشو. بده رشیخ خدا نکنه، درد دستتون_
نه،یم رو هیبق رونشیب آره_  یزیچ که تو از یلیخداوک یول!! منو توش ستتوزو

 .مآروم و دارم تیامن کنارش هیخوب پسر ندارم، پنهون
 .بود شهینم که  یع یب خ  یول ارهیم در حرصتو

 .یا خسته بذار هم رو چشم کمی کن، ولش اونو
 .من شیپ ارشیب اومد خوابش قیشقا اگه بره،ینم خوابم_
 

 کن آب دل یها خنده یصتتدا خونه  دمیرستت یوقت رفت، و گفت یا باشتته
 .ومدیم رونمیب تا قیشقا
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صنوع انگار یول بخندم کردم یسع ست هم بچه اون شوبودن یم  که بفهمه تون
 ...زشویعز حال دینپرس و زد زل بهم ساکت و کرد بغ

 هک نباشتتم گفتن دروغ و چرخوندن زبون به مجبور من که دینپرستت شتتد خوب
 ...ومدیبرنم مهتاب منه از گفتنش راست

 شگرفتم ل*غ*ب تو کنارم، اومد دنیخند از سرخ یلپا با قیشقا و شد باز در
ش رو بچه رس مانیپ. برد خوابش زود شو  یشونیپ م*د*ی*س*و*ب و  هدیک

 .دیخواب دیکش دراز تا که بود
**** 

شم کنار یفیضع یصدا هی صور با و دمیشن گو شام بود خواب نکهیا ت  باز وچ
ساس.ومدیم خوابم یلیخ نکردم، ست کردم اح ش صورتم یرو ید  شد، دهیک

 .شدم جابجا کمی یداریب و خواب ونیم
ستم سه یول کردیم درد و بود رفته خواب قیشقا سر ریز د شه اردیب نکهیا وا  ن

 .ندادم تکونش
 
 .سرش ریز ذارمیم دستمو من بردار دستتو جان مهتاب_
 

 یها پلک نیب فتهیب فاصتتله خواستتتینم دلم هنوزم یول بود آشتتنا چقدر صتتدا
 .خوابم یب و خسته

 
 .تهرف برومونآ که باال  نره غتیج یصدا بعد یخواست خودت خانوم، خوابالو_
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 .شد بلند م ناله یصدا همزمان و قیشقا سر ریز از اومد در دستم

 
 .هست بهتون حواسم بخواب  راحت حاال د،یببخش_
 

 یچ آخرش ینیبب نکهیا واستته فقط یکن باز چشتتم ینخوا و ینیبب ایرؤ شتتده
 نیا سراغم، ادیب غم دوباره و کنم باز چشم نذاشت نیریش حس همون شه؟یم

 .باشم داشته خواستمیم کویکوچ یشاد
 

 :زد کنار موهامو و صورتم یرو نشست یدست بازم
 ...شونیپر یداریب تو و یآروم خواب یتو ،یمرتض زدلیعز بخواب_

 .امیب در کردن فکر نهمهیا از من و رهیبگ آروم دلت دوباره کاش
 دونمینم یول منو  دل ی مونده یخال یجاها تموم یکرد پر مهربونم، بخواب

 .دتیسف و پاک دل اون تو ستادمیا کجا من
شه تو سهم وجودش همه یبخوا سخته  سهم بودنش از چقدر یندون یول با

 ...یدار
 

 ایرؤ رو  مهندس یصدا دادیم صیتشخ مغزم گشت،یبرم حواسم داشت تازه
 .بودم کرده خوش دل بهش که نبود
گاه بهم داشتتتت کردم، باز چشتتتامو آروم  دراز تخت یرو زیخ مین و کردیم ن
 .بود داشته نگه قویشقا و بود دهیکش
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 ؟یدیخواب خوب خانوما، خانوم سالم_
 
 :نشستم و موهام یرو دمشیکش عیسر افتاده سرم از شال افتاد ادمی

 .نشدم اومدنتون متوجه دیببخش سالم_
 .بخواب ،یدار حق یبود خسته یلیخ_
 .ادینم صداشون مانیپ و بهاره دم،یخواب ادیز گهید نه_
 .باشم مواظبتون موندم منم. رنیبگ شامم خونه، واسه کنن دیخر رفتن_
 .یمرس_
 چطوره؟ زیعز_
 
 :موهاش یال بردم دست قویشقا سمت کردم کج سرمو بغض با
 به یول کنه عمل بوده قرار قبل ستتتال دو یکی نکهیا مثل کرده، جوابش دکتر_

 .شده الشیخیب ،یمال وسع نداشتن خاطر
 که خودشتتته به دمیام همه. قلبش دهینم جواب داره،ن دهیفا همونم گهید االن

 .رمیمیم و شمیم قیشقا یب منم رهیبگ اگه بچه، نیا از رو زیعز رهینگ
 .من مظلوم دخترک یکن بغض نمینب.شهیم خوب شاءالله ان نکنه، خدا_
 شم؟یم حساب دخترتون یسن اختالف سال 6 با_
 

 :آروم و بود مهربون چشماش
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 قوت ،یجونم ،یدلم قرار ،یعمرم ،یم جوجه ،یزمیعز ،یقمیرف ،یدخترم_
 همه نیا که ییتنها م،با کالفه و دلتنگ نمتینب روز هی یهام لحظه دی،امیقلبم
 ...گهید بسازم تونمینم هم بوده عادتم سال
 خواستنت؟ واسه داشتنت؟ واسه کنهینم تیکفا نایا بانو؟ بازم بگم
**** 

 
 ومیزندگ یروزا نیا مهربون مرد ابجو دیبا شتتلوغ، مغز نیا یتو دونستتتمینم
 بار ریز برم من نه ش، خورده جوش تازه غرور برداره ترک اون نه که بدم یچ

 ...فتهیم لرزه به تنم و جون همه داشتنش از که یخواستن
 زود هنوز که قمیشتتقا ینشتتدن تموم یلبخندا دنید و بودنش بود خوب چقدر

 !ترکونهیم استخون و داره درد شدن بزرگ که شدن، بزرگ واسه بود
 خم زود واسه فنیح زدن، جوونه و شدن نورس زود نهمهیا واسه فنیح ها بچه

 ...وجودشون ترد ی ساقه شدن
 
 جان؟ مهتاب_
 

 اتاقو رد چارچوب به داده هیتک ی بهاره ی چهره بتونم بهتر که گرفتم باال سرمو
 .نمیبب
 
 شهیم سرد ؟یخورینم شام_
 .نیبخور شما زدلم،یعز ندارم لیم_
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 .نزده غذاش به ل  قیشقا_
 امشتتم. نمیشتتیم کنارش امیم گهید ی قهیدق چند منم کنه، شتتروع بگو بهش_

 .خدا ی بنده مهمونه مثال نجایا مهندس زشته نیبخور
 !خانوم سرکار م خونه صاح  من ،یخودت مهمون_
 

 :داد ادامه یهمونجور لبخندش، و شدیم دهید مهندس سر ،فقط بهاره پشت
 با دیشتتا. نجایا میآورد رو آشتتپزخونه ما ت اجازه با ،ینشتتد یاومدن میدید_
 .شه باز اشتهات ما دنید
 
 :نشست نیزم کف اومد دستش یتو سفره با و گفت نویا

 .گهید اریب ؟یمرد مانیپ_
 

 :ومدیم آشپزخونه از بلندش یصدا
 من؟ واسه یگذاشت ویچ همه و یبرد رو سفره اون نگرفت کمرت_
 

 :زد ی دهخن تک مهندس
 ارشتتونیب بده خودت به تکون هی خارجه، دور از دستتتم من ینیبینم مگه نه_
 .گهید

 کسع دنید و من به نگاش قیشتتقا مان،یپ کمک رفت بزرگ لبخند هی با بهاره
 .بود العملم
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 :اومدنش واسه گذاشتم جا مهندس و خودم کنار و نشستم سفره یپا رفتم
 .نمیبب ایب بدو_
 
 .ندارن بال یول ن فرشته ها بچه تنش، قرمز اسلب اون با دیکش پر
 
 .یش گبزر و یبخور غذاتو زور به میکن رتیغافلگ میایب گفت یمرتض عمو_
 
 :مدماو خودم به ابرو و چشم با اشاره هی بهش، کردم نگاه رفته باال یابروها با
 بزرگتر؟ نیا از_
 
 :داد لمیتحو یشخندین

 !حاال_
 

 یموذ نگاه و کردم ستتکوت یول! مرض و حاال بگم خواستتتتیم دلم چقدر
 .گذاشتم جواب یب مهندسو

 
 ؟یش عمو عروس یخوایم شما جون مهتاب_
 

 یجواب کردم یم نگاش داشتم اومده در حدقه از یچشما با د،یکش سوت مغزم
 :دیرس دادم به خودش که نداشتم
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 شامشاح با یکی دیشا میکن صبر دیبا شه، عروس خوادینم فعال جون مهتاب_
 .برسه راه از
 ؟یچ یعنی احشام عمو_
سب با یعنی_  از که هببر خانومو مهتاب ادیب یزیچ یقاطر یخر یگاو یشتر یا

 !میش راحت شرش
 

. ردمک نگاش یتصنع اخم با و خوردم یول حش،یفص  یتوض از گرفت م خنده
 .ختیر ش شونه یرو کرد باز قویشقا یموها و زد یچشمک

 
 اد؟یب نیماش با شهینم_
 !خوابوندتش نمک آب تو جون مهتاب خ  یول ادیب خوادیم که اون_
 گه؟یم یچ عمو جون مهتاب_
 
 :قیشقا به کردم رو و بهش انداختم حر  پر نگاه هی

 .ریبگ دهینشن شما. رنیم من ی نداشته اعصاب رو دارن زم،یعز یچیه_
 .کرده چه خان مانیپ نینیبب اومد، غذا_

 هی لطف هب کنه، دایپ کش یخواینم که یحرف و یبحث یوقت یکنیم یفیک چه
 .دشیتمج و فیتعر دییتأ متیق به یحت شه کات نفر

شحال  سر یرو از و کینزد اومد مهندس ه،یبق بحث به دادم گوش و شدم خو
 :گفت گوشم تو قیشقا
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 !پرطال جوجه یدست تو سوم بار ،یجست بار دو یجست بار هی_
 

 .کردم سرگرم دنیکش غذا با خودمو و زدم یلبخند
**** 

 ه؟یک_
 

 .کرد نگاه بهم مردد یچشما با و فونیآ یگوش رو گذاشت دست بهاره
 دره؟ پشت یک زده؟ خشکت چرا بهاره_
 !ایپو مادر_
 

 .بود سخت واسم حضورش درک زد، خی تنم عروق تموم رسما
 
 .داره کار تو با بهش؟ بگم یچ جان مهتاب_
 
 بود تهنرف ادشی ادبش تابمه یول کنم، راحت خودمو الیخ و نه بگم تونستمیم
 .زن نیا یها مادرانه واسه بود قائل که یاحترام و
 
 .باال انیب بگو_
 

 دچن و م شده خشک یگلو یرو گذاشتم دست کرد، دعوتش و گفت یا باشه
 .کردم مهمون خودمو قیعم نفس تا
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سه بودم منتظر صف بهاره باال، بر سش ن شو و بود یورود در به حوا صف  ادهد ن
 ...نبود خوب یول بود که یچ هر هوام و حال که من به بود

 
 .سالم_
 

سته یکم یول مهربون صورت همون  شرمنده نظر به یول نگاه همون تر، شک
 ...تر

 :اومدم در میناباور و خشک قال  از و کردم صاف صدامو
 .دینیبش نییبفرما.نیاومد خوش سالم،_
 

 بودم یچا کردن ادهآم مشتتغول پرت حواس با و آشتتپزخونه تو انداختم خودمو
 :گرفت ازم رو خشک یچا یقوط بهاره که
 .آشپزخونه در به شد خشک چشمش هست، ییرایپذ به حواسم من برو_
 

ستم دمید که یمبل نیاول یرو رون،یب رفتم آروم و دادم تکون یسر ش  ظاهرت. ن
 :گرفتم باال سرمو بود، میشگیهم عادت یخونسرد به
 ها؟ بچه خوبن؟ پرتو یآقا_
 .ساله چند نیا ینکرد یفرق چیه دخترم؟ یخوب تو شکر، یاله نخوب_
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 و نشتتکونده بغض و آب یرو یزندگ و نصتتفه نفس و داغون روح به اگه فرق
 .نکردم یفرق آره گفت شهیم ست،ین شده تلنبار یحرفا

 :بود تلخ لبخندم! خورمیم اندازه همون و پوشمیم لباس یمدل همون هنوزم
 .خوبم یمرس بله،_
 .گفت بهم روزید ایپو نجا،یا یاومد ونستمدینم_
نا و بوق بودنم نبود، دونستتتتن یبرا یلیدل_ نه خواستتتتینم کر  افستتتا

 .بود یاتفاق کامال دارمونید.خانوم
 رستتتوپ با یفرق واستتم. نمتیبب دوباره خواستتتیم دلم من یول گفت، بهم آره_

 یلو  یباش پسرم یزندگ کیشر و عروس نشد قسمت زمان اون اگه ،ینداشت
 .شاءالله ان بشه ریخ سب  دنید دوباره نیا دیشا
 .کنه رییتغ ستین قرار یزیچ چون ست،ین پشتش یاتفاق چیه دنید نیا اما_
 از دونستتتنش که هستتت ییزایچ هی. دروغه ،یدار حق نگم اگه جان مهتاب_

 پستترم اشتتتباه از دیشتتا.کنه کمتر منو یایپو گ*ن*ا*ه* دیشتتا مادر منه زبون
 .یبگذر یتونست

 بازم ،یگفتن هر با. بگذرم ای ببخشتتم بخوام که نذاشتتتم، یبد یکستت یپا من_
 .گردهیبرنم گذشته

 بگذره؟ ازت گفتم من یبدون اگه یحت_
 

 یدعا تا نبود یروز که کردم نگاه یمادر به ناباور یچشتتما با و باال اومد ستترم
شه، من ی خنده پر یلبا ی بدرقه رشیخ  که دهرک خراب رو یبودن کنم باور نبا

 !مونو؟ عالقه زدن جوونه کردیم یهمراه ساختنش  آجر آجر یبرا خودش
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 شما؟_
 

 :زیم به دوخت نگاهشو
ستم من_ ض انتخابش از چقدر که یدونیم ازش، خوا  شکر دلم ته و بودم یرا
 .شیزندگ تو سالم و شاد دختر هی داشتن با شد ریبخ عاقبت پسرم کردمیم
 رفتهگ نظر در رو همکارش دختر لوفر،ین و نبود یراضتت یلیخ باباش که ادتهی

 ایوپ. اوردیم نه ن یبود بهیغر و شناختینم چون بارها، میزد حرف باهاش. بود
فت،ینم اون حرف بار ریز  رو ایپو که خودت. کردیم لج شتتتریب اونم ر
 .باباشه خود یکپ درست ،یشناختیم
 وت دونستتتمیم. هیک با حق بگم و رمیبگ ویک طرف بودم مونده من وستتط نیا

 فتادها ستتتاختن یزندگ فکر به و بود خندون لبش همش ایپو ،یانتخاب نیبهتر
 ...شد داغون تو بعد و پسرم بود خوب تو با. بود

 .اوردمین نه منم خواست، خودش نبودنو نیا_
 در هب بود کرده شروع دوستش با که یکار راستش جان، مهتاب نخواست اون_

 .رفت و کرد ول کشمیشر اون دستش  رو گذاشت یبده یکل و خورد بسته
. اتاقش رفتیم و خوردیم غذاشو ومدیم حرف کم و بود ختهیر هم به اعصابش

شو ست ستیم نکرد، دراز باباش یجلو د  پدرشم. کنه جور و جمع خودش خوا
 نه. زنهب رو تو دیق دیبا یول کنهیم صتتاف شتتو یبده تموم داد شتتنهادیپ د،ید که
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سیم ا،یپو با بود افتاده لج ستر چون یول داین خوشتش و نخوادت نکهیا  تخوا
 .باشه داشته برو حرفش

 
شمام مردمک صطف آقا شدینم باورم دن،یلرزیم چ  هکن قمار مونیزندگ سر یم

 !اشهب خودش دختر تونستیم که دختر هی یزندگ بکشه گند به لج سر فقط
 
 حل کلششم هی حداقل. کنه قبول باباشو شنهادیپ گفتم زدم، حرف ایپو با من_
 .نکرد قبول شد،یم

 من و داشتتت فنر یمصتتطف قل  پستتر، و پدر نیا بحث بود شتتده روزمون هر
 طرفو هی دیبا نداشتتتم چاره دخترم مو یزندگ کیشتتر رمیبگ دهیند تونستتتمینم
 .نرن دستم از دوتاشون که گرفتمیم

 یرو باشبا ی هیسا یول کنه دایپ خوب دختر هی بازم تونستیم بود، جوون ایپو
 سر مه با بعد م،یبد شویبده بذاره گفتم و زدم حرف باهاش بازم. بمونه رشس

 .میبزن حرف پدرش با شما ی مسئله
 مهتاب یچ هر گفت بگه، انویجر بهت ادیب خواستتتیم. آورد نه اومد، و رفت
ستیم. همونه حرفم من بگه شم یدون سرم ده،یم برات جون  نیا یتو شد ریپ پ

 گوش کنار نشتتستتتم بعدش یول کردم شیضتترا بگه، نذاشتتتم من. ستتال چند
 .گفتم اتیخوب و تو از بار هزار باباش 

سرش یزندگ با چرا دونمینم  ش  ایوپ ومد،ینم کوتاه که بود گرفته شیشوخ پ
 .من دل واسه فقط اونم بار  دو یکی یا هفته به دیرس اومدنش خونه ش  به
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 اون و یدیکشتت پس پا یدید اشتتویتلخ یوقت تو ش،یزندگ و خودش با کرد لج
 .شکست شتریب

 اشدوستتت از یکی شیپ ماه چند افتاد، کردن یزندگ از یول نرفت خالف دنبال
ض ستاندارد ی اداره امتحان هی بره کرد شیرا  نیهم وت. کرد قبول باألخره و بده ا

 .گرفته جدا ی خونه هی شد، مشغول کارخونه
شو حرمت ست پدر شک س نه. هزنینم حرف باهاش هنوزه، که هنوزم یول ن  یک

 دمید مدت هی نکهیا تا. ادیب زبونم رو گذاشتتته ازدواج از یحرف نه و خواستتته رو
 .گفت تو از و کرد باز زبون باألخره روزید شده، تر سرحال
 ظحف خواستتتمیم مویزندگ منم خواستتتتیم ایپو تم، شتترمنده مادر منه دخترم

 .مونهیپش و نداره یحرف االن پدرش کن، حاللم. کنم
 ...یکنیم خودت ی شرمنده رو ما ،یببخش و یبذار نتم دخترم

 .نداشت یریتقص ایپو
 

 هشب اول از خودت یول ،یخواستگار ادیب پاشه تنها شده یحت خواستیم اون
 .بود مونده هوا در پا اونم خوام یم هم با تو خانواده و تو یبود گفته

ستینم ض یچطور دون ست با کنه تیرا  نیلاو گفت جلو، ادیب تنها و یخال د
 ان؟ج مهتاب باشه پدرش، و من یپا بذار رو ایپو ریتقص. یاریم نه خودت نفر

 
 ...پوچ و چیه دختر هی بود،تموم شده حس یب تنم یاعضا همه



 375 پروا یسکوت ب

سمون سقف کاش ؟یلجباز هی یفدا مهتاب ی همه  یول شدیم آوار سرم رو آ
 شتتدن رو و ریز م، خانواده دل تیاذ نکردم، که یزندگ هام، عاشتتقونه جواب

 ...نبود نیا روزم  و حال
 

 افسانه ام،یب زبون به که بودم یاون از تر یخال یول داد تکونم بار چند اومد بهاره
شت، حق خانوم ستینم دا ش یچ من دون شما با االن که دمیک  شیبارون یچ
 .زدیم نهیس به پسرشو ایپو سنگ

 !؟یچ م شده له غرور و داغون یزندگ و من حق یول داشت حق
 من؟ یاچشم تو شه غرق اتیدن نبود وقتش خدا بغض؟ نیا بترکه بودن وقتش

 ندیبر دل وقت بود رفتن وقت حاال نداشتتت، موندن طاقت مهتابت دل گهید
 ...بود دنیبار وقت بود
 رفتم و آوردم در بهاره یدستتتا از دستتتمو پاشتتم، که داد قوت بهم یچ دونمینم

 و بهاره وابج رو، رفته راه رفتمیم دیبا. برداشتم فمویک و دمیپوش لباسام  سراغ
 .رونیب زدم و ندادم خانومو افسانه نگاه
**** 

 ... خط ته نقطه#
 

 فسن به نفس سال سه کنم باور نشدم، یخال هنوز یول نشستم روزه سه ایخدا
 !چ؟یه گذاشتن غرورم سنگ رو سنگ سال چهار چ یه بودن
 ...دادن باد به اونم که بود مونده برام بند مین و خورده خاک غرور هی فقط
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 بنده نشکستن متیق به!شدم تنها که بشنو منم یصدا صداشونو، یدیشن خدا
 .شکستم من هات 

نداختن ورق من ستتر که ییاونا یزندگ و دل یقربون شتتتد مهتابت  از یوقت ا
 !بودن مطمئن باختم و بردشون

سویه یابرو خم طاقت که یمن ست و درد از شدم خم اوردم،ینم چک  دمبلن ید
ش مویجوون. نکرد  هشد من کام به شون معامله یکجا شون، یخوش به دنیبخ
 !بود؟
 که یهمون بشم دوباره و هام نباخته به ببندم دل االن که مونده برام خاطره کدوم

 ا؟یپو دل از بردیم دل
 بودن کجا محکم؟ کوه اون رفتن از بعد اشتتکم یایدر دیخشتتک که بودن کجا
 ن؟شد پا سر واسه خواستمیم هاشونو شونه بابام، نبودن بعد که ییروزا اون
 تابمه که بودنم فیضع یپا ینذار  شون،یزندگ یرو شه هوار بغضم و برم اگه
 ...نشه تایمهربون و تو ی شرمنده شتریب که دیجنگ اشیکوتاه جبران عشق به

 دلم چقدر پشتتتمه، بگه که خوادیم رو یقیرف اون یچشتتما االن دلم چقدر
 زا کرد فرار خبر یب که مرام یب هی شتتدم واستتش که خوادیم رو یاون یمهربون

 !براش بودن نذاشته نفس واسه ییجا که ییجا
 یازمو خط تا دو عمر آخر تا اگه یحت ونشمیمد بودنو ونشم،یمد بودنو شرمنده

...! میش دار دنباله خط هی هم با مینتون شدنم، خم و شکستن یهوا به که میباش
 ستتمر گذاشتتتم، تنهاش اونم یول مونه ینم تنها بهاره ارکن قمیشتتقا دونستتتمیم
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 و روزگار ینامراد یتو بود رفته صورت با خودش یوقت نبود یمعرفت یب مهتاب
 ...سوزشو نهیس بغض بده قورت بود نتونسته هنوزم

 
 ضتمانتشتو آهو منه طالش، گنبد رو بود نشتستته کرد،برف آرومترم حرم یهوا

 ...خدا دست منو حرف پر دل نیب زنهب پل و شه واسطه که خوام یم
 و موند و رفت دیبا بار هی ه،یحال چه تو دونستمینم و دیکشیم پر زیعز یبرا دلم
 هباشتت بهم حواستتت خودت عالمم، پناه یب که باش دلم پناه خودت. نکرد فرار

 .نشکنم هوا یب که
**** 

 کاش. شهیم ترشیب میشرمندگ ذارمیم که پله هر یرو پا آوردم، ریگ قطار طیبل هی
 .میندار ساختنشو دوباره توان شهیهم که مینکن خراب رو یپل میریم یوقت

 .نداشتم دمیکل یحت دادم، رو خونه آدرس و گرفتم یتاکس هی
س تو شون شدن روبرو که بود مهندس و قمیشقا ریدرگ فکرم ریم  ادیز یرو باها
 ...بودم زده خجالت من و خواستیم
 
 .خانوم میدیرس_
 

 ادهافت سر با و کردم حساب شو هیکرا مجتمع، به دوختم چشم و ندمچرخو سر
 .باشه خونه بهاره کردم دعا دعا و زدم فونیآ. رفتم

 
 مهتاب؟؟_
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 نمک درست دیبا هست، که کرد راحت المویخ بهاره رتیح از پر و بلند یصدا
 .بودن شهیهم که یینایزتریعز واسه یدلخور از بود پر که رو یرفتن

 
 جان؟ بهاره یکنینم باز_
 !ینکرد حساب آدم رو بهاره و یبود که ییجا همون برو_
 

 نداشت؟ داشت، حق
 
 .خانوم مهتاب تو ایب دختر، هیحرف چه نیا بهاره_
 
نه من و بود مانیپ ما تاب نیا کنم جمع دیبا تو، رفتم مته تهیر هم به مه  و خ

 .شونویپر
 و کمرنگ لبخند دنمید با آستتانستتور، در به چشتتم مانیپ و بود باز واحد در

 :ستادیا کنار و نشوند لباش رو یمحو
شده، خانوم یاومد خوش_ ستیم ماهتو هی حقوق گم ساب یفر  جبران من  ح
 !حقوقم بدون یها یمرخص نیا

 
 :بودیم دیبا بود، یول بود جون کم لبخندم

 .دردسرام یتو تون گذاشتم جا ن،یببخش_
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 ه؟یشاک یلیخ بهاره_
 .یلتنگد سر از البته با،یتقر_
 ق؟یشقا مهندس؟_
 ود منم. خورتتیم درستتته طرفش، یبر! خودت با یبافق یوحشتت اون جواب_

 نترس. شه رگزارب نشسته گفتمان هیبق تو، ایب. اتاق تو خوابه قمیشقا نورم،یا شبه
 .پشتتم من

 .یمرس_
 
سه دلم...بود حقم زدم،ینم حرف و دمیشنیم حرف دیبا  بامرام اون یمهربون وا

 ...مهتاب دل به کرده محکم پا یجا پس بود باهام ادشی و رفتم بود، تنگ
 
 ور بهاره د،ید چشماشو سد پشت لیس شدن جمع شدیم اخم پر نگاه همون با

 ...شدنش ایدر واسه هیکاف اشاره هی فقط دونستمیم و بودم کرده یزندگ
 
 ؟یکنینم نگاه جان بهاره_
 !رینخ_
 ؟یش سبک یبزن یخوایم_
 !رینخ_
 

 .ودب گرفته گارد نه،یس به دست و بود آشپزخونه در به رو ورتشص همچنان
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 ؟یکنینم نگاه بازم ؟یچ رهیبم مهتابت اگه_
 

 لمبغ تو اومد من  عمر بهار شد ایدر برگشت، آروم و شد شل نهیس رو دستاش
 :نمیغمگ دل ییالال شد صداش و
 مانیپ اب گشتم دنبالت رو شده خراب شهر کل. شدم زنده و مردم ،یبد یلیخ_
 .ینبود جا چیمهندس،ه و

صال روز هی قیشقا ستیم رو تو زد،ینم حرف ا  نفکرمو به شهیهم که تو. خوا
 غمت؟ واسه مینش محرم که میبود بد ما انقدر ،یبود

 ؟یچ بدبخت مهندس درک، به مانیپ و من خ 
 یدار من کاریچ بکن تو هیگر شتتما وستتط، یدیکشتت منو لنگ باز جان بهاره_

 .بدهکاره من به شتر،یب همه از خانوم مهتاب اتفاقا آخه؟
 

 :برداشت م شونه یرو از سر بهاره
 ؟یبود کجا_
 .مشهد_
 بود؟ الزم_
 .آره_
 کو؟ مون یسوغات_
باره تو بعد شتتم یخال من بذار ر،یبگ دهن به زبون قهیدق دو مانیپ_  با ومن دو

 !کن پر کارات
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 باشه؟ م،یزنیم حرف هم با موردش در فرصت سر زمیعز_
 قول؟_
 .قول باشه، نکرده عمل که نداده یقول حاال تا مهتاب_
 
ش قیعم نفس هی شه لذت چه دن،یخند لباش و دیک شته یخواهر بخ ش دا  یبا

 .دهینم جواب یبد با رو یبد و بخشهیم زود پاکش دل که
 
 ؟یدیرس خودت به ؟یخورد یزیچ مهتاب_
 .زمیعز آره_
 اریب یزیچ هی زحمت یب انمیپ م،ینداشتتت راحت خواب روز چند نیا یوا_

 .بخوره مهتاب
 .دییبفرما امر شما بانو، الساعه_
 .خورمینم یزیچ ن،یبکش زحمت خوادینم_
 ماشتت بزنم ستتر قیشتتقا به رمیم بود، اهیستت نخود یپ فرستتتادن بهاره منظور_

 .نیبزن حرفاتونو
 

 کامل شتتونو یکی یدلخور دیبا اول یول دخترکم، ستتراغ برم خواستتتیم دلم
 .کردمیم برطرف

 
 مهتاب؟_
 



wWw.Roman4u.iR  382 

 

 :ارهبه یواشکی حرف دنیشن واسه شدم گوش و گرفتم خواب اتاق در از نگامو
 نم! کردنت دایپ واستتته رفتن یقانون پزشتتتک یحت داغونه، یلیخ یمرتضتت_
 به لمعق بودم نگرانت انقدر راستتتش یول یرفت مطمئن یجا هی تو دونستتتمیم

 .دینرس مشهد
 به یبار دو یکی. کرد آروم اون قویشتتقا تت،نذار ستتالم نهیبب رو تو اگه کنم فکر

مد اونم و دیتوپ چارهیب مانیپ نیا جایا او  کی هر یول کرد  اتراق من دل ور ن
 نشد؟ یخبر دیپرسیم دادیم امیپ ساعت

 .انگار گرفته هم رو یمنش ی پاچه کرد، فسخ قراردادشو هی
 .کنمیم یعذرخواه رمیم امش _
 .حتما یا خسته یلیخ بخواب برو االن باشه،_
 .بخوابم خوب نتونستم یعنیروز، چند نیا دمینخواب اصال_
 .بره تنت از یخستگ ریبگ دوش هی ایب بعدشم برم، قربونت برو_
 

 گل و م*د*ی*س*و*ب عشتتق با رو بهاره صتتورت رفتن، قبل یول شتتدم بلند
 .دخترکم سراغ رفتم و دمیچ لباش بهار از لبخند

 یب و زد یلبخند بالش، یرو قیشتتقا ی شتتده پخش یموها کردن ناز با مانیپ
 :برگشت. زدم صداش که بره شد بلند صدا

 جان_
 دنشون؟ید برم هستن امش  مهندس_
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 رزم لباس هی یشتتنویم من از یول. بره نداره ییجا هستتتش، آره که هستتتن_
 .کنهیم تیخط خط یبر ینجوریهم بپوش،

 .رفتن خبر یب نیا واسه بخشنیم که شاءالله ان_
 یاهیستت نییپا و برمتیم کنمیم فشیرد خودم شتت  بدن، به بزن استتتراحتو_

 .یبرگرد سالم تا میمون یم لشکر
 .رو شما یمحبتا کنم جبران تون یعروس شاءالله ان ممنونم،_
 .ادیبرم ازم که یکار هر ست فهیوظ ،یاومد خوب رو یعروس شاءالله ان_
 

 نفس قیعم و موهاش به چستتبوندم ستترمو و دمیکشتت دراز قیشتتقا کنار رفتم
 .برد خوابم و انداختم خودمون یرو رو پتو آروم دم،یکش

**** 
 باال؟ میایب همرات یخوایم ؟یریم تنها که باشم مطمئن جان مهتاب_
 یحتنارا اگه د،ینمون منتظر شتتما بهتره یول قتلگاه؟ رمیم دارم مگه زم،یعز نه_

 .برام رنیبگ یتاکس گمیم شد برطرف شون
 .میبر ما بده امیپ هی روبراهه اوضاع یدید اگه ،برو شما خانوم مهتاب_

 مانیپ که رفتمیم در طرف به داشتتتم.شتتدم ادهیپ نیماشتت از و دادن تکون یستتر
 .زد،برگشتم صدام

 
 .بدم رفت ادمی دیکل_
 الزمه؟_
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 تراح یبنداز دیکل ذارم،یم سرش سربه دارم که منم کنه فکر ممکنه چون آره_
 .یتر

لهی هی و یذاریم هم رو چشتتم اول همون فوقش  حجاب م بچه که یگیم اال
 .باشه داشته یاسالم

 
ستمینم. رفتم و گرفتمش دیترد با صال بگم، نبودن نیا یکجا از دون  بگم یچ ا

 .ندارن جواب که ییچراها نپرسه و دوست نیا از بگذره رفاقت  یپا که
 هی. دادیم گوش کیموز یانگار ومد،یم واحدشتتون رونیب یفیضتتع یصتتدا هی

 .شدینم دهید یول دمیکش سر کردم، باز رو در و گفتم الله بسم
شت ی کاناپه متوجه که رفتم جلو قدم هی ست که شدم در به پ  یرو مهندس د

 .بهش رسوندم خودمو و ایدر به زدم دلو شد،یم دهید اون یپشت
ش دراز شلوارک و یا حلقه شرتیت هی با شماش و دهیک سته چ  نگارا یول بود ب

 :دیرس گوشم به آرومش یصدا هک بود جمع حواسش
 ...داد برگشتنتو و اومدن دینو خودت از بانو،زودتر دهیچیپ عطرت یبو_
 

 و کترینزد آرومش،رفتم و نرم یصتتدا دنیشتتن داشتتت دنیکشتت خجالت یجا
 .نشستم نیزم یرو روبروش،

 ...سالم_
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شو آروم شما  صورتش  یرو شده قاب نکیع بدون بود بار نیاول کرد، باز چ
ست، شد پا. شدمیدیم ش شماش یتو کرده خونه بارون دنید ن  بود سخت چ

 !نداشتنو و خواستن بودم دهیچش که مهتاب منه دل واسه
. بودن هشد من یزندگ فعل نیتر یاجبار کندن، دل و رفتن و یدلتنگ و خواستن

 زد اپ پشت ایپو یوقت بود روزمید ی نهییآ چشماش، غم و یمهربون حجم دنید
 !هامون لحظه ی ساخته هم با لپاز یها کهیت به

 ...باشه مونده دلم به دنشید یآرزو که بود یزیچ نیآخر دیشا مرد نیا غم
 
 مهتاب؟_
 

 پر حجم نیا با بودم کرده چه بغض، و داشتتت خش خستتته مرد نیا یصتتدا
 ...مهر

 
 بله؟_
 شه؟یم سبک دلم کنم، بارت درشت اگه_
 

 :زدم ل 
 .کن امتحان دونم،ینم_
 شم؟یم آروم سرم، رو دازمبن صدامو اگه_
 .دونمینم_
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 رزوآ بگم اگه دم یکش درد روز چند نیا یتو دردم، پر یروزا تموم قد بگم اگه_
ش من مال کردم ش و ینبا ستنتو بگم اگه ،یبرگرد یول ین  کردم، بودنت نذر خوا

 ؟یمرتض نیا واسه یکنیم کاریچ ازت، پرم بگم اگه
 

شت یفرق فرد و جمع فعل صرف سم، ندا  یوقت نبود یخوب نهمهیا دلم حق وا
 !دل یب منه بودن با بود شده کیتار و تلخ روزاش

 
 ؟آروم آدم همون نیبش که شه؟ صاف باهام دلتون که بکنم نیخوایم کاریچ_
 :شد بلند مبل یرو از و دیکش صدادار نفس هی

 منه، حق امشتتبت حداقل. رستتونمتیم خودم بره، بفرستتتش نهییپا مانیپ اگه_
 .منه سهم

. انهام و امن یچ همه گفتم و برداشتتتم رو یگوشتت اتاقش، تو رفت و گفت نویا
 متس به رفتم شده، که هم یکنجکاو واسه کردم بلند سر. فرستاد ok هی مانیپ

 .اتاقش
شم من و بود پهن سجاده هی کردم، باز رو در آروم  گهید که ساعت به دوختم چ
 .نبود نماز وقت

 
 طال؟ پر جوجه زده خشکت در دم چرا تو، ایب_
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 و شدم منصرف تختش یرو نشستن از رفتم، جلوتر و لبم رو نشست یلبخند
ست هی  دبلن دوباره و انداخت مهربون نگاه مین هی. خودش کنار شدم ریجاگ را

 .دش تموم رکعت دو که کردمیم دنبال چشم با حرکاتشو ی دونه به دونه شد،
 
 .بودنت با یکنیم پرت حواس_
 برم؟_
 

 :صورتم یرو دیچرخ دهغمز نگاش
 ...نرو گهید_
 .مونم یم نیبد شام_
 روز پنج ی معده یجوابگو که کن درستتت یا اندازه. خودته کار نرم، دندت_

 .باشه مرد هی ی مونده گرسنه
 

 :نییپا انداختم سر و شد تلخ لبخندم
 .م شرمنده_
 

 :اومد باال سرم و م چونه ریز گذاشت دست
 ؟یکن درست یمرتض ی اندازه شام یونتینم نکهیا واسه یا شرمنده_
 

 :مهتابو داغون روح داد خراش و صدام تو نشست بغض



wWw.Roman4u.iR  388 

 

 که نشد...کردن خراب رفاقت و شکستن پل و نموندن و رفتن واسه م شرمنده_
 ...روزاتون واسه شدمیم عذاب موندنم با اگه بود یخودخواه بمونم،

 عذاب؟ یشدیم چرا_
سه_  پس آدمو هیم، شده یخط خط غرور و دلم ی شهیش یرو زخم امیالت وا

 .بودن زده پسم تر، قبل یلیخ اونا دمیفهم تازه یول زدم
سه ستن وا سم یخوا  چهار. هش هیبق دل یفدا بود قرار که شدیم نییپا و باال نف
 دلم به که هام، دخترونه و یرنگ یروزا تموم رو دیکشتت خط مغزم تموم، ستتال
 ...بودنم یرو زدن خط گفتن یول نهینش ها لحظه و روزا اون برگشتن هوس

شمه و ایدر کردم قدغن سال چند شامو، شدن چ سنده نیسنگ بغض هی به چ  ب
 واسه که کاشتن غرور بودن  زیعز که ییاونا دمیفهم حاال یول نشکنم که کردم

 !کنن درو یخوش فرداشون
 لد رو شتتم آوار نفس یب دوباره شتتدینم هام، نگفته همه از بگم و بگم شتتدینم

 ...پشت شهیکوه،هم شهیهم مرد نیا
 .خواستیم دنیبار دلم یول داشتم بغض

 
 مهتاب_
 

 اهمونج برگشت دوباره کرد، جمع شو سجاده.نزدم یحرف و دوختم چشم بهش
 :نشست من یزانو به زانو

 ؟یکن هیگر خوادیم دلت_
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 نمیشن اشک به بابا  بعد بودم داده قول د،یبار ینم یول شدیم پر چشام ی خونه

 ...دلم و من واسه نبود یا شونه گهید که
سر و بود خودش مهتاب که شو. دادم تکون خودش، ستا صله هم از د  و داد فا

 .کرد نگاه بهم
شو، شونه حجم کردمیم وج  صامت و ساکت سه بود کوه بابا ها  نازک منه وا

 خدا، خود تا و کردیم قر  دلمو میشتتونیپ یرو ش ه*س*و*ب هی ش ینارنج
 ...فتگریم رنگ لبخندم

 شت،پ شهیم عشق، شهیم که م،یزندگ رنگ نیتر رنگ پر اون به بودم خوش دل
 ...!شد رد و شکست مهتابشو یول دن ینترس واسه دیام شهیم

ست،یم یچ مرد نیا االن سه شه کوه که خوا ش منه دل وا  شد؟یم هم؟ از دهیپا
 تونست؟یم

ضا از بودم ریدلگ من یوقت ساحت یف  از ودب پر اورمب یوقت مرد، هی یبازوها م
 کنه؟ مهمونم آرامش تونستیم شدن، پل دوباره و ترس و دیترد

 
سه گهید نجا،یا ایب_ ستن  بغض و لبا لرز نیا ب شک ض ن  گهید دارهن توان یمرت
 ایب...عمرشو روز و حال نیا نهیبب
 

ستاش صله هم از شتریب د ستمو هی بودم، شده نگاه فقط من و گرفت فا  آروم د
 :داد فشار گرم و گرفت
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 اگه یحت ره یگیم نفستتتو که یستتفال بت نیا بشتتکن فقط نترس مهتاب،_
 شتتمب خوادیم دلم فقط االن خواستتتتش، بار هی دلت که باشتته یاون انتخابت

 ...مرهم
شم سته کتیکوچ دل ساله چند که یهمون ب شت و خوا س موت به...شیندا  مق
 .خوامیم نویهم فقط

 
 !چشمام زندون از اومدن نییپا زودتر واسه شدن صف شون همه د،یچک

 
 که بودم یا قطره به قطره شتتمردن ریدرگ هنوز من و کرد حلقه دورم دستتتاشتتو

 !بودم دهیتن دورشون که یحصار از شدن آزاد واسه بودن گذاشته مسابقه
شک شناتر یول بهیغر مرد و اومد در دلم یصدا هق، هق شد ا شنا هر از آ  یآ

 .مهتابو داغون نت گرفت تر سفت من  یخاکستر یروزا نیا
 

 :گوشم کنار شد زمزمه صداش
سه سوزونمیم رو ایدن_ شمات به غم لحظه هی وا شوندنش، چ  یخال شرط به ن

 .نجاستیهم جات صب  خود تا شدنت
 

 :هام شده تلنبار از گفتن و زدن هق به شد بلند صدام
 ...کرد بد بهم_
 .کنه تتیاذ نداره حق چکسیه_
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 ...گذاشت یول ذارهینم تنها گفت_
 .کنارته ،یبخوا یوقت تا و ست زنده تا یمرتض_
 ...کرد نفسم یب و گرفت رو هوا یول نفسشم گفت_
 .دمیم جونمو بهت روزا، اون تک تک یجا خودم_
 خورد غرورمو هاشتتو، لحظه کرد پنهون ازم یول یهام لحظه کیشتتر گفت_

 ...خودم جنس از یکی اسم آوردن با کرد
 

ست ش د ست یم زدن حرف المهع هی دلم سرم، یرو دیک  یخال که انقدر خوا
 .مییتنها و ترس حباب بترکه و شه
 
ست فقط من_ شو دو شتن ستم، دا ست یول خوا شتنمو دو سه کرد چوب دا  وا
 ...نبودنش واسه شد بهونه بودنم  یادیز
 واستته داره ت  و ریگ دلش که یاون دهیم مهر عاشتتقه، که یاون دهیم عشتتق_

 .نشده لدب یعاشق نده که یاون داشتنت 
 گفت؟ دروغ_
 

ستا با گرفت قاب صورتمو شم من، یروزا تو شده گم یها مردونه از پر ید  چ
 هم رو پلک شتتده  روونه یاشتتکا ینشتتدن تموم حجم دنید واستته چرخوند
 ...چشمام یرو شد مهر لباش و گذاشتم

 
 .کن نگاه منو طال پر جوجه مهتابم،_
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 دنبال و دنیپرستت چرا یب یدیم انجامش دلم، قرار واستته بخوام ازت یزیچ هی
 گشتنش؟ لیدل
 

شت جبران  آروم و شد منقبض فکش. دادم تکون سر بودنا، مرد نیا ی همه دا
 :زد ل 

 !ایپو دنید برو_
 

شمام شماش یتو ناباور چ شتباه دنبال چ شت،یم دنیشن ا  مش مطمئن که گ
 !غلط ای گفت که یاون دمیشن درست

 
 :حالم واسه شد مرگ ناقوس صداش یول
 ...من خاطر به و خودت خاطر به. بزن حرف باهاش برو بزنه، حرف بذار برو_
 

 هک رو یمرد دمیفهمینم هنوز من و ش خسته یچشما بلور یتو نشست اشک
 :گذاشتنام کم و ایبد تموم یپا موند مردونه

 خوامب شتهینم حرفه پره دلت یوقت تا لبخندت، گل واسته دهیم جون یمرتضت_
 به نه یبودنتو،ول خوامیم. من خواستتتن نهمهیا یرو ن م بودن یرو ادیب فکرت

 ...یداد بهش دل یروز که یکس نداشتن متیق
 ذارمیم پا خوادشیم دلت یدید اگه بشتتنو  حرفاشتتو بگو، حرفاتو یول بزن داد
شت خودم و دلم رو ست شمیم پ ست که وا  یتا دو دل اگه نکنه  خطا پا از د
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 داشته و خواسته تنها یشد که ییتو نداشت از گذرهیم یمرتض باشه هم با شما
 ...دلش ی

ض شه، که یچ هر یمرت شق دزد با  ارهیم یوقت زنو هی مهر ست ین گهید یکی ع
 .بخوادم اونم که دلش، ی سفره سر
متیم خودم یبذار قرار جا هر  یرفتن اون با اگه. مونم یم منتظرت و رستتون

 مومتت من، به یتبرگشتت اگه یول م یزندگ یپ رمیم منم دلتون، نوش که یشتتد
 .دلم سهم شهیم

 ...همنفست بشه یکس من جز ذارمیم نه کنم،یم قسمت داشتنتو یکس با نه
 مهتاب؟ باشه

 ...من_
 به. کنهب یکار هی مهتاب دیبا ساختنش واسه مونیزندگ واسه. نه نگو ،یتونیم_
 .برداره قدم که دلت به بسپر و نکن فکر یچیه

ض ببخش ،یشد یرفتن اگه ستت، دلم. رو یمرت  ویکی دلم سال 7 از بعد خوا
 .خواستیم دینبا دیشا که خواست

 
 حرفاشو ی کلمه به کلمه و بودم شده چشم تن همه عجز با من و ختیر اشک

 :کردمیم یخون ل 
   یعل به ستین نامرد یمرتض_
 ...گذشت ازت شهینم که یخوب انقدر یول

 جون یپا تا کنارتم دختر بازم گل برو
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 خاطر به ؟یریم. کن روشتتن اونو خودتو منو دل فیتکل و برو یول. جوره همه
 ؟یمرتض دل
 
 ...میمردونگ از پر مرد نیا ونیمد رم،یم
 .رمیم_
 

 :صداش شد دندوناش،ناله ریز رفت و دیلرز لباش
 ؟یدار دوسش مهتاب

 
 هب کرد خرابم چرا دونستمینم که. روزید همون ی اندازه فردا، واسه نه اما داشتم

 .دردام ی همه یبرا شدیم جواب دیبا ،یعاشق هاونهم جرم
 
 گردنشتتو خودم کنه تتیاذ بخواد ،یمرتضتت مهربونه باشتته قتیال اون کاش_

 ...کنمیم خورد
 که مهتاب  نمتیبب نذار گهید ستتراغش، یبر یبخوا که وقت هر تا االن از
 ...شده رونیو بار هی که یمرتض نیا از کنهیم خم کمر نداشتنت و دنتید
 

ستمو شم تنش، یایجغراف یپهنا به داد هیتک منو و گرفت د ستم چ  آروم یراب ب
 ...شده رو شعله که یا شده خاکستر و رفته ی گذشته با ییارویرو واسه گرفتن
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عت کی  استتترس و یقرار یب گرفتن آروم یبرا مهر، و بود آغوش فقط ستتتا
شم نبودنش کنار ستنش، از گفت و زد حرف گو ستنم، از خوا  زا دلش، از خوا

 ...دلم
 رو مهتاب ی زده شکوفه تازه دل لرزوند بودنش اون یب و اون با یفردا از گفتن

 داد نفس بهم دلش، ی مرده نیزم رو ختیریم عطر داشتتتنش یبرا داشتتت که
 ...بود زونیم حالم  یخوب حجم نیا با من و نره نفسم نبودنش یفردا که
 
 دهب خبر بهم فقط. برمتیم خودم ،یگذاشت قرار باهاش وقت هر جان مهتاب_

 باشه؟
 ...نه_
 ام؟یب یندار دوست_
 ...رمیم خودم_
 

 :داد جواب بازوم، به یکم فشار با و کرد یمکث
 کلمه هی بهم هیکاف کرد تتیاذ اگه و باش خودت مواظ  فقط خانوم، گل باشه_

 .کنم خراب سرش یرو رو ایدن سقف تا یبگ
 .خ _
 .گردمیبرم زود بذارم؟ تنهات قهیدق ندچ شهیم کردنت، ناز و تو یفدا یمرتض_
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. زد رونیب اتاق از و شتتد بلند دادم، هیتک تخت ی هیپا به و گرفتم فاصتتله ازش
 قفسه هب چشمم که کردمیم نگاه مرتبش یول شلوغ زیم و اتاق ی گوشه به داشتم

 . بود آشنا واسم تینها یب که خورد یزیچ و کتاباش ی
 دستمو...دمید اشتباه دیشا نکهیا از نانیاطم یراب رفتم و برداشتم مو هیتک آروم
 از پر ینیستت هی با و شتتد باز اتاق در لحظه همون یول بردارمش که کردم دراز

 یبرا بود شده دراز که یدست و من به دوخت چشم و داخل گذاشت پا یخوردن
 .شد دایپ نجایا و بود من مال که یزیچ برداشتن

 یرو دیچرخ چشتتماش ستتتاد،یا کمیدنز اومد و گذاشتتت زیم یرو رو ینیستت
 اج کتاباش کنار نجایا االن و بودمش کرده گم که عطرم کیکوچ ی شتتتهیشتت

 !بود کرده خوش
 

شو ستا شوندم و پهلوم یرو کرد قالب د  کینزد ییجا سرشو خودش، طرف ک
 :زد حرف آروم و آورد گردنم

 ؟یکرد گمش یکردیم فکر_
 .آره_
مده یمهمون اون یتو یوقت_ جایا یبود او باس ن نده عطرت ،یکن عوض ل  مو

 وقتا یبعضتت رفتمش، کش انهیمخف اتیعمل هی یط و دمشید. فتیک کنار بود
 اساحس. آشناست چه عطرش یبو گفتیم مانیپ و ازش کردمیم یاسپر کمی
 !!مونده عطرت توهم یتو کردیم
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 رتوعط و پاستتاژ هی رفتم ،ینبود کنارم یوقت یحت کنم حستتت خواستتتیم دلم
 همردون عطر چرا موندم فقط گفت، یکی باألخره. بگن بهم مشتتواستت که بردم

 .خانوم بال یزنیم
 نیا. اونا یبو از زارمیب که گرمن ای نیریشتت خانوما، مخصتتو  یعطرا اکثر_

 .کنمیم استفاده ازش سالهاست داشتم، یخوب حس باهاش و بود سرد عطر
 بپرسم؟ سؤال هی مهتاب_
 اوهوم_
صله یوقت ؟یکردیم فرار ازم اول یروزا چرا_  ادشیز عمدأ شد،یم کم مون فا
 ودمخ به که یکردیم برخورد یطور تو یول رمیگیم دوش بار هی یروز. یکردیم
 !کردمیم شک تنم یبو و
 
 !برنخوره مهربون مرد نیا به که گفتمیم یچ
 
 ...یبود زده رو ایپو عطر قایدق_
 

ستاش شار هی با پهلوم، یرو شد سخت و سفت د  تسم به فتر و کرد ولم ف
 راه و برداشت عطرشو ی شهیش. کردمیم دنبال کاراشو چشم با لباساش  کمد
 !رونیب کرد پرتش مکث بدون و کرد باز اتاقش، ی پنجره طرف کرد کج

 چیه یب و اومد خونستترد یلیخ داد، نشتتون که یواکنشتت از بود مونده باز دهنم
 :سرم یرو شتگذا سر حرف یب و کرد دعوت آغوشش به هوا یب منو  یتوقف

 ..... که بزنم رو یعطر بخوام که اونم از تر خودخواه من_
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 .شد جدا ازم و زد ینرم ی *ب*و*س*ه سرم یرو و خورد حرفشو

 :ستادیا زیم کنار
 یول کرد عوض شتتتهیم رو عطر خانوما، خانوم یدیم رو ها بچه یبو تو یول_
 ...نه رو آدما تن یبو
 
 :کردیم مزه مزه زدن واسه حرفشو داشت انگار طرفم، برگشت دیترد با
 ؟یرتضم کنه کاریچ نباشه  و بخوام تنتو یبو اما هست عطرت ،ینباش و یبر_
 

ست کالفه شت د شت گذا  رفط به یلگد یناراحت با و کنارم اومد گردنش، پ
 :زد داد و کرد پرت تخت ی هیپا
 ...یلعنت_
 

 دل و دنیبر دل آدم من کنه، آرومش که بگم یچ دونستتتمینم و بودم ستتکوت
 .جلو رفتمیم دل و عقل با دیبا بار نیا یول نبودم شکستن

 فکرش یول بود خودش بود، نشسته تخت ی لبه و بود گرفته دستاش نیب سرشو
 .نبود نجایا

 :بود گرفته صداش
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 کندنو دل یول اشیدن قد داده دل هام، خواسته رو بستن چشم از شدم خسته_
 نزنم دم و رمیبگ شیآت باهاش و رمشیبگ ادی تنم یپ و رگ با خودم گذاشتتته

 ...نبود سهمش و خواست یمرتض دل که یچ هر رفتن کف از واسه
 .شو مرغیس_
 

 :کرد نگام نیغمگ و تلخ لبخند هی با گرفت باال سرشو
 ندارم یرفتن یپا باشم که مهاجرم مرغ چ یه که مرغیس باشمت، نداشته یوقت_

 !سرم پشت گذاشتنت جا واسه
 تونستتتمیم هام داشتتته همه واستتته کاش مهتاب، ترستتمیم ودمخ عاقبت از

 ...هاشون خواسته و هیبق یبابا گور بگم و کنم خرج یخودخواه
 .دنید خودمو فقط و بستن همه رو چشم و شدن بد واسه ادینم راه دله یول

 یاشتند واسه لرزونهیم دلمو یپا ست،ین کارش تو دادن یوقت چرا فهممینم فقط
شته  و هنگرفت قراره که شمش ندا ص  بابا...! ببخ  نرفته؟ هک ادتی آدم، منم الم
 :بهم زد زل کن، جورش و جمع خودت رو خورده سر که یدل
مت؟ید چرا_ گاه یجور چه حاال د مه قد بره ادمی و رمیبگ ن  ندار و دار ه

 ...خواستمت دلم،ازش
 !نداشتنت از بعد یروزا گرفتن واسه بده یفراموش کاش

 
 نه یسکنجب کنار کاهو مثل زن هی دل واسه بودنت، حفظ واسه مرد هی یشونیپر

 ...اتاقته ی شهیش کنج نشستنش و شاپرک پرواز مثل
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 که یمرد دل ی نوبرانه انار طعم واستته داشتتت غم نداشتتت، ذوق من دل یول
 هاتن شدیم نخواستن و داشت د،یبخش یم و داشت بست، یم چشم و داشت

 !دلش یرو شیپ راه
 

 و یوشدلخ واسه لبش، کنج نشوند لبخند و گرفت اتاقش کف پارکت از چشم
 :ندمیخوشا

 واستته ر یمستت یآخرا واستته بمونه یجون م،یبخور یزیچ هی ایب جان مهتاب_
 ...آخر یحرفا

 
 یروزا خوب مرد ی کالفه پا تا سر و شونیپر یرو نیا یناج شدمیم من دیبا

 ...لبام به دادن طرح و دنیخند چشمام دم،یسف
 گاهن یخوردن و لیآج پر ینیس به زل زل و کردم کج یگردن و زدم کمر به دست

 :انداختم
 مهندس؟ بودنته الرج آخر یعنی مونه؟ شام نیا االن یعنی_
 

 :لباش رو نشست خنده و کرد زیر چشماشو
 !خانوم ه*س*و*ب یم خودتو دست که باشه، حرفا نیا و شام به اگه قرار واال_

ند خوراک و خواب از رو ما  نیا االن  یفتینم زبون از خودت یول یاختا
 ؟یکن فیرد یخوایم شامو بساط یعنی حرفت

 ؟یفرمانده مقر تو نیدار ایچ حاال. مجبورم شده، که خودمم واسه_
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 :برد خودش با دیکش دستمو و جلو اومد

 نتیکاب و خچالی راحت التیخ پس باشتته، نجایا اشتتتها خوش مانیپ اون تا_
 .مونه ینم یخال

 
 :بود قرمز یها گوجه خورد چشمم به که یزیچ نیاول و کردم باز خچالوی در
 م؟یبخور املت_
 !استراگانوف فیب یگیم حداقلش گفتم ،ینباش خسته_

 :کردم نگاش چپ چپ و برگشتم
 شد،  یتصو املت. میندار اعتراض ره،یگیم وقت یکل تکرارش همون نکهیا_
 .نمک شون رنده و بشورم رو ها گوجه نیبد ظرف هی

 
 :رفت ییلباسشو کنار نت یکاف سمت زدن غر با و ش ینیب به داد نیچ
 !!کشهیم هم یگاریب که بده خوادیم یکالس با یغذا یلیخ_
 .شهیم 12 داره نیبنداز ساعت به نگاه مین هی! که نداره زدن غر_
شغول شما. نزدم خودم دهن از نمیهم تا خانوم، بفرما_ شت من شو، م  زیم پ
 .نمیشیم
 نشستن؟ از بعد ن؟ینیبش_
 .بهت بزنم زل_
 .نیبد کمک نیایب ن،یومدین که جهان یتماشا بهر_
 دردسر؟ نهمهیا و املت هی دختر، یبترک_
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 .کردن درست خوشمزه نظر فسنجونم،از با نداره یفرق املتم_
 .ه*س*و* یم خودتو پنجه و دست بازم یول لحاظ، اون از آهان_
 
 بعد و هال یتو رفت دمید لحظه هی ،شتتتدم کار مشتتغول و نزدم یحرف گهید

 .اومد م عالقه مورد کیموز یصدا
 :نشست کنارم اومد دادم، ادامه کارم به و زدم یلبخند

 ؟یگرفت خبر زیعز حال از بانو، توئه ش  امش _
ضع آره_  دم اون لطف به گفت نبود، دواریام دکترش بازم اما نکرده یفرق تشیو
 .هست نفسش دستگاه و

 .باشه اون یبرا وقتم تموم فردا گرفت قول بود، کرده قهر باهام قیشقا
قدر_ هاش ان نت الیخیب که کردم یباز با فت ازم قول یکل شتتته، نبود . گر

 ؟یبسپر بهشون که ندارن یلیفام شه؟یم یچ فشیتکل
 .دمشینم یکس به منه، دختر قیشقا_
 .نداره یشوخ قانون یول! یریگیم گارد یفرت نگرفتمش که من_
 
 :رفت هم تو م افهیق

 نجایا هیقب یول کننیم یزندگ گنو یروستا الشونیفام از تا چند گفتیم زیعز_
 .کردن طردش خانواده از ازدواجش خاطر به ستن،ین

 .ایدن جنگل نیا تو کنهینم ولش تنها دهیآفر خودش، به توکل_
 نمک؟_
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 .سرت یباال نتیکاب_
 ن؟یخوریم تند_
 .بودنشه تند به غذا ی مزه_
 
 :دیکش رو نون آوردن زحمت نشستم، و دمیکش سید یتو
 .داره خوردن شام نیا_
 
شغول و  دونمینم. من یبرا کتریکوچ لقمه هی و خودش لقمه هی شد، خوردن م

 حال در هنوز اون یول دمیکشتت عق  د،یچستتب من به یول بود چطور طعمش
 .بود خوردن

 یتو که رفتیم شیپ یزیچ اون از تر آستتون یزندگ کاش یکنیم آرزو یگاه
 ...گذرهیم فکرت

 .بود شده خوشمزه ،یداد حال یلیخ نکنه درد دستت_
 .جان نوش_
 

 :گرفتشون دستم از که بشورم ببرم ظرفارو شدم بلند
 .خودمه با ظرفاش ،یدیکش زحمت شامو_
فت نویا مد و گ هم، کینزد او مو ب تا فت دستتت ن یلیخ و گر ها گ  ینا

 .دشون*ی*س*و*ب
 :بودم هومدین در کارش شوک از هنوز من
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ستاتو_ ضر و منه مال دارم، االن د ش برو. کنم عوض یچیه با ستمین حا  ن،یب
 .امیب کنم آماده یچا هی من

 .نذاشته مانیپ سر یتو مو بهاره مطمئنم که برم بعدش باشه،_
 ؟یبمون شهینم_
 .موندنم ستین جال  یلیخ نظرم به_
 .دارم کارت ایب ال،یخیب رو یچا پس_
 

 .نشوندم کاناپه یرو برد و گرفت دوباره دستمو
سه یآزاد بعدش پات؟ یرو بذارم سر ساعت مین فقط یدیم اجازه_  رفتن، وا
 باشه؟. نگو نه واسم  نمونه حسرتش که من دل یبرا نویا یول
 

 شوخود و گرفت عمق لبخندش کردم، نگاش و کاناپه ی گوشه کشوندم خودمو
 .کرد ولو درشت بایتقر کلیه اون با

 شهگو زیر شکن چند. کردمیم یبررس صورتشو یایزوا من و بست چشماشو
 و هفتیب ش رفته یروزا ادی دیشتتا که کنم تشیاذ ومدین دلم دم،ید چشتتمش ی

شار سه گرفته دیند که یف شتم آرزو چقدر. ساختنش یزندگ وا  ایوپ یموها دا
 باال دمید موهاش  یتو دیچرخ انگشتتتام بشتته، که نشتتد یول زمیبر هم به رو

 .دادم ادامه کارم به و لبشو ی گوشه رفتن
**** 
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 .نشد داریب گهید و دیخواب نجایهم شدیم کاش_
 
. برداشتتتم فمویک و دمیپوشتت چادرمو داشتتت، لبخند که کردم نگاه ش چهره به
 .ادیب یتاکس رهیبگ تماس کرد قبول اصرارم با که برسونه خواستیم
 مهتاب؟ نمتیبینم گهید_
 ن؟ینینب نیخوایم_
 نایا یتوق تا. نمیبب خندونتو و ستتتاره پر یچشتتما تو،یخوشتت و،تیشتتاد خوامیم_

شه، ستن نبا  فیرد که دلت حال باش، خوب تو. ستین تیاولو دلم و من خوا
 .مهربانو امیم کنار نبودنت و میزندگ با یمرتض منه باشه

. ودمب لیتکم و نداشتتت یخال یجا میزندگ هام، لحظه تو یگذاشتتت پا یوقت از
 .داشتنت اون ارزه ینم مفت نباشه، لبخند لگ لبات رو و یباش
 در ستتاده و گذرمیم ازت دارم نکن فکر براه، و باشتته خوب حالت که برو ییجا

 ...بودنت رنگ شدن کمرنگ واسه بگذره دیبا چقدر دونمینم شم یم
 دلم و تو از دارم حرف من یباشتت نجایا که صتتبحم ی الهه تا خوب، دختر برو

 از بعد یروزا واستته بذارم خوامیم شتتترشتتویب. شنجایهم تا بستته یول گفتن 
 ....فقط بودنت،

 
باره که حاال  بند ،نییپا انیب و بشتتکنن خی بلور بودن گرفته ادی چشتتمام دو

 .ومدنینم
 ی وشهگ نشسته اشک ختنینر واسه بود کرده سد خواستنشو و یمردونگ تموم

 :روبروش رفتم و دادم خرج به جسارت چشماش،
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 .مهندس ذارمتینم زنده زهیبر اشکت_
 
 :دیکش لپمو و زد یشخندین

شو طونیش_ سه نکن سختش رفتن دم وروجک، ن ض وا سو کندن دل. یمرت  نآ
 .باش خوش یول خوانش،یم هم با عقلت و دل که یاون از ستین

 .جاده به زنمیم کنمیم جمع لیبند و بار نباشم، بود الزم اگه یحت
 ن؟یریم سفر تنها تنها_
 و م*ل*غ*ب ریز زنمتیم ،یکن وونمید و یبمون نجایا گهید قهیدق پنج تا اگه_
 ...! سپرمتینم یکس به ن،یزم ادیب آسمونم اگه اونوقت برمت یم

 مهتاب؟
 

شم سه شدم چ ستمینم که یمهربون ی چهره خط به خط کردن حفظ وا  با دون
 شتتهیم ادشی فقط ای دید شتتهیم بازم شتت   نیا از گذشتتتن و خونه نیا از رفتن

 ...یفتیم ادشی یوقت صورتتو، دهیم نوازش که یمینس
 :کردیم نگاه بهم هنوز

ست چقدر که یدونیم_ شتم دو  دنتیشک نفس ی هیثان به هیثان تموم کیشر دا
شم، سه اگه که یدونیم با  دتخو دل یبرا نبود  ضعفم از دمینجنگ بودنت وا

 همه مطمئنم و شتته زیر ستتر دلت از یخوشتت ایدن ایدن شتتهیهم خوامیم که بود
 ...ست چشمه از جنست که شنیم محبتت رابیس باشن کنارت که ییاونا
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 حال هب خوش بگم تونمیم فقط وجودت، گل شتتهینم خشتتک گفتن زمیعز هی با
 .خودش یبرا و کنارش داره رو تو که یاون
 امخویم نباشتتم ای باشتتم من بودنو  و رفاقت نیا کردم یزندگ ن،یخوب شتتما_

 .فتهیب تونیزندگ ریمس یبرا اتفاقات نیبهتر
 اما ومبشن قراره یچ و شهیم یچ بعدش دونمینم ا،یپو دنید رمیم هفته نیهم تو
 ...دلمو ی بسته در ی زده زنگ قفل بشکنم دیبا
 
 نییاپ ستترش و کردیم یباز چادرم ی لبه با و کرد پر که بود فاصتتله قدم مین هی

س شد، بلند بوق یصدا. بود  زا شدن دور وقت بود  رفتن وقت و اومد یتاک
 ...دلم نسوختن واسه شدیم هیسا و بود مطلق آرامش که وجودش گنج

 :صداش تو نشست بغض و گرفت مشت یتو چادرمو
عدت_ ها به عادت ب ته، ییتن مه با یول ستتخ نت زن ه نه بده قول بود  مردو

 چوقتیه دیشا و رفتنت االن واسه رهینگ شیآت یمرتض دل که یباش خوشبخت
 پرطال بده قول...نداشتنت

 ...قول_
 

 دل رستتم و راه دلش چون شتتک، یب بود یبخت کین یزندگ از مرد نیا ستتهم
 .دیلرزیم رفتنم یپا من و بود بلد بودنو

 اما داشت دلمو تو کرده لونه عشق همه با زدن تاخت و دنیجنگ ارزش مرد نیا
 فیکلت کردن روشن واسه رفتمیم دیبا نکردن  قضاوت و دنیشن واسه برم دیبا
 .دار  ت قل  نیا



wWw.Roman4u.iR  408 

 

 
 که رو اباب یادگاری یا نقره  یتستتب کردم، باز فمویک و افتادم یزیچ هی ادی هوی

 ادنشد بابت دونستتتمیم طرفش  گرفتم و برداشتتتم رو بود بستتته بهش جونم
 یم اتمیادگاری مواظ  یحت که دمشیم یکستت دستتت یوقت شتتمینم ناراحت

 ...مونه
 
 .نیکن دعا منم دلتون، ی سجاده یبرا بمونه نیا_
 .ادیم در راننده یصدا االن برو خانوم، نفس یستیل صدر_
 ن،یهست شهیهم.کردم تجربه ایدن قیرف نیبهتر با مویزندگ رفاقت نیبهتر باشه،_

 .دلم طرح یرو مونده پاتون یجا سخت و سفت
 ...گل بانو باش خودت مواظ _
 

 هپدران گرماش یول عاشتتقانه که زد یا ه*س*و*ب میشتتونیپ یرو و جلو اومد
 اسهو شهیم تنگ و رفت که یکوه واسه شد تنگ و دیلرز مهتاب دل چقدر بود،
 ...شد قیرف که یکوه

شت چقدر شتن سر پ ش  من و داره درد یزندگ ینایتر خوب گذا  نمرفت با ام
شکام روزام، یبد و یخوب یپا موند مردونه که شمیم یمرد دلتنگ  شد روون ا

 و اشهنب گهید که برام شد سخت ورشبا و یمهربون حجم اون از گرفتم فاصله و
 ...رفاقت رسم به یحت باشمش  نداشته

**** 
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 شتتدنش حرف کم  یعج به یا اشتتاره یگاه مانیازش،پ خبرم یب روزه ستته

 توسع ونیم گمم هنوز من یول کنهیم نگاه بهم سؤال از پر یچشما با و کنهیم
 !قلبم و عقل
 و مامان کنن،یم پر شونیهربونم با دلمو یخال یجاها جوره همه قیشقا و بهاره
صله ادیز مسافت نیا از ها بچه ستن باهام هم  فا شده یول ه  دربدر و دارم گم

 .کردنشم دایپ
 از یکار و کنمیم حس ،*گپ هی اندازه هام لحظه و روزام یتو بزرگ ستتتین هی

 .ادیبرنم دلم دست
شو یروزا داره زیعز سهیم دلم من و گذرونهیم آخر سه تر شتن وا  قم،یاشق ندا

 زا پر هنوز من یول  یشتتداوریپ بدون کرد قمیتشتتو زدن حرف به یمراد دکتر
 اب ندارمو و دار تموم و اومد گردباد مثل که یاون با شتتدن روبرو واستته دمیترد

 ...برد خودش
 
 جون مهتاب_
 زم؟یعز جونم_
 مدرسه؟ یبریم منو خودت_
 .ببرمت بپوش کفش بردار فتویک جان، قیشقا آره_
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ش چیسوئ و چادر رفت، و داد تکون شوق با یسر شتم نویما  بلق رفتم، و بردا
 قل  قوت صتداش بوق چند از بعد که رمیگیم رو دکتر ی شتماره شتدن ستوار

 :شد طاقتم یب و سردرگم
 .دخترم سالم_
 .مزاحمت از پر و تیاذ شدم فقط دیببخش ن؟یخوب دکتر، سالم_
. خوبم خداروشتتکر ،یاربرد ها یخانباج خاله ستتبک یتعارفا از دستتت اگه_

 باهاش؟ یزد حرف
 ممنون نیریبگ کارخونه از شتتو شتتماره اگه گرفتم تماس نه، هنوز راستتتش_
 .شمیم
 استتمش چون بود ستتابقش تماس شتتماره همون گرفت، تماس باهام روزید_

 .افتاد
 گرفت؟ تماس_
 هاومد سراغم که امیبرم تو پس از من انگار و بزنه حرف باهات خواستیم آره_

 .بود
 .زنمیم حرف باهاش امش _
 بکس حداقل یبشنو جواب و یبزن خودش به حرفاتو نباش، نگران دل دخترم_
 .خدا به بسپر شو هیبق  یشیم
 برانج که من یبرا باشه یفرصت شاءالله ان هاتون، پدرانه نهمهیا واسه ممنونم_

 .تونو محبت کنم
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 یجا هنوز اونا با ایدن که ییجوونا یبرا دارمیبرم باشتتته الزم که یقدم هر_
 .جان مهتاب خدا پناه در برو مونده، کردن یزندگ

 
 و گفتم  ل ریز الله بسم هی فرمون، پشت نشستم و فیک تو گذاشتم رو یگوش

 .افتادم راه خوب یاتفاقا دیام به
**** 

 شتتماره گهید یکی و آدرس یکی بود، خوب یلیخ زیچ تا دو واستتته م حافظه
 .کنم راموشف یآسون به بود محال تماس 
 ستتال، چند که یا حافظه از شتته پاک یآستتون به که نبود یزیچ ایپو ی شتتماره

 .بود نظرش مورد مشترک از امکیپ و تماس منتظر لحظه به لحظه
عداد کرد لمس دستتتم بت یول خورده خاک ا  عادت معموال ذهنمو، یتو ثا
 :بده جواب هم رو بهیغر یها شماره داشت

 د؟ییبفرما بله_
 سالم_
 ...شم مسال_

 صدامو شناختن واسه دشیترد داشت احتماال و دهنش تو موند حرف ی ادامه
 :گفت یدودل کرد،بایم یحالج

 ؟ییتو مهتاب_
 .خودمم بله_
 ؟یخوب_
 م؟یبزن حرف نیدار وقت ممنون،امروز خوبم_
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 االن؟_
 نداره؟ یمورد اگر. ساحل ل  8 ساعت ش  نبود، منظورم تون یکار میتا_
 دنبالت؟ امیب اصال، نه_
 فعال. نمتونیبیم ش  پس ارم،یم نیماش خودم نه_
 .خداحافظ حتما،_
 

 نیا با زدن حرف برام  نبود آستتون هنوز دم،یکشتت قیعم نفس هی و کردم قطع
ما...مرد  حاال و شتتتده پر که یدل تو خبره چه دمیفهمیم دیبا نبود، یا چاره ا

 ...شدن یخال واسه اومده شیپ فرصتش
**** 

 م؟یایب همرات یخواینم جان مهتاب_
ست جان، بهاره نه_ شه حوا سمنی با  اگه. هریبگ تماس گهید ساعت هی تا قراره ا

 .نگو راستشم یول نگو دروغ گرفت منو سراغ
 قا؟یدق بگم یچ یعنی نیا_

سش از یدونیم و یذاریم برزخ تو منو س ای زدن دور کار تو ای ام،یبرنم پ شورا  ت
 .گفتنم

 .ستین یشتریب  یتوض به ازین گهید رون،یب رفته مرد هی با بگو باشه_
 وشخام ی صفحه چشماش و بود نشسته مبل یرو مانیپ رون،یب میزد اتاق از

 .کردیم نگاه رو ونیزیتلو
 فعال خان مانیپ_
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 ارو؟ی همون دنید یریم یدار_
 گهید شتتخص ای شتتونهیا اروی از منظورتون دونمینم پرتو، مهندس دنید رمیم_
 .بود مدنظرتون یا

 روزه؟ چند نیا ختهیر هم به که دونستیم نویا یمرتض_
 یزیچ و رهیبگ دهیناد مشتتویحر یکستت دادمیم اجازه دینبا بزنم، نداشتتتم یحرف

 :بدونه خواد یم خودش که یاون از شتریب
 .دونمینم_
 هب دستتت دونمیم چون گمیم قمه یرف چون گمینم نویا ه،یخوب مرد یمرتضتت_

 .باشه نیا ریغ شمام ی قصه دونمیم دیبع و خوبه گذشتنش
 هر خاطر به که هستتتت احمقم مرد هی اش،یخوب تموم بر عالوه من نظر به

 !خودش دل رو زهیریم خاک و دارهیبرم لیب  یکس
 مان؟یپ آقا_
 گم؟یم دروغ_
 .یکردیم درستش و یموند یم کاش ست،ین بشو آدم نیا

 :ستادیا روبروم و شد بلند
 تماس اومد شیپ یمشتتکل دارم، هواتو زهاندا همون یول ستتتمین تیخون برادر_

 .ریبگ
 .اجازه با فعال. حتما اتون،یمهربون همه بابت یمرس_

 درستتتش زود نشتته رمید نکهیا واستته شتته، گرم کروفریما بذار شتتامو جان بهاره
 .کردم

 .خورتشونیم یدولپ رهیم االن. نباش شکمو نیا شکم نگران زم،یعز برو_
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 . رونیب اومدم و میدی*ب*و*س* همو صورت
 

 (یشناس نیزم علم در یزمان ی بازه کی نبود* )
**** 

 
 ...ایدر به زدن زل با کردم، صب  نجایا شبامو وقتا یلیخ_

 نارو آدم من مهتاب. رفتنت به بودنت، به اومدنت، به کردم فکر و رفتم راه فقط
 ...یول شدینم تا دو حرفش ایپو نبودم، زدن

 
شه هی سته گو ش  امه واژه کردن فیرد و انتخاب دار و ریگ رد هنوز من م،یبود ن

 .کرد شروع خودش که بودم
 .بزنم حرف تا بده زمان بهم دیبا دیفهم که بود خوب

 
 ارب بگم خوامینم ،یبرستت شیدوم به تا کن حل مشتتکلو هی گفت مامان یول_

 !مگلو خیب بودن نذاشته چاقو چون باباست و مامان دوش یرو خودمم اشتباه
شار که ردمک انتخاب خودم شکلو هی ف  رو اباب بتونم آرامش با بعدش و بردارم م

 اقبتع واسه شدنم، خوشبخت واسه ست نهیگز نیبهتر انتخابت که کنم قانع
 .شدنم ریبخ

 طرفم هی هم، با م خانواده و من ای چکدومیه ای که شتترطت و یبود تو طرف هی
 .نبود من ی هلقم اما بود بد گمینم که همکارش دختر انتخاب و بود بابا
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 مهتاب؟
 

شم و طرفش برگردوندم سر  بود تهنرف ادمی.روم شیپ مطلق یاهیس از گرفتم چ
شما دمیدیم تار انگار اما شق روزا اون رو، ایپو یاهیس به رو یچ  به زدن زل عا

 .زدیم حرف حرف  یب یوقت بودم چشماش
. شونبخونم بودم گرفته ادی چشمام، و چشماش نیب زدیم پل و ساختیم رابطه
بال االن  یکل حجم از شتتم یخال بود الزم خودم که نبودم اون یذهن خط دن

 .نگفته حرف
 
 ؟یرفت چرا_
 !تو ی خواسته به دادم حواسمو و دلم از شدم رد و خوندم چشماتو حرف_
 اونهمه نیب فتهیب وقفه هی خواستتتمیم فقط مهتاب، خواستتتمینم رفتنتو من یول_

 .بود گرفته ازم رو یریگ میتصم و فکر قدرت که خواستن
 ازم که منکن یکار و یچ همه به بزنم پا پشتتت دنت،ید بار هی با بود یکاف فقط
ستمیم یول یش دور شم تنها کمی فقط مهتاب کم ی خوا  الس چند نکهیا نه با

 .شم دربدر
 منو؟ یخواستیم ادیز_
 ...رو تو خواستمیم ادیز_
 .ونر ینگفت کردم، ریتعب رفتن به چشماتو حرف یول_
 ...مهتاب رهندا برگشت رفتنت دونستمینم بودم، کوتاه فرصت هی دنبال فقط_
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ها حال کردم،ینم فکر بهش اصتتال که بود یزیچ تن  یب راه یبر بذارم بود م
 .هامو برنامه کل یبزن هم به و برگشت

 ؟یکردینم فکر رفتنم شهیهم به چرا_
 
 .بودم دهیپرس خودم از بارها سؤالو نیا بهم، زد زل و برگشت لحظه هی

 
 رفتن؟ چرا م،یداشت دوست همو یوقت_
 رفتم؟یم من دینبا چرا که نهیا سر حرفم جداست، داشتن دوست بحث_
 چشمات بود صدات. لحظه هر کنارم  یبود شهیهم نکهیا واسه دیشا خ ،_

 بودن؟یم نایا دینبا چرا فهممینم بود، تیمهربون بود
 ...بودن ادیز دیشا چون_
 دختر؟ یگیم یچ مهتاب_

 .خسته نه کردیم ناراحتم نه بودنو، تو با یروزا تموم کردم یزندگ من
شنه طیشرا همون با سه گردهیم یچ دنبال فکرت شدم،یم تر ت  کردن لیتکم وا

 ذهنت؟ پازل مجهول
 ...!دنیبر راحت یول خواستن اونهمه علت دنبال_
 
 :رفتم ایدر سمت به قدم چند شدم، بلند و گفتم نویا

ستمت که یروز_ ست و خوا  کش االن. بود ختهیر هم به کمی طتیشرا م،یخوا
 ...روزا اون به داشتنت، دوست مرز به دارم
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 ؟یدادیم بهم که عشق یکل ای بود عادت واقعا یول موندم بودم اومدم
 

 .ذهنمو یخال یجاها کنه پر که لباش، به دوختم چشم و برگشتم
 :شد ندهک نیزم رو از آروم شهیهم مثل و کرد نگاه کمی

. نهک عوض حالمو تونستتتیم بودن هی و بودم تنها بودم، ختهیر هم به روزا اون_
 عشق؟ نه یبود عادت برام یکنیم فکر چرا یول

 پر زا کندم دل خودم یول ینگفت گرفت، هدف میزندگ بود، روبراه باهات حالم
 و کردیم نگرانم نبودنت چشتتمات، یمهربون به بستتتم دل و قایرف با وقتم کردن

 باشن؟ عادت نایا چرا دلتنگ 
 گمیم اگه. شتتتهیم عادتاش همون کردن ترک نگران کنه، عادت اگه آدم چون_

 .بودم شهیهم که نهیا واسه داشتنت، دوست و عادت ونیم مرز به کردم شک
 جنسم یتدونسیم که رفتنم از یدینترس بار هی یحت ،یداشت منو وقت یب و وقت

 .رفتم جا هی که،منم یدید یول. ..ستین دنیکش پس پا و رفتن از
 هی نبودنت با ،یبودیم عادت هی فقط اگه یول درستتت بودم کرده عادت بهت_

 با ،اتیادگاری با کنم سر فقط سال چند نکهیا نه شدیم عوض هام برنامه مدت
 تو ماا شه یم ترک یول باشه زورم به عادت هی م،یداشت هم با که یناب یها لحظه

 .کرد ترکش و گذشت ازش بشه که ینبود یاون
 عادت هی یپا نذارش نگرفتم  یستتراغ ،یرفت یوقت که نهیا واستته دیترد نیا اگه

 .بودنم نامرد و بودنت به ساده
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شار ضا بود، روم ف ستمیم ف صم نیتر درست بتونم که خوا ستش رم یبگ مویت  را
ستمیم شورت دون  اتنه دیبا خودم نویا یول دهیم جواب شهیهم باهات کردن م

 .ومدمیبرم سشپ از
 خوره شتتده نیهم و بودم تیبحران یروزا تموم ق،یغر نجات بودم شتتده من_

 .یبزن صدام موندم یم منتظر و نبودم شهیهم کاش که مغزم  واسه
 ؟یبرس یچ به یخوایم مهتاب_

 بهم داشتتتنم  دوستتت به شتتک با یول عالم، ینامردا ختم من ستتتین یحرف
 نهمهیا نگاهت چرا ستتت،ین و نبود کردن یزندگ اجبار به آدم ایپو. نکن نیتوه
 شده؟ بد
 چنگ شتتوقت و ذوق اونهمه ادی خوردیم صتتتدف هی به چشتتمم که بار هر

 وت ذاشتمیم روز دو و کردمیم جمع یداشت دوست که ییاونا دلم، به نداختیم
 تهبستت و بره بدشتتون یبو که خونه بالکن تو آفتاب  یجلو بعدش و نمک آب
 .نمتیبب دوباره که یزرو واسه کردمشونیم یبند
 .چوقتیه نشدم دیناام داشتنت از من

 
شتم من یول_ س نبودن به دا ستمیم که کردمیم فکر یک  ودم،خ مثل درست خوا

 .باشه کنارم بزنم صداش نکهیا بدون
 ...هات خاطره نیب شبام، تو بارها، زدم صدات_
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 خودم از هام خاطره دیشتتا باشتتم، یخواستتتیم اگه یزدیم صتتدا بلندتر دیبا_
 زدن داص بار چند یشب به یشد قانع و ومدهین باال صدات که بودن تر نیدلنش

 ...!خوردن افسوس سال چند و
 و ریاستت ما نیب که مامانم نه و شیلجباز با بابام نه د،ینشتتن چکسیه صتتدامو_

 .بود شده گرفتار
 پچ پچ حد در و نییپا اومد صتتتدام که زدم حرف خودم یتو و خودم با انقدر
ست. مهتاب بودم تنها یلیخ شد  ستمیم چون زدمینم کتابام به د شه هی دون  گو

 م نامه انیپا یستتپاستتگزار صتتفحه ،یکرد خلق یهنر اثر خودت قول به ش
 بودن تو با ی خاطره اونهمه حجم زدن ورق واستته نرفت دستتتم و بود استتمت

 !کردنش کامل سر نشستن روز و ش  واسه
سا یحت ش بود، تو ی قهیسل با رنگش که تنم یلبا شونینپو  دلتنگ  مهتاب دم

 ش؟یدار. شدنیم دیام برام جا همه که بودم گرمت یدستا
 
 :زنهیم حرف یچ ای یک از دونستمیم نبود،  یتوض به ازین

 ...دارمش_
 مواظ  بگو بهش گفتم و پستترمون باشتتته یگفت دمش،یخر واستتتت یوقت_

 !جنگ از برگرده باباش تا باشه مامانش
 .بمونه منتظر دینبا دیفهم نماو و ومدین باباش_
 دلم بند دلت دوباره باشتته الزم که کجا هر تا مهتاب، هستتتم یول اومدم رید_

 .شه
 خ؟یمشا مهندس سراغ یرفت چرا_
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سه من_ ستمیم فقط نرفتم، مهندس اون شرکت دعوا وا سم خوا  سنف چرا بپر
 پرمب بهش خواستمینم کرد، خورد اعصابمو و داد باال سر جواب ؟یگرفت یتنگ

 من یول دونستتتیم بهیغر آدم اون و بود تو به مربوط که یزیچ ندونستتتن یول
 .مهتاب بود سخت برام واقعا نه 

تتیم دلم یول شتتتدم، یهوچ نکن فکر  که یکی دنید. خوادتیم و خواستت
 .باشه نفر نیسوم مون رابطه خودتو و من نیب ینذاشت چوقتیه

 هب بدوزم چشتتم دور از که ودمنب آدمش من نزنه  دم و نهیبب که خواستتتیم مرد
فت. نزنم حرف و گهید یکی کردن غارت عث نبودنم با من گ لت اون با  حا
شد باورم شدم، ست اندازه نیا تا زدم که یگند ن شه نیسنگ وا  طفق.... که با
 .دادم هولش

س و دلم سوخت شنوه، صدامو نبود یک  زدیم ونبودنت شعورمیب پندار اون یحت ب
 .ختیریم بهمم شتریب و سرم تو
 خوبه؟ حالش_
 باشم؟ من نباشه خوب اون_
سر روز هی ره،یگینم سخت ویزندگ خودش به  رشس رها  بار هی ایرو بار هی نین

 ینبود که ییتو به پرستتتو هنوزم، ادشتتهی هات خواهرانه یول. شتتهینم خلوت
 .یبود کرده پر پندار واسه اونو یجا ومده ین که شدیم شیحسود

 راهو نظرم به یول خودمم، که نهیا خاطر به کنمیم یکار هر کردمیم فکر من_
 از مخود خود یول کردم، پر تونویزندگ یخال یجاها فقط من. رفتمیم اشتتتباه
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 دیام و ورداینم زبون به که هاشو خواسته ننشستن بار به کردیم تماشا فقط دور
 .کنه شون برآورده دن،یپرس بدون یکی داشت

تاب ندازه همون مه جه خواستتتتیم کرد،یم زاشیعز جخر خودشتتو که ا  تو
 یبرا یآدم ای و بودم ازین هی فقط بودن، ناز یجا به یگاه. بشتتته خرجش

 ...رفعش
 جفت االن. بده فرصتتت بهم کنم،یم جبران مرور به شتتونو همه جان مهتاب_

 شتتتریب هک ا،یدن و یزندگ نییپا و باال با میشتتد بزرگ و میکرد تجربه انقدر مون
 .مونوطرف میبفهم میتونیم
 ...هم از میشد دور اندازه همون به یول_
 که اسی و بارون ست،ین بودنشون بد بر لیدل نیا یول شده عوض زایچ یبعض_

 شدن؟ نشدن، عوض
 .سازهینم رو یزندگ بهشون، داشتن عالقه و اونا_
 .زدن دور و برگشتن واسه هست فرصت نکهیا به دهیم دیام یول_
 ...!باشه نبوده طرفه هی اول از تیانتخاب ریمس اگه_
 

 :زد ل  یسردرگم با و ستادیا کنارم اومد
 دور رتیمستت ؟یخواینم اتویپو م؟یبرگرد هم به و میباشتت هم با یخواینم_

 مهتاب؟ نداره برگردون
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 نیتر محکم و نیتر مطمئن یروز که یمن د،یترد همه نیا واستتته کردم بغض
ما  یچ بفهمم ارهذینم ترس االن داشتتتمیبرم نیزم ستتنگفرش یرو رو قد

 ...:خوامیم
 ا؟یوپ یببند دل یخوایم یچ به نه  بار و باشه شهینه،ر سقف و باشه کف_ 
 زکنم،هنویم مکث رسهیم مشامم به بارون یبو هنوزه که ،هنوزیگیم راست آره
 کنمیم ذوق ها بچه مثل صدف دونه هر با شه،هنوزینم اسی من واسه یگل چیه
 ...یول

 لک. شدن رد ازشون دوباره و کوتاه مکث هی به دنیرس روزم هر ی خاطره از نایا
 ...نیهم فقط و مکث نیهم یتو شده خالصه بودنت

 هر با که یمن. خوامینم االن حداقل خوام ینم که شه،ینم که نخواه ازم شترشویب
 حجم واستته اوردمیم کم فضتتا و خوردیم آستتمون ستتقف به ستترم گفتنت نفس

 !شیداد پس و دلبست بهت روز هی که یدل لرزه ینم حاال م،یخوشبخت
ستن نیا شون یدونیم که ست نهیک و یتالف سر از نه نخوا  به فقطم، بهیغر باها

 .بخوام خودمو خوامیخودمه م خاطر
 

 :شد نیسنگ و یمخمل صداش و شد چادرم بند دستش
 کردم گله ازش و زدم داد نماز ستتر که یهمون به مهتاب، خوامیم رو تو من_

سه سه خوامیم تو همه من گرفتنت  وا سه. خودم وا شتنت وا  نیتر خودخواه دا
 خندهینم وقتا اون مثل چشتتمات چرا کنم،یم کار همه بودنت واستته شتتم،یم

 عمرم؟
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 گهید بار هی بذار یول بده، فحش ا،یپو صتتورت تو بزن شتتهیم خوب حالت اگه
 .شه میدربدر سال چند سهم خندونت یلبا
 

 و بره بخواد دلت شهیم مگه ؟ینخوا و یبخوا شهیم مگه مهتابت، کنه چه خدا
 ؟...نخواد پات

 
ستم یوقت بفهمه، دردمو که ستین چکسیه و ترکهیم داره دلم شد خوا  حاال و ن
 ...ادینم راه دلم خواد یم که

 یاهویه تو و کردم گم راه من و ستتتین یول  چشتتماشتتو، خوادیم دلم چقدر
 .شده رنگ پر نبودنش وسعت فکرام 

 و بستتتم یم چشتتم که خوادیم مهربونتو یبغال اون از یکی مهتابت االن خدا،
 .شدمیم آروم باهاش

 
 :کرد کج چپش ی شونه رو روزاش، اون یشگیهم عادت به سرشو

 جا ارم،یب کم وقت هر که یترستتیم من از ؟یدار دیترد یچ واستتته مهتاب_
سیم م خانواده از بذارمت؟ شتمو که یتر  الدنب دوباره من و بذارن یخال بازم پ

 بگردم؟ فاصله
 نفسم؟ یترسیم یچ از
 ...نباشه دلم و باشم نکهیا از_
 ست؟ین ایپو دل با دلت_
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 و غم از پر لبخند...اشتتتک انداختن رد با درد، با بغض، با دادم تکون ستترمو
 .رو نداشتنش اوردمینم تاب لحظه، هی واسه که بود یهمون مهربونش

ستم،یم یچ دونمینم سیم رو یمهتاب ایپو خوا  یلو بود، دهید شهیهم که تخوا
 ...نبودم هشیشب گهید اندازه اون حداقل ای نبودم مهتاب اون من

 پا تا رس پسر اون ایپو نیا. امین بر پسش از من و نخواد رو امروز منه دمیترسیم
 اون ناال یول بود بهش حواسم شهیهم تر، پخته و بود شده تر بزرگ نبود، غرور

ستیم که بود شو همه خوا س سش سابق مثل دلم و بمونم اگه بده  بهم حوا  وا
 دیشتتتا که بمونه دلم و برم اگه... کردم ت*ن*ا*ی*خ خودش و خودم به نلرزه

 !کردم ت*ن*ا*ی*خ دلم به خودش، دادن نشون واسه دادمیم فرصت دیبا
 
قت هر تا هم؟ با میبر شیپ آروم آروم یخوایم_ مان یبخوا تو که و  میدیم ز

 باشه؟. خواستن دوباره واسه بستن، دل دوباره واسه
 ...دونمینم_
 ؟یترسیم ت خانواده بازخورد از_

 هی قد اعتمادشون، همه اون از اگه یحت کنم درستش کنمیم خودمو یسع تموم
 .باشه مونده یباق مو
 ...شدن تیاذ باهام یلیخ_
 و ارمیم در دلت از شونو همه من بگو  هاتو نگفته تموم بگو، اتویدلخور تموم_

شه الزم که یکار هر. شنومیم ونوش همه سه کنمیم با ست به وا  دوباره آوردن د
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. سازمشیم دوباره خودمم کردم، رونشیو من اگه. شون نانیاطم و اعتمادت ی
 عمرم؟ باشه. برداشتن قدم واسه شه قر  پام که دلم، به بده دل فقط

 ...کمی فقط باشم، تنها کمی بذار_
 .مهتاب ننداز فاصله نشو، دور یول باشه_
 

 ز یچ چیه و زیچ همه به ق،یشقا سرنوشت به کردم،یم فکر م خانواده به داشتم
 .اومد در میگوش یصدا
 آوردمش، در فمیک از. رهیبگ تماس نزدم یحرف خودم تا نداشتتتت عادت بهاره

 همب منت یب که یآرامشتت تموم داشتتتم کم شتتبا نیا یتو که بود یاون ی شتتماره
 .دادیم

 ...تماسش یول نباشم و اشهنب بود خواسته خودش
 .زدینم حرف و میگوش ی صفحه یرو اسم به بود دوخته چشم ایپو
 

 :کردمش وصل
 الو؟_
 بانو سالم_
 

 :صورتم یرو نشست اراده یب لبخندم شاهده خدا
 شده؟ یزیچ ن؟یخوب شما سالم_
ش دختر، گل خوبم_ ستش. گرفتم تماس روقتهید که دیببخ سن را  زیعز امهشنا

 ..... یبگ تماس شدم مجبور کنم، داشیپ کجا از دونستمینم من یول بود الزم
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 شده؟ چش زیعز_
 

 :حرفاش نیب افتاد وقفه یول د،یترد ای بود مکث
 یدنبو روز چند که قبل یسر. دارن ازین اونو فقط خوب، دختر ستین یزیچ_

 .زدن حرف من با بودم داده خودمو شماره
 م؟ بچه من یمرتض آقا_
 .یبزرگ هم یلیخ اشم دل، زیعز نه_
 
 :دردم پر یگلو شدیم دارتر خش سؤال هر با
 شده؟ شیطور زیعز_
 

 :اومد حرف به باألخره داشتم، ازین سکوتش نیا به منم دیشا
 ...!رفتش_
 
 دلش که ایدن به یوا... دلم به یوا هام، مادرونه یوا قم،یشتتقا یوا ز،یعز یوا
 و دل و من از رهیگیم جون شتتتریب روز هر و برداره گلوم دور از دستتتاشتتو ادینم

 ...!پاهام
سه ارهیم بند نفس رفتنا که یوا شد اپ سر گهید و رفت باباش که یمهتاب وا  با ن
 .یاومدن چیه
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 ؟یخوب ؟یهست جان مهتاب_
 
ش ایپو  تنم از جون. شدم بلند من و افتاد فمیک داد، جواب و گرفت ازم رو یگو

 .افتادم راه دلم، از دیام و رفت
 
 مهتاب_

سم که دمییدو سرم، یصداها تو شد گم ایپو داد یصدا ش به بر  مدید و نیما
 .دنبالم اومد که رونو،یح و دست به یگوش یایپو
 
 .ستین خوب حالت رونم،یم من_
 

 ستتر هی و لونیاپستت هی ی اندازه شتتده یحت بخواد دلت یوقت ستتخته دنید داغ
شه خوش دلت سوزن،  یجور چه مم،یتی قیشقا... شون یمهربون بودن به با

 گفتمیم بهش یجور چه بخره  نازتو که ستین و یبود ش کرده زیعز بگم بهش
 !رنیگیم مهتاب از اونم روز هی

 
 .گفت یچ دمینفهم که من مهتاب؟ هیک زیعز نیا_
 .ستین وقتش االن_
 .زمیعز دیببخش_
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 در زا دل نیا. نبود میمستق یصراط چیه به دلم، ی شده ی غنچه گل نشکفت
 !آورده بد رواید و
 
ش طول قهیدق ستیب سنامه بتونم من و خونه برسه پامون تا دیک  رو زیعز ی شنا

 .مارستانیب در به دیرس پام باالخره بردارم،
 واستته گذاشتتت عمر که ز،یعز نیتر مهربون اون به دنیرستت واستته کردم پرواز

 ایدن قیرف نیتر قیرف دلم، قرار به چشتتمم یاصتتل یراهرو یتو. دخترش ادگاری
 .افتاد

 رنگ نگاش گرفت، دنیبار چشام ابر و بغض با دمیبرچ ل  و شد سست پاهام
 .دلم به دیپاش

 
 :زد ل  و ستادیا کمینزد اومد

 .جون زهیعز ونیگر چشماتو نهینب ،یمرتض رهیبم_
 

ست دلم ست دلم رو، تنش یجغراف خوا  تزلزل همه نیا ونیم...رو بودنش خوا
 د؟نبو بود، بد دلم  یقراریب و روح

 نداشت؟ داشت، هبوط و سقوط
**** 
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شک مهتاب همون دوباره که بود روز دو شکام دوباره بودم، شده زده خی و خ  ا
 ...زیعز هی نبودن و شیکیتار و قبر دنید با بود شده قطع
شت حق لحظه هی قیشقا شتمینم! ادیب در م*ل*غ*ب از ندا س ذا  ازم اونو یک
 اومد دیکوب راهو همه نیا موضتتوع، دنیفهم و حالم خاطر به مهبان کنه، دور
 ...میزندگ با کرده چه بابا، رفتن که دونستیم. نشه داغون دلش نازک خواهر که
 دیند چشتتماشتتو تعج  ایپو بودن همراه دوباره از ای بده میدلدار دونستتتینم
 ونیم یا دوستتتانه ی عالقه  یعج و ایپو یبرا کردیم یخواهر روزا اون. رهیبگ

 شدیم کلماتش یالبال احترامو بازم ما شدن جدا با یود،حتب گرفته رنگ شون
 ...رفت و بود خواهرش دلدار که یکس به نسبت کرد حس

 کاراشو همه محبتش، از پر ی سفره سر خوردن نمک و زیعز احترام به مهندس
 .کنم حساب رو قبر ی نهیهز نداد اجازه یاورد حتین ابرو به خم و کرد دنبال

 
 جان؟ مهتاب_

 به زدم زل و آوردم در قمیشتتقا ی شتتده سیگ یمشتتک یموها نیب از ستترمو
 تنذاش تنها مهربون، زیعز اون ی نشناخته و دهیند که ییایپو مهربون یچشما

 .اومد پام به پا و
 
 ؟یایب یخواینم شما. نایماش تو رفتن ها بچه گرفته، بارون نفسم_
 .باشم خوامیم_
 .لرزهیم داره نشیبب ها، شهیم ضیمر قیشقا_
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شم شو که نقلم به دوختم چ ستا شو بود، کرده حلقه گردنم دور د  تنم از صورت
شک و کردم جدا شک ا شت داغ صورتش یرو شده خ  گاه قبله و دلم رو گذا

 :مهر به م*د*ی*س*و*ب صورتشو
 .برو عمو با شما جان مامان_
 

 :رو قرمزش یها گونه کردم نوازش کرد، ینچ و انداخت باال یسر
 اره به خاله شیپ برتتیم عمو ،یشتتیم ضیمر یشتتیم سیخ ادیم بارون االن_

 قول. امیم زود منم
 
 :آورد گوشم کینزد سرشو و انداخت ایپو به نگاه هی

 برم؟ عمو نیا با شهینم ناراحت یمرتض عمو_
 

 :کجاست دونستمینم یول بود کرده عموشو اون محبت و عشق یهوا دخترکم
 باشه؟. شتیپ ادیب ش  یمرتض عمو گمیم زکم،یعز نه_
 

 :بود اما بود کمرنگ لبخندش
 .باشه_
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ست سپردمش و کردم بارونش ه*س*و*ب صرار چقدر هر و ایپو د  تنهام کرد ا
 یمردا تموم از شتتتریب یگاه دونستتتتیم خوب و نکردم قبول برگرده، و نذاره

 .خودم و باشم خودم فقط دیبا که دارم ییتنها غار هی عالم 
 

شتمگذ سر و کردم جمع پاهامو . بود شده شروع بارون نم نم زانوهام، یرو ا
س ینم مردن از چوقتیه ستینم و شدیم خون دلم آدما رفتن از یول دمیتر  متون

. کنم دلم گوش ی زهیآو خاکو یستترد و زدیم حرف ازش خدا که یصتتبر اون
 .دمیترس رفتنا همه از بابا، از بعد

 
 بانو؟_
 

 نت یرو شده ختهیر خاک به کرده بغ و نکردم بلند سر آروم، و بود بم صداش
 .بودم دوخته چشم زیعز
 :نشست کنارم و پا دو یرو
 .طال پر یشیم سیخ ادیم بارون داره_

 :بشنوم خواستمیم فقط بود، سکوت بازم جوابش
 ؟یگینم یزیچ_
 چشمات؟ سد یجلو یزد بند لیس
 .اوهوم_
 المص ؟ دل اون تو یزینر رو یزیچ نشد قرار مگه_
 .شهینم_
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 بخواد؟ یمرتض گها یحت_
 دوستتش که یاون زننیم کله و ستتر تو همه که نیا کجاستتت؟ یدونیم یبدبخت
شک دارن ش ا شماش، به نهین شکتو بهونه یب و بهونه یب با دیبا من چ  ارمیب رد ا

 .ینش پر که
 

 :نمشیبب که کردم کج یکم سرمو
 .اشکمو نیاریب در االن_
 :زد ینمهربو لبخند و داد عق  نکشویع اشاره انگشت با
 .دل زیعز ادینم دلم_
 .ادیب نیبگ_
 .سرتق_
 
شو که دادیم زمان خودش به وقتا نجوریا رفت، فکر تو لحظه هی سن حرف  و جهب

 :کردم حس ینجوریا من ای داشت لرز صداش.بزنه بعد
 ؟ینشد که یکس ناموس_

 من اری و  یرق چشتتم به که یمرد از ارهیب استتم واستتش، بود ستتخت چقدر
ست نقش دمید اما بود محو و دادم تکون سر.دشیدیم  ش،لب ی گوشه لبخند ب

ش یقیعم نفس شو آروم و دیک ستا شو و تنم دور کرد حلقه د شت سر  یور گذا
 :سرم
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شه یبار نیآخر دیشا.رونیب یزیبر دلته تو یچ هر یتونیم حاال_  شهیم که با
شتت شمات  شن یبارون خوادینم دلم و دا  و یرب زیلبر که نهیا بدترش یول چ

 .بهتره باشه پر یمرتض. ینش کسب
 .یستیبهز ببرنش اگه کنهیم دق کنم؟ کاریچ قمویشقا رفت، زیعز_
صله دلت که تو_ شوه یتونیم بازم بره اونجام ؟یدیناام چرا ،ییباال اون به و  وا

 .یکن تشیحما و یباش داشته
 ...دخترمه_
 .مونه یم دخترتم_
 .شهیم تنگ زیعز واسه دلم_
 .شهیم خوشحال ینجوریا.باش چشمش ورن مواظ  دنش،ید ایب_
 

 دترتن و من دل مثل بود گرفته انداختم، آستتمون به نگاه هی و عق  بردم ستترمو
. تمنداش کندن دل دله هنوز یول ،یگل نشییپا و بود شده سیخ چادرم. دیباریم

 .بمونه جا رفتن از جا همون ایدن خواستیم دلم و شد تر تنگ دستاش حصار
**** 

 
 هنوز من و رفته زیعز ستتتت هفته ستتته تند، دور و لج ی دنده رو هافتاد زمان
 اما دنز یحرف دیشتتن دخترمو داستتتان یوقت ایپو. قمیشتتقا واستته کنمیم یمادر

 و زدیم حرف زد،یم ستتر ومدیم. کنه پنهونش بتونه که نبود یزیچ نگاهش دیترد
 بازم فت،ریم و زدیم سر قیشقا به نبودم من که ییوقتا فقط. نبود دوباره مهندس
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 یلو فکرم تو بود شده زنده روزا اون ادی. گفت شیکوتاه از و اومد خانوم افسانه
 .بود شدن رونیو دوباره و دوباره از ترسم

ستیم بودن هی دلم شه، میزندگ بود که خوا سته تن با  هی. رهیگب قرار و نلرزه م خ
ستم وقت هفته سه ایدر به زدم دل و ایپو از خوا شوب همه نیا از اومدن در وا  آ

 ...دلهره و
**** 

 و رهبها و استتمنی از طلبه،یم دلم که برم رو یراه گرفتم میتصتتم باألخره امروز
 .افتادم راه و کردم یخداحافظ قیشقا

. بودم شییایکبر عرش به دلم زدن گره ونیمد نویا من و بود خوب دلم حال
ش شه هی نویما س. داخل رفتم و کردم پارک گو شم یوبرور نداد، ریگ بهم یک  ین

 :ستادمیا دفترش
 هستن؟_
 .ندارن کننده مراجعه و ست صبحانه میتا اتفاقا بله،_
 

 ،باال اومد سرش شد باز که در.اومد دشییبفرما یصدا زدم، در و کردم تشکر
 :زدم یکمرنگ لبخند کرد،یم نگام دلهره با.شد بلند زشیم پشت از دنمید با
 سالم_
 ؟یخوب سالم،_
 ونهخ یاریب فیتشر خانواده با همراه یدار فرصت هفته ود بگم خوبم،اومدم_

 !!مون
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 باال ابرو و کردم تکرار مجدد هاش، دهیشتتن به کرد شتتک و شتتد شتتوکه اولش

 :انداختم
سر اگه_ سته. نهیهم راهش تنها ،یخوایم هم  یا خامه حایترج ینیریش و گل د
 !رولت و
 

 انتخاب شد که لمعق و نید و دل جمع واسه کردم شکر من و زد برق چشماش
 ...روبروم خندون مرد

**** 
 :بعد ماه کی

 
 ور لبخند و گوشم تو دیچیپ م عالقه مورد کیموز یصدا یداریب و خواب یتو

 و مکن یزندگ ها سال باهاش خوامیم که من یداریشن یآوا نیباتریز آورد، لبام
 ...کنم حک وجودم لوح یتو بهیکت هی مثل رج  به رج

 
 ش  هر یها هیگر از ،بودم نگفته تو با
 

 ل  بر دهیرس جانم دل، بر نشسته عشقت
 

 رانمیح تو یب من سرگردان، تو یب من
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 شانمیپر حال ت،یسویگ ز یشرح
 
 ایرؤ یا خوابم یب ها، ش  نیا تابم یب

 
 را خود ام کرده گم من، پنهان چه تو از
 
 "پروا یب سکوت" نیا از کن آزادم کن، میدایش کن، میدایپ

 
 ...غوغا همه نیا از بگذرم تو با تا را، ش  بشکن شابگ یچشم

 
 که بودم خواب و شتتعر یمعن غرق هنوز من، یبرا بود عشتتق دنشیشتتن بار هر

ست سمت ست با شد گرم صورتم را شق با شدن لمس نیا مهربونش، د  و ع
 .بودم شده دور ازش ها سال که بود یزیچ خواستن،

شقت و مهر همه سال چند داره درد  بعدش و  د ینبا که یزیبر ینهال یپا رو ع
 رونهدخت نیا باشه شده قضاوت و بودن سنگ از تر سخت به یباش شده متهم

 .مرد نیا یها یمردونگ کردیم آب وجودتو خی... ت نشده خرج یها
 

 :دیچیپ گوشم تو صداش
 داره؟یب من خانوم مهتاب_
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سته ش ید لبام سکوت مهر  شتهدا زا گرفت گر تنم و رفت دلم درد شد، شک
 کردمیم ش نهیهز دیبا که دلم رو مونده یها یزنانگ امروزم از قشتتنگ یها

 ...میزندگ واسه
 

 :دمیشن گوشم ی الله کینزد ییجا صداشو بازم
 ؟یمن مهتاب فقط و فقط که یدونیم نویا

 
 :راشیگ و بم یصدا دنیشن به کرد دعوتم بازم و شد قیعم لبخندم طرح

 یخوابیم نقدریا م یزندگ بهار همدم، فس،همن ستتر، تاج ،یخانوم مهتاب_
 ...یمرتض قراریب دل یبانو ینکن ضعف

 
سمو خط به خط شد  بود،بلدم بلدم مرد نیا سا  رمدایب که دونهیم.خونهیم اح

 جا ههم سکوت رمیبگ ادی تا دارم راه هنوز دونهیم.بشنوم خوامیم کنهیم درک اما
مهیده،مینم جواب هار و گرفتن ادی و خواستتتن ونیم فه  و دل نیا کردن م

 ...زدم حرفاش پل
 یوت خدا ی هیهد نیباتریز شتتهیم لبخند هی طرح یوقت شتتد، باز مهین چشتتمام

س مرد  هی با تیزندگ شدن کیشر روز نیاول  هیآ یالبال از و شد مونس که یک
شنگ روزت که یشیم مطمئن زد، نقش میزندگ فرش یرو خداوندگارم یها  ق
 .شهیم شروع تصورت از تر
 

 :تر نییپا آورد سرشو د،یخند چشماش و دید بازمو یچشما
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 .من ی خونه خانوم ریبخ ظهرت از قبل مهتابم_
 
 حرف م،لب ی گوشه نشسته و چشام یتو نشسته لبخند با اما دار خش یصدا با

 :زدم
 دیبا کردم احستتاس که من، ی خونه خانوم یگفت یجور هی یکار اول نیهم_

 !!!منه از استقبال منتظر ربندتکم وگرنه مطبخ  تو برم پاشم
 

 روزا نیا که مرد نیا دل یشتتاد دنید با رفت دلم من و دیخند دل ته از و بلند
 ...منه تاب یب دل قرار هاش خنده

 
 از شتتته گرم تنش که نگاهم  تو ختمیر مهر بهم، زد زل خندون یچشتتما با

 ...هاش لحظه یتو حضورم
 :دیپرس آروم

 طال؟ جوجو مبغل از یرفت کجا یشب نصفه_
 

شماش ییصدا به هنوزم یول شه داریب کردمینم فکر  یدلبخن شدن،یم باز چ
 :زدم

شتم. تختش رو بود دهیخواب آروم دمید بزنم، سر قیشقا به رفتم_  و اتاق وت برگ
 .ت*ل*غ*ب تو کردم جلوس مجدد و بردم باال نتویسنگ دست یبدبخت با
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 :د*ی*س*و*ب اموچش دو هر یرو شد، باز یا خنده به لباش باز
 اسمن؟ی خونه ببرتش مامان ش ید ینذاشت چرا_
ست_ شتم دو ساس روز هی یحت ندا  یوقت بندازه خط دلش رو بودن بار سر اح

 .هیمادر مهر از پر بهش نسبت دلم تموم
 !ها ملسه بودنم بابا من ؟یباش یمرتض یها بچه مادر یخواینم یعنی_
 
 یودگ تو سرمو و کردم ش نهیس ی حواله یمشت منم زد، یشخندین و گفت نویا

 ...چشمامو گرفتن ضربان نهینب که بردم فرو گردنش
 
ستم دونهیم که آرومش یصدا همون با سممویم م  گوش من و کرد تکرار کنه،ا

 :شدم
ست که یمرس_ سه یموند  که یمرس ،یه سته قل  وا ض سرگردون و خ   یمرت

 ...یمرتض یزندگ و عمر و همسر و قیرف یشد که یمرس
 
 :ذاشتیم گوشم ی الله یرو یا ه*س*و*ب جمله هر با
 من یزندگ یبانو_

 ناب ی باده تنت باده، لبت باده، تو چشم
 

 خراب؟ و مست دلت گشته چرا که یپرس باز،
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 گرم شتتو نهیستت و بردم جلو ستترمو بود، شتتده خم م تنه باال یرو ش تنه مین
 .م*د*ی*س*و*ب

ستیم ساس اوج دون ... ه*س*و*ب شهیم مهتابش  ی اومده در انیغل به اح
 آره خوام یم خودم یبرا شتتو همه و فهممیم نگاهشتتو خط به خط دونستتتیم
 ...دونستیم
 

 :چسبوندم ل  گوشش کنار
 حصار کاش حضورت  عطر از شده پر که ست یکوچک ی عاشقانه آغوشم_

 ...من ی وانهید دل یبرا داشت یسند تنت
 

 .بودنش به شد ر ق من دل و تر  گرم ، تر محکم کرد م*ل*غ*ب
شت بودنش، پدر جرم به که ینیپدرتر امروز اگه شد باورم  بود ن پاهاش ریز به
 ...عشق و وسعت همون با شده کوه هی دل بند مهتابش دل اما ستین کنارم

 ...هاش یباز و ایدن از یترس ینم گهید باشه، بلد رو تو یوقت مردت
 باشتته، کرده گرم و لمس  س،*و*ه یب و عشتتق با رو تنت ی واژه واژه که مردت

 یوت کرده خونه یحرفا به یبد دل دیبا وقتش، به یگاه که یکوه همون شهیم
 یریبگ ل*غ*ب و ادیب ت نهیستت یرو ستترش یبذار لیدل یب که... چشتتماش

ستگ شو یخ شق... ها  از پرم اما سکوتم یخدا من که ستین زدن حرف به ع
 ...محرمش یبرا  اهلش یبرا بود شده انبار که ییها داشتن دوست
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 و بشتتکنه نذاشتتت که ش مردونه بغض به ا،یپو دنید روز نیآخر به رفت ذهنم
 .گرفت آسمون به سر
شم چوقتیه رو خودم دیشا  یرو شدیم مرهم شدن دور اما رفتنش، یبرا نبخ

 ...دلش زخم
 ماا بمونه خواست و کرد شروع مرد اون با شدنو عاشق که کردینم فراموش دلم
شه یا خاطره بود قرار روزا اون ییبایز دیشا سه ب  یا جرعه فقط من فرداها  وا

 چقدر من و میزندگ از ستتهمم تموم شتتد یمرتضتت و کردم طل  خدا از آرامش
 ...بودم آروم میزندگ مهربون مرد کنار

 
 :خاطرم تو گذاشت جا حرفاشو یول رفت

مه که یدونیم نمیا دارم، دوستتتت که یدونیم_ متیم جوره ه تاب خوا . مه
قدر که یدونیم ندگ یتو اون گه، پر وجودت میز نت که رن نهیم نبود  لرزو

 ...زانوهامو
 .بود چشمات یمهربون ریگ دلش شهیهم اما رفت رو غلط راه ایپو که دونمیم

 دونمیم که خودش پناه در برو بعدش خوام،یم جواب هی و دارم ستتؤال هی فقط
 نه؟ من و آره اون چرا: رهیگ دلت

 
 که ییچشما به دوختن چشم واسه نشم ییهوا غمش، دنید با تا بود نییپا سرم

 و دنبو دوباره از نترستته که یدختر به ستتپردمشیم دیبا و نبود من ستتهم گهید
 ...ها رونهیو ساختن دوباره و خواستن دوباره
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 "...نترسد خار سرزنش از گل، مشتاق: "زدم ل 
**** 

 
 1395/8/29:پیتا انیپا
 

 که هام، لحظه یتو دارم کم رو هاش پدرانه ستتتها مدت که یپدر# به میتقد
 ...هام دخترانه یبرا بود کوه دن یورز مهر مرامش و بود عشق مسلکش

ست از فراوان سپاس با سم که شون، مانهیفه یشیاند هم جهت به زمیعز دو  ا
 .کنهینم کم شونیوجود ارزش از یزیچ ازشون  اوردنین
 ی رشتتته به دوم جلد قال  در رو ایپو یفردا یزندگ ی قصتته یروز دیشتتا و

 ...ارمیب در ریتحر

شکر از  سی) یا. کالنتربا ت شتن این  عزیز (یا  مانربابت نو
 زیبا

 


