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اين فايل در سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت، انجمن و  

 کانال تلگرام ما مراجعه کنيد. 

 لينک سايت: 

www.novelcafe.ir 

 لينک انجمن: 

www.forum.novelcafe.ir 

 کانال تلگرام: 

https://t.me/novelcafe_ir 
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*** 

 مهربون رغضبینام رمان: م

 ی: شبنم کرمسندهینو 

 

*** 

 یخونه  یازپله ها خودمو 

 کرده  زونیآو  دوبلکسمون

 بلندمشکمو یوموها بودم

 وبلندبلند آهنگ دادمیم تاب

 بیبرو طب یاتاق خوندم؛همیم

 , بهش بگواریب مارمو یب دل

 مرده ازرنج ضهیمر  عاشقش

 یهم اتاق ی. هم اتاقوانتظار 

 اشکم شده لیچگونه س نیبب

 دردجانسوزمو بجزتو روونه

 یییی!! آدونهینم یشکیه بخدا 

 ایب ا ی!!!بابا_رو ییییهاهاها

 نقدربهیدختر, ا یفتیم نییپا

 یفتینشو م زونیچوبا آو  نیا

 , _عع بابا چراشهیم تیز یچ هی

 کنسرت  ؟وسطیزنیم توذوقم

 می!! باباباخنده_ ازقدبودما 
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 ونهیدونه خل ود ی یکی گفتن

 راست گفتن! ازپله ها واقعا 

 وخودمو رسوندم سورخوردم

 !ستمیییبابا... _من خولللل ن به

 کاریحرص چ نی_راممامان

 یبچه مو؟بازباعث شد یدار 

 به کاربندازه!  شو ییطل  حنجره

 _عع مامان؟؟؟ واقعاکه اصل

 خونه مظلوم واقع نیتوا من

 ی, بلندشدم ورفتم تو شدم

 یبزرگمون ونشستم رو  اطیح

 , عاشقدرنگمیبزرگ سف تاب

 ساله۸۱ نکهیبودم, باا یباز  تاب

 وبه قول مامانم خانوم بودم

 بازم عاشق یبودم ول شده

 بودم!!  یگوش  یوباز  طنتیش

 یمانند آهن یر یحص یپشت به

 دادم وبه سرعت هیتک تابم

 , بابا ازدادمیم خودموتاب

 دیخندیکردومینگاهم م پنجره

 رونیمامان ازفکر ب یباصدا

 عی    , سر اااای, مامان_رو اومدم

 هامو پاک کردم ورفتم اشک
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 ییحال, _بله؟ مامان_کجا یتو 

 کنم؟یصدات م دوساعته

 هواسم نبود!مامان_  د ی_ببخش

 با ؟یکرد  هیتوبازگر  نمیبب

 گفتم، _نه نه! چرا  یدستپاچگ

 کنم اخه؟مامان دلخور  هیگر 

 خوادیکردوگفت؛ نم  نگاهم

 , برو داروخونهیبگ دروغ

 اریواسم ب یز یچ یقرص هی

 بتونم راه برم وبرو دنبال که

 لقمه نون!! _بازم پاهات هی

 خب قربونت برم کنه؟یدردم

 سرکار؟ توروخدا یر یچرام

 برم کارکنم, بخدا قول بزارمن

 !داکنمیکارخوب پ  هی دمیم

 _الزم نکرده هنوز نمردممامان

 یر یدخترم بره کارکنه, م بزارم

 مادرمن رمیبرم؟_م اخودمی

 ....رمیم

 دوم...  پارت

 اتاقم ومانتومو یتو  برگشتم

 یشیآرا چی, بدون هدمیپوش

 رنگمو سرم کردم یمشک شال
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 نیرفتن شدم, مامان ب وآماده

 تاخوده یهزار  چندتااسکناس

 داددستم وگفت؛ یدوتاهزار 

 ورق کیورق مگافون و  کی

 بخر, پولوگرفتم ورفتم نییکد

 که کفش  اطیح یپله  سمت

 ا؟؟ی, مامان_رو هاموبپوشم

 یز ی_بله؟ مامان_خودت چ

 باغم به خوادمادر؟ینم دلت

 یتاخورده تو  یها اسکناس

 مادرم نگاه کردم! تودلم دست

 اخه قربون اون قلب گفتم؛

 بشم, اگه من پوالتو مهربونت

 ته یز یچ گهیکه د  رمیبگ ازت

 جواب عی    مونه! سر  ینم بتیج

 رینه قربونت بشم من س دادم؛

 تویتازه دمه, تاچا یی, چارمیس

 من اومدم, مامان_  یبخور 

 قربونت برم فقط زود باشه

 !!!رمیم یدارم ازپادرد م ا یب

 اشک چشمم نکهیازا قبل

 دلم رو روکنه ازخونه دست

 استی!! اسم من رو رونیب زدم
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 از یکی, تک دختر یاتهرانیرو 

 تهران!  یتاجرها نیبزرگتر 

 نه گهی, البته دیتهران نیرام

 !!!ینیهست ونه رام یتاجر 

 ساله۸۱ یوقت شیسال پ سه

 پدرم ورشکست شد!  بودم

 تاجرفرش بود, کارخونه و بابا 

 داشت!!  یادیز  یها فروشگاه

 شدکه درعرض یچ دونمینم

 خراب شد و یهمه چ کسالی

 نیبه زم یطرزوحشتناک بابابه

 کردیفکرم لینشست! اوا گرم

 دوتا ازفروشگاه یکی بافروش

 وهمه شهیصاف م اشیهابده

 ! من ازشهیروبه راه م یچ

 یچیه یوکله بردار  تجارت

 !اون روزا مشغولدمیفهمینم

 خوندن واسه کنکور درس

 به یخبر  زاشتی, بابا نمبودم

 یمن برسه, متوجه  گوش

 مادرم یواشکی یها هیگر 

 , بابا شب ها خونهشدمیم

 هم که ییشب ها امدو ینم
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 صبح زود گشتیبرم روقتید

 رفتیمن خواب بودم م یوقت

 طیبودم, شرا ییبابا یلیخ من

 شده بود که ازشدت یجور  هی

 کردمیم هیواسه باباگر  یدلتنگ

 هفته تمام به خونه بر کیبابا

 , بهش زنگ زدم وبانگشت

 وناله ازش خواستم که هیگر 

 وونهیخونه, منه د برگرده

 با مادرم دعوا کردمیم الیخ

 کیوقهرکرده, ساعت نزد کرده

 ظهربود که بابا برگشت, اما۳

 تصورم مامانم تا برعکس

 سمتش و د یدو  د یبابارود

 *غ*ل*ش کرد,منم پله هاروبهب

 دمیاومدم وپر  نییپا سرعت

 من یآ*غ*و*شش, اما بابا یتو 

 سابق نبود, سرو یبابا اون

 دهیژول ینامرتب وموها وضع

 لیبیوس شیر  شهیهم بابام

 یها شیداشت, اما ر  مرتب

 یخراب انگر یپدرم ب دشدهیسف

 یبود, خودموبه نفهم اوضاع
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 پدرم خواستی, دلم نمزدم

 کنه دخترش متوجه حال  حس

 نقدریقهرمانش شده, ا خراب

 زده بودم که یبه نفهم خودمو 

 روبه یشده بود همه چ باورم

 ! سرسفره ناهارنشستهراهه

 که زنگ خونمون زده  میبود

 متوجه اطی, بابازشدن درحشد

 به میسیکه ب  چندنفرشدم

 واردخونه شد, باورم دست

 , اونا ماموربودن, اومدهشدینم

 قهرمان منوببرن! اونا بودن

 اجازه ندادن که پدرم یحت

 ! به بابا نگاهغذاشوبخوره

 , به دستش دستبندزدهکردم

 ! باغم نگاهم کردوگفت؛بودن

 رمیمن م ییبابا ینخور  غصه

 درست ی, همه چگردمیزودبرم

 به یباز  یوکول هی, باگر شهیم

 حمله کردم واجازه مامورا 

 پدرمو ببرن! بابا با دادمینم

 د؛یخشک شده بهم توپ دهن

 عذابم نیشترازای,, باااانکنیرو 
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 دمی,بهت قول مدمی,قول منده

 , مامانشهیدرست م یچ همه

 اومد دستمو گرفت و هیباگر 

 اتاق یکشون منو بردتو   کشون

 کردم وباباموصدا  هیگر   هرچه

 نداشت, بابارفته بود...  دهیفا زدم

 سوم...  پارت

 , به پولدمیداروخونه رس به

 دستم نگاه یشده تو  مچاله

 فیکث  یپول ها نی, همکردم

 پدرم شدن!!!  ینابود باعث

 ودوباره دمیهاروخر  قرص

 رفته روبرگشتم, بازم رهیمس

 فکرفرورفتم, اون روز بعد به

 بابارو بردن ماهم نکهیازا

 !یکلنتر   میبندش رفت پشت

 همه نی! باباواشد ینم باورم

 هی میدی, اخرش فهمیشاک

 خبر کله پدر یب نفرازخدا 

 ندهیبه عنوان نما بدبختمو 

 برداشته ورفته, بابامم خارجه

 ورشکست نشدن وجمع واسه

 واون نیاوضاع ازا کردن
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 کرده ووام گرفته!!   قرض

 زندون ومامانم باباروانداختن

 ادیز  یوضررها یبابدبخت

 ومغازه هارو فروخت کارخونه

 کم! خونه و  یلیبود!خ اماکم

 درعرض یو... همه چ نیماش

 دود شدورفت هوا!!!  دوماه

 روفروختم, فقط چند خونه

 ازخونه واسمون لهیتاوس

 شهر نییپا میبود, اومد مونده

 !میدیخر  یمتر ۰۵ یخونه  هی

 میمبل هامونم فروخت یحت

 ادگارازیکاناپه که   هی فقط

 میبود همراهمون آورد بابام

 مدت هیاتاق من!!  لیووسا

 میمستقرشد د یجد توخونه

 نامه هیمامور با هیزود  صبح

 من یدرخونه مون! بابا اومد 

 من یزندگ یمن! همه  قهرمان

 زندون خودشو دار زده یتو 

 که ازبابام به  یز یوتنهاچ بود 

 تی, انگشترش ووصدیرس من

 اش بود!! مامانم سکته نامه
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 سمت چپش فلج یکردوپا

 هی! واما من..... خدانکنه شد 

 جدابشه!! حال دخترازباباش

 من گفتن نداره!!  یرواز  اون

 ,, اشک هامودمیخونه رس به

 شیروپ شیشگیراه هم که

 بودوپاک کردم ووارد گرفته

 شدم....  خونه

 چهارم...  پارت

 _اومدم ا؟یرو  ی_اومدمامان

 بشم, قرص هارو به قربونت

 آشپز یدادم ورفتم تو  مامان

 سه نیا ی, تو کونیکوچ  خونه

 خوب شده! به میآشپز  سال

 یساده خال یدبایسا خچالی

 یکی خچالمی نیکردم, ا  نگاه

 خونه سابقه یها ازبازمونده

 ری...پوووف ولش کن, پاما 

 ازبس غصه خوردم, چند شدم

 وبادمجون بود, خوبه تاگوجه

 باهاش شام درست تونمیم

 ! بادمجون هاروپوستکنم

 وشروع کردم به خورد کندم
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 شمی, مامان اومدپکردنشون

 شام درست یوگفت؛دار 

 ؟یکم ندار   یز یچ ؟یکنیم

 تودلم زم!_نه همه یپوزخند

 , بروستیکم ن  یز یچ کسم

 کن شام حاضرشد  استراحت

 , مامان دست بهکنمیم دارتیب

 گرفت! اخ  شیاتاقو پ زانوراه

 رشدنتی! چه وقت پمادرم

 ! آه پریندار  ی!توکه سنبود 

 , گلومو چنگدمیکش  یسوز 

 بره و نییکه بغضم پا  زدم

 نکنه! سرسفره نشسته رسوام

 یبه مامان گفتم_ مامان میبود

 حرف هام گوش توروخدااول

 , بعدمخالفت کن, جونکن

 دندون قهی, فقط ده دقایرو 

 اجازه بده کامل گربزارو یروج

 ی! مامان_هرچحرفموبزنم

 ازکارکردن حرف نزن فقط

 دمیباجون ودل گوش م من

 ایحرفات!تودلم گفتم؛ رو  بهبه

 نکنم!_قرار تیاگه راض ستمین
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 ! مامان_ یگوش کن  شدفقط

 من سراپاگوشم!  د ییبفرما

 نیا یخوایم ی_مامانم تاک

 مردم ی, توخونه هاپاهات

 به دچشممیبا یتاک ؟یکارکن

 یدرخشک بشه که برگرد نیا

 سرت یینکرده بل  یوخدا

 نگاه هیباشه, مامان  اومده

 من بنداز, ترس توچشمام به

 ای, مامان من تودنزنهیم موج

 مادر ترسمیتورودارم, م فقط

 ازدستت بدم!  ترسمیبخدام

 ییسالمه, توانا۱۸جوونم  من

 دارم, توروخدا بزار کارکردنو 

 کارروز  هیکارکنم, دنبال   من

 فروشنده رمیم گردمیم یمزد

 , تورخدا بزارمنشمیم یامنشی

 وبغض هی! مامان باگر کارکنم

 باالرفته گفت؛ خب درد یصدا

 یسالته! چه گ*ن*ا*ه*۱۸تو نهیا منم

 آخه چرا ؟یدخترمن شد یکرد

 یساله من که تو ۱۸ددختریبا

 بزرگش کردم بره نازونعمت
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 نیبحث هم نیا ااا ی, رو کارکنه

 , من هنوزشهیتموم م االن

 دخترم کار زارمیام نم زنده

 گهی! بسه دزارررررمی! نمکنه

 ,کردیم هیزدوگر یدادم مامان

 به قلبش گرفت ونفس دست

 کش دارشده بود, سفره  هاش

 زدم رفتم ب*غ*ل*ش کردم, رودور 

 گهید ی_غلط کردم مامان

 , گه خوردمگمینم یز یچ

 دوباره درد گرفته بود, قلبش

 بلندشدم وقرص هاشو هیباگر 

 لرزون بهش دادم, بادست

 دردت به ی! خوبی_مامان

 کردم بلندشو...   جونم؟غلط

 آرومتر شده بود, آهسته مامان

 خوبم یمامان گفت؛خوبم

 نشو....  نگران

 پنجم....  پارت

 دیدکترتوروخدا بهم بگ یآقا

 یشده؟ واسه چ یچ مامانم

 االن مارستان؟یب آوردنش

 کجاست؟ دکتر_دختر  مادرمن
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 لحظه آروم باش, هی جان

 به من بگواسم مادرشما اول

 نفراز هی, ی_فرگل سرابه؟یچ

 بامن تماس گرفت مارستانیب

 !!نجایمادرمو آوردن ا وگفت

 _بله مادرتون تصادفدکتر

 ی, االنم بخش مراقبت هاکرده

 تحت معالجه هستن!!  ژهیو 

 ...نیپاره شدو نشستم رو زم بنددلم

 _حالت خوبه؟بلندشودکتر

 !بابغض روبه دکترکردمنمیبب

 نیدروغه مگه نه؟ دار  وگفتم؛

 دکتر ن؟آره؟یزار یسرم م سربه

 _بلندشودخترخوب, ماشالله

 مثل ی, ازخانومیشد بزرگ

 برادر ا ی, بروبه پدر دهیبع شما 

 تا انیبگوب ابزرگترازخودتی

 رو واسشون بگم!  طیشرا من

 , بلند دادزدم, من نهبلندشدم

 نه بردار, من همون پدردارم

 ... توروخداااا یتودن مادرودارم

 ,دیابوالفضل کمکش کن تورابه

 تی, جمعخوامیمامانمو م من
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 دورمون جمع شده یادیز 

 ! ارومسی, دکتر_باشه هبودن

 !بخاطرنمشیبب خوامی!_مباش

 ! دکترنمشیبب نیبد خدااجازه

 خانوم, حال مادرتون شهی_نم

 هی! بلندبلند گر ستیمساعدن

 والتماس کردم, _نههههه!  کردم

 !!نمیبب خوامیمادرمو م من

 !کنمی, خواهش متوروخدااااا

 هیالتماس کردم وگر  نقدر یا

 زدم که دکترروبه وزجه

 رو شونی! ایگفت؛خانم ارجمند  یپرستار 

 یملقات کنه, ول دمادرشو یببر 

 حرفو نیورود ندارن, ا اجازه

 بلندازاونجادور یها زدوباگام

 خانوم جوون هی, بعدازاون شد

 منو گفت؛ همراهم اومدسمت

 دنبالش صدا یب یها هی! باگر ا یب

 میدی, به طبقه دوم رسرفتم

 اشاره کرد!  یبه اتاق خانومه

 شهی_اونجاست,ازپشت ش

 ! باقدمینیمادرتو بب یتونیم

 شهیسست خودموبه ش یها
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 مامانه نیا یییی,_وااارسوندم

 هیدستگاه هاچ نیاای!خدامنه

 بهش وصل کردن؟؟ بلند که

 کردم واسمشو صدازدم!   هیگر 

 روزت نیبه ا ی! کیییی_مامان

 نیحس اامامی یییانداخته؟وا

 چش شده؟ بامشت مامانم

 , خدازدمیضربه م شهیش به

 به خواستمیومامانمو م زدمیروصدام

 یصدامو بشنوه, ول نکهیدایام

 میاون همه س ی!مادرم تو نه

 آروم یتنفس یها ودستگاه

 بود, پرستار دهیخواب صدا یوب

 دونمیوگفت؛ م اومدکنارم

 کمی یول ستیخوب ن حالت

 هاروهم ضیحال مر  تیرعا

 توجه بهش برگشتم ی!ببکن

 , آروم وباهق هقشهیش سمت

 کردم, مامان بلندشو  زمزمه

 , منترسمیم ییشبا تنها من

 , توروخداکارکنمیتوچ بدون

 وفا نباش, مامان یباباب مثل

 بازم نی! ببابلندشو یرو  جون
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 حرفت گوش نکردم و به

 خودمو قسم دادم, جون

 ییییدعوام کن, مامان بلندشو 

 !رهیمیتوم ابدونی, رو توروخدا

 _نگران نباش حالش خوبپرستار

 سمت دواربرگشتمی, امشهیم

 شه؟یخوب م پرستاروگفتم؛

 _د؟پرستاریگیم یتوروخداجد

 نرماله شیار یهوش زمیعز  آره

 ,کنهینم دشیتحد یوخطر 

 که به سرش  یضربه ا فقط

 بوده, نیکم سنگ  هی خورده

 !شهیانشاالله برطرف م که

 گذرهیروزازتصادف مادرم م۸۱

 قشنگشو یمامانم چشما یول

 روز۸۱نیا ی, تو هنوزبازنکرده

 نماز یخونه برنگشتم, تو  به

 ,خوابمیم مارستانیب خونه

 رمیگیدوش م رمیم فقط

 !کنمیهامو عوض م ولباس

 ییمن ازسکوت وتنها آخه

 فیچشمم ضع ا ی!خداترسمیم

 کردم!گ*ن*ا*ه*  هیازبس گر  شده
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 همه نیدایبوده که با یچ من

 بکشم؟ سرنمازداشتم عذاب

 وازخداگله کردمیم هیگر 

 که  ی, خانم ارجمندکردمیم

 یمیمدت باهام صم نیتوا

 شمیبودخوشحال اومدپ شده

 مژده بده مادرت ا یوگفت؛رو 

 نیا دنیهوش اومده! باشن به

 مثل فنربلندشدم, قلبم حرف

 دهی*ن*ه ام کوبیشدت توس* به

 ؟بگوبخدا؟یگیم ی,_جدشدیم

 یییوب*غ*ل*ش کردم؛وا دمیپر 

 _ی!خانوم ارجمنداشکرتیخدا

 مادرت تاچشم برودختربروکه

 اسم توروآورده, به بازکرده

 به سمت اتاق پرواز سرعت

 _کجایکه...خانم ارجمند  کردم

 دختر, مادرتو انتقال صبرکن

 به بخش....  دادن

 یدردت به سرم خوب ی_مامان

 مدت هزاربار نینفسم؟توا

 زنده شدم, مامان_خدا مردمو 

 دخترم د یمادر! ببخش نکنه
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 تنهات بزارم!  خواستنمینم

 با یدار  نکهیمامان هم ی_وا

 یکنیقشنگت نگاهم م یچشما

 ی, الهاآرامشهیدن هیمن  واسه

 چوقتیه دونمیبرم م قربونت

 !! مامانم بهوشیزار ینم تنهام

 یتنهاخواسته  نیبودوا اومده

 یچیه گهیازخدابود, د من

 صیمهم نبود, واسه ترخ واسم

 مجبورشدم انگشتر شدنش

 پدرم بودرو ادگار یکه   ییطل 

 !ازطلفروش خواهشبفروشم

 ماه انگشتروواسم کیتا کردم

 , اونم بدون چونه زدننگهداره

 کرد... امروز مادرم  قبول

 یلیخونه, خ ردهیگیبرم

 ....یلیخ خوشحالم

 ماه ازبرگشت مامانم کی االن

 کردم  شی, باالخره راضگذرهیم

 بده کارکنم! البته فقط اجازه

 چقدرسخت بود!  دونهیخدام

 تصادف کرده به کمک یازوقت

 وراه رفتن رهیراه م عصا 
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 سخت شده!!!  یلیخ واسش

 یدلش هنوزم راض دونمیم

 !الیخیاما... پوووف ب ستین

 ها چشمم یازمندین یامروزتو 

 خورد یشرکت خدمات هی به

 !!دهیروزمزدهم حقوق م که

 شرکت هیمامانم گفتم  به

 ازبهیهست که ن یخدمات

 مترو یدارن, االنم تو  یمنش

 همونجا..  رمیودارم م نشستم

 انسالیخانم م هی رشرکتیمد

 منو یساله بود!وقت۵۰حدودا

 کرد وگفت؛ واسه  دتعجبید

 دنیگلم؟فکرکنم د  یکاراومد

 باعث متمیگرون ق  یمانتو 

 شده بود! خبرنداره تعجبش

 شهیسال پ3مانتوواسه  نیا

 شده!  یخوب نگهدار  فقط

گه جواب  یدادم؛ سلم بله آ

 روزنامه خوندم!  یشماروتو 

 _درسته شما خانوم...؟خانم

 یهستم!_خانوم تهران ی_تهران

 برگه رو نیوا د ینیدبشییبفرما
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 یچرم یصندل ی! رو د یپرکن

 رو یوفرم استخدام نشستم

 !دمیرس لتی! به تحصپرکردم

 نوشتم؟یم یگرفت! چ  بغضم

 که  یپشت کنکور  هی نوشتمیم

 بازم د؟یامتحان هانرس واسه

 اون ادشبیفکرفرورفتم...  به

 !دهیعذابم م یلعنت یها شب

 یخوندن کتاب درس یبجا من

 پدرمو خوندم!فکر تنامهیوص

 دورکردم وبا هاروازذهنم

 ( برگه روپلمیکلمه)د  نوشتن

 دادم!!!  لیکردم وتحو   کامل

 مراحل ازشرکت لیبعدازتکم

 زدم! قرارشدفردا بهم رونیب

 ..خبرشوبدن

 درانداختم وواردخونه دبهیکل

 نی! امروزکارمون سنگشدم

 یکی, هواداشت روبه تار بود

 بود!  ینی,غروب سنگرفتیم

 چراامروزدلم واسه دونمینم

 می! توزندگسوختیم خودم

 به اندازه امروزکار چوقتیه
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 وخسته نشده بودم!!  نکرده

 برق یشدم, همه  واردخونه

 اون یبود! تو  هاخاموش

 آسمون جسه یوکبود یکیتار 

 صیمادرمو تشخ فیظر  ی

 پله یرو  اطی, مامان توحدادم

 نجایبود,_مامان؟چرا ا نشسته

 قربونت برم؟مامان_  ینشست

 ,نگرانت؟منتظرتوبودمیاومد

 مو هیگر   ی, نتونستم جلو شدم

 ! بابغض گفتم؛آخهرمیبگ

 وبلت بخوره توسرم!  دردت

 ؟معلومیکنیم ینجور یچراا

 !!ینجانشستیا یازک ستین

 یکه سع  یبابغض مامانم

 پنهونش کنه,_خدانکنه داشت

 هوا هیگفتم هم   ربود یهوادلگ

 بخورم هم منتظرتوبشم!  یی

 قربونت یرکردینقدردیچراا

 مانتوم نیآست بشم؟باگوشه

 هاموپاک کردم اما تا اشک

 یبعد یقطره  دستموبرداشتم

 کرد! چقدردلم  سیخ صورتمو 
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 پرکه کنترل ی! اونقدر پربود 

 اشک هام ازدستم خارج کردن

 چقدر دونهی! فقط خدامبود 

 کردم لرزش صدامو  یسع

 کنم, گفتم؛ امروزکارم  کنترل

 البته واسه د یکم طول کش  هی

 نداره, هرچقدر یکه زحمت  من

 یشتر یپول ب شتربمونمیب

 نمیشی! فکرشوبکن! مرمیگیم

 وآمار خدمات هارو یروصندل

 بیوپول به ج شمورمیم

 ی!مامان_ خداروشکرحتزنمیم

 کارراحت  هی کردمینم فکرهم

 هیروز  ناهمشیا یداکنیپ

 دخترم! تودلم پوزخند خداس

 هیهمش روز  نا ی! آره مادرازدم

 یچه کار  کنهیم یفرق چه

 ! دست مامانوگرفتم وباشه

 نقدربدنمیکردم! ا  بلندش

 گهیکاربود که د  ی خسته

 جون نداشت, المپ دستم

 فمیکردم وازتوک  هاروروشن

 دهیکه خر   ییها چی    ساندو 
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 کانتر  یگذاشتم رو   بودمو 

 یخور یم یی,_ چاآشپزخونه

 _نه مادرارم؟مامانیب واست

 ارمیمن واسه توهم م نیابشیب

 چقدرسخته ا ی! خدایا خسته

 یکه باب  یکردن بغض  کنترل

 !!زنهیتمام گلوتوچنگ م یرحم

 جلوش وزانوزدم بادست رفتم

 صورت مادرموگرفتم دوطرف

 یمامان قشنگم! حت وگفتم؛

 نیآدم روزم نیخسته تر  اگه

 تو زاشتمیبودم, بازم نم هم

 ! حاالهمیمن کارکن جلودست

 وبعدش میخور یم ییدوتاچا

 شام خوشمزه که فقط به هی

 ی! هموندمیخودت خر  عشق

 چی    ساندو  یدوست دار  که

 !..مغزوزبان

 سفره روجمع کردم بعدازشام

 گهیظرف هاد وبعدازشستن

 !به ساعتمفتادمیپس م داشتم

 بود! دلم میون01کردم   نگاه

 مادرمو تنهابزارم خواستینم
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 خسته بودم! به تینها یب اما 

 حموم کردن واردحمام یهوا

 یدوش آبو بازکردم, رو  شدم

 زدم به هینشستم وتک نیزم

 , اجازه دادم آب گرم بهوارید

 خسته ام رخنه کنه! پامو بدن

 کردم توشکم ودستامو  جمع

 چوقتیحلقه کردم, ه دورش

 اندازه کار نیتاا میتوزندگ

 وخسته نشده بودم!!  نکرده

 روزاز شروع کارم تو۱۵امروز

 , باگذرهیم یخدمات شرکت

 یوروز  دهیکارم عذابم م  نکهیا

 شمیخودم خوردم یهزاربارتو 

 بیج یکه دستم تو   نیهم اما 

 کشمینم و یومنت کس خودمه

 اداونی, اآرامشهیدن هی واسم

 که پدرم ورشکست  ییروزا

 یبودافتادم, خانواده  شده

 ایپسر  ننیبب ومدنین یحت پدرم

 !امردهیزنده اس  برادرشون

 هم فوت شد اومدن و یوقت

 , همون بهترکه مرد, اونگفتن
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 ماروبرده!  یخانواده  یآبرو 

 اجازه یروزبه بعدحت ازهمون

 دایآدرس خونه ماروپ ندادم

 !ازهمشون متنفرم!متنفرررکنن

 فکرها بودم که کم نیهم یتو 

 بدنم سست شدوتوهمون کم

 خوابم برد, بااحساس حالت

 چشم هاموبازکردم یزدگ خی

 ریمن ز  یعنیسردشده بود, آب

 حموم خوابم برده بود؟ دوش

 بلندشدم, لرزکرده بودم عی    سر 

 آب سردشستم موهاموباهمون

 ی, مامان جلو رونیب واومدم

 خوابش برده بود!!  ونیتلوز 

 حوله تنم رفتم رخت باهمون

 پهن کردم وبردمش خوابشو 

 , به صورت غرق درسرجاش

 نگاه کردم, چقدرزود خوابش

 رشدنی! واسه پرشد یپ مادرم

 زودبود, مادرمن همش یلیخ

 فرزندکوچک نکهیسالشه,باا۵۱

 باخاله سهیبوددرمقا خانواده

 هام مادرمن مسن ییهاودا
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 ! خانواده مادرمداد یم ترنشون

 واز کننیم یزندگ شهرستان

 هافاصله دارن!!اما مافرسنگ

 صدرحمت به معرفت بازم

 انیبارم کی, هرچندماه اونا

 !!!!زننیسرم وب  همون

 امروز ی_خانوم تهرانیزند

 یدائم یها یازمشتر  یکی

 گرفتن ودرخواست  یمهمون

 خدمتکارخانوم کردن! از هی

 شماهم امروز سرهمه شانس

 ,ستیبجزشمان یوکس شلوغه

 دویایاگه پسش برنم البته

 زنگ تونمیسخته م واستون

 گهید یوازشرکت ها بزنم

 رو یزند ینفر... حرف آقا هی

 یکردم وگفتم؛ نه آقا  قطع

 , فقط منامیازپسش برم یزند

 شب خونه۹ازساعت  دقبلیبا

 _ی, مادرم تنهاست, زندباشم

 کنمیهماهنگ م ستین یمشکل

 ! به دنبالد یبرگرد۹قبل از که

 اتاقش یحرف رفت تو  نیا
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 بعدتلفن به دست قهیوچنددق

 وروبه من گفت؛ خب برگشت

 االن واست یتهران خانوم

 سپرم یوم رمیگیم آژانس

 ...اددنبالتیب ممینو ۱ ساعت

 من یباساعت کار  ی_مشکل

 التی_ نه خینداشتن؟زند

 بروبه کارت برس راحت

 شده.....  هماهنگ

 شدم وبه سمت سوارآژانس

 داده یزند یکه آقا  یآدرس

 کردم, به کاغذ  بودحرکت

 شدم! پاسداران رهیخ دستم

 فروزش..  ی....آقاابانیخ

 اگه یباالشهربود, حت خونشون

 ربهیهم برگردم بازم د میون۱

 ظهر۸۱!ساعت رسمیم خونه

 ییل یخونه و  هی یجلو  بودکه

 ی, ازخونه ستادمیا بزرگ

 ماهم بزرگ تره! البته سابق

 یمافرشته بود! آه ی خونه

 رو فونیآ یوزنگ لمس دمیکش

 بعد بدون حرف هی, چندثانزدم
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 , واردخونه شدم, مندربازشد

 دسته دخترهانبودم که با ازاون

 یخونه وتجملت نیهمچ دنید

 بازبمونه وهنگ کنم!! من دهنم

 کرده و  ینازندگیبهترا یتو 

 نییشده بودم! سرموپا بزرگ

 شیوراه خودم روپ انداختم

 , برعکس تصورم کهگرفتم

 باشه خونه غرق در دشلوغیبا

 لحظه باخودم هیبود, سکوت

 , نکنه جن هادروبازکردنگفتم

 از ترسمیمن م یییی, و واسم

 روبه یصحنه  دنی!بادییتنها

 غیهوا وج دمیمترپر  کی, روم

 نیباالتر  ی, رو دمیکش  یا خفه

 مجسمه هیخونه دوبلکس  پله

 !زدیبودکه حرف م ستادهیا یا

 _جلل؟یهست ی_توکمجسمه

 !مجسمه هاشون حرفخالق

 !منرمیگی! حرفموپس مزننیم

 هستم ییدسته دخترها ازاون

 !شهیدهنم مثل غاربازم که

 ایاون مجسمه نبود! خدا یول
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 پسرقد هیوچل هم شدم!  خل

 ساله بودکه۱۹تا۱۲بایبلندتقر 

 وروبه روم نییهارواومدپا پله

 نافذشو بهم ی, چشم هاستادیا

 شما دمیوگفت؛ پرس دوخت

 کردم خودم  ید؟سعیهست یک

 وجورکنم, بازم به جلد روجمع

 یمغروربرگشتم, _تهران یایرو 

 ! باپوزخندگفت؛عع؟هستم

 بحالت! متوجه شدم خوش

 !_ جنابدهینفهم منظورمو 

 هستم! با یتهران ا یرو  بنده

 دویتماس گرفته بود شرکت

 و دتوحرفمی... پر درخواست

 چه خدمتکارخوش گفت؛

 که  خورهی! اصل بهت نمیپوش

 ! سرموانداختمیخدمتکارباش

 ودستمومشت کردم تا نییپا

 که ناخن هام داشتن  یحد

 !کردنیدستموپاره م گوشت

 , فرهادفروزشالیخی_بمرد

 وکارتو یبر  یتونی, مهستم

 ! غذا هاروسفارشیکن  شروع
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 , فقط خونه رونظافتدادم

 گفت وپشت بندش  نو ی! اکن

 کردورفت باال,  یهاروط پله

 مورد لیگشتن وسا  یباکم منم

 , مانتومو باداکردمیپ ازمو ین

 که  یطوسى رنگ بلند کیتون

 بودم عوض دهیخر  یتازگ به

 بلندهم ی, شالموباروسر کردم

 هیعوض کردم و  کمیتون رنگ

 !دمیچیخاص دورسرم پ مدل

 دست به کارشدم و خلصه

 ,یر یکردم به گردگ  شروع

 ظهربود که میون3 ساعت

 دلم دعا یدرزده شد! تو  زنگ

 مهموناش نباشن! دلم کردم

 هیمن به عنوان  خواستینم

 بشم, فرهاد دهیخدمتکارد

 روبه من گفت؛غذا نییاومدپا

 ,کارباشه واسه بعدازدیرس

 ! گرسنه بودم اماگفتم؛نهار 

 ممنون من غذاخوردم شما نه

 خوادی!فرهاد_ نمد ییبفرما

 من واسه جفتمون یکن  تعارف
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 خراب ی, اگه نخور غذاگرفتم

 مردک نیچراا دونمی, نمشهیم

 !زنهیبامن مفردحرف م همش

 گرفت, هرچقدر جمع  حرصم

 ارومفردی نیا زدمیم حرف

 و رونی! رفت بدهیم جواب

 دوباره مشغول کارشدم!  منم

 غیج یکه صدا  میزبودیسرم

 باعث شدقاشق یخراش گوش

 زوگوشیم یکنم رو   روپرت

 اهمونی, صدا_ فرهااااااااااد!!فروزش رمیهاموبگ

 گردشده  ی, باچشم هافرهاد

 پشت سرمن چشم دوخته به

 هی, برگشتم سمت صدا, بود

 خودم با باهمسنیتقر  دختر 

 افتضاح پشت سرم سروضع

 دفعه حمله هیبود,  ستادهیا

 یسمتم وموهامو ازرو  ورشد 

 !ماتد یبادوستش کش میروسر 

 یازحرکتش سع ومبهوت

 ازجام بلندشم! دختره_  کردم

 یتوتوخونه  تهیافر  ی دختره

 هان؟ یکنیکارمیچ شوهرمن
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 شده باتموم یچ دمیفهم تازه

 دستشو ازخودم جدا قدرتم

 یتو  یمحمک دهیوکش کردم

 زدم! اومددستشوبلند گوشش

 که دستش توهواموند!   کنه

 گرفته بود!فرهاد  فرهاددستشو 

 , تادستتو نشکستمدااااای_ش

 خانوم نی! انییپا بندازش

 وواسه نظافت خدمتکارهستن

 دمی! دختره که فهماومدن

 به غیباج داستیش اسمش

 حمله کردوگفت؛ توغلط سمتم

 حمال هیکجاش شب  نیا یکرد

 ! فرهادازپشت محکمهاس

 وبه عقب هولش داد گرفتش

 خفه شو, گمشو دا یوگفت؛ش

 ... فرهادی_ نمدای, شتواتاق

 بهت حرفش؛دتو یکش  نعره

 گمشووو تواتاااااققق!   گفتم

 عقب عقب رفت وروبه دا یش

 رسمیگفت؛ به حسابت م  من

 حمال, فرهادبرگشت ی دختره

 دایبزنه که ش یحرف سمتش
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 ..دباالیدو  یکیهارو سه تا پله

 , اشکدیلرز یوپاهام م دست

 یامان ازچشمم جار  یب هام

 ! فرهاداومد سمتم وشد یم

 خانوم!  خوامیمعذرت م گفت؛

 جنس یورو  دانامزدمهیش

 دهینشون م تیحساس مخالف

 دیشماروسرسفره بامن د االنم

 هیاشتباه کرد! باگر  الیفکروخ

 رفتم و فمیسمت مانتووک به

 باهق هق یحرف چیه بدون

 وازخونه زدم دمیپوش لباس

 دخانومی! فرهاد_صبرکنرونیب

 , دست مزدتونو کاملیتهران

 هیگر   ونی, مکنمیم پرداخت

 بانفرت گفتم؛ الزم نکرده هام

 نیدرمان زنت کن که ام خرج

 شه, منتظرجواب نشدم آبادکم

 ازاون دمیسرعت دو  وبه

 خارج شدم, به کوچه جهنم

 گوشه  هینشستم  دمیرس که

 هینقدرگر یوزار زدم! ا خلوت

 وخودمو لعنت کردم تا کردم
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 شدم واشک هام خشک خسته

 ! بلندشدم، مانتومو باشد 

 لرزونم تکوندم!!  یها دست

 دربست گرفتم و نیماش هی

 گرفتم  میخونه رفتم.. تصم به

 نرم...  یکارلعنت  نیسرا گهید

 شده؟ من یاچی_رو مامان

 شناسمیمن دخترموم مادرتم

 کرده!چرا  هیچشم هاگر  نیا

 خونه یموقع ازروز برگشت نیا

 ؟واسهیایرمید یزنگ نزد مگه

 دلم میزندگ یبارتو  نیاول

 مادرمو یصدا خواستینم

 هی.._مامااان توروخدابشنوم

 سوال نپرس! من اصل لحظه

 هی! آره گر امروزسرکارنرفتم

 چون رفته بودم بهشت کردم

 ! دلم واسه بابام تنگ شدهزهرا 

 هی! به قلبم چنگ زدم وباگر بود 

 دلم تنگ شده!  یلیخ گفتم؛

 مامان! کنار نمشیبب خوامیم

 شده یزانوزدم!_حت پاهاش

 !بهش بگم چرا تنهامقهیدق کی



 

 
37 

 بپرسم چراولم گذاشت؟ازش

 شمیخفه م کردورفت؟دارم

 ازدل دمی!دارم جون ممامان

 ی!مامان مثل ابرب  هار یتنگ

 !کردینازم دوموهامو یبار یم

 _دردت به جونم عمرمامان

 یخداس مادر! چرادار  دست

 _نه! نه؟یدیعذاب م خودتو 

 خداجون پدرمونگرفت!  مامان

 جون خودشو باباخودش

 منو ی! رفت که سختگرفت

 هاتنهابزاره وخودش یتوسخت

 نکشه!مااامااان من دلم یسخت

 بابام تنگ شده!!  واسه

 کردم وزجه زدم  هینقدرگر یا

 یبرد! صبح باصدا تاخوابم

 !!دارشدمیازخواب ب مامان

 , دخترگلم خوابای_رو مامان

 ها, پاشوقربونت برم!  یمونیم

 میون۱ساعت نگاه کردم!  به

 یول شهیم رمیبود!آره د صبح

 !رمیکارنم  نیسرا گهی! درمینم

 شک کنه که دمامانیامانبا



 

 
38 

 به کارم ربط شبمید یها هیگر 

 !بلندشدم وبعدازخوردنداشته

 !!رونیازخونه زدم ب صبحانه

 نداشتم برم به اون میتصم

 هی, رفتم ازدکه یلعنت شرکت

 و دمیخر  یازمندین روزنامه

 پارک نیکتر ینزد خودموبه

 ! هواگرم بود, بادبزنورسوندم

 درآوردم که ازدستم فمیازک

 برش نی, خم شدم ازرمافتاد

 نفربلندش کرد!!!  هیکه قبل من   دارم

 ازکفش هاش سرموبلندکردم

 یکردم به باال, کفش ها  شروع

 , شلوارکتانیمشک اسپرت

 یجذب توس شترتی, تیمشک

 دمی, به صورتش که رسروشن

 که  نیلحظه هنگ کردم!! ا کی

 کارینجاچی)فرهاد( افروزشه

 فکرموبه زبون آوردم!  کنه؟یم

 !!!؟؟د یکنیکارمینجاچی_شما؟ ا

 _وا؟؟؟ی_چراسرکارنرفتفرهاد

 داره؟شمامنو یشماچه ربط به

 اخم هاشوتو د؟یکرد  بمیتعق
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 ادینم ادمیدوگفت؛یکش  هم

 که  یبوده باش یمهم شخص

 روزعذابیکنم, ازد  بتیتعق

 که  یگرفتم واسه کار   وجدان

 وسط حرفشو دمی... پر یش

 محترم من گذشتم یگفتم؛آقا

 !!دیبد حیتوض ستین یاز ین

 اخم گفت؛ صبرکن باهمون

 که  ومدمیتموم بشه! ن حرفم

 بدم صبح حیتوض یکس  واسه

 محل کارت حق زحمتتو رفتم

 سر یومدیبدم که گفتن ن بهت

 , منم آدرس خونتونوکار

 وخودمو مسئول اون گرفتم

 دونستم, داشتم سمت انیجر 

 که چشمم  رفتمیم خونتون

 افتاد, _خب االن من بهتون

 فرهاد_ برگرد کارکنم؟یدچیبا

 یو.. دست کردتو  سرکارت

 روجلوم یعقبش وپاکت بیج

 دو نمیوادامه داد؛ ا گرفت

 شده, باپوزخند نییتا برابرمبلغ

 پاک دستش نگاه کردم و به
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 آقااا..  ستمیمن گدان گفتم؛

 خرج دوا درمون نامزدت گفتم

 !رهیمردم رونگ یکه پاچه   کن

 توجه دستش راهمو بدون

 ورفتم, فرهاد_ به درک دمیکش

 واست سوخت امازن دلم

 نداره, خودمو اقتیل جماعت

 کنترل کردم تانزنم  یسخت به

 کم که دورتر  هیدهنش!  یتو 

 بلندصدام کرد؛ خانوم شدم

 !! برگشتم که جوابیتهران

 بهش بدم که یشکن دندون

 دستش تکون یبادبزنموتو 

 .اه اصل حواسم به بادبزنمداد 

 که تواون گرما  فی! حنبود 

 داشتم, برگشتم که ازشین

 , خواستم ازارمیب بادبزنمو 

 که محکم تر  رمیبگ دستش

 ! باحرص نگاهش کردمگرفتش

 گفت؛ من فقط خواستم  که

 االت ینشه خ عیضا یکس  حق

 نداره, محکم بادبزنمو برت

 وباگفتن بروبابا راهمو دمیکش
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 وبه سرعت ازاونجا دمیکش

 ....دورشدم

 یکار   هیگشتم واسه   هرکجاکه

 به دردمن بخوره نبود! آخه که

 هیا غهیضامن آوردن چه ص نیا

 !!یزندگ نی! اه لعنت به اگهید

 روزم فقط کی امروزحقوق

 شدواخرش نیماش هیکرا  خرج

 برگشتم به یدست خال هم

 درانداختم و دبهی! کلخونه

 شدم, مامان داشت واردخونه

 در ی! تاصداکرد یپاک م یباقال

 ؟واردییتو ا یدگفت؛رو یروشن

 شدم وگفتم؛ آره مامانم خونه

 , مامان_سلم دردت بهسلم

 , برولباس هاتوعوض کنسرم

 میدرست کردم باهم بخور  شام

 ,چراخودتوخستهی_مرس

 کردمیمن درست م یکرد  خسته

 هم یینکردم غذا ی_کار مامان

 !فتمینکنم ازدست پام درست

 و دمیصورتشوبو*س رفتم

 دستت دردنکنه فرگل گفتم؛
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 یپخت یجونم, حاالچ خانوم

 پلوبا ی_ باقالواسم؟مامان

 یکه بچه بود  ی! همونمرغ

 !یشکستیسرودست م واسش

 ادشیروزا افتادم!  اداونی

 یآلرژ  ی,بابا به باقالریبخ

 غذارو نیومامانمم ا داشت

 ,چون عاشقکردیدرست م کم

 که  ییپلوبودم روزا یباقال

 چکسیه کردبهیم درست

 وهرکس به غذام دادمینم

 بنفش غیزدجیم ناخونک

 ریبخ ادشی, _آره دمیکشیم

 غذا نیعاشق ا شهیهم من

 , دست گلت دردنکنهبودم

 می... سرسفره بودا یرو  نفس

 یگل  یمامان گفت؛ راست که

 )خاله بزرگم(

 دلمون واست گفتیزد, م زنگ

 میهمه تصم گفتیشده, م تنگ

 تهران وب  هت سر انیب گرفتن

 انیبگم ن ومد ی! منم دلم نبزنن

 ! هنگنیخوش اومد گفتم
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 به مامان نگاه کردم! من کرده

 بکنم!  یچه غلط طیشرا نیتوا

 دل مادرمو ومد یدلم ن یول

 ی, گفتم؛ خوب کار بشکنم

 ان؟یب خوانیم ا ی, حاال کیکرد

 (امیی)دادری_ حامدوحمامان

 وسپهر)خاله وپسرش( یباگل

 اد؟ی_عع؟ خاله فرشته نم

 ی_نه شوهرش مرخصمامان

 اتفاقا پشت تلفن داشت نداره

 یلیخ گفتیوم کرد یم هیگر 

 , )خاله فرشته وماماندلتنگتم

 بودن رهیبه ش رهیش چون

 بهم وابسته هستن...( یلیخ

 سر اد ی_اشکال نداره حاال م

 ان؟مامانیم ی, نگفتن کزنهیم

 ی اهفتهی_فکرکنم آخرهفته 

 یآخه حامددنبال مرخص ندهیآ

 کارش طول  کمیو  گرفتنه

 ! خلصه اوناد یتاب کشهیم

 استرس خودموبه یباکل شبم

 ممیسپردم, تصم رختخوابم

 رفتمیشده بود! اگه نم عوض
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 کار  یمعلوم نبودک سرکارم

 وتااون موقع کنمیم دا یدپیجد

 ازپس مخارج مهمون یچطور 

 فردا بر ومدم؟؟یبرم هامون

 بتیسرکارم وواسه غ گردمیم

 جور یبهونه ا هی امروزمم

 ! قبل ازاومدن به اتاقمکنمیم

 بلندباالازکم وکسر ستیل هی

 یکردم وتو   هیخونه ته یها

 خودم شیگذاشتم, پ  فمیک

 , خدابزرگهکردمیتکرارم همش

 , دل مادرتو نشکن, اونمایرو 

 فقط خانوادشو داره!  ا یتودن

 فکرها بودم که خوابم برد....  نیهم یتو 

 روزماید ی_خانوم تهرانیزند

 ,_عذرمیمنتظرشمابود یلیخ

 اومد شیمشکل پ خوامیم

 ستین ی_مشکلی, زندامینشدب

 واستون ردکردم, بعد یمرخص

 یزند یهام باآقا ازصحبت

 اون روزمو چک فیوظا رفتم

 برد ی, باخوندن اسمم تو کردم

 آدرس نیچهارتاشد!!ا چشمام



 

 
45 

 فروزشه! نه! محاله ی خونه

 دبایمن اونجابرم!با ممکنه

 حرف بزنم! رفتم سمت یزند

 دیی_بفرمایودرزدم!زند اتاقش

 کیلطفا یزند یدآقای_ببخش

 , مندیجابجا کن نفرروبامن

 !رمیفروزش نم یآقا منزل

 نکنه ؟ی_چراخانوم تهرانیزند

 اومده؟_بله شیپ یمشکل

 یلیاومده, به دال  شیپ مشکل

 ی! زندرمینم شونیمنزل ا من

 ییدرهم گفت؛ خدا ی افهیباق

 وسط حرفش!  دمی... پر نکرده

 من با د ی_اشتباه برداشت نکن

 بر به مشکل شونیا خانوم

 _باشه دخترمی! زندخوردم

 نداره جاتو عوض یاشکال

 دبدونمیاماقبلش با کنمیم

 ستیتواون ل یشماروک اسم

 ون حرف اضافه از! بدنوشته

 یصندل ی, رو رونیزدم ب اتاق

 کارمو بهم  یکه زند  نشستم

 قهیدق باچهلیکنه! تقر   یمعرف
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 , داشتم کلفهمنتظرشدم

 رفته من ادشی, انگار شدمیم

 نشستم, ازجام منتظرجواب

 به محض بلندشدنم بلندشدم

 _ی, زندرونیاومدب یزند

 کم طول  هیدخترم  ببخش

 اسم شما ی, خانوم ناشر دیکش

 هم شونیبردنوشته!ا یروتو 

 فروزش!  یدرخواست آقا به

 یعنیدم؟یدپرسیوترد بامکث

 خودشون خواستن یعنی؟یچ

 _بله به احتمالیبرم؟زند من

 رفع کدورت خواستنیادمیز 

 , منم زنگ زدم وگفتم کهبشه

 که  ومدنیاصل سرکارن شونیا

 ناراحت شد دونمی, نمبفرستم

 کلکنسل کرد! به هر  یاهرچی

 پرسنل تیواسه من رضا حال

 ازش ی! باقدردانتهیدراولو 

 ورفتم که به کار تشکرکردم

 برسم, ساعت حدود امروزم

 بعدازظهربودکه کارم تموم۷

 خسته بودم اما..  یلی, خشد
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 کردمیدمیوخر  رفتمیدمیبا

 وخاله هام ییخوادداینم دلم

 کم وکسرباشه,  یز یچ انیب که

 ی, به فروشگاهزارمیب حمازتر 

 ما یباخونه  ابونیچندخ که

 , مثلدمیداشت رس فاصله

 دایتوش پ یچ شهروندهمه

 , خلصه کل پس اندازوشدیم

 هیامروزمم خرج شد,  حقوق

 موند!!  فمیته ک یهزار 5 دونه

 دهامی, به خر شدیم دخرجینبا

 تادونه۸۵اگه  یکردم, حت  نگاه

 رو لهیوس هیهامم  انگشت

 , پس.... ارمیبازم کم م بلندکنن

 دیخر  ی, باهزاربدبختپووووف

 رسوندم, با ابونیهاروکنارخ

 کوچولوازپول  هیگفتم؛   خودم

 که دست مامانم دارم  ییها

 !بجاششهینم یز یکه چ  بردارم

 برگشتم دوبرابرجبران فرداکه

 شدم که ی, منتظرتاکسکنمیم

 باهام دهامو یبشه خر  یراض

 فکرها نیهم یجاکنه! تو  جابه
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 بلند یشاس نیکه ماش  بودم

 پام ترمزکرد! برمردم یجلو 

 شعورمگهی, آخه بآزارلعنت

 من نهیبیکورت نم  یچشما

 هستم؟ یمنتظرتاکس

 یز یچ هیکه   سرموبلندکردم

 بگم که بازم هنگ کردم!  بهش

 !!اروفروزشهیکه همون   نیا

 فرهاد_سلم خواد؟یم یبازچ

 دارم!  د؟کارتونیسوارش شهیم

 بامن داره آخه؟ یچه کار  نیا

 ازاون دسته ازمرداست نکنه

 هم زن داره وهم.. استغفر که

 واسه ندفعهی.._بازم شما؟ االله

 یایفرهاد_اگه ب د؟یاومد یچ

 داره یی, چه روگمیم باالبهت

 بار هی بندهیبارجمع م هی!!نیا

 ! کلفه وبازنهیم مفردحرف

 دستم روبه صورتم حرص

 کادارم  یوگفتم؛ من کل دمیکش

 اشاره کردم!!( دهامی, االنم )به خر خوامیم معذرت

 خونه!!  ناروببرمیا خوامیم

 و د یروکش یدفعه دست هی
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 جهش خودشو هیشد! با ادهیپ

 سهیمن رسوند, به چندتاازک به

 یزدوباحرص وعصب هاچنگ

 شویحمال ی فهیاگه وظ گفت؛

 ؟یشیدوش بکشم سوارم به

 ه؟ثباطینجور یچراا نیوا؟؟ا

 نداره ها!! چرامثل یتیشخص

 بابهت کنه؟یهاررفتارم یوحش

 یکردم وگفتم؛ من ک  نگاهش

 د؟یار یشماواسم ب خواستم

 انه؟ی یسوارش یای_ مفرهاد

 بگم معلومه که نه خواستم

 اش که مثل افهیق دنیاماباد

 , صلحکردینگاهم م رغضبیم

 ,,,رمیخفه خون بگ دونستم

 کردم  یوسع نیتوماش نشستم

 کوچه ومحله مون فکرنکنم.   به

 شده بودوحتمال کیهواتار 

 به نیشدنم کم بود, ماش دهید

 رونده وازجا کنده سرعت

 ؟یهست ی, فرهاد_توکمیشد

 نیسمتش!!بخدا ا برگشتم

 دبرهیاس, مثل زنش با وونهید
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 بشه! نگاه یآبادبستر  نیام

 اون دبازمیازب  هتمو که د رهیخ

 د؛یمسخره روپرس ی جمله

 تورو ی؟کیهست یتوک گفتم

 من! نگو یبودخونه  فرستاده

 بد یمستخدم ساده  هی که

 , ازکنمیکه اصلباورنم  یبخت

 بستن, ی,روسر دکردنیخر  نوع

 ایو  دنیمارک پوش یها لباس

 ینوع سوارشدنت تو  یحت

 بلندهم اون یشاس نیماش

 رو یمسخره وساختگ تیهو 

 , من دورو برم پرهدهینم نشون

 خانوم ینیبیم ی, مدشمنه

 خوندم پس کوچولودستتو 

 یاعتراف کن!!! بالودگ خودت

 وگفتم؛ عع؟ دمیخند ومسخره

 کاریلورفتم؟ حاالچ گهید پس

 یمن داشتم نقش باز  کنم؟

 نیکه بکشمت.. باا  کردمیم

 باترمز وحشت نیماش حرفم

 متوقف شد تابرگشتم به یناک

 نگاه کنم متوجه یروان اون
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 ام شدم!  قهیکنارشق  یا اسلحه

 اروقاتلهی نیعباس!ا احضرتی

 نی...ایولکنت گفتم؛ا باترس

 االبگوی_ه؟فرهادی..چ..کار چ

 تورو ی, کیر یگیدستورم یازک

 ؟؟زبونمیکه منوبکش  فرستاده

 کرده بودازترس! پلکهامو  قفل

 , اسلحهدمیبهم فشارم محکم

 نیام فشاردادوب قهی,شقروبه

 د؛یغر  دشدهیکل  یها دندون

 گلوله تو  هیبزن وگرنه  حرف

 ....کنمیم یات خال کله

 گفتم؛بخداداشتم  بالکنت

 , من با شماکردمیم یشوخ

 یگیآخه؟فرهاد_م کاردارمیچ

 ربهی_بابابه پانه؟ی یهست یک

 هستم!  یاتهرانیرو  غمبرمنیپ

 بدبخت!  یورشکسته  هیدختر 

 لباس هام مارکه چون اون آره

 تاجر نیبابام بزرگتر  روزاکه

 تامانتو۸۵ یبود من روز  فرش

 گران  یدست لباس ها۸۵و

 ! آرهدمیخر  یومارک م متیق
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 دسواریبا یچطور  دونمیم من

 شد متیگران ق  یها نیماش

 اون روزاکه بابام زنده چون

 ,آرهمیبهترشو داشت نیازا بود 

 دیمثل گداها خر  ستمیبلدن من

 !میتهران نیچون دختررام کنم

 تمام یرحم یکه باب  یهمون

 یتابه روز  دخترشوتنهاگذاشت

 دست توو یکه جلو   فتهیب

 ات وونهیاون نامزدد امسال

 یکنه وانگ هر*زگ  یحمال

 یبزن! که اسحله رو  بهش

 دونه دخترش بزارن!!  هیسر 

 یرو  یتوجه به اسلحه  بدون

 هیوگر  زدمیادمیام فر  قهیشق

 چرا یدی... _حاالفهمکردمیم

 گوشه منو  هیهستم؟ یک  من

 غیکن وبزن به چاک, ج  ادهیپ

 کننن!!   ادهیمنوپ ااااااالاااا ی زدم

 برداشته شد..فرهاد_  اسحله

 دزودی! نباخوامیم معذرت

 ی, من دشمناکردمیم قضاوت

 دارم, مجبورم ازخودم یادیز 
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 نیکنم! اشک هاموباآست  دفاع

 پاک کردم وبا مانتومحکم

 یادما شهیهم پوزخندگفتم؛

 ! بهاددارنیدشمن ز  خلفکار 

 نداره خداحافظ!!  یربط من

 ادهیکه پ  دمیروکش رهیدستگ

 زده شد!  یکه قفل مرکز   بشم

 برگشتم سمتش! نکنه بابهت

 واسم تشیهو  دهیفهم حاالکه

 کنه؟؟  خوادخلصمیم روشده

 به من نگاه کنه به نکهیا بدون

 شده بود وفرمان رو رهیجلوخ

 یبود, خون تو  دهیچسب محکم

 !زدیم یدیهاش به سف انگشت

 شک نداشتم که زنده ام گهید

 ؟ی! _درروچرا قفل کردزارهینم

 صداموبلندتر_………… فرهاد

 ! باییی_باتواماااروااانکردم

 نگاهم کردوگفت؛ اگه غضب

 گهیکباردی... فقط گهیبارد کی

 یخونت پا یصداتوباالببر 

 !!!خودته

 ودوباره با ا یزدم به در  دلمو 
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 ازجوووونممم یگفتم؛ چ  غیج

 هیکثاف...   ؟؟یخوووووایم

 چشمم تارشد!!  یجلو  دفعه

 دست روم بلند یعوض اون

 ؟؟چونی!! امابه چه حقکرد 

 گهیچشماموگرفت, د یجلو 

 کردنم دست خودم  کنترل

 و یصندل یرو  دمی, پر نبود

 ی کهیحمله کردم!!_مرت بهش

 یقاتله دزده ب هیروان شعورهیب

 دست رومن بلند تیخاص

 به من یهست ی؟توکیکنیم

 ؟هاااان؟کثافتتتیزنیم دست

 دفاع کردازخودشیم یسع

 اماکنترلموازدست داده کنه

 حرکت هی یدفعه تو  هی, بودم

 دوتا دستموگرفت و یناگهان

 یگره زد, خم شد رو   پشتم

 !!رکردیوکامل منواس یصندل

 یبه خون نشته  یها باچشم

 چشم یرنگش زل زدتو  یشیم

 وگفت؛ تادستتو نشکستم هام

 نقدرفشاریکردم! ا  بگوغلط
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 یاشک تو  ادبودکهیز  دستش

 شتریجمع شد! فشارب چشمام

 اشک ازچشمم ی شدوقطره

 ! فرهاد_بگوووو! ختیر  نییپا

 اگه خورد یگفتم؛ حت  هی_باگر 

 , مگه من چهگمیبشه نم هم

 کسیکردم که تنهاوب  ی*ن*ا*ه*گ

 دستم!  ؟آخخخیانداخت رمیگ

 هابهم ی_اگه مثل وحشفرهاد

 هی خواستمیم یکردینم حمله

 بدم! _ولم کن من شنهادبهتیپ

 کنمیروقبول نم یشنهادیپ چیه

 اگه یبزاربرم, فرهاد_حت فقط

 و یتوروبه زندگ شنهادمیپ

 گذشته ات برگردونه؟  آرامش

 برم؟ یزار یاگه... حاالم  ی_حت

 یخواینم شنهادممی_پفرهاد

 _نه نه نه نه!ولم کن؟یبشنو 

 ! فرهاد_باشه به درکبرررررم

 ! به دنبالرسونمتیم نیبش

 روشن کرد نو یحرفش ماش نیا

 یکول  گهیکرد,منم د  وحرکت

 هیروکنارگذاشتم ومثل  یباز 
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 خوب نشستم سرجام!  خانوم

 که  یحرف ربهیکل مس  یول

 بزنه ومن نذاشتم خواستیم

 ی! خب من باآدمافکرکردم

 کاردارم؟یچ یوقاچاقچ قاتل

 ینه! اگه کارخلف ی!!! ولواال 

 ازآرامش بعدش حرف بودکه

 !! ااااه!! خدالعنتت کنهزد ینم

 ریخرکه فکرمودرگ ی کهیمرت

 !! به ساعت نگاه کردم!! یکرد

 !!مهیون۹توسرم ساعت  اکخ

 مامانه بدبختم سکته االن

 ادمی ممیازترسش! گوش کرده

 بودببرم! به کوچه که رفته

 ادهینجاپیگفتم؛ هم  دمیرس

 , به لطف شما االن مادرمشمیم

 ودم درمنتظرم نگرانمه

 !نهیمنوبب خوامی, نمنشسته

 بنبست کوچه پارک یفرهادتو 

 یشدم, همه  ادهیپ کردومنم

 کردم,منتظر  ادهیپ داهامو یخر 

 ه؟چرایکه بره! فرهاد_چ  شدم

 !مند یببر  فی_شماتشر  ؟یر ینم
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 ! فرهادرفتارمیکمک ب  رمیم

 وقبل ازسوار نیماش سمت

 گفت؛ فقط دوماه واسه  شدن

 کارکن! فقط دوماه! منم به  من

 باالشهربه یخونه تو  هی جاش

 پاکت ی, کارتم تو زنمیم نامت

 میهاست, اگه تصم ینیر یش

 بهم زنگ بزن, پشت یگرفت

 سوارشدوبه سرعت از بندش

 هی! من موندم اونجادورشد 

 بوداز کیکه نزد  ییچشما

 تعجب چاک بخوره!!  شدت

 کم خودمو جمع وجور  کم

 هارو لونیوچندتاازنا کردم

 بلندکردم وبه سمت یسخت به

 حرکت کردم, پسربچه خونه

 کوچه داشت با  یتو  یا

 ,جلوکردیم یاش باز  دوچرخه

 وگفتم؛ ستادمیاش ا دوچرخه

 دیحواست به خر  شهیآقاپسرم

 گردم؟یمن باشه تامن برم یها

 _ اسمم ماهانه!باشه خالهپسره

 یهست, باقدردان بروحواسم
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 زدم وگفتم؛ یلبخند بهش

 ! راهموگردمی, االن برمیمرس

 .. بهاد یکردم وسرعتمو ز   کج

 ددررویلباک دمیکه رس  خونه

 , درست حدس زدهبازکردم

 اطیح یمامان بازم تو  بودم

 نشسته بود!  یکیتار  یوتو 

 من شدازجاش بلند تامتوجه

 نقدریچراا ا؟ی!مامان_رو شد 

 به سرشدم ؟جونیرکردید

 ,_سلم مامانم رفتهدخترخوب

 قربونت برم د یخر  بودم

 ,دیکم طول کش  هی یببخش

 اومدکه کمکم کنه, که مامان

 دهایخر  ی هی, رفتم بقنذاشتم

 کاریآوردم, مامان_چ روهم

 همه روازکجا نیدختر؟ا یکرد

 _آره مادر؟یداشت ؟پولیآورد

 کم پس انداز داشتم  هی جان

 که مهمون  گهیهفته د گفتم

 کم نباشه! مامان_   یز یچ میدار 

 یلیناخیدردت به جونم ا آخه

 دوسه روز انیاوناهم ب ادنیز 
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 مونن که! خلصه یشترنمیب

 نصف شب کی یها یکیتانزد

 هاروبسته کردم وتو یخوراک

 گذاشتم, مامان همش  خچالی

 یبودکه نکنه ازکس نگران

 کرده باشم, آخرشم تا  قرض

 قسم نخوردم دلش واسش

 نشد, وبعدش رفت یراض

 که بهش داده بودمو  ییپوال 

 انداز ناروپسی, اآوردوگفت

 مامانواسه  ا یو... حاالب کن

 بده که مادرمن, اون حیتوض

 خودته... خلصه به پوالواسه

 کردم  یمامانو راض یسخت

 صبح بودکه2 کینزد ساعت

 خوابم برد!!!  دهیبه بالشت نرس سرم

 هفته اس ازاون موضوع کی

 , توراه برگشت بهگذشته

 نیبودم, داشتم به ا خونه

 کی نکهیکه باا  کردمیفکرم

 ازخبراومدن خاله هام هفته

 ازخاله یاماهنوز خبر  گذشته

 هام نشده, امروزحتما ییودا
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 بهشون زنگ گمیمامانم م به

 چشماش به در چارهیب بزنه

 بگه ستین یکیشد!  خشک

 یالک ادچرا یب ستیقرارن اگه

 منوخوش ی چارهیمادرب دل

 مدت با نیاخه؟؟ توا نیکنیم

 دوست شدم, مثل یدختر  هی

 بدبخت ترازمن یلی! خمیهمکار 

 داره یسخت تر  یوزندگ

 ییایر  یپاک وب یلیامادخترخ

 !اسمش سوگنده! پدرهستش

 خواهر هیوفقط  ومادرنداره

 ترازخودش داره که کیکوچ

 با یروزاوقت نی!اهیدبستان

 فراموش زنمیم سوگندحرف

 دمیکش  یکه چقدرسخت  کنمیم

 من به گرد یها یسخت چون

 سوگند یها یچارگیب یپا

 نقدریروزا ا ی! بعضرسهینم

 یلیم گهیوکه د شهیم خسته

 غذاخوردن نداره! طفلک واسه

 سال سن شکسته شده و۱۰با

 واسه خواهرش!  کنهیم یمادر 



 

 
61 

 ی شهیش یتو  رخودمیتصو  به

 کردم!! منم قراره  مترونگاه

 سوگند مثل مادرم که تو مثل

 ربشم؟؟بهیپ رشدنیپ یجوون

 ! مندمیدست کش صورتم

 خوادیسالمه! دلم نم۱۸ همش

 وصافم خراب د یسف پوست

 یجرقه تو  هیدفعه  هی! بشه

 تونمیزده شد! من م ذهنم

 ۱فقط  یسال ها حمال یبجا

 ! امارمیکارکنم وپولمو بگ  ماه

 قاتل ارو ی! ازکجامعلوم اون نه

 نزنه! بازم به رقولشیز  یروان

 ! مامانمدمیدست کش صورتم

 صورتت مثل گهیم شهیهم

 ! هه! من ازفهیلط رنرمیحر 

 کنهیاالن شبا کمرم دردم نیهم

 !کنمیخودمو آروم م وبامسکن

 !!گهیبه حال چندسال د یوا

 به اندازه رمیماهه سرکارم کی

 قرن خسته وکوفته شدم!  کی

 همش به ربرگشتیمس یتو 

 فروزش فکرکردم..  شنهاد یپ
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 طمع افتادم! من که بدجوربه

 واسه باخت ندارم!خب یز یچ

 اگه نداد ح*ر*و*مش!  رمیماه م۱

 مینه! من دخترانگ ی!! ولواال 

 !استیسهم من ازدن ی همه

 بهارو دارم که زگرانیچ هی من

 یاون روان یتوخونه  ممکنه

 بره! نه نه غلط کردم ازدست

 ! باابروکنمیبهش فکرنم گهید

 بهتراز یپول یکردن وب  یزندگ

 ابروه!! به خونه یداروب پول

 درچرخوندم دوتو ی!کلدمیرس

 یها هیگر   یدرصدا بابازشدن

 ,قلبم به سرعتدمیشن مامانمو 

 ! پاتنددنیکردبه تند تپ  شروع

 ؟یسمت مامانم!!_مامان کردم

 ؟یکنیم هیشده؟چراگر  یچ

 و هیکردن وگر   هیبامو  مامان

 گفت؛ چراسرنوشت ما  ناله

 یسراب یخانواده  یدخترا

 مادست یهمه  اهه؟چرا یس

 مردم یخونه  دکلفتیاخربا

 باترس م؟چراااا یباش
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 دردت به جونم گفتم؛مامانم

 یشده مگه؟مامان_ وا یبگوچ

 شد! اونم وهیخواهرمم ب ا یرو 

 ؟یمن تنهاشدچ مثل

 یگیم یخواهر؟ چ کدوم

 _ ارسلن مردهمامان؟مامان

 تصادف شه؟یباورت م ا یرو 

 صبح بهم۸۸امروز ساعت  کرده

 زدن وخبردادن, باورم زنگ

 ! عموارسلن!! شوهرشد ینم

 قطره ازچشمم هیفرشته!  خاله

 یلی!مامان_ فرشته خد یچک

 ازدار چارهی!اون بشهیتنهام

 شوهرشو داشت!  افقطیدن

 خبرشیازخداب یپسرا اون

 ستیساله رفتن ومعلوم ن۷ که

 ای! مامان امردهیهستن  زنده

 دستش به پاهاش ضربه کف

 هیمنم باگر  کرد؛یم هیزدومو یم

 افتادم!!!  هیمادرم به گر  یها

 ییواسه تنها رمی_آخ بممامان

 واسه اون رمی! اخ بمخواهرم

 بدبخت که بودتابود ارسلن
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 !دیند یروزخوش توزندگ هی

 نیتوا ونیکام  یرو  نقدر یا

 ها کارکرد که اخرهمون جاده

 جونشوگرفت...  ونیکام

 شب مادرم تاخودصبح اون

 کردوناله سرداد, به خاله  هیگر 

 چارهیگفتم, ب  تیزدم تسل زنگ

 یبد بودکه حت نقدرحالشیا

 حرف بزنه!!قرار تونستینم

 دنبالمون و اد یدربیح ییشددا

 یکرمانشاه! باکرخت  ماروببره

 و دارشدمیازخواب ب یدیشد

 محل کارم رسوندم!  خودموبه

 یی! داگرفتمیم یدمرخصیبا

 عی    سر  دهرچهیراه بود با یتو 

 , تاواردشرکتگشتمیتربرم

 جلو!سوگند_  د یسوگندپر  شدم

 ی! _سلم سوگند آقاسلاااام

 اومده؟ سوگند_آره تو یزند

 نقدری!چته تو؟چراااتاقشه

 شونشو یزدم رو  ؟یا آشفته

 صبرکن گمیبعد بهت م گفتم؛

 ! سوگند کنارزدمگردمیبرم من
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 رفتم, در یسمت اتاق زند وبه

 منتظرجواب نکهیوبدون ا زدم

 درروبازکردم وواردشدم!  باشم

 _سلم دخترمی_سلم, زند

 !_صبح شماهمر یبخ صبح

 تونمیمن م یزند ی!آقار یبخ

 رم؟یبگ یهفته مرخص کی

 ازبستگان فوت شدن وما یکی

 شهرستان!  میبر  میمجبور 

 ی_خدا رحمت کنه باقیزند

 فقط ی, برودخترم ولعمرشما

 هفته! چون پرسنل کمه و کی

 یزند ی, _ممنون اقاادیکارهاز 

 حتما گهیدوشنبه هفته د من

 _باشهیسرکارم!زند گردمیبرم

 سلمت! تشکرکردم و بروبه

 گردکردم سمت دراتاق  عقب

 یز یجان چ ا یگفت؛رو   یزند که

 از یبابا؟ کمک یندار  اجیاحت

 نی!؟ چقدرااد یمن برم دست

 واسم آشنابود!  یلعنت ی جمله

 که اخرجمله هاش  یتنهاکس

 چسبوندپدرمیبابارو م ی کلمه
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 ! بغضمو قورت دادم وبود 

 ینه ممنون همه چ گفتم؛

 .. بادشما ی, لطف دار هست

 .. پشت بندحرفم اتاقواجازه

 کردم, سوگندپشت در  ترک

 یر کارداینجاچیبود!_ا ستادهیا

 سرکارت؟ ینرفت تو؟چرا 

 ها!خودت یا ونهی_ دسوگند

 !!یگردیزودبرم سمیوا یگفت

 به شالم ی!کلفه دستپوووف

 خوامیوگفتم؛معذرت م دمیکش

 ام فوت کرده من شوهرخاله

 شهرستان, سوگند_  رمیم دارم

 کنه! پس کارت  خداررحمت

 هفته کی_ممنون شه؟یم یچ

 دیبا گهیگرفتم, من د  یمرخص

 _خدا؟سوگندیندار  ی, کار برم

 وپناهت گلم بروبه امان خدا پشت

 ؟..............………………………………

 نشسته بودم ییدا نیتوماش

 شده بودم!  رهیجاده خ وبه

 ساعته که به۰درست  االن

 !میکرمانشاه حرکت کرد  سمت
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 یبعدازکل د یرس یوقت ییدا

 صدقه رفتنم بدون قربون

 حموم وبعدشم ناهاررفت

 غروب۷یها یکی! تانزدد یخواب

 کرد وبعدش دوباره  استراحت

 _ییگرفت!دا  شیجاده روپ راه

 واست آهنگ یخوایا؟میرو 

 یی_نه دا؟ییقلب دا بزارم

 من راحتم خوابم گرفته جونم

 !مامان_ نهپرهیم یاونجور 

 هم بزار توروخدااا!!  اآهنگیب

 ی_عع فرگل چراپاچه ییدا

 خوبه که من یر یگیدخترموم

 دریدادما... مامان_ح شنهاد یپ

 یپاچه  ستیخوب ن حالم

 _بابایی!!! دارما یگیم توهم

 نامدارنمرده که!  رارسلنیام

 خوادباشهیم ی_ هرکمامان

 نگران خواهرمم....  من

 میکه اومد  هیروز  نیدوم االن

 خاله فرشته! دلم ی خونه

 !هرچهسوزهیم شییتنها واسه

 روداره که ا یمادرمن رو  باشه
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 اعوضیتارموهاشو بادن کی

 چارهیب یاما خاله  کنهینم

 رو نداره! دوتاپسر چکسیه

 رانیکه ازدواج کردن وازا  داره

 هم یانشونیرد هی ی!حترفتن

 یبجا نزاشتن! حت ازخودشون

 مادرشون زنده اس دوننینم

 بدونن!! امروز دمی!!شاانهی

 ! امروزسوممیزهرابود بهشت

 بود! مداح بالهجه عموارسلن

 ..کردیم یمداح یبامزه ا ی

 که اونجابودن  ییکسا  ی همه

 !کردنیم هیمو  یزبون کورد به

 اما بازجه زدن دمیفهمینم من

 زیادعز یزجه زدم به  هاشون

 خودم!مامانم یرفته  ازدست

 ادویب شنهاددادکهیخاله پ به

 کنه خاله  یمازندگ شیپ تهران

 درخواست د ی! باتردمرددبود 

 چطور گفتیردکرد! م مادرمو 

 ول کنم! دلم ادشوهرمو یب دلم

 واسه شییواسه تنها سوزهیم

 دلش ی! که حتوفاداربودنش
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 شوهرش توقبرتنهابمونه!!!  شهینم یراض

 روز باالخره برگشتم به۸۵بعداز

 ومدی! البته تنها! مامانم نتهران

 چقدرمنت دونهیخدام فقط

 کردم والتماسش کردم  شو یکش

 , قسمم دادهامیبزاره تنهاب که

 ارمیجون بابا که سوگندروب به

 رمیخودم, االن دارم م شیپ

 تااالن دمی, البته شاسرکارم

 شده باشم چون سه اخراج

 هیکردم ونرفتم!   یروزبدقول

 فرستادم و رلبیز  صلوات

 شدم, سوگند واردشرکت

 !ومدیم نییازپله ها پا داشت

 ؟یااومدیدگفت؛عع؟رو یتامنود

 ام؟ی_سلم, مگه قرارنبودب

 رو گهینفرد هی ی_زندسوگند

 ؟یکرده به جات!_چ  استخدام

 من؟سوگند_آره چند یجا به

 هیجلسه گذاشت و  شیروزپ

 کردو  یروبه جات معرف زنه

 گهید یخانوم تهران گفت

 ! بخاطرشد ی!! باورم نمانینم
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 ؟؟اخراج شدم یعنیروز؟ سه

 بنددلم ییجورا هیچرا، دروغ

 ابرویشد!! سوگند_حاال ب پاره

 نباشه که یاونجور  دمیباالشا

 ! راه رفته روبرگشتمگمیم من

 شترازی, برمیباالنم گهی_نه د

 ی, سوگند_چشمیرنمیتحق نیا

 یخوادبیم ؟دلتیگیم یدار 

 بکن ابروتلشتو یب ؟یکاربش

 ! _نه سوگندمنیکاربشینزارب

 رمی, من مستمیالتماس ن آدم

 , خداحافظیخواهر  خدابزرگه

 , اصلابانیسمت خ پاتندکردم

 رفته بودبهش بگم شب ادمی

 ابونیما, به خ یخونه  انیب

 نفرازپشت شونه هی دمیرس که

 ,سوگند بود!سوگند_ دیهاموکش

 یر یچقدرتند تند راه م المصب

 بنداومد,_جانم سوگند؟ نفسم

 منوفراموشم یخوایامیرو 

 من فقط دوست یعنی ؟یکن

 بودم؟ ب*غ*ل*ش کردم و تیکار 

 من تازه وونهینه بابا د گفتم؛
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 دشبیکردم! تازه توبا  داتیپ

 من چون مادرم یخونه  یایب

 شب زنگ بزنه وباهات اگه

 نزنه همون لحظه بلند حرف

 تهران!!سوگند_وا اد یم شهیم

 مادرت کجاست؟_ مامان مگه

 موند! قراره باخاله کرمانشاه

 برگرده,حاالشب واست فرشته

 بروبه کارت دمیم حیتوض

 شب حتما با سارا ی, ولبرس

 رمیما, منم م یخونه  نیایب

 شام خوشمزه واستون هی

 ی! سوگندرفت ومن رو پزمیم

 اتوبوس تگاهیاس یصندل

 وبغضم شکست!بدون نشستم

 به اطرافم شروع کردم توجه

 کردن....   هیگر   به

 باتاب تونمیم ا ی_خاله رو سارا

 کنم؟_آره گلم  یباز  اتیح یتو 

 کن! امروز  ینه بروباز  چراکه

 کارنشستمیکه ب  هیروز  نیدوم

 باسارا شبی, سوگنددتوخونه

 ما, مامانمم یخونه  اومدن
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 ددلشیصداشونو شن یوقت

 گرفت، بهش نگفتم ازکار  آروم

 گهیکارشدم! اگه بدونه د  یب

 ,ازیچکار یبرم سره زارهینم

 به سارانگاه کردم! غرق پنجره

 نیبود! ا یگوشیوباز  یشاد

 ازبازمانده گهیدونه د هی تاب

 منه! اخه مامانم لیوسا یها

 رپاشویز  حاضرشدفرش

 لیامادست به وسا بفروشه

 نزنه! بخاطر تاب من خونه من

 اطیح هی, میدارگرفت اطیح

 که فقط تاب  کیکوچ  یلیخ

 توش جابشه! اما... من از من

 کبارمی یبابارفت حت یوقت

 اون تاب ننشستم! اخه یرو 

 خدا یبده!ا ادتابمیب ستیبابان

 واسه باباتنگ یلیدلم خ من

 خاله گهید ی! هفته یلی!خشده

 یتهران, مشتر  انیم ومامان

 !داشدهیخاله پ یخونه  واسه

 رفت بگم؛باالخره ادمی یراست

 کردکه  یخاله روراض مامانم
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 کنه!!!   یوبامازندگ ادتهرانیب

 کباری یکه ماه  یبه شرط اونم

 وبه شوهرش سربزنه!!  برگرده

 خونه روبفروشه و قرارشد 

 ما, البته خونه اش شیادپیب

 یکی یتو  یمتر ۷۵یخونه  هی

 شهراونجا نییپا یها ازمحله

 نداره یر یومبلغ چشم گ هست

 بانک که زارمیم گفتیم خاله

 خرج ومخارجمون ازسودش

 الیر  کیبشه که مامانم  نیتام

 ح*ر*و*م کردوگفت, من پولشو 

 عمرزحمت ارسلن کی پول

 روسرسفره ام امرز یخداب

 هم به یوچشم داشت ارمینم

 پول ندارم!!! خلصه من اون

 خوادباپولیم دمینفهم گهید

 !!!!!!کارکنهیاش چ خونه

 دهیتخت من خواب یرو  سارا 

 نیزم یوسوگند رو  بودومن

 !میخواب پهن کرده بود رخت

 اگه خالت ا یرو  گمی_مسوگند

 شه؟تویسخت نم ادواستیب
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 , مادرتم که پاهاشیکار یب که

 !دهیکارکردن بهش نم  ی اجازه

 وسط حرفش!!  دمی...پر پس

 ادمنی_خدابزرگه اتفاقا اگه ب

 مادرمو ییتنها یغصه  گهید

 گهید گمیحداقلش م مخور ینم

 هم هیو  ستیتنهان مامانم

 داره واسه خودش! تازه زبون

 رمی, فرداممونمیکارنمیکه ب  من

 , خداکنه روزگردمیکارم  دنبال

 !! سوگند کهاد یب رمیگ  یمزد

 گذاشته بود  رسرشیدستشوز 

 شده بودگفت؛ رهیسقف خ وبه

 ایداکردیگنج پ  هیشدیم کاش

 یداکنیپول پ فیک  هیاصل  نه

 یتوش باشه!!وا ونیلیم۸۵۵که

 هی رمی!! اول مفکرشوبکن

 , بعدخرمیکوچولوم  ی خونه

 عالمه هیواسه سارا  رمیم

 !!خرمیم یواسباب باز  لباس

 وروش کار خرمیم دهمیپرا هی

 یاگه بشه چ ا ی! رو کنمیم

 خونه هارو یکلفت  گهی!دشهیم
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 اون ادحرفیدفعه  هی!! کنمینم

 افتادم!! به سمت اروفروزشی

 ریودستمو ز  سوگندبرگشتم

 دادم,_سوگند اگه هیتک سرم

 شنهادیوب  هت پ دابشهینفرپ هی

 در یدوماه واسش کارکن بده

 زنهیخونه به نامت م هی عوض

 پوزخند ؟سوگند یکنیم قبول

 مثل من روکردسمتم زدواونم

 گاه سرش کرد,,  هیودستشوتک

 تو یالی_چه خوش خسوگند

 هام ازتوکمتره یباف الیخ من

 , من ازخداتوقع دارم وتوازها

 دختر؟ یخدا؟؟ساده ا خلق

 ایاصل تودن ییادما نیهمچ

 !!_خب توفکرکنوجودنداره

 , جوابمورممکنهیغ یایرو  هی

 ,سوگند_ معلومه قبولبده

 سال هم۸۵حاظر ی! حتکنمیم

 ساله۹ امنیکارکنم! رو   واسش

 پاپا هیوهنوزم  کنمیکارم  دارم

 یپس انداز ندارم! وقت یس

 فوت شدن سارا پدرومادرم
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 هیساله! به ۸۲ماهه بود ومن ۲

 ماهه۲بچه  هیساله با۸۲دختر

 همه شک دارن بچه خودش که

 دنیاکارمیدن یکجا  انهی هست

 یدادن؟فقروبدبختیمن م که

 خونه هارو یکردکلفت  مجبورم

 رهینم یکه سارا ازگرسنگ  بکنم

 ینشم, اخه تو  نیوتنهاترازا

 فقط سارا یبزرگ نیا ابهیدن

 ساله۹مونده بود! من  واسم

 وهنوزم کنمیم یحمال دارم

 ساراهستم وپس ی شرمنده

 سارا ی ندهیواسه آ یانداز 

 نفر هیواقعا  ی!! کاشکندارم

 خواهرمو ی ندهیوآ شد یم دا یپ

 , من حاضربودمکردیم نیتضم

 واسش کارکنم!!!  تااخرعمرم

 ؟اگهیشدیم یض_پس را

 پسرجوون وتنها هی طرفت

 اون ؟اگهیترسینم ؟یچ باشه

 باشه اقاتلی, یقاچاقچ طرف

 نکن بابا شیسی_پل؟سوگندیچ

 هیاگه  یکدومه؟ اره حت  قاتل
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 هم باشه حاضرم واسش قاتل

 که بدونم و  یبه شرط کارکنم

 باشم دست اخرخونه مطمئن

 !!!!!زنهیبه نامم م رو 

 بود!  رشدهیذهنم درگ یبدجور 

 ی, هرچگفتیم سوگندراست

 کارکرده!   شترازمنیاون ب باشه

 یحساب سرانگشت هیبا

 کی نیشدم منم توا متوجه

 یپول چیکه کارکردم ه  یماه

 ندارم تازه پس انداز ازخودم

 که مامانم ازکارکردنش  ییها

 اونم تموم شده بود!!!  داشت

 ۸۵اگه  یقول سوگند حت به

 ام کارکنم بازم سر گهید سال

 ییییاولم!! وا یخونه  همون

 خوادیکن, دلم م  اکمکمیخدا

 روقبول یلعنت شنهاد یپ اون

 از ترسمی!!! مترسمیاما م کنم

 ! بارغضبیم ی کهیمرت اون

 وخدا عهدبستم وواسه خودم

 شیشرط گذاشتم, پ خودم

 گفتم, اگه فردا اززبون  خودم
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 امشب رو یحرف ها سوگند 

 , اماکنمی, پس قبول مدمیشن

 دمینزدقول م یازش حرف اگر 

 , اگه خداارمیاسمشم ن گهید

 باشه به دل سوگند یراض

 که اون حرفوبزنه!!   ندازهیم

 غرق درخواب یچهره  به

 اااایگفتم؛ بزن  رلبیدوختم وز  سوگندچشم

 هیکه فقط منتظر   هیروز  امروز 

 ام که تلفن رو بردارمو جرقه

 !رمیرو بگ یلعنت یشماره  اون

 گرفتم خودمو سرگرم  میتصم

 ! ساراگردهیتاسوگندبرم کنم

 هاشو یاتاق داشت نقاش یتو 

 ی, منم رفتم تو کردیم زنگ

 وخودمو مشغول آشپزخونه

 شب خواستمیکردم, م  یآشپز 

 کیدرست کنم!نزد یسبز  قرمه

 بودکه نخورده بودم!!  دوماه

 شب که سوگندهنوز۹ساعت

 شویتابیبود, سارا ب برنگشته

 زدی, مادرم تندتند زنگ مکردیم

 احوال بود, خودمم یایوجو 
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 به شورافتاده بود, ساعت دلم

 شدوسوگند هنوزم برنگشته۸۵

 سارارو یغذا خواستمی, مبود

 گفتیکردومیکه قبول نم  بدم

 ازگلوم اد یسوگندن یتاآبج

 بود کینزد گهی, درهینم نییپا

 خودموکنترل یلیکنم, خ  هیگر 

 اون بچه یکه جلو   کردمیم

 نشون بدم!!!  لسیر  خودمو 

 شب شده بود میون۸۸ ساعت

 نقدریزنگ خونه زده شد! ا که

 میار یداشتم که پاهام  استرس

 قهی!ساراکه تاچنددقکردنینم

 یوزار  هیداشت گر  شیپ

 سمت درپروازکرد و کردبهیم

 گفت, اخجون  یحال باخوش

 اومد! بابازشدن در یابج

 انیسوگندنم انیگر   ی چهره

 ! بااسترس آب دهنموشد 

 خواستمیدادم, اصلنم قورت

 کرده!   هیگر   یواسه چ بدونم

 , من دلم تحمل غم نداره,نه

 ؟یکرد  هیچراگر  ی_آبجسارا
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 *غ*ل*ش کرداومد داخلسوگندب

 هی, سوگند_گر ودرروبست

 من یدونیکه.. توکه م  نکردم

 تیحساس ندهیموادشو  به

 , واسه اونه چشمام اشکدارم

 ! فکرکنم سارا باورش شدکرده

 دوینپرس یسوال گهید چون

 آ*غ*و*ش خواهرش خودشوبه

 نقدری, سلم کردم,_چرااسپرد

 م؟یشد ؟نگرانتیرکردید

 سارااشاره هی سوگندباچشم

 کم کارم  هیسلم,  کردوگفت؛

 تلفن در د ی,ببخشدیکش  طول

 معذرت! منمنبود,  دسترسم

 نگفتم, بعدازشام یز یچ گهید

 خوابش برد وسوگنداونو سارا 

 من ودراتاق رو بردسرتخت

 دپرس بود!!روبه یلی, خبست

 تونمیکردوگفت؛من م  سمتم

 رشمایکنم؟گفتم؛نخ  حموم

 من و شیپ یار یم فیتشر 

 یکه چ  یدیم حیتوض واسم

 ه؟یحال امشب چ لیودل شده
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 فقط ا ی_من خوبم رو سوگند

 کم خسته ام,_من سارا  هی

 سالمه۱۸سوگندجان!من ستمین

 ,ازت خواهشستمیهم ن وبچه

 دلواپسم نیشترازایب کنمیم

 فقط..  گمی!سوگند_باشه منکن

 _قول بده؟سوگندی_فقط چ

 !_ قبوله... یبدون حرف گوش کن تااخرش

 بامکث اومد کنارم سوگند 

 شیوگفت؛ چندسال پ نشست

 !کردمینفرکارم هی ی توخونه

 که چهارتا پسرداشت  رزنیپ هی

 تا نوه!سه تاازنوه هاش وهفت

 ,مانی! کامران, پپسربودن

 مدت کی, من واسه شهاب

 پرستارماه چهره خانم یطوالن

 خونه شوانجام یوکارها بودم

 سالم بود۱۵, اون موقع دادمیم

 ترگل ورگل تربودم!  وازاالنم

 وسط حرفش وگفتم؛ دمیپر 

 !!یتواالنم خوشگل وونهید

 نی_عع؟مگه قرارنشد بسوگند

 دستمو گذاشتم ینپر  حرفام
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 ادمیدهنم وگفتم؛ اوپس!  یرو 

 !گفتمی!سوگند_داشتم منبود 

 زبون نیتربود وشر  سارابچه

 , اون موقع ها باخودمبود

 سرکار, ماه چهره بردمشیم

 مثل گفتیداشت, م دوستم

 ازنوه یکی, یمونیم دخترم

 یوابسته  یادیکه ز   هاش

 اونجا شهیبودوهم مادربزرگش

 , کامران عاشق ساراشدهبود

 که من  ییوقتا شهیبودوهم

 کارم بودم اون باسارا  سرگرم

 حی    تفر  یکردوحسابیم یباز 

 ! کم کم نظرم بهشکردنیم

 و افهیشد, پسرخوش ق جلب

 نقدریبود! ا یمشرب خوش

 جنبه یکردکه قلب ب  یمهربون

 زدوعاشقش شد, چندماه منم

 پاک نامه هیگلدون   یبعدتو 

 ,فکرکردم واسه ماه چهرهدمید

 ! نامه روبرداشتم کهخانومه

 وبه دست صاحبش بدم!  ببرم

 ...سرموکه بلندکردم کامراناما 
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 بودوگفت؛ ستادهیروم ا روبه

 خودته برداروبخون!!  واسه

 زده نگاهش کردم, بااخم شک

 , منم باروشوبرگردوندورفت

 زدیکه مثل گنجشک م  یقلب

 ونامه رو یگوشه ا  هی رفتم

 ازچشمش ی,قطره اشکخوندم

 داد؛ اون نوشته دوادامهیچک

 ی, نوشته بودتو بودعاشقمه

 من یمدت دلداده  نیا تموم

 لیاش تبد هیو... اما... گر  بوده

 ؟یهق هق شد.. _اماچ به

 نامه اسم نییپا ا ی_رو سوگن

 من نبود! اسم شهاب کامران

 , اون نامه ازطرف شهاببود

 عشق من! شک زده به بودنه

 نفر هیکه   کردمینگاه م نامه

 ....دیرو ازدستم کش نامه

 که نامه رو  یااونیرو -سوگند

 عالمم یدورسوایکش  ازدستم

 یجور  هیچهره بود!  کردماه

 برد وازخونه پرتم کرد ابرومو 

 یکه تاچندماه افسردگ  رونیب
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 کلفت و  یتو  گفتی, مگرفتم

 زاده واسه نوه هام و کلفت

 گهیو... د یتورپ  هن کرد پسرام

 امونش نداد. دستاشو هیگر 

 چشمش گرفت وزارو یجلو 

 هیکردم   یکرد, سع  هیزارگر 

 آرومش کنم,_سوگند یجور 

 ..ید ی, آروم باش خواهر جان

 ادامه بدم و سوگندنذاشت

 !!!اینشده رو  گفت؛هنوزتموم

 کرد!   دامیکامران پ  بعدازاون

 ازعشقش نسبت به من اومد 

 دونهیکرد, گفت که م  اعتراف

 به شهاب ندارم, یعلقه ا من

 وسارا میکن  اازدواجیب گفت

 مثل دخترخودم بزرگش هم

 عاشق هی, خب من کنمیم

 کم  هیبودم, اولش  بدبخت

 وبعدشم قبول کردم!  نازکردم

 شب ساعت هیشد؟  یاماچ

 اتاقک ینصف شب بودکه تو ۱

 یسوختگ یبو  کمونیکوچ

 خونه دمی! بلندشدم ودومد یم
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 ,ساراروچنگ زدمسوزهیم داره

 ی! تو رونیب میاومد وازخونه

 , نامهداکردمینامه پ هی کفشم

 کامران بود,  یبابا ازطرف

 بوداگه دست ازسر نوشته

 یخواهرت تو  یبرندار  پسرم

 ی, واسم کار سوزهیم شیآت

 یبچه  هیسوزوندن  نداره

 ! نوشته بود امشبنامشروع

 کوچولوبود  یشعله  هی فقط

 !به صورتر یبگ یدموجدیتهد

 سارانگاه کردم, چطور معصوم

 یاومد انگ نامشروع دلشون

 میبزنن!!! خلصه تصم روب  هش

 ازاون خونه واتاقک گرفتم

 همون روز یبرم! فردا نحس

 روجابجا کردم وبعداز خونه

 کامران  هیسا یحت گهید اون

 !!! تاامروز... دمیند روهم

 چندتا یعروس هیواسه  امروز 

 که منم  خواستنیم مستخدم

 من هر ا یبودم, رو  جزئشون

 اسم کامران اباشمیدن یکجا
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 !گردمیگوشم بخوره برم  به

 به اون یتوعروس امشب

 روصدا یزنه اسم هی یشلوغ

 باعث شد خودبه خود زدکه

 هیعقب نگاه کنم!! بازم گر  به

 ایازسرگرفت, سوگند_رو  رو 

 بود, کامران من بود!!  خودش

 !میچشم توچشم شد باهم

 وپامو گم کردم, بدون دست

 دستم راه یبه ژله ها توجه

 گرفتم, اصل  شیروپ یخروج

 اون ژله هاداشتم با دمینفهم

 , بخدا منبردمیکجا م  خودم

 , من اصل خبرستمیندزد

 هیاون ژله ها یتو  نداشتم

 واسه عروس, خب زهیسوپرا

 اون یتو  دونستمیازکجام

 انیبرل یحلقه  یلعنت ظرف

 یبه درخروج یوقت گذاشتن؟

 راهمو یچندنفرجلو  دمیرس

 سوگند یها هی... باگر گرفتن

 ای, سوگند_رو کردمیم هیگر 

 تهمت زدن! کامران اونابهم
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 به همشون زد!  یاومدوتودهن

 هیگفتم,   شونیمن به ا گفت

 درمنتظره وکارشم رونینفرب

 , فکرکنم از آشناهاشونهیفور 

 , چون حرفشو باورکردنبود

 کردن, بدون  یخواه معذرت

 اماده شدم واز یحرف چیه

 ابونیخ ی, تو رونیب اونجازدم

 یجلو  ینیکه ماش  زدمیم زجه

 ترمزکرد, شک زده نگاهش پام

 , کامران بود,ازم خواستکردم

 نکهی, به رسم ادب واسواربشم

 حفظ کرده سوارشدم, آبرومو 

 محض سوارشدنم چنان به

 صورتم خوردکه یتو  یا ضربه

 رفت!  یاهیلحظه چشمم س هی

 وبه کامران نگاه کردم برگشتم

 حقت بود!  یلیس نی!!گفت؛ا

 که  ییروزا یتلف یلیس نیا

 مرگت عزاگرفتم ودر واسه

 دردنبال جنازت بودم!! به هب

 کلمه الل شده  یواقع یمعنا

 , کامران عربده وایرو  بودم
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 !کردیوگله م د یکشیم نعره

 کم زبونم بازشد وداستان  کم

 شب واون نامه رو که اون

 دفترخاطراتم یالبل هنوزم

 فیداشتم واسش تعر  نگهش

 باعث شدکهی, باورش نمکردم

 که  ییتموم عذاب ها یوبان

 پدرش بوده, ماهچهره دهیکش

 سال فوت شده بود,هه!  همون

 تا یحت یشهاب عوض اون

 ماهچهره صبرنکرده و چهلم

 کرده بود,,  ازدواج

 کامران منوبرد  ا ی_ رو سوگند

 وتا کیتار  یجاده  هی یتو 

 !دیبه زور منوبو*س تونستیم

 دیهفته با نیهم یتو  گهیم

 , وگرنه به زورمیمن بش زن

 و یایب کنمیم یشده کار  که

 باهات یفتیدست پام ب به

 گهیکامران د  ا یکنم, رو   ازدواج

 مردمهربون وآروم نبود!  اون

 یبود, حت یوعصب خشن

 یباخشونت وب دنشمی*سبو
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 حرف نیبود! من که ازا یرحم

 شده بودم فیآخرخرک یها

 هیکجاش گر   نیخب ا گفتم؛

 یلیکه خ  ینجور یا داشت؟

 بعداز نکهی!! سوگند_اخوبه

 ازت بخوان ییسال جدا پنج

 تاتجا*وز اازدواجیهفته  نیهم

 یکننده اس؟چشمک  خوشحال

 بعداز نکهیا رمیوگفتم؛ نخ زدم

 کنه وببو*ستت  یسال عشقت ازت خواستگار  پنج

 ! خرههییایقشنگ ورو  یلیخ

 اگه جات بودم همون من

 یوماچش م دمیپر یم لحظه

 !گهید ی! سوگند_ بچه اکردم

 یپرداز  الیخ یبچه نبود اگه

 اینفرب  هت بگه ب هی, یکردینم

 واسم کارکن بجاش دوماه

 نی! باازنمیبه نامت م خونه

 ومحکم دمیسوگند پر  حرف

 تواون یییی*سش کردم, _وابو

 !یییییگل  یییلی! خیزد حرفو 

 یهنگ یها ونهید سوگندمثل

 ؟یخول شد-! کرد ینگاه م بهم
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 بغ*لم یکم تو   هیحرف؟  کدوم

 یفهمیوگفتم؛بعدام چلوندمش

 بارهزارم تلفن روقطع یبرا

 !تونمی!نمتونمینم ی!!_وااکردم

 وونهید گهی_اه بسه دسوگند

 , اصلبده به من حرفیکرد

 ! زبونمو درآوردم وگفتم;بزنم

 !! من خودمم زبون دارمنیبب

 من! مشکل حرف زدن گل

 تونمینم نهی! مشکل استین

 بگم درخواستشوقبول بهش

 بچه نشو ا ی,سوگند_رو کردم

 واسه هییفرصت طل  هی نیتاا

 ی! زودباش زنگ بزن! گوشتو 

 وشماره رو د یکش  روازدستم

 !کریاسپ یگذاشت رو   گرفت

 جواب داد؛ بعدازچندتابوق

 سوگند……… _بله؟_....... _الو

 پچ کنان گفت؛د حرف بزن پچ

 رونکردم توحلقت!  یگوش  تا 

 _ الووو؟ _الوسلم! صدا_ صدا

 ی_ من تهراند؟ییبفرما سلم

 ! فرهاد_ یتهران ا ی, رو هستم
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 ! باحرص به سوگنددونمیم

 کردم وگفتم؛خب اگه  نگاه

 ؟یپرسیم یواسه چ یدونیم

 مطمئن شم!  خواستمی_مفرهاد

 من وقت ندارم!  زودحرفتوبزن

 کهیمرت نیقطع کنم! ا خواستم

 نداره,دستموبردم سمت اقتیل

 که قطع کنم, سوگندجان  تلفن

 یزنی!فرهاد_حرف نمنذاشت

 کنم, باحرص گفتم؛ من  قطع

 شنهادتونیطبق پ حاضرم

 رید یلیکارکنم! فرهاد_ خ  واستون

 ! چهارماه شبانه روز! یزد زنگ

 !…ی, باخوامیجواب م تافردا 

 کثافت!   ی کهیکرد! مرت  قطع

 چشم! به سوگندشووووور یب

 !رتوبودیرفتم وگفتم؛ تقص غره

 ! بره به جهنمممم!! تووووو 

 ن؟ی_سلم خواب بودسوگند

 میداربودی_زهرماروسلم, نه ب

 واسه اومدنت لحظه داشتم

 ی!!سوگند_امیکردیم یشمار 

 که زبونت مثل مار  یر یدردبگ
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 داره! مگه به مامانت شین

 سرکار؟ خوب رمیم ینگفت

 راه یدتو یبا یجنابعال االن

 توسرموگفتم؛ دمی!! کوبیباش

 اصل یگیراست م یییوااا

 نبود, صبرکن برم حاضر ادمی

 ه؟خواستمیک  ا ی!مامان_رو بشم

 بزنم که سوگندنذاشت!  حرف

 _سلم منم خاله فرگلسوگند

 امروز اخبربدمیبه رو  اومدم

 !!!لهیوشرکت تعط میکار یب

 , چرااتوی_سلم دخترم, بمامان

 ازبستگان یکی-ل؟سوگندیتعط

 شرکت فوت شده! منم سییر 

 وساراهم لمیحاالکه تعط گفتم

 !!ایرو  شیپ امیاس ب مدرسه

 دخترگلم ی_خوب کردمامان

 یلی, سوگند خزدلمیاتوعز یب

 زدوراه یچشمک نامحسول

 گرفت؛ خاله  شیروپ خونه

 خواب بود! خوابش هنوزم

 ومتوجه نشده, دست نهیسنگ

 وبردم سمت سوگندروگفتم
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 حال یخودم, رتخواب تو  اتاق

 یشده بود وازچشما پهن

 ادیمعلوم بودخوابش م مامانم

 من و ربخوابیبگ ی_مامان

 تواتاق! مامان_  میر یسوگندم

 !سوگند_ اد یباباخوابم نم نه

 میر یبروبخواب ماهم م خاله

 , مامان_آخه! _ععمیخوابیم

 معذب نکن خودتو,, مامان

 ! مامان کههسوگندازخودمون

 جمله هی نیانگارمنتظرهم

 رفت توجاشوگفت عی    سر  باشه

 دیکن  دارمیب نیداشت یکار   پس

 .... سوگندوکشوندم تواتاق و

 چراسر ؟یگفت  گفتم؛چرادروغ

 نکنه توام اخراج ؟یکارنرفت

 _دروغ نگفتم؟سوگندیشد

 اما واسه لهیشرکت تعط خب

 -اخراج؟سوگند یعنی!!_شهیهم

 یاستعفا!!! باچشم ها یعنی نه

 نگاهش کردم! گفتم؛ گردشده

 زده به سرت؟چرااستعفا مگه

 اقا دوگفت؛چونیخند ؟یداد
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 اجازه نداد! بازم چشام مون

 هست؟ ی! _آقاتون؟؟کگردشد 

 داریصبحا ب ا یرو  یوا-سوگند

 ؟کامرانیشیخنگم م یشیم

 تاحاالشده ی!_عع؟ازکگهید

 تا شبی! سوگند_ازدآقاتون

 واست تعرف کنم!  نی, بشحاال

 ینشستم رو  جیگ  یهمنجور 

 , سوگندهم مانتوشودرتختم

 شبیکنارم,_د  آوردونشست

 اومده بودمحل کارم!  کامران

 از خواستمیم دمشید یوقت

 ردبشم ومحلش ندم!  کنارش

 "خانومم" ازدهن ی اماباکلمه

 سرجام خشکم زد!مثل کامران

 خانومم صدام کهیروزا نیاول

 , امابرنگشتمختیر  لمکرددیم

 گفت؛واسه  اومددستموگرفت

 نکنه ؟یکنیازمن فرارم یچ

 دوستم ندا... نذاشتم گهید

 وخودبه خوداز حرفشوبزنه

 !سین ی,_نه اونجور دیپر  دهنم

 ی_پس چراازم فرار کامران
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 با خوامیگفتم؛نم  ؟منمیهست

 کنارتو جون ساراوجون  بودنم

 , من اون آتشتودرخطرباشه

 روفراموش نکردم!  یروز 

 _نه سوگندپدرمن اونکامران

 روننوشته بود, کارمادر نامه

 من یوشهاب بوده, بابا بزرگ

 داکردنتیمن واسه پ یهمپا

 کرد بود, همون شب که  تلش

 یهمه چ یکرد  فیتعر  واسم

 کرد! خلصه  فیتعر  روواسم

 شبی*ن*ا*ه*ه,مادرم دگیب پدرمن

 واسه ادوازتیب خواستیم

 ایرو  یکنه, واااا  یخاستگار 

 دلم یتو  گفتینارومیا یوقت

 قندوشکرراه ی کارخونه

 بودن! خلصه کامران انداخته

 اومدخونه وسارارو شبید

 سارارو شهی, باورت مدید

 کرد؟یم هیکرده بودوگر   بغل

 ساراهم دلتنگش بود یانگار 

 .....کردیم هیاونم مثل کامران گر  چون

 از یکی شبی_خلصه دسوگند
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 عمرم بود, موقع یروزا نیبهتر 

 تادم دربدرقه اش کردم رفتن

 دیاوضاع رومناسب د یوقت

 وبو*سم نیماش یتو  کشوندم

 سر گهی, اخرشم گفت؛ دکرد

 , شوهرتیر ینم یکارلعنت  اون

 بزار زنش کارکنه, منم نمرده

 قبول کردم!!  فففففیخرک که

 همه لذت و نیکرده ازا  هنگ

 شهیگفتم؛باورم نم  یخوشحال

 خوشبخت گهید یعنی!سوگند

 ب*غ*ل*ش وگفتم; دمی؟پر یشیم

 خوشحاالم!سوگند_  یلیخ یوا

 قربونت برم تازه من یمرس

 هیو  دمیتاصبح نخواب شبید

 هم واسه تو یخوب یفکرها

 یمنو ببند یخوای!_نکنه مدارم

 بردارش؟ ینداشته  شیر  به

 _نه بابا کامران من تکسوگند

 اس!!! اداشو درآورم_عع بچه

 بچه اس؟سوگند_  تک

 ببندمت به خوامی! مکوفت

 !!اروفرهادیاون  شیر 
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 گفتم؛اه اسم اون مردک  کلفه

 , ضمنایر یگیحالمو م ارکهیرون

 خودش زن داره! سوگند_  اون

 زنش دارم؟ من اون کاربهیچ

 !_زحمتخوامیروم خونه

 من خواب اون خونه ام نکش

 د_اگه به! سوگننمیب ینم

 یولجباز  یمن گوش کن حرف

 ! مگه مشکل توشهیم ینکن

 ست؟یکردن مادرت ن  یراض

 مثبت تکون ینشونه  سرموبه

 نقشه هی!سوگند_خب من دادم

 ایخوبه  نیدارم, اول بب ییها

 بعدش مادرتو بسپرش به من!!!!!  نه

 فیشروع کردبه تعر  سوگند 

 ودل من با مشیتصم کردن

 رسرکهیسوگندمثل س ی جمله

 بود یخوب ی, نقشه دیجوشیم

 ریغ شناختمیمن مادرمو م اما 

 بودمنو چهارماه بفرسته ممکن

 ! سوگند_ گهیشهرد هی مثلبه

 نی_ببه؟یحاالنظرت چ خب

 امامادرمن سوگندفکرتوخوبه
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 قبول کنه, تازه ستین ممکن

 اون روزازم یفردا فروزش

 نه االن که خواستیم جواب

 هفته اس گذشته!  کی کینزد

 نداره اول ی_خب کار سوگند

 هیوباهاش  یزنیزنگ م هی

 , بعدش که مطمعنیزار یقرارم

 دست یسپر ی, مادرتو ممیشد

 دلم آشوب بود, اصل ی! تو من

 ازمادرم جدا خواستینم دلم

 نیوب  هش دروغ به ا بشم

 موضوع یروبگم! ول یبزرگ

 راحت بود! خب یزندگ هیسر 

 !!!ندازهیموضوع همه روبه طمع م نیا

 که تموم وجودمو گرفته بود رفتم  یبااسترس

 حال ومنتظرشدم سوگند حرفشو یتو  نشتم

 اریخ ی! سوگندداشت به آرومبزنه

 خواستی. حرصم گرفته بود. دلم مکند یم پوست

 وبشقابش بکنم توحلقش!!!  اروباچاقو یخ اون

 تااالنانگارنه انگارمن استرس دارم و  المصب

 شدم بهش رهی!! خییدفعه رفتم دستشو01

 ینگاهم کنه واسش خط ونشون بکشم ول که

 چون کنمیدارم نگاهش م دونستیم یانگار 
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 نمک زدوبالذت ارشی. به خکرد یبلندنم سرشو 

 وگازش زدم!  دمیازدستش قاپ بلندکردنش

 سوگند_کوفتت بشه ا؟؟ی_عع رو مامان

 که  نهیخوردم وگفتم هم ارمو یخ یآروم به

 یونیلیکار م  شنهاد یپ خواستمی! سوگند_مهست

 ! باالخره سکوت مسخرشوگمینم گهیبدم د بهت

 !_بروبابا تو اگه کاربود خودت باچنگشکست

 !!! سوگند_ به جونشیدیچسب یم ودندون

 یشوخ نیا وونهید گمیدارم راست م سارا 

 نخاله وماما یجمع کرد!!! جلو  یکه تو   ستین

 ... چقدربدجنس شدم من!!! میکردیم یپاسکار 

 اگه خوبه تاخودم برم!!!  ؟ی_ چه کار مامان

 نیواسه ا یخاله فرگل ول د ی_ ببخشسوگند

 ! حاالنوبتازدارنیسال ن31ریبه پرسنل ز  کار 

 هست؟؟ یچ یونیلیکارم  نیبود!!_ خب ا من

 سالته!! سوگند_ 25توکه  ؟یر یگیم چراخودت

 ماه سارارو ول کنم4 تونمیمن نم یول اره

 . کارش هست اصفهان کارخونهرفتمیم وگرنه

 نفر هی. ازدارنیوبه پرنسل ن هیساز  مجسمه

 داد گفت هم خوابگاه دارن هم شنهاد یپ بهم

 و بندنیماه م4! قرارداد دنیم یخوب پول

 ونیلیم01جمع حقوق اون چهارماه به  فکرکنم

 !! مامان_ کارش هست اصفهان؟ خببرسه
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 بلندشم برم تونمیکه نم  ؟منیر ینم چراخودت

 به سوگندزدم و ی!! تودلم پوزخنداصفهان

 سوگندخانم خوش ر یبگ لی! بفرما تحو گفتم

 که  گمی!! سوگند_ منم واسه شنا نمالیخ

 ونیلیم01 یدونیگفتم. خاله م  ا یرو  واسه

 رهب ا یاگه رو  شه؟یما چقدرپول م ی واسه

 چهارماه کارکنه به اندازه چهارسالش وواسه

 ی! تازه خوردوخوراک وجاشهیانداز م پس

 بخدااگه ن؟یبهترازا ی. خب چگانهیهم را خواب

 بود دست سارارو یکاف  یدونفر جا واسه

 نه امکان نداره ی. مامان_ وارفتمیم گرفتمیم

 هیبفرستم. اونم اصفهان  ییروجا ا یرو  من

 بکنه؟ من تونهیم کار یچ بیغر  دخترتنهاو 

 کنم  یزندگ تیوضع نیسال ها توا حاضرم

 دخترم ازم دوربشه!!  زارمینم یول

 اصفهان خوادکجابره؟ی_ وا فرگل مگه مخاله

 ساعت راهه!! هروقت دلت تنگ4همش  همه

 دخترفردا نی. اگهید شینیب یم یر یم شد 

 باش!!  ندهی... به فکر آخواد یفردا جهاز م پس

 نی. محاله بزارم استی_ نه ممکن نمامان

 نه خوامی!! نه پول مد یتموم کن نجا یهم حرفو 

 فرصت هی نیا یدخترمو!! سوگند_ ول یدور 

 . بخدا جاش امنها یخود رو  ندهیواسه آ هییطل 
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 واالن کنهیکه اونجاکار م  کسالهیمن  دوست

 ! تازه دوستخرهیواسه خودش خونه م داره

 یازمالیپدرومادرشم کارمند هستن ون من

 کرده  دا یواسه من جاپ یندارن! به بدبخت هم

 !!ییازتنها کنهیمن اگه برم سارا دق م یول

 _ ازکجا بدونم امنه؟ اصل ازکجا معلوممامان

 یعنیقاچاق دخترانباشه؟ بعدشم  کارشون

 کنمیدق م یوا نم؟یروز دخترمو نب021 من

 !زنمیبهتون سرم مایگفتم؛ خب م  عی    ! سر که

 ؟نکنهیمشکوک نگاهم کردوگفت؛ چ مامان

 هول کرده گفتم؛ نه نه ؟یهست یراض تو 

 شهرخودم یبه من چه؟ من اگه تو  اصل 

 جمع ونیلیم01 کسالیکارکنم سر   سخت

 یتو  یسخت کارکن زارمی!! مامان_ نمکنمیم

 دنبال کار!  گردمیهفته م نیهم

 کردم ودررو بستم! از  یخداحافظ باسوگند 

 ونقشه دهیمامانم اجازه نم دونستمیم اولشم

 اتاقم. مامان و یسوگند پوچه!! رفتم تو  یها

 .زدنیکاره حرف م  نیداشتن راجع به هم خاله

 پاداره. االن جواب اون هیمادرمن  مرغ

 بدم؟ یبه اون نره قول دادم چ یام اس اس

 مااگر یبه دستش نرسه و  چوقتیه خداکنه

 نخونده پاک کنه! سوگند بعداز ظهر دهیرس



 

 
102 

 جا هیادیبدم وبگم ب امیکردبهش پ  مجبورم

 یساده  ی! به گوشمیکار صحبت کن  واسه

 چنگ زدم وزل زدم به صفحه و میا دکمه

 .... خداروشکرجواب نداده!! کاشمیارسال امیپ

 شده باشه تااالن... چندبار محکم شمونیپ

 امیتوسرم گفتم؛ اصل چرامن بهش پ دمیکوب

 گرفتم با  می... تصمی!؟؟ اااااااه لعنتدادم

 گرفتن وحموم رفتن فراموش کنم چه  دوش

 زدم!!!  یگند

 . مامان وخاله داشتنرونیاومدم ب ازحموم

 کی یو بدون حت کردنیترسناک نگاه م لمیف

 طونی!!شونیحرف زل زده بودن به تلوز  کلمه

 صدا ی. قدم هامو آهسته وبتوپوستم رفت

 هادورسرم یکه مثل هند  ی. حوله اکردم

 یبلندمشک یبودم رو باز کردم. موها دهیچیپ

 ختمیودون دون بود ر  سیکه االن خ  رنگمو 

 یبون رو  هیصورتم وحوله رو مثل سا یتو 

 خاله نینگه داشتم. رفتم ازپشت نشستم ب سرم

 بودن که متوجه من لمیغرق ف نقدر ی! اومامان

 ومامان رهیجنگ مهی! متوجه شدم فلنشدن

 رو لمیف نیبارهزارم داره ا یمنم برا جون

 ی! صدامو مثل زنه کردم دست رو نهیب یم

 یها غیج یهاشون گذاشتم. صدا شونه
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 یتو  یز یشدن چ دهیوخاله با کوب مامان

 . بعدشرمیباعث شد خفه خون بگ صورتم

 ورتم ازسمت مامانطرف ص هیکردم   احساس

 . داد زدم_آخخخخخخخخخخ مامان منسوزهیم

 محکمم یپس گردن هیدفعه  هی!! اااااامیرو 

 یر یدرمون بگ یدرد ب ی. مامان_ اخوردم

 خواستم موهامو کنار م؟یکنیسکته م یگینم

 به دستم!! چشمام د یلزج چسب یعیکه ما  بزنم

 نجای!!! نهههههههه!! آخه ماست اگردشد 

 ایرو  یشعور  یب یلیخاله_خ کارس؟یچ

 کرده  نشیر یماستم حدر رفت تازه ش ی همه

 شتریمن ممکن نبود ازاون ب ی!! چشمابودم

 بگه ستین یکیزده وگردشده باشه.  تعجب

 کنه؟؟؟یکارمیدستت چ نیر یخاله جان ماست ش آخه

 دم؟؟؟یزدم_ اههههه من چرا ماستتو ند داد 

 دیان_ فکرکنم بابازم برم حموم! مام د یحاالبا

 صورتم افتادم ادسوزشی!!! یالفا هم بزن پماد 

 دختر هینگاه کردم!  نهیآ یرفتم تو  بلندشدم

 سمت چپ صورتمو یوصورت ماست باموها 

 کردم... بله مامان جانمم خنج انداخته!!   نگاه

 گفتم_ عععع مامان صورتمو  هیحالت گر  به

 ؟اصلی!! اگه جاش بمونه چییییانداخت چنگ

 چرا نگاه نیترسناک ندار  لمیف یجنبه  شما 
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 ی! مامان_ خوب بهت شد کننننننننیکنیم

 هان؟ نترس جاش یمارو بترسون یایب گفت

 آروم یمونه شک کرده بودم توباش ینم

 زدم!!! دوباره چشمام گرد شد!!  چنگ

 ؟؟مامانیمنم وچنگ زد یدونستی_مامان تو م

 حموم االن ابرو ی. بزدمیکه نم  دونستمی_اگه م

 به خودم گهینگاه د هیبدو...  چسبهیم ماسته

 هاشون افتادم!! خاله غیج اد یوتازه  انداختم

 ی. باصداشهیصداش کلفت م ترسهیم یوقت

 که هردو  دمیخند نقدر یخنده... ا ر یز  بلندزدم

 توحموم دمی!!! دو فتنیکه به جونم ب  بلندشدن

 واخرتوبه کردم دمیخندیبازم م ردوشیز  یول

 غلط ها نکنم! زدن داغونم کردن!!  نیازا گهید

 برگشتم خاله ومامان خواب بودن! منم یوقت

 یگرفتم ورفتم تو   شیراه اتاقمو پ آهسته

 ربالشتمیز  میگوش  برهیو  یخودم. صدا اتاق

 درآوردم وبدون نگاه کردن عی    ! سر ومد یم

 یشماره جواب دادم!! _بله؟ صدا_ واسه چ به

 دنیقلبم شروع کردن به تندتند تپ ؟یدینم جواب

 مرده ومطمئنم خودشه!)فرهاد( هی یصدا نیا

 من ولکنت گفتم؛ س.. سلم م.. من متوجه نشدم!  بامن

 به یایصبح م01_ سلم.فردا سرساعت فرهاد

 اس ام اس نوشتم سرکارم یکه تو   یادرس
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 خدا یدرخونتون! خداحافظ... ا امیم یبزار 

 بکنم؟ برم اونجا یکرد. حاال چه غلط  بازقطع

 ایو... اه خدا زارهیبگم؟ بگم مامانم نم یچ

 ام؛یکن!! اسمس هارو بازکردم. متن پ  کمکم

 ریشاپ.... البته د یکاف  01 فرداساعت

 یبعد امیمن عوض شده!!! پ طیوشرا یزد زنگ

 تختمو ینشستم رو  یدیآدرس بود! باناام هم

 توسرم!!!  دمیرو کوب یوگوش

 ایرو  شهیم01داره ساعت  گهی_برو دسوگند

 ادااایم شهیپام شناسمیکه من م  ییاروی نیا

 بهم نقدراسترسیا شمی_باشه دارم حاضر م

 میو گفتم؛بر  دمی. مانتومو باعجله پوشنده

 به سرو یدست یخوایحاضرم. سوگند_ نم من

 رژبزن! _نه سوگند هیحداقل  ؟یبکش روت

 ببر نجا یتمرکزکنم فقط منو ازا تونمینم اصل 

 ! سوگند_ باشه کامران سرکوچه اسرونیب

 نگاهش کردم وگفتم؛ ی. باقدر دانمتیرسونیم

 واقعا. پول آژانس نداشتم. سوگند_  یمرس

 میمونیمنتظر م یاگه خواست یخواهر  خواهش

 گهید میبر  گردمی. _نه نه خودم برمیبرگرد تا 

 ..رونیب می! باهم ازاتاق زدرشد ید یجد یجد

 پراسترسم انداخت ی افهیبه ق ینگاه مامان

 من سوگند_  یبجا ؟یکجا به سلمت  وگفت؛
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 کم  هیامروز  گهیسرکارد میر یداد؛ م جواب

 به نیبر  زمی. مامان_ باشه عز میرداشتیتاخ

 کارت دارم!   ا ییلحظه  هی ایرو  ی! راستسلمت

 نبرده باشه!  ییصلوات فرستادم مامانم بو تودلم

 هی یپول دار  ا یتواتاق من.. مامان_ رو  میرفت

 درست یچ دونمینم هیخال خچالی ؟یبهم بد کم

 دونه هینگاه کردم و  می! باخجالت به کفکنم

 بود که واسم مونده بود!  یتنها پول یتومن01

 دارم فدات بشم نو یوگفتم؛ امروز هم درآوردم

 االن کنمیم د یخر  شمیبرگردم پولدار م ازسرکار 

 !!!ارمیواسه ناهار شام باخودم م ر یبگ نو یا

 نداشتم! اما ؟یبر  ی_ خودت پول دار مامان

 اره واسه رفت وبرگشتم دارم. نگران گفتم؛

 و دمینباش دردت به جونم. مامانو بو*س من

 همه نیام گرفت ازا هی! گر رونیزدم ب ازاتاق

 !! باکارشدمی!! مامانم خبرنداشت بیبدبخت

 یرنگ یوسوار پژوپارس مشک میسوگندرفت

 یو باجذبه ا افهی. کامران پسر خوش قمیشد

 .کردیروجلب م یدل هر نظرهردختر  بودکه

 دنیکرد وبدون پرس  یمعدب احوال پرس یلیخ

 گرفت.   شیشاپ رو درپ یراه کاف یسوال جیه

 سوگند بهش ادرس داده بود. ساعت فکرکنم

 نیشاپ ا یبه کاف میدیرس قهیدق 01؛01
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 برسم. باعجله ر یباعث شد د یلعنت کیتراف

 شدم. وارد کافه شدم ادهیکردم وپ  یخداحافظ

 نبود. نکنه ییییخان گشتم. وا رغضبیدنبال م و 

 چشم گهیکم د  هیمامانم!  یدرخونه! وا بره

 کنم.. اما نبود.. تلفنم  داشیپ د یشا گردوندم

 جواب دادم..  عی    خورد.. خودش بود.. سر  زنگ

 بود من اومدم.. فرهاد_ باال کی_الو بخدا تراف

 نگاه کن! باالرو نگاه کردم. نفس آسوده سرتو 

 وتلفن روقطع کردم وراه پله هارو دمیکش  یا

 وسلم کردم.  دمیرس زشیگرفتم. به م  شیپ

 زبونشو ا یزحمت نداد ازجاش بلندبشه  شعور یب

 بده وجواب سلمموبده. باسراشاره کرد تکون

 فشاردادم وتودلم فمو ی. باحرص دسته کنمیبش

 !درست روبه روشز یدادم. نشستم سرم فوشش

 ! فرهاد_ ی_نه مرس؟یخور یم یز ی_چفرهاد

 مثل خنگا تکرارکردم؛ خب؟ فرهاد_  خب؟؟؟

 ایاوه خدا شنوم؟ی! میحرف بزن یخواستیم

 کم  هیبگم؟ بعداز  یکردما. االن چ  یغلط چه

 وگفتم؛ من ا یمن کردن دل وزدم به در  من

 گردیاما شب هابرم کنمیروقبول م شنهاد یپ اون

 گفت؛  ی! فرهادبا پوزخند مسخره اخونمون

 اون منم که شرط ؟یزار یبابا؟ شرطم م نه

 نه تو....  زارمیم
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 . انگار داره باغلم حلقهشد یداشت پرروم گهید

 گفتم؛  ی. بابدخلقکهیمرت زنهیگوشش حرف م  به

 که شب  ستمیوکارن کسیمحترم من ب یدآقایببن

 هیمردتنها بمونم که صدالبته اون آقا هی خونه

 دنیداره که بدون پرس یر یزنج وونهید نامزد 

 . من خونه ورهیگیوپاچه آدما م کنهیم حمله

 شرمنده ومدمیبته که ن یدارم. ازپا خانواده

 توحرفم وگفت؛بسلمت!  د ی.. فرهادپر تونمینم من

 بود ازحرص کیاس. نزد وونهید نی!!بخدا اوا 

 !یدونه دونه موهاشو بکنم! لعنت زو یروم بپرم

 واستون نقدر یا نیداد شنهاد ی_دفعه اول که پ

 ..گمیم یچ نینبود! فرهاد_ خوب گوش کن بب سخت

 واسه دوماه کارکردن ا یدن یکجا  چیه

 انینفره نم هیخونه که ساکنش فقط  هی واسه

 کنن. پس  یباالشهربه نام کس یخونه تو  هی

 کن. حاال  یگانیگوشه ازذهنت با  هیرو  نیا

 روب  هت دادم. چون تو شنهاد یپ نیمن ا چرا 

 نشون تیروت حساس دا یش یبود یکس  نیاول

 یووجوت عذابش داد. چون اون دفعه تو  داد 

 داده بودم قرارشده بیکه ترت  یمهمون همون

 الیخیرسما نامزد من بشه و... ب دا یش بود 

 که  یروشنت کنم که آش دهنسوز  خواستمیم

 منتتو بکشم. اگه گفتم شبانه روز چون بخوام
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 دایش خوامیخودم رو دارم. حاال چرا م لیدال 

 کم مکث  هیرو تواون خونه حس کنه...  وجودت

 نداره.  یبه توربط گهیوادامه داد؛ اونش د کرد 

 دیبا ندهیآ یازهفته  یادامه بد یخوایم اگه

 شمیوگرنه کل منصرف م یشروع کن کارتو 

 . تازه منبرمیم شیکارم رو پ  گهید یقیوازطر 

 مدت هم دارم. اونم نیا ر یشرط واسه تاخ هی

 یعاشق روباز  هیمدت نقش  نیکه توا  نهیا

 که من بتونم به هدفم برسم. هنگ کرده  یکن

 یزنیحرف م یهدف ؟ازچهیهست یتوک گفتم؛

 ادزدیو  ینترس قاچاقچ یفهمی_ بعدا مفرهاد

 زدم وگفتم؛ آره ازاون ی. پوزخندستمین وقاتل

 معلوم بود.  یسرم گذاشت یکه رو   یا اسلحه

 سه تاچهار تونمی... _می_ هرطور راحتفرهاد

 خبرشو بدم؟ فرهاد_ نه فقط تا گهید روز 

 ... ازجاشگهیدوروز د یعنیهفته  نیهم اخر 

 زحسابیکاردارم. م  یلیشد وگفت؛ من خ بلند 

 هیخداحافظ... فرهاد رفت ومن موندم و  شده

 ....الیفکروخ ا یدن

 واسه برگشت یکه پول  دمیفرهاد فهم بارفتن

 نییبلفاصله بلندشدم وپله هارو رفتم پا ندارم

 نینرفته باشه اما نبودا د یخودم گفتم شا شیپ

 ابابونیاون خ ینبود من تو  یجد یجد گهید دفعه
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 ... شروع کردم به قدم زدن وبهتنهاموندم

 هام فکرکردم... من به مامان قول یبدبخت

 اچقدریبرنگردم خونه.. خدا یدست خال دادم

 یباشه وشرمنده  یخال یدست کس سخته

 زمزمه کردم؛" آه رلبیاش بشه... ز  خانواده

 ماه درا... که مراجز رخ تو یا یکس  یازب

 خبران یب ی.. طعنه ستین یوغمخوار  مونس

 خبررا چه کنم یبه من! ب یکشدم، وا  یم

 که به ما  ی. توچه دانستین یاسرار  واقف

 که تورادرهمه  گذرد،یم گذرد یم روزچسان

 ی"... آه پرسوز ستین یوخونبار  دهید شب

 که بابا  ییازشعرها یکیشعر  نی... ادمیکش

 کارو  ی. بابا عاشق شعر هاکرد یتکرارم شهیهم

 دست او یب ؟یی. بابغض ناله کردم. باباکجابود 

 دخترت خسته شده یی. بابار یرو بگ دخترت

 آورده... باباجونم دلم واست تنگ شده..  کم

 .. به ساعت نگاهشتیپ امیاالن ب شد یم کاش

 راه رفته بودم. نشستم یلیظهربود. خ0. کردم

 ودستمو به زانوهام گرفتم..  مکتین هی یرو 

 پاهام ؟ینیب یناله کردم.. _باباجونم م همچنان

 .. بابامن امروز پول نداشتم به خونهدردگرفته

 . _باباد یاشک ازچشمم چک ی.. قطره ابرسم

 دونته که از هی یکیهمون دختر  نیکن ا  نگاه
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 پاهاشو توکفشش جمع کرده.. بابا تو یخستگ

 اهمیاون دن یتو  یحت یمگه نگفته بود ؟ییکجا

 کجاست؟  یلعنت یبابا اون هوا ؟یدار  هوامو 

 کشمینفسم گرفته ازغم.. بابا من خجالت م من

 باااابااا... بابا کشمیبه خونه.. خجالت م برگردم

 ندارم..  یبرگرد.. بابا من پشت وانه ا توروخدا 

 به یایدن نی.. من ازایتوقهرمان من بود بابا 

 به زجه لیهام تبد هی.. گر ترسمیم یبرزگ نیا

 شده بود.. هرکس که ازکنارم ردهق  وهق

 . صدام بلندترشدهکردنیم یباترحم نگاه شد یم

 .. همراه با هق هق گفتم: بابا دخترت ازبود 

 بابا.. خسته شدم.. بخدا خسته زارهیب ترحم

 توخوابم.. حداقل تو یای. بابا کاش بشدم

 .. بابادلم واسه ن*و*ا*ز*شاتین*و*ا*ز*شم کن خواب

 یشده.. واسه دخترم گفتنات واسه مهربون تنگ

 روز دستات هم نیواسه لمس اخر  ی.. حتهات

 شده. پارک خلوت بود. تنها تنگ

 شدنیبودن که اطراف پارک ردم ادهیپ یعابرها

 شکمم جمع یگذاشتم وتو   مکتین یرو  پاهامو 

 هیپاهام وبه گر  یوسرمو گذاشتم رو  کردم

 کم که گذشت  هیزدنم ادامه دادم.  هاوضجه

 وحراسون دهینشست رو شونه هام. ترس یدست

 بلند کردم.. فرهاد؟؟؟؟؟؟؟ سرمو 
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 ینجاجایگفتم؛ توووو؟؟؟ فرهاد_ پاشو ا  بابهت

 . بلندشو برسونمت. بازمستیکردن ن  هیگر 

 نگاهش کردم که دستمو گرفت ودنبال بابهت

 داتیتوازکجاپ ؟یکنیکارمیکشوند.. _چ  خودش

 فرهاد_ حرف نباشه گم نشده بودم شدآخه؟

 . ضمنا من نرفته بودم. خودمو محکمداشمیپ که

 وبه من نگاه سهیداشتم که مجبورشد وا نگه

 نیا ؟یکرد  بی. باحرص گفتم؛ توبازمنو تعقکنه

 مثل آدم یتونستیکردم نم  یرو  ادهیپ همه

 هااااان؟ فرهادبا خشم نگاهم کرد ؟یکن  سوارم

 اش گفت؛ داد دشدهیکل  یها ردندونیز  یوعصب

 یکنیم نیوآروم باش.دفعه اخرت باشه توه نزن

 توحلقت.. خواستم دستم زمیر یدندوناتو م وگرنه

 که محکم ترگرفتش و  رونیبکشم ب روازدستش

 -بگم. _ولم کن! فرهاد یشد آخخخ بلند باعث

 تلش کن تا دستت خوردبشه. تلش گهیکم د  هی

 گفتم؛  هیدردگرفته بود. باگر  یلی! دستم خکن

 بدبخت یبرده  هیفشارنده.. ومثل  گهید باشه

 وفرهاد میشد نشیراه افتادم. سوارماش دنبالش

 ؟یبر یگفتم؛ منوکجام  هیدورزد. باگر  ررو یمس

 یرو داشت رخونهیخانوم باهوش مس فرهاد؛

 معلوم نبود من نبودم سرازکجا یرفتیم اشتباه

 باهمون ارمیکم ن  نکهی.. واسه ایاوردیدرم
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 ... فرهاد_ حاالچرارمیگفتم؛ من خونه نم  حالت

 دستمومالش دادم وگفتم؛ چون ؟یکنیم هیگر 

 ییآروم وباتن صدا یلی. فرهاد خکنهیدردم دستم

 ! به سرعتیبودم گفت؛ ببخش دهیازش نشن که

 گردشده زل  یسرموبلندکردم وباچشم ها نور 

 اوردیدش نخو  یبهش! فرهاد اصل به رو  زدم

 کرده. فرهاد_ حاالچرا  یمعذرت خواه که

 مهربون نیخدا ا ییییخونه؟ وااا یبر  یخواینم

 حالت نیتوهم ی. الهشهیزمیچقدر عز  شهیم

 ؟؟یباش ینجور یا شهیهم یتونینم یبش خشک

 بود یچ دونمی_ سوالم جواب نداشت؟ نمفرهاد

 یلیکمبود محبت من که خ  ا یمهربونش  لهن

 گفتم؛  دمیکه خودمم به زورشن  یجور  هی آروم

 من اخراج شدم! فرهادکه دونهیمامانم نم آخه

 ینشسته بودرو  نیدلنش یمن لبخند باحرف

 ! چه خوب! یگفت؛ پس باالخره اخراج شد  لبش

 ؟؟یتعجب وبازم گردشدن چشمام... _چ بازم

 من اخراج شدم؟ فرهاد لبخندشو یتوخوشحال

 ار شد وگفت؛نهکردوبازم مثل برج زهرم  جمع

 بگو رتو یباشم. مس دخوشحالیبا یچ واسه

 کم که  هیدارم!!  یگرفتار   یبرم کل برسونمت

 مزاحم خواستمیزنگ زدم به سوگند. نم فکرکردم

 گرفتم اگه سوگند تنهابود  میبشم تصم خلوتشون
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 جواب یخونشون. بعدازچندتا بوق طوالن برم

 سوگند_با ؟یی. _سلم کجاا ی_ جونم رو داد

 میایب ؟ییتوکجا مینهاربخور  میاومد کامران

 شد؟ _ نه نه سلم به ی؟فرهادچ دنبالت

 دفعه هیخونه  رمیبرسون من دارم م کامران

 کامران_ سلم  ؛یتوگوش د یچیکامران پ  یصدا

 دنبالت.. چه زود پسرخاله میایم ییکجا  اجانیرو 

 انجان!!! به به!!!_ سلم آقاکامر  ا ی!!!!! رو شد 

 رخونهیمس یخونه. ممنون. االنم تو  رمیم من

 دهیهارو باالکش شهیصدا ش ی. فرهاد بهستم

 .کردیبا دقت به مکالمه ام گوش م بودوداشت

 وباهم اددنبالمیکرد که ب  میکامران راض  باالخره

 تلفن روقطع کردم روبه ی.. وقترونیب میبر 

 همون پارک یمنو برسون شهیم فرهادگفتم؛

 گفت؛  یخونمون! فرهاد بااخم ترسناک کینزد

 مزاحم خواد یآقا کامران؟ نم شیپ برسونمت

 تا وقت گردونمیم برمتی. خودم میبش هیبق

 عالمه کار هیتموم بشه. _وا؟ مگه شما  تیکار 

 دوستام..  شیبرم پ خوامیبعدشم من م ن؟ینداشت

 یام کن. فرهاد قفل مرکز  ادهیپ نجا یهم اصل 

 نیکرد. فرهاد_ هم  شتر یزد وسرعتشو ب رو 

 ازاون دسته آدما که همش اد یگفتم؛ بدم م  که

 بود کیحرفش نزد نیمردمن!!! باا زونیآو 
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 زونیاز حرص.. داد زدم_ من آو  رمیبگ شیآت

 !!! فرهادبا آرامش گفت؛ اگهستممممممممین

 ....یر ینم یستین

 بودم. ناهار رونیغروب بافرهاد ب7 تاساعت

 . اخلقد یچرخیم ابونیتوخ ینجور یوهم میخورد

 چیه نکهیمثل باباهاست امروز باا فرهاد 

 چرا حس دونمیازش نداشتم اما نم یشناخت

 ..ادیسرم ب ییونگران نبودم بل  کردمیم تیامن

 یومن همش بدخلق میرستوران بود یتو 

 دمیکه سوگندزنگ زد. خجالت کش  کردمیم

 کردم  لنتیسا مو ی.. گوشامیبدم وبگم نم جواب

 یلیوجواب داد. خ د یفرهاد ازدستم قاپ که

 ومعدبانه سوگند روجوابش کرد...بعد یکتاب

 کی یبدون حت د یچرخیها م ابونیخ یتو  ازاون

 پخش نیماش یکه تو   ییحرف. تنها صدا کلمه

 بود. سبک میمل  یها کیموز  یصدا شد یم

 انتخاب کردنش مثل من بود. اروم یقیموس

 خودم فکرکردم حتما شی! پنیغمگ یوگاه

 دپدرویغم بزرگ داره. شا هیتنهاس و  نمیا

 . اگهکنهیم یمردن که تنها زندگ مادرش

 اون ی. ولکرد ینم یبودن که تنها زندگ زنده

 ایخدا ه؟یشغلش چ کارس؟یچ یعنی... اسحله

 یترس چیکه من بدون ه  هیمرد مجهول ک نیا
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 یشناخت چینشستم؟ چرا بدون ه نشیماش یتو 

 ...دونمینم چیاعتماد کردم؟؟ خودمم ه بهش

 یبود که منو رسوند کوچه  میون7 ساعت

 خودم شیما بود. پ یکه پشت خونه   یبنبست

 تشکرالزمشه از هیفکرکردم وگفتم  باخودم

 یدنبال من راه افتاده ونذاشته آواره  صبح

 گفتم؛ ممنون  د یبشم. پس بدون ترد ابونا یخ

 و ی. مرسد یگذاشتوقتتون رو واسه من   که

 ی.. قبل رفتنم دوباره قفل مرکز خداحافظ

 نداره بعدا یزده شد.. فرهاد_ اشکال نیماش

 نیداشبورد ماش یبعددست کردتو  یکنیم جبران

 !!!ریواسه توه بگ نیپاکت جلوم گرفت؛ ا هیو 

 پرداخت شیهست؟ فرهاد_ پ ی_واسه من؟ چ

 دمیکار. _اما من هنوز قبول نکردم! شا  واسه

 به جواب مادرم یکارو نکنم بستگ  نیا چوقتیه

 . مادرتمیایکه م  دونمی. میای.. فرهاد_ مداره

 ادتی. فقط دونمی. اونم خوب مشهیم یراض

 دنبالت اگه نجا یهم امیصبح م7. شنبه باشه

 گفتم؛  یی. باترش روزنمیزنگ روم ینباش

 زورگو بامن حرف یها سییر  نیا نقدرمثلیا

 دلت یهرکار  ارو یب امی! اه! اصل نمنززززن

 دایحلقه به گوش پ اغلمیبکن. نوکر  خواد یم

 بهتره یای. فرهاد_ آره به نظرمنم نینکرد
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 مادر بدبختت حق داره بدونه دخترش چون

 زدهیبوده ودخترش گولش م یچ کارسابقش

 و ستین گهیحق داره بدونه اون کارم د تازه

 دویروکش نیماش یهم شده.. دست اخراج

 . تاگردمیمن برم نیبش نجا یداد؛ هم ادامه

 یلیگفتم؛ خ  عی    گرفت سر   رهیبه دستگ دست

 ازت متنفرمممم متنفرررر ییییلیخ ییزورگو

 پاکتو عی    باش سر  یخوایم ی_ هرچفرهاد

 نشدم. ضمنا شنبه مونیشو تاپش ادهیوپ بردار 

 . باحرص نگاهشنییمنتظرم. بروپا 7 ساعت

 مونتیازاومدنم پش یوگفتم؛ باشه ول کردم

 کن  ی!! فرهاد_ خداحافظدمی. قول مکنمیم

 شدم ودرو محکم بهم ادهیندارم. پ حوصله

 راهمو یحرف نیتر  کی.. وبدون کوچدمیکوب

 بار نیگرفتم که اسممو واسه اول  شیدرپ

 چقدر اسمم اززبونش ییییییزد... وا صدا 

 نیخر تن صدابه ا کهی. کوفتت بشه مرتقشنگه

 صدا واسه نیا ستین فی... اه اه حیقشنگ

 ! برگشتم وگفتم؛هان؟ااااا یفرهاد_ رو  نه؟؟یا

 سرشو تکون بده فقط دستشو نکهیا بدون

 آورد...  رونیکردوپاکت رو ب  رونیب ازپنجره

 ورفتم... اونم بدون دمیمحکم کش ازدستش

 گازشو گرفت ورفت.. بدون نگاه کردن  حرف
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 خونه رو ر یگذاشتم ومس  فمیپاکت داخل ک به

 چکسیه دمیبه خونه رس یکردم... وقت  یط

 نامه نوشته هی خچالی ینبود. مامان رو  خونه

 یدور  هی میر یجان من وفرشته م ا ی.. رو بود 

 دلمون گرفته بود. نگران نشو میبزن ابونیتوخ

 شام ی. گفتمیهست ابونیپارک سرخ یماتو 

 رفته ادتیدرست نکردم. اگرم  گهید ارمیم

 بخور. ازطرف خچالهیتو  ینیزم بیس پوره

 ادداشتی یبجا شهی.. قربونش برم هممادرت

 یز ی! من که چهی.. بس که طوالنسهینو یم انشا 

 کم فکرکردم چه  هیبودم.  دهیشام نخر  واسه

 پاکت افتادم....  اد یدفعه  هیکه   ارمیب یا بهونه

 دنیوپاکتوبازش کردم. باد فمیسراغ ک رفتم

 بودازشدت کیداخلش چشمام نزد اتیمحتو 

 51بسته تراول  کیپاره بشه...  گشادشدن

 ون؟؟؟یلیم5 یعنی... یهزار 

 ااگهیبه موهام زدم وگفتم؛ خدا یچنگ کلفه

 باشه واسه کارم پس عانهیب هیپول فقط  نیا

 خونه خواد یم یجد یوجد گهینم فرهاددروغ

 کارو واسم  نیدایخونه روبده.. اما چرابا اپولی

 تیاذ متیفقط به ق ؟یمتیبده؟ به چه ق انجام

 کرده  کارشینامزدش؟ مگه نامزدش چ کردن

 افتاده؟ اصل مامان یبه فکر تلف ینجور یا که



 

 
119 

 اون دبا یمن برم؟ اگه نشد با شهیم یراض من

 فلکت یکنم وبه زندگ  یپول خداحافظ همه

 درطعمیچرا نبا ا؟یبدم.... آخه چراخدا بارادامه

 اااااکمکیبچشم؟ خدا گهید کبار یرو  یبخت خوش

 که  یز یچ هی. رمیدرست بگ میتصم هیبتونم  کن

 حداقل کمک کن ا ینکنه. خدا مونمیاخرپش دست

 یلطمه ا شیمردو بشناسم وکاروزندگ نیا من

 فکرهابودم نیوخانوادم نزنه. توهم یزندگ به

 عی    شدم. سر  اطیدرح دتو یکل  دنیمتوجه چرخ که

 ریرو ز  هیدونه ازتراول هارو برداشتم وبق هی

 خودم گفتم؛ اگه شیکردم. پ  میتختم قا تشک

 تومن رو برگردونم سرجاش... 51 تونمیم نشد 

 مانتوتنم عی    مادر؟ سر  یخونه ا ا ی_رو مامان

 وگفتم؛ سلم مامان. سلم خاله. اره کردم

 وقته برگشتم. خوش گذشت؟ یلیام خ خونه

 مادرت بده منوبرد گردوند ر ی_سلم. خداخخاله

 .. مامانمم جوابکردمیداشتم دق م وگرنه

 ؟یبر  یخوایرو داد وگفت؛ کجام سلمم

 . اون موقع گفتم زودهگهی_برم شام بخرم د

 . مامان_ نهرمیاالن م ی. ولشهیم وخراب

 یمحله ا نجا یا میخور یم یز یچ هی. یبر  خواد ینم

 . خاله_ آرهرونیب یموقع شب بر  نیا ستین

 یازغذا ییجا یبر  خواد یبه سرم نم دردت
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 ....میخور یعالمه مونده همونو م هیظهر 

 نکن چشمامو ببندمو دهنمو یکار   ا ی_ رو مامان

 -. خالهشهینم یعنی شهینم گمیم ی. وقتبازکنم

 و ا یازجون رو  یچ دونمیفرگل من نم یوا

 بابابزاربره فردا پس فردا یخوایاش م ندهیآ

 ..کشهیرونم یمنت کس شهیخودش م خانوم

 . بخدا منزنهی_مامان خاله ام داره حرف منوم

 تازه ترسمیپوچ ونامعلوم خودم م ی ندهیازآ

 حقوق ونیلیم01واسه چهارماه  ا یدن یکجا

 یعنی نینعمت بزرگه.. ا هی نی. مامان ادنیم

 فرصت رو نیاوایمانم بداشته.. ما خداهوامو 

 بعد دمی. قول مر ینگ ندمونیآ یوزندگ ازخودم

 هم بدن من ونیلیم21 شنهادیاگه پ یماه حت4

 ..میازدار یپول ن نیمااالن به ا ینکنم. ول قبول

 داشتم ازدست گهیمامان... د میدار  از یبخدان

 روزوقت2.. من همشکردمیم هیگر   مامان

 . باشهینم یراض کنمیم ی.. اما هرکار دارم

 فرصت نیبرم؟ ا یزار یگفتم؛ م  یزار  حالت

 مامان اومد حرف بزنه ؟یمامان یدیم روب  هم

 گفت؛ من چهارماه  هیدوباگر یبغضش ترک که

 از نمتیب یساعت نم4من  کارکنم؟یتوچ بدون

 نقدرروپلهیا کنمیازدست دادنت سکته م ترس

 اون یتابرگرد گمیوصلوات وذکر م شبنمیم
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 اصل خودتو نمت؟یماه نب 4یخوایازم م وقت

 یماه بدون مادر زندگ4 ادیدلت م یچطور 

 گفتم؛ دردت  هیگرفتمش توب*غ*ل*م وباگر   ؟یکن

 تهران قول امیم کبار یهفته 2جونم من هر به

 . مامان_ ازکجادمی. به جون بابا قول مدمیم

 صورتشو یهمه جا دن؟یبهت پولتو م یمطمئن

 نذار تیچو یه هنکی*س کردم وگفتم؛ اول ابو

 گنیم نکهیدومم ا نمیبب یهاتو بارون چشم

 دست تو هم دمی. منم مدنیپولو اول م نصف

 خرج خونه هم پس انداز. قبوله؟ مامان_  واسه

 امنویخدا دن؟یقبل شروع کارم ونیلیم5 یعنی

 که مجبورم به  یهمه دروغ نیواسه ا ببخش

 کمک  ا یمادرم زل بزنم وبگم.. خدا سیخ یچشما

 بتونم جبران کنم واسش. _آره قربونت برم کن

 یکنیگفتن. حاال قبول م  نو یبه سوگندا خودشون

 سرشو مظلوم تکون داد د یمامان باترد برم؟

 ات برو...  ندهیباشه واسه خودت وآ وگفت؛

 هاااا.تودلم به یایزودبه زودب یداد اماقول

 نیلعنت فرستادم واسه ا کهیواون مرت خودم

 مادرمو یشهرخودم دلتنگ یتو مجبورم  که

 ودل مادرمو غصه دار کنم....  بکنم

 تادم در بدرقه ام ونیگر   یباچشم ها مامان

 قران ردم کرد. مامان_ کاش منم ر یکردوازز 
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 باهات. _آخه قربونت برم ومدمیم نالیتاترم

 تموم شب رو دلهره برگشتنت رو یخوایم

 باشم؟ بخدا من دلم آشوب تره دورت داشته

 راحت برم. سوگند_نگران الی. بزارباخبگردم

 خاله جان منو کامران تا اتوبوسشون نباش

 . مامانمیخور ینکنه ازجامون تکون نم حرکت

 به سلمت فقط نیوگفت؛ باشه بر  د یکش  یآه

 زنگ یدیهروقت رس ا یرو  یخبر نزاد یمنوب

 هی. رفتم محکم ب*غ*ل*ش کردم و دارمیمن ب بزن

 اشک ی.. به سختدمشییوبو  دمی*سربویس دل

 یخداحافظ رلبیکنترل کردم و ز   چشمامو 

 کردوباهم به  ی. سوگند هم خداحافظکردم

 شد ادهی. کامران پمیکامران رفت  نیماش سمت

 احترام با مامانم حال واحوال کرد و اومد وبه

 .ارمیازدستم گرفت! _ممنون خودم م چمدونمو 

 تو نیخواهرگلم بروبش نهی_ نه سنگکامران

 .میکردم وباسوگند سوارشد  ی. تشکر نیماش

 هی یکیشد که دختر  ی"باالخره مامانم راض

 بره و االنم واسه نیاش به اون سفردروغ دونه

 به اسم من طیدونه بل هیشک نکنه  یکس  نکهیا

 و االنم مثل میرزو کرد ییبنده خدا هی واسه

 شرمنده ام ا یاصفهان.. خدا رمیدارم م من

 دونمیامیهمه دروغ! خدا نیازا کشمیم خجالت
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 دروغ نیقسم به ا تیاشتباهه اما به بزرگ کارم

 هیداشتم واسه آرامش مادرم وساختن  اجیاحت

 منو ببخش. ببخش که با ا ی!! خداد یجد یزندگ

 ؟؟یچته تو فکر صادق نبودم. سوگند_  مادرم

 ..دهی_سوگند عذاب وجدان داره وجودمو آزارم

 یهمه واسه من سخت نیبه مادرم که ا من

 بزرگ...  یلیدروغ خ هیدروغ گفتم..  دهیکش

 که ازمادرم  یشهر  یمجبورم تو  سوگندمن

 بشم و دل اون میندارم قا یچندان ی فاصله

 دیق یخوایرو غصه دارکنم. سوگند_ م چارهیب

 ..کنمیمن همه جوره کمکت م م؟یبزن همشو 

 مادرم یفردا ی_نه سوگند من واسه راحت

 دروغ بزرگ رو به دوش بکشم..اما نیا حاضرم

 برگشتم ی. به جون اشک چشماش وقتدمیم قول

 رو واسش یبادست پربرگشتم همه چ یوقت

 ؟؟یبدم.. اما... سوگند_اماچ حیتوض

 زتردا ترسمیمنو نبخشه. م چوقتیه ترسمی_م

 سوگند..  ترسمیم یلی. خشدن

 یجور  هیاما  میگیباهم م میگی_ بهش مسوگند

 .. کامران ازکنمی.. خودم کمکت ممیرمستقیغ

 میجلو به مادوتا که عقب نشسته بود نهیآ

 کرد وگفت؛ حوصله ام سررفت خب بلند  نگاه

 حرفا نیمنم بشنوم.. سوگند_ ا د یبزن حرف
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 یپسرم! کامران که انگار  ستیسن تون مناسب

 ازحرف سوگند ناراحت نشده بودگفت؛ اصل 

 نره من بچه ادتی میفقط تنهاشد یمامان باشه

 وتوام مادرم متوجه منظور کامران هستم

 دونه زدپس کله هی. سوگند خجالت زده شدم

 یادبت کنم. تو  ونهیم ادمیوگفت؛ آره  کامران

 وسربه د اور یکامران ادا اصول در م  ر یمس کل

 رفت بگم.  ادمی ی. راستذاشتیم سرسوگند 

 سوگند وکامران عقد کردن ورسما روز ید

 صداو خلوت یوشوهرشدن. عقدشون ب زن

 جبران کنن ی. اما قرارشد واسه عروسبود 

 واسشون یلی.. خگهیماه د6موکول شد که

 مویبودم. تنها مهمون عقدشون مابود خوشحال

 وبس.. درسته نیکامران وسارا... هم  مادروپدر 

 به عقدهم دراومدن اما واقعا کسیتنهاوب یلیخ

 ...نمیب یجفتشون م یچشما یرو تو  یخوشبخت

 باشه واسه بعدازشام..  ی_ خب شوخکامران

 کیمنوسوگند  م؟یشام بخور  میبر  دکجا یحاالبگ

 خب؟ هیچ یشام؟کامران_ وا م؛یصداگفت

 یاون دپسی. _ ببخشمیر شام بخو  میبر  گهید آره

 یبود؟ کامران ب یچ نیماخورد یخونه  که

 باال انداخت وگفت؛ عصرونه!!  یشونه ا الیخ

 رمی.. سوگند_ من که سیبترک یگفتم ا  تودلم
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 خونه میبر  شهیاگه م رمی_ منم س؟یاتوچیرو 

 .. کامران_ تازه ساعترهیکم فکرم درگ  هی من

 میدنبال سارا واسه خودمون بر  میشبه! بر 9

 دیمنو برسون د ی. کلفه گفتم؛ شمابر حی    تفر 

 یاصل حال وروزخوش نا یسوگندا ی خونه

 خونه..  میبر  گهیراست م ا ی. سوگند_ رو ندارم

 امشب روتاصبح باخواهرم خلوت خوامیم منم

 ی. کامران_ باشه پس سارا بمونه خونه کنم

 . بهش قول دادم.. رونیببرمش ب خوامیم ما 

 نگه؟ کامران_ تودعا یز ی_ مامانت چسوگند

 عاشق روز یمامانم سارارو پس بده.. ازد کن

 انگار... خخخخخ باالخره ساعت ساراشده

 سوگند یخونه  میدیشب بود رس01 کینزد

 یتو  تیسو  هیسوگند  یرفت. خونه  وکامران

 نییپا یازآپارتمان ها یکیهم کف  ی طبقه

 . واردخونه که شدم دهنم ازتعجب مثلشهربود 

 ومدهیسوگندن یبازشد.. تابحال خونه  یچ

 اتاقک کوچولو هی! یمتر 31 تیسو  هی.. بودم

 یها باپرده

 اتاق پرو بزرگ. گوشه هی هیدوز قرمز شب دست

 نازبود... بالذت یلیدرست شده بود.خ اتاق

 چه بامزه اس!! سوگند نیسوگند ا یوا گفتم؛

 ساراهمه یها یهمکلس دوگفت؛یکش  یآه
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 کرده بودن وسارا  فیخواب هاشو تعر  ازاتاق

 به دوراز یینداشت توتنها یاتاق خواب نکهیازا

 هیباگر  یکرده بود. ساراوقت  هیمن گر  چشم

 . اون شبمزنهیتوخواب حرف م برهیم خوابش

 ما یچراخونه  کردکهیم هیازخداگل  توخواب

 .. کل پس اندازموا ینداره.. داغون شدم رو  اتاق

 اتاقک روواسش درست نیکردم تاتونستم ا  خرج

 یایدن هی. توش کوچولوه اما واسه ساراکنم

 اریگفتن دست باالدست بس  شهی... همبزرگه

 یسوم سوگندهم سخت کی ی.. من حتاست

 قراره بکشم.. واقعا خدارو دمی.. شادمینکش

 ..دنیکه کامران وسوگند بهم رس  کنمیشکرم

 و شهیسوگند تموم م یها یبدبخت ینجور یا

 . خداروشکررررر! سوگند_ شهیم خوشبخت

 روبزارم.  ییبرو لباستو عوض کن تامن چا حاال 

 ما یآشپزخونه  یکیاش به کوچ آشپزخونه

 رو روشن کردوگفت؛ یکتر   ر ی. سوگندز بود 

 زنگ به فرهاد بزن وبگوفردا هی ایرو  یراست

 داشت یگیت مراس یدنبالت. _وا نجا یا اد یب

 درآوردم وبل بمیموازجی.. گوشرفتیم ادمی

 شماره فرهاد روگرفتم....  فاصله

 بارسوم شماره روگرفتم. اماجواب یبرا

 اسمس بدم نکنه اون نامزد دمیترسی. مداد ینم
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 کردمیکنارش باشه. داشتم قطع م  شیر یزنج

 !!یاعل          یجواب داد؛فرهاد_ بل        ه  که

 بدون مو یازترسم گوش ه؟یعصب نقدر یچراا

 شد؟ ی... سوگند_چبمیکردن گذاشتم توج  قطع

 موی! سوگند_وا؟ گوشسسسسیه یچی_ه

 درآوردم ودوباره درگوشم گذاشتم..  بمیازج

 یر یمی_سلم. فرهاد_ م ؟یییی_ اللفرهاد

 یدیکشی_اگه نعره نم ؟یحرف بزن زودتر 

 !شنومیزده بودم حرف بزنم. فرهاد_ م زنگ

 من امیدنبالم خودم م یایب خواد ی_فردا نم

 بلندش یلیخ ی. فرهاد باهمون تن صداستمین

 . آدرس بده. امیالزم نکرده خودم م گفت؛

 بر یوکنترل شده که سع یروبه آروم ادرس

 کردن اونم داشتم بهش گفتم. خواستم  آروم

 موقع نی! توانمیکنم که گفت؛ صبرکن ب  قطع

 بگم خواستمیم ؟یکنیکارمیچ ا یاون سردن شب

 . اما خودمو کنترلیکارمیتوچ کهیتوچه مرت به

 .. فرهاد_ کنمیقطع م گهیوگفتم؛ من د کردم

 باتواما!! من امشب اعصاب ندارم..  ییهوووو

 یشعورندار  ؟یچ یعنی یگفتم؛ هو   یعصب

 فرهاد که انگارپشت ؟یآدم حرف بزن مثل

 من یییگفت؛ واااا  زد یداشت بال بال م تلفن

 !!ستیزبونتو کوتاه نکنم اسمم فرهاد ن اون
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 کیستر یه یستیجلودستم ن یخوش شانس یلیخ

 دختررر یخوش شانس ییییلللیخ دوگفت؛یخند

 ختهیدندونات ر  یدستم بود یاگه االن جلو  چون

 دمیادمینگران نباش بهت  یحلقت. ول یبودتو 

 حرف زدن روبا فرهاد فروزش!!!  ی قهیطر 

 یصدا نینداره. ا یمطمئن بودم حالت عاد گهید

 گهیمست باشه. د تونهیوکش دار فقط م دورگه

 اول خواستیدهن به دهن نشدم. دلم نم باهاش

 وآتو دستش بدم. پس میفتیبه جون هم ب یکار 

 قطع خوامیفرهاد فروزش من م یآقا گفتم؛

 ازم شهیهم نیاجازه هست؟ فرهاد_ آفر  کنم

 چون صدات یقطع کن یتونی. آره مر یبگ اجازه

 نیشد. کم مونده بود جدآباد ا یتکرار  واسم

 قطع کردم یرو بشمورم. بدون خداحافظ مردک

 . _کثافتنیبه زم دمیباحرص کوب مو یوگوش

 گفت؟چرایم یشد؟چ ی! سوگند_چیروااااان

 شکستم؟ من غلط کنم ؟یرو شکست یگوش

 عی    با مادرم رو بشکونم. سر  میارتباط تنهاراه

 جمع کردم و روشنش مو یشدم و گوش خم

 . خداروشکر سالم بود. به محض روشنکردم

 کرده  وشیزنگ خورد. فرهاد بود که س شدن

 ایبرج زهرمار. ردتماس زدم. سوگند_ رو  بودم

 گهیخرب  هم م کهی_مرت انه؟یشده  یچ یگیم
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 شده وقطع کن. منو یواسم تکرار  صدات

 ارررررم!! . دارم براش. دیعوض کنهیم د یتحد

 زنگ خورد.  میکه گوش  میخوردیصبحونه م میداشت

 یی. چارونیابیب دمیدادم_بله؟ فرهاد_ رس جواب

 گلوم وبه سرفه افتادم. تلفن قطع  یدتو یپر 

 گهیبلندشدم وگفتم؛ من د عی    بود. سر  شده

 . به کامران وسارا سلم برسون. بارمیم

 خداحافظي کردم وبه سمت دررفتم؛ سوگند 

 .شدمیمطمئن م گهیبارد هی دیرفتن با قبل

 راحت باشه؟ حواست به المیسوگند خ گفتم؛

 ی. سوگند_واششونااا یپ یبر  ناهست؟یا مادرم

 االن نیاصل هم رمی. بخدا میکچلم کرد  ا یرو 

 ی. فقط توبرو تا دوباره زنگ نزده.. بادودلرمیم

 نشی. ماشرونیدستم گرفتم ورفتم ب چمدونمو 

 صبح7. مطمئن بودم اگه زد یمحله برق م نیتوا

 بودن ختهیمحله ر  یبچه ها یاالن همه  نبود 

 .رفتنیوازسرکول فرهاد باال م نیماش یرو 

 ایواسم چراغ زد. تودلم گفتم؛ خدا د ید تامنو 

 ذره هی یمردک داد نیبه ا یهمه خوشگل نیا

 . دستهشد ینم یز یبخدا قسم چ یدادیم شعورهم

 .. بهدمیکش  نیزم یدم ورو چمدانو بلندکر  ی

 هی یشد. نه بابا انگار  ادهیپ دمیکه رس  نیماش

 . سلم کردم. نگاهم بانگاهششهیحال ییزایچ
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 یسرخ سرخ موها ی. چشمابرخوردکرد 

 شرتیت هیروشن با یگرمکن توس  هی شلخته

 اومده یبود. بالباس توخونه ا دهیپوش د یسف

 ارمی. فرهاد_سلم برو باال خودم چمدونو مبود 

 !!!شهیاالن سلم کرد؟ باورم نم نیا عععععع

 . چمدونوداد یباربود جواب سلممو م نیاول

 شدم..  نیدادم وخودم رفتم سوارماش دستش

 درعقب روبازکنم که باتحکم گفت:  خواستم

 جلو. اصل دلم نیبش ستمیآژانست ن راننده

 بزارم. نشستم جلو سربه سرش خواستینم

 روپرکرده بود..  نیماش یاودکلنش فضا یبو 

 شهیخوش بو بود. تلخ ومردونه. بابام هم یلیخ

 . من عاشق عطرش بودم. االنزد یم کوکوچنل

 رسهیاون عطربه مشامم م یبو  رمیکه م  هرکجا 

 نیعطر دوم نیبابام اونجاست.. ا کنمیم حس

 به دلم نشسته. کاش بدونم یلیکه خ  هیعطر 

 دمیکشیم نیعم ی. داشتم نفس هاهیچ اسمش

 فرهادم اومد وسوارشد. خودمو جمع وجور که

 . فرهادبدوناوردمیخودم ن یوبه رو  کردم

 وبه کرد یم شو یکلمه حرف رانندگ  کی یحت

 شده بود. حوصله ام سررفته بود.  رهیخ جلوش

 استمساعت راه بود. خو  کیحداقل  تاپاسداران

 دستگاه پخشو روشن کنه که فرهاد قبل بگم
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 به حرف اومد! فرهاد_ کامرانم اونجابود؟ من

 فرهاد_متنفرم ازتکرار ؟ی_چدمیپرس باتعجب

 تعجب کردم از نی! _نخواستم تکرارکنحرفام

 ناخون هامو ؟یهمه چ نیهمه... فرهاد_ا نیا

 گوشت دستم فشار دادم تاخودمو کنترل  یتو 

 فروزش رجنابیشمرده شمرده گفتم؛ خ کنم؛

 نداشتن.  فیکامران همسردوستم اونجا تشر   آقا 

 ینگفت؛ تو  یز یسکوت کرد وچ گهید فرهاد 

 مارد وبدل شد نیکه ب  یحرف رتنها یمس کل

 خونه کیکوتاه بود. نزد  یچندتا جمله  همون

 داشبرد بود زنگ خورد.  یرو  شیکه گوش  میبود

 به شماره انداخت و دوباره انداختش ینگاه

 زنگ خوردتاقطع شد.  نقدر یداشبرد. ا یرو 

 بعد دوباره شروع کردبه زنگ زدن..  هیچندثان

 ....... دا؟یکلفه جواب داد؛ بله ش  فرهاد 

 امشب کار دارم! ..........  امی_ نه نمفرهاد

 االن حوصله یایب خواد ینه نم دا ی_ نه شفرهاد

 ؟؟؟؟یقطع کن شهیم ییجا مر یدارم م ندارم

..................... 

 روفرمون وگفت؛ باشه د یدستشو کوب فرهاد 

 ینجور یچراا نی. خداحافظ... انمتیب یم فردا 

 وونهیهردوتاشون د رنه؟یحرف م بانامزدش

 رو نیبه خونه وفرهاد ماش میدی... رسیوروان
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 اشرکتیهم بود خدا گهیخانوم د هی. اطیبردتوح

 ساله 55بایزن مسن تقر  هی.. ستمیتنهان من

 تو یفرهاد وگفت؛ سلم. وا یجلو  اومد 

 چشمم به درخشک شبیپسرم ازد یکجابود

 . پسرش بود؟؟مردمی. ازتعجب داشتم مشد 

 سلم! زن_سلم به-شدم وسلم کردم ادهیپ

 چه ی. وایخوش اومد زمیماهت عز  یرو 

 ...ستیخودش ن هیمادرش.. اصل شب مهربونه

 نتونستم شبید ز یعز  ی_سلم ببخشفرهاد

 یوا ز؟یزنگ بزنم. بازم هنگ کردم! عز  بهت

 فرهاد_  یل            یفضولم خ یلیخ خدامن

 هستن ازامروز هم یتهران ا یخانوم رو  نیا

 منه وهم توکارها کمکت یشخص ار یدست

 رمی. من مکارکنهیکن چ  شیی.. راهنماکنهیم

 کامل  نکهی. رفت سمت خونه وقبل ازابخوابم

 یداخل برگشت سمت من وگفت؛ راست بره

 کن ...   دارمیب 01 ساعت

 به ییرفت داخل ومادرش باخوش رو فرهاد 

 رو ییزایچ هی دیداخل گلم با میابر یگفت؛ ب  من

 دیبرگرده گفتم؛ ببخش نکهی. قبل اادبدمی بهت

 کرد  یتک خنده ا د؟یآقا فرهاد هست شمامادر 

 که  زدلمیشدم عز  تیمجذوب خوشگل وگفت؛

 یپر  اهستمیکنم.من پر   یرفت خودمو معرف ادمی
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 بچه بوده من یفرهاد. ازوقت ی هیکن دا  صدام

 ایبزرگش کردم. ب ییجورا هی. کنمیکارم  نجا یا

 . روبهکنمیم فیرو واست تعر  یتو همه چ میبر 

 ..ارمیچمدونمو ب د یکردم وگفتم؛ من با  نیماش

 ..اتویب ارهیواست ب میمش رح گمی_ میپر 

 شکرت ا یهست. خدا ممیشکرت مش رح ا یخدا

 رفتم یخونه. دنبال پر  نیتوا ستمیتنها ن که

 خونه شدم. قبل اومده بودم. همون خونه ووارد 

 زویتم یچندروز اشک منو درآورد. همه چ که

 بود یبزرگ یخونه  نیاول نیبود. جالبه ا مرتب

 یشمیابر  یتمومش فرش بود فرش ها که

 _ی. پر ز یهم تم یییییلی... وخد یوسف کرم

 چون ار یکفش هاتو درب  ز یدخترم اول هرچ خب

 باکفش واردخونه بشه..  یکس  اد یبدش م فرهاد 

 ..دادمیمثل بچه هاگوش م گفتیم یهرکار 

 قرمزرنگ یمبل سلطنت یرفت رو  یپر 

 گلم.   میکم باهم آشنا بش  هی ایوگفت؛ ب نشست

 ؟یدار  ی_ سوالیکنارش نشستم! پر   رفتم

 _ بهی_پدرومادر آقا فرهادکجا هستن؟ پر 

 ساله بود04فرهاد  یخدارفتن.. وقت رحمت

 تصادف گنیکردن وفوت شدن. همه م  تصادف

 بوده اما.... خداعالمه.. ازاون به بعد مشکوک

 پرشداز شیاخلقش عوض شدوزندگ فرهاد 
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 .. من حکم مادرشو دارم اما هنوزمرمزوراز 

 چکسی... فرهاد به هکنهیکارمیداره چ دونمینم

 تورو استخدام کرده هم ینداره چطور  اعتماد 

 تو!!! اون عادت داره فی.. واما وظاخداعالمه

 شهیروتواتاقش بخوره. لباس هاش هم صبحونه

 باشن. ناهارش سروقت باشه که زواتوشدهیتم

 یول ستیوال شام خونه نپزم. معم یم خودم

 0سروقت باشه. ناهارساعت د یباشه با اگرم

 یمسائل بهداشت یتو  د یشب. فقط با9 وشام

 یچون وسواس داره !غذا یکن  تیرعا یلیخ

 نادارمی. اخورهیدست خورده نم ا یو  یتکرار 

 انجام د یتوبا نارو یا یچون همه  گمیم بهت

 ی. پخت پز ونظافت خونه هم به عهده یبد

 .منه

 که اتاقتو  میبر  یندار  ی_ خب اگه سوالیپر 

 سوال یلینشون بدم.. سوال داشتم.. خ بهت

 شونیسوال. _شغل ا هی.. گفتم؛ فقط اما 

 خودش نگفته؟ _ نه متاسفانه یعنی_ یپر  ه؟یچ

 _ پس اگه صلح بدونهینکردم بپرسم. پر  وقت

 گفتم؛ خلفکاره؟  د ی. ازدهنم پر گهیبهت م خودش

 کرد وگفت؛ نه باخلفکارا مشکل  یده اخن تک

 یکیمنو برد  یگفتم؛باشه پر   ی... ناراضداره

 21اتاق  هیباال رو نشونم داد؛  یها ازاتاق
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 ،کمد لباس، شیزآرایتخت دونفره وم هی یمتر 

 رنگ ست بودن ییوطل  یچوب س،یسرو  همه

 شمیابر  یمتر 02فرش  هیو  یبهداشت سیسرو 

 ی.. وپرده ییطل  یبا رگه ها یرنگ قهوه ا به

 بزرگ... من فکرکنم یسلطنت ییطل  یا قهوه

 اتاق نیاتاق رو اشتباه نشونم داده، چون ا یپر 

 _خبیمجهزه!! پر  یادیخدمتکار ز  هی ی واسه

 من برم صبحونه یندار  یازاتاقت اگه کار  نمیا

 نشده9کنم.. به ساعت نگاه کردم، هنوز  آماده

 مرد هیکه   نیار ی. خواستم بگم لباس هامو ببود 

 دمیساله شا51 بایتقر  کلیودرشت ه قدبلند 

 یتر چمدونم دستش بود اومد کنارپر  جوون

 . به رسم ادب سلمیداد دست پر  وچمدونمو 

 هستم نگهبان می. مرد_سلم دخترم. رحکردم

 مییچه آقا آقا ششششییییراست آقا.. ا دست

 به اون بچه کلشیه نیمرده گنده باا کنه،یم

 خنده مو یآقا... خخخخخخ جلو  گهیم سوسول

 ایمنم رو  میوگفتم؛ خوشبختم آقا رح گرفتم

 آقا شناسمیوسط حرفم و گفت؛ م د یپر  هستم

 بااجازه.. مردک رمیم گهی. من دازشماگفته

 حرف ونیم ادندادنیادب نداره بهش  شعور یب

 ادتی رمی_ منم مینپره.. بروبه درک.. پر  یکس

 . _باشه ممنون. یدارکنیفرهادو ب 01 نره
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 یاتاق بزرگ وخونه ا هیرفت ومنم موندم و  یپر 

 یتوش چه کاره هستن وک یآدما دونمینم که

 ..هستن

 که  کردمیم زونیکمد آو   یلباس هامو تو  داشتم

 خانوم؟ یجانم پر -بود..  یبازشد. پر  دراتاقم

 ساعت یدخترتوچقدر حواس پرت ی_ وایپر 

 الیخیب ؟ینکرد دارشیچرا فرهادو ب مهیون01

 کن  دارشی_ پاشو برو بیرفت. پر  ادمی گفتم؛

 . کلفه لباسموشهیم یمن برم عصب اگه

 گفتم؛ چقدر  رلبیکردم توکمدبلند شدم! ز   پرت

 .گهید داربشهیپسر خب خودش ب نیا لوسه

 حاال مونده از ا یگفت  یچ دمیباخنده_ شن یپر 

 .. ازخجالت سرمگهیبرو د یحرص بخور  دستش

 _یبرو خب! _ کجا؟ پر  یپر  ن،ییانداختم پا رو 

 دونمی. _خب من نمگهیاتاق فرهادد ییییوا

 زودتر شهی_ ازدست تونمیکدومه. پر   اتاقش

 ته سالن رو یاتاق ی... پر ا یدنبالم ب ؟یبگ

 زن.. دادوگفت؛ اون اتاقشه اول درب نشونم

 _ خب خداروشکر. رفتمیبلدم. پر  گهینودی_ا

 تا دمیاتاق. ازحرصم محکم به درکوب سمت

 نشد.  یخبر  یبپره وتبخال بزنه. ول ازخواب

 رفته. خرررررس!  یبه خواب زمستون فکرکنم

 یبلند نیدروباز کردم ووارداتاق شدم. ه آروم
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 که  نیدهنم. ا یودستمو گذاشتم رو  دمیکش

 ی!! چرا مثل بز زل زده به من؟ _وادارهیب

 من در زدما!  د یببخش ن؟یبود دار یشما ب دمیترس

 . _وادمیفهم یزد لی_ آره مثل کروکودفرهاد

 یحضورمو اعلم کنم. عصب خواستمیم خب

 د؟یندار  ی!بامن کار د یدار یدادم؛ حاال که ب ادامه

 کن؟ دستمو به  دارمی_ گفتم ساعت چندبفرهاد

 دندونم گرفتم وگفتم؛ اووووم متفکر به حالت

 فکرکنم. فرهاد_ اگه من میون01ساعت  د یگفت

 . بروستیزبونتو کوتاه نکنم اسمم فرهاد ن نیا

 . کله مو خاروندم وگفتم؛ چشم قربان... رونیب

 یفیوباخنده گفتم؛ چه ک رونیاومدم ب اراتاق

 دوباره برگشتم کنمااا یم شیعصب دهیم

 لباس ها ی هیومشغول جمع کردن بق تواتاقم

 چرا دونمی.. دوباره دراتاقم بازشد. نمشدم

 باشه دررو قفل کنم.  ادمیداخل.  انیبز م مثل

 قبل شهیخانوم م یبرگشتن گفتم؛ پر  بدون

 من لباس تنم نباشه د یشا د؟یدربزن واردشدن

 نیبهت نگفته توا یبخدا... فرهاد_ پر  زشته

 باشتاب ازجام بلندشدم که ه؟یات چ فهیوظ خونه

 کمد بخوره ونقش  یشد سرم به لبه  باعث

 یییییییبشم.. _آخخخخخخ سرمممم وا نیزم

 شد؟ یاومد کنارم نشست.. فرهاد_ چ فرهاد 
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 سرممممم داغون شدمممم آخخخخخخ ی_وا

 یسرتو؟ به سخت نمیآروم باش بب سی_ هفرهاد

 منووو!  ی. ترسوندخوااااد یوگفتم؛ نم بلندشدم

 اقتیل دوگفت؛یاخم هاشو تو هم کش فرهاد 

 . به درک.. سرمو ماساژ دادم وگفتم؛یندار 

 یفرهاد_ پاشو صبحونه  د؟یداشت یکار   بامن

 روب  هت ییزایچ هیباشه  ادمیآماده کن  منو 

 حرفش به سرعت نیکنم. پشت بندا  گوشزد 

 خارج شد. زدم توسرم وگفتم؛ خاک ازاتاق

 !یشدم هرر  مونیپش گهیاالن م ا یسرت رو  تو 

 شاخ ودم یقول ب نیخودم قول دادم باا به

 خودمو عی    نکنم ودهن به دهن نشم.. سر  لج

 . خودموبهرونیوجورکردم وازاتاق زدم ب جمع

 خانوم یگفتم؛ پر   یرسوندم وبه پر  آشپزخونه

 _یببرم؟ پر  نیآقا فرهادو بد یصبحونه  شهیم

 امروز روزاولته همش زگذاشتمیم یرو  خواد ینم

 .دمیتوچ یخودم بجا ،یکنیم یخراب کار  یدار 

 مدت خودم کمکت هی. میصبحونه بخور  میبر  ا یب

 فقط توروخدا بهونه دست ،یفتیتاراه ب کنمیم

 دمیقول م نیکه کمکم کرد  ینده. _مرس فرهاد 

 _خواهشیکنم وحواسمو جمع کنم. پر   جبران

 پسر حاضرم جونمم نی. واسه آرامش اکنمیم

 خونه واسم مجهوله. چرا نیا ی. همه چبدم



 

 
139 

 ینگران عصب یچرا پر  ه؟ینقدرعصبیا فرهاد 

 اعتماد چکسیبود؟ چرا فرهاد به ه شدنش

 روز نیامروز شنبه اس.. چرااول کنه؟ینم

 چراها نیهفته رو توخونه نشسته؟ ا یکار 

 زیبود خوره وافتاده بود به جونم. سرم شده

 سکوت مطلق صبحونه یوتو  میبود نشسته

 ییادتنهایفرهاد بدش م گفتیم ی. پر میخوردیم

 البته بجز صبحونه ها که به قول غذابخوره

 تواتاقش بخوره وامروزم استثنا بود..  د یبا یپر 

 نداشتم. نگران مامانم یز یبه خوردن چ لیم اصل 

 یاما دلم راض ششونیپ رمی. سوگندگفت مبودم

 صبح بهش زنگ زدم که4ساعت  شبی. دشد ینم

 فکربودم وبه یبه اصفهان. تو  دمیرس مثل 

 شده بودم که فرهادگفت؛ رهیدستم خ ی لقمه

 تواتاقم کارت دارم. روبه ا یتموم شد ب اگه

 گهیازفردا د ز یکردوگفت؛ ممنون عز   یپر 

 . حرفش کهستیتون ی فهینکن وظ درست

 گرفت ورفت..   شیشد راه پله هاروپ تموم

۲۸ 

 گفت؛  یکه پر   کردمیبه رفتنش نگاه م داشتم

 نکن مادر یبیدخترم؟ غر  ینخورد یز یچراچ

 یصبحونتو. ازجام بلندشدم وگفتم؛ مرس بخور 

 داره. بدون کارمیچ نمیبب رمیندارم. م لیم من
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 حرفش رفتم سمت یدادن به ادامه  فرصت

 ... آروم درزدم ومنتظر اجازه شدم. اتاقش

 .. مثل گربه مظلوم دروبازکردم واتو ی_بفرهاد

 یو وارد اتاق شدم. باصدا نییانداختم پا سرمو 

 فرهاد_ از ن؟یداشت یگفتم؛ بامن کار   یآروم

 7چموش متنفرم. ازفردا سرساعت  یدخترها

 گوشاتو خوب بازکن! _ساااعت  ،یکنیم دارمیب

 یدرو یزبای!!! بعدش لباس هام اتوشده وتم7

 رفت ادمیحاضرباشه.  باشه وصبحونه هم تختم

 درست نجاشی. تاامیخواب موندم و... هم ندار  و 

 انداختم وگفتم؛ بله نییبازم سرمو پا شد؟؟؟

 به من زنمیحرف م یشدم! فرهاد_ وقت متوجه

 کن. سرمو بلند کردم ونگاهش کردم!   نگاه

 ازتو خوشش نجا،یا اد یم دا ی_فرداشب شفرهاد

 ..ادیب شیپ یدعوا وجنگ وجدل خوامی. نماد ینم

 نامزدمه دا یش ؛یکنم خوب متوجه بش  د یتاک نمیا

 یندار  یاحترام یخدمتکار پس حق ب هی وتوفقط

 یلی. خهیکاف  نجا ی... ولش کن فعل تاهماما 

 !نیبودم. دختررام ا یشده بودم. من رو  ناراحت

 بودم دهیرس ییهمه دبدبه وکبکبه به جا بااون

 یوحت یخدمتکار  هیواضح بهم بگن تو  یلیخ که

 وحق اد یصدات درنم یکتک هم خورد  اگه

 فقط یتهران ا ی... چرا؟ چون رو یندار  اعتراض
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 خدمتکاره بدبخته.... هه!  هی

 . نه ازدست فرهاد. ازدست بابامدلخوربودم

 بدون فکرکردن به حال وروز تنها دخترش که

 یلیگذاشت ورفت! تودلم گفتم: باباخ  تنهام

 بارفتنت دخترت شد کلفت یبود خودخواه

 یاهرروز یفردا  دونستمی! خودم خوب ممردم

 در ییعذاب ها رهاو یباشه چه تحق دا یش که

 . واسه خاطرمادرمکنمی.. اما تحمل مانتظارمه

 که بازم  رونی. خواستم ازاتاق برم بکنمیم تحمل

 به بعد نیرفت بگم ازا ادمیشدوگفت:  مانعم

 گفتم؛چشم!   یادلخور . بیکنیم ز یمنو تو تم اتاق

 نکن اما ی. امروز رو کار یبر  یتونی_ مفرهاد

 عمل کن.  فتیبه وظ یدرست وحساب فردا 

 سلمت... دررو باز کردم به سرعت خودمو به

 هینقدرگر ی.. اهیگر   ر یاتاقم رسوندم وزدم ز  به

 چشم هاموباز کردم یتاخوابم برد. وقت کردم

 یظهربود. معده ام ازگرسنگ میون2 ساعت

 غروب یها کینزد شبیبود. ازد دردگرفته

 نخورده بودم. رفتم دراتاق روقفل کردم یز یچ

 مامانم زنگ زدم. سوگند به قولش عمل وبه

 سفارش یمابود. مامان کل یبود وخونه  کرده

 که حواسم به خودم باشه و..و...و.. بعداز  کرد 

 گرفتم خودموبا دوش گرفتن  میتلفن تصم قطع
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 ازاتاق برم خواستیاصل دلم نم کنم.   سرگرم

 وازهمه مهمتر کردمیم یبی. احساس غر رونیب

 با خواستیدلم نم گهیکه فرهاد زد د  یباحرف

 روبه روبشم وهمه متوجه مستخدم بودن یکس

 عادت داشتم قبل حموم شهیباشن.. هم من

 کنم. شونه مو برداشتم وآروم  موهاموشونه

 بلندم و یکردم به شونه کردن موها  شروع

 ..کردمی(زمزمه مییپاشا یدی)د یآهنگ رلبیز 

 مونی. پشداکرد یاشک چشمم راه خودشو پ بازم

 ... کاشادمینم نجا یا چوقتی.. کاش هشدم

 خونه نیوسرازا گشتمیدنبال کار نم چوقتیه

 . دلم واسه مامانم تنگ شد. ازاوردمینم در 

 . بعدازمرگ بابا به شدت وابستهدمشیند شبید

 دمیمادرم شده بودم... به موهام دست کش ی

 مامان شونه ات شهیکاش مثل هم  وگفتم؛

 . کاش بابا زنده بود و مثل گذشتهکرد یم

 ینجو یشد که ا یچ ا ی.. خداکرد ی*و*ا*ز*شم من

 ا؟؟؟؟؟یتاوان کدوم گ*ن*ا*ه*م بودخدا نا یا شد؟

 که  یآهنگ هیوباگر  زدمیشونه م موهامو 

 ..کردمیروزمزمه م خونمو یواسه بابام شهیهم

 کنار  شدبودمیروبال موجا، کاش م یدی_خواب

 توساحل چشم به ،منیسپرد ادلی_توبه در 

 ازتو ستیاما ن گردمی.. دوباره دارم مراهت
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 یغروب تو  هیروزگار ماروجدا کرد  ،ینشون

 شدتوروی... ول من حواتو کرده کاش میجوون

 دوباره دست سردتو شدتوخوابیکاش م  نم،یبب

 شونه روانداختم دمیکه رس  نجا ی... به ارمیبگ

 هق هقمو یدهنم گرفتم تاصدا یجلو  ودستامو 

 یرفت!تو  یروز بارون هینشنوه... بابا تو  یکس

 دخترم االن اجانینامه اش نوشته بود؛رو  نیآخر 

 شدن دهیکوب  یصدا کنمیدارم باهات وداع م که

 00.. ساعت ازشنومیبارون رو م قطرات

 تنها دخترم دنیگذشته ودل من واسه د  شب

 فراموش کنم شد ی. کاش مکشهیپرم داره

 ناکسان.. هروقت که یتنهادخترم روجلو  التماس

 یشد تو  یگرفت هروقت که دلت بارون  بارون

 ساعت ازشب به آسمون نگاه کن.. بابا نیهم

 ضجه ی.. صداکنهیباالداره نگاهت م اون

 .زدمیصدا زارم یوب کردمیروتوگلوم خفه م هام

 کاش امشب  ؟یهوامو داشته باش ییکجا  بابا 

 بباره...  بارون

 ..دیدیازجام بلندشدم. چشمم تارم هیازگر  خسته

 یپوزخند درنگیروبازکردم. به وان سف درحموم

 ..شمیتوهم خوشحال نم دنیباد یوگفتم؛ حت زدم

 روپرازآب کردمو وخودمو سپردم به آب وان

 . درستهکردمی.. من ازشامپو بچه استفاده مگرم
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 شدم اما هنوزشامپوم رو عوض نکردم...  بزرگ

 وان روپرازکف کردم وبدنمو ماساژدادم..  یتو 

 چقدرگذشت بودکه درحموم زده شد..  دونمینم

 توهوا وازفکراومدم دمیمترپر  کیدر  یباصدا

 ساعت یبود نگرانم شده بود. وقت ی.پر رونیب

 بود! 4... ساعت د یکرد مغزم سوت کش  رواعلم

 خودمو شستم و عی    ساعت توحموم بودم. سر 0

 خودمو نگاه کردم نهیآ یکردم. تو   هیرو تخل وان

 نگاه کردم...  نهیآ یتو  ی افهیزده به ق ووحشت

 سرخ ومتورم..دماغ ولب ها قرمز!!!  یچشما

 چشمام کنمیم هیهروقت گر دلقک شدم...  هیشب

 !همونجاتو حموم خودمونهیب یتار م تاچندساعت

 که آماده کرده بودم رو  ییکردم ولباها  خشک

 یباشلوارجذب مشک د یسف کیتون هی. دمیپوش

 ودوباره مشغول شونه رونیاومدم ب ازحموم

 عادت به سشوار چوقتیموهام شدم. ه زدن

 خودشون خشک بشن!  ذاشتمینداشتم. م دنیکش

 ها حموم بهیغر  یبودتوخونه  یروز  نیاول

 دنیکش  یباخودم گفتم؛ حاال مونده سخت رفتمیم

 .. پس تحمل کن.. ی.. خودت خواستاخانومیرو 

 . ساعتدمیازخواب پر  میآالرم گوش یباصدا

 تمویکم فکرکردن موقع  هیصبح بود. با میون6

 کردم وبلندشدم. دست وصورتمو شستم و  درک
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 هیسرم، با یرو  یانداختن شال مشک بعداز 

 . آروم دراتاق فرهادرونیالله ازاتاق زدم ب بسم

 عی    ووارد شدم. به محض واردشدنمو سر  روزدم

 چرا کهیمرت نیچشمام گرفتم! ا یدستمورو 

 کوتاه دمر  یشرتک ورزش هیبا خوابه؟ی*خ*ت مل

 صورتش بود. چند ر یبود ودستشم ز  دهیخواب

 نداشت.  یا دهیچشم بسته موندم اما فا هیثان

 نگاه کنم واصل به وار یگرفتم به درود  میتصم

 نگاه نکنم. رفتم کنارش وآروم صداش بدنش

 صداش زدم یفروزش؟ ..... هرچ ی_آقازدم

 پلک هاشم تکون نخورد. بادست به شونه یحت

 حرکت هیزدم که با یآروم یضربه  هاش

 مچ دستمو محکم گرفت وچشماشو یناگهان

 نقدریا شهیدارمیب یچراوقت اابوالفضلی. بازکرد

 ط--فق--. بامن من گفتم؛ فشهیم ترسناک

 کنم! فرهاد که انگارتازه  دارتونیتم ب-س-خوا

 رو درک کرده بود کم کم فشاردستشو تیموقع

 کرد اماهنوز دستمو ول نکرده بود. دستمو  کم

 که بازم محکم گرفتش! _چرادستموول  دمیکش

 7رب به  کیفرهاد_ ساعت چنده؟_  ؟یکنینم

 دستمو ول کرد وگفت؛ فکرکردم بازم فرهاد 

 کنم! به حالت  هتیتنب خواستمیموندم م خواب

 نگاهش کردم وگفتم؛ خب خداروشکر مسخره
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 ساعت میبرم؟ فرهاد_ آره تان تونمی! مارباب

 حوصله اومدم ازاتاق ی. بار یصبحونه منوب گهید

 رو؟ ی! برگشتم._چدمیکه گفت؛ نشن  رونیب امیب

 چشم! لبمو به دندون یبگ دمی_ نشنفرهاد

 کلمه  نیومحکم فشار داردم. گفته ا گرفتم

 خودمو!  کردمیکنترل م  د یسخت بود.اما با واسم

 ت. پاتند کردم ازاون_چشم! فرهاد_ به سلم

 . بازم اشک توچشمامرونیزدم ب یلعنت اتاق

 کنم واول  هیگر   خواستیشده بود. دلم نم جمع

 قیحال خودمو خراب کنم. چندتا نفس عم یصبح

 گرفتم. مشغول  شیوراه آشپزخونه رو پ دمیکش

 بودم ینیس یوکره ومرباو.. تو  ر ینون وپن دنیچ

 ک؟؟؟ینقدرتار ی! چرااکردمیاتاق فرهاد فکرم وبه

 بود. تخت و رهیت یلوستراتاقشم قهوه ا یحت

 و... همه وهمه به یوپرده وکمدوروخت فرش

 !هی. چرهیگی. آدلم دلش مرهیت یقهوه ا رنگ

 صبحونه رو ینیآب پرتقال س وانیل باگذاشتن

 نگاه بهش انداختم. تخم مرغ هیکردم.   کامل

 کرده و  نییوگوجه تز  حانیآب پز رو بار  یها

 یصبحونه  هی ینییتز  یگل ها  باچندتادونه

 درست کرده بودم. تودلم گفتم؛ به به خوشگل

 ینی! اومدم سیییییساختم! کوفتت بشه اله یچ

 !دستد یکردم زورم نرس  یکنم هرکار   روبلندش
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 ببرمت؟ اه!!  یکمرشدم وگفتم؛ حاال چطور   به

 یبودهمه  کیتلشمو کردم اما نزد گهیبارد هی

 ام هیگر   گهیبشه. د نیداخلش پخش زم اتیمحتو 

 همه ی. انگار ستیخانومم که ن یبود. پر  گرفته

 گرفتم برم به فرهاد بگم  میبودن! تصم خواب

 یروبلند کنم. به درک هرچ ینیس تونمینم

 گرفتم  شیهارو پ رپلهیبشه، بشه! مس خواد یم

 اشکرتیخدا ولی! امیچشمم افتاد به مش رح که

 ! بلندسلم کردمکشمیمنت اون بوفالو رو نم که

 ینیس یزحمت بکش شهیم میمش رح وگفتم؛

 اتاق یار یآشپزخونه واسم ب یروتو  صبحونه

 _سلم دخترم توبرو باال منمیفرهاد؟ رح آقا 

 بهم وگفتم؛ دمیدستمو کوب ی! باخوش حالارمیم

 تا مش ستادمی! رفتم باال وپشت دراتاق اولیا

 بعد اومد!المصب انگار قالب هی! چندثاناد یب میرح

 گرفته بود. دراتاق فرهاد رو بدون  ردستشیپن

 گفتم؛ ممنون  میبازکردم وروبه مش رح درزدن

 ینی. خواستم سبرمیبه بعدش روخودم م نجا یازا

 ازکمرم رد یکه دست  رمیبگ میازمش رح رو 

 که  دمیرو گرفت؛ برگشتم وفرهادو د ینیشدس

 شونه اش یرو  د یسف یوحوله  سیخ یموها با 

 ینیگرفته بود! بدون حرف س  میرواز رح ینیس

 بدون حرف ازاونجا دورشد!  ممیورح روگرفت
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 بود زورم نیسنگ یلیخ د یگفتم؛ ببخش  باخجالت

 ینیکه س  یفیضع نقدر یا یعنی! فرهاد_ د ینرس

 باتحکم ؟یار یب یرو نتونست یکم وزن  نیا به

 . فرهاد_ نهیسنگ هم یلیوخ ستیوزن ن گفتم؛کم

 یار یب خوامیبه بعد نم نیخانوم کوچولو ازا باشه

 نکهی! به احترام اامیخودم م نیبچ ز یم یرو  باال 

 خوردن تواتاق خودش وعادت ازصبحونه

 بخاطرمن گذشته بود جواب خانوم شیشگیهم

 رمیم گهی._ ممنون من دگهیرو ندادم د کوچولو 

 ؟یجان! فرهاد_ کجا؟ پس لباس هام چ نوش

 بهم فشار یلیکردن خ  یوامرنه یکار   روزاول

 بود. دوباره لبمو به دندون گرفتم ومحکم آورده

 من د یشپوشیم یدچیدادم! _شما بگ فشارش

 . فرهاد به کمد لباس هاش اشارهکنمیم آماده

 ات قهیسل نمیبروخودت انتخاب کن بب کردوگفت؛

 انتخاب لباس ی! _اوه نه! من اصل تو انهی خوبه

 بود یندارم! فرهاد_ انتخاب کن هرچ قهیسل

 ست کردن مهارت یمن تو  نکهی! بااپوشمیم

 میتصم یاما واسه زدحال زدن وتلف داشتم

 هارو انتخاب کنم. کمدوبازکردم نیبدتر  گرفتم

 کت  شترشونیبهش انداختم. ب یاجمال یونگاه

 . امانه کت شلوار انتخاب من نبود!! شلواربودن

 یکیش یلیروشن خ یآب نیبه شلوارج چشمم
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 آوردم. نوبت لباس بود!  رونی. شلوار رو بافتاد 

 پس شد یم یست قشنگ د یپوشیم شرتیبات اگه

 هیبود! هرچه دنبال  راهنیپ هیمن  یبعد انتخاب

 خواستم د ی. ناامدانکردمیبدرنگ خز بودم پ لباس

 هیچندتالباس چشمم به  نیبردارم که ب شرتیت

 زشت براق افتاد! چشمام یلیخ یقهوه ا رهنیپ

 یهمه لباس ها نیکمدوا  نیزد ازخباثت ازا برق

 !دبودیبع یوحشتناک نیلباس به ا داشدنیپ کیش

 ! جالب بوددمیکش  رونیولباسو ب دمیخند تودلم

 نیکه اتو نداشت هم  یهمشون تنها لباس نیازا

 ! فرهاد مشغول خوردن صبحونه بود واصلبود 

 من نبود! بدون نشون دادن انتخابم گفتم؛ متوجه

 لباس هارو اتوکنم؟ تونمیمن کجام د یببخش

 !!یاتوکن خواد ی_ همشون اتو دارن نمفرهاد

 مرتب بشن فقط جاشو بهم د یکم با  هی_نه 

 یخودته برواز پر  لی! فرهاد_ باشه مد یبگ

 ! به لباس ها چنگ زدم وفورا ازاتاق خارجر یبگ

 خنده داربشه!!خخخخ نا یخدا چقدر باا ی! واشدم

 چهارتا اتاق بود!  داکنم؟یروازکجا پ یحاالپر 

 اش گهید یفرهاد! دوتا یکیواسه من  شیکی

 !!گهیاتاق هاست د نیازا یکیحتما تو  مونهیم

 اتاق نیهاروبازکردم بابازکردن در اول دراتاق

 یل           یخ کیبزرگ کلس یانو یبه پ چشمم
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 یول کشیبرم نزد خواستمیافتاد! م یخوشگل

 یزدم وگفتم؛ من اهل فضول بیخودم نه به

 باشه! پس دراتاق رو یهرچ خواد یم ستمین

 اتاق هیهم  ی! اتاق بعدرونیواومدم ب بستم

 نفره کیروشن، باتخت  یلیخ د یسف ی ساده

 دیاتاق شدم! با الیخیبود! ب د یسف یچ همه

 رودرحال یکه پر   نیی! رفتم پاکردمیدامیروپ یپر 

 !ری! _سلم صبح بخدمید ییرایپز  یتو  یر یگردگ

 !ریماهت! صبح توهم بخ ی_سلم به رو یپر 

 لباس هارو اتو تونمیخانوم من کجا م ی_پر 

 گفت؛ تازه همه رودادم به  د یباترد یپر  کنم؟

 اشکال نداره حتما ازدستم دررفته ییخوشکشو

 هست هم زاتو یاونجا هم م رپلهیز  بروتواتاق

 زدم و یثی. بعدازاتو کردن لباس لبخند خباتو 

 نهیآ یبازکردم! فرهاد داشت جلو  دراتاقشو 

 در یگفت؛ عادت ندار   کرد یمرتب م موهاشو 

 دستم پربود! فرهاد_بزارشون د ی_ببخش؟یبزن

 هی! کثافت ادب نداره رونیتخت وبروب یرو 

 !رونی! لباس هارو گذاشتم ورفتم بتشکرکنه

 که  کردمیاتاقم داشتم موهامو شونه م یتو 

               نیفرهاد بلندشد! ا ینعره  یصدا

 !!!دی!! اوه فهم                        هیچ گهید

 میقا رپتو یکه رفتم توتخت وز   دمینقدرترسیا
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 بشم متوجه میقا داگهی! بعد به فکرم رسشدم

 کارو کردم. پس بلفاصله از  نیازعمدا شهیم

 یومشغول مرتب کردن روتخت نییپا دمیپر  تخت

 !!شدیم دهی*ن*ه ام کوبی! قلبم به شدت توس*شدم

 !!رونی*ن*ه ام پرت بشه بیممکن بودازس* هرآن

 ! دراتاقم به شدتدادمیآب دهنمو قورت م تندتند 

 منتظر نکهیشد! باا دهی*غ*ل*ش کوبواربید بازشدوبه

 متر کیبلنددر  یبودم اما بازم باصدا اومدنش

 توهوا! شک زده برگشتم سمت فرهاد دمیپر 

 ریگردشده نگاهش کردم. مثل ش  ییباچشما و 

 نیاحمق ا یشده بود. فرهاد؛ دختره  یزخم

 هان؟ اومدجلوتر یواسه من آورد هیک  لباس

 لباسمو همراه باشالم رو تومشتش گرفت قهی

 با لکنت        ه؟یلباس ک نیگفتم ا  د؛یکش  نعره

 کررردم! فرهاد  دا یگفتم؛ توتوکمد پپپ  زبون

 بابات نوتنیروجلوچشمم گرفت وگفت؛ ا لباس

 . لباس پرت توصورتمواد یم شترب  هشی! ببکن

 نیمن توه یآشغال به بابا نی! بابام؟؟؟ ارفت

 !رمی! مستیزنیموندن جا گهینه نه! د کرد؟

 قبلش ی! ولرمیاالن م نیهم رم،یامروزم نیهم

 ! لباس رو  د یپس بدم! ب     ا نشو یجواب توه د یبا

 ! به سرعت بهرونیکردم وازاتاق زدم ب  پرت

 اتاقش رفتم وبه همون شدت که دراتاق سمت
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 .واریبه د دمیکردمنم بازکردم ودرروکوب  منوباز 

 لباسش دنیل*خ*ت مشغول پوش یباباالتنه  فرهاد

 گشادشده ازخشمش زل  ی! فرهاد باچشمابود 

 . رفتمترسمیبودبه من. فکرکرده ازاخمش م زده

 . با تموم قدرتمستادمیا شیقدم کی یوتو  جلوتر 

 توگوشش! شک زده به من نگاه کرد خوابوندم

 یعصب یرودرک نکرده بود!وقت تیانگارموقع

 سرما یوانگار  شهیتن صدام خفه م شمیم

 هیشترشبیخفه که ب ی. باهمون صداخوردم

 بلندبود گفتم؛ نه به تو! نه به امثال یپچ ها پچ

 اسم پدرم دمیمثل تو اجازه نم ییها آشغال

 مثل یی. چون آدما ارنیبه زبون ب رو 

 پدرمن بودن!  یسن وسال هات نوچه  تووهم

 اره افتادهنفس هام به شم تیعصبان ازشدت

 خوامی. بانفس نفس ادامه دادم؛ نه پولتو مبود 

 االن نیهم تو یآشغال دون یکارتو نه خونه   نه

 . پشتمو بهش کردم وبه سرعترمیم نجا یازا

 یتو  یسمت دراتاق رفتم که دروحشتناک به

 شد! فرهاد دهیوموهام ازپشت کش د یچیپ سرم

 ازسرم کنده میچنگ زده بود. روسر  موهامو 

 بلندم بازشد. فرهاد باقدرت هرچه یشدوموها

 ی. آخ بلندد یکشیتر موهامو تودستش م تمام

 کیفرهاد نفس زنان لبشو به گوشم نزد گفتم؛
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 گوشم  یاش تو  دشدهیکل  یدندون ها نیکردوب

 یهان؟ دست رو  ؟؟یکرد  یتوچه غلط گفت؛

 ؟یفرهادبلند کرد یدست رو  ؟یبلندکرد من

 ! فرهاد؛شد یکنده م  شهیداشت موهام ازر  گهید

 ه؟؟یعاقبتش چ یدونیم ؟یکارکردیچ یدونیم

 بود که باتموم وجودم اد یقدرت دستش ز  نقدر یا

 . فرهاد خودشو بهمدمیکش  یدلخراش غیج

 وموهامو ول کرد ومحکم دهنم رو چسبوند 

 .شدمی! اونقدرمحکم که داشتم خفه مگرفت

 خودت گورخودتو یگفت؛ بادست ها  کنارگوشم

 میومش رح یکه پر   رفتمی! داشتم ازحال میکند

 یکنیکارمیدادزد؛ چ یاتاق! پر  یتو  اومدن

 فرهاد یاومد ودست ها می! مش رحفرهاااااد 

 دهن ودماغم باز کرد. فرهاد پرتم کرد رودور 

 دورکن تا نجا یازا نو یوگفت؛ ا یپر  یپا یجلو 

 ب*غ*ل*مو گرفت وازاتاق برد ر یز  ی! پر نکشتمش

 !!!!رونیب

 که  ییوباصدا د یبغضم ترک میدیاتاقم که رس به

 !!هیرگر یزدم ز  اورد یدل خداهم دردم دونمیم

 کرد؟ توروخدا  کارتیدفعه؟ چ هی شدی_ چیپر 

 بزن! چرا دعواتون شد؟ امامن فقط حرف

 . باهق هق گفتم؛زدمیوضجه م کردمیم هیگر 

 توکمده یهرچ ار یخانوم چمدون منو ب یپر 
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 !عی    سر  نیکن توش. فقط توروبه امام حس  مچاله

 هیفرهاد روان نیبرو. ا نجا ی_ آره برو. ازایپر 

 که  ی. خداازاونارهیسرت م ییبل  هی زنهیم

 نگذره!  فتهیروز ب نیشد فرهادمن به ا باعث

 نی. پشت بندافرستمتیحاضرشو خودم م پاشو 

 رونیب رتختیتند بلندشد وچمدونمو ازز  حرفش

 ردن چمدون که درش بازبود. بابلندکد یکش

 _یوشکست! پر  نیعکس بابا فتاد زم قاب

 یشکستم؟؟ انگار  یخاک به سرم! چ یوا

 صدا یوجود منم شکست! ب یتو  یز یچ هی

 هارو ازروش برداشتم وبادستم شهیش رفتم

 شهیخورده ش نیبابا روکه ب یچهره  خواستم

 !دیروپاک کنم که دستم بر  شد یمعلوم نم ها 

 شترازشکستنیدستم دردش ب یدگیکه بر   بخدا 

 ! بدون توجهیدیدستتو بر  ی_ واینبود! پر  قلبم

 قلبم گذاشتم یقاب عکس رورو  یحرف پر  به

 من قلب یناله ها یزدم! بخدا که صدا وضجه

 . _ناله کردم!! اورد یرو به لرزه درم آسمون

 شونه ام ی_ دستشو رو یپر  ؟؟یی_بابا کجا

 نکن، بلندشو هیوگفت؛ توروخدا گر  گذاشت

 ضجه نزن! منوببخش ینجور یا کنمیم خواهش

 !ایحواسم به درباز چمدونت نبود! رو  بخدا 

 سال عمرم51 نیا یمادر. بخدا تو  بلندشو 
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 . پاشویسوزناک نیبه ا یا هیبودم گر  دهیند

 برمتیخونه. پاشو مادر خودم م نیازا ببرمت

 یبهت بخوره. هرکار  یدست کس زارمینم گهید

 مو هیگر   هیثان هیواسه  تونستمینم یحت کردمیم

 کنم! فقط گفتم؛ توروخدا چمدونمو ببند  کنترل

 بلندشد ورفت سمت کمد. لباس ی. پر تروخدا 

 لباس داخل یها رهیباگ یهمونطور  هارو 

 بعدگفت؛ پاشو قهی.. چنددقنداختیم چمدان

 لباس هات!  یعکسم بده واست بزارم تو  اون

 باارزش دادم دستش!  یش هیبابارو مثل  عکس

 ن؟؟یگفت رام  رانیعکس بهت زده و ح دنیباد یپر 

 منم یام بنداومد! چشما هیسرعت نور گر  به

 یتو  یپر  ؟یشناسیمنو م ی!_ توباباگردشد 

 شده بود! باتحکم گفتم؛ رهیبه عکس خ سکوت

 به خودش یپر  ؟یشناس        یمنوم یبابا گمیم

 !میبود هیآره قبل همسا یعنینه نه  اومدوگفت؛

 میابر یگفت؛ ب  دهیبارنگ پر  ی_کدوم محله؟ پر 

 من برم حاضربشم. خواست بلندبشه که گهید

 کدوم محله؟  دمیدستشو گرفتم؛ _پرس مچ

 _ اشتباه گرفتم! ولش کن! باحرص گفتم؛یپر 

 !نهیدرسته صاحب اون عکس اسمش رام نه

 _ من نامزدیحرف بزن! پر  کنمیم خواهش

 زکردمی! چشمامو ر یحاتم ا یبودم! پر  سابقش
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 همون که بابا رو ول کرده بود دگفتم؛یوباترد

 مردزن دار ازدواج کرده بود؟ هیبود با ورفته

 ! عاقبت کارمم شدمعرفتممی_ آره خوده بیپر 

 هیمردم! باگر  یخونه ها یتو  یسال کلفت31

 همون اول از دوگفت؛یبه صورتم کش یدست

 تودختر دمیفهمیم د یوحالت چشمات با رنگ

 راجع گهی! دستشو پس زدم وگفتم؛ دینیرام

 بلندشدم عی    بشنوم. سر  یز یچ خوامینم بهش

 . موهامودمیمانتومو پوش کمیهمون تون یورو 

 افتاده بود نیمحکم بستم وشالمو که زم باکش

 مکردم. به چمدونم چنگ زدم وازاتاق زد  سرم

 پله یچمدونو بلندکردم ورو  ی! دسته رونیب

 مبل یبردم. فرهاد رو  نییکشوندم وپا  ها 

 مبل ینفره نشسته بود..سرشو به پشت تک

 داده بود وچشم هاشو بسته بود. رفتم هیتک

 که.. فرهاد_ کجاااااا؟؟؟؟  یدرخروج سمت

 ورفتم!  دمیتوجه به حرفش راهمو کش بدون

 قلم پاهات خوردبشه یخوای_ اگه نمفرهاد

 یتواتاقت! _توک یگردیآدم برم یبچه  مثل

 بروبابا! فرهاد ؟یدیبه من دستورم یباش

 دادزد_  یبلندشد که پر  یجهش ناگهان هیبا

 بزاربره! فرهاد_ تودخالت ؟یدار  کارشیچ

 نی! اکنمیخوبشم م کنمی_ دخالت می! پر نکن
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 _دیمونه! فرهاد نعره کش ینم نجا یا گهیدخترد

 .امیروت درب ینکن تو  یدخالت نکن! کار  گفتم

 ادتی. یر یجانم چیمن وگفت؛ توه اومدسمت

 دکاریماه واسه من با4نرفته! توبه مدت  که

 یتعهد داده باشم! پولتو تو  اد ینم ادمی! _یکن

 اول جاگذاشتم بروبردار بدون یکشو   کمد 

 گفت؛ من از  یبلند اد یوکاست! فرهادبا فر  کم

 نگاهش کردم ی! باحالت چندشزنمیحرف نم پول

 خوادبهینم ترسمیبلندت نم یمن ازصدا وگفتم؛

 . خدانگهدار! یار یفشارب خودت

 باتنفرب  هش انداختم و یگفتن حرفم نگاه  بعداز 

 که برم.. بازم مچ دستمو گرفت!   دمیکش  راهمو 

 مرد هی یشب روخونه  دونهی_ مادرت مفرهاد

 یدخترش تو دوشب  نیا دونهیم ؟یدیتنهاخواب

 پسرمجرد شب روصبح کرده؟؟ هی ی خونه

 تردشدنم توسط یواسم نبود. حت یچیه گهید

 االن زنگ بزن.  نی! همستی! _واسم مهم نمامان

 بیج یصبرکن.. دست کردم تو  انهیبگو  وب  هش

 درآوردم وادامه دادم:  مو یوگوش نمیشلوارج

 خونه ی.. داشتم شماره زنمیبهش زنگ م خودم

 دوکوبوندیروازدستم کش یکه گوش  گرفتمیروم

 شکست! امااونم ممی!!! کثافت گوشوار ید به

 به درک که شکست ه؟یچ یدونینبود! _ م مهم
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 ! دوباره برگشتمستیواسم ن یچیسرم! ه یفدا

 به هرکس که دلت یقبلش گفتم؛ راست یول

 !ستین یرنگ یاهیزنگ بزن! باالترازس خواد یم

 یز یچ ؟ینیب یخودم اشاره کردم وگفتم؛ م به

 خونه نیباخت ندارم! فرهاد_ اگه توازا واسه

 !یدخترشجاع هیتو  فهممیاونوقت م یرفت رونیب

 رنگش وازکنارم یمشک یدست فیسمت ک رفت

 زدم و یازخونه! پوزخند رونیورفت ب ردشد 

 نشوازیگرفتم. فرهادداشت ماش  شیروپ اطیح راه

 .. واسه من نورباالزد ورفت! برد یم رونیب اطیح

 چقدرازش متنفربودم! به در دونهیخدام فقط

 که دربسته شد! رفتم بازش کنم  دمیرس اطیح

 _ بروداخل دخترم منمیاومد! رح میمش رح که

 نکن!  تیاذ رمردرو ی.پس منه پیبزارم بر  تونمینم

 هیبعدازظهر گر  میون 3صبح تا9ارساعت  خلصه

 درروبارکنه وبرم میرح نیضجه زدم که ا وناله

 دیوتحد زدمینداشت. هرچه خودمو م د یفا اما 

 با یهرچه پر  کنمیم شتونیکه شکا  کردمیم

 دعواکرد نذاشت که نذاشت. دست آخر میرح

 ! ضعف کردهنیزم یشدم ونشستم رو  خسته

 به سرعت ی! پر رفتمی! داشتم ازحال مبودم

 نیخونه! ازا یآب قندآورد ومنوبرد تو  واسم

 . ازفرهاد اززارمیمتنفرم! ازآدماش ب خونه
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 مختلف!  لی! هرکدوم به دال می.. از رحیپر 

 رآوردن؟یوکارگ کسیبرم؟ مگه ب زارنی_چرانم

 من بررررممم!!!!  نیبزار  توروخدا 

 یشب بودکه اون مردک عوض میون01 ساعت

 زارهینم میخونه. اونقدر مطمئن بودرح برگشت

 یبرگشت. امامن هنوز مانتو  میون01که   برم

 به یباچشما د یتنم بود.. فرهاد تامنو د صبح

 نشسته ومست نگاهم کردوگفت؛ عع تو خون

 شاخ ی! باحرص گفتم؛ به اون غول بینرفت که

 گفت؛  یبگو دروبازکنه. فرهادباتک خنده ا ودمت

 نوع حرف نیتن صدا ا نیا ؟یومدیزورشو ن هیچ

 گند الکل همه وهمه  یخ وبو سر یوچشما زدن

 دهنده مست بودنش بود! بلندشدم که نشون

 مبل افتادم!  یروبه روم و هولم داد رو  اومد 

 . صبحخوامیزدروم! فرهاد؛ معذرت م مهیخ

 رنگش که یشیم یبودم. چشما یعصبان یلیخ

 یالکل خون شده بود رودوخت بودتو  ازشدت

 پسره نیا فی. زبونم بنداومده بود. حچشمام

 !!!مارستانیواسه ت فهیباشه ... ح یروان که

 فراموش کن! من کنمیداد؛ خواهش م ادامه

 دی... پس بایتاکارت تموم نشده بر  زارمینم

 بمونم.. فرهاد_  خوامی. گفتم_ نمیایراه ب بامن

 گهید یاومد یبودم که وقت دکردهیقبل تاک من
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 دیکار! _ قبلتاک  انیتاپا یندار  یبرگشت راه

 ! فرهاد بایزنیخدمتکارهارو م یبود نکرده

 !دیتوگوش من! گفتم ببخش یگفت؛ توزد  حرص

 !!!!گهیکن د  تموم

 یجلو  ی. با بدبختدمیترکی_داشتم ازبغض م

 گلومو گرفتم تا مامانم پشت  یتو  نیسنگ بغض

 !!کنهیدق م شینفهمه دخترش داره ازدور  تلفن

 _ بروبه کارت برس قربونت برم شارژتومامان

 نکن! تودلم التماس کردم وگفتم؛ نه مامان تموم

 نکن! اما غی    قطع نکن صداتو ازم در  توروخدا 

 باشه مامان جونم به خاله سلم برسون.  گفتم؛

 ی. مامان_سلمت باشد یخودتون باش مواظب

 ارهیبه جونم. بازم زنگ بزن دلم طاقت نم دردت

 مامان_ نه ؟یندار  یم فعلکار . _چشواست

 سختت شد بدون ا ی. خودتوخسته نکندخترگلم

 ازچشمم یبرگرد باشه؟ قطره اشک یمعطل

 گفتم؛ باشه خداحافظ!   ی! با احساس خفگد یچک

 یشدن تلفن خودمو پرت کردم رو  بعدازقطع

 کردم! دلم واسه  هیوباهمه وجودم گر  تخت

 شدم!  یخونه زندون نیتنگ شده بود! توا مامانم

 ام هیثان0 یخونه حت نیروزه اومدم توا01 االن

 ازخونه نذاشتم. بعدازاون ماجرا و رونیب پامو 

 هم یبه پروپا گهیفرهاد د یخواه معذرت
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 ادیچشمش ز  یجلو  کردمیم ی! سعمیدیچیپ ینم

 میکردیکه باهم برخورد م  یینشم. تنها جا یآفتاب

 ها موقع آماده کردن لباس هاش بود!بعد صبح

 قهیسل تینها گهیکه اون دفعه زدم د  یگند  از 

 . بعدازچندروزدادمیواسه انتخاب به خرج م رو 

 براق واسه مش یکه اون لباس قهوه ا  دمیفهم

 یلباسا نیندونسته گذاشته ب یبوده وپر  میرح

 ادمیرو  یاون روزلعنت خواد ی! اصل دلم نمفرهاد 

 یجالب بود! که تو  یلیواسم خ یز یچ هی! ارمیب

 خداروشکر ومدهین نجا یا دا یروز ش01 نیا

 دونمیدرامانم! چون م یازدست اون روان فعل 

 ی! صداکارکنهیخونه قراره چ نیمن توا دنیباد

 بالشتم خفه کرده بودم!  یبلندم روتو  یها هیگر 

 کردم که سرم درد گرفته بود. دلم  هینقدرگر یا

 احساس یلیواسه مامانم تنگ شده بود! خ یلیخ

 هیگر   یحال وهوا ی! تو کردمیم یبیوغر  ییتنها

 یروتو  یبودم که حضورکس یودل تنگ کردن

 9بود! ساعت  کیاحساس کردم! اتاقم تار  اتاق

 بودازترس سکته کنم! فرهاد کیبود! نزد شب

 حموم!  رمیهم گفت م ی. پر ستیخونه ن که

 قصد جونمو کرده باشه؟ آخه میمش رح نکنه

 کردم!! آروم  یباهاش بدرفتار  یلیمدت خ نیتوا

 بالشم بلند کردم! قلبم شروع کرد یازتو  سرمو 
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 افتاده بود!!  نیزم یرو  یا هی! سادنیتندتپ به

 نفس هامم بند یصدا چیام که ه هیگر   یصدا

 دفعه برق اتاق روشن شد!  هیبود!  اومده

 ! فرهادبود!!!! دمیکش  یازسرآسودگ ینفس

 بلندشدم وسلم کردم. فرهاد بدون جواب ازجام

 ؟؟؟یکنیم هیگر   یسلمم گفت؛ واسه چ دادن

 چرا چندروزه ازش خجالت دونمی...نمزهی_اممم چ

 ینجور یگفتم؛ هم  ی! بعدازمکث طوالنکشمیم

 بابا چه یا ؟یگرفته بود! فرهاد_ واسه چ  دلم

 یداده! خب به توچه اصل؟!!! حوصله  یر یگ

 هم نداشت یکل وجنگ اعصاب نداشتم دليل  کل

 پنهون کنم. پس گفتم؛ دلم واسه مامانم مو یدلتنگ

 نیا یخونه گرفته تو  نیشده! اصل دلم توا تنگ

 !دمیوآدما روبه چشم ند ابونیمن رنگ خ مدت

 نوی! اومده بودم همرونیب می_ بپوش بر فرهاد

 کنه!   یواسم دلسوز  نیمونده بود ا نمی. همبگم

 دیشمابر  امی! _ممنون من نمزارمیازترحم ب من

 ! فرهاد_ رونیب د یابن نبودکه منو ببر  منظورم

 موضوع اومدم! پس قبل از نیا یواسه  گفتم

 روگرفتم! بادوست میتصم نیحرف هات ا دنیشن

 دایتنهاباشم حاالکه ش خوامینم رونیب رمیم هام

 ! پس خانوم مسافرتا یتوهمراه من ب مسافرته

 یباکس خوامیدارن!!! _ اما من نم فیتشر 
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 میحقو دارم که تصم نیبرم! حداقل من ا رونیب

 برم! فرهاد_ چراهمش یاباکیکجابرم و   رمیبگ

 مگه دلت نگرفته ؟یبامن بحث کن خواد یم دلت

 خب ؟یدیشهررو ند یآدما یگیمگه نم بود؟

 ! خجالت زده سرمونیبب برمتیمن م بلندشو 

 گهید قهیدق 01انداختم وگفتم؛ باشه تا نییپا

 !قهیدق01! فرهاد_ منتظرم! فقط شمیم آماده

 ازکارم یومن باشرمندگ رونیرفت ب فرهاد 

 دونه زدم توسرخودم!رفتم سراغ کمدم و هی

 لباس هام انتخاب نیازب یرنگ یمشک یمانتو 

 دمشیخر  یبود که ازوقت نیبه ا شی! خوبکردم

 ممیبودمش! شلوار مشک دهینپوش شتر یبارب3ای2

 و رفتم سراغ موهام! باکش محکم دمیکش  رونیب

 به خودم نگاه کردم!  نهیآ یسرم بستم. تو  یباال

 گرفتم بعدازمدت ها  میساده بودم! تصم یادیز 

 کنم!   شیکوچولو آرا  هیبه صورتم بکشم و  یدست

 اطیح یتو  یحت شیبدون آرا شا یچندسال پ ادمهی

 یاز یوبلند بود! ن ی! مژه هام مشکرفتمینم هم

 که دستم رفت  یز یچ نینداشت اما اول ملیر  به

 به مژه هام که دمیبود. چندبارکش ملیر  سمتش

 شد مژه هام بلندتروپرتر نشون بده! مداد باعث

 چشمم! دوست دوران یتو  دمیروکش چشم

 دمیکشیچشمم م یمدادچشم تو  یوقت رستانمیدب
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 !شهیم یووحش یخواستن یلیچشمات خ گفتیم

 یدوست ها شیپ خواستمیچراامشب م دونمینم

 از دمیترسیم یخوب جلوه کنم! انگار  فرهاد 

 لوازم فیبفهمن که خدمتکارم! به ک نگاهم

 رژ کم رنگ و هینگاه کردم ودنبال  شمیآرا

 یرژلب ها نیاما... نبود! ازب گشتمیم ساده

 و داکردمیپ یدونه گلبه هیکه داشتم   یغیج

 سه تا نی! باهمدمیکش  میقلوه ا یلب ها یرو 

 ام افهیصورتم دادم ق یکه تو   یر ییتغ دونه

 زن نیباتر یز  کردمیشده بود واحساس م عوض

 مانتو و شلوارمو عی    عالمم!! خخخخخ! سر  یتو 

 که  یلمس یبرداشتم وگوش فممی. کدمیپوش

 دهیواسم خر  میبه جبران شکستن گوش فرهاد 

 چهار یروسر  دنیانداختم داخلش! باپوش بودو 

 کامل کردم وازاتاق  پمو یرنگم ت یزرشک گوش

 !رونیب زدم

 نیی.. سرش پازد یپله ها قدم م نییپا فرهاد 

 یدست هاش روبه زورکرده بودتو  بودونصف

 کتان جذب و  یشلوار مشک هیشلوارش!  بیج

 شیتنش کرده بود!خدا یشمیبلند نیبلوزآست هی

 روتموم دزدنیبود! د لیوخوش استا پیت خوش

 فکربود ی! انگار تو نییوپله هارو رفتم پا کردم

 متوجه حضورم نشد!آروم گفتم؛من اماده م چون
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 هیمن سرشوبلندکرد که چندثان یصدا دنیباشن

 نگاهم کرد! فکرکنم تعجب کرد! خوبه رهیخ

 زدما!!!) البته دروغ چرا ملیکوچولو ر   هی همش

 هیزده بودم مژه هام شب ملیبودم ر  تاتونسته

 شده بود( فرهاد_ خانوم محترم من یمصنوع

 نیا دنی! باشنینه عروس رونیب میر یم گفتم

 نقدرتوکاریچراا نیچشمام گردشد! ا حرفش

 دمنیاخه؟ شماهاشاهدباش کنهیدخالت م مردم

 واسه کنهیدعواکنم خودش سرش دردم خوامینم

 دیوگفتم؛ ببخش ی!!! خودموزدم به نفهمدعوا 

 !فتیراه ب ستینشدم! فرهاد_ مهم ن متوجه

 نهی! منم با طمعنرونیرفت ازخونه ب جلوترازمن

 دمیکشیدنبالش حرکت کردم. خجالت م وآروم

 رفتممیاما زشت بوداگه م نمیبش نیماش یجلو 

 کرد. منم خجالت رو  نوروشنی! فرهاد ماشعقب

 درروباز میرشدم! مش رحوسوا کنارگذاشتم

 بود دهیچیعطر فرهاد پ ی! بو رونیب میکردوزد

 ییهمه خوش بو نی! آدم مدهوش انیماش یتو 

 ! تازههی! کاش بدونم مارک عطرش چشد یم

 دفته عطربزنم! البته ادلکن ادمیشدم  متوجه

 شترشمیاسانس کوچولو که نصف ب هی! ندارم

 صدا دستگاه پخشو یشده بود! فرهاد ب تموم

 پخش شد! چند یمیمل  کیکردوموز   روشن



 

 
166 

 درآوردو بشیازج شو یبعدفرهاد گوش هیثان

 محل خواد یروگرفت! فکرکنم م یا شماره

 جان یروبدونه! فرهاد_ الو سلم. عل قرار 

 یازبچه ها عذرخواه امیب تونمیامشب نم من

 کم مکث کردکه مخاطب حرف بزنه!!   هی! کن

 یجبران کنم. کار  گهید یلله دفعه ا_ انشافرهاد

 ام افهی........ فرهاد_ باشه خداحافظ!! ق؟یندار 

 قرارو یعلمت سوال! واسه چ هیبودشب شده

 به خودم وانه؟ید نیکرد؟ مگه آزار داره ا  کنسل

 که بهش زنگ زد  ینیا د یزدم وگفتم؛ شا بینه

 نباشه که امشب باهاش قرارداشتن!  یهمون

 یمغازه بستن هی یجلو  نیکم که گذشت ماش  هی

 دویروکش ی! فرهاد ترمز دستستاد یا یفروش

 مگه دگفتم؛یباترد ؟یخور یم یمن گفت؛ چ روبه

 فرهاد_کنسل شد!  ن؟یقرار نداشت بادوستاتون

 فرهاد_ دلم ؟یچشمام گردشد! _واسه چ بازم

 انه؟؟ی یخور یم یچ یگی! حاالم خواست

 هیندارم. فرهاد لی*ن*ه گفتم؛ من میبه س* دست

 قهیدق01شد.  ادهیترسناک بهم انداخت وپ نگاه

 رنگارنگ یبااسکوپ ها یفیق یبستن بعدبادوتا 

 الیخیبرق زد! ب یبستن دنی! چشمام بادبرگشت

 تعارف نیگرفتم بااول  میشدم وتصم یباز  لج

 فرهنگ شعورش یمردک ب نیکنم..اما... ا  قبول
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 رو ی. فکرکنم هردوتابستنداد یقد نم زا یچ نیا به

 بود دهی! چون دوتاشو چسبدهیخودش خر  واسه

 . فرهادشروع کردبه خوردنکرد ینم وولشونم

 ومنم خودمو زدم به اون راه...  یبستن نیاول

 قصدتعارف کردن نداره!  دمیکم که گذشت د  هی

 کردم ورومو کردم  یبه بستن ینگاه باحسرت

 شدم!  رهیخ رونیسمت خودم وبه ب شهیش سمت

 رو یفروش یداشتم اطراف بستن ینجور یهم

 پسره چشم توچشم شدم! تا هیکه با  زدمیم د ید

 زد وپشت بندش ینگاه من شد لبخند متوجه

 حرکتش چشمام گشاد نیهم زد!باا یز یر  چشمک

 خنده.  ر یمن زدز  یچشما دنیوپسره باد شد 

 فرهادو شدن ادهیوپ نیبازشدن درماش یصدا

 یبستن دمی. برگشتم سمت فرهاد که ددمیشن

 سمت رهیکرد وداره به سرعت م  هاروپرت

 زیشد!همه چ ی!اصل نفهميدم چیفروش یبستن

 فرهاد یشد. کوبوندن مشت ها یدفعه ا هی

 شدن ادهی. پتیصورت اون مرد وهجوم جمع به

 دست فرهاد!  ر یوجداکردن اون مرداز ز  من

 که  یگذشت.. بامشت  قهیدرعرض چنددق همش

 بلند شد وشروع غمیصورت فرهاد خورد ج یتو 

 کردن والتماس کردن فرهاد که  هیبه گر  کردم

 مفرد د یدعوابشه! اصل حواسم نبود نبا الیخیب
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 باالتماس بازوشو گرفته بودم و کردمیم صداش

 خواهش میبر  ا یفرهاد توروخدا ب گفتم؛یم هیباگر 

 یصدا د یشن یه نمک  ییفرهاد تنهاصدا کنمیم

 کتک  هیمن بود. باالخره بعداز  یها التماس

 به خون نشسته یمفصل فرهاد باچشما یکار 

 من نگاه کرد. انگارتازه متوجه حضورم شده به

 ادهیگفت پ  ییییک  د؛یتوصورتم نعره کش باشه

 ! دستشو گرفتم و بهنیبروتوماااش ؟ییییبش

 میباهم بر  رمیکشوندم! _باشه م  نیماش سمت

 توروخدا!  اد یم سیاالن پل میابر یفرهاد ب توروخدا 

 عوض شد وفرهاد دستامو محکم گرفت و جاها 

 وفرهاد می. هردو سوارشدنیسمت ماش کشوند 

 هیسرعت ازاونجا دور شد. هنوز داشتم گر  به

 دیچیوفرهاد پ میخلوت بود ابونیخ یتو  کردمیم

 ازکوچه هاش ومحکم زد رو ترمز!!  یکی یتو 

 خیرگ هام  یکه خون تو   د یکش  یعربده ا چنان

 !!گهههههههههههههی.. فرهاد_ صداتو ببر دبست

 ختنتیاشک تمساح ر  نیا یختیکرم هاتو ر   خوب

 بود اما شترشدهیام ب هیشدت گر  ه؟یچ واسه

 ی. چرامنو مقصر دعواکردمیم هیصدا گر  یب

 بودم؟اصل کارکردهیمگه من چ دونه؟یم خودش

 من نگاه کنه! اصلنگاه اروبهیمن گفتم اون  مگه

 ایداره؟ مگه پدرمه  ی! به فرهاد چه ربطکنه
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 بااون دعوا کرد؟ حاال یاصل واسه چ برادرمه؟

 شدم عامل دعوا؟ بهش نگاه کردم. داشت من

 !دمی! ترسد یکشیوکوتاه م قیعم یها نفس

 بالکنت زبون دهیحالش خوب نبود. ترس یانگار 

 خوبه؟ فرهاد بدون آقافرهاد؟ حالتون گفتم؛

 فرمون روگرفته بود و یدادن دودست جواب

 بودم دهیترس یلی. خداد یقدرتش فشارم باتموم

 شدم توصورتش وگفتم؛حالتون خوبه؟فرهاد_  خم

 هیباگر  ؟یخواینم نو ی! مگه همستیخوب ن حالم

 چیبخدامن ه نوبخوام؟یا د یآخه من چرابا گفتم؛

 باشما ندارم. بخدا من... فرهاد نعره یخصومت

 کردنت  شیتوحرفم وگفت؛ ازنوع آرا د یکش

 دیمن؟ خب چرابا شیشد! جاخوردم! آرا معلوم

 یها الیبشه؟ فرهاد نذاشت فکروخ ناراحت

 برت نداره من از االت یبکنم وگفت؛ خ خود یب

 قبول رتمیمثل تو متنفرم! فقط غ ییدخترها

 ملت چشمشون ینفربامنه همه  هی یوقت کنهینم

 ناراحت شده یلیخ ؟یییییدیاون باشه!فهم دنبال

 وگله امیبودکه کوتاه ب یاما اونقدرعصب بودم

 به رتی! هرچه بود بخاطرمن دعواکرده وغنکنم

 داده بود! تازه من حق گله کردن نداشتم!!  خرج

 یمهتاب رنور یخدمتکار ساده بودم! ز  هیفقط  من

 یفرهاد وزخم گوشه  یعصب ی افهیق کوچه
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 چراحس کردم دونمیدلمو به درد آورد. نم لبش

 دستمال فمی! ازتوکدهیداره عذابش م یز یچ هی

 درآوردم وگرفتم جلوش. فرهاد نگاه یکاغذ

 من قاتل مامان باباش یبهم انداخت انگار  یبد

 !!!خوامیدستمو گفت؛ نم ر ی! بانفرت زدز بودم

 چشمم به سرعت هرچه تمام ترصورتمو اشک

 پناه بودم! اون یدخترتنهاوب هی.من کرد یم سیخ

 یرفتارکنه! من کاراشتباه ینجور ینداشت ا حق

 شروع کردم به حرف هیبودم. باهمون گر  نکرده

 وبابغض ازگلوم خارج ی! کلمه هابه سختزدن

 یکاراشتباه  نکهی! _باشه آقافرهادمن بااشدنیم

 . اصلمن.. فرهاد_بسهخوامیمعذرت م نکردم

 یخواه امعذرتی یبزن یحرف خواد ینم ا یرو 

 امشب بهت خوش بگذره!  خواستمی! من میکن

 ! فقطیر یتوخونه من اس یحس کن خواستمینم

 روشن کرد وحرکت کرد...  نو ی! ماشنیهم

 رشدهیآروم ودلخورفرهاد بغض اس لحن

 گلومو شکست! به گلوم چنگ زدم وهق  یتو 

 خودمو کردمیم یاوج گرفت! احساس خفگ هقم

 دفعه فرهادبود نگرانم نی! ادونستمیمقصرم

 دستش به فرمون بود وبادست آزادش هی. بشه

 گلومو گرفت!   یکه گذاشته بودم رو   یدست

 چه مرگم شده بود!  یاون شب لعنت دونمینم
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 من دعوام ؟یکنیم هیگر   ی_ االن واسه چفرهاد

 دخترخوب؟ دلم محبت یز یر یتوچرااشک م شده

 .خواستیم

 نداشت ازطرف یواسم فرق گهید

 ذره محبت! فقط! فرهاد دستمو هی! فقط یک

 گرم  یجدا کردو ومحکم تودست ها ازگردنم

 نکن اگه هیاش گرفت! فرهاد_ گر  ومردونه

 خوب!!!!  یجا هی برمتیم ینکن هیگر 

 گرم و  یدست ها یسردولرزونم تو  یدستا

 یفرهادبود!باتموم وجودم ازسردلتنگ ی مردونه

 فرهاد دستمو آروم زدم،یزارم کردم،یم هیگر 

 برمتا!! باهق ینم یکن  هیاگه گر  فشردوگفت؛

 ! فرهاد_ ،،امیج،،ا نم ،،چیگفتم؛ من ه  هق

 هاروتو بتیمص یهمه  نینکن بب هیگر   باشه

 !بسهیر یگیآبغوره م یاالنم دار  یکرد  درست

 وگفتم؛ دمیکش  رونی! دستمو ازدستش بگهید

 درست کردم؟ مگه من گفتم اون مرده به من

 یمن ی کارهیبگم توچ خواستمینگاه کنه؟ م من

 هیفرهاد بازم سگ شدوپاچه گرفت! فرهاد؛  که

 ینداره ک یبه من ربط کنمیبازم تکرارم بارگفتم

 یکس  یوقت خواد ی! من دلم نمکنهیتونگاه م به

 توجه مردم روبه خودش جلب کنه! ضمنا بامنه

 هی!یبهت بود واسش شکلت درآورد حواسم
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 گردشده  یام بنداومد وباچشم ها هیگر   دفعه

 هیکه ازشدت گر   یخفه ا یکردم! باصدا  نگاهش

 ؟یزنیبه هم اومده بودگفتم؛ چرا تهمت م گلوم

 فقط ازکارش تعجب کردم! فرهاد_ خانوم من

 گمینخواستم فقط م حیمن ازشما توض محترم

 ! مردکدهیمثل شما بع یرفتارا ازخانوم نیا

 بارمفرد حرف زدم نیواسه اول شعوووووور یب

 ندهیب یزدن هم شده جمع م یتوذوق واسه

 م؟یفکرکرده من چه جورآدم نی!ازنهیم حرف

 بندوبار؟ چشمامو بستم یدخترولنگ وواز وب هی

 تهمت ییییحق ندااااااار  ودهنموبازکردم؛

 ؟یفهمی! می! حق ندار یییییبزززززززززن

 بهم انداخت و یبااخم وحشتناک نگاه فرهاد 

 اشتباه دونیروبا چاله م نیآرم گفت؛ ماش یول

 اوردمیباال م تی! داشتم از شدت عصبانیگرفت

 وحالت د یلرز یحالم خوب نبود. دستام م اصل 

 کردم به خودم  یگرفته بودم! سع  د یشد تهوع

 دمیکشیبه گند م نو یباشم! وگرنه ماش مسلط

 دشدهیکل  یدندون ها نیمشتکردم وب دستمو 

 همون د یمحترم لطفا منوبرگردون یآقا گفتم؛

 یعنی ؟یشو! چ ادهیکه بودم! فرهاد_ پ  یجهنم

 چراحواسم نبود؟ باتعجب به اطرافم م؟یدیرس

 کم  هی! باستیکه خونه فرهاد ن  نجا یکردم! ا  نگاه
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 کردم! اومده بودبام  ییروشناسامحل  فکرکردن

 که  یبار  نی! آخر دمیکش  یآه پرحسرت تهران؟

 و میبا بابا اومده بود شیسال پ4بودم  اومده

 کرد! چشمامو بستم  رمیواسه تولدم غافلگ بابا 

 ریکردم تصو   یدادم! سع هیتک یصندل سرموبه

 روزبودید نی! بخدا که انگارهمارمیادبیبه  بابارو 

 میواومد میبود چوندهیمنوبابا مامانو پ المیخ به

 که  دمیاون باال فهم میدیرس ی! اما وقتحی    تفر 

 رستوران واسم تولد گرفته بود! باحسرت باباتو 

 هاموازم یچرا دلخوش ا یخودم گفتم؛ خدا شیپ

 نیفرهاد منو از مرور قشنگ تر  ی! صدایگرفت

 !دیکش  رونیب خاطراتم

 ها نشسته بودم وخودمو مکتیاز ن یکی یرو 

 زنموندهییبه فصل پا یز یچ گهیکرده بودم!د  بغل

 ! به ساعتم نگاهرفتیم یروبه سرد بودوهوا 

 خودم مچاله شده یگذشته بود! تو 02! ازکردم

 !کردمینگاه م ادهیپ یوباحسرت به عابرها بودم

 صورتم گرفت!  یرو جلو  یآب معدن یفرهادبطر 

 اس؟ مگه وونهیبهش انداختم! د یاجمال ینگاه

 نیشترازایآب خواستم؟ فرهاد نذاشت ب ازش

 شده! آب اهیوگفت؛ صورتتو بشور س فکرکنم

 ! من راحتم! خوامیروپس زدم وگفتم؛نم یمعدن

 ب*غ*ل*م وگفت؛من یرو گذاشت تو  یبطر  فرهاد 
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 به گهی! دشهیآب م تی! زودبشور بستنناراحتم

 حرف یدوم بستنبودن عقلش کردم! ازک سالم

 که متوجه بشه به دستاش نگاه  یجور  هی زد؟یم

 !! چقدر باا یخنده! خدا ر یدفعه زدز  هی! کردم

 خندهیم ی! وقتشهیم نیقشنگ ودل نش خنده

 ! بخدا قسم توفتهیم نیچشماش چ ی گوشه

 !!!دمید ارو یلبخند دن نیلحظه قشنگ تر  اون

 ...یکنم چند  ی"""""گفتم آهن دل

 ...یدلبند چیندهم به ه دل

 برفت...  ینام کیدور ن ا یسعد

 ..."""""یچند کی ستیعاشق نوبت

 زدم وگفتم؛ به درک بیبعدش به خودم نه اما 

 اخلق نداره..  شعور یداره مردک ب افهیق که

 نداشته ام شیر  ربهیدل س هی نکهیبعدازا فرهاد 

 مسخره شده! بشور افتیق یلیخ دگفت؛یخند

 . بعدازاتمام حرفشارمیروب یبستن رمیم صورتتو 

 روکنارگذاشتم و یسمت مغازه! منم لجباز  رفت

 ! آخرش من توومد ی. اما فرهاد نصورتموشستم

 کم که گذشت فرهاد  هی! مونمیم یبستن حسرت

 که پرتش کرد  یهمون هیشب یفیق یبستن هیبا

 رو جلوم گرفت وگفت؛ ی! فرهاد بستنبرگشت

 ! چه قلبهیکم شب  هی نیما اا دانکردمیاون پ مثل

 !خورهیداره!! اصل به اخلق گندش نم یمهربون
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 موی!داشتم بالذت بستنیروگرفتم!_مرس یبستن

 !!!کردمیواصل فرهادم آدم حساب نم خوردمیم

 زنگ تلفن فرهاد سکوتو شکست! فرهاد یصدا

 فاصله گرفت وتلفنشو جواب داد! باعجز ازمن

 بخورم!  تونستمینم گهینگاه کردم! د یبستن به

 که  یسطل آشغال یپرتش کردم تو  بلندشدم

 بافرهاد فاصله داشت!فرهاد پشتش یچندقدم

 هیبود وبا  شیدستش به گوش هیمن بود!  به

 موهاشوچنگ زده بود! خواستم برگردم دستشم

 اززبون فرهاد دا یاسم ش دنیکه شن  کمتین یرو 

 من بااعصاب دا یشد! فرهاد_ ش میکنجکاو   باعث

 نیتوهم رهیحرفا توکتم نم نینکن. من ا یباز 

 دونمیتهران! اصل من نم یگردیشب برم فردا 

 .......ا؟یاون سردن یرفت یپاشد یچ توواسه

 _من حرف آخروزدم! فقط فرداشب! خدحافظ! 

 ازبرگشتن فرهاد به سرعت خودمو رسوندم قبل

 رو یدی! فرهاد بااخم شدمکتین یها یکیتانزد

 کاردارم!   یمن کل میگفت؛ اگه تموم شده بر   من

 وباناخن هام زدمیاتاقم قدم م یتو  بااسترس

 و هیفرهاد مهمون ی! امشب توخونه رفتمیورم

 ییها نیهم هست! بعداز توه دا یش متاسفانه

 یحت ستمیبه من کرد حاضرن شیروز پ3 که

 لحظه ام باهاش روبه روبشم!!!!!  کی ی واسه
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 هیهاد جلوشونگرفته بود. مثل روزاگه فر  اون

 ! فرهاد منوخواهرکرد یبهم حلمه م یوحش سگ

 مدت اومده هیکرد وگفت؛   یمعرف یپر  ی زاده

 هم گفت؛ اگه به ی! پر زباشهیدست عز  کمک

 و رمیم نجا یمنم ازا د یام احترام نزار  خواهرزاده

 الل شد! اما باچشم واسم خط دا یشد که ش نیا

 اگه باهاش تنهابشم دونستمی! مد یکشیم ونشون

 شدنم به عنوان یمعرف لی! دلجوهیمو م خرخره

 اما شغل فرهاد رو دمیرونفهم یپر  خواهرزاده

 مواد یو کارخونه  هیمی! مهندس پتروشدمیفهم

 هفته ازاون شب بام تهران کیداره!االن  ندهیشو 

 ! امشبم توخونهدا یروز ازاومدن ش3و گذرهیم

 اسبتشم فکرکنم قرار داد.. منهیمهمون فرهاد 

 بود به عنوان نیواسم سنگ یلیباشه. خ یکار 

 امامن یایدبیبا گهیم یظاهرشدن! پر  خدمتکار 

 بگم امشبه رو ادبهشیهستم که ب منتظرفرهاد 

 قبول نکنه مثل نکهیمعافم کنه! استرس ا منو 

 بعدازظهربود3به جونم افتاده بود! ساعت  خوره

 ازاتاق اومدم عی    . سر دمیفرهادو شن یصدا که

 شهیراهشوگرفتم! _آقافرهاد م یوجلو  رونیب

 کم مکث  هی! شنومیفرهاد_ آره م م؟یبزن حرف

 من امشب روتواتاقم بمونم؟ شهیوگفتم؛ م کردم

 _ راستش؟ی! فرهاد_ واسه چکنمیم خواهش
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 ! فرهاد_ کنمیم یبیواحساس غر  کشمیم خجالت

 !!!!شهینم

 که  نیگفتم؛ آخه چرا؟ فرهاد_ هم  یزار  باحالت

 کمک  خوامیم ی! ولیکن  ییرایپز  خواد ی! نمگفتم

 و نییانداختم پا دسرمو ی! ناامیزباشیعز  دست

 کرد، من  شهیگرفتم! خب چه م  شیاتاقموپ راه

 کردن خسته شدم!   هیخدمتکار بدبختم! ازگر  هی

 مرد نیکردن من دل ا  هیباگر  ؟یتاک هیگر   آخه

 ازصبح تاحاال واسه آروم کردن اد؟یرحم م به

 باخاله شبیباربه مامانم زنگ زدم! د011 خودم

 خواهربرادراشون! کاش شیشهرستان پ رفتن

 نیهم یبرادر داشتم! تو  ا یخواهر  هیحداقل  منم

 شالمو عی    که فرهاد صدام زد! سر   فکرهابودم

 د؟یداشت یورفتم تواتاقش! _بامن کار  دمیپوش

 ییمنو ازخشک شو ی_ کت شلوار مشکفرهاد

 نیخوای_بله! گذاشتم تو کمدتون! م آوردن؟

 کنم؟ فرهاد_ نه بروبه کارت برس! سرمو  آماده

 ازاتاق! اماهنوزچند رونیانداختم ورفتم ب نییپا

 نرفته بودم دوباره صدام زد!برگشتم، _بله؟ قدم

 آماده کن. هه! به ا ی_ نظرم عوض شد. بفرهاد

 ! رفتم سمت کمد وکشهیداره ازم کارم الشیخ

 ! هرچه صبرکردمدمیکش  رونیشلوارو ب کت

 باال انداختم و یدنبال کارش نرفت! شونه ا بره
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 رهنی! پرونیب دمیازکاورشون کش لباسارو 

 ریتخت گذاشتم. ز  یهم جدا کردم ورو  د یسف

 زیم یصندل یحواسم به فرهادبود. رو  یچشم

 !کردینشسته بود وداشت به من نگاه م توالت

 ! بعدازاتمامانهی کنمیزکارمیتم خوادبدونهیم البد 

 روبه فرهادگفتم؛ تموم شد! فرهاد؛ نه!  کارم

 نه؟ فرهاد بلندشدوگفت؛ یچ دمیپرس باتعجب

 رو بلند راهنی... پیعنیاممم  رهنیپ یعنی نه

 نداره! دلم نیدکمه سرآست نیداد؛ ا کردوادامه

 کنترل شده  یلیکله شو بکنم! اما خ  خواستیم

 ! فرهاد رفت سمتندازمیم د یانتخاب کن گفتم؛

 ابهیکه دکمه هاتوشون بود وگفت؛ ب  ییکشو

 شیامروزچ دونمیخودت انتخاب کن! نم قهیسل

 ساده انتخاب کردم و ییدکمه طل  هیبود!  شده

 ! فرهادد ییهرچه ساده ترقشنگ تر! بفرما گفتم؛

 زیم ینگاه کردن به من گفت؛ بزارش رو  بدون

 !ندازمیخودم م وبرو،

 انیاالن م یجان توهنوز آماده نشد ا ی_ رو یپر 

 خانوم ی! _پر یموهاتم خشک نکرد یتوحت یول

 اگه از؟یپ اتهی ازمیاخه؟ سرپ یمن دار  کاربهیچ

 کمی_ برو ی! پر نداختمیمن بود که روبنده م به

 کن.   شیخودت برس. لباس خوب بپوش آرا به

 ومدل موعوض کرده.  شگاهیهزارتاآرا دا یش االن
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 یمن دار  یجلو  یتو باشلوار توخونه ا اونوقت

 واسه خودت! باحسرت گفتم؛ اون خانم یچرخیم

 نیا داخانومی! شا یومن رو  داستیش اسمش

 ؟ینیب یخونه! م نیکلفت ا  ا یاست ورو  خونه

 که دستش  ییچاقو ی! پر ستین سهیمقا قابل

 دستش وگفت؛ تو یانداخت تو ظرف جلو  بودو 

 چراخودتوبا ؟یچ یعنی یدونی! مینیدختررام

 دیبا نی... استغفرالله! دختررام یدختره  اون

 یحرفاباشه! کلفه گفتم؛ پر  نیا مغرورتراز 

 هردفعه ؟یار یاسم بابامو ن نقدر یا شهیم خانوم

 و اجازه شدمیکلفه م  اورد یازبابا م یاسم که

 گفت؛ فقط  یبادلخور  یادامه بده! پر  دادمینم

 ینی! بغض سنگیهست یتو ک یبدون خواستمیم

 سع  یتو 
ً

 درکنترل یگلم نشسته بود اما دائما

 اراده یزد، ب یکه پر   یداشتم. باحرف کردنش

 جون یگفتم؛ نه پر   هیشکست! باگر  میلعنت بغض

 ! اصلرهینم ادمی امتیهستم! تاق یک  رهینم ادمی

 !کنمی!دارم دق مشمیکه دارم خفه م  نهیهم واسه

 خاک برسرم ز یکن  هیهستم!من  یک  دونمیم چون

 اگه مادرم بدونه دخترش رفته کلفت خونه ها که

 خانوم؟ یپر  ینیب ی! مرهیم یم کنهیدق م شده

 اومد سرمو گرفت یهستم! پر  یک  دونمیم من

 یبه زود زدلم،ینکن عز  هیب*غ*ل*ش وگفت؛ گر  یتو 
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 هیو  رنیبدم ی.. "روزاشهیدرست م یچ همه

 کردم وآروم که  هیکم گر   هی" رسهیم روزخوب

 دختر هیمن آرزو داشتم  ا یگفت؛ رو   یپر  شدم

 ! مثلاباشی! امشبو رو شد یتوم هیوشب داشتم

 ی! _اما آخه.. پر یافتنیودست ن ییای! رو اسمت

 اهیدست به س زارمیقطع کردوگفت؛ نم حرفمو 

 ! برو بهیمهمون هی! توام امشب یدبزنیوسف

 برس! قبول کردم!!!  خودت

 اتاقم رفتم.. اما من که لباس نداشتم!  به

 من!!! هه!! اومدم که المیخوش خ چه

 سابقم!  یایفکرکردم رو  یجد یبشم! جد آماده

 یکه دراتاقم بازشد! پر   دمیتختم دراز کش یرو 

 _ عع؟ توکهیپاکتم دستش بود! پر  هی! بود

 یچون لباس دمی_ درازکش ؟یدیدراز کش یرفت

 یایرو  هیکه به قول شما نشون بدم   نداشتم

 دستش اشاره یپاکت یبه مشما یام! پر  گهید

 من فکرهمه جاشو کرده بودم! پاشو کردوگفت؛

 خداکنه اندازه ات باشه! با تعلل بلندشدم..  که

 که بدون  یکیش یلیخ یکت شلوار مشک  یپر 

 _یبود روجلوم گرفت! پر  متیگرون ق  شک

 یمهمون دواسهیرفتم خر  روزکهید اد؟یم خوشت

 ی! باذوق گفتم؛ وادمیواسه توخر  نمی. اامشب

 _یقشنگ ونازه! پر  یلیخ نی! اییییمررررس
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 ..ادیخوشت م نیبپوش بب زدلمینداشت عز  قابلتو 

 تنم بود! انگارواسه پیلباسو تنم کردم. ک یوقت

 یمن دوخته شده بود.قوس کمر وبرجستگ اندام

 به لباس ی. دستداد ینشون م ی*ا*س*ن*مو به خوبب

 !یقشنگه! مرس یلیخ هیوگفتم؛ عال دمیکش

 _ نهومد؟یخوشت ن ؟ی_ فقط چی...پر  فق    ط

 جذبه یادیاومد.. اما فکرکنم شلوارش ز  خوشم

 به ب*ا*س*ن*ته کلتیه ی_ قشنگیازپشت... پر  اخه

 رندهیهم قشنگه.. به قول شما جوونا گ یلیخ

 !!ااایخانوم توام بلد ی... باخنده گفتم؛ پر گهید

 ی قهیمات که  یییییلیخ هیصورت رهنیپ هی یپر 

 داشت هم بهم داد. شال وکفش همرنگ یبلند

 5بود! کفش پاشنه  دهیهم واسم خر  رهنیپ

 بود نیبه ا شیبود! قشنگ یبامزه ا یلیخ یسانت

 من یمن جوربود! راست ی قهیبود وباسل ساده

 065! قدم ستمینگفتم! من قدبلند ورعنا ن ازقدم

 !بهیگفت بدون ع  شهیخوب بود! م کلمیوه

 رفت ومنم شروع کردم به آماده شدن!!!  یپر 

 یوبعدازاون نگاه دمیسشوارکش موهامو 

 و دبود یبه صورتم انداختم؛ پوستم سف یاجمال

 بودم رزکردهیساله بودم تموم بدنمو ل01 یوقت

 نبود!  اصورتمیبدن  یزائد تو  یاز موها یواثر 

 خودم با یکم پشت وکم رنگ بود ول  ابروهامم
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 ! کرم پودرو برداشتم شروعکردمیزمیتم نیموچ

 ساعت کارم طول میکردن. ن  شیزآرایتم کردم

 شده بود! بعداز مدت یاش عال جهیاما نت د یکش

 یکرده بودم. چشمام حساب  شیکامل آرا  ها 

 تونم خط چشمکردم ب  ی. هرکار د یدرخشیم

 از لیخودم بکشم نشد! اما بجاش بارم واسه

 مژه هام دراومدم. بلندتروپرپشت شده خجالت

 ورژ لب گمرنگ یرژگونه کم رنگ گلبه هی! بود

 نیهم شهی! همکرد یم لیتکم شمو یآرا یگلبه

 .کردمیچشمم کارم یشتررو یب شی!واسه آرابود 

 شب بود! مطمئنم االن 9ساعت نگاه کردم!  به

 زنگ به مامان هیپره مهمونه.. اول  نییپا اون

 وبعدش آروم وبدون عجله لباس هامو زدم

 یشده بودم! ول ی! به نظرخودم عالدمیپوش

 نه!!!  ،یافتنیدست ن یو به قول پر  ییایرو 

 کم  هی! نییبشه بعدبرم پا01ساعت  صبرکردم

 کفش هام ازاتاق  دنیوبعداز پوش عطرزدم

 اتاق یتو  دا یفرهاد وش ی! صدارونیب اومدم

 !ازفرصت استفاده کردم وپله هاروومد یم فرهاد 

 رسوندم!  ی! خودمو به پر نییسرعت رفتم پا به

 گفت؛ هزارماشالله واسه  رتیباح دنمیباد یپر 

 محشررررر!!!  ی! محشرشددخترم

 بودن!  ینفر 011مهمونا نگاه کردم!  تیجمع به
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 مردها اکثرا ی. همه شد یپخش م میمل  کیموز 

 بودن!  دهیوهمه بلاستثنا کت شلوار پوش جوان

 یها شیوآرا یمجلس یزن ها بالباس ها همه

 ! واسم جالبیانگار اومده بودن عروس ظیغل

 یوباموها یهاشونم بدون روسر  ی! بعضبود 

 فرهاد و یشده بودن! نکنه عروس ونینیش

 ومن خبرندارم؟ سرمو خم کردم وکنار داسیش

 باخنده گفت؛ یپر  ه؟یگفتم؛ عروس  یر پ گوش

 !ششیییییعروس ودوماد نداره! ا یول آره

 و شهیوانسا! گرمت م نجا ی_ برودخترم ایپر 

 روندارم که برم!  یی! _جایر یگیغذا م یبو 

 به من یکار   هی. کنمیم یبیاحساس غر  رونیب

 من کمکت کنم! بازمو گرفت وکشوندسمت بده

 رونیب ابرو یازآشپزخونه وهمزمان گفت؛ ب رونیب

 جمع نیا یمن تو  ا ی! استرس گرفتم! خدانمیبب

 ! االنشناسمیرو نم یمن که کس کنم؟یم کار یچ

 کردم خودمو جمع  ی! سعدهیرنگم پر  مطمئنم

 زیوبه سمت م دمیکش  یقی! نفس عموجورکنم

 یهاحرکت کردم! پربوداز شربت ها وهیم آب

 ! مونده بودم کدومشو بردارم کهرنگارنگ

 شربت آلبالو افتاد. دستمو درازکردم چشمم

 وانیدور ل یکه همزمان دست  وانیل سمت

 دونه بودا!  هیکوفتت بشه همون   یشد! ا حلقه
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 کنم!   ییبلند کردم که خفاش روشناسا سرمو 

 یآب یساله چشم ها25 بایپسرجوون تقر  هی

 هابود!  یغرب هیاش شب افهی! قییطل  یوموها

 سمتم گرفت وانو ی. لد یقدبلند. پسر؛ ببخش الغرو 

 !دارمیبرم گهید ز یچ هیمن  د ییبفرما وگفت؛

 ! بدون نگاهکنهینم ی_نه ممنون واسه من فرق

 دونه شربت بلندکردم و هیها  وانیبه ل کردن

 . مرد_ د یبرداشتم شما راحت باش نو یمن ا گفتم؛

 با ییهستم. افتخار آشنا یانیشهراد کاو  من

 زدم وگفتم؛ خوش بختم یرو دارم؟ لبخند یک

 هستم.. شهراد دستشو دراز یتهران ا یرو  من

 یدست بدم دست کس خواستمیسمتم تام کرد 

 دستش! برگشتم سمت طرف!  ینشست تو  گهید

 وخوشگل شده بود!  پی! چقدرخوش تفرهادبود 

 . فرهاد وکرد یچرا بااخم نگاهم م دونمینم فقط

 ومنم موندن کردنیم یباهم احوال پرس شهراد 

 ندونستم. روبه شهراد گفتم؛ فعل با ز یروجا

 زدم و ی! لبخندنمتونیب ی! شهراد_ ماجازه

 ازاونجا دورشدم! خواستم برم وانمیبال همراه

 قرمز ی! لباس دکلته دمیرود دا یکه ش  یپر  شیپ

 یخوشگل وتوچشم بود. موها یادیز  بلندش

 . کنارلباسش تایجیخل شیشده وآرا ونینیش

 یلیچاک خ هیسمت چپش  یرون پا یها یکینزد
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 وباز داشت..خاک به سراون شوهرت که بلند 

 یداره! فقط بلده اخم کنه وقپ رتیغ رسرشیخ

 متوجه من شد! اومد سمت من و دا ی! شاد یب

 ! خدمتکار بدبخت ونجاسیا یک  نیبه بب گفت؛به

 کت شلوارت چند  د یواسه خر  نمی!! ببپولدارنما 

 به یواست چوب خورد؟ با تاسف نگاه شب

 گفتم؛  یانداختم وبه حالت چندش کلشیه کل

 جوابتو بدم. راهمو کج کردم یستین یدرحد

 دستمو گرفت!  دا یسمت آشپزخونه که ش وبه

 ! دستموربعدبرو ی_ صبرکن جواب حرفتو بگدایش

 خوامیوگفتم؛ نم رونیب دمیازدستش کش محکم

 هم کلم بشم. به سرعت ازاونجا دورشدم!  باتو 

 که مشغول حرف زدن باچندتا  یکنار پر   رفتم

 عع دگفت؛یتامنو د یپر  ستادم،یبود ا خانوم

 ! روبهزمیکنم عز   تیمعرف ا یدخترم؟ب یاومد

 جان ا یرو  کنم،یم یکردوگفت؛ معرف  خانوما 

 ی! همه ابراز خوشبختزمیعز  ی خواهرزاده

 کردن!   یودونه دونه خودشونو معرف کردن

 یییکم از شربتم خوردم. ا  هیشده بود.  گرمم

 !هیچ گهید نینبودکه کوفت زهرماربود! ا شربت

 بلندشدم ودنبال عی    دهنم نگهش داشتم وسر  یتو 

 اش کنم! مناسب هیکه تلخ  کشتمیم ییجا هی

 ییظرفشو نکیجا همون س نیتر  کیونزد نیتر 
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 نفر هیآشپرخونه محکم با ی. باواردشدنم تو بود 

 کردم که باعث شد ازترسم اون زهرمار  برخورد 

 دمیدهنمو قورت بدم! باقورت دادنش فهم یتو 

 مشروب وهیآب م یکرده بودم.. بجا  یغلط چه

 لباس یرو  ختیکمم ازش ر   هیبودم.  برداشته

 که گفتم  یینایکه خورده بودم بهش! ا  یاون

 دنی. بادد یام طول نکش هیثان3مدت  یتو  همش

 فرهاده!!  دمیرنگ فهم ییطل  نیسرآست دکمه

 بهش نگاه کنه؟یکارمیچ نجا یا رتیغ یب نیا

 چشم دنی.. اما بادخوا یوگفتم؛ معذرت م کردم

 به خون نشسته وفک منقبض شده اش یها

 حتما اخدا یرفت!  ادمیبنداومد وحرفم  زبونم

 شده!  یرولباسش عصب ختمیمشروب ر  چون

 االن پاکش خوامیتعلل گفتم؛ معذرت م یباکم

 که هرلحظه  ییدندون ها نی! فرهاد بکنمیم

 بود خوردشون کنه گفت؛ خفه شو برو ممکن

 .. ی.. _ آب دهنمو قورت دادم وگفتم؛ ولباال 

 دینشنوه توپ یکه کس  یجور  هیآروم  فرهاد 

 وگفت؛ گفتم بروباال..  بهم

 !ستیمن ن یجا نجا یگفتم ا  یمن به پر  یلعنت

 وعقب نکیس یرو  دمیگرفت! لبوانو کوب  بغضم

 وبه سرعت خودموبه اتاقم رسوندم.  گردکردم

 کم نفسم گرفت. داشتم نفس  هیها  بخاطرپله
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 که فرهاد اومد ودراتاقم  دمیکشیم قیعم یها

 ی! عجب غلطدمیسرش بست!ازش ترس پشت

 .. بدون حرف زل زدم به فرهاد که غرکردما 

 واسه خودت هیختیچه ر  نی! فرهاد_ انههاشوبز 

 نگفتم جلب توجه نکن هااان؟ ؟مگهیکرد  درست

 جلب توجه کردم؟ یگفتم؛ من؟ من ک  باتعجب

 شما اومدم که نظرتونم جلب کیاصل نزد من

 بودن نداره کیبه نزد یاز یفرهاد_ ن بشه؟

 !کنهیکارخودشو م  یفرسخ 01جذبت از شلوار 

 ؟یبگرد یتومهمون ینجور یبه توگفته ا یک

 بهش روداده یادیز  گهید شد یداشت پرروم گهید

 شدم!! بادوگام بلند خودمو بهش ی. عصببودم

 ودستمو به حالت اشاره کردن به رسوندم

 چاک رکهیزنتو بگ یاش گفتم؛ توبرو جلو  افهیق

 یلی.خارهیکه دخترم رو به وجد م  یمن لباسش

 یدار ! حق نر یزن خودتو بگ یجلو  یدار  عرضه

 !!یوابراز وجود بکن یر یبگ میمن تصم واسه

 هیونه شوهرم! من  ینه بابام یداداشم نه

 و دنیوخودم واسه نوع لباس پوش دخترآزادم

 یلی! فرهاد_ خرمیگیم میورفتارم تصم شیآرا

 حلقت!  یتو  زمیبزنم دندوناتو بر  خواد یم دلم

 !کارتمیچ کنمیم ی!حاالنه! بعدابهت حالییییلیخ

 !یاینم رونیوازاتاق هم ب یمونیم نجا یهم
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 هستم کارتیکنم چ  یبهت حال یخواست اگه

 وگفتم؛من دمیصورتش توپ ی! تو رونیب یایم

 و زکرد ی! فرهاد چشماشو ر ستماااا ین رتیاس

 خودمو جمع عی    سر  ؟یتومشروب خورد گفت؛

 ! فرهاد چونه مو محکمر یوگفتم؛ نخ وجورکردم

 کرد!   کیگرفت وصورتشو بهم نزد  تودستش

 *و*س*ه؟خوادببینکنه م کارکنه؟یچ خواد یم یاعلی

 صورتم یمتر  یلیچند م یتو  صورتشو 

 االن راجع ا ی! خدانمیوگفت؛ ها کن بب قرارداد 

 من یخدا توخودت شاهد ی! اکنهیفکربدم بهم

 عی    برداشته بودم! سر  یرواشتباه یکوفت  اون

 اشته بودم. فرهادفکربدنکن اشتباه برد گفتم؛

 همون یهنوزم چونه موول نکرده وبود و تو  که

 ازصورتم بود اول باتاسف به چشم هام فاصله

 شد! قلبم رهیانداخت وبعدبه لب هام خ ینگاه

 ! صورتمود یکوبی*ن*ه ام میس* یگنجشک تو   مثل

 کردوازم دور شد! سرشو ازتاسف تکون  ول

 ! بارفتنش نفس حبس شدهرونیوازاتاق زدب داد 

 قلبم گذاشتم!  یروآزاد کردم! دستمو رو  ام

 یز یچ هیافتادم!  ادنگاهشیبود؟  یچه کار  نیا

 چقدر رنگ کیدلم قل خورد! المصب ازنزد یتو 

 تخت ودوباره یخوش رنگه! نشستم رو  چشماش

 به اون نگاه فکرکردم! من چه مرگم وهزارباره
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 اتاق موندم!  یتو  قهیچهل دق کیبود؟ نزد شده

 ازباال به رون،یازجام بلندشدم! اومدم ب کلفه

 بودم!  ینگاه کردم! هه! فقط من اضاف تیجمع

 !!!!دنی*ر*ق*ص*یبودن وسط وداشتن م ختهیر  همه

 کم  یازعروس یز یکه چ  واقعا 

 دایچشمم به فرهاد وش تیجمع ی! تو نداشت

 دونمی! نمدنی*ر*ق*ص*یبغل هم م ی! داشتن تو افتاد 

 چرا تموم وجودم پرشداز دونمیواقعا نم چرا؟

 یاتاق! به خودم تو  ی! برگشتم تو حسادت

 شموی!آراکینگاه کردم!دستم رفت سمت پنک نهیآ

 !پرنگ ترازقبل... ودرآخررژقرمزدکردمیتمد

 زدم! حاال بهترشد! موهامو باز یغیج یلیخ

 سرم بستم!شالمو یوازاول محکم تر باال کردم

 سرم انداختم وجلوشو باز یو حالت شل ر  به

 چکدومیلج کرده بودم! ه یباک دونمی! نمگذاشتم

 دمیدست خودم نبود. کفش هامو پوش ازکارهام

 !داشتم باچشمکردمینم دا یروپ ی! پر نییپا ورفتم

 که اون پسره.. شهرادو  گشتمیم یپر  دنبال

 . همون لحظهکرد ینگاهم م یکه بالبخند  دمید

 که  یمن شد! خودمو زدم به نفهم فرهادمتوجه

 جواب لبخند شهرادوبا دمیفرهاد وند یانگار 

 دیسرکش وانشو یعشوه دادم! شهراد ل لبخندپراز 

 خاک به سرم! من دادم چه یسمتم اومد! وا وبه
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 لج کرده بودم؟ فرهاد؟ یباک کنم؟یم یغلط

 یبه اون ربط میکه فقط ثابت کنم زندگ  ؟یچ که

 نبود!!!!  نیلج کردنم ا لیته دلم دل ینداره؟؟؟ول

 سمتم درازکرد و دودستشو یمن رس شهرادبه

 نگاه فرهادو ینیبانو؟ سنگ یدیافتخارم گفت؛

 که چشماش  ی. نگاه اخروبه فرهادکردمیم حس

 نداشت انداختم و یفرق چیخون ه ی باکاسه

 *ر*ق*ص*ش یدستش وهمپا یگذاشتم تو   دستمو 

 بلند وکرکننده بود میمل  کیموز  ی. صداشدم

 دهنتوبه د یکه واسه حرف زدن با  یجور  هی

 !یکردیم کیطرف نزد گوش

 کنارگوشم گفت؛ ممنون! باتعجب نگاهش  شهراد 

 شهراد دوباره اومد ؟یچ یواسه  کردوگفتم؛

 زدمو ی! لبخندیگفت؛ واسه همراه  کنارگوشم

 هی کردینگاهم م یبرزخ یفرهادکه باچشما به

 خودمو شتر یربیکوتاه انداختم وواسه تاث  نگاه

 که هم قدش بشم که متوجه  دمیکم باال کش  هی

 تر! منم گنارگوشش نییوسرشو آوردپا شد 

 دفعه هی! بااتمام حرفم کنمیخواهش م گفتم؛

 تندشد! شهراد کیموز  تمیشد!ر  کیجاتار  همه

 بازکردوبافاصله شروع کردبا دستاشوازکمرم

 بود! مثل یدفعه ا هی یه چ! همدنی*ر*ق*ص*تمیر 

 که  خوردمیبودم وتکون نم ستادهیتوجام ا خیم
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 دفعه ازجاکنده شدم ودستم ازپست محکم هی

 بود تعادلمواز یدفعه ا هیشد! چون  دهیکش

 که  یبغل اون یدادم ومحکم خوردم تو  دست

 عطرفرهادوشناختم..  یبود! ازبو  دهیکش  دستمو 

 وگنارگوشم د یازپشت شالم کش فرهادموهامو 

 دستمو ؟هان؟یخور یم یچه گه یدار  گفت؛

 دستش که فشاروکم کنه وگفتم؛ یرو  گذاشتم

 همون یداره؟ تو  یتو؟به توچه ربط یگیم یچ

 منو کشون کشون برد سمت پله ها! داد حالت

 ازجونم ی! چیوگفتم؛ موهامو ول کن روان زدم

 بلندوکرکننده کیموز  یاونقدر صدا ؟یخواااایم

 متوجه مابشه! خودمو یشک داشتم کس هبودک

 .ستادمینگه داشتم وبه زور ا نیزم یرو  محکم

 دفعه دستشو انداخت هیکه   میپله هابود کینزد

 یدفعه ا هیپاهامو بلندم کرد! چون کارش  ر یز 

 فتمیب نکهیوازترس ا دمیکش  یخفه ا غیبودج

 دورگردنش حلقه کردم!فرهادبه سرعت دستمو 

 بار لو یک  61!انگارنه انگاررفتیهارو باال م پله

 یاتاق خودش وپرتم کردرو  ی! منوبردتو داره

 ؟یکنیپرت م ی!دادزدم؛ ه    وشه!مگه گونتخت

 قفل کرد،کتشودرآورد وپرت فرهاددراتاقشو 

 . خودموکرد یگوشه! باغضب نگاهم م  هیکرد

 وجورکردم وباوحشت گفتم؛ چرا دررو جمع
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 ینجور یم وادامه دادم؛ چراابلندشد د؟یکرد  قفل

 باهمون اخم وفک قفل شده اومد د؟یکنیم نگاه

 *ن*ه ام بهیبودم! قفسه س* دهی! ترسجلووجلوتر 

 جلو ومن نقدراومد ی! ارفتیم نییباالپا شدت

 تخت!فرهادبا یرفتم که ازپشت افتادم رو  عقب

 با یرفت یپچ پچ گفت؛ واسه چ هیشب ییصدا

 گفت؟یدرگوشت م یچ ؟هوم؟یدی*ر*ق*ص* یعوض اون

 دایازش یچراخبر  دونمیبودم! نم دهیترس ازش

 بارآرزوکردم سروکله اش نی! واسه اولشد ینم

 یچ دمیپرس د؛ی! فرهاددوباره نعره کشدابشهیپ

 یچی.. هیباترس گفتم؛ ه گفت؟یم درگوشت

 سرم و روم نی!دوتادستشو گذاشت ببخدا 

 کیقربونت بره ازنزد دا یزد! آخخخخخخ ش مهیخ

 که با  گفتینم یچی! فرهاد_ هیشیچقدرنازم

 جسارت ؟بازمیهمه نازواشوه جوابشو داد اون

 یچ یدونیوگفتم؛ به توچه اصل؟ م داکردمیپ

 داد منم قبول کردم!!  یدوست شنهاد یپ گفت؟

 ارمیچرا دوست داشتم حرسشو درب دونمینم

 بودم بخاطرش دروغ بگم! باتموم یراض که

 طرف صورتم سوخت و هیدفعه  هیحرفم  شدن

 محکم یلی! بغض کردم! خد یازکله ام پر  برق

 ! دردم گرفته بود! اشک توچشمام جمع شد! زد 

 ! بلندمیلعنت یخور ی_ توگه مدینعره کش فرهاد 
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 ! شونه هامو محکم تودستش گرفته بودوکرد 

 ؟باشهیدار  دنی! فرهاد_ عقده *ر*ق*ص*داد یفشارم

 بامن ب*ر*ق*ص*! بعدش به زوربلندم کرد برمتیامیب

 ادیبلند فر  ی هیخودش کشوند! باگر  ودنبال

 ! فرهاد_ وسط اتاقیییییولم کن لعنت دم؛یکش

 هادستشو انداخت توکمرم وکامل وونهید مثل

 نییکه از پا  یآهنگ آروم تمیگرفتم و بار   توبغل

 شروع کرد به تکون خوردن! هنگ شد یم پخش

 نیبهش انداختن وگفتم؛ ا یهت نگاهباب کرده

 فرهاد بدون توجه به حرفم به ؟یچ یعنیکارا

 یعصب ؟یرژزد ینگاه کردوگفت؛ واسه ک لبم

 کردم خودموازش جداکنم که  یسع وباحرص

 دمیتردورم حلقه کرد! باحرص کوب دستاشومحکم

 ؟یلعنت یخوایازجونم م ی*ن*ه شوگفتم؛ چی*توس

 وکتکم یدیرمیبهم گ قهیدم به دق یچ واسه

 ی! واسه چکنمیم تیازت شکا رمیم ؟یزنیم

 یبرده  یفرهاد_ تاوقت ؟یکنیدخالت م توکارم

 ! دادزدم؛ منیفرمان من باش دتحتیبا یمن

 من ی! فرهاد_چراهستستممممممیتون ی برده

 !یینجایا یکه نرفته واسه چ  ادتی! دمتیخر 

 اشک چشمم یفرهاد باعث شدگوله ها حرف

 یکنه! فرهاد مست بود! بو   سیهامو خ گونه

 !!گفتیم نو یسرخ شده اش ا یوچشما الکل
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 تابحال بهم گوشزد نکرده بود که کار وگرنه

 یگفتم؛ من برده   هی!!! باگر هیخونه چ نیتوا من

 دستاتوبازکن دارم خفه کنمی! خواهش مستمیتون

 پرازاشکم ی! فرهادزل زد توچشماشمیم

 ! هرچهیخراب کرد اتمو ی_ تموم ذهنوگفت

 زدوبه لب هام ی! پوزخندیپنبه کرد رستم

 ! دستشوشلیشدوادامه داد؛ خراب کرد رهیخ

 داد خودموعقب بکشم. فرهاد_ اما کردواجازه

 به افکارم! دوباره یدرک! به جهنم که گندزد به

 دستشو یحرکت ناگهان هیشد! تو  رهیخ لبم

 ولب د یپشت سرم وصورتموجلوکش انداخت

 لبم! خشن یگذاشت رو   هاشو 

 !نفسمستاد ی*د! هنگ کردم!قلبم ایب*و*س* وپرحرارت

 بودکه یدفعه ا هی نقدرحرکتشیشد! ا قطع

 . فرهادداد یفرصت فکرکردن بهم نم مغزم

 به خودم اومدم!  دادکهیبه کارش ادامه م داشت

 زورخودمو جداکردم ومحکم خوابوندم به

 نفس هام د،یلرز ی! دست وپام مرگوششیز 

 شده بود! _خدالعنتت کنه دهیبر  دهیبر  تندو 

 فروزش! خدالعنتت کنه! فرهاد که انگار فرهاد 

 خوامیبه خودش اومده باشه گفت؛معذرت م تازه

 االن!  نی!همرونیموهاش چنگ زدوگفت؛ بروب به

 زدم توچشمش وگفتم؛ حالم ازت بهم باتنفرزل
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 عی    ! سر یدیکارتو پس م  نی! تاوان اخورهیم

 قفل روباز کردم وخودمو به اتاقم رسوندم.  رفتم

 گذرهیم یهفته اس ازاون شب لعنت کی امروز

 . اما مننمیبب خواممی. ونمدمیفرهادو ند ومن

 یمرخص خوامیباهاش حرف بزنم. م د یامروزبا

 هم وقت ملقات داره!  یزندون هی.باالخره رمیبگ

 حاال خونه بمونم. اما  نیاصل توا خواستینم دلم

 روب  هم زدن پس یوبردگ یتهمت خودفروش که

 . فقط سه ماه مونده بهرمیبمونم وحقمو بگ د یبا

 . موهامو کهکنمیبه آرزوم. پس تحمل م دنیرس

 یآزاد رو  یشونه زده بودم رو همونجور  تازه

 خونه یاون عوض دونمیهام گذاشتم. م شونه

 رنگمو یشال مشک اطی. اما واسه احتستین

 ی. پر رونیموهام انداختم ورفتم ب یرو  آزادانه

 . رفتمدمیشن اطیصدا زدم که صداشو توح رو 

 نشسته بود!  اطیکوتاه ح  یپله  یرو  اطیح یتو 

 خانوم فرهاد ینشستم وگفتم؛ پر  کنارش

 یمدت مرخص هیواسه  خوامیمن م کجاست؟

 باهاش ارتباط برقرار یچطور  دونمیاما نم رمیبگ

 فرهاد ازپشت سرم ییصدا یپر  ی! بجاکنم

 با ؟یبر  یخوایداد! فرهاد_کجا م جوابمو 

 صداش ضربان قلبم اوج گرفت! بعداز دنیشن

 قلبم تند اد یاسمشم م یوقت یب*و*س*ه حت اون
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 هفته کی! بلندشدم وبرگشتم سمتش!بعداز زنهیم

 ! اماچون سلم نکرده بودمنم سلمدمشید یم

 مثل خودش جواب دادم! _فکر الیخیوب نکردم

 داشته باشه.  یدونستن جاش لوزوم کنمینم

 گفتم؛ بله؟  یجی_ شما چندسالتونه؟ باگفرهاد

 به سنم داشت؟ فرهاد یحرف من چه ربط االن

 زل زدتوچشمم وگفت؛ سوال منوباسوال بااخم

 نده! _خب سوالتون جواب نداره. فرهاد_  جواب

 خوب نو یا !دونمیچون جوابشو م ستین مهم

 دیتربا کیکوچ  اد یبزرگ ترم هی یوقت دونمیم

 رسم ادب سلم کنه! آهان! پس ازاون سوخته به

 !!سوزمیهفته اس دارم م کی! به درک! من بود 

 نگفتم! فرهاد_  یز یوچ نییانداختم پا سرمو 

 خب ؟ی._چه حرفمیحرف بزن د ی. باا یب همراهم

 ! فرهاد باغضب بهمیزنیحرف م میدار  نجاهمیا

 کردوگفت؛  ینگاه ینگاه یوبعدشم به پر  من

 باعجله گفتم؛ اره ؟یخواستینم یمرخص مگه

 ورفت د ی. فرهاد بدون حرف راهشو کشخوامیم

 داشت الیخینگاه کردم! ب یخونه! به پر  داخل

 !!ایزن ماسته خدا نی. چقدر اکرد یمن نگاه م به

 بدون حرف دنبال فرهاد راه افتادم. دستمو منم

 *ن*ه امیس* ینقدرتو یا یقلبم گذاشتم!واسه چ یرو 

 ! فرهاد وارداتاقش شددونمی!! نمکرد یم یتابیب
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 پشت بندش رفتم داخل! بدون حرف دست ومنم

 زل ییشد! منم باپررو رهیکمرشد وبه من خ  به

 کم که گذشت سکوتو شکست و  هیبهش!  زدم

 دایمن اوشب مست بودم! توروبا ش گفت؛

 گرفتم. فراموشش کن! واسه جبران  اشتباه

 درخواستتو نیگرفتم اول  میتصم اشتباهمم

 شهیواسه هم یاگه بخوا یکه باشه حت  یهرچ

 زد و یمخالفت نکنم. پوزخند یبر  نجا یازا هم

 هفته بهت کیکه شانست نگرفت! االنم   گفت؛

 یعواقبش پا ی. امااگه برنگرددمیم یمرخص

 .شهیاالن شروع م نیهم ازهم ی! مرخصخودته

 به سمت دراتاق دراز کردوادامه داد؛ به دستشو 

 چرا!  دونمی! دلم ازحرفش شکست! نمسلمت

 ! اما تهدونستمیرفتارهامو نم لیاصل دل بخدا 

 نکهیبود! ازا دهیکه اون حرفو زد رنج  نیازا دلم

 حال خودش یاشتباه گرفته وتو  منوبانامزدش

 نکهیعذاب وجدان گرفته و واسه ا نکهی. ازانبوده

 کنه بدون چونه زدن درخواستمو قبول  جبران

 وبه سمت درحرکت نیی! سرمو انداختم پاکرد 

 !اخانومی. قبل ازخارج شدنم گفت؛ رو کردم

 سمتش وبدون حرف منتظرجوابش برگشتم

 فراموش کن!  کنمی! فرهاد_ خواهش مشدم

 ازداخل به دهن بردم وچند بارسرمو به لبمو 
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 وقبول کردن تکون دادم و دنیفهم ی نشونه

 گرفتم! هنوزدراتاقمو کامل  شیاتاقمو پ راه

 یازگوشه  یبودم که قطره اشک سمج نبسته

 ! من چه مرگم شده بود؟؟د یچک چشمم

 یساک دست یلباس واسه خودم تو  چنددست

 کردم و  گرفته بودم جمع  یکه ازپر   یکیکوچ

 نیگذاشتم. به سوگند زنگ زدم. اخر   کنارتختم

 شیروزپ4که باهاش حرف زده بودم   یبار 

 مزاحمش باشم اما خواستی. اصل دلم نمبود 

 واسه اونم تنگ شده بود. بعدازقطع کردن دلم

 تخت انداختم وپاهامو ازتخت یخودمو رو  تلفن

 دنبالم! قرار اد یکردم. سوگند داره م  زونیآو 

 منوسوگند میخونه بگ دمیرس یوقت شد 

 لیدل نی! به هممیکن  ز یمامانو سوپرا میخواستیم

 ! دروغ پشت دروغ! امیمن دارم م مینگفت بهش

 خونه و نیکه ازا  نیدلم گرفته بود! باا لیدل یب

 اعتراف کنم بهش عادت د یمتنفرم اما با آدماش

 زدم وگفتم؛ چه مرگته؟ بی! به خودم نهکردم

 یاحمق! واسه چ ینیمادرتو بب یر یم یدار 

 فکرابودم که دراتاقم زده نی؟توهمیعزاگرفت

 یایبود! باغم نگاهم کردوگفت؛ زودم ی! پر شد 

 چوقتیشدهیحوصله گفتم؛ کاش م ینه؟ ب مگه

 ! اونم زودهگردمیاما متاسفانه برم برنگردم
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 خوشت دتوازمنینگو. شا ینجور ی_ ای! پر زود 

 یبهت وابسته شدم. حت یاما من بدجور  اد ین

 بهت عادت کرده وتواتاقش غمبرک فرهادم

 لبم نشست!  یمسخره گوشه  ی! پوزخندزده

 که  زارمیازش ب یجور  هیپوزخند گفتم؛  باهمون

 حسو تجربه نکرده بودم! اما غافل نیا تابحال

 یزار یاسمش ب بیاون حس غر  نکهیازا بودم

 قلبمو به دردآورده بی! هرچه که بود عجنبود 

 ....بود

 واسترس زنگ خونه روفشردم ومنتظر جانیباه

 فرد نیوباارزش تر  نیزتر یعز  یکه چهره   شدم

 که پشت  دمیمامانو شن ی. صدانمیرو بب میزندگ

 گفتم؛ خانوم من  یبادلتنگ د؟ییبفرما درگفت؛

 هنوز ن؟یدیشمامادرمنو ند نمیمادرموبب اومدم

 بازشد ومامانم اطیتموم نشده بودکه درح حرفم

 ؟؟؟یگفت؛ آخ دردوبلت به جونم اومد  جانیباه

 *دم. عطریصورتشو ب*و*س* یب*غ*ل*ش وهمه جا دمیپر 

 هام هیوارد ر  صانهیباتموم وجودم حر  تنشو 

 منم آدمم بخدا!  گهی! سوگند_ بسه دکردم

 فراموشم دمید ارو یدخترم رو  د ی_ ببخشمامان

 دورت ی! ازبغل مامان دراومدم گفتم؛ الهشد 

 ذره شده بود. مامان_ خدا هیدلم واست  بگردم

 ای. بزدمینفسم. منم داشتم واست پرپرم نکنه
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 مادر دوستتو منتظرنذار.. باسوگند وارد تو 

 بود.  دهیخواب ونیز یتلو  ی. خاله جلو میشد خونه

 خوردو ی*دمش که تکونیخواب ب*و*س* یتو  رفتم

 ییتو ا؟یرو  دگفت؛یمنو د ی. وقتچشماشوبازد 

 عی    ! خاله سر دشمیباخنده گفتم؛ خود پل مادر؟

 نقدریفدات بشم چراا ی*غ*ل*م کردوگفت؛ الهب

 میکردیدق م میمنو مادرت داشت ؟یربرگشتید

 ! خلصه اون شب صحبت ها باالگرفت! یازدور 

 اصفهان.  یوآب هوا دنیپرسیم ناازکارمیا مامان

 نقدریتواون خونه.. ا یوزندگ سوگندازفرهاد 

 که  میشد یحرف زدن ورفع دلتنگ سرگرم

 به ساعت نگاه یوقت میدیرو نفهم گذرزمان

 وگفت؛ دتوسرشیصبح بود. سوگند کوب4 کردم

 شده. االن کامران خوابه من4توسرم خاک

 یبر  ستیبرگردم؟ باخنده گفتم؛ قرارن یچطور 

 ! تمام وی! توامشب دراختيارمن هستزمیعز 

 ! سوگند زبونشو به مسخره گازگرفت وکمال

 ! خلصه اونکشمیاوا توجمع نگو خجالت م گفت؛

 !میدیتاخود صبح باسوگندو مامان وخاله خند شب

 بودم دهیبیمامانم بودم همش بهش چ نقدردلتنگیا

 تکون بخوره.....  ذاشتمیونم

 و بازکردم. ساعتچشمام میاالرم گوش یباصدا

 یوگفتم؛ وا دمیدفعه ازجام پر  هیظهربود. 02
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 ! مامان_ کشهیموندم االن فرهاد منوم خواب

 یاوه خاک به سرم! من توخونه  ه؟یفرهادک

 بودم! گند دهیبودم وکنارمادرمم خواب خودمون

 یرفت! به مامان نگاه کردم که باچشما زدم

 . آب دهنموکرد یوموشکافانه نگاهم م زشدهیر 

 !گهیصاحب کارم د زهیدادم وگفتم؛اممم چ قورت

 _ خب؟یکنی_ صاحب کارتوبااسم صداممامان

 محل کار ادتو یامممم خب چون فروزش ز  اخه

 خودم بااسم شینکنم پ یقاط نکهیواسه ا میدار 

 خودما. مامان_  شی. البته فقط پکنمیم صداشون

 وت دمینکنه.. پر  کشه؟یفرهاد منوم یچراگفت

 مصاحبه یدار  یمادرمن اول صبح حدفشوگفتم؛

 اصطلحه. منظورم هی نیقربونت بشم ا ؟یکنیم

 ررفتمیدفعه خواب موندم ود هیبود. اخه  غرزدن

 رید یدکسینبا کردکهیتاآخرکار غرغر م گهید

 فلن باشه و... مغزمو د یبا یوساعت کار  کنه

 ...خورد

 نشسته بودم وبه با اطیکوتاه ح  یتک پله  یرو 

 که حاالرنگ و  درنگمیسف یر یبه تاب زنج حسرت

 گهی. سالهاست دکردمیشده بود نگاه م رورفته

 چرابااون لج دونمیتاب ننشستم! نم نیا یرو 

 باباموازم چارهیتاب ب نیا یبودم! انگار  کرده

 ی! مثل بارون! من عاشق بارون بودم! اما باباگرفته
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 دیرفت وترکم کرد! شا یروزبارون هی یتو  من

 یمحتوا باشه! اما ازوقت یمسخره وب دمیعقا

 از کشهیبارون بابا انتظارمو م یتو  دمیفهم

 بارون یمتنفرشدم! متنفرم چون وقت بارون

 و کردمیم یباز  ربارونیز  یازخوشحال ومد یم

 هروقت که ؟ی! اماحاال چشدمیلذت م غرق

 ذوق و یوبجا ارهیم ادمیبابارو  بارهیم بارون

 دونمی! نمکنمیبانفرت به آسمون نگاه م یشاد

 ی. به همه چرشدمیگرفته! بهونه گ  چرادلم

 به ی! ولدونمیکارمو نم  لی! اصل دلدمیرمیگ

 کنمیدروغ بگم! احساس م تونمیکه نم  خودم

 تنگ شده! به یلعنت یواسه اون خونه  دلم

 نگاه کردم! غروب شده بود وآسمون آسمون

 ! چراترکمیدارم م ا یخدا ی! وااااشیوم گرگ

 فکرابودم که نیهم ی!؟ تو رهیدلگ نقدرغروبتیا

 شونه ام نشست! برگشتم وبه یرو  یدست

 با ؟یکنیفکرم یچ ینگاه کردم! خاله_ب خاله

 هام!  یوگفتم؛ به بدبخت دمیکش  یآه حسرت

 ری! به ز رهیگی!خدا قهرش مینجور ی_نگو اخاله

 کنج لب نشست!   یهات نگاه کن! پوزخند دست

 خاله جون! ازمن بدبخت تروتنهاترم دونمی_م

 !یکن  حتمینص خوامی! نمدونمی! همه رومهست

 یمگه نه؟ بالودگ یدلتو جاگذاشت ا؟ی_ رو خاله
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 باشه زنگ بزنم ادمی. ارمیرفت ب ادمیآره  گفتم؛

 کنم! خاله به چشمام زل زدوگفت؛ من  داشیپ

 ی! تو دمید نهیآ یتو  شیسال پ ینگاهو س نیا

 چشم هات بود!  یتابیروز حواسم به ب4 نیا

 دوست خوب هی تونمینگو! اما م یخواینم اگه

 منم یخاله  نیاایدوست مطمئن! خدا هی! باشم

 فکرکرده اخه؟ باتحکم یخوشه ها! چ دلش

 کنه!   یتابیمن غلط کرده ب یچشما گفتم؛اوال 

 روز چشمم خواست هیراحت اگه  التیخ بعدشم

 دوست خوبم!  کنمیرت بگه حتما خبرت موپ چرت

 اتاقم! چندبارمحکم یبلندشدم ورفتم تو  عی    سر 

 نکنه دل اااا؟یوگفتم؛ چته رو  دمیصورتم کوب به

 ! اون زن داره!بفهم! ا یبسته باش یاون عوض به

 زنگ خورد!  میشب بودکه گوش میون00 ساعت

 خط نیناشناس بود! تعجب کردم! اخه ا شماره

 یبودوجز خانواده خودم وسوگند کس دمیجد

 دادم؛ بله؟ دجوابیمنو نداشت! باترد ی شماره

 صبر هی.. بازم گفتم؛ الو؟ چندثانومد ین ییصدا

 خودم گفتم شی! پومد ین ییاما بازم صدا کردم

 یرورو  یوقطع کردم... گوش دهیآنتن نم د یشا

 که  رونیپرت کردم وخواستم ازاتاقم برم ب تخت

 به صدا دراومد! بازم همون میوشزنگ گ بازم

 نبود!  ییجواب دادم؛ الو؟ صدا عی    ! سر شماره
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 مزاحم یهست یهرک ییییهوووو  بلندگفتم؛

 اومد!  ییخب؟ خواستم قطع کنم که صدا نشو 

 فندک ی! صداشناختمیصدارو خوب م نیا من

 فرهاد! مطمئنم خودشه! قلبم شروع کالیموز 

 حرف ی! اگه فرهاده واسه چدنیبه تند تپ کرد 

 *ن*ه امیاشتباه گرفتم؟ قفسه س* یعنی زنه؟ینم

 ! بدون اراده اسمرفتیم نییشدت باال وپا به

 بوق یزبانم!_فرهاد؟ صدا یاومد رو  فرهاد 

 که تماس قطع شده!   داد یممتد نشون م یها

 بودکه یفندک یفرهادبود؟ آره اون صدا یعنی

 ! فرهادمود یادرمهاپشت پنجره اتاقم به صد شب

 ! چراحرف نزد؟چراد یکشیگارمیتوبالکن س شبا 

 دمیناشناس زنگ زد؟ نه! اجازه نم ی باشماره

 کنه!   ر یمسخره قلبمو تسخ یها الیفکروخ

 بود!  یلعنت یاون صدا هیصدافقط شب اون

 که اومدم خونه خودمون!   هیروز  نیپنجم امروز 

 تنمو باحرص یشده  یخاک یمشک یمانتو 

 ایچقدرگرمه خدا یدرآوردم وگفتم؛ واااا ازتنم

 ؟؟یرفته هوارو خنک کن ادتیها!  زهییپا مثل 

 واسم جون نمونده!  گهیمن که د ی_ وامامان

 نقدردوره؟یشهر بهشت زهراش ا نی_ چرااخاله

 بره به مرده هاش سربزنه!  کنهیتوبه م ادم

 دنیبهشت زهرا د میوخاله رفته بود بامامان
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 دلم یلیواسش تنگ شده بود. خ یلیلم خ. دبابا 

 بمونم اما اونقدرهوا ششیپ شتر یب خواستیم

 وسوزان بود که نتونستم تحمل کنم! مترو گرم

 شلوغه وجا واسه شهیکه قربونش برم هم  هم

 یشدکه کلفه وعصب ینجور ی! استین نشستن

 بعدازظهربود3بودم. به ساعت نگاه کردم،  شده

 دادم اول حموم حیام شده بوداما ترج گرسنه

 کنم....   یدگیبعد به شکمم رس کنم

 زدمیسکوت مطلق موهامو شونه م یتو  داشتم

 متر بپرم کیباعث شد  میزنگ گوش یصدا که

 ! شونه ازدستم افتاد. چندتافوش خوبتوهوا 

 کردم وبدون نگاه کردن به  رندهیتماس گ نثار 

 ای_ الورو هیباگر  یجواب دادم؛ _بله؟ پر  شماره

 شده؟ یز یخانوم؟ سلم. چ ی_جانم پر  جان؟

 یخوب زدلمیماهت عز  ی_ سلم به رو یپر 

 یاتفاق نیکنیم هیگر   ی_ممنون واسه چ مادر؟

 فقط دلم واست تنگ زمی_ نه عز یپر  افتاده؟

 دلم واست پرزد!  دمیاتاقت د یعکستو تو  شده

 گردشده گفتم؛ عکس من؟من  یوچشما باتعجب

 یرفته بردار  ادتی_ حتما ینداشتم!! پر  عکس

 یجی. باگیایتاب دارمینباش واست برش م نگران

 خانوم من اصل عکس همراهم یاما پر  گفتم؛

 لباس ها اومده باشه نیب د یشا ی. ولنداشتم
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 نده!  یکن ودست کس  مشیواسم قا لطفا 

 دونمی_نم ؟یگردیبرم یک  زمی_ باشه عز یپر 

 ام گهیازآقا فرهاد چندروز د خوامی! میک

 مامانم بمونم!  شیشترپیکه ب  رمیبگ یمرخص

 دلخورشده یکه انگار   فیضع ییباصدا یپر 

 برگرد یگفت؛ باشه مادرهروقت خواست  باشه

 یلیخانوم خ یمزاحمت شدم! _نه پر  د یببخش

 دینکن هیگر   گهی. لطفا دیشدم زنگ زد خوشحال

 برو زدلمی_ باشه عز ی. پر گردمیبرم یزود به

 . _ممنون که بهرمیگیکارت برس وقتتو نم  به

 شاهد ی! خداحافظ! االن اگه کسیبود فکرم

 یچقدرسردباپر  ا یرو  گفتیمابود م مکالمه

 کرد.   یابراز دل تنگ یکه پر   یزد.درحال حرف

 هرگز دمی! شار ید ییییلی! خبخشهیرمید ا یرو  خب

 ازمن یکه پر   ینشسته بودم وبه عکس تواتاقم

 کدوم عکسه؟  یعنی! کردمیبودفکرم داکردهیپ

 لباس هام به اونجا نیممکنه که عکسم ب یعنی

 چون ستیممکن ن نیباشه؟ نه نه نه نه! ا رفته

 اون لباسارو جابجا کرده وچمدونمو هزازبار 

 کاریکرده بودم! عکس من اونجاچ  یخال یخال

 ایخدا یحدسشم بزنم! وا یحت تونمینم کنه؟یم

 ! نکنه فرهادشمیآروم نم نمیعکسو نب تااون

 منوکشونده به اون خونه؟ نکنه یقبل ی بانقشه
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 جنازه رنیگیباشه که عکس م ییآدما ازهمون

 آره! چرابه فکر ی           یباشه؟ وا دنیم لیتحو 

 یتازه اون اسلحه ام داره! وووااا د؟یترس خودم

 پس چراتاحاال زنده موندم؟ امانه ! اگه ا یخدا

 کارو کرده  نیداشت که تااالن ا قصدکشتن

 توسرم وگفتم؛ خاک دمی! بادستم محکم کوببود 

 !یفکرکن یمنف یسرت کنن که فقط بلد تواون

 فرهاد نکهیمثلا ؟یبارم مثبت فکرکن هی شهینم

 رمان ها شبا باعکست نیشده ومثل ا عاشقت

 دونه هیخوابت بخوابه؟؟ دوباره  تورخت

 چرت نیمحکم زدم توسرخودم وگفتم؛ ا گهید

 نیادازایخان م رغضبیاخه؟ اون م هیهاچ وپرت

 اه          ه! خب پس اون اره؟یدرم ا یباز  کیرمانت

 خدا ی!! اهیچ عکسه

 دیاون عکس توعه؟ شا ی_ تو مطمئنسوگند

 نقدریسوگندجان چراا یاشتباه کنه! _وا یپر 

 !ستیچشماش سالمه وکورن یپر  گمیم یجیگ

 یقصدشوخ کرد یم هیزنگ زد داشت گر  یوقت

 به یچیبگم خواهر! ه ینداشت! سوگند_ چ هم

 فرهاد زن نداشت..._زن نی! اگه ارسهینم ذهنم

 ولش کن حاالکه یچیسوگند_ ه ؟یچ نداشت

 ! پسگهیداره! اصل بروازخودشون بپرس د زن

 هیکرده که من کردم! قض  و یاون فکر  سوگندهم
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 ب*و*س*ه روبه سوگندنگفته بودم! راستش اون

 بفهمه!  گهید یبجز خداکس خواستینم دلم

 هفته تموم شد!  کیچقدر زود ا یرو  ی_ واسوگند

 _امشب به فرهادزنگ ؟یدبرگردیفردابا حاال 

 .رمیبگ یمرخص گهیهفته د هی خوامی. مزنمیم

 یشب گهی! سوگند_ وا؟ درمیقبول کنه نم اگه

 شبه ها! بروزنگ بزن01مونده؟ ساعت  هم

 ها اچراعقربهی! به ساعت نگاه کردم! خداخب

 شد ومن01ساعت  یدارن؟ ک نقدرعجلهیا

 ی. بلندشدم ورفتم خودمو انداختم تو دمینفهم

 پوست ینیزم بیمامانم که داشت س بغل

 گفت؛  می! سوگندباتعجب ازحرگت ناگهانکند یم

 اگه چاقو ی! مامان_ وازدما یحرف م داشتم

 بابغض گفتم؛ خب ؟یگردنت چ  یتو  رفتیم

 . مامان_ امییکنم واسه تنها  رهیبغلتو زخ خوامیم

 دورت برگردم نفس مادر! صاحب کارت یاله

 نکرد؟ _هنوز زنگ نزدم! مامان_ خب برو قبول

 برو گهی! خاله_ راست میموند د یبزن شا زنگ

 بغل یزنگ نزن! خداشاهده همونجا تو  روقتید

 از تماس بافرهاد یفقط اسم نکهیباا مامانم

 !!!شکافتی*ن*ه امو میبودن قلبم داشت س* زده

 بود!  یقلبم واسه چ دنیشدت تپ نیا دونمینم

 روکنار یشمارشو گرفتم وگوش بااسترس
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 یگذاشتم! هرچه سوگندگفت بزارم رو   گوشم

 کارمم  نیا لیدل یقبول نکردم. حت ر یاسپک

 ی! بعدازخوردن چندتابوق طوالندونستمینم

 ! فرهاد_ بله؟دمیخواب آلودفرهادو شن یصدا

 فرهاد_ شما؟ د؟یخواب بود د ی_سلم ببخش

 منو شناخت! پس شماره منو نداشته!!!  اون

 ! اشتباه کرده بودم! ختیته دلم فرو ر  یز یچ هی

 واسه فندک فرهادنبوده و کیموز  یصدا اون

 مسخره بود!  یایرو  هیبود! همش  نخواهد 

 !دیخواب دونستمینم خوامیهستم. عذرم ا ی_رو 

 ! حرفتوبزنیزنیحرف م یکتاب  یلی_ خفرهاد

 ! کاششنومیکن! خواب نبودم! بگو م  تموم

 االن شد ی.. کاش مزد یباهام حرف نم ینجور یا

 دستم بود تا دونه به دونه موهاشو از یجلو 

 پوکش بکنم! خودمو کنترل کردم و ی کله

 حرف بزنم! _  یکردم بدون پرخاشگر   یسع

 یهفته  کیمن  شهیزنگ زدم بگم م نیا واسه

 توحرفمو و د یمادرم.. پر  رم؟یبگ یمرخص گهید

 نه! بدون چونه زدن وعذر بهونه! قبول گفت؛

 ! خداحافظ.. یباش دسرکارتی! فرداهم باکنمینم

 موگازیروقطع کرد... باحرص گوش یگوش

 گه االن جلودستما  یوگفتم؛ خب عوض گرفتم

                دممممممممیجو یکه خرخره تو م  یبود
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 نگو سوگند وگرنه یچیشد؟_ ه ی_ چسوگند

 ! سوگندباجومیخرخره تورو م یاون عوض یبجا

 یر یگیبدبختوگازم یگوش  یگفت؛واسه چ  خنده

 خودمم ازحرکتم خنده ام گرفت! با وونه؟ید

 !رمیبگ دگازشیحس کردم با دونمیگفتم؛نم  خنده

 وازاتاق میفرهادو کرد بتیکم باسوگند غ  هی

 شد؟ _نشد مادرمن ی! مامان_ چرونیب میاومد

 فردابرم! مامان با د ی! قبول نکردن! بانشد 

 سر نیایگفت؛ باشه اشکال نداره! ب  یدلخور 

 واسم نمونده بود ییغذا حاضره! اشتها سفره

 نهدو  هی.. واسه خاطر دل مامانم نشستم و اما 

 ظرفم گذاشتم. مامان_ اگه یکتکت هارو تو   از 

 درست یبهتر  یشب اخره غذا دونستمیم

 غذام!  نی! _وا مامانم من عاشقش اکردمیم

 لمی! خاله_ فرهیگینگوخب دل منم م ینجور یا

 ! االن اشک منمنمیبب نیروکناربزار  یهند

 !!!! خلصه اون شبو تاخودصبح ازکنارد یار یدرم

 تکون نخوردم. سوگندم قرارشد صبح مامانم

 که مثل  میکن  یباز  لمیدنبالم وبازم ف اد یب زود 

 میو... خاک توسرم کنن که زندگ نالیترم رمیم

 اگه مامانم دونهیازدروغ! فقط خدام پرشده

 فکرکردن بهش یحت ی! واشهیم یچ بفهمه

 !کنهیم تمیاذ هم



 

 
211 

 گهی_ عشقم دلم واست تنگ شده بود! دفرهاد

 دیببخش مییتنهام نزارباشه؟ _چشم آقا چوقتیه

 ریمدت نبودم! فرهاد دستشو انداخت ز  نیا که

 نبودتو د یبا نمیبب ا یب*غ*ل*م کرد.. فرهاد_ ب پاهامو 

 ! منم دستمو دورگردنش حلقه کردمیکن  جبران

 ! فرهاد منومیآخ جون من عاشق تلف وگفتم؛

 تخت انداخت! کم کم یاتاق خواب ورو  یبردتو 

 ااااای! _رو د یاشو کم کردوبه لب هام رس فاصله

 ی! چشمامو بسته بودم ومنتظر ب*و*س*ه ااااااا یرو 

 *دن داشت تکونمیب*و*س* یشدم که بجا فرهاد 

 که خوردم  یدی!! باتکون شدااااااااا ی! _رو داد یم

 فکرکردم یر یدرد بگ ی! مامان_ ادمیپر  ازخواب

 یجیشده تو!! باگ نی! چقدر خوابت سنگیمرد

 یهمش خواب بود؟ مامان_ چ یعنی گفتم؛

 خواب بود؟ به خودم اومدم!  یتو؟ چ یگیم

 عجب ما یخودمون ی! ولدمیدی! داشتم خواب مبله

 قربونت برم داشتم یچیبود! _ه ینیر یش خواب

 کنهی!مامان_ االن اتوبوس حرکت مدمیدیم خواب

 نه!  ی!وابرمتی!بلندشو خودم مومدهین سوگندم

 خودم ؟یای! _نه بابا شما کجاباد یب د ینبا مامان

 9:01ساعت چنده؟ مامان  یراست گهید رمیم

 توجام عی    صبحه! سر 01هم واسه ساعت  طیبل

 ؟ینکرد دارمیچرا زودترب یگفتم؛ وا  نشستم
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 _ خودمم خواب موندم پاشو مادرپاشومامان

 سوگند کجا نیا ا ی! خدابرمتیم نالیتاترم خودم

 مامان حتما باهام اد یاگه ن اد؟ینکنه ن مونده؟

 تااصفهان برم!!!  یجد یجد د ی! انوقت بااد یم

 کجاست! مامان_   نمییب زنمیاالن زنگ م خواد ی_نم

 زنگ خواد یاومده! نم شیواسش پ یکار   د یشا

 رمید شینجور یزشته! _مامان جان هم یبزن

 آژانسم که میونجا بر که تاا  میندار  لهی! وسشده

 خواستی! مامان مخوانیخون باباشونو م پول

 یکه زنگ خونه زده شد! نفس  ارهیبهونه ب بازم

 وگفتم؛ خداروشکراومد دمیکش  یآسودگ ازسر 

 من باز خواد یدرو بازکنم! مامان_ نم رمیم من

 توحاضرشو! مامان رفت ومنم بدون کنمیم

 دست وصورت رفتم سراغ لباسام و شستن

 خواب یباچشما ا یکم بعد رو   هیشدم!  اماده

 منو ؟یستیاومد تواتاقم وگفت؛ توحاضرن آلود 

 رید ی! _واسه چیتااالن رفت کردمیفکرم بگو 

 واسم نشو یکامران ماش  شبیسوگند_ د اومد؟

 ادیب تونستیاخه امروزکارداشت ونم جاگذاشت

 دمیرخوابیشدکه د نیاخرشب رسوندمش وا منم

 نگاهش کردم و یموندم! باقدر دان وخواب

 ! سوگند_ کنمیجبران م یخواهر  یمرس گفتم

 کیکوچ  یساک دست ؟ینکردم گلم. حاضر  یکار 
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 اماده کرده بودمو بلند شبیکه د  کنارتختمو 

 ودل یوزار  هیگر   ی! باکلمیوگفتم؛ اره بر  کردم

 نیکردم وسوارماش  یبامامانم خداحافظ یتنگ

 *دم وبه مامانم گفتمی!خاله هم توخواب ب*و*س*شدم

 کنه!   یمن ازش خداحافظ یبجا

 ! کل شبو بامامانمومد یخوابم م یلیخ

 برم تونستمیاوضاعم نم نیمونده بودم! باا دار یب

 ریکم د  هیفرهاد! روبه سوگندگفتم؛  ی خونه

 ! بروسمترسهینم نیکه اسمون به زم  برم

 !رمی. بعدازظهر ماد یخوابم م یلیخودت خ خونه

 !میکه رفت  می_ باشه عشقم بر سوگند

 بودم وداشتم باسوگند دارشدهیازخواب ب تازه

 بلندشد!  میگوش  یکه صدا  خوردمیم عصرونه

 "رغضبیبه صفحه اش انداختم، "م ینگاه

 ردتماس زدم ودوباره یالیخی! بابفرهادبود 

 یشدم! سوگند_ک رمیخوردن نون وپن مشغول

 باال انداختم وگفتم؛ یشونه ا ؟یردزد بود؟چرا 

 جوابشو بدم! بازم خواد ی! اصل دلم نمفرهاد 

 خورد! کلفه چاقورو انداختم توظرف و میگوش

 سوگند_  داره؟یاه چرا دست ازسرم برنم گفتم؛

 بازم دعواتون بشه؟ خواد یجواب بده دلت م خب

 جواب دادم! بلندوکش دارگفتم؛ یحوصلگ یباب

 زد یفرهاد نعره زنان گفت؛ واسه چ بله؟
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 اون موقع خواستی_دلم نم ؟یزنیم تماس

 فرهاد باهمون تن صدا د؟ییبدم! بفرما جواب

 ساعت چنده؟ هان؟ مگه نگفتم صبح زود گفت؛

 !یستیهان؟ خونه هم که ن ؟یسرکارباش د یبا

 ه          ان؟ باترس گفتم؛ یهست یجهنم کدوم

 کارو  نیما؟ بخدااگه ا یدرخونه  یرفت مگه

 توحرفمو گفتم؛ خفه د ی.. فرهاد پر یباش کرده

 کدوم  دمیواسه من خط ونشون نکشااا! پرس بابا 

 رفتن سر یکه خونه روبه بهونه   یهست یگور 

 ! امااد یز  یلیناراحت شدم! خ ؟یچوندیپ کار 

 !ستمیخونه ن دهیازکجا فهم دونستمیاول م د یبا

 جواب سوالمو نیفرهاد فروزش! اگه هم ی_آقا

 !کنمیوخودمو گم وگور م شکنمیخطمو م یند

 ازکجا دمی! پرسزنمیزومیخونه وهمه چ د یق

 درخونه ما؟؟؟؟ یرفت ستم؟یخونه ن یدونیم

 دشدهیکل  یدندون ها نیکه معلوم بودب  فرهاد 

 یگفت؛ نررررفتم! به توهم ربط  زنهیم حرف

 ؟؟؟یچوندی! حاالبگو کجاپدمیازکجافهم نداره

 که اونجا  نی! همدمیکش  یازسرآسودگ ینفس

 ! واسم مهم نبود ازکجاهیواسه من کاف نرفته

 ادی! یبود! هه! تلف ی! حاالوقت تلفدهیفهم

 که توعمرم  یخواب نیافتادم! مسخره تر  خوابم

 از طیکه تواون شرا  یبودم! باخونسرد دهید
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 امیم گهیت ددوساع یکیگفتم؛   دبود یبع من

 ! فرهاد باد یار یدرب ینبود کاراگاه باز  الزم

 ینکنننن! _ا یباعصابم باز  اااا یرو  ادگفت؛یفر 

 شما دارم؟ فرهاد اروم و کاربهیمن چ بابا 

 ؟یی! کجاپرسمیم گهیبارد هیگفت؛   شمرده

 دوست پسرم! حاال یشمرده گفتم؛ خونه  منم

 راحت شد؟ فرهاد بامکث التونیخ د یدیفهم که

 گفت؛  ومد یکه ازته چاه درم  ییباصدا یطوالن

 ؟؟؟؟یک  ی خونه

 یفرهاد باعث شد لجباز  یچرا تن صدا دونمینم

 یبگم! پس به آروم قتو یکناربزارم وحق  رو 

 سوگند! دوستم! همونجا که یخونه  گفتم؛

 د؟؟؟یشد یدنبالم! حاال راض د یاومد روزاول

 ! فقط.... ستیگفت؛ مهم ن  باهمون تن فرهاد 

 ی! وبدون خداحافظیینجایا گهیساعت د کیتا

 ناراحت شد؟ معلومه که نه!  یعنیکرد!   قطع

 شد! ناراحت شد!  یناراحت بشه؟ ول یچ واسه

 برم!  د یوگفتم؛ من با دمیمانتومو پوش بلندشدم،

 مشکوک نگاهم کردوگفت؛ چراحس سوگند 

 کلفه  ؟یکنیروازم پنهون م ییزایچ هی یدار 

 روپنهون کنم؟ سوگند_  ینوبت توه؟ چ گفتم؛

 ولش کن! صبرکن برسونمت! _نه گلم یچیه

 خونه ی. بمونگردهی. االن سارا برمرمیم خودم
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 دنبال سارا. خودم رهی! سوگند_کامران مبهتره

 حرفش رفت سمت مانتو نی! پشت بندابرمتیم

 ادامه گهیاماده شد! منم د عی    وسر  وشلوارش

 قهیدق41! رونیب میوبا سوگند ازخونه زد ندادم

 فرهاد! باسوگند یدرخونه  میدیرس بعد 

 کردم وحرکت کردم سمت خونه!   یخداحافظ

 بازشد وفرهاد با اطیزنگ بزنم که درح اومدم

 ! چشمشرونیاومدب یبرزخ یا افهیو ق عجله

 من افتاد اومدسمتم! فرهاد_ خدابهت رحم به

 ؟یچ یعنیگردشده گفتم؛   ی! باچشماکرد 

 برو داخل! حوصله کل کل ا یب یچی_هفرهاد

 و نییباهاشو نداشتم. سرمو انداختم پا کردن

 دهیورفتم که دستم ازپشت کش دمیکش  راهمو 

 دمیدستمو کش ا،ی! فرهاد_ صبرکن! بامن بشد 

 اشاره فمیوک یبه ساک دست ام؟یکجاب  وگفتم؛

 ه! فرهادهمراهم لهیوس یوگفتم؛ من کل کردم

 دستمو گشیوساکم چنگ زد وبادست د فیک  به

 حرکت کردوگفت؛ نشیوبه سمت ماش د یکش

 که  رفتیتند راه م نقدر یبحث نکن! ا بامن

 دیدفعه ازدهنم پر  هی! دمیدو  یداشتم م گهید

 ستادیبروتوروخدا! فرهاد ا واشیفرهاد  وگفت؛

 دیخشیمن نگاه کرد! با من من گفتم؛ ب وبه

 گفت؛ من  ی! فرهاد با لحن آرومد یپر  ازدهنم



 

 
217 

 !یفرهاد صدام کن یتونینگفتم! م یز یچ که

 دیکرده گفتم؛ واقعا؟ بازم اخماشو کش  هنگ

 وگفت؛ واقعا! دستمو ول کردوگفت؛ توهم

 ....سوارشو

 بارهزارم کلفه به ساعتم نگاه کردم! االن یبرا

 نیماش یساعته فرهاد رفته ومن تو 2به  کینزد

 منو همراه یواسه چ دونمیشدم! نم فعل

 خلوت یکوچه   هی ی!! تو نجا؟یاورده ا خودش

 کجارفت!   دونمینم یپارک کردورفت! حت نو یماش

 شده بود! حس کیبودوهوا تار  میون1 ساعت

 کردمیچرااحساس خطرم دونمیداشتم! نم یبد

 بشم که درسمت راننده ادهیپ نیازماش اومدم

 یخون یلباس پاره و دست ها بازشدوفرهادبا 

 که  شیزخم یبازو  دنیشد!باد نیسوارماش

 !دمیکش  یخفه ا غیبودم چاقوخورده ج مطمئن

 شده؟ دستت یزمان! چ اامامیوحشت گفتم؛  وبا 

 روزد یکه سوارشد قفل مرکز   نیهم ؟فرهاد 

 ام هیچراگر  دونمیوازاونجا دورشد! نم وگازداد 

 کوتاه  یتونستم چندکلمه  یبود! به سخت گرفته

 ! فرهاد_ اد یبزنم! _ ددددستتت؟ خون م حرف

 !ادیز  یلی! خدمیترسی! من ازخون مستین یز یچ

 درمونگاه، خون داره میوگفتم؛ بر  هیرگر یز  زدم

 هیباگر  ست،ین یز ی! فرهاد_ گفتم که چاد یم
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 !یشد یدکتر! توزخم مینه توروخدا بر  گفتم؛

 د؛یان ونعره کشبه فرم د یبامشت کوب فرهاد 

 نکن! اشتباه کردم توروباخودم آوردم!  هیگر   ا یرو 

 بودم!  دهیباالبود، ترس یلیخ نیماش سرعت

 مو کنترل کنم، آروم گفتم؛ هیکردم گر   یسع

 دتورویبا شهی! فرهاد_ نمترسمیبرو، من م آروم

 خونه! ترسم هزار برابرشد!باترس برسونم

 سوال یلیفرهاد_ خ ؟ی:پس خودت چگفتم

 دیسف رهنی! به پیکنیم میعصب یدار  یپرسیم

 یدرخونش گ*ن*ا*ه* کردم. دست راستش زخم غرق

 خون یبود وباعوض کردن دنده قطره ها شده

 هیمن چرادارم گر  ا ی! خداد یچکیها م یصندل نیب

 خون دستش دلم دنیبا د یواسه چ کنم؟یم

 واسم مهم نیسرعت ماش گهید ره؟یگیم شیآت

 وکش داراسمشو صدازدم؛ فرهاد؟ هی!باگر نبود 

 واست ا؟یرو  یکنیم یدار  ی_ واسه چفرهاد

 ترسمیجواب دادم؛ من ازخون م هیباگر  مهمه؟

 داره یز یدکتر! دستت تون ر  میبر  توروخدا 

 شی!!! باهمون دست زخمیازحال بر  ترسمیم

 وفشرد! فرهاد_ من حالم خوبه دستموگرفت

 یبرم دکتر، ول دمینکن قول م هی! گر زمیعز 

 تمومش د یتموم دارم! با مهیکارن  هینه!  االن

 ..کنم
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 اون حرفا اززبون فرهاد ضربان قلبم دنیباشن

 بود. چندتا حس همزمان داشتم! ترس، باالرفته

 باعث نا یا یلذت، تعجب، همه  جان،یدلهره،ه

 کنه ونفس هام کوتاه و تند  خیبود دستم  شده

 درخونه ترمزکردوگفت؛ یبعدجلو  هی!چندثانبشه

 خواستی. مامی! منم کارم تموم بشه متوبرو 

 ول کنه که من نذاشتم محکم دستشو دستمو 

 دمیترسیچه مرگم شده بود. م دونمینم گرفتم،

 بزارم بره! فرهاد باتعجب به دست قفل نکهیازا

 دستم نگاه کرد! _نرو! توروخدا یتو  ی شده

 عالمه هی! ستی! توحالت خوب نترسمی! من منرو 

 ازبدنت رفته! توروخدا فرهاد نرو! فرهاد خون

 غم توش نشسته بود بهم ا یدن هیکه   یبانگاه

 بعداز کرد یزده بودوبه حرفام بادقت گوش م زل

 حرفم گفت؛ واست مهمه سالم برگردم؟ اتمام

 اشک که به شدت چشمامو تارکرده یها قطره

 هزدن کنارزدم وچندبارسرمو ب بودروباپلک

 که  یآره تکون دادم! فرهاد لبخند نشونه

 گوشه لبش نشست  البخند یپوزخندبود  دونمینم

 زود یلیخ دمی! بهت قول مدمیقول م وگفت؛

 ! کامل برگشت سمت من وبادستبرگردم

 کردو  یصورتمو گرفت، توچشمام نگاه چپش

 شصتش اشک چشممو پاک کرد وادامه باانگشت
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 ینکن! قول فرهاد قوله! باضربه  هیگر   داد؛

 خورد فرهاد نیماش ی شهیکه به ش  یآروم

 که کنار پنجره  میجداکرد وبه مش رح دستشو 

 رو شهیبود نگاه کرد! ش ستادهیفرهاد ا سمت

 ارویگفت؛ اول رو   میوبه مش رح د یکش  نییپا

 شو!  ادهی! روبه من کردوگفت؛ پز یبه عز  بسپر 

 اراده به حرفش یوب جیشده ها گ ر یتسخ مثل

 رفت به ادمی یشدم! حت ادهیکردم وپ  گوش

 ییرایپز  یتاتو  میسلم کنم! مش رح میرح

 رو صدا زد! قبل ازاومدن یکردو پر   میهمراه

 ! _مششدمیرومطمئن م یز یچ هی دیبا یپر 

 _بله؟ باالتماس توچشماش زل زدممی!؟ رحمیرح

 فرهاد.. نذاشت ادامه بدم گفت؛ حواسم وگفتم؛

 یتشکرکنم که صدا خواستمیهست! م بهش

 !...دمیرو شن یپر  یپرازخوشحال

 قربونت برم مادر ؟ییتو اا یرو  یییی_ وااااایپر 

 ازاونجا دورشد!!  عی    سر  یپر  دنیباد میرح مش

 قربون صدقه ام یدوکلیمنوبه آ*غ*و*ش کش یپر 

 تعجب یسلمشم نکردم. پر  ی! اما من حترفت

 ازسکوت من، منوازخودش جداکرد و کرده

 که  ییاشک ها وچشما دنیکرد؛ باد  نگاهم

 ا؟یسرخ شده بود شک زده گفت: رو  دونمیم

 زم؟؟؟یعز  یکرد  هیشده دخترم؟ چراگر  یچ
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 بغض کردم، من عاشق شده بودم! آره بازم

 دل نیاحمق عاشق فرهاد شده بودم! ا منه

 عشق ممنوع شده هیمن عاشق  یجنبه  یب

 خواب یتو  یشده بود حت ی! عاشق کسبود 

 دار هینبود! گر  چارهیب یایهم واسه رو  ا یورو 

 بیفرهاد! نه نگاه فر  ی! نه دست زخمبود 

 هام اون هیگر   لیوافسونگرش! نه! دل دهنده

 دلم جونه زده بود یکه تو   ی! واسه عشقنبود 

 ثمرم!  ی! واسه عشق ممنوع وبکردمیم هیگر 

 دستاش گرفته بودوتکون یشونه ها تو  یپر 

 ؟یکنیم هیگر   یچرادار  ااااا ی_ رو ی! پر داد یم

 ! باهق هق گفتم؛ نترسیترسونیمنو م یدار 

 هیشیمن واسه آت یها هیگر   لیخانوم! دل یپر 

 یبه کس یبیوآس سوزونهیفقط خودمو م که

 به یخواینم ه؟یچ شی_ اون آتی!پر رسونهینم

 خودمو ازش جداکردم وبه سمت پله ؟یبگ من

 همون حالت هم گفتم؛ نه چون یوتو  هارفتم

 ! خودمو به اتاقم رسوندم وباستین یگفتن

 میوبدبخت ییوجودم، ازته قلبم واسه تنها تموم

 زدم!!!!  ضجه

 کناربالکن  یکیصبحه ومن توتار  میون2 ساعت

 ! هنوزکشمیام وانتظار فرهادو م نشسته

 یمسافرت ی! هواسردشده بود! پتو برنگشته
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 زمزمه کردم؛ رلبیوز  دمیچیدورخودم پ رومحکم

 یبدقول یلی! خیبرگرد! توقول داد توروخدا 

 چشمم یگوشه   ی.. قطره اشک سمجیلیخ

 ! بازم زمزمهد یروگونه ام چک داکردو یپ راهشو 

 ؟ینیقلبم بش یبهت اجازه دادتو  یک  کردم؛

 خودت هم ییچراعاشقت شدم؟ عاشق تو من

 دونمی... میوهم نامزد! قطرات بعد یدار  عشق

 اما... آه پر دونمی! میمحال یایرو  هی توفقط

 دونمیوادامه دادم؛ خودمم نم دمیکش  یحسرت

 که  کردمیم هیعاشقت شدم! داشتم گر  یچجور 

 قطره سیدفعه حس کردم دستم داره خ هی

 ! سرمو بلندکردم! بارون؟شهیم سیخ قطره

 بارونه! حراسون بلندشدم! به ساعت آره

 صبح بود! نه! بارون قهیدق 3:01کردم   نگاه

 آسمون دادزدم!  هی.. رو یببار  ی! حق ندار نبار 

 !!ترسمی_باااااباااا بگو نباره! من ازبارون م

 هیبابامو تو  اااا یمخاطب قراردادم؛ خدا خدارو 

 !رونهی! فرهاد.. فرهاد من بیبرد یبارون روز 

 من قول داد! بارون تندشده بود ومن به اون

 دورمو پرت یترازقبل پتو  دهیوترس حراسون

 اتاق حرکت کردم!  یوبه سمت درخروج کردم

 بود! پله هارو یغرق درسکوت وخاموش خونه

 ربارونیرسوندم! ز  اطیوخودمو به ح نییپا دمیدو 
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 کردن وناله سردادن!!!   هیکردم به گر   شروع

 واسه بارون هشیروکه هم یآهنگ همون

 !خوندمیم هیبلندبلند وباگر  خوندمو یم

 ادیب رهیگیدلم بهونه م رهیگیکه بارون م  یوقت

 چشام رهاشکیگیسراغ تو. م یبارون یشبا

 ریدل بهونه گ کهیچ کهیمثل بارون چ شهیم یجار 

 .ی.. ندارم از تو نشونشهیتو آروم نم یب من

 خواستم بجز یمگه از تو من چ ینا مهربون چقده

 هق هق کردمیم هی... گر یو هم زبون عشق

 رهیگی... نم نم بارون مخوندمیآهنگ م کنان

 من یدل خسته  یتو  رهیگیج  ون م خاط  رها 

 مهربون یبه تو گفتم ا رهینم اد یتو از  عشق

 نبود.  یرسم عاشق    نیبمون ا شمینذار پ تنهام

 تا آسم   ون حاال که از دست دادمت یبر  تنها 

 که بود  یهرچ میازدوست داشتنت زندگ خونمیم

 چقده یبه سرنوشت ندارم ازتونشون سپردمش

 خواستم بجز عشق یاز تو من چ مگهیمهربون نا 

 ....یهمزبون و 

 نشسته ربارونیچقدرگذشته بود.. ز  دونمینم

 شده بود.. سردم سیوتموم لباس هام خ بودم

 شده د یازاومدن فرهاد ناام گهیبود.. د شده

 واز کردمیسکسکه م هی.. ازشدت گر بودم

 صبح بود که میون4. ساعت کردمیگله م  خدا 
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 فرهاد اومد داخل!!  نیبازشد وماش اطیدرح

 واسم نمونده بود یشدم! اما جون خوشحال

 شد ادهیپ نیازجام بلند بشم. فرهاد ازماش که

 نگاهم د یپرازترد یمن شد، باچشمان ومتوجه

 از یبه سخت ا؟؟یرو  د؛یوناباوارنه پرس کرد 

 دو یبلند شدم! فرهاد اومد جلو تروتو  جام

 کاریچ ربارونی! فرهاد_ ز ستاد یمن ا یقدم

 وسکسکه گفتم؛ هیشده؟ باگر  یز یچ ؟یکنیم

 یلی! خیزودبرگرد ی! قول دادیرکردید یلیخ

 شک بهش وارد ی.. فرهاد که انگار یبدقول

 شده بود وبامکث رهیباشه توچشمام خ شده

 واسم گهیتو؟ تو..بخاطرمن؟ د د؛یپرس یطوالن

 دوست داره واسم دارو ینبود که اون ش مهم

 نبود اگه بفهمه بهش علقه دارم. واسم مهم

 نبود اگه آبروم بره. مهم نبوداگه پرتم مهم

 ! طاقتم تموم شد..فاصله روپرکردمرونیب کنه

 دورش حلقه کردم وگفتم؛ من ازبارون ودستامو 

 !رهیتوروهم مثل بابام ازم بگ دمیترس اد،یم بدم

 . بعدازاتمام حرفم فرهاد محکمدمیترس یلیخ

 دورم حلقه کردو سخت به آ*غ*و*شم دستاشو 

 کم بعدازخودش جدام کردوتوصورتم  هی! دیکش

 ! منیلرز یم ینکن! دار  هیگر   ینجور یا گفت؛

 !دیکم کارم طول کش  هی! گردمیگفتم برم  که
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 پامو یرو  ستادنی! توان اخوامیم معذرت

 ! فرهاد متوجه ضعفم شد ودستشونداشتم

 دیبلندم کرد.. لباس جد رپاهامو یز  انداخت

 بود.. شلوارش همون بود اما لباسش دهیپوش

 یکت اسپرت جذب صورمه ا  هیو  یبلوزمشک هی

 ست بود!  شیصورمه ا نیبارنگ شلوار ج که

 کردم تو کتش وعطرشو باتموم وجودم  سرمو 

 عاشق نقدر یا یمن ک ا یهام کردم! خدا هیر  وارد 

 عشقم ناکام دونمیم ا ی! خدادم؟یوخودم نفهم شدم

 بستم! فرهاد یدل نم چوقتی.. کاش همونهیم

 داریزوبیعز  رمیگذاشت وگفت؛ م  منوتوتختم

 سرما ینجور یلباساتو عوض کنه.. ا کنم

 دمیکه خودمم به زور شن  یی! باصدایخور یم

 ! فرهاد_ کنمینه ممنون! خودم عوض م گفتم؛

 مثبت تکون یچندبارسرمو به نشونه  ؟یمطمئن

 !!مونمیمنتظر م رونی! فرهاد_ باشه من بدادم

 روم ی! حتدمیکشیمرگ ازش خجالت م تاسرحد 

 خواستمیم موند یسرمو بلندکنم! اگه م شد ینم

 کردم؟بگم  هیگر   یبگم؟ بگم واسه چ یچ

 یوبه زود د یشما نامزد دار  دونمیم د یببخش

 اما من ندونسته عاشقتون د یکنیازدواج م هم

 مسخره واحمقانه اس! حالم از یلیخ شدم؟

 برنگرده نکهی! واسه اخورد یبهم م تمیو خر  خودم
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 من لباسمو عوض د یبخواب د یشما بر  گفتم؛

 ! فرهاداد یخوابم م یلیاخه خ خوابمیوم کنمیم

 گفت  ینشده، باشه ا یانگارراض که

 ی! بو رونیوبامکث ازاتاق رفت ب یوناراض

 ! مخصوصاد یکشیم شیقلبمو به آت عطرش

 خود یبارون بهش خورده بود وحساب حاالکه

 !دیکشیم شیوقلبمو به آت کرد یم یینما

 فرهاد کنارگوشم یآروم ومردونه  یصدا

 قشنگ، منو به ییالال هیشب شدو یم زمزمه

 ا؟ی.. فرهاد_ رو کرد یعميق دعوت م یخواب

 بازم خوابه؟ چراهمش یعنی ایخوبه؟ خدا حالت

 ایمن گ*ن*ا*ه* دارم! _رو  ینجور یا ادتوخوابم؟خبیم

 نیا شهیمگه م زمیآره عز  ؟یشنو یم صدامو 

 یدست د؟یرونشن بیگوش نواز ودل فر   یصدا

 اخخخ د،یرکشیسرم ت دم،یداد! ازخواب پر  تکونم

 نه هیدار یفرهاد توب نیگفتم، ا  یداروخفه ا کش

 !کنهیم کار ینجاچیخواب! پس خواب نبود! ا یتو 

 فکرهابودم که چشمم به ساعت روبه نیهم یتو 

 ! خاک به سرم شد! یییییتختم افتاد!! هههه یرو 

 عی    ظهره ومن خواب موندم! سر  میون02ساعت

 یتوفاصله  نا ی.. همه استادمیبلندشدم وا ازتخت

 اتفاق افتاد.. باخجالت گفتم؛ سلم هیچندثان

 دمیخواب موندم.. اصل نفهم خوامیم معذرت
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 آروم ترازقبل گفت؛ ییش... فرهاد باصدا یچ

 . فقط نگرانیبد حیتوض خواد ی. نمستین مهم

 .یومدین رونیقع ازاتاقت بمو  نیکه چراتاا  بودم

 پشت بند ده،یاستراحت کن، رنگت پر  امروزو 

 وگفت؛ واسه دتوهمیحرفش اخماشوکش نیا

 ینگفت شبیمگه د ؟یدیخواب سیبالباس خ یچ

 به لباسم نگاه کردم! خاک به سرم کنم؟یم عوض

 !ستیهم سرم ن یروسر  یمن حت دمیفهم تازه

 دهن بازکنه ومن نیزم خواستیدلم م ازخجالت

 دمیگفتم؛ اصل نفهم  یداخلش! باشرمندگ برم

 باتاسف یشدکه خوابم برد! فرهادنگاه یچ

 !یمونیمن انداخت وگفت؛ مثل بچه ها م به

 گرفت وادامه  شیروپ یبندش راه خروج پشت

 استراحت کن. امروزو کارنکن! قبل از داد؛

 شده..  یافتاد دستش زخم ادمیشدنش  خارج

 صداش زدم؛ آقا فرهاد! برگشت عی    سر  پس

 یتوس شرتییومنتظرشدحرفمو بزنم. سو  سمتم

 بود وزخم دستش معلوم نبود. به بازوش تنش

 فرهاد کنه؟یکردم وگفتم؛ دستتون! دردنم  اشاره

 زدو یکوتاه وآن  یدستش نگاه کردوپوزخند به

 گهینه! ممنون که حواست بود! من د گفت؛

 ...رمیم

 به شدت روحمو دا ینحس ش یخنده ها یصدا
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 واسه یشبه ومن حت9ساعت  داداالنیم آزار 

 نرفتم.. ساعت حدود رونیام ازاتاقم ب صبحونه

 دایش یها غیج غیج یبعدازظهربود که باصدا2

 نرفتم..  رونیب گهی. بعدازاونم ددمیپر  ازخواب

 امینم رونیاومد سراغم که چراب یپر  چنددفعه

 وب  هونه کردم که یحال یخودموزدم به ب منم

 !ستیحالم خوب ن یجد یجد ی.. ولسرماخوردم

 !خورهیبهم م داوفرهاد یش یازقهقهه ها حالم

 داشتم ضعف یام دردگرفته بود ازگرسنگ معده

 ... کلفه ازجام بلندشدم. لباس مرتبکردمیم

 کردم. اصلدلم  شیکوچولوهم آرا  هیو  دمیپوش

 و ختهیبهم ر  ی اقهیدامنوباقیش خواستینم

 و دمیلبم کش یرو  ی.. رژلب پررنگنهیبب نیغمگ

 . پله هارورونیورفتم ب دمیشالمو پوش ودرآخر 

 یشده بودوخبر  داخفهیکردم.. جالبه ش  یط

 نبود. راهمو کج کردم وبه سمت آشپز ازش

 بزرگ ینیس هی یداشت تو  یرفتم. پر  خونه

 هوش ازسرم برده یقرمه سبز  یبو  د یچیغذام

 خواستمیم زمی_ سلم عز ی.. سلم کردم. پر بود 

 دیزحمت نکش یمرس ی. _واارمیغذاب واست

 اشاره کرد وگفت؛ ینیبه س یاومدم. پر  خودم

 ایگفتن ببرم تواتاق ب  داوفرهادهیش ناواسهیا

 !میخور یشام مفصل م هی مینیشیبعدش م کمکم
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 کردم. چه مسخره  یواسشون دهن کج تودلم

 نیکوفت کن  ز یسرم انیدراوردن خب ب یباز 

 ینیس هی یپر  کارکنم؟ی! _باشه من چگهید

 بود دستم داد وگفت یدنیشامل نوش کیکوچ

 ی. باحرص اون کوفتارمیم شو یببرمن بق نو یتوا

 وبه سمت اتاقشون حرکت کردم..  هاروبلندکردم

 توسرم جرقه زد..  یفکر  هی دمیاتاق که رس به

 ضربان قلبم باالرفته بود..  دهیچرا ند دونمینم

 پس بدون درزدن کننیکارمیچ نمیبب خواستمیم

 نکارویا چوقتیکردم اما.... کاش ه  دروتندباز 

 صحنه روبه روم خون دنیکاش ... باد  کردمینم

 رگ هام منجمد شد دستام شروع کردبه یتو 

 ؟؟یشد یعاشق ک ا ی. خاک توسرت رو دنیلرز 

 هم بدون لباس دا یل*خ*ت وش یتنه  فرهادباباال 

 متوجه من دا ی*دن هم بودن.. شیب*و*س* مشغول

 احمق شعور یدختره  ییی_ هوووو دای.. ششد 

 فرهاد ؟یدربزن یر یم ییجا یندار  یخانوادگ

 نییبه شدت باالوپا نمیشده بود قفسه س هول

 _ درستیپشت سرم وارد شد! پر  ی. پر رفتیم

 احترام خودتو نگهدار من بهش گفتم دا یش حرف

 .. فرهادا یح یب یکنه ازکجابدونه تو   کمکم

               زززززززی_ عز دیتوپ یبه پر  پرخاشگرانه

 رونیب د ی_ بزارحرفشو بزنه فرهاد_ بر دایش
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 ینی... سرونیتوهم بپوش بروب دا یش باهمتونم

 وبه سرعت از زتوالتیم یرو  دمیکوب  دستمو 

 دورشدم. خودمو به اتاقم رسوندم. پشت اونجا 

 ..هیرگر یوباتموم وجودم زدم ز  درنشستم

 امنی! خدازارمیمتنفرشدم! ازش ب ازفرهاد 

 یخداااا چه غلط یخونه! ا نیبرم ازا خوامیم

 نداره! مقصرخوده یر ینه! اون تقص ی! ولکردم

 من شو؟ مگه اعاشقی! مگه اون گفت باحمقمم

 ییییییاون نامزدداره؟ وا دکهیکورم ند  یچشما

 .. داشتما ی.. کمکم کن خداشمیدارم نابودم ا یخدا

 بلند عی    که دراتاقم زده شد! سر   کردمیم هیگر 

 یا دهیواشک هاموپاک کردم، هرچند فا شدم

 بود، ی! پر زد یچشمام توذوق م یقرمز  نداشت

 نازکه؟ نقدردلتیا یوگفت؛ واسه چ اومدداخل

 دا؟یحرف ش ؟یکنیم هیداگر یحرف ش بخاطر 

 ازسر ینمونده بود... آه ادممیاصل  بخداکه

 یها هیازکجابدونه گر  ی! پر دمیکش  حسرت

 ستی! _مهم ندا یواسه قلبشه نه حرف ش ا یرو 

 گهی! درمیم نجا یومن ازا شهیتموم م باالخره

 با یگذشت! پر   مشیماهون کینمونده  یز یچ

 واسه یکنیم یتوصداش گفت؛روزشمار  غم

 بودم که بخوام یدل شکسته ترازاون رفتن؟

 کنم! تندتند سرمو تکون دادم وگفتم؛  یدلسوز 



 

 
231 

 ماه4 نیهرچه زودتر ا کنمیآره! آرزوم آره

 زینفرت انگ یخونه  نیتموم بشه وازا ییکذا

 تکون دادو یسر  یبادلخور  یبشم! پر  خلص

 ادخترمی. برسهیباشه انشالله اون روزم م گفت؛

 داکهی. شفتهیغذا ازدهن م میشام بخور  میبر 

 حداقل د یفرهادم غذا نخورده خواب قهرکردرفت

 غذا بخور زحمتم هدرنره! اشتهام کورشده ا یتوب

 چرااصل دونمیبه غذا نداشتم.. نم یلی! مبود 

 .. اگه االن مامانم بودسوختینم یواسه پر  دلم

 خوردمیزحمتش هدرنره ازغذاش م نکهیا واسه

 یکارونکردم.. _ممنون پر  نیا یواسه پر  اما 

 . من حالم خوبد یاصل اشتهاندارم شمابر  خانوم

 استراحت کنم. سرشوانداخت خوامیم ستین

 رمی_ باشه پس منم می! پر د یکش  یوآه نییپا

 منم کورشد! بخواب دخترم ی. اشتهاخوابمیم

 اتاقوترک کردمنم خودمو ی... پر ر یبخ شب

 هیتخت وبازم شروع کردم به گر  یرو  انداختم

 صبحه ومن خوابم3به  کی... ساعت نزدیوزار 

 بودم...  دهیخواب اد ی! چون بعدازظهر ز برهینم

 که  یبار  نی. اخر کرد یام دردم معده

 سوگند بود! احساس یخونه  غذاخوردم

 بشم!  هوشیب خوامیازشدت ضعف م کردمیم

 گفتم؛ چقدر  رلبیوز  دمیبه معده ام کش یدست
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 تیز یچ یکم تحمل کن  هیتو!  یجنبه شد یب

 بودخودموآروم یکه! خلصه هرجور   شهینم

 ....دمیزنگ گذاشتم وخواب یمورو ی.. گوشکردم

 . دوشدارشدمیازخواب ب میآالرم گوش یباصدا

 خواستی. دلم نمدمیبه خودم رس یوحساب گرفتم

 ازدرونم باخبربشه.. به ساعت نگاه کردم!  فرهاد 

 رو زصبحونهیصبح بود.. اول رفتم م7به  کینزد

 گهیکنم! د  دارشیوبعدشم رفتم فرهادوب دمیچ

 سرزده وارداتاقش خواستیدلم نم چوقتیه

 توصورتش نگاه خواستیدلم نم ی! حتبشم

 نشد. آهسته ی! آروم چندباردر زدم! خبر کنم

 هوا نکهیووارد اتاقش شدم! باا درروبازکردم

 شیبود اما اتاق فرهاد چون همه چ روشن

 دایتوش پ یبودو نور  کیبود تار  رهیت یا قهوه

 ! رفتم کنارتختش وآروم صداش زدمشد ینم

 بالشت یرو  شو یبود ودست زخم دهیدمرخواب

 یچیقرارداده بود. چشمم به باندپ یکیکوچ

 کرده بود اما خشک  یز یخورد! خون ر  دستش

 واسش عوض کنم اما خواستیبود! دلم م شده

 خودم گفتم؛ به شیپ دمید شبیکه د  یز یباچ

 خودمو عذاب بدم!  ینداره واسه ک یربط من

 بازم تو گلوم نشست! صدامو شبید یادآوردیبا

 ! بادارشد یکم بلندترکردم وصداش زدم! ب  هی



 

 
233 

 به من وبعدش به ساعت کنار ینگاه اخم

 دمیانداخت! منم مثل خودش اخممو کش تختش

 شده. فرهاد_ 7گفتم؛ سلم! ساعت   توهمو 

 ! سرمو تکون دادم وامی! توبرو االن مسلم

 ی! رفتم تو رونیحرف ازاتاق زدم ب بدون

 کیروکیکم ش  هیوواسه خودم  آشپزخونه

 که  نمی! خواستم بشزآشپزخونهیم یرو  گذاشتم

 جواب ییاومد! سلم کردم! باخوش رو یپر 

 _ی! پر ختیر  ییواسه خودش چا دادورفت

 زیاسرمیقربونت برم؟ ب ینشست نجا یچراا

 فرهادم تنهاست! تودلم گفتم به درک نیبش

 یگفتم؛ ممنون ول  یپر  شیتنهاس اما پ که

 ینبود رو  یآدم یتنهاباشم. پر  خواد یم دلم

 گفت؛  نیواسه هم ربدهیگ  یادیز  یمسئله ا هی

 ! پشتزمیهمون کارو بکن عز  یراحت هرجور 

 حرفش آشپزخونه روترک کرد. منم با نیبندا

 بودنشو یکه فقط خودم مصنوع  یآرامش

 شدم! بعداز کمیمشغول خورن ک دمیفهمیم

 نقدریام خوردم! ا گهیبزرگ د ی کهیت چندتا 

 هم بود کیک  کهیبودم که اگه هزارت گرسنه

 !.....خوردمیرو م همه

 که  زصبحونهیصبحونه ام ازکنار م بعدازخوردن

 نشسته بودن ومشغول بودن رد یوپر  فرهاد 
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 به سمت اتاق ها حرکت یحرف چیوبدون ه شدم

 . متوجه نگاه پرتعجبشون شده بودم اماکردم

 نویخدمتکارم ا هی نجایمهم نبود. من فقط ا واسم

 اتاق فرهاد..  یخودم بفهمونم! رفتم تو  دبهیبا

 .. داشتمزکردنیشروع کردم تم شیازروتخت

 که فرهاد اومد  دمیکشیرو دستمال م زتوالتیم

 دیکه اون هست من بمونم! با  یی! دلم جاتواتاق

 خوامیشده خودمو ازش دورکنم نم یهرجور 

 بهش دل ببندم. فرهاد که اومد نیشترازایب

 یکردن دستمالم راهو خروج  سیخ یبهونه  به

 گرفتم.. ازکنارش ردشدم که مچ دستم  شیروپ

 سکوت بهش نگاه یشد، باتعجب وتو  گرفته

 داد خواستیشده؟ دلم م یز ی! فرهاد_ چکردم

 اما...  دمیکش  یچه عذاب شبیوبگم که ازد بزنم

 اومده؟ شیپ یمشکل دمی_بله؟ فرهاد_ پرس

 دستمو شهی! _میکنیازمن فرار م کنمیم حس

 به رهیفرهاد دستمو ول کردبه خ د؟یکن  ول

 کم  هیفقط  کنمیهام نگاه کرد!_ فرار نم چشم

 دارم، وگرنه یفکر  یومشغله  ستیخوب ن حالم

 ی! طبق معمول! فرهاد_ چدتوحرفمی...پر 

 ... نوبت من بودشبیمشغول کرده؟ د فکرتو 

 ی هیقض د یبا یقطع کنم! _واسه چ حرفشو 

 رکنه؟یواسم مهم باشه که فکرمو درگ شبید
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 ازش یزود نیکه صبح به ا  یباآرامش فرهاد 

 ناراحتت دا یحرف ش د یگفت؛ گفتم شا  دبود یبع

 باتنفربه ی! باشه بروبه کارت برس! نگاهکرده

 کردم وازاتاق خارج شدم. خواستم پله  چشمش

 میزنگ گوش یکه متوجه صدا  نییپا هاروبرم

 دلم! صبح به ینشست تو  یترس بد هی! شدم

 باشه؟ بااسترس به سمت تونهیم یک  یزود نیا

 نگاه کردم!  یحرکت کردم! به گوش میگوش

 فرستادم ی! صلواتربگذرونیبه خ ا ی! خدامامانمه

 ؟یدادم! _الوسلم! مامان_ سلم خوب وجواب

 مامان_ نه خوب ؟یمامانم توخوب ی_مرس

 !نمیب یدارم خوابتو م کسرهی شبی! ازدستمین

 گفتم حالتو بپرسم!   اورد یدلم طاقت ن گهید االن

 یازسرآسودگ یتوحالت خوبه؟ نفس ا یرو  نمیبب

 راحت التیوگفتم؛ خوبم قربونت بشم. خ دمیکش

 نیخواب بوده! من حالم خوبه خوبه وازا هی فقط

 ! مامان_ خداروشکر! توروخداشمینم بهترم

 خودت باش وغذا خوب بخور! _چشم تو مواظب

 گهیمواظب خودت باش. مامان_ باشه من د هم

 بروبه کارت برس! _ باشه کنمیم قطع

 سون! مامان_ سلمتسلم به خاله بر  خداحافظ

 قلبم گذاشتم یرورو  یخداحافظ! گوش یباش

 دورت ی*دمش! باخودم زمزمه کردم؛ الهی*و*س*وب
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 ! عاشقتم! بااتمامیبه فکرم شهیکه هم  بگردم

 فرهاد دنی. که بادرونیبرگشتم که برم ب حرفم

 به سقف!  دمیسرم چسب پشت

 یازدستم افتاد _وا یگفتم وگوش  یبلند نییییه

 !کردی! فرهادبااخم وموشکافانه نگاهم مدمیترس

 گفت؛ خواستم بگم لباس  بیلحن دلخوروعج هیبا

 نیا دنی! باشنرمینم یی! امروزجاینذار  واسم

 یاززبون فرهاد آه ازنهادم بلند شد! ول حرف

 گفتم؛ باشه  الیخیجمع جورکردم و ب خودمو 

 افتاده بود رو برداشتم و موکهیشدم گوش خم

 به فرهاد یاخرنگاه ی. لحظه رونیزدم ب ازاتاق

 بود ستادهیبدون حرکت ا یکه همونجور   انداختم

 که  یمدت نی! کاش توارونیب رفتی...کاش م

 تا یانگار  یباهاش روبه رونشم! ول نجاهستمیا

 آشپزخونه ی! رفتم تو ستیدق نکنم ول کن ن من

 بود! منم رفتم یمشغول پاک کردن سبز  یپر 

 بده یکار   هیروش نشستم وگفتم؛ به منم  روبه

 دخترم توبرو خواد ی_ نمیام سررفته! پر  حوصله

 !رنینم ییکن! _ گفتن امروزجا  یراه فرهادو 

 _ وا؟ مگه امروز چندشنبه اس؟ _دوشنبه! یپر 

 نی! وسط هفته هم هست! بعدازابهی_عجیپر 

 کاریداره چ دونمینم دوگفت؛یکش  یآه حرفش

 هی ترسمیهمش م دمیتشو ددس ی! ازوقتکنهیم
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 یوباک یواسه چ دونمی! نمارنیسرش ب ییبل 

 نداشتم که بزنم! دلمم یشده! حرف دعواش

 بزنم! واسه یحرف یازاون روز لعنت خواستینم

 یسکوت کردم وخودمو باپاک کردن سبز  نیهم

 سکوتو شکست!  یکردم! بازم پر   هاسرگرم

 ! حواست بهشستمیهفته رو من ن نی_ ایپر 

 رمی_ میچرا؟ پر  ؟یستیگفتم؛ ن  یجی! باگباشه

 حالش گنیبه داداشم سربزنم! م شهرستان

 بوده! امروزساعت مارستانیوچندروز ب خرابه

 خواستیدارم واسه گرگان! دلم نم طیظهر بل3

 که  ینیبره! اگه اون بره من تنهاترازا یپر 

 ستین یکس  گهیبره د ی! اگه پر شمیم هستم

 خدا! چه روز یازم دفاع کنه! ا دا یش درمقابل

 یوزنگ پر  یاددلتنگیدفعه  هیامروز!  هیگند

 عی    ! سر دهیگفت عکس منو د  ادمهی! افتادم

 نگاهم کرد! _چندروز جیگ  یعکس! پر  گفتم؛

 ی! پر د یدار یعکسمو واسم نگه م د یگفت  شیپ

 یعنیکردم! نه   یگفت؛ شوخ  یدست پاچگ با 

 واسه زنگ زدنم خواستمیم یآوردم! م بهونه

 ازمن یعکس یعنیداشته باشم! _  یا بهونه

 گفت؛ نه! ببخش اون روز  عی    سر  یپر  نبوده؟

 داشته یبهونه ا خواستمیحرفو زدم! فقط م اون

 که  ییها یپرداز  الی! هه! منو بگو چه خباشم
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 ! کلفهزنمی! خاک توسرم همش توهم منکردم

 ....ستیبلندشدم وگفتم؛ مهم ن ازجام

 یظهر بود داشتم لباس ها کی کینزد ساعت

 ی! بجز لباس مهمونکردمیکمدمو مرتب م  یتو 

 کهنه شده بودن!   گهیلباسام د یهمه  هام

 بد دا یش یجلو  خواستیچرا دلم نم دونمینم

 چرا امروزاز دونمیوکهنه باشم! اصل نم لباس

 !زنمیمتنفرشدم وبه جون همه غر م ا یدن ی همه

 بودم به لباس هام! باخودم هردادیدفعه گ نیا

 نیتوا کشمیم یهمه سخت نیخدا من ا ی! اگفتم

 اخرم لباس ندارم!کلفه شده بودم! همه دست

 هی یهامو انداختم تو  یلباس توخونه ا ی

 بزرگ وباحرص به لباس هاگفتم؛ به یمشما

 نه من! اه! خواستم نیخور یآشغال م دردسطل

 شدم! اخه اگه مونیکه پش  رونیبزنم ب ازاتاق

 ندارم! همونجا یلباس گهیکنم د  پرتشون

 !هیرگر یوزدم ز  نیزم یدراتاق نشستم رو  کنار 

 یآدماش! حت یگرفته بود! ازهمه   ا یازدن دلم

 مامانمم دلم گرفته بود! اخه چرا منو ازدست

 ایبه دن ا یکرد؟ چرا رو   فیکث  یایدن نیواردا

 ازکه دراتاقم ب  کردمیم هیداشتم گر  اومد؟

 که باتعجب  ی! سرمو بلندکردم وبه فرهادشد 

 زل زدم! عامل تموم غصه هاو کرد یم نگاهم
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 دمیبهش توپ هیوگر  یفرهاده! باتند نیهام ا غم

 شبیخوبه االن منم مثل د ؟یدیادم ند ه؟ی_چ

 کنم وبگم قبل ازاومدن دربزن؟  نیتوه بهت

 رشدمیکردم و تحق  یاطیاحت یمن ب هان؟

 یایسرزده م یهان؟ بارچندمته دار  ؟یتوچ

 تو!  شبیمن ل*خ*ت بودم! مثل د د یشا داخل؟

 االنم نی! همرمی! آره منجا یازا رمیمن م اصل 

 !خورهی! اصل از خودت وخونت حالم بهم مرمیم

 چه مرگم شده بود چشمامو بسته دونمینم

 یرو  ادهیداشتم ز  دونمیودهنمو باز! م بودم

 دلخوربودم! صحنه یلیخاما ازدستش  کردمیم

 شهی*دنشون جلو چشمم زنده میب*و*س* ی

 گردشده ازتعجبش نگاهم  یباچشما فرهاد 

 بودم! دست خودم نبود! دلم ی! عصبکرد یم

 که  ییبود! بلند شدم! همون لباس ها شکسته

 بودم پرت کنم سطل آشغال رو گذاشته

 وبلند شدم! فرهاد دستمو گرفت و برداشتم

 ؟یشد ونهیتو؟ د یکنیکارمیشده؟ چ یچ گفت؛

 ادامه داد؛ یکردم؟ بادلخور   کارتیمن چ مگه

 ونگرانت شدم!  دمیتو شن هیگر   یفقط صدا من

 و دمیکش  رونی! دستمو ازدستش تند بنیهم

 ! فرهادرشدمیندونسته تحق شبیمنم د گفتم؛

 وتوصورتم زل زد!  ستاد یا میتوچندسانت اومد 
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 من حموم ؟یدلخور  شبی_ توبخاطر دفرهاد

 اومده تواتاق وخودشو به دا ی! ندونستم شبودم

 شد!  یدفعه ا هی یشکل درآورده! همه چ اون

 یتوحرفش وگفتم؛ چ دمینخواست... پر  من

 کاریچ دا ینداره باش یمن ربط ؟بهیگیم یدار 

 نیخواست؟ من ازتوه حیازت توض ی! کیکرد

 خانوم ناراحت شدم!..  دا یش

 قدم عقب رفت وگفت؛ من فکر هیدلخور  فرهاد 

 ! خودمو بازمیدلخور  یا گهیزدیازچ کردم

 گفتم؛ من ازهمه  هیوباگر  نیزم یرو  انداختم

 دلخورم! من دست خداهم دلخورم! فرهاد یچ

 یمن نشست گفت؛ کمک یجلو  یتوصدا باغم

 ادیباتموم وجودم فر  خواستمیم اد؟یبرم ازمن

 هام یدلخور  یهمه  یوبگم آره! بگم گره  بزنم

 توصورتش داد خواستمی! مشهیدست توبازم به

 مثل دمید شبیکه د  یصحنه ا یوبگم لعنت بزنم

 !دهیبه جونم افتاده وداره عذابم م خوره

 ! فرهاد بهاد یگفتم؛ نه! برنم  رلبیآروم ز  اما 

 گفت؛  یلباس ها اشاره کردوبامهربون یمشما

 نگو ییییدخترخوب؟ وا دهیبه لباسات رس زورت

 !شمیبدتر عاشقت م ینجور یفرهاد! ا ینجور یا

 نکن فرهاد!  یداد بزنم وبگم؛ مهربون خواستمیم

 رهیم ادشی*ن*ه یقلبم توس* یشیمهربون م یوقت
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 یهم بلده! باچشماش زل زدم وقطره  یدنیتپ

 ! فرهاد دستشو مشت کردد یازچشمم چک اشکم

 ی! فرهاد_د المصب جلو دشد یهاش کل ودندون

 ؟یبر  یخواینکن! چته تو؟ م هیگر   ینجور یا من

 خب پاشو برو! برو ده؟یعذابت م نجا یا بودن

 !ارهیاشکتو درم ینجور یکه ا  یا نخونهیازا

 بعد تندتند وپشت سرهم راهشونو یها قطره

 من جلوتو ا یبودن! فرهاد_ برورو  داکردهیپ

 ! بلندز یاشک نر  صدا یب ینجور ی! فقط اگرمینم

 تونستمیبرم! اخه کجام خواستی! من دلم نمشد 

 مهربون بگردم؟ قبل خروجش یچشما نیا دنبال

 زدم! _فرهاد! برگشت سمتم سرموبلند صداش

 نیهام ا هیگر   لیوب  هش نگاه کردم! _دل کردم

 ! اشتباه برداشت نکن! ستین خونه

 اتاقم یرفته ومنم تو  یساعته که پر 4 االن

 ای! خداکنمیوم یبیزدم! احساس غر  چمباتمه

 نیهم ی! تو اد ین دا یمدت ش نیتوا کنمیم آرزو 

 صدام نییپا یکه فرهاد ازطبقه   فکرهابودم

 ورفتم دمیشالمو پوش عی    ! سر            ا ی_ رو زد

 که  نییازاتاق! خواستم پله ها برم پا رونیب

 نییاپایمتوجه ام شدوگفت؛ ن نییازپا فرهاد 

 ونه! خواستمواسه خ د یخر  میر یم بروحاضرشو 

 ی! ولدمیکه ازسکوت خونه ترس  امینم بگم
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 نگه ازخداش بوده!  رمیکم خودمو بگ  هی گفتم

 ! فرهاد_ باشه پسد ی. شمابر امی_ممنون من نم

 حرکت کرد! عع؟ یرفتم! به سمت درخروج من

 یبلند یباصدا عی    سر  ؟ی! پس من چواقعارفت

 !زهیچ گمینه! برگشت، فرهاد_بله؟ _م گفتم؛

 دونه ازاون خنده هی! فرهاد امی! منم مامممم

 کردوباهمون لبخندش گفت؛ بدو  خوشگلش

 خنده هاش یبپوش! تودلم قربون صدقه  برو 

 ورفتم که اماده بشم! به کمدم نگاه کردم!  رفتم

 نمونده بود! البته چند شترواسمیتادونه مانتوب3

 سه تا نیداشتم اما خب ا یدم دست گهید یتا

 یکیبودن  یبودن! دوتاشون مشک متیق گرون

 داشتم کرمم گرفته ی! منم که قصدتلفیکرم

 رنگمو برداشتم با یکوتاه مشک  یمانتو  بود 

 . گذاشتمشونیوشال زرشک یزرشک شلوار 

 یچراول دونمی! نمنهیتخت ورفتم سراغ آ یرو 

 بازم گل کنه!  شیباز  یرتیغ خواستیم دلم

 ملیکمبود محبت دارم( بار   کارکنمی)خب چ

 به یکردم ودرآخر رژلب زرشک  خودموخفه

 درآوردم و رتختی! کفش هامم ازز دمیکش  لبم

 انداختم مو یپولمو دستم گرفتم وگوش فیک  فقط

 یفکر  هیکه   رونیب امی! خواستم ازاتاق بداخلش

 کم ازاون  هیسرم زد! باخودم فکرکردم اگه  به
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 واسه خودم رمی! مشهینم یز یبردارم که چ پول

 ! برگشتم سمت کمد! خرمیلباس م چنددست

 وگذاشتم رونیب دمیپوال کش نیب چندتاتراول

 خودمو گهیبارد هی نهیآ یپولم. تو  فیک  یتو 

 ! پله هارو اومدمرونیکردم وازاتاق زدم ب  نگاه

 کم که  هی! فرهاد نبود! وا؟ نکنه رفته؟ نییپا

 !دمیشن اطیح یتو  نشو یماش یکردم صدا  دقت

 ! فرهاداطیورفتم توح دمیکفش هامو پوش  عی    سر 

 چراغ زد که سواربشم! منم آهسته و واسم

 شدم! بدون نیرفتم سوارماش خانومانه

 میبه حرکت درآورد وزد نو یبه من ماش توجه

 گفت؛  میدیکه رس  یاصل ابونی! به خرونیب ازخونه

 آخرهفته لباس یمن واسه مهمون میبر  اول

 دفعه هی دیحرفش که رس ینجای... به ابخر 

 گوشه پارک کرد! باتعجب  هی نویوشدماش ساکت

 میگردیشده؟ فرهاد_ برم یز یزدم بهش! _چ زل

 دوربزنه که گفتم؛ وا؟ نو ی! خواست ماشخونه

 واسه خودم! اما دکنمیخر  خواستمیمن م چرا؟

 رو دور زد!  نیحرفم توجه نکرد وماش اصلبه

 شده؟ فرهاد بااخم یز یچ ؟یچ یعنیکارا  نی_ا

 افهیق نیصورتم نگاه کردوگفت؛ من توروباا به

 جلب یبامن یبرم! مگه نگفتم وقت یجا نم چیه

 آره؟ رتم؟یغ یمن ب ینکن؟ هان؟ فکرکرد توجه
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 ! البتهومد یچشمام داشت ازتعجب درم گهید

 حرصشودر دونستمیازخودم بودا! ازقبل م کرم

 یرو  یواسه چ دونستمیم د ی! اما خب باارمیم

 ..دهینشون م تیحساس من

 چسبوده بودم!  ی*ن*ه خودموبه صندلیبه س* دست

 ینش ادهی! فرهاد_ اگه پامی ی! من ن مامی_نم

 ! کلفه مشتمو بهرمیوم کنمیهاروقفل م در 

 !!دیبرم خر  خوامیگفتم؛ بابا من م  دمیکوب  پاهام

 تیدرعایبا یبامن بر  یخواستی_ اگه مفرهاد

 به ذهنم خورد! باشه آقا یفکر  هی! یکردیم

 ؟یبرم چ یاگه بدون جنابعال نمیبب خوامیم

 ادهیزدم وپ یثی! لبخند خبانهی یشیم یرتیغ بازم

 ! بعدازکرد ینگاهم م ی! فرهاد باکنجکاو شدم

 به سمت خونه حرکت نکهیا یشدنم بجا ادهیپ

 سایبه سمت کوچه حرکت کردم! فرهاد_وا کنم

 کجا؟ برگشتم سمتش! _دارم بدون شما  نمیبب

 جلب توجه ینجور یکنم! ا  د یواسه خودم خر  رمیم

 ی!!!لبخندد یستیکه بشه شماهمراهم ن  هم

 گرفتم!   شینما زدم ودوباره راهمو پ دندون

 ! اونیر یم یروعصابم اسک یدار  ا ی_رو فرهاد

 ! اصل به حرفش محل ندادمار یسگمو باال ن یرو 

 کم که راه رفتم تعجب  هیادامه دادم!  وراهمو 

 یعنیفرهاد قطع شده بود!  ی! چون صداکردم



 

 
245 

 واسش یعنیکرده بودم؟   یپرداز  الیخ بازم

 پشت سرمو خواستمیم انه؟ینبود تنهابرم  مهم

 تابلو بود!  یلیخ گشتمیکنم اما اگه برم  نگاه

 ای! بله رو دمیرسیکوچه م  یداشتم به انتها گهید

 !یزدیبود که م ییازتوهم ها یکی نمی! اخانوم

 فقط نگران خودش بود نه رژلب پررنگ تو!  اون

 نیکنم! توهم  هیوسط کوچه گر  نمیبودبش کینزد

 یخفه ا غی! جدمیکه خودمو توهوا د  فکرابودم

 ! فرهاد بود! مثل پرکاه بلندمییییییی!_ وادمیکش

 سیدوشش! فرهاد_ه یوانداخته بود رو  کرده

 ؟یروان یکنیکارمیتومحل آبرو دارم! _چ من

 ! فرهاد قدم هاشو تند ترکردننننننننیزم بزارم

 ! مگهنا یزم کنمی!!!پرتت مسسسییییه وگفت؛

 باهات وونیح دمثلیبرگرد؟هان؟ حتمابا نگفتم

 وگفتم؛ دمیازاون باال موهاشو کش رفتارکنن؟

 خوامیواون نامزدت! بابا م یخودت وووونیح

 ! فرهاد_ صورتتو بشور خودمد یخرررر  برم

 خوامیپامو تکون دادم وگفتم؛ نم ی! عصببرمتیم

 برم! فرهاد به ینجور یا خوامی! مخوامینم

 ! منوآرامد یدرپارک بود رس یکه جلو   نشیماش

 توصورتم نگاه کردو میومستق نیزم گذاشت

 چیشو! اما من ه یلجباز  الیخیامروزو ب گفت؛

 ! چشمم بهدمیشن یفرهادو نم یازحرفا کدوم
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 وبلوز ومد یم شیعضله ا یبود که ازبازو  یخون

 کرده بود! بابهت گفتم؛  یرنگشو خون یکرم

 ! فرهاد حرفشواد ی..دستت.. خون.. مفرهاد 

 من شد!  ر یکردوبه دستش نگاه کرد! تقص  قطع

 کولم کنه  شد یبودم ومجبور نم ختهیکرم نر   اگه

 ردچشمش ازد ی! فرهاد گوشه شد ینم ینجور یا

 دردگرفت! اه!  نقدر یشد وگفت؛ گفتم چراا جمع

 آهسته بردم سمت زخمش وهم زمان دستمو 

 من شد! بغضم گرفت! اشک تو ر یتقص گفتم؛

 دویجمع شد! فرهاد خودشو عقب کش چشمم

 لباسمو عوض کنم! پشت رمیولش کن! م گفت؛

 بیازج دارو یحرفش بادست چپش کل نیبندا

 !اطیراستش درآورد وحرکت کرد سمت درح سمت

 پشت سرش رفتم! خواست دروبازکنه که منم

 نقدری! اکنمیگرفتم وگفتم؛ من بازم  ازدستش

 لباسش ر یبود که ازز  اد یز  یز یخون ر  شدت

 یانگشت ها نیبود ب ختهیو ر  رونیبود ب اومده

 ! اشک توچشمم، چشم هامو تارکردهدستش

 ! واسهکردمینم دا یوسوراخ قفل روپ بود 

 یرو  د یقفل پلک زدم وقطره اشکم چک دنید

 ! فرهاد باتعجب اسممو صدا کرد وبادا یک

 یصورتمو باال گرفت! فرهاد_ چرادار  دستش

 گفتم؛  هیوباگر  شترشد یشدت بغضم ب ؟یکنیم هیگر 
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 دارویمن بود دستت خون اومد! فرهاد کل ر یتقص

 بردحرکت دروبازکرد ومنو  هیگرفت وبا  ازدستم

 بهم رهیکم خ  هیروبه روم!!  ستاد یو ا داخل

 کردو بعدش آهسته گفت؛ واسه خون  نگاه

 مظلوم شده بودم!  ؟یکنیم هیمن گر  دست

 خودم نبود! خب دوستش داشتم! هيچوقت دست

 عذاب بکشه! سرمو انداختم خواستینم دلم

 مثبت تکون دادم!  یوچندبار به نشونه  نییپا

 شدم توب*غ*ل*ش! اشکم به سرعت دهیکش  دفعه

 اومد! چشمام ازتعجب گردشد!....  بند 

 کم که گذشت ازخودش جدام کردوگفت؛  هی

 دفعه دلم واسه خواهرم هی خوامیم معذرت

 تودلم نشست! اون منومثل ا یشد! غم دن تنگ

 هیگر   یکمکم کن جلو   ا ی! خدادونهیم خواهرش

 لگلومو کنتر   یتو  نی! بغض سنگرمیهاموبگ

 شما دونستمی! من نمکنمیوگفتم؛خواهش م کردم

 ندارم! مادرو گهی! فرهاد_ داشتم! دد یخواهردار 

 گرفته بود! نتونستم  یلیداشتم! دلم خ پدرهم

 دلمورسوا شهیپنهون کنم! چشمام هم اشکمو 

 داشت!  یز ی! به دستش نگاه کردم خون ر کنهیم

 و د یکش  ی! فرهاد آهاد ی_دستت داره خون م

 پانسمان ی! بلدکنهی! دردنمستیمهم ن گفت؛

 ی!سرموبه نشونه یالبته اگه دلشو دار  ؟یکن
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 !!دیتکون دادم که بازم اشک چشمم چک مثبت

 گفت؛  د یکشیم شمیکه به آت  ییباتن صدا فرهاد 

 ! تودلم گفتم؛هیهات واسه چ هیبدونم گر  کاش

 !!چوقتیفرهاد! ه یبدون ذارمینم چوقتیه

 واست میه موضوع گفتم؛ بر خاتمه دادن ب واسه

 کنم! جلوترازفرهاد راه افتادم سمت  پانسمان

 آشپزخونه ی! کفشامو درآوردم ورفتم تو خونه

 گشتم! اما نبود!   هیاول یکمک ها  یجعبه  دنبال

 بود ستادهیدرگاه آشپزخونه ا یتو  فرهادکه

 کمک  ی_جعبه  ؟یگردیم یدنبال چ گفت؛

 یسوسول باز  نی! فرهاد_ من ازاهیاول یها

 مشماست داروهام هی! توکمد اتاقم هاندارم

 چندتا باندوگازهم هست! ازاونجا بردار توشه

 ! پله هاروارمیمن م د یبمون نجا ی! _باشه همار یب

 رفت ادمیاتاقش! اه!  یکردم ورفتم تو   یکیدوتا

 دیکدوم کشو!!! چقدر خنگم من! حاالبا  بپرسم

 و که واسهکش  نیکمد هاروبگردم! اول  ی همه

 ..ی.. سومیبود بازکردم! نبود! دوم یپاتخت

 !ی.. سومی.. دومیدوم! اول هیسراغ پاتخ رفتم

 سوم بود! خواستم یکشو   یعکس تو  چندتا 

 فرهادو پشت یعصب یکنم که صدا  بلندشون

 خوردم! فرهاد_  یوتکون وحشتناک دمیشن سرم

 کن! خجالت  ینه توکمدها فضول ار یباندب گفتم
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 دنبال باند د،ی! باخجالت گفتم؛ ببخشدمیکش

 سرک لمیتووسا اد ی! فرهاد_ بدم مگشتمیم

 !..زتوالتهیم ی! باند تو کشو یبکش

 عادت ها نداشتم!  نیخاک توسرم! من ازا یوا

 ! رفتم باند هارومردمیداشتم ازخجالت م یوا

 وروبه فرهاد گفتم؛ من واقعا داشتم داکردمیپ

 نداشتم! من ی! قصد فضولگشتمیباند م دنبال

 مردم لیوسا یتو  ستین ینجور یا تمیشخص

 چرااون کارو کردم! من دونمیبکشم! نم سرک

 خوادی... فرهاد حرفمو قطع کرد_ باشه نممعذر 

 کن!   یچیباند پ نجا یهم نیبش ا ی! بیبد ادامه

 تختش. خواستم برم کنارش ینشست رو  فرهاد 

 دیبا یز یچ یردستیز  ،ینیس هیافتاد  ادمی که

 باندش! راهمو وکج کردم ضیواسه تعو  باشه

 رفتم عی    ! سر گردمیدروگفتم؛ االن برم سمت

 برداشتم وبرگشتم باال...  یچیوق ینیس هی

 درآورده بود!  رهنشو یبرگشتم فرهاد پ یوقت

 . لبمو به دندون گرفتم! دمیخجالت کش بازم

 کردم  یسع ؟یهست یمنتظرچ گهیادی_بفرهاد

 یروگذاشتم رو  ینیبدنش نگاه نکنم! س به

 بدون لباسم یوکنارفرهاد نشستم! حت یپاتخت

 ! باندو بازکردم وداخلدهیعطرشو م یبو  تنش

 دوتا گازبود اوناروهم رباند یانداختم! ز  ینیس
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 اش خهیدست بدون ب دنیدرآوردم! باد آروم

 نیییینکرده؟ ه هیبخ یشدم! واسه چ شکه

 !دونمینشده! فرهاد_م هیبخگفتم! _زخمت   یبلند

 حالمو قشیزخم عم دنید ییییییبکن! وا کارتو 

 هیبخ د ی! باقهیکرده بود! _زخمش عم  دگرگون

 ! فرهاد کلفه گفت؛ اصل نخواستم بروبشه

 ینجور یگفتم؛ ا  ی! باناباور کنمیدرستش م خودم

 ! جوششهیخوب نم ینجور ی! ایشیم داغون

 کنمی! ممکنه عفونت کنه! خواهش مخورهینم

 ! بازم بغض کردهکنمیدکتر! خواهش م میبر 

 کردم قبول نکرد! هرچقدر  ی! هرکار بودم

 کارونکنه گوشش  نیکردم باخودش ا  خواهش

 سانت چاک7 ی! دستش به اندازه بدهگارنبود 

 داشت! تعجب یز یهم خون ر  یلیبود! خ خورده

 م رفته! حمو  شبید یدستش چطور  نیباا کنمیم

 مرد؟ باسرم شستشو نیجونش ازآهنه ا مگه

 کردم! بعد  یضدعفون نیشستم وبابتاد زخمشو 

 میون7شدن کارم به ساعت نگاه کردم!  ازتموم

 ؟یغذادرست کن ی.. فرهاد_ بلدبعدازظهربود 

 !یبخوا ی_هرچ ا؟ی_اوهوم! فرهاد_ مثل چ

 خوش مزه!  یزرشک پلو  هی_ اومممم! فرهاد

 رمی_باشه! فرهاد بلندشدوگفت؛ پس من م

 گفتم؛ باشه برو! به سلمت!   ی! بادلخور دکنمیخر 
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 هیگر   نقدر ی! اا یتوهم ب یخوای_ اگه مفرهاد

 بودم که صورتم داغون شده بود! البد کرده

 دلم گهی! دمیبر  ا یب گهیم ختهیر  شمیآرا دهید

 واسه ییتوتنها خواستیبرم! دلم م خواستینم

 عالمه بغض هیکنم!   هیهام گر  یوبختوب خودم

 یعالمه اشک که جلو  هی! کردیم ینیسنگ توگلوم

 گهیجلوشونو گرفته بودم! گفتم؛ نه! د فرهاد 

 نی! بعدازگفتن اامیمنم زود م ی! فرهاد_اوکنه

 و د یبلندشو پوش نیآست یمشک رهنیپ حرفش

 کم صبرکردم که کامل ازخونه بره و  هی! رفت

 وآشغال هارو برداشتم و ینیمنم س بعدش

 ینیسمت آشپزخونه رفتم! بعدازشستن س به

 کردم تافرهاد برگرده  سیهام. برنج خ ودست

 !کردمیم هیوگر  کردمیخورده باشه! کار م سیخ

 ! اززدمیوزار م کردمیآهنگ گوش م میباگوش

 که  هیحس بد یلی! خهی! حس بدکردمیم خداگله

 وطرف تورومثل ینفرباش هیعاشق  یوقت

 ریبدونه! بخدا سخته! بخدا عذابه! تقص خواهرش

 چشماموباز د ی! خودم مقصرم. من باستین اون

 دمیدیم د یایکه اون زن داره!   دمیدیوم کردمیم

 بخدا قسم ی! ولمیتاآسمون نیمنواون زم که

 دمیچشم بازکردم د یشد! وقت یچ دمینفهم

 ب*و*س*ه نیاول اد ی! تپهیواسه خودم نم گهید قلبم
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 یب*و*س*ه  دهمونی! شاشمیداغون م فتمیم میزندگ

 منو چوقتیشروع عشقم بوده! کاش ه یلعنت

 ! نفس کم آوردم،گرفتیاشتباه نم دا یش با 

 واریدادم به د هیوتک نیزم یرو  نشستم

 بود که دهیرس ییآهنگ به جا آشپزخونه،

 ! آهنگ عشق اول از احمدزد یدل منو م حرف

 هام باال رفته بود هیگر   ینقدرصدای! اییصفا

 چرا دونمیبه سرفه کردن افتاده بودم! نم که

 ایخدا سوزمی! دادزدم دارم مشد یآروم نم قلبم

 دتری! سرفه هام شدرهیگیم شیقلبم آت داره

 تر! اما سرفه فرصت د یهامم شد هی! گر شد 

 که  ی.. همونجور داد یبهم نم ختنیر  اشک

 یوسرفه ها نیادم زمبودم ازبغل افت نشسته

 !شدمی. داشتم خفه مکردمیسرهم م دوپشتیشد

 ا؟یروووو  ا؟ی! فرهاد_رو دمیفرهادوشن یصدا

 شده؟ نفس بکش!  یباالسرم! فرهاد_ چ اومد 

 نفس بکش!  ؟یکرد  هیهمه گر  نیا یچ واسه

 !ومدینفسم باال نم کردمیم ی! هرکار شد ینم

 ینشست وسرمو گرفت تو  نیزم یرو  فرهاد 

 و رمیبم د یترسیم د یبود! شا دهی*غ*ل*ش! ترسب

 ودکمه د یرودستش! شالمو ازسرم کش بمونم

 ونفس کردمیمانتومو بازکرد! سرفه م یها

 جان؟ نفس ا ی! فرهاد_ رو دمیکشیم جونیب یها
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 خم شد ؟یکرد  هیتوروخدا! اخه چرا گر  بکش

 *د! شک بهم وارد نشد. نفسمیب*و*س* مو یشونیوپ

 نشد، تعجب نکردم! چون درحالت مرگ قطع

 دراورد و بشیازج شو ی! فرهاد گوشبودم

 ! بعداز قطع تلفن بازم سرمو005زد به  زنگ

 !دادیتوب*غ*ل*ش ومثل بچه توب*غ*ل*ش تابم م گرفت

 آروم باش!  کنمی_آروم باش، خواهش مفرهاد

 دمی! قول میونفس بکش ینکن هیکن گر   یسع

 !یبزارم بر  یهرجاخواست

 کم نفسم برگشت وسرفه هام قطع شد!!   کم

 بغل فرهاد بود! فرهاد تو یهنوزسرم تو  اما 

 !!کردیهم موهامو نازم یوهمونجور  فکربود 

 اومد! فرهاد_ اومدن! االن فونیزنگ آ یصدا

 دکتر! خواست بلند بشه که دستشو برمتیم

 ردشون کنمی! _ من خوبم! خواهش مگرفتم

 خون!  یبرن! فرهاد_ چشمات شده کاسه  کن

 ! _ نه! چشمامشهینم میبر  د یباالست! با فشارت

 بگو برن!!!  کنمیاس! خواهش م هیگر   واسه

 ! منم بلند شدم ورونیرفت ب یبادودل فرهاد 

 میاتاقم لباسامو عوض کردم! گوش یتو  رفتم

 ! چشمام تارخوند یبود وهنوزم داشت م نییپا

 چشمام خسته و کنمیم هی! هروقت گر د یدیم

 ! مانتو مو باسوزهیهمش م شه،یم نیسنگ
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 شیکه بلند  یسه رب  ع نسکافه ا نیبلوز آست هی

 ب*ا*س*ن*م بودعوض کردم. شلوارمم با بلوزم یتارو 

 حموم که ییروشو یکردم. رفتم تو   ست

 ام داغون شده بود!  افهیبشورم! ق صورتمو 

 کرده بود!   اهیوصورتمو س ختهیر  ملمیر  ی همه

 خون ومتورم شده بود!  یمثل کاسه  چشمم

 ولبمم ورم کرده بودن! باصابون چندبار دماغ

 سرم یشستم. موهامو باکش باال صورتمو 

 چهارگوش یروسر  هیکردم ودراخر   محکم

 سرم کردم وازاتاق خارج شدم! فرهاد یکرم

 مبل تک نفره نشسته بود وسرشو یرو 

 دیداده وچشماشو بسته بود! امشب با هیتک

 فرهاد د ی. نباکردمیشام درست م هرطورشده

 نیبه بهتر  خواستی! دلم مستمیبلد ن کرد یفکرم

 درستش کنم! بانگاه نیوخوش مزه تر  شکل

 دیخر  یها سهیک  یبه اطراف متوجه  کردن

 دیکانترآشپزخونه شدم! طفلک چقدر خر   یرو 

 ! امروزو فقط کوفتش کردم!!!! کرده

 هی دنیام روبه کاربردم واسه چ قهیسل تموم

 قرمز استفاده ی.. ازدستمال هازخوشگلیم

 داکردمیهم پ ی.. چندتا شاخه گل مصنوعکردم

 زیم هیآشپزخونه  یگذاشتم. تو   ز یم ووسط

 زکردمیکوچولو بود منم اطرافشو تم  ی دونفره
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 غذاهام استفاده کردم!  دنیچ زواسهیم وازهمون

 وانیبود ودستمال ول د یبشقاب هام سف ست

 انتخاب کرده بودم!  د یهم سف یز یقرمز! روم ها 

 دسرهم درست کنم اما خواستیدلم م یلیخ

 نکردم! پس همون زرشک پلو روبا دا یپ یز یچ

 جو درست کردم! بعداز تموم شدن کارم سوپ

 شده بود!  ی! عالزانداختمیبه م یاجمال ینگاه

 ازش عکس انداختم وبعدشم فرهادو میباگوش

 در یکه تو   د ینکش هیکردم! به چند ثان  صداش

 دلم تکرار یآشپزخونه ظاهرشد! ومن تو  گاه

 دیسف یشب رو آرزو کردم! فرهاد رکاب نیا

 یچیباندپ یبود! بازو  دهیپوش یتوس وشلوارک

 اش معلوم شده بود! خون دستش باندو شده

 یز یکرده بود! اما معلومه که خون ر   فیکث

 و زانداختیبه م ینبوده! فرهادنگاه د یشد

 تو! اگه یکرد  کاااار ی! فرهاد_ چد یکش  یسوت

 ! بادمکردمیبازنشست م زو یعز  یبلد دونستمیم

 !خوادیم یمنو فقط واسه کلفت نیشد! ا یخال

 یخدا چه غلط ی! ااد یازغذا خوشش ن خداکنه

 کنم! حواسم  یسرم خواستم دلبر  ر ی! خکردما 

 ! توذوقم خورده بود! نجامیا یمن واسه چ نبود 

 !کشمیواستون م د یاروم گفتم؛ بشن ییباصدا

 جمع شهیوگفت؛م دتوهمیاخماشو بازکش فرهاد 
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 چندنفرم! سرمو کنمیاحساس م ؟ینزن حرف

 زمزمه کردم که یز یچ هیلب  ر یدادم وز  تکون

 دمیبود! واسش غذا کش ینفهميدم چ خودمم

 دونستمیدستش گذاشتم! چون عادتشوم یوجلو 

 کم  هیواسه خودمم  خورهیغذا نم ییتنها که

 که فقط تنهانباشه! فرهاد باهمون اخمش  دمیکش

 مثل جوجه غذا نخور بکش واسه خودت!  گفت؛

 که  ی. باهمون حالتکردمیبهش نگاه نم اصل 

 نیشترازایبه بشقابم بودگفتم؛ ممنون ب نگاهم

 گفت که  رلبیز  یز یچ هیندارم! فرهادم  اشتها 

 دمیکرد! تازه فهم  ی! فکرکنم تلفدمینشن من

 ميگفت فرهاد وسواس داره!  یواسه چ یپر 

 صدبار خورد یکه داشت غذا م  یمدت یتو 

 خوردیکرد وهردفعه که نوشابه م  دهنشوپاک

 نزنه!!!!!  یقبل یکه لب به جا  زد یدورم وانو یل

 ازدرون! درسته اخلقش گنده هیپسرلوس چه

 لوس ومهربون یپسر بچه ننه  هیازدرون  اما 

 خودمو عی    سر  کرد ی! هردفعه سرشو بلند مبود 

 ! داشتم باقاشقم خطکردمیسرگرم م باغذام

 که فرهاد  دمیکشیبشقاب م یتو  یفرض یها

 بازم غذا مونده؟ به بشقابش نگاه کردم!  گفت؛

 ده بود! بلند شدم وهمه رو درو کر  المصب

 درازکردم که بشقابشو بهم بده اما دستمو 
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 بشقاب دستمو گرفت تودستشوگفت؛ یجا به

 خودم نخواستم! واسه تو گفتم که واسه

 ! اخهیآخرشب گرسنه ات شد بخور  اگه

 ....ینخورد یچیه

 خدا!!! بازتپش قلب گرفتم! تودلم گفتم یا

 من طاقت یجنبه  ینگوفرهاد! قلب ب ینجور یا

 دستش قلبموبه یقشنگ نداره! گرما یحرفا

 رونی! آروم دستموازدستش بد یکشیم شیآت

 ! فرهادبای. مرسرشدمیوگفتم؛ من س دمیکش

 مملوآرامش!  ینگاهم کرد. نگاه یقدردان

 به تموم نخواستن د یکشیم شیچشماش آت یعسل

 چشم ها شده بودم!!  نیمن عاشق ا ا ی! خداها 

 دستت دردنکنه!  هیت عال_ دست پختفرهاد

 به صدا شیجواب بدم که زنگ گوش خواستم

 شویشلوارکش گوش بی! بلندشد وازجدراومد 

 انداخت و ینگاه ی! به صفحه اد یکش  رونیب

 !رونیوازآشپزخونه رفت ب دتوهمیهاشوکش اخم

 اخم کرد! گوشامو یبودنم واسه چ کنجکاوشدم

 مکالمه روبشنوم! فرهاد_  یکه صدا  زکردمیت

 تو یخانومم؟......_سلم عشقم مرس جونم

 رمیفردا م دمینخر  یز ی.... نه هنوز چ؟یخوب

 که اززبون فرهاد  ی!.... باهرکلمه اکنمیم د یخر 

 ی! نشستم رو شد یروه ازتنم جدام دمیشنیم
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 و رهیروبه روم خ ی.. به بشقاب خالیصندل

 فرهاد_ ! کردمیفرهاد گوش م یمکالمه  به

 ادتیکه ازت خواستمو   یفقط اون امانت خانومم

 یفردانگ دا ی...... _شار یها! فردا واسم ب نره

 !!!!ینیعشقم! توب  هتر  نیرفته ها؟..... آفر  ادمی

 !_ چشم مند یچشمم چک یگوشه   یاشک قطره

 کن! فرهاد فقط واسه توقصه  ی! ابرو دار نبار 

 کنم! اگه  هیگر   د ی! نه! نبایبعد ی! قطره هاس

 دست دلم واسش کنمیم هیدارم گر  نهیبب اون

 ! بلند شدم. ظرف هارو جمع کردم وشهیروم

 باشستن ظرف ها سرگرم کردم! فقط خودمو 

 رو تجربه کطرفهیکه عشق   یکیعاشق،  هی

 واسه کنترل ا یبفهمه رو  تونهیباشه، م کرده

 ! فقطکشهیم یاشک هاش چه عذاب کردن

 ارویرو  یلرزش دست هاظرف ها فشار و  اون

 ومن پلکهامو شد یکردن! همش چشمم تارم  حس

 اشک نیا زنیکه نر   دادمیبه هم فشار م محکم

 ! ظرف هارو شستم آشپزخونه رویلعنت یها

 ازفرهاد نبود! به ساعت یکردم! خبر   ز یتم

 بهونه نیشب شده بود! بهتر 00کردم!   نگاه

 زرد زنگ یوخواب بود! دستکش ها یخستگ

 کردم واز آشپزخونه  زونیآو  نکیس یرو  دستمو 

 ! خواستم پله هارو باال برم کهرونیب رفتم
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 مبل خوابش برده یفرهاد شدم! رو  متوجه

 ازته نکهیگرفته بود! باا  شی! دلم لجباز بود 

 یدچشمای! من بادونستمیگ*ن*ا*ه* م  یفرهادو ب قلبم

 ! من روزشدمیوعاشقش نم کردمیبازم کورمو 

 که فرهاد زن داره! پس گ*ن*ا*ه* اون  دمید اول

 ! اما دلم لجبازشده بود! همش باخودشستین

 یرتینداره پس غ یاگه حس کرد،یتکرارم

 ینداره واسه چ یاگه حس ه؟یهاش چ یباز 

 نگاهمم بکنه؟ خب اخه یحت یکس  زارهینم

 ریدونه زدم توسرم خودمو آروم ز  هی چرا؟

 احمقه!  هی ایزمزمه کردم؛ چون رو  لب

 شیکردن فرهاد راه اتاقمو پ  دار یب بدون

 خورهیوتودلم گفتم؛به من چه که سرمام گرفتم

 از خواستیکنه! م  دارشیب اد یب داجونشیش

 نره تو حالت خلسه! لباهامو با دا یش عشق

 یعوض کردم ورفتم تو  یخواب راحت لباس

 ادمی! اتاقم سرد شده بود! دمیدراز کش تختم

 بگم شوفاژهارو بازکنه!!!!  میبه مش رح باشه

 خونه یواسه مامانم تنگ شده بود. وقت دلم

 میگوش  یعالمه ازش عکس گرفتم وتو  هی بودم

 دفعه دلم خواست عکس هاشو هی! وکردمیس

 کانتر  یرو  مو یافتاد گوش ادمیکنم! اما   نگاه

 جاگذاشتم! بلندشدم باهمون لباس آشپزخونه
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 یفقط روسر  ن،ییتم پارف یگشادوگل گل  یها

 موهام واسه دلخوشونک! پله هارو یرو  انداختم

 کردم وبه آشپزخونه رفتم! فرهاد  یط آروم

 مبل تک نفره خوابش یمن رو  یروبه رو  قا یدق

 ! تودلم گفتم؛شهینازم یلیبود! توخواب خ برده

 میباگوش یناگهان میتصم هی! بادا یش خوشبحال

 اروم ینجور یعکس ازش گرفتم وخودمو ا چندتا 

 !!!!!نهیجزخودم بب یکس  ستیکه قرارن  کردم

 فلش میمنه خاک برسر حواسم نبود گوش اما 

 فرهاد چشماشو باز می! بافلش زدگوشزنهیم

 ابروم رفت! فرهاد ییی! واکرد 

 گفتم؛  عی    ! سر کرد ینگاهم م یجور  هیحرف  بدون

 ها یگوش  نی. کارکردن بااخوامی.. معذرت مم

 شد اصل... فرهاد یسخته! ندونستم چ واسم

 نگفتم! تودلم گفتم یز یگفت؛ من که چ  باپوزخند 

 پس!!؟!! با هیاون پوزخند مسخره ات چ خب

 !ریانداختم وگفتم؛ شب بخ نییسرمو پا خجالت

 نی! اشناسمیخواب آلود فرهاد رو م یچشما من

 بودن! حاضرم قسم بخورم!  دهیها نخواب چشم

 ! خاک.. دمیم یسوت نقدر یتوسرم کنن که ا خاک

 تخت وموهامو با یخودمو انداختم رو  یعصب

 دیاحمقم! فرهاد فهم یلی!من خدمیکش  حرص

 بود!!!  دهیعکس گرفتم! اون اصل نخواب ازش
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 رومبل خوابش دمیاومدم تواتاقم د یوقت یول

 !ی! اوووف شانسم ندارم من! رفتم توگالر برده

 قربونت بره که دا یردم! اخخخخ شبازک عکسو 

 دونه زدم تو هی! بعد یمظلوم نقدر یا توخواب

 واسه خودت؟ اون یگیم یوگفتم؛ چ سرخودم

 نی! توهمدونمیبود! نم دمیخواب نبود! شا که

 !دارشدمیب یکه خوابم برد! صبح وقت  فکرهابودم

 بود!  میون1 ساعت

 فرهادو7 دی! بازم خواب مونده بودم! بابله

 بلندشدم وبعداز شستن عی    ! سر کردمیم دار یب

 یمسخره  یوصورتم باهمون لباس ها دست

 کنم! وقت نبود  دارشیگرفتم برم ب  میتصم تنم

 شال انداختم سرمو هیکنم! فقط   عوضشون

 سازو یچا د یسمت اتاقش! امانه! اول با ورفتم

 . راهمو کج کردم سمت پله ها.. زدمیبرق م به

 برخورد یشپزخونه که صدابرم داخل آ خواستم

 بازم ا ی! خدادارهیب ی! واااادمیهارو شن استکان

 شروع شد! تودلم چندتا گهیروز افتضاح د هی

 فرستادم ووارد آشپزخونه شدم! اما...  صلوات

 یولعنت به تموم روزها یزندگ نیبه ا لعنت

 سکوت یوتو  کیرمانت یلیخ داوفرهاد ی! شبدش

 چون دا یخوردن صبحونه بودن! اول ش مشغول

 دایدر نشسته بود متوجه من شد! ش یرو  روبه
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 ارمیواستون صبحونه ب خواستمی_به به! کم کم م

 ! فرهاد برگشت سمت من! آهستهمادمازول

 چه طرز نی_ ادایکردم! فرهاد_سلم. ش  سلم

 بارآخرت باشه ج... فرهاد با دنته؟یپوش لباس

 جنگ ودعوا ی! اول صبحداااا یگفت؛ ش  تحکم

 ننداز بعدش روبه من کردوگفت؛ وشما!!  راه

 ندارم! هه! آشغال یتواتاقتون! فعل کار  د یبر 

 ییچه معدب شده وشما، شما دا یش یجلو 

 انداختم وراه دا یبه ش ی! بانفرت نگاهکنهیم

 گرفتم..   شیپ اتاقمو 

 ! واسم مهم نبوداگهدمیمحکم بهم کوب دراتاقمو 

 ستیمعلوم ن شعور یکنه! دختره ب  اخراجمم

 دلقک ها هینشسته خودشورشب چندصدساعت

 ی! کثافت! رفتم جلو دهیرمیمن گ ختیبه ر  کرده

 یگل گل  د یبه خودم نگاه کردم، لباس سف نهیآ

 ! شلوارشمشدنیمن توش جام یتا3که   گشاد 

 جفت خودش بود! خب لباس خوابه! ازکجا که

 ! به خودم نگاهنجاست؟یا یاون عوض بدونم

 شبمید اد یز  یها هی! چشمام بخاطر گر کردم

 شونیالود ومتورم شده بود! موهامم پر  خواب

 کیش یلیخ دا یبود! حرصم گرفت! ش ختهیر  دورم

 !!دایاومده بود! اههههه! لعنت به ش وآراسته

 نینه! لعنت به من که خودمو گرفتار ا نه
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 راه نیبودم. بهتر  یعصب یلیهاکردم! خ یعوض

 یبود وانمود کنم همه چ نیاروم شدنم ا واسه

 راهه....  روبه

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 بعدازظهربود که حاضر شده بودم میون5 ساعت

 کنم. زنگ به سوگندهم  د یوواسه خودم خر  برم

 گهی. دمیکن  د یخر  میبودم وقرارشد باهم بر  زده

 کردنم فرصت  شیباآرا خواستمینکردم. نم شیآرا

 کوچولو  کی یازدست بدم. پس بدون حت هامو 

 کردن قصد رفتن کردم. فرهاد ساعت  شیآرا

 برگشت وفکرکنم االنم خواب باشه. چون4

 کرم رنگمو  ینرفتم.. مانتو  رونیب اصلازاتاقم

 یبودم. نگاه دهیپوش یوشلوار مشک باشال

 !رونیبه خودم انداختم وازاتاق زدم ب یاجمال

 بده. داشتم ر یفرهاد نبودکه بازب  هم گ خداروشکر 

 که صداشو بلند وپرخاشگرانه  شدمیم اطیح وارد 

 ی! فرهاد_ کجا سرتو انداختدمیسرم شن پشت

 رمیواسه خودت؟؟ برگشتم سمتش! _م نییپا

 الزم باشه کنمی. فکرنمگردمیشب برم رونیب

 پله ها یبدم! فرهادکه رو  حیتوض واستون

 وهمزمان گفت؛ اتفاقا نییبود اومد پا ستادهیا

 بدون اجازه د ی! اصل تونبایبد حیواسم توض د یبا

 شدم داد زدم! ثباط ی! عصبیآب بخور  من
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 خانم دا یشد حاال که ش ینه؟ چ یندار  یاخلق

 که  ؟صبحیزنیندارن مفرد حرف م فیتشر 

 که  ی! فرهاد لبخندیکردیشما شما م یلیخ

 پوزخند بود زد وگفت؛ حسود!  هیشب شتر یب

 بهتون د یگرد کردم وگفتم؛ چرابا  چشمامو 

 خداروشکر خودم... اه اصل من چرا کنم؟

 دمیتوکل کل مبکنم؟بروبابا! راهمو کش سادمیوا

 ...ورفتم

 شد! ومجبورشدم واسه دهیمانتوم کش ازپشت

 ! فرهادمنوسمیازپاره شدن مانتوم وا یر یجلوگ

 به سمت خودش برگردوند وموشکافانه محکم

 نگاهم کردوگفت؛ خودت زشدهیر  یها باچشم

 بابا عجب ی_به توچه؟ ا ؟یخداروشکرچ ؟یچ

 اخه؟ مگه من تو یکاردار یافتادما! توچ یر یگ

 یفرهاد به پوزخند کنم؟یشما دخالت م یزندگ

 ادا اطوارا واسه نیشده ا میبگو حسود گفت؛

 ! باکفییییلیحرصم گرفته بود! خ یلیخ ه؟یچ

 *ن*ه اشو گفتم؛ دست ازسرمیتوس* دمیکوب  دستام

 ی! فرهاد دستمو محکم گرفت وتوچندسانتبردار 

 و نیزم دمیگفت؛ حسود! پاهامو کوب  ازصورتم

 داره یچ ارو ی! مگه اون ستمیمن حسود ن گفتم؛

 طونیش یحسادت کنم؟ فرهاد_ باچشما بهش

 !نیداره ا یییییچه روووو  فرهادو داره!  گفت؛
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 دنیدرحال ترک یفتگیاز اون همه خودش چشمام

 مگه تو ؟ی! با همون حالت گفتم؛ توهم زدبود 

 رونییدستمامو محکم ازدستش  ؟یهست یک

 انداختم وگفتم؛ کلشیبه کل ه یونگاه دمیکش

 ی! فرهاد_ تک خنده ایستیهم ن یمال نیهمچ

 آسمون نگاه کرد وبعدش به سرشو کردوبه

 تاسف تکون داد! منم که اون لحظه هیشب تندبار 

 ختهیخونشو ر  کردمیملحظه دل خودمو نم اگر 

 کج کردم و  ی. راهمو به سمت در خروجبودم

 خوامی! منم ممیر ی.. فرهاد_ صبرکن باهم مرفتم

 یز یکه به لطف شما نشد چ  روز یکنم! د  د یخر 

 بادوستم برم! باهم قرار خوامی! _من مبخرم

 راجع بهم خواستمی! فرهاد_قرار؟ نممیدار 

 هم که بود دوستش داشتم یبکنه! هرچ فکربد 

 پست سرمو خراب یپل ها خواستینم ودلم

 ! پس گفتم؛ اره قرار! بادوستم سوگند! کنم

 یبر  خواد یکه... فرهاد_ شناختم! نم  یهمون

 بزن کنسل کن! _اخه... فرهاد_ حرفم زنگ

 بحث نکن! کلفه کنمی! خواهش مشهینم عوض

 وگفتم؛ نیزم دمیپاهامو کوب تیبا عصبان بازم

 !دونمی! فرهاد_مییییییییییییلیخ ییزور گو یلیخ

 ! فکررفتنم به سرتپوشمیاالن لباس م صبرکن

 ! آقاوووولی! ارمیگیحالتو م دا یکه شد  نزنه
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 !ولیتوسرم! ا ی! خودت فکرشو انداختفرهاد 

 _باوشه! فرهاد که رفت مثل لباسشو عوض

 که ازاونجا کامل دور  سادمیکم وا  هیومنم  کنه

 به داخل خونه انداختم!  یبعد نگاه هی! چندثانبشه

 فرارو برقرار کردم وازخونه زدم عی    ! سر نبودش

 نبودش! تا سر می! خداروشکر مش رحرونیب

 دست یتاکس هیواسه  عی    وسر  دمیدو  ابونیخ

 شدم نفسمو نیسوار ماش یدادم! وقت تکون

 ! فرهادرگذشتی! بخشیکردم! آخ              آزاد 

 تا برگردم! خخخخخخ! به نیبش فتهیخودش خان

 و دمیازش پرس قو یزنگ زدم وآدرس دق سوگند 

 ساعت بعد میخاموش کردم! ن مو یگوش  بعدشم

 وسوگندو کنار بانک دمیمحل قرار رس به

 که داره مدام به ساعتش نگاه  دمید صادرات

 رو حساب کردم ورفتم سمتش!  هی! کراکنهیم

 متوجه من شد ودست تکون داد! پاتند سوگند 

 سمتش و خودمو بهش رسوندم! محکم کردم

 که فرهاد  ی! اگه از کلکمیبغل کرده بود همو 

 مخوشحال نبودم االن داشت نقدر یبودم ا نزده

 یی! سوگند_ کجاکردمیم هی*غ*ل*ش سوگند گر توب

 ی_من ب ؟یوفا! منو فراموش کرده بود یب

 زنگ یکردم وب  هت زنگ نزدم، توواسه چ  ییوفا

 یسوگند_ ازاون صاحب کارت مثل چ ؟ینزد
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 خنده! خبر ر ی! زدم ز ستیدست خودم ن ترسمیم

 اش افهیصاحب کارم ازدست من االن ق نداره

 یدرحال انفجارشده!! سوگند_ به چ گید هیشب

 کنمیم فیبعدا واست تعر  یچی_ه ؟یخندیم

 زود برگردم د یبکنم که با دامو یخر  میبر  ا یب االن

 پاساژو انتخاب نی! سوگند_ حاال چرا اخونه

 هم یلیگرونه تازه خ  نجا یا یهمه چ ؟یکرد

 جلف ی! باخباثت گفتم؛ منم دنبال لباس هاجلفه

 ایرو  یاعلیبتازونم! سوگند_  خوامی! مگردمیم

 دیخر  یشب کل9کرده! خلصه تاساعت   جیبس

 واسه ی! چنددست لباس مناسب مهمونمیکرد

 اما ی! چندتاهم توخونه ادمیخر  دا یش یجلو 

 یمجلس یلباس مشک هیوباکلس!  کیش یلیخ

 یکه تو   دا ی! مثل لباس شدمینازهم خر  یلیخ

 باز داشت!  یلیچاک خ هیبود  دهیپوش یمهمون

 تو کنمینپوشمش اما ارزو م چوقتیه د یشا

 فرهاد منم باشم! چون یهفته  نیا یمهمون

 اون شب بترکونم! قراره ازحدبگذرونم!  قراره

 شده رمیسوگند من د یسوگند گفتم؛ وا روبه

 یمغازه  هی! سوگند که حواسش به میبر  گهید

 نیبب ا یرو  یبود گفت؛ وا یفروش ر یز  لباس

 دنبال کردم و رنگاهشو ی! مسهیلباس عال اون

 ! دستدمینازرس یلیلباس خواب قرمز خ هی به
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 لباسو کیرو گرفتم ورفتم که ازنزد سوگند 

 خودم شیخوشگل بود! پ یلیخ یی! وانمیبب

 روز خواستم ازدواج کنم حتما هیاگه  گفتم؛

 گفتم؛  الیخی! بخرمیشوهرم م یواسه جلو  نو یا

 ! واسه خودتخورهیبه درو من نم یول هیعال

 از کشمینه! من خجالت م ی! سوگند_ واخوبه

 کم  هی! بعداز میبر  ا یبپوشم! _خب پس ب نا یا

 گرفتم برم خونه! االن  میتصم گهیزدن د د ید

 خودشو کشته!خخخخخ! راهمو کج کردم فرهاد 

 ! بابلند کردنیکیاما محکم خوردم به  میبر  که

 نی! اییییاعلللللیازترس نفسم قطع شد!  سرم

 سرخش یچشما ه؟یعصب نقدر ی! چراافرهاده

 کارو دستم داد! دستمو ازدست سوگند  حساب

 محکم که یشده بود محکم گرفت! درحد ول

 کردم االنه که انگشت هام خورد بشه!   حس

 بود! باترس سلم کرد! فرهاد دهیترس سوگندم

 د فقط سرتکونفکش درحال خورد شدن بو  که

 کامران دم در  میبر  ا یجان ب ا ی! سوگند_ رو داد 

 سوگند کامران کجابود یر یدردبگ ی! امنتظره

 ! فرهاد_ شمایبود زد یحرف چ نیا اخه

 چی! سوگندهم بدون هاد یبامن م ا یرو  د ییبفرما

 ! به منرمیم گهیگفت؛ پس من د  یمخالفت

 !نمتیبیازترس انداخت وگفت؛ بعدا م ینگاه
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 !کردمیکه مثل بز داشتم نگاهشون م  منم

 ازترس کپ کرده بودم! احساس راستش

 کلمه حرف بزنم دستم خورد  هیاگه  کردمیم

 !شهیکله امم کنده م  چیه شهیم که

 سوگند ضربان قلبمم اوج گرفت! کاش بارفتن

 بهش بگم غلط کردم! اما غلط کرد! خب شد یم

 آروم و یلیبااون برم! فرهاد خ خواد ینم دلم

 م؟یگفت؛ مگه نگفتم صبرکن باهم بر   شمرده

 بعدازاتمام حرفش اونقدر فشاردستشو هووم؟

 یفیوآخ خف دمیچیکرد که ازدرد به خودم پ  اد یز 

 بلند حرف بزنم!  شد یونم میپاساژ بود ی! تو گفتم

 ! ول کن دستمو! یلعنت شیگفتم؛ شکست  آروم

 ازجونم؟ یخوایم یشد؟ چ داتیتو ازکجاپ اصل 

 عی    حرفش سر  نی! بعدازاخوامی_ جونتو مفرهاد

 شدم!  دهیدورشد ومنم دنبالش کش ازاونجا 

 ااااه!  گهیدستم شکستتتتتت! ولم کن د یییییی_آ

 کردم دستمو ول  ی_ببر صداتو! هرکار فرهاد

 دستم هی! میدیرس نیکارو نکرد! به ماش  نیا کنه

 یام مشما ها گهیفرهاد بود ودست د تودست

 !امینم یی! _من باتو جاکرد یحمل م دامو یخر 

 مادرت لیتحو  برمی! االن می_ توگه خوردفرهاد

 نقدری! ایبر  یخوایم یبرو هرجهنم دمتیم

 !دمیومحکم گفت ازش ترس یحرفشو جد نیا
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 مامانم یکه منوببره خونه! وا  دمیترس واقعا 

 آرومش کنم!  د ی! باشمیم چارهیتهرانم ب بفهمه

 _خب دستمو ول کن تاسوار بشم! فرهاد در

 شاگرد وباز کرد ومنو اول سوار کرد سمت

 خودش سوار شد! خون دستم جمع وبعدش

 درد داشت نقدر ی! اکرد یدردم م یلیبود! خ شده

 ماساژش بدم اشک خواستمیهردفعه که م که

 چون کنارش میانی! انگشت مشد یجمع م توچشمم

 داده بود کبودو فرهاد فشارش  انگشتربود 

 بود! خاک توسراون سوگند نامرد کنن که شده

 یتنهاگذاشت! به کبود شعور یقول ب نیمنوباا

 !ختیکه نگاه کردم خود به خود اشکم ر   دستم

 !!یکارکردیبادستم چ نی! بب        وونیزدم_ ح داد 

 کردم؟ خدمتکارتم برده ات  کارتیمن چ مگه

 ! حرفستمیکه ن  رتی! خدمتکارتم اثستمین که

 ! فرهاد_ خفه ش           ووو! کردمیم هیگر   زدمیم

 تو حلقت!  ختمیتا دندوناتو نر  یشو لعنت خفه

 نشد یآرومش کنم! ول خواستمیم رسرمیخ مثل 

 ادمی یدستم خورد همه چ یکه کبود  چشمم

 بگم! بهش دا ی. صبرکن به ششمی! _خفه نمرفت

 من یرو  گمی! بهش میدیم ر یبهم گ گمیم

 یخواستیم گمی! بهش میدینشون م تیحساس

 !گمیم یلعنت گمممممی! بهش مد یخر  یایب بامن
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 دهنم خفه خون یشدن دست فرهاد تو  دهیباکوب

 دلت ی! فرهاد_ خفه شووووو! هرغلطگرفتم

 غیج یبلندو گوش خراش یبکن! باصدا خواد یم

 !!!کردمیم نشیونفر  کردمیم هیوگر  زدمیم

 بازکردم وخواستم خودمو پرت کنم نو یدرماش

 ترمز! فرهاد یزد رو  عی    که فرهاد سر   رونیب

 احمق؟ _ولم کن یکنیکااااارمی_ چدیکش  نعره

 خودمو پرت کنم ازدستت راحت بشم!  خوامیم

 مانتوم چنگ زده بود ومحکم نیبه آست فرهاد 

 بودم! فرهادباهمون تن صدا_ ببند درو گرفته

 رو ببند! لج کرده بودم! خودمو یلعنت اون

 که فرهاد بلند گفت؛ اخخخخخ! تند  د یکش  محکم

 سمتش! فرهاد که صورتش به حالت برگشتم

 شده بود گفت؛ ببند درو وگرنه دردجمع

 ! گفتممممیلیتر  ر یز  میجفتمون بر  کنمیم یکار 

 ...ب       ب         ن       د

 دمیبست!ترس خیتوبدنم  دخونیکه کش  یادیبافر 

 یبود! انگار  یجور  هی! حالت چهره اش ازش

 نویادم درماش یدردگرفته بود! مثل بچه  شییجا

 ونشستم سرجام! فرهاد بعدازبسته شدن بستم

 رو زد وحرکت کرد! منم آروم یمرکز  درقفل

 و کردمی! کاش حماقت نمکردمیم هیگر   صدا یوب

 کردم!   یچه اشتباه ا ی! خداذاشتمینم قالش
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 دهیشده بود ومن ترس اد یز  نیماش سرعت

 یخونه  ر ی! سرمو بلند کردم ومتوجه مسبودم

 خواستیواقعا م یعنی! ایشدم! نه خدا خودمون

 راحت بشه؟ خودم کردم! لعنت به من!  ازدستم

 نیمنوببره اونجا! الاقل امشب نه! ازهم د ینبا

 میداشت گهیخداا!د یدلم واسش تنگ شد ا االن

 جلوشو د ی! بامیدیرسیم یاصل ابونیخ به

 فرهاد ؟یر یم ی! آروم گفتم؛ کجا دار گرفتمیم

 نداد فقط بااخم به روبه روزل زده بود!  جوابمو 

 کردم_ آقا فرهاد! بازم جواب نداد!   صداش

 بدم لتیتحو  برمی! مسییی_فرهاد؟؟ فرهاد_ ه

 کهیحرفش قلبم هزارت نیخلص بشم! باا ازشرت

 گفتم؛ مامانم  هیازشرم خلص بشه! باگر  خواد یم شد 

 ازشرم رمیمن تهران هستم! باشه م دونهینم

 دوستم! امشب من یشو! منوببر خونه  خلص

 ابونیبه خ یبرگردم خونه خودم! وااااا تونمینم

 یبلندترگفتم؛ لعنت ی هی! باگر میدیرس خونمون

 فرهاد_  ؟یفهمی! مدونهیمادرم نم گمیم دارم

 ! باعجزگفتم؛ فرهاد! فردا خودمیخودت نفهم

 یوفعه محکم زد رو  هیکارو!   نی! نکن ارمیم

 قالم یوبرگشت سمتم! فرهاد_ واسه چ ترمز 

 یواسه چ ؟یرفت ییتنها یواسه چ ؟یگذاشت

 یمگه نگفتم بدون من حت ؟یحرف زد روحرفم
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 یمگه نگفتم منوقال بزار  ا ی! رو یر ینم جهنمم

 !دیوهق هق گفتم؛ ب بخش هیباگر  ؟ینیب یبدم

 رم فقط ا ل ا ن نه! فرهاد یا ص ال من م ا 

 نکن هیحرف نزن! گر  هی_ باگر دینعره کش بازم

 یجواب منو بده! اما من مثل دفعه  درست

 به سرفه افتاده بودم! به هیازشدت گر  قبل

ندمم بارون شروع کرد به بار   شانس
َ

 ! بادنیگ

 فرهاد_  نه؟یب یبابا داره م یعنیگفتم   خودم

 وسرفه جون هیشد! داشتم ازشدت گر  ادهیپ

 بعد درسمت من بازشد و هی! چندثاندادمیم

 ایرو جلوم گرفت وگفت؛ ب یآب معدن فرهاد 

 ! دلمخواستمینکنه، نم هیبخور!بسه گر  آب

 نقدریا خواستیآروم باشم! دلم م خواستینم

 بارون نی! کاش منم تو همرمیبدم که بم ادامه

 ! کاششششش! !!برم

 دستموگرفت و شمیآروم نم د یکه د  فرهاد 

 هیگر   ا یام کرد.. فرهاد_ رو  ادهیپ نیازماش

 خوامیمعذرت م یببخش زدلمیلحظه! عز  هی نکن

 یروبازکردوسع یکم آروم باش! درآب معدن  هی

 بود!  دترشدهیبه خوردم بده! بارون شد کردآبو 

 قلوپ ازآب خوردم. فرهاد_ بلندشو ببرمت هی

 خوبم خوامیگفتم؛ نم  یفیضع ی! باصدادکتر 

 خونمون!  گردمیسوگند! فردا برم ی منوببرخونه
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 من! فرداش هرکجا که یخونه  میر ی_ مفرهاد

 کم که گذشت بازم توب*غ*ل*ش  هیبرو!  یخواست

 . فرهادمیبارون شده بود سیشدم! خ آروم

 !میشد نیکردو سوارماشبلند  بلندشدومنم

 حرکت دادو ازاونجا دورشد!  نو یماش توسکوت

 !! اهمیازکوچمون ردشد میرفتیم میداشت یوقت

 مادرم روکرده ی! دلم هوادمیکش  یپرسوز 

 پخش شد و نیتوماش میمل  کیموز  ی!صدابود 

 ترشد نیوسنگ نیام سنگ هیخسته ازگر  یچشما

 چشم یخوابم برد! وقت یک  دمیکه نفهم  ییتاجا

 اتاق خوابم بودم! به ساعت یبازکردم تو  هامو 

 دل ینصف شب بود! صدا میون0کردم!   نگاه

 کرده بود! حتما فرهاده! با  دارمیب انو یپ نینش

 .هیتخت وتک ی! نشستم رو زد یانومیپ یسوزخاص

 سازش!  یبه تاجش وگوش سپردم به صدا زدم

 ییبود دلم گرفت! به فردا نیوغمگ نقدرآرومیا

 که قرار نبود باشم! خودش گفت برو  فکرکردم

 اخراج!  یعنی نی! اخوادبرو یهرجا دلت م گفت

 هامو دلم داد! من یکردم! توان لج باز   خودم

 بسازم ندمو یآ نجا یاومدم ا ا؟یخدا کارکردمیچ

 دیبا ا یبدون قلبم برگردم! خدا د ی... حاال بااما 

 بازم راهشونو یلعنت یجابزارم! اشک ها دلمو 

 عوض شده انو یپ تمیر  یکرده بودن! صدا  دا یپ



 

 
275 

 قواعد شده بودن! کم کم صدا ی! تند وببود 

 شده بودن! ازجام بلندشدم!  یکش دار وعصب  ها 

 خشونت نیکه داره باا  هیک  نیبدونم ا خواستمیم

 ! اتاقو ترک کردم وبه سمت صدازنهیم انو یپ

 یگوش خراش وعصب  انو یپ یکردم! صدا  حرکت

 !...ستادمیدرگاه اتاق ا ی! تو بود 

 بود! سرشو باال گرفته بود وچشم هاشو فرهاد 

 یانگشتاشو رو  یهدف وعصب یبود و ب بسته

 یترشدم! خدا کیکم نزد  هی! دیکشیها م هیکلو 

 هی! فرهاد.. اون داشت گر دمیدیم ی! من چمن

 باوربود!  رقابلیوغ بیواسم عج یلی! خکرد یم

 یچیدست باند پ تنش بود به د یسف یرکاب هی

 یز یدستش! خون ر  یاش نگاه کردم! وا شده

 دستش یزده ورو  رونیبود! ازباند ب کرده

 اخخخخ اد یگرفت!   شیشده بود! دلم آت یجار 

 خدا یافتادم! وا د یکش  نیماش یکه تو   یبلند

 خون داره نیمن باعث شده بودم! اما نه! ا بازم

 تازه اس! فرهاد هنوزم یعنیو  زهیر یم نییپا

 من نشده بود! چشماش بسته وصورتش متوجه

 که  کنهیدست درد م د یازاشک بود! شا سیخ

 من مثل بچه هافکر دمی! شاکنهیم هیگر   داره

 به فکر خون د ی! االن بامدونمیباشم ن کرده

 شونه یباشم! رفتم دستمو گذاشتم رو  یز یر 
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 ها ثابت موند!  هیکلو   ی! دستش رو اش

 بازکرد وبرگشت سمت من! فرهاد_  شماشو چ

 نگاهم به چشم یباغم تو  ؟یکنیم کار ینجاچیا

 اش نگاه کردم! اخماشو هیسرخ شده ازگر  یها

 یتوخلوت کس ینگرفت اد یوگفت؛  د یکش  توهم

 بدون توجه به حرفش به دستش اشاره ؟ینر 

 ! فرهاد بااد یوگفتم؛ بازم داره خون م کردم

 !یبه دستش کردوگفت؛ لعنت ینگاه تیعصبان

 ! فرهاد بابهت نگاهم کرد! د یگفتم؛ ببخش  هیباگر 

 ! لعنترمنهی_ توروخدا منوببخش! همش تقص

 روزارو زهرت نیهام.. من ا یمن لجباز  به

 ! خواستم برمد یفرهاد ببخش ی! ببخشکردم

 شد!  دهیکه دستم توسط فرهاد کش  رونیب

 نمیبب ؟یر یدرم ی_صبرکن! عادت دار فرهاد

 هیدخترخوب؟ باگر  یار یهمه اشکو ازکجا م نیا

 بشه! فرهاد_  تونیز یچ خواد یمن دلم نم گفتم؛

 بشه؟ میز یچ هیکه   یکنیم تمیچرا اذ خب؟

 ازدست دا یش ز یرآمی_امروز بخاطر نگاه تحق

 چرا لج کرده بودم!  دونمیدلخوربودم. نم همه

 امروز پرونده دا یگفت _ ش  یباپوزخند فرهاد 

 دایش یجلو  د یگفتم با  ادتهی نمیبسته شد بب اش

 ازحرفش گفتم؛ د یوتر  یجیباگ ؟یکن  یباز  نقش

 هی دیگفتم با  ادتهیفرهاد_ آره نقش!  نقش؟
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 افتاد! اون ادمی ؟یعاشقم یوانمود کن یجور 

 نیشاپ! با من من گفتم؛ خب ا یکاف  یروزتو 

 ازفردا نقش توشروع یعنیفرهاد_  ؟یچ یعنی

 خوامیتموم شده! ازفردا م دا ی! کارمن باششهیم

 ! خواستم حرف بزنم کهیبه درش کن دونیازم

 گفتم! اما االن نه!   یروز  هی دی! شاگمینم گفت؛

 نامزدت یخوایم یبدونم واسه چ د ی_اخه من با

 !ای... فرهاد بازم حرفمو قطع کرد وگفت؛ رو رو 

 ساده هیدوست هی! می! ضمنا ما نامزد نشدنپرس

 به ضررش تموم شد! خوشحال شدم!  دکهبو 

 !خواستیرونم دا یخوشحال! فرهاد ش یییلیخ

 یبرابر  ا یواسه من با داشتن تموم دن نیا

 چرا و... تودلم گفتم؛ دمینپرس گهی! دکرد یم

 ینفهم چوقتیکه ه  کنمینقش م یباز  یجور  هی

 واقعا چارهیب ی ایبوده ورو  یواقع یچ همه

 دستتو پانسمان کنم..  میبر  ا ی! _قبوله! بعاشقته

 اما کردمیزخمشو پانسمان م داشتم

 ! _ کلفهکرد یم تمینگاهش اذ ینیسنگ

 چسب روبه زخمش زدمو و کهیت نیآخر 

 .خوابمیم رمیتموم شد! من م گفتم؛

 ؟یشام بخور  یخوای! نمی_ مرسفرهاد

 قاروقور شکمم لیدل دمیتازه فهم اوه

 بود! من نه ناهارخورده بودم ونه یچ
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 بخوابم!  رمی! اما گفتم؛ نه ممنون! مشام

 ی_ امامن گرسنمه! به ساعت مچفرهاد

 شب بود! 02نگاه کردم! ساعت  دستم

 ( چه وقتی)که خورد یکاردبخور   یا

 آخه؟؟ لبمو به دندون گرفتم غذاخوردنه

 کنم ازپرت وپل گفتن! با  یر یتاجلوگ

 تونمیم یوقت شب چ نیگفتم؛ ا  آرامش

 ستیکنم واستون؟ فرهاد_ هم ن  درست

 ! دلم واسش سوخت! میگرسنه نمون  فقط

 گرسنه اش بود! خاک توسرم کنن  خب

 خوش ی! به چشماکنمیهم م یعاشق یادا

 انداختم.. هنوزم بخاطر ینگاه رنگش

 ازش تونستمیسرخ بود.. کاش م هیگر 

 همازنگا دونمیهاشو! نم هیگر   لیدل بپرسم

 وبرداشت کرده بود گفت؛ دهیفهم یچ

 که  هینجور یاگه ا ؟یتونقشت رفت االن

 یجی! باگیشیم یگرخوبیباز  دبگمیبا

 یچه گند دمینقشم؟ بعدکه فهم گفتم؛

 نیگفتم؛ آهان آره نقشم! خب تمر   زدم

 کنم! فرهاد  ی! نترس بلدم باز کنمیم

 ؟ی! _چیکن  یباز  ی_اوهوم!خب بلد

 یز یچ هیولش کن برو  یچی_هفرهاد

 یحرفا ر ی! فکرم درگمیکن بخور   آماده
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 ازامشب به بعد دونستمینم فرهادبود،

 انتظارمو بکشه! تودلم آرزو یچ قراره

 یعاشقش نشم. باافکار  شتر یب نیازا کردم

 واسش املت درست کردم!  شونیپر 

 هم کنارش گذاشتم.  ار یوخ یوسبز  یترش

 غذارو گذاشتم زدونفرهیم یرو  همونجا 

 بعدش در قهیدودق یکیکردم!   وصداش

 دهیکه بازم اخم هاشو توهم کش  یحال

 فکرکردن به ی. حوصله ز یاومد سرم بود 

 من شهیهاشو نداشتم، پس گفتم؛ م اخم

 غذاتو بخور! _آشتها نیفرهاد_بش برم؟

 ! فرهاد بشقابو کنار زدوگفت؛ منمندارم

 ! کلفه لبمو به دندون گرفتم،خورمینم

 !زیرفتم نشستم سرم یطوالن بامکث

 اسپرت نوک یبه کت شلوار اندام باذوق

 اون یکردم وگفتم؛ وا  ینگاه یمداد

 یر ییتغ چیقشنگه! فرهاد بدون ه یلیخ

 فقط لب هاش تکون خورد_  توصورتش

 به درک اصل!  شیییییدارم! ا اد یز  یتوس

 دیمنوباخودش آورده بود خر  فرهاد 

 تا4فردا شبش! ازساعت  یمهمون واسه

 دونه هیشبه هنوز 1که ساعت   االن

 نقدری! آخه مرد ادهیهم نخر  جوراب
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 شتریوسواس؟ اززن ها ب نقدر یا لوس؟

 دیکردن! _ بخش  د یداره تو خر  وسواس

 ! اصلهی! نوک مدادستین یاون توس یول

 !ستیکدوم ازکت شلواراتون ن  چیه هیشب

 مکث وارد مغازه شد واز یباکم فرهاد 

 درخواست همون کت شلوارو فروشنده

 رفت تواتاق پرو منم لی! بعداز تحو کرد 

 تابیکه بهش ت  یمثل دور ازجونم خر  که

 ادیذوق کرده بودم ومنتظرشدم ب بدن

 کم که  هی! نمشیوتو تنش بب رونیب

 خودش یفرهاد باهمون لباس ها گذشت

 نازک یشامل شلوار کتون و بافت لجن که

 یدی! باتعجب گفتم؛ نپوشرونیاومد ب بود 

 بعدش خطاب به دمیفرهاد_ پوش ؟؟

 ی! بدجور برمیم نو یگفت؛ هم  فروشنده

 خاک توسرمن یعیبود توذوقم!  خورده

 تو یانتخاب کردنم! آخه عوض نیباا کنن

 یلیمن بهت دل بستم! اه! خ یدار  یچ

 خودم یشده بودم! اما به رو  ناراحت

 !ستیووانمود کردم واسم مهم ن اوردمین

 داشویتاخر  ستادمیاز مغازه ا رونیب رفتم

 فکرهابودم نی! به من چه اصل! توهمبکنه

 یلیافتاد که خ یچشمم به دخترپسر  که
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 دست همو گرفته بودن وروبه یمیصم

 اشاره یداشتن به لباس نیتر یو  یرو 

 ! رولب هاشون خنده ونشاطکردنیم

 ! باحسرت داشتم بهکرد ینم ییخودنما

 وخودوبه کردمینگاه م شونیبخت خوش

 منم یلب ها یرو  یلبخند کم رنگ خود 

 گرفت! خوش بحالشون! من که  جون

 در یونه خوشبخت رسمیبه عشقم م نه

 گره  یدست ها ی! غرق بودم تو انتظارمه

 نفر دستمو هیکه حس کردم   خوردشون

 به خودم اومدم! فرهاد بود!  عی    ! سر د یکش

 !رهیدست بگ ستی! مثل آدمم بلدنبفرما 

 فرهاد_  ؟یکنیم ینجور یشد؟ چراا ی_چ

 تا رمیدستتون بگ یکمبود دار   گفتم

 ! دستمو ازدستشیرونخور  هیبق حسرت

 گفتم؛ الزم نکرده! من  دمیکش  رونیب

 !کشمیرونم یز یحسرت چ چوقتیه

 قدم دورتر کیمن  ستادنیکه باا  فرهاد 

 بود برگشت سمت من و باآرامش شده

 دستمو گرفت وگفت؛ امامن گهیبار د کی

 ! حاالدمیحسرت نداشته هامو کش شهیهم

 نقشتو یبامن بحث نکن!! فکرکن دار  هم

 ..یکنیم یباز 
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 خواسته دستمو دور بازوش حلقه ازخدا 

 سیکه باتعجب بهم نگاه کرد، _ه  کردم

 !کنمیم ینباشه دارم نقش باز  حرف

 باتاسف یکرد وسر   یتک خنده ا فرهاد 

 فرهاد میداد، ازپاساژ که خارج شد تکون

 که فقط  شییسمت پاساژ روبه رو  به

 زنونه داشت رفت! _اونجا همش لباس

 اس اصل مردونه نداره! فرهاد_  زنونه

 .. فرهاد حرفموی! _پس واسه چدونمیم

 خب یزنیچقدر غرم یکردوگفت؛ وا  قطع

 که!!!   شهینم تیز یحرف نزن چ قهیدوق

 ادب!!!!  یب شعور یخورد توذوقم! ب بازم

 بکشم رونیدستمو ازدستش ب خواستم

 یمغازه  هیمحکم گرفتش وبه سمت  که

 داشت کشوندم! چشمم یمجلس لباس

 قشنگ برق یاون همه لباس ها دنیباد

 ! فرهاد_ کت شلوار منو تو انتخابزد 

 ! باکنمیلباس تورو من انتخاب م یکرد

 نگاهش کردم! _لباس من؟ من تعجب

 یخوای! فرهاد_ نکنه مخوامینم لباس

 _نه اما لباس ؟یمهمون یایب یا توخونه

 ! خودم لباس دارم! فرهاد_ ارهخوامینم

 ...خوامیکه من م  ستین یاون یول یدار 
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 خودمه!!!  ی قهیهم قشنگه سل یلی_خ

 یتوهم وباتن صدا د یاخماشو کش فرهاد 

 تو!  یکنیگفت؛چقدر بامن بحث م  یعصب

 شهیهمون م زنمیروم یحرف هی یوقت

 بشنوم!  یحرف اضافه ا خوامینم گهید

 خرمیگفتم؛ باشه آقا فرهاد لباس م  تودلم

 یمحاله بپوشمش! خودت خواست اما 

 یکنم! _اووووممم! باشه هرچ  زتیسوپرا

 ارباب! فرهاد که انگار خوشش د یشمابگ

 شد!  نیباشه گفت؛ هوووم! ا اومده

 لبم نشست و یرو  یپررنگ یپوزخند

 فرهاد دورباشه رومو د یازد نکهیا واسه

 مغازه کردم..  نیتر یو  سمت

 هی ذاشتمیکه م  یهرلباس یرو  دست

 کت  هیواخرسرهم  ذاشتیروش م بیع

 ! اما خبرنداشت کهمیدیخر  یمشک دامن

 لباس رو بپوشم هرچند قرارنبوداون

 بود...  با یوز  کیش یلیخ

 دونمینم یو حت هیشب مهمون امشب

 اونجا ییوچه کسا هیواسه چ یمهمون

 خارج ازشهره.  دونمی! فقط محضوردارن

 1وقرار شد ساعت  رونیرفته ب فرهاد 

 دایشمشکل فرهاد با دونمیدنبالم! نم اد یب
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 به دونیازم خواد یچرا م دونمی! نمهیچ

 فکرمن اشتباه باشه و دمیکنه! شا  درش

 رو بکنه! پووووف یکار   یتلف بخواد 

 هیفرهاد مونده! من که  نیخلقت ا خداتو 

 5! به ساعت نگاه کردم! زمیناچ ی بنده

 واشیوقتشه بلندشم  گهی! دبعدازظهربود 

 با خواد یاماده شم! دلم مامانمو م واشی

 بود باهاش شیپ قهیچنددق نیهم نکهیا

 دنیزدم اما بازم دلم واسه شن حرف

 ! ازاون روزم کهرهیضعف م صداش

 منو بافرهاد تنها گذاشت یاونجور  سوگند 

 دمیقهرکردم وجواب زنگ هاشونم باهاش

 دمیکه بابابخداترس  دهیم امیهم پ یهرچ

 ... اما من جواب ندادم که ندادم! واالو 

 رغضبیم نیمن باا نهیب یپرروم دختره

 قی! پررووووو! رفرهیم زارهیم رافتادمیگ

 راه! اصل من چرا نشستم دارم مهین

 خل شدم رفت!  یوا کنم؟یمردمو م بتیغ

 رفتم حموم،بعدازسشوارکردن موهام اول

 هی زکردمیابروهامو تم ر یز  نشستم

 خوب یلیکردم! خ  کشیبار  کوچولوهم

 واسه خودم:( بعداز شگرمیپاآرا هی! شد

 رنگمو یشدن صورتم الک مشک تموم
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 یاون روز باسوگند بودم واسه رو  که

 بودمو آروم وباحوصله به دهیخر  لباسم

 کم صبرکردم  هی! دمیبلندم کش یها ناخن

 به ساعت یخشک بشن! وقت تاکامل

 بود!!!چه7کردم هنگ کردم! ساعت   نگاه

 ساعت کی!!! همش 7شد ساعت  زود 

 عی    صورتم! سر  شیداشتم واسه آرا زمان

 ومشغول شدم! طبق نهیآ یجلو  رفتم

 دیکه باخودم گذاشته بودم با  یقرار 

 ثابت کنم من ازش سرتر دا یبه ش امشب

 !هستم

 کارم تموم شد! پشت  قهیدق41و7 ساعت

 دمیوخط چشم کش یمشک ی هیسا پلکمو 

 زده بودم.  ملیر  تونستمیهامو تا م ومژه

 چشم هام کارکرده بودم..  یرو  یحساب

 وبرق لب!  یورژلب آجر  یاجر  ی رژگونه

 نظرخودم خوب شده بودم! تموم هنرم به

 وقتش بود گهیبه کاربرده بودم.. د رو 

 لحظه به سرم زد هیبپوشم!  لباسامو 

 تنم دو یکه فرهاد خر   یکت ودامن  همون

 طونیوسربه سرفرهاد نزارم! اما ش کنم

 ورفتم همون ومد ین نرو یب ازتوپوستم

 شب چاک دارمو بپوشم!! اما لباسم لباس
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 رونیب ختمیکمدو ر   ینبود! همه  سرجاش

 یگذاشتم توکمد! وا  شبیکه نبود! د  نبود 

 ! داشتم دنبالشمممممیم ووونهید دارم

 زنگ خورد!  میکه گوش  گشتمیم لباسم

 بود قهیدق01و1ساعت  ییی! وافرهادبود 

 من دم نییاپایدادم_بله؟ فرهاد_ ب جواب

 کم صبرکن خب!   هی! کلفه گفتم؛ درم

 !ستینگرد ن هی_ دنبال لباس مشکفرهاد

 ؟یبرش داشت ؟نکنهیگردشد! _چ  چشمام

 کارخودمه!حاال  ی_ درست حدس زدفرهاد

 که  یبنفش غیمنومنتظر نزار! باج هم

 _ واسهدیسرخودمم سوت کش دمیکش

 فرهاد_  ؟ییییاشتلباسمو بردااا ییییچ

 خبر داشتم! _اصل دتیازذات پل چون

 اون نامزدخل و یتوچه هان؟ بروجلو  به

 نداره جلو ی! فرهاد_ به توربطر یبگ چلتو 

 ینباش نییپا گهید قهیدق 3!تاانهی رمیگیم

 دمیباال...پر  امیوم شمیم یهمه چ الیخیب

 ! فرهاد_ دنکناااااا یگفتم؛ تحد  توحرفشو 

 روقطع ی! بعدازاون گوشقهیدق3 فقط

 رو گازگرفتم و ی! بازم باحرص گوشکرد 

 نمیبب رمی! کثاااافت! اصل نمدمیکش  غیج

 خوبشم رمی! اما نه! مکارکنهیچ خواد یم
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 روکه واسه یمیاون ساق زخ ی! ولرمیم

 !!پوشمیرو نم دهیدامن کوتاهم خر  ر یز 

 کارو  نیا نکهیزانوهام بود! باا ر یتا ز  دامن

 یدوست نداشتم اما بخاطر لجباز  اصل 

 ! پس به سرعت نوردمیجونمم م بافرهاد 

 نانیهامو عوض کردم وواسه اطم لباس

 یو رژلب و گوش فمیک  یگذاشتم تو   ساقو 

 بودم ختهی! موهامم که ر نطور یهم هم

 دنیشال روش انداختم وبعدازپوش دورم

 کفشم بود اتاقو  یبلندم که تارو  پانچو 

 لحظه هیبود  کیکردم! خونه تار   ترک

 دهیکردم! همش تواتاق بودم ونرس  خوف

 دونمیالمپ هارو روشن کنم!نم امیب بودم

 !ستین داشیپ میمش رح هیچندروز  چرا 

 برق ز یکورمال خودمو به پر   کورمال

 عی    وروشنش کردم. بعدشم سر  رسوندم

 نیوخودمو به ماش رونیاومدم ب ازخونه

 بلند یشاس نشیرسوندم! ماش فرهاد 

 که  کردمیحواسمو جمع م د یبا بودو 

 پانچوم ی! درحالت عادنهیل*خ*تمو نب یپاها

 بلند بودو جلو بسته پاهام مشخص چون

 سوار عی    وسر  رکانهیز  یلی! پس خنبود 

 رهی. سلم نکردم وبه روبه رو خشدم
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 !ستین ی! فرهاد_ حاال خوبه عروسشدم

 !!گرفتنتیعروس اشتباه م یبجا وگرنه

 ینازک کردم وحرفشو ب یچشم پشت

 که امشبو  فیگذاشتم! فرهاد_ ح  جواب

 کنسل کنم! برگشتم سمتش! اوه!   تونمینم

 یشده بود! کت شلوار تو  چقدرخوشگل

 معرکه شده بود! داشتم نگاهش تنش

 که گفت؛ مورد پسند واقع شد؟  کردمیم

 !ریوپرخاشگرانه جواب دادم_ نخ یعصب

 باال انداخت و یشونه ا الیخیب فرهاد 

 اگه اون لباسو برنداشته بودم االن گفت؛

 از قرار یکیبودومن مجبوربودم  تنت

 واسه تو کنسل کنم! _واسه مو یکار   یها

 ؟یاجازه دست توکمدم کرد یب یچ

 خبر داشتم!  تی_ چون از بدجنسفرهاد

 ندارم باهات سروکله بزنم! پس حوصله

 بحث نکن! ضمنا امشب ازکنار من بامن

 با باهات د یوگرنه با یخور ینم تکون

 گفتم؛ نه بابا؟  ی! بالج باز یکن  یخداحافظ

 فرهاد ؟یتوپاهامو بشکون یخوایم نکنه

 ! ازیامتحان کن یتونیگفت؛ م  تیباجد

 نداشتم خودمو ازش دور میتصم اولشم

 کم سربه سرش گذاشتم تا  هی ی! ولکنم
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 برگشتن به خونه! اما اخرش قبول مرز 

 ی! بعدازگذشت دوساعت فرهاد جلو کردم

 دماوند ترمز کرد!  یبزرگ تو  یلیو  هی

 پارک شده بود ل یاطرف و  یادیز  نیماش

 پارک و اطیداخل ح نو یفرهاد ماش اما 

 اخر برگشت روبه من وگفت؛ از لحظه

 شو!  ادهیاالن نقشت شروع شد! پ نیهم

 بود! لرزم گرفت!  یبزرگ وترسناک یلیو 

 فصل گهیواقعا سرد شده بودود هوا 

 پانچ ومانتو نبود! بااسترس دنیپوش

 کاریشدم! من داشتم چ ادهیپ نیازماش

 بافرهاد اومدم یچه حساب یرو  کردم؟یم

 سیترسناک؟ اصل اگه پل یلیو  نیا به

 داشتم؟ یآقا چه نسبت نیمن باا ؟یادچیب

 نشه ینجور یا چوقتیه ا ینه خدا یوا

 تهران دمنیفهمیاون وقت مادرمم م چون

 وب  هش دروغ گفتم!  هستم

 گرم  یفکرابودم که دست ها نیتوهم

 دستم گره خورد! فرهاد_  یفرهادتو 

 مون؟یبگو! پش یمونیشده؟ اگه پش یز یچ

 قتیقلبم حق یکه تو   یز یازچ ؟یازچ

 کردن  یازباز  زد؟یحرف م یازچ داشت؟

 تربود؟ یواقع یقتیکه ازهر حق  ینقش
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 وگفتم؛ نه دمیپرازحسرت کش یآه

 کم سردم شده!   هیفقط  ستم،ین مونیپش

 افتاد به سمت دوراهیدستمو کش فرهاد 

 گرمه! بعداز  ل یوگفت؛ داخل و  تیجمع

 وبامکث ستاد یا هیحرفش چندثان اتمام

 رو شکه کنم!  دا یامشب قراره ش گفت؛

 چرت وپرت گفتناش یرو جلو  امشب

 شرط داره!فرهاد_  هیکن! _ پس   مقاومت

 ی! واسم شرط نزار! _اگه قبول نکننه

 ! فرهاد دندوناشو بهمیچ رهمهیز  زنمیم

 تشیاذ یخوایوگفت؛ بفرما! _چرام د ییسا

 ؟یوبه قول خودت شکه اش کن یکن

 _ چون ازباباش متنفرم! چون اونافرهاد

 شرفمیب یوتنها کردن! چون عمو  منوشکه

 ! اگرمالیخی..... پوف! حوصله ندارم ب

 !گردونمیاالن برت م نیهم یخواینم

 اما دمیازحرف هاش نفهم یز یچ نکهیباا

 دوربازوش حلقه کردم وگفتم؛ دستمو 

 بابا ولش کن نخواستم... بزن باشه

 ! فرهاد که انگارهنوزبه اعصابشمیبر 

 نشده بود باهمون اخم هاش مسلط

 یگرم بود وفضا  ل یافتاد.. داخل و  راه

 رونشیداشت! برعکس ب ینیمعطرودلنش
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 وزشت بود، داخل خوشگل و کیتار  که

 یبود! همه بافرهاد احوال پرس ینوران

 !شدنیوجلوش خم راست م کردن

 یخونه  یمهمون یهاشونو تو  یبعض

 یلیکه خ  یز یچ هیبودم!  دهید فرهاد 

 تیشترجمعیبودکه ب نیا داد یم عذابم

 پاهامو خواستیومن دلم نم مردبودن

 گرفتم  میبزارم! تصم شینما نابهیا واسه

 عوض کردن لباسم که رفتم؛ساقمو واسه

 با یواسه لجباز  ییکنم! اونجا جا  پام

 !فرهادنبود

 که ته  یاز خدمتکارها منو به اتاق یکی

 تنها دمیترسیکرد، م  ییبودراهنما سالن

 باتعلل به فرهاد که اخم هاشو ینگاه برم

 از یبود انداختم!انگار  دهیهم کش یتو 

 ترسمو خوند! دستمو محکمتراز نگاهم

 ! آخ قربونامیگرفت وگفت؛ منم م  قبل

 مردونت بشم! کاش واسه یها تیحما

 یکاش همه چ  ،یواسه من بود شهیهم

 گفت  میدیبود.. به اتاق که رس یواقع

 رمیخودم م ینه مرس ام؟یمنم ب یخوایم

 به داخلش یدراتاقو باز کرد ونگاه فرهاد 

 وبعدش دستشو ازب*غ*ل*م ردکردو انداخت
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 ستین یکرد، فرهاد_ کس  تمیداخل هدا به

 ! باحسمونمیمنتظرت م نجا یمن هم برو،

 که بهم داده بود وارد اتاق شدم  یتیامن

 وبعدش پانچمودر دمیساقمو پوش اول

 هم دورسرم به یمشک ی! روسر آوردم

 یواقعاجا نجا یگره زدم! ا  ونیپاپ حالت

 نبود، مخصوصا حاال که فرهاد یباز  لج

 یقد نهیآ یبه خودم تو  یبود! نگاه آروم

 ! فرهادرونی! خوب بود! رفتم بانداختم

 زده بود با هیاتاق تک یروبه رو  وار ید به

 بهم انداخت نیپرازتحس یمن نگاه دنید

 !ایخور یجلو! فرهاد_ ازکنارم جم نم واومد 

 چشم یبهش زدم وبه نشونه  یلبخند

 بستم! فرهاد دستشو توموهاش پلکمو 

 دمیکه به زورشن  یجور  هی رلبیدوز یکش

 ی! تودلم واسه هیلینشم خ وونهید گفت؛

 ینجور یکردن خودم هم که شده ا  یراض

 حرفوزد!  نیکردم که واسه من ا  برداشت

 و میرفتیم یبه سمت سالن اصل میداشت

 خودمو کرد،یجلوتراز حرکت م فرهاد 

 رسوندم ودستمو دور بازوش حلقه بهش

 زدم ی! باتعجب نگاهم کرد، چشمککردم

 عشقم؟ فرهاد_ تخت خنده میبر  وگفتم؛
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 واسم تکون داد وگفت؛ یکرد، سر   یا

 یز یچ نی! باورودمون به سالن اولوونهید

 دایش یبرزخ افهینظرمو جلب کرد ق که

 شدوترس یدروغ چرا؟تودلم خال بود،

 بلند تینها یب کیموز  یداشت! صدا برم

 کیخراش بود، فرهاد سرشو نزد وگوش

 کردوگفت؛ آماده باش! آب دهنموبه  گوشم

 قورت دادم وباحرکت سرحرفشو یسخت

 ما و یاومد روبه رو  دا یکردم! ش  د ییتا

 توبا یعوض یبه من گفت؛ هو  خطاب

 به یبعدم نگاه ؟یکنیکارمیچ شوهرمن

 انداخت وبانازگفت؛ فرهاد؟ فرهاد_  فرهاد 

 بهت گفتم همه شمیمن چندروز پ دا یش

 اومد دا یتموم شده وعاشقشم! ش یچ

 مارو ازهم بازکنه که فرهاد بادست دست

 دستشو محکم گرفت وگفت؛ بسه چپش

 ایکم غرور داشته باش! ضمنا رو   هی! گهید

 ! حرفیکن  یادب یب ی! حق ندار نامزدمه

 خوابوند دا یتموم نشده بود که ش فرهاد 

 یخفه ا غیفرهاد، شکه شده ج توگوش

 فرهاد!  یوخودمو انداختم جلو  دمیکش

 نفس هاش کش دار تیازعصبان فرهاد 

 دستش بودو یتو  داکهیبود دست ش شده
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 اما ؟یکرد  یغلط یچ چوندوگفت؛یپ

 به من وفرهاد یشروع کردبه فحاش اون

 تلش کردم جداشون کنم نشد، یهرچ

 د،یبه گوش رس یمرد یبلند وعصب یصدا

 نجااااا؟؟؟ی_ چه خبره امرد

 یا دهیکش  یباصدا بهیادمردغر یفر  یصدا

 زد همزمان شد دا یگوش ش  یفرهادتو  که

 به وجود آورد! مرد خطاب یبیمه یوصدا

 احمق؟ یپسره  یکنیکارمیفرهاد_چ به

 زنمی_دخترتو جمع کن عمو وگرنه مفرهاد

 دهی! مرد که حاال فهمکنمیم داغونش

 اومد داستیفرهاد وپدرش یعمو  بودم

 یوگفت؛ دست ستاد یفرهاد ا هیقدم کی

 !کنمیدخترم بلندبشه رو قلم م یرو  که

 نیا ر ی_ بابااا همش تقصهیباگر  دا یش

 هر*ز*ه است! منظورش بامن ی دختره

 دای! فرهاد شتاب زده به سمت شبود 

 کردوکه پدرش جلوشو گرفت!   حمله

 ! تاپرخونشی_ببند دهنتو عوضفرهاد

 ی! عمو_ خفه شو فرهاد! ناسلمتنکردم

 دفاع یازک ینامزدتوعه ها! دار  دا یش

 نیفرهاد_ من غلط کنم همچ ؟یکنیم

 ازدخترت یداشته باشم! من ک ینامزد
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 یختر هم کردم؟ من د یخاستگار  یحت

 که سفت وسخت باشه نه دختر  گرمیروم

 ! وبانفرتکنهیکه توحموم خفتم م  تورو 

 یلیبار س نیزد که واسه دوم یپوزخند

 خورده یلیدفعه ازدست عموش س نی! اخورد 

 ! فرهاد سرشو که به طرف چپبود 

 شده بود برگردوند سمت عموش لیمتما

 نگاهش کرد!  یونگاه معنادار  وباپوخند 

 به سمت د یدستشو به حالت تحد عموش

 گرفت وگفت؛دوروبردخترم  فرهادنشونه

 بشه خونت حلله! فرهاد دست داتیپ

 وباهمون پوزخند گفت؛ فعل منوگرفت

 ! بهش بگویجمع کن د یدخترت روبا که

 دایقشنگه! خدانگهدار! ش دخترباغرورش

 راهمونو گرفت و یاز رفتن ما جلو  قبل

 ه کلفت خونه هانر  ادتیمن گفت؛  روبه

 نیبه هم دا ینره ش ادتی نمیوا یوهست یبود

 بهش ی! نگاه چندشکشهیدست نم ا یراحت

 فرهادچسبوندم شتربهیوخودموب انداختم

 دشی*غ*ل*شو گرفت وکشربیاومد ز  باباش

 یفرهاد چه خصومت دونمیسالن! نم سمت

 رشونیحد تحق نیداشت که تاا باعموش

 بودم خودمو دا یش ی! من اگه جاکرد 
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 اسمش دمینفهم ی!عموش که حتکشتمیم

 قلبش درد گرفته بود چون یانگار  هیچ

 وبادست د یکشیم دارو یدستش ش هیبا

 ! جالب بودداد یاش قلبشو ماساژ م گهید

 نفرهم متوجه مشاجره وکتک کی یحت

 یپستو  یچون تو  دمیمانشد! شا یکار 

 کیموز  ی! صداد ینفهم یکس  میبود سالن

 خود دارد! تموم بدنم یهم که جا کرکننده

 !ترسمی! من ازدعوا مد یلرز یکرده وم  خی

 متوجه لرزش پاهام شده بود! روبه فرهاد 

 بود!  یاول! عال یکردوگفت؛ ضربه   سمتم

 کردم! بااسترس و  ینیب شیکه پ  یهمون

 نگاهش کردم! دوتا دستشو کنار یجیگ

 ا گفتم _ نهام دمیترسی؟میترسیگذاشت وگفت؛ م  صورتم

 تیووارد جمع د ینه ! دستمو کش گهید

 .. نور فضا کم شده بود اما بازممیشد

 بود!  یچراغون

 وبه کردمیفرهاد حرکت م دوشادوش

 شتری! بشدمیم یدوست فرهاد معرف عنوان

 مرد بودن! بعداز اتمام معارفه ها تیجمع

 پراز یوانیبار رفت! ل ز یبه سمت م فرهاد 

 نیا ی! تو د ینفس سرکش کیرو  یدنینوش

 اخلقش دستم اومده بود! تموم مدت
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 یعاد کرد یم یکه سع  نیباا حرکاتش

 بود! چشماش کاسه یکنه اما عصب  جلوه

 فرهاد نیا دونمیشده بود! خوب م خون

 ی! سعشد یم یتنهابود چه آتش فشان اگه

 مزخرف یباخوردن الکل ها کرد یم

 رو دستش یبعد وانیآروم کنه! ل خودشو 

 ! منم که مثلد یوجرعه جرعه نوش گرفت

 ابهی کردمینگاه م تیجمع ابهی ماست

 فرهاد! کفش هام پاشنه یعصب حرکات

 ! پسشدمیم تیاذ یومن حساب داشت

 باال که به فرهاد برسم و دمیکش  خودمو 

 نییمتوجه من شد وسرشو اوردپا فرهاد 

 پاهام درد م؟ینیبش میبر  شهیم گفتم؛

 ! سرشو تکون داد وراه افتاد سمتگرفت

 اطرافش نبود!  یکه کس  ینفره ا4 زگردیم

 و د یروواسم عقب کش یصندل

 دای! مطمئنم شنمیکرد که بش  مییراهنما

 یتو  یوفرهادم حساب کنهینگاه م داره

 گم شده بود! خم شد وازپشت  نقشش

 یخوایم یز یکنارگوشم گفت؛ چ  یصندل

 که صدامو بشنوه  یجور  هی ارم؟یب واست

 کم  یلیسالن خ ینه ممنون! نورها گفتم؛

 کیبودن وکم کم فضا داشت رمانت شده



 

 
298 

 اما میهم نشسته بود ی! روبه رو شد یم

 یاصل حواسش به من نبود! تو  فرهاد 

 نیتر  کیفکرها بودم که نور به تار  نیهم

 وآهنگ بابک د یحدش رس نیتر  فیوضع

 ...دیچیبخش تو فضا پ جهان

 وسط وشروع ختنیزوج ها ر  ی همه

 به تکون خوردن! غرق *ر*ق*ص* کردن

 شده بودم که فرهاد دستشو هاشون

 نگاهش کردم!  یجیدراز کرد! باگ سمتم

 ذوق کردم!  یلیخ م؟یب*ر*ق*ص* می_ بر فرهاد

 دستش یدستمو تو  ازخداخواسته

 ی! بو میواز جامون بلند شد گذاشتم

 شده بود یبا مشروبش قاط عطرفرهاد 

 میدیبرد! به وسط سالن که رس یم ودلمو 

 کمرم حلقه کرد ومنو به  یتو  دستشو 

 حالمو یکیهمه نزد نیچسبوند! ا خودش

 کردم به اطراف  ی.. سعکرد یم دگرگون

 کنم واصل به صورتش نگاه نکنم اما  نگاه

 تمرکزرو ینگاهش بهم اجازه  ینیسنگ

 و کنمینم یباز  لمیداد! کاش بدونه من ف ینم

 ی... سعدهیکردنش عذابم م  یباز  لمیف

 خواننده حواسمو پرت یباصدا کردم

 ریچه تقد ،یبی! _چه احساس عجکنم
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 ..دارمونهید نیآخر  نیوا یر یم یتودار  ،یبیغر 

 وارید یرو  هیسا هیبار،  نیاخر  ی_برا

 دونهینم چکسینوهیا ربارون،ی_منوتو ز 

 ی... باورنکردنیشد یدنی_امشب چه د

 حاال که ر،ی.. دستامو محکم تربگیشد

 !!یشد یدنی... امشب چه دیشد یرفتن

 باهاش هم د یرسیآهنگ که م ینجایا به

 میسرمو بلند کردومستق کرد،یم یخون

 نگاهم یجور  هیزل زدم!  توچشماش

 ی! نوبت من بود باآهنگ همخونکرد یم

 قصه مون سرشه!  یی! _قراره باجداکنم

 ودلم ازغصه سی_قراره چشم من خ

 اش رهیخ ینگاه ها رشیپرشه! ز  پر 

 و دمی! خجالت کششدمیذوب م داشتم

 ! بازم فرهادنییسرمو انداختم پا دوباره

 یول یخندیکرد_توم  یهم خون باآهنگ

 گهید رمیگیآروم نم گهیدلهره دارم.. د من

 !!!!!ارمیطاقت نم گهی.. دارمینم طاقت

 رهیودوباره بهم خ میدور کامل زد هی

 ! نگاهش به چشمم بود ودوبارهمیشد

 ..یشد یدنیکرد_ امشب چه د  یهمخون

 ری.. دستامو محکمتربگیشد یباورنکرد

 لبم ی! نگاهش رو یشد یکه رفتن  حاال 
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 یجمله هم همراه نیموند واخر  ثابت

 ! داشتمیییییشد یدنی_ امشب چه دکرد

 یداره جلو  یعنیمردم ازخجالت!  یم

 نیاگه ا ا یخدا کنه؟یم ینقش باز  دا یش

 تمومش نکن! آهنگ تموم چوقتیه نقشه

 مهمونا رو دعوت به شام ییآقا هیو  شد 

 پراکنده شده بود اما منو تی! جمعکرد 

 ! پاهام ازمیهنوزم اون وسط بود فرهاد 

 ! حالم خوب نبود! فرهادد یلرز یم استرس

 انگاربه خودش اومده باشه ازم جدا که

 ی! فضامیبرگرد میشام بخور  شدوگفت؛

 دیبا قهیدق01فقط...  کنهیم تمیاذ نجا یا

 رو امضا یقرارداد کار  د یبزارم! با تنهات

 تکون دادم ی! حواست هست؟ _سر کنم

 !!!ستین یاوهوم! مشکل گفتم؛

 ازحدم توانو ازپاهام گرفته شیب استرس

 چرا ا؟یزدم! چته رو  بی! به خودم نهبود 

 خب داره لرزه؟یداره مثل دلت م پاهاتم

 ! واسهستیکه ن  ی! واقعکنهیم یباز  نقش

 جواب ؟خودمیواداد یزود نیبه هم یچ

 یدلخراش اد یدلم فر  یدادم! تو  خودمو 

 من ا یوگفتم؛ چون عاشقشم! خدا دمیکش

 ! تک به تک ازسلولخواستمیمردو م نیا



 

 
301 

 ای! خدازدنیم اد یبدنم عشقشو فر  ییها

 هی میکه داخلش بود  ییل یکن! و   کمکم

 تیجمع یداشت، همه  یپشت اطیح

 پشت حرکت کردن! بازم اطیسمت ح به

 عبور یوترسناک لعنت کیتار  اطیح ازاون

 یدستها تی! بازم ترس وحس امنمیکرد

 ختنیدست هاو فرور  ی! بازم گرمفرهاد 

 ی*ن*ه! به سالن غذاخور یس* یتو  قلبم

 کردمی! برعکس تصورم که فکرممیدیرس

 باشه، ساده و یوتجملت سیسرو  سلف

 یدربسته  یظرف ها ینوع غذا تو  کی

 بارمصرف بود! متوجه نگاه پرتعجب کی

 یرو  دا یشده بودم! اخه فرهاد شد فرهاد 

 مصرف وسواس داشت!  کبار ی غذاوظرف

 نیآروم گفت؛ ازا یعصب یفرهادباحالت

 !!!ییراینوع پز  نیا دهیاحمق بع مردک

 منومخاطب قرار دادوگفت؛ نخور بعدش

 یظرف هاچ نیا یتو  ستین معلوم

 برمتی! صبرکن کارم تموم شه مختنیر 

 ریرستوران مطمئن! فکرم اونقدر درگ هی

 که انتظارمو  ییهاوعذاب ها یبدبخت

 بود که غذاخوردن واسم مطرح د یکش  یم

 باال انداختم و یشونه ا الیخی! بنبود 
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 م وعجله هم ندارم! فعل اشتنهاندار  گفتم؛

 دستم داد دگفت؛ نو یماش چی    سو  فرهاد 

 یکنم؟ ومن بازهم برا  یخواهش هی شهیم

 روز هنگ کردم!! فرهادو کی یتو  بارهزارم

 تکون یبود! سر  بیعج یلیخواهش؟؟خ

 نیوگفتم؛ حتما! فرهاد_ بروتو ماش دادم

 هم یجنگ جهان ا یاگه زلزه  یوحت نیبش

 !دمینشو! قبوله؟ ترس ادهیپ نیازماش شد 

 که دستشو چاقو زده بودن  یاون روز  اد ی

 که آخرش به خون  یانتظار  اد ی! افتادم

 فرهاد ختم شد! بااسترس و یها دست

 ! _ بازمدمیچشم هام نال یتو  ترس

 یفرهاد تک خنده ا ؟یدعوا کن یخوایم

 هیبا خوامینه دخترخوب! م کردوگفت؛

 !نیهمشراکت کارکنم.. فقط  کارخونه

 کی نیب نیماش یساعت بود تو  مین

 پارک شده نشسته بودم یها نیماش عالمه

 !استرس تموم وجودمو گرفته بود، تموم

 یلیو  نیا اطیلبمو کنده بودم! ح پوست

 ترسناک بود، نتونستم تحمل یلیخ یلعنت

 اگه یشدم! فرهاد گفت حت ادهی! پکنم

 نشم!  ادهیهم بود پ یجهان اجنگی زلزه

 ی! وقتارنیسرش ب ییبل  ترسمیم اما 
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 رفتنشو ر یمس نیماش یتو  منوگذاشت

 لیسمت و  رشیدنبال کردم، مس باچشم

 دهمونیرفت، منم با نا ی! ازپشت ماشنبود 

 بودوپربود کیتار  نقدر یدنبال کنم!ا راهو 

 تنومند! قلبم داشت از یها ازدرخت

 ! به روبه روم نگاهرونیب ومد یم دهنم

 !دمی! ترسکیباغ بزرگ وتار  هی! مکرد

 برگردم! اما خواستمیشدم! م مونیپش

 خدا ینبود! وا یچیجزدرخت ه پشتم

 جلو گهیکم د  هی! ترسمیکردم! من م  غلط

 رلبیفرهاد! ز  داکردنیپ د یبه ام رفتم

 بود کیتار  یلی!! خییفرهاد کجا دم؛ینال

 نبود!  دا یماه هم پ یدرخت ها حت نیب

 ام گرفته بود!  هی! گر دمیدیپامو نم یجلو 

 نشو! منه احمق به ادهیپ فرهادگفت

 هیگوش نگردم! سردم شده بود!   حرفش

 کردم و  ز ی! گوشاموتدمیشن ییصداها

 حرف زدن یهامو حبث! صدا نفس

 مرد! خداکنه فرهاد باشه قدم هامو چندتا 

 ترکردم وبه سمت صدا حرکت کردم!  تند 

 ییها یبو  شدمیترم کیبه صدانزد هرچه

 نیکه واسم آشنا بود! ا  کردمیم روحس

 !!!شناسمیبود! من بورو م یگار یس یبو 
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 شهربود ومعتاد نییماچون پا ی محله

 ! فرهادتودمی! بهشون رسادبود یز  توش

 هیخودمو پشت  کنه؟یکارمیجمع چ نیا

 یکردم صدا  یکردم! سع  میقا دختربزرگ

 بدم! داشتن راجع به صیتشخ فرهادو 

 ! فرهاد ازکردنیم فیزن تعر  هی کلیه

 فرهادم یعنی ایخصلت هانداره!! خدا نیا

 جمعه؟ خوب که حرف هاشون نیتوا

 فرهاد هست ینه صدا دمیکردم د  گوش

 کم ازدرخت  هیخود فرهاد! خودمو  ونه

 ! نه!! نمیکه صورت هاشونو بب  جداکردم

 نبود! نفس یاون جمع لعنت یتو  فرهاد 

 لب خداروشکر ر یوز  دمیکش  یا آسوده

 راهمو بکشم وبرم صدا ی! اومدم بکردم

 دو نیکفشم ب  یلعنت شده  یپاشنه  که

 دردم یلی! خنیوافتادم زم رکرد یگ  تاسنگ

 ! اما صدامو توگلو خفه کردم تاگرفت

 یکیبود!  رشدهیمن نشن! اما د متوجه

 یبود! مرد_ ک دهیها صداروشن ازمرد 

 چشمام ازترس گشاد ونفس اونجاس؟

 یبه شماره افتاده بود! دستمو جلو  هام

 اونجا؟ مرد یگرفتم! مرد_ گفتم ک  دهنم

 مرد_  ا؟یبابا توهم زد ستین ی_ کسیبعد
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 بنداز تو یلحظه ساکت! احمد نورگوش هی

 ! به سرعت ازجام بلندیاعل             ی! نمیبب

 وباتموم وجودم شروع کردم به شدم

 که  دمیدو ی!! داشتم به سرعت مدنیدو 

 !!!نیشدم وافتادم زم دهیکش  ازپشت

 خانوم خانوما! کجا نمی_ صبرکن ببمرد

 هیفقط سا کطیتار  ی! تو یبردیم فیتشر 

 ؟ی! باعجز گفتم؛ ولم کن! مرد_ چدمیدیم

 کردم! سه تامرد  داتیکنم؟ تازه پ  ولت

 شویفلش گوش ونیکشی! دنیام رس گهید

 یصورتم وگفت؛ به! چه پر  یتو  انداخت

 _گهید یکیبه پستمون خورد!  ییایدر 

 ! دمت گرم! ازجامنیخدارو بب ی! روز آره

 من د،یاشتباه گرفت ونی! _آقابلندشدم

 گم کرده بودم! دنبال نامزدم بودم!   راهو 

 که اول دفعه منو گرفته  یبرم! اون د یبزار 

 گهیامرد ؟یبر  می! بزار یگفت؛ هه! زک  بود 

 مبنددلم پاره شد! کارم تمو  ؟یندار  یا

 نیا ومد یکه ازدستم برم  ی! تنها کار بود 

 بکشم....  غیباتموم قدرت ج بودکه

 وشروع کردم به تقل دمیکش  یبلند غیج

 یکیدستامو گرفت و  شونیکی! کردن

 دهنمو محکم گرفته بود! زورم گهید
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 !بلندم کردن وکشون کشوند ینرس بهشون

 !دمیکشیم غیوج کردمیم هی.. گر بردن

 اما دست بزرگ زدمیفرهادو صدا م اسم

 !ایدهنم بود! نه خدا یمرد جلو  یوقو 

 خودمو ارنیسرم ب یی! اگه بل خداااا 

 ! مثل بابام! زنمی! خودمو دار مکشمیم

 باخت وطاقت شو یهست یمن همه  یبابا

 میهست یمن هم همه  ی! دخترانگاورد ین

 نیکه بزارنم زم  زدمی! دست وپا مبود 

 که پشت سرم  یبود! مرد دهیفا یب اما 

 بود ودهنمو گرفته بود کنار ستادهیا

 ! نترسگهینکن د یگفت؛ بدقلق  گوشم

 ! دستشو محکم گاز گرفتمگذرهیم خوش

 محکم که حس کردم دندونام خرد نقدر یا

 !نی! پشت ولم کرد وباسرافتادم زمشد 

 به پشتم زد وگفت؛ یگلد محکم  مرد 

 ! واسمیبعد ی*ر*و*مزاااااادددد! ولگد هاح

 واسم انهینبود دنده هام خورد بشن  مهم

 نبود ضربه ها چقدر محکم وطاقت مهم

 که مهم بود دهن  یز یبودن تنها چ فرسا 

 ام بود باتموم وجودم ضجه و بازشده

 زدم؛ فرررررررررههههههههاااااااادد!!  اد یفر 

 یکه پاهامو گرفته بود اومد جلو   یاون
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 گرفت  زدنو یکه داشتن کتکم م  یدومرد

 ها! ولش یلعنت د یکنیکارمیچ وگفت؛

 زدمیم غی! ومن هم جاد ینفرم هیاالن  د یکن

 بلندم عی    ! سر زدمیفرهادو صدا م واسم

 که  ی! اتاقدنیوشروع کردن به دو  کردن

 یبو  یاانبار یسگ بود  یلونه  دونمینم

 ی! المپ کم نور نی! انداختنم زمداد یم نا 

 اتاق وصل شده بودو روشن وار یبه د که

 !شناسمیمردو م نی! نهههههه! من اکردن

 ناله کردم؛ شه شهرااد؟ شهراد_  رلبیز 

 ! پرنسس... اومممنجاسیا یک  نی! بببه

 نیمرد_ ا ا؟یدن ا؟یبود؟ در  یچ اسمت

 مگه؟ شهراد_آره یشناسیخرو م کره

 هرچهارتاشون یج     ورم! رنج سن چه

 لتماس به شهرادسال بود! باا25 نییپا

 من برم نیآقا شهراد توروخدا بزار  گفتم؛

 نامزد دوستتونم! نامزد فرهاد! تورو من

 من برم! شهراد پوز د یقران اجازه بد به

 ذاشتمیزدوگفت؛ اگه نامزد فرهاد م یخند

 دختر! من ازاون یبدشانس یلی! خیبر 

 متنفرممممم!  آشغال

 که دور گردنم افتاده بودو باشدت  شالمو 

 بهم انداخت یونگاه چند د یکش  ازگردنم
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 !!زارمیبه دلش م یخوب داغ وگفت؛

 که دستشوگازگرفته بودم  یمرد روبه

 !!ادین یبپا کس رونیبروب اسر ی گفت؛

 _نه نه! صبرکن! دروغ گفتم، به ارواح

 یصنم چیپدرم دروغ گفتم! من ه خاک

 برم!  نیبزار  واستمخیندارم! م بافرهاد 

 من خدمتکار خونه اشم!  نیامام حس به

 خنده!!!  ر یحرفم همه شون زدن ز  نیباا

 وگفت؛ د یبه صورتم کش یدست شهراد 

 تاحاال ی! ازکی!چه خدمتکار خوشگلیاخ

 ولباس پیت نیخدمتکاراشو باا فرهاد 

 دفعه لبخندش قطع هی ؟یمهمون ارهیم

 توهم وهمزمان د یهاشو کش شدواخم

 رفت سمت لباسم! شهراد_ خودت دستش

 وجدوآبادت! _ نهههه! توروخدا نه!  یخر 

 !زدمیم غیوج زدمی! دست وپا منهههههه

 دی! نباارنیلباسمو ازتنم درب خواستنیم

 وفرهادو صدا دمیکشیم غی! نه! جبزارم

 ! دوستاشم اومده بودن کمکش! زدمیم

 !نیییییییامام حس اااااا ی_ دمیکش  نعره

 ! پاره شد! دکمه ام پاره شد! ههههنههه

 شکسته! لعنت یبه تموم دکمه ها لعنت

 ها! لعنت به فرهاد!  یتموم ناعدالت به
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 ! لعنتیو تنگ دست یبه ورشکشتگ لعنت

 که به مادرم گفتم!   ییتموم دروغ ها به

 که بابارفت! دستمو  یبه اون روز  لعنت

 ادیلباس بازم گرفته بودم وفر  یجلو 

 _ باااااااابااااااا لعنت به نبودت!!! دمیکش

 بودم فی! من ضعد یرسیبهشون نم زورم

 کرد و  کی! صورتشو بهم نزدیقو  واونا 

 به چند کردمیوضجه التماس م هیباگر 

 بود که ازموهاش دهیازلبم رس یمتر  یلیم

 شد! اومد! مرد من اومد!  دهیکش  ازپشت

 اش افهیبود! فرهاد من بود! ق نجا یا اون

 وغضب الود بود! فقط مشت و دهیستر 

 !دیکشی! نعره مزد یبود که به دونا م گلد 

 که  یی! دوتانییییکرددددیم یغلط چه

 با ارنیلباسمو درب کردنیشهراد م کمک

 فرهاد پابه فرار گذاشتن!  یضربه ها نیاول

 یمشت ولگد ها ر ی... شهراد بود که ز اما 

 ازجاش بلندبشه!  تونستینم یحت فرهاد 

 وقفه مشت یگرفته بود! ب  فرهادجنون

 توسرصورت شهراد وبانعره فوش زد یم

 ی! فرهاد_ حرووووم زاده! داشتداد یم

 بلندشم!  تونستمینم ؟یخوردیم یگه  چه

 دنده هام شکسته بودن! کشون مطئنا 
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 خودمو به فرهاد رسوندم! _ولش کشون

 ! فرهاد! توروخدا! شیکشیم ی! دار کن

 ! _فرهاااد! رمیبگتونستم پاهاشو  فقط

 شده شهوشی! شهراد بیییلعنت شیکشت

 !زدیوقفه کتکش م یوفرهادبازم ب بود 

 خدااااا!  یییییی_ واااااادمیکش  اد یفر 

 برگشت سمت من! ولش کرد!  فرهاد 

 کارتی_ چدیبدنم نگاه کرد_ نعره کش به

 فرهاد فقط یچی! هیچی_ه کرررررردن؟

 کن! فرهاد بازم برگشت وبالگد به  بلندم

 شهراد افتاد! به پاهاش افتادم!  جون

 ! خونشرهیمی_فرهادتوروخدا ولش کن م

 گردنت! فرهاد_ وووولم کن!   فتهیم

 زی! جون مادرت! جون عز ا ی_جون رو 

 !کنمی! التماست مهوشهیکن اون ب  ولش

 ولش کرد وکتشو درآورد وتنم فرهاد 

 ی! انگار کردمیم ! به حرکاتش نگاهکرد 

 یدیوسف د یلرز یگرفته بود سرش م  جنون

 یاصل معلوم نبود وکاسه  چشماش

 ادهیشده بود فرهاد_ چراپ خون

 نیمگه نگفتم ازاون ماش یلعنت ؟یشد

 خدا ینشووووو!!!! وا ادهیمرده پ صاحب

 دیشد! نبا رمنی! تقصشمیم ونهید االن
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 دمی!_ ترسکردمیم هی! گر ذاشتمیم تنهات

 پاهام ی! فرهاد جلو ارنیسرت ب ییبل 

 یزد وبه صورتم نگاه کرد باچشما زانو 

 هیکردن؟ با گر   کارتیگفت؛ چ  یگرفته ا  غم

 چارهیب یبود دهیدادم؛ اگه نرس جواب

 فرهاد! بخدا خودمو کشتمی! خودمو مشدمیم

 ! فرهاد محکم ب*غ*ل*م کرد که آخمکشتمیم

 ! نفسم رفت! تموم بدنم درددراومد 

 ! بعدازخوامی! فرهاد_ معذرت مکرد یم

 دست هاش یازم جداشد ورو  هیچندثان

 دکتر!  برمتیکرد...فرهاد_ االن م  بلندم

 آب خوش زارمیکم تحمل کن، نم  هی

 زارمیبره! نم نییپا چکدومشونیه یازگلو 

 کنن! داشت حرف  یشهر زندگ نیا یتو 

 و کشد یوخط نشون واسشون م زد یم

 !رفتیراه م نشیتند به سمت ماش تند 

 گهی! درفتیم یاهیس چشمام

 یب*غ*ل*ش امنه! انگار  یبودم جام تو  مطمئن

 *غ*و*ش امنش بودم تا ازحال برم! منتظرآ

 فرهاد کم وکمتر شد و یکم صدا  کم

 وچشمام بسته دمینفهم یز یچ گهید

 !!!!!شد

 تخت یچشم هامو بازکردم رو  یوقت
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 بودم! به اطرافم نگاه کردم!  مارستانیب

 وغرق درسکوت بود! سروم به یخال اتاق

 کردم خودمو  یچپم وصل بود، سع دست

 تلش و یبزنم باکم هیبکشم وتک باال 

 کردن درد پهلوم تونستم خودمو  تحمل

 ! هواروشن بود وارمیحالت نشسته درب به

 یادیبودکه مدت ز  نینشون دهنده ا نیا

 ! تموم اتفاق ها توذهنمدمیروخواب

 اشک توچشمم ار یاخت یشد! ب یتداع

 .. شکرت! ا یخدا دم؛ینال رلبیشد! ز  جمع

 شد؟یم یچرامن؟ اگه فرهاد نبودچ آخه

 قطره ؟یتواون لحظه کجابود ا یخدا

 ! دلمد یچک مارستانیلباس ب یرو  اشکم

 زمزمه کردم_ مامان!  خواست،یم مامانمو 

 صورت هامو بستم و تصورکردم چشم

 مادرم رو! _چقدر تکرار اسمت یبایز 

 ی! مامان! صورتم ازشدت بغض تو قشنگه

 ام شدت گرفت!_  هیجمع شد وگر  گلوم

 ی! دلم برات تنگ شده! قطره هایییمامان

 سیاراده صورتمو خ یامان وب یب اشک

 اتیحی! دخترت بد ی! _ مامان ببخشکرد یم

 اجازه دل داد!مامان ببخش منو!  یب

 هاجا بهیغر  یکه دلمو توخونه   ببخش
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 ازتو خجالت ؟ی!_ بابا؟ هستگذاشتم

 ! بابایروز انداخت نی! تومنو به اکشمینم

 یازدستت دلخورم بابا! بابا اگه بود من

 یکرد  ینبودم! خودخواه نجا یاالن ا من

 دختر توخونه خودش ی! اگه بودییبابا

 !بای! اما تورفتشد یخاستگارش م عاشق

 تمام دوتا زن رو تنها یرحم یب

 ریهام ز  هیگل   صدا یهام ب هی! گر یگذاشت

 یدونفر بعدمن چ نیا یبود... _نگفت لب

 بابا مامانم فلج شد! دخترت کلفت شن؟یم

 شده یهاشد! بابا دختر عاشق کس خونه

 !!!اسیبهش مثل اسمش رو  دنیرس که

 ییقسم دلم واسه تنها تییبه خدا ا یخدا

 بنده هات شبی! دا ی! خداسوزهیم هام

 دادن!!!! دلم اونقدر گرفته وغمدار عذابم

 !شدمیآروم نم کرد یم ییتاخدا خدا بودکه

 هیبسته گر  یوباچشم ها صدا یب داشتم

 آروم بازشد!  یلیکه دراتاق خ  کردمیم

 تکون خوردن چشمموبازکردم وبه بدون

 !هیشدم! واسم مهم نبود ک رهیخ سقف

 !ننیب یها م هبیهامو غر  هینبود گر  مهم

 که من انتظارشونو  ییبود اونا نیا مهم

 !!!!امدنینم دارمیهرگز به د دمیکشیم
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 ؟یدار یفرهاد توجهمو جلب کرد_ ب یصدا

 آروم گفتم؛ اره!  یلیتکون دادم وخ سرمو 

 کنارتختم وبه صورتم نگاه کرد!   اومد 

 بازم ؟یدرد دار  ؟یکرد  هی_ گر فرهاد

 مثبت و یتکون دادم به نشونه  سرمو 

 !کنهی! روحم درد مکنهیقلبم دردم گفتم؛

 درمونم کنه؟ فرهاد یسراغ دار  یدکتر 

 کردوگفت؛ نه! سالهاست گرفتار  یپوف

 دردم! حالت که خوب شد برگرد به نیا

 ! سرقولمم هستم! خونه روبهخونتون

 گهی! دی! هرکجا که بخواکنمیم نامت

 سرکار! قرار داد ما از یایب خواد ینم

 ! کاشد یاالن فسخ شد! دلم لرز  نیهم

 یدیفهم یفرهاد! کاش م یبود متوجه

 قلبم! چقدر یشد تو  یشتر ین زهرکلمت

 روکه یقلب کرد یرحمانه جواب م یب

 گلموبه  یتو  نیبود! بغض سنگ عاشقش

 قورت دادم! مثل خودش سنگ یسخت

 !ستمی! من گدانخوامیتلخ شدم! _نم شدم،

 خودمم می! تصمرمیکه شدم م  مرخص

 قرار اهمیدن یاگه همه  یبود! حت نیهم

 !کردمیم ا یوپشت به دن رفتمیبفهمن م بود 

 یرفتن یگفت؛ همه   یدلخور  فرهادبالحن
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 ! ببخش که بخاطر منرنیم یروز  هی ها

 ادامه داد؛ ی! بامکث طوالنیدیکش  عذاب

 که قول دادم حقته! پوووف!!   یا خونه

 زنگ بزن!  یداشت ی! کار رونیب رمیم من

 بلند یحرفش باقدم ها نیبندا پشت

 که دراتاق بسته  نیترک کرد! هم اتاقو 

 من هم شکست!!  یبغض لعنت شد 

 مرخص شدم مارستانیروبعداز ب سه

 دنده نبود واسه یواسه شکست البته

 سه روز نگهم یداخل یز یر  خون

 که فرهاد ازخونه  یی! لباس هاداشتن

 و نشستم دمیاورده بودو پوش واسم

 تخت ومنتظر فرهاد شدم.. تو یرو 

 قبلنا هیمدت فرهاد اخلقش شب نیا

 و یبود, سرد ومغرور.. عصب شده

 !کشهی!فکرکنم انتظاررفتنمو مساکت

 ازاون شب به بعدازم کنمیم حس

 به ستیحاضرن یوحت متنفرشده

 نگاه کنه! اما من بخاطراون صورتم

 ازسر حسرت یبودم! آه دهیترس

 قیکه واسم تزر   یی..مسکن هادمیکش

 بودن خواب روچشمم اورده و کرده

 یصندل یرو  نجا یکرده بود..هم  جمیگ
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 یصدا… کنارتخت خوابم برد  انتظار 

 رونیب قمیمنو ازخواب عم فرهاد 

 آروم پلک ا؟ی! فرهاد_ رو د یکش

 …بلندکردم ونگاهش کردم نمو یسنگ

 یخوایم ست؟ی_ حالت خوب نفرهاد

 صداکنم؟ _نه خوبم فقط دکترو 

 بلندشدم م؟ی. فرهاد_ بر اد یم خوابم

 دادن سرم جواب مثبت وباتکون

 ومن به می! باهم اتاقو ترک کرددادم

 حرکت مارستانیصندق ب سمت

 ! هرچند پول همراهم نبود اماکردم

 خواستمی, نمکردمیم یکار   هی دیبا

 رمیمس ر ییبهم ترحم کنه! باتغ یکس

 نیازا یگفت؛ کجا؟ راه خروج  فرهاد 

 دونمیودستشو نشونه گرفت._م وره

 صندوق حساب کنم! فرهاد با رمیم

 بهم گره خورده اش گفت؛ یابروها

 نکرده من حساب کردم! _ممنون الزم

 خودم حساب کنم!  خوامیمن م یول

 دیبه موهاش کش یکلفه دست  فرهاد 

 !!ابروینکن توروخدا ب تیاذ وگفت؛

 مارستانیکه بخوام پول ب  نی_ا

 !کنهیم تتونیپرداخت کنم اذ خودمو 
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 گفتم حساب  د؛یبهم توپ یفرهادعصب

 وبرگشتم نیی! سرموانداختم پاکردم

 جلوتراز یحرف چی.. بدون هششیپ

 به راه افتاد.. باخودم عهد بستم من

 خونشو ترک کنم وبرم گورمو فردا 

 کنم!!!!   گم

 اسپندبه یشدم پر  ادهیفرهاد پ نیکه ازماش  نیهم

 قربون یراهمو گرفت! کل یجلو  دست

 مادرم بود! دلم یام رفت.. انگار  صدقه

 چشم لی! اوال شهیهم تنگ م یپر  واسه

 اما بعدکه عاشق شدم دنشونداشتمید

 عشق بدون اراده واردقلب ادما دمیفهم

 ! به اتاقمستین ی! پس گله اشهیم

 کرد ومثل مامانم حواسش بهم  مییراهنما

 ... کاشزداما ی! دلم واسه مامانم پرپرمبود 

 مدت نیساده بود! توا یمرخص هی رفتنم

 مارستانیتامامانم نفهمه ب خودموکشتم

 !البته بجزشکستن سه تاازدنده هامبودم

 هم داشتم! واسه اون یداخل یز یر  خون

 ینگهم داشته بودن! فرهاد تو  بودکه

 نگاهمم یمدت سکوت کرده بود! حت نیا

 شده بود!  خیمهربون نبود!  گهی! دکرد ینم

 که  هیگر   نا یشده بود! قبل ازا سنگ
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 نیاما... هه! توا شد یناراحت م کردمیم

 هات واسه هیگر   د یپرسینم یحت مدت

 اعتراف د یپرسی!! بخدا اگه ازم مهیچ

 که دلمو بهش باختم! اما... اون  کردمیم

 !کردیواتاق و ترک م د ید یهامو م اشک

 ادهیپ نیازماش یاون شب لعنت کاش

 نیواردا چوقتی! نه نه! کاش هشدمینم

 ممی! تصمدمیدیوفرهادو نم شدمینم خونه

 همه یبودم! فردا صبح زود، وقت روگرفته

 اروهمیرو  ی هیوسا رمی! مرمیم توخوابن

 ی! قطره اشککنمیفرهاد گم م یتوزندگ

 لب زمزمه کردم؛ چه ر ی! ز د یچک ازچشمم

 دوستت دارم یلی! خینافرجام عشق

 ..فرهاد

 چشممو بازکردم!!  میآالرم گوش یباصدا

 سخت بودواسم!  یچقدرخداحافظ ا یخدا

 کرده  خیقلبم تند ودست هام  ضربان

 یدونیم یسخته وقت یلی! سخته! خبودن

 !ینیعشقتو بب ستیبه بعد قرار ن نیازا

 صبح بود، بدون شک همه خواب6 ساعت

 ازجا عی    ! سر شدنیومتوجه رفتنم نم بودن

 شبیکه د  یوبه سمت چمدون بلندشدم

 بودم رفتم! تندتندآب دهنموقورت بسته
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 زدمو توهم گره خی یودست ها دادمیم

 زمزمه کردم_ آروم باش رلبی! ز زدمیم

 فراموشش شینیمدت که نب هی! ایرو 

 ! ازاولشم قرار نبود واسه توباشه! یکنیم

 !یتونیطرفه بودقبول کن!توم هی عشقت

 صدام به گوش خودم برسه بلندترکه

 فراموشش تونمی! متونمیآره من م گفتم؛

 شماره آژانس گرفتم و می! باگوشکنم

 یرفتن کردم! آماده شدم ونامه ا عزم

 تختم یواسه فرهاد نوشته بودمو رو  که

 بار نیواسه اخر  شد ی! کاش مگذاشتم

 که خوابش سبکه و  دونمیاما م نمشیبب

 ! مجبور بودمشهیحضورم م متوجه

 دستام بلند کنم چون با یرو  چمدونو 

 پله ها متوجه ام یشدنش رو  دهیکش

 همانا نی! بلند کردن چمدون سنگشدنیم

 من همانا!! از یدنده ها یشدن صدا وبلند 

 پلهوم نفسم قطع شد! آروم د یشد درد 

 پله ها یگذاشتم ورو   نیزم چمدونو 

 وضعف کردم....  نشستم

 ! اصل فراموشدمیچیبه خودم پ ازدرد 

 من نرمال یبودم که حال جسمان کرده

 خورمیم یقو  یمسکن ها نقدر ی! استین
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 یتاازدنده ها3فراموشم شده بود  که

 زنگ یچپم شکسته اند.. صدا سمت

 تلفنم بلندشد.. آژانس بود.. حتما فیخف

 ! جوابدهیاطلع بده که رس خواستیم

 وگفتم چند لحظه منتظربمونه!  دادم

 بلند شدم! به درک متوجه رفتم یسخت به

 بشه و دار ی! اصل کاش فرهاد بشنیم

 .. کاش به زورم کهرهیراهمو بگ یجلو 

 دمیچمدونو کش یه نزاره برم! دست شده

 ! اما نه فرهاددمیتک تک پله ها کش یورو 

 ... باهرجونیموندن ا یونه رو  دارشد یب

 رسوندم نیکه شد خودمو به ماش  یکندن

 دور شدم! بعداز دادن آدرس وازاونجا 

 دادم چشمامو بستم!!!  یبه صندل هیتک

 بستم وبه خاطرات چشمامو 

 ماه فکرکردم, به نیا خوب

 لحظات کنارفرهاد بودن, تموم

 عطرتنش,دوماه تلش کردم به

 عطرشو بدونم اما نشد!!  اسم

 هیوگر  زد یم انو یکه پ  یوقت اد ی

 غم بزرگ اد یافتادم..  کرد یم

 ودرد یز یدلش که خون ر  یتو 

 نکرده بود.. اشک دستشوحس
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 چشماش یادآور یبا چشمم

 ونیهام ونهیشد!مثل د یجار 

 وز کهر  اداونی..دمیخند هیگر 

 بود دهیپوش مو یمش رح لباس

 اخمو یاش  افهیق اد ی! افتادم

 ! وبازهم قطراتشیوحرص

 عمرم!  یب*و*س*ه  نیاداولی! اشک

 منواشتباه گرفته بوداما...  اون

 یلعنت یاشتباه یب*و*س*ه  اون

 دنی*ر*ق*ص* اد یکرد!   منوعاشق

 تیادحمای,کیرمانت یفضا تو 

 یجلو  یمردونه اش! وقت یها

 کرد ازهر  تیازم حما دا یش

 !یییعاشقتر شدم!!! وا یعاشق

 بودمو نتیر ی!شفرهادم

 یدینفهم

 هیازشدت بغض وگر  داشتم

 پرتحکم ی! صداشدمیم خفه

 رونیمنواز خاطراتم ب راننده

 ! _خانوم باشماهستم!!! د یکش

 متوجه نشدم!!!  د ی_ب ب خش

 ,ازتاسف تکون داد ویسر  مرد 

 ! بهمیدیرس د ییبفرما گفت؛
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 خونه ینگاه کردم! جلو  اطرافم

 عی    پارک کرده بود,سر  خودمون

 رو هیخودم اومدم وکرا به

 کردم وازراننده خواهش  حساب

 یچمدونمو واسم تاجلو  کردم

 ! پهلوم به شدت دردارهیدرب

 بلندش تونستمینم کردو یم

 !بعدازرفتن راننده حاالمنکنم

 بسته!!  یوچمدونم ودر  بودم

 بهم یه بود! صداشد هواسرد 

 دندونام ازشدت سرما خوردن

 یشده بود! اه پرسوز  بلند 

 زمزمه کردم!!  رلبیوز  دمیکش

 فرهاد وسلم روز خداحافظ

 ....ییتلخ جدا یها

 زد زنگ درو خی یها بادست

 ومنتظرمامانم شدم فشاردادم

 خواب آلود یکم بعد صدا  هی

 دنیبله؟ باشن دم؛یشن مامانمو 

 !دمیمامانم خجالت کش یصدا

 دنیدلم اومدشن یچطور  من

 کنم؟  غی    صداروازخودم در  نیا

 ومامانم اول باتعجب دربازشد 
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 محکم ب*غ*ل*م کرد, دنده وبعدشم

 خودمو داما یرکشیبه شدت ت ام

 ,ادیکردم که صدام درن  کنترل

 _ اخ دردوبلت به جونممامان

 کم رفع  هی! خلصه بعداز مادر 

 ,میخونه شد یراه یدلتنگ

 بود بااونم دارشدهیهم ب خاله

 کردم!   یوروبوس یپرس احوال

 اونجا میایب میخواستی_مخاله

 مامان دوسه روزه دنتید

 , توکردیم تو یتابیب یبدجور 

 زدم! هه! مادراز یپوزخند دلم

گاهه!خبرنداره دلش  بچه اش آ

 االن زنده د یرسیفرهادنم اگه

 صدباره خودمو کشته نبودمو 

 !داشتم به صورت مامانبودم

 فقط متوجه بودم کردمیم نگاه

 اما خورهیلب هاش تکون م که

 ! بابازد یشنیصداشو نم گوشام

 قدم هیدمو یدراتاقم ترس شدن

 نجایرفتم! پرهام؟ اون ا عقب

 یپسرعمو  کرد؟پرهامیکارمیچ

 بود,ازپدرش وخودش و بزرگم
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 متنفر د یرسیم نا یکه ا  یهرچ

 !پرهام_سلم!بدون توجهبودم

 سلمش روموکردم سمت به

 چه خبره؟ نجا یوگفتم؛ ا مامان

 انداخت باال به ییابرو مامان

 که سکوت کنم  نیا ی نشونه

 یخانواده  ی... من ازهمه اما 

 متنفربودم, اگه اون میپدر 

 بدبختم یهاپشت بابا یعوض

 کردنینم یوپشتشو خال روگرفته

 منم زنده بود..  یاالن بابا د یشا

 بودم, تموم عقده هام یعصب

 بودن,اگه پدرم بود سربازکرده

 !شدمیکلفت خونه ها نم  من

 بوددخترش توخونه هابا اگه

 نیوبه ا شد یعاشق نم حقارت

 افتاد! تندبرگشتم ینم روز 

 یپرهام وگفتم؛ واسه چ سمت

 یب یاون بابا نجا؟یا یاومد

 داره؟ یچه نقشه ا زتیچ همه

 جان! _هوووووو!  ا ی_رو پرهام

 وپسوند اسممو شوند یپ بدون

 ا؟ی! مامان_عع؟رو ار یزبون ن به
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 نگو یچیه دم؛مامانیکش  غیج

 نجاچهیبدونم ا خوامیم فقط

 حرف یزار ی!خاله_خب نمخبره

 که دخترخوب! دوباره  میبزن

 سمت پرهام وگفتم؛ برگشتم

 مامان_من ؟یکنیکارمینجاچیا

 ! پرهام_نهاد یخواستم ب ازش

 من خودم اومدم!!  اخانومیرو 

 واستون تنگ شده بود که دلم

 توحرفش دمیو... پر  امیب گفتم

 کدوم  شیسه سال پ وگفتم؛

 بابات نمین؟ببیبود یقبرستون

 پرهام_من ؟یینجایا خبرداره

 بزرگ شدم بابام واسم اونقدر 

 ! سه سال نبودمرهینگ میتصم

 ازتون ینشونه ا چیه چون

 ! من سه سال دنبالتوننداشتم

 شماوابسته شتربهی! من بگشتم

 یتاخانواده خودم! وقت بودم

 بود ییبرگشتم نه عمو ازسفر 

 !اگهییزن وعمو دخترعمو ونه

 خب د یمن مشکل دار  بابودن

 سه سال یپارو  امینم گهید
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 ! مامان_نهزارمیگشتن م  دنبال

 ...حرفشوین یماعقده ا پسرم

 یکردم وگفتم؛ من باهمه   قطع

 یمشکل دارم حت یتهران خانواده

 که خودم باشم!!   یتهران ا یرو 

 دراز یسمت درخروج دستمو 

 واداکه دادم؛ حاالهم به کردم

 !! مامان بلندوباتحکمسلمت

 ! پرهام مهمونه! اااا یرو  گفت؛

 ؟یگیم هیچرت وپرت هاچ نیا

 ؟یچ یعنی_زشته دختر, خاله

 و د ینگ ینجور ی_ نه اپرهام

 احقی.. رو د ینکن یتلخ اوقات

 کارو  نی! منم اگه بودم همداره

 !...کردمیم

 واری*ن*ه وعبوس به دیبه س* دست

 زده بودم ومنتظررفتن هیتک

 اطوبازکردیبودم, درح پرهام

 خارج شدن برگشت اماقبل

 یلیمنوبالبخندگفت؛ خ سمت

 کردم دختر  داتیپ خوشحالم

 شتریابروهام ب نی! گره بعمو 

 ,خواستم بازم بهش بتوپمشد
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 که در بسته  نیرفت.. هم که

 , مامان افتادبه جونم وتاشد

 با یکتکم زد! وقت  خوردمیم

 انگار د یکوبیبه پشتم م مشت

 وازدرد شد یازتنم جدام روح

 , صدامو توگلورفتیم نفسم

 چشم یکرده بودم, مامان_ب  خفه

 تیتوروترب ینجور یا ورومن

 بدبخت نیاون رام کردم؟اره؟

 کرد؟ که  تیدخترترب ینجور یا

 ؟یکن  رونیروازخونت ب مهمون

 شده بودم, سنگ شده بودم تلخ

 ملحضه شده بودم..  یاوبیح یب

 یروح طیاون شرا یتو  داگهیشا

 دادمیحق روبه مادرم م نبودم

 نکهیجزا یچیلحظه به ه امااون

 دیکشیانتظارمو م یدلتنگ یفرداها

 بلندو ی, باصداکردمیفکرنم

 بدبخت نیگفتم؛ اوالرام  هیگر 

 یچرا؟چون وقت یدونی, منبود

 عالمه مال واموال داشت هی رفت

 رفت وبعدازون تموم بد اون

 هاش موندواسه ما!اره یبخت
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 بودبامهمون بد ادهیبهم ن بابا 

 کنم, ماماااان! چشماتو  یرفتار 

 به من زارو یچ یلی! باباخبازکن

 داد!  ادمیبود وزمونه  ادندادهی

 ازباباگله یبابدخلق ینجور یهم

 وصدام رفته رفته بلند کردمیم

 که  یا دهی, باکششدیوبلندترم

 گوشم خورد ساکت شدم!   یتو 

 بغض کرده و ییباصدا مامان

 کی یحت خوامیگفت؛ نم  لرزون

 بشنوم! بابهت و گهید ی کلمه

 نگاهش کردم, خواستم بغض

 کنم که نعره  یخواه معذرت

 کلمه!! نادم  کی یحتتتت د؛یکش

 نییسرموانداختم پا شونیوپر 

 گرفتم, هه!!   شیاتاقموپ وراه

 !!!!یاستقبال گرم چه

 داریمامان ازخواب ب یباصدا

 حال ونشستم ی, رفتم تو شدم

 , عکس باباروبغلکنارپاهاش

 , _مامان!؟کردیم هیوگر  کرده

 چیه خوامی, نمای_برورو مامان

 بشنوم, به زور ب*غ*ل*ش یحرف
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 وگفتم؛ غلط کردم بخدا کردم

 !یرومه! ببخش یفشارعصب

 شترشدوباهمونیمامان ب هیگر 

 گفت؛ من که گفتم نرومن  هیگر 

 دمیگفتم خودم خرجتو م  که

 که  یرفت ؟یرفت یچ واسه

 ؟منیایتوروم درب ینجور یا

 دختربزرگ کردم؟من ینجور یا

 نشناختم,عوض ارواصل یرو  اون

 دی,_غلط کردم, ببخشایرو  یشد

 , دستشوشهیتکرارنم گهید

 ام ازش گهی*دم وهزارباردی*و*س*ب

 کردم تاباالخره  یخواه معذرت

 ,خاله نبوددمیشدوبخش یراض

 کجارفته بود,_خاله  دونمینم

 مامان_رفت دنبال کجاس؟

 بره کرمانشاه, خواد ی, مطیبل

 _خب توهم باهاش برو, مامان_ 

 , من ازاولشم قرارنبودبرم,نه

 یایگرفته بودم اگه ن  میتصم

 اصفهان, که خداروشکر امیب من

 , _قربونت بشمیاومد خودت

 سراون رمینم گهی, درمینم گهید
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 ازشمارونداره ی, ارزش دور کار

 دایمشکل پ ی_چرا؟باکسمامان

 گهید ی_نه اصل, ول ؟یکرد

 ازت جداباشم, مامان خوامینم

 ینگاهم کردوگفت؛چ مشکوک

 , صبح چشماتشده؟راستشوبگو

 مگه یکرده بود  هی,گر قرمزبود

 _نه مادرمن! صبح سوزسرمانه؟

 یز یخورده بود, بخداچ توچشمم

 ونیلیم۸۵, مامان_پس نشده

 ؟یدشوزدیق یعنیشه؟یم یچ

 _پنج تومن گرفتم, البته هنوز

 رمینم گهیاما د استعفاندادم

 ,امیسخته, ازپسش برنم کارش

 _باشه دردت به جونم نرومامان

 ذاشتمیندونستم سخته وگرنه نم من

 مقدارازپولو هی! _فقط من یبر 

 کردم اشکال نداره؟مامان  خرج

 پول خودته منکه ی_چه اشکال

 .رمیگیازت نم شمیدونه هزار  کی

 چونه زدن منومامان خلصه

 مامان موفقشد, تاباالخره  شروع

 وقرارشد فقط واسم پس شد 
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 کنه, سرسفره ناهار  اندازش

 که خاله برگشت, واسه  میبود

 گرفته بودوقراربود  طیبل شب

 دوهفته بره شهرستان و یکی

 خوادیخوشحال بودکه م یلیخ

 به شوهرمرحومش سربزنه, بره

 از یاخبر یرو  ی_راستمامان

 _بدون فکرکردن ست؟یسوگندن

 حرفم گفتم؛قهرم باهاش!  به

 باتعجب؛وا؟چرا؟شما مامان

 دمی! فهمنیباهم خوب بود که

 زدم, واسه جمع کردن یگند  چه

 یگفتم؛ خخخخخ شوخ  گندم

 روزباهاشید نیبابا, هم کردم

 سربزنه؟ ومدهیزدم, مگه ن حرف

 باکامران شیهفته پ کی_مامان

 .ومدهین گهیازاون روز د اومدن

 بگم؛ امروز نکهیجزا یا چاره

 رمیگیوخبرم زنمیزنگ م بهش

 , وگرنه تاواسه ماماننداشتم

 کردمینم فیرو تعر  یچ همه

 م،یکن نبود, رفتم سراغ گوش  ول

 از امیپ۸۸پاسخ و یتماس ب۳۰
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 نامه رونخونده؟ یعنیداشتم,  فرهاد 

 رمیکه تونامه گفته بودم م  من

 هاروباز امیو.. پ شهیهم واسه

 , اولش نوشته بود جوابکردم

 امیپ یدیوچراجواب نم بده

 کرده بود  د یهم تحد یبعد یها

 درخونه اد یجواب ندم م اگرم

 بود؛باشه نیا امشمیپ نیواخر 

 ! لرزکردم, بهیخواست خودت

 نگاه کردم, واسه امیپ ساعت

 دونمیبود, م شیپ قهیدق چهل

 ,ادیاس! اون م وونهید فرهاد 

 تادستم اد؟یخدا, نکنه ب یییواا

 لمس کرد زنگ خونه شمارشو 

 ! فرهاده!! یییییاعلیشد!!  زده

 ایبلندشدم ازجام, خدا عی    سر 

 بود یدادم برس, چه غلط به

 من کردم اخه, مامان بازحمت که

 بلندشدکه بره دروباز ازجاش

 ودلهره داد یبادست پاچگ کنه

 نه! مامان باتعجب؛ وا!چته زدم؛

 , خدالعنتتدیلرز یم امتو؟صد

 زدم یزورک یفرهاد! لبخند کنه
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 , پاهاتکنمیبازم رمیمن م وگفتم؛

 , مامان ازخداخواستهکنهیدردم

 سرجاش وگفت؛بدوخب نشست

 چادرنمازمامانو عی    , سر رهیم االن

 ورفتم سمت در,تودلم دمیپوش

 فرستادم ودرو بازکردم, یصلوات

 دیگنجیذهنمم نم هیتومخل چوقتیه

 خوشحال نقدر یپرهام ا دنیباد

 دمیکش  ی, نفس اسوده ابشم

 اراده سلم کردم, پرهام یوب

 لب هاش بود یکه رو   یبالبخند

 جواب سلمموداد یبامهربون

 روگرفت جلوم!  یبزرگ وسبدگل

 لحظه تصور هیلحظه فقط  هی

 فرهاده! خودبه خودلبخند کردم

 نکره یلبم, باصدا یرو  نشست

 و رونیاومدن ب ا یازرو  پرهام

 رفت توهم! پرهام_ اجازه اخمام

 یدندونامو محکم رو  هست؟

 وبانفرت خواستم دمییسا هم

 بدم که مامانم پشت سرم جواب

 پرهام!  اتو ی, مامان_بظاهرشد

 وباحرص به مامان برگشتم
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 کردم, باچشم واسش خط  نگاه

 اما محلم نداد, دمیکش  ونشون

 یکم مکث جعبه ا  هیبا پرهام

 روبه دست مامانم داد ینیر یش

 که ازش نگرفته بودمو  ییوگل 

 اورد توخونه! متنفر باخودش

 خانواده!  نیا یها یازچاپلوس بودم

 یرنیباآوردن گل وش فکرکرده

 یبابا یچطور  شهیم فراموشم

 گذاشتن!محکم دروب  هم  منوتنها 

 وبه سرعت خودمو به دمیکوب

 رسوندم! چادرمو باخشونت اتاقم

 ومچله اش کردم دمیکش  ازسرم

 قدرتم گازش گرفتم!!  وباتموم

 مردک بااون نیداره ا ییرو چه

 کم که  هیزشتش!  یها لیسبب

 زنگ به د یافتادبا ادمی گذشت

 شمارشو عی    بزنم! سر  فرهاد 

 وکنارگوشم گذاشتم!!  گرفتم

 _دستگاه مشترک موردنظر خاموش

 هم زنگ گهی! چندباردباشد یم

 رو یوخاموش بود! گوش زدم

 روتخت وگفتم؛ به درک دمیکوب
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 قلم نجا یا یای! اگه بیخاموش

 ! ازشدت حرصشکونمیپاتوم

 شدیم نیی*ن*ه ام تند تندباالپایس* قفسه

 ی! سعد یرکشیدنده ام ت وبازم

 کم  هیخودمو اروم کنم  کردم

 دمیمامانو شن یگذشت صدا  که

 جواب ندادم! چند ااا؟ی_رو 

 بعد خاله اومدتواتاقم و هیثان

 , مادرتواتوحالیب گفت؛پاشو 

 نیا ینکن گ*ن*ا*ه* داره, جلو  تیاذ

 نکن!_خاله من عشیضا پسره

 !خاله_ اد یبدم م وونیح نیازا

 کرده؟  یچه گ*ن*ا*ه* چارهیب نیا

 باخودش یمشکل دار  باپدرش

 !_باخودش مشکل دارم,یندار  که

 مشکل دارم! خاله شیلیبافام

 ازباخودمم مشکل دارم!!  من

 نشست کنارتختم وگفت؛ خاله

 یشکل ماهت بشم اله قربون

 بخاطرمادرت ا یکوتاه ب  امروزو 

 یمادرت جلو  یخواینم توکه

 ؟سرمویخوایخراب بشه م نا یا

 تکون دادم!  یعلمت منف به
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 االنم نیبهترازا ی_خب چخاله

 ساعت میبخاطرمادرت ن پاشو 

 ازجام تیتوحال, باعصبان نیبش

 ایرو  یول امیوگفتم؛ م بلندشدم

 , لباسرمیاگه حالشونگ ستمین

 حال, یورفتم تو  دمیپوش مرتب

 اشاره کرد و دنمیباد مامان

 ییدخترم دوتا دونه چا گفت؛

 اومده ی! به! بفرما انگار ار یب

 مردک! چشم قره یخاستگار 

 یبه مامان رفتم ورفتم تو  یا

 و رهیت ییدوتا چا اشپزخونه

 ها یی! به چاختمیر  ییییمشک

 اهیزشت وس یلیکردم خ  نگاه

 که هست!   نهیاما گفتم؛ هم بود 

 گذاشتم نشستم  نیروزم ییچا

 لیجان دل ا ی, مامان_ رو کنارخاله

 یسر  ؟یدونیپرهامو م اومدن

 !ستیمهم ن یعنیدادم  تکون

 _ پرهام جان اومده تورومامان

 کرده, از  یخواستگار  ازمن

 واسه تونمیهم من نم ییاونجا

 یهمه چ رمیبگ میتصم تیزندگ
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 به عهده خودت! با زارمیروم

 رونیکه ازدهن مامانم ب  یا هرکلمه

 من گردو ضربان یومدچشمایم

 داشت ی! چرفتیباالترم قلبم

 ازمن؟ یخواستگار  گفت؟یم

 من باپسر رحمان ؟یچه حق به

 ا؟یازدواج کنم؟ من؟ رو  یتهران

 ! پرهامییییوا ن؟یدختررام

 !یگورخودتو کند  یتهران خان

 ازجام, سکوت کرده بلندشدم

 , آدوم بودم. اماآرامش قبل طوفان بود,بودم

 ومامان وخاله باتعجب پرهام

 دفعه نعره هی! کردنیم نگاهم

 ,, پاشوووووبروووواززدمیکش

 ی!به چه حقروووووونیماب خونه

 ؟یاجازه روبه خودت داد نیا

 پسررحمان ازتاحاالادم هااااان؟

 دهی! حساب کشیشده؟هررررر 

 صورتم یکه امروز تو   ییها

 بودازدستم خارج شده خورده

 کنمیم ی!واسم مهم نبودتندبود 

 ! مهمیاحاضرجوابی اپرخاشی

 کهیمرت نیحال ا د یبود با نیا
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 یکه مادرم تو   یلی!باسرمیروبگ

 ساکت شدم هیثان هیزد گوشم

 ی_واسه چادزدمیفر  امادوباره

 یدونستیتوم ؟یییییززززنیم

 قصدش ازاومدن یعوض نیا

 کردم  یادیبوده اره؟ اگه ز  یچ

 االن نی, همرمیسربارتم م اگه

 ,اصلاشتباه کردم اومدم,رمیم

 اومدروبه رومو شونه هامو پرهام

 تودستش گرفت وباعث محکم

 نکنم بهش نگاه یباز  ونهید شد 

 چشماش یکه تو   ی, پرهام باغمکنم

 هیبودگفت؛ دخترخوب  نشسته

 همه پرخاش نیرددادن ا جواب

 و دمی!بهش توپخواستینم

 صبح واست کنمیفکرنم گفتم؛

 کرده باشم که االن باگل  یدلبر 

 جسارتت ؟یاومد ینیر یوش

 *ن*ه واال! پرهام بایتحس* قابل

 گفت؛ نه صبح  یپوزخندتلخ

 عشقم خوشحال دنینقدرازدیا

 کلمه ازحرفاتو  کی یکه حت  بودم

 ینکرد ینموند! نه! صبح دلبر  ادمی
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 یمهمون یتو  شیپ چهارسال

 )دخترعموم( بااون لباسنیروژ 

 ! تلخ تریکرد  یدلبر  یعروسک

 و نییانداخت پا دسرشو یخند

 دلم رفت یجور  هیداد؛  ادامه

 تموم دنبالتون میوسال ن۳ که

 داتیرپیچراد یدونی! مگشتم

 کردم؟نگاهم کرد  داتیپ

 زل زد ادامه داد؛ توچشمم

 معرفت یعده ب هی هوم؟چون

 وگفتن و راز یش منوفرستادن

 , همه جارودیکنیم یاونجازندگ

 شیتهران!چندوقت پ یال گشتم

 شوهرخاله فرشته خبردارشدم

 کرده  رخبرمیشده, اماد فوت

 دمیرس ی, زماندمیررسی, دبودن

 رفروخته شده بود, باهزا خونه

 که قول  یادرس املک یبدبخت

 و داکردمیکرده بودن وپ  نامه

 گهید یجوربدبخت کیباهزارو 

 شماره ازتون هیتونستم  فقط

 یکنم, وقت  دا یاملک پ توسط

 ایشماره واسه تهرانه دن دمیفهم
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 خراب شد, من ازخانواده روسرم

 رو دست خورده بودم, خودم

 برگشتم خونه روواسه یوقت

 ترک کردم,نه بخاطرتو, شهیهم

 یسال باز ۵! بخاطرخودم که نه

 چکسیدل ه نکهی, بخاطراخوردم

 که  ومد یپرهام به رحم ن واسه

 ینزارن چهارسال تو  حداقل

 از یبگردم! اه شهرهادنبالت

 نارویا دوگفت؛یکش  سرحسرت

 , منادیکه دلت به رحم ب  نگفتم

 خودموگرفتم, فقط دلم جواب

 منم مثل تو یبدون خواستیم

 تیشدم, درسته نوع اذ تیاذ

 داشته اما منم رودست هافرق

 !!منم تنهاشدم, تواز خانوادهخوردم

 ومن پدرومادرخودم! گفتم یپدر 

 کطرفهی چوقتیه یر یادبگیتا

 وقبل حکم صادر ینر  یقاض به

 وقضاوت کردن اول به کردن

 یطرف مقابلت گوش کن یها حرف

 پرازغم یحرفش نگاه بااتمام

 رو یانداخت وراه خروج بهم
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 گرفت, _صبرکن! بدون  شیپ

 یلی,خستادیسرجاش ا برگشتن

 بودم , احساس مونیپش ازکارم

 وندامت تموم وجودمو یشرمندگ

 و یبود, باشرمندگ دربرگرفته

 گفتم؛ متاسفم! اووم!   یسرافندگ

 ! بدون برگشتن سرشخبرنداشتم

 تکون داد و د ییتا ینشونه  به

 .....رفت

 روزه که خاله رفته و۱ امروز

 کلمه باهام  کی یحت مامانمم

 داشیپ گهی, فرهادم دزنهینم حرف

 ی, نه زنگ زده ونه حتستین

 ازخداش ی! انگار امیدونه پ کی

 روز نیبرم, امروزسوم بودمن

 .دمیدیقشنگشو نم یچشما بودکه

 بستم وتصورکردم صورت چشمامو 

 دمیکش  ی, آه پرحسرتقشنگشو

 یزمزمه کردم؛ دم اخر  رلبیوز 

 مهربون! فقط یوفاشده بود یب

 بدم پشت صیتشخ تونمیم من

 عبوس چه قلب ی افهیق اون

 دونمیپهون شده, نم یمهربون
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 به خودم اومدم یشد, وقت یچ

 فرهادوگرفته وکنار ی شماره

 گذاشته بودم, تا  گوشم

 پر یقطع کنم صدا خواستمیم

 گوشم خورد,  به یزن ی عشوه

 تپش قلب گرفته د؟یی_بفرمازن

 , به سرعت نور دهنم خشکبودم

 یکرد, عصب  خی شدودستام

 ؟؟یهست یک  گهی! _توددمیغر 

 فرهادمانع حرفش شد یصدا

 _دایبود؟ ش یداکی_شفرهاد

 مزاحم! بعداز زمیعز  یچکیه

 رو یشدن حرفش گوش تموم

 یا چهیکرد, عجب باز   قطع

 منه احمق! لعنت به تموم بودم

 روکه باتوح*ر*و*م کردم!  یلحظات

 شب!  کیساعت نگاه کردم!  به

 ترازغروب نیغمگ یپوزخند

 لبم نشست, لبخند یرو  یز ییپا

 گونه هام..   یلبم بودواشک رو  یرو 

 د؟یفهمیرو م چارهیب یایحال رو  یک

 اون یاتو یبفهمه رو  تونهیم یک

 اچراهری, خدادیکش  یچ شب
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 اد؟یبارون م رهیگیدلم م وقت

 قرمزرنگمو تنم یبافتن ژاکت

 اطیح یپله ها یورفتم رو  کردم

 اهنگ گذاشتم, می, باگوشنشستم

 ندفعهیزمزمه کردم,_باباا رلبیز 

 ! بخاطرومد یبخاطرتون بارون

 اومد,بخاطرعشق نافرجامم دلم

 به شیخواننده ات ی, صدااومد

 هوابلند ی, کم کم وبدیکش  قلبم

 ادمیوبه سمت تابم رفتم,  شدم

 یخورده بودم که رو  نبودقسم

 ! بدون فکرکردن بهنمینش تاب

 شروع کردم اهسته تکون کارم

 بااهنگ..  یوهمخون خوردن

 یدلم گرفت هیآهنگ_ چ متن

 یکن  یم هیگر   یدار  یچ واسه

 یدلم شکست هیچ

 یکن  یم هیگر   یدار  یک  واسه

 یبیدلم غر  هیچ

 یکن  یم هیگر   یدار  یدید یچ

 گذاشته رفته  یگیم

 که مثل نفس تو بود  یاون

 دلتو شکسته یگیم
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 کس تو بود  ی که همه  یاون

 نمونده یدید یگیم

 که زده بود  ییهمه حرفا یپا

 وونهید یدار  دونمیمن م دل

 الشیخیاما باز ب یشیم

 رونهیو  یدار  دونمیمن م دل

 ....الشیخیاما باز ب یشیم

 که مامان  کردمیم هیگر   داشتم

 یخواب الوداومدتو  یها باچشم

 ومتوجه من شد, مامان_  اطیح

 _نه؟یکنیم هیگر   یا؟تودار یرو 

 , بروتو دارهکنمینم هیگر   مامان

 یی, اما مامان دمپاادیم بارون

 , موشکافانهکمینزد دواومد یپوش

 شده که یکردوگفت؛چ  نگاهم

 نیا یسال رو ۳بعداز یحاضرشد

 ضجه ینجور یوا ینیبش تاب

 بزن وگرنه پوستتو احرفی؟رو یبزن

 !واسه جمع کردن اوضاعکنمیم

 شو, من هروقت الیخیمامان ب گفتم؛

 لشمی, دلکنمیم هیادگر یبارون م که

 , مامان_ یدونیخوب م خودت

 یرو  چوقتی, توهاینگورو  دروغ
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 , خب واسهیتاب ننشست نیا

 دی, باادیدختراخاستگارم ی همه

 یجواب ردنداد ؟مگهیکن  هیگر 

 چته؟ خداروشکرذهن مادرم گهید

 بودسمت پرهام! خلصه رفته

 وبعدشم میکم باهم حرف زد  هی

 کنارهم رخت خواب پهن  میرفت

 نی, حداقل لطفش به امیکرد

 کرد,  یمامانم باهام اشت بودکه

______________________________ 

 هفته اس ازاون شب کی االن

 روزه که فرهادو نیودهم گذرهیم

 , کمرواسه فراموش کردنشدمیند

 تاسر یده روز حت ی! تو بستم

 ,اکردمیهم نرفتم, تارک دن کوچه

 رونیپاشو برو ب گهیم مامانم

 کله ات بخوره ودلت بازبشه  هوابه

 دارم واسه باز یمن نه دل اما 

 ,یواسه هواخور  یوکله ا شدن

 ازم مو یبهت فرهاد, زندگ لعنت

 ,یندار  یر یاماخب توتقص, یگرفت

 , امروزدونمی, خوب ممقصرخودمم

 به خونه زنگ زدوگفت؛ پرهام
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 من( ی)خواهرپرهام ودخترعمو  پگاه

 یلیخ گفتی, منهیاروببیخوادرو یم

 دهیفهم یکرده وازوقت  هیگر 

 همش التماس داکردمیشماپ

 گفتیم چارهی, بارمشیب کنهیم

 ,رمیاجازه بگ ا یزنگ زدم ازرو  اول

 نگفتم, یز یبه احترام مادرم چ منم

 دست مادرم, زشت وسپردمش

 بعدازاون همه داستان بوداگه

 کنم  یاحترام یب دهیکه سرمن کش  ییها

 میاون روزاکه رفتو آمد داشت ادمهی

 ,میبود یدوست جون جون منوپگاه

 ,شهیم یچ نمشیاگه بب دونمیامانم

 ,انهی زنهیپرهام تنفرم باال م مثل

 سکوت کنم و کنمیتلش م اما 

 نگهدارم, فقط بخاطرمامانم حرمت

 انیپگاه وپرهام ب امروزقراره

 به خودم یما, حساب ی خونه

 کردم ولباس  شی, آرادمیرس

 , خلصه همه جورهدمینوپوش

 خواستی, دلم مدمیخودم رس به

 مثل اوله یفکرکنه همه چ پگاه

 , لباس خوباستیرو  اهمونیورو 
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 مامانمم کردم وموهاشوواسش تن

 اماده بود, یکردم, همه چ  سیگ

 دم کنم ییبرم چا خواستمیم

 آه از ییبابازکردن ظرف چا که

 ی! واهیخال نکهیبلندشد, ا نهادم

 ,میندار  ییوماچا رسنیم االن

 مانتوتنم کردم که برم سوپر عی    سر 

 ستین یی, مامان_کجا؟_چامارکت

 ؟یبخرم, مامان_مطمعن رمیم

 من زود ستی!_نه نما یداشت ییچا

 شالمو سرم عی    , سر ردمیبرمگ

 کفش  دنیوبعدازپوش انداختم

 , بعدازرونیازخونه زدم ب هام

 یکمم خوراک  هی ییچا دنیخر 

 دونمیوبرگشتم خونه, نم دمیخر 

 ینجور یا اواقعا یزده بودم  توهم

 عطرفرهاد به مشامم ی, بو بود

 که برگشتم پشت  نی, همدیرس

 یچهارشونه  کلینگاه کنم ه و سرم

 یخفه ا نیجلوم ظاهرشد, ه فرهاد 

 دهنم گرفتم, یودستموجلو  گفتم

 فراموشت یزار یچرانم یلعنت

 اخم هاش به شدت توهم کنم؟
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 ,کردینگاهم م یبودوبرزخ رفته

 ینبود بهش بگه اومد یکی! بفرما

 اداونی ؟یرخم بکش اخماتوبه

 شویداگوشیکه ش  روزافتادم

 منم توهم یداد, ابروها جواب

 وتلخ نیخورد, سرسنگ گره

 کردم به حرف زدن_سلم!   شروع

 فرهاد_هه!  نجاکجا؟یشماکجا؟ا

 واسه خودت بهم یا افهیق چه

 , طبق معمول جواب سلممویزد

 شییافتادم, خدا شمیآرا اد ی,نداد

 محله نبود, نیومناسب ا ادبود یز 

 فرهادنداشت, کلفه و امابه

 کاسه  یچشمامو تو  حوصلهیب

 دیدار  یوگفتم؛کار  گردوندم

 قبلم داشت نکهیباا اقافرهاد؟

 اما کنترل شد ی*ن*ه ام کنده می*توس

 یبدونه آرزو  خواستمی, نمکردم

 دوباره شو داشتم, فرهاد_  دنید

 ؟یبدون اجازه رفت یچ واسه

 من اجازه دادم؟ اومدم برم مگه

 نویروبگم, ا یمامانت همه چ به

 ورفت سمت مخالف من!!!!!  گفت
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 خودموب  هش رسوندم و عی    سر 

 توجه ی, اما بستادمیروش ا روبه

 دوبازمیمن خودشو کنارکش به

 االن یما, وا یسمت خونه  رفت

 , سدراهش شدم ودستمورسهیم

 *ن*ه اش,_صبرکنیس* یرو  گذشتم

 ن؟ییپا ی!کجاسرتو انداختنمیبب

 بعدازده روز ؟یگیم یر یرومیچ یچ

 بدون اجازه رفتم؟ یگیم یاومد

 ؟ضمنامگهیده روزکجابود نیتوا

 گهیبرم؟خب رفتم د ینگفت خودت

 اطراف بودم, نی_بودم, همفرهاد

 یفرصت دادم خودت برگرد بهت

 یلبش به نشونه  ی.. گوشه اما 

 یشدوادامه داد؛انگار  پوزخندکج

 ,بروکنار,یکنیشلوغه ووقت نم سرت

 دمیترسیمش ماطرافم نگاه کردم,ه به

 دمیترسی,همش منهیماروبب یکی

 وپگاه ازراه برسن ومارو پرهام

 من نه د؟یبر  شهی,_مننیبب باهم

 دارم برگردم ونه کارکنم!  میتصم

 , فرهاد نوع نگاهشدلطفایبر  حاالهم

 نگاهم نیشد,دلخوروغمگ عوض
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 , ازاون نوع نگاه هاکه تمومکرد

 ,فرهاد_چرا؟سوزوندیوجودموم

 پسرس؟چشمام گردشد بخاطراون

 _پسر؟کدوم پسر؟فرهاد باغم بزرگ

 صداش گفت؛ همون که واست یتو 

 !یکنیوباعشق نگاهش م ارهیم گل

 ازتعجب درحال پاره شدن بود.  چشمام

 فکرکردن به حرفم گفتم؛تو بدون

 فرهاد بازم ؟یدیازکجاد پرهامو 

 نشست؛ اسمش پوزخندکنارلبش

 چه نیاه خاک توسرم!اخه ا پرهامه؟

 بود من زدم؟ فرهادبه پشت یحرف

 شده بود, اروم وشمرده رهیخ سرم

 ! آقاپرهامت اومد, برگشتمگفت؛برو 

 نه یپشت سرم نگاه کردم, وا وبه

 بود, ازشانس گندمم داشت پرهام

 ....کردیمانگاه م به

 ایبرگشتم سمت فرهاد,خدا دوباره

 ت؟واسهداش یکاراش چه معن  نیا

 ایخت؟خدایپرهام بهم ر  دنیباد یچ

 فرهاد یعنیروب  هم بگو؟ یز یچ هی

 بازم دونستمیداره؟ م دوستم

 شترازقبلیب نکهیزدم! _قبل ازا توهم
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 , شبدبرمیگفتم؛ من با  گندبزنم

 دای, نده دست شزنمیزنگ م بهت

 کاردارم, خداحافظ, بعداز  باخودت

 حرفم, راهموبه سمت خونه و اتمام

 منتظرپرهام کج کردم, یها چشم

 , موشکانه وبااخمدمیپرهام رس به

 , به درک, راستشکردیم نگاهم

 مهم نبود, سردسلم اصلواسم

 سردتر ومد؟یوگفتم؛ پگاه ن کردم

 یداد_سلم, رفت داخل, شونه ا جواب

 که  نیورفتم تو! هم باالانداختم

 نفر خودشو هیبسته شد  اطیدرح

 نبود ی*ل*م, کسپرت توب*غ محکم

 نه دمی, بابغل کردنش فهمجزپگاه

 ندارم بلکه دلمم واسش نهیتنهاازک

 توبغل یشده بود, خلصه کل تنگ

 ,میودردودل کرد میکرد  هیگر   هم

 گاهیگاه وب  یبه نگاه ها حواسم

 یرچشمیز  یبود, نگاه ها پرهام

 چارهیب گفتمیطرف م هی! از ودلخور 

 کرده مثل من عشقش  یگ*ن*ا*ه*  چه

 خواستیهم دلم م یاس, ازطرف کطرفهی

 نگاهم نکنه!!!؟ ینصفش کنم تااونجور  بزنم
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 مهمونا عزم رفتن کردن بعدازشام

 که انگارباچسب دهنشوبسته  پرهام

 کلمه هم حرف  کی یچون حت بودن

 سرد یلی, فقط موقع شام خزدینم

 دنیکرد, فکرکنم باد  یخداحافظ

 شده بود, راستش یفرهاداونجور 

 حیواسش توض خواستینم دلم

 نکهیباا یحت خواستی, دلم مبدم

 یول ستیمنوفرهادن نیب یز یچ

 بهتر ینجور یفکرکنه هست, ا اون

 کره  یاگررو  ی,چون من حتبود

 دونه پرهام باشه کیفقط  نیزم

 , نه که پرهامکنمیازدواج نم باهاش

 باشه, اتفاقا خوش کلیابدهی زشت

 برهیروم یاس ودل هردختر  افهیق

 دل نداشت! دل من گهیادیامارو 

 زورگو معرفتیب هی یخونه  یتو 

 کنار, پرهام پسر  نابهی! ازاجامونده

 که باتموم وجود  ی!کسرحمانه

 ! واسه بدرقهمیمتنفرم! بگذر  ازش

 رفتم, پگاه_  نا یدر همراه پگاه ا تادم

 وهر یقول بده فراموشم نکن ا یرو 

 یدلت خواست بهم زنگ بزن وقت
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 دم دستتم, باشه؟_لطف شهیهم من

 !!زنمیچشم, حتمازنگ م یدار 

 ! پرهامدمتیشدم د خوشحال

 ما یحواسش به گفت وگو  که

 صدادار زد, بادقت ی, پوزخندبود

 نگاهش کردم وگفتم؛ وموشکافه

 زدم؟ ی, حرف خنده دار خوامیعذرم

 بهم انداخت وگفت؛ یعصب ینگاه

 !تصورات من خنده داره! پگاهنه

 ادیب شیپ یبحث دونستیانگارم که

 ایداداش, رو  میبر  گهید گفت؛خب

 خداحافظ! پرهامم بدون جونم

 روشن کردو نو یماش یخداحافظ

 رونیشتربی.. سرمو ازدربرفت

 شدم, رهیوبه رفتنشون خ کردم

 نمیشلوار ج بیج یکه تو   شمیگوش

 خورد, دروبستم وبدون بودزنگ

 کردن به شماره جواب دادم!   نگاه

 ,رونیب ا ی_بله؟ فرهاد_ بپوش ب

 _ پشت درخونه ام؟فرهادی_چ

 زنگو امیم یاین گهید قهیدق تاپنج

 واسه امیتو؟ نم یگیم ی!_چزنمیم

 یبابا چه اشتباه یام؟ایب یچ
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 گذشتم  رخونهی! اقامن ازخکردما 

 رونیابی!فرهاد_ با یستیکن ن  ول

 !قهیفقط پنج دق ا یبگم, رو  تابهت

 دفعه مامان هی! امیدم؛نمیغر  یعصب

 یز یچ ا یه؟رو یگفت؛ ک  ازتوخونه

 جواب دادم_ نه عی    سر  شده؟

 اس! فرهادکه پشت خط مادرگربه

 شدو یحرفم جر  نیا دنیبودباشن

 گربه جدوابادته خودت  د؛یکش  نعره

 بازشدن ی! بعدشم صدایخواست

 دیاومد, فرهاد داشت تهد نیدرماش

 ازپشت درداشت کردوصداشیم

 , ومن باشدیترم کیونزد کینزد

 رهیگردشده به درخ  یوچشما ترس

 دنیبودم وهرلحظه منتظر شن شده

 زنگ بودم, فقط تونستم یصدا

 محکم بهم فشاربدم وناله چشمامو 

 نکن!  کنمیفرهاد خواهش م کنم؛

 درست پشت درخونه بود, فکرکنم

 ! فرهاددمیپاشوشن یصدا بخداکه

 گفت؛  دشدهیکل  یدندون ها ونیم

 ! خواستم جوابیلعنت رونیابیب

 مامانو یکه پشت سرم صدا  بدم
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 یهوا وگوش دمیمترپر  کی! دمیشن

 یایافتاد! مامان_چرانم ازدستم

 ! خمدمیمامان ترس ییی_واتو؟

 موازیکه گوش  یوهمونجور  شدم

 گفتم؛ مامان  کردمیجمع م نیروزم

 سوگند؟ شیساعت برم پ کیمن  شهیم

 زنگ زد باشوهرش دعواش االن

 , اجازه هست؟ مامان_ چراشده

 ودعوا؟ یشده؟اول زندگ دعواش

 نگاه کردم وگفتم؛ چه بدونم بهش

 برم؟ تونمی, مگهیشده د دعواشون

 قلبم به شدت باالرفته رفته ضربان

 داشت به سرعت خودشو بودوقلبم

 , مامان_ دیکوبی*ن*ه ام میقفسه س* به

 اابوالفضلی! نجایادایب بگوسوگند 

 برم! خدالعنتت فرهاد!  زارهینم

 دونمیم کنهیم هیمامان داره گر  ی_وا

 !زودگهی, توروخدابزاربرم دادینم

 کم مکث  هی! مامان باگردمیبرم

 وقت شب اخه؟_ بابا نیگفت؛ا

 , اجازه بده لطفااارمیم باآژانس

 ؟یر ی_باشه من بگم نرو نممامان

 تو دمیهواو دو  دمی! پر بفرمابرو 
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 عاشقتم!  ولیمامان وگفتم؛ ا بغل

 سرعت نور حاضرشدم وبه فرهاد به

 بوق بزنه یزدم وگفتم الک زنگ

 قهیفکرکنه آژانسه! دودق مامانم

 یفرهاد ازمامان خداحافظ بعدبابوق

 شدم, نیورفتم سوار ماش کردم

 به سرعت ازاونجادورشد, فرهادم

 نشوپریماش یعطرش فضا یبو 

 و دمیکش  یقیبود, نفس عم کرده

 هام کردم, راستش هیواردر  عطرشو 

 دلم خوشحال بودم که کنارشم ته

 ,کج نشستماوردمیخودم ن یرو  امابه

 ونگاهش کردم, بااخم یصندل یرو 

 صورتش بودبه یکه رو   یظیغل

 وریپل هیشده بود,  رهیروخ روبه

 بودکه تموم دهیجذب پوش یمشک

 یبدنش معلوم بود!به برجستگ عضلت

 انداختم! تودلم ینگاه بازوهاش

 ستین یکیصدقه اش رفتم!  قربون

 قهیدق۰ نیهم ینبود یتوهمون بگه

 داشتم ؟یکردیم نشینفر  شیپ

 ه؟ید؛چیکه بهم توپ  کردمیم نگاهش

 فینداره ازش تعر  اقتی! لشوووور یب
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 یتوهموگفتم؛چ دمی!اخمموکشیکن

 دزودیزودبگو من با ؟یخواستیم

 !فرهاد_زود زود نکن چونبرگردم

 !چشمام گردشدیبرگرد ستیقرارن

 ؟یگیم یصدام باالرفت!_چ وتن

 یاومد یتنهاس!اصلواسه چ مامانم

 !من اعصابما ی_صداتوباالنبررو فرهاد

 خدا خب ی! باعجزگفتم؛ اکشهینم

 منوکجا ی؟دار یدار  کارمیبگوچ

 گوشه پارک شد,  هی نی؟ماشیبر یم

 و میبود ابونیرنگ خ رنورزد یز 

 کیشب بود! فضارمانت۸۸ ساعت

 یگردیبود, فرهاد_فردا برم شده

 ,من توروبابرنامه وارداونسرکارت

 یراحت نیکرده بودم, به هم  خونه

 نقشه هامو نقش برآب دمینم اجازه

 پولتو ی! اگه بخواگردمی!_برنمیکن

 حرف ید؛کی!نعره کشدمیم پس

 زد؟ ازترس تندتند پلک زدم و پول

 ! مگه خودت ازمگفتم؛خوووب

 !گهیبرم؟ خوب رفتم د ینخواست

 که  یشمرده درحال فرهادشمرده

 شصت واشاره شو دوتاانگشت
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 دادیپلکاش گرفته وماساژ م یرو 

 مسخره یجمله  نینقدرای!اا یرو  گفت؛

 ! من اون روز بدونروتکرارنکن

 رفوبه عواقبش اون ح فکرکردن

 نکن!  یباز  نقدربااعصابمی! ازدم

 برگردم! من به مامانم تونستمینم

 , مادرم تنهاگردمیبرنم گهید گفتم

 ,کردی! مامانم باورم نمشد ی, نمبود

 , مادرم تنهاست,شهینم د ی_باورکن

 بوداما االن ششیپ قبلخواهرش

 ! کلفهتونمی,شهرستانه! مستین

 امیصبح م۹گفت؛فردا   ترازقبل

 روپامو دمی! مشتمو کوبدنبالت

 شه!!!  ینم ؟یفهمی!مشهینم گفتم؛

 شوتوصورتمو چونه موگرفت!  خم

 رهیبه چشمم وبعدش به لبم خ اول

 ! خفه خونشهیگفت؛م  شدوآهسته

 !آب دهنمو قورت دادموساکتگرفتم

 کردم!آروم چونه موول  نگاهش

 بامن بحث نکن! باحرص کردوگفت؛

 سراسر ی! نگاهگفتم؛زورگوووو 

 لبش یبهم انداخت وگوشه  طنتیش

 واسه من لبخند شوور یاومد! ب کش
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 شه؟یم ی! ناله کردم؛ مامانم چزنهیم

 نویکه ماش  ی!فرهاد درحالتنهاست

 خالت ساعت کردگفت؛یم روشن

 ! نترس تنهارسهیصبح م هفت

 گردشده گفتم؛  ی! باچشمامونهینم

 اصل ؟یشناسیمنوازکجام توخاله

 ! اخماشوینکنه رمال ؟یدونیازکجام

 گهیاونش د دوگفت؛یتوهم کش بازم

 !هرچقدر باهاشستیتومربوط ن به

 زدم که حرف بزنه امانشد, سروکله

 افتادمن به سوگند ادمیخونه  کینزد

 یییگفتم؛وااااا  عی    ! سر خبرندادم

 ! من به سوگندنگفتم! فرهاد_ سوگند 

 شمارو! به مادرم ییرو؟زورگو یچ

 سوگند, نکنه یخونه  مر یم گفتم

 زنگ زده باشه؟به ساعت بهش

 بود من قهیدق۵۵کردم! همش   نگاه

 شدیزده بودم! نم رونیب ازخونه

 خونه!_منو ببرخونه سوگند!  برگردم

 !کنهیزوده برگردم خونه شک م االن

 توکوچه مون وگفت؛ د یچیفرهادپ

 خونه یر ینکرده, شمااالن م الزم

 سوگندخونه نبوده!  یگیمادرتم م وبه
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 بهش گفتم ؟منیگیم یدار  ی_چ

 !ششیخواسته برم پ سوگندازم

 کوچه  یتوجه حرفم تو  فرهادبدون

 کنارخونمون پارک کرد!   بنبست

 بعد زدمیباسوگند حرف م داولیبا

 !زدمیزبون نفهم سروکله م نیباا

 شماره سوگندوگرفتم!بعد عی    سر 

 کوتاه جواب داد!   ازچندتابوق

 ؟یاخودتی نمیبی_خواب مسوگند

 _سلم, خودمم, اول بگومامانم

 سوگندحراسون انه؟یزنگ زده  بهت

 مدته هیافتاده؟ من  یگفت؛اتفاق

 نشده یز ی! _چستمی! تهران ننرفتم

 سوگند_  انه؟یبگو زنگ زده  فقط

 که زنگ نزده, به  لمی! به موبانه

 ی! نفس آسوه ادونمیرو نم خونه

 وگفتم؛خب خداروشکر دمیکش

 شده؟ _نه! حاالبعدا یز ی_چسوگند

 ؟یی! کجاکنمیم فیتعر  واست

 هست ی_شمالم! دوهفته اسوگند

 توتب عشقت نجا ی, اومدم امیاومد

 وبسازم! باخنده گفتم؛لوس!  بسوزم

 ؟یدادی_واالبخدا!چراجوابمو نمسوگند
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 یکیفرهادنگاه کردم! داشت توتار  به

 , خجالتکردیبه من نگاه م کوچه

 !زنمی, _سوگند بعدابهت زنگ مدمیکش

 !ایزنگ بزن یبابا! باشه ول ی_اسوگند

 ی_باشه,حتما! خداحافظ! گوش

 کردم وروبه فرهادگفتم؛  روقطع

 , خداحافظ! بدونرمیم گهید من

 نیفقط نگاهم کرد, ازماش حرف

 درو ببندم نکهیشدم, قبل ازا ادهیپ

 ! _بله؟فرهاد_ اخانومیزد؛ رو  صدام

 کن!   رونیپسره رو ازسرت ب فکراون

 حرفم ونیم د؟یگفتم؛ ببخش  باتعجب

 !ری! شبخمیزنیحرف م دوگفت؛فردا یپر 

 روشن کرد!متوجه نو یوماش نوگفتیا

 بستم نو ینشدم! درماش منظورش

 درروباز د یسمت خونه, باکل ورفتم

 وواردخونه شدم! چراغ حال کردم

 !خدادارهیبود,پس مامانم ب روشن

 زنگ به خونه سوگندنزده باشه!  کنه

 خوردوگفت؛ یتکون د یمنود مامان

 یای! چرامثل دزدامدمیترس یوا

 , نخواستم بترسونمت! دی_ببخشتو؟

 ؟ی_اشکال نداره, چرابرگشتمامان
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 خودم گفتم شیشدم, پ مونی_پش

 بود کیتنهاباشن بهتره! تراف اگه

 شده بودم!  مونیپش نا یزودترا وگرنه

 واسم تکون یباتاسف سر  مامان

 آژانس هیکرا  یخواست دادوگفت؛فقط

 _اشکال نداره قربونت بشم؟یبد

 سرت! داشتم مانتوموبه چوب یفدا

 که مامان گفت؛ فرشته  زدمیم یرخت

 شب راه افتاده۹زد, ساعت  زنگ

 ادحرفیخونه اس! ۲و۰ احتماال

 ! اون ازکجاخبرداشتفرهادافتادم

 قبل اد؟چرااونیمن داره م ی خاله

 خانواده مارو یعنی ازماباخبربود؟

 ه؟چرایک  ااونیخدا رنظرداره؟یز 

 مرد مجهوله؟ نیا یزندگ ی همه

 بشناسمش؟ مامان_  تونمیچرانم

 گفتم؟ _ها!آره! اتفاقا  یچ یدیشن

 بگم صاحب کارم خواستمیم من

 موافقت نکرده! سرشب بااستعفام

 پگاه و یازهمکارا زنگ زد, جلو  یکی

 نشدبهت بگم, اسمش مهساست پرهام

 ادیفروزش گفته اگه ن یآقا گفتیم

 ستمیکه ن  یدوماه نیا دخسارتیبا
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 یجا تونمیرونم ی! گفته کسروبدم

 اگه یعنیو... مامان_  ارمیب نشیگز 

 _اوهوم!  ؟یبد دخسارتیبا ینر 

 مجبورم بهش دروغ امنوببخشیخدا

 تیاگه واقع دونمیم! چون بگم

 که  دونمی! مدمیازدستش م روبگم

 وممکنه کنهیباهام نم یبرخوردخوب

 سخته؟ یگیکنه! مامان_ مگه نم  آغم

 _نه! ؟یایازپسش برنم یگینم مگه

 , دلم واستستیسخت ن اونقدارهم

 شده بود اون حرفو بهونه کردم!  تنگ

 به دست بازم برگشتم به اتاقم!  چمدون

 فرهاد یکه متعلق به خونه   یاتاق

 مدمی!باورودم به خونه تازه فهبود 

 خونه وآدماش نیواسه ا چقدردلم

 میواسه مش رح یشده بود,حت تنگ

 اونقدر خوشحال دنمیباد یپر 

 ممی!مش رحشناختیسرازپانم بودکه

 رو یچیمرده نی, ازصورت ابود

 داد, المصب نم پس صیتشخ شهینم

 اخم هاشو !فرهاد انگارقرصدهینم

 خورده بودچون ازسرصبح نشسته

 اخماشوتوهم کرده بود, بجز بازم
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 ردوبدل نشده نمونیب یحرف سلم

 باالانداختم یشونه ا الیخی, ببود

 من چه اصل! به شدت خوابم به

 مدت بدعادت شده نی! تواومد یم

 وتوخونه خودمون تادوازده بودم

 !داشتم به اتاقم نگاهدمیخوابیم

 زشیکه تم  ی! همونجور کردمیم

 بودم بود! دست,نخورده بود کرده

 زتوالتیم یکه رو   ییشونه ا یحت

 بودمم تکون نخورده جاگذاشته

 اومدتواتاقم وگفت؛ ی!!! پر بود 

 ارم؟یب ؟واستیخورد صبحونه

 _ی!پر اد یگفتم؛ خوابم م  یحالیباب

 قربونت برم! من کاراتو بخواب

 ! پشت سرش فرهاددمیم انجام

 شدوگفت؛ نه نخواب وارداتاق

 یکارت دارم! اشاره ا  اتواتاقمیب

 تنم کردم وگفتم؛صبر یلباس ها به

 کنم! فرهاد_باشه  دلباساموعوضیکن

 باتعجب یکن منتظرم! پر   عوض

 الیخی! فرهادم بکرد یفرهادنگاه م به

 باال یکرد!بازم شونه ا  اتاقوترک

 وتودلم گفتم؛ به درک که انداختم
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 _یسرم! پر  یشده باز!فدا بداخلق

 وپرخاشگر یبازم عصب چندروزه

 باهاش تونمینفرکه نم هی, من شده

 ییرو داچهیبزنم!درعجبم ش حرف

 حالم گرفته دا یاسم ش دنی! باشنداره

 لباس یحال یترشد! باب بودگرفته

 یمشک کیتون هیکردم,   هاموعوض

 نشی, دورآستدمیبلند پوش نیاست

 داشت, شلوار ییطل  یینوارها

 یروسر  هیو  دمیجذب پوش یمشک

 هم سرم کردم, ییطل  چهارگوش

 لباس هارو گذاشتم واسه دنیچ

 کم  هیکه حوصله داشتم!   یوقت

 دنیخودم زدم وبعدازپوش عطربه

 ! نفسرونیهام ازاتاق زدم ب صندل

 ودراتاق فرهادوزدم, دمیکش  یقیعم

 عطر ی! رفتم داخل, بو اتو ی_بفرهاد

 بود, دهیچیکل اتاق پ  یفرهادتو 

 کیبوداتاق تار  دهیکش  پردهارو 

 تختش دمر یبود, خودشم رو  شده

 د؟یکار   یبود,_بامن کار  دهیخواب

 بودگفت؛ دهیکه درازکش  یهمونجور 

 کن خوابم  یکار   هی برهی!خوابم نمآره
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 دی! باتعجب گفتم؛ وا؟ ببخشببره

 !فرهاد_ ستمیقرص خواب ن بنده

 !_خب پس من... ستمین یقرص منم

 باربدون هیوگفت؛ شد  دتوحرفمیپر 

 کلفه  ؟یانجام بد فتو یکل وظ  کل

 من ی فهیشماوظ گفتم؛خوابوندن

 به بعدهست!  نی! فرهاد_ازاستین

 !حاالحوصلهرکردهییتغ فتیوظا نوع

 داشته نو یبدم فعلا حیتوض ندارم

 ! دستمومشت کردم وباناخنمباش

 دستموفشاردادم وگفتم؛ گوشت

 واستون بکنم؟ فرهاد تونمیکارمیچ

 چشمشو بازکردوب  هم نگاه کرد!  هی

 دوبادستشیکم روتختش کنارکش  هی

 !باچشمنجا یاایگفت؛ ب  زدکنارتختشو 

 گردشده گفتم؛ بخوابم؟ فرهاد  یها

 !نی! بشر یکردوگفت؛نخ  یخنده ا تک

 کنارش نشستم وگفتم؛خب؟  رفتم

 نمی_ازماساژدادن شروع کن ببفرهاد

 دوستش داشتم!  انه؟ی برهیم خوابم

 مثل بچه ها رفتار ینجور یا یوقت

 ,رفتیواسش ضعف م کرددلمیم

 تونمیب*غ*ل*ش کنم وتام خواستیم دلم
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 دخودموکنترلی, امابابچلونمش

 نبودم, ی, ازدستش عصبکردمیم

 یکنارش بودم راض  نکهی! ازابرعکس

 توفکربودم وب  هش ینجور ی, همبودم

 گه گفت؛ شروع کن  کردمیم نگاه

 شرتیتنش بود,ازروت شرتی!تگهید

 کردم به ماساژ دادن پشتش,  شروع

 کرده  میخوردوعصبیتکون م همش

 , ناخواداگاه محکم زدم توپشتشبود

 !یخور یچقدرتکون م یوگفتم؛وا

 موضوع باعث به قول خودش واون

 اقا فرهاد بپره ومن تا خواب

 ظهرماساژش بدم, یها یکینزد

 شده نیخسته وپلکم سنگ دستام

 ظهربودکه خوابش۸۱, ساعت بود

 ومدفراموشیم نقدرخوابمی, ابرد

 وکم کیکجاهستم, اتاق تار   کردم

 یام جا گهی,خوب هرکس دنوربود

 ی, همونجور ردیبودخوابش م من

 نشسته بودم وپاهام ازتخت که

 یبود سرموگذاشتم رو  زونیآو 

 فرهادوخوابم برد.....  پشت

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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 هفته اس که برگشتم خونه کی االن

 هرروز دا یهفته ش کی نیفرهادوتوا

 کنهیخون به دلم م یادوحسابیم

 , فرهادم که مثل برج زهرماررهیوم

 هست میوقت ستی, اصلخونه نشده

 , امروزکشهیحمال ازم کارم مثل

 دلم یلی, خدمیوسوگندود رفتم

 گهیتنگ شده بود, به نظرم د واسش

 کرده بودم وبسش  هشیتنب یادیز 

 ! خلصه صبح تافرهاد نبودبود 

 خبر هی! میوباهم ناهارخورد رفتم

 هم بهم داد!  یجانیه یلیوخ جالب

 نگرفته یهنوز عروس سوگندجان

 !!شمیومنم دارم خاله م بارداره

 اومدن فرهاد خودمو به خونه تاقبل

 عقب افتادم یوبه کارها رسوندم

 بعدازظهربودکه۵, ساعتدمیرس

 ,طبق معمول اخماشفرهاداومدخونه

 دیواسش غذاکش یبود, پر  توهم

 کارم  هیاتاقش به بق یرفتم تو  ومنم

 ...دمیکش  میشونی! دستمو به پبرسم

 !دادمیداشتم جون م یخستگ از 

 فرستاده ییکه از خشکشو  ییلباسا
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 زونیآو  یچوب لباس یرو رو  بودن

 در اتاق باز شدو فرهاد وارد کردمیم

 رهیکردم به چشماش خ  ی..سعشد 

 توجه به من یو کارم رو بکنم.ب نشم

 گذاشت.   یعسل یرو  شو یگوش

 .دیتخت دراز کش یدر اوردو رو  راهنشو یپ

 انداختم.  نیی! سرمو پاا یح یب یا

 کنار تخت بود خواستم  کمد 

 کمد که پام  یبذارم تو  راهنو یپ

 کرد و افتادم روش!   ر یلبه تخت گ به

 بدنم نشست...  یسرد رو  عرق

 خراب کردم! اخراجم نکنه!!!  یوا

 یبه چشماش خورد.ب نگاهم

 شد.  رهیبه چشمام خ تفاوت

 دور کمرم حلقه کردو دستاشو 

 زد !انقدر شوکه بودم که یلبخند

 تکون بخورم.  تونستمینم

 ل*ب*ا*م گذاشت...  یرو  لبشو 

 بهم شوک وارد کردن انگار 

 بلند شم که.. دورم زد خواستم

 اونورتخت, خودشو روم دمیغلت

 وبه جون ل*ب*ا*م افتاد..  انداخت

 وقفه وگرم لب هامو فرهادبدون
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 به خودم یگرفته بود, وقت  یباز  به

 کردمیم یداشتم باهاش همراه اومدم

 کم آوردم, فرهادازم جداشد  نفس

 روگفت که تموم وجودمو یا وکلمه

 *ن*هی! قلبم به شدت توس*دربرگرفت

 هی, فرهادنفس زنان شبکردیم یتابیب

 پچ پچ کنارگوشم گفت؛ عاشقتم!  به

 چشمم نگاه کرد!  سرشوبلندکردوبه

 نگاهش گم شده بودم!  یعسل یتو 

 زبونم بنداومده بود!فرهاد_  بخداکه

 ! منتظرتوچشممی! بگوعاشقمبگو 

 ,زدمینفس نفس م کردو یم نگاه

 نیی*ن*ه ام به سرعت باالوپایس* قفسه

 منتظرش نذاشتم شترازاونی! بشد یم

 خودش, پچ پچ کنان کنارگوشش هیشب

 نیا دنیعاشقتم! باشن گفتم؛منم

 شد, بازم جابجام کرد وونهید کلمه

 سرتخت ودوباره شروع کردبه اون

 کرد؛ین ل*ب*ا*م مدام تکرار م*دی*و*س*ب

 یغرق حرف ها نقدر ی! عشقم! اعاشقتم

 چشم یاش شدم که وقت عاشقونه

 فرهادبودم!  ی, توبغل ب*ر*ه*ن*ه بازکردم

 بودم؟ تندبلند کارکردهی! من چیوا
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 سرم به دو یرکشیت ردلمیکه ز   شدم

 گفتم که  ی! اخکرد یدردم شدت

 دمیتوکمرم انداخت وکش فرهاددستشو 

 االن اعشقمیب*غ*ل*ش وگفت؛ ب یتو 

 وناله ختی, اشک چشمم ر بلندنشو

 فرهاد_  کارکردم؟ی! من چگفتم؛فرهاد 

 !ی!نفس من شدیمن شد خانوم

 خودشوتوصورتم منوبرگردوندسمت

 سرمو هیباگر  ا؟یرو  یمونیگفت؛پش

 مثبت تکون دادم!فرهاد ینشونه  به

 نگوکه ازسرعشق نبود!بازم دلخورگفت؛

 ازسرعشق بود!  یکردم؛ همه چ  ناله

 عشق! محکم به خودش چسبوندمو فقط

 نکهیقربونت برم! خب ا گفت؛اخ

 عشقمون شیکم آت  هینداره! ما یناراحت

 !میقبل ازدواج دست به کارشد ادبود یز 

 ازدواج قرص شد!  یباکلمه  دلم

 چندساعت گذشته بودو دونمینم

 قاروقور یبود! صدا کیهواتار  یول

 یکیبلندشده بود, فرهاد توتار  شکمم

 بمون!من نجا یتوهم بلندشدوگفت؛

 !ارمیواست مسکن وغذا م رمیم

 شدکه یشد؟چ ینجور یشد که ا یچ
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 نقدرمهربونیآلودمن ا فرهادغضب

 شد سراز یشده بود؟ چ یمیوصم

 یدرآوردم! مامانم چ رختخوابش

 من کمرمادرمو شکستم؟ یعنی شه؟یم

 بابااون باال داشت نگاهمون یعنی

 ! لعنت به من!چرا جلوشویواااا کرد؟یم

 !ستمیدخترن گهیمن د یعنی نگرفتم؟

 فرهادبلندشدم وآباژورکنار بارفتن

 ملحفه دنیکردم! باد  تختوروشن

 من یجد یازنهادم بلند! آره! جد آه

 لباسامو عی    ! سر ستمیدخترن گهید

 اتاق خودم!  یورفتم تو  دمیپوش

 حموم واسه حماقتم ضجه زدم یتو 

 دائم رمادرمیبودم! تصو  شرمنده

 کردمیم هیبود! داشتم گر  جلوچشمم

 ا؟یدرحموم زده شد!فرهاد_رو  که

 گفتم؛بله؟ فرهاد_   هی_باهمون گر 

 ستیخوبه؟ _نه حالم خوب ن حالت

 خوامی!فرهاد_بازکن درو!_نمبرو 

 _بازدیغر  ی! فرهادعصبفرهادبرو 

 توااا! خجالت امی! االن منمیبب کن

 درگفتم؛ فرهاد کیرفتم نزد دهیکش

 ! فرهادکه انگارکشمیخجالت م من
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 نشده بودباهمون لحن گفت؛ اروم

 زیعز  گمی! مرونیابیاالن ب نیهم

 نه!  ینه! پر  ی! واارهیحوله ب واست

 وگفتم؛ نه صبرکن!  تنددروبازکردم

 وکشدار طونیش یفرهادبالبخند

 ! حوله موروونیااابیب گفت؛بپوش

 حموم بودو تنم انداختم یتو  که

 خجالت معنانداشت, اون همه گهید

 بود! دستشو انداخت دهیبدنمود

 یخفه ا غیکرد! ج  رپاموبلندمیز 

 ودستمو دورگردنش حلقه دمیکش

 که قربون صدقه ام  ی!همونجور کردم

 باهمون حوله تنم منوبرد رفتیم

 خودش که به شانس گندم تواتاق

 پله هابودومتوجه ماشد!  یرو  یپر 

 کارید؛چیبه فرهادتوپ یعصب یپر 

 فرهاد؟ فرهادم همونطور یکنیم

 یب*غ*ل*م کرده بودروبه سمت پر  که

 وگفت؛عشقمو بغل کردم!  یکرد

 خواستمیتوسرم کنن! من نم خاک

 بالحن تند یبدونه! پر  یز یچ یپر 

 !نیگفت؛ بزارش زم  یا وپرخاشگرانه

 نیمثل مادرشبودواسه هم یپر 
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 کردیکه گوش م  یحرف تنهاکس به

 حرف اضافه چیبود! بدون ه یپر 

 ومنم ازخجات نیمنوگذاشت زم یا

 یشدم! پر  میپشت فرهاد قا رفتم

 یرچوبیمارسوندکفگ خودشوبه

 سمت فرهادنشونه گرفت دستشوبه

 یفهمیم شه؟یم وگفت؛توآبروسرت

 یدخترمردمواورد ؟یچ یعنی امانت

 حلل وح*ر*و*م نکهیبدون ا توخونت

 یکنیبشه بالباس حموم بغل م سرت

 بود یخدامرگم بده حق باپر  ی؟وا

 شرمنده اتم! مامان منو ا یخدا یوا

 !دیازچشمم چک ی!قطره اشکببخش

 روبه من گفت؛ازتو انتظار یپر 

 !فرهاد اومدازم دفاع کنهنداشتم

 نگو یچید؛هیبهش توپ یپر  که

 نی! همدمیرو د ی! همه چفرهاد 

 ! بانیمحرم بش دبهمیبا امشب

 مسخره ات جهنمو واسه ی*و*س هاه

 زمنی! فرهاد_عز یدیدخترخر  نیا

 _یباهاش ازدواج کنم! پر  خوامیم

 مویرح رمیکاروبکن! م  نیحتماهم

 بخونه!  تیمحرم غهیادصیب صداکنم
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 سمت من کردوگفت؛ برو روبه

 نییپا گهید قهیبپوش! ده دق لباس

 !بعدازاتمام حرفش پاتندنیباش

 پله ها! فرهادبرگشت کردسمت

 ودوتادستشوکنارصورتم سمتم

 یهمه چ یوگفت؛ من پا گذاشت

 نباش!باشه؟ یچی! نگران هستادمیا

 یسرمو تکون دادم به معن بااشک

 مثبت! فرهاد_قربون خانمم!  جواب

 زیباعز  رمیبپوش منم م برولباس

 رو یز یبزنم! نگران نباش چ حرف

 ! ملحفه روپرت کردم! پسدونهینم

 اون موضوع نباش! خواست نگران

 که دستشوگرفتم!_فرهاد!من  بره

 بدون اجازه مامانم...  خوامینم

 حرفمو ادامه بدم!  دمیکش  خجالت

 گفت؛ چه بااجازه  یفرهادبامهربون

 ! اون همهیاجازه توزن من یب چه

 هم یکی نی, ااجازه بود کاربدون

 هم یا گهیکن!مگه کارد  قبول

 هم بود؟ یبکنم!؟ چاره ا تونستمیم

 هم یبود! ازطرف کارازکارگذشته

 یبودم مادرم به خاستگار  مطمعن
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 وانتخاب وبه گهیفرهادنه نم مثل

 مویشونی! پزارهیخودم م عهده

 *دوگفت؛ به من اعتمادکن! ی*و*س*ب

……………………………………………… 

 به لب میوفرهادومش رح یپر 

 ومنتظرجوابم بودن!  رهیمن خ یها

 یببخش! دوستش دارم!همه  بابامنو 

 عجله دونمی! مکننیم دختراازدواج

 کردم!اما..   ییایح یب دونمی!مکردم

 ! فرهادکنمیام! _قبول م شرمنده

 یحبس شدشو آزادکرد, پر  نفس

 میمشت شدشو شل ورح یها دست

 وسوال یبعد ی هیسراغ آ رفت

 کلمه  دنیازفرهاد! باشن دنیپرس

 فرهاد نفس منم ازادشد قبلتواززبون

 *دوگفت؛یاومد دوتامونو ب*و*س* یپر 

 گل خودم!   یبچه ها نیحاالشد

 خوشحالم! مبارکتون باشه!  یلیخ

 یبه بعدبه فکرعقد وعروس ازامشب

 دلم لک زده واسه قردادن دکهیباش

 !زامیعز  یتوعروس

 میمبل دونفره نشسته بود یرو 

 ردکرد وبه فرهاددستشوازپشتم
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 چسبودنم وکنارگوشم زمزمه خودش

 سرمو ؟یتواالن زن من یعنی کرد؛

 وبه چشماش نگاه کردم!  بلندکردم

 عاشقم باشه!  شدفرهادمینم باورم

 ازت تشکر کشمیم اخجالتیخدا

 کطرفهیکه عشقم   اشکرتی! خداکنم

 همون فرهاد نیشدای! باورم نمنبود 

 نگاهمم یکه حت  شهیپ چندروزه

 بلغش هستم ونگاه ی!االن تو کرد ینم

 یبه چشمم دوخته! تو  مهربونشو 

 خوش یفکرابودم وغرق چشما نیهم

 ینگاه کن ینجور یکه گفت؛ ا  رنگش

 ها!  کشهیخواب انتظارتو م اتاق

 اشتباهم یتکراردوباره  ازترس

 عوض کردم رنگاهمو یمس عی    سر 

 !کردیدلم درد م یلی! خرخندهیزدز  که

 رودرک نکرده بودم!  تیهنوزموقع

 جیخواب بود! گ یهمه چ یانگار 

 فرهادعشقم بوداما نکهی!باابودم

 ایخواب ورو  هیهمش  آرزوکردم

 یروشن نیبه ا یقتیحق چی!اما هباشه

 _گنگ جواب ا؟ی!فرهاد_رو نبود 

 کیفرهاد_حالت خوبه؟ دادم؛بله؟
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 ! حالم؟ احتماالزنمیصدات م ساعته

 !رفتیم یاهینبود! چشمم س خوب

 رابطه باشه!  نیدبخاطراولیشا

 ییچه کرده بودم؟ تموم دارا من

 ایفرهادداده بودم! رو  خودموبه

 فرهاد؟ یا غهیشدزن ص یک  یتهران

 یدرعرض چندساعت؟ همه  همش

 در نیبه دستش دادم وا مو یزندگ

 قیدق یبودکه من حت یصورت

 یداکیش ه؟یفرهادک دونستمینم

 شونیزندگ اوارد یرو  یبودوچطور 

 !!!فرهاد تکونم دادوگفت؛ خانومم! شد 

 ندارم!  ییآرزو چیه گهید ا ی! خداآخ

 داره!  یعشقت شدن هم عالم خانوم

 اراده ومسخ شده آروم وبا عشق یب

 میبر  یخوای! فرهاد_مگفتم؛جونم

 !ادزدمیتودلم فر  ؟یکن  استراحت

 ! احتمال جان دادنما یفرهادم! تون نه

 ! اماادهیچشمانت شدن ز  یوفدا

 !جمیکم گ  هیخوبم فقط  گفتم؛من

 بگم؟فرهاد_جونم؟_ باورم یز یچ هی

 نیخانومم؟_ا ی! فرهاد_چشهینم

 دهیبه عشقم اعتراف کرده ورس که
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 !فرهاد باعشق نگاهم کردوباباشم

 کنارلبش گفت؛ من که از  یبایلبخندز 

 .! باتعجب گفتم؛دونستمیم اول

 دونستمی_مثل من مچطور؟فرهاد

 ! خواستم بهونهتهیتوگوش عکسم

 _ بچه هایمانع شد! پر  یکه پر   ارمیب

 ی! فرهاد نگاهدسرسفرهییبفرما

 انداخت وآهسته گفت؛ زغذا یم به

 !رونیب میبر  میخوایبخور, م کم

 هم یگرسنه بودم اماازطرف  یلیخ

 به غذا نداشتم! فرهاد دستمو لیم

 کنارخودش نشوند!   ز یوسرم د یکش

 فرهاد نشسته بودم نیماش یتو 

 روحمو نیماش یکه بخاطر   یودرحال

 میمل  کیبه موز  کرد ی*و*ا*ز*ش من

 ! فرهاددادمیگوش م  ییایاسپان

 وزد واشاره کرد شهیبه ش یا تقه

 ینیرو بازکنم! فرهاد س یمرکز  قفل

 داغ وآب دار دستش یگرهایپرازج

 پاهام گذاشت وگفت؛ یرو  بودرو 

 همه نیا ی! _مرسیر یبگ بخورجون

 بود؟ فرهاد_گشنمه بابا یچ واسه

 داشتم! سرخ شدم! خجالت فعالت
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 ! فرهاد_ نییسرموانداختم پا زده

 گل انداخت؟ منظورم  چرالپات

 !دمیهوا پرس یبود! ب سرکارم

 یفرهاد تک خنده ا ؟یتوخلفکار 

 ردکرد میپشت صندل کردودستشو 

 خلفکاربودم بازم عاشقم وگفت؛اگه

 توچشماش نگاه کردم ؟یشدیم

 یخلفکار  کنمیاالنشم فکرم وگفتم؛من

 زدوگفت؛ ینیر ی! لبخندشوعاشقتم

 ! بعدازستمیخانومم خلفکارن نه

 درداشبردوبازکن وخودت بخون!  غذا 

 رو؟ فرهاد_اول غذا!  یگفتم؛چ  جیگ

 لقمه روگرفتم وبا نیاول واسش

 , واسه خودمم گرفتمخوردیم اشتها 

 گازوبه لقمه ام زدکه فرهاد  نیاول

 دهنش گذاشت!  یدوتو یقاپ ازدستم

 بااشتها ینجور ی_گاز نزن افرهاد

 یگردشده گفتم؛ دهن  ی!باچشمابخور 

 وسواس دونمیکه م  یی! تااونجابود 

 بیدل فر  ی! فرهاد چشمکیداشت

 اس!خلصه هیواسه بق زدوگفت؛اون

 ادهیفرهاد پ گرا یتموم شدن ج بعداز 

 هارو خیوس ینیکه س  شدورفت
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 بده ومن ازفرصت استفاده پس

 شیبعد یقبل ازشرط ها کردم

 مدارکشو بازکردم!  کیکوچ  فیک

 ! فرهاد فروزش فرزندیکارت مل  اول

 شمیبعد, ۸۳۲۷/۸/۸۵, متولد فرهود

 نامه بود!  یوگواه نیماش کارت

 یز ین مدارک چشمم به چزد باورق

 باعث شد ازتعجب دهنم خوردکه

 یمتربازبشه!نهههه! من چطور  کی

 نی! درماشرممکنهیغ نی! ادمینفهم

 سوارشد! هنگ کرده بازشدوفرهاد 

 ! _تو؟تو.. کردمینگاهش م رتیوباح

 _بله! سرگردفرهاد فروزشفرهاد

 مبارزه بامواد مخدر! باهمون ازاداره

 ؟یسیبازگفتم؛ نهههه!توپل دهن

 هیکردوگفت؛ چ  یخنده ا فرهادتک

 _پس اون اسلحه...فرهاداد؟ینم بهم

 یکردوگفت؛ مامور مخف  حرفموقطع

 باشه, بعداز یدائم ستی! قرارم نهستم

 کارا استعفا  یسر  هیشدن  تموم

 سرکارخودم!  گردمیوبرم دمیم

 فرهاد که انگار دلش ؟ی_چه کار 

 نه گفت؛ وقتشحرف بز  خواستینم
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 ! ومن همچنانگمیشد م که

 بودم! امروز چقدر ههههنگگگگگگ

 سوگند, یواسم افتاد! باردار  اتفاق

 یایفرهاد, پاگذاشتن به دن اعتراف

 !یازدخترانگ یوخداحافظ زنونه

 شدن فرهاد!  غهی! صیپر  دنیفهم

 بودن شغل یبودن ومخف سیپل

 بود واسم! پرازرمزوراز ی! چه روز فرهاد 

 هفته اس ازاون موضوع کی امروز

 ومن رسمازن فرهادشدم.  گذرهیم

 شب اول مجبورم کردشبا ازهمون

 بخوابم! شدت دروغ هام ششیپ

 ام به فرهاد شتروعلقهیمامانم ب به

 مامانم دونمی, نمهزاربرابرشده

 شک کرده که دائما سراغ یچ به

 روزا نی! ارهیگیکارمو م  کارومحل

 استرس دارم!فرهاد فقط همش

 یهمه  نکهیوباا ادخونهیشبام

 که بخنده وشادباشه  کنهیتلششوم

 گهیهست ونم شیز یيه چ امامطمئنم

 وواسه فرهاد گهیهمش ذکرم ی.پر 

 پرسمیهم ازش م ی! وقتکنهیدعام

 شغل فرهادپرخطره ومن گهیم



 

 
383 

 دونمی! مکنمیواسش دعام شهیهم

 ی! مثل اون عکسگهیدروغ م داره

 یبامهارت کار  یازمن بودوپر  که

 به اون عکس فکرهم نکنم!  یکردحت

 عکاس یکه شب مهمون  یعکس

 هاازمن گرفته بود و شکارلحظه

 که تامزر  یفرهادبود! همون شیپ

 گرفتش رفتم وفرهاد اجازه  دست

 اون یبرگردونم! آره پر  ندادعکسو 

 بودودلتنگ دهیعکس منود شب

 که بالبخند  یبود, درست زمان شده

 جواب لبخندشهرادو یا پرعشوه

 بودم گرفته شده بود, باورم داده

 که بخاطرعشق  ییروزا شهینم

 فرهادم کردمیم هیام گر  کطرفهی

 نیا یبوده ودم نزده! تو  عاشقم

 که کردم  ی, ازکار دمیهفته فهم کی

 هم یلی! خچیه ستمین مونیپش

 دمیکه به عشقم رس  خوشحالم

 خونه اش شدم!دوروز وخانوم

 کنارفرهاد  یصبح زود وقت شیپ

 بودم بااحساس کنده شدن دهیخواب

 بود, دا ی, شدمیازخواب پر  موهام
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 بود دهیبغل هم د یماروتو  یوقت

 یشده بود, چنان قشرق وونهید

 .ستین فیپاکردکه قابل توص به

 خواستیشده بود وم یعصب فرهادم

 دونمیبزنه که من نذاشتم! نم کتکش

 داگهی! شادادمیحق م چراامابهش

 حال گرفتینفرعشقموازم م هی

 ! فرهادبهمشد یبدتراون م وروزم

 دارویدادن ش یباز  لیداده بوددل قول

 کنه ومن ساعت  فیتعر  واسم

 پنجره انتظار ی, روبه رو هاست

 نیهم ی! تو کشمیم اومدنشو 

 یپرانرژ  یکه صدا  فکرهابودم

 که داشت  دمیشن نییفرهادوازپا

 !زدیقهقهه م ذاشتیم یسرپر  سربه

 شب! بازم۱ساعت نگاه کردم!  به

 ۳ساعت شهیبود! هم راومدهید

 روزا...  نیخونه بود! اماا۵تاینها

 کنه! ازجام بلندشدم  رشیخداخ

 کارشی!_چییرایپز  یتو  ورفتم

 فرهاد! فرهادبرگشت سمت یدار 

 وگفت؛به! خانوم خودم! کجا من

 دوروبر! سلم نی! هم_سلم ؟یبود
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 ب*غ*ل*ش!!  یکردبرم تو   کردواشاره

 خجالت رفتم وب*غ*ل*ش کردم!  بدون

 *غ*ل*شربیقدم بلندبوداما تاز  نکهیباا

 *دوگفت؛یموهامو ب*و*س* ی!رو بودم

 !رونیب میر یم د یاماده ش یهمگ

 دستاشو یپر  ؟یدربندموافق زبا یعز 

 چه جوووورم!  دوگفت؛یکوب  بهم

 دستشو دورکمرم حلقه همونطورکه

 یبودنگاهم کردوگفت؛ توچ کرده

 باال یشونه ا ؟یموافق عشقم؟

 یوگفتم؛من هرکجاتوباش انداختم

 موهام یرو  ی! بازم ب*و*س*ه اموافقم

 قربونت بشم! پس نشوندوگفت؛

 رفتم یشو!منم بدون معطل بروآماده

 یازوقت گفتیم یآماده شدم!پر  و 

 یه زندگشدم فرهادب شونیواردزندگ

 ,کنهینم یبدخلق گهیود برگشته

 هیاما فرهاد یواسه چ دونمینم

 کردهیقرص اعصاب استفاده م مدت

 از یبااومدن من خبر  گهیم یوپر 

 وقرص اعصاب نبوده!  تیعصبان

 تیاواقعی کنهیم فیازم تعر  دونمینم

 رو یکه هست پر   یاما.. هرچ داره
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 سرد یلیکرده! هواخ  خوشحال

 ییازجاها یکیبودودربندم  شده

 یلیفصل شب هاخ نیتوا بودکه

 ادهیپ نیازماش ی! ازوقتشد یسردم

 هم یلرزکردم ودندونام رو  شدم

 یز ی! بااحساس افتادن چشنیبندنم

 !رونیشونه ام ازفکراودم ب یرو 

 کت مخمل اسپرتشو  فرهادبود،

 شونه ام! فرهاد_  یبودرو  انداخته

 خانومم؟ یدیگرم نپوش  چرالباس

 ! کتشوکنهینم تی!اما کفادمی_پوش

 ام بلندکردم وگفتم؛ من ازشونه

 !یخور ی! خودت بپوش سرما مخوبم

 وگرممه! خلصه ورتنمهی_من پلفرهاد

 که باالخره  میکرد  نقدرتعارفیا

 یشد کتشو تنم کنه! واسه  موفق

 بودم زهیر  یادیفرهادمن ز  کلیه

 هم یکت گم شده بودم! پر   یوتو 

 تنش کرده بود وچون میزخ افتب

 کم توپول بودسردش نشده بود,  هی

 یپرازگل ها یخونه ا واردسفره

 اومده ی! انگار میوباصفاشد قشنگ

 زیانگ رتیح یبهشت! فضا بودم



 

 
387 

 شده بودسرمارو فراموش باعث

 ! عکاس ازمون عکس گرفتکنم

 داد!  لمونیلحظه هم تحو  وهمون

 کوچولو وبامزه! من  یها عکس

 بزرگ فرهادودماغ سرخ باکت

 که فرهاد ب*غ*ل*م کرده بود  یدرحال

 بامزه افتاده بودم , فرهاد یلیخ

 پولشو فیک  یتو  عکسوگذاشت

 خاطره نیعکس واول نیاول گفت؛

 !زارمیخودم م شیپ شهیهم مونو 

 شیپ یاون شب همه عال خلصه

 سفارش ونیوفرهادقل ی, پر رفت

 دستم ونو یبارم فرهاد قل هیو  دادن

 پوک به سرفه افتادم!  نیدادوبااول

 ,بعدشدیبهم خند تونستیفرهادتام

 صدقه ام رفت وگفت؛ قربون

 امتحانت کنم! موقع خواستمیم

 یترش نقدر یا د یکه رس  غذاخوردن

 وهله هوله خورده بودم اشتها وبلل

 ! امافرهادبه زور چندلقمهنداشتم

 خوردم داد, خلصه اون شب به

 بود..  میشب زندگ نیتر  قشنگ

 نصف شب0ساعت  میبرگشت یوقت
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 سرش دردگرفته بودرفت ی, پر بود

 , منم رفتم ودوش گرفتم,دیخواب

 برگشتم فرهادکنار پنجره یوفت

 گفتم؛  ی! بابدخلقد یکشیگارمیس

 هارو! امروز یبدبخت نیا نکش

 !یهات کرد هیعالمه دودوارده ر  هی

 پنجره خاموش یگاروتو یفرهادس

 گفتم؛  ؟باتعجبینگرانم کردوگفت؛

 که نگرانتم! فرهاداومد  وا؟معلومه

 دوگفت؛ی*غ*ل*م کرد,موهامو بوکشب

 !اگهدمتیدیم شیسال پ۱کاش

 گارویانگشتم س چوقتیه یبود

 افتادم!  ادقولشی! کردینم لمس

 عی    کنه! سر   فیقراربود تعر  امشب

 امشب واسم یفرهادقول داد گفتم؛

 ی! فرهادتره ایکن  فیروتعر  یچ همه

 یتودستش گرفت ودرحال ازموهامو 

 شده بودگفت؛ رهیخ یبه نقطه ا که

 از دونمیکه نم  ادهینقدرز ی! امااآره

 کنم! دستشوگرفتم و  کجاشروع

 تخت وگفتم؛از یرو  نشوندمش

 کن!باتموم  فیروتعر  ی! همه چاول

 هیگوشم باتوه! فرهاد تک  وجودم
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 تاج تخت دادوازپشت ب*غ*ل*م کرد, به

 به فرهاد داده بودم..  هیتک منم

 سالم بودمامانم۷ یوقت فرهاد؛

 ییبااومدنش ازتنها اآورد یدن آتناروبه

 خلصه میزندگ یوهمه  دراومدم

 خواهرم! داداش یچشما یشدتو 

 تیبودم!احساس مسعول بزرگ

 خواهرم باعث شده بود درقبال

 همون سن کم احساس مرد یتو 

 بودن کنم! بابام اهل یوحام بودن

 نبود!  دنیکردن ونازکش  محبت

 پول یخلصه شده بودتو  شیزندگ

 یدلخوش یجمع کردن!همه  وپول

 بچه هاش بود! کم کم آتنا مامانم

 سالم۸۱! میشد, شدعشق زندگ بزرگ

 پدرم علوه برکارخونه دمیفهم بودکه

 ی! باهمون بچگکنهیم ییکارا  هی

 یبودم کاراش مخف دهیفهم هم

 پدرم دمی! تاباالخره فهمهیودزدک

 , کم کم متوجههیخلفکارحرفه ا هی

 یباندبزرگن که عمو  هیاونا شدم

 توشون هست! مامانم از بزرگمم

 وسکوت کرده بود ماجراخبرداشت
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 شهینم شیپدربچه هامه وکار  گفتیم

 جونشو بخاطرماتو گفتی, مکرد

 !میاگه لوش بد هینامرد ندازهیخطرم

 مخالف بودم سکوت نکهیباا خلصه

 نیروز ب هیسال گذشت! ۱! کردم

 یلیسخت وخ یدعوا هیوبابام  عموم

 یراه افتاد, درحد اسلحه کش د یشد

 , عمو قسم خورددکردنیوتحد

 روز ازعمرش کیاگه  یحت

 که خورده  ییبمونه انتقام نارو یباق

 بابا پولشو نکهیا,مثل رهیبودوبگ

 بود! بچه که بودم دهیباالکش

 شهیداشتم وهم دارودوستشیش

 اگه بزرگ بشم باهاش ازدواج گفتمیم

 باباهامون نیکه ب  یی! بعدازدعواکنمیم

 قطع رابطه کردن ی, چندماهشد

 یاول دبستان بود ودندون ها آتنا 

 بالحن یافتاده بود, وقت شییجلو 

 زبونش زد یبچگونه وحرف م قشنگ

 !ومنومد یم رونیدندوناش ب نیب

 روز هی, رفتیواسش ضعف م دلم

 مدرسه رفته بودم اردو ازطرف

 کرد که با  هیگر   ی! آتناهرچمشهد 
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 ببرمش نشد, ازطرف مدرسه خودم

 !شدیپسرونه بود, نم طیبودومح

 صداش د یحرفش که رس ینجایا به

 کم مکث کرد وادامه داد...   هی, دیلرز 

 شکستیکاش قلم پام م_ فرهاد

 ریتصو  نی, آخر رفتمیاون اردو نم وبه

 والتماس یاشک یچشما ازخواهرم

 تنهاش نزارم! بازم نکهیا واسه

 بعدادامه داد؛ هیکرد چندثان  مکث

 گل  زخودشو یبرگشتم عز  یوقت

 یبرگشتم, نه مادر  یبود, وقت زده

 ی! وقتیونه پدر  ی,نه خواهر بود

 نکهیکردن ا  تیبدون رعا برگشتم

 یگفتن؛ تنهاشد  اد یسرم م ییبل  چه

 تصادف یخانوادت تو  یهمه  گفتن

 اهیوجزغاله شدن! عموس سوختن

 .مشیدیبود وبعدازچندماه م دهیپوش

 ! واسها یسالم بودرو ۸۵همش  من

 ماه کیزودبود!  یلیبودخ کسیب

 شدم, دلم مامانمو یبستر  مارستانیب

 یزبون نیر یش ی, دلم هواخواستیم

 خواهرمو داشت! دلم واسه یها

 بابام تنگ یرپوستیز  یها محبت
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 زدمیوضجه م کردمیم هیبود, گر  شده

 روزعمو اومد هی, ییوتنها یکسیازب

 دنیدست محبت کش یوبجا ملقاتم

 گفت؛  دتوسرمو یسرم, محکم کوب به

 ماهه همه روعنتر۱پدرومادر!  یب

 ادا.اطوارا نی, ایخودت کرد دست

 ؟یمثل افسرده ا ؟االنیار یدرم هیچ

 کن  یکار   هیخوردت امشب  گردن

 یگردونم خونه, اون پس گردن  برت

 یلیخ ی! چشمم به رو چشمموبازکرد 

 دای! کم کم خودمو پزابازشد یچ

 ایکه تودن  یتنهاکس زشد یوعز  کردم

 ومدنیمونده بود, عموهام م واسم

 فرهاد ییاما تنها کردنیم یوسرکش

 سالم21 ی! وقتشد یرفع نم یباسرکش

 از ییزایچ هی, اززبون عمو بود

 که  دمیوحق وحقوق شن انتقام

 ییدهایادتحدیشک کردم,  بهش

 گرفتم  میکرده بودافتادم! تصم  که

 تصادف خانوادمو بفهمم!پرونده علت

 چندسال بسته شده بود, تصادف

 ودردسر پرونده رو یباهزاربدبخت

 .دمیفهمانداختم وعلت رو  انیجر  به
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 ! شکم بهیترمزونقص فن یگیبرد

 شد, مرسدس بنزونقص لیتبد نیقی

 با سیترمز! پل یدگیبنزوبر  ؟یفن

 علت تصادف رومشکوک نکهیا

 داده تینفررضا هیبوداما  دونسته

 اون یعموروپا یامضا ی! وقتبود 

 مطمئن شدم.  دمید یلعنت پرونده

 یام کشته شدن! وکارکس خانواده

 من!!  یفروزش عمو  نبودشهرام

 گرفتم پرونده رو  می_تصمفرهاد

 بندازم, اما انگار انیبه جر  دوباره

 من اشتباه دمیبودشا دهیروخر  همه

 شش سال ازمرگ خانوادم کنمیم

 دیبود... دلم آروم نشد,با گذشته

 , قطرهگرفتمیسالمو م۲خواهر انتقام

 دستم, _فرهاد؟ یدرو یچک اشکش

 بدون توجه ؟یادامه ند یخوایم

 زدم یحرفم ادامه داد؛ به هردر  به

 نبود.  یمدرک چیکنم امانشد, ه  ثابت

 انتقام گهیجورد هیگرفتم   میتصم

 فشویگرفتم شغل کث  می, تصمرمیبگ

 دونه از هیبود ی, فقط کافروکنم

 چاقچش روبشه اما یها محموله
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 وکاربلدبود, پس یحرفه ا یلیخ

 رفتم شدمیدست به کارم دخودمیبا

 سیپل ی,ومامورمخفیافسر  دانشگاه

 ابرازعلقه دابهمیمدت ش نی! تواشدم

 بهتر یداد,چ یشنهاددوستیکردوپ

 منوزودتر تونستیم دا ین؟شیازا

 مدت هیهدفم برسونه, امابعد به

 بدتره داازپدرشیش دمیفهم

 قاچاق آدم یسرکرده  وخودش

 کردم منوهم عضو  ی! هرکار بود 

 کنه نکرد! واسش نقش  گروهشون

 عاشقارودرآوردم یکردم وادا  یباز 

 گفتیحرفابود, م نیزرنگترازا یلیخ

 جونت تو خوامیعاشقتم نم چون

 کردم  بشیو.. چندبارتعق فتهیخطرب

 یلیشدوخیمتوجه م اماهردفعه

 !چندکرد یم رشوعوضیمس ماهرانه

 خوب یلیمدرک خ هی شیپ وقت

 اومد!واسه نابود رمیگ  ازپدرش

 کارت  یممور  هیبود,  یکاف  کردنش

 گاوصندق  یتو  دونستمیم بودکه

 ! عمداشهیم یاش نگهدار  خونه

 دافکریکه ش  کردمیم ییکارا  هی
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 !کنمیکارم  گهیگروهک د  هیمنم با کنه

 دست تموم زرنگ هارو دا یش اما 

 نداشت!  دهیبسته بودوفا ازپشت

 وگفتم؛خب دمیحرفش پر  ونیم

 توخونه اش نیختینر  سیچراباپل

 ن؟فرهادتلخیبازنکرد وگاوصندقو 

 یا دوگفت؛دخترتوچقدرسادهیخند

 بمب توگاوصندق هی شرفتیب اون

 باررمزاشتباه کیکه با  کارگذاشته

 دهیبر  گهیاواخرد نی! اشد یمنفجرم

 دایهرطورشده ش خواستمی! مبودم

 !ومدیبه کارم نم دا یکنم!ش  رودک

 خوردیقرص بودوبه دردم نم دهنش

 خونه اوردمیچشمش دخترم یجلو 

 یلی! امااون خکردمیم یباز  وعشق

 !رفتنیکردومیهمه رودک م آروم

 دینجاوتهدیروز عمواومدا هی_فرهاد

 کردسرم توکارم خودم باشه  که

 شب به بعدبه همه شک کردم ازاون

 رینداشت سرمنم ز  یکار   واسش

 کنه! موضوع همچنان ادامه  آب

 هی! یشد میتاتوواردزندگ داشت

 موهامو یمکث کردورو  کوچولو 
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 *دوحصاردست هاشو تنگتری*و*س*ب

 بالباس ی, فرهاد_اون روزوقتکرد

 دمتیومانتومارک د کیش یها

 کردم, شک کردم نکنه ازآدم  شک

 داتویش ی, وقتیشهرام باش یها

 شد, برعکس تموم یشیآت د یرود

 دوسکوتیدیب*غ*ل*م م یکه تو   ییها زن

 مقلطه به پا د ی, توروکه دکردیم

 واسه راحت نهیگز   نی, توروب  هتر کرد

 ! فرداش اومدمدمیازدستش د شدن

 یزند ی, آقایدنبالت نبود شرکت

 , آدرسشناختیبودمنو م چندسال

 یزند ی! بعدازاون هم من به آقاخونتونوگرفتم

 اخراجت کنه! سرموبلندکردم وبا گفتم

 عث اخراجگردشده نگاهش کردم! _توبا  یچشما

 یقشنگ ی*د وگفت؛ من ازاولشم چشمم دنبالت بود! ولبخندیفرهادکنارگوشموب*و*س* ؟یبود شدنم

 زد! 

 قندآب شدولپ هام گل انداخت اما هنوزنوزقانع تودلم

 یفرهاد چ دم؛یبودم! پرس نشده

 منونامزد خودت یگرفت  میتصم شدکه

 فرهاد_ بااومدن تو ؟یکن  یمعرف

 منو زدکهیم یبه هرکار  دادستیش

 میتصم یبزنه وعقدش کنم!حت گول
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 بودباهام رابطه بندازه واز گرفته

 بکارت وقانون زنم بشه اما..  قیطر 

 فرهاد شیحناش پ داخبرنداشتیش

 نداره ومن ازاولم عاشقش یرنگ

 ! منم ازفرصت استفاده کردمنبودم

 زدم بابات ازم یگند  هیمن  وگفتم

 یخوایومدرک داره!اگه م آتوگرفته

 یممور  د یکنم با  رونیب ارو یرو 

 ی! همون شبیار یواسم ب کارتو 

 همون ،یغذادرست کرده بود که

 و یناراحت شد دمیکه فهم  یشب

 زدم به خواب, _خم شدکنار خودمو 

 که  یداد؛ همون شب گوشموادامه

 ! خواستمیازم عکس گرفت یواشکی

 کنم که نذاشت..فرهاد_هشش!   دفاع

 مطمعنش نکهیشب واسه ا اون

 که هنوزم عاشقشم باتموم نفرتم  کنم

 صدقه اش رفتم وگفتم اگه قربون

 به دستم یزود ممور  فرداصبح

 رونیب ارو یرو  دمی, قول مبرسه

 صبح زود یدی! فرداشم که دکنم

 رو آورده بودو کارمنم باهاش یممور 

 , فرداش زنگ زدکه ازشدیم تموم
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 باخبرش کنم اما.. من بهش رفتنت

 کنم چون  رونشینتونستم ب گفتم؛

 باهاش خوامیشدم وم عاشقش

 دمیشد, تهد وونهیکنم, د  ازدواج

 ضربه نی!واسم مهم نبود! اولکرد 

 بود که نیمهم بود, مهم ا واسم

 خوردکنم!  پدرودخترو 

 کاریچ یبااون ممور  یخوای_حاال م

 پرونده یفرهاد_ گذاشتم رو  ؟یکن

 ! دوروزستین یواسه من کاف اون

 محموله بزرگ رو هیقراره  گهید

 یز یبرنامه ر  ی! همه چجابجاکنه

 مونده گهیروز د۱اس! فقط  شده

 !دلمدمی, ترسدی! _دلم لرز تاانتقام

 ! _فرهاد؟ توکه اونجاشورافتاد 

 فرهاد_مگه ؟یدار  یحضورندار 

 سال هاانتظارشو یصحنه ا شهیم

 حضور ا یازدست بدم؟ نه رو  دمیکش

 فرم تنم یونیبا دخودمی! بادارم

 دستبند بزنم! هردوتاشون بهشون

 که خانواده  ییجا رنی! مشنیم اعدام

 من فرداصبح ی! راستمنوفرستادن

 برم آستارا! محموله ها د یزودبا
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 دیازاونجا جابه جابشه, با قراره

 نیا دنیکنم! باشن  زودترحرکت

 خیرگم  یفرهاد خون تو  حرف

 نیدلشوره هام ا لیادلی! خدابست

 ییوا ارن؟یسرش ب یینکنه بل  بود؟

 ! خودمو ازش جداکردم وروبه روشنه

 سرت ییبل  ترسمی! _نرو! منشستم

 زدوگفت؛ ینی, لبخند دل نشادیب

 یشیم یبشم اگه راض قربونت

 چندسالمه ام نرسم باشه یآرزو  به

 نیا یپا مو ی!اما من جوونرمینم

 گذاشتم! نترس خانومم  اتیعمل

 ته دلم نکهیبترسن!باا دازمنیاونابا

 نبودم اما قبول کردم!به ساعت یراض

 ازهیصبح بود, خم۳؛۳۵کردم!   نگاه

 خودیگفت ب  طنتی, فرهادباشدمیکش

 امشب خواب ارکهیخواب درن یادا

 , چشمامو گردکردم وگفتم؛لیتطع

 فرهاد ب*غ*ل*م کردوگفت؛چون وا؟چرا؟

 ! باخجالتیبامن باش دتاخودصبحیبا

 !وونهیب*غ*ل*ش غلت دادم!_ د یتو  خودمو 

 ادیفر  ی_بگو عاشق!! باصدافرهاد

 !دمیگوش خراش ازخواب پر   ییها
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 مادرم بود! به سرعت یصدا هیصداشب

 فنرنشستم توجام که همزمان مثل

 ودراتاق به د یازخواب پر  فرهادم

 شد! نفسم قطع دهیبازوکوب شدت

 رفت! نههه!  ادشیاز  دنی! قلبم تپشد 

 نداره! مامانم بود!با تیواقع نیا

 ایح یناباوربه دختره ب یها چشم

 ی, دختربکردیمعرفتش نگاه م یوب

 جزملحفه یز یروش که چ چشم

 پوشش نداده نبود! فرهادم بدنشو 

 شلوارک هیتنش نبود!فقط  لباس

 یازچشما ی!!!! قطره اشکوبس

 ! ازچشم من هم! د یمادرم چک ناباور 

 قطره اشک کیکه باهمون   دونمیم

 قشنگش افتادم! مادرم یازچشما

 رخت خواب بدون لباس منو یتو 

 یییوااا کرد؟یفکرشو م ی! کد ید

 شدم! فرهادسکوتو شکست!  شرمنده

 پشت سر یخبره؟ پر  نجاچهی_ا

 یز یبالبخند نفرت انگ دا یبود, ش مادرم

 , کارخودش بود, فرهادکردیم نگاه

 زدم_ مادرررمه غیزنان بلندشد!ج نعره

 راه متوقف شد! ناباوربه مامان نیب



 

 
401 

 _ تف توروت! هیکرد, مامان باگر   نگاه

 وخبر یف*ا*ح*ش*ه شد ی! ازکفیکث

 هیهمراه باگر  یپوزخند نداشتم؟

 به لباسم کردوگفت؛هه!  زدواشاره

 ساخت!! خواستم یازت چ یپول یب

 دهیبزنم که اومد جلووکش حرف

 خوابوند توگوشم وگفت؛ یمحکم

 دهیه*ر*ز*ه*! _مامان؟! کش ببرصداتو 

 _دیرو توسرم زدونعره کش یبعد

 ! فرهاد اومدستمیمااادرررتون من

 وگفت؛ صبرکن مادر دستشوگرفت

 ! مامان برگشتدمیم حیمن توض جون

 فرهاد خوابوند توگوشش سمت

 مادر مقدسه! حق یکلمه   وگفت؛

 بلند عی    , سر یار یبه زبون ب یندار 

 .دمیورفتم توحموم لباس پوش شدم

 خواستنیم یوپر  هرچقدرفرهاد 

 .ذاشتیبدن نم حیمامان توض واسه

 جلووداد زدم؛ بسه! روبه مامان رفتم

 به حرفم گوش کن!  گفتم؛توروخدا 

 وکشون کشون د یموهامو کش مامان

 مانمودر! فرهاد دست ما بردسمت

 ولم کرد یم یبود وهرکار  گرفته
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 _ زنمه! دیدفعه نعره کش هی! کردینم

 نییه دا یمامان شل, ش یها دست

 , مامان که عضلتدیکش  یبلند

 گرفته بود شل شدونشست  پاش

 دادزدم_ مامان هی! باگر نیزم یرو 

 کردم, مامان گه خوردم, مامان  غلط

 شیحلقه بسته ازاشک یباچشما

 به پچ پچ گفت؛ زنش؟ هیشب یز یچ

 دابدضربهیبگم؟ ش تونستمیم یچ

 نقطه یبهم زده بود, دست رو  یا

 دامادرمویگذاشته بود, ش  ضعفم

 یکسمو ازم گرفت! چ  نیزتر یعز 

 ست؟یبگم؟بگم محرمم ن تونستمیم

 محرمه گفتمی! مزد یم یف*ا*ح*ش*گ انگ

 به ی, سکوت کردم! پر شدیبدترم

 اومد؛ بخدا زنشه, بخدامن حرف

 , مامان آهسته بلندشدشاهدبودم

 همه بزرگت نیمن گفت؛ ا وروبه

 تو نذاشتم؟ ینیر ی, دندون شکردم

 تف توصورتم انداخت وگفت؛ بازم

 ! اومدازکنارمشرفتیبه شرف ب تف

 دی, مامان_ نه باستادیاما ا ردبشه

 !یایکنم! توهمراه من م  یتلف کارتو 
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 سمت دوکشوندمیو کشموهام بازم

 ها! فرهاد_ مادرمن نکن تورخدا, پله

 , _نه فرهاد ولشکنمیم خواهش

 یحرکت ناگهان هی! حقمه! فرهادباکن

 ازدست مامان جداکردو موهامو 

 یسمت خودش وگفت؛چ منوکشوند 

 آهسته گفتم؛آرومش ؟یگیم یدار 

 ! بزاربرم! فرهاد_ نه! دادزدمکنمیم

 ! هسته گفتم؛ منتظرتم! شالموآره

 دورگردنم افتاد بودو سرم کردم که

 ومدیسمت مامان! دلم نم ورفتم

 مجبوربشه ضشیمر  یپاها بااون

 که  یا هی! آهسته وباگر بکشونتم

 اریگفتم؛ به پات فشارن  ومد یبندنم

 زدتو یمحکم ی دهی, کشامیم خودم

 , خون دماغ شدم! مامان باگوشم

 !ادیوانزجارگفت؛به قلم فشارم نفرت

 ! باپوزخندداافتاد یچشمم به ش هی

 زدم وروبه ی! لبخند تلخکرد یم نگاهم

 !!!یکرد  ییعجب غوغا داگفتم؛یش

 زنان داکردونعرهیحمله به ش یپر 

 نیه*ر*ز*ه*! اخر  ارمیپدرتو درم گفت؛

 به فرهادانداختم, فرهاد نگاهمو 
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 ! اشکامیلب زد؛ تحمل کن! م آروم

 , پلک زدمشدیم دنمیمانع د چشمم

 !!ایکردم, آروم لب زدم؛ زودب  نگاهش

 سرت پشت

 کوچه را  تمام

 نه آب

 ختمیر  اشک

 ... ی هیبه گر  لعنت

 موقع یب

 ...دمتیبارخوب ند نیآخر  یبرا

 دوهفته اس به خونه برگشتم, االن

 کتک  ستیدوهفته روز ن نیا یتو 

 ! مامان ظالم شده, تلخ شدهنخورم

 گرفته,  موازمیرحم شده, گوش یب

 موباسوگند قطع کرده, به رابطمه

 هاروب  هش نیزدوبدتر  سوگندزنگ

 کردمیم یتن فروش کنهی! فکرمگفت

 شغلو سوگندبه من نیا کنهیفکرم

 سوگندشغلشو گهیکرده, م  یمعرف

 نیتوداده! خاله هم تلخ شده سنگ به

 دونهیروکامل نم هی, قضزنهیم حرف

 اصفهان نبودم, چند دونهیم فقط

 بانفرت توصورتم گفت شیپ وقت
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 یومادرت شباازدلتنگ یبود توتهران

 ماخواهرا گفتیبود, م سیخ بالشش

 , آخ! چه حرفمیدیند رازاوالد یخ

 من! چه ناجوانمردانه دمیشن ییها

 ازفرهاد ندارم!  ی!! خبر رسواشدم

 برسون! دلم واسش افرهادمو یخدا

 توصورتم یشده.. مامان حت تنگ

 یازگرسنگ شبی, دکنهیهم نم نگاه

 بشم, غذاکه تعارفم هوشیبودب کینزد

 , فقط خاله اخرشبا مثلکننینم

 دستم یظرف غذارو جلو  گداها 

 یچی, سه روز بودهرهیوم ندازهیم

 یازگرسنگ شبیبودم, د نخورده

 هوش یقرمه سبز  ی, بو اوردمیباالم 

 رفتم سرسفره یبرده بود, وقت ازسرم

 تو د ی, مامان قاشقو کوبنشستم

 سرسفره یوگفت حق ندار  صورتمو 

 یطهارت ندار  گفتی, مینیبش من

 بلند هی, باگر یکنینجس م وسفرمو 

 اتاقم وتا یازجام, رفتم تو  شدم

 ضجه زدم, هزاردفعه تونستمیم

 لب به اون گهیباالآوردم اما د گهید

 نزدم! خاله متوجه یلعنت یغذا
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 خرابم شده بود, واسم غذا حال

 , پرتش کردم وسط اتاق, بخاطرآورد

 کارم بازم کتک خوردم! ازقرمه  اون

 یحت خورمیمتنفرم! قسم م یسبز 

 موضوع بگذره نیصدسال ازا اگه

 نزنم! دردونه یلب قرمه سبز  گهید

 بهوش یازگرسنگ شبید نیرام

 ! تودلم ناله کردم, مامان چقدرشد 

 یخودت شاهد ا ی! خدایوفاشد یب

 ینکردم, خودت شاهد یتن فروش من

 دل دادم! اما.. مامانم ناخواسته

 دستم واسش یطیداره! توبدشرا حق

 دهیوشن دهیکه د  یز ی! اون هرچروشد 

 اومده وگفته دا ی, شکنهیروباورم

 زن فرهادم ودخترخرابت اومده من

 تیخواب شوهرم شده! وضع بغل

 به تموم حرف زد یروز مادامن م اون

 مدت فقط پگاه نی!! توادا یش یها

 زودهم یلیاومدوخ دنمیباربه د کی

 کردمیباارزو م نی, واسه اولرفت

 شماره شیباگوش یواشکی, بمونه

 اما خاموش بود, بارها فرهادوگرفتم

 وفا ینکنه ب کنمیفکرم باخودم
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 به عی    , اما سر ادیوسراغم ن باشه

 اون گم؛یوم زنمیم بینه خودم

 , قول فرهاد قوله! اون بهمعاشقمه

 یا لهیداد! اون روز تنها وس قول

 کالیهمراهم آوردم فندک موز  که

 ازعشقم, یادگار یبود! تنها  فرهاد 

 شلوارم درآوردم بیازج فندکشو 

 خودتو ی*دم, _فندکت بو ی*و*س*وب

 ...ایودبنفسم!!! توروخدا ز  دهیم

 تازه گرم خواب شده بود چشمم

 زنگ خونه زده شد! مثل فنر که

 !ادیم دونستمی, فرهاده! مبلندشدم

 رفتم پشت ومنتظرشدم تا عی    سر 

 ,,نمیبب مو یوعشق زندگ دربازبشه

 !لعنت به طالعا ی... لعنت به رو اما 

 ! فرهاد نبود! پرهام بود! اهشیس

 یزمزمه کردم؛ توروکجا رلبیز 

 اومد دپرهامهیبزارم! خاله تافهم دلم

 دونهینم یز یوگفت؛ پرهامه! چ تواتاقم

 زدم وگفتم؛ ی! پوزخندینکن خراب

 واسه باخت یز یه*ر*ز*ه* چ هی! هه

 ! بعدازاتمام حرفم حالم بهمنداره

 , به شدت خاله روکنارزدمخورد
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 رسوندم!  ییدستشو وخودموبه

 نخوردم چرا یز یمن که چ دونمینم

 اون ی, خلصه تو ارمیباالم  شهم

 گهیکه پرهام بود صددفعه د  یمدت

 حالم بدشد, روده هامم باال هم

 دکتر اببرمتیب ا؟ی, پرهام_رو آوردم

 خوادحالشی, مامان_نمدهیپر  رنگت

 پرنفرت مادرم ی, به چشم هاخوبه

 کردم وحسرت بارگفتم؛من  ینگاه

 ینجور یا یخور ینم یچی! خاله_ هخوبم

 یز یچ رلبی, مامانم ز یمونینم زنده

 یگفت! پوزخند  نیآم یگفت؛انگار 

 یعنیوگفتم؛ به درک! پرهام_  زدم

 فکرما یستیفکرت خودت ن ؟یچ

 پرهام ی! خلصه باهزار بدبختباش

 شدببرتم دکتر! قبل ازاون موفق

 هم داد! ازشدت ضعف چی    ساندو 

 نیهمه رو خوردم, اما هم یوگرسنگ

 غذا خوردم تموم ینوشابه رو رو  که

 معدمه مو باالآوردم, پرهام اتیمحتو 

 شده بود, طفلک خبرنداشت نگران

 من به غذاخوردن عادت نداره معده

 حالم خراب نقدر یشده! ا میادیوز 



 

 
409 

 پاهام بند یرو  تونستمینم بودکه

 ب*غ*ل*م کنه و خواستی! پرهام مشم

 اما من اجازه نیداخل ماش ببره

 ! اگه بدونههیرتی! فرهادمن غندادم

 ,شهیم یبهم دست زده عصب یکس

 رسوندم نیخودمو به ماش یسخت به

 خیوجودم  یبودم, همه  لرزکرده

 رو روشن یبود, پرهام بخاطر  کرده

 . بادگرم صورتمو ن*و*ا*ز*ش کرد,کرد 

 شد, پلکم نیسنگ یکم همه چ  کم

 !!دمینفهم یز یچ گهیشد ود بسته

 مارستانیچشممو بازکردم ب یوقت

 قرمز وعبوس ی, پرهام باچشم هابودم

 بود, صبح شده ستادهیسرم ا یباال

 یعنی ومده؟یمامانم ن یعنی, بود

 ایحدازچشمش افتادم؟ خدا نیتاا

 !مندمیتاوان گ*ن*ا*ه*مو پس م دارم

 ! اما التماستدونمی*ن*ا*ه* کردم مگ

 ! آرومر یازم نگ مو یمهرمادر  کنمیم

 کردم, آروم ترازخودم جواب  سلم

 شدیچ دمیمن نفهم د ی, _ببخشداد

 خواستی, دلم نمستی_مهم نپرهام

 اخم هات یبپرسم واسه چ ازش
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 یبدونم ازچ خواستی, دلم نمتوهمه

 ! چون واسم مهم نبود, اما.. ناراحته

 شب رو نکهیاحترام واسه ا واسه

 یز ی! _چدمیمواظبم بوده پرس تاصبح

 به خون یپرهام باچشم ها شده؟

 اش گفت؛ نه! شک کردم نشسته

 گفته باشه واسه همون  یز یچ مامانم

 پرهام ومد؟یمامانم ن دم؛یپرس بازم

 زد وگفت؛ نه! حقم داره یپوزخند

 ی, عصبزشدمیخ می! توجام ناد ین

 یعوض نیمونده بودا نمی! همشدم

 کنه!   حملیکلس بزاره وب  واسم

 تو؟ یگیم یوگفتم؛ چ تندشدم

 ؟یگیم یچ نمیحرف بزنم بب درست

 مارستانهی_ صداتو باالنبر! بپرهام

 یخوایکه هست! پرهام_م  ی_هرجهنم

 شده؟ البته توکه بهتر یچ یبدون

 , دست کردیبدون د یبا ازهرکس

 برگه تاشده پرت هیکتشو   بیتوج

 وگفت؛ دخترعمو کردتوصورتم

 !یشیمادرم یدار  گمیم کی! تبر جان

 روسرم آوارشد!  ا یکه زددن  یباحرف

 ! روح ازتنمرممکنهیغ نی!انهههههه



 

 
411 

 ! بخداقسم که نفسم رفت! جداشد 

 جواب نیروبازکردم! نه! ا برگه

 ! لعنت بهستین ا یواسه رو  یلعنت

 ! لعنت بهیپاورق یاسم ها تموم

 !دی! قطره اشکم چکیاتهرانیرو 

 -دمی_هه! اشک شوقه االن؟ نالپرهام

 ! کمکم کن! پرهام کنترشوپرهام

 دادوبلند گفت؛ توفت کردم!  ازدست

 به تو! لعنت به شناسنامه لعنت

 وبچه توشکمت! لعنت به یخال

 وآوره شدن! لعنت یسال دربدر ۵

 اشک ادتیکه به   ییتموم شب ها به

 هات!  ی! لعنت به ه*ر*ز*ه* گر ختمیر 

 ! قطرهییبه رحمان وجدا لعنت

 زچشم! اد یازچشمش چک یاشک

 واریتود د یهم!! مشتشو کوب من

 داد هیبه دستش تک وسرشو 

 ! لعنت! باا یلعنت به تورو  وگفت؛

 جوابمو دونه؟یگفتم؛ مامانم م  هیگر 

 رفتم نیی, ازتخت اومدم پانداد

 دونهی, _پرهام؟ مامانم نمکنارش

 نه؟ بازم جوابمو نداد, دستشو مگه

 بودگرفتم, _پرهام شیشونیرپیز  که
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 دونه؟یبزن!مامانمم م توروخداحرف

 برداشت ومحکم تودهنم دستشو 

 دهنم حس ی, مزه خون روتو دیکوب

 ینیبب ییبابا؟ کجا یی! کجاکردم

 دخترت یدست رو  یوناکس هرکس

 ییکجا  ؟ییفرهاد کجا کنه؟یبلندم

 کننیزنت بلندم یدست رو  ینیبب

 کردن حال وروزش!   تیرعا بدون

 بود,زدم حقت ی_ اون تودهنپرهام

 داره!  یهم حد یگستاخ  یتابدون

 چون چهارسال دنبالت گشتم حقته

 وآرزو کردمیم داتیپ اهامیوتورو 

 منو حامله یبچه  یروز  هی کردمیم

 ! دستمو ازکنارلبم جداکردمیباش

 دامیوپ یبه درک عاشقم بود وگفتم؛

 عشقم ی, به درک که بچه ینکرد

 کطرفهی! به درک که عشقت توشکممه

 ! به جهنم که مامانم بفهمه! بزاراس

 انتخاب ی! اگه پاابفهمنیدن کل

 , به درککنمیعشقمو انتخاب م باشه

 , به درررررک! زهیر یمامانم اشک م که

 نیزدم وخودمو انداختم زم غیج

 , به درررررکزدمیوخودمو م زدمیم غیج
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 , چندتازدمیوخودمو م زدمیم غیج

 کردنیم یتواتاق وسع پرستاراومدن

 , پرهامشدمیکنن! اما آروم نم  محارم

 نکن غلط کردم التماس گفت؛یم همش

 نداشت, دهیباشم امافا کردآرومیم

 ها به تخت بستنم, پرهام وونهید مثل

 کردیلعنت م کردوخودشو یم التماسم

 ها بهم آرام بخش زدن ونهید مثل

 کردیازپرستارا خواهش م پرهام

 بارداره, گفتیآمپول نزنن! م بهم

 نقدریواسش خطر داره, ا گفتیم

 وورجه کردم که خوابم برد!!  ورجه

 شدن صورتم چشمم سیخ بااحساس

 ,کردیم هیسرم گر  ی, مامان رو بازشد

 _ چرادست وپاشو بستن پرهام؟مامان

 بهش واردشده ی_شک عصبپرهام

 , مجبورشدن, داشت به خودشبود

 , مامان_ بچه اشرسوندیم بیآس

 ! خدابراتیییییوااااا چندماهشه؟

 !یپرهام! رسواترازقبلم کرد نسازه

 اخرخط گهیبود, د دهیفهم مامانم

 بده, یسونوگراف د ی, پرهام_ بابود

 آبرومون ی! خاله_واستین معلوم
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 فردا نی!! مامان_ هما یخدا رفت

 نجایواسه فروش, ازا زارمیروم خونه

 ! پرهام_ باترک کردن خونهرمیم

 بچه اش گرده؟یابرمیرو  بکارت

 !گهههیمامان_ بسه د شه؟یم آب

 بشنوم! جرعت یچیه خوامینم

 یچشممو بازکنم, مامان دفاع نداشتم

 دلش به رحم ی, انگار زدیم حرف

 بود, پرهام_ باشه من دخالت اومده

 من برم د یندار  ی, اگه کار کنمینم

 کاردارم, مامان_ بسلمت.   چندجا 

 .. صداش آهسته شد, لرزونفقط

 , پرازالتماس وخواهش شد! مامانشد

 دخترمو یزهرا آبرو  ی_فقط توروآبرو 

 نگو, پرهام_ زن عمو یکس  نبروبه

 ینجور یمنم هست, ا یآبرو  ا یرو  یآبرو 

 یکم بعدصدا  هی!! نگوتوروخدا

 تونستمیشدن دراتاق اومد! نم بسته

 !دمیکشی, خجالت مچشمموبازکنم

 چشمموبسته نقدر یبودم, ا شرمنده

 تاخوابم برد!!!  نگهداشتم

 ****چندروزبعد

 کارتون شده چمباتمه  یها لهیکناروس
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 , خونهختمیر یبودم واشک م زده

 آدرس خونه یشد! حت فروخته

 نمتونم گهی! ددونستمیدرونمیجد ی

 خاموشه!  شیلعنت ی! گوشنمیفرهادوبب

 ایشه؟خدایم یچ اعاقبتمیخدا

 !نمیفرهادو بب گهیبارد هیکن   کمکم

 کارتون هم برداشتن!   نیکارگراآخر 

 , مامان_گردنزدمیضجه م داشتم

 ینشست یبلندشو, واسه چ خوردت

 یخونه خال ؟هااان؟یر یگیم آبغوره

 بلندمامانم اکوشد وهمه یبودوصدا

 وبه مانگاه کردن! خجالت برگشتن

 واسه خواستمیبلندشدم! م زده

 بارالتماسش کنم, _مامان؟ نیهزارم

 یچی!ها ینگورو  یچی_ببرصداتو, ه

 _مامان توروخدا, جون بابا جون

 ااای, بزارحرف بزنم! مامان_رو ایرو 

 که زنده ات گذاشتم بهت  نیهم

 اناخواستهیکردم! خواسته   لطف

 عالمم ی, رسوای, آبرومو بردیگندزد

 نجایازا کنمی, _خواهش میکرد

 , بزار فرهادکنمی!التماس ممینر 

 یلی, من ازفرهاد باردا.... باسادیب
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 گوشم زد خفه خون گرفتم!   یتو  که

 خورده بودم!  یروزا چقدرتودهن نیا

 جاش یخوب نشده بعد یقبل زخم

 دهی! زبونم ازداخل بر شد یسبزم

 کن!   ا یچشم روح ی! مامان_بشد 

 یجلوچشم من ازکثافتکار  یدار 

 یواسم بچه  یزنیحرف م هات

 گلوم ازشدت  ؟یار یرو م ی*ر*و*مح

 جمع شد, صدام خفه شده بغض

 , به گلومومدیباالم  یسخت بودوبه

 من یزدم وداد زدم, _بچه  چنگ

 ! مامان توستتتتییی*ر*و*مزاده نح

 خم شدوگفت؛ احمق! با صورتم

 ؟یعقدونکاه حللش کرد کدوم

 گفتم؛بخدا محرمم بود!اگه  هیباگر 

 ان دخترت, ماممیکنیعقدم یبزار 

 مگه تووو دم؛یشد, نعره کش عاشق

 هم یبعد یلیس ؟ینشدددد عاشق

 خوردمیکه م  ییها یلی! حساب سزد 

 رفته بود! مامان_خفه شووو ازدستم

 !داغ به دلتیبه دلم گذاشت داغ

 !دمیعذابت م ی! عذابم دادزارمیم

 داغ بچه موبه دلم شرفیب اون
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 !زارمی, داغ بچشوبه دلش مگذاشت

 *دم, _مامانمیوب*و*س* دستشوگرفتم

 !توروخدا، تورابه ارواح خاکنکن

 ,کشمی, بخدا خودمو مرمینزار بم بابا 

 وگفت؛ د یبانفرت دستشو کش مامان

 ل*خ*ت تورختخواب اون مرد یوقت

 ! حاالهمیواسه من مرد دمتید

 نیداغمو تازه نکن, ماش نیشترازایب

 منتظره, بعدازاتمام حرفش رونیب

 بودوجمع کرد نیکه زم  یرانداز یز 

 ! باحسرت به رفتنشرونیب ورفت

 جز ی, چاره ارفتمیدمیکردم! با  نگاه

 نداشتم! خاک مانتومو تکوندم رفتن

 یسرش حرکت کردم, نامه ا وپشت

 که نامه  یوازکس یوار یکمدد  داخل

 یخواهش کردم, اگه شخص خونهیروم

 نام فرهاد فروزش اومد وسراغ به

 نامه روب  هش بدن! تنها ماروگرفت

 نامه بود! خواستم نیهم دمیام

 پگاه نیبشم که ماش نیسوارماش

 تودلم یدی! نورامدتوکوچهیچیپ

 شد, واسم مهم نبودپگاه روشن

 ! مهم نبود بدونه باشناسنامهبفهمه
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 واسم مهم یچیحامله ام! ه د یسف

 , ماماننشی! رفتم سمت ماشنبود 

 فرار خواستمیم یانگار  حراسون

 اومد سدراهم شدوگفت؛کجا؟ کنم

 کنم!مامان_   یباپگاه خداحافظ رمی_م

 نکرده پگاه آدرس داره خودش الزم

 , هه! پگاه آدرس داره ومنادیم

 ! پگاه_سلم! زنعمو آژانسوندارم

 ! مامان_ رسونمتونیبره, من م ردکن

 میر یمادر زحمت نکش خودمون م نه

 مامان_نه ام؟یمن ن یعنی_وا؟ پگاه

 حرفوزدم؟ پگاه نیا یمن ک دخترم

 _پس آژانسوبفرست, مامان به ناچار

 کردورفت که آژانسو ردش کنه..   قبول

 مامانم کامل دوربشه منتظرشدم

 یخواهش هی تونمی_پگاه؟ _جانم؟ _م

 بکنم؟ پگاه_آره قربونت بشم!  ازت

 گذاشتم  عی    درآوردم وسر  بمیآدرسوازج

 آدرس به نی, _بروبه اتودستش

 , آدرس خونه روب  هشفرهادوخبرکن

 خوانیحامله اس, بگوم ا ی, بگو رو بده

 سقط کنن! پگاه هنگ کرده بچشو 

 د؛ی, ناباورپرسکردینگاهم م داشت
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 فرهاد؟ _نپرس! بعداهمه حامله؟

 گهی, مامان اومد, دگمیروب  هت م یچ

 ونی, خاله همراه کاممیبزن نشدحرف

 هرازبود!  ی رجادهیبود, مس رفته

 دونمیبود؟ نم دشمالیخونه جد یعنی

 نیبودتوماش یچ یآهنگ لعنت نیا

 دست ی, چراهمه چشدیم پخش

 چارهیب یایدست هم داده بودرو  به

 یصدارو ی... اشک هام بنابودبشه

 ی! _ به خداحافظد یچکیهام م گونه

 ودلم یتوسوگند,نشد که تورفت تلخ

 ی وهیبندنشد, لب توم یا هیثان

 , هرچه ازطعممیلب ها یول ممنوع

 قرارتوامویسرخ تودل کندنشد, ب لب

 تابیتنگم گله هاست, آه ب دردل

 عادت کم حوصله هاست..  شدن

 ! دلم واست تنگ شده! یی_بابا! کجا

 همه جاگشتم وگشتم درشهر یباچراغ

 تومانند نجابهیا چکسی..هچکسیه

 خودش یدرددل من جا ی,هرکسنشد

 *ن*ه خداوندیس* نیتودرا نی..جانشرادارد 

 هام بلندکش هی.. نشد.. _گر نشد 

 بود.. بازم به سرفه افتادم..  دارشده
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 مراسوزاندند یای_خاطرات توودن

 ادتوهرچندنشدیشود تافراموش

 ازمن..  یدهان بازنکردم که نرج من

 که لبش بازبه لبخند  یزخم مثل

 دردل تنگم گله قرارتوامو ی.. بنشد 

 شدن عادت کم تابی, آه.. بهاست

 همراه با نقدر یهاست.. ا حوصله

 سرفه زدم که باال آوردم..پگاه هیگر 

 نوکناریکردوماش  ضبطوخاموش

 نگهداشت, مامان هول کرده جاده

 نی, اومد عقب نشست,واسه اولبود

 سه هفته مدام پشتمو نیا یتو  بار 

 _ نفس بکشدادمامانیم ماساژ 

 برم..نفس بکش همه کسم, قربونت

 دایهام راهشونو پ هیگر   امانشد 

 , سرفهکردینم یار یبودن نفسم  کرده

 نویماش عی    , پگاه سر زدمیوهق م زدمیم

 یکردوبه سمت مغازه ها  روشن

 ادهیجاجرودحرکت کرد, پ کنارجاده

 یآب معدن یبعدبابطر  هیشدوچندثان

 ی, آبو داددستم وگفت؛چبرگشت

 یدفعه؟ قربونت برم اج هی یشد

 بخور نفست بگرده, متوجه اآبیب



 

 
421 

 یمادرم که رو  یاشک ها قطره

 شدم! انگاراونم د یچکیم دستم

 حرف بزنه!  داد یبهش اجازه نم بغض

 دمواظبی, بادیکشیرمیت ردلمیز 

 ی, سعبودمیازفرهادم م یادگار یتنها

 کردم شدت  ینفس بکشم, سع کردم

 کنترل کنم! کم کم نفسم  اشکمو 

 رو هی, نوبت مامان بودگر برگشت

 گهیکنه, پگاه_وا؟ زنعمو شماد  شروع

 یدلگرم ا یبه رو  د یشمابا چتونه؟

 , مامان مشکوک نگاهم کرد,دیبد

 گفت؛ همش  عی    متوجه شدسر  پگاه

 اون آهنگو د یشد, نبا رمنیتقص

 فتهیپدرش ب اد یایکه رو   زاشتمیم

 یسوده ا, نفس آخوامیم معذرت

 ! خداروشکر پگاه متوجه شد... دمیکش

 یخونه  هیبومهن بود,  د یجد خونه

 بومهن, خونه رورهن یتو  یمتر ۱۵

 بود, به من گفتن خونه روفروختن کرده

 تهرانو رهن داده بود, یخونه  اما 

 دامیفرهاد پ کنمیالتماست م ا یخدا

 زمزمه کردم؛ فرهاد رلبی! ز کنه

 وفا ی! نکنه با یتوروخدا ب ؟ییکجا
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 فراموشت کردم!  ینکنه فکرکن یبش

 !ییایرو  دنینفس کش لیفرهادتودل

 گازوبامن بلند  هیپا ا یب ا ی_رو خاله

 ایبه رو  نی! مامان_نه! کارسنگکن

 نگران بچه یعنی! امی, بگو من منده

 انبودنیزنده بودن  یعنیبود؟  ام

 مهم یعنیام واسش مهم بود,  بچه

 ضیمر  یااون پاهاکه حاضرشد ب  بود 

 دمترسهیاما من نکنم؟ شا کارکنه

 هاش نجس بشن, اما جمله لهیوس

 متوجه اشتباه بودن افکارم یبعد ی

 تو لباس هارو ا ی, مامان_ رو شدم

 گرهی! خاله_فرگل پات دردمتاکن

 قلبم درد نهیمامان_ بهترازا ها؟

 به من زدوچشمک ی! خاله لبخندرهیبگ

 واسش یعنی ؟یچ یعنی نیزد! ا یز یر 

 !کردیبودازعشقم جدام نم مهمم؟اگه

 , ساعتارهیرفته بود شام ب پگاه

 رفتیشب بود, دلم ضعف م میون۸۵

 به غذا نداشتم, خاله چند لیامام

 هیتوخلوتش واسم گر  شیپ شب

 کردیم هیمو  یزبون کرد کردوبهیم

 نگران گفتی, میشد فیضع گفت؛یم
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 جوون بوده عاشق گفتی, مندتمیآ

 بوده ونذاشتن یپسره اهواز  هی

 اگه من گفتیعشقش برسه, م به

 ی, خاله کردمیبودم جداتون نم مادرت

 درکش تونهیعاشق م هی! فقط چارهیپ

 فهمهیم ا یمثل رو  یکی! فقط کنه

 !!یچ یعنی یاجبار  ییوجدا یدور 

 ماه ازاون روز وسه ماه کی االن

 , مامان مهربونگذرهیفرهاد م دنیازند

 , موظب بچه امهکنهی, درکم مدهش

 ومدیفرهادنامرد نه تنهادنبالم ن اون

 همون ی, فرداخواستیمنونم اصل 

 فرهاد یرفته بودخونه  روزپگاه

 کرده  رونمیزنش ازخونه ب گهیم

 سیبشه پل داتیورا پ نیاگه ا وگفته

 بهم پس مو ی, مامان گوشکنمیخبرم

 امی, هزاران بارب  هش زنگ زدم وپداد

 , بهش گفتم ازش باردارم, گفتمدادم

 آواخرالتماسش نی, اینامردنبود توکه

 حداقل جواب بده وفوشم کردمیم

 امانداد, کاش حداقل ردتماس بده

 به بودنش خوش باشه!!  زددلمیم

 سوگندوفرستادم خونشون شیپ دوروز 
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 بدونم فرهاد زنده خواستمیم فقط

 نیماش گفتی! سوگند مانهی هست

 یپارک بود اما پر  اطیوحفرهادت

 گفتی, سوگند مستیخونه ن گفت

 فرهادو ی هیجون سارا خودم سا به

 ی! سوگند عصبدمیپله هاد یباال

 گفته  راهیبودهرچقدر بدوب شده

 گفتینشون نداده, م فرهادخودشو 

 فکر زبشهیگلو   یبوده باپر  کینزد

 یهم همدست اون ب یپر  کردمینم

 بچه هیباشه! حاال من موندم  شرف

 !شهیچهارماهش م گهیکه هفته د  یا

 ومدهیسقطش کنم, هنوزن تونمینم

 فرهاد دونهی! مامان هنوزنمعاشقشم

 سراغشو کنهیگذاشته, فکرم  قالم

 گوشه  ی! قطره اشک سمجنگرفتم

 بارون بیروزا عج نی!اد یچک چشمم

 متنفرم!  ربارونیکردن ز   هی, ازگر ادیم

 شک پاک کردم وبه خودما باحرص

 اشک اقتین ل ا یبسه رو  دم؛یتوپ

 ! به شکمم نگاه کردم! هاتونداره

 کوچولو باال اومده بود, سرمو  هی

 به آسمون نگاه کردم!  باالگرفتم
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 , نزارادی! شکمم داره باالم ا ی_خدا

 روبه بچه ام بزنن!  یح*ر*و*م زادگ انگ

 ریچشمم راهشو گرفت وبه ز  اشکم

 ای, مامان صدام زد_رو دیرس گلوم

 بالکن ی, تو یخور یسرما م اتو یب

 خونه نشسته بودم, طبقه یکوچولو 

 باال نگاه کردن نیوازا میبود چهارم

 ییبارون قشنگ بود! قطره ها به

 اشک به شدت وپشت سرهم یبعد

 ! مامان اومدباالد یچکیم ازچشمم

 ستم؟یوگفت؛دخترمگه باتون سرم

 یتیئولمس یچقدر ب یخور یسرمام

 ! چشمش که به اشکم افتاد گفت؛تو 

 انداختم نییسرمو پا ؟یکرد  هیبازگر 

 ! مامان اومدروبهیوگفتم؛ببخش

 هیگر   کارکنمینشست وگفت؛ چ روم

 شدم, هر میمن تسل ا یرو  ؟ینکن

 هاته هیگر   انیپا یدونیکه م  یکار 

 , باتمومادیب کهی! بگوبه اون مرتبکن

 حرف مامان دستمو انداختم شدن

 !هیرگر یبلندزدم ز  یوباصدا گردنش

 اونو ندارم! گولم گهی_مامان من د

 , خامش شدم, گولم زد مامااااان! زد
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 درست حرف بزن ؟یچ یعنی_مامان

 ی, نشستم همه چیگیم یچ بفهمم

 دادم!  حیواسش توض هیروباگر 

 ,ومدیخونش درنم یزدیکارد م  مامان

 تشیشکا ارمی_ پدرشو درممامان

 ادهی, _نه مامان اون روزش ز کنمیم

 , خودشرسهیبه اون نم مازورمون

 , ضجهرهیگی, بچه موازم مسهیپل

 , _مامان منزدمیوحرف م زدمیم

 ومدهیامو دوست دارم, هنوز ن بچه

 , ماماندمیواسش جون م دارم

 , خلصهرمیمیم رهیبچه مو بگ اگه

 اجراروشب نشستم تموم م اون

 تاعاشق شدنموواسش ییآشنا ازاول

 کردم, خاله هم بود, خون  فیتعر 

 چرااما خاله دونمی, نمکردیم هیگر 

 واسه قلب شکسته شترازمادرمیب

 ....کردیم هیناکامم گر  وعشق

 ؟یکنی_چراباپرهام ازدواج نمسوگند

 خوش هیمنتتو داره, پسرخوب اون

 یخوایم یهم هست, تاک افهیق

 یعصب ؟ینیبش یاون عوض یپا به

 به فرهاد یکس  خواستی, دلم نمشدم
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 ازپدر خواستیکنه, دلم نم  نیتوه

 ام بدبگن, _بسه سوگند, حق بچه

 هست ی, هرچیکن  نیتوه یندار 

 یازش بدبگ دمی, اجازه نمپدربچمه

 درحقت ی_وا؟خوبه نامردسوگند

 به درک ستیکرده ها, _مهم ن  تموم

 !!!ستتتتتینکرده, مهم   ینامرد که

 , من صلحتدی_باشه ببخشسوگند

 یلیروزا خ نی! سوگنداخوامیروم

 شده بود, حامله بوداما..  زودرنج

 هم حامله بودم! من هم ناراحت من

 , سوگند بلندشد وگفت؛منشدمیم

 , به فکرخودت باش,میر یم گهید

 عذابم ییبره, تنها خواستینم دلم

 نرو!  ی, بابغض گفتم؛ ببخشدادیم

 یجور  نیا ونهینزار, سوگند_د تنهام

 نزن من ناراحت نشدم! _اگه حرف

 ,ادیبدم م ییبمون! من ازتنها ینشد

 یکنیم هی_باشه گلم حاالچراگر سوگند

 ,دمیبه گونه ام کش یدست ه؟یگر 

 ایخدا دم؟یونفهم د یاشکم چک یک

 ادامه داره؟ سوگند؟ یعذاب تاک نیا

 !کنمی_جانم؟_ منم دارم بهش فکرم
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 ی_به پرهام! به آبرو  ؟ی_به چسوگند

 ماه کی! سوگند_ خب؟ _ مادرم

 فرهاد کنمیوآروز م کنمیصبرم گهید

 هنوزم عاشقم کنمی, آروز مبرگرده

 , باپرهام ازدواجومدیاما گه ن باشه

 , سوگند خوشحال گفت؛راستکنمیم

 عاشقتم!  ا یرو  یتروخدا؟وا یگیم

 ! پرهام عاشقته! پوزخندهیعال نیا

 کنج لبم نشست! _عاشق  یا مسخره

 امم هست؟ اصل بچه روقبول بچه

 سوگند_ معلومه که قبول کنه؟یم

 باهاش شبی, اون عاشقته! _پر کنهیم

 ادین گهیشد! بهش گفتم د دعوام

 هم یی, بهش گفتم اگه ازتنهانجایا

 ! تلخ شد!طعنهامیسراغ تونم رمیبم

 یکرد, گفت اگه مهم بود  رمی! تحقزد 

 یچکی, گفت هکردینم اروولتی اون

 , گفتخوادیتورو نم طیشرا نیباا

 احمق عاشق مثل من! سوگند هی مگه

 اون یکرد  رشیتوتحق زمی_خب عز 

 پارک یبوده, اون روز تو  یعصب

 پشت درخت نشسته یکردیم هیگر 

 اون دوستت وونهی, دکردیم هیبودوگر 
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 ی! به مادر فکرکن, به شکمداره

 ,شهیداره روزبه روز بزرگ ترم که

 اسم ازبهیفکرکن که ن یبچه ا به

 راجع شهی_سوگند؟ م پدرداره؟

 من داغونم!  م؟یحرف نزن بهش

 یفکرکردن به ازدواج کس یحت

 !اون شبکنهیداغونم م رازفرهاد یغ

 یصبح ازخوب یها یکیسوگندتانزد

 پرهام واسم گفت! ازعشقش!  یها

 ! پرهام پسرگفتیم سوگندراست

 ی! خودمم باوردارم! هرچهیخوب

 فرهاد معرفت یمعرفتش صدتا باشه

 قبلش خودم د یداره! اما با ارزش

 بافرهاد حرف بزنم, فردا رودررو 

 توچشمم نگاه د یتهران, با رمیم

 واسه د ی, باخوادیوبگه منونم کنه

 نشسته یکی, توتار نمشیباربب نیاخر 

 ستهبازوب شو یادگار یوفندک  بودم

 قلبمو کالشیموز  ی! صداکردمیم

 کردم و  هینقدرگر ی! اارهیدرد م به

 یدردودل کردم که گوشه  بافندکش

 خوابم برد...  اتاق

********* 
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 , من اجازهیبر  ی_ نه حق ندار مامان

 ! _مامانم! نفسم, توروخدادمینم

 نابودبشم, بزار نیشترازایب نزار 

 نزار رمیبگ میتصم یشمونیپ بدون

 عمرحسرت بخورم که چراقبل کی

 باهاش حرف نزدم, حرفشو ممیتصم

 نیا کنمیندادم, التماست م گوش

 , مامان_از کدومرینگ فرصتوازم

 سرموانداختم ؟یزنیحرف م میتصم

 من جواب داد, ی, سوگندبجانییپا

 پرهام جواب خوادبهی_مسوگند

 ؟یییییبده, خاله بلندگفت؛چ مثبت

 باخجالت جواب ا؟ی_آره رو مامان

 , بازم بدونخوامی_ معذرت مدادم

 یگرفتم! خاله_چ  میتصم اجازه

 اون فیتو؟ پس تکل یگیم یدار 

 سوگند_ پرهام شه؟یم یچ بچه

 پرهام ا؟یداره! مامان_ رو  قبولش

 به نظرت ؟یدونینومیرحمانه! ا پسره

 زن هیپسرش  کنهیقبول م رحمان

 ! مامانم زخمرهیحامله است بگ که

 ! سوگندمیمن ک دونمی! خوب منزن

 مامان_  ه؟یچه حرف نی_وا؟خاله؟ ا
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 من مثل آمپوله مثل یحرف ها االن

 که دکترواسه درمون  هیتلخ شربته

 , درسته تلخه درستهدهیم ضشیمر  به

 گمیاما.. من مادرتم, من م دردداره

 !خوامینگن, من صلحتو م هیبق که

 بود گفتم؛ نییطورکه سرم پا همون

 !دمی! خاله_ من اجازه نمدونمیم

 رو یحکم مادرتودارم, بخوا منم

 رمینجامیازا یار یحرف ب حرفم

 !رمیبه ارواح خاک ارسلن م بخدا 

 بدبخت نیشترازایب زارمینم من

 , منمگهی! مامان_ راست میبش

 دارم ذوب شینجور ی, همزارمینم

 نمیبیبچه مو جلوچشم خودم م شدن

 نابود نیشترازایب دمیاجازه نم گهید

 یبش یزن پرهام یخوای, میبش

 عروس یکه وقت  ؟یدوستش ندار  که

 بهت طعنه بزنن؟ یخانواده شد اون

 رن؟یذره ذره جونتوازت بگ یخوایم

 اشکم دراومده بود, بازم اشک بازم

 کرده  سیگونه هامو خ  یلعنت یها

 گهید ی!_مامان مگه چاره ابودن

 دارم؟ باخجالت دستموبه شکمم هم
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 وگفتم؛ داره شکمم باال دومیکش

 نیازا ترسمیمامانم! م ترسمی, مادیم

 نیازا ترسمیبشم! م شتررسوا یب

 , مادرمننیبش شترسرافکندهیب

 , اشتباه کردم, گ*ن*ا*ه* کردم! خطاکردم

 تقاص پس بدم, حقمه عذاب حقمه

 دونمی, مهی, پرهام پسرخوببکشم

 کشمیعذاب م دونمیارم, مند دوستش

 مدت هیبعداز  دونمیم نمی.. ااما 

 خوب نقدر ی, پرهام اشهیم تموم

 هست عاشقم کنه! من عاشق که

 شدم! عاشق یبداخلق عوض هی

 مثل پرهام شدن آسونه, زمان یکی

 ...شهیاما م برهیم

 اجازه بدم, اگه بخاطر تونمی_نممامان

 میر ی, مگهیشهرد هی برمتیم آبروته

 دور, شناسنامه واسه بچه ات یجا هی

 همه زن مطلقه نی, مگه ارمیگیم

 ابروشدن! به همه یب اهستیتودن

 نهی, خاله_ آره همیطلق گرفت میگیم

 شدم تن یراهه! عصب نیبهتر  نیا

 خودبه خود باالرفت! _بسه!  صدام

 ! الزم نکرده بخاطرمنخوامینم
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 !!خووااامی, نمنیشهرها بش آواره

 نیزدم روشکمم وگفتم؛ ازب محکم

 دونه هی! رهی! به درک که بمبرمشیم

 محکم به شکمم زدم که درد گهید

 !کشمی! _مد یچیتودلم پ یوحشتانک

 بچه دربدر نیقراره بخاطرا حاالکه

 !کششمشششی! مکشمشیم میبش

 ونعره دمیکوبیشکمم م تندتندبه

 ! خاله, مامان, سوگند دستمودمیکشیم

 شده بودم!  وونهیبودن اما د گرفته

 !دددی, _ولمممم کننیزم یرو  نشستم

 ؟یشد وونهی! دا ی_نکن رو مامان

 خدامرگم بده خووون!  ییی_واخاله

 سوگندشل شد, مامان یها دست

 !ایبه پاهام نگاه کرد! نه!خدا جیگ

 بچه ام سقط شد؟ خفه خون یعنی

 پاهام نی, الل شدم, دستمو بگرفتم

 ! خون بود! نه! دادزدم_نههههه! دمیکش

 یاممممممممم!نههههههه! صدا بچه

 واحدمون زده شد, تند تندو زنگ

 !!زدمیم غی! اما من فقط جیاپیپ

 _خداااااااا!!! نهههههه! مامان وخاله

 , داشتمزدنیخداروصدا م ونیگر   هم
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 که پرهام حراسون وارد  دمیم غیج

 شده؟ چه خبره؟ ی! پرهام_چشد 

 تموم نشده بود چشمش حرفش

 افتاد! پرهام_  میخون شلوار کرم به

 غیوج کردمیم هی! گر ا ی! رو اابلفضلی

 ! پرهاد به سرعت ب*غ*ل*م کردزدمیم

 , طبقه چهارمرونیزد ب وازخونه

 , اسانسورهم نداشت, پرهاممیبود

 دیدو یم نییسرعت پله هارو پا به

 ! _پرهاااام, توروخدازد یم وخداروصدا 

 منم رهی! اگه بمرهیام! نزاربم بچه

 یچی! پرهام_ خدانکنه, هرمیمیم

 میر ینگو نفسم, م یچی, هاینگورو 

 عقب انداخت ی, پرهام منو صندلدکتر

 یمامان بدبختم باچه سرعت دونمینم

 نییپله هارو پا ضیمر  یپاها بااون

 , خالهدیبود که بهمون رس اومده

 بعد اومدن هیچند ثان وسوگندهم

 , مامان اومد عقب نشستنییپا

 پاهاش گذاشت, مامان_  یرو  وسرمو 

 یکارکردیبودمادر؟ چ یچه کار  نیا

 رفت, پلکم یاهیچشمم س بامن؟

 !دمینفهم یز یچ گهیشد, د نیسنگ
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 مادرم چشممو یها هیگر   یباصدا

 که به ذهنم  یکلمه ا  نی, اولبازکردم

 زبون آوردم! _بچه ام!  اومدروبه

 گفت؛ جون به سرم  هیباگر  مامان

 بچه ام مرد؟ مامان_  ی! _مامانیکرد

 یهوشیخداروشکرحالش خوبه, ب نه

 یجفتتون خوب نبود, دست واسه

 کردمی, چراحس مدمیشکمم کش به

 شده؟_مامان توروخدا تورابه یخال

 راستشو بگو, بچه ام نیحس امام

 شده؟ مامان_ خوبه, بخداخوبه.  یچ

 فیخودت استرس نده, بچه ضع به

 یز یخون ر  یجلو  ی, به سختشده

 نیجن نیشترازای, نزاربروگرفتن

 ات عذاب بکشه, حالش چارهیب

 که تحت مراقبت  ی, به شرطخوبه

 تحت یتاوقت رهینم نی, ازبیباش

 دکتروصدالبته خودت باشه!  کنترل

 که  نی, همدمیکش  یآسوده ا نفس

 بچه مو نکهیبود, هم یبودکاف زنده

 گهیشب د۱بود,..  یبودم کاف نکشته

 بودم, سوگند بااون شکم یبستر 

 دو نیا شیجسمان تیوضع بزرگ



 

 
436 

 ازکنارم تکون نخورد, پگاه روزو 

 کنهیاومد, مامان هنوزم فکرم هم

 تنها یازبچه خبرنداره, وقت پگاه

 ذاشتیشکمم م یسرشو رو  میشدیم

 داداشم داره گفتی, مکردیم هیوگر 

 گاریپرهام س گفتی, مشهیم داغون

 گفتیفاجعه! م یعنی نیوا کشهیم

 واونو کنهیم نیبابارو نفر  هرروز 

 , خاله همدونهیم تونییمقصرجدا

 واسه هیوباگر  زنهیزنگ م هرشب

 , همه بودن! خونهیام قران م بچه

 ینامرد, همه بودن اما کس جزاون

 نبود!  کشمیحسرت بودنشو م که

 سنگدل باشه, نقدر یا شهینم باورم

 تواس ام اس هام گفته بودم من

 التماسش کردم!  یباردارم! حت ازش

 همونه بارژلب نیا شهینم باورم

 ی! چطور ختیر یم ابهمیدن قرمزمن

 هابزرگ بهیکرد بچه شو غر   قبول

 تونمی! نه! باورش سخته واسم, نمکنن

 کمک کن من  ا ی! خداباورکنم

 نمیبب فرهادمو 

 !ومدیهم گذشت! ن گهیروزد ده
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 هم زنگ زدم اما..  گهیهزاربارد ده

 نبود جز؛ مشترک مورد یز یچ جوابم

 مطمعن گهی! دباشد یم نظرخاموش

 معرفتش بودکه یخوده ب شدم

 !نمشیبب خوامی! مداد ینم جوابمو 

 نیالتماسش کنم ا رمیدفعه نم نیا

 تف بندازم توصورتش خوامیم دفعه

 توروش بگم باهرقطره خوامیم

 بهش خوامیازچشمم افتاد! م اشکم

 کرد دشمن  یکه اون لعنت  یکار   بگم

 رودررو بهش بگم!  د ینکرد! با بامن

 فکرها ازجام بلندشدم!  نی! باهمد یبا

 به سوگندزدم, بعدازچندبوق زنگ

 _سوگند؟ ا؟یداد؛ جانم رو  جواب

 یخوایدنبالم؟ سوگند_ کجام یایم

 ! سوگند_ ا ی_نپرس! فقط ب ؟یبر 

 مقصدکجاست دونمی, من که مباشه

 ! به خودت استرس نده, االنباشه

 ! بعدازقطع کردن تماسفتمیم راه

 بدون گهیسروقت مادرم! د رفتم

 دی, باکشمیاش نفس هم نم اجازه

 ! باخاله مشغولگرفتمیاجازه م ازش

 !زهابودنیر یپ د یکردن کل  درست
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 گرفته بودن واسه خرج  کاردرمنزل

 ! _مامانم! مامان بدونومخارج

 فقط نگاهم کرد, _اجازه هست حرف

 تهران؟ مامان_ نه! _مامان!  باسوگندبرم

 یزار ی! خاله_چرانمکنمیم خواهش

 سو یهمه چ د یبزاربره شا بره؟

 باشه! مامان_ اخه.. خاله تفاهم

 کردوگفت؛ خواهش  حرفشوقطع

 نیرومو زم! گمی! من دارم مکنمیم

 دستشوبا کی! مامان پلستننداز 

 وگفت؛ اه! برو!  نیزم د یکوب  حرص

 شدم گونشو ب*ب*و*س*م که مانع خم

 !مامان_ الزم نکرده! بروازچشمم! شد 

 گفتم؛ چشم! رفتم اماده  یباناراحت

 خواستیچرادلم م دونمی, نمشدم

 بارهم شده تلشمو نیاخر  واسه

 دونستمیم نکهیچرا باا دونمی! نمبکنم

 بدونم خواستینداره دلم م دوستم

 , مثلانهی شهیم یرتیروم غ هنوزم

 شیخودمو درست کردم! آرا دقلکا 

 شیرتیکه غ  یوهمون رژلب لعنت ظیغل

 نشستم گهیساعت د می, نکردیم

 پله هارو اطی, بااحتدیسوگند رس که
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 منتظرم نی, سوگند توماشنییپا رفتم

 _ سلاام! رتی! _سلم! سوگندباحبود 

 وقت بود یلی! خیشد چقدرعوض

 بودمت! _اوهوم!  دهیند شیباآرا

 خفه شو؟ سرمو یعنی نی_اسوگند

 دادم وچشمامو هیتک یصندل به

 حرکت نو ی!بدون حرف ماشبستم

 ! استرس داشتم, دل تودلم نبود! داد 

 دنی! ازشندمیروشدن ترس ازروبه

 !دمیسرد اززبون فرهاد ترس یحرفا

 خونشون یساعت بعد جلو  کی

 کیتار  زبودوهوا یی! پامیکرد  پارک

 *ن*هیبود, قلبم داشت ازتوس* شده

 ! گلوم خشک شده بود! رونیزدبیم

 دادمیآب دهنموقورت م تندتند 

 منم یخوایم ؟ی_چرا معطلسوگند

 _نه نه! تونه! سوگند_ چرا؟ ام؟یب

 ! سوگندیدعوات بشه باپر  ترسمی_م

 ادهیروگرفت وهمزان پ رهیدستگ

 !شهیدعوام نم نییاپایوگفت؛ ب شد 

 شدم وجلوشوگرفتم, ادهیپ عی    سر 

 برگرد کنمی_نه سوگند! خواهش م

 حرف ییتنها خوامی! منیتوماش



 

 
440 

 برگشت تو ی! سوگندناراضبزنم

 , منم چندتا صلوات فرستادمنیماش

 فشاردادم.....  وزنگو 

 صبرکردم که دربازبشه هیچندثان

 نشد.. دوباره وچندباره زنگو ا ام

 شدمیم د یداشتم ناام گهی! دفشردم

 انسانیم یبازشد, مرد اطیدرح که

 ساله دروبازکرد, مرد_ ۵۰بایتقر 

 فروزش یمن باآقا د ی_ببخش د؟ییبفرما

 ؟یرفتن! چ نجا ی! مرد_ ازاکارداشتم

 دمیبنداومد! بالکنت پرس رفته؟نفسم

 کجارفتن؟ مرد_من  ؟یچ یعنی ی_

 خونه نیبدونم خانوم؟ من ا چه

 ! قبلشمدمیخر  شیهفته پ کیرو 

 شد! سوگند_  ادهیبود! سوگندپ هیتخل

 شده؟ برگشتم سمت سوگند!  یچ

 ینامرد یلی! خد یچشمم چک اشک

 !ییلی!خیمعرفت یب یلی! خفرهاد 

 شهیمحترم م یآقا د ی_ببخشسوگند

 بابا!خانم یمرد_ا د؟یفرهادوصداکن

 منه!  ی نجاخونهیا ه؟یفرهادخرک

 نجاخونهیا دشما؟یگیم ی_چسوگند

 فروزشه! دست سوگندو فرهاده
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 وآهسته گفتم؛ خونه رو فشردم

 ! سوگند روبه مردمیابر ی! بفروخته

 مرد_بله! اگه گه؟یراست م گفت؛

 ! _نه ممنون! ارمیمدارک ب دبرمیخوایم

 ی! قطره بعدمیمزاحم شد د یببخش

 ! عقب عقب رفتم! بهد یچک هم

 عمارت آرزوهام نگاه کردم!  ینما

 خیدستت  ؟یخوب ا ی_رو سوگند

 ! به فکربچه ات باش! قطرهکرده

 ! بخدااجانی... سوگند_رو یبعد یها

 نداره! گنگ به سوگند نگاه ارزش

 ارزش نداشت؟ پدربچه ام ی! چکردم

 م؟یارزش نداره؟ تموم زندگ ی!چ؟

 زد؟ دوستم نداشت؟ فرهادمنوگول

 گفتیهم رفته؟ م یبود؟ پر  دروغ

 دخترعشقشم؟ گفتیدخترشم! م من

 دروغ بود؟ اخ! غرورم شکست!  اونم

 ه؟یچه کار  نی_دخترخوب اسوگند

 بچه ات فکرکن! آروم لب زدم؛ به

 واسش تنگ شده! سوگندهم دلم

 !دونمی, بابغض گفت؛مدیچک اشکش

 نگذره!_سوگند؟ _جانم؟ خداازش

 مگه نه؟ سوگند نمشیب ینم گهی_د
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 اشکشو پاک کردوگفت؛بره کلفه

 درک! به آسمون نگاه کردم! چرا به

 رو ازدست یز یمن عز  اد؟ینم بارون

 زمزمه وارگفتم؛ باره؟ی! چرا نمدادم

 وفابود! بعد یفرهادم رفت! ب بابا؟

 گفتم؛ مثل تو!!   یطوالن ازمکث

 …خونمی_دارم ازچشات م

 _باورش سخته هنوزم... 

 شعرام...  یتو  ی_تونباش

 بخونم...  یازک گهی_من د

 ...یبمون خوامی_حاالکه م

 …یخونی_شعررفتنو م

 …نهی_قلب من عاشق تر 

 …یخوونیم نوازچشامی_ا

 نیزم یتررفتم! نشستم رو  عقب

 به خونه نگاه کردم! به باحسرت

 که فرهادکولم کرده بود!   یا کوچه

 …_دست توتودست من بود

 …توروازم گرفت یک  دونمی_نم

 …که کدوم نگاه شوم  دونمی_نم

 …روبرام نوشت ییجدا ی_قصه 

 ...یبمون خوامی_حاالکه م

 …یخوونی_شعررفتنو م
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 ...نهی_قلب من عاشق تر 

 ...یخونیم نوازچشامی_ا

 , تورخدا توکوچهای_پاشو رو سوگند

 !بهکننی, همه دارن نگات مزشته

 نگاه کردم, بلندشدم, سوار اطرافم

 شدم, سوگندهم سوارشد!  نیماش

 مهم نبود!  گهی! دد یرکشیت ردلمیز 

 مهم نبود! مهم نبودبچه ام بخداکه

 هیمادرش  یوقت رهیابمی بمونه

 رو یمتحرک بود! صندل ی مرده

 یوبه آرنجموگذاشتم رو  خوابوندم

 یخوایجان؟ م ا ی! سوگند_رو چشمم

 خونه! فقط خونه!  میدکتر؟ _بر  میبر 

 ایارو ی_توروخدا به خودت بسوگند

 نخواسته گولت زده, توروخدا اون

 کلمه  کی! _سوگند, اگه ا یخودت ب به

 ! انگارشمیم ادهیپ یحرف بزن گهید

 بودم!انگار یشده بودجد متوجه

 خبرداشت دنبال فرصت تنها اونم

 یواسه خلص یبودم، فرصت شدن

 رساکتیمسکل   ی! تو یلعنت یاززندگ

 , دستم روچشمم بودمیبود وثامن

 !کردیم سیاشک هام گردنموخ اما 
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 دماغ سوگندهم بودم!  یصدا متوجه

 حالم یعنی, کردیم هیچراگر  دونمینم

 زنگ میداشت؟ گوش هینقدرگر یا

 , بدون نگاه کردن به شمارهخورد

 دادم, متنظرشدم طرف حرف جواب

 تودلم گفتم؛ ا؟ی! پرهام_الورو بزنه

 پرهام, منوببخش که بانفرت متاسفم

 گهیگرفتم, منوببخش که د  میتصم

 ..دمیعشقو تودلم راه نم چوقتیه

 آروم گفتم؛بله؟ اجان؟ی_رو پرهام

 من خونتونم!  زم؟یعز  یی_کجاپرهام

 _بمون پرهام, همونجابمون کارت

 زمی! من توراهم, پرهام_باشه عز دارم

 روقطع کردم وبدون ی! گوشمنتظرتم

 چشمم از یدستم ازرو  رداشتنب

 سوگند_  م؟یی_کجادمیسوگندپرس

 نیازهم ا ی! رو لومترموندهیک  پنج

 مویتصم نیبهتر  گمیبهت م االن

 یصدتا دمی, بهت قول میگرفت

 بخورن! بلند تو یزندگ فرهادحسرت

 روبه حالت قبل ی, صندلشدم

 دونمیسوگند م د ی!_ببخشبرگردوندم

 دونمی, مامیح یچشم وروب یلیخ
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 خوامیاما.. نم یخوایصلحمو م فقط

 پنج نیا خوامیبشنوم! م یز یچ

 فکرکنم! سوگند_درک لومترو یک

 گمینم یز یچ گهی, چشم من دفهممی, مکنمیم

******** 

 ! پرهام کهکنمیازدواج م باهات—

 دنیباشن کند یپرتقال پوست م داشت

 دوچاقوازدستشیدستشو بر  حرفم

 نگاهم کرد! پرهام_  یجی, باگافتاد

 که بچه امو مثل  یبه شرط ؟یچ

 یحت ،یدوست داشته باش خودم

 نی! به شرط اانبودمیدن نیتوا اگه

 , پرهام هنگیواسش پدرباش که

 , پرهام_ کردینگاه م جیبود, گ کرده

 ؟یدیرس جهینت نیبه ا یچطور 

 االن؟ پرهام یمونیگفتم؛ پش  کلفه

 منوگفت؛ بلندشو! نوبت  بلندشد 

 بلندشدم!  یجیبزنم! باگ جیبودگ

 دفعه پرهام ب*غ*ل*م کرد وتوهوا هی

 دمیکش  غی! _عااااشقتم!! جچرخوندم

 !ارمی! االن باالم نیبزارم زم ی_وا

 گذاشتم, مامان_چه خبره  نیزم آروم

 دیپرهام باخجالت گفت؛ ببخش نجا؟یا
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 شده؟ وقتش بود ی_خب چمامان

 مخالفت دونمیمامان بگم, م به

 پنهان گهیبدونه, د د یاما با کنهیم

 یایب شهی, _مامان مکنمینم یکار 

 , مامان مشکوکمیتواتاق بود ؟ینیبش

 اومد نشست د یکردوباترد  نگاهم

 !رهی_خ رباشه؟ی! مامان_خروتختم

 گرفتم که شماهم  یمیتصم هی من

 ! مامان_خب؟یباش انیددرجر یبا

 حرف بزنه که خواستیم پرهام

 سکوت باالبردم!  ینشونه  موبهدست

 بااجازه شماباپرهام خوامی_من م

 یکنم! مامان باپرخاشگر   ازدواج

 _لطفا اجازه بده! مامان_  ؟یگفت؛چ

 ! امکان نداره! پرهام باشوک گفت؛نه

 ممکن نیمامان_ نه پرهام! ا زنعمو؟

 ! پرهام_ اخه چرا؟ من کهستین

 دارم!  شتردوستیب اروازجونمیرو 

 !زارمینم دونمی! چون مدونمی_ ممامان

 نگاه هیعشق کورت کرده!  االن

 ! چهارماهه بارداره! ابنداز یرو  به

 ! فرداکه چشمت بازینیب ینم االن

 !خورهیم گهیشکست د هی شددخترم
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 گوشواره  زهیگوش عز   ی_ وقتپرهام

 خودشو بخوام ی! وقتزهیعز  هم

 بچه کنمی! فکرمخوامیاشم م بچه

 نطفه شو د یتمابا, مگه حخودمه

 ,کنمیبندکرده باشم؟ بزرگش م من

 کی, مامان_ کنمیم یپدر  واسش

 !کنمیهم تکرارنم گهیگفتم نه! د  کلمه

 حرفش به سرعت اتاقو بعدازاتمام

 کرد! پرهام مات مونده بود!   ترک

 مامان مخالف کرد یتصورهم نم یحت

 انداختم وآه نیی! سرمو پاباشه

 ااگهی! پرهام_ رو دمیکش  یپرحسرت

 مادرتو ینش مونیپش یبد قول

 ! فقط قول بده! قولکنمیم یراض

 ییکنم! _باچشما  شیراض دمیم

 ممینگاهش کردم! _تصم مملوازغم

 ..ستیبه قول ن یاز یکه ن  ینقدرجدی! اهیجد

****************** 

 ی! پگاه_وارونیاومدم ب ازمطب

 خوشحالم یلیخ یخواهر  گمیم کیتبر 

 حوصله گفتم ی! سردوبییییلیخ

 ! سوگند_چته خو؟ خودمی_مرس

 ! عاقل اندررمشیگیپسرم م واسه
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 یعنینگاهش کردم, پگاه_  هانهیسف

 یخودتم دختر  ؟ینشد توخوشحال

 دختراچشونه؟ بابغض گفتم مگه

 اسمشوبزارم فرهاد!  خواستمی_م

 دوماهه ازجواب مثبتم به پرهام االن

 وافقت نکرده. ومامانم هنوز م گذرهیم

 کم مونده به دست وپاش  پرهام

 دخترم گهی, مشهینم یاما راض فتهیب

 ,ازمادرترسهی, ازپدرش مشهیم تباه

 جوون بودم گهی, مترسهیم پرهام

 عذابن ندادن, خاله ازهمون شب کم

 شب هی یشده, حت نیسرسنگ باهام

 مابره!  شیجمع کرد ازپ ساکشو 

 نیداد ا نانیمامان بهش اطم اما 

 ! االن بچه امدهیروبه من نم اجازه

 شکمم یماهه شده!حساب شش

 ,رمینم رونی! ازخونه بباالاومده

 خواستیم یدفعه ام خاله گل هی

 مامانم جوابشونونداد!  ادتهرانیب

 گهی, واسه خودم دکنمیفرارم ازهمه

 مادرم ی, واسه ابرو ستین مهم

 ! پرهام گفتکننی! درکم نمترسمیم

 بگم بچه ازمنه! اما مامان دمیم قول
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 یمخالفت کرد! هنوزم بعض بازم

 فرهادولمس یانگشتم شماره  شبا 

 , هنوزم شبا واسش اشککنهیم

 !زنمیحرف م شیادگار یوبا زمیر یم

 ودم شهیهام م هیمتوجه گر  پرهام

 !کنهیودرک م کنهیم ی! مردونگزنهینم

 کنمیشب حس م یبغض هنوزم

 دوستم داره وب  هم فکر فرهادهنوزم

 , هنوزم همون احمق سابقم! کنهیم

 به اصرارسوگندوپگاه اومدم امروز 

 بچه ام تیواسه جنس یسونوگراف

 بچه رو تیجنس خواستینم دلم

 امامجبورم کردن, گولم زدن!  بدونم

 بهونه چکاپ اوردنم! حاالهم به

 متوجه شدم, بچه دختره! دلم که

 فرهاد هیپسرباشه, شب خواستیم

 , مردذاشتمی, اسمشو فرهاد مباشه

 , عشق اول اخرمشدیام م خونه

 یناشکر  ا ی! اما دختره! خدشد یم

 ! کاششد یاما کاش پسرم کنمینم

 ! کاااش! شد ینامردش م یبابا هیشب

 وسوگند ازحرفم دلخورشده پگاه

 خواستمیگفته بودم م  نکهی! ازابودن
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 بچه امو فرهادبزارم دلخور اسم

 گهیبودن! واسم مهم نبود, د شده

 !ستیواسم مهم ن یچیاهیدن یتو 

 یپشت فرمون بودوسوگند صندل پگاه

 ومن هم عقب نشسته بودم!  جلو 

 میشدیشلوغ ردم ابونیازخ میداشت

 دفعه هیافتاد,  یچشمم به قناد که

 ,خوادیم یکردم دلم نون خامه ا  حس

 خواستن هی, یقو  یلیخ یلیحس خ هی

 هیکه تجربه اش نکردم!   بیعج

 !خوامیم یگفتم؛ من نون خامه ا  دفعه

 یکم صبرکن  هی_چشششمممم! پگاه

 خوب! لجوجانه یجا هی برمتیم

 یچ دونمیاالن! نم نینه! هم گفتم؛

 دونمی!چراصبرم کم شده بود, نمبود 

 اگه همون لحظه کردمیم چراحس

 ! چندرمیمینخورم م یخامه ا نون

 خواستیدلم گوجه سبز م شیپ شب

 اما دونمی, خوب مستین فصلش

 , پرهام ازتهرانستیخودم ن دست

 بود بومهن واسه من انواع اومده

 بود اما من دهیهاشو خر  ترشک

 ,خواستیخودگوجه سبزو م دلم
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 همه گهی, مارهیواسه و  گهیم دکترم

 اما شهیتموم م یماهگ۵ ارشونیو 

 تازه شروع شده!  یماهگ۰از من

 یماهگ۹ماه بود, اول  سوگندپابه

 اش پسره! سوگندروبه پگاه وبچه

 بارداره دست ا یپگاه جان رو  گفت؛

 یقناد نیازهم می, بر ستین خودش

 بود کیواسش, چون تراف میبخر 

 گوشه  هی,میدور نشده بود یازقناد

 شد, دلم اروم نگرفت ادهیکردوپ  پارک

 شدم, ادهی! منم پرفتمیم دخودمیبا

 شلوغ بود!  یلیشدم! خ یقنادوارد

 هاست!  نیازب  هتر  یکی گفتیم پگاه

 نیتر یخوشگل و  یها کیبه ک داشتم

 به ییآشنا یکه بو   کردمیم نگاه

 فرهاد یبو.. بو  نیخورد! ا مشامم

 نگاه تی! تندبرگشتم, به جمعمنه

 شده؟ حالت یز ی! پگاه_چکردم

 پگاه اد؟یم یچ ی_بوکن! بو  خوبه؟

 یوگفت؛ خب بو  د یکم بوکش  هی

 بود!  تیتازه!نگاهم به جمع کیک

 , _نهرنظرگرفتمیهمه روز  باچشم

 ادلکنه!  ی! خوب بوبکش! بو پگاه
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 !لورهی_اوووم اره! فکرکنم سپگاه

 عطره فرهاده! بعدازاتمام حرفم ی_بو 

 زدم! پگاه پشت رونیب تندازمغازه

 ! کجا!! ااا یجاموند! پگاه_رو  سرم

 بو نین باافرهادبود! م یبو  بخدا 

 دوروبراباشه...  نیهم د یکردم! با  یزندگ

 یال چ! دوساعته دنبرونی! غلط کردم آوردمت با یرو  ینشستم! پگاه_ وا یمغازه ا یسکو  یوکلفه رو  خسته

باشه!  هیبه اون بوشب ستین یعطر  چیعطرفرهادمن بود! ه ی_پگاه بخدا اون عطربو  ؟یگردیم

 هاد تن فر  یپگااااه! اون بو  رهیگیم یخاص یبو  شهیم یکیباعطرتنش  یکه هست وقت  یاهرکوفتیلور یس

 ی, عشق فرهادزده به کله ات! مثل خودش جواب دادم_اصل به کسیگفت؛ توهم زد  یبوووود!پگاه عصب

 یاالن برووو!سوگندازدور خودشوب  همونرسوندوگفت؛چ نیبرو! هم یتینداره! اگه بامن اذ یربط

 یو بهاتون؟ پگاه سوگندومخاطب قراردادوگفت؛ دخونهیبر  شهیم ستمین _نه سوگند خوب؟یاخوبیشده؟رو 

 دغربیازشرق تهران م کنه؟یکارمینجاچیعطرفرهادوحس کرده! زده به سرش! سوگند_ دخترخوب فرهاد ا

 یباک دونمیباورکنم! نم خواستیراه نبود, اماانگاردلم نم ی! حرفش بگفتیسوگندراست م د؟یتهران واسه خر 

 دمیم نانیمبهت اط نگفت؛ قربونت برم! بهش فکرنکن, م  یلج کرده بودم! سوگنددستموگرفت وبامهربون

نداشت,  یر یقصت چارهیورفتم! پگاه ب دمیازغم وحرص ونفرت به پگاه انداختم وراهمو کش یفرهادنبوده! نگاه

*ه *نیاشتوبه س*_چون سنگ داد ؟یکنی, پگاه_ خب حاالچرابامن قهرمگرفتمیمن بودم بهونه م نیا

تابه  کنمیالتماسش م نمیقسم اگه فرهادو بب توق نی! درسته پرهام داداشمه اما به هما ی! پگاه_ نه رو یزنیم

! حرف پگاهو واسه خودم ومد یچراباهمه دعوام م دونمیچه مرگم شده بود, نم دونمی! نمیعشقت برس

 یثل بگکه م  ؟یومتلک بنداز  یار یدرب یخواهرشوهرباز  یخواستیوگفتم؛ االن مثلم رکردمیاشتباه تعب

! پگاه ار یببعد اداشونو در  یشیخواهرشوهرم م نیاول صبرکن بب ا باب ؟یالتماسش کن یفرهادمنو نخواسته وبر 

کرد! وعقب گرد  نوگفتی! واقعاکه! اا یرو  یبچه ا یلی, پگاه_خکردیگردشده ومتعجب نگاهم م  یباچشما

ساعت   میاخه؟ خلصه بعدازن یزنیتوم هیچه حرف نیاایگاه! رو صبرکن پ ه؟یهاچ یبچه باز  نیا یسوگند_وا

 بحث مسخره مون بشم!....  الیخیب میگرفت  میکل کل تصم

! پرهام_ اتو یاتاقم نشسته بودم که دراتاقم زده شد! پرهامه! پرهام_اجازه هست بانو؟ به ناچاگفتم ب یتو 

اج تختم نشست منم به ت ی! پرهام رو خواد یگفتم؛ دلم نم  الیخیباالانداختم وب یتوحال؟ شونه ا یایچرانم

ندک؟ کردوگفت؛ اون ف  یگاهدستم ن یادگار یاومده؟ _نه! به فندک  شیپ یدادم! پرهام_ مشکل هیتخت تک

مردم واسم مهم نبود!  یکدوم ازرفتارها  چی! هانهیواسه فرهاده درسته؟ واسم مهم نبود ناراحت بشه 

_ اوه آره پرهام ؟یداشت یاون فندک بودم! _کار  یکاش حداقل جا  دوگفت؛یکش  یگفتم؛ اوهوم! آه  یالیخیباب

وصله ح ینوشته شده بود؟ ب یخیباخط م ادتهی ت؟داش یمیکتاب قران قد  هیعمو  ادتهی ا؟ینبود! رو  ادمی
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قط  بابا ف یپرهام_ ا ؟یمرور خاطرات کنم! _که چ گهیبارد هیخوادیدلم م یلیسرمو تکون دادم! پرهام_ خ

 ادمیخوشحال بود اون کتابو  یپرهام برق زد! انگار  ی! هنوزم دارمش! چشماادمهی! _نیهم انه؟ی ادتهیگفتم 

 بودم!!  کیکوچ  یلی, چون اون روزا خادیم

مم به لحظه چش کیکنارتختم بودزنگ خورد!   یپاتخت یپرهام رو  یکه گوش  میخاطرات گذشته بود غرق

رو برداشت واتاقوترک کرد! حسادت نکردم! اما..  یگوش  ی( پرهام بادستپاچگSheydaاسم مخاطب افتاد! )

! قلبم تداسیش نهمو  نیزدایم بیبهم نه یحس هیداره! اما  دا یش هی خورهیبه پست من م یچراهرک دونمینم

دفعه به خودم اومدم! به من چه اصل؟ مگه  هی! خواستم بلندشم وبرم دنبالش اما دنیشروع کردبه تندتپ

جاوپرهام  ک  یعاشق ودلباخته اش شدم! اصل اون عوض کنهیاالن فکرم اهست؟یداتودنیدونه اسم ش هیقط ف

بود,  یکار   تلفن هی! خوامیمعذرت م ؛برگشت تواتاق وگفت دهیساعت گذشت که پرهام بارنگ پر  میکجا؟ ن

رتبط کرده بوداما شغلش م  لیتحص نکهیداشت, باا یفروش قهیمغازه بزرگ عت هی! پرهام دادمیم دجوابیبا

 قهیعت ی! البد اون خانم زنگ زدن بگن پروژه یحرفو زد! تلفن کار  نیوتابلوتر  نیبارشته اش نبود! مسخره تر 

برم  گهیباال انداختم وگفتم؛ اوهوم! پرهام_خب من د یشونه ا الیخیکنم! مسخرررره! ب  یطراح یرو چطور 

تو فکررفتم! واقعاچراهرکجا  یباپرهام حساب یخداحافظ, مزاحم خلوتت نشم!!!! بعداز یندار  یاگه کار 

ودشکممو ب ادگرفتهیفکرابودم که بچه شکممو لگدزد! بچه ام  نیباشه؟تو هم داهمیش هیدیبا اهستیرو 

 دونمیخطمو عوض کردم, نم شیپدرش بشه! چندروز پ هیگذاشتم وآرزو کردم شب  ودلملگدبزنه! دستمو ر 

ا ! مثل بچه هدونستمیکارمو م  نیمسخره ا لیبجزفرهادشمارمو نداشت, ته دلم دل یچرا عوض کردم, کس

 ..چوقتی! هزنهیزنگ نم چوقتیمطمعن بودم ه نکهیثابت کنم منم خاموشم! باا خواستمیم

تن ! اسمشو گذاشیدوتوپولیپسرخوشگل وسف هیاومده,  ا یسوگندبه دن یکه بچه   هیروز  نیسوم امروز 

! د یرخچی,مثل پروانه دورزن وبچه اش مشناختیبندنبود, دست ازپا نم نیروزم یخوشحال! کامران از رسامیام

به  توجهشوباوفابودکه  نقدرمهربونیاماکامران ا شهیفراموش م رسامیام کردبااومدنیسارا حس م

 یسه روزاومده بودم خونه  نیدادن! توا یساراچندبرابر شده, پدرومادر کامران سه روزجشن گرفتن وقربون

حددوست داشتم! خواستم  نیوگند ومراقب بچه اش بودم, مطمعنم اگه خواهرداشتم بچه شو به همس

غل  ب رسامو یوسوگند ام نصحنه روبه روم وارد اتاق نشدم, کامرا دنیسوگندوواسش ببرم که باد یداروها

ه آشپزخونه! خوشبحالشون! بچ یوبرگشتم تو  دمیکش  ی! آه پرحسرتکردنیکرده بودن ون*و*ا*ز*شش م

هفت ماهه مو ن*و*ا*ز*ش کردم وآهسته لب زدم؛  نی! جندمیبه شکمم کش یشون ثمره عشقشونه! دست

 یکه رو   یدست یدرو یچک شکمبه اندازه دوتامون دوست داشته باشم! قطره ا دمی! قول میتوهم منودار 

 یبار  نی! اولیولت نزنن! قول عاشق نشمثل مامان گ یبزرگ شد یشکمم گذاشته بودم! _فقط قول بده وقت

ساله چه زودمامان شد! چقدرزود عاشق شدو چقدرزود ۱۱ یای! رو کردمیبود خودمو مامان خطاب م

هم ترحم ب خواستی! دلم نمکردمیم هیگر   نجا یدایاشکمو پاک کردم! من نبا عی    ! سر د یتنهاشد! بازم اشکم چک

مونم! ب یادیرفتن بشم! زشت بود ز  یکه اماده   تمزورفیم یجلوه کنم! قرص وگذاشتم رو  احسود یبشه و 

 حالمو درک کرد ی, اما درظاهر وانمود مکردیرفتنم کردم! سوگند دلخونگاهم م یروب  هونه  یناخوش احوال

  هیمردمن قبول نکردم وباآژانس برگشتم خونه, مامان گر  یهرکار  ا ! کامران حاضرشده بودکه برسونتم! امکنهیم

شده؟ مامان_ نه دخترم!  یز یومتورم شده بود, _مامان؟ چ کرد یم یخون برابر  یکرده بود, چشمش باکاسه 
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نکردم! مشکوم به خاله نگاه کردم! منتظرجواب ازجانب خاله فرشته  هیمامان_گر  ؟یکرد  هیگر   ی_واسه چ

کلمه هم ۸۵ یدم حتبه پرهام جواب دا ی! خاله ازوقتگهینازک کردوروشو کردسمت د یمشدم اما پشت چش

!  گرفتی! ابغوره رفتنتو مر یشده؟ خاله_نخ یز یازم متنفرشده! _خاله جان چ یباهام حرف نزده! قهره! انگار 

! باتموم نو !!! فرگل هم موافقت کردباازدواجتنجابود یتوپرهام ا یپا شیرفتنم؟ خاله_ اره! پ دم؛یپرس جیگ

موافقت کنه! انگاردلم به هممون مخالفت  چوقتیشدن حرف خاله بنددلم پاره شد! انگارتوقع نداشتم ه

نه وادارم ک کرد یم یسرعت نور گلوم خشک شدوبه سرفه افتادم! مامان واسم آب آورد وسع هیهاخوش بود! 

دلش  دونستمیداره, م تمدوس دونستمیآروم سرفه کنم! خاله هم حول شده بود, هرچندقهربوداما م

 بدون عشقو تجربه کنم!  یمثل خودش زندگ خواستینم

زن عموم اومده بود, پدربزرگ  ل یشرکت نکرد!اما سه یباپرهام نامزدشدم! رحمان تومراسم خاستگار  امشب

هام! نگاهش به پر  هینگاهش به شکمم بود هی لیومادر بزرگ وعمه هم بودن! ازهمشون متنفربودم! سه

! پگاه یاستگار خ انیشده بودن که ب یع راضموضو  نیفقط واسه هم یپرهام گفته بودکارخودشه! انگار 

, کردیتب کرده بود, خاله افسرده وساکت فقط به جمع نگاه م رسامی! اماد یخوشحال بود, سوگند نتونست ب

  یاما همگ رهیوصلت سربگ نیوبگم نزارا ادبزنمیفر  خواستمی! مستمین یبهش بگم منم مثل توراض خواستمیم

 یزدقرارها گذاشته وحلقه نام ی! همه بود م ناجوانمردانه سکوت کرده بودن! خاله ه ابستهیکمربه قتل رو 

زدم! زار زدم, هق زدم, گله کردم,  صداضجهیاتاقم ضعف کردم! ب یدستم کردن! بعدازرفتن مهمونا گوشه 

 دمیازدواج کنم! دستموبه شکمم کش شدمیازخدا,ازفرهاد, ازبچه ام, ازهمه گله کردم, اگه بچه نبود مجبورنم

واسه  د یلج کرده بودبا ل یازدواج! سه نیمجبورشد به ا چارهیب یای! رو جبورهم ا یرو  ا یخدا دم؛یزنان نالضجه 

 کفش  هی! پاشو کرده بودتو رهیبگ یپسرش جشن عروس

آرزوبه دل  خواد یودلم نم رشدمیپ گهید گفتی, منهیپسرشو بب ددومادشدنیوبا شترندارهیدونه پسرب هی که

! رنیبگ جشن ااومد یکه بچه به دن  گهیگرفت! قرارشد دوماه د  یعروس شد ی, باشکم باال اومده هم نمرمیبم

! لباس عروس تنت کنم ارممنم ارزو د گفت؛یکاربشه نشد! پرهامم م  نیهرچقدرازپرهام خواهش کردم مانع ا

 !!!میر یبگ یکه بود موافقت شدکه بعداز اومدن بچه ام عروس  یقیخلصه به هرطر 

شکمم  داشت باقدرت به نمیکردم ازجام بلندشم, جن  ی! سعدمیازخواب پر  د یچیپ ردلمیکه ز   یادردوحشتانکب

ومامانمو صدا زدم؛ مااااااامااااان!  دمیکش  یبلند غی! جد یشدم حس کردم شکمم ترک زکهیخ می! ناورد یفشارم

دلممممم!!! مامان  ااماااانشده؟ _ماا یبعدخاله ومامان حراسون وارد اتاقم شدن! مامان_ چ هیچندثان

پرهام!  نی! خاله_ زنگ بزنستی! االن که وقتش نیوترس اومد جلووگفت؛ دلت؟ بچه ات؟وا رتیباح

! االن دمیکش  یبلندتر  غیکه به شکمم اومد ج  یزنگ بزن آژانس! بافشاربعد رسهیرمیمامان_نه پرهام تهرانه!د

! شدمیم هوشیمونده بود! داشتم ازشدت درد ب دنشتااوم گهیهفت ماهه بود ودو ماه د نمیوقتش نبود! جن

بعد خاله اماده شده بودوارد اتاقم شد, خاله_  قهیازعرق بود! دوسه دق سیلرزکرده بودم اما تموم بدنم خ

چه اومده ب یازجام بلندشم! انگار  تونستمی! نمنییداره! بدو  نیکردم, ماش  دا یآژانس نبودنفروازتوکوچه پ

! مامان به سرعت رفت که اماده بشه! خاله روبه من گفت؛ داد یبهم نم رکتپاهام واجازه ح نیبودب

کرد!   وتنم رونیب د یکش  یمیزخم یبلندشم! خاله ازکمدم پالتو  تونمیگفتم؛ نم  هیباگر  ؟یستادیچراا
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 تونهیشده؟ خاله_ نم ی! _نههههه! مامان_ چکنمیکولت م  ا یشال پشتشو خم کردوگفت؛ ب دنیبعدازپوش

به ساعت نگاه   ! ارمیکمک ب  رمیم د ی! مامان_ صبرکنکنمیکارو نم  نیکنم! _نه محاله! من ا  ولشدکیبلندبشه, با

کرد, مامان اتاقو ترک کرده بود وخاله هم تلش   دا یپ شهیم و یساعت ازشب ک نینصف بود!ا۳کردم! 

 ازتختم یدردتموم وجودمو گرفته بود, به سخت کردمیتلشمو م د ی! باشدمیبلند م د یکنه, با  کردکولمیم

بکش! اروم! قدم اولو که برداشتم  قی! نفس هام کوتاه وتندشده بودن! خاله_ نفس عمستادمیجداشدم, ا

وم تم هیکه شب  یمرد! مرد هی! مامان اومد داخل! همراه دمیکش  یبنفش غیرفت, ج ادنفسمیازشدت دردز 

اش آرزوم بود! بابهت  هدوبار  دنیکه د  یعطرش مستم کرد! مرد یکه قبل ازخودش بو   یآرزوهام بود! مرد

دمن! ! آره! فرهادنمینفس کش لی! پدربچه ام! تنها دلمیزندگ یزمزمه کردم_ فرهاد؟ فرهاد من بود! همه 

م ! بااخزد یادمیفرهادبودنشو فر  یبلندونامرتب بازم ازصدفرسخ یها شیبلند ور  یمردمن!باوجود موها

شده گرد  یباچشما ا؟یترازمن گفت؛ رو  تهزل زده بودبه من! موشکافانه وناباورآهس تیوب  هت وعصبان

  ی! مثل کسکرد یدست چپم نگاه کرد! مامان بانفرت به فرهادنگاه م یوپرازبغض به شکمم نگاه کرد! به حلقه 

! نظرت بعد بلندش کن رهیبم یخوایخورده! بانفرت روبه فرهادگفت؛ م رزخمیش هیکه قاتل بچشه! مثل 

  نید! همحرکت بلندم کر  هیانداخت وبا رپاوکمرمیواومد دستشو ز  اختبه مامان اند ینگاه نهیفرهادباک ه؟یچ

باعث شد  قی! همون نفس عمدمیکش  یقی! نفس عمد یب*غ*ل*ش جاگرفتم اشک چشمم چک یکه تو 

 دردم طاقت فرسابشه وازحال برم! 

! دمیبه شکمم کش یشد, به سرعت بلندشدم ودست یذهنم تداع یاتفاق ها تو  یبه هوش اومدم همه  یوقت

رعت ! دراتاق به سااااا ی, _نههههه! بچه اممممم! خدادمیبست, نعره کش خینبود! بچه ام نبود! خون تورگم 

شده؟ پرستار_چه  یپرستارم همراهشون بود! مامان_چ هیبازشد ومامان وخاله حراسون وارد اتاق شدن! 

  هیشوقربونت بشم! سالمه! باگر توجه به پرستارگفتم؛ ماااامااان بچه ام! مامان_ هول ن یخبره خانوم؟ ب

وسالمه  حیمامان جواب داد؛ حالش خوبه دخترم! کوچولوت صح یخاله به جا ست؟یگفتم؛ کجاس؟چران

اسف تکون بات یآره؟ سالمه؟ سر  فتم؛! روبه پرستارگااومد یکوچولو عجله داشت هفت ماهه به دن  هیفقط 

 یخوشحال شده بودم باصدا نکهیچراباا دونمینم دمیکش  یوسالم! نفس اسوده ا حیدادوگفت؛ بله! صح

خوشحال  د یبا ؟االنیکنیم هی! مامان اومدمنوتوب*غ*ل*ش گرفت وگفت؛ وا؟دخترتوچراگر هیرگر یبلندزدم ز 

گفتم؛ فرهاد؟ مامان حرکت   هیگر   ونیافتادم! م ادفرهاد ی! یخوشگل ونازدار  یدخترکوچولو  هی! یباش

وگفت؛ بره به درک! سرموبلند کردم! _مامان؟ خودش بود مگه نه؟ مامان  ستاد ین*و*ا*ز*ش گرانه دستش ا

 مارستانیب طای! توحنیاوببیراه انداخته بودکه ب ینازک کردوگفت؛ بله! خودش بود, اخم وتخم یپشت چشم

ه الت! اصل اون وقت شب درخون کهیگفتم؛ چرا؟ مامان_ چه بدونم مرت  بهتبود! با زشدهیهم باپرهام گلو 

 دهیبحال ند! تاکشهیم گار ینشسته وس نشیتوماش دمیخبرکنم د یخاله_من رفتم تاکس کرد؟یکارمیچما ی

پشتم دونه کوبوند تو  هی میتوجه به حالت جسم یبودمش نشناختم! زمزمه وارگفتم؛ اومده دنبالم! مامان ب

مامانم درد گرفت واخ  یباضربه  رشکممی! زخم ز یمحبت یتوسرت! جون به جونت کنن گدا اکوگفت؛ خ

مامان_ اوالحواسم نبود! دوما حقشه! _بچه ام! خاله ومامان  ؟یکنیکارمیگفتم! خاله_ عع وا؟ چ  یبلند

 واسش یتوروخدا اتفاق ؟یشده؟ مامانه_ ن.. نه! اما.. _اماچ یز ی! _چدمیبه هم انداختن! ترس ینگاه

 یخاله به جا ؟ی! بااسترس گفتم؛ بمونه؟ واسه چروز بمونه۱۳ دی! اما.. باستین یز یافتاده؟ مامان_ بخدا چ
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ندادم!  تیاما اهم کرد یزخمم به شدت دردم یمامان جواب داد؛ گذاشتنش تودستگاه! ازجام بلندشدم, جا

بحث  خوبه! داشتم بامامان یعنیخوبه  گمیم یسرجات, وقت نیبش روقتهید شهی! مامان_ نمنمشیبب د ی_با

 که دراتاق بازشد!   کردمیم

حاله  هیش چشم یهم دستش بود!گوشه  یوپکر وارداتاق شد! سبدگل بزرگ ختهیبه هم ر  ی افهیباق پرهام

که صورتش اخم داشت اما خنده رولب هاش بود! _به به   نیبود! بدون شک کارفرهاده! باا یکمرنگ کبود  ی

لم ! دیمرس دم؛مامان کوچولو! گل و ازدستش گرفتم وسردجوابشو دا گمیم کیتبر  دارشده؟یخانم من ب

 امیکرده! اگه فرهاد پ  یهم گفتم؛ خوب کار  یفرهاد خودشو شوهرم جابزنه! اما ازطرف یجلو  خواستینم

 یبچه  مگیبچه ازاونه! اما اگه نخونده باشه بهش نم دونهیکه واسش فرستادمو خونده باشه پس م  ییها

هش برگردم! ب خوامینم گهیاما د زنهیم ادیپرهامه! درسته سلول به سلول بدنم عشقشو فر  یبچه  گمیاونه! م

 ی!! وارد کیکارمیما چ ینصف شب درخونه  خواستیاون اومده دنبالم! اگه منو نم گهیقسمت ازقلبم م هیاما 

همه مدت به من محبت   نی! اکردمیم ینمک نشناس د ینبا ؟ی! پرهام_ ازمن دلخور شمیم وونهیاالن د ا یخدا

 د یاب ی! واسه چزمیعمرم بهش گفتم؛ نه عز  یبارتو  نیاول سهمحلش کنم! وا یکرده بود! حقش نبود ب

 توجه به چشم ی! بیواسه بعد! االن خودت مهم میبزار  شو یدلخورباشم؟ پرهام_ خب خداروشکر! واسه چ

چولوت واسه فردا؟ کو  میبزار  شهیپرهام_ م نم؟یبچه مو بب میبر  شهیوابرو اومدن مامان به پرهام گفتم؛ م

 ا؟یو ! مامان_ عع؟ ر نمشیازدور بب خوامی! مستمی! بچه که ندونمیخودم م دم؛یتوپ هشب یاالن خوابه! عصب

برکن ! صگهید نیچه طرزحرف زدنه؟ خاله که انگار خوشش اومده باشه گفت؛ خب انگاربابچه طرف نیا

من  د یصبرکن بود گفت؛ دهی! پرهام که خنده روبش ماسانهی مشینیبب میتونیم نمیدخترم من برم بپرسم بب

راه  یتونیاومدن داخل! پرستار_ م دمشید شیپ قهیچنددق یساعت بعد پرهام وهمون پرستار  می! نرمیم

ز بچه ! خودت که هنو زمیکردوگفت؛ عز   یمشتاقانه سرمو چندباربه نشونه مثبت تکون دادم! خنده ا ؟یبر 

  بعدبخش قهیقازدور نگاش کن! چندد برمی, میاخم کن خواد ینم ا یتوهم! پرستار_ ب دمی! اخممو کشیا

وکوچولو  د یدخترت! سف نمی! اد ییدرازکردوگفت؛ بفرما فیضع ی! پرستاردستشو سمت نوزادمیکودکان بود

ل کرده که به بدنش وص  ییها لهیکم پشت! به وس  ینازش بسته بود, موها یکوچولو! چشما  یییلیبود! خ

ماشاالله  زمی_ نه! عز پرستار فه؟یضع نقدر ی! آروم بابغض گفتم؛ چرااد یبودن نگاه کردم! اشک چشمم چک

 نا یفتم؛ اترکردم وگ کینزد شهی! خودمو به شختنیر یم نییچشمم تندتند پا ی! اشک هالوگرمهیک۳بچه ات 

! کننیحوصله گفت؛ اونا فقط ضربان قلبشو چک م یداره؟ پرستارب یبهش وصله؟ مگه چه مشکل هیچ

چشم  فمیسرمو تکون دادم وبازم به کودک نح طولش نده!  اد ی! ز یپرستار_ اوک ؟یتنهام بزار  شهی! _منیهم

 یدیپرهام پشت سرم_ اجازه م ی! منوببخش! صداینبود فیضع نقدر یوفانبود توا یدوختم! _اگه بابات ب

! اسمشوانتخاب کنه! پرهام_ پونه شیواقع یبابا خواستیباباش اسمشو انتخاب کنه؟ سکوت کردم! دلم م

 !کنهیگفت؛ اون بچه پدر داره! اسمشو پدرش انتخاب م  یعصب فرهادرو که یبم ومردونه  ییقشنگه؟ صدا

! به د یکن  کلکل  نجا یا د یگفتم؛ حق ندار   عی    بشه که سر  قهیدست به  خواستیسمتشون! پرهام م برگشتم

 دونمیبود! نم یچ یبلند وسروضع نامرتب نشونه  یموها نیا دونمیغرق درغم فرهاد نگاه کردم! نم افهیق

اهم نگ یچشمش وقت یازمن نبود! نفرت تو  یحال وداغون بود! مطمعنا بخاطردور  شونینقدرپر یچرا مردمن ا

شو   قهی! فرهاد بانفرت یزن وبچه ام بکن یخودتو قاط یخور یگه م  کهی! پرهام_ مرتداد ینشون م نو یا کرد یم
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نطورکه ! همو میدگروزن یکه مثل بختک افتاد  یخور یگه توم  نییپا ختمیگرفت وگفت؛ ببند دهنتو! تا فکتو ر 

کم گم کن! پرهام اومد دست بندازه که بااون ش  تو کردوادامه داد؛ گور   لشیبود به سمت چپ متما قشوگرفتهی

 دونیچاله م نجا ی! اد یوسطتشون! پشتم به فرهادبود وروبه روم پرهام! روبه پرهام گفتم؛ بس کن دمیپاره پر 

تمو  ! من متاهل هستم! فرهاد مچ دسیکه بود  ییببرهمونجا فتو ی! برگشتم سمت فرهاد_ وتو! تشر ستین

 رونیب دمی! دستمو محکم ازدستش کشمیحرف بزن د ی! باا یصورتم؛ رو  و خم شدت یگرفت وبااخم ترسناک

 یجور نیا یشده اش گفت؛ لعنت د یکل  یدندون ها ونیندارم! فرهاد م یباجناب عال یحرف چیوگفتم؛ من ه

فرهاد فروزش  یااام! خودم زبون دارم جواب بدم! آقا.. _پرهای! پرهام_ هو ار یسگمو باال ن یحرف نزن! رو 

! انگشت اشارمو سمت دخترم بردم وگفتم؛ اون بچه ام ترسمیم خودتیب یها د یونه از تهد دتمن نه ازخو 

 میندگز  یهمه  ی! بدون شک! حلقه بستن اشکو توچشماکردمیم ستشیازشوهرمه! اگه ازتوبود سربه ن

 یاه! نگرشد یشدم ازحرفم! اما د مونی! پشدمیخودم د ی! خوردشدن پدربچه ام! شکستنشو باچشم هادمید

لبش بود انداخت ورفت! دلم  یگوشه   یکه پورزخند چندش  یپرازغم پرازدرد اول به من وبعدبه پرهام

! به پرهام متورو نگهدار  یکه بچه   دمیکش  یهمه سخت نیباتموم وجودم دادبزنم وبگم نرو! بگم ا خواستیم

وبگم؛ قربون  مداد بزن خواستمینخوره! م یعشقم انگ ح*ر*و*مزادگ یجواب مثبت دادم که به ثمره 

 قدوباالت مرد قد بلندم! برگرد خودت واسه بچه ات اسم انتخاب کن! اما زبون به دهن گرفتم!! 

 "ادتوهرچندنشدیمراسوزاند, تافراموش شود  یای"خاطرات توودن

و کف ! پرهام_ حقشکردمینگاه م شیبه راه رفتن عصب ونیدرقه راهش شد! باچشم گر اشک چشمم ب فقط

بازم رفت؟ چرابه حرفش گوش ندادم؟!!  یعنیسالن انتظار گم شد!  چی! توپی! خوبش کردیدستش گذاشت

 یبو  داما بو توش نبود! رفته  گهیبودکه فرهاد د یاما تموم حواسم به سالن کرد یپرهام کنارگوشم وزوز م

هاواسه  هیگر   نیش هنوزم مشاممو پرکرده بود! پرهام شونه مو گرفت وسمت خودش برگردوند! پرهام_اعطر 

توجه به حرفش برگشتم سمت اتاقم, اصل واسم مهم  یکردم بسمه! ب  یرتیغ یهرچقدرب ا یبسه رو  ه؟یچ

 یصندل ی, مامان رو کردیم نگاه رونیاتاق به ب ی! خاله پشت پنجره دمی! به اتاقم رسگهیم ینبودپرهام چ

واسه اون طفل معصوم! آه  سوزهیدخترتو؟ _اوهوم! خاله_ دلم م یدیهمراه پاهاشو دراز کرده بود! مامان_ د

  ضیاله باغنشسته؟ خ ربارونینشسته! پرهام_ طفل مصعوم ز  ربارونیداد؛ نگاش کن ز  دوادامهیکش  یپرحسرت

به! مامان وفت رفتنه؟ هفت ش گهید د یکنیما فکرنمخانو  وگفت؛که! پرستار اومد تواتاقم   گمیگفت؛ اونو نم

ده نارسم فراموشم ش یبه عنوان همراه موند! بااومدن فرهاد بچه  شمیوپرهام رفتن! خاله به اسرار خودش پ

اگه  کردمیخودم فکرم شیپ ییروزا هی! شتریازخودم ب یفرهادبود! دوستش داشتم! حت شیبود! تموم فکرم پ

 ! االنم قلب نداشت!! چارهیب یای! هه! رو دادمیداره من قلبموب  هش م اجیقلب احت فرهادبهبگن  یروز  هی

 یکیتار  یچرا هنوزم واسش اسم انتخاب نکرده بودم! تو  دونمی! نمدمیرفتمو بچه مو د گهیچندبارد تااخرشب

 ییوکم س! نور خورهیرغم م یسرنوشتم چطور  شه؟یم یعاقبتم چ نکهی! به اکردمیفکرم میداشتم به زندگ

گذشته   یقیبود! دقا زدهوغرق درفکربودم! خاله هم به سقف زل  رهیازپنجره به اتاق خورده بود! به نورخ

ل شکستن د خورهیبدون توجه به سوالم گفت؛ بهش نم ؟ی! _کهییبودکه خاله سکوتوشکست؛ جوون رعنا

؛ ! کلفه گفتمد ای! _فرهاد؟ خاله_ اسمش بهش مکشهیداره عذاب م کنمیچراحس م دونمیبلدباشه! نم
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خوش اخلق باشه!  خورهینم هشقضاوتشون کرد! منم گول ظاهرشو خوردم! خاله_ ب شهیازظاهر آدما نم

! دونستمیبودکه من م یترازاون دهیفهم یلیخاله خ ؟یعاشق شد یباشه! چطور  بکار یچاپلوس وفر  خورهینم

اله فکرا بودم که خ نیطرفش نره! توهم یزده بودبه هدف! اونقدراخم وغضب توصورتش هست که کس

 کهیرتم نی! همافهیهمه مردخوش ق نیا هینجور ی! خب اگه ایعاشق شد افهیق یدوباره گفت؛ نگوکه ازرو 

رو گفت؛ من ذات ادما  یخاله بعدازمکث طوالن اد؟یوگفتم؛ چراازپرهام خوشت نم دمیحرفش پر  ونیپرهام! م

 یهمه جوره بهم محبت کرده! خاله_ بچه ا چارهی؟ بپسرذاتش خرابه! _ذاتش نی! اشناسمیخوب م

ساب  روش ح یلیبه نفع خودش نبوده؟ خ ومشونقصدوغرض بوده؟ کد یبچه! کدوم محبتش ب یلیاخیرو 

 ؟یگیراستشوم بگم یز یچ هی_خاله؟  مونه؟یبازم مهربون م نیبهش بگو کمکم کن به عشقم برسم! بب ؟یکرد

د! که فرهادبه قلبم کوبون  یسنگ یهمون ؟یزنی*ن*ه میهمه سنگ فرهادوبه س* نیخاله_ آره مادر! _چراا

مش بود دهی*ن*ه نزدم! نه! من تابحال ندیخاله_ من سنگ اون پسروبه س* ؟یطرفشو گرفت دهیچراند

فکرکردم, من گ*ن*ا*ه*   یگر یکردم وبه د  یعمرکنارهمسرم زندگ کی*ن*ه زدم! یسنگ دخترمو به س*

بدون عشق ازدواج   نکهی! _ایتوواردگ*ن*ا*ه* بش خوامیهمسرت نشو! من فقط نم نو یکردم! تونکن! مد

  یکنارهمسرت به مردنامحرم فکرکن  نکهیدادوگفت؛ ا هیرسرش تکیگ*ن*ا*ه*ه؟ خاله دست هاشو ز   یکن

غرق   ا یکنج لبم نشست! رو   یگ*ن*ا*ه*ه! پوزخند  یز یاشک بر  گهید یکیگ*ن*ا*ه*ه! واسه 

 گ*ن*ا*ه* بود! 

که   میغرق گذشته هاشده بود نقدر ی! انیمن سنگ یوپلک ها کرد یم فیهاش واسم تعر  یازدوران جوان خاله

! ارستانهمیب ی! دخترم هفت روزه که تنهاتو گذرهیهفته اس ازاون روز م کیخوابم برد! االن  یک  دمینفهم

 دنشی! هرروزبه ددادنبچه ام بمونم نشد! اجازه ن شیکردم بزارن پ  یمرخص شدم! هرکار  مانمیزا یفردا

ب*غ*ل*ش کنم! بوش کنم! اما  خواد یوکوچولوشو لمس کنم, دلم م د یسف ی, آرزو دارم دست هارمیم

رهاد بحثم که باف  ی! ازهمون روز دمیکه انتظارشو کش  ییماه ها نیصبرکنم! مثل تموم ا د یبا شیواسه سلمت

تربه روزا کم نیبود! ا مارستانیب ر نتظاذهنم ازش دارم سالن ا یکه تو   یر یتصو  نی! اخر دمشیند گهیشد د

که هنوزم   ی! کودکگذرهیدستگاه ضربان قلب کودکم م یروزا تموم فکروذهنم حوال نی! اکنمیفرهاد فکرم

گشو قشن یکه چشما  ی! دختر میزندگ یروزا نیقشنگ تر  یموفق به انتخاب اسمش نبودم! دخترم! ثمره 

ق وصورت غر  کیکوچ  ی!! باتصور جسه اپدرشی رشهماد هیرنگ چشمش شب دونمیهنوزم بازنکرده ونم

ه درخواست امروز ب نیواسم جاگذاشته بود! سوگند هم نو ی! پگاه ماشنمشیگرفتم برم وبب  میدرخوابش تصم

سراغ کتاب قران  میمشکوک شده بود! دا یلیروزا خ نیهست! اما ا شهیمن برگشت خونشون! پرهامم هم

ود ب شیسرش گرم گوش مینداشت! دا یردنش واسه من لذتک  ور که مر   گرفتیرو م یوزنده کردن خاطرات

( sheyda)!یافتاد! بازم همون اسم لعنت امشیپ یچشمم به اسم فرستنده  یدفعه ام اتفاق هی! یواسمس باز 

اما ساعت ها با اون دخترمجهول درحال  ارهیعاشقارو درم یکه واسه من ادا  نیجالب بود!ا یلیواسم خ

 دونمیمبود! ن کیتار  کیساعت هفت بعدازظهربود اما هوا تار  نکهیکردم! باا  نگاهمکالمه است! به ساعت 

پگاهو برداشتم وازاتاق زدم  نیماش چی    واماده رفتن شدم. سو  دمی! لباس گرم پوشزد یچرادلم شوربچه مو م

 داخل؟ _اره دلم یبر  دنی! مامان_االن؟ اصل اجازه ممارستانیب رمیم-. مامان متوجه من شد_کجا؟ رونیب

 ییتنهابرم! بزار تنها خوامی! _نه مامان! مامی! مامان_صبرکن منم مگهیداخل د رمیم یجور  هی. زنهیشورم
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اشت به خاله که توسکوت د یفکرکنم! مامان که انگار ازحرفم ناراحت شده باشه گفت؛ باشه! برو! نگاه

 نشیتوماش شهیهاد همفر  هک  یکردم. اهنگ  هیگر   رو یکردم. کل مس  یانداختم وخداحافظ کرد ینگاهمون م

. دمیرس تانمارسی. دوساعت بعدبه ببود  یدیشد کی! ترافختمیگذشته ها اشک ر   اد یوگذاشتم و به  ذاشتیم

اطراف پارک کنم! بعداز قفل   یازکوچه ها یکی ی. مجبورشدم تو شب بود ۹داخل ببرم.  نو یاجازه ندادن ماش

 دهیوکوب شدم دهیبرنداشته بودم که ازپشت کش قدم! چندمارستانیراه افتادم سمت ب ادهیپ نیکردن ماش

 ...واریشدم به د

  وپرتحکم فرهاد کنار  یعصب یجلودهنم اومد وصدا ی. دستدمیکشیم غیبسته بودم باوحشت ج چشممو 

! هییبا. فکرکردم آدم ر دمیکش  ی! نفس اسوده اکنمیچالت م نجا یهم ی! فرهادم! داد بزنسیییگوشم گفت؛ ه

گاه کردم  ن یفرهاد! چشممو بازکردم وباترس به د یلرز یهراد افتاده بودم. تموم جونم موش یشب لعنت اداونی

ازصورتم بود! اشاره به دستش کردم که برش داره! آروم دستشو  یمتر  یلیچنوم یکردم که صورتش تو 

فرهادبازمو محکم چنگ زد وبه سمت  ؟یخوایازجونم م یبرداشت! _باترس ولکنت زبون گفتم؛ چ چ

! فرهاد نمیبرم بچه مو بب خوامی! خودمو محکم نگهداشتم وگفتم؛ ولم کن! ما یمخالف حرکت کرد! _دنبالم ب

 ۱۵۲منو برد سمت  ی! باهزار بدبختمیحرف بزن د یترمنو کشوند وگفت؛ بچه ات حالش خوبه! با یعصب

م نکن! درو ا ونهی! دیدونیخودت م یار یدرب یباز  تهی؛ سلوبه زور سوارم کرد! قبل ازبستن در گفت یدیسف

فکشو محکم به هم  ؟یخوایم یچ ؟یدار  کارمیراننده نشست وگاز داد! _چ یصندل یبست وبه سرعت رو 

 شد یم یبعص یبود. اون وقتا وقت نیهم شهیبود. هم اد یز  یلیشده بود! سرعتش خ رهیوبه جلو خ داد یفشارم

آروم برو! آره؟ _  ؟یبودم!! فرهاد_ ازدواج کرد دهیترس شهی! منم مثل همکرد یم یسرپدال گازخال تشو یعصبان

درهارو قفل کرد! _فرهااددد!  نیماش چی    ! باسو نییپا کنمیخودمو پرت م یر فرهاد_ آرررررره؟؟؟ _اگه اروم ن

اشک ! ب! خفه خون گرفتمیعوض ار یوپسوند ن شوند یگفت؛ اسم منو بدون پ  دو یآروم برو! محکم تودهنم کوب

منم مثل خودش داد  ؟یوتحمل کن یکرمتو بخوابون  یروز نبودم نتونست۱دهنم گذاشتم. فرهاد_  یدستمو رو 

با گرفت وبانفرت نگاهم کردو   ابونی! هشتتتتتت مااااه! فرهاد روشو ازخیماه نبوووود۱دوروز؟ تو  را زدم_ چ

دم!  ش ی! عصبییآبرو یوب شرفیب یلیانزجارگفت؛ آشغال! بعدازهشت ماه بچه توشکمت کاشتن؟ خ

چون  یمرد! ناییشرف نامرد تو ی! بیییآبروتو  یب دم؛یکنترلمو ازدست دادم داد زدم مثل خودش نعره کش

محکم زد  باشه! بااتمام حرفم شرفتیخود ب یبچه  د یاون بچه با یبفهم یتونیهم م یحساب سرانگشت هیبا

 کارررر یبلندوممتد! _چ یپشت سرمو شروع کردن به بوق ها یها نیشدم به داشبرد! ماش دهیروترمز وکوب

اس ازت وباالتم زدمیبهت زنگ م یتو! وقت یمن؟ _آره آره آررررررههههه! بچه  یفرهاد_ بچه  ؟ییییکنیم

 . نه االن که ازدواج کردم! یکردیفکرم دبهشیبا یبرگرد خواستمیم

لحظه دلم واسش  هی! دیناباورسوالشو پرس ؟یمن! ازدواج کرد یباهمون بهت وشک گفت؛ بچه  فرهاد 

فراموش کنم! _اره ازدواج کردم. عاشق همسرمم  دمیکش  ارو یکه عذاب دن  یمدت نیا تونمیسوخت اما نم

بوه.  بوه. پرهام مواظبم شمیپرهام پ میدوران حاملگ ی. تو ینسبت به اون بچه ندار  یحق چیهستم. توهم ه

 کیرک یهام فوش ها یوبعض زدنیتند تند بوق م نا یپرههههاااام! ماش ؟یفهمیپس پدربچه ام هم پرهامه! م

 نهکیغلط م ی! کثاااافت! اون عوضیهم خوردم! فرهاد_ گه خورد یتودهن نی! بعدازاتمام حرفم دومدادنیم

و؟ حس ت یبود؟ حاالشده بچه  رهامپ یتوله  شیپ قهیچندوق نیتو؟ تاهم یمن باشه!_بچه  یپدر بچه 
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ار چشم نز  ااااا یمشت شده اش گفت؛ رو  یودست ها دشدهیکل  یدندوها نیلمبه کرد؟ فرهادبق کجا یپدرانت 

 یعصب یخورد! مرد نیماش شهیبه ش یکه تقه ا  میکردیجروبحث م میتموم گذشته و... داشت یببندم رو 

 نییپا ا یمرد_ ب ؟یگیم ی! فرهاد_ چنییپا د یشه روکشی! فرهاد شد یکوبیم نیماش شهیوپرخواشگر محکم به ش

وشو چنگ کامل خارج بشه باز   نکهیقبل ا دمیشد. ترس ادهیوپ د یروکش یتا بهت بگم! فرهاد به سرعت دست

شد! خداروشکرکار به دعوا  ادهی! فرهاد بانفرت دستمو جداکرد وپکنمیزدم وگفتم؛ ولش کن خواهش م

که   ونابیخ یها راغرچی. فرهاد سوار شدوبه سرعت ازاونجا دورشد! ز د بو  یجروبحث لفظ هی. فقط د ینکش

صورتش! موهاشو کوتاه کرده بود. مثل قبلشده بود.  یرو  نداختیم هیپرپشتش سا یمژه ها میشدیرد م

 هشیفروزش م ی. _آقاکنمیدارم توسکوت نگاهش م دمیمرتب! به خودم که اومدم د شهیوهم پیخوش ت

!  یکردیدام مص گهیزدیچ هیزدوتلخ ترگفت؛ قبلنا  یکه بودم؟ فرهاد پوزخند تلخ  ییهمونجا د یمنوبرگردون

انداختم؟ کلفه   اازقلمیبود  نا یبود؟ عشقم، فرهادم، نفسم! هم یگوشه چشمش جمع شدوادامه داد؛چ

! چهبندارم. دور برگردونو دور زدو گفت؛ اما اون  ی! فرهاد_ من بازن متاهل کار مارستانیگفتم؛ منوبرگردون ب

واسه گرفتن حق خانوادش چه کارها که  دونستمی! مدونستمیکه؟ آره خوب م  یدونیم گذرمیمن ازحقم نم

ون ! بمرهیخ یدی. منم پوزخند زدم! _هه! خواب ددادمیضعف نشون م د ینکرده بود! اما خودمو نباختم. نبا

 !یکنیم جا ی! _ بزنا یدندونات توحلقت بر  زنمیتا بهت بدمش! فرهاد_ م

. اگه بدبخت نبودم که یبدبخت! فرهاد_ بدبختو خوب اومد کنمیم تتیشکا رمی! میکه نزد  نه

 !شدمیمثل تو دهن به دهن نم ییباه*ر*ز*ه* ها

! _ توهم واسه یواسم! مرد یچالت کردم! مرد شهی! امروز واسه همیخانوم تهران ی_ ازچشمم افتادفرهاد

 میکه خودتو قا  ییچالت کردم. همون روزا یکه اومدم درخونتون وازاونجا رفته بود  ی! همون روز یمن مرد

 اقتتی! امانه! لیبدون زارو یچ یلیچالت کردم. فرهاد_ امشب قرار بود خ یدادیوجواب تلفن هامو نم یکردیم

 ؟یتداش تیهم واسه نامرد یگفتم؛ جواب  هی! باگر د یچکیصورتم م یهمون پرهامه! اشک هام تند تند رو 

نارسم؟ اگه اون همه عذابو بهم  یبچه  ااومدنیواسه به دن یدار  یواسه تنهاگذاشتم؟ جواب یدار  یجواب

 دستگاه!  یاالن بچه ام توشکمم بودنه تو  یدادینم

زد رو ترمزوگفت؛  مارستانیرودرحقم تموم کرده بود. کنارب ینداشت! نامرد یکرده بود. جواب  سکوت

 گهیشدم. خواستم دروببندم که گفت؛ جواب داشتم. اما... د ادهیپ شهی! شکسته وداغون ترازهمنییبروپا

دخترم   شینقدر پی! اومد ی! درو بستم وقدم هاموتندکردم. اشک چشمم بند نمحیواسه توض نمیبینم یلیدل

 نهیفرهاد بش مزار یهرچه زودتر باپرهام ازدواج کنم! نم د یکردن. با  رونمیکردم وناله سردادم که پرستارا ب  هیگر 

مان ما یخونه. وارد خونه که شدم اخم ها دمیشب بود که رس مینگاه کنه! ساعت دوازده ون و میوبدبخت

واتاقم. صدا رفتم ت ی. ببگم یز یچ د یفهموند نبا روب  همتوهم بود. جواب سلممو به زور داد. خاله باچشم واب

که دوباره    رتشیبه غشده بود. ۱۵۲به  لیفرهادکه تبد متیگرون ق  نیامشب فکرکردم. به ماش یبه اتفاق ها

خطر بگه؟مثل بگه جونت تو  خواستیم یبزنه ومن نذاشتم. چ خواستیکه م  ییگل کرده بود. به اون حرفا

 خارج ازکشوربودم. هه! منم که ساده..  ابگهیبشم خلصت کنن!  کیکردن اگه بهت نزد  دمیبوده وتحد
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ون بدم نش د یکنم. با  یتلف د ی! باکنمیمن دروغ هاشوباورنم اد یب نیاگه اسمون هم به زم یباورکردم! حت

 !ستمین فیاونقدرا که نشون دادم ضع

 ! تودلم زمزمه کردم؛دمیازسرحسرت کش یوآه دمیدست کش دمیلباس عروس سف به

 ...ب   هیغر  یه

 را به او بپوشان...  اهشیکت و شلوار س  یعروس شب

 ...     دیآ یم یل     یبه مرد من خ اهیس رنگ

 تش را خودت سفت کن... کروا  بند 

 کار را دوست دارد...   نیا

 ...ردیگیدستانت را م یوقت

 ...ندازیرا در آ*غ*و*ش او ب خودت

 ...کندیکار احساس آرامش م  نیا با 

 تاج عروس را نکش...  زحمت

 گرفته است...   تیدانم،برایاش را خوب م قهیسل

 ...        ب       هیکنم غر   خل      اصه

 تو و ج   ان مرد من..  جان

ع؟ ! سوگند_ عد یچشمم چک یگوشه   ی! قطره اشک سمجیماه شد نقدر یقربونت برم که ا ی_ الهسوگند

 یعدعروس عشقم باشم! قطره ب خواستیبابغض گفتم؛ دلم م ؟یکنیم هیگر   ی! واسه چزهیر یم شتیاالن آرا

اون خونه! از  ارمیدخترمو م گهیج روز د. پنمیروباهم گفت یبود. عقد وعروس می! امروز روز عروسد یهم چک

د  که بود باعث ش  یپرهام! هرچ ااصرار یموافقت من بود  دونمی! نمگذرهیدوهفته م دمیکه فرهادو د  یروز 

 دونمیم. نمیرو اونجا گرفت یباغ بزرگ داشت. عروس هی! رحمان میببر  شیپ عی    سر  یلیرو خ یعروس یکارها

 ! االنم سوگند به عنوان همراه باهامبود که باازدواج ما پرهامو آغ کرده   میبهش فروخته بود یتر  زمیچه ه

کون ت یباحسرت سر  ؟یمونی. سوگند_ پشستی! چون واسم مهم نگمیام نم افهی. ازقشگاهیاومده بود آرا

 هم داره؟ یدادم وگفتم؛ مگه سود

بعد  هیوچندثان زده شگاهی! زنگ آرامینشته ومنتظرپرهام بود شگاهیانتظار سالن آرا یها یصندل یرو  باسوگند 

 فتگیچشمام چهارتاشد. خاله به عنوان مادرم آغم کرده بود. م دنشیشد! باد انیچارچوب در نما یخاله تو 

؟ خاله .... بابهت گفتم؛ خاله! اما حاال نمتیبب خوامینم گهید گفتی! مکنمیروبه سمتت نم چوقتیه گهید

ااون توب*غ*ل*ش. ب دمیبند شدم وپر  یباخوشحال ام؟ین یانتظار داشت ه؟ینازک کردوگفت؛ چ یپشا چشم
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*دم وگفتم؛ یصورتشو ب*و*س* یخودمو بهش رسوندم. جا جا یچطور  دونمیتنم نم نیلباس سنگ

ر ! بخاطومدمیواسه خاطر تون به. منوازخودش جداکردوگفت؛خوبه خو یکه اومد  ی. مرسیایم دونستمیم

وراننده فرستاده! موشکافانه گفتم؛  ارهیب فیپرهام خان نتونسته تشر  نییخواهرم امدم! حاالهم بروپا

توکاراشم دخالت کنم؟ بدوبرو  اد یخوشم ازش م یلیشده مگه؟ خاله_ چه بدونم! خ ینتوسته؟ چرا؟ چ

حوال ! سوگند باخاله ادمیلحظه به خودم لرز  هیکلمه عاقد   دنی! باشنرسهیعاقد م گهیساعت د کی گهید

به  یتدس هیمن منم  شی! خاله بازوشو گرفت وگفت؛ کجا؟ توبمون پرمیم ا یمنم بارو  کردوگفت؛  یپرس

! اماااا ینم کنمیلج م ی... خاله حرفشو قطع کردوگفت؛ اما نداره اگه نمونا یصورتم بکشم! سوگند_ اما اخه رو 

خاله! سوگند به ناچارقبول کرد. سوگند_  شیبمون پ کنمیخواهش م وگند نه! س یروبه سوگند گفتم؛ وا

پشت سرم کل بکشه!کنارگوشش   یروز مرگم کس خواستی! اصل دلم نممشیبرسون نیخب حداقل تا ماش

 ینره امروز روز مرگمه! سوگند چشم غره ا ادتیکنه!   یواسم خوشحال یکس  خواد ی! دلم نمخوامیگفتم ؛نم

م ! نتونستیپانچمو سرم کردم ورفتم سمت درخروج کله  عی    حرفش نشدم! سر  ی مهبهم رفت. منتظرادا

ون عشق. بردار. بد لمیتنهابود! بدون ف ا یبه دوروبرم انداختم! چقدر رو  ی. نگاهدر برم شگر یازدست اسپند آا

 یا شده یگل کار   نیماش شگاهیجلوتراز آرا ی! خودم خودمو بدرقه کردم! کمینگاه عاشقانه ا چیبدون ه

تم! نگاه عقب نشس یباال انداختم ورفتم صندل یشونه ا الیخیپرهام نبود! ب نیسراتو ماش نیبود. ا ستادهیا

هم واسم مهم نبود. سوار شدم وسلم کردم. جواب ندادن راننده هم مهم نبود!  ادهیمتعجب عابران پ یها

! ستین غا ربیمس رهیداره م ندهکه ران  یر یکم که گذشت متوجه شدم مس  هیمهم نبود!  شیچیه گهید ا یرو 

بود سکته کنم! _فرهاد؟؟؟ فرهاد_ به به! عروس خانوم!  کیبابرگشتن راننده نزد م؟یر یکجا م  د ی_ببخش

 سا یاالن وا نیرو گرفتم وگفتم؛ هم رهیازدواج کردم! دستگ یناباور زمزمه کردم! _خاله!!!!!!! فرهاد_ توکه گفت

ال انداخت وگفت؛ بنداز! ازجونم گذشته با یشونه ا الیخین! بییپا کنمیوگرنه بخدا قسم خودمو پرت م

ود. ام تلش کردم اما قفل مرب گهیاما بازنشد! چند بار د دمیرو کش رهی! دستگاد یسرم م یبودم! مهم نبود چ

چشم هاش  یبود. وقت یام نکن! عصب ونهیزده شده بود! _بازکن فرهاد! د ینتونستم قفلو بازکنم. قفل مرکز 

ازدواج  یازتاسف تکون داد وگفت؛ داشت یبود! سر  یعصب یعنی شدیحالت نگاهش ترسناک م شد یسرخ م

وباوجود ت یعنیحرفام؟  دنیفرهاد_ بدون شن ؟یبر یمنو کجا م یتوجه به سوالش گفتم_دار  یب ؟یکردیم

برگشت  ر و ا! نابرسهی_فرهااااد! منو برگردون االن عاقد م ؟یعاشقش ؟یازدواج کن یخواستیزنده بودم م نکهیا

مملواز غم! فرهاد_ بگو دوستش دارم تا برت   ییبه خون نشسته با چشم ها یسمتم! بااخم وچشم ها

حرف نزن!  یگردونم! توچشمم زل بزن وبگو دوستش دارم نامردم اگه برت نگردونم! داد زدم؛ ازمردونگ

 هیتو  د یچی! باسرعت پیروان روبابا ب! _االاااایبگووووو!  یرو فرمان وگفت؛ لعنت د ی! فرهاد کوبییتواخر نامردها

عشقتو  تیهو  خوامیم یوگفت؛ بگو عاشقش ستاد یگوشه ا  هیخلوت باالشهر!  یها ابونیاز خ یکی! یفرع

! آروم وزمزمه وارگفتم؛ اما ستممممیعاشقشششش ن دم؛یواست رو کنم! بگوووو! مثل خودش نعره کش

! رهیگجلومو ب تونهینم گهید چکسیتو! نه ه ه! بانفرت توچشمش زل زدم وگفتم؛ نکنمیباهاش ازدواج م

لبمو ق شرفمیب یعمو  یماه توکما بودم؟ چون اون شب لعنت شیصداش_ چرا؟ چون ش یفرهادباغم بزرگ تو 

ازدواج   یخوایم نا یدنبالت؟ بخاطرا امیبودم نتونستم ب تیمثل م مارستانیتخت ب یهدف گرفت؟ چون رو 

 نا یکلمه هم حرف بزنم! فرهاد_ هوم؟ بخاطر ا  هینتونستم  یبست! حت خی! خون تورگم د یدلم لرز  ؟یکن
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 تو شیاما قبل ازدواجت بزار شوهرعاشق پ امیدنبالت نم گهیباشه! ازدواج کن! من د ؟یازدواج کن یخوایم

 !یبشناس

تخت  یفرهادمن رو  یعنینکرده بود؟  ینامرد یعنیشد!  رهیحرفش سرشو برگروند وبه روبه رو خ بااتمام

م باهزارزحمت فقط تونست کردمیداشتم با حسرت بهش نگاه م کردم؟یم نشیبوده ومن نفر  مارستانیب

ت به حرم طصداتو بشنوم! فق خوامی! نما ینگو رو  یچی! هسیییاسمشو صدابزنم! _فر.. ها..د! فرهاد_ه

گاه  نرو بهت بفهمونم. هنوزحرفش تموم نشده بود که گفت؛ اومد! خوب  یقیحقا خوامیگذشته م  یروزا

که   یسک  دنی! بادمیانتخاب کرده بود مونیکه واسه عروس  ی! هموندشیکن! پرهام بود! باکت شلوار سف

 دا یکردو ضربان قلبم اوج گرفت! اون ش  خیپشت سرش ازخونه خارج شد هنگ کردم! به سرعت نور دستام 

 دا؟؟؟یفرهاد بود! ناباور زمزمه کردم_ ش یدایپرهام همون ش یدایبود! پس درست حدس زده بودم! ش

 ازکجا باهم آشناشدن؟؟؟ نا یبود! بازم زمزمه کردم_ ا یعصب یز یچ هیاز  یپرهام استرس داشت انگار! انگار 

 بود دهیفرهاد که حرفمو شن

رعت شکه شد! به س دنمیشدم! پرهام با د ادهیگفت؛ معشوقتون توزرد ازآب دراومد! به سرعت پ  باپوزخند 

ت؛ به به! گف  یپررو پررو اومد جلومو با پورخند چندش دا یش ا؟یوبالکنت وشک گفت؛ ت تو؟ رو  د یپر  رنگش

! تو دختر  ی! عروس خانوووم! ژست الت هاروبه خودش گرفت وادامه داد؛ چقدر عجله دار نجاسیا یک  نیبب

ش! توگوشخوابوندم  یمحکم یلی! نذاشتم حرفشو تموم کنه! سگهید ومد یپرهام داشت م یکردیصبرم

کردن   در حمله یسع دادوهمشیم کیرک یفوش ها دا یبهم حمله کنه که پرهام جلوشو گرفت! ش خواستیم

  یکس  بهت نزدم! چون تنها  کهیمرت نیرو بخاطر ا یلیبه من داشت! _بانفرت روبه هروتاشون گفتم؛ اون س

 ه؟ی_ چدایکه فرصت نشد! ش  زدمیبهت م شیماه پ۷ دیرو با یلیواسم ارزش نداره پرهامه! اون س ا یکه تودن

توفقط واسه اون قران  یگیعاشق منه؟ پرهام چرا بهش نم یزار یکه م  یدست روهر مرد نکهیازا یسوخت

دختره  نی_ خفه شم؟ بخاطرادایخفه شو! ش دااا یش_ دینعره کش د ی! پرهام با تحدیوادخونشون شد قهیعت

 آقا پرهام ازاولشم به بهونه نیحمال ا یدختره  نیخفه شم؟ روبه من کردوادامه داد؛ بب یگیخراب به من م

! بخدا من عاشقت گهیدروغ م ا یگفت؛ رو   شونیوارد خونتون شد! پرهام داغون وپر  متیاون قران گران ق ی

! دمیم حیواست توض ی! همه چمیبر  نجا یاازایبخاطرت باهمه بجنگم! ب شدمیشدم! اگه نبودم هرگز حاضر نم

گم کن!   ! گورتو یوبا قدرت خوابوندم توگوشش! _خفه شو! پسررحمان تهران ختمیتموم نفرتموتو دستم ر 

رهادو ف ینعره  یعقب گردکردم! پرهام به سرعت خودشو بهم رسوند! بادستاش شونه هامو گرفت. صدا

 !دمیپشت سرم شن

 نیول! اود رسرتوبیز  یسمت فرهاد گفت؛ پس همه چ د یهاشد. دو  ونهی_ دستتو بکششش! پرهام مثل دفرهاد

ار زور اماانگ زشدنیچشمش! باهم گلو  ر یمحکم زد ز  یومشت د یکنارکش  یحرفه ا یلیمشتو که زد فرهاد خ

شو کرد خود  نجداشو  ی! وقترهیکرد جلوشونو بگ  یخودشو به اونا رسوند وسع دا ی! ششتربود یفرهاد ب

 یازرو  دارو یش ی! اما موهاکردمیمجسمه بدون حرف فقط نگاهشون م هیانداخت توبغل فرهاد! من مثل 

هم  دا ی! شیدیتاوان کارتو پس م د؛یشال قرمز رنگش چنگ زدوازخودش جداش کرد! پرهام عربده کش

رفتم! تا درشو گل نگ و دعوا نکنن! فرهاد_ ببند دهنت کرد یوفقط التماس م یخودشو زده بودبه موش مردگ
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رد بشه! اما کوچه خلوت ترازاون بود! به  ینیماش هیبرم! کاش  شد یخلوت بود! کاش م ینگاهم به کوچه 

! برمتیخودم م ؟یگیم نیبه ا یبرم! پرهام_ واسه چ خوامیناچار رفتم سمتشون وروبه فرهاد گفتم؛ من م

 ینیب یپرهام هم مثل خودش جواب داد_ نم ن؟هاااا ؟یش کارهیشو گرفت وتو صورتش داد زد چ قهیفرهاد 

م؛ ! ازهمتون متنفرم! روبه فرهاد گفتستمین چکسی؛ من عروس هگفتم  د یل*ب*ا*شو؟ عروسه منه! با تحد

وپرهام چند قدم عقب عقب رفت! سوار  د یپرهام کوب ی*ن*ه یبرم؟ فرهاد داست محکم توس* ا ی یبر یم

انسم! ! واسه شمیی! واسه تنهاهیرگر یبلند زدم ز  یباصدا توبه سرعت ازاونجا دورشد! به محض حرک میشد

نداره!  ی_به توربط دمیبهش توپ ؟یکنیم هی! فرهاد_ واسه اون گر میزندگ یرو  دا یشوم ش ی هیواسه سا

! یییییباشه ترکش کنن؟ _تومنو ترک کرددددد ضیمر  ا ی رهیکه اگه شوهره بم  نهیزن ها ا یفرهاد_ رسم همه 

! فرهاد_ نکردم! ترکت نکردم! به محض خوب شدنم اومدم د یبه سمتم کش خودشو گوشه پارک کرد و   هی

 یغ! واسه چ! درو یییییگیزدم دررررووووغ م غینامه به دستم داد! ج هیپانزده ساله  با یدخترتقر  هین! خونتو 

ما توک ؟یخونتو عوض کرد یباسوگند دعواش شد؟ واسه چ یپر  یواسه چ ؟یکرد  میخودتو از سوگند قا

 یبگ یخوایم یعنیخونه روعوض کنم؟ _  د یچرا با ا؟یرو  یگیم یفرهاد_ چ ؟یو خونتو عوض کرد یبود

که اون روز به من    ی! _پس اون مرد؟ اوننیخونه خودت بب برمتیفرهاد_ االن م ؟یخونه روعوض نکرد

ورو ت ی هیبوده! _اما سوگند خودش سا دا یرسرشیز  دوگفت؛یفرهاد تلخ خند ؟یچ دهیگفت خونه رو خر 

! باور شیماه پ کی نیا هم! تومدمی! من! اصل به هوش نااااا یبود! فرهاد کلفه گفت؛ رو  دهیطبقه باال د

 گهینشونه! د نمیا ااا ایبازکردوگفت؛ ب رهنشو یپ یدکمه  یبودم! عصب یکه بستر   یمارستانیب برمتیم یکنینم

ون درست توقلبم! ا ؟ینیبی_ مهادشده بود! فر  هیبرجسته وبخ یتومن۸۵۵ یسکه  هی یبه اندازه  ؟یگیم یچ

اعمالش  ی! به سزاسمیپل یمن مامور مخف دونستیم ز یهمه چ یقلبمو نشونه گرفت! اون ب شرفیب

 امیب اون باند  یر یقراربود بعداز دستگ ا یاخر قلبمو هدف گرفت! رو  یدرک واصل شد اما.. لحظه  دوبهیرس

گفت؛ اگه مرده بودمم توبانفرت ازمن   یخندتلخ! اما اتفاق افتاد! باپور یدنبالت وخانم خونه ام باش

وقفه  یم به سمت زخمش حرکت دادم لمسش کردم! اشک هام تند وبلرزونمو آرو  ی! دست هایکر یادمی

! شد ینم یچیگفتم؛ اگه... اگه... فرهاد منظورمو متوجه شدوگفت؛ ه  هی! باگر د یچکیگونه هام م  یرو 

شن بود! رو  تی! _فرهاد من هزاران بارب  هت زنگ زدم! گوشیکردیشوهر م یکه ازمن به دل داشت  یتوبانفرت

 د یا*د! فرهاد_ شیقلبش بودوگرفت وب*و*س* ی! دستمو که رو د یرسیهام والتماس هام به دستت م امیپ

عم اتفاق مطل نیبهم نگفت؟ چرا ازا یکجاست! _چرا پر   میگوش  دونمیاالنم نم یبوده! من حت دا یش شیپ

شته اگه خاله فر  هنی! اونم ادونمیروخوب م یز یچ هیکارو نکرد! اما  نیچرا ا دونمی! نمدونمینکرد؟ فرهاد_ نم

! هگردیم یپرهام دنبال چ دونستیخالت م ا ی! رو ینبود! اگه بهم نگفته بود تواالن زن اون مردک بود

 دمیدستم به صورتش کش هی! اما مدرک نداشت واسه اثبات حرفش! باگر خواد یاون کتابو م دونستیم

*د یدوکف دستمو ب*و*س*وفا بودم! فرهاد سرشو سمت دستم کج کر  ی! من بیوفا نبود یبوگفتم؛ تو

بتون مدت نتونستم مواظ نیکنارت نبودم! ببخش که ا  تیمدت حاملگ یوگفت؛ منو ببخش! ببخش که تو 

وسرمو تند تند تکون دادم! _ببخش ندونسته قضاوتت کردم!  دمیخند هیگر   ونیمگه نه؟ م یبخشیباشم! م

قط به ف یجیباگ ؟یبله روبد یخوایم یچطور  اهتیس یاشک ها نیگفت؛ حاال باا  یبا لبخند قشنگ مپرها

کن! نگاهم ن یدادوگفت؛ اونجور  لمیلبخندشو تحو  نیخوش رنگش نگاه کردم! فرهاد قشنگ تر  یچشم ها
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بله  رمیمعروس آماده دارم!  هیمحضر! حاالکه  میر یفرهاد_ م م؟یر یروشن کردوحرکت کرد! _کجا م نو یماش

 !رمیرو ازش بگ

 وشانزدهم..  ستیدو  پارت

اد_ فره ؟یهماهنگ یهماهنگه! _باک یباشن! همه چ دهیرس د یبهت گفتم؛ مامانم! فرهاد_ تااالن با با 

کردگفت؛ واون سوگند مارمولک! باچشم   یفرهاد تک خنده ا ؟یکردکه گفتم؛ وک  یباخالت و... مکث طوالن

بود البته  دشخو  ینقشه  یگفت؛ آره همه چ  د یبلند خند دونستتتتت؟؟؟یگردشده گفتم؛ سوگندم م  یها

  نی*د! کامران هم به حسادت ایهمه لب هامو ب*و*س* یباکمک خاله!!!!! بعداز عقد فرهاد جلو 

ربه سر س یبگه زشته جلو عاقد! اما فرهاد ازرو نرفت وحساب خواستیکاروباسوگند کرد! مامانم بااشاره م

 اشک شوق یمامان گذاشت! خاله هم گاه

چند نفربون! مامان. خاله. کامران.  نیعقدمون هم یتنها مهمون ها! دیخند یم هیگر   ونیم یوگاه ختیر یم

 که شاهد عقدمون شد!   ارشیسوگند. عاقد ودست

 بعد***** چندروز 

! چطوره؟ روشنا  میزار یکودکمو تودستش گرفته بود گفت؛ اسمشو م  یکوچولو   یکه دست ها  یددحال فرهاد 

زد  یباباش بگه! فرهاد لبخند یموافقم! هرچفرشته کوچولوم نشوندم گفتم؛  یشونیپ یرو  یب*و*س*ه ا

 وعاشقانه نگاهم کرد؛عاشقتم! 

 !ییایدن رغضبیم نی_منم عاشقتم! تومهربون تر 

اد اون دونفر ازکارش استفعا د یر ی! فرهاد بعداز دستگدنیاعمالشون رس یوپرهام هم به سزا دا یش بعدازاون

مون! اما سابق ی! مامان وخاله هم برگشتن تهران وخونه یمیخودش. مهندس پتروش یوبرگشت به شغل اصل

 گهیبعدازاون موضوع د همبود! پگاه  دهیبه قتل رس دا یاول به دست ش یهمون روزها یتو  چارهی... با یپر 

 وازما فاصله گرفت...  ومد یما ن شیپ

 انیپا

*** 

رمان هاي بيشتر به سايت، انجمن و  فايل در سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است. براي خواندن  اين

 کانال تلگرام ما مراجعه کنيد. 

 سايت:  لينک

www.novelcafe.ir 

 انجمن:  لينک

http://www.novelcafe.ir/
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