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 :رمان یخالصه

نام    یدر مورد دختر  رمان تنها    کی.  اسمنهیبه  ساله که پدر و مادرش رو از دست داده و 

با    یاتفاقات  یط  یول   خبره؛یکه داره عمو و پسرعموش هستن که چند ساله ازشون ب  یلیفام

 ! کنهیم  رییتغ یبه کل  ش یزندگ ر یو مس  شهیپسرعموش آشنا م

*** 

 :مقدمه

 ! باستیز یزندگ

 ! باستیداشتن ز دوست

به شرط آن  باست؛یز  عشق بدار   ی کس  ، یکه در زندگاما  نه    ی را دوست  باشد؛  که عاشقت 

تو    یا یسه واژه در کنار هم، به دن   نیچرا که ا  !که دوستت ندارد  یباش   یعاشق کس   کهنیا

 .بخشندیو درخشش م ییبایز

 ! عاشق شدن یبرا ستیراه یگاه  انو،یپ 

 .که من را به تو برساند یراه

  ر یعشق و محبت است که به قلبت سراز  یبعد  یها آهنگ اول اجبار باشد؛ اما آهنگ  دیشا

 .شودیم

  رم یتو، در آغوشت آرام بگ  یانویپ  یینواز الالگوش  یصدا   دنیبنواز و بگذار من با شن  پس

 ! دوست داشتن و عشق را بفهمم ،یزندگ یو معنا 
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افتاد. سرم رو بلند کردم و به   صورتم  یقطره بارون رو  هیاومدم    رونیبهشت زهرا که ب  از

که باعث    دمیکش   یقی گرفت. آه عم   ش یاز پ   شی نگاه کردم و دلم ب  رهی ت  ی آسمون با ابرها

جز    یز یچ  یکردم لبخند بزنم؛ ول  ی برگرده و تماشام کنه. سع  یالحظه  ، یعابر   رزنیشد پ 

منحن  هی عا   یکه شباهت  یخط  نداشت  لبخند  تو  یها نشد. دست  دشیبه  رو    بی ج  یسردم 

پ موشکاف  نگاه  از  نگام  گرفتن  با  و  کردم  فرو  ماش  عیسر  رزنیپالتوم  به  رو    ن یخودم 

 .رسوندم و پشت فرمون نشستم

گوشم    یخو گرفته بود، تو  می که با زندگ  ین ی آهنگ غمگ  یباز صدا  نیروشن شدن ماش  با

  یبرا   یتالش  یرو تار کرد؛ ول  دمید  یراه افتاد و جلو  یگریبعد از د  یکیهام  و اشک  دیچیپ 

 .پاک کردنش نکردم

ا  دلم و  بود  خوش  کینداشت؛    یتازگ  نیگرفته  رنگ  که  بود  حس    دهیند  ی سال  و  بودم 

ا  نیترنیو غمگ  نیتنهاتر  کردمیم بزرگم  نیدختر  تمام    !جهان  مادرم رو داشتم  پدر و  تا 

کلمه    ک ی ها رو از دست دادم، فقط  حاال که اون  ی ول  ارن؛یاشک من رو در ب  تونستن ینم  ا یدن 

 .راه خودشون رو باز کنن و دلم رو بسوزونن م یعنتل  ی هابود تا اشک یکاف

کم  با پا  شهیش   ی دست سردم  افتادم. خ   دم یکش  نییرو  راه  بود؛ چون کس   ابونیو    یخلوت 

تا بتونم سر    شدمیم  ابونیخ  یآواره  دیو فقط من بودم که با  اومدینم  رونیبارون ب  نیا  یتو

 .امی قبر پدر و مادرم ب

  ؟شدنیکار پدر و مادرم زنده م  نیکنم؛ اما مگه با ا  هیداشتم داد بزنم و از خدا گال  دوست

 ؟ گشتنیخوبم برم یمگه دوباره روزها 

 .رو پر کنه ییتنها نیا  تونستینم  یکس گهیمن تنها شده بودم و د !نه
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  دن یرو برداشتم. با د  یمتوقف کردم و گوش ابون یرو کنار خ نیماش م،یگوش  یبرهیحس و با

 :وصل کردم و گفتم درنگ یب بایاسم د

 .زمیسالم عز -

 ؟ی طورچه  ق،یسالم رف -

 .یدون یخودت که بهتر م -

 ؟ یکرد  هیدوباره گر !صدات گرفته -

 :که خوب با حاالت من آشنا بود گفت با یاجازه نداد حرف بزنم و د بغض

 ! . منتظرتمیاسی شم یپ ای آه... ب -

رو  یگوش   ی خداحافظ  بدون و هق هق گر  یصندل  یرو  پر    نیماش  یفضا   هامهیانداختم  رو 

 .کرد

 

*** 

به ش  یتق تق  یصدا  با بلند کردم و اشک  خورد،یم  شهیکه    هیهام رو پاک کردم.  سرم رو 

 .دمیکش نییرو پا شهی بود. ش ستادهیوا  شهیدختر بچه پشت ش 

 ؟ یفال بخر هیازم  شهیخاله م  -

چروک و    ی هاقرمز شده از سرماش، لباس  یها نگاهش، دست  یتو  تی معصوم  ی واسه  دلم

کننده دستم  بغض خفه  هیسوخت. با    خورد،یکه از شدت لرز بهم م   ییهاو دندون  سشیخ
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و پام    دمیرو باال کش   شه یپول درآوردم و بهش دادم. ش  یادیکردم و مقدار ز  فمیک  یرو تو

 .کلمه باهاش حرف بزنم کیاجازه نداد که  غض ب یگاز فشار دادم. حت  یرو رو

  یورود  یجلو   بایگذاشتم و داخل شدم. د  نگی پارک  یرو تو  نیماش  با،ید  یالیبه و  دنیرس  با

بودم.    ی دردقدر محتاج همبغلم کرد و من چه  یحرف  چیبدون ه  د،یمنتظرم بود. تا من رو د 

هام سکوت سالن رو ها و هق هقبار در طول روز سر باز کرد و اشک  نیهزارم  یبغضم برا 

تا    ذاشت یو م   کردیشال در اومده بودن، نوازش م   ریرو که از ز  وهامآروم م  بایشکست. د

 .ممنون بودم  کردیکه درکم م نیقدر از اکنم و من چه  یدلم رو خال یها خوب عقده

 .پر از اشکم زل زد  یهاشونش بلند کردم و اون به چشم  یرو از رو  سرم

 ؟و غصه هیسال گر ک ی ستی بس ن ؟یاسی یکنیم یجور نیچرا با خودت ا -

  ییرایتا با هم به پذ  دی زد و دستم رو کش   یلبخند کمرنگ  کنمیحرف نگاش م  یب  دید  ی وقت

  ی . شال و مانتوم رو رو اره یهردومون قهوه ب  ی . نشستم و اون به آشپزخونه رفت تا برامیبر

پشت  یدسته به  تو  یدادم. آرامش  هیتک  شی مبل گذاشتم و سرم رو  حاکم    با ید  یالیو  یکه 

  ی گرمش که رو  . دستکرد یآرومم م  ی مبود که ک  ییتنها جا  جانیا  و بود رو دوست داشتم  

 .هام رو باز کردمدستم نشست چشم

 ؟داغونت کرده  یجورنیا  یکن چ ف یبرام تعر -

 .تلخ بود پوزخندم

 .یدون یتو که خودت بهتر م   !ساله که داغونم کیمن  -

 ؟شده  ی. بهم بگو چیترامروز آشفته  گمیم یول شناسمت؛یآره، چون م -

 :ر به زور قهوه قورت دادم و گفتم بغضم
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هفت ساله    یدختر بچه  هیمامان و بابا؛ موقع برگشت    شی امروز رفته بودم بهشت زهرا پ   -

د بخرم.  فال  ازش  خواست  مدست  با یازم  سرما  زور  از  دندون  دیلرزیهاش  بهم  و  هاش 

م  هاشییدمپا  خورد؛یم آب  موهاش  از  و  بود  بچستدیچکیپاره  هنوز  اون  اون    باید  !. 

  ن ی... ابای نتونستم باهاش حرف بزنم د  ی سرما... من... من حت  وبارون    نیا  یطاقت نداره تو 

براش سوخت ببوسمش. دلم  نتونستم  با  !قدر بغض داشتم که  اون  زجر    یجور نیا  دیچرا 

 ؟بکشه

 .دستم رو گرفت یهام گوش داد و در آخر با لبخند محو تو سکوت به حرف باید

اون دختر    یکه دلت برا   یحق دار   ؟یفهمیم  ،یاسی  یدل نازک و زود رنج شد   یلیتو خ  -

داره که    یسرنوشت  هی. هر کس  زمیعز  ادیبر نم  یبچه سوخته باشه؛ اما از دست من و تو کار

 و با قسمت  ادیمجبوره باهاش کنار ب

  یکن  یبوده که بهش کمک مال  نیا  اومده،یکه از دست تو بر م  ی. تنها کاردیجنگ  شهینم   مه

ا کرد   نم یکه  د  ؛ی مطمئنم  خدا خودش    نیا  گهیپس  مطمئنم  من  نداره.  همه غصه خوردن 

 غصه نخور گهیپس د  !هاش هستحواسش به بنده

 .و قهوم رو خوردم  دمیکش یآه

*** 

 .گذاشت یمیبه سمت ضبط رفت و آهنگ مال باید

 ؟ بایمامانت کجاست د -

 .رفته باشگاه -

 ! رهیبگ یبود افسردگ کیخوبه که قبول کرد بره؛ نگرانش بودم. نزد ی لیخ -
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 .هام زل زدچشم  یتو

 ! مثل تو -

 .کردم و خواستم اعتراض کنم که دستش رو باال آورد  یمحو  اخم

نه  - ن   !نگو  کور  م  ستم،یمن  دارم  دار  نم یبیخودم  روز  به  روز  پر  یکه  و    تر شونیالغرتر 

بای هست  یجد   بیآس  ی هم تو   ی از لحاظ روح  ! نه فقط جسماً  ؛ یشیم   ؛ی مثل قبل بش  دی. تو 

 ؟ یفهمیم ! یقو  یمحکم و با اراده

 .شدم و به کنار پنجره رفتم بلند

رو از دست    میزندگ   یچون دوتا فرشته  با؛ید  شمی سابق نم  اسمنیوقت اون    چیه  گهیمن د  -

  ی واسه  یا زهی . من بعد از مامان و بابا انگخوادیم  دیو ام  زهیانگ  خواد؛یم  لیدل   یدادم. زندگ

 .ندارم  یزندگ

ز  - نم یشد  دیناام  یادیتو  من  کن  تی زندگ  ذارمی.  نابود  ایرو  حواسم    گهید  بارنی.  کامالً 

 ؟ یفهمیم  یار یسر خودت ب ییبال ذارمیبهت هست. نم

 ! من یخودت رو بذار جا باید -

  یهزاران نفر تو   !یکه پدر و مادرت رو از دست داد  ی ستیفقط تو ن  نیا  !یاسیبس کن    -

که تو هنوز    نهیرو نه. مهم ا  دشون یام  یهاشون رو از دست دادن؛ ولهستن که خانواده  ران یا

  نی. استین   یا چاره  یسخته؛ ول   ی لیداغ پدر و مادر خ  دونم ی. میکن  یزندگ   ی تون یو م  یهست

 پدر و ی تون یذهنت بشه. تو نم یتا ملکه یهر روز مرور کن تبا خود دیرو با

  ، یاسینا مردن  ندارن. اون  یو وجود خارج  یاس ی  ستنین  گهیچون د  ؛یرو برگردون   مادرت

 ! مردن
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بود.    یصورتم جار   یمن باز هم رو   یها و اشک  دیچ یپ یسالن م  یتو  باید  یادها یفر  یصدا

  تونم ینم  گهید  !ندارم  گهیباور کنم که مادر و پدرم رو د  تونستم یبود؛ اما من نم  با یحق با د

رو   یتو رو  سرم  و  برم  فرو  دشونه  یآغوششون  بذارم؛    ی هادست  تونمینم  گهیهاشون 

 .هستم ییتا آخر عمر محکوم به تنها منگرمشون رو لمس کنم. 

 .دیکش  ی قیبلندش فرو کرد و نفس عم یموها یدستش رو تو  باید

باور کن دوست دارم    - برا  !ی اسیببخش داد زدم.  ا  ؛یزیعز   یلیمن خ  یتو  رو    نیخودتم 

ذره غصه داشته    هی  یحت   خوام یو نم  دونم یخودم م  ی . من تو رو مثل خواهر نداشتهی دون یم

 .یباش

هنوز مادرت    ،یسخته. اگه تو پدرت رو از دست داد   یلیخ   با، ید  یتنها بش   دفعههیسخته    -

دار ول  یرو  داداشت هست؛  چ  یو  تو   ؟یمن  فقط  مادرم   همهنیا  یمن  و  پدر  به  دلم  آدم 

 .ندارم  ایدن یرو تو  یکس چیه گهید ؟ یخوش بود؛ اما االن چ

 ؟ ستین  یکاف  نیا ی خدا رو دار -

 .گرفتیوگرنه خانوادم رو ازم نم  ! اونم با من قهر کرده -

  ی قسمت  هی  یهر کس  یگفت یتو که تا قبل از مرگ پدر و مادرت م  !هاحرف  نیا  دهیاز تو بع  -

نم با  رشییتغ  شهیداره و    گه، یهمش شعار بود د  ؟شد  یقبولش کرد؛ حاال چ  دیداد و فقط 

 ؟آره

م  - ب  تونستمیکاش  کنار  کرد  !باید  امیباهاش  فکر  نم  یتو  خودم  قبل    خوامیمن  مثل  که 

باشم تأث  ؟محکم  حادثه  اون  کن  باور  چ  میروح   یرو  یبد  ریاما  هر  که  تالش   یگذاشته 

 .ازش بگذرم  تونمینم کنم یم
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بخوا   - م  ی تون یم  یاگه  کمک  بهت  منم  نشن  !کنمیدختر.  مگه  کن؛  اراده  فقط    ی د یتو 

 ؟!خواستن توانستن است 

 .لبم نشست ی رو ی هاش نگاه کردم و لبخندچشم به

 .کنمیخودم رو م یسع -

هست که نگرانم    یکی که هنوز هم    رسوندیباور م   نیبود که من رو به ا  باید  قی لبخند عم  و

 .دادم یرو هم از دست م  نیا دیباشه و بودنم براش مهم باشه و من نبا

*** 

 .چتر رو به سمتم گرفت باید

 .بمون شمیپ   اده،یکه اتاق ز جانی ا  ؟یبر ی خوایچرا م -

 .زدم ی محو لبخند

 جا قدر دوست دارم. اونآرامش آپارتمانم رو چه یدون یخودت که م -

 .پس درکم کن  !ترمآروم یی هر جا از

 .رو فشرد دستم

 ! . مراقب خودت باشسپارمتی. به خدا مزمیعز دونمیم -

  ال یتک بوق از و  کیرفتم و با    نمیو چتر رو باز کردم. به سمت ماش  دمیرو بوس  هاشگونه

 .خارج شدم

  خواست یبود که م  بای د  یخواسته  نیراه نبود. ا  ادیتا آپارتمانم ز  باید  یال یاز و  خداروشکر

نزد چه  کشیمن  و  اباشم  از  من  م  ی راض  هاشیمهربون   ن یقدر  خوشحال  و    شدمیو 
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م برام ارزش داره و دوستش    !رو دارم  بایکه هنوز د  کردمیخداروشکر  اون مثل خواهرم 

 .دارم

ششم، با    ی طبقه یهیرو پارک کردم و خسته به سمت آسانسور رفتم که رهام، همسا  ن یماش

 .به سمتم اومد. اخم کردم دنمید

 .ریسالم خانوم راد، شبتون بخ -

چشم  ینگاه عج  شیمشک  یهابه  برق  شب  تو  که  جناب    -داشت.    یبی انداختم  سالم 

 ؟ دیداشت  ی. با من امر ریشب شما هم به خ  یمرس !ییای میک

 :پا و اون پا کرد که کالفه گفتم نیا  یکم

 ؟ دیلطفاً زودتر حرفتون رو بزن  شهی. م ییایم یک ی خستم آقا  یل یمن خ -

 .بله بله، حتماً -

 :بهش نگاه کردم که سرش رو بلند کرد و آروم گفت منتظر

 ؟ می تا با هم حرف بزن  میقرار مالقات بذار هیازتون خواهش کنم  شهیم -

 .دیاالن بزن  نیهم دی دار ی هر حرف !قرار نی ا ی برا نم ی بینم  یلیدل -

 .خدمتتون  م یایبا خانوادم فردا ب دی باش  ی اگه شما راض خوامیخب راستش من م-

 :دمیابروم رو باال انداختم و پرس ی تا  هیوجود  نیبا ا یول  دم؛ یرو فهم هیته قض تا

 ؟ یچ  یبرا -

که    هاشگونه بود  جالب  برام  و  بودن  شده  گونه  هیقرمز  دخترها  مثل  هم  از  پسر  هاش 

 .شهی خجالت قرمز م
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 :کرد و گفت دایلبخند جرئت پ  نی لبم نشست که انگار اون با ا  یرو ی محو لبخند

 ! از شما  یخواستگار  یبرا -

 .لبخندم رو جمع کردم و اخم کردم عیسر

 !با اجازه ؛ ییایمی ک ی من قصد ازدواج ندارم آقا -

 :فاصله گرفتم که داد زد ازش

 ! خانوم اسمنیاما من دوستون دارم   -

شدم و به راهم ادامه دادم که    مونیپش  یبگم؛ ول  یز یو پوزخند زدم. خواستم چ  ستادمیوا

 :دوباره گفت

ناام   - خواستگار  ! خانوم  اسمنی   شم ی نم  دیمن  ازتون  دلم    کنم؛یم  ی بازم  ته  از  چون 

 .خوامتونیم

 ی رو از تو  دمیو ازش خارج شدم. کل ستادیطبقه پنج وا یتو  آسانسور

م   بمیج آرامش  بهم  آپارتمانم  سکوت  کردم.  باز  رو  در  و  ردادیدرآوردم  در  و  .  بستم  و 

تو کفش رو  کفش  یهام  خستگ  یِجا  با  گذاشتم.  اتاق    یکوچولوم  به  و  درآوردم  رو  پالتوم 

ا  سیخوابم رفتم. سرو بود.  بود؛ چون گاه  یخواسته  نیاتاق دونفره    اومدیم  باید  یخودم 

 هال،  هیبه همراه   !ستو دو خوابه یبخوابه. آپارتمانم نقل رخودمکنا  خواستمیو م جانیا

رو    م یراحت  ی هاهر شبم بود. لباس  یکه جا   یو بالکن خوشگل   ی بهداشت  س یسرو  آشپزخونه،

 تنم کردم و به آشپزخونه رفتم و در 



 

 

 
13 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
. از  دیچیآپارتمانم پ  یآهنگ تو   یضبط رو زدم و صدا   یدکمه  خچال،یرفتن به سمت    نیح

 .و دوغ خوردم ارشوریدرست کردم و با خ مرو یتخم مرغ برداشتم و ن خچالی

*** 

 بنفش و قرمز رو  یها ها رو خاموش کردم و شبرنگاز شام، تموم چراغ بعد

پوش   روشن و  بافتم  برداشتن  از  بعد  و  ول  دنش،یکردم  بود؛  سرد  هوا  رفتم.  بالکن    ی به 

ا  تونستمینم آرامش  ه  نیاز  و  تمام شهر  بگذرم.  ا  دادگرشیب  یاهویبالکن    دایپ   جانیاز 

 :آسمون پر از ابر دادم و زمزمه کردمبود. نگام رو به 

بابا... د  -   دواریمثل قبل محکم و ام  خواد یبرگردم. ازم م  ی به زندگ  خوادیازم م  بایمامان، 

ول نم  ی بشم؛  من  شماها  از  نم  تونمیبعد  نم  تونم یبخندم،  و  نکنم  داشته    دیام  تونم یبغض 

 ی ها که دست ییبابا کجا ؟یکه بوسم کن ییمامان کجا  ؟داشته باشم  دیام  یباشم. اصالً به چ

کن  مردونت حلقه  دورم  امن  یرو  حس  از  من  بشم  ت یو  خ  یلیخ   ؟ پر  بابا؛  تنهام    یلی تنهام 

تنها    یپناه، برا  ی ب یدختر نوزده ساله هیتنها گذاشتنم. من... من  ی زود بود برا یلیخ  ! مامان

که جز شما    ی من  ؟آخه چرا من  ی قسمتتون بوده؛ ول  دونم یم  ؟ دیفهمیکم سنم؛ م   یلی شدن خ

منت    یکنم؛ که مطمئن باشم ب  هیندارم تا بهش پناه ببرم؛ که بتونم بهش تک  ور  یدو نفر کس

 تون ی. دوریچشم داشت  چیه  یب !کنهیبهم محبت م

. دوستتون دارم مامان و  دیتا شما دوتا خوشحال باش   کنمیاما تحمل م  ؛یلیسخته... خ   یلیخ

 ! مهربونم یبابا

 .هام رو پاک کردم و به داخل خونه برگشتمو اشک  دمیکش یآه

*** 
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 .مقابلم نشست باید

 ؟ ید یراحت خواب شبید -

 .مبل تکون خوردم یرو  یکم

 .آره خوب بود، ممنون  -

 ؟ یاسی یدنبال عموت بگرد یخوا ینم -

 :دادم و زمزمه کردم ونیزیرو به تلو نگام

 .ست یهم ن  ادشیمن رو   ی. مطمئنم حتستین نه، چون اون منتظر من  -

 ؟ یاگه عموت دلواپست باشه چ  ؟یچ  یاگه اشتباه کن -

 .زدم پوزخند

 .ستیدلواپس من ن ایدن  نیا ی کس تو چ یه باینه د ؟دلواپس  -

 ؟ یاز دستش بد ی خوا یتو رو دوست داره؛ چرا م !عموته یول -

برا  - اون  ه  یچون  من  آوردن  حت .  کنهینم   یتالش  چیبه دست  تدف   یبرا  یاون    نیمراسم 

 ؟ یچ  یعنی نیا یفهمیم  ومد؛یمامان و بابام ن 

 ؟ از کجا معلوم خبر داشته -

هم  !؟باید  یگیم  یچ  - م  شهیاون  مگه  بود،  تماس  در  بابا  باشه  یب  شهی با  رو    ؟خبر  ما  اون 

هم    بارکی و    زدیبابا هم زنده بود، فقط با بابا حرف م  یتا وقت  یحت  ! دونهیخودش نم  لیفام

  یعمو رو هم فقط تو   یچهره  ی . من حتباید  د یپرسینم  ی حال  ای  زدینم   یاز من و مامان حرف 
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وقت  !دمیها دعکس ا  ی از  از  بود    یی . من عمودمشونیند   گهیرفتن و من د  رانیچهار سالم 

 .ندارم که بخوام دنبالش بگردم

 ؟یپسر عمو هم دار  یگفت -

هم اومد و پشت    بایشدم و به آشپزخونه رفتم و مشغول درست کردن قهوه شدم که د  بلند

 .نشست  یغذاخور زیم

 !یاسیسوال کردم  -

 .کردم نگاش

ول  - دارم،  ن   یآره  مهم  واسم  ه  ست؛یوجودش  وقت  چ یچون  نبوده.  کنارم  ا  یوقت    ران یاز 

تو   ازده یرفتن   اون رو هم مثل عمو، فقط  بود و من  د  یسالش  اهم  دمیعکس    ی تیو واسم 

 نداره 

 ؟ نتتونیبب  خوادیچرا عموت از شماها ناراحته و چرا نم  یدون یتو نم -

 .هم بدونم خوامینم !نه -

  یکنیکه تو فکر م   یجوراون  هیقض   دیشا  !یحساس و متنفر شد  یادی تو نسبت به عموت ز  -

 .یاسینباشه 

 :گفتم کالفه

 .میبحث رو تمومش کن نیا ایب -

 .گفت  یا"باشه"بهم انداخت و   یقینگاه عم  باید

 :نشستم و فنجون رو گذاشتم جلوش که گفت روشروبه
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 .می ثبت نام کن ی قیکالس موس ییدوتا خوامیم -

 :گفت عیاعتراض کنم که سر خواستم

 ؟ یدیفهم یا یب دیتو هم با سم؛ینویرو م  مونییمن اسم دوتا  !یای محاله که بذارم ن  -

م  یجور نیا  ی وقت برا   تونستمینم  زد،یحرف  کنم.  به    ن یهم  یمخالفت  رو  سرم  تنها  هم 

 :تکون دادم و گفتم دنیفهم  ینشونه

 ؟ کایآمر دیرینم -

 .از قهوش رو خورد  کمی

 خوب  ت یموقع هیتا  می صبر کن دی. بامیبر میندار م ینه هنوز که تصم  -

 .بشه جور

*** 

 ؟ یمثالً ک -

 .هست التمی تعط !نوروز  دیع دیشا -

 ؟ داداشت هنوز بابا نشده !خوبه ی لیخ -

 ! تو یها، چه عجولکردن یفقط هفت ماهه عروس  !نه هنوز -

 :که با محبت گفت دمیخند

م  - مچه  یخند یم  ی وقت  یدونستیاگه  ناز  و  نم  چیه  ،یشی قدر خوشگل  اخم    ی کرد یوقت 

ها  گذشته  شه؛یو تموم م  گذرهیهم بد و تلخ باشه، م  یهر چ  !محل گذره دختر  ای. دن یاسی

 نباش  دیناام  ،یاسیگذشته 
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 :دستم گذاشت و ادامه داد یرو رو  دستش

م   - دارم  عصر  رمیمن  م.  باش،  حاضر  پنج  بر  امیساعت  تا  نو  یواسه  می دنبالت    یسیاسم 

 .شهیاوقات فراغتت هم پر م یجور نی. ایقی کالس موس

 .شدم و پشت سرش رفتم بلند

 .ناهار بمون -

 .دیرو پوش  کفشش

 ! جااون میبر ای نه مامان منتظره. تو ب -

 .زدم لبخند

 ! نمتیبیعقب افتاده دارم. عصر م یکارها  یسر هی زم،ینه عز -

 .گونم، وارد آسانسور شد  دنیرو تکون داد و بعد از بوس سرش

تمام خونه رو    ختم،یر   نیماش  یرو تو   فمیکث  یهارو بستم و به سمت اتاقم رفتم. لباس  در

برق پاک کردن ش   دمیکش   ی جارو  از  بعد  و    ی مبل نشستم. گوش  ی رو  هاشهیو  برداشتم  رو 

 .ارنی و منتظر شدم تا غذام رو ب  دمیرو چ ز یآشپزخونه و م یبعد از سفارش غذا رفتم تو 

*** 

با    دم یسف  یمانتو  پوش  د،یسف  ن یج  هیرو  از  بعد  و  برداشتن سو  دنیست کردم  و    چ ییشال 

  که نیا  ی. برادم یباال شن  یحرف زدن رهام رو از طبقه  یاز خونه خارج شدم. صدا   ن،یماش

از راه پله روونه    عیآسانسور، سر  یسوال بپرسه، به جا   ی که بخواد ه  فتم، ین   رشیاره گدوب

 رو  لمی. موبادمیکش یو حرکت کردم، نفس راحت نشستم که   نمیماش یشدم. تو 
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 .تماس گرفتم بایآوردم و با د در

 ؟ یسالم خوب -

 ؟ یشده زنگ زد  یز یدنبالت. چ ام یب شمی. دارم حاضر میسالم مرس -

 .ام یزنگ زدم بگم حاضر باش، من دارم مآره  -

 .باشه منتظرم !عه -

 .فشردم شتری انداختم و پدال گاز رو ب  یصندل ی رو رو یگوش

 .حرکت کردم عینشست سر  یمنتظرم بود و وقت الیو ی جلو

 ؟ دنبالم یشد تو اومد   یچ -

 .اومدم نمیهم  یخونه موندن رو نداشتم، برا  یتو  یحوصله گهید -

 .یدیخونه نمون، گوش نم  یتو گمیمن که م ! یخوب کرد -

 .رخش انداختم میبه ن ینگاه

 ؟؟ آخه جز بهشت زهرا کجا رو دارم برم -

 .صورتش نشست نگام کرد  ی که رو  یاخم محو با

 ؟!کنم  کاریآخه من از دست تو چ ! دختر یکنیم  یناشکر  یباز که دار  -

 .دادم نییرو پا شهیش  یکم

 ! جون  باید ای دن  الیخیب -
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ک  دیکش  یپوف از  تشکر    یآدامس  یبسته  فشیو  با  که  طرفم  گرفت  و  درآورد   ی کیرو 

بچه  هیبرداشتم.   دختر  همون  د  یا دفعه  د  دهید  روزی که  راه  چهار  سر  رو  زود  دمیبودم   .

 :با وحشت گفت بایترمز زدم که د ی کنار و رو  دمیکش

 ؟ یستادیچرا وا  ؟شده  یچ -

خواست ازش فالش    روز یکه د  هیاهمون دختربچه  نیا  !بایرو باز کردم. خودشه د  کمربندم

 .بخرم

 .هاش برق زد و جلو اومدچشم  دنمی. با ددمیشدم و به سمتش دو اده یپ نیاز ماش  زود

 ! سالم خاله جون -

 .زانو زدم جلوش

 ؟ یطورچه !زمیسالم عز -

خوشحال شد و    یلیخ  سم یرئ  دیکه شما اون همه پول بهم داد  روزیخاله خوبم. د  یمرس  -

 .امروز تا شب برم گردش  زهیبهم اجازه داد به عنوان جا

 .فکر مثل برق از ذهنم گذشت هی

 ؟ گردش یا یبا من ب  یدوست دار -

 :گفت ی خوشحال با

 .امیاز خدامه که باهات ب !آره خاله یوا  -

 .دمیرو گرفتم و آروم بوس دستش

 ؟ خانوم کوچولو هیخب اسمت چ  -
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 :لبخند جواب داد با

 ؟ خاله  یشما چ !لدای -

 .اسمنهیاسم منم  -

 .اسمت مثل خودت قشنگه خاله -

  نیزده بود به ماش هیتک  بایبردم. د ن یو بلند شدم. دستش رو گرفتم و به سمت ماش دمیخند

 .کردیو بهمون نگاه م

*** 

 .بهم انداخت ینگاه  می فاصله گرفت و ن  ی کم  نیاز ماش م،یریبه سمتش م دید  یوقت

 ؟یاسی هیدختر خانم ک  نیا -

 :دستم رو فشرد و گفت لدای

 ؟ یشما چ  !لدامیمن  -

 :گفت  یبا لبخند محو باید

 ! . خوشبختم خانم کوچولوبامی منم د -

 :لبخند زد که گفتم یبا خوشحال لدای

 .گردش  ادیبا ما ب  لدایقراره امروز  باید -

که چشمک  یتا  هی داد  باال  رو  تا  یابروش  سه  داد.  تکون  لبخند سر  با  اون  و  سوار   ییزدم 

 :زمزمه کرد بایکه د  میشد  نیماش

 .ممکنه خطرناک باشه ؟یاسی یکنیاعتماد م یزود  نیچرا به ا -
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 :گفتم  یناراحت با

 ؟! بایداشته باشه د تونهیم یهفت ساله چه خطر  یبچه هیآخه  -

به    کهنیا  بدون با آدرس دادن د  لدا یجواب بده    یجلو  با، ینگاه کرد و من حرکت کردم. 

 :گفت بایمقابلم انداختم که د کی به ساختمون ش یمرکز نگه داشتم و نگاه 

فقط مدارکت    !گردمیو برم  کنم یثبت نام م  رمی. خودم م یبمون   لدای  شی جا پ   ن یبهتره هم  -

 .رو بده بهم

 :گفت لدا یرو از داشبورد درآوردم و بهش دادم و رفت. با رفتنش  مدارک

 !خوشگله  نتیقدر ماشخاله چه -

 .سمتش برگشتم به

 .زمیپدرمه عز یادگار یآره،  -

 :جا شد و گفتجابه  یصندل یرو

 ؟گرونه نه ی لیحتماً هم خ  !نرم و راحته ی لیخ -

 .محبت به روش لبخند زدم با

 .آره خب -

 ؟ هیچ  نتی اسم ماش -

 .لبخند محو اکتفا کردم هیبه  یگرفته بود؛ ول خندم

 ما یماکس  -
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 :و هنگ گفت جینگام کرد و بعد گ ی کم لدای

 .گفتنش سخته یلی خ !دمیاسمش رو تا حاال نشن  -

 .یر یگیم اد ی ینه چندبار که بگ -

  ! هم درب و داغونه  یتازه کل   !کوچولوئه  یلی. خ دهیداره، اسمش پرا  نیماش  هیارباب من    -

  گه ی م  !سمتش  میبر  دای من و ش  ذارهیوقت نم  چیه  هانیا  یبا همه   یهاشم شکسته؛ ول چراغ

 .دیکنیخرابش م

 :و گفتم دمیخند

 ؟دوستته دا یش -

 .اوهوم -

 ؟ پدر و مادرت کجان -

 :گفت مغموم

کرد و    دام یپ   ابونیخ  ی من شش سالم بود که گم شدم. بعدش ارباب تو  !خاله  دونم ینم  -

  ؟ یمنم مجبور شدم قبول کنم خاله. شما چ  ده؛یگفت که اگه واسش کار کنم بهم جا و غذا م

 ؟ پدر و مادر شما هم گم شدن

 .زدم ی بغض لبخند تلخ با

 .ستنین ا یدن  نیا یتو گهیها داون زم،ینه عز -

 ؟خدا   شی رفتن پ  یعنی -

 :گفت  یمتوجه شد و با ناراحت لدایهام حلقه زد. چشم یتو  اشک
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 ؟ زدم یحرف بد ؟!شد خاله  یعه چ -

 .رو پاک کردم  هاماشک

 .خدا  شی. آره پدر و مادر من رفتن پی نزد  یحرف بد زمینه عز -

  ی لیخ   گهیو م   کنهیم  هیهر شب گر  دا یخدا. ش  شی هم رفتن پ   دایپدر و مادر ش  !قدر بدچه  -

 ! خودش  شیاز خدا ناراحتم که پدر و مادرم رو برده پ

و کم کم داشتم    گذشت یم  بایاز رفتن د  یساعت  می نزدم. ن   یرو نوازش کردم و حرف   موهاش

 .نشست  نیماش یکه اومد و تو شدم یکالفه م

 ! یساعته رفت مین ؟ دختر ییکجا -

 :گفت  تیعصبان  با

 اصالً !شلوغه قدرنیچه خبره، ا   نیبرو بب !یاس ی هایگیم یز یچ هی -

 .دادم  لیفرم پر کردم و مدارک رو تحو یبا هزار بدبخت !یجلو بر   ذارنینم

 :رو روشن کردم و گفتم نیماش

 .کنم دی خر لدا ی یهم برا  یکمی  !دیخر  میبر خوامیم -

 ؟ چرا -

 ؟ هاش پاره شدنلباس ینی بینم -

 :گفت لدای د،یبه مرکز خر دنیروندم. با رس دینزد و من به سمت مرکز خر  یحرف

 ؟گردش   میریخاله نم -
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 .به روش زدم یلبخند 

 ؟ خب م؛یریکنم، بعد م  دیخر کمی. قبلش من میریچرا م -

تا  سر سه  و  داد  شد  ییتکون  مرکز  د میوارد  برا   یقشنگ  یها لباس  بای.  انتخاب    لدای  ی رو 

 .رفتینم  لدایلـ*ـب   یو خنده از رو کردمیپرداخت م ی من پولش رو با خوشحال کرد،یم

*** 

 .دوستش هم داشته باشه و احساس کمبود نکنه دا،یتا ش  گرفتمیهر لباس دوتا م از

خر  بعد برد  لدای  د،یاز  اونیشهرباز   میرو  به .  اون،  از  بعد  و  گذشت  خوش  بهش  هم  جا 

که    یی رو همون جا  لدای.  می خورد  ی االعادهو شام فوق  م یتهر سه به رستوران رف   با، یدعوت د

 .گردنش رو ماساژ داد یبا خستگ بایکردم. د  یسوار شده بود رسوندم و ازش خداحافظ

 .و پنج شنبه از ساعت چهار تا پنج عصر کشنبهیست؛ ها دو روز در هفتهکالس -

 :تکون دادم که ادامه داد سر

ها کالس داره؛ اما چون  استاد دانشگاهم هست. صبح  !هیخوبه. کارش عال  ی لیاستادش خ   -

 اون   یتو  یری ادگی ی بود، برا ادیهاش زدرخواست

 .هم کالس گذاشته آموزشگاه

 ؟ شهی شروع م ی هاش از ککالس -

 ؟ ستامروز چند شنبه -

 .چهارشنبه -

 .ندهیهفته آ یکشنبهیاز  -
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 ؟ هیسازش چ -

 .انویپ  -

 .ممنونباشه  -

 .خودم هم به خونه برگشتم  با،ی از رسوندن د بعد

 .کردیم دتریمن رو روز به روز ناام نی شده بودن و ا  کنواختیو  یبرام تکرار روزها

  یمچ دستم، اون خودکش  یرو   یهاهیبخ   یو دستم رو باال آوردم. جا  ستادم یبالکن وا  یتو

رو   فقط    ی وقت  نداخت؛ یم  ادم یاحمقانه  م  کی که  خانوادم  مرگ  از  از   گذشت یماه  من  و 

ت  یشدت غم دست به خودکش با    ا یدن   کردمیبزنم، چون حس م  غ یزدم؛ خواستم رگم رو 

 نی. واقعاً از ادادیکاش نم  یبود که نجاتم داد که ا باین دیو ا !زهیچ  نیتریمعن یبرام ب

مواقع کنارم بود    شتری روز ب . بعد از اون  رمینذاشت بم  باید  یبار خسته شدم؛ ولنکبت  یزندگ

 .نزنم و من نتونستم قسمم رو بشکنم یکار   نیهرگز دست به چن گهیو قسمم داد که د

خ  باید م  ی لیرو  روزها  شناسم یوقته  همون  از  آشنا  یو  رو    مونییاول  خواهرم  حکم  برام 

خ  مادرمم  و  م  ی لیداشت  خوشش  م  اومد یازش  خوب  گفتیو  دختر  حد   ه؛یواقعاً  که    یبه 

 .کردمیاگه پسر داشتم حتماً اون رو عروس خودم م گفتیم شهیهم

وجود هنوز    ن یبا ا  یول  ده،ینکش  یتره. اون هم مثل من کم سختاز من سه سال بزرگ  باید

  ی درد منه. واقعاً اگه اون رو نداشتم تو  نیمواقع تسک  شتر یکه هنوزه، محکم و با اقتداره و ب 

 .مردمیحتماً م کنه،یرحم نم یکیکس به اون  چی ه گهیکه د یی ایدن  نیا

و مادرش بهش   با ید یو گاه  کایداداش داره که اونم بعد از ازدواجش رفت آمر هیفقط   باید

  ی زندگ  کایآمر  یخونده و تو   ی سالشه و دندون پزشک  یس  با،یبرادر د  ال، ی. دان زننیسر م
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رفته بود و بعد از اون،    ا یاز دن   یقلب  ی که به اثر سکته  شدیم   یسه سال  بای داره. پدر د  یخوب

د مد  یسع  با یمادر  بگ  تیریکرد  عهده  به  رو  خوبره یخانواده  به  هم  واقعاً    تونستیم  ی. 

رفت؛ اما    ی خورده بود و تا مرز افسردگ  یبد  یلیخ   ی ضربه  لیرو اداره کنه. البته اوا  یزندگ

با    یفالکت نجات داد و سع  نیو از انجات شد و مادرش ر  یفرشته  شهیمثل هم  باید کرد 

کنه؛ الحق هم موفق بود و   ا یمادرش رو دوباره اح ی رفته ل یتحل یهیمسافرت و گردش روح 

 .شدیدرد مادرش هم م نیتسک دیکشیکه از مرگ پدرش م یخودش با اون همه درد 

*** 

 .باعث شد از افکارم دست بکشم و وارد اتاق بشم لیزنگ موبا  یصدا

 .بایسالم د -

 ؟ ی کردیکار م  یچ زم،یسالم عز -

 .بالکن بودم یتو -

 ؟ یاسیامروز چندمه  -

 ؟ یماه. خب که چ یاوم جمعه سوم د  -

 ؟! رفته ادتیتولد مامان من رو  یطورچه !معرفت  یب یا -

 :گفتم ی خوشحال با

 .یچهارم د  !تولد مادرت که فرداست یول  ها؛یگیراست م  یوا  -

 .میری و جشن بگ م یکن نیرو تزئ الیتا فردا و دیخر  میآره. االن بهت زنگ زدم که بر -

 .دنبالم ایب شمیمن حاضر م  !زمیعز هیعال نیا -



 

 

 
27 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
ما    یجورنی. اهانیباشه. مامان فردا صبح تا عصر برنامش پره؛ باشگاه، کالس ورزش و ا  -

 .میها رو دعوت کن و مهمون  می کن نیسالن رو تزئ میتونیهم م

 ؟ هافقط خانوم  ای یر یمختلط بگ یخوا یرو م یمهمون  !گذرهیخوش م  یپس حساب -

 ؟ هینظر تو چ -

 ؟ ستین  طورنیا  م؛ی ترها باشن راحتفقط خانوم -

 .حق با توئه. االن برو حاضرشو که من راه افتادم -

 .زمیباشه عز -

 .به اتاق خوابم رفتم یرو قطع کردم و با خوشحال یگوش

*** 

 .نشستم و کمربندم رو بستم کنارش

 .بایشده بود د کنواخت یواقعاً روزها برام  !می ریگیخوشحالم که جشن م ی لیخ -

 .بهم انداخت ینگاه م ین 

 ! خب ازدواج کن -

 .نگاه کردم بهش

 .ستیرو بذار کنار، االن وقتش ن  یشوخ -

 .یاسینکردم  ی اتفاقاً شوخ -

 .کردم زیرو ر هامچشم
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 ؟طورچه -

 ؟ یشناسیرو که م یخانوم مشرق  مون،یهمسا -

 :فکر کردم و گفتم   یکم

 ! آورد براتون، من رفتم گرفتم یکه چند بار نذر ی آره. همون  -

 .دیخند

 .دهیو پسند دهیها، پسرش هم تو رو ددادن ینذر  نیهم یو تو  !درسته -

 :حوصله سرم رو برگردوندم که ادامه داد یب

  ی رو  یکمی  یخوا یو نه سالشه. نم  ست ی. متخصص پوسته و بهیو پسر خوب  هانهیاسمش ک  -

 ؟ یفکر کن شنهادشیپ 

 .من قصد ازدواج ندارم باینه د -

 . ...یول -

 .رو قطع کردم حرفش

 خانوادم رو از دست دادم. االن دلم  کسالهیمن هنوز  !بایبس کن د -

 ! خب تو قبولش کن هیبه ازدواج فکر کنم. اگه پسر خوب خوادینم

ا  - هم    ی. همه چهیخوب  ی ل یوگرنه که پسره خ  ! خانوم  دهیکه تو رو پسند  جاستنیمشکل 

 !خانوادشم که محترم و خوبن افه، یو ق  التیداره؛ پول، تحص

 .مبارک صاحبش -
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 :که گفتم دیکش   یپوف

 ! یخواستگار  یبرا خواستیاتفاقاً رهام هم ازم وقت م -

 .تعجب بهم نگاه کرد با

 ؟ تونیهمسا نیهم -

 :رو تکون دادم که گفت سرم

 ؟ یگفت  یخب چ -

 .زدم پوزخند

 ؟ یدون یجوابم رو نم  یعنی -

 .کرد  یمحو  اخم

 !؟یاسی یکنیخواستگارهات رو رد م  لیدل ی چرا ب -

نکنم، تن    دا یمورد عالقم رو پ   سی من هنوز قصد ازدواج ندارم و تا ک  !ستی ن   ل یدل  یچون ب  -

 .دمیبه ازدواج نم

 .یاسیبهتره  یل یعشق بعد ازدواج خ -

 .دیشا -

.  کردیم  دیحوصله خر  یخودش بود و ب  یتو  با ی. دمیدیبعد رس  یو کم  م ینزد  یحرف  گهید

 :گفت با یگرفتم و کادو کردم که د بای و ز فیدستبند ظر هیکادو   یبرا

 ؟طورنچه هانیآذ نیا  نیبب ایب -
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 .رفتم و نظرم رو گفتم همراهش

 :گفتم  دیاز خر بعد

 .مهمون من ؟کافه میبر -

 .میو سوار شد می رو داخل صندوق گذاشت دهایخر  !رو به عالمت مثبت تکون داد سرش

. با هم وارد  میبردیبود و از سکوت و دنج بودنش لذت م  بایمن و د  یشگی پاتوق هم  کافه،

مد  میشد د   رشیکه  با خوشرو  دنمونیبا  و  شد  بلند  هم    ییاز جاش  ما  گفت؛  آمد  خوش 

 .می نشست زی و پشت م م یباال رفت یو به طبقه میجا سفارش دادضمن تشکر، همون

*** 

 .هاش رو به هم گره کرددست باید

 ؟ بایشده د ی ز ی. چیحوصله بود  یهم ب  دیموقع خر یحت ! یرسیکالفه به نظر م -

 .دیکش یق یکرد و نفس عم  نگام

 .یاسیواسم خواستگار اومده  -

 .تعجب نگاش کردم با

 ؟! واقعاً -

 :رو تکون داد که گفتم سرش

 ؟ هست یخب ک -

 ؟که  شی شناسیدوستم. م  نایداداش م  -

 .دمیرو بله، اما داداشش رو تا حاال ند نایم -
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 ! کارش موفقه ی سالشه و تو ش یو ش   ستی. بهی پسر متشخص و خوب -

 :رو ادامه نداد که منتظر گفتم حرفش

 ؟ خب -

 .نگام کرد  یناراحت با

  ی از تنها گذاشتنش. اگه دوباره افسردگ  ترسمی. میاسیمامان رو تنها بذارم    تونم یمن نم  -

 خواد یمن دلم نم ؟ی سراغش چ انیبد ب یو فکرها 

د  ؛یاسیکنم    ازدواج از  مامان  فهم  شبیاما  خوشحال   دهیکه  با  حرف   یهمش  موردش  در 

 ؟ کنم به نظرت  کاریناراحتم. چ  شتریو ب  ستمیخوشحال ن   یامن ذره یول زنه،یم

 .رو آوردن سفارشمون 

هم    با ید  نیبب  - تو  با  ی دختر  هیجان،  باالخره  بش  دیو  نم ی عروس  پ   شهی.  ابد  تا    شی که 

بمون  راض  !یمادرت  هم  شانس  ست ین  یاون  خاطرش  زندگ  یها به  دست    تی بزرگ  از  رو 

و دو    ست ی خب پس دست دست نکن و قبولش کن. تو ب  ه؛یاون پسر خوب  ی گیتو که م  !یبد

د بر  گهیسالته،  که  و    یوقتشه  خونه  خانوم    یزندگسر  مهتاب  مطمئنم  من  مادر )خودت. 

 که  کنهیو درک م شهی خوشحال م یکه تو عروس بش  نیهم از ا (باید

 .یتا آخر عمرت مجرد بمون  یتون ینم

مامان    تونمیمن نم  !خودمم، دلمه  یهم خوشحاله، اما... مشکل اصل   ی . تازه کل هیاون راض   -

 .بزرگ تنها رها کنم یال یاون و  یرو تو

مهتاب    !یبش  دیباالخره که با  یفکر کن؛ االن هم عروس نش   کمی.  زمیعز  ستین  یا چاره  -

تنها بشه؛ پس شانست رو رد نکن. اگه مادرت بفهمه به خاطر اون    دیخانوم هم باالخره با
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م خ  ،ی کنیرد  م  یل یممکنه  ترحم  بهش  کنه  و حس  بشه  دلگ   ی حت  ای  یکن یناراحت    ر یازت 

 د یخوریبه هم م یدیو اخالقش رو بسنج؛ اگه د  نیت؛ پسره رو بب یخواستگار  انیبذار ب !بشه

 .جواب مثبت بده

 .شهی م یچ  نمیباشه بب -

 .من رو به خونه رسوند بایهامون و پرداخت صورت حساب، دقهوه  ریاز خوردن ش  بعد

 ؟ باال ی ایم -

 .منتظرتم ها،یایفردا زود ب   نیوقته، مامان تنهاست. بب رینه د -

 .رفت بایشدم و د  ادهی پ   نیرو تکون دادم و از ماش سرم

 .سرحالم کنه تونستیبه حموم رفتم. آب گرم م یحالیبا ب صبح

 :وان با پوزخند زمزمه کردم دنید با

  ی تو   یحت  ی چون با خودکش  اسمن؛ ی  ی شدیخوشبخت نم   وقتچیه  ، یکشتیاگه خودتم م  -

احمقانه    یفکرها  نیاز ا  گهیوقت د  چیپس بهتره ه  !ینیبیهم رنگ آرامش رو نم   ایاون دن

 .یبه سرت راه ند

 .رو باز کردم و خودم رو به آب سپردم دوش

رو هم کنارش گذاشتم. لوازم    دمیسف  یهارنگم رو برداشتم و صندل  یا و دامن پسته  کت

با برداشتن سو  یرو تو  شمیآرا از خونه خارج   چییپاکت قرار دادم، خودمم حاضر شدم و 

 .شدم که رهام جلوم ظاهر شد

 .خانوم اسمنیسالم  -
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 :گفتم یمشهود   یِکالفگ با

 .با اجازتون دیسالم. من عجله دارم، ببخش -

 .و دستش رو دراز کرد ستادیبرم که جلوم وا  خواستم

 .ادن یکمکتون کنم، لوازمتون ز دیحداقل بذار -

رو    لمی. بدون تعارف قبول کردم و اون وساشکستیبا اون بود؛ واقعاً دستم داشت م  حق

 :که گفت می ازم گرفت و با هم وارد آسانسور شد

 ؟دیبریم ف یتشر  یمهمون  -

 :نگاش کنم گفتم  کهنیا بدون

 .هامهاز دوست  یکینه جشن تولد  -

 .نگاش رو حس کردم  ینیسنگ

 ؟گهیدوستتون دختره د -

 :بهش، گفتم ینگاه م یو با ن  رمیپوزخندم رو بگ  یجلو نتونستم

 ؟ پسر ای که طرف دختره  کنهیم  ی شما چه فرق  یبرا -

 .و من زود ازش خارج شدم  ستادیبزنه که آسانسور وا یحرف خواست 

 .صندوق گذاشت یرفتم و صندوق رو باز کردم و اون لوازم رو تو  نمیسمت ماش  به

 .با اجازه !ممنونم ازتون آقا رهام -
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ب  یدلخور  با بوق  نیسوار ماش  عیسر  توجه،ینگام کرد که من  با تک  پارک  ی شدم و    نگی از 

 .خارج شدم

*** 

  ی . هوادمیکش   نییرو پا  شهیش  انم،یاطراف  یها به نگاه  توجهیضبط رو بلند کردم و ب  یصدا

 .کردمینم  ییاما من اعتنا نشست؛یبدنم م یتو  یفیلرزش خف خورد،یسرد که به صورتم م 

  الیو  یرو جلو  نیضبط رو کم کردم و ماش  یصدا   ها،نیا  باید  یخونه  ابونیبه خ  دنیرس  با

 .به استقبالم اومد با یداخل رفتم که د عیپارک کردم. سر

 ؟ یاسی یکرد   رید قدرنیچرا ا -

 .گذاشتم نی لوازم رو زم  یخستگ با

 .داده بود  ریرهام گ نیا یبابا اول صبح  -

 ؟ یکه چ -

 .میهم لوازم رو به داخل برد با

 .یخمار یجوابش رو دادم که بمونه تو   یمنم جور !رمیبدونه کجا م خواستیم -

و من خند  باید رو درمدمیبهم چشم غره رفت  مانتوم  داشتم  و    آوردمی.  که عطسه کردم 

 :اومده بود نگاه کرد و گفت  رونی شال ب  ریکه از ز سمیخ  ی با حرص به موها باید

کن  - خشک  حموم  از  بعد  رو  موهات  نگفتم  بهت  بار  هزار  من  سرما    ؟ مگه  آخرش 

 .یاسی یخوریم

 .بهش نگاه کردم  مظلوم
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 .شتیپ   امیزود ب خواستمیشده بود، م  رمیخب د -

 :و به اتاق خودش برد. سشوار رو به دستم داد و گفت  دیرو کش دستم

 .میکه بخور زمیداغ بر ییموهات رو خشک کن تا منم دوتا چا -

سخت بود.    ی لیاز رفتنش، موهام رو خشک کردم؛ چون بلند بودن خشک کردنشون خ  بعد

 .کوتاه کنم یکمیگرفتم بعداً حتماً  می تصم

و بعد شروع به   میخورد  ییرفتم و با هم چا از خشک کردن موهام، به سمت آشپزخونه بعد

نوبت وصل    ، یکار   زی . بعد از تمدیجارو کش  با ی کردم و د  ی ری من گردگ  م؛یکرد  یکار   ز یتم

در   یبا هم فرق داشت، با هم بحثمون شد؛ ول   بایمن و د  یقهیبود و چون سل  زهایکردن آو

کل و  گذشت  خوش  وقتمیدیدخن  یکل  آو  ی .  از  پر  سالن  به  لبخند  با  شد  و    ز یتموم 

مبل ولو   یهم مشهود بود. رو  باینگاه د  یتو  تی باد شده نگاه کردم. رضا  یرنگ   یها بادکنک

 :به سمت تلفن رفت و گفت بایشدم که د

 ؟ یخوریم یغذا سفارش بدم، چ خوامیم -

 .گویم -

 :از سفارش، کنارم نشست که گفتم بعد

 ؟ ی رو هم دعوت کرد هانیا  نایم -

 .آره؛ خودش و خواهر و مادرش -

 .یکرد  ی کار خوب -

 .نگرفتم ی میهنوز تصم یول -
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 ؟ تیخواستگار انیب یازت خواسته بذار   نایم -

تو چون دوستش  - بهم گفته  اومده و  بذاره    یآره. گفت داداشم ازت خوشش  بخواه  ازش 

 .یخواستگار میبر

 :داد که گفتم هیمبل تک یگردنش رو به پشت  باید

 ؟ ی چ کی ک -

 .میخریم  م یریبعد از ناهار م -

 .باشه -

  ز یغذا سر م یهابا ظرف با یبعد د قه یرفتم و چند دق ییرایبه پذ ز یم دن یچ ی شدم و برا  بلند

 .رفتم  بایحاضر شدن به اتاق د یبود. بعد از ناهار برا  یا اومد. ناهارخوشمزه

گرفت و کادو کرد و با   کی ش  یمانتو  هیکادو،    یهم برا  بایو د  میدی خر  ینسبتاً بزرگ  کیک

 .میبرگشت  الیهم به و

ک  یبرا آرا  هیبه    یحاضر شدن هر  از  بعد  و من  تنم    ش،ی اتاق جدا رفت  رو  دامنم  و  کت 

 .کردم؛ عطر خوشبوم رو هم زدم و موهام رو حالت دادم و تافت زدم

 .زدم و به سالن رفتم یاز چهرم لبخند یراض دم،یرو هم که پوش هامصندل

 :زد یلبخند گرم  دنمیبا د باید

 .یشد  یعال -

 .که تنش بود، ابرهام رو باال انداختم  یکیکت و دامن ش  دنیتشکر کردم و با د  ازش

 ! باشه ران یدوخت ا خورهیبودم؛ بهش نم دهیکت و دامن رو تنت ند نیقبالً ا باید -
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 .چشمک زد بهم

دان  نیا  - داداش  آمر  الیرو  عز  کایاز  فرستاده  که  زمیبرام  امروز  تا  کردم  پنهونش  منم   .

 .ست، تنم کنممجلس زنونه

 :به بازوش زدم و گفتم یابروهاش رو چند بار باال انداخت که خندم گرفت. مشت  یبدجنس با

 ! ؟طونی ش  ینظر مادر شوهرت رو جلب کن  یخوا یم -

 :و گفت دیخند

 .امروز کنار گذاشتمش  یبرا شی وقت پ   یلی تنم کردم. از خ یطور نیهم ! نه جون تو -

  فون یخونسرد به سمت آ  بایها داد. دخبر از اومدن مهمون  فونیآ  ی موقع صدا  نیهم  یتو

وا  کنارش  منم  و  مهمونستادمیرفت  نم.  رو  تبع  شناختم یها  به  تنها  د  ت یو  دست    با، یاز 

سالن   ه یاز ثان   یهم واسم خسته کننده بود. در کثر  ی لیکه خ  کردمیم  یپرسو احوال  دادمیم

خانم از  لباس  ییهاپر  با  همه  که  فروش   ، ینان چآن  ی هاشد  محو    کردن یم  یفخر  من  و 

 .از بازوم گرفت  یشگون یبا خنده ن بایحرکاتشون بودم که د

سر و    ایلباس    یتو  یمشکل  هی  کنهیم  ال یندونه خ  یهر ک  ها،نیبه ا  یزل زد   یجور  هیبابا    -

 ! وضعشون هست

 .تکون دادم سر

 .انی هم افاده م یبرا  همهنیبرام جالبه ا -

*** 

 .هاش رو باال انداختشونه الی خیب باید
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 .داشته ادیحاال هم پاشو آهنگ بذار که درخواست ز !یکن یعادت م -

به سمت ضبط رفتم و آهنگ شاد  بلند به رقص    کیها رو تحرگذاشتم که خانم  یشدم و 

نگاه کردم که د  یوسط پر شد. رو  یرهیکرد و کم کم دا   ب یس   بایمبل نشستم و بهشون 

 .رو سمتم گرفت  ی قرمز

 ؟یاسی یکنیفکر م یبه چ -

 :دستم چرخوندم یرو تو  بیس

 .بهم آرامش بده ی قیفکر کنم کالس موس  !به فردا -

 .مبل نشست  یدسته یرو  کنارم

 ! یا یب ی خواستیتو که نم -

 .و بس خواد یدلم آرامش آپارتمانم رو م با؛یندارم د اهو یه یچون حوصله -

زندگ  کهنیا  - بش  ینشد  همش  چ  یتو   ینی دختر.  که  آپارتمانت  مامان    ؟بشه  یاون  مثل 

 ؟ یری بگ  یافسردگ یخوا یم

 .باید شدمیواقعاً نابود م یممنونم ازت. اگه تو نبود -

 .داد یگرمش بهم انرژ   لبخند

 :زمزمه کرد بایبلند شد و د فونیآ یصدا

 .حتماً مامانه -

ورود   به دقا  یسمت  و  م  یق یرفت  صدا  اهوی ه  ونیبعد  مهمون  ی و  زدن  آهنگ  کف  و  ها 

تو  رو  شوق  اشک  فاصله،  همون  از  من  و  شد  سالن  وارد  خانم  مهتاب  مبارک،    ی تولدت 
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د  یها چشم د  دمی قشنگش  کردن  بغل  موقع  ر  با،یو  تلخختیاز چشمش  لبخند  و   ی.  زدم 

 .بغلم کرد  حبترو رها کرد و با م با ید دنمیجلو رفتم. با د

 .نممهتاب خا  دی انشاءاهلل صد ساله بش -

 .ممنونم ازت دختر گلم -

 .ستادمیشد و من آهنگ رو عوض کردم و کنار وا  یپرسخانم مشغول احوال مهتاب

  ره یوسط دا  گه،یبه همراه چندتا خانم د  ش،ی خانم بعد از عوض کردن لباس و آرا  مهتاب

  ستادن یکه جلوم وا  ستادمیشد. صاف وا  کیبهم نزد   نای همراه م  بایمشغول رقص شدن که د

 .بغلم کرد یبا لبخند گرم نا یو م

 ! جان  اسمنی داریمشتاق د -

 .زمیعز ی خوش اومد -

 :گفت بایاومدم که د رونیبغلش ب از

 .میبر ای ب یآشنا بش نایبا مادر وخواهر م  یخوا یاگه م -

بود که    یحرف دنبالشون رفتم. مادرشون، مرجان خانوم، زن واقعاً مهربون و خونسرد  یب

. کنارش نشستم و فقط به دست دادن با خواهرش  دادیحرکاتش ناخودآگاه بهم آرامش م

 :دیاکتفا کردم. مرجان خانم پرس

 ؟ دخترم چند سالته -

 :و جواب دادم دمیکش  ی قیعم نفس 

 .خانمنوزده سالمه مرجان   -
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 .خانوادت افتاد باخبرم. متأسفم دخترم؛ خدا بهت صبر بده  یکه برا  ی از اتفاق -

 .متشکرم -

 ؟ یخون یدرس نم -

د  - خانم.  مرجان  ول  پلممینه  گرفتم؛  درس    یرو  به  دلم  و  دست  بابا،  و  مامان  از  بعد 

 .ادامه ندادم نمیهم  یبرا رفت؛ینم

 ؟ یندار  ی لیفام  ؟ یکنیم یتنها زندگ -

خ  - چند  آپارتمانم  د  تر نییپا  ابونیبله،  فام باستیاز  تنها  عموم  آمر  لمهی.    یزندگ   کایکه 

 .ندارم   یساله که ازش خبر  نیو منم چند کنهیم

 ! خوبه یل یخ  ایدن  نیا یدرد تو هم هیداشتن   ؟یکن داشی پ  ی کنینم  یچرا سع -

 .زدم یتلخ لبخند

 .بله حق باشماست -

 :که مشغول رقص با مهتاب خانم بود، گفت بایبه د یخانم با نگاه مرجان 

 . اون دختر واقعاً باست یخوشحالم که انتخاب پسرم د ی لیخ -

 ! به فرده منحصر

لبخند گرم  لبخند به  و رو   لیتبد  یتلخم  تا  ی شد    دییلبم نشست و حرف مرجان خانم رو 

 .کردم

 .خانم به تمام معناست هی بایواقعاً حرفتون درسته، د -
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 رفتم و اون  کشینزد  باید ی . با اشارهومد ین   شی پ  ی حرف گهید

باهاشون همراه شدم و در   یاز خوشحال  ی کرد که باهاشون برقصم. آروم و با لبخند  دعوتم

 .دمیآخر دست مهتاب خانم رو بوس

د  به ک   زیم   با،یهمراه  و  آورد  کیکادوها  خ  میرو  مهتاب  زدن.  حلقه  دورش  همه  با  و  انم 

رو برش زد؛    کی ها رو فوت کرد و کشمع  کرد،یم  ش یکه از سر شب همراه  یایخوشحال

 .و بعد نوبت کادوها بود  میها پخش کردمهمون نیهم ب بایمن و د

نگاه کردم. دان   تی خوشش اومد و من با رضا  ی لیخانم از کادوم خ  مهتاب   هیهم    ال یبهش 

آمر  کی ش  یطال  سیسرو ب  کایاز  واقعاً  که  بود  کم  رینظ  یفرستاده  کادوها  از  بعد    ی بود. 

 .میرفت  ییرایشام به سالن پذ  یو بعد همه برا  دنیرقص گهید

مهمون  بعد رفتن  علاز  و گفت    ادم،ی ز  ی اصرارها  رغمیها،  خونه  برم  نذاشت  خانم  مهتاب 

 .بخوابم باید ش یپ 

زدم و رو بهش دراز   ی فکره. غلت  یتو  دیکه متوجه شدم شد دم یتخت دراز کش یرو  کنارش

 .دمیکش

 ؟ باید -

 ؟ جانم -

 ؟ شده یز یفکرت مشغوله؛ چ  -

 .مرجان خانم با مامان در مورد من حرف زده -

 .قدر عجله دارنچه  ؟!واقعاً -
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 .افتادم ریگ  یدوراه هی نیب ؛یاسیکنم    کاریچ  دونمینم -

ب  - بده  اجازه  فعالً  من،  نظر  ببانیبه  م  نی.  خوشت  پسره  از  بش  ای  اد ی اصالً  بعدش    نینه؛ 

 .فکرهات رو بکن

 .حق با توئه -

موافق  - بگو  بهش  کرد،  باز  رو  صحبت  سر  باهات  خانم  مهتاب  اگه  ب  ی فردا    ان یکه 

 .یخواستگار

 .باشه -

 .و کم کم خوابم برد می نزد ی حرف گهید

*** 

گفت بمونم، قبول    باید  یرو جمع کردم و هر چ  لمی. وسام یکرد  زی رو تم  الیو  با یبا د  صبح

 .دنبالم اد یکالس ب ینکردم و بهش گفتم عصر برا 

خستگ  دنیرس  با با  آپارتمان،  الو  یبه  ساالد  اون،  از  بعد  و  حموم  از    یهیرفتم  رو  آماده 

دو ظهر ضربه زد و من    ی هال، رو  ی تو  ی برداشتم و خوردم. ساعت پاندول کوچولو  خچالی

 .بخوابم. هنوز تا چهار وقت داشتم  یتا کمکرد   ب یرو ترغ

*** 

 ساعت کنار تختم باعث شد از جام بپرم. نگاهم رو به ساعت  یصدا

با د  دوختم  ن   یعقربه که رو   دن یو  و  به سمت    عیضربه زد، سر  می سه  بلند شدم و  از جام 

تا    سیسرو از شستن صورتم، قهوه درست کردم و گذاشتم  بعد  به    کم یرفتم.  سرد بشه. 

تنم کردم.   عیرو با شال و کفش قرمزم برداشتم و سر می مشک  نیسمت کمد رفتم؛ مانتو و ج
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لبخند رو به لبم آورد.    شهی و عطرم مثل هم  دی رنگ بخش  حالم   یب  یبه چهره  یمیمال  شیآرا

کردم.    عیسر پر  رو  قهوم  صدا  هیهنوز  فنجون  که  بودم  نخورده  شد.    فونیآ  یقلپ  بلند 

 :گفت دنمیبا د بایفنجون رو رها کردم و از آپارتمان خارج شدم. د

 ! یکرد   کیچه ش  -

 :زدم و تشکر کردم که گفت یجون   یب لبخند

 ؟ شده  یز یچ -

 .ستحالم گرفته !که نتونستم برم بهشت زهرا  شهی م یدو روز  -

 .برمتیبعد از کالس م !فهممیم -

 .باید یمرس -

 و  شکستیرو م نیآهنگ سکوت ماش ی به مقصد، فقط صدا دنیرس تا

 .شدم  ادهیپ بای زودتر از د م،یدی. تا رسمیکردیحرف زدن نم  یبرا  یکدوم تالش چیه

در نصب شده بود نگاه کردم و نوشته رو زمزمه    یکه رو  یبزرگ  یبه برگه  یورود   ی جلو

 :کردم

 .با حضور استاد فرهاد راد (انو یپ) یقی کالس موس ی برگزار -

فام  با اسم و  دن   هیحس کردم    ل، یخوندن  به در   دیدور سرم چرخ  ایلحظه  اگه دستم رو  و 

 .افتادمیبزرگ مرکز نگرفته بودم، بدون شک م

 .با عجله بازوم رو گرفت باید

 ؟ دهیپر قدرنیچرا رنگت ا  ؟یاسیشده   یچ -
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به طرفم گرفت. آب رو    یآب   یبطر  فشی از ک  زنم،ینم  یحرف  دید  یوقت  هیرو در آورد و 

  م ی قیبهتر شد. باورش برام سخت بود که پسر عموم استاد موس  ینفس خوردم و حالم کم

  ی راه پله  ی رو  نیهم  ی برا  ستم؛یپاهام وا  یرو  تونستمیکرده بودن و نم  خیهام  بشه. دست

 .دستپاچه کنارم نشست هم بایمرکز نشستم و د  یورود

 ؟ یگینم  یچ ی چرا ه  !توروخدا بگو چت شده دختر یاسی -

 .کردم حرف بزنم یسع

 .بایمنه د یپسر... عمو مون،ی قیاستاد... موس -

زدش  در نگاه کرد. نگاه بهت  یرو   یدهیچسب  یبلند شد و به برگه  بایتموم شدن جملم، د  با

 .جا شدمن و برگه جابه نیب

 ! یمن، چه تصادف جالب یخدا  -

 .حرص نگاش کردم با

برات جالب    کهنینه ا  ،یبه من و شانسم لـعـ*ـنت بفرست  دیبا  ؟!کجاش جالبه  نیا  ؟!جالب  -

 .باشه

 .بازوم رو گرفت و بلندم کرد باید

از خون خودته؛ حاال که دست    ؟یشد  وونهید  ؟دختر  یگیم  یدار   یچ  - پسرعموته و  اون 

 ؟ ی پسش بزن  ی خوایسرنوشت اون رو گذاشته جلوت، چرا م

 .نمشیبب خوامیمن نم  با؛ید امیمن نم  -
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  ادش یاز کجا معلوم تو رو    !نه  ای  شناسهیتو رو م  نیبب   ایاصالً ب   !؟یاسیتو چت شده    ؟!چرا  -

راد هست؛   شون یل یهزار نفر هستن که فام ؟تو باشه ی پسر عمو   نیاصالً از کجا معلوم ا  ؟ادیب

 !پسر عموته نیا یبگ ن یقیبا  یتون یتو که نم

فرهاد باشن؛ فقط    یلیبود. خب ممکنه چند نفر هم اسم و هم فام  بایحق با د  دیشا  !شدم  جیگ

 !اون نبوده که

 .دیبازوم رو کش د،یهام دچشم  ی رو تو دیکه ترد باید

 .می داشته باش  ر یروز اول تأخ خوادیدلم نم !شهیم  ریداره د -

که اگه اون فرهاد، پسر   کردم یو با خودم فکر م  شدمیم ده یحرف و مات دنبالش کش  بدون

 :گفت دنمونیبا د یمنش ؟باشه ی طورجلوش چه دی عموم باشه، رفتار من با

 .ادیاستادم داره م دی. بردی نفرات کالس نیشما دو نفر آخر  د،یزود باش -

 ! بود ترنیسنگ  کرد،ینگاه کردم. شالش رو اگه سرش نم  ش یمنش به

  ی قرمز زده بود و رژ لبشم با الکش ست کرده بود. ناخودآگاه اخم کردم و زمان   غی ج  الک

د توسط  همهمه    ده یکش  بایکه  کالس،  به  ورودمون  با  گرفتم.  دختره  از  رو  نگاهم  شدم، 

  ی خال  ی اواخر کالس صندل  باً یتقر  گهیبودن و د  ی و دو نفر  ست ی. شلوغ بود؛ حدود بدیخواب

 .می شد و نشست  دایپ 

  ن ییکه به پا ره یشد. دستگ ره یچهار ضربه زد، دل من آشوب و نگام به در خ  ی که رو ساعت

 :کنار گوشم گفت بای . دختیر یمنم از دلهره بسته شد و دلم هر  یهاشد، چشم ده یکش

 .ندادم یجواب !کرده خیهات دختر؛ دست یکشیخودت رو م یدار  ،یاسیآروم باش  -

 :کنار گوشم گفت با ید یزدهبهت یصدا
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 ! قدر خوشگلهچه  نیبب ؟! فرهاده نیمن ا ی خدا  !یاسی یوا  -

 .رو باز کردم هامچشم

*** 

مرد  نگام باال  یبه  با جذبه  وا  یافتاد که  م  ستادهی سکو  نگاه  به جمع  و    هی  ی. کسکرد یبود 

 .هم بود ی فرهاد هم تو  یهاو اخم زد یکلمه حرف نم

گذاشتم و    بای د  یپا   یدستم رو رو   شم؛ یو دارم خفه م  نهیکالس سنگ   ی فضا  کردم یم  حس 

آبش رو به سمتم گرفت. راه نفسم که باز شد،    یبطر   عیحالم شد و سر  ی فشردم که متوجه

 .داشت ییرایبم و گ یواقعاً چه صدا  د؛یچ یکالس پ  یصداش تو 

اومد  - خوش  توزانیعز  دیسالم،  رو  تخصصم  هستم؛  راد  فرهاد  من    یق یموس  یرشته  ی. 

بر    یمبن  ادیز  یدرخواستوها  لیگرفتم و االن هم استاد دانشگاه تهرانم و به دل  کایآمر  یتو

دوست داران    یرو برا  یمرکز، شانس  نیو در ا  یدادم گروه  حیشدن، ترج  یاستاد خصوص

 .واقع بشه دیکه مف  دوارمی قرار بدم و ام یقیموس

تا    دمیکش  نییخودم رو پا  یقورت دادم. کم  ی نشست و من بزاق دهنم رو به سخت  زیم   پشت

 .نگاش نباشم  درسید یتو

معرف   یکی  یکیاول    - رو  نحوه  دیکن   یخودتون  مورد  در  بعد  صحبت    یتا  کالس  شروع 

 .می کن

 :زمزمه کرد یبا نگران  بایکردن و د دنی شروع به لرز هامدست

 ؟! . پس اعتماد به نفست کجا رفتهیاسیخونسرد باش  کمی -

 ! رمیمی. به خدا دارم از اضطراب مباید تونم ینم  تونم،ینم -
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 ! یخوریحرص م یدار یخود یممکنه اصالً تو رو نشناسه دختر؛ ب -

 .ادیب ادشیمن رو  خوامیمن رو بشناسه؛ نم خوامیمن نم -

 .کرد و نشست و حاال نوبت من بود یبود؛ آروم بلند شد، خودش رو معرف باینوبت د  حاال

 .بودن و گلوم به شدت خشک شده بود دهیچسب  نیانگار به زم پاهام

 .کنمیخواهش م  ،یاسیبلندشو  -

  یرنگم تو   ییخرما  یعقب رفت و موها  یگرفتم و بلند شدم. شالم کم  یرو به صندل  دستم

شال    یکرد. دست سردم رو باال آوردم و موهام رو تو   شتری که اضطرابم رو ب  ختیصورتم ر

 :گفتم یمرتعش یهل دادم و با صدا 

 .راد هستم اسمنی -

م  ی هانفس  یصدا  کردمیم  حس  کالس  تمام  رو  به  شنونیلرزونم  کردن  نگاه  جرئت   .

د  یها چشم نداشتم.  رو  کش  بای فرهاد  رو  رو   دیدستم  شد  باعث  بشم.    یصندل  یکه  پرت 

پا رو  بعد  نییسرم  نفر  و  تونستم    یمعرف  یبرا  یانداختم  تازه  من  و  بلند شد   هیاز جاش 

 .نفس راحت بکشم

 :ر گوشم گفتکنا باید

 .فکر کنم نشناخت ؛یاسینبود  ب یعج یلینگاش خ -

 .و لبخند مهمون لبم شد دی تاب یدیدلم نور ام  یتو

 ؟ واقعاً -

 .دیخند باید
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 .زده نبودبهت ای بینگاش عج  یول  دونم،ینم -

  دن یخودم حس کردم که با د  یسرم رو چرخوندم و در کمال تعجب نگاش رو رو  یا لحظه

 .درهم شدن ش یاز پ  شیهاش ب نگاه من، زود سرش رو برگردوند و اخم

 :و گفت  ستادیوا  انوی کردن که تموم شد، از جاش بلند شد و پشت پ  یمعرف

سازها  یکی  انویپ   - کل  یاز  مشهورتر  دداریصفحه  صدااون  نیو  اثر    انویپ  یهاست.  در 

  دهایها در اثر فشرده شدن کلچکش  نیا  شه؛یم  دیتول اون    یهامیبا س  ییهابرخورد چکش

متصل    "صدا  یصفحه"موسوم به    یابه صفحه  انوی پ   یها می. سانیبه حرکت در م  (هاهیکالو)

  ن یتربه عنوان مادر سازها و کامل  انو یها رو داره. پ اون  ی صدا   ی کنندهتیشدن که نقش تقو

م شناخته  هم  ا  شه؛ ی ساز  دادن  نسبت  القب  نیعلت  به  ا  نیها  پ   نهیساز،    تونه یم  انویکه 

تول  یا گسترده  اری بس  یمحدوده رو  اصوات  حال  دیاز  در  سا  یکنه؛    لیاص  یسازها  ریکه 

 .کننیم دیتول وصدا ر یمحدوده نیاز ا   یتنها بخش ،یقیموس

باهامون کار    یشد، کم  ده یکه پرس  یداد و سواالت  انو ی که در مورد پ   ی کامل  حاتی از توض  بعد

 .کرد و حرف زد

  ی طورداشته، چه  یآزاد  ی لیبزرگ شده و فرهنگ خ   کا یآمر  ی که تو  ی جالب بود پسر  برام

جذبه  قدرنیا کوچبا  و  خ   نیترکی ست  ه  یا رهینگاه  دخترها   چیبه  از  کالس    یکدوم 

 .کنهینم

 :فکرم، زمزمه کرد  یتو  دیکه د باید

 ؟ شده  یچ -



 

 

 
49 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
توض  کهنیا  بدون حال  در  که  فرهاد  از  رو  کل  حینگام  تار  دهایدادن  بود    انویپ  یخچهیو 

 :گفتم رم،یبگ

ن   - و چشم    زیاصالً ه  یبزرگ شده، ول  کایتو آمر  کهنیکه فرهاد با ا  ستی به نظرت جالب 

ن ه  ! ستیناپاک  به  کن  نم  ای  شهینم   ره یخ  ی دختر  چینگاه  حرف  زدنش  زنهیگرم  حرف   .

 .زنهیکه با پسرها حرف م  یمثل مواقع  ه؛یکامالً رسم

ا  - ا  تیبه شخص   یبستگ  نیخب  با  بوده، اصالتش رو فراموش    کا یآمر  کهنیخودش داره. 

ا و  که    یلیخ  نینکرده  آمر  کیمهمه  آزاد  فرهنگ  برابر  در  بتونه  و    کایآدم  کنه  مقاومت 

نحوه من  نظر  به  کنه.  حفظ  رو  فوق  تیترب  یاصالتش  واقعاً  بوعموت  ا  !دهالعاده    که نیبا 

باال  یمادر فرها  یهم  با شخص  دسر  و  پسر خوب  تونسته  اما  تحو  یتی نبوده؛  جامعه    لیرو 

ا  شینمونده و برگشته به کشور مادر  کایآمر  یبده. فرهاد تو  که فرهاد    نهیا  شیمعن  نیو 

 .ستیاصل و نسب ن  یب

*** 

پنج    ی. ساعت که رو کردمیفرهاد درک م  تی شخص   یرو کامالً تو   نی بود و من ا  با یبا د  حق

 :اومد و گفت هایبه سمت صندل  انویضربه زد، فرهاد از کنار پ 

نباش  - خسته  شد،  تموم  امروز  کالس  جلسهد یخب  پنج  یبعد   ی.  ساعت  روز  رأس  شنبه 

  د؛ ینداشته باش ی بتیغ دوارمیست که امها ده جلسهمدت کالس د یدون یطور که مچهار. همون

 .دیرو از دست بد یو مهم  دیمطالب مف شهیباعث م بت یچون هر جلسه غ 

از    ییرفت و پشت سرش همه بلند شدن. دخترها با خوشرو  زشیشد و به سمت م   ساکت

و باز هم    کردیاکتفا م  "خداحافظ"  یو اون فقط به گفتن کلمه  کردنیم  ی فرهاد خداحافظ

رسم نه  ی کامالً  بودبود. حدوداً  دختر  بق   می تا  ک  هیو  رو  فم یپسر.  به   ی رو  و  انداختم  دوشم 
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آروم    بای. باز استرس تمام وجودم رو در بر گرفت. دم یگذشت   هایصندل   نیاز ب  بایهمراه د

از کنارش گذشتم و خدا رو شکر اون هم    "با اجازه "کرد و منم با گفتن    ی ازش خداحافظ

 .جوابم رو داد هیمثل بق

 :گفت باید م یکه نشست   نیماش یتو

 ؟ شناستتینم یعنی -

مونده و من فکر   ی بود که واسم باق  یلیبغض کردم؛ چون فرهاد تنها فام  ی چرا، ول  دونمینم

 .برده باشه ادشیمن رو از  کردمینم

 .من رو نشناخته دادیالعملش که نشون مفکر نکنم. عکس -

 ؟هم دقت نکرده تونیلیبه تشابه فام یحت  یعنی -

راد دارن. من    یلیشهر فام  نیا  یتو  گهید  یهایل یخ  !ستمیبه قول خودت فقط من که راد ن   -

ن  ی کس  یبرا م  ستم؛یمهم  اولم  م   یوقت   نمیهم  ی برا  دونستم، یاز  دنبالش    یگفتیتو  برو 

 .الیخ یب گفتمیم

م  - فکر  من  بب  کنمیاما  رو  تو  م  نهیعموت  باشهی خوشحال  تو  بگ  دی.  فرهاد  دختر    یبه 

 ! یاسی یعموش

رو هم    شی. من دو ساله تنهام و عادت کردم، پس باق با ید  کنمیرو نم   ی کار  نیاصالً همچ  -

گدا  گذرونمیم محبت  از  کنمینم  ییو  رو  من  بودم  مهم  واسشون  من  اگه  .  بردنینم  ادی. 

 .کنمینم یی پس منم اعتنا  ست،ین   ادشونیحاال که من رو 
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گرفت و    شیبهشت زهرا رو درپ   ری مس  ن،یفرو رفتم. ماش  یصندل  ینزد و من تو   یحرف  باید

پدر و    شیکه دلم گرفته بود، من رو پ   تیموقع  نیا  یممنون بودم که تو  بایقدر از دمن چه

 .بردیمادرم م

.  میوارد شد بای و با د دم یگالب خر  شهیش  کی جعبه خرما و   کی شهی راه طبق معمول هم نیب

قبر مادرم اشک،    دنی. با دمی افکارخودمون غرق بود  یو هر کدوم تو   میقبور گذشت   نیاز ب

دستش رو    باینکردم. د  یتالش  چیپاک کردنش ه  یهام راه افتاد و من برااز چشم  اری اخت  یب

 :شونم گذاشت  یرو

 .یاسی یکه راحت باش ذارمیتنهات م -

با گالب شستم و جعبه  بای تکون دادم و د  سر   ر یخرما رو ز  ی ازم دور شد. قبرهاشون رو 

 .زهیقاب گذاشتم تا اگه بارون اومد روش نر

هوا داره سرد  "صدام کرد و با گفتن    با یکه د  دمیدرد و دل کردم و قبر هر دو رو بوس  ی کم

 .من رو از بهشت زهرا دور کرد "شهیم

  ی افتاد و لبخند محو  شه یش  یت بارون رو دادم که قطرا  هیتک  شهیسرم رو به ش  نیماش  یتو

 .دادیبهم م ی بارون رو دوست داشتم و حس خوب شهی لبم آورد. هم   یرو رو

 :و گفت ستادی آپارتمان وا یجلو  باید

 ؟خونه ما  یا یب یخوا ینم -

 :بهش نگاه کنم گفتم کهنیا بدون

 ! امروز یدارم. ممنون برا  ازی ن   ییبه تنها زمینه عز -
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م  باید قدر محتاج آغوش  و من چه  کردیم  ی برام مثل خواهر، دلسوز  شهی . هم کرد یدرکم 

 .بودم تش یخواهرانه و حما

.  دادیبهم آرامش م   شهی قفل چرخوندم و وارد خونه شدم. سکوتش مثل هم  یرو تو   دیکل

 هام، قهوه درست کردم و با بعد از عوض کردن لباس

  نینم هوا، بهتر  یبارون و بو  ینشستم. صدا   ی صندل  یبافتم، به بالکن رفتم و رو   دنیپوش 

دن  م  ایحس  بهم  سعدادیرو  شب  ی.  قدر  چه  کنم؛  مجسّم  جلوم  رو  فرهاد  صورت    ه یکردم 

بود براق  ی موها  !پدرم  و  بلند  نسبتاً  و  چه  یل*خ*ت  داشت  کش که  صورت  به   دشیقدر 

چشم  !خوردیم ابروها   ش یسلع  -  یا قهوه  ی هاو  اون  جذبه  دهیکش   ی با  به   ی خاص  ی که 

بخش  ل*ب*ها  ده یچهرش  دختر  ی بود.  هر  دل  که  مردونش  و  م  ی بزرگ  و    لرزوند یرو 

 بود و الحق که با یدر کل جذاب و ز !قدر دلربا بودتو پرش که چه کلیه

با برخورد امروز    یول   نم،یعمو رو بب  خواست یدلم م   ی لی. خخوردیم  لش یهم به استا  رشتش 

 .گذشتمیعالقم م نیاز ا دیفرهاد و شناخته نشدنم، با

اون گذاشته بودم رو   یپدر رو تو  یهایادگاریکه    یاشدم و به اتاق خوابم رفتم. جعبه  بلند

  ی دهندش بود، برداشتم. جلو   نت یز  ( اهلل)  زی را که آو  یلیاز کمد در آوردم و گردنبند است 

ا  ستادمیوا  نهیآ کردم  حس  انداختمش.  گردنم  دور  چه  نیو  پدر  گردنبند  به  رو  من  قدر 

 ! کنهیم  کینزد

*** 

 ی هام رو بستم و از ته دل برا گذاشتم و چشم  زشیآو یرو رو  دستم

تصم  آمرزش و  کردم  دعا  مادرم  و  د  م ی پدر  خارج   نیا  گه یگرفتم  گردنم  از  رو  گردنبند 

 .نکنم
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*** 

 .. اخمام درهم شدستاد یوم واآسانسور که خارج شدم، رهام جل از

 ! سالم خانوم راد -

 ؟ دییسالم. بفرما -

 ؟ هیمن منف ی که جوابتون به خواستگار  دیشما مطمئن -

 .شدم  رهیرو بلند کردم و بهش خ  سرم

 .بله متأسفانه -

 .زد ی محو لبخند

 با من یخوا ی. شما هم البد نمگهیخودش رو داره د  اریخب هر کس اخت  -

ن   یزور  ؛یکن  ازدواج کنم.    !ستیکه  ازدواج  خالم  دختر  با  داره  اصرار  مادرم  منم  راستش 

دوست دارم و    یلی. البته شما رو که خستم ین  لیم  یمنم ب  ست،ین  یهم دختر بد   ترایخب م 

م قبولم  خ  ،یکردیاگه  نم  یلی واسم  قبول  که  حاال  اما  داشت؛    ی ا چاره  گهید  د،یکن یارزش 

 .ندارم

 :گفتم ی خوشحال با

اما خب    ش؛یخواستگار  دیآرزوشه شما بر  یآقا رهام و هر دختر   دی هست  یشما مرد خوب  -

 ! دیشما رو ندارم. انشاءاهلل که خوشبخت بش  اقتیمن ل

 .شمیخوشحال م  دیاریب  فیتشر میعروس  یخانوم. پس... اگه ممکنه برا  اسمن یممنونم  -

 .چرا که نه  د،یاگه دعوتم کن -
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 !؟دیبر  ادمیشما از  شهی. مگه مکنمیحتماً دعوت م -

 :توجه به نگاه خاصش گفتم یب

 .ممنون -

تو  هیمن    - ادمیخر  هیزعفران   یخونه  از  که  قراره  برا   میبر  جانی.  هم  رو  واحدمون    ی و 

 .دیحالل کن  گهید میکرد  تتونیمدت اذ نیا یفروش گذاشتم؛ خالصه اگه تو 

 :تعجب گفتم با

 ؟ دیبر دیخوایواقعاً م -

نژاد    - ملک  خانوم  راستش  بله.  بخره؛    (من  یکنار  یهیهمسا)خب  ازمون  رو  قراره خونه 

واحدش رو    نیعوض کنه و ا  خواد یاونم م  تره،کی کوچ  یچون آپارتمانش نسبت به ما کم

 .میریهفته م نیتا آخر ا گهیفروش بذاره. اگه اون بخره د  یواسه

 .یخب به سالمت   !متوجم -

 ؟ نیندار  یبرم کار گهیممنون. من د -

 .نه به سالمت -

 .شدم  نمیشدم و سوار ماش  نگیاز رفتنش، هنگ کرده وارد پارک بعد

به استقبالم اومد و برام قهوه    بایرو بردم داخل و رفتم باال؛ د  نیماش   با، ی د  یالیبه و  دنیرس  با

 .دیچسب یسرد واقعاً م ی اون هوا یآورد که تو 

 :نشستم و گفتم  نهیشوم  کنار

 ! کنهیرهام داره ازدواج م با،ید -
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 .نشست  جلوم

 ! خبر  یچه ب  ؟یگیم  یجد -

د  - اومدن  مدمشیموقع  گفت  ا  خواد ی.  از  قراره  تازه  کنه.  ازدواج  خالش  دختر    نیبا 

 .آپارتمانم برن

 ! تحمل کنه گهیو نتونست د نهیبینم  ی زیچ  یاز تو جز سرد   دید یطفلک !یآخ -

 .دمیخند

 .شدیکه با من نم  هیخوشبخت ق یکه واقعاً خوشحال شدم. اون المن  -

 ؟! وقتچرا اون -

 .بهش ندارم و مهم هم عالقه و دوست داشتنه یا چون من عالقه -

 ! ؟یبعد ازدواج کن ی اول عاشق بش یخوا یتو م یعنیپس  -

 .خب آره -

 .بهتره  ی لیبه نظر من عشق بعد ازدواج خ یول -

 ؟ چرا -

دفعه دلش رو    هیکه    ی بترس  دینبا  ؛یبکش  دیانتظار نبا   ؛یندار  ییترس از جدا  گهیچون د  -

 .هانیبشه و ا گهیدختر د هیو عاشق  یبزن 

حرف  با به  ولدقت  بود؛  اون  با  حق  واقعاً  دادم.  گوش  از    یهاش  قبل  داشتم  دوست  من 

 .ازدواج، همسرم رو دوست داشته باشم
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 ؟ باید ی که همسرت رو دوست داشته باش ستی تو برات مهم ن  یعنی -

به وجود م  - بب  یکی. اگه  ادیعالقه کم کم  ب  یو مهرش تو  ین یرو  از ازدواج    فته،یدلت  بعد 

م ا یشی عاشقشم  حاال  بودن  ت یجمع  همهنی.  هم  عاشق  همه  کردن،  ها  حرف  ؟!ازدواج 

 ! یاسی هایزن یم

 ؟ حق با تو باشه. مهتاب جون کجاست دیشا -

روانشناس  - کتاب  کتابخونه.  تحو  یرفته  رفته  بوده،  ک  لیگرفته  م  کی بده.    ی خور یپختم 

 ؟ارمیب

 .ممنون اریب -

منم سع  باید و  به حرف  یبه سمت آشپزخونه رفت  راست    باید  یهاکردم  فکر کنم. خب 

م  گفت؛ یم هم  ازدواج  از  بعد  ب  تونستیعشق  وجود  پا  ادی به  د  دارترمیو  و    د ینبا  گهیبود 

بترس پا  یمدام  نکنه  جدا  نیا  انیکه  شخص   ییعشق  صورت  اون  در  چون  که    یباشه؛ 

 .همسرته یعاشقش

 ! یاسی ی فکر  یتو -

 .سرم رو بلند کردم باید ی صدا با

 .کردمیهات فکر مبه حرف -

 ؟ی د یبه کجا رس ؟ خب -

 .حق با توئه -

 :زد و گفت  یگرم  لبخند
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بش  یسع  گهیم  شهیمادرم هم   - ازدواج عاشق  از  بعد  ازدواج جز    ،ی کن  از  قبل  چون عشق 

 .برات نداره یزیترس، دلهره و انتظار چ 

 ؟! مهتاب جون عاشق نبوده یعنی -

 .بشقاب گذاشت یرو جلوم تو  کی از ک یا زد و تکه یتلخ لبخند

 !گهیبوده که تجربه داره د  -

 :گفتم جیگ

 !پس حتماً شکست خورده -

 .نگاه کرد بهم

 .درسته -

 :گفتم مشتاق

 .کن ف یبرام تعر -

*** 

عاشق    - من  مادر  خانواده  یپسر  هیراستش  به  نسبت  که  خ  یبوده  پولدارتر    یلیمادرم 

واسه فکر    یخانواده  نمی هم  یبودن؛  منم  مادر  و  کردن  مخالفت  ازدواجشون  با  پسره 

اما پسره فقط مادر من    خواد؛یکه اون رو م گهی و م  ستهیمی خانوادش وا ی پسره جلو  کردهیم

به مادرم    یبوده و وقت  دهانتخاب کر  ی دوست  یرو واسه خانوادش مخالفت کردن، اون هم 

 در منم گفته بکنه؛ ما یب خانوادش کار بدون اجازه تونهیگفته که نم
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و بعدم به خواستگارش که پدرم بوده جواب مثبت    ستمین   بندیپا  یدوست   نیبه ا  گهید  منم

 .کنهیو اون پسره رو فراموش م  شهیداده و بعد باگذر زمان عاشق پدرم م

 :و در آخر گفتم دادم یگوش م  جانیه با

 ؟! چند سال با هم دوست بودن -

 .دو سال -

 ! اد یچه ز یوا  -

داده بوده. مادر من به فکر ازدواج بوده و اون به    بیفر  ییجورا  هی... مادرم رو  ی دون یم  -

 ! ی فکر دوست

 ؟ خوادشیم یدوست  ی مهتاب خانوم خبر نداشته که برا یعنی -

بهم    شهیمادرم هم  نمی هم  ی. برا کرد یاگه خبر داشت که همون موقع تمومش م  گهینه د  -

 .از هم جداتون کنه تونهیفقط مرگ م یجورنکه عشق بعد از ازدواج بهتره؛ چون او  گهیم

 ! داشته ی سخت یپس مهتاب جون هم گذشته یوا  -

به  آدم  یهمه  - مادرم  یاسی  دنیکش  یسخت  شونیزندگ  یتو   ینحو  هیها  و  تو  من،  فقط   .

کش  م یست ین  زجر  کس  م؛ی دیکه  تو  هی  یهر  م   شی زندگ  یجور  م  شهیامتحان  رنج  .  کشهیو 

  ی ول  م،یمثالً ما؛ پولدار  !یاسیندارن؛ اما سخت در اشتباهن    ی اپولدارها غصه  گنیم  هایبعض

ا  ا یدن   ن یا  ی . به نظر من توم ی کشیم  م یدار  م و هنوز  م یدیکش  ی سخت  ی لیخ که    نهیفقط مهم 

 اما خب انگار دل   ر؛یفق  ای ی پولدار ستیدلت خوش باشه و مهم ن 

 .اصالً وجود نداره خوش
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منم  حرف  - درسته.  اهات  با  به عشق  حاال  تا  هم  دگاهید  نیواقعاً  و  بودم  نکرده    شه ینگاه 

 .رسنیباشن بهم م یکه عاشق واقع ییکسا کردمیفکر م

شا  - اگه    یوقت   یول  د؛یخب  نباشه،  قسمت  و  باشه  نخواسته  خاطرش    هیخدا  به  هم  عمر 

مثل مادر من که دو سال    !خداست  یینها  یرندهیگ   می چون تصم  ؛ییباز هم بازنده تو   یبجنگ

 .شد گهیمرد د  کیو آخرم زن   دیجنگ

 ؟ میش یچرا عاشق م م،یبه هم برس ستیاگه قرار ن   بایپس د -

بندش    خوادیخدا م  دیخب شا   !چرا  دونمیمنم واقعاً نم  ی. حت یاسی  هاستیلیسوال خ   نیا  -

کنه؛   امتحان  ن   نیا  دمی شا  ا یرو  بندش  به صالح  برا   ستیازدواج  م  نمی هم  یو   شه ی آخرش 

 ! ییجدا

 .فکر کردم که مهتاب خانوم وارد شد  باید یهارو خوردم و به حرف قهوم

 .و کنارمون نشست دیمن رو در آغوش کش  ییو اون با خوشرو  ستادمیاحترامش وا به

 ؟دیزدیحرف م   یدر مورد چ -

 :با لبخند گفت باید

 ! در مورد عشق -

مهتاب    ینهیس  یکه پشتش هزاران حسرت نهفته بود که تو  دیکش  یخانوم آه کوتاه   مهتاب

آه پر از حسرت بود و    نیهم انباشته شده بود و تنها راه دفنش هم  یخانوم به عنوان راز رو 

 ! بس

ول  - خوبه،  پا  ی عشق  زندگ  انشیاگره  نباشه  اگه  باشه؛  م  ت یخوب  نابود    سوزونهیرو  و 

بعض.  کنهیم نظر  به  اون  هایممکنه  اما  باشه؛  خوب  کسا عشق  هم  هم    ییها  به  که  هستن 
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رو    ییمعتقدن عشق خوبه؛ چون طعم تلخ جدا  نمیهم  یبرا   !دادن  یزندگ   لیو تشک  دنیرس

 .دنینچش

 ؟ ستیعشق دست خود آدم ن  دیقبول دار  !مهتاب جون -

 .کرد  نگام

 ست یکه دست خود آدم ن  نیجان قبول دارم. متأسفانه هم یاسیبله  -

و    ده یگند م  یبو   شترشونیو به درد نخوره و ب  یها آبکعشق  شتریچون امروزه ب  !خطرناکه

ا اما  شده؛  سخت  واقعاً  بخوا  کهنیاعتماد  ا  م ی ما  عشق  اون  خودمونه    میاریب  مانیبه  دست 

  ن یو طرف مقابلت به فکر ازدواج و موندن نبود. تو اگه ا  یدخترم. بر فرض تو عاشق شد 

بفهم م  یرو  تو  نیا  یتونیواقعاً  رو  کن  یعشق  بذار  یوجودت خفه  بشه؛ چون    یو  مدفون 

 .زمیعز دهینفره جواب نم کیتالش 

 ؟ وجودم سرکوبش کنم یتو  تونمیواقعاً م یعنی -

 :مادرش گفت یبه جا  باید

م  - هم   !یبتون   دیبا  ی عنی  ، یتون یآره  م  نی مثالً  رو  تو  اون  تو    خواست، یرهام؛  اما 

اشیخواست ینم اونم  فهم  نی .  م  دیرو  چون  کرد؛  سرکوب  رو  عشقش  تهش    دونستیو 

 ! احساسش رو به همراه داره یِ نابود

  یرو  ی. لبخندرمیبگ  م ی بتونم درست تصم  ندهیتا در آ  کردیواقعاً بهم کمک م  هاشونحرف

 :آروم گفت بایلبم نشست که د

 .شده دا یپ  یاس ی یمامان پسر عمو  -

 .هم رفت یهام ناخودآگاه تو خورد و اخم  یفیکردم بدنم تکون خف  حس
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*** 

 :گفت  اقیخانوم با اشت مهتاب

 ! دوست دارم باهاش آشنا بشم یل یخ  ؟کجاست ؟واقعاً -

 :من گفت  یبه جا  بایهم فشار دادم که د ی هام رو تواسترس انگشت با

 . ...موفقه و البته یلیو استاد دانشگاه شده. خ  ران یبرگشته ا -

 :به من انداخت و ادامه داد یکوتاه  نگاه

 .ماست یق یفرهاد استاد موس !قرار داده یاسیسرنوشت اون رو سر راه  -

 :گفت یخانوم با لبخند تلخ مهتاب

ز  - با آدم  با  !نه یریش   یتلخ و و گاه  ی و گاه  کنهیم  ی باز  ادیسرنوشت  خودت رو    دیفقط 

 ! یشیروزگار حذف م  یاز صفحه ،ی چون اگه بباز ؛ی تا نباز یحفظ کن

 .لبم اومد  یرو  ینیری مهتاب خانوم لبخند ش هیتشب نیا از

 ! شما  شی پ   امیبه مشورت داشتم م ازیمهتاب جون. من حتماً اگه ن  د یاواقعاً با تجربهشما  -

 .رو گرفت دستم

  یچون تو   ؛یمواظب باش  یلیخ  دیتو هنوز نوزده سالته و با  یاسی  نی بب   !یکنیخوشحالم م  -

ممکنه کمبود محبت داشته    ی و چون خانوادت رو از دست داد  یسن، تو محتاج محبت  نیا

. منظورم رو  یمواظب باش  یلیخ  دیپس تو با  !حست سوءاستفاده کنه  نیاز ا  یو هر کس  یباش

 ! ؟یفهمیم

 :و قبولش داشتم کردم یدرک م کامالً
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 ! بله مهتاب جون -

 ؟هی در مورد پسرعموت چ  مت یتصم زم یخب عز -

اقدام  - نم  کنم؛ ینم  یفعالً  رو  من  اون  اگه  زندگ  ی عنیپس    شناسهیچون  از  رو    شون ی من 

نم  منم  و  کردن  م  خوام یحذف  محبتشونم؛  محتاج  که  کنن    نمی هم  یبرا   ؟ که  دیفهمیفکر 

 ! هیسرنوشت چ یبعد  یباز  نمیبب ذارمیم

 .بهتره ی جورنیمسکوت بمونه؛ ا هیحق با توئه دخترم. فعالً بذار قض -

 .رو تکون دادم سرم

 بهم خوش گذشت و بعد از شام برگشتم به آپارتمان  یلیشب خ  اون 

 .دمیو بعد از رفتن به بالکن چون خسته بودم، زود خواب خودم

*** 

نشست پشت    با ی. دشدینم  ی فکرم رو آزاد کنم؛ ول  یکردم کم  ینشستم و سع  نیماش   ی تو

 :فرمون و گفت

 ؟ی امروزم استرس دار -

 .نگاه کردم بهش

 ! یلیخ  با،یآره د -

گذشت  یدید  - خوب  چه  جلسه  اون  ا  !که  م جلسه  نیپس  هم  ن   گذرهیها   ستین   یاز یو 

 .ینگران باش ای یبترس

 !رمی گیدلهره م نمشیبیم ی وقت یحق با توئه؛ ول -
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 .کنهیخودش کمکت م !به خدا توکل کن -

شدم و    ادهیهام سرد شده بودن. پ فکر بودم و دوباره دست  یبه مرکز همش تو   دنیرس  تا

. با ورودمون فتهیدهنم گذاشتم تا فشارم ن   یبرداشتم و تو  فمیشکالت از ک  هیقبل از ورود،  

 :. زمزمه کردممی دخترها شد  نیب یابه کالس، متوجه همهمه

 ؟ بایچه خبره د یعنی -

 ! واهلل دونمینم -

داشت، رو    یسبز خوش رنگ  ی هاکه چشم  نای . م م یدوم نشست  فیهنوز خلوت بود؛ رد  کالس 

 :به ما گفت

اطرافم    یدختر و پسرها  یو همه  رمیبزرگ بگ  یمهمون   هی  خوامیها فردا تولدمه. مبچه  -

 .شمی خوشحال م   نیایرو دعوت کنم. شما دوتا هم ب

 :کرد و گفت  زونیآو یصندل یرو به دسته فشی ک باید

 ؟ان یکالس هم م  یهابچه  ی هی. بقزمیعز یمرس -

 :گفت  نایدوست م   ترایم

کرد  - دعوت  رو  همه  چمیآره  خب  ا  ی.  بزرگ  هی  ؟بهتر  نیاز  خوش    یحساب  !جشن 

 ! گذرهیم

 :گفت  یبا ناراحت نایم

 ی اد ینگرانم قبول نکنه. آخه ز  یاستاد رو هم دعوت کنم؛ ول خوامیم -

 ! مغروره
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 :گفت  نایپنهون نموند. نگام کرد و در جواب م   باید دیرو لبم نشست که از د یپوزخند

م  - که  امتحان کن. من  رو  ب  یچون هر چ  اد؛یم  گم یخب شانست  باشه  مغرور  ادب   یهم 

 .کار داشته باشه یی جا  کهنیکه دعوتت رو رد کنه. مگه ا ستین 

 :گفت ی با خوشحال نایم

 ؟ ادیم یگی تو م یعنی -

 :گفت باید

 .ادیاز قبل دعوت نشده باشه، بله م  ییخب اگه جا -

 :رو بهم گفت بایبه سمتشون رفت و د نایدسته از پسرها، م هیورود  با

 .شدنیبهت مشکوک م دنیدی. اگه پوزخندت رو میاسیمواظب رفتارت باش   -

 ! ؟لشهیاستاد فام یعنیمگه هر کس پوزخند بزنه  ؟ چرا -

 :ابروش رو باال انداخت باید

 .پوزخند بزنه، آره ی خودی ب زننیکه دارن در مورد استاد حرف م  ینه، اما اگه موقع -

  شدی از در وارد م  یهر ک  نا یکردم که روش رو برگردوند. کم کم کالس پر شد و م  نگاش

  پیبه ت  ی . با ورود فرهاد همه ساکت شدن و از جاهاشون بلند شدن. نگاهکردیرو دعوت م

 :کنار گوشم گفت  بایلبم نشست که د  یرو  یمردونه و مدرنش انداختم و لبخند محو 

 .دختر عموش فداش بشه  !بچمون چه نازه نیبب -
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  ی امستانه  یخنده و قهقهه  ر یبفهمم کجام، مثل گذشته زدم ز  کهنی گرفت و بدون ا  خندم

دهنم رو گرفت و من    ی بود که جلو   بایسکوت فرو رفت. دست د  یسر دادم که کالس تو 

 .هام رو بستمکرد و چشم  خیاطرافم شده بودم، از خجالت تمام وجودم  یکه تازه متوجه

*** 

 :دیخشن به گوشم رس  یفرهاد کم  یصدا

  دیشا  دیبگ  ؟دیخندیهمه خنده داره که شما م   نیا  جانیا  یز یخانوم راد به نظر شما چه چ  -

 ! میدیما هم خند

 .و من از زور حرص و خجالت قرمز شدم دیخند زیر زیر باید

 .نشست زشینگاش کردم که اخم کرد و پشت م ی بهم نگاه کرد؛ با گستاخ یکم

  م یشون یپ  ینگام به پسرها افتاد که محو حرکاتم شده بودن و باز از خجالت عـ*ـرق رو  تازه

لت  پرت شدم و جمع به حا   یصندل  یرو  با،یمانتوم توسط د  یشدن گوشه  دهینشست. با کش

 .برگشت یعاد

 :کنار گوشم گفت  یزیر یبا خنده باید

 ! یفرهاد به باد داد  یرو جلو  تتیثی دختر ح -

 :حرص گفتم با

 ؟ هاستیشوخ   نیا یآخه وسط کالس جا  !گهیتوئه د  ریهمش تقص -

 ! یدیخندیآروم م دیخب تو با  ؟واه به من چه -
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د  ی صدا   با نتونستم  بود،  کرده  دادن  درس  به  که شروع  د  گه یفرهاد  و    با یجواب  بدم  رو 

 .هاش متمرکز کنمفرهاد و گفته  یکردم افکارم رو رو یسع

از جا بلند شد و رو به    نایکه م  میبود  ها ادداشتی  یسر  هیکالس بود؛ مشغول نوشتن    آخر

 :گفت  رفتیتاپش ور منشسته بود و با لپ  زشیفرهاد که پشت م

 ! استاد -

 :با دلهره گفت ناینگاه پر جذبش رو باال آورد و م  فرهاد

م  - جشن  و  تولدمه  فردا  جوون  !رمیگ یمن  بچه  ی هاتمام  و  کردم  دعوت  رو    ی هااطرافم 

 ؟ دیاریب فی و تشر  دیشما هم دعوتم رو قبول کن شهی . مانیکالس هم قول دادن ب

  ی جلو  ی کالس رو فرا گرفته بود و من به سخت  ی نیمکث کرد. سکوت سهمگ  ی الحظه  فرهاد

ا نخندم؛ چون  بودم که  م  همهنیخودم رو گرفته  ا  دن یترسیاز فرهاد  ساکت    یجور نیکه 

 .کار خودشون بود یپسرها هم سرشون تو   یحت  !نشسته بودن

 .کردیزمزمه م ییزهایچ هیلـ*ـب  ریهم ز ترایصبرانه منتظر پاسخ فرهاد بود و م  یب نایم

 :تاپش رو بست و خونسرد گفتلپ فرهاد

 .امیم دیبله حاال که دعوتم کرد -

با لبخند از    نای . ممیبخند  زیر  بایباعث شد من و د  دنیکش  ترایو م   نایکه م  ینفس راحت  یصدا

بود    ییهاهمون کارت دعوت به همه داده  م  یکیکه  به سمت  و  برداشت  و    زشیرو  رفت 

لحظه  یجلو فرهاد  نگاه  گذاشت.  ناخن  دهیکش  یها دست  یرو  یا روش    کور یمان   یهاو 

سر    یلبش نشست که تعجب و هزار تا فکر رو تو   یرو   یسر خورد و پوزخند  نایم  یشده

 .من انداخت
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 .نگام کرد باید

 ؟ یشد  رهیخ  یطورنیا یبه چ -

 :بهش نگاه کنم گفتم کهنیا بدون

 .الیخ  یب یچیه -

 :دیفرهاد به گوشم رس  یصدا

خانوم  - آقا خب  و  م  ون،یها  و  تمومه  امروزم  جلسهد یبر  دیتون یکالس  روز    یبعد  ی. 

که ندارن    ییکسا  ی ول  چ؛ یدارن که ه  انویخونه پ  ی که تو  یی کسا  ،یزی چ  هیفقط    !ستکشنبهی

تا خوب    دیداشته باش  نیخونه هم تمر  یتو  د یبا  جانیچون جدا از ا  !کنن بخرن  یحتماً سع

 !د ی. موفق باشدیریبگ ادی

آسانسور    یجلو   بایاومدم. د  رونیگفتم و از کالس ب  ی"خداحافظ"لـ*ـب    ریز  بای زودتر از د

 :و نفس زنان گفت دیبهم رس

 ؟ ییهوی شهیصبر کن دختر، تو چت م یوا  -

 .نیفقط خستم؛ هم ست،ین می زیچ -

 :که گفت میهم وارد آسانسور شد با

 ؟ دیخر  میازت بخوام بر  تونمینم یعنی -

 :حوصله گفتم یب

 ! یدار زیتو که همه چ ؟ی چ دیخر -

 .یاسیمنظورمه  نای جشن تولد م  یواسه -
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 :زدم و گفتم یلبخند  نیهم ی ناراحت بشه؛ برا با ید خواستمیرفته بود. نم  ادمیکل  به

 .میپس بزن بر !اوه فراموش کرده بودم -

 .میشد  نیو با هم سوار ماش دیخند باید

از پشت گردن حلقه   قشیبود که    ی لباس شب براق و مشک  هیکه من انتخاب کردم،    یلباس

 .و مناسب بود دهیو واقعاً پوش  شدیم

ظر  یرو که  بود  تور  هم  نما  یفیگردنش  به  خوب  رو  پوست    ذاشتیم   شی گردنم  با  و 

بود؛ ول  بای داشت. لباس د  یتضاد قشنگ  دمیسف بود و    یکمی  قهی  ی باال  یهم لباس شب  باز 

 .بود ی از مشک یبا مخلوط  د یرنگش سف

 :با بهت گفت بایلباس رو د دمیپوش  یوقت

 ! یاسی ادیبهت م ی لیخ -

 :زدم و گفتم یلبخند 

 .زمیممنونم عز -

و بعد از اون، به دعوت    م یو کادو کرد  میدی خر  ک یساعت ش  هیکادو هم، هر کدوم    ی برا

. در آپارتمان رو باز کردم و منتظر شدم  میخورد  یکیهمون نزد  یرستوران   یمن شام رو تو 

 :با لبخند بغلش کردم که گفت دمش ید ی. وقتادیب رونیاز آسانسور ب  بایتا د

 ؟!چه خبره  !قدر شلوغهساختمون چه نییپا یوا  -

 .شد و من در رو بستم وارد

 .شلوغه نمیهم یبرا !دارن یکش اسباب هانیرهام ا -
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 ! پس باالخره رفتن -

 :زدم و سر تکون دادم. وارد آشپزخونه شدم و گفتم لبخند

 ؟ قهوه  ای ییچا -

*** 

 .مبل گذاشت و موهاش را باز کرد یدسته ی رو رو شپالتو

 .دهیمزه م ترشی ب ییسرد چا ی هوا نینه تو ا -

 :گفتم کردم یم ی ها را پر از چافنجون  کهیدرحال

 ؟ ی ناهار که نخورد -

 .ناهار بخورم  دمینرس گهیمنم از هول د ایزود ب ایزود ب  یگفت ی. تو که هگهینه د -

 .دمیخند

  م، یخوریم  جانیپختم. با هم هم  مون یی دوتا  ی برا   یبشه. من ماکارون   ریخب نگران بودم د  -

 ؟ طوره. چهمیریم می شیبعدم حاضر م

 .زمیعز هیعال -

 .مبل نشستم ی گذاشتم و خودم رو ز یم یرو رو  ینیس

 .ماها بشه یقاط خورهیبهش نم ! رو قبول کرد نایبود که دعوت م بی برام عج -

 :با حرص گفت باید

 ؟ میدار  ی بیمگه ما چه ع ! واه -
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 .گرفت خندم

و   م یماها هم شاگردش  گه، یباشه اون استاده د ی . خب هر چستی داشتن ن  ب یمنظورم ع  !نه -

 .کنهیقبول نم گفتم یخصوصاً با اون همه غرور و جذَبش من م

 .ستین   ادبیکه قبول کرد چون ب ید ید یول -

 .آره خب -

و    دیرو چ  زیم   بایو د  دم یو من غذا رو کش  می با هم به آشپزخانه رفت  ، ییاز خوردن چا  بعد

 .می کنار هم مشغول خوردن شد

 ؟ باید -

 ؟ جانم -

 ؟ باشه تونهیم ی به نظرت کادوش چ -

 :به من کرد و گفت یدار یمعن  نگاه

 ؟ ارهیب ی چ نایم یکه قراره برا   ینگران  -

 .حرف نگاش کردم که دستم رو گرفت یب

 ؟یاس ی هیحست بهش چ -

 ! نداشتم  یفقط سوال کردم به خدا... منظور -

 ؟ یمطمئن -

 .زدم لبخند
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 .باور کن -

 .شهیحاال شب مشخص م   ارهیقراره ب  ی چ  دونمیخب من نم -

 .می تا حاضر بش م ینزدم. بعد از ناهار با هم به اتاق خوابم رفت ی حرف گهید

 :گفت باید

 .یرو صندل  نیبش کنم؛یمن خودم آمادت م -

که کنار   ،ی شگریآرا یآموزش  یبه خاطر دوره باینشستم و منتظر شدم. د  شمی آرا زیم پشت 

.  دادیکار وارد بود و الحق هم کارش رو خوب انجام م نیا  یبود، تو   ده یاز دوستانش د یکی

 گه یحوصلش رو نداره و منم د گهی م شهیهم یبزنه؛ ول  شگاهیدادم آرا  شنهاد یچند بار بهش پ

نکردم.   ساعتی اصرار  وقت  ر یز  یک  و  بودم  تو   ی دستش  را  معنا   دم ید  نهیآ  ی خودم    ی به 

 .کنمکتمانش    تونستمیلذت بردم. خوشگل شده بودم و نم ی واقع

 .دیلبخند زد و گونم رو نرم بوس باید

 .یش یکه تو خانمش م یخوش به حال اون مرد خوشبخت -

 :هام حلقه زد که زود گفتچشم ی محبتش اشک تو از

م  شتیآرا  هاینکن   هیگر  یاسی  یوا   - آرا  !شهی خراب  من  رو    عیسر  کنم یم  شی تا  لباست 

 .میوقت ندار اد یتنت کن که ز

پاشنه    ی ناو کفش  دمی تخت بود رفتم. لباس رو پوش   یکردم و به سمت لباسم که رو   قبول

لبخند رضا  یپنج سانت پا کردم و  به تمام بدنم    یتمندیبراقم رو  زدم. عطرم رو برداشتم و 

 :دیزدم که خند یچرخ   باید ی زدم و جلو
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 ! یشد  یعال -

 .رو به سمتم گرفت ی خوشگل  ینقره  سیسرو با یکردم که د تشکر

 .قشنگه یاسیرو بنداز  نیا -

 .دمیبه گردنبند پدر کش یدست

 ؟ارم یدرش ب یعنی. بایپدرمه د  یادگاری... نیا -

 .بهم زد یمهربون  لبخند

 .بعد بندازش دوباره اریامشب رو در ب هی -

ب  بدون سرو  رونشیاعتراض  و  قشنگ  س یآوردم  از  و  انداختم  لبم    یرو   یلبخند  شیرو 

پالتو دیخند  تی با رضا  باینشست و د بلندم رو    ی. اونم حاضر بود و الحق جذاب شده بود. 

 .سرم انداختم یرو هم رو  دمیروش تن کردم و شال سف

 :گفت باید

 ؟ م یتو بر نیبا ماش  -

 .حتماً -

 :. گفتمداد یهفت رو نشون م ن یو من حرکت کردم. ساعت ماش  میشد سوار

 ؟ساعت چنده  یمهمون  -

 :قفل دستبندش را بست و گفت باید

 .شهی شروع م  می هفت و ن  -
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 .نزدم  یحرف گهیگاز فشردم و د  یرو رو  پام

بود که بچشم  یجلو   یمجلل  یالیو از ماش   رونشیهامون  بود.    یهانیپر  باال  و مدل  لوکس 

 .می شد اده یقرمز خوشگل پارک کردم و پ  یفرار   کیپشت 

 :و گفت دیکش  س یجنس ی به بدنه یدست باید

 .رمی بگ نیدونه شکل ا هیرو بفروشم و  نمیماش خوامی. میاسینازه  ی لیخ -

 :لبخند گفتم با

 .بایانتخابت حرف نداره د -

  الیرو زدم. در بزرگ و  نیماش  ریرو برداشتم و دزدگ   میبود  دهیراه خر  نیکه ب  یگل  دسته

 .نشسته بود  یورود  ی باز بود و نگهبان جلو

 :سالم داد و گفت باید

 ؟ جاستنیا یسالم یخانوادگ ی الیپدرجان و -

 :با لبخند گفت رمردیپ 

 .دی. خوش اومدجاستنیبله دخترم هم -

  ی تا ورود  یادیبود و راه ز  ی. باغ بزرگمیوارد شد  نان ی و با اطم  میبه روش زد  یگرم  لبخند

 .سالن بود

*** 

 را  یهم گره خورده، راه قشنگ یو تو  ده یسر به فلک کش ی هادرخت
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درست کرده بود و مثل جاده چالوس که هر دو طرفش جنگل و درخت بود،    یورود  یجلو

هم   جانیا به  تزئ  نیهم  خ  نیشکل  من  و  بود  و  یلی شده  به  نسبت  اومد.    با ید  ی الیخوشم 

وبزرگ  هانیا ساختمون  پشت  بود.  کلبه  الیتر  برا   یاهم  زدم  حدس  که  داشت    یقرار 

از ط  الیو  داریسرا بعد  باالخره  به سالن رس  ن یچند  یباشه.  افتاده    م؛ یدیمتر  نفس  نفس  به 

وسالمیبود حمل  پاشنه  لمونی.  اون  طاقت  یهاو  را  رفتن  راه  واقعاً  بود  کفش  کرده  فرسا 

 .نبود  یزیچ  هایرو ادهیپ نیما که ا ی وگرنه برا

سرد    لیو به دل  گفتنیآمد مها خوشبودن و به مهمون  ستادهیمرد دو طرف در سالن وا  دو

 .شدنیم یو منتظر ورود افراد بعد بستنیها، در رو مجدد م بودن هوا بعد از ورود مهمون

 :زمزمه کرد باید

 ؟ خر پولن نه  یادیز -

  یرو تو   ی نداشت و من خوشبخت  یموقع پول و ثروت برام ارزش  چی ه  یعنیمهم نبود؛    برام

 .نه پول دمی دیم ی اگهید ی زهایچ

 ! یلی آره خ -

تو   نیمستخدم  یاشاره  با که  رو  پرو  مخصوص  اتاق  و  یطبقه  یباالخره  پ  الیدوم    دایبود، 

شد  م یکرد واردش  شالمی و  و  پالتو  آوردن  در  از  بعد  دست .  وضعمون    یهامون،  و  سر  به 

. استرس تمام وجودم رو فرا گرفته بود  میاومد ن ییپا اد، ینسبتاً ز  یهاو با هم از پله م یدیکش

با جمع    تر شی بارم نبود؛ اما ب  ن ی. اولکردمیخودمون حس م  ی رو رو  هایل ینگاه خ  ی نیو سنگ 

 . ...جانیا یبا همشون آشنا بودم؛ ول  باًیو تقر رفتم یم یمهمون  هانیا باید

 :آروم دستم رو گرفت و زمزمه کرد باید
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انتها  - اون  ی فرهاد  خلوتسالن،  قسمت  اون  مواظب  جا،  نشسته.  نورتر  کم  نسبتاً  و  تر 

 !رفتارت باش

م  یکاف  نیهم دلم  ناخواسته  بشه.  برابر  هزار  استرسم  تا  ب  خواستیبود  چشمش  و    ام یبه 

  ز، یندم. پشت م  یکنترل رفتارم رو داشته باشم تا سوت  یلی کردم خ  ی. سعنهی رو بب  تمیجذاب

رد مشغول خوردن شربت  یی دخترها  فی کنار  نشستکه  بودن  من سر  می هاشون  چند    عیو 

 .رهی جون بگ   یشده از اضطرابم کم شکخ  یهاقلپ آب خوردم تا لـ*ـب

 :گفت بایکردم اصالً به سمت فرهاد نگاه نکنم که د یسع

 .دیما رو د یاسی -

نگاه  دیلرز  ی مک  دستم بود.  شده  الل  انگار  زبونم  برا  یو  دل  ته  از  و  کردم  لباسم    ی به 

جد  دهیپوش  طور  به  مجلس  هنوز  کردم.  شکر  رو  خدا  نبودنم  معذب  و  شروع    یبودنش 

.  اومدیم  هاوانیپچ پچ و به هم خوردن ل  یضبط هم روشن نبود و تنها صدا  ینشده بود و حت

 .سرگرم بودن گهیکار د هیبه  ای صحبت بود  لمشغو ای ش ی هر کس با بغل دست

از دختر و پسرها با هم    یر یهشت ضربه زد؛ در سالن باز شد و تعداد کث  یکه رو  ساعت

 .داخل و اکستر هم پشت سرشون وارد شد ختنیر

ارکستر که از ما    یپر شده بود، نگاه کردم و با صدا  قهیپنج دق   یکه تو  یتعجب به سالن  با

از جام بلند شدم    بایاز د  ت یبه خودم اومدم و به تبع  م، یدست بزن  نایورود م   یبرا   خواستیم

کمرنگ    دناشونیکش  غیدخترها و ج   یاهویه  نیآهنگ تولدت مبارک ب  ی. صدا میو جلو رفت 

کمرنگ مو  ب  شدی تر  من  م  حوصلهیو  ورود  وقت  نایمنتظر  باال  یبودم.  دپله  یاز    دمش، یها 

  ش ی بدنش رو به نما  یتمام اعضا   ی که تنش بود به خوب  یباز موند. لباس  رتیدهنم از فرط ح 

 ی طرف چپش هم کامالً ب یو حت  ذاشتیم
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متر پارچه    میبه زور ن   یلباس حت  نیا  !بود  ترنیواقعاً سنگ   دیپوشیاگه نم  دیبود و شا  نیآست

باورها  !شدیم م   ییتمام  مورد  در  تو   نایکه  کامالً    هی  یداشتم  حاال  و  خورد  هم  به  لحظه 

  ش یپاشنه ده سانت  یها با افتخار و با اون کفش  یطورکه چه  کردمیبهش نگاه م   زده رتیح

نداشت و در کنارش    نایاز م   یافتاد که اون هم دست کم  ترای. تازه چشمم به ماومدیم  نییپا

 .داشتیگام برم

رو دو    یپر نور   یهافشفشه  گهید  یو دوتا   دنیها شروع کردن به رقصپله  یتا پسر جلو   سه

پله وقتطرف  و  گذاشتن  تو   یها  ج  یبرق جرقه  پخش شد  و    غیسالن  بلند  مجدداً  دخترها 

 .میاستقبال تموم شد و همه نشست نیارکستر کمرنگ شد. باالخره ا  یصدا

ب  نایم به همه خوش  گذشتیم  زهایم  نیاز  مو  بودم که خم  و    گفتیآمد  نگران  مدام  من 

  ی. کمزدینم  یها بود و حرفصحنه  نیهم مثل من مات ا  بایهمه بره. د  یبشه و آبروش جلو

  دمش یباشم. نگام رو چرخوندم و د  تفاوتیکردم ب   یشد و سع  یکه گذشت جو برام عاد

 .زدی حرف م یقی کالس موس  یاز شاگردها  یکیجا نشسته بود و با که همون

*** 

د  نایم با چشم  دن یبا  اشت  ییهافرهاد،  برق  م  اقی که  موج  ته سالن    زد،یدرونشون  به سمت 

جلو  دو  هر  و  وا  یرفت  حرفستادنیپاش  نم.  رو  خ  یول  دم؛یشنیهاشون  فرهاد    یل ینگاه 

اما برعکس شهاب، با نگاش، تماماً    زد؛ یزل نم   نای به م  می و کامالً پرت بود و اصالً مستق  یجد

 .دمیکشیخجالت م نایم ی بود و من جا گرفتهنظر  ر یرو ز نایم

خوش  بعد گواز  آم   ییآمد  رضا  نای م  ز،یاغراق  م  تی باالخره  سمت  به  و  با    زیداد  اومد.  ما 

 :میستادیلبش نشست و ما هم به احترامش وا یلبخند رو بای من و د دنید

 .یداشته باش  شی رو در پ  ی خوب  یهاانشااهلل سال. زم یتولدت مبارک عز -
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آرا   یگونه  آروم از  بوس  ششیپر  باال  دمیرو  خال  به  نگام  تازه  با    شیشونیپ  ی و  که  افتاد 

و کرم پودر اون رو پنهون کنه؛ چون    دکنندهیکرده بود با سف  یتر، سعمهارت هر چه تمام

نامحسوس مشغول    بایکه د  یت و موقعلبم نشس  یرو  ینسبتاً بزرگ و تو چشم بود. لبخند 

  نه یگذاشتم تا اونم بب  می شون یپ   یخال، رو   ی زدم و دستم رو جا  شبرا  یبود چشمک  یروبوس

 :گفتم ی . با دستپاچگدیو خند ره یخودش رو بگ ی نتونست جلو دنشیکه با د

 ؟ یخند یدفعه م هی هاوونهیچرا مثل د   بای ... دیوا  -

شک کرده و اگه بفهمه مسلماً    نای هم با ابرو و هزار تا دنگ و فنگ بهش فهموندم که م  بعد

 .شهیم یاز دستمون عصبان

 :گفت یبا شکاک  نایم

 !؟با ید ی خندیم یبه چ -

  ون یم  با یذهنم دنبال بهونه گشتم تا بگم که د  یتو   عیسر  ! شد  یامن عجب مخمصه  ی خدا

 :خنده گفت

 .خاطره افتادم که خندم گرفت هی ادی  دم،ینازت رو که د  یها. کفشزمیعز یچیه -

 :از ابروهاش رو باال داد و با استعفام گفت  یکی نایم

 .کن منم بشنوم فیتعر  زمیخب عز  ؟جداً -

قلپ از شربت، با    هیبا خوردن  با یگند بزنه؛ اما د  بایداده بود. فکر کردم االنه که د ی ریگ  چه

 :گفت  یقیلبخند عم

 دختر کم سن و سال هم  هیکفش بخرم؛  یبار رفته بودم کفاش  هی -
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.  تونمیگفت م  یتون یمادرش گفت نم   یبخره. هر چ  یجور نیکه اصرار داشت کفش ا  بود

که راه رفت، جرئت    کم یراه بره که اونم    یبعد فروشنده بهش داد تا پاش کنه و چند قدم 

  ز یسرعتش رو باال برد و بعد برگشت تا به مادرش بگه من تونستم که محکم ل  کرد و  دایپ 

 .ختنیر نوی ها مثل دومو افتادنش تمام مانکن  یاول نکنخورد و با برخوردش به ما

خنده و با    ریبلند زد ز  نا یم  یول  کردم؛ ینگاه م  بافت یکه بهم م  یفیو اراج   بای تعجب به د  با

 :گفت  با،ید  یزدن به شونه

 ! یباحال یلیبابا دمت گرم خ -

 :که گفتم میولو شد  یصندل  ی ازمون دور شد. هر دو رو نایزد و م  ی هم چشمک باید

 ؟ یداد  لش یتحو یبود الک  یچ  زهایدختر اون چ -

 .دیکرد و خند  نگام

 ؟ کرده بود لهیطور پ چه  یدیمجبور بودم. ند -

 ؟ یتا نخند یر یدهنت رو بگ یجلو   یتونستیخب نم -

 !امتو گهید الیخ یب یوا  -

وسط و    ختنیها رسالن کم شد و جوون  یهاارکستر تو سالن پخش شد و نور چراغ  یصدا

 .کردن  دنیشروع به رقص

از د  یکه چند صندل  یپسر  و  اومد  و    ی تقاضا  بایبا ما فاصله داشت به سمتمون  رقص کرد 

. بهشون نگاه  رفتیهم که حوصلش سر رفته بود از جاش بلند شد و درخواستش رو پذ باید

  ی واقعاً جذاب و خوشگل بود و به راحت   بای. ددنیرقصیزدن و م  یکردم که با هم حرف م 
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ول  ی دلبر  تونستیم خانوم   تیشخص   شهیهم   یکنه؛  م   شیو  حفظ  هم  کردیرا  باعث    نیو 

 .شدیها به طرفش مجذب شدن آدم

جا  یکس پسر  باید  یکنارم  به  و  برگردوندم  رو  روم  من  و  نم  ی نشست  نگاه    شناختمیکه 

 .کردم

 ؟! شده  یز یچ -

 :گفت ی آورصورتم رو از نظر گذروند و با لبخند چندش  زشیه یهاچشم با

 ؟ باهات آشنا بشم تونمیم !بایز  یسالم بانو -

 :کردم و قاطع گفتم  ترشی نگام رو ب یسرد

 .ستمی ن  لیما -

 .تر شدلبخندش پررنگ ،ی ناراحت یبه جا  یول  ره؛یو م  شهیخودم گفتم االن ناراحت م با

 .زمی عز می منم نازکش خوب  اده؛یمثل تو نازش ز یدختر خوشگل  دونمیم -

. اخم کردم و از جام بلند  دهیحالت تهوع بهم دست م  اتشیچرند  دنیاز شن  کردم یم  حس 

 :شدم و گفتم

 .یرو ندارم بهتره دست از سرم بردار فتیاراج  دنیشن  یحوصله -

 .منتظر جواب اون بمونم، به سمت بالکن رفتم تا از دستش راحت بشم کهنیبدون ا بعد

شدم. سوز    رهیو به آسمون پر از ابر خ  ستادمیها وانرده  یبالکن رو آروم بستم و جلو  در

 .داخل رو تحمل کنم یفضا  تونستم ینم  یسرد، بازوهام رو لرزوند؛ ول

*** 
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با    ی رهیشدن دستگ  دهیکش   ن ییپا  ی صدا و  به سمت در برگردم  با اضطراب  باعث شد  در 

تو  دنید تعجب  ول  یفرهاد،  نشست؛  دستپاچه    یسع  ی نگام  و  کنم  جمع  رو  خودم  کردم 

 .نشم

 :نگاه کوتاه به من انداخت که آروم گفتم هی

 .سالم استاد -

 .سالم -

دوباره نگام رو به سمت    توجهیب  نیهم   یبود. حرصم گرفت؛ برا  تفاوتیکوتاه و ب  جوابش

 .دمیکش  قیدلم از خدا آرامش خواستم و چند نفس عم  یآسمون گرفتم و تو 

بود و دست  یچشم  ریز به آسمون زل زده  اون که  تو به  نگاه    بی ج  ی هاش  بود  شلوارش 

 .کردم و بعد آروم به سمت در بالکن رفتم نی کردم، خالقش رو تحس 

 .با اجازه استاد -

در همش    یها با اخم  با ی حرص خوردم. وارد سالن که شدم د  ش ی از پ   شی نزد و من ب  ی حرف

 .به سمتم اومد و بازوم رو گرفت

 .دنبالت گشتم یکل  ؟یکجا رفت -

سالن    یاومد و به سمت انتها  رونیو سرد از بالکن ب  تفاوتیموقع، فرهاد هم ب  نیهم  یتو

 :تر از قبل گفتمرفت و من کالفه

 .بالکن ی تازه داشتم، رفتم تو یبه هوا از ین  -

 ؟ فرهادم بود -
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 .اون اومد، من اومدم داخل  ینه وقت -

 :با حرص بازوم رو تکون داد باید

 ؟ یاسی یباهات حرف بزنه، چرا نذاشت خواستهیم دیشا -

 .دمیدرهم کش ترشی رو ب هاماخم

 که ن یبالکن جواب سالمم رو هم به زور داد، چه برسه به ا  یاومد تو  یوقت  ؟باید  یگیم  یچ  -

 ! بخواد باهام حرف بزنه

نزد. موقع فوت کردن شمع و باز کردن کادوها    یحرف  گهیبه من انداخت و د  یقیعم   نگاه

  ی که با خنده کنار پسر   نایچشم دوختم به م  حوصلهیو من ب  میحلقه زد  زیبود. همه دور م

اعصابم بود و    یرو  یل ی . خدیخندیو م  زدیبود و از قصد مدام خودش رو به پسره م  ستادهیوا

اصالً بهم مزه نداد    گذره،یبهم خوش م  ی مهمون   نیا  ی تو   کردمیم  فکربرعکس انتظارم که  

 .شده بودم مون یو از اومدن به شدت پش 

م  همه و  بستن چشم  نایساکت شدن  از  کردن  بعد  زمزمه  و  و    ، ییزهایچ  هیهاش  شد  خم 

منتظر    صبرانهیها رو فوت کرد و همه دست زدن. بعد به نوبت کادوها رو باز کرد. بشمع

 :رو به همه گفت نا یکادوها تموم شد و م  یفرهاد بودم که همه  یکادو دنید

 .کنه هیبهم هد جانی هم خوادیقشنگه، م اریآهنگ بس  ک یکادوش رو، که   زمیاستاد عز -

نشسته بود    انویسکو، پشت پ   یبه فرهاد که باال   ی مجدد کف زدن و من با پوزخند تلخ  همه

  یحرکت بود. صدا   یتو   هاهیکالو  یهاش ماهرانه رونگاه کردم که از همه غافل بود و دست

 .باعث سکوت شد ییمثل الال دیچی سالن پ  یگرمش که تو 
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پا  باید رو  سرم  من  و  گرفت  رو  حت  نییدستم  اصالً    خونهیم  یچ  دمیفهم ینم  یانداختم.  و 

سرم اکو    یتو   "زمیاستاد عز"و    کردمیفکر م  نای م  ی حواسم به جشن نبود و تنها به جمله

 .شدیم

 :نگران گفت باید

 ؟یاسیحالت خوبه  -

 .زدم پوزخند

 ؟ بد باشم دیچرا با -

 :صورتم حرکت کرد و گفت  یاجزا  نیب نگاش

 ؟ یکن  ی خودت رو بهش معرف  یخوا ینم -

 .کنم  لیخودم رو بهش تحم خوام ینم -

 .شد  یعصبان  باید

 ! ؟ارنیدخترها از چنگت درش ب نیتا ا یدست رو دست بذار  یخوا یپس م -

 :بهت گفتم با

دام  - د  یمن  بترسم  شدن شکارم  ربوده  از  حاال  که  نکردم  به    !بای پهن  فقط  فرهاد  به  من 

 .ترشی نه ب کنم یچشم پسر عمو نگاه م

 ؟ یخونده ناراحت  نایم  یبرا کهنیاز ا همهنیپس چرا ا ؟یاسیباور کنم   یانتظار دار -

 :گفتم  بایاساس د یتعجب از افکار پوچ و ب با
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اشتباه  باید  ی وا  - در  سخت  برا  !یتو  من  کن  ناراحت    خونهیم  نایم  یبرا  کهنیا  یباور 

ناراحتم. حت  ادیمن رو از    کهنی. فقط از استمین  و    رهیگ ینم  یعمو هم از من سراغ  یبردن 

 .به فرهاد ندارم یناراحتم کرده؛ وگرنه من حس نیهم

 :بود گفت ده یهام رو فهمهام صدق گفتهکه از چشم باید

باور کن    ،یاسیکن    یخودت رو بهشون معرف   ؟ یدیخودت رو عذاب م   همهنیخب چرا ا  -

 .به نفعته

 .کنمینم  ی . تا خودشون نخوان من اقدامتونمینه نم -

 ! یلجباز ی لیخ -

با  م یمتوجه تموم شدن آهنگ شد  غیدست و ج   یصدا  با . فرهاد بلند شد و بدون لبخند و 

 .اومد  نییکرد و از سکو پا  یکوتاه م یتعظ ت،یجد

*** 

 .از بس که مغروره  م؛یدیبار هم لبخندش رو ند هیتا االن  -

 .دیخند باید

 .ینیبیحرص نخور،کم کم م  -

به  تی جمع کردن  شروع  سالن  وسط  باز  و  شدن  پراکنده  سکو  دور  به    دنیرقص  از  منم  و 

با هم    بایاصرار د و  نگاه خم یدیرقص  کمیرفتم وسط  که کنارم    یهمون پسر  یرهی. متوجه 

 .کرد یتا اعماق وجودم نفوذ م زشیه یها نشسته بود، شدم؛ انگار چشم

 :گفتم بایبه د رو
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 .می ن یبش میبسه بر گهید -

 .میکردیها نگاه منکرد. تا موقع شام فقط به رقصنده  یهم که خسته شده بود، مخالفت باید

زدم و    ی پوزخند  گه؛ی در رأس د  نا ینشست و م  زیرأس م   ترا،یو م   نای به درخواست م  فرهاد،

 :گفتم بایکنار گوش د

 .عقب نمونده  کایاز فرهنگ آمر م یلی انگار خ -

تو متوجه    دی. شادینرقص  یدختر   چیامشب با ه  یحت  !هیزود قضاوت نکن؛ فرهاد پسر خوب  -

هم ازش خواهش    نایقبول نکرد؛ م   ی رقص کردن ول  ی اما چندتا دختر ازش تقاضا   ،ینبود 

 .کرد، اما قبول نکرد

ادقت به حرف  با حواسم پرت بود که    قدرنیهاش گوش کردم و تعجب کردم که خودم 

و    م یکرد  ی خداحافظ  نا ی. از م میباال و حاضر شد  م یرفت   عیمتوجه نشده بودم. بعد از شام سر

 .میقبول نکرد می بمون  کی ک  یاصرار کرد که برا یهر چ

 :دیدستم رو کش باید

 .می کن  یاز استاد هم خداحافظ دیبا ایب -

 .دمیرو کش دستم

 .مونمیمنتظرت م  رونیمن ب -

خودم    گهید خواست یاعتراض ندادم. اصالً دلم نم   یاجازه با یو به د دمیسمت در سالن دو به

کوچ  ب  کیرو  غرورم  و  بودم  دخترعموش  منم  و    شتریکنم.  نبود  کمتر  نباشه،  اون  از 

 .بشکوندش ذاشتمینم

*** 
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رفتم که رهام از    نگ یگرفته بود. حاضر شدم و به پارک   یلی بود و دلم خ  یشنبه هوا ابر   صبح

 .من لبخند زد دنیشد و با د  ادهیپ   نشیماش

 .داریمشتاق د  ! به به سالم خانوم راد -

 .کردم لبخند بزنم یسع

 ؟ دیسالم خوب -

 ؟ی طورممنون. شما چه -

 ؟دی خوبم. مگه نرفته بود -

 .مونده بود، اومدم برش دارم لیاز وسا ی کیچرا  -

 :تکون دادم و گفتم سر

 .برم؛ خدانگهدار گهیبا اجازتون من د -

. ضبط رو  فشردیراه بغض گلوم رو م  ینزنه. تو  یاگهینشستم تا حرف د  نیماش  یتو  عیسر

 .دیچ یپ   نیماش یراستاد، تو  الدیو قشنگ م ن یغمگ ی روشن کردم و آهنگ توبه، با صدا

پ  شیب  دلم اشک  شیاز  و  براگرفت  دلم  باز کردن.  رو  راه خودشون  و    ییتنها  نیا  یهام 

ا  سوخت؛ یم  یکسیب بگذرونم    چیه  کهنیاز  باهاش  رو  روزم  بتونم  تا  ندارم  رو    ا یکس 

هام  اشک  یبودم. رو   زار یغربت و نداشتن همدم ب  ن ینگرانم بشه و دوستم داشته باشه؛ از ا

 .کردنیم سی صورتم رو خ وقفهینداشتم و ب یکنترل

ماش  کی الست  غیج  یصدا  با ممتد  بوق  ماش  یجلو  نیو  به  بهت  با  حاال    ییمزدا  نیروم،  که 

 .شد  شتریهام ب تو رفته بود و مقصرم من بودم، نگاه کردم و شدت اشک ش یقسمت 



 

 

 
86 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
 .اون لحظه واقعاً حالم از خودم بهم خورد یتو

  نش یماش  یبه بدنه  یدست  یه راننده عصبکنترل کردم ک  یهام رو به سختشدم و اشک  اده یپ 

 .هاش درهم رفتبه من، اخم یو با نگاه  دیکش

 ؟ حواستون کجاست خانم محترم  دیبگ شهیم -

 .کرد ترنیدادش بغضم رو سهمگ  یصدا

 .دمی... من... شما رو... اصالً... نددیببخش -

 :گفت ظیغ با

کرده   ریآدم رو ز  هیحاال اگه    ؟یدیرو هم ند  یبزرگ  نیچراغ راهنما به ا  ،یدیمن رو ند  -

 ؟ی کردیم کاریچ یبود

 :سکوت فقط بهش نگاه کردم که کالفه گفت یتو نیهم ینداشتم بدم؛ برا   یجواب

 .دینی پشت فرمون نش ستگهید ی حواستون جا   یبه بعد وقت نیاز ا دیلطف کن  -

 .کنمیباشه پرداخت م یخسارتتون هر چ -

 :گفت ترمیمال یانداخت و کم نمیبه سر تا پام و ماش ینگاه

 .روز خوش ست؛ین   یاز ین  -

سوارذشدم و حرکت کردم. با    یشد و رفت. من که هنوز شکه بودم به سخت  نش یماش   سوار

باذد  دنیرس زهرا،  بهشت  چشم  دنیبه  بابا  و  مامان  قبر  سر  حفرهاد  فرط  از  از    رتیهام 

و بهش نگاه کردم. بارون نم نم شروع    ستادمی وا  یپشت درخت  زدهرتیزد و ح  رون یحدقه ب
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و من با خودم فکر    دی قبر ،گالب پاش  یاون صحنه بودم. رو  تکرد و من هنوز ما  دنیبه بار

 ؟! کرده  دایکه پدر و مادرم مردن و از کجا قبرشون رو پ   دهیکردم از کجا فهم

ا  با اما باورم نم از تعجبم کاسته    ی عمو بهش گفته، کم  دیشا  کهنیفکر  که فرهاد    شدیشد؛ 

من رو هم از    ی ها حتو اون  م ینداشت  ی اسال بود رابطه  نیسر قبر پدر و مادرم که تا چند  ادیب

 .برده بودن ادی

*** 

من    یقلب  ی برخالف خواسته  نیمنم و ا  دیفهمیمسلماً م  رفتم، یجلو برم و اگه م  تونستم ینم

  رون یتا بارون نسبتاً تند شد و فرهاد هم از سمت مخالف من آروم به سمت ب  ستادم یبود. وا

 .نباشم درسشید یکنار تا تو  دمیقدم برداشت و من خودم رو کش 

زدم و زمزمه    یو من لبخند محو   اومدیعطرش م  ی سر مامان و بابا، هنوز بو  ی باال  دنیرس  با

 :کردم

 .دیو فراموشمون نکرد ادتونهیپس هنوز ماها رو  -

خ  خم به  توجه  بدون  و  رو  سیشدم  رو  دسته گل  و  نشستم  قبر  کنار  پر    یشدنم،  پر  قبر 

 .دیقبر چک  یهام مظلومانه از صورتم سر خورد و روکردم. اشک

  ییاحساس تنها  قدرنیتا ا   یگرفتیآغوشت م  ی و من رو تو  یدلم گرفته بابا... کاش بود  -

 .شمی از هم ترپناهی. من بستمیکس مهم ن چ یه یبرا شهر بزرگ، من نینکنم. تو ا

تو  هق م  ی هقم،  قبرستون  زدیچی پ یسکوت  شدت  بارون  کامالً    ی ادی.  شالم  و  بود  گرفته 

ماش   سی خ سمت  به  آروم  و  شدم  بلند  بود.  تو   نیشده  از  در    م یروسر  فم،یک  یرفتم.  رو 

 .شدم  نیرو هم درآوردم و سوار ماش سمینسبتاً خ  ی با شالم، پالتو ض یآوردم و بعد از تعو



 

 

 
88 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
پوزخند   م ی گوش  ی رو  با ید  ی که شماره  روندم یم  ها ابونیخ   ی تو  هدفیب و  لبم    ی افتاد  رو 

 .نشست

 .خوردیزنگ نم لم یوقت موبا چینبود ه با یاگه د -

 :کردم و تالش کردم صدام گرفته نباشه  وصل

 .جون بایسالم د -

 ؟ یی. کجایاسیسالم  -

 .ابونیخ ی تو  یبودم؛ االنم مشغول رانندگبهشت زهرا  -

 .کارت دارم  جانیا  ایپاشو ب -

 .ضبط رو کمتر کردم  یصدا

 ؟ یبگ یتلفن  شهی نم -

 ؟ی کار دار   ییجا ؟ چرا -

 .تر شد پررنگ پوزخندم

 ؟ کار داشته باشم  تونمیکجا م -

 .جانی ا ایو ب اریپس بهونه ن  -

 .باشه -

 .منتظرتم -

 .روندم باید یال یرو دور زدم و به سمت و دونیم
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*** 

 ؟! بهشت زهرا یبارون رفت نیا ر یکه ز  یاوونهیمگه د -

از سرما خوردگ  می درپ یپ   یهاعطسه آبر  دادیم   ینشون  لحظه هم تموم    هی  ممی نیب  زشیو 

 :رو برداشتم و گفتم یدستمال کاغذ ی. جعبهشدی نم

  ؟ بارون بزنه  خواد یم  دونستمینرفته بودم. از کجا مدلم گرفته بود. تازه چند روزم بود    -

 .بود یفقط هوا ابر  رفتمیاز خونه م   یوقت

داغ  کنارم بخار  با  رو،  قهوه  فنجون  و  ب  ی نشست  ازش  که   اومدیم  رونیکه  جلوم گذاشت 

 :نگاش کردم

 .دمید  ب یعج زیچ هیامروز  -

 :نگام کرد که ادامه دادم کنجکاو

 .مامان و بابا بودفرهاد سر خاک  -

 ؟ یچ -

 .رو گرفتم و اخم کردم گوشم

 .بابا کر شدم واشیاَه  -

 .نمیکن بب  فیتعر -

که رفت و بعدش رفتم    یبود. منم جلو نرفتم تا وقت  ستادهیسر خاکشون وا  دم،یرس  یوقت  -

 .جلو

 .شماتت نگام کرد و دهنش رو کج کرد با
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 ؟! جلو  یبخورتت که نرفت یدیترسیم -

 .رو گاز گرفتم تا خندم رو قورت بدم لبم

 .خورد یدیدفعه د هی ؟ از کجا معلوم -

 .ستیگوشتت تلخه که با صد من عسلم قابل خوردن ن  قدرنینترس ا -

 :که گفت دمیحرص خوردنش خند به

 ! ادشهیپس شماها رو  -

 .فقط بابا رو -

 .رو چرخوند هاشچشم

 ! ؟ینیبدب قدرنیچرا ا -

 .دختر عمو داره ستی ن   ادشیو اصالً  شناسهیچون من رو نم -

 .توش بوده یحکمت هیحتماً   نیحاال که شما دو نفر سر راه هم قرار گرفت -

 .آره حکمتش دق دادن منه -

قهوه  نیب  با ید  یغره  چشم  شد.  کمرنگ  من  و    یپوزخند  جون خوردم  و  دل  با  رو  گرمم 

 :گفتم

 ؟ حاال  یداشت  کارمیچ -

 :افتاده بود گفت ادشیکه انگار تازه  باید

 .یانداخت ادم یآهان خوب شد  -
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 .انداخت نییکرد و سرش رو پا یمکث

 .میخواستگار  انیقبول کردم ب -

 .دمیو خند  دمیکش  یاز ته دل سوت بلند ی خوشحال با

 .یشازده رو صادر کرد ییفرمافیتشر یپس باالخره اجازه ! عروس خانوم نیآفر -

 .ستی معلوم ن  یچیهنوز ه یاسیشلوغش نکن  یخود یب -

 .انشااهلل  شهیمعلوم م -

 .دیبهش زدم که به بازوم کوب یچشمک

 .یبدجنس ی لیخ -

خودم با    شنهاد ی ناهار رو موندم که واسم سوپ پخت و عصر هم به پ   با یروز به اصرار د  اون 

رفت تو   می هم  و  قض  ی دکتر  براش  برگشت  تعر   یهیراه  رو  کل  فیتصادفم  باز  که    ی کردم 

 .کرد  حتی نص یدعوام کرد و در آخرم کل

 :کردم گفتم  ادشیخونه که پ  ی جلو

 ؟ ادی قراره ب  ی حاال خواستگارت ک -

 .خم شد  شهیش  یرو بست و رو  نیماش در

 .سه شنبه شب -

 .آخه من خواهر زنم !به خودم برسم دیبا یپس من حساب یوا  -

 .تک بوق ازش دور شدم هیهم خندش گرفت. با  بایکه د دمیخند



 

 

 
92 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
*** 

 .لبم نشست یرو یگردنبند بابا رو لمس کردم و لبخند پر از آرامش  ستادم؛ ی وا نهیآ ی جلو

ازخونه خارج شدم.    عی سر  لم،یزنگ موبا  یصدا  دنیرو محکم کردم و با شن   میروسر  یگره

 .تظرم بودآپارتمان من  یجلو  باید

 .و اون حرکت کرد  نشستم

فرهاد    !دونه بخرم  هی اگه خوشم اومد    نم؛یبب  انو یمن پ  ، ییچند جا  میبعد از کالس بر  باید  -

 .گفت الزمه

 .تکون داد سر

 .بخر یکی آره. من که دارم تو  -

 ؟ نزد  یبه سه شنبه حرف مامانت راجع -

 ؟ یخواستگار  یبرا -

 :رو به عالمت مثبت تکون دادم که گفت سرم

 .کنهیدعا م  میخوشبخت   یمدام برا !خوشحاله ی لیخ -

 .یستی خوشحال ن  ادیاما برعکس اون، تو ز  -

 .یدون یرو م  مینگران  لیخودت که دل -

با  - تو  باالخره  گفتم؛  برات  که  کن  دیمن  نمیازدواج  پا  یتون ی.  به    یی تنها  یتا آخرعمرت 

 .باید ینیمادرت بش

 .گهیرو م  نیمادرمم همش هم -
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 .رو کنار بزن دهاتی ازدواجه؛ پس ترد نیاونم موافق ا یحت نیبب -

استاد اومده. نگاهم رو به    می باال که در کمال تعجب متوجه شد  م یبا هم رفت  م، یدیرس  ی وقت

 .چهار ضربه زده بود یساعتم انداختم که تازه رو

 ؟ چرا زود اومده نیا -

 :نثارم کرد و گفت  یا غره چشم 

 .فرهاد !ادب   یاسم داره ب نیا -

 .به در زد و وارد شد یا با تأسف سر تکون داد و تقه بایرو درآوردم و د زبونم

 .سالم استاد -

م  فرهاد م  زیپشت  نفر،  دو  ما  جز  و  بود  م   تراینشسته  ن   نایو  نگاه  ومدهیهم  به    یبودن. 

 :لـ*ـب زمزمه کردم ر یانداخت و من متوجه شدم هنوز سالم ندادم. ز  مونییدوتا

 .ریسالم عصرتون بخ  -

 :گفت بایتکون داد و رو به د  سر

 .دین یبش دییبفرما -

ب  باید به    بای. دم یسوم نشست  فی دنبالش رفتم و رد  تفاوتیبا متانت تشکر کرد و منم  رو 

 :کالس گفت ی هااز بچه  یکیاشکان، 

 ؟امروز زود اومده چرا   -

 :سرش رو سمت ما خم کرد و با خنده گفت اشکان
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بود، چون من    جانیروز سر وقت. امروزم قبل از همه ا  هی  اد،یروز زود م  هی  !ستوونهید  -

 .کالسه یتو  دمینفر بودم که اومدم و د ن یاول

نگاه فرهاد که به اشکان    یاز بازوم گرفت و نگام تو   یشگون ی ن   بایکردم که د  یزیر  یخنده

م تو  کردینگاه  رو  من  باز  پوزخندش  و  شد  پا  یقفل  رو  سرم  ناچار  و  برد  فرو    ن ییفکر 

 .انداختم

تا چ  درس رو جمع کنم  که حواسم  رو کردم  تالشم  تمام  از دست    یز یکه شروع شد،  رو 

 .ندم

 .بودن بیغا ترا یو م  نا یجلسه م اون 

*** 

  ی هام رو رو پشتش نشستم و انگشت  اقیبا اشت   !دیرسیبه نظر م  بایقدر زکنار هال چه  انومیپ 

فرهاد رو   یهاکردم گفته  یآهنگ لذت بردم. سع  یبه حرکت در آوردم و از صدا   هاهیکالو

 .نواخته بشه  یها رو درست بزنم تا آهنگ قشنگو نت ارمیب ادمیبه 

م  یتو   صداش پخش  خونه  ب  شدی سکوت  ذوق  با  من  نسبتاً    شتریو  آهنگ  و  کردم  تالش 

 .دمیکش  غیج  ینواختم و از خوشحال ی شاد

 !من  یمن موفق شدم خدا  -

 .نواختم  شیتر از پهم امتحان کردم و هر دفعه جالب گهیبار د چند

  ی تازه  یتا هوا   دمیکش  یقیبالکن و نفس عم   ی. رفتم توختمیآشپزخونه رفتم و قهوه ر  به

  شد، یو باورم نم  کردمیوجودم حس م  یرو تو  ی بیبرسه. آرامش عج  هامهیبعد از بارون به ر



 

 

 
95 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
 ی خوشحال  نیرو لبم نشست و من ا  ی قیحد درونم نفوذ داشته باشه. لبخند عم  نیآهنگ تا ا

 .کالس بودم  نیا یشرکت تو  ی برا باید یهااصرار  ونیرو هم مد

سه  ساعت رو  قرمز    ی که  لباس  رفتم.  کمدم  سمت  به  و  شدم  اتاقم  وارد  زد،  ضربه  عصر 

بلند آست  ینسبتاً  با    یهانیکه  رو  داشت  مشک  یمشک  میساپورت ضخ  هیکلوش  شال    یو 

 .انتخاب کردم

 .گذاشتم و حاضر شدم فمیک  یرو تو  لوازمم

*** 

ناخن  باید مبا استرس مدام  بود. سشوار رو خاموش    دیجویهاش رو  که من چندشم شده 

 :کردم و کالفه گفتم

 .دهنت یهات رو نکن تو ناخن قدرنیا -

 :گفت  یمن، انگار به خودش اومد و با نگران  ی صدا با

 ؟یاسیسر و وضعم خوبه  -

 .ی شد  ی که عال  گمیمن م  یو بازم بپرس یپرسیصدمه که م ی دفعه نیا -

 .جاش بلند شد و به سمت پنجره رفت و پرده رو کنار زد از

ن   یجا  -   گه یطرف نگران خودم و از طرف د  هیقدر نگرانم؛ از  چه  یکه درک کن  یستیمن 

 .نگران مامان

 .شونش گذاشتم  یرو رو  دستم

 .یگیرو بهم م نیهم شهیخودت هم !توکل کن به خدا  -
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 .و من با محبت بهش لبخند زدم دیتکون داد و دستم رو بوس سر

*** 

تو  یطرها رو  موهام  ر  یاز  بق  ختمیصورتم  باال   هیو  کردم  جمع  محکم  و    یرو  سرم 

 .بستمشون

کم    یزیسر زدم تا چ   یی رایو لوازم پذ  وهیبه م  گهیبار د  هی.  م یرفت  نیی بودم و با هم پا  حاضر

 .مبل بپره یبا عجله و ترس از رو  بایشد دباعث   فونیآ یموقع صدا نینباشه و هم 

 :رفت و در همون حال گفت فونیخانوم خونسرد به سمت آ مهتاب

 .کشهیآخر خودش رو م ی نگران   همهنیدختر با ا نیا -

صدا  باید شد.  آشپزخونه  خانواده  یپرساحوال  یوارد  با  خانوم  گوش    یمهتاب  به  داماد 

 :و گفتم  ختمیرو خوشرنگ ر هایی. چادیرسیم

 .ششونیپ   نیبش ا یتو هم با من ب برم یم ییمن چا -

 .یاسی لرزنیهام دارن م دست یوا  -

 .میبر ایست. بساده یمهمون  هیخونسرد باش و فکر کن  !بدتره که ی جورنیا -

صدا  با و  سالن  به  د  ی ورودمون  و  من  گفتن  من    با یسالم  و  شدن  بلند  جاشون  از  همه 

مبل دو    یکنار مادرش رو  بایرو تعارف کردم و د  ییو بعد چا  ننیخواستم که بش  یبافروتن

 .نفره نشست

تعارف کردم که با احترام    ییتموم بود و من با لبخند بهش چا  زیواقعاً جذاب و همه چ  داماد

 .برداشت و تشکر کرد
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زد    ینشستم و اون لبخند گرم  با،یخواهر داماد و دوست د  نا،یکنار م  ،ییرایاز اتمام پذ  بعد

 .که جوابش رو دادم

 :گفت یصاف کرد و با لبخند گرم ییگلو ( داماد)مهراد  پدر

 .سر اصل مطلب میبهتره بر یخانوم کمال  ارخبیبس -

 :خانوم با عطوفت گفت مهتاب

 .دییحتماً بفرما -

 :گفت  ( مادر داماد)خانم  ما یش

 .میو مزاحمتون شد میجان اومد  بایدختر گلمون د یخواستگار  یکه ما برا  دیدونیم -

 .دیخانم قدم رو چشم ماگذاشت ما یش  هیچه حرف  نیخانم: ا مهتاب

بد  مایش اجازه  شما  اگه  ممنونم.  تا    نیا  دیخانم:  کنن  صحبت  هم  با  کالم  چند  جوون  دوتا 

 .میرو جلو بکش   گهید یهابعد صحبت دن یکه انشااهلل اگه رس رسن،یبه توافق م می نیبب

 .کن کتابخونه  ییجان، آقا مهراد رو راهنما بایبله درسته. د -

هام رو باز و بسته  لبم بود انداخت که مطمئن چشم  ی رو  ی قیبه من که لبخند عم  ینگاه  باید

زد و آروم به سمت کتابخونه رفت و مهراد هم دنبالش. بلند شدم    یلبخند محو   بایکردم. د

برا   وهیو م از ته دلم  و  به آشپزخونه رفتم  دعا    باید  یخوشبخت  یرو تعارف کردم و خودم 

م پشت  پرتقال  شستمن  ز یکردم.  صدا  ی و  که  خوردم  و  کندم  پوست  سالن    ی رو  از  هلهله 

د جواب  بودن  مثبت  از  جعبه  با ینشون  و  شدم  خوشحال  دل  ته  از  باز    ی نیریش  یداد.  رو 

تعارف،  از  بعد  رفتم.  سالن  به  و  تبر  باید  کردم  و  گرفتم  آغوش  در  که    کی رو  گفتم 
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  س ی خودم رو به سرو  عیسرهاش، بغض رو مهمون گلوم کرد.  چشم  یاشک تو   یها قطره

 .رسوندم

مهر  یدر مورد مهمون   یعاد   یهااز صحبت  بعد ا  ه،یو  بر  تا    نیقرار  شد که فعالً عقد کنن 

  بای. درنیرو بگ  شونی مراسم عروس  هایلیو تعط  دیع  یاومد، تو   بایبرادر د  یو بعد، وقت  دیع

اون شاد    یمجبور به ترک مهتاب خانم نبود خوشحال بود و منم از خوشحال  کهنیهنوز از ا

 .بودم

ها، چون خسته بودم، نموندم و  ها قصد رفتن کردن. منم بعد از اونده بود که مهمون  ساعت

 .برگشتم خونه

*** 

اتفاق خاص   می سر کالس رفت   با،یپنج شنبه، به همراه د  روز   د ی. فرهاد ازمون پرسفتاد ین  یو 

درس پرداخت.    یبه ادامه  ، یو اونم راض  مینه که همه جواب مثبت داد  ا ی  میدیخر  انوی که پ 

تو   باید همش  با  یکه  من  و  بود  پرت  حواسش  بود،  عقد  مراسم  ن   دیفکر    شگونش یمدام 

 .ادیب جاشتا حواسش سر  گرفتمیم

 .میفرهاد رفت ش ی و پ  دیدستم رو کش  با ی از اتمام کالس، د بعد

 :گذاشت و رو به ما گفت فی ک ی تاپش رو تولپ فرهاد

 ؟ اومده ش یپ   یمشکل -

 .انداخت ریبا خجالت سر به ز باید

دوشنبه  - روز  تشر  ندهیآ  ی هفته  ی استاد  هست  امکانش  اگه  منه؛  عقد   د یاریب   فیمراسم 

 .می شیخوشحال م
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 :گفت  یبه گرم فرهاد

 .دیخوشبخت بش دوارمیام -

 .لبخند زد و کارت رو به سمتش گرفت باید

نتونم سر کالس    کشنبهی. در ضمن استاد، من ممکنه روز  دیای. واقعاً مشتاقم که بدییبفرما  -

 که الزمه رو به   یاگه ممکنه هر چ امیب

 .تا به من بگه. ممنونم دیبد اد ی دوستم

 :بهم انداخت و گفت ینگاه می به من، فرهاد ن  باید یاشاره با

 بله حتماً  -

 .سفارش نکنم گهیپس منتظرتون هستم د -

 :که گفت میو از کالس خارج شد  دمیرو کش بایسر تکون داد. دست د فرهاد

 ! ؟ادیم یعنی -

 .نخواست هم به جهنم  ادی. خواست بدونمینم -

*** 

 :با تعجب نگام کرد که گفتم باید

 .باید رهیگ یخودش رو م  یادیخب ز -

 .نثارم کرد   یا غره چشم 

 ؟ باهات بگه و بخنده یخوا یو با وقار باشه. نکنه م  نیسنگ دیمرد با -
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 !ستخشک و مغرور رفتار کنه انگار شاهزاده همهنیکه ا نینه ا ینه، ول -

 .نگفت یز یو چ   دیکش  یپوف باید

 ؟ رمیعقدت لباس بگ یبرا می با هم بر ی ایم میندار یاالن که کار  باید -

 .مینرفت  دی. هنوز خودمونم خرمیآره بر -

 .میشد  نیهم سوار ماش با

*** 

برا  یقشنگ   یدکلته و  به   یهاشونه  یانتخاب کردم  رو  لباس  ل*خ*ت*م* هم کت ست 

لباس گرفتم. خدا تا  بایخوشگل بودن. د  یل یخ   یی همراه کفش همرنگ  انتخابم رو    دییهم 

 .کرد

چ   بعد چندتا  لباس،  آرا  زیاز  لوازم  از  خر  شمیکه  هم  رو  بودن  شده  ادکلن    دم؛ یتموم 

 .نداشتم  یکار گهیهم گرفتم و د ییخوشبو

 :گفتم بایرو به د ی خداحافظ موقع

 ؟ یا یفردا صبح برم کوه؛ م  ادیبه احتمال ز -

 .کار دارم خودت برو  یلینه من خ  -

 .کردم  یتکون دادم و خداحافظ سر

*** 

سر حالم کرد،    یدوش آب گرم، که حساب  هیشدم و بعد از    داریساعت پنج از خواب ب  صبح

 .خوردم کی به آشپزخونه رفتم و قهوه درست کردم و با ک
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رو    دمیچون هوا سرد بود. شال سف  دم؛یرو پوش   دمیاز برداشتن کولم، بافت خوشگل سف  بعد

 .رفتم رون یاز خونه ب   چم،ییسرم انداختم و بعد از برداشتن سو یهم، شل و ول، رو 

ماش  دنیرس  با از  لبخند  با  مقصد،  هوا  ده ایپ   نیبه  و  بلع  یشدم  رو  لبخندم    دمیتازه  که 

 .شد تر قیعم

محکم    یها سنگ  یشلوغ نبود. آروم، پا رو  اد یرو پشتم انداختم و راه افتادم. هنوز ز  کولم

 .دادیرو نشون م می کوه گذاشتم و به ساعتم نگاه کردم که هشت و ن 

کردم و در همون حال هدفونم    ترواشیهام رو  در آوردم و قدم  فمی رو از ک  تخمه  بسته  هی

 .بلند کردم ی آهنگ رو کم یگوشم گذاشتم و صدا   یرو تو

 .شد دهیآن بازوم کش هیکه  کردمیبه اطراف نگاه م  اقیداشتم و با اشت یخوب  حس

روش خورد شد و پاکت تخمه    ی شهیاز دستم پرت شد و محکم به سنگ خورد، ش   م ی گوش

  یک   ده یکه بازوم رو کش  ی اون   نم ی برگشتم تا بب  گهیشد. با خشم به سمت د  ی اماً خالهم تم

هام  صورت فرهاد، چشم  دن یجا بکشمش، اما با برگشتنم و دهمون  خواست یبوده که دلم م

ح فرط  اون    رتیاز  موند.  خ  باباز  بهم  نظر    رهی اخم  از  رو  من  دقت صورت  با  و  بود  شده 

 .و الل شده بودم کردمیم  رتیح  شتریو من هر لحظه ب  گذروندیم

 .دی به گوشم رس یخفش به سخت  یزمزمه  یصدا

 ! ؟یاسمنیتو... تو...  -

 .دمی نفهم  یز یچ  گهیشد و د  یپام خال  ریبه دوران افتاد و حس کردم ز سرم
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اخم  ی شدن قطرات  دهیپاش  با تو به صورتم،  باز کردم. مکان  هم رفت و چشم  یهام  هام رو 

نم رو  برام غر  شناختمیاطرافم  م  بیو  بستم که  . چشمکردیبود. سرم درد  رو مجدد  هام 

 :کنار گوشم گفت ییصدا

 .یبهتره بلند بش یاگه به هوش اومد  -

.  اومدیبه نظر م  نیهم خشمگ  یفرهاد بود که کم   یجد  یصدا، صدا  ن یا  ! کردمیاشتباه نم  نه

  ارمی کردم با فشار آوردن به مغزم، اتفاقات رو به خاطر ب  ی هام رو باز کردم و سعچشم  یال

و صاف    دمیذهنم نقش بست. به شدت از جام پر  یواضح تو  ز،یبعد، همه چ  قهیو چند دق

د  روشکه    یا کاناپه  یرو رو  فرهاد  و  نشستم  جلو  دمیبودم  و  من  به  پشت  پنجره   ی که 

وستادهیوا و  کردم  نگاه  اطراف  به  دقت  با  ب  ییالی.  نظر    شباهتیکه  از  رو  نبود  قصر  به 

 :گذروندم و با وحشت گفتم

 ؟ کنمی... مکار ی... چجانیمن... ا -

 .درهمش نگام کرد یها سمتم برگشت و با اخم به

 .المیو ارمتیب شدمیمجبور نم یکرد ینمها غش  اگه مثل بچه -

با اخم از جام بلند   دم،ی کردم به جملش فکر کنم و بعد که منظورش رو فهم  یلحظه سع چند

 :و گفتم  ستادمی محکم وا  یرفت؛ ول جیشدم که سرم گ

ب  - برا  ؟جا نیا  ی اریمگه من گفتم من رو  تو  نزد  ی دیمن رو کش  ی بازو  یچ   ی اصالً    کم یو 

کرد   ؟یشد استادم  یفکر  م  یمختار  یچون  دلت  کار  رو    یچ   یبرا   ؟یبکن  خواد یهر  من 

 ؟ التیو یآورد

 .قدم جلو اومد چند
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 ی رفتار کن ینکن جور یمن مطمئنم. سع  ! یشناسیتو من رو م -

 .ادینم   ادتیمن رو  یبگ که

*** 

  چیه  رت، یاز فرط ح  یمونده باز و بسته شد، ول   رونیکه از آب ب  ی ایچند بار مثل ماه   دهنم

 :ازش خارج نشد که ادامه داد یا کلمه

 .من ی... دختر عمویاسمنیتو  -

هم    یتو   شتریهاش بکه اخم  نمی همون کاناپه بش  یرفت و مجبور شدم دوباره رو  جیگ  سرم

بودرفت. چه ترسناک شده  با    !قدر  و  ل  وانیل   هیبه آشپزخونه رفت  برگشت.  رو    وان یآب 

  ی راه نفسم باز شد که جلوم، رو  یو کم  دمیگذاشت که برداشتم و الجرعه سر کش  زیم   یرو

 .مبل نشست

 ؟ ینزد یمدت حرف نیا ی چرا تو -

کردم    یسع  ی ول  کردم؛یرو حس م   نیدر اثر خشم لرزش داشت و من به وضوح ا  صداش

 .عنوان خودم رو نبازم چیبه ه

 ؟ ید یاصالً از کجا فهم ؟ که من دختر عموتم ی مطمئن قدرنینبود. بعدم شما از کجا ا  یاز ین  -

و من که واقعاً از    ستمی و با نگه داشتنم مجبورم کرد جلوش وا  ستادیسرم وا   یشد و باال   بلند

دادم ساکت بمونم که دستش رو آورد باال و گردنبند   حی هاش وحشت کردم، ترجاخم دنید

 .چشمم تکون داد یپدرم رو جلو   یادگاری

رو بابا به من    ش یکیرو عمو به تو و    ش یکیوجود داره؛    ایدن  ی گردنبند فقط دوتا تو  نیاز ا  -

 .اوردمیوقت از گردنم درش ن  چیرو ه  نیداده بود و من ا
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تمام    دنشی. با ددیکش  رونید رو گرفت و بگردنبن  ریرو سمت لباسش برد و زنج  دستش

هم بود.  درست  گرفت.  رعشه  م  شهیبدنم  هم  گفتیبابا  به   نیاز  رو  مردونش  گردنبند، 

واقع داشتم  من  حاال  و  داده  جلو   تی فرهاد  م  یرو  دست   یول   دم؛یدیچشمم  من  گردنبند 

 ؟ کردیم کاریفرهاد چ

از گردنبند نبود. فرهاد که سوالم    یاثر  یرو باال آوردم و گردنم رو لمس کردم، ول  دستم

 :رو متوجه شده بود، عقب رفت و گفت

ماش  - پ  نتی از  رفت  کمی.  دمتید  ی شد  اده یکه  راه  پشتت    یداشت   یوقت  ی که  رو  کولت 

زنج  دمید  ، ینداختیم نشد   رت یکه  متوجه  و  ولیافتاد  نکنم؛  توجه  خواستم  اولش    ی . 

 .یاسمنیبرش داشتم متوجه شدم که تو  ینتونستم و وقت

نم  سرم واقعاً  گرفتم.  دستم  دو  با  ا  یچ  دونستمیرو  از  و  هم،    نیبگم  سر  پشت  اتفاقات 

 :که گفتم  ومدیکدوممون در ن   چیاز ه ییمغزم به شدت هنگ کرده بود. چند لحظه صدا

 ؟! عمو کجاست -

  ب یج   ی هاش رو توصدا دارش باعث شد سرم رو بلند کنم و بهش نگاه کنم. دست  پوزخند

ها شده بود؛ الحق  از هم باز کرده بود و مثل مانکن  یشلوارش فرو کرده بود، پاهاش رو کم

 .اومدیقدر بهش مکه چه

 .جلوتر رفتم  یکه نداد بلند شدم و کم  جواب

 ؟ گفتم  یچ  یدینشن  -

 .طرفم برگشت به

 .دیداشته باش یابا ما رابطه دیوقت نخواست چیتو و مادرت ه ؟ت مهمهمگه برا -
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 .شدم  یعصب

 نیا   یشهیر ران،یکه با رفتنتون از ا دیتو و پدرت بود نیمزخرف نگو. ا -

 .دیرو خاک کرد ی شاوندیخو

تو و مادرت   نیتا قبل مرگ عمو، با پدرم رابطه داشتن. ا  ی . حتمی نداشت  یما با شما مشکل  -

 .دیکه از ما کناره گرفت دیبود

 .نه ما رو  دیخواستینبود. شماها فقط پدر رو م  یاز یچون به وجودمون ن   میکناره گرفت -

 .زد پوزخند

 ؟گوشت خونده  یرو هم زن عمو تو فی اراج نیا -

 .هام رو مشت کردمخشم دست با

نداشت؛ مقصر عمو   یری حرف نزن. مادر من تقص  ی جورنیمرده ا  هی خفه شو و در مورد    -

  ی که حاال برا   می رو داشت  یبرد. مگه ما جز شما ک   ادیهمه رو از    کایبود که با رفتنش به آمر

 ؟ یوکن یو از پدرت دفاع م   یمن دست گرفت

 .تر شدکه پوزخندش پررنگ میبه هم زل زده بود تیلحظه فقط هردو با عصبان چند

م  - شد  نمیبینه  وقتیبزرگ  چلفت   یبچه  هی  می رفتیم  ی.  پا  و  االن  ینبود   شتریب  یدست   .

 .کرده  تتیعمو خوب ترب . زنیستی ترت وابزرگ یرو  یتو یطورچه  یخوب بلد

*** 

 .شدم یانفجار عصب  درحد
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  ن یحرف بزنم. ا  بهیهفت پشت غر  معرفتینامرد ب   هیبا  یطورداده چه  ادمیمادرم    !آره  -

رو در    گناهیب  یهاآدم  ی من ادا  یو برا   یکنیم  یلیفام  یکه حاال ادعا   یهمه سال کجا بود 

دختر    هیکه    یسال که پدر و مادرم رو از دست دادم کجا بود   هی  نی ا  ؟ محترم  یآقا   یاریم

ساله،   ب  ن یا  تو هجده  پ   دریشهر  چ   کریو  م  یتنها  هم    ی اسمنیبود    ادتیاصالً    ؟ کنهیکار 

ن  یگرفت  شی هنوز دست پ  ؟هست من هم مثل مادرم هستم که    ی فکر کرد  ؟یفت یکه پس 

نه    ؟و دم نزنم و آخر هم بدهکار بشم  یبهم بزن   یکه خواست  یو هر تهمت  رمیخفه خون بگ

  خوام یرفتار کنه. االن هم اصالً نم  یطورشماها چه  ثالبا ام   دونهیکه م  یکس  اسمنم،یمن    !آقا

و دخترعموت هم همراه    ی شناسی. فکر کن هنوز هم من رو نمیکن  یلیو فام   نیاحساس د

سال که تنها بودم، خودم    هی  نیل اعموت و زن عموت مرده. برو دنبال کارت، من هم مث

ب  م یگل  یطورچه  دونمیم ازآب  رو  ن   رون یخودم  ن   وزدهبکشم.  و  و    یاز یسالمه  مراقبت  به 

 .ترحم تو و عمو ندارم

. به سمت کاناپه  کردی. سرم در حد انفجار درد مرفتیدرهم م  شتریهر لحظه ب  هاشاخم

 .ستادیرو برداشتم که جلوم ا فم یرفتم و ک 

 !؟ی بر  یخوایحاال م   ،یهات رو زدحرف  ؟کجا -

 :کردم آروم باشم یسع

حرف  - شن آره،  هم  تو  زدم،  رو  نمیدیهام  اصالً  که  کنار  بکش  هم  االن    ی زیچ   خوامی. 

 ! بشنوم

 .به عقب برداشتم  یاومد و من قدم  جلوتر

 ! یکه بشنو  ی مجبور یعنی  ،ی بشنو دینه اتفاقاً با -
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 :نگاهش کردم که گفت  منتظر

اصرار  - بابا  عمو،  اصرار  به  مادرت،  و  پدر  از مرگ  قبل  تو    ی آشت  ی برا  یتا  و  عمو  زن  با 

بهتره؛ اما قبل ازمرگشون، عمو    یو دوست  یدور   گفت یو م  خواست یچون عمو نم  کرد،ینم

تو  ی برا  یلیمیا  هی اگه  خواست  ازش  و  فرستاد  افتاد،    ی اتفاقمسافرت    نیا  ی بابا  براشون 

اموالش رو هم به نام تو بزنه و    یکنه و ازت محافظت کنه و تمام  دای شده تو رو پ   یهرجور

مسافرت نرن؛ اما   نی کنه. بابا هم که نگران شده بود از عمو خواست به ا  تت یهمه جوره حما

افتاد که همه  ومدین   یلیمیا  گهید بابا به صرافت  بفروش   زیچو  . همه  ران یا  میو برگرد  میرو 

  ف یو چون قلبش ضع   دی خبر مرگ عمو و زن عمو به بابا رس  کهمون بود  برگشت  یا یمه  زیچ

که کنارش بودم، بهم گفت    یو موقع  میبراش بکن  ینشد کار  گهیبود، شب سکته کرد و د

 ...کنم دا یکه تو رو پ 

م   فرهاد بدنم  تمام  ادامه  دیلرزیساکت شد.  ا  یو منتظر  بدون  بهم    که نیحرفش شدم که 

 :گفت یمرتعش ینگاه کنه، با صدا 

 .می باهم ازدواج کن دیبا -

و مثل    شدی سرم اکو م  یجمله مرتب تو   نیحد ممکن گشاد شده بود. ا  نیتا آخر  هام چشم

 اون هم  ؟زده بود. ازدواج خیهام و دست خوردیسرم زنگ م ی ناقوس مرگ، مدام تو 

 ؟ فرهاد با

 :به حال من ادامه داد توجهیب
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اهرچه  - از  کردم  اصرار  بهش  همون    نیقدر  از  که  گفت  و  نکرد  قبول  بگذره،  حرفش 

. بعد هم رهیسر بگ  دیازدواج با  نیو ا  میمن و عموت شما دوتا رو به نام هم زد  تونیبچگ

کنم. پدر رو نذاشتن    دا یرو بهم داد و باز هم سفارش کرد تو رو پ   تونیقبل  یآدرس خونه

مراسم    ی برا  م ینتونست  کدومچیه  ن یهم  یجا دفنش کنم. براشدم اون  رو مجبو  ران یا  ارمیب

ب  نیتدف مادرت  و  امیایپدر  برگشتم  من  که  بود  چهلم  بعد  وقت  ران؛ی.  دم    یاما  رفتم 

اخونه که  گفت  صاحبش  فروخت   نیتون،  رو  آدرس  نیخونه  ازتون  که  گفت  جز    یو  نداره 

پ  ب  شهر  نیا  ی کردنت تو  دایآدرس مزار عمو و زن عمو.  سخت    یلیهمه آدم، خ  نیا  نیو 

  ی شروع کردم؛ ول  یطور رسمزدم نشد. شدم استاد دانشگاه و کارم رو به  ی بود. به هر در

دنبا از  دست  هم  اباز  بدتر  و  برنداشتم  گشتن  خ   کهنیلت  چهره  یلیمن  بود  رو  وقت  ات 

همون آدرس    اشتمکه د  یا نشونه  !ی حد فرق کرده باش  نیتا ا  کردمیبودم و فکر نم  دهیند

کالس    یتو   شناختمتیگردنبند. چون نم   نی بود و آدرس بهشت زهرا و هم  تونیخونه قبل

شد و بعد    رم یدستگ  زیچ همه  ر یاون زنج  دنیبدم؛ اما امروز با د  تینتونستم تشخص  یقیموس

عکست تو لپ تاپش    دنیرفتم سر لپ تاپ بابا و با د  ،یبود  هوشی و تو ب  الیکه برگشتم و

 .همه دوستش داشت نیکه پدر ا یاسمن یدم تو همون یفهم

*** 

د  یکی  هاماشک از  مگونه  یرو   یگریبعد  سر  م  خوردیهام  تالش  ختیریو  من    ی برا   یو 

 مثل پتک  هاتیواقع  نیشون سخت بود و اچون مهار کردن کردم؛یپاک کردنشون نم

م  یرو پنجرهاومدیسرم فرود  به سمت  با ساکت شدنش،  و قد  ی.  و    یبزرگ  سالن رفت 

شد.    ترنیبود و بغضم سنگ  "ازدواج"  یمن سرم پر شد از افکار مختلف که منشاش کلمه

بود و از    یبرعکس، فرهاد عال  ! باشه، نه  افهیفرهاد بدق   کهنیازدواج بودم. نه ا  نیمجبور به ا

 وسط  نیو اجبار ا م یبه هم نداشت کدومچیمهم عالقه بود که ه ی لهر نظر جذاب؛ و
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نم   قدرچه من  و  بود  کس  خواستم یپررنگ  د  ل یتحم  یبه  طرف  در  و  دلم    گهیبشم 

ناد  تی وص  خواستینم رو  ا  رمیبگ  دهیپدرم  هم  فرهاد  مسلماً  نم  ن یو  اما    خواست؛یرو 

 !بد بود ی لیخ  نیو ا م ینداشت ییآشنا گهیداعتقادات من و فرهاد باهم جور نبود و اصالً با هم

با  خواستمیم و  رفتم یم   دیبرم،  اون  از  به  تونستمینم  یول  کردم؛یفرار م  الیو  پاهام  انگار   .

 دن یرو از کولم درآوردم و با د کمیکوچ  ینهیقفل شده بود و تنم حس نداشت. آ نیزم

لـ*ـب  رنگ یب  صورت شده  یهاو  تجدخشک  بغضم  سخت  دیام،  به  به    یشد.  رو  دستم 

رو  یدسته رو  کولم  شدم.  پا  جام  از  و  گرفتم  به    یکاناپه  کشون  کشون  و  انداختم  دوش 

 سمت 

 :دیرس رفتم که صداش به گوشم یورود در

 ؟! کجا -

بود   بیقدر غرچه ؟!بود. کجا دهیرو نپرس نیا ی کس  بایوقت بود به جز د یلی زدم. خ پوزخند

 .رمی چرا م ای رمیمهم باشه من کجا م  یکی  یکلمه که مثالً برا  نیا

 .آپارتمانم رمیم -

 .دمیشنیهاش رو مقدم  یصدا

ن   یشوک بزرگ  کنم یچون درک م  رمی گیاالن جلوت رو نم  -   ی به کم  ازیبهت وارد شده و 

 .هردومون مشخص بشه فی تکل دیبعداً با یول ؛ یاستراحت دار

  ال ینداشتم که بگم. فقط سکوت کردم تا هر چه زودتر از اون و  یز یچ   یعنیندادم.    یجواب

 :صورتم گرفت یرو جلو  نشیماش چییفرار کنم. سو

 .شی اریم یری کوه جا موند. بعداً م یتو  نت یبرو. ماش  نیبا ا -
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 :عقب بزنم شد،یکردم بغضم رو که مانع حرف زدنم م  یسع

 .باشه شمیپ   یامانت خوامیخودت من رو برسون، نم  شهیپس اگه م -

بودم که جلوتر از من راه افتاد و    رهیبه جلو خ   تفاوتیو ب  کردمینگاش رو حس م  ینیسنگ

ب  سالن  عم  رونیاز  نفس  د  دمیکش   ی قیرفت.  با  رفتم.  دنبالش  جلو   یفرار   دن یو    یقرمز 

 :با خودم زمزمه کردم یورود

 .پارک بود، مال فرهاد بوده یورود یجلو   نایکه شب تولد م  ،ی فرار  نیپس ا -

بهم انداخت    ینگاهمی ن  نهیآ  یو به سمت عقب رفتم و نشستم که با اخم، از تو   دمیکش  یآه

هام رو ببندم  باعث شد چشم  نیو حرکت کرد و من آدرس رو بهش دادم. حرکت نرم ماش 

سع تو   یو  افکار  همه  ی کنم  به  فرصت  سر  بتونم  تا  کنم  مرتب  رو  و  سرم  کنم  فکر  شون 

د.  تحمل بو  رقابل یغ  یل یهمه اتفاق پشت سر هم، برام خ   نیا  ل،سا  کی . بعد از  رمیبگ  جه ینت

که    کردمیو آرزو م  شهیعوض م  امیزندگ  ری تمام مس   یجور  نیهضم کنم که ا  تونستمینم

نم  کاشیا رو  من  فرهاد  ا  شناخت؛یهرگز  نبود  کدومچیه  یجورنیچون  به    میمحکوم 

اجبار  تحم  یازدواج  با    لی و  هرکدوم  هم.  به  م  عشقشدن  نفرت  م،یکردیازدواج  با    !نه 

هم بهش نداشتم که بخوام از ازدواج    ی خوب، حس  ی نداشتم؛ ول  یدرسته من از فرهاد نفرت

 .نه با اجبار شه،یبا عشق شروع م  امیزندگ کردم یفکر م شهیباهاش خوشحال باشم. هم

 :تکون دادم و صاف نشستم. در رو که باز کردم گفت یهام رو به سختپلک  نیتوقف ماش با

 .میبا هم دار یبفهمه من و تو نسبت یکس  خوامیفعالً نم -

 .هام حلقه شده بود رو کنترل کردمچشم ی که تو ی اشک مزاحم یسخت به
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 .باشه. خداحافظ -

وا  ی تو  یوقت جلو  گهید  ستادم،یبالکن  بگاشک  زشیر  ینتونستم  رو  هقم،    رمیهام  هق  و 

 :افتاد یصندل یرو  حالیب باً یسکوت سرد بالکن رو پر کرد و جسمم تقر

احساس خفت کنم و من رو به    یکرد   یچرا کار  ! ؟یرو کرد  کارنیچرا با من ا   ؟!چرا بابا  -

بهم حس  ی کرد  لی تحم  یکس نذاشت  ؟! نداره  یکه  زندگ  یچرا  با عشق شروع    می حداقل  رو 

اجبار    نیا  خوامیمن نم  ؟!بابا  یگرفت  می من تصم  یمگه من خودم عقل نداشتم که جا  ؟!کنم

 ! خوامینم  ؟بابا یفهم یرو، م

بار    نیسوم  ی تلفن برا  یصدا   ی هام پوشوندم و از ته دل هق زدم و وقترو با دست  صورتم

 .بلند شد، به ناچار وارد هال شدم و به سمتش رفتم

 ؟ الو ، یاسیالو،  -

 :زده گفتوحشت  بایکه د هیگر  ر یبلند زدم ز ی صدا با

 ؟دختر چت شده ! نیامام حس ای ؟با یشده د  یچ -

*** 

 :گفتم   دهیبر دهیحرف برنم. فقط بر  تونستمینم

 . ...جانی... اا ی... ببا ید...  -

نخوردم و    یچیاومد از صبح ه  ادمیرفت و تازه    یاهیهام ساز دستم، چشم  یافتادن گوش  با

بودم. از خودم، از بابا، از    ریگ دل  ا یدن   یمبل افتادم. از همه  یعصر بود. رو   شی حاال ساعت ش

کرده    لمیاجبار کرده بودن و تحم  نیبودم که من رو وادار به ا  ریگمامان، از عمو، از همه دل
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خوب رو از    تونم یندارم و نم  یر یگمیسه ساله هستم که حق تصم  یبچه  هیبودن. انگار من  

 .بدم صیبد تشخ

باعث شد از جام بلند بشم و به سمتش برم. در رو زدم و برگشتم    فونیممتد زنگ آ  یصدا

حالم بده. به سرعت    د یانگار فهم  دنم،یو با د  ستاد یسرم ا  یپاچه باال دست  بای مبل که د  یرو

رو  فشیک آوردن    یرو  با  و  رفت  آشپزخونه  به  و  انداخت  کنارم    وانیل  ک ی مبل  قند،  آب 

  ازیخواب ن   نیقدر به انشست. آب قند رو به خوردم داد و ازم خواست که دراز بکشم. چه

 .هام رو ببندم و بخوابمراحت چشم ال یکه بهم داد باعث شد با خ یبخش داشتم. قرص آرام

*** 

نگام به ساعت  ها از آشپزخونه باعث شد چشمهم خوردن ظرفبه  یصدا هام رو باز کنم. 

آشپزخونه مشغول   یکه تو   دمیرو د با یشب بود. سرم رو آروم بلند کردم و د  می افتاد، نه و ن 

ظرف بوشستن  و  قورمه  یهاست  د  یفضا  ی سبزخوب  و  بود  کرده  پر  رو  از  خونه  من  ل 

 .رفت یمالش م  یگرسنگ

  یا لحظه  بایمهار کنم. د  تونستمیهام رو نملرزش دست  یول  نم؛یمبل بش  یکردم رو  یسع

و به سمتم اومد. فنجون رو به دستم    ختیفنجون قهوه ر  هیبا لبخند،    دنم،یبرگشت و با د

 :دیرو بوس م یشون یداد و آروم پ

 ! یدلم، تو که من رو نصف عمر کرد  زیعز -

  ن یا  ی رو بهم داده بود، وگرنه مطمئناً تو  بایقدر از خدا ممنون بودم که دنشست. چه  کنارم

 بازوم رو گرفت و با هم به آشپزخونه  بایسکوت خوردم. د ی . قهوه رو تومردمیم ییتنها
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مم یرفت د  دهیچ   ز ی.  و  پشتش  نشستم  بود.  حاضر  و  کش   بای شده  و    دی غذا  گذاشت  جلوم  و 

ام، کامل بهم برگشت  رفته  لیتحل  یخودش هم جلوم نشست. غذا رو با اشتها خوردم و انرژ 

 .هام از هم باز شدو چشم

 :و محبتم بهش نگاه کردم  یتمام قدرشناس با

 .اومدیسرم م ییچه بال  دونمینم یاگه تو نبود  با،ی دوستت دارم د ی لیخ -

 .بهم لبخند زد شی شگی هم یمهربون  با

 .خوشگلم  یبود آبج فم یوظ -

مبل استراحت کردم و بعد از    یها رو بشورم و خودش شست. من هم رونداد ظرف  اجازه

 :شون گفتشستن

 ؟م ی حرف بزن   یخوا یم -

احت  نیا با  لبخند کمرنگ  دی پرس  اطیرو  با  من  رفت  یو  بالکن  به  هم  با  دادم.  تکون  و    میسر 

نشست  یروروبه تعرمی هم  براش  رو  اتفاقات  تمام  هم  فی.  مثل  اون  و  دقت   شهیکردم  با 

 :گوش داد و در آخر گفت

هر کس    ریتقد  ، یاسی  نیبب  - سرنوشت  نم  ی جور  هیو  ما  و    رشییتغ  م یتون ینوشته شده 

که خدا    ینیبیم  یکنم؛ ول  یعروس  یزود  نی. من رو نگاه کن، من اصالً قصد نداشتم به امیبد

وجود    یو من هم نتونستم مخالفت کنم. من هم به مهراد عالقه نداشتم و عشق  خواستیم

و مهرش به دلم افتاده. بارها بهت گفتم    شمی مند مدارم بهش عالقه  کم حاال کم  ی نداشت؛ ول

  قدرنیپس تو چرا ا  !هم بهتره   یلیو به نظر من، خ   اد یکه عشق بعد از ازدواج هم به وجود م

 ؟ یدیخودت رو عذاب م  یخودیب
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 :بغض گفتم با

 ؟ یچ یعنی نی ا  یدون یکرده. م  لیکارش، من رو به فرهاد تحم نیپدرم با ا با،یاما د -

 .کرد  نگام

کرده. اگه   ل یکرده، عموت هم فرهاد رو به تو تحم  لیفقط پدر تو نبوده که تو رو تحم   -

قض  یجورنیا کن  هیبه  ا  ینیبیم   ،ینگاه  تو    دیشیم  حسابیب  یجورنی که  اگه    ه یچون 

هم    ،یاجبار  ازدواج  کی فرهاد  بعد  مطمئنم  من  خ اجباره.  به  یل یتون  عالقهزود  مند هم 

 .نیشیم گهیدهمو عاشق   نیشیم

کردم بحث رو عوض    ی بشه. سع  جادیا  موننی ب  ینیتلخم، باعث شد سکوت سهمگ  پوزخند

 .کنم

 ؟ یکرد  کاریتو چ نم،یبگو بب -

 :زد یقی لبخند عم باید

رفت  !یچیه  - هم  رسوندم    میکرد  دیخر  کمی  میبا  بعد  و  رستوران  بردم  ناهار  هم  بعد  و 

 .خونه

 ؟ بهت گفت یچ -

 .زد  یچشمک

 ! هیخصوص -

 .از بازوش گرفتم  ی شگون ی رفت و ن  ادمیهام رو غم یا لحظه یبرا
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 !یگی که نم ی بدجنس ی لیخ -

 :و گفت دیخند

 .یتنها باش خوامینم  مونم؛یم شتی شب پ  -

 .لبخند زدم و تشکر کردم بهش

*** 

تو   روز تماماً  رو  جا  یشنبه  اصالً  و  گذروندم  م  ییخونه  هم  بارون  صبح  از  و    اومدینرفتم. 

م بازدیمدام رعد و برق  به خودم فهموندم که  سرنوشتم رو    دی. تمام روز رو فکر کردم و 

اگه من به فرهاد    ا،بینداشتم. به قول د  نیهم جز ا  یاو چاره  امیقبول کنم و باهاش کنار ب

وسط مقصر نه من بودم و نه اون.    نیشده بود و ا  لیشده بودم، اون هم به من تحم   ل یتحم

با ذکر    یا مقصر، هردو پدرهامون بودن که بدون لحظه و  نام هم زده بودن  به  فکر، ما رو 

شده قرار داده  عمل انجام  یهم زده بودن و ما رو تو   دییمهر تا  هاشون،تیوص  یکردن تو 

نم   مون کدومچیاز دست ه  ی کارچیبودن. ه ا  اومدیبر  به تحمل  بود  نیو مجبور  .  می مسئله 

ه نداشت   یاعتراض   گونهچیحق  هرچ  م؛ یهم  اون  ی چون  و  باشه،  بودن  پدرهامون  ها 

گذاشت   پا   ریشون رو زحرمت شد یاالن هم که مرده بودن، نم  یشون واجب بود و حتاحترام

 .شون رو در عذابو روح

  بایبه د  یسر  هیو    دمی خر  یکیکوه شکسته بود،    یتو  میچون گوش   کشنبه،یروز    دنیرس  با

 و من  خواست یمراسم عقدش بود و مدام نگران بود و ازم کمک م  ی زدم که در تکاپو

ذوق و شوق   دنیبر وفق مرادش باشه و با د  زی چ تا همه  کردمیرو براش م  ام یسع  تینها

 . تنها زدمیو لبخند م شدمیمن هم خوشحال م موند،یکه برام مثل خواهر م  قمیتنها رف
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 .فرهاد یدوباره  دنیعصر بود و د ی برا شمیتشو

نگاه    رفتن،یساعت که دنبال هم م  یهاو به عقربه  دم یتخت، دراز کش  یرو   با، یاتاق د  ی تو

واقعاً سخت بود. اون    ن یغربت و ا  یفکر کردم که عمو چه مظلومانه مرده. تو   نیکردم. به ا

حد  شن   یتا  با  که  داشت  دوست  رو  من   دنیپدرم  کرد.  تموم  درجا  هم  اون  فوتش،  خبر 

اش چه به    کردمیم   ال یکه خ  کردمیم  تباهقدر در موردش  من رو فراموش کردن و از عمد 

تدف ن پدر    ن یمراسم  مادرم  چهومدنی و  ول .  داشتم؛  نفرت  ازشون  فکرهام    یقدر  تمام  حاال 

آمرزش    ی و از عمو طلب بخشش داشتم و برا  دمیکش یعوض شده بود. از خودم خجالت م

 .کردمیهر سه نفرشون، دعا م 

ها گرفتم و بهش نگاه کردم که به سمت  نگاهم رو از عقربه  با،یباز شدن در اتاق توسط د  با

 .کمدش رفت و مشغول حاضر شدن شد

 !ها شه ی م ریکالست د ؟یاسی یبر  یشیچرا پا نم  -

 :زدم و نشستم یغلت

 ؟ نرم  شهیم -

 :بهش نگاه کردم که به سمتم برگشت و با لبخند گفت مظلوم

به   گه یاگه د  یحت  ؟یتونیم  ،ی از فرهاد فرار کن  ی تون یتو که تا آخر عمرت نم  زدلم،یعز  -

نر   نیا تو  شهیهم  ،یکالس  تو  ی فرهاد  هست.  ابد    ن یا  ی سرنوشتت  حبس  به  تو  حکم، 

  ی. سعیکالس رو مشکوک نکن   یهاو بچه  یهات رو از دست ندپس بهتره کالس  ،یمحکوم

ب  یعاد   شهیکن مثل هم م.  یباش  تفاوتیو    ات یجلسات رو همراه  یهیبق  دمیمن هم قول 

 .کنم
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 :دستم رو گرفت بایبود. بلند شدم و سر و وضعم رو مرتب کردم. د بایبا د حق

 .ادیدر ب یروحیب  نیکنم، صورتت از ا شتیآرا کمی نیبش ایب -

د  بدون گذاشتم  و  نشستم  سف  خواد یم  یهرکار  بایاعتراض  شال  اثر    دمیبکنه.  بر  که  رو 

 دشیخوشگل سبز و سف   یسرم برداشت و روسر یشده بود، از رو   ف یسالن کث  یری گردگ

 :بهم داد رو

 .رو بپوش نیا -

 :گفت بایبه خودم نگاه کردم و لبخند زدم که د نهیآ یتو  دنش،یباپوش 

 !یاسی ییبایجذاب و ز  یلی. تو خیبر یزود دل فرهاد رو م   یلیباور کن خ -

 .کردم یرو برداشتم و ازش خداحافظ فم یک

*** 

 :که گفت دمیبه در زدم و صداش رو شن  یاتقه

 .دییبفرما -

 :فرهاد تنگ شد یهاورودم، تمام سرها به سمتم برگشت و چشم با

 .دیداشت ریربع ساعت تاخ کیخانم راد،  -

 :گفتم  رمیتاخ هیتوج یباشم و برا  یکردم عاد  یسع

 .موندم کیتراف  یامروز هم تو شه،یم ریهست که د ی اول  یدفعه -

 :گفتم توجهیب سپس
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 ؟ نمی بش تونمیم -

در آخر  سرش و من  داد  تکون  بدون حرف  و آخر  نیرو  و    نیقسمت کالس  نشستم  نفر 

 ادداشت ی باید  ی خودم و هم برا  یکه عقب مونده بودم رو هم برا  یکردم مطالب یسع

نفر بودم که    نیکه من آخر  می بنواز یا و قطعه م ینی بش انو یپشت پ ی. ازمون خواست نوبتکنم 

نبودم کنارش بش با    نمیساعت کالس تموم شد و من خوشحال شدم که مجبور  بزنم که  و 

 :کرد خیحرفش تمام بدنم  دنیشن

 .دیبعد بر دیبزن  د، یخانم راد، شما بمون  -

*** 

بچه  خواستم و  شد  خارج  کالس  از  که  کنم  باعتراض  هم  خداحافظ  ال،ی خیها  کدوم    ی هر 

  نیو استرس به جونم افتاد. آخر  دنیهام دوباره شروع کردن به لرزکردن و رفتن. دست

تازه رو نفس بکشم. وارد    یرفت و من پنجره رو باز کردم تا هوا   رون ینفر هم از کالس ب

 :کرد اشاره انوی شد و بدون نگاه، به پ 

 .ایب -

. پاهام جلو  نشستمیکنارش م  دیبا  هیرفتم و اون نشست پشتش و مسلماً من هم مثل بق  جلو

م  رفتنینم تلوتلو  وهله  یا چاره  ی ول  خوردم؛یو  در  و  نشستم  کنارش   . بو  ینبود    ی اول، 

 :اشاره کرد هاهی. به کالو دیچی تمام وجودم پ  یمحشر عطرش، تو 

 .بزن -
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هام  استرسم رو کم کنم. چشم  ق،ی کردم با چند نفس عم  یلرزونم رو آوردم باال و سع  دست

ن   ی کسچیکردم که تنهام و ه   نیرو بستم و به خودم تلق    ها، یشاس  ی . دستم رو ستیکنارم 

 .ستیکنارم ن   یمن تنهام و کس گفتمیو مدام به خودم م  کردیماهرانه حرکت م

هام باز شد، کنارم نبود و  چشم  یو وقت  ستادیهام از حرکت ازدم و بعد آروم دست  قهیدق  ده

 از کنارم رفته بود که  یبود. تعجب کردم که کِ  ستادهیپنجره ا  یروپشت به من روبه

 .رفتنش نشده بودم ی متوجه

 .یبر  یتونیخوب بود، م -

 :رو داخلش گذاشتم که گفت لمیرفتم و وسا فمیسمت ک به

 .دنبالت امیعقد دوستت م ی فردا برا -

 :تعجب گفتم با

 ؟! نسبت ما با هم رو بفهمه یکس  دیخواست یشما که نم   ؟یچ  یبرا -

 :و با پوزخند گفت  برگشت

که من پسرعموت    دونهینم  زه،یخانم که مثل خواهر واست عز  بایباور کنم د  یانتطار دار  -

 ؟! هستم

 :و گفتم  نییرو گاز گرفتم و سرم رو انداختم پا لبم

 . ...وقتاون  ان،ی کالس ب  یهاخوب ممکنه بچه -

 :رو قطع کرد حرفم

 .از افراد کالس رو دعوت نکرده یکه جز من، کس  دونمیم -
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برا  تونستمینم  گهید با گفتن    نیهم   یمخالفت کنم،  و    "با اجازه"هم فقط سر تکون دادم 

و نفس    ختمیبه سمت بهشت زهرا روندم. گالب رو ر  می س فرار کردم. مستقاز کال   باًیتقر

 :دمیکش  یقیعم

 .دلم براتون تنگ شده بود -

 "احسان راد". دمیقبر پدرم کش یهانوشته  یرو رو  دستم

 "زادهیمولو کتای"قبر مامان.   یهانوشته  یلبم نشست و بعد رو  یرو  یلبخند 

قدر قشنگ که  بود و چه  ا یدن   یاسم تو   نیباتریبود، به نظرم ز  با یاسم هردوتاشون ز  قدرچه

 سنگ قبرم  یدو نفر هم بود. تا موقع مرگم که رو نیکه اسم من بود، اسم ا ییهر جا

 :سنینویم

 راد فرزند احسان راد  اسمنی -

ن  یول   ی جعبه رو تو  یتو  یاز خرماها   یکیزدم و    ی. لبخند تلخستیاون موقع اسم مامانم 

 :ام زدشونه ی رو ی اکه پسر بچه دمی قبرهاشون رو بوس  یدهنم گذاشتم و آروم رو

 ؟ یخوا یگل م -

و بهش پول دادم که با   دمیها رو ازش خرتمام گل  حرفینگاه کردم و ب  اهشیس  یپاها  به

 بشه، پس بهتره  مونیبا خودش گفت نکنه پش  دیزود ازم دور شد و شا  یخوشحال

 :و از جام بلند شدم  ختمیهردو قبر ر یها رو رو کردم و گل یز یر یبرم. خنده زودتر

 .تون دنید ام یباز هم م -
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ب  از لبخند   یاومدم، حس کردم دلم کم  رونیبهشت زهرا که  لبم    یرو   یآرامش گرفته و 

 .نشست

*** 

شون کردم. ساعت دوازده که کارها کمک  یاومدم و تو   با ید  یالیدوشنبه از صبح به و  روز

 بردن، من هم به آپارتمانم برگشتم و بعد از خوردن غذا، رفتم حموم و  شگاهیرو به آرا باید

 .دمیزدم و خودم رو نگاه کردم و آه کش   یچرخ نهیآ یحاضر شدن شدم. جلو  مشغول

 ! اما افسوس رفتم؛ یجشن م  نیمادرم به اچه خوب بود اگه حاال با  -

دوستم    ن یامشب رو به خاطر بهتر  هیآزاد کنم و    ن یغمگ  ی زهایکردم افکارم رو از چ   یسع

 .خراب نکنم و شاد باشم 

کردم    ی. سعد یچیوجودم پ   یزنگ آپارتمان، نشون داد فرهاد اومده. باز استرس تو  یصدا

 :رو حفظ کنم میخونسرد

 ؟ هیک -

 ! هستم ی بگم من ک  ستین ی ازیو ن هیریتصو فون یآ نیفکر کنم ا -

 :که گفت دمی حرص ناخنم رو جو با

 ! نشه  ریمنتظرم. د -

  دن یدستگاه و به اتاقم برگشتم. بعد از زدن عطر به تمام بدنم و پوش  یرو  دم یرو کوب فونیآ

خاطر تافت  بودم، به ختهیصورتم ر یتو  یور  هیشال و پالتوم، از خونه خارج شدم. موهام که 

نم هرچه  کردیحرکت  و  بود  شده  سفت  زو  هل  ریقدر  مشال  م  دادم،یشون    گشتن یبر 

 .فرمون ضرب گرفته بود یهاش رونشسته بود و با انگشت ن یماش یسرجاشون. تو
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*** 

درد    به از  و  خورد  پهلوم  به  گوشش  و  شد  باز  محکم  جلو  در  که  رفتم  عقب  در  سمت 

 :زد اد یرفت و اون فر یاهیهام س چشم

 ؟ ینیشیعقب م ی ری من م یتو هستم که برا  ی مگه من راننده -

. واسه  دیدیرو از صورتم نم  ی زیچ   یکیتار  ی از زور درد حرف بزنم و اون تو  تونستمینم

عصبان   نیهم با  د  اده یپ   تی هم  با  و  رو   یصورت جمع شده  دن یشد  دستم  و  درد  از    یمن 

 :به سمتم اومد عیپهلوم انگار متوجه شد و سر

 ؟ شده  یچ -

هام جمع شده بود و من مدام باهاش سر جنگ داشتم که مبادا از چشمم چشم  یتو   اشک

جلو   فتهیب رو  غرورم  وقت  ی پسره  نیا  یو  بشکنه.  نم  د ید  یخودخواه  رو  با    دم،یجوابش 

 .دمیخواست پالتوم رو کنار بزنه که به شدت خودم رو کنار کش  یکالفگ

 ! ولم کن و به من دست نزن -

 :جلوتر اومد یعصب

بب  ییجا  خوامیم  - رو  در  به  ب  تیکار  نم،یکه خورده  شاایندارم  داشته    ازین   د ی.  پزشک  به 

 .باشه

 :ستادمیو صاف وا رمیبگ دهیکردم دردم رو ناد  یسع

 ؟ خودم برم یبریبرم جشن، نم  خوامیم -

رفت و من هم به ناچار جلو نشستم و    ن یبه سمت ماش  حرفیو ب  دی رو درهم کش  هاشاخم

 .کردم دردم رو بروز ندم یسع
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هام رو بستم  که زدم دادن آدرس بود و بعد چشم  یفقط تنها حرف  با ید  یالیبه و  دنیرس  تا

بفهمه تما ندارم. وقتحرف  دنی به شن   یلیتا  از ماش   م،یدیرس  ی هاش  از اون    اده یپ  نیزودتر 

  ی و سع  ستادمیو با ورودم به سالن، چند لحظه وا  دمیدو  یشدم و به حالت دو به سمت ورود

جور عم  یکردم  ن   قی نفس  فشار  پهلوم  به  که  کمادیبکشم  دردش  ول  ی .  بود؛  شده    ی بهتر 

 .روش افتاده یبزرگ  یمطمئن بودم که کبود 

عقد خوشحاله،    نیقدر از بابت اچه  دادیکه نشون م  قشیبا لبخند عم   دنمیخانم با د  مهتاب

 .بغلم کرد

 .خودت  یدخترم، انشااهلل مراسم عروس ی خوش اومد -

و تشکر کردم. بعد از اون به سمت اتاق پرو رفتم و پالتو و شالم    دمی شرم گونش رو بوس  با

با د و  باال  دادم  رو آروم  لباسم  و  رو  رنگ، چشم  یمشک   یرهیدا  دنیرو کنار گذاشتم  هام 

اندازه  یا لحظه به  سمتش    ی بستم.  رو  دستم  نداشتم  جرئت  و  بود  شده  کبود  دستم  کف 

 .ادینفسم بند م  کردمیرفتنم هم حس م موقع راه یو حت کرد یدرد م یلیببرم. خ 

  یو موهام رو مرتب کردم که در باز شد و چهره  ستادمیپرو زده شد و من صاف ا  دراتاق

عصب و  پ   یغضبناک  ددایفرهاد  انتظار  واسه  دن ی.  نداشتم،  رو  ن  نیهم  ی اون    باز مهیدهنم 

 :مونده بود که در رو بست و جلو اومد

 ! یابچه ی لیخ -

 :گفتم  تیهام منجمد شد و حرارت بدنم باال رفت. با عصبانرگ یکردم خون تو   حس

 !دارمیحرمتت رو نگه م  گم،ینم  یچیه یوقت  !مواظب حرف زدنت باش !نیبب -

 :زد و باز جلو اومد پوزخند
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بودم    بی غر  جانیکه ا  یمن  یدیفهم یاگه م  !؟ یچ  ی عنیحرمت    یفهمیتو اصالً م  ؟!حرمت  -

 ! ادیبدت ن  ،یابچه گم یم ! باال یا یو زودتر ب ی کرد یرو دم در ول نم

دردم    یاون متوجه  خواستمیبود و نم  دهیدرد پهلوم امونم رو بر  یحق با اون بود؛ ول   دیشا

 .نهی که چهرم رو نب دمیزودتر دو نیهم  یبشه. برا

 :کردم اخم

 ! بگم تونمیمجبور بودم. نپرس چرا که نم -

 :زد یپوزخند

 ! باشه یطورچه دیرفتارت با یفهمیهنوز نم  یا. چون بچهدونمیچرا رو خودم م -

 :زدم ادیروش بودم. فر خشم جلوتر رفتم و االن روبه با

بچه، تونست    یگیکه تو بهش م  یا بچه  نیهم  ی ماهم؛ ول  هینوزاد    هی باشه من بچم، اصالً    -

ه  نیا  یتو بدون  بزرگ،  زندگ  کی  یت یحما  گونهچیشهر  م  یسال  تو    ؟یفهمیکنه،  نه، 

م  !یفهمینم د  یلیخ   اسمنیکه    شدی م  تی حال  یدی فهم یاگه  و  شده  بچه  گهیبزرگ    ی اون 

 .یکردیم یتون باهاش باز که قبل رفتن  ستیچهار ساله ن

هام  . با تموم شدن حرفکرد یو با دقت بهم نگاه م  خورد یصورتم مدام چرخ م  ی تو  نگاش

 :گفت رحمیبازوم محکم گرفته شد که نالم بلند شد. ب

 ! یبرد  ادیعمو باال سرت نبوده، ادب رو از  یه یسا  !یگستاخ شد  ی لیخ -

ن   از پهلو و دستم  ناچار نشستم رو  ستمیتونستم وادرد  به  با دنیزم  یو  اخم    دنی.  حرکتم 

 :کرد و گفت
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 ؟ شده  یچ  ؟هیچ -

*** 

نم  دهنم و  بود  شده  رو   تونستمیخشک  رو  دستم  بزنم.  آه  ی حرف  و  گذاشتم    یپهلوم 

از لباسم رو    یکه با بهت کنارم نشست و دستش اومد سمت دستم. به اجبار قسمت  دمیکش

 :گفت رتیبا ح یکبود  دن یباال داد و با د

 ! من یخدا  -

 :هاش به صورتش برگشت و گفتزدم که اخم یپوزخند

 ؟!روش میپودر دارن بذار  ایکرم  ِنمیبذار برم بب -

 :دمی سمت در رفت که نال به

 ! ادیبه تو ندارم. بگو مهتاب خانم ب یاز ین  -

ب  یز یچ اتاق  از  و  تا روش    یرفت. سع  رونینگفت  بکشونم  مبل  به سمت  رو  کردم خودم 

من نگاه کرد و پماد رو    ی به صورت از درد جمع شده  یپاچگ. مهتاب خانوم با دستنمیبش

 :گذاشت که آخم به هوا رفت. صبورانه زمزمه کرد  یکبود   یتر روآروم

 .شهیاالن دردت خوب م زم،یآروم باش عز -

جا نشستم و بعد آروم از جام بلند شدم.  اون  قهیرفت. چند دق  سیشد و به سمت سرو  بلند

 :آروم راه برم. مهتاب خانم به سمتم اومد تونستمیکم شده بود و م  یدردم کم

 ؟کمکت کنم   یخوا یم -

 :زدم ی محو لبخند
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 ! تونبه زحمت انداختم دینه ممنون، ببخش -

 .ایها اومدن، تو هم بمن برم مهمون !یمونیم  بایتو هم برام مثل د ؟هیچه حرف  نیا -

ها گرفتم و  راهرو نبود. آروم دستم رو به نرده  یتو   یتکون دادم و اون زود رفت. کس  سر

 .دلم هزار بار فرهاد رو لـعـ*ـنت کردم یتو

م  ییهامهمون  با گرم  شناختم،یکه  کنار    یپرساحوال  یبه  بزرگ  ضبط  سمت  به  و  کردم 

گذاشتم. مهتاب خانم با لبخند ازم تشکر کرد و من هم با محبت    یسالن رفتم و آهنگ شاد

. واسم مهم نبود  کردیحالم رو خوب م   نیو ا  دمیدیجواب لبخندش رو دادم. فرهاد رو نم

 ! که کجاست

شدم که درست مثل   شوننیب  ی ها، متوجه حضور دختراز مهمون  یا گهید  ی ورود دسته  با

  ی لبم نشست؛ ول  یرو  یداشت. پوزخند  یظی العاده غلفوق  شیبود و آرا  دهیلباس پوش  نایم

ب  یسع ن  تفاوتیکردم  الحمداهلل  و  بود  گرفته  کارگر  خانم  مهتاب  من    یازیباشم.  نبود 

مبل نشسته   یاومدن وسط و شروع کردن به رقص. من هم رو  هاخانمکم  کنم. کم  ییرایپذ

هم گره خورد که    نگامون به  ی اکه فرهاد از در سالن وارد شد و لحظه  کردمیبودم و نگاه م

ب  یی هابه من، به سمت گروه مرد  توجهیب   ی پام رو رو   تفاوت یکه کنار سالن بودن، رفت. 

گاز زدم که همون دختره، با عشوه به سمت ضبط رفت و    ور  بمیس  ال،ی خیپام انداختم و ب

  ییشد، خودش تنها  ی. وسط که خال هیگذاشت که از سبکش مشخص بود عرب  یآهنگ تند

داشت.   ی حس منف  شتری ب  . حرکاتش تند و زننده بود و دنیرقص  یرفت و شروع کرد به عرب

تکون    ی تأسف سر  انگام رو چرخوندم و به مردها که محو حرکاتش بودن نگاه کردم و ب

و با    کردیاون اصالً نگاه نم  !کردمیدادم. ناخودآگاه نگام به سمت فرهاد رفت. نه، اشتباه نم

دست توجه  هیکه    شیبغل  اصالً  و  بود  صحبت  مشغول  بود،  اون    یپسر جوون  و  اطراف  به 
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 عاًفرهنگ غرب نشده، واق  ر یدرگ  که نیبرام جالب بود و از ا  ی لیدختر نداشت. حرکاتش خ

 .بودم ی عمو راض تیترب  یو از نحوه  اومدیخوشم م

 ست یاز پ  کردن،یم  قشیکه تشو  یکسان   یبرا  ی کوتاه  م یتموم شدن آهنگ دختر با تعظ   با

بق و  شد  اون  هیخارج  و  رفتم  آشپزخونه  به  و  شدم  بلند  جام  از  وسط.  اومدن  جا  دوباره 

دست   ینبودن. با صدا  ی نشستم. کارگرها مدام در رفت و آمد بودن و الحق دست و پا چلفت

و از    دمیبه لباسم کش  ی دست  یو مهراد شدم. با خوشحال   بایو هلهله از سالن، متوجه اومدن د

بود و آغوشش رو برام باز کرده بود.    ستادهی شته جلوم وافر  هیآشپزخونه خارج شدم. انگار  

تو توچشم  یاشک  رو  و خودم  زد  حلقه  اشک  ی هام  انداختم.  روآغوشش  هام  گونه  یهام 

 .ختیر

 !زمیعز ی قدر خوشگل شد چه -

 :رو آروم کرد قرارمیدل ب شهی مثل هم مشیمال  یصدا

 ! کهیکوچ  یآبج  یتو هم خوشگل شد -

 :دمیگونش رو بوس اطیرو بلند کردم و با احت سرم

 ! باید یخوشبخت بش دوارمیام -

 .کردیکردم به مهراد که با لبخند بهمون نگاه م رو

 ! من ی باید یآبج نیآقا مهراد، جون شما و جون ا گمیم  کیتبر -

 .گذاشت  نشی س یرو رو  دستش

 ! چشم من جا داره یشما هم رو   یباید یخانم، آبج اسمن یممنونم  -
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 .کردم یو خوشبخت  ی سالمت یبهش لبخند زد و من از ته دلم براشون آرزو باید

*** 

  گشتمیها بودن و من داشتم دنبال فرهاد مبه مهمون  ییآمد گوو مهراد مشغول خوش  باید

 :که مهتاب خانم صدام کرد

 ؟ جانم مهتاب جون -

 :اش گفتو من رو کنار خودش نشوند و با محبت خالصانه  دیرو کش دستم

االن    د،یازدواج کن   دیبا   تی که پسرعموت برگشته و طبق وص  دمیشن  با یجان، من از د  یاسی  -

هم مهربون.    یل یو خوبه و خ  تیباشخص  یلیهم مشغول صحبت با فرهاد بودم و به نظرم خ 

و    نیها رو کنار بذاربهتره کدورت  ؟نیتون رو باهم حل کنمشکالت  دیکن  یسع  ستیبهتر ن 

تو    ،یاسی  ن ی. ببشهیتون سخت م واسه جفت  یجور نیوگرنه ا  ن،یایب   ربا هم کنا  ن یکن  یسع

با  یزن  تو  مرد،  برابر  در  ب  شتریب  دیو  کوتاه  که    تیشخص  یزندگ  یتو  ی. حتیا یمواقع  هم 

با  ییتو  نیا  ، یافتاد کن  یکن   یسع  دیکه  آروم  رو  ا  ، یمردت  لجباز   کهنینه  و    یباغرور 

مدام با شوهرت دعوا    یگوش کن. اگه بخوا  هام . خوب به حرفیرو از هم بپاش  اتیزندگ

نسبت به مرد    اشهی. زن مسلماً روحنیکشیهردوتون، به خصوص تو، عذاب م   ،یداشته باش

و زودتر ضربه محساس نذارخورهیتره  بهتره  بحرمت  ی.  بشه.    نیها  و فرهاد شکسته  تو 

 .شهیدرست نم گهیرابطه د هیبره  نیها از باگه حرمت

فکر فرو برد که دستم رو    ی بود و من رو تو  نقصیب  شه یمهتاب خانم، مثل هم  ی هاحرف

 .گرفت

بببه حرف  - پاشو برو  بعداً، االن  اما  سرما چرا رفته    نیا  ی پسرعموت تو   ن یهام فکر کن؛ 

 ! ستادهیبالکن ا یتو
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در، سوز سرد  با باز شدن  با  رفتم.  بالکن  به سمت  و  بلند شدم  و    یتعجب  بدنم خورد  به 

 بود و به آسمون  ستاده یبه فرهاد که با اون لباس نازک ا یواقعاً بدنم رو لرزوند. با نگران 

  ؟ صداش بزنم. احمقانه بود، نه  دیبا  یچ   دونستمیشده بود، نگاه کردم و جلو رفتم. نم  رهیخ

  ی چ  دیبا  دونستمیو نم  دمیکش یخجالت م  یل ی پسرعموم بود و من از بردن اسمش بدون فام

 :دیبگم که صداش به گوشم رس

 ؟ رفته ادتیاسمم  -

 .هاش رو تنگ کردکه به سمتم برگشت و چشم  دمیرو گز لبم

 ؟ جانیا یاومد   یچ  یبرا -

 .داخل  می بر ایسرده، ب -

 :اعصابم رو متشنج کرد پوزخندش

مهمه  - برات  وقت  ؟مگه  غر  میاومد  یاز  مثل  رفتارت  چ   هابهیکه  حاال  سرما    یبوده،  شده 

 ؟! خوردن من برات مهم شده

 :رو بهش کردم تا برم که داد زد پشتم

 .اسی سا یوا -

تا هم پدر  و اون سه  زدن یصدا م  اسیمن رو    ایدن  یموندم. فقط سه نفر تو  خکوبیم  درجام

 اسم خاص صدا  نیفرهاد بود که داشت من رو با ا نیحاال ا ی و مادر و عمو بودن؛ ول
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دکردیم و  بود  گرفته  رعشه  وجودم  تمام  م  گهی.  زم  ؟ برم  تونستمیمگه  به  پاهام   نیانگار 

هاش مشخص بود که درست  نفس  یجدا شدنش نکردم. از صدا   یبرا  یشد و من تالش  خیم

 .بردیحرارت بدنم رو باال م  نیرمه و اپشت س

 ؟ ادیچرا از من بدت م  -

 :کردم بغضم رو سرکوب کنم یرو بستم و سع هامچشم

 .بعد ی برا مشی. بهتره بذارمیخوریسرما م مونییسرده، دوتا جانیا -

 :کوب کردمهاش سنگاخم دنیصورتم و من از د یگردوند. خم شد رو  برم

  ی طور که براهمون  ، یکه با من ازدواج کن  هیاجبار  !؟یفهمی. میایبامن کنار ب  یتو مجبور  -

 .یوفق بد  طتیکن خودت رو با شرا  یاجباره. پس سع  هیمن 

هنگ حرف  بعد من  و  کشوند  سالن  به  باخودش  رو  من  اعتراض  هم  بدون  رفتارش،  و  ها 

نشست و من    کمینشوندم و خودش هم نزد ی صندل ی گوشه، رو هی. شدم یم ده یدنبالش کش 

 .کردم اصالً بهش نگاه نکنم یسع

زدم و براشون کف زدم    یقیو مهراد رفتن وسط تا رقص دونفره داشته باشن. لبخند عم  باید

 :دیکه صداش به گوشم رس

 ؟ چراخطبه عقد نخوندن -

 :گفتم یآروم به

 .قبل ورودشون به خونه، رفتن محضر و بعد اومدن -
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با اشت   یحرف بهتر  اقی نزد و من  آغوش همسرش    یدوستم رو تو  نیداشتم تکون خوردن 

منگا م  کردمیه  لبخند رد  با  برم جلو. داشتم  اشاره کرد  بهم  نمکردمیکه  جمع    خواستمی. 

ها کم  و چراغ  ستیشون رو خراب کنم که بازوم گرفته شد و دنبال خودش برد به پ دونفره

  نی. چرا ادیو دلم لرز  دم یفرهاد رو د  یجد   ی نشست و چهره  هلومپ  یرو   ی نور شد و دست

حس تنفرش رو نسبت به من    کردیم  یچرا سع  ؟رقص آورد  یچرا من رو برا   ؟ کار رو کرد

درحال  نده،  م  کهیبروز  نم  دونستمیخودم  خوشش  و    !؟ادی ازمن  چرخوندم  رو  نگاهم 

چشمچشم به  به  باید  یها هام  لبخند  با  که  محو  مافتاد  لبخند  من  و  زد  و    یچشمک  زدم 

 .جمعش کردم عیسر

*** 

بلند    یکرده بود. سرم رو کم  جمیگ   نیبود و هم  یرقص چ  نیهدفش از ا  دمیفهم ینم  واقعاً

. زبونم  دادیمن و آروم تکونم م  ی هاکردم و بهش نگاه کردم که اون هم زل زد تو چشم

 .فشار داده شد ی بگم. کمرم کم یچ  دیبا دونستمیانگار الل شده بود و نم 

 ؟ دردت بهتره -

جد  درسته مال  یصداش  و  نپرس  یمتیبود  مهربون  درسته  رو  دهینداشت،  از  فقط  و    ی بود 

 .سال به دلم نشستن کی نیدو کلمه بعد ا نیقدر اچه  یعذاب وجدان بود؛ ول

 .بهتره، ممنون یلیبله خ -

خ  ی حرف بهم  فقط  و  پا  ره ینزد  انداختم  رو  سرم  خجالت  از  من  که  کردم    نییموند  دعا  و 

ا زودتر  ا  نیهرچه  و  دق  نیآهنگ  چند  بشه.  تموم  ب   قهیرقص    ت، یجمع   ی شلوغ  نیبعد، 

و    دمیسالن روشن شد و من زود دستم رو عقب کش  ی هاو تمام چراغ  دیآهنگ به اتمام رس

 .رفتم بایبه سمت د
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 :رو گرفت و کنار خودش نشوند دستم

ا  - باهات مچه  یدیند  ؟یاسی  یکن یم  یجور نیچرا    یل یدختر اون خ  ؟دیرقصیقدر قشنگ 

 ؟ یکنیم  یازش دور ی جورنیچرا ا  !از همه لحاظ ه،یعال

تو   - پا  نداره  حق  د  می حر  یاون  بذاره  نم  کی  نیا  !بایمن  هم  االن  نبوده،  که    خوامیسال 

 !باشه

کنه؛    دات یپ   خواستهیم   !بفهم  ، یاسیداد که چرا نبوده، اون دنبالت بوده    ح یاون برات توض  -

تو   یول بخوا  ی لیشهر بزرگ خ  نیا  یخوب  با    یکی  ی سخته  پ   هیرو  اون    !یکن  دایگردنبند 

  یکن یم  ی ادآوریرو مدام بهش    نیبا رفتارهات ا  یتو دار   ی ول  اد؛ یکنار م  هیقض   نیداره با ا

با قراره  کن   همکه  ازدواج  اجبار  ادیبه  نکن  ا  نی .  خدا  به  رو،  خودت    یجورنیکارها  واسه 

 .شهیسخت م

 .بهش ندارم  ی اچون عالقه  رم،یباهاش گرم بگ تونمینم !باور کن با، ید تونمینم -

به هردوتون   دیفقط با  !هزار بار  نیا  اد،یعالقه خودش به وجود م  ن،ی باهم ازدواج کن  یوقت  -

 .نیتا خودتون رو امتحان کن  یفرصت بد

 :موند کارهمهیهامون ن اومدن مهتاب خانم حرف با

 ؟م یاریرو ب کی ها کبچه -

مهراد و فرهاد که    دنیسالن چرخوندم و با د  یکرد و من نگاهم رو تو  دییبا لبخند تا  باید

لبخند رو  ناخودآگاه  بودن  برا   یمشغول صحبت  و  نشست  به    یلبم  به مهتاب خانم  کمک 

 .سمتش رفتم
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رفتن و من    زیو حاضر بود. همه به سمت م   دهیشام هم چ  زیخورون، م   ک ی از مراسم ک  بعد

عرب رقص  که  دختره  همون  شدم  م   ی متوجه  فرهاد  سمت  به  پنجره    رهیکرد،  پشت  که 

دختر    ستادهیا تو دست  بود. حس کردم دست  کیبود.  غذا  به سختلرزهیهام مظرف    ی. 

فرهاد    درسیو هم تو د کننیکار مچه  نمیهم بب جاونخودم رو به آشپزخونه رسوندم تا از ا

 .رهیگیدختر غذا م هیام مهمه که از نباشم تا فکر کنه واسه

هم بهش ننداخت و    ینگاه مین  ی اما فرهاد حت  خت؛ید و عشوه رباهاش حرف ز  کم ی  دختره 

بودم. خوب، دختره ز واقعاً تعجب کرده  پوش  بای من  با  و  واقعاً جذاب    دنیبود  لباس،  اون 

با اخم    یشده بود؛ ول  گفت و از کنارش   یز یچ  هیفرهاد ظرف غذاش رو پس زد و دختر 

لبم نشست که مهتاب خانم وارد    یرو  یشدم و لبخند  وشحالخ  یچرا؛ ول   دونمیرفت. نم

 :من گفت دنیآشپزخونه شد و با د

ا  زمیعز  - بر  ؟ی ستادی ا  جا نیچرا  بردار  شام  ظرف  دوتا  بخور  نیبرو  فرهاد  انگار  نیبا   .

 .زمیاتاقن، برو عز ی و مهراد هم تو بای . دکنهیم ی بیغر نه،یبش ز یسر م شهیروش نم

. نگاهم به دختره افتاد که  دمیناچار سر تکون دادم. به سمت سالن رفتم و دوتا غذا کش   به

فرهاد من رو هم مثل اون پس    نهیام گرفت که منتظره بب دلم خنده  ی و تو   کرد یبهم نگاه م

 نیا  ی قدر جلوچه  زد،ی. اگه مثل اون پسم م دیلبم ماس   یبعدش لبخند رو   ی نه. ول  ای  زنهیم

ض  ز  تونستم ینم  یول  !شدمیم  عیادختره  ناچار  به  بود.  خانم  مهتاب  دستور  چون    ر ینرم، 

 :گفتم عیکه متوجه حضورم شد و من سر  کش یلـ*ـب بسم اهلل گفتم و رفتم نزد

 .هااتاق نی از ا یکی یتو  میریم شه،یاگه هم روت نم  ؟یغذا بخور یا یب شهیم -

نم   نگاهم نه  بگه  بودم  منتظر  مدام  من  و  ا  خوام یکرد  من  که    جانیو  بشم  از خجالت آب 

 :دیصداش به گوشم رس
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 .میباشه، بر -

 :نگاهش کردم که گفت  رتیح با

 ؟ هیچ -

 :رمیتعجبم رو بگ  یکردم جلو یسع

 ! ؟یچرا از اون دختره نگرفت ی خواستیتو که غذا م -

 ! یزدیم د یما رو د  یپس داشت -

  یدرستش کنم که حس کردم کم  شدیهم نم  گهید  !قدر احمقانه خودم رو لو دادمچه  یوا

 و   دیلبش کش یانگشتش رو رو  عیلبش افتاد که سر یلبش کج شد و رد لبخند رو

 :گفت  یجد

 .گرسنمه م، یبهتره بر -

 .نمی العمل دختره رو ببنگاه نکردم عکس  یحت گهیجلوتر راه افتادم و د حرفیب

*** 

باز کردم و وارد شدم. ظرف  اطیاحت  با اتاق رو  ها گذاشتم و  مبل  یجلو  زی م  یها رو رو در 

 :نشستم که اون هم مقابلم نشست و بهم نگاه کرد

 ؟نه  ،یخور یحرص م  یدار -

 :رو باال دادم ابروم

 ؟ یواسه چ -

 ! یکرد یما رو نگاه م  یتو داشت دمیو من فهم  یداد ی سوت کهنیواسه ا -



 

 

 
135 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
 :رمیبگ ده یکردم خونسرد باشم و پوزخند مسخرش رو ناد یسع

  یخب، شما هم تو   گفتم،یآمد مها خوشسالن داشتم به مهمون  یفکرت اشتباهه، من تو  -

 .و به شما نگاه کنم  ستمیکه وا  ستی. در ضمن، برام مهم ن نیهمون سالن بود

ظرف غذام رو برداشتم و مشغول خوردن    توجهیب  یول  کردم؛ینگاش رو حس م  ینیسنگ

که بهش داده بودم غرق    یشدم که اون هم با پوزخند ظرفش رو برداشت. ته دلم از جواب

 :تموم کردم، از جام بلند شدم یبهم مزه داد. وقت یلذت بود و شام کل

 .ایب ی خورد ی تو هم وقت رم،یمن م -

پسرها وسط رو    بارنی و رقص شروع شد و ا  یکوبیاومدم که دوباره پا  رونیاز اتاق ب  عیسر

کل  و دخترها هم  بودن  م  یشلوغ کرده  بودن.    یو حساب  زدن یبراشون دست  شلوغ کرده 

جوون و شاد بود. لبخند زدم و من هم کنار    همهنیمهرادن که ا  یهامشخص بود از دوست

 :همون دختره اومد کنارم و با پوزخند گفت  کهمشغول تماشا شدم  هیبق

 ؟ خوش گذشت -

 :گفتم تفاوتیب

 ؟ یچ -

 ! رفتن به بستر با فرهاد خان -

باز نگاش کردم که معن  هامچشم با دهن  باز شد و  ذهنم    یحرفش رو تو   یتا آخر از هم 

 :گفتم تی کنم و بعد با عصبان  یهالج

 ؟ فنیهمه مثل خودت کث یفکر کرد  !شعوریب  یدختره -
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 :بشه گفت یعصب یا ذره کهنیا بدون

 !؟دیباور کنم فقط با هم شام خورد ینکنه انتظار دار  -

 .زنهیم رونیب شی مثل آت تیزد و من حس کردم از سرم گرما و عصبان پوزخند

 ؟ ید یمنه، فهم یمو عاون پسر   !یکنیم ینداره که تو چه فکر   یتیاهم  چیواسم ه -

ب  یرنگ تعجب گرفت و کم  نگاش نگام کرد،  هام رو  ازم دور شد و من دست  حرفیکه 

 .جشن تموم بشه نیمشت کردم و آرزو کردم کاش هر چه زودتر ا 

 

همون  به و  رفتم  زمان آشپزخونه  تا  نشستم  شد    یجا  مشخص  و  شد  خاموش  ضبط  که 

 پالتو و  عیها باالخره قصد رفتن کردن. از جام بلند شدم و به اتاق پرو رفتم و سرمهمون

مبل نشسته بود و مهراد کنار    ی رو  ی با خستگ  بایرو تنم کردم و از اتاق خارج شدم. د  شالم

 .بود ستادهیفرهاد ا

 :نشستم  باید کنار

 .عروس خانوم یخسته نباش -

 ؟ یریم  ی. دارکهیکوچ ی ممنونم آبج -

 .نگام کرد که دستش رو گرفتم و به روش لبخند زدم ی خوردل با

 ؟ خب م،ینیبیرو م  گهیدخستم، فردا باز هم  یلیخ  بایآره د -

 :رو آروم نوازش کرد دستم
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 .برو ! یدیزحمت کش ی لی خ  زم،یعز دونمیم -

شده بودن. رو    قیبا فرهاد رف  یکردم که حساب  یو از مهراد هم خداحافظ  دمیرو بوس  گونش

 :به فرهاد گفتم

 ؟ی من رو برسون  شهیم -

  رون ی ب  الشونیکرد و با هم از و  ی خداحافظ  بایاز مهراد و د  ی رو تکون داد و به گرم  سرش

  ،یی آهنگ، مثل الال  میمال  ی و صدا   سوخت یهام م چشم  ی از زور خستگ  ن،یماش   ی. تو میاومد

م  دامن  خوابم  به  نمزدیبدتر  رس  خواستمی.  خ  دنیتا  ببره.  خوابم  آپارتمانم    ها ابونی به 

شدم و    اده یپ  ن یتشکر کوتاه ازماش  ک یبا    عی. سر می باعث شد زود برس  ن یهمخلوت بود و  

 .اون بدون حرف رفت

*** 

تو  تا تم  یعصر  مشغول  پاندول  یزکاریآپارتمانم  ساعت  رو  یبودم.  زد،    یکه  ضربه  پنج 

 :وصل کردم با،ید یشماره دنیزنگ خورد و من با د لمیموبا

 ؟ یخوب  !به به، سالم عروس خانم گل -

و لبخندم    هیباور رسوند که از انتخابش کامالً راض  نیمن رو به ا  بایسرحال و قبراق د  یصدا

 :تر شدپررنگ

 ؟ ی تو چ م،ی . من عالیاسیسالم  -

 ؟ یشده بهم زنگ زد  ی. چزمیمن هم خوبم عز -

ب  !رفت یم  ادم یداشت    - .  می بگرد  میبر  نیایراستش مهراد گفت بهت زنگ بزنم با فرهاد 

 .من دلم گرفته
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 ؟ هیدل گرفتنت چ گهیعقدت بود، د شبیتو که تازه د -

 :دیخند

  گهیساعت د  می . مهراد به فرهاد زنگ زده، من هم به تو. تا ن رون یب  می ست که بربابا بهونه  -

 .دنبالت، حاضر باش اد یقراره فرهاد ب

 .زمیباشه عز -

 .پس تا بعد -

 

  شی زدم و آرا  ره یسبز ت  پیمبل انداختم و به اتاقم رفتم. ت   ی رو که قطع شده بود رو  ی گوش

برداشتم و پرتقال    یبود. به آشپزخونه رفتم و ظرف نسبتاً بزرگ  یشگیو عطرم که جزو هم 

 .میخورد کردم تا باهم بخور   نیریش  مویو ل   بیو س

*** 

 .دیبه گوش رس لمیزنگ موبا  یصدا

 .سالم -

 .رو حفظ کنم  میکردم خونسرد یسع

 ؟ یسالم، خوب -

 .می ورود ی من جلو ؟یممنون. حاضر  -

 .امیبله، االن م -

 .منتظرم -
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 :رو قطع کردم و با خودم گفتم یگوش

ا  یآخه وقت  - نفر  با  م،یاز هم دور  قدرنیما دو  اجبار هم  دیچرا  کن  گهی دبه    !؟می رو تحمل 

 ؟ میتا آخر عمر، تو حسرت عشق بسوز دیچرا با

 .و از خونه خارج شدم  دمیکش یآه

 .شد و به سمت من اومد  ادهیپ  ن یهمزمان رهام از ماش ، یورود یجلو  دنیبارس

 ! خانوم نیاسمیسالم  -

ماش  نگام ش  نیبه  که  بود  کش  ی شهیفرهاد  باال  رو  من  برگردوند.    د یسمت  رو  سرش  و 

 :به رهام زدم یلبخند توجهیب

 ؟ دیخوب  !ییایم یسالم جناب ک -

 :دیسرحال خند رهام

 .نمیاومده بودم شما رو بب !م یبله. خوشبختانه عال -

 ؟دیدار  یبا من امر  ؟طورچه -

 .دعوتتون کنم م یبله؛ اومدم به عروس -

 :که به سمتم دراز شده بود رو با ذوق گرفتم و نوشتش رو زمزمه کردم یکارت

 .عمادفر ترای و سرکار خانوم م  ییایمی رهام ک ی آقا -

 :گفتم  یقیلبخند عم با

 .دیانشااهلل خوشبخت بش !به خدا  دیخوشحالم کرد  یلیخ  !مبارکه آقا رهام یوا  -
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 .همه منتظر موندن خسته شده نی ممتدِ فرهاد، متوجه شدم از ا یهابوق ی صدا با

 :گفتم  دستپاچه

 .می شیمزاحم م تون ی عروس یبرم. حتماً برا  دیبا گهیمن د -

 .افتخار ماست یهیاومدنتون ما ؟هیچه حرف  نیا -

 ! . با اجازهدیلطف دار -

  ها کیالست   غی ج  ی حرکت کرد، صدا  نیو جلو نشستم که همچ  دمیدو  نیبه سمت ماش  عیسر

. جرئت نگاه کردن به صورتش رو  دیو بدنم لرز  دیبسته هم به گوش رس  ی شهیاز پشت ش

 :نداشتم و آروم زمزمه کردم

 .سالم -

سع   جواب منم  و  د  ینداد  ش  یحرف  گهیکردم  سمت  به  رو  روم  که    شهینزنم.  برگردوندم 

 :دیصداش به گوشم رس

 ؟نیبود دهیرو ند گهیدچند وقت بود هم ! نداشت یهاتون تمومصحبتانگار  -

 .نشم یخودم رو گرفتم تا عصب   یجلو یو زهر کالمش شدم؛ ول  هیکنا ی متوجه

 ! نیسابق ماست. فقط هم یهیرهام همسا -

 .هام رو درهم کرداخم پوزخندش

 ! یخصوصاً که اسمشم خوب بلد  !یمی همه طرز برخورد صم نیسابق و ا یهیجالبه همسا -

عصبان   جوابش انگار  که  ندادم  به    یرو  محکم  رو  فشرد. دستم  آخر  تا  رو  گاز  پدال  و  شد 

 .می برس باید یال یگرفتم و دعا کردم هر چه زودتر به و  یصندل
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و به    ستادمیشد. وا  دهی راه بازوم کش   نیانداختم که ب  ن ییزود خودم رو پا  ال،یبه و  دنیرس  با

اخم با  حاال  که  برگشتم  فرهاد  ق   ی هاسمت  و  م  یافهیدرهم  نگام  بزاق کرد یترسناکش   .

 :دی شدش غر  دیکل  یهادندون نیقورت دادم که از ب ی دهنم رو به سخت

 ؟ داشت کاریاون پسره با تو چ  -

 :دمیبازوم در حال لِه شدنه. ملتمسانه نگاش کردم و نال کردم یم  حس

 ! بازوم -

 :درهم شد. داد زد شتریهاش باخم  یفشار دستش رو کمتر کرد؛ ول  یکم

 !با توام، جواب من رو بده -

 .رو باال آوردم کارت

 !دعوتم کنه شیفقط اومده بود به عروس -

. بالفاصله ازش دور شدم و  دیم کشلحظه فقط نگام کرد. رهام کرد و کارت رو از دست  چند

 .انداختم و بغض راه گلوم رو بست الیخودم رو داخل و

د  وارد که شدم  جلو  بای سالن  مهراد  د  ونیز یتلو  یو  و  بودن  شونه  بای نشسته  رو    یسرش 

در حرکت بود.    بایخوش رنگ د  یموها   یگونه رومهراد گذاشته بود و دست مهراد نوازش

د  یاتقه بلند سالم کردم که  و  در سالن زدم  رو  بایبه  با  و  بلند شد  از جاش  خوش    یزود 

 .دی در آغوشم کش و به استقبالم اومد  شی شگیهم

 !دلتنگت بودم زمیعز یوا  -

 .بهش زدم یچشمک
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 ؟ی فتیمنم ب ادی شهیبا وجود مهراد خان، مگه م -

 :بود با خنده گفت دهیرس کمونیکه نزد مهراد

نزن   نیا  - رو  نم  یاسی  دیحرف  باورتون  د  شهیخانوم.  زده    شبیاز  اگه هزارتا کلمه حرف 

 ! باشه، پونصدتاش فقط اسم شما بوده

 :که گفتم دیمهراد کوب  یآروم مشتش رو به بازو  با یگرفت. د خندم

 .ممکنه بارون برناممون رو بهم بزنه ه،ی. هوا هم ابرشهیداره شب م میبهتره بر -

 .میاومد رونیاز سالن ب ییکردن و سه تا دییتا

فرهاد رو در آغوش گرفت و من از نگاه کردن به چهرش اجتناب کردم که    یبه گرم مهراد

 :مهراد گفت

 ؟ می بر نیماش هیبا  -

 .میمن بر نیبا ماش  دیای: بفرهاد

من رفتم جلو و اون دوتا   نه،ی کنار مهراد بش  خواستیکه م  بایو به اجبار د  می قبول کرد  همه

نم  کیمن و فرهاد رو به هم نزد   نهیکه هدفش ا  دمی عقب؛ اما فقط من فهم    دونستیکنه. 

 .می شیاز هم دور م  شتری که ما هر روز ب

*** 

با لبخند همراه  بایگذاشت و د  یآهنگ شاد  فرهاد   ش ی شروع به دست زدن کرد که منم 

خوب و شاد رو داره؛ چون    ی هیروح  نی. برام جالب بود مهراد ازدیکردم و مهرادم سوت م 

شلوغ کرده بودن   یحساب  یی. دوتااومدیمتعصب و خشک، خوشش نم  یها اصالً از آدم  باید

و من به    کردیم   دایپ   صلهیف  هیمهراد قض  یدر آخر با نازکش  هک  شدیبا هم بحثشون م  یو گاه
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لحظه نگام به نگاش   هی  ی نگاه فرهاد شدم. برا  ی نی که متوجه سنگ دمیخندیهاشون محرکت

ضبط رو کمتر کرد و من    ی صدا  ی افتاد و لبخند از لبم پاک شد که نگاش رو گرفت و کم

 .رهیکردم بارون نگ  عانگاه کردم و د رهیصاف سرجام نشستم و به آسمون ت

 .می ها گوش دادو به آهنگ م یبه مقصد تخمه شکوند دنیرس تا

. سوز سرد  می شروع به قدم زدن کرد  اده،یو پ  می رو پارک کرد  نیبه دربند، ماش  دنیرس  با

 .شدیباعث کند شدن حرکتمون م

 .و با بسته شدن در نفس حبس شدم رو آزاد کردم می شد شاپ یکاف هی وارد

 ! هیگرم  یچه جا  یوا  -

 .دیخند باید

 ! یلرزیبه خودت م دیبازم مثل ب میاگه پنج تا پتو هم روت بنداز ! سردته شهیتو که هم  -

 .دیبهش نگاه کردم که خندش بلندتر شد و گونم رو بوس مظلوم

 :به فرهاد گفتم توجهیو مهراد رفت سفارش بده که ب می نشست زیم هی سر

 .می دعوت یبعد عروس یهفته ی شنبه باید -

 .برق زد با ید یها چشم

 ؟ یک یعروس -

 !رهام -

 .لحظه نگام کرد و بعد ابروهاش باال رفت چند
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 ؟! پس خواستگارت باالخره ازت دل کند و رفت ازدواج کرد، آره -

همش    باید  نیچرا ا  !خدا  ی ا  ؟لو داد که رهام خواستگار من بوده  یجور نیکردم. چرا ا  خی

 ؟بده یسوت دیبا

 :رو به فرهاد گفت تفاوتیچشم و ابرو به فرهاد اشاره کردم که ب با

خان  یوا   - اچه  د یدون ینم   !فرهاد  م   اسمن یپسره    نیقدر  چندخواستیرو  ازش    نی.  بار 

 .سوختی. من که به شخصه دلم براش مدیکرد؛ اما هر دفعه جواب رد شن  یخواستگار

 .نگاه کنم، جز صورت فرهاد یی کردم به هر جا یسع

 .ستین   یدیجد ز یچ  کهنیخواستگار داره. ا  یخب هر دختر -

ب  یخال  بادم که  کردم  نگاه  بهش  حرص  با  د  تفاوت یشد.  زد.  پوزخند  رفته   با، یبهم  وا 

 :که گفتم  میابروهاش رو باال داد و با اومدن مهراد هر سه ساکت شد

 .میآورده بودم بخور وهیمن م -

 .با لبخند جوابم رو داد مهراد

 .. دستتونم درد نکنهمیخوریم جانی بعد از ا !اشکال نداره -

 :گفت با یکردم که د تشکر

 ؟ دیقراره ازدواج کن  یشما دوتا ک -

 :زد و زمزمه کردم رونیهام از حدقه بسنکوپ کردم و چشم ی واقع یمعنا به

 ! باید -



 

 

 
145 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
 :خونسرد گفت ایید

  دیازدواج تأک   نیا  یدونفر هم برا  کهنیمرده عمل بشه. خصوصاً ا  تیبه وص  دیخب با  !وا  -

 ! داشتن

 :گفت یجد  فرهاد

به    - فعالً  من  درسته.  کامالً  که    اسیحرفتون  دادم  قضا  کمیفرصت  ب  ایبا  بعد    اد یکنار  و 

 .می ریمراسم بگ

 .تک ابروش رو باال داد باید

 .چه قشنگ  ؟اسی دی گ یم نیاسمیشما به  -

 :زد که فرهاد گفت  یچشمک کردم یبعد به من که مات بهشون نگاه م و

 !گهیمنم راه اون رو ادامه دادم د . زدی صدا م  اسیرو   اسمنی شهیپدرم هم -

 ! میافتاد  یحساب  یِعروس هی: پس مهراد

 .زد یشخندین فرهاد

 .بله مهراد جان -

نم  هنگ اصالً  و  ترج  دیبا  یچ  دونستمیبودم  رو    حیبگم.  دادم سکوت کنم که سفارشمون 

 .میآوردن و خوردن رو شروع کرد

*** 

هم پشت سرشون قدم بر    بایو من و د  رفتنیجلوتر از ما قدم زنان م  یو فرهاد کم  مهراد

 :گفت بایبود که د زیسرِ م یهاسوال و جواب ری. هنوز هم ذهنم درگ م یداشتیم
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  ال یخ  تفاوت،یکه تو ب  یدرحال  ،یکنیدر مورد ازدواجتون فکر م  یتو دار  کنهیاون فکر م  -

اخ  نیا  یکنیم بوده که تموم شده.    هیفقط    ری اتفاقات  بکن.    یاسیکابوس    کم یفکرات رو 

 !هادی ریمراسم بگ دیبا گهید

 .زدم ی تلخ پوزخند

 ؟ مگه نظرم مهمه ؟فکر کنم   دیبا یدر مورد چ گهیشده، د  نییسرنوشتم از قبل تع ی وقت -

 :دیکش  یپوف باید

شدن فرهاد شوک بهت وارد نشه.    دایکه خودت رو آماده کن که باز مثل پ  نهی منظورم ا  -

 .یخودت رو باهاش وفق بد یکن   یو سع  یرو داشته باش یانتظار هر اتفاق دیبا

 :بغض گفتم با

 ! کنهی. به خدا از اجباره که داره تحملم مباید  خوادیاون من رو نم -

*** 

 :گفت یبا ناراحت  باید

م  - کجا  از  تو  منف  ؟ یدون یآخه  فرهاد  راجب  همش  ذهن خودت    یکنیم  ی بافیچرا  تو  و 

 ؟ یساخت والیه هیازش 

ند  - گفت  یوقت  یدیمگه  گفت    یبهش  و  نبود  مهم  واسش  اصالً  بوده،  خواستگارم  رهام 

 ! ؟ادیم یهر دختر ی خواستگار برا

اگر واسش مهمم بوده بروز نداده و    یفرهاد مغروره. حت  !یاقدر سادهدختر تو چه  یوا  -

 ؟ ی کنی. تو چرا باور مره یبه خودش بگ تفاوتیحالت ب  هیکرده  یسع
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شا  جیگ د  دیبودم.  با  موقع  با یحق  جلو   ی بود؛ چون  رهام  با  م  یکه    میزدیآپارتمان حرف 

کل موقع  یعصبان   یبعدش  تا  و  بود  ند  یشده  رو  دعوت  کارت  سع  د یکه  نگرفت.    ی آروم 

 :زد ادیکنم که مهراد فر ی خودم حالج  شی رفتارهاش رو پ  یکردم کم

 .جانیا دیایب -

لبخند    نهیتاب بش  یتا رو  دیدویکه م  بایکنار راه نگاه کردم و به د  کیکوچ   یباز  نیزم  به

و    فی خف  ی هاغینشست، مهراد به سمتش رفت و شروع به تاب دادنش کرد. ج   ی زدم. وقت

م  یسکوت شهرباز  باید  یها خنده به سمت صندلشکستیرو  و    ی.  نشستم  و روش  رفتم 

بود. عشق بعد   بایحق با د  !مهم بودم و ارزش داشتم  یسکاش منم واسه ک  ی. ا دمیکش  یآه

 !قلب سرد من و فرهاد ینه برا   یول  اد؛ی به وجود ب تونستیاز ازدواجم م

 :بشم که گفتم شیبلند اسمم رو صدا زد و خواست تا برم و سوار تاب کنار باید

 .ممنون !تو راحت باش  با،ینه د -

خطاب بهش    بایبود که د  لش یبود و مشغول ور رفتن با موبا  ستاده یکنار سرسره وا  فرهاد

 :گفت

 ؟ یتاب باز   یاریرو ب یاس ی شهیم ! فرهاد خان -

بامزه  فرهاد با حالت  نگاه کرد و مهراد  به مهراد  لحظه  سرش    ی ناش رو رودست  یا چند 

 :گذاشت و گفت

 ! ها نجاتمون بدهخانوم نیخدا از دست ا -

تو   یخنده د  یصدا   ی من  لحظه  با یاعتراض  لبخند  رد  و  شد  فرهاد    ی رو   یا گم  لـ*ـب 

 .باشم تفاوتیکردم ب ینشست. آروم به سمتم اومد. خودم رو جمع کردم و سع
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 .بسته شد بایبه د دمی که راه د ستادیوا جلوم

 .کنمیدارم نگاه م  ؟کنار ی بر شهیم -

 .خم شد  سمتم

 ! سوار شو میپاشو بر -

  یهاش شدم؛ خاکستر چشم  یالعادههاش قفل شد و تازه متوجه رنگ فوقچشم  یتو   نگام

قفل شد. تک ابروش رو باال داد    یلحظات   یقدر خوشگل و با جذبه بود. زبونم برا . چهرهیت

 .هام رو گرفتم و اخم کردمچشم عیکه سر

 ! ندارم ی باز یممنون حوصله -

 :کنده شدم و با اعتراض و حرص گفتم  یصندل  یشد و از رو  دهیکش  بازوم

 ؟! . مگه زورهامی ب خوامینم   !بازوم رو ول کن -

 :هام و گفتچشم  یروش قرار گرفتم. زل زد توو من روبه ستادیوا

ا  !هیمراحلش زور  ی من و تو، همه  یزندگ  ! آره زوره  - با  اجبار کنار   ن یپس بهتره خودت 

 ! اسیبرات تلخ نشه  یو بذار یایب

 .شدم  دهیبزنم باز سمت تاب کش  ی لحظه هنگ به حرفش فکر کردم و تا اومدم حرف چند

 :گفت  یبا خوشحال باید

 ! نیزود باش بش -

 :رو به فرهاد گفت بعد
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 .دیرو هل بد یاسیشما هم مثل مهراد، تاب  -

  ی در کمال تعجب موقع  یکه هلش بدم؛ ول  کارمیمگه من ب  گهیخودم گفتم، االن فرهاد م  با

لحظات و  اومد  در  به حرکت  تاب  د  یها غیبعد ج  یکه سوار شدم،  و  آم  بایمن    ختهی در هم 

 .دادیرو نشون م مونیهامون، خوشحال شده بود و خنده

 .ستادمیاومدم و با خجالت جلوش وا  نییتاب پا از

د  - خاطر  به  ببخش  البته  و  شد  بای ممنون  من  تاب  دادن  هل  به  می مجبور    دونمی. 

 .یبنداز  نیروش رو زم ی خواستینم

 :که گفت  کردمینگاش رو حس م  ینیسنگ

 !کنه یمن رو مجبور به کار تونهینم کس چیتا خودم نخوام ه  !بدون شهی رو هم نیا -

 .بازوم رو گرفت بایکه از جلوم کنار رفت و د  کردم یسرم تکرار م یجملش رو تو   رتیح با

 .میبر ایب -

  ی قعر جمله  یو من هنوز تو  خوردنیم  وهیو م   رفتنیسه نفرشون جلوتر از من راه م  هر

 .فرهاد بودم

ا  منظورش م  یعنی  ؟بود  یجمله چ  نیاز  ربط  خواستیاون خودش  بده و  به    یتابم رو هل 

به درخواست    یکنه و ربط  دایمن رو پ  خواستهیاون خودش م  یعنی  ؟ نداشته  بایدرخواست د

 ؟ پدرم و عمو نداره تی به وص یازدواجه و ربط نیبه ا ی اون خودش راض یعنی ؟عمو نداشته

*** 

 :لبم پوزخند آورد یرو  ، یآخر یجمله نیا



 

 

 
150 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
خ  - خوش  ند  !خانوم  اسمنی  ی الیچه  مجبور  ید یمگه  گفت  ا  میبهت  کنار    نیبا  اجبارها 

 ! نکن ی الیواسه خودت خوش خ یخود یپس ب  ؟میایب

 ! گهید ایب یاسی -

برا  باید  یصدا  با بلند کردم و متوجه شدم ازشون عقب موندم؛  و    دمیدو  نیهم  یسرم رو 

 .خسته شدم و به نفس نفس افتادم یل یبود، خ ییچون سرباال

 .دید شدیو حاال تمام تهران رو م می دینقطه رس نیباالتر به

 .دمی کش   یقیو من نفس عم  مینشست  هایصندل یرو

 .خوادیمسافرت م  هیدلم  -

 :گفتم بایبه د توجه یباال رفته نگام کرد که ب یبا ابروها فرهاد

 ؟ دیستین هیپا -

 :گفت مهراد

و هم    میکه هم گردش کن  کا،یآمر  میمن خودمم تو فکرش بودم؛ البته ماه عسل قراره بر  -

 .میسفر با شما بر هی هم  ینامزد   یدوره نی هم یتو  خوام یم یول با؛ یداداش د دنید میبر

 :رو کرد به فرهاد و گفت بعد

 ؟ میکه بر شهی خلوت م  یسرت ک -

 :کفشش افتاده بود رو انداخت و گفت یکه رو ی اپوست تخمه فرهاد

روز   تونمیم  - مرخص  یچند  با  رم؛یبگ   یرو  قبلش  کن  دیاما  ازدواج  م  م،ی اول    میریبعدش 

 .مسافرت
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 :که مهراد گفت دمیگره خورد و لبم رو گز بای به نگاه د نگام

 !ها بستنآسمون یگفتن عقد پسر عمو دختر عمو رو تو  می از قد  !هیعال نیا -

 :پوزخند زمزمه کردم با

 .ها بستنآسمون یالبته با اجبار تو  -

 .دمیرو دز که کنارم نشسته بود، متوجه جملم شد و من نگام فرهاد

 :گفت  بایکه د  می برگشت نیو بعد به سمت ماش میجا موندهم اون گهید یکم

  یبخوا   کهنیمگه ا  ؛یندار   یراه برگشت  گهیتو د  ! یاسی  یر یرو بگ  متی بهتره زودتر تصم  -

 .در عذاب باشه شهی و روح پدرت هم یکن  یچیسرپ تی وص نیاز ا

مخالفت و اعتراض به روم بسته بشه، بغضم    یها و درهابود تا تموم راه  یجمله کاف  نیهم

 :ادیسرم فرود ب یجمله مثل پتک رو  نیکنه و ا  ینیگلوم سنگ   یتو

 ! یاسی یندار  ی راه برگشت گهیتو د -

*** 

 .باهام دست داد باید

 .نیممنون که دعوتم رو قبول کرد زم؛یخوش گذشت عز  یلیبهم خ  -

گرم  دستش به  د  یرو  و  کردم  تشکر  مهراد  از  من  کرد.    بایفشردم.  تشکر  فرهاد  از  هم 

به ساعتم انداختم که هشت و    یدست تکون دادم و نگاه  با ید  ی که حرکت کرد، برا  ن یماش

 .دادیرو نشون م  قهیچهل دق 
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بشم    ادهیپ   کهنیآپارتمان نگه داشت و قبل از ا  ی . جلومی نزد  یبه آپارتمان حرف  دنیرس  تا

 :گفت

 .می با هم حرف بزن  دیبا -

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 .باال  میبر ا یب یخوا یاگه م -

 :حرفم بود که گفت  نیمنتظر هم انگار

 .نگی پارک  یرو ببرم تو  نیتا ماش نیپس بش -

 .رو بستم و اون حرکت کرد نیماش در

  یدسته ی تاپم رو که رو عیهال رو روشن کردم و سر یها باال و وارد خونه شدم. چراغ رفتم 

رو تنم کردم و موهام رو    می مشک  نیو ج   کی مبل بود، برداشتم. وارد اتاق خواب شدم و تون 

ماکارون  و مشغول درست کردن  رفتم  به آشپزخونه  نم   یبستم.  دلم  بدون    خواستیشدم. 

 .بره جانیشام از ا

خودم ثابت    ی و بعد نگاش رو  خوردیآپارتمانم چرخ م  یدر بلند شد. نگاش مدام تو   ی صدا

 ؟ انداختم  نییحرارت بدنم باال رفت و سرم رو پا یجور نیموند. من چرا ا

رو درست کردم و در    یداد. تند تند ماکارون   هیتک  شیمبل و سرش رو به پشت  یرو  نشست

فنجون تو  رو  اون  کردم.  درست  قهوه  و  زدم  برق  به  رو  جوش  قهوه  حال    یها همون 

 .رفتم رون یشکرم کنارش گذاشتم و از آشپزخونه ب ک یظرف کوچ هیو   ختمیخوشگلم ر

خودمم نشستم که سرش رو بلند کرد و فنجونش رو برداشت و    ز،یم   یرو   ینیگذاشتن س  با

 .ن شدبدون شکر مشغول خورد
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 :و فنجونم رو برداشتم که گفت  ختمیخودم ر ی شکر برا کمی

 ؟ یفکرات رو کرد  -

 :درنگ پاسخ دادم  بدون

 .شده   نییکه از قبل تع زی همه چ ؟به نظر و فکر من هست یازیمگه ن  -

 :بهم انداخت و گفت ینگاه

 .منظورم همونه ؛یا یاتفاقات کنار ب نیدرسته؛ اما بهت مهلت داده بودم با ا -

 .باهاش کنار اومدم باًیتقر -

 :نشست و گفت صاف

 ! می مراسم آماده بش یوقتشه برا  گهیپس د -

لرز   یتو   فنجون ا  دیدستم  د  نیو  ز  دیاز  رو  من  حرکات  تمام  که  داشت،    ریفرهاد  نظر 

با    یزیپنهون نموند. دستش رو دراز کرد و فنجون رو گرفت که پوست دستش برخورد ر

 .دیچی بدنم پ  یتو یفی دستم کرد و لرزش خف

*** 

 .گذاشت و نگاهش رو ازم گرفت زیم  یرو رو  فنجون

 ! یکن خونسرد باش یسع -

نه،    ؟کنمیباشم که دارم به اجبار ازدواج م  الیخ یخونسرد و ب  تونستمیواقعاً م  ؟ تونستمیم

 .تونستمینم  !نه

 ! یجواب نداد  -
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 !جوابش بدم  دیبا یواقعاً چ  دونستمینم ؟ گفتمیم دیبا یچ

 ؟ یمراسم حاضر یبرا !اسیبا توام  -

 :و با بغضِ تو گلوم گفتم یسخت به

 ؟ هم دارم  یا گهید یمگه چاره -

 .درهم رفت هاشاخم

 ؟ یاجبار ناراحت نیهمه از ا نیا -

 .واضح و تلخ بود پوزخندم

 ! محترم یآقا  رهیگیکه خندم م  یستینگو تو ن -

 .ستادیبالکن وا یروجاش بلند شد و روبه از

 .ستی ن   یا که چاره یدونیم -

 .رمیبلند شدن صدام رو بگ ی کردم جلو یشدم و سع بلند

 ی . پس بذار هر اتفاقستی ن   یا به قول تو انگار چاره  ی ول  ده؛یکه من رو آزار م   نهیو هم   !بله  -

 ! و تموم بشه و بره فتهیهر چه زودتر ب فته،ی قراره ب

م  واقعاً ا  !نه  ؟شدی تموم  عمرمون  آخر  تو   نیتا  فر  یزندگ   یاحساس خالء  فرهاد  و    ادیمن 

اجباردیکشیم ازدواج  و  نبودن عشق  ما چاره  یبزرگ  یلیخالء خ  ،ی.  جز تحملش    یا بود و 

 .بمونه داریتا ابد پا نمونیب  یو سرد می رو تحمل کن یکیاون  می. هر کدوم مجبورمی نداشت

 .و نگام کرد  دیچرخ فرهاد
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 ! یپس با ازدواج کنار اومد -

 ! مجبورم -

ژست واقعاً بهش    نیاز هم باز شد. ا  یشلوارش کرد و پاهاش، کم  بی ج  ی رو تو  هاشدست

 .شدی العاده مو فوق  اومدیم

 .دیخر  میدنبالت تا بر  امی ست. اگه هوا خوب بود، مفردا چهارشنبه -

 :شد و به ناچار سر تکون دادم که گفت  شتری جمله ب نی گلوم، با ا نِیسنگ بغضِ

 !ری پس سخت نگ  گذره؛یم  یجورهمون ،یریبگ  یرو هر جور  یزندگ -

چ   از با  تا  رفتم  آشپزخونه  به  و  بلند شدم  هال    زیم   دنیجام  از  که  کنم  سرگرم  رو  خودم 

 :گفت

 .فردا صبح منتظرم باش ! رمیمن دارم م -

 .ستادم یچارچوب وا  یتو

 .شام پختم -

 .. خدافظخورمینم -

 :. پشتش رو به من کرد که با التماس صداش زدمکنهیبغض داره خفم م گهیکردم د  حس

 ! فرهاد -

نتونستم کنترلشون    گهیکردن و من د  دایمن راهشون رو پ  یهاو اشک  ستاد یجاش وا  سر

 :دمیزمزمش رو شن ی بعد صدا یکم یموندن و رفتن شک داشت؛ ول  نیکنم. فرهاد ب
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 .وقت به شام دعوتم کن؛ نه االناون ،ی مال من شد ی وقت -

ب  از با بسته شدن در، زانوها   رونیدر    ی تو   م، یگر  یهق خستهمن خم شد و هق  یرفت و 

 .و از ته دل زار زدم. واقعاً دلم رو سوزوند دیچ یسکوت خونه پ 

*** 

م  تمام درد  رو کردیبدنم  از  هوا    ی.  به  آخم  و  با دست گرفتم  رو  و کمرم  بلند شدم  مبل 

. خسته  سوختیهنوزم م  ه،یهام از فرط گرمبل خوابم برده بودم و چشم  یرو  شبیرفت. د

که حاال خراب شده بود،    یظرف ماکارون   دنی بلند شدم و به آشپزخونه رفتم و با د  حالیو ب

 .دمیکش  ی قیافتادم و آه عم  شبید ادیباز 

 .و ظرفش رو شستم  ختمیظرف رو دور ر یتو  یِماکاران 

فرهاد رو    ریاومد. به هال رفتم و تصو  فونیآ  یگرفتم و قهوه درست کردم که صدا   دوش

 .بازشدن رو فشردم یو دکمه دمید

اتاق خوابم رفتم و کم  به به  تا    شیآرا  یسمت در رفتم و آروم بازش کردم. خودم  کردم 

 .به رخ نکشه اد یرو ز شی هام حالت قرمزچشم

لـ*ـب سالم دادم که جوابم رو داد و    ریبسته شدن در اومد. از اتاق خارج شدم و ز  یصدا

 :گفت

 ؟ یستی حاضر ن  -

 :گفتم رفتم یکه به سمت آشپزخونه م طورهمون

 .شمی االن حاضر م -

 .اومد جلو
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 ؟ یصبحونه خورد -

 .گذاشتم  نکی س یقهوم رو تو  فنجون

 .ندارم  لینه، م -

 .ستادیاز آشپزخونه برم که جلوم وا خواستم

 .یحاضر بش یبعد بر ، ی. بهتره صبحونت رو بخورم یعجله ندار -

 :گفتم  یکردم و به تلخ نگاش

 ؟ اجباره  نمیا -

اخم  نگاش قدمو  شد  باعث  پوزخند   یهاش  که  بردارم  عقب  جلو  یبه  از  و  کنار    ی زد  در 

 .به اتاق خوابم رفتم و در رو از داخل قفل کردم عیرفت. سر

مبل بلند شد و با اخم به سمت    یاومدم. فرهاد از رو   رونی زدم و زود از اتاق ب  ی مشک  پ یت

ت کردم.  نگاه  بهش  رفت.  ج   یدر  و  سف  ن یشرت  ک  دیجذب  مشکتنش  کت  و  بود  .  ی رده 

بود و محشرش    ختهیر   نییپا  هاشقهیاز کنار شق  تا طرهچند  یموهاش رو باال داده بود؛ ول

و به دنبالش ازخونه خارج شدم و در رو بستم. آسانسور خراب بود،    دمیکش  یکرده بود. آه

 .می ها روونه شدهر دو ازپله نم یهم  یبرا

*** 

 :و گفت دیرو کش  یکه ترمز دست   مینزد یکدوم حرف چ یبه پاساژ مورد نظرش ه دنیرس تا

 .یحلقه بخر   دیاول با -
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رو زد و جلوتر ازم    نی ماش  موت یشدم. ر  ادهی شد. منم کمربندم رو باز کردم و پ   ادهیپ   بعدم

 .حرکت کرد و منم دنبالش راه افتادم

ازش استقبال    یفرهاد، به گرم  دن یبرخورد بود که با دمرد جوون و خوش  هیمغازه    صاحب

 .آمد گفتکرد و به من خوش

لبم آورد.    یرو   یلبخند  ،یا لحظه  یجذاب نگاه کردم و برقشون برا   یهاقاب پر از حلقه  به

تر  تر و خوشگلبراق  هیکه نسبت به بق  بایز  یل یو خ   فیظر  یحلقه  هی دستم رو جلو بردم و  

 :رو برداشتم و به سمت فرهاد گرفتمبود 

 ؟ خوبه نیا -

 :تازه وارد رفت و فرهاد حلقه رو گرفت و گفت یبه سمت مشتر فروشنده

 .اری دستت رو ب !کهیش -

بگ  دست رو  حلقه  خواستم  و  آوردم  باال  رو  تو   رمیچپم  خودش  و    یکه  کرد  فرو  انگشتم 

 .کنترل کردم  ی. لرزش تنم رو به سختستادیراه وا نیحلقه ب

 .دستم تنگه یبرا -

 :و رو به فروشنده گفت دیکش  رون ی حلقه رو از انگشتم ب اط یاحت  با

 .لطفاً اری و قاب مردونش رو هم ب  اریترش رو ببزرگ -

. قاب مردونش رو که آورد،  زدیدستم برق م   ی و تو  خورد یدوم کامالً به انگشتم م  ی حلقه

دستش کرد؛ واقعاً    یتر بود. حلقه رو به فرهاد داد. تو حلقه بود، فقط کلفت  نیهم   ینمونه

 :لبخند محو من گفت دنیخوشگل بود. با د
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 .میبریرو م هانیهم -

 .و کادو کرده جا گرفتن، کارتم رو به سمتش گرفتم ک یش  یها جعبه  یکه تو  هاحلقه

 ! بردار لطفاً نیاز ا -

 .کرد اخم

 .رمیبگ تونم یمن و عمو نداره؛ بعداً هم م . پول ستین   یاز ین  -

جا  حرف زدن بده، نقداً تمام پول رو پرداخت کرد و با هم از اون  یبهم اجازه  کهنیا  بدون

 .میاومد  رونیب

 :که گفت م یشد  نیماش سوار

 ؟ مزون واسه انتخاب لباس عروس هی میبر -

 .کردم خجالتم رو پس بزنم یسع

 ؟رمی بگ امیب با یلباس عروس رو خودم، با د شهیم -

 .رفت دیسر تکون داد و به سمت مرکز خر اعتراض،یب

  که نیتر او خوشگل بود. واقعاً برام لذت داشت و مهم  ک ی ش  ، یسادگ  ن یدر ع  دهامون یخر

 .کردینم  یو مخالفت  ذاشتیهام احترام م فرهاد تماماً به خواسته

لباس خوشگل افتاد که رنگش    ه یو من نگام به    می فروشگاه رفت  هیبه    ی لباس پا تخت  ی برا

نداشت و    نیطرفش آست  هیشده بود و    یدوزسنگ  دیطرفش هم تماماً سف  هیبود و    ییطال

 .باالتر از زانو بود کمیتور بود؛ دامنش پف داشت و  گش یطرف د نیآست

 :گفتم  اقیاشت با
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 !نیا -

و به لباس نگاه کرد.    ستادیصدام کنارم وا  دنیها بود با شنکه مشغول نگاه به لباس  فرهاد

 :پرو که با اخم گفت  یبرا میمنتظر بودم بگه بر

 ! انتخاب کن گهید یکی خوره؛ یبه درد نم نیا -

 .تعجب بهش نگاه کردم با

 !خوشگله   یلیخ  کهنیا !؟خوره یچرا به درد نم -

 .به نگام دوخت یرو جد نگاش

 .انتخاب کن گهید یکی !اسی خورهیبه درد نم نیگفتم ا -

 .لبام رو جمع کردم   یبا لجباز یچرا، ول دونمینم

 ! خوامیرو م نیمن هم -

خاص  یا لحظه  یبرا برق  کردم  درخش چشم  یتو   یحس  سر  د؛یهاش  رو  چشم  عیاما  هاش 

 :گفت ی برگردوند و با پافشار

 ! انتخاب کن گهی د یکیهم مخالفت نکن و  گهید  خوره؛یبه دردت نم نیبهت گفتم ا -

 :سمتش و گفتم  دمیافتاد بره که دو راه

 .دوست دارم یلیرو خ  نیمن ا !تو رو خدا بذار بخرمش -

َنوسان بود که من خجالتچشم  ن یب  نگاش زده  هام و دستم که سمت بازوش رفته بود در 

 .انداختم  نییدستم رو ازش دور کردم و سرم رو پا
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 ! قبول -

 :دمیحرفش رو شن  یسرم رو باال آوردم که ادامه باذوق

م  نیا  - تخت  یتو  یول   ؛یخر یرو  نم  یپا  م  !یکنیتنت  هم    یکی  ن،یهم  یکی  م؛ یخریدوتا 

 .یپا تخت  یبرا

  یقهیبه ناچار سر تکون دادم و دنبالش رفتم و به سل   زون،یآو  یهاو با لـ*ـب  دیخواب  ذوقم

  ک یواقعاً ش  یول  ده؛ یکه قرمز رنگ بود. بلند و کامالً پوش  میهم برداشت   گهیلباس د  هیاون  

 .بود

 :گفتم میاومد  رونی. از فروشگاه که بمی از پرو کردنشون، هر دوتا رو برداشت بعد

 ! خسته شدم گهیمن د -

 .صندوق گذاشت یرو تو  هاکیپالست

رو    شی و بق  میری. شب باز میکنیو استراحت م  یخوریم  دم،یغذا سفارش م  الیو  میریم  -

 ! نمونده یاد یز زِیچ  م؛یخریم

*** 

 :اعتراض گفتم با

 .آپارتمان من م یخب بر ؟الیچرا و -

 .شد که منم به ناچار نشستم و اون حرکت کرد سوار

 ؟ میبر -

 .رو باال انداخت سرش
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 ! شهی نم -

 ؟ چرا -

 :نگام کرد و گفت می مستق

 ! یاون عادت کن یتو  یو زندگ  الیبه اون و دیچون با -

 :دمیکرد و با شک پرس خیبدنم  تمام

 ؟ هیمنظورت چ -

 :گفت  تفاوتیو ب دیسمت خودش رو باال کش شهیش

آپارتمانت    ی اگرم خواست  ؛ی کنیم  یزندگ   الی و  ی ا یبعد از ازدواج م  ! منظورم کامالً واضحه  -

 .یفروشیرو م

 :گفتم ناراحت

 ؟ می کن  یتو آپارتمان من زندگ شهی نم -

 .نه -

رو  یکاف   نیهم و صاف  بشم  خفه  تا  مسنمی بش  میصندل  یبود  هم  میزندگ  ری.    ی راحت  نیبه 

م ا  شدی داشت عوض  واقعاً همه چ  یاریاخت  چیوسط ه  نیو من  قبل مشخص    زینداشتم.  از 

با د   رییو سرنوشتش رو تغ  ریتقد  تونستینم  یو کس  شدیم من برخالف    !بود  بایبده. حق 

 .کنم  دواجتصوراتم مجبور بودم بدون عشق از 
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تو  نیماش پ  یرو  دو  و هر  پارک کرد  نما  قی . دقمیشد  اده یباغ  نگاه کردم.  باغ    ی لی خ  یبه 

سنگ فرش گذاشتم و بهش نگاه    ی. پام رو روشدیتر مبهار جذاب  یداشت که تو   یقشنگ

 .کردم که زودتر از من وارد سالن شد

  ی که ازم متنفر بود زندگ  یبا کس  ؟تونستمیم   ؟گذروندمیم  جا نیعمرم رو ا  یهیبق  دیبا  من

ناد  هاشیمحلیب  هاش، یسرد   ؟کردمیم مگرفتن  دهیو  تحمل  رو  محکوم    کردمیهاش  و 

 ؟ یبه نام زندگ  یبودم به سکوت و اجبار 

و  یتلخ  پوزخند کنار  بزرگ  استخر  به سمت  رو  راهم  و  استخر    الیزدم  لـ*ـب  کردم.  کج 

  ی ول  د؛یچ یتو بدنم پ   یف یلرز خف  ش یآب سردش فرو کردم. از سرد  ی نشستم و پاهام رو تو 

 .نکردم و پام رو تکون دادم  یتوجه

من کم    یفرهاد و پسر برا   یمگه دختر برا   ؟ رو بکنن  یتی وص  نیپدر و عمو همچ  دیبا  چرا

کردن که تا آخر عمرمون    یکارشون کار  نی چرا با ا  ؟م یباهاشون ازدواج کن  میبود که نتون

مطمئناً    ؟ میمگه حتماً الزم بود که من و فرهاد با هم ازدواج کن   ؟میحسرت عشق رو بخور 

  یاز عمو هم ناراحت بود که مجبورش کرده کار   دیناراحت بود. شا  اقاتف  نیفرهاد هم از ا

 .انجام بده ستین ی رو که دلش راض

 ؟ یا خسته یمگه نگفت -

 :برگردم و نگاش کنم گفتم کهنیاومدم و بدون ا  رونیصداش از افکارم ب دنیشن با

 .کنمیدارم استراحت م -

زدم. بازم باد سرد تنم رو    یو در سالن محکم به هم خورد. پوزخند تلخ  ومدیصداش ن  گهید

 :رو زمزمه کردم یلـ*ـب آهنگ  ریآب تکون دادم و ز ی پاهام رو تو تفاوت،یب یلرزوند؛ ول
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 ابونهیخ  نیاالن تو ا یکی"

 ده یتو رو م یبو  رهنشیپ  که

 خنده، یخودت بلند م مثل

 ! دهیتو لباس پوش هیشب

 !یستیتو اون ن ی ول هته؛ یشب

 ! یر یگیرو نم  کسچیدست ه تو

 ! ی خندینم   یجورنیا یکچیه با

 !ی ر یمینم هابهیغر واسه

 ، یجور نیو ا ی عاشق من تو

 !یستیمهربون ن بهیغر هی با

 ! صداش، مثل صدات گرمه قدرچه

 ! یستیرو خدا بگو، تو اون ن تو

 صداش کنم که برگرده؛   خوامیم

 ! رهیقدر، مثل تو راه مچه  یول

 که، نم ییب زنمینم صداش

 "!رهیتا کجا م  بهیغر نیا با

 ( ی عبدالمالک ی عل هته،یچقدر شب)
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  ه ی و متوجه شدم گر  دمیدست کش   سمی. با بهت به صورت خختیدستم ر  یکه رو   هاماشک

م حس  چرا  قلبم    ی کردم.  شده  هیکردم  درد  ا  ؟کوهِ  سرم    نیچرا  از  دست  بغض 

 ؟ذاشتنیراحتم نم هاهیگر نیچرا ا ؟داشتیبرنم

م  نیا اکو  سرم  تو  مدام  اشک  شدیچراها  بو  شدت  آرزو  گرفتیم  ی شتریهام  خودم  با   .

و    رفتم یبه اون کالس نم  وقتچیفرهاد من رو نشناخته بود و کاش ه  وقتچیکردم کاش ه

 ! از گردنم باز نشده بود  ریکاش هرگز اون زنج

و    حسیهام از زور سرما و بکنترل کردم و از جام بلند شدم. دست  یرو به سخت  هقمهق

هام  اشک  یتا فرهاد متوجه  دمیاز آب سرد استخر رو به صورتم پاش  یقرمز شده بود. کم

 .نشم ری تحق  نیاز ا  شینشه و ب 

  یبکشم. رو   یباعث شد نفس راحت   نینبود و هم  یسالن کس  یبه سمت سالن رفتم. تو  آروم

 .خستم رو بستم و بغضم رو قورت دادم  یهاو چشم  دمیمبل دراز کش

*** 

. از جام بلند شدم  کردیدرد م ی لیشدم. سرم خ  داریاز خواب ب ها وانی بهم خوردن ل  یصدا  با

 :که روم انداخته شده بود شدم. با خودم زمزمه کردم ییو متوجه پتو

 ؟فرهاد روم انداخته یعنی -

نبود    ایدن  نیا  یکردم بهش فکر نکنم. به سمت آشپزخونه رفتم و فرهاد انگار اصالً تو  یسع

 .کرده بود زیکه حاال سر ر  یِجوش و زل زده بود به آب

حرکتم از قعر افکارش کنده شد و با   ن یگاز رو خاموش کردم که فرهاد با ا ریرفتم و ز جلو

به من، از آشپزخونه و    یاخم کرد و با نگاه  حوصلهیبه آب جوش که سر رفته بود، ب  ینگاه
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رفت. با    رونیکه ازخونه ب  دمیرو شن   نش یماش  ی بعد صدا  قه یبعد از سالن خارج شد. چند دق

 ؟ فکر بود  ی تو قدرنیشده بود که ا ی خودم فکر کردم چ

نبود    تفاوتیب  کردمیقدرها هم که فکر م نشستم. پس فرهاد اون  زی و پشت م  ختمیر  قهوه

اصالً به    دیشا  ؟فکر. البته از کجا معلوم فکرهاش در چه مورده  یتو  رفتیو اونم مثل من م 

 .ستی و براش مهم ن  کنهیفکر نم ی ازدواج اجبار نیا

سالن    ی گرفته بود. کالفه تو   ی لی. دلم خ شدمیم   وونه یهمه فکر کردن د  نیداشتم از ا  کم کم

م نم  زدمیقدم  ول   هیکنم.    کاریچ  دیبا  دونستمیو  گذشت؛  خومدین   یساعت  نگران    یلی. 

خودم رو بهش رسوندم و   عیزنگ خورد. سر  لمیحوصلم سر رفته بود که موبا  شتریبودم و ب

 :تتا وصل کردم فقط گف 

 ! منتظرتم  ال،یو رونیب ایب عیسر -

 .بعد بوق آزاد و

به هم کوب  الیو  در و    عیو سوار شدم. سر  دمیرو  نگاه نکردم  حرکت کرد. اصالً به چهرش 

 .مطمئنم اونم نگام نکرد 

اما سر   آورد؛ یو مدام بغض، اشک رو به چشمم م کردیم نم یغمگ  شتریب  نیبود و ا یابر  هوا

ر از  نمکردمیم  ی ریجلوگ   ختنشونیسختانه  دلم  اصالً    خواست ی.  بشه.  غمم  متوجه  فرهاد 

 :سکوت رو بشکنم گفتم نکهیا ینبود. برا   یاچاره  ینداشتم؛ ول  دیخر ی حوصله

 ؟ یق یکالس موس میایب  دیبا گهیچند جلسه د -

 .کم کرد  یآهنگ رو کم یو صدا  یفرع ی تو د یچیپ 

 .پنج جلسه -
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ب  نیکوتاهش بهم فهموند، دلش به ا  جواب تا حرف زدن. سرم رو به    هیراض   شتریسکوت 

 .میشد اده یرو زمزمه کرد و هر دو پ "می دیرس"دادم. باالخره فرهاد  هیسرد تک یشهیش

انتخاب کنم تا هر چه زودتر تموم    عیسر  کردمیم  یو سع  زدمیقدم م  تفاوتیمرکز ب  یتو

 .با من بشه یمجبور به همراه نیاز ا  شیفرهاد ب  خواستمیبشه. نم

 :دیپرسیبود که اون م دیرد و بدل شد فقط موقع خر نمونیکه ب  یشب تنها کلمات تا

 ؟ ادیخوشت م   نیاز ا -

 .بود "نه" ای "آره "جواب من  و

 .شده بود جز لباس عروس یدار یخر ز یهمه چ شب،

 :زدم و با خودم زمزمه کردم ی، پوزخند تلخ"عروس" یگفتن کلمه با

 .متحرک ی مرده !عروس نه -

 .ختهیعالم رو دلم ر  یها نگه داشت و من حس کردم تمام غم شاپیکاف  هی یجلو فرهاد

که خب    بردمیبه نفرتمون م  یپ   شتریهر لحظه ب  نمونیسکوت ب  نی . از امی هم داخل شد  با

 ! بهش نداشتم یحس  چیمن از فرهاد نفرت نداشتم و کالً ه

 .فتنشستم که منو رو برداشت و انتخاب کرد و بعد به سمت من گر  یصندل یرو

 !انتخابت رو بکن امیتا م س،ی سرو رمیم -

 :رمیزبونم رو بگ  یجلو نتونستم

 ! حق انتخاب دارم جانی حالم که الاقل اخوش -
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فهم  منظور رو  اخم  د یحرفم  سرو  رفت.  درهم  کامالً  پوزخندِ    عیهاش  و  گرفت  فاصله  ازم 

 .لبم تلخ شد یرو

نوش   بعد بهتر شد و سع  ی گرم، کم  یدنیاز خوردن  به دست زمان    یحالم  کردم خودم رو 

 .بسپارم

*** 

  :رو به ساعتم دادم و کالفه گفتم نگام

 ؟ اد یپس چرا نم -

موقع،    نیهم   یباال انداخت. تو   یا شونه  تفاوتیبا مهراد بود، ب  یباز  امکیکه مشغول پ   باید

صورتش    یرو  شِیرته  یدر کالس باز شد و فرهاد وارد شد. سر و وضعش مرتب بود؛ ول

رو از کنارم    ترا یم   یدرهم بود. صدا  شهیهاش هم مثل همو اخم  کردیتوجه همه رو جلب م

 :تگف  نا یکه به م  دمیشن

 ! شهیجذاب م شی رچه با ته ن یبب ،یوا  -

ک  یپوزخند از  رو  کالسورم  و  د  فمیزدم  مرور  و  آوردم  ازمون    ی اگهیدر  باز  که  کردم 

زود نوبتمون شد و از کار هر    یلیو خ   میصف دوم بود  بایمن و د  بارنی . ام یبزن  انویخواست پ 

 .بود یدومون راض

*** 

بار با    ن یصدم  ی عطرش باعث شد برا  یبلند شدم و از کنارش گذشتم که بو  ی صندل  یرو   از

 :خودم بگم

 ! ییچه عطر خوشبو -
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د  بعد با  کالس،  رفت   بایاز  آپارتمانم  خر  میبه  کل  دهامیتا  اون  و  بدم  نشونش  ازشون    یرو 

 .کرد فیتعر

 :و من گفتم  میدیهم دراز کش کنار

 !باید  یهست یحالم که از انتخابت راضخوش ی لیخ -

 .داد ه یرو به بازوم تک سرش

جلسه اول به چشم همسر نگاش کردم    ی. فقط تویاسینداشتم    یاز قبل انتخاب  دیمنم شا  -

 ! یریگ یو به دلم نشست. تو سخت م

فرهادم    - د  بهیغر  هیکاش  فقط    !بایبود  اونم  بود  هیکاش  اون  !خواستگار    یجورالاقل 

 .ستی ازم متنفر ن  دونستم یم

 ؟ خودش بهت گفت ازت متنفره -

 .زدم پوزخند

 ! ستمیحرکاتش مشخصه. من که بچه ناز  -

 .نباشه  یکنیم الیکه تو خ  یجور واقعاً اون دی. شایاسی رینگ  می به نظر من زود تصم  -

کردم ذهنم رو از    ی. منم سعدهینشون داد خواب  بایمنظم د  یها نفس  یندادم که صدا   جواب

 .هام رو بستمکنم و چشم  یافکارم خال

*** 

و قهوم رو    کردمینگاه م  بای و من با لذت به نواختن د  دیچی پ یآپارتمان م  ی تو   انویپ  ی صدا

 :زدم ادیفر بایرو به د عیاسم فرهاد سر دنیو با د دیدستم لرز یتو  م یکه گوش  خوردمیم
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 ! نزن باید -

 .دست از زدن برداشت و به سمتم اومد دی رو د میگوش   یوقت باید

 .تند و خشن فرهاد لرزه به اندامم انداخت یوصل کردم که صدا عیسر

چ  - لعـ*ـنت   یصدا   ی واسه  کرد   یاون  آخر  تا  چ  یرو  هر  م  یکه  باز    زنمیزنگ  رو  در 

 ! در رو باز کن ای ب االی. یاهنوز زنده نمیبیم !اما نه  ؛یکردم مُرد ال یخ  ؟یکنینم

آدم    هیمرگِ    ؟خواستی. اون مرگ من رو مدادمیهاش گوش مو بهت به حرف  رتیح  با

  ی هم دردناکه؛ ول  بهیغر  هیمرگ    یبه کنار، حت  ییحاال دختر عمو  ؟راحت بود  قدرنیبراش ا

 .زدی فرهاد راحت در مورد مردن من حرف م

رو  اخم بغضم همزمان  تو  یو  و  به    یگلوم نشست. صدا  یچهره  رو  ممتد زنگ خونه من 

 .گفتم در رو باز کنه بایخود آورد و با لکنت رو به د

صدا   جیگ  باید و  رسوندم  خوابم  اتاق  به  رو  خودم  من  و  رفت  در  سمت    ی وگوگفت  یبه 

 :دمیرو شن  بایفرهاد و د

 ؟دی سالم آقا فرهاد، خوب -

 ؟ کجاست  اسی ؟ دییجانیسالم. شما ا -

نم  ی تو  - خوابشه.  تو   هیچرا    دونمیاتاق  رفت  و  شد  ناراحت  خ  یدفعه  وقته    یل یاتاقش. 

 ؟ دییجانیا

 ! انگار نه انگار  یول  زنم؛یربعه دارم مرتب زنگ م  هی -
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پ   ! شرمنده  یوا   - بودم  کرده  ه*و*س  و    انوی من  به    یاسیبزنم  و  نکرد  مخالفت  هم 

خونش ما هم    ادیرو نداره بخواد ب  یکه کس  ی اسیچون    م؛یمن صداش رو باال داد  یخواسته

 .راحت بود المون یخ

 :فرهاد اومد یگفتم و اخمم کمرنگ شد که صدا   نیآفر باید  یطعنه نیدلم به ا یتو

 ؟ اتاقش  یبرم تو  شهیحق با شماست. م  -

 .کنمیمنم قهوه درست م !بله حتماً -

ب  عیرو سر  خودم برم  تا  به سمت در رفتم  نمرون یجمع و جور کردم و  باهاش    خواستمی. 

بسته شدن در و    یتنها باشم که زودتر در باز شد و وارد شد. پشتم رو بهش کردم که صدا

. من رو به سمت خودش برگردوند و من از نگاه کردن  دمیهاش رو به سمت خودم شنقدم

 .بهش امتناع کردم

 ! شتهیدوستت پ دونستم ینم -

 .رمیپوزخندم رو بگ  یجلو نتونستم

 ! ؟یندونسته قضاوت کن  یعادت دار شهیهم -

 .رونیدستش بکشم ب یکردم بازوم رو از تو یدرهم رفت و من سع هاشاخم

 .باید ش یبرم پ خوام یم ! لطفاً بازوم رو ول کن -

س  ولم  بغض،  با  اتاق خارج شدم.  از  و من زود  دقهوه  ی نیکرد  از  رو  لبخند    بایها  و  گرفتم 

 :که فرهاد گفت م یرو بهم دوخت. هر سه کنار هم نشست قشیبهش زدم که نگاه عم یمحو
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ا  باید  - شما  امروز  که  حاال  بر  دیموافق  دییجانیخانوم  هم  جا  می با  چند  و  لباس    ییمزون 

 .دیشما لباس عروسش رو انتخاب کن خوادیدلش م اسیآخه  ؟می نیبب

 .زد  یهام بودم و لبخند گرمانگشت یرهیبه من کرد که خ  ینگاه  می ن  باید

رو خودم    یاسیندارم و کامالً موافقم. در ضمن باعث افتخارمه که لباس عروس    یمن کار  -

 .انتخاب کنم

 :نظر من گفت  دنیبدون پرس فرهاد

 .میتا بر نی حاضر ش دیبر ؟دیهست یخب پس معطل چ -

کل  باید به  اعصابم  رفت.  من  از  زودتر  و  داد  تکون  ر  ی سر  هم  جور   ختهیبه  رفتار    یبود. 

 .جا حضور نداشتم که انگار اصالً من اون  کردیم

 ! حاضر شو پاشو -

*** 

 :پوزخند و بغض گفتم  با

 .یبر  با یبا د یتونیتو م رمینم  ییمن جا !جامنیافتاد منم ا ادتیچه عجب  -

 .ستادیجلوم وا  یشدم که عصب بلند

 .تو رو ندارم یها یبچه باز یحوصله !یکَل نکن به نفعته با من کَل اس،ی نیبب -

  زیدو نفر اصالً جا  نیا   نیمن بچم و تو بزرگ؛ ازدواج ب  ! یگیآره تو راست م  ؟ یبچه باز  -

 ! جناب بزرگ   ی. پس بهتره خودت رو بدبختِ من نکنستین 

 :دی هاش که با اخم غرزل زدم تو چشم گستاخانه
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 .برو حاضر شو !مجبورم نکن خودم ببرمت و حاضرت کنم -

بگم    چند اومدم  متنفرم"بار  لعنت "ازت  لـ*ـبِ  باز  اما  کردن    می؛  مشت  با  و  کردم  قفل  رو 

 .هام ازش دور شدمدست

 :گفت عیسر دنمی تخت نشسته بود که با د یرو  فی بال تکل باید

 ؟ نه ا یحاضرشم  ؟شد  یچ -

 .به روش زدم یلبخند 

 .حاضر شو  زمیآره عز -

  م ی قرمز پاشنه پنج سانت  غیج  یها و شال قرمزم تن کردم و کفش  نی رو و با ج  دم یسف  شنل

 .رو هم پام کردم

کم  شمیآرا رو  ظیغل  یرو  کج  رو  موهام  و  گ  ختم یر  می شون یپ  یکردم  با  رو    رهیو  انتهاش 

 :گوشم بردم. عطرمم زدم و با پوزخند گفتم  کینزد

 ! آقا فرهاد م یبچرخ تا بچرخ -

 :لبخند زد و گفت دنمیبا د باید

 ؟ یکن  یباز  رتشیبا غ  یخوا یاالن مثالً م -

 ؟ شهی حال  رتیغ نیا -

 !ست یکه باشه اصالً چشم چرون ن ی . فرهاد هر چیاسینکن   یانصافیب -

بود و من    نیقابل تحس   ش یژگ یو  ن یچشم پاک بود و واقعاً هم  ی لی. فرهاد خگفتیم  راست

 .براش نداشتم یحرف
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به سر تا پام انداخت و من گستاخانه زل    یقی از اتاق خارج شدم که نگاه عم  بایسرِ د  پشت

 :گفت با یهاش درهم رفت و رو به دزدم بهش که اخم

 ؟ دیحاضر -

ناد  عمداً رو  ب  گرفتیم   دهیمن  در  حرصم  بود  یول  اد؛یکه  خونده   دیبا  دونستمیم  !کور 

 .کنم. ساعت هفت شب بود  کاریباهاش چ

 .دستم رو گرفت باید

 .میبر می تون یم !بله -

 .نفر از خونه خارج شدم و درها رو قفل کردم و باهاشون سوار آسانسور شدم نیآخر

 .نواز بودو واقعاً هم چشم  زدیآپارتمان برق م یجلو   نشیماش

لبخند  ینگاه  نگهبان، من  به  رو  و  انداخت  دادم.    یبهمون  رو  جوابش  لبخند  با  منم  زد. 

 .من رو داشت  یبود و واقعاً هوا یخوب یلی خ  رمردیپ 

با روشن کردن    باید و فرهاد  نشستم  ناچار جلو  به  و من  از من رفت عقب نشست  زودتر 

 .گرفتم چهی در یسردم رو جلو  یهارو هم روشن کرد و من دست یبخار ن،یماش

انتخاب سخت  یز یچ  یاول  مزون واقعاً چه  نگرفت.  رو  ا  ! بود  یچشممون  بدون    که نیفرهاد 

 :گفت بای د یو هر چ اومدیبزنه فقط دنبالمون م یحرف

 .میریخودمون م -

 .نکرد  قبول

 :هم با خنده کنار گوشم گفت باید
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 !یاس یبدزدنت  ترسهیم -

 .می بحث رو ادامه نداد گهی کردم و د  یاخنده  تک

رو از    نیاومد ا  ادشی که اونم موقع حساب کردن تازه    می لباس پسند کرد  هی  یدوم  مزون

فحش بلد بودم نثارش کردم و فرهاد    یکرد و هر چ  یقبل فروخته و من رو به شدت کفر 

 .دیخندیم زیر زی ر بایو د  کردیبا لذت به حرص خوردنم نگاه م

مخالفتم نداشتم و فقط دنبال    ینا   یحت  گهیو من د  م یشدیمزون بود که واردش م  نیهفتم

 .شدمیم دهیکش  باید

لبخند عم  رهیمقابلم خ   دیلباس سف  یم رو. چشمم یمزون شد  وارد صورتم    یرو  یقیشد و 

  ی رو داشت؛ حت  شیی بایبازم ز  کردم، یاگه به اجبار تنم م   یحت   !خوشگل بود  ی لینشست. خ

 .بازم خوشگل بود ی اگه صاحبش پر از غصه بود؛ ول

 .رو گرفتم بای د یبازو

 !نیا -

. فرهاد با  هیانتخابم عال   دمیو من فهم  دیدرخش  باید  یها رو بگم و چشم  نیتونستم هم  فقط

 .میبه سمت فروشنده رفت بایو من و د کردیدقت به لباس نگاه م

با د  زی م  ینشسته بود و رو   انهیپشت را  یجوون   پسر ما از جاش    دنیضرب گرفته بود که 

 .زد  یبلند شد و لبخند گرم 

 !هاخانوم دیخوش اومد -

 .انگشتش رو به سمت لباس گرفت بایبود که د ومدهیهنوز داخل ن فرهاد
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 .دی اریرو واسمون ب نیا -

انداخت و ابروش رو باال    کردم یمن که با ذوق به لباس نگاه م  ی به چهره  یقی نگاه عم  پسره 

 .داد

 ؟ خودتون  ای دیخوایخانوم م نیا  یواسه -

 .بهم نگاه کرد باید

 ! شونیواسه ا -

 .ها رفت و لباس رو آوردبدون حرف به سمت کارتون یجا خورد؛ ول   یکم  پسر

 .دهیما هست و تازه واسمون رس یکارها نیاز بهتر یکی نیانتخابتون حرف نداره. ا -

 :بعد گستاخانه ادامه داد و

 ! هیخورش عال. تنادیبهتون م  یل یمطمئنم خ -

*** 

جمله با تمسخر بهم نگاه کرد و من اخم کردم    نیا  دن یکه تازه وارد شده بود، با شن  فرهاد

 :گفت  تیکه با جد

 ! وقته  رید ش؛ی بپوش ی بهتره زودتر بر -

العاده  ها شده بودم و لباس فوق. واقعاً مثل فرشتهدمیو لباس رو پوش   دیدستم رو کش  باید

 .دیرو بوس  م یشون یهاش حلقه زد و پچشم ی اشک تو دنمیبا د بای بود. د یجذاب

 ! قربونت برم  اد یبهت م یلیخ  ،یوا  -
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دادم و خودم مشغول    بایو با رفتنش لباس رو در آوردم و به د  دمیمحبت گونش رو بوس   با

 .شنلم شدم و بعد بهشون ملحق شدم که فرهاد مشغول حساب کردن بود  دنیپوش 

 .هام زل زدبه چشم می لباس رو به سمتم گرفت و مستق   یجعبه  پسر

 ! دیبازم سر بزن  شمیخوشحال م  -

فرهاد باعث شد جعبه رو    یتند و عصب  یهانفس  !قدر پرروبهش نگاه کردم. چه  رتی ح  با

 :زود گفت بایکردم که د یو تشکر کوتاه  رمیزود بگ

 .میبر گهیخب د -

درهم بود؛    داًیفرهاد شد  یها اومد. اخم  رونی زودتر و فرهاد بعد از ما از مغازه ب  بایو د  من

ب  یول تو   توجهیمن  رو  جعبه  ذوق  با  اون،  م  یبه  تکون  پاپ  دادمیدستم  به    ی نارنج  ون یو 

 .کردمیخوشگل روش نگاه م 

 .و فرهاد حرکت کرد  میشد سوار

 .شد  ادهیو اون پ   میستادیوا ها نیا باید  یالیو ی جلو

 .دستتون درد نکنه فرهاد خان -

 .سر تکون داد متیبا مال فرهاد

 .دی. به مهراد جان سالم من رو برسون دیکرد مونیهمراهمن از شما ممنونم که   -

 حتماً  -

 :رو به من ادامه داد و

 ! نمتیبیبعداً م زمیمواظب خودت باش عز -
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 .ریشبت بخ  ؛یآبج یمرس -

 .رو با لذت لمس کردم ونیتک بوق حرکت کرد و من دوباره و دوباره پاپ  هی با

پ   نگیرو وارد پارک  نی کمال تعجب، ماش  در ب  دمی شد که فهم  ادهیکرد و  باال.    اد یقصد داره 

از ک  دمیکل  حرف،یب به    فم یرو  باز کردم و زودتر داخل شدم. خواستم  در آوردم و در رو 

 :اتاق خوابم برم که صدام کرد

 ! ستایوا -

خورد و    نیلباسم محکم به زم   یمبل پرتم کرد. جعبه  ی که با خشم رو  ستادم یجام وا  سر

 .گلوم رو چنگ زد یبغض سخت

 :زد ادیمبل که خم شد روم و فر  یبه پشت  دم یسمتم اومد و من با ترس چسب به

ا  یدفعه  - باشه  ق   نیآخرت  و  برا  افهیشکل  م   یرو  درست  بیکنیخودت  من    رت یغی. 

و    یمتأسفانه دختر عموم.  یو آبروم رو ببر   ی بکن  یکه خواست  یکه ولت کنم هر غلط  ستمین 

بخوا  ی. وا اسیخونم؛ پس حواست رو جمع کن  هم بذار  رتیغ  یپا رو  یبه حالت    !یمن 

 ! ؟یدیفهم  ؛ی روت نشه سرت رو بلند کن گهیکه د کنم یم  یوقت خودم کاراون

تو  ن یچند  ادشیفر  یصدا فاصله   یبار  ازم  اومد.  فرود  تو سرم  پتک  مثل  و  اکو شد  سرم 

موهاش فرو برد. با لرز از جام بلند شدم و جعبه رو برداشتم که    یگرفت و دستش رو تو 

 .بود جدا بشه کیکج شده بود و نزد  ونشیحاال پاپ 

 .ستادی رو برگردوند سمتم و جلوم وا روش

 .جعبه رو به من بده -

 :ترس گفتم با
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 ! ؟یکارش دار  یچ -

 .دیزد و جعبه رو از دستم کش یپورخند 

 !گذاشته  نیداخل ا یآقا پسره برات چ نمیبب خوامیم -

خب لباسم بود. نکنه فکر کرده    ؟گذاشته  یکه برات چ  یچ  یعنیبهش نگاه کردم.  رت یح با

 ؟ جعبه بذاره  یقراره برام تو  یا گهید زیچ

 ی که تو  یبه کارت  رتیو خودش نشست و بازش کرد و من با ح  دی کوب   زیم  یرو رو  جعبه

مرتعش بود    تیکه از شدت عصبان  یینگاه کردم و اون با صدا  خوردیدست فرهاد تکون م

 :گفت

خانوم    ی جورنیکه ا  یسر و وضع رو درست کن   نیا  یخواستیم  ؟نه  ، یخواستیرو م  نیهم  -

ببرن، آره  ریبودنت رو ز نگاه مردها  ؟سوال  بگن    یمحتاج  ؟نه  ،ییمحتاج  خوشگلم  "بهت 

 ؟ "یا یب شمیحال مخوش  المه،یآدرس و نیا

هام  لباسم قرار داشت. لـ*ـب  ی کارت نوشته شده بود و رو  ی بود که رو  یا جمله  منظورش

نم   ییصدا  چ یه  یول  د؛یلرزیم نگاه    دی. شاشدیازش خارج  حق با فرهاد بود؛ اما من محتاج 

 .زدم پیت ی جورنیا نمیهم ینبودم. فقط قصدم حرص دادن فرهاد بود، برا  یکس

 :تر شده بودانداختم. صداش آروم ریو من سرم رو ز ستادیرو مچاله کرد و جلوم وا کارت

 ؟ ید یفهم  ! یریم  رونیب یجورنیآخرت باشه ا  یدفعه -

*** 

 :بلند کردم. سرم رو شدی م یوگرنه باز عصبان  دادم؛یجوابش رو م دیبا

 .باشه -
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 .هام انداخت و جعبه رو سمتم گرفتبه چشم یقیعم نگاه

 .مبارک باشه !قشنگه  یلیخ-

 ؟ شد یجورنیا  هویچرا  نیتعجب بهش نگاه کردم. ا با

 .رو برداشت چشییکردم که سو  یرو گرفتم و تشکر کوتاه جعبه

 .ری. شب بخرم یمن دارم م -

به هم خوردن در آپارتمان از بُهت جملش در    ی گفتم و با صدا   ی"ر یشب بخ"لـ*ـب    ریز

 .لبم نشست یرو یاومدم و لبخند محو 

*** 

 :با اخم گفتم لمیزنگ موبا ی صدا با

 .بخوابم ذارنیاَه، نم -

 .نگاه کردن، تماس رو وصل کردم و غلت زدم بدون

 ؟بله -

 :رو از گوشم دور کردم و گفتم یگوش کمیبا اخم  دیچیپ ی گوش ی که تو  باید غ یج  یصدا

 ؟ سکته کنم هاتغی ج نیخوابم و ممکنه با ا یگ ینم  ! احمق  یبایزهرمار د -

 .کرد  شتریحرصم رو ب بای شاد و سرحال د  یصدا

االن    یادامه داشت؛ ول  شم ی ساعت پ   هیاومده. تا    ی چه برف  شبیاز د  یدون ینم  ! یاسی  یوا   -

 ! یاسک یبرا  ده ی. االن جون مست یپ میقطع شده. ه*و*س کردم بر

 .با مهراد برو ام،یمن نم  -
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 :زود گفت با یرو قطع کنم که د یگوش خواستم

ن یای تو با فرهاد م   یقصد رو دارم؛ ول  ن یمنم هم  - فرهاد جلو آپارتمانته.    گهیساعت د  می . 

 ! جون یاس ی یبا  ؛ی حاال خود دان 

و از جام بلند شدم. با غرغر به    دمیکوب  یعسل  یرو رو   یبوق آزاد با حرص گوش  یصدا  با

لقمه   هیکردم و عطر زدم.    میمال  شیآرا  هیزدم و    یمشک  پیحموم رفتم و بعد از دوش، ت

  با یاز دست د  یو حساب  اومدیرفتم. هنوز خوابم م  رونیخودم گرفتم و از آپارتمان ب  یبرا

 .بودم ی شاک

 .و من جلو نشستم  ستادیخوشگل فرهاد هم وا  نیماش دم،یرس نگ یبه پارک  تا

 .ری صبح بخ -

 .هام رو بستمدادم و چشم هیتک  یلـ*ـب جواب داد. سرم رو به صندل ریز

 ! اسی اس،ی -

 :رو باز کردم که گفت هامچشم

 .میدیرس !پاشو -

 .پر از جوون ستی به بدنم دادم. روز جمعه بود و پ  یو کش و قوس  دمیکش  یا ازهیخم

با حرص رفتم طرفش و گردنش رو    اومد، یکه با خنده به سمتم م   باید  دن یشدم. با د  اده یپ 

 .گرفتم

 !سر رهی خ ی روز من بخوابم دختره هی یاگه گذاشت -

 :گفت  یاو با حالت بامزه ستادیقهقهه زد که مهراد کنارم وا باید
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 .ریخائن بگ  نیخانوم خفش کن. حق منم از ا  یاسیبزن  -

 :رفته بود، رها کردم و گفتم سهیرو که از خنده ر بای د گردن

 ؟ کرده  ی مگه با شما هم کار -

 :با اخم گفت مهراد

خواب گرمم، خواب بودم که زنگ زد  تخت  ی کرده. به خدا ساعت چهار صبح، تو بله که    -

حاضر شدم    یطورچه  دونم ی؛ نم "!ایپاشو ب  رمی میمهراد، دارم م  ستی حالم خوش ن"و گفت  

.  کردیم  لیم  ریش   یخانوم در کمال خونسرد  دم یرس  یرفتم. وقت  یبا چه سرعت  الشونیو تا و

 ".هیعال  ی لیاالن خ ست یپ !ید یچه به موقع رس زمیزع  یوا " گهیبعد به من م

فرهادم بود    ی هالـ*ـب  ی رو  یلبخند محو   م،ی که از خنده قرمز شده بود  با یبر من و د  عالوه

 .زدیلبخند م  یمن شده بود. هر چند کمرنگ؛ ول رت یباعث ح نیو ا

 :گفت  یبا بغض الک مهراد

 !بود نیخونم گردن ا  کردمیواقعاً اگه تصادف م -

هاش رو جمع  لـ*ـب  با یرو نشون داد که من باز از خنده منفجر شدم و د  بایبا انگشت د  و

 .کرد

 .ی اومدیکه نم ست یپ می بر گفتمیخب اگه م -

 :سرش رو خاروند و گفت  یابا حالت بامزه مهراد

 ! هیحرف نمیخب ا -

 :گرفته بودم. پالتوم رو تنم کردم و گفتم  ی. واقعاً انرژ  می رفت ست یخنده به سمت پ  با
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 .دیشما بر  نم،یشیجا م  هیسرده. من  ییخدا -

 :با اخم گفت باید

 .یا یب دیتو هم با !خودیب -

 .می اومد ن ییکوه تا پا یو از باال   میبازوم رو گرفت و خالصه هر چهار نفر سوار شد بعدم

حساب  یلیخ و  گذشت  چسب  یخوش  به    دی بهمون  مهراد  هم  ناهار  ش  هیو    ک یرستوران 

 .دعوتمون کرد

 :که گفتم می نشسته بود زیم سر

 ؟ یپوشیم ی فردا چ  یعروس یبرا  باید -

 :با ذوق گفت باید

 .ادیبهم م یلیخ  گفتیمرجان جون م !بودم دهیکه تو تولد مامان پوش  همون -

 .یپوش یم دتش،یپس چون مادر شوهرت پسند -

 :و گفت دیخند

 ؟ یا یتنها م  ی. راستخوردینه واقعاً به تنم م -

 :فرهاد نگاه کردم که مشغول صحبت با مهراد بود و گفتم به

 ؟ یتو چ !دونمینم -

 ؟ از فرهاد بپرسم یخوا ی. مامیمن به مهراد گفتم، گفت منم م !نه -

 :گفت  بای تکون دادم که د سر
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 ؟ یعروس دیایآقا فرهاد شما هم فردا م -

*** 

 :به من کرد و گفت ینگاه  مین فرهاد

 .خانوم بایمن که دعوت نشدم د -

 :و گفت دیلبش رو گز باید

 ! گذرهی. خوش مدیایب یاسیشما هم با   اد؛ی مهراد هم قراره با من ب ؟هیچه حرف  نیا -

 .ممنونم شه،ی م یچ  نمیباشه. تا بب -

 .دیمهراد خورده شد و الحق بهمون چسب  یها یبا شوخ ناهار

بودم که    ستادهی وا  فی کردن و رفتن. منم بالتکل  یازمون خداحافظ  بای از ناهار، مهراد و د  بعد

 :گفت

 ؟ یفردا شب لباس دار  یبرا -

 .رو لبم نشست یبهم دست داد و لبخند محو  یخوب  حس

 .پوشمیرو م دمیپوش  نایکه تو جشن تولد م  یهمون  -

 :نگام کرد و گفت  یا لحظه

 ؟ی بخر یخوایچرا نم  -

  یخودم رو خسته کنم که چ  یخود یب  !ستیدوست و همسا   هی  ست؛ ی ن   یمهم  یآخه عروس  -

 ؟بشه

 :تکون داد و گفت  یسر
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 ؟ دربند میبر یموافق  -

 ؟ میکه کجا بر  دیپرسیفرهاد نظر من رو م کهنیبهتر از ا ی و چ  نیبهتر از ا یچ

 .موافقم -

 .کرد ادیو اون آهنگ گذاشت و صداش رو ز  میشد سوار

 !ی نمونده باق  یحرف یگیم  ،یقاب عکس خال هی"

 ! یاتاق نیباعث شکست سکوتِ ا تو

 ! باشه جانیا ذارمینم ی گیاز تو، م  یادگاری هی

 !باشه یگیتو م یاصالً هرچ بار گوش بده هیمن  به

 .امیشده دن ریدلگ  !تو تنهام ی. ببرگرد

 من،  امیم دنت ید واسه

 ! ور ابرهااون یباش

 .یدوستم نداشت ی گفت ! یتنهام گذاشت یشد رفت باورم

 !ی جز من نداشت  یکس یساده باورم شد، گفت  من

 ی نمونده باق یحرف یگی م ،یقاب عکس خال  هی

 ! یاتاق نیباعث شکست سکوت ا تو

 باشه  جانیا ذارمینم ی گیاز تو، م  یادگاری هی

 "!باشه یگیتو م یبارگوش بده، اصالً هرچ هیمن  به
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م  ی قشنگ  آهنگ گوش  لبخند  با  من  و  رسدادمیبود  تا  فقط صدا   دن ی.  دربند  آهنگ    یبه 

 .شکستیرو م نمون یسکوت ب

 .دمیکش یق ی شدم و نفس عم  ادهیرو باز کردم و پ  کمربندم

پالتوم بردم و   بیج   یهام رو تو. دستمیشد و آروم آروم قدم زد  کمیرو زد و نزد  موتیر

 :ناخودآگاه گفتم

 ؟ یچرا برگشت  -

به وص  یمعنیب   یلیسوال خ  نیا  دیشا بود که  قبالً گفته  به   تیبود؛ چون  و  عمو عمل کرده 

 .دفعه خواستم ازش بپرسم ه ی یدنبال من اومده؛ ول

بره،    خواستینبودم؛ اما چون پدرم م  یاون کشور راض  یتو   یو زندگ   کایمن از اولم از آمر-

رو کردم تا هرگز نذارم اصالتم از   می اون کشور تمام سع  ینخواستم باهاش مخالفت کنم. تو

فراموش به  و  بره  چ  یدستم  همه  من  بشه.  ا  ز یسپرده  غرق    یران یرو  پدر  تا  کردم  حفظ 

  خواستمیو نم   م یبعد از درسم برگرد  خواستم ینکنه، چون م  دتفرهنگ غربت نشه و عا

ا  ی بشه؛ حتجا  اون  ی پدر وابسته فقط غذا  یران یآشپز  تا  بودم    ی ران یا  ی هم استخدام کرده 

ول   الیو  یتو بشه؛  موقع  یسرو  خاطر  بود  یشغل  تیبه  مجبور    یهایمهمون   یگاه  می پدر، 

بد  ی چنان آن با  م یو مجلل  اون  هایمهمون   ن یا  یتو   دیکه خب مسلماً  فرهنگ  رفتار  طبق  ها 

مهم بود.    یلیتحمل کردم، چون پدر برام خ   یمن سخت بود؛ ول   یبرا  یلیخ   نیو ا  م یکردیم

پروژه  یوقت تموم شد،  ن   یدرسم  بود  مهی پدر  و مجبور  بود  کن  میتموم  اتمامش صبر    م، ی تا 

 اون اتفاق  ی. وقتکردیضرر م  یلیخ  کردیرهاش م  مهیچون اگه ن 
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رو کرد.    تی اون وصو من رو تنها گذاشت و    اوردیعمو افتاد، پدر هم دووم ن عمو و زن  یبرا

  ییبرام تنها  یلیندونستم و بعد از مراسم کفن و دفن که خ  ز یصبر کردن رو جا  گهیمنم د

وفق بدم و کار کنم.   جانیزود خودم رو با ا یل یکردم خ  یبرگشتم و سع ران یسخت بود، به ا

کردم و کارم    ر یکم کالس داو بعد هم کم  دمی رو هم خر  الیو  نیشدم، ا  نشگاهاستاد دا   ی وقت

  ی حت  !یاما نبود   گشتم؛ یمدت در کنار کارهام دنبال تو هم م  نیتمام ا  ی رو غلتک افتاد؛ ول

  ی پدرهامون تو  خوام ی. نمدمتیبازم ند ی بار سر قبر عمو هم به انتظارت نشستم؛ ول نیچند

ا  !اسیدر عذاب باشن    ایاون دن  کن باهاش کنار    یپس سع  یا خویرو نم  نیمطمئناً تو هم 

 ! یایب

  اد یآخرش بازم من رو به    ی . جملهداشتمیو قدم برم   دادم یهاش گوش مدقت به حرف  با

 :اجبار تلخ انداخت و گفتم نیا

 ! رو باطل کرد تیوص  شدی کاش م -

*** 

 :گفتم کردینگام م  یظی و رو به اون که با اخم غل  ستادمی. منم با تعجب واستادیوا

 ؟ شد  یچ -

 :گفت  تیجد با

  ستم ین   یمن هرگز راض  ی ول  دونم؛ یتو رو نم  !هایزن یحرف رو م  نیآخرت باشه ا   ی دفعه  -

 ! پدرم رو عذاب بدم

 .دنبالش رفتم یافتاد و من با ناراحت  راه

 .و قهوه سفارش داد ونیو اون قل مینشست   یا خونهقهوه  یتو
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 :گفتم

 .میبرن شمال؛ اما اصرار دارن من و تو هم باهاشون بر خوان یو مهراد م باید -

 .داد هیتخت تک یرو  یهم گره کرد و به پشت ی رو تو هاشدست

کندونمیم  - ازدواج  تا  کنن  صبر  که  گفتم  بهشون  کالس  م ی.  جلسات  تا  من  ضمن  در   .

 ! ارتونمیبرم مسافرت. بعد از اون کامل در اخت  تونمیرو تموم نکنم، نم انوتون یپ 

 .پس خودت به مهرداد بگو -

 ؟ دارن که حتماً با ما برن یحاال چه اصرار  -

 .رو باال آوردم و بهش نگاه کردم سرم

 .مسافرت رفتن رو دوست نداره ییکالً تنها  یعنیمن باهاش باشم؛  خوادیم باید -

 .دیخودش رو جلو کش  یکم

 .کایآمر می بر یدارم دو نفر می تصم !سفر رو هی نیفقط هم  یول  م؛یریباشه م -

 :اخم گفتم با

 ؟ یچ  یبرا -

 .زد پوزخند

 .ی نیقبر عموت رو بب یحس کردم دوست دار -

 :زود گفتم ی شدم؛ ول شرمنده 

 .مخالفت کردم نیهم  یاون کشوره، برا  یتو  یفکر کردم منظورت زندگ -
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سرد قهوه    ی اون هوا  ی من گذاشتن. تو   یآوردن و قهوه رو هم جلو  ونینزد که قل   یحرف

با مامان و    ی روز   ادینگاه کردم و    شدی که از فنجون بلند م  یبه بخار  !دیچسب یم افتادم که 

 .دربند می بابا اومده بود

قدر بهم خوش  کردن و چه  م یهمراه  یکردم. هر دوشون با صبور  یطونی قدر شروز چه  اون 

که    می مامان رو هل داد  ییسوار تاب شدم و بابا هلم داد، بعد من و بابا دوتا  یوقت  ! گذشت

بابا بهش بخند  یبلند  یهاغیباعث شد از ترس ج و    دنی. برام آلوچه خرمیبکشه و من و 

تُرش از  م   شی من  گرم  دمیلرزیمدام  لبخند  با  مامان  م  یو  رفتکردینگام  هم  شبش    می . 

پول همه رو    شی شگیهم   ییرورو سوار شدم و بابا با گشاده  هالیو من تموم وسا  ی شهرباز

دختر و تک فرزند    هی من    کهنیو ا  هانی. با تموم اکرد یم  دیو مدام برام خر  کردیحساب م

نبودم و    ی ا وقت لوس و افاده  چیه  ی ول  داشتم؛  اریدر اخت  ز یهمه چ  شه یخانوادم بودم و هم 

محکم باشم و بتونم در همه حال از خودم    دی اکه ب  گفتیبهم م  شهی . پدرم همستمیهنوزم ن 

هاست و منم که ندارم و خودم تنهام،  آدم  گاههیمحافظت کنم. معتقد بود خواهر و برادر تک

 :گفتیم شهیحواسم به خودم باشه و هم  یلیخ دیبا

 .یرو فراموش نکن که در همه حال خدا رو دار نیاما ا  ؛یشی تنها م ی لی بعد از مرگ ما، خ -

با امن چه  و که با عشق پدرانش بغلم    کردم یو اعتراض م  شدم یم  ی حرفش عصبان   ن یقدر 

 .کردیو آرومم م کردیم

معنا  من م  ی هاحرف  یواقع  ی حاال  رو  زمانش  ب  دم یفهمیاون  پ   ش یو  هوا   شی از    ی دلم 

 .کردیآغوش گرم پدر رو م
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با اخم به فنجون که حاال چ   ختنیر  با توش    یزیفنجون قهوم، از قعر افکارم خارج شدم و 

  یها فکر بود و پک  یتو   دینمونده بود نگاه کردم. سرم رو باال آوردم و به فرهاد هم که شد

 .و حواسش از اطرافش پرت بود، نگاه کردم زد یم ونشیبه قل یو محکم ظیغل

تو  یکیکوچ  یقور   از قهوه  ینیس  یکه  ر  یاگهید  یبود،  خودم  ا  ختمی واسه  بدون    بارنیو 

ب  یمعطل فرهاد  که  شدم  خوردن  چشم  تفاوتیمشغول  از  من  کرد.  رو  نگام  غم  هرش، 

 .تعجب داشت یخوندم و برام جا 

 ؟ یندار مینرفته بود کایکه هنوز ما به آمر هامی از قد  یآلبوم -

با د   یفرار   دنشی از د  شهی بود و من هم  هامونیبچگ  منظورش و    ادیباز    دنشیبودم.  پدر 

صندوق گذاشته بودم و    یتو  ن،یهم  ی . براشدی م   یهام ناخودآگاه جارو اشک  افتادمیمادر م

 .که وسوسه بشم و برش دارم  فتهینگامم بهش ن   یکمدم قرار داده بودم تا حت  یباال

 :گفتم دیترد با

 ؟طورچه  م،یخب دار -

 :به سوالم گفت توجهیرو سمتم گرفت و ب ونیقل سر

 ؟ یکشیم -

د  یچندبار ول  دهیکش  بای با  بودم؛  گرفته  سردرد  بعدش  و  رد    یبودم  رو  دستش  نخواستم 

 :فرستادم که گفت  رونیبهش زدم و دودها رو ب یکنم. سرش رو گرفتم و پک نسبتاً محکم

 ؟ ستیسردت ن  -

قهوه  بهش بافت  کردم.  خ  یا نگاه  که  بود  کرده  م   ی لیتنش  بود    اومدیبهش  مشخص  و 

 .گرمه  یحساب
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 ؟نه، مگه تو سردته -

 .ها رو نگاه کنمآلبوم خوامی. ممیبر یکش ینم گهینه. اگه د -

*** 

گ  امشب بود  یر یچه  کفش  !هاداده  ناچار  پوش به  رو  پا  دمیهام  تخت  از  اون    نییو  اومدم. 

به    دنی. تا رسمیاومد  رون یخونه ب حساب کرد و انعامم روش گذاشت و بعد با هم از قهوه

چه بودم  مونده  من  سکوت.  و  بود  سکوت  هم  باز  م  ه یطور  آپارتمانم  من    خوادیعمر  با 

 .فکره یکه همش سکوت کرده و تو ادی ازم بدش م یجورنیا ی کنه، وقت  یزندگ

و شلوار    ک یبه حضورش، به اتاق خوابم رفتم و تون  توجه یقفل چرخوندم و ب  یرو تو   دیکل

 .سرم جمع کردم ی و موهام رو باال  دمیتنگم رو پوش

بهم نگاه    ق یو عم  ستادیاپن وا  یو خوردم که جلو   ختم یآب ر  وان یل  هیآشپزخونه رفتم و    به

 .انداختم ری کرد و من سرم رو به ز

 ؟یکن یچرا ازش فرار م -

 .صورتم نشست یرو  یمحو  اخم

 ؟ یاز چ  -

  یخوا ی. چرا نمیکنیو اخم م   یر یمدام طفره م  دم،یازت پرس   یها. از وقتاز آوردن آلبوم  -

 ؟ ی ها رو مرور کنعکس

 .رفتم رون ی زدم و از آشپزخونه ب یپوزخند

حادثه  ادیچون    - اون  و  مادرم  و  م  یپدر  اافتمیتلخ  نم  یلیخ  نی.  فکر    کردم یواضحه؛ 

 ! یباش ده ینفهم
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کمد    ک یرو نزد  یبلند  ینگاه کرد که از کنارش رد شدم و به اتاق خوابم رفتم. صندل  بهم

 :نکردم که گفت یتوجه ی گذاشتم و متوجه ورودش به اتاق شدم؛ ول

 .باال رمیخودم م  -

تخت و خواستم    یها رو انداختم روگذاشتم و باال رفتم. آلبوم  یصندل  ی پام رو رو  ی لجباز  با

کردم دستم    یخورد و تو هوا معلق شدم. با وحشت سع  ز یپام ل  ریاز ز  یکه صندل  نییپا  امیب

ول  ییرو جا کنم؛  از سقوط، چشم  یبند  ترس  با  رونشد.  که  بستم  رو  و    یکی  یهام  افتادم 

نفس کردم.  حس  رو  قلبش  شده  ضربان  تند  ههام  و  ترس  زور  از  و  مطمئناً    جانیبود 

تو دست نداشتم  و جرئت  بوده  فرهاد  متوجه شدم  خجالت  با  بود.  سرد شده  االن    ی هامم 

 .هاش نگاه کنمچشم

با  دونستم یم هام  چشم  نیهم  یباشم. برا  نشیها و نگاه خشمگطعنه  دن یمنتظر شن   دیاالن 

 :رو اصالً باز نکردم و در همون حال زمزمه کردم 

 ؟نیزم یمن رو بذار  شهیم -

نگاه خوشگلش که زل زده    دن یهام رو باز کنم، با دنکرد که مجبور شدم چشم  ی حرکت  چیه

تو بچشم  یبود  پ   شی هام،  ول  شی از  شدم؛  شرم  بگ  یغرق  ازش  رو  نگام  که    رمینتونستم 

 :زمزمه کرد

مهره  - شک  بدون  االن  بودمت  نگرفته  آخر    یهااگه  مطمئناً  بود.  شده  خورد  کمرت 

 .دهیسرت رو به باد م هاتیلجباز 
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  هیخورده بودم، حتماً    ن یجا نبود و زمبود. اگه اون اون  یبا اون بود. واقعاً کارم بچه باز  حق

نگام رو    خواستم یچرا نم  ؟دمیلرزیبود؛ چرا داشتم م  کیبهم نزد  یل ی . خشکستیم  م ییجا

 ؟ رمیازش بگ

 :رو آروم بستم و زمزمه کردم نامچشم

 .کارم احمقانه بود  دیببخش -

و آروم من رو رو  راه وا  ی افتاد  موهاش    یهاش رو توو دست  ستاد یتخت گذاشت. صاف 

 :آورده بودم که گفت ن ییپا کم یتون  یقهی یفرو برد و من از خجالت سرم رو تا رو

 ! می نیبب اریها رو بخب آلبوم -

 :رو حفظ کنم. از جام بلند شدم و گفتم  میکردم خونسرد یسع

 .رونیب رمیمن م !نیتو بب -

 هی  یروش و تواز کنارش رد بشم که دستش سمت مچم اومد و من درست روبه  خواستم

 :هام و گفتچشم یقرار گرفتم. تو  ش یقدم

 .یتا ابد ازش فرار کن یتون ینم  !اسی ایباهاش کنار ب -

. خودم رو  نمشون یبب  خواستمیم  یلیبراشون تنگ شده بود و خ  یلیبا فرهاد بود. دلم خ  حق

گوشه و  اومد  هم  فرهاد  رفتم.  تخت  سمت  به  و  کردم  و    یگهی د  ی کنترل  نشست  تخت 

لرزآلبوم دل من  و  برداشت  رو  از ددیها  که    ی ها نگاه  دنی.  پدرم  و  مادر  سال    ه یمهربون 

 ! نبود یانگار راه فرار گهیبودم و حاال د ی ازشون فرار

سنگ  ن یاول بغض  لرز  نیدوم  !من  نیصفحه،  لرز  نیسوم  !دستام  دنیصفحه،    دن یصفحه، 

 !من یِکس یب ی هااشک ختنیصفحه، ر نیچهارم  !چونم
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 .نمیبب خوام ینم  گهید !نه، نه -

  که یتصادف و بدن ت  ی ها رو بست و صحنهکه آلبوم  دمیلرزیبودم و م  یو عصب  کیستریه

 .نشستم نیزم   یخوردم و رو  زیل واریپدرم جلوم نقش بست. از کنار د  یشده کهیت

 .نداشتن  یهام تموماشک  انگار

 :زدم غ ینشست و من ج کنارم

 !دی. نجاتش بددیبابام رو نجات بد !بابام -

*** 

هق  ادهایفر  یصدا فضاو  بود.    یهقم  کرده  پر  رو  بازوها  هیخونه  بعد  رو   ییلحظه  دورم 

 .دیگرفتن و تنم به شدت لرز

 .آروم !اسیآروم باش  -

  یکس  ؟به فرهاد بودم  کیمن نزد  ؟چرا آرومم کرد   ! دادیتنش، عطر پدر رو بهم م  قدرچه

فرار  ازش  بود  یکه  متنفر  ازم  و  با  ؟بودم  بگ  یتو  دیچرا  آروم  حس    ؟ رمیآغوشش  چرا 

 ؟ کرده   دایپ   گاههیتک هیدلم  کنم یم

م  قمیعم  یها نفس ا  دادینشون  و فرهاد هم  به   نیآروم شدم  بلندم کرد.  و  رو حس کرد 

 :زل زد و گفت سمیخ  یها چشم

 ! اسی یتصادف رو فراموش کن یکن اون صحنه یسع -

 .ستادیکمد گذاشت و جلوم وا  یرو جمع کرد و باال هاآلبوم

 .یعروس ی دنبالت برا  امی. فردا عصر مرم یمن دارم م -
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که دوباره    ییهاغم و اشک  ای دن   کینگاه مات من، گذشت و من موندم و    یبعد از جلو   و

 .شده بودن  یجار

*** 

 .سالم -

 .!سالم -

عم   نیماش   در نفس  افتاد.  راه  که  بستم  تا سکوت    دمیکش   ی قیرو  کردم  روشن  رو  و ضبط 

 .بره ن یاز ب نمون یب

 ؟ ید یخوب خواب  شبید -

  ا یبپرسه،  ی ز یبراش سخت بود که از من چ همه نیا ی عنی ؟ داشت دیترد دنیپرس  یبرا  چرا 

 ؟ بده  تیبه من اهم

 .بد نبود، ممنون -

ماش  ی حرف به  رو  دستش  و  ز  ه یتک  ن ینزد  پدال  و  آه  ریداد  من  و  شد  فشرده    یپاهاش 

 .دمیکش

تاالر  دنیرس  با بود عروس  یبه  قرار  تو  ی تو   یکه  بشه،  برگزار  نگاه    نهیآ  ی اون  رو  خودم 

 .فرهاد پنهون نموند  نیزبیرو لبم نشست که از نگاه ت یکردم و لبخند محو 

پ   ستادیوا  نیماش به فضا   ادهی و من  انداختم. چراغ  یشدم و  نگاه  باشگاه    ی ادیز  یها بزرگ 

 :دمیکه روشن بود رو از نظر گذروندم که صداش رو شن

 ؟ومده یهنوز دوستت ن -
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 .رو در آوردم لمیموبا

 .پرسمیاالن ازش م -

 .کردم ک یرو به گوشم نزد لیتکون داد که موبا  یسر

 ؟دیی کجا  !جون بایسالم د -

 .میی جااون گهید قهیتا ده دق  د، یمنتظرمون بمون  نگیپارک ی. تو می سالم ما تو راه -

 .میباشه منتظر -

 :پالتوم گذاشتم و گفتم  بیج  یرو تو  یگوش

 .انیم گهید قهیتا ده دق می گفت صبر کن -

 .رفت نیسمت ماش  به

 .نی تو ماش ا یب !هوا سرده -

به    یا که تقه  میهر کدوم غرق در افکارمون بود  ،یبدون حرف  قه،یسوار شدم و ده دق  عیمط

 .آغوشش فرو رفتم یاومدم و تو  نییپا  نیزود از ماش باید دنی خورد و من با د  شهیش

 .زمیعز  نمتیبیحالم مخوش -

 .دیگونم رو بوس باید

 .طورنیمنم هم  -

به گرم  با به همون گرم  یمهراد  اون هم  و  را   با یجوابم رو داد. من و د  ی دست دادم  جلو 

 .ها اومدنو پشت سرمون هم اون میافتاد
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 ؟ یدیپوش   یچ -

 .تنم کردم نایتولد م  یکه تو   یهمون  -

 .ابروش رو به سمت فرهاد باال انداخت باید

 ؟ چه خبر -

 .دمیکش یآه

گ   می رفت  شبید  - آلبوم  ریآپارتمانم،  ببداد  رو  منهیها  هم  یدون ی.  من  د  شهیکه    دن یاز 

داد منم    شنهادی. نتونستم مخالفت کنم و بهم پ نهیداد بب  ریاون گ   یبودم؛ ول  ی ها فرارعکس

  دم، یها رو دعکس  ینذاشت. وقت   ی فرار کنم؛ ول  دنشونیاز د  شهی. منم خواستم مثل همنمیبب

 . ...سال ازش ترس داشتم سراغم اومد و اون هیکه   ینون دوباره همون ج 

 :گفت یبا کنجکاو  با یکردم که د مکث

 !گهیبگو د -

م  دید  یوقت  - باورت  کرد؛  بغلم  بده  م  ؟باید  شهیحالم  رو  بابام  عطر  آرامش  دادیتنش   .

 ! ترسونهیمن رو م نی ا بایآغوشش آروم گرفتم. د یغصه داشتم، تو   همهنیمن که ا !داشتم

 .اون قراره شوهرت بشه ؟یترسیآروم باش. چرا م -

اجباره  یشوهر  - م  نیا   ! که  رو  مترسونهیمن  من    هیآخرش    ترسمی.  بذاره.  تنهام  دفعه 

د  دینبا بشم  آدم  !بایعاشقش  ا  ستی ن   یفرهاد  به  تن  تا آخر عمرش  من    نیکه  بده.  اجبار 

 ! شناسمشیم

 .زمیعز فهممیم -
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ورود   میبود  دهیرس اخت   یبه  منم سکوت  و  د  اریتاالر  که  و    بای کردم  رفت  مهراد  به سمت 

تو و من  رو گرفت  تلخ  یبازوش  پوزخند  به سمت ورود   یدلم  آروم  وارد   یزدم.  و  رفتم 

 ؟ رمیبود که بخوام فرهاد صدام کنه تا بازوش رو بگ ی ادیشدم. انتظار ز

*** 

آمد  ازمون استقبال کرد و خوش  ییروبا گشاده  ،ییایم ی. با ورودمون، خانوم کدمیکش  یآه

 .می سالن رفت ی به سمت اتاق پرو گوشه بایو با د دمیگفت و من گونش رو نرم بوس

 :گفت  بایکردم که د  یبه خودم کردم. اخم محو ینگاه  نهیآ یتو

 ؟ نتونی عشق ب جادیا  یبرا ی شیقدم نم  شی چرا پ  -

 ؟کردم یم کاریچ دیبا -

 .هام زل زدچشم  یتو

م  دیبا  - سمتش  به  من  م  یرفتیمثل  رو  بازوش  داشتی گرفتیو  انتظار  نکنه  ب  ی.    اد یاون 

مرده  ؟یاسیسمتت   چ  !اون  ب  ی هر  باشه  د  شتری هم  رو  من  داره.  غرور  تو  خودم    ؟ یدیاز 

 .اومدیاون نم رفتمیرفتم سمت مهراد، وگرنه اگه نم

 ؟ کنم یی برم ازش عشق گدا یبگ ی خوایم یعنی -

 :کنان گفتشد و پرخاش  یعصب باید

ا  - بردار    دیعقا  نیاز  چ  ییگدا  !یاسیمسخرت دست  بشه.    ؟ هیعشق  قراره شوهرت  اون 

و    یتا آخر بچه باز   یقراره با اون بگذره. اگه بخوا   تیمحرمت و زندگ   شهیناخواه م   ایخواه  

  ی تون یو تو م  هیفرهاد مرد خوب  !ی خودت  کشهیاز همه عذاب م  شتری که ب  یاون   ،یکن  یلجباز 

تک نگرانی کن  هیبهش  نم  ته.  بب  ت یناراحت   تونهیو  انهیرو  هم  نمونش  بغلت    شبید  کهنی. 
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ا ب  دهینشون م   نیکرده،  رو تموم    هاتیر یکناره گ  نی. پس چرا استی ن   ل یمینسبت بهت 

 ؟ یکنینم

من رو سردرگم کرده    نیو ا  دادیمن تن به خفت نم  یدل لعـ*ـنت   یبود؛ ول   بایحق با د  دیشا

 :بازوم رو گرفت با یانداختم که د ریبود. سرم رو به ز

  ی. حاال خودت داریحرفم رو قبول نداشت   اد،یبهت گفتم عشق بعد از ازدواج به وجود م   -

م  ی زندگ رو  مهراد  و  هینیبیمن  ما  ندار  یمشکل   چی.  هم  کم  میبا  دارو  هم    م یکم  عاشق 

منم خ می شیم ا  م،یراض   یلی.  با  نیچون  که  کنم.    دیمنم  به خودم جذب  نسبت  رو  همسرم 

پسر  ،عشق   ی تو  ی اصل  یمهره  شهیهم نه  م  ؟ی فهمیم  !دختره،  که  با    تونه یدختره 

ا  هاشیدلبر نه  کنه؛  آب  رو  مرد  سنگِ  گ  کهنیدلِ  کناره  رو  هاشیر یبا  سنگ    یسنگ 

 .مطمئن باش به نفع خودته !یسایهام گوش کن بذاره. به حرف

 .می و با هم به سالن رفت دیهاش بودم، کش فکر حرف یرو که تو یمن  یبازو بعد

من چه بخوام چه نخوام، باالخره فرهاد همسرم    با،ی. به قول دگرفتمیسخت م  همهنیا  دینبا

 .کنم  دایبهش پ یکم حسکنم تا کم  کیخودم رو بهش نزد  کمی. پس بهتره شهیم

 .می به سمت مهراد و فرهاد رفت بای لـ*ـب از خدا کمک خواستم و به همراه د  ریز یناراحت با

نظر گرفتم که اول به سرتا پام نگاه کرد و بعد دستش رو به سمتم    ریحرکاتش رو ز  ق یدق

  یبهش زد و تن من رعشه  ی زیر  یگرفت. با تعجب دستم رو دراز کردم که ب*و*س*ه

بشم و بعد که    رهیباعث شد چند لحظه مات به پشت دستم خ  رتمی گرفت. ح  ینامحسوس

کار    نیا  ت یواقع   یفرهاد تو  شدم خواب نبوده و   هگره خورد؛ متوج  ش ینگاه جد  ی نگام تو

 .رو کرده
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 :گفت مهراد

 .می بگ کی و تبر  میکادوهامون رو بد میبر دیایب -

 :زمزمه کرد شدیکه از کنارم رد م  یموقع باید

 .یکن  ینوبت توئه که دلبر یاس ی االی ؟ ستین لیمیگفتم ب ید ید !ریبگ ادی -

  ؟ بودن  دهیها هم ازش پرکلمه  ی شده بود و حت  یچرا ذهنم تو خال  ؟کردمیم  کاریچ  دیبا

با  دونستمینم دن   یچ  دیاالن  به  هپروت  از  رو  من  و  گرفت  رو  بازوم  که    ی واقع  یا یبگم 

 .دیکش

 :نگاه کردم که گفت بهش

 ؟ میبر -

 ؟ کجا ؟ها -

بودن و زود سر    ییگوکیو مهراد نگاه کردم که مشغول تبر  بایتعجب نگام کرد که به د  با

 .تکون دادم

 .میآره، آره بر -

کرد لرزش دستم رو مهار کنم. با هم به   یزدم و سع  یرو جلو آورد که لبخند محو   بازوش

به ما کرد و من حس کردم از خجالت دارم    یکه رهام با تعجب نگاه  م یرفت   گاه یسمت جا

 :گفت  ترایبا لبخند رو به م بایکه د  شمیآب م

 ! جون یاسیمن،  ز یدوست عز  نمیا -
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با دقت نگاش کردم. چهره  ترایرو به سمت م  دستم و    اد یز  یداشت؛ ول  ی ابامزه  یگرفتم 

نبود و ز نگاه م  شی خروارها آرا  ر یخوشگل  از زور سنگو پلک  کردیبهم    ی مژه  ین یهاش 

هاش  چشم.  افتادیهم م  یرو   یهاش چسبونده بودن، همژه  ی که رو  یی هانیو نگ  یمصنوع

 .کرد زیرو ر

 .خانوم  یاسیبختم باهاتون خوش ییاز آشنا -

*** 

 :خودم اومدم و لبخند زدم به

 .دیخوشبخت بش  گم؛یم  کیتبر -

 .زدم یلبخند  !کرد ینوبت رهام بود که دلخور بهم نگاه م  حاال

 .د یخوشبخت بش  !رهام خان یچه انتخاب خوب -

 :گفت هیکنا با

 ! یانتخابت رو کرد انگار تو هم   -

 :دلم زمزمه کردم یزدم و تو  ی تلخ پوزخند

 ! کردن  لیمن انتخاب نکردم بهم تحم -

  یجد   داد، یکادومون رو به رهام م  یجعبه  کهیکوتاه ما اومد و در حال  یمکالمه  ونی م  فرهاد

 :گفت

 .گمیم  کیتبر -

 .هم خشک دستش رو فشرد رهام
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 .متشکرم -

 :گفت با یکه د م ینشست  یاچهار نفره زیو دور م  میدور شد ازشون

 .کردیرهام با حسرت بهت نگاه م چارهیب -

به رهام نداشتم. درسته االنم    ی که من حس  دونستیخدا م  یمتوجه شده بودم؛ ول  خودمم 

پدرم رو عذاب بدم وگرنه محال بود    خواستمینداشتم. نم  یا به فرهاد ندارم؛ اما چاره  یحس

 .ازدواج بدم نیتن به ا

 :بود که گفتم زیسر م  وهیو م  یرن یش  شربت،

 ؟ دنیسرما چرا شربت م نیا  یتو -

 :حق به جانب گفت باید

 ؟که مثل مجالس ختم قهوه بدن   یانتظار ندار -

 .نازک کرد  یخندم پشت چشم دنیهم با د بای گرفت و د خندم

 ! واال -

د  دخترها سمت  در  پسرها  و  رقص  یگهیوسط  مشغول  د  دنیدخترها  برام    دنشونیبودن. 

ها کمر درد گرفته بودم،  اون  ی. من جا دادنیخودشون رو تکون م  ی طورجالب بود که چه

م تکون  تند  تند  رو  که کمرشون  تبد  !دادنیاز بس  شد که    یکوتاه  یبه خنده  لیلبخندم 

گ  ینگاه  ینیسنگ با  کردم.  حس  تو   رهرو  نگام  خوشگل    یها چشم  یخوردن  و  جذبه  با 

به تبسم کوتاه  عیفرهاد، سر و  ازم    ی خندم رو جمع کردم  نگاش رو  اکتفا کردم که آروم 

م  که  پسرها  به  کردن  نگاه  مشغول  و  حت   دن یرقصیگرفت  نگاه    جامنی ا  یشد.  دخترها  به 
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 یحت  رسهیها مشکل داره که زورش مانومفرهاد با خ  کنهیم  الیندونه، خ  ی. هر ککردینم

 !نگاهشون کنه

 :رو به من گفت باید

 .می برقص میبر ایب -

بهم حال داد و با تموم    یکه کل  م یدیبا هم رقص  یحالوسط. با خوش  می رفت  بایشدم و با د  بلند

 .جوونه  یهاشدن آهنگ، ارکستر اعالم کرد موقع رقص عروس و داماد و زوج

 :گفت  بایکه د  مینشست  عیسر

 .وسط میریمهراد حاضر باش بعد از عروس و داماد م -

 :زدم که مهراد گفت  اقشی اشت همهنیبه ا یلبخند 

 .من حوصله ندارم -

 :گفت  یخوربا دل باید

 .می برقص خواد یمن دلم م ؟ چرا -

با بدجنس  بایکه مشخص بود قصدش فقط سر به سر د  مهراد باال    ی گذاشتنه، ابروهاش رو 

 .انداخت

 ! نه -

رو  باید شد  خم  باشه،  دستش  خوابش  رگ  تو  یانگار  من  و  مهراد    م ی صندل  یصورت 

خونسرد از    ی لیخ  بایاما د   کنه؛ یکار رو م  نیجمع ا  یراحت جلو   همهنیموندم که ا  خکوبیم



 

 

 
204 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
با چشم به د  دایکه عشق ازش هو  ییهامهراد که حاال  م   بایبود  فاصله گرفت و    کردینگاه 

 :گفت  طنتیباش

 ؟ یحاال چ -

 :رو گرفت و با محبت گفت بای دست د مهراد

 .من مخلص خانومم هستم -

. تازه نگام به پوزخند  کردمیبه من زد که هنوز مات نگاشون م  یچشمک  یحالبا خوش  باید

بگه،    خواستیم  یعنی  ؟ بود  یپوزخندش چ  یبود افتاد. معن   رهیفرهاد که بهم خ   یها و چشم

واقعاً دست    ی خشک بودم؛ ول  یلیخ  بایبا د  سهی حق داشت من در مقا  ؟ر یبگ  ادی  بایاز د  کمی

 .کنمیم ل یهام، دارم خودم رو به فرهاد تحمحرکت  نیبا ا کردمیخودم نبود و حس م 

زود دست مهراد    بایکه د  یکه آهنگ تموم شد و باز آهنگ بعد  دنی رقصیو داماد م  عروس

کش  پا  دیرو  رو  سرم  وسط.  رفتن  با  ن ییو  م  دیانداختم.  نه    ؟می برقص  خواستمیازش  مگه 

 ؟ رقص بده شنهادیپ   دیمرد با شهیهم کهنیا

 :که از جاش بلند شد و بهم نگاه کرد خوردمیجام تکون م  یتو  کالفه

 ؟ یایمحوطه، م یبرم تو  خوامیم -

 :شده بود. سر تکون دادم و بلند شدم که گفت  نیبرام سنگ یسالن کم ی. فضا اومدینم بدم

 .ایبرو پالتوت رو تنت کن و ب ! ستمی میوا یدم ورود  -

 .میبر خواد ینم -

 .افتادم که با اخم مانع شد راه
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 ! اسیکه گفتم رو بکن  یکار نیسرده. هم  رون یب -

پرو کج کردم.    یتو   تحکم اتاق  به سمت  رو  راهم  ناچار  به  رو بست.  راه مخالفتم  کالمش 

و با خوردن سوز سرد به    می رفت رونیب ی که با هم از ورود  وستمیو بهش پ  دم یپالتوم رو پوش

تو پ   ی صورتم  خودم  دور  محکم  رو  پالتوم  و  کردم  تشکر  فرهاد  از  دنبالش    دمیچی دلم  و 

 .رفتم

 .دیکش  یقیفاصله کنارش نشستم که نفس عم   ینشست و منم با کم یمکت ین یرو

*** 

 ؟ با هم آشنا شدن یطورچه  بایمهراد و د -

 .باستیفکر همون حرکت د  یهنوز تو  دمیسوالش فهم  نیا از

  ده ید  با،ی د  یرفت و آمدها  یتو   ی بود و مهراد هم چندبار  بایخواهر مهراد، دوست د  نا،یم  -

م  به  و  برا   نا یبودش  بود  بگ  یخواستگار   یگفته  درهیوقت  مادرش    یی تنها  ی برا  بای . 

ول  خواست ینم کنه،  اصرارهابا حرف  یقبول  و  و    یها  داد  تن  باالخره  خانوم  مهتاب  و  من 

 .نوروز  دیهم شدن و فعالً عقدن تا ع سند. بعد پ ی اومدن خواستگار

 .دوست دارن  یلیرو خ گهیدمشخصه که هم ی چه ساده؛ ول -

  دن یبهتره. من مخالف بودم و حاال با د یلیعشق بعد از ازدواج خ  گفتیبهم م شه یهم با ید -

 .باستیحق با د کنم یدارم و حس م دیترد یو مهراد کم باید نیعشق ب

 .کرد  نگام

 ؟ یبا عشق بعد از ازدواج موافق یبگ ی خوایم یعنی -

 ؟ گفتمیم دیبا یهم قفل کردم. چ یرو تو  هامدست
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 .خب آره -

 :دادم سکوت کنم که باز گفت حی شد. منم ترج   رهینزد و باز به آسمون خ   یحرف

 ؟ کننیچرا ازدواج نم -

د  - عروس  یتو  خوادینم  بای چون  ع  ش ی مراسم  منتظرن  نباشه.  برادرش  و    دیتنها  بشه 

 .رنیو بعد مراسم بگ  رانیا اد یسبک بشه که بتونه ب الی دان  یکارها

 ؟ داداشش کجاست -

و بهشون    رفتنیو مادرش م  با ید  یجا. گاهکه ازدواج کرده رفته اون  یموقع . از  کایآمر  -

 .زدنیسر م

 ؟ هیکارش چ -

 ؟ الیدان -

 .بله -

 .هیمتخصص دندون پزشک -

 :تکون داد که گفتم سر

 ؟ ستیسردت ن  -

 ؟ می برگزار کن جانینه. به نظرت مراسم ازدواج رو ا -

 :صورتم نشست ی رو یو اخم محو  دیدرونم لرز یز یچ

 ؟ جانیچرا ا -
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 .خودم حس کردم  یرو رو  نگاش

 ؟ چرا نه -

 .میریخودت بگ یالی و ی تو  میتونیخب م -

 .شهیجا نم نه؛ اون -

 ؟ چرا -

 :جواب سوالم شدم و گفتم  الیخیکرد که ب اخم

 ! ریبگ  یخوا یهر جا م -

  مش یاز قبل تصم  ی. وقتزنهیحرف خودش رو م  گم،یمن م  یواال. هر چ  !به من چه  یعنی  نیا

 ؟ پرسهینظر من رو م یواسه چ  گهیرو گرفته، د

 :براش مهم نبود که بلند شد و گفت انگار

 .داخل میبهتر بر !رمی بگ دیکجا با  دونمیم -

  ی داخل. موقع سرو شام بود. پالتوم رو تو   می شدم. پشت سرش راه افتادم و با هم رفت  بلند

 .گهیها سمت دسالن بودن و خانوم یگهیرفتم. مردها سمت د بایاتاق گذاشتم و به کنار د

 :گفت بایسکوت مشغول خوردن شدم که د یو تو  دمی کباب و برنج کش   یکم

 ؟ رقص یبرا  نیومدین  -

 .تو محوطه باشه، منم رفتم خواست ینه. م -

 ؟ خب -
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 .نشد یخاص  زیچ -

د  دیفهم   باید و  ندارم  برا   گهیحوصله  بعد  و  دادن  کادو  شام  از  بعد  نکرد.  مراسم    یسوال 

م درد  سرم  رفتن.  عروس کشون شرکت    یتو   خواستیم  باید  ی ول  کرد؛یعروس کشون 

 :قرمز شده بود گفت یهام کم به من که چشم ی نگاه میکنه. فرهاد با ن

 ! عروس کشون دی. شما برمیریما م -

 .ستیحالم خوش ن   دیبه من انداخت و انگار فهم ینگاه مهراد

 .دیباشه بر -

نم  ینشستم. حت  نیماش   یکردم و تو   یا یخداحافظ  عیسر و فقط    شده یچ   دمیفهمیخودمم 

 .خواستیآپارتمانم رو م ییدلم سکوت و تنها

 .شد و حرکت کرد  سوار

 ؟ م یحالت بده، دکتر بر  یلیاگه خ -

 .هم فشردم یرو رو  هامچشم

 .ینه، مرس-

 :رو لبم نشست و زمزمه کردم یجلو، لبخند محو ی شهیش  یقطرات بارون رو ختنیر با

 .آسمون هم مثل من دلش گرفته دیشا -

گفتم و    ی "ر یشب بخ"شدم و    اده یپ  ن یاز ماش  دیآپارتمان نگه داشت و من بدون ترد  ی جلو

 .رو بستم نیدر ماش
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رعد و برق با    یافتاد و همزمان با صدا  انومیهال رو روشن کردم و چشمم به پ  یها شبرنگ

  ی سردم رو باال آوردم و رو  یآهنگ خواست. دستا  هینشستم. دلم    انو ی پشت پ   ،ی لبخند تلخ

از    محابایو قطرات اشک ب  دیچی هال پ   یفضا   ی آهنگ محزونم تو   یگذاشتم. صدا   هاهیکالو

 :رو زمزمه کردم دیکه به ذهنم رس  یشعر  نیولگونم سر خورد و من ا

 ابون، یباز دوباره بارون، رو تن خ"

 ! کنهیم ییقطره حالم رو هوا  قطره 

 ون، یگر  یچشا نیا  شون،یدلِ پر نیا

 ! کنهیم ییاز جدا ت یو شب شکا روز

 ! زدیسر به خونه م  اومدیم یکی کاش

 .رو بده به من تی نشون  تا

 ! یستی ن یوقت  ایداره دن  هیگر

 !به خواب من ا یالقل ب جانیا

 ! چه مبهمه یتو زندگ یب

 ! ادمهینگاهت رو  ن یاول

 نگاه تو،  نیآخر سوز

 ! خاطراتم رو  سوزونهیم

 ! چه مبهمه یتو زندگ یب
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 ! ادمهینگاهت رو  ن یاول

 نگاه تو،  نیآخر سوز

 ! خاطراتم رو  سوزونهیم

 ! از تو داره یقراره دور   یب خونه،

 ! گرم کشهیهات رو مچش  عاشق

 ، یکه خبر ندار   یروزگار

 !عاشقت چه ناخوشه حال

 "!چشم به راحت با غم نگاهت  جانیا

*** 

 ؟ کنم یزندگ ی چجور من

 ؟ یتو نباش  یوقت

 ؟ کنم یک  یجونم رو فدا  ،ی وفاش ی ب یوقت

 ! چه مبهمه یتو زندگ یب

 ! ادمهینگاهت رو  ن یاول

 نگاه تو،  نیآخر سوز

 ! خاطراتم رو  سوزونهیم

 ! چه مبهمه یتو زندگ یب
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 ! ادمهینگاهت رو  ن یاول

 نگاه تو،  نیآخر سوز

 ! خاطراتم رو  سوزونهیم

 "گانهی یباز دوباره بارون، مصطف"

 :دیچیسکوت تلخ هال پ یخستم تو   ادیو فر  ستادیاز زدن وا دستم

 .یکسیب نیخستم از ا  !خدا -

*** 

 ! نکن ی جورنیتو رو خدا با خودت ا یاسی -

 .زدم ی تلخ پوزخند

 ؟ قدرهمگه تحملم چه !دمیبر گهید باید -

 ! ی کنیم  یناشکر -

کنم.    یبرا  یزیچ  گهید  - شکر  براش  بخوام  که  ندارم  دادن  دست  اول    ادمهیاز  کالس 

خدا رو    شهی هم  تونیزندگ  ی تو  ی به خاطر وجود دوتا فرشته  گفتیدبستان معلم بهمون م 

 .به حال من نداره یفرق ی پس ناشکر !بایاون دوتا فرشته رو ندارم د  گهیمن د د؛یشاکر باش 

چرا االن که پسر    !یکنیم  ی زندگ  یجور نیهم  یساله دار   هیتو که    ؟ ید یناام  قدرنیچرا ا  -

 ؟ یشیم دیناام   یدار  شهیم  گاهتهیشده و داره تک  دایعموت پ 

 .خورد و تنگ شد  نیبه خاطر پوزخندم چ فروغمیب یها کردم و چشم نگاش
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تک  - ب  ینهیآ  ست؛ین   گاههیفرهاد  تقاص  تا  اومده  منه.  به    یها یمحلیدق  نسبت  رو  مامان 

گذشته و    یکه فقط چهار سال تو   ی سرد بودن نسبت به من  همهنیوگرنه ا  ره؛ یعمو از من بگ 

بچگ خ  شش یپ  ی عالم  چ  !بهی عج  یل یبودم،  من  ا  کاریمگه  من  با  که  رفتار    ی جورنیکردم 

اگه    ؟کنهیم م   دایپ  ی ه درصد آرزویقبالً  م  کردم، یشدنش رو    کنم یاالن صد درصد آرزو 

 ! هام تنها بذارهسال من رو با غم هی انیو مثل   کایکاش برگرده آمر

 .بندازم ریباعث شد سرم رو ز باید یناباورانه  نگاه

خ  - ا  دوارمیام  !یاس ی  ین یبدب  یلیتو  ترد  نیبا  و  ند   تیزندگ   دهاتیشک  باد  به  تو  یرو   .

دل  بدون  م  لیهمش  ا  ی کنیقضاوت  ن   نیو  از قضاوت،    !ستیاصالً خوب  قبل    کمیخوبه که 

 .یکن ق ی راجع به افکارت تحق

هفتم بود و فقط سه جلسه تا   یجلسه  نیو ا  می از جامون بلند شد  حرفیورود فرهاد، ب  با

 .مونده بود انویپ   یها اتمام کالس

 :خودم فکر کردم با

چون از اول،    کرد؛ینم  دا یفرهاد من رو پ   وقتچیه  کردم،یکالس شرکت نم   نیا  یاگه تو  -

 .گردنبند  یورود من به کالس باعث شناختن فرهاد شد و بعدم ماجرا 

 .دمیکش یرو لمس کردم و آه "اهلل" زیبردم و آو میمشک یمقنعه  ریرو ز دستم

*** 

 .خانوم  باید می با ما بر دیایشما هم ب -
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و باشگاه قبول کرد و منم از    هیوقت گرفتن از آتل  یدعوت فرهاد رو برا  ،یبا خوشحال  باید

ازدواج کالفه    نیا  یفرهاد برا  یاز عجله  یاز طرف  یتنها نبودن با فرهاد خوشحال شدم؛ ول

 .رهیازدواج سر بگ نیا خواست یبودم و هنوزم دلم نم

د  میشد  سوار بر  بایو  قراره  که  داد  اطالع  و  گرفت  تماس  مهراد  خوشحالمی با  با    ی رو   ی. 

 :داده بودم گفت هیتک شهی سرم رو به ش حوصلهیجا شد و رو به من که بجابه  یصندل

 ! قبرستون  برنتیکه انگار دارن م هیجور  افتیق  ؟یاسیچته  -

نگام کنه    قی به سمتم برگرده و دق  یاصدادار بود که باعث شد فرهاد لحظه  یلیخ   پوزخندم

 .هم بره  یهاش تو و اخم

 ؟ یمگه شک دار  -

هم رفت. باز صورتش رو ترسناک   ی تو  شتری فرهاد ب  یها بهم رفت و اخم یا چشم غره  باید

 .گند نزنم نیاز ا شتریدادم سکوت کنم تا ب حیکرد و من ترج

 :با خودم زمزمه کردم هیبه آتل دنیرس با

ا  یاجبار  شهی هم  خوادیم  - م  ادشی ازدواج    نیبودن  که  و    یبردار لمیف  خوادیبمونه  کنه 

 ! رهیعکس بگ

 :بازوم رو گرفت و زمزمه کرد باید

 ! یاسی ستیبه خدا بد ن  یهات باشمواظب لحن و حرف کمی -

 :باال انداختم شونه

 ! الیخیب -
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 .میشد  هیسه وارد آتل هر

که دختر هم    یمنش  یها و به چرت و پرت گفتن  میکه نشسته بود  شد یم  یربع ساعت  قیدق

م گوش  آتلمی دادیبود،  از  ک   هی.  عکس  هالمیف  تیفیو  تعر و  آخر،  کردیم  فیهاشون  در   .

 :کالفه و با اخم گفتم

فهم  - ما  خانوم  تو   یهیآتل  مید یخب  اوله  یشما  م  !جهان  بزن  یبرا  شهیحاال  وقت    ؟دیما 

 .شما درد گرفت فیتعار  دنیگوشم از شن

ب  دختره  فرهاد،  و  د  تفاوت یمات  و  کردن  نگاه  جلو  بای بهم  تا  گرفت  دندون  رو    ی لبش 

 .رهی خندش رو بگ

 :به خودش اومد و با اخم گفت دختره 

  نده یآ  یهفته  یاگه باشگاه برا   دین یبب  دیبر  م،یوقت دار  گهید  یهفته  ی ما برا  ! خب  اریبس  -

 .میتا قرار رو بذار دیزنگ بزن  دهیبهتون وقت م 

 :تعجب گفتم با

 ! زوده یلیخ  ؟گهید یهفته -

 .بلند شد فرهاد

 ! . با اجازهمیری گی. پس ما باهاتون تماس مهینه اتفاقاً عال -

*** 

ناراض  سپس، به  توجه  ب  یبدون  دفتر  از  من،  مسخره  رون یبودن  پوزخند    یمنش  یرفت. 

 .رفتم رونیو ب  دیبازوم رو کش بایکه د  دادیآزارم م
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 .ستادمیداده بود رفتم و جلوش وا هیتک نشیماش یبه سمت فرهاد که به جلو  تیعصبان  با

ا  یمثالً منم جزئ  ؟ هان  ؟گهید  یهفته  یتو   یانداخت  یچ  یبرا  - برات    نیاز  ازدواجم؛ اصالً 

 ! زنمیرو بهم م ینباش که همه چ قدرخونسرد نیا ؟بودن من مهم بود یناراض

 .گفتم "یآخ"خشم دستش رو سمت فکم آورد و من از درد  با

بال دادم، دار  ی اد یز  !کوچولو  نیبب  -   یگفت  یعروس  یتو  شبید  !یشیم  حیوق   یبهت پر و 

. پس االنم خفه  ارزشهیازدواج کالً برات ب  نی که ا  یبگ  یو خواست  یدونیهر جور خودت م

قبرستون که تا    برمتیخودم م  بارنیوگرنه ا  ی کنیم  د یو هر کار من کردم، فقط تائ  یشیم

 .هذهنت ثبت بش  یابد تو

م  باید  یصدا فرهاد  از  مدام  تو  خواستیکه  کنه  رها  رو  م  یمن  فکم    دیچ یپ یگوشم  و 

خفت کردم که فکم رو رها کرد و من با انزجار به    هاش احساس شده بود. از حرف  حس یب

 .هاش نگاه کردمچشم

 !ی ازت متنفرم لعـ*ـنت -

سوار   عیبلند کردم و سر  شد یکه رد م  ی ایتاکس  یبدون توجه بهشون، دستم رو برا   سپس

 .دیشدم. راننده حرکت کرد و بغض من ترک 

*** 

وارد شد. رو مبل افتادم که کنارم نشست و دستم رو گرفت   بایآپارتمان رو باز کردم و د در

 :دیپرس  یو صداش چه بغض داشت وقت

 ؟یاسیحالت خوبه  -

 .زدم یجون یرو باز کردم و لبخند ب هامچشم
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 ؟ بد باشم دیچرا با -

سردم دعوت    یهاهام رو به گونهاشک  هاش،هیهق گرآغوشش گرفت و هق  ی رو تو  سرم

 .خواهرانه موهام رو نوازش کرد بایو د   میکرد  هیگر صدایکرد و چند لحظه فقط ب 

رفت و منم به آشپزخونه رفتم و بعد از شستن صورتم،   سیبه سرو با یرو بلند کردم. د سرم

 .قهوه جوش رو به برق زدم که وارد شد

کنم که منم دلم براش سوخت    ش یازم خواست همراه  یبود؛ ول   یعصب  یلی بعد رفتنت خ  -

تو  کنم.  مخالفت  نتونستم  از    شگاهیآرا  هی  یو  بعدم  گرفت.  وقت  برات  باشگاه،   هیخوب 

  ی عروس  یهاهم هماهنگ کرد و کارت  هیخودش، وقت گرفت و با آتل  یالیو  کی نزد  باًیتقر

  یبرا   ی لی. اون خسنی رو بنو  اسم جفتتون  کتونیرو هم سفارش داد و خواست رو ک  کی و ک

  ی چرا تو تالش  دونمینم   !یاسی  کنهیو تالش م  کشهیداره زحمت م  ی عروس  نیبودن ا  یعال

 ! یکنیرابطه نم نیا  یبهبود  یبرا

  گهید  یگفتم هفته  یوقت   یدی. مگه ندکنهیاونه که دلسردم م  یرفتارها  نیا  !خوامیمن م  -

 .بعدم که اعتراض کردم اون رفتارش بود ؟زوده، اصالً به من توجه نکرد

ول  - ز   یدرسته؛  هم  ماشیکرد   یرو  ادهیتو  تو  به   ی ر یم  یگفت  یوقت  نی.  قبرستون،  سمت 

که خودش رو    یدید  یدهنت، ول  یتو  زنهیو گفتم االن م   دمیشدنش رو د  یوضوح عصبان 

تموم    ی. در ضمن وقتی گیم  ادیاز دهنت در م  یو هر چ  یکنینم  تیکنترل کرد؛ اما تو رعا

 ؟ زوده گهید یهفته  یگیچرا م  د،یرو انجام داد تون یعروس  یکارها

 ! باید می چون ما هنوز با هم تفاهم ندار -
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  کهنی. مگه ادیرسیرفتارهاتون به تفاهم نم  ن یاگه به تفاهم داشتن باشه، حاال حاالها با ا  -

 .دیباش  ق یو با هم رف  دیایکوتاه ب دیکن  یهر دوتون سع

 :روش گذاشتم و با بغض زمزمه کردم یرو جلو  قهوه

 ؟ یمجلس نکبت نیست اچند شنبه -

 .و ناراحت نگام کرد قی عم باید

 .بعد  یهفته یشنبهسه -

اجبار جلو    هی  یبود متنفر شدم. چه راحت تو "سه شنبه  "سال که اسمشون    یتموم روزاها   از

که    یحق اعتراض هم نداشتم، چون جوابم خورد شدن فکم بود و پوزخند   یو حت  رفتمیم

 .دلم رو سوزوند

*** 

 ؟ ستنیل  یپس چرا تو  شناسم،یرو نم هانیکدوم از ا چیمن ه ؟با یهستن د یک هانیا -

 :رو ازم گرفت ست یپا رو پا انداخت و ل   ال،ی خیب باید

ن  - بشناس  ست یقرار  تو  رو  همه  مهمونیکه  حاال  فرهاد    ی دعوت  ی ها.  همشون  رو  تو 

ا  ؟شناسهیم نم  یمهمونا   هامنیخب  تو  که  مسلمه  و  بیشناسیفرهادن  زود    ایب  ! الیخی. 

 .و وقتمون کمه می که اصالً فرصت ندار  میسیها بنوکارت یرو رو  یاسام

کارت  به نوشتن  مشغول  و  نشستم  شد  یهاناچار  ب  م یدعوت  اسم    ،یاسام  نیکه  دوتا 

 :لـ*ـب خوندمشون  ریدوباره ز رتی و با ح دمید ییکایآمر

 .امیل یو و  ایآرال -



 

 

 
218 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
 :نگاه کردم بایها نوشتم و با تعجب به دکارت یرو

 ؟مگه نه با،ید هیخارج   یاسام نیا -

 .ها رو ازم گرفت و ابروهاش باال رفتدست از نوشتن برداشت و کارت باید

 .اسم پسر  امیلیاسم دختره و و ایخب آره؛ آرال  -

 :لحظه مکث کرد و بعد گفت چند

 .گهیهستن د شیکای آمر یهاحتماً دوست -

*** 

  :بهم دست داد و با شک گفتم یحس بد   اینسبت به آرال ناخودآگاه 

 ؟ تهدوست دختر داش یعنی -

. بذار  ست یزن و شوهرن و با فرهاد در ارتباط بودن. معلوم ن  ا یو آرال  ام یلیو  دمی. شادیشا  -

  .میپرسیباشه بعداً از خودش م 

پاندول  یافکار   با ساعت  دادم.  ادامه  نوشتن  به  رو  یمشکوک  با    ی که  زد،  ضربه  شب  نه 

 .کمرم رو صاف کردم و گردنم رو مالش دادم ی خستگ

 !خسته شدم  یلیخدا رو شکر که تموم شد. خ  یوا  -

 :گذاشت و گفت لونی نا  یها رو توکارت باید

بکن  ی برا  یفکر   هیپاشو    - ممی شام  مامانم  و  فرهاد  مهراد،  االن  ه  انی .  هنوز  ما  کار    چیو 

  .مینکرد

 .شدم بلند
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  .رو جمع کن هانی. تو هم اکنمیمن درست م -

گذاشتم و برنج رو هم پختم و    کروفریما  یمرغ رو تو   ع،یآشپزخونه رفتم و تند و سر  به

  ی اومدم که صدا   رونی از آشپزخونه ب  نیهم  ی مرغ هنوز حاضر نبود، برا  یول  دم؛یرو چ  زیم

  .رو فشردم دشیاومد و من کل فونیآ

 :اومد رونی ب سیاز سرو باید

 ؟ بود یک -

 ؟ومده یپس چرا مهتاب جون ن   !فرهادمهراد و  -

. میمنتظرش نباش   خورن،یرستوران م  یمامان االن زنگ زد گفت شام رو با دوستش تو   -

 ؟ غذا حاضره

 .آره میقهوه بخور هیتا  -

داخل شدن و مهراد با    زدنیسالن باز شد و مهراد و فرهاد که بلند بلند با هم حرف م  در

 :گفت  یبا سرخوش باید دنید

 .جاستنیا یک نیبب !به به -

د  سپس م  بایبه سمت  لبخند محو   دیخندیکه داشت  ب   یرفت،  و  به    توجهیزدم  فرهاد،  به 

تا هم به مرغ سر بزنم و هم قهوه بر پا اومد و بعد،    ی که صدا  زمیسمت آشپزخونه رفتم 

 :چارچوب آشپزخونه قرار گرفت  یقامت فرهاد تو 

 .نوشتنش سخت بود ی لیها، خکارت یممنون واسه -

 :تکون دادم سر
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 .مینکرد  یکار-

رو کنار    ی سیرودروا  ن یهم  یواقعاً فکرم رو مشغول کرده بود، برا  ی نپرسم؛ ول  خواستمیم

 :گذاشتم

 ؟ یدار یدوست  کایآمر یتو تو  -

  :نشست و گفت یصندل  یسوال بود، رو  نی انگار منتظر هم فرهاد

 ؟طور مگهبله. چه -

د  - چاسم  نیب  یخارج  یهااسم  دمیآخه  االن  تا  هست، چون  نگفته    ی ز یها  موردشون  در 

 .دمی پرس  نیهم  یبرا  ؛یبود

نه؛    ای  انیم  دونمیالزم دونستم دعوتشون کنم. نم  !منن  کی نزد  یهادوست  امیلیو و  ایآرال  -

  .یش یبود دعوتشون کنم. اگه اومدن باهاشون آشنا م فمیمن وظ یول

ا  بعد و    دمیکش   یقیرفت و من نفس عم  رونی، بلند شد و از آشپزخونه بحرف  نیاز گفتن 

 .قهوه رو برداشتم  یها فنجون ینیس

*** 

  یِ حالبرگزار بشه. خوش  ی به خوب  یعروس  نی دست به دست هم داده بودن که ا  زیچ  همه

د و  و همد  بایمهتاب خانوم  قرار داشت  م  نیر صدر  باشم؛  خوش  یمنم کم  شدیباعث  حال 

 .کردمیآپارتمانم حبس م ی و خودم و تو یر یگمواقع از کارها کناره شتریب یول

فقط    روز و  بود  د  هیدوشنبه  موس  گهیجلسه  کالس  اتمام  هم    ی قیتا  اون  که  بود  مونده 

 .شنبه بودپنج
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تخت نشسته بودم و پاهام رو    یاتاق خوابم، رو   یتو   تفاوتیبود و من ب  میروز عروس  فردا 

 .بودم ره ینقطه خ هیشکمم جمع کرده بودم. سرم رو روش گذاشته بودم و به   یتو

همون  دونمینم بود  ساعت  صدا   یجور چند  که  بودم  شده  به   یمسخ  رو  من  تلفن،  زنگ 

 .خودم آورد

 :خودم رو به سمتش کشوندم و برداشتم  یحالیب با

 ؟بله -

 .دنبالت  امیحاضرشو م  -

 :زدم اد یدستگاه و فر یرو  دمیرو کوب یبوق آزاد، با حرص گوش دنیشن با

 ! خودخواه -

مگه   ؟زدمیم  یمشک  پی لج کرده بودم که ت  ی. باک دیو شال سف  یو کفش مشک  نیو ج  شنل

 ؟ کردیم رییپدر و عمو تغ ت یوص اصی شدیفردا کنسل م یزدن عروس یمشک پیبا ت

 .و از اتاق خارج شدم  دمیکش یآه

و    ستادیبزرگ وا  یقناد  هی  یو اصالً واسم مهم نبود، که جلو   میریکجا م  م یدار  دونستم ینم

 :کردم گفت یرو به من که منتظر نگاش م

 .ینی رو بب ک یک دیبا -

باز مونده بود.    رتیواقعاً دهنم از ح   ک،یک  دن یشد و منم آروم دنبالش رفتنم و با د  ادهیپ 

دو اسممون با   نیبزرگ و خوشگل بود و اسم من و خودش روش نوشته شده بود و ب  یلیخ

 :ژله نوشته بود
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 .مبارک وندتان یپ  -

 :نوشتنیم دیجمله غلط بود با  نیزدم. ا ی تلخ پوزخند

 .مبارک تانیازدواج اجبار -

شدم و به فرهاد    مونی پش  هیآتل   یروز جلو   اتفاق اون  یادآوریبا    یول  ارم؛یبه زبون ب  خواستم

 :که منتظر نظرم بود، گفتم

 ! هیعال -

  :تکون داد و به فروشنده گفت یسر

  .رنیبگ  انی ب فرستمیساعت هفت شب م یآقا ممنون پسنده. فردا حوال -

 .میبه رستوران رفت  یاز قناد بعد

ا   سفارش هر لحظه رو به    کردمینظر من بود که اصالً مهم نبود و حس م  نیداد و باز هم 

  .انفجارم

*** 

 :نشست و گفت  رومروبه

و  ایآرال  - م  امیلیو  صبح  اونرسنیفردا  فارس.  زبون  ن   یها  بلد  مستنی رو  راحت    یتون ی. 

 ؟ یحرف بزن   یسیانگل 

 :. خونسرد گفتمدمیرو هل دادم جلو و باز سمت خودم کش ی دستمال کاغذ یجعبه

 .ینگران باش  ستیآره، الزم ن  -
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م  ینیسنگ نمکردمینگاش رو حس  آرال  دونم ی.  به  نسبت  بودم؛ شا  ایچرا   دیحساس شده 

ا تو  همهنیچون  فرهاد  کنار  در  ول  کای آمر  ی سال  ه  یبودن؛  از  هنوز  من  خبر    یچ یخب 

د قول  به  و  م  با ینداشتم  قضاوت  زود  دارم  مکنمیبازم  باز  دهن  فرهاد  کاش  و    کردی. 

 ! گفتیدربارش م

سنگ  تا سکوت  ناهار،  خوردن  از  ه  نمونیب  ینیبعد  و  سع  چیبود  هم   مینکرد  یکدوم 

 .میو حرف بزن  مشیبشکون 

 :سوار شد گفت  ی. وقتاد یشدم و منتظر موندم تا ب  نیماش سوار

 ؟ببرمت خونه  ای ی ایبرم دربند. م خوامیمن م -

و باز افکار مختلف به سراغم    رفتینداشتم. حوصلمم سر م  یخونه که کار  یخب تو  ؟برم

 !. پس بهتر بود برماومدیم

 .امیآره م -

آهنگ پخش شد. چون بلد بودم   نیکرد و من دستم رو به سمت ضبط بردم و اول  حرکت

 :لـ*ـب باهاش زمزمه کردم ریز

 بازم،  ادی داره بارون م"

 .بر سر بون یسا ندارم

 خاطرات تو،  کنارِ

 .چتر نیبر سرم ا رمیگیم

 که  یاون وقت  از
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 تمام خاطرات با من،  یرفت تو

 ، یز ییبارون پا نیهم

 ! بر من کنهیم یداغ چه

 رم، یتو که راه م ادی به

 .نم نمه بارون ریز به

 چترم رو سمتت که گرفتن 

 ! نکنه بارون ستیخ

 بازم،  ادیبارون م داره

 .بارون ریبه ز نشستم

 زه یریهام ماشک داره

 ! آروم یلیساده، خ یلیخ

 بازم،  ادیبارون م داره

 !من بغض رو درد داره دل

 خداست بازم،  نیهم فقط

 ! حالم خبر داره  نیا از

 شد،   زییپا

 !نه مثل هرسال  دفعهنیا
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 ؟ هامسرده دست قدرنیتو که ا ییکجا

 ؟ گذرهیتو چرا ساعت نم  ییکجا

 !هامدست هیکه بدون تو خال من

 شد،   زییپا

 ! درده ی هوا هوا،

 دلم،  نیکه ا آخ

 ! هواتو کرده چقد

 ! شد، تو اون چتر دو نفره  زییپا

 .وقته قرار و ساعت و عقربه شوق

 ؟تموم خاطراتم   کجاست

 ! که هنوزم که هنوزه چشم براتم من

 ؟ ها رمیمیتوم یاون همه ب  کجاست

 ! پاش  رِیراحت غرورم رو له کرد ز چقد

 ؟ دمیاون حلقه که برات خر  کجاست

 ! دمیتو رو با اون د ی وقت  دیترک بغضم

 ه،یم یقد مکتی رو همون ن  نشستم

 با عکست،  ربارونیز
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 ! آره با عکست دم،یخواب  آروم

 ! نهیس یبغض تو  دم،یخواب  آروم

 ؟ چطور باور کنم  یزور  یخندها

 ! یازم دور  نقدیا االن 

 ؟ باور کنم طورچه

 ؟ چطور بگذرونم آخه

 ! یبدون من خوب نمیبزن بب حرف

 خوش،  دست

 !جا حرف از تو شده همه

 دلم،  نی*ـنت به الـعـ

 ! برات تنگ شده بازم

 که  یا ها، به اون لحظه*ـنت به اون شبلـعـ

 به دست با اون،  دست

 ! بغلم رد شدش از

 ! و تموم خاطرات ز یی*ـنت به پالـعـ

 که  یمکتی اون ن  به

 ! ردپات ستشین  گهید
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 عاشقونه با هم،  میزدیکه م   ییهااون حرف به

 ! هاتچشم دشیند  ی ول ؛ یکسم بود همه

 ی اون کس  ستشین  گهید

 ! برات مردشیم که

 !خاطرات  مکتی ن   خداحافظ

 "!خاطرات  مکتی ن   خداحافظ

 (ناصر ما ین   ،یز ییبارون پا)

بود و من دوباره از اول گذاشتم که نگام کرد و پوزخند زد که با تعجب با    یقشنگ  آهنگ

 :خودم فکر کردم

 ؟ کردم یکار بد-

. آهنگ رو با لذت گوش دادم  الش ی خیعادت داشت به هر کار من پوزخند بزنه، پس ب  اون

من   از  تموم شدنش زودتر  با  با  که  من  و  و خاموشش کرد  برد  به سمت ضبط  رو  دستش 

 .میدی نگاه کردم که رس  الشی خ یب یحرص به چهره

 :کرد و من با خودم زمزمه کردم  یاومدم که هوا غرش نییپا نیاز ماش  عیسر

 ! بر سر بون یبازم، ندارم سا اد یداره بارون م -

 :فرهاد نگاه کردم که گفت یو مردونه دهی کش  ی هاجلوم گرفته شد و من به دست یچتر 

 .رشیبگ !ی اون آهنگ غرق یهنوزم تو  -
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تبع  چتر به  منم  و  افتاد  راه  و  باز کرد  رو  ازش گرفتم. چترش  باز   تی رو  رو  اون چترم  از 

 .لبم آورد یخاک تازه، لبخند رو رو ینم بارون و بو کردم و نم

 :که گفت   دمیکش  یقیشلوارم فرو کردم و نفس عم بی ج  یرو تو  دستم

و  ا یآرال  - اجبار  ام یل یو  ا  ی از  ن   ن یبودن  باخبر  خانواده  یعن ی  ستن،یازدواج    باید  یجز 

اجبار  کسچیه ن   یاز  خبردار  همهست ی بودنش  و    یهادانشگاه  یاستادها   ی.  تهران 

  ! ببرن  ییبو  نیترکیکوچ   خوادیمراسم حضور دارن و من اصالً دلم نم  یهمکارهام فردا تو 

  یمختار   میتنها شد  یو وقت   ی حالخوش  ی و تظاهر کن  ی پس بهتره خوب حواست رو جمع کن

 .یرفتار کن یخوا یهر طور م

 .ستشده  لیازدواج تحم هی یعروس نیبفهمه ا  یکس  خواستمیبا اون بود و منم نم  حق

 .یتظاهر کن  یکن یسع دیتو هم با !طورنیتو هم هم  -

بلدم. در    - کالس رو دعوت نکن، دلم    یکدوم از شاگردها  چیضمن همن خودم کارم رو 

 .انیب  خوادینم

*** 

  ی دکه  دن ی. با دستی پس حضورشون الزم ن  شناختمیها رو نمتکون دادم. من که اون  سر

 :رو به فرهاد گفتم رفتم،یبه سمتش م کهیدهنم به شدت آب افتاد و در حال یآلوچه فروش

 .منتظرم باش -

با د  دمیعشق چندتا بسته خر  با م  دنیو پسرِ جوون  به    توجهی. بدیخندیذوق و شوق من 

برم نوع آلوچه  از هر  با د  یرو رو  یز یکه چ  داشتمیاون،    ی چهره  دنیبازوم حس کردم. 
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ب  یاخمو بازم  چش  توجهیفرهاد،  مشغول  درحالآلوچه  دنیدوباره  و  شدم  ترش    کهیها  از 

 :فتمگ شدیبودنشون صورتم جمع م

 .هم بذار هانیآقا از ا !چه ترشن -

پولم رو درآوردم که فرهاد    فیها هم برام گذاشت. ک از اون  قشیجوون با لبخند عم   پسر

 :گفت

 !رو بردار و برو کی . پالستکنمیخودم حساب م  -

  ی هانفس  یبه خشم کالمش، پول رو حساب کردم و از دکه فاصله گرفتم که صدا  توجهیب

  ریحرف اون باشه و من ز  شهیباشم. قرار نبود هم   ال یخیکردم ب  ی. سع دم یرو شن  شی عصب

 ! گفت بگم چشم  یدستش باشم و هر چ

تو  همش بزنه  بعداً  که  بردارم  رو  اون  پول  م  یبخوام  بهت  پول  من  که  من    ؟دادمیسرم 

 ! م پول داشتمخود

 :دیو غر ستادیوا جلوم

 ؟ هان ، یکنیم ی چیاز حرف من سرپ  -

 :صداش بلند نشه. آلوچم رو به دهنم گذاشتم و گفتم کردیم یسع

در    ؟جناب راد  یدیفهم  !من بگم چشم  یتو بگ  ی کن که هر چ  رون یرو از تو گوشت ب   نیا  -

  ازی ن یدارم که تا آخر عمرم ب  یبهم پول بده. خودم به حد کاف  یکس  اد یضمن من خوشم نم

 ! خودت نگه دار  یهات رو واسهباشم؛ پس شما هم پول

راه نگه داشت و مشتش کرد و    نیبهش نگاه کردم که ب  رتیرو برد باال و من با ح  دستش

 :صورتم داد زد یتو
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  یچ یزبون درازت رو خودم ق  !یستیمن وا  یتو رو   ذارمینم  !اسی  کنمیمن تو رو آدمت م  -

 .کنمیم

 .بازوم فشرده شد که چهرم جمع شد و ازم فاصله گرفت و جلوتر به راه افتاد سپس

 :لـ*ـب گفتم ری ز یکنترلش کردم و با پوزخند تلخ  یهام حلقه زد؛ ول چشم یتو  اشک

 ! کنهیحالم مخوش ارمیحرصت رو در م  کهنیهم -

ب  پشت  و  افتادم  راه  ب  توجهیسرش  لحظه  هر  که  بارون  باالتر  شد،ی م  شتریبه  نقطه    نیتا 

 .میستاد یو اون باال وا م یرفت

ها و  قدر خوردن آلوچهتموم کردم و چه  نیماش  ی که نشستم تو  یرو تا موقع  هامآلوچه  تمام

 .حرص خوردن فرهاد برام لذت بخش بود

 :آپارتمانم توقف کرد و گفت ی جلو

 .یبه روزنامه، گفتم بدون  دمیرو م جانیفروش ا یآگه -

 .هام درهم شدندر خشک و اخم  یرهی دستگ یرو  دستم

 ؟ یچ  یبرا -

 .یندار  جانیبه ا یازین  گهیمن، د  یالیبا اومدن به و -

دوست دارم و هرگز قصد    یلیرو خ   جانیا  !نه  ایدارم    از یبهش ن   دمیم   صیمن خودم تشخ   -

 .فروشمشینم  یول  مونه؛ یم  یخال  یجورنی فروشش رو ندارم. هم

 .رفتم و وارد آپارتمان شدم نییپا نیرو بهش بدم از مش  یاگهیاجازه حرفِ د  کهنیا بدون

*** 
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 :رو باز کردم و با خودم زمزمه کردم هامچشم

 .شدنت مبارک  لیروز تحم !اسمنیروز مرگ احساساتت مبارک  -

پا  از فرستادم  زور  به  اونم  که  صبحونه  لقمه  چند  خوردن  از  بعد  و  شدم  بلند  به    ن،ییجام 

و   رفتم  تو   کی حموم  دراز کش  یساعت  فکر کردم که صدا  دمی وان  امروز  به    م یگوش  یو 

  رون یروبدوشامبرم، از حموم ب  دنیدوش گرفتم و با پوش  عیبلند شد. از وان بلند شدم و سر

 زود باهاش  بای د یشماره  دنیقطع شده بود برداشتم و با د رو که حاال می رفتم و گوش

 :گرفتم تماس 

 ؟ بایالو د -

 .جااون  اومدمیداشتم م  !دمیسه دفعه زنگ زدم. ترس ؟ دختر ییکجا -

 !هه ؟کنم   یخودکش ؟ بود دهیترس ی چ از

 ؟ خودم رو بکشم، نه یترسیم -

 :و گفتم  دمیکش  یقی. نفس عم کردیم دی حرفم رو تائ سکوتش

 ؟ یداشت کارمیحاال چ -

 .جاننی ها االن ا. فرهاد رفته فرودگاه دنبالشون و اوندن یرس امیل یو و  ایآرال -

 :پوزخند گفتم با

 !زن یواسش عز  یادیز -

 :کرد و گفت یمکث



 

 

 
232 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
هستن  اون  - مهمونش  جا  ب یغر  جانیا  !یاسیها  و  ن   ییهستن  بلد  حتستنیرو  زبان    ی . 

 ! فهمنیرو نم یفارس

 ؟ کنم کاریچ   دیباشه، حاال من با -

  اد ی. فرهاد بهم گفت م شگاهیآرا  می بر  دیتو فعالً کارهات رو بکن ساعت دوازده با  ! یچیه  -

 .دنبال تو م یایدنبالم و بعدش م

 .باشه، منتظرم -

 ! ای شد سمت آرال ده یگذاشتم و باز فکرم کش  زیم ی رو رو یگوش

*** 

کش  یرو دراز  چشم  دم یمبل  سعو  بستم؛  رو  کم  یهام  رو  افکارم  مگه    ی کردم  کنم.  آزاد 

نبود دانشگاه  استاد  ول  یمرخص  ی عنی  ؟فرهاد  م  با ید  ی گرفته؛  هاش  تموم کالس  گفتیکه 

ده ظهر ضربه زد و من اصالً حال نداشتم    ینبود. ساعت رو   ی پس مشکل  شه، یم  ل یصبح تشک

نخور  یآشپز  از جام تکون  رو روشن    ونیزیو در عوض کنترل رو برداشتم و تلو  دم کنم. 

 .نمشیو مشتاقم کرد بب داد یرو نشون م یبا زبان اصل یِخارج  لمیف  هیکردم که 

*** 

 .مهیو ن  ازده ی یوا  -

پر  از رو  دمیجام  که  کنترل  زم  یو  پرت شد  بود،  باتر  نیشکمم  با   رونیب  شی و  که  افتاد 

 :حرص گفتم

 .یلعـ*ـنت !اَه -
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لباس عروس رو هم    یو حاضر شدم. جعبه  دمیو موهام رو سشوار کش   دمیاتاق خوابم دو  به

که صدا  کفش  فونیآ  یبرداشتم  شد.  باز صدا  یها بلند  که  برداشتم  هم  رو  لباسم    ی ست 

آ ب  فون یممتد  عجله  با  کوب  رونیاومد.  محکم  رو  در  و  تا    دمیرفتم  صداش  کنم،  فکر  که 

 .آخر رفت یطبقه

 :با حرص جعبه رو ازم گرفت باید

 ! یاسی یالی خیب ی لیخ -

مجبور    با یکه من خودم رو پرت کردم عقب و د  میسوار شد  عیبزنم و سر  ی حرف  نتونستم

 .نهیشد جلو بش

 .به سمتم برگشت بایلـ*ـب جوابم رو داد و د رِیدادم که اون هم ز یکوتاه سالم

 ؟ نه  ،یناهار نخورد -

 :نگاش کردم  مظلوم

 .خب حال نداشتم درست کنم -

 :رو در آورد و به سمتم گرفت ییظرف کوچولو رپاش ینگام کرد و از ز  تیعصبان  با

 !رو زود بخور نیا ،یگیرو م نیهم دونستمیم -

سبز  با قورمه  خوردن  مشغول  و  کردم  نگاه  بهش  خانوم    ذِیلذ  ی محبت  مهتاب  دستپخت 

 .شدم

پا  ن یماش  از د  ن ییاومدم  وسا  با یو  فرهاد  کمک  پا  لیبه  بهم    ن ییرو  رو  فرهاد  و  گذاشت 

 :گفت
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 .دنبالت امیساعت هفت م  -

واقعاً    م؛یشد  شگاه یوارد آرا  با یرفت. با د  یسوار شد و با تک بوق  یا گهیبدون حرف د  بعد

 .بود یمجهز و عال

جا وقت گرفته بود و  هم همون بای. دنمیزد و دعوتم کرد بش یلبخند گرم دنمیبا د شگریآرا

 .بودم یراض  ی لیمن از بودنش خ

آرا  ی صندل  یرو خود  جز  د  شگر، ینشستم.  خانوم  بود    گهیچهارتا  مشخص  که  بودن  هم 

ا پنج    ادشونیز  یهایو مشتر  یشلوغ  ینشونه  ن یهمکارش هستن و  بودن  بود که مجبور 

 .کار کنن ی نفر

منتظر بودم که   یهمون صندل  یشد و من هنوز رو  بایها مشغول درست کردن داز اون  یکی

 :صدام کرد یاصل شگریآرا

 .دیاریب ف یخانوم تشر اسمنی -

رو  ی قیدقا  و رو  بند  م  ی بعد سوزش  به    کردم یصورتم تحمل  که    ادیو  بودم  پدرم  و  مادر 

و کاش پدر   کرد یهاش ممادرم االن همراهم بود و من رو گرمِ محبت  با،ید  ی جا  کاشیا

 ؟بودم کس یب قدرنیمن چرا ا  !دیکش یرو م دنمیلباس عروس د یانتظار تو 

جشن هم به اجبار   نی ا ی محل برقرار دیچرا با ؟ خودم نباشه  لیازدواجمم به م  یحت دیبا چرا 

نظر من عروسفره  ؟باشه تو   یاد چرا خودخواهانه و برخالف  م  یرو  من    ؟گرفتیباشگاه 

 . ...اون یباشه؛ ول باید ایخودش  یالیو  یدوست داشتم تو 
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اسمش شهال هست    دم یکه از صدا زدن همکارهاش، فهم  شگریآرا  ی هاانگشت  نیب  موهام

  با ید  !ترکهیسشوار، مغزم داره م  یاتو مو   یو گرما   یاز داغ   کردمیو حس م   شدیم   دهیکش

 .دمشیدیبود و من نم شگاهیشکل آرا لیسالن بزرگ و مستط  یگهیقسمت د

مشخص بود    افشیو ق  کلیهم اومد. از ه  گهی عروس د  هیقدر گذشته بود که  چه  دونمینم

 .شهیجار  یکیخواهرش و اون   شونیکی دمیکم سنه، دوتا خانوم همراهش بودن که فهم

 :خودم گفتم با

 .هم ندارم یجار  ی من حت -

صدا  یشخندین  که  اصالحش    یها گفتن  "آخ"  یزدم  دارن  بود  مشخص  که  دختر  اون 

 :نگام رو به سمتشون کشوند و با خودم فکر کردم  کنن،یم

 ؟خودشه   لیبه م ای کنهیم  یاون هم مثل من داره با اجبار عروس یعنی -

 :و با لبخند گفت ستادی بود کنارم وا یکه زن خوش مشرب  شیجار

 !زمیعز یقدر خوشگلماشااهلل چه -

 :کردم لبخند بزنم یبه قرمز شده بود و سع لی کردم که ما یرنگش نگاه یشراب یموها به

 .نهیبیهاتون قشنگ م چشم -

 ؟چند سالته -

 .نوزده سال -

 .عروس ما هفده سالشه -

 :سر تکون دادم که ادامه داد !قدر کم سن بود چه ی وا
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  لش یصبر نکرد، امسال تحص  یکه حت  ی قدر. اونخوادشیم  یلی خ  !برادر شوهرم عاشقشه  -

 ! می ریجشن بگ التیتعط ی تموم بشه و تو

 :دمیکش یآه

 .خوشبخت بشن -

 .زمیعز طورنیتو هم هم  -

 .شونم گذاشت و ازم فاصله گرفت ییآروم دستش رو رو سپس،

تو  سرم و  برگردوندم  خ   نهیآ  یرو  خودم  چشم  رهی به  گفت  خانوم  شهال  که  رو  شدم  هام 

صورتم رو انجام بده.    شی آرا  خواستیبدم؛ چون م  هیتک  ی ببندم و سرم رو به پشت صندل

 .دمیکش یقیهام رو بستم و نفس عم چشم

*** 

جار  با ید  یهاهلهله حساب  یو  دختر  شهال    شگاه یآرا  ی اون  و  بود  کرده  صدا  و  سر  پر  رو 

اهل هم  خودش  بود  مشخص  که  شاد  یشلوغ   خانوم  گوشه  ه،یو  بزرگ  رو    یضبط  سالن 

 .گذاشته بود  یروشن کرده بود و آهنگ شاد

د  لباسم  به کمک  م  با یرو  و حاال دلم  بودم  تو  خواستیتنم کرده    یقد   ی نهیآ  ی خودم رو 

 .نمیسالن بب

 :گفتیمدام م باید

 .یناز شد  ی لیبه خدا خ !یاسی ی محشر شد -

بلندم تماماً    یموها  ؟واقعاً منم   نیا  !من  یشدم. خدا  رهی و به خودم خ  ستادمیوا  نهی آ  یجلو

سرم جمع شده بود و    یباال   گش یبود و قسمت د  ختهیشونم ر  ی رو  فر درشت از کنار سرم
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داشت گذاشته شده بود.   یکه برق خاص یتور، تاج نسبتاً بزرگ  یدور تا دورش تور بود و رو

پام به باال گره خورده    نییاز پا  رهیگ  هیلباس که با    یو جذاب بود. جلو   حیمل   یلیخ   شمیآرا

واقعاً متعجب   ر،یی تغ  همهنیا  دنیباشه و من از د  انیبراقم نما  ی هاکفش  شدیو باعث م   بود

و من    کرد یبودم که نگام به اون دخترک افتاد که اونم جذاب شده بود و مات به من نگاه م

 :با خودم فکر کردم

 ؟نهی بیم یجورنی فرهاد من رو ا یعنی -

د  احساس به  و  بزنم  پس  رو  فکرهام  باعث شد  نگاه    بایشرم،  بود،  اونم خوشگل شده  که 

 .کنم

 .بای ممنونم د -

 .ستادیوا کمیدمحبت نز با

ب  کنمیازت خواهش م  !یاسی  یخوشگل  یلیتو خ  - مطمئن باش   !اریدل فرهاد رو به دست 

 ! یبخوا  دی. فقط بایتون یم

باره    کیبدنم به    یشهال خانوم تمام اعضا  یزدم که با صدا   یتکون دادم و لبخند محو  یسر

 .سرد شد

 .آوردن فی جناب راد تشر -

 .دستم رو گرفت باید

 ! خونسرد باشفقط   -

چه برسه به حاال و با    شد، یبدنم سرد م   دنش ی هم با د  یعاد   یروزها  ی حت  ؟تونستمیم  یعنی

 ! سر و وضع نیا
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 :شنلم رو محکم گره زد و گفت باید

نامحرم  - اول منیهنوز  االن  بعد همه  دیری.  م  یمحضر،  م  میریما   ن یریباشگاه؛ شما هم 

چون    ؟نکن، باشه  یکه عکاس گفت گوش بده و لجباز  یهر چ هیآتل  ی. تو دیای و بعد م هیآتل

 ! باشم تونمینم ی عن ی ،ستمیمن کنارت ن 

 :دیهاش رو به ذهنم بسپارم. دستم رو آروم کشکردم گفته یسع

 .منتظرته م،یبر ایب -

 .جا قفل شده بودمهنوز همون دیکش یدستم رو نم بایو اگه د رفتیجلو نم پاهام

کرخت بشه.    شتر یبهم خورد که باعث شد بدن سردم، ب  یکه باز شد باد سرد   شگاه یآرا  در

 :گفتم  بایبا التماس رو به د

 !سردمه -

 :گفت  یهام نگاه کرد و با ناراحتبه لرزش دست باید

 .یلرز کرد  یاز بس استرس دار  ستیسردت ن  !ی آروم باش یقول داد -

و آهنگ شروع به کار    ی بردارلمیف   یهانیدورب  م، یرفت   رون یکه ب  یراه افتاد و از ورود   باز

 :و زمزمه کرد  ستادیکه وا  رفتمیم بایفقط دنبال د  ریکردن و من سر به ز

 .سمتت ادیبرم؛ داره م دیمن با -

ا  قبل و من کفش  ی حرف  کهنیاز  فاصله گرفت  ازم  د  ی ایبراق مشک  یها بزنم،  که    دمیرو 

سرم رو    یکه جلو اومد و دسته گل رو به سمتم گرفت. کم  یپام متوقف شد و دست  یجلو
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  ی قفل شد که برعکس روزها  شی خاکستر  یها چشم  یبلند کردم و نگام از پشت شنل، تو 

 .کردیم هبدون اخم و خونسرد بهم نگا گهید

م   دستم گل  دسته  و  رفت  صدا دست  ون یجلو  که  شد  بلند  هلهله  و  گرفت  قرار    ی هام 

 :دمیرو شن بردارلمیف

 ! بود یعال -

آور بود. هر  من تعجب  ی مراسم نگران بود و برا   ن یا  ی برا  یلی. خ دی کش  ی نفس راحت  فرهاد

ام  روم بود. در رو بر شده و روبه  نیکه تزئ  م یخوشگلش رفت  ی دو، در کنار هم به سمت فرار

نشستم و به    ؟کنهیرو م  کارنیغرورش ا  همهنیبا ا  یطورکردم که چه  رتیباز کرد و من ح

  ن ی ماش یرو جمع کردم و در بسته شد. کنارم که نشست عطرش تو  باس تور بزرگ ل یسخت

 .حرکت کرد ن یکه ماش  دمیکش  یقیپخش شد و من نفس عم

رو زمزمه کردم و با باز شدن    ی الکرستیلـ*ـب آ  رِی. زمیدینبود و زود رس  ی محضر راه  تا

 :شدم که کنار گوشم زمزمه کرد اده یمجدد در توسط فرهاد، پ 

 .جاستنیمرد ا !شنی م  دایپاهات پ   ر؛یباال نگ  ادیدامن لباست رو ز -

با شن   یفقط تو   دونم،ینم  ؟بودم  یعصب  ؟ حال بودمخوش  ؟ ضعف رفت  دلم    دن یاون لحظه 

شنل لبخند    رِیداد. ز  بی عج  ی و جاش رو به آرامش  دیجمله حس کردم تمام استرسم پر  نیا

 .زدم و آروم حرکت کردم

 .نشست  گهیمبل د هی یرو  ،گهیمبل تک نفره و فرهاد در طرف د یرو

*** 
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  یی هامشغول نقل و سکه  ایبود،    یمشغول هلهله و شلوغ  ایپاش بند نبود،    ی لحظه رو  هی  باید

 .ختیریسرِ من و فرهاد م یکه رو

 :داشتنش شکر کردم که مهتاب خانوم قرآن رو جلوم گرفت یقلبم خدا رو برا  میصم  از

توکلت به    !انتخاب کن و بخون  ک یکوچ   یسوره  هیخطبه عقد رو بخونن دخترم.    خوان یم  -

 .تموم دختر و پسرها دعا کن یخوشبخت  یو برا خدا باشه

 :دیچ یگوشم پ   یتو یروحان  ی بعد صدا یقیباز کردم و دقا ت ی رو با خلوص ن  قرآن

  ا یزاده، آ  یمولو   کتایراد، فرزند احسان راد و خانوم    اسمنی. سرکار خانوم  یالنکاح و سنت  -

م بنده وکالت  به عقد دائم و هم  د،یدهیبه  فرهاد راد، فرزند    یجناب آقا  یشگیتا شما رو 

و شمعدان و    نهیجام آ  کی  د،یجلد کالم اهلل مج   کی  یهیبا مهر  ،یحسام راد و فرحناز امام

 ؟ لمی بنده وک ؟اورمیدر ب "..."واقع در ییالیو و ی سکه بهار آزاد صدیس

تا ازشون   ستنیچرا ن   ؟مامان کجاست ؟. بابا کجاستخت یقرآن ر یصفحه یآروم رو  اشکم

بگ ا  ؟رمیاجازه  کردن  قدرنیچرا  رهام  حت  ؟ زود  باال  هی  یچرا  که  ندارم  برادر  و    ی خواهر 

وا با  ستادهیسرم  تنها  و  تک  خودم  و  دعا  یکس  ؟گفتمیم  "بله"  دیباشن  برام    ریخ  ینبود 

 ! پارهبکنه و من رو به خدا بس 

  یا روح پدر و مادرم سوره ی شاد  یرق زدم و برا دومم خطبه خونده شد و من قرآن رو و بار

 .شد یخوندم و خطبه سومم جار

 :شکوندم  نسبتاً مرتعشم  یرو بستم و سکوت جمع رو با صدا  قرآن

 !ست، بلهقلبم زنده یتو  شهیهم  ادشونیو   ستنی پدر و مادرم که ن  یبا اجازه -
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ج  کی  به هلهله،  و  شد  شلوغ  سالن  آم  غیباره  درهم  که  بود  کف  صدا  ختهیو  و    ی بود 

 .کرده بود جاد یا ی ناهنجار

د  مردها درخواست  جمله  بای به  با  و  کردن  ترک  رو  بود    با ید  یسالن  فرهاد  به  که خطاب 

 :دیبدنم لرز

 .دیرو بردار یاس یشنل  ! فرهاد خان -

کردم    دونمینم حس  ا  ایمن  هم  یجور نیواقعاً  منتظر  انگار  فرهاد  که  بود؛    نیبود  جمله 

 .شنل رو گرفت و بازش کرد  یهاش دو طرف گرهبه سمتم اومد و دست دیتردیچون ب

  یبسته شد و من آه  یهاش لحظات هم گره خورد. چشم  یبرداشتنش، نگاه هر دومون تو   با

 .دمیکش

 .ازش چشم برداشت  شدیکه واقعاً نم  یقدراز حد خوشگل و جذاب شده بود. اون شیب

و چشم  سرش اومد  ب  یهاجلو  از حدقه  که  بود  م  رونیمن  نگاش  لبش سمت  کردیزده،   .

عکاس زده شد و عکس گرفته    نیگونم اومد و همزمان با نفسِ قطع شده من، فلش دورب

 .شد

ا  یوصف شدن  حالم عکاس که دستور    یبرا   ؟گونم زد  یرو رو  ب*و*س*ه   نینبود. چرا 

ا  نیا  ؟دل خودش  یبرا   ا ی  دادیم لرزوند  بدنم  قدرنیب*و*س*ه چرا  داشت    ا یخدا  ؟ رو 

 ؟شدی م یچ

 :امیفرهاد باعث شد به خودم ب  یرهی عکاس و نگاه خ یصدا

 .نوبت شماست  !عروس خانوم -

 :گفت یمصلحت  ی با سرفه باینگاش کردم که د  یجیگ با



 

 

 
242 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
 !یفرهاد رو ببوس دیبا زمیعز -

  نم ی ا  یعنی  ؟رو کنم  کارنیا  دیچرا با  ؟بودم  دهیدرست شن  یعنی  ؟فرهاد رو ببوسم  ؟من  ؟یچ

 ؟ اجبار بود

  یخفه شدم. سع  با،یبزنم که با نگاه ملتمس د  ینگاه کردم و خواستم حرف  بایبه د  یبدخلق  با

 .بدم و سرد گونش رو ببوسم یکردم به خودم حرکت

کم  یهااخم از عصب  ی فرهاد  من  و  بود  م   یدرهم شده  جلو    ن یهم  یبرا   !دمیترس یشدنش 

  ن یلرزونم رو سمت گردنش بردم و لبم سمت گونش رفت و فلش دورب  یهارفتم و دست

 :با ذوق گفت با یزده شد و د

 ! قشنگ شد ی لیخ -

اجتناب کردم و رو به    ش، یخاکستر  ی هاازش فاصله گرفتم و از نگاه کردن به چشم  آروم

 :گفتم باید

 !گهیبسه د -

 .رو خاموش کرد نشی دورب عکاس

 ! هم برن باشگاه هی. بقدی ای. شما هم بهیآتل میریما زودتر م !بله بسه -

 .جلو اومد و ظرف عسل رو دستم داد باید

 .بذار دهنش -

 .دستش رو پس زدم اخم با

 ؟هیچ  هایمسخره باز  نیا -
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 :گفت  یبا سر سخت باید

 .انجام بشه دیبا !رسمه -

 .جلو اومد بردارلمی و ف ستادمیناچار دوباره کنار فرهاد وا به

*** 

تا کش اومدن عسل تموم    چوندمیعسل فرو بردم و پ  یدستِ چپم رو تو   کی کوچ  انگشت

 ر یهام سخت درگ و چشم  رمی نتونستم نگام رو بگ  بار نیدهنش گرفتم. ا  ی بشه و بعد جلو

 ؟ زنهیهاش برق مهاش شد. چرا حس کردم چشمچشم

دهنش رو باز کرد و بعد از فرو رفتن انگشت من، با مکث دهنش رو باز کرد و من    آروم

 ی باید  یول  شدم؛ یم  هوشیحاال نوبت اون بود و من داشتم از خجالت ب  ،دمیانگشتم رو کش 

هام رو بستم و دهنم  دست بردار نبود و ظرف عسل رو سمت فرهاد گرفت. چشم  یلعـ*ـنت

با    یبیحال عج  هی،  توسط زبونم  گشتشرو باز کردم. با لمس ان بهم دست داد و باعث شد 

د که  کنم  باز  رو  دهنم  خوشحال  بایمکث  ف  یبا  و  زد  رضا  بردارلمیکف  لبخند    ی بخشتیبا 

 :گفت

 ! واقعاً قشنگ افتاد -

شنلم رو    کهیدر حال  بایبه دفتر سالن رفت و د  گهید  یزهایامضا و چ  یسر  هی  یبرا   فرهاد

 :گفت  نداختیسرم م یرو

 ؟سخت نبود  یکرد یقدرم که فکر ماون یدید -

 ! ترسمیم باید -

 ؟ یاز چ  -
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ا  ؟ذهنشه  یتو   یچه فکر  ؟چرا فرهاد آرومه  - م  همهنیچرا  ا  کنهیتظاهر  از  اتفاق    نیکه 

 ؟حالهخوش

نم  - بد  یول  دونم؛یمن  فکر  ن  یتو   یمطمئنم  غرست یذهنش  ن   بهی.  پسر    ،یاسی  ستیکه 

 .بگذره و تموم بشه یبه خوب زیبذار همه چ !پس آروم باش  ست، ی دشمنت ن  !عموته

 :گفت بایو رو به د دیشنل که بسته شد، فرهاد رس ی گره

 ! یدیممنونم. واقعاً زحمت کش  ی لیخ -

 :گفت ی با فروتن باید

 ! براش همه کار کنم د یو عاشقشم. با مهینکردم، آبج  یکه کار  من -

 :لبخند نگاش کردم که گفت با

 .دیای زود ب هی. بعد از آتل میریما م زمیعز -

 :رو به فرهاد گفت بعد

 !هایمن باش   یمواظب آبج -

 :زد و گفت یلبخند کمرنگ فرهاد

 ! حتماً -

د  با ول  ی نیسنگ  بایرفتن  کردم؛  حس  رو  آروم    ینگاش  رو  دستم  که  نکردم  بلند  رو  سرم 

 .شدم دهیگرفت و حرکت کرد و منم پشت سرش کش 

شدم که اونم کنارم نشست و حرکت کرد.    نی نبود و همه رفته باشگاه رفته. سوار ماش  یکس

 .من رو به خلسه فرو برد ضبط  یآهنگ تو  یو صدا دمیکش  ی قینفس عم
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 تو رو دوست دارم،  "

 .بیخاک غر  بی حس نج مثل

 رو دوست دارم،  تو

 .بیس  یها عطر شکوفه مثل

 ب، ی رو دوست دارم عج  تو

 .ادیرو دوست دارم ز تو

 اد، یپس دلت م طورچه

 ؟ یرو تنها بذار  من

 ، رو دوست دارم تو

 .هاخواب ستاره  یلحظه مثل

 رو دوست دارم،  تو

 .هاحس غروب دوباره مثل

 .بی رو دوست دارم عج  تو

 .ادیرو دوست دارم ز تو

 ، ادیپس دلت م  نگو

 ، یرو تنهام بذار  من

 .وداع نیآخر یتو
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 دورم از همه،   یوقت

 ! خدا  یصبورم ا چه

 ! وقت رفتنه گهید

 ! به خاک سپرمیرو م تو

 ! به عشق سپرمیرو م تو

 .هابا ستاره برو

 رو دوست دارم،  تو

 .تولدت  یحس دوباره مثل

 رو دوست دارم،  تو

 .از خودت شهیهم یگذریم  یوقت

 رو دوست دارم،  تو

 .ی خوابِ خوب بچگ مثل

 .یبه سادگ رمیو م رمیگ یم بغلت

 رو دوست دارم،  تو

 .وقت سفر ی هایدلتنگ مثل

 رو دوست دارم،  تو

 وقت سحر،  فِی حس لط مثل
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 تو رو،  یکودک مثل

 و،  رمیگ یم بغلت

 رو،  بم یدل غر نیا

 به خاک،  سپرمیتو م با

 ! وداع نیآخر یتو

 دورم از همه،   یوقت

 ! خدا  یصبورم ا چه

 وقت رفتنه،  گهید

 ! به خاک سپرمیرو م تو

 ! به عشق سپرمیرو م تو

 "!با ستارها برو

 ( یفالح اریتو رو دوست دارم، ماز )

 

 ؟ شدیاالن پخش م  دی آهنگ چرا با نیا ! یوا

 :دمیخوردم که صداش رو شن  یصندل  یتو  یتکون 

 ؟ ینگران  -

 ؟ مهم بود براش
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 ؟ باشم ینگران چ -

 :رو به سمتش برگردوندم که گفت سرم

 .ینگران  دی. گفتم شالرزهیهات ممدام دست یول  دونم،ینم -

 !نینه استرس دارم، فقط هم -

 !بده  یلیخ  نیو ا یکنیغش م ،فتهی. فشارت بیکن خونسرد بمون  یسع -

بود    نگران زدم. احمقانه    یپوزخند   ؟خودش  یو رفتن آبرو  شی خراب شدن عروس  ایمن 

با غش کردنم بهم بخوره و    یعروس  دیترسی. مسلمه که م کردمیرو انتخاب م  یبود اگه اول

 :همکارهاش بگن

 ! هیزنش غش -

 .میدیرس  لهینزدم که خداروشکر به آت   یرو درهم قفل کردم و حرف هامانگشت

 .هاش زل زدمشدم و اون به طرفم اومد. دستش رو به سمتم دراز کرد که به چشم اده یپ 

 !ی تظاهر کن خوادینم ستین یکه کس   جانیا -

.  می بود  رهیخ  گهیدهم  ی ها فقط به چشم  قهیپنج دق  دی. شاحرفیب  یهام زل زد، ول چشم  به

چ رو    دیشا  دونم،ینم  ؟میبود  یدنبال  نگاش   . دنبال...  اون  و  خودم  از  نفرتش  دنبال  من 

 .دیگرفت و دستم رو کش  حرفیب

*** 
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ب  دادیآزارم م   یلیخ   سکوتش آرامش قبل از طوفان    دمیترسی. مکردیم  شتریو ترسم رو 

  یلیپس دل  کردم،یاون رفتار م  ینکرده بودم و داشتم طبق خواسته  یباشه؛ اما من که کار

 .بشه ینداشت بخواد عصب

  هیآتل   یاتاقک گوشه  یکرد. تو  مونیی به سمتمون اومد و راهنما  دنمونیبا د  یجوون   دختر

، فوق تصور من بود و من  ما  یهاو عکاس کارش رو شروع کرد. عکس  میدر کنار هم نشست 

  یها فرهاد کامالً خونسرد گفته  یول   شدم؛یو زنده م  مردمیبا هر عکس، از شرم هزار بار م

و    می عکس گرفت  ی. حدود ده تاکردیاز شرمم رو کم م  یکم   نیداد و ایعکاس رو انجام م

 .مختلف و جذاب ی هاهر کدوم با ژست

ماش  زودتر فرهاد داخل  د  نیاز  و  بودم  بمونم.    تونستمینم  گهینشستم. خسته شده  منتظر 

  دم یبه هم خوردن در، فهم  ی رو بستم که از صداهام  دادم و چشم  هی تک  یسرم رو به صندل

 :گفت  نیسوار شده و با روشن کردن ماش

 .شهیرو بلند کن، موهات خراب م  سرت -

طاقت نداشتم    گهید  !تموم بشه  یعروس  نی. کاش زودتر ادمیکش  یرو بلند کردم و پوف  سرم

 .سکوت و تظاهر کنم همهنیا

 .باشگاه غلغله و دود اسپند در هوا معلق بود ی جلو

وا  می شد  اده یپ  هم  کنار  قرمز   یورود  ی. جلو میستادیو  فرش  که    یباشگاه  بود  پهن شده 

ف   ریمس بود.  وا  بردارلمیحرکتمون  مردونه  ستادی جلومون  دست  درخواست    یو  به  فرهاد 

 .سمت کمرم اومد و من گام برداشتم  بردار،لمیف
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بود  باید پ   ؟ کجا  اما  چرخوندم؛  اطراف  به  رو  که    داش ینگام  شد  فشرده  دستش  نکردم. 

 :نگاش کردم و اون زمزمه کرد

 .پشت سرته، دنبالش نگرد باید -

د  ده یفهم  طورچه دنبال  د  ؟بامیبود  جز  به  من  دنبالش    یکس   با یخب  بخوام  که  ندارم  رو 

 .بگردم

 .و بهش لبخند زدم ختیبا محبت روس سرمون نقل ر بای د ،یبه ورود  دنیرس با

 .دیبه گوشم رس کیموز یو صدا  می شد وارد

 :کنار گوشم زمزمه کرد بایکه د می رفتیم گاهیسمت جا به

 ! یکن خونسرد باش  ی، سعبگن کی تبر انیم  امیلیو و ای االن آرال -

 ؟ رفته بود. تا االن چرا نبودن ادمیکل حضورشون رو  به

 :گفتم بایو من در جواب د م یدر کنار هم نشست  گاهیجا  یتو

 .نگران نباش -

 .به فرهاد انداختم یرفت و من نگاه کرد،یبه سمت مهراد که با عشق بهش نگاه م باید

 ؟ یار یشنلم رو در ب شهیم -

 :نبود شنلم باز بشه که چند لحظه مکث کرد و گفت ل یما انگار

 ؟ سرت باشه شهی نم -
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. سمتم خم شد و گره رو باز کرد و  ستادیتعجب نگاش کردم که کالفه بلند شد و جلوم وا  با

احت راحت  اطیبا  نفس  من  و  آورد  بشدمیکش  یدرش  خواست  د  نهی .  با  نفر    دنیکه  دو 

 :گفت ی سیمقابلمون، به انگل

- Oh! Welcome Friends.  (دوستان دیخوش اومد !اوه ) 

شدم.    رهیروم خ  یبه دختر جلو  رتیبودن. با ح   امیل یو و  ایآرال  هانیجام بلند شدم. پس ا   از

ول  بایز  دیشا حساب  ینبود؛  و  بود  م  یتو   یلوند  عشوه  موها   ختیریرفتارهاش  مدام    ی و 

با ابروها دادیبلوندش رو تکون م به من خ  ی.  بودم.    زشیبود که مشغول آنال  رهیباال رفته 

 :گفت  یظیغل  یو با لهجه رددستش رو جلو آو

- Avid's political. (یاسی داریمشتاق د ) 

 .کردم لبخند بزنم یرو فشردم و سع  دستش

- Thanks Ralya. (ا یمتشکرم آرال ) 

فرو رفته بود رفت. حس    ام یلیبه سر تا پام انداخت و به سمت فرهاد که در آغوش و  ینگاه

 ! دو نفر واهمه دارم  نیا ییارویکردم از رو

  ا ی ازش فاصله گرفت و آرال  یدوست داره، به سخت  یلیکه مشخص بود فرهاد رو خ  امیلیو

فرهاد   که  بود  کرده  باز  گرفتن  آغوش  نشونه  به  رو  دستش  و  بره  فرهاد  سمت  خواست 

 :هاش رو باال آورد و گفتدست عیسر

-  Be careful of your behavior here is Iran Ralya. (مواظب    !ایآرال  رانهیا  جا نیا

 ( رفتارت باش
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سخت   ایآرال کش   یبه  عقب  رو  پ دیخودش  وضع  از  بود  مشخص  ناراض  شی .   یول   ه؛یاومده 

 .گفت کیدستش رو دراز کرد و تبر

بودن رو کشف   زیو من از نگاش ه  زدیروشنش برق م  یآب  یها. چشمستاد یجلوم وا  امیلیو

 :گفت یبزنم که به گرم ی باعث شد لبخند محو نینکردم و هم

-  .You are a beautiful lady... Farhad`s choises ara unique as always! 

 (منحصر به فرده  شهیانتخاب فرهاد مثل هم !دیهست  یی بایز یشما بانو )

م  فشیتعر  از دلم  چون  شدم،  خوشحال  شدت  ب  ایآرال  ی جلو  خواستیبه  چشم  .  امیبه 

حلقه کرد    امی لیو  ی دستش رو دور بازو  ایفشردم و تشکر کردم که آرال  ی دستش رو به گرم

 :و رو به فرهاد گفت

- Here is boring we will go out. (محوطه یتو  می ریم !ستکنندهخسته جانیا ) 

 :که با حرص گفتم م یرفتنشون نشست با

 ؟ ستکنندهخسته  جانیا یچ -

*** 

 :گفت تفاوتیب فرهاد

ما براشون    یها آهنگ براشون گنگ و نامفهومه؛ رقص  ی. حت فهمنیها زبان ما رو نم اون  -

کننده اکسل  و  ن   جانیا  کهنیست  آمر  ستن،ی راحت  مسلماً  ما    کا یچون  با  کل  به  فرهنگش 

 .دنیاز صبح هم رس نکهیست، خصوصاً اکنندههم براشون خسته نیهم ی متفاوته. برا

 ؟یداشت  یچه ارتباط کایآمر یدوتا، تو نیتو با ا -

 :بهم انداخت یقیعم نگاه
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 .یفهمیبعداً م -

نشست و    شمیپ   بایبه رفتنش نگاه کردم که د  ی کنارم بلند و بعد دور شد. با شک و دودل  از

 :گفت

 ؟ گفتن ی چ ؟شد  یچ -

 :رو براش گفتم که گفت مکالممون

 ؟ ادیخوشت نم  ایچرا از آرال -

 .جا کردمهام جابهدست یگلم رو تو  دسته

 .نسبت بهش ندارم ی. حس خوبدونمینم -

 ! یکنیعجوالنه قضاوت م یبازم که دار  -

 .الیخی، پس بحق با توئه دیشا -

تنها  یکوبیپا منم  و  بود  نه شب گذشته  از  و ساعت  داشت  ادامه  رقصنده  یی همچنان  ها  به 

 .بدونم کجا بوده خواستمیم  یلیکه فرهاد برگشت و کنارم نشست. من خ کردم ینگاه م

 :که فرهاد گفت  اومدنیمرد و سه تا خانوم به سمتمون م سه

 .منن یها دانشگاه و همسرهاشون هستن، از دوست یاستادها  هانیا -

بلند شد  یسر از جا  با هم  و  با خوشرومیتکون دادم    ی کوتاه  یتا خانوم روبوسبا سه  ، یی. 

 .آمد گفتماکتفا کردم و با لبخند خوش کردم و با شوهرهاشون فقط به دراز کردن دست

 :گفت شونیک یسه خانوم کادوهاشون رو بهم دادن و  هر
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 .همسر لهراسب هستم ده یمن سپ ! یخوشبخت بش دوارمیام زمیعز -

بود اشاره کرد که با لبخند    دنیبود و مشغول خند  ستادهیکه در کنار فرهاد وا  یبه مرد  و

 :گفت  یازش تشکر کردم و خانوم دوم

 .داره ی اکه کت قهوه هیاون   اریمنم ژاله هستم، همسرمم ماز -

 :خانوم سوم و

 .و همسرم مهنام  هستم مای منم س -

 :گفت  مای شدم که س ی می زود باهاشون صم یل یبودن و من خ  یمهربون و خونگرم یها خانوم

 .یکم ندار  یچیو اخالق ه  یتو از خوشگل !رهاد خان حرف ندارهواقعاً انتخاب ف -

پنهونه و با    یژاله غم بزرگ  یهاچشم  یمتوجه شدم تو  یو تشکر کردم؛ ول  دمیظاهر خند  به

چ فکر کردم  ا  یخودم  ا  نیباعث شده  حت  همهنی دختر  و  باشه  به   یناراحت  هم  لبخندش 

 ؟ اجباره

 :گفتم مایبه س رو

 ؟ یازدواج کرد چند ساله   -

 .زمیدو ساله عز -

 :که گفت دمیهم پرس ده یسپ از

 .مهی سال و ن  کی -

 :کرد یشدست یپ مایاز ژاله هم بپرسم که س  خواستمیم
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 .به پنج ساله ازدواج کردن کی ژاله و همسرش نزد -

.  میگفتن و ازمون دور شدن و ما مجدد نشست   یا "اجازه"زدم و تشکر کردم که با    یلبخند 

 :دمیو از فرهاد پرس رم یرو بگ می کنجکاو  ینتونستم جلو

 ؟ه یچ  لشیداره، دل یحس کردم ژاله غم بزرگ -

 :گفت  یا ینگام کرد و بعد از مکث نسبتاً طوالن   قی عم فرهاد

 .شنیدار نم بچه -

 :ژاله سوخت و گفتم ی زد. واقعاً دلم برا رونیحد از حدقه ب نیتا آخر  هامچشم

 ؟ آخه چرا -

دکتر   !دونمینم  - ه  یهر  گفته  مشکل  چیرفتن  بچه  دونمینم  ی ول  د؛یندار  یکدوم  دار  چرا 

 .سیدرمان برن پار یبرا دیبا  ادی. به احتمال زشنی نم

 ؟ یچ  یعنی ؟شنی دار نمپس چرا بچه  ست،ین   شونیطور چیه ی وقت -

 !نهی قسمتشون ا دمیشا ست،یصالح خدا ن  دیشا -

ساکت شدم و    ان،یرقص ب  یبرا  کردیارکستر که از عروس و داماد تقاضا م  یصدا   دنیشن  با

 :دمیانداختم که زمزمش رو شن  ریسرم رو با استرس ز

 ؟ میبر -

 ؟هم بود یا گهید یچاره مگه

  ی برد. صدا  نییها پاجام بلند شدم و فرهاد با نگاه نافذش دستم رو گرفت و آروم از پله  از

و آهنگ شروع شد و دست    م یبود  ست یهام رو درهم کرد. وسط پاخم  ی و هلهله، کم  غ یج
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و   غی ج ی فرهاد نشست و دست اون دور کمرم حلقه شد و صدا ی مردونه ی هاشونه ی من رو

 .سالن رو پر کرد یکف فضا 

رقص  باید به  کردن  شروع  عاشقانه  کنارمون  در  مهراد  شد.    دن یو  روشن  نور  رقص  و 

 .من سرد بود یهااون گرم و دست یهادست

لرز  ی تو  نگام تنم  و  شد  قفل  اشک  دینگاش  قطره  زمزمه  چشم  ی تو  یو  و  بست  حلقه  هام 

 :کردم

 ! خبر نداره  از درد من کس چیه -

بلند آهنگ    ی صدا  یزمزمم تو   ی اشکم رو گرفتم و خداروشکر کردم صدا  یجلو   یسخت  به

 .دیگم شد و به گوش فرهاد نرس

*** 

  ر ییحالت تغ   نیداشت. دعا دعا کردم ا  یزیرو گرفت و من چرخ زدم. بدنم لرزش ر  کمرم

آغوشش و سرش   یاز پشت رفتم تو   بارنیزود دعام گرفت و باز چرخ زدم و ا  یلیکنه و خ 

 .کنار گردنم قرار گرفت. نفس من به شدت حبس و نفس اون تند شد 

ما از هم    ! بود که عاشق هم بودن، نه ما  ییتانگو مال کسا  ؟ میکردیرقص رو م   نیا  دیبا  چرا

 .زدیآهنگ، تنها به اجبارهامون دامن م  نیو ا  میدور بود یلیخ

با تموم وجودم  وجودم رعشه گرفت و من چشم  تموم هام رو بستم که آهنگ تموم شد و 

ب آغوشش  از  و  بوس  رون یخداروشکر کردم  رو  آروم پشت دستم  و  که خم شد  .  دیاومدم 

 .دمیبا چشم و ابرو بهم اشاره کرد و من به ناچار جلو رفتم و گونش رو نرم بوس باید
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انداختم که بازوم رو گرفت و با هم به   ریکف زدن که بلند شد، از شرم سرم رو به ز  ی صدا

وارد شدن و با    امیلیو و  ایبود که آرال   یآهنگ خارج  هی  ،یو آهنگ بعد  می رفت  گاهیسمت جا

به وسط اومدن. و   ا یهاش، دستش رو دور گردن آرال با عشق مشهود داخل چشم  امیل یهم 

رق  به  شروع  و  چه  صانداخت  رقصشون  بودکردن.  متفاوت  ما  با  برا  !قدر  بود    ی مشخص 

چرخش    هیبا    ایکه آرال  کردنیبود و همه در سکوت نگاه م   یخال  ستیحضار جالبه، چون پ 

هم قوس    ا یکمر آرال  ام، یلیو  رو در آغوش گرفت و با خم شدن  امیلی ماهرانه از پشت و  ل یخ

زدم که آهنگ تموم    ی لبخند محو   منبلند شد و    نیمشتاق حاضر  یها غیج   یبرداشت. صدا 

کردن و مجدد از سالن خارج شدن. خندم گرفته بود که    یکوتاه  میتعظ   ام یلیو و  ایشد. آرال 

 :فرهاد بهم نگاه کرد

 ؟ ی اآماده م،یرو برش بزن  ک یک دیبا -

بود برام آورد و    یاون ن   یشربت که تو  وانیل   هی  بایمثبت تکون دادم که د  یرو به معنا  سرم

رو تا آخر خوردم و ازش تشکر کردم که آهنگ   وان یحال شدم. شربتِ لمن از ته دل خوش

روش قرار داشت رو وسط سالن گذاشت و همه   کیکه ک  یبزرگ  زیرو قطع کردن. مهراد م 

  ی رو به سمتم گرفت و چشم من تو  یخوشگل  یزده  ونیپاپ   ی چاقو  بایدورمون حلقه زدن. د

چرا حس کردم    د؛یلرز  یبود، گره خورد. دستم کم  ستاده ی که حاال جلوم وا  ایآرال  یها چشم

 ؟ با نفرته ختهی نگاش آم

 :بازوم رو فشرد و من رو متوجه خودش کرد فرهاد

 ! گهیببر د ایب -

دستم،    ی قرار دادم. دستِ فرهاد که نشست رو  ک یک   ی دستم چرخوندم و رو  ی رو تو  چاقو 

کچشم  یا لحظه شدن،  بسته  صدا   کی هام  و  خورد  د  یبرش  شد.  بلند  و    با، یهلهله  مهراد 



 

 

 
258 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
به مبل    یکه با خستگ  میبرگشت   گاهیرو پخش کردن. من و فرهاد به جا  کی مهتاب خانوم ک

 :که گفت دمیکش یدادم و آه هیتک

 ؟ یاخسته -

 ! یلیخ -

 :زود به سمتم اومد و گفت بایگفت که د  یز یچ  هیرفت و بهش  با یشد و به سمت د بلند

 ! پاشو -

 :تعجب گفتم با

 ؟ کجا -

 :دادم که گفت  بایسالن شد. باز نگام رو به د یکه وارد اتاق گوشه  دمیرو د فرهاد

و شام    ک ی ها کاستراحت کن تا مهمون  کمیاتاق    ی خب پاشو برو تو  ؟یست یمگه خسته ن   -

 ! یا ی. بعد باز مخورنیم

م  با اتاق  رفتم یپذ  ل یکمال  همون  به سمت  گرفتم.  باال  آروم  رو  لباسم  دامن  که    م یرفت   ی و 

 .کردم بهش غلبه کنم  یسع یفرهاد واردش شده بود و من باز دچار دلهره شدم؛ ول

که با ورودم    ستادهیکه پشت به من، رو به پنجره وا  دمشیرو پشت سرم بست و من د  در

طمان  دی پا چرخ   ی پاشنه  یرو با  جلو.  برم  اشاره کرد  بهم  و  تو   نه یسمتم  و  رفتم    هی  یجلو 

گردنبن  ستادمیوا  شیقدم خکه  ظر  یلید  و  جلو   یفیخوشگل  دور    یرو  آروم  گرفت.  روم 

مشتم فشردم و به    نیبست و من دسته گلم رو محکم ب  وگردنم انداخت و از پشت قفلش ر

 .کنار اتاق برد  یهام رو مهار کردم. بازوم رو گرفت و به سمت کاناپهاشک زشیر یسخت
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 .دراز بکش -

 .دراز بکشم تونستمیفرهاد نم  یلباس و موها، خصوصاً جلو نیا با

 .شنیموهام خراب م شه،ینم   !نه ممنون -

*** 

خ  نشستم بهم  و  نشست  کنارم  خدا  رهی که  ا  ایشد.  ا  ؟کردیم  ی جورنیچرا  از    ن یهدفش 

چ ه   ؟ بود  یکارها  خ   یچرا  نم  ؟شدیم   رهیبهم  رو  من  که  ا  خواستیاون  بهم    همهنیچرا 

 ؟ دادیم  تیاهم

 .که به گردنم انداخته بود رفت  یر یزنج  یناخودآگاه رو دستم

 ؟ اد یازش خوشت م -

 .ممنون !قشنگه یلیآره، خ  -

 .نزد و از جا بلند شد  یحرف

 .یتا راحت باش  رمیمن م -

و   دمیکش  ی رفت و من نفس راحت رونیبده، از در ب یحرف  یبهم اجازه کهنیسپس، بدون ا و

 .دادم هیمبل تک  یسرم رو آروم به پشت

*** 

 :با لبخند گفت بایاتاق نشسته بودم که در آروم باز شد و د ی بود که تو قهیدق  چهل

 .ایاستراحت بسه، پاشو ب  !عروس خانوم -
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کم  سر رو  د  یو وضعم  با  و  من    یکه صدا   رونیب  می رفت  بای مرتب کردم  و  اومد  زدن  کف 

 :گفت  بایزدم که د یلبخند 

 .دیبخور الیو  یبراتون شام کنار گذاشتم، شب تو  -

تو   یسر که  فرهاد  کنار  و  دادم  ن   گاهیجا  یتکون  نشستم.  بود  د  م ینشسته  با    گهیساعت 

دل مهمون  دنیرقص ته  از  من  و  شده  تموم  مراسم  که  کردن  اعالم  بعد  و  گذشت  ها 

 .حال شدمخوش

 :شنلم رو بست و زمزمه کرد فرهاد

 ! مواظبم باش شنلت عقب نره ا، یب بای جلو. با د  ارمیرو ب نیماش رمیم -

 ؟ شنل حساس بود نیا  یرو همهنیچرا ا ! من یرفت. خدا و

 .شد و دستم رو گرفت  کیبهم نزد بایگرفته بود که د مخند

 .زمیعز میبر -

هم که    هیو بق  کردنیم   یو خداحافظ   شدنیم  کمونینزد  یها گاهو مهمون  میهم راه افتاد  با

 .شدنیمراسم عروس کشون شرکت کنن، زود از سالن خارج م ی تو  خواستنیم

  ی قرمز رنگ فرهاد، درست جلو  یپامون روشن شد و فرار  ی ها جلو خروجمون، فشفشه  با

ماش سرش  پشت  و  شد  متوقف  وا  ن یپام  دو ستادیمهراد  در  و  اومدن  سمتمون  به  هردو   .

وا فستادنیطرفمون  ف  بردار، لمی .  به  لبخند    ی بردارلمی شروع  با  خانوم  مهتاب  و  کرد 

 .مهربونش برامون اسپند دود کرد

 .رو روشن کرد ن یشدم، اون هم کنارم نشست و ماش سوار
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زد  هاابونیخ  یتو   یکم بوق    میچرخ  کردو  خمیبوق  کنار  پ  ستادیوا  ابونی.  شد.    ادهیو 

مهمون با  داره  بود  خداحافظمشخص  پ   کنه؛یم   یها  آروم  خانوم  ادهیمنم  با  و  ها  شدم 

 :گفت دیبوسیگونم رو م کهیدر حال  با یکردم. د یخداحافظ

زندگ  تیسع  تینها  - که  بکن  بشه    تی رو  آرامش  در  برا   !یاسیغرق  فردا  مراسم    یمن 

 .کنمیو تا پنج که شروعِ مراسمه، کمکت م ام ی ساعت سه م ،یپاتخت 

 .میتشکر کردم که همه رفتن و من و فرهاد موند ازش

 .و حرکت کرد  مینشست 

 .هام رو بستمدادم و چشم هیتک یبه صندل یرو با خستگ سرم

  یاون  الیو  نیخستم رو آروم باز کردم؛ اما با تعجب متوجه شدم ا  یهاچشم  نیتوقف ماش  با

 .بودم دهیکه قبالً د ستین 

نزدم و با    ی حرف  یباغ نگاه کردم؛ ول  یتو  بردیرو م  نیتعجب به فرهاد که خونسرد ماش  با

ماش و  ادهیپ   نیتوقف  و خوشگل  باغ کوچولو  به  کنار ضلع    الیشدم.  در  استخر  نگاه کردم. 

ها دو  که پر از چمن بود قرار داشت و درخت  ییهاباغچه  نیفرش بباغ بود و سنگ  یغرب

برده   هم  به  نمادنبوطرفش سر  رو   هانیا  نایم  یالیو  هیشب   یی.  رو  پام  لبخند  با    ی داشت. 

  ده یبهم آرامش م   شتری ب  ،یقبل  یال ینسبت به و  جانیفرش گذاشتم. واقعاً حس کردم اسنگ

 .و دوستش دارم

ا  اد یز  باغ و  نبود  با خواسته  نیبزرگ  فرش رو  داشت. سنگ  ی من هماهنگ  یکامالً مناسب 

و    د یپله گذاشتم. به ساختمون بزرگ مقابلم که به رنگ سف  نیاول  یکردم و پام رو رو   یط

رنگ تراس گرفتم و با لبخند باال رفتم.    ییطال  ی هابود نگاه کردم، دستم رو به نرده  ییطال
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بادکنک از    نیدر گذاشتم و با باز کردنش چند  رهیدستگ  ی دستم رو رو  ف،به اطرا  توجهیب

به ز  یمیآهنگ مال  و  دیدر ترک   یباال به خوندن کرد و من   ی هاپام که پر از گل  ریشروع 

 :خوشگل بود، نگاه کردم که به شکل قلب نوشته شده بود یعیطب

 "اسیفرهاد و   !مبارک وندتانیپ "

ح   اط یاحت   با با  و  گذشتم  کنارشون  خ  رتیاز  و  داشت  چوب  طرح  تماماً  که  سالن    ی لیبه 

 :خوشگل بود نگاه کردم و با خودم گفتم

 ؟ حاضر کرده   یجور نیرو ا جانیا یرو بخره و ک  الیو نیفرصت کرده ا یفرهاد ک -

*** 

اُپن    ی . آروم به سمت آشپزخونه رفتم و دسته گلم رو رورفتیلبم کنار نم  ی از رو  لبخند 

قهوه لوازم  با  که  آشپزخونه  به  لذت    یا گذاشتم.  با  کردم.  نگاه  بود  شده  پر  رنگ  کرم  و 

ناهارخور   یچوب   ز یم  ی دستم رو رو بود، کش  یو خوشگل  نفره  به    ییکه صدا  دمیکه شش 

 :گوشم خورد

 !خوشت اومده یلی انگار خ -

 .شده بودم، کامالً حضورش رو فراموش کرده بودم  الیو نیا یفتهیبود. از بس ش  فرهاد

 .انداختم ریشرم سرم رو ز با

 ! قشنگه ی لیخ -

 .مال توئه -

 .مبل لم داده بود و بهم زل زده بود نگاه کردم  یتعجب سرم رو باال آوردم و بهش که رو با
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 ؟ چرا من -

 ؟ رفته ادت یرو مگه  تیمهر -

بود. واقعاً منحصر به فرد بود و    الیو  نیقرار بود به نام من باشه ا  هی مهر  یکه تو   یاون   پس

 .کارش به شدت ممنون بودم  نیا یمن از فرهاد برا 

 .ستادی روم وابهشد و کتش رو در آورد. جلو اومد و رو بلند

هام رو باال  پام افتاد. چشم  نییخورد و پا  ز یشنل باز شد و از سرم ل  یباال اومد و گره  دستش

 .موهاش فرو برد یدم و به گردنش نگاه کردم که دستش رو توآور

 ؟ ی ریگ یدوش م یریم  ای ،ی خوریاول شام م -

 ؟ کردیهنوزم تظاهر م  ؟آروم بود قدرنیرفتارش ا چرا

 .گرسنمه  !اول شام -

 :رو تکون داد و گفت سرش

 ؟ یشام بخور یخوا یلباس م نیبا هم -

 :کرد  یدستشی که خودش پ   دمیکشیکنم و ازش خجالت م کاریچ  دیبا دونستمینم

 .کمکت کنم  امیبرو باال تا ب -

حرکتم کند بشه. به هر جون    شدیباعث م  نی و ا  دیلرزیدوم بود. پاهام م  یطبقه  منظورش

طبقه   یکندن  به  رو  خودم  بالتکل  یبود،  داشت.  وجود  اتاق  چهارتا  که  رسوندم    فی دوم 

 ؟ من بود ی کدوم اتاق واسه ؟ کنم  کاریبودم. چ ستادهیوا
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  دمانش یحرص به سمت اتاق اول رفتم و با باز کردنش متوجه شدم اتاق کارشه، چون چ  با

 .کردیرو مشخص م  نیکامالً ا

جا بود. با  هام هم اوننفره و لباس  هیسِت    یسِت دونفره داشت و اتاق آخر   ،یاتاق بعد  دو

 :خودم زمزمه کردم

شوهراتاق  - و  زن  ظاهر  به  ما  که  معلومه  خب  جداست.  هم  از  دل  میهامونم  نداره    یلیو 

 ! می کنار هم بخواب  میبخوا

اتاقِ جد  ی تلخ  پوزخند به همراه تختِ    دیشدم که سِت سف  دمیزدم و وارد  و قرمز داشت 

 .کنارش قرار گرفته بود ید یکه کنار اتاق قرار داشت و کمد سف یخوشگل

 .سمت کمد رفتم و بازش کردم به

  دیامشب با  یکدومش رو واسه  دونستمیبودن، نم  ادیمختلف بود. از بس ز  یها از لباس  پر

دوم و    ی رو بردم سمت طبقه  بود. دستم   لیتنم کنم. کمد، پنج طبقه داشت و همه پر از وسا

بود.    هیاز بق  تردهیزانو بود، برداشتم؛ چون پوش  نییرو که تا پا  دیو شلوارک سف  کیتون   هی

در خورد، باعث شد در کمد رو ببندم و به سمت در برگردم. وارد شد و آروم    بهکه    یاتقه

هاش به سمت  کرد. دست دن یو تمام تنم از ترس و دلهره شروع به لرز  ستادیپشت سرم وا

 ؟ وحشت داشت همهنیهام رو بستم. چرا الباس رفت و من چشم پیز

 :دمیشد و زمزمش رو شن ده یکش  ن ییلباس آروم پا پیز

 ؟ یکنیموهات رو خودت باز م یها هریگ -

رفت و    رونیحرف بزنم. بدون حرف از اتاق ب   ذاشتیرو تکون دادم، چون بغض نم  سرم

 .حموم انداختم ی من خودم رو تو
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موهام رو باز کردم و بعد خودم رو به آب سپردم    ی هارهیتا گ  د یربع ساعت طول کش  حدود 

 .دادم ختنیر  یهام اجازهو به اشک

اول شدم و    ی. وارد طبقهدمیچ یرو دور موهام پ   ییکوچولو  یرو تنم کردم و حوله  هاملباس

 .نگام کرد و بعد سرش رو برگردوند  یکم  دنم ینشسته. با د ونیزی تلو یکه جلو  دمشید

م  یها سمت ظرف  به که  وارد آشپزخونه شدم. همزمان  و  داشتم  برشون  رفتم.  رو    ز یغذا 

کش  دمیچیم ساعت  سمت  به  ساعت    ده ینگام  که  ن   ک یشد  م  می و  نشون  رو  .  دادیبامداد 

 .بود دایاز تموم بدنم به وضوح پ ی خستگ

 :و صداش کردم رون ی ب رفتم

 .حاضرهشام    !فرهاد -

ن   گفتمیم  یجور   ز یزدم و زودتر پشت م  یشخندیشام حاضره که انگار خودم پخته بودم. 

 .میسکوت شاممون رو خورد  یروم نشست. تونشستم که وارد شد و روبه

 :رو جمع کردم که گفت هاظرف

 .ریشب بخ   ! استراحت کن ،ی اخسته !فردا  یبرا یها رو بهتره بذارشستن ظرف -

 ؟ بود می ها بدرقش کردم. امشب، شبِ عروساز آشپزخونه خارج شد. با اشک تا دم پله بعد

*** 

دوازده ظهر    یساعت که رو  دنیبه بدنم دادم و با د  یرو باز کردم، کش و قوس  هامچشم

م پر  زد،یضربه  جا  پادمی از  به  و  خارج شدم  اتاقم  از  صورتم،  و  دست  از شستن  بعد    نیی. 

 :بود که جلو رفتم ییزهایچ  هیمبل، مشغول نوشتن  یرفتم. رو

 .ری صبح بخ -



 

 

 
266 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
 :سرش رو بلند کنه، گفت کهنیا بدون

 .نیممنون، همچن -

غر  قدرچه هم  چه  میبود  بهیبا  بودو  دور  هم  از  بود  !می قدر  سکوت  همش  به    ؟ چرا 

  یصندل   یو رو   ختمیخودم ر  یفنجون برا  هی جوش  قهوه  یتو   یآشپزخونه رفتم و از قهوه

به صبحونه   ی لیو حوصلم به شدت سر رفته بود. م  کردیم تمیاذ  یلینشستم. سکوت سالن خ

واسه آشپزخون   نیهم  ینداشتم،  پ   هاز  سمت  به  نگام  و  شدم  کنار    یبزرگ  یانوی خارج  که 

و    ون یزیتلو  ی لبم نشست. جلو   ی رو  یشد. لبخند محو   دهی سالن گذاشته بود، کش نشستم 

عو کانال  هدفیب رو  کردم.  ها  برا  ادمیض  ه  یاومد  به   ی چیناهار  باز  و  شدم  بلند  نپختم. 

 .می نداشت  رصتف  ادیشدم، چون ز  یآشپزخونه رفتم و مشغول درست کردن ماکارون 

کننده بود،  دو ضربه زد؛ آروم صداش زدم که اومد. برام کسل  ی درست شد ساعت رو  ی وقت

اول ا  ن یهنوز  به  تا آخر عمرم، محکوم  من  بود و    ی قدر سخته وقتچه  !بودم   ی زندگ  نیروز 

 ! بهت نداره یحس  چ یو ه کنهیکه به زور داره تحملت م یکن یزندگ یکنار کس  یمجبور

گوشم گذاشتم و با پخش شدن    یرو تو   از ناهار باز بلند شد و رفت. با بغض، هدفونم   بعد

 .ها شدممشغول شستن ظرف ن، یآهنگ غمگ هی

به  چند  ! ایخدا با  مهیمتاهل  یکه امروز روز اول زندگ  یمن   ! خستم خدا  ؟ گلو  هی تا بغض    د یو 

گرفتن    ؟یسرنوشتم اجبار گذاشت   یچرا تو   ؟ شمیحال باشم، چرا از بغض دارم خفه مخوش

گذاشت دلم  تو  غم  باز  که  نبود  بس  مادرم  و  ا  ؟یپدر  کش   قدرنیچرا  زجر  لذت    دنمیاز 

 ؟ کردم یمگه من چه گناه ؟یبریم

رو اشک  رد  تا  زدم  آب  رو  از    ی صورتم  دستم  کردن  خشک  از  بعد  و  نمونه  صورتم 

 .رونیپس رفته ب  ست،ی باغ ن  یتو نشیآشپزخونه خارج شدم و متوجه شدم ماش
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در رو باز کردم   یحالبا خوش  باید  ر یتصو  دنی بلند شد؛ با د  فون یآ  یزدم که صدا   یپوزخند

 .و به استقبالش رفتم

 :دمیکرد و من شونش رو بوس بغلم

 .دلم زیعز ی خوش اومد -

 :روم لبخند زد به

 ؟ طوره عروس خانومحالت چه -

 .یمرس  ستم،یبد ن  -

 :شد که گفتم وارد

 .دهیرو خر جانیرو فروخته و ا الی فرهاد اون و کهنیا ؟یخبر داشت   جانیتو از ا -

 .مبل نشست یرو

 .گفته بود بهت نگم ی آره، ول -

 ؟ کار تو بود  زهایها و تموم چاون لباس ،ی ورود  ناتیتزئ -

نشونه  سرش به  فنجون    یرو  دوتا  با  رفتم  آشپزخونه  به  بدون حرف  که  داد  تکون  مثبت 

 .قهوه برگشتم و جلوش نشستم

 ؟ کجاست -

 .کجا رفت   دونمینم  رون،یبعد از ناهار رفت ب -

 ؟فتادین   یاتفاق شبیاز د -



 

 

 
268 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
همش ساکته. انگار    شبی. از دی من که بهت گفتم همش تظاهره؛ تو باور نداشت  باید  !نه  -

دار م  میجفتمون  فرار  هم  تومی کنیاز  سرش  همش  فرهاد  محل   ی.  من  به  و  خودشه  کار 

 .کنم یکار  تونم یمنم نم ده،ینم

د  - اولشه.  ب  یدیهنوز  تو  شتریبهت گفتم  اون،  م  ییاز  بهش    یه  ؟یکشیکه عذاب  گفتم 

نداد  کینزد گوش  د  !یشو،  ز  ریهنوزم  فرصت  تو  بهش    ی دار   ادینشده؛  رو  خودت  که 

 .یکن  کینزد

 :که گفت می رو خورد قهومون

 ! . پاشومیخب، وقت ندار -

کش  باید جارو  رو  گردگ   دیسالن  منم  ز  ی ریو  البته  که  ول  فی کث  ادیکردم  خب    ینبود؛ 

 .گهیبود د بایوسواس د

 :که گفتم م یبه اتاقم رفت ،ییرا یپذ  لیاز انجام کارها و حاضر کردن وسا بعد

 .لباسم رو باز کرد پ یز شبید -

 :در کمدم رو باز کرد باید

 ؟ خب -

کنم  یهارهیگ  یخوا یم"گفت    - باز  رو  گفتم    "؟موهات  م"منم  خودم  بعدم    "تونمینه، 

 .رفت

 .دیشیم کی کم کم به هم نزد  !غصه نخور -

 :رو سمتم گرفت یرنگ خوشگل ی لین   یماکس
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 ؟ خوبه نیا -

 .آره -

 :اشاره کرد  شیآرا ز یم یصندل به

 .تا حاضرت کنم ایب -

*** 

 :بهم گفت بایتشکر کردم که فرهاد صدام کرد و د  بایلبخند به خودم نگاه کردم و از د با

 .برو -

رو پام کردم، بندش رو بستم و آروم به سمت در رفتم. در  م یآب  یِپاشنه پنج سانت  یها کفش

خندم رو گرفتم و    یعقب رفت. جلو  ی به سر تا پام کم  یرو باز کردم که جا خورد، با نگاه

 :گفتم

 ؟ یکارم داشت -

*** 

 .کرد خونسرد باشه یسع

.  نییپا  یبهتره زودتر بر   رسن؛یهام االن ممهمون  هیهستن. بق   نییپا   امیل یو و  ایآرال   !آره  -

 .ام یو م شمیمنم حاضر م

 .میتا بر  اد یگفتم ب  بایرو تکون دادم که رفت. به د سرم

آرال   با متوجه  سالن،  به  م  ایورودمون  نگاه  سالن  به  پوزخند  با  که  د  کرد؛ یشدم  از    دنمیبا 

مصنوع و  سرد  و  شد  بلند  تبر  یجاش  مجدد  و  گرفت  آغوشم  تشکر    ک ی در  منم  و  گفت 
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پذ  بایکردم. د تبر  ییرای ازشون  با ربخند مهربونش  و  اومد  و    کیکرد که مهراد هم  گفت 

 .رفت بایو اون به سمت د  اد یهست و االن م باال سراغ فرهاد رو گرفت که گفتم 

 :کرد و گفت  یبهم نگاه امیلیو

- Are not you studying? (؟ دیکنینم  لیخانوم شما تحص  یاسی ) 

 :گفتم امی لیو رو به و دمیاون پاش انداخت. لبم رو گز یپاش رو رو   ایآرال

-  I didn`t study after the death of my parents. (  مادرم و  پدر  مرگ  از  بعد 

 ( کردم  لیترک تحص 

 :تأسف نگام کرد با

- sorry... what is your degree? (؟هیمدرکتون چ !متأسفم ) 

 :زدم ی محو لبخند

- Thank you... diploma. (گرفتم  پلمی ممنونم، د. ) 

مهراد و    نیو مهراد نشستن. فرهاد هم ب  بایلبخند زد و سکوت کرد. د  امی لیورود فرهاد، و  با

 :گفت ایبه من انداخت و رو به آرال ینگاه می نشست؛ ن   امیلیو

- did you talk to my wife, Ralya? (؟ایآرال  ی با همسر من آشنا شد ) 

 :صاف نشست و با نگاه مشتاقش به فرهاد گفت ایآرال

-  .you've always been good selection  ،Oh dear  (شهی انتخاب تو هم  !زمی اوه عز  

 ( .خوب بوده

 :حرص، دستم رو مشت کردم و با خودم گفتم با
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رابطه  - با فرهاد    زم یباهاش راحته و عز  همهنیا  امیلیو  یداشته که جلو  یخوب  یمشخصه 

 ! کنهیش مخطاب 

مهراد    فون یآ  یبهم نگاه کرد که با صدا   یبا نگران   بایزد و تشکر کرد. د  یلبخند محو  فرهاد

 :گفت

 .دنیها رسمهمون -

مبل نشوندم و    ی رفت. بازوم رو گرفت و رو  فون یبه سمت من اومد و مهراد به سمت آ  باید

 :گفت کرد،یموهام رو مرتب م یجلو  کهیدر حال

بدِ    - افکار  کنه  یتو به  کم  فرهاد  به  نسبت  رو  اعتمادت  نده  اجازه  موقع  !ذهنت  که    یتا 

 ؟. باشهیدون یرو نم قتیحق

 .لبخند زدم ش ینگران  به

 ! باید ستنی و حرکاتش واسم مهم ن   ایآرال -

 .رو نوازش کرد گونم

 .زمیعز نیآفر -

  زیم  یسالن پر از آدم شد. کادوها رو   قهیها رفت و در عرض چند دقبه سمت مهمون  باید

م خوش  گرفتیقرار  من  مو  وگفتم یآمد  و  مهراد  کنار  در  فرهاد  و    ستادهیوا  امیلی.  بود 

خ  یگوشه  ایآرال به فرهاد  ناخون  ره یسالن  قدر  و چه  بود  تو شده  رو  گوشت دستم    یهام 

و مهتاب    بایساعت گذشته بود و د  میفرو کردم و حرصم رو پشت لبخندهام پنهون کردم. ن

پذ مدام  دکردنیم   ییرایخانوم  با  م  دنی.  و  نزد  ترای رهام  بهم  لبخند    شدنیم  کی که  با 

 ک، ی در آغوشم گرفت و ضمن تبر ترای . مستادمیوا
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 :کادوش رو بهم داد که رهام با لبخند گفت  یجعبه

 ! یحالم که خوشبخت شدخوش -

 .تر بودرهامم از من خوشبخت یمطمئنم حت !هه... اصالً ؟من خوشبخت بودم ! یوا

 ؟ ینبود   شبیمراسم د  یرهام. تو یمرس -

متأسفانه  - م  یخونه  !نه  داشت   ترایدوست  دعوت  نم  میشام  د  یول  م؛ینر   شدیو    گه یامروز 

 .میدیخدمت رس

 .ممنون !دیحالم کرد واقعاً خوش -

 .گردنم انداخت ر یبه زنج ینگاه  ترایم

 ! چه نازه -

 :گردنم نگاه کردم و گفتم یتو  ریدو زنج  به

 ؟ کدومش -

 .داره  "اهلل" زیکه آو یاون  -

 :گذاشتم و با لبخند گفتم ز یآو یرو رو  دستم

 .پدرمه  یادگاری -

کرد، بعد هر دو ازم دور شدن و من نشستم که فرهاد کنارم نشست    ف یباز ازش تعر  ترا یم

 .ضبط بلند شد و باز مشغول رقص شدن یو صدا 
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  ییرایآدم پذ  همهنیاز ا  شنی م  تیاذ  یلیو مهتاب خانوم خ  باید  !یکاش کارگر آورده بود  -

 .کنن

 .فراموش کردم -

 :نزدم که گفت  یحرف

 ؟ گفتیم یرهام چ -

 .کیتبر -

  م ی هات رو کوتاه جواب بدن. ن قدر بده که سوالچه  نهی خودش کوتاه جواب دادم تا بب  مثل

ت   ینگاه کردم؛  نگاه  بهش  شد.  بلند  و  انداخت  ج  یآب  شرتیبهم  و    یمشک  نیروشن، 

 .منکرش بشم تونستمیبود و نم پیو خوش ت   لیبراق. خوش استا ی مشک یها کفش

*** 

آرال  دمید  یوقت سمت  به  م  ره،یم  ایداره  رو  خونم  لحظهخوردیخون  وقت  یا.    ایآرال   یبعد 

رفتن و    ستینگاشون کردم که به پ   رتیدستش رو به سمتش گرفت. با ح  ستاد، یجلوش وا

 ! آدم خورد شدم همهنیا  یقدر حس کردم نفس کم آوردم و جلومشغول رقص شدن. چه

فرهاد    یبا تموم وجودش برا  ای آرال  ی نبود؛ ول  یهاش نوازشحرکت  ی بود و تو   یجد   فرهاد

  چرخهیسالن دور سرم م  لِیتموم وسا  کردمی. حس م زدیو بهش لبخند م   خت یریعشوه م

 .بود دا یپ  یهام به خوبو لرزش دست

 :به دستم داد ی شربت  وانیکنارم نشست و ل  عیحالم شد که سر  یانگار متوجه باید

 .رو بخور  نیا !یاسیآروم باش  -
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تو  وانیل که  ل  یرو  گرفتم،  لرز  وانی دستم  به  لـ*ـب  دنیشروع  به  من  و  خشک    یهاکرد 

 :دادم و گفتم  یشدم حرکت

  یز یچ  هیدو نفر    نیا  نیهرگز. بهت گفته بودم ب  با،ید  کنمینم  ییهرگز ازش عشق گدا  -

 ! زود قضاوت نکن  یهست؛ اما تو گفت

کردم خودم رو کنترل کنم و به    ی رو بردم باال و تا ته خوردم و راه نفسم باز شد. سع  وانیل

 .تونستم باز هم تظاهر کنم یخوب

نگاه کردم    امیلیفرهاد خم شد و من به و  یسمت گونه  یبه نرم  ایتموم شدن آهنگ، آرال  با

 .کارهاشون عادت داشت نی شده بود. حتماً به ا رهی بهشون خ تفاوتیکه ب

دوم شد. کادوها    یطبقه  یها راهاز پله  ،یجدا شد و بدون نگاه کردن به کس  ای از آرال  رهادف

  ا، یآرال  ام،ی لیاز همه تشکر کرد. کم کم همه رفتن و فقط و  بایبدون حضور فرهاد باز شد و د

 .و مهتاب خانوم موندن با یمهراد، د

 :و گفت ستاد یکنارم وا  امیلیو

 .خانوم یاسی  میرو دار کایبرگشت به آمر ط یما امشب بل -

و فرهاد تو گلوم بود    ا یکه از رقصِ آرال  یباعث شد بغض  نیحال شدم و همته دلم خوش  از

 .بره نیاز ب

 .یحالم کرد خوش  !خان امیلیو دیآورد فیممنون که تشر -

نفس راحت  ی خداحافظ  یهم به سرد   ایآرال به طبقه  دمیکش   ی کرد و رفتن.  تا    یو  باال رفتم 

 .لباسم رو عوض کنم
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  دنیو با پوش  ختمیهام رشونه  یرو تنم کردم؛ موهام رو رو  میو ساپورت قرمزِ مشک  کی تون 

بهش به    توجهیرفتم. متوجه حضور فرهاد کنار مهراد شدم و ب  نییبه پا   میمشک   یهاصندل

 :که گفت می کردن لوازم شد  زیمشغول تم بای آشپزخونه رفتم و با د

 ؟ یهست یعصبان  -

ن   یشدم، وگرنه فرهاد برا   ر یتحق  کنمیحس م  شتریب  ! دونمینم  - حاال    یول  ست؛ ی من مهم 

کرد ازدواج  مسئول  م یکه  دل   ی زندگ  هی  تی و  کرده،  قبول  گذشتش    ی لیرو  دنبال  باز  نداره 

 .باشه

 .برقصه گهید یکیواقعاً سخته که شوهرت با   !دونمیم -

ب  آشپزخونه به گرم  توجهیکه مرتب شد، مهتاب خانوم اعالم رفتن کرد و من   ی به فرهاد 

خستگ با  رفتنشون  از  بعد  کردم.  رو   ی بدرقشون  رو  جلو   یخودم  که  کردم  رها    یمبل 

 :نشست و گفت  ونیزیتلو

 .خوامیقهوه م -

  نم ی هم  ی دستش بدم، برا  ییآتو  خواستیحرص بلند شدم و به آشپزخونه رفتم. دلم نم  با

 :قهوه درست کردم. به سمتش رفتم و جلوش گذاشتم و خواستم برم که گفت هی

 ؟امشب پرواز دارن ای و آرال ام یلیو  یچرا بهم نگفت -

 :حرص گفتم با

  یدار   یبهم گفت، بعدم فکر کردم وقت  امیلیکه و   دمیفهم  رفتنیاوالً من همون موقع که م  -

 .گفتن وجود داشته  یبرا یتر موضوعات مهم یبهت گفته باشه؛ اما انگار  یرقصیباهاش م

 .از جا بلند شد و ابروهاش رو باال داد دیرو که د پوزخندم
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 .حرصش گرفته دمیرقص ایمن با آرال کهنیپس بگو خانوم از ا !آها -

از م  ستادمیدر فروکش کردنش داشتم، جلوش وا  یکه سع  ی تیعصبان   با   ی هادندون  ونیو 

 :دمیشدم غر  دیکل

نه    کنمیحسادت م  یکس  یمن برا   !اشتباه به عرضتون رسوندن آقا  - که واسم مهم باشه، 

اجبار  ییتو برا   !یهست   یکه  نگ   یپس  دست  خ  ریمن  خ  االتیو  ضمن  در  نکن.   الی خام 

و    ینرقص  گهیدختر د  هیبا    تیداماد  یمراسم پا تخت  یکه تو  یشعور دار  یقدر اون  کردمیم

تو هم موثر   ی. فرهنگ غرب روکردمیانگار اشتباه م  یول  ؛یکن  یآبرو دار  کمیجمع    یجلو

 !بوده

شدم. منتظر    رهیخ  زدی م   رونیب  شیهاش که حاال ازشون آت چشم  یپوزخند و گستاخانه تو  با

   :اون دستش رو مشت کرد و گفت  یتکرار بشه؛ ول هیآتل یبودم بازم اتفاق جلو 

*** 

  ی که حاال برا  ی تو انتخاب من بود  ی کرد   الی خ  !دختر   یاجبار   هیاجبارم، تو هم    ه یاگه من    -

 ؟ ید یمن پز م

 :رو به چشماش دادم و گفتم نگام

 ! یاجبار رو تحمل نکن نیا  یتون یم -

 .تنگ شد و بازوم رو گرفت هاشچشم

 ؟ هیمنظورت چ -

 .ستادمیو پشت بهش وا  دمیرو کش بازوم

 !من رو طالق بده-
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هام رو  . با ترس فقط چشمدمیشنیرو از پشت سرم م  شی عصب  یهانفس  ی صدا  یراحت  به

خم شد؛ چهرم جمع شد    نییبه پا دنشون یهاش شد و سرم با کشدست ر یبستم که موهام اس

 .درد بود  یگفتنم از رو "آخ"و

م  نیا  !نیبب  - به گور  با خودت  فهم  ی بریآرزو رو  بدم،  تو   نیا  ؟ یدیکه من طالقت    ی رو 

به تحمل    ی بشه، محکوم  دیهات سفکه موهات مثل دندون  ی تا موقع  !اسیگوشت فرو کن  

اجبار رو تحمل   نیا دی . بایاگه خودت رو بُکش  یحت  دم،یهرگز طالقت نم  !ی کوفت یزندگ نیا

 ! کنمیوگرنه خودم خفت م یاری من ن  یرو جلو سمش ا گه یپس به نفعته د  !یکن

رو  موهام کرد.  باز  دستش  دور  از  اشک  نی زم  ی رو  و  جارافتادم  ول  ی هام  اون    ی شدن؛ 

 .ها باال رفتزد و از پله  یپوزخند صدادار

*** 

سکوت فرو رفته بود    یتو   الیرفتم. و  نییلباس به پا  دنیاومدم و بعد از پوش  رونیحموم ب  از

 .تموم شده بود و به سرکارش برگشته بود ش یاز فرهاد نبود. خب مرخص   یو خبر

تم و  . به آشپزخونه رفشدیم   لیهم عصر تشک   انومون یکالس پ  نیپنج شنبه بود و آخر  امروز 

 :برداشتمش وخوندمش ز،یم  یرو ادداشتِ ی دنیبا د

 .مرکز  رمیاز اون طرف م ! ناهار منتظرم نمون یمن رفتم دانشگاه، برا  -

 :سطل و با لبخند گفتم یتو  ختم یرو پاره کردم و ر ادداشتی

 ! فرهاد نمیبیتو رو نم   یافهیچه بهتر که ق -

د  یمفصل  یصبحونه به  بعد  و  ب  بایخوردم  که  زدم  ماش  ادیزنگ  برم  تا  از   نمی دنبالم  رو 

 .جانیا ارم یآپارتمان بردارم و ب
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 .نشستم کنارش

 .بایسالم د -

 ؟یخوب   !جون یاسیسالم  -

 .خوبم یمرس -

 :کرد و من گفتم  حرکت

 .برو آپارتمانم -

 .آپارتمانت رسونمتیبعد م د،یخر  م یبر ایاول با من ب -

 .یخوا ینم یزی تو که چ ؟چرا دیخر -

با    نایم  - گفتم  منم  برم،  باهاش  گفته  تماشامیایم  یاسیبهم  هم  و  فاله  هم  کار  !.  که   ی تو 

 ؟ یندار

 :گفتم یال یخیب با

 .میعصرم که کالس دار اد،یفرهاد تا عصر نم !نه بابا -

 .ور بودمافکارم غوطه  یتو د،یبه مرکز خر دنیرو تکون داد و من تا رس سرش

گرم  نایم بوس  یبه  نرم  رو  گونش  من  و  گرفت  آغوشم  تودمیدر  سه  هر  قدم    ی.  پاساژها 

 :گفت  نایکه م  میزدیم

 ؟ یهست یاز شوهرت راض  یاسی -

 .زدم ی محو لبخند
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 ؟ یکن یعروس  یخوایخوبه ممنون. تو نم  زم،یآره عز -

 :گفت  بایاون د  یجا به

 ! کنهیخانوم ناز م  یمورد خوب براش اومده؛ ول هیاتفاقاً  -

 :دمیخند

 ؟ آخه چرا -

 ؟ ستیمن، ن  ی: خب هنوز زوده برا نایم

  ؟بگم که نوزده سالمه و االن عروس شدم  یپس من چ   ؟هیزود چ  گه،ید  ییبایهمسن د  !وا  -

 .به نظر من که دست دست نکن و اگه خوبه قبول کن

 :گفت  کرد،یرو لمس م یجنس لباس کهیدر حال نایم

برام    کمیکنه، منم    یجا زندگ رو اون  یو چند سال  رازیبعد از ازدواج بره ش  خوادیآخه م  -

 !یاسیسخته دور از خانواده 

راهه  - ساعت  چند  ب  ی تون یم  ؟مگه  ا  ! شونینیبب   یا یراحت  م  قدرنیچرا    ؟یر یگیسخت 

 .انگار خارج از کشوره  یزن یحرف م  یجور

 .حق با توئه -

 ؟ حاال چند سالش هست -

 .و هشت سال  ستیب -

 !و دو سالته ستیسنشم مناسبه نسبت به تو که ب -
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. خودمم ازش  هیخوب  ی لیهستن، چون پسر خ  ی قبول کن؛ خانوادمم راض  گه یهم بهم م  باید  -

 .رفتنه  رازیش  نیهم  یبرا  م یفقط نگران اد،یبدم نم

 ؟ رازیبره ش خوادیم یچ  یبرا -

 .جا بمونهرو اون یکارش چند سال  یمجبوره برا -

 .زمیست عزمهم عشق و عالقه !شهی تموم م -

 :کرد که با ذوق گفتم دییبا لبخند حرفم رو تا نایم

 .میافتاد  یعروس هیپس  !ولیا -

 .زد ی چشمک  نایم

 ! باًیتقر -

کرد و    یخداحافظ  نایبعد م  !دیبهمون چسب  یناهار به رستوران دعوتشون کردم و کل   یبرا

 :رسوندم آپارتمان و گفت با یرفت. د

 ؟ یتو چ !هانیخونه مهراد ا رمیکه کالسه، من م  گهیساعت د کی ساعت سه هست؛ تا  -

 !.نمتیب یجا مکالس. اون امی وقته سر نزدم، بعدم خودم م یل یبهشت زهرا. خ رمیمنم م  -

کرد و رفت. پشت فرمون نشستم و حرکت کردم. بهشت زهرا نسبتاً شلوغ بود،    د ییتا  باید

 .بود یتر شده بود و هوا آفتابقبل گرم یچون امروز هوا نسبت به روزها

*** 

 .ها رو هم پر پر کردم و فاتحه خوندمگل  ختم؛یسر قبر و گالب ر نشستم
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به موقع  اون  یساعت  مین  از اون زود به سمت مرکز روندم و دعا کردم که  بعد  جا موندم و 

 .برسم

از آ  ن یرو پارک کردم که همزمان، ماش  نم یماش  نهی فرهاد هم پشت سرم پارک شد. نگام 

  کم یشدم که نزد  ادهی اچار پکردن. به ن  دنیهام باز شروع به لرزنگاش قفل شد و دست  یتو

 :شد

 ؟ یدیکه االن رس یسالم کجا بود  -

 .سالم، بهشت زهرا -

نشستم و    با یها باال رفتم. کنار درو بدم از پله  یا گهیحرف د  یبهش اجازه  که نیبدون ا  بعد

 .کنترل کردم دن،یهام رو به خاطر دوَنفس زدن َنفس

 ؟ یدیرس یسالم ک -

دق  هیسالم،    - گفت  ستی ن   شتر یب  قه یچند  و  رسوندم  مهراد  شام  ".  فرهاد  و  تو  امشب 

 "ن یدعوتمون هست

 ؟ به چه مناسبت  -

 .کنه  یموضوع مسافرت رو اوک خوادیم -

 :گفت نای که به م  دمیرو شن ترایپچ پچ م  یو من صدا  ستادنیورودش، همه وا با

 .استاد ازدواج کرده دم یشن -

ب  نایم  یها چشم با شروع شدن حرف  یزد. پوزخند   رونیاز حدقه    گهیفرهاد د  یهازدم و 

 .نتونستم مکالمشون رو بشنوم
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 :گفت  یو کامالً جد ستاد یسکو وا یکالس، فرهاد باال   اواخر

تو  یآخر   یجلسه  نیا  - که  بود  یبود  اممیکالس  خوب  دوارمی.  استاد  و    یکه  باشم  بوده 

دانسته باشم  اخت تونسته  در  رو  اگر  ارتون یهام  تا    یز یچ  یاشکال   ،یکس  بذارم.  بگه  داره 

حاال حاالها    گهیو فکر نکنم د  کنمیقبول نم  ی حلش کنم، چون اصالً کالس خصوص  جانیهم

 .دیهست بگ ی برام فراهم بشه؛ پس اگر مشکل رکزم یکالس تو   لیامکان تشک

 :گفت  نای نزد و م ی حرف  یکس

 .که متوجه نشده باشه ست ین یکس !بود استاد یعال زیهمه چ -

 .هم گره کرد یهاش رو تو به ساعتش نگاه کرد و دست فرهاد

 .دارم تیموفق  ی. براتون آرزودیبر دیتون یم !خب اریبس -

عمداً، معطل    بایاز آدم شد و من و د  یکم کالس خالاز جا بلند شدن و کف زدن. کم  همه

 :به سمت فرهاد رفت و گفت بایتا همه رفتن. د میکرد

 .مهراد شام دعوتتون کرده ! فرهاد خان -

 :به من که مشغول جمع کردن لوازمم بودم انداخت و گفت ینگاه  مین فرهاد

 ؟ ساعت چند -

 . "..."ساعت هشت رستوران -

 .ممنونم !می ایحتماً م -

 .پس تا شب کنم،یخواهش م -

 :کرد و رفت. از جام بلند شدم که جلو اومد و بازوم رو گرفت  یاز منم خداحافظ باید
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 ؟ یاز صبح خونه بود  -

 .ستادم یدوش انداختم و جلوش وا یرو رو  فم یک

د  - با  م  باینه.  بود   نایو خواهر شوهرش  بعدم    د؛ یخر  میرفته  ناهار هم دعوتشون کردم و 

 .جانیرفتم بهشت زهرا و بعدم اومدم ا ییتنها

من    ی هاچونم نشست. سرم رو آروم باال آورد و چشم  ر یبه گردنش بود که دستش ز  نگام

 .گره خورد شیخاکستر   یها چشم  یتو

 ؟ یهست ی هنوزم عصب -

 :دهنم رو قورت دادم آب

 ؟ یاز چ  -

نمنگاش به چشم  می مستق  ر یسرم رو ز  تونستمیهام بود و منم چون چونم رو گرفته بود، 

 ! بندازم

 .دمیرقص  ایمن با آرال  کهنیاز ا -

 .زدم یپوزخند

 .گفتم که واسم مهم نبود -

 ؟دی شربت به دادت رس  وانیبا ل بایکه د  یرفتیاز حال م یپس چرا داشت  -

  !من  یخدا   ؟از کجا متوجه حال من شده بود  دیرقصیکه داشت منگاش کردم. اون  رتیح  با

 .یبزرگ یچه سوت

 :گفتم عیسر
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 ه یروز از ازدواجت نگذشته بود و تو با    هیکه هنوز    دمیخجالت کش   تی جمع  یچون جلو  -

 !نیهم  ،ی دیرقصیم بهیزن غر

 :که گفت  کردمیجلو اومد و من با تعجب به حرکاتش نگاه م  یکم  صورتش

 ؟ بوده نیفقط هم یمطمئن -

بود  یخودش چ  شیپ  ا  کهنیا  ؟فکر کرده  از  دختر    هیبا    کهنیدلدادَشم و حسادت کردم 

 ؟ دهیرقص گهید

 .اخم کردم  دم،یکشیرو عقب م خودم کهیحال در

 .تو هم مطمئن باش  !مطمئنم -

 :برم که گفت خواستم

 ؟ کجا -

 .الیو رمیم -

 ؟رو برات آورد نتیماش یک -

 ! رفتم برداشتم بایخودم با د -

 .الیو امیمنم م  -

 .سوار آسانسور شدم ، یبه پوزخند منش توجهیتکون دادم و از کالس خارج شدم و ب سر

*** 

رو   یاخوشمزه  کیک قهوه  همراه  نوشتن    زیم  یبه  از  دست  که  نشستم  خودم  و  گذاشتم 

 :برداشت و گفت
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 .یقدر بلد شد چه  نمی بب خوام یبزن؛ م انویبرام پ  ا یبعد از عصرونه ب -

 :شدم و گفتم  دستپاچه

 .ستین ی ازیپس ن  !که بلدم دونمی. خودمم میدیبار د نیتو که تا االن چند -

 :گفت کردیم یکه من رو حرص یداد و با سماجت هیمبل تک یپشت به

 ! گمیچرا الزمه، چون من م  -

 .زدم پوزخند

*** 

 ! من بگم چشم ستیقرار ن  ،یتو گفت یفکر کنم قبالً بهت گفتم که هر چ -

 .دهنش گذاشت  یرو تو  کیاز ک  یاتکه

 ! ستیتو برام مهم ن ی هاحرف -

تر شد. بدون حرف قهوم رو خوردم و خواستم برم  تنها پوزخندم پررنگ  یشدم؛ ول  یعصب

 :باال که گفت

 ! بزن ای با زبون خوش ب اسی -

 ؟ امیاگه ن  -

 .ابروم رو باال دادم که از جا بلند شد تک

 .یبزن  کنم یو مجبورت م ارمتی وقت خودم ماون -

 :هم فشار دادم و گفتم یهام رو روحرص دندون با
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 .یبکن یتون ینم یغلط  چیتو هم ه !امیمن نم  -

باعث    فمیخف  غیکنده شد و ج  نیراه، پاهام از زم   نیها باال رفتم که ببه حالت دو از پله  بعدم

 :ش گفت هام محکم دور گردنش حلقه بشه. با پوزخند مسخرشد دست

 .یای به نفعت بود که خودت ب ؟تونستم یدید -

 :خشم گفتم با

 ! زورگو -

 .شد رهی زد و بهم خ  یشخندین 

پوشدست  یرو بود؛ چون شلوارک  حلقه شده  و دستم دور گردنش  بودم  بودم،    دهیهاش 

پاهام برخورد مدست با  لـعـ*ـنت  شدمیو من از شرم مدام قرمز م  کردیهاش  به خودم   .

 ! رو تحمل کنم  تی وضع  نیفرستادم که چرا به حرفش گوش ندادم که حاال مجبور باشم ا

هاش رو گذاشتم. با حرص نگاش کردم که دست  نیزم  یو من رو رو  ستادیوا  انویپ   یجلو

 :د و گفتشلوارش فرو کر ب یج  یتو

 .و بزن نیبش-

 :نشستم و اون کنارم نشست که گفتم  انوی پشت پ   یبدخلق با

 ؟ بزنم یچ -

گرمش    یگذاشتم و شروع به نواختن کردم که صدا   هایشاس  یگفت و من دستم رو رو  بهم

 :بلند شد

 ! با من قدم بزن ایب شه، یبارون داره هدر م"
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 ! واسه تو و قدم زدن زنهیداره َپر م دلم

 ! باز شهی دلم برات تنگ م ه،یهوا بارون  یوقت

 !باز شهی هوا، چشات چه خوش رنگ م نیتو ا  یدون ینم

 .رنگ چشات رو داره !هوات رو داره بارون

 ! داره یزدن تو بارون، با تو چه حال قدم

 ! هواتو داره دلم

 .هواتو داره، رنگ چشاتو داره بارون

 ! داره یزدن تو بارون، با تو چه حال قدم

 ! هواتو داره دلم

 !خودت کنارم و صدات همش تو گوشمه یست ین 

 ! رو دوشمه ی داد هیکه هد  یقشنگ هیبارون 

 !زنهیحواسش به توئه اونم دلش َپر م بارون

 !زنهیدر م تونشهی هاش رو شمن با قطره یجا به

 .هواتو داره، رنگ چشاتو داره بارون

 ! داره یزدن تو بارون، با تو چه حال قدم

 ! هواتو داره دلم

 .هواتو داره، رنگ چشاتو داره بارون



 

 

 
288 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
 ! داره یزدن تو بارون، با تو چه حال قدم

 ! هواتو داره دلم

 ( ی رستم نیبارون، ام)

. با قطع شدن  خوندیو اون هم م  زدمیفقط م  توجهیو من ب  ختیریگونم م   ی رو  هاماشک

نتونستم خودم    گهیو من د  د یچیسکوت سالن پ  یهقم تو شد و هق  حرکتیصداش، دستم ب

 .رو نگه دارم

جلو   هامدست تو   یرو  که  گرفتم  کش   یصورتم  خ  دهیآغوشش  با  هق    ال یشدم.  به  راحت 

نوازش    نیقدر لذت بردم از اموهام حرکت کرد. چه  ی هقم ادامه دادم که دستش آروم رو

 :افتادم که گفت  بایحرف د ادیبه  !قدر دلم آروم گرفتو چه

 .نباش دیناام !یاسیخوب باشه   گاههیتک هیبرات  تونهیاون م -

  دونم یم  گاههیفرهاد رو مثل تک  یعنی  نیو ا  شدم یآغوشش آروم م  ی من تو   !بود  بایبا د  حق

مو اون چه ن   کردیقدر خوب درک  ا  ازیکه چه موقع بهش  و  م  نی دارم  گرم  دل  شدیباعث 

 .بشم

 :و با خجالت گفتم  دمیخودم رو عقب کش آروم

 .ستی هام دست خودم ن اشک  اریو اخت  رهی گیبدجور دلم م ی راستش گاه !ببخش -

تختم افتادم و با خودم فکر    ی نگاه کردن بهش بلند شدم و به اتاق خودم رفتم و رو  بدون

 :کردم

 ! داره یخوب  یچه صدا  -

*** 
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 .به در خورد و باعث شد عجله کنم یامچ دستم زدم که تقه ی گردن و رو ریرو به ز عطرم

نگاش گره خورد و اون با دقت به سرتا پام نگاه کرد و بعد    یرو باز کردم که نگام تو  در

 .راه افتاد و منم دنبالش رفتم حرفیب

  ی بودم و مشکل  دهیپوش  یکوتاه قرمزم رو به همراه پالتو، شال و کفش مشک  یو مانتو  نیج

 .وجود نداشت

رس  میشد  سوار تا  کرد.  اون حرکت  ه  دنیو  رستوران  من    مینزد  یکدوم حرف  چیبه   هیو 

 .که حرف بزنم  دمیکشیازش خجالت م  ییجورا

 :و مهراد سفارش داد و بعد گفت می نشست  زیرو در آغوش گرفتم و کنار هم سرذم باید

 .میوقتشه راجع به مسافرتمون حرف بزن  ! دیرو هم گرفت تونیخب عروس -

 .آب خورد یکم فرهاد

*** 

 ؟ مهراد جان هیاچه عجله -

خانوم همراهش   یاسی  خوادیرو به مسافرت ببرم؛ اونم انگار دلش م  باید خواد یمن دلم م -

 .میمزاحم شما شد نمی هم یباشه، برا 

 :گفتم زود

 .م یکن تونیباعث افتخار ما هست که همراه !مهراد خان هیمزاحم چ -

 :نگام کرد و بعد گفت فرهاد
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و چند روز   می حرکت کن  ی. خب چه روز کنم یم   تونیکه دادم، همراه  ی باشه، منم طبق قول  -

 ؟ می بمون 

 ؟خوبه  !می و پنج روزم بمون  میحرکت کن  کشنبهی: باید

 .مثبت تکون داد یسرش رو به نشونه فرهاد

  ش، یک   می بر  دیایشمال ب  ی به نظر من به جا  یول   ام؛ی و م  رمیگ یم  یمنم مرخص  !خب  اریبس  -

 ! ستیسردِ شمال، اصالً جالب ن  ی هوا نیا ی چون االن مسافرت تو 

 :گفتم

 .موافقم ش یحق با فرهاده، منم با ک  !آره -

 :گفت  بایرو به د مهراد

 ؟ خوبه -

 :سرش رو تکون داد و مهراد گفت یحال با هوش باید

  م یبر  ما ی با هواپ   رم؛ یگیم  کشنبهی  ی برا  طیو چهارتا بل  رمیمنم فردا م   !شی خب پس شد ک  -

 .می ترراحت

  ی نگاه فرهاد گره خورد و برا   ینگاه کردم که بهم چشمک زد. نگام تو   بایبه د  یحالباخوش

 :با لبخند گفتم بارنیاول

 ! ممنونم -

 ! قدر برام جالب بودنگاش که غرق تعجب بود، چه و

*** 
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خونه سر    یحوصلم تو   یبود و هنوز هم ادامه داشت. حساب  دهیبار  ین یصبح برف سنگ   جمعه

تعط هم  فرهاد  بود.  که    لیرفته  بودم  ناهار  کردن  درست  مشغول  بود.  خواب  هنوز  و  بود 

 :نشست. مشغول خوردن صبحونه شد که گفتم زیوارد شد و سر م 

 .سالم -

 .نگاه کرد بهم

 .سالم -

 :دمیرو برگردوندم که صداش رو از پشت سرم شن صورتم

 .خونشون می زنگ زد و دعوتمون کرد که عصر بر اریماز -

 :سمتش برگشتم به

 ؟ خب -

 ؟ یا یگرفته و ما رو هم دعوت کرده؛ م  ییکوچولو  یمهمون  -

 .رفتیحوصلمم سر نم  ؟نیبهتر از ا یچ

 ! امیمعلومه که م -

 .پس رأس ساعت پنج حاضر باش -

 :گفتم که گفت  یا"باشه"

 ؟شهی حاضر م  یناهارت کِ -

 ؟طور مگهساعت دو حاضره. چه -



 

 

 
292 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
 ! . خدافظ رونی برن ب خوامیم -

با هم    میبود  بیغر  قدرنیچرا ا  ؟بره  خواستیبرف کجا م  نیا  یرفتنش نگاه کردم. تو  به

 ؟رهیچرا اون نگفت کجا م   ا ی ؟یری بپرسم کجا م تونستم ینم یکه من حت 

و با به هم خوردن درِ    اومد یازم بر نم  ی کار  چ یه  یگلوم نشست؛ ول  یتو   شهی مثل هم  بغض

 .شد ترنی سالن از شوک رفتنش در اومدم و بغضم سنگ

*** 

زدم و بعد از اتاقم خارج شدم. کنارش نشستم    ینگاه کردم و لبخند محو   نهیخودم تو آ  به

 .کنه یبه خاطر بارش برف مجبور بود آروم رانندگ یکه حرکت کرد؛ ول

 :دادم که گفت  هیتک  شهیرو به ش سرم

 ؟ که یحواست باشه رفتارت با من گرم باشه، متوجه  -

 !آره -

که باز بهم گوشزد    خوامیو نم  دونمیرو م  زهایچ  نیپاسخ دادم تا بفهمه خودم تمام ا  کوتاه

 .چون سکوت کرد د،ی کنه. اون هم انگار فهم

از اون بعد از باز کردن    تی و کمربندش رو باز کرد. منم به تبع  ستادیمجتمع وا  کی   یجلو

 .شدم  ادهیمربندم، پ ک

 .در آغوشم گرفت  یو به گرم ستاد یبعد، ژاله مقابلمون وا یقیرو فشرد و دقا فونیآ زنگ

 ! جون یاسی ی خوش اومد -



 

 

 
293 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
خوش  با و  داد  دست  مازفرهاد  شدنمون،  داخل  با  و  گفت  گرم  اریآمد  به  ازمون    یهم 

 .می وستیکه به جمعشون پ  میبود ینفرات  نیاومده بودن و ما آخر هیاستقبال کرد. بق 

هم با همسرانشون بودن. کنارشون نشستم و فرهاد    ده یو سپ  مایشلوغ نبود؛ جز ما، س  ادیز

 .کنار مردها نشست

 :گفت دهیسپ

 ؟ یهست یراض  تی از زندگ یاسی -

 :زد و زودتر از من گفت یچشمک مایس

 ؟ کم داره  یمگه فرهاد چ ؟چرا نباشه -

رو  نیا از  م  یشوخ  یحرفش  بهش  وگرنه  داره،    یلیخ  زی چ   هیفرهاد    گفتمیبود؛  مهم کم 

 ! هییاونم اخالق خوب و خوشرو

 :دادم جواب

 .ممنونم !می آره، راض -

 :هاش ناراحت شدم و با خودم گفتمچشم یغم تو  دنیآورد و من باز از د وهیبرامون م ژاله

 !خدا کنه حامله باشه -

 :گفت مای دستم گرفتم تا ببرم که س ی رو تو پرتقالم

 ؟ستحامله  دهیسپ یدونیم -

 :لبخند گفتم با
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 ؟چند ماهشه ! چه خوب -

پنهون کرددونهینم  یهنوز کس  یسه ماه؛ ول  - از ژاله هم  ما    می نخواست  یعنی  م؛ی. راستش 

 .افسوس بخوره

 .رو تکون دادم سرم

 .بدونه دیباالخره که با ؟ یآخرش که چ ی ول فهمم؛ یرم-

 .کنارم نشست و دستم رو گرفت  ژاله

 !زمیحلقت چه خوشگله عز یوا  -

 .کردم تشکر

 ؟ یآشنا شد اریبا ماز یطورژاله چه -

 .لبش نشست  یرو ی محو لبخند

*** 

پسر    اریماز  ی کردم؛ ول  اریماز  ی دایزود دل باختم و خودم رو ش   یلی من خ   ! دانشگاه  یتو  -

تو  یسرسخت اصالً  که  کس  یبود  به  نم  یدانشگاه  ا  داد یمحل  برا  نیو  من خوشحال    یهم 

و ناراحت    ست یدوست ن  یدختر   چیکننده بود و هم ناراحت کننده. خوشحال بودم که با ه

ا خ  یجورنیبودم؛ چون  باهاش  کردن  برقرار  م  یلیارتباط  تقد  یول  شد؛یسخت    ر یدست 

امون به روابطه  یجورنیو ا  قی تحق  کی  یبرا  یگروههم  میمارو سر راه هم گذاشت و شد

دو سال    ی شد و کم کم متوجه شدم اون هم دوستم داره؛ ول  دهیاز دانشگاه هم کش  رون یب

و    لیبه بهونه تحص  کردمیم  رد اومد. من تمام خواستگارانم رو،    میتا خواستگار  دیطول کش
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و دو    رفتمیپذ  یاومد بدون معطل  یهمش منتظر اون بودم. چون واقعاً دوستش داشتم. وقت

 .میو بعد ازدواج کرد  میسال هم عقد بود

 ؟چند سالشه  اریاالن ماز -

 ! سن فرهادههم -

 :زدم و گفتم لبخند

 ؟ و داداش داره یچندتا آبج -

هستن، بر عکس ما که فقط من و    ی تیپر جمع  ی داداش. خانواده  هی داره و    ی سه تا آبج  -

 .می داداشم هست

 ؟ ستیباهاشون سخت ن  یوقت واست زندگ اون -

 .یبندیم زی همه چ  یهات رو رو چشم  یعاشق بش ی وقت -

تو  نیا  با و  کردم  سکوت  عاشق    ی حرفش  بود  ممکن  واقعاً  رفتم.  بعد    یبش   یکیفکر  و 

رو چشم رو  کاست  یهات  و  کم  بد  هاشیتموم  هم   یعن ی  ؟یببند  هاشیو  من  بود  ممکن 

  شدم یعاشق م  دیمن نبا  یول   ست؛یبودم عشق دست خود آدم ن   دهی شن  ؟عاشق فرهاد بشم

 نقطه ضعف آزارم   نیبهش ببندم که بتونه با ا دل دی. نبانم یبیم ی از فرهاد سرد یتا وقت

شا  بده نبا  دمیو  من  بره.  و  بذاره  جا  یتو   ذاشتمیم  دیتنهام  بشه؛    یبرا  ییقلبم  باز  فرهاد 

 .فرهاد خورد کنم  یاصالً به نفعم نبود و من حاضر نبودم خودم رو برا نیچون ا

 :مهنام به خود اومدم ی صدا با

 ؟ خانوم یاسی -
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 :نگاهش کردم یسوال

 ؟بله -

 ؟ دیدرخواستمون رو قبول کن  شهیم -

 :گفتم  جیهمشون که منتظر بهم چشم دوخته بودن نگاه کردم و گ به

 ؟ یچه درخواست -

 :مهنام گفت یبه جا  فرهاد

 .واسشون ی بزن  انویپ گنیم -

 :حرف فرهاد رو گرفت یدنباله دهیسپ

 .فرهاد خان هم همراهت بخونه -

نه  یوا نم  !خدا  م  تونستمیمن  در  اشکم  قطعاً  نم  اومدیچون  دلم  من  غرورم    خواستیو 

  ی بود. پس به ناچار لبخند  یادبیقبول نکنم. واقعاً ب  شدینم  یسوال بره؛ ول  ریجمع ز  یجلو

 :زدم

 !البته -

 :سالن رفتم و با خودم فکر کردم یگوشه  یانو یبلند شدم و به سمت پ ازجام

 ! خودمم  یانویقدر دلتنگ آپارتمانم و پچه -

  ستاد یو آروم باشم. فرهاد باال سرم و جلوم روم وا  یکردم کامالً عاد   ینشستم و سع  پشتش

چشمش گره خورد. زمزمه   یمن که آروم تو  یهاگذاشت و چشم  انو یپ   یو دستش رو رو 

 :کرد
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 ! آروم باش، خب -

  ریمن تأث  یهمه رو  نی فرهاد ا  دیآروم شدم و چرا با  یواقع  یحرف کوتاه به معنا  نیبا ا  من

 ؟ ه باشهداشت

 :شروع کرد  یرو حرکت دادم و فرهاد با لبخند محو  دستم

 !ها خواب ندارمشب  حوصلم،یروزها ب "

 ! تاب ندارم گهیشده، د اد یز فاصله

 .تا االن من رو آروم کرده مونخاطرات

 ! من رو مسموم کرده اد،ی به ما نم یدور

 .کردم  نیبا همه سنگ گه یهام رو دحرف لحن

 .کردم نیصد دفعه تمر ،یکه دوست دار ییهاکردم، حرف نیرو تمر عشق

 ! شده، حال من بد شده  طاقتیب دل

 ! طاقت شده یب یل یچند وقته که خ  یطفل

 ! واسش بده، عشق تو تا ابده ییتنها

 .بد عادت شده حال من بد شده دل،

 ! فنجونم فال من بد شده  یتو

 پره،  ی خوره بدجوردل یطفل

 .حال من بد شده !شده ییهوا دل
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 .دفعه واسه رفتن مرد شده چند

 !حدسه هیرفتنت  کردمیفکر م بسه

 .بد عادت شده حال من بد شده دل

 .نداره تا ابد شده  یتموم هامغصه

 !نفسه  هیهمه جا تنگ بسه

 ! دلمه نی ا یعشق تو، تو  هنوزم

 ! مدلمه کیهم  ن یا ه،یجور  کی یک هر

 !مشکلمه  کیرابطم قهر   نیا ی گرفتارت تو من

 .هام نموندهام دور چشمتو شب استرس 

 و  خونم یصد دفعه م یفالم تو ه یست ین 

 ! هیحوال نیعطرت ا هیعشقت عال هنوز

 .شده، حال من بد شده ییهوا دل

 .دفعه واسه رفتن مرد شده چند

 !حدسه  کیرفتنت  کردمیفکر م بسه

 .بد عادت شده، حال من بد شده دل

 .نداره تا ابد شده  یتموم هامغصه

 "!نفسه  هیهمه جا تنگ بسه
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 ( زاده  م یتا ابد، محسن ابراه)

آرومش حلقه شد و زمزمش  یها چشم  ی جمع دستم رو برداشتم و نگام تو ق یتشو  یصدا  با

 :دمیرو شن 

 ! بود یعال -

*** 

 :که لهراسب گفت می مبل دو نفره نشست هی یزدم و از جا بلند شدم و با هم رو  لبخند

 .نیایبهم م یل یواقعاً شما دو نفر خ  -

ز  با به  سر  ز  ریخجالت  فرهاد  و  تشکر  ری انداختم  برا  یلـ*ـب  ژاله  که  شام    یکرد 

 .مون کرددعوت

  یصدا   دنی. با شن نداختیآپارتمان خودم م ادیمن رو  ی لیشون رفتم. خاز شام به بالکن بعد

با  ییپا و  ازش    ی حاو  ین یژاله که س  دنید  برگشتم  لبخند  با  بود،  قهوه دستش  فنجون  دو 

 .می نشست هایصندل  ی هم رو یتشکر کردم و جلو 

 :نگاه کرد و گفت  شدیها بلند مکه از فنجون یبخار به

 ؟ یبزرگ دار ی لیکمبود خ هی یحس کن  تیشده تو زندگ وقتچیه -

سوال  نیا داشتم  ؟بود   یچه  ه  ؟واقعا ًکمبود  مادرم  و  پدر  مرگ  از  قبل  تا    وقت چیخب 

تو   یکمبود  اما  نکردم؛  خ  کی  نیا  یحس  م  ی لیسال  تنها  ی معنا  دم یفهم یخوب  و    ییتلخ 

 ! یچ  یعنیکمبود محبت 

  دم یکش  یسال سخت  کی   نیا  یتو   یلیساله پدر و مادرم فوت شدن و من خ   کیآره، االن    -

خ تنها  یلی ژاله.  بود  سخت  ب  ییبرام  تو   ی کسیو  شدن  تنها  کامالً    یوقت  ،یسالگ  ازدهی  یو 
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خانواده  ازمندین  ولمحبت  بودم؛  چاره  تونستمینم  یام  و  گردونم  تحمل    یا برشون  جز 

دوستم واقعاً خواهرانه    با ید  ی ول  نم؛یکس تر  یب  کردم یهمه آدم حس م   نیا  نینداشتم و ب

 .بگم اگر اون نبود االن من هم نبودم ونمتیم نانیکنارم بود و من با اطم

 .کرده دایفرهاد گفته بود که تازه تو رو پ  -

 :تکون دادم که گفت یسر

نداره.    ی واسم رنگ  یزندگ  گهید  کنم یاالن حس م  یول   ، یاسینداشتم    یمن تا االن کمبود   -

م حت  یهانگاه  کنمیحس  ترحمه،  حس  از  پر  ماز  یهمه  م  !ارینگاه  از    یاسی  ترسمیمن 

 و  ارمیتالش کردم به دستش ب یلیاز من خسته بشه و تنهام بذاره. خ  اریماز کهنیا

هم    یو مشکل   می شیدار نمکه ما بچه  یاز دستش بدم. حتماً خبر دار  یراحت   نیبه ا  خوامینم

ه همهستی ن   مونکدومچیاز  هم  ی.  م   نی دکترها  نم  یول  گن؛ یرو  بچه  فهمم یواقعاً  دار  چرا 

ن  گهیم  اریماز  ؟میشی نم اش  آرزو داره بچه  یهر مرد   دونمیمن م  یول   ست؛یبچه برام مهم 

 .خصوصاً اگر پسر باشه و اسمش رو زنده نگه داره  ره،یرو تو آغوشش بگ 

دستش    ی. غم خودم رو فراموش کردم و دستم رو، رو زدیم  ش یژاله دلم رو آت  ی هااشک

 .گذاشتم

فقط    دم، ی. بهت قول مدیشی صاحب بچه م  یبه زود  ار یژاله، من مطمئنم که تو و ماز  ن یبب  -

رفتارهات اون رو هم ناراحت    نیبا ا  دیآروم باش و صبر کن. شوهرت عاشقته به خدا تو نبا

راحتیکن به  من  مازچشم  ی.  تو  به  نسبت  رو  عشقش  متوجه  خونم یهاش  همش  و  که  ام 

ب  یبه هر نحو   ،یفکر   یتو   نهیب یم  یحواسش دنبال توئه و وقت از فکر    ارتت؛ ی م  رونیشده 

اگر    دمیمن بهت قول م   ، یکن غصه نخور  ی. تو هم سع یچون براش مهمه که تو شاد باش

کن بخوا  یصبر  خدا  از  م   یو  بهت  همدهیحتماً  مادرم  بخ   گفتیم  شهی.  که    ست ین  لیخدا 
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شون  کنه و صبر و استقامت  شونامتحان  خوادیهاش رو نده، فقط مبنده  یهاهجواب خواست

 بدون خدا  شهیرو بذار کنار و هم ی دیامرو محک بزنه. پس تو هم نا

از قبل به همسرت بها بده و بهش محبت کن چون    شتری . از امشب بیدر همه حال دار  رو

  ار یو ماز  ینداره خودت رو سرزنش کن  یلیپس دل  !نه اون  د،یش یدار نمکه بچه  ینه تو مقصر 

 .ستی هم ناراحت ن 

 .هاش رو پاک کردو بعد اشک دادیهام گوش مبا دقت به حرف ژاله

صبر    دیحق با توِ با  !ی هربون همه م  نیهات بهم آرامش داد، ممنونم که اواقعاً حرف  اسی  -

 .کنم

 :گفت نشستیکه کنار ژاله م  یدرحال ما یکه س  میساکت شد مای و س دهیورود سپ با

 .می رو بهت بد یخبر   هی میژاله جون اومد -

 :با لبخند گرمش گفت ژاله

 ؟ خب -

 .انداخت ر یسرش رو به ز دهیسپ

 ! اممن حامله -

 : گفت  یدست زد و با خوشحال ژاله

 ! مبارکه، مبارکه -

کردم که    ذشیهاش بود، آروم شدم و همراهلـ*ـب  یکه رو  ینگاه کردم و با لبخند  بهش

 :گفت  مای مون کردن و سبا تعجب نگاه دهیو سپ  مایس
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 ؟ یژاله ناراحت نشد  -

 :بهم انداخت و گفت قیعم  ینگاه  ژاله

 ؟ خبر خوب ناراحت بشم  نیاز ا دینه، چرا با -

هلهله کرد    مای و س  می باهم کف زد  ییو چهارتا  دنیکش  یبه وضوح نفس راحت  دهیو سپ   مایس

 :صورت خوشحال ژاله با تعجب گفت  دنیبا د اریکه مردها به بالکن اومدن و ماز

 ؟ شده  یچ -

  کی تبر  ده یبا لبخند به سپ  اریگفت که ماز  ییزهایچ  هیبه سمتش رفت و کنار گوشش    ژاله

 .انداخت ریبا خجالت سر به ز ده یگفت و سپ

*** 

ضبط گذاشت و صداش رو بلند کرد و بالفاصله دست ژاله رو گرفت و با   ی تو یآهنگ اریماز

ژاله که حاال    یهاشدم و چشم  نشونی هم مشغول رقص شدن و من متوجه عشق و محبت ب

 .کردینگاه م  اریماز یها چشم یاز غم درونش کم شده بود و با لبخند گرمش تو

 :رو بهم گفت مایخوشحال بود. س   رییتغ نیاز ا  یشده بود؛ ول اریباعث تعجب ماز انگار

 .گهیوسط د دیبر -

 .دیشما بر ! امجان، خسته ما ینه ممنونم س -

رضا  اون  باالخره  که  بود  دوازده  ساعت  و  گذشت  خوش  بهم  برگشت  م یداد  تی شب    م یو 

گفت و رفت بخوابه و من هم چند لحظه بعد از    ر یفرهاد زود شب بخ  مون دنیخونه و با رس

 .اون به اتاقم رفتم

*** 
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امسافرت  ی آماده  ز یچ  همه از  واقعاً  من  و  بود  خ  نیمون  از    یل یمسافرت  بودم.  خوشحال 

اتفاق  هی  کهنیا و  از تهران  م مدت  م  شم یهاتش دور  و هوام عوض  د  شه، یو آب    گه یچون 

 سفر بهم خوش بگذره و  نیکه ا خواستمیا م. فقط از خد دمیرسیداشتم به مرز جنون م

 .عوض بشه امهیروح

  ی من فقط همون دفعه  یول  کرد؛یهم مثل من خوشحال بود و مدام از مهراد تشکر م  باید

  هی  یدهیکنه ند  ال یتشکر کنم که خ  نیاز ا  شتر ینخواستم ب  گهیاول ازش تشکر کردم و د

 .مسافرت استم

امروز مرخص   دیرس  کشنبهی  روز از  بود. فرهاد  پنج عصر  پروازمون  با    یو ساعت  و  داشت 

  کردیبود، اگر تا آخر عمرش هم کار نم  دهی که از عمو بهش رس  یا هیاون همه امالک و ارث

 .واسش بس بود

بود، جلو   یپوزخند و چمدونم رو که حاال حاضر  به حمام    یزدم  اتاق گذاشتم و خودم  در 

تو  و  دراز کش  یرفتم  رابطهدمیوان  به جا   ی.  فرهاد  و  روز    کهنیا  یمن  به  روز  بشه،  گرم 

نگران بود و    شه یو هم  شهیهم  با یاما د  گذشتم؛یتفاوت از کنارش م  ی و من ب  شد یسردتر م

  ی عشق  خواست ینمکه فرهاد    یتا موقع  ی نباشم؛ ول  ال یخیهمه ب  نیا  خواست یمدام از من م

  هیطرفه تهش نابود  هیگفتن عشق    میبکنم، چون از قد  یکار   تونستمیباشه، من هم واقعاً نم

 .و الحق هم راست گفتن 

 .زدیکه اسمم رو صدا م  دمیاتاق شن یکه صداش رو از تو   ستادمیدوش ا ریز

 ؟ اسی -

 :رو بستم و گفتم ریش
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 .حمومم  یمن تو ؟بله -

 .ستادهیدر ا یجلو  دمیقدماش فهم  یصدا  از

 ؟ یای م د،یبرم خر خوامیم -

 ؟ خودت  یبرا -

 .آره -

 .امیساعت صبر کن م  مین هیباشه،  -

 .هایلفت ند   نم،یی من پا -

 .دوش رفتم ر یو دوباره ز دمیکش یو پوف دمیبسته شدن در اتاقم رو شن  یصدا بعدم

سف  نیج کفش  با  رو  قرمزم  شال  و  مانتو  آرا  دمیپوش  دمی و  و  عطر  از  بعد    م ی مال  شیو 

مبل نشسته و کالفه مدام به   یرو   دمیرفتم که د  رونیاز اتاقم ب  یبا لبخند محو  ام،یشگیهم

 :بلند شد و گفت دنمیکه با د کنهیها نگاه مپله

 .هاخوبه گفتم لفتش نده -

 .رو حس کردم شی عصب یها نفس  یرفتم و صدا  یبه خشمش به سمت در ورود  توجهیب

 .رهیفرهاد رو بگ   نیحال ا  تونهیفقط م  یمحل کم

 :بهتر شدن اوضاع گفتم یکه برا م یشد  نیماش سوار

 .یتو انجام بد یدها یخر ش یتو ک یصبر کن یتونستیم ؟یبخر یخوایم یحاال چ -

 .رمیو شلوار بگ  شرتی لباس و چند دست ت خوامیم !الزمه شد،ینم -
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حوصله نداشتم ضبط رو هم روشن    ینزدم. حت  یبه مرکز حرف  دنیتکون دادم و تا رس  یسر

 .کنم

هم قدمش هستم، احساس غرور کردم؛ چون    کهنیو من واقعاً از ا  م یکنار هم راه افتاد  در

ت  بود خودش و  بد  استا  پش یبرعکس اخالقش که  و  بود  راه    یحت  لشیواقعاً جذاب  هنگام 

 .یناخودآگاه مجذوبش بش  شدیو باعث م  شدیرفتنم حفظ م

من هم اِنقدر وسواس به   یمشکل پسند بود. حت  یلیخ  یول  م؛یدیکشیپاساژها سرک م  یتو

 .کردیم یجورنی که اون ا  دادمیخرج نم

ج  ی امردونه  یمشک   نیج  یرو   چشمم تا  جاکمربندش  قسمت  از  که  موند    ه ی  بش،یثابت 

کش  ریزنج و    دهیخوشگل  بود  براق  جنسش  و  بود  سف  هیشده  دورش    دیکمربند  که 

 بود و نظرم رو بدجور جلب  شی جاکمربند  یبود هم تو  ریازجنس همون زنج ییهاحلقه

که به سمت    ی و درحال  دمیو باذوق بازوش رو کش   کنم یکار م  ی چ  دمیکه نفهم  ی . جورکرد

 :گفتم  رفتمیمغازه م

 .ادیبهت م ی لیرو پرو کن فرهاد، مطمئنم خ نیا  ایب !یوا  -

ب  هامچشم چ  رونیازحدقه  بودم  یزد.  بهش    ؟کار کرده  من  و  بود  دستم  تو  هنوز  بازوش 

 ؟ شده بودم ی میهمه باهاش صم  نیمن ا یاز کِ ! ادیشلوار بهش م  نیگفته بودم ا

ا  سر ا  ستادمیجام  بدون  و  دادم  رو قورت  رها    کهنیو آب دهنم  رو  بازوش  نگاهش کنم، 

 :کردم و گفتم

*** 

 .زده شدم جانی دفعه ه کی  !ببخش -
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و    دمیلبش د  یسرم رو بلند کرد که با تعجب رد لبخند رو، رو   زنه،ینم  یحرف  دمید  ی وقت

 :بزنم که گفت  یکردم لبخند یبود. با خجالت سع ره یهام خهاش که به چشمچشم

 .یدار  یخوب  یقهیسل -

 .تر شدبه سمت فروشنده رفت و لبخند من پررنگ بعدم

وا  ی جلو پرو  با ح   ستادهیاتاقک مخصوص  من  و  کرد  باز  رو  در  آروم  بهش    رتیبودم که 

 .ه بودقدر خوشگل شدچه  نیاون ج ینگاه کردم که تو 

 ؟ یچرا به من زل زد  ؟هیچ -

 .نگام رو چرخوندم عیسر یدستپاچگ با

 .خوبه برش دار  نیهم یچیه !هان -

 :و اعصابم خورد شده بود که گفت دادم یدلم فحش م یتو  م یهمه خنگ باز نیا به

 ؟ طوره به نظرتاون لباس چه -

حالت    دیقرمز با خطوط سف  ی لباس مردونه  هیکه اشاره کرده بود، نگاه کردم.    ییجااون  به

 .داشت و خوشگل بود یشطرنج

 .کردم خودم رو کنترل کنم یسع

 ! خوبه ی لیخ -

 .ارهیبگو ب -

  ایدونم از عمد بود،    یکه خواستم بهش بدم نم   یفروشنده گفتم که براش آورد و موقع  به

. من زود  دیو تمام تنم لرز دیپوست دستم کش  ی نوازش رو  از سهو که انگشتش رو به حالت
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نگاه بدون  چشم  ی و  ببه  مغازه  از  ا  رونی هاش  و  د  قدرنیزدم  که  بود  منقلب   گهیحالم 

 .هیطورتنش چه یلباس تو نم ی بب نستادمیوا

  دهیبودم، اون فقط با انگشت کش  جنبهیاز گرما بدنم عـ*ـرق کرده. چقدر ب  کردمیم  حس 

ا  یدستم که ممکنه سهو  ی بود رو باشه و حال من  همه دگرگون شده بود. کالفه    نیبوده 

 :دیموهام فرو بردم که صداش از پشت سر به گوشم رس  یدستم رو، تو

 .نگرفتم  شرتیهنوز ت  ا،یب -

همراه  خودم چرا  که  کردم  لـعـ*ـنت  محو  ش یرو  اخم  با  و  کردم  قبول  نگاه    ی رو  بدون 

موبابه چشم  می کردن مستق با  رو  افتادم و سرم  راه  دوباره حرکت    لمیهاش  تا  گرم کردم 

 .آبروم رو ببره نیاز ا شتر یازم سر نزنه و ب  یا احمقانه

رو   هی  وارد جلو  همون  من  و  شد  سع  یصندل  یمغازه  و  دق  ینشستم  چند  اتفاق    قهیکردم 

هاش هاش قفل شد و اخمچشم  یهام تو شد و چشم  دهیببرم که بازوم کش   ادیرو از    ش یپ 

 .درهم بود یکه بدجور

ب  تیهمراه  - کن  یاینکردم که  بد  ،یاسکورتم  نظر  تو  یآوردمت که    م یهمراه  دیخر  یو 

 .یکن

دادم؛    شنهادیبهش پ   شرتی تکون دادم و همراهش وارد مغازه شدم و چند ت  یسر  حرفیب

 .باشه جان یکردم کالمم بدون گرما و ه یاما کامالً سع

ت  چهار اون د  دیمتفاوت خر  یها به شکل و رنگ  شرت یتا  از  بعد  که    م ینداشت   ی کار  گهی و 

 :گفت

 ؟ یخوا ینم  یچیتو ه -
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 .مانتوم فرو بردم  بیج  یرو تو  هامدست

 ! ینه، مرس -

تو  دهاشیخر شد  یرو  سوار  هم  با  و  گذاشت  جلو میصندوق  وا  هی  ی.  و    ستادی رستوران 

 :گفت

 ؟ یناهار که نپخت -

 .نه وقت نکردم -

 .می و به سمت رستوران رفت  میشد  ادهیهم پ با

*** 

م  درخونه درد  شدت  به  سرم  کردم.  باز  ن   کردیرو  هنوز    ید یشد  ازیو  داشتم.  خواب  به 

 .رو استراحت کنم یساعت کی  تونستمیساعت سه عصر بود و م 

 .دادم ام یپ  باید به

 .فرودگاه  میما، تا بر ی الیو یجلو  دیایبخوابم، ساعت چهار ب  رمیسالم من م -

 .کردم و وارد اتاقم شدم   صدایرو ب یگوش بعدم

*** 

  عیفرهاد سر  دنیهام رو باز کردم و با دبازوم بود، چشم  یکه رو  یدست   یهاحس تکون  با

نکرده بودم، نفس    ضشونی تعو  ی حت  دیمانتو و شلوار که بعد خر  دنی از جام بلندشدم و با د

در اتاقم رو قفل    دیبه بعد با  نیو خدا رو شکر کردم که تاپ تنم نبوده. از ا  دمیکش   ی راحت

 .کنم
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 ؟ هیچ -

 .کرد و ساعتش رو نشون داد  نگام

 ؟یحاضر بش ستیقرار ن  رسن،یم هانیاالن مهراد ا -

 ! بد اخالقه یلیرفت. خ  رونیجام بلند شدم که از اتاق ب از

رو برداشتم    می دست  فی . کدیبه گوشم رس  نیی از پا  فونیزنگ آ  یحاضر شدم که صدا  عیسر

 .رفتم ن ییو بعد از قفل کردن در اتاقم پا

 :بار زمزمه کرد نیهزارم یبا محبت بغلم کرد و برا  باید

 .میریمسافرت م نیخوشحالم که به ا ی لیخ -

. مهراد و فرهاد  میبر  هانیمهراد ا  نیکردم. قرار بود با ماش  دیاش رو تائزدم و گفته  لبخند

و اون دو تا    م یعقب درکنار هم نشست   با یما رو داخل صندوق گذاشتن و من و د  ی هاچمدون

 .جلو نشستنهم 

 :کردم که با لبخند گفت  فیتعر باید  یصبح رو برا  اتفاقات

 .یمعلوم که بهش احساس دار  -

 : تعجب گفتم با

 ؟ یچ  یعنی ؟احساس دارم -

*** 
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راحت    یلیخ  کردیدستش با دستت برخورد م  یوقت  ،ینداشت  یاگر بهش حس  یاسی  نیبب  -

از    ی بدنت گرم شده و حت  ی گیم   یتو دار   یول  افتاد؛ یبدنت تالطم نم  ی و تو   ی گذشتیازش م

 .شیخوایو م  یتو به فرهاد حس دار  کهنیا یعنی نیو ا  یعـ*ـرق کرد جانیشدت ه

تن   دی. خب، فرهاد جنس مخالف بود و مسلماً باکننده بود  ج یواسم گ  ی کم  باید  ی هاحرف

م لمسش  با  احساس  شدینم  لیدل  د،یلرزیمن  بهش  لمس    یکه من  با  اما چرا  باشم؛  داشته 

 ؟ شدمینم یجورنیا خورد،یبه دستم م یکه از سهو  گهید ی مردها  ایدست مهراد 

دستم به دستش    یکامالً سهو  رم،یکه خواستم از فروشنده لباس فرهاد رو بگ  یموقع  یحت

 . ...نداشتم؛ اما فرهاد   یحس  نیترخورد؛ اما کوچک

 .قبولش کنم خواستمیمن بودم که نم نی بود انگار و ا بایبا د حق

 .شدمینم  بایمهراد و د یگوها فکر بودم و متوجه گفت ی به فرودگاه مدام تو دنیرس تا

 .ستادیرو گرفتم توب دستم که کنارم ا چمدونم 

 .شونارمیولش کن، خودم م -

 :گفتم گذاشتم یم  چشمم  یرو، رو  امیدود نکیع کهیتر گرفتم و در حالرو محکم دسته

 !ی. مرسارم یب تونم یپس خودم م  ست،ین   نمیسنگ !داره، بردنش آسونهچرخ -

 .می شون رفتدنبال باینزد و به کنار مهراد رفت و جلوتر راه افتادن و من و د  یحرف

نشست   یتو هم  کنار  انتظار  تا چمدون  میسالن  رفتن  فرهاد  و  مهراد  پاسپورتو  و  رو  ها  ها 

 :گفتم  بایبدن. رو به د لیتحو

 .هست دهیع کینزد ،ی حاضر بش اتیمراسم عروس یبرا  دیکم کم با می برگرد ی وقت -
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 :با ذوق گفت باید

 .مثل عقدمون م، یریجشن بگ  الیو یآره قراره تو  -

 :که مهراد گفت م یشون ازجا بلند شدنگفتم با اومدن  یزیو چ   دمیکش یآه

 .میبر  دیایب کهیپرواز نزد -

افتاد  کنار راه  پله  یکه شماره  میهم  از  رفتپروازمون خونده شد.  باال    ما یو سوار هواپ   می ها 

 .میشد

 نشست  باینشستم و کنارم فرهاد و بعدش مهراد و بعد هم د می صندل یرو  شهیش  کنار

تو  گهید  یهایلیخ   برعکس م  مایهواپ   یکه  محال  ای  گرفتنیاسترس  به هم    خورد، یشون 

 :گفت شیبا تشو بایبودم که برعکس من د یمن کامالً عاد 

 .ترسمیم  یلیمن خ !یوا  -

 :گفتم  کردینگاه م  باید یدهیمهراد که نگران به رنگ پر روبه

 .ارهیآب قند براش ب وان یل  هی دیدار بگ به مهمان -

 .قرص ضد تهوع رو درآوردم و سمت مهراد گرفتم می دست فی هم خم شدم و از ک خودم

 .شهیخوب م دیبهش بد نیدونه از ا هی -

  با، یدار و خوردن قرص توسط دبهم نگاه کردن و با اومدن مهمان  یبا قدرشناس  بایو د  مهراد

چشم  مای هواپ  به  من  و  گرفت  اوج  سمت   یبسته  یهاهم  به  رو  سرم  و  کردم  نگاه  فرهاد 

 :برگردوندم و با خودم زمزمه کردم شهیش

 ! تهران، منتظرم باش گردمیزود برم -
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*** 

 .کردمیم یاحساس خستگ  یلیجا رزرو کرده بود و من خ شی هتل ک نیبهتر یتو  مهراد

 :کنار گوشم زمزمه کرد  باید م،ی آژانس که نشست  یتو

 .یکن کشیکن به خودت نزد یسع  ن،یاتاق هست  هیاز امشب با هم تو  یاسی -

تو   کلماتش پتک  م  یمثل  نرس اومد یسرم فرود  به فکر خودم  معلومه   ؟بود  دهی. چرا    خب 

 .چون واقعاً مسخره بود م، یریاتاق جدا بگ هیهر دو  یبرا شدیهتل بود و نم جانیا

 :انداختم که با لبخند گفت  بایبه د یدلهره نگاه با

 ؟یهست  یدختر نگران چ -

از    یطورنیانگشتش ا  کیلمس کوچ   هیمن با  ی. وقتیشد ینگران م  ی من بود  یتو هم جا  -

تخت بخوابه. به نظر    هی  یفکرش رو بکن که حاال اون بخواد با من رو   شم،یم   خودیخود ب

 ! بایمن وحشتناکه د

 ؟ یرو بفهم نیا ی خوایچرا نم  اس،یاون شوهرته  -

 .یدون یتو که بهتر م زم،یعز کشهیم دکیاون فقط اسمش رو  ؟شوهر -

م  نیا  - به راحت  دیکه زن کل   دونمیهم  بخواد  اگر  م  خی  یمرده و    کنه یوجودش رو ذوب 

 ؟ یکنیلج م یچرا دار دونمینم

 ؟رو دوست نداشته باشه گهی د یکیاز کجا معلوم  -

 .بازمونده بود و من سرم رو برگردوندم که دستم رو گرفت رتیاز ح باید دهن

 ؟ یدون یم  یتو چ یاسی ؟یچ -
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 .دمیدستم رو کش توجهیب

چ   - آرال  یول  دونم؛ ینم   ی زیمن  ب  یزندگ  یتو   ای مطمئنم  اون    لیدل  یفرهاد  با  و  نبوده 

 .کردم دایپ  نیقیباورم   نیشون به ارقص

ا  ی بزنه که آژانس جلو  یو خواست حرف  دیکش   ی پوف  باید و من زود در رو باز    ستاد یهتل 

 .شدم  ادهی کردم و پ 

  شد یحس نم  ییسرما  چ یکامالً خنک بود و ه  جانیبود، ا  خبندانیتهران که    یهوا   برعکس

ا م  نیو  بوکردیخوشحالم  هم  ایدر  ی.  خوب  جانیاز  به  م  یهم  مشامم  غرق    دیرسیبه  و 

 .شدمیآرامش م

*** 

 ی رهیجز  نیا  ییبایرو اطراف چرخوندم و از ز هامچشم

  رون ی فرهاد باز هم من رو از افکارم ب  ی لبم نشست که صدا  یرو  یقی بزرگ، لبخند عم  نسبتاً

 .دیکش

 .میاخسته  یلیامون خچون همه  یایبهتره ب  اده،یز دنید یوقت برا  -

شدم و به عظمت هتل نگاه کردم. کارت که   دهیرو با حرص برداشتم و دنبالش کش  چمدونم 

تو بود،  اتاق  در  م  یها دست  یمخصوص  اتاق  خوردیفرهاد چرخ  روو  به  رو  هم    یهامون 

 .بود

 .زد یلبخند محو  باید

 ! ریشب بخ م، ینیب  یرو م گهید صبح هم -
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گرفت    دهیشون شدن و استرس من رو کامالً نادتکون داد و با مهراد وارد اتاق  ی دست  سپس

 .هم بکنه یتونست کار یو خب نم

تو  فرهاد رو  بودم کارت  مونده  مات  به من که  توجه  کارت  ی بدون  با    د یدر کش  یجا  در  و 

 ! باز شد. چه جالب بود ییصدا

  ک یبودم که    زیها خاموش بود. دنبال پرشد و من هم پشت سرش داخل رفتم. چراغ  وارد

تو  رو  کارت  که  فرهاد  به  تعجب  با  من  و  شد  نور  در  غرق  اتاق  تمام  کارت  یدفعه    ی جا 

ا به  و  بود  چراغ  لهیوس  نیگذاشته  تحستمام  کارشون  کردم.  نگاه  بود،  شده  روشن    ن یها 

 ز یبرانگ

ابود مبرق  م یرفت یم  رون ی ب  یوقت  یجورنی.  خاموش  خودشون  رو    شدن، یها  کارت  چون 

رس  م یداشتیبرم باز  تو  مون دنیو  که  رو  م  ی کارت  روشن  چراغ  م، یگذاشتیجاش  ها 

 .شدنیم

از    شی هاش رو بست. من هم باتاق لم داد و چشم  ی گوشه  ی مبل تک  یرو   ی با خستگ  فرهاد

کمد    یهامون رو تو لباس  یم و همهکرد  یها رو خالندونستم و چمدون  ز یصبر رو جا  نیا

  ی ها که اون هم بلند شد و لباس دم یو شلوارک برداشتم و پوش ک یتون  هی نشون یو از ب  دمیچ

کرد    اشیراحت تنش  گوشه  کهرو  خجالت  من    یبا  به  پشت  که  اون  به  و  نشستم  تخت 

ن   ضیمشغول تعو انداختم که باز هم بدون    ریانداختم و سرم رو به ز  ینگاه  می لباس بود، 

 چشمش گذاشت و  یو ساعدش رو، رو   دیتخت دراز کش  گهیتوجه بهم رفت و سمت د

تو   یبو پ   ی عطرش  دراز کشد یچیاتاق  ازش    دم ی. من هم آروم  و  و خودم رو مچاله کردم 

 .فاصله گرفتم و چون خسته بودم زود به خواب رفتم

*** 
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گوشم،    ی منظم فرهاد در چند سانت  ی هانفس  یهام رو باز کردم. صدا خوردم وچشم  یتکون 

 .هنوز خوابه داد ینشون م

صورتم    یناخودآگاه رو   ی نگاه کردم و لبخند محو  نقصشیسمتش و به صورت ب  دمیچرخ 

از   بعد  و  رفتم  حمام  به  و  شدم  بلند  قهوه    کی نشست.  سفارش  و  زدم  زنگ  کوتاه  دوش 

 .دادم

 .میفرصت داشت  اد یصبحانه ز یساعت هفت صبح بود و برا  هنوز

و مشغول خشک کردن موهام    ستادم یا  نهیآ  یبود. جلو   ده یچیتمام اتاق پ  یعطرش تو   یبو

فقط نگاهم کرد و   حرکتیشد و چند لحظه ب  داریسشوار ب  ی با سشوار شدم که انگار از صدا

 .شد سی بعد وارد سرو

رو   یتق رو،  در خورد که آروم شالم  س  یبه  رفتم.  و جلو  انداختم  و    یقور   یحاو   ینیسرم 

گذاشتم، خودم نشستم که   زی م  یفنجون قهوه رو از دست مستخدم گرفتم و اون رفت. رو 

مشغول    حرف یکه ب  ختمیها قهوه رفنجون  یتو   مونییدوتا  یاومد و روبه روم نشست. برا 

 .خوردن شد

برا  بعد بلند شدم و برش داشتم که د  غامیپ   میگوش   یاز خوردن قهوه    ام یپ   باید  دمیاومد. 

 .داده

ن   زم،یسالم عز  - اون  میرستوران هتل تا صبحانه بخور  دیایب  گهیساعت د  میتا  از  ور هم  و 

 .گردش میبر

 :نوشتم براش

 .زمیسالم، باشه عز -
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خم شدم    یو کم  ستادمیکه نشسته بود ا  یتخت گذاشتم و پشت مبل  یعسل  یرو، رو   یگوش

. صورتش به سمتم ختیگردن اون ر  یگردنم و انتهاش رو  یرو  ختیسمتش که موهام ر

حرکتم هزار بار خودم رو    نیهم قفل شد، دستپاچه شدم و از ا  یهامون توبرگشت و چشم

 .صورتم خورد ههاش بلـعـ*ـنت کردم که هرم داغ نفس

 .حرفت رو بزن -

  ی بود، فقط موهام رو   فتادهین  ی . اتفاق خاصستمیصاف با  تونستم ینم  ی شده بودم و حت  مسخ

 :هول شده بودم و زمزمه کردم یل یخ  یاش بود و صورتم مقابل صورتش؛ ولشونه

 .دیایب گهیعت دسا می گفت تا ن  باید -

 .اش افتادشونه ی کار موهام از رو  نیاز جا بلند شد و با ا ی لبش افتاد؛ ول یلبخند رو  رد

ب  ستادمیا  صاف خودم    یو  ازدست  بشم.  حاضر  تا  رفتم  کمد  سمت  به  کنم  نگاهش  آنکه 

ا  ی عصبان  ن   الیرفتار کردم که خ   یجورنیبودم که  دارم و خودش کنار    ازیکنه به توجهش 

به من   ی ازین  شهیگرم م  گهید  یآقا از جا   نی بهش محبت کن، ا  گهی م  بایوقت دبکشه. اون

 .نداره

*** 

رو تنم کردم و    امیمشک  ی و شال و کفش راحت  یمشک  نیو ج  دمیسف  یبهار  یحرص مانتو   با

  ی پشتم رو باال  یگوشم زدم و موها  ک ینزد  ره یموهام رو حالت کج دادم و انتهاش رو با گ 

 .رو توش زدم دمیتا مزاحمم نباشن و گل سر سف  سرم جمع کردم

کم  شمیآرا هم  ترظیغل   یرو  شده    شهیاز  حاضر  دوتامون  هر  زدم.  هم  رو  عطرم  و  کردم 

 .میبود
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 .بود دهیپوشسبز   نیو ج دیجذب سف  شرتیت

 .لبم نشوند  یرو یرنگشده بود. پوزخند کم  انینما  یبه خوب شرتی اون ت  یتو هاشعضله

 :و با اخم گفت  دیراه بازوم رو کش نیرستوران که ب  یاز اتاق خارج شدم و راه  زودتر

 ؟ یکن یظاهرساز  کمیحفظ آبرو   یبرا ستی بهتر ن  -

 :هاش نگاه کردم و گفتمچشم  یتو

 .ستنی مردمم که مهم ن  هیبق ستن، ین  بهیو مهراد که غر باید -

 .و برگردوند و دستش رو به سمتم دراز کرد روش

 .با ترحم بهم دوخته بشه ینگاه کس خوادیمن دلم نم یمهم نباشن؛ ول دیواسه تو شا -

انداختم.    ینگاه بگ  دیبا  یعنیبه دستش  رو  اقدام کرده    ؟رمیدستش  خب حاال که خودش 

 .امیبود، بهتره من هم کوتاه ب

تو  دستم بردم و گذاشتم  با هم داخل    یرو آروم جلو  افتاد.  راه  دستش که آروم فشرد و 

هامون و با ذوق  دست  یقفل شد رو   بایبه رستوران، نگاه د  موندنیو با رس  میآسانسور شد

 .ام با حرص روش رو برگردوند پوزخند مسخره  دنینگاهم کرد که با د

 :رو در آغوش گرفتم که کنار گوشم گفت باید

 ؟ شده  ی دوباره چ  ؟یزن یچرا پوزخند م -

 .گمیبعداً م -

 .بخورم یچ  کردینم  یو من سفارش رو به عهده فرهاد گذاشتم. برام فرق   می هم نشست با
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 .میو از رستوران و بعد از هتل خارج شد م یاز خوردن صبحانه بلند شد بعد

م  هوا ارمغان  به  برام  نشاط رو واقعاً  بود و  العاده  باز و شل  آوردیفوق  به حالت  . شالم رو 

هام  فکر کردم که چقدر دست  نیشتم و به افرهاد گذا  یها دست  یانداختم و دستم رو تو 

 :لبم نشست که مهراد گفت یرو  یاست. لبخند محو  و شکننده فیهاش ظردر مقابل دست

 ؟ میخب، اول کجا بر -

 ! بوستان آهوان میری : مفرهاد

ا  اد یز  من اول   تییآشنا   جا نیبا  چون  م  نی نداشتم،  که  بود  بود    یول  اومدم؛یبارم  مشخص 

 .خبردار هست  اشیگردشگر  ی هافرهاد از جاذبه

و مهراد عقب و فرهادم جلو نشست و    بایو من و د  میکرد و بعد آژانس گرفت  دیتائ  مهراد

 .راننده حرکت کرد

  ره یواقعاً جز  ! احسنت گفتم  یی بایهمه ز  نیو به خالق ا  کردم یو اطراف نگاه م  هاابانیخ  به

هست که به    ی ریگ چشم  یها ییبایز  ی مخلوقات خداست. چون دارا  نیاز بهتر  یکی  ش،یک

  جانیبر سفرمون به ا  ی فرهاد مبن  یقهیازش گذشت و من واقعاً از حسن سل  شهی نم  یراحت

 .کردمیم نشیخوشحال بودم و تحس

 :دیاز راننده پرس فرهاد

 ؟شهی م یهم نگه دار یا گهید واناتیح  ایبوستان آهوان فقط مخصوص آهو هست  -

 .جواب سوال فرهاد رو داد ی خوش مشرب و مهمون نواز بود به گرم اریراننده که بس  مرد
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ها هم  و گوزن  هامونی ها، مها، روباهشغال  رها،یاون بوستان به جز آهو ش  ی نه پسرم تو  -

دار بق  شنی م  ینگه  بر خالف  اما  پرندگان هم هستن؛  البته  قفس  واناتی ح   یهیو  در  ها  که 

 اسم  نیبوستان در حرکت هستن. واسه هم نیا ی ها به طور آزادانه توهستند، آهو

 ! بوستان رو گذاشتن، بوستان آهوان نیا

 .نمیبب کیبوستان رو از نزد نیتا زودتر ا کردیم  کمیتحر نیهاش جالب بود و اگفته برام

 .ستادیا  یورود  یگفت و بعد جلو  یکنمیبا لبخند تشکر کرد و مرد خواهش م فرهاد

تمام اطراف رو به دقت   م،ی. وارد که شدوستیو فرهاد با پرداخت پول بهمون پ می شد اده یپ 

 .از نگاهم پنهان نمونه  ییبایهمه ز نیاز ا یز یتا چ کردم ینگاه م

و من باذوق به    گرفتیبوستان عکس م  نیحاضر در ا  واناتیاز ح  نشی دورب  یلهیبه وس  باید

 .کردم ینگاه م  ،رفتنیو از قفس باال م کردنیم ی که با هم باز  هامونیم

 .هم خوشگل بودن یلیهمون مرد راننده آزادانه در حرکت بودن و خ  یبه گفته هاآهو

به مساحت    نشی اصالً ازش خارج بشم. زم  خواستیبود که دلم نم  بای بوستان ز  نیا  یقدر  به

 .قرار داشت ره یجز  نیا یفردوس ابانیدو هکتار بود که درخ

ا  در ابچه  یبرا   ییکوچولو  یبوستان شهرباز  نیکنار  که  بود  سرگرم  ن یها  ها  اون  ی باعث 

 .شدیم

تو هم  دستم ب  یچنان  اما  بود؛  فرهاد  م  حرفیدست  راه  هم  کنار  در  به    می رفتیفقط  و 

م  واناتیح شمیکرد ینگاه  غرش  بق  شتری ب  رهای.  رو    وانات یح  هیاز  بوستان  سکوت 

 .و سر و صدا بود   یباز هم شلوغ ینبودن؛ ول یادیز تی . جمعشکستیم

*** 
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 .دیرسیشون هم به گوش محرف زدن  یصدا  یول  اومدن؛یو مهراد هم پشت سر ما م باید

 ؟ی ومدین ش یتا حاال ک -

 :صدام مشخص بود گفتم ی که کامالً تو   یجان یه با

 ! جذاب جانیبرام ا یلیبارمه، خ نینه اول -

 :دستش فشرده شد یتو  یکم دستم

برات    یمخلوقات اله  ی وقته که معنا. اونینی هنوز مونده تا کنار ساحل طلوع آفتاب رو بب  -

 .یکنیم  شوننی و تو تحس  شنیواضح م 

 :هاش گوش دادم و گفتمدقت به حرف با

 ؟ هم سوار شد قیقا شهیم  جانیا -

 .می کنیوقت نم گهیچون امروز د  گهیروز د کی  یبرا مشیذاریم  یآره ول -

و    سرم دادم  تکون  زد  کیرو  رو گشت  بوستان  کامل  شد  می دور  خارج  بعد  دمیو  با    بای. 

 :شوق گفت

 .بود نیواقعاً درخور تحس  جانیفرهاد خان انتخابت حرف نداره، ا -

 :زد و گفت ی لبخند فرهاد

 .می بر گهید یناهار و بعد جاها  ی رستوران برا می بر دیایاالن ب ،یمرس -

 .می ناهار به سمت رستوران رفت  یو برا  میآژانس گرفت  مجدد

*** 
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پ   میخورد  ی ذیلذ  ییایدر  ناهار به  اون  از  بعد  تفر  شنهادیو  اسکله  سمت  به    ی حیمهراد 

اون  می رفت  رهیجز از  درو  معنا   ایجا  چشم  بایز  یواقع   یبه  قدم  و  هم  کنار  در  بود.  نواز 

 :که فرهاد گفت  میزدیم

م  یچوب  یعرشه  ن یا  - که  آب  ی نیبیرو  به  م  جی خل  لگون ین   یهاانتهاش  از  رسهیفارس   .

 .استیتماما اطرافت در یکه نگاه کن  جانیا

  ا،یدر  یبود و رنگ آب  بای. واقعاً زمینگاه کرد  کرانیب  یایو به در  می عرشه نشست   یرو  باهم

آب خ  یبا  مال  یر یگچشم  یلیآسمان مخلوط  باد  و  بود  م  یمی درست کرده  باعث    دیوزیکه 

 .غرق لذت بشم شدیم

  ی رو، رو   بای. مهراد درهیعکس بگ  مونییداد تا از چهار تا  یرو به دست مرد  نشیدورب  باید

آن    هیمن از جام تکون نخوردم که    یدادن؛ ول  هیپاش نشوند و هر دو سرشون رو به هم تک

  یام قرار گرفت و دستش دور کمرم حلقه شد. ناخوداگاه سر من رو شونه  یسر فرهاد رو

  ی رو   یبهت بودم و لبخند گرم  یزده شد و من واقعاً هنوز تو  نیسرش نشست و فلش دورب

 .لبم نشست که نتونستم پنهانش کنم

رو گرفت و عکس رو آورد. واقعاً    نیبا تشکر دورب  بایآروم از من فاصله گرفت و د  فرهاد

 .شده بود   یقشنگعکس 

هم کنار من    با یو د  زدنیچهار عصربود. مهراد و فرهاد درکنار هم قدم م  کینزد  ساعت

رو  رو،  سرش  و  بود  ماجرا شونه  ی نشسته  من  و  بود  گذاشته  اتفاق  یام  و  رو  صبح  هاتش 

 .گفتمیبراش م

 :هام تموم شد گفتحرف  یوقت
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نگاه فرهاد م   یبگم؛ ول   ی چ  دونم ینم  - ب  خونمیمن تو  . مگه  ستین   ل یم  یکه نسبت به تو 

ند   تونه ینم  ، یاسیاون مغروره    ؟ ات گذاشتشونه  یچطور سرش رو رو   یدیموقع عکس 

 ؟ تالش کن، خب شتری . بیغرورش رو مال خودت کن یتون یتو م   یبشه؛ ول قدمشیپ 

 .باشه -

 :گفت  بایکه د  دمیکش یآه

ا  ی لیخ  - از  برا   ، جامنیا  کهنی خوشحالم  سفر  ی من  یواقعاً  حال  به  تا  ا  یکه    رهیجز  نیبه 

 .و جذابه هست زیشگفت انگ  یلی نداشتم خ

نرفت  - شکر  رو  خدا  د  می آره،  رفتم  بس  از  من  ول  گهیشمال،  حفظ شدم؛  رو   ی همه جاش 

ب  نیاگر چند  کنمیداره و حس م  یبرام تازگ  جانیا من    یباز هم برا  شییبایز  ام،یبار هم 

 .داره یتازگ

 .میمهراد هر دو بلند شد ی صدا با

 .کلوپ میبر  می خوایم م،یبر دیایب -

. کلوپ  م یشون راه افتادو دنبال  میتامون رو بهم زداسم کلوپ با ذوق هر دو دست  دنیباشن

 .شب اجرا داشتن  یبود و تو کیبه اسکله نزد

 .رفت و مهراد کنار ما موند  طیبه دنبال بل فرهاد

 :برگشتن فرهاد گفت  با

شاپ تا    یکاف  میبر  ستیشبه، االن هنوز ساعت شش، بهتر ن  کیزمان اجرا ساعت    گهیم  -

 ؟زمان اجرا برسه
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هم    یکم یبود که    یشاپ دنج  ی . کنار اسکله کافم یو با هم راه افتاد  می سه موافقت کرد  هر

 .میباال بر یبه طبقه م یمجبور شد ن یهم یشلوغ بود، برا 

کافه بشن   نیمسافرها جذب ا شتریب شدیباعث م ن یمشخص بود و ا  یبه خوب ایجا دراون از

 .شلوغ بشه  یجور نیو ا

بستن   هر نفرمون  به همراه ش  یچهار  داد  رموزیمخصوص  بعد مشغول حرف    م یسفارش  و 

 .میزدن شد

 ؟ نیبرنامه دار  دتونیع  ی: شما براباید

من خورد و من چرا    یها چشم  ی اش توگذاشت و برق حلقه  ز یم  ی هاش رو رودست  فرهاد

 ؟ اش نشده بودمتا به حال متوجه حلقه

 .کایآمر  میبخوام بر دیآره شا -

 .ابروهاش رو باال انداخت باید

 ؟ چرا ؟ یجد -

 .نشون بدم اسیمقبره بابا رو به  خوامیم -

*** 

فرهاد    کهنیدستش بود. ا  یتو   یذهنم مغشوش حلقه  یکردم صداش گرفته شد؛ ول  حس 

  ن یازدواج رو قبول داره، مگرنه اگر ا  نیتعهد و ا  نیا  ی عنیدستش نگه داشته،    یحلقه رو تو 

با بود.  تلخ  براش  م  نیا  دیاجبار  در  دستش  از  رو  توهم  یول   آورد؛یحلقه  دست   ی چنان 

خودنما آوردم.  حلقه  وداگاهناخ.  کردیم  ییچپش  باال  رو  سرم  که  بعد  و  کردم  نگاه  رو  ام 

تو  محو  یخاکستر   یها چشم  ینگاهم  لبخند  و  خورد  گره    ی هالـ*ـب  یرو  یخوشگلش 



 

 

 
324 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
ام و  زده  جانیهمه ه  نی چرا ا  ؟شمیچرا با لبخند و نگاهش گرم م  ای هردومون نشست. خدا

 ؟ شمیم یمن دارم چ ؟لرزهینگاهش دلم م هیچرا با ؟ ملتهبم

لبخندمون کامالً پا    یمون ازهم گرفته بشه؛ ولباعث شد نگاه  نیرو آوردن و ا  مونسفارش

 .برجا بود

 .و اون دوتاهم روبه رومون نشسته بودن می کنار هم بود  بایو د من

 .می و بعد به سمت کلوپ رفت میرو خورد هامونیو بستن  رموزیسکوت ش در

 .پر شده بودن زهایو م هایصندل شتریساعت مونده بود؛ اما ب می تا زمان اجرا ن  کهنیا با

م  فیرد  در گ   یزیسوم  نفره  د  رمونیچهار  ز  بایاومد.  و  نشست  مهراد  گوشش    ریکنار 

 :. من هم کنار فرهاد نشستم که گفتگفت یرو به حالت زمزمه م ییزهایچ

 ؟ برات سخته نه-

 :کردم  نگاهش

 ؟ من سخته یبرا  یچ -

 .یرفتار کن بای مثل د کهنیا -

 دستم رو دور کمرش بایدوست داشت من هم مثل د ی عنی ؟یچ یعن یگشاد شد،   هامچشم

پوزخند    دیتعجبم رو د  یوقت  ؟رمیدستش رو بگ  ای  ؟گوشش زمزمه کنم  ریز  ای  ؟کنم  حلقه

 :زد و گفت یرنگ کم

 .مونهیم یاجبار  شهیهم یرابطه اجبار هی ال، یخیب -
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تو  بعدم   ی واقعاً رابطه  یعنیاش فرو رفتم.  قعر جمله  ی نگاهش رو به صحنه دوخت و من 

  یطعم واقع  تونمیمن نم  یعنی  ؟بگذره  یروح  یو ب  یسرد  نیمن و فرهاد تا ابد قراره به هم

  ها یریکناره گ  نیبه ا  میاگر تا ابد هر دو بخوا  !خب معلومه که نه  ؟ رو بچشم  یبختخوش

ب  م یادامه بد با  با ی. پس به قول دمی شیاز هم دور م   شتریهر روز    کردم؛یم  یکار   هی  دی من 

بود   دهیاون پرس کهنیا  ؟کنم  کیخودم رو به فرهاد نزد  دیبا یچطور  ونستمدیواقعاً نم  یول

  کرد یاشاره م  می مستق  ریداشت به صورت غ  یعنی  نیا  ،یرفتار کن   بایسخته برات که مثل د

 داره؛ اما من  ازی حرکات من ن  نیکه به ا

از    یمی اجبار ن   نیبود که پدرش با ا  یبود و فرهاد مرد مغرور  بای. حق با ددمیفهمینم  احمق

ز رو  د  ریغرورش  فرهاد  و  بود  گذاشته  ن  خواستینم  گهیپا  برا  اشمهیاون  هم    ن یا  یرو 

 .کردمیم یزندگ نیا  مینصف غرورم رو تقد  دیمن بودم که حاال با نیاجبار بشکنه و ا

مدعو  یصدا   با زدن  مرد   نیکف  به  گنگ  و  اومدم  خودم  به  کلوپ،  در  رو  یحاضر    ی که 

م بق  خوندیصحنه  تشو  هیو  ا  کردنیم  قیهم  حجم  واقعاً  کردم.  برا  نینگاه  من    یفکرها 

ا  نیسنگ و  چ  نیبود  کلوپ  از  شد  جلو   یز ی باعث  افکارم  همش  چون  رژه    ینفهمم.  روم 

 .بشم وانندهکه بخوام جذب خ شدن یو مانع م  رفتنیم

باخستگ  ساعت رفت  میسوار آژانس شد  یدوازده بود که  گره    ی ها. اخمم یو به سمت هتل 

مثل تمام   خواست ی. دلم مکرد یمن تلخ بود و بغض رو مهمون گلوم م  یفرهاد برا  ی خورده

  !شدینم  یعشق موج بزنه و گرماش قلب هردومون رو گرم کنه؛ ول  ونمونیزن و شوهرها م

نم  یعنی شوهرم رو به سمت خودم جذب کنم و    یاگهیهر زن د  ای  با یمثل د  تونستمیمن 

 .تلخ بود یلیمن خ   یبرا نیا

 :به هتل مهراد گفت دنیرس با
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 ؟ رمیبرات شام بگ یا اگر گرسنه بای. داز بس هله هوله خوردم ستم، ی من که گرسنه ن  -

 :گفت شدیهاش از شدت خواب مبه زور مانع بسته شدن چشم کهیدرحال باید

 .ادینه، فقط خوابم م  -

 :اون دو من هم به سمت آسانسور رفتم که گفت بارفتن

 ؟ ستیات ن گرسنه -

 :گفتم یشد و به سخت دیتشد بغضم

 .نه ممنونم -

 .رو لمس کرد دیو کل میهم وارد آسانسور شد با

 حمام انداختم  یام، خودم رو تومون به سمت کمد رفتم و با برداشتن حولهورود به اتاق با

به اشک  ر یز  و   ک یواقعاً    کردم یدادم. دلم گرفته بود و حس م  ختن یر  یهام اجازهدوش 

زن بودم    هیکنه. من    ل یاشوهرش رو به سمت خودش متم  تونه ینم   ی که حت  احساسمیزن ب

ظرافت جا  ی زنونه  یهاو  به  اما  داشتم؛  رو  دور    یخودم  ازش  رو  خودم  فرهاد  جذب 

  ن یا  قت ی حق  یول  اد؛ یاون به سمتم ب  ی ازدواج اجبار  ن یا  مثل و انتظار داشتم باز هم    کردم یم

 .کردمیکارهام تنها اون رو سردتر و از خودم دورتر م  نیبود که با ا

*** 

رو با شلوارک    دمیسف  یحلقه ا   نیآست  شرتی رو بستم و بعد ازخشک کردن خودم ت  دوش

 ایهتل که روبه در  یبالکن کوچولو  ی اومدم. تو  رونیقرمزم تنم عوض کردم و از حموم ب

 .دادیون مموهاش رو تک دیوزیکه م یمیمال ادیبود و  ستادهیبود ا
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هم بغض راه گلوم رو بست و دستم به سمت سشوار رفت. موهام رو خشک کردم و باال    باز

 ! کمکم کن ا،یخدا ؟ برم بخوابم ایکنم. برم کنارش   کاریچ  دیبا دونستمیبستم. نم

ا  آروم کنارش  و  رفتم  بالکن  سمت  خ  ستادمیبه  بهم  و  برگشت  تو   ره یکه  اشک    ی شد. 

اچشم روش  به  رو  و  زد  حلقه  چشم  ستادمیهام  به  تعجب  با  بعد  که  و  کرد  نگاه  هام 

 .خود کرد ریهاش بازوهام رو اسدست

 ؟ شده  یچ  اسی -

کوچ  نیا  با ب اشک  کیتلنگر  و  شدت  به  رگونه  یرو  وقفهیهام  فرو  با    ختیهام  فرهاد  و 

لرزونم حرکت دادم و دور    یهاتو آغوشش و من به دست  دمیهاش آروم کشبستن چشم

  یتپش قلبش تو  یبود و صدا دهیچیبالکن پ  ی فضا  یتو  امهیکمرش حلقه کردم. هق هق گر

 .انداز بود  نیگوش من طن

  ی. چقدر محتاج گرما کردیهاش آروم کمرم رو نوازش مسرم بود و دست  ی رو  اش چونه

باعث م همسر    یبرا   تونستمینم  یکه حت  یدور بشه. منازم    شدمیآغوشش بودم و خودم 

 باکناره  کردمیم  الیکنم و خ  کشیتا نسبت به خودم تحر  امیخودم عشوه ب

 .سخت در اشتباه بودم یول  شه؛یرابط*ه گرم م نیا هام یریگ

هام  چشم  یرو پاک کردم و آروم ازش فاصله گرفتم که بازوهام رو رها نکرد و تو  هاماشک

 :دادم و گفتم یمرتعشم تکون  یها زل زد. به لـ*ـب

 .من رو تحمل نکن کنمی. ازت خواهش مستمی تو ن  قیفرهاد من ال -

تک  هاشاخم آروم  و  شد  هم  د  ام هیدر  به  رو   واریداد  شد  خم  م  یو  از  و    انی صورتم 

 :اش گفتشده  دیکل  یها دندان
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ندار   گهیبار د  کی  - پ  یحت  گهید  یبهت گفتم حق  ب  ش یاسم طالق رو  تو    ، یاریمن  من و 

 ! اسی. بفهم می حکم رو باطل کن  نیا می تون ی. نه من و نه تو نممیباهم باش  کهنیبه ا م یمحکوم

 .هاش نگاه کردمچشم به

  ی. من حتستمیمن زن ن   د. فرهایاز من جدا بش  یتون یم  یبه راحت تو  !هان  ؟م یتون یچرا نم  -

 . میبرسونم. من و تو از هم دور اتزهیغر یهاتو رو به خواسته تونم ینم

و به    یو درخواست طالق بکن  تیمن شکا  هیدادگاه عل   یتو   یتون یراحت م  یلیتو خ   فرهاد،

ما به   ؟یعشق رو تحمل کن  یو ب  خیسراسر    ی زندگ  نیا  یخوا ی. پس چرا میجدا بش  یراحت

ازدواج کرد  میپدرامون عمل کرد  تی وص با هم  نگفتن که مجبور  ی ول  م؛ یو  تا آخر    می اونا 

 عمر

  ی از زندگ   یتون یکه م  ییهاخودت رو از لذت  یخوای. پس چرا ممیرو تحمل کن   یزندگ  نیا

 ؟ یمحروم کن یداشته باش یمتاهل

پا  امنهیس   یقفسه نبودم بلکه از    ی. من از دست فرهاد عصبشدیم  نییازشدت خشم باال و 

 تقاص  دیوسط فرهاد نبا  نیبودم و ا یعصب ام یدست خودم و ناتوان 

 .کردیرو کنار من تباه م ش یو جوون  دادیمن رو م یهایسرد

به طالق    یعنی  ؟هامصدق حرف  ؟ بود  یدر سکوت دنبال چ  ی ول  کرد؛ یهام نگاه مچشم  یتو

 ؟ شده بود یراض

 .گلوم نشسته ی کردم بغض دوباره تو  حس

 :و گفت  ستادیا صاف

 ! دمینم  اس،ی دمیمن طالقت نم -
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 .تخت انداخت  یوارد اتاق شد و خودش رو رو یاگهیبدون حرف د سپس

 .شد  یهام جارگونه  یمن باز رو اری هام بدون اختسر خوردم و اشک واریکنار د از

*** 

.  م یچنان از هم دوررد و بدل نشده و هم  نمونیب  ی حرف  چ یه  شبیتخت نشستم، از د  یرو

تا مبادا    کردمیهق هقم رو خفه م  یبالکن بودم و صدا  یتا ساعت سه نصف شب رو   شبید

برسه   فرهاد  ب  ایبه گوش  تکل   دارشیازخواب  من  حت  فم یکنه.  و  نبود  خودم مشخص    ی با 

 ؟ نه  ای خوامیاز ته قلبم فرهاد رو م  دونستمینم

ب  از رو   رون یحموم  حاضر  که  من  به  و  ن   یاومد  بودم  نشسته  و    ینگاه  م یتخت  انداخت 

 .مشغول حاضر شدن شد

صبر کردم تا اون کامل حاضر بشه بعد از جام بلند شدم و دنبالش رفتم. دراتاق رو    بارنیا

  ی دستش تو  کهنیلبم نشست و از ا  یکه بست به سمتم اومد و دستم رو گرفت. لبخند رو

 .دستم بود احساس آرامش کردم

به    بعد هم  با  صبحانه  تو م یرفت  "شی ک  ومیناریدلف"از  دلف  ی.  پارک  جاذبه  اغ  ب  ها،نیاون 

 .مون کردتئاتر قرار داشت که تا ظهر سرگرم ی و آمف یپرندگان، سفره خانه سنت

  نیا  ی قشنگ بود. بعد از گشت و گذار تو  یل ی که خ  ها نیو جذاب دلف  با یز  شی نما  خصوصاً

 ی او ناهار خوشمزه  میرفت  شی ها به سفره خانه سنتمکان

 .میخورد

*** 

 .می رفت ش یشب هم به پارک شهر ک  یو برا   میاز اون هم باز به کنار ساحل رفت  بعد
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هم وجود    یو دوچرخه سوار  تیاسک  ستیپ   ،یمصنوع  اچهیسبز، در  یعالوه بر فضا   جااون

 .داشت

 .رفتن یدوچرخه سوار یازمون جدا شدن و برا  بای و د مهراد

 :دستم رو فشرد و گفت فرهاد

 ؟ یبلد  تیاسک -

 ؟ یپرسیچرا مآره،  -

با   دن،یکرد و بعد از پوش  هیکرا  تی . دو تا اسکمی رفت ستیو با هم به سمت پ   دیرو کش دستم

 .میشد  نشیهم وارد زم 

 .باحال و خوب بود یل یکه واقعاً خ  میرو گرفت و با هم حرکت کرد دستم

 :و گفت ستادیا ست یپ کنار

 ؟ میمسابقه بد -

 :گفتم  جانیو با ه ستادم یبه روش ا رو

 ؟ چرا که نه -

 :گفت  یزد و با بدجنس یبرق هاشچشم

 ؟ باشه یچ  شهیکه برنده م  یکس یزهیجا -

 :فکر رفتم که گفت یرو باال دادم و تو ابروهام

 .باشه یچ گم یمن م -
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 :نگاهش کردم که گفت  منتظر

 .که برنده شده رو ببوسه یبالکن اون  یتو دیکه باخت امشب با یاون  -

بهش نگاه    رت ی. با حدم یهاش رو شنتق تق استخون  یگردنم رو بلند کردم که صدا   ی جور

 کردم 

 :ابروهاش رو باال انداخت و گفت یبا بدجنس  که

 ؟ قبوله -

 .هام رو تنگ کردمشد و چشم  داریب طنتم یشد ش ی چرا و چطور دونمینم

 ! قبوله -

  ی چون تو   کردم،یردم فکر نمبه ب  ادیو من ازخدا خواستم نبازم.گرچه ز  می ستادیهم ا  کنار

 .هست یسوار ماهر  یمون متوجه شدم که فرهاد اسکحرکات کوتاه نیهم

 :گفت فرهاد

 ! دو، سه ک،ی. م یریبا شمارش من م -

کرد  به به حرکت  تقرمیشدت شروع  راه  اواسط  تا  در    باًی.  دو  بود  کی هر  من    م یسطح  و 

 آن فرهاد جلو زد و با چند حرکت  هی م یکه شد انیخط پا کینزد  ی خوشحال بودم؛ ول

و غرور    یروز یو به او که با پ   ستادمیرسوند و من مبهوت سرجام ا  ان یرو به خط پا  خودش

  ستادیشدم که کنارم ا  رهیخ  کرد،یحلقه کرده بود و نگاهم م  اشنهی س  یهاش رو، رو دست

 :و گفت

 .خانوم کوچولو نمتیبیامشب م  !یخب، تو باخت -
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. هنوز مبهوت بودم که صدام  ارهیرو از پاش درب  ت یزد و رفت تا اسک  ی طان یلبخند ش  بعدم

رو درآوردم. پولش رو حساب کرد و دستم رو گرفت.    تیکرد و من به سمتش رفتم و اسک

 بزنم و  رشیز شدیکاش م  ؟کار کنم یفکر امشب بودم که چ  ی و من تو  میزدیقدم م

ول  قبول محاله    دونستمیم  ینکنم؛  بستکه  شرط  چون  کنه  قبول  کنان  م یفرهاد  من  من   .

 :گفتم

 ؟ می بش الی خیامشب رو ب  شهیاووم، نم -

 :هام و گفتنگاه بدجنسش زل زد به چشم با

 .اصالً حرفش رو هم نزن -

و مهراد از رو به رو برامون دست تکون دادن و به هم    با یتکون دادم که د  ی ناچار سر  به

 .میشام به رستوران رفت   یو برا   میملحق شد

مسخره و بدجنس    یهاکنم و نگاه  ی امشب داشتم، باعث شد با غذام باز  ی که برا  یاسترس

 .کردیم  تم یاذ  شتری فرهاد هم ب

نزد  ی چ  هر هتل  ب  م، یشدیم  ترکیبه  در    یا چاره  یول   شد؛ یم  شتر یاسترس من هم  نبود. 

ها گذاشت و در رو بست که برق  ی جا کارت  ی. کارت رو تو میاتاق رو باز کرد و داخل شد

 .روشن شد

 .هم عطر زدم یو کم  دمیرو پوش  امیو دامن کوتاه مشک شرتی سمت کمد رفتم و ت به

دست  موهام رفتم.  بالکن  به  زودتر  و  بستم  باال  هم  تمام  رو  استرس  و  بود  سرد شده  هام 

 وجودم رو 
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بود، چ   هیبود. حاال    فراگرفته  اما من استرس    یخاص   زیب*و*س کوچولو  بشه؛  نبود  قرار 

 .داشتم یادیز

 :شد و گفت  رهیداد و به من که رو به روش بودم خ هیتک واریبالکن شد و به د وارد

 ؟ خب -

پا  سرم تو   نییرو  حاال  رفتم.  جلو  و  دست  شی قدم  کی  یانداختم  لرزش  و  رو  بودم  هام 

 .پنهان کنم  تونستمینم

 :هام گفتچشم  یام رو باال آورد و زل زد توام گذاشت و چونهچونه ر یرو ز دستش

 .فتهی ب یاتفاق ستیآروم باش، قرار ن  ؟اسی -

لرز  دونمینم گرمش  لحن  با  قلبم  دست  دیچرا  لرزش  نگاه  و  بهم  منتظر  شد.  آروم  هام 

کردم    کیهام رو بستم و آروم صورتم رو جلو بردم و لبم رو به گونش نزدکه چشم  کردیم

هاش محکم دور کمرم حلقه شد و  لبم به گونش تمام تنم رعشه گرفت و دست  دنیو با رس

 دونستم یمشد و خودم هم ن   یگونش طوالن   یرو  امهمن رو به خودش چسبوند. بو*س

از رو  ؟ چرا لبم رو  مخمورش حلقه    یهاچشم  یهام تو اش برداشتم که چشمگونه  ی آروم 

 .شد

چسب  و من  حاال  و  کرد  عوض  باهم  رو  جامون  د  دهیاون  به  بود،    واریبودم  جلوم  اون  و 

رو به   شیشونی . پ دیلرزیهام بسته بود و دلم مدام م. چشمدادیهاش کمرم رو فشار مدست

 چرا باهام  ای. خداشدیصورتم پخش م  یگرمش تو   یهاچسبوند و نفس می شون یپ 

 ؟ هیچ کارهانیقصدش از ا  ؟کنهیم یجورنیا

*** 
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 .هاش رو باز کرد و نگاهم کردخوردم که چشم  تکون

 ! فرهاد -

 .راحت بود دنشیبود، فهم دهیفرهاد که سرش به سرم چسب  یبود؛ اما برا ف یخف  امزمزمه

 :گفتم  ینگفت فقط نگاهم کرد که به سخت یز یچ

 .بذار برم -

 کرد  کی ام نزدرو جلو آورد و لبش رو به گونه صورتش

سرش رو بلند کرد، خودم رو به شدت کنار    یکه وقت  دیکوبیم  امنهیس  ی قلبم محکم تو  و

 .پتو خودم رو پنهان کردم  ریز تیو در نها دمیو به سمت اتاق دو  دمیکش

اتاق    ییبود و تنها نور آباژور روشنا  کیشدم، اتاق تار  داریتکون خوردن تخت از خواب ب  با

 :که گفتم رفتی. فرهاد به سمت کمد مشدیم

 ؟ یریکجا م  -

 .سمتم و بهم نگاه کرد برگشت

 .نمیطلوع آفتاب رو بب   خوامیساحل، م رمیم -

 :مشغول حاضر شدن شد که گفتم سپس

 ؟ امیمن هم ب  شهیم -

 .ایب -
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حاضر شدم و با هم    عی. سردادیشدم و به ساعت نگاه کردم که عدد چهار رو نشون م  بلند

 .میرفت  رونیاز اتاق ب

 .می گرفت و با هم به سمت ساحل مرجان رفت  آژانس

اطراف رو روشن کرده بودن و هنوز تا طلوع آفتاب    ییبایها به زجا، چراغبه اون  دنیرس  با

 .مونده بود یساعت م ین 

دمی نشست  یقیآالچ   یتو از  م  شب ی.  حس  بود،  افتاده  اتفاق  اون  خجالت    کردمیکه  ازش 

 .شدیباعث ترسم م  نیقلبم نشسته بود و ا ی اما محبتش بدجور تو کشم؛یم

رو  دستم بدون    زیم  یرو،  و  آروم  که  ساحل  به  و  هواگذاشتم  و  کردم  نگاه  بود    ی غرش 

 :که گفت دمیرو بلع  یصبحگاه ی تازه

 ؟دهیع  یتو باید یعروس -

 .دیآره ، روز دوم ع -

 ؟ رانیا اد یداداشش م -

 .آره، خب -

 .جانیا ادیچون داداشش که م ؟نه  کایآمر رنی ها نماون گهیپس د -

 .برن شمال یخانوادگ  ادیبه احتمال ز رن،ینم گهینه د -

 .خوبه -

 ؟ کایآمر میریما م -

 .رو به ساحل دوخت نگاهش
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 ؟ آره، چطور مگه -

 .یطورنیهم -

ول  دونمینم نم   یچرا؛  آرال   دیشا  کا،یآمر  میبر  خواستیدلم  از  اون  ای چون  من  و  بود  جا 

 .ترس داشتم ایفرهاد و آرال  یدوباره ییارویرو

 :بلند شد و گفت فرهاد

 .ادیآفتاب داره باال م تر،کینزد  میبر ایب -

و به    اومدیباال م  ای. واقعاً محشر بود. آفتاب که از دل درمینشست   ییسکو  یجلو و رو   میرفت

آتش  زرد  آب  نیرنگ  با  که  و شگفت  ایدر  ی بود  بود  بودمخلوط شده  لبخند    !آور  با  فرهاد 

 .قشنگ بود و من مسخش شده بودم یلیخ  ی صحنه  نیگر انظاره  یکمرنگ

و    م یرفت   ی کیو قدم زنان به سمت رستوران همون نزد  می آفتاب، بلندشد  ی بایاز طلوع ز  بعد

 .نقش بست  لمیموبا یرو باید  ریو تصو دیلرز م یکه گوش می صبحانه خورد

 ؟ بایجانم د -

 ؟ خانوم یاسی نیذاریما رو قال م  گهیحاال د -

 :و گفتم دمیخند  شی لحن شاک به

 ! نیفقط هم  زم،یعز  م یقدم بزن  م یاومد -

 .بازار می بر خوامیمن امروز م  ؟هتل دیآینم -

 .میما هم اومد دیاتون رو بخورچرا تا شما صبحانه -

 :رو قطع کردم که فرهاد گفت یگوش
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 ؟ بود یشاک  -

 :دمیخند

 .کمی -

برگشت  بعد هتل  به  باهم  صبحانه  خوردن  جلو  م ی از  د  یورود   ی که  و  منتظرمون    بایمهراد 

 :گفت موندنیبودن. مهراد با د

 !دینامرد ی لیخ -

 .بخنده نیلبخند بسنده کرد. من آرزو به دل موندم که ا کیو فرهاد به   دمیخند من

 ! نیقدم زدن ساده بود، هم  کی: به خدا فرهاد

 .از بازوم گرفت یشگونی ن  بایبه من زد که درجا خشکم زد و د  یچشمک بعدم

 .یکن  فیرو برام تعر زیهمه چ دیبا -

  شتر ی ب  بایکردم و هر لحظه د  فیو امروز رو تعر  شبیهات دبه بازار تمام اتفاق  دنیرس  تا

 .تر برخورد کنمکه با فرهاد گرم کردیم قمی و تشو شدیخوشحال م

 ! ادینه ز ینسبتاً شلوغ بود، ول  بازار

 و به  م یرفت یدست دردست هم راه م بایو د من

 .فوق العاده باال بود هامتی. قمیکردینگاه م ها لباس

و او به    م یکه فرهاد صدام کرد و من به سمتش رفتم. باهم وارد پاساژ شد  م یرفتیم  م یداشت 

 کرد  اشاره  ییمانتو
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 ؟ چطوره نیا -

داشت و   ایبه شکل موج در ییهابود و خط یآسمان  یخوشگل و به رنگ آب ی لیخ  ! بود محشر

ا از  سف خط  نیخارج  م  دیها  بود.  مخلوط  شدیرنگ  سف  یگفت  رنگ  آب  دیاز  داشت.    یو 

 ی فیبود و پشت کمرش هم کمربند ظر  یآب  دیبود که سف  ییکوچولو  ونیبه شکل پاپ   اشقهی

 .خوردیم ییبه رنگ زرد طال

 ! قشنگه ی لیخ -

 :حرفم رو به فروشنده گفت  نیا دنیبا شن فرهاد

 .دیاریآقا برامون از اون ب  -

 :رو که آورد بهم داد تا پرو کنم. با تعجب گفتم مانتو

 ؟ منه یبرا -

*** 

 .مثبت تکون داد و به سمت اتاقک پرو هلم داد یبه معنا تیرو با جد سرش

آ  دنشیپوش  با در  بلند   یقد   ینهیبه خودم  نگاه کردم.  تا رو   یاتاقک  و    یمانتو  بود  زانوم 

م جذاب  تنم  به  العاده  نگاهشدیفوق  که  کردم  باز  رو  اتاقک  در  آروم  و    ی.  انداخت  بهم 

 :لبش نشست و گفت ی رو ی لبخند خاص

 .باش جانیهم -

براق برگشت و به    یآب   ن یج  ک ی بودم که با    ستاده یا  ف یدر رو هل داد و رفت. بالتکل   بعد

 .دستم داد
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 .هم بپوش نیا -

 .گفتم نیآفر اشقهیخوشگل شد و واقعاً به سل یل یکه با مانتو خ  دمیپوش 

 :گفت  دنشید با

 .ایو ب اریحساب کنم، درش ب رمیم -

 :مانتو و شلوار کنار گوشم گفت دنیبا د باید

 ؟ دو تا پرداخت کرده نیا یرو برا  ی انهیچه هز  یدون یم  یخرشناس ی لیخ -

 :و گفتم دمیخند

 ؟ ی خوایتو نم -

 .گردمیدنبال شنل م شتری مانتو و شلوار دارم، ب یلینه من خ  -

تو  تا م  یظهر  قدم  دمیزدیبازار  سوغات  یخانواده  یبرا   بای.  خانوم  مهتاب  و    ی شوهرش 

و بعد با    دمیخر  کی ش  یپالتو   هیخوشگل و    ی روسر  هیمهتاب خانوم    ی و من هم برا  دیخر

خستگ هتل  تو   میبرگشت  یبه  رو  ناهار  خورد  یو  هتل  رستوران  برا   میهمون  بعد    یو 

 .می هامون رفتاستراحت به اتاق

*** 

  م یگشت یو برم  میکندیدل م  دیمسافرت هم تموم شد و با  نیچند روز گذشت و ا  سرانجام 

  ز یخوشگل و خاطره انگ  یرهیطلوع آفتاب، جز  ا،یتهران و چقدر سخت بود دل کندن از در

 .مسافرت هر چند کوتاه لذت بردم نیعمرم بود و من واقعاً از ا یروزها  نیکه بهتر ش یک
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زندگبرگشتن  با باز  تهران،  به  عا  مونیمون  روال  ب  ید به  فرهاد  و  تا    شتریبرگشت  مواقع 

 .دیخوابیخسته بود و م  اومدیشب دانشگاه بود و بعدم که م  کینزد

  ی و همه درتکاپو  میشدیم  کیآخرسال نزد  ی سه شنبه و نوزده اسفندماه بود به روزها  روز

رو کرده    دهامیخر  شی ک   ینداشتم و تو   از ین   ی ز یچون چ  !من هنوز نه  یبودن؛ ول  دیع  دیخر

 .بودم

و  ی سرکش  یبرا   روزاون از  رس  الیآپارتمانم،  با  و  شدم  خوشگلم    دن یخارج  آپارتمان  به 

با دلتنگ  دمیتمام لوازمش کش   یدستم رو رو  بالکن شدم و رو  یو  نشستم.    یصندل  ی وارد 

  ی ول  م؛ی به بهشت زهرا رفته بودم و دو دفعه هم با فرهاد رفت  یمون چند باربعد از برگشتن

 .سر بزنم پارتمانمفرصت نکرده بودم به آ 

 .دمیرو د بایو اسم د دیدستم لرز یتو  می گوش

 ؟ بایجانم د -

 ؟ ییکجا یاسی -

 ؟ یکنیم هیچرا گر ؟شده  ی چ باید -

رو  زدهوحشت د  یبلند شدم که گوش   یصندل  یاز  مهراد    یشد و صدا   دهیکش  بایاز دست 

 .انداخت  نیگوشم طن  یتو

 .میریم میما هم دار مارستان،یخودت رو برسون ب یاسی -

موندم و بعد با وحشت    خکوبیسرجام م  یلحظات  ی. برا رنیم  مارستانینگفت چرا به ب  یحت

دو در  سمت  نفهم  دمیبه  اون  دمیو  پاچطور  رو  پله  راه  ج   نییهمه  آخر  در  و    غ یرفتم 

 .دیچ یپیگوشم م یبود که تو  نمی ماش یها کیالست
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 .فرهاد افتاده باشه  یبرا  یاتفاق دمیترس یسرم بود و راستش م ی جور فکر تو هزار

بال  یحت  تونستم ینم بکنم که  به    ییفکرش هم  از سفرمون  بعد  باشه.  اومده  به سر فرهاد 

پ   شتری ب  شیک بهش حس  قبل  نم  دایاز  و  بود  مهم شده  واسم  و حاال  بودم    تونستم یکرده 

 .سرش اومده باشه ییکه بخواد بال ی به حال وقت ی وا گهی. دنم یرو بب  شی ناراحت

رو درآوردم و    می . گوشزدنیبوق م  ا یبرام چراغ    هانیمدام ماش  ادمیاز سرعت ز  که یدرحال

. دوباره و دوباره گرفتم؛  دادیجواب نم  یلرزونم گرفتم؛ ول  یهافرهاد رو با دست  یشماره

 کرده بود و من فقط   دنیهام شروع به بار. دلم آشوب بود و اشکخوردیاما فقط بوق م

 .دادمیگاز رو فشار م پدال

رسوندم و خواستم    یپرستار   ستگاهیخودم رو به ا  یچطور  دمینفهم  مارستان، یبه ب  دنیرس  با

نگاهم تو چشم فقط    باید  ان یگر  یها سوال کنم که  و  و خودم رو بهش رسوندم  حلقه شد 

 :تونست زمزمه کنه

 !مادرم یاسی -

چ  ؟خانوم  مهتاب بود  یمهتاب خانوم  نم  ؟شده  فرهاد سالم    ؟شده  یچ   گفتنیچرا درست 

 ؟یمهتاب خانوم چ   یآره فرهاد سالم بود، ول ؟بود

زل زدم که مهراد از    زد، یسالن ضجه م  ونیکه زانوهاش خم شده بود و م   بایوحشت به د  با

 .رفت و بلندش کرد بایما با اخم به سمت د دنیاومد و با د  رونیآسانسور ب

 .نیبش جانی ا ا یب ،یکشیخودت رو م  یتو که دار  ؟یکنیم  یجورنیدختر چرا ا -

که گرفته بود رو به خوردش داد و به سمت    ی نشوندش و به زور آب پرتقال  ی صندل  یرو

 :جا وسط سالن خشکم زده بود اومد و گفتمن که همون
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*** 

ن   تشیکرده و وضع   یقلب  یراستش مهتاب خانوم سکته  یاسی  - . فعالً به ستیهنوز معلوم 

 .بردنش ژه یو  یهابخش مراقبت

  با یتکون دادم و خودم رو رسوندم به کنار د  ی سر  ی کردم زانوهام سست شد. به سخت  حس 

  زیواسم عز  یلیبرام حکم مادرم رو داشت و خ  شهی افتادم. مهتاب خانوم هم  یصندل  یو رو

  ی دستش رو تو  یتخت افتاده. مهراد با کالفگ  ی رو  جونش یاالن تن ب  نمیبب  تونستمیبود. نم

و من هم مثل مسخ   ختیریفقط اشک م  بایو د کرد یم ی رو ط نالموهاش فروکرد و طول س

 .کردمیها فقط بهشون نگاه مشده

ن  یمون گذشته بود؛ ولاز اومدن  یساعت  دو چنان  بزنه و ما هم  یبود حرف  ومدهیهنوز دکتر 

لـ*ـب دعا   ریاز حال رفته بود و من ز  هیاز زور گر  باًیآغوشم تقر  ی تو  بای. دم یمنتظر بود

نکنه و مادرش رو براش نگه    بایکه د  خواستمیو از خدا م  کردمیم تنها  رو الاِقل مثل من 

 .داره

  میدیرو تکون دادم و هر دو به سمتش دو  بای دکتر د  دنیدر اتاق بلند شد و من با د  ی صدا

 :دیزود پرس دیرو د بایو مهراد که حال من و د 

 ؟ دکتر یشون چطوره آقا حال -

 :سرد گفتبه استرس ما خون توجهیرو برداشت و ب نکش ی ع دکتر

 ؟دیدار ماریبا ب یشما چه نسبت -

 :زود گفت مهراد

 .دکتر یدامادشم آقا  -
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 .خطر رفع شده -

و مهراد با لبخند    دیرو فهم  می دیکش  بای که من و د  ی راحت  ی هانفس  ی صدا   شد یم  ی راحت  به

 .دکتر گوش داد یهابه گفته

نذار  - نذار  جانی ه  ادیز  دیفقط  تنهاش  و در ضمن  بشه  م   دیزده  ا  د،یتون یتا  باز    نیممکنه 

  ی کار   شهیمگرنه نم   مارستانی ب  شی زود برسون   د یبا  نیو بنابر ا  ادیبه سراغش ب  ی قلب  یحمله

 ! کرد. با اجازه

  ریبود و ز  دهیو از دور به مهتاب خانوم که رنگش پر  میاتاق رفت   یشهیرفتنش به کنار ش   با

 .هاش رو پاک کرداشک بایو د میها بود نگاه کرد دستگاه

 .یاسی -

 ؟ جانم -

 .بهم انداخت یانگاه خسته  بایبغضم رو پنهون کنم و د نتونستم

بعد ازدواج هم   ؟ کار کنم  یمن چ یاسی م،یتنهاش بذار د یگفت نبا ؟گفت  ی دکتر چ ی دید -

 ؟تنها بذارم یطورمامان رو چه

 .نگران نباش قدرنیا بایخدا بزرگه، د -

رو  دستش و  گرفتم  به    می نشست   هایصندل  یرو  و  اومد  غذا  ظرف  تا  دو  با  مهراد  که 

 .مون گرفتسمت

 .دیرو بخور نیا -

 :گفت  ت یخواست مخالفت کنه که مهراد با عصبان  باید
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به خدا    یو لج کن  یحال مادرت خوبه، پس بخور. اگر نخور  ید یخودت هم فهم  باید  نیبب  -

 ؟ ید یفهم  ،یبمون  جانیا ذارمیخونه و نم برمتیم

ظرف غذا رو باز کرد   یمجبور   باینشوند. د  باید   یهاچشم  یکالم مهراد ترس رو تو   تحکم

نمازخونه به  خواست  ازمون  مهراد  ناهار  بعد  شد.  خوردن  مشغول  تا    میبر  مارستانیب  یو 

 رو گرفتم و به سمت  بای. دست دمونهیم  جانیاستراحت کنه و گفت خودش ا  کمی باید

 .می رفت نمازخونه

زود به خواب   ی لیهاش رو بست و خپام گذاشت و چشم  یسرش رو رو   با ینشستم و د  من

 .زد و من برداشتم  بره یو  میبرداشتم و مشغول خوندن شدم که گوش  ییرفت. کتاب دعا

 ؟بله -

داشت  - کارم  زد   ی سالم،  زنگ  بار  تو  ؟یچند  نم   یمن  و  بودم  بدم    تونستمیکالس  جواب 

 .بود و متوجه نشدم لنت یسا یاصالً رو  یعنی

 .نداشتم یسالم، نه کار  -

 .نگران فرهاد اومد  یلحظه سکوت و بعد صدا چند

 ؟ی کرد  هیتو گر یاسی -

 :چون داد زد  د،ی. انگار هق هقم رو فهمختی ام رگونه یهام دوباره رو و اشک  دیترک بغضم

 ؟ شده  تیطور !یحرف بزن لعـ*ـنت  ؟یاسیشده   یچ -

 ؟ مهم بود براش

 .می مارستان یکرده. ما ب  ی قلب  یخوبم؛ اما مهتاب خانوم سکتهنه من  -
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م   چند باعث  من  هق  هق  و  کرد  مکث  صدا   شدیلحظه  بعد  و  بزنم  درست حرف    ینتونم 

 :دیچیگوشم پ  یبخشش توآرام

 ؟ االن که حالش خوبه نه زم،یآروم باش عز -

 ؟ زمیفرهاد به من گفت عز  ایخدا ؟بودم زشیمن عز ؟زمیعز

 :نگفتم که گفت یز یبهت چند لحظه چ با

 ؟ اسی -

 :بگم جانم؛ اما نگفتم و تنها تونستم بگم خواستیاون لحظه دلم م ی تو چقدر

. آدرس رو برات  ایب  ی اگر خواست  مونم یم  بای االن خوبه و خطر رفع شده. من هم کنار د  -

 !. خداحافظکنم یم امکیپ 

گرم فرهاد    یرو قطع کردم و سرم از صدا   یبزنه،گوش   یبهش اجازه بدم حرف  کهنیا  بدون

 .پر بود

 !زمیعز

*** 

صدا   کیتار  هوا و  بود  بلندگوها  یشده  از  م  یاذان  گوش  به  دلم   دیرسینمازخونه  من  و 

شد و از جاش بلند شد و با    داریاذان ب  یکنم که انگار خودش با صدا  داریرو ب  با ید  اومدینم

 :به من گفت ینگاه

 ؟ ید یتو نخواب -
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معنا   سرم به  کم  یرو  لبخند  و  دادم  تکون  قدردان   یرنگنه  با  که  زدم  رو  گونه  ی بهش  ام 

 .دیبوس

*** 

 ! یلیخ  ق،ی رف یخوب  یلیتو خ  -

 :آغوشش فرو رفتم و گفتم در

 .بایتو د ینه به خوب -

که از دور متوجه    می رفت  ژهیو  ی هاو به سمت بخش مراقبت  م یدو از نمازخونه خارج شد  هر

  هیآ  رلبیبا بغض ز  بای . دزننینشسته و با هم حرف م   یصندل  یشدم فرهاد کنار مهراد رو

 مون هر دو شدن  کیو من بازوش رو گرفته بودم که با نزد  کردیزمزمه م یالکرس

 .تو سرم اکو شد زمیعز یانداختم و باز کلمه ریشدن و من سرم رو به ز بلند

 ؟ دلم زیعز یخوب استراحت کرد  -

 .نگاهش رو به من دوخت یبا قدردان بایو د دیپرسیم بایبود که از د مهراد

رو  - مدت  ب  یاسی  ی پا  یتمام  سرم  باال  اون  و  بودم  خ  داریخواب  بودم    یلیبود.  خسته 

 .شد  یچ  دمینفهم

 .شون رو دادم که فرهاد بازوم رو گرفتبا لبخند از من تشکر کرد و من هم جواب مهراد

 ؟ الیو میبر -

 :زود گفت بایمخالفت کنم که د خواستم

 .خسته شده یل ی آره ببرش فرهاد خ -
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 :رو به من گفت بعد

 ؟ خب یاسیبرو  -

 .یتو تنها باش خوام ینم  یول -

  شم،یپ  ا یباز فردا صبح ب  زمیبرو عز  یا استراحت کردم و االن کامالً سرحالم. تو خستهمن    -

 ؟ خب

 .باشه -

ماش  میکرد   ی خداحافظ  ازشون به سمت  تو . همونم یرفت  ن یو  بازوم  بود    یطور که  دستش 

 :خم شد طرفم و زمزمه کرد

 ؟ یناهار خورد  -

 :بود باال آوردم و گفتم نییرو که پا سرم

 ؟ ی آره مهراد برامون گرفت. تو چ -

 .ستادیا صاف

 ؟ رستوران میبر !شام نه  یآره خوردم، ول -

 .لبخند سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم با

لذ  بعد شام  خورد  یذیاز  و  میکه  وقت می رفت  الیبه  از  ک  ی.  بود  شی از  دوباره    میبرگشته 

 .گرفتیو من انگار به وجودش عادت کرده بودم و دلم م مید یخوابیهرکدوم جدا م

 :سرم وارد سالن شد و گفت پشت 
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 ؟ اسی -

 .برنگشتم یول  ستادم،یا

 ؟بله -

 ؟ یبزن انویبرام پ  ی ایم -

عاشق بشم،    خوامیمن نم  ایخدا  ؟ کردینم  یچرا سرد   ؟ صداش گرم بود  همهنیچرا ا  ا یخدا

 .دوستش داشته باشم دیمن نبا

 .باشه -

 .ایهات رو عوض کن و بپس برو لباس -

لباس  یسر باال رفتم. دوش گرفتم و  و  پاتکون دادم  تنم کردم و برگشتم  که    نییهام رو 

 .دیکش یقیبهم اشاره کرد. کنارش نشستم و اون نفس عم  دنمیو با د دمشید انوی پشت پ 

 ؟ بزنم یچ -

 :گفت یچقدر خاص بود وقت   نگاهش

 .کار دله -

 .حرکت کرد هایشاس یدستم رو   اریاخت  یهاش و بچشم  یگره خورد تو   نگاهم

 کار دله -زاده می محسن ابراه "

 .یکه هنوزه دوستش دار  هنوزم

 !کاردله کاردله،
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 .یکه هنوزه عاشقش  هنوزم

 ! دله کار

 ! مارهیب هیدوست داره چون   چون

 ! ارهیمثل تو ب تونهینم ای دن  آخه

 ! یدرمون  هیچون   ،یبراش جون  چون

 ! یدلم درست همون  خواد یکه م اون 

 .داره یفیداره کنارت ک یچه حال هوات

 ! بذار بباره کنار تو دوباره بارون

 .داره یفیداره، کنارت ک یچه حال هوات

 ! بذار بباره کنار تو دوباره بارون

 .دورمه  یتوام زندگ شی پ   یوقت

 .رفتارمه یمن با همه تو  فرق

 .طرفدارتم، من هوادارتم من

 ! مون باز هم کمهبگم از عشق یهرچ

 .دوست دارم جمله

 !هیبرات تکرار دیشا

 .جنون به خاطر نیا
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 .هیکه دار ییهاچشم اون 

 ! یشد  زمیعز تو

 ! یشد  زمیچ همه

 ! مونخاص  عشق

 .هیماریجور ب هی

 .داره یفیداره، کنارت ک یچه حال هوات

 .بذار بباره کنار تو دوباره بارون

 !هیدلم چه حال  ی تو شتم ی پ   یدون ینم

 ! هیقلبم عال یکه برا   هیهمون حس نیا

 .یشد زمی همه چ یشد  زمیعز تو

 .یکه من رو دوستم دار یپرسیم یه

 "؟ هیسوال چه

  ک یهم گره خورد و صورتش نزد  یمون تو و صداش قطع شد. نگاه  ستادیاز حرکت ا  دستم

 .زد  شی اش به وجود ملتهبم آتگوشم اومد و زمزمه

 ! زمیمحشر بود، عز -
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پله  از به سمت  به حالت دو  بلند شدم و  اگر فقط  جام    موندم، یم  گهید  قهیدق  کیها رفتم. 

  ن یلو رفتن احساسم و من ا  یعنی  نیآغوشش رها نکنم و ا  ینبود که خودم رو تو  ینی تضم

 .خواستمیرو نم

*** 

ب  صبح راحت  داریکه  نفس  بود،  رفته  سرکارش  به  و  نبود  کم  دمیکش  یشدم  صبحانه    یو 

 .برم مارستانیخوردم و حاضر شدم که به ب

ب  دنیرس  با تا  مارستان یبه  چند  مارکت  ک  وه یمآب  از سوپر  د  دمیخر   کی و  رفتم.  باال    بای و 

 .هاش بسته بودداده بود و چشم هیپشتش تک  وارینشسته بود و سرش رو به د  یصندل یرو

هاش باز شد و با لبخند گرمش دستم  که چشم  دمیاش رو بوسکنارش نشستم و گونه  آروم

 رو

 .فشرد

 .سالم -

 .رو درآوردم و به سمتش گرفتم وهی مو آب ک یک

 .یری جون بگ  کمیرو بخور   نیا ایب زم،یسالم عز -

آب  ک یک هم  خودش  و  دستش  دادم  و  کردم  باز  براش  مشغول    وه ی مرو  و  کرد  باز  رو 

 :خوردن شد که گفتم

 ؟مهراد رفته -

*** 

 .بکنه یکار تونستیبه زور فرستادمش چون نم یبره؛ ول خواستینم  شبیآره از د -
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 .خسته بود یل یسرکارخ رفتیم دیبود صبح هم با دهیفایب موندنش

 ؟ ومدهیاالن ن -

بخرم    کیک   یبرم سوپر  خواستمیفقط سفارش کرد صبحونه بخورم. م  ا،ینه بهش گفتم ن   -

 .یکه تو اومد

 ؟ نوش جونت، مهتاب خانوم چطوره -

م  شب یالحمداهلل دکتر دبهتره    - منتقلش  امروز ظهر  و گفت  اومد بهش سر زد    کنن یباز 

استراحت    دیحرکت کنه و با  ادیز  تونهی نم ً فعال  یخونه؛ ول  مشیببر  میتونیبخش و فردا م

 .متلق باشه

 :تکون دادم که گفت یسر

 ؟ از تو چه خبر -

 . ...کهنیجز ا یچیه -

 .زد ی کردم که لبخند کمرنگ فیرو براش تعر شبید یماجرا 

نزد  یدید  - هم  به  خ  د،یش یم  کی بهت گفتم  ش  یلیمن مطمئنم   گهی دو عاشق هم  دایزود 

 .دیشیم

 :سطل پرت کرد و گفت ی رو تو اش وهیمپوست آب بعد

هاکه  اون  ! خوشحالم  یل ی. خ رانهیتماس گرفتم و خبرها رو دادم که گفت شنبه ا  الیبا دان  -

برسم    می عروس  یبه کارها  تونم یمن هم م  یجورنیکنن از مامان و ا  یدار نگه  توننیم  انیب

 .که همش مونده
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 .انی خوبه، خوشحالم که دارن م ی لیخ -

د  تا کنار  رفت   با یظهر  ما  و  بخش  کردن  منتقل  رو  خانوم  مهتاب  که    ی ول  شش؛ یپ  م یموندم 

 .بود هوشیهنوز ب

کردم و    یخداحافظ  بایاز مهتاب خانوم راحت شده بود. از د   الم یخونه چون خ  رفتمیم  دیبا

 :و اون زودتر از من گفت دمیآسانسور بودم که با باز شدنش مهراد رو د یتو

 ؟ یسالم، خوب -

 ؟ یشما خوب یمهراد خان، مرسسالم  -

 ؟ چطوره  بایخوبم، د -

پ   !خوبه  - هم  اون  و  بخش  کردن  منتقل  رو  خانوم  مهتاب  خونه    ششه،یاالن  برم  هم  من 

استراحت کنه خسته    کم یخونه    دیرو ببر  بایمهتاب خانوم. شما هم د  شی پ   امیبعدش عصر م

 .شهیم

 .یکنیکمک م  بایتو واقعاً مثل خواهر به د ، یاسیممنونم  -

بهش    وهیمو آب  کی من کم نذاشته. من صبح ک  یکه برا   ییباید  یکارها که کمه برا   نیا  -

 .دیریدادم، فقط براش ناهار بگ

 .باشه -

 .با اجازه -

 .به سالمت -
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فالفل و بعد خودم    چیساندو   هیشدم و به خونه رفتم. ناهار هم خالصه شد تو    نمی ماش  سوار

 .هام رو درخودش گرفتچشم  یقیتخت خوابم انداختم و خواب عم   یرو تو

*** 

بشم. ساعت عصر بود    داریو باعث شد ب  زدیکه کوک کرده بودم زنگ م   ی دارزنگ  ساعت

 .سرحالم کنه تونستیدوش م  ک یکامالً رفع شده بود و  امیو خستگ

پا  بعد رفتم  حمام  برا  نیی از  سبز  یو  قورمه  فرهاد  تو  یشام  و  کردم    خچالی  یدرست 

 .رو خوردم و بعد رفتم باال تا حاضر بشم اشیکم یگذاشتم. خودم هم 

  غام یپ   فرهاد  ی برا  شدمیوارد آسانسور م  کهیبودم و در حال  مارستانیب  ی جلو  ک ی  ساعت

 .فرستادم

شامت    یغذا پختم واسه  یومدیو ن  یکرد  رید   یمن منتظر موندم؛ ول  !یسالم، خسته نباش"

ب  خچالهی  یتو اومدم  هم  من  بخور.  کن  پ   مارستان،یگرم  رو  خانوم    ش ی امشب  مهتاب 

 "! اس خسته  بای. دمونم یم

 .نشسته بود رفتم  هایصندل یکردم و بعد به سمت مهراد که رو  ارسال

 ؟ کجاست بایسالم، د -

 .رو باز کرد و از جاش بلند شد هاشچشم

 .اتاقه. مادرجون به هوش اومده یسالم تو -

.  زدنیدست مهتاب خانوم رو گرفته بود و با هم حرف م  بایزدم و وارد اتاق شدم. د  لبخند

 :با لبخند گفتم

 .هاشهیم می من حسود !یآ  ،یآ -
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 :گفت زدیموج م یکه توش قدردان  ییها خانوم با چشم مهتاب

 .یسالم دخترم خوش اومد -

 .نمتونیبیسالم مهتاب جو،ن خوشحالم که سالم م -

 :گفتم  بایو رو به د دمی رو نرم بوس شی شون یپ 

 .مونمیمن امشب م دیاخسته یلیخونه، هم خودت هم مهراد خ   یبهتره بر  باید -

 .هاام رو باال آوردم و مهتاب خانوم خواستن مخالفت کنن، دست  باید تا

 .نباشه یحرف  گهید شهیپس سهم من هم م  ؟من هم دختر مهتاب جونم مگه نه -

کنار    ی صندل  ی و مهراد رو  بایزد و مهتاب خانوم دستم رو فشرد. با رفتن د  یلبخند گرم  باید

 :مهتاب خانوم نشستم که گفت

 ؟ یهست یراض تیدخترم از زندگ  -

 :زدم لبخند

 .می گذرون یآره مهتاب جون، م -

د  - دار  دمیشن  بایاز  کم  کم  تما   دیکه  هم  خوشحالمدیکنیم  دایپ   لیبه  براتون  واقعاً  تو    !. 

کن  گهید  یکمی تالش  بزن   یتون یم  ،یاگر  خودت  نام  به  تماما  رو  فرهاد  تو  زمیعز  یقلب   .

 رو  تیخوب مردت رو به سمتت بکشه پس نذار زندگ   یلیخ تونهیم تت یجذاب ،ییبایز

 .رهیازت بگ گهید یکی

 ؟ اس یمنظورتون آرال  -
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شا  دیشا  - د  دمیاون،  اگهیکسان  مهم  اون  نهی .  و  توئه  مال  االن  فرهاد  شنکه  که    دم یجور 

منزو  مرد  هم  گ   یاونقدرها  گوشه  ب  ریو  مستی ن   ی احساسیو  چرا  پس    ن یهمچ  یخوا ی. 

 ؟ یرو از دست بد ی شوهر خوب

 :از دستش بدم.گفتم  خواستمینم من

*** 

  من واقعاً از ته قلبم دوسش دارم. اون اصالً  ؟شه یمن دوسش دارم مهتاب جون، باورتون م   -

احساساتش رو پنهان کنه و   کنهیم ی مغروره و سع یکم  با یبه قول د  یول ست؛ ین   یمرد سرد 

 .بروز نده

رو    ی که تو دار  یزندگ  نیمرده، من هم خودم ا  هیکه نباشه اون    یدخترم، هرچ   دونم یم  -

. واسه  یسخته تا بهش جذب بش  یرو دوست نداشته باش  ی کس  ی وقت  دونمیتجربه کردم و م

که    دیذاریو نم  دیخوایرو م  گهیدمطمئنم هردوتون هم  یول  د؛یبه زمان دار  ازیهم ن   نیهم

ها غافل نشو. مرد  از مکر زن  زمیاما عز  ره؛یرو بگ  گهینفر د  یجا   نتو قلب  یتو  گهید  یکس

اش کنه و  وسوسه  تونهیلحظه م  هی  میرج  طانیو عاشق؛ اما ش   عیهر چقدرم مرد باشه و مط

که  اون م  یزندگ   کیوقته  هم  اپاشهیاز  پس  حس  ییتو  نی.  و  عشق  با  به    یکه  نسبت  که 

دار  رشته  یتون یم  یفرهاد  تو   تمحب  نیا  ی هرلحظه  محکم  یرو  فرهاد  کندل  با    یتر  و 

 هاکه نتونه ازت غافل بشه، مواظب عشوه ی . جوریجذبش کن  هاتیمهربون 

باز  و اون  یهازن  یها یعشق  باش.  د  یجوراطرافت  از  هم    دیع  دم،یفهم   بایکه  نوروز 

ا  دیهست  کایآمر آرال  ییارویرو  یعنی   نیو  و  چایفرهاد  هنوز  تو  و    ایآرال  یاز گذشته  ی زی . 

نم نم  یدون یفرهاد  چ   یاتفاقچه    یدون یو  از  درست  تا  پس  افتاده،  مطلع    یزیدرگذشته 

کس  ینشد عشق  نتونیب  گه ید  ینذار  و  بندازه  زنفاق  کنه.  نابود  رو  آرال   ادیتون  به    اینذار 
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کن خودت    یبشه. اون هم نه با دعوا و خشونت، بلکه با عشق و محبتت سع  کیفرهاد نزد

 رو

 ؟ ی فهمیهام رو م . حرفیدل فرهاد جا کن یتو روز یاز د  شتریروز ب هر

 .کردمیم دییمهتاب خانوم رو تا  یهاو تماما حرف  دمیفهمیم کامالً

برام   شه ی. ازتون ممنونم، شما همکنهیکمک م ی لیشما به من خ  یهابله مهتاب جون حرف -

 .دوستون دارم  یلیخ  دیمثل مادرم بود

 .که لبخند زد دمیرو بوس اشگونه

هم    - هم  یواسهتو  د  شهیمن  گران  ز یعز  بامیمثل  بودو  خوش  ،یقدر  فقط  و    یبختمن 

 ! نی. همخوامیرو م المیو دان بایسعادت تو و د

نشه المپ اتاق رو    تی اذ  کهنیا  یبعد مهتاب خانوم آروم به خواب رفت و من هم برا   یکم

شب    قهیدق  ی. هنوز ساعت سه و سنداختیتخت نور م   یخاموش کردم و تنها آباژور باال 

رو کنار  یبود.  دراز کش  ی تخت  بود  پادار  که مخصوص  خانوم  به حرف  دمیمهتاب    ی هاو 

جز خودم فرهاد رو مال    یمهتاب خانوم فکر کردم و با خودم عهد بستم نذارم کس  نقصیب

 .خودش بکنه

اسم فرهاد تمام بدنم رعشه گرفت   دنیزنگ خورد و با د لم یافکارم غرق بودم که موبا  یتو

 .نکنم داریرفتم تا مهتاب خانوم رو ب رون یلبم نشست. بلند شدم و از اتاق ب  یو لبخند رو 

 .لمس کردم  جانیه با

 !بله -

 . ...لحظه سکوت و بعد چند
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 ؟ اسی -

 .کنهیاسمم رو صدا م ی صداش قشنگه، وقت نی چقدر طن  !من یخدا  آه

 ؟بله -

 !لـعـ*ـنت به من ؟بگم جانم دیچرخیزبونم نم چرا

 .نمتیبب  دیبا اس،ی نییپا ایب -

 :تعجب گفتم با

 ؟ ییمگه کجا -

 .نکن  رید اسیمنتظرتم  ن یماش یتو مارستان، یتو محوطه ب -

 :لـ*ـب زمزمه کردم ر یز رتیآوردم و با ح  نییرو پا ی.گوشد یچیگوشم پ   یبوق تو یصدا

 ؟ دلش برام تنگ شده یعنی -

خوشحال  کی نزد  !من  ی خدا شدت  از  با    غیج   ی بود  که    ی جلو   مارستان ی ب  یادآور یبکشم 

تو  خانوم  مهتاب  برگشتم.  اتاق  به  و  گرفتم  رو  عم   یخودم  جلو  یقی خواب    نهی آ  یبود. 

 .رفتم  رون یو ب دمیکش  میبه روسر یکردم و دست یم یمال ش یو آرا  ستادمیا

 .و برام چراغ داد زدیبرق م یکیتار  یتو نشیماش

رفتم و آروم جلو نشستم که    نیبه سمت ماش  شد یکه باعث لرزش بدنم م  یجان یو با ه  آروم

 :درها رو قفل کرد و من گفتم

 .سالم -
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نگاه  ین یو سنگ  کرد یم  نگاهم  قفل شدن  با  و  نگاهش کنم  باعث شد من هم  مون  نگاهش 

 .هاش رو تندتر کردو قلبم تپش دی هم، باز بدنم لرز یتو

 ؟فرهاد بود نیمن ا ی. خدا دیدستش و بوس یپام بود گرفت تو  ی رو که رو دستم

مغرور  همون بود  یمرد  ازدواج کرده  بامن  اجبار  به  به من مهمون  ؟که    لیتحم  گفتیکه 

 ؟چرا بدنم باز گرم شده ؟ای خدا  کردینگاهم م یجورنیچرا ا  ؟شدم بهش

تو   نیا م  یچراها  اکو  جواب  شدیسرم  من  رو  کدوم  چیه  یبرا  ی و  نگاهم  و  نداشتم  شون 

 ؟ کرده بود رییتغ قدرنیجدا کنم. چرا فرهاد ا  شیخاکستر یها از چشم  تونستمینم

 :دمیزدم و پرس ی. لبخند محو کردیو فقط نگاهم م ن ییرو آورد پا دستم

 ؟ شده یفرهاد چ -

 :رو بست و من لبم رو به دندون گرفتم و گفتم هاشچشم

 ؟ یشامت رو خورد -

*** 

 . ...یکالمش حرارت بدنم رو، برد رو  یو گرما  اشرهیرو باز کرد و با نگاه خ  هاشچشم

 .دادیبدون تو مزه نم -

 :صاف نشست و گفت ؟بگم یچ  دیبا یحت دونستمیبند اومده بود و نم زبونم

 ؟حال مهتاب خانوم چطوره -

 .مردمیرو شکر که بحث رو عوض کرد مگرنه از خجالت م خدا

 .شهیخوبه خدا رو شکر فردا مرخص م  -
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 ؟ امیب رمیبگ یمرخص یخوا یم صشیترخ   یکارها  یبرا -

.  میتونیم   ستم،یکامالً استراحت کردم و خسته ن   یهست، خودم هم هستم. عصر  باینه د  -

 ! ممنون

 .کنمیخواهش م -

دان   - م  هاتی مسئول  یطورنیا  ران،یا   رسهیم  ال یشنبه  د  شهی کم  درگ  بای چون  ها  کار  ریهم 

 .است  شیعروس

 ؟ هنوز بچه نداره الی دان  !خوبه ی لیخ -

 . نه ًفعال -

 :که گفت   میکرد سکوت

 ؟ یشام خورد -

 .رمیس گهیخوردم د  یقورمه سبز  اومدمینه، همون موقع که از خونه م -

 .تکون داد که به سمتش برگشت یسر

 .برم تو هم برو خونه و بخواب دیبا گهیمن د -

 . ...شهی نم -

 :که باال رفته بود گفتم ییرو قطع کرد و فقط نگاهم کرد. با ابروها حرفش

 .بگو ؟ یچ شهی نم -

 :موهاش فرو برد و گفت یو تو دستش ر کالفه
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 .برو ،یچیه -

 :دمیکش   یپوف

 .دانشگاه  ی بر دیتو هم برو بخواب، فردا باز با -

 .باشه -

  ی دود هاشهی و چون ش کرد یروشن شد؛ اما حرکت نم نش ی تا بره. ماش ستادم یشدم و ا  اده یپ 

 .شد دهی سمتم کش  شهی که ش کنهیچرا حرکت نم نم یبب ادیز تونستمیبودن نم

 :و صدا کرد نییپا

 ؟ اسی -

 :شدم و نگاهش کردم که ادامه داد  خم

 .یشیتو هم بخواب، خسته م -

مانعش بشم. لبخند زدم و سرم رو    تونستمیو من نم   کردیم  شهیقلبم ر  یکه تو   یعشق  با

 .تک بوق رفت و من سرم رو، رو به آسمون گرفتم هیتکون دادم که با 

 ! جون دوستت دارم  خدا

*** 

رسوندم و دست و صورتم رو    سی خودم رو به سرو  یکمر درد از جام بلند شدم و به سخت   با

ا به  لـعـ*ـنت  م  مارستانی ب  یها تخت  نی شستم.  سنگ  مثل  مهره  !مونهیکه  تمام    یهااَه 

 .کمرم خورد شد
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اتاق    یتازه تو  یها رو باز کردم تا هواو پنجره  دمیها روکشرفتم و پرده  رونیب  سیسرو  از

 .ادیب

ب  مهتاب آوردن صبحونه  با  بود.  هنوز خواب  تو   دارش یخانوم  تا  کردم  و کمکش    ی کردم 

وارد    یبا سرحال  بایاش رو دادم و خودم هم خوردم که دبره و بعد بهش صبحونه  سیسرو

 :اتاق شد و بلند گفت

 .ایدن  یمادر و آبج نیسالم بر بهتر -

 .آغوشش فرو رفتم یو من تو  میدیو مهتاب خانوم خند  من

 ؟زمیعز ید یخوب خواب -

 .جون  یاسیممنونم  !خوب بود  یلیاوه خ  -

 :گفت با یو د  میمهتاب خانوم نشست کنار

 ؟یمامان یصبحونه خورد -

 :خانوم لبخند زد مهتاب

 .بهم کمک کرد خوردم یاسیآره دخترم،  -

  صی ترخ  ی. دکتر که برگهم یو حرف زد  میساعت نه که دکتر اومد باهم درد و دل کرد   تا

 .تامون نشستلـ*ـب هر سه یرو امضا کرد، لبخند رو 

رو انجام بده. مانتو و شلوارش   صی ترخ  یرفت تا کارها  بایکنار مهتاب خانوم موندم و د  من

 .ادیب نیی هم بهش دادم و کمکش کردم از تخت پا شی رو تنش کردم و روسر
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در جلو رو باز که    دیپامون نگه داشت و دو   ی رو جلو  نیماش   بایکه د  میاومد  نییتا پا  آروم

 :که مهتاب خانوم گفت

 .عقب دراز بکشم خوامیم -

کوسن    بایو د  دیدر عقب رو باز کرد و من بهش کمک کردم بره باال و بعد دراز کش  دوباره

 .میسرش و خودمون هم سوار شد ریرو گذاشت ز نیعقب ماش

 .شدم  ادهینگه داشت و من پ  الیو  یجلو  باید

 ؟ باال میبر دیایب -

 ؟ جااون یا ی تو نم ، ی: نه مرسباید

 .الی برم و دیبا زمینه عز -

 :خانوم سرش رو بلندکرد و با محبت گفت مهتاب

 ! دخترم، واقعاً ممنونم ی دیزحمت کش ی ل یچند روز خ  نیتو ا -

باش  کهنیهم  - سالم  خستگ   دیشما  ب  یهایتمام  رو  جون  کنهیم  معنایمن    نیا  !مهتاب 

 ! با اجازه. خداحافظ ؟هیها چ حرف

 .رفت بایجوابم رو دادن و د  یبه گرم هردو

 .دمیبه اتاقم رفتم و خواب یکار  چیشدم و بدون ه وارد

*** 

هام رو باز کنم و  باعث شد چشم  شد،یبار تکرار م  ن یسوم  یکه برا   لمیموبا  ی برهیو  ی صدا

 .اسم فرهاد زود لمس کردم دنیبا د
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 ؟بله -

 ؟ ی دیرو جواب نم ت یچرا گوش  اس،یالو  -

 ؟ شده بود نگرانم 

 .شد  یچ دمینفهم گهیببخش خواب بودم خسته بودم د -

 ؟ییالیو -

 .آره -

 .عصر بود قهیدق  یشد چهار و س ده یبه سمت ساعت کش نگاهم

 ؟ نه. مرخصش کردن ای ییالیبدونم و خواستمیم ام،یم گه یمن تا دو ساعت د -

 .آره -

*** 

 ؟ یندار یباشه کار  -

 .نه، به سالمت -

رفتم و    نییانداختم. از جام بلند شدم و بعد از شستن صورتم به پا  ی عسل  یرو، رو   یگوش

برا  یا قهوه و  و خوردم  تو   کی   یآماده کردم  دلم خواست  برا   یلحظه  دلم  برم.    ی اتاقش 

 .تنگ شده بود یلیعطر تنش خ

و    دمیکش   ی قیو من با تمام عشقم نفس عم  دیچ یدماغم پ   ی عطرش تو  ی لحظه ورودم بو  از

بالشش فرو کردم و آرامش    ی تختش انداختم و سرم رو تو   یدر رو بستم و خودم رو رو 

کرد. از جام بلند شدم و به سمت کمدش رفتم و با باز کردن    ان یهام جررگ  ی مثل خون تو
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به شناسنامه  یطبقه ناخوداگاه شناسنامه  هاموناولش چشمم  رافتاد و  باز  اش  و  برداشتم  و 

 ؟موندم. تولدش فردا بود خکوبیجام م   یتولدش تو خیتار دنیکردم و با د

م  یچ  دیبا م  دیبا  یعنی  ؟ کردمیکار  تولد  ا  تونستم یم  ؟گرفتمیبراش  به شدت    ن یبا  کار 

و    رم یبراش جشن بگ  خواستیکم بود. دلم م  یلیکنم؛ اما وقتم خ  زش یخوشحال و سوپرا

برا   ال یخیب  تونستمینم ماش  عیسر  نمیهم   یبشم،  برق  به سرعت  و  به    نمیحاضر شدم  رو 

قناد  بعد    یسمت  و  دادم  ک   از حرکت  مرکز خر  کیسفارش  خر  د یبه  از  بعد  و    دن یرفتم 

نقره خر  هیکادو براش    یبرا   زیآو از اون سر  دم یانگشتر  بعد  برگشتم    عیو کادو کردم و 

مانتوم    عیاومد و من سر  نشی ماش  یاتاقم پنهون کردم که صدا  یرو تو  لیسمت خونه و وسا

لباس و  به آشخونه  یتو   یها رو درآوردم  و  تنم کردم  رو  نفس    پزخونهام  به شدت  رفتم. 

و خوردم تا راه    ختمیآب ر  یوان یل  خچالی. از  دیلرزیم  جانیو لبم از شدت ه  زدمینفس م

 .نفسم باز شد

 .شام شدم یپلو برا   یغول درست کردن ماهکردم ذهنم رو آروم کنم و مش یسع

 .:دمیآشپزخونه شد و صداش رو از پشت سرم شن وارد

 .سالم -

 .باشم. آروم به سمتش برگشتم یکردم عاد  یو سع دمیکش  ی قیعم نفس 

 .یسالم، خسته نباش -

 .اومد  جلوتر

 ؟ دهیچرا رنگت پر -

 .خاک به سرم ! یوا
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 ا یب  ریدوش بگ  هیبرو    کردمی. داشتم غذا حاضر میکنیاشتباه م  ده،ی نه نه رنگم نپر  ؟هان  -

 .که شام حاضره

 :دلم گفتم یکه تو کردینگاهم م ق یدق

 "! سی انگار من مجرمم و اون پل کنهینگاهم م ی جور  گه،یبابا برو د"

دستش جابه کرد و رفت. نفسم رو به شدت فوت کردم و دوباره مشغول    ی و تور  فشیک

مهمون  و  فردا  به  حال  همون  در  و  شدم  شامم  کردن  م  یآماده  فکر    رمیبگ  خواستمیکه 

 .کردمیم

 .کردیکه وارد شد و هنوز با شَک نگاهم م دمیشام رو چ زیم

رو به روش نشستم که    و نوشابه هم گذاشتم و  زیو گذاشتم سر م   ختمیر  سی د  ی رو تو  غذا

 :گفت

 ؟ یریم هانی ا باید یفردا به خونه -

از    استرس  انگار کامالً تولدش رو  ا  اد یگرفتم.  بود و  نفع من م  نیبرده  فردا    یول  شد؛ یبه 

 ! نه ا یبود. خدا لیها تعطجمعه بود و دانشگاه

 ؟ یا برم. تو فردا خونه دیشا  دونم،ینم -

با    - برم سر    یکینه راستش  اون  هیاز همکارهام قراره  کارم    یکمیجا  ساختمون و ممکنه 

رو انتخاب کنم و من هم نخواستم روش    الشی و  ونیمن دکوراس  خوادیطول بکشه. دلش م

 .بندازم نیرو زم
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فرهاد رو به    رتیلبم نقش بست که با ح   ی رو  ی قیو لبخند عم  دمیکش  یته دلم نفس راحت  از

درحال م  هاشچشم  کهیروشدم.  نگاهم  بود،  با    ی . سوتکرد یگشاد شده  و آخر  بودم  داده 

 .دادمیکارهام فردا رو لو م  نیا

 :گفتم عیسر

 .باید شی برم پ  تونمیراحته، م الم یخ  یجور نیآهان، خب باشه برو. من هم ا -

انداخت و مشغول خوردن غذاش شد و من هم    نییو پاشکش برطرف شد و سرش ر  یکم

 .رمیرو بگ جانمیه  یکردم جلو یسع

  یگفت و باال رفت. با ذوق رو   یکوتاه  رینگاه کرد و بعد شب بخ  ونیزیتلو  یشام کم  بعد

 .زدم لیمی ا بای د یپام گذاشتم و برا  یمبل نشستم و لپ تاپم رو رو

  رم یبراش جشن بگ  خوام یمتوجه شدم م  یفردا تولد فرهاده و من تازه عصر   با، ی سالم د "

 ".یکمکم کن دیبا

از ته دل خدا رو شکر    نیگذشت و دعا کردم هرچه زودتر بخونه که آنال  یکم شد و من 

 .کردم

 .جا منتظرم باشاون  امیفردا صبح م !ی چه عال زم،یسالم عز -

 .میکار دار   یلیخ  شهیم ریباش، چون د جانیا گهید  کی باشه فقط ساعت  -

 .راحت التیباشه خ  -

 .جون  باید  ریشبت بخ -

 .ریشب بخ -
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 .ها رفتمو به سمت پله دمیها از ته دل خند تاپ رو بستم و بعد از مدت لپ

*** 

و    شستمیصبحونه رو م  یهاآشپزخونه با استرس ظرف  یبود و من تو  می هفت و ن   ساعت

و من هم گفتم هنوز فرهاد    دهیبهم اس ام اس داده بود که رس  بایفرهاد هنوز نرفته بود. د

 .داخل تا بره ادیاس و فعالً ن خونه

 .رمیمن دارم م -

ت  دستپاچه هزار  و  افتاد  از دستم  بشقاب  و  رو  کهیشدم  با حرص  که    نیزم  یشد.  نشستم 

 .جمع کنم که جلو اومد و بازوم رو گرفت

 .بُرهیدست نزن دستت رو م  بلندشو، -

ام  بودنم لـعـ*ـنت فرستادم که چونه  یهمه دست و پاچلفت  نیانداختم و به ا  ریرو به ز  سرم

 .رو گرفت

 .نمی ها، به من بگو ببهست  تیزی چ هی شبیاز د -

لبخند    ن یهم  یرو لو بدم. برا   زی همه چ  دمیترسیهاش، مچشم  ی نداشتم نگاه کنم تو  جرئت

 .زدم ی مصلحت

 ؟ نشه  رتیهول کردم بشقاب از دستم رها شد. برو، د یاومد ییهوینه بابا  -

 ؟ مطمئن باشم -

 .هاش نگاه کردم و لبخندم رو پررنگ تر کردمچشم  ی. توکردمیمطمئنش م دیبا

 .آره بابا، من خوبم -
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 !پس من رفتم. خداحافظ -

 .خداحافظ -

سر  با تم   عیرفتنش  رو  آشپزخونه  و  برداشتم  رو  د   زیجارو  که  و    بایکردم  شد  سالن  وارد 

 :گفت

 ؟ یرفت، تو خوب دمیرو د نشی ماش -

 :گفت کردم یها رو جمع مکه وسط آشپزخونه نشسته بودم و خورده  دنمید با

 ؟ شده  یچ -

ا  - شد.  رها  ازدستم  بشقاب  هولم  بس  ب  هانیاز  تنهاست   ال،ی خیرو  جون  چرا    ؟مهتاب 

 ؟ شی اوردین 

ن  - تنها  م   ششهیپ  امون هیخانوم همسا  هی مرض  ست،ینه  تا عصر  ن مونهیگفت  نگران    ستم، ی. 

 .میکار دار ی لیخ  یاسی یبهتره عجله کن اردشیب گمیعصرم به مهراد م !هیزن خوب

و    م یکرد  یریرو گردگ   الیو تمام و  می شد  یکار  زیتکون دادم و اول از همه مشغول تم   سر

آو کرد  هازیبعدش  وصل  ا  میرو  خ  نیکه  م  یلیخودش  هم    برد یزمان  با  اون  از  بعد  و 

کرد  چیساندو درست  خورد  میفالفل  مهمون  می و  به  زدن  زنگ  مشغول  من  و و  شدم  ها 

نمیو سپ   مای داشتم فقط ژاله و س  می تصم با همسراشون دعوت کنم و دلم    خواستیده رو 

 .شلوغ بشه  یادیز

چهار عصر ضربه زد و    یرو راحت کردن. ساعت رو   المیو خ   انیبهم گفتن حتماً م  تاشونسه 

 .هم کنارم نشست بایمبل ولو شدم و د  یرو ی من از خستگ

 ؟ یپوشیم ی لباس چ -
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 ؟ یگرفتم. تو چ مونیعروس دیخر  ی دارم، تو یکیلباس  -

 .پوشمیتنم کردم رو م تی که تو عروس  یهمون  -

سپردم و به اتاقم رفتم تا حاضر    با یو من سفارش دادن شام رو به د  م یاستراحت کرد  ی کم

 .باشه یامشب عال  ی برا زیهمه چ خواستیبشم. دلم م

بخرم؛    یپاتخت  یبرا   خواستمیم   یعروس  دیخر  یبود که تو   یامشب هم همون   ی انتخاب  لباس 

کمدم نگه داشته بودم    ی و من تا امروز اون رو تو  دیفرهاد مخالف بود و برام دو تا خر  یول

 .بود دنشیپوش  یبرا  یامشب وقت مناسب یو حاال برا 

هاش سپردم تا  رو صدا کردم و خودم رو به دست  بایرو کم کرد د  می از دوش که خستگ   بعد

 .کنه   شمیآرا شهیمثل هم

جذابم کرده    یلیآراسته شده بود و خ  ییبایبود و موهام به ز  لیتکم  شمیساعت بعد آرا  م ین 

  یهامم پاک کردم و عطرم رو، رو و کفش  دمیبه حمام رفت و من لباسم رو پوش  بایبود. د

 .با لذت نگاهم کرد دنمیاز حمام خارج شد و با د بای کردم که د  یخودم خال

 .شهیم م یواقعاً به فرهاد حسود ! یمحشر شد -

 .به بازوش زدم یآروم مشت

 ! وونهید -

 .و مشغول حاضر شدن شد و من استرس داشتم دیخند باید

مشغول زنگ زدن به مهراد بود و من    با یها داشت. دنشون از اومدن مهمون  فون یآ  ی صدا

 .هامون رفتمبه استقبال مهمون
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 :. گفتداد یکادوش رو به دستم م کهیبغلم کرد و در حال  ژاله

 .دلم  زیعز یماه شد -

ترت  با به  اون  از  بعد  و  گفتم  آمد  خوش  و  کردم  تشکر  سپ   مایس   بی لبخند  بغل    دهیو  هم 

 کردم و به خوش آمد گفتم که مهراد هم به همراه مهتاب 

 .دنیرس خانوم 

 :گفت  اشیشگیخانوم با محبت هم مهتاب

 .به داشتنت افتخار کنه دیدخترم فرهاد با -

 :و بعد به مهراد گفتم نهیمبل بش یو کمکش کردم رو   دمیرو نرم بوس دستش

 .نرسه ترسمیساعتم شش شد م  ،یمونده قناد ک یمهراد ک  -

 .رو برداشت چشییبه روم زد و سو یلبخند 

 .رمیگیم رمینگران نباش، االن م -

ها رفتم و مجدد خوش آمد گفتم و با  لبخند زدم و با رفتنش به سمت مهمون  یقدرشناس  با

 .میازشون شد  ییرایمشغول پذ باید

*** 

اسم فرهاد به تراس رفتم تا    دنیزمان زنگ خورد و من با دهم  می برگشتن مهراد گوش  با

 .ور نرهها اونمهمون  یصدا

 ؟بله -

 !باشه و چقدر سخت بود ی کردم صدام عاد  یسع
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 ؟ یهست ال،یو  امیدارم م اسی -

 .. منتظرتمالمیآره، آره، من و -

که سن    کردیم  ییشمع نود و هفت خودنما  یرو قطع کردم و زود داخل برگشتم. رو   یگوش

 ار ی اختیاحساس ب  نیا  ی . فرهاد حاال عشق من بود و من چقدر تودادیعشق من رو نشون م

 ن یخواست، هم  یرو فقط با فرهاد دوست داشتم و دلم م یعاشق نیبودم و ا

 .داشته باشه انیجر می زندگ یکه االن داشتم، فقط با حضور فرهاد تو  یآرامش

  ی که صدا  دمیکنارش چ  زیم  یروشنش نکردم. کادوهام رو  یزدم؛ ول  کی ک  یرو، رو  هاشمع

ک  نش یماش نگاه  بودن،  بلند شده  ازجا  که  به همه  استرس  با  من  و  داومد  برف    با یردم که 

 .ستادیرو برداشت و کنارم ا ی شاد

وقت  - باش،  تبر  یآروم  و  کن  بغلش  جلو  برو  فقط  داخل  که   ادتیبگو.    کی اومد  نره 

 .بوده یازدواج اجبار نیا  دوننیهمکارهاش نم

منتظر    صبرانهیبود تا آهنگ تولدت مبارک رو پخش کنه و من ب  ستادهیکنار ضبط ا  مهراد

 .ورودش بودم

شاد  وارد برف  و  شد  ر  یرو  ی سالن  رو    غیج  یو صدا  ختیسرش  سالن  و کف،  هلهله  و 

آهنگ بلند    یبود و صدا   یمبهوت فرهاد چقدر برام دوست داشتن  ی هادربرگرفت و چشم

م  در  اون  و  د  یکوچولو   تیجمع  ون یشد  سر  پشت  که  من  و  گردوند  چشم    با یاطرافش 

 :گفت بایو د  دیبودم رو د ستاده یا

 .االن نوبت توئه ،یاسیبرو  -

 .و عشق بودم  جانیه نیو من چقدر خواهان ا  جانیاز شدت ه  دیلرزیم پاهام
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  نیهام قفل شد. حس کردم اچشم  یرفتم که نگاهش از سر تا پام رو رصد کرد و تو  جلو

 .داره  یخاص  ی ناهاش مع برق چشم

ا  روبه برا  ستادمیروش  تو   نیاول   یو  رو،  خودم  درحال  یبار  و  انداختم  که    ی آغوشش 

 : و کنار گوشش زمزمه کردم کردمیهام رو دور کمرش حلقه مدست

 ! تولدت مبارک فرهاد -

و تمام    ستاد ی هام ااش خون در رگام رو هدف گرفت و با ب*و*س*ههاش شونه*ـبلـ

 .لرزش بودم نیتنم رعشه گرفت و من عاشق ا

 ! یلیممنونم، خ ی لیخ -

ها اشاره کردم که  بود. آروم به مهمون  یآروم فاصله گرفتم و نگاهش پر از قدرشناس  ازش

سر  لبخند  سمت  یبا  به  و  داد  آمد  تکون  خوش  که  کردم  نگاه  بهش  من  و  رفت  شون 

 .و با خودم فکر کردم  گفتیم

 .مرد مغرورم نیا یوونهیمن د -

 .ستادیکنارم ا باید

 !نی. آفرنیبود، درخور تحس یعال -

هاش رو عوض کنه  به اتاقش رفت تا لباس  ییلبخند زدم. فرهاد بعد از خوش آمدگو  بهش

 و

 :گفت مای ها نشستم که سکنار مهمون من

 .شده بود، انگار اصالً خبر نداشت از تولدش زیسوپرا ی لیخ -
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د  یلبخند  تا  فهم  روزیزدم، من هم  و خداروشکر که  نداشتم  وقتدمیخبر  پا  ی.  با    نییاومد 

 .دقت بهش نگاه کردم

 م ی خواستیکه م  یکه خودم پسند کرده بودم. روز  یمشک  نیجذب قرمزش رو با ج  شرتیت

بود و موها  ش یک   میبر بو  ی تن کرده  و  بود  باال زده  تو  ی خوشگلش رو    ی عطرش دوباره 

 .سالن پخش شد

مردها    یلبخند  با  و  نشست  مهراد  کنار  و  داد  رو  جوابم  خاصش  لبخند  با  که  زدم  بهش 

 .مشغول حرف زدن شدن

بود که دست ژاله رو گرفت و شروع    ارینفر ماز  نیگذاشتم که اول  یشدم و آهنگ شاد   بلند

اش دورم حلقه شد و  مردونه  ی هاکه دست  زدمیکردن. با لبخند براشون کف م  دن یبه رقص

 .اش فرو رفتممردونه  آغوش ونیمن م

 ؟ بایز یبانو  ید یبهم افتخار رقص م -

 !شانس آوردم ی غش نکنم از خوشحال !من ی خدا

 :عشوه برگشتم سمتش و با لبخند گرمم گفتم با

 ؟ چرا که نه -

رو لـ*ـب  یرو   هاشچشم دستش  زود،  که  شد  عوض  نگاهش  رنگ  و  کرد  توقف  هام 

  یها غیج  یوسط که صدا   می و با هم رفت  رونی ب  دمشیو با استرس از اون صحنه کش  دمیکش

رو  باید رو،  دستم  من  و  برگرفت  در  رو  باعشق  مردونه  یهاشونه  یسالن  و  گذاشتم  اش 

 .بود حرفیو کامالً ب بود رهیخ امهحرکاتش رو دنبال کردم و اون فقط به چشم

 .دنیهم رقص  با یمهراد و د ی و با آهنگ بعد  میاز اتمام آهنگ از هم فاصله گرفت  بعد
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به جز کادوم  می و دورش حلقه زد  میرو آورد  ک یک   ی حاو  ز یم  باید  با   ز یسوپرا  هی. امشب 

 .کنم  مشی تقد مونییتنها یتو   خواستیهم واسش داشتم که دلم م گهید

*** 

م   فرهاد ف  ستادیا  زیپشت  همه آهنگ تولدت    گهید  بارکیشدم.    یبردارلمیو من مشغول 

 .کنمیعوض نم ز یچ چ یفرهاد رو با ه  ی هالـ*ـب  یمبارک رو خوندن و من لبخند رو

 .ستیدست خود آدم ن  یکه عاشق   گنیم راست

  ی و هفت رو که رو   ستیلـ*ـب زمزمه کرد و بعد عدد ب  ریهاش رو بست و زچشم  فرهاد

 .هلهله بلند شد یفوت کرد و صدا سوختیم ک یک

فقط مردها بلند    بارنی آهنگ گذاشت و ا  مای که باز س  میدیو خند  می خورد  ک یهم ک   درکنار

که سفارش    یدار بود. بعد از رقصشون شامجالب و خنده  یلیکه خ  دنیشدن و با هم رقص 

 باز کردن کادو . بعد شام، مراسم میو همه مشغول خوردن شد دیرس می داده بود

  رینظیب  ت یفیو چه ک   ت یبودن و کادوها چه از نظر کم   دهیو همه واقعاً زحمت کش  م یداشت 

 .بودن

 :گفت  مای ها قصد رفتن کردن و سبود که مهمون ازدهی ساعت

 !یجون مرس   یاسیخوش گذشت امشب،  ی لیخ -

 .دستش رو فشردم ییروباخوش

 .دیدی . زحمت کش ی واقعاً خوش اومد زمیعز یوا  -

  ز یمشغول تم  بایو مهراد و مهتاب خانوم فقط مونده بودن. به همراه د  بایشون داز رفتن  بعد

 :گفت  بایکه د م یکردن آشپزخونه شد
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 .یکرد  زشیخوشحال بود امشب، واقعاً سوپرا ی لیخ -

 .زدم یق یلبخند عم !من یخوشحال   یعنیاون   یخوشحال

 .خوشحالم ی لیآره و من خ -

 .و دستم رو گرفت  دیچ  نتیکاب   یها رو تو ظرف باید

 ؟ یکرد  دایپس باالخره بهش عالقه پ  -

 ! دیلرز قلبم 

 .دوسش دارم یل یمن خ با،یآره د -

 ! زود یلی. خ شهیمند م. مطمئنم اون هم بهت عالقهزم یعز شنومیرو م نیخوشحالم که ا -

 :صورتش رو شست و گفت بعد

  یفقط برا  م یکار دار  ی لی خ  م،یعروس   یبرم دنبال کارها  دیبا  رسهیم  ال یدان من از فردا که    -

 .یایهمراهم ب خوامیتو هم م  یلباس عروس

 .یمرس ،یدیزحمت کش  یلی. امروز خ زمیباشه عز -

 .نداره  ی. قابلی کارها کرد یلیتو هم تا االن واسم خ  -

 :گفت بایکه فرهاد و مهراد دست از حرف زدن برداشتن و د  می به سالن رفت باهم

 ؟ مهراد میبر -

 .با لبخند گرمش از جاش بلند شد مهراد

 .زمیبله عز -
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شون  و با رفتن  میبدرقه شون کرد یبه کمک مهتاب خانوم رفت. با فرهاد تا دم ورود  سپس

  مش یرو با همه وجودم تقد  زمیسوپرا  خواستی. استرس داشتم و دلم ممی به داخل برگشت

 .کنم

هام رو بستم و شروع کردم  نشستم. چشم  انوی آشپزخونه که زود رفتم و پشت پ   ی تو   رفت

 .به آهنگ زدن و خوندن 

 .یشیها م مثل ستاره ی آسمون  یتو، تو   امشب

 .یشیغنچه وا م هی شب تولدت مثل   یتو

 .نمیهات رو خندون بب لـ*ـب خوامیاز خدا م شهیهم

 .نمیبب ونیگر  شهیهمه حسودهات رو هم چشم 

 ! نمیتو، نازن  ییمبارک تو تولدت

 .نمیبهتر یام مرهمقلب خسته  یبرا

 .پرستمیتو من هستم، من تو رو م  عاشق

 .زنده هستم ی من، از تو تا وقت ادی م خوشم

 ! نمیتو نازن   ییمبارک، تو تولدت

 .نمیبهتر یام مرهمقلب خسته  یبرا

 .پرستمیتو من هستم، من تو رو م  عاشق

 .زنده هستم  یمن از تو تا وقت ادی م خوشم
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 .یشیها م مثل ستاره ی آسمون  یتو، تو   امشب

 .یشیغنچه وا م هی شب تولدت مثل   یتو

 .نمیهات رو خندون بب لـ*ـب خوامیاز خدا م شهیهم

 .نمیبب ونیگر  شهیهمه حسودهات رو هم چشم 

 ! نمیتو، نازن  ییمبارک تو تولدت

 .نمیبهتر یام مرهمقلب خسته  یبرا

 .پرستمیتو من هستم، من تو رو م  عاشق

 .تا زنده هستم  یمن از تو تا وقت ادی م خوشم

 ! نمیتو، نازن  ییمبارک تو تولدت

 .نمیبهتر یام مرهمقلب خسته  یبرا

 .پرستمیتو من هستم، من تو رو م  عاشق

 .تا زنده هستم  یمن از تو تا وقت ادی م خوشم

 ( نیمحمد ام _آهنگ تولدت مبارک)

تار  هامچشم سالن  چرا  کردم.  باز  خواب  یعنی  ؟بود  کیرو  واسش    یعنی  ؟ده یرفته  اصالً 

 ! من ی خدا  ؟ مهم نبوده زمیسوپرا
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رنگ  نور روشناشب  تنها  آباژور  و  سع  ییها  و  شدم  بلند  ازجام  بود.  کردم    یسالن 

بود و با    ستادهیکه جلو روم ا  دمشیاما با بلندکردن سرم د  رم؛یهام رو بگاشک  زشیریجلو

 .من واسش مهم بودم یعن ی نی. اون نرفته بود و اکردینافذش بهم نگاه م  یها چشم

تو  هامچشم عجچشم  یرو  برق  که  رو    ی بیهاش  بازوهام  و  اومد  جلو  که  دوختم  داشت، 

 .هام زل زدچشم  یو تو  واریگرفت و آروم چسبوندم به د

کس  نیچند  -*** که  بود  رو    یسال  حت  ادشیتولدم  اون  ینبود،  هم  درگپدر    ر یقدر 

کم کم    یحت  گهیاومده. د  ایاز خونش به دن   یپسر   یروز  هی  رفتیم  ادشیکارهاش بود که  

تو بهم    ! اسی  ی تازه داد  یرو ین  هیاما امشب تو بهم    رفت؛ یم  ادمیخودمم داشت روز تولدم  

با خودم فکر    تونم یکرد. هنوزم م   هیتک  یبزرگ به کس  یایند  نیتو ا  شهیهنوزم م  یفهموند 

 ادت یروز رو  ن یا کهنیاگر به اجبار هم باشه هم  یحت  ادشه،یروز تولدم رو  ی کنم کس

جشن    نیمن ا  یبرا  کهنیو هم  یتو جدا از همسر بودنت دختر عموم  !من مهمه  یبرا   بوده،

 .با ارزشه ایدن هی یرو گرفت

و نگاهش    ختمیهام رچشم  یکرد و سرش رو جلوتر آورد و من تمام محبتم رو تو   یمکث

 :کردم که زمزمه کرد

ا  - سوپرا  نیتمام  و  کادوها  و  ا  ک ی   زهایجشن  و  تو    نیطرف    نیا  اس،یطرف    هیآهنگ 

 .مونهیذهنم م  یتو شهی آهنگ هم

چشم  یرو  یلبخند  که  شد  حک  تو   یهالبم  رو،  خوشگلش  و    ی خمار  چرخوند  صورتم 

کرد و    دنیشد و تمام بدنم شروع به لرز  دهی کش  شیهام به آتشد که لـ*ـب  یچ  دونمینم

  کردم یفرهاد و حرکت لبش نگاه م  ی بسته شده  یها زده، بدون حرکت به چشممن شوک
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رو از دست   ارشیچرا فرهاد اخت   ؟بود  دهش  یهام دور کمرش حلقه شد. امشب چ و دست

 ؟ داده بود

  ن یا  یرو  تونستم یو نم  خواستمشیکردم. م   اشیبعد به خودم اومدم و من هم همراه  یکم

 ی لیاون عشقم بود و برام خ  ی احساس بزرگم سرپوش بذارم. اگر من عشق اون نبودم؛ ول

 ؟قدم شده بود، بگذرم  شی لذت که خودش براش پ  نیارزش داشت. پس چرا از ا

هام رو باز نکردم که با  کمرش رو فشرد که آروم جدا شد و من ازخجالت چشم  هامدست

 :کردهام رو لمس کرد و زمزمه سرانگشتش شونه

 ! . ببخشیشد  یخواستن  یلیتو امشب خ اس،یدست خودم نبود  -

اش گرم  قدر قلبم از جملهسر خوردم و افتادم و چه ُواریبعد ازم دور شد و من از کنار د  و

  یمن امشب براش جذاب بودم، برا  ؟شده بودم  یفرهاد خواستن  یشده بود. من امشب برا 

 ! عشقم

لرزانم حرکت دادم و    یبه پاها   واریبه د  هیلبم گذاشتم و با تک  یدستم رو، رو  ی خوشحال  از

 .به سمت اتاق خوابم رفتم

*** 

اس و  حامله  ال یکه مهرناز همسر دان   میمتوجه شد  کا،یو همسرش از آمر  الیبرگشتن دان   با

کرد که چرا بهش خبر ندادن،    هیمهتاب خانوم گال  یو وقت  ذارهیاالن ماه سه رو پشت سر م

سوپرا  الی دان  قصدش  که  ا  زیگفت  و  شد.   یها اخم  یجورنی بوده  باز  خانوم  مهتاب  درهم 

آماده کردن    ریجشن ازدواجش بود و مهراد درگ  یبرگذار   یسخت مشغول تالش برا  باید

 .شدیمن م یباعث خوشحال  نیبود و ا ک یما نزد یال یکه اتفاقاً به و الشیو
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دکتر رو به بهبود بود و با برگشتن    ی که با خوردن داروها  شی جسمان   ت یوضع  خانوم   مهتاب

خ  شی روح  تی وضع  الی دان  م  ی لیهم  مدام  و  بود  شده  ول   دیخندیبهتر  بود؛  خوشحال   یو 

 ناراحت بود و مدام با مهراد  یل یمادرش خ ییاز تنها باید  انیم نیدرا

 .رفتیکنان به اتاقش م  هیو آخرم گر  شدیم بحثش

م  هم کامالً  مهراد  هم  و  مادر  میدیفهم یمن  کردن  رها  براش،  سخته  گفته    یکه  دکتر  که 

بشه و   مادریب  شهیهم  یبرا  باید  شدیلحظه غفلت باعث م  هی  دیتنها باشه و شا  دیهرگز نبا

 که مهراد  شدیمداومش با مهراد م  یها و بحث بای د یهایر یباعث بهانه گ هانیهم

. از بعد از شب تولد رفتار فرهاد باز عوض شده و  ادی کوتاه ب  کردیم   یتمام سع  یصبور  با

من رو ناراحت و متعجب کرده    نیو ا  کردیم  یرو ط  شیروح  یمثل گذشته، سرد و حالت ب

 .نزدم یبود؛ اما راحتش گذاشتم و حرف

بهشت زهرا که    اون بودم  رفته  قبر شدم که   هیسر    یدختر  هی  یها متوجه ضجه زدنروز 

افتاده بود و مدام با مشت    نیزم   یاسفند ماه، رو   ی به سرد  توجه یو ب  کرد یم  یتاب  یب  ی لیخ

م  یرو حرف  دیکوب یسنگ  توگفتیم  یی هاو  کم  ی.  سرما  کساون  زهرا    یتر  بهشت  به 

انگ  نیا  یول  اومد؛یم نم  یهاازسرم  یزیچ   اردختر  نمکردیهوا رو حس  ول  دونمی.    ی چرا؛ 

رو  رو،  دستم  و  سمتش  چشمشونه  یرفتم  و  کرد  بلند  رو  سرش  که  گذاشتم    یها اش 

 :گفتم یز یهام گره خورد و من با لبخند ترحم آمچشم  یسبزش، تو

 .هوا سرده، بلندشو -

ول  دستش پولداره؛  بود  از سر و وضعش مشخص  بلندش کردم.  و  سنگ    نیا  یرو گرفتم 

 ؟ بود یقبر مال ک
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 :سنگ افتاد و اسم مرد رو زمزمه کردم یرو  نگاهم

 "رادمنش ایآر"

 ؟پدرش ایبرادرش  ایهمسرش  ؟بود یک یعنی

 :اش برداشتم و گفتمرو از شونه دستم

*** 

 ؟هیچ  ی برا یتابیهمه ب نیا  ؟شده  یچ -

 :که هر لحظه رو به شکستن بود گفت یبغض با

 .همسرم بود -

 ؟ یدرد و دل کن خواد یدلت م  !متاسفم -

 :مکث گفت  هیهام نگاه کرد و بعد از چشم  یتو

 ؟ یبشنو یخوا یم یمطمئن -

 .شمی خوشحال م  ،یاگه بهم اعتماد دار  -

تا خاک  مانتو ب  ی هاو شلوارش رو تکوند  از  پاک کردن اشک  نیروش  از  بعد  هاش  بره و 

 :رو به چشمش زد و گفت ش یدود نکیع

 .م یدردودل کن میتونیجا ماون  ؟یکنیشاپ قبول م یدعوتم رو به کاف  -

 .امیقبر پدر و مادرم بعدش م  یرو زمیباشه، فقط چند لحظه صبر کن گالب بر -
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باعث شده بود اون دختر برام مهم بشه    یچ  دونمیتکون داد و من ازش جدا شدم، نم  یسر

باشه و از رفتارش اصالت    نیخطرآفر  تونهیکه نم  دونستمیم  یو دلم بخواد کمکش کنم؛ ول 

 .و قابل اعتماد بود دیباریم

  امیشگیخب عادت هم   یکرده بود؛ ول  سشی رو با گالب شستم هر چند آب بارون خ  قبر

  شتر ی که گرفته بودم رو پر پر کردم و بعد ازخوندن فاتحه از جام بلند شدم تا ب  ییبود. گال

 .منتظرش نذارم نیاز ا

 :رفت و گفت یرنگ یا نقره ی ایبه سمت پرش  میگورستان که خارج شد از

 ؟ یا یبا من م -

 .امی خودم دنبالت م  نینه با ماش -

 .باشه -

دوباره    سوار باران  کردم.  حرکت  سرش  پشت  و  نشستم  ر*ل  پشت  زود  هم  من  و  شد 

بار به  ا  دنیشروع  و  نکنم  گمش  که  بودم  مواظب  مدام  من  و    یتو   نیا  ی لیخ  نیکرد 

 .شلوغ تهران سخت بود  یهاابونیخ

و پارک کرد و من هم پشت سرش   ستادیا  یو نسبتاً خلوت   کی شاپ ش  ی کاف  یبعد جلو   یکم

 .توقف کردم

 .میو نشست   می و به طبقه باال رفت  میوارد شد باهم

داد  سفارش عدستکش  میکه  اون  و  درآوردم  دستم  از  رو  باز    نکشیهام  و  برداشت  رو 

 .من افتاد ی هاسبز پر از غمش به چشم یها چشم
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رشته  مان ی ا  سیمهد  - ول  هیتغذ  میدانشگاه  ی نژاد هستم،  از    ی بود؛  بعد  و  فقط خوندمش 

مال وضع  هم  چون  کنم،  کار  که  نخواستم  دانشگاه  هم    مونیاتمام  بود.  خوب  و  مرفه 

ب  ی حوصله نداشتم.  سخت  ستیکارکردن  کم  االن  تا  و  سالمه  نه  رو  دم ینکش  ی و  تو  من   .

حت   شناسم ینم نم  یو  هم  رو  اسمت  به   دونمینم  یول  دونم؛یهنوز  کردن  نگاه  با  چرا 

مچشم م  نمیبیهات  م  تونمیکه  خودم  با  و  کنم  اعتماد  برا   دیشا   گمیبهت  رو  تو    یخدا 

بشنو  یهاییتنها رو  من  دردودل  تا  فرستاده  رویمن  از  حاال  برام    ت یمهربون   ایترحم    ی . 

 .یکن یسوزدل

 .زدم یشد که لبخند محو  ساکت

و مرگ پدر و    پلمیسالمه و متاهلم و البته بعد از د  کی و    ستیراد هستم، ب  اسمن یمن هم    -

 مادرم از 

تو  زاریب  ایدن  تمام بدم.  ادامه  رو  درسم  که  نخواستم  و  نتونستم  و    ه یجز    ایدن  نیا  یشدم 

رو    یپسر عمو که االن همسرمه کس  هیو    مونهیکه برام مثل خواهرم م  زیعز  یلیدوست خ 

در اوج بودم و به    شهی هم  یده. از لحاظ ماد به دلم مون   زهایچ  یل یحسرت خ  شه یندارم و هم

  ی موفق نبودم که عال  ادیو داشتن محبت، نه ز  ل یاز لحاظ فام  یول   دم؛یخواستم رس  یهر چ

  ش ی پدر و مادرم پ   ی افتادم که برا  ی احادثه  یلحظه  ادی  دم یهات رو که شنباشم. امروز ضجه

 هم اومدم  نیهم یبرا  زدم،یضجه م یجورنیروز من هم هم اومده بود و اون

پس باهام    کنم،یکنم. من بهت حس ترحم ندارم و کامالً درکت م  ی دردتا باهات هم  جلو

 .راحت باش

به حرف  به مدقت  رگه  یهاو چشم  دادیهام گوش  که    ییهاسبزش، حاال  داشت  قرمز  از 

 .که کرده هیادیز  یهیمشخص بود از گر
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برا  مونسفارش من  و  آوردن  خشک   یرو  کم  یرفع  ش  ی گلوم  که  قهوه  ر یاز  خوردم  رو  ام 

 .دیکش یق یقفل کرد و نفس عم زی م ی هاش رو، رودست

تو   - تو،  مثل  هم  کس  ایدن  نیا  یمن  مادرم  و  پدر  ول  یجز  نداشتم؛  طعم    شهیهم  یرو 

ماد محبت لحاظ  از  و  کردم  حس  رو  تو  ی مشکل  ام یهاشون  و  دانشگاه    نیبهتر  ی نداشتم 

  یجا شروع شد. ترم دوم که شد متوجهکردم و تمام مشکالت هم از همون  ل یتهران تحص

 ی ها نگاه

رو  یکی  یرهیخ استادهامون  م  یاز  سع  شدمیخودم  بگذرم چون    کردمیم  یو  کنارش  از 

  ی توجهی ب  هی  ایحرف    هیکه چطور با    دمیدیهام رو م. دوستاومدیخوشم نم  یاز عاشق  ادیز

 سن ی هام تواز دوست  یکی یو حت ختنیریکه دوسش داشتن، بهم م  یاز سمت پسر 

 ی انتخاب کرده بود، خودکش  یباز  یکه اون رو برا   یبه خاطر عشقش به پسر  یسالگ  ازدهی

 ادمهیاش  شده  دهیوان رو با اون رگ بر  یجون دادنش تو  ی صحنه  شه یکرده بود و من هم

 .بندهیهام نقش مچشم  یو جلو 

*** 

دلش و    ی وحشتناک باز آشوب انداخته بود، تو   ی اون صحنه  ادیسکوت کرد، انگار    سیمهد

با   پوزخند زدم چون من هم قصد داشتم  به خودم  د  نیهم من    با یکار خودم رو بکشم که 

 .عشقش یو رفتن پدر و مادرم بود و اون دختر برا  میی تنها یمن برا  ینجاتم داد؛ ول

 .هام دادبه چشم م یرو مستق نگاهش

من   ی نشم؛ ول  ی پسر  چی ه  ی بستهدل  کردم یم  ی بودم سع  دهیکه د  یهات اتفاق  نیهم   یبرا   -

اشتباه    یدست خودمه که بخوام بشم و نخوام نشم؛ ول  یعاشق  کردمیم  الیاحمق بودم که خ

 اش شدم و باختهدل دمیدیکه از اون استادم م ییو کم کم با رفتارها کردمیم
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 "!ایآر"اسم  هیشده بود   میزندگ  حاال

قهوه  یکم  سیمهد من    یاز  و  خورد  رو  رو  ادیتلخش  هم   یاسم  در  قلبم  و  افتادم  قبر 

 :فشرده شد که ادامه داد 

پا  - ب  انیتا  فقط  موضوع  نذاشت  نیدرسم  و  بود  آر  یکس   م یخودمون  چون    ا یبفهمه، 

  م؛ی برس  مونینداشته باشم تا با هم به زندگ  ی ا من درسم رو تموم کنم و دغدغه  خواستیم

  ی رو بچشم، چون بعد ازاتمام درسم وقت  یطعم خوشبخت  تونستمینم  وقتچیانگار من ه  یول

که داشتم سکته کرد و    یا تنها عمه  م یاومد و قرار شد با هم ازدواج کن  م یبه خواستگار  ایآر

  م یمدام دلدار  ایآر  یسال عقب افتاد و من از ته دلم ناراحت بودم؛ ول  کیما    یمرد و عروس

ا  گفتیو م  دادیم . نشد،  می شیمال هم م  شهیمه  یو ما واسه  گذرهیسال هم م  کی  نی که 

هم    یلیقرارداد که خ  کی  یبرا  ایاومد، پدر آر  رمون سساله  کیباالخره    یوقت  !نشد  اسمنی

و    میصبر کن   میبره و ما باز مجبور بود  سیهفت ماه به پار  یبراش مهم بود، مجبور شد برا 

قرارداد    !همه انتظار  نی و خسته شده بودم از ا  هیو گر  یقرار  یمن هر روز کارم شده بود ب

  ایو شش ساله بودم و آر  ستیبدختر    هیسال و حاال من    کی و شد    دی بستن پدرش طول کش

ازدواج  یس پدرش  برگشتن  از  بعد  باالخره  ساله.  چهار  و  و  زن  ما  و  گرفت  صورت  مون 

شد بهترمی شوهر  بود    یروزها  نی.  ا  اسمنیعمرم  از  و  داشتم  دوسش  چقدر  من    که نیو 

کوتاه بود و من    ی لیعمرش خ  یخوشبخت  نیا  یول  کردم؛ یعاشقش بودم، احساس غرور م

مغز  هیدچار    ایمتوجه شدم که آر د  مهیوخ   یلیخ   یتومور  بود  ری که چون    م،ی متوجه شده 

د  شرفت یپ  و  بود  گرفته  خودش  در  رو  تمام جمجمه  و  بود    کرد.  یکار   شدینم  گهیکرده 

نداشت،    ایخود آر باخبر بشه و وقت  یعنیخبر  ن  دیمادرش فهم  ینذاشتم که  و    اوردیطاقت 

 .بود شدهرفت و کمر پدرش خم   نمون یزود از ب یلیخ
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شاد    خواست یمدام ازم م  ایبود. آر  ک یاز داغ رفتن زنش و هم از مرگ پسرش که نزد  هم

ندارمش.    گهیتر از چند ماه بعد، دکم  افتادیم   ادمی  ی باشم و مثل گذشته رفتار کنم؛ اما وقت

دن  غم  م  یرو   ایتمام  اشک  اومدیدلم  چشمو  از  مدام  جارهام  واقعاً    یهام  من  و  بود 

کنه که من   الیشک کنه و خ  ایکه آر  شدیباعث م   هانیکنم و هم  شون کنترل  تونستمینم

.  شدینم  یبده و پدرم دنبال راه درمان بود، ول  میدلدار  کردیم  ی. مادرم سعشدم  ریازش س

 و همه می سرش رو نشون داد یهادکترها عکس نیبه بهتر م، یکرد شدیم یهرکار

 "! کرد ی کار  شهینم گهید "بود  ی کی شونجواب

 ! سخت بود  یلیهمه درد، خ نی. واقعاً تحمل ازدیم  شیدلم رو آت  سیهق مهد هق

 .هاش رو پاک کردرو نوازش کردم که با دستمال اشک دستش

کناره    نیگرفته بود و ا  ی افسردگ  باًیناراحت بود و تقر  یل یمادرش، خ  یی هویاز مرگ    ایآر  -

و الاِقل    ارمیاندوه درش ب  نیگرفتم از ا  می. تصمکردیداغونش م  شتریمن هم ب  یها یریگ

بذارم    ی هاماه  نیا رو  م  یخوش   کمیآخر عمرش  در  پدرش  با  و شروع    ونی کنه.  گذاشتم 

مهمون  به  غم  نگرفت   یکردم  خودمم  و  شاد  مجالس  و  مسافرت  اشکو  و  تو ها  رو   ی هام 

روز که سرکار    هیکه شادم. چهار ماه بعد    کردمیتظاهر م  ایآر  یو جلو  ختم یریم  م ییتنها

تلفن زنگ خورد تمام تنم   ی ظهر، وقت  ی هاکی گرفتم و نزد  ی بیعج  ی شورهبود، از صبح دل

تموم کرده با    ایبهم گفتن آر  یو وقت  افتاده  ی که اتفاق ناگوار  دمیرعشه گرفت و انگار فهم

چن   کهنیا م  یروز  نیمنتظر  و  معنا   اد؛یم  دونستم یبودم  به  و  شدم  شوکه  شدت  به    ی اما 

 .شدم از رفتنش وانهید ی واقع

*** 
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  دهیفقط دنبال مادرم کش  وونهید  هی. چون مثل  ادینم  ادمی  یچیه  گهیچهل د   نیمراسم تدف   از

حت  شدمیم وگرضجه  یصدا   ی و  نم  یکس   یهاهیها  هم  مثل    دم یشنیرو  فقط    کی و  رباط 

سکوت و شوکم مونده    یبعد چهلم هنوز که هنوز بود، تو  !یچیه  گه،یو د  کردمیحرکت م

و اون هم    اوردی من و آخر هم تاب ن   یضیشد از مر  یم  تر فی بودم و مادرم روز به روز ضع

  یتو   مم،یشخص زندگ   نیزتریرفتن عز  یشوک بودم و حت  یتنهام گذاشت و باز هم من تو

پ  م یخبریب رو  من  پدرم  اون  از  بعد  و  سعروان  ک ی  ش یگذشت  و  برد  به   یپزشک  کرد 

گ  یزندگ حدودبرم  تا  که  ول  یردونه  بود؛  د  چیه  سیمهد  یموفق  اون    گهیوقت  بعد 

 ! متحرک یمرده هیو شد  دیهات نخنداتفاق

  ی جورنی. همایمادر آر  ا،یپدرم و قبر مادرم، آر  یالیو  یمن شده بود، فاصله  یزندگ  ریمس

 هی  ی جونم وارد شد و پدرمم تو   مهین  کر یهم به پ   ی زندگ  ی ضربه  نیچهارم  کهنیگذشت تا ا

 هیروز کامل گر کی اد، یم ادمیتلنگر من رو از شک درآورد و  نیتصادف تنهام گذاشت و ا

کامل    یهفته  کیپدر شوهرم از حال رفتم و    یهادست  یزدم و آخر هم رو  غیو ج   کردم

 بود که  نیبودم و فقط آرزوم ا  یبستر  مارستانی ب یتو  ژه یو یها تحت مراقبت

ا  رمیبم از  ول   رحمیب   یا یدن   نیو  بشم؛  بم  یخالص  نبود  قرار  به   رمیانگار  بودم  محکوم  و 

نداشته باشه. من فقط مثل    یرنگ  چیه  می زندگ  شدیهمه درد و غصه که باعث م  نیتحمل ا

نداشتم؛ اما از    یزندگ  ی برا   یا زهی انگ  چیه  گهی و د  گذروندمیرو م  می متحرک زندگ  یمرده

بشه و نتونم    بمیهم نص   ایو عذاب اون دن   رهیگناه کب   خواستمیو نم  دمیترسیهم م  یخودکش

 .نمیهم، رنگ آرامش رو بب ایاون دن  یتو  یحت
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ول   سیمهد شد؛  باشک  یساکت  م  یهاش  وقت  ختیریوقفه  هم  من  رو   یو  رو،    ی دستم 

سوخت و الاِقل من    سی مهد  ی کردم و چقدر دلم برا  هیصورتم گذاشتم، متوجه شدم که گر

 . ...سیاگر تنها بودم، فقط پدر و مادرم رو از دست داده بودم؛ اما مهد

 .رو خورد اشقهوه

شدم    ی لیخ  - ا  نیدوم   نیا  اسمن،یسبک  که  بود  م  ی قصه  نیبار  مرور  رو  .  کنم یدردناک 

 ! هام ناراحتت کردما حرفتو. ببخش که ب  یپزشکم و االن هم براروان یبرا بارکی

  فی توص  یبرا   یلیخ   یکلمه  دی. شاید یکش  یسخت   یلیخ  دونمیم  ه،یچه حرف  نیا  زمینه عز  -

ول  ز یناچ   هاتدنیرنج کش ا  یباشه؛  م  یکه هنوز خدا رو دار  نهیمهم  تک   یتون یو  اون    هیبه 

 .ذارهیتنهات نم وقتچیه یدون یکه م  یکن

تلخ که برام اتفاق افتاد، از خدا به شدت ناراحت بودم،    یحادثهراستش بعد از اون همه    -

حت  یجور وقت  ی که  اما  کردم؛  قهر  نماز    یباهاش  خواست  من  از  و  اومد  خوابم  به  مادرم 

 قهرم با خدام احمقانه بود و روح مادرم در عذابه و شروع کردم به   نیکه ا دمیبخونم، فهم 

قلبم به وجود اومد و    یتنهام گذاشته بود، تو   وقت بود  ی لیو الحق آرامش که خ  نمازخوندن

سخت کنار  یهابتیمص  نیانگار صبور شدم و خدا بهم صبر داد تا بتونم با ا ییجورا  کیمن 

 .امیب

خ  - کار  هم  ،یکرد  ی خوب  یلیآره  ا  شهی خدا  هم    نیکنارته.  امروز  از  و  باش  مطمئن  رو 

 .اعتمادت باشم قی ال دوارمیام !خواهر هیبه عنوان  ،یمن حساب کن یرو  یتون یم

 ! اسمنیتو داشته باشم،  یبه مهربون  ی از خدامه که خواهر  -

 :به ساعتم از جام بلند شدم و گفتم یرو نرم نوازش کرد که با نگاه دستم



 

 

 
390 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
 .جان  سیبرم مهد دیبا گهیمن د !شد  رید یوا  -

 .زد ی و لبخند کمرنگ  ستادیا

 .یهام گوش داد که به حرف یمرس -

 :رو به سمتم گرفت یکارت بعد

 .شمیپ   ی ایب شم یهم شماره تماسمه، خوشحال م  نیمنه و ا یالیآدرس و نیا -

 .آغوشش فرو رفتم  ی رو گرفتم و تو کارت

 .که بتونم بهت سر بزنم  مهیباعث خوشحال زم،یحتماً عز -

عدد دوازده شب ضربه زد، نگاه   ی و من با استرس به ساعت که رو می کرد  یهم خداحافظ با

که از    ییهابود و تماس  لنتیسا  یکه رو  میگوش  دنیشدم و با د  نمیسوار ماش   عیکردم و سر

 ی هاامی پدال فشردم و وقت نکردم پ  ی شد و پام رو، رو شتر یداشتم استرسم ب بایفرهاد و د

 .پرت کردم  فمی ک ی رو تو یو فرهاد رو باز کنم و گوش باید

فرو رفته بود،    یسکوت و خاموش  یکه تو  الیباغ پارک کردم و با دلهره به و  یرو تو   نمیماش

 .فرهاد که خونه بود نگاه کردم نیبعد به ماش

*** 

شت به  به سرفه افتادم و با وح  گاریس  یباال رفتم و با باز کردن در از بو  یورود  یهاپله  از

رو  که  س  یفرهاد  و  بود  نشسته  که  انگشت  نی ب  گاریمبل  فرهاد  کردم.  نگاه  بود  هاش 

 ! نبود یگاریس
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قرمزش نگاه کردم و عقب رفتم که سرجاش    ی هاجاش بلند شد که با وحشت به چشم  از

 .دیکه زد، تمام تنم لرز ی ادیو با فر  ستادیا

 ؟ یبود یتا االن کدوم گور -

و وحشتم    شدیم  دهیسرم کوب  ی و مثل پتک محکم تو  شدیسکوت سالن اکو م  یتو   صداش

حرف بزنم که جلو اومد و گردنم رو گرفت و    تونستمی. از شدت ترس نمکردیم   شتریرو ب

 .که حس کردم ستون فقراتم شکست  دیکوب  واریمحکم به د

 .جواب من رو بده ؟ یبود ی کدوم گور گمیالنصب دارم م -

 :هق هقم با لکنت گفتم ونیبه شدت راه افتاد و من م هاماشک

 .بهشت زهرا بودم -

 :گفتم  یهاش رنگم رو پروند و به سختو فشار دست  شیعصب  پوزخند

 .شمیفرهاد دارم خفه م  -

و روم خم    دمیمبل کوب  یسرم افتاد. رو  یبازوم، شالم از رو  دن یرو ول کرد و با کش  گردنم

 .شد

بود   - زهرا  ا  ؟آره  یبهشت  تو  نیتا  شب  غلط   یوقت  چه  من    ؟یکرد یم  یقبرستون  به 

م  آبرو  ؟آره   گهید  ی گیدروغ  با  بودم  گفته  باز   ی بهت  حت  ،ی نکن  یمن  بودم  اگر    یگفته 

ندار  می هست  یاجبار  بزن   هابهیبا غر  یحت  یحق  به جایحرف  جواب    دهیرس  یی. حاال کارت 

 ؟هاتیرددنبال ولگ  یریو م ید یمن رو نم  یگوش

 ! . من ولگرد نبودملرزوندیهاش بدنم رو به شدت مو هرم داغ نفس  ادشیفر  یصداها
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 ! نی. هم دادمیدختر تنها گوش م هی یهافقط داشتم به درد و دل من

 . ...انگار کرد،یترش م یجر  سکوتم

 :هاش رو جلو آورد و من با وحشت بهش نگاه کردم که پوزخند زدنشست و دست کنارم

م   ؟ هیچ  - از مردها   ؟ یترسیچرا  پس    یلعـ*ـنت  ستم،ین  تربهی که غر  به یغر  یمن شوهرتم 

 ؟ یترسیچرا م

نم   هاماشک هم   تونستمیرو  و  کنم  م  نیکنترل  اخم  شدیباعث  بزنم.  حرف  هاش  نتونم 

 :گفتم  یا خفه  یبه مبل و با زمزمه دمیشد که چسب  کمیدرهم بود و نزد

 ! فرهاد، تو رو خدا -

 :کرد و داد زد یعصب یخنده

م  یع*و*ض*   - رو  خدا  بود   ؟آره  ؟یشناسیتو  دندون  اس،ی  یبگو کجا  تمام  رو  تا  هات 

 ؟ یبود ی موقع شب کدوم جهنم نیدهنت خورد نکردم. بگو تا ا یتو

 ! به خدا دمیبود. نشن لنتیهم سا میگفتم که بهشت زهرا، گوش  -

دست  خم و  تو  شد  و  آورد  مانتوم  سمت  به  رو  پاره  کیهاش  وسط  از  و  حرکت  کرد  اش 

 .و بعدش افتادن مانتوم دمیشنیها رو مکنده شدن دکمه  یصدا

از    دم،یکش یوحشتم خجالت هم م  ونیشد و من م  انیمانتو تنم بود، نما  ریکه ز  یدوبند  تاپ

 .فکر بد نکنه  کردمیتاپ و خدا خدا م یاد یباز بودن ز
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ول  بازوم گذروند؛  نظر  از  رو  بدنم  و  گردنم  تمام  سمتم  شد  خم  و  گرفت  و    یرو  اخم  با 

  ی و تو  دیکامل نگاه کرد، بلند شد و بازوم رو کش   یبود. وقت یز که حاال رو به قرم یی هاچشم

 .هام زل زدچشم

 ؟ یکجا بود   اسی -

 .بدم حیتا براش توض  دادیبهم جرئت م نیتر شده بود و اآروم حاال

.  کردیم   هیقبر افتاده بود و گر  هی  یکه رو   دمیرو د  یدختر   هیرفتم بهشت زهرا، اون.جا    -

تو  سوخت،  براش  و    یدلم  درد  به  خواست  من  از  که  کنم  کمکش  خواستم  سرما  اون 

که   میشاپ و با هم مشغول حرف شد  یکاف  می هاش گوش بدم و من هم قبول کردم. رفت دل

بود. بعد از    نیغمگ  یل ی خ  اشیچون داستان زندگ  دم،بر  ادیرو از    م ی به کل ساعت و گوش

 .شدم  می بودن گوش لنت یهاش، متوجه ساعت و ساتموم شدن حرف

مانتوم دراومده بود    بی که ازج  ن یزم  ی رو گفتم و بعد کارت رو از رو  هانیهق هق تمام ا  با

 .برداشتم و به سمتش گرفتم

 ! اشهم نشونه نیا -

م  نفس پش  زدینفس  رد  ول  یتو   یمون یو  بود؛  عصب  ینگاهش  هم  رو    یهنوز  کارت  بود. 

رو بعد  و  کرد  نگاه  و  ا  زیم  یگرفت  جلوم  که  برم  خواستم  چونه  ستادیگذاشت.  رو  و  ام 

 .هاش زل زدمچشم یکه شکسته بود، تو  یگرفت و من با دل

 .ستمی فرهاد من ولگرد ن  -

 .دمی اش رو شنلبم نشست و زمزمه  یرو انگشتش 

 .نگو ی چیه اسی !سیه -
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هاش اش فرو رفتم و هق هقم بلند شد و دستمردونه  یبازوها  ونی م  خت،یکه ر  هاماشک

بازوهاش فرو رفته بودم و    ون یبچه م   هیکمرم درحرکت بود و من مثل    ینوازش گونه رو 

 :دلم گفتم یآغوشش بودم و تو یتو

 ".کنمیعوض نم ی آغوش چیآغوش رو با ه نیفرهاد من ا"

*** 

هاش رو دو طرف  که دست  دمیو عقب کشباالخره آرومم کرد و آروم خودم ر  هاشنوازش

 :صورتم گذاشت و آروم گفت

 ؟ کار رو تکرار نکن، خب  نیوقت ا چیه گهید -

 .بود و من رو آروم کرد میمال لحنش

 .باشه -

  ی هاش روهام از شدت شرم قرمز شد و لـ*ـبشد که گونه  رهیزد و بهم خ  یمحو  لبخند

 :روش گذاشت که گفتم ینرم یام نشست و ب*و*س*هگونه

 .نکش گاریس گهیتو هم د -

تکون داد و بعد از من    "باشه"  یسرش رو به معنا  یمیتام نگاه کرد و با لبخند مالچشم  به

 .فاصله گرفت

 .ریشب بخ -

 .دمی در اتاقش رو به وضوح شن یشد و صدا   دیناپد هام دهید یبعد از جلو  و

*** 
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 .زمیعز یخسته نباش -

 :که گفتم م یسالن نشست ی بهم آرامش داد. با هم تو با یگرم د  لبخند

 ؟ یکارهات رو کرد -

 ؟ دیباهم خر می بر یندار  یآره فقط لباس عروس مونده، امروز عصر کار -

 .دنبالت  ام یم زمینه عز -

 .ها هم آرزو دارنباالخره اون ارم،یمامان و مهرناز هم ب خوامیباشه م -

 :دی تکون دادم که به آشپزخونه رفت و پرس یسر

 ؟ قهوه  ؟ییچا ؟ شربت -

 .یمرس ،ییچا -

 :گذاشت که گفتم  زیم ی رو، رو ییچا ینی برگشتنش س با

 .کنم فیرو برات تعر ی زیچ هی دیبا -

 .کنجکاو نگاهم کرد  باید

 ؟ شده  یچ -

رو براش گفتم و در آخر هم دعوامون با فرهاد    س یبا مهد  میی و آشنا  روز ید  ی ماجرا  تمام

 .رو بهش گفتم

 :هام گفتاز اتمام صحبت بعد

 .نمشیدوست دارم بب سوزه،یم یلی خ  سیمهد  یدلم برا -
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. به نظر من  یدعوتش کن  اتیعروس  ی برا  یتونیم  یکارتش رو بهم داده اگر دوست دار  -

خورده.    ی از زندگ  یدردناک  یها فقط قلبش بدجور شکسته و ضربه  ه،یخوب  یلیکه دختر خ 

 .م یرو عوض کن اشهیروح کمیاگر بشه   خوامیم

 :لبخند زد باید

و    ششیپ  میبر  دیبعد خر  ای. شب ب کنمیها اسم اون رو هم اضافه مباشه به کارت دعوت  -

 .می کارت رو هم ببر

 ! هیعال -

 .مونده مونیعروسفقط سه روز، به روز   -

 ؟ دیریمسافرت م -

 .تا االن نرفته گهی م نهیبب خوادیم  یلی. مهرناز خمی آره، شمال قراره بر -

 ؟ هیاش چبچه -

 ؟کایآمر دیری . تو و فرهاد مستیهنوز مشخص ن -

 :مثبت تکون دادم و اضافه کردم یانزجار سرم رو به معنا با

 .ستین یا خب چاره  یبرم؛ ول خوادیمن که اصالً دلم نم -

 .بوده یچ  ایفرهاد و آرال نیمسافرت بهت بفهمونه ب نیا دیشا -

 !دیآره، خب شا -
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کردم و به خونه برگشتم. فرهاد که نبود و خودم    یخداحافظ  بایگپ زدن، از د  یاز کم  بعد

م   ییتنها  دیبا و خورشت کش   ی. کمخوردمیناهار  بعد   دمیبرنج  و  و مشغول خوردن شدم 

 نگاه  ونیزیساعت تلو  مین  هیو بعدم   یکار  زیشروع کردم تم  اومدیچون خوابم نم

 .کردم

 .عصر بود قهیدق یشد. چهار و س  دهیاز دوش حاضر شدم و نگاهم به سمت ساعت کش  بعد

ز  در با  عیتوقف کردم و دو تا بوق زدم که انگار پشت در بودن، چون سر  باید  ی الیو  ی جلو

د و  حال  بایشد  پشت    یبازو  ریز  کهیدر  و  خارج شدن  ازش  بود،  گرفته  رو  خانوم  مهتاب 

 .سرشون مهرناز اومد

کردم.    ینگاه وضعش  و  سر  قاط  کم یبه  غرب  فرهنگ  ج   یبا  چون  بود،  رنگ    نشیشده 

و شنلش سف  غ یقرمز ج و    ی لیخ  د یداشت  و    ی شال قرمزم رو   هیکوتاه  بود  انداخته  سرش 

 نامحسوس و   یول  شش،ی. آراشنل پنهان شده بود  ریجلو اومده بود، ز  یشکمش که کم

 .بود میمال

گذاشتم. به مهتاب خانوم سالم    ی میرو چرخوندم و ضبط رو روشن کردم و آهنگ مال  سرم

که جلو کنارم   بایو من حرکت کردم و رو به د  میو مهرناز دست داد  بایدادم و با د  یگرم

 :نشسته بود گفتم

 ؟ ی کارت رو برداشت -

 ! راحت الت یآره، خ  -
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جا و  بهم گفت برم اون  بایو د  هیکارهاش عال  کردیکه ادعا م  شناختیرو م  یمزون   مهرناز

باشه رس  یامن  تا  و  فقط صدا  دنیگفتم  مقصد،  مآهنگ سکوت  یبه  رو  با  شکستیمون   .

 .فرستادم غام یفرهاد پ  یبرا  لم یبه مزون، سه تاشون زودتر داخل شدن و من از موبا دنیرس

د" با  من  رفتم خر  بایسالم،  مهرناز  و  خانوم  مهتاب  تو  یاومد  با،ید  یبرا   دیو  غذا    یخونه 

 ".گرم کن و بخور خچالهی

و    بود  یخوب  یلیوارد مزون شدم. حق با مهرناز بود و الحق مزون خ   عیکه کردم سر  ارسال

تو   یجذاب  یکارها و  داشت  د  یهم  مزون  پسند  هی  بایهمون  هم    د یلباس  خانوم  مهتاب  و 

 لبخند من،  دنیپرو کرد، واقعاً خوشگل شده بود و با د   یکرد و وقت  دیرو تائ اشقهیسل

جعبه گذاشت و من به    یو خانوم فروشنده براش تو   داره یگفت که همون رو برم   خوشحال

 .دمیکشیلباس عروس خودم افتادم و هنوزم از وقاحت فروشنده خجالت م  دیروز خر ادی

*** 

تو   دهایخر گذاشت  یرو  افتاد   م ی صندوق  راه  مهد  میو  آدرس  خانوم    سی سمت  مهتاب  که 

 :گفت

 .میاش بربه خونه یبخرم زشته دست خال ینیری من گل و ش  سا یدخترم سر راه وا -

 :که مهرناز گفت  دیرفت خر بایو د  ستادمیراه ا نی بهش زدم و ب یلبخند 

برم    خوامیام، مدنبالم خسته  اد یم  الیکن، دان   اده یچهار راه پ   نیجان، من رو سر هم  یاسی  -

 .الیو

 .دکتر متیببر ستیحالت خوب ن  ؟شده ی زیخانم: چ  مهتاب

 .به مهتاب خانوم زد ی لبخند محو مهرناز
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 ! امنه خوبم مادرجون، فقط خسته -

د  یز یچ  یکس  گهید برگشتن  با  و  پ   با،ینگفت  راه  چهار  ا  اش ادهیسر  و  تا    میستادیکردم 

 .بردش مجدد راه افتادم یو وقت  ادیب الی دان 

تو  یقیدقا تهران جلو  نیتر  ی شمال  یبعد  بانما   بای ز  یالیو  یقسمت  با    ستادمیا  یعال  یو  و 

 :خوندن پالک گفتم

 !خودشه -

پ  باید خانوم  مهتاب  ر  ادهیو  من  و  د  موت یشدن  زدم.  دقا  فون یآ  بای رو  که  زد  بعد   ی قیرو 

 .دیچیگوشم پ یتو  سیمهد فی ظر یصدا

 .دییبفرما -

 .رفتم فونیآ یبهم اشاره کرد و من جلو  باید

 .اسمنمیجان  سیمهد -

 .باال نیایب زمیعز  یخوش اومد  یوا  -

داشت که مثل باغ    یری گچشم  یلیباز شد و من زودتر رفتم داخل. باغ خ   یکیت  یبا صدا  در

ز جلو  ادیما  نبود.  م  ستادهیا  یورود   یبزرگ  تکون  دست  برام  و  گرمدادیبود  لبخند    ی . 

 :که گفت میبهش بغلش کرد  دنیبهش زدم و هرسه با رس

 .نیدیزحمت کش دیخوش اومد  یلیخ  ،یهمراه دار دونستم ینم -

 :گفت  یرو بهش دادن که با شرمندگ ی نیریش با یخانوم گل و د مهتاب

 .به زحمت نبودم  یتون به خدا راضقربون قدم -
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 .لبخند زد ییخانوم با گشاده رو مهتاب

 .اصالً قابل نداره ؟هیچه حرف  نیا -

به آشپزخونه رفت.   سیو مهد  می سالن نشست  ی و تو  می تعارفات معمول وارد شد  نیاز ا  بعد

کل  و  اجناس  مال  هیتمام  سبز  رنگ  به  لوازم  و  حت  میسالن  و  کاغذ    ی بود  و  آشپزخونه 

 .دادیکه ناخوداگاه به آدم آرامش م هایوارید

 .رو به رومون نشست ییرایو بعد از پذ وستیبهمون پ  ینیریشربت و ش   ینیبا س سیمهد

 .دیاومد جانی خوشحالم که ا ی لیخ -

 :بهش زدم یلبخند 

دوست و مثل    نیکه بهت گفتم بهترهمون  باسیدختر د  نیکنم ا  یبذار معرف  ،ی لطف دار  -

 .خواهرمه

 .و به سمت مهتاب خانوم گرفتمزد و من دستم ر یبهم لبخند با محبت  باید

 ! دوسش دارم یل ی. خکنم یو البته مادر منه که مهتاب جون صداش م  بایهم مادر د شون یا -

 :تکون داد و گفت  ی با لبخند سر سیمهد

 .خوشبختم یل ی خ سم یمن هم مهد -

 :خانوم گفت مهتاب

 .ید یکش یسخت یلیانگار خ  دم،یراجع بهت فهم ییزهایچ هی با یاز د -

پاش   یجمله  نیا  با رو  غم  گرد  خانوم  دوباره    سیمهد  یها چشم  یتو   دنیمهتاب  بغض  و 

 .مهمون گلوش شد
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باشه.    یکم   ف یکه به سر من اومده، واقعاً توص   یبتی همه مص  نیا  ی برا  یسخت  یکلمه  دیشا  -

  یتو   تونم یندارم و نم  ی ا چون چاره  کنم،یدارم تحمل م  هانیمهتاب جون؛ اما بازم با تمام ا

 .سرنوشت و خواست خدا دخالت کنم

 .خانوم با تاسف نگاهش کرد مهتاب

ریگ یم  ی چ  دونم یم  - شوهرم  فقط  که  من  دادم،    .  دست  اما  از  رفتم؛  جنون  مرز  تا  واقعاً 

ا  یاسیو    با ید  زمیعز  ی دخترها  یها محبت به زندگ   نی از  باز    یفالکت نجاتم داد و من رو 

سال    ک ی  ی گفت تو  شهیم   یعنی.  یپدر و مادرت هم ازدست داد   گهیکرد. تو که د  دوار یام

از دست دا نفر رو  ا  یدچهار  برا  یلیخ   نیو  اما مهد  یدختر جوون  هی  یسخته  تو؛    سیمثل 

  زش یمرگ عز  تونهیم   یمگرنه که ک  ده یهمراهش صبرم به آدم م  ده یجان خدا اگر داغ م

نم  یدار  یحق زندگ  زم،یعز  یتو هم هنوز جوون   ؟رو تحمل کنه ابد تنها بمون   یتون یو    یتا 

 چون 

 .یغرق بش ال یفکر و خ ی مدام تو شهی و باعث م ارهیبهت فشار م شتریب ییتنها نیا

تو   مثل که  تو   یمن  بودم  کرده  حبس  رو  خودم  که  زمان  مختلف    الیو   یاون  افکار  مدام 

  ی هادهیبا ا  یول  گرفت؛ یکم شدن غمم رو م  ای  ی فراموش  یسرم و جلو   ی تو  آوردیهجوم م

جز    یا که چاره  دونستمیبه قول تو م دم یو شا ام یغم کنار ب ن یتونستم با ا باً یتقر با یدخترم د

 .تحمل ندارم

 :و در آخر گفت  دادیمهتاب خانوم گوش م یهابه دقت به حرف سیمهد

*** 

روم اثر گذاشت.    ایتر از مرگ آرکه مرگ پدر و مادرم کم  شهیمهتاب جون باورتون نم   -

خودش    یو حت  شدیهام ذره ذره آب مچشم  یجلو   ایدفعه رفت، آر  کیاگر پدر و مادرم  
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قراره   که  نداشت  خبر  ا  رهیبم هم  م  نیو  عذاب  رو  وقت دادیمن  و  محبت  ادی  ی.  هاش 

ب  یو زندگ  رمیگ یم  شی آت  افتمیخاطراتش م دلم    یلی. مگرنه که من خ شهی م  یمعن  یبرام 

 .تلخ رو فراموش کنم  یهااون حادثه خواد یم

 ؟ ی ازدواج کن ی خوایخانوم: نم مهتاب

د  یها چشم و  ح  بایمن  با  و  شد  زد  رتیگرد  ول  میزل  خانوم؛  مهتاب  لبخند    سیمهد  یبه 

 :زد وگفت یتلخ

آمادگ  - هنوز  من  جون،  مهتاب  نه  زندگ  یزندگ  هی  رفتنی پذ  یهنوز  چون  ندارم.  و    یرو 

جز اون به    تونمیوره و نمقلبم شعله  ی تو  ایهواست و هنوز عشق آر  ی خودم، رو  یندهیآ

 ؟ با من ازدواج کنه هشیحاضر م   یک اموهیب هیفکر کنم و بعدش هم من  ی اگهیمرد د

 .اعتماد کنم  تونمیهم نم من

 :خانوم با اعتماد به نفس گفت مهتاب

شخص قابل اعتماد و خوب سراغ دارم که زنش سرطان داشته و فوت شده    هیمن خودم    -

معنا نداره و رنگ باخته؛    یزندگ  گهید  کردیو نه سالش هست. اون هم مثل تو فکر م  یو س

م  یول مهلت  هم  تو  به  کنه.  فکر  دادم  مهلت  بهش  و  آوردم  درش  اشتباه  از   یول   دم؛ یمن 

پا    یلیخ   ،ی آخر عمرت تنها بمون   تا  یبخوا  یتو جوون   نیدخترم بب  زود غصه و مشکالت از 

جامعه   نیا  یمثل تو تو  یزن جوون   ستین   یو مطمئنم اون مرحوم شوهرتم راض   ارهیدرت م

 قلبت   یروزگار رو یها تا بتونه مرحم زخم یهمدم دار هیبه  از یتا ابد تنها بمونه. تو ن 

 .رسونهیآدم رو به جنون م یی. تنهاباشه
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مهد  یهاحرف و  بود  درست  تماما  خانوم  د  سیمهتاب  و  من  بود.  رفته  فرو  فکر    با یبه 

 :و من گفتم میهامون رو خوردشربت

 ؟ می بر ستی بهتر ن  -

 .آره مهراد هم چند بار به من زنگ زده، کارم داره :باید

 :گفت سیکه مهد  میسه بلند شد هر

 .حاال نیموند یهنوز سر شبه م -

 :گفتم

 .می شی مزاحمت م گهیبار د  هیدلم،  ز یممنونم عز -

 .دیایکه ب  دیکنیبه خدا خوشحالم م د،ی مراحم هیچه حرف  نیا -

 .گذاشت س یمهد  یشونه ی خانوم دستش رو، رو مهتاب

اما    ذارم،یقبولش روت نم  ی برا  یاجبار  چیمن ه  یول  زم؛یهام خوب فکر کن عزبه حرف  -

 .یبه فکر خودتم باش خوادیدلم م

مثل شما    یمهربون   یهاو خوشحالم که با آدم  ن ی: ازتون ممنونم که به فکر من هستسیمهد

 .کنمیحتماً فکر م  شنهادتونی . چشم به پ اسمنمی ونی رو مد نیآشنا شدم و ا

 .داد سیکارت دعوت رو به مهد  بایزد که د یخانوم لبخند  مهتاب

 .یای و ب یاگر افتخار بد  یکنیخوشحالم م  مه،ی جشن عروس  گهیسه روز د زمیعز -

 .کارت رو گرفت  یبا خوشحال سیمهد
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 .امیچشم گلم حتماً م   ،یعروس هیدلم لک زده بود واسه  !یوا  -

 .و من پشت ر*ل نشستم می اومد  رونیب الشیاز و ی و بعد از خداحافظ دمیرو بوس اشگونه

 ی زیمن هنوز نه چ   یول  شد؛یم  لیبود و امشب هم سال تحو  باید  یروز جشن عروس   فردا

شده بود که اصالً انگار    یچ  دونمیرفتن رو داشتم. نم  دیخر  یحوصله  یبودم نه حت   دهیخر

 کنم که  لیبه خودم تحم خوامیو م دونم یم  دمینداشتم. شا  دیسال جد ی برا یشوق

  ی چون از واکنش و رفتارها   کا، یآمر  میبر  خواستی. خب درست بود و من دلم نمدونمینم

مردم واکنش    یفقط به خاطر آبروم جلو  د،یبا فرهاد رقص   ای. قبالً اگر آرالدمیترسیم  ایآرال

 حاال  ینداشت که بخوام حسادت کنم؛ ول  ینشون دادم مگرنه فرهاد واسم معن

حرف بزنه چه برسه   ای باآرال   یحت  خوادیکه اصالً دلم نم   نمیبیاز احساسم مطمئن شدم، م  که

نم!به رقص دلم  من  و  بود  وارد قلب من شده  مالک    یجز خودم کس  ستخوایفرهاد حاال 

 ! بهیغر هیدر حال حاضر  ایحق من بود، چون من همسرش بودم و آرال   نیاون باشه و ا

من االن که من شرعاً و قانوناً همسر    ی افتاده؛ اما مهم برا  یهاتگذشته شون اتفاق  ی تو  دیشا

 .هم است یشناسنامه  یمون تو فرهادم و اسم

گوشه    هیباعث شده بود کسل و افسرده    نینبود و هم  یدلم به رفتن راض  هانیبا تمام ا  یول

 .کز کنم

ا  دمیتختم خواب  یرو به  اتفاق  نیو  تو  ی همه  فکر    ن یا  یکه  بود،  افتاده  مدت پشت سرهم 

 .در من رو به خودم آورد یتقه یکردم که بعد از مدت

 ؟بله -

 .شد، صاف نشستم ان یاتاق باز شد و قامت فرهاد نما در
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 ؟ شده  یز یچ -

 ؟ ینیبچ  نیسفره هفت س ی شیچرا بلند نم -

 :گفتم  یباکالفگ

 .حال ندارم -

*** 

 .جلوتر اومد  یدرهم رفت و کم هاشاخم

 ! نمیبلند شو بب  ؟یچ یعنی -

  ی قیهاش. نفس عمچشم  یو زل بزنم تو   ستمیروش بارو گرفت و مجبورم کرد روبه  بازوم

 :که گفت  دمیکش

 ؟ یبریرنج م یاز چ  ؟اسیشده   یچ -

 ! عنوان چیبدونه، به ه خواستمینم

 .نیکم حوصله شدم، هم  کمیمن فقط  ،یچیه-

لبخند  موشکافانه ناچار  به  که  همون  ی نگاهم کرد  مزدم.  اتاق  در  به سمت  که    رفتیطور 

 :گفت

 .دی خر  میریمنتظرتم، حاضر شو، م ن یماش یتو -

 .به سمت کمد رفتم تا حاضر بشم ی زود از اتاق خارج شد و من با خستگ سپس

*** 
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م  یتو قدم  هم  کنار  در  ب  می زدیپاساژها  من  س  لیوسا  حوصله، یو  هفت  رو    نیسفره 

. نشستم و فرهاد بعد از  نیسمت ماش  م ی و رفت  م یکرد  دیخر  گهید  یو بعد هم کم   دمیخریم

 :گرفت که آروم گفتم یصندوق عقب، کنارم جا  ی تو  دهایقرار دادن خر

 ؟آپارتمانم  میبر شهیم -

 :درهم رفت یهاش کمنگاهم کرد و اخم  یا لحظه

 .نه -

 :التماس گفتم با

 ! کنمیلطفاً، ازت خواهش م  -

 .داشتم از ی ن  ی لیبه آرامش آپارتمانم خ یبود برام ازش خواهش کنم؛ ول سخت

 .باشه -

  اده یبا ذوق پ   هایماه  وم یآکوار  دنیراه توقف کرد و من با د  نیلبخند زدم که ب  یباخوشحال

 :هاش رو انتخاب کردم و به فرهاد گفتمشون رفتم و دوتا از خوشگلشدم و به سمت

 .میدوتا رو بخر نیا -

تنگ    هیکه تعجب کرده بود از فروشنده خواست همون دوتا رو برامون بذاره و من    فرهاد

 :که گفت میشد  نیدوباره سوار ماش دش،یکوچولو هم انتخاب کردم و بعد از خر

 ؟ یذوق کن یجور نیا  هایماه نیا دنیده با دباعث ش یچ -

 :گفتم  یلبخند محزون  با
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  شی بزرگ با ب  ومیآکوار  هی  ال یکه کنار سالن و  یدوست داشت، به حد  یماه  ی لیمادرم خ  -

 دن یباعث شد که با د نی و هم کرد یم یدارو درشت نگه ز یر یو دو نوع ماه ست یاز صد و ب

 .زده بشمذوق هایماه

 .کردمینگاهش رو حس م  ینیسنگ

 ؟ عموزن ای یدوست داشت شتری عمو رو ب -

چون هرکدوم    شدم؛ یقائل نم   شون نیب  ی فرق  وقت چیاندازه. من واقعاً ه  ک ی هردو رو به    -

هم    نیهم   یکنم. برا   ی بخت زندگبخت باشم و خوشکه من خوش  کردن یتالششون رو م

وص  ی گفت  ی وقت اون  خ   تی پدرم  عمو کرده،  به  حت  یلیرو  پدر  بدون    یمتعجب شدم؛ چون 

  ت یاون وص  یبودنم مطلع بشه؛ ول  یاز راض  یتا وقت   دیخرینم  یالهیمن، برام وس   یخواسته

 .بود رمعقوالنهیغ یبود، کم  می زندگ می تصم ن یترکه در مورد بزرگ

تنگ وول    یکه تو  هایساکت شدم و به ماه  گهیو من هم د  کردیم  یرانندگ   حرفیب  فرهاد

ا  خوردن یم دوباره  که  د  ستادینگاه کردم  تو   دمیو من  دقا  یفروش  تزای پ   یکه رفت    یقیو 

 .و حرکت کرد نیماش یو دوتا نوشابه، نشست تو  تزایبعد، با دوتا پ 

و به اتاقم    دمیکش  یقی اپن گذاشتم و با لبخند نفس عم   یبه آپارتمانم، تنگ رو رو   دنیرس  با

برداشتم و    دمیرو به همراه دامن کوتاه سف  یا دهیدوش کوتاه، تاپ پوش   کی رفتم و بعد از  

که دور    یمشک  یتنم کردم و موهام رو مدل پر، سشوار زدم و ساده رها کردم دورم. نوارها

 .تاپم یرو  یسنجاق دوز  نیو همچن کرد یرو دو چندان م شییبایزدامنم بود، 

 .ازجاش بلند شد  دنمی صندلم، وارد هال شدم که با د دنیاز پوش بعد

 .مینی سفره رو بچ دیبا -
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چ  یمحو  لبخند مشغول  باهم  و  دادم  تکون  رو  سرم  و  شد  دنیزدم  خمیسفره  برام    یل ی. 

ا با  که  بود  تو  نیا  که نیجالب  سال  زندگ  یهمه  ا  یغرب  رسومات  به  کامالً    ران یکرده، 

.  م یو صداش کردم تا شام بخور  دمیرو چ  زی به آشپزخونه رفتم و م  دنش،یوارده. بعد از چ

ن   ونیزیو تلو  می هم کنار سفره نشست  یورروبه  ییبعد از شام، دوتا ساعت    می اعالم کرد تا 

. قرآن رو به دست گرفتم و مشغول خوندن شدم تا آرامش وجودم  شهیم  لیسال تحو  گهید

  یهام رو روبود چشم  ی هرجور  ی نگاهش رو حس کردم؛ ول  ی نیسنگرو دو چندان کنم که  

 .کردم  زمزمه رلبیخطوط حفظ کردم و بعد قرآن رو بستم و آرزوم رو ز

من    یکرد  یو کار  یفرهاد رو وارد قلبم کرد   ارمیمهربون من، تو خودت بدون اخت  یخدا   -

من و    یو اون رو فقط و فقط برا  یقلبم حفظش کن  یتو   خوامیعاشقش بشم و حاال ازت م

 .نیکه دلم دوباره بشکنه. آم  یو نذار یمن قرارش بد ریتقد یتو

القلوب و االبصار به گوشم    امقلبینواز  گوش  یسال و نوا   لیتوپ تحو  یموقع صدا   نیدرهم

قفل شد و    شی خاکستر  ی هاچشم  ی هام رو با لبخند باز کردم که نگاهم توو من چشم  دیرس

 .کردم یدستشیپ 

جلوتر    ی هاش درهم رفت و کم.اخمیداشته باش  ی سال خوب  دوارمیمبارک، ام   دیسال جد  -

 .اومد

 ! نمیبلند شو بب  ؟یچ یعنی -

  ی قیهاش. نفس عمچشم  یو زل بزنم تو   ستمیروش بارو گرفت و مجبورم کرد روبه  بازوم

 :که گفت  دمیکش

 ؟ یبریرنج م یاز چ  ؟اسیشده   یچ -
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 ! عنوان چیبدونه، به ه خواستمینم

 .نیکم حوصله شدم، هم  کمیمن فقط  ،یچیه-

لبخند  موشکافانه ناچار  به  که  همون  ی نگاهم کرد  مزدم.  اتاق  در  به سمت  که    رفتیطور 

 :گفت

 .دی خر  میریمنتظرتم، حاضر شو، م ن یماش یتو -

 .به سمت کمد رفتم تا حاضر بشم ی زود از اتاق خارج شد و من با خستگ سپس

*** 

م  یتو قدم  هم  کنار  در  ب  می زدیپاساژها  من  س  لیوسا  حوصله، یو  هفت  رو    نیسفره 

. نشستم و فرهاد بعد از  نیسمت ماش  م ی و رفت  م یکرد  دیخر  گهید  یو بعد هم کم   دمیخریم

 :گرفت که آروم گفتم یصندوق عقب، کنارم جا  ی تو  دهایقرار دادن خر

 ؟آپارتمانم  میبر شهیم -

 :درهم رفت یهاش کمنگاهم کرد و اخم  یا لحظه

 .نه -

 :التماس گفتم با

 ! کنمیلطفاً، ازت خواهش م  -

 .داشتم از ی ن  ی لیبه آرامش آپارتمانم خ یبود برام ازش خواهش کنم؛ ول سخت

 .باشه -
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  اده یبا ذوق پ   هایماه  وم یآکوار  دنیراه توقف کرد و من با د  نیلبخند زدم که ب  یباخوشحال

 :هاش رو انتخاب کردم و به فرهاد گفتمشون رفتم و دوتا از خوشگلشدم و به سمت

 .میدوتا رو بخر نیا -

تنگ    هیکه تعجب کرده بود از فروشنده خواست همون دوتا رو برامون بذاره و من    فرهاد

 :که گفت میشد  نیدوباره سوار ماش دش،یکوچولو هم انتخاب کردم و بعد از خر

 ؟ یذوق کن یجور نیا  هایماه نیا دنیباعث شده با د یچ -

 :گفتم  یلبخند محزون  با

  شی بزرگ با ب  ومیآکوار  هی  ال یکه کنار سالن و  یدوست داشت، به حد  یماه  ی لیمادرم خ  -

ماه نوع  صد  نگه  زیر  یاز  درشت  هم  کردیم  یدارو  د  نیو  با  که  شد   هایماه  دنیباعث 

 .زده بشمذوق

 .کردمینگاهش رو حس م  ینیسنگ

 ؟ عموزن ای یدوست داشت شتری عمو رو ب -

چون هرکدوم    شدم؛ یقائل نم   شون نیب  ی فرق  وقت چیاندازه. من واقعاً ه  ک ی هردو رو به    -

هم    نیهم   یکنم. برا   ی بخت زندگبخت باشم و خوشکه من خوش  کردن یتالششون رو م

وص  ی گفت  ی وقت اون  خ   تی پدرم  عمو کرده،  به  حت  یلیرو  پدر  بدون    یمتعجب شدم؛ چون 

  ت یاون وص  یبودنم مطلع بشه؛ ول  یاز راض  یتا وقت   دیخرینم  یالهیمن، برام وس   یخواسته

 .بود رمعقوالنهیغ یبود، کم  می زندگ می تصم ن یترکه در مورد بزرگ
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تنگ وول    یکه تو  هایساکت شدم و به ماه  گهیو من هم د  کردیم  یرانندگ   حرفیب  فرهاد

ا  خوردن یم دوباره  که  د  ستادینگاه کردم  تو   دمیو من  دقا  یفروش  تزای پ   یکه رفت    یقیو 

 .و حرکت کرد نیماش یو دوتا نوشابه، نشست تو  تزایبعد، با دوتا پ 

و به اتاقم    دمیکش  یقی اپن گذاشتم و با لبخند نفس عم   یبه آپارتمانم، تنگ رو رو   دنیرس  با

برداشتم و    دمیرو به همراه دامن کوتاه سف  یا دهیدوش کوتاه، تاپ پوش   کی رفتم و بعد از  

که دور    یمشک  یام رو مدل پر، سشوار زدم و ساده رها کردم دورم. نوارهاتنم کردم و موه

 .تاپم یرو  یسنجاق دوز  نیو همچن کرد یرو دو چندان م شییبایزدامنم بود، 

 .ازجاش بلند شد  دنمی صندلم، وارد هال شدم که با د دنیاز پوش بعد

 .مینی سفره رو بچ دیبا -

چ  یمحو  لبخند مشغول  باهم  و  دادم  تکون  رو  سرم  و  شد  دنیزدم  خمیسفره  برام    یل ی. 

ا با  که  بود  تو  نیا  که نیجالب  سال  زندگ  یهمه  ا  یغرب  رسومات  به  کامالً    ران یکرده، 

.  م یو صداش کردم تا شام بخور  دمیرو چ  زی به آشپزخونه رفتم و م  دنش،یوارده. بعد از چ

ن   ونیزیو تلو  می هم کنار سفره نشست  یورروبه  ییبعد از شام، دوتا ساعت    می اعالم کرد تا 

. قرآن رو به دست گرفتم و مشغول خوندن شدم تا آرامش وجودم  شهیم  لیسال تحو  گهید

  یهام رو روبود چشم  ی هرجور  ی نگاهش رو حس کردم؛ ول  ی نیرو دو چندان کنم که سنگ

 .کردم  زمهزم رلبیخطوط حفظ کردم و بعد قرآن رو بستم و آرزوم رو ز

من    یکرد  یو کار  یفرهاد رو وارد قلبم کرد   ارمیمهربون من، تو خودت بدون اخت  یخدا   -

من و    یو اون رو فقط و فقط برا  یقلبم حفظش کن  یتو   خوامیعاشقش بشم و حاال ازت م

 .نیکه دلم دوباره بشکنه. آم  یو نذار یمن قرارش بد ریتقد یتو
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القلوب و االبصار به گوشم    امقلبینواز  گوش  یسال و نوا   لیتوپ تحو  یموقع صدا   نیدرهم

قفل شد و    شی خاکستر  ی هاچشم  ی هام رو با لبخند باز کردم که نگاهم توو من چشم  دیرس

 .کردم یدستشیپ 

 .یداشته باش ی سال خوب دوارمی مبارک، ام دیسال جد -

*** 

 :لبش نشست  یرو ی محو لبخند

 .یمرس  ن،یهمچن -

و بعد از    میتا با شربت پرتقال بخور  میبرداشت  یکیرو باز کردم و هرکدوم    ینیریش  یجعبه

موبا تک  لمیاون،  از سفره گرفتم و چندتا هم  از فرهاد که سر    یرو آوردم و چندتا عکس 

بد    ی لیخ  نیو ا  میریباهم بگ  ییدوتا  شدینم  ی سفره نشسته بود و بعد اون از من گرفت؛ ول

 .نبود  یابود؛ اما خوب، چاره

 :و گفت انویمبل انداخت و بازوم رو گرفت و برد سمت پ   یرو رو  لمیموبا فرهاد

 .ستیروم باروبه -

  ی هاو زل زدم به دست  ستادم ی روش او من با تمام عشقم روبه  انو ینشست پشت پ  خودش

رومردونه که  لحظات  هاهیکالو  یاش  و  اومد  در  حرکت  الال  یبه  مثل  صداش    ی تو   ییبعد، 

 .دیچ یگوشم و سکوت آپارتمانم پ 

 شهی و سال من با تو داره شروع م گذرنیهام کنار تو ملحظه -

 من، بودنت کنار من آرامشه شی پ  یقدر خوبه که هستچه نیا

 دارم  یمن آرومه، با تو امسال حس خوب یتو زندگ با
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 قدر از بودن تو خوشحالم چه  ،یداد  ید یبه من عشق رو ع تو

 نم یچیرو کنار تو م  نم یهفت س  یسفره نم، ی شیسال کنار تو م لیتحو ی لحظه

 کنار تو آرومم  دیسال جد نیقدر اچه نم، ی بیهم م ش یخودمون رو پ   نهییآ یتو

 ونم یحال رو بهت مد  نیحال من خوبه و من ا دونم، یو قدر تو رو م  یشمیپ شهیهم

 شم ی م وونهینذار تنهام که د  شم،یپ یکه تو باش  خوامیخدا م از

 گذره یم ی که بهم چ  یدون ینم گذره،ینم  هیثان  ینباش تو

 نم یچیرو کنار تو م  نم یهفت س  یسفره نم، ی شیسال کنار تو م لیتحو ی لحظه

 کنار تو آرومم  دیسال جد نیقدر اچه نم، ی بیهم م ش یخودمون رو پ   نهییآ یتو

 ونم یحال رو بهت مد  نیحال من خوبه و من ا دونم، یو قدر تو رو م  یشمیپ شهیهم

 (سال  لیتحو ، یآذر نیافش)

  نیقدر سخته ب هام. چهل*ب  ی بود و لبخند محو رو  ریهام سرازاز چشم  اریاخت یب  هاماشک

 .یلبخند بزن   ی مجبور باش هاتهیگر

تو  بعد نگاهش  که  براش  زدم  کف  آهنگش  اتمام  و    ونمیگر  ی هاچشم  ی از  شد  قفل 

 :و بازوهام رو گرفت ستاد یهاش درهم شد. جلوم ااخم

 ؟ هیواسه چ اتهیگر -

 :هق هق گفتم با

 .دلتنگم فرهاد، دلتنگ مادر و پدرم -
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ن آغوشش و من چه  یتو   دمیکش ا  ازیقدر  بعد   یقیمحبتش. دقا  نیگرما و به ا  نیداشتم به 

 :دمیتر شدم، خودم رو کنار کشکه آروم

 .ممنون -

ب  سیسرو  یهم خودم رو تو   بعد با  اومدنم    رون یانداختم و دست و صورتم رو شستم که 

 :گفت

 ؟ الیو می بر ای می بخواب جانیا -

اتاق خوابم تخت خواب    یبود که فقط تو  نیمشکلش ا   یخوب بود؛ ول  جانیخوب، ا  ؟جانیا

 .نداشتم  یاگهیخواب د  سی بود و من سرو

 .یخوا یهرجور خودت م دونم،یاوم، نم -

 .رو درآورد کتش 

 .میمونیم  جانیهم -

 .و جلوتر رفتم دیباال پر ابروهام

 .نداره  یا گهید سی جز اتاق خوابم سرو جانیآخه ا -

 :ابروش رو باال داد تک

 ؟ ستیاتاقت دو خوابه ن   سیخوب، مگه سرو -

 .چرا هست -

 :گفت رفت،یبه سمت اتاقم م کهیحال در
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 .ستی ن   یخوب، پس مشکل -

بعد شونه  مات نگاه کردم و  لبه رفتنش  به آشپزخونه رفتم.  و  انداختم  باال    ی آب  وانی ام رو 

تخت و ساعدش رو    ی رو  ده یخواب  دم ید  و بعد از خوردنش به اتاق خواب رفتم که  ختمیر

عوض کردم و موهام    م ی مشک  یهاش. دامنم رو با شلوار راحتچشم  یگذاشته رو   شهیمثل هم

زود   یلیو خ   دمینره و بعد به سمت تخت رفتم و آروم دراز کش  شممچ   یرو هم بستم تا تو

 .خوابم برد

*** 

خودم مچاله شده بودم. بلند    ی و تو  کردمیشب بود که به شدت احساس سرما م  ی هامهین 

اون    یتو  تونستمیو پشت به من خوابه. نم  دهی خودش کش  یفرهاد پتو رو رو  دمیشدم که د

ا بدتر  و  بخوابم  پتو  کهنی سرما  اون  پتو   ی جز  بود،  تخت  مخصوص  که  بزرگ  نفره    یدو 

به  یاگهید چون  نم  یاج یاحت   شنداشتم،  تکون   یچ   دونستمینداشتم.  تخت  که  کنم    یکار 

 .هاش رو باز کردمن چشم دن یو با د  دیخورد و فرهاد به پشت خواب

 ؟ شده  یچ -

 .واقعاً سردم بود  یبگم؛ ول دمیکشیم خجالت

 .دمیسردم شد، از خواب پر -

ز  سرم به  کش   ریرو  بازوم  که  تقر  دهیانداختم  و  تو  باًیشد  چشم  ی افتادم  رو  بغلش.  هام 

بازوش بود و دستش حلقه    یو حاال سر من رو   د یهاش که پتو رو روم کشچشم  یدوختم تو 

 .هامچشم  یهاش گره خورده بود تودور کمرم و چشم

 ! ؟یحاال گرم شد -
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 :لبم نشست ی رو یقشنگ   لبخند

 .آره، ممنون -

من از فرط عشق و خواستن    یها ام و چشمگونه  یرو   دیرو به حالت نوازش کش  انگشتش 

 .زود خوابم برد یلیگرمش و آغوشش خ  یبازوها  ونیبسته شد و م

*** 

هام رو باز کردم که  خوردم و چشم  ی . تکون کردیم  تمیصورتم افتاده بود و اذ  ی رو  آفتاب

  اد یزدم.    یو لبخند گرم  دمیموم رو شن دوش ح  یهال صدا   ی. با رفتن توهیکنارم خال  دمید

 .کردیو عشقم رو مضاعف م دادیم یو آغوشش بهم انرژ  شبید

اومد و من با    رونیبعد از حموم ب ی . اندکمیو بخور اد یصبحانه شدم تا ب هیمشغول ته  سرحال

 :زده بود گفتم رونیکه از حدقه ب  ییهاتنش، با چشم ی ربدوشامبرم تو  دنید

 ؟ یدیرو پوش  نیچرا ا -

 :گفت تفاوتیب

 .نداشتم  جانیهم ا یاگهیبود و لباس د فی خودم کث یها چون لباس -

بهم    ی من رو تن کرده، احساس خوب  ی حوله  کهنیاز ا  یهنوز هم متعجب بودم؛ ول  کهنیا  با

 .هام شددست داد و لبخند دوباره مهمون ل*ب

 .صبحانه ایب -

 :نشست و گفت  رومروبه

 ؟ شگاهی آرا یر یم بای همراه د -
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آرا  - گرفتن    یشگاهینه،  وقت  براش  ب  هیکه  نم   شتریهمراه  خ  نایم  کنه،یقبول    ی لیهم 

 .گهید ییجا  رمیمن م دیبره، من هم گفتم بر خواستیم

 ؟یتنت کن  یخوا یم یچ -

گرفته، همون    یهمراه لوازم عروس  بای کمدم که د  ی رنگ دارم تو  یا کت و دامن پسته  هی  -

 .پوشمیرو م

 ؟یوقت گرفت   شگاهیآرا -

 .رمیرفتم، همون رو م یعروس  یکه برا  ی آره، همون  -

 ؟ ساعت چند -

 .چهار عصر -

رو    ی شتریبود و من خوشحال بودم که مدت ب  لیبه در تعط  زدهیساکت شد. تا روز س  فرهاد

اون  نمش، یبب   تونمیم م  ی جورچون  م  ک ینزد  رفتیصبح  خ  اومدیشب  من  کم    یل یو 

 :. بعد صبحانه گفتمنمشیبب  تونستمیم

 ؟ نیماش یتو ی هات رو انداختلباس -

 .مبل لم داد یرو

 .نه، تو بنداز -

اش رو  انداختم و درجه  نیماش   یخودم تو   یهاهاش رو به همراه لباسو لباس  دمیکش   ی پوف

  ز یصبحانه رو هم شستم و آشپزخونه رو تم یها کردم تا خشک کنه. ظرف  می چهل تنظ  یرو

بعد وسا ماه  لیکردم و  و  بود رو جمع کردم  پهن  تو   ها یسفره که هنوز    خچال ی  یرو هم 
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شن  چون  تو  یماه  دمبو  دهیگذاشتم؛  ب  خچالی   یاگه  زمان  مدت  زنده    یشتر یباشه،  رو 

فرهاد رو ا*ش*غ*ا*ل کردم که    یبه هال رفتم و مبل کنار  ی. بعد از اون با خستگمونهیم

 :گفت

 ؟ ات سر نرفتهحوصله -

 ؟ یبرم غذا بپزم، تو چ دیچون کار دارم، االن هم با  اد؛ینه ز -

 .میکن یباز اریب یام سر رفته. اگه شطرنج دار من حوصله -

  دم یچ  زیم  یبعد با لوازم شطرنج برگشتم و رو  یقیگفتم و به سمت اتاق رفتم و دقا  یاباشه

 :هم که گفت  یرو روبه می هم گذاشتم و نشست یو دوتا صندل 

 .مال من یمشک یهامهره -

  با، یبا د  یباز   یتو  شهی خوب بلد بودم و هم  یل یشروع شد. شطرنج رو خ  یکردم و باز  قبول

م بازدادمیشکستش  به  تمام مهارتم رو جمع کردم و حواسم رو هم کامل دادم  چون    ؛ی . 

اون شب، لرز محسوس و   یآور  ادیاون برنده بشه. با    ت،یمثل مسابقه اسک  خواستیدلم نم

 .رو دو برابر کرد می و انرژ د یچیتنم پ ی تو  ینیریش

 ! شی ک -

 .ام رو حرکت دادممهره  طنتی شاهش رو حرکت داد که با ش  یبا کالفگ فرهاد

 .من بردم جناب راد !و مات شی ک -

از جام بلند شدم و با من    ؟ کردیتنم رسوخ م  ی کرد. چرا نگاهش سوزنده بود و تو  نگاهم 

 :من گفتم
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 .برم ناهار بپزم -

 .واریداد به د امهیخواستم برم سد راهم شد و آروم تک  تا

 ؟درسته ، یبردتو  -

صورتم و    یکردم که نفسش رو ها کرد تو   د ییفرو دادم و آروم تا  ی دهنم رو به سخت  آب

 :رعشه گرفت شیتمام تنم از داغ 

 .لطفاً !فرهاد، بذار برم، ناهار نپختم -

 .ترکیاز اون صحنه فرار کنم که سرش رو آورد نزد  خواستمیبهونه بود و من فقط م ناهار

 .اسی االن به من نگاه کن  رون،یب  میریناهار رو م -

 :رو باال آوردم که گفت هامچشم

 ! یری رو بگ اتزهیجا  دیو با  یبرنده شد -

 :دمیگرم و اغوا کننده بود. نال لحنش

 ! بذار برم فرهاد زه،یجا خوام ینم -

گردنم نشست و تمام تنم سست شد و انگار حس کرد، چون محکم بازوم    یآروم رو   لبش

م شدت  به  بدنم  و  بود  کرده  عـ*ـرق  کمرم  گرفت.  تودیلرزیرو  محکم  قلبم    امنهیس   ی. 

 .حرف بزنم یاکلمه ی حت  تونستمینم یول  داد؛ یهام کمرش رو فشار م و دست دیکوبیم

دق  بعد پر  قه، یاز چند  رنگ  به صورت  لذت  با شرم، چشم  ره یخ  امدهیبا  من  و  رو  شد  هام 

 .بستم

 ! بذار برم، تو رو خدا -
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*** 

اتاق خوابم انداختم و در رو قفل    ی بازوم رو رها کرد و من با سرعت نور خودم رو تو  آروم

خوردم و افتادم  . از کنار در سُر  ستمیروش با  تونستمیو نم  دیلرزیکردم. پاهام هنوز هم م 

 .قلبم گذاشتم یو دستم رو رو 

 ؟آروم باش، چه خبرته  -

اون    تونستمیلبم نشست. من م  ی رو  ی نیریش  لبخند فرهاد رو به سمت خودم جذب کنم. 

دلباخته م داشت  ا  شد یام  من  خوب   نیو  به  م  یرو  زنانهکردمیحس  قدرت  داشت    ی.  من 

م خودش  سمت  به  رو  و  دیکش یفرهاد  من  قلب  محبت  و  سنگو  قلب  داشت  و    ی هام 

 .شکرت  ایخدا  !کردیرو داغ م  احساسشیب

روبه   گهید  یکم بعد  و  شد  آروم  پاهام  لرزش  که  به   ستادمیا   نهیآ  یرونشستم  بهت  با  و 

کش   یرو   یکبود  روش  رو  انگشتم  و  کردم  نگاه  ا دمیگردنم  با  حاال    ؟ کردمیم   کاریچ  نی. 

 !دنی دیهمه م یعروس یتو

 :به در خورد و من با خجالت گفتم  یا کنم که تقه کاریچ  دونستمیشدم و نم کالفه

 ؟بله -

 .در رو باز کن -

هم قفل    یمون توو گردوندم که در باز شد و نگاه  دیلرزونم رو بردم سمت کل   یهادست

 :گفت  یانداختم که با لبخند خاص  ریشد. سرم رو به ز

 .میخوررستوران ناهار ب می حاضر شو بر -
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هاش رو که  رفتم. لباس  رونیحاضر شدم و از اتاق ب  عیرو تکون دادم و اون رفت. سر  سرم

زودتر از آپارتمان خارج شد    دنمیخشک شده بودن، تن کرده بود و منتظر من بود که با د

و بعد از    میرستوران دنج خورد  هی  ی و من هم در رو قفل کردم و دنبالش رفتم. ناهار رو تو

تا من لباس  الیاون، به سمت و ببرتم آراروند  به   ی. تو شگاهیها و لوازمم رو بردارم و  راه 

تبر  باید از  بعد  و  زدم  تحو  کی زنگ  م  ل،ی سال  که  گفتم  شب    اهشگیآرا  رمی بهش  و 

ا  نمشیبیم از  اول  نم  کهنیکه  ول  ی کل  رفتم،یباهاش  شد؛  م  یوقت  یناراحت    نا ی گفتم 

 .م یکرد یقبول کرد و خداحافظ  اد،ی ب خواستهیم

 :که گفتم  م یوارد سالن شد باهم

 ؟شگاهی آرا یریتو هم م  -

 :گفت  رفت،یزودتر از من به سمت طبقه دوم م کهیدرحال

شش    - ساعت  اما  مرمی مآره؛  رو  تو  م  برم،ی.  م  ام یبعدش  دوش  م   رمیگ یخونه   رمیو 

 .دنبالت امیو بعد م  شگاهیآرا

لوازمم رو آماده کردم تا    عیتکون دادم و وارد اتاق خودم شدم. دوش گرفتم و سر  یسر

آرا به  موقع  خ  شگاه یسر  دامنم  و  کت  همچن  ی لیبرسم.  و  بود  .  کنندهرهیخ  نیخوشگل 

ول  ی باال  کمیدامنش   بود؛  اون  یزانو  باشه. کفشنه  و زشت  زننده  که  که    ی مشک  یها قدر 

هم کنار لوازم گذاشتم و بعد از اون، خودم هم حاضر شدم و    وبودم ر  دهیپوش   می پاتخت  یتو

اومدم و به سالن رفتم    رونیهم بود، از اتاقم ب  نیها که نسبتاً سنگلوازم  یسهیبا برداشتن ک 

د با    دمیکه  و  ک  دنم یدمنتظرمه  و  اومد  سمتم  راحت  سهیبه  نفس  گرفت.  و    دمیکش   ی رو 

 .میشد نیدنبالش رفتم و باهم سوار ماش 

 :ام آورد و گفتواسه  یرو تا ورود سهیک  شگاهیبه آرا دنیرس با
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 !ی ز یچ  هیدنبالت، فقط  امیرأس ساعت هفت م -

 .رو بهش دوختم قرارمیب یها چشم

 ؟ یچ -

با  ایداشت که بگه    دی کالفه بود و ترد  انگار جلوتر رفتم و    !هرطور شده  دم،یفهمیم  دینه، 

 .بازوش رو گرفتم

 ! بگو فرهاد -

 .نگاهم ی کرد تو  رهیکالمم، نگاهش رو خ   یتو  آرامش

 ؟که، نه ستدهیکت و دامنت پوش -

خوشحال  یخدا از  من  خ  یمن،  نکنم  ا  یوا  !هیل یغش  و  من  خوشبحت  نیکه    !محاله  یهمه 

 ؟ شده بود  یرتی من غ یفرهاد برا 

 .مهارش کنم، سرم رو تکون دادم تونستمیکه اصالً نم  یقیلبخند عم با

 ؟ برم تونمیم ست،دهیآره پوش -

 .رو برگردوند سرش

 ! آره، خداحافظ -

با لبخندم که هنوز هم عم  نشی سوار ماش  عیسر  سپس اش  بود، بدرقه  قیشد و رفت و من 

 .شدم  شگاهی کردم و وارد آرا

*** 

 !ی ماه شد زم،یعز یوا  -
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آرا  با از  تو  شگرمیلبخند  رو  خودم  و  کردم  ش  نهیآ  یتشکر  رو  موهام  کردم.    ون ینی نگاه 

کوچولو تاج  روش  و  باال  بود  برده  پف  حالت  به  هم  رو  جلوش  و  بود  بود.    ییکرده  زده 

  ی داشت و به خواسته  یقشنگ  یخون بود که با رنگ لباسم هم  میو مال  نیکامالً دلنش  شمیآرا

چپم نوشته بود    ی بازو  ی نوشته بود »فرهاد« و رو   ی مشک  ل یراستم با اکل  ی بازو   ی خودم، رو

مشکاس«ی» رنگ  سف  لیکلا   ی .  پوست  خ  دمیبا  و    یخوشگل  ی لیتضاد  بود  کرده  درست  رو 

لبم پاک    ی از رو  قمی ها. لبخند عمبه نوشته  کرد یم  رهیواضح چشم رو خ  یلیخ   ل، یبرق اکل

 ! قدر خوشحال بودمو من چه شدینم

با د  م، یزنگ گوش  یصدا   با و  تمام بدنم رو    جان یاسم فرهاد، ه  دن یآروم به سمتش رفتم 

 .لرزش صدام رو مهار کردم یگرفت و من به سخت

*** 

 ؟بله -

 ؟ ی. حاضر شگاهمیآرا یرومن روبه اس،ی -

 :گفتم زدیکه محبت توش موج م  یمکث کردم و بعد با لحن یکم

 .امیآره، االن م  -

 :قطع کنم که گفت خواستم

 !فعالً !ها  یمانتوت رو تنت کن -

بااحت  دمیهم کوبهام رو بهو دست  دمیکش   یفی خف  غیج  یبعد بوق آزاد. از خوشحال   و   اط یو 

  شگر، یسرم انداختم و با حساب کردن پول آرا  ی رو شل رو  یمانتوم رو تنم کردم و روسر

ک  شدم.  خارج  اتاق  تو  سهی از  صدا  یرو  که  نشستم  جلو  آروم  و  گذاشتم  نفس    یصندوق 
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لرز  د،یکه کش  یقیعم بو   وندتنم رو  با  بهتر  ختیمحشر عطرش، درهم آم  یو عطرم    نیو 

 .رو به وجود آورد ایدن یبو

  ن یقدر اقدر خوشگل شده بود و چهچه  !من  ی خدا  یرو آروم برگردوندم سمتش. وا   سرم

براق،   یمردونه یمشک ی ها و کفش  دیو لباس سف   یکت و شلوار دود   ! اومدیمدل مو بهش م

تو چه رو  من  نفس  و  بود  کرده  جذابش  غرور   امنهیس  یقدر  احساس  شدت  به  حبس. 

چن  کردمیم داشتن  شونه  ی مرد  نی از  م مردونه  ی هاکه  و    گاه هیتک   نیبهتر  تونستیاش، 

اون هم    کاشیقدر دوستش داشتم و امن باشه. چه  یگاه براپناه  نی ستبرش بهتر  ینهیس

 .داشت یمن رو دوست م

ب  یکه تو   موننگاه هام  و لرزش دست  کردیم  شتریهم قفل شده بود، ضربان قلب من رو 

 :نبود. زمزمه کردم  یمهار شدن 

 .شهی م رید م،یبر -

هنوز    به کرد.  و حرکت  اومد  موبا  کیخودش  بود.  مونده  مراسم  تا شروع  رو    لمیساعت 

 .اس دادماماس  بایدرآوردم و به د

 ؟ یکنیم  کاریاومدم، توچ رون یب  شگاهیمن االن از آرا -

 :انداختم که گفت  فمیک  یرو تو  یگوش

 .برم برش دارم دیرو فراموش کردم، با یز یچ هیمن  -

چ  تعجب فرهاد  نداشت  سابقه  هم  ادشیرو    یز یکردم،  دق  یلیخ  شهی بره،  و    ق یمنظم 

  ال یخیب  !اما االن  گفتم؛یهمه دقتش احسنت م  نیو من واقعاً به ا  دادیکارهاش رو انجام م

 :گفتم
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 .باشه -

رو    نیو اون ماش  میدی که رس  کردمینگاه م  رون یبه ب  شهی و من از ش  روندیم  الیسمت و  به

 :برد داخل باغ که گفتم

 .ا ی برو بردار و ب ست،لهیوس  هی ؟داخل یاریرو م  نیماش گهیچرا د ! واه -

شد و به سمت در   ادهیپ   نیبه سوالم، از ماش  جوابیهام نگاه کرد و بعد بتو چشم  یا لحظه

 .طرف من اومد و بازش کرد

 ! نییپا ایب -

 .که خم شد و اخم کرد  کردمیتعجب به رفتارش و کارهاش نگاه م با

 ! نییپا  ایگفتم ب -

که در رو    میرو بست و راه افتاد و من هم دنبالش. وارد سالن شد  نی شدم که در ماش  اده یپ 

ابست و چراغ اومد و جلوم  به سمتم  با چشمستادیها رو روشن کرد و  ام  گشاد شده  یها. 

 :نگاهش کردم

 ! گهید میبر ایرو بردار، ب اتلهیخوب برو وس  ؟یکنیمن رو نگاه م یستادیچرا ا -

  ی هاچشم  یمانتوم رفت و نگاهش قفل بود تو  یهااومد و دستش به سمت دکمه  تر کینزد

م  یزدهرتیح فرهاد  تنم درش  تموم دکمه  ؟کنه  کاریچ  خواستیمن.  از  و  باز کرد  رو  ها 

شده بود و بعد نگاهش رفت    رهی آورد و نفس من حبس شد و نگاه اون مات. به سر تا پام خ

 هینشست و    م یشون یپ  یرو   ی گردنم. عـ*ـرق سرد  یرو   یآخر به کبود   درو    هالیسمت اکل

 .قدم عقب رفتم

 ! فرهاد -
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 .خمارش نگاهم کرد  یها و جلو اومد و با چشم دیفرهاد شن   یآروم بود؛ ول یلیخ  امزمزمه

 ؟! جانم -

. فرهاد به  دیکوب   امنهیس  ی کردم مغزم هنگ کرد. دهنم خشک شد و قلبم محکم تو  حس 

ام رو گرفت و با لحن  و بعد چونه  دیهردو اسممون رو بوس ریخم شد و ز ! من گفته بود جانم

 :گفت  زدیم شی آرومش که دلم رو آت

 .الیو  ارمتی بهونه خواستم ب  نیبه ا اس،یرو فراموش نکردم  یز یمن چ -

لبم نشست و    یرو  یآرومش کنم. لبخند محو   تونستمیبرپا بود که نم   ییغوغا  هیدلم    یتو

که آروم پشت دستش    کردیبهم نگاه م  قراریبه خودم جرئت دادم و دستش رو گرفتم. ب

  ی و من ل*ع*ن*ت*  کردمیم  کشیتحر  دی هاش بسته شد. نبارو سمت لبم بردم و چشم

کارم    نیبشه و من با ا  کیبه من نزد  تونستی. اون نمدادمیمکارهام آزارش    نیداشتم با ا

م  عذابش  فقط  دلم    یول  دادم؛یداشتم  و  بودم  عاشقش  من  نبود  خودم  دست  خدا  به 

 .هاش رو لمسعطر تنش رو بو کنم و دست خواستیم

 :گفتم کردمیمانتوم رو تنم م کهیازش فاصله گرفتم و درحال آروم

 !شهیم  ر یداره د م، یبهتره بر -

از سالن خارج شدم و دو  سپس اخم  یقیکه دقا  نیسمت ماش  دمیزود  با  درهم،    یی هابعد، 

 .پاهاش به شدت فشرده شد  ر ینشست و پدال گاز ز

*** 



 

 

 
427 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
بود و اون دو نفر دست در دست    ستاده یکه ا  دمیمهراد رو د  نیبه باشگاه، ماش  دنیرس  با

در جستجو بود و    نیمدعو  ن یمدام ب  با ینگاه د  ی ول  رفتن،یبه سمت سالن م  ت یجمع  ن یهم ب

 .گشتیمانگار دنبال من 

در  آغوشم و    یخودش رو رها کرد تو   دنمیشدم و خودم رو بهش رسوندم. با د  ادهیپ   عیسر

 :گفت  داد،یکمرم رو محکم فشار م کهیحال

 .یاسیاستقبالم   یا یدوست داشتم تو ب ؟رید قدرنیچرا ا -

بود و نقل و سکه    دهیاون بود که جلوتر رس  نی من عروس شده بودم ا  یبا اون بود. وقت  حق

 . ...من یول  خت یریسرم م یرو

 ؟خب   کنمیم  فیبعداً واست تعر. به خدا دست من نبود، بای ببخش د -

پ   یلبخند  بهمون  فرهاد  که  داد  تکون  سر  و  حالو    وستی زد  درآغوش   کهیدر  رو  مهراد 

 .گفت   کیتبر گرفت،یم

ورود   دوباره تا  و  کردن  حرکت  صدا  یهمه  رفت  ی با  راه  سالن    می هلهله  وارد  همه  بعد  و 

 .جشن گرفت  الیباغ و ی تو  شدینمچون هنوز هوا سرد بود و   م،یشد

  ی کیش  یلیخ   دیسف  یکه خم شده بود، لباس شب صورت   ی دختر  دنی اتاق پرو رفتم. با د  به

به سادگ موهاش  بود،  تا    یتن کرده  کردم  نگاهش  بود، موشکافانه  رها  و  بود  سشوارشده 

 :گفتم یف یخف غی و برگشت سمتم. با ج  ستاد ی. صاف اهیک  نمیبب

 ! جان سیمهد -

. ازش فاصله گرفتم و  می گفت  کیرو به هم تبر  دیو سال جد  میرو در آغوش گرفت   گهیدهم

 :گفتم  یقیبا لبخند عم
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 .زمیعز ی قدر خوشگل شد چه -

 :عطوفت لبخند زد با

 .تو ی جان، نه به خوشگل اسمن یممنونم  -

که چشم  مانتوم برداشتم  هم  رو  شالم  درآوردم،  و  رو  زدم  لبخند  روش  به  زد.  برق  هاش 

 :که گفت میدستش رو گرفتم. با هم وارد سالن شد

 ؟گردنت چرا کبوده ناقال -

گردنم گذاشتم که    یرو کالً فراموش کرده بودم. با استرس و شرم دستم رو رو   جانیا  ی وا

 :و گفت دیبلند خند

 .درستش کنم واست میبر ایب -

و نامحسوس کرد.    دیرو کامالً سف   یکبود   یپودر جا  ه یبا    س یاتاق پرو و مهد  م یبرگشت  باز

 :گفتم یحالباخوش

 .ممنونم ازت یوا  -

 :زد  یچشمک

 .دوستت داره ها یلی معلومه خ -

حسرت  آه کش   یپر  رو   دمیکه  از  رو  نگران   س یمهد  یلبا   ی لبخند  و  تو   یبرد    ینشست 

 :هاشچشم

 ؟ نتونیوجود داره ب یمشکل ؟ شده دختر  یچ -

 .سیمهد گمیرو واست م ز یبعداً همه چ -
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نشسته بودن و    گاهشونیجا  یو مهراد تو  بایتو سالن. د  می قبول کرد و با هم اومد ی ناراحت با

  یلبخند پررنگ  دنمی. مهتاب خانوم با دلرزوندیخراش سالن رو مآهنگ بلند و گوش  یصدا

 .تکون داد. سرم رو براش تکون دادم و لبخند زدم  یزد و دست

 :که گفت  مینشست   یصندل ی رو سیمهد با

 .نمیمرد خوشبخت رو بب  نیا  خوامیم یلیهمسرت رو نشونم بده. خ  -

 ؟ از فرهاد غافل شده بودم. کجا بود یکل به

تو   نگاهم  د  ی رو  که  چرخوندم  تو  دمیسالن  نگاه  یاز  با  و  شد  خارج  من    یآشپزخونه  به 

 :گفتم سیپوزخند زد. ناراحت به مهد

 .اونه -

 :فرهاد گفت دنیزود رد نگاهم رو دنبال کرد و با د یلیخ  سیمهد

 .اسمنیاومده  رتی گ  یواو عجب جنتلمن  -

داده بود به   هیبه روش زدم و آروم از کنارش بلند شدم و به سمت فرهاد رفتم. تک  یلبخند 

که نگاهش رو    ستادمی شلوارش فرو کرده بود. جلوش ا  بی ج  یهاش رو توو دست  وارید

 .ازم گرفت و باز پوزخند زد

 .کردم صداش

 .فرهاد -

 .اصالً جوابم رو نداد  یعنینگفت؛   یبازم بگه جانم، ول  خواستیدلم م قدرچه

 .یلحظه فراموشم شد که تو منتظرم هیببخش فرهاد  -
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 ؟ یکنیاطرافت رو فراموش م  یزود آدما قدرنیهم شهیهم -

 .گلوم نشست   یتو بغض

ا  - . من رفته بودم لباسم رو عوض کنم.  یکنیکه تو فکر م  ستین   طورنینه فرهاد به خدا 

 ! نیفقط هم

 .ندارم. حوصله بحث  الیخیب -

 .رو گرفتم که نگاهم کرد بازوش

 ؟ شده  یچ -

  داً یرو نداشتم و جد  هاشیهام حلقه زد. طاقت کم محلچشم  یو اشک تو  دیهام لرز*ـبلـ

هاش رو دور کمرم  دست  کهیدر حالنازک شده بودم. کالفه شد. جلو اومد و  دل  یل یهم خ

 :گفت کرد،یحلقه م

 .شهیخراب م   شتینکن آرا هیباشه باشه. گر -

 :رو کنترل کردم و گفتم هاماشک

 ؟ دیدوستم آشنا بش شی پ   میبر ی ایم -

پ  یمحو   لبخند  هم  با  و  گرفتم  رو  دستش  داد.  سرتکون  و  با  م یرفت  سی مهد  شی زد   .

 .زد و از جاش بلند شد  یقی لبخند عم دنمون ید

 .نمتونیبیحالم مسالم جناب راد. خوش -

 .زد و دستش رو فشرد  یلبخند محو فرهاد

 .طورنیخانوم. من هم هم سیسالم مهد -
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 :بهم لبخند زد و گفت سیمهد

 ؟ دیرقصینم نم، ی دوست دارم رقص شما دونفر رو بب ی لیخ -

 :شد که گفتم رهیبهم خ فرهاد

 .زمیعز میرقص یچرا، م -

*** 

پ   سیمهد رو کش  ستیبه  رفت دیاشاره کرد و فرهاد دستم  با هم    م ی. آهنگ که عوض شد 

. بعد از  می دیرقص  ییوچهارتا   میو مهراد بهشون ملحق شد  با ی. با اومدن دمیدیوسط و رقص 

 .بهم مزه داد یلیبود و خ  یا خوشمزه  کی رو آوردن تا ببرن. ک کیرقص ک 

  ی رو گرفتم آوردم تو   با یآهنگ رو دادم و دست د  ه یبه ارکستر دستور پخش    کی ک  بعد

مهدستیپ  تا  سی .  سه  و  کردم  بلند  هم  کرد  یی رو  شروع  هم  خدنیرقص  م یبا  رقص    ی لی. 

  کرد،یشد و کم کم مهرناز هم با اون شکمش که رقص رو براش سخت م  یجالب و قشنگ

 حلقه   بایدور د یی. سه تاوستیبهمون پ

 .ختیر یبرف شاد  یبه شوخ  الی. داندیرقصیو اون وسطمون م  میزد

  یو بعد از اون برا   میسالن غذا خورد   یتو  هی و بق   با یو مهراد رفتن به اتاق د  بایشام د  موفع

 .میکشون حاضر شدعروس

ازشون    یو باخداحافظ  دمیرو بوس  بای د  یو بعد از اون گونه  می کرد  شونی همراه  الشونیو  تا

 .. فرهاد حرکت کردن یماش ینشستم تو 

اتاقم انداختم.    ی گفتم و خودم رو تو   ی ریشب بخ  عیسر  یاز فرط خستگ   الیبه و  دنیرس  با

 .زود خوابم برد یلیخ
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*** 

  ن ی انتخاب کردم و به همراه ج  میمجلس   یهالباس  نیرو از ب  یخوش دوخت و خوشگل  کت

آرا  دمیسف از  بعد  کردم.  اتو مو   یمیمال  ش یتنم  با  رو  و    یهام  دادم  حالت  تافت  و  مو 

 .بستمشون. عطر هم زدم. در اتاق زده شد

 .شهیم  رید !عجله کن -

سرم مرتب کردم و از اتاق    ی رو رو  میروسر  عیمانتوم، سر  دن یرو برداشتم و با پوش  فم یک

  رون یبود و فرهاد از صبح رفته بود ب  با ید  یرفتم. خودم رو بهش رسوندم. روز پاتخت  رون یب

 .کجاست  دونستمیو من نم

 :دمیکه نشستم حرکت کرد. به خودم جرئت دادم و پرس  نیماش یتو

 ؟ از صبح  یکجا بود  -

 :کرد و با پوزخند گفت  نگاهم

 .یکنیم ییبازجو هاسی پل  هیشب -

 .شهیرو گاز گرفتم و سرم رو برگردوندم سمت ش لبم

کارها  - دنبال  بودم  بل  یرفته  اوک   طیرفتنمون.  رو    یرو  بابا  آپارتمان  دادم  و دستور  کردم 

 .نباشه  یمشکل میدیکنن تا رس زی مرتب و تم

که داشت آپارتمان حاضر    مینزدم. مگه قرار بود چند روز بمون  یحرف  ی ول  دیلرز  هامدست

 ؟ واسمون کردیم

و  دنیرس  با ماش  یالیبه  شد  نیمهراد،  وارد  هم  درکنار  هردو  و  داخل  برد  صدا میرو    ی. 

 .آهنگ از همون ابتدا گوشم رو کر کرد
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نفهم   یز یچ مراسم  درگ  دمی از  فکرم  باز  برا  ر یو  بهش حس    نیا  یبود  نسبت  و  مسافرت 

 .کردیم تمیشوره مدام اذنداشتم. دل یخوب

ازمون تشکر کردن    یداد. کل   باینقره بود، به د  یبا یز  س یسرو  کیکادومون رو که    فرهاد

 .کردینگاهم م یمتوجه حالم شد و با نگران  بایلبخند زدم. د یکه من با گنگ

.  بودم که وجودش رو کنارم حس کردم  رهیدستم خ   یتو  بیمبل نشسته بودم و به س  یرو

 .رو گرفت بیدستش رو جلو آورد و س

 ؟ شده  ی. چیتو فکر ی لیخ -

 :بهش گفتم ینشستم و بدون نگاه صاف

 ؟هیواسه چه روز  طی. بلستین   یز یچ -

 .فرداپس -

 :دهنم رو قورت دادم آب

 ؟ میمونیم ی تا ک -

 .ماه  نیتا دوازدهم فرورد -

 .تحمل کنم ی جور هی تونستمیهفته. م کی نبود، در حد  ادی. زدمیکش یراحت نفس 

 .دستم رو گرفت و به تراس برد بایتموم شد. د یبه خوب مراسم

  یاآشفته  !نبود  جانیچون حواست اصالً ا  یدی نفهم   یچیاز مراسم امروز ه  ؟چت شده تو  -

 .کامالً مشهوده نیو ا یاسی

 .رو بهش کردم پشتم
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 .کایفردا وقت پروازمونه به آمرپس -

 .ختهیبهمت ر یجورنی ا  یآهان پس بگو چ -

رو هزار دفعه    نینداشتم. ا  ی حس خوب  ایمن از اول هم نسبت به آرال  ؟ هیکیموضوع کوچ   -

 .هم بهت گفتم

 .دیکن نر  یخب فرهاد رو راض -

 ؟ خوادینم  لیاونوقت ازم دل -

 .رو بگو قتیبهش حق  -

 .زدم پوزخند

د  - مبا ید  ی شد  وونهیتو  که  بگم  اگر  م  گهی.  درنها   یکنیحسادت  دوسش    فهمهیم  تیو 

 .دارم

 .یر یبگ شی و آت ش ی نیبب  ایکه کنار آرال نهیخب بفهمه. بهتر از ا -

به زن بگه دوستت دارم و بعد   دیمرده که با  نیا  شهی. همرمینم   یخفت  نیبار همچ  ریمن ز  -

نوبت    گهیکردم. حاال د  کیگرفتم و خودم رو بهش نزد  ر،یباهاش گرم بگ  یزن. بهم گفت

 .بای اونه د

چاره  - ا  دیبا  ، ی ندار  یا پس  بر  نیبه  شایسفر  ا  دی.  مشخص    نیهم  رو  سرنوشتت  سفر 

نم  یزیکرد. تو هم که هنوز چ  ب  ،یدون یاز گذشته فرهاد  حساس نشو و صبر    ی خودیپس 

 .کن

*** 
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قدر  بود و آرامش از قلبم فرار کرده بود. چه  ختهیالعاده به هم رنزدم. اعصابم فوق  یحرف

 .آپارتمانم باشم یاالن تو  خواستیدلم م

 :دیکرد و صداش به گوشم رس اریهم سکوت اخت  بایاومدن فرهاد د با

 .می حاضر شو بر -

 .ام حلقه کردم*نهیس ی هام رو روتنهامون گذاشت. دست باید

 .آپارتمانم بگذرونم یامشب رو تو  خوامیم -

 .رو تنگ کرد هاشچشم

 ؟ چرا -

 ؟ . حقمه، مگه نهخوادیدلم آرامش م -

 .درهم رفت هاشاخم

 ! دمیاجازه نم -

 .زدم پوزخند

 .آپارتمانم رمیمن امشب م یول -

 .امیمن هم م -

 .تنها باشم. فقط برسونم خوامیم -

 کردم که فرهاد هم اومد و با  یبرگشتم داخل و حاضر شدم. از همه خداحافظ عیهم سر بعد
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بود.    بایبلند شد. د  می گوش  غامیپ  یو صدا   رونیب  میکرد. اومد  یدرهمش خداحافظ  یهااخم

 «!هاارهیسرت م ییبال هی هوینکن  شی »تو رو خدا عصب

 .و سوار شدم فمیک  یرو پرت کردم تو   ی زدم وگوش یپوزخند

 ؟ آپارتمانت یبر  یخوا یهنوز هم م -

 .آره -

پ   یحرف   گهید با  گازش رو گرفت و    ی شدنم بدون خداحافظ  ادهینزد و رسوندم آپارتمانم. 

 :رفت. زمزمه کردم

 !. برو به درکیکنینم یبه جهنم که خداحافظ  -

عم  یاعصاب  با نفس  و  شدم  آپارتمانم  وارد  رو دمیکش   یق یمتشنج  سع  ی.  و  رفتم    یبالکن 

صد درصد    رفتمیاگر نم ؟کردم یم کار یچ دی. من باتونستم یکردم فکرم رو آزاد کنم، اما نم

در ارتباط باشه. اما با بودن    ایراحت با آرال  تونستیم  یجورنیو ا  رفتیفرهاد بدون من م

مح روابطشون  م  شدیم  تردودمن  من  گذشته  تونستمیو  بااز  پس  بشم.  باخبر    د یشون 

 .ریبه تقد سپردمیو خودم رو م   رفتمیم

*** 

نرفته بود  یچمدونم رو تو   یحرص دسته  با بغض    میدستم فشردم و دنبالش رفتم. هنوز 

 .جااون می که برس یبه حال وقت یوا   کرد،یام مداشت خفه

مون  بدرقه  یبودن که برا  ییتنها کسا  الی مهتاب خانوم، مهرناز و دان   س،یمهراد، مهد  با،ید

بودن. د اومده  نگران   بایبه فرودگاه  با  م  ی مدام  نوازش  رو  فرهاد    کرد،یدستم  با وجود  اما 

 :که مهراد فرهاد رو صدا کرد، زود کنار گوشم گفت  یبزنه. موقع یحرف تونستینم
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 ؟زمیهر روز بهم زنگ بزن و غصه نخور. باشه عز -

 .زد  یبغض نگاهش کردم که لبخند محزون  با

 ؟ ست. خبهفته هیفقط  یول   ،یاسی شهیبرات تنگ م  یلیمن هم دلم خ -

 .باشه -

 .نیآفر -

 .شد  کمینزد فرهاد

 .میبر دیبا -

تو   خودم د  یرو  اشک  بایآغو*ش  و  به سختانداختم  بار  ی هام  به  قدر کرد. چه  دنیشروع 

 .باز هم اجبار بود و اجبار ی. ولدونستیمبرم، فقط خدا  خواستمیدلم گرفته بود و نم

 .دیم رو بوسخانوم گونه مهتاب

پسر  یدختر   - دائم  عقد  به  م  ادیدرم  ی که  قبول  باشه،    کنهیو  همه    یپا  یعنیهمسرش 

ا  ا یتا ته دن   دیو با  ستادهیا  زشیچ نکن    ی قراریب  عشق. پس  یعنی  نیهم شده باهاش بره؛ 

 .یاسی

 .زخمم واقعاً مثل مرحم بود یمهتاب خانوم برا  یهاحرف

 .چشم -

گونه  مهرناز محبت  بوسبا  رو  خداحافظدیم  هم  مهراد  با  دان  ی.  و  لبخندش    الیکردم  با 

  ی هااشک  ما،یبعد با اوج گرفتن هواپ   یقیو دقا  می ازشون فاصله گرفت  ییام کرد. دوتابدرقه

 :کرد. زمزمه کردم  ختنیمن هم باز شروع به ر
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 ؟ گلو هیچندتا بغض به    !ایخدا -

*** 

 .میدیپاشو رس -

فرهاد باهام حرف بزنه؛    خواستیدلم نم  یرو باز کردم. در واقع خواب نبودم، ول  هام چشم

 .هام رو بسته بودمچشم نیهم  یبرا

پ   با کارها  می شد  اده ی هم  اتمام  از  بعد  آپارتمانشون    کی با    ، یگمرک  ی و  سمت  به  آژانس 

 .. از خدا خواستم کمکم کنهم یرفت

بدون    یهال کوچولو ول  هیکتابخانه و    کیبزرگ نبود و دوتا اتاق خواب،    ادیز  آپارتمانشون

 .افزودیم هامیتنگدلبه  نینبود و ا جانیهم ا انو ی پ   یبالکن داشت. حت

 :برد. گفتم یها رو به سمت اتاق سمت چپ. چمدونزدمیخونه قدم م  یتو

 ؟ اتاق کی تو  یبر یچرا دوتاش رو م -

 .و سمتم برگشت   ستادیا

 ؟ هال یبذارمشون تو  ی پس انتظار دار -

 :گفتم زشیبه لحن تمسخرآم توجهیب

 .اون اتاق  یست. چمدون من رو ببر تو دوخوابه جانیا -

ا  چرا  با  ؟ کردمیم   یجور نیداشتم  ول  د یمن  بشم،  اتاق  هم  باهاش  که  باشه  خدام  لج    یاز 

 .خودم بشم  فیحر  تونستمیکرده بودم و خودم هم نم

 .اون اتاق درش قفله -
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 :رو کرد که بره. داد زدم پشتش

 .خوابمیجا ممن اون !خب بازش کن -

*** 

 .م رو گرفتبلندش به سمتم اومد و شونه یهاشد، چون با قدم  یعصب

خ  الیخ   اس ی  نیبب  - من  هم  یل ینکن  تو  با  بشممشتاقم  ا  ی ول  ! اتاق  بدمون    جانیازشانس 

واردش    یعنوان نذاشتم کس  چیست و اون اتاق مال پدرمه و من بعد از مرگش به هدوخوابه

نم بشکن   ذارمیبشه،  رو  قانونش  تو  االن  اونیهم  همون.  ابد  تا  و  پدرمه  مال    ی جورجا 

 .برو و لوازمت رو جابه جا کن ایمن ب باپس بدون بحث   مونه،یم

م  بهش نفس  نفس  که  کردم  خزد ینگاه  واقعاً  بودم.    یلی.  کرده  ناراحتش  که  بودم  احمق 

و وارد اتاق    دمیکش  یرو، آهبه در اتاق روبه   یبه سمت اتاق رفتم و با نگاه   یاگهید  حرفیب

 .شدم

بگ  فرهاد ناهار هم    یو من قهوه درست کردم، ول  رهیرفت دوش  اصالً حال نداشتم بخوام 

برا  تلونش  نیهم   یبپزم  مقابل  د  ون یزیستم  مشغول  زبانش خارج  ی لمی ف  دن یو  که    ی شدم 

 .در حمام نگاهم رو چرخوندم کی ت یبود. با صدا 

 .میناهار ندار -

تا خشک بشن و به سمت تلفن رفت. غذا سفارش داد، بدون    دیموهاش کش  ی رو رو  حوله

چرا باز   ؟هام رو مشت کردم. دوباره چه مرگش شده بودنظر من. از حرص دست  دنیپرس

 ؟ سرلج افتاده بود

 :که کنارم نشست و گفت دمیکش   یپوف
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 ؟ یرو داد دنمونیخبر رس بایبه د -

 .رو در آوردم می کالً فراموشم شده بود. گوش  !ها گفت یراست م ی وا

 .گمینه االن بهش م -

پ   بعد به د  یغامیاز  نقل  بایکه  به آشپزخونه مجهز و  .  دمیرو چ  زی آپارتمان رفتم و م  یدادم 

 .میغذا داخل شد و درکنار هم خورد یهابعد فرهاد با ظرف یقیدقا

به اتاق خوابش رفتم و دراز    نیهم   یخسته بودم، برا   ی لیمشغول مطالعه بود و من خ  فرهاد

 .دمیکش

*** 

. یبیغر  یعنی  نیو ا  دمی شن یاذان هم نم  یصدا  یحت  جانیشدم. ا  داری شب بود که ب  کینزد

مبل    یاز اتاق خارج شدم که متوجه شدم فرهاد رو  یبغض باز مهمون گلوم شد و به سخت

  یرو   یهاش رو باز کرد و اخم محو شدم و صداش زدم که چشم  کش یخوابش برده. نزد

 .صورتش نشست

 .آخ کمرم -

به آشپزخونه رفتم و محلش ندادم.   ؟یکه کمر درد بش ی بخواب جانیا   یمگه مجبور بود خب

س و  هال  داخل  برگشتم  مجدد  و  کردم  درست  نگاه  ینیقهوه  گذاشتم.  جلوش  به   یرو 

 :ها کرد و گفتقهوه

 .رونیب می حاضر شو بربخور و  -

 :استرس گفتم با

 ؟ کجا -
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 .می کن  حیتفر میاومد م، یکه فقط تو آپارتمان بمون جانیا م یومدین  -

و عطر. با هم ازخونه    ش یزدم، با آرا  یا ساده  پ یم رو خوردم و به اتاق رفتم. ت ناچار قهوه  به

 .زنگ خورد لشیکه موبا  میخارج شد

- Hello my good friend. (خوبم  قی سالم رف.) 

آمر   ؟بود   یک  یعنی که مشخصه مخاطبش  زدنش  از طرز حرف  پس    ییکایخب    ایهست، 

 .ایآرال ایبود  امیلیو

بامخفدست  لرزش رو  تو   یهام  به    هامبیج  یکردنشون  دادم  رو  گوشم  و  کردم  پنهون 

 .شفرهاد و مکالمه

- ... . 

-  It around noon, we were not tired, we were tired, we went to my 

father's apartment. ( نزد رس  کینه  بود  بود  گهید  م،یدیظهر    می رفت  م،یخسته 

 ( .آپارتمان پدر

- ... . 

-  We just came out. We want to have some fun. I will take her to the 

tomb tomorrow, William. (فردا  حیتفر  کمی میبر میخوای. مرونیب میاالن تازه اومد .

 (.امی لیبه مقبره، و برمش یم

- ... . 

- .Ok. goodbye until tomorrow (باشه. تا فردا خدانگهدار.) 
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 :گفت کردم،یانداخت و به من که منتظر نگاهش م بشیج  یرو تو  یگوش

. بعد هم گفت  میدیظهر رس  ک ینه، که گفتم نزد  ا ی  میدیبدونه رس  خواستیبود. م  ام یلیو  -

نم  میبر ناهار فردا رو  شهی خونش که گفتم االن  من    ششون،یپ   میبر  و اون هم قول گرفت 

 .هم قبول کردم

که   می رفتیم   شی. درکنار هم قدم زنان پمشونین یبیکه تا فردا ظهر نم  دمیکش  یراحت  نفس 

 :گفتم

 ؟ یکالس رفت جانیزبان ا ی ریادگ ی یتو برا  -

 .گرفت اد ی شدیراحت م یل یدانشگاه خودمون هم خ  یتو  یآره ول -

 ؟ مادرت تنگ نشده  یدلت برا  وقتچیه -

تر  ندارم راحت  یانه، چون من بچه بودم که از دست دادمش پس چون ازش خاطره  ادیز  -

 .واسش و واقعاً برام سخته شهیم  ییها دلم هواوقت  یلیپدر رو خ ی. ول امیبا نبودنش کنار م

 :چون خودم تجربه کرده بودم. گفتم  کردمیم درکش

هم  - هم  همش  ام ینجوریمن  تو  یصحنه.  تداع  یتصادف  با    شهیم   یذهنم    ش یادآوریو 

 .یتنها بش هوی. سخته رسمیکه به مرز جنون م  یبه حد کشم، یعذاب م یلیخ

 .که زمزمه کرد  دمیکش یآه

 .یمن رو دار اس،ی یست یتنها ن  گهید -

 .هام شک کردمموندم و به گوش خکوبیم سرجام

 ؟ یچ -
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 .موهاش فرو کرد و جلوتر حرکت کرد  یرو ال دستش

 .ایب ،یچیه -

 .دمیلبم نشست و دنبالش دو ی رو ی پررنگ  لبخند

*** 

  یس یاسمش که به انگل  یو من با بغض دستم رو رو  می عمو رفت  یباهم به کنار مقبره  صبح

و    قی فرهاد، آه عم  یمردونه  ی هاشونه  دنی. با لرزدم یسنگ سرد حک شده بود، کش  یرو

 .که عشقت هم باشه ی مرد ی هیگر دنیقدر سخت بود داز گلوم خارج شد. چه یتلخ

 .جام بلند شدم و کنارش نشستم از

 ! ها یدیپدرت رو عذاب م  یجورنیآروم باش فرهاد. ا -

رو   سرش سرش  و  شد  خم  که  کردم  نوازش  آروم  صدا شونه  یرو  قرارگرفت.    یام 

 :انداخت  نیگوشم طن یآلودش تو بغض

تنها   یل یخ  - بود  پدر   ییسخت  کردن  کش   همهنیاکه    یخاک  رو  زحمتم  رو  دهیسال  من   .

تا کمکت کنه، تا همدردت باشه    یرو نداشته باش  ی کسچیزجرآوره ه  یلی خ  ؟اسی  یفهمیم

اون موقع    یحت   ؟یمثل خواهر کنارت بوده، اما من چ  ،یرو داشت  بایو تنهات نذاره. الاقل تو د

با دست  بودهم مسافرت    امیلیو پدرم رو  تنها  تو   یهاو من  تا سه    ی خودم  و  قبر گذاشتم 

باال تنها  ی شب  به  تو  ییسرش  سخته  خوندم.  قرآن  و  زدم  حت  یشهر  یزار  حرف    ی که 

از    یز یها چاون  چون  ،یر یبگ  نیمراسم تدف  یتا آسمون فرقشه بخوا  نیزدنشون باهات زم

.  رانیا  ومدمیو م   جانی ا  کردم یم  رهاپدرم رو    دی. من بادوننیمراسم ختم و هفت و چهل نم 

اما م  یمحبت مادر  یخال  یجا   شهیمن هم که    دمیدیرو حس کردم و کمبودش رو داشتم 
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ظرافت    اس،ی.  تونستیمادرم رو هم پرکنه، اما نم  یجا   کنهیم  یپدرم با تمام وجودش سع

 .رهیجاشو بگ تونهینم  یکه کس هیزیمادر چ ی هازنونه و شونه

قدر به نظرم تلخ و غمناک بود. انگشتم رو  و چه  دیچی پ یسکوت گورستان م  یهقش تو  هق

باشم که    یکس  نیبگم. سخت بود بخوام تسک  یچ  دیبا  دونستمیموهاش فرو بردم. نم  یال

  یها تیدوستم داره، محدود  دونستمیمنه؛ چون اگر    ایمن رو دوست داره    دونمیهنوز نم

 . ...االن یآرومش کنم، ول  تونستمیو من راحت م شدیمبرداشته  ان یاز م  نمون یب

ند شدم. با هاش، خاک شلوارش رو تکوند. من هم بلبلند شد. با پاک کردن اشک  ازجاش 

  ام یلیو  یالی. بعد از خروج از گورستان، آژانس گرفت و آدرس ومیهم قبر رو باگالب شست 

 .رو داد

و  دنیرس  با نگاهچشم  الیبه  و  ورودمون  با  شد.  گشاد  عظمتش  از  و    یهام  بزرگ  باغ  به 

 :با خودم زمزمه کردم باش،یز

 ؟ ا یاز دن  خواد یم یچ گهیعاشقشه و ثروت هم که داره، د امیلیو ؟کم داره ی چ ای واقعاً آرال -

 :زدم که فرهاد گفت یپوزخند

 ؟ثروت از کجا اومده، درسته همهنیاکه  ی کنیفکر م نیبه ا یحتماً دار  -

 :کردم که گفت دیتعجب تائ با

و  هیثروت    نیا  - از جد  رس  امیلیارثه که  نسل    کهیطور  اده،یز  یلیو خ   دهیبهش  تا هفت 

 .اسکورت کنه  تونهیرو م  امیلیو
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سالن پر بود از    یآمد گفت. توخدمتکار به استقبالمون اومد و خوش  م،یسالن که شد  وارد

ق  ی لیو ظروف طال که مشخص بود همه خ  قهیعت و    یسلطنت  هاچهیها و قال . مبلمتنیگرون 

 .کی حال ش نی درع ی بودن ول یمیقد

 :. گفتممینشست 

 ؟ ادینم یدزد  یبرا  یکس  جانیا قهیعت همهنیاچطور با وجود   فرهاد، -

 .دستش گرفت یدستم رو تو  فرهاد

  ی لیمثل و  یتیکشور همه وضع  نیمردمان ا  شتریفرق داره و ب  یلیخ  رانیبا ا  جانیچون ا  -

با ا  گریکدیبه اموال    یداشتدارن و چشم ا  نیندارن، اما    جا نیوجود هم شش تا نگهبان از 

م بهتر   کنن یمحافظت  خدمتکارها،  بر  عالوه  دورب  رها یدزدگ  نیو  هم    یهانی و  مداربسته 

 .ستین   یپس مشکل کنن،یشون موجود داره که چهار نفر اداره

 .به گوشم خورد امیل یو یگفته هاش با دقت گوش دادم که صدا  به

- Oh welcome Frhad!   ( فرهاد ی اومد اوه خوش! ) 

هم  فرهاد هردو  رفت.  جلو  و  شد  بلند  گرم  گهیدازجا  به  من    یرو  و  گرفتن  درآغوش 

ا  یلبخند  دوست  شون یمهربون  نیبه  ا  ی و  فرهاد  کنار  زدم.  چشم  ستادمی خوبشون    یها که 

 .زد یبرق  امیلیو

-  The presence of a beautiful lady like you in my villa is very gratifying. 

 (.هیباعث خوشحال المیو یمثل تو تو  ییبایز یحضور بانو )

که صدا   با فشردم  رو  و دستش  تشکر کردم  به   یکفش   ی هاپاشنه  یلبخند  رو  هرسه  نگاه 

 .به طبقه دوم کشوند یمنته یهاسمت پله
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*** 

بودن    یو غرب  دیرسیمتر پارچه نم   میبه ن   دیهاش نگاه کردم. شا لباسو    ایبه آرال  رتیح  با

بود. موها بود و    رنگش یشراب  ی کامالً از سر و وضعش مشخص  به حالت فر اطرافش رها 

 رنگش با  رهیقرمز ت یها کفش

که    رنگ لباسش هم  بود؛  لباس گذاشت، چون    شدینمموهاش ست شده  رو  اسمش  واقعاً 

 .رنگ بود یبود، مشک انی از بدنش کامالً نما ی مین 

گوشت دستم    یمن تو  یهاسمت فرهاد رفت. ناخون  ام،یلیبه من و و  توجهیب  اومد و  جلو

 .هام رو بستمفرو رفت و چشم

- Very glad to see you Farhad.   (فرهاد نمتیب یحالم مخوش  یلیخ.) 

و شونه  یهادست اومد  باال  لبخند محو   ایآرال   یفرهاد  با  و  از خودش جداش    یرو گرفت 

 .کرد

- me too. (طورنیمن هم هم.) 

کرد. من   ی اومد منم هستم و سالم مختصر   ادشی  ایها که تازه آرال مبل  ی رو  م ی هم نشست  با

 :انداختم که فرهاد زمزمه کرد  ریهم سرد جوابش رو دادم و سرم رو به ز

 ؟ شده  یز یچ -

 .پوزخندم رو پنهون کنم نتونستم

 .نه، راحت باش -
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و  نگام با  زدن  حرف  مشغول  بعد  و  ب  ام یلیکرد  که  سرما  شتر ی شد  مورد    ی ها یگذارهیدر 

ا  رانیدر ا  یشرکت  یتو   امیلیو  دیجد فرهاد جذاب بود، اما من حوصلم    یبحث برا   نیبود. 

 .نوشتم غامی پ باید یرو درآوردم و برا  لمیهم موبا نیهم  یسر رفته بود، برا یحساب

 ؟ یکنیم کاریتنگ شده. چ  یلی. دلم برات خییبایسالم د -

 .هام لبخند آوردلـ*ـب ینگذشته بود که جوابش، رو   هیثان  کی

به خدا خ   زیسالم عز  - کردم که مهراد آرومم کرد.    هیگر  شبمیتنگتم. ددل  یلیدلم. منم 

 .سمت شمال می فتیراه ب می کنیرو جمع م  لیوسا میدار

  ی رو اصالً دوست ندارم، ا  جانیمن که ا  !. چه خوبشتی پ   ام یمن زود م  زمینکن عز  هیگر  -

 .شمال اومدمیجا بودم مکاش اون

 ؟! شده  یز یچرا چ -

 .امیلیو  یال یو می ناهار دعوت -

 ؟ خب -

با فرهاد گرم    امیلینسبت به من و و  تفاوتیب   و  الیخی. اون کامالً بدهیآزارم م  ایرفتار آرال  -

 .که فرهاد االن متاهله  ستین الشی خ ن یو ع ره یگیم

انتظار داشت مثل ما    شهینم  گهیشده، د  تیبزرگ شده و ترب  یجورنیاون ا  زمیخب عز  -

 .خوددار باشه که

 .بای کاش زودتر بگذره د -

 ؟ فقط از فرهاد غافل نشو خب   ،یتون یتو م  اسیتحمل کن  -
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 .یباشه. ممنونم آبج -

 .. خداحافظیزیعز -

تو   می گوش آرال  بمی ج  یرو  شدم  متوجه  که  سخت  ایگذاشتم  بهش    یبه  و  فرهاده  مجذوب 

اخم  ره یخ به سختشده.  ا  یهام  سراسر    یمهمون  نیدرهم رفت و دعا کردم هر چه زودتر 

 .رنج تموم بشه

نشست و من رفتم تا   ز یبود و موقع ناهار فرهاد زودتر از من سر م نی موقع ناهار وضع هم تا

برگشتنم و د با  اما  افتاد. و  دنیدستم رو بشورم،  به دوران  و    امی لیصحنه مقابلم سرم  نبود 

  یاما فرهاد خنث  برد،ینشسته بود و لبش رو سمت گونه فرهاد م  زیکنار فرهاد سر م   ایآرال

 .کردیفقط نگاش م

م  هامدست شدت  م  دنیلرزیبه  حس  م  کردمیو  خفه  دستشمی دارم  قرار    یرو   ی.  کمرم 

 :گرفت

- What happened Jasmine?  (؟اسمنیشد   یچ) 

 .تر کردمرو با زبونم  دمیخشک  یهالـ*ـب  رفتم،یآروم راه م کهیخودم اومدم و در حال  به

- .It is nothing ( ستین یزی چ. ) 

 از کنارش بلند نشد. به ناچار  یآروم سرش رو فاصله، داد ول ایکه آرال می اومد  زیهم سر م با

 .دمیهام رو درهم کش نشستم و به شدت اخم  امیل یو کنار و  مقابلشون

نسبت به فرهاد    ایبا فرهاد خورده شد و من از توجهات آرال  امیلیو  یهایشوخ  ونیم  ناهار

 .دست نخورده مونده بود باًی و غذام تقر شدمیم نی خشمگ  شتری هر لحظه ب
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 :گفت   ایاز ناهار آرال  بعد

-  let’s go out? (؟رونیب می بر ) 

 :گفتم  یکردم و رو به فرهاد به فارس یدستشیپ 

 .برو یبعد هر جا خودت خواست !. من رو ببر خونهامی نم  ییمن جا -

 .درهم شد هاشاخم

 ؟ی کن  می همراه کهنیا ای  ی که غمبرک بزن  جانیآوردمت ا  ؟یچ یعنی -

 .زدم پوزخند

به    ی ازی چه ن   گه ید  ،یدار   ی وگرنه تو همراهان پر و پاقرص  ؛ یکه حرصم بد   جانیا  م یآورد  -

 ؟ من هست

.  کردنیگنگ به ما نگاه م  ام یلیو و  ا یو آرال  کرد یکنترل م  یرو به سخت  ش ی عصب  ی ها نفس

 :فرهاد گفت

-  We are tired now. Let's go out later, Aralia. It is better to go to the 

apartment .and rest a little (بهتره    گهی. دای آرال  رونیب  میریبعداً م  !میاما االن خسته

 ( .میاستراحت کن  یآپارتمان و کم میبر

شده بود و هر   کیتحر  د یبهش زدم. اعصابم شد  یبا خشم نگام کرد و من پوزخند   ایآرال

نامربوط حرف  بود  ممکن  نم  یلحظه  من  و  بشه  خارج  دهنم  و    امی لیو  یدوست   خواستمیاز 

 .رفتمیاز اون مکان م دیبا نیهم ی فرهاد خراب بشه، برا

*** 
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  کیکه    امیلیو  یهادست فرهاد. نگاهم به چشم  یخم شد رو   ایو باز آرال  میکرد  یخداحافظ

متنفر    ای از آرال  شیاز پ   شی افتاد. ب  کرد،یپنهان م  شی تظاهر  یغم بزرگ رو پشت لبخندها

. خالف  رونیزدم ب  الی از اون و  تاً یاون سالن و نها  و از   رونیشدم و نفسم رو باصدا فرستادم ب

ل*ع*ن*ت فرستادم. از اول    ایقباحت آرال  همهنیاکردم راه رفتن و به    وعشر  الیجهت و

االن    جا نیا  یکاش به جا   ی ا باز هم مجبور شده بودم.    ی ول  جا،نیا  ام یهم دوست نداشتم ب

 .شمال بودم ای ش یک  یتو

حت  بغض و  بود  بسته  رو  گلوم  م  دونستمینم  یراه  کجا  کش  رمیدارم  بازوم  و    دهیکه  شد 

 :زد ادیشد. با خشم فر دا یتارم پ   یدهید  یفرهاد جلو

دار   - پ  ؟هان  ؟ یریم  یکجا  رو  راحت    رانهیا  جانی ا  ی کنیم  الیخ   ی انداخت  ش یسرت  که 

 ؟یزنیخودت قدم م  یبرا

ر  اریاختیب  هاماشک نه.  ختیفرو  نبا  !نه،  من  نبود،  وقتش  نباکردمیم  هیگر  دیاالن    دی. 

قلب م   می احساسات  روش  به  نبااوردمیرو  من  ا  دی.  م  نیبا  بهش  که    فهموندمیحرکاتم 

 .و نسبت بهش حساسم  خوامشیم

که مجدد تو چشمم حلقه زده بود رو پاک کردم و مثل خودش    یقطره اشک مزاحم  عیسر

 :زدم ادیفر

ن  - مربوط  تو  م  ییمن هرجا  ؟ یفهمیم  ست، یبه  بخواد  دلم  ه  رم یکه  تو  .  یندار   ی حق  چیو 

 .انییهرجا یدخترها   نیهم اقتت یکه ل  ایهمون آرال شی پ   یبهتره بر

س  کی من  سوخت...  صورتم  بودم  یلیطرف  و    یاسمنی  ؟من  ؟خورده  پدر  از  االن  تا  که 

خورده بودم چون گفته    یلیاز فرهاد س  ایمن به خاطر آرال  ؟بود  دهیمادرش کمتر از گل نشن

 ؟ خب مگه دروغ بود  ؟ولگرده  ایبودم آرال
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 :گفتم انشونیهم فشردم و از م یرو رو  هام دندون

 .یمتنفرم ل*ع*ن*ت* !ازت متنفرم فرهاد -

خ  سپس سمت  به  دو  حت  دمیدو  ابونیبه  بهم    نستادمیوا  یو  ازش  حالم  کنم.  نگاهش  تا 

  یحس حسادت رو نسبت بهش تو   نیا  یعاشق  نیمقصرش هم خودم بودم که با ا  خورد،یم

که    ی لیس  ی جا  کردمیبخورم. حس م   یلیقلبم به وجود آورده بودم که حاال براش بخوام س

. با  مدیدویبود و من همچنان م  یهام جارگونه  یرو  وقفهیب  هامو اشک  کنهیزده گز گز م

گرفتم و آدرس آپارتمانش    ی نیماش  عیخودم رو بهش رسوندن و سر  ی تاکس  یتابلو   دنید

 .رو دادم

به    کیجلو، صورتم رو نگاه کردم. از نزد  نیدورب  لهیدرآوردم و به وس  بمیرو از ج   لمیموبا

  یکنم، حت  کاریچ  دیبا   دونستمیقرمز شده بود. نم  یهاش مونده بود و کمرد انگشت  یخوب

نم م  یا هیثان   گهید  خواستیدلم  بدم  ازش  حاال  و  باشم  تنها  هم    یول  ومد؛یکنارش  هنوز 

 :زدم و با خودم گفتم یشخندیاحمقم ن دلدوستش داشتم. به 

 .شهینم  لیبه نفرت تبد هایراحت نیعشق که به هم -

کل   ی جلو رفت.  و  دادم  رو  پولش  داشت.  نگه  ج   یدیآپارتمان  از  رو  بود  داده  بهم    بم یکه 

کوب محکم  رفتن  داخل  از  بعد  کردم.  باز  رو  در  و  تو   دمشیبرداشتم  صداش  که    ی بهم 

 .انداز شد  نیسکوت آپارتمان طن

دوش    یصدا   ان یدر م  امهی. هق هق گردمیوان دراز کش  ی حمام انداختم و تو  یرو تو   خودم

ش چهگم  پوشوندم.  رو  صورتم  دست  با  من  و  مد  دلم  جا  همون  تونستمیم  خواست یقدر 

ول  ایآرال کنم،  گور  به  زنده  روهم  فرهاد  و  کنم  رو  شدینمکه    فی ح  یرو خفه  من  فرهاد   .

دخترها با  ر*ا*ب*ط*ه  مسلماً  و  نداشت  آرال  ییدوست  سرگرم  هیبراش    ایمثل    ی نوع 
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م با  ی اقتی لیب  مرد  ی من بودم که دلباخته  ن ی. اشدیمحسوب    دیمثل فرهاد شده بودم. حاال 

 ؟ کردمیم کاریچ

 .در حمام  یبعد صدا یقیو دقا  دیدرآپارتمان به گوشم رس  یصدا

 .در رو باز کن اس،ی -

نوع  یتو به  م  یمون یپش  یصداش  هم    ی ول  زدیموج  رو  جوابش  اصالً  بود.  مغرور  هم  هنوز 

 :ندادم که گفت

 .زود شکنمش،یم  ایباز کن  ای -

 :و نفرت گفتم  تیداخل، با عصبان اد یبشکنه و ب هوی کهنیاترس از  با

 !صدات رو بشنوم   یحت خوامیبرو. نم جانیاز ا -

 .اسیگفتم باز کن. با من لج نکن  -

 .تمام  نمت،یبب خوامیکه بخوام باهات لج کنم. نم   یبرام ارزش ندار -

دقا  ومدین   ییصدا  گهید باز صدا   یقیو  رفتنش    یبعد  از  نشون  آپارتمان  در  به هم خوردن 

 .زدم ی . پوزخنددادیم

 .یندار یمزاحم  گهیتنها برو عشق و حال. د گهیحاال د -

افتادم: »تو دجمله  ادیبه    گرفتم یمدوش    کهیوان بلند شدم و در حال   ی تو   از تنها    گه یاش 

 «.یمن رو دار  اس،ی یست ین 
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ن  گه ید  یتوکه گفت   - من    ؟ یل*ع*ن*ت*  ی پس چرا االن خودت تنهام گذاشت  ستمیتنها 

م عاشقت  داشتم  باز شدمیکه  باهام  چرا  وقت  ؟ یکرد  ی .  جا  یچرا  بهم   گهید  ی قلبت  بود 

 ؟ چرا  ؟یمحبت کرد 

که تا االن کمتر از گل از    یمن  یحمام نشستم و از ته دل زار زدم. سخت بود برا   ن یزم  یرو

 .بود میکه زندگ   ی بخورم از کس یلیدختر س هیبودم، حاال به خاطر  دهیپدر و مادرم نشن 

  ی هام از سرماو لـ*ـب  دیلرزیاومدم. تنم م رونیلرزونم رو حرکت دادم و از حموم ب ی پاها

مبل    ی. رو یبودم و درونم ته  ی . انگار خنثکردمینمحس    یز یچ  یول  خورد،یدرونم به هم م

بستم. صدا افتادم و چشم رو  موبا  ی هام  نم  ی ول  ومدیم   لمیزنگ خوردن    ی حت  تونستمیمن 

 .دمینفهم   یزی چ گهیهام بسته شد و دبعد چشم یا حظهسمتش برم و ل 

*** 

 .تاره. سرم درد گرفت  زیرو که باز کردم حس کردم همه چ  هامچشم

 !آخ -

 :دیچ یگوشم پ  ی دستم رو گرفت و بعد نبضم. صداش تو  یکس

 .حالش خوبه  دیبه هوش اومد. نگران نباش -

واضح شد.    ریکنار رفت و تصاو  دمیاز جلو د  ی رو بستم و مجدد باز کردم که تار  هامچشم

 :دمم رو حرکت داخشک شده  یهالـ*ـب

 .آ... ب -

که به   دمیو با برگردوندن سرم، فرهاد رو د  دمیرو از سمت راستم شن   یکس  یها قدم  یصدا

 .زدم یهام نقش بست. پوزخندچشم شی رفت. باز تمام گذشته پ  خچال یسمت 
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*** 

غش    شب یبود. من د  کیبه دستم وصل بود و هوا تار  یبودم و سرم بزرگ  مارستانیب   یتو

 ؟ بودم جانیروز کامل ا  هی یعنی ؟کردم پس چرا االن ساعت هفت شبه

ل  کمینزد و  جلو   وانیشد  کش   یرو  باال  رو  خودم  اخم  با  که  گرفت  سخت  دمیدهنم  به    ی و 

 .و روم رو برگردوندم  دمیرو از دستش کش وانینشستم. ل

 .رون یاتاق برو ب  نیاز ا -

 ! اسیبس کن  -

 .رو گرفت سمتم می بهش زدم و آبم رو خوردم که گوش یپوزخند

 .یریاز هزار بار زنگ زده. نگرانته، بهتره باهاش تماس بگ  شی ب باید شب یازد -

رو گرفتم. با وصل شدن تماس   با ید ی رو گرفتم. از اتاق خارج شد و من آروم شماره ی گوش

 .کرد  کیبغضم رو تحر بای د یهیگر  یصدا

 ؟ هان ؟یالی خیب همهنیاآخه چرا  ! شمی نگرانت ماحمق،   -

 . ...من -

 ؟ یاسیتو  ییکجا -

ب  پس  نداشت  براش چمارستانم ی خبر  االن  نداشتم  توض  یز ی. جون  برا  حیرو    نیهم  یبدم، 

 :گفتم

چ  باید  - همه  برات  تعر  زیبعداً  ن   ؟باشه  کنم،یم   فیرو  مساعد  حالم    خوام یم  ستیاالن 

 .بخوابم. نگرانم نباش
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 !یاسیشده   یتو رو خدا بگو چ  ؟ لرزهیچرا صدات م -

 .گمیبعداً بهت مگفتم که   !بایبس کن د -

 .خداحافظ !باشه -

کنار تخت    ز یم  ی رو پرت کردم رو  ی حالم واقعاً بد بود. گوش  یناراحت شده ول  دونستم یم

 .هام رو بستمو چشم

ب  بعد تا  فشردم  رو  پرستار  زنگ  سرم  تموم شدن  از   انیاز  بعد  و  اومد  دکتر  کنن.  بازش 

 .حال کردداد و من رو خوش صیچکاپ کامل، دستور ترخ

پله  لنگ  از  پالنگان  سخت  نییها  به  و  مدام    نیزم  ی جلو  یاومدم  چون  گرفتم،  رو  خوردنم 

 .ضعف کرده بودم  ادیداشتم و به احتماًل ز جهیسرگ

. خواستم راهم رو کج کنم برم  ستادیجلوم ا  نش ی رسوندم که ماش  ابونیبه سر خ  رو  خودم

در جلو رو باز کرد. مجبورم کرد سوار بشم، خودش هم نشست    تی شد و با عصبان   اده یکه پ

 :و حرکت کرد. با حرص گفتم

 .نگه دار  جانیهم -

 :زد ادیفر

 ! فقط خفه شو  -

 .زدم شخندین 

  یخوایباز هم م  ؟یاگه خفه نشم چ  ؟ آره  ؟یادامه بد   هاتیبه گندکار   شتر ی خفه بشم تا ب  -

 .راحت التیبهم ثابت شده، خ  تیمردونگ ؟تو گوشم یبزن 
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 .پدال گاز فشار داد  یرو محکم رو  پاش

 .یر یتا بم یبمون  هاتییتنها  یهمون بهتر تو !اسی  یمحبت ندار  اقتیل -

 .دارن و بس اقتیل  ایندارم، فقط امثال آرال اقتی نه من ل -

 ؟ هان ؟یکن یقضاوت م  یدون یرو نم یز یچ  یآخه احمق چرا وقت -

 .نمیبیرو م زیالحمداهلل چشم دارم و دارم خوب همه چ یول دونمینم -

پوزخند   یا غرهچشم که  رفت  رس  یبهم  با  برگردوندم.  رو  سرم  و  زدم  به    دنیبهش 

مبل که به آشپزخونه رفت و با    یداخل. نشستم رو   میآپارتمان بازوم رو گرفت و با هم رفت 

 .برگشت و کنارم نشست وه یآب م وان یل هی

 .بخور -

 .دهیبه ما رس ادیاز شما ز  خورم،ی. نم یبهتر از مادر شد هیدا !هه -

 .مچ دستم رو گرفت شی برزخ یافهیق با

 .. االن هم بخور تا مجبورت نکردمکنم یم شی چیزبونت رو کوتاه کن وگرنه خودم ق -

 ؟ یدون یمن عادت کردم به اجبار. مگه نم -

خچشم  یتو م  رهیهام  آب  تلخم  پوزخند  با  من  و  ل  وه یشد  خوردم.  رو  وان یرو    ز یم  ی رو 

 .دوش گرفتم هیو بلند شدم و خودم رو به اتاق رسوندم و  دمیکوب

 :کردم که با هق هق گفت فیرو براش تعر  ایتماس گرفتم و تمام قضا باید با

 .جااون دن یعذابت م همهنیا دونستم ی. به خدا نمی اسیبرات  رمیبم -
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 .مسافرت نکبت بار تمومه نیا  گهی. چهار روز دستی مهم ن   زمیعز الیخیب -

 ؟ . باشهیاسی مواظب خودت باش  -

 ؟ تو شمال  گذرهی. بهت خوش مزمیباشه عز -

 .دهیهم بهم رس یا حال کنندهخبر بهتر و خوش یاسی یدون یم. یلی آره خ -

 ؟ یچ -

  ی ازش خواست بره همراهشون مامان هم اول کل  الی. دان کایبره آمر  الیمامان قراره با دان   -

بره.    التیکوتاه اومد و قرار شد بعد تعط   گهی مهرناز که ازش خواست د  یمخالفت کرد، ول

ن  گهیچون د  ،یاسیحالم  خوش  یل یمن خ تنها  بر  امیگاه  می تون ی. مستیمامان    م یبا مهراد 

 .می بهش سر بزن 

 .شنومیرو م  نیحالم ا. خوشزمیخوبه عز ی لیخ -

 ؟یندار  یممنون. خب کار -

 .نه -

 .خداحافظ -

*** 

فکر بود.    یمبل نشسته بود و تو  یاز اتاق خارج شدم. رو  حوصلهیب  رو قطع کردم و  یگوش

به آشپزخونه رفتم.    یشخندین  اتاق برم و    وانیل  هیزدم و  به  آب خوردم و خواستم مجدد 

 .راه صداش متوقفم کرد ونیبخوابم که م

 .یا یهمراهم ب خوادیبزرگه. دلم م یمهمون  هیفردا شب  -
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 :نزدم که ادامه داد  یحرف

 .ساعت هفت شب ام یلیدوست مشترک من و و یالیو  یتو -

و سع  یبهش حرف   کهنیا  بدون اتاقمون رسوندم  به  کردم فکر کردن رو    یبزنم خودم رو 

 .هام رو بستمبعد بذارم و چشم یبرا

*** 

ب  صبح از خواب  تلخ  داریکه  پوزخند  نبود.  به آشپزخونه رسوندم.    یشدم  زدم و خودم رو 

آپارتمان شدم که    زکردنیسرحال بشم و بعد مشغول تم  کم یخوردم تا    ی مفصل  یصبحانه

 .زنگ زدبهم  باید

 .بایسالم د -

 ؟ یبهتر زمیسالم عز -

 ؟ ی. تو خوبیلی آره خ -

 ؟ . چه خبرهازمیتو عز یبه خوب -

 .دارم یچرا حس بد  دونمینم زنه، یدلم شور م با ی. دمی دعوت  یامشب مهمون  -

خوش   کمیبرو    گهیگردش خب بس کن د  یهفته رفت   هیدختر.    یحساس شد  یادیتو ز  -

 .بگذرون

 .و بخوام تظاهر کنم آرومم نمی بهتره تا بب یل یخ  نمی اگر نباشم و نب. تونمینم -

 .یاسیامشب رو برو و تنهاش نذار. خودت رو کنار نکش  -

 .رمیم -
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  م، یحس کنه ازت باالتره. ما حرکت کرد  یهم به خودت برس و نذار کس  ی. حسابنیآفر  -

 .تهران میگردیمبر میدار

هاش مثل زهر  روز و شب  جانی. امیخوبه. کاش ما هم هرچه زودتر برگرد  یلیخ   ؟واقعاً  -

 .تلخه

  ی . غصه نخور. من برم. کاردیکن یم  یآرامش زندگ  ی . دوباره با فرهاد تودیایم   یبه زود  -

 ؟ یندار

 .نه خدانگهدار -

م   یبد  بغض رو  اصالً حوصلهفشردیگلوم  بود.  بد  حالم  واقعاً  و    یکار  چی ه  ی.  نداشتم  رو 

 .روح سرگردانم هیمثل  شتری ب جا نیا کردم یحس م

و گرسنه  یرو بپزم  ناهار  نداشتم  افتادم. حس  نبود.  مبل    ؟ االن فرهاد کجاست  یعنیم هم 

و  یعنی عم   ؟باشه  امی ل یو  یالیممکنه  آه  و  شد  فشرده  هم  در  م  یق یقلبم  هام  دندون  ونیاز 

صدا  که  شد،  تو  ی تو  دیکل  یخارج  پ   یقفل  دقا  دیچ یگوشم  جلوم    یقیو  فرهاد  قامت  بعد 

 .انداختبهم  ی قی نقش بست. نگاه عم

 ؟ ینشست جا نیچرا ا -

 .شد ینم یاصالً جوابش رو بدم، ول خواستمینم

 .پاشم  تونمی. نمره یم جیسرم گ -

 ؟سفارش بدم برات یخوریم یچ -

 .زدم یپوزخند  بهش
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 ! تو رو یلیس -

 .رو گرفت امقهی خم شد سمتم و   یعصب

با اعصاب من باز  یدار   نیبب  - سربه سرمن نذار    دمی بهت هشدار م   اسی  !ها  یکنیم  ی باز 

 ! یخوریدوم رو هم م یلیوگرنه س

نگاهش کردم که    با به هم    امقهینفرت  اتاق خواب شد و در رو محکم  رو رها کرد. وارد 

اشکدیکوب د  یکیهام  .  از  جارگونه  یرو   ی گریبعد  اندازه  ی ام  به  دلم  کوه    ک ی  ی شد. 

م  نیسنگ خفه  داشتم  و  بود  نمشدمیشده  بود    دونمی.  ا  ییتنها   ایبغض  روم    ی جورنیکه 

سال تالش کرده    کی  ن یا  یه تو ک  ی. هرچاوردیرو از پا در م  نفشار آورده بود و داشت م

داشتم    یسادگ  نیبودم و بعد مرگ پدر و مادر خودم رو سرپا نگه داشته بودم، حاال به هم

ب از  تنها عشق   لشیدل  بردم؛یم  نیخودم رو  تو  یهم  به فرهاد  ر  یبود که نسبت   شهیقلبم 

خودم بخوام و برام مهم باشه که تا    یکه اون رو فقط برا  کرد یم  بی کرده بود و من رو ترغ

از    خواست یچون دلم نم  دم، یرسی. اما هرگز به جوابش نمکردهیم  کاریاالن کجا بوده و چ

 فرهاد 

دوست نداشتم بفهمه که من    یبرام مهم بود، ول  دیکنه واسم مهمه. خب شا  الی که خ  بپرسم

 .دوستش دارم و نسبت بهش حسودم

*** 

از جام بلند شدم و خودم رو به اتاق    یج عصر ضربه زد، به سختپن  ی که رو  یپاندول  ساعت

  ل ی. به سمت کمد رفتم و با برداشتن وساشدی خواب ناز م  یقدر تورسوندم. خواب بود. چه

تر شده بودم اما هنوز  بره. سرحال  رون یکه کسالت از تنم ب  رم یدوش بگ  هیحمام، رفتم تا  

 .فتهیاتفاق بد ب هی نداشتم و همش منتظر بودم   یاحساس خوب یمونمه  نیهم نسبت به ا
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درست کردم و خوردم و بعد به اتاق خواب رفتم و با سشوار مشغول درست کردن    قهوه

  م دهیاً پوشنسبت  ی. دکلتهرونیدر همش از اتاق رفت ب  یهاشد و با اخم  داریموهام شدم. ب

 .کردم و بعد هم عطر زدم  ظیرو غل شمیرو برداشتم و تنم کردم. آرا

روش برق زد و لبخند رو   یهانیرو هم پام کردم که نگ   می پاشنه پنج سانت  یمشک  یها کفش

 .بهم انداخت ینگاهمی هام کرد. وارد شد و ن مهمون لـ*ـب

 ؟ ی دیپوش  هیچ نیا -

فرستاد    رونیرو محکم ب  ش یکه نفس عصب   دمیلباس پوش   ی توجه بهش مانتوم رو رو  بدون

 .نزد. مشغول حاضر شدن شد  یحرف گهیو د

جا تو سکوت گذشت  و اون آدرس داد. تا اون  می با هم سوار آژانس شد  م یشش و ن   ساعت

م فکر  خودم  با  داشتم  من  خواستنچه  کردم یو  امشب  خوشگل  یقدر  همو  از  .  ست شهیتر 

برا   ی مثل فرهاد که مشکل  ی واقعاً داشتن همسر احساس غرور    ینداشت،  ناخودآگاه  آدم 

 .بود اش افهیکه اخالقش برخالف ق  ف یح  یول اوردیم

و  دنیرس  با بزرگ ن  ی الیبه  ا  یسبتاً  رس  ستادنیو  شدم  متوجه  سر  میدیآژانس،    اده یپ   عیو 

 .و بازوش رو به سمتم گرفت ستادمیشدم. فرهاد کنارم ا

و  - آرال  ام یل یجز  ا  یکس  ا یو  نش  ی. سعیشناسینم  جانیرو  نفر جدا  سه  ما  از  چون    ، یکن 

ا  جانیا  یهاآدم ن   یل یخ  رانیبا  معلوم  و  دارن  چ   ستیفرق  چه  ظاهرشون    ی زیپشت 

 .ست. پس مواظب خودت باشنهفته

کوچولو  هاشحرف وحشت  و  ب  ییرعب  انداخت.  دلم  و    صبرانه یبه  گرفتم  رو  بازوش 

 .سستم دنبالش حرکت کردم یهاباقدم
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ورود   با در  شدن  ب   یباز  دود  انداخت.    رون یسالن،  سرفه  به  سخت  رو  من  و  زد 

هم    ییآمدگوخوش فرهاد  شدم.  سالن  وارد  زود  و  گذاشتم  جواب  بدون  رو  خدمتکار  دو 

ا تو ستادیکنارم  تار  ی.  نم  یکیاون  رو  چشم  چندثان دیدیچشم  باگذشتن  اون  هی.  جا  که 

فتاد. اصالً  روبه روم ا   ادینسبتاً ز  ت یبه جمع   شممها روشن شد و من چچراغ  م،ی بود  ستاده یا

تو کرم  مثل  پسر.  کدوم  دختره  کدوم  نبود  م  یمعلوم  صحنه  دن یلولیهم  العاده  فوق  یو 

باغ هم به    ی و حت  الیو  یاز همه جا   یغرب  کی تند موز  ی درست شده بود. صدا  ی آورچندش

م کردمگوش  د،یرسیگوش  آرزو  بود.  م  یاخراش  لحظه  همون  ایکاش  از    ی جا   نیشد 

 .خفقان آور فرار کنم

رو  یپسر  خالکوب   یکه  انگشتش  تا  فرهاد    یبیعج  یهایبازوش  به  و  اومد  جلو  داشت، 

 .کرد اتاق پرو مونییپسره. بعد راهنما  نیواسه ا  یمهمون  دمیآمد گفت. فهمخوش

مضحکه بشم و    شدینبود چون باعث م   ی ااما انگار چاره  ارم،یمانتوم رو درب  خواستینم  دلم

ب بهم  بنابرا همه  شد  نیخندن.  سالن  وارد  فرهاد  همراه  به  مانتوم،  درآوردن  از  با  میبعد   .

رو   یو هرچشم  زدینور چراغ برق م  ریز  غشی نفسم حبس شد. لباس قرمز ج  ایآرال  دنید

موهاش  کردیم  رهیخ کفش  ی*ر*ا*بشـ.  و  بود  قرمز  به  فوقرو  و  هاش  زننده  العاده 

 .بود ظی غل ششیآرا

م  تیجمع  ونیم تکون  رو  با چند  دادیخودش  م  نیو  م  دیرقص یپسر  باعث  از    شیب  شدیو 

 .دیبه سمت خودش کش ا ینگاهم رو از سمت آرال ام یلیو  یازش متنفر بشم. صدا ش یپ 

- Glad to See you. (نمتون یبیحالم مخوش.) 

 .رو به من دوخت شی آب ی هاچشم ش یشگی با محبت هم  امی لیو و دی اش رو بوسشونه فرهاد
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-  Are you better now? These days Farhad was depressed because of 

your sickness  (افسرده و تو خودش    ی لیچند روز فرهاد خ   نیا  ؟ کسالتت برطرف شد

 ( .تو یضیمر یبود برا

 کهنینگران بوده از ا  یعن ی.  دیپاچه شد و نگاهش رو ازم دزددست  ی کردم فرهاد کم  حس

و  دیشا  ؟ضمیمر چون  آرال  امیلیهم  اجبار  ای و  وانمود    یاز  خبرنداشتن  ازدواجمون  بودن 

حال  خوش  د یبا  دونستمینم  ؟ها رو زد دستپاچه شداون حرف  امیلی چرا تا و  ی. ولکردهیم

 :گفتم ام یلیاکتفا کردم و در جواب و یرنگتنها به لبخند کم نیهمناراحت، واسه  ا یباشم 

- I'm fine William. Thanks.  (ی. مرسامیلیخوبم و.) 

*** 

  ش ی آت  گاری تا ستا االن پنج  امی لیهمچنان ادامه داشت. و  یو مهمون   می نشست   زی م  هیهم سر    با

  خوردیرقص کننده وول م  تیجمع  نیهنوز ب  ای. آرال خوردیم*ش*ر*و*ب نم  یزده بود ول

م مستانه  برا دیخندیو  دلم  ولسوختیم  ام یلیو  ی.  بود  خورده  دوتا  فرهاد    گه ید  ی . 

ب  نیهم  خورد،ینم هم  روبه  ارو  من  اهمپوزخند  بهم  اما  شد  چند  ی تیرو  ازم    نینداد.  بار 

 .کردینگاهم م نی باتحس امیل یرد کردم، و  یرقص شد ول یتقاضا 

رس  یمهمون  اوج  و چراغ  دهیبه  دستشوبود  سمت  به  و  بلند شدم  بود.  خاموش  کامالً    ییها 

کم و  اون  یرفتم  از  نزدبعد  با  شدم.  خارج  م  کیجا  به  و  زمون ی شدن  شدم  و    ام یلیمتوجه 

ه تو   ی. کمستنی ن   کدومچیفرهاد  رو  ول  یاطراف  نگاه کردم  نور کم  نبودن. دوست    ی اون 

 :امشب واسش بود، بازوم رو گرفت یهمون که م  نهمو ام،یلیمشترک فرهاد و و

-  Are you looking for Farhad? You have committed yourself a lot to 

this rich kid, lady! Farhad has always loved Aralia and now he goes up 
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together. (  پا  یاد یز  ؟یگردیمدنبال فرهاد   ! بانو  یبچه پولدار کرد   نیا  بندیخودت رو 

 (  .با هم رفتن باال همبود و االن  ایعاشق آرال شهی فرهاد هم

اون مردک سر خورد   زی پوزخند تمسخر آم  ی. نگاهم از رو شنونیهام نمکردم گوش  حس 

ممکنه   ی عنیمن    یخدا  ؟کردمیم  کاریچ  دیبه طبقه دوم ثابت موند. با   یمنته  ی هاپله  یو رو 

 ؟ داشته باشه  قتیهاش حق حرف

  ی . کمرفتیم  جیکنم چون سرم به شدت گ  ی ری گرفتم تا از افتادنم جلوگ  زیرو به م  دستم

 .سرش رو خم کرد طرفم

-  If you don't believe, go and see. Third room on the right. (  باور اگه 

 ( .. اتاق سوم سمت راستنیبرو بب یندار

  ییروینه، اما ن   ایهاش اعتماد کنم  به حرف  دی با  دونستمیزد و رفت. نم  ی طان یش  یلبخند   بعد

حواسش به من   کسچی و ه  دیلرزیها به شدت مپله  یمن رو به اون سمت کشوند. پاهام رو

برا تو   ی نبود. خودم رو ل*ع*ن*ت کردم    نیسراسر شرک. آخر  یمهمون   نیا  یشرکت 

رفتم صدا که  اشتباه    یا مستانه  یهاقهقهه  یپله  نه    ی صدا  نیا  کردم، ینمبه گوشم خورد. 

 !ایخدا ؟داشت قتیاون پسر حق یها حرف یعنی نی بود و ا ای آرال یها خنده

  ی قدر سخت بود تو شده بود. راه رفتن چه  خی م  نیخشک شده بود و پاهام انگار به زم  گلوم

 .اون لحظات

نزد  به ال  کیاتاق  شدم  متوجه  که  ن   یشدم  کم  مهیدر  چراغ  و  رو   یرنگبازه  سرم  روشن. 

رفت.    ی اهیهام سروم چشمصحنه روبه  دنیدر نگاه کردم. با د  ی بردم و آروم از ال  ک ینزد

جلو  ج   یمحکم  از  تا  گرفتم  رو  بشه،    یغیدهنم  خارج  گلوم  از  لحظه  هر  بود  ممکن  که 

 .کرد ختنیهام به شدت شروع به رگرفتم و اشک چوب کنم. دستم رو به چار  یریجلوگ 
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جون   پشتم و  وجود  تمام  با  و  کردم  سمتشون  به  به    یرو  کردم  شروع  بود  مونده  برام  که 

خودم رو به اتاق پرو رسوندم    عینحس فاصله گرفتم. سر  یو از طبقه دوم و اون جا  دنیدو

آپارتمان از    دینداشت مانتوم رو تنم کردم و با برداشتن کل  یهام که تمومو با اشک چشم

ب زدم  مرون یسالن  ب  هیگر  ونی.  خواستم  آژانس  از  و  ادی هام  از  رو  خودم  ناباورانه   ال یو 

خودم    ینتونستم جلو  گهیو من د  دیچ یپ   ابانیسکوت خ   یهق هقم تو   ی. صدا رونیانداختم ب

حال    نیو در هم  نیزم  ی . زار زدم. اونقدر زار زدم که زانوهام کج شد و افتادم رورمیرو بگ

و بازوم رو    گفت یم  ییزایچ   هی  یزبون خارج  هب  یآژانس جلوم توقف کرد. مرد مسن   نیماش

ول ه  ی تو  یگرفت  من  لحظه  چ  دمیفهمینم  ی چیاون  صحنه  دمیدینم  یز یو  و    ی جز  اتاق 

 .بودم دهیکه ازش شن ییصداها

اومدم که جلو   ی وقت بودم. حت   یبه خودم  د  یآپارتمان فرهاد  معنا  گه یاسمش هم    یی برام 

رو حساب کردم.    اشهیکه بود کرا  ینداشت و حسم بهش تنها نفرت بود و بس. به هرسخت

 .قفل چرخوندم یرو برداشتم و تو  دیفرو بردم، کل  بمی ج ی لرزونم رو تو یها رفت. دست

اتاق خواب رسوندم و چمدونم رو برداشتم. د   به   کی   تونستمینم  گهیسرعت خودم رو به 

قدر تنگ بود  *ان*ت رو تحمل کنم. دلم چهی و پر از خ  بیکشور غر  نیا  ی لحظه بودن تو

 .بایواسه آغو*ش د

چمدون    یهام رو تو لباسو    زدم ی. من زار مختیریام مگونه  ی رو  ارم یبدون اخت  هاماشک

 .ختمیریم

 نیلرزونم چند  یهاانداختم. دست  رونیزنگ زدم آژانس و خودم رو از آپارتمان ب  عیسر

وجودم با نفرتم   یباز خم شدم و برش داشتم. حس حقارت تو  یبار چمدون رو رها کرد ول
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ب فرهاد  به  لحظهکردیم  دادینسبت  جلو   یتو   یها .  اتاق  تداچشم  یاون  و    شدیم  یعهام 

 .کردیم  شتریلرزش بدنمو ب 

*** 

 :نشستم و به راننده گفتم  عیسر دیکه رس  نیماش

- Airport.  (فرودگاه.) 

  اده ی. پ میو بدبخت  ییتنها  همهنیا  یکردم و دلم سوخت برا   هیبه فرودگاه فقط گر  دنیتارس

سردم فشردم و خودم رو به سالن رسوندم. به سمت باجه   یهادست  ی شدم. چمدونم رو تو

 :رفتم و با بغض گفتم

- Madam, give me a ticket to Iran. ( نیبد رانیا  یبرا  طیبل  هیخانوم بهم.) 

 :هاش گشاد شد و گفتبهم نگاه کرد. چشم دخترجوون

- ?!Are you coming to get a ticket now (؟یریبگ طیبل ی االن اومد ! ) 

 .نگاهش کردم   باالتماس

- Please fix it for me. Please!  (واسم درستش کن... لطفا کنمیازت خواهش م! ) 

 :و گفت دیل*ب برچ  دختر

- Let me see what I can do for you. (بکنم برات تونمیم کاریچ نم یبذار بب. ) 

نگاه  یتو نبود  مهم  برام  و  کردم  شکر  رو  خدا  دل  ته  از  لحظه  و    زیآمترحم  یهااون 

مهم بود و    نیاز اون کشور فرار کنم. برام فقط ا  خواستمی. من فقط مانمی اطراف  یدلسوزانه

 .شتری ب یز ینه چ
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- We have it for 5 am, do you want it? (؟یخوا یم میساعت پنج صبح دار ی برا ) 

بامداد رو نشون    قهیدق  یساعتم رفت که دو و س  ینداشتم، مجبور بودم. نگاهم رو   یا چاره

 .دادیم

- Yes, It`s ok. (بله، خوبه.) 

بوفه  طیبل   دم،یخر  یا وهیکنار فرودگاه کشوندم و آبم  یرو که بهم داد خودم رو به سمت 

نشستم و با بغض    یصندل  ی هام قرمز شده بود. روو چشم  کرد یچون سرم به شدت درد م

 .رو خوردم و دعا کردم هرچه زودتر ساعت پنج برسه تا برم کشور خودم وهیآبم

نداشت و دلم    یهام تموماشک  کرد،یم  تریو عصب من   نیدر حرکت بود و ا  یبه کند  ساعت

دلم جوانه    یعشقم بهش که تازه تو   ادیبه    ی. وقت شدیام باهاش تنگ ماون همه خاطره  یبرا

 .به نفرت کردمیم لشیتبد دی. حاال با سوختیم شتریدلم ب  افتادم،یزده بود م

تا    یرو جلو   هامدست ته دلم زار زدم و از خدا خواستم بهم صبر بده  از  و  صورتم گرفتم 

ا با  ایخ   نیبتونم  و  بزرگ  ب  نی*ان*ت  کنار  فاحش  صحنهام یغم  جلو .  مدام  چشمم    یها 

م دلم  من  و  بود  فر  تونستمیم  خواستیدرحرکت  دلم  ته  ج  اد یاز  و  ول  غ یبزنم    یبکشم، 

هام  کردن وکم کردن غمم، اشک  یبزنم. تنها راه خال  ادیفر  رون و مجبور بودم از د  شدینم

 .نداشت  یاومده بودم تا االن تموم  رونی ب الیاز و یبود که از وقت

که داشتم، منتظر    یو سردرد بد  یضربه زد و من با خستگ  قهیسه و چهل دق  یرو  هاعقربه

حضور داشتن. همه  یگاه نبودن و اندک آدم فرود  ی تو  یادیز تیبودم. جمع رهیبه ساعت خ

 .دردهم هیاز   غیمختلف بودن و در یبا نژادها 
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برا   اد یز  لمیموبا نداشت  تو  ن یهم  یشارژ  پام رو   فم ی ک  ی پرتش کردم  با  ضرب   نیرم   یو 

چشم باورم  گرفتم.  بستم.  رو  ا  شد ینم هام  من  با  من  کار نیفرهاد  باشه.  کرده  که    ی رو 

سرم اکو   ی پسر مدام تو  یتالش کردم. صدا   ش یحال خوش  ی همه دوستش داشتم و برااون

 «.بود بانو ای لعاشق آرا شهی: »اون همشدیم

خدرسته من  خ  یلی.  که  بودم  کرد  کردمیم  الیاحمق  ازدواج  که  رها   میاالن  رو  گذشته 

خودش نبود و    یاش مونده بود، چون ازدواج با من به خواستهگذشته  ی . اون هنوز توکنهیم

نم  لشیبرخالف م از کجا معلوم  با وص  ایبا آرال  خواسته یبود.  و  پدر و عمو    تیازدواج کنه 

 ؟ هم از من متنفر بوده نیهم ی برا ره،یکناره بگ  ایرالمجبور شده از آ

رو    یگاه اعالم پرواز کرد. حس کسداخل فرود  یبلندگوها  یشد که صدا  ترنیسهمگ  بغضم

  ما یچمدونم رو برداشتم و به سمت هواپ  عیها از زندان آزاد شده. سرداشتم که بعد از سال

 .دمیدو

*** 

ا  دنیبارس قلبم خوش  رانیبه فرودگاه  ته  ولاز  تو  یحال شدم،  هنوزم  ب  یبغض    داد یگلوم 

 .شدت سردرد بودم. به گشت یشدن م زیسرر یبرا یو مدام دنبال راه کردیم

که کجا برم تا    کردمیفکر م  نیراه فقط به ا  یچمدونم آژانس گرفتم و تو  لیاز تحو  بعد

به   ی با دلگرم  سیمهد  یادآور یکنه و آدرسش رو نداشته باشه. با    دا یفرهاد نتونه من رو پ 

 .راننده آدرس رو دادم

و   س یمهد  نهیگز  نیبهتر نه  فرهاد  چون  ز  الشویبود.  نه  و  بود    ادش یرو    سیمهد  ادیبلد 

تنها کسومدیم با  من  د  یلی که خ  ی. چون  آمد داشتم  و  نم  بایرفت  حاال    تونستیبود، پس 

 .کنه دام یحاالها پ 
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و  دنیرس  با پول    یبه سخت  سیمهد  ی الیبه  کردن  ازحساب  بعد  و  کردم  کنترل  رو  خودم 

باغ    یدر باز شد و من قدم تو   دن یبدون پرس  بارنیفشردم. ا  فونیآ  یراننده، دستم رو رو 

و  شباهتیب  که  الیو باغ  برا   یالیبه  شد  تنگ  االن  از  ودلم  گذاشتم  نبود،  تمام    یفرهاد 

 .که باهاش داشتم ی خاطرات

*** 

  ام بازومقرمز شده و پف کرده  یها چشم  دنیبا د  ی ازم استقبال کرد ول  یبه گرم  سیمهد

 .رو گرفت

 . ...پس  ؟یباش کا یاالن آمر دیمگه تو نبا ؟یکرد  هیگر ؟اسمنی  یشد  یجور نیچرا ا -

 :رو قطع کردم و با التماس گفتم حرفش

  ی چند روز  شهیواست. م  گمیکامل م  زویبعداً همه چحالم بده. بذار    یلی االن خ  سیمهد  -

 ؟ مزاحمت باشم

ول   سیمهد پاش   ی حالبعد گرد خوش  یلحظات  یاول تعجب کرد  سبز    ی هاتو چشم  دنیرو 

 .خوشگلش

 .زمیتو عز  ایب !ستالعادهفوق نی. ایمراحم -

و    دیلرزیم  الی. بدنم هنوز هم از اتفاقات ومی مبل کنار هم نشست  یداخل و رو   میهم رفت  با

 :گفت سیحالم منقلب بود. مهد

 .یدار از یبه استراحت ن  ؟یبخواب  یکم ی یخوا یم -

مثبت تکون دادم که با لبخند بازوم رو گرفت    یسرم رو به معنا   نیهم   ی با اون بود. برا  حق

 .کرد م ییو تا کنار اتاق راهنما
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 .میزن یبا هم حرف م یدارشد یب ی وقت -

تخت    یخودم رو رو   ان،یبه افکارم اجازه بدم که به سراغم ب  کهنیااتاق شدم و بدون    وارد

 .انداختم و خوابم برد

*** 

کش  نگاهم  ساعت  سمت  م   ده یبه  نشون  رو  ظهر  دوازده  که  ازدادیشد   همهنیا  کهنیا. 

پا  دهیخواب اومدم  تخت  از  زود  و  کردم  تعجب  بادنییبودم  پرده    دنی.  مثل  اتفاقات  اتاق 

 .سرم یچشمم حرکت کرد و باز افکار هجوم آورد تو ی جلو

و  به برداشتم  رو  ربدوشامبرم  و  رفتم  اتاق  کنار  کمد  تو  سمت  رو  انداختم.    یخودم  حمام 

وان خفه کنم و به   یخودم رو تو   خواستیقدر باز دلم مبود و چه  نی قدر مرگ حاال دلنشچه

نامرد   یزندگ  نیا و  غم  از  نم  انیپا  یپر  اما  نم  تونستم یبدم،  ا  یچه حس   دونمیو    ن یمانع 

  شدم یکه تازه داشتم بهش دلبسته م  یبودم، از سمت کس  دهی*ان*ت دی. من خشدیکارم م

کار و  زد  زخم  بهم  بدجور  اما  بود،  مهم شده  برام  عاشق شدن    یو  و  عشق  از  ابد  تا  کرد 

 .متنفر بشم

. خسته شده بودم از بس  خت یهام رگونه  یهام باز روگلوم رو فشرد و اشک  ینیسنگ  بغض

از    ت یاومدم و در نها  نرو یربدوشامبرم ب   دنی کرده بودم. دوش رو بستم و بعد از پوش  هیگر

 .اتاق خارج شدم

گوشه    یصداش کردم که از کتابخانه  ی. چند بارکرد یمن رو نگران م  نینبود و ا  سیمهد

 .دیهاش کشبه چشم یاومد و دست  رون یسالن ب

 ؟ یشد  داریب زمیعز -



 

 

 
471 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
 .دمیاش رو بوساومد و بغلم کرد. آروم گونه جلو

 .داشتم ازی به خواب ن  ی لی. ممنونم، خسیآره مهد -

 .. دستم رو گرفتمی نشست ونیزیتلو   کیکاناپه نزد  یرو گرفت و با هم رو دستم

 ؟ی بخور  ارمیصبحونه ب -

 .زدم ی محو لبخند

 .یار یب شمیممنون م یفنجان قهوه دار  هینه ممنون فقط اگه  -

 :جا بلند شد و با محبت گفت از

 .واست  ارمیاالن م -

روم.  دو تا فنجان قهوه در دست داشت، برگشت و نشست روبه  کهیدر حال بعد    یو کم  رفت

 :ازش خوردم که گفت  یکردم و قلپ کی بو رو به دهانم نزدگرم و خوش ی قهوه

 ؟ برام ی کن  فیتعر یخوا یم -

 .سیبرات از دردهام بگم مهد خوامیآره م -

رو ناراحت نکنه. شروع کردم.   یگلومو مدام پس بزنم تا کس  یسخت بود بغض تو  قدرچه

پدر و عمو، از    ت یو وص  ر یاز زنج  انو، یپ   یهاازدواج، از کالس  نیگفتم. از اجبار ا  ی از همه چ

پ از  کارهامون،  از  ک  یاسک  ستیرفتارهامون،  به  مسافرتمون  از  بهتر  شیرفتنمون،   ن یکه 

و    کایمسافرت نحسمون به آمر  نیدرآخر ا  و   گهیخاطرات د  ی لیعمرم بود و از خ  یروزها

 .و اون اتفاق  یبه شب مهمون  دمی تا رس ا،یآرال  یرفتارها
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ال  ی وقت  - از  و  باال  نم  یرفتم  باورت  کردم،  نگاه    کی نزد  لباس یب  ایآرال  س،ی مهد  شهیدر 

مهد بود. من خورد شدم  معناسیفرهاد  به  وقت  یواقع  ی. من  من    یبه جا  دمید  یشکستم 

د مرد  یتو   یا گهیکس  داشتم    هیآغو*ش  چون  بدم،  هم  رو  جونم  براش  بودم  حاضر  که 

م  یزندگ  هیو طعم خوب    شدمیعاشقش م بود مهد  یلی . خدمیچشیرو  . یلی خ  س، یسخت 

برام ارزش داشت و    یل یاون خ  یکارش برام مهم نبود؛ ول  دینداشتم شا  یاگر بهش احساس

*ان*ت کرد. به ی . بهم خ*سیبهم نارو زد مهد  یفقط مال من باشه. ول  خواستیمن دلم م

کردم، نه تنها   ر داد و من هم طاقت و تحملش رو نداشتم و فرا  یعشق پاکم جواب نامرد

و بو   الیازاون  که  نحس  کشور  ازاون  نامرد  یبلکه  گرفته،    انتیوخ  ی گند  فرا  رو  تمامش 

 .ستشد و من رو شک  اشچهی فرهاد هم باز کهیطور

*** 

.  کردیم  هیمن برام گر  ی پا به پا  سیو مهد  ختمیریو اشک م   زدمیو زار م  کردمیهق م  هق

از    سیمهد  ی بودم و ترحم حقم بود. حت  کس یب  تنها و حق داشت دلش برام بسوزه چون 

  شدم، ی. و حاال که تازه داشتم عاشق مدمیرو ند  یرنگ خوش  گهیپدرومادرم رفتن د  ی وقت

که تمام    یمرد   دنیقدر سخت بود د. چهدیجز خدا نشن  کس چیرو ه  ادمیخوردم و فر  نیزم

 یکه حت  یا گهیبا زن د ختمیوجودم رو به پاش ر

باهم چطورگذشته  دونستمینم م  یا بوده.    یشون  پام  اون    شکستیکاش قلم  به  و هرگز 

ا  رفتم،ینم  یمهمون  پا  کردمیم  الی خ  ی جورنیالاقل  بهم  به هم    بندهیفرهاد  افکارم  تمام  و 

 .خورده نبودمشکست یطورنیو حاال ا  ختیرینم

کش  سیمهد آغوشم  در  و  نشست  بدیکنارم  هقم  هق  در    شتری.  حرف  بدون  اون  و  شد 

رو اشک  کهیحال م  یهاش  چه  فقط  خت،یریسرم  من  کرد.  نوازش  رو  محتاج  موهام  قدر 



 

 

 
473 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
که بود  احمقانه  بودم.  فرهاد  م   آغو*ش  خودش  آغو*ش  فقط  کنه.    تونستیحاال  آرومم 

باالتر از    یو چه لذت  ختی هام در هم آمگونه  اکه فقط چندبار ب  ییهاقدر گرم بود لـ*ـبچه

 ؟ عشقت دنیبوس

گر شکستنم بود و  نظاره  صدایهم ب  سی. مهدختمیزدم و خدا رو صدا زدم و اشک ر  ادیفر

شک بودم    یبودم. انگار قبالً تو  دهیکه سرم اومده بود رو فهم  ییمن انگار تازه اتفاقات و بال

 .قدر تلخ بود. چهکردم ی*ان*ت بزرگ رو حس میخ  نیا یو حاال داشتم داغ

رو  . سرم  دیچی پ یم  الی سالن بزرگ و  ی من تو  یهیگر  ی ساعت بود که تنها و تنها صدا  م ین 

 :بغض گفتم ونیهام، مبلند کردم و با پاک کردن اشک

 .گذرهیهم م نی. ا سیمهد ست یمهم ن -

 شهی و من هم  شهیفراموش نم  وقتچیهداغ    نی که ا  میدونست یم  سیهم خودم و هم مهد   اما

 .ادیبه سرم م یو معلوم نبود چ  کردمیفرهاد رو حس م   یخال  یطعم تلخش رو و جا 

نگفت    یول  ادیب  الشیتماس گرفت و ازش خواست به و   بایبا د  سیدرخواست خودم مهد  به

 .جامکه من اون

خورد  سی مهد  یخوشمزه  ناهار صدا  میرو  د  فونیآ  یکه  اومدن  از  استرس    بایخبر  داد. 

 :چون گفت  د،یرو فهم  نیا  سیداشتم و مهد

 .آروم باش !که ستین   یز یچ -

 .رفت یخودش به سمت ورود  سپس
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بارها زنگ زده    روزیرفتار خشنش آماده کرده بودم چون از د  یخودم رو برا  بایورود د  با

نها در  و  نبودم شده  متوجه  فرهاد  االن  تا  مطمئناً  بودم.  نداده  من جواب  و  د  تی بود    با یبه 

 .زنگ زده و اون هم نگرانم شده

به خوب  شی عصب  یهانفس  یصدا م  یرو  قدم  کردمیحس  هر  با  م  ی و  بغضم    ومدی که جلو 

قطره اشک    ن یصورتم نشست اول  یرو   یلیدستش با س  ی و وقت  ومدیگلوم باال ترم   ی انگار تو

 .یو سوم  یم رو درخود گرفت و دومگونه

با بدن   حرفیب  آغوشش انداختم.  یبود اما لبخند زدم و خودم رو تو   تلخ که به شدت    یو 

 ؟ دمیکش  ی من چ  دونستیمچه   بای. ددیلرزیم

اون    ی و صدا  رونیشدم ب  ده یاز آغوشش کش  دنشونیدستش گرفت و با کش  ی رو تو   موهام

 :دیچ یپ یگوشم م  یکه با خشم تو

و    یها سرخود راه افتاد مثل بچه  یبلند شد   ؟ میشیما نگرانت م  یگی نم   سررهیخ  یدختره  -

چ  ران یا  ی اومد م  هی  دینبا  ؟هان  ؟یکه  بهم  نگران   ی دادیخبر  از  رو  من    ؟ یار یدرب  یالاقل 

ک تا  د  ت یحال   دیبا  ی آخه  تو  که  شد  گه یکنم  کن    ؟ یبزرگ  کن  !یاسیبس  ام  خسته  ! بس 

 ؟ یفهمیات مبچه گونه یهارفتار نیبا ا یکرد

. دستش  شدیم   تریاز سکوتم جر  بایو د  کردیم  شتر یهام رو بشدت اشک  باید  یهاحرف

 رو برد

 .ستاد یا باید یبا خشم جلو  سی دوم بودم که مهد یلیو من منتظر س باال

دختر  - تو  نداده  یکرد  ال یخ  ؟چته  جواب  رو  تماست  اصالً    ؟عمداً  بال  یدون یمتو    ییچه 

  !بایاز تو انتظار نداشتم د  ؟ تو سرت  ی و صدات رو انداخت  ی سادیوا  جا نیسرش اومده که ا
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م اعاقل  کردمیحس  از  اییهاحرف  نیتر  از  دست  کردم  اشتباه  هم  باز  انگار  اما    نی. 

و    یب  ی هاحرف بردار  نم  هیخودت  رو جواب  تماست  چرا  بپرس  ازش  چرا    دادهیکالم  و 

ا اونرانیبرگشته  باش  مطمئن  ن .  احمق  ب  ستیقدر  واسش    ی خودیکه  کنه، چون  نگرانت 

 .یز یعز یلیخ

*** 

مهد  باید م  سیو  نفس  نفس  از شدت خشم  دو  م  یها و دست  زدنیهر  ددیلرزیمن    با ی. 

 :زد ادیو فر دیهاش رو در هم کش اخم

نگران    یجورنیتا االن من رو ا  یاسی.  شناسمشیو من م  یتو هنوز تازه باهاش آشنا شد  -

بود م باشه و تو حاال    ییبال  ایکنه    یباز خودکش  دمیترس  ؟یفهم ینکرده  سرخودش آورده 

 ؟ یزن یمن از منطق حرف م  ی و برا یستاد یا

  یهادست  ی که افتادم رو  اد یم  ادم یو فقط    دی دیرو نم  ییهام جاو چشم  رفت یم  جیگ  سرم

 .مطلق یاهیو بعدش س دیچی گوشم پ  ی تو باید  غی ج ی و صدا سیمهد

*** 

  دمی. تا رسرفتم یراه م اریاختیب که من  یبه حد د،یوزیم ی دیتنها بودم. باد شد ابون یب هی تو

ا ناگهان باد  که از دست چپش خون    دمیخودم د  یروو من فرهاد رو روبه  ستادیبه جاده، 

برم که  کرد یفوران م به سمتش  با وحشت خواستم  و من    نمونیب  ا یآن آرال  هی.  ظاهر شد 

 :زد ادیخصمانه نگاهش کردم و اون بهم پوزخند زد و فر

 .اسمنیحاال مال منه  ! یتو اون رو رها کرد  -

 :دمیهم به سمت فرهاد رفت و من داد کش  بعد
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 ! نه !نه -

پر  با خواب  از  بد  دمیترس  درد  پ   یتو   یو  دستد یچیسرم  که  شم  بلند  خواستم    ی رو  ی. 

 .ام قرارگرفت*هنیس

 .دستته یسرم تو  م،ی مارستان یبخواب. تو ب -

 .نگاهش کردم جی بود. گ سیمهد  یصدا

 ؟ فرهاد کجاست سیمهد -

 .یصندل  یشد و نشست رو  یپشت سر هم جار  هاشاشک

 ؟ ی*انت هنوز هم نگرانشی با اون همه آزار و خ ؟زمیعز  یخوب قدرنیتو چرا ا -

 .توروخدا بگو که حالش خوبه  دمید یمن خواب بد -

 .آروم باش کابوس بوده اسمنیمن خبر ندارم  -

 ؟ مارستانمیب یچند روزه تو  -

 .دو روز -

رو  دستم مهد  یشونیپ   یرو  گذاشتم.  کرد   ی ا وهیآبم  وانیل  سیسردم  مجبورم  و  آورد 

کرده و دلم    هیگر  دمیاش فهم قرمز شده  یهاچشم  دن یوارد اتاق شد و من با د  بایبخورم. د

 :. با ترس گفتمختیر

 ؟ یکرد  هیچرا گر -

 .کرد ی دستشی پ  سیمهد
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 .ستین یز ی. چیکه تو غش کرد  دونستیم تو. نگرانت بود و خودش رو مقصر  یواسه -

 :دستش گرفت و زمزمه کرد یدستم رو تو  باینگفتم. د یز یقانع شدم و چ ظاهراً

 ؟ یبهتر -

 .سرم درد داره کمی -

 .من رو ببخش -

 .زمیعز شم یناراحت نم  ای ی من از دستت عصب ،یبرام مثل خواهر بزرگترم بود  شهیتو هم -

 :زد که گفتم یرنگکم  لبخند

 ؟خوبه   ؟مهراد کجاست -

 .ستآره خوبه خونه -

 ؟ شمیمرخص م یک -

پرس  - دکترت  از  خاص  دمیعصر.  مشکل  نگران  ستین   یگفت  مکه  و  باشه    می تون یکننده 

 .متیببر

و    کردم ینگاه م  وارینگفتم. تا عصر که مرخص بشم فقط در سکوت به در و د  یز یچ  گهید

*ان*ت کرده  ی فرهاد به من خ  ؟ی گفت تو اون رو رها کرد  ایبه فکر خوابم بودم. چرا آرال 

آشفته بود و انگار رگ دست چپش   همهنیاپس چرا فرهاد  کردم، یترکش م  د یبود و من با

  د ی. اما بهش نرسرفتیبه سمتش م  ا یو در آخر آرال  رونیب  زد یم  خونبود، ازش    دهیرو بر

 ؟ فرهاد االن کجاست  ؟داشته باشه  تونهیم یا یچه معن نی. ادمیچون از خواب پر
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 ح یجا رو ترجخودش و من هم اون  یال یو  برتمیمن رو ببره و گفت م  باینذاشت د  سیمهد

ا  دادمیم به  بود  محال  فرهاد  ب  سیمهد  هایزود   نیچون  خاطر  به  رو    با ید  یول  ارهیرو 

 .با من بوده شهی بره چون هم ادش یبود که  رممکنیغ

ازم کرد و رفت که    ینسبتاً سرد   ی باال و خداحافظ  ومدین   با ید  س،یمهد  یالیبه و  دنیرس  با

و خودم    ارمیواسه رفتارش ب  یلیدل   تونستمینم   کردمیفکر م  یباعث تعجبم شده بود. هرچ

 .شدم الشیخ یرو قانع کنم، پس ب

*** 

کرده    یخودم رو زندان   سیمهد  یالیو  یماه بود که تو  کیو من اکنون    گذشتیم  روزها

فرهاد تنگ شده بود و    یبرا   ی لیکردن. دلم خ  ه یبودم و کارم شده بود آهنگ زدن و گر

د  کهنیابدتر   و  نداشتم  خ  بایازش خبر  م  یل یهم  بهم سر  وقت  زدی کم  اخم    ای  ومدیم  امیو 

 .گلوم  یتو  کردیتر مرو سخت می شگیبغض هم نیو ا کردیم فتارر  یبه سرد ا یکرده بود 

هم که خودم بپرسم، چون    خوامیو نم  دهیمن رو آزار م  نیو ا  زنهیاز فرهاد نم   یحرف  یکس

 .کنهیم  کاریبود که االن کجاست و داره چ یبرام مهم م دیمن ترکش کرده بودم و نبا

*** 

  کی  ن یا  ی . توفتهی و آهنگ زدن که محال بود اشکم راه ن   س یمهد  ی انو یشده بود پ   همدمم

کاهش   شدت  به  اشتهام  و  بودم  شده  الغرتر  م  افتهیماه  حاال  چه  دمیفهمیبود.  در قکه 

مانع بزرگ    هی*ان*ت مثل  یخ  نیا  ی و حاضر بودم جونم رو هم براش بدم، ول  خوامشیم

عم   یرو م  قم یحس  صداذاشتیسرپوش  شب  هر  مهد  ی .  هقم  گر  سیهق  به  هم    ه یرو 

تو   نداخت یم من  ساعت  یو  مآغوشش  اشک  تنها  ختمیریها  اون  نوازش    و  رو  موهام 

 ؟دل پر از غمم باشه یتسل تونستیم  ی. جز فرهاد ک کردیم
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بد  اون  به آشپزخونه    س یداشتم و مهد  ی روز جمعه بود و از صبح سردرد  نبود.  هم خونه 

من رو به خودم   لمیموبا  یهم خوردم که صدا  ریش  وانیل  هیقرص،    هیرفتم و بعد از خوردن  

د با  و  شدم  خارج  آشپزخونه  از  رو  ی شماره  دن یآورد.  اخم  ی ناشناس  درهم  صفحه،  هام 

 .تماس رو متصل کنم کردیمجبورم م یحس یرفت ول

 ؟بله -

 ؟ نیسالم شما خانوم راد هست -

 ؟سالم. خودمم. امرتون  -

 ."..." آدرس نیبه ا دیایب دیبا -

 ؟ دیهست  یاصالً شما ک ؟ امیب دیبا یچ  یواسه -

در مورد همسرتون مطلع    قیاز حقا  یسر  هیاز    دی. شما بادیشینم  مونیپش   دیمطمئن باش   -

 .دیایپس بهتره ب د،یبش

با عجله    یجلو  رشیهمسر، اسم فرهاد و سپس تصو  یکلمه  دنیشن  با چشمم حک شد و 

 :گفتم

 ؟ واسش افتاده یاتفاق  ؟شده  یچ -

 .دیتنها باش دی. در ضمن بادیایو ب  دیپس بهتره معطل نکن !فتهینه اما ممکنه ب -

نم   جیگ و  کنم    دیبا  دونستمیبودم  ب  ایاعتماد  به شدت  باز    یدوراه   ن ینه.  که  بودم  مونده 

 .دیصداش به گوشم رس
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ساعت    - رأس  عصر  راد.  خانوم  کمکه  فقط  ما  باشاون  ۰قصد  غ  ن،ی جا    صورتنیا  ریدر 

 .. خدانگهداردیدیفرصتتون رو از دست م 

  ی تو  الیاز دستم رها شد. هزار جور فکر و خ  یگوش  دیچ یگوشم پ   یبوق آزاد که تو   یصدا

م برم    دیچیپ یسرم  که  بودم  مونده  من  ک  نیا  ؟نه  ایو  کس  ؟بود  یمرد  کردم    ی چرا حس 

م دستور  بهش  که  چون  حرف  نیا  دهیکنارشه  داشت  لهجه  انگار  هم  مرد  و  بزنه  رو  ها 

من از خدام بود که از    ؟کردم یم  کاریچ  دیکرد. حاال بایادا م  ظیغل  کمیرو    یکلمات فارس

ا پس  باشم،،  داشته  خبر  با  تیموقع  نیبهتر  نیفرهاد  و  دل  دیبود  دو  و  کنار   یترس  رو 

 .هر چه بادا باد !ذاشتمیم

  دمیتک  یکردم و به چهره  یم یمال  شیها آرابعد از مدتدوش    کیحموم رفتم و بعد از    به

 :نوشتم  غامیپ   سی مهد یرو برداشتم و برا  نمیماش چییزدم. سو ی پوزخند تلخ   نهیآ یتو

 ! . نگرانم نشوگردمیم شب بر  رونیب رمیم -

پ   می گوش سوال  نخوان  تا  کردم  خاموش  با  چمیرو  من  م   د یکنن.  بب   رفتم یتنها    نیا  نم یتا 

 .دونهیدر مورد فرهاد م یشخص چ

پدال گاز فشردم. حس    ی خارج شد. با تمام قدرت پام رو رو  الیبه سرعت از باغ و  ن یماش

که    کردم ینمو فکرش رو هم    شد ینمباورم    وقت چیهبودم.    نمیتنگ ماشدلقدر  کردم چه

 .حبس کنم الیو  یماه خودم رو تو کی خاطر فرهاد به

ا  باً یباغ بود تقر  هیمال    آدرسش از تهران.    یا چاره  یول   داد یبهم استرس م   کمی  نیخارج 

اگر    یخب حت  یکرده بودم؛ ول  دایجرئت پ   همهنیااز کجا    دونمی. نمرفتمیم  دینبود، من با

 .عشقم فرهاد بود و ارزش داشت یبرا  مردم یمهم  تش ینها
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  دمید  ی نحس جلو  یالیاون و  یتو  یاون شب ل*ع*ن*ت*   یهاو باز صحنه  دمیکش  یآه

 .چهار گذاشتم و باز هم پام رو فشردم  ینقش بست و من با حرص دنده رو رو 

بزرگ    ی ورود   ی بشم، جلو  اده یپ  ن یاز ماش  کهنیبدون ا  به آدرس و خوندن پالک  دنیرس  با

باال رفت و من وارد شدم. در پشت    ک یباغ نگه داشتم و بوق زدم که در به صورت اتومات

 .بسته شد تیاومد و در نها نییسرم پا

درختان سرسبزش به    یال ازالبه  یها به خوبپرنده  ی باز بود و صدابزرگ و دل  تینهایب  باغ

م به سمت  دیرسیگوش  با تعجب  من  م.  باغ  نگهم    ییکه صدا  رفتمیساختمان وسط  برجا 

 .داشت

 ؟ شما -

قورت   یاش نگاه کردم. آب دهنم رو به سختفربه و چهارشونه  کلیسمتش و به ه  برگشتم

 .دادم

 . ...راد هستم اسمنی -

 .شناخت، چون حرفم رو قطع کرد و راه افتاد یانگار 

 .ای دنبالم ب -

ز  به و  رفتم  سوره  ر یدنبالش  از    یا ل*ب  خدا.  به  سپردم  رو  خودم  و  خوندم  رو  قرآن  از 

نگهبان    افش یق بود  رئ  گارده یباد  ا یمشخص  م  س یو  رو  من  داشت  پس    ش یپ  برد یداره. 

تلفنهمون  یعن ی  ؟سشیرئ باهام  کرد  یکه  زندگ   یک  هانیا  ؟صحبت  از  که  و    یهستن  من 

 ؟ فرهاد باخبرن

*** 
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م  جیگ دنبالش  فقط  منگ  ورود  رفتمیو  در  به صورتم    یکه  محکم  باد خنک  کرد.  باز  رو 

هلم داد داخل، خودش هم وارد    باًیهام کرد. تقررو مهمون لـ*ـب  ی رنگخورد و لبخند کم

که    یباز هم راه افتاد. به سمت اتاق  تفاوتی ب  که  کردمیشد و در رو بست. با حرص نگاش م

تجمالت تعجب کرده    همهنیا  دنیاز د  کهیدر حال رفت و من هم    ودسالن ب  یدر ضلع غرب

م دنبالش  جلو رفتمیبودم،  وا  ی.  تقه  ستادیدر  رو    یاو  در  و  شد  داخل  خودش  زد.  در  به 

 .بست

 :اومد و گفت رونیبعد ب قهیو منتظر شدم. چند دق دمیکش   یپوف

 .برو داخل -

مرد  یسر داخل شدم.  و  باز کردم  رو  اتاق  در  آروم  و  دادم  گردون    یصندل  یرو  ی تکون 

م س  ز یپشت  و  بود  من  به  پشتش  بود.  مانگشت  نیب  گارینشسته  از دیلغزیهاش  نگاش   .

 .دهیپنجره به سمت باغ بود. پس اومدنم رو د

 .سالم -

بهتر  یجورچه  دیبا  دونستم ینم اعالم کنم، پس سالم    ش یبود. صندل   نهیگز  نیحضورم رو 

. با بهت بهش  دیهام رو تنگ کردم که به سمتم چرخ تکون خورد و از روش بلند شد. چشم

 :زل زدم و زمزمه کردم

 ! امیلیو -

باز کرد و جلو اومد. هنوز    ،یمکث نسبتاً طوالن   هیقرمز شدش رو بست و بعد از    یها چشم

  بود،یم  کایآمر  دیاون االن با  ؟ کردیم  کاریچ  جانیبودم. اون ا  ره یش خبه  رتیح   ی هم تو

 .هام زل زدچشم  یهاش رو باز کرد و آروم تو دست ؟هیتجمالت چ نیباغ و ا نیپس ا
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 .اسمنیسالم  -

  !بلد نبود  یاون که اصالً فارس  ؟حرف زد  یفارس  امی لیغار باز مونده بود. و  یبه اندازه  دهنم

 .زد یشخندیانگار تعجبم رو خوند که ن   !؟یطورپس چه

 ؟ یسر خودت آورد ییدختر. چه بال یقدر الغر شد چه -

  یآب  وان یرفت و ل  زشیحرف بزنم و اون هم انگار متوجه شد، چون به سمت م   تونستم ینم

 .. نفسم باال اومد و از بهت خارج شدمدمیو به دستم داد و من الجرعه سرکش ختیر

 ؟ امیلیو  یکنیم کاری... چجانیتو... تو ا -

چون    ، ی. تو به خودت و فرهاد بد کرداسمنی  یخبر یب  هست که تو ازشون  زهایچ  یلیخ  -

 .یرفت یو گذاشت  یقضاوت کرد  دنیبدون پرس 

 :پوزخند گفتم با

  ها یران یما ا  یباشه؛ اما برا  یا پا افتاده و ساده  شی *ان*ت موضوع پ ی خ  دیشماها شا  ی برا  -

 ! خورد شدم ام،یل ی. من اون شب شکستم وست ین طورنیاصالً ا

 .رو باال آورد و من سکوت کردم هاشدست

 ؟ درست بوده یدی چه که داون یمطمئن -

 .تعجب نگاش کردم با

 ؟ هیمنظورت چ -

 :سمت مبل رفت و روش نشست و به کنارش اشاره کرد. نشستم. گفت به

 .همش رو واسم بگو  ؟ یدید یاون شب چ -
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برا   تمامش  هم  باز  و  گفتم  براش  ر  نی هزارم   یرو  اشک  حال    ختمیبار  به  دلم  زدم.  زار  و 

سکوت تنها شنونده بود. بعد از تموم شدن    ی با نگاه آرومش، تو  امیل یسوخت و و  م یبیغر

 :هام گفتحرف

د  یی زهایچ  - حق   ی د یکه  ول  قت یتماماً  صحنه  ی برداشت  یبوده،  اون  از  تو  کردکه    ی ها 

 .بود جون خودت و فرهاد رو به خطر بندازه کی اشتباه بزرگ که نزد هیاشتباهه. 

 .هام در هم شداسم فرهاد رادارم فعال و اخم دنیشن با

 ؟ چرا  ؟رهادف -

هردوتون بسه.    یبرا  دن یزجر کش   گهی. داسمنیکنم    فی رو واست تعر  زیهمه چ   خوام یم  -

حق  دیبا هم  بدون   قتیتو  شرط   ی ول  ؛ یرو  بد  یبه  قول  بهم  کن  ی که  به    ی باورم  راجع  و 

 .گمیکلمش رو هم دروغ نم هیچون من  ،یهام خوب فکر کن حرف

معنا  مشتاقانه به  رو  من    دیتائ  ی سرم  به  پشت  و  پنجره  مقابل  و  شد  بلند  که  دادم  تکون 

 .ستادیوا

*** 

پ   - سال  آرال  یتو  شی چند  و  فرهاد  با  چ  ایدانشگاه  هر  تا حاال  من  که    یز یآشنا شدم.  رو 

سخت در اشتباه    یول  تونم، یرو هم م  ایآرال  کردمیم  الی . خاسمنیخواستم به دست آوردم  

تو با فرهاد دوست ش  یبودم.  تا  آرال دانشگاه  متوجه شدم  نحو   ایدم    کنهیم  یسع  یبه هر 

تور کردن    هایکینزد  ن یکه هدفش از ا  دونستمیکنه. من اول نم  کی خودش رو به ما نزد

و خ پ   کردمیم  الیفرهاده  بهش حس  نسبت  که  م  دایمثل من  اون هم  بودم،    خواد یکرده 

ا از  کنه.  جلب  رو  من  ب  نینظر  م  شتریرو  اصرار  فرهاد  به  بر  کردمیمواقع  باهاش    م ی که 

ا  رونیب باو اون  ورنیو  اما فرهاد مدام سر  و من رو تنها    آوردیم   یابهونه  هیو    زدیم  زور، 
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  گرم  ایکم با آرال  یلیخ   ای  زدی فکر بود و کمتر حرف م  یهمش تو  اومدیاگه م  ای  فرستاد،یم

نم  کرد، یحال ممن رو خوش  نی. اگرفتیم بشه    ی دختر   یدوستم دلبسته  خواستم یچون 

م من  اونخواستمشیکه  کم  کم  آرال  یقدر.  پ  ایبه  تو  دایحس  که  به    یکردم  همش  روز 

جذاب بود و من رو   ی خوشگل نبود، ول  ادیز  ای فکرش بودم و دورادور مواظبش بودم. آرال

پدر و مادرش    دمینفهم  وقتچیهداشت، من  رو ن  یکس  ایهم مجذوب خودش کرده بود. آرال

آرال و  هم   ایکجان  م   شهی هم  طفره  گفتنش  برفتیاز  روز  هر  من  خالصه  دلباخته    شتری. 

از  یم غافل  ا  ایآرال  کهنیاشدم،  تمام  و  بود  فرهاد  برقرار    ییهاارتباط  نیعاشق  من  با  که 

قدر احمق بودم. سال  کنه. من چه  کی بود که خودش رو به فرهاد نزد  نیا  یفقط برا   کردیم

ر  یلیفرهاد آشفته و خ   دمیروز د  هی آخر دانشگاه که شد   رو    لش یدل   ی. وقتستختهیبهم 

نگ  دمیپرس اصرارها  فتاول  با  آرال  یاما  که  گفت  تقاضا  ایمن  تمام   یبهش  داده.  ازدواج 

رو  شد  آوار  برا   یآرزوهام  و  بغض    یتو  بار  نیاول  یسرم  و  شکستم  کردم  حس  عمرم 

به   یلیچند سال خ  نی ا ی خراب بشه چون تو  مون ی دوست دیترسیگلوم. فرهاد م  ینشست تو 

چند سال    نیا  یکه تو  دونستمیو م  تمداش   مان یاما من به فرهاد ا  م،یشده بود  کی هم نزد

لمس آرال   یتنها  با  آرال  ا یکه  کامالً  من  چون  بس،  و  بوده  دادن  دست  ز  ایداشته  نظر    ریرو 

م چک  رو  آمدهاش  و  رفت  و  تو کردمیداشتم  سع  نیا  ی.  اصالً  فرهاد  آمدها  و    ی رفت 

  نیرو خشمگ  ایالآر  نیو ا   گرفتیازش فاصله م  شتری بشه و ب  کینزد  ایکه به آرال   کردینم

وقتکردیم آشفتگ  ی.  م  هامیفرهاد  سع  تونستیمن  دیدیرو  و  کنه  آرال  یتحمل  با    ایکرد 

و    خوادیکه اون رو م  گفتیمدام م  ایکنه که با من ازدواج کنه؛ اما آرال  شی حرف بزنه و راض

  زدهبه نام هم    یاسم تو رو آورد و گفت که شما دوتا از بچگ  یدوسش داره، اما فرهاد وقت

و    ای دست آرال  یرو  ختیرو ر  یازدواج کنه، آب پاک  یبا کس  تونهیو فرهاد جز تو نم  دیشد

تو رو  انتقام  برق  بدجور  من  که  بود  موقع  اون  از  دمیدیم  ایآرال  یطان یش  یهاچشم  یاز   .
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  یی عنوان بال  چ یبه ه  خواستیبود و دلم نم   زی برام عز  یلیچون فرهاد خ   دم یترسیم  ندهیآ

ب با ادیسرش  ط  ا یآرال  الخره.  هم  با  ما  و  داد  مثبت  جواب  من  با  ازدواج  خ  یبه    ی لیمراسم 

چون خودم    ینداره، ول  یبهم حس  ایآرال  دونستمیم. من خودم خوب  میازدواج کرد  یمجلل

داشتم حرف ا  ی دوستش  مد  نینزدم.  رسونده.    ون یوسط  آرزوم  به  رو  من  که  بودم  فرهاد 

باهاش وارد رابطه شده و احمقانه   ای که آرال  ستمین  یکس  نیشب اول متوجه شدم که من اول

باز هم    یهنوز پاک مونده باشه، ول  یکه با اون همه ولگرد  کردمیبود اگه فکرش رو هم م

که    ا یقدر احمق بودم. من و آرالکه حاال مال منه، چه  نه ینگفتم و با خودم گفتم مهم ا  یچیه

قدر تأسف خوردم  چهکرده و من    تبهم خبر دادن که پدر فرهاد فو  میماه عسل رفت   یبرا

بدم،    ش یباشم و دلدار  ششیپ  تونستم یغم بزرگ حاال فرهاد تنها بود و من نم  ن یا  یکه تو 

تموم شده بود و    ز یهمه چ  می هم که برگشت  ی. وقت میماه عسل بود  ینبود، ما تو   یا چاره  یول

کارها  داره  فرهاد  که  شدم  متوجه  ا  یمن  به  رد   ران یبرگشتنش  دکنهیم  فیرو  من    گهی. 

موقع تا  و  بذارم  تنهاش  نشدم  هواپ   یحاضر  سوار  پ   شد،ی م  مای که  وقت  ششیتماماً    ی بودم. 

آرال  رفتار  رفت،  همه  ایفرهاد  و  شد  چرخعوض  سر   هاشدنیجا  من  شد.  شروع  دوباره 

دوست داشتن و    نیا  ی. کارم شده بود سوختن تو کردمینگاه م  کارهاشنیاخورده فقط به  

  نم یبب  خواستیقدر دلم مو من چه  دیازدواجتون خبرمون داد  یبرا  یقتسکوت کردن. تا و 

با د  یچه کس  یفرهاد رو از نظر    نیرو تحس   قشیواقعاً سل  دنت یدست گذاشته.  کردم. تو 

جذاب  ییبایز مهم  تیو  مو  رو  اول  حرف  واقعاً  نجابتت  و  بودنت  خانم  من  یزدیتر،   .

از اون روز از تو بدش اومد و مدام    ایالحال شدم که الاقل فرهاد خوشبخت شده و آرخوش

م زندگ  گفتیبهم  نم  اد یز  تونی که  ا  ارهی دووم  تو   نیو  واقعاً  رو  م  یمن  .  نداختیوحشت 

حرف فرهاد    نیو با ا  می اهم مثل دوتا دوست هستبه بعد ب  ن یبه فرهاد گفت که از ا  ایآرال

داشتنش در   وست از فکر د  گهید  ا یآرال  کردیم   ال یسمت خودش چون فرهاد خ  دیرو کش 
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اشتباه هم باعث از هم    نیاشتباه بود، هم   نیا  یاومده و قبول کرده که فرهاد حاال متاهله؛ ول

 .رو به خواستش رسوند ا یشد و آرال تون یشدن زندگ   دهیپاش 

قدر هاش چههاش بودم. هضم حرفبهت حرف  ی و من هنوز تو  دیکش   ی قینفس عم  ام یلیو

 .روم نشستروبه بارنیسخت بود. برگشت سمتم و ا

*** 

پاتخت  - شب  م  یموقع  تونی اون  چه  دنیرقصیکه  و  بودم  تو  حال  متوجه  آرالمن  رو    ایقدر 

کردم فرهاد رو    یقدر سعهرچه  یول  کنه،یم  ی ل*ع*ن*ت کردم که داره با تو و فرهاد باز 

لطمه وارد    مونیکنه بهش اعتماد ندارم و به دوست  الی فرهاد خ  دمیمتوجه کنم نشد و ترس 

به آرال  ونهم هم  نیهم   یبشه. برا بر  ایشب  م  کایآمر  می گردیمگفتم    خواست یچون دلم 

 ایباز هم آرال  کایمتاسفانه با مسافرتتون به آمر  یرو از شما دور کنم؛ ول  ایال االمکان آر  یحت

تو خوب  یرو  به  اجراش  زمان  باالخره  و  کرد  مصمم  آرال  ینقشش  شد.  فراهم  با    ایبراش 

دل تو کاشت و با اتفاق    ی رو نسبت به فرهاد تو  دیشدن به فرهاد بذر شک و ترد  ک ینزد

رو به هم    تونیتر کرد و باالخره زندگبذر رو بزرگ و بزرگ  نیاون شب، کامالً ا  ی ساختگ

  ادت ی. اگه  یرفت  یهمون شب که اون اتفاق افتاد و تو گذاشت  ؟ادتهیرو    ی. شب مهمون ختیر

 نهیکه داره ا  یعادت بد  هی  رهاداما ف  ؛یلینه خ  یخورد ول  یدن ینوش   یتعداد  هیباشه فرهاد  

گ  کمیکه   انگار هو*س کرده    یول  خوره،یمن  ادیهم ز  نیهم  یبرا  شهی م  جیزود  اون شب 

  ی که تو رفت  ی نقشش و زمان   ی اجرا  یبرا  دیصحنه رو مناسب د   ا یبود و سه بار خورد. آرال

رو   هاحرفطبقه دوم و اون مردک رو فرستاد تا اون  د یکش  یافرهاد رو به بهونه ،ییدستشو

  باً یاون اتاق نحس کرد تو رو تقر  یکه تو  یکنه و بعدم با صحنه ساز  نتیبه تو بزنه و بدب

  ی که اون شب چه اتفاق  ید یاز فرهاد نپرس  یو حت   یمطمئن کرد. بعد هم که تو فرار کرد

 .افتاده
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م  هامدست شدت  خفگ  دیلرزیبه  احساس  وکردمیم  ی و  داد    ام یلی.  آب    وان ی ل  هیدستور 

 :دادم. گفت هی مبل تک  ی آوردن بهم داد و من با خوردنش به پشت ی. وقتارنیب وهیم

 .بعد یبرا  ذارمیرو م شی بق ستی اگه حالت خوب ن  -

 .صاف نشستم زود

 ! امیلیبدونم. لطفاً و دینه نه با -

 .هم قفل کرد یهاش رو توکرد و دست  یاسرفه

. فرهاد  ی نیپنهون شدم تا من رو نب  ییجا  یباال منم پشت سرت اومدم، ول  یتو رفت  ی وقت  -

ه شب  اون  واقع  ه  کارچی در  فقط    یانتیخ چیو  و  فقط  اتفاق  اون  چون  نکرد،  تو    هیبه 

در رو    یاتاق عمداً ال   یتو   ا یذهن تو رو خراب کنه. آرال  ا یآرال  کهنی ا  یبود برا  ی سازصحنه

گذا   مهین  وقت   شت باز  ترغ  یتا  مردک  اون  توسط  شد  بیتو  دوم  طبقه  به  رفتن  اون    ، یبه 

بب  رو  آرالینیصحنه  آرال  ا ی .  و  زد  پسش  شدت  به  فرهاد  اما  کرد،  درخواست  فرهاد    ایاز 

تو  رو  م  ی خودش  التماسش  و  بود  انداخته  رس  کردیآغوشش  تو    یول  ؛ یبود  دهیکه 

بب  ی نستادیوا رو  ادامش  بعد رفتنت من خودم  ینیکه  بار ل*ع*ن*ت کردم که    رو .  هزار 

  ؛ید ینم  تیاهم  کسچی که تو اون موقع به حرف ه  دونستمیم  یچرا جلوت رو نگرفتم، ول

از همسرش خ   ی هست  ی زن   هی  ی کرد یم  ال یچون خ  حال   ده،ی *ان*ت دیکه    فرهاد   کهیدر 

تو   نیترگناهیب رفت  یبود. وقت  یاون صحنه ساز  یفرد  و    یطان یلبخند ش  ای آرال  یتو    من زد 

بهش گفت که اون حاال   ادیلبخند بودم. فرهاد محکم پسش زد و با فر  نیگر ابودم که نظاره

عوض کنه    ایتو رو با صدتا مثل آرال  یتار مو  هی  ست یو حاضر ن  خوادیزن داره و تو رو هم م

ناپاک د تا فحش  تماماً حق آرال  گهیو هزار  اتاق    ایکه  اون  از  بعد هم  نثارش کرد.  بود رو 

داومد   رون یب با  ترس  دنی.  اول  بوس  یوقت   ی ول  د،یمن  رو  شونش  و  کردم    یتو   دم،یبغلش 
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و ازم    خوادیبار اشکش در اومد و بهم گفت که اون فقط و فقط تو رو م  نیاول  یآغوشم برا 

تو رو از دست بده،    خواد ینم  گفتیدور کنم؛ چون م  تون ی رو از زندگ  ا یخواهش کرد آرال

و   یول بود.  گذشته  کار  از  وقت  ی قتکار  نکرد.  باور  اولش  گفتم  فرهاد  و  ی به  در    الیتمام  و 

  ی . اون شب تا خود صبح توی تو رفته بود  د،ی رو فهم  قتیآپارتمانتون رو گشت حق  تینها

م رو  تو  زد.  نعره  من   یول   خواست، یآپارتمانتون  سکوت.  و  بود  سکوت  تنها  جوابش 

قدر غصه خوردم و از اون  و چه  شه یمجازات م  گناهیداره ب  یطورپاکم چه  قی که رف  دمیدیم

هام دستور دادم  شدم و فرداش طالقش دادم. بعد هم به آدم  زاریبه شدت ب  ای موقع از آرال

با وجود نحسش    خواستمینم  گهیصحنه درست کنن و بکشنش، چون د  هی  یکه کامالً سهو

ساعت    هس  یمثل شما رو خراب کنه و با رفتارهاش آبروم رو ببره. وقت  ییهاجوون  یزندگ

خوش وجودم  اعماق  از  آوردن،  برام  رو  مرگش  خبر  که  بعدش  کردم  حس  و  شدم  حال 

کم شده بود.    ی شما دوتا رو من گرفتم. حاال از عذاب وجدانم کم  یانتقام خراب شدن زندگ 

  رانیا  می رو فروختم و با فرهاد برگشت  مییراتمام دا   یهم  یبرا   اومد،یبدم م  کایاز آمر  گهید

  ی هاشرکت  ،یزبان فارس  یر یادگی. فرهاد شروع کرد به گشتن دنبال تو و من کنار  جا نیو ا

موفق بودم؛    ی لیفرهاد خ  یها و شروع کردم به تجارت و الحق هم با کمک  دمیخر  یمتعدد

و با    ییمتوجه شدم تو کجا  کهنیا. تا  خوردمیو غصه م  دمیدیرو م  قمیآب شدن تنها رف  یول

  ی چهیفرهاد و تو باز  یتا بدون   یدیفهمیرو م  قتیحق   دیتمام وجودم شاد شدم، چون تو با

د  کی از    یکس  ن، یبود  گهینفر  فرهاد  به  نسبت  رو  عشقش  انتقام  گفت  بهم  بارها  که 

که فرهاد    دمیدیوز مچون هر ر   گردوندم،یم تو رو به فرهاد بر  دی. من بارهیگیم   تونی زندگ

م زندگ  شهی ذره ذره آب  پ  شی و  ا  انو یشده  ر  ختنیر  شکزدن،  با    هاشهیو خراب کردن 

ازت خواهش    اسمنی .  ید یبود که شن  نیهم  قت ی. تمام حق هاشییکه شده همدم تنها  گاریس

 .خوادتیم یلیداره و خ  اجیبهت احت  یلیفرهاد رو نجات بده. اون خ کنم یم
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*** 

ا  امیلیو کردم  حس  من  و  کرد  ا  نیسکوت  و  سرم    نیاتاق  دور  عظمتش  تمام  با  باغ 

  ی طورنیخودم و فرهاد که ا  ی برا  سوخت یبود. دلم م  یجار  یهام به سخت. اشکچرخهیم

بود  چهیباز زندگ  م یشده  بود  مون ی و  کرده  خراب  مم یرو  حاال  دوستش  چه  دمی فهمی.  قدر 

 .قدر محتاجشمدارم و چه

بار دست به    کی   ی. اون حتاسمنیبسشه    گهی ماهه که منتظرته. حاال د  کی منتظرته. االن    -

 .زده و من نجاتش دادم یخودکش

 .زد ینگاش کردم که لبخند تلخ  رتیح با

ول   لیاوا  - زد،  رو  بود که رگ دستش  ب  یرفتنت  با وجود    مارستانیمن زود رسوندمش  و 

ممقاومت همش  اون  بدم.  نجاتش  تونستم  ام  گهیهاش  تو  زندگ  یدیبعد  من    یبه  و  نداره 

 .اسمنیبزنه  یکار  نیدوباره دست به همچ ترسمیم

هم چون    ایو آرال  اومدیخواب از دست چپ فرهاد خون م  یداشت. تو   قتیخوابم حق  پس

م بود  با    خواستیمرده  اما  ببره،  خودش  با  هم  رو  پر  ادیفرفرهاد  و  خواب،    دنمیمن  از 

  ؟ممنونش باشم  دیقدر باداده. من چه  هیخدا دوباره فرهادم رو بهم هد  یعنی  نینتونست و ا

 .کردم گاهن   امیلیبه و ی با قدردان 

 .ازت تشکر کنم یطورچه  دونمینم -

چون داره    ،یحال کنمن رو خوش  یتون یم  یجورنیو تا ابد باهاش بمون. ا  شش ی برگرد پ   -

 .کشهیعذاب م یلیخ
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قدر در  و من چه  گناههیکه حاال مطمئن بودم ب  یبه سمت کس  رفتمیم   دیجا بلند شدم. با  از

م  فکر  اشتباه  چه  کردمیموردش  حاال  مو  حس  داشتم.  دوستش  فقط    کردمیقدر  و  فقط 

 .که حق داره عاشقش باشه م یو من تنها کس است یدن  نیا یفرهاد تو 

 ؟ کجاست -

 .التونیو -

 ؟ فردا   یاالن که شبه. بذارمش برا -

 .ستی ن رید ادیشبه، ز  کیبسه براش. هنوزساعت  گهیبرو د اسمن، ینه نه  -

هام انگار  گرفتم. اشک  شیرو در پ   المونیشدم. راه و  نمیکردم و سوار ماش  یخداحافظ  ازش

 .نداشتن  یتموم

*** 

و  یموتیر  یلهیوس  به در  داشتم  ماش  الیکه  و  زدم  هم  نیرو  از  داخل.  بردم  هم    جانیرو 

پاهام به شدت    ؟خوابه  یعنیها روشنه. رنگسالن خاموشه و نور شب  ی هامشخص بود چراغ

  م یماه زندگ   کیبودم که    ریقدر از خودم دلگ . چهزدیقلبم به شدت م  جان،یو از ه  دیلرزیم

  دیاون صحنه شا  دنیمن بود با د  یهم جا   یهر زن  !بودم  ریتقص یب  منم  یولرو تنها گذاشتم،  

 .کردیبدتر رفتار م یلیخ

رو   پام که  صدا  یها پله  یرو  گذاشتم،  خ  ن یغمگ  یتراس  که  به    ی لیآهنگ  بود،  بلند  هم 

 !بود دار ی. پس ب دیگوشم رس

خودم   ی قدر دلم برازد. چه شی هق هق مردونش دلم رو آت یسالن رو که باز کردم صدا  در

 .و فرهاد سوخت



 

 

 
492 

 رمانیکمهدیه مؤمنی کاربر انجمن  |  پیانو

 
 .یدفعه کوله بار سفر رو ببند هیراه  یسخت یتو یتونست   یجور: چهفرهاد

 .اومدنم نشده بود رفتم. چون پشتش به من بود متوجه جلوتر

 ؟ یبخند میبه گر یتونست یجور چه  قرارم؛یر بقدچه  یر یم ی دیتو که د -

وا  پشت  نم   ستادم،یسرش  دلم  بافاصله؛  نم  خواست یاما  بشه.  حضورم    خواستمیمتوجه 

 .زمیخلوتش رو بهم بر

 ؟ رمیتونستم جلوت رو نگ  ی جورچه -

 ؟ رمیو نم  یتونستم بر  یجورچه

 .یکرد  هیها مثل من گرشب  دونمیم

 ؟ یبرنگرد  گه ید یتونست  یجورچه

 ی اوج سخت  یتو  یتونست  یجورچه

 ! یرفت  گهید یو بگ  یبد  یامیپ 

 ؟ رقم زد تهش رو خدامون یجورچه

 .هر دوتامون میسنگ بشدل می تونست که

 ؟ یبا دور  یعمر  هیبسازم  یجورچه

 .یکنارم که زور یبمون  شدینم

 ارمی ن  یکه اسمت رو حت ی گفت تو

 ؟ یجورچه ؟ی جورچه زمیعز
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  رون یرو از گلوم ب  میبزنم و بغض لعنت   ادیفر  خواستیبود. دلم م  یبه شدت جار   هاماشک

 . ...یکنم ول

 شم یم ی برات من چ ستی مهم ن  یتو گفت -

 ره یاز ما بم  یکی دیبا یگفتیم

 نگام نکن وقت رفتن  گفتمیم

 ره یبگ می که االناست که گر برو

 ی کردیهامو تحمل مکه نق نق تو

 ی هات رو ببندبارم چشم نیا شدیم

 اشکه   سیتختمون خ  یکه رو  االن 

 ی خندیتختش م یرو  گهیم یحس هی

 ی اوج سخت  یتو  یتونست  یجورچه

 ؟ یرفت  گهید یو بگ  یبد  یامیپ 

 ؟ رقم زد تهش رو خدامون یجورچه

 .هر دوتامون میسنگ بشدل می تونست که

 ؟ یبا دور  یعمر  هیبسازم  یجورچه

 .یکنارم که زور یبمون  شدینم

 ارمی ن  یکه اسمت رو حت ی گفت تو
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 ؟ یجورچه ؟ی جورچه زمیعز

 ( هاخراط دی مج ، یتونست یجور چه)

*** 

هام رو دور شونش حلقه  . جلو رفتم و از پشت دسترمیخودم رو بگ  ینتونستم جلو  گهید

 .کردم

 :هق هقش گفت ونیم

که حاال توهم زدم و حضورت رو    یخودت کرد   ی وونهیمن رو د  قدرنیا  ؟ اسی  ینیبیم  -

ازت    !. برگرد اسی  سوزمیدارم تو حسرتت م  ؟دمیقدر زجر کشچه  ین یبی. مکنمیحس م

 .چیه  چه،ی فرهاد بدون تو ه ! برگرد کنمیخواهش م

 :زمزمه کردم کنارگوشش 

 .. من برگشتم فرهادچهیهم بدون فرهادش ه اسی -

بود،    یجار  توقفیب  هاماز حدقه در اومده بهم نگاه کرد. اشک  ییهاآن بلند شد. با چشم  هی

رو  یول محوم  خودنما  یلبخند  چهکردیم  ییلبم  چه.  داشت،  درد  بود،  قدر  شده  الغر  قدر 

 ؟فرهاد من رو دوست داشت   !من یبود. خدا  شونیقدر داغون و پرچه

روبه  جلو و  وا اومد  بستادیروم  انگار  خ  شدینم اورش  .  هنوز  و  زده.    کرد یم  الیمنم  توهم 

 .صورتم قرار گرفت یدستش آروم باال اومد و رو

 ؟ یمن اسیتو... تو   ؟شدم وونهیمن د یعنی  ؟نمیبیدارم خواب م -

گر  هق نم  ی اجازه  هیهق  بهم  رو  زدن  مدادیحرف  نگام  فقط  تو  کردی.  هم  من    ی و 

بودم.  چشم زده  زل  جور  هیهاش  کش   ی آن  خودش  سمت  رو  تمام    د یمن  کردم  که حس 
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  ی ال هام البهاستخون  یصدا  دن یقدر لذت بردم از شن کمرم خورد شده و من چه  یهامهره

 .دیکشیرو بو م وهامم صانهیقدر حرمردونش. اون چه یهادست

 !رمیم یمن بدون تو م اسیمن... من رو تنها نذار.  -

کم  دستم خودم  از  و  گذاشتم  صورتش  طرف  دو  اشک  ی رو  دادم.  رو  فاصلش  دلم  هاش 

 :هاش و گفتمچشم  یرو دمیدو انگشتم رو کش  نی هم  یبرا زد،یم  شیآت

 .شهیهم ی . اومدم که بمونم، براشتمیآروم باش فرهادم. من پ  -

 . ...یلیمن خ  اسی !یتو برگشته باش شهیباورم نم  !یخودت باش  شهیباورم نم  -

لـ*ـب  ساکت چون  با  یهاشد،  کرد.  ساکتش  خال  می تنگدل  دیمن  باکردمیم  یرو    د ی. 

خالعقده رو  تو کردمیم  یهام  رس  کی   نیا  ی.  و حاال  بود  روزهام جهنم شده  تمام    ده یماه 

زندگ بهشت  به  با  م،ی بودم  م  ک یاون    یتلخ   ی عقده  دیپس  برطرف  رو حاال  تا    کردم یماه 

د  برطرف  هامیتنگدلتمام   حاال  که  فرهادم  پاک  گهیبشن.  و  بود  من  رو  نیترمال    یمرد 

 .براش مهمم دونستمیم شک نداشتم و  شی که حاال به پاک ی. کسنیزم

هاش  دست  ی بخش بود. آروم سرم رو بردم عقب که روقدر برام آرامهاش چهنفس  ی صدا

پله سمت  به  و  کرد  تو   ی منته  ی هابلندم  بود  قفل  نگام  فقط  من  رفت.  دوم  طبقه    یبه 

چهش ی خاکستر  یها چشم م.  هم   ک یکه    یقدراون  اد،یز  ی لیخ  ؟خواستمشیقدر  روز 

 .ازش دور باشم  تونستمینم

باز شد و با وردمون پشت سرمون بسته    دیخواب یاون م  ی که قبالً خودش تو  ی خواب  دراتاق

نگام م  ی شد. من رو باز شد و  کردیتخت گذاشته شدم و فرهاد فقط  پام  از دور  . دستش 

 .زد و تمام تنم رو لرزوند شی شد. زمزمش دلم رو آت  دهیهام کش لـ*ـب یرو
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 .اسیدوستت دارم  واروونهید -

*** 

قدر صراحت  . چهدمیرو امشب شن   ای تمام دن   ی زمزمه  نیباتریو حس کردم ز  دمیکش  یآه

  ی قدر امشب من رو مجذوب کرده بود. سرش رو کمبود. چه  نیریکالم و آهنگ صداش ش

 .هاش حلقه خورد. حاال نوبت من بودچشم ی خمارم، باز تو  ی هافاصله داد و چشم

 ! پرستمیبعد از خدا مفرهادم، تو رو  -

از    نیب  عشق بعد  بود؛ زمزمهچه  یدور  همهنی اما  بعد از تحمل  قدر لذت بخش    کی هاش 

دور آرامو غصه، چه  یتنگ دلو    ی ماه  و دستقدر  بود  چه گرمابخش    یبخشلذت  ی هاش 

زندگ مرد  دادم  اجازه  بهش  من  باهام    م یداشت.  وجودش  و  عهد    یک یبشه  خودم  با  بشه. 

بهتر با عشق خودم رو همسر    یآرزو   فرهادباشم که    یزن  نیکردم  داشتنش رو داره. من 

 !مردَم فرهاد بود یبود وقت نی ریقدر ش فرهادم کردم و شدم خانومش و چه

*** 

د  چند بعد  بود  با یماه  ومیو من حامله  مهد  امیلی.  با  مهرناز    سیهم  و  بود    هیازدواج کرده 

دن  به  ملوس  و  ناز  چه  ایپسر  زندگآورد.  و    نیریش  یقدر  من  عاشقانه  فرهاد  بود.  شده 

همسر    نیو من به عهدم وفا کرده بودم و شده بودم بهتر  دیپرستیدخترکوچولومون رو م 

چه  ی برا  ایدن  فرهاد.  برا عشقم  عمو  و  پدر  از  حاال  خدا   یراض  ت یوص  نیا  یقدر  و    ی بودم 

 .مهربون رو شاکر

*** 

 .ما یانو یآخر پ آهنگ
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م  یزندگ  ی انویپ  عشق  م  نوازهیما  غرق  من  دست  ی تو  شمیو  هم  فرهاد  و    ی هاصداش 

  ییانویپ  شهیم  نیریقدر ش. چهست یاز اجبار ن  یخبر   گهیو د  کنهیمردونش را دورم حلقه م

 .آهنگ نیا  یکه آهنگش عشق باشه و چه لذت بخشه که غرق شدن تو

 !عشق ماندگار کی  یبرا ست یشروع  یگاه انویپ 

 مهرماندگار؛  کی  یبرا ست یشروع  یگاه انویپ 

 .جاودان  یزندگ کی  یبرا ست یشروع  یگاه انویپ 

*** 

 ان یپا

03/03/1396 

 .نیرمان لذت برده باش  نیکه از خوندن ا   دوارمیام

 .دیمن باش یبعد  یکارها  منتظر

 .احقی

   یمومن هی: مهدسنده ینو

 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید. 
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این  برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک
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