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 نودهشتیا انجمن کاربران busy و نینا | نیست عشق اسمش این رمان

 

 

 

 : مقدمه

 ...کن نگاه

 ...رقصد می زیبا چه

 ...گویم می را دستانت
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 ...شب ی رحمانه بی ظلمات این در

 ...گردند می دورم وار پروانه چه

 ...گفتن برای دارند حرف چقدر و

 ...دهد نمی را زدن پلک ای لحظه رخصت که مانده برایمان ناگفته حرف آنقدر

 ...نکن قایم

 ...را حرف پر تراژدی این

 ...را سکوت فریاد این

 ...کنیم کر را زمین گوش هایمان دست با بگذار

 "مهشید"

 یک اینکه برای فقط که برسم جایی به روزی یه نمیکردم فکر وقت هیچ کردم شروع شرکت این توی رو کارم که روزی

 تشسرکوف و برم پررویی کمال در بعد و ببرم دست بود کرده تنظیمش اون که حسابی دفاتر تو مدام ببینمش لحظه

 کنم

 انقدر نشم محروم دیدنش از اینکه برای فقط میاد دلم چطور دارم دوسش دارم ادعا که منی میاد بدم خودم از گاهی

 بدم؟ آزارش

 میخواد رو اش الزحمه حق...آورده رو فردا سفر بلیطای میگه اومده پیک...ظهوری خانم-

 یه و کردم کیف توی دست کنم نگاه شرکت جدید آبدارچی قادری خانم چهره به تا کنم بلند رو سرم حتی اینکه بدون

 داداع به کالفگی با و فشردم دست توی رو سرم شد غیب و برداشت میز روی از رو پول گذاشتم میز روی تومنی پنج

 و نوشت نمی مداد با اوایل مثل دیگه میشد قبل روز از تر زرنگ هرروز انگار کردم نگاه بود نوشته میالد که ارقامی

 به رو راهکارش آخرین که هم امروز باشه داشته دستبرد جای که نمیکرد خطی خط رو ها رسید از کدوم هیچ دیگه

 نمی امروز اینکه از باشه نداشته تغییر امکان وجه هیچ به تا کشیده چسب مهم ارقام روی بود ، بود کشیده رخ

  دمبو کرده عادت میکشیدم سرش که ای هرروزه داد و جیغ به شاید نمیدونم بودم ناراحت بگیرم ازش ایرادی تونستم

 :پرسید و گذاشت میز روی رو هواپیما بلیط بریزه بهم رو افکارم رشته تا شد پیداش مزاحم قادری خانم هم باز

 خانم؟ ندارید ای دیگه امر-

 :گفتم دلم توی

 نداره سوال اینکه میگفتم بهت که داشتم امری اگه خنگ-
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 :اومد زبونم روی اما

 بری تونی می...نه-

 نام مزاحمین جهانی روز عنوان به رو روز اون انگار اما شدم خم میالد نویس دست حساب دفاتر روی کمر تا باز و

 میشد پیداش بعدی مزاحم نرفته یکی بودن کرده گزاری

 مدیر خانم به به-

 میز روی بودم کرده استخدامش مامان درخواست به بود شده التحصیل فارغ که قبل ماه یک از که ام دخترخاله تارا

 :کرد بهش نگاهی و درآورد پاش زیر از رو ها بلیط و نشست

 گفتم شعر کردی دقت ددر؟اوا میری میزاری تنها منو معصوم طفل خاله این چقدر آخه...سفر؟ بازم-

 نشون مشغول رو خودم و برنداشتم روم جلوی های برگه روی از چشم ندارم زدن حرف وقت بدم نشون اینکه برای

 :دادم

 میگی شر همیشه تو که اوال -

 :دادم ادامه بعد ور شرو نوع از اونم کردم اضافه دلم تو

 بیرون بری میشه دارم کار هم حاال....خانم تارا ددر نمیگن کاری سفر به دوما -

 :گفت و کرد نگاه میالد خط دست به و شد خم

 خدا به داره گناه زبون بی معصوم طفل این به کردی پیله که باز-

 سرم توی نداره رو تکلم توانایی من میالد که رو واقعیت این کلمه این که انگار شد مورمورم زبون بی کلمه شنیدن از

 رونبی سرم از کنم فکر بهشون وجه هیچ به نداشتم دوست که مزاحمی افکار تا دادم تکون شدت به رو سرم میکوبید

 :کردم نگاه تارا به و کردم بلند دفتر روی از رو سرم بار اولین برای و برن

 ندارم رو ات حوصله تارا بیرون برو-

 :گفت و شد بلند میز روی از

 میدن افتخار مدیرعامل خانم ببینم اومدم نهاره وقت نداری؟ هم خوردن غذا حوصله نداری منو حوصله خب خیلی-

 بخورن؟ نهار فقرا فقیر ما با بیان

 دور از شده حتی ببینمش تونستم می که بود وقتی تنها نهار وقت شدم بلند

 اراجیفش به صبورانه همیشه مثل و بود نشسته طاهری آقای کنار گشتم دنبالش گذاشتم غذاخوری توی که رو پام

 :شنید تارا فقط که آوردم شانس و اومد زبونم روی میخورد وول ذهنم توی فقط همیشه که سوالی اینبار میداد گوش
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 نگو پرت و چرت انقدر شو خفه گفت نمی بهش بزنه حرف تونست می اگه نظرت به-

 :گفت و خندید رسید طاهری آقای و میالد به وقتی و کرد دنبال رو نگاهم مسیر تارا

 نده گوش پیرمردو این اراجیف تا بود کر بود الل اینکه بجای کاش میکنه آرزو داره االن حتما-

 به رو هک کردم انتخاب طوری رو صندلیم نشستیم خالی صندلی اولین روی تارا با و کردم تشکر و گرفتم رو غذا سینی

 خب خیلی اما بزنه حرف تونست نمی اینکه با گرفتم نظر زیر رو رفتارش چشمی زیر راحت خیال با بعد و بشینم اون

 شتندا امکان میشدن رد که کارکنان از هرکدوم که فهمیدم اونجایی از اینو کنه برقرار رابطه اطرافش با بود تونسته

 :شد مزاحم تارا صدای باز که میزدن کوچکی کپ وایمیسادن ای لحظه چند شون بعضی حتی یا نکنن سالمی

 اصفهان؟ چرا حاال-

 اصفهان؟ چرا چی-

 اصفهان؟ بری باید کاری سفر برای چرا شهر همه این میگم-

 اصفهانه بستیم قرارداد باهاشون جدیدا که ای کارخونه چون-

 بستی؟ می قرارداد اصفهان میرفتی باید حتما هست خودمون تهران همین تو قطعات ساخت کارخونه همه این-

 :گفتم کنم جلوگیری دادنش ادامه از اینکه برای بدم جواب اینکه بدون

 میشیا خفه گلوت میپره غذا یهو نزن حرف سرغذا بگیر یاد جان تارا-

  کردم اضافه دلم توی

 میشدی خفه واقعا کاش-

 :گفت ناراحتی با و خورد گره هم تو تارا ابروهای

 مهشید شدی بدعنق خیلی امروز-

 ردفات توی نقصی تونم نمی بودم فهمیده چون و رفتم اتاقم توی نهار از بعد نزد حرفی دیگه هم تارا نگفتم چیزی

 رسیدم کارهام بقیه به و شدم خیال بی کنم پیدا حساب

 و خورد در به ای تقه که میزدم حرف خریدار شرکتهای از یکی با تلفنی داشتم و بود کاری ساعت پایان به نزدیک

 ردف به خطاب کنم استخدام جدید منشی یه فرصت اولین در باید کردم فکر خودم با گرفت دستم از رو سخن رشته

 :گفتم خط پشت

 دستتون گوشی لحظه چند ببخشید-
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 :گفتم بلندتر کمی و گذاشتم گوشی دهنه روی رو دستم

 داخل بفرمایید-

 :گفتم بعد و رفت یادم دستم توی تلفن گوشی لحظه چند برای شد وارد میالد ناباوری کمال در

 میشید معطل لحظه چند میخوام معذرت...بشینید لطفا-

 هاشار که مبلی روی اما کرد تعجب میزدم حرف باهاش محترمانه و مودب اینقدر که بود بار اولین برای اینکه از شاید

 متشس به گذاشتم که رو گوشی کنم ترش کوتاه کردم سعی و دادم ادامه ام تلفنی مکالمه به من و نشست بودم کرده

 :کردم بیشتر رو تعجبش و برگشتم

 میشنوم دارید فرمایشی اگر....شدید معطل میخوام عذر-

 و گرفتم ازش رو پاکت گرفت من طرف به و داشت دست در که ای نامه پاکت و شد خیره بهم زده بهت چشمای با

 :بود نوشته که بود خودش خط کردم بازش

 ندارد موجودی شرکت حساب اما هست شرکت کارکنان حقوق پرداخت نوبت فردا-

 :گفتم جواب در و گذاشتم روم به رو و کردم تا رو کاغذ

 هستم مطلع...بله-

 :بود مونده خیره بهم همچنان که بود جواب منتظر انگار

 رو ها بچه حقوق چک اون با بود قرار بود دیروز برای تاریخش که داشتیم چک فقره یه سیستم سپاهان شرکت از-

 نشد پاس چکشون متاسفانه اما کنیم پرداخت

 :گفتم همکاراش؟ یا میزد رو خودش حرص داشت فهمیدم رو منظورش بازهم میکرد نگاه من به همچنان

 کنن منتقل شرکت حساب به رو خودم حساب موجودی تا بانک میزنم زنگ صبح فردا-

 :کردم صداش بشه خارج اینکه از قبل اما بره که شد بلند و کرد تشکر سر با زد لبخند باالخره

 سخایی آقای-

 برگشت من سمت به

 بود نقص بدون و مرتب کامال امروز حساب دفاتر کنم تشکر خواستم می-

 دادم فحش خودم به دلم توی نفهمیدم که گفت چیزی اشاره زبان به و خندید

 نمیدونی هم رو زبونش حتی اما داری دوسش مثال سرت تو خاک-
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 :اومد زبونم روی اما

 نشدم متوجه ببخشید-

 :نوشت بود داده بهم پاگت توی که کاغذی همون روی و درآورد خودکاری جیبش از اومد جلو و خندید

 میکنید تعریف کارم از کردنم تنبیه جای به که باره اولین امروز....گفتید اینو که خوشحالم-

 :دادم جواب و کردم تعجب اش گویی رک از

 تنبیه هم که جوریه مدیریتیم سیستم خب اما برنجونم خودم از رو کارمندام ندارم دوست واقعا نشید ناراحت من از-

 نمیشید تنبیه مطمئنا باشه نقص بدون کارتون اگه تشویق هم داره

 :نوشت دوباره

 نم خط دست که بخورم قسم حاضرم حتی نبود من کار سابق ها خرابکاری اون میگم بازم اما نمیکنید باور میدونم-

 نبود هم

 :گفتم نه؟ یا دید رو شدنم رنگ به رنگ نمیدونم

 میردید؟ باور بودید شما...نکردنیه باور قطعا-

 و ردک خداحافظی سر حرکت با بعد و داد تکون سر حرفم با موافقت نشونه به ناراحتی با و شد خشک لبش روی لبخند

 مرفت بیرون اتاق از و برداشتم رو کیفم و شدم بلند و کردم نفرین دادنش عذاب اینهمه برای رو خودم دلم توی رفت

 :زدم صدا اطمینان برای بودم نفر آخرین من همیشه مثل بود نمونده شرکت توی کسی

 ببندم رو در نیست؟میخوام اینجا کسی-

 ای تقه ساختمان داخل از دیدم که برم خواستم و کردم قفل سرم پشت رو در بودن رفته همه قطعا پس نیومد جوابی

  با باز و پایین انداخت رو سرش دید که رو من تعجب بود در پشت میالد کردم باز رو در و برگشتم متعجب خورد در به

 گفتم خودم با گفت چیزی اشاره زبان

  بگیرم یاد رو اشاره زبان حتما باشه یادم-

 :گفتم اون به خطاب بعد و

 ....که زدم صدا من نرفتید؟ اینجایید؟هنوز چرا شما...میگین؟ چی نمیشم متوجه من-

 :نوشت سریع و آورد در کوچکی دفترچه جیبش از بده جواب تونه نمی اون که اومد یادم ندادم ادامه

 بودم دستشویی من متاسفم-
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 :گفتم و کردم کنترل رو ام خنده زور به

 ببندم؟ درو تونم می برداشتید هم رو وسایلتون و ندارید کاری دیگه اگه حاال...بستم روتون درو میخوام معذرت-

 رمس پشت و برگشتم و بستم درو اومد بیرون ساختمون از و داد مثبت پاسخ سر با بود شده سرخ خجالت از صورتش

 د؟بو مونده کنه خداحافظی اینکه برای فقط یعنی رفت و کرد خداحافظی سر با باز بود ایستاده هنوز کردم نگاه رو

*** 

 "میالد"

 ...افتادم راه ام قسطی پراید سمت به و بشه کم درونم حرارت از تا کشیدم عمیقی نفس رفتنش از بعد

 مجددش دیدن امکان و داره می نگه پارکینگ درب به نقطه نزدیکترین در و ماشینش همیشه که این آوری یاد با

 زد چشمک چشمم توی ماشینم سفیدی تا...رفتم ماشین سمت به دو حالت به و افزودم هام گام سرعت بر هست

 ...زدم استارت و ماشین نوی پالستیکای روی نشستم عجله با و کردم باز و قفلش و آوردم در و ریموت

 مک و سرعتم...برم مدیر خانم البته و در سمت به تا پیچیدم دور یک...شد کنده جا از ماشین و فشردم پدال روی و پام

 ...کردم تعجب بست می و ماشین در داشت که مهشید دیدن با...کردم

 ...کشیدم هم تو و ابروهام و آوردم باال شده چی معنای به و دستم...شدم پیاده و کردم پارک ماشینش کنار و پرایدم

 : کرد زمزمه تقریبا ناالن و کرد نگاه بهم تعجب با

 ...شه نمی روشن کنم می کار هر...شده چش دونم نمی-

 شتپ بشین کردم اشاره و رفتم کاپوت سمت به...کردم می ثابت رو خودم باید که بود جایی االن...خاروندم و سرم کمی

 ...باال بزنه و کاپوت و ماشین

 ...کرد جمع هم توی و ابروهاش و شد بیشتر تعجبش

 کردم اشاره بهش بازم حال این با...آوردم نمی در سر ازش هیچی...کردم پنهان پشتش و سرم و زدم باال و کاپوت

 نیاوردم در سر هیچی بازم اما...کرد اجرا و دستورم چرا و چون بی ، فهمیدم می ماشینش از چیزی شاید بزنه استارت

 ...قیمتش گرون ماشین از

 : کردم اشاره بهش شرمگینی لبخند با و بستم آروم و کاپوت در

 نمیارم در سر ماشینت از هیچی عزیزم ببخش -

 : نوشتم و درآوردم و ام آبی ی دفترچه...زدم لبخندی دوباره اش کالفه ی قیافه از اینبار...شد کالفه نگاهش باز

 میرسونمتون خدمتم در خودم میرید جایی اگر اما...آرم نمی در سر باال مدل های ماشین از ببخشید-
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 : گفت کرد می ناز که بچه دختر یک عین و کرد خم و سرش

 گیرم می آژانس میکنم تون خسته دارم کار عالم یه امروز...شم نمی مزاحم نه-

 : کردم اشاره دست با

 ... بری آژانس با تو و باشه اینجا میالد کردنت ناز اون فدای- -

 ...نوشتم کاغذ روی و

 ...شما خدمت در کمال و تمام و بیکارم امروز من اتفاقا چیه؟ مزاحم -

 : نوشتم کاغذ روی که کنه توجیه خواست دوباره

 ...کنید اضاف حقوقم به میتونید هم ام کرایه آژانس راننده من کنید فکر اصال-

 : دادم ادامه من و خندید

 ...شه نمی اشتباه حسابمون هیچوقت حسابدارا با جمع خاطرتون-

*** 

 "مهشید"

 با نیاوردم خودم روی به اما گرفت ام خنده رفتارش از رفت کنار و عقب در هم و جلو در هم کرد باز برام رو ماشین در

 شدم سوار جلو صندلی روی و بستم رو عقب در رفتم اون ماشین سمت به بعد و کردم قفل رو خودم ماشین در ریموت

 نوشت کاغذ روی بیوفته راه اینکه از قبل اما کرد روشن رو ماشین و نشست هم اون

 برم؟ باید کجا-

  رد جلوی من که بود روزی نه که تولد البته بود مسیح تولد روز اون بدم آدرسی چه یا بگم چی باید دونستم نمی

  نداشتن تولد روز پرورشگاه های بچه که وگرنه کردم پیداش

 دوست برم؟ پرورشگاه به تونستم می میالد وجود با حاال اما میرم تولدش برای که بودم داده قول مسیح به قبل از

 به رو سرش که بود شده خسته من سکوت همه این از انگار بشه مطلع پرورشگاه به من آمد و رفت از کسی نداشتم

 نداشتم ای دیگه چاره میزدم دریا به دل باید جوابه منتظر هنوزم که داد نشون اینجور و آورد پایین من سر موازات

 :گفتم کنم اعتماد بهش تونستم می حتما پس داشتم دوسش اینکه نه مگه

 میشید معطل خیلی اینجوری دارم کار جا چند امروز من برم آژانس با میدادید اجازه باید-

 :نوشت باز
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 هی خاطر به و بود مهربون باهام خیلی همیشه برعکس امروز که دارم رئیس یه طرفی از ندارم کار اصال امروز من اتفاقا-

 کنم جبران رو محبتش اینجوری میخوام حاال کرد تشویقم بود ام وظیفه که کوچیک کار

 :گفت و خندیدم شیرینه اینقدر هم کردنش پاره تیکه تعارف حتی دونستم نمی حاال تا

 میشم تون شرمنده من اینطوری آخه-

 :نوشت

 رم؟ب باید کجا حاال کنید اضافه حقوقم به تونید می هم راهتون کرایه هستم آژانس راننده من کنید فکر که گفتم-

 میفروشه ساز که فروشگاه یه... خرید برم باید اول-

 مثل رو راه تمام کرد حرکت باالخره اما باشم آواز و ساز اهل که نمیخوره من به میکرد فکر شاید کرد نگاهم متعجب

 من و ایستاد سازفروشی مغاره یه کنار بسپارم ذهن به رو بودن اون کنار لذت تمام کردم سعی و کردم سکوت اون

 عقب صندلی روی رو ساز که کردم باز رو عقب در و برگشتم و گرفتم مسیح ابعاد در کوچکی تنبک و شدم پیاده

 شاید دونم نمی رفت هم توی هاش اخم کردم باز رو عقب در اینکه از دیدم چشم گوشه از ناباوری عین در و بگذارم

 اون کنار جلو صندلی روی و برگشتم و گذاشتم عقب صندلی روی رو ساز کنم تصور اینطور داشتم دوست من هم

 :گفتم که کرد روشن رو ماشین میزد لبخند داشت کردم نگاهش چشمی زیر و نشستم

 باشه خیابون همین سر یکی میکنم فکر...فروشی شیرینی یه برم باید-

 روی رو کیک سه هر فروشده کمک به و خریدم بزرگ کیک تا سه و شدم پیاده ایستاد فروشی شیرینی روی روبه

 حتوضی پس دیدم خودم متوجه رو متعجبش نگاه نشستم کنارش صندلی روی باز که وقتی گذاشتم عقب صندلی

 :دادم

 دوستامه از یکی تولد-

  ور طوالنی مسیر تمام باز و میرم کجا که نگفتم اما دادم پرورشگاهو آدرس اینبار کرد روشن رو ماشین باز و خندید

 به و ایستاد پرورشگاه جلوی کردم نگاه باد توی سیاهش موهای رقص به چشمی وزیر نشستم اون کنار ساکت

 برده ماس ازش که دوستی خونه میکرد فکر شاید کرد نگاه بود پرورشگاه ساختمون کنار که شیکی و بلند ساختمون

 ور پرورشگاه در زنگ من وقتی داشت دلیلی چه وگرنه بود کرده فکر طور همین حتما باشه ساختمون اون توی بودم

 کرف شاید ببینه رو پرورشگاه سردر بهتر تا شد پیاده ماشین از کنه نگاه بهم گرد چشمای و تعجب با طور اون زدم

 که رو من گرفت ازم رو اون به کردن نگاه باز فرصت کرد باز رو در که طاهری خانم خونده اشتباه یا دیده اشتباه میکرد

 :گفت سالم بجای و کرد بغلم خوشحالی با و خندید دید

 نمیای دیگه میکرد فکر میگرفت رو ات بهونه خیلی مسیح کردی دیر چقدر مهشیدجان وای-
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 بیاره؟ رو تولد کیک کمکم کنید صدا رو نفر دو میشه طاهری خانم...مه دردونه عزیز تولد...نیام میشد مگه-

 میکنم صدا کشیدی؟االن زحمت چرا جان مهشید-

 روی به رو حاال کردم نگاهش و برگشتم ببرم لذت میالد گرد چشمای دیدن از هم باز تا داد فرصت من به و رفت داخل

 خنده لبهاش روی اما بود تعجب عالمت هم هنوز چشماش توی میکرد نگاه من به و بود زده ماشینش بر تکیه من

 :گفتم و رفتم سمتش به و خندیدم بود نشسته

 سخایی؟ آقای میدید افتخار...کنید شرکت تولدش جشن توی که میکنم دعوت هم رو شما دوستم طرف از-

 :درآورد جیبش از رو اش دفترچه باز و خندید

 کنم؟ قبول دارم اجازه-

 میرسه مهمون براشون وقتی میشن خوشحال خیلی ها بچه اتفاقا معلومه-

 طاهری خانم به هم رو کیک آخرین و دادم کیکی پرستارها از هرکدوم دست برگشت پرستار دو همراه به طاهری خانم

 همب لبخندش با و برداشت رو اون کردو دستی پیش میالد که بردارم بود مسیح هدیه که رو تنبکی خواستم و سپردم

 اون کنار رویای اینکه از دلم ته و شدم وارد اون شونه به شونه و خندیدم میکنه کمک بهم آوردنش برای که فهموند

 کوچکش هیکل سنگینی مسیح که بودم نشده ساختمون وارد کامال هنوز بودم خوشحال کرده پیدا واقعیت زدن قدم

 :گفت شیرینش زبون با و انداخت بغلم توی رو

 اومدی که جون مهشید مرسی-

 ام شونه روی و کردم باز بود خورده گره پاهام دور که رو کوچکش دستای و برسه بهش قدم تا نشستم زانو روی

 :کردم بغلش محبت با گذاشتمو

 نباشم؟ من و باشه کوچولوم پسر تولد...من گل نیام میشد مگه-

 میکرد تکرار اش بوسه هر بین و کرد بارون بوسه رو صورتم تمام

 جون مهشید دارم دوست خیلی-

 وشهگ اشک سریع دیدم که بگیرم بود میالد دست که رو تنبک تا شدم بلند کنم جداش خودم از شدم موفق باالخره

 دادم مسیح به و گرفتم دستش از رو تنبک و ندیدم که کردم وانمود خندید من به و کرد پاک رو چشمش

 خودشه؟ ببین...بودی خواسته که کادویی اینم-

 :گفت و گرفت دستم از رو تنبک شوق با

 خودشه خود آره....خودته تنبک مثل....جون مهشید وای-
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 :گفتم شوق با خودش مثل و کردم کودکانه رو صدام لحن

 دیگه بده نشون بقیه به برو بدو پس...خب خیلی-

 :شدم طاهری خانم متوجه تازه شدم بلند که زمین روی از دویید ها پله سمت به و زد بغل رو تنبک

 داره ثواب کردن شاد رو یتیما بچه این دل...بهشته وسطه تو جای-

 یالدم به اشاره با و طاهری خانم به خطاب بعد و کردم اکتفا لبخندی به و نگفتم چیزی و کردم رو میالد حضور مالحظه

 :گفتم

 همرایی افتخار بهم امروز و هستن بنده همکارای از سخایی آقای ایشون کنم معرفی کردم فراموش راستی-

 پرورشگاه خوب مدیر هم طاهری خانم...دادن

 زیمی روی سالن باالی رو ها کیک رفتیم پذیرایی تاالر سمت به اتفاق به بعد و دادن سرتکون هم برای مودبانه هردو

 اب بودن کرده دوره بود تولدش کادوی با هنرنمایی حال در که رو مسیح کیک به توجه بدون ها بچه اما بودن گذاشته

 :تگف و دویید سمتم به و دید رو من که بود نفری اولین علی نواخت می خوب خیلی اما داشت کمی دست قدرت اینکه

 میزنه قشنگ چقدر مسیح ببین بیا جون مهشید جون مهشید-

 :داد دستم رو تنبک و اومد جلو مسیح کردن ام دوره و شدن من متوجه هم ها بچه بقیه اون حرف با و

 میزنی برامون یکم جون مهشید-

 مدل طرفی از و بگیرم ضرب تونستم نمی میالد حضور در کردن تایید رو مسیح خواسته سروصدا با ها بچه بقیه و

 :گفتم و کردم تصنعی اخم بشکنم رو ها بچه دل نمیومد

 بزنی باهاش باید خودت خریدم تو واسه اینو من ولی-

 برقصما میدم قول بزنی اگه....بزنی تو که خوام می خودم من اما-

 ودمب برده کرجمون باغ به اردو برای رو ها بچه که وقتی افتادم کرج اردوی یاد کنه اغفالم خواست می پیشنهاد این با

 نم داشت تصمیم پیشنهاد این با امروز مسیح جز رقصیدن من ساز با همه و زدم تنبک ها بچه برای اونجا بار اولین و

 هب شروع و نشستم نزدیکم صندلی روی کنم قبول شد باعث طاهری خانم رضایت لبخند و ها بچه اصرار کنه راضی رو

 دست من ریتم با و بودن ایستاده ای گوشه هم ها پرستار از ای عده میرقصیدن من ساز با ها بچه و کردم زدن ضربه

 ، رفتگ ام خنده کردم نگاه میداد نرمش ابروش و چشم به من ضربات ریتم با که میالد به و کردم بلند سر کوبیدن می

 انداخت پایین رو سرش و شد سرخ دید که رو من خنده و نگاه
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 مدت این تمام و کردن شون شام شریک هم رو میالد و من تشکر برای ها بچه بعد و خوردیم کیک آواز و رقص از بعد

 و نهک مایوسم و باشه گفته دروغ بهم حس این مبادا نمیکردم بلند سر و میکردم حس رو میالد خندان نگاه سنگینی

 رسید رفتن وقت باالخره

**** 

 "میالد"

 این بدون و کردم باز احترامش به رو راننده کمک در بود داده بهم مهشید خود که ای اجازه براساس و زدم و ریموت

 ...نشستم و پایین انداختم و سرم بیارم خودم روی به که

 خدافظی باالخره وقتی بعد کمی...نبود سخت اخالق بد مدیرعامل خانم به نزدیکی کردم می فکر که هم ها قدر اون

 امروز چقدر...لبشه رو لبخند هنوز کردم احساس...نشست و اومد ماشین سمت به شد تموم اونجا مسئوالی با اش

 جااین میومد کرد می که هایی توبیخ و ها دستور و کشید می شرکت تو که هایی داد ی همه جای به انگار...بود خندیده

 ...میخندید

 : کردم اشاره دست با

 ...شی می تر خواستنی چقدر ات گونه روی چال و خنده هر با دونی نمی-

 ، شد حسودیم مسیح به واقعا امروز خندید دلیل بی هم باز که بود سرمست کوچولوش مسیح دیدن از هم هنوز انگار

 : گفت

 کنین می سواستفاده موضوع نقطه این از دارین نکنه ؟ زنین می حرف زبون این با هی شما و نیستم بلد و زبونتون من-

 ؟ میدین فحش بهم هام توبیخ تمام جای و

 : نوشتم و آوردم در جیبم تو از و ام دفترچه زدم، کنار و ام پیشانی روی موهای و خندیدم هم من

 ؟ برم باید کجا پرسیدم فقط بزنم عامل مدیر خانم میل خالف حرفی بکنم غلط من-

 :گفت مشکوک و کرد ریز چشم

 باشه میگید که همینطور امیدوارم..آها -

 به که شادی آهنگ توی ، مهشید بودن خاکی همه این از تعجب شدت از و ام چهره تغییر کردم سعی...داد و آدرس و

 کنم پنهان بودم گذاشته شادش روز تکمیل منظور

 ینماش از بیرون به و داد تکیه پشتی به آروم لب روی بر لبخندی با مهشید و کرد پر و ماشین فضای خواننده صدای

 ...زد زل

 میکنم داغون رو دنیا من نخندی تو اگه
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 میکنم بارون پر آسمونو این چشم

 میکنم قهر ها ستاره با نخندی تو اگه

 میکنم زهر آدما تموم به رو زندگی

 تو جون به میشم دیوونه نخندی تو اگه

 تو خندون لبای نبینم روز یه میمیرم

 کس همه با میکنم قهر من نخندی تو اگه

 بس و همین میکنم گریه گوشه یه میشینم

 کنه می غوغا خنده با تو لبای اون آخه

 میکنه برپا ولوله لبات خندی می وقتی

 تو های خنده خوب صدای از مستم که من

 میکنه سرپا رو مرده هات خنده که خدا به

 دلگیرمیکنم و آسمون نخندی تو اگه

 میکنم پیر تو های غصه پای به رو دنیا

 زمین روی از میرم اصال نخندی تو اگه

 کمین در تو های خنده منتظر میشنیم

  تو و زدیم می لبخندی هم روی به کرد می تلقی نگاهمون که چندگاهی هراز فقط...اون نه و گفتم چیزی من نه دیگه

 میشدیم غرق خودمون رویای

 بطرف حال این با کرد می ذق ذق زیاد مسافت زور از پاهام...کردم پارک اشرافی ی خونه بزرگ در روی به رو باالخره

 : کردم اشاره بهش و کنه باز و در تا بود آماده و بود گذاشته دستگیره توی و دستش که برگشتم مهشید

 ...باره می روت و سر از داره خستگی...قشنگم بخواب برو-

 و شد پیاده ماشین از که مدتی در و درآوردم خودکار با و ام دفترچه و خندیدم بلند صورتش کنج ی کالفه ی خنده از

 : ،نوشتم شد خم ماشین داخل به پنجره از

 ...گذشت خوش خیلی من به...بود خوبی شب خیلی.....تولدتون دعوت و خوشمزه کیک بابت ممنون گفتم-
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 :اومد در گنگی از نگاهش

 شخوش شما از خیلی مسیحم که این و...ها آژانس راننده با شدم می بیچاره نبودید شما اگر...کنم تشکر باید من...آها-

 ...بود اومده

 :گفت دوباره شد تر پررنگ لبخندم مسیح گفتنای میالد عمو صمیمی لحن یادآوری با

 ...کنم می جبران حتما...لطفتون بابت ممنون بازم-

 اما گلم بود مدتت این بداخالقیای تمام جبران خودش من کنار امروز حضورت بگم بهش تا داشتم زبون میخواست دلم

 ...که حیف

 : گفت بعد و کرد مکث ای لحظه...کرد باز و در و آورد در و کلیدش و خونه در سمت به رفت

 ...خوش شب-

 : گفتم اشاره با و کردم رها رو دنده...بست و در و داخل رفت و

 ...مهشیدم خوش هم تو شب-

 ...داشتم پیش در خونه تا زیادی راه...افتادم راه و

 :انداختم ماشین ساعت به و نگاه آخرین

-1:15 

 اعتس یک به قریب که دادم بدنم به قوسی و کش...برداشتم عقب صندلی رو از و کتم و شدم پیاده و آوردم در و کلید

 ارکپ با تقریبا باریکمون و قدیمی ی کوچه...کردم درست و کمربندم...کرد می رانندگی تنها فرمون پشت شده مچاله

 و رفتم کرد می کجی دهن روش پوسته پوسته آبی رنگ که چوبی و کوچولو در سمت به..بود اومده بند من ماشین

 ...خورد حلقه به دستم که آوردم در جیبم تو از و کلید

 ...دختر اون به چه و من آخه...خدایا-

 ...داخل رفتم و کردم باز و در و بود صدا بی همیشه مثل که کشیدم آهی

 و مامان باصفای و کوچیک حیاط و...نورانی و بود بزرگ هم باز ولی نبود کامل قرص هم ماه...یود صاف صافِ آسمون

 دیگه که عزیز صورتی و قرمز شمعدانی های گلدون کنار حوض لب پاهام از ،یکی رفتم حوض سمت به...کرد می روشن

 زدم صورتم و سر به که آبی با و زدم باال و هام آستین..دادم قرار روش و کت و گذاشتم بودن شده خشک اکثرا داشت

 ...خورد بهم حوض پررنگ و خوشرنگ آبی حوض توی آب رویایی تصویر
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 روش و خودم و رفتم حیاط ی گوشه تاب سمت به... بود کرده پر و حیاط تمام مامان های بو شب خوش بوی

 ...زدم زل روم به رو ی خورده ترک گلی کاه دیوار به و کردم قالب سرم پشت و دستام...انداتم

 و پرورشگاه آدرس دیدم وقتی....پرورشگاه....و پرورشگاه و تنبک اون هم بعدش...نکرد توبیخم امروز که اون از اول

 ...باشه اومده خاطره تجدید برای که این از ترسیدم...ترسیدم اول...شدم شوکه چقدر داده

 تاب باالیی سطح به و گرفتم روم روبه دیوار از و نگاهم...کردم می اشتباه نه ولی...زدم گشادی لبخند مسیح یادآوری با

 ...کردم فکر و شد خیره ماه به و دادم تکیه

 ...گلم ببینی خوب خوابای و بخوابی خوب خودت الاقل گرفتی من از که و خواب...خوش شبت...من شید....مه-

 ...برد نمی خوابم بازم بودم دفتر ریست و راست مشغول و دیشب تمام که این با...گذاشتم هم روی و هام پلک

 ی رو پاهام و کندم پا از و کفشام...داد می قلقلک و ام پیشونی موهام...کردم باز و کرمبندم و پیرهنم های دکمه

 ...گذاشتم حیاط کف ی کهنه های موزاییک

 از اش خنده و مهشید های چشم لحظه یک از دریغ اما ببره خوابم زودتر نشه پرت حواسم تا بستم و هام چشم مثال

 نای چشمهام بستن با و بود رویا یه واقعا امشب نکنه که میکردم فکر این به همش.... رفت نمی کنار هام چشم جلوی

 شه تموم رویا

 "مهشید"

 دهمون ذهنم توی لحظاتش شیرینی فقط و نبود یادم بودم دیده که خوبی خواب همه اون از هیچی شدم بیدار که صبح

 کنممی فردا که کاری اولین میکردم تکرار خودم با مدام دیشب از گرفتم رو طاهری خانم شماره و برداشتم رو تلفن بود

 دور ازم رو باشه خواب نکنه اینکه وجدان عذاب طاهری خانم قبراق صدای بگردم اشاره زبان مدرس یه دنبال که اینه

 :کرد

 بله؟-

 مهشیدم...طاهری خانم سالم-

  کنم تشکر ازتون نشد فرصت رفتی زود دیشب...جان مهشید سالم-

 :دوییدم حرفش بین

 داشتم خواهش یه طاهری خانم راستش....بود ام چی؟وظیفه واسه تشکر-

 جانم؟-

 کنه؟ کمکم بتونه که میشناسید رو کسی...بگیرم یاد رو اشاره زبون خوام می راستش-
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 بگیری؟ یاد خوای می همکارت بخاطر-

 :دادم جواب شرمگین بود فهمیده رو رازم پس

 بله-

 ...کنه می تدریس هنوزم ببینم بهش بزنم زنگ باید...بود بلد دوستام از یکی...عزیزم کنم فکر آره-

 بزنید زنگ االن همین کنم خواهش میشه فقط...مرسی-

 :گفت و خندید

 داری؟ عجله خیلی-

 :گفتم شرمگین

 نفهمم و خوام می من که باشه چیزی حرفاش الی به ال ترسم می -

 :شد مادرانه و جدی گذشته مثل صداش لحن

 که؟ هست خودت به حواست جان مهشید-

 :دادم جواب مختصر خورد رو حرفش ادامه

 ندارین؟ کاری...برم باید دیگه من... بله بله-

 برسون سالم ات خانواده به...گلم نه-

 :کردم یادآوری باز و گفتم چشمی

 خدافظ...شما از خبر پس-

 عزیزم خداحافظ-

 و بود نشسته میز پشت که دیدم رو مادرم شدم که آشپزخونه وارد شدم آماده رفتن برای سریع و گذاشتم رو گوشی

 :گفت دید رفتن برای آماده رو من وقتی میکشید سر رو چایش

 وقت سر باید مدام تو با هم حاال و اون با بود پدرت که وقتی تا....ندیدمت ساعتم هفت رفته هم رو هفته این کل تو-

 بزنم چونه خانواده برای گذاشتن

 :تمگف و زدم مامان گونه روی ای بوسه و گذاشتم میز روی بودم سرکشیده ثانیه چند در که رو پرتغالم آب خالی لیوان

 خدا به شده برم؟دیرم هست اجازه حاال...شمام خدمت در رو همش جمعه شب این جون مامان قول قول-
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 میرسه کی تو جمعه شب این دونم نمی من...رفته خدابیامرزت بابای به هم نرمت و چرب زبون-

 :فتمگ شوخی به و انداختم کولم روی رو کیفم و گرفتم دستم توی رو بودم کرده آماده فلفور که رو پنیر و نون لقمه

 برسه منم جمعه شب این جمعه این شاید...بزار جیگر رو دندون میرسه باالخره...مامان میرسه-

 بردارین؟ سرش از دست نمیشین حاضر وقت هیچ بابات و خودت که داره چی شرکت اون دونم نمی من-

 ...دونم نمی رو بابا برای داشت و میالد که من برای گفتم دلم توی

 رکتش مدیر با هشت ساعت کردم نگاه ساعتم به رفتم بیرون و کردم خدافظی سریع نداشتم دادن جواب بلند فرصت

 :گفتم خودم با بود نیم و هفت ساعت و داشتم قرار نیکا

 میرسم؟ ساعته نیم یعنی-

 پارتیشن روی از رو مامان سوئیچ یواشکی مونده شرکت پارکینگ توی داغون و خراب ماشینم که افتاد یادم تازه و

 :گفتم لب زیر و برداشتم

 زدم دستبرد بهش که بگم و بزنم زنگ مامان به باشه یادم-

 و ودب ایستاده تراس توی کمر به دست که دیدم رو مامان قامت نشستم که ماشین فرمان پشت چون نبود الزم انگار اما

 :فتمگ فریاد با و فرستادم براش هوایی بوسه چند و آوردم بیرون ماشین شیشه از رو سرم میکرد نگاه من به طلبکارانه

 بای بای شده دیرم...جون مامان میکنم جبران-

 رارق سر هم موعود از زودتر تازه و رسیدم ای دقیقه پنج و بیست رو ربعه سه مسیر که کردم رانندگی سرعت با چنان

 نشدم منتظر زیاد خوشبختانه اما بودم رسیده

 ظهوری؟ خانم-

 :کردم نگاه بود ایستاده روم روبه که پوشی شیک نسبتا و میانسال مرد به کردم بلند رو سرم

 شکیبا؟ آقای...بله-

 نشست من روی روبه صندلی روی شناخته درست که شد مطمئن وقتی

 باشیم داشته هم با خوبی همکاری امیدوارم...خانم آشناییتون از خوشحالم...بله-

 امیدوارم-

 :رسید محلی لباس با گارسون

 دارید؟ میل چیزی-
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 امالک اما بودم خورده بگیره رو دلم ته اینکه برای فقط اینکه با بودم خورده راه توی که افتادم پنیری و نون لقمه یاد

 :گفتم پس بود کرده سیرم

 ؟ شما و میوه آب لیوان یه فقط-

 چای لیوان یه منم برای-

 مالز که قطعاتی و اجناس لیست از و قرارداد ضوابط و شرایط از کرد صحبت به شروع شکیبا آقای رفت که گارسون

 :گفت و گذاشت من روی روبه ای شده نوشته پیش از کاغذ بعد و داشت

 ...ببندیم و قراردا که دارید قبول رو شرایط اگر-

 :گفتم و انداختم کاغد به نگاهی

 باشه کافی سال یک میکنم فکر ساله سه گارانتی جز دارم قبول رو شرایط تمام-

 نیستید؟ مطمئن اجناستون کیفیت از-

 یفلز هر و هستن فلز آلیاژ قطعات این باالخره نیستم مطمئن شما استفاده نحوه از اما چرا خودم قطعات کیفیت از-

 میزنه زنگ و میشه فرسوده نگیره قرار مناسبی مکان و شرایط تو اگر

 برای راهی نمیکنم فکر ندارید قبول شما اگر کردم بیان کردن دیکته برام شرکام که رو شرایطی من هرحال به-

 بمونه همکاری

 ایستادم روش روبه و شدم بلند کنم امضا رو قرارداد فشار تحت که میکنه کاری داره میدونستم

 های فرصت در انشاال...نگرفت شکل ما بین همکاری اینکه از متاسفم و شکیبا اقای شدم خوشحال آشناییتون از-

 ..بعدی

 کرد صدام که بود نرفته هم قدم دو هنوز

 جون به باید رو شرکام نوق و نق اینکار با میدونم اما میکنم امضا رو قرارداد این خودم مسئولیت با من خب خیلی-

 شما بخاطر فقط اما بخرم

 :گفتم صریح بزنه کامل رو حرفش نذاشتم

 ور محصولی و قیمت چنین دیگه میدونید هم خودتون و کردم پیشنهاد من که مناسبی قیمت بخاطر...نه من بخاطر-

 کنید پیدا تونید نمی دیگه جای هیچ
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 ههمیش و هستم هم تجربه بی البد هستم جوان خیلی چون میکردن فکر شرکتم مشتریان همه بود طور همین همیشه

 هگذاشت خونه این به پا که سالگی ده همون از من دونست نمی کس هیچ کنن استفاده سو موقعیت ازین خواستن می

 بودم کرده کسب تجربه سالگی ده همون از و بودم شده بزرگ شرکت و کارخونه این توی بودم

 درمورد شکیبا آقای تجربیات به دادن گوش حوصله نه و وقت نه رفتم و کردم خداحافظی کردم امضا که رو قرارداد

 نداشتم رو مشتری با صحیح برخورد

 حساب به رو خودم حساب موجودی از درصدی و گرفتم تماس بانک با و برداشتم رو گوشی شدم که ماشین سوار

 یمراد آقای اتاق به برم خودم اتاق به اینکه از قبل و ورود محض به روندم شرکت سمت به بعد و کردم منتقل شرکت

 کرد مسال سر با و شد بلند جا از دید که رو من میکرد صحبت تلفنی و بود نشسته میز پشت زدم سری مالی امور مدیر

 یشپ کردن سالم در گذاشت که رو گوشی شد تمام صحبتش تا شدم منتظر داد ادامه اش تلفنی مکالمه به همچنان اما

 :بود بزرگتر من از اون سنی لحاظ از باالخره شدم قدم

 مرادی آقای بخیر صبح و سالم-

 بودید نیامده هنوز اما ادب عرض برای رسیدم خدمت صبح شرمنده مدیر خانم سالم-

 یادم ام خواسته حرفش با اما بگیره رو سپاهان شرکت چک کردن پاس دنبال که بخوام ازش تا بودم اومده واقع در

 :گفتم و رفت

 داشتید؟ امری...داشتم قرار جایی بله-

 سپاهان شرکت نشده پاس چک دنبال مدت تمام...بیام شرکت نرسیدم دیروز اگر شرمنده بگم رسیدم خدمت-

 رو پول خودشون اداری وقت آخر امروز تا گذاشتیم قرار ببینم رو مدیرشون وقت آخر تونستم باالخره و بودم سیستم

 کنن واریز شرکت حساب به

 :گفتم میدونستن رو خودشون وظیفه خودشون کارمندام اینکه از خوشحال

 هست چیز همه به حواستون شما خود که ممنونم هرحال به...سراغتون بودم اومده همین برای-

 منه وظیفه خانم میکنم خواهش-

 گفتم و شدم بلند

 فعال...نمیشم کارتون مزاحم...تون شناسی وظیفه از ممنون-

 و کردم پرت رو روبه مبل روی رو کیفم رفتم که خودم اتاق به ننشست من خروج وقت تا و ایستاد من به احترام برای

 شدم ولو صندلیم روی خودم

*** 
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 "میالد"

 تگف و زد لبخندی روم به...کردم نگاه عزیز به و کردم باز و پلکام الی آروم ام سینه روی دستی های تکون احساس با

: 

 ...ها ظهره پاشی؟لنگ خوای نمی...دوماد شاه... به به-

 : گفتم اشاره با مالوندم می و چشمام که حالی در و پریدم جا از سریع

 ؟ عزیز چنده ساعت-

 ...هنوز نشده دیرت کردی؟نترس هول چرا چیه؟-

 ....کشیدم آسودگی سر از نفسی

 ...تنم به بود افتاده دلشوره...ننه بودی کجا دیشب-

 : داد می نشون و صبح اول خانم خورشید حاال که رفتم حوض سمت به و شدم بلند جا از

 ...دادم یاد بهتون که من....دادید می پیامک عزیز خوب-

 ...دیگه قسمت یه رفت می قسمت او از کردم می کار هر...ننه دیگه بود چی اون...نه -

 : خنده زیر زدم و گرفت ام خنده عزیز لحن از

 ؟ چنده ساعت نگفتی عزیز-

 ...مادر پنجه-

 ضحو توی و صورتم و دست...بود تر سنگین خوابیدم نمی اگر...خوابی چه اونم...بودم خوابیده ساعت سه فقط دیشب

 نفرهی چهار ی سفره روی عزیز..خونه ی طبقه یک ساختمون سمت رفتم و ام شونه رو انداختم و شستم،کتم

 بدیش...خوردن به کردم شروع و نشستم زانو چهار..کردم پهن کنارم و کت....بود چیده مفصلی ی صبحانه کوچیکمون

 ...بودم نخورده شامم

 : انداخت پام سرتا به نگاهی و نشست روم روبه و اومد داخل دنبالم به هم عزیز

 ...شی می خسته خیلی حتما نه؟ شده خیلی شرکت تو روزا ای کارت-

 ...شم نمی خسته...دارم دوس و کارم...عزیز نه-

 رو کارم صاحب هم دوسدارم رو کارم هم گفتم خودم با و دادم قورت شیرین چایی زور به و پنیر و نون ی لقمه

 ...دیدم رو کی کرمانی خانم جلسه تو دیروز گفتی اگه-
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 ی لسهج تو کی...کردم فکر یکم...کار سر از برگشتن از بعد برای کنه صبر تونست نمی حتی عزیز که بود کی یعنی

 بود؟ کرده ذوق شکلی این بخاطرش عزیز که بود محله پیر خانومای حاج قرآن روخوانی

 : یعنی که دادم تکون تعجب با و سرم

 عزیز؟ کی-

 ...گذاشت نمایش به و خرابش دندونای ردیف و خندید

 ...شناسیش می...دیدم رو احسانه-

 : داد ادامه عزیز...بود آشنایی اسم... احسانه

 ...اینا خانم عصمت امون قدیمی همسایه ی نوه بابا-

 جاهلیتم دوران دوست...  میگفت رو احسان خواهر...اومد یادم باالخره

 ...گرفتن براش هم ای عروسی چه گفتی می...رفتی عروسیش یادمه...عزیز خب...آها-

 ...خوردن می تکون سرعت با دو هر دستام و دهنم

 ...کنه می تموم جا به جا و زنه می بهش ماشین یک بود موتوری شوورش طفلی...ننه آره-

 : گفتم و بردم باال و هام ابرو شده که هم عزیز برای ولی نبود مهم برام

 جدی؟-

 ...یکه که هم آشپزی و خیاطی و گلدوزی تو...خوشگل و باال و قد خوش...آفتاب پنجه عینهو دختری چه دونی نمی -

 : گفتم و خندیدم

 ها؟ شه می قضا داره نماز...کن راحتمون خوای می چی بگو...عزیز خب-

 ...پسرم شاه...پسرم تک برای بهتر دختر ای از کی راستش-

 وضو ات دسشویی سمت رفتم شدم پا عصبانیت با و سفره تو انداختم رو مربا ظرف و قاشق...فهمیدم و عزیز منظور تازه

 : بگیرم

 که یکی....کنم عقدش رو بیوه یه برم که رسیده جایی به من کار یعنی...نکنه درد دستت...عزیز دیگه مرسی-

 ...اهلل اال الاله...دست

 : افتاد راه دنبالم عزیز
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 ننه؟ چشه مگه-

 شوهر دخترای این مثل افتادی راه که کجاس من مشکل...دیگه بزن حرف دِ...شم الل خواستم من عزیز؟مگه چمه من-

. ... که انگار میکنی لقمه برام رو رسید که ای مطلقه و بیوه هر بدن شوهرش کسی هر به حاضر شون خانواده که مرده

 نکن باز منو دهان عزیز...  اکبر اهلل

 ...تو که کجاست اون مشکل-

 : حرفش وسط پریدم

 ...عزیز مرسی...کنی می مقایسه اون با و من مشکل-

 سمت افتادم راه نخونده خونده نماز...بستم دوباره بودم نیاورده در هنوز که رو پیرهنی های دکمه و گرفتم و ام وضو

 ...ی دختره...کجا خانم عصمت ی احسانه کجا من مهشید...هه...شرکت

 ودب نخورده تکون جاش از که مهشید ماشین به و گذاشتم پارکینگ تو و ماشین رسیدم شرکت به بعد ربع سه حدود

 رگهب انبوه و کتاب حساب رسمی دفتر تک به و نشستم میز پشت خسته و حوصله بی...شدم شرکت راهی و کردم نگاه

 ...بود چی چاره ولی..نداشتم حوصله اصال...انداختم نگاهی میز روی های پرونده های

 فکر این با...کجا خودم ی درونه عزیز و ناز مهشید...کجا بیوه ی احسانه...بود نوسان در مهشید و احسانه بین فکرم

 سراغ رفتم باز و زدم و دلم های حرف سطح از یکم فقط یکم و درآوردم رو ای نامه پاکت و نشست لبم رو لبخندی

 به...ولی...بودم نوشته تمیز حتی نه و بودم کرده کاری چسب نه...شد تموم ناهار نزدیکای کارم...تکرای و تکراری اعداد

 وییدستش توی دیدنش بهانه به روز آخر و نبینمش کال که اینه از بهتر دیگه بزنه داد سرم دوباره میخواد فوقش درک

 بمونم جا

 و ردفت...دادم تکان سری کوتاه منم و داد کوتاهی سالم...رفتم دفترش به و گذاشتم الش و پاکت و برداشتم و دفتر

 یبرا که بودم کسی اولین...رفتم شرکت کوچیک سلف سمت به و گذاشتم پیشش هامم حرف...گذاشتم میزش روی

 ...نشستم و کشیدم عقب رو صندلیا از یکی...بود اومده ناهار

*** 

 "مهشید"

 :شد وارد تارا و خورد در به ای تقه

 جون دخترخاله سالم -

  :دادم رو هاش بازی خل جواب حوصله با پس بودم سرحال داشتم که خوبی شب بخاطر هم هنوز

 کنی؟ صدا رئیس خانم رو بنده کار محیط در نگرفتی یاد هنوز...عزیز دخترخاله سالم -
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  :گفت غیظ با و شد کش دراز نیمه میز روی من مقابل عادتش طبق

 کنم؟ وق وق دورت که سگام اون از من کردی فکر...طبق طبق ها افاده اوه اوه -

 میگیری پاچه که سگایی دسته اون از تو...شما جون از دور نه -

  :گفت حرص با و کوبید سرم توی رو رسید دستش که ای پوشه اولین

 مهشید پستی خیلی -

 چرا وت میوفتی؟اصال خوردن نون از میکنم اخراجت میکنی رو کارا این نمیگی دیوانه آخه...دیگه اش نمونه یه اینم بیا -

 که؟ منی اتاق تو میزنن که رو تهت و نمیرسی؟سر کارت به

  :گفت میرفت در سمت به که طور همون و کرد رفتن قصد قهر حالت به و شد بلند

 زنگ اصفهان کارخونه از نمیگم بهت هم اصال...دادم رو شما ضروری تلفنهای جواب من دیگه دفعه اگه کن خوبی بیا -

 برسون زود رو خودت و درنمیاد جور قطعات از یکی گفتن و زدن

 وزر همون عصر برای که دادم اطالع و گرفتم تماس اصفهان با و برداشتم رو تلفن گوشی بست سرش پشت که رو در

 دش وارد میالد اینبار و خورد در به ای تقه باز گذاشتم که رو تلفن میرسونم رو خودم حتما صبح فردا تا و دارم پرواز

 مهضمی رو ای نامه پاکت و داد تحویل رو حساب دفاتر کنه نگاه رو من تا نکرد بلند رو سرش حتی اما کرد سالم باسر

 شده نوشته پرت حواس با بود معلوم و بود خوردگی خط پراز دیروز برعکس دفاتر شد خارج اتاق از سریع و کرد اش

 هب نیازی و بود داده دستم به بهونه خودش اینبار اینکه با بود شده اشتباه هم ساده جمع یک توی حتی جا چند چون

 دیروز که ای سفره حرت به حداقل بندازم راه فریاد و داد سرش نداشتم دوست دیگه اما نبود ارقام توی بردن دست

 سیبرر رو ارقام دقت با و برداشتم رو خودکارم پس کنم بلند روش رو صدام نمیشد روم دیگه بدیم نشسته پاش دو هر

  :بود نوشته کردم باز رو نامه پاکت بعد و کردم تصحیح رو اشتباهات تمام و کردم

 یک درخواست لوازم و قطعات خرید برای کارخونه است هفته این شنبه پنج برای عابدی آقای چک سررسید -

 ودش بررسی لطفا است کرده تومانی پانصد مصائده درخواست دفتری امور مسئول مدبری خانم و کرده بودجه میلیارد

 یچه بخوایید رو راستش اما داشتم شما کنار خوبی روز واقعا دیروزتون دعوت برای کنم تشکر خواستم می نهایت در و

 اشهب موسیقی با اونم یتیم های بچه به محبت و جایی همچون به رفتن اهل بداخالقم رئیس خانم نمیکردم فکر وقت

 ممیکرد تصور همیشه من که نیستید اونی اینکه از خوشحالم و میکرد فکر اشتباه شما مورد در اینکه از متاسفم

  :گفتم خودم با پایانش به نه و شروعش به نه گرفت ام خنده اش نامه از

  نیست آدم بچه مثل هم اش عالقه ابراز -
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 با و دبو نشسته ای گوشه میالد اما بود نیامده ای دیگه کس نفر چهار سه جز هنوز رفتم زودتر کمی رسید که نهار وقت

 ددی میزش روی که رو من سایه رفتم سراغش به برم غذام سینی تحویل برای اینکه از قبل میکرد بازی غذاش ظرف

  :تمگف انداخت پایین رو سرش صبح مثل و کرد سالم سر با همیشه مثل و شد بلند جا از دید که رو من و کرد سربلند

 کنم خواهشی یه ازتون خواستم می -

  :کنه نگاه من به تا نکرد بلند رو سرش هم باز اما میشنوه که داد نشون سر تکون با

 کس هیچ میکنم تاکید...نزنید حرفی کسی به ام رفته کجا من اینکه و دیروز مورد در لطفا -

 باز و مرفت و کشیدم رو راهم و کردم تشکر رسمی و خشک نمیکرد نگاه من به اینکه لج از کرد تایید سرش تکان با باز

 هم هنوز انگار کنم تحمل رو تارا های کردن ناز شدم مجبور نهار مدت تمام و نبینمش که نشستم طوری اون سرلج از

 وجهمت لحظه آخرین اما نبینمش تا برگردوند رو صورتش نشستم کنارش شد تمام که نهارم بود ناراحت صبح بابت

  :گفت و انداختم گردنش دور دست شدم اش پنهانی لبخند

 ونمج دخترخاله دیگه آشتی...تره ملوس هم پیشی صدتا از کردنات ناز این اما باشه سگا شبیه گیریات پاچه شاید -

  :گفت و شد مایل من سمت به کمی

 رفاقتیم خراب دیگه کنم چکار -

  :گفتم تری مهربون لحن با و خندیدم

 داشتم برات زحمت یه جونم تارا راستی -

  :موند حرفم ادامه منتظر نگاهش با

 هم رعص امروز نمیشه روشن شده چش دیروز از نمیدونم تعمیر ببره برداره رو من ماشین بیاد نمایندگی بزن زنگ یه -

 من که هم روزی دو این بده تحویل بهش مون خونه ببر رو مامان ماشین هم بعدش فرودگاه برسونیم باید دارم پرواز

 باش شرکت مواظب نیستم

  :گفت بانمکی لحن با و داد تکون گردنی عشوه با

 نیست طمع بی گرگ سالم گفتم...  کشی منت به بودی افتاده خواستی می سینه به دست نوکر...پس بگو -

 یالدم نگاه با نگاهم که برم شدم بلند و بوسیدم رو اش گونه و بردم گردنش به دست دوباره گرفت ام خنده حرفش از

 نیاوردم خودم روی به و پایین انداختم رو سرم کرد تالقی بود ایستاده در کنار که

  :بود پرورشگاه شماره خورد زنگ ام گوشی که میگذشتم کنارش از داشتم

 بله؟ -
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 ام طاهری ، جان مهشید سال -

 ما؟ زحمتای با میکنید چکار...طاهری خانم سالم -

 قااتفا بزنی بهش سر یه خواستی موقع هر گفت و کرد قبول گرفتم تماس دوستم با....عزیزم همین برای زدم زنگ -

 بود رفته سر حسابی اش حوصله بیکاری از و شده بازنشسته معلوم قرار از چون شد خوشحال هم خیلی طفلک

 میرسم خدمتشون حتما برگشتم اما اصفهان عازمم که امروز...چشم باشه -

 مدارکی و رفتم اتاقم به کرد خداحافظی و داد رو آدرس طاهری خانم گذشت کنارم از سرعت با که دیدم رو میالد سایه

 اب هم رو نامه که خواست دلم چرا دونم نمی افتاد میالد صبح نامه به چشمم که گذاشتم کیفم توی بود الزم که رو

 بود دلتنگی تمامش چون بهتره نگم چیزی سفرم از ببرم خودم

 برای یآگه یک سفارش و گرفتم تماس روزنامه دفتر با و برداشتم رو گوشی کارم دفتر به رسیدن و برگشتن محض به

 مزاحم سروکله کردم قطع که رو تلفن و نکشم تلفنا به دادن جواب برای تارا منت انقدر تا دادم منشی استخدام

 :پیداشد همیشگی

 برگشتی؟ سفر از کی...خانم دخترخاله سالم-

 رسیدم صبح امروز...همیشگی مزاحم سالم-

 :گفت و گرفت نشنیده منو طعنه

 گذشت؟ خوش-

 گذشت خوش خیلی تو بدون که معلومه نگذره خوش و نبینم تورو میشه مگه-

 ....اما بود شده آلوده خونت به دستم پیش سالیان همون وگرنه جون مهشید ای خاله دونه یه یک که حیف-

 دلم چقدر فهمیدم تازه دیدمش وقتی شد وارد میالد و کرد باز رو در بود ایستاده در کنار که تارا و خورد در به ای تقه

 :دادم جواب کرد سالم بود شده تنگ براش

 لطفا بشینید بفرمایید بخیر صبح...سالم-

 نکرد حضر من به کردن نگاه از و ننداخت پایین رو سرش قبل روز سه مثل اینبار اما نشست میزم کنار مبل روی

 :گفتم تارا به خطاب

 نیوفتاد؟ خاصی اتفاق نبودم من صبوری خانم-

 :گفت ای کننده تهدید لحن با و کرد ریز چشم تارا

  برسید کارتون به شما...مدیر خانم میکنم عرض خدمتتون-
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 که رو رفیح تالفی تا بشیم تنها دوباره باز و بندازم راه رو میالد کار تا بود منتظر احتماال کرد اشاره میالد به یواشکی و

 :گفتم طعنه با و زدم ریشخندی بکنه زدم

 کنید قرائت رو گزارشتون ایشون حضور در تونید می شما...بیشتره بنده جانی امنیت سخایی آقای حضور در-

 مقابل مبل روی تارا نیاوردم خودم روی به اما دیدم داشت کردنش پنهان در سعی میالد که رو ای خنده چشم گوشه از

 :گفت و نشست میالد

 هفته یک رو شون شده خریداری اجناس امکان صورت در فرمودن و گرفتن تماس نیکا موسسه از شکیبا آقای جناب-

 و سته اتمام به رو انبار اجناس که فرمودن و گرفتن تماس کیش شعبه از صولتی اقای جناب...لطفا بدید تحویل زودتر

 تشریف حضورا کاظمین خانم سرکار..نمایید ارسال براشون سریعتر هرچه رو جدید اجناس و بفرمایید لطف گفتن

 جناب بدید بهشون طلبتون وصول برای ماهه یک محلت یه داره امکان اگر که گفتن و داشتن دعا التماس و آوردن

 جهت الطف شده تموم معصوم طفل این تغذیه کنم عرض خدمتتون گفتن گرفتن تماس کرج از هم محمد کربالیی آقای

 اب که حضوری مالقات طی هم محترمتون بزرگ مادر... نمایید ارسال حسابشون به مبلغی مصرفی یونجه و کاه خرید

 تذکر و میاره در کاسه از چشماتو جفت نبینتت که مگه که بشم عارض خدمتتون فرمودن دستور داشتم ایشون

 جونشه بزرگ مامان خونه بزنی رو تهش و سر که بیاموزید رو رحم صله فهیمتون و زیبا دخترخاله از که فرمودن

 کنه پنهان رو اش خنده داشت سعی هم هنوز کردم نگاه میالد به چشمی زیر

 ببرید تشریف تونید می...فرمودید؟ رو گزارشتون-

 :گفت تهدیدباری لبخند با و برگدوند رو شدن خارج از قبل و رفت در سمت به سالنه سالنه و شد بلند تارا

 خدمتتون برمیگردم-

 :گفتم میالد به خطاب و دادم تکون سری تاسف روی از بست سرش پشت که رو در

 بفرمایید رو امرتون...داریم شوخی باهم یکم-

 :بود نوشته کردم باز رو پاکت گذاشت روش هم رو اش ضمیمه نامه پاکت و گذاشت جلوم رو دفتر

  خونه نمی هم با رسیده اصفهان شعبه حسابداری از که ارقامی و اعداد-

 داره؟ تناقض کجاش-

  ودب شده گزاری عالمت سبز خودکار با قبال که رو قسمتهایی از بعضی و کرد باز رو دفتر و ایستاد کنارم و شد بلند

 تکون سری و انداختم اوراق به مات نگاهی میشد تمرکزم مانع هاش نفس صدای که بود نزدیک بهم انقدر داد نشون

 :گفتم و دادم
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 داره؟ اشکال اعداد این کجای...نمیشم متوجه من-

 :نوشت نامه کاغذ همون گوشه

 زیاد به توجه با اما زدن گرد رو خرد های رقم چون نیست معلوم ظاهر در دادن که کلی جمع از کمتر خیلی ارقام جمع-

 و کردن فاکتور که اجناسی تعداد به توجه با ضمن در میلیون چند حدود میشه چیزی هم خرد رقم همون ارقام بودن

 بردن باال رو قیمت اینکه یا کنن می فروشی کم دارن اینکه یا بودیم داده پیشنهاد ما که فروشی قیمت

 :گفتم بود مونده اون نامه نوشته و ارقام به مات فقط نگاهم و بفهمم حرفاش از چیزی نمیزاشت نفسهاش صدای

 چیه؟ شما پیشنهاد خب-

 :نوشت دوباره

 ومدها پیش عددی اشتباه یه فقط بشیم متوجه کنیم بررسی رو کل دفاتر اگر اصال شاید دونم نمی...ندارم نظری من-

 بشورم رو کسی گناه تونم نمی من... باشه

 کنیم؟ بررسی رو کل دفاتر که اینه راه تنها پس-

 :گفتم داد تکون مثبت نشونه به رو سرش

 کنید بررسی و دفاتر و برید اصفهان به سفر یه شما خود پس خب-

 بود کرده خم میز روی که رو قامتش میالد و کردیم نگاه در سمت به هردو گرفت ازش رو دادن جواب فرصت در صدای

 :زدم صدا من و ایستاد صاف و کرد بلند

 لطفا تو بفرمایید-

 :کرد سالم و شد اتاق وارد بودمش ندیده حال به تا که میانسالی خانم

 هستم شریف...سالم-

 بود کرده معرفی بهم اشاره زبان تعلیم برای که بود طاهری خانم دوست همون شریف خانم شناختمش اسمش از

 :شدم بلند جا از ایشون احترام به و زدم لبخندی

 لطفا بنشیند بفرمایید امدید خوش خیلی شریف خانم سالم-

 رو قهوه لیوان دو درخواست و کردم صدا رو قادری خانم نشست بودم کرده اشاره بهش که مبلی روی و کرد تشکر

 :گفتم شریف خانم به خطاب ای طلبانه پوزش لحن با قادری خانم خروج از بعد و دادم

 نداره؟ که اشکالی...میشید معطل لحظه چند احتماال میخوام معذرت-
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 :گفت محبت با و زد ای کننده دلگرم لبخند

 لطفا باشید راحت-

 :پرسیدم و برگشتم میالد سمت به شد راحت شریف خانم بابت از که خیالم

 ندارید؟ مشکلی اصفهان به رفتن برای...نگفتین؟-

 :گفتم خودم با نفهمیدم باز که گفت چیزی اشاره زبان به

 گفت چی بپرسم شریف خانم از رفتنش از بعد باید-

 :نوشت و شد خم کاغذ روی باز و نشدم متوجه باز فهمید دید که رو من خیره نگاه و سکوت

 برم تونم نمی من اما موافقم سفر اصل با-

 چرا؟-

 :نوشت بعد و کرد نگاهم محزون لحظه چند

 دارم شخصی مشکل-

 ندارم اعتماد شما جز ای دیگه کس به من اما-

 :نوشت

 برم سفر این به تونم نمی من که گفتم اما...دارید لطف شما-

 کنه؟ نمی فرقی...چی؟ کنم خواهش ازتون من اگر خب-

 :گفتم مایوس داد سرتکون منفی عالمت به بعد و کرد سکوت لحظه چند

 ببرید تشریف تونید می شما...میکنم حالش به فکری یه خودم خب خیلی-

 فنجون و من مقابل فنجونی و شد وارد قادری خانم میالد خروج محض به رفت و داد تکون سری خاحافظی عنوان به

 :کردم خطاب رو شریف خانم باالخره اون رفتن از بعد رفت و گذاشت شریف خانم مقابل رو دیگر

 شدید معطل خیلی اگر متاسفم-

 :گفت و داد تکون سر لبخند با و نوشید رو اش قهوه از ای جرعه

 بودن؟ همسرتون آقا اون...میکنم خواهش-

 :شدم خوشحال هم قدر همون کردم تعجب سوال این شنیدن از که قدر همون کنم اعتراف باید
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 مگه؟ چطور نه...ببخشید؟-

 ...چون آخه نیست مهمی چیز هیچی-

 :گفتم صبری بی با کرد مزه مزه رو قهوه فنجون باز و نگفت اماچیزی بده ادامه تا شدم منتظر کمی

 کردین؟ فکری همچین چی برای بگید لطفا...شریف خانم میکنم خواهش-

 اومد بوجود من برای تصور این که زدن حرف جوری ایشون آخه-

 ایشون؟ گفتن چی مگه-

 زدن حرف باهاتون زبون اون با که فهمید می البد میکردم فکر...دونید؟ نمی-

 لطفا حاال....بکشید زحمت من آموزش برای کردم نمی خواهش شما از که فهمیدم می چیزی ایشون حرفای از اگر من-

 گفتن؟ چی ایشون که بگید

 هک میگفت زبانی به که بگه شما به چیزی خواست می اگر که اینه منظورم یعنی...من که نباشه درست شاید خب-

 ...شما

 اومد؟ بوجود تصوری همچین شما برای که گفت چی بگید لطفا بشناسم رو کارمندام که مهمه من برای-

 :شد تسلیم باالخره دید که رو من اصرار

 روز دو همون ندارم تورو ندیدن تحمل روزم یه حتی چون برم تونم نمی" که میشد این دادن انجام که حرکاتی معنی-

 "بسه پشتم هفت برای نبودی که

 نه؟ یا مکن باور رو میشنیدم که چیزی باید دونستم نمی بودم مونده خیره شریف خانم به فقط طوالنی لحظه چند برای

 عرش از رو من شریف خانم صدای که دربیارم بال شوق از خواست می دلم بودم؟ من میالد شخصی مشکل واقعا یعنی

 :برگردوند فرش به

 کنم؟ شروع کی از باید من...هامون برنامه کردن هماهنگ برای رسیدم خدمت بنده خب-

 االن همین از-

 :پرسید حرفی هر بجای اما باالجهید شریف خانم ابروهای از لنگه یک

 باشیم؟ داشته کالس روزایی چه که ترید راحت شما خب-

  بهتون داشتم آزاد وقت که زمان هر اما ندارم دقیقی کاری برنامه چون کنم مشخص خاصی روز تونم نمی راستش خب-

 ندارید مشکلی که شما...بشم شما مزاحم من ترید راحت اگر یا بیایید اینجا و بکشید زحمت شما یا که میدم خبر
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 مفیده برام هواخوری کمی هرحال به ندارم مشکلی اومدن اینجا با هم اصال و دارم آزاد وقت مدت تمام من نه-

 رسیدیم توافق به پس خب خیلی-

 چند بجز و داشت ادامه نهار نزدیکی تا و کرد برگزار رو کالس بالفاصله شریف خانم و کردیم موافقت لبخندی با دو هر

 بدرقه از بعد هم من ورفت کرد خداحافظی که بود ظهر یک ساعت به نزدیک نداشتیم ای دیگه وقفه تلفنی تماس

 رفتم خوری غذا سالن سمت به ایشون

*** 

 "میالد"

 ...بود مونده دیگه ساعت نیم ناهار تا و.بود 03:1 ،تازه انداختم نگاهی ام مچی ساعت به

 عتشی روز پدرش مزار سر و مامانش...نه ولی...کرد نگام بد ؟چقدر باشه مامانش ؟نکنه بود کی دفتر تو اومد که اونی

 و بود رکوتاهت قدشم...بود تر کشیده صورتش مطمئنم اما نبود پیدا صورتش و بود آفتابی عینک با...بودم دیده جنازه

 نمیزنه حرف رسمی انقدر مادرش با که آدم تاز...داشت شیکتری ظاهر کل در

 فسن یک تونستم می گرفتن می سامونی و سر یک کیشم از صولتی آقای شرکت های حساب اگر...کردم نگاه میزم به

 ...بکشم ارقام و اعداد این دست از راحت

 یاد...چرخید می مهشید رفتار و برخورد حوش و حول حواسم ی همه اما...کردم باز رو پرونده و میز پشت نشستم

 سیر دل یه و کردم رو دفترش توی های خودداری اون تموم تالفی اینبار و افتادم صبوری خانم با هاش شوخی حرفها

 برخورد صمیمی خیلی صبوری خانم با که وگرنه بود بداخالق مدیر خانم من برای فقط مهشید که انگار...  خندیدم

 داشتن؟ نسبتی چه... فامیلن که کرد اشاره حرفاش از جایی یه صبوری خانم کنم فکر راستی...  میکرد

 ...شدم کارم مشغول دقت با و خواستم چای لیوان یک قادری خانم از

 ...نیفته جا هزارمم یک حتی که بود حواسم و داشتم نظر زیر و اعداد ی همه

 به و شدم بلند میز پشت از عجله با...0301...کردم ساعتم به نگاهی و بستم رو پرونده و دادم انجام هم رو جمع آخرین

 ...رفتم سرویس سلف سمت

 ...بودم کرده عادت سنگینش نگاه ،به بودنش به چقدر وای...نبود مهشید از خبری هنوز اما

 اییچ خاطر به...گرفتم ضرب میز روی منتظر و نشستم نشستند می صبوری خانم و مهشید اکثرا که ها میز از یکی رو

 ؟ نیومد چرا پس...گرفتم ضرب میز روی...نداشتم غذا به زیادی میل

 نگاه کنه حفظ و اش خنده داشت سعی که مهشید به....پریدم جا از سینی صدای با که بودم غرق خودم افکار توی

 ...گذاشت من جلوی جلوی رو همراهش سینی....کردم
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 من...  دبیاری غذا خودتون برای رفته یادتون که هستید شخصیتون مشکل فکر تو انقدر انگار سخایی آقای ببخشید-

 آوردم براتون

 غذا چقدر.... نشست لبم رو لبخندی غذام دیدن با...نخنده که داره نگه و خودش قدر این مجبوره انگار...شد سرخ

 سکوت...بشینه کنارم و بذاره غذا جلوم اون طاهری جای به همیشه کاش ای.... شیرینه عشقت دست از خوردن

 برای چرا پس اما...بود تر میل بی من از اون که این مثل...داره طاهری های زر زر از بیشتری های حرف برام مهشید

 ...شد بلند جا از یهو... بیشتره اش مزه که خوردن غذا هم با... نیاورده؟ غذا خودش

 ...بود آور زجر قدر این کنارم در بودن یعنی...ریخت بهم اعصابم شدنش بلند با

 ...رسوند پیشخوان به و خودش محکمش های قدم با که دوختم بهش و نگاهم معترض

*** 

 "مهشید"

 به رو خودم غذای من که بفهمه تارا نمیخواستم...  شدم بلند جام از سریع شد غذاخوری سالن وارد که تارا دیدن با

 و گرفتم غذا دوباره خودم برای رسید من به هم تارا رفتم پیشخون سمت به و شدم بلند...  چون فقط میدم کارمندم

 به رو اون نشه چیزی متوجه تارا که طوری خاص مهارت با اون از بعد و بگیره رو خودش غذای هم اون تا شدم منتظر

 دهان به رو اول قاشق هنوز نشستیم هردو ، بشینم عشقم کنار باز تا کشوندم بود میالد به نزدیک که صندلی سمت

 :گفتم بشنوه میالد که طوری اما تارا به خطاب که بودم نبرده

 بگیرم شنبه سه برای اصفهان بلیط یه و هوایی آژانس بزنم زنگ ظهر بعداز بنداز یادم جون تارا راستی-

 :گفت خونسردی با تارا

 باشه؟ کی اسم به...عزیزم میگیرم خودم خب-

 خودم اسم به-

 و زد پس رو دستم عصبانیت با که زدم کمرش به ضربه چند جهید تارا گلوی توی غذا و افتاد میالد دست از قاشق

 :گفت

 کنی؟ غلطی چه بری خوای می دوباره باز...برگشتی امروز همین که تو...ای؟ دیوونه-

 داره مشکلی حسابا که میکنن تصور سخایی آقای کنم بررسی رو کارخونه حسابهای برم میخوام-

 :گفت عصبانیت با و درآورد زشتی شکلک

 فهمی نمی چیزی حسابرسی از که تو بفرست رو سخایی آقای خود خب...میکنه دق تو دست از خاله آخرش-
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 از من میگه کی بعدشم( کردم ادا مخصوص لحن با رو شخصی مشکل)دارن شخصی مشکل سخایی آقای خود-

 نیستم؟ بلد چیزی حسابداری

 اصفهان تو که میرسم نتیجه این به کم کم دارم چیته؟ واسه حسابدار دیگه پس بلدی حسابداری خودت که تو -

 میای و میری انقدر که گرفتی پسر دوست

 جایب بازی سرلج از و فهمیدم اش چهره ناگهانی رنگ تغییر از رو این و شنید میالد اما بود گفته آروم خیلی اینکه با

 و نبرد غذا به دست دیگه که بود میالد به حواسم تمام چشمی زیر و شدم خوردن مشغول و زدم لبخند فقط تارا جواب

 بیرون جیب از رو اش دفترچه و برداشت غذاش سر از دست هم باالخره میکرد بازی برنجش ظرف با فقط مدت تمام

 مشغول رو خودم و انداختم پایین رو سرم دیدم که رو این اومد من سمت به و شد بلند و نوشت چیزی و کشید

 رو دفترچه و کرد سالم سر با کردم نگاه بهش و کردم بلند سر افتاد سرم رو اش سایه اینکه تا دادم نشون خوردن

 :داد تحویلم

 ...برم حاضرم من...بدین زحمت خودتون به نیس الزم شما...کنم حل جوری یه تونم می و مشکلم -

 دارحساب بجاش خودم من مبادا کنه حفظ رو شغلش میخواد مثال حاال و گفته چی تارا که شنیده یعنی گرفت ام خنده

 :گفتم خنده با میشد؟ اصال مگه شرکت این تو اون حضور بدون... بود بعید این بشم؟

 دارید؟ مشکل که گفتید شما اما-

 و خندیدم بود اش خواسته روی پافشاری نشونه این شاید کرد اشاره اش دفترچه نوشته به دوباره اما نگفت چیزی

 :گفتم تارا به خطاب

 بگیرید سخایی آقای نام به بلیط یه قبلی بلیط بجای لطفا صبوری خانم-

 :پرسیدم میالد به رو دوباره

 ندارید؟ مشکلی که باشه فردا برای بلیط اگر-

 :گفتم تارا به رو باز داد تکون منفی نشونه به رو سرش

 لطفا باشه فردا برای-

 :گفت نشنوه کسی که طوری آهسته تارا

 سیاه غالم ات عمه نوکر-

 ...خندیدم آروم منم و رفت و شد بلند و گفت کشداری چشم بلند صدای با بعد و

*** 
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 "میالد"

 تو و آوردم در رو صبوری ادای...ریختم بود گرفته قرار بدنم طرف دو و بود شده مشت که دستام توی و حرصم تمام

  گفتم دلم

 ...ها داره پسر دوست که-

 یک و واکنی و دهنت تونی نمی حتی که تو...تو پای به بشینه خواستی خان؟می میالد چی پس...زدم تلخی ی خنده

 ...میخوایش بگی کالم

 ...دادم می ها پرونده انبوه به سامونی سرو یک باید فقط...نداشتم کوچیکم اتاق توی خاصی کار

 ...رفتم اتاقش سمت به و برداشتم ام قدیمی دستی کیف...دستم رو انداختم و برداشتم صندلی روی از و کتم

 : شد بلند صداش که در به زدم تقه تا دو...اومد نمی اتاقش بیرون از که صدایی

 ...ناهار از بعد من بگم چقدر قادری خانم-

 های برگه تو سرش...تو رفتم و کردم باز و در...بودم نکرده فراموش و پسر دوست ی قضیه هنوز ولی گرفت ام خنده

 : دز لبخندی و نشست صاف من دیدن با ولی کنه توبیخ دوباره خواست می ام قادری کرد فکر که اول...بود گم جلوش

 سخایی؟ آقای داشتین کاری-

 : گفتم اشاره با

 میذارم دلت به جونت دوسپسر دیدن داغ سری این بگم اومدم...آره-

 : زد لبخندی..نبود خبری کالفگی از بار این

 ... سخایی آقای نشدم متوجه من-

 و میزش روی شدم خم...آوردم در و ام دفترچه و گذاشتم میزش کنار صندلی روی و کتم و کیف و رفتم نزدیکش

 : نوشتم

 ساعت پرواز...کنم جمع رو وسایال برم زودتر ندارید من با کاری اگر گفتم...شد تموم صولتی آقای کارای راستش-

 چنده؟

 : کرد صورتش چاشنی لبخندی دوباره

  هنوز ونمد نمی پروازم...برسین کاراتون به برید تونید می بعد و بدید تحویل رو صولتی ی پرونده کنید لطف پس...آها-

 ...نگرفتن بلیط صبوری خانم
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 : گفتم دست با و ایستادم صاف کالفه

 کنم سرم به خاکی چه باشی داشته دوسپسر واقعا اگه -

 : نوشتم دفترچه روی و

 شم؟ مطلع باید کجا از من-

 دارید؟ همراه-

 : گفت بشنوه و من جواب که این از قبل

 ...صحبت تونین نمی شما نبود یادم اصال ببخشید-

 : نوشتم عصبانی

 یم تحویل و بلیط دفتر از میام خودم...  کنید پیامک برام و ساعت شما...بخونم و بشنوم تونم می متاسفانه ولی-

 ...گیرم

 رو صبوری صدای شنیدم نمی کاش ای...دادم می تکون و دستام وقتی و مردم پچ پچ صدای...شنیدم نمی کاش ای آره

 ...گفت می مهشیدم پسر دوست از وقتی

 :کردم اشاره دست ،با گرفت شرمندگی از رنگی نگاهش

 ...دارم عادت...توجیه نه و کن ناراحت و خودت نه-

 : گفت وار زمزمه و آروم فقط...گفتم چی که نپرسید چیزی بار این

 ...خواستم نمی اصال...ببخشید-

 : نوشتم و خوندمش می بارها و ها بار تنهایی اوقات تو که ام داشتنی دوست آبی دفترچه روی شدم خم

 ...نیست مهم-

 : دادم ادامه و نوشتم و ام شماره

 ...بگیرم و بلیط دفتر از بیام تا کنید پیامک و پرواز ساعت بهم پس-

 ...نیست کسی موقع اون که دفتر ولی-

 ؟ من کنم چیکار پس-

 : گفت و داد تکیه چرمش صندلی پشتی به کالفه
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 ...دم می خبر بهتون بعدا....هیچی فعال-

 : داد ادامه و کرد خنده

 ...اس ام اس همون توی-

 : گفتم اشاره با و زدم لبخند روش به

 نمک راحت رو خودم خیال میرم دارم فقط حرفایی این پاکتر تو میدونم کنم تصور دیگه مرد کنار تورو نمیتونم حتی-

 :تر بلند بار این خندید دوباره

 ...کردین بارم)!(  خوب خوب های حرف کلی کنم فکر...سخایی جناب پره خیلی دلتون که این مثله-

 : نوشتم دفترچه روی

 ...تماستونم منتظر...-

 :گفتم دلم توی و

 ...بفهمی خوای نمی... یا و فهمی نمی چیزی تو ولی کنم می بارت خوب خوب حرفای دارم واقعا...آره-

 از و برداشتم و کیفم و کت..انداختم حلقه کنار و جیبم توی رو دفترچه و دادم تکون خدافظی ی نشانه به سری

 ...خونه بسوی شدم خارج دفترش

 ...برونم تند قدر این عمرم تو نداشت سابقه...رفتم دقیقه بیست به و مسافت ساعت نیم

 ...کردم باز و در و انداختم کلید

 ...زدم صورتم و سر به آبی و تاب رو انداختم و کتم و کیف...خوابه عزیز فهمیدم خونه آرومی و ساکتی از

 فایده...خوردم تکون جام توی رو ساعتی یک.... کشیدم دراز لباسا همون با و کردم پهن و خوابم رخت و اتاقم تو رفتم

 درش...حلقه به خورد دستم که بیاروم در رو دفترچه که جیبم تو کردم دست...  نبود خبری خواب از...نداشت ای

 ...برد خوابم باالخره که قدر اون...دفترچه خوندن به کردم شروع و...کنارم گذاشتم و آوردم

 بود مهشید از مسیج...  برداشتم ام گوشی و پریدم جا از ام گوشی مانند جیغ اما کوتاه زنگ صدای با

 االایش که شما...امروزه صبح هشت ساعت برای کردن پیدا که بلیطی تنها گفتن صبوری خانم...سخایی جناب سالم-

 ندارین؟ مشکلی

 : دادم جواب بود صبح پنج کردم نگاه گوشیم ساعت به

 ...نداره من بابت از مشکلی...ظهوری خانم نه سالم-
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 نداشتم الزم خاصی چیز...چیدن چمدون به شدم مشغول...کردم جمع خوابارو رخت و کردم پرت کناری به رو گوشی

 ... لباس دست دو اال

 : شد بلند گوشیم صدای دوباره

 ...رو الزمه های پرونده هم و بدم تحویلتون و بلیط هم تا فرودگاه بیارید تشریف هشت ساعت از زودتر شما پس-

 ...باشین منتظرم...حتما چشم-

*** 

 "مهشید"

 که اومدم اشاره ابرو و چشم با بود ایستاده مامانش سر پشت که تارا برای اش شونه روی از و بوسیدم رو خاله روی

 : گفت و داد فاصله خودش از منو خاله نگفت هیچی و خندید شد؟ چی بلیط یعنی

 نزنیا جونت خاله به سر یه -

 کرد خودشیرینی سر پشت از تارا

 جونشی؟ خاله میدونی کجا از...  مامان داری خوشی دل چه -

 داد نشون دخترش به بود گذاشته کنار خان فرامرز برای که هایی عشوه از چشمه یه خاله

 مهشیدم؟ نه مگه عزیزتر؟ من از کی هستم معلومه خب ؟ وا -

 رفتم مبل طرف به همراهش و گردنش دور انداختم دستم

 باالخره روز یه خواست خدا شاید نکنم ازدواج و بمونم پات به میخوام که عزیزی برام انقدر شما اصال جونم خاله آره -

 رسیدیم هم وصال به

 :نشست ما جلوی مبل روی و کرد نازک چشمی پشت تارا

 اصفهان بفرستی رو شرکتت حسابدار میخوای شتر با ببینم کن ضایع منو هی حاال...  دیگه؟ میخوای بلیط تو -

  شد پیدا ها پله باالی از اش سروکله و شد تموم هم مامان کردم آرایش باالخره

 نکن اذیت منو عروس انقدر مهشید بسه -

 :گفت تارا شدن بلند مامان ورود احترام به تارا و خاله

 میذاری اسم مردم دختر رو نداشته پسر...  نمیکنیا اذیت کم خودتم خاله -
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 رو شکیف و نشستم تارا کنار رفتم نبود اونجا من جای دیگه نشست خاله کنار بعد و کرد روبوسی هردو با و اومد مامان

 شدم وارسی مشغول و برداشتم

 نکنی مردم کیف تو دست ندادن یادت خانم هوی -

 گفت دوباره دادم ادامه کارم به و گفتم نوچ یه فقط

 نیست کیفم تو بلیط نمیشم گزیده دوبار سوراخ یه از خوردم ازت قبال...  نگرد رو اونجا بیخود -

 کجاست؟ پس-

 :کرد اشاره اش سینه به و زد شیطانی لبخند

 اسرار صندوق -

 جلب هم مامانامون توجه ما کاری شلوغ صدای از میزد جیغ اون و میدادم قلقلکش من کردم حمله بهش و خندیدم

 نکردن تعجب زیاد بود همیشمون کار چون اما شد

 چتونه؟-

 اه مهشید دیگه کن ولم...  نکن دستمالیم انقدر مردمم مال من بابا...  کنه ولم بگو دخترت این به خاله -

 کنم ولت تا بده و بلیط -

 کن ولم میدم بابا میدم-

 یالد؟م دست بدم میخواستم رو بلیط این ، کردم هم توی رو ابروهام کشید بیرون بلیط و برد یقه به دست کردم ولش

 آدم واسه حواس تارا این مگه اه...  ندادم میالد به خبری حال به تا دیشب از افتاد یادم تازه شد تموم که زدنم مسواک

...  کردم پیدا خوبی حس چه داد بهم رو شماره وقتی دیروز...  موندم اسمش روی و برداشتم رو گوشیم...  میذاشت

 بود خالص و پاک همونقدر حسم...  گرفته شماره داره دوسش خیلی که پسری از که ساله شونزده دختر یه حس

 کردم تایپ تند تند و کرد لمس رو مسیج کلمه شصتم انگشت

 االایش که شما...امروزه صبح هشت ساعت برای کردن پیدا که بلیطی تنها گفتن صبوری خانم...سخایی جناب سالم -

 ندارین؟ مشکلی

 اسم ام اس زنگ که بودم نکرده پخشش هنوز زدم صورتم روی و برداشتم آفتاب ضد کرم رسید اس ام اس دلیوری

 داد صدا

 ..نداره وجود من بابت از مشکلی...ظهوری خانم نه -
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 :کردم تایپ سریع... ؟ برسونم فرودگاه به خودم هفت تا میتونستم یعنی...  بود پنج هنوز کردم نگاه ساعت به

 رو الزمه های پرونده هم و بدم تحویلتون و بلیط هم تا فرودگاه بیارید تشریف هشت ساعت از زودتر شما پس -

 :داد جواب قبل دفعه از سریعتر اینبار

 ..باشین منتظرم...حتما چشم -

 میارم؟ طاقت مگه کردنت بدرقه بدون...  عزیزم میمونم منتظرت که معلومه

 یب حتما نبود زشت من مثل خانمی واسه اگر میرفتم راه سرعتم نهایت با روندم فرودگاه سمت به و شدم آماده سریع

 تبیس یعنی اوه...  دقیقه بیست اندازه به بودم کرده معطلش خیلی هم قدر همین...  میدوییدم و میشدم کالس خیال

 باشم پیشش میتونم کمتر دقیقه

 حاال حتما...  بود کرده سرگرم ها مجله عکس با رو خودش و بود ایستاده فروشی روزنامه کیوسک نزدیک دیدمش

 بدقولم چقدر میگه خودش پیش

 سالم -

 گفتم داد رو سالمم جواب سر با و برگشت سمتم به

 تاخیر بابت شرمنده -

 فهممب گرفتم یاد کالسم اول جلسه که سوادی سویه کور همین با بلکه کنم دقت خیلی دستش حرکت به کردم سعی

 شد نوشتن مشغول و درآورد رو آبیش دفترچه باز کردم نگاش ناامید نفهمیدم هیچی اما میگه چی

 هست زیاد وقت...  مدیر خانم نیست مهم -

 نیست وقت کنم نگاهت ندیدنت روز دو برای بخوام که ای اندازه به...  نیست نه گفتم دلم توی

 گرفتم سمتش به و درآوردم رو مدارک پوشه کردم کیفم توی دست

...  هست پوشه توی هم بلیط و کارخونه آدرس... کارخونه مدارک عالوه به...  آوردم براتون رو مجموع ریز دفاتر -

 بگیرید تماس من با اومد پیش مشکلی

 کردم تصحیح سریع...  نمیتونه بود رفته یادم کل به ها کوره عشق میگن راست...  اوه

 بدید اس ام اس که اینه منظورم -

 نکردم توجه دستش حرکت به بار این که انقدر گرفت دلم...  تلخ خنده یه...  خندید

 نمایید مراجعه 0 شماره گیت به لطفا اصفهان مقصد به ایران هواپیمایی 250 شماره پرواز محترم مسافرین -
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 که شدم خیره بلیط این به دیشب انقدر بودم حفظ از که من اما کنه نگاه رو پروازش شماره بود درنیاورده بلیط حتی

 : گفتم و کردم اشاره پوشه به...  بودم حفظ از هم دومش صفحه قرمز کمرنگ های خط جای حتی

 میگن رو شما پرواز کنم فک -

 بفهمم نداد اجازه چشمم تو اشک... نفهمیدم بازم که گفت چیزی دست با و زد لبخند

 با.. . ناراحتم ندیدنش روز دو و رفتنش از چقدر نبینه تا کردم پاک رو اشکم سریع کردم نگاه گیت سمت به خودی بی

 :گفتم بود شده لرزون بغض از که صدایی همون

 برید زودتر نشده شلوغ تا بهتره -

 ونستمنمیت که دستاش زبون مثل... بخونم نمیتونستم من و بود حرف هزارتا توش که نگاهی ، عمیق نگاه یه کرد نگام

 بفهمم

 از مدار میفهمید میزدم حرف دیگه کلمه یه بدم خدافظیشو جواب نتونستم حتی کرد خدافظی دست با و زد لبخندی

 میکنم دق نبودنش روز دو فقط غم

 .... رفت

*** 

 "میالد"

 : دادم و خودم جواب پوزخندی ؟با داشت بغض واقعا

 آلود خواب بخاطر حتما نداشت نه...پسرش دوست پیش ره می داره شرکتش اللِ حسابدار که این ؟واسه چی واسه-

 کنم فکر ای دیگه چیز به لرزون چشمهای اون بیخیال کردم سعی...  میلرزید صداش بودن

 من اگر اونم زیارت برای قم یا مشهد رفتم می یا مامان با قبل های دفعه...مسافرت رفتم می هواپیما با بود اولی بار

 ...اتوبوس با که وگرنه میرفتیم قطار با میکردم جمع پوالمو و میکردم لطف خیلی

 ...شد رد رستم خوان هفت از باید معمولی مسافرت یک برای دونستم نمی

 ممرد فشار بین در...داشت نگه کرد می حمل رو ما هواپیما کنار های پله تا فرودگاه ساختمون از که اتوبوسی باالخره

 نمی که آدمایی روح البته...داد می نوازش و آدم روح نسیم و صبح اول هوای...رفتم هواپیما سمت به و شدم پیاده

 ...عشقشون پسر دوست دنبال رفتن

  ...پنجره دم و بودم پیرمرد یک کنار...گشتم صندلیم دنبال و کشیدم پوفی

  فکر داشت تهوع حالت که ام دستی بغل پیرمرد به کردم می سعی و بودم دوخته ابرهاچشم به و مسیر کل
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 ...شدم کّرم...هه...بود گرفته گوشام...نکنم

 ...خوردم و کوچولوش باگت نون تنها هواپیما ی صبحانه از

 یا یادم پیش ای دیگه موقعیت نبود معلوم..کنم ثابت مهشید به و خودم تونستم می که بود موقعیتی تنها سفر این

 می ناامیدش نباید پس بود سپرده دستم به رو مهمی این به کار که داشت ایمان اینقدر من به مهشید که حاال...نه

 ...کردم

 ...نشست زمین رو اصفهان باند روی هواپیما

 به و گرفتمش اول دور همون...شدم عزیز سیدی سبز ساک منتظر و رفتم بار تحویل سمت به دیگه مسافرای همراه

 رزرو برام مهشید که هتلی کارت و شدم فرودگاه های تاکسی از یکی سوار...رفتم فرودگاه از خارج های تاکسی سمت

 راننده به دادم و آوردم در بود کرده

  پسرم؟ میری جهان نقش هتل -

 ...دادم تکون مثبت جواب ی نشانه به و سرم

 ...دیگه اومدی تفریح برای...داری خوبی وضع شه می معلوم...اس ستاره چهار...خوبیه هتل-

 ...دادم تکون طرفین به و سرم حرفش نفی ی نشانه به بار این

 اصفهان های خیابون به و نگاهم نزنه حرفی دیگه شاید که این امید به...ناراحته زنم نمی حرف که این از بود معلوم

 ای....نبود که نبود کن ول راننده انگار...بودن ساخته شهر خارج فرودگاه چون بود بیابون همش که اینجا تا دوختم

 ...بود پرایدم کاش

  ؟ اومدی چی برای پس-

 ...بدوم تکون طرفین به تونستم می نه و ببرم پایین و باال و سرم تونستم می نه دیگه

 : نبود کن ول پیرمرد

 ...دنبالت نیومدن چرا ؟پس داری فامیل اینجا-

 ...انداختی جونم به که بالیی این خاطر به کنم نفرینت نمیاد دلمم مهشید

 : گفتم اشاره زبون به

 ...اومدم اداری های کار برای پدرجان-

 و بلند صدای با و دوخت چشم بهم و داشت نگه کناری و ماشین بودم زده حرف باهاش که ای اشاره زبان دیدن با

 : زد حرف شمرده شمرده
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 ...گم می چی من شنوی می...اللی و کر-

 دیبیخو همینجوری مثال که انگار...  میداد تکون هوا بی دستشم میشد خارج زبونش از گونه فریاد که حرفهایی همراه

 سرش سربه یکم گرفتم تصمیم یهو و کردم نگاهش کالفه...  میفهمم من و اشاره زبون میشه بدی تکون رو دستت

 روی دستم اول کردم اشاره خودش زبون همون با پس بلده اشاره زبون که باشه دلخوش هم پیرمرد این بذار...  بذارم

 دادم ونتک مثبت نشونه به و گذاشتم گوشم روی بعد نمیزنم حرف یعنی دادم تکون منفی نشونه به و گذاشتم دهانم

 :گفت انیشتین مثل یهو و کرد نگاهم مات لحظه چند میشنوم یعنی

 خدافظی گوشت با میکنی بای بای دهانت با فهمیدم -

 درستی پای رو من خنده و خندیدم اش ترجمه ربطی بی از یهو میداد؟ معنی اصال....  کردم فکر حرفش به لحظه چند

 گذاشت حرفش

 بودم مدرس بان باغچه تو مدت یه خودم من پسرم کردی فکر چی پس -

 وت تنش حتما بردن یغما به چطور رو اختراعیش زبان میدونست اگه بان باغچه بدبخت...  شد بیشتر ام خنده شدت

 میلرزید گور

 : کرد بارونم سوال باز

 ...دیگه زادی مادر-

 کشیدن گنده شکم یه و درآوردن روسری ادای بزنم حدس میتونستم عمرم میگه چی نمیشنیدم اگه خدایی یعنی

 گفتم خنده با همین برای مادرزادی میشه معنیش

 یخورد؟م مادرزادی به کجاش بود لیفت اسلیم قرص میدونم چه یا الغری قرص تبلیغ شبیه بیشتر گفتی شما اینکه -

 :طرفم برگشت رسید که قرمز چراغ پشت به راننده

 ؟ اومدی چی برای گفتی-

 ادامه و گفت آهانی ذوق با درآوردم رو کردن تایپ ادای بفهمه؟ که بدم نشونش چطور اداری کار حاال...  کردم فکر یکم

 داد

 بزنی پیانو اومدی آهنگسازی فهمیدم -

 گفت و گرفت جون من خنده از خندیدم بود گفتم من که چیزی شبیه یکم یکی این حداقل باز...  موند باز دهانم

 میخوره؟ کارت به میاد خوشت ببین کن گوش دارما صدایی ته یه من البته -

 گفت یهو خوند که یکم زدن آواز زیر کرد شروع بعد
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  میخونم آواز الل و کر آدم یه واسه دارم ببین منو حواس وای -

 زدن حرف خودش با کرد شروع بعد

 برم نذاشت من خدابیامرزه آقای وقت اون میارن در سر ازش هم ها کروالل که آسونه نقدر مطربی ببینا رو دنیا کار -

 دنبالش

 می خالص پرحرفیاش از که بود این حداقلش اما بره نمی خوابم دونستم می...گذاشتم هم روی و هام چشم

 یاد طفلک انگار شد خودش برای خوندن آواز مشغول من با زدن حرف بجای و نداشت ای فایده که هرچند...شدم

 بود افتاده جوونیاش

 : گفت ام کر من داره باور بود معلوم وضوح به که بلندی صدای با و داشت نگه هتل دم باالخره

 ...برکت بده خدا...تومنه00 اتم کرایه...پسر رسیدی-

 و آوردم در و ام دفترچه...زمین رو گذاشتم و ام دستی کیف و پیشخوان طرف رفتم شدم هتل وارد و دادم و کرایه

 : نوشتم

 ...بودن کرده رزرو اتاق یک برام پرداز نوین شرکت طرف از...نباشید خسته...سالم-

 : نوشت و قاپید دستم از تقریبا رو دفترچه

 آقای؟-

 : نوشتم کاغذ روی و کردم نگاه بهش لبخند با

 ...بنویسید نیست الزم...شنوم می جناب...سخایی-

 نویسی؟ می خودت چی برای پس-

 : نوشتم کاغذ روی

 ...چون-

 ؟ داشتم...نداشتم نعارف دیگه که خودم با خدایا..کردم فکر کمی

 ندارم تکلم قدرت-

 ماین که وگرنه میشنوم گفتم شد خوب ، کرد اشاره باال به بعد و داد نشون رو دو اول دستش با و دستم داد کلیدی

.. . خورد برمی نباید...بود؟نه خورده بر بهم...افتادم راه...بده تکون هوا رو بیخودی رو دستاش هه راننده مثل میخواست

 چون وقتی چند یک فقط...هاشون اشاره به...بلندشون صدای به...دلسوزیشون حس به...مردم نگاهای به..داشتم عادت

 بار ره داره حق که بود رفته یادم...منه دهن از تر گنده مهشید بود رفت یادم...ام کیه بود رفته یادم بود پام زیر ماشین
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 این راچ پس...  باشه داشته رو شرکتش از الل آدم یه کردن بیرون برای اصلی بهانه تا بگیره حسابم دفاتر از بهونه یه

 ... نکنه...  کنم ثابت بهش خودم و بیام اینجا به تا داد فرصت بهم چرا نکرد؟ کارو

 جالباسی به و کندم تنم از و کت...گرفت ازم رو منفی افکار ادامه اجازه و لرزید کتم جیب تو گوشیم موقع همون

 ...زاده حالل چه...بود مهشید طرف از اس ام اس...کردم آویزون

 : کردم بازش و نشستم تخت روی

 دفترشون تا یکسر شیش ساعت امروز شد قرار کردم صحبت فروتن آقا حاج با سخایی آقای...خطر سفربی...سالم-

 ؟ ندارید که مشکلی...برین

 : فرستادم براش

 ...خدمتشون رم می شیش ساعت حتما...نیست مشکلی...ظهوری خانم ممنون نه-

 خسته مشکالتممم از شاید...دیگر چیز یک و هزار از و...قبل های شب از...دیشب خوابیای بی ؟از چی از...بودم خسته

  ..دردهایم از یا و بودم

 ...برد خوابم منم شاید دیدی؟ چه خدارو...گذاشتم پنج برای و وگوشیم کردم عوض و هام لباس

 یومد نمی بهش خدا به...یومد داشت؟نمی پسر دوست واقعا یعنی....کردم فکر مهشید به و گذاشتم هم روی و پلکام

 من شاید نمیدونم ؟ الته پسرش دوست گفته ؟کی الت...نمیپره لوت و الت پسرهای با من مهشید...باشه کارا این اهل

 زبون مدد به هم خیابون و کوچه لوتهای و الت همون که چند هر نباشه تر سر من از حداقل دوسپسرش میخواد دلم

 سرترن من از متریشون دو

 و خوشگل و پولدار و وارنگ و رنگ پسرهای و بود مهشید سراسرش که خوابی...رفتم خواب به ای کننده کسل افکار با

  ... نداشتم من که چیزی...مردونه و قشنگ صدای یه با...البته و...خوشتیپ

 پذیرش به و برداشتم رو مربوطه های کردم،پرونده و کارام و گرفتم کوچیک دوش یک پاشدم خواب از پنج از زودتر

 که ردمک پیدا یقین نگفت هیچی بازم و داد نشون و در جلوی های ماشین از یکی اونم و بگیره ماشینی برام گفتم هتل

 :اش راننده دست دادم و شرکت کارت و شدم ماشینا از یکی سوار...هشتم هم ناشنوا من میکنه فکر

 اصفهان تهران جاده خورت مورچه صنعتی شهرک

 ...کشید طول ساعتی یک رسید صنعتی شهرک به و شد خارج اصفهان از تا...نبود کمی راه

 :آورد باال و سرش شد من متوجه که منشی...بودم کارخونه مدیرعامل دفتر منشی روی به رو شیش به دقیقه پنج

 داشتید؟ کاری-
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 :نوشتم و آوردم در و ام دفترچه

 فروتن آقای با...شیش ساعت گذاشتن مالقات قرار گفتند...پرداز نوین شرکت حسابدار....هستم سخایی-

 : نوشتم کردمو پیشدستی که بگیره ازم رو دفترچه اومد... موند من روی محو منشی دخترک نگاه

 ...شنوم می...بفرمایید-

 : گفت و کرد نگاه بهم تعجب با

 ...باشید منتظر لحظه چند لطفا-

 زشمی راست سمت از و شد بلند جا از شد تموم که تلفنش....کرد اعالم و من حضور مدیرعامل با و برداشت و تلفن بعد

 : گفت و شد راهرویی وارد

 ...سخایی جناب طرف این از-

 :گفت و زد در طوالنی نسبتا مسافت طی از بعد

 ...آوردند تشریف ظهوری خانوم طرف از سخایی آقای... فروتن جناب-

 ...داخل بیارن تشریف کن تعارفشون-

 رینت نزدیک رو و رفتم باال و بلند کنفرانس میز سمت به سستی های قدم با منم...رفت خودش و کرد باز و در منشی

 ...گذاشتم میز روی هارو پرونده و گذاشتم و کیفم اش صندلی

 بخوشتی و جوون مدیرعامل به...بود صبوری با حق پس...رفتم وا...ریختم...رفتم فرو دیدنش با...کرد قیام احترامم به

 سرد و بردم جلو و دستم منم اون از تبعیت به ، آورد جلو و دستش..زدم زل بود گرفته رو فضا کل ادکلنش بوی که

 ...نکرد هم سالم حتی جالبه...فشردم و دستش

 ...شرکتید حسابدار شما گفتن ظهوری خانم سخایی آقای خب-

 دستش داده رو آمار مهشید زودی این به که ان صمیمی خیلی البد کردم فکر خودم با

 هترینب التحصیل فارغ اینجا حسابدار....بدید توضیح بیشتر شه می...شدید پرونده در مشکالتی یکسری متوجه و-

 شدید متوجه اشتباه شما میکنم فکر من...هست دانشگاه

 ...ما مثله هایی گنده کله با دو به یکی به چه رو تو یعنی...کنه می حقیرم نگاهش با داره کردم احساس

 و مهشیدم مخصوص آبی ی دفترچه شدم مجبور...نداشت سفید کاغذ دیگه لعنتی...آوردم در و ایم قهوه دفترچه

 : نوشتم و کردم بازش...کنم استفاده
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  ...کنم فکر.... شکیبا جناب شد عرض سالم-

 : کرد پاره و تمرکزم باریک ی رشته عصبانیش صدای

  ...سخایی آقای دارم زیاد کار من...بگید و مشکل زودتر کنم می نویسید؟خواهش می چی دارید بپرسم شه می-

 یم چینم می هم کنار که رو حروف دونه به دونه صبر با مهشید مثلِ اینم که این خیال به...کنارش رفتم و شدم بلند

 : نوشتم و زدم خط و کنم می فکر...خونه

 ...که طور همون..بله-

 : پرید حروفم میان دوباره باز

 ؟ کنید نمی صحبت چرا بپرسم شه می آقا-

 : نوشتم کاغذ رو

 ...شکیبا جناب تونم نمی-

 گرفتی؟ سکوت ی روزه-

 ...اللم...دارم مشکل من...نه-

 : زدن داد به شد پا و پرید آمپرش دفعه یک

 ... هستی کرم اللی؟نکنه تو چی-

 ...شنوم می نه نه نوشتم سریع-

 : گفت و خوند خوردی اعصاب با

 ...فرستاد زبون بی یه نکرد پیدا ای دیگه مهمی؟آدم این به کار برا فرستاده و الل یک ظهوری یعنی-

 : نوشتم سریع کاغذ ،رو بذاری اگه البته دیگه برات میریزم زبون کاغذ روی دارم... آبادته و جد هفت زبون بی

 ...ضرر به این و کردید گرد پایین به و دفتر توی های حساب شما ببینید...  دم می توضیح االن-

 : میز طرف اون کرد پرت و گرفت دستم زیر از رو دفترچه

 رواللک حسابدار که شده اشتباه حسابا که کردید بلدورم الدورم همه این...ندارم دیگه رو یکی تو اعصاب من ببین تو-

 ...نفرسته نفهم زبون برامن ظهوری به بگو برو...  بفرستید برام

  کردم می تموم بود داده بهم مهشیدم که رو ای وظیفه باید...رفتم دفترچه سمت به اما بود برخورده بهم که این با
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 نوشتم دوباره

 ....ضرر به میلیون 72/55 مجموع در بینید می کنید جمع هم با و ارقام این اگر...شده تموم ما شرکت ضرر به این و-

 گفت نوشتم می هم سر پشت تند تند که من به توجه بی و برداشت و تلفنش گوشی

 کن وصل سریع و تهران ظهوری...فراهانی-

 و کارخونه مدیر اون و...  الل کرو خودش قول به بدبخت بودم؟یه کی من مگه میکرد تحقیر منو بایدم...زدم پوزخند

 ...بود فروتن مهشید انتخاب....کرد می سنگینی فروتن ترازوی ی کفه...  شرکت عامل مدیر دوسپسر

 "مهشید"

 ور دستم بدم ورود اجازه که بود نمونده منتظر حتی شد وارد تارا و خورد در به ای تقه که میزدم حرف تلفن با داشتم

 :دادم ادامه ام تلفنی مکالمه به و کنه صبر یعنی که گرفتم صورتش جلوی

 حاال...  زبون با نه میدن انجام ذهن با رو کتاب حساب آقا؟ داره ربطی چه... چیه؟ شما مشکل نمیشم متوجه من...  بله-

 و حساب از باید منم باالخره آقا...  داده؟ خرج به کارش تو که دقتی با یا منه حسابدار با شما مشکل...  مثال؟ چی که

 که دونممی بله...کنم بررسی تر دقیق رو حسابها میخوام فقط من نیست چیزی اینکه آخه...باشم مطمئن شرکتم کتاب

 ادد آقا... که منه قانونی حق این هرحال به...بزنم حرف من نمیدید فرصت شما که ماشاال....اما میرزایی آقای وظیفه این

 آقا حاج خود به بدید رو گوشی ندارم حرفی شما با من اصال...  ببرم سرم رو صدامو بلدم منم...  لطفا نزن

 فرستادن اول مشکلش...  دستشم زیر من انگار میبرد سرش رو بیشتر رو صداش میومدم کوتاه من هرچی پررو مردک

 هک افتاد دستش به وقتی بیداد و داد بهانه اما ندارید اعتماد ما کارخونه حسابدار به شما مگه میگفت بود حسابدار

 یحاج فکلیه جوجه این که بودم عصبی این از من اما...  شد عصبی بیشتر همین از و نداره تکلم قدرت میالد فهمید

 که بود وقتی عصبانیت اوج بزنه داد من سر میده اجازه خودش به نشده سبز لبش پشت و نرسیده راه از هنوز زاده

 ناال تا باال زد آمپرم "بگیره؟ ایراد من کارخونه حسابدار کار از که فرستادین رو بیچاره بدبخت معلول یه " گفت

 نبود حالیم احترامی دیگه بود کرده من عشق به که احترامی بی با اما داشتم رو باباش سفید موی احترام

 داری وقت دیگه دقیقه 5 تا االنم...  ندارم حرفی هیچ تو با من...  بیا بزرگترت با برو داری اعتراضی اگه...  بچه ببین -

 کوچکترین بگه بهم حسابدارم به بزنم زنگ دیگه دقیقه 5 بدی من حسابدار تحویل رو کارخونه اون حساب دفاتر تمام

 اجرایی مدیر یه دنبال بری باید وقت اون میکنم فسخ رو قرارداد خود به خود دیده شما از احترامی بی و توجهی بی

 گیرب یاد پس بیاد بابات حاج گیر داری آب و نون قرارداد همچین سختی به هم تحریم شرایط این تو که میدونی دیگه

 کنی صحبت احترام با حسابدارم و من با

 :غریدم جانب به حق کرد تر جری منو و کرد پر گوشی اش خنده صدای یهو

 شما؟ میخندین چی واسه -
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 بدبخت؟ این بکنه شما به منو شکایت میخواد زبونی بی زبون با -

 تحاکم با و مقتدر حرفش این بخاطر میکردم آویزونش سقف از کرواتش همون با تا بودم اونجا میخواست دلم یعنی

 :گفتم

 که ور قرارداد شده احترامی بی من حسابدار به بفهمم فقط من باش نداشته کاری کارمندام با من ارتباط نحو به شما -

 کی حساب از دیگه ببینم بیرون میکشم تون فکستنی کارخونه اون از هم رو ام سرمایه کل...  هیچ میکنم فسخ

 کنید اختالس ملیون ملیون میتونید

 طعق که رو تلفن نبود مهم من برای اصال ولی بود بدتر توهین هزارتا از گفتنش چشم لحن اما برد حساب ازم باالخره

 :گفتم و کردم نگاه بهش تعجب با کرد زدن کف به شروع مقدمه بی تارا کردم

 میزنی؟ دست چی واسه-

 خط پشت طرف اون برسه چه گرفت دردم منم که دهنش تو کوبوندی رو کلمات همچین...مدیر خانم بود انگیز اعجاب-

 :گفت مالیمت با و خندید هم تارا خنده زیر زدم

 اومده منشی استخدام اگهی برای میگه ببینه تورو میخواد اومده خانمی یه-

 بودم ردهک سرگرم گری منشی متقاضیان با مصاحبه با رو خودم نباشم شرکت تو میالد نبود متوجه اینکه برای صبح از

 خونه برمیگشتم باید و بود شرکت تعطیلی وقت دیگه االن اما

 ....بگو بهش خب-

 :گفت حرفم بین بزنم حرف کامل نزاشت

 ببینتت االن باید حتما که گفت اما بیاد فردا بره و شده تموم مصاحبه ساعت گفتم بهش... میدونم بله-

 :گفتم ناچار

 تو بیاد بگو بهش خب خیلی-

 الغرش اندام و بود بیشتر من از کمی رفته هم روی سنش شاید که شد وارد جوانی دختر او بجای و رفت بیرون تارا

 زا این و میبارید روش و سر از اضطرس بود شده گم بود عبا شبیه بیشتر که بلندش و گشاد و مشکی مانتو توی

 هک خواستم ازش و کردم اشاره میز کنار مبل به بود مشخص بود شده تکه هزار چند دستش توی که کاغذی دستمال

 :بنشینه

  خدمتم در من بفرمایید-

 رسیدم خدمتتون بودید زده روزنامه تو که آگهی برای-
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 دارید؟ کاری سابقه...البته-

 خیر-

 دارید؟ باشه معرفتون که خاصی شخص یا معتبر ضامن-

 دردتون هب خیلی ممکنه و باالست تایپم سرعت دارم کامپیوتر دیپلم واقع در یعنی بلدم رو کامپیوتر با کار اما خیر-

 بخورم

 !!نمیشه که معرف یا ضامن بدون اما باشه اینطور شاید-

 خونه االن شدیم عموم سربار مامانم با بیامرزم خدا آقای فوت از بعد از...منه امید آخرین اینجا خانم میکنم خواهش-

 ممیکن تحمل رو اضافه خور نون و سربار بر مبنی رو عموم زن های کنایه و تیکه دارم و میکنم زندگی متعصب عموی

 ات رو دخترونه های مدرسه تمام...باشه زنونه محیط که شرطی به فقط اون بگیرم کار اجازه عموم از تونستم زحمت به

 زن کار صاحب که بود شرکتی تنها اینجا میخوان پرورش اموزش استخدام کار نیروی هم اونا اما گذاشتم پا زیر حاال

 صالا نشید پشیمون میدم قول من کنید قبول منو شما میکنم خواهش کنه موافقت اینجا در کار با عموم ممکنه و داره

 قبوله؟...کنید کم حقوقم از ضمانت برای رو مبلغی یه هرماه

 با ولیتمسئ میوفتاد اتفاقی یه فردا پس اگه کنم قبولش ضامن بدون و کنم ریسک تونستم نمی اما سوخت واسش دلم

 :گفتم بنابراین کنم چکار نمیدونستم و بودم مونده دوراهی بین...بود کی

 میگیریم تماس باهاتون کنید تکمیل و بگیرید همکارم از بیرون رو فرم شما خب خیلی -

 رو ام سینه آخر لحظه تو غمگینش نگاه شد بلند جا از و کشید آهی سربدوانمش میخوام فهمید انگار دخترک طفلی

 داره ناهگ خودم با مسئولیتش بیفته اگرم بیفته اتفاقی باید حتما مگه گفتم خودم با کرد عوض رو نظرم و سوزوند

 گرفتم رو تارا داخلی و برداشتم گوشی گردونم برش ناامید بخوام

 الو؟-

 بده شرح براش رو وظایفش و کن استخدام منشی عنوان به رو دختره این جان تارا-

 "میالد"

 ....گرفتم و لبخندم جلوی زور به...کردم فروتن ی شده قفل های دندون به نگاهی

 با اینکه خاطر به.... فروتن کردن خرد خاطر به دفاعت بخاطر نه مرسی...خودمی مهشید هنوزم مرسی....مهشید مرسی

 نداری کرواتی فوکول این با ای رابطه که کردی ثابت بهم پسر خوشگله این از نه من از طرفداریت

 : کرد پرت پایین به خیالم ابرهای از و من فروتن صدای
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 ...گفتید می داشتید-

 : زد پوزخندی بود کرده قطع رو تلفن

 ...کجاست مشکل نوشتید می...ببخشید-

 هزاران که ای دفترچه...من آبی ی دفترچه احتماال و بود کاغذ و پوشه و پرونده از پر میزش...نبود ام دفترچه از خبری

 چهار آ ورق دوتا پرونده آخر...کردم پرونده به نگاهی...بود ها همین از یکی زیر کردم می صبح باهاش و شب

 ...برگه دوتا همین خاطر به شکر رو خدا...باشه عمرت باباتِ خاک هرچی مهشید...بود

 :نوشتم باشه خوب اوقات اکثر مثل کردم می سعی که خطی با و ورداشتم رو یکی سریع

 رند است پرونده این توی شما شرکت حسابدار طرف از که هایی حساب تمامی...بینید می که طور همون بله-

 از بعضی و بودن اعشار دارای ها حساب اکثر دادند من به ظهوری خانم که فاکتورهایی طبق که درصورتی....شده

 ...مالحظه قابل هم اعشار

 نشون بهش بود ها شده رند تصحیح که و سبز های رقم و کردم باز جلوش رو پرونده و برداشتم و آچهار ی برگه

 ...دادم

 ...برد باال و ابروهاش از یکی و داد تکیه صندلیش پشتی به باز و انداخت نگاهی کردم اشاره که جاهایی به

 ...باشن نشده کاری دست اینا معلوم کجا از-

 دادم نشونش رو بودم گرفته بانک از که حسابهایی صورت کپی و زدم پوزخندی

 ...دادم بهش دستی دو و آوردم در رو شده منگنه فاکتورهای کپی سری ها پوشه از یکی از

 تگف و اشِ منشی دونم می فهمیده حاال که فراهانی به زد زنگ...کرد ها فاکتور به نگاهی و انداخت بهم عصبانی نگاه

 ...بیاره هارو فاکتور

 یختهر بهم ای دسته و...شد پیدا در جلوی دخترک نحیف اندام باالخره فروتن برای کشنده انتظار دقیقه بیست از بعد

 : نوشتم و کردم نگاهش منتظر... رفت و داد بهش رو اصلی فاکتورهای از

 ؟ فروتن جناب شد چی-

 : گفت کالفه و کرد موهاش الی دست

 ...هست هم اون تصدیق به نیاز...کنم صحبت شرکت حسابدار با باید من-

  ...صبحه اول فردا برای پروازم...ندارم دیگه وقت یک برای فرصتی بنده فروتن آقای ولی-

 ...کنه وصل میرزایی نام به کسی به تا داد دستور فروتن خانم به و برداشت و تلفن و کرد اخمی
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 : شنیدم می و غرهاش غر لب زیر شد برقرار تماس تا

 ...می چی شما بگه نفهم زبون یه که رسیده جایی به کارم-

 :کرد تغییر صداش لحن هم و شد باز اش چهره هم که شد برقرار تماس که این مثل

 میرزایی آقای ببخشید...رسونن می سالم هم پدر...هستم فروتن بله بله....نباشید خسته آقا...جان میرزایی سالم-

 وت مشکل سری یک جناب...همون بله بله...؟ دارید خاطر به که و بستیم داد قرار باهاشون تازه که ظهوری خانم شرکت

 ...تا فرستادن و خودشون شرکت حسابدار ظهوری خانم که شده پیدا کتاب حساب

 زده زل بهش اخم با فقط...شنیدم نمی هاشو حرف دیگه...شد رد دماسنج تحمل مرض از بدنم دمای کردم احساس

 گوشی اون و اومد دلش باالخره که خوند تلفن پشت و رقم و عدد تا ده چند و کشید طول چقدر دونم نمی...بودم

 ...گذاشت رو لعنتی

 دیم می انجام آتی های روز در که بررسی طی اما چرا نداریم کاری ما...گرفته صورت اشتباه یک معلومه که طور این-

 ...کنیم می پرداخت و خسارتتون

 هر به. .. باشم داشته رو ماست شرکت به مربوط که کارخونه حساب دفاتر از کپی یه مایلم ولی نیست مشکلی باشه -

 حسابرسی تو دارتون سرزبون حسابدار بازم مبادا بشیم مطلع شرکتمون دقیق کتاب و حساب از باید هم ما حال

 کنن اشتباهی

 همون با من که...  خوانده درست که بشه مطمئن میخواست انگار خواند اول از رو کاغذ بار چند و داد باال رو ابروش یه

 فرستاد بیرون پوف با رو نفسش و کرد درک باالخره...  گرفتم سخره به رو حسابدارش و خودش زبونی بی زبون

 بده بهت و بگیره اسناد از کپی یه میگم منشیم به باشه -

 ...کرد پرت روم جلو رو همه و کرد خالی میز روی و ام پوشه و ها فاکتور ی دسته سر رو عصبانیتش

 : پیچید صداش که برم اومدم و کردم جمع و وسایلم سریع کنه خالی خودشون بذار نداره عیب زدم پوزخند

 ...بزنی حرف خوای می شکلی چه...رفتا یادت ات دفترچه...هی هی-

 : گفتم اشاره زبون با و زمین رو گذاشتم و کیفم و جیبم تو برداشتم رو دفترچه شدم خم سریع

 دو و نیست حالیش هم آدمیزاد زبون حتی اما داره زبون متر دو که تو مثل یکی به میگن؟ کی به زبون بی دونی می-

 ...نمیاد کارش به دیگه بقیه رنجوندن برای بجز زبون متر

 : گفت و خندید

 ؟ فرستاده زبونا بی زبون تدریس برای رو شما ظهوری خانم نکنه-
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 : گفتم اشاره زبون با

 رو زبونت فقط که نداره فایده دیگه زبون یه آموزش گیره نمی جا دهنت تو که درازه اونقدر زبونت که تو برای...هه-

 میکنه تر فایده بی و تر دراز

 ونفنج یک براش داره فراهانی خانم دیدم رفتن موقع...بیرون رفتم اش خنده ی مشمئزکننده صدای به توجه بی باز و

 ...میاره قهوه

 آماده زاری دو های قهوه این معطل که من کن ولش بده؟ سفارش لیوان تا دو بودم من که موقعی نمیتونست یعنی

 نبودم شون

 تا مخواست فراهانی از و برگشتم کنم پیدا اطراف و دور این ماشینی تونم نمی خودم شدم مطمئن وقتی و پایین رفتم

 ...بگیره ماشین یک

 منتظر پایین رفتم و دادم تکون خدافظی ی نشونه به و سرم... انداخت راه و کارم صاحبکارش برعکس و سریع

 ...ماشین

 : بود مهشید اس ام اس لرزید گوشیم که بودیم راه اواسط

 ؟ نه یا انداخت راه رو کار شد؟فروتن چی...سخایی آقای سالم-

 : زدم تلخی لبخند شیرینش حمایت یادآوری با

 ...بدیم مهلت بهش دیگه یکم تا خواست ولی بده و خسارت که کرد قبول-

 ...دیدار امید به...برمیاین پسش از دونستم می..شکر خدارو خب-

 برای ای بهانه کردن پیدا برای رو من پس...  شدم خوشحال ام جربزه به مهشید اعتماد همه این از شدم خوشحال

 نوشتم... داشت ایمان بهم....  بود نفرستاده اخراجم

 ...خدانگهدار فردا تا-

 هلا زیاد صبح ی راننده برعکس راننده این...رسیدیم هتل به تا زدم زل ها خیابون به و انداختم جیبم داخل رو گوشی

 ...نبود صحبت

 یا رستوران دم ساعت شیش که این ی حوصله اما بود ام گشنه...رفتم اتاقم سمت به کردم پرداخت که رو کرایه

 فترچهد به دستی و کشیدم دراز تخت روی...نداشتم و اللم که بدم توضیح و بنویسم و بیارم در و ام دفترچه فروشگاه

 خدا نه...لعن خدا...فروتن...بود دراومده هاش برگه از چندتا و بود شده خراب فنرش شرف بی....کشیدم ام آبی ی

 ...کنه آدمت خدا...نکنه لعنتت
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 "مهشید"

 بود کافی ورود قدر همین که داد تشخیص خودش انگار اما بودم اش تنه دنبال به شد وارد در الی از تارا سر

 ؟ بیارمش بپیچم بگیرم رو گوشش برم...  اومد حسابدارت شازده مهشید -

 که شده زده ذوق انقدر بکوبونه طاق به رو فروتن حسابدار سر تونسته میالد بودم گفته بهش که دیشب از خندیدم

 هی صبح سر از کرده راضی رو شارالتان اون زبونی بی زبون با چطوری آخه بپرسه ازش ببینه و میالد زودتر میخواست

 میومد و میرفت مدام بود کرده دیر ساعت دو میالد که حال به تا و میگرفت ازم رو میالد سراغ و میشد ور اون ور این

 میگرفت من از رو میالد سراغ و

 میکنم تعریف هم تو واسه میام کرده چکار ببینم پیشش میرم االن خودم نمیخواد -

 گفت ای مسخره لحن با و کوبید زمین به پاشو ها بچه مثل

 ببر منم ، ببر منم -

 : گفتم و گرفت ام خنده افتادم مخلوط پیتزا فیلم تو صادقی علی یاد

 بیام بپرسم ازش برم من تا کن چرخ چرخ من صندلی رو بشین بیا...  کوچولو بیا -

 بپرسی شفاهی ازش میری داری که حاال بدم گوش منم بیار کن ضبط صداشم پس خب -

 دمش بلند مینداخت دست منو داشت فقط بود قائل زیادی احترام براش چون نبود میالد کردن مسخره قصدش میدونم

 :کشیدم رو اش بینی و رفتم در سمت به و

 داخلی مدیر خانم نکن دخالت کارمندام و من کار تو-

 نبدو رو سرم فقط تارا مثل نداشت زدن در به نیازی و بود باز نیمه در و رفتم میالد اتاق سمت به و شدم خارج اتاق از

 کردم داخل اش اجازه

 سخایی آقای هست اجازه -

 و شد زمین نقش اش چایی خالی لیوان که بود شده هل انقدر شد بلند جا از باد و برق سرعت به شنید که رو صدام

 زخمی معشخ پای مبادا میاوردم ابری دمپایی براش میرفتم باید رمانا این مثل وگرنه بود پالستیکی آوردم شانس فقط

 مثل چیزی یه فقط ازش که زد حرفی اشاره با و شد هل دید که رو ام خنده گرفت ام خنده فکر این از...  بشه

 شدم متوجه تاخیرش بابت عذرخواهی

 نشدم وارد باز اما ایستادم اتاقش در چهارچوب توی کامل بار این

 دارم؟ دخول اجازه...  نگفتید -
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 نه میکنم؟ فکر من که بود همونی دستش رقص اون معنی فهمیدم درست ، زد حرفی دستهاش زبون با باز و خندید

 بشنوم؟ ازش بعیدی جمله همچین میخوام وقت اون کردم شروع رو کالسام نشده هم ماه یه هنوز نه مسلما

 هی...  کرد اشاره اتاق داخل به و کرد کوتاهی تعظیم نشدم منظورش متوجه اینکه خیال به ایستادم هنوز دید وقتی

 شدم وارد منم خوب...  اومدید خوش های مایه تو چیزی

 میرفت شما از توقعش شدم خوشحال نهایت بی موفقیتتون از...  سخایی جناب خطر بی سفر -

 تهشلخ سفر انگار...  کرد باز رو آبیش دقترچه اون باز و ایستاد کنارم اومد خودش و کرد اشاره میزش کنار صندلی به

 بود رفته در خطش خوش و تمیز همیشه دفترچه فنر بود کرده اش

 هستم شما پشتیبانی و محبت مدیون رو همش -

 شدید؟ هم موضوعی متوجه...  شد؟ چی نتیجه حاال خوب...  بود خودتون همت نکردم کاری من-

  درآورد رو اش دفترچه باز و داد دستم به رو حسابرسی و اسناد دفتر و رسید سری یه کپی

 چرا و چون بی کارخونه حسابرسی مقادیر توی بردن دست...  کردم بازخونی رو مدارک نشستم صبح تا دیشب -

 نبود مشابه اصال خودشون دفاتر و مدارک کپی با فرستادن ما برای که مدارکی...  حتمیه

 صد در صد برداری کاله یعنی این خب-

 نقدرا داشتن دستی فروتن آقای اگر اینکه بخاطر است کارخونه حسابدار سر زیر اختالس این که من نظر از اما کامال -

 نمیذاشتن اختیارمون در رو دفاترشون راحت

  ... حرفیه اینم -

 :شدم خیز نیم جام از

 کنم روشن رو تکلیفم حسابدار آقای این با تا میرم من...  رسانیتون اطالع و دقت بابت مرسی باشه -

 کرد ترجمه دید که رو گنگم نگاه نفهمیدم رو اش جمله بقیه اما فهمیدم رو رفتنش ، زد حرفی دست با سریع

 اصفهان؟دوباره؟ برگردید میخوایید یعنی -

 کرد؟ هل رفتنم اصفهان از باز چرا...  کردم نگاهش مشکوک

 میکنم مشخص آقا حاج خود با رو تکلیفم تلفنی...  نمیرم اصفهان نه -

 تهنوش بدم چشم نه که گوش حرفش به و وایسم شدم مجبور شد قلم به دست در سمت به برداشتنم قدم از قبل باز

 بود
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 لطفا کنید صبر لحظه چند -

 به کنجکاوی با...  خورد زنگ گوشیش داشت رو قصدش که کاری انجام از قبل اما رفت میزش سمت به...  ایستادم

 به ادد جواب برای تکلمی قدرت خط صاحب نمیدونست که بود کی بود؟ زده زنگ بود کی یعنی...  کردم نگاه گوشیش

  نداره تماسش

*** 

 "میالد"

...  بود معلوم اش شده گرد چشمای از تعجب... برگشت میز و من سمت به سریع مهشید سر گوشی زنگ صدای با

 زنگ بده اس ام اس چطوری میرفت یادش باز که وقتایی مامان بجز...  نمیزد زنگ من به کسی کردم تعجب خودمم

 هب و میزدم حرف تلفن پشت بلبل مثل که روزایی اون بیاد...  میکرد قطع جوابی انتظار بدون و میزد حرفاشو میزد

 درست حدسم...  دادم جواب رو تلفن و کردم خواهی عذر سر با و کشیدم آهی داشتم خور زنگ هجده و صد اندازه

 بود خونه شماره بود

 نشست گوشم توی ای دیگه زن جیغوی جیغ صدای مامان صدای بجای اما... برداشتم رو گوشی سریع

 الو مهندس آقای الو...  بدحاله مادرت خونه برسون خودتو زود... مهندس آقای -

 آورد هجوم سمتم به و ترسید مهشید شدم ولو سرم پشت صندلی روی و شد شل پاهام

 سخایی؟ آقای...  بود؟ کی...  شده؟ چیزی سخایی آقای -

 انتظار گرفتم مهشید سمت بیحال رو میرسیدگوشی گوش به خط پشت از هم هنوز همسایه زن گفتن الو الو صدای

 این مدیریت انگار...گرفت ازم رو گوشی سریع دیدم تعجب کمال در ولی کنه گم و پاش و دست یا کنه هول داشتم

  :گفت و گذاشت گوشش روی و دستاش از یکی...بود ساخته دختر این از واقعی مدیر یک کارخونه

 آقای آخه...هستم سخایی آقای همکار من...نه نه....من بیمارستان؟ کدوم سکته؟ شده؟چی؟ چیزی سالم... الو -

 ...نداشتن صحبت امکان شد بد حالشون سخایی

 از رو این همسایمون چرا اصال!! اللم؟ نکرد یادآوری چرا خب... شدم خیره بود زده حرفی چنین که مهشید به تعجب با

 دبای فعال اراجیفه این به کردن فکر وقت چه این اه اللم؟ من میدونن محل اون تو همه اینکه نه مگه پرسید مهشید

 کردم نگاه مهشید به منتظر سریع شد مانع تماس قطع باز اما کنم فکر مامان به فقط

 :شد خیره من به نگران و داد دستم به و گوشی و کرد قطع که و تماس

  خوبه مادرتون حال سخایی آقای نباشید ناراحت-

  سفرم از قبل که یهو؟اون شد چش عزیز اصال... شده رفع خطر شکر خدارو باز خب...دادم گوش حرفاش به دقت با
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 بود خواب اون رفتم من وقتی نمیدونم...بود؟ خوب...بود خوب حالش

 عضو نفر یه همین...  مونده همون فقط من برای.... نگیر ازم مادرمو خدایا... شد جمع چشمام تو اشک گرفت دلم

 ایستاد کنارم مهشید نگیر ازم هم ام خونواده

 داره احتیاج پسرش به االن مادرتون بیمارستان بریم شید بلند نداره فایده رفتن فکر تو سخایی؟االن جناب-

 اینطور که من برسونم بهش رو خودم چطور اما داره احتیاج بهم مامان میگفت راست... شدم خیره بهش جور همین

 برسونم؟ کسم تنها مادرم به رو خودم چطور خراب حال این با...  نداره رو وزنم تحمل دیگه هم پاهام که باختم خودم

 هان؟...برم تنها من نیست خوب حالتون اگر سخایی جناب-

 : برگشت مدیر خانم جلد به و کشید هم تو و اخماش که نگفتم هیچی

 ؟ میاره در پا از رو شما راحت قدر این خبر یک یعنی-

 رو کیفش و رفت اتاقش سمت به بدو بدو هم مهشید...برداشتم و کیفم و شدم بلند جا از...کردم می تلف و وقت نباید

 مبه داشت حقیقتا نکردم اعتراضی هیچ...رفتیم ماشینش سمت به قدم هم...  رسید من به ها پله راه جلوی برداشت

 نداشتم رانندگی توان حال این با من وگرنه میکرد لطف

 می کار چی باید من شد می اش چیزی عزیز اگه...بستم و هام چشم...نشستم جلو تعارف بدون...شدیم سوار دو هر

 همدمم تنها... کسمه تنها عزیز... نه دیگه رو عزیز اما...چرا نگفتم کالم یک...گرفتی و داشتم چی هر خدا کرد؟آخه

 خدا نگیر ازم عزیزمو...  میداد گوش بیصدام فریاد به که کی تنها...

 چیز هیچ نه و داشت اهمیت قانون نه االن اما...گرفت می سبقت و کرد می رانندگی آوری سرسام سرعت با مهشید

 ...بس و بود مهم که بود عزیز تنها...دیگه

*** 

 "مهشید"

  دوییدم بیمارستان اطالعات سمت به

 شما؟ بیمارستان اوردن االن خانم یه خانم ببخشید -

 میرفت راه اعصابم رو سردش لحن این

 چیه؟ اسمش...  ما بیمارستان آوردن خانم یه بیشتر خیلی -

 ونا وقتی از کردم نگاه بود کرده ولو صندلی اولین روی رو خودش باز که بود ناامید و حال بی انقدر که میالد سمت به

  تاسف از سری بود حس بی و مبهوت و مات طور همین و بود رفته شوک تو بود داده خبر بهش بد اونقدر احمق زنیکه
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 :پرسیدم و دادم تکون

 چیه؟ اسمش -

 هب رو باز میخواست رو اش دفترچه احتماال نمیکرد پیدا میگشت هرچی اما گشت چیزی دنبال و کرد جیب به دست

 :گفتم پرستار

 کنید؟ لطف کاغذ قلم یه میشه -

 بود اعصاب بی کال پرستاره

 چیته؟ برا قلم کاغذ...  بگیا میخوای اسم یه خانم -

 این زا بیشتر تا بگم هم دیگران به نقصاشو باید شکسته آدم این جلو من االن...نبودن؟ فضول انقدر مردم میشد چی

 کنم؟ اذیتش

 مینویسن براتون رو اسم کنید لطف کاغذ قلم یه اگه... بگن اسمی بخوان که ندارن تکلم قدرت آقا این خانم -

 هآخ...  کنه تعجب نتونه من واسه دیگه تا بتراشم ته از موزر یه با رو اش باالجهیده ابروهای اون میخواست دلم که ای

 داشت؟ تعجب حرفم کجای

 اون به نه پررو دختره....  کردم تشکر و گرفتم خورده گره اخم یه با...  گرفت سمتم به خودکار یه با چهار آ کاغذ یه

 براش آدم اتوبوس یه اسم میخوام انگار میده گندگی این به چهار آ من واسه که حاال به نه نمیداد کاغذ که موقع

 بنویسم

 به کاغذ روی رو خطش ترین قورباغه خرچنگ اینبار بود خط خوش که همیشه برعکس...  دادم میالد دست به کاغذ

 لرزید دستاش نوشتن موقع که انقدر گذاشت اجرا

 :خوندم پرستاره برای کاغذ روی از

 صولتی زهرا -

 :گفت مدتی از بعد و شد کردن تایپ مشغول تند تند جدیدم منشی مثل

 یو سی سی...  چهارم طبقه -

 ... شد تر پریده رنگ بود که چه اون از میالد رنگ

*** 

 "میالد"
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 مکرد بغلش که صبح...  بود خوب رسیدم راه از که صبح عزیز... بود خوب که عزیز... یو سی سی چی یعنی...  رفتم وا

 رکتش به بدو بدو و بوسیدمش کردن عوض لباس بدون که صبح...  کردم حس رو قلبش ضربان بغلش تو همیشه مثل

  بود خوب که رفتم

  خوبه؟ حالتون سخایی؟ آقای -

 یه...  بود کم چیزی یه...  نبود خوب حالم ولی بود کنارم اینکه با...  نبود خوب نه...  بود؟ خوب حالم...  کردم نگاش

  بود خوابیده یو سی سی تخت رو...  نبود زندگیم از نیمی...  نبود قلبم از تیکه

...  زدم داد ذهنم اعماق صدای سر...  نمیکنه گریه که مرد نه...  رفت تشر بهم ذهنم پس صدایی یه اما کردم بغض

...  خوادمی گریه دلم... میکنه گریه میشه کس بی وقتی هم مرد...  نمیکنه گریه مرد و مرگ...  نمیکنه گریه مرد و کوفت

  ....عزیزم.... میخواد رو عزیز دلم

  پاشید؟ میتونید...  چهارم طبقه بریم باید...  شید بلند سخایی آقای -

 راحت من و خوابیده اکسیژن ماسک زیر اون بدونم میتونم...  وایسم؟ خودم پاهای رو عزیز بدون میتونم...  میتونم؟

  میتونم؟... بمونم؟ زنده عزیز بدون روز یه میتونم...  بکشم نفس

 حال در ولی...  انداخت بهم رو نگاهش ترین کننده امیدوار...  بود مهشید...  کردم حس بازوم روی رو دستی گرمی

 عزیز میگفتن بهم دروغ به که وقتی میخورد دردم چه به امید...  میخواستم رو مامانم...  نمیخواستم امید من حاضر

 بیرون زنده ازش هم عظمت و هیکل اون با میعاد که جایی...  یو سی سی بردنش میفهمیدم االن اما کرده رد رو سکته

  ...نحیفش هیکل و مریض قلب اون با من عزیز به برسه چه نیومد

 به و وایسید خودتون پاهای روی باید شدن امید نا جای به االن شما...  نیست درست حال این...  سخایی آقای -

  داره احتیاج شما به االن اون کنید کمک مادرتون

 شتربی من کنه درک میتونست کی...  دارم احتیاج بهش اون از بیشتر االن من کنه درک میتونست کی...  کردم نگاش

  دارم احتیاج نحیفم و پیر گاه تکیه به همیشه از

  :کرد تالقی مهشید نگران چشمای با نگاهم و کردم بلند سر

  ...شه می خوب حالشون ایشاال -

 نوشتم بود داده دستم که بزرگی کاغذ روی

 میمونه؟ زنده میخوام رو مامانم...  نمیخوام امید -

*** 

 .. . کردم نگاه میخواست رو مادرش من از ساله چهار های بچه پسر مثل که بزرگسالی مرد اون به...  کردم نگاش مبهوت
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 میدادم؟ جوابی چه...  میگفتم؟ باید چی

 بپرسیم؟ رو سوال همین دکترش از باال بریم نیست بهتر...  سخایی آقای نمیدونم من -

 ... بشه بلند نمیتونست اما میخواست...  داد تکون سر

 کنم؟ کمکتون -

 شد بلند دیوار به دست و داد تکون منفی عالمت به رو سرش

 من که میالدی اون پس...  رفتنش؟ راه دیوار به دست و خمیده خمیده برای...  رفت ضعف اش شده خم کمر برای دلم

 ... ؟ بود رفته کجا بود ایستاده مشکالتش جلوی ناتوانیاش و ها ضعف تمام با که میشناختم

 موندم اومدنش پایین منتظر و زدم رو آسانسور دکمه

 ببینم رو دکترشون میرم من بمونید جا همین نمیتونید اگه میخوایید -

 چطور من پس...  نوشتن حوصله نه...  داشت گفتن سخن دست با توان نه داد تکون مفنی عالمت به رو سرش

...  اشمب صبورش سنگ میتونستم چطور اصال یا بشنوم رو درددلش میخواستم چطور...  بفهمم؟ رو منظورش میتونستم

 بودم؟ عاشقی چطور دیگه من

 دیوار به کنه سقوط و بده دست از هم رو توانش ذره یک همین که مبادا شدم وارد سرش پشت اومد آسانسور

 شدم منتظر و زدم رو 5 شماره دکمه داد تکیه آسانسور

 نم اون نظر از...  اما نخوره سکندری اینطور که باشم مواظب و بگیرم رو دستش میتونستم کاش شد باز آسانسور در

 نمیداد بهم رو خودش به شدن نزدیک اجازه...  نمیداد اجازه...  کجا خودش و کجا

 کردم اشاره آسانسور نزدیک صندلی اولین به

 برمیگردم االن من بشین شما -

 فشردم رو در کنار آیفون بود بسته رفتم یو سی سی در سمت به

 بله؟-

 بخش؟ این آوردن صولتی زهرا اسم به بیماری ببخشید -

 لحظه چند -

 بود پرستار سر احتماال شد ظاهر در آستانه توی سورمه مانتوی با پرستاری و شد باز بخش در

 هستین؟ صولتی خانم دختر شما -
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 هستم پسرشون همکار من نه -

 :دادم ادامه و کردم اشاره بود نشسته بیحال و سست راهرو انتهای که میالد به

 اومدم من نبود خوب حالشون خودشون -

 بیایید من همراه خب خیلی-

 یالدم نتونست اما کرد شدن بلند قصد و گرفت روش به رو دیوار از رو نگاهش دید که رو ما رفتیم میالد سمت به دو هر

 بود شده ضعیف انقدر کی از

 داشتن؟ خاصی بیماری سابقه مادرتون...  داشتم ازت سوال تا چند...  بشین... پسرم نیست الزم -

 :پرسید دوباره داد منفی جواب سر با

 نداشتن؟ قلبی بیماری -

 ... که وقته اون که نیاد در نه و آره حالت از سواال میکردم دعا دعا...  داد مثبت جواب سر با

 وقته؟ چند -

 ... کرد اخم پرستار داد نشون رو 7 دستش با

 ماهه؟ شش...  بگو درست... ؟ آقا چی یعنی -

 شد کالفه حسابی پرستار داد نشون رو شش دوباره و داد منفی جواب سر با

 ساله؟ شش... آقا بزن حرف خوب...  بریدن رو زبونت مگه -

 داد مثبت جواب اینبار و شد قبل از تر غمگین چشماش

*** 

 "میالد"

 سر من مادر قلب...  رو مادرم... گرفتن ازم رو جونم سهل که زبون...  بریدن آره...  بریدن رو زبونت میگفت من به

 گمر...کرد سکته و ایستاد ای لحظه قلبش لعنتی زبون همین سر هم پیش سال شش...  افتاد تالطم به زبون همین

 کرف که طور همون...  شکست رو کمرش بود روش که قفلی این لعنتی زبون این اما ننداختش پا از پدرم حتی و برادرم

 انداخته پا از اینطور منو حاال هم اون نبود

 اگر نماال همین...  کنیم بستری رو صولتی خانم تا پذیرش ببر بگیر اینو شما نیست باغ تو انگار که آقا این خانم -

 ...نمیکردیم بستریشون صندوق فیش بدون نبود اورژانسی وضعیتشون
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 کوچیکشون کالم یک با کنن نمی فکر که...میرن و گن می که...رن می که ای دیگه های انسان ی همه مثل....رفت و

 ...همین...میرن و کنن می قضاوت فقط....رو دیگه یکی شخصیت....رو دیگه یکی دل....شکنن می راحت چقدر

 یک هاش چشم تو...شد خیره پرستار رفتن به و گرفت رو برگه و کرد دست اون به دست این از و کیفش مهشید

 جلوی و هام دست و انداختم پاهام روی و وزنم زور به... بود مهم مامان فقط االن....دونم می بود؟چه بود؟چی چیزی

 ...دادم تکون هاش چشم

 : انداخت باال ای شونه...داد بدستم رو برگه و داد خفیفی تکون سرش به

 ...دونم نمی و مادرتون مشخصات من-

 مامان فکر ولی...بنویسم خط خوش همیشه مثلِ کردم سعی و درآوردم رو همیشگی خودکار پیرهنم جلوی جیب از

 ...شد می خارج هام دست از حس و داد می قلقلک و ذهنم ی گوشه

 :کرد صندوق به ای اشاره مهشید...کردم پر و فرم بود بدبختی هر به

 ...گفت چی پرستار که شنیدین...بگیریم و الزم فیش تا صندوق بریم باید-

 ....رفت نمی کنار هام چشم جلوی از هم لحظه یک عزیز تصویر...انداختم بهش نگاهی

 ...رم می خودم من بشینید شما نیست خوب حالتون اگر سخایی جناب -

 تحویل و فرم....رفتم پشتش سمتش به وارفته و سست های قدم با منم... صندوق سمت به افتاد راه سریع و دو با و

 ...داد پوش سفید پرستار

 : داد بهمون فیش یک آخرم و کرد سرچ جلوش کامپیوتر توی کمی و انداخت فرم به نگاهی پرستار

 ...اورژانسیِ بیمار وضعیت...سریع فقط...بخوره مهر فیش تا بیارین و رسیدش و کنید پرداخت و این-

 : انداخت من به نگاهی و کرد تشکری مهشید

 ... پرداخت رم می من کنین استراحت یکم خواین می...نیست خوب حالتون شما -

 :گفتم اشاره با و اومد جوش به خونم

 مثه مواد لیسانس یک با دارم عمره یک...بده و من زندگی خرج و کنه کیفش تو و دستش زن یک روم جلو خوام نمی-

 ...وقت اون کنه زندگی راحت خوابیده گرفته راحت االن که اونی که کنم می جون خر

 چشمام به و نگاهش و کرد اش خسته هام دست آور سرسام سرعت ولی...کرد می نگاه دستام به تند تند

 به و گرفتم ازش هم و عصبانی نگاه...کشیدم دستش از و فیش پس کنم ترجمه و حرفام تمام نداشتم حوصله...دوخت

 ...اومدم فرود انتظار صندلی روی تقریبا و شکست زانوهام ناخودآگاه...انداختم نگاهی فیش
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 می هام چشم جلوی فیش ریال میلیون بیست...تا2...شمردم و صفرهاش دیگه یکبار...کشید سوت سرم...میلیون 2

 بیارم؟ کجا از پول میلیون 0 حاال...رقصید

 ...کردم می حس روم و مهشید سنگین نگاه

 از عزیز لبخند....حاال ولی تونستم می شاید کردم می جمع و حقوقم بخورم نون لقمه یک که این بدون ماه سه اگر

 مهشید به نگاهی...همرات به خدا برو گفت می و کرد می پاک و اشکش وقتی رفت نمی کنار هام چشم جلوی

 کم بود ام مردانگی دادن نشون وقت که حاال...باشم مرد یک خواستم می همیشه من.. ولی...داشت حتما اون...انداختم

 ...شدم خسته خدایا..کشیدم موهام و کردم فرو موهام بین و دستم...بود آورده

 : شنیدم داشت خفیفی لرزش و نبود محکم پیش ساعت چند مثل که و صداش دیگه بار

 ...بعدا تونین می...نیست شوخی مادرتون حال...نیست تعارف وقت االن سخایی آقای-

 اول از که اندازی پس...اندازم پس....  شنیدم نمی و مهشید صدای دیگه......زد جرقه چشمم جلوی چیزی ناگهان

 میلیون 0 از...بود رفته باالتر خیلی زمان اون از طال قیمت...خریدم حلقه باهاش بعد و بودم کرده جمع ام استخدامی

 هم دیگه یکی بعدا تونم می مهشید برای چی؟ مامان پس....نبود؟ مهشید مال مگه اون ولی...شد می بیشتر هم

 و دستم...شادوماد بگه بهم دیگه یکبار مامان که بود این مهم....نذارم کم ام مردانگی از جلوش االن که اینه مهم...بخرم

 عاواق نه...کردم جیبم توی و دستم دو هر دوباره و گذاشتم کناری صندلی روی و فیش....نبود حلقه...کردم جیبم توی

 ...نبود

 شب...بودم آمد و رفت درگیر که اصفهانم توی...بودم بیدار فروتن ی قضیه سر کال که و دیشب...کنم فکر کردم سعی

 ...اصفهان برم فرداش بود قرار که شبی همون...ببره خوابم تا روم جلو گذاشتم...قبلش

 سعی که محکمی اخم با...ذارم نمی کم برات عزیز...سلوالم تک تک تا انگشتام سر از...زد جوونه درونم انرژی دوباره

 راتج انگار...بود من مات که کردم مهشید به نگاهی..شدم بلند کنم منقبض هامم عضله ی بقیه کمکش به کردم می

 !!ترسید می ای دیگه چیز از شایدم...بشه گیج دستام صدای بی های حرف رگبار زیر ترسید می...بگه چیزی نداشت

 : نوشتم و آوردم در گذاشتم جیبم تو و بودم کرده تاش که و آچار کاغذ

 ...شم می ممنون....نمونه تنها مادرم تا باشین جا این شما شه می...نیست همراهم...بیارم پول خونه از برم باید

*** 

 "مهشید"

 تنیس مهم...  کرد؟ پیدا کجا از یهو رو صندوق پول دنبال دوییدن برای انرژی همه این...  کردم نگاه رفتنش مسیر به

...  بگیرم نادیده رو اش شکسته کمر و خمیده قد اون بشه اگر البته...  وایسه خودش پاهای رو میتونه باز که اینه مهم

 میشه؟
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 رگشتمب چهارم طبقه به باز و گرفتم چشم میدویید مادرش بیمارستان پول دنبال به شب سر تاریکی تو که میالدی از

 اون پشت که کسی...  نشستم؟ چی منتظر...  میکردم؟ چکار اینجا من...  شدم منتظر راهرو توی های صندلی روی و

 اب... میالدم منتظر من...  کشیدم آه...  نشستم؟ بست اینجا اینطور بخاطرش که داره من با نسبتی چه خوابیده در

 نذارم تنهاش سخت شرایط این تو اینکه بخاطر فقط نشستم اینجا میالد منتظر من...  کردم تکرار خودم

 مانتوس با پرستاره همون...  شدم بلند ولی نمیدونم رو چراش...  شدم بلند جا از ناخوداگاه یو سی سی در شدن باز با

 گفت دید که رو من میکرد صداش دکتر که مردی همراه بود ایش سورمه

 گرفتی؟ پذیرش کردی؟ پرداخت رو فیش...  اینجایی هنوز که شما -

 ... بیاره پول رفته پسرش مونده مهرش فقط گرفتیم پذیرش -

 :گفت و کشید پوفی پرستار

 نشدرما برای یا کنیم معاینه رو بیمارتون نمیتونیم ما نگیری پذیرش تا کنم تلف شما واسه ندارم وقت من خانم -

 ببرینش اینجا از باید وگرنه تر سریع لطفا پس کنیم اقدامی

 گفت دوباره پرستار رفت و کرد خدافظی بود تر تکراری چیزی هر از براش پول بحث انگار که دکتر آقای

 سر بخواد پسرش که وقتی برای بذاریم رو درمانش که نیست خوب حالش اونقدرا...  بگیر پذیرش تر سریع برو -

 بگرده پول دنبال فرصت

 بیمارستان پول روی نوع هم نجات بجای رو ذکرشون و فکر تمام که مردمی برای تاسف روی از سری رفت و کرد ول

 دقیق که هرچند...  میدادم گوش میالد حرف به نباید هم اول از رفتم صندوق سمت به و دادم تکون بودن گذاشته

 لپو تا که بود پیرزنی به کمک من قصد االن اما...  کنم کمکش نیست راضی که فهمیدم فقط گفت چی نفهمیدم

  ... نمیکردن درمانش نمیکرد واریز رو بیمارستان

 زدم رو آیفون و بردم پرستار برای و گرفتم تحویل رو شده مهر فیش و گفتم دار صندوق به رو بانکم کارت رمز

 بله-

 گرفتم رو پذیرش -

 زدن هچون این با نبود پرستار زن این نمیگفتم پرستار بهش دیگه...  اومد بیرون زن همون و شد باز در بعد لحظه چند

 ونج نجات و کمک پرستار مقدس کلمه ذکر و فکر تمام که وگرنه میخورد بانک کارمندای به بیشتر پول برای هاش

 بیمارشه

 پرسیدم سرد لبخندش به توجه بی زد لبخند و انداخت صندوق مهر به نگاهی

 چطوره؟ حالشون -
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 مهاجر دکتر کف هم طبقه...  کنی صحبت دکترش با میتونی میخوای اگه -

***  

 هیچ که بود باریک و تنگ انقدر...دوییدم کوچکمون و فرعی خیابون سمت به ها ماشین بوق صدای به توجه بی

 می االن مثلِ اگه و ربع یک رفتی می راه تند اگه...نبود راه خیلی امون خونه تا...نکنه کردن سوار مسافر هوس تاکسی

 هام قدم سرعت به دوباره و گرفت می ،جون عزیز یادآوری با ام خسته و سست پاهای...دقیقه هشت– هفت دویدی

 دیدم تازه رسیدم که خونه به...کنم تنفس عمیق کردم می سعی و شد می غلیظتر لحظه هر اخمم...کردم می اضافه

 ...بود جیبش توی هم خونه کلید و گذاشتم جا ماشین تو و نیست همراهم کتم

 توی یها حفره به و پام...بگیرم خونه کوتاه و سست دیوار ی لبه و دستم تونستم آخر تا پریدم بار چند...نکردم معطل

 طضب خوب غیبتشون مجالس برای و لحظات این دارن ها همسایه کل دونستم می...باال رفتم می و دادم می تکیه دیوار

 با....خورد می حرص عزیز چقدر...هردو میعاد و من...اومدیم می باال دیوار از همیشه بودم که هم بچه...کنن می

 ...رفتم کوچیکم اتاق سمت به و پریدم پایین دیوار از سریع عزیز یادآوری

 بهم هارو خواب رخت سریع...روش هم ها بالشت و بود اتاق ی گوشه هم روی تاشده ها ملحفه و ها تشک

 ره که اونی...حلقه اون کو پس...کردم می پرت ام انرژی ی مونده ته با و تونستم می که طرف هر به رو بالشتا...ریختم

 ...شده گور و گم که است غریبه مادرم برای اینقدر کرد؟یعنی می سنگینی جیبم تو دیدم می و مهشید لحظه

 اهنگ هم رو ها تشک باید ولی نداشتن جون دیگه هام بازو...نبود که نبود...بالشتا رو انداختم و کردم جدا رو ها ملحفه

 رو حرص با نکردم پیدا هیچی وقتی ولی....دادم تکون و برداشتم بود سبک و کوچیک که و عزیز تشک اول...کردم می

 ...خودم تشک سراغ برگشتم و دادم هل بیرون به و خوابِ  رخت کوه اون پام با...کوبوندمش ها ملحفه و بالشتا

 : زد می فریاد درونم صدایی....شد؟ سست پاهام چرا...ترسیدم می انگار ولی

 ...نیست-

 مگلو توی بغضی به ذره ذره داشت و بود شده باز اخمم...گرفتم سرگیجه که محکم اونقدر....دادم تکون محکم و سرم

 ....بده تو گفتم می...نداشتم پول گفتم می مهشید به رفتم می حاال...شد می تبدیل

 ادفری...زدم داد بود معنایی بی اصوات فقط و نبود ها انسان ی بقیه صدای شبیه ولی میومد در گلوم از که صدایی با

 :دونستم می و اش معنی خودم فقط که فریادی...زدم

 ...گم می آقاجون خاک به...گم می میعاد روح به...گم می خدا به...گم می عزیزم خاطر به...گم می آره-

 ....نبود که نبود...نبود....کشیدم عمیقی نفس...داشتم برش تشک سراغ رفتم

 نیست ناامیدی وقت االن...خورد سر و کرد بازی چشمم ی گوشه با اشکی قطره اما کنم آروم و خودم کردم سعی

 ....عزیز بی عزیز....بی عزیز بجنبی دیر...نیست خدا به...میالد
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 شد؟به شب کی...کرد می کور و چشمم داشت چراغ زرد نور...برگشتم و خونه کوچیک هال توی کردم پرت و تشک

 ...بود مونده ساعت یه فقط نه ساعت تا...بود دقیقه سه دو و هشت...انداختم نگاهی ساعتم

 کنم؟هان؟ چیکار خدایا

 :کردم آروم و خودم

 ...بگیر مهشید از برو درک به غرورت... نشد اگر...بگرد دنبالش دقیقه چند فقط-

 خیلی...بود کمتر قلبم شدن پوست پوست از دردش ولی خراشید می و پوستم قالی...زمین روی گذاشتم و سرم

 رکد به...گریه زیر زدم و کشیدم و موهام...کرد می کورترم الکی قالی های گل گشتم می بیشتر چی هر...نبود...کمتر

 مهشید از رفتم می باید...نداشتم دادن دست از برای وقتی دیگه...کردم نگاه ساعت به...عزیزِ مهم...درک به...مّردم که

 ...گرفتم می

 ثانیه به...شدم خیره پام زیر گرد و طالیی شی به عصبانی...اومد در نامفهومم دادِ ، پام زیر چیزی کردن احساس با

 اشکم هک حالی در و قاپیدمش زمین رو از سریع...تلخ خوشحالی یک به...شد تبدیل خوشحالی به عصبانیتم که نکشید

 ...کنم می جبران عزیز جون به...کنم می جبران....خدا ممنون...زدم داد شد می شوق اشک به تبدیل

 باهاش که همون...فهمید می باید که همون...خدا اال نفهمید و اومد می بیرون دهنم از که صداهایی منظور هیشکی

 ...دویدم خیابون سمت به و کردم پاک دست پشت با و اشکام...زدم حرف

 توش که خیابونی ترین نزدیک سمت به کردم سعی...بود همراهم پرایدم حداقل کاش ای...نبود ماشینی هیچ

 ...بدوم بود طالفروشی

 هب برسه چه بود ماشین با دقیقه ده جا اون تا و....بود آقا حشمت مال طالفروشی ترین نزدیک....ایستادم و وارفتم باز

 ....شناخت می و من عوضش...کردم می تلف و فرصت نباید اما...پیاده

 احتیاج بهش االن که بود بند عزیزی جون به جونش...داشت ،جون نداشت انرژی پاهام...کردم بیشتر و سرعتم

 ...یادبگیره و برداشتن قدم به قدم تا...رفتن راه تا گذاشت کوچولوش مشت بین و انگشتش که همون...داشت

 ...شم خالص بود شده گم ظلمت توی که سرباالیی زور از بلکه کردم متمایل جلو سمت به و ام تنه باال

 می رو حلقه این باید اما...سوخت می ام معده...رفتم می باید اما...بود شده تموم اشکامم...بود شده خشک دهنم

 ولی برسه ای دیگه کس به مهشید از غیر کردم نمی فکر زمانی که ای حلقه...دادم فشار بیشتر رو حلقه...فروختم

 ...کرد می عروسش دست و این دومادی شاه عزیز قول به بره؟کدوم کی دست بود قرار حاال...حاال

 ...شد گم و خورد قل و افتاد...افتاد مشتم بین از حلقه و شد پرت حواسم لحظه یک برای

  و درآوردم و ام گوشی سریع...شدم خیره بود شدیدی پایینی سر که سرم پشت به و کوبیدم سرم تو دستی دو
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 ...شدم روون دنبالش به منم...کرد حرکت و...درخشید چیزی...زدم و فالشرش

 می...شد زخم سرم...خوردم زمین به سر با محکم و کرد گیر آسفالت گودال به پام که رسیدم اش متری یک به

 ....عزیز...بود چیز یه فقط مهم االن...نبود مهم اما...طور همین دستامم کف...سوخت

 روش و پام موقع به...دویدم درخشنده متحرک سمت به و گردوندم تاریک و تنگ کوچه تو رو گوشی نور دوباره

 وت انداختم. و کردم تمیز پیرهن با اونم...داشتم برش و کردم تمیز پیرهنم با بود شده گلی که و دستام.... گذاشتم

 ی مغازه...رسیدم اصلی خیابون به....بود نمونده نه به ربع تایک چیزی...کردم ساعت به نگاهی...افتادم راه... جیبم

 ...نبود طالفروشی که اون ولی...زد می برق تاریک شب اون تو برام وقت هر از بیشتر آقا حشمت

 ولی گشتم کاغذم دنبال...رسوندم آقا حشمت کنار بقالی به و خودم کشیدم می نفس سختی به که حالی در

 ..بود مونده جا مهشید پیش...زدم ام پیشونی به محکم...نبود

 :گفت صمیمی نسبتا لحن با شناخت می و من انگار که سوپری

 پسرم؟ داشتی کاری-

 :گفتم اشاره زبون با

 ...آره-

 داشتمبر خودکار یک و رفتم پیشخونش سمت به...نفهمید هم باز بده کاغذ یعنی که آوردم در نوشتن ادای...نفهمید که

 :نوشتم دستم کف و

 آقا؟ حشمت کو-

 :گفت شکست می پوست تخمه که حالی در و کرد ای خنده

 ...خیابونِ رفتِ...رفتِ مغازه این از شه می ماهی یه یک...داری کار اون با...آها-

 :نوشتم دستم کف...بود دور گفت می که خیابونی

 داری؟ کاغذ-

 :درآورد رو فاکتوری کشوش تو از حوصله و صبر با

 ...بنویس همین پشت بیا-

 کجاست؟ برا دورو این طالفروشی-

 مغازه از سریع تشکر بدون...نبود ای چاره ولی نبود نزدیک زیاد که داد آدرسی یک...دارم عجله فهمید که این مثلِ

  برم خوام می کجا بنویسم اومدم می که این محض به ایستاد می یکی و دادم می تکون دست هرچی...بیرون رفتم اش
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 ...رفت می و گرفت می و گاز

 ....آدرس این به برو خدا ترو...دارم عجله آقا...نوشتم کاغذ روی و شدم سوار ایستاد کنارم که زردرنگی ماشین

 ...شدم آروم ترحم حس این از بار اولین برای...افتاد راه چون سوخت دلش که این مثلِ...انداخت من به نگاهی

 جلوی دقیقه شیش و نه ساعت...موندم نمی جا هاش عقربه از ثانیه یک حتی و بودم دوخته ساعت به و چشمم

 ...واسته لحظه چند گفتم بهش...داشت نگه طالفروشی

 :گفت که نوشتم و شرایطم...بود پسرجوونی یک... رفتم سمتش به...کشید می پایین و اش کرکره داشت دار مغازه

 ...باشه خودش باید...ازت بخرم تونم نمی من...رفت االن اوستام-

 رفت؟ کجا-

 تا تنیس من کار گفتی می اول از خوب بکنن لعنتت ای...کرد اشاره افتاد می راه داشت تازه که ماشینی به دستش با

 ...االن

 ...زدم مفهومم بی فریادهای از و دادم تکون و دستم پشت از و دویدم ماشین سمت به

 هب که دادم نشون و کاغذ و رفتم اش راننده سمت به...ایستاد ماشین باالخره تا دویدم خیابون وسط رو متری ده یک

 ...طالفروش دست دادم و کاغذ و نشستم و کردم باز و عقب در سریع...کرد اشاره عقبش صندلی

 : کرد مکث آخرم ی جمله رو نفسام از...انداخت کاغذ به نگاهی فروش طال

 ...دارم عجله-

 ...کنین روشن کنین لطف هم و ماشین چراغ...ببینم رو حلقه بده-

 ...دستش دادم رو حلقه منم و کرد روشن و چراغ راننده

 :گفت بعد دقیقه چند حدود...بازرسی به کرد شروع

 ...کنم بررسیش درست باید مغازه بیا فردا باشه...نیست ناب طالی-

 :کردم اشاره آخر ای جمله به

 ...دارم عجله-

 ...خورد می و ذهنم موریانه یک مثل داشت عزیز فکر

 ...شد پیاده ماشین از و بزنه دور گفت راننده به...سوخت حالم به دلش بازم...کرد بهم نگاهی
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 ...بده باال رو کرکره خودش خورد نمی کالسش به و بود رفته شاگردش

 ...بکنم کاری هر بودم حاضر عزیز خاطر به...کردم باز میل و جون با...داد بهم و کلید

 ... رفت پیشخون پشت و کرد روشن رو ها چراغ و کردم باز و اش مغازه در

 :داد تکون سری...شد بررسی مشغول و آورد در و اش عدسی

 ...ببینم بده و فاکتورت-

 :نوشتم و جلو بردم بود داده بهم بقال که فاکتوری

 ...داره احتیاج پولش به مادرم...خدا رو تو...دارم عجله االن....نیست همراهم االن ولی دارم فاکتور خدا به-

 :داد فشار هم روی و هاش لب

 ...بذاری شناسایی مدرک یک باید-

 و درآودرم و ام شناسایی کارت جیبم از و شدم خیال بی که باشم دزد خوره می من الل ی قیافه به بگم خواستم

 ...جلوش گذاشتم

 ....انداخت بهش نگاهی و برداشت و کارت

 :نوشتم کاغذ رو

 ...کنین عجله خدا رو تو-

 :گذاشت سفیدش و ظریف ی وزنه رو و کرد باال پایین رو حلقه کمی

 ...ارزه نمی هشتصد هفتصد و یک از بیشتر-

 :نداشت امکان این

 ...شده برابر دو کم کم موقع اون از طال قیمت...خریدم ای خرده و یک پیش دوسال و این من-

 :انداخت بهم نگاهی

 ...گذاشته کاله و سرت حتما خب-

 :کردم می سنگینی گلوم توی بغض

 ...دارم نیاز امشب تومن 0 حداقل من...خدا رو تو-

 :نوشتم دوباره و کردم مکث
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 ...این از غیر به هیچی...نامزدمه ی حلقه اینم-

 :کرد بلند هام نوشته روی از و سرش

 اگه...و اش حوصله نه دارم و وقتش نه... نیم و نه شه می داره ساعت...ندارم کاری کارا این به من...پسرجون ببین-

 ...برسیم زندگیمون به بریم ما بذار نیستی فروشنده

 ...کنه نمی نگاه دیدم که بنویسم اومدم دوباره

 :گفت که زدم زل بهش

 قبول؟...آخرش هشتصد و یک-

 ...دادم تکون و سرم...درک به یعنی...دادم تکون و سرم...قبول یعنی...دادم تکون و سرم

 بکنم؟ تونستم می کار بگیرم؟چی ام کوله و کج خط دست روی زور به و هاش چشم بکنم؟ تونستم می کار چی

 ... کاش ای...کنم التماسش تونستم می کاش ای ولی....کار هیچ

*** 

 "مهشید"

 که یمارمب مورد در دکتر از فقط که گفتم پذیرش به رو بود تر خلوت همیشه از بیمارستان کلینیک شب شیفت بخاطر

 دورو اجازه بهم بود دستم توی هنوزم که بستری بیمار پذیرش فرم دیدن با هم اونا و دارم سوال تا چند شده یستری

 نداشت پذیرش فرم با کاری که وگرنه بود مهم صندوق فیش فقط پرستار خانم برای...  دادن

 شدم وارد دکتر اجازه با و زدم در به ضربه چند ورود اجازه برای

 نبود هم پیر اما بود تر میانسال این نبود راهرو توی دکتر همون

 بفرمایید دخترم سالم -

 بردن یو سی سی به تازه که بیماری...  هستم صولتی خانم همراه من -

 :گفت و کرد جا به جا چشمش روی رو عینکش

 کردید بستریشون باالخره پس...  آهان -

...  ننکرد بستری رو میالد مادر صندوق فیش بخاطر میدونست باید هم دکتر این حتی...  بودا بری آبرو پرستار عجب

 : زدم پوزخندی

 چطوره؟ وضعیتش...  شم جویا رو بیمارمون حال اومدم...  دادن رضایت پرستارتون خانم باالخره بله -
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 هستید؟ دخترشون-

 بگم؟ میدونستم رو پسرش و خودشو اسم فقط ازش که زنی با رو نسبتم این برای باید چطوری حاال

 هستم دخترشون جای -

 داد توضیح و شد کور نطقش

 همین...  کردن سکته ایشون -

 کترد یه وقتی میفهمم تازه...  بیاد؟ چشم به سکته که بمیره باید حتما...  کمه؟ آقا این نظر از کردن سکته...  همین؟

...  کنه اکتفا بیروح و سرد متاسفم یه گفتن به میتونه راحت انقدر چطور میده اش خانواده به رو بیمارش مرگ خبر

 گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 چطوره؟ حالشون االن -

  ... خداست دست اش بقیه میکنن مراقبت ایشون از خوبی به دارن ما بیمارستانی کادر...  مراقبتن تحت -

 : زدم پوزخند

 افتادن؟ بیمار از مراقبت فکر به و رسید بیمارستانوتن کادر دست به صندوق فیش باالخزه پس جالب چه اوه-

  نترسیدم هم اصال همش تو اخمای از

 بیمار کنه وتف سکته اثر بر ممکنه هست بیمار یه...  کنم کنترلش کامال بتونم من که نیست چیزی سکته خانم ببینید-

 موند ریبست روز پنج فقط پنجمش سکته برای که داشتم بیمار من...  کنه رد رو سکته بیشماری تعداد ممکنه ای دیگه

 در به سالم جون هم اول سکته همون از کمش سن وجود با که داشتم هم بیماری و برگشت خانواده آغوش به بعدش و

 ایم وسیله ما بخواید خدا از رو بیمارتون سالمت باید فقط شما مواقع اینجور...  نبرد

 میگفتم کاش...  نگفتم اما...  گرفتید؟ خدا معجزه ازای در رو ملیون دو اون پس بگم میخواست دلم

 و رفتم اصلی سالن سمت به رفتم بیرون خالی و خشک خدافظی یه از بعد و شدم بلند... نکردم هم تشکر یه حتی

 داص سمت به کنجکاو بود برداشته رو بیمارستان کل دختر یه فریادهای صدای شدم منتظر و زدم رو آسانسور دکمه

 شدم خیره

 :میکرد التماس و بود گرفته رو دکتری روپوش زاری با که بود ساله بیست نوزده دختر یه

 براش کن کاری یه ات بچه جون مادرت خطرناکه؟جون نگفتی خودت مگه دکتر آقای خدا تورو-

 کردم جمع رو اخمهام و شدم متنفر میزد داد پناه بی دختر یه سر که دکتری از...  زد داد سرش کالفه دکتر

  اتاق نم به بیمارستان نریزی صندوق حساب به پول و نگیری پذیرش تا نیستم ای کاره من...  خانم صدم بار برای این-
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 کنم عمل رو خواهرت تا نمیده عمل

 دادم گوش بدبخت دختر آور زجر های التماس به همچنان آسانسور در شدن باز صدای به توجه بی

 کنم؟ چکار حاال خب-

 کن جور پول برو-

 کی؟ از-

 عمویی؟ دایی؟ ای؟ خاله...نداری؟ رو کس هیچ تو یعنی میدونم چه من-

 بیارم؟ کجا از عمو و خاله پرورشگاهی بابای و ننه با-

 من مثل هم دختر این مادر و پدر...  بودم من عموش و دایی و خاله...  بود من فامیل دختر این...  گرفت آتیش تنم

 بودم شده من که بودن شده بزرگ نمکی و نون همون با بودن پرورشگاهی

 اریمددک بخش االن اومدی شب بدبختی اما کنن کمکت مددکاری برو میگفتم بودی اومده روز اگه نمیدونم دیگه من-

 هم چهب این نحیف تن میترکه آپاندیسش نکنی عملش دیگه ساعت دو یکی تا نداره وقت صبح تا هم خواهرت تعطیله

 ...ممکنه و نداره رو طاقتش

 اما کنم کمک بهش و کنم معرفی رو کارش و کس و دایی و خاله تا رفتم دختر سمت به ندونستم جایز موندن بیشتر

 دنبای...  دوییدم سرش پشت دویید بیمارستان در طرف به داشت که سرعتی نهایت با و نموند اون از بیشتر دختر

 بره بیرون در این از امید نا فامیلم میذاشتم

 سرش بر عصبی ، راننده...  پروند جا از رو هردومون کشداری بوق صدای داد ادامه دویدنش به و رفت بیرون در از

...  ودب خودش بدبختی پی کس هر...  نکرد جلب رو کسی توجه اما برداشت رو خیابون کل فریادش صدای کشید فریاد

 داشتن؟ جوون دختر یه های بدبختی به چکار

 نگرفتم زیرت تا رو پیاده تو برو میدی گاز داری خیابون وسط که شیشی دویست کردی فکر روانی هوی-

 زدم صداش و رفتم سمتش به شه رد تا کشید کنار

 خانم؟ دختر...  خانم آهای -

 رفت و شد سوار بشنوه نذاشت شیشی و دویست ماشین مالیم بوق صدای نشنید

 بود شده دیر... برداشتم دوییدن از دست

*** 

 "میالد"
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 رمزی صندوق در کردن باز مشغول هم خودش و دستم داد رو برگه بالبخندی و کرد بلند برگه روی از و سرش باالخره

 ...شد اش

 ...شد تنگتر ابروهام ی گره...شد ثابت خرید مبلغ روی نگاهم و انداختم خط بد فاکتور به نگاهی

 :نوشتم کاغذ رو

 ...ششصد و یک نوشتی شما که نبود؟اینجا هشتصد و یک مگه ما قرار-

 :کرد جمع و لبخندش...کردم نگاهش منتظر و

 ازت اگه..زد حرف باهات شه نمی که هم حسابی و درست...نداری هم خرید ی برگه...اومدی وقت دیر پسرجون بابا ای-

 ...خودته میل بازم حاال...نیست باز طالفروشی هیچ شب موقع این دونم می که این خاطر به خرم می

 رو...تمنداش و وقتش تونستم می هم اگر...کنم جمع پول چهارصدتومن تونستم نمی..تونستم نمی...کرد نگاهم منتظر و

 :شدم خم کاغذ

 نمی شا بستری نکنم جور االن اگر...پوله تومن دو به نیاز مادرم بستری برای...گفتم شما به من...محترم آقای ببینین-

 یارمم حتما فردا خدمتتون که گفتم هم خرید ی برگه برای...دارم نیاز پول این به کنین باور....بده خیلی حالش...کنن

 ...گرفتین که هم و ام ملی کارت...براتون

 :کرد نگاه من به و کشید پوفی عصبانی

 ...فکسنی ی حلقه این برای زیاده خیلی هم ششصد و یک تازه...ارزه نمی...نه-

 ...کرد له اش لجبازی یا غرور پای زیر و ام سلیقه و ذوق ی همه راحت چه...فکسنی گفت می راحت چه

 : نوشتم کاغذ رو...کرد می بد و حالم اش مغازه گرم هوای...فشردم هم روی و هام دندون

 ...احتیاج پول این به من که گفتم من-

 : نلرزید من از کمتر ویترین ی شیشه...کوبید میز روی رو حلقه عصبانیت با...نکرد نگاه دیگه

 ...اومدی خوش آقا-

 : گذاشت کنارش هم و ام ملی کارت

 ...دارم عجله...دارم کار امشب من اصال من برادرِ-

 ...بودم راضی هم ششصد و یک به...نداشتم ای چاره...دادم هلش طرفش به و ملی کارت و حلقه رو گذاشتم و دستم

 : زد پوزخندی
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 ...کنم تعطیل رو مغازه خوام می االنم...تم شرمنده...کنم خرید تونم نمی خرید فاکتور بدون من...من عزیز نه-

 :کشید پوفی دید و نگاهم وقتی...کردم نگاهش منتظر...کردم نگاهش مستاصل...زد قفل صندوقش گاو به

 بدون تونم می هم نه و وقتش نه...دارم چونه و چک خوندن ی حوصله نه...خرم نمی...ها افتادیم گیری عجب.... بابا ای-

 ....کاغذ

 :آورد پایین و دستم...گرفتم هاش چشم جلوی و ام ملی کارت حرفش وسط

 هستین؟ جا همین شما....ببندم؟ و در...شده دیرم من-

 :کرد روونه بیرون به و من شنیدم می و لبش زیر غرغر که حالی در و گذاشت پشتم و دستش

 هشتصد و یک نیست هم ششصد و یک که ای حلقه خواد می اونوقت حسابی درست زبون نه داره فاکتور نه...بابا ای-

 ...بفروشه

 ....رفت و زد و قفل...کشید رو کرکره و کرد خارج مغازه از و من

 ...چرخوندم هام انگشت بین رو حلقه...نشستم بغلی مغازه سکوی رو جا همون

 نگاهی ساعتم به...باشه تونه می من خوشبختی آغاز حلقه این کردم می فکر که داشتم باطلی خیال چه

 ...بود ده نزدیک...انداختم

 ...کردم می تلف و وقت نباید

 و پول کل بفروشم مهشید به و غرورم اگه دونم می...نخریدن اما....عزیز بفروشم خواستم بود عزیز برام که و ام حلقه

 ...دونم می...عزیز ده می

 نکرد جور عرضه که نبودی مرد انقدر بگه بهم نیست مهم... نکنه حساب روم اگر نیست مهم دیگه...عزیز نیست مهم

 ...تو فقط....عزیز بمونی زنده تو که اینه فقط مهم نداشتی رو ناقابل ملیون دو

*** 

 "مهشید"

 ستدوی اون تصویر هم لحظه یه حتی...  شاید میرسیدم زودتر یکم اگه که آی...  باال طبقه برگشتم تر دراز پا از دست

 گوشم توی هنوز راکش آهنگ کننده کر صدای...  نمیرفت چشمام ازجلو کرد سوار رو معصوم دختره اون که شش و

 میزد زنگ

 من از زودتر شدم وارد سرش پشت و کشیدم کنار رو خودم شد وارد من از زودتر مهاجر دکتر و شد باز آسانسور در

  کنجکاو و گرفتم دلشوره اون اضطرس از میبارید روش و سر از اضطرس گرفت ضرب پاهاش با و زد رو 5 دکمه
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 : پرسیدم

 دکتر؟ شده چیزی -

 :پرسید و برگشتم سمتم به متعجب اونطور که بود شده من حضور متوجه تازه انگار

 میکنید؟ چکار اینجا شما -

 باشم؟ کجا پس -

 پرستار همون زد رو در و دویید یو سی سی در سمت به سریع بده رو من جواب تا نایستاد دکتر شد باز آسانسور در

 کرد باز رو در نچسب

 دکتر؟ آقای کجایید -

 رسید من به پرستار نگاه تازه و داخل داد هل رو خودش دکتر

 پس؟ بودید کجا شما -

 :پرسیدم جواب بجای که نبود عادی انقدر...  نبود عادی شرایط این...  ترسیدم

 شده؟ چیزی -

 کجاست؟ پسرش...  نیست خوب حالش -

 :گفتم نگرانی با باشه میتونه کی شخص سوم ضمیر این منظور میدونستم...  کی بپرسم نبود الزم

 بده؟ خیلی حالش...  دیگه پول دنبال رفته -

 دنبالش اومد پوش سفید پرستارهای از یکی

 االن؟ کنم چکار باید...  کنید آماده رو شوک میگه دکتر...  گلشن خانم -

 رفت همراهش کنان غرغر

 ببینم بیا...  دانشجوها شما دست از وای -

 صندلیم روی و برگشتم نبود معلوم چیزی کردم نگاه سمت اون به در مات شیشه از بست سرش پشت رو در و رفت

 کارچ حاال خدایا وای...  نیستن هم جوابگو میگیره پول همه این بیمارستانیه؟ چه دیگه این چی که یعنی...  نشستم

 تنش از جون مادرش خوردن هم به حال یه برای که میالدی...  میمیره میالد...  بیاد؟ میالد مادر سر بالیی اگر کنم؟

 بده نجاتش خودت...  کن کمکش خودت خدایا وای...  بشه کم مادرش سر از مو تار یه نکرده خدایی اگر میره

 شدم بلند جا از سریع برید رو افکارم رشته دکتر خروج و در شدن باز
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 دکتر؟ چطوره حالشون -

 کرد نگاهم خیره و ایستاد اینبار

 هستید؟ بیمار چکاره گفتین -

 هستم پسرشون همکار -

 کجاست؟ پسرشون خود...  اینطور که-

 کنه جور پول رفته -

 رفت هم توی اخمهاش

 ندادید رو بیمارستان پول هنوز مگه -

 بدم خبر رفت یادم... ندارن خبر هنوز ایشون... دادم من چرا -

 کنن امضا رو دفن و کفن اجازه های برگه باید...  کنید خبرشون پس-

 به میخواست اگه وگرنه نبود میالد که شکر رو خدا...  اومد فرود سرم پشت صندلی روی و شد شل پاهام...  رفتم وا

 نمیاره دووم اون...  بگم؟ بهش چطور کنم؟ چکار رو میالد خدایا وای... بده رو مادرش مرگ خبر اینجوری هم اون

*** 

 "میالد"

 ...رفتم می پیاده باید...بگیرم تاکسی تا بود نمونده جیبم ته پولی دیگه

 شد؟ می ظاهر لعنتی بیمارستان اون کی...بود رو به رو به نگاهم فقط...کردم نمی فکر هیچی به

 چی همه دیگه ی لحظه چند تا کردم می احساس...پوچ پوچ...بود خالی ذهنم...مزاحمن بودن فهمیده مزاحمم افکار

 ...خواستم پول ازش وقتی...کردم دراز دست مهشید جلوی وقتی...شه می تموم میالد...شه می تموم

 سمتش به و نگرفتم ازش و نگاهم...امون محله قدیمی بیمارستان...بود خودش...کردم خیابون سمت اون به نگاهی

 ...رفتم

 :شد بلند بوق طوالنی صدای از بعد کلفتی فریاد صدای

 ...شی له بود نزدیک...غول نره ی مرتیکه کری مگه-

 و پرستار صدای نه و طالفروش صدای نه...رو هیچی بشنوم خواستم نمی دیگه...بودم شده هم کر دیگه...بودم کر آره

  له پول تومن دو بار زیر ولی شدم می له ماشینت چرخ چهار زیر کاش ای...شدم می له کاش ای...دیگه صدای هیچ نه
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 ...کاش ای...شدم نمی

 :شد بلند دیگه بار مرد صدای

 ...مومن مرد بده شفات خدا-

 می...ده نمی ولی...بده شفام خدا کاش ای آره.....نبود مهم دیگه کرد درک و من حال شایدم یا بود عصبانی

 ..جاس همین من دونی؟مشکل

 شبرا تا منتظره ها پنجره این از یکی کدوم پشت من عزیز...چرخید بیمارستان های پنجره دونه به دونه بین نگاهم

 بیارم؟ پول

 :خورد سر چشمم ی گوشه از ای دیگه اشک قطره

 ...نتونستم...عزیز ببخش-

 ...شد می بسته و باز هی روم جلو بیمارستان ای شیشه در

 کرده هنگ...کرد نمی کار دیگه مغزم...  بودم خسته... شدم بیمارستان وارد و کردم خم جلو سمت به و ام باالتنه

 قرمز خط امتداد در کشیدم می خودم دنبال و پاهام که حالی در و گرفتم بهش و دستم و رفتم دیوار سمت به...بودم

 ...کردم حرکت رسید می قلب بخش به که

 و دستم...گذشت راحتی همین به عالم های راهی دو ی همه از شد می کاش ای...رسیدم پله راه و آسانسور راهی دو به

 سوار موقع هر که بست نقش هام چشم جلوی عزیز ی چهره...نداشت نا پاهام بردم آسانسور ی دکمه سمت به

 باز آسانسور در...فرست می صلوات آخر تا اول از شد می سوار اگر هم آخر دست و زد می نق کلی شد می آسانسور

 ...شد

 شی؟ نمی سوار آقا-

 ...تکذیب نه کردم تائید نه...کردم نگاه بود دستش دارو نایلون کیسه چندتا که مردی به

 شی؟ نمی سوار شماام با آقا-

 :کردم نگاه بهش طلبکار نگاه و افتاده های شونه با

 ...روانیه مرتیکه-

 ...رفتم پله راه سمت به...شد بسته آسانسور های در....زد رو دکمه و

*** 

 "مهشید"
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 ونا صاحب به اخم با و کردم بلند سر ریخت بهم رو تمرکزم بیمارستان کف های سرامیک روی کفشی کشیدن صدای

 شال و آش کامال عبارتی به...  بود شده اینجوری چرا پس...  بود میالد اینکه من خدای وای...  کردم نگاه خاکی کفشای

 پیشونیش روی ریخته بهم و ژولیده مرتبش همیشه موهای و بود شده خاکی اش کشیده اتو و تمیز همیشه لباس... 

 هک حالی اون با...  نبود بعید افتاده؟ یعنی...  بود پوشونده رو پیشونیش روی خراش از کوتاهی قسمت و بود ریخته

 ! ایستاده پاهاش رو جوری چه که اینه از تعجبم برداره نمیتونست هم قدم یه حتی که داشت میالد

 که..هنش داغونتر این از که میگفتم بهش خبری چنین باید چطور...  بود داغون خودش پسر این...  لرزید تنم ناخوداگاه

 ...نشکنه

 باهاش کنم نگاه چشماش تو تونستم نمی دادم رو سالمش جواب سر حرکت با هم من و کرد سالم بهم سر حرکت با

 شدی مادر بی بودی سپردی من به رو مادرت وقتی بگم و بزنم حرف

 هیچ بوداما نوشته از پر چروک و گلی کاغذ... شد نوشتن مشغول عمیقی اخم با و درآورد جیبش از رنگی سبز کاغذ

 ..بدم خبر بهش چطور اینکه به فکرم و بود جلو به نگاهم...  نکرد جلب ام توجه کدوم

 کنه جلب رو توجهم که میداد تاب صورتم جلوی رو کاغذ...  کردم نگاه بهش میخورد تاب جلوم رنگ سبز کاغذ

 گاهن صورتش به... نوشته به نه اما شد جلب توجهم... کنه ترجمه بعد و بگه اول اشاره با نداشت حوصله حتی دیگه....

 بزنه حرف اون اینکه از قبل میزدم حرف باید نکردم نگاه من باز و گرفت جلوم رو کاغذ باز کردم

 ... راستش سخایی جناب -

 ..دادن بد خبر سخته چقدر خدایا وای...  خورد گره هم توی بیشتر ابروهاش... کرد تغییر نگاهش رنگ

 کنن شروع رو شون ویژه های مراقبت تا کردم پرداخت رو هزینه و ندونستم جایز و تعارف کردید دیر که شما -

 یگهد بگم که... اما بگم که میموند منتظر کاش...داد استراحت اش پیشونی های عضله به کمی.... کشید راحتی نفس

 بیمارستان سردخونه به سفید مالفه یه زیر رو مادرت اومدنت از قبل دقیقه چند که نیست ویژه مراقبت از خبری

 کردن منتقل

 کرد ترک رو ما هردوی حواس بود گرفته دستش رو فلزی پرونده که پرستار صدای

 باشه آخرتون غم...  آقا میگم تسلیت...  آوردن؟ تشریف هم پسرشون باالخره...  ا -

 کردی خراب...  پرستار خانم زدی گند...  کردم نگاه میالد دراومده حدقه از چشمای به چشمی زیر

 :داد ادامه من به رو پرستار

 ....کنن امضا بدم رو مربوطه های برگه تا بیاریید تشریف شد بهتر که حالشون -

  از و شنگاه میالد...میکردم نگاه نداشت ما برای بدبیاری بجز حال به تا شب اول از که پرستاری رفتن مسیر به...  رفت
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 تکذیب؟ یا گشت می تصدیق دنبال...شد خیره بهم و گرفت پرستار زن

 کرد جلب رو توجهم چیزی برخورد صدای که نداشتم و قرارش بی نگاه دیدن تاب...انداختم زیر به و سرم

 دوباره از مانع تا دویدم سمتش به پیشونیش روی خون دیدن با و کردم نگاه بود ایستاده دیوار کنار که میالد به

 بشم دیوار به سرش کوبیدن

 دادم اش فاصله دیوار از و کردم حلقه دوربازوش رو دستم

 سخایی آقای کاریه چه این -

 تحمل دیگه پاهاش انگار ، خورد سر زمین روی کم کم... نشد بلند ازش صدایی هم باز ولی شد خیس اشک از صورتش

 دلم...  نشستم روش روبه و کردم باز بازوش دور از رو دستم و نشستم زمین روی همراهش.. نداشتن و وزنش

 داشتمن دوست...  ببینم نمیخواستم...  بود بیصدا هم اش گریه حتی...  ببینم نمیخواست دلم...  بدم گوش نمیخواست

 ببینم رو شکستنش

 مرد بدم ارشع نمیخواستم... نکن گریه بگم نمیخواستم...  بدم دلداریش چطور نمیدونستم...  بگم باید چی نمیدونستم

 ریهگ تا میدونستم...  نمیشه درست چیزی میدونستم...  میشه درست چی همه بگم نمیخواستم... کنه نمی گریه که

 کردم زمزمه لب زیر فقط غم این آتیش رو باشه آبی میتونه حرفی چه نمیدونستم...  نمیشه سبک نکنه

 سخایی جناب -

 برای خودم حال یاد به...  کرد خیس رو ام سرشونه اشکهاش ثانیه چند عرض در و نشست ام شونه روی سرش یکباره

 :کردم زمزمه آروم بابا مراسم

 کن گریه...  میکنه ارومت اما نیست دوا میدونم...  کن گریه -

 ات بود اجازه منتظر فقط انگار.. بود بیصدا میالد که کردم آرزو عمرم توی بار اولین برای... گرفت اوج هقش هق صدای

 کنه باور رو وارده مصیبت و کنار بذاره رو خجالتش تا بلندشه صداش

 یالدم فقط که بود این مهم...  دم می دلداری کارمندم به و نشستم بیمارستان زمین رو است دقیقه چند نبود مهم برام

 ... نذارم تنها شرایطش بدترین تو رو عشقم که بود این مهم... کنم آروم رو

 بود خشکیده اشکش چشمه...  شد قطع هم نامفهوم صداهای همون و شد بیصدا همیشه مثل بیصداش حنجره کم کم

 بود رفته حال از... کردم بلند رو سرش و اش جونه زیر گذاشتم و دستم...

***** 

 "میالد"

  انزم کمی...رسید بود وصل بهم که سرمی به و چرخید رنگ سبز های پرده بین نگاهم...کردم باز و ام خسته های پلک
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 ...اومده عزیز سر به چه بیارم یاد به که...اومده سرم به چه بیارم یاد به تا...کجاام بیارم یاد به تا خواست می

 ای..بودم هم کور...بودم هم کر بودنم الل بر عالوه کاش ای...ببینم خواستم نمی...شدم پشیمون هام چشم کردن باز از

 ...گذاشت تنها و من هم عزیز فهمیدم نمی ولی مردم می کاش

 که هایی غیبت به...پخته چی ببینم که این به...بس و بود خوش عزیزم به زندگی تو دلم...نداشتم رو یتیمی تحمل تاب

 کم برام و دادن دست از غم تا خندید شکست وقت هر که خندونش روی به...کرد می هم باز کردی می هرکارش

 ور بذاره مرهم که نیست هم عزیزی هیچ و بلعه می و روحم ذره ذره داره شدنم یتیم غم ببینه تا بود کجا عزیز...کنه

 ...ام تنهایی سرطان ی قده

 ...زندگی برای داشت وقت هنوز...نبود پیر عزیز...بود زود خیلی...بود زود

 نمی تومن یه تومنی عزیز بی دنیا...شد سخت برام کشیدن نفس...قلبم ی اندازه به نه اما...سوخت می هام چشم

 رفتی نکنه عزیز...خرید و غرورم عزیز....خرید عزیز اما...نخرید...خرم نمی بیشتر ششصد و یک گفت می آشغال...ارزه

 هان؟ نشم آبرو بی من تا

 نهشو جای به که...کردم هق هق مهشید جلوی رفتی که حاال...شکستم که رفتی که حاال...شد بدتر که رفتی که حاال

 واسه زندگی تو بدون... بمیرم منم میخواستم...دیوار به کوبیدم...اش شونه رو گذاشتم و سرم ظریفت و خمیده های

 بود چیم

 ارپرست اسم که زنی به فشرده برهم های دندون با و اومدم بیرون فاجعه عمق از شد می کشیده کنار که پرده صدای با

 ...دوختم چشم کشید می یدک تنها و

 بهترین؟ شکر خدارو...اومدین بهوش که این مثلِ خب-

 هک بدبختی رنگ به....بکارم بادمجون یک چشمم پای تونستم می کاش ای...شدن مشت جونم بی بدن طرف دو دستام

 فسن حرم هنوز شاید...بود نرفته عزیز االن شاید کرد می بستری تسویه از قبل عوضی این اگه...کرد ام زندگی بر وارد

 ...شاید...بود هوا تو پاکش های

 : انداخت اش فلزی ی پرونده به نگاهی

 نگه ور جنازه تونیم نمی ما...بدیم انجام و مادرتون پیکر انتقال کارهای تا کنید امضا رو جا این باید شما...سخایی آقای-

 .... بهشت به منتقل زودتر باید داریم

 نای پس بود جنازه من عزیز من؟دِاگه عزیز جنازه؟به گفت می کی به روانی ی زنیکه این...بده ادامه و حرفش نذاشتم

 بود؟ چی

  با هم و اشاره با هم کرد کثیفتر و کثیفم لباس و جهید بیرون رگم از که خونی به توجه بی و کندم دستم از و سرم
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 : گفتم نامفهومم و گنگ صدای

 که نشد؟دارویی وصل بهش که کردی؟دستگاهی چیش خرج و میلیون دو اون...خوای می هم امضا ازم حاال کشتیش-

 ...کنم می قبرستون اینجارو قبرستون؟ ببری خوای می و من زهرا؟عزیزِ بهشت نرسید؟ دهنش به

 روندهپ کردم پرت ای دیگه سمت به و گرفتم ازش رو پرونده... بود شد خیره دستام حرکت به باز نیمه دهانی با پرستار

 ونا افتادن صدای افتاد زمین روی و خورد میکرد جدا لعنتی بیمارستان اون تختهای بقیه از رو من تخت که ای پرده با

 رسید گوش به من اعتراض صدای از بیشتر فلزی پرونده

 ...کشتیش تو ولی.. کنه ترجمه برات بگی تونستی می بود زنده االن عزیز اگه-

  بود شده خیره عوضی پرستار اون و من به و بود کرده اخم اومد سرش پشت از مهشید صدای

 اینجا؟ خبره چه-

 : داد ادامه هام دست ولی کرد قفل زبونم هم باز...برگشت سمتش به دومون هر سر مهشید محکم صدای با

 ازم رو مامانم نمیذارم...  نمیکنم امضا رو مامانم خاک حکم من...خواد می امضا حاال کشته و خبره؟عزیزم چه-

 نمیذارم...بگیرید

 : گفت سریع پرستار و دوخت پرستار به و نگاهش کالفه سر آخر ولی شد خیره دستام حرکت به مهشید

 رو مرده نیست خوب کنیم منتقل زهرا بهشت به رو مرحوم اون جسد زودتر تا کنه امضاش بده و این بیا..عزیز بیا-

 بمونه زمین

 ...همین بره زن اون خواد می دلش اومد می نظر به شده توجیه بیاد نظر به که این از بیشتر...داد تکون سری مهشید

 پرستار که رو ای برگه...کشید جلوم رو غذا فلزی میز...اومد تخت کنار و کرد فوت دار صدا و نفسش زن رفتن از بعد

 ...داد قرار کنارش هم رو خودکاری و روش گذاشت و بهش بود داده

 جلوم سفیدی کاغذ که بزنم حرف اشاره با اومدم...کردم نمی پر و این من...انداختم فرم به سرسری نگاه یک

 : نوشتم و شدم خم معطلی بی...گذاشت

 مادرم االن نبود پول خاطر به اگر...بیمارستان این از دارم اعتراض من...ایناان مادرم قاتل...ظهوری خانم کنم نمی امضا-

 ...بود زنده

 :ایستاد روم به رو سینه به دست...گرفت برگه از و نگاهش مهشید
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 ی آواره که این غیر شما و من اعتراض...نیست ها لجبازی این وقت االن دونید می بهتر خودتون سخایی جناب-

 کش بمونه خاک از جدا زیاد مرحومه پیکر مرگ از بعد نیست خوب ضمن در... رسه نمی دیگه جای به کنه دادگاهمون

 میشه روحش عذاب و خودتون مادر شدن تشییع دیرتر باعث فقط قضیه این دادن

 : کرد نچی دید که و گنگم نگاه...و من اون یا فهمیدم نمی و اون من...مهشید گفت می چی

 هست کسی عمویی...ای خاله...آشنایی اگه...باشه مساعد زیاد اداری کارهای برای حالتون نکنم فکر سخایی جناب-

 ...بکنن رو اداری کارای بیان بگین بگیرین تماس باهاش

 چی مهشید..کردم نگاه مهشید به مستاصل... شد سرازیر بود جامونده چشمم در مامان مرگ خبر موقع از اشکی قطره

 هیچ بدون...تنهایی...عزیز توسط من کشیدن دندون به عمر یک از...کسی بی از غریبی از تنهایی از فهمید می

 تنها عموم به بود بهتر...نداشتم مساعدی حال...مهشید گفت می راست.... درآوردم جیبم تو از و گوشیم... انسانی

 برای اینکه و میخوند برادرش قاتل رو من اینکه آخرش حرفهای یادآوری با...دادم می خبر بود مونده برامون که کسی

 شدن طرد دیگه بار یه فوقش... باد بادا هرچه...مهشید دست دادم رو گوشی و کردم قرار بر و تماس کرد طردم همیشه

 بود

*** 

 "مهشید"

 شماره به...  نداشت دادن جواب خیال کسی انگار...  شد قطع و خورد بق تا چند گذاشتم گوشم کنار و گرفتم گوشی

 کردم گیری شماره مجدد...  بود شده سیو رضا عموم کردم نگاه

  رسید گوش به خط سمت اون از متعجبی صدای که میشدم امید نا کم کم داشتم...  بوق سه...  بوق دو...  بوق یک

 میالد؟ خودتی ؟ الو -

 انقدر االن همین واسه...  نداشته خط صاحب از رو شنیدنی جذاب مکالمه یه انتظار...  نمیداد جواب چرا بگو پس

 مونده میالد صدای منتظر متعجب

 سالم -

 :پرسید تر متعجب صداش

 شما؟...  سالم -

 سخایی آقای همکار...  هستم ظهوری بنده -

 :گفت نگرانی با اینبار و شد رفع صداش توی زده موج ابهامات

 افتاده؟ میالد برای اتفاقی شده؟ چیزی -
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 آوردم درش نگرانی از سریع

 خوبه حالشون ایشون نه نه -

 و بود غشلو اینکه با اورژانس در پشت رفتم بیرون اتاق از آروم و انداختم نگاهی میکرد نگاه من به غصه با که میالد به

 کنم تازه رو داغش و بزنم حرف مادرش مرگ مورد در میالد خود جلوی که بود این از بهتر اما صدا و سر از پر

 شدن فوت دیشب مادرشون راستش -

 دو کوتس...  نبود واکنشی اما بدم ادامه واکنشش به نسبت و ببینم بد خبر یه شنیدن از رو واکنشش تا کردم سکوت

 همم...  سرد؟ آمرزش طلب یه همین؟...  کرد اکتفا خدابیامرزشون گفتن به فقط لحظه چند از بعد بود برقرار خط طرف

 وت میالد نمیخواست دلم...  میرسوندن میالد به رو خودشون تا میگفتم باید فقط زدم یخ چقدر سردش جواب از نبود

 :دادم ادامه پس بمونه تنها شرایط این

 خواستن من از نداشتن اینجا که هم رو کسی...  ندارن درستی حال و غمگینن خیلی موضوع این بابت سخایی آقای -

 بمونن تنها سخت شرایط این تو مبادا که کنم خبرتون و بگیرم تماس شما با تا

 :گرفتم آتیش توجهی بی همه این از من و راه اون به زد رو خودش

 برسونم رو خودم میکنم سعی تشییع مراسم برای بگید بهشون خانم چشم -

 این پس زا تنهایی نمیتونه و نداره خوبی حال میگفتم ؟ تنهاست میگفتم فهمید نمی نمیفهمید؟ تشییع مراسم واسه

 کمک یاب گفتم...  باش اش پشتوانه بیا گفتم من...  نذار؟ تنهاش میگفتم فهمید نمی ؟ بربیاد رنج و درد این و مراسم

 شیعتش مراسم برای فقط مهمون یه مثل بتونه اگر که گفت من به مستقیم اون اما گفتم مستقیم غیر...  باش حالش

 بتونه اگه تازه هه...  بتونه اگه...  میاد

 کردم قطع و آوردم هم رو صحبت ته و سر سرسری تشکر یه با بشم صحبت هم احمق مردک این با نمیخواستم دیگه

 راتا خوابالود صدای کردم گیری شماره و گرفتم دست رو خودم گوشی و انداختم مانتوم جیب توی رو میالد گوشی... 

 یکبار ساعت یک هر اداری ساعت از بعد دیشب از بود نگران عمو اصطالح به این از بیشتر اون...  رسید خط پشت از

 میپرسید رو میالد حال و میزد زنگ

 شد؟ چی مهشید الو -

 بود همکارش نگران یک درجه فامیل یه ا بیشتر اما بود معلوم صداش از میومد خوابش

 بشه تر سبک غمش حداقل بزنه هم حرفی نمیتونه طفلک...  نیست خوب اصال حالش...  اومده هوش به تازه هیچی -

 چقدر بود ندیده که زنی برای بزرگ مامان ببینی نبودی...  نگو که شدیم ناراحت انقدر شنیدیم که دیشب از طفلک -

 میکرد گریه
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 ... میگرفت اش گریه گاهیی هم کمدی های سریال برای که جایی تا بود رحم دل همیشه بزرگ مامان

 مراسم که میدی خبر هم ها همکار به میکنی تعطیل رو امروز شرکت میری االن... میگم چی ببین کن گوش تارا -

 داره گناه...  بیان تا میدی خبر هم خاله و مامان به...  بیاد داشت دوست هرکی که سخایی آقای مادر جنازه تشییع

 بذاریم تنهاش نباید نداره رو کسی دیگه طفلک

 بیاد؟ بگم هم بزرگ مامان به میخوای -

 تارا؟ شوخیه وقت االن -

 مه اونا به...  ختم مراسم برای میکنه درد سرشون قرآنشون انجمن دوستای و بزرگ مامان تو جون به نمیکنم شوخی -

 بشه شاد مرحوم روح بفرستن فاتحه یه بیان میگم

 کردم راضیش قسم و التماس و زور به...  زهرا بهشت کردن جور دنبال برم باید من تو با هماهنگیا دیگه پس باشه -

 شد کباب دلم تارا میریخت اشکی چه نمیدونی...  کنه امضا رو ترخیص و ترحیم برگه

 میسوزه براش خیلی دلم...  طفلکی -

 باشه داشته من میالد به کسی نداشتم دوست که حسی...  ترحم

 دارم کار کلی جون تارا برم باید دیگه من -

 کنم کمکی بتونم شاید بگو بهم کنی چکار میخوای دقیقا االن -

 ی؟پذیرای وسایل و شیرینی و حلوا دنبال بره بگی طاها به میتونی سردخونه و مزار کردن جور برای زهرا بهشت میرم -

 منزلشون؟ جلوی برای بنویسی ترحیم پالکارد پارچه تا چند میتونی راستی... 

 تنها دست نکنم فکر...  کار مقدمات کردن جور برای کمکت میام شد تموم رسانیم اطالع کار که من...  حتما آره -

 کنی ریست و راست رو چیز همه ساعت سه تو بتونی

 نمیتونستم هم واقعا

 تارا نمیتونستم تو کمک بدون... منتظرتم پس...  مرسی عزیزم باشه -

 طفلکیه اون بخاطر نمیکنم کمک تو بخاطر -

 ترحم میالد به تارا که نداشت اشکالی نزدم حرفی اما کشیدم هم توی رو اخمهام...  گفت رو جمله این بازم... طفلکی

...  نمونه تنها مادرش مراسم برای تا کنه کمکش میخواست...  بود تر نزدیک بهش یکش درجه اقوام از حداقل کنه

  من مثل درست

 "میالد"
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 ...اهلل اال اله ال بگو بلند-

 گرفته و دنیام عزیز عزیزترین تابوت زیر نداشتم خودم وزن کشیدن برای توانی که منی...پیچید گوشم آقایون صدای

 ..زیرش بودم گذاشته و دستم نمادین صورت به من عمال اما کاه پر مثل بود سبک...بودم

 ...داشت من از انتظاری کسی نه و کردم می وارد مشکی تابوت به فشاری من نه

 احلو دیس تا چند که صبوری خانم تا طاهری آقای از...بودن همکارام تنها و تنها بودیم خریده عزیز برای که قبری دور

 هشت هفت جمع یک و... ذاشت می قبر کنار رو بزرگی مشکی سفید گل دست و چید می قبر کنار تند تند رو خرما و

 استیخو می همیشه عزیز...خوندن می تند تند و بودن گرفته دست به یکدستی قرآن همگی که شیک زنای پیر از نفر

 نداشتی که زدی می دوستایی نبود از دم همیشه...باشی اخت باشی راحت باهاشون که کنن پر زنایی و برت دورو

 خدا تا راهت ی بدرقه رو تو تا اومدن شیک خانومای حاج از چندتا بینی می...داشت دوست چقدر خدا ببین عزیز...

 زیزع...نیست هیشکی فامیل از ولی عزیز....خدا سرش یک و پسرت سرش یک که بکنن راهی از بدرقه رو تو تا...بکنن

 خریدن کتاب و دانشگاه و درس ی بهونه به گه می...رضا عمو پسر...هست یادت که پیام از...اومده پیام فقط

 هک اومد نذاشت تنهام اون برعکس قاتل نگفت بهم باباش مثل... مرده یک...نیست عمو مثلِ اصال پیام عزیز...اومده

 زد هخون دیوار به کی و خرید کی دونم نمی که رو بزرگی پالکارت که این با...نیومدن هم ها همسایه عزیز... نباشم تنها

 همه که کردی چه عزیز با کردی چه...کنه لعنتت خدا رضا عمو ای...ری می داری غریب چه عزیز...نیومدن اما دیدن و

 ...خاک این زیر ره می همیشه برای داره غریب اینقدر هم االن و کردن طردش من بخاطر

 زمین روی تابوت...موند می خاطرم توی ابد تا که زنگی...خطر زنگ...زد می زنگ گوشم توی اهلل اال اله ال صدای

 قه هق صدای...چیه آبرو...کیه میالد...کیه مرد....نشستم عزیزم تابوت کنار زانو روی و شکست زانوهام...شد گذاشته

 و گذاشتم اش سینه رو و سرم که موقع همون مثل...زدم زار و گذاشتم عزیز سفیدپوش تن روی و سرم...شد بلند ام

 زندگی مرد تا کردی می جزم و عزمت و ریختی می اشک فقط مرد مثل که عزیز ها موقع همون...زدم زار بابا برای

 هدیگ بینی می..بریدم تونم نمی عزیز اما...نشکنم وقت یک من تا...نامرد هرچی به بزنی پا پشت تا...باشی خودت

 هک تنهاام و بدبخت و غریب انقدر...بودیم گورکن و پیام تو و من فقط االن نبود مهشید اگه...نمونده برام هیشکی

 ...سوزونن می دل خودم فامیالی از بیشتر مدیرم فامیالی

 من اما...کنه نمی گریه که مرد...بسه میالد گفت می هی و ام شونه به زد می گاهی از هر...کنه آرومم داشت سعی پیام

 ...کردم می خداحافظی کسم تنها با داشتم اون به توجه بی

 برنمی...نشم دور ازت فرسنگم یک دیگه که کردم داغ و دستم پشت عزیز...ذارم نمی تنهات دیگه...کردم غلط عزیز

 ی همه بری تو عزیز؟اگه شدا؟هان قضا نماز پاشو پسر بگی و ام سینه رو بزنی دستات با گردی عزیز؟برنمی گردی

 ...ها شه می قضا نمازام

 : کردم مکث ام هق هق میون
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 هک همونی...اتاقت به بودی زده و طالش ضریح عکس که همونی...رضا امام پیش...مهشد ببرمت خواستم می تازه عزیز-

 ....عزیز طلبت می آقا...پاشو عزیز...پشتمونه آقا میالدم نترس گفتی تنهاییمون اول شب

 مهشید کنار که ای شکسته های زن ریز ی گریه...طاهری آقای نچ نچ صدای...شد آمیخته هم توی دیگران صدای

 ..کرد می تعارف خرما که صبوری خانم ظریف صدای....بودن

 : نشست ام شونه روی پیام های دست برعکس ظریفی دست که کرد می پیدا شدت لحظه هر هقم هق

 کنید؟ حفظ و خودتون آرامش نیست بهتر...سخایی جناب -

 از تونم می مگه...زد می آرامش از دم که کرد حفظ و خودش و آرامش مهشید مگه...افتادم مهشید پدر مراسم یاد

 شم؟ جدا دنیا عزیز بهترین

 هشد تبدیل...شدم خیره مهشید مطمئن های چشم و کردم بلند و سرم...شد ایجاد ام وقفه بی های گریه پی در درنگی

 ...کرد نمی جدا مادرش دامن از و دستش که ای ساله شیش سرتق میالد به بودم

 باز و گذاشتم دهانم روی و دستم... گرفتم فاصله کوچم ی فرشته از...ایستادم پا سر زور به...کشیدم کنار و خودم

 ...لرزید هام شونه

 باور هم هنوز...شد می کشیده آتیش به وجودم گفت می که ای واژه هر با...میت تلقین خوندن به کرد شروع گورکن

 وسعت برابر در الل...شدم الل هم باز...یومد درنمی صدام اما ریخت می هام اشک... منه ِ عزیز برای مراسم این نداشتم

 ...مقابلم اندوه

 میزدم ضجه میزدم کنار عزیز صورت از رو کفن و میزدم زار کردم خاک رو عزیزم خودم دستای با خودم قبر توی رفتم

 تن روی رو خاک اولین و میکردم ناله میذاشتم قبر روی سنگ و میکردم هق هق میگرفتم خاک سمت رو صورتش و

 تگرف رو بازوم زیر داشت صبوری خانم به زیادی شباهت که جوونی مرد کمک به پیام افتادم پا از بعد و ریختم مادرم

 کشید بیرونم قبر از و

 هم پیام...بود من مادر سوگ در هم اون...پشتم پیام...دادم می تکون گورکن دعای با و خودم و نشستم عزیز مزار کنار

 با و زدودم صورتم از دست پشت با و هام اشک...قبر سمت برگشتم بقیه به توجه بی...عزیز رفتن از بود شده متاثر

 حتما عزیز اما...شنون می همیشه ها مرده گن می...زدن حرف به کردم شروع فهمید می عزیز فقط و فقط که زبونی

 : دید می و هام لب خفیف تکون

 ندارم تحمل من...سخته چقدر تو بدون خونه اون تحمل کردی فکر...خونه اون تو برگردم رویی چه با من...عزیز-

 ولپ همم شدم آبرو بی هم اما..نفروشم رو حلقه تا رفتی...نشم آبرو بی تا رفتی عزیز...بیارم طاقت تونم نمی...عزیز

 پولم عزیز اما باشم کنارت خودمم خواست می دلم...باشه طبقه دو خواستم می...شد جدیدت ی خونه این خرج حلقه

 ....دیگه وقتای خیلی مثله...نرسید
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 زد می گورکن که بیلی هر با....ریختن خاک روش و گذاشتن خاک توی و عزیزم کی نفهمیدم که بودم غرق انقدر

 غم این بار تحمل....رفت می فرو بیشتر چالی سیاه در و زد می قبل از کندتر هم من قلب و فرستاد می صلوات جمعیت

 ...بود زیاد خیلی من برای شدن یتیم...بود زیاد...نداشتم و

 روی خاک گورکن...خشک هق هق..کردم می هق هق هنوز اما....نداشتن ریختن برای اشکی دیگه...اومد بند هام اشک

 ...دش رد و خوند ای فاتحه اونم...دستش کف گذاشت تومن ده و کرد پیشدستی پیام...اومد طرفم به و کرد سفت و قبر

 خاکی مستطیل یک روی نگاهم...کردم نمی نگاه کدوم هیچ به من اما...رفتن می و گفتن می تسلیت حاضر جمعیت

 ...بود شده قفل

 ازب هم رو ها خرما جعبه و گذاشت قبر کنار بود مونده باقی تهش حلوا نصف هنوز که پالستیکی دیس صبوری خانم

 ...رفتن و گفتن تسلیت دو هر...گرفت و مهشید دست...کرد

 یم مردانش های شونه...گریه زیر زد هم پیام...بودم ایستاده کناری غریبگی با هم هنوز...عزیز و پیام و موندم من فقط

 ...رفتم قبر سمت به و کشیدم عمیقی نفس...گرفت فاصله ازم...لرزید

 توی و پاهام...کردم چیه خاک روی و برداشتم رو گالبی ی شیشه...ریختم قبر روی و کردم پر پر و سفید رز های گل

 ...کردم نزدیک کسم ترین عزیز به...عزیزم به و خودم و کشیدم آغوش

*** 

 "مهشید"

 داد ادامه نطقش به و گرفت آب زیر رو بشقاب دادم تارا دست به و کردم کفمالی رو بشقاب

 جان به اما بود کرده گریه روز چهل این تو بس از نمیومد هم اش گریه حتی دیگه...  سوخت براش دلم خیلی طفلک -

 بودم ندیده کس هیچ چشمای تو وقت هیچ غمی همچین خودم

 ادرم مراسم تارا بحث سوژه بودیم برگشته مادرش چهلم مراسم از وقتی از بود میالد منظورش کی؟ بپرسم نبود الزم

 غم مورد در نظر اظهار به ای عالقه بده ادامه گذاشتم و کشیدم آهی بود هاش شونه رو کرده سنگین غم و میالد

 ... نداشتم کنم نگاه توش نمیشد روم که چشمهایی

 زا ای دیگه کس پسرعموشه میگفت که پسره اون بجز...  بود غریب انقدر اینکه...  بود؟ کجا غمناکترش میدونی -

 نه؟ مگه پسرعموش همون و بودن خودمون شرکت ها بچه فقط همه نه؟ نبودن فامیالش

 لمهک یک میدونستم بزنم حرف نداشتم دوست سپردم دستش به رو کفی های قاشق و دادم مثبت جواب سر تکون با

 میکرد رو را دستم و میشکست بود میالدم تنهایی دیدن از که گلوم بغض بگم

  قبع من از فکش جنباندن خاطر به که تارا به و کشیدم آب رو دستم و کردم مالی کف رو دیس آخرین و کشیدم پوفی
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 کردم نگاه بود افتاده

 بود نیومده شرکت به و بود گرفته مرخصی که روزی چهل این تو چقدر...  شده تنگ براش دلم چقدر فهمیدم امروز

 میشه شب کسالت و سختی به صبحم نبینمش روز یه بودم فهمیده روز چهل این تو...  بودم دیدنش تشنه

 زبان آموزش های جلسه همون اگر و میومدم و شرکت میرفتم اجبار سر از نمیکرد خوشحالم هیچی روز چهل این تو

 نم روزمرگی این مطمئنا بندازه میگفت من به دستهاش با گاهی که حرفهایی و میالد یاد به رو من که نبود هم اشاره

 میکشت رو

 غم مرگ و مادرش از بیشتر قلبم دیدمش وقتی...  بود شده تر تکیده روز چهل این تو چقدر...  بود شده الغر چقدر

 زار حال اون اما...  نداشت ترحم حق میتپه هم هنوز و میتپید براش روزی که قلبی...  سوخت خودش برای انگیزش

 بود ترحم قابل که هم واقعا

 رسید گوش به سالن از مادربزرگ صدای

 یگهد بیایین...  بشکنید حوض یخ که نمیخوایین ها بکشین آب بشقاب تا چهار رفتین...  تا دو شما رفتین کجا -

 رفت سر حوصلمون

 رو شام ظرفهای تارا با حاال و بودیم دعوت شام عزیز خونه میالد مادر مراسم از بعد ظهر از و بود جمعه امروز

 میشستیم

 گفت و بست رو آب شیر تارا

 مهچش سر از شستشو هربار برای باید چطوری بفهمیم و بشنویم رو دختریش دوران خاطرات نشدیم مجبور تا بریم -

 میاوردیم آب

 نهات...  بود قهر لبهام با خنده بود غمگین میالد وقتی تا...  نمیومد ام خنده میالد بدون لبخند یه فقط...  زدم لبخند

 گشت برمی شرکت به میالد که بود فردا مسلما اخیر روز چند این خوب اتفاق

 "میالد"

 ...کشیدم عمیقی نفس و بستم و هام چشم...کردم شرکت در سر به نگاهی

 چهل...گذشت می روز چهل شرکت این توی حضورم روز آخرین از...افتادم راه ساختمون سمت به سست های قدم با

  ...بود میزم کشوی توی نخورده دست بودم آورده مهشید برای که رفتنم اصفهان سوغاتی هنوزم... سخت و تلخ روز

 میومد دور از که دیدم رو طاهری آقای

 نداشت صفایی شرکت این تو بی...پسرجون کجایی بابا...سخایی جناب به به-
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 هنکن کشم فحش و بمونه ساکت تو مثل بده گوش چرندیاتم به نکردم پیدا کسی که بود این به منظورش حتما

 :داد ادامه فشردم ادب رسم به رو دستش...

  ...بزرگی غم مادر از دوری غم...گم می تسلیت هم باز -

  ...کرد می سنگینی دلش ته ها حرف نبودم که دورانی تو مطمئنا زدم طاهری آقای به تشکر سر از لبخندی زور به

  ...نیاوردی در و مشکیت لباس هنوز که تو بابا ای-

 ناخودآگاه دستم و زدم زاغم مشکی شلوار و پیرهن به نگاهی...نبود بیشتر در یک اتاقامون ی فاصله...شدیم قدم هم

  ...رفت بود نشده اصالح که صورتم سمت به

  : داد تکون تاسف ی نشانه به سری طاهری آقای

  برس زندگیت به بسه غصه...  پسر بیا خودت به-

  ...دادم ادامه مسیرم به و دادم تکون سری پس کرد نمی یاری و من صورتم های عضله ولی بزنم لبخند کردم سعی

  : فشرد گرم و دستم و اومد سمتم به فروش مسئول دستوری آقای که بودم نشده دور طاهری آقای از قدم چند هنوز

 رایب شاءاهلل ان...  برسیم خدمت نشد ببخشید... گم می تسلیت...شاءاهلل ان هستین که بهتر...سخایی جناب سالم -

  ...بود خالی جاتون خیلی روز چند این...شادی

  ...داشت خونام هم از یکی و همکارار این محبت کاش ای...کردن دلتنگی ابراز و اومدن سمتم به هم همکارها از چندتا

 ات خواستم و کردم جا جابه دستم در و کیفم! بشینه لبم روی که خواست محوی لبخند...خورد اتاقم باز در به نگاهم

  : نشست گوشم توی خسروی خانم صدای که بشم وارد

 ...باشه آخرتون غم...گم می تسلیت هم بهترین؟باز...سخایی آقای سالم-

 ...شدم اتاق وارد و دادم تکون سری

 و رفتم سمتش به...زدم کرد می بازی ام عضله اعصاب با که رو لجوجی لبخند باالخره و انداختم ام صندلی به نگاهی

 ...نشستم روش

 همدردی این...ها انسان این دیواری چهار این...سوخت و بود باز روز چهل که زخمی روی مرهم...بود خوب چقدر

 ..داشتم نیاز ها مرهم این به چقدر من و...بودن مرهم اشون همه...ها

 داشتم عادت...زد می ذوقم توی میز بودن خالی و نبود همیشگی های پرونده از خبری...گذاشتم میز روی و کیفم

 جایی به خودکارش با عصبانیت با مهشید ارقام با رفتن کلنجار کلی از بعد و روشم به رو پرونده از انبوهی با همیشه

 ...داده رخ اشتباهی هم باز اینجا سخایی جناب بگه و کنه اشاره
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 ...شد تر پررنگ لبخندم مهشید های انکار و خرابکاری عدم برای من های اصرار و گذشته یادآوری با

 و بود سیاهی فقط روز چهل این چرا پس...کرد می رو بهم مهشید ایراد هر از پس که ای بچگانه خوشی بود کجا

 ...کردم می چیکار باید نبود پیام اگر دونم نمی...بس و بود سیاهی

 از...داشت شکنجه حکم برام که خاطراتی تمامی از جدایی...جدایی...خواستم می رو چیزی یک فقط عزیز مرگ از بعد

 ...توش وسایل تک تک تا گرفته خونه

 ور بشینم میز این پشت االن من تا گذاشت حراج به و اش جوونی عزیز که ای خونه...فروخت رو خونه تنها و تک پیام

 بر عالوه خونه تعویض شاید...دادن نمی هم و این از بیشتر...گرفت شرکت نزدیک متری پنجاه آپارتمان یک و فروخت

 شد؟ واقعا ولی...بشه کاسته غمم از کمی که این باعث...بود شده تنوع باعث خاطرات از جدایی

 ...سخایی جناب-

 ...دادم تکون سالم ی نشانه به سری و شدم بلند سریع و پریدم جا از مهشید صدای با

 :گزید دندون به و لبش

 ...نشدید متوجه کردم صداتون و زدم در چندبار میخوام معذرت -

 : نوشتم و درآوردم خودکار و کاغذ یک کشو توی از!... نبود ام دفترچه....رفت جیبم سمت به دستم

 میکنم عرض سالم...شد پرت حواسم لحظه یک ببخشید...ظهوری خانم کنم می خواهش-

 : زد لبخندی

 ...سخایی جناب بود خالی جاتون خیلی سالم-

 :کنه صحبت جوری این و بیاد اتاقم به مهشید نداشت سابقه...خوردم جا

 ....افتاده عقب شرکت های کار حتما...نبود مساعد کار برای اصال حالم ببخشید-

 ...دادن سامون و سر کارا به یکم کردن لطف همکارا از تا دو یکی...نه-

 بود؟ کرده و لطف این کی...شد تعجب با آمیخته نگاهم

 ...شدم مزاحم ای دیگه کار برای من کار ماجرای این از خارج ولی...شدن گذاشته کشو توی ها پرونده هم االن-

 : انداخت بهم نگاهی

 شینید؟ نمی-

  رجوع ارباب صندلی به دست با و شدم بودم گذاشته میز روی و دستام و بودم ایستاده که خودم حالت متوجه تازه
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 ...بشینم مهشید از باالتر نداشتم عادت...نشستم هم خودم و کردم اشاره

 ... ، آخر بار برای تسلیت عرض ضمن تا اومدم نمایندگی به شرکت همکارای ی همه طرف از بنده سخایی جناب-

 : داد دستم به و بود دستش که ای بسته

 دباشی پریشان که شما....کرد اذیت رو مرده نداره خوبیت...بیارین در تنتون از یواش یواش و سیاه رخت بهتره بگم-

 ...شن می اذیت هم مادرتون

 یلبخند...منت و ترحم از بود خالی...بودم دیده امروز به تا که هایی نگاه تمام از بود متفاوت...کردم نگاه هاش چشم به

 : گفتم دست با و زدم

 ...زنی می آتیش و من کارات این با چرا...کنم جبران و لطفت همه این جوری چه مهشید-

 :کرد کج و سرش ولی نکرد زیادی تغییر نگاهش...خندید

 کردم؟ ناراحتتون نکنه...نشدم متوجه من سخایی جناب-

 : نوشتم و شدم خیز نیم کاغذ روی سریع

 ...کردین شرمنده و من ظهوری خانم ولی...نه-

 ...بود وظیفه...کنم می خواهش-

 ...منتظرشه ها شرکت از یکی مدیر که گفت مهشید به که دیدم اما نمیدونم شد پیدا کجا از قادری خانم سروکله

 ...سخایی جناب فعال-

 ...کردم بازش و رفتم بود شده بندی بسته سفید کادوی کاغذ با که ای بسته سمت به مهشید رفتن از بعد

 ...مهشید متشکرم...موند خیره آسمانی آبی ی مردانه پیرهن روی نگاهم

*** 

 "مهشید"

 و دمفهمی می حرفاشو دیگه حاال بزنم حرف میالد زبون به تونستم می دیگه حاال شد تمام شریف خانم کالس باالخره

 گمب بهش زمانی خواست می دلم بدونه چیزی خودش خواستم نمی اما باشم تونستم می باشم همزبونش تونستم می

 هفته زا شد فراهم فرصت اون روز یه اینکه تا بودم فرصت یه دنبال و باشه گفته بهم ندونسته رو دلش حرفای تمام که

 تمام و برم اصفهان به جدید محصول تولید خط اندازی راه برای شرکت مواد و مکانیک مهندس همراه بود قرار قبل

 تماس فالحپور مهندس حرکت از قبل ساعت دوازده درست اینکه تا بود شده انجام هم ها ریزی برنامه و تدارکات

 بیاد سفر این به که نیست قادر و شکسته کمرش کرده قبل شب که بدی تصادف بخاطر که گفت و گرفت
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 این بخوام االن اگر ذوبه حال در کوره توی االن مواد و شدن استخدام قبل از جدید خط کارگرای مهندس آقای اما-

 کاری هیچ بدون رو کارگرا ماه این حقوق باید هم و میشن فاسد مواد هم میخوریم ضرر کلی کنم کنسل رو سفر

 میوفتن خوردن نون از هم بدبخت آدم عده یه تازه کنم پرداخت

 ببرید خودتون با دیگه مواد مهندس یه کافیه....خانم نیست برنامه کردن کنسل به الزم-

 کنم؟ پیدا مواد مهندس یه تونم می چطور ساعت دوازده عرض در من-

 نشسته گوشتون کنار یکیش...نیست کردن پیدا به الزم-

 ....تونید نمی و شکسته کمرتون که نگفتین شما مگه-

 گفتم رو سخایی مهندس...خانم نبود خودم منظورم-

 نیست که خودمون شرکت حسابدار منظورتون....سخایی؟ مهندس-

 بود ایشون با منظورم دقیقا-

 میاوردم در شاخ تعجب از داشتم

 هستن؟ مواد مهندس سخایی آقای-

 کردن معرفی شرکت به ایشون هم رو بنده خود بودن من خود دوره هم و دارن مواد لیسانس فوق...بله-

 میکنید؟ شوخی من با دارید-

 خانم؟ دارم شوخی شما با من-

 ....شون پرونده تو اما-

 :گفت که نکردم تموم رو حرفم

 ودخ خانم ببینیید...بودن دانشجو هنوز شدن استخدام ایشون که زمانی چون نشده ذکر شون پرونده تو میدونم بله-

 این در شما تمایل صورت در کردن قبول هم ایشون و دادم توضیح براشون رو شرایطم و گرفتم تماس ایشون با من

 که گمب و ایشون به بزنم زنگ من هستین راضی شما اگر که گرفتم تماس همین برای اتفاقا کنن همکاری شما با پروژه

 بیان فرودگاه به امشب

 لحظه چند باشه کاری سفر که هرچند برم سفر به میالد با که بود خدام از من من؟ برای بود این از بهتر چیزی چه

 :گفتم بعد و کردم مکث

 رو خودشون لطفا میشه انجام امشب هشت ساعت پرواز که بگید و بگیرید تماس باهاشون...ندارم ای دیگه چاره-

 برسونن
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 ندارید ای دیگه امر...حتما-

 خدانگهدار...دارم سالمتی آررزوی براتون-

 :داد جواب آلود خواب صدای با گرفتم رو تارا شماره سریع کردم قطع که رو تلفن

 مدیر خانم برنمیداری کچل من سر از دست هم جمعه روز صبح-

 شتمیگ کار دنبال و بود حسابدار که دوستت اون به بزن زنگ یه عصری بگم زدم زنگ فقط...که ندارم کارت به کاری-

 سخایی آقای بجای کن استخدامش هفته دو برای فعال و

 :پرسید مانند جیغ تقریبا و متعجب و پرید سرش از خواب

 کردی؟ اخراج رو سخایی آقای-

 :دادم جواب غیظ با

 بمونه حسابدار بدون هفته دو شرکت که نمیشه باالخره اصفهان بیاد من با قرار سخایی آقای اما...نخیر-

 چکار؟ اصفهان بیاد تو با-

 ور سخایی آقای داد پیشنهاد...بیاد تونه نمی شکسته کمرش کرده تصادف دیشب گفت زد زنگ فالحپور مهندس-

 ببرم

 :بود شده متعجب پیشنهاد این از من اندازه به هم تارا

 ببری؟ برداری خودت با رو حسابدار یه میخوای مواد مهندس بجای-

 دارن تشریف مواد لیسانس فوق سخایی آقای جناب بدون جالبه-

 :پرسید تعجب با بعد و سکوت لحظه چند

 میکنی؟ شوخی-

 :گرفت ام خنده تکراری دیالوگهای از

 یادب شنبه از دوستت بزنی زنگ نره یادت فقط بخواب بگیر برو نمیومد خوابت مگه تو اصال....دخترخاله بجون نه-

 نداری؟خدافظ کاری..بده توضیح براش رو الزمه میکنی فکر که چیزایی خودتم...سرکار

 شدم خیره سقف به و کردم پرت تخت روی رو خودم کردم قطع که رو تلفن کنه خداحافظی که ندادم فرصت حتی

*** 

 "میالد“
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 ...پیچید گوشم توی حمید صدای

 ...ری می همراش تو دادم قول جورایی یک ظهوری خانم به من ببین دستته؟ گوشی میالد الو-

 : نداشتم شوخی ی حوصله...دستم اون دادم رو گوشی

 ...بره تونه نمی تنها که ظهوری خانم من برادر ببین-

 : گفتم گنگم زبون با و رفتم پنجره طرف به و شدم بلند جا از ناخودآگاه

 چی؟-

 کمرم ماشین تو قراره مرگم خبر دونستم می چه...کنم همراهی ظهوری خانم با من و سفر این بود قرار...الو-

 ...نه اگرم بفهمم بده فشار رو چیزی ای دکمه یک قبوله چیه؟قبوله؟اگه جوابت حاال...دوتاشه

 ...داد فشار ام اراده بدون و یک ی دکمه دستم اما کی نفهمیدم

  ...شدم مزاحم شبی نصف ببخش...خوش شبت...کنم می جبران....داداش نوکرتم-

 ...درخشید می آسمون وسط تر تمام چه هر قدرت با ماه...زدم کنار رو پرده... زدم و تماس قطع ی دکمه

 ، من...شد نمی باورم هنوز...نشست لبم روی رنگی پر لبخند و زدم زل شب سیاهی همه اون میون ماه سفیدی به

 ...داشت جواب نهایت بی هم شاید...بود جواب بی شاید...خورد نمی معادله جای یک...هم کنار...مهشید

 مهه اون از بعد...کردم ای دیگه ی خنده... انداختم نگاهی بود غرق خواب توی و بود کشیده دراز کاناپه روی که پیام به

 ی رشته تو تونستم می باالخره که این از هم...بودم خوشحال...شد می شروع داشت هم من خوش های روز انگار تلخی

 حضور احساس و...مهشید کنار در حضور مهمترش و دیگه دلیل و کوتاه مدت یک برای چند هر کنم فعالیت خودم

 ...گرفت می رنگ باهاش هام ثانیه تک تک که...بود زندگیم تمام که کسی

 جاری هام رگ توی زده یخ احساسات همه این از بعد باالخره که بود لطیفی گرمای حر مهشید با شدن همگام حس

 ...شد می

 ی دوباره حس از لبریز...مهشید از لبریز...بودم لبریز چقدر....نداشت و من احساسات همه این کفاف هم خنده

 ...دوباره و دوباره...کنی تالش کرد می مجبور رو تو که حسی...زندگی

 اعتس بیست نزدیک هنوز فردا پرواز تا...داد می قلقلکم کشید می نفس مهشید که هوایی توی کشیدن نفس فکر

 ...بود مونده

 برد؟ می خوابم مگه ولی...شدم خیره سقف سپیدی به و خزیدم نازکم لحاف زیر و برگشتم خوابم رخت به

  کی بودم شده دوباره...زد می تندتند ها پسربچه مثل قلبم...کرد می ام کالفه نبره خوابم و باشم تخت توی که این
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 ولی...زد می تاالپ تاالپ قلبش و کرد می گم و پاش و دست مهشید دیدن بار هر با که همونی...غم بی ی پسربچه

 از و عزیز عکس...کشیدم غمگینی و عمیق نفس...بود خالی پسرک این غم بی و کوچیک زندگی کنار عزیز جای چقدر

 بود سخت هم هنوز...کرد لمس رو مشکی ربان دستم ناخودآگاه...زدم زل بهش و برداشتم میز کنار کوچیک پاتختی

 ...بشنوم و عزیز صدای تا بودم منتظر هم هنوز...باورش

 فرار دندونم زیر از ظریف و خوب حس این دادم می اجازه نباید...شدم می تلخ نباید باز...کردم پوف صدا با و نفسم

 نمی شه نمی ولی...کردم نمی قبول نبود مهشید با همراهی اگه خودم جان به...اصفهان برم خوام می دوباره عزیز...کنه

 ...بزنم پس و خوام می خودم خدای از روز و شب که چیزی و همقدمیش و همراهیش تونم

 پشت داشتم کم کم...داشتم هم حق البته...بود کرده دانشگاهم های جزوه یاد ام فیل چرا دونم نمی...پاشدم جا از

 خوشم خط به و برداشتمش و رفتم کالسورم سمت به...کردم می فراموش و تالشم سال شیش ها پوشه اعداد و ارقام

 ...رفتم فرو کلمات تک تک در و شدم خیره بودم نوشته رنگ چند با که

 ...شد روشن هوا کی نفهمیدم که بودم جزوه های متن توی غرق انقدر

 هفت ساعت...بود شده تنگ خودم ی رشته برای دلم چقدر... دادم بود شده مچاله میز پشت که بدنم به قوسی و کش

 و مالز وسایل و رفتم ساک سمت به پس...بودم مرخص امروز که شرکتم...خوابه می ظهر لنگ تا پیام دونستم می...بود

 ...چیدم

 لبم نجک لبخندی آسمانی آبی پیرهن دیدن با...کردم نگاهی رنگارنگ های پیرهن به...بپوشم چی که این موند می فقط

 یک از..شد قفل چشمام توی نگاهم..یومد می بهم...گرفتم جلوم و پیرهن و واستادم آینه جلوی...داشتم برش و نشست

 ؟ خندید چشمام

 ام سنگی زغال شلوار جیب توی بودم خریده تازه که آبی ی دفترچه آخر دست و کردم حاضر و رفتنم های لباس

 ...گذاشتم

 ایدب حاال...بود شده کاسته شیرینم استرس از..رفتم تختم سمت به....شد راحت وسایل و لباس بابت از خیالم وقتی

 ...کردم می استراحت

*** 

 "مهشید"

 شم همسفر میالد با من بود قرار

 زیبا باالخره تا میکردم پرو لباس مدام و داشتم ذوق عروسی برم باشه قرار اینکه مثل حرکت از قبل ساعت سه از

 تن به رو رنگیم مانتوهای مدام ببینه مقنعه و مشکی مانتو با منو همیشه مثل خواستم نمی کنم انتخاب رو مانتوم ترین
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 اپید رو دلخواهم لباس لباسم کمد با زدن چونه نیم و ساعت یک از بعد وقتی و میکردم عوض رو شالم مدل و میکردم

 :فتمیگ و میکرد نگاهم تعجب با فقط مادرم و میکردم پاک و میمالیدم روغن و رنگ مدام رسید آرایشم به نوبت کردم

 میرسی؟ خودت به انقدر قرار سر بری میخوای مگه...نداره حرفا این از دیگه که کاری سفر یه بابا-

 وقت ساعت نیم فقط حاال و شدم آماده نیم و هفت ساعت باالخره و نگفتم چیزی اما نبود قرار یه از کمتر من برای

 کرایه بر اضافه تومن هزار بیست و شدم آژانس ماشین سوار و کردم خداحافظی مامان از برسم فرودگاه به تا داشتم

 نآخری با و برداشتم رو کوچکم ساک عجله با رسیدم که بود هشت ساعت سر و کنه حرکت سرعتش آخرین با تا دادم

 ات نشستم صندلی ترین نزدیک روی فهمیدم که رو این داشت تاخیر پرواز همیشه مثل خوشبختانه دویدم سرعتم

 روبه یساک با میالد کردم بلند رو سرم افتاد سرم روی شخصی سایه که میزدم نفس نفس داشتم هنوز کنم تازه نفسی

 :گفتم و دادم رو سالمش جواب کرد سالم سر حرکت و لبخند با و بود ایستاده روم

 اینجایید؟ وقته خیلی شما...رسیدم دیر کردم فکر-

 وتسک لحظه چند نشست کنارم صندلی روی و داد مثبت پاسخ سر با میکرد نگاه من به و بود لبش رو لبخند هنوز

 :پرسیدم من باز و شد برقرار هردومون بین

 میکشه؟ طول چیه؟چقدر برای تاخیر نگفتن-

 :گفت اشاره زبان به

 من عشق شدی خوشگل خیلی-

 رو حرفش همیشه مثل کرد فکر و نکرد برداشت حرفش از تعجب رو نگاهم دلیل اون اما کردم نگاهش متحیر و مات

 :نوشت و درآورد رو اش دفترچه که نفهمیدم

 ره میخوره چایی داره نشسته خلبان البد حسابی درست رسانی اطالع نه دارن درستی ریزی برنامه نه همیشه مثل-

 میکنه خبرمون خودشون شد تمام تفریحشون زنگ وقت

 که بفهمه میالد میدادم اجازه نباید ، بگیرم تمرکز و کنم جور و جمع رو خودم تونستم بود نوشتن حال در که مدتی در

 :گفتم و زدم لبخندی کردم بازی رو خبر بی جا همه از آدم یه نقش پس میدونم رو زبانش دیگه حاال

 سیستم این از شما دارید پری دل چه...اوه اوه-

 :گفت خودش زبان به

 باشم تو کنار بیشتر که میشم خوشحالترم نیست مهم بشه طوالنی تاخیرشون هم هرچقدر هستی تو که حاال-

 :گفتم
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 فهمم؟ نمی چیزی شما زبان از من که میره یادتون مدام چرا-

 :زدم نهیب خودم به دلم تو و

 ات عمه جون آره-

 :کنه ترجمه من برای اشتباها رو حرفش تا آورد در رو اش دفترچه دوباره

 هک بینید می کردم عادت دیگه االن اما میشدم کالفه سیستم این دست از واقعا زمانی یه که کردم عرض خدمتتون-

 رقصم می سازشون به دارم و نشستم خونسرد

 :گفتم و خندیدم بلند

 میرقصید فانتزی دارید همش ندارید سررشته بندری رقص از زیاد انگار فقط کنم می مشاهده بله-

 :شکستم رو سکوت من باز که شد برقرار سکوت مون بین دوباره و خندید من حرف از اونم

 شدم شما شرمنده واقعا...انداختمتون زحمت تو پروژه بخاطر که ببخشید-

 من هوی و شد معجزه مرتبه یه که میکردم دق داشتم سفر میری ای دیگه مرد با اینکه غصه از و بودم نشسته خونه تو-

 ای دیگه مرد هیچ نه کنارتم من اینکه از خوشحالم االن...همسفرت شدم

 :داد من دست ترجمه عنوان به رو ای دیگه حرف و زد رو دلش حرف خودش زبان به باز

 نه؟ مگه...بگیرم کاری اضافه قرار بخاطرش حال هر به مدیر خانم بود ام وظیفه-

 شوخی سر با و زدم لبخند فقط کردم کنترل رو خودم اما کنم اش خفه اش دورویی همه این بخاطر خواست می دلم

 گرا مطمئنا بودم خوشحال بودم نگفته بهش چیزی زبانش فهمیدن مورد در اینکه بخاطر دلم توی و کردم تایید رو اش

 دیدم نمی بگم بهتره یا شنیدم نمی رو قشنگ جمله همه این وقت هیچ فهمم می رو حرفاش من میدونست

*** 

 "میالد"

 ...کنارش هم من و بود پنجره کنار مهشید...نشستیم بود شده ثبت بلیط توی اش شماره که صندلی سر باالخره

 مهشید حواس تا گاهی از هر که ای پسربچه...بود خواسته شیطون ای پسربچه من از دوباره مهشید با نشینی هم حس

 ...کردم می نگاهش زیرچشمی شد می پرت

 به نگاهی و انداختم پام روی و پام...شد خیره کوچیک ی پنجره از بیرون به و گذاشت اش زیرچونه و دستش

 ...انداختم شد می رد که مهمانداری
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 هک رئیسیه کدوم آخه...باطلی خیال چه ولی...کنه باز و بحث سر و برگرده مهشید که این منتظر شاید...بودم منتظر

 ...بزنه حرف اللش حسابدار با حاضرشه

 و آوردم در کنم می برخورد باهاش کردم می فکر که بود موادی مورد در که و جزوات از یکی ام مهندسی کیف توی از

 همه که بود یاری پی حواسم ی همه...نبودم زبان فارسی اصال انگار...فهمیدم نمی و کلمات از کدوم هیچ...شدم مشغول

 : پیچید گوشم توی مهشید صدای باالخره که کنم تمرکز کردم سعی دوباره...بود داده آسمون به و حواسش ی

 ؟ مواده مهندسی اتون رشته نگفتین زودتر چرا سخایی جناب-

 : گفتم دست با و بستم رو جزوه...بست نقش لبم روی پررنگی لبخند

 عزیزم؟ دونستی معاشرت قابل و من باالخره-

 : نشست سینه به دست

 ...بفهمم هم من که بگین زبونی یک به شد قرار-

 : نوشتم و درآوردم بودم کرده استفاده ازش تازه که و نوم ی دفترچه

 فالحپور مهندس وقتی باشین داشته مواد مهندس به نیازی کردم نمی فکر...ظهوری خانم نیومد پیش موقعیتش-

 ...بود

 : دوخت صورتم به و گرفت داشتم اش خطی خوش در و ام سعی نهایت که خطی دست از و نگاهش

 ..سخته خیلی تنها دست ولی درست ، خوبه فالحپور مهندس کار...سخایی جناب نفرمایین-

 ...شد قفل شیطونش های چشم توی نگاهم

 لیسانسه؟ فول تحصیالتتون گفتن فالحپور آقای -

 سخت دفاعیه زبان بدون چقدر... رفت هم توی اخمام دوباره ام نامه پایان دادن ارائه یادآوری با و کردم تائید سر با

 رفت پیش

 ...کرد موجود جو کردن عوض در سعی خرابم حال دیدن با

 ....فهمم نمی و قطعات با زدن کله و سر کال آخه...ترسم می پروژه دو خط تاسیس از خیلی که من وای-

 : گفتم دست با و کردم ای خنده

 ...یاد نمی اصال چلفتی پا و دست بهت که مهشید نکن-

 : دادم ادامه و کردم کوچیکی اخم
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 ...نمیاد خوشم پا و دست بی زن از منم-

 !کردم ترجمه و هام حرف مهشید اعتراض از قبل

 دارن ایمان شما همت و پشتکار به همه شرکت توی...ظهوری خانم نفرمایید گم می-

 : گفت و زد لبخندی

 خودم جز همه -

 : نوشتم و دادم جراتی خودم به

 بود؟مدیریت؟ چی رشتتون شما-

 : کرد ریز و هاش چشم

 دونین؟ می کجا از شما-

 : گفتم دست با

 ...فهمه می خودش ببینه و مدیرم خانم کی هر....نیست نیازی-

 ...کرد اشاره دفترچه به گونه اعتراض

 ...مشخصه شرکت اداره طرز از گم می-

 صدا بی که بود این در ام سعی ی همه...آوردن و شام موقع همون...کرد نگاه ها چراغ ی منظره به دوباره و گفت آهانی

 یم گاز و کوچیک باگت نون و بود نزده غذاش به دست که کردم مهشید به نگاهی...بخورم غذا شیک معروف قول به و

 : نوشتم ام دفترچه رو و کردم زد

 کنین؟ نمی میل و غذاتون چرا-

 : انداخت باال ای شونه

 ...ندارم دوست جوجه-

 ...نداشتم خوردن به میلی دیگه...اومد دندونم زیر غذا ی مزه تازه حرفش این با

 خارج هواپیما از و زدم کجی لبخند... شد بلند کردن می اعالم و سفر پایان که خلبان و مهماندار صدای باالخره

 ....شدم

 !!!بود شده لطیف چقدر هوا...رفتیم بار تحویل سمت به مهشید دوش هم

*** 
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 "مهشید"

 سر ازش چیزی شاید تا بودم کرده محصوالت و اولیه مواد لیست توی ته تا رو سرم و بودم نشسته کارخونه دفتر توی

 کامال لباسش شد وارد میالد و شد باز دفتر در اینکه تا فهمیدم می چیزی کمتر میکردم تالش بیشتر هرچه اما دربیارم

 خلدا لبخند با بعد و شد خیره من به در کنار لحظه چند شد که وارد بود مالیده روغن اش گونه روی و بود شده کثیف

 رو سماور بساط دفتر توی نداشت آبدارچی یا آبدارخونه کارخونه چون رفت چای سماور سمت به و بست رو در و شد

 بعد و کردم نگاهش لحظه چند میریختن چای خودشون برای سماور همون از همه مهندسین و کارگرا بودن کرده علم

 بلند رو سرم افتاد ها برگه روی اش سایه که کردم ها برگه توی رو سرم دوباره "مهندس نباشین خسته" گفتن با

 نگاه بود من دست که اسنادی و اوراق به و بود زده تکیه من صندلی به رو دستش و بود ایستاده سرم باالی کردم

 :پرسیدم باالخره نداشت توجهی من به و بود ها برگه پیش اون حواس تمام اما کردم نگاهش ای لحظه چند میکرد

 آوردین؟ در سر ازشون چیزی شما-

 :گفتم ای درمانده لحن با و کردم کج رو سرم داد تکون مثبت نشونه به رو سرش

 نفهمیدم چیزی که من بدید توضیح منم برای لطفا پس-

 خط رو مواد از بعضی دور و کشید بیرون جیب از رو خودکارش و نشست روش و کشید بیرون رو من کنار صندلی

 :نوشت بود افتاده میز گوشه که ای باطله کاغذ روی و کشید

  آلیاژ تن ده تولید برای ماهه یک مصرف احتماال مقدارش به توجه با که برنج آلیاژ ساخت برای مواد این-

 :نوشت و کشید خط رو ای دیگه مواد دور

 بیشتر جالی و زدگی زنگ از جلوگیری و بیشتر استحکام برای میگیرن رو آلیاژ همین دور هم اینا-

 :نوشت و کشید خط دیگر مواد از یکی

 تهالب و میشه استفاده کاری ضریف برای بیشتر و کمتره ضخامتش اما بیشتره استحکامش که آهنه نوع یه اینم-

 هستن؟ چی به مربوط اوراق این حاال خب...سختتره استخراجش اینکه بخاطر آهنه دیگه انواع از بیشتر هم قیمتش

 :گفتم اون به خطاب و کشیدم کاغذها روی رو نگاهم دوباره

 است کارخونه خرید لیست-

 :نوشت کاغذ روی

 بخرید؟ باید رو اینا-

 :دادم جواب و کردم فرو موهام توی و برداشتم میز روی از رو خودکارم
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 میگیرم رو برآوردشون دارم...خریدیم رو اینا نه-

 به نگاهی و کشیدم کار از دست کشید سر آروم آروم و برداشت رو چایش لیوان و داد تکون تایید برای رو سرش

 :گفتم و انداختم اش روغنی و خسته چهره

 نشدید که خسته...چطوره؟ پایین اون شما وضعیت-

 :نوشت

 مه من مثل نفهم زبون مهندس یه با هیچ میکن رو کارا همه که هستن بیچاره کارگرای این بشم خسته چی برای من-

 بزنن کله و سر باید

 توق کارگرا که بودم شنیده بیگاهم و گاه و داره مشکل کارگرا با تکلمش عدم بخاطر میدونستم سوخت براش دلم

 زا بیشتر من و ناراحته موضوع این از هم خودش که بود معلوم و انداختن دست مساله این بخاطر رو اون استراحتشون

 دستما و کردم غمگینش چشمای به نگاهی بکنم حالش شدن بهتر برای کاری تونستم نمی که بودم ناراحت این

 اب رو صورتش اول کردم نزدیک رو دستم صورتش روی روغن کردن پاک برای و کشیدم کیلینکس جعبه از رو کاغذی

 هلک و کشیدم صورتش روی رو دستمال ایستاد دید که رو من بخش اطمهشیدن لبخند اما کشید عقب تدافعی حالت

 :گفتم و کردم پاک رو

 بود شده روغنی صورتتون-

 :گفت و زد لبخند

 نمیکردم تحمل رو تحقیر همه این و موندم نمی اینجا هم لحظه یه نبود تو وجود بخاطر اگه-

 ترجمه جای ای دیگه دروغ باز میدونستم نمیکرد فرقی که من حال به چون کنه ترجمه رو حرفش نخواستم ازش

 :پرسیدم عوض در میده تحویلم حرفش

 بپرسم؟ سوالی یه اگه میشید ناراحت-

 :گفتم داد تکون منفی نشونه به رو سرش

 بزنید؟ حرف تونید نمی اما میشنوید شما که چطوریه...ندارن تکلم قدرت نمیشنون که آدمایی معموال-

 :نوشت و کشید پیش رو روش روبه کاغذ

 حادثه یه بخاطر من اما بودن کروالل زاد مادر صورت به میزنید حرف ازشون شما که آدمایی این اما میگید درست-

 دادم دست از رو تکلمم قدرت

 :مپرسید دونم نمی پسر این از هیچی من فهمم می بیشتر میشناسمش بیشتر که هرروز شد چهارتا چشمام تعجب از
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 ای؟ حادثه چه-

 لیوان بزنه مورد این در حرفی خواد نمی فهمیدم نگفت هیچی اما داد تکون رو سرش و شد قبل از بیشتر چشماش غم

 :زدم صداش خروج از قبل اما رفت در طرف به و شد بلند و گذاشت میز روی رو خالی

 میالد-

 نای من برای لحظه اون اما کنه صداش کوچیک اسم به رئیسش که نمیکرد باور شاید برگشت من طرف به تعجب با

 :گفتم درمیاوردم دلش از باید هم خودم و بودم کرده غمگین اونو من که بود این مهم نبود مهم چیزا

 ا؟شم و من فقط ، دوتایی...بیرون؟ بریم نهار برای موافقید...ندارم دوست رو اینجا غذای اصال من و نزدیکه نهار ساعت-

 :گفت

 نیست چیزی که رستوران میام جهنمم تا تو با... برم گفتنت میالد قربون الهی-

 :گفتم و کشیدم هم توی رو اخمام

 میگید چی فهمم نمی من رفت یادتون که باز-

 :گفتم خودم با و

 اون دارم دوسش گفتم بهش من بگه و نیاره کم وجدانش جلوی بعد تا میکنه اینکارو عمد از نرفته یادش هیچم-

 نفهمید

 متعظی با رو بیرون مسیر و ایستاد در کنار خودش و کرد باز رو در و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش و زد لبخند

 همراهش و کردم تشکر و زدم لبخند فقط متشخص خانم یه مثل اما گرفت ام خنده حرکاتش از داد نشون کوتاهی

 رفتم بیرون

*** 

 "میالد"

 ایصد طنین هم لحظه یک برای حتی...کشیدم کرد تمیزش نوازشگونه مهشید پیش ساعتی که ام گونه روی دستی

 تخت روی کنارم که و جدیدم ی دفترچه...کردم تر جمع تخت توی و خودم....شد نمی پاک ذهنم توی از گفتنش میالد

 می و مدیر خانم بوی..داد می و مهشیدم بوی دفتر های برگه...خوندم هارو واژه تک تک دوباره...برداشتم بود افتاده

 ...رفت می تر باال قلبم ضربان خوندم می که رو خطی هر...داد می زندگی بوی...داد

 : گفتم دست با و دادم فشار ام سینه به و دفتر

 ...مدیر خانم چاکریم دربست-
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 تمتفاو خواستم می...ریختم بیرون و محتویاتش و رفتم سرساکم...شد می دیر داشت...افتاد دیواری ساعت به نگاهم

 ...مهشید مثل درست...باشم

 شده بدنم از جزیی انگار...کردم می راحتی احساس پیرهن این با زیادی...پوشیدم و آوردم در و اش آبی پیرهن

 ....نبودم هم متفاوت ولی بودم نشده بد...کردم آینه توی نگاهی...بود

 زدم لبخندی کوتاهم آستین سبز شرت تی دیدن رفتم،با ساکم سمت به دوباره

 یت سبزی...بود ساخته ازم ای دیگه ی چهره سفید و سبز ترکیب...رفتم آینه جلوی کردم عوض لبایمو باالخره وقتی

 به و داشتم بر و خودم همیشگی ادکلن ناچار به...نبود ادکلنش و پیام االن که حیف..خندید می چشمانم در شرت

 ...زدم هام مچ و گردنم

 چککو چرم کیف...گذاشتم را سفیدم خودکار کوچکش جیب توی و... گذاشتم باز را باالترین شرت تی ی دکمه سه از

 ...برداشتم بودم گرفته قرض ازش که و پیام

 گرفته حالت بود خریده برام پیام که روغنی با موهام...زدم زل بود شده تمیز روغن هرچی از حاال که ای چهره به

 نهآی توی دوباره میخواستم که تفاوتی اینم خب...  بود ندیده فشن موهای با رو من وقت هیچ مهشید کنم فکر...بود

 گفتم خودم با و کردم نگاه

 قدیم مثل درست...خان میالد شدی خوشتیپ بابا نه-

 توی عزیزم ی دفترچه البته و پول مقداری با رو گوشی و کردم خاموش رو گوشی...پریدم جا از گوشی آالرم صدای با

 ...کردم حرکت البی سمت به و گذاشتم کیف

 ای خنده بودم کرده سر به سبز شال و سفید مانتوی و بود داده لم البی ای قهوه های مبل روی که مهشید دیدن با

 ...رفتم سمتش به و کردم جیبم در و هایم دست...کردم

 ....خنده زیر زدیم همزمان...انداخت نگاهی خودش به هم بعد و کرد پام تا سر از نگاه یک اول من دیدن با

*** 

 "مهشید"

 رنهوگ بودم گرفته دستم کالس برای رو روزنامه...  چرخید می روم روبه روزنامه و آسانسور بین بار یه ای ثانیه چشمم

 زا رو تکلمش قدرت دلیل چه به بدونم میخواست دلم...  بود میالد پیش حواسم تمام بودم نخونده هم خطش یک که

. .. بشنوم صداشو و ببینمش حادثه اون از قبل میخواست دلم بود؟ ای حادثه چه یعنی...  حادثه یه گفت...  داد دست

 ؟ داشت تُنی چه بود؟ چجوری صداش یعنی
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 دراومد آسانسور از که خوشتیپی مرد یعنی...  موند باز دهانم کرد پرت موضوع این از رو حواسم آسانسور در شدن باز

 بود؟ من میالد

 تمتفاو حسابی بود تنش مردونه پیرهن یا فرم لباس بوده تا...  بودمش ندیده لباسی همچین تو حاال تا...  موندم وا

 این همیشه رو موهاش کردم آرزو میکرد قششنگتر و بیشتر رو تفاوت این موهاش جدید حالت خصوص به بود شده

 کردم ول مبل روی رو خودم موند میکرد خودنمایی اش یقه باز دکمه زیر از که پهنش سینه روی نگاهم...  بزنه مدلی

 شا سینه از زور به رو چشمم...  بدم گوش قلبش صدای به و بدم تکیه اش سینه به رو سرم تا میشدم وسوسه وگرنه

 فسمن میومد چشم به بیشتر ایش فیروزه شرت تی های آستین زیر از پوستش سفیدی کشیدم بازوش روی و گرفتم

 هستم بهش شدن نزدیک قرار بی چقدر بفهمه خواستم نمی...  برداشتم ازش چشم و دادم بیرون صدا پر رو

 ایستادم روش به رو و شدم بلند جا از...  ایستاد بودم داده تکیه بهش اون سینه جای به که مبلی کنار و اومد جلوتر

 و نشه حلقه بازوش دور ناخوداگاه تا کردم مشت رو دستام افتاد اش مردونه دستهای برجسته های رگ به چشمم تازه

 به...  کنم بلند سر شد باعث اش خنده صدای که کردم سرگرم سفیدم مانتو دکمه با رو نگاهم و انداختم پایین رو سرم

 و بودم شاد هم من میخندید وقتی شدم هاش خنده همپای ناخوداگاه بود؟ شده من تابی بی متوجه نکنه خندید؟ چی

 بگیرم رو هام خنده جلوی تونستم نمی

 دبو چطور صداش قبال اینکه فکر باز...  داد رو جوابم سر با همیشه مثل کردم سالم و کردم نگاه براقش چشمهای به

 : گفتم و کشیدم آهی موضوع این یاد با افتادم وجودم به خوره مثل

 بریم؟ تونیم می دیگه -

 دنبو هم با لحظه به لحظه و بودن همسفر هفته یه از بعد حرکاتش کرد کوتاهی تعظیم و کرد اشاره در طرف به دست

 هبرجست رگ به کردن نگاه با باز تا افتادم راه اون از جلوتر " بریم" اینکه یعنی حرکت این و بود آشنا برام دیگه

 نشم وسوسه دستهاش

 گفتم بدزدم ازش نگاهم میکردم سعی که همونجور و رفتم راست سمت به شدیم خارج که هتل در از

  دیدم خیابون همین تو کبابسرا یه اومدن مسیر تو -

 رو شنگاه نکرد سعی...  کردم غافلگیر بود من روی که حالی در رو مشتاقش نگاه که بپرسم رو نظرش تا کردم نگاهش

 :گفتم دوباره بدزده ازم

 موافقی؟( اصفهان محلی غذای) بریونی با -

 من گهم نبود مهم چیزا این دیگه خب اما ؟ کارمندم با بیشتر صمیمیت یعنی این بردم؟ کار به مفرد ضمیر گفتم؟ چی

 ردمیک فرقی چه دیگه تر؟ صمیمی این از کردم؟ صداش کوچیک اسم به کارخونه تو پیش ساعت دو که نبودم همونی

  به ماحت میکردم فکر حاال که صدایی جای به دستهاش باز و شد رنگتر پر لبخندش من زبان از مفرد ضمیر شنیدن با
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 : گفت بوده اش چهره زیبایی

 عزیزدلم موافقم بشم تو ما جای به برات من شده باعث که هرچیزی با -

 رسمی حرف یه دروغ به رو قشنگ حرفهای همه این قبل های سری مثل هم باز اگه چون کنه ترجمه نخواستم ازش

 کنم ریز ریز سرش روی رو دفترچه اون که میشدم عصبی انقدر مطمئنا میکرد ترجمه

*** 

 "میالد"

 راه و پایین انداخت و سرش مهشید ولی بودم اش عصبی یا گنگ نگاه منتظر ناخودآگاه...گرفت دستم از و نگاهش

 ...افتاد

 ریه به مهشید حضور از بود پر که رو هوایی و کشیدم عمیق نفس چندتا...افتادم راه دنبالش سینه به دست

 ...داشتیم برمی قدم هم دوشادوش...کشیدم

 ...بودم کالفه سکوت این از... بشکنمش تونستم می کاش ای...نبودم راضی سکوت از

 : زد لبخندی و انداخت بهم نگاهی...کرد حلقه کیفش بند دور و دستش مهشید

 ...اومدیم خانوادگی کال یعنی...بود هم بابام بخیر یادش اصفهان اومدم که باری اولین-

 ...اشمب کالفه بخاطرش که نبود سکوتی دیگه شد باز ناخودآگاه ام پیشونی اخم...کردم شوت و پام جلوی سنگ پام با

 می آزار و من این ولی داشت عادت مامان...کار و بود کار زندگیش و ذکر و فکر ی همه بابا....رفتیم می مسافرت کم-

 ...داد

 : لغزیزد می هاش چشم توی چیزی...دوخت چشمام به و نگاهش

 ...بابام مثل شدم خودمم االن ولی-

 : کشید عمیقی نفس

 اون...بود آب از پر رود زاینده...کنیم می خرابش داریم آدما ما ولی هست االنم...بود دیدنی واقعا اصفهان زمانا اون-

 نای االن کنن کشیش نقشه دیگه جور تونستن می دادن می خرج به حوصله کمی اگر تازه که مترو یک بخاطر وقت

 این ها موقع اون چیه؟ باستانی اثار رو نوشتن یادگاری دیگه جهنم به مترو حاال...محرومه رود زاینده داشتن از شهر

 نمیزدن زبون زخم همدیگه به بودن بهتر هم آدما...بود بهتر واقعا هم هوا... که نبود اش باستانی آثار روی ترک همه

 نمیکردن مسخره رو همدیگه...

  خبر ییعن میدونست زبوناشون؟یعنی زخم با میدادن آزار رو من که بود کارگرایی با بود؟منظورش من با منظورش یعنی
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 به سری... میدونست باید اللمونی؟ مهندس شدم اون بخاطر میکنم؟میدونست تحمل حرفایی چه اون بخاطر داشت

 ....دادم تکون تصدیق معنای

 : انداخت باال و راستش ابروی و زد ناگهانی لبخند...کشید عمیقی نفس

 و امباب....بابا دوست ی خونه رفتیم اصفهان بودیم اومده – تارا برادر – طاها و تارا و خاله با که هایی دفعه از یکی یادمه-

 غذا از و بودن آشپزخونه تو و وقت ی همه هم بابا دوست زن و خاله و مامانم زدن می حرف کار از یکسره که دوستش

 ...رفت سر امون حوصله که بودیم ها بچه ما فقط وسط این زدن می حرف داری خونه و

 : کرد کوتاهی ی خنده...کردم نگاهش و برگشتم...ایستاد ای لحظه

 خواهر تا سه هم اون و بودم همسن -ریحانه – بابا دوست دختر کوچکترین با و بود سالم :0 موقع اون بخیر یادش-

 بزرگتر ازمون سال شش ،پسرخالم طاها...بودن عشوه و ناز پا سرتا...اومد می بدم ازشون چقدرم...داشت بزرگتر

 البا انقدر...خالصه...کردیم می مسخره و بدبخت طاهای ، تارا با یکسال تا که اومدن می ابرو و چشم براش همچین...بود

 پدالی قایق...بود آب پر رود زاینده هنوز موقع اون...بیارن پل سه و سی تا مارو شدن راضی باباها که پریدیم پایین

 کرایه جداگانه قایق هاش بچه برای نبود حاضر هم بابام دوست...توش شدیم نمی جا خوب ولی...کردیم کرایه

 ...کنین سوار و دخترام از یکی دور هر شما زد قایق با شه می دور چهار گفت...کنه

 : کرد اشاره رو روبه به دستش با و کشید عمیقی نفس

 ...اونه گفتم می که کبابی اون... اونا-

 مهشید...کرد نگاه بود اونطرفتر متر پنجاه -چهل که معمولی پزی کباب رستوران یک به و گرفتم و اش اشاره رد

 :گرفت دست به و اش خاطره ی سررشته دوباره

 مادر سن انگار نه انگار شم سوار اول دفعه خوام می من که وسط انداخت و خودش ریحانه بزرگه خواهر دیگه هیچی-

 اومد می بدش دختره این از هم و بود گرفته لجش هم که طاها... میومد اطفار ادا ساله 5 بچه یه اندازه داشت منو

 ... هم روی رفت هاش سگرمه

 ...کردم نگاه بهش تعجب با...خندید یکم و بگیره و خوش جلوی نتونست مهشید

 اون.. شد دور قدمی سه دو یک قایق و زد پدال کمی پاش با یکدفعه طاها که شه سوار اش عشوه و ناز با اومد طفلک -

 ....آب توی رفت سر با هم

 ...خنده زیر زدیم دو هر نگاهمون تلقی با...کردم نگاه مهشید به تعجب با

 خودش جلوی تونست نمی شده کشیده آب و لوس دختر اون یادآوری با انگار...داشت برنمی دست خنده از که مهشید

 می هم من خندید می مهشید... شیرینش های خنده بهت یک توی...بودم بهت توی من و خندید می مهشید...بگیره و

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربران busy و نینا|  نیست عشق اسمش این رمان سایت نگاه دانلود
 

105 

 با و بینمون زیاد ی فاصله بودو شده صمیمی باهام که رئیسی مهشید خاطر به من و اش خاطره به مهشید...خندیدم

 ...بود برداشته کوچیک ی خاطره یک

 ...نداشتم بدخلقی برای ای بهونه دیگه...خندیدم مهشید همراه چنددقیقه برای ها مدت از بعد روز اون

 : کرد بود رستوران ی گوشه تقریبا که ها میز از یکی به ای اشاره مهشید...شدم رستوران وارد مهشید همپای

 چطوره؟-

 : گفتم دست با...بودم خوشحال کرد نمی استفاده رسمی لحن از که این از

 ...خوبه بگه خانمم چی هر-

 ...خوبه یعنی که کردم بسته و باز و هام پلک و زدم لبخندی...انداخت باال و ابروهاش از یکی

 و اش رویی روبه صندلی منم نشست پشتش و کشید بیرون هارو صندلی از یکی...افتاد راه و کرد جا جابه و کیفش

 رنگ زرد پالستیکی های صندلی و رستوران دیزاین و دیوار و در به نگاهی...نشستم روش روبه و کشیدم بیرون

 عالم رستوران ترین یک درجه خودش بود مهشید که همین...خب ولی بود سه درجه...خورد نمی مهشید به...انداختم

 ...شد می

 رفتیمی بود نصب حسابدار سر باال که بود منو یه هم سر بیارن منو یا باشه داشته گارسون که نبود جوری رستورانش

 منتظر و کردم قفل ام چونه زیر و دستام... بیاره و کنه آماده رو سفارشت مغازه شاگرد تا میادی سفارش همونجا

 : نذاشت پاسخ بی و نگاهم...  کردم نگاهش

 چی؟ تو... ام بریونی عاشق که من-

 ی نهنشا به و سرم هم من....چیه بریونی نمیدونستم اصال که حالی بود؟در شده شیرین برام بریونی و کباب بوی چرا

 برگشت و داد سفارش رفت مهشید...دادم تکون تایید

 کمک هم خیلی خداییش...آورد هم رو ریحانه نیومد تنها...مراسم برای اومد بابا دوست همین کرد فوت بابا وقتی-

 ...شد می چی نبود اگر دونم نمی...بود بد مامانم حال فهمیدم نمی هیچی اصال که من...کرد

 نبود مهشید اگه که من مثل دقیق داشت رو من برای مهشید حکم مهشیدم برای خانم ریحانه بابای این پس

 میشد چی و کنم چکار نمیدونستم

 :زد اش چونه زیر و دستش

 اون از....قبل خانمتراز خیلی...شده عوض خیلی ریحانه البته...اومد نمی بدش ریحانه از هم طاها که نماند ناگفته البته-

 بود بهتر که ایش عشوه خواهرای
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 :کرد ای خنده

 ...کردن عروسی هم پیش ساله یک -

 بریونی مرغ مهشید کردم می فکر... کردم نگاه گذاشتن جلومون که همبرگری تا دو به تعجب با...آوردن و غذامون

 :پرسید دید و نگاهم که مهشید....داده سفارش

 نداری؟ دوست شده؟ چیزی-

 و ردک همبر به نگاهی مهشید نفهمم کنه فکر خودش پیش مهشید خواستم نمی...دادم تکون نفی ی نشانه به و سرم

 گفت

 ام بریونی عاشق واقعا من وای-

 هدیگ غذای یه نمیداد همبر مزه اصال اینکه زدم ازش گاز یک و برداشتم و ام بریونی...نشست لبم ی گوشه لبخندی

 !!.بود مهشید با بودن مهم نمیکرد فرقی بریون همبرگر یا بریون مرغ... بودم نخورده حاال تا من که هرچند بود

*** 

 "مهشید"

 چیلی و چرب و روغنی نون حتی بلکه رو ام بریونی کل تنها نه که بودم شده زده ذوق میالد دوباره شادی از انقدر

 :گفتم میالد به رو بودم سنگین حسابی همین برای و بودم خورده هم زیرش

 چیه؟ غذا هضم برای روی پیاده مورد در نظرت -

 داد کارمند یه از مهربونتر رو جوابم عشقش زبون با باز

 باشم موافق چیز همه با تا کافیه باشم تو همراه که همین -

  داد تکون مثبت نشونه به سری و کرد طلغی حرفش نفهمیدن رو ام خنده... زدم لبخند

 ره مثل هم میالد کاش...  بودم کالفه مون بین سکوت این از...  رفتیم بود هتلمون که سمتی خالف سمت به هم همراه

 مگه اصال...  میزد پر بودم نشنیده حال به تا که صدایی شنیدن برای دلم...  کنه صحبت میتونست ای دیگه آدم

 م؟عاشقش انقدر بدم گوش میالد صدای به اینکه بدون من چرا پس...  گوش با زن و میخوره گول چشم با مرد نمیگفتن

 میالد به من که حسی این که میدونستم فقط نمیاوردم در سر ؟ چی برای چطور؟ ؟ کی ؟ شدم عاشقش چی واسه اصال

 بود؟ داشتن دوست از فراتر چیزی چه عشق بجز...  داشتنه دوست از فراتر خیلی دارم

 خوش همیشه از امشب و تیپ خوش هم و بود خوشگل هم... کردم نگاه بهش کناریش مغازه ویترین دیدن بهانه به

 عشقش...  کنم حس رو کمبود این میومد پیش کم خیلی خب اما بود صدا همون داشت کم که چیزی تنها تر تیپ

 بخوامش این از بیشتر تا نبود صدا شنیدن به نیازی که بود گرفته جا قلبم تو انقدر
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 میالد؟ -

 رو خودم کمی خواستم... کنم صداش کوچیک اسم به که میشد خوشحال انگار...  کرد نگاهم شوق با باز و برگشت

 بخره رو نازم بلکه کنم لوس

 کنم؟ صداتون کوچک اسم به نمیشید که ناراحت -

 :داد رو دلخواهم جواب دستاش با

 میشنوم رو اسمم تو زبون از وقتی میدن بهم رو دنیا انگار میکنم ذوق...  برم قربونت چیه ناراحت -

 درآوردم رو سابقم ادای باز و کردم ریز چشمهام

 فحش؟ بازم -

 رو قبلیش جمله تر رسمی و تر محترمانه و درآورد رو اش دفترچه و نشست هنر بازار به نزدیک سکوی لبه خندید

 کرد دیکته

 میشم هم خوشحال چیه حرفا این کنید صدا منو دارید دوست چی هر شما -

 که اومد یادم اما کنه تعریف برام خودش از یکم بگم میخواستم آهان کردم؟ صدا رو اسمش چی برای که کردم فکر

 بیوگرافی یه من حرف این جواب در میشه مجبور وقت اون و میفهمم رو زبون خوش دستای این زبون من نمیدونه اون

 کردم سکوت بنابراین بده تحویلم و بنویسه مدت طوالنی

 :گفتم لبخند با میکرد افشانی نور شب توی پل سه و سی چراغهای دور از

 بخندیم یکم و آب توی بیفتید تا میزدم پدال شدن سوار موقع و میدادم سواری قایق پیشنهاد االن داشت آب اگر -

 : دادم ادامه بنابراین بود معنی بی اون طرف از موندن جواب منتظر نبود صدا بی هاش خنده...  خندید

 تگیخس اینکه حداقل ولی نداره لطفی زیاد برهوت زمین به کردن نگاه میدونم...  روش؟ به رو نیمکتهای رو بشینیم -

 میکنیم در

 از دبع و کرد تعارف نشونه به کوتاهی تعظیم رسید که خالی صندلی اولین به و داد تکون موافقت نشونه به سری

 میگرفت دلم آب بی رود به کردن نگاه با نشست کنارم من نشستن

 دلم. .. پل سه و سی میگن بهش چی برای ببینم تا بشمرم رو پل این های پایه تا داشتم اصرار همیشه بودم که بچه -

 نه؟ یا هست پل تا سه و سی واقعا ببینم میخواست

 نوشت اش دفترچه روی

 بود؟ پل تا سه و سی واقعا حاال -

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربران busy و نینا|  نیست عشق اسمش این رمان سایت نگاه دانلود
 

108 

 :گفتم و کردم نگاه پل های پایه به

 انعکاس با پل سه و سی شنیدم جایی یه از اما میشدم گیج وسطاش همیشه بشمرم آخر تا نتونستم وقت هیچ -

 دلگیر و خشک...  نیست هیچی...  نیست رودی االن که حالی در...  میشه پل تا سه و سی که روده توی پلهاش

 :نوشت اش دفترچه روی

 ناراحتید خیلی رود زاینده بستن از معلومه-

 میترسید من از شاید...  بود نشده صمیمی من با هنوزم پس میشدم بسته جمع من هنوزم

 مهه نداشت زمستون و تابستونن...  بود شلوغ خیلی اینجا داشت آب وقتی...  بود زندگی نشونه من برای رود این -

 اما میخوردن رود کنار رو نهارشون جمعه روزای و مینداختن انداز زیر کنارش همه میبستن صف سواری قایق برای

 برای. .. معمولی مترو خط یه برای اونم بستن آدماش روی رو زندگی یعنی بستن که رو رود...  خلوته چقدر میبینی االن

 از انمیخو...  کنن باز رود زاینده راه باید که شد تموم لعنتی مترو این وقتی باالخره ؟ چی که اخرش...  ماشینی زندگی

 روی رو خودش تاثیر آب که آخرش میشه فرسوده که آخرش سال؟ چند برای کنن؟ رد رود متروشون تونل باالی

 نمیکنه فکر کاری هیچ آخر به آدمی هیچ چرا چی؟ آخرش...  میذاره تونل اون ریزش

  کردم اضافه دلم توی

 نمیکنم فکر عشق این اخر به من چرا -

*** 

 "میالد"

 باال و سرم کردم می پاک و ام پیشونی عرق آستین با که حالی در...شد باز بدی غیژ غیژ صدای با کارگاه در

 ...نشست لبم روی لبخندی و افتاد مهشید به چشمم که بودم کارگرا سرپرست مهدوی آقای منتظر...آوردم

 پشت که کارگرا از تا دو ی آزاردهنده پچ پچ صدای...اومد سمتم به مستقیم و داد رو کارگرا از تا دو یکی سالم جواب

 : انداخت طنین گوشم تو بودن سرم

 اومد وصی وکیل -

 اول از حسابی زن خب میزنه حرف جاش میاد خودش آخرم مهندس این به میده حقوق همه این موندم من واال آره -

 خرابکاری و بکشی زحمت همه این نخوای حاال که بیار دار زبون و حسابی و درست مهندس یه کن خرج درست پولتو

 کنی؟ جمع رو ات بسته زبون مهندس

  احسن نحو به کاری همه مهشید بخاطر که بود این از غیر مگه کردم؟ خرابکاری کی من که کردم فکر این به امید نا

  این بره؟ سوال زیر کارم کیفیت اینجور باید نداره مهندسیم علم به ربطی هیچ که نقص یه بخاطر میدادم؟ انجام
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 انصافه؟

 ونمج بالی حاال اما باشند دستم زیر بود قرار مثال که کسایی تیز و تند زبون از خوردم می زخم که نبود دومم اول بار

 ...که حیف اما نمیکردم تحمل تحقیر همه این هم لحظه یه حتی نبود مهشید بخاطر اگه بودن

 : شد همزمان مهشید صدای با که کشیدم عمیقی نفس

 خبر؟ مهندس؟چه خوبی...سالم -

 ...دادم تکون ناامیدی ی نشانه به سری و کردم ها کارگر و ها دستگاه به ای اشاره

 : گرفت دستم از رو شاسی تخته

 ..برمیای پسشون از مطمئنم من-

 ای زبون بی مهندس شنیدن دیگه هفته یه تحمل برای همین گرفتم جون لبخندش از زد ای کننده امیدوار لبخند و

 وجهمت دید وقتی...انداخت شاسی روی ی نوشته روی و نگاهش ، میکرد کفایت دستام زیر زبون از بدیخت بسته زبون

 :کردم اشاره دستم با دارم نگه و خودم نتونستم...کرد نگاهم مستاصل شه نمی زیادی چیز

 ...نگاهت اون قربون-

 : نوشتم دفترچه توی و کشیدم خط ها فلز از تا چند دور

 اشونباه خوب نمیدن اجازه کارگرا اینکه بخاطر فقط اونم نداشتیم چشمگیری پیشرفت اونقدرا...  کاره روند برآیند -

 آخرین از درصد 0.5 تحقیقات طبق بوده عالی هم حد همین در اما میدم حق هم بهشون البته که کنم برقرار ارتباط

 بوده باالتر رقیب کارخونه دستاورد

 :گفت و انداخت باال و ابروهاش از یکی

 اوناست طرف از هست هم مشکلی هر آوردم تولیدشون پروسه برای رو مواد مهندس بهترین ندارن حقی هیچ کارگرا -

 مکن درستش میکنم سعی و میزنم حرف باهاشون خودم...  نکن ناراحت خودتو بنابراین تو نه نمیکنن همکاری که

 زا هم هرچقدر مهشید چون شد خنک دلم گفت نمیشد کنه تنبیهشون من کردن اذیت برای تا رفت کارگرا سمت به

 ... نبود هرکس کار من مثل نفهم زبون آدم یه با زدن سروکله میدادم کارگرا به حق خودم باز میکرد طرفداری من

 ...شدم داشت رو دوست یک حکم برام حاال که مدیری خانم جدی و ساده صورت تماشای محو

 ظرشونن به که کارگرایی به و زدم لبخندی پس...دوستیمونه برای که مدیریتشه برای نه جدیت این دونستم می خوب

 ...زدم زل بدن گوش مهشید حرف به بودن مجبور ولی نبود حالیم هیچی من
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 زا تا گرفتم و مهشید بازوی ناخوداگاه کرد اضافه مذاب مواد به رو جیوه مهشید حضور به احتیاط بی کارگرها از یکی

 رو دستم و کردم حس رو متعجبش نگاه تازه رسیدیم که امن محیط به... بود خطرناک اون برای کنم دورش محیط اون

 نداد مهلت مهشید گوشی زنگ صدای که بدم توضیح تا انداختم زیر به سر و کشیدم پس

 مدست به رو شاسی...نشه شنیده مهشید گوشی زنگ صدای که نبود زیاد اونقدر کارگرها ی همهمه و ها دستگاه صدای

 خانم بود نوشته افتاد لمسیش گوشی بزرگ صفحه به ناخوداگاه نگاهم...درآورد روپوشش جیب از رو گوشی و داد

 داشتم اونجا مهشید با مشترکم خاطره اولین که پرورشگاهی مدیر آهان بودم؟ شنیده کجا قبال اسم این...  طاهری

 ...گذاشت اش دیگه گوش دم رو گوشی و کرد وصل و تماس...گذاشت گوشاش از یکی روی و دستش

 ...طاهری خانم سالم -

 هستید؟ خوب شما خوبم من ممنون -

 چطوره؟ من مسیح -

 نمیاد صداتون زیاده صدا و سر اینجا...بگید بلندتر شه می چی؟ببخشید -

 ...شکست می چشماش عمق چیزی...بود نگران...دوخت بهم و نگاهش

 اب اصابتش صدای...افتاد زمین به زانو با و افتاد دستش از گوشی...رسید ام سینه به و خورد سر چشمام روی از نگاهش

 ...کرد کر و گوشام صدا همه اون توی و زمین

 ...بود شده قطع تماس...گذاشتم گوشم دم و گوشیش و نشستم روش به رو زانوهام روی

 ...دید نمی انگار اما دادم تکون صورتش جلوی و دستام...بود شده مات...کرد نمی نگاهم اون اما...کردم نگاهش

 چی...کنن لعنتت طاهری ای...نداشت ای فایده...دادم تکون چندبار و گرفتم و هاش شونه کارگرا حضور به توجه بی

 شد؟ اینجوری یهو که شنید چی بود خوب که مهشید....مگه گفتی

 :دوخت بهم رو ناباورش نگاه و برداشت بود شده اش خیره اما کجاست نبود معلوم که جایی از چشم باالخره

 ...وای...من مسیح گفت می طاهری میالد...مسیح میالد -

 ...بودمش ندیده جوری این هیچوقت پدرش خاکسپاری مراسم جز به...کرد می پته تته... شد سرازیر اشکاش

 : گفتم دست با ریخت می اشکش های قطره

 درآوردن روز این به رو مهشیدم که گفتن چی بگو... عزیزم نکن گریه -

 : اومد بند اشکاش...گرفت دستم از و نگاهش
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 رپاکت راهی؟ چه از اصال... بگیره؟ ایــــــــــدز بخواد که سالشه چند مسیح مگه نمیشه باورم...من مسیح گفت -

 هست؟چطوری؟ مگه بچه این از

 خودم...این گفت چی...کردم می نگاهش مات کردم نمی باور خودمم...شد بلند کارگرا پچ پچ صدای...هق هق زیر زد

 ازویب زیر شدم بلند...شکستم می دوباره نباید...بیام در شک اون از تا دادم تکون و سرم...بود سالم اون دیدم و مسیح

 تمتونس می اگر مطمئنا بایسته خودش پاهای روی تونست نمی...کشوندمش آبدارخونه طرف به و گرفتم هم رو مهشید

 ...کردم می بغلش براش نمیشد بد کارگرا جلوی و

 ...دستش دادم و زدم هم چنگال یک با و انداختم قند چندتا لیوان یک توی

 اونقدر کشید آغوشش توی گاه تکیه پاهاش و زد پس و لیوان...داشت ناباوری از هایی رگه و بود مات هم هنوز نگاهش

 :میشد جا صندلی روی اش شده جمع پاهای و خودش که بود ظریف

 شده اشتباهی حتما... نمیشه باورم...  نداره امکان...میالد؟مسیح؟ کنم چیکار حاال -

 حتی...بخت این به لعنت...بگم بهش تونستم می میرسید اگه نه و رسید می مغزم به چیزی نه...کردم موهام الی دستم

 بدم دلداریش تونستم نمی

 باشه؟ داشته ایدز میتونه چطور بچه پسر یه آخه... نمیشه باورم نشنوم خودم تا نبینم خودم تا برم باید -

 ...مصمم نه و بود محکم نه همیشه برعکس اما...ایستاد

 ....االن همین... برم امروز همین باید -

 اه راننده از یکی به خواست منشی از سریع و...برداشت اتاقش توی از و کیفش...رفتم دنبالش شد خارج آبدارخونه از

 نیهثا صدم یک اگر انگار...برداره رو وسایلش هتل بره نمیخواست حتی که داشت عجله انقدر...فرودگاه ببرتش بگه

 برگشت من سمت به و کشید صورتش روی عصبی رو دستش...دروغه فهمید می زودتر رسید می زودتر

 های بچه امید چشم.  کارگرا اون درآمد منبع... میسپارم تو دست به پروژه این...  ای کاره همه تو من نبود تو میالد -

 بربیای؟ پسش از میتونی...  تویی اال شرکت

 از ایدب میشد باید میخواست مهشید که حاال هم نمیتونستم اگر حتی بدم رد جواب میتونستم مگه بود من به امیدش

 باشه میتونست کار یه همین فقط مهشیدم برای من همدردی و همکاری اوج... ...  برمیومدم پسش

 وجود یمن به هم االن تا کارگرا و اللم کنم فراموش کردم سعی...بگیرم نادیده رو کارگرا لجدرار پچ پچ کردم سعی

 راحت مهشیدم خیال باید... دادم تکون و سرم چندبار و کردم محکم و نگاهم...میکردن تحمل الل مهندس یه مهشید

 میشد

  همه اون تحمل دلیل من برای همین... بود کافی من برای همین شد راحت خیالش انگار...کرد فوت صدادار رو نفسش
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 داشت نگه فرودگاه ورودی جلوی راننده...بود زبون زخم

 باشن داشته بلیط کاش فقط -

 جبران...بود جبران برای زمان بهترین زد جرقه ذهنم توی چیزی...انداختم مهشید سست های قدم به نگاهی

 ..شکستنم

 ...خوام می شرایطی چه با بلیطی که نوشتم روش و درآوردم و ام دفترچه...رفتم باجه سمت به

 زا رو حواسشون حسابی موضوع همین و بود مسافرین کردن سوار وقت بود شلوغ سرش بود باجه پشت که کارمندی

 نه گاران ولی کردم اشاره نوشتم به چندبار...کنه نگاه رو نوشتم نکرد فرصت حتی که پرت اونقدر...بود کرده پرت من

 ...دید نمی و من اصال...دارم حضور من که انگار

 خورد تکون چشمم جلوی رنگ آبی بلیط نشست ام شونه روی دستی

 برم باید دیگه من...  بازه هم کارتینگش پروازه همین برای... اومد گیرم بلیط شکر رو خدا -

 مرگ برای مهشید حمایت جبران به بخوام که بودم اون از تر عرضه بی...  نداشت ای فایده...  کشیدم تالش از دست

 ...بودم عرضه بی زبونه بی یه من داشتن حق کارگرا...  کنم حمایت ازش سخت شرایط این تو مادرم

*** 

 "مهشید"

 بیماری چنین دچار ساله هفت شش معصوم بچه پسر یه ممکنه چطور که این به...  کردم فکر مسیح به راه طول تمام

 باشه؟ وحشتناکی

...  ویدنش بلند خود جای از فرود پایان تا و برگردانید عمودی حالت به رو ها صندلی بسته را خود ایمنی کمربند لطفا -

 تشکر با

 حاال و کنم کج صندلی خودم راحتی برای بودم کرده فراموش حتی که بودم مسیح فکر تو انقدر کردم نگاه صندلیم به

  بود اولیه حالت در خود به خود چون نبود اولیه حالت به برگردوندن به نیاز

 الح فهمیدن و دیدن برای حرفا این از بیشتر...  بودم من شد بلند خودش جای از که نفری اولین اومد فرود که هواپیما

 که تمنداش ای وسیله بنابراین برم هتل به وسایلم برداشتن برای بود رفته یادم حتی که انقدر داشتم عجله مسیحم

 بگیرم تحویل بخوام

 و وردمدرآ رو گوشیم سریع بیمارستان کدوم نپرسیدم حتی که اومد یادم تازه افتاد فرودگاه های تاکسی به که چشمم

 برداشت گوشی اول بوق با گرفتم طاهری خانم شماره

 جان؟ مهشید الو -
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 شما؟ هستید بیمارستان کدوم...  طاهری خانم سالم-

 !!!تهران رسیدی... پرورشگاه نزدیک بیمارستان-

 دادم طاهری خانم جواب راننده به بیمارستان آدرس گفتن از بعد و شدم تاکسی سوار

 شده؟ چش مسیح...  رسیدم االن همین بله -

 دش تر وخیم که حالش و تر طوالنی که مدتش نکردیم توجه همین برای بود کوچیک سرماخوردگی یه نظر به اولش -

 و مدهاو پایین بدنش دفاعی قدرت ایدز بیماری بخاطر داد تشخیص آزمایش و معاینه از بعد...  دکتر بردمش و ترسیدم

 کرده تبدیل حاد ریه عفونت به رو معمولی سرماخوردگی یه

 : نالیدم درمونده...  بود نشده اشتباه...  بود مریض واقعا من مسیح داشت واقعیت پس

 که هم مادر رحم از...  نبوده کدوم هیچ معرض در مسیح و داره مخصوص انتقال راه بیماری این...  چطوری؟ اخه اما -

 بود تر سالم هم من از و نمیداد نشون چیزی اش ساالنه های چکاپ چون نبوده مطمئنا

 مورد؟ این در کنیم صحبت رو در رو تا بیمارستان بیای نیست بهتر -

 این سریع اما گرفته طاهری خانم خود از شاید کردم فکر لحظه یه برای که جوری شد شرمنده صداش کردم احساس

 داشتم ایمان خودم از بیشتر طاهری خانم بودن پاک به زدم پس سرم از رو فکر

 برسم دیگه ساعت نیم از کمتر کنم فکر راهم تو االن من چشم بله -

 خدافظ فعال منتظرتم پس -

 یزیچ طاهری خانم بودم مطمئن...  بود لعنتی انتقال راه این درگیر فکر تمام بیمارستان به رسیدن تا کرد قطع تماس

 نمیدونستم من که میدونست رو

 رسوندم بیمارستان اطالعات به رو خودم سریع و کردم حساب رو کرایه رسیدیم که بیمارستان به

 هستم طاهری مسیح اسم به مریض یه دنبال خانم سالم -

 رو خودم ممکن سرعت نهایت با و داد رو سوم طبقه آدرس و کرد چک رو سیستمش سریع نداد رو سالمم جواب حتی

 جا زا من دیدن با رفتم سمتش به بود نشسته منتظر صندلی روی اتاقی در جلوی طاهری خانم رسوندم سوم طبقه به

 شد بلند

 چطوره؟ حالش -

 ببینمش نمیدن اجازه است قرنطینه...  نمیدونم-
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 انرژیم تمام...  افتادم صندلی روی کنم آروم رو خودم دیدنش با تا بودم اومده راه همه این شد خراب سرم روی دنیا

 نشست کنارم طاهری خانم...  رفت تحلیل جمله همین شنیدن با اینجا به رسیدن برای

 بود خوب که مسیح...  شد؟ نازل سرم بر مصیبت این چطور -

 : گرفت لکنت زدن حرف برای و پرید رنگش اما میکردم اشتباه شاید

 بیعیط برای و میکنن پیدا نگهبانی اتاقک کنار سرنگ یه خب... میکردن بازی دکتر داشتن ها بچه از دیگه تا چند با-

 میکنن استفاده ازش...  بازی دادن جلوه تر

 ودب هوا از پر لعنتی سرنگ اون اگر... کودکانه؟ بازی یه دادن جلوه تر طبیعی برای واقعی سرنگ یه چی؟ یعنی این

 شرمندگی فهمیدم تازه نبودن؟ ها بچه این مواظب که میکردن غلطی چه لعنتی پرورشگاه اون مسئولین پس چی؟

 ها بچه از مراقبت تو کردن کوتاهی برای...  چیه برای طاهری خانم صدای توی

 آزمایش ازش...  بوده خودش مال هم سرنگ و تزریقیه که کرده اعتراف... کردن بازجویی شب نگهبان از مدیره هیئت-

 شده مبتال اون آلوده سرنگ از مسیح...  بود ایدز به مبتال گرفتیم خون

 نشد خاموش...  بوده واهی مسیحم شدن خوب برای امیدم کنم باور تا تکرار انقدر...  شد تکرار سرم توی مبتال کلمه

 بود کشنده بیماری یه به مبتال من مسیح...  کرد داغون رو من واهی امید اون چراغ

 کرد هل اونطور که بود پریده خیلی رنگم کنم فکر کردم نگاه طاهری خانم با ناباور

 خوبه؟ حالت جان مهشید...  مهشید؟ -

 کرده بزرگش خودم بغل تو که ای بچه...  پسرم...  گلم...  نیست خوب که معلومه بود؟ می خوب باید بود؟ خوب حالم

 بخو بدم نشون این از تر واضح...  داشتن بودن خوب توقع ازم وقت اون بکشه فردا و امروز به کارش نبود معلوم بودم

 داغونم؟ که بگم این از تر روشن... نیستم

*** 

 "میالد

 و چرخید اتاق روشن نیمه محیط توی نگاهم...کردم قفل سرم پشت و دستام و دادم تکیه مهشید چرمی صندلی به

 ...بود مونده ساعت چهار تنها جدید تولید خط توجیحی ی جلسه شروع تا و بود یک ساعت...شد ثابت ساعت روی

 دونب رو جلسه باید چطور من ولی...بود رفته مهشید...بودم کرده گیر جلسه برگزاری برای...بود کرده قفل مغزم انگار

 می چی که بنویسم ام دفترچه روی گذار سرمایه آقایون تک تک برای که تونستم نمی...انداختم می راه اون حضور

 بلق تا نداشت امکان و بود گیر وقت خیلی کنم درست موضوع این برای پوینت پاور یه نداشتم هم وقت... بگم خوام

 بشه آماده جلسه
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 گذاشت ام عهده به که مسئولیتی و بود مهشید پی...بود امروز پی حواسم و هوش ی همه...نبرد خوابم و دیشب کل

 به کمتر ردمک می فکر بیشتر هرچی انگار ولی...  نمیتونستم زبونی بی زبون با.... بیام بر پسش از نمیتونم میدونستم...

 ...رسیدم می نتیجه

 مادهآ جلسه برای هم و رفت نمی آباد ناکجا به فکرم هم اینجوری...کردم مرور رو برگه محتویات دوباره....کشیدم پوفی

 اسناد و اوراق این مرور به نیاز حتی و میچرخید خودم دست رو پروژه این کل...  چیه به چی میدونستم...شدم می تر

 کنم؟ منتقل بقیه به اطالعات این میخواستم چطور اما نبود

 برای میدونست خوب نشست من به صندلی نزدیکترین روی و کرد روشن و اتاق چراغ...شد وارد مهدوی و شد باز در

 جلوم زمی روی رو دستش توی های برگه بخونه رو ام دفترچه بتونه تا بشینه نزدیکم باید بشه من حرف متوجه اینکه

 : گذاشت

 سخایی آقای گزارش آخرین اینم-

 ها واژه اون تک تک کردم می احساس...بود غریبه برام شیمی های فرمول..انداختم سرسری نگاه...کرد نگاهم منتظر

 رکزتم جدید اوراق این رو نمیتونستم بود جلسه برگزاری مشکل درگیر فکرم وقتی تا...کنن می کجی دهن بهم دارن

 کنم

 میز دور های صندلی روی نگاهم دوباره...کردم می فکری یک باید نداشت ای فایده...انداختم میز روی رو ها برگه

 ...انداختم نگاهی کشیدن می و مغرورشون و بدعنق های مهمان انتظار که همایش

 روش و برداشتم آچهار کاغذ یک...داد می تحویل رو پروژه باید من جای به مهدوی...زد جرقه ذهنم در فکری ناگهان

 : نوشتم

 ...ندارم پروژه این تحویل برای و الزم شرایط امروز من...مهدوی جناب ببینید-

 مدیرت مدیون هم این البته آوردکه درنمی بازی مسخره قبل دفعات مثل خوشبختانه...خوند می داشت کردم نگاهش

 ساکت رو همه میتونست هم اش غره چشم با حتی دختر این انگار داشت تاثیر همه روی کالمش...  بودم مهشید خوب

 : نوشتم دوباره اش مسخره پوزخند به توجه بی...کنه مطیع و

 کنید توجیح رو مدیرا من جای به شما گفتم اینه-

 : انداخت باال و ابروهاش از یکی

 اون بیام من حاال کردن جایگزین شمارو گفتن ظهوری خانم...نداره وجود امکان این دونین می بهتر خودتون مهندس-

 نیستم پروژه این کامل جریان تو حتی من بگم؟ چی وسط

  شمار ثانیه ی عقربه سرعت چقدر...گذشت یک از ساعت نیم...آوردم فشار سرم به و کردم موهام الی و دستم کالفه
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 میرفت پیش همیشه از تندتر و میکرد لج باهات انگار بگذره زود زمان نمیخواستی وقتی درست! بود شده زیاد

 ...اجازه با-

 ...ایستادم رویش روبه و دویدم سمتش به که برود در سمت به خواست

 چشمام دید نمی مگه بود کور اون چشمهای چرا پس بزنه حرف تونه می چشمم گن نمی مگه....زدم زل چشمهاش توی

 ...همکار یک حتی دوست یک عنوان به کمک یک از زنن می داد دارن

 ...گفت نچی زیرلب و انداخت پایین و سرش

 ردمک سعی اما چیه دونستم نمی...رفت می پایین و باال تلخی این درد از گلوم سیب...بود کرده گیر گلوم توی چیزی

 روی منم و نشست مهدوی.. .کشوندمش ها صندلی از یکی سمت به و گرفتم رو مهدوی بازوی زیر...بدم قورتش

 : نوشتم روش و کشیدم جلو رو کاغذی...نشستم کنارش صندلی

 دادیم انجام هفته چهار این توی همکارا و ظهوری خانم و شما و من که تالشی تمام متوجه حتما مهدوی آقای-

 ولیدت خط کال انگار توجیحی جلسه این بدون... میمونه نتیجه بی تالشامون ی همه نکنید کمک امروز شما اگر...شدین

 نشده ایجاد

 : نبود سخت هم زیاد نگاهش ترحم های رگه تشخیص...کرد نگاهم

 !کنم کمک شما به کم وقت این توی تونم می جوری چه من اس دیگه ساعت چند جلسه سخایی مهندس-

 : نوشتم...بود خبری...نبود پرسشی اش جمله

 صنایع لیسانس فوق شما مهدوی جناب...باشه دشواری زیاد کار کنم نمی فکر اون دادن ارائه و برگه چندتا خوندن-

 ....کنم نمی باور که آید برنمی ساده کنفرانس یک پس از نگید...هستید

 نمی سابق مثل و شد نمی درست هیچوقت دیگه که چیزی شد می خراب پروژه این اگر...بود فکر توی...کردم نگاهش

 دونم می چه...کنه اقدام دوباره تونست می مهشید شد نمی اجرا درست پروژه اگر که این نه مگر...بود من آبروی شد

 دار زبون سر و حسابی درست مهندس یه با کارگرا این حداقل و بشه خوب حمید کمر که بعد ماه سه دو برای بذاره

  بزنن سرکله

 : کرد پاره و افکارم ی رشته مهدوی صدای

 کنمب خاصی کمک بتونم که نیستم مطمئن...آرم می در سر چیزایی یک ولی نیست مواد ام رشته من سخایی مهندس-

 ولیدت خط این به نسبت رو مدیر و سرکارگر همه این بتونم مطالعه ساعت چند با ممکنه کنید می فکر شما اگر ولی

 موافقم منم کنم توجیح
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 اینکه حداقل کرد می زد،دعوا می حرف راحت خیلی کارگرا با...کردم تعجب استرسش از....نشست لبم روی لبخندی

 و کنه حفظ رو صفحه تا دو نتونه ادم این شد نمی باورم... بود کافی آدما این کردن توجیح برای همین داشت صدا

 زیادی فرصت...نشستم کنارش هم خودم...گذاشتم چشمش مقابل و برداشتم رو ها برگه...بده آدم عده یک تحویل

 ....نداشتیم

 شاید...نوشتم می رو اضافی های توضیح کاغذ روی و کشیدم می خط روش فسفری ماژیک با و مهم جاهای از بعضی

 ...بود چندمم ی دفعه من مگه ولی...بده کنفرانس خواست می که بود اولش ی دفعه

 روی....ودب گرفته محکم دستاش بین و سرش اونم...نوشتم که بس بودم گرفته درد دستم رسیدیم که صفحه آخرین به

 : نوشتم کاغذ

 ...کافیه بگید شما و دادم توضیح که رو مطالبی همین-

 :نداشتیم زمان بیشتر ساعت یک...انداختم نگاهی ساعت به

 نهمی رو از که همین کنید حفظ چیزی نیست الزم هم اصال...کنید مطالعه دیگه یکبار مونده باقی فرصت این توی-

 کافیه بدید توضیح و بخونید هم ها کاغذ

 زل مهدوی و خودم ی نخورده دست ناهار به و دادم تکیه صندلی به...رفت خودش اتاق به و شد بلند جا از

 سهبر جدیدش مشکالت و مسیح به راحت خیال با اون تا میکشم خودم دارم ببینه که بود کجا...بود کجا مهشید...زدم

 کنم ثابت بهش رو بودنم مرد تا کنم حمایتش شده قیمتی هر به و باشم پشتش اینکه برای فقط... 

 هنشست میز پشت من جای به که مهدوی به اطمینانی با نگاه...شد باز اتاق در...کردم مرتب و موهام و پوشیدم و کتم

 ...زدم بهم و هام پلک یکبار و کردم بود

 رس مختصر حرکت با رو همه نباشید خسته و سالم جواب...کردند پر و میز دور یکشیدیم می و انتظارش که مدیرایی

 به جبروت کردم می و فکرش که اونی از بیشتر مهدوی...شد شروع رسمی ی جلسه ساعت راس...دادم می دردم پر

 با و داد می تحویل وار طوطی گفتم بهش که رو هایی چیز اکثر...مطلب اصل سر رفت گویی خوشامد از بعد...داد خرج

 ....داد می ادامه بیشتری نفس به اعتماد با مدیران سر های تکون دیدن

 توی از نفر آخرین...زدم پایینش و مهشید مهر و کردم امضا من و قرارداد...شد تموم جلسه رسید سر به انتظارم

 ماجرای اینبار...زدم لبخندی..شد تموم ماموریت باالخره...کردم هام ریه وارد رو هوا و اومدم بیرون کوچیک دفترکار

 ...کنم ثابت مهشیدم به رو خودم تونستم اینبار نشد تکرار فرودگاه

*** 

  "مهشید"

  اب که مسیحی بودم مسیح یاد مدام هم اونجا اما میرفتم شرکت به روز هر داشتم که بزرگی درد کردن فراموش برای
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 مپسر مثل مسیح...  کرد؟ فراموش میشد مگه اصال...  بود المالقات ممنوع هم هنوز و بستری هم هنوز هفته یه گذشت

 بود؟ رفتنی یاد از اوالد درد مگه...  بودم کرده بزرگش خودم بود

 : دادم جواب رو تلفن و گذاشتم کنار رو خوردن غصه ای لحظه برای تلفن زنگ صدای با

  بله -

  مهندس خانم سالم -

 بود اصفهان کارخونه مدیر فروتن آقا حاج منشی

 هستید؟ خوب شما حال...  سالم -

 صورت به جدید تولید خط امروز برسونم اطالعتون به که فرمودن امر آقا حاج مزاحمت از غرض لطفتون از ممنون -

 کنید پخش و بگیرید تحویل رو اجناس تونید می هفته این آخر از کرد تولید به شروع مستقل

 دادید خبر کردید لطف بله -

 خدانگهدار میکنم خواهش -

 خداحافظ -

 گرفتم رو تارا داخلی شد قطع که تماس

 بله؟ -

 رخب شفیع شرکت به لطفا رسیده برداری بهره به جدید تولید خط دادن اطالع کارخونه از االن همین صبوری خانم -

 میرسه دستشون به آینده روز ده طی شون سفارشی اجناس که بدید

 چشم بله -

 ممنون -

 کرد متوقفم تارا صدای که کنم قطع خواستم

 مهشید؟ -

 بله -

 نشد؟ خبری بیمارستان از -

 همه حاال و کرد مبهوت و شوکه رو خانواده همه بیماریش بود مهم هم ام خانواده کل برای که من برای فقط نه مسیح

 بودن من کوچولوی پسر نگران
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 نه هنوز -

  رسید گوشم به هم تلفن پشت از کشید که پوفی صدای

  میشه خوب ایشاال نکن ناراحت خودتو...  باشه -

 عالجی که ایدز مثل بیماری برای اما برد کار به میشد آنفوالنزا و خوردگی سرما برای رو میشه خوب...  بود دار خنده

 داشت رو افتاده پا پیش دلداری یه حکم فقط حرف این زدن نداشت

 کنم قطع نداری کاری... باشه -

 خدافظ نه -

 دونب بنابراین نداشت معنی خداحافظ و سالم بود اتاق تا دو فقط نفر دو ما فاصله بود معنا بی هم خداحافظی این حتی

 کردم قطع گوشی تارا خداحافظی به جواب

 شد اتاق وارد جدید منشی اون از بعد و خورد در به ای تقه

 بدم؟ بهشون ورود اجازه...  دارن مالقات درخواست سخایی نام به آقایی مدیر خانم -

 ارک به شروع زمان از نبود یادم اصال آهان ؟ نمیشناسه هم خودش همکار یعنی میالده؟ منظورش سخایی؟ نام به آقایی

 مجبور که هم بعدش و اومد پیش مادرش ماجرای بعدش بود اصفهان که اول نبوده وقت هیچ میالد منشی خانم این

 باشه ندیده رو شرکت حسابدار حال به تا که داشت حق خانم این بنابراین بیاد اصفهان به من همراه شد

 داخل کنید شون راهنمایی... بله -

 یادم دیدنش محض به کرد سالم سر با و شد وارد گزارشاتش کاردکس همراه به میالد بعد لحظه چند و رفت منشی

 میشده دلتنگی این یادآوری مانع مسیح به کردن فکر همیشه اما شده تنگ براش دلم چقدر مدت این تو که اومد

 :گفتم میزم روی به رو مبل به اشاره با و زدم لبخندی

 بفرمایید سخایی جناب اومدید خوش خیلی -

 خوشش زیاد سخایی جناب رسمی لفظ از شدن مخاطب میالد روز چندین از بعد کنم فکر کرد هم تو رو اخمهاش

 نیومد

 نشست و گذاشت روش هم همیشگیش ضمیمه نامه و گذاشت میزم روی رو کاردکس نشستن از قبل

 کردم باز رو نامه هرکاری از قبل

 و ابزارات و مواد شامل جدید تولید خط بری بهره و تولید شده تکمیل گزارش شده ضمیمه کاردکس...  سالم عرض با -

 عملیاتی خط این مدیران و کارگران لیست همچنین و است شده برده بکار شیمیایی های فرمول
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 امهن همچین اما میکرد اخم من به گفتن سخایی جناب یه برای گرفت ام خنده اش کتابی لفظ این و رسمی نامه این از

 کردم بلند سر و خوردم رو لبخندم نوشت می من برای قلمی لفظ

 میخونمش فرصت اولین در...  میالد ممنون -

 گفت و زد لبخند

 بود شده تنگ گفتنت میالد برای دلم -

 رو پیشش لحظه چند حرف داره قصد کردم فکر درآورد رو اش دفترچه و ایستاد میزم کنار و شد بلند زدم لبخند

 نوشت بجاش اما کنه ترجمه

 نیست؟ خوب حالت...  میرسی نظر به کسل و حال بی خیلی -

 دادم تکون راست و چپ به رو سرم

 نمیشم خوب منم نشه خوب مسیحم وقتی تا و نیستم خوب نه -

 بود افتاده یادش به تازه مسیح اسم بردن با انگار

 چطوره؟ مسیح حال -

 با بودم انداخته دوشش روی رو ام پروژه و خودم مسئولیت که هفته یه این تو بود خبر با مسیح بهبودی روند از میالد

 غمگین...  میداد دلداری رو من و میپرسید رو مسیح و خودم حال اس ام اس با شب هر داشت که ای مشغله تمام

 کردم نگاهش

 المالقاته ممنوع هنوزم -

 دیدنش به میدن اجازه و میشه بهتر حالش که کن فکر روزی به بدی آزار انقدر رو خودت نباید...  ایشاال میشه خوب -

 میشه بدتر هست که اینی از حالش مطمئنا ببینه امید نا و ناراحت انقدر تورو اگه روز اون بری

 تیره به که کسی تنها بودم پوشیده مشکی پدرم برای که زمانی بود حساس من روی مسیح...  بود میالد با حق

 میشم ناراحت منم ناراحته جون مهشید وقتی میگفت همیشه بود مسیح میکرد اعتراض من بدحالی و پوشیدن

 گرفت قرار چشمم جلوی دوباره میالد دفترچه

 نزدی هم غذا به لب حتی میگفتن کردی قراری بی خیلی مدت این میگفتن صبوری خانم -

 زدم تلخی لبخند

 فکر بگم دروغ تو به خوام نمی خب اما وایسم سرپا تونستم نمی االن بود اینطور اگر اغراقه که نزدن غذا به لب -

 انداخته هم خوراک و خورد از رو من مسیح
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 :کرد نوشتن به شروع دفترچه روی قلمش باز

 میکنی؟ رد نداشتن میل بهانه به کنم دعوتت شام برای منم اگه حتی یعنی -

 کرد؟ رد رو انگیز وسوسه پیشنهاد این میشد مگه زدم لبخند

*** 

 "میالد"

 کوتاه مسافت دادم می ترجیح...کردم جیبم توی و دستام و کردم آویزون ام شونه از رو کیفم...اومدم بیرون شرکت از

 دیدن برای صبح چون نمیشد هم برم ماشین با میخواستم حال هر به برم پیاده و ام نقلی ی خونه تا شرکت بین

 مهشید دیدن داغون انقدر انتظار اصال اما رفتم شرکت خونه جای به رسیدن محض به که داشتم عجله انقدر مهشید

  بشه؟ چی بود قرار آخرش...کردم پوفی...نداشتم

 دهآین یه به... مشترک ی آینده به...باشم امیدوارتر آینده به تا بود داده اجازه بهم اصفهان تو مهشید صمیمی رفتار

 برمیخورد کی به بود رویا از بیشتر ذره یه اگر حاال... ببینم خوابش فقط بود قرار که چیزی...  رویایی و توهمی

 ...کشیدم عمیقی نفس

 بدون سوم ی طبقه...کردم باز و در و درآوردم و کلید..رسیدم خونه به کی نفهمیدم که بودم غرق خودم توی انقدر

 ...درآورد و جونم آسانسور

 آگاهناخود... کنم تصور رفتم و دادم تحویل پیام به که ای خونه همون رو طویله این نمیتونستم اصال اما شدم خونه وارد

 طویله؟ یا بود خونه این واقعا... شد مشت دستم و شد فشرده هم روی دندونام

 بخیر رسیدن...سخایی مهندس جناب سالم... به به-

 کرد پرت کاناپه روی و خودش و گذاشت میز روی رو سسش و چیپس از پر کاسه

 گذشت؟ خوش خبرا؟سفر چه-

 ات گرفته اتاق کف از که پیام های لباس سمت به و گذاشتم زمین روی در جلوی و کیفم...کردم فوت دار صدا رو نفسم

 زیاد انقدر بغلش توی کردم پرت و برگشتم سمتش به...کردم جمعشون یکی یکی و رفتم بود ریخته آشپزخونه کابینت

 ودهت زیر از نبودم هم شلخته حد این تا دیگه ولی نبودم مرتب و تمیز اندازه بی خودم...شد گم زیرشون پیام که بودن

 گفت سرخوش عصبانیتم به توجه بی و آورد بیرون رو سرش هاش لباس

 گذشت؟ خوش نگفتی -

 بی در به زنه می و خودش بازم ترکم می دارم بینه می داره!...داشت رو چقدر بشر این...گرفتم و لبخندم جلوی زور به

 : نوشتم و درآوردم و ام دفترچه...کردم اشاره بر و دور به و گرفتم و بازوش زیر...خیالی
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 دونم می من وگرنه بکش خونه روی و سر به دستی یک وقت اون تا...گیرم می دوش رم می دارم... ندارم شوخی پیام-

 ...تو و

 :اومد می سر پشت از صداش...رفتم حموم سمت به و کوبیدم اش سینه تو رو دفترچه

 کرد سکته من ترس از پسرعموم بگو اورژانس بزن زنگ خدا تورو... ترسیدم وای وای-

 هام اخم ناگهانی طور به...بود شده تنگ پیام ی مسخره های شوخی برای دلم...خنده زیر زدم رسیدم که دوش زیر به

 کله و سر کارگرا با شرکت توی ظهر از بعد تا صبح از که این برای...بودم دلتنگ بیشتر مهشید برای...رفت هم توی

 یب زبون با منم و بزنه حرف مهشید بزنیم قدم و ببینیم و اصفهان دیدنی جاهای برم شبم تا ظهر از بعد از و بزنیم

 ...برم اش صدقه قربون خودم زبونی

 و افتادم می کوچیک کارگاه توی ام روغنی هیکل و صورت و سر یاد اش همه...اومدم بیرون سابیدن ساعت یک از بعد

 ...شستم می و خودم بیشتری شدت با

 نه...کردم ، تمیز هم و بود شده جمع هم حاال که کوچیکمون هال به نگاهی... بیرون اومدم و پیچیدم دورم و ام حوله

 زد می اش دیگه دست روی محکم که پیام دست صدای با...ره می حساب ازم گیراست ام جذبه معلومه اومد خوشم

  کرد دیگه سمت صورتش و گزید لبش آورد می در زنونه صدای که حالی در...سمتش برگشتم

 بپوشون رو خودت مرد داره قباحت...  عالم خاک اوا-

 شنیدم سرم پشت از رو اش زنونه صدای دوباره رفتم اتاقم به و درآوردم بابا بینیم شو گم برو مثل ادایی

 بگیرم ضعفه دل برات من که نرو راه دلربا انقدر حداقل -

 هب چیز االن و بودم کرده استفاده اصفهان تو رو شون همه نبود زیاد تمیزم تر و خوب لباسای...رفتم کمدم سمت به

 اصفهان توی چندبار هم رو بود داده مهشید که آبی لباس...بشم واقعی جنتلمن یک خواستم می...نداشتم خصوصی

 ...نبود خوب رسمی شام یک برای اسپورتم تیپ...بود کثیف و بودم پوشیده

 مه شلوار...ساده یکی و براق یکی...سبز پیرهن تا دو با داشت نوکمدادی های خط خط که صورتی پیرهن یک موند می

 ...ای سورمه یکی و بود ای قهوه یکی

 الی و دستم...بودم شده ریخت بی چقدر...وایستادم آینه جلوی...ای سورمه شلوار با پوشیدم و براقم سبز پیرهن

 ...داد نمی بهم و تمرکز فرصت هم ثانیه یک مهشید ناراحت چهره یاد...کردم موهام

 داره قرار طرف نگو رسیده خودش به انقدر که امشب کرده منو هوس آقامون کردم فکر بگو منو -

 ...کردم نگاه اتاق توی بود اومده چای سینی یک با و زد می حرف داشت زنونه باز که پیام به

 ؟ هوسباز خائن مردک داری قرار ای ورپریده کدوم با باز -
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 گفت و گذاشت تخت کنار میز روی سینی

 بازی داف میری میکنی ول کدبانویی این به زن کردم دم برات عشق با که چایی این حیف -

 ...بود معلوم دادی تحویلم پیش ساعت یک که ای طویله اون از...کدبانو چقدرم گفتم دلم تو

 ...کردم مزه مزه ام چایی

 ...بره آبروت بزنی نم توسم می...نخور هم خیلی حاال-

 ته چیزی...کشیدم عمیقی نفس... میریخت مزه برام اون اونوقت مردم می استرس از داشتم...کردم نگاهش چپ چپ

 ...بود افتاده بد دلم به...لرزید می دلم

 :شد جدی پیام

 بری؟ خوای می کجا جدی جدی حاال-

 ...خوب جای یک: گفتم دلم تو

 :نوشتم دفترچه روی

 چطوره؟ تیپم...دارم قرار رئیسم با-

 ...جهید باال ابروهاش

 ونیزب چه با تو پسر میالد آقا به به... نه؟ دیگه بود مامانت مراسم سر که است خوشگله خانوم همون رئیس از منظورت-

 بده آموزش هم ما به بذار وقتی یه...میزنی؟ رو دخترا این مخ

 نداشتم غمی دیگه که داشتم زبون اگه... خوشه دلت بابا بود کجا زبونم...زبونی بی زبون با... زبونی؟ چه با

 نباید شه باز دلش که بیرون میبرم مهشید دارم من بره بیرون مغزم از خورنده فکر این بلکه تا کشیدم عمیقی نفس

 بگیرم عذا مشکالتم برای اون از بدتر خودم

 رنهخریدا نگاه بده ظاهرم مورد در نظری یه اینکه معنی به کردم باز دستام و چرخیدم دور یه و برگشتم پیام سمت به

  ...داد تکون تاسف ی نشانه به سری و کرد ای

 میکنه پیدا اطمینان بودنت کوهی پشت به ببینت اینجوری بدبخت...افتضاح-

 ینهس روی چایی ، چایی به خورد بالشت...سمتم کرد پرت و برداشت تخت روی از و بالشتم که بردم یورش سمتش به

 سمتم به که انداختم بهش نگاهی عصبانی...سوخت می ام سینه...درآوردم زیرپوشمو و پیرهن سریع...شد چپه ام

 :کشید ام سینه روی دستی و کشید کنار رو سینی...اومد
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 ...شه خوب کنم فوتش خودم بذار...شده قرمزم چه...کردم چشم و شوهرم بلوری ی سینه نیگا-

 ارچیک حاال...کردم لباسم به نگاهی...عقب دادم هلش...کرد می تف کنه فوت که این جای به...کردن فوت به کرد شروع

 نبیهت از دلیل دو به اما بشه آدم بلکه تا میزدمش جوری داشتم وقت اگه یعنی بپوشم نداشتم چیزی دیگه...کردم می

 نداشتم وقت من اینکه دوم بود محال شدنش ادم اینکه اول گذشتم کردنش

 :نوشتم دفترچه روی

 بریزم؟ سرم تو خاکی چه حاال-

 :کرد بهم نگاهی

 ...خوبه رس-

 ...رفتم غره چشم بهش..نداشتم فرصت بیشتر دقیقه ده...خورد می و خونم خون

 ...ره می غنج دلم...نکن نگاه اینجوری میالدخان اوا-

 :شد جدی باز...سنگی زغال شلوار...رفت لباسام سمت به

 ...بپوش اینارو...بهتره اینا-

 :کرد می زمزمه زنونه صدای با زیرلب رفت می بیرون که حالی در

 کرده هم تیغه شش چه غریبه زن یک برای ببین حاال سراغم میاد پشمالو صورت اون با رسه می که من نوبت-

 ...المصب

 الیزغ چهارخونه مردونه پیرهن یه هاش پراهن بین از و برگشت بود کرده قایمش کجا نبود معلوم که لباساش توده با

 انداخت سمتم به و درآورد خاکستری

 نمیشد نصیبت خوشگلی پیرهن همچین وگرنه کردم نوچ لباستو که کن دعا جونم به بپوش -

 ...بود قبلی های لباس از بهتر...کردم خودم به نگاهی آینه توی و کردم عوض و لباسام

 :قاپید دستم از رو شونه و اومد جلو پیام که کردم شونه کج فرق و موهام

 ... مهدکودکش مربی پیش بره قراره انگار کنه می شونه همچی-

 عقبتر رفت...زد مارکش ادکلن از کمی...کرد شونه پشت به و موهام...زد توش رو شونه سر و کرد باز و ژلش در

 :اش چونه زیر زد و دستش...واستاد

 !!!خدا امید به شیم می خالص دستت از کنن می چشمت برسی مدیر خانم به که این از قبل بری اینجوری-
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 :انداخت باال ای شونه....برداشتم و اداری کیف حرفش به توجه بی

 ...بود گفتن ما از...سایلنت رو برو تو باز حاال-

 ...گذاشتم جیبم توی و کندم بودم نوشته االن که رو ای برگه چندتا و برداشتم و ام دفترچه

 :بهم زد زل و داد تکیه در به دستش با...اومد در سمت پیام کردم می پام که و هام کفش

 ....بگرده دورت پیام شورن؟الهی می رخت دلت تو دارن االن-

 :برد باال و دستش

 ...آمین...ده تغییر بندری ی ویبره روی سایلنت حالت از برگشتن موقع رو ما میالد این عزیز وقت این حق به خدایا-

 و میخوند ورد پیرزنا مثل داشت و بود واستاده در دم همچنان پیام...رفتم ماشین سمت به و رفتم بهش ای غره چشم

 ...کرد می دعا

 بار ولینا...شد بیشتر استرسم کنه پرت حواسم بازیاش مسخره با تا نبود پیام که سکوتی توی...کردم روشن و ماشین

 توی... نبود همیشه مثل مهشید... بود من با چیز همه مسئولیت امشب میرفتیم بیرون مهشید با من دعوت به بود

 این ی حوصله و حال مهشید دیگه دونستم می و تر حوصله بی...بود شده الغرتر...نبود خوب مسیحش...بود خودش

 انتظار...نداره و ؛ نیاد بوجود بینمون بدی حس وقت یک تا نزنه حرف من جای به که این یا کنه عوض و جو که

 این با مسلما... نشه لبریز وجودم از بیچارگی حس که...نیفته زمین روم تا اومده فقط که کشیدم می رو مهشیدی

 مشبا حاال و کنه بهتر حالم تا برد بیرون منو مهشید اصفهان تو اونشب کنم مرتب چیز همه که بود من وظیفه شرایط

 کنم تالفی تا بود من نوبت

 شسمت به مهشید سالم صدای با که رفتم رستوران سمت به و زدم و ریموت...شدم پیاده...کردم پیدا پارک جای زور به

 به سری و بزنم لبخند بود زده زل گلوم سیب به که مهشید به توجه بی و کنم فراموش و استرس کردم سعی...برگشتم

 ...بدم تکون سالم ی نشانه

  ...بفرمایید یعنی که کردم اشاره و شدم خم کمی چپ دست با و دادم راست به چپ دست از و کیفم

 "مهشید"

 رستوران خالی میز تک روی بر شدیم مجبور بنابراین و نبود انداختن سوزن جای رستوران در شب از ساعت اون در

 آدمهای همه میکردم حس اینکه از و بودم معذب بابت این از من و بشینیم بود دید در و سالن مرکز در درست که

 طول در ناراحتیش دلیل میالد که گرفت شدت وقتی حس این و میکردم بدی احساس دارند من لقمه به چشم حاضر

 :شد خیره دستهاش به چشم هزار و گفت اشاره زبان به رو مسیر

  اب میدم بهت رو قرار به دعوت جرات خودم به بار اولین برای که زمانی اینکه نه ببینمت شاد همیشه میخواست دلم -
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 تقاضای ازت بیرون میبرمت خودم با که روزی اولین میکردم تصور رویاهام تو همیشه... شی همراهم مشغول فکر

 در فقط اینا همه اما میکنم دستت رو خریدم تو برای دیدمت که اولی روز همون که رو ای حلقه اون و میکنم ازدواج

 کنم آرومت نمیتونم حتی من و نشستی روم روبه افسرده و زده غم تو ببین حاال و بود رویا یه حد

 یالدم میدیدند اینکه به تعجب با که افرادی تعداد و میگردوندم چشم کنم نگاه میالد حرفهای باقی به اینکه بجای

 حبتص توانایی متین و موجه حد این تا و چهره این با مردی بود عجیب براشون شاید میشماردم رو نداره تکلم توانایی

 هستن هم ذهنی های افتاده عقب شبیه الل افراد بودن کرده باور همه جورایی یه انگار باشه داشته کردن

 دوخت چشم میالد به گارسون و دادم میگو خوراک سفارش من رسید سرمون باالی سفارش گرفتن برای گارسون

 واستنمیخ دلم چرا نمیدونم کرد ترکمون متعجبش نگاه با گارسون و کرد اشاره منو روی غذا اسم به دست با نیز میالد

 :کردم زدن حرف به شروع خودم همین برای و کنه توجه جلب باز تا بزنه حرفی میالد

 پرورشگاهی به فراغتم زمان برای نبود من دوش روی کارخونه و شرکت کارهای تمام و بود زنده پدرم هنوز که زمانی -

 پرورشگاه اداره تو بود کرده بزرگ ومنو داشت رو مادرم حکم که طاهری خانم به تا میرفتم بودم شده بزرگ توش که

  کنم کمک

 :دادم ادامه و نمیکنه تعجب پرورشگاهیم بچه من اینکه شنیدن از چرا پس کردم فکر خودم با

 با نم و بمونم کجا من که بود این نگرانیشون تمام برن مکه به مادربزرگ همراه میخواستن مادر و پدر که زمانی یادمه -

 تو مجددم اقامت سوم شب درست. کردم راحت رو خیالشون طاهری خانم پیش میرم رو ماه یک این اینکه گفتن

 باران های ضربه از که ای پنجره کنار و پیچیدم دورم پتویی من و بود سرد خیلی هوا و بود زمستون بود پرورشگاه

 فتادها بچگیم یاد به و میکردم نگاه کودکیم دوران بازی حیاط به شب تاریکی توی و بودم نشسته بود سرد و خیس

 هم من و بودن خواب همه و بود شب نصفه سه ساعت شنیدم رو پرورشگاه آهنی و بزرگ در ضربه صدای که بودم

 ادی به شد قطع در صدای که میکوبه در اینطور داره که کیه شب وقت این یعنی که بودم متعجب هم و بودم ترسیده

 و نزد در به ضربه یه فقط کردن ول پرورشگاه در پشت تورو وقتی بود گفته بهم یکبار که افتادم طاهری خانم حرف

 که ولگردی سگ اون شر از تورو میخواست کی نداشتم رفتن بیرون قصد کاری برای من اگه نبود معلوم و رفتن

 رزی بدو بدو نشه دچار من سرنوشت به هم دیگه معصوم طفل یه شاید اینکه ترس از. بده نجات میزد گاز رو گهوارت

 طفل های لباس تمام شدم مواجه نوزاد گهواره یک با دقیقا و کردم باز رو در و رسوندم در به رو خودم شدید بارون اون

 سرما از و بود شده کبود گریه شدت از و بود اب از پر هم دستیش گهواره توی حتی و بود شده خیس خیس معصوم

 مونساخت داخل به سرعت به و بشه گرم کمی تا چسبوندم خودم به رو خیسش تن و کردم بغلش میلرزید بدنش تمام

 و تمبرداش رو و بود کمد توی پتو و لباس هرچی سریع و رفتم ها شیرخواره قسمت سمت به سرعتم تمام با و برگشتم

 خاطرب اما میسوخت ها شعله اثر از صورتم که طوری بردم باال ته تا رو حرارتش درجه و نشستم شومینه کنار بغل بچه

 با و درآوردم رو خیسش های لباس کردم لباسش کردن عوض به شروع و نمیکردم اعتراضی میلرزید که طفلی اون

 توپ هرچی پوشوندنش لباس از بعد پسره فهمیدم موقع همون و کردم تنش به نو لباس و کردم خشکش حسابی حوله
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 آغوشم از من حال این با اما خوابید و گرفت آروم شد گرمش و گذشت که مدتی پیچیدم دورش به رو کردم پیدا که

 موندش تنها در پشت قربانی بود نزدیک من مثل هم اون چون شاید میسوخت براش دلم چرا نمیدونم نکردم جداش

 بتعج با دید بغل بچه شومینه کنار رو من و شد بیدار خواب از طاهری خانم وقتی نکردم جداش بغلم از صبح تا بشه

 :گفت و کرد نگاه من دست در جدید نوزاد به

 آوردن؟ کی رو طفلک این -

 انصافا بی رفتن و کردن ولش در پشت شه غرق بود شده درست گهوارش تو که ای دریاچه توی بود نزدیک دیشب -

 بود شده خیره اش بسته چشمهای به و میکرد نوازش رو اش گونه که حالی در و کرد نگاهی نوزاد معصوم ظاهر به -

 :گفت

 معصومه و ناز خیلی که بچه این....آخه اومد دلشون چطور -

 :گفت طاهری خانم بود ملوس و خوشگل هم باز نبود مشخص نازش چشمهای و بود خواب اینکه با میگفت راست -

 کنه مراقبت ازش تا سارا بده رو بچه پاشو نشین اینجا پاشو -

 رو بدبخت و شیرین کوچولوی اون از کندن دل طاقت که بود اومده سرم بالیی چه صبح تا شب اون دونم نمی -

 به شب اون از کرد قبول سخاوت با هم طاهری خانم و کنم مراقبت ازش خودم بده اجازه که خواستم اصرار با و نداشتم

 رو خشکش شیر میگرفتمش بغل و میپریدم خواب از مادرش مثل اش هرگریه با میخوابید خودم کنار مسیح بعد

 و بریزم پاش به رو دنیا میخواست دلم و میدادن بهم رو دنیا انگار اش هرخنده با میکردم عوض رو پوشکش و میدادم

 تنهایی به خودم بود بد شدیدا حالش سرماخوردگی بخاطر که رو اول روز چند و کردم انتخاب من هم رو اسمش حتی

 دور ازش کمی تا من بدون اون نه و میموندم اون بدون من نه بودم شده مادرش رسما دیگه میکردم پرستاری ازش

 و جح از مادرم و پدر برگشتن حتی و بودم حاضر سرش باالی سریع مادر مثل من باز و میکرد گریه بیتابی با میشدم

 اجازه با رو مسیح یا بودم پرورشگاه رو و هرشب من یا باز و بمونیم دور هم از ما نشد باعث هم خونه به من برگشتن

 گفت که ای کلمه اولین وقتی کردم ذوق چقدر بودم شده مادرش واقعا جورایی یه و میاوردم خونه به طاهری خانم

 اما نبودم مادرش من که میدیدم رو ای بچه شدن بزرگ که بودم خوشحال چقدر و بودم مخاطبش من که بود مامانی

 داشتم گردنش به مادری حق

 :دادم ادامه میالد به خطاب شد تمام که داستانم

 یه به شدن گرفتار برای سالگی شش آخه...  داره ایدز ات ساله شش پسر بگن بهت که داره حسی چه میدونی -

 نیست؟ زود العالج بیماری

 و کشیدم بیرون روم پیش کاغذی دستمال جعبه از کلینکسی چید میز روی رو سفارشهامون و برگشت گارسون

 :گفت و کشید آهی میالد کردم پاک رو اشکام
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 ههم جلو جا همین شدم بلند دیدی وقت یه ندارم اشکاتو دیدن طاقت دیگه نکن گریه برم اشکات اون قربون الهی -

 بوسیدما رو اشکات دونه دونه

 :شد شروع کردنم بازی فیلم باز و زدم زهرخندی و گرفتم رو اشکم نم

 میزنید؟ بد حرف و میکنید سواستفاده من بیحالی از دارید نکنه خودتون زبون به شما میگید چی -

 :نوشت

 یداپ درمانی هنوز که درسته نکنید گریه کردم خواهش ازتون...بکنم جسارتی چنین میکنم بیخود بنده...جون از دور -

 به زیاد نباید پس میشه کشف جدید داروی و واکسن یه دقیقه چند هر میکنیم زندگی ما که قرنی تو ولی نشده

 نمیشه درست چیزی که گریه با...  کرد تاکیید بیماری بودن العالج

 :گفتم تاسف با میکردم بازی غذام با که حالی در و پایین انداختم رو سرم

 میشم آروم ، میشم خالی که من اما نمیشه درست چیزی نه -

 :کرد استفاده قلم جای بود قلمش از شیرینتر که دستهاش زبون از باز

 به کارم من که شی آروم اینجوری همیشه بخوای اگه نبینه خیس رو چشمات بشه اشکات فدای میالد الهی -

 یش آروم حسابی تا بکشم رو نازت و کنم نوازشت انقد خودم بغل تو بیا خب بشی آروم میخوای میکشه تیمارستان

 یزندگ که زد حرفی و ایستاد میز کنار و آمد پوشی شیک پیرمرد کنم ترجمه درخواست میالد از بخوام اینکه از قبل

 :کرد رو اون به رو این از من

 میخوادت و داره دوستت بگه زبونی چه به میدی؟دیگه آزار رو معصوم طفل این انقدر چرا گلم دختر آخه -

 بالحن تمتونس فقط و کردم نگاه رو بشینه روش تا میکشید بیرون رو میزمون خالی صندلی حاال که پیرمرد به باتعجب

 :بگم متعجبی

 !!!نمیفهمم رو منظورتون من ببخشید -

 باز هند با اینطور که بود شده قفل زبانش مطمئنا و بود شده دیوار گچ همرنگ و بود پریده رنگش کردم نگاه میالد به

 :داد ادامه رو خودش حرف باز بیخبر جا همه از بیچاره پیرمرد اما میکرد نگاه پیرمرد به

 دلش و میکنی گریه جوابش بجای تو باز و داره دوست میگه زبونی بی زبون به داره حاال تا موقع اون بیچاره پسر این -

 میشکنی؟ رو

 ماهه چند که رو حرفی و کنه رو برام رو میالدم دست که شد پیدا نفر یه باالخره بخندم قلبم ته از میخواست دلم

  و کردم گرد رو چشمام میالد جلوی ظاهرسازی و ظاهر حفظ برای اما زد پیرمرد این شبه یک رو بزنه نتونست میالد
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 :گفتم و گرفتم خودم به متعجبی حالت

 سخایی؟ آقای میگن راست ایشون -

 با و دکشی عمیقی نفس جوابم منتظر دید وقتی بود شده لبو همرنگ حاال که شدم خیره میالد به جواب گرفتن برای و

 راه که بود فهمیده هم خودش انگار داد تکون طرفیت به بدبختی سر از و گرفت دستهاش بین رو سرش استیصال

 منه رد جواب بخاطر میالد حرکات این میکرد فکر که من خبر خوش پیرمرد اما داشت نخواهد اعتراف جز ای دیگه

 :کرد نصیحتم به شروع

 که بیاد؟درسته دنیا به کروالل که خواسته خدا از خودش چیه؟مگه معصوم طفل این گناه بگو خودت دخترم آخه -

 دوست رو کسی نداره حق بیچاره این یعنی داده که دل...  داده که رو برو ماشاال هزار ماشاال اما نداده زبون بهش خدا

 لتد خیلی نمیزنه حرف ، نمیشنوه که بهتر اصال دارم؟ دوستت بگه که نداره زبون اینکه بخاطر فقط باشه داشته

 بجای داره اشکال چه حاال در؟ دم بکشونه رو ها همسایه شوهرت و خودت بیداد و داد و دعوا صدای مرتب میخواد

 داره؟ دوستت که بده نشون دارم دوستت بگه اینکه

 :تمگف و رفتم فرو خبرم بی نقش قالب تو من اما بود انداخته پایین خجالت با رو سرش و نمیزد حرفی همچنان میالد

 همکاریم فقط نفر دو ما جان پدر میکنید اشتباه حتما -

 دارم نظر زیر رو نفر دو شما حاال تا اومدید که وقتی از و ام اشاره زبان مدرس خودم من میکنم؟دخترم اشتباه من -

 ...اما رفته ات صدقه قربون صدبار به نزدیک حاال تا موقع اون از پسر این

 میالد به خطاب تحاکم با و شدم بلند جا از عصبی ظاهرسازی برای اما میکردند آب دلم توی قند کارخونه اینکه با

 :پرسیدم

 سخایی؟ آقای میگن چی ایشون -

 بشین و باش آروم فقط مهشید میدم توضیح برات خدا به -

 باشه این حرفا اون نمیکردم فکر وقت هیچ اما نمیفهمم من که میزنن حرفایی زبون این به میکردم حس همیشه -

 بیخبرم بازم من و میدین ازدواج درخواست دارین بازم نکنه...

 :گفت میگردوند دونفر ما بین رو نگاهش تعجب با حاال که پیرمرد به رو استیصال با و مضطرب

 میگم چی من بفهمه کن ترجمه واسش حداقل کردی خراب چیو همه زدی که تو -

 برد ترجمه به دست سریع بیچاره پیرمرد

 که نشده چیزی... لطفا باش آروم...بده توضیح واست تا بشین دخترم -
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 رو ام خنده جلوی که بود این برای بیشتر اما بشم آروم مثال تا گرفتم دستام بین رو سرم من اینبار و نشستم

 ازب پیرمرد که زد حرفی چه و کی میالد نمیدونم میرسیدم آرزوم به داشتم مدتها از بعد بخندم داشتم حق...بگیرم

 :میگفت داشت پیرمرد دیدم متوجهم رو میالد نگران نگاه و کردم بلند رو سرم پیرمرد صدای شنیدن با کرد ترجمه

 کنی قضاوت بعد بشنوی رو آخرش تا و باشی آروم بده قول میگه -

 ات میکرد مکث مدتی و میگفت اون داد ادامه باز میالد و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم ساختگی ناراحتیی با

 :میبردم ولذت میشنیدم جان گوش با من و نبود نیازی واقعا هرچند باشه داشته بازگویی فرصت مترجم پیرمرد

 به رو عزیزش دختر افتخار با ظهوری آقای و اومدی شرکت به پدرت همراه که اولی روز از...داشتم دوستت اولش از -

 و پولدارت بابای دردونه عزیز و خوشگل دختر یه تو کجا من و کجا تو گفتم خودم با اما کرد معرفی جدید همکار عنوان

 هم الل تازه و دربیاره رو پیرش مادر خرج و خودش تحصیل هزینه تا کنه کار جا صد باید که معمولی پسر یه من

 وت بیشتر میگرفتم فاصله ازت بیشتر هرچی میشد مگه اما کنم سرکوب رو احساسم کردم سعی موقع اون از هستم

 که ییسختیا تمام با اما نبینمت زیاد شرکت محیط تو که کنم کاری تا میدادم زحمت خودم به کلی میکردی باز جا دلم

 دگیزن و باتو ازدواج مورد در خیالبافیم نبودمو بند پا روی شوق از دیدنت محض به باز میکردم تحمل ندیدنت بخاطر

 هدیگ میری بیرون دلم از نه میشی فراموش نه تو که اومدم کنار واقعیت این با کم کم اما میشد شروع مشترکمون

 و کنم رویاپردازی دیدنت با میدادم اجازه خودم به و بودم پذیرات قلب صمیم از ببینمت میشد که هروقت و هرجا

 هک است حلقه یه دستم دیدم و اومدم بیرون طالفروشی از که شد چی نمیدونم روز یه که بود واقعی رویاها این انقدر

 توی نمیدیدی رو نقصم و داشتی دوسم بودی من مال همیشه تو رویاهام توی...  بودم خریده تو برای ناخوداگاه

 هک روزی میخوابیدیم هم آغوش تو و میکردیم زندگی سقف یه زیر کردیم ازدواج هم با کردم خواستگاری ازت رویاهام

 کنم ارچک باید کردنت آروم برای نمیدونستم میکنی بیتابی چطور دیدم تشییع مراسم برای وقتی کرد فوت پدرت

 "یکنهم چکار داره واسش ببین نبود واقعیش پدر و پرورشگاهیه بچه اینکه با" گفت یکی شنیدم که بود موقع همون

 بهش و داشت دوست انقدر نبود خودش خون از که دختری ظهوری آقای یعنی باشم شنیده درست نمیشد باورم

 ایه بیتابی میکرد؟ پرپر پدرش مزار سر رو خودتش اینطور داشت شرکتم رئیس ناتنی دختر یعنی میکرد؟ افتخار

 قبر توی رو خودت داشتی سعی اینکه کنن خاک پدرت همراه هم تورو جون از دور میخواستی اینکه دیدم که تورو

 نفهمیدی حتی تو اما کردم دورت مزار از و اومدم جلو کنم نگات دور از نیاوردم طاقت دیگه دیدم که رو اینا بندازی

 من کردمی پاک اشکاتو انگشتاش با و بود ایستاده کنارت که اونی بودم من گرفت رو قبر توی افتادنت جلوی که اونی

 و نمیدیدی منو اصال تو. بودم من بود سرت باالی آخرش تا و بیمارستان رسوندت و رفتی حال از وقتی که اونی بودم

 چهلم از بعد نداشتم تو به نسبت حقی هیچ من بود تحمل بدم انجام میتونستم که کاری تنها اما میزد آتیش رو من این

 میبینمت بازم اینکه از درمیاوردم بال داشتم گرفته عهده به رو شرکت ریاست ظهوری آقای دختر رسید خبر وقتی

 دمبو مراقبت دور راه از همیشه داشتم باورت من اما کنی اداره رو شرکت نمیتونی تو که میگفتن همه دور از شده حتی

 میدونین داری کار باهام تو که دادن خبر بهم روز یه اینکه تا نبینی ضربه تو تا میکردم درستش بود اشتباهی که هرجا

 دلم چقدر نمیدونی میزنی داد سرم و میکنی توبیخم اونطور دیدم وقتی اما رسوندم بهت و خودم ذوقی و شوق چه با
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 ولا صبح روز هر باید بعد به این از گفتی و میکردی بازخواستم وقتی داد دست بهم بدی حس چه نمیدونی شکست

 انقد خونه رفتم وقتی روز اون داشتی حق البته و نداشتی اعتماد بهم تو بدم نشون بهت و حسابرسی دفاتر وقت

 از شدم خوشحالم ناراحتی جای گرفتم آروم وقتی اما شکستم رو بود خونه تو ظرف هرچی دلیل بی که بودم ناراحت

 ویر من کردن سرکوفت و دفاتر دادن نشون موقع که روز یه اینکه تا داشتم دیدنت واسه دلیلی یه هرروز بعد به اون

 من های حسابرسی به دست مدت این تمام که اونی شدم متوجه مینوشتی رو درستش و میکشیدی خط من ارقام

 هم خودمم از حتی که بودم شده شوکه انقد نمیزد مو هم با دفاتر خرابکار اون و تو خط دست بودی تو خود میبرده

 ایراد کارم از تا میبردی من ارقام به دست تو کردم گریه شب اون پدرم مرگ از بعد بار اولین برای و نکردم دفاع

 باشی تهداش من مثل اللی کارمند خواستی نمی خواستی نمی منو تو باشی داشته کردنم بیرون برای ای بهانه و بگیری

 تحمل من اما نداری منو بودن تحمل تو میدونستم اینکه با اما شکستم درون از چطور شدم داغون چقد میدونه خدا

 تدس توش نتونه کسی دیگه که میکردم تنظیم رو دفاتر جوری مبارزه به کردم شروع منم پس نداشتم رو ندیدنت

 ماشینت که روزی و بود خوب چیز همه دیگه بگیری ایرادی کارم از نتونستی دیگه تو و بودم هم موفق انگار و ببره

 از و بود کنارت روز تمام بود من زندگی روز بهترین تو مسیح تولد روز شد هم بهتر رانندت شدم من و شد خراب

 و شد بیشتر جراتم بعد به روز اون از بودی شده مهربون من با تو اینکه همه از بهتر و میشدم خوشحال خوشحالیت

 روز هر من نمیفهمیدی رو زبونم تو که بود این من بدبختی اما کنم عالقه ابراز بهت میدادم اجازه خودم به دیگه

 تمام . بودم راضی کنم عشق ابراز بهت پنهانی که هم همین به باز من و نمیشنیدی وقت هیچ تو و دارم دوست میگفتم

 شد بهتر رابطمون بعد به اون از شد عالیتر بود عالی چی همه شدیم اصفهان همسفر هم با که روزی تا گذشت اینا

 آقا این که امروز تا بود خوب چیز همه میکنن درک همو اما فهمن نمی رو هم زبون اینکه با که دوست دوتا شدیم

 اما متببین نمیتونم حتی دیگه باشم داشته دوست ندارم حق دیگه و باشم کنارت ندارم حق دیگه میدونم کرد خرابش

 دارم دوست چقدر گفتم بهت که راحته وجدانم حداقل

 :گفت خودش از دفاع برای پیرمرد رسید که صحبتش اینجای به

 رواللک تو مثل پسرمنم کنم بهتر چیزو همه میخواستم فقط بریزم بهم رو زندگیت نمیخواستم من پسرم ببخشید -

 حلق رو خودش دوریش داغ از پسرم و کرد طردش و نیومد کنار پسرم وضعیت این با که شد دختری عاشق اما بود

 چیز ههم بدتر انگار اما کنم کمک میخواستم فقط شه تکرار هم تو برای پسرم مشابه سرنوشت نمیخواستم کرد آویز

 شرمنده...ریختم بهم رو

 با و گرفتم سمتش به دستمالی سوزوند رو دلم و انداخت مسیح یاد به رو من ریخت پسرش بیاد پیرمرد که اشکایی

 :گفتم محبت

 کردید بهتر رو چیز همه بلکه نکردید خراب رو چیز هیچ شما پدرجان نکنید گریه -

 :شدم توضیح به مجبور من و شدند خیره من به تعجب با هردو

  حسابت دفاتر تو دست ببینمت روز هر اینکه برای دیدم که اومدم خودم به روز یه اما شد شروع کی از نمیدونم -
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 یشترب فاصلمون روز هر چرا نمیدونم اما باشی کنارم تو داشتم دوست بکشم دفترم به تورو ای بهانه یه به تا میبردم

 ستدو یه مثل باهات بعد به اون از و کردم سواستفاده موقعیت از من و شدیم نزدیک بهم که مسیح تولد روز تا میشد

 یاد رو اشاره زبان که دادم قول خودم به مسیح تولد روز همون از شم نزدیکتر بهت کردم سعی هربار و کردم رفتار

 گرفتم و بگیرم

 :پرسید ازم اشاره زبان به کردم نگاه بود شده خیره چشمهام به زده شوک که میالد به و کردم مکث

 دارم؟ دوست من میدونستی اولش از تو یعنی -

 :گفتم جواب در پس بفهمه رو حرفام صحت و کنه امتحان کارش این با میخواست

 زا و فهمیدم رو حرفات و گرفتم یاد رو زبانت که بود موقع اون از فهمیدم اصفهان رفتیم هم با که روزی از نه اولش از -

 من هک میگی زبانی به حتما بفهمم من بخوای اگر داشتم اعتقاد چون نزدم حرفی خب اما درمیاوردم بال انگار شنیدنش

 عمرمون آخر تا نبودن آقا این امروز اگر نگفتی خودم به وقت هیچ اما گفتی همیشه نگفتی وقت هیچ تو اما بفهمم

 بود بیشتر تو از آقا این شجاعت عاشقتم من که میفهمیدی نه میزدی عالقت از حذفی من به نه وقت هیچ

 باشم خورده رو شام اون از قاشق یک حتی اینکه بدون برم تا شدم بلند جا از

 :کنه جلب حرفش به رو توجهم تا برگردوند خودش سمت به رو من و گرفت رو دستم رفتن موقع

 بری نمیذارم دیگه داری دوست منو هم تو فهمیدم که حاال -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 درد هب کنی عنوانش نمیتونی که خجالته باعث شما نظر از که داشتنی دوست نمیخوره من درد به داشتن دوست این -

 نمیخوره من

 .....من...مهشید -

 گفتم فقط و زدم تلخی لبخند نداشت گفتن برای چیزی شاید موند هوا توی دستهاش

 میالد خداحافط -

 قشعش اینکه شهامت اینبار که بشم مطمئن میخواستم میکردم ناز براش داشتم فقط و داره دوسم میدونستم خودمم

 اومد و بیاد دنبالم که میکردم دعا مرتب دلم توی اما رفتم کرده پیدا رو داره نگه خودش برای رو

 "میالد"

 و بودم گنگ هنوز....دوییدم مهشید دنبال و کردم پرداخت حساب صورت میکردم رو فکرش که چیزی اون از سریعتر

 شد می اکو سرم توی مهشید صدای...مات
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 ...بلدم اشاره زبون من-

 شدنمی باورم هنوزم...  نمیاورد؟ روم به و میفهمید...  میفهمید؟ دارم دوسش میگفتم بهش من که مدتی این تمام یعنی

 که چیزی یعنی...  نرم و چرب زبون نه پول نه ندارم؟ هیچی که منی منو؟!!!... داشته دوست منو اونم گفت بهم که

 داشت؟ دوسم واقعا مهشید... نبود؟ شوخی یه شنیدم

 می خوب رو چیزی یک فقط نمیدونستم... داشت؟ دوسم دختری همچین که داشتم چی من مگه...  چی؟ برای اما

 تیفرص دیگه و کردم االن بکنم کاری هر دونستم می...بره بذارم نباید که صورتی در رفت مهشید که این اونم...دونم

 هشنگ خودم برای میتونستم که مهشیدی...  باختم مهشیدم همیشه برای یعنی بره اگه... شه نمی پیدا جبران برای

 بدم دستش از نمیخوام دیگه وجود این با و داشته دوست منو اونم میدونستم حاال که مهشیدی...  دارم

 ها آالچیق بین که سنگی راه از مهشید...شدم جلوش باغ محیط وارد رستوران بسته فضای از سریع و بلند های قدم با

 نمک صداش شد می کاش ای...برسم بهش تا کردم بیشتر و سرعتم...محکم همیشه مثل...شد می رد بود شده گذاشته

 ...برگرد مهشیدم...مهشید بگم

 :گفتم دست با...انداخت باال و ابروهاش از یکی...ایستادم و رفتم جلوش بلند قدم یک با..رسیدم بهش

 ...نشده تموم حرفام هنوز من-

 ...شده تموم من حرفای ولی-

 عصبی...شدم راهش سد دوباره رفت راست سمت به...رفتم چپ سمت به منم اما بشه رد من از تا رفت چپ سمت به

 :گفت

 برم؟ دید می اجازه-

 دوست منو اون اینکه از میترسیدم قبال... کردم نمی تکرار و ام گذشته اشتباه...کشیدم می خجالت نباید گفت خودش

 امروی و عشقم داشتن نگه از ترسی دیگه داره دوستم میدونستم که االن اما کنه مسخره رو احساسم و باشه نداشته

 و خست ی بچه پسر...نمیشد رویام پیوستن حقیقت به مانع هم هستم الل من اینکه به فکر حتی... نداشتم خودم برای

 ناقص از قبل که همونی شدم میاورد دست به میخواست هرچی که کوچولو میالد همون شدم کرد رشد درونم شیطون

 : گفتم دست با... وشیطون شر... بودم شدنم

 ...نه-

 :ایستاد سینه به دست

 بشنوم رو حرفاتون اینکه جز ندارم ای چاره انگار باشه-

  اهاشب دستهام زبونی بی زبون همون با میتونستم دیگه حاال...  نداشتم نوشتن و دفترچه مشکل دیگه شکر رو خدا
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 بخاطر هک داشته دوستم انقدر مهشید اینکه به فکر... نمیفهمه رو زبونم عشقم که بترسم این از اینکه بدون بزنم حرف

 میکرد شیرم بیشتر گرفته یاد زبون این من

 ...اینجا؟؟؟-

 مشکلیه؟-

 :زدم لبخند...دادم باال و ابروهام از یکی منم

 که بخورم و شامم نذاشتی...گشنمه هنوز من-

 :گفت شده گرد های چشم با

 ...گرفت و جلوتون کی....بخورید بفرمایید...نذاشتم؟ من-

 خوشگلم مدیر خانم مهمون میدم ترجیح... نمیده مزه که تو بدون هم تازش شده سرد غذا...نداره ای فایده دیگه نه-

 ...بخورم بستنی آلوده هوای و باز فضای توی

 :دادم می بهش فرار فرصت نباید....کنه می مبارزه لبخندش با داره سختی به دونستم می...شد جمع مهشید های لب

 ...نبودا خسیس قبلنا شناختم می من که مدیری خانم-

 ...سرش پشت هم من رفت ها آالچیق از یکی سمت به...انداخت نگاهی بر و دور به و گرفت دستام از و نگاهش

 و.. کرد می قهر ها دختربچه عین مهشید...بودیم اومده بیرون سخایی جناب و ظهوری خانم نقش توی از امشب چقدر

 ...میگرفتم کشی منت به تصمیم و کردم می بستنی هوس ها بچه پسر مثل منم

 خندلب هنوز...میشد استفاده ازش شاپ کافی عنوان به و بود رستوران داخل از تر دنج و تاریکتر...آالچیق سمت رفتم

  نشستم روش به رو منم و نشست آالچیق دم همون مهشید... بود لبم روی بارم شرارت

 از که نمم کنم عالقه ابراز من بار این که منتظره یعنی بخوره بستنی من با تا موند و نرفت اینکه...  میکردم کاری باید

 ایدع یا... برسه اینجا به امشبم که نمیکردم فکرشم حتی میومدم بیرون خونه در از که زمانی یعنی...  خواسته خدا

 نگهش میخوام اگه پس همیشه برای مهشید نداشتن از ترسِ ویبره افتادم ویبره روی امشب که هم واقعا افتادم پیام

 بیام در سایلنت رو از جدی جدی باید دارم

 میادا بهت اینجوریم... بودم نکرده تصورت نازی ناز ها بچه دختر مثل حاال تا...  بشم کردنت قهر اون قربون-

 :انداختم باال ای شونه...گرفت تعجب رنگ نگاهش..کرد نگاه دستام به

 میکردی سمع استراق رو هام عالقه ابراز بفهمم من اینکه بدون قبال که تو برم قربونت نداره تعجب -

 نمیگفتی وقت هیچ ممیفهمم من میدونستی اگه مطمئنم همونم -
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 :گفتم و حقیقت... نشستم کنارش..رفتم سمتش به

 اون و کنی تحقیرم... نخوای منو میترسیدم چون...  بشه شکسته بینمون های حرمت میترسیدم چون نمیگفتم آره -

 اشهب ندیدنت مجازاتش که کنم خطایی نمیخواستم...  مهشید نمیخواستم...  بشه کم ای ذره حتی تو به عشقم از موقع

 وجهمت کسی تا کنم اشاره بهش بخوام من که نبود منویی اینبار چون داد سفارش بستنی دوتا مهشید...اومد گارسون

 :اومد حرف به باالخره رفت که گارسون...میخوام بستنی بودم گفته قبال من که حال هر به نشه نقصم

 داشتی دوستم واقعا اگه...  میالد داره کردن خطر عشق -

 هاشدست از کشیدن دست بعد و کنم جلب دستهام به رو توجهش تا گرفتم دستم توی رو دستش پریدم حرفش بین

 شد دنیا کار ترین سخت زدن حرف برای

 دارم دوست واقعا...  دارم -

 این ات کرد مکث لحظه چند... ببینم حرف این از چشماش برق که انقدر...بودم ننشسته بهش نزدیک قدر اون حال به تا

 داد ادامه بعد و کنه هضم رو ام جمله

 یا االح میزدی حرفتو داشتی که داشتی که ترسی وجود با باید...  میخریدی جون به خطرشو داشتی دوستم واقعا اگه -

 ... االن مثل یا میکردم ردت تو قول به

 دلم...  میموندیم هم کنار و هم با آخرش تا االن مثل بگه میخواست دلم بده ادامه میخواست دلم...  شد ساکت

  کنم دفاع خودم از من تا بود منتظر و موند ساکت اما کنه روشن رو تکلیفم میخواست

 روم به هام نقص میزدم حرفی و میومدم اگه وقت اون...  نداشتی دوستم که کن تصور ؟ مهشید نمیدی حق بهم چرا-

  تشکس می وجودم که قلبم فقط نه وقت اون...  پولم بی میگفتی دستتم زیر میگفتی اللم میگفتی...  میاوردی

 زود)!( هنوز ولی...باشه من دهن مقصدش مهشید شاتوتی بستنی از پر قاشق خواست می دلم...آوردن و هامون بستنی

 بود

 توهه با حق میگی راست... میدم حق بهت من قبول باشه -

 : گفت آمیز تهدید اینبار و اورد باال اش اشاره انگشت

 تو و میدونم من کنی پنهون ازم اینطوری رو چیزی دیگه بار یه ولی -

 خدای...  هست هم دیگه بارهای یعنی... هست هم ای دیگه بار یعنی... دیگه بار یه اگه... گفت؟ چی...  شدم اش خیره

 !!...مهشید بعد به این از یعنی... بخشید؟ منو یعنی... کرد؟ قبول منو یعنی شکر

 "مهشید"
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  گرفتم میالد از شدن جدا از بعد دقیقه ده رو شب اون خوب خبر دومین

 هب برسونم پا با رو خودم نمیدونستم داده مالقات اجازه دکتر که دادن خبر و زدن زنگ بیمارستان طرف از که وقتی

 این زا بعد اونم نازم کوچولوی پسر دیدن مهم نیست مالقات ساعت و شبه االن که نبود مهم برام... سر با یا بیمارستان

 بود مدت همه

 دراز رنجور بیمار بیمارستان تخت روی مسیحم شدم وارد من و شد باز روم به مسیح اتاق در روز ده از بعد باالخره

 با و کرد پنهان مالفه زیر رو خودش نور سرعت با اتاق در شدن باز صدای شنیدن با که میدید تلویزیون و بود کشیده

 نالید التماس

 نمیزنم آمپول دیگه من...  خدا تورو نه -

 بود افتاده التماس به اینطور که بود کشیده زجری چه مدت این تو بچه این شد فشرده دلم

 مسیح -

 کرد نگاه من به بهت با و اومد بیرون مالفه زیر از بود کرده مخفی خودش که سرعتی همون به

 جون مهشید -

 هب نیازی نکردم تردید هم لحظه یه حتی درآوردن بال سمتش به برای... کرد باز هم از من گرفتن بغل برای دستاش

 کرده تحقیق بیماری این مورد در انقدر مبتالست مصیبتی چه به مسیحم فهمیدم که روزی از نبود بیشتر کردن فکر

 نداره واگیر بغل و بوس راه از بدونم که بودم

 خفیم بغلم توی راحت خیلی که بود شده نحیف مدت این تو انقدر کشیدم آغوشم به رو تنش و نشستم تختش روی

 کردمی صدام مامان لب زیر بود مریض که وفتایی عادت به و میکشید ام سینه به رو سرش ملوس های گربه مثل....  شد

 بود شده ذره یه براش دلم که برم گفتنت مامان قربون -

 نداری دوستم دیگه مریضم چون کردم فکر...  رفته یادت منو کردم فکر نیومدی؟ زودتر چرا مامان؟ نیومدی چرا -

 غضب از نشدنش خیس برای مردونه که معصومش چشمهای به کشیدم بیرون ام سینه از و گرفتم دستام توی رو سرش

 : بوسیدم رو پیشونیش و شدم خیره میکرد مبارزه صداش تو مخفی

 همیشه...  دارن دوست هاشونو بچه همیشه مادرا منی پسر تو...  نمیره یادم رو پسرم وقت هیچ -

 : کنم نگاه سرم پشت به و برگردم شد باعث جوون مرد یه صدای

 برداشته شدن قایم تخت زیر از دست ما قهرمان باالخره که میبینم خب -

  و ردک سپر سینه مسیح... کردم نگاه پزشکه فهمید میشد اش سینه روی کارت و سفیدش روپوش از که جوونی مرد به
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 فروخت فخر دکترش به

 جون فرزاد اومده مامانم -

 و انداخت من پای سرتا به نگاهی میداد نشون اش سینه روی متخصص دکتر عبارت از تر جوون ظاهرش که فرزاد

 : کرد زمزمه

 مامان؟ -

 : داد ادامه من به خطاب اینبار و تر بلند

 داره مادر یه مسیح نمیدونستم -

 هک شدنشه مریض بخاطر کنه فکر خودش با تا میکردم انکار رو بودنم مادر بچه چشم جلوی میگفتم؟ چی باید االن

 نشوندم لبم روی مصنوعی خیلی که بود معنی بی لبخند جواب از فرار راه تنها...  باشم؟ مادرش دیگه نمیخوام

 بودی؟ خوبی پسر چه نبوده که مدت این کنم تعریف براش تا بدی قرض بهم مامانت لحظه چند میشه جون مسیح -

 کرد ریز چشم مسیح

 بگی؟ بهش میخوای هم نزدنم آمپول برای -

  دیدم وضوح به رو جوون دکتر چشمک

 بمونه مردا بین باید است مردونه چیزا بعضی نه -

 :پرسید نگران اینبار مسیح

 نشده گشاد برش دلم هنوزم آخه پیشم؟ برگرده میذاری بعدش -

 ایرانی جدید های المثل ضرب نامه فرهنگ یه شد بزرگ وقتی مسیح هم آخرش میکردم فکر همیشه خندیدم

  میشد بزرگ اگه...  میزدم گول رو خودم امیدوارانه باید فقط حاال و مینویسه

 تا موند منتظر اتاق در پشت رفتم بیرون اتاق از سرش پشت داد مسیح به منو دیدن دوباره قول دکتر اینکه از بعد

 شدم روون اش شونه به شونه هم من و افتاد راه پرستاری استیشن سمت به بعد و برسم بهش

 است غریزه سر از میکرد فکر میکرد صدا رو مادرش هاش گریه بین بگیریم آزمایش ازش میخواستیم که هربار -

 داره مادر یه واقعا نمیدونستم

 صدا مامان هاش بچگی مثل منو کنه لوس من برای رو خودش اینکه برای میشد مریض که وقت هر بود مسیح عادت

 کرد خودش متوجه منو دکتر صدای سابق جون مهشید همون میشدم براش باز میشد خوب که وقتی و میکرد
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 داد نشون من به رو کار میز روی به رو صندلی و نشست بود اونجا که کاری میز پشت خودش و رسید استیشن به

 میکنم خواهش بفرمایید -

 داد ادامه نشستم صندلی همون روی

 باید چطور باشه داشته بدی مالی وضع نمیاد نظر به هم اصال که شما مثل مادری داشتن با مسیح که تعجبه جای برام -

 کنه؟ زندگی پرورشگاه توی

 داد ادامه و کرد بلند کردن منع نشونه به رو دستش که بدم توضیح خواستم

 ولیتمسئ بی مسئولین همه اون بین و پروشگاه اون به رو مسیح اگر میدونستید...  بعد بشه تموم حرفم بدید اجازه -

 نمیشد؟ مبتال بیماری این به االن فرستادید نمی

 :زد پوزخند

 چیه؟ پسرتون بیماری میدونید اصال -

...  ختمسو دکتر ظاهر به آقای این حرف با کبریت و شعله بدون من...  بود؟ شعله به نیاز فقط مگه گرفتن آتیش برای

 پیش مسیح که کردم سعی چقدر من که میدونست چه اون اصال...  میکرد؟ محکوم مسئولیتی بی به منو داشت اون

 انونق...  نشد اما بیارمش بیرون بودم کرده تلف اونجا رو عمرم نصف خودم که لعنتی پررشگاه اون از که...  ببرم خودم

 این گردن میخواست دلم...  نمیگرفت گردن رو ساله هفت بچه یه شدن مبتال مسئولیت االن که قانونی... نذاشت

 بریدم رو سرش پنبه با عوض در اما میکرد صادر حکم فقط جا همه از بیخبر که بشکنم مردک

 هی به سالت هفت پسر میگن و میزنن زنگ بهت و دنیایی سر اون وقتی داره حسی چه میدونی...  میدونی؟ چی؟ شما -

 رایب که پسری بیماری مسبب بفهمی وقتی میشی داغون چقدر میدونی...  نیست؟ براش درمانی که شده دچار بیماری

 چرا که کنی اعتراض نمیتونی حتی تو و داره گردنت به مادری حق که زنیه ، خوردی دل خون رسیدنش اینجا به

 ردمج اینکه بخاطر فقط مسئولینش که شده بیمار جایی ات بچه میفهمی وقتی داره دردی چه میدونی...  شد؟ اینطور

 یب بگه خودشون به که کیه حاال و بدن بهت رو بچه هضانت نمیشدن حاضر و میدونستن مسئولیت بی تورو بودی

 ؟ مسئولیت

 ایدندون با که میترسید اما نبینه آسیب تا بگیره دندون به رو اش توله میخواست که بودم شده ماده ببر یه مثل

 برسونه آسیب بهش بیشتر خودش

 فته این توی کردید فکر... بیارم؟ بیرون لعنتی پرورشگاه اون از رو مسیحم تا بودم شما اجازه منتظر کردید فکر -

 ثلم که شما جنس هم یکی بود؟ چی من مشکل میدونید...  بگیرم؟ رو هضانتش که نکردم تالش بار هزار هفتصد سال

 رو نوزاد از مراقبت صالحیت مجرد دختر یه اون طبق که بود نوشته مسخره قانون یه میدونست کل عقل خودش شما

 داشتن؟...  داشتن؟ صالحیت کو؟خودشون خب...  نداره
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 میکرد نگاه من به زده وحشت انقدر که بود ترسیده من لحن از کنم فکر

 نیستید مسیح واقعی مادر شما که نمیدونستم من... باشید آروم میکنم خواهش -

 میشد نصیبم ندونستن جمله این شنیدن با بود هفته یه که داد غمی به رو جاش و کرد فروکش عصبانیتم

 میزدم دیوار و در به من که زمان اون...  پوشونده ادعا عالمه یه رو روش که هاست ندونستن همین سر زیر چیز همه -

 و دارمن صالحیت من که گفتن ادعا کلی با هستن مسیح بیماری باعث االن که آدمهایی همین بگیرم مسیح تاهضانت

 کردن خالص رو خودشون نمیدونستیم یه فقط گفتن با شد ثابت خودشون صالحیتی بی وقتی

 شد نگران و ترسید من ناراحتی از اینبار بیچاره دکتر

 نیدمیک فکر شما که راحتی این به سرپرست بی کودک یه مسئولیت بار زیر از شدن خالص نکنید ناراحت خودتون -

 ردنگ به مسیح بیماری مسئولیت تمام...  هستیم مسئله این دادرسی و شکایت کارهای دنبال همکارم و من...  نیست

 ننک خالی شونه نمیدونم یه با مسئولیتشون بار زیر از نمیتونن راحتی همین به هست پرورشگاه اون مدیره هیئت

 سر و ودب پسرم مثل که بود مسیحی پرونده این سر یه...  ناراحت یا باشم خوشحال خبر این شنیدن از باید نمیدونستم

 داشت من برای مادری حکم که طاهری خانم اش دیگه

  داره؟ هم ای فایده شما شکایت این -

 اعضای تک تک برای هم ها ابالغیه و شده معلوم هم دادگاهش نوبت حتی و شده انجام کاراش همه داره که البته -

 موسسات سالیانه چکاب ادعای با چطور که باشه جوابگو یکی باید باالخره... شده صادر بهداشت وزیر و مدیره هیئت

 استخدام های فرم اعتیاد آزمایش وجود با حتی یا مبتالست بچه این نفهمیدن که ساله دو آدما این سرپرستی

 است آلوده نگهبان که نفهمیدن

 کردم نگاه چشمهاش به مستقیم بار اولین برای کردم بلند رو سرم

 داره؟ مسیح برای ای فایده چه کارها این چی؟ مسیح -

 شد غمگین لحظه یه برای فقط چشمهاش

 بدیم نجات مسیح مثل هایی بچه میتونیم حداقل گذشت که مسیح از...  هیچی متاسفانه -

 نمیخواستم...  "گذشت که مسیح از"...  میشد تر مچاله قلبم تکرار هربار با و میشد تکرار سرم توی مدام جمله این

.. . نمیخواستم...  بود گذشته من مسیح از کنم قبول نمیخواستم...  کردن امید قطع من مسیح بهبود از همه کنم باور

 بود گذشته مسیح از بود دکتر با حق اما

 "میالد"
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 این میخواستم هرجور...رو روبه به نگام و بود قفل فرمون روی هنوز دستام...کردم پارک خونه در جلوی و ماشین

... شد نمی باورم هنوزم بود مهشید آوردن بدست خاطر به که لبخندی نمیرفت کنم پاک لبم از لعنتی تابلوی لبخند

 خوابم؟ نکنه شد؟ حقیقی رویاهام شد؟ من مال مهشید راحتی همین به یعنی

 تمام به پارادوکس یک احدالناسی هر نظر به که چیزی ؟ داشتم خودم کنار رو مهشید جدی جدی دیگه االن یعنی

 !!!بود معنا

 ...کشیدم عمیقی نفس

 ظرن میتونستم عمرا میکرد دست دست امشب اگه که میالدی...زد می لبخند داشت هنوز گذشته شیطون و شر میالد

 از اما بود بعید بود شده من بود سال شش که منی از بود بعید من از کردم من امشب که کاری...  کنم جلب مهشید

 برمیومد هم خوب خیلی گذشته میالد

 ...نداشتم رو عجیبی اتفاق چنین آمادگی که کردم می اعتراف باید

 قشنگ امواج کلی آرامش همه اون وسط از یهو و توش ندازه می سنگ تکه یک یکی که آروم حوض یک مثل درست

 ..داشتم دوست و اتفاق این های موج من و میشه تولید

 ...شدم پیاده ماشین از و برداشتم و کیفم

 نای به شب مگه اصال...بس و بود زندگی بوی فقط کشیدم می ریه به هوارو من که جایی تا...نبود اثری هوا دم و دود از

 باشه آلوده میشد قشنگی

 ...همینه پرتی حواس عاقبت آخر دیگه بله...گذاشتم جا و کلید حتما..نبود کلید از خبری ولی گشتم و جیبام تو

 ...کنم بیدار خواب از باید هم و پیام طفلی..خاموشه دیدم که کردم خودمون ی طبقه های پنجره به نگاهی

 ...گذاشتم زنگ روی و دستم

 ...زدم می در صبح خود تا باید داشت اون که زمستونی خواب با

 :برداشت بود نگذشته دقیقه چند هنوز اما

 بله؟-

 بود کتاری چون شاید بیام چشم به بلکه کردم بای بای براش!!! دید نمی و من که بود کور مگه...وایستادم آیفون جلوی

 نمیشدم دیده آیفون از

  ؟شاال ان بودن خوب مدیر خانم...  موندید هم با شب نصفه تا گذشته خوش کاری قرار که میبینم جون میالد به به -

  تو ییعن کنه؟ باز رو در و زد هم خونه تو میشه حرفا این که میکردم حالی باید احمق پسره این به زبونی چه به من االن
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 ازم مه کردن اخم قشنگی این به شب این تو بکنم نمیتونم که اخم حال هر به میبینه؟ برم غره چشم اگه تاریکی این

 برنمیاد

 رو پیرهن این هرکی بوده ای سلیقه خوش فرد چه نگفت...  نزد؟ من خوشگل پیرهن مورد در حرفی مدیر خانم -

 خریده؟

 ...برسه بهش دستم که پیامی و دونستم می من وگرنه نبود کسی شکر خدارو کردم نگاهی کوچه سرتاسر به

 زدم مسیج براش درآوردم گوشیم

 زدم یخ روانی کن باز -

 :گفت و کرد سکوت لحظه چند گفتنش اراجیف بین

 کنم؟ باز برات درو میدی هم ارد حاال جونت مدیر خانم با رفتی کاشتی منو باز...  زرنگی -

 :گفت میومد خیلی قناصش هیکل به که ای عشوه با و کرد زنونه و ظریف صداشو

 نداری خانواده گرم کانون لیاقت تو...  لیاقت بی مرتیکه بودی االن تا که گوری همون برو -

 زا بدیم؟ تشکیل خانواده یه هم با مهشید و من داشت امکان واقعا یعنی...  شد گرم واقعا دلم خانواده کلمه شنیدن با

 نشست لبم روی لبخندی فکر این

 خندلب کردنم قیمه قیمه جای که چته ببینم باال بیا دادن تحویلم دیوونه و در رفت فرستادم سالم پسرمو نخیر -

 میدی تحویلم

 ودب خودم با حق... رفتم باال یکی تا دو رو ها پله تمام که داشتم انرژی انقدر...شد باز تقی صدای با در و زد و در باالخره

 لندب هنش هن پله چهارتا از رفتن باال موقع همیشه مسکوت میالد که وگرنه بود قبل سال شش میالد همون میالد این

 میشد

 پرسید دار معنی و زد چشمکی دید که رو من خوشحالی و ورجه ورجه بود ایستاده در دم خندون پیام

 گرفتی بله ازش میکنه فکر ندونه هرکی شنگولی چته نه؟ گذشته خوش -

 دیگه بودم گرفته هم بله ازش خب...  کنم کنترل رو ام خنده نتونستم

 کشید داخل و گرفت رو دستم و کرد ریزی اخم شد پیام شدن تر مشکوک باعث خندیدنم

 مرض...  نداره سروصدا همسایشون خوشه دلشون ها همسایه...  من واسه میخندی کرکر شبی نصفه خبرته چه اِ -

 میگیری ازشون رو دلخوشی این شبی نصفه داری
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 صدا یب جور همین منو مهشید....  کنه خراب رو قشنگم شب نمیتونستم هم بودنم صدا بی تلخ حقیقت کوبوندن حتی

 بود مهم همین فقط االن داشت دوست هم

 سرخوشی؟ انقدر گرفتی بله جدی جدی نکنه -

 االن کردم قایم احساسم شدن رد ترس از االن تا بیخیال...  داد لوم بیخودیم لبخندای این باالخره دیدی غافل دل ای

 کشری سختم روزای تو که بود کسی تنها که اون باشه شریک امشبم شادی تو هم پیام بذار کنم؟ قایم چیو میخوام

 داد تکون سر پیام جواب در سرخوش بنابراین کنم شریکش هم شادیم واسه االن حقشه بود دردم

 گرفتی؟ بله جدی جدی من؟ جون -

 دادم تکون تایید نشونه به سرمو دوباره

 زد راه اون به رو خودش ناباورانه هم آخرش و کرد تعجب اینطور که نداشت باور منو هم پسرعموم

 نه؟ دیگه کاری ی بله -

 آرزو لحظه یه برای و گذاشتم پاش روی رو سرم و شدم خم نشست مبل روی کنارم دادم تکون منفی نشونه به سرم

 بود مهشید پیام جای کاش کردم

 کنی خواستگاری ازش بری نشدی که خر دختره؟ این به گفتی رفتی چی دیوونه؟ نه که چی یعنی -

 بود چی اشکالش باشم شده خرم چی؟ که حاال خب...  کنه گره قشنگ شب این تو منو اخمهای شد موفق باالخره

 کردم تایپ به شروع و کردم باز رو نوتش و درآوردم گوشیم نداشت مخالفتی مهشید وقتی

 چیه اشکالش... کردم خواستگاری ازش دقیقا اتفاقا -

 کار زا فوری بشه چی یه...  میمونه لنگ زندگیت کل بزنه لنگ رابطه این پای یه میدونی شرکتته رئیس اون روانی -

 کنی؟ زندگی میخوای چطور حقوق بدون ، میکنه اخراجت

 نوشتم دوباره...  کنی؟ زندگی میخوای چطور مهشید بدون نمیپرسه چرا

 داره دوست منو هم اون که گفت بلکه نشد ناراحت حرفم از تنها نه مهشید که اینه مهم نیست مهم برام -

 نکرده؟ ترحم بهت مطمئنی...  داره؟ دوستت مطمئنی -

 داره دوستم گفت خودش نه نه....  ترحم خاطر به فقط واقعا نکنه... شد آوار سرم رو آرزوهام کاخ... گرفت دلم لحظه یه

 هب انقدر من نقص که مهشیدی... کنه ترحم من به بخواد که نیست آدمی مهشید اصال....  داشته دوستم گفت خودش... 

 بهم زندگیشو بخواد بهم کردن ترحم بخاطر نداره نیازی کنه واگذار بهم مهمی اون به مسئولیت که نمیاد چشمش

 بریزه
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 به و دمش بلند جا از سرم؟ تو انداخت یهو بود فکری چه این آخه نبود که نبود بشو آدم بشر این...کشیدم عمیقی نفس

 و بود روشن آشپزخونه چراغ...کنم فرار پیام نگاه از لحظه اون بود این مهم نبود مهم مقصد رفتم آشپزخونه سمت

 هرچند... املتاش الخصوص علی...بود خوب واقعا پیام دستپخت نگذرم حق از...میزد داد دور همون از املت ماهیتابه

 مهلق یک زد مهشید که حرفایی اون با مگه اصال... میخوردم باهاش انگشتامو نبود هم خوب که بودم گرسنه انقدر که

 هک همین و برداشتم ماهیتابه توی از چیلی و چرب ی لقمه یک...کنم سیری احساس بخوام حاال که رفت پایین دهنم از

 :پروند جا از و من پیام صدای دهنم توی گذاشتمش

 کمد و کابینت توی روغن و دونم می من...لباسم روی بچیکه روغن قطره یک فقط اگر میالد قسم خودت جون به-

 ...لباسات

 که کرده ناراحتم چطور بود فهمیده انگار... بغلش توی انداختم و آوردم در و پیرهنش...جویدم رو لقمه راحت خیال با

 بخندونه منو میریخت مزه االن

 میدم کف از اختیار یهو نمیگی میشی لخت من چشم جلو گرگر همینجوری کن رعایت یکم بابا -

 اتاقم سمت به بود من مجدد شادسازی جهت صرفا که پیام حرف به توجه بدون و برداشتم تر پیمون پرو دومم لقمه

 :شد ندبل پیام ی زنانه صدای باز که کشیدم و کمربندم رفتم می اتاق سمت به که طور همین کنم عوض لباس تا رفتم

 هم محلی بی زدن مخ جا به تو تخت رو میذارن میبرن میکنن بغل نوازش و ناز با زنشون مواقع اینجور مردم مردای -

 تخته سر ایش...میکنی؟

 میعاد و پیام با چقدر بچگیا بخیر یادش بود ام عمه دختر کالم تیکه تخته سر ایش...  گرفت ام خنده جدی دیگه اینبار

 میکردیم اذییت کالمش تیکه همین سر ام دخترعمه

 اطیق و قر ذهنم توی چیز همه انقدر گرفتم دست توی سنگینم سر و نشستم تخت لبه همونجا کردم عوض که لباسم

 ...کنم فکر کدوم به دونستم نمی که بود

 چی؟ باشه معمولی ترحم حس یه فقط توجهاتش این همه اگه...  باشه میالد با حق نکنه

 چی نه؟بقیه یا شم نزدیک مهشید به تونستم شد؟می می چی حاال...کردم موهام الی و دستم و کشیدم پوفی

 میکردن؟ فکری چه ما غیرممکن رابطه مورد در مردم میگفتن؟

 ...شد عزیز دفن و کفن خرج که همون...بود لعنتی ی حلقه هم هنوز کاش ای

 نای دیگه خودمه برای فقط مهشید که بود راحت خیالم دیگه اونقوت...مهشید به دادمش می امروز همین بود حلقه اگه

 نمیومد همراهم جا همه لحظه هر اینطور زدنش جا عجیب ترس

 ...رسوند مشامم به هم رو قهوه بوی خودش با همراه که کشیدم عمیقی نفس
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 ...کشم می بیداری صبح خود تا باید دونستم می چند هر...داشتم نیاز قهوه این به چقدر...زدم لبخندی

 !!!دیدم می هفتمم پادشاه تا قهوه بدون که نه...دادم طعنه به رو خودم جواب و شدم پا تخت روی از

 ....جوشونه می قهوه داره پیام دیدم که بیرون رفتم

 خوری؟ می-

 ...دادم تکون تایید ی نشانه به و سرم

 ...کنی می پرش شیفته دو که شیکمت به بخوره کارد ای-

 :نوشتم بود، کابینت رو که ام دفترچه رو

 شیفت؟ دو گفته کی-

 :کرد دفترچه به نگاهی کارش وسط

 انیمج میز چیز رستوران رفتم مدیر خانم با بودم من کنی فکر نمیشه دلیل اما رفتی من پیرهن با که درسته حاال -

 کنم کوفت

 ...شدم پیاده پول کلی بودم نزده لب که چیزی بود؟برای کجا مجانی نشستم کابینت روی و زدم پوزخندی

 و زد غر پیام این که بس کردم قهوه هوس شبی نصفه اینکه از بودم پشیمون سگ مثل خوردنمون قهوه مدت کل

 تست خودش از نبود یکی و کرد قوطی تو رو امشبم خوب حال و بردارم عاشقی و عشق این از دست که کرد نصیحت

 همه نهای یا بشه بیخیالش میگفت خودش که جور همین میتونه خواست رو کسی من مثل اینطور وقتی ببینم بگیره

 بود شعار فقط

 به هک درسته رفتم اتاقم به و گذاشتم تنها غازش یه صدمن های نصیحت با و پیام خستگی بهانه به خوردن قهوه از بعد

 رو که گوشیم به...بره نمی خوابم زودی این به دونستم می خوب خودم اما میاد خوابم و ام خسته بودم گفته پیام

 ...داشت و صداش شنیدن ی وسوسه دلم ته چیزی..انداختم نگاهی بود پاتختی

 گوشی...میکرد بازی نامزد هوس ساله هجده پسر این مثل همش نبودا بردار دست دروان کودک این امشب...خندیدم

 ...گرفتم تماس اش شماره با و برداشتم رو

 ...5...:...0...0!...بودن؟ طوالنی اینقدر همیشه...شمردم و کشدار های بوق

 ...الو-

 ....بود خودش

 خوبی؟...تویی؟ میالد...الو-
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 بدم گوش صداشو میخواستم فقط بگم تونستم نمی...نگفتم هیچی

 دادم پیام براش سریع و کردم قطع تماس

 بشنوم صداتو میخواست دلم فقط عزیزم خوبم -

 بود شده نگران انگار رسید هم او مسیج من اس ام اس دلیور با زمان هم

 شدم نگران ؟ شده چیزی میالد؟ خوبی -

 این بود شده قاطی حرفامون و بود رسیده همزمان ها مسیج فقط و نبود من اس جواب در اون اس زدم حدس درست

 رسید بعدیش پیام بمونه من جواب منتظر اینکه بدون که فهمیدم وقتی رو

 حرفای به قایمکی باید دارم عمر تا میکردم فکر میدم اس بهش دارم که تویی این نمیشه باورم هنوزم میالد وای -

 بدم جوابت نمیتونم چرا بخورم افسوس و بدم گوش قشنگت

 کردم تایپ براش سریع

 یمخف دوربین کن راحت خیالم راسته بگو بهم تو مهشید خدا تورو...  دارم تورو بعد به االن از که نمیشه باورم منم -

 کنم باور رو ذهنی از دور و شیرینی این به اتفاق چطور آخه نبوده چیزی

 افتاد من برای هم دیگه خوب اتفاق یه امشب میالد راستی... راحت خیالت راسته راست -

 نوشتم براش بگیره آروم تا بود مهشید دوباره تایید منتظر فقط دلم انگار شد راحت خیالم

 عزیزم؟ چی -

  گرفتن تماس باهام مسیح بیمارستان از شدم جدا تو از وقتی امشب -

 پیام مدو پارت خوش؟ خبر گفت چرا ولی...باشه افتاده مسیح برای اتفاقی نکنه...خوش؟بیمارستان خبر...شدم نیمخیز

 رسید من جواب از قبل

 خودم پیش ببرم مسیح میتونم گفت دکترش.... میکنن مرخص مسیح فردا پس فردا گفتن -

 یه عادی مریضی یه نه بشه؟اونم چی که خودش پیش بیاره و مریض ی بچه یک خواست می!!...این؟ گفت می چی

 العالج و کشنده و مسری مریضی

 خمایا گوشی مانیتور پشت از بود قرار انگار نوشتم و کردم اخم میزدم لبخند مدام که قبلی پیامهای برعکس اینبار

 بودم نگران نبودم خودم دست اما ببینه منو

 خودت پیش بیاری مسیح نداری حق مهشید نه -
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 چی؟ برای -

 داییخ اگه خطرناکه مسیح بیماری بیفته اتفاقی برات ندارم دوست نگرانتم اینکه برای چی؟ برای نمیدونی واقعا -

 بیاد سرت بالیی چه ممکنه میدونی کنی غفلت لحظه یه نکرده

 گوشه یه بایستم جونم ترس از من و بده؟ جون چشمام جلو عده یک مسئولیتی بی بخاطر ام بچه بذارم...چی؟ که -

 کن درک پسرمه مسیح... نمیتونم میالد نه کنم نگاه

 به نشده هیچی هنوز رسیدم بهش تازه و دارم دوسش که کسی که کنم قانع خودمون نمیتونم کن درک منو هم تو -

 شه پرپر چشمم جلو دیگه یکی اشتباه خاطر

 نمیکنی درک اینو چرا منه پسر مسیح...نداشتم انتظار ازت اصال میالد که واقعا-

 درک منو نمیشد راضی خودش اما داشت کردن درک انتظار من از چرا میداد عصبانیت به خودشو جای نگرانی کم کم

 کنه

.. . نمیتونم تو بدون هم لحظه یه حرفا اون از بعد ، بعد به امشب از نمیفهمی چرا مهشید؟ نمیکنی درک منو چرا تو -

 چی؟ من پس...  مسیحی؟ فکر به همش چرا

 با حق چس؟ من پس واقعا...  موند جواب بی سوالم و نداد پیامی دیگه نداشت ای فایده موندم جوابش متظر چقدر هر

 بودم؟ زندگیش کجای بودم؟ چی واسش من ؟ بود پیام

 "مهشید"

 سرپ یه من میالد...  نبود اینطور میخواستم من که میالدی... باشه ظالم انقدر میتونست چطور...  ندادم جوابش دیگه

 چطور!!!  کنم ول خدا امون به پسرم میخواست من از میدیدم؟ چی حاال اما نمیدونست هیوال و ساله شش بچه

 میتونست چطور میتونستم

 امید قطع پسرم از...  بود نمونده ازش زیاد که جونی...  میشد تموم داشت که عمری...  بود جونم...  بود من عمر مسیح

 داشت؟ کیو دیگه من بجز حاال مگه...  کنه امید قطع هم من از که کنم کاری میتونستم چطور من بودن کرده

 نهات ثروتم و موقعیت نه بود خودم از ام خانواده نه بودم پرورشگاهی مسیح مثل منم...  داشتم؟ کیو مالد بجز من مگه

 منو سختی روزای همچین تو میخواست چطور میالد حاال و بود میالد دست اونم که بود قلب یه بود خودم از که چیزی

 از اون که بودم چیزی تنها منم...  بود من نگران فقط... فقط اون بذاره تنهام نمیخواست که اون نه اما...  بذاره تنها

 همین با خودتو خب آره...  زد پوزخند قلبم حرف به منفیم افکار...  کنه حفظش میخواست که مسلمه داشت خودش

 اریوک چه حق و داری کاریو چه حق میگه بهت و میکنه تکلیف تعیین برات نیومده هنوز بره یادت بذار بزن گول حرفا

 نداری
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 و بودم میالد طرف هم نمیشد اما نزن حرف اینجور من میالد مورد در بکشم جیغ منفی صدای اون سر میخواست دلم

 اشهب من نگران که میدادم حق بهش طرفی از اما کنه تکلیف تعیین من برای روزه یه نداشت حق واقعا میالد نبودم هم

 بشم نمیتونستم مسیح بیخیال...  شم بیخیال نمیتونستم اما میشدم نگران گاهی هم خودم راستش

 بودم نرسیده ای نتیجه به هم هنوز شدم بیدار که صبح و برد خوابم که کردم فکر میالد و مسیح به انقدر

 مارستانبی سمت به و پوشیدم لباس و شدم بلند فکر این با برم بیمارستان به هرکاری از قبل گرفتم تصمیم صبح

 دونب...  کنم پیدا دکترش نتونستم بنابراین بود شده عوض قبل ساعت یک شیفت و بود صبح هفت ساعت روندم

 من بود که چیزی حال هر به...  ببرم خودم با مسیح نمیتونستم هم کمکش بدون و نمیشد صادر مرخصی اون اجازه

 ببینم رو مسیح بده اجازه کردم راضی پرستار التماس و خواهش هزار با نداشتم مسیح با نسبتی هنوزم

 مسیح حق این خدایا....  شدم خیره آرومش و معصوم چهره به و نشستم تخت گوشه سرش باالی...  بود خواب هنوز

 تقاص داره بگیم که نداره هم رو کسی حتی معصوم طفل این آخه دِ...  کردی مجازات اینطور گناهش کدوم به... نبود

 چرا؟ خدا؟ چرا مسیح؟ چرا اخه پس میده پس رو دیگه کس گناه

 رفتمگ فاصله ازش نبوسیده و بوسیده و شدم مور مور رسید پوستش به که لبم بوسیدم رو پیشونیش آروم و شدم خم

 فاصله ازش و میترسیدم مسیح از ناخوداگاهم ضمیر تو هم من حتی...  بود میالد با حق لعنتی...  شد فشرده قلبم ،

 کنم محبت ادعای میشد روم چطور...  بودم مادری چطور دیگه من...  میگرفتم

 با هاینک برای بمونم مسیح کنار میترسیدم اینکه برای نه...  اومدم بیرون اتاق از بشه سرازیر اشکم اینکه از قبل

 چهره دیدن و بود گرفته بدم خودم از میشه من کردن دوری باعث ناخواسته مسیح بیماری که موضوع این فهمیدن

 میشد وجدانم عذاب باعث حال اون تو مسیح معصوم

 به دمخو با مسیح امروز داشتم تصمیم شرکت برم که نبود امروزم برنامه تو رفتم شرکت سمت به و شدم ماشین سوار

 میشد کنسل خود به خود ها برنامه این همه معالجش دکتر نبودن با اما بگذره بد بهش ندم اجازه و ببرم خونه

 ینا انتقال راه اینکه با باشم داشته پسرم به حسی همچین تونستم چطور...  میکشید فریاد سرم توی هنوزم وجدانم

 که جهنم به میشدم مریض که جهنم به اصال میکشیدم عقب مادر یه عنوان به نباید من بود هم اگر حتی اما نبود

 دو روز یه حاال...  نبود مرگ مگه ما همه آخر چی که آخرش... میمیردم که جهنم به بود العالج که جهنم به بود مسری

 درستش آره...  نذاشتم کم پسرم حق در عمرم اخر بود راحت خیالم اینکه حداقل میکرد فرقی چه جلو و عقب روز

 ماون دیگه حاال بود میالدم...  نه اما....  بود مسیح بود مهم که چیزی تنها االن میکردم فکر مردن به نباید بود همین

 دیشب تصور از من برای فقط... بود شده من مرد بعد به دیشب از...  بود شده هم تر مهم بعد به دیشب از...  بود مهم

...  همینه عشق خاصیت یعنی... میدونمش خودم برای نشده هیچی هنوز من شدم شرم بی چه...  شدم سفید و سرخ

 عشقه؟ اسمش میاد سراغم به دستم توی گرمش دستهای یادآوری از که خجالتی حس این واقعا یعنی

 برم دفترم سمت به تا شدم پیاده و کردم پارک خودم اختصاصی پارکینگ توی ماشین
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 منشی حسنی خانم با زدن کله و سر حال در زحمت به میالد... میزدم رو حدسش مسلما که دیدم چیزی دفتر دم

 اصرار چطور که میدیدم دقیق من اما نمیدید رو من اون که وجود این با و بودم ایستاده سرش پشت من بود دفترم

 و میالد کاغذ که داره اصرار چطور حسنی خانم و برسونه رو منظورش تا بده نشون منشی به رو اش نوشته کاغذ داره

 شفن وحشتناک صدای چون خاموشه کامپیوترش میدونستم کنه خاموشش مانیتور سرگرم رو خودش و بگیره ندید

 دبلن جا از من دیدن با حسنی رفتم جلو اخم با بگیره ندید منو میالد نداشت حق کس هیچ کردم داغ نمیشنیدم رو

 شد

 اومدید خوش خانم سالم -

 های بچه دختر مثل دیدنش با که بود شده مرگم چه نمیدونم زد لبخند و برگشت سمتم به حسنی حرف با میالد

 با خودم درعوض و نکنم نگاهش کردم سعی خجالت زور از میکردم گم پام و دست و میشدم سفید و سرخ ای مدرسه

 کنم سرگرم منشی حالت بی چشمهای

 نشد؟ خبری نبودم...  ممنون سالم -

 هم رفیعی آقای...  بزنید بهشون زنگ یه اومدید وقتی خواستن و گرفتن تماس چندبار حمیدی مهندس فقط خانم نه -

 نیستید گفتم که آوردن تشریف حضوری بار سه دو

 :گفتم میرفتم اتاقم سمت به که حالی در و دادم تکون سری

 ندارم؟ قراری که امروز...  مرسی باشه -

 هم منشیم کوچک اسم حتی که بود ریخته بهم افکارم قدری به امروز اما بودم جریان در خودم رو چیزا این معموال

 حسینی؟ یا بود حسنی...  داشتم شک فامیلش توی حتی نمیومد یادم

 نمیکنید فیکس قراری ها شنبه پنج... است شنبه پنج امروز خانم نه -

 رفته در دستم از هم هفته روزای حتی... است شنبه پنج امروز میگه راست اوه

  میره هم ورشکستگیم احتمال حتی وقت اون که نباشه عشق عوارض از یکی این امیدوارم

 دادم قرار مخاطب بود ایستاده ای گوشه ساکت هنوزم که رو میالد و کردم باز اتاق در

 سخایی؟ آقای نمیارید تشریف -

 نم سردی اما بودنم سرد از شایدم میترسید من قهر از شاید...  بود بیتاب و نگران...  کردم نگاه میالد به و برگشتم

 بممواظ میخواست فقط اون نداشت تقصیری که من میالد...  میالد نه بود اومده بدم خودم از من نداشت میالد به ربطی

 دربیاد بهت از تا کردم کوتاهی تعظیم و زدم لبخندی فکر این با همین فقط باشه

 سخایی جناب تو بفرمایید -
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 رشس همینجوری بفرمایید شما اول خدا تورو نه که بزنه تعارف یه کرد فراموش حتی که بود بیقرار انقدر بود من با حق

 کردم حسنی به رو در بستن از قبل شد وارد و پایین انداخت

 میکنید رفتار توجه بی انقدر شرکت کارمندای با ببینم نمیخواد دلم بعد به این از -

 و کردم رغلیظت رو اخمم بیشتر ابهت برای نداشت توبیخ انتظار انگار کرد نگاه من به تعجب با و کرد بلند سر حسنی

 :دادم ادامه

 تمام سابقه و سمت حال هر به بذارید احترام هم کارمندا باقی به باید میذارید احترام من به که قدری همون -

 بیشتره شما از شرکت این کارمندای

  کنه فکر کمی و بمونه تنها خودش با تا بستم رو در و گفتم

 دید خودش روی که رو من نگاه میکرد نگاه خودش از من داری جانب به و بود ایستاده اتاق وسط مبهوت هنوزم میالد

 پرسید لبخند با

 خانمی؟ ، کارمندا همه از یا بود عشقت فقط از داری جانب این -

 یزبون بلبل اینهمه میخواست چطور وگرنه بلدم اشاره زبون من فهمید شد خوب که کردم فکر این به و کردم نگاش

 یادب دستش کار حساب اینکه برای برداره دور که نمیشد دلیل ولی داشتم دوسش که درسته حاال!! ... عشقت؟... کنه

 رفت ضعف بیشتر خودم دل که هرچند رفتم بهش ای غره چشم مثال و کردم ریزی اخم

 مهشید؟ دلخوری ازم -

 بودم شده ناراحت ازش میکرد طرد رحمانه بی رو مسیحم وقتی دیشب خب ولی اونقدرا نه....  بودم؟ دلخور.... دلخور؟

 ...اما نیست دلش تو چیزی و حرفاست این از مهربونتر خیلی میالد میدونستم که هرچند... 

 پرسید دوباره که شد طوالنی خیلی سکوتم انگار

 قهری؟ -

 زدم کوچکی لبخند

 ... ست کوچولوها بچه کار که قهر نه -

 زد قشنگی لبخند

  دیگه منی کوچولوی دختر هم تو خب -

 شبه؟ یه...  حاال؟ تا کی از...  بودم؟ میالد کوچولوی دختر من...  چسبید پیشونیم به تعجب زور از ابروهام

 مدیر خانم میشم تون نازکش خودم نیست مهم باشی قهرم -
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 نمیدید آب و بود قابلی شناگر خان میالد گویا نخیر...  گرفت ام خنده

 آشتی یعنی خندیدی -

 میزنه حرف تخس های بچه پسر مثل خودش بعد کوچولو دختر میگه من به خدا ترو کن نگاه

 جان میالد نیستم قهر که گفتم -

 چیه؟ اخما این پس نیستی قهر اگه -

 به دلم حرف ناخوداگاه داشتم بیمارستان توی امروز که بود عجیبی و گذر زود حس برای نبود میالد برای اخما این

 :شد جاری زبونم

 میالد گرفته دلم -

 بیرون؟ بریم میخوای...  میالد بشه دلت فدای -

 این ببینمش لحظه چند برای فقط تا میبردم حسابش دفاتر تو دست که وقتایی اون تمام...  میخواستم که بود معلوم

  میخواستم که بود معلوم.... بود آرزوم روز

 "میالد"

 ...نبود مهشید از خبری هنوز ولی بود ربع و هشت...کردم ساعتم به نگاهی

 نهامت بلیط خرید بهانه به و شد خسته که زدم غر پیام جون به تاخیر این خاطر به انقدر..گرفتم ضرب زمین رو پام با

 گذاشت

 دیر نگران ، بودنش مسیح با نگران بودم نگرانش مدام....بودم شده حساس مهشید روی...بودم نگران الکی شایدم

 ... نگران ، اومدنش

 شد دود صداش شنیدن با فقط اضطراب همه اون شد نگرانیم ادامه مانع گفتنش سالم صدای

 به کردم سعی.. همراهشه هم صبوری خانم دیدم تعجب کمال در دادم تکون سری و زدم لبخندی سالمش جواب در

 یپت کردم برانداز رو مهشیدم سرتاپا دیگه یکبار و...کردم احوالپرسی و سالم اونم با و نکنم توجه متعجبش نگاه

 داشتم کم کم که همونی...  ساخت می و پیش سالها ی پسربچه همون من از مهشید ی هرباره دیدن..بود زده اسپورت

 میشد فراموش داشت کم کم که... کردم می فراموشش

 میای؟ عموت پسر با گفتی که تو-

  شدم مجبور نهایت در و کرد شروع بازجویی و داد گیر پیام بیام اینجا به و بشم آماده میخواستم که افتادم موقعی یادم
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 اب گذاشتن قرار بار اولین میخواست دلم کنه جل هم رو خودش بتونه که نمیگفتم کاش ای که بگم بهش رو حقیقت

 بودن قسمت گویا صبوری خانم و پیام حضور با خب اما باشیم تنها رو دیگه هرچیز یا دوسپسر نامزد عنوان به مهشید

 ...کردم بود رسیده باجه به تازه که پیام به ای اشاره

 بریم؟ خب -

 اهنگ دستهاش به کشید خودش دنبال و گرفت رو صبوری خانم دست مهشید... دادم تکون تایید ی نشانه به و سرم

 بود من دست توی دستا اون االن میومدیم تنها داشتم دوست که همونجور اگر کردم فکر خودم پیش حرص با کردم

 اونم...بود نوسان در من و مهشید بین نگاهش...برگشت و خرید بلیط هم پیام رسیدیم شهربازی ورودی قسمت به ما تا

 لجم...  تعجب هم و کرد باور هم االن اما گفتم بهش رو راستش که نمیشد باورش االن تا شاید کرد تعجب تارا مثل

 زا برانگیزه؟ تعجب انقدر نفر دو بین عشق مگه باشن؟ متعجب رابطه این از دوتا ما اطرافیان تمام باید چرا گرفت

 مهشید صدای کردم فراموش رو بد حس همه اون و شدم خوشحالی از لبریز خودم به نسبت مهشید احساس یادآوری

 شد تعجبم باعث

 هستید؟ خوب سخایی آقای سالم-

 ؟سخایی آقای شدم بازم یعنی... اول خونه همون سر برگشتم نکنه...  بود رویا اتفاقا این تمام االن تا نکنه شد؟ چی

 میالدم بعد به این از من...  بود پیام نبودم من دیگه سخایی آقای... نبوده رویا نه... کرد راحت رو خیالم پیام جواب

 افتادم دفترش توی مهشید گفتن جان میالد لحن یاد...

 :داد جواب پیام

 ایم؟داشتیم؟ سخایی آقای ما....جون میالد شن می رسین می که -کرد من به ای اشاره – ایشون به...دیگه مرسی-

 ...دونم نمی و اسمتون آخه-

 ...پیامه اسمم-

 :کرد اضافه شوخی به و شد رگهام تو خون شدن منجمد باعث که زد چشمکی شیطنت با

 جون؟ پیام گین می بهم حاال -

 :بگه مهشید که شد باعث همین و کردم اخم بهش که کرد من به نگاهی...کرد ای خنده مهشید

 ...پیام آقا بگم دم می ترجیح نه -

 ...کرد من به ای اشاره ابرو با و

 کوبید بازوم به مشتی کرد جمع و اش چهره دید رو اخمم وقتی و سمتم برگشت پیام
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 لطف شبه یک خوبه حاال...بردن این اسم به و مدیر خانم ناف کنه می فکر ندونه کی هر و ات قیافه اون کن جمع -

 ها اومدن شهربازی تا همرات کردن

 کنم رفک اما کنه تصدیق دلم حرف تا کردم نگاه مهشید به بود شب هر بعد به این از نبود شب یه نه... شد فشرده دلم

 بخونه چشمام از رو قلبم حرف نتونست حتی

 میزد حرف صبوری خانم با داشت که بود پیام به حواسش تمام

 نم گوش تو هی بود کرده گل غیرتش صبح خود تا دیشب میالد این اینه منظورم یعنی....ندارین ،چیزی سمتی شما-

 با یددار ای دیگه سمت یا مدیر خانم دوست بگم شما به حاال...مدیر خانوم بگم ایشون به که نوشت می ،یعنی خوند می

 کنم؟ صداتون اون

 :کرد ریزی ی خنده صبوری

 خاطرش به نه نمیاد کسی چشم به چون اما میکنم کار همه واقع در یعنی کاره هیچ و کارم همه شرکت اون تو من واال-

 میده سمتی نه میکنه تشکری

 ...گرفت ام خنده و افتادم مهشید اتاق توی روزشون اون بحث یاد کرد اشاره مهشید به سر حرکت با

 ...تارا بگین بهم دم می ترجیح -

 شکفت پیام گل از گل

 هستم جون پیام میدونید که منم -

 ستمد با... شد می رو پر داشت دیگه... کنه صداش جون پیام زور به کنه مجبورش که کرد پیدا یکی باالخره کنم فکر

 ...شدیم شهربازی راهی و گرفت دیگه بلیط یک پیام... دادم هولش و چرخوندم و اش شونه

 ...بود همیشه از تر ،شلوغ شلوغ همیشه شهربازی و بود شب پنجشنبه

 :گفتم مهشید به اشاره با....افتاد شهربازی بوفه به چشمم..کرد می سوراخ و سرم مته مثل داد و جیغ صدای

 خوری؟ می چی-

 ...کنه نمی فرقی-

 :گرفت و مچم پیام که بیفتم راه خواستم و دادم تکون سری

 کجا؟-

 ...کردم بوفه به ای اشاره
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 ...مدیر خانم کنار بشین بیا-

 :داد ادامه و مهشید به کرد رو

 ونن بسته یک هوله هله بجای ره می االن باشه این به اگر... خرید؟ میفرستیدش که نمیشناسید آقاتون هنوز شما -

 غذیهت میذاره رو اسمش بعدشم کنه می درست پنیر و نون ساندویج برامون شینه می پنیر بسته یک با خره می لواش

 سالم

 لدنبا تارا بعد لحظه چند دادم تکون تاسف ی نشانه به ؛سری رفت که پیام...پایین انداخت و سرش خنده از مهشید

 تارا...بود دهش تنگ جونش پیام برای دلش احتماال بود بهانه ترشک کنم فکر البته بخره ترشکم نره یادش تا رفت پیام

 کنم باز مهشید با صحبت سر کردم سعی رفت که

 مسیح؟ از خبر چه-

 ات گفت زدم زنگ گرفتم رو اش شماره کنه مرخص بخواد که نبود معالجش پزشک...دنبالش بیمارستان رفتم امروز-

 دنبالش میرم ظهر فردا.... مرخصه فردا

 پیام اشهب خطرناک میتونه کنارش مسیح حضور میکنم فکر هنوزم که کنم قانعش منطق و دلیل با کنم وقت اینکه قبل

 سیحم نمیخواست دلم اومد سراغم باز نگرانی... برگشتن هوله هله و لواشک و چیپس و پفک پالستیک چندتا با تارا و

 کنه قهر دیشب مثل باز و بزنم حرفی میترسیدم اما باشه مهشیدم کنار خطرناک بیماری اون با

 بیام بیرون هپروت از تا انداخت بغلم توی پالستیکارو پیام

 ...آیم می االن ما بشین نیمکت اون روی برو جون میالد ببین -

 :پرسید من از قبل مهشید

 کجا؟-

 بزنید حرف آیندتون مورد در بشینید جا همین هم شما...دیگه سوارشیم رو وسایال بریم جون تارا منو-

 پرسید مهشید جون تارا بشه ای دقیقه پنج تارا شد باعث خریدن ترشک یه گفتم؟ دیدی

 نیاییم؟ همراهتون ما چرا خب -

 :پایین آورد و صداش کرد خم و سرش

 شی سوار خوای می و کدوم بپرسی اینجا ی وسیله همه این از االن...سلیقه بد هم و ضعیفه قلبش هم میالد این آخه-

 سالم تفریحات بر و دور فقط لطیفه روحیش بچم آخه...  لوسه براش هم ساله شیش ی بچه که هواپیماها اون گه می

 یادتونه؟ هنوز که رو سالم تغذیه... میره
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 :گفت رسایی و بلند صدای با و آورد باال و سرش شنیدم من دید که بعد

 ...بگم انتخابشون های خوبی از مدیر خانم برای خواستم می-

 و کردم پوفی....داره نگه و خودش کرد می سعی مهشید اما خندید می رسما دیگه و بود گرفته و دهنش جلوی تارا

 ...برو یعنی که جونش تارا به کردم اشاره و پشتش زدم دستمو بار چند

 :گفت بشنویم ما که جوری ولی آروم و کرد تارا به نگاهی

 باشه میون در...چیز و اوهون اِهن بحث نکنین فکر اصال...ترسه می یکم ما میالد مثل مدیرم خانم ظاهرا-

 ....باشن هم با...گما می سال و سن نظر از نوشکفته دوتا این بذاریم بریم باهم دوتا ما موافقین اگه خالصه...اصال...ها

 رفتن هم همراه دو هر و کنه اعالم موافقتش کرد سعی خنده بین تارا

 بزرگ خیلی وی یک شکل که بود وسایل از یکی به نگاهش ؛ انداختم مهشید صورت به گرفتم رفتنشون از که و نگاهم

 تا دو قایق توی که بود قایق حالت یک وی این روی و بود متری دوازده ده نزدیک ارتفاعش... بود گرد پایینش که

 می اه لبه از یکی باالی باالی تا و قایق موتور یک با...چرخید می و نشستن می آدما گردی اون دور دورتا که بود گردی

 ..بود زیاد خیلی هیجانش....کردن می ولش دفعه یک و کشیدن

 !بریم؟ و این میالد-

 ی نشونه به دلش کردن شاد بخاطر اما مهشید سالمتی برای خودم برای نه البته میترسیدم پیام قول به که هرچند

 از دلم ته کردم پرداخت رو قیمتش من و داد بلیط سفارش اون بخریم بلیط تا رفتیم هم همراه دادم تکون سر مثبت

 اون و بودم اون مکمل من میشدیم خوشبخت مسلما بره پیش همینجور همیشه اگر کردم ذوق نفره دو همکاری این

 ...من کننده تکمیل

 میکردم ممکنش باید بود که هم ناممکن میخواست مهشید وقتی...بود چی چاره خب ولی بود شلوغ خیلی بازی صف

 و دکر بلند سر و شد شوکه حرکتم از گرفتم دست توی رو مهشید دست و شمردم غنیمت فرصت وایستادیم صف ته

 پس شدم خوشحال...نکشید دستم از رو دستش اما انداخت پایین رو سرش و شد سرخ دید که رو لبخندم کرد نگاهم

 نمیاد بدش هم اون یعنی نشد ناراحت یعنی

 ابطهر این ته...بهش؟ گفتم می چی...کردم نمی پیدا حرفی هیچ ولی بشکنم و سکوت خواستم می...بود ساکت مهشید

 ...شد نمی روم ولی بگم خواستگاری و رابطه این کردن رسمی برای مهشید به خواستم می طرف یک از...شد می چی

 :شکست افکارمو و سکوت مهشید

 ایبر بستم داد قرار هم مهندسی شرکت تا دو با رسید برداری بهره به جدید تولید خط قطعات گفتم بهت راستی -

 به تولید خط افزایش برای...ماست تولیدات برابر دو اونا درخواست که اینه مشکلش فقط بهشون ها قطعه فروش
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 ارک این از بهتره کمرش برای گفته دکتر گفت...زدم زنگ بود دانشگاهت همکالسی که همون ، مون مواد قبلی مهندس

 خودم میالد از بهتر کی دیدم منم...بده انصراف

 :کرد مرتب و ام یقه و جلو آورد و دستاش...رسید ام یقه به و خورد سر چشمام از و نگاهش

 هر هب بدیم ادامه همکاری به مهندس آقای عنوان به شما با و کنم استخدام حسابدار یه دیگه ی هفته از گفتم که اینه-

 بگذره بد آقامون به نمیذارم که من حال

 اینکه مثل...شد مور مور بدنم های سلول تک تک کردم احساس...ام سینه روی خورد سر ام یقه روی از دستش

 :کرد اشاره دستگاه به چرخید و عقب کشید و دستش سریع چون داشت و حس همین مهشیدم

 ترسی؟ نمی که تو-

 میخواست دلم دادم فشارش خودم به کمی و کردم حلقه پهلوش روی پشتش از و دستام...شدم نزدیکش پشت از

 تممیشس گرفتنش آغوش در از دست باید زدن حرف برای اما ترسم نمی اصال باشم فرشته یک کنار وقتی بگم بهش

 اتماحساس گویا میکرد حس رو تنم گرمای و میکردم بغلش وقتی یعنی بخشیدم لقاش به رو عاشقانه حرف اطای پس

 نبود؟

 هم هب اینقدر حال به تا...گرفت قرار ام سینه مقابل من به نسبت بودنش تر کوتاه بخاطر صورتش و چرخید سمتم به

 ...داد می قلقلک رو ام سینه هاش نفس هرم....نبودیم نزدیک

 :کرد اِهنی یک سریمون پشت

 جلوتر؟ برید یکم میشه ببخشید-

 ...رفتم و بود شده باز جلومون که چندمتری و کردم باز و دستام قفل... حسود زنیکه کنن چیکارت الهی ای

 این فرقمون اما بود زده خجالت سری پشت زن تذکر از من اندازه به اونم احتماال پایین بود انداخته و سرش مهشید

 ...نمیشناخت زمان و مکان و جا که داشتن دوست کنم چکار خب... نیاوردم خودم روی به من که بود

. .. گرفتم دستام توی رو سردش دستهای فقط گرفتن آغوش در جای به و کردم هم رو سایرین حضور مالحظه بار این

 گرم رو وجودش تمام دستم گرمای دیگه دقیقه چند تا نبود مهم حال هر به بود شده سرد بدنش خجالت از انگار

 ...ردک حرکت به شروع موتور ها صندلی به بستنمون سفت که این از بعد...شد نوبتمون که نگذشت چیزی...  میکرد

 تگاهدس....انگیز هیجان بازی یا مهشیده به نزدیکی برای دونستم نمی درست....زد می ام سینه قفسه به محکم قلبم

 ...کرد می حرکت آروم

 باال میعاد با چقدر...کذایی مسافرت اون از قبل ماه چند...بود پیش سال هفت شهربازی بودم اومده که باری آخرین

 ...پریدیم پایین
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 ...بود عزیز اندازه همون برام که بود یکی اما نبود میعاد اینبار...کشیدم عمیقی نفس

 :گفتم بادست و کردم مهشید به نگاهی

 عاشقتم-

 دوجو با منم موهای....رقصید می مهشید شال...شدیم رها تصور غیرقابل سرعت یک با ما و ایستاد موتور یکدفعه که

 ...خوردن می تکون بود کرده خالی روشون پیام که تافتی

 یه خدا تورو کن نگاه بود زده یخ که خورد دستش به دستم...بود خودمون ی دسته روی کدوم هر مهشید و من دست

 ....دادم فشار دستام بین و گرفتم و دستش باز... بود داده هدر منو زحمت همه اون کوچولو ترس

 ...پایین ریخت هری وسیله همراه دلم دوباره که زدم بهش بخشی آرامش لبخند که کرد نگهم و برگشت

 تا ردمک ول دستهاشو از یکی...بود دستام بین هنوز مهشید دست...شدیم پیاده خنده با ایستاد دستگاه باالخره وقتی

 بدم دست از هم رو دستش اون نمیداد اجازه دلم اما بره راه صاف بتونه

 ...آورد خودمون به رو ما پیام و تارا صدای که گشتیم می جدید ی وسیله یک دنبال داشتیم

 مخریدی ترن برای بلیط تا دو... بریم هم ما شن می سوار چهارنفری و ترن گفت پیام...بودن هوایی ترن صف توی هردو

 اول به تا شنیدیم غرغر چقدر که بگذریم...بود نفرمون دو همکاری حاصل خریدنمون بلیط هم باز رفتیم سمتشون به و

 ...رسیدیم بهشون باالخره ولی رسیدیم بودن وایستاده تارا و پیام که صف

 گفت سریع پیام

 نکنه...نکردیم پیداتون کردیم نگاه درختارو پشت چی هر که جون تارا و من...بودین؟ کجا االن تا شما-

 :گفت بلند صدای با که زدم پیام به ای سقلمه

 بشم جزئیات وارد نباید فهمم می بزنی آرومم...هوی-

 بی درانق که بگم بشر این به چی بدونم تا بزنم حرف میتونستم کلمه یه اندازه به فقط میشد معجزه ایکاش که آی

 نباشه مالحظه

 نشست کابین اولین روی پیام شیم سوار تا کردن باز و دستگاه جلوی آهنی در

 داتص حسابدار آقای نیست الزم و نداره منکراتی مشکل جون با اسمتون کردن صدا اگه البته...پیشم بیا جون میالد-

 کنم

 پیشش نمیرفتم اگه کردم ول مهشیدو دست ناچار و کشیدم پوفی مهندسم اقای بعد به این از نداشت خبر بیچاره

 :گفت سریع که بود نشده بلند کامل مهشید کنار روصندلی از هنوز میبرد حرفاش با رو آبروم
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 بینم می کنم می فکر که االن...کنم جدا هم از رو ای غنچه عاشق تا دو میاد دلم من مگه میگیره جدی زود چه نه نه-

 ...جون تارا بفرمایین...کنم می مراقبت خانم تارا از خودم اینجا منم..بهتره باشی خانم مهشید مواظب عقب شما

 قطف پیام مثل اونم مسلما نشست پیام کنار و رفت ناچار اما جون تارا یا خانمه تارا که نفهمید آخرم طفلک خندید تارا

 تا شینهب میشناستش ساعته چند تازه که پسری با میکرد قبول ببریم لذت قشنگمون شب از نفر دو ما اینکه بخاطر

 ...باشیم هم کنار مهشیدم و من

 و مهشید شال و زد باد...گرفتن ارتفاع به کرد شروع دفعه یک ولی...نداشت سرعت زیاد و گرفت می تفاع ار کم اول

 رها پایین سمت به ارتفاع اون از یکدفعه که کردم درست و شالش برگشتم... بود هوا روی هم موهاش...انداخت

 :آورد جوش به و خونم پیام صدای...مهشید بغل توی شدم پرت بودم نگرفته و دستام که منم...شد

 ...آد می گیر زور به زمونه و دوره این تو شوهر که بگیرینش محکم خانم مهشید آفرین-

 ارب یه ای ثانیه نمیگیره درد گردنش نشسته جلو اون بزنه؟اصال کجا حرفیه چه نمیدونست بشر این واقعا یعنی

 افص دوباره شد تر آروم سرعتش وقتی ببره؟ لذت بازی از یا بگیره نظر زیر رو ما اومده اصال کنه؟ چک رو ما برمیگرده

 بیام بیرون مهشید بغل از نمیخواست دلم که هرچند...نشستم

 ...،شدیم شد می رد)!( تاریک تونل یک از که قطار سوار پیام پیشنهاد به ترن از بعد

 ...بود شده یازده ساعت وسیله تا سه همین خاطر به که بود شلوغ شهربازی انقدر

 دمهشی و من شدن سفید و سرخ و تارا و پیام بازیای مسخره با و فودی فست یک رفتیم زودتر مهشید و تارا خاطر به

 حرف مهشید با تصمیمم مورد در نکردم فرصت حتی که اومد یادم تازه و...شدیم جدا هم از هم بعد و خوردیم شام

 بزنم

 "مهشید"

 زمبری ظرف توی رو کمپوت میخواستم...  انداختم دام به رو آناناس از تیکه یه و کردم فرو کمپوت ظرف توی رو قاشق

 فتهر یادش مردونگیشو ادعای بازم کوچولوم پسر گرفتم مسیح دهان جلوی رو قاشم...  کنم پیدا ظرفی نتونستم اما

 وجود با من و بذارم دهانش خودم رو کمپوت میخواست ازم و میکرد لوس رو خودش بود شده کوچولو من برای و بود

 دهان بذاق و بشقاب و قاشق از نبود قرار که حال هر به کرد قبول خوشحالیش برای فقط قلبم ته انکار قابل غیر ترس

 بشه منتقل بیماری این

 یهقض االن اما بمیرم یا باشم زنده نبود مهم...  بود اهمیت بی برام واقع در بترسم مرگ از که نبودم ترسو انقدر قبال

 الس صد تا میخواست دلم...  بمونم زنده میخواست دلم بود مونده قدم یه فقط آرزوم به رسیدن تا که االن میکرد فرق

 کنم زندگی

  المس و ایستادم صاف و شدم بلند تخت روی از دکتر ورود با و کنم نگاه سمت اون به شد باعث اتاق در شدن باز صدای
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 دکر سالم مسیح به اینبار و کرد تر بچگونه کمی رو لحنش من سالم جواب از بعد و زد من به لبخندی دکتر کردم

 بهتری؟ یا چطوری امروز...  رفیق سالم -

 داده کمپوت بهم جون مهشید آخه شدم قوی هم کلی تازه بهترم امروز...  جون فرزاد سالم -

 ها داره دوست خیلی جون مهشید معلومه جدی؟ -

 با و کرد سپر سینه مسیح بود ای بامزه پسر که هم خدایی افتادم پیام حرف و دیشب یاد جون مهشید لفظ شنیدن با

 گفت افتخار

 دارم دوست خیلی رو جون مهشید منم خب -

 کرد صحبت من با تری جدی لحن با اینبار و برگشت و کشید رو مسیح بینی دکتر

 بگیرم رو وقتتون لحظه چند میشه -

 البته -

 فتمر بیرون دکتر سر پشت و انداختم نگاهی بود دوخته ما به رو نگرانش چشمای که مسیح به کرد اشاره در سمت به

 و نمبشی کنارش صندلی یه فاصله با شدم مجبور نشست اتاق کنار سبز های صندلی ردیف روی اتاق در پشت دکتر

 برگشتم سمتش به کامل

 رو یحمس کفالت حق تونستم راحت خیلی پرورشگاه مدیر توجهی بی به توجه با و کردم پیگیری و مسیح موضوع من -

 رطو به رو هضانت که کنید معرفی بهزیستی به رو خودتون داوطلب عنوان به شما مونده فقط بگیرم پرورشگاه از

 بگیرید موقت

 موقت؟ چرا -

 به توجه با هم دیگه موسسات شده گرفته طاهری خانم موسسه از سرپرستی حق نیست موقت چندانم واقع در -

 شما پیش میتونه عمرش آخر تا مسیح قوی احتمال به بنابراین بگیرن عهده به رو هضانت نکنم فکر مسیح بیماری

 ... بمونه

 خیلی شاید که عمری آخر... موقت عمر یه... نشست موقت کنار مساوی یه پشت و زد زنگ گوشم توی عمر آخر کلمه

 بود نزدیک

 اب خداحافظی از بعد همین برای ببینه منو خراب حال اون با نمیخواست دلم نداشتم مسیح دیدن دوباره طاقت دیگه

 صمیمت بنابراین داشتم زیاد وقت بهزیستی به رفتن برای و بود ده ساعت تازه اومدم بیرون بیمارستان از مسیح دکتر

  بزنم اونجا به سر یه خونه به رفتن از قبل گرفتم
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 تعصبانی سر از کنم فرصت اینکه از قبل...  نشد روشن کردم هرکاری اما زدم استارت و نشستم ماشین فرمون پشت

 اون بجز چون میالده که بودم مطمئن...  شد بلند گوشیم اس ام اس صدای کنم خالی ماشین فرمون سر رو دلیم و دق

 :کردم باز رو پیام و برداشتم گوشی میدادن اس من به که بودن افرادی معدود

 شده ذره یه برات دلم شرکت؟ نمیای چرا پس کجایی... عزیزم سالم -

 به ریعس خیلی و بذاره تاثیر دلتنگی میزان تو میتونه چقدر ندیدن رو همدیگه جمعه روز یه فاصله کردم فکر خودم با

 نوشتم سریع بنابراین نبودم دلتنگ کم هم خودم چون موثره کامال که رسیدم نتیجه این

 شرکت بیام بتونم نکنم فکر مسیح هضانت وضوع برای بهزیستی برم باید امروز ولی شده تنگ برات دلم منم سالم -

 رچیه چون بزنم سر یه بیمارستان سرپرستی اتاقک به آژانس گرفتن برای تا برداشتم کناری صندلی از رو کیفم

 شد بلند گوشیم پیامک صدای باز نداشتم رو اطراف این های آژانس شماره من نباشه

 میدی جواب سرد انقدر مهشید؟چرا شده چیزی -

 رو خودم مشکالت دارم االن برد خونه به نباید کاری مشکالت داشتم اصرار که منی شدم پشیمون کارم از لحظه یه

 میکنم ام رابطه وارد

 کرد خرد اعصابم شده خراب باز ماشینم فقط نشده چیزی عزیزم نه -

 :داد جواب سریع خیلی

 دنبالت؟ بیام بهزیستی؟ بری میخوای چطوری خراب ماشین با -

 که نفری دو ما...  ما دیدار واسه بهانه یه کردن جور برای بوده خدا حکمت ماشین شدن خراب این شاید کردم فکر

 میشیم دلتنگ نبینیم رو همدیگه جمعه روز یه وقتی اما میگذره رابطمو از نشده هفته یه هنوز

 میکنم کاریش یه بعدا خودم کنی رد نمیخواد هم مرخصی...  بیا نداری کاری شرکت تو اگه -

 اونجام دیگه دقیقه بیست تا من بشم قربونت باشه -

 به بودم ناراحت مسیح خاطر به هنوزم اما کرد کش فرو عصبانیتم از کمی انگار شد راحت میالد دیدن از که خیالم

...  یحمس به...  کنم فکر کمی تا دادم تکیه فرمون روی سرم نشستم منتظر راننده صندلی روی و رفتم ماشینم سمت

 یچه شبیه که سرنوشتش به بود داده وقت بهش زندگی سال شش از بیشتر کمی فقط برای خدا حکمت که مسیحی

 گفته همب صریحا دکتر و بود کرده ضعیفش بیماری این ، ضعیفه مسیح بدن میدونستم...  بود نخورده رقم ای دیگه بچه

 شش بچه هی مرگ به نمیخواستم نه نه...  و نیاره طاقت مسیح بدن دفاعی سیستم تا کافیه دیگه بیماری یه فقط که بود

 تصحیح رو ام جمله همین برای نیومد خوشم فعال کلمه از...  بود زنده مسیح که فعال.... بود زود هنوز کنم فکر ساله
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 میشد ها بچه مثل و میکرد لوس من برای رو خودش میشد مریض که وقت هر هنوز بود زنده هنوز من مسیح...  کردم

 میکرد صدام مامان کنم اجابت هاشو درخواست اینکه برای و میگرفت بهانه و

 دهش ساله هجده جوونای مثل تازگیا زدم لبخند میالد دیدن با و کردم بلند رو سرم خورد ماشین شیشه به تقه چند

 نپیره یه و بود پوشیده تیره لی شلوار یه بیاد من چشم به همیشه تا میزد تیپ هم اومدن شرکت برای حتی و بود

 دهپیا ماشین از بود شده کار سفید رنگ اش یقه و آستین سر و بود زده باال آرنج تا هاش آستین که مشکی مردونه

 داد دستهاش با معمول طبق رو جوابم کردم سالم و شدم

 عزیزم ماهت روی به سالم -

 گفتم و کردم قفل رو ماشین در ریموت با

 بشه دیرم میترسم...  دیگه؟ بریم -

 ستمد اینکه از قبل اما رفتم عشقم ساده پراید سمت به کرد اشاره بود کرده پارک من ماشین سر پشت که ماشینش به

 شده گرفت ام خند حرکتش این از شم سوار تا کرد کوتاهی تعظیم و کرد باز برام رو در خودش برسه دستگیره به

 پشت و شد سوار سمت اون از هم خودش و بست سرم پشت رو در شدم سوار و کردم تشکر فیلما تو مثل بودیم

 جا خودش تو رو دنیا آرامش تمام آغوشش انگار کشید بغل به رو من و شد خم زدن استارت بجای اما گرفت جا فرمون

 یاد زا زندگی های مصیبت و مشکالت تمام اینطور شدم اسیر اش مردونه دستهای و ستپر سینه بین وقتی که بود داده

 شجاعتش انگار کار این با کردم حلقه اون کمر دور و کردم بلند بودم گذاشته پاهام روی که دستهام شدم آروم و بردم

 رمکم روی گرمش دستهای حرکت وقتی و بودیم حال همون به ای لحظه چند فشرد تنش به بیشتر منو و شد بیشتر

 گفتم شوخی به و اومدم بیرون آغوشش از کردم حس

 ها شده دیرم گفتم شد خوب -

 داد جواب شوخی به خودم مثل اونم

 رو ام راننده حق زور به ازت خودم اول این حاال میکردی حساب منو راه کرایه باید که آخرش و اول چی؟ که خب -

 برسونمت زودتر بشه بیشتر انرژیم که گرفتم

 پرسید کنه رانندگی بند رو دستهاش اینکه از قبل

 خانم؟ بریم کجا حاال خب -

 راه به باالخره و دادم مرکزی بهزیستی دفتر آدرس میزد حرف آژانس های راننده مثل جدی جدی گرفت ام خنده

 رد جدیش رخ نیم به و برگشتم سمتش به کامل رفت سر سکوت همه این از حوصلم نرسیده راه های نصفه افتادیم

 نم سمت به کرد حس که رو ام خیره نگاه میزد لبخند هم بود جدی که وقتی حتی بود جالب کردم نگاه رانندگی حال

 عمر تمام اینکه از گرفت دلم بود دنده و فرمون بند دستهاش بگه تونست نمی نگفت چیزی اما زد لبخند و برگشت
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 عقلم برای دلم سریع خیلی اما داشتم دارم دوست یه شنیدن حسرت همیشه و میموندم صداش شنیدن تشنه باید

 نشزبا حکم دستهاش نداره زبون اون میگه کی تازشم داره دوستت بیاره زبون به که نیست الزم حتما خب آورد برهان

 در رس چیزی تون عاشقانه خلوت از نمیتونه کسی بهتره خیلی که اینجوری نداره صدا که اینه مشکلش فقط هستن

 بودن بلد اشاره زبان اون مثل که کسایی و پیرمرده اون بجز البته...  بیاره

 میالد بود کرده شمارش به شروع 011 عدد از شیک خیلی که بودیم قرمز چراغ یه جلوی کردم نگاه ایستاد ماشین

 برگشت من سمت به و کرد خالص رو دنده

 میکنیما تصادف میشم هل نکن نگام اونجوری رانندگی موقع خانم وروجک -

 :دادم رو جوابش تخس و شد القا بهم شیطنت حس بود برده کار به موردم در که وروجکی کلمه از

 هست؟ حرفی میکنم نگاش بخوام چقدر هر خودمونه آقای...  کنم نگاه میخواد دلم -

 باشل گرمای وقتی اما کنه بغلم و کنه استفاده ای ثانیه صد فرصت این از باز میخواد شاید کردم فکر شد خم و خندید

  شدم خیره سمتش به ها گرفته برق مثل بود ما بوسه اولین این داشتم هم حق شدم شوکه نشست ام گونه روی

 میکنم ت تنبیه همینجوری باز وقت اون نکنیا زبونی شیرین دیگه...  بره قربونت آقاتون -

 شیرینی تنبیه چه...  کرد شیطونی هوس دلم اعماق از کسی

*** 

 "میالد"

 ...شدم می پهلو اون به پهلو این از هی و بودم کشیده دراز تخت روی

 ...بود گذشته ام زندگی شب ترین شیرین از ماه یک نزدیک

 بدون هم اش ثانیه یه حتی که ماهی یک...بودنش به نیاز و بودنش از مهشید از بود لبریز اش ثانیه هر که ماهی یک

 املک مهشید کنار که ماهی یک...چشیدم رو زندگی واقعی طعم سالها از پس که ماهی یک...بمونم نمیتونستم مهشید

 ....شدم

 ....بودم کرده رد مرخصی منم و شرکت اومد نمی مهشید....بود پنجشنبه

 از یکی توی امون نفره دو عکس قاب به لبخندی و برداشتم و جدید ی حلقه دستم کنار پاتختی روی از و چرخیدم

 وقتی دادم نشون بهش جدید حلقه بار اولین برای که روزی گذشت خوش روز اون چقدر زدم فرحزاد رستورانهای

 از کردم نگاش دقیق و گرفت دست توی رو حلقه خنده زیر زد یهو که شد خوشحال انقدر دید رو حلقه مهشید

 رایب میخوام که میترسم نباشه که روزی از که بگم بتونم تا بزنم رو دلم حرف بتونم تا گرفتم انرژی خوشحالیش

 فروکش شادیش و پرید لبخندش آوردم میون به که رو خواستگاری حرف...  باشه من مال که باشه من پیش همیشه
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 نای تمام بود قرار روز یه شاید و کوتاه مدت یه برای میخواست سرگرمی برای فقط منو مبادا که اومد درد به دلم کرد

 مادرش واکنش از اما مشتاقه ازدواج این برای من اندازه به اونم که گفت دید که رو ناراحتیم بشه تمام خوب روزای

 این و میکرد ردشون و نمیدونست دخترش تک الیق هم رو پسرها ترین متمول و پولدارترین که مادری میترسید

 میترسم مهشید مادر واکنش از رد جواب شنیدن از ترس جای به امشب که انقدری...  کرد نگران هم رو من حرفا

 ات دور ریزی درخشان نگینهای و بود تر گرون...داشت فرق قبلی ی حلقه با شکلش کردم نگاه دستم توی حلقه به

 بود مهشید هم که ام یه... بود شده حک روش ام حرف داخل از و میکرد ترش زیبا و درخشانتر که بود شده کار دورش

 هم کنار همیشه و نشدنی جدا...  بدن یه توی بود روح دو که ام یه... میالد هم

 توی رو حلقه لحظه یک برای زور به که افتادم وقتی یاد و...زدم زل بهش و کردم کوچیکم انگشت توی رو حلقه

 که میترسیدم این از انقدر... داشت رو بوسه اون داغ هام لب هنوزم... بوسیدم و دستش و کردم چپش دست انگشت

 از حاال و کردم ثبت رو لحظه تک این و درآوردم رو موبایلم موقع همون که نبینم دستش توی رو حلقه این دیگه

 از که هایی تعریف با چند هر بدونه دخترش الیق رو حلقه این و من مهشید مادر که بود این آرزوم تنها دل صمیم

 میدادم هم رو بپیونده محاالت به آرزو این امشب اینکه احتمال بودم شنیده تارا و مهشید

 و میکرد ترحم حالم به مهشید مادر یا... نداشت وسط حد بد یا و بود خوب یا امروز رفتن...  ترسیدم می امشب از

 این روشن روزای و میبست عشقمون روی رو چشمش اینکه یا میشدم جهان مرد ترین خوشبخت و میداد بهم مهشید

 طشر به فقط بودم راضی دیگران ترحم به حتی بار اولین برای اینکه بود مسخره...  میکرد سیاه شب مثل رو روزهام

 بشه من برای مهشید اینکه

...  ممیشد مهشید بی همیشه برای من و نمیکرد ترحم حقم در کسی همیشه برعکس اینبار اگر نمیشد اینطور اگر اما

 ودمب برنده همیشه بود من کنار مهشید وقتی تا کنم تصور خوردمو شکست خود لحظه یه برای نمیخواست حتی نه نه

 از پرتی حواس این شاید کنم مرور ماه یه این شیرین خاطرات کل داشتم دوست....زدم زل سقف به و شدم باز طاق

 کنه کمک آرامشم به اضطراب این

 ودب گرفته و مسیح هضانت تازه مهشید... بود قبل هفته سه شدم رو به رو بیماریش از بعد مسیح با که باری اولین

 به مهشید با که روزی....  بودم نگران بابت این از چقدر من و بود خوشحال بودن داده بهش رو هضانت اینکه از چقدر

 چهب این کردم نمی باور اصال دیدم رو مسیح وقتی ببریم خودمون با و کنیم مرخص رو مسیح تا رفتیم بیمارستان

 راگ امشب که کردم فکر این به... بودم دیده پرورشگاه توی قبل چندماه که بازیگوشی و شیطون ی پسربچه همون

 رو مهشید اون از بعد مسیح اما بشم بدحال و داغون مسیح روزهای اون اندازه به منم شاید بره پیش بد چیز همه

 گاز رو زبونم...  بشم؟ پا سر دوباره بود قرار چطور مهشید بدون من اما شد خوب زود همین برای و داشت کنارش

 که کنم چه اما نبود یمن خوش عزیز قول به میکردم فکر مهشید نبودن احتمال به مهم شب این تو نباید گرفتم

 نارک که قشنگی روزهای به کردم سعی موضوع این کردن فراموش برای بود افتاده جونم به االن از احتمال این دلشوره

 کنم فکر داشتم کوچولوش مسیح و مهشید
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 نه...ترسیدم می وجودش از اوایل...ببریم بیرون خودمون با هم و اون مسیح ی روحیه بهبود برای داشت اصرار مهشید

 باشهن فردا داشت امکان که مسیحی به این از بیشتر نمیخواستم که مهشید خاطر به میترسیدم ، شدن مبتال ترس از

 از رس نگرانیش یکجورایی... نمیخواستم رو این از بیشتر است وابسته بهش خیلی مهشید دونستم می بشه وابسته

 ای سکسکه یه با میکرد سرفه که هربار میخورد زمین که هربار بخونم چشماش تو از تونست می و مسیح دادن دست

 و بگیره ساده سرماخوردگی یک که ترسیدم می این از....میترسوند رو من این و میرفت سکته مرز تا مهشید عطسه

 هامون قرار سر همیشگی کوچولوی مزاحم این حضور به مهشید مثل منم وقتی اما...بشکنه امنیتیش حفاظ آخرین

 همه برعکس مسیح میالد عمو کرد می صدام مسیح...بگذرم کنارش از ساده تونستم نمی دیگه زمان اون کردم عادت

 دوست بود که جور همون رو اون هم من پس میخواست بودم که همینجور رو من مسیح نداشت زدن حرف انتظار ازم

 ...داشتم

 ...گردوندیم و مسیح و بیرون رفتیم هم با که باری دو یکی

 هب تفریح برای میرفت گیری گوشه به رو که رو مسیح گرفتیم تصمیم تارا و پیام و مهشید با که جمعه اون خاطره

 شد زنده چشمم جلوی ببریم شهر بیرون

 دوییدن توان که بود کرده ضعیفش قدری به بیماری این چون اما بود مسیح اصرار به که بازی وسطی اون خاطره

 از مسیح اتفاق به ها خانم و بودم وسط پیام و من میباختیم چه و میبردیم چه مدت تمام و موند کنار اون نداشت

 زدن کتکمون توپ با دور راه از تونستن تا دراومدن خجالتمون

 قرار مسیح توپ مسیر در و خودم بازی وسط وقتی...شیرینه شدن تسلیم چقدر اوقات گاهی فهمیدم که بود روز اون

 ...بزنه و من تونسته که کرد می افتخار و پرید می مهشید آغوش به کودکانه دادم می

 و برد خوابش مهشید پاهای روی خستگی فرط از هم مسیح و کردن علم رو شطرنجشون بساط تارا و پیام ناهار از بعد

 گفتم حسودانه و کردم اخم کرد ترغیب شیطنت برای رو کوچولو میالد باز صحنه این دیدن

 نیستی مسیح مال فقط که تو بخوابم پاهات رو میخوام منم نیست قبول -

 هشیدم کنیم صحبت دری هر از هم با راحت میتونستیم و نبودن بلد تارا و پیام رو دستهامون زبون که بود این خوبیش

 :داد رو جوابم اشاره زبون به من از تقلید به هم

 پاهام نه قلبمه رو شما جای خان حسود -

 مهشید سینه به رو سرم و کردم سواستفاده فلفور من اما نداشت سندیتی و بود من کردن خر برای حرف این هرچند

 میزد قبل از تر تند بعد ثانیه چند که شدم قلبش صدای غرق و دادم تکیه

 دگرگون رو حالم میخورد گوشم الله به که نفسهاش گرمای کرد من گوش در سر و خندید اعتراض جای به هم مهشید

 کنم کنترل رو خودم تونستم سختی به اما میکرد
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  بغلم بپری که نبود این منظورم چی سواستفاده آقای -

 گفتم کنم بلند رو سرم اینکه بدون

 خانم نیست مربوط شما به خودمه مهشید بغل -

 کرد زمزمه گوشم کنار نکنه بیدار رو مسیح صداش اینکه برای دوباره

 گرفت قلبم میکنه سنگینی سرت میالد پاشو -

 و گرم جای از کنه بلند من گوش کنار از رو سرش اینکه از قبل همین برای مهشید شدن اذیت اال بودم هرچی به راضی

 بیداره مهشید پاهای روی از حسود چشم تا دو اینکه از غافل بوسیدم رو اش گونه ناغافل و زمان هم و شدم بلند نرمم

 سیک قراره انگار که کرد بغلش محکم چنان و مهشید بغل توی پرید فوری دید منو بوسه تا میکنه نگاه ما به داره و

 :گفت و بوسید رو اش گونه من از تقلید به دربیاره چنگش از رو مهشید

 ....میالد عمو نکن بوس رو من مامان -

 :گفت خنده بین پیام شد سرخ مهشید و خندیدن پیام و تارا

  کنه عالمت رسوای اینجور بخواد که نکنی برسری خاک کار بچه جلو دیگه باشی تو تا میالد آقا بگیر تحویل -

 :داد ادامه جانبی به حق لحن با بود نفهمیده پیام حرفای از چیزی که مسیح

 یکی برو تو...کنه بوسش بیاد هی که بشه دیگه یکی مامان دم نمی اجازه کنم بوسش میتونم خودم فقط خودمه مامان -

 ...تارا خاله ی بچه بشو اصال....کن پیدا خودت برا رو دیگه

 کرد دفاع خودش حق از مسیح به خطاب اینبار پیام و رفت مسیح صدقه قربون ذوق با تارا

 ور دیگه یکی تونه نمی که شیطونیم و بدی ی بچه انقدرم...اشم بچه منم هست مامان خودش تارا...عمو ، جون مسیح-

 ....کنه پیدا دیگه مامان یه بگو میالد به...داره نگه هم

 به دستامو و کردم نگاه بوسیدش می و بودش گرفته آغوش در راحت خیال با مسیح که مهشیدی به عاجزانه من و

 ....باال بردم تسلیم ی نشانه

 آغوشش در مهشید که این از...کردم می حسودی داشت و مهشید شرطی و قید هیچ بدون که مسیح به اوقات گاهی

 ...گرفت می لجم هم فشرد می خودش به و اون

 ...شم آرامش از سرشار تا فشردم می خودم به و مهشید قدر اون و کردم می جبران امون نفره دو خلوت توی چند هر

 آروم توانایی که بودم من فقط هم اون برای بود آرامش منبع من برای مهشید که همونطور... بود متقابل که آرامشی

 مهشید مادر...نبود بند پاهاش روی دیگه مهشید بود شده بدحال مسیح که افتادم شبی یاد داشت رو کردنش
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 خودش تا زد زنگ پیام به بودش ترسونده مهشید زار حال طرفی از و بود مسیح نگران طرفی از که تارا...بود مسافرت

 و ام سینه روی گذاشت و سرش مهشید که بود باری اولین اونجا...رفتم پیام همراه هم من که مسلمه و برسونه رو

 ...ریخت اشک

 اررفت مرد یک عین خواستم اما بود گرفته گلوم بغض ناراحتیش و مهشید اشکای دیدن از داشتم بغض خودمم یادمه

 گفت دکتر که ای لحظه تا چند هر...کنم آرومش کردم سعی و فشردمش خودم به و گذاشتم بازوش دور و دستم....کنم

 ...نگرفت آروم شد رفع خطر و بود ای ساده مسمومیت خدا شکر

 که بود روزی زدیم هم تاپ و تیپ به که باری اولین میشد هم بحثمون هم با گاهی نبود عالی چیز همه هم همیشه البته

 در یا نبوسمش عام ملع توی و بذارم جیگر رو دندون اگر گفت می مهشید...  بگیرتمون خواست می ارشاد گشت

 تماس یک جورایی یک...کنم تحمل و دوریش تونستم نمی من اما نمیاد وجود به مشکلی هیچ نکشمش آغوش

 ...بود بودن دست تو دست حد در فقط اگه حتی برام بود شده حیاتی نیاز یک کوچیک

 و یدد من کنار رو مهشید و اومد کمیته به گرفتنش تحویل برای مهشید مادر که روزی بود بدبختیامون شروع روز اون

  فهمید رو چیز همه

 صحبتها این تمام نتیجه و کنه صحبت جدی مادرش با خواستگاری درمورد که کردم راضی رو مهشید روز همون از

 روزه هر اعصابهای جنگ این نتیجه و بود مادرش و مهشید بین روزه هر جدل و جنگ یه تارا از رسیده اخبار طبق

 ببینه رو من بود کرده قبول مهشید مادر که بود امشب

 قصدی دیدار این از مهشید مادر انگار...بود افتاده دلم به بد انگار عزیز قول به...شد می خالی دلم توی هی دیروز از

 ....شدم می تموم دادم می دستش از اگر و بود زندگیم به امیدم آخرین مهشید... داشت

 مگه.... پذیرفت می رو من زمان ناامیدترین در و میذاشت احترام عشق این به خودش مثل هم مادرش شاید خب ولی

 بودم آورده دست به ناامیدی اوج در هم رو اون...  داشتم امید مهشید خود عشق به رستوران توی شب اون از قبل تا

 میشدم ناامید نباید هم االن پس

 ...اومد در شدن باز تق صدای

 از و شلوار و کت تا بود رفته و نذاشت سرم به سر دیگه بود دیده و حوصلگیم بی صبح از که پیام...بود پیام حتما

 فتگ می...بخوره هم مهشید مادر ی سلیقه به که بدن سفارش تارا کمک با رو گلی خودش قول به و بگیره خشکشویی

 ...مهشید مادر به برسه چه پسنده می زور به زره فوالد مادر رو بدی سفارش تو که گلی دسته

 ...داره دلهره پیامم فهمیدم صداش از....کرد سالمی...بود پیام داشتم انتظار که همونطور...رفتم بیرون اتاق از

 و گل دسته...داد بهم و شلوار و کت...بودش نترسونده مهشید مادر های سختگیری از کم تارا مدت این تو دونستم می

 ...بود گذاشته میز روی شیرینی ی جعبه کنار
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 التح موهام به یکم پیام...زدم خاکستری کروات و پوشیدم نفتی آبی پیرهن و نوکمدادی شلوار و کت پیام کمک به

 برای الیق مرد یه مهشید مادر چشم به میخواستم!!!باشم مرد یک خواستم می...کنه ژیگولش زیاد نذاشتم اما...داد

 باشم دخترش

 ..داد دستم به رو شیرینی ی جعبه و سفید و قرمز رز گل دسته پیام

 :زد ام شونه به آروم

 ...داداش باشی موفق -

 که مهشید بودن کرده رد تکلمم مشکل خاطر به منو هم معمولی دخترای... میداد بد گواهی دل...  زدم زورکی لبخند

 انداخت شور به رو دلم فکر این...  کنه قبولم میخواست مادرش چطور...  گدا مقابل در بود شاهزاده مثل اونا مقابل در

 نکرد منصرف تصمیمم از منو اما

 بستم سرم پشت رو در و گفتم اهلل بسم

*** 

 "مهشید"

 رو دمیال که حاال بود مشکالت شروع تازه گویا اما تمامه مشکالتم تماتم کنارم میالد داشتن با میکردم فکر همیشه

 یذوق چه با معصوم طفل نمیره یادم وقت هیچ رو خواستگاریم اومد میالد که روزی نداشتم رو سایرین موافقت داشتم

 رو غرورش حرفاش با وچطور کرد پرتش خونه از بیرحمی چه با من مادر و آمد ما خونه به من از خواستگاری برای

 گوشمه توی فریادش و داد صدای هنوز کرد خرد همه جلوی

 مجرد دختر یه شرکتمون رییس خوب چه کردی فکر...پا و سر بی پسره خونه این تو بذاری پاتو شده روت چطوری -

 هم رو مهشید جنازه من بدبخت آخه...منالش و مال و اون صاحب میشم منم و میشه زنم خواستگاریش میرم پولداره

 الل چرا...کجا من مهشیدی و ایستادی کجا خودت ندیدی کرد کور چشاتو ثروت...نمیذارم تو امثال دوش رو

 هچ به...نداره هم زبون حتی قبا ال یه پیشه عاشق آقای بود رفته یادم راستی...هع...نمیکنی دفاع خودت از موندی؟چرا

 که ولهک و کج زبون یه حتی نه بخوری که نون لقمه یه نه داشتی کار نه نبود دخترم اگه که تو بدبخت تو ای زنده امید

 ....کنید کمک گدا بدبخت منه به بگی و کنی دراز مردم جلو رو دستت

  بیچاره میالد به برسه چه گرفت آتیش حرفا اون شنیدن با منم حتی

 میخواست دلم رفت که میالد رفت بود بدتر فحش تا هزار از که لبخند یه با فقط نگفت هیچی من میالد طفلی اما

 عمر شیشه اومد دلش چطور میمیرم میالد بدون من که نمیفهمید مامان چرا آخه کنم گریه زار زار و بشینم جا همون

 میالد و خودم جای که و بغضی تمام و نشستم سالن وسط همونجور اومد که در شدن بسته صدای کنه خرد اونطور منو

  من عشق سر رو بال اون بازم اما دارم دوسش میدونست نشد نرم مامان دل بازم اما کردم آزاد رو بود مونده گلوم توی
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 آورد

 رو استعفاش نامه میالد جای شرکت توی وقتی اما درمیارم میالد دل از شرکت میرم که بود بعد روز به امیدم تمام

 کستهش دلم انقدر بده تحویل خودم به رو نامه و ببینه رو من تا بود نایستاده حتی نامرد رفت باد به امیدم تمام دیدم

 :دادم پیام گوشیش به سریع که بود

 میزنی جا زودی این به که ترسویی انقدر نمیدونستم کنی مبارزه خاطرم به که داری دوستم انقدر میکردم فکر -

 هنمذ توی فشار همه اون بار از تا دادم فشار دستام بین رو سرم و نشستم صندلیم روی باالخره رسید که مسیج دلیور

 :داد میالد سریع جواب از خبر گوشیم پیام زنگ کنم کم

 نمیفتم گدایی به من تو پول بدون کنم ثابت مامانت به تا رفتم...ایستادم تو عشق پای هنوزم من -

 :نوشتم سریع

 نکش دست عشقت از سایرین حرف بخاطر میالد داری دوستم کن ثابت -

 کنه راضی رو مامانت نمیتونه خودت جز کس هیچ اما وایمیسم پات هم دیگه سال هزار تا مهشید دارم دوستت -

 یا گفتم مصرانه و نرفتم خونه روز چند کردم غذا اعتصاب کردم قهر بگیرم رو مامان رضایت تا کردم جزم رو عزمم

 ایستادم مامانم جلوی و کردم رها کمان از رو آخر تیر که روزی تا داشت پا یه مامانم مرغ هم باز اما کس هیچ یا میالد

 :گفتم میدونم بهتر رو صالحت و مادرتم من که همیشگیش جواب مقابل در و

 نیستی من مادر تو -

 انتظار وقت هیچ طفلک نشست زمین روی شدو خم کمرش لحظه در و رفت وا حرف این شنیدن با مامان طفلی

 مادر و وایسه روش تو پسر یه خاطر به روز یه ریخته پاش به رو ثروتش و جوانی و عمر تمام که دختری نداشت

 بازم بیرحمی با اما شنیدم رو شکستنش صدای شکست رو مادرم دل من حرف که دیدم بکشه رخش به رو نشدنش

 :دادم ادامه

 اون و ودنب کیفم تو هم قرون یه حتی نبودین شوهرت و تو اگه که بدبختم پرورشگاهی بچه یه من نیستی من مادر تو -

 میشد دراز میکنه رو حقوقش گدایی من از گفتی تو که میالدی همین جلوی دستم شاید وقت

 :دادم ادامه میالد خاطر به فقط باز و دیدم رو مامانم اشکای

 پوال نای کثیفن پوال این... نمیخوام رو پوال این دیگه نمیخوام خانوادگی اسم این دیگه باشم دخترت نمیخوام دیگه -

 میکردم کنیزیشو و بودم نشسته عشقم خونه تو االن من نبود پوال این اگه کردن جدا عشقم از منو

 مادرم از اما نبود مادرم که مادری غرور بخاطرش که عزیزه انقدر میالد یعنی که نکردم فکر این به هم لحظه یه حتی

 که شد راضی مامان داد جواب هم واقعا و کردم و ظلم این من اما... نه یا بشکنم رو داشت مادری حکم گردنم به بیشتر
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 اینکه بخاطر فقط معصومم مادر و بودم کرده له پاهام زیر رو فرزندی و مادر ارتباط بخاطرش که بشم اللی مرد زن من

 شدیم نامزد رسما میالد و من و کرد موافقت و بود گرفته ازش رو مطیعش بچه و غرور که پسری با بمونه مادرم بازم

 رو چشمام باز و دیدم رو اطرافیانم تمام تعجب از مونده باز دهنای وضوح به شد پخش که میالد و من نامزدی خبر

 رو موضوع این و بود مهم هم مردم حرف میالد برای گویا اما مردم حرف نه بود مهم بودن میالد کنار من برای بستم

 فهمیدم نامزدیمون جشن تو بار اولین

*** 

 "میالد"

 سردی...بود گذاشته دستم توی و دستش هم مهشید...دستش توی ام دیگه دست و بود مهشید کمر روی دستم یک

 زد بهم لبخندی... ببخشم بهش دستم گرمای از تا فشردم و دستش...بود دستم داغی ی اندازه به درست مهشید دست

 انتس چند داشتیم برمی آهنگ ریتم با که قدمی هر با...آورد بهم فشاری بود قفل ام شونه روی که اش دیگه دست با و

 ...شدیم می نزدیکتر بهم

 هب داشتیم دیگه...بود مالیمتر همیشه از عطرش بوی...داد می نوازش و گردنم خاصی لطافت با مهشید های نفس حرم

 ...شدیم می نزدیک آهنگ آخرای

 بودم نبرده لذت خودم رقص از اینقدر حال به تا-

 کارای بند دستام فعال اما همینطور منم بگم میخواست دلم زدم لبخند بهش...کرد پر و ذهنم تمام مهشید ی زمزمه

 کمرش روی دوباره و دستم.....شد تموم آهنگ....زد چرخی مهشید...برداشتم کمرش روی از و دستم...بود تر مهم

 و هام لب و شدم خم آروم...کرد رو خودش کار مهشید بوی و صدا و نفس نوازش...کردم نزدیکترش خودم به...گذاشتم

 ...عسل طعم به و کوتاه...آروم و نرم ای بوسه...گذاشتم دلم کبودی به هایی لب روی

 مهشید نرم دستای توی هنوز دستم... نشست گوشم توی دستی مختصر صدای...کرد جدا ازم و خودش مهشید

 :لرزوند و وجودم شد می رد داشت که جوونی صدای...بود

 ...حولی به حالی همچین بغلمون بندازه هلویی همچین یک جاش بگیره و زبونمون ما از خدا شد نمی آقا-

 ونزب اگه دِبدبخت....کنم نیستش هستی از و بگیرم و اش خرخره خواست می دلم لحظه یک برای...سمتش برگشتم

 ...پیچید مچم دور محکم مهشید دست...نبود تو مزخرف صدای طالب گوشم که داشتم

 ...بیا کوتاه...میالد-

 :پیچید گوشم توی پسرک صدای دوباره....کردم فوت بیرون به و نفسم

 ....هست هم بهادرا بزن اون از-
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 ...شد چی کردم می فکر چی...فشردم هم روی و دندونام....دوختم زمین به و نگاهم

 :فشرد و دستم مهشید...نشستیم امون نفره دو جایگاه توی

 ...قده همون شعورش....کن ولش-

 می خواهر مثل که مهشید و تارا به نگاهی... گوشش پشت برد و سرش و اومد سمتش به تارا که دادم تکون و سرم

 کو؟ پیام...بودیم برادر دوتا که پیام و من مثل درست...کردم موندن

 منتظر...همه تو هاش سگرمه و ایستاده سینه به دست آشپزخونه در نزدیک دیدم که گشتم پیام دنبال چشمام با

 به رمارزه و کوفت و لیفتینگ و بوتاکس عمل توی خودش که پیرزنی صدای که بیفته من به نگاهش تا کردم نگاهش

 گرفت پیام از و نگاهم م بود کرده نزدیک میانسالی مرز

 ...بوسیدمش می همچین بود بغلم تو هلویی بانکی حساب همچین منم واال-

 ...اومد سمتم به...پیشم بیاد کردم اشاره...کنه می نگاه من به داره اونم دیدم که کردم نگاه پیام به بهش توجه بی

 : گفتم بهش دستم با

 چته؟-

 ...بیارم و هات دونه رفت یادم...هیچی-

 :کردم نگاهش گنگ

 ...شدی مرغا قاطی آخه-

 :کردم باز و ام گوشی نوت...نیست جاش دیدم که اش کله پس بزنم خواستم می

 چته؟... شناسم می رو تو من...خودتی خر-

 گم؟ می دوروغ کردی فکر-

 ...آره-

 :نوشتم دوباره که خاروند و سرش

 ...ها کنی می نگرانم داری پیام-

 :برگشت سمتم به بگیرم و نگاهش رد خواستم تا انداخت هال سمت به نگاهی

 ...گفت می پرند و چرند داشت یالغوز مرتیکه هیچی-
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 اثیرت قلبم و روحیه روی که اعصابم روی نه و بودم شنیده االن تا که بود حرفایی مشابه البد میگفت چی نپرسیدم

 بود گذاشته

 .... باشم جمع اون توی دیگه دقیقه یک فقط اگر کردم حس...بود بدتر هم گریه تا صد از که لبخندی...زدم لبخندی

 ....رفتم دستشویی سمت به مهشید گفتن کجا به توجه وبی زدم پیام پشت به دستی

 سنف تر راحت بلکه تا...کردم شل رو شکالتی کروات ی گره...زدم زل آینه توی خودم چشمای به...کردم قفل تو از و در

 بگم تونستم نمی حتی....هه...خورد در به تقه تا دو...بکشن گند به و زندگیم شب بهترین خواستم می همه چرا...بکشم

 دوباره...نداشت درش چیزی مبارزه جز بودیم کرده انتخاب ما که راهی...بودم می قوی باید...زدم آبی صورتم کیه؟به ها

 صورت با که کردم باز و در...  بود دار ادامه ها تقه صدای....کشیدم عمیق نفس تا چند....خورد در به تقه تا چند

 :شدم رو به رو مهشید مادر برافروخته

 دی نمی و جوابم چرا کن ول و اون رفتی؟حاال کجا کردی ول تنها مجلس وسط و دخترم عزیزم...میالد آقا اینجایین-

 شب این ببریم هم رو کیک بشین برو خواد می دلت اگه حاال...بدی جواب تونی نمی نبود یادم...زنم؟آها می در چی هر

 ...دیگه شم راحت شه تموم کذایی

 هب لبخندی تا بردم بکار و وجودم ی همه...رفتم مهشید سمت به... مهشید بخاطر...بودم می آروم باید...بستم و چشمام

 ...بزنم مهشید

 یزم سمت به باهم و گرفتم و مهشید دست...کرد اشاره ما به و گذاشت سالن وسط میز روی و کیک تارا نشستم وقتی

 :پیچید گوشم تو مهشید وار زمزمه صدای...رفتیم

 یهو؟ شد چت-

 ...بقیه دلقک بشم نداشتم دوست...دید نمی کس هیچ کاش ای...دادم تکون آروم هیچی ی نشانه به و سرم

 :گرفت باال رو چاقو تارا

 دوماده؟ آقا زدن تیغ و چاقو رقص ی پایه کی خب-

 :گفت مسخره به جمع وسط از صدایی

 عروسه های دارایی که همش بزنیم تیغ بخواییم داره خودش از هم چیزی داماد مگه -

 کردن بدل و رد هم بین متاسفی نگاه پیام و تارا و خندیدن همه

 ...زد لبخندی تارا...زدم زل ام مشکی های کفش به و انداختم پایین و سرم...نشد داوطلب کسی هیچ

 ...باش آماده میالد آقا....خودمم فقط...خوب چه-
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 دسته یک دفعه هر...رقصیدن به کرد شروع...زدم داشت امون وارفته مجلس کردن جمع در سعی که تارا به لبخندی

 ....نبود کن ول هم باز و گرفت می تومنی ده اسکناس

 ...شدم می گرم داشتم دوباره...کرد هنرنمایی حسابی هم پیام و داد تحویل پیام به رو چاقو کاری آخر

 شد نرم پیام های اصرار با باالخره که برقصه نکرد قبول مهشید اول داد مهشید به رو چاقو پیام...بود شده خالی جیبم

 ....رقصید یکم و

 ...بود کرده سرایت مهشیدم به من حوصلگی بی...بریدیم و کیک

 ...نبردش بین از هم خوردم مهشید چنگال سر از که کیکی تکه حالوت که بود زیاد اونقدر دیگران های حرف تلخی

 همه و ردک بلند آخر تا و آهنگ صدای تارا....برقصن یکم بقیه تا نشستیم و کردیم باز بقیه برای و میدون پیام قول به

 ...وسط ریختن

 شنیدم گوشم کنار مهشید صدای

 هم؟ به ریختی اونقدر که بهت گفت چی پیام...میالد-

 ...کن ولش-

 :اومد مهمونا از یکی صدای

 ...الله جدی جدی-

 :گفت آروم مهشید خوردیم که یکم...آوردن و شام بعد یکم...نیاوردم خودم روی به

 ....نیست حواسش حیاط؟کسی تو بریم ای پایه-

 نبودیم مهم اونقدرا واقع در یعنی نبود ما به حواسش کسی...شدم بلند جا از و زدم قبل قوت به لبخندی دوباره

 میکرد بدگویی من از داشت مصرانه و بود نشسته ای گوشه که بود مهشید مامان مجلس ستاره باشه ما به حواسش

 زا باغچه تا دو و...بود دایره نیم و بزرگ حیاطشون... میومد سردی سوز...برد می خودش با و کشید می و دستم مهشید

 ...بود صورتی کش رو با سفید نفره دو تاب یک باغچه پشت...بهم نزدیک یومد می طرف دو

 سمتش به و درآوردم و کتم....زدم لبخندی..زد کنارش به دست با و کشید کنار و خودش...نشست روش مهشید

 و ردو که حرفایی سردی از چیزی عشقم نمیخواستم... نشستم کنارش و انداختم عریانش های شونه روی و کت...رفتم

 بشه سردش و کنه حس میشنیدم برم

 کرده؟ ناراحتت کسی -

 ...زدم زل چشماش توی
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 یعنی همراز یعنی....چی؟ یعنی شوهر و زن دونی می...مکافات همه اون از بعد...شوهریم و زن رسما تو و من امروز از-

 ؟ شده چی بگی من به نیستی حاضر اونوقت.....شادی و غم شریک

 :گفت و زد پوزخندی که ناراحتم چی از گفتم براش...شست و وجودم نگاهش زالل...کردم نگاه بهش

 هتب میکنن عادت کم کم... نکن ناراحت و خودت تو...بود پهن بساط همین هم گرفتن پرورشگاه از و من اینکه از بعد-

 بذارن احترام

 کمرش دور و دستم..کرد می آرومم موهاش بوی...رقصوند می و دامنش باد حرکت...گذاشت ام شونه روی و سرش

 داشته من برای هم مضایایی یه باید مسخره جشن این باالخره شدم خم صورتش سمت به طاقت بی و.... کردم حلقه

 ددوی مسیح و شد باز در موقع همون رسید صورتش به لبم که همین اما اعصاب جنگ و ناراحتی نمیشه که همش باشه

 ...بود گردنش از هلهلکی بوسه بکنم کردم فرصت که کاری تنها خونه توی

 :گفت ای مزه با ادای با و برد کمر به دست فاصله همون از مسیح

 من مامان اجازه بی کردن بوس کردی شروع دیدی دور منو چشم باز عمو -

 جلوی اینکه از شنیده مسیح حرف بود معلوم خندونش لبهای از و اومد گل دسته یک با دکترش هم سرش پشت

 تو وقت اون میشنوم حرف همه این بخاطرش خودمه زن جان بابا... کشیدم خجالت بود زده حرفی همچین دکترش

 ...ببری رو ما آبروی اینطوری باید

 مسیح حال به خوش کردم فکر خود پیش کشیدش درآغوش و دوید مسیحش سمت به موضوع این بیخیال مهشید

 حسودی هم مریض ساله شش بچه یه اخه شدم شرمنده خودم فکر از بعد و میره مهشید بغل به خجالت بی حداقل

 ...داشت؟ کردن

 ...گرفتم ازش و گل دسته و دادم دست دکتر با

 مسیح که بود این خوبیش بگیره شکل ها مدت از پس امون نفره سه خلوت تا گذاشت و رفت خونه داخل به دکتر

 نبود بلد زدن کنایه

 "مهشید"

...  شدم پشیمون اونجا به اومدن از تازه و کردم خاموش و ماشین و چرخوندم رو سوییچ رسیدم که خونه در جلوی به

 و نیست مردم خونه اینجا اینکه به فکر با...  مردم خونه در میرفت جمعه روز صبح 9 ساعت عاقلی آدم کدوم آخه

 شدم پیاده و گرفت آروم دلم شوهرمه خونه

  بودم افتاده کشی منت به نگذشته روز یه هنوز و بود نامزدیمون دیشب

  چپو حرفای بخاطر بخوام اینکه فرصت مسیح سررسیدن اما دیدم میالد چشمای تو رو غم و ناراحتی وضوح به دیشب
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 گرفت ازم رو بیارم در دلش از و کنم عذرخواهی میالد از اقوامم ته و سر بی و

 موضوع همین و میومد بود نامزدم رسما حال به تا دیشب از که مردی خونه به بار اولین برای...  زدم رو 00 واحد زنگ

 میکرد بیشتر رو استرسم

 شال پیام من مجدد زنگ از بعد ثانیه سه زدم رو زنگ دوباره نمیده جواب کسی دیدم وقتی و شدم منتظر لحظه چند

 کرد باز رو ساختمون در و رسید راه از کرده کاله و

 مدیر خانم سالم -

 بعدشم و جون تارا شد واسش روزه یه تارا وقت اون مدیر خانم میگفت من به االن تا اول روز همون از گرفت ام خنده

 ... که

 هستین خوب پیام آقا سالم -

 کرد زدن غر به شروع شوخی به

  باشه خوب آدم میذاره شما شوهر این مگه خوبی چه خانم نه -

 داد ادامه و گرفت خودش به داری خنده اما جدی لحن

 نممیخو یاسین خر گوش تو دارم انگار اما خر این گوش تو میخونم یاسین دارم حاال تا دیشب از خانم بفرمایید باور -

 نمیده گوش اصال

 :گفت جدی جدی اینبار و زد لبخندی خندیدم و گرفت ام خنده حرفش از

 شولیاقت و برداشتم دهانم از بزرگتر لقمه میگه هی حاال تا دیشب از ناراحته خیلی بزنید حرف باش یکم خدا تورو -

 کنم خوشبختش نمیتونم و ندارم

 هک چند هر شنید مهمانها از گریخته و جسته دیشب که هایی کنایه گوشه و ها حرف تاثیر حرفا این تمام میدونستم

 هیآ نداشت ای فایده بنابراین و بست نمیشه مردم دهان معروف قول به خب اما برسه گوشش به نذارم کردم سعی من

 گفتم و کشیدم

 بده؟ حالش هنوزم -

 داره ندب یه خونه برگشته وقتی از و نیست خوب میالد حال که رسید خبر بهم بود مونده پیشم که تارا لطف به دیشب

 میخوره غصه و میکنه گریه

  دارید شما داد خبر که جون تارا دیگه خوابوندمش آور خواب قرص زور به نمیخوابید که پیش ساعت یه همین تا -

  به صوصمخ متدهای با بتونید شما هم بلکه بخرم سیاه نخود کیلو ربع یه خودمون توچال همین تا برم من گفتم میایید
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 کردم امتحان دیشب من نمیده جواب که نزنید کتکش بگما فقط...  کنید آدمش اینو خودتون

 گفت و خندید اونم خندیدم حرفش به

 وبه؟خ کنم پیدا رو نخود ساعتی چه دقیقا من شرمنده فقط...  نیاد گیرم آفریقایی نخود میترسم برم دیگه من خب -

 :گفت خودش دوباره که خندیدم حرفش به باز

 خوبه؟ شب طرفای -

 شدم شرمندتون... میشه عالی که بشه اگه -

 گفت پرت و چرت باز و داد صداش به جدی لحن

 ، هستن ها پشه برعکس نخودا آخه...  میشه یافت شب سیاهی تو فقط سیاه نخود که حال هر به چیه حرفا این -

 میدونستید؟

 نمیدونستم نه -

 داد تکون رو سرش و خندید

 هم شما گفتم پرت و چرت زیادی دیگه من خب...  فهمیدم تازه گفتم شما به که الن نمیدونستم هم خودم خب آره -

 میخورید سرما سرده صبح دم هوا داخل برید

 گرفت سمتم به رو کلیدی دسته

 اجازه با فعال باشید موفق امیدارم.... بشه الزمتون ممکنه منه کلیدای اینم -

 فرمودم خودم رحمت و لطف قرین معمار جناب عمه و رفتم باال آسانسور بدون رو طبقه سه و کردم خداحافظی پیام از

 الدمی درگیر ذهنم انقدر خودم که وگرنه بده کلید بهم رسید پیام عقل کردم شکر رو خدا و انداختم در توی رو کلید

 کنارش وجودم و خودم حاال و باشه ناراحت هم لحظه یه حتی میالد نمیخواست دلم...  بود رفته یادم کل به که بود

 بودیم ناراحتیش باعث

 ای قهوه مبلهای بود خودش جای سر و مرتب چیز همه کردم نگاه روم به رو نقلی خونه به و بستم سرم پشت رو در

 تضاد رنگ شیری های پرده با ایشون قهوه رنگ و بودن شده چیده آشپزخونه اپن زیر متری 05 کوچک سالن گوشه

 شده گذاشته باشه داشته دید هم اشپزخونه از که جوری مبلها جلوی هم اینچ 00 تلویزیون بود کرده ایجاد قشنگی

 هرمشو خونه نقلی سالن خورشید طلوع و غرووب منظره از تابلو تا دو و مصنوعی گلهای گلدون چندتا اینها بجز و بود

 بود کرده تزئین رو

  رو در بود داده جا خودش توی رو در تا: که رفتم کوچکی راهروی سراغ و کردم ذوق خودم پیش شوهر کلمه تکرار از
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 روی ، در روی به رو کشیدم سرکی و کردم نگه راستی سمت باز نیمه در به بود بهداشتی سرویس مسلما که رو به

 داد تشخیص رو صورتش روی اخم میشد هم فاصله همین از و بود خوابیده میالد تخت

 زیر کار این با که قشنگی حس به و انداختم چنگ نرمش و سیاه موهای به و نشستم تخت روی کنارش و شدم داخل

 بی به و گزیدم لب کنم فرو موهاش تو رو دستم میتونم شب هر دیگه وقت چند تا اینکه فکر از زدم لبخند رفت پوستم

 خندیدم خودم حیایی

 اعتهس یک تازه و بوده بیدار دیشب بود گفته پیام اینکع خصوص به کنم بیدارش نیومد دلم بود خوابیده که جوری

 ایستادم سالن وسط بالتکلیف و رفتم بیرون اتاق از صدا و سر بی پس رفته خواب

 خودم دستهای با رو امروز نهار گرفتم تصمیم و زدم لبخند افتاد خونه گوشه متری چهار آشپزخونه به که نگاهم

  کنم درست

 وندهخ برامون دیشب که محرمیت صیغه با که حال هر به نگیره بو یا نشه کثیف کار موقع تا درآوردم رو شالم و مانتو

  نبود مشکلی دیگه نظر این از شد

 تا دو بجز خودمون خونه پیمون و پر فریزر برعکس انداختم دقیقی نگاه و کردم باز فریزر در رفتم آشپزخونه سمت به

 هی باهاش میشد و بود غنیمت هم همونا خب اما نکردم پیدا چیزی شده تیکه مرغ سینه بسته یه و پخته لپه بسته

 شدم کار به دست پس پخت خوشمزه مرغ ی قیمه

  کردم سرگرم حمام تو شده تلمبار چرکای رخت شستن و نهار پختن با رو خودم ظهر تا

 فعر رو ها دلخوری نهار از قبل که کنم بیدارش بهتر بسه خواب دیگه که کردم فکر این به برنج کردن آبکش حال در

 و نهنک گیر گلوش تو سنگ مثل و بده مزه بهش حسابی میکنه میل من پخت دست از شوهرم که نهاری اولین تا کنم

 دویید صورتم به خون شوهرم کلمه به فکر از باز

 به ما شونه روی از رو سرم شد حلقه شکمم دور پشت از دستی که بریزم قابلمه توی رو آبکش برنج و برگردم خواستم

 ریختم صدام تو رو محبتم تمام و زدم لبخند میالد خوابالود و کرده پف چشمای دیدن با و کشیدم پشت

 من عشق سالم -

 که انگار...  داد فشار خودش به بیشتر رو من و کرد تر محکم تنم دور رو دستش و داد تحویل جوابم در قشنگی لبخند

 دستاشو اگر و رویام یه من میکرد فکر سابق مثل هنوزم شاید...  بده منو جواب و کنه آزاد دستهاشو نداشت تصمیم

 میده دست از منو کنه باز

 زیر که اش سینه روی ای بوسه و کردم حلقه تنش دور خودش مثل رو دستم ، برگشتم سمتش به بغلش توی همونجور

 گفتم و دادم تکیه اش سینه به رو سرم و زدم بود پیدا پیرهنش باز های دکمه
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 چون ونش دیشب مثل وقت هیچ دیگه...  ببینم ناراحتیتو لحظه یه حتی نمیخوام که انقدر میالد دارم دوستت خیلی -

 نکنم دق تو ناراحتی ی غصه از نمیکنم تضمین اصال

 واقعا نهنک میترسید شاید کرد بیشتر تنم دور رو دستش فشار و کشید عمیقی نفس و کرد فرو موهام توی رو صورتش

 بمیرم و کنم دق قراره االن همین

 میدونم خودم که منم مهم...  کنی؟ ازدواج مردم با میخوای مگه بگن دارن دوست چی هر بذار مردم حرف بابای گور -

 دارم دوست تورو فقط چون خوشبختم تو کنار فقط

. .. زد تلخی لبخند دید خودش رو که نگاهمو کردم نگاه غمگینش هنوز چشمای به و کردم بلند اش سینه از رو سرم

 زدم چشمهاش روی ای بوسه و کردم غنچه لبهامو بعد و بشم همقدش و کنم بلند قد تا کشیدم پاهامو

 باشه؟...  میالدم ببینم غمگین چشماتو نمیخوام دیگه -

 ور دستش اینبار و داد تکیه اش سینه به باز رو سرم و گذاشت سرم پشت رو دستش و زد تری کننده دلگرم لبخند

 کرد فرو موهام توی

 شاغو توی آرامش این قیمتی هیچ به نبودم حاضر اصال من اما بود برداشته رو خونه کل قابلمه ته سوخته روغن بوی

 بودم نرسیده اینجا به ساده...  بدم دست از رو میالدم

 "میالد"

 می خودم به محکم بود حلقه کمرش دور که ام دیگه دست با و ریختم می هم به و لختش و بلند موهای دستم یک با

 ..فشردمش

 می باعث همه و همه...  شیرینش های حرف... میکرد من برای اونو که محرمیتی صیغه...موهاش عطر...تنش عطر بوی

 ...کرد حرکت کمرش روی از دستم...بزنه سرش به شیطنت هوس تخس و کوچولو میالد تا شد

 ...بوسیدم و گوشش کنار آروم...نبود؟ زنم مهشید مگه اصال...بگیرم و خودم جلوی تونستم نمی

 ...پیچید گوشم توی باز دیشبی زن صدایی

 ...بوسیدمش می همچین بود بغلم تو هلویی بانکی حساب همچین منم واال-

 قدم یک با...برداشتم کمرش روی از و دستم یکی اون و کشیدم بیرون موهاش توی از و دستم ثانیه چند از کمتر در

 وازشن نمیشه که رو بانکی حساب اصال ، نمیگرفتم بغل بانکی حساب من نه... خوردم صندلی به و شدم دور ازش بلند

 بوسید و کرد

 از دیگران تصور از وجدان عذاب و مهشید خواستن متضاد حس تا دو بین گیج بودم مهشید آغوش از مست هنوز

 ...شد تعجب و سوال از پر مهشید نگاه...کردم نگاه بهش کردم بلند سرم ما رابطه
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 سمت به و انداختم پایین و سرم ، گرفتم مهشید ناراحت های چشم از و نگاهم...رسید مشامم به سوختنی بوی تازه

 همچین هم دیگران نمیخواستم اما نمیکردم اینکارو من واقع در کنم سواستفاده مهشید از خواستم نمی...رفتم گاز

... مرفت دستشویی سمت به مهشید به توجه بی و کردم خاموش و گاز زیر... گناهه؟ شدن عاشق فقط مگه بکنن فکری

 بودم درگیر خودمم با

 که هایی حرف...دیشب های حرف بین و مهشید بین....بودم دودل هنوز...صورتم رو ریختم سرد آب مشت تا چند

 هب که کردم اشتباه میکرد تکرار سرم تو مرتب که هشدار یه... بود هشدار مثل برام و زد می زنگ گوشم تو همچنان

 مهشید خود بجز همه...  بود همین هم اطرافیان همه نظر اینکه جالب و ندارم مهشید لیاقت من میاورد روم

 ...دادم تکیه آینه روی روبه دیوار به و سرم

 مزن خواستم می زمانی یک....باشه داشته دوستم خواستم می روزی یک...کنه نگام فقط مهشید بود آرزوم زمانی یک

 قابلمه و دیگ صدای با صبح بود آغوشم تو بود ام خونه تو اینجا مهشید...  بود شده برآورده آرزم حاال و... بشه

 میسوزوند رو غذا میشد غرقم وقتی که داشت دوستم انقدر و میپخت غذا برام میشدم بیدار خواب از مهشید کوبیدن

 و عشق این دیدن چشم کی هر بابای گور....گفتم خودم با و زدم خودم به لبخندی...گرفتم فاصله دیوار از

 ...دارم دوستش...داره دوستم زنمه مهشید مهمه چیز یک فقط االن...حرفه هرچی گوربابای...نداره

 داده دم جدید قابلمه و دیگ توی رو برنج و کرده عوض دیگ ته روغن مهشید دیدم اومدم بیرون که دستشویی از

 تناراح کشیدمش آغوشم از اونطوری اینکه از بود معلوم کردم بغلش پشت از و رفتم طرفش به دوباره و زدم لبخندی

 شیوه به بودم بلد عوض در نداشتم رو اش عرضه چون بکنم نمیتونستم که عذرخواهی نمیذاره محلم االن که شده

 دست با بودم کرده حلقه کمرش دور دستم یه که همونجور و کردم شیطونی خنده بیارم دست به رو دلش دیگه های

 ارب این نشوندم گردنش پشت طوالنی بوسه و کردم فرو گردنش توی رو سرم و زدم کنار و گرفتم رو موهاش ام دیگه

 کشید کنار رو خودش اون

 میمونیم گشنه میسوزونم رو چیزی یه دوباره میالد نکن -

 کردم بلندش زمین از اینبار و کردم بغلش باز اعتراضش به توجه بی...  شده ناراحت بود درست حدسم پس خب

 اپ و دست به توجه بی میکرد تقال کنه لوس رو خودش اینکه برای باز ولی بود معلوم هاش خنده از بود اومده خوشش

 دز کنار بود ریخته صورتش تو که موهاشو و خندید خوابوندمش نفره سه مبل روی و رفتم بیرون آشپزخونه از زدنش

 درآرم دلش از و بزنم حرف باهاش تا کردم باز کمرش دور از دستم... 

 اتاقمه تو جات مبل جای به اینبار وگرنه کنیا قهر باهام نبینم دیگه -

 زد بازوم به مشتی و کرد تصنعی اخمی

 پررو ی پسره... منحرفی خیلی -
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 دارم دوسش زنمه چیه منحرف -

 بود واقعی ناراحتیش و اخم اینبار

 نفهمیدم؟ کردی فکر... میدی ترجیح بهش مردم حرف همین واسه -

 باید بارمه اولین این نیاوردم دست به دارم دوسش اینهمه که چیزی وقت هیچ عمرم تو من...  مهشید بده حق بهم -

 بگیرم ندید مردم حرف نتونم که بدی حق بهم

 نمیدم حق بهت کنی ناراحت خودتو اینجوری مردم حرف بخاطر بخوای اگه نمیدم حق نخیر -

 و اخم برای دلتنگی همه این از اراده بی...  بود خودم مدیر خانم بداخالق و غرغرو روی همون این خب... زدم لبخند

 دیدم کذایی اخم اون جای رو خنده بازم کردم دور لبهاش از که رو لبم بوسیدم لبهاشو و شدم خم زدنهاش غر و تخم

 میبخشمت ات خوشمزه های جایزه این بخاطر اینبار حاال خب -

 :کرد بلند وار تهدید اش اشاره انگشت

 ها نشه تکرار دیگه ولی -

 :گفت و خندید گذاشتم چشمم روی رو دستم و بوسیدم رو سرش و گرفتم دست توی رو انگشتش

 هنوز؟ نیست گشنت... باشه اومده دم دیگه کنم فکر خب -

 دلم کنیم حمله خودمون خونه توی مشترکمون غذای اولین به تا شدیم بلند دو هر و کرد تایید رو حرفش لبخندم

 نداد اجازه درد کمر بهانه به اما ببرمش آشپزخونه تا خودم و کنم بغلش باز میخواست

 ...مرفت کناریش صندلی سمت به و نشست...کردم کوتاهی تعظیم مهشید به و کشیدم بیرون رو ها صندلی از یکی

 شد بلند اعتراضش صدای... مهشید جلوی گذاشتم و کردم قیمه و پلو از پر و توش و برداشتم بشقاب یک

 ...زیاده خیلی من برای این جان میالد-

 می دلم...خوردم و بشقاب توی برنج از کمی خودم قاشق با...برداشتم خودم هم یکی و دستش دادم چنگال قاشق یک

 ...بشه مشترک چیزمون همه خواست

 برداشت ظرف توی از پر قاشق یک و زد بهم لبخندی

 پیام های دی سی و ویدئو سمت به...داشت کم الیت موزیک یک فقط فضا رمانتیک لحظات این توی پیام قول به

 :چسبونده کاغذ یک روش دیدم که برداشتم و اش دی سی کیف و شدم خم...رفتم

  میخوره حنجره و گوش سرطان و جرز الی درد به آهنگام بدم گوش میخوام که من...  من اهنگای سراغ چیه؟اومدی-
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 شیرمو وگرنه بزنیا دست من های دی سی به نبینم اونور این؟برو سراغ اومدی افتاد مدیر خانم به چشمت تا حاال

 میکشیدی باال خور حق توی که بود شیرخشکم کپن منظورم نکن بد فکر...  نمیکنم حاللت

 خرچنگ دستخط با روش و بود دی سی از پر کیفش عوض در... بود دیوونه پسره کردم باز و کیفش در و زدم لبخندی

 و برداشتم شانسی رو ها دی سی از یکی آخر ولی نکردم پیدا که الیت موزیک...بود نوشته و هاش آهنگ اسم غورباقه

 :...شدم آهنگ منتظر و نشستم مهشید کنار رفتم و کردم زیاد یکم و صداش و دستگاه تو گذاشتم

 بگردم سرت دور سحر تا شب دارم دوست

 نکردم اشتباه انتخابت تو میدونم

 میمیرم برات بگم همینجوری دارم دوست

 عزیزترینم تویی منم عاشقت بگم

 حرفات شیرین من ی واسه

 دستات بمونه دستام تو کاش

 بهترینی تو من ی واسه

 بشینی من قلب تو همیشه کاش

 تویی خانومم

 تویی بارونم

 تویی آرومم دلم.  شو عاشق

 تنهام قلب زمین سر یکدونه تویی

 آرزوهام تویه بودی که هستی همون تو

 میلرزه من دل بینم می چشماتو وقتی

 بکن خانومی بیا

 تنها رو دلم نزار

 تویی خانومم

 تویی بارونم
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 تویی آرومم دلم.  شو عاشق

 کنم؟ تصاحب و مهشید شد می کی...مهشید خوردن غذا به بودم زده زل و بودم گذاشته ام چونه زیر و دستام

 ضبط...اومد برنمی آهنگا این از بیشتر پیام این از...خنده زیر زدیم هم با دو هر و شد شروع رشتی دختر آهنگ از بعد

 ...بستم و

 یک به هم باز دلم تو...رفته سر اش حوصله گفت می....بود مسیح.... زد زنگ گوشیش که شد تموم تازه مهشید ناهار

 کنه تصاحب مهشیدمو میخواد باز البد حاال رفت هم توی اخمهام... کردم حسودی قد وجب نیم موجود

 :داد منو هووی جواب احتیاط با و کرد من اخمهای به نگاهی مهشید

 دوست که جنگلی پارک میبرمت دنبالت میام دیگه ساعت دو یکی تا بخور داروهاتم بخور غذاتو مامان جون مسیح -

 داری

 منیار خودم روی به رو حسادتم کردم سعی گذاشت گوشی گرفت مهشید از که قولی از بعد و شد راضی سریع مسیح

 مایع زیر مدیر خانم پیام قول به دستای نیومد دلم که بشوره رو ظرفا خواست مهشید...کردیم جمع و میز هم با

 ...بشه خراب ظرفشویی

 ...کشید آب هم مهشید و شستم رو ظرفا خودم

 و لومج گرفتشون...اومد سمتم به...کرد انتخاب سفید شلوار با مشکی شرت تی یک برام مهشید شستن ظرف از بعد

 هدیگ یکم فقط نداره اشکال... اومد لبم به لبخند حیاش و حجب همه این از کنم عوض لباسم تا کرد سمتی اون روشو

 ... و بشه برداشته هم ها فاصله این تا مونده

 نگام خوب و برگشت گذاشتم اش شونه روی رو دستم بود خارج توانم از که زدنی صدا بجای و کردم عوض لباسم

 ...برداریم و مسیح تا اشون خونه سمت افتادیم راه مهشید ماشین با و شدیم حاضر... کرد

 ...بیاد تارا با خواد می اگر و جنگلی پارک ریم می که دادم اس ام اس هم پیام به راه توی

 از نشد حاضر ولی...باهمیم دونه می مامانش دونستم می...بیاره و مسیح رفت مهشید رسیدیم که مهشید ی خونه در

 یم ولی...دردسر انتخاب یعنی مهشید انتخاب...کشیدم عمیقی نفس...بکنه خالی و خشک سالم یک آیفون پشت

 ارزش که خودمون احساس فقط نیستن مهم بقیه بگه بهم تا من پیش بود اومده مهشید امروز اینکه نه مگه...  ارزید

 ارزید می تعبیرها سو این تمام به احساس این پس... داره؟

 رو خدا فقط کرد سالم داد با و برد باال و دستش کرد ورجه ورجه به شروع اول همون از ضعیفش جثه وجود با مسیح

 ...میذاشت سرش رو کوچه که وگرنه براش بود کرده ممنوع دوییدن دکترش شکر

  و پدر تا هنوز که ما ی رابطه به لبخندی ولی بود هم توی هاش اخم یکم که مهشید با و دادم تکون براش دستی منم
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 اهنگ گوشیم به....انداخت پایین و سرم اس ام اس صدای با... بود؟ کرده اخم چرا....کردم نگاه ،میزد داشت فاصله پسری

 :بود پیام...کردم

 که نمماشی بیارمش بکشم دوش به نمیتونم و کردم جمع سیاه نخود گونی تا دو من چون دنبالمون کوهپایه بیایین -

 ...نیاوردم

 گفت سریع و انداخت جدایی رو خانمم و من بین نشده سوار هنوز مسیح

 کنهن نگاه چپ مامانشون به کسی باشن مواظب تا شینن می مامانشون کنار پسرا بشینی؟آخه عقب بری میشه عمو-

 میگفت و میکرد اخم اش کودکانه غیرت با میگرفتم مهشید دست اون از یواشکی وقت هر آخه بود من با منظورش

 نکن نگاه چپ مامانم به عمو

 ....انداختم بود برگشته راننده جایگاه به که مهشید به نگاهی

 :گفتم و بردم باال دستهام... بدم گوش رو اش دردونه حرف کنه خواهش ازم تا کرد کج و سرش و زد لبخندی مهشید

 بدی طالقم میشه باعث تو قد وجب نیم همین که هم آخرش -

 کرد تکرار رو اش خواسته غرغر با دوباره مسیح

 فانوس خودت مگه اصال...  ها نشنوه حرفاتو میگیرم چشاشو نزن حرف رمزی مامانم با انقدرم....دیگه شو پیاده عمو-

 نداری

 مهشید پشت...شدم پیاده ماشین از خندون میکرد هم غیرت ادعای بعد فانوس میگفت ناموس به گرفت ام خنده

 راه های وسط...آورد می در اصول ادا پسرش ی خنده برای که شدم مدیری خانم ی چهره به محو آینه از و نشستم

 :گفت اشاره با و طرفم برگشت و ایستاد قرمز چراغ پشت

 نکنیم؟ تصادف که برونم چطوری من نگاه این زیر آخه-

 :دادم و جوابش و زدم لبخندی

 خوبه؟...اونور کنم می و روم چشم-

 دراومد غیرت مسیح صدای باز

 دیگه کن رعایت خودت تریلی زیر میریم میکنیم تصادف که بگیرم چشمتو اگه مامان -

 ...شد سبز چراغ خندیدیم هردو اینبار

 ...رفت بخواب آروم و شد گرم هاش چشم مسیح...شد می تر خلوت ها خیابون رفتیم می پیش چی هر
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 :طرفم برگشت و خیابون ی گوشه زد....کنه پارک تا خواستم و زدم مهشید ی شونه به

 جانم؟-

 :گفتم اشاره با

 میکنم رانندگی من شو پیاده شدی خسته -

 و شد؛در پیاده هم مهشید...کردم باز رو راننده طرف در... آورد درمی حرکت به و شرتم تی باد...شدم پیاده ماشین از

 ...شد خیره گستاخی با چشمام توی و داد تکیه ماشین به و بست

 کردم کم و امون فاصله و دادم تکیه ماشین به طرفش دو و دستام...شدم خیره ماهش تک با صاف آسمون به ای لحظه

 میدادم نوازش لبهام کمک به رو لبهاش فقط نمیبوسیدمش کردم لمس لبهاشو لبهام با و

 دور و دستاش...فهمیدم می صورتم روی موهاش شالق از و این...انداخت و شالش باد...گرفت فاصله ماشین از مهشید

 ...کرد بوسیدنم به شروع خودش و کرد بلندی قد و کرد حلقه گردنم

 مهشید...زدیم می نفس نفس دو هر...شدیم جدا هم از بود بلند دقایق برای اما کوتاه من برای که لحظه چند از بعد

 ....شد آویزون گردنم از دوباره

 :گفت گوشم دم و آورد پایین و سرم و گرفت رو ام یقه بلندی قد جای به اینبار

 زندگیم دارم دوستت -

 کنم شل تنش دور از رو دستام حصار نمیخواستم نمیشد اما دارم دوستش که بگم منم میخواست دلم

 کش....بافتم و موهاش....چرخوندمش و کشیدم کنار و مهشید...رفتم عقب قدم یک...دزدید می ازم و نگاهش مهشید

 موهاشون دوباره...نشدن باز و کردن قناعت هم بافت همین به سرکشش موهای اما ببندم و موهاش باهاش که نداشتم

 ...کشیدم سرش روی رو سرخابی شال...کردم بو و

 کردم حرکت و زدم استارت ، شدیم سوار حرفی هیچ بی و

 ...شدن پدیدار تارا و ؛پیام کردم پارک و ماشین تا

 از دور صبوری قلبم اما ببوسمش خیابون وسط نبود درست میدونم...نکنه نگاه من به کرد می سعی همچنان مهشید

 باشم خوددار نمیتونستم مورد یه این تو نداشت رو بودن تنش لمس

 اجازه بهش که کنه بغلش تا خواست مهشید... بود خواب منگ هنوز...کرد باز چشم احوالپرسی و ترمز صدای از مسیح

 شدن پدر شیرین حس اش بوسه و داد می و مهشیدم بوی...بوسیدم و اش پیشونی...کردم بغل و مسیح خودم...ندادم

 بود مهشید مادرش که بچه یه... 
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 ...نشستیم روش و رفتیم بود خالی که آالچیقی ته سمت به هم با همه

 ....داد می ای تازه روح آدم به پاکش هوای و سکوتش هم و بود دنج و خلوت هم ولی بود سرد هوا....بود صفایی با جای

 ....بود روییده چوبی های آالچیق بین درختی توک و تک

 ..آورد می وجد به و آدم ها جیرک جیر صدای

 :شد پا سریع که گذاشتم خوابیده حالت به آالچیق روی و مسیح

 نذاشتی حسود توی باز که کنه بغلم مامان که بودم خوابیده... میالد عمو بیدارم من-

 خندیدم بلند صدای با من و باشه مودب که زد تشر مسیح به مهشید

 :گرفت مسیح سمت به و والیبالش توپ پیام

 ...چسبید خیلی هستی؟اونروز وسطی ی پایه...توپ کردم بادش رفتم ،عمو مسیح-

 :پایین انداخت و سرش مسیح

 ...خطرناکه...بدویی نباید گفته جون فرزاد-

 :نیاورد ابرو به هم خم پیام اما گزید لب بچه این گناهی بی از مهشید

 هم دور بشینیم آوردم منچ بیا...کنه بازی نیست بلد میالدم این نشده باد خوب توپش اصال...عمو نداره ایرادی خب-

 ...کنیم بازی

 ....شمرد رو همه دور یک مسیح

 نکنم؟ بازی من...نفریم پنج که ما عمو-

 و زغال و جوجه کشیده زحمت تارا خاله....کنه می درست جوجه برامون وقته تا میفرستیم میالد عمو...برم قربونت نه-

 ....آورده الکل

 خودش شکم دنبال میفرسته منو کردن بازی به نشسته خودش دادم تکون براش تاسف از سری فقط حرف بی

 نبود ممه کردن بازی به بشینه کرد مجبورش و کشید و دستش مسیح که بیاد همراهم تا شد بلند دید اینو که مهشید

 ....من بود خواب وقتی که بود این مهم بود گرفته ازم زنم جوجه این باز

 زبون پس از....رفتم جوجه بساط سمت به سرخوش و چرخوندم روش و پروام بی نگاه...بود پایین همچنان مهشید سر

 چپه رو زغاال...کردم درست کوچیک محوطه یک سنگ تا چند با ناچار به...اومدم برنمی که هم مسیح غیرت و پیام

 ...کرد داغ رو گرمم وجود بخشی لذت گرمای حر...انداختم کبریت یک و ریختم الکل و روش و کردم
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 ...شدم کردن درست کباب جوجه مشغول و کشیدم سیخ به رو ها جوجه

 می هنگا زیرکی زیر بوسیدش می یا کرد می بغل و مسیح یا که مهشید به و زدم می باد هارو جوجه تند تند بادبزن با

 ...کردم

 ...کرد می دعوا مسیح ی مهره زدن یا آوردن شیش سر پیام و تارا با وقتی شد می بچه چه و خندید می شیرین چقدر

 ....بود خالی عزیز جای فقط...گرفتم آسمون سمت به و سرم...بودم خوشبخت چقدر من

 بهم و خودش روی خوشبختی شکلی چه سالها از بعد تا دید می و بود اینجا بسته کمر به چادر ن او با عزیز کاش ای

 شد خوشبخت میشد هم صدا بدون حتی مهشید کنار ببینه بود کجا عزیز... داده نشون

 همه هوووی صدای که چرخوندم می رو ها جوجه سیخ داشتم...دادم ها جوجه به و گرفتم مهشید از و حواسم ای لحظه

 :گفتم اشاره با....اومد سمتم به و...پاشد جاش از هم مهشید و شد بلند

 شد؟ چی-

 شالش همرنگ های لپ ،اون بود مونده بیرون بافت از که مویی طره یک اون با اش چهره چقدر....زد لبخندی خجوالنه

 ...شد می تر خواستنی نارنجی های شعله نور ؛توی

 ...سوختم...هیچی-

 ... کردم نگاهش چپ چپ...سوخت نمی زود اینقدر من مدیر خانم

 :کرد نگاهم مظلومانه و آورد باال و سرش

 بود شده تنگ آقامون برا دلم... سوزوندم و خودم-

 نداره دوست جوجه بود گفته مهشید که افتاد یادم یهو...شدم بادزدن مشغول هم باز و زدم بهش لبخندی

 نمیخوره؟ جوجه خانمم کنم چکار حاال -

 گرفت تعجب رنگ نگاهش

 میدونی؟ کجا از تو -

  بدونه؟ کی ندونم من -

 :گفت نمیاد یادش چیزی دید وقتی و کرد نگاهم گیج

 نخورم که نیستم اینجوریم اما ندارم دوست -

  جا وهار سیخ بتونم که کردم بغلش جوری و...کشیدم خودم سمت به و مهشید...بودن بازی گرم...کردم بقیه به نگاهی
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 ...کنم جا به

 و کباب جوجه بالخره وقتی...ذاشتم می طرفش دو از و جدید های سیخ من و داشت برمی رو پخته های سیخ مهشید

 شدم خم...کردم نگهبانم به ای دیگه نگاه...گذاشتیم ظرف توی رو همه و شد درست کباب های زمینی سیب ها گوجه

 شد بلند غیرت مسیح صدای که ببوسم و مهشید ی شده سرخ ی گونه

 نبوس منو مامان دیگه نگفتم مگه عمو–

 :گفت اومد می سمتمون به داشت که پیام

 ...ندیدن رو همدیگه کی از اینا کنه می فکر ندونه کی هر حاال... نشسته اینجا بچه نیستا چیزی بد خجالتم-

 :رفت زیرانداز سمت به و برداشت رو ها جوجه دیس کنه نگاه ما به اینکه بدون

 تا مبود کرده سرگرم ابی و قرمز نخود با هم رو تارا تازه....کردم خالی سیاه نخود از رو دنیا بنده که انگار نه انگار حاال-

 باشن تنها هم با تا دو این

 ...کرد می نگاه مهشید و من به آرومی و شرمزده لبخند با تارا

 ...چیدن سرخابی و نارنجی مصرف یکبار بشقاب و گرد آالچیق دور تا دور دیدم برگشتم آالچیق به وقتی

 ...زد می گاز اش جوجه از خودش هم و داد می و مسیح غذای هم مهشید

 و اش جوجه کنه تمیز و مسیح دهن دور تا انداخت اش پالستیکی بشقاب توی و اش نصفه های جوجه از یکی وقتی

 ...خوردم خودم و اش بقیه و برداشتم

 :گفت پیام که انداخت من به تعجب با نگاهی نیست دید و برداره و اش جوجه باز تا خواست مهشید وقتی

 کرد خوری سهم دیدم خودم...خودشه کار-

 گفتم اشاره به

 حرفیه؟... گرفتم لب ازش عام ملع توی نفهمه قیصرش داش که جوری...  بودم خودم زن دهان جای -

 ...دش خیره پیام به خندون نگاهی با تارا و پایین انداخت خجالت با سرشو و فهمید مهشید اما نفهمید حرفمو که پیام

 ...حسابی بودن مشکوک هم دوتا این زدم تارا و پیام به دار معنا لبخندی

 "مهشید"

 برگردوند ظرف به رو قاشق و داد تکون تاسف از سری تارا کردم سرفه و زدم کنار رو قاشق

  ... ؟!هستین بازی آب آدم مسیح و تو آخه... چشم؟ بگی باید تو گفت مسیح هرچی...  خودت با کردی چکار نگاه -
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 گرفت دهانم سمت به کردن غرغر حال در و کرد سوپ از پر رو قاشق دوباره

 چهب این بذاری نباید نگفت فرزاد مگه...  بخوره؟ سرما مسیح نترسیدی جهنم به خودت حاال...  میمونه ها بچه مثل -

 حیاط؟ تو بردیش بدو بدو میخواد بازی آب دلم گفت تا بشه؟ مریض دیگه

 :گفتم و گرفتم دستش از رو قاشق

 گرفت درد سرم نزن غر هم انقدر بخورم نیستم بلد خودم ام بچه انگار اینو ببینم من بده -

 :خندید تارا بردم دهان به قاشق و کردم ای دیگه سرفه

 کنم خشکت و تر خودم برنگشته وقتی تا که رسیده باال های بچه از دستور نیست من تقصیر -

 فهاناص بود رفته کارخونه مشکل بخاطر که میشد روز پنج امروز با که بود میالد باال های بچه از منظورش...  کشیدم آه

 بودمش ندیده و

 میاد؟ کی نگفت -

 :پرسید شک با و کشید هم توی اخمهاشو

 باز؟ قهرید هم با -

 انداختم باال شونه

 عنیی نمیزنید حرف هم با یعنی چی؟ یعنی این خب باشم مواظبت میخواد من از اون برمیگرده کی میپرسی من از تو -

 دیگه قهرید

 نمیده جوابمو میزنم زنگ هرچی هم اون از بعد کرد شروع میالد باز فرودگاه راه تو آخری روز نیستیم قهر -

 شد؟ تون بحث چی سر باز... قهره اون پس -

 یچیدپ پیکان یه الین اون از اما جلو برم اومدم شد باز که راه بود ترافیک فرودگاه راه تو دیگه منه شانس میدونم چه -

 هرچی بیداد و داد به کرد شروع و بیرون پرید ها پاره پاچه این از هم یارو گلگیرش به خورد ماشینم جلوی و جلوم

 هخال شوهر اون بگو برو ندارم کار جماعت زن با من میگفت هی نمیکرد قبول کنم درستش خوش زبون با میخواستم

 بیاد ماشین تو چپیده که زنکت

 :گفت و زد تلخی لبخند بود میالد رفتارهای این جریان در که تارا

 وت درد به که رسیده نتیجه این به آقا ، دایی مهمونی تو روز اون مثل باز البد... فهمیدم رو اش بقیه بگی نمیخواد -

 همیشه مواقع اینجور که هایی بهونه این از و کنه خوشبختت نمیتونه و باشه برات خوبی گاه تکیه نمیتونه و نمیخوره

  داره که عیبهایی تمام با هنوزم کنه باور آقا تا زنی مخ بری باید تو بار هر مثل دیگه معلومه که هم بعدش و میاره
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 نداره روت تاثیری مردم حرف و داری دوسش

  باشه دار خنده اگر حتی دیگه بود تلخ حقیقت خندیدم تلخ اون مثل منم

 اما شده بیشتر بهش احساسم هم مون نامزدی از بعد حتی دارم دوسش واقعا من خوبه خیلی میالد...  ؟ تارا میدونی -

 الدمی و بگه چیزی کسی مبادا برم مهمونی یه باهاش ندارم جرات میکنه اذیت منو ضعیفش نفس به اعتماد این واقعا

 ربیشت و نمیکنه قبول نداره اهمیتی برام بقیه حرف میگم بهش هم هرچی کنه شروع رو همیشگی حرفهای همون باز

 داره حق مورد یه این تو البته که خودمه مامانه روی هم گیرش

 بدم ادامه و بکشم دراز شدم مجبور و گرفتم سرگیجه نشستن همه این بخاطر بد حال اون با

 ممن و کردنش تحقیر به میکنه شروع مامانم اینجا میاد هربار اینکه بخاطر نمیاد؟ ما خونه چی برای میکنی فکر -

 مامان اب بعدش هم چی هر کنم تکرارش دوباره نمیخوام کردم اشتباه مامان کردن راضی برای بار یه بگم چیزی نمیتونم

 کردم ابتث بهش صدبار اینکه با... برنمیاد دستش از کاری هیچ و ناقصه میالد میگه هنوزم نمیکنه قبول میکنه صحبت

 پاش یه و اینجاست پاش یه میالد طفلک میدونه خودش اینکه با میالده دوش روی اصفهان کارخونه کارهای تمام

 ونوا نداره باور رو میالد بازم ولی دادم نشونش رو میالد با مدیریتش که رو تولید خط توسعه اسناد اینکه با اصفهان

 حرف به نسبت رو میالد اما میکنه ناراحت منو اینا میکنه استفاده کردنش خوار برای فرصتی هر از و میشماره کوچیک

 کرده تر حساس اطرافیانش

 :دادم ادامه و دادم بروز آه یه مثل میالد رفتار این از ناراحتیم تمام

 پرورشگاهی دختر همون میخواست دلم...  نداشتم رو کس هیچ میخواد دلم که رسیدم جایی به تارا میشه باورت -

 فقط وقت اون میالد نه داشتم رو کسی من نه اینجوری بود مونده دلش به خویش و قوم و مادر و پدر آرزوی که بودم

 زندگیمون زخم روی نمک زبونش زخم با و بزنه پرسه زندگیمون بر و دور که کسی هیچ بدون بودیم تا دو خودمون

 نم عاشق اون بازم میدیدم؟ رو میالد بازم بودم پرورشگاه معمولی دختر همون اگه میکنم فکر خودم با بعد اما بپاشه

 رو مهشید نه بخواد رو مدیرش خانم میالد و باشه مامان با حق نکنه میکنم فکر این به حتی گاهی میشد؟

 فشرد رو دستم دلگرمی نشونه به تارا

 تاهکو عشقم بخاطر میتونم حدی یه تا کنم حفظ رو زندگیم میتونم حدی یه تا دارم تحمل حدی یه تا آدمم منم تارا -

 تو ازم اثری و میشم نابود و نیست کال دیگه وقت اون بیام کوتاه دیگه یکم اگر ببینم که برسم بجایی روزی یه اگر بیا

 یک اصال...  میشه؟ چی عشق این تکلیف وقت اون میشم احساس این بیخیال منم وقت اون نمیمونه باقی زندگی این

 برش و دور حسود انقدر چون بیشتره دردسرش سره دو عشق که من نظر به...  دردسره؟ باعث سره یه عشق گفته

 میشکنتش و میکنه پرتش طاقچه روی از و میخوره خوشبختیشون به یکی چوب آخرش که هست

 :گفت دلخوشی برای و فشرد دستش توی رو بازوم تارا
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 نای نمیخورید مشکل به وقت هیچ مطمئنم من دارید دوست رو همدیگه انقدر تا دو شما دیوونه میزنی چیه حرفا این -

 فکر به خودش از بیشتر که داره دوست انقدر میالد بده مگه...  زیاده عشق از همش هم بینتون کوچولوی بحثای

 توه؟ خوشبختی

 هب میزنه حرفی کسی وقتی میخوام بده ترجیح همه به خودشه صالحه میخوام باشه مغرور میالد میخوام من بده آره -

 چشم بزنه موفقیتش تا بکشه باالتر خودشو خودش کنم تاییدش و برم من تا بشه منتظر و بکشه عقب اینکه جای

 شده حتی میخوام بدم هلش جلو به و باشم میالد پشت مدام من نمیخوام...  کنه کور رو حرافه و حسود آدم هرچی

 یستادها سرم پشت میالد چون نمیفته برام اتفاقی که دلگرمی این به بیفتم سر پشت از تا کنم ول رو خودم من گاهی

 یه میخواد دلم دخترونه احساسات با دخترم یه منم نیستم آهنی آدم که من آخه...  گرفته هوا رو منو نخورده زمین و

 حاال تا نامزدیمون از بعد از اما بکشه رو منتم و بخره رو نازم اونم و کنم لوس شوهرم برای رو خودم که باشه زمانهایی

 ببنده بقیه مفت حرف روی رو گوشش و شه پیاده شیطون خر از بلکه میکشم رو میالد منت دارم من همش

 بهم شوهرم چهره مهربون لبخند انداختم بود نامزدیمون روز برای که مون دوتایی عکس به نگاهم و کشیدم آه

 دارم دوسش قبل از بیشتر روز هر هنوزم ها دلخوری این همه وجود با که کرد یادآوری

 "میالد"

 نگاه روش روبه ی خونه به و کردم پارک و ماشین خونه سفید در جلوی...کردم کمتر و کم و ماشین سرعت

 یک تازه....بود ظهر از بعد چهار ساعت... زدم باال آرنج تا و سفیدم-ای سورمه بلند آستین بلوز های آستین...کردم

 وزر یه حتی که نمیاورد طاقت دلم کنم عوض لباس و خونه برم بودم کرده وقت فقط و گذشت می برگشتنم از ساعت

 ندیده که شد می روز شیش درست امروز با.... کنم استراحت و بذارم بالشت روی سر ندیدنش بدون هم دیگه

 نه نچو کنم پیدا تونستم که بود اون فقط آخر در و کنم پیدا و خودم بتونم تا گرفتم فاصله ازش روز شش...بودمش

 سمت به و برداشتم راننده بغل صندلی روی از و کوچک گل دسته...بود کرده پر مهشید اسم هم ذهنم که قلبم تنها

 ...رفتم رویی روبه ی خونه

 هم بار یه حتی خودم بالشت برعکس که هتل بالشت روی گذاشتن سر و ازش دوری روز شش...بود تنگ براش دلم

 و دوریش تونم نمی که بود رسونده نتیجه این به رو من نگرفته خودش به رو شامپوش عطر بوی و نبوده سرش پناه

 نه.. . بذارن بقیه اگه اما... بمونم دادم مهشید به که قولی پای مردونه و مرد خواستم می....ثانیه یک حتی...کنم تحمل

 !!میگرفتم؟ تصمیم این که بود چندمی بار این...  ندم اهمیت بقیه حرف به بودم نگرفته تصمیم مگه نه

 ...شد باز در دقیقه یک از کمتر در و درآوردم صدا به رو خونه زنگ

 و کردم طی و صفاشون با حیاط طول بلندی های قدم با....شد محکمتر گل دسته دور دستم ی حلقه ناخودآگاه

 ...زدم انگیزشون خاطره تاب به لبخندی

  بتعج زور از...  رفت منتظرمه پذیرایی سالن توی مهشید مادر که گفت و گرفت ازم و گل...کرد باز و در خدمتکارشون
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 مشچش تا میرفت اتاقش به رفتنم وقت تا یا همیشه بمونه من منتظر مهشید مادر بود نشده حاال تا رفت باال ابروهام

 االح که زبونش نیش از رو من چنان میشد مستفیض سعادت این به تصادفی اگر یا نشه روشن عزیزش داماد جمال به

 اتاقش توی بره باز همیشه مثل میکردم آرزو که میکرد مند بهره منه برای فقط میدونستم دیگه

 ویت و هام دست...رفتم جلوییش صدایی و سر هیچ بی....بود نشسته سالن در به پشت...رفتم ورودی در چپ سمت به

 ...دادم تکون سالم ی نشانه به سری و کردم حلقه هم

 :کرد اشاره روییش به رو صندلی به دست با و شد نیمخیز احترامم به

 ....بشین پسرم اومدی خوش... سالم -

 بودم شده زبون بی طفلک و حیوونی بجای حاال تا کی از... نیست عادی چیز هیچ اینجا االن دادم قورت دهان آب

 پسرش؟

 ی بقهط توی که اتاقی ی بسته در به نگاهی و برداشتم رو ها لیوان از یکی...رسید شربت سینی یک با خدمتکارشون

 ...،کردم بود دوبلکسشون ی خونه باالی

 کنی؟ حل رو مشکل تونستی بود؟ چطور کارخونه اوضاع...خان میالد خب-

 هچ و بربیام نمیتونم هم خودم مسئولیت پس از حتی که کنه ثابت میخواست انگار که پرسید رو سوال این جوری

 یجواب منتظر اینکه بدون و زد پوزخندی دید که رو مثبتم جواب و لبخندم بود اون انتظار برعکس من جواب که خوب

 گفت بمونه بخونه میموند منتظر نه میشنید نه وقت هیچ که

 و عقل دختره این انگار...بیمارستان رفته دوباره کرده بازی آب مهشید با وقتی از...مسیح دیدن برم خواستم می -

 ...کنه می ریسک بازم خطرناکه مسیح بیماری داده هشدار بهش فرزاد بار صد...داده دست از و هوشش

 :کرد مزه و شربتش از یکم

 همش نیست مسیح سالمتی فکر به اصال مهشید که وگرنه مسیح دیدن اومد فرزاد شب همون آوردیم شانس باز -

 باالخره...باشه مهشید پیش نبایدم ولی نشده مریض خودش آوردیم شانس گفت می فرزاد نکنه ناراحتش میخواد

 ...بگیره رو سرماخوردگی مهشید از ممکنه

 ونستنمید قدر هم مادرش حتی اما بود مسیح فکر به من از بیشتر حتی مهشید بود انصافی بی ته این کشیدم پوفی

 هجاب کمی..رسید حالتش بی عسلی های چشم به صندلیش های پایه از نگاهم...  نبود طوریش مسیح شکر خدارو باز

 :شد جا

 در هم اب بمونم گفتم مهشید عیادت میایید دارید شما گفت جون تارا که مسیح دیدن برم میخواستم میگفتم داشتم -

 کنیم صحبت مهمی موضوع مورد
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 موندم حرفش منتظر

 مهشید دونم نمی...شد خونده محرمیت ی صیغه بینتون که ماه سه دو نزدیک میشه دیگه روز چند تا خان میالد -

 ...داریم نگه عقد تو دختر زیاد نداریم رسم ما ولی...نه یا گفته امون خانوادگی رسوم و آداب از چیزی

 :کشید عمیقی نفس

 توی نقلی و تمیز و تر خونه یک گفت می مهشید...خودتون زندگی و خونه سر برین که وقتشه دیگه کنم می فکر من-

 کنیم مشخص رو عروسی مجلس تکلیف اینکه مونه می...فقط... عالیه این دارین قبول قابل های منطقه از یکی

 ...داماده خانواده با نامزدی برعکس عروسی مراسم هزینه که میدونید

 مهشید به رسیدن به بار هر... دادم تکون مهشید مادر تایید ی نشانه به سری و گردوندم خشکم های لب دور و زبونم

 و یرمبگ باشه الیقش که عروسی جشن براش میخوام پول کدوم با که میرسیدم نتیجه این به تهش ته میکردم فکر

 بشه شروع بود قرار تازه کابوس این حاال و نمیریدم ای نتیجه هیچ به آخرش

 ....بود صورتش روی ریزی اخم...شد بلند جا از مهشید مادر

 کنم فکر...نکردم صحبت باهاش جدی مورد این در...کنه می استراحت داره اتاقش تو باال مهشید...برم دیگه من -

 ...بهتره برسین حسابی و درست ی نتیجه یک به خودتون

 عمیقی نفس...کرد می صحبت مهشید با خودش کاش...انداختم اتاقش سفید در به نگاهی....دادم تکون سری هم باز

 ...کرد ترک رو خونه کوچکی خداحافظی با و برداشت و کیفش و کرد سر به و شالش مهشید مادر کشیدم

 ...کشم می کار ازش دارم باید که چه اون از بیشتر خیلی کردم می احساس...بود شده سنگ یک مثل سرم

 که ودب هفته یک...شدم بلند جا از...روز شش این برعکس درست کوبید می سینه به بیشتری شدت با قلبم برعکس

 ...بود همراهم مهشید سفید و گرد ی چهره تصور تنها

 به فخفی ضربه یه باشه خواب شاید اینکه یادآوری با که بزنم در خواستم و آوردم باال و دستم...رفتم اتاقش سمت به

 ...شدم اتاق وارد و کردم باز رو در آهسته و زدم در

 ایزسوپر برای که افتادم روزی یاد و نشست لبم رو لبخندی بود خواب که ای ریخته بهم و آشفته مدیر خانم دیدن با

 ویت که بود باری اولین بار اون بود گرفته خوابش تختم روی که بود خسته انقدر ولی بود اومده ام خونه به من کردن

 لبهاشو و میشد جمع خودش تو ساله پنج های بچه دختر مثل خواب توی...  بار دومین میشد امروز و میدیدمش خواب

  انداخت می هوس به رو آدم که جوری میکرد غنچه

 تمگرف تصمیم است بیفایده دیدم وقتی اما کنم آروم رو قلبم خواستم مهشید شدید خوردگی سرما از دوری بهانه به

 کنم نگاه اتاق به و بگیرم ازش نگاهم
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 زیادی دیگه تو گفت می که بود پیام با حق شاید...ذاشتم می مهشید اتاق به پا که بود بار اولین مدت این توی

 نامزدیتون اول از وقت اون بیرون کنن می پرت اردنگی با مونه می اشون خونه میاد بس از و دومادشون مردم...نچسبی

 التمشک دلت از تا بیرون برین اینکه یا نازنازو خانم دوماد از کشی منت برای اینجا میاد هربار مدیر خانم فقط حاال تا

 فتارمر این دست از مهشید روزی یه و باشه پیام با حق نکنه که کردم فکر این به و... ببره و رفتن بیرون قبل ی دفعه

 نیست خودم دست که بگم کی به باید آخه...  شه؟ خسته

 نفره دو عکس تخت کنار و بزرگش کمد دراور میز کنار....بود دراورش میز روی روبه درست مهشید ی نفره یک تخت

 ...نامزدیمون روز ی

 خوابِ که دختری با چقدر دیوار کنار عکس توی مهشید...کردم خوابش در ی چهره به نگاهی و رفتم تختش سمت به

 ....بود متفاوت بود خواب

 ...شدم نمی خسته کدوم هیچ دیدن از و بود نوسان در غمگینش خود و شادش عکس بین نگاهم

 ...برنجونم؟ و مهشید تونستم چجوری...نیفته لبخندم و خودم عکس به نگاهم کردم می سعی

 نتونستم کردم کار هر...  رفت اش ژولیده موهای الی دستم ناخوداگاه... زدم زل بهش و نشستم کنارش تخت روی

 ...زدم ای بوسه پیشونیش به آروم و بگیرم و خودم جلوی

 کنزدی بیشتر پیش هفته یک میالد به کردم ،حس پیشونیش ی کرده تب و داغتر پوست با داغم های لب تماس از

 همین که بودم فهمیده نبودن روز شش این تو ، باشم کنارش اینکه... بود شده تنگ نزدیکی این برای دلم چقدر...شدم

 بود کافی کنارم حضورش

 ازش... شد باز اش کرده پف های چشم الی آروم و خورد خفیفی تکون که بود چسبیده داغش پیشونی به هنوز لبم

 مسمت به و کرد بدنش ی تکیه و دستاش...پرید جا از دفعه یک که دید رو من تازه انگار... زدم لبخند بهش و شدم دور

 گاه تکیه و لرزونش دستای...منم این کرد نمی باور انگار زد پلک بار چند...شد خیره هام چشم توی هم اون و شد خم

 ...زد زل بهم و...نشست و کرد بدنش

 فرودگاه توی بدرفتاریم و آخر روز بخاطر هنوزم نکنه...  نمیزد حرفی چرا اون اما نداشتم گفتن برای صدایی من

 کنم امتحان باید دلخوره؟ ازم نکنه لرزید دلم یهو ناراحته؟

 راحت نفس یه... نیست که شکر رو خدا خب... انداخت آغوشم به و خودش و لرزید اش چونه کردم باز هم از دستام

 کشیدم

 شده مشت های دست...کرد می سرفه...زد می حرف...داد تکیه ام سینه به و سرش و کرد مشت ام روسینه و دستاش

 :کوبید می ام سینه به جون بی و آهسته و اش

 .. . میکنه؟ چکار زنم نگفتی...  خیلی میالد بدی خیلی...  ندی بهم اس یه حتی تونستی چطور... میالد بدی خیلی -
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 !!میشه؟ تنگ برات دلم نگفتی

 ام هسین جلوی قسمت... بوسیدم رو مشتش و گرفتم و اش شده مشت دستای...کرد سنگینی گلوم بغض هاش حرف با

 رهخی مریضش های چشم توی و کرد بلند و گرفتم انگشت سر با و مهشید ی چونه... بود شده خیس مهشید اشکای از

 کردن مقاومت بوسیدنش وسوسه با بود سخت چقدر... کشیدم عمیقی نفس...دادم سامان و اش آشفته موهای..شدم

 بود زده زل بهم اینطور دار تب و خیس چشمهای اون با وقتی اونم

 من از شد که تر آروم کمی کشیدم موهاش توی رو دستم و دادم تکیه ام سینه روی رو سرش وسوسه این از فرار برای

 ...بشم جدا ازشون تونستم نمی انگار...بود دستم تو هنوز دستاش...داد تکیه تخت به و گرفت فاصله

 برگشتی؟ کی -

 :گفتم اشاره با...بدم جواب تا کشیدم رو دستم بودم مجبور ولی

 ...پیش ساعت چند...امروز -

 :زدم لبخندی

 ...خانوم عروس شد انجام آمیز موفقیت هم شما محوله ماموریت -

 ...شدم ساکت و رفت هم توی اخمام...افتادم مادرمهشید های حرف یاد عروس اسم آوردن زبون به با

 :کرد نگاه بهم تعجب با و کرد خشکی ی سرفه مهشید

 کردی؟ اخم چرا پس بود آمیز موفقیت اگه -

 بیارم درش نگرانی از تا دادم رو جوابش شوخی به

 دیدی که همینجور درست... خانم میشه خشکی و جدی آدم شوهرت باشه که کار بحث -

 :گفت میکرد ترش نمک با مریضیش خاطر به که عشوه با و کرد شیطونی خنده

 چی؟ بشه که من بحث -

 :خندیدم شیطون خودش مثل منم

 میکشم آه و میکنم نگاه تو از خالی دیوار و در به و خونه گوشه یه میشینم افسرده وقت اون -

 چرا؟ آه -

 ظرمنت و دوخت چشم دستم به سر باالی از اونم گذاشتم بود مخفی پتو زیر که پاهاش روی رو سنگینم سر و شدم خم

 شد جواب
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 ندارم ام خونه توی رو زنم چون -

 :گفت مهربون و ریخت بهم دستش با رو موهام

 نکن عجله انقدر آقا میرسه روزم اون -

 عروس از بعد خصوص به ها بیشتره ام عجله اون از من البته... خودتون ی خونه برین وقتشه دیگه گفت می مادرت -

 امه عالقه مورد قسمت اون اصال دارم دوست خیلی رو کشونش

 ...کرد دیگری ی سرفه و زد بازوم به مشتی

 ...کوفت -

 :نشست سینه به دست و کرد جمع و چشمهاش مهشید...گرفت ام خنده خورد که حرصی از

 ببینی رو روز اون خواب باید که فعال -

 پرید لبخندم

 ات زده رو حرف این که ندارم خوبی مالی شرایط االن من میدونه اونم کنم فکر...  دیده خواب برام مادرت گویا که فعال -

 کنه ثابت تو و منو به رو خواستگاریش روز حرفهای

 نبینه پولیم بی از رو شرمندگیم تا کنم مخفی پاهاش توی رو صورتم کرد وادارم سرم باالی مهشید غمگین نگاه

 وزر اون متاسفانه اما ندارم پولی خودم خونه به زنم بردن برای بگم و پایین بندازم سرم که برسه روزی نمیخواستم

 رسید

 "مهشید"

 اینکه بخاطر شاید فهمیدم نمی هیچی میخوندم هرچی اما میخوندم رو قرارداد اول از که بود یازدهم اینبار کنم فکر

 از ما خانواده رو مامان آوردی در من و جدید رسم این نمیفهمیدم حتی بود میالد دیشب حرفهای درگیره همش ذهنم

 بود کرده پیدا کی

 :بود منشیم دادم جواب و برداشتم گوشی حواس بی خورد زنگ داخلی تلفن

 ببینن رو شما میخوان و آوردن تشریف سخایی آقای خانم -

 نیست زمال دیدنم میاد میالد وقتی بگم منشی این به باید بار چند واقعا یعنی داره؟ پرسیدن دیگه اینم کشید پوفی

 بگیری اجازه

 برای منشی چرا فهمیدم تازه و شدم بلند جا از متعجب دیدنش با شد وارد پیام و شد باز در و خورد در به تقه چند

 گرفت اجازه ازم ورودش
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 هستین؟ خوب مدیر خانم سالم -

 داخل بفرمایید ممنون پیام آقا سالم -

 دادم ادامه و کردم اشاره میز کنار مبل به

 اومدید خوش خیلی بشینید بفرمایید -

 پیام روی به رو مبل روی و بستم سرم پشت رو در و کردم پذیرایی سفارش منشی به حضورا و رفتم در سمت به

 نشستم

 نداشتم رو تون دیدن انتظار...  کجا اینجا کجا شما.... کردید رنجه قدم -

 پیام اب بود داده خبر بهم تارا که صبح از بعد از خصوص به نداشتم رو دیدنش انتظار واقعا بگم اگر بود دروغ که هرچند

 مبه شون رابطه شده الزم که بوده مهمی بحث چه مگه آخه که بودم متعجب من و بزنن هم به میخوان و شده بحثشون

 بخوره

 خونه برگردم باید دارم بلیط عصری خدافظی برای اومدم -

 میمونی؟ مدت چه برای...  سالمتی به -

 برنمیگردم دیگه....  همیشه برای -

 کردم تعجب دفترم توی حضورش از بیشتر حرف این شنیدن از

 میشه؟ چی کارتون پس...  چرا؟ آخه اما -

 گفت و پایین انداخت رو سرش

 اما نمیکردم قبول میالد تنهایی بخاطر اولش برگردم میخوان نیستن راضی اینجام اینکه از دراومده ام خانواده صدای -

 اعصاب جنگ این ادامه تحمل اینکه خصوص به راحته خیالم دیگه نیست تنها و داره کنارش رو شما میدونم که االن

 ندارم ام خانواده با رو

 نیست ذهن از دور هم اونقدرا کنن کات رو شون رابطه شدن مجبور اینکه شرایط این با پس رفتم فرو فکر به

 ... تارا با تون رابطه که همینه برای پس خب -

 داد ادامه رو ام جمله خودش بزنم کامل رو حرفم نذاشت

 ردمبرگ باید روزی یه من بود مشخص اولم از تهرونی دختر تارا شهرستانی بچه من بود اشتباه اولم از تارا و من رابطه -

 بگذرم تارا از نمیتونستم زمان اون خب اما خودم خونه
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 ...میتونی االن اما -

 پرسید تالفی بجای اما شد کالمم کنایه متوجه

 شد؟ چی تون تصمیم چی؟ شما -

 !!!تصمیمم؟ -

 ندارید هم خبر حتی شما و میکشته رو خودش داشته حاال تا دیشب بچه اون که نگید -

 عروسیه؟ جریانه منظورتون -

 میدونید پس -

 بسته بن ورش یه میرم سمتی هر از ام کالفه بخاطرش هم حسابی و میدونم بله -

 داد تکون تاسف با رو سرش

 پاتون جلوی تا کرده پیدا رو سنگ بزرگترین و گشته شما مادر گویا...  قفله میشیم وارد دری هر از همینطور هم ما -

 بندازه

 بدم وام میالد به که کردم فکر این به اولش -

 گیشزند پس از تنهایی میتونه ببینه تا میالده رو مادرتون چشم چهار مطمئنا چون نیست خوبی فکر که من نظر به -

 روز ثلم درست میزنه میالد به رو سرکوفتش داره عمر تا وقت اون کنید کمک میالد به بخوایید شما اگر...  نه یا بربیاد

 نداره خودش از هم حقوقی حتی نباشید شما اگر بود آورده روش به که خواستگاری

 دادم تکون تاسف با رو سرم

 رهب باید بعدش تازه داره دردسر یک هزار اونم اما کردم فکر دیگه جاهای از وام به بعد رسیدم نتیجه همین به خودمم -

 خرج یحت اونم که نمیدن بهش بیشتر ملیون دو یکی هم آخرش نه یا بگیره تعلق وام آیا نه یا بشه تصویب آیا شورا

 نمیشه تاالرم کرایه

 رو فنجونها از یکی و کرد سالم شد وارد اش قهوه و کیک سینی با قادری خانم اون از بعد و خورد در به ضربه چند

 خیلی و گفت ای اجازه با و گذاشت مبل وسط هم رو کیک بشقاب و گذاشت پیام جلوی رو دیگه فنجون و من جلوی

 گفت پیام و کشیدم عمیقی آه رفت بیرون سریع

 ماشین فهمیدم بعد اما کردیم فکر ماشین فروش به...  بفروشه نداره چیزی که میالد کردیم فکر خیلی هم ما -

 چهار هس از بیشتر و میزنه پر قسطا بخاطر پولش نصف بشه هم اگر حتی فروختش راحتی همین به نمیشه و لیزینگی

 ردیمک فکر خونه فروش به اونم از بعد نمیده کفاف شماست مادر نظر مد جشنی برای اونم که نمیگیره دستتون ملیون

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربران busy و نینا|  نیست عشق اسمش این رمان سایت نگاه دانلود
 

196 

 پریدم حرفش بین سریع

 شب یه بخاطر اونم نمیخوام است خونه همون میالد دارایی تنها...  کنید بیرون سرتون از رو خونه فروش فکر نه نه -

 عروس لباس بود کج داماد کراوات که بزنن حرف هم سرم پشت و برن و بپاشن و بخورن بیان میخوان همه که جشن

 بده دست از بود بدرنگ

 گفت بود شده خیره فنجون به که حالی در و برداشت رو اش قهوه فنجون

 میمونه راه دو فقط پس -

 ذهنم به ای دیگه راه بودم کرده فکر هرچی دیشب از که خودم...  کرد مزه مزه رو اش قهوه و برد لبش به رو فنجون

 :پرسیدم سریع شوق با همین برای نمیرسید

 راهی؟ چه -

 :گفت آهسته و کرد دور لبش از فنجون

 رو میالد یا بزنید رو عروسی جشن قید یا -

 نرسید من ذهن به راه تا دو این که بهتر همون شد کور ذوقم تمام

 رماخ هم بخوایید رو خدا هم که نمیشه خب اما شد پنچر شما االن مثل هم میالد رسیدیم نتیجه این به دیشب وقتی -

...  نممیک انتخاب رو میالد کنم انتخاب یکی عروسی جشن و میالد بین از باشه قرار اگر که مسلمه رفتم فرو فکر به

 ... ولی میکنم انتخاب میالد فقط همیشه من باشه میالد یکیش زندگیم خوب چیز تا دو هر بین اگر اصال

 :پرید افکارم بین پیام صدای

 افتادی گیر سختی راهی دو تو گویا خب -

 جشن بخواییم که هرجوری هستم مامانم نگران من اما میکنم انتخاب میالد من که معلومه نیست اینجوری نه نه -

 ... میالد باز که وقته اون میزنه رو سرکوفتش مامانم باز بپیچونیم رو عروسی

 :خوند رو حرفم آخر تا پیام خود اما بگم بد ازش شوهرم پسرعموی پیش نمیخواست دلم کردم سکوت

 ؟نبود ضعیف انقدر قبال میالد میدونستی هیچ اما باشی میالد نگران که میدم حق بهت...  چیه مشکلت میدونم -

 واقعا؟ -

 یه بوده گیر گوشه و آروم قدر همین همیشه میالد نکن فکر...  نفس به اعتماد خدای میگفت میالد به همیشه بابام -

 از میالد نفس به اعتماد...  بودن االمان میالد شیطنتهای دست از هم شون خونه راست دیوارهای حتی که بود زمانی

  کرد گیر گوشه و منزوی رو شیطون و شر میالد و هوا رفت و شد دود تصادفش از بعد
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 گرفت اش خنده و خوند نگاهم که شدم خیره بهش متعجب همینجور

 نمیکنی؟ باور چیه -

 باشه بوده هم شیطون زمانی یه اینکه به برسه چه بلده هم شیطنت اصال میالد کنم باور که نداری انتظار -

 گفت گوشیش با کردن بازی درحال و درآورد جیبش از گوشیش

 ببین ایناهاش آهان... دارم سند من...  کن باور -

 شد پخش کلیپ و زدم رو کلیپ پلی دکمه بود کلیپ یه گرفت سمتم به رو گوشیش

 به جوجه و بودن نشسته گوشه یه که نفری دو از و برگشت بعد و میگرفت فیلم اطراف شبز فضای از دوربین اولش

 اومد دوربین پشت از پیام صدای و رفت نفر دو اون سمت به دوربین گرفت فیلم میکشیدن سیخ

 کنید اعالم گرام پدر زیبای باغ و امسال بدر سیزده درمورد رو مثبتتون نظر دوستان -

 هت فیلم توی اینکه بجز بود نکرده تغییری ظاهرش شناختم رو خودم میالد راحت خیلی کردن بلند که رو سرشون

 نگه هوا روی فشن هم رو موهاش بود مونده لبش زیر ریش انگشت بند یه جاش به و نداشت رو همیشگیش ریش

 که رو پیام میومد بهش خیلی هم مدل این ولی بود تر مردونه و قشنگتر االنش موهای مدل که هرچند و بود داشته

 گرفت ژست و شد سینه به دست کثیف دستهای همون با و انداخت باال ابروشو یه دید دوربین پشت

 میگیری قیافه برا بگو رو نظرت میگم کوفت -

 :داد رو پیام جواب و کرد باز دهان میالد که دیدم تعجب کمال در

 عکسه کردم میگیری؟فکر فیلم داری آهان -

 معمول حد از تندتر به کرد شروع لحظه یه همون جبران به... بود زده حرف میالد ایستاد لحظه یه برای قلبم

 داشت قشنگی صدای چه من خدای وای...تپیدن

 سپردم گوش داشتم رو شنیدنش آرزوی همیشه که صدایی به و شد گوش وجودم تمام

 هبیفت فکت بدم کارشناسانه نظر یه تا بیا بعد بزن گشتی یه بابات بیخود باغِ تو ندارم ذهن حضور االن من -

 مسن مرد تا دو روی و شد رد باز دوربین گفت چی دوم نفر نفهمیدم حتی که بودم میالد نشنیده صدای محو انقدر

 ایستاد

 چیه؟ امسال بدر سیزده مورد در نظرت عمو -

 عمو خوبه -
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 چیه؟ تو نظر بابا -

 کن فیلم رو خودت بچه کارت رد برو -

 نشست داشت من االن میالد به عجیبی شباهت که جوون پسر یه روی اینبار و چرخید باز دوربین

 چیه؟ نظرت گرفت؟ قرار پسند مورد بابام باغ جون میعاد -

 دلبخن... گرفته الگو کی از رو متانت و وقار همه این میالد میفهمیدم حاال...  بود شوهرم برادر این پس موند باز دهانم

 :گفت شوخی به و زد ای مردونه

 خواستگاری؟ برم من نداره دختر باغتون این میگم...  دارم دوسش خیلی عالیه -

 ازش شدت به االن که کاری کرد زبونی بلبل به شروع و انداخت برادرش بغل توی رو خودش دوربین پشت از میالد

 :بود بعید

 دارم رو نظر همین منم شد عوض نظرم االن ندارم نظری گفتم من که بود موقع اون آقا -

 کرد برادرش نثار گردنی پس دست کف با میعاد

 داری نظر مردم نظر به نداری ناموس خودت تو مگه -

 از امپی و استاد بودن کبابها جوجه زدن باد حال در منقل کنار که جوون پسر تا چند روی اینبار و گشت دوباره دوربین

 گفت ای بامزه لحن با دوربین پشت

 میشه آماده کی اینا بیخیال رو نظر ها بچه... جوج ، جوج -

 انداخت دوربین جلوی رو خودش و رسید راه از خام های جوجه با میالد باز

 یه نم نظر گفتم راستی اها...  داری نظر بهشون ببینم میمونن من ناموس مثل ها جوج این باشا نداشته چشم اینا به -

 دارم هم دیگه نظر

 با که دادم فحشش حسابی دلم توی اما نمیشد که خودش حضور در...  پرید میالد حرف بین دوربین پشت از پیام

 کرده قطع رو من میالد صدای اش نکره صدای

 بدی نظر نمیخوام نظرات این با بابا شو گم برو -

 ایستاد منقل اطراف بیکار ناظرین از تا دو روی و گشت دوربین

 چیه؟ شما نظر -

 چی؟ درباره -
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 میگذره؟ خوش...  امروز درباره -

 ندارم نظری -

 میکرد فیکس نفر دو اون شونه روی دستاش که حالی در و داد جا دوربین کادر توی رو خودش دستها دور از میالد باز

 :گفت بده جا بینشون رو خودش تا

 ادامه و کرد خودش به ای مزه با اشاره ابرو و چشم با)  امروز تدارکات مدیر از داره جا که اینه اونم دارم نظر یه من اما -

 باشید داشته رو سپاس کمال( داد

 شیفته خود...  باو بینیم برو -

 نزدیک سفره به دور از که جور همون سفره سر برگشت آخر در و گرفت فیلم هم باغ دیگه جاهای از و چرخید دوربین

 :گفت زدن بال بال حال در و کرد بلند دست سفره ته از میالد میشد

 دارم نظری چه ببین بپرس ازم بیا... دارم هم دیگه نظر یه من -

 تو زا کردیم غلطی یه ما میدی نظر داری االن تا فیلم اول از که االن به نه نداشتی نظر که موقع اون به نه عزیزم بگو -

 داری نظری چه پرسیدیم

 دیگه یکی این اما میکردم مستفیض ام کارشناسانه نظرات با رو شما من باز نداشت فرقی هم نمیپرسیدی اگه که اون -

 اگه نه ای بوده پاسخگو زدیم گره که ها سبزه این ببینیم بزنیم هم شهر تو چرخ یه بریم نهار از بعد میگم من نظره ته

 بزنیم گره هم به چمنزار یه نشده تموم امروز تا نبوده

 :گفت سفره سمت اون از کسی گرفت ام خنده میالد حرف از

 !زدی گره سبزه رفتی دخترا مثل هم تو نکنه سرت بر خاک -

 :گفت و خندید دوربین پشت از پیام

 کن جمع حواستو ها میشه پخش سه شبکه از فیلما این -

 کرد جور و جمع خودش مثال و داد صورتش به ترسیدن حالت میالد

 هک مسئولینی از میکنم قدردانی و خبرگان مجلس و نگهبان شورای و جمهور رئیس از میکنم تشکر من پس... جدا؟ -

 دیدن تدارک جوانان برای رو سالمی تفریحات چنین

 تفریحاتی؟ چه -

 دیگه نهار از بعد بازی دختر برنامه همین -

 :شد بلند سفره پای از پیام بابای صدای خندیدم سفره سر حاضرین همراه هم من
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 ارهدوب ندارم حال من بعد نمیمونه واست میخوره رو همه میالد االن که بخور نهارتو بیا کنار بذار ماسماسکو اون پیام -

 بخرما ساندویچ واست برم

 :گفت و چرخوند سفره روی دوربین پیام

 نداره ای دیگه نظر کارشناس آقای اخری دم این ببینم بذار فقط بابا باشه -

 :افتاد بود سفره توی رنگارنگ غذاهای و سفره تصویر روی که میالد صدای

 ... که دارم هم دیگه نظر یه اتفاقا چرا -

 تر وگ بذله و تر شیطون هم پیام از روززی یه من میالد نمیشد باورم نداشت تمومی من لبخند اما شد قطع فیلمبرداری

 بود فراری مهمونی و جمع از شدت به حاال که میالدی...  میکرده مجلس هر نقل رو خودش انقدر و بوده

 :گفت و زد تلخی لبخند دادم پیام دست به رو گوشی

  شد میعاد و عمو مرگ باعث لعنتی تصادف اون که سالی همون بود پیش سال هفت بدر سیزده فیلمِ این -

 داد ادامه و بده فرو رو بغضش تا کشید عمیقی نفس

 پیشش بود شده مجبور و بوده مریض مادرش کنم فکر اما نیست یادم دقیق بود نیومده باهاشون عمو زن سال اون -

 و یکنهم قبول خلوته جاده میبینه که هم عمو بده یاد رانندگی بهش میخواد باباش از میالد برگشت راه توی گویا بمونه

 بود فرمون پشت میالد تصادف زمان میشینه فرمون پشت میالد

 ببینه جدید اطالعات همه این از رو واکنشم تا دوخت من به رو غمگینش چشمهای و کرد مکث لحظه چند

 میالد با شوخی برای که میعاد و عمو اما بیرون میشه پرت ماشین از میالد اسایی معجزه طرز به اما چطور نمیدونم -

 و یرونب بکشن خودشونو ماشین انفجار از قبل نتونستن بودن بسته ایمنیشون کمربند میالد رانندگی ترس از مثال

 شدن جزغاله ماشین همراه

 نشه بلند هقم هق صدای تا گرفتم دهانم جلوی رو دستم ناباوری و تاسف با و کشیدم هینی

 انقدر اما شنیده شدن جزغاله موقع رو فریادهاشون و دیده رو پدرش و برادر سوختن خودش چشمهای با میالد -

 شده وارد بهش که شوکیه همون بخاطر هم زبونش اومدن بند...  کنه کاری نتونسته حتی که بوده شده شوکه

 ... بودم من اگر شاید کشیده زجری چه میالدم واسه الهی بمیرم

...  بودن کارساز کدوم هیچ اما بشه بهتر میالد حال و کنن فکری شوک این برای تا بردیمش روانشناسا از خیلی پیش -

 بینی پیش که بود اون بار اولین یادمه روانشناسه اون حرفهای هنوزم بودم رفته عمو زن همراه منم بار یه یادمه خوب

  درست پدرش و برادر مرگ وجدان عذاب و فعلیش شرایط حتی و میشه هم بدتر هست که اینی از میالد وضع کرد
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  بشه میالد شدن منزوی و نفس به اعتماد رفتن بین از باعث ممکنه بوده راننده اون که وقتی

 :زد پوزخندی

 بده خودش دست کار نکنه باشه میالد به حواسمون حسابی کرد سفارش چقدر یادمه حتی -

 پرهب سرش از هوا و حال اون تا کشید صورتش به دستی بده ادامه نباید که فهمید کرد نگاه که من وحشتزده قیافه به

 کرد عوض رو بحث بعد و

 برای رو رفتار و شرایط این خودش اون ، نبوده خودش مقصر هست االن که اینیه میالد اگر بدونی تا گفتم رو اینا -

 این اگر...  زدن رقم براش رو مسائل این که بودن تقدیرش و شنیده سرش پشت که حرفهایی نکرده انتخاب خودش

 کیی تو حداقل نداره رو کسی تو بجز دیگه که اون کنه اصالح خودشو تا کن کمکش خودت پس نمیپسندی رفتارشو

 نذار تنهاش نکرده انتخابش خودش و نبوده خودش دست که چیزی بخاطر

 نداد جواب به نتونستم حتی همین برای بودم شوکه بودم فهمیده میالد گذشته از که چیزی همه این بخاطر هم هنوز

 گفت لبخند با و شد بلند جا از دید فکر توی رو من وقتی کنم فکر پیام به

 باشی داشته رو ما پسرعموی هوای دادی قول نره یادت فقط برم باید دیگه من خب -

 شدم بلند جا از و زدم لبخندی خودش مثل منم

 نمیذارم تنهاش هم لحظه یه حتی راحت خیالت -

 زدم رو حرفم ادامه سریع که بره در سمت به خواست

 کنی؟ بلوتوث برام رو فیلم اون کنم خواهش رفتن از قبل میشه فقط -

 همیشه میالد صدای شنیدن... بگذرم آرزوم از نمیتونم که معلومه خب نداشت خنده...  شد گوشی به دست و خندید

 باشه شده برآورده خانوادگی و قدیمی فیلم یه کمک به اگر حتی حاال بود من آرزوی

 "میالد"

 امتم به قلبم از که حسی....بود شده قفل بود شده گرفته قاب سفید شال با که مهشید صورت روی ، آینه در نگاهم

 ودب دو هر دست توی که قرآنی به و بود انداخته پایین و سرش مهشید اما...نبود تعریف قابل شد می پمپاژ هام سلول

 ...بود زده زل

 ...داشتند آرامی لرز دستانش

 باالی رو سفیدی ی پارچه و بودن ایستاده رفته هم توی ای چهره با مهشید کنار تارا و من کنار مهشید ی خاله شوهر

 ...بودن گرفته سرمون

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربران busy و نینا|  نیست عشق اسمش این رمان سایت نگاه دانلود
 

202 

 به و هامون شناسنامه و بود ایستاده آقا حاج کنار که مهشید مادر جز به و سابید می قند سرمون روی مهشید ی خاله

 !بود محضر کارکنان از ،یکی هم ها شاهد از یکی حتی...نبود ای دیگه کس داد می آقا حاج

 همردون قول بهش مهشید و بیاریمش خودمون با بود نداده اجازه مسیح دکتر آنفوالنزا شایعه و مریضی شدن زیاد با

 ...بره دیدنش به ناهار از بعد که بود داده

 هیچ بدون...شد می حک ام شناسنامه توی مهشید اسم همیشه برای امروز از ، کردن امضا عالمه یک از بعد

 به فقط...اش دخترانه آرزوهای تمام به زدن پا پشت با...مفصل دعوای یک با...ساده عروس لباس یک بدون...مراسمی

 ..من خاطر

 ...کنه شوخی کمی تا بود همیشه مثل پیام کاش ای...بود سردی جو

 بود محضر عقد ی ساده ی سفره وسط که ای آینه به لحظه یک برای مهشید نگاه...شد شروع عقد ی خطبه

 انباشته آرامش این حجم از یکم خواستم می انگار...گذاشتم هم روی و هام پلک و زدم بهش لبخندی ناخودآگاه...افتاد

 ...کنم منتقل مهشید به و درونم شده

 :گفت سریع مهشید ی خاله اول بار برای

 ...بچینه گل رفته عروس-

 ...گرفتم و پیشونیم عرق داشتم دست در که کاغذی دستمال با

 ...شد خوانده دوم بار برای خطبه

 :گفت صداش توی ی خنده با مهشید ی خاله

 ...بیاره گالب رفته عروس-

 :سوم بار برای

 ...آقا حاج خواد می لفظی زیر عروس-

 ما به که مهشید مادر به نگاهی...آوردم بیرون و کوچک ی جعبه و کردم فرو ام نوکمدادی کت داخلی جیب در و دستم

 طرف به کمی و سرش و زد بهم لبخندی مهشید...انداختم بود شده جمع چشماش توی اشکی حلقه و بود زده زل

 خم و دادم باال و سفیدش شال کمی...انداختم گردنش به اهلل کوچیک گردنبند با و ظریف زنجیر...چرخوند من مخالف

 ....شد می بستن از مانع ولی نبود زیاد دستام لرزش..ببندم تر راحت و گردنبند قالب تا شدم

 ...زد لبخندی بهم و بوسید آروم و گرفت دست به و اش اهلل مهشید..بستم و زنجیر لحظه چند از بعد باالخره

 :زد زل چشمام توی و کرد بلند و سرش...کشید عمیقی نفس مهشید بار این
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 ..بله-

 :گفت می که تارا پدر صدای با..زدم لبخندی ناخودآگاه

 ...مرتب کف یک داماد و عروس افتخار به

 ...دیدی می و تغاریت ته دامادی و بودی کاش ای عزیز...کردن زدن دست به شروع همه

 ...شد خونده هم من برای خطبه

 !!بله بگم نتونستم عروسیمم روز حتی...دادم تکون بله ی نشانه به سری فقط

 نیسی ذوقی خوش با تارا...برداشتن سرمون روی از رو پارچه...آرومتر بار این...شد بلند دست صدای دوباره من تایید با

 ...آورد جلو بود گذاشته حلقه توش و بود کرده تزئین یاس گل با که رو

 اب و زد بهم لبخندی...بود سرد دستاش... کردم اش حلقه انگشت توی و برداشتم و مهشید ی حلقه و کردم راست کمر

 ...کرد فرو دستم توی و برداشت و ام مردانه ی حلقه لرزونش های دست

 ...آورد جلو بود عسل کاسه یک توش که ای دیگه سینی و گذاشت عقد سفره کنار هارو حلقه سینی تارا اون از بعد

 :خندید تارا....کردم فرو عسل توی و انگشتم ناشیانه

 ...شد می شیرین خانم عروس کام داشتید برمی اینم نصف بابا-

 شیطونم مدیر خانم به بجاش من ولی...گرفت آرومی گاز...گذاشتم مهشید دهان درون و انگشتم و زدم لبخندی

 ...خندیدم

 ...بگیرم گاز و ظریف انگشت این تونستم می من مگه ولی رسید مهشید به نوبت

 سمتمون به مهشید ی خاله کرد تعارف همه به و برداشت شیرینی ظرف تارا...خوری عسل مراسم از بعد

 :بوسید و پیشونیش و داد مهشید به رو زیبایی ولی ساده سرویسی...اومد

 ....مادرجون و مامانت و من کادو اینم...دخترم شی خوشبخت-

 ...کرد تشکر و کرد تلخی لبخند مهشید

 ...نداشت قبول و من هم مهشید مادربزرگ حتی

 آروم دو هر...کشیدن آغوش در و همدیگه و ایستاد احترامش به مهشید...اومد طرفمون به مهشید مامان هم آخر در

 یاد به وقتی هنوزم...من بخاطر فقط میکشیدن دست آرزوهاشون از داشتن دو هر میدادم حق بهشون کردن می گریه

 عسل ماه صرف و مجلس پول خواد می میالد بگه مادرش به دروغ به بود شده راضی من خاطر به مهشید که آوردم می

 ...تشکر و عشق بین شاید چیزی...شد می لبریز چیزی از وجودم...بیاد کوتاه مادرش ،تا بکنه امون نفری دو
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 :کرد تاکید وار زمزمه و گفت تبریکی هم من به مهشید مادر...شدن جدا هم از دقیقه چند از بعد

 ...میالد آقا سپردم بهت و دخترم-

 ...انداختم زیر و سرم

 هک رستورانی به تا رفتیم ها ماشین سمت به دار محضر از کوتاهی تشکر از بعد و....گرفتیم تحویل رو ها شناسنامه

 !!!عروسیمون ناهار برای...بریم ناهار برای بودیم کرده رزرو

 ...بودیم کیش راهی دیگه ساعت چهار ما و بود ظهر از بعد یک ساعت

 "مهشید"

 که میالد به نگاهی...خورد صورتمون و سر به پاییز اول هوای دمدار و مرطوب هرم ، هواپیما در از شدن خارج محض به

 دم شرجی و پاک هوای و کشیدم عمیقی نفس...داد می تکونش و میزد موهاش به باد...کردم شد پیاده سرم پشت

 ...رفتم پایین هواپیما های پله از سریع و فرستادم ریه به رو کیش غروب

 در درش ها ساک که سکویی پشت هم کمک به...رسیدن هم ها ساک دستی چرخ کردن پیدا از بعد همیشه مثل

 ...برداشتیم رو چمدونمون تا دو دقیقه چند از بعد باالخره و رفتیم بود چرخش

 زا صورتم...  حاال و میشدم بار ترخیص منتظر اصفهان فرودگاه توی میالد کنار همکار عنوان به که افتادم روزی یاد

... رویایی و بود سخت هستیم رسمی شوهر و زن ما االن اینکه هضم هم هنوز گرفت رنگ جدیدمون نسبت تصور

 بود شده حقیقی سال چند از بعد حاال و داشتم شدنم مدیر از بعد از که رویایی

 پی حواسم ی همه من و میداد نشون رو ها چمدون حرف بی میالد....رسیدیم کردن می چک هارو کیف که محلی به

 ...بود زیرپام آکواریوم

 رو چمدونها و رسوند ما به رو خودش ای ثانیه صدم راننده و دادم تکون دست ها تاکسی ردیف برای فرودگاه در جلوی

 اب مقایسه قابل بود هرچی ولی دونستم نمی ماشینشم اسم حتی... داد جا عقب صندوق توی و گرفت میالد دست از

 مامان قول به اما نمیخورد تاکسی به هم گذرم حتی تهران توی که چند هر نبود تهران مسافربر های پراید و پژو

 ، رفت هم توی اخمهام اخیر ماه یه این خاطرات و مامان اسم یادآوری از... مردم دست دیدیم ولی گندم نون نخوردیم

 میاوردم بهونه هرچی ، کنم منحرف عروسی جشن از رو مامان ذهن تونستم تا کشیدم بدبختی ماه یه این توی چقدر

 عسلم ماه برای رو عروسی مراسم پول میخوام و نمیخواد باشه حرف توش نامزیم مراسم مثل که عروسی جشن دلم که

 دمب نجات زندگیش و زن برای کردن خرج شر از دیالق پسره اون میخوام فقط من میگفت و نمیکرد باور باز کنم هزینه

 داشتن و زندگیم نجات برای که میالد برای نه من کنه درک نمیخواست چرا نمیدونم اما بود مامان با حق که چند هر

 میگذرم عروسی لباس پوشیدن که دختر هر آرزوی بزرگترین از اینطور دارم کنارم عشقم
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 ور سرش ام خورده گره ابروهای به اشاره با و کرد کمرنگی اخم اومدم بیرون فکر از شد حلقه بازوم دور که میالد دست

 و راحت و شدم دربستی ماشین سوار همراهش و کنم راحت خیالش تا زدم لبخندی داد تکون شده چی معنی به

 بود قرار که بود رو پیش ماه یه این مهم گذشت سخت چقدر گذشته ماه یک که نبود مهم دادم لم جام توی آسوده

 خوش ماه یه این مطمئنا...بردم لذت دود و بوق از دور به و پاکیزه هوای از و دادم پایین رو ،پنجره بگذره خوش خیلی

 بود عسلم ماه چون میگذشت

 برید؟ می تشریف کجا -

 :دادم راننده به رو بود گرفته کلید تارا که رو مادربزرگ نقلی آپارتمان آدرس

  دو ،فاز صدف -

 همه... دود و بوق و ترافیک بدون و پهن و تمیز های ،خیابون خیابون کنار های نخل...افتاد راه و داد تکون سری راننده

 این...باشه وسط بزرگترش نگین تا چرخوندمش کمی و کردم حلقم به نگاهی... میزد دامن درونم شیرین حس به همه و

 خیلی خیلی.... بودم گرفته کادو ظاهر حفظ برای فقط که بود سرویس اون از عزیزتر خیلی برام اهلل گردنبد این و حلقه

 ....عزیزتر

  زدم لبخند مهربونش نگاه به و کردم بلند سر نشست بود حلقه دور که دستم روی میالد دست

 بندازه سرم از عروس سفید لباس و آنچنانی عروسی جشن هوس تا بود کافی برام عزیز وجود همین داشتن

 و دکر حساب رو کرایه میالد...داشت نگه ها آپارتمان از یکی جلوی ماشین و رسیدیم صدف آشنای خیابون به باالخره

 ی خونه در هم بعد و ساختمون جلوی در اول و درآوردم دستی کیف توی از و کلید هم من...برداشت رو ها چمدون

 ...داخل ببره رو ها چمدون میالد تا کشیدم کنار و خودم و کردم باز و اول ی طبقه

 و حال و خونه ی گوشه فسقلی اتاق تا دو و کوچیک راهروی ی همه و زدم رو ها چراغ کلید...تو رفتم سرش پشت

 ها اتاق از یکی سمت به و برداشتم و خودم چمدون و درآوردم و هام کفش...شد روشن خونه چپ سمت ی آشپزخونه

 و گشت وسایلش روی و اتاق دور اون نگاه اما کردم نگاه بهش و برگشتم...شد اتاق وارد سرم پشت هم میالد...رفتم

 :گفت شیطونی خنده با و نشست بود نفره یه از بزرگتر کمی البته که اتاق نفره یه تخته روی

 میشیم؟ جا تخت این روی جفتمون نظرت به -

 کرف این به انداخت خنده به میالد کارم این و انداختم زیر سرم شرم با و کشیدم خجالت مون بودن همبستر تصور از

 داره صدا هاش خنده حداقل خوبه کردم

 شاید کردم فکر خودم با شد موهام نوازش مشغول و فشرد خودش به رو من و گرفت آغوشش توی رو سرم و اومد جلو

 یا میپرداخت شوخی به تخت موضوع حول اینکه یا میرفت هام گونه سرخی صدقه قربون داشت صدایی اگر االن

  ... شایدم
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 رمس کنم فرصت اینکه از قبل اما قلبشه صدای به دادن گوش احساسش فهمیدن راه تنها نیست صدایی که االن ولی

 :درآورد حرکت به دستهاشو و کرد جدا خودش از رو من کنم گیر جا قلبش روی

 زا هم دست توی دست و بودیم برگشته آتلیه از االن میشدی عادی آدم یه زن تو اگه یا بودم متمول آدم یه من اگه -

 یدهپوش عروس سفید لباس تو...  برسیم داماد و عروس جایگاه به تا میشدیم رد داشتیم تاالر حوضچه کنار قرمز فرش

 ... اما میکشیدن کل زنها و میزدن دست دورمون همه دامادی شلوار و کت من و بودی

 ینمبب رو بود شده صورتش از جزیی اخیر ماه یه این که شرمندگی حس اون باز نمیخواستم کنه شروع باز نمیخواستم

 منمیخواست همین برای بشیم خوشبخت هم کنار فقط بعد به امروز از بود قرار نداشت معنی مشکالت بعد به امروز از

 پریدم حرفش بین همین برای کنم زهر حرفا این با رو عسلمون ماه اول روز همین درست

 ای؟ خسته میالد -

 موافقت لبخند یه با ام خواسته با ای دیگه واکنش و حرف هر یا اعتراض بجای اما کنم عوض بحث میخوام که فهمید

 داد تکون منفی عالمت به سرش و کرد

 بریم؟ جایی یه تا هم با نداره اشکال پس -

 کجا؟ -

 خرید -

 داد تکون راست و چپ به رو سرش و خندید

 خرید به خانمها عالقه این دست از امان -

 آوردم باال وار تهدید رو ام اشاره انگشت

 نیستی خسته گفتی زیرش نزن -

 بریم تا کن عوض لباستو تو ام آماده که من باشه -

 بیفتیم؟ راه کنم عوض و لباسم من بیرون برو پس-

 بیرون؟ برم چرا-

 گفت و خندید... کردم نگاهش چپ چپ و کشیدم عمیقی نفس

 سری از...  هات گونه رنگ شدن گلی گل این خاطر محض اونم بار یه همین فقط ولی بیرون میرم نزن منو حاال خب -

 نداریم هم از کشیدن خجالت بعد

 :گفت و کرد شیطونی خنده
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 نمیمونه خجالت برای دلیلی بعد به امشب از هرچند -

 و داد نشون واکنش زود اما کردم پرت سمتش به تخت روی بالشت حرص با بمیرم بود نزدیک زد که حرفی خجالت از

 توی از بیام بیرون امشب فکر از تا کنم لباس انتخاب سرگرم رو خودم کردم سعی و کردم پوفی کرد فرار اتاق از

 هب لبهاش باز دید که رو من بود نشسته ها مبل از یکی روی...بیرون رفتم و پوشیدم و کمرنگم گلبهی پانچ چمدون

 جلوتر و دزدیدم دستهاش از نگاهم کنه آب خجالت از منو تا بزنه دیگه حرفی بخواد اینکه از قبل اما اومد کش خنده

 ...دراومدم خونه از اون از

 یتیپ خوش شوهر که اینه خوبیش ، مشکی جین با بود پوشیده سفید پیرهن یه شدم منتظرش آپارتمان در جلوی

 :پرسیدم میالد به رو و گرفت ام خنده خودم حرف از دارم

 اونجا؟ تا کنیم روی پیاده میای...  هست راه دقیقه چند پیاده تجاری مجتمع اولین تا -

 :پرسید آمیز شیطنت و زد چشمکی

 ها؟ ، ببره خوابم خونه به نرسیده شب که کنی ام خسته میخوای بگو راستشو -

 به" دز نهیب درونم از کسی نبود حیا بی انقدر قبلنا میالد که کردم فکر این به و کوبیدم بازوش به مشتی حرص با

 و رفت قنج دلم داشت تازگی برام هنوزم که شوهر واژه یادآوری از "...  حاال ولی نبود شوهرت قبال اینکه خاطر

  شد حلقه میالد انگشتای دور انگشتم ناخوداگاه

 کردن بازگو با رو مون بین قشنگ سکوت میکردم هوس من گاهی از هر و میرفتیم هم دست توی دست مسیر تمام

 بشکنم داشتم کیش از که خاطراتی

 ماا بزنه حرفی میخواد شاید کرد فکر کشید دستم از رو دستش میالد و رسیدیم نظر مورد تجاری مجتمع به باالخره

  اومد من شونه به شونه و برد فرو جیبش توی دستاش حرف بدون انتظارم برخالف

 و بود اژپاس کجای دقیقا کردیم پیدا تارا با اتفاقی قبل سفر که ای مغازه بیاد یادم و کنم رجوع ام حافظه به کردم سعی

 با رو فروشگاه این مخفی بخش که ای لحظه شیرینی هنوزم کردم پیدا نظرم مورد فروشگاه گشتن کلی از بعد باالخره

 بود زبونم زیر گرفتیم عکس و کردیم امتحان مون تنم توی هاش لباس تمام ها ندیده مثل و کردیم کشف تارا

 میگفت مدام و میخندید حرکاتمون به بود مهربونی پیرزن که هم فروشنده

 بیایید لباس این خرید برای شوهراتون با بعد سری ایشاال -

  کردم باز فروشگاه در و کشیدم آهی نبود گیرا حقم در پیرزن دعای اینکه یادآوری با

 :پرسیدم و زدم لبخندی گوییش آمد خوش جواب در گفت آمد خوش پیشخون پشت از جوانی زن

 کنم دیدن تون فروشگاه پشتی های لباس از خواستم می -
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 :گفتم قصد از میالد به رو بشم همراهش اینکه از قبل کرد راهنماییم لبخند با و فهمید منظورم خودش

 ... کنم پرو لباس تا چند میرم من عزیزم -

 دادم ادامه و کردم اشاره فروشگاه کنار مبل به

 بیام من تا کن استراحت بشین جا همین -

 زن همراه و دادم تکون سری نشست مبل روی و داد تکون سرش فقط سوالی و حرف هیچ بدون انتظارم برخالف

 رفتم فروشگاه پشتی قسمت به فروشنده

 شدیم من نظر مورد قسمت وارد و شدیم رد فروشگاه جلوی ای شیشه و کوچک در از

 تماشای به زن همراه و کشیدم آهی زد رو چشمم بود ایستاده ردیف های مانکن تن که عروسی های لباس سفیدی

 ایستادم ها مانکن ردیف

 و میذاشتیم هم سر به سر و میکردیم مون تن رو ها لباس این تک تک شیطنت با تارا همراه که بود دیروز همین انگار

 میگرفتیم عکس همدیگه از

 ایستادم بود گرفته رو چشمم که لباسی روی به رو و برگشتم دوباره و رفتم رو ها رگال ردیف اخر تا

 قشنگ اما بود ساده...  دکلته و سفید عروس لباس یه

 کنم؟ امتحان اینو میشه -

 میارم براتون رو شما سایز االن...  البته -

 ودب شده جدا فروشگاه خود از پرده یه با که بزرگی پروی اتاق طرف به و برگشت لباس همراه بعد دقیقه چند و رفت

 کرد راهنماییم

 کنی صدام داشتید احتیاج کمک هستم جا همین من -

 هک رو زیپ کردم صدا رو فروشنده زن زیپش بستن برای و کردم تنم لباس بودم شده خبره ، تارا همراه قبل سری از

 کرد گرمی بازار به شروع بست

 میاد سفیدت پوست به چقدر...  نشسته قشنگ خیلی تنت به دوختنش خودت برای انگار عزیزم وای -

 شده جوری هر خواستم داشتم دوست بیشتر رو قبلی پیرزن نشده بآورده و خیر دعاهای...  نبردم لذت تعریفاش از

 گفتم همین برای ببندم دهانش

 بده؟ نظر بیاد کنید صدا رو شوهرم میشه -
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 البته -

 گذاشت تنها روم به رو آینه با رو من و کنه صدا میالد تا رفت

 رو ام شده رنگ تازه موهای و کردم باز سرم کش و برداشتم رو شالم نمیشه وارد پرو اتاق توی مردی اینکه به یقین با

 عمیقی نفس بود گرفته خودش به قشنگی حالت و بود شده فر موهام هوا شرجی خاطر به کردم رها ام شونه روی

 زدم لبخند آینه توی خانم عروس به و کشیدم

 هرق عروسی نگرفتن بهانه به هم مادربزرگم حتی نبود مهم...  نداشتم عروسی جشن دیگه دخترای مثل اگه نبود مهم

 پر و شلوغ که ریحانه و طاها عروسی برخالف اگر نبود مهم...  نیومد محضریم جور و جمع و کوچولو مراسم برای و کرد

 سفره سر شوهر عنوان به که مردی که بود این مهم...  نداشتم مراسمم برای هم مهمان تا ده حتی من بود صدا و سر

 بود عاشقم که بودم عاشقش که بود مردی بود نشسته کنارم عقد

 شما خانم از اینم -

 باز هاند با و بود کنارش هم میالد و بود ایستاده پرو اتاق ی رفته کنار ی پرده کنار فروشنده زن برگشتم صدا سمت به

  میکرد نگاه منو پای تا سر

 میشه شوکه ببینه لباس این با منو اگر میدونستم زدم لبخند واکنشش به

 گفت خنده با فروشنده زن

 اومد بند زبونش ذوق از شوهرت طفلی شدی ماه انقدر -

 ... بلکه اومده بند زبونش که نیست زدگی ذوق بخاطر شوهرم... شد خشک لبخندم

 داد ترجیح رو رفتن دید رو من شده سرد نگاه که زن

 بذارم تنهاتون بهتره کنم فکر -

 " میاره زبون به نکرده فکر میرسه ذهنش به چی هر لق دهن مزاحم میومدی نباید هم اول از " گفتم غرغر با دلم توی

 :اومد حرف به میالد باالخره رفت که فروشنده خانم

 شکستم رو بالش که میرسم نتیجه این به دارم که فرشته یه...  شدی ها فرشته مثل -

 ونهبد و ببینه کسی نمیخواد چون ساکته االن تا اومدیم بیرون خونه از وقتی از میالد چرا که فهمیدم حاال کردم اخم

 ... که

 هآهست و برسونم گوشش به لبهامو تا کردم بلند قد یکم کردم حلقه گردنش دور دستم و رفتم جلو و کردم پوفی

 کردم زمزمه
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 بزنیا حرفا این از نبینم دیگه...  میالد گرفتم بال تو با من -

 دادم ادامه و گرفتم گوشش الله از کوچیکی گاز

 میکنم ت تنبیه اینجوری وگرنه -

 :گفت خنده با و داد فاصله خودش از منو

 همینجا وقت یه نمیگی میکشی نفس گوشم تو شدی خواستنی همینجوریش خانم نکن -

 حداقل اینکه از بودم خوشحال...  شد اش خنده باعث همین و بزنه رو حرفش بقیه نذاشتم و گرفتم دستاشو حرص با

 دارم زندگیم توی رو اش خنده صدای

*** 

 "میالد"

 بش امشب که کنم باور میتونستم دیگه حاال بود مونده فروشگاه اون پشتی قسمت هنوزم فکرم اما بودم کنارش

 زنمه مهشید امشب از و عروسیمه

 رو لباس اون اگه حتی بود نمونده دلم به ببینم عروس سفید لباس تو عروسیم شب رو زنم اینکه آرزوی حداقل خوبه

 مه کنار نفره دو عکس یه اندازه بردیم ازش که سهمی تنها و باشه پوشیده فروشگاه یه توی دقیقه چند برای فقط

 گرفت ازمون مهشید گوشی با فروشگاه فروشنده که باشه

 دریا؟ لب بریم میای میالد -

 مثبت جواب درخواستش به لبخند با و کردم نگاه بود شده قبل از تر بشاش االن که صورتش به و برگشتم سمتش به

 دادم

 جبران بتونه بلکه بدم انجام براش چرا و چون بدون بخواد ازم هرچیزی بعد به امرو از که بودم کرده عهد خودم با

 بکنه رو فداکاریش این از قسمتی

 ناسالمتی... خواد نمی خواب دلش ما از هیچکدوم بودم مطمئن هم طرفی از بودیم خسته دو هر...افتادیم راه هم با

 تاالر دور هم دست توی دست و کنیم پذیرایی ازش تا نداشتیم مهمونی اگر حداقل بود مون عروسی شب امشب

 برای نفره دو هرچند انگیز خاطره شب یه نشینی خونه و خواب جای به که میتونستیم بگیم آمد خوش بهشون

 بسازیم خودمون

 چشم اه کنسرت زمان به ذوق با و کشید ها برنامه تاریخ بیلبورد سمت به و گرفت رو دستم رسیدیم که شهر تاالر به

 از رو آرزوش بزرگترین رو زندگیش شب ترین مهم من بخاطر اینکه نه مگر نمیکردم درک رو ذوقش همه این دوخت

 کنه؟ راضی رو خودش عاریه لباس یه پوشیدن دقیقه پنج با و باشه خوشحال انقدر میتونه چطور پس داد؟ دست
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 بیایم؟...داره کنسرت اینجا جمعه امیری خواجه میالد -

 هک کردم فکر این به و میکنم قبول منت دیده به کن امر شما یعنی دادم تکون سر و گذاشتم چشمام روی و دستم

 میکنه؟ جبران گذاشت پا آرزوهاش روی من بخاطر اینکه از چقدر اش عالقه مورد خواننده کنسرت به زنم بردن

 نلح از شدیدا که شیطنتی با و کرد ای خنده آورد بیرون فکر از رو من میخورد تکون صورتم جلوی که مهشید دست

 :گفت بود بعید صداش

 میکنی؟ سیر ها کجا... عزیزم باش ما با -

 از تو وشآغ تو که صبح پیش بشم یکی تو با قراره باالخره که امشبه پیش ذهنم بگم شوخی به خودش مثل میخواستم

 یادم اما بده جا هم کنار رو تا دو ما میخواد عسل ماه آخر تا امشب از که نفره یه تخت اون پیش میشم بیدار خواب

 یگراند آمیز ترحم های نگاه نمیخواست دلم اصال...  بزنم حرف تنهاییم وقتی فقط که بودم کرده عهد خودم با که افتاد

 شونه دور دستم ذهنش کردن منحرف برای و زدم لبخند فقط جواب جای همین برای بده عذاب این از بیشتر رو زنم

 ...رفتم ساحل سمت به و انداختم اش

 دوباره و اومد می جلو کمی کوتاهش های موج...بود آروم دریا...دریا غریب حس و ظلمت تو محو بودم دریا دیدن محو

 ...کشید می عقب

 باال کمی رو شلوارش ی پاچه و درآورد پاش از رو چوبیش و سفید های صندل و نشست ها شن روی و شد خم مهشید

 پاچه و گذاشتم شنها روی همسرم صندلهای کنار و درآوردم کفشهامو شدم مشغول هم من و نشستم کنارش زد تا

 زدم تا زانوم از تر پایین کمی تا شلوارم های

  ... دستهاش زبان به...  زد حرف من زبان به زبانش از استفاده بجای اینبار و نشست روم به رو و شد بلند جا از

 بدوییم؟ هم دنبال دریا تو میای -

 شهبک خجالت من با بودن از کمتر همسرم تا کنم فرار ازش سایرین جلوی داشتم سعی مصرانه من که زبانی همون این

 به هام بدی و ها خوبی تمام با رو من کنه ثابت من به تا میکرد استفاده زبان این از خودش خجالت بدون اون حاال و

 ترحم سایرین نظر از این و باشم الل اگر حتی نیست زده خجالت من کنار بودن از هم اصال و کرده قبول همسر عنوان

 دادم رو جوابش خودش مثل و شدم سایرین کنجکاو نگاه بیخیال منم همین برای باشه آمیز

 دوییدی می هات نوه دنبال باید االن که بودی کرده شوهر سن به اگه....  گذشته شما سن از خانم زشته -

 :کردم اضافه شیطونی لحن با و زدم چشمکی

 عصا با البته -

  مبود کرده پیدا عجیبی عالقه همین برای و میشه تر نمک با خیلی میخوره حرص وقتی صورتش بودم فهمیده امروز
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 رمب اش صدقه قربون شد همیشه از تر خواستنی االن مثل اش قیافه وقتی و دربیارم رو حرصش شوخیام و حرفا با که

 میخواست اون که شد همونی هم آخرش و براومد انتقام درصدد عوض در و نداشت دوومی زیاد قیافه این اینبار اما

 چه هبرس من به دستش اگر که میکرد تهدید زنون فریاد و میکرد دنبالم سرم پشت اون و میدوییدم جلو دریا توی من

 نمیاره سرم که بالهایی

 پام کردن فرو بار هر با...این از بهتر چی...کنم خالی شعف و شور احساس همه این از و خودم خواست می دلم نوعی به

 گرفتیم فاصله ساحل از کافی اندازه به که شدم مطمئن وقتی...شد می پاشیده اطراف به آب از زیادی ،حجم آب توی

 دور دستم اگر و کرد برخورد من به بود خورده جا من ناگهانی ایست از که هم اون و برگشتم سمتش به و ایستادم

  میداد دست از تعادلش حتما نمیکردم حلقه بازوش

 از مدست بود رفته فرو آب توی بیشتر بود تر کوتاه من از قدش اینکه بخاطر مهشید اما میرسید من کمر تا دریا آب

 دنگر و سر یه که انقدر کشیدمش باال ناگهانی حرکت یه با و کردم حلقه کمرش دور و کشیدم پایین به بازوش دور

 دبو کرده فراموش اصال که انگار خندید بلند و اومد خوشش من حرکت از گرفتمش بغلم توی و شد خودم از بلندتر

 میکرد دنبالم چی برای

 با مینه برای نباشن ما متوجه ساحل توی افراد توک و تک که بودیم گرفته فاصله ساحل از انقدر کردم نگاه اطرافم به

 روی رو پیشونیش و کرد خم رو سرش و کرد حلقه گردنم دور رو دستش هم مهشید و فشردمش خودم به راحت خیال

 گذاشت پیشونیم

 لبهای و بود شده تر صورتش با دریا آب برخورد از که خیسش های مژه ، دریا های موج صدای ، بینمون کم فاصله

 لبهاش از جا همین رو تاهلم دوران بوسه اولین تا میکرد ام وسوسه همه و همه تنش گرمای و آب سرمای خندونش

 کردم اسیر لبهام بین رو دریاش آب از شور لبهای لبهام با و گرفتم باال رو سرم بنابراین بگیرم

 "مهشید"

 این و میخواستیم رو همدیگه هردو که میدونم قدر همین نمیدونم دقیقا رو من اون یا بوسیدم می رو اون من اینکه

 هاش موج...بود اومده وجد به ما احساس از انگار هم دریا بود آورده وجد به رو مون دو هر خواستن و بودن هم کنار

 هنوزم چشماش تو برداشتم لباش روی از لبهامو و چرخیدم آغوشش توی....رسیدن می کمرمون به و بودن بلندتر

 بدم جواب دریا موجهای بین نیاز این به که بودم اون از تر خسته اما بود عطش

 آغوشش توی رو جام میالد...بود شده سردمم طرفی از بود شده خسته زیادش فشار تحمل و آب توی دویدن از پاهام

 اه شن به که پاش رفت ساحل سمت به بودم گرفته بغل ساله پنج های بچه دختر مثل که جور همون و کرد تر محکم

 ...بودن افتاده لنگه به لنگه هم به نزدیک ساحل کنار هامون کفش... گذاشت شنها روی هم رو من رسید

 عضله حسابی...نشست کنارم هم میالد... انداختم ساحل روی و خودم که بودم خسته تن ها موج های ضربه از انقدر

 قبل لحظه چند به و کنه پیدا تسکین بلکه میکشیدم پاهام روی گونه نوازش و آروم رو دستم بود گرفته درد پام های
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 پوستم روی نفسهاش حرارت هنوزم بود مونده لبهام روی شوهرم بوسه اولین شیرین و شور طعم هنوزم کردم فکر

 بود؟ چی خوشبختی بجز زیبا لحظات این اسم...  بود خاطرم تو کمرم دور دستاش حلقه فشار هنوزم میکردم حس

 نهایت بی وسعت و آب بخش آرامش ،صدای میالد ،حضور خوب ،هوای بود بلند ساحل کنار کافه از که آهنگی صدای

 ...زد می فریاد و خوشبختیم دریا

 نیست رواج ای عالقه تو عشق جز دلم توی

 نیست احتیاج اکسیژن که داری هوامو انقدر

 زندگیم این تقدیر فاتح من تو کنار

 کیم که میفهمم تازه دارم تو با عمر یه از بعد

 تعهده از فراتر ما موندن هم پای این

 شده عشق از بیشتر ما احساس قلمرو

 کرد تسخیر جهانمو تو آرامش که وقتی

 کرد تعبیر تو حضور این رویاهامو تمام

 کنی می بهتر حالمو شرایطم بهترین تو

 کنی می میسر واسم رو بهشت تجربه

 فاخره شعر یه مثل نگاه یه هر تو کنار

 مشاعره این خوبه چه تو نگاه من نگاه

 کنه می رعایت منو جهان انگار تو کنار

 کنه می کفایت موضوع این آرامشم برای

 خاطرهاست ترین نفیس مصوب تو حضور

 محتواس بی من بشهبرای سر تو بی که روزی

 کنی می بهتر حالمو شرایطم بهترین تو

 کنی می میسر واسم رو بهشت تجربه

 فاخره شعر یه مثل نگاه یه هر تو کنار
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 مشاعره این خوبه چه تو نگاه من نگاه

 انگار.. . بود فکر در و بود زده زل دریا به و بود گرفته آغوش در و پاهاش میالد کردم نگاه بود نشسته کنارم که میالد به

 اش مردونه بازوی روی و سرم و شدم نزدیک بهش...کنم تکیه بهش هست اون که حاال داشت اصرار درونم چیزی

 به رو اش دیگه دست و گذاشت من کمر پشت و راستش دست و کرد رها دستش حصار از و پاهاش هم اون...گذاشتم

 ...داد تکیه زمین

 خوشبختی این واقعیت تضمین که چیزی تنها...کردم حس هم کنار رو آرامش و امنیت احساس و بستم و چشمام

 ...بس و بود دریا بوی بود رویاگونه

 به ودز خیلی کرد کرایه ماشین یک میالد افتادیم راه خونه سمت به شدیم خشک کمی که نشستن ای دقیقه ده از بعد

 می احساس کردم باز رو در و انداختم در توی کلید...شدیم پیاده دو هر و کرد حساب میالد رو کرایه رسیدیم خونه

 یالدم کردم باز رو چمدونم و رفتم اتاق به بگیرم دوش کاری هر از قبل گرفتم تصمیم پس شده شنی وجودم کل کردم

 دید خودش روی که رو من نگاه شد خیره کارام به و نشست من روی به رو تخت روی و شد اتاق وارد سرم پشت هم

 :پرسید

 حمام؟ بری میخوای -

  حموم برم باید شده شنی جونم تمام اوهوم -

 :گفت و خندید آمیز شیطنت

 بیام؟ منم -

 :گفتم جانب به حق و کردم اخم

 بیای؟ میخوای کجا شما نخیر -

 :گفت و خندید

  ... تایی دو خانمم با میخوام برم نمیخوام خاصی جای -

 :فتگ خنده با و آورد پایین بالشت موند نصفه خورد صورتش به و کردم پرت سمتش به که بالشتی با حرفش ادامه

 میدی خرج به خشونت چرا بیای نمیخوام بگو کلمه یه خب -

 گفتم و کشیدم حرصی جیغ

 نیاوردم سرت بالیی یه تا میالد بیرون برو -

 :خندید بشه ناراحت اینکه بجای
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 ...کنی جیغ جیغ سرم که میبردی حسابم دفاتر تو دست که موقع اون مثل شدی دقیقا االن آهان -

 :زدم فریاد حرصی

 میالد -

 هب آرومی مشت کشید بغل به و کرد بلند رو بودم نشسته چمدون کنار زمین روی پاش پایین که رو من حرکت یه با

 :کردم غرغر پیرزنها مثل و زدم اش سینه

 بد پسر...  شدی ادب بی خیلی -

 :گفت لبخند با و کشید موهام به دستی و نشوند زانوش روی رو من

 من جییغوی جیغ مدیر خانم -

 روی که هم من و شد پرت تخت روی سر پشت از که جوری کوبیدم اش سینه به محکمتر اینبار و شدم عصبی باز

 نگران و کشید باال رو من و گرفت پهلوم دور دستاش سریع افتادم اش سینه روی و شدم پرت همراهش بودم پاهاش

 یادم زا عصبانیت که کردم ذوق خودم برای نگرانیش از انقدر باشم دیده آسیب بود ترسیده انگار کرد نگاه صورتم به

 :گفتم سریع و رفت

 نباش نگران میالد خوبم -

 مشد که خسته موندم بغلش تو حالت همون به دقیقه چند فشرد خودش به من و کرد تر تنگ دستهاش حلقه دوباره

 رباالت رو خودش هم میالد سپردم تخت نرم تشک به رو ام خسته تن و اومدم بیرون آغوشش از و دادم بدنم به تکونی

 و زدم بهشلبخندی دوخت چشم من به و کرد سرش گاه تکیه رو چپش دست و کشید دراز پهلو به من کنار و کشید

 یرو نوازشگر رو انگشتم ، نمیدیدم رو صورتش و بود لباسش یقه به رو نگاهم غلتیدم پهلو روی اون سمت به منم

 عضله و ورزشکاری داشتم دوست رو اش سینه کشیدم میکرد خودنمایی پیرهنش باز های دکمه زیر از که اش سینه

 بود برام خوبی پناهگاه و بود ستبر اما نبود ای

 هاینک از قبل اما کردم نگاه صورتش به و ترسیدم حرکتش از جهید جا از و گرفت رو دستم مچ راستش دست با یکهو

 ثلم هاش نفس صدای بوسیدم بیشتری ولع با اینبار و گذاشت لبهام رو لبهاش و شد خم ببینم چیزی کنم فرصت

 هاشلب نمیداد کشیدن نفس فرصت هم من به هیچ که خودش به میکشید نفس میون در خط یه و تر تند نبود همیشه

 بیرون رو خودم تنش زیر از حرکت یه با سریع و ناخوداگاه و کردم چکار فهمیدم تازه شد کشیده گلوم سمت به که

 من به تعجب با و نشست تخت روی و کرد جور و جمع رو خودش هم میالد ایستادم اتاق وسط سرگردون و کشیدم

 :گفتم رو رسید ذهنم به که توجیهی اولین شد خیره

 حموم برم بود قرار من...  ام...  چیزه -
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 :گفت و زد چشمکی ، خندید

 عشقم دارم قبولت هم جوری همین بابا نمیخواد کنی؟ خوشگل بری میخوای -

 چنگ تخت روی از رو ام حوله سریع خیلی که بکشه خودش سمت به رو من باز و بگیره رو دستم تا شد خم سمتم به

 بشنوم رو بلندش های خنده صدای تونستم تازه بستم سرم پشت که رو در رفتم شیرجه حموم سمت به و زدم

 هاش بوسه حرارت به تنم روی دستهاش حرکت به پرید پیش لحظه چند به ذهنم ناخوداگاه و کشیدم عمیقی نفس

 فقط چی از ترس نمیدونستم بود وجودم ته ای ناشناخته ترس اما داشتم دوست رو اینها همه هاش نفس تندی

 بود نکرده آماده منو کسی...  نبودم آماده امشب برای که میدونستم

 ... که شبی...  عروسیمه شب امشب که میشد باورم داشت تازه انگار

 هب ناخوداگاه که ناشناخته ترس یه...  کننده وسوسه هم و بود ترسناک هم فکرش کنم فکر بهش نمیخواستم نه نه

 دنش رها برای کنم اش تجربه دوباره میخواست دلم میفتادم پیشم لحظه چند حس بیاد وقتی که میشد جذب سمتش

 ...شدم خالص مزاحم های شن شر از دوش زیر بردم پناه دوش زیر به متناقض های فکر این از

 وقت حداقل تا نمیپریدم حموم داخل هلکی هل انقدر کاش کردم فکر این به و کردم نگاه آینه توی خودم ظاهر به

 باسل من تا بمونه منتظر باید میالد که رسیدم نتیجه این به آخر دست و بیارم همراهم رو آرایشیم لوازم کیف میشد

 رو حوله اومدم حموم به ای وسیله هیچ بی اینجوری من که بود مقصر اون حال هر به چون برسم ظاهرم به و کنم عوض

 دنش باز با شدم بود حمام در کنار درش که اتاق وارد و رفتم بیرون حمام از کمربندش بستن از بعد و پیچیدم تنم دور

 آغوشم در آروم و اومد سمتم به و شد بلند جا از و زد لبخندی شد کشیده من سمت به گوشیش از میالد نگاه در

 ام پیشونی آروم و کرد فرو خیسم موهای توی و سرش...میره تر باال داره لحظه هر بدنم دمای گرفتم احساس...کشید

 :بوسید رو

 ...حمومی بوس از اینم -

 سمت به و گرفت رو دستم که بردارم رو نظرم مورد لباس تا برم چمدونم سمت به خواستم و گرفت ام خنده حرفش از

 :کشید خودش

 بخوابیم که میام میشم آماده االن بذار -

 :گفت و نشوند پاهاش روی رو من حرفم به توجه بی

 زد؟ خواب از حرف کی -

 :پرسیدم شیطون و خندیدم بوسید آروم و گذاشت لبهام روی رو لبهاش لرزید دلم

 بود؟ چی بوس دیگه یکی این -

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربران busy و نینا|  نیست عشق اسمش این رمان سایت نگاه دانلود
 

217 

 رفت تنیم حوله کمربند سمت به دستش و برد فرو گردنم توی رو سرش جواب بجای و خندید

 "میالد

 قغر پا سرا میفتادم دیشب یاد وقتی طرفی نمیبرداز خوابم هنوزم من اما برد خوابش باالخره که بود صبح دمای دم

  ببخشم رو خودم بود شده متحمل من بخاطر که دردی بخاطر تونستم نمی دیگه طرف از و میشدم لذت

 حتی اما کنه احساس درد کمتر بلکه میمالیدم رو دلش و بود شکمش روی دستم دردش تسکین برای صبح خود تا

 راحت رو من خیال اینکه برای فقط مدت این تمام ولی داره درد هنوز میداد نشون این و بود کرده اخم هم خواب توی

 خوبه حالش که میگفت و میزد لبخند زورکی کنه

 رو ودب افتاده کوچولومون تخت پایین که رو چمدونم زیپ شدم بلند تخت روی از و کشیدم باال گردنش زیر تا رو پتو

 کشیدم بیرون توش از رو ام حوله و کردم باز

 شب مازن میگفت همیشه که افتادم عزیز یاد باشم نعمت این شکرگزار تا ایستادم می نماز به بعد و میکردم حمام باید

 کردم باز رو آب دوش و کشیدم آهی میشه زندگی برکت باعث زفاف

 میزد پرسه گذشته شب در فکرم و بود آب دوش زیر تنم

 که بود راحت خیالم دیگه...  بود شده زنم واقعی معنای به مهشید دیگه حاال...  نشست لبم روی لبخند دیشب فکر از

 مطمئن...  داد نشون بهم رو عشقش دیشب چون منه عاشق واقعا که...  بگیره پسش ازم نمیتونه کسی که...  منه مال

 هباش عشق روی از میتونست فقط خواستن همه این ترحم روی از نه و بود هوس سر از نه افتاد دیشب که اتفاقی بودم

 یدنشن به زن یه نیاز اینکه...  دارم زیاد کمبود نیاورد روم به اینکه بودم مهشیدم مدیون داشتم عمر تا دیشب بخاطر

 و نکنم احساس رو کمبودم تا کرد سکوت من مثل اونم اینکه...  کرد سرکوب معاشقه هنگام رو عاشقانه های زمزمه

 شک دیشب تا اگه که عشقی...  بود عشق بخاطر اینا همه...  هوس روی از نه و بود ترحم سر از نه نشم سرخورده

 نیست که بودم مطمئن االن باشه ترحم روی از داشتم

 محکم خودش دور که اش تنی حوله و سرشب یاد افتادم مهشید یاد باز پیچیدم تنم دور رو حوله و بستم آب شیر

 رو خودش تا برد پناه حموم به و کرد فرار دستم زیر از ماهی مثل که موقعی العملش عکس از...  مبادا بودش گرفته

 گرفت ام خنده کنه آروم

 و کرد مور مور رو تنم نمدارش تن و بود نپریده ازش سیبش شامپو عطر هنوز که خیسش موهای افتادم دیشب یاد

 هدقیق چند برای مهشید یاد کردم سعی و کردم نگاه میش و گرگ هوای به پنجره از کرد تحریک دوباره رو احساساتم

 بخونم رو نمازم خورشید طلوع از قبل بتونم تا کنم بیرون سرم از شده که هم

 "مهشید"
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 رکنا میز روی دیشب که گوشیم دنبال کورمال کورمال و کردم دراز دستم شدم بیدار خواب از موبایلم زنگ صدای با

 دادم جواب و برداشتم رو گوشی و کردم حس دستم زیر اش ویبره باالخره و گشتم بودمش گذاشته تخت

 الو -

 سخایی خانم بخیر صبح -

 دادم جواب و اومدم قوسی و کش بود تارا

 خوبی؟ صبوری خانم بخیر هم شما صبح -

 کردن شروع کارمندات نرفته هنوز...  باشم خوب من میذاره تو های زحمت مگه -

 :پرسیدم نگرانی با و نشستم تخت روی خیز نیم شدم هوشیار

 تارا؟ شده چی -

 رفته زایمانش مرخصی برای معمول از زودتر کرده حمل وضع موقع از زودتر رضایی خانم...  نشو نگران بابا هیچی -

 میکنم درستش هستم خودم بیاره ابرو به خم نیست الزم خانم عروس اما مونده عمومی روابط مدیر بدون شرکت

 کنم جبران رو زحماتت چطور نمیدونم تارا نکنه درد دستت -

 :پرسید شیطنت با

 کنی؟ جبران میخوای جدی -

 :دادم جواب محتاطانه باز اما نیست منظور بدون زدنش حرف لحن این میدونستم چند هر

 حتما بتونم اگه -

 :گفت خنده با

 شد؟ چی دیشب کن تعریف سانسور بدون پس -

 گرفتم گاز زبونم ناخوداگاه و گرفت رنگ صورتم دیشب یاد با

 تارا وقیحی خیلی -

 پیچید گوشی توی بلندش خنده صدای

 گذشته خوش دیشب زد حدس میشه کشیدنت خجالت همین از کنی تعریف نمیخواد -

 :گفتم خنده با خودش مثل منم
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 پررویی خیلی -

  ... مهشید میگما -

 :داد ادامه آهسته و آورد پایین صداش دادم رو جوابش هوم یه با و گذاشتم بالشت روی رو سرم

 داشت؟ درد -

 میاد از درد تا مالید رو دردناکم دل انقدر افتادم میالد دیشب های نوازش یاد و شد کشیده شکمم روی دستم اراده بی

 گرفت خوابم و رفت

 نه -

 :گفت نمکی با لحن با

 کنی؟ صحبت تر پرده بی میشه -

 دادم جوابش خنده بین و گرفت ام خنده حرفش از

 زد حرفا این از بچه به نیست خوب نه -

 کرد غرغر حرص با

 کردی استخدام رو بچه یه که بگیرتت نیاد کار اداره وقت یه...  نه؟ بچه شدم من دیگه حاال -

 دارم پارتی راحت خیالت نه -

 میذاری کالس من واسه بیخود نداری هم ساده نشینی شب یه تو سهله که پارتی میشناسم تورو من برو -

 :گفت سریع که بدم رو جوابش خواستم

 بگذره خوش...  خدافظ فعال میزنم زنگ بهت بعدا من جون مهشید -

 تخت هب دستی زدم قلت و گذاشتم کنارم و کردم قطع گوشی کرد قطع سریع بدم خدافظیشو جواب نموند منتظر حتی

 افتادم میالد حرف یاد داد جا خودش روی رو نفر دو دیشب اما نبود نفره دو که تختی...  کشیدم

 هم وقتایی...  بخوابی خودم بغل توی مجبوری بشیم جا هم کنار اینکه برای اینجوری نیست نفره دو که بهتر همون -

 بری هدیگ اینجوری سر این من و بخواب تخت سر اون تو بدن فتوا نمیتونن میشن قهر آقاشون با و میکنن ناز خانم که

 خودمه بغل توی جات پایین بیای باال

 دلبخن و افتاد بود کرده پرت اتاق کف به میالد که ام حوله به نگاهم پیچیدم خودم دور رو مالفه و زدم ای دیگه قلت

 میداد قلقلک رو دلم یادشون و بود خوشایند برام دیشب خاطرات تک تک نشست لبم گوشه
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  میکردم حس روش رو میالد دستای جای هنوزم کشیدم دلم روی دستی

 باسل به نگاهم رفتم کنم بازش بودم نکرده فرصت هنوز که چمدونم سمت به و شدم بلند و پیچیدم تنم دور رو مالفه

 حتی که داشت عجله انقدر شوهرم افتاد کنم استفاده ازش نشد فرصت اما بودم کرده آماده دیشب برای که خوابی

 از و کردم تنم و برداشتم رو رنگ آبی و کوتاه دامن و سفید تاپ و خندیدم برسه کردن عوض لباس به کار نداد اجازه

 زدم بیرون اتاق

 این با میشد خونه وارد دود بالکن باز نیمه ای شیشه در سمت از و بود برداشته رو خونه کل شده کباب جگر بوی

  نبود سختی کار کنم پیدا میتونم کجا رو شوهرم اینکه زدن حدس شرایط

 کرده ستدر بالکن توی که پزی کباب پشت میالد کردم نگاه بیرون بالکن توری پرده پشت از و رفتم بالکن سمت به

 از و شدم بالکن وارد صدا بی میداد تاب رو میکردن ولز و جلز آتیش روی که جگری های سیخ و بود ایستاده بودن

 بوسید رو سرم و شد خم و چرخید سمتم به دادم تکیه کمرش به رو سرم و کردم حلقه کمرش دور دستم سر پشت

 :شدم اش خیره نگاه متوجه که زدم لبخند بهش و کردم بلند سر

 میده؟ دستت کار باز نمیاره طاقت ضعیفه من قلب نمیگی کردی خوشگل باز که تو -

 عشق سکوت در و حرف بی بودم گرفته یاد خودش از دادم تکیه اش سینه به رو سرم اینبار جوابی هر جای و خندیدم

  بورزم

  بودم کرده عادت حال به تا دیشب از کنم فکر...  بخوابم آغوشش توی بازم میخواست دلم و میومد خوابم هنوزم

 :پرسید نگران و داد فاصله خودش از رو من

 بهتری؟ -

 و برد خونه داخل به و گرفت رو دستم بعد و بوسید رو ام گونه و داد تحویلم لبخندی دادم تکون مثبت نشونه به سری

 :گفت شد آزاد من دست از دستش وقتی و نشوند مبل روی

 بزنیم بدن به مشتی صبحونه یه تایی دو بیارم کنم تموم رو اینا من تا بشین جا همین -

 :زدم غر ها بچه مثل و کردم لوس رو خودم

 باشم تو پیش میخوام -

 :داد توضیح برام صبورانه مهربون پدر یه مثل

 یامم االن بشین جا همین ببینه لباس این با رو خانمم خودمم جز کسی نمیخوام دارن دید بالکن به بیرون از عزیزم -

 پیشت
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 گشتبر اتاق به جگر و نون سینی یه با بعد دقیقه چند بره دادم اجازه و تکوندادم سری همین برای بود منطقی حرفاش

 بزیس و نون سبد با رو میز و بود گذاشته نون روی رو جگرا رفتم دنبالش و شدم بلند جا از رفت آشپزخونه سمت به و

 بود کرده تزیین پرتغال آب پارچ یه و

 کرده چه آقامون ببین وای وای -

 ودمخ برای پرتغال آب لیوان یه و نشستم میز پشت صندلی روی کشید و گرفت انگشتاش بین رو ام گونه و خندید

 ماا گرفت لقمه و گذاشت نون الی رو جگرها از ای تیکه و کرد جدا نون تیکه یه و نشست کنارم شدم مشغول و ریختم

 شدم بچه دوباره گرفت من طرف به بخوره خودش اینکه بجای

 ندارم دوست نمیخورم -

 ات برگردوند بشقاب به رو لقمه اینبار کردم رد رو دستش باز گرفت طرفم به دوباره رو لقمه اصرار با و کرد ریزی اخم

 :گفت بعد و کنه خالی رو دستش

 خوبه برات عزیزم بخوری باید -

 کردم لج ها بچه مثل باز و کردم اخم خودش مثل منم

 ندارم دوست نمیخوام -

 :گفت خنده با و خندید که میکنم ناز دارم فهمید کنم فکر

 داری؟ دوست که منو -

 دادم سرتکون خنده با و خندیدم

 خیلی آره -

 تمرف گرما و شرجی این توی اومدم خریدم جگر خانمم برای رفتم زود صبح زدم خوابم از من انصافه ببینم بگو پس -

 نخوری؟ تو وقت اون بعد آوردم کردم کبابش منقل و آتیش پای

 میاد بدم جگر از من آخه ولی نیست که انصاف خب نه -

 :گفت و خندید شیطون

 نمیخوری؟ هم یونانی کشتی ببرمت غروب بدم قول اگه حتی -

 رو لقمه و خندید کردم موافقت فکر بدون و سریع و پروند سرم از عقل یونانی کشتی کنار اونم جزیره غروبهای فکر

 خوردم رو لقمه خودش دست از و کردم خم سر گرفت سمتم به و برداشت
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 برای شوهرم رو این داشت فرق یکی این خب اما نمیکردم هم نگاهش حتی عادی شرایط در بودم متنفر جگر طعم از

 نزد؟ لب میشد مگه بود خوابیده پشتش هم خوب قول یه تازه و بود کرده کباب من سالمتی

 "میالد"

 و اون دستای توی من دستای و بود من دوش روی مهشید سر بودیم نشسته دریا کنار سخت های سنگ صخره روی

 غرق وجود با که قدیمی کشتی زده زنگ بدنه پشت تا میرفت که بود ای نشسته خونه به خورشید به جفتمون نگاه

 بود بشه پنهان بود ننشته گل به اما شدن

 و خوندن می شادمانه و بودن شده جمع میزد رو شادی آهنگ کیبوردش با که منی شو دور مردم تر سمت آن کمی

 میرقصیدن

  میکردن شادی براش که بود شاد بودن دلگیر جای خورشید غروب که انگار بود برعکس چیز همه جزیره این توی

  میالد -

 ... اما میالد جان بگم میخواست دلم برگشتم سمتش به

 نه؟ مگه...  داره گناه -

 داد جواب و کرد اشاره سرشب آسمون سیاهی به که دادم تکون براش "چی؟" نشونه به سری

 که مه وقتی نره که بگیره جلوشو و بزنه حرفی نمیتونه اما میشه خون دلش میبینه رو خورشید رفتن وقتی...  دریا -

 میشه بخت سیاه و میکنه تن عذا رخت نبود و رفت دیگه

 بود دریا سیاه لباس دار غصه من عروس تازه شادی همه اون بین...  بود غمگین چشماش ، کردم نگاه چشماش به

 مبادا هک نگرانم حاال شد روشن دنیام کردی طلوع وقتی و بود سیاه چیز همه نبودی زندگیم توی تو وقتی که من مثل -

 ... و بری

 هم آب نده اجازه آقامون تا ذلیل مرد که هم ما...  هست نیاز شوهر اجازه به بر بخوام جا هر...  دیوونه؟ برم کجا -

 نمیخوریم

 :گفتم خنده با بعد و بوسیدم رو سرش و کردم حلقه تنش دور دستم و خندیدم حرفش به

 نمیکنه صادر دستوری نده اجازه خانمش تا آقاتون شرمنده -

 :گفت آرومی صدای با اینبار و کرد نگاهی دریا به دوباره

 جنوبم؟ بچه من میدونستی -

 :داد ادامه خودش میزد؟ حرف چی مورد در حاال تهرانیه مهشید که بودم مطمئن من...  کردم نگاه بهش شوکه
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 بابا به انقدر بار یه بودم بچه وقتی...  بندرعباس بود زده رو تولد محل کردن پیدا قتداقم توی که ای شناسنامه تو -

 ای نجمه و محمدی رضا دنبال رو شهر کل موقع اون بندرعباس آورد خودش با و من و شد راضی باالخره تا کردم اصرار

 تیح شاید داشت که هایی محمدی رضا تعداد و بود بزرگی شهر بندرعباس خب اما گشتیم نداشتیم ازش فامیلی که

 مادر و پدر کس هیچ محمدی رضا همه اون آدم همه اون بین بزرگ شهر اون توی ، نبود کس هیچ...  میرسید ملیوم به

 نبود من

 :گفت بود شده خفه بغض زور از که صایی با و زد زل چشمام به بار این

 بین و نخواستن منو خودم مامان و بابا...  نداد اهمیتی نظرم به کسی وقت هیچ...  نخواست منو کس هیچ وقت هیچ -

 بود؟ انتظاری چه بقیه از دیگه کردن ولم پرورشگاه در پشت سگ گله یه

 به و گذاشتم کمرش پشت رو دستم شدن نمدار و خیس یهویی نبارن تا بودن کرده مقاومت االن تا که چشمهایی

 :گفت گریه بین و گذاشت ام سینه روی همیشه مثل رو سرش کشیدمش آغوشم

 اونجا.. . نبود خبرا این از پروشگاه تو اما بذاره احترام من خواسته به نفر یه بار یه که بود دلم ته عقده یه مثل همیشه -

 مه مون خونه تو...  کنه ات خفه و گلوت بیخ عقده یه بشه و نشه برآورده مبادا باشی داشته ای خواسته نداشتی حق

 و زندگیم برای خواستم بار یه کنم عمل خودم خواسته به خواستم بار یه...  بود مامان حرف آخر و اول حرف دیدی که

 نه؟ یا رسیدیم ببینه نزده زنگ حتی اومدیم که وقتی از...  بود؟ چی عاقبتش میبینی...  بگیرم تصمیم خودم ام آینده

 این من چرا...  نزد؟ چرا پس بپرسه؟ رو حالش و بزنه زنگ دخترش عروسی شب صبح نیست مادری هر وظیفه مگه

 ولم داشتم احتیاج بهشون وقتی شون دو هر چرا...  ؟ نخواستن منو مادرام از کدوم هیچ چرا...  میالد؟ تنهام همه

 هی از من یعنی نه؟ یا باشم من نیست مهم کسی برای چرا...  نبوده؟ داشتم نیاز کسی به وقت هر همیشه چرا...  کردن

 ترم کس بی خورشید یه از مخلوقات اشراف منه کمترم؟ آسمون توی نورانی شی

 از رو سرش...  مینداخت چنگ من دل به مهشید هق هق صدای چرا نمیدونم میخواست؟ گریه منم دل چرا نمیدونم

 :بوسیدم چشماشو و شدم خم و کردم پاک اشکاشو دستام با و کردم بلند ام سینه

 من سپ نیستی؟ مهم کسی برای میگه کی...  چیم؟ من پس تنهایی؟ تو میگه کی...  داری منو تو...  عزیزم نکن گریه -

 چیم

 گفت و زد تلخی لبخند

 استثنایی تو -

 خندیدم تلخ خودش مثل منم

 ... که هستی کسی اولین تو برادرم و پدر مرگ از بعد از...  استثنایی من برای هم تو -
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 که میداد نشون مهشید منتظر نگاه اما بیارم یادم رو تلخم خاطرات عروسیم شب فردای نمیخواستم ندادم ادامه

 بشنوه که بود حقش این...  بشنوه میخواد

 تمداش دوست رو بزرگم داداش من که انقدری متانت به میعاد و شیطنت به من بودیم زد زبون میعاد و من فامیل توی -

 متوسط زندگی توی بود خوب چیز همه نمیگم...  باشه داشته دوست رو برادرش که نمیشه پیدا کس هیچ کنم فکر

 باب حداقل نبود بقیه آرزوی زندگیمون اگه داشتیم دوست خیلی رو همدیگه عوض در اما داشتیم هم مشکالت مون

 اب امسال عید که اصرار پشت اصرار و زد زنگ خاله عید دم سال اون اینکه تا نداشتیم شکایتی ازش بود خودمون میل

 برای و اراک بریم گرفت تصمیم بابا باشید ما با باید رو امسال بدر سیزده که دستور و زد زنگ عمو ور اون از و باشید ما

 رو مامان ، عمو بد حال بهونه به هم ما و بریم ما نذاشت خاله دوازدهم تا گذشت عمو باغ کرج برگردیم بدر سیزده

 خوبی به چیز همه دادیم رو مادربزرگ بد حال بهانه هم عمو زن واسه و کرج به رسوندیم رو خودمون و اونجا گذاشتیم

 از سوزوندیم آتیش پیام با چقدر...  گذشت خوش بدر سیزده سال اون چقدر شدن راضی طرف دو و شد حل خوشی و

 هست گریه یه ای خنده هر بعد که گفتن راست اما...  درمیاوردیم رو عمو صدای و میرفتیم باال دیوار و در

 افتاد لرزه به تنم موقع همون مثل باز کردم تصور رو صحنه اون و بستم چشمامو لحظه یه

 این اب من وقت اون و باشه داشته گواهینامه باید پیام چرا که میکردم گالیه و میزدم غر ها بچه مثل برگشت راه توی -

 ما زدن مه کله و سر توی به بابا و شد بچه این باز میگفت و میکرد ام مسخره میعاد نیستم بلد هم رانندگی حتی سنم

 بشینم فرمون پشت گذاشت و شد تسلیم بابا باالخره تا رفتم مخشون روی و کردم غرغر انقدر میخندید

 مون کشتن به بشینه فرمون پشت نذار بابا میگفت بابا به و میخندید...  بود گوشم تو میعاد های خنده صدای هنوز

 دادم شون کشتن به...  ها میده

 فریاد به ای بدم گوش بپیچ میگفت که بابا حرف به نفهمیدم حتی و ماشین جلوی پرید سگ یه یهو اما نمیدونم کجا از -

 اباب لحظه آخرین...  پامه زیر های پدال از یکی کدوم ترمز نبود یادم لحظه اون یادمه فقط کن ترمز میگفت که میعاد

 هدقیق چند بود رفته یادم ولی پریدم بیرون ماشین از و کردم باز رو در سریع و دادم گوش حرفشو منم بپرید گفت

 نه اونا و موندم زنده من...  نپریدن اونا و پریدم من...  بستن ایمنی کمربند جونشون ترس از شوخی به بابا و میعاد پیش

 ...... تنشون سوختن بوی هنوزم... 

 کرده سخت مبرا کشیدن نفس و بود بسته گلوم راه بود شکسته نیمه نصفه که بغضی کنم تعریف تونستم نمی دیگه

 داده تغییر رو زندگیت که اتفاقی تعریف حال به وای بود سخت کشیدن نفس...  بود

 "مهشید"

 به و میترسوند منو بیشتر کشیدنش نفس بد کنم آرومش باید چطور نمیدونستم حتی من و میکرد گریه بد خیلی

 کردم زمزمه گوشش زیر نگرانی لحن با و کردم بغلش نداخت می وحشت

 میترسونی منو داری نکن گریه عزیزم بسه جون میالد بسه -
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 کنم بلندش کردم سعی و کشیدم رو دستش کالفه گرفت اش گریه بیشتر نکن گریه گفتم تا

 بشه باز تنفست راه بدم بهت آب لیوان یه ماشین تو بریم پاشو میالد پاشو -

 خوب دیگه حاال کنم جلب رو کسی کمتر توجه تا بشیم رد جمعیت از دور کردم سعی اومد من دنبال و شد بلند

 تریمو با رو مون ای کرایه موستانگ در میذاره تاثیر روش سریع و حساسه مردم نگاه و حرف به چقد میالد میدونستم

 گرفتم سمتش به و کشیدم بیرون رو معدنی آب بطری داشبورد توی از و کردم سوار رو میالد و کردم باز

 بخور عزیزم بیا -

 پاش جلوی و کردم پاک اشکاشو سریع بزنم لبخند کردم سعی اومد باال نفسش باالخره و کشید سر و گرفت رو بطری

 بگیرمش نظر زیر بتونم بهتر و بشم قدش هم تا زدم زانو

 بهتری؟ -

 :پرسیدم دوباره کنه راحت رو من خیال تا داد تحویلم لبخندی زور به و داد تکون سری

 بریم؟ اینجا از میخوای -

 کنیم نگاه جا همین از هم خورشید طلوع دادم قول بهت نه -

 نترس نمیکنه فرار دستمون از خورشید...  بمونیما اینجا ماه یه قرار...  دیگه روز یه برای باشه حاال -

 استارت به دستم اما شدم سوار و زدم دور ماشین و شدم بلند جا از و گرفتم رضا عالمت رو سکوت منم و نگفت هیچی

 یکردم رو کار این بزنه حرفی تا کنه صدام میخواست و نبود بهش نگاهم هربار کشید رو مانتوم آستین میالد نرسیده

 :پرسیدم و برگشتم سمتش به

 بگی؟ میخواستی چیزی جانم؟ -

 پاک چی با هاشو غصه اما بودم کرده پاک دست با اشکاشو...  بود دار غصه هنوزم اما نبود نمدار دیگه چشماش

 :پرسید میکردم؟

 نه؟ مگه ضعیفم خیلی من مهشید -

 ردمک گریه تو قبل منم خب...  طبیعیه چیز یه بریزه اشک آدم تلخ خاطرات یادآوری با اینکه گفته؟ کی عزیزم نه -

 ضعیفم؟ یعنی

 ... اما کنی گریه که طبیعی زنی تو داره فرق -

 :پریدم حرفش بین
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 وت که وقتی نذاره مرد برای اشک چشمه اصال که بود حکیم انقدر خودش خدا باشه زنها برای فقط گریه بود قرار اگر -

 حق کسم هیچ دارن کردن گریه حق زن هم مرد هم که یعنی شده نهاده اشک کیسه مرد چه زن چه آدمی هر طبیعت

 عزیزم؟ فهمیدی... نمیکنه گریه مرد بگه نداره

 :گفت و کرد نگاه رو به رو به و گرفت ازم رو نگاهش

 ضعیفم که میدونم خودم من ولی -

 بده ادامه تا گذاشتم و نکردم ای گله اما میشد تر سخت برام دستاش حرف فهمیدن بودم نشسته کج وقتی

 چه منمیکرد خم سر میشد نازل سرم به که هم بال بزرگترین داشتم من که نفسی به اعتماد...  نبودم اینجوری اولش -

 اما هباش دیده منو اشک نمیاد یادش سالگیم دو از بعد از که هستم غد انقدر من میگفت همیشه عزیز...  گریه به برسه

 اعضای عزیزترین سوختن دیدن چشم به غصه...  کرد له و شکست رو وجودم که کمرم فقط نه هم با بال همه اون یهو

  شدم طرد هم شون تشیع مراسم برای حتی که نبود کم ام خانواده

 طرد عزیزاش تدفین مراسم از رو داغدار آدم یه احمقی آدم کدوم...  شد هم توی اخمهام موضوع این شنیدن از

 میکنه؟

 و سر دید خونه غسال جلوی رو من تا عمو اما ببره خاکسپاری مراسم برای هم منو کردم راضی پیام زحمت هزار به -

 کنن دور چشمش جلوی از رو من که گفت و انداخت راه صدا

 داد ادامه و کرد پاک اشکاشو انگشت سر با سریع میکرد گریه آروم اینبار اما شد خیس چشماش دوباره

 که رانگا بودن خودم برادر و پدر اون زاده برادر و برادر که انگار نه انگار کشتی رو ام زاده برادر و برادر تو میگفت بهم -

 که من اما بودم داده هم سنگین بودم داده هم تاوانش مقصرم که میدونستم میدادم حق بهش...  نبودم عذا صاحب من

 .... که من...  بشه اینجوری بودم نخواسته

 به رو دستم نزدم حرفی...  بگیره رو اش باره چند بغض جلوی کرد سعی و پایین انداخت رو سرش نداد ادامه دیگه

 کنه پیدا دوباره رو خودش دادم فرصت بهش و گذاشتم دستاش روی همدردی نشونه

 امب نمیتونن اینکه بهانه به کالسیام هم...  نمیخواستن الل دوست یه دوستام...  شدم طرد جا همه از...  عموم فقط نه -

 ماون که عزیز جز کس هیچ...  نموند کنارم کس هیچ...  آشنا دوست فامیل... شدن پراکنده دورم از کنن برقرار ارتباط

 ...نبود مادر اگر شاید

 دووم هم جا همین تا حتی بودم جاش من اگر شاید که میدادم پسر این به من رو دنیا های حق تمام... دادم حق بهش

 نمیاوردم

  اداشپ تو شاید نمیدونم...  خواست نمی بودم من اینکه برای رو من کس هیچ تو بجز...  نموند کنارم کس هیچ تو بجز -
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 داد پاداش بهم بود حقم که چیزی اون از بزرگتر الراحمین ارحم خدا...  بودی من تحمل و صبر همه این

 و گرفت دستاش توی رو دستم بود نشسته لبهاش روی چشماش غم همه اون جای گنده لبخند یه برگشت سمتم به

 :کرد قفل انگشتام توی رو انگشتاش

 تا بجنگم هام ضعف با خواستم باشم گاهت تکیه خواستم باشم مردت خواستم...  شم عوض خواستم تو بخاطر -

 وت خوبی به هم مشاوره حتی اما...  اما رفتم هم مشاور پیش حتی...  نباشم هم کمتر نیستم تو از بیشتر اگر حداقل

 چطور داره وجود دنیا این توی الل و کر آدم همه این آقا نیست سخت میگفتن همشون...  کنه درک رو من نتونست

.. . میگن چی ام درباره مردم میشنوم نیستم کر اما باشم الل شاید من نکرد درک کس هیچ اما ندارن مشکلی بقیه

 از خودش تا بشینم ماشین توی مجبورم ها عرضه بی مثل من میکنه تصادف خیابون تو غریبه مرد با زنم وقتی میبینم

 راشب ساده بلیط یه و کنم مراقبت ازش حتی نمیتونم نیست خوب عشقم حال وقتی میبینم...  کنه دفاع خودش حق

 رتباطا دستام زیر و کارگرا با نمیتونم حتی من کنم کار معمولی پروژه یه روی میخواد ازم مدیرم وقتی میبینم...  بخرم

 ما ناخواسته عرضگی بی و خودم از و میشنوم رو هاشون کنایه نیش و ها بیراه و بد و میبینم رو اینا همه کنم برقرار

 .... تا نمیشنوه رو حرفا این از کدوم هیچ الل و کر آدم یه اما میشم متنفر

 :گفت و داد قورت رو دهانش اب اش دوباره بغض خوردن برای

 اومدن کنار باهاش و اومدن دنیا به مشکل این با زاد مادر...  بودن الل و کر زاد مادر الل و کر های آدم اکثر طرفی از -

 یه زنم های زدن صدا جواب در نمیتونم حتی میبینم وقتی میکرد کر رو فلک گوش صدام زمانی یه که من...  من اما

 ترحم و ها طعنه و مردم حرف که معلومه میشم ضعیف که معلومه میشم سرخورده که معلومه خب بگم بهش جانم

 االن اما خودم و بودم خودم فقط پیش روز دو تا...  باشم قوی میخوام دیگه اما...  میشه آور عذاب و مهم برام هاشون

 مهم میکنن تعجب چقدر میبینن تو کنار و من وقتی بقیه نیست مهم میگن چی بقیه نیست مهم...  دارم کنارم تورو

 که اینه مهم...  بگیره ترحم رنگ نگاهشون میکنه تالش زدن حرف برای داره دستام زبونم جای میبینن وقتی نیست

 نفر چند میزنی حرف اشاره زبون به من بخاطر وقتی نیست مهم برات که میکنی درکم تو که کنارمی تو که دارم تورو

...  ایمیخو مشکالتم همه با رو من که تویی فقط مهم...  میزنن طعنه بهت بودن من با برای نفر چند میکنن ترحم بهت

 میخوام خودم برای خودخواهیم همه با تورو که منم فقط مهم

 ... که بودیم ما فقط مهم...  نبود مهم نگاهشون و حرف و مردم دیگه...  بود میالد با حق

*** 

 "میالد"

 و دمز لبخندی شد باز بدی قیژقیژ صدای با در موندن استفاده بال تمام ماه یک بخاطر کردم باز رو در و انداختم کلید

 کردم کوتاهی تعظیم ورودی در به اشاره با و کشیدم کنار

  شد قرار نه نه...  اما بریزم زبون هم مهشید برای میکردم زبونی شیرین عزیز برای که زمان اون مثل میخواست دلم
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  نکنم فکر چیزا این به دیگه

...  مون مشترک زندگی...  مون مشترک خونه...  مون خونه به...  گذاشت ام خونه به قدم و خندید من اداهای به مهشید

 خودمون زندگی

 به و بستم سرم پشت رو در و گذاشتم دیوار گوشه رو سوغاتیش از پر سنگین چمدونهای و شدم وارد سرش پشت

 شده خونه این وارد باره اولین انگار میکرد نگاه جوری و بود خونه دیوار و در به نگاهش برگشتم سمتش

 :گفتم برگشت من سمت به نگاهش کار این با همیشه مثل وقتی و کشیدم رو آستینش

 فرمودید منور رو منزل...  بانو اومدید خوش خودتون خونه به -

 رهگ زیر از رو گردنش و شدم خم میگرفت عقب رو سرش و میبست چشماشو میخندید وقتی...  خندید بلند صدای با

 :گفت و کرد حلقه کمرم دور دستاشو و شد بیشتر اش خنده شدت بوسیدم روسری شل

 بعد برسیم بذار بابا بد؟ پسر کردی شروع باز تو -

 ودب سبک...  بود زمین از پر کردن بلند مثل کردنش بغل...  کشیدمش بغل به و انداختم گردنش و زانو زیر رو دستم

  من کشیدن نفس برای هوایی...  هوا مثل

 :گفتم و کردم لبهاش از هوایی تجدید و خوابوندمش مون خونه کوچولوی پذیرایی وسط نفره سه مبل روی

 میخواد دلم خودمه زن -

 :گفت و شد خیره چشمام به شیطونش نگاه با و گزید رو لباش

 چسبید؟ بهم همه از بیشتر چی ماهه یه تعطیالت این تو میدونی -

 به شروع دیدیم دور رو غواصی مربی چشم تا و بودیم رفته غواصی برای دوتایی که افتادم روزی یاد رفتم فرو فکر به

 بود شیرین من برای هم آب زیر اکسیژن ماسک روی از بوسه همون حتی...  کردیم شیطنت

 غواصیمون؟ -

 کردم فکر دوباره داد تکون منفی عالمت به سری

 بیشتر تنم دور دستاشو فشار و بترسونم رو مهشید تا میدادم ویراژ عمد از و کردیم کرایه اسکی جت که روزی یاد

  کنم

 اسکی؟ جت -

 که ماه یه این توی هرچند گذشت خوش بهمون همه از بیشتر روزایی چه بیارم یادم کردم سعی دوباره کرد نوچی

 بود خوشی و خوبی بود هرچی نداشتیم ای دیگه بد روز یونانی کشتی کنار روز همون بجز گذشت
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 دولفینا؟ پارک -

 نخیر -

 اینکه برای خوردم حرص روز اون چقدر که وای...  افتادم مهشید های فریاد و داد و شوق و ذوق و کنسرت روز یاد

 محسوب که شب البته درآورد دلم از خوب شبش که چند هر میاد خوشش هم ای دیگه مرد از من بجز مهشید دیدم

 بود صبح دم دیگه نمیشد

 جونت امیری خواجه کنسرت حتما پس -

 گفت و خندید

 فرق بینشون هستی ام عالقه مورد همسر تو بود ام عالقه مورد خواننده اون بابا...  بد؟ پسر کردی حسادت باز تو -

 آقا هست

 !!بود؟ ات عالقه مورد فروشنده...  چی؟ فروشندهه پسره اون بود ات عالقه مورد خواننده اون خب -

 ندهخ بین انداخت گردنم دور رو دستش و نشست کنارم دلجویی برای و شد بلند جا از و خندید من حرصی لحن به باز

 گفت اش

 پسره واسه نه کردم ذوق گردنبنده اون بخاطر من میالد جون به -

 بود؟ پسره گردن تو که گردنبندی -

 گردنش؟ بود انداخته ستاره و قلب دخترونه گردنبند گنده مرد دیدی...  هوم -

. .. برداری ابروهاتو همونجا بری تو واسه بپرسم آرایشگاهشو آدرس میخواستم رسید جایی به کار دیگه واال...  آره -

 بود؟ کرده باریک چه دیدی

 یچ به اینکه یعنی دادم تکون سری و انداختم باال ابرویی کنجکاوی با...  خنده زیر زد یهویی و انداخت بهم نگاهی

 :داد جواب هاش خنده بین میخندی

 تری ای حرفه هم تارا از تو -

 چی؟ توی -

 غیبت -

 انداخته دست منو پررو دختره...  گرفت ام خنده منم یهویی

 کردم نگاهش وار تهدید و افتادم روش هم خودم و مبل دسته سمت دادم هلش آهسته
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 :گفت و خندید اما کنم تنبیهش قراره چی واسه دونست می

 داد؟ مزه بهم همه از بیشتر چی گذرونی خوش و تفریح همه این بین میدونی...  نگفتی آخرش -

 داد ادامه خودش که کردم نگاهش سوالی

  من تنبیه مثال برای گشتن بهانه دنبال شب هر همین -

 گفت بسته چشمهای همون با و کرد لبهام از کوتاهی بوسه...  شد قدم پیش خودش اینبار

 دنیا تنبیه ترین شیرین -

 "مهشید"

 اما همیشه از تر آروم... بود آروم کنم نگاهش بهتر تا شدم پهلو به و زدم قلط داشتم دوست خواب توی اش چهره

 نداشت من دلشوره و بیداری شب از خبری

 باشم؟ دنیا بدشانس آدم درصد پانزده همون از جزیی من اگر نکنه؟ عمل قرصا اگر...  کنم چکار االن خدایا

 تهخس چقدر خدایا وای...  بود شده صبح باالخره پس...  کردم نگاه بود افتاده صورتش به پنجره از که خورشید نور به

 بودم

 دو...  کردم نگاه مشترکمون و کوچک تخت به...  نکنه بیدارش تخت تکونهای که جوری...  شدم بلند جام از آهسته

 رو اش نفره یه تخت بود نکرده وقت هنوز... افتادم کیش توی مون تخت یاد... بود بزرگتر نفره یه از کمی اما نبود نفره

 ختت این بخوابیم هم از جدا میکنیم قهر وقتی ندارم دوست میگفت که افتادم کیش توی حرفش یاد... کنه نفره دو

 بکنیم؟ هم قهر قراره اصال ما مگه ولی...  میگیره رو خوابیدنمون جدا جلوی

 برای هنوز اصال اخه... شدم ناراحت خورده یه فقط من نه...  گذاشت؟ قهر رو اسمش میشد...  بود؟ چی من دیشب کار

 زودی؟ این به آخه...  میگذاشت مون عروسی از ماه یه تازه...  بود زود ما

 بهش که جایی...  خوابیدم بغلش توی بازم دلخوری وجود با تخت این کوچکی بخاطر که بود این مهم حال این با اما

...  کردم عادت شوهرم نرم آغوش به منم میکنن عادت بالشتشون و تشک به که آدمایی مثل درست...  کردم عادت

 ... میکرد راحتی احساس آغوشش توی آدم و بود نرم عوض در اما نداشت عضالنی هیکل که درسته

 دیگه ساعت یه تا باید پس میداد نشون رو صبح هفت اتاق در روی به رو ساعت رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند

 نذاشتم هم روی پلک هم ثانیه یه حتی من که وقتی درست اونم ، میرسوندیم شرکت به و خودمون

 نییع...  نبود توش چیزی...  رفتم یخچال سراغ کردم روشنش بعد و گرفتمش آب شیر زیر و رفتم ساز چایی سمت به

  ... بود خاموش واقع در
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 رو یخچال قبل از نفر یه برمیگردن عسل ماه از وقتی که ها رمان توی تخیلی دخترای به...  سوخت خودم حال به دلم

 کنه ها فشانی جان این از برامون که نداشتیم رو کسی میالد نه من نه...  شد حسودیم کرده پیمون و پر براشون

 با یکی صبح اول صبح میده اهمیت کی آخه ، چروکه که نبود مهم...  پوشیدم و برداشتم مبل روی از رو شلوارم و مانتو

 بخره مربا و پنیر و نون اومده چروک مانتوی

 رکارس برای باید که حال هر به...  کردم نگاه موبایلم ساعت به ندارم رو خونه کلید که اومد یادم تازه و برگشتم و رفتم

 اما نبود عادت من برای پله همه این از رفتن باال شد باز خونه در بعد لحظه چند زدم رو در زنگ... میشد آماده رفتن

  میکردم عادت باید که باالخره نبود ای چاره

 زنگ من اینکه از تر قبل خیلی پس خب...  بود ایستاده در دم آماده و حاضر میالد رسیدم واحدمون در به زنون نفس

 بود شده بیدار بزنم

 میخریدم میرفتم میکردی بیدار خودم...  عزیزم کشیدی زحمت چرا -

 گفتم و دادم دستش به رو پالستیکا

 بشم؟ آماده منم تا میکشی رو میز چیدن زحمت...  نداریم که تو و من میکنه فرقی چه -

 چروک نبدو شلوار مانتو یه اینبار تا رفتم و نشدم جواب منتظر منم بده جوابی نمیتونست و بود دستش ها پالستیک

 بپوشم

 :پرسید و بود موند دلش توی که سوالی من دیدن با میالد بود آماده صبحونه میز اومدم بیرون که اتاق از

 بیداری؟ کی از -

 :گفتم میشدم مشغول که حالی در و نشستم میز پشت

 نخوابیدم کال -

 از احتیاطی بی حال هر به باشم توجه بی کردم سعی اما دوخت بهم رو دلخورش نگاه و کشید گرفتن لقمه از دست

 بود اون جانب

 بود کامل قهر... نبود دلخوری یکم کارم اسم وقت اون چون باشم توجه بی نمیشد دیگه کشید رو آستینم باز

 جانم -

 اذیت رو مون جفت انقدر چرا نمیفته اتفاقی دیگه پس نخوردی؟ قرص مگه...  نیست مشکلی گفتم بهت که من -

 میکنی

 م؟بریز سرم به خاکی چه وقت اون نکنه عمل قرصا شاید...  باشم آروم نمیتونم نشه راحت خیالم تا میالد نمیدونم -
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 :خورد گره هم توی اخمهاش

 نکردیم که شرع خالف داره؟ اشکالی چه...  نکنه عمل که فرض بر -

 بچه و میزد نکرده خدایی اگر...  بود زود هنوز ما برای...  بود زود اما نبود شرع خالف بود اون با حق نگفتم چیزی

 ببنده؟ میتونست کی رو مردم دهان وقت اون میومد دنیا به ماهه هفت ماه نه جای فرضی

 کشید بیرون افکارم دنیای از رو من آستینم کشیدن با دوباره

 نه؟...  باشی داشته ای بچه من از نداری دوست تو -

 ترسیدم میالد از عمرم توی بار اولین برای و کردم نگاه عصبیش صورت به

 بود زود ما برای میگم فقط من...  حرفیه چه این عزیزم نه -

 میداد تکون دستاشو آرومی به بازم اما شد تر گرفته صورتش

 بیاد؟ دنیا به ناقص باباش مثل هم مون بچه میترسی -

 بود گذاشته سرش روی رو خونه این االن داشت صدایی میالد اگر بخورم قسم بودم حاضر شرایط این در

 باشه ناقص زاد مادر بخواد مون بچه که نبودم ناقص زاد مادر من...  مهشید نیومدم دنیا به ناقص من -

 نبود این من منظور خدا به...  جان میالد میدونم -

 ناراحتی؟ انقدر باشه من از که ای بچه احتمالی اومدن وجود به از چرا پس -

 ... زود ما برای که اینه حرفم من عزیزم -

 امانم اسم و عکس دیدن با و کردم نگاه بود میز روی که گوشیم صفحه به و کردم قطع رو حرفم موبایلم زنگ صدای با

 :گفتم میالد به خطاب و بود ما بین تنشی چه پیش لحظه چند تا رفت یادم که انقدر موند باز تعجب از دهانم

 مامانمه -

 :گفت و انداخت باال شونه

 بده جواب خب -

 چی؟ که زده زنگ ماه یه بعد -

 بفهمی تا بده جواب -

 چسبوندمش گوشم به سبز دکمه زدن از بعد و برداشتم گوشی
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 ... الو -

 مهشید -

 افتاده اتفاقی چه یعنی ترسوند رو من خط سمت اون از مامان های گریه صدای

 ...مامان شده؟ چی مامان الو -

 مهشید...  بیا مهشید -

 زدم داد هراسون برداشت رو وجودم کل ترس

 مامان...  میترسونی منو داری...  شده چی بگو نکن گریه دیقه یه مامان -

 بیا مهشید -

 میکنی گریه داری چی واسه بگو فقط میام االن من...  میکنی؟ گریه چی واسه...  آخه شده چی بگو دِ -

 مسیح...  مسیح...  مهشید -

 نمیشنیدم کاش ولی شنیدم نه نه...  نشنیدم رو مامان های حرف بقیه

 "میالد"

 ارمد نگهش دور داره توش رو مسیح میگفتن که سفیدی کفن اون از میکردم سعی و بودم گرفته دورش محکم دستم

 ور کار این بخوام دوباره اگر میدونستم خوب من و کنم ولش میکرد التماس گریه با و میزد پا و دست مدام مهشید اما

 نیست دیگه روحش که میشه جسمی کردن خاک مانع و گورکن سراغ میره باز مطمئنن بکنم

 کفن یرز زاری و اشک با که مسیح دکتر به سپردن خاک به و برداشتن تابوت توی از گویان اکبر اهلل از رو سفید کفن

 ودب داشتنی دوست انقدر اما نداشت خودش خون از اقوامی اینکه با مسیح کردم فکر این به و کردم نگاه بود گرفته رو

 بود کرده جمع اینجا رو بیمارستان کادر کل حتی که

 نمناک خاک توی رو بیل اشکش های قطره ببین و میکرد گریه هم طاها...  داد طاها دست به و برداشت رو بیل گورکن

 کشید جیغی مهشید ریخت مسیح کوچک پیکر روی رو خاک مشت اولین و زد قبر کنار

  ... نریز نمرده مسیحم...  طاها نریز...  نه -

 گفت التماس با من سمت برگشت بعد

 یتنهای و تاریکی از مسیح کنن خاک و پسرم اینا بذارم نمیخوام بودم من مسیح امید تمام کن ولم میالد خدا تورو -

 ... نمیخواد...  میترسه
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 بدم دلداریش تونم نمی حتی من اما میزنه پرپر داره جلوم کنم تحمل تونستم نمی برید حرفش ادامه گریه هق هق

 کشید جیغ دوباره مهشید کرد تکرار رو طاها کار هم فرزاد و داد مسیح جونِ فرزاد دست به رو بیل طاها

 برم قربونت پاشو...  شو بلند...  کنن گورت به زنده میخوان...  بکشنت میخوان اینا...  شو بلند مامان مسیح...  مسیح -

 مسیح...

 و انداخت داشت خالصی قصد بیقراری با من دستای حصار توی که مهشید سمت به نگاهی خیسش چشمای با فرزاد

 رفت کنار و انداخت ای گوشه رو بیل

 دونستم نمی حتی من و کرد مادری مسیح برای اما نبود مادر که زنی...  سوخت من مهشید برای هم غریبه یه دل حتی

 والدین یا تره سخت اوالد داغ

 سوخت می بود من دست از رهایی برای که مهشید های چنگ جای از تنم تموم شد تموم خاکسپاری مراسم باالخره

 رفته خواب به همیشه برای زیرش پسرش که بره خاکی سمت به اینبار و کنم رها رو مهشید میترسیدم باز اما

 تمام که من تنها نه دل این و نبود دیگه که مسیحی... میخواست رو مسیح و میکرد گریه و میکشید جیغ هنوز

 میکرد ریش مزار سر بر حاضرین

 عیس ام دیگه دست با و نکنه فرار باز که کردم محکم کمرش دور رو دستم یه تونستم نمی اما کنم آرومش میخواستم

 کشید جیغ و زد پس دستم خشونت با اما کنم پاک اشکهاشو کردم

 دوست رو اینجا ، میکنه گریه داره میشنوی؟... تنهاست مسیح.... کن ولم عزیزت جون...  میالد خدا تورو...  کن ولم -

 کنم آرومش برم میخوام...  داره

 ترسوند رو من این و نداشت عادی حالت مهشیدم...  نبود عادی مهشید حرفای...  شد شل دستهام ترس از لحظه یه

 تا دوییدم دنبالش دویید خاک کپه سمت به و کرد رها من حصار از رو خودش و کرد استفاده دستام شدن شل از

 و بود انداخته بود پنهان زیرش مسیح کوچک پیکر حاال که مرطوبی های خاک روی رو خودش اما بگیرمش دوباره

 کنم دورش اونجا از میکردم تالش فایده بی من و بزنه کنار خاک دستهاش با میکرد سعی

 نمیتونستم اما کنم دورش خاک سر از کردم سعی و گرفتم بازوهاش دور دستم

  نمیشدم حریفش که بود آورده کجا از رو زور همه این نمیدونم

 میکشید جیغ و میزد کنار رو خاک گلیش دست و شکسته ناخونهای با

 میارمت خودم االن کن تحمل یکم مامان بشه اشکات فدای...  بیرون میارمت االن...  برم قربونت مسیح...  مسیح -

 بیرون
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 شنیدم سرم پشت از رو تارار صدای

 نیست خوب اصال حالش ، میکشه رو خودش داره...  میالد ببرش اینجا از خدا تورو -

 الشت در مهشید کمر دور دستهام وقتی نمیرسه نیست دیگه پسرش که مادری به زورم بگم بهشون میتونستم چطور

 بود

 :زد فریاد و چرخید تارا سمت به کشید رو جورم مهشید خود همیشه مثل هم باز

 یتشاذ کسی نمیذارم دیگه...  نمیذارم تنهاش دیگه...  کشتین پسرمو شما نبودم من وقتی...  نمیرم دیگه...  نمیرم -

 !!برم؟ کجا من اینجاست پسرم...  کنه

 کرد تکرار محزون و کشید خاک روی گونه نوازش رو دستش و برگشت خاک سمت به قبل از تر آروم اینبار

  پیشش بمونم میخوام...  پیشش برم میخوام ، میترسه تنهایی از ، تنهاست پسرم... برم کجا من اینجاست پسرم -

 پرسید ممکن لحن ترین دلگیر با و دوخت من به رو خیسش چشمهای و چرخید من سمت به

 ادمی وای...  برسه نور بهش بردارین رو خاکا از یکم خدا تورو...  ها میترسه تاریکی از مسیح...  تاریکه؟ زیر اون میالد -

 جااون کسی...  باشه؟ نداشته بر تب بخوره سرما نکنه...  میخوره سرما زود پاییز تو مسیح...  بذارم پتو همراهش رفت

 !!بده بهش دارو شهربازی وعده با که هست

 هب چشمام توی زده حلقه اشکای الی به ال از میتونست فقط من و میکردن گریه پاش به پا بقیه و میگفت مهشید

 خاک روی رو سرش دوباره شد امید نا که جواب گرفتن از باشم شریکش نمیتونم غصه وقت که کنم نگاه همسرم

 کرد زمزمه آرومتر اینبار و گذاشت

 ... برگرد نذارم تنهات دیگه میدم قول مسیح... گذاشتم تنهات ببخش...  نبودم خوبی مادر...  ببخش منو مسیح -

 بگرد تو بدون میمیرم دارم برگرد...  برم قربونت برگرد

 زد زار تری بلند صدای با اینبار و ریخت سرش روی و برداشت رو قبر روی خاک از مشتی

 ذوق با تو و میداد حمله دستور که اونا از میزنه حرف که اونا از...  آوردم آهنی آدم سوغاتی برات ببین پاشو مسیح -

 شمشیر اون با بزن کن حمله من به پاشو...  پاشو مسیح...  میکردی حمله و میرفتی راه آرومش قدمهای پشت

 پاشو مسیح... نرو اما بکش منو پالستیکیت

 از سریع طاها کردم بلندش قبر روی از حرکت یه با و گرفتم رو دستش اینبار که کرد پر خاک از رو مشتش دوباره

 :رسید سرم پشت

 بمونه قبر کنار نیست خوب براش...  میالد اینور بیارش -
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 یگهد بود شده آرومتر اینبار بردمش بود کرده اشاره طاها و بود تر دور مزار از کمی که درختایی سمت به و کردم بغلش

 اصوات با و میکرد گریه آروم فقط کنم ولش که نمیزد چنگ من به دیگه برداره خیز قبر سمت به نمیکرد تقال

  میکرد خوانی مرثیه خودش برای نامفهومی

 آرومش کمرش آروم نوازش با کردم سعی و نشستم کنارش هم خودم و نشوندمش درختها سایه زیر جدولهای روی

 گفت طاها میکرد گریه بود گذاشته پاهاش روی رو سرش که جور همون و نکرد اعتراضی کنم

 کرد گریه و زد جیغ بس از نمیاد باال صداش بیارم شربت براش میرم من -

 من و نمیکرد نگاهم اما کنم آرومش و بزنم حرف باهاش میخواست دلم برگشتم مهشید سمت به شد دور که طاها

 دکر آرومش بشد صدا بی حرف تا چهار با که نبود کم مهشید غم... بشه آروم شاید بگم چی باید حتی نمیدونستم

 سخایی؟ خانم -

 مسیح جون فرزاد... بود مسیح دکتر... برگشت صدا سمت به هم با مهشید و من نگاه

 باشه آخرتون غم میگم تسلیت -

 گفت و انداخت فرزاد به رو نگاهش ترین غمگین مهشید

 نیست تسال دیگه تسلیت کرد غمگینم عمرم آخر تا برای آخرم غم -

 :پرسید اش گرفته صدای با مهشید باز نموند حرفی فرزاد برای نه من برای نه

 فرزاد؟ آقا -

 :داد ادامه مهشید رسید مهشید به پاش زیر زمین از فرزاد نگاه

 زودی؟ این به چرا شد؟ اینطور چرا -

 :داد تکون سری فرزاد

 نداشت مشکلی بود خوب مسیح...  نداشت رو انتظارش کس هیچ بیمارستان توی....  کردیم تعجب همه...  نمیدونم -

 صبح...  شد چی نمیدونم یهو بود خوب اش روحیه...  بود مقاوم خوب هم مسیح بدن اما بود گرفته بدنش کل ویروس

 میگرفت رو شما سراغ فقط آخر روزای... که میفهمه کنه تزریق سرم به داروش که سرش باال میره پرستار وقتی

 باشه من مامان نمیخواد دیگه رفته یادش منو جون مهشید میگفت

 بی ربیشت کنه آرومتر رو مهشید حرفاش با اینکه جای...  کردم نگاه فرزاد به غضب با شد بیشتر مهشید گریه شدت

  بود کرده قرارش

 "مهشید"
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 وانج گوشم توی رو تلخ حقیقت یه و میومد قرآن نوای صدای پایین از هنوزم اما بودم خودم اتاق تو کردم باز که چشم

 میکرد

 هب و شدم بلند بود مونده جا اتاقم صندلی روی مسیح رنگ زرد تیشرت بار آخرین از هنوز گردوندم اتاق دور رو نگاهم

 چی قیهب پس...  نمیداد منو مسیح بوی...  نمیداد بویی کردم بو و گرفتم دست توی رو شرتش تی و رفتم صندلی سمت

 از مه عطرش حتی که بود گذشته مسیح نبود از انقدر یعنی... میمونه جا پیرهنش روی کسی هر تن بوی که میگفتن

 بود پریده پیرهنش

 پرده نشست می گوشم توی و میومد حیاط از بازی آب موقع دادش و جیغ صدای هنوزم برگشتم اتاق پنجره سمت به

  کردم باز رو پنجره و زدم کنار و

 جیغ شوق با شدنش خیس بخاطر و میدویید باغ های چمن اتوماتیک پاش آب دور بود حیاط توی مسیح نبود خیال

 کردم صداش کشید می

 مسیح -

 ببینم ور بگه میخواست که رو حرفی تا نموندم منتظر دیدم سرم پشت رو میالد و برگشتم نشست ام شونه روی دستی

 زدم صدا نبود اونجا دیگه مسیح برگشتم پنجره سمت به دوباره

 بیرون بیا درختا پشت از...  میشم خودت مامان فقط...  بره میگم میالد عمو به مامان بیا...  مسیح -

 به کرد اسیر آغوشش توی رو من بعد لحظه چند و افتاد ام شونه روی از میالد دست عوض در نداد جوابی مسیح اما

 کشیدم بیرون بغلش از رو خودم زور

 ونا اخه میکنی حسودی مسیح به که ای بچه هم تو مگه نمیدونم من ، کرده قهر بام مسیح تو بخاطر... میالد کن ولم -

 داره؟ حسادت معصوم طفل

 زدم صدا و برگشتم پنجره سمت به دوباره

 خودم با هم تورو کیش میریم همدیگه با سری این اصال نذارم تنهات دیگه میدم ،قول دیگه بیا مسیح...  مسیح -

 میریم تا دو خودمون...  میبرم

 رو میخواست که حرفی کنه فرصت اینکه از قبل و برگردوند خودش سمت به منو و گرفت رو دستم میالد دست دوباره

 :گفتم فریاد با بزنه

 میالد بردار سرم از دست -

 میتیاه اما رسید گوشم به در شدن باز صدای کنم پیدا درختا پشت از مسیح سایه تا برگشتم پنجره سمت به دوباره

 شد بلند تارا صدای بعد لحظه چند ندادم
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 میالد؟ آقا شده چی -

 ارات صدای که دادم ادامه مسیح زدن صدا به همونطور نویسه می اش دفترچه روی جوابی چه میالد ببینم تا برنگشتم

 نشست گوشم توی دوباره

 باال بیاد میگم فاخته دکتر به میرم االن من...  شده دیوونه کنم فکر -

 "میالد"

 که دمیش باعث و بود شده کبود بود کرده تزریق فاخته دکتر که سرنگی جای کشیدم دستش کبودی روی رو دستم

 بکشم درد مهشید جای به من

 و انداختم اش چونه زیر رو دستم بود شده خیره اتاق گوشه به فقط و نمیزد حرفی اما بود باز چشماش کردم نگاهش

 :گفتم و برگردوندم خودم سمت به رو نگاهش

 میکنی ام دیوونه داری نباش اینجوری مهشید میکنم خواهش -

 آخه ماا باشه بوده جدی فرزاد حرفهای شاید گفتم؟ بهش چی که فهمیده اصال اینکه از کرد امیدم نا کل به گنگش نگاه

 .... همیشه که من مهشید اونم حواس اختالل

 میالد؟ -

 جانم؟ -

 نشدم دیوونه من -

 تسر بر که مصیبتی هر و ایستادن دور اون نمیفهمن مردم...  ببرم کار به دیوونگی لفظ موردش در نمیخواست دلم

 هک من...  میفهمم که من نمیفهمن بقیه.... چیه؟ عزیز داغ میفهمن چه اونا کنی رفتار باهاش منطقی دارن انتظار بیاد

 میفهمم رو مهشیدم

 شده چیزیت تو بگه کی هر میکنه بیخود... عزیزم اینطوره که معلومه -

 آسایشگاه برم نمیخوام من -

 شنیده مادرش با رو فرزاد حرفهای پس کشیدم پوفی کالفه

 عشقم باشه راحت خیالت کنه دورت من کنار از کسی نمیذارم -

 باشه هقش هق پناهگاه ام سینه تا کرد حلقه کمرم دور دستهاش و شد خیز نیم سرجاش شد خیس چشمهاش دوباره

 توی رو دستم کنم استفاده سالحم تنها از کردم سعی پس نمیدید دیگه چون کنم آرومش حرف با نمیشد دیگه ،
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 بعضی هقش هق بین شدم نوازش مشغول و کردم میداد خاک بوی عطر بوی جای به همیشه برعکس که موهاش

 بود فهم قابل حرفاش

 با هک بگیرم رو اش اجازه فرزاد از میخواستم ، دیدنش برم شرکت از بعد میخواستم ، میالد بود شده تنگ براش دلم -

 گمب که دربیارم دلش از بخوام که نیست دیگه حاال اما خودمون پیش خونه بیارمش میخواستم ، بیرون ببرمش خودم

 میبخشه؟ منو نظرت به ، کردم فراموش اونو و شدم خودم سرگرم که شدم غافل ازش که ببخشه منو

 دادم ادامه موهاش نوازش به فقط بدم جوابی تونستم نمی ندادم جوابی

  هستم شومی عروس من میالد -

 ساکت نمیشد حرف این مقابل در کشیدم بیرون آغوشم از رو مهشید و کردم هم توی هام اخم حرف این شنیدن از

 موند

 شانس بد عروس یه بدشانسی فقط تو...  نزنیا رو حرف این دیگه -

 :پرسید دوباره نفهمیده حرفام از هیچی بازم شاید کردم شک باز که میکرد نگاهم منگ جوری موند روم نگاهش

 بدم؟ من میالد -

 تری خوب خوبم از تو عزیزم نه -

 گفت میکرد اش چونه گاه تکیه رو اش شده جمع پاهای که حالی در و کرد نچی

 کردم فراموش رو پسرم که شدم تو و خودم درگیر انقدر ، بدم من نچ -

 ...من سر بر ها کوزه کاسه تمام شکستن ، بودم منتظرش که چیزی ، شکست چیزی دلم ته

 "مهشید"

 هب صدای اینکه به کردن وانمود بود سختی کار چه واقعا و بزنم نشنیدن به رو خودم کردم سعی و برگردوندم رو روم

 تره راحت میالد مورد در چیز همه چقدر که رسیدم نتیجه این به تازه و...  نمیشنوم رو بلندی این

 جان مهشید من به کن گوش -

 زدم فریاد عصبانیت با و سمتش برگشتم

 برم حاال....  کرده تموم مادری حقم در منه مادر مثل طاهری خانم میگی؟ چی فهمی می...  فرزاد بدم گوش چی به -

 کنم؟ شکایت ازش

 آره؟ بشه؟ هم دیگه های بچه حق در شد ساله شش بچه یه زندگی حق در که ظلمی میخوای...  مسیح خاطر به -

 میخوای؟ همینو
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 هم طاهری خانم های خوبی از نمیشد اما بود سخت مسیح به نکردن فکر بستم چشمهامو و کشیدم عمیقی نفس

 گذشت

 سخته چقدر زمان هم اونم بچه همه اون به رسیدگی ببینی نبودی شده خراب اون تو که تو...  نمیدونی که تو -

 میگذری؟ کردنش زندگی حق از چی؟ مسیح پس -

 و تمگذاش گوشم روی رو دستم کالفه نمیکرد رهاش دیگه و بود فهمیده رو ضعفم نقطه کرد فرار ازش نمیشد...  نمیشد

 زدم فریاد

 بشنوم نمیخوام...  بسه بسه بسه -

 :گفتم شدن جاری کی نمیومد یاد که اشکهایی بین و برداشتم گوشم روی از رو دستم

 میدی؟ عذاب اسم این با منو انقدر چرا چی؟ مسیح میشه؟ زنده مسیح کنم شکایت طاهری خانم از من چی؟ مسیح -

 میشی؟ روحم خوره داری منو جون به افتادی است هفته دو چرا کنم؟ فراموش بذاری نمیخوای چرا

 و تعجب با و بود ایستاده در آستانه در حراسون میالد کشوند سمت اون به رو نگاهم خونه در ناگهانی شدن باز صدای

 ثلم هم کلیدش چرخ چرا که بودم این فکر در من و بود توضیح منتظر و میگردوند فرزاد و من بین رو نگاهش نگرانی

 کرد علیک و سالم فرزاد کی نفهمیدم که بودم افکار این درگیر انقدر بود؟ صدا بی انقدر خودش

 سخایی آقای سالم -

 :پرسید و کرد نگاه من سمت به اینبار و داد تکون سری میالد

 مهشید؟ شده چی -

 :دادم رو جوابش کرده گره اخمهای همون با

 هیچی -

 میزدی؟ داد اینجوری هیچی بخاطر -

 تر غلیظ رو همیشگیم های اخم نداشتم هم زندگی حوصله نداشتم هم خودم حوصله نداشتم جواب و سوال حوصله

 بده توضیح داشت سعی که شنیدم رو فزاد صدای در بستن از قبل و رفتم اتاق سمت به جواب بی و کردم

 اینکه از نبودم خوشحال دیگه...  نداشتم دوست رو تخت این دیگه کردم پرت تخت روی رو خودم و بستم رو در

 ادامب نباشه من به حواسش همیشه چشم تا دو که جایی میخواست تنهایی دلم...  باشم میالد بغل تو همیشه مجبورم

 باشم دیوونه که انگار باشم بچه من که انگار بیارم خودم سر بالیی که

 :گفت من از کرده کپی اخمهای با و داد تکیه چوب چهار همون به نیومد اتاق داخل اما شد وارد میالد و شد باز اتاق در
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 کرد؟ اذیتت -

 !!چی؟ -

 بندازه سرش روی من مثل که نداره صدایی فقط عصبی من اندازه به اونم بودم مطمئن

 کشیدی؟ جیغ که بکنه میخواست کاری کرد؟ اذیتت میگم توام با -

 :کردم زمزمه آهسته حرفها این شنیدن از ناباور و متعجب

 میالد؟ کردی فکری چه من مورد در تو -

 ندارم اعتماد عوضی پسره اون به فقط من نکردم فکری تو مورد در من -

 میگی؟ چی میفهمی بوده پسرم دکتر ، بوده مسیح دوست عوضی پسره اون -

 بود معلوم چشماش از نه که صداش از عصبانیتش

 چرا پس نشدیم دار بچه هنوز ما ، نداری پسری هنوز تو ، من بچه میشه تو پسر میگی؟ چی میفهمی چی؟ خودت -

 و زندگی با داری چرا میدی؟ عذاب رو خودت اینطور داری نیستن فکرش به هم مادرش و پدر حتی که کسی بخاطر

 !مهشید؟ میکنی طوری این آیندمون

 مسیح من از بیشتر خودش که میالدی!! زد؟ رو حرفها این میالد...  میشنوم میالد از رو حرفا این دارم نمیشد باور

 سعی مون عروسی از قبل تا که میالدی ، بشم بابات میخوام میگفت مسیح به آخر روزهای که میالدی داشت؟ دوست

 که ور ای بچه باید میگفت ، ندارم ای بچه میگفت من به حاال!! ... بابا؟ بگه بهش عمو جای به بده یاد مسیح به میکرد

 .... فقط...  فقط چون کنم فراموش رو کردم بزرگش خودم گذاشتم اسم براش خودم کردم بپیدا خودم

 ، ناختممیش من که نبود اونی میالد ، کنم باور نمیتونستم ، کنم تحمل تونستم نمی ، نداخت می چنگ گلوم به بغض

 بچه یه حقوق و حق برای خودش برعکس که فرزادی فرزاد؟ از میترسید؟ چی از ، میشناخت میالد که نبودم اونی من

 میزد؟ بال بال نخواستنش مادرش و پدر حتی که پرورشگاهی یتیم

 دمیال رو ام گریه خواستم نمی...  دوییدم حمام سمت به و گرفتم بود کرده تنگ رو نفسم راه که گلوم روی رو دستم

 ببینه هم خدا رو اشکم نمیخواستم ، ببینه

 شد گم آب های قطره صدای بین هقم هق کردم باز آخر تا رو شیر و دوش زیر پریدم

 "میالد"

 ، بود حمام آب شرشر از تر رنگ پر اش گریه صدای هنوزم دادم تکیه حمام در به رو سرم و زدم چنگ رو موهام کالفه

 و ودمب عصبی ام خونه به عنوان هر به حاال غریبه مرد یه آمد و رفت بخاطر که درسته بودم پشیمون گفتم که چیزی از
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 میدونستم که من میذاشتم ضعفش نقطه رو دست نباید میزدم رو حرف این نباید اما باشم ناراحت که داشتم حق

 پوش سیاه و عذادار روز چهل از بعد هنوزم میدیدم که من ، میاوردم رو اسمش نباید حساسه مسیح به نسبت چقدر

 زادفر آمد و رفت بابت که منی ، میکردم تاکید مسیح با اش رابطه روی نباید میدونه مادرش رو خودش که پسریه غم

 بود تفرص بهترین امروز میدادم تغییر مهید نفع به رو بحث و میکشیدم وسط رو مسیح پای نباید بودم ناراحت عوضی

 و بود رفته و بود اومده مهشید کردن آروم و کمک عنوان به هرچی بود بس ببرم زندگیم و خونه ا رو مرده اون پای که

 چیز همه که بود وقتش امروز بود درآورده رو فکرا روشن ادای چی هر بود بس ، بود داده دق رو من اومدنش و رفتن با

 .... اما کنم تموم خودم نفع به رو

 از هبش باز بودم منتظر و بودم داده تکیه بهش بود وقت خیلی که دری بودن قفل و اش گریه هق هق شنیدن از کالفه

 یالخ باور خوش چه ، نیفته مون نفره یه مشترک تخت به نگاهم کردم سعی رفتم مشترکمون اتاق به و شدم بلند جا

 کاناپه نام به ای اضافه وسیله اختراع از غافل نمیفته مون بین ای فاصله وقت هیچ نفره یه تخت یه داشتن با میکردم

 خودمون خونه به باالخره ماتم و عذا روز شبانه ده از بعد که شبی ، نیاد یادم رو کذایی شب اون کردم سعی اینبار

 نمیدونم ؟!!زد پسم...  اما کنم بغلش خواستم ، شده تموم چیز همه میکردم فکر که بودم خیال خوش چه ، برگشتیم

 رابطه یه آمادگی فقط اینکه یا زده پس رو من نمیدونم خوابیدنش کاناپه روی ماه یک از بعد هنوزم نمیدونم هنوزم

 نداره رو دوباره

 ههم این بیام بیرون شوم افکار اون از لباس دست یه انتخاب با تا کردم باز رو درش و رفتم لباسهاش کمد سمت به

 باشم من نفرشون یه بار یه بذار میدن فریب رو خودشون روز هر مردم

 تخابان بپوشتش من برای نکرد فرصت وقت هیچ و بود گرفته کیش از که ای نخورده دست و رنگارنگ های لباس سیل

 کرد سخت برام رو

 ازهت ، بودیم داماد و عروس تازه ما نباشه هرچی حال هر به باشه غمگین بازم نمیخواستم بپوشه سیاه نمیخواست دلم

 فکر ، اون از بعد از نه فهمیدم چیزی عروسیم از نه ، شد ظاهر ناخوداگاه لبم گوشه پوزخند... من پوش سیاه عروس

 ... بعدش و بشه نوشته خوشی ماه یه همون فقط ما زندگی توی بود مقدر کنم

 غم و طرف یه کوچولوم رقیب مرگ غصه نداشتم خوشی روز هیچ ماه یه اون از بعد کنم فکر بعدش به خواستم نمی

  دادنش دست از بابت نگرانی ، نگرانی بیشتر نه که غم ، طرف یه مهشید روزه هر شدن آب

 رو و بر خوش و جوون دکتر یه ، بود سرتر من از فاخته فرزاد دکتر میکردیم نگاه لحاظ هر از بزنم گول رو خودم نمیشد

 بود شرکتش زبون بی کارمند از بهتر مهشید برای صحبت خوش و

 فوری تارا اسم دیدن با و رفتم گوشیش سمت به داد نجات وحشتناک افکار اون از رو من مهشید تلفن زنگ صدای

 دادم جواب

 الو...  مهشید الو -
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 من که بفهمه تا زدم گوشی دهانه به ای ضربه بود معلوم هم خط پشت از حتی این و بود مضطرب و نگران صداش

 گفت فوری نمونه جواب منتظر و خطم پشت

 تویی؟ میالد -

 :گفتم فوری منم آره یعنی که زدم گوشی به ضربه یه دوباره

 بگم؟ چی مهشید به باید نمیدونستم واقعا چون دادی جواب تو که شکر رو خدا وای -

 دادن توضیح به کرد شروع تارا خود چون نبود هم نیازی ، نتونستم اما شده چی بپرسم میخواست دلم خیلی

 ردک رو خودش کار باالخره اصفهان کارخونه حسابدار ، اومد سرمون به میترسیدیم که چیزی از میالد شدیم بدبخت -

 ایآق خود پسر کمک به کارخونه حسابدار رو فرستادیم جدید تولید خط برای ماه دو یکی این توی که ای بودجه تمام

 کشیدن باال فروتن

 و کارخونه اون به حواسم همیشه همین برای میدونستم اول از میشه اینجور میدونستم ، کرد هنگ مغزم لحظه یه

 فلتغ از شدیم غافل کارخونه از مون همه که وقتی دقیقا بود انصافی بی دیگه یکی این اما بود حسابدارش و صاحبش

 بودن کرده سواستفاده ما

 خوشی حال هم االنش همین مهشید اما بگم مهشید به خواستم نمیرسه ذهنم به هیچی من...  میالد؟ کنیم چکار -

 زنگ اشکیب شرکت نیست این فقط تازه بدم بهش هم پدرش میراثی شرکت ورشکستگی خبر اینکه حال به وای نداره

 دیرکرد و جریمه با رو اجناسش کل ماه همین اخر تا اگر گفت نمیگیره تحویل رو اجناسش ماهه دو االن گفت زد

 اجرا میذارن هم رو مهشید قرارداد فسخ چک و میکنن شکایت میرن ندیم تحویل بهشون

 هم ملیونی از شکیبا شرکت قرارداد فسخ چک مبلغ میدونستم ، بالمحل چک و مهشید...  شدم تر هنگ بودم منگ

 حسابهای دفترچه هم اخیر ماه دو این تمام در بودمش فرستاده خودم و بودم کرده امضا رو پشتش خودم گذشته

 باز بذاریم هم روی هم رو ها دفترچه کل مبلغ میدونستم خوب و بود من دست ای دیگه چیز هر و کارخونه و مهشید

 وشیگ کنم تصور زندان اسم کنار رو مهشید حتی نمیخواستم نه نه...  یعنی این و نمیشه مهشید فسخ چک اندازه به

 :نوشتم تارا برای خودم گوشی با سریع و کردم قطع رو

 نیستم که مدت این کن لطف فقط میکنم درست رو چیز همه اصفهان میرم امشب خودم ، نزن حرفی مهشید به -

 نذار تنها رو مهشید

 :داد جواب من از تر سریع

 تونیب امیدوارم فقط حله مشکالت همه گرفتی مهشید از پیش ماه که هم االختیاری تام نامه وکالت با خوبیه فکر آره -

 دتم یه برای کنم تعطیل رو شرکت شرایط این تو حال هر به پیشش میام خودم نباش هم مهشید نگران بکنی کاری

  باشه بهتر خیلی کنم فکر
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 بگیر من برای بلیط یه امشب برای کن لطف فقط خوبیه فکر -

 باشی موفق امیدوارم چشم -

 اعتماد حسابدارش و فروتن پسره این به هم اول از...  نداشتم موفقیت به امیدی خودم چون ندادم جوابی دیگه

 نداشتم

 "مهشید"

 انقدر بود توجه بی من به و میداد ادامه هاش ناخون کشیدن سوهان به همچنان نداشت فایده ماندم اش خیره هرچقد

 :گفتم طلبکارانه و اومدم زبون به تصمیمم برعکس و اومدم ستوه به آخرش که

 !!خب؟ -

 :داد رو جوابم خونسرد و رفت بعدی ناخون سراغ کنه نگاهم حتی اینکه بدون

 چی؟ خب -

 بگی؟ نمیخوای -

 چیو؟ -

 دیگه جور سوالم پس! میپرسی من از چرا توه شوهر نمیگفت کجاست؟ میالد اینکه میگفتم؟ باید چی حاال چیو؟

 :پرسیدم

 اینجا؟ بیای گرفتی تصمیم یهو شد چی -

 بود مشکوک هرچیزی از بیشتر نمیکرد نگاه من به اینکه

 بزنم سر ام دخترخاله به ندارم حق -

 بمونی من پیش هم شب نمیکردی هوس تو معموال آخه ولی عزیزم نگفتم اینو من -

 کردم بد نمونی تنها تو نمیاد شب میالد که حاال گفتم خب -

 با داشت ربط هم به کامال تارا تر یهویی اومدن و میالد یهویی نبودن بود درست حدسم پس ، هدف به زد درست

 :پرسیدم جانب به حق و نیشخند

 نمیاد؟ خونه شب میالد گفته کی -

 بود خونسرد همچنان کالمش اما داشت دستپاچگی رنگ نگاهش کرد نگام اینبار

 دیگه نمیاد البد نیومده ساعت این تا اینکه گفتم خب -
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 :پرسیدم مستقیم اینبار نداشت فایده دختر این به زدن دستی یه نخیر

 کجاست؟ میالد ببینم بگو زود تارا -

 موند جانب به حق و نیاورد کم

 میپرسی؟ من از توه شوهر -

 ینمبب بگو نشدم دیوونه اما شدم پرت حواس...  بزنید گولم راحت انقدر بتونید تا دو شما که نیستم بچه من تارا -

 چیه داستان

 نفهمیدم رو تارا کرده گره اخمهای دلیل

 نیست داستانی -

 کجاست؟ میالد پس -

 نمیدونم که گفتم -

 واییدع بخاطر میالد جدی جدی یعنی...  نداشت بهم ربی میالد نبودن و تارا اومدن واقعا یعنی نمیدونست؟ واقعا یعنی

 یهو ماا بدم پیام بهش تا شدم بلند نمیومد؟ دیگه نمیومد؟ چرا بود؟ کجا!! بود؟ کرده قهر.... بود؟ رفته کردیم هم با که

 ، دمنمیدا حق بهش دیگه بار این نبود اون با حق دیگه بار این کشیدم رو منتش هرچی بود بس دیگه ، شدم پشیمون

 حق....  بره کنه عذرخواهی من از اشتباهش بابت اینکه بدون نداشت حق ، بره نداشت حق کنه قهر نداشت حق اون

 نداشت

 خان میالد بگردیم تا بگرد ، نشستم جام سر

 "میالد"

 بگیرم آمد و رفت حال در چمدانهای گیت مسیر از رو نگاهم لحظه چند برای شد باعث گوشیم اس ام اس زنگ صدای

 داد پر لبم از لبخند مهشید بجای تارا اسم گذشته وقت چند این مثل بازم اما بشم خیره گوشیم صفحه به ذوق با و

 رسیدی؟ کجایی؟...  جان میالد سالم -

 فرودگاهم تو آره سالم -

 زمان هم و کردم پیدا رو کوچولوم دستی ساک باالخره کردم نگاه چمدونها مسیر به دوباره و دادم جواب سریع خیلی

 همه این و بدم بار قسمت تحویل کوچکی این به ساک کردن مجبورم اینکه برای رو اصفهان فرودگاه حراست اینکه با

 کردم باز بود رسیده براش دیگری پیام که رو گوشیم دادم قرار عنایت مورد بشم معطل اینجا

 بود؟ چی دادگاه رای باالخره؟ شد چی خیر به رسیدن -
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 مینه در فقط کنم کم سرمون از رو شرش و بفرستم شکیبا برای انبار تو اجناس تونستم دادن انبار مصادره به رای -

 براومد دستم از حد

 نداشتم همینم انتظار بود کلی خودش همونم...  شکر خدارو -

 .... مهشیدم حاال اما نداشت باور منو کسی مهشید بجز نداشت انتظار که معلومه زدم پوزخند

 ستگیورشک از رو پدرش شرکت و مهشید تا بودم رفته میرم کجا بگم اینکه بدون بود هفته دو ، نبودم که بود هفته دو

 به؟خو حالم بپرسه نداد اس بار یه حتی نمیام؟ چرا نیستم؟ چرا کجام؟ بپرسه نزد زنگ بار یه حتی اون اما بدم نجات

 !!ام زنده اصال

 باعث و کرد سکوت وجودم ته همون از باز مضخرف غرور یه نزدی؟ زنگ چرا تو خب...  زد فریاد دلم ته چیزی یه

 شد سکوتم

 کردم فکر چیز هیچ و چیز همه به و دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم و دادم راننده به رو خونه آدرس کاغذ

 دست و کالنتری اون به اختالف حل شورای این از دادگستری اون به دادگاه این از ، زدن دو سگ هفته دو این تمام به

 رو دستم شده تولید جنس انبار یه فقط بود گذاشته کارخونه اون توی مهشید که ای سرمایه و پول همه اون از آخر

 کنم تثاب تونستم و بود داشته نگه رو خریدشون رسید تارا ناباوری کمال در که جدید تولید خط های دستگاه و گرفت

 ماست برای که

 گهدی ماه شش تازه برداری کاله و خوری حق همه این از بعد یعنی بود بعد ماه شش برای افتادم بعدی دادگاه نوبت یاد

 هن یا برداریم کشیدن باال ما از که میلیاردهایی ازای در رو پسرش و فروتن مایمالک داریم اجازه آیا که میشد مشخص

 راحت خیال با و بکشن باال رو ما دارایی میخواستن اونا وقتی مگه آخه ، گرفت ام خنده خودمون سادگی همه این از ،

 بمونیم؟ ما حاال که موندن دادگاه حکم منتظر ماه شش بشن خارج کشور از قانونی هم خیلی و

 رسیدیم آقا -

 شاهد حتی که رو ای خونه بستم می جمع راحت چه! مون آپارتمان...  کردم نگاه مون آپارتمان به و کردم باز چشم

 نبود ما وار آدم و مشترک زندگی ساعت چهار و بیست

 اعماق از بدی حس باز کنم سوپرایز مهشید دادم ترجیح اما بزنم زنگ خواستم شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه

 شد نگران و زده هیجان بابتش چقدر که هم واقعا و کردی سوپرایزش رفتنت برای که همونجور...  زد پوزخند وجودم

 ور خستگیم ناقابل پله عدد شصت از رفتن باال و پله راه طبقه سه به کردن نگاه کردم باز رو در و درآوردم رو کلید

  نبود ای چاره اما میکرد تشدید

  منیاورد خودم روی به اما گرفت رو نفسم پله دونه تا شصت همین که بودم کرده عادت هتل آسانسور به مدت این اندر
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 هه این جواب در نیست خونه کسی یعنی این و بود تاریک خونه جای همه بود خاموش ها چراغ انداختم کلید باز و

 ردمک روشن رو چراغ و بردم دست و کشیدم آهی میکوبید تند دیدنش برای پیش لحظه چند تا که قلبم خیالی خوش

 ازمب...  گرفت جون لبم گوشه لبخند...  بود مونده مون خونه توی من مهشید ، بود خونه رفت باال قلبم ضربان دوباره

 مون خونه بود شده

 روی کاناپه جلوی میخوابید کاناپه روی هم من حضور بدون حتی یعنی....  کردم اخم باز ، بود رفته خواب کاناپه روی

 بود نرم پوستش هنوزم اما بود دراومده صورتش موهای کردم نوازش رو اش گونه انگشتم سر با و نشستم زمین

  پرید خواب از یهو بوسیدم رو اش گونه روی و شدم خم

 روزنه ذره یه همون انگار اما بود خاموش ها چراغ همه بودم کرده روشنش که راهرو چراغ بجز یعنی بود تاریک خونه

 بود کافی مهشید برای هم نور

 تویی؟ میالد -

 :گفتم حال این با اما نه یا میبینه هم بزنم حرفی اگه نمیدونستم زدم لبخند

 بود شده تنگ برات دلم...  منم گفتنت میالد قربون آره -

 تعجب انقدر رفت اتاق سمت به و زد کنار هم منو و شد بلند جا از غلیظ اخم همون با شد گره هم توی اخمهاش یهو

 چی؟ یعنی کارا این....  کنم اخم رفت یادم حتی که کردم

 دراومد جیغش زدم که رو چراغ شدم وارد و کردم بازش بست من روی رو در رفتم دنبالش و شدم بلند

 رو لعنتی اون کن خاموش -

 ماا نمیرسید ما اتاق تا راهرو توی المپ نور مسلما و بپرسم کارهاشو این دلیل میخواستم چون نکردم خاموش رو چراغ

 کنم اخم نکردم فراموش اینبار

 مهشید؟ تو چته -

 شد منفجر یهو

 بیا دیگه سال یه برو هنوز زوده چمه؟ من بپرسی بیای افتاده یادت هفته دو بعد چمه؟ من -

 یگهد میدم توضیح برات منم بودم کجا هفته دو این توی بپرس بیا...  بزن حرف موردش در بیا ناراحتی چیزی از اگر -

 خونه این توی نداشتیم قهر چیه؟ کارات این

 و دعوا و بحث بجز االن تا نامزدیمون دوران همون از میالد؟ داشتیم چی هان؟ داشتیم؟ چی خونه این توی واقعا؟ -

  هان؟ بوده چی خونه این توی بدبختی و بال و مصیبت بجز کشی منت و قهر
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 اول همون از اینکه نبودم هیچی براش اول همون از اینکه آورد روم به باالخره گفت باالخره ریخت فرو سرم روی دنیا

 کنم خوشبختش نتونستم...  کنم کاری براش نتونستم

 :داد رو جواب بدترین و نموند سکت ته اون از غرورم اینبار

 از دکتره اون میشه غارت و یار رفیق وقتی بمونم؟ ساکت داری انتظار میای و میری احمق مردک اون با همش وقتی -

 ... میای اون با میری اون با راضی خود

 :میزد جیغ فقط و بود بسته چشماشو و بود گذاشته گوشش روی رو دستش شد حرفم ادامه مانع جیغش صدای

 بسه بسه -

 نمیدید و بود بسته چشماش حال هر به نداشتم این جز ای چاره...  شدم ساکت کردم بس

 ماون و کرد باز چشماشو که بودم برنداشته رو قدم اولین هنوز اما کنم آرومش و جلو برم خواستم رفتم تند فهمیدم

 داد رو جواب بدترین

 .... اون با اصال میخندم اون با میگم اون با میام اون با میرم اون با آره...  کردم خوب -

  بزنه رو حرفش بقیه نمیخواست دلم فقط شد چی نفهمیدم خودمم

 شد چی که فهمیدم تازه اومد پایین که دستم

 "مهشید"

 دشخو انگار نبود خواب اما باشم دیده خواب که امید این به کردم نگاش ناباورانه شده بلند روم دستش نمیشد باورم

 قتیو و کرد نگاه بود شده سرازیر من بینی از که خونی به بعد و دستش به تعجب با باشه زده منو نمیشد باورش هم

 تمسم به باز چسبیدم دیوار سینه به کشون کشون و کشیدم کنار رو خودم من اما اومد جلو دلجویی برای شد باورش

 تا نهک چکار باید نمیفهمید اما بپذیرمش نمیخوام که فهمید نشه نزدیک من به تا کردم سپر رو دستام اینبار و اومد

 یروز یه نمیشد باورم میکردم نگاهش انزجار و ترس با منم و میکرد نگاهم مستصل و بود ایستاده جلوم ببخشمش

 :گفت دلم توی یکی یهو داشتم دوسش

 داری دوسش هنوزم -

 :گفتم دلم به دلم توی

 تو میزنه و میکنه اجرا و میکنه حکم مدرک بدون که رو کس میزنه خیانت تهمت بهت که رو کسی سرت تو خاک -

 داری؟ دوست رو گوشت

 :گفت و نشست جلوم
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 لمد بشنوم بزنی میخواستی که رو حرفی نمیخواست دلم فقط میکنم غلطی چه دارم نفهمیدم عزیزم میخوام معذرت -

 کردم چکار نفهمیدم دادم دست از اختیارمو لحظه یه کنه دار لکه رو عشقمون کسی نمیخواست

 کرده دار لکه تهمتاش با رو عشقمون همه از اول که کسی نمیومد یادش که بود دیوونه شک بدون...  بود دیوونه

  بوده خودش

 سریع و زدم پس رو دستش که بکشه جلو بوسیدن برای رو خودم خواست و گرفت رو دستام و آورد و جلو رو دستش

 :گفتم عصبانیت با و برگشتم برم بیرون اتاق از اینکه از قبل اما گرفتم فاصله ازش و شدم بلند جام از

 داشتم دوست تورو نمیشه باورم -

 و شیدک رو دستم کنم باز رو دستشویی در اینکه از قبل و اومد دنبالم بشورم رو ام بینی تا رفتم دستشویی سمت به

 :کنه معطوف زدن حرف برای رو نگاهم تا برگردوند خودش سمت به

 نداری؟ االن مگه داشتم دوست چی یعنی -

 :گفتم و کردم اشاره بود صورتم روی هنوز که خونی به

  باشم؟ داشته دوست انداخته روز این به رو من که رو کسی -

 :گفت و زد نیشخند

  میاد بدم خودم از هم خودم کردم من که کاری این با داری حق آره -

 توجه بی غرورم اما دارم دوسش هنوزم که کنم اعتراف و کنم بغلش خواستم لحظه یه که بود غمی چنان چشماش تو

 نشست در روی به رو جا همون هم اون و شدم داخل و کردم باز رو دستشویی در نداد اینکارو اجازه و برگشت قلبم به

 زود هک میشستم رو صورتم طوری عمد به و نبستم رو در بدم عذابش اینکه برای شد خیره من به و زد تکیه دیوار به و

 دلم و دیدم روشویی آیینه از رو کشیدنش زجر بکشه زجر بود خودش هدیه که صورتم روی خون دیدن با و نشه پاک

 بار اولین کنم چکار باید نمیدونستم زدم بیرون حموم از و شستم هم رو خونها بقیه سریع بود بسش دیگه شد خنک

  برگشتم اتاق به پس میگذشتم گناه این از راحتی این به نباید و میشد بلند من روی دستش که بود

 جمع به شروع نمایشی طور به و حرص با و کشیدم پایین کمد باالی از رو کوهنوردیم کوله اومد سرم پشت هم اون

 اب شد خارج که شوک از اما شد خیره عصبیم حرکات به تعجب با و شد شوکه حرکت این از اولش کردم وسایلم کردن

 :کشید دستم از رو کوله و اومد سمتم به وال و هول

 کردم عذرخواهی که من چیه بازیا بچه این دیوونه میکنی داری چکار -

 نیام کوتاه راحتی این به که بودم عصبی انقدر

 برم میخوام من بدش -
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 میمیرم تو بدون نمیدونی مگه...مهشید بری کجا -

 برم میخوام رو ام کوله من بده نمیشم خر دروغات این با دیگه من...کردی؟ بلند روم دست و میمیری من بدون -

 نرو خدا تورو فقط شه خنک دلت تا بزن منو هم تو بیا اصال کردم غلط...عزیزم خدا تورو -

 کردم مکث لحظه چند کنم بلند عشقم روی دست میومد دلم من مگه اما گرفت من نزدیک رو صورتش حرف این با و

 :گفتم خروجم با زمان هم و رفتم بیرون سمت به و

 میرم وسیله بدون نده باشه خب خیلی -

 : برداشت رو کلید و کرد قفل رو در رسوند خروجی در به رو خودش من از زودتر و اومد سرم پشت دو به

 نمیره جایی شوهرش اجازه بدون که زن ، منی زن تو...  بری نمیذارم -

 بره میتونه بخواد دلش جا هر زنش به دادن خبر بدون چی؟ شوهرش -

 ... بدم توضیح برات میتونم من -

 :پریدم حرفش بین

 منی هب زنتم که منی به...  میکنی شک من به شدی دل بد ، میالد شدی بدبین تو...  نمیخوام ، نمیخوام رو توضیحت -

 نهمیک شک بهم که کسی با میتونم چطور...  کنم ترک رو ات خونه ندادم اجازه خودم به حتی غیبتت هفته دو تو که

 ها؟ کنم زندگی میکنه بلند روم رو دستش میزنه تهمت بهم

 هتنبی خودم دیدم که رو صورتت روی خون خدا به...  نکنم تکرار خریت این دیگه میدم قول...  کردم غلط که گفتم -

 کنی تنبیهم هم تو نیست الزم شدم

 و دمکشی جیغی عصبانیت روی از برم که میگذاشت نه و بمونم میخواست دلم نه کنم چکار باید نمیدونستم دیگه

 نزمی روی جا همون و بشه کاسته عصبانیتم از تا کردم پرت دیوار به رو بود جاکفشی روی دستم کنار که گلدونی

 گرفت آغوش در رو سرم نشست کنارم بعد لحظه چند گریه زیر زدم بلند صدای با نهادم زانوم روی رو سرم و نشستم

 سعی کنه ریش رو دلش که ندارم اشکی دیگه دیدم وقتی و شد خشک اشکم چشمه تا کردم گریه توآغوشش انقدر

 بسوزونم رو دلش حرفام با کردم

 پس میشی زنده و میمیری تو برره دستم به خار نمیگفتی مگه داری دوسم نگفتی مگه!!!...میالد اومد دلت چطور -

 کنی بلند من رو دست اومد دلت چطور

 کنم توجه حرفاش به تا کشید بیرون آغوشش از رو سرم

  شکست و افتاد همراهش هم خودم دل نشست صورتت رو که دستم میکنم چکار دارم نفهمیدم مهشید کردم غلط -
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 ببخش منو تو کردم غلطی چه فهمیدم تازه شد خون دلم دیدم که رو بینیت خون

 :پرسید دومرتبه نداشت باریدن خیال که بودش گرفته اشکی از هاله که کردم نگاه چشاش به و نگفتم هیچی

 عزیزم؟ میبخشیم -

 :میداد پس رو من زدن کتک تاوان باید بسوزونم رو دلش تا زدم حرفی سوالش جواب بجای

 میترسم ازت دیگه...تونم نمی دیگه...میالد برم بذار -

 بین رو سرش و زد تکیه دیوار به تعادل حفظ برای و شد خم کمرش اونطور که سوزوند رو دلش واقعا حرفم انگار

 از زدن حرف برای که رو دستهاش باشن گرفته ازشون رو چیزشون همه که آدمهایی مثل درست گرفت دستهاش

 دیدم رو اش گونه روی اشک تازه برداشت صورتش جلوی

 کنم چکار من بری تو نه رو رفتن اجازه اما میدم بهت رو حق...عزیزم توه با حق که میدونم -

 گرفته رو دیدم جلوی اشکهاش انگار اما بخونم ازش رو حقیقت تا شدم خیره چشمش گوشه اشک و چشماش به کمی

 نبینم رو اشکهاش تا شدم بلند مقابلش از پس میداد عذابم زندگیم مرد گریه دیدن و بود

 میکردی من بدون هفته دو این توی که کاری همون -

 شدن روشن صدای که بخورم آب خشمم آتش کردن خاموش برای که رفتم آشپزخونه به ببینم رو جوابش تا نموندم

 بودم نشنیده حال به تا که شد پخش آهنگی اون از بعد و صوت ضبط

 نبود رفتنت موقع بدونی تا زدم اینو

 نبود راضی دلم گرچه باشه خدانگهدارت

 سادگی به من حرف از بگذری که نداری حق

 بگی باید میری هرجا بمونه یادت که زدم

 نمیکنه دل تو از که دلم اما زدم اینو

 منه انگشتای جای صورتت رو بمیرم وای

 بشکنه دستم الهی من عزیز نکن گریه

 منه مال هات خاطره بری هرجا بدون اما

 حصرتت توی میمونم من که بدون ولی برو

 صورتت تو خورد که دستی بشکنه الهی اره
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 نشست دل به رفتنتم برم هات گریه قربون

 نشست گل به قایقمون گلم شیم پیاده باید

 وضعیتم بدترین تو بشم فدات بدون اینو

 ناراحتم تو دست از بدونی تا زدم اینو

 برو بری میخوای اگه نکن عوض تصمیمتو

 تورو دارم دوست خیلی ولی زدم که درسته

 عزیز بودی برام خیلی برم قربونت الهی

 نریز دور هامو خاطره ولی برو من پیش از

 وننش میده گوش که آهنگی با رو احساساتش میمونه در کلمات بیان از وقتی بود گفته میالد که افتادم زمانی یاد

  میده

 "میالد

 شد گم آهنگ صدای بین در خوردن بهم صدای

 نتونستم...  کنم خوشختش نتونستم...  دارم نگه رو زندگیم نتونستم...  دارم نگهش نتونستم...  رفت باالخره

 ..... نتونستم...  کنم زندگی خوشبخت

 اما میکردی من بدون هفته دو این تو که کاری همون گفت خودش...  میکردم؟ چکار اون بدون...میشد؟ چی حاال

 بازمانده تنها که هایی فیلم به میشدم که دلتنگش...  بود کنارم عکسش...  نبودم اون بدون هفته دو این تو نمیدونست

 خوشدل رو خودم گرمش استقبال و برگشتن پر دست با امید به میشدم که بیقرارش...  میکردم نگاه بود عسلمون ماه

 !گرمی استقبال چه هه...  میکردم

 احمق دکتره اون گفت اینکه یا نداره؟ دوستم گفت که امید این به بمونم؟؟ امید چه به میشم بیقرارش چی؟وقتی حاال

 میده ترجیح من به رو

 کردم رفک عزیز به و خوردم رو بغضم نمیکنه گریه مرد میگفت همیشه که افتادم عزیز یاد اما کنم گریه میخواست دلم

 و اباب اون از تر قبل بود رفته که عزیز...  مهشید؟ بجز کی...  بود؟ مونده برام کی دنیا این تو...  داشتم؟ رو کی من... 

...  میکنه محرومش ارث از من سراغ بیاد باز اگه بود کرده تهدید عمو که هم رو اون ؟ پیام...  بودن کرده ترکم میعاد

 کی...  نبوده میالدی اول از که انگار بودن کنده دل من از بودم بریده دل دنیا از من که موقع همون که هم اونا دوستام؟

 بود؟ مونده
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 ات باشه فقط نفهمه هم حرفم حتی اصال...  بفهمه رو حرفم که دارم کیو دارم؟ کیو دیگه رفت که هم مهشید...  مهشید؟

 نباشم تنها اقدر

 ودمب تنها باز و مخاطب نفر دو و پنجاه داشتم ادلیست نفر دو و پنجاه کردم باز مخاطبهاش لیست و برداشتم گوشی

 م؟کن حساب میتونستم کدوم رو اصال...  کنم درددل میتونستم کدوم با... کنم؟ تکیه میتونستم کدومشون به...

 که حال هر به ، قدیم دوران های همکالسی از یکی شایدم ، مشتریا از یکی شاید نمیدونم بود؟ کی...  مشتاقی احمد

 نمیومد یادم

 اول روزای همون میسوزوندیم هم با دوتایی بود آتیشی هر غار و یار رفیق بود دانشگاهم دوران دوست...  امیرعلی

 و عصبی دوست یه کی داشت حق...  رفت و کنه تحملم نتونستم دیگه خیلیای مثل اونم اما سراغم اومد تصادفم

 نداشت؟ کاری هیچ عرضه دیگه که میخواست زبون بی و افسرده

 بود دمن گله رفتنشون خداحافظی بی از عزیز که یادمه کانادا؟ رفت که بود پیش سال چند... عزیز دخترخاله...  آناهیتا

 بود کی نمیومد یادم اما

 یشیررین جعبه یه کردیم نامزد مهشید و من فهمید وقتی یادمه بود خانم همکارای از یکی یادمه خوب اینو...  برنازاده

 شنیدم خودم گوشای با هم بعد ربع یه داشت مصائده و دعا التماس اما رسید خدمت تبریک عرض برای مثال و خرید

 صحبت کرده قبول همسری به کروالل مرد یه که مهشید احتمالی ایراد و عیب درمورد دیگه همکارای به داشت که

 رسید دستش به موعد از دیرتر هم خودش حقوق هیچ که مصائده بدبخت که شدم عصبی انقدر لحظه اون میکرد

 نم عشق اسم روی نداشت رو هستن کی بیاد یادم اینکه ارزش حتی نظرم به کردم رد همینجوری رو دیگه اسم چندتا

 کردم صبر

 وت که رو منی رفت و کرد ولم مون زندگی مشکل اولین با اما بود غمم و شادی شریک که کسی بود مهشید من عشق

  رفتم پاش پابه مشکالتش تمام

 ونا از جلوتر محکم گاه تکیه یه مثل شد رو به رو مشکل با شرکتش وقتی بودم کنارش میخورد رو مسیح غم وقتی

 رفت و آورد کم من بد واکنش و عصبانیت اولین مقابل در اون وقت اون و کردم حل رو مسائل و رفتم

 ایچیز به نکنم فکر موضوع این به کردم سعی بیاد یادم نمیخواست دلم....  نمیومد یادم نره؟ کردم التماسش چقدر

 هک دلتنگ روزا اون مثل میخواد دلم میخواد آغوشش دلم ، شده تنگ براش دلم چقدر....  اینکه مثال کنم فکر بهتر

 ... و بکشم بو موهاشو و کنم بغلش میشم

 نیست و باشه باید که کسی دلتنگ...  میشم دلتنگش بیشتر اینجوری کنم فکر چیزا این به نباید نه نه نه

 است احسانه بعدی اسم میکنم نگاه گوشیم به دوباره کنم سرگرم خودم باید
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 رو بیوه یه...  بگیرمش برم میکرد اصرار عزیز که همون احسان خواهر خانم عصمت دختر آهان...  کیه؟ احسانه خب

 زن نبهتری دادن زن ، لبم رو نشست ناخوداگاه پوزخند یه...  نمیده زن بهم دیگه کس و ناقصم اینکه برای فقط بگیرم

 بار یه حتی دیگه بود شده همسرم مهشید که روزی از...  گرفتن ازم جاش به رو اقبال و شانس اما دادن بهم هم رو دنیا

 کنه فرار نزد زنگ ادب بی و تخس های بچه این مثل هیچی که در...  نزد رو ام خونه در شانس هم

 سهمی دیگه شد تموم دیگه گفتن و دستم دادن و کردن جمع مهشید با ام عقدنامه توی زندگیم شانس کل انگار

 میزنه آدم خونه در بار یه فقط شانس میگن که راسته واقعا پس...  نداری

 خب...  شم متمرکز احسانه اسم روی دوباره کردم سعی....  میکنم؟ فکر مهشید به دارم انقدر چرا شده چم امشب من

 یادم آهان شده؟ ذخیره من گوشی توی چرا یکی این نکردم سیو وقت هیچ رفیقام خواهر شماره من یادمه که اونجا تا

 چقدر دیدمش مهشید اتاق در پشت منشی عنوان به وقتی که روزی یادمه خوب ، مهشیده منشی احسانه...  اومد

 بود هم ننگ هیچ نبود که رسم... کنه کار زن نبود رسم احسان خانواده تو آخه کردم تعجب

 گفت وجودم ته از صدایی یه...  کنم؟ سیو گوشیم توی کوچیک اسم به رو زنم منشی شماره من داره دلیلی چه اما

 درانق زنت منشی شماره با تو داره دلیلی چه وگرنه بیاره درت تنهایی از خانم این امشب مقدره شاید....الهی تقدیر -

 کنی؟ برخورد صمیمی

 اسم خیانت اسم یادآوری با اما بزنم پس ذهنم از رو کنم خیانت مهشید به میشد باعث هرچیزی و صدا اون خواستم

 لغزید احسانه شماره روی دستم چرا نمیدونم و شد تداعی برام فرزاد

 "مهشید"

 میزد قدم اعصابم روی حرفاش با هم مامان بودم ناراحت کم خودم

 بابا...  نمیشی خوشبخت باهاش نیست زندگی مرد پسره این گفتم چقدر.... اینجور نساز اینجور نکن گفتم بهت چقدر -

 بیامرزت خدا بابای...  آخه داره ای فایده چه بگه زنش گوش تو خالی و خشک دارم دوستت یه نتونه که مردی آخه

 ناو داشتیم دعوا هم با جنگی خروس مثل صبح تا شب باز میزد عاشقانه حرف من گوش تو میرفت راست میرفت چپ

 ... معلومه خب گذاشته دلت به رو شنیدن دارم دوستت یه آرزوی حتی که پسره این وقت

 سیراب محبت از اما بود دلم به دارم دوست یه شنیدن حسرت میگفت راست مامان ، نمیشنیدم مامان حرفای بقیه

 میکردم حس تنم روی رو نوازشش دست همیشه اما نمیشنیدم گوشم تو عاشقانه جمله صبح تا شب ، بودم

 یه برای فقط نه....  سیلی یه برای اومدم؟ و کردم ول رو ام خونه و شوهرم چرا...  هیچی داشتم؟ کم زندگیم تو چی

 قد شاید یا بود شده صلب ازم اعتمادش اینکه بخاطر هم شاید بود سیلی اون تکرار از جلوگیری برای ، نبود سیلی

 میکردم خالی میالد سر رو بودنم تنها هفته دو دلی

 هست؟ من با حواست اصال -
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 حرفاش تمام چون شاید نداشتم هم حرفهاش به دادن گوش حوصله اما نبود اون با حواسم نه....  کردم نگاه مامان به

 بود شوهرم برعلیه

 دعوامون هم با میالد منو گفته کی اصال...  خودم خونه برمیگردم نکنی تمومش االن همین اگرم نیست حواسم نه -

 بده؟ این...  بزنم شما به سر یه اومدم فقط من...  شده؟

 دبلن مامان دست از فرار برای دراومد صدا به در زنگ خودتی بگه بهم و بیاد زبونش به مامان نگاه حرف اینکه از قبل

 کرد دستی پیش مامان که کنم باز درو که شدم

 میکنه باز خودش خانم زهرا بشین -

 نبود فراری راه نخیر نشستم جام سر دوباره

 خودت از بهتر حتی تورو کردم بزرگت ولی نزاییدمت چون فقط نیستم مادرت من خودت گفته به که درسته -

...  باشی هزد سر من به که اینجا بیای تنهایی نمیشی بلند شوهرت خونه از شبی نصفه باشه نشده چیزی تا ، میشناسم

 دیگه اینجا اومدی کردی قهر شده حرفتون حتما

 مهشید؟ کردی قهر خونه از واقعا -

 زا باید یکی این کی حاال...  کردم نگاه بود شنیده رو مامان حرف آخر فقط که رسیده راه از تازه تارای به و برگشتم

 میکشید؟ بررق

 ها فضولی بعد کنی سالم اول نیست بد -

 کرد روبوسی به شروع و نشست من کنار مبل روی

  برگشت سفر از که هم آقاتون روشن چشمت...  عزیزم خاله دختر سالم -

 میالد میدونه کجا از گفت؟ چی االن این ببینم وایسا....  نبود هفته دو میالد که بودم نگفته مامان به زد گند اوه

 برگشته؟

 میدونی؟ کجا از تو -

 چیو؟ -

 برگشته میالد که -

 پرید حرفم بین مامان

 بود؟ رفته جایی میالد مگه -

 زدم گند بیشتر که خودم خدا وای
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 گفت بهم خودش خب -

 کردم نگاه تارا به تعجب با و برگشتم

 کی؟ داد؟ رو برگشتنش خبر تو به میالد خود -

 بود فرودگاه تو که موقع همون -

 پرید حرفمون بین مامان باز

 بوده؟ برده تشریف کجا شازده بگه منم به یکی میشه -

 کشوندمش ای دیگه اتاق به خودم دبال و گرفتم رو تارا دست یکباره اطالعات هجوم و حرف همه این بین از مستصل

 کند دستم خبرته چه -

 داده؟ رو برگشتش و رفت خبر تو به چطور وقت اون برمیگرده کی داد خبر بهم نه میره کجا گفت من به نه میالد -

 کرد نگاهم گیج تارا

 نکرده؟ تعریف واست مگه -

 چیو؟ -

 بوده؟ کجا اینکه -

 میدونست دلیل اون تارا حاال و نذاشتم من و بده توضیح میخواست اینکه افتاد میالد حرف به یادم

 بوده؟ کجا مگه -

 :داد جواب مردد و انداخت پایین رو سرش تارا

 ... که نمیخواسته البد نگفته بهت وقتی خب -

 افتادم حرفش بین

 رفتنت طفره همین سر... ندادی جواب و رفتی طفره کجاست میالد پرسیدم ازت روز هر تموم هفته دو تارا ببین -

 ول راه خسته اونو و انداختم راه دعوا نرسیده برسه راه از بدبخت اون نذاشتم حتی که بودم عصبی و ناراحت انقدر

  مامانمینا خونه اومدم قهر برای و کردم

 :داد جواب حرصی تارا

 جوابش؟ بود این بده نجات ورشکتگی از تورو کند جون تو واسه همه این بدبخت اون برسرت خاک -
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 امکان این ورشکستگی؟ منو چی؟ یعنی این ورشکستگی؟.... نشست زمین روی و خوردم سر دیوار کنار از شدم شل

 نداره

 میشدم ورشکست نباید من...  بود ورشکستگی جمله روی توجهم تمام اما میشنیدم کنارم از تارا داد و جیغ صدای

 نباید...  میکردم خیانت امانتشون تو نباید بود اش خانواده و مامان امانت داشتم هرچی

 بیا خاله...  ببینم پاشو پاشو مهشید؟ شدی چی سرم بر خاک وای -

 :کوبید اش گونه روی من دیدن با و رسوند رو خودش سریع هم مامان

 تارا؟ گفتی بهش چی... بودی خوب که االن تا دختر؟ تو شدی چی سرم به خاک -

 کرد درست چیزو همه میالد که نشده چیزی ورشکستگی مرز تا گفتم فقط من جون مهشید بابا...  خدا به هیچی -

 راهه به رو چیز همه االن

 :پرید هم مامان روی از رنگ

 شده؟ سرم بر خاکی چه ببینم بزن حرف درست چی؟ یعنی ورشکستگی -

 :شد بیشتر تارا اضطراب

 کرد درست چیزو همه میالد که نیست چیزی...  دستم رو نیفتی هم شما باش آروم خدا تورو خاله وای -

 :زد داد مامان اینبار

 شده؟ چی بینم بگو بیاری رو نحس پسره این اسم انقدر اینکه جای -

 بود گردش در مامان منو پریده رنگ صورت بین نگرانش نگاه که حالی در اونم اومد حرف به تارا باالخره

 جیب به رو سهام سود عالوه به مدت این بودجه کل و کرد سواستفاده ما پرتی حواس ماه دو از کارخونه رئیس پسر -

 کرد فرار و زده

 اومد سرم میترسوند ازش منو همیشه میالد که چیزی از اومد سرم به باالخره پس...  کشید تیر قلبم کردم احساس

 :داد توضیح تر سریع دید منو حال که تارا

 خود و بیفته آسیاب از آبا اینکه از قبل و اصفهان رسوند رو خودش سریع اونم میالد زدم زنگ رسید خبر بهم تا -

 گاهداد نوبت و کرد مصادره اموالش هم دادگاه کرد شکایت ازش کنه دستگیرش تونست ببنده فلنگ هم داره کارخونه

 طرف شرکتهای به هامون بدهی بتونیم ما تا کردن آزاد انبار توی اجناس هم مدت این تو زدن دیگه ماه شش برای هم

  بدیم قرارداد

 داد ادامه تارا و کشید راحتی نفس مامان

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربران busy و نینا|  نیست عشق اسمش این رمان سایت نگاه دانلود
 

258 

 جریمه انعنو به رو بوده فروتن پسر نام به که رو کارخونه دنگ سه بتونه داده اطمینان بهش که گرفته وکیل یه میالد -

 کرد مرتب چیز همه میالد یعنی...  خدا به مرتبه چیز همه...  بگیره برامون

 ازش اینطوری من و بود من خانواده امانت نجات دنبال اون دوهفته این تمام پس...  میزد زنگ گوشم توی میالد اسم

 شدم شرمنده خودم از واقعا کردم؟ تشکر

 :گرفت رو دستم مامان که برسونم شوهرم به رو خودم تا شدم بلند زار حال همون با

 میری داری کجا حالت این با -

 خودم خونه برگردم میخوام...  خوبم -

 :کرد ترش رو مامان

 گهم...  میبینیش فردا کن صبر... بمونه تنها شب یه بذاری اگه نمیدزده ازت رو شوهرت کسی نترس شبی؟ نصفه -

 چیه برگشتنت شب وقت این سربزنی؟دیگه من به اومده امشب نگفتی

 میداده ترجیح مامان که بود معلوم قشنگ و بخونم چشماش از دلش حرف بخوام که انگار شدم خیره مامان به

 باشه داده نجاتش اش عرضه بی و زبون بی داماد کنه قبول اینکه تا بشه ورشکست

 بدم دستش بهونه هم باز مامان گذاشتن تنها با نمیخواستم و بود دیروقت بود مامان با حق نبود ای چاره

 "میالد"

 یچ دیگه تو بگه بهم نداشت جرات کسی که بود این بودن شرکت رئیس همسر خوبی...  کردم اخراج شرکت حسابدار

 میرفتن کولشون رو میذاشتن دمشون اخراج حکم دریافت محض به ، وسط این میگی

 چشمش جلوی اینکه جز دارم؟ ش نگه بخوام که بود کرده شرکت این برای کار چه...  کردم اخراجش که بود حقش

 تارا و مهشید...  کنن؟ کار باید سرشون باال معاون و رئیس وقتی فقط کارمندا مگه بود؟ نفهمیده و بودن کرده اختالس

 االب رو شرکت دارایی دارن گوشش بیخ نفهمید حتی که بود چی گرفتار ابله دختره این بودن دیگه کارای گرفتار

 کردم اخراجش کردم خوب کرد اخراج باید رو عرضه بی حسابدار میکشن؟

 حسابدار دوباره باید...  نمیخورد من مهشید درد به بودن شده پلمپ کارخونه یه مواد مهندس دیگه...  دارم کار کلی

 نداشت اختالس جرات حضورش در کس هیچ که حسابداری همون میشدم

 آوردبر باید بعدش تازه میشد الزم بعد ماه شش دادگاه برای...  میکردم زیان و ضرر برآورد باید اول...  داشتم کار کلی

 آیا ونیمبم دادگاه رای منتظر باید اینکه یا داریم پول اونقدرا جدید کارخونه یه با قرارداد برای ببینم باید ، کنم هزینه

 نه یا بدن بهمون رو کارخونه دانگ سه

 میرسم کارا این همه به کی خدایا وای...  دارم کار کلی
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 میالد آقا -

 نبود مهشید صدای این مطمئنا بشناسم رو عشوه از پر صدای این صاحب تا کردم بلند سر

 شدم نگرانتون خیلی دیشب خوبه؟ حالتون -

 بذارم؟ دلم کجای اینو حاال ، دیشب بزرگ خریت همون...  بود احسانه

 ردممیک کاری هر نداشتید خوبی حال بود معلوم اما کنم آرومتون کردم سعی کنم کمکتون تونستم چقدر نمیدونم -

 بود بدی شب ما دو هر برای دیشب...  میکردید نگرانم بیشتر نمیشدید آروم

 کردن کار اجازه حتی روز یه که احسان خواهر اینکه تعجب زور از نه ، زن این وقاحت همه این از نه...  موند باز دهانم

 حضور شوک از موند باز دهانم میزنه حرف رئیسش همسر و برادر دوست با حیا و شرم بی انقدر چطور حاال نداشت هم

 کرد ازش رو ها برداشت بدترین میشد که زد حرف جوری احسانه که موقعی درست ، مهشید موقع بی

 شیدمه بود تر واقعی هم واقعی از اما نباشه واقعی کابوس این مبادا باشم دیده اشتباه مبادا کردم بسته و باز چشمهام

 وقت شدم بلند جام از ناراحتش و مایوس نگاه و خورده گره دستهای همون با بود ایستاده احسانه سر پشت درست

 ور برسه همه به بوش تا میزد همش بدتر خانم این امروز و بودم زده دیشب که گندی میدادم توضیح باید نبود تعلل

 رفت اتاقش سمت به باالفاصله مهشید شد دیر اما میکردم جمع باید

 لهبالفاص و شدم اتاق وارد و کردم باز کوبید روم توی که رو دری رفتم دنبالش به و شدم رد کنارش از احاسنه بیخیال

 شد فشرده قلبم

 من ااشک این باعث اینبار اینکه داشت فرق یک بار این اما اخیر وقت چند این تمام مثل میکرد گریه داشت من مهشید

 بودم

 زد پوزخند دید که رو من کرد نگاه بهم و کرد بلند رو سرش در صدای با

 نگذشته بد بهت هم اونقدرا دیشب انگار اما کنم عذرخواهی ازت دیشب بابت میخواستم -

 میکردم درستش باید میدید رو حرفام و بود من به نگاهش تا میکردم درستش باید

 .... عزیزم فهمیدی اشتباه خدا به -

 :زد فریاد و پرید حرفم بین

 باشم گرفته هم گوش اختالل نشنیدم آدمیزاد صدای بس از میکنی فکر نکنه...  شنیدم خودم گوشهای با چیو؟ -

 آورد روم به رو نقصانم...  آورد اما نیاره روم به بود داده قول....  برخورد بهم

 بودی کی پیش...  بودی کجا دیشب شنیدم خودم گوشهای با -
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 داد ادامه و زد پوزخند

 نمیده مزه بهت خیانت هنوز اینکه حداقل خوبه....  نداده آرامش بهت هم زیاد انگار که آغوشی توی -

 عوض در و دعوا نه بودم اومده عذرخواهی برای رفت یادم که انقدر بود دندونم زیر هنوز پیشش ثانیه چند تحقیر مزه

 :گفتم سنگدالنه و بستم چشمهامو خودش مثل توضیح

 برنمیداری سرش از دست حاال که کرد مزه بهت خیانت بار چندمین از بعد چی؟ تو به -

 وقتی و شد خیره بهم باز دهان با لحظه چن باشم زده خودم رو حرف این که نمیشد باورش من مثل هم مهشید انگار

 دمنمیدا خالی جا اگر که جوری کرد پرت من سمت به رو کارش میز روی سیم بی تلفن و کشید جیغی شد متوجه تازه

 بودم خوابیده ام خانواده کنار قبرستون سینه توی االن مطمئنا

 برو... بیرون برو...  خائنن خودت مثل همه میکنی فکر آشغالی یه تو...  ببینمت نمیخوام برو.... من دفتر از بیرون برو -

 میخوره بهم ازت حالم...  گمشو

 ایدب چرا نداشتم تحقیر و توهین تحمل دیگه نداشتم موندن اونجا توان دیگه...  زدم بیرون اتاقش از دادش و جیغ بین

 میخوره بهم من دیدن از حالش میگفت هم بود مونده برام دنیا این تو که کسی تنها که وقتی میموندم

 رو همکارها جمعیت میکرد سعی تارا بودن شده جمع همه دفتر بیرون کوبیدم سرم پشت درو و زدم بیرون دفتر از

 میکرد نگاه من به و بود ایستاده لرز و ترس با احسانه و کنه پراکنده

 حرفهای بخاطر همش شدم تحقیر اتاق اون توی که هرچی...  چسبوندمش دیوار سینه به و بردم یورش سمتش به

 اونم که فرستادم دیوونه زن این به خالی و خشک مسیج یک فقط و کردم حماقت دیشب من...  بود زن این احمقانه

 شب یه من زن ذهن توی مسیج همون از اون وقت اون و مسیج یک فقط...  ندادم جواب دیگه و کردم اشتباه فهمیدم

 بود ساخته آغوش یه و تخت یه و اتاق یه و

 به ناخوداگاه که هم سیلی یه همون نبود زن روی کردن بلند دست من مرام تو اما بزنمش میخورد تا میخواست دلم

 بود دلم به داغش هنوز بودم زده مهشید

 میومد هنوز مهشید فریاد و گریه صدای....  رفتم و کردم ولش دیوار کنج همون و شدم بیخیال همین برای

 ینمشبب نمیخوام گمشو بره بگو بهش تارا میگفت که حرفاش از اینو رفته اتاق به کردنش آروم برای تارا میدونستم

 فهمیدم

 زدم بیرون شرکت از پس نمیموندم نمیخواستن منو که جایی...  شم گم تا رفتم منم و

 همیشه میکردم فکر که کسی زنم من مهشید بود گوشم توی مهشید داد و جیغ صدای هنوزم اما زدم بیرون شرکت از

 بود آورده روم به رو بودنم الل خودش حاال میکنه دفاع ازم دیگران مقابل در
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 دختر چندتا ریز های خنده صدای کرد خوش جا خیابون وسط و رفت زدم ای ضربه حرص با پام جلوی پپسی قوطی به

 بوقیا ترم این از ، دانشجو هم شاید...  بودن ای مدرس بچه نظر به کردم نگاهشون و کردم بلند سر کرد جلب توجهم

 دیدن خودشون متوجه که رو من نگاه میدادن نشون هم به منو و بودن ایستاده هم دور بودن بچه که حال هر به.... 

  شدن دلبری مشغول نحوی به کدوم هر ایستادن صاف

 سواستفاده کم اتفاقا این از نمیدیدم کم ها صحنه این از پیش سال هفت نشست لبم روی پوزخندی ناخوداگاه

 اللم؟ من میفهمیدن وقتی میدادن نشون واکنشی چه یعنی...  حاال اما نمیکردم

 نخواست رو من بودم الل اینکه برای بود عاشقم و بود زنم که زنم... رفتم و کشیدم رو راهم و پایین انداختم رو سرم

 بود انتظاری چه ای مدرسه دختر چهارتا از...  زد پس رو من

 ونمبت که اونم از تر ناتوان من میدونست چون نمیزد زنگ من به کسی که حال هر به نذاشتم محل...  خورد زنگ تلفنم

 مکرد سعی و شدم تلفن زنگ بیخیال پس نداشتم مزاحم حوصله منم و بود مزاحم حتما پس...  بدم رو تلفنش جواب

 نمیتونم؟ االن که میزدم حرف چطوری موقع اون راستی...  بیاد یادم رو زدم حرف که باری آخرین

 باال میومد ام حنجره ته از صدایی یه خود به خود و میدادم تکون رو لبم

 یدبا...  میکرد صوتیم تارهای وارد کجا از رو هوا که بیاد یادم کردم سعی...  نیومد بیرون صدایی اما دادم تکون رو لبم

 دست به دوباره رو زنم باید...  ندارم کم کسی از چیزی من میکردم ثابت همه به باید میتونستم باید میزدم حرف

 میاوردم

 تهنذاش تمرکز برام المصب تلفن زن صدای این اه...  افتادم سرفه به اما بگذرونم ام حنجره از رو هوا کردم سعی اینبار

 مزاحم به دادن فحش برای صدایی حتی کردم فکر این به زمان هم و بدم جواب تا برداشتم گوشی عصبانیت با بود

 ندارم هم تلفنی

 ته؟رف دست از تماس پانزده به بود شده تبدیل تارا تماس کی ، کردم تعجب...  بود تارا کردم نگاه گوشی صفحه به

 :پیچید گوشی توی نگرانش صدای دادم جواب اینبار

  نیست خوب اصال مهشید حال ،)...(  بیمارستان برسون رو خودت سریع میالد -

 تا ، دلخورم و ناراحت ازش بره یادم تا نشنیدم مهشید از که ها توهین چه پیش دقیقه چند بره یادم تا بود کافی همین

 غصه مینشست ابروش به اخم اگر و بودم عاشقش که همسری همون ، همسرم عشقم دوباره بشه برام مهشید

 برسونم بهش رو خودم نور سرعت به و سریع تا ، میخوردم

 ردنک تعجب من اندازه به تارا انگار اما کردم تعجب هم خودم که کاری گرفتم رو تارا شماره رسیدم که بیمارستان به

 کرد قطع و گفت رو بودن که بخشی آدرس و اسم باشه من سوال منتظر اینکه بدون چون

  گرانن ، نداشتم نوشتن حوصله ایستادم جلوش و رفتم دیدم ها صندلی از یکی روی تنها رو تارا رسیدم که اورژانس به
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 سوال پرسیدن بدون که فهمید رو این تارا انگار و بنویسم چیزی دستها این با میتونستم چطور میلرزید دستم و بودم

 :کرد دادن جواب به شروع هم باز

 برو سرش باالی میاد خودش بیاد که آزمایش جواب گفت دکتر...  گرفتن آزمایش ازش اومده هوش به نباش نگران -

 نذار تنهاش پیشش

 شرکت اون توی قبل ساعت خودش مگه پیشش برو بگه خونسرد انقدر میتونست چطور کردم نگاه تارا به متعجب

 دیگه و میخوره بهم من از حالش گفت مهشید نشنید مگه...  نشنید؟ رو مهشید فریاد صدای مگه نبود؟ کوفتی

 ببینه منو نمیخواد اون بهتره پیشش نرم نه...  ببینتم؟ نمیخواد

 پیش رفتن بجای چی برای که کرد درک وقتی و کرد نگاه من به لحظه چند نشستم تارا کنار صندلی روی همونجا

 :گفت نشستم اونجا مهشید

 داره دوستت مهشید -

 دیدم همکارها جلوی شرکت توی رو عشقش از نمونه یه خ آره... زدم پوزخند

 میدادی اس ام اس زنه اون به نباید -

 رو چیز همه احسانه پس ، نبوده کار در آغوشی و تخت فهمیدن...  ندارم گناهی من فهمیدن پس شد آروم دلم ته

 نکردم خیانت بهش من فهمیده مهشید پس ، داده توضیح بود که جور همون براشون

 یجای میگفت بود شده تنگ برات دلش اومده کرده ول که بود پشیمون ، پیشت برگرده میخواست دیشب مهشید -

 نداد اجازه مادرش اما برگرده میخواست نمیبره خوابم میالد کنار بجز

 از ور ما بود نتونسته کاناپه اون هنوزم داشت عادت من آغوش به فقط هنوزم مهشید پس گرفت آروم کامال دلم اینبار

 داشت دوست منو هنوزم حتی شاید بگیره هم

 فتگ دوباره تارا بکشم بیرون رو ام دفترچه کنم وقت حتی اینکه از قبل اما بشم مطمئن خواستم بپرسم خواستم

 میگه چی ببین برو پاشو...  اومد دکتر...  برو پاشو -

 آروم رو دلم صورتش های چروک و سرش سفید موهای کردم نگاه شد رد کنارمون از تن به سفید روپوش که مردی به

 کیی پرده رفتم دکتر سمت به و شدم بلند نیست درمیان زبون خوش و تیپ خوش و جوون دکتر یه پای هم باز که کرد

 هافتاد های شونه روی از شد وارد میشد جدا دیگه تختهای از پرده با که اتاقکی به و زد کنار اورژانس بخش تختهای از

 شخیال انگار گرفت جون نگاهش لحظه چند برای من ورود با بود خوابیده تخت همین روی من مهشید کردم نگاه دکتر

 برگردوند چشمهاش به رو اول تفاوتی بی همون دوباره بعد اما نمیذاره تنهاش شرایطی هیچ در شوهرش که شد راحت

 :رسید من به و گرفت رو مهشید نگاه رد دکتر
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 داشتید؟ امری -

 :داد جواب من بجای مهشید همیشه مثل

 دکتر آقای هستن همسرم -

 :زد ام شونه به دستی و خندید مهربون دکتر

 هک نفر یه از گرفتن مژدگونی آخه بیای بزنه زنگ بهت گفتم خانمت خواهر به خودم...  رسوندی؟ رو خودت پس خب -

 نداره ای فایده

  داشت؟ مژدگونی من زن حال خوردن بهم ، رفت هم توی اخمهام

 :گفت هردومون به رو اینبار دکتر

 باشه خیر قدمش که ایشاال جوون میگم تبریک -

 :داد توضیح بیشتر نفهمیدم حرفاش از چیزی فهمید دید که منو گنگ نگاه

 بارداره شما خانم -

 زا آقا این وقت اون بعد نمیومد یادم هم بودیم خوابیده هم کنار که باری آخرین حتی....  کشید تیر قلبم لحظه یه

  میزد؟ حرف بارداری کدوم

 گاران اما نکرد کم اش مسخره لبخند اون از هم درصد یه حتی اما کنه تصحیح رو حرفش شاید کردم نگاه دکتر به تیز

 :پرسید سریع که فهمید رو نگاهم منظور مهشید

 دکتر؟ وقتشه چند بچه -

 گفت و انداخت ما تفاوتی بی همه این به گیجی نگاه دکتر

 باید یدبدون تر دقیق میخوایید باز اگه باشه داشته باید ماهی سه دو احتماال گفت سونوگرافی مسئول که اینجور واال -

 بپرسید خودش از برید

 با که لعنتی صبح اون یاد ، افتادم بودیم برگشته عسل ماه از که شبی یاد...  رفت ، کشید پر ، شد تموم قلبم سوزش

 رسید بزرگتر غم به به و شد شروع ناقابل نطفه یه اومدن بوجود از مهشید نگرانی

 ودب قرار ، بشه مامان واقعا مهشید اینبار بود قرار...  بود فرستاده جایگزین مادرش برای مسیح بودم خوشحال خندیدم

 دنیا مادر پاکترین از خوشگل بچه یه....  شم بابا من که

 مزن به نباید من میدادم حق بهش... میبارید چشماش از عصبانیت برعکس نبود خوشحال اصال مهشید من برعکس

 دربیارم مهشید دل از میتونستم هم بعدا نبود مهم اصال چیزا این فعال اما لحظه یه برای حتی میکردم شک
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 بود ام بچه مادر من عشق که بود این چیز مهمترین االن

*** 

 "مهشید"

 زهاجا غرورم اما بود شده تنگ براش دلم نداشتیم بهم کاری هیچ همسایه دوتا مثل اما میکردیم زندگی خونه یه توی

 هی اون نکردی خیانت اما بودی تنها هفته دو تو کرد شک تو به اون" میکرد یادآوری مدام و بشم قدم پیش من نمیداد

 اولین شنید رو شدنت دار بچه خبر وقتی نهایت در بعد و بازی اس ام اس خودت منشی با کرد شروع و موند تنها شب

  "ببخشی دنبای میکنه شک بهت که کسی ببخشیش نباید تو بود اون مقصر نباشه؟ من بچه نکنه که بود این واکنشش

 خواست بار چند مدت این کنم صاف میالد با رو دلم بودم نتونسته هنوز و بود گذشته دعوامون و روز اون از هفته یک

 بزنه حرف باهام میومد تا بود خورده سنگ به تیرش من های محلی بی با همیشه اما دربیاره دلم از و بیاد جلو که

 شدیدت هم رو خودم دلتنگی این و بگیرم رو نگاهم بخوام که نمیکردم نگاهش اصال واقع در یعنی میگرفتم ازش نگاهم

 میکرد

 کرده رکمت و رسیده لبش به جونش شاید اینکه غم دید رو خالی کاناپه همیشه برعکس وقتی نبود شدم بیدار که صبح

 جلوی از عمد از شدم شرکت راهی و پوشیدم لباس هرروز روال طبق و نبردم ابرو به خم اما انداخت چنگ رو دلم باشه

 ها هزینه برآورد زودتر تا نمیخورد تکون اتاقش از هفته یه این تمام که نبودمیالدی هم اتاقش توی شدم رد اتاقش در

 شدیدت رو نبودنش وحشتناک تصور اون موضوع این و باشه رفته میتونست کجا حاال کنه سرپا رو شرکت و بگیره رو

 سرم روی که کارهایی با رو سرم خبری بی در رو روز تمام و نیاوردم خودم بروی من باز و کرد بپا غوغا دلم توی و کرد

 الخوشح دیدنش از واقعا بگم دروغ خودم به تونستم نمی و دیدمش پارکینگ توی رفتن موقع کردم گرم بود ریخته

 دمرسی که خونه به بیاد خودش تا رفتم اون بدون و گرفتم رو گازش هفته یه این روال طبق نکردم توجهی باز اما شدم

 که بیرون شستم دوش زیر رو تنهایی خستگی تمام و رفتم حمام به خودم و بشه گرم تا گذاشتم کم شعله روی رو غذا

 بود تهنشس منتظرم آشپزخونه توی رفتم اتاق به لباس تعویض برای و کشیدم راحتی نفس دلم توی بود رسیده اومدم

 با ور میز گذشته مثل اینبار میکرد جان نوش تنهایی به و میکشید غذا خودش برای هرکس که هفته یه این برعکس

 مه خودم شد زده امید جرقه دلم توی برم میز سر تا بود منتظر و بود کشیده غذا هم من برای و بود آراسته گل و شمع

 تفاوتی بی و خونسردی ماسک اما میخواست رو شوهرم آغوش دلم و بودم خسته مسخره قهر و بودن همخونه این از

 جلوی هم باز اما بردم دهن به قاشق اون به توجه بدون و نشستم صندلی روی روش به رو برنداشتم صورتم روی از رو

 نارک و کرد عوض رو صندلیش بعد مدتی میکنه نگاه من به بزنه دست غذاش به اینکه بدون که میدیدم و بود چشمم

 شدست خوردن آب موقع عمد از نگفتم چیزی برد دهن به غذا من بشقاب از و برداشت قاشق نگفتم چیزی نشست من

 ای هدیگ بار هم باز میومدم کوتاه همیشه مثل اگه اینبار کنه عذرخواهی تا بودم منتظر و نگفتم چیزی زد دستم به رو

 هنوز که بگم بهش هم باز تا ببخشمش تا نمیکنه شک من به دیگه که نمیکنه رو اینکار دیگه که میگفت باید اینبار بود

 دارم دوسش
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 آب یرش جلوی از هفته یه این از قبل مثل گذشته مثل بشورم تا برداشتم رو ظرفها و شدم بلند شد خالی که بشقابم

 رو ظرفها تا کرد دست دستکش خودش و کرد رهام آشپزخونه اپن روی لبخند یه با فقط و حرف بدون و کرد بغلم

 و ایستادم می سرش باال آخرش تا که عسلمون ماه و گذشته برعکس کردناش بازمحبت به توجه بی هم باز بشوره

 ظرف نشستم تلویزیون تماشای به کاناپه روی و رفتم بیرون آشپزخونه از اون به توجه بی میخندوندمش و میگفتم

 مهزندگی تمام نشسته کنارم که اونی که نیاوردم مبارک روی به باز من و نشست کنارم و آمد شد تمام که شستنش

 که کنم اعتراف باید گذاشت هاش شونه روی رو سرم و کرد نزدیک خودش به رو من و انداخت گردنم دور رو دستش

 اش شونه روی از رو سرم میشد مانع لعنتی غرور این بازم اما بود شده تنگ اش مردونه های شونه به تکیه برای دلم

 یکنزد من به مرتبه دو و نشد ناراحت من گرفتن فاصله از و نیاورد خودش روی به بازم گرفتم فاصله ازش و برداشتم

 و ودب نشده بیخیال هام محلی بی دیدن از بعد هفته یه این تموم مثل چون بود همیشه از تر مسر اینبار کنم فکر شد

 برای غرورم باز و میکرد دیوونم داشت ببرم موهاش توی دست اینکه وسوسه گذاشت پاهام روی رو سرش اینبار

 نم پای روی از سرش ، من شدن بلند با بشینم ای دیگه مبل روی و شم بلند جا از داد فرمان وسوسه این از جلوگیری

 با کرد نگاه کناری مبل روی رو من نشستن اندوه با و نشست و شد بلند جا از سریع اما کرد اثابت مبل پارچه به و افتاد

 یه چرا لعنتی اه... گرفتم رو خودم جلوی باز اما باشه نشده طوریش افتادن موقع بپرسم که میزدم پرپر اینکه

 شه تمام چیز همه تا نمیکنی عذرخواهی

 ماا کشید آغوش به رو من و کرد حلقه کمرم دور رو دستش شد رو به رو من بیتوجهی با باز و نشست کنارم و اومد باز

 شم خالص چنگش از که پامیزدم و دست هرچی چون بود کرده تنگتر رو دستش حلقه شدن طرد ترس از اینبار گویا

 رو اش سینه به من ضربات جلوی اش دیگه دست با و بود کرده حلقه کمرم دور رو دستش یک نمیداد رهایی اجازه

 تهخس اینکه تا زدم پا و دست انقدر نکرد جدا آغوشش از بازیم وحشی تمام با رو من و نشد تسلیم هم باز اما میگرفت

 آغوشش توی اشکام کردن پنهان برای که رو سرم دراومد هم اشکم زمان هم و برداشتم مقاومت از دست و شدم

 شدن آروم برای چقدر فهمیدم تازه من و بوسید رو اشکام دونه دونه و کرد بلند اش سینه روی از رو بودم کرده مخفی

 تگذاش لبم روی رو لبش ، لبم روی اشک بهانه به و گرفت لبهام تا چشمهام از رو اشکم رد بودم دلتنگ آغوشش توی

 نداشت اشکهام کردن پاک برای دستی پس کرد نوازش رو موهام اش دیگه دست با و شد کمرم گاه تکیه دستش یک

 و شه خشک لبم روی اشک تا میکشید طول ثانیه چند شدن اشکهام زدودن مامور هم هاش بوسه و گرمش لبهای و

 مقلب انقدر میکرد غافلگیر گردنم روی رو بعدی اشک و میرفت بود کرده خوش جا ام گونه روی که اشکی سراغ بعد

 شدم همراهش هم من و بودم عذرخواهی یک منتظر کردم فراموش که بود افتاده شمارش به نفسهام و میزد تند

 "میالد"

 برگشتیم عادیمون زندگی به باالخره...  بخشید منو باالخره...  اومد کوتاه باالخره

 بود راه توی عشقشون ثمره که بودن هم عاشق که میالدی و مهشید همون شدیم بازم

  نه نکردم حس چیزی اما شد کشیده مهشید شکم روی دستم اختیار بی بود من خون از که ای بچه به کردن فکر با
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 :گفت و خندید مهشید کارم این با میکردن حس خانما فقط رو چیزا این شاید نمیدونم لگدی نه مشتی

 آقا حضرت زوده لگد و مشت برای هنوز -

 و خندید بود شده کشیده خونی ذهن به و بود گذشته خونی لب از کارش نکنه کردم نگاهش تعجب با و کردم خم سر

 :گفت

 چیه؟ هان -

 میخونی؟ رو ذهنم -

 لرزوند بیشتر رو دلم داد صداش با که ای عشوه با و کشید ام سینه روی گونه نوازش رو دستش

 همین میشناسم خوب رو شوهرم فقط -

 میزآ شیطنت که رو دستش بذاره تاثیری مون رابطه عمق روی بود نتونسته بودنمون دور مدت این پس بودم خوشحال

 تا شدم موهاش نوازش مشغول و گذاشتم ام سینه روی رو سرش و کشیدم باال رو تنش و گرفتم بود رسونده گردنم به

 باشه داشته خطر ام بچه برای اش زیاده میترسیدم نمیخواست دوباره شیطنت دلم کنم آرومش

 میالد؟ -

 ویر کردم آزاد رو دستام از یکی فقط پس جانم بگم جوابش در بتونم تا نبود من به اون چشم هم بود بند من دست هم

 خندید و فهمید رو منظورم بسته جونش به جونم یعنی حرکت این که بود داده یاد بهم خودش گذاشتم قلبش

 رو؟ شب اون یادته هنوز -

  میموند یادم همیشه بودن مهشید با لحظات تک تک بره یادم میشد مگه

 پسر؟ یا باشه دختر مون بچه داری دوست میالد؟ -

 :داد رو خودش جواب بالفاصله خودش چون بود درست حدسم نداشت جواب انتظار مسلما پس نکرد نگاهم

 مسیح میذاریم اسمشم میخواد پسر دلم من -

 میکرد ناراحت رو مهشیدم مسیح یاد مسلما و بشه مهشید ناراحتی باعث چیزی دوباره نمیخواستم لرزید تنم

 و کنه درمانش خودش پیش ببرتش تا گرفت ازمون مسیح خدا ، خداست معجزه بچه این من نظر به میالد؟ میدونی -

 بچه این داشت دلیلی چه که وگرنه خودمون خود خود برای سالم و صحیح بار این گردونه برش بهمون دوباره بعد

 نشونه این....  رفت در دستت از روز اون چرا میکردیم احتیاط همیشه که ما...  رفت مسیح که بیاد روزی تو دقیقا

 اینه؟ غیر مگه دیگه خداست

  ههمیش که افتادم دانشگاه توی اسالمیم اندیشه استاد حرف یاد مهشیده با حق میدیدم میکردم فکر بهش که خوب
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 دقت بهش اگه نمیشه یا میشه که اتفاقی هر ، میبینی چیز اون توی و خدا کنی دقت خوب هرچیزی به اگر میگفت

 میبینی توش رو خدا حکمت کنی

 مهشید و من به خدا هدیه...  بود خدا حکمت بچه این میگفت راست مهشید

  خندیدم زده ذوق باشه فرستاده ای هدیه من برای پروردگارم اینکه فکر از

 شد بیشتر ام خنده حرکتش این از نشست شکمم روی اینبار و شد بلند و برداشت من سینه از رو سرش مهشید

 :بوسید رو لبم گوشه و شد خم دید که رو ام خنده

 میشی خوشگل خیلی میخندی وقتی -

 :گفتم شوخی به اما شدم مرگ ذوق تعریفش از

 خوشگلم همیشه من -

 نمیزد من به رو حرف اون وقت هیچ میدید رو خودش خندیدن گر مطمئنا خندید هم مهشید

 نفس به اعتماد لبخندش از چیه؟ یعنی که زد بهم چشمکی و شد لبخند به تبدیل اش خنده دید رو من مات نگاه وقتی

 :گفتم و گرفتم

 روی نشستنت اینطوری برای حتی تنت بوی ، گرفتنت بغل ، هات خنده ، خودت برای...  بود شده تنگ برات دلم -

 بودم دلتنگ هم شکمم

 :پرسید سکوت ثانیه چند از بعد خندید، نگاهش خودش جای به اینبار

 رو؟ بچه این یا دوسداری بیشتر منو ؟ میالد -

 بیشتر کدومتون نظرت به حاال دارم دوست خودت بخاطر هم تورو مادرشی تو چون دوسدارم تو بخاطر رو بچه این -

 دوسدارم؟

 :کوبید بهم رو دستش ها بچه مثل و خندید

 منو -

 تربیش اینجوری دیدم اما ببوسم رو لبش خواستم کشیدمش پایین و انداختم کمرش دور دستم نیاوردم طاقت دیگه

 خوابوندمش خودم کنار باز و بوسیدم رو اش گونه روی پس میشم بیقرار خودم

 تو بغل تو همیشه عسلمون ماه مثل بازم اینجوری کنی نفره دو رو تختت نکردی وقت هنوز که شد خوب میالد میگم -

 میخوابم

 ببینه رو من تا نشستم روش به رو تخت روی و شدم بلند
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 فرهن سه دیگه میشیم نفر سه دیگه وقت چند تا مجبورم دیگه االن اما نداشتم کارو این فرصت وقت هیچ که درسته -

 بابای و مامان بغل باشه داشته جا هم بابا فسقل که بگیرم رو اش دونفره یه کنم عوضش باید نمیشیم جا تخت روی که

 بخوابه خوشگلش

 :گفت و خندید

 ما کنار قراره مامان فسقل گفته کی بعدشم میده جا خوشگال ما کنار خودشو زور به میگیره تحویل خودشم چه -

 بخوابه؟

 دیگه بخوابه خودمون پیش باید کرد ول دیگه اتاق یه توی تنها رو بچه نمیشه که اول سال سه دو تا باالخره خب -

 بخوابم من نمیذاره اش گریه صدای که اینجوری -

 کنی ساکتش شی بلند باید میکنه گریه وقتی که باالخره بخوابی؟ میتونی کردی فکر نکنه پس -

 اینجا است چکاره باباش پس -

 سرکار بره میخواد فرداش چون بخوابه باید باباش -

 سرکار بره نمیخواد مامانش که نه -

 گفتم و خاروندم رو سرم لودگی با

 موسال دربیاره نون اش خانواده و خانه برای سرکار بره باید مرد است زنونه کار بچه از نگهداری مهشید دیگه نزن جر -

 :گفت و داد گردنش و سر به بانمکی قر و برد کمر به دست اونم

 میفهمی بیاری روی زنونه کار به شی مجبور تا کنه اخراجت که کردم صحبت رئیست با وقتی باشه آره؟ وسالم -

 جان؟ مهشید -

 کنی بزرگ باید تو میارم دنیا به میکشم زحمت من...  کوفت و جان مهشید -

 بشه زحمتتون مبادا بیارم بدنیا خودم بده باره یه خدا تورو نه -

 میکنم فکر موردش در -

 الکی اگر حتی زندگی نمک دعوا که میگفتن راست ، خنده زیر زدیم هم با دو هر یهو و کردم نگاهش خیره ثانیه چند

 باشه

 قبلی حالت همون به باز کرد جدا من از رو خودش بعد موند آغوم توی ثانیه چند دادم فشارش خودم به و کردم بغلش

 :گفت بانمکی لحن با و برد کمر به دست
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 نرسیدیم کارمون هیچ به هنوز شد شب نشسته جور همین ببینم پاشو پاشو -

 کار دنبال میفرستی منو نیومده دنیا به که هنوز بابا -

 خندید بلند بلند اینبار

 بچه خواب سرویس و سیسمونی دنبال بریم باید پاشو دیوونه -

 :گفتم و کردم نگاه داشت فراوان کاربرد هم متاهلی دوران تو که مجردیم دوران نفره یه تخت به

 بچه بابای و مامان برای هم خواب سرویس یه البته و -

 "مهشید"

 حال ماا بزنم لبخند میکردم سعی بود خودم به نگرانش نگاه و میلغزید دورانی و آهسته ام برجسته شکم روی دستاش

 :پرسید دید که رو گزیدنم لب میشد مانع داغونم

 نشده؟ بهتر هنوز -

 برای بکشم گند به رو خونه و کنم باز دهان زدن حرف برای میترسیدم بود شده اضافه خرابم حال به هم تهوع حالت

 کردم اکتفا سر دادن تکون به فقط همین

 میکنی؟ لج چرا دکتر ببرمت پاشو طبیعیه؟ هنوزم نظرت به -

 و یزدمم عق دوییدم دستشویی سمت به و زدم کنار رو میالد شد تر شدید تهوعم بتراشم بهانه باز بخوام اینکه از قبل

 اما ببینه حال این تو منو نداشتم دوست کردم حس کنارم میالد وجود میاوردم باال بودم نخورده که هرچیزی

 توی خون لخته به ناباوری با و کشیدم کنار و زدم عق هم ام معده محتوی آخرین بره که بگم بهش هم نمیتونستم

 شدم خیره روشویی

 یرهخ روشویی به و بود ایستاده دستشویی در کنار زده شوک کردم نگاه میالد به و برگشتم...  بودم آورده باال خون

 برگشت صورتش به تر شدید اینبار پیش دقیقه چند نگران اخمهای همون اومد سرجاش که حواسش بود شده

 بپوش لباس برو پاشو...  طبیعیه؟ آوردن باال خون کجای...  ویار بخاطر بگو طبیعیه بگو باز...  نیست چیزی بگو باز -

 نکردی بدبختم تا دکتر ببرمت

 الزم و بودم ترسیده حدودی تا هم خودم راستش نداشتم مقاومت و آوردن بهانه جرات که بود عصبی انقدر اینبار

 اومده ام هبچ سر بالیی نکنه....  میترسیدم بچه برای بیشتر خودم بخاطر نه بدم نشون دکتر به رو خودم که میدونستم

 باشه

  منشستی منتظر و گرفت نوبت میالد نکردم حس رو بیمارستان تا خونه مسیر اصال که بودم درگیر و نگران انقدر
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 هک زنایی اون از بود میانسال خانم یه دکتر شد ما نوبت ساعت نیم از بعد باالخره بود خلوت مطب و بود ظهر نزدیک

 دکتر علت میدادم توضیح براش که مدتی تمام چون باشن احساس بی و روح بی زد حدس میشد اول نگاه همون

 از ستممیتون نشست میزش پشت و رفت معاینه از بعد بود معاینه مشغول فقط حالتی تغییر هیچ بدون اون چی اومدنم

 :پرسیدم خودم اون بجای پس بخونم نگرانی میالد نگاه

 سالمه؟ ام بچه دکتر خانم -

 :پرسید من سوال جواب بجای و انداخت بهم گیجی نگاه دکتر

 وقتته؟ چند -

 حدودا ماه شش -

 آوردی؟ باال خونه که باره اولین -

 بله -

 پیچه؟ دل ؟ سرگیجه چی؟ اون از قبل -

 اوقات گاهی -

 چی؟ ضعف و غش -

 نبینم جوابم از بعد رو گرش توبیخ نگاه که انداختم پایین رو سرم و کردم نگاه میالد به چشمی زیر

 بار یه فقط -

 :کرد دادن توضیح به شروع آروم زمان هم و شد نسخه نوشتن مشغول دوباره دکتر

 میگم رو قطعیم نظر وقت اون بیار برام بده انجام مینویسم برات آزمایش تا چند -

 :کرد نگرانم بیشتر حرفش

 ام بچه... دکتر؟ شده چیزی -

 کشید داد و آورد جوش دکتر یهو

 این هبزن سرت به میخواد گلی چه...  کنی فکر خودت به بار یه حاال تا شده هستید تون بچه نگران انقدر چرا زنا شما -

 هان؟ بچه

 دایص با و گرفت گلوم بغض شده چیزی یه که شدم مطمئن اینبار و کردم نگاه دکتر سرخ چشمای به نگران و گیج

 :پرسیدم دوباره لرزونم
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 سالمه؟ ام بچه ، بگید راستشو من به -

 :گفت خونسردی با اینبار و داد تحویلم پوزخندی یهو بعد و شد خیره بهم ثانیه چند دکتر

 جنین...  هن یا میزنی سینه به رو ات بچه سنگ بازم بعدش ببینم میگم بهت بدونی مشتاقی انقدر که حاال خب خیلی -

 قاتله جنین یه تو

 :داد ادامه خودش چی؟ یعنی کردم نگاهش گیج

 طسق جنین اگر مواقع جور این در میکنه تغذیه مادر وجودی شیره از جفت از تغذیه بجای جنین نادر موارد بعضی در -

 میشه مادر عضو نقص باعث اش بینانه خوش خیلی یا میکشه رو مادر یا نشه

  نداشت امکان این...  بود قاتل من بچه...  میگفت؟ چی دکتره این...  موند باز دهانم

 هک رو من نگاه شدم میالد حضور متوجه تازه و کردم نگاه دست صاحب به و برگشتم نشست دستم روی گرمی دست

 گفت دید خودش روی

 کنیم چکار باید بپرس دکتر از -

 تکرار تردک برای میالد سوال نگاهش به توجه بی میکرد نگاه دستهاش و میالد به تعجب با که برگشتم دکتر سمت به

 :گفت و داد بیرون رو نفسش دکتر کردم

 یپزشک به میدم نامه یه من شدیم مطمئن اینکه از بعد بشیم مطمئن تا بیاری باید رو آزمایشها این جواب که اول -

 رو هبچ و میگیرید جنین سقط اجازه دادگاه از وقت اون بشه سقط باید و خطرناکه مادر برای جنین که میگم و قانونی

 میندازید

 دارم نگه رو بچه بتونم که نیست راهی -

 :داد جواب شاکی لحن با دکتر

 برای جدید مامان یه میره وقت اون و میکنه صبر چهلمت تا میکنه لطف شوهرت بعدشم بمیری که اینه راهش چرا -

 میاره عزیزت قاتل بچه

 دنیا زا اینطور که کرده چکار حقش در کی نیست معلوم...  است دیوونه دکتره این که بودم رسیده نتیجه این به واقعا

 میکرد عصبی داشت منم بود عصبی خودش...  شاکیه

 میکنیا صحبت من خانواده مورد در داری بفهم رو دهنت حرف خانم -

 میدادم نشونت زندگی واقعیت دارم -

 رسیدم جنون مرز به اینبار
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 باشن اینجوری دنیا این مردای همه نمیشه دلیل آورده هوو سرت یا کرده ولت تو شوهر اگه -

 شد عصبی هم دکتره اینبار

 (...) زنیکه بیرون برو من مطب از -

 و داد نور سرعت از تر سریع رو دکتر ویزیت بود کرده خارج مطب از رو زورمن به میالد چون نشنیدم رو حرفاش بقیه

 روشن رو ماشین اینکه از قبل اما نشست فرمون پشت خودش و نشوند ماشین توی رو من اومدیم بیرون مطب از هم با

 :گفت کنه

 کردی دعوا بدبخت دکتر اون با چرا بود کاری چه این -

 :کردم خالی میالد سر رو دکتره از حرصم تمام

 هر میدونم چه یا کردن ولش هاش بچه اگه یا آورده هوو سرش شوهرش اگه باشه بدبخت بوده حقش بود بدبخت اگه -

 ااونج چرا تو اصال...  کنن تحمل رو گندش اخالق این نتونستن هم بقیه البد چون بوده حقش اومده سرش که بالیی

 قاتل بگه مون بچه به علنا میدادی اجازه و بودی نشسته

 چی؟ باشه اون با حق اگه کن فکر عاقالنه مهشید -

 :زدم جیغ و گذاشتم گوشم روی رو دستم

 نیست...  نیست قاتل من بچه...  نیست -

 :گفت سریع و برداشت گوشام روی از و گرفت رو دستم

 بگی تو هرچی باش آروم تو عزیزم باشه باشه -

 کردم پیدا کردن فکر فرصت منم و افتادم راه و کرد روشن رو ماشین نیاد پیش بحثی دیگه اینه برای و

 و میاره باال خون ویارش وقت زنی کدوم آخه...  داره فرق دیگه زنای تمام با من ویار چرا پس...  نبود قاتل من بچه

 ازم ور ام بچه نمیتونه کسی...  نرماله هم خیلی من بچه اتفاقیه همه اینا نه نه...  میفته هوش بی اتاقش گوشه ساعتها

 و نم االن نبود معلوم وگرنه داد نجات رو ما زندگی که بود بچه این ، میالده و من بچه ، عشقمه ثمره بچه این...  بگیره

 بود من عشق ناجی اینبچه...  بودم ده دیوونه یا بودم کرده دق مسیح غصه از من یا بودیم شده جدا هم از میالد

 بشه تموم خودم جون قیمت به اگه حتی بزنه آسیبی بهش کسی نمیذارم

 که رو من نگاه کردم نگاه کرد خاموش رو ماشین و چرخوند رو سوییچ که میالد به و برگشتم ایستاد حرکت از ماشین

 :داد توضیح دید

 بدی انجام رو بود نوشته که آزمایشایی باید آزمایشگاه اومدیم -
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 کردم اخم

 میدارم نگه رو ام بچه من باشه هم مثبت جوابش اگه حتی چی؟ که بدم انجام -

 :کرد اخم من مثل هم میالد

 خانم نخیر میدارم؟ نگه باشه گرفته ازم رو عشقم ، رو زنم که رو ای بچه من کردی فکر بشه؟ چی که میداری نگه -

 مطمئن تا بدی آزمایش باید شو پیاده االنم... چکار؟ میخوام رو زنم قاتل...  بخورنش گرگا و سگا تا دور میندازمش

 باید...  رهبگی ازم رو زنم نرسیده راه از بچه یه تا نمیشینم من باشه دکتره اون با حق درصد یه فقط اگه بگم اینم بشیم

 بچه هر از تر مهم برام تو چون نمیشه عوض من حرف نداره ای فایده دربیاری بازی کولی هم چقدر هر بندازی رو بچه

 بفهم اینو هستی ای

 بود انداخته فکر به رو من میالد حرف اینکه برای فقط بودم شده تسلیم اینکه برای نه شدم ساکت

 بشم سگها طعمه اونطور بود نزدیک بچگیم در که بودم مادرم قاتل منم نکنه

 "میالد"

 کرد دراز سمتم به رو دستش فروتن آقای گذاشتم میز روی رو خودکار و کردم امضا رو دفتر

 کنه حالل رو پسرم تونست اگر بگو هم خانمت به...  پسرم باشی شده راضی ازمون امیدوارم -

 تمام که نمیشد باورم هنوزم فشردم رو دستش و کردم ظاهر حفظ اما بشکنم رو دستش میخواست دلم که حالی در

 یک درست اونم باشه کرده مهشید نام به مدتش این سود و بود دزدیده پسرش که پولی عنوان به رو اش کارخونه

 چیزی تنها آخر در و کردم تحقیق مورد این در کلی مشکوکه چیز همه میکردم فکر هنوزم ، دادگاه وقت از قبل هفته

 که میکرد فکر حاجی االن و بودن کرده نیست سربه پولها همین بخاطر دنیا سر اون رو پسرش که بود این فهمیدم که

 آرامش در روحش حداقل تا کنه پاک مرحومش پسر دامن از آه این مثال میخواست و باشه شده پسرش گیر دامن ما آه

 باشه

 نداره صدا خدا چوب که برسم باور این به اینکه ییا بدونمش خرافات و بخندم باید حرفا این به نمیدونستم من و

 قالانت کارهای بخاطر که بود هفته یک گرفتم رو مهشید شماره و برداشتم رو گوشیم اومدم بیرون که اسناد دفتر از

 هک بودم دلتنگش و نگران قدری به حاال و بودم گذاشته تنها رو ماهم به پا زن و بودم شده معطل شهر این تو اسناد

 رمبگی آروم تا بشنوم رو صداش میخواستم اینکه فقط بدم بهش رو خوب خبر این و کنم صحبت نمیتونم نبود مهم

 حوصله و حال بی و سنگین انقدر آخر های ماه این گرفتم رو اش شماره دوباره و کردم قطع ، نداد جواب گوشی اول بار

 خرهباال بوق تا چند از بعد اینبار میکشه طول خیلی مطمئنا داره برش و بیاد گوشی سمت به بخواد تا که بود شده

 نبود من مهشید صدای خط پشت صدای اما برداشت گوشی
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 الو -

 آشنا صدای یه بود مرد یه صدای ای

 مهشید پسرخاله طاهام من خان میالد الو -

 بود کافی شدنم روح قبض برای لحظه چند همون و کرد مکث لحظه چد

 وشیگ که بده توضیح خودش میمرد بود سوال منتظر که کنم صحبت نمیتونم من نمیدونست خنگ پسره این یعنی

 اومد حرف به باالخره میکنه چکار اون دست من زن

 میاد دنیا داره موقع از زودتر بچه گویا...  نیست خوب اصال مهشید حال تهران برسونی سریعتر رو خودت باید -

 فرستادم پیام طاها برای سریع و کردم قطع گوشی داشتم کم همینو

 برسم من تا امانت شما دست...  باشید مهشید مواظب خدا تورو فقط تهران برای پروازمه دیگه دقیقه بیست من -

 یادمه فقط نمیاد یادم جزئیاتش هم خودم که چیزیه آوردم فرودگاه کارکنان سر بالیی چه تاخیر دقیقه ده بابت اینکه

 ناو توی مهشید و نمیرسیدم وقت هیچ کاش اما بودم بیمارستان من طاها با تماس از بعد نیم و ساعت یک دقیقا که

 نمیدیدم حال

 خونریزی فرط از ببرن عمل اتاق به تا بودن کرده آماده رو مهشید بودن همه مهشید خانواده رسیدم من وقتی

  بود تر پریده رنگ و سفیدتر هم دیوار گچ از صورتش

 بود شده تر پوسیده و تر خشکیده هم لوت کویر از حاال بود خوشرنگ و قرمز هم رژ بدون حتی همیشه که لبهاش

 لحا از گفت میشد تقریبا و بود هوشیار نیمه درد شدت از و درنمیومد هم صداش حتی دیگه بود کشیده جیغ بس از

 بود رفته

 بردن عمل اتاق به رو مهشید و گرفتن من از رو سزارین اجازه شد فشرده قلبم دیدم حالت اون توی که رو مهشید

  شد شروع پرستارها و دکتر غیرمعمول آمد و رفت که بود نگذشته عمل اتاق درهای شدن بسته از دقیقه ده

 توننن که داشتن عجله انقدر مطمئنا بگم نمیتونستم چیزی اما شد بیشتر نگرانیم و ترسیدم شد و آمد همه این از

 بگیرم دستم خودکار بتونم حتی داشتم شک که بودم کرده لرز انقدر خودم کنار به اون بخونن رو من نوشته و بیاستن

 :پرسید نگرانی با و گرفت رو پرستارها از یکی جلوی کرد راحت منو کار مهشید مادر

 اومده دخترم سر بالیی چه بگو میدم قسمت عباس حضرت تورو -

 لقب از بلندتر تارا گریه صدای شد دور "مادر کن دعا براش فقط" میگفت که درحالی و زد کنار رو جون مادر پرستار

 انقدر سزارین یه مگه آخه بود غیرمعمول ها گریه این میداد بد خبر یه نوید و مینداخت چنگ دلم به هاش گریه شد
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 یب هق هق بین از و شد بیشتر اش گریه شدت دید که رو من رفتم تارا کنار به و شدم بلند جا از داشت؟ ریختن اشک

 :گفت که شنیدم امونش

 دارم نگهش خودت کردم غلط خدایا...  بیاد بیرون سالم کن دعا...  کن دعا میالد -

 یزیچ یه تارا میدونستم انداختم چنگ تارا بازوی به چطور و کی نفهمیدم که انقدر انداخت چنگ دلم به بیشتر ترس

 اهاط نداشتم اینکار برای صدایی اما بپرسم بزنم داد سرش میخواست دلم چی نمیدونستم اما نمیدونیم ما که میدونه

 اومد کمکم به

 نمگی؟ ما به که میدونی چی تارا -

 اش هبچ سر بالیی میالد نذارم گرفت قول ازم بفهمه میالد نذارم گفت ، نگم کسی به گفت ، داد قسمم گفت خودش -

 کردم غلط خدایا....  میگی الکی کردم فکر میکنه بازی جونش با داره نمیدونستم نفهمیدم بودم داغ لحظه اون...  بیاره

 دار نگهش خودت

 دیدم آزمایش جواب خودم ، کنم باور نمیخواستم اما میگه چی تارا میفهمیدم افتادم زمین روی رفتم وا شدم شل

 چی تارا حاال نمیکنه تهدید رو مهشیدم خطری که سالمه جنین که داد اطمینان بهم آزمایشگاه مدیر خود بود منفی

 میگفت؟

 میشنیدم دور از طاها صدای انگار

 بزن حرف واضح تارا میگی چی -

 فتگ بهم اینارو وقتی مرگش با بود مساوی شدنش باردار داشت مشکل رحمش میشد حامله نباید بود بیمار مهشید -

 نم بیماری یه کردم فک خدا به باشه دومی مهشید که بود مرده شدن مادر از کسی مگه آخه میکنه شوخی کردم فکر

 میگه راست میدونستم چه من....  کنه لوس خودش و بترسونه منو که درآورده خودش از درآوردی

 میخواست دلم کنم خراب سرش روی دکتر مثال اون آزمایشگاه میخواست دلم ، کنم خفه رو تارا میخواست دلم

 ... اما بذارم سرم روی بیمارستان

 مهشید و نداشتم هیچی...  بندازم سرم روی که نداشتم صدایی...  نداشتم رو جونش... نداشتم رو توانش...  نمیشد اما

 میدادم دست از داشتم هم رو

 برام مهشیدم از خبری تا بودم دوخته چشم عمل اتاق در به منتظر بودم افتاده بیمارستان زمین روی حال و حس بی

 ازم رو مهشیدم خواستی اگه باشم نمیخوام مهشید بدون خدایا " گفتم آسمون به رو و کردم بلند رو سرم بیارن

 "بردار زمین روی از منم بگیری

  نشسته زمین روی همونطور من اما کردن حمله سمتش به همه اومد بیرون عمل اتاق از دکتر و شد باز عمل اتاق در
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 پیچید گوشم توی نوزاد یه گریه صدای نکشیده ثانیه به بودم

 بود رارق بچه این ، شدم خیره نفرت با نوزاد تخت به...  کردم نگاه میکشید خودش دنبال رو نوزاد تخت که پرستاری به

  .... بگیره ازم رو مهشید

 !....یعنی

 "مهشید"

 شکست رو خونه سکوت گذاشت که آهنگی صدای

 قربون رو چالت اون میخندی که وقتی

 جون ای وای ای میرقصی که وقتی

 توی رو ام شده آزاد دستهای و گرفت دستم از رو کاهو بردارم ها کاهو سر از دست شد باعث کمرم دور دستاش

 نمیترسیدم افتادن از بودم که اون با شدم رقصش قدم هم آهسته و کردم فرو گردنش توی رو سرم فشرد دستش

 هست من به حواسش بودم مطمئن چون

 بنوشه لبهاتو میخواد لبام وقتی

 توشه آره صدتا که نه میگی جوری یه

 بیاد کش خنده به لبهام شد باعث که گذاشت لبم گوشه کوتاهی بوسه

  نم نم آروم میمونی بارون مثل

 قلبم ته از عاشقتم

  نم نم آروم میمونی بارون مثل

 بگردم دورت من الهی

 روی لبهاش داغی بعد و میکردم حس ام برهنه رویبازوهای رو سرانگشتش لمس فشرد خودش به بیشتر رو تنم

 نشست ام سرشونه

 کن بس امشب یه نمیشه نگو هی

 کن مست امشبو یه گیالسم به گیالس بزن

 میباره تو از عشوه میریزه تو از کرشمه

 داره تازگی واسم میبوسم تورو هربار
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 سپردم هاش نوازش به خودم دادم تکیه اش سینه به رو سرم رفت فرو موهام بین دستش

 زانوم رو میذاری سر موهات تو میکشم دست

 آروم میبره خوابت فرشته مثل تو

  نم نم آروم میمونی بارون مثل

 قلبم ته از عاشقتم

  نم نم آروم میمونی بارون مثل

 بگردم دورت من الهی

 رفتم فرو آغوشش توی دوباره و خندیدم و چرخیدم کرد مجبورم چرخیدن به باز و گرفت رو دستم

 شرابه از بیشتر چشمات دو مستی

 خرابه من حال نباشی روز یه اگه

 میخوام حبیبم مهتابه شب امشب

 میخوام طبیبم خوابه اگه حبیبم

 لبهام رو لبهاتو آروم بذاری میخوام

 باهام باشی که تو مهتابه شبه شب هر

 آهنگهایی با رو دلش حرفهای سال بیست از بعد هنوزم خندیدم برداشتیم دست رقصیدن از هم ما شد تمام که آهنگ

 :گفتم آروم و بوسیدم رو گوشش الله کردم نزدیک گوشش به رو لبم میزد میذاشت برام که

 میذاری؟ دار صحنه آهنگهای این از نمیکشی خجالت -

 :رسید گوشم به آشپزخونه اپن به نزدیک جایی از مسیح صدای

  خانم مامان شمایید خود تر دار صحنه آهنگ از -

 دادم صدام به گری توبیخ لحن و گرفتم فاصله میالد از سریع

 وروجک؟ ایستادی اینجا کی از -

 میدی؟ یادش رو دلبریا این از چشمه یه بیارم رو دوسدخترم مامان میگما...  اولش اول از -

  صدای بعد ثانیه صدم چند کردم پرت باشه ایستاده میزدم حدس که جایی سمت به و درآوردم پام از ابریمو دمپایی
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 شد بلند مسیح هورای صدای بعد و اومد سمت اون از چیزی شکستن

 بهتر تگیری نشونه روز هر بخرم جایزه برات بنداز یادم بزن بم زنگ یه برگشتنی...  امتیازی ده ضربه یه مامان آفرین -

 گذشت کنارش از فقط قبل دفعه میشه تر دقیق و

 :گفتم و فشردم هم روی حرصی رو دندونم

 ندادم نشونت رو امتیازیم صد پرتاب تا بده نجات رو خودت و برو -

 :گفت و خندید بلند مسیح

 کنم فرار من تا بگیرش شد خطرناک باز زنت بابا اوه اوه -

 ستد هم با خوب پسر و پدر شد حرکتم مانع و شد حلقه دورم میالد دستای که ببرم یورش سمتش به خواستم اینبار

 :شد بلند خروجی در نزدیکی از مسیح صدای بودن کرده یکی به

 قرارداد تنبس برای باید کرده پیدا جدید مشتری که انگار بزنی تارا خاله به زنگ یه بگم بهت گفت بابا ، مامان راستی -

 شرکت بری

 اومد در شدن باز صدای

 نکردم برادر خواهر هوس پیری سر...  نکنیدا شیطونی نیستم من -

 :شد بلند در پشت از مسیح صدای شد یکی در شدن بسته با میالد خنده صدای

 خدافظ -

 کرد خالی میالد سر رو حرصم رفت مسیح که حاال

 ندم؟ انجام هجده مثبت حرکات من که میکنه نگاهمون داره بچه بگی میمیری -

 و ارهد گفتن برای زبونی اون نه وقتی بگه من به چیزی میتونه چطور بدبخت این آخه که کردم فکر این به زمان هم و

 دیدن برای چشمی من نه

 خط قلم و دفتر تا رفت خودش و نشوند کاناپه روی رو من برد کاناپه سمت به و کرد بغلم من غرغرهای به توجه بی

 بیاره رو بریلم

 اصال من چون شکر رو خدا هم قدر همین نبودم ناسپاس...  داد من به تولدش موقع مسیح که بود ای هدیه نابینایی

 بمونم زنده نبود قرار

  با مساوی بچه این اومدن دنیا به که گفت ریخت دستم روی رو پاکی آب دکتر آزمایشگاه همون توی اول روز همون
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 طاقت ، دادم دست از که رو اولیش...  ببینم چشم به رو مسیحم مردن باز نمیخواستم نداشتم ای چاره من اما منه مرگ

 نداشتم رو دومیش

 با شدم مجبور نمیخواد رو ای بچه هیچ من بدون بود گفته جدی خیلی که بود میالد ترسم تنها نمیترسیدم مردن از

 کرد فکر تارا ، باشه ام بچه مواظب من از بعد که بگیرم قول تارا از و نزنه حرفی شوهرم به که کنم راضی رو دکتر رشوه

 که زایمان موقع اما شوخیه یه اینا همه واقعا که کنه فکر دادم اجازه منم و داد قول اش خنده بین اما میکنم شوخی

 نیست شوخی که فهمیدم رسید

 تربیش هام توانایی روز هر نداشتم نرمالی بارداری نمیذاشت تنهام هم لحظه یه حتی میالد بود هشتمم ماه یادمه خوب

 هک هم قدری همون اما ببره بویی و ببینه میالد مبادا نمیاوردم خودم روی به اما میشدم تر ضعیف و میرفت تحلیل

 رقرا کارخونه سند انتقال برای و زد زنگ فروتن آقا حاج اینکه تا بذاره تنهام نمیخواست و بودش ترسونده میدید

 رفت نگرانی با خودش و گذاشت کنارم پرستار عنوان به رو تارا کردم مجبورش من بره نمیخواست....  گذاشت

 نهایت بی درد این تحمل هاش نوازشش و ناز و اون بدون ، بره فرستادمش که کردم اشتباه فهمیدم تازه رفتنش بعد

 رسید لبم به جونم باالخره نبودنش از بعد هفته یک اینکه تا بود سخت

 هب آوردم کم نفس کمرم امون بی درد بخاطر که فهمیدم تازه و پریدم خواب از نفس آوردن کم بخاطر که بود زود صبح

 رفتم حال از بعد و کنم صدا رو تارا تونستم زحمت

 دیدم چشم به رو مرگ که یادمه این فقط اش بقیه از

 بود من بهشت شروع تازه اونجا اما ترسیدم جهنم تو افتادم کردم فکر دیدم سیاه رو جا همه کردم باز که چشم

 نای و گرفت یاد من کنار در هم خودش و بگیرم یاد رو خط این تا کرد مجبور زور به رو من میالد که موقعی بخیر یادش

 میفهموند بهم خط این قالب در رو حرفاش بعد به اون از دیدم که فهمیدم وقتی رو

 تادو ما بخاطر که مون بچه طفلی بریل خط تو بخاطر من گرفتی یاد اشاره زبان من بخاطر تو میگفت همیشه میالد

 بگیره یاد رو دوش هر مجبوره

 برای اللش پدر حرفهای مترجم شد که بود مسیح بعد به اون از و بگیره یاد رو اینها هردوی شد مجبور واقعا مسیح و

 نم میگفت و میکرد هم افتخار همیشه هیچ نکرد که اعتراض موضوع این به وقت هیچ ام بچه طفلک...  نابیناش مادر

 مدرسه مدیر سالگی بیست سن توی پسرم حاال که شد باعث همین و بلدم هام همسن بقیه از بیشتر زبون تا دو

 باشه ناشنوایان و نابینایان استثنایی

 شتهبرگ هم باز گذاشت دفتر خطوط روی و گرفت رو دستم میالد برگشتم حال زمان به خورد پهلوم به که ای سقلمه با

 حمسی کمک به نه میزدیم هم به خط این با رو مون خصوصی حرفهای بود همینطور همیشه مون قدیمی رابط به بودیم

 میکردم تحلیل ذهنم توی و میکردم حس دستم زیر رو ها نقطه و ها خط ،
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 بدم یادش زدن مخ کرد خواهش ازم پسرم عزیزم میخوام رقصیدم؟معذرت باهات مسیح جلوی که شدی ناراحت ازم -

 کنم مقاومت اش خواسته مقابل در نتونستم منم

 :دادم جواب و کوبیدم بازوش به مشتی

 میدادی من به ندا یه قبلش حداقل -

 نوشت و خندید

 نکنم بازی نقطه و خط وقت یه بود گرفته نظرم زیر -

 :گفتم و خندیدم بود گذاشته دفتر این روی مسیح که بود اسمی بازی نقطه و خط

 بگیره؟ یاد زدن مخ میخواست چی واسه حاال -

 همه که حال هر به برمیگرده سیلی جای یه با آخرش میدونم که من بزنه رو عشقش مخ بره میخواست باز حتما -

 نمیشه هیچی آخرش نداره اثر تو استعداد بی پسر این روی هم آموزش...  ندارن زدن مخ تو رو خان میالد توانایی

 بوسیدی منو بچه جلوی نکشیدی خجالت تو بدونم میخوام من نه -

 نیاوردم طاقت من کردی دلبری تو بس از اونم بود کوچولو یه نبوسیدم که کامل -

 شوهر چه میدید اینکه به وای دلبره همه این بسته چشم مامان میگفت همیشه که افتادم مسیح حرف یاد خندیدم

 هایتبین میالد به مسیح شباهت میگفتن همه که اینطور چون بود خودش با بیشتر هلو از منظور البته...  داره هلویی

 بود

 خوندم رو میالد نوشته ادامه نوشت چیزی دوباره و کشید دستم از رو دفتر میالد

 رو ارمک بگیره من از رو مامانش و بشه غیرتی باز که نشده پیدا زبون نیم و متر دو این سرکله دوباره تا میخوام االنم -

 ندارم طاقت جدی جدی دیگه که بدم ادامه

 :گفتم داغش های بوسه و خنده بین و خندیدم بلند بلند حرفش از

  نمیخواد جدید برادر خواهر گفت پسرم که دیدی ندی دستمون کار باش مواظب پس -

 خدا تمیگف همیشه که میالد و بود خدا هدیه که مسیح پسرم همراه میکنم زندگی تاریکم بهشت توی که ساله بیست

 بخشید بهش دوباره رو من

 همب میالد اما نمیفهمم رو میالد حرفهای دیگه که بودم ناراحت نمیبینم که نبودم ناراحت بود سخت برام خیلی اوایل

 ینب عشق میتونیم و همیم کنار که همین نداریم همدیگه حرفهای فهمیدن به نیازی عشق کردن درک برای که داد یاد

 بزرگیه نعمت خودش کنیم حس رو مون
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 نیست عشق اسمش ماست بین که حسی معتقدم من که چند هر

 یچیز ما بین حس...  داره نگه هم کنار نمیفهمن رو هم حرف حتی که رو نفر دو سال بیست نمیتونه تنهایی به عشق

...  کنی خوشبختی احساس تاریکی دل تو سال بیست میشه باعث که چیزی...  تر شیرین حس یه...  عشقه از فراتر

 حس یه...  باشی داشته دوست رو همسرت اول روزهای اندازه به هم هنوز سال بیست از بعد میشه باعث که حسی

 نیست روش اسمی که حسی...  نیست عشق اسمش که حسی...  عشق از فراتر

 پایان.
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