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 "بسم هللا الرحمن الرحیم"

 

.  خاصه  یدختر  هر براي   یسالگ یس  

   زندگیم تو  ی خاص چیز هیچ  االن تا كه  ی من واسه

   ؟  شكلیه چه  ی سالگ یس نبوده،

   ؟  همیشگي ی ها یامید  نا از  پر

   ؟  سالم همه اين یها ترس  و  ها غصه  از  پر

   ؟  شه مي  باز  من یرو  به  هم ی در يا

   ؟  بینم  می خوش  ی رو منم

؟  شكلیه چه  سالگیم یس یيعن  

 

 

 

  كردن باز  با.  بود مونده  توش  ديشب مستي  اثرات هنوز

  رو  گوشیش زنگ  صداي.  كرد مي مقاومت چشماش 
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  پشت ولي   نكنه توجهي  بهش  كرد سعي. بود مخش

  و  كرد باز چشاشو اكراه  با . نبود كن ول  خطي

  نگاه  صفحه روي ي شماره  به. برداشت گوشیشو

.  خان جاويد :  كرد  

:   داد جواب  

  برام جديد  ي  برنامه  ؟ شما حال خان، جاويد  به،   به-

  احوال واسه  وگرنه ؟  برام  داري  جديد امر ؟  چیدي

. شما زني  نمي  زنگ  كه  پرسي  

  جديد  يكي. مهمه. داراست سهام مهموني امشب-

.  فرستم مي ادرسو. اومده   

  جايیه  خوب. جمعن دارا هولدينگ  همه پس  اوهوو،-

.  میام  نیومد، بدم  هووم. كنم يكسان خاك با آبروتو 

   ؟ ديدي  تدارك  برام  پارتنرم 

.  كني نمي  بیخوديم حركت. میاي تنها بارو اين نه-

.  دوستات با دورهمیات واسه بذار  كارياتو كثافت  

  زنگ شرعیشون به  فقط يا  ؟ هستن حرومیاتم بچه -

   ؟  زدي

https://t.me/darkhaste_romanh


 

4 

  مي . زد مي  هم به  حالشو جاويد بلند  ي خنده 

  يه   به حرفا اين و  نشسته  خونسرد االن دونست

.  نیست ورشم  

.  بیاي چشم به بیا، دير كم يه. فرستم مي لوكیشنو-

.  برام  شه مي  عالي سمتت بیاد  هست يكي  

  و مخالفت كه داشت اين از نشان  ممتد بوق صداي

.  پذيره  نمي  

.  شد پا  و تخت  رو انداخت گوشیو حرص  با   

  جمع اون  مزخرف هاي  مهموني  به نداشت دوست

  تو زندگیشون  كل كه كثافت آدم مشت  يه. كنه  فكر

.  شده  خالصه  پول  

** 

  مي ارزو همیشه كرد، نگاه  مبل   روي ارزو دادن لم  به

 خانواده . دار خانواده  نرمال  آدم يك. باشد او  جاي كرد

.  واقعي خواهراي واقعي، باباي  و  مامان. واقعي دار

:   گفت زد مي  گاز سیبشو  كه جوري همون آرزو  

   ؟  امشب واسه بپوشي  خواي مي  چي  حاال-
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  چیز يه بايد احتماال. ديده   برام  جديد خواب  جونم بابا ⁃ 

.  بپوشم سكسي  

.  خنديد بلند  صداي با  و  

  نیست حسابي  يكیشون آدم،  همه اون بین  يعني  بابا-

  شي، مي  راحت بابات شر  از هم ؟  كني  تورش  كه

  فكر به   نیستي خودت  فكر به. بندي  مي خودتو هم

   ؟  گیره  نمي  من از سراغي جانم شاهین. باش  من

.  بیرون بنداز سرت از شاهینم فكر . پخن يه همشون-

.  نیست حسابي ادم جمع اون  كدوم هیچ  

  چیز ايشاال جديده  اين  نخور،  غصه  حاال بابا،  اي-

  اون كن خاموش  كردي خفمون فريال  واي . خوبیه

؟  چندمیه . سیگارو  

  شب به و  كرد خاموش  سیگاري  زير تو  سیگارو فريال

  اذيت مامان خاطر  واسه بايد  كي تا  كه اين به . كرد فكر

  ديگه  هاي  شب مثل امشبم و  كنه تحمل  بابارو هاي

  تو  بايد . شد تنگ مامان واسه  دلش . كنه  دلبري بره 

. براش  بذاره   وقتي  يه هفته اين  

https://t.me/darkhaste_romanh


 

6 

  نمي تموم دانشگاه  دوران كاش . كشید غلیظي آه 

  و  موند  مي  معمولي آدماي كنار تر   بیش كاش . شد

.  كرد مي  فكر  خودش  لجن زندگي  به  كمتر  

*** 

 

  جذب تمام  مشكي پیرهن.  كرد نگاه   آينه تو  خودش  به

  و اليت آرايش . ساده  ي ساده . كیپ ي  يقه  با زانو،  رو

. شده  براشینگ  مشكي موهاي  

  راه  و برداشت كیفشو و كفشا پوشید، شالشو و  مانتو

. افتاد  

.  نره  شد مي  كاش  كه كرد  فكر شد كه پاركینگ وارد

  و  بابا  و  كنه اعتماد شد مي مامان احساسات به كاش 

  و  زد زندگیش  كل  به پوزخندي.  جهنم به برن  آبروش 

.  زد استارت ماشینو  

.  دره  گرم سمت افتاد راه  و  كرد پیدا وِيز   رو لوكیشنو  

  كه  فهمید بخونه  بخواد رو باغ  پالك حتي  كه اين بدون

  پارك  كه  لوكسي ماشیناي از  بره، بايد   باغ خونه  كدوم
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.  كرد مي اش  خفه داشت استرس . بود مشخص بود

  نظر  به   خونسرد بود كرده  سعي همیشه كه  اين با

. داشت استرس  مهمونیا  اين قبل همیشه ولي  بیاد،

  تر  گرم  كي با كنه،  قبول كیو رقص پیشنهاد  بايد  كه اين

...   و بده  شماره  كي  به بزنه،  حرف  

  دار  پاشنه  با اسپورتشو كفشاي كرد، پارك  ماشینو

.  شد پیاده  و  كرد عوض  

  مي كار چشم تا كرد، نگاه   گل پر   باغ به  شد  كه وارد

. كرد پر اشو شامه ها گل عطر . درخت و بود  گل كرد  

  چرا كرد  تعجب. رفت تر  جلو و  كرد طي مارپیچو مسیر

  از بود  معلوم كه  خانومي  يه. نبود جا  اون كسي هیچ

.رفت  سمتش و  ديد رو  اس  خدمه  

   ؟  نیومدم  كه اشتباه  هستم، جم جناب مهمون-

  از  شید عمارت وارد اول . هستن باغ  ور  اون خانوم، نه-

. داره  راه  سمت اون  

.ممنونم-  

.  آمديد خوش -  
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.  نكرد  تعجبي برقش و  زرق  از . شد عمارت وارد

  اعتبار  چیزا اين نظرشون  از. بودن متظاهر همشون

.  بود  

.  گرفت رو لباساش  و گفت  آمد خوش  ها خدمه  از  يكي

  به تا  بره  بايد   خروجي  كدوم  از كه  كرد راهنمايیش

  كه بود پیچ   در پیچ  مسیر  قدر  اون. برسه مهمونا

.  شه مي گم برگشتني  بود مطمئن  

  با  كه  ديد رو  نفره  ٥-٤ گرد هاي  میز  شد، كه  باغ وارد

.  بودن شده   چیده  هم از كم هاي  فاصله  

  صندلي وقت  هیچ چرا  كه بود سوال براش  همیشه

  به  لعنتي. داشت افت  نشستن انگار . ذاشتن نمي

  پا  بايد  شب دوباره  كرد فكر و  فرستاد جماعت اين كل

.  بخره  جون به   دار پاشنه كفشاي خاطر به   رو درد  

  ي  قیافه با و  بزنه  لبخند نتونست كرد سعي چه  هر

.  شد وارد  تفاوتش  بي  

  عرفان  كنار. ملكوتي  خان جاويد . ديد دور از  رو بابا

.  بابا  پسر تك . بود اومده  عرفانم پس بود، ايستاده 
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  بودن از . بودن ايستاده  درويشي ي خانواده  كنارشون

  كرد نمي شركت رو مهمونیا اين  اكثرا. كرد تعجب هیوا

.  كرد مي  تقديرش   قضیه  اين بابت  چقدر فريال  و  

.  زد مي  لبخند  بابا . میزشون سمت افتاد راه   

.  جون بابا  كردي دير. من دختر  اينم به،   به-  

  جمع به   سالمي. كنه  كنترل پوزخندشو نتونست فريال

.داد هیوا تحويل  اي واقعي  لبخند و كرد  

  هاي  لبخند و  شیك هاي لباس  همه كرد،  نگاه  جمع  به

 هم از همشون كه  ببنده   شرط بود  حاضر. الكي

.  میاد بدشون  

:   بود  سیاوش  از پیام  كرد، حس گوشیشو لرزش   

  شما نداري  ِديت چطور. شده  وارد  ها ملكوتي  ي  ملكه

   ؟

:   كردن تايپ  به كرد شروع  

   ؟ تو  كوشي. بوده  باال  از دستور

:   اومد  زود خیلي جواب  
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  اومدم كنه  مي  فكر سمتت بیام  ام، دختره  يه نخ تو

.  پیشت میام  گرفتم رو شماره . پره  مي  بزنم، مختو  

.  كیفش تو داد سر  گوشیو لبخند با  فريال  

  فريال  كرد، اشاره  جايي به  بابا باال، اورد سرشو

 رسیده   جديد ي خانواده . ورودي به  دوخت نگاهشو

.  بود  

*** 

 

  اين  بدي تنها نداشت،  رسمي شلوار و  كت به

  لباس  رسمي  بود مجبور بود، همین ها مهموني

.  داشت دوست رو ها مهموني اين كه  وگرنه. بپوشه

  اخر  ي  برنامه:   كرد فكر  خودش  با . پلنگ و  داف  پر

.  شد جور هم شبم  

:   گفت گوشش كنار مامان  

  آتو ازت  منتظرت همه اينجا باشه،  رفتارت  به حواست-

.  نرو ور  كراواتت اون با  انقدرم. بگیرن  
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  جونم شكوه  چي هر. چشم ولي . كنه مي خفم داره -

.  بگه  

.  شد وارد  اقتدار  با و  زد  لبخندي شكوه   

  فريار دنیاي  اينجا . زد دل در سوتي  ورود محض به   فريار

.  خوشگذروني و  گذروني  خوش  و  گذروني خوش . بود  

  فرهاد و  شكوه  با اومدن، سمتشون آقايي و  خانوم

  از  دختري. بود  ديگه جاي حواسش فريار دادن، دست

  مي  نگاهش خمار چشماي و  نما دندان لبخند  با  دور

:   گفت و زد  پهلوش  به ارومي  ي ضربه  شكوه . كرد  

.  فريار  پسرم. هستند جم آقاي و  خانوم  

.  شدند جاگیر و رفتند  میزي سمت و دادند دست

  گفت فرهاد به  شكوه  شدن، نزديكشون اي خانواده 

.  باشه  يادت اسمشونو ان، درويشي  ي خانواده 

  از تر  جمع حواسش شكوه . بود طور همین همیشه

  و  جذبه پر  جدي، . بود شكوه  خونه  رئیس .  بود فرهاد

.  نبود  سختگیري  آدم فرهاد  برعكسش.  گرا آل ايده 

.  طبع شوخ و  رو خنده   



 

12 

  خانوم و آقا. شدن  نزديك درويشي  ي خانواده 

  و سیاوش . دادن دست  فرهاد و شكوه  با  درويشي،

  خوشبختي اظهار و  كردن معرفي خودشونو هیوا

  مي . نشد دقیق ولي  كرد،  نگاه   هیوا به فريار . كردن

  بردار  شوخي  جمع اين دختراي  با شیطنت دونست

  لبخندي   به و داد دست مودب . شد بیخیالش. نیست

.  كرد اكتفا  

 اشو خانواده . ديد قديمیشو دوست دور  از فرهاد

.  كنن سالمي تا كرد هدايت  

  پسرشون.  معیني سعید من  عزيز دوست جان شكوه -

.  جان پرستو دخترشون و شاهین آقا  

:  گفت  و داد دست سعید با شكوه   

  فوت  بابت. كنه مي صحبت  شما از  خیلي فرهاد-

  كه  نبوديم ايران. گم مي تسلیت هم گرامتون همسر

. برسیم خدمتتون ختم براي بتونیم  

.  كرد تشكرد سعید  
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  پسر شاهین كرد، نگاه   پرستو  و شاهین به   فريار

  كه چیزي اولین پرستو از . متوسط  قد با  بود درشتي

  كه بود محسوس  انقدر. بود  اش  زده  ژل هاي  لب ديد

  كنه  حال لبا  اين  با  تونه مي كي:  گفت خودش  با  فريار

   ؟  اخه

  كه خودشون میز به شدن، اشنا جمع  اكثريت با

  حرص  با آرومش  ظاهر عكس بر  شكوه  برگشتن

:  گفت  

.  كنه  سالم يه اينجا  نیومد  ؟  بیني مي  رو  ملكوتي  اين-

.  بريم  ما منتظره   

:  گفت ارامش  با فرهاد  

 ازمون كنیم حساب هم سني  ؟ داره  اشكالي  چه-

  اشنا هم ها  ملكوتي  با  بريم بیا  جان فريار . بزرگتره 

. شیم  

 سمت رفتن . بود  رفته سر اش  حوصله  ديگه  فريار

..  داشت باهاشون زيادي  ي فاصله  حدودن كه میزي
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  خیلي لبخند با  جاويد.  رسیدن ها ملكوتي   میز به

:   گرفت تحويلشان  بزرگي  

  بسیار. رسیدن هم  واردمون تازه  شركاي به،   به-

  وگرنه  نشدم  اومدنتون متوجه . زيارتتون از خوشحالم

.  رسیدم  مي خدمت من  

  فريار توجه بود ايستاده  جاويد  كنار كه  دختري پوزخند

.  كرد جلب رو  

  فريال عزيزم دختر كنم، مي   معرفي:  گفت زود جاويد

.  عرفان برادرش  و  

. البته ناتني:  گفت زود فريال  

  اما  بود، لوند دختر اين. انداخت باال  ابرو شكوه 

.  گستاخ  

:   گفت و  زد لبخندي  فرهاد  

.  فريار  پسرم  تك و جان شكوه  همسرم  
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  جلو دستشو و  داد فريال تحويل   عجیبي لبخند  فريار

  خیره  فريال . داد فريال دست به ريزي  فشار. بود

:  گفت جاويد  به  رو كرد، نگاهش  

  رو فريار نگاه   و رفت. پیشش  رم مي . نديدم سیاوشو-

.  برد  خودش  با  

. میاد  خوشم پررو دختراي از:  گفت خودش  با  فريار  

:   زد صدا  فريارو شكوه   

. هستن شما  با  ملكوتي جناب جان فريار-  

:   كرد خواهي عذر  فريار  

.  نشدم  متوجه شرمنده،  

:   زد  لبخند جاويد  

 جمعشون. ها بچه پیش  برو پسر، نمون تنها گفتم-

. جمعه  

:   كرد نگاه   كرد مي اشاره  جاويد كه جايي  به   فريار  

  اون و  شاهین و  هیوا و  سیاوش  كنار  بود، انجا  فريال

.  نمیومد يادش  اسمشو كه  ژلي  لب دختره   
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  داد هلش نیرويي اما رفت، نمي  جلو عادي  شرايط در

. سمت اون  به  

:  گرفت تحويلش  سیاوش   

  خوش  ما جمع  به داداش . وارد تازه  جناب به،   به-

.  اومدي  

:   زد  بازويش به   مشتي صمیمیت براي و  

   ؟ داداچیه داداشمون. سنگه تیكه  يه كه اين اوه،

  فريال  پیش  حواسش ي  همه. داد سر اي  خنده  فريار

  توجهي  عمدا كرد حس. بود  گوشیش سرگرم كه بود

.  كنه نمي بهش  

:   گفت فريار  به  سیاوش   

   ؟  هستي كه  پارتیو افتر آقا-

   ؟  پارتي افتر-

. شیم مي  جمع فريال  ي  خونه اكیپ همین ديگه اره -  

:  گفت تعجب  با و  اورد بیرون گوشي از  سرشو فريال  
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  هربار  چیه جريان ؟ كرد دعوتت كي  ؟  من ي  خونه-

؟  اونجا میاري تشريفتو مهمونیا اين بعد  

  راحت تو  ي  خونه  ي اندازه  هیشكي  ي خونه  كن باور-

  صورتیه  ربدوشامبر اون دوباره  مادرت جان فقط. نیستم

  مردونگیمو كنم مي حس جدي  جدي. نده  من  به رو

.  دم مي دست از دارم  

  سیاوش  ي  شونه رو دستشو شاهین. خنديد جمع

:  گذاشت  

  شلوارك  پیش  سري خوبه،  كه صورتیه ربدوشامبر -

  رو لباسا اين فهمم نمي من . شد من  نصیب  خرسیه

.  خوابه مي مردونه پیرهن  با خودش  ما،  به ده  مي  

.  كنم مي  تنت  مردونمو پیرهن :  گفت خودش  با  فريار

.  باش  مطمئن  

:   گفت فريار  به رو سیاوش   

   ؟  ديگه  هستي-

:   زد لب  فريال جشماي به  خیره  فريار  
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. نمیاد بدم-  

 

  كه  بود  اين كرد كه كاري اولین رسید،  كه خونه  به

  اونقدري  پاهاش  گوشه، يه  انداخت و دراورد كفشاشو

 اسپورتم كفشاي اين  تو  حتي  كه بودن شده  اذيت

. كرد مي حس دردو  

  ولو  لباسا همون با  و  مبل رو  انداخت مانتوشو و شال

  اعتراف . كرد فكرد وارد تازه  شخص به .  كاناپه  روي شد

  افكار به .  ورزيده  اندام و   بلند  قد. جذابیه آدم كه كرد

  دوست ي  همه همیشه. خنديد خان  جاويد پوچ

  عصباني جاويدو  كه كرد  مي  انتخاب جوري پسراشو

  جوري . عوضي  و شخصیت بي هاي  پسر.. كنه

  جاويد گوش  به  كارياش  كثافت آمار  كه كرد مي  زندگي

  هاي  رابطه  به .  كنه چندان دو  آبروشو از ترس   و  برسه

  دلیل  اصال . تر آشغال يكي  از  يكي كرد، فكر  قبلیش

  هاش  فكر از  زنگ صداي با .  بود همین هم انتخابشون

.  شد كشیده  بیرون  
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.  كرد  پفي تصوير  ديدن  با و رفت آيفون سمت  

  نكرده   عوض لباساشم هنوز. كرد باز  و رقت در سمت

.  بود  

:   شد پشیمون  لحظه همون و  كرد روشن رو ساز چاي

.  اينجا نمیان چاي  واسه  كه اينا  

:  گفت بلند   آشپزخونه از میومد، در دم از صداشون  

.  كردما باز  درو  هیوا خاطر  به فقط-  

:   كرد وارد تازه   به رو خنده  با سیاوش   

  در  پشت  نكرد   باز اومديم بار  يه  ها،  گه مي  جدي-

.  مونديم  

.  كرد  نگاه  خونه  به  و انداخت باال ابرويي فريار  

  اونم شد نمي  باورش  كرد نگاه  فريار  به تعجب با  فريال

  بار  دو  بذار. پررويیه وارد  تازه  عجب. باشه اومده 

.  جمع تو  بنداز  خودتو بعد ببینیمت  

  بود  كسي تنها كرد، بغل رو  هیوا  خوشرويي با  فريال

  بگه تونست  نمي. داشت قبولش جمع اين تو  كه
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  حسا اين از  كه بود  وقت خیلي. شده  تنگ  براش  دلش

.  بود خوشحال ديدنش از اما. نداشت  

:   فريال كوچیك بار سمت  رفت  همیشه مثل سیاوش   

   ؟  ديگه ايد  پايه همه-

:   كرد  نگاهش كالفه هیوا  

   ؟  باشید مست بايد  اي همي  دور هر  تو حتما-

:   كرد  نگاهش عجیب سیاوش   

   ؟ بخوريم پسته ؟  كنیم كار چي-

  نمي  بابا. بخور قهوه   بخور،  چاي  بخور، پسته اره -

   ؟ شیم  جمع هم دور  ادم عین تونیم

  نمي وقت  هیچ كه دونست مي كرد، نگاهش فريال

  ترين   نرمال. شن جمع هم دور نرمال   ادماي مثل  شه

  خوب جو  كه كرد تالش  خیلي  بود،  هیوا جمع اين

 كشید خودشو و نتونست ولي  گروه، اين تو بسازه 

  كه  اين با فريال  بود، اومده  ها  مدت بعد  كه حاال . كنار

  مخالفتي  ولي داشت شراب هواي خیلي خودش 
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  به حرف  بي   و ريخت فوري ي قهوه  خودش  براي . نكرد

  دونست مي . بكشه سیگارشو تا رفت تراس  سمت

.  حساسه دود به  هیوا  

  رو بهار هواي كشید، عمیقي نفس  شد كه  تراس  وارد

 گذاشت لبش  روي  رو  سیگار. داشت دوست همیشه

  زير   فندكي بره، فندكش سمت دستش كه  اين قبل

  تازه . اورد باال  سرشو تعجب با . شد گرفته سیگارش 

.  شیطون چشماي و  كج لبخند   يه  با  بود، اومده  وارد  

  فريار  حركات چشمي زير  و   كرد روشن  سیگارشو فريال

  خیره  و  كرد روشن سیگارشو فريار . كرد مي  دنبال  رو

:   فريال رخ نیم به  شد  

.  داري  بزرگي ي  خونه-  

.  اوهوم-  

.  اس  ساده  زيادي  ولي-  

.  اوهوم-  

.  نیستي  جمع اهل  خیلي میاد نظر   به-  
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.  اوهوم-  

  ؟ " اوهوم" بگي  قراره  كي تا-

.  باشه داشته اي  ديگه جواب حرفات كه  وقتي  تا-  

   ؟  كشیدي چالش به  منو االن-

.  اوهوم-  

:   داد سر  بلندي ي  خنده  فريار  

 خوش  بهت مهموني. چالشم عاشق من اوكي-

  ؟ گذشت

.  شد  نمي اين از بهتر-  

:   شد آمیزش  تمسخر  لحن  متوجه فريار  

   ؟ غريبي  گذروني  خوش  با كال -

   ؟  گذشته خوش  تو  به بگي   خواي مي-

.  گذرونم مي  خوش  برم  جا  هر من-  

  نگذره  خوش  چرا. پاچه و  پر و  ملنگ و  پلنگ خب، آره -

   ؟
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:   زد  لبخند  فريار  

   ؟ شه  مي  خودتم شامل-

.  نداد جوابي  فريال  

  نبودم، جا  اين االن بود گي مي تو  كه جوري  اون اگه-

.  بودم  ها پاچه و  پر  و  ملنگ و  پلنگ همون تخت تو  

   ؟  بقیه  با داري  فرق  بگي  خواي مي  يعني-

:   خنديد فريار  

.  همونم راستش،  نه-  

.  اومدي خوش  جمع  به واقعا پس-  

  خندون و  تو  اورد سرشو شاهین. شد باز  تراس  در

:   كرد نگاهشون  

  فقط راضیم، هم خرسیه  شلوارك همون به  من  فريال-

.  تنم از بكنم رو  المصبا   اين بده  چیزي  يه  

.  شد خونه وارد  حرف بي فريال  

  مي خاموش  سیگارشو داشت كه فريار به رو شاهین

:  گفت كرد  
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.  نیست غیرممكنم ولي سخته، و سفت-  

.  زد  لبخند  فريار  

*** 

 

  دراز  هیكل ديد كه چیزي اولین  شد، بیدار كه صبح

.  كرد تري دقیق نگاه . بود  كاناپه روي  سیاوش  ي شده 

  رفته تخت به   همه از  زودتر ديشب. نكرد  پیدا  واردو تازه 

 جوش  قهوه . رفته كي و  مونده  كي نداشت  خبر و بود

  خوردن به   عادت. موند  منتظر جا همون و  كرد  روشن رو

  واسه نداشت  اشو حوصله واقع در نداشت، صبحانه 

  قهوه  يه به   همیشه. كنه حاضر صبحانه تنها خودش 

.  كرد مي بسنده   

   ؟ كني  مي نگاه   چیو وايسادي  ساعته يه-

   ؟  پرستو  تو  اومدي كي هییع،-

  داري  وايسادي  جوري همین. ترسوندمت ببخشید-

.  كنم حاضر  صبحانه  برات  كنار  بیا.  كني مي  نگاه  زمینو  
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. كن درست خودتون واسه . ممنون ندارم،  میل-  

  وارد  و برداشت گوشیشو رفت، اتاق  سمت به

  صفحه. سماواتي  فريار:   كرد سرچ . شد اينستاگرام

. كرد باز  رو اش   

  خیلي. انداخت باال ابرويي  ها فالور  زياد  خیلي تعداد از

  جاها اينجور فعالیتت  معلومه پس:  داشت عكس

.  كرد  نگاه  عكساش  زير دخترا هاي  كامنت به. زياده 

  هم تو . زد پوزخند. بوسه و  ماچ و  صدقه  قربون همه

.  بقیه  ي  لنگه   يكي  

  آرايشگاه  وقت. شد  حاضر  و كنار گذاشت گوشیو

. داشت  

  ها  بچه. برداشت شالشو و  مانتو  و كرد  ريزي آرايش

  اي  سرسري خداحافظي  خوردن، مي  صبحانه  داشتند

.  رفت و برداشت سويچشو و كفشا كرد،  

  تحويلش   همیشه مثل  مهشید شد، كه  سالن وارد

.  گرفت فیش و  كرد پرداخت رو  هزينه. گرفت  
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  منتظر صندلي رو  و رفت مژه  كار مختص اتاق سمت

  گروه  تو.  كرد چك پیامارو   و دراورد گوشیشو. نشست

  شد، كنجكاو . بود شده   ادد تازه   يكي رفت، ها نخاله 

:   بود كرده  ادد سیاوش . خوند پیامارو   

  تو نیاي   بود حیف داداش، اومدي خوش  جون فريار

.  ها نخاله جمع  

:   بود  گفته آمد خوش  بود، عجیب هیوا فعالیت  

  ها بچه   اين امیدوارم جان، فريار اومدي  خوش  خیلي-

.  نكنن بدر راه  از هم رو  تو  

:   اومد  سیاوش  پیام  

   ؟  تو  كاري كجاي.  شیم نمي  فريارم  شاگرد ما

:  نوشت  پرستو.  بود  تايپینگ شاهین  

.  جناب اومدي خوش -  

:   اومد  باالخره  شاهین پیام  
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  همه  رو هفته اخر  كوه  كنید، ول  حرفارو  اين آقا-

  سین داري فقط هست حواسم جان فريال ؟ هستید

.  كنیا مي  

:   كرد تايپ به شروع  فريال  

.  دارم حوصلتونو نه میاد، خوشم كوه  از  نه-  

:   داد جواب زود شاهین  

  بفرست، دوستتو  اون اقل ال  نمیاي  خودتم جهنم، به-

.  آرزوست آرزويم  

.  بود شده  نوبتش.  كنار گذاشت گوشیو فريال  

*** 

 

  اومد اتاق  از  و انداخت دوشش روي ورزشیشو ساك

  و گذاشت كناري رو ساك رفت، پايین   رو  ها پله. بیرون

.  نشست صبحانه  میز پشت  

  خیر  به صبح   خوشرويي با  گوشیش به خیره  فرهاد

  روزش  هر  عادت طبق بابا كه  دونست مي  فريار. گفت
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  محض به . كنه مي چك  رو خبري هاي كانال داره 

:   فريار به   كرد رو شكوه  نشستن  

  اومدي كي. نیومدي  و بودم بیدار وقت دير  تا ديشب-

   ؟  نشدم متوجه  كه

:   فريار  

.  بودم ها بچه  پیش-  

   ؟  ها بچه -

...   و سیاوش .  مهموني هاي  بچه همون-  

:   كرد نگاهش  تعجب با شكوه   

  آتو  خوام نمي  اصال . فريار كن جمع  خیلي حواستو-

.  بدم كسي دست  

:   گفت حوصله  بي  فريار  

  آتويي چه . زديم حرف و نشستیم  هم دور فقط مامان-

   ؟
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  اون  از هم تر  زود . عزيزم كن جمع  حواستو بازم-

.  شي شركت وارد دارم دوست بكش، دست استوديو

   ؟  باشي عكاس  خواي  نمي كه  تو

  بازي . بود عكاسي عاشق همیشه. كرد سكوت  فريار

  اما. داشت دوست و نور سرعت و  ديافراگم و  ايزو با

  شانش در شكوه . موند  باقي تفريح  يه حد در همیشه

.  كنه كار روش   اي حرفه طور به بخواد  كه ديد نمي  

:   فرهاد  

  روحیه پسرم،  خوبه خیلي هنر  ؟  چشه بودن عكاس -

.  كنه مي  تازه  آدمو ي  

:  شكوه   

.  كنه هم عكاسي كنارش  در  باشه، داشته كارشو-

.  كار نه تفريحه  چیزا اين  

:  فريار  

.  چیه به  چي شركت  دونم نمي  اصال  من مامان-  
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  يه. فريار  نباش  قانع كم  به ؟  بدوني خواستي اصال -

  داريم ما  رو سهام باالترين  كه  درسته. باش  حريص كم

  قانع همین به هرگز  ولي ملكوتي، و  درويشي  و

 مي. همشون راس .  باالهاس  اون  تو جاي . نباش 

.  باشي  زرنگ  بايد فقط. مطمئنم  من بهش، رسي

  . كني حركت اون  به توجه با  و بشناسي همشونو

  پسرش . هست تنهام دست. اخالقیه با  آدم درويشي

 دخترشم داره، مهندسي شركت يه  خودش  واسه

  از كدوم  هیچ بقیه، خالف بر  يعني . اس  تغذيه  مشاور

  موقعیت تونه  مي. كنن  نمي  كار پیشش  هاش  بچه

.  نیست بهترين اما . باشه برات خوبي  

:   فرهاد  

  ؟  اخه هاست حرف  اين وقت چه  میز  سر جان شكوه -

  بچه اين انقدر . سالشه ٣٤. جلو بره  خودش  بده  اجازه 

.  نیار  بار طماع رو  

: شكوه   
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  به من ؟  بشناسه اطرافشو خوام مي  بده  ؟ طماع-

  خوب شغلیت موقعیت هم خوام مي  فريار فكرتم

. اجتماعیت موقعیت هم باشه،  

:   فريار  

   ؟  كیه  پس نیست، موقعیت بهترين  درويشي  اگه-

:  شكوه   

  با  هم كل رياست.  زرنگه خیلي . ملكوتیه گرگشون-

  میاد  تو  قبل خودش  احتماال  كه زرنگه اونقدر . اونه

. سمتت  

:   فريار  

  معاونش  مثال  تونم  مي بخوام  وقت  هر. خوبه كه اين-

.  باشم  

:  شكوه   

  و كنار  بذاره  پسرشو نمیاد  قطعا. پسرشه  معاونش-

.  بذاره   جاش  تورو  
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  از نمیومد  بدش  ولي  بود شده  كالفه كه اين با  فريار

:   بدونه  تر  بیش  ملكوتي  ي خانواده  اين  

   ؟  داره  اي فايده  چه بهش  شدن نزديك پس خب-

:   زد  لبخندي شكوه   

.  شديد  آشنا مهموني تو.  دخترشه اش  فايده -

   ؟  نه  قشنگه،

  لباش   رو اي  خواسته نا  لبخند  فريال يادآوري با  فريار

.  رفت نمي  بیرون فكرش  از  دختر اين . گرفت شكل

  بره   كه كرد  مي كنجكاوش  شديدا عجیبش زندگیه

. سمتش  

:   كرد اعتراض فرهاد  

  مي  و شه  ختم كجا  به قراره  حرفات دونم مي شكوه -

  تجريه خودش  بده  اجازه .  نمیاد خوشم هیچ  كه دوني

  يا بخوره  شكست خودش  كنه، انتخاب خودش  كنه،

.  شه پیروز   

:  گفت خونسردي  با شكوه   
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  پیشرفتشو سرعت چرا بلدم، بهترو  راه   من وقتي-

..  پسرم كن گوش  ؟  نكنم  تر بیش  

  بلند میز پشت از و بست چشماشو حرص با فرهاد

.  رفت بیرون سالن  از و شد  

.  كرد نگاهش تعجب با  فريار  

:   فريار  به   كرد رو شكوه   

.  پرواز واسه  شه  مي  بال  برات ملكوتي، دختر  

:   گفت گیج  فريار  

.  خودشه با  كه رياستم  پسرشه، كه  معاونش-

   ؟  باشه  داشته برام تونه مي  اي  فايده  چه دخترش 

  دهانش  لوبیا خوراك از قاشق يك  حوصله با شكوه 

:  گفت و گذاشت  

  صندلي  نه كنه،  مي معاون  رو  تو نه   ملكوتي دختر-

.  ده  مي تر بزرگ  چیز يه. ده  مي  بهت رياستو  

:   داد ادامه  و كرد تر   نزديك  فريار به صندلیشو  
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  شركت يه ؟  شنیدي كپیتال گلدن شركت ي درباره -

  مال . داره  شعبه كشورا از خیلي تو كه  گزاريه  سرمايه 

  سهامو تمام مرگش  فبل  بزرگ كیافر. كیافر ي خانواده 

  از بعد هم دخترش . دخترش  تنها  به  كنه  مي  منتقل

.  دخترش  به ده  مي سهامو درصد ٥٠ شدنش دار  بچه  

   ؟  مادرشه و  فريال مال شركت يعني-

:   انداخت باال ابرويي  شكوه   

  مال اره . بگذريم. شدي صمیمي زود  چه  ؟  فريال-

  هیچ نتونسته  اي غريبه  هیچ حاال  تا  و اوناست،

.  ملكوتي حتي . بگیره  شركت اون از سهامي  

: گفت خنده  با  فريار  

  پسر  به  دادي مي اونم جون، شكوه  نداري  دختر-

.    ملكوتي  

  آدم خیلي  هم زنه . اس   ديگه  زن  يه از  ملكوتي پسر-

  خیلي كه ملوكتي ي   بچه تنها.  نیست حسابي

.  فرياله ارزشمنده   
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  كسي شد، نمي  بهتر اين از. زد اي  موزي لبخند  فريار

.  بود هم شكوه  پیشنهاد  نمیومد، بیرون فكرش  از كه

.  عاالي چه  

*** 

 

  اون  به مغازه  اين از . آرزو جز بود جايي  هر حواسش

.  داد مي نشونش مختلفو جنساي و  رفت مي مغازه 

  چرا خیالش  و  فكر از رهايي واسه فهمید نمي واقعا

.  بود داده  ارزو  به   خريد پیشنهاد  

  خودته،  واسه شلواره   اون گم مي  تواما، با  فريااال-

.  تو  پسند  بلند، و گشاد  

.  خوبه اره  ؟ ها-  

   ؟ تو كجاست حواست-

.  بگیريمش بريم هیچي،-  

  هاي صندلي سمت  به  و  گرفت فريالو  دست آرزو

.  برد  پاساژ وسط  
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   ؟  كرده  كاري باز بابات ؟  گي  نمي  هیچي چرا-

.  دونم نمي-  

:   بود شده  گیج  آرزو  

   ؟  دوني نمي  كه چي  يعني-

  اخالق  نه. آرزو  نیستم اي  داشتني دوست آدم من-

  دقیقا كه  يكي بايد  چرا.  چیزي نه  مهربونم،  نه دارم،

  مي  مغزمو داره  ؟ سمتم بیاد  ريز ريز   جاويده  انتخاب

.  بود  نكرده  باهام  كارو يه  همین فقط جاويد . خوره   

   ؟  فريال گي مي چي  ؟ سمتت اومده  كي-

  كه  ادمايي يه با  كرد مي مجبورم  وقتا  خیلي جاويد-

  همیشه ولي مهمونیاشون، برم داشتن منفعت براش 

  منو بار  دو  فقط يكي،  اين ولي. سمتمون میومدن اونا

. بار  دو فقط . آرزو ديده   

  حرف كي ي  درباره . فهمم نمي  هیچي من  فريال-

   ؟  زني مي

.  بزرگ  سماواتي فريار . وارد تازه -  
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  ؟  باباته  نفع  به ؟ هست كي-

.  جوورم  چه-  

   ؟  حاال  كرده  كار چي-

  شده  بدل  و رد  هاي پیام به . كرد فكر  ديروز  به فريال

  هیچ . بود نفرستاده  پیامي ديگه  خودش . گروه  توي

  كرده  تشكر همه از  فريار. نداشت  زيادي فعالیت وقت

.  همین كوتاه، خیلي . بود  

  داده  مسیج  فريال به  وي  پي  تو  لحظه همون ولي

:   بود  

  جايزه  پرسیدنش نیست،  اوهوم جوابش  كه سوالي-

   ؟

:   بود داده  جواب فريال  

.  اوهوم-  

:  نوشت  زود خنده  ايموجي با  فريار  

   ؟  چیه  كوه  با مشكلت-

.  نداريم تفاهم-  
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  ولي   يود، رويي  خنده   ادم چه بود، خنديده  باز  فريار

.  نیست اي بامزه  دختر  كه دونست مي فريال  

:   فريار  

.  بیايید   كنار باهم تونستید  شايد كن، سعیتو حاال-  

. كنم  نمي حال  كانسپتش با كال -  

  گي، مي چي بفهمم  كن تايپ تر   بیش  خط دو  بابا-

. نگیري انگشت آرتروز دم  مي قول  

  بكوبیم سحر كله كه چي يعني  ديگه، نمیاد خوشم-

  جايي  يه  برسیم بعد باال،   بريم  رو تند  سرباالييِ  يه

.  خورم مي  خونه  تو خب ؟  بخوريم چاي بشینیم  

  خوش  بهت كنم كاري يه دم  مي  قول من بیا،  تو-

.  بگذره   

. ديگه كن كیفتو كوه  برو ؟  چیه  گیرت-  

   ؟  هستي بندي شرط اهل-

.  باشه  چي  تا-  

   ؟  حله . میاي هم تو  جمعه بندم  مي  شرط من-
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   ؟  گفتي اينو  و  كردي فكر  جدي-

   ؟ قیول  نباشه،  كاريت تو-

؟  رسه مي  چي برنده   به. قبول-  

  بايد بازنده  و  باشه داشته درخواست به  تونه  مي-

.  بده  انجام  

.  خوبه-  

.  بینمت مي  جمعه پس-  

.  بود نداده  جوابي ديگه فريال  و  

  نمي. بود نكرده  كاري فريار و  بود  شنبه پنج   امروز

  تو  چرا فهمید نمي. شده   درگیرش  فكرش  چرا فهمید

  گیج . ورزشي  لباساي دنبال گردونه  مي چشم پاساژ

  الل  جواب حاضر  همیشه فريالِ  اون  بود، گنگ بود،

.  بود  

*** 
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  باال  جمع گفتن سالمتي  با  كرد، پر نیمه تا  رو پیكش

  لحن  با  بود، خورده  خرخره   تا  كه آرمان . نخورد ولي  اورد

:   گفت ولش  و  وشل كشدار  

  خوردن از كنه  مي امتناع  همیشگي پاتیل شده  چي-

   ؟

:   نبود خیال  بي  آرمان. نداد جوابي فريار  

  ولي عاالي  انعطاف و  هیكل كردم، جور برات داف  يه-

.  باشي مست بايد  اش  قیافه  تحمل  واسه  

.  خنديد حرفش  به بلند  بلند  خودش  و  

  و  پول  كیف برداشتن حین در شد، بلند  جاش  از  فريار

:   گفت آرمان به رو  سويیچش،  

.  باشم  جايي بايد  زود صبح-  

   ؛ گفت سیامك رفتن قبل

  منتظرم شديدا. ها نره   يادت رو  دوشنبه  مهموني-

.  بگیري سعیدو حال خواي  مي جوري  چه  ببینم  

.  رفت بیرون و داد دست همه  با داد، تكون سري فريار  



 

41 

  براش   فريال داشت، خاصي هیجان كرد، فكر  فردا به

  و گرفت مي دستش سوزن يه  بايد .  بود  عجیبي كِیس

.  تركوند مي  دورشو حباب  

.  گذشت مي  خوش  بايد فردا  

  و  نشست تخت روي  رسید، خونه به شب ٩ ساعت

  و شد  فريال ي صفحه  وارد. دراورد جیبش ار گوشیشو

:   نوشت  

  متوجه خوام، مي  عذر كوه  واسه  اصرارم براي واقعا-

.  نبودم شرايطت  

:   داد جواب . بوده  منتظر پس . شد آنالين زود فريال  

   ؟ شرايطم-

  يه خواسته نا شركت، بودم  رفته كه ديروز آره،-

.  كشیدم خجالت خودم از و  شنیدم  چیزايي  

   ؟  شنیدي چي-

.  رو  زماني  علي  جريان-  

   ؟ داره  جريانم مگه زماني علي-
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  از حرف  جاهايیم يه كنه،  كار بابات   با دوباره  بود اومده -

.  احتماال هست بینتون  چیزايي يه  فهمیدم شد، تو

  تو  امیدوارم . نبودم  جريان در واقعا، ببخش  كه  خالصه

  مي  قبول  هم رو باخت. باشم نكرده  ناراحت  رو  وبابات

. باشي  داشته درخواست يه  توني   مي. كنم  

  ديقه چندين فريار . نداد جوابي  ولي ديد  رو پیام فريال

  گوشیشو نیست، جوابي ديد وقتي   و كرد  صبر

  اتاق حموم وارد و براشت  رو  حوله. كنار گذاشت

  حوله با  سرسري و كوتاه  حموم يه  بعد.  شد خوابش

  نوتیفیكیشن صداي كه  بود  نشسته تخت  روي

:   كرد بازش   بود، فريال از پیام . شد بلند گوشیش  

.  بردي  تو.  قبول اوكي،-  

  بود، زده  حدس  درست. زد  اي پیروزمندانه   لبخند  فريار

. بود  باباش  فريال  ضعف  نقطه  

.  كرد ِسند و  كرد  پیدا رو چشمك شكلك  

.  بود كرده  نزديك حباب به رو سوزن  

*** 
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 وقت  هیچ زندگیش  تو. بود بیزار   شدن بیدار زود  صبح  از

  در  يكي دانشگاهم صبح  ٨ هاي كالس  بود،  نكرده  كار

.  رفت مي میون  

  االن  و  بود بیدار وقت  دير تا خیال  و  فكر از ديشب

  شد مي باري سومین. شد نمي باز هم از چشماش 

  تر   ببش  زمان ديقه  ١٠ و بود كرده  قطع گوشیو آالرم  كه

.  بود خريده  خواب واسه  

.  كرد  باز نیمه چشماشو  و  كند  تخت از  خودشو زور  به  

  صورتش   به رو سرد آب و   رفت دستشويي سمت به

.  نبود اي چاره  ولي سوخت مي چشماش . پاشید  

  هاي بازي  از يكي   تو كرد مي حس. داشت استرس 

  تا  كنه، كار چي  بايد دونست نمي . كرده  گیر  جاويد

  جاويد  ولي   بود، اين شبیه  موقعیت تا  هزار تو  حاال

  ولي. بود معلوم تكلیفش و  بود  كرده  بازي  رو همیشه

.  بود شده  گیج بار اين  
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  میز سمت. بیرون اومد دستشويي  از بالتكلیفي  با

  نگاه  اش  كرده  پف  صورت به   آينه تو  و رفت آرايشش

  نبود، مهم براش  جمع اين تو زيبايیش  وقت هیچ . كرد

  پودرو كرم. باشه قشنگ داشت دوست امروز  ولي

  نوبت  حاال مالید، صورتش  به اسفنج با  و برداشت

  لبخند و  كرد نگاه  پوستش دستي يك  به. بود كانسیلر

 خط سمت رفت خودآگاه  نا دستش . زد اي  راضي

  به نیازي  اكستنشنش هاي مژه . گونه  رژ بعد چشم،

  فكر  و  زد  لباش  به رو  كالباسي لب رژ. نداشت ريمل

   ؟  چیه براي كارا اين كرد

.  بیرون بندازه  ذهنش  از افكارو  تا  داد تكون سرشو  

.  كرد نگاه   بود خريده   ديروز  كه ورزشیايي لباس   به

  هاي  كتوني و شال. كوتاه  مانتوي  و  لِگ شلوار

.  شد خارج  در از و برداشت آديداسشو  

.  زد  استارت و كشید عمیق نفس تا  چند  ماشین توي

  نمي  درك  االنشو حال  بود،  خونسردي آدم همیشه

.  كرد  
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  كه  اين با . افتاد راه   و كرد مشخص  وِيز روي  رو آدرس 

  كه  دونست مي  ولي  شه  بیدار  زود بود كرده  سعي

  خورد، زنگ  گوشیش كه  بود  مقصد  نزديكاي.  كرده  دير

:   داد جواب. بود هیوا  

.  راهم تو  خدا به   ؟ هیوا جانم-  

  ما . كني  مي تصادف نشو  هول نداره، اشكالي-

.  منتظريم  

   ؟ رسیدن همه-

 شه مطمعن خواست  مي  نبودن، مهم براش  همه

.  نبوده  پیچوندنش قصدش  و  اومده  فريارم  

.  منتظريم نیا،  تند.  اومدن همه  عزيزم، آره -  

.  بینمت  مي . رسم مي  دارم اوكي،-  

  بار  اخرين براي . گشت پارك جا دنبال  و  كرد قطع  تلفنو

.  شد پیاده   و كرد چك  ماشین ي  آينه  تو  رو خودش 

 داشت استرس . داشت نقیضي   و ضد احساسات

  به" يه همیشه مثل  ولي . میفتاد جانش  به دوباره 
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  ها  بچه سمت به  و گفت  زندگیش  و خودش  به" جهنم

. رفت  

:   گفت و گرفت عكس  ازش  دور از سیاوش   

  رو لحظه اين  اومدي، شه  نمي  باورم  هنوز خدا  به-

.  كرد ثبت  بايد  

:  رفت  غره  چشم فريال به شاهین  

. اومدم  آرزو خاطر به  فقط من  المصب  ؟ اومدي  تنها-  

  كه فريار  به. داد دست  همه  با  رسید، بهشون فريال

  باال ابرو لبخند  با  فريار . شد  دقیق اش  چهره  به  رسید،

:  انداخت  

.  شما اومدي عجیبه برام هم جديدم  كه  مني-  

  فريار دست تو رو  دستش و  كرد كجي  دهن فريال

.  زد  مي  لبخند شیطنت با  همچنان فريار. گذاشت  

:   گفت جمع  به رو فريال  

.  بگم االن از هاا، نمیام  باال باالي   تا من-  

:   اومد  حرف به بود  حرف  كم همیشه كه  پرستو  
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.  ديگه نزن غر  اومدي بار  يه-  

  سالمي ي  برنامه كه اين از قطعا زد،  مي لبخند هیوا

.  بود  خوشحال بود شده  چیده   

.  شدند  روانه  باال سمت به گروهي  

  نفس  به  فريال. رفتند  باال استراحت بدون ساعت يك

. ايستاد جا همون. بود افتاده  نفس  

:   فريار  

   ؟  سختته  ؟  شد چي-

:   فريال  

  مي كم يه   من. بريد شما. بود  قدر همین توانم من-

.  پايین  رم مي بعدش  شینم  

:   هیوا  

 استراحت كم يه . جمعیه  دسته  برنامه كه، شه نمي-

.  بگیري نفس كن  

:   سیاوش   
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  اين من.  كنه كولش يكي  میاد ُچسي داره  اين  بابا-

.  شناسم مي گشادو  

:   فريال  

  باريم آخرين كشم، مي  سیگار  نخ ١٠ روزي  من  بابا-

.  دانشگاست بدني  تربیت دوران مال كردم  ورزش  كه

   ؟  چیه توقعتون

:   بود  فريار از پیام  لرزيد،  گوشیش  

   ؟  كنم كولت من  خواي مي-

  شیطونش هاي چشم با فريار  كرد، نگاهش فريال

  ها چشم همیشه كه شد  متوجه فريال . زد مي لبخند

.  دارن شیطنت لبخندش  و  

.  داد سر جیبش تو  گوشیو و  نداد جوابي  

:  شاهین  

  مي  ناز  داري درصدم  يه خدايي ؟  بیاي نداره  راه  واقعا-

  مونديم معطل  ول. نازو  اون  بكشیم بده  عالمت كني

.  اينجا  
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:   فريال  

  ؟ داريد  من كار  چي. كشم نمي گم مي  ؟  عنه  ناز-

.  ديگه خودتون بريد   

:   فريار  

.  بخوريم چیزي  يه  بچینیم، بساط  جا همین پس خب-  

:   سیاوش   

  برنامه، تو  رينه مي  جوري يه نیومدنش  فريال  اين-

  عمري  بعد. بشینیم آقا بشینیم. ديگه جور يه اومدنش

.  كنیم مدارا اومده   

  جاگیر  و  كردن پهن رو  وسايل   و درآوردن  رو ها كوله

  شد دور  جمع از و برداشت  چايشو لیوان  فريال. شدن

. بكشه  سیگار تا  

 

.  میاد سرش  پشت داره  فريار كه شد متوجه  

:   فريار  

.  معتاد نداريا تحمل-  
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.  شه مي  سیگاري سیگاريشم غیر هوا اين تو-  

   ؟  بزنیم  حرف-

   ؟  مورد در-

.  زماني علي-  

. نیستي تو  مخاطبم مورد  اين تو-  

   ؟  نرفته يادت  كه شرطو. گذريم مي اوكي،-

  ثانیه  چند . كرد نگاهش  و  تكوند خاكسترشو فريال

:   گفت و كشید اي  ديگه پك نگفت،  چیزي  

  من. نباشه  بازي   بچه ولي. دم مي  انجام نرفته، يادم-

  ديوارو و  بخور  رو  چاي  ي  تفاله  از سنم سالمه، ٢٩

.  گذشته  اينا و  بزن لیس  

.  گیرته  كارم خدايي نه   ؟ مگه  بازيه بطري -  

:   زد  پوزخند فريال  

. منه  گیر  كارت كه  اي  كي تو-  

:   گفت خندون فريار  
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.  كنم ابزاري ي استفاده  ازت  خوام مي-  

.  بگو.  من زندگي تو  نیست جديدي  چیز-  

:   گفت و كرد  فريال نگاه   خاروند، رو اش  چانه  فريار  

  رسما. كنم كم بايد  مهمونیو صاحب  روي مهمونیه،  يه-

.  گرفته مهموني من صافي دهن واسه  بگم تونم مي

  حرص منتظرن. آشغال دم از همه مهمونیم آدماي

  زمین تو  حريفو خوام مي   من ولي . ببینن خوردنمو

.  بزنم خودش   

   ؟ خب-

.  روز اون شو  پارتنرم. جمالت به-  

:  كرد نگاهش تعجب با  فريال  

   ؟  كنه  مي كم طرفو روي  جوري  چه  من بودن-

.  نگیر كم دست خودتو . كنه مي كم-  

   ؟ كني استفاده   رسمم و اسم از  خواي مي-
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  مي  رو  تو  همه جمع  اون . هست اونم چرا، دروغ-

  به رينن  مي  ببرم  رو  تو . بار  چند  بوده  بحثتم. شناسن

. خودشون  

  بري خواي مي  اصال  چرا آشغالن، گي  مي كه جمع-

   ؟

. بچزونه فريارو تونه  نمي  كسي. الزمه -  

:   فريال  

  ؟  مهموني  كیه. میام اوكي،-

.  دوشنبه همین-  

   ؟ گیره  مي  مهموني دوشنبه خري كدوم ؟  دوشنبه-

  يه همه  ؟ شلوغه  سرت هفته  وسط شما كه  نه حاال-

.  ديگه بیكاريم مشت  

:   گفت و كرد خاموش  سیگارشو فريال  

.  كن مسیج برام ساعتشو و آدرس  اوكي،-  

:   شنید فريارو  صداي  كه جمع سمت رفت مي داشت  

.  گردونم مي  برت خودمم دنبالت، میام خودم-  
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.  رفت جمع سمت  به   و  نداد جوابي  فريال  

 

  حمام وارد زود  كرد كه كاري اولین رسید،  كه خونه  به

  با . اومد  بیرون زود  و گرفت اي سرسري  دوش . شد

  اجازه  ديشب خوابي  بي  افتاد، تخت روي حوله همون

  حوله  همون با . بپوشه لباس  پاشه  حتي  داد نمي

. خوابید و بست چشماشو  

 

  مسیجاشو  تا برداشت گوشیشو. كرد باز چشماشو

 گشاد چشماش  و افتاد ساعت به چشمش. كنه چك

.  باشه خوابیده  ساعت  اين  تا  شد نمي  باورش . شد  

.  بزنه مامان به   سر يه  خواست مي  

  بدون جوري همون و  پوشید  لباس  شد، بلند  زود

.  رفت پاركینگ  به  ارايش  

  بده  اجازه  تا  زد  بوق نگهبان  براي رسید، كه  ويال  دم

.  شه وارد  
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.  نباشي خسته  سید، مرسي-  

  ي  خونه  میومد  كه وقت هر . شد پیاده   و كرد  پارك

  نمي  و بود  كسش تنها مامان. داشت استرس  مامان

  تمومي هاش  حماقت ولي  بده، دستش از خواست

. نداشت  

:   كرد  باز  رو در خانوم فريده . موند منتظر و  زد درو  زنگ  

  چرا اومدي  خبر  بي  ؟  عزيزم خوبي جان، فريال سالم-

   ؟

. ممنون سالم،-  

:   كرد باال   ي طبقه به   اي اشاره  ابرو با  فريال  

   ؟ نكرده  قطع  سرخود كه  داروهاشو ؟  خوبه حالش-

  ديگه  كردي اونجوري  شما كه پیش   سري از  نه،-

.  كنه مي دقت حساابي  

  بلند  ي  پاشنه  صداي موقع  همون و  شد وارد  فريال

:   شد شنیده   ها پله  روي از مامان كفش  

   ؟ جاويده  ؟  اومده  كي  ؟ فريده -
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  چرا ؟  گرفت نمي درس  چرا. شد منقبض فريال فك

  فكر به چرا درك، به  فريال ؟  شد نمي  عبرت براش 

   ؟ نبود خودش 

:   فريال  

.  گرمه سرش  ديگه جاي احتماال عشقت شرمنده،-  

   ؟  عزيزم ندادي  خبر چرا ؟  مامان تويي   فريالم واي اي-

:   كرد نگاه  دقت با  پاشو تا  سر  فريال  

  هر چرا ؟  مامان اي آماده  و  حاضر  انقد چي  واسه-

  كرده  پیتان  چیتان جوري  اين رو  تو  میام خبر بي وقت

  مي  شكلي  اين خودتو شب هر  يعني  ؟ بینم  مي

   ؟ ببینتت اينجوري اومد  جاويد  اگه  كه كني

  همیشه بلند  موهاي  به دستي  دستپاچه آرام دل

.  كرد  نگاه   دلخور و  كشید بلوندش   

  اون  وجود با  سن اين تو.  زيبا  خیلي . بود زيبا  آرام دل

  و  ريخت از  كرد، مي  مصرف كه  اعصابي  قرصي  همه

.  جذاب  و بود پوش  شیك. بود  نیفتاده  هیكل  



 

56 

:   بود فايده  بي  كردن بحث داد، تكان  سري  فريال  

.  شده  تنگ  برات دلم ببینمت،  كم يه بیا-  

  بغلش عشق با  و رفت دخترش  تك سمت آرام دل

:   كرد  

.  مني  دنیاي  تو-  

  از  تر عاشق. بوسید  رو مامان روي و  زد  لبخندي فريال

  كه  زجري  همه  اين از بعد  كه اين . بود  نديده  آرام دل

  خواستش مي  طوري اين هنوز بود داده  بهش  جاويد

  شد مي سالي ١٧-١٦ كرد، حساب. كرد  نمي درك  رو

  كاري  كثافت كه وقتي  از درست. بودن گرفته  طالق كه

  جاويد كه دونست مي ولي .  بود شده  رو  جاويد  هاي

  به  دلش  آرام دل  و مامان  سراغ میاد وقتا  گاهي هنوز

  زندگي تو  ديگه زن تا  دو كه  اين با . بود خوش  همین

  بهش  هنوز جاويد  ولي بودن،  رفته و  اومده  جاويد

.  بود قشنگ آرام دل براي   اين و داد مي اهمیت  

  رو  بود  كرده  تعارف بهش  خانوم فريده  كه  چايي فريال

.  كرد تشكر  و برداشت  
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:   آرام دل  

   ؟ گذشت چطور امروزت  مامان،  كن تعريف-

.  ها بچه با كوه، رفتم-  

   ؟  ها بچه -

.  بقیه و سیاوش -  

.  عجیبه ؟ اونا  با  ؟ واقعا-  

.  رفتم چرا دونم نمي خودمم. اوهوم-  

:   خانوم فريده  به كرد  رو بعد  

   ؟  میاري من براي  سیگاري  زير   يه

  فريال  جلوي رو  كريستال خوري شكالت آرام دل

:  گذاشت  

  رفتي كردي  خوب. عزيزم چايتو  بخور  شكالت با-

  نگهشون و  كن پیدا خوب دوستاي  زندگیت تو . مامان

. تنهايي   همیشه ولي شه مي  سالت سي داره . دار  
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  و  انداخت مادرش  خیالي خوش  به   نگاهي فريال

:  گفت  

.  نشم عاشق وقت هیچ گي مي  همیشه كه  تو-  

  تونه   مي  كه باليیه   ترين  بد عاشقي. گم مي  هنورم-

  خودت به   ولي. شیرينه  قشنگه، . فريال بیاد آدم سر

  تیكه   تیكه دارن چشمات جلو قلبتو  بیني مي  میاي

  خودت رو  مجوز  اين شي،  مي عاشق وقتي.  كنن مي

.  بگرد  بچرخ،  بگذرون، خوش  توني مي  تا  ولي. دي مي

  كن پیدا  يكیو. كن ازدواج  داري قبولش كه كسي  با حتا

  درد  نتونه كه  قدري  اون. زياد خیلي  باشه، عاشقت كه

  باختي شي عاشق اگه . كنه تصور   حتي كشیدنتو

  خوش  باهاش  بخند، باهاش   بساز، باهاش .  فريال

.  مامان نشو عاشق ولي  باش، وفادار بهش  بگذرون،  

  مقابلش  طرف  و  خوبیه،  خیلي همسر كه اونیه  برنده 

.  خوري نمي  ضربه   كه جوريه اين.  اشه  ديوانه  

  خودشو هاي تجربه  آرام دل  كرد، نگاهش  غم با  فريال

 داده  بازي   مامانو قدري اون باز  زبون  جاويد . گفت مي
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  از درصد  چند آرام دل  جنبید  نمي  فريال اگه  كه بود

.  جاويد به داد مي سهامو  

  باز  رو ها پنجره  و  فريال به  داد زيرسیگاريو  خانوم فريده 

.  كرد  

:   گفت آرام دل  به رو  و  كرد روشن سیگاري فريال  

  هم بار  اين. ده  مي بازيم  داره  جاويد كنم مي حس-

  برم  خودم  كنه كاري  يه خواد مي . داره  فرق  بازيش

. هدفش سمت  

.  نكن صحبت ازش  نفرت با  انقدر. فريال پدرته   جاويد-

  عقل هم كه بدون تو ولي .  خواد مي خوبیتو حتما

  كاري  به مجبور  رو  تو  تونه نمي  كسي. اراده  هم داري،

  خودتو  تو. دارم قبول تصمیماتو تمام . پشتتم  منم. كنه

.  دارم باور بهت.  كردي  ثابت جوره  همه  

  داشته باورت   تونستم مي منم كاش :  كرد فكر  فريال

 كاش . ترسیدم  نمي حماقتات از كاش  مامان، باشم

.  خوري نمي  نیش بار  دو  سوراخ يه   از بودم مطمئن  
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  نگاه  رو فريال عمیق و زد  چانه زير رو  دستش آرام دل

  شلخته  خود . كرد نگاه  مادرش  و  خودش  به فريال . كرد

  يه از  بود، زاده  اصیل  آرام  دل. اش  آراسته  مامان و

  العاده  فوق و  ثروتمند  و شده  شناخته  ي خانواده 

  مي  هم مبل روي نشستنشون  از حتي . آداب مبادي

  بود شده  ولو  فريال . برد  پي هاشون تفاوت به  شد

  پا  روي  پا  و  بود داده  تكیه صاف  آرام دل  و  مبل روي

.  بود انداخته  

  بود كرده  سعي خیلي  فريال نوجواني  دوران تا آرام دل

.  بود  هم موفق. كنه تربیت  خودش  مدل رو  فريال  كه

  جاويد  ماجراي  از  بعد ولي. بود بر  از  رو اصول اين  فريال

  بهش  رو صحیح رفتار  كه نبود  كسي آرام، دل بیماري  و

 راحت  بود گرفته تصمیم خودش  فريال  و شه  يادآور

.  كنه  زندگي  

:   آرام دل  

   ؟  نكرده   ازدواج كسي ؟  بودن  چطور ها بچه -
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  البد دخترام يكیه، با شبشون هر  كه  پسرا ؟  ازدواج-

.  دونسته  صالح براشون كیو خانواده  ببینن منتظرن  

   ؟ نیومده  زندگیت تو كسي خودت-

  ولي  بگه،   مامان براي  وارد تازه  از خواست فريال

:   كنه هست كه  ايني از تر  مشغول فكرشو  ترسید  

  من  اصال . نه  يا  ؟  مامان كنه  تحمل  منو  تونه  مي كي-

  تو هفته  ٢-١ از تر  بیش  يكیو  تونم  مي مگه  خودم

   ؟  كنم تحمل زندگیم

.  باشن  زندگیت تو  خداشونه از همه  ؟ حرفیه  چه اين-

. دار خانواده  قشنگ، اندام زيبا، صورت  

. شده  باورتون خودتونم . خانواده  هه،-  

.  فريال نكن شروع-  

  عوض موهاتو  رنگ. بگو  خودت از . كن ولش باشه،-

.  دوديه  انگار االن بود، اي  نسكافه  پیش  سري ؟ كردي  

   ؟ شده  خوب . خوبه  بدم  تنوع ظاهرم  به گفت دكترم-

.  میاد بهت كني كاري هر  تو.  عالي-  
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.  خنديد آرام دل  

*** 

 

  رفته باال قلبش  ضربان.  برد  باالتر رو  تردمیل  سرعت

  بیرون   گوشش از هندزفري كه  بود اوج  توي  بود،

:   ايستاد كنارش  شكوه . شد كشیده   

  روز  چند همش اومده، سال يه  بعد  ات خاله  دختر-

   ؟  ببینیش  خواي نمي  واقعا. مونه   مي ايران

  تو  پستاشو دارم روز   هر ؟  ببینمش  كار چي  خوام مي-

.  ديگه بینم  مي اينستا  

  زندگیت  كل. هاا كنار ذاري مي فامیلتم داري كم كم-

  نصف  و شناسمشون نمي  من كه  دوستايي شدن

.  خونه به برگشتنت مست شب  

  خوام، مي  خونه بودم  گفته. كنم يادآوري جون شكوه -

  خواي مي  هرجا بكن، بكني  خواي مي  هركاري گفتي

.  كن زندگي جا همین فقط برو،   بري  
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  بوم  ور  اون از زيادي  ديگه  تو  ولي. بودم گفته  بله-

  درست برامون  ناجور دردسر يه روزاس  همین. افتادي

.  ببین رو شقايق برو.  ننداز  زمین  منم حرف. كني

.  گرفت سراغتو نیستي تو  ديد  مهموني تو ديشب  

  مي  دارم  بیني نمي  مگه  اوردي، بند  منو  نفس مامان-

.  توروخدا ديگه  كن ول   سختمه، زدن حرف  ؟ دوم  

.  رفت و  كشید پوفي شكوه   

  میومد يادش   كه جايي تا.  افتاد شقايق ياد  فريار

.  بهش چسبید مي  و  بود  دنبالش همیشه شقايق

  فريار وقتي. گرفت نمي تحويلش   وقت هیچ فريار

 برگشت، سال ٥ بعد و  آمريكا رفت تحصیل  واسه

  همون اين نشد باورش   و ديد  فرودگاه  تو  رو شقايق

 شده  بزرگ . داشت اي دلبرانه اندام . نچسبه  دختر

  جايي هر شد، دقیق بهش  فريار. جذاب و  زنانه . بود

  فريار  و فريار سمت  میومد  شقايق رفتن مي  كه

  همي دور  به شد ختم اين و. كرد مي استقبال

  بود  شقايق دوستاي  از يكي ي  خونه  كه  اي  دوستانه

  شقايق كه يادشه  فقط و  بود مست  خرخره  تا  فريار و
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  كه  صبح. كرد بوسیدنش  به  شروع و  اتاق  تو  كشید رو

 پشیمون.  بود ديده  كنارش  لخت رو  خودش  شد پا

  بیدار  قبل. ترسید  مي شكوه  بردن  بو  از ولي  نبود،

  روز چند تا . رفت  و پوشید لباساشو شقايق شدن

:   اومد  ازش  پیامي  روز  چند بعد  نبود، شقايق از  خبري  

   ؟ بگي   چیزي خواي نمي-

   ؟  مثال  چي-

   ؟  اتفاق اون  ي درباره -

. بود دوطرفه  ي  رابطه يه  ؟  اتفاق-  

   ؟ بود-

.  خواستگاري بیام  منتظري كه  نگو-  

.  بود  نداده  جوابي ديگه شقايق و  

  عكس فقط  و رفته  ايران  از  كه شنید  هم مدت يه  بعد

.  ديد مي  بوك  فیس  و  اينستاگرام تو هاشو  
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.  بره  ديدنش  به داشت انتظار شكوه  و بود  اومده  حاال  و

.  كشید نمي  خجالت هم كارش  از كرد،  نمي فرار ازش 

.  چیه  فازش  فريار  كه دونست مي  بايد خودش  شقايق  

  كامل  تا  كرد كم ريز ريز. كرد كم رو  تردمیل  سرعت

. بايسته  

 

  نمي  هم طرفي از نداشت، رو شقايق ي  حوصله

  دوري ازش  تعمدي  فريار  كه  كنه فكر شقايق خواست

  بده  پیامي   بهش كه  اينه  كار  بهترين  كرد فكر . كنه  مي

  اشو شماره . كنن صحبت  دوستانه  و بگه   آمد خوش  و

  اينستاگرام تو  شه، پشیمون كه  اين از  قبل. نداشت

:   داد مسیج بهش  

  اين  به اومدي خوش   ؟  خوبي جان، شقايق سالم

  اين از  امیدوارم. شده  خراب داشتني دوست سرزمین

  آخر در  و.  ببري  رو لذت  نهايت بودنت ايران مدت

  اشو حوله. كرد قفل رو  گوشي و  فرستاد گل ايموجي

.  رفت حمام سمت و برداشت  
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  و  پوشید كن گرم شلوار  يه و  كرد خشك رو موهاش 

  گروه  توي  برداشت، گوشیشو . شد ولو  تخت  روي

  از  عكسي پرستو. بود  شده  بدل  و رد  پیام ها نخاله 

  و شده  غنچه  هاي لب  با بود، گذاشته خودش 

  بود  نوشته  زيرش  فوري و  بالكن  توي خمار چشماي

  ادمین كه سیاوش  لحظه همون. شد اشتباه  واي اي

  نوشته  و  بود انداخته  بیرون گرون از رو پرستو بود گروه 

:   بود  

  ببینن، همه كنه،  پاك  رو عكسه  نتونه  كردم بیرونش

.  میارمش دوباره  بعد  

:  شاهین  

   ؟  ندم  بابا نشون  عكسو دي  مي چقد پرستو-

:   هیوا  

  دستش خب ؟  كنه پاك  نذاشتي چرا سیاااوش،-

. خورده   

:   سیاوش   
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  خوام مي فقط من. نداريم هم از پنهوني   چیز ما اينجا-

  خب ؟  بفرسته  اينو خواست مي  كي واسه  بدونم

  شرت اون  گرفتي مي عكس جوري يه اقل حد  المصب

.  نشه معلوم تراس  تو  شاهین ي شده  پهن  

:  شاهین  

  شرتم نديا،  آرزو  نشون عكسو  اين مادرت  جان فريال-

.  افتاده  بد  اينجا  

:   هیوا  

.  ايد  كي ديگه  ها شما-  

  پیام. بودن  تايپینگ شاهین  و  فريال و  بودن انالين همه

: رسید  فريال از تر  زود شاهین  

 فحشت داره  اتاقم در پشت  اومده  پرستو سیاوش،-

  بیارش . تو بیاد  تونه نمي كردم  قفل درو  منم ده، مي

.  اين كرد  صاف منو  دهنو گروه  تو  

:   فريال  
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  شرت عكس  و كنم روشن گوشیمو بايد  من واقعا-

.  زندگي اين تو  تف  ؟  ببینم شاهینو  

.  شد اضافه گروه  به پرستو لحظه همون  

:   پرستو  

  ؟  بودي  توالت تو  كردن مي  پخش شعورو سیاااااوش،-

   ؟ برداشتي  رو اومد گیرت  اونجا هرچي

. فرستاد خنده  ايموجي  فريال  

:  نوشت پرستو جواب در سیاوش   

  سختش. نخور  حرص. اي غنچه  لب  برم قربونت-

  ازش  باجي  چه  بديد  پیشنهاد  ها بچه .  هنوز مونده 

  رو  گروه  افراد تك تك اسم و . بگیدا هممه. بگیريم

.  كرد منشن  

  اضافه گروه  به  تازه . بود كرده  سكوت لحظه   اون تا  فريار

  پیام با  االن ولي   بگه، چیزي خواست نمي  و بود شده 

  چیزي  اومد تا . بزنه حرفي  يه بود  مجبور سیاوش 

.  شده  برقرار  گروه  كل با   تصويري تماس  ديد بنويسه

  جواب و  نره   بیرون صدا  تا برداشت رو  هندزفريش فوري
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  فريال  با  تماس . فريال جز  بودن داده  جواب همه. داد

. گرفت رو فريال دوباره  سیاوش  ولي شد قطع  

 

:   شد اضافه  هم فريال  آخر  در   

.  هستید هايي  كنه عجب شماها بابا  ؟  چیه  ؟ هااا-

  بدم  نظر  شاهین شرت ي  درباره  بیام  خوايید مي االن

   ؟

:   سیاوش   

   ؟ چندمه  امروز ها  بچه ها، عصبیه  اوه  اوه -

.  خنديدن همه  

  مبل روي  بود  شده  ولو شد، دقیق فريال تصور به   فريار

. بود  دستش شرابه  حاوي بود معلوم  كه گیالسي و  

:   فريار  

   ؟  خوري تك-

:   سیاوش   
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  همه. فرياله خونه برنامه  آقا. ديدم االن اونو من اوووه -

. شید حاضر  

:   فريار  

  مست رو  بقیه  اول  بايد  ها، شه مست نبايد  ساقي

  ؟  بلدي  قانونو . جان فريال  كنه

:  فريال  

  نه   ور  باد، نوشش خورد اندازه  به باده  ار ساقي-

.  باد فراموشش كار  اين ي  انديشه  

:  شاهین  

.  مسته االنشم همین كه اين-  

  از و گذاشت سطحي روي   رو گوشي سیاوش 

  شرتش تي داشت دوربین جلوي  اورد، بیرون  دستش

:   كرد مي  عوض  رو  

  كف  از نیايید  رما،  مي  دارم جدي  جدي  من حاجي-

.  رفته  

:  شاهین  
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  تو نشده  خشك هنوز من  شرت وايسید كم يه-

.  تراس   

.  خنديدند بلند صداي  با همه  

:   پرستو  

.  خوره  مي  هم به همتون از  حالم نمیام، من-  

:   هیوا  

  زياده   ولي بگذره  خوش  شم، بیدار زود  صبح   بايد منم-

  نیستید  سالمتیتون فكر به . میاره  شكم. نكنید  روي

.  باشید هیكلتون فكر به اقل حد  

:   سیاوش   

  خودم كه  رو تو پرستو،. رفته  كفش از نیاد  كي هر-

  ي سوژه  تو . برمت مي شده  كه زوريم دنبالت میام

   ؟  شدي خجالتي ما  واسه حاال . امشبي

:   پرستو  

  كردم خوب . ام شرمنده  نه كشم، مي  خجالت نه-

.  نیاد  كي هر . بیا  ؟  دنبالم بیاي خواي  مي. اصال   
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:  شاهین  

  نشستیا، لخت تنه  نیم  هنوز شما سماواتي جناب-

. هست حواسمون  

  اين . پوشیده  شلوار فقط كه  شد متوجه  تازه   فريار

  اونقدري هنوز خودش  اما  بودن، راحت همه جمع

.  بود نشده  صمیمي  

:   فريار  

.  بمونیم در پشت  بیام،  شم حاضر ترسم مي-  

:  خنديد سیاوش   

  مست فريال. نترس  نه  ؟ داشتي  رو تیكه حاجیي،-

.  شه  مي مهربون شه  مي  

:   فريال  

 خودش  خواست كي هر ندارما، مزه  هیچي من-

.  بخره   

:   سیاوش   
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  تنگ  نهايت  پرستو  دنبال برم  خوام مي  كه همین من-

  شاهین. باشید نداشته  توقع  اين از  تر  بیش  بازيمه،

.  بخر خودت  

:  شاهین  

  تو  با  خوام مي و ندارم  رانندگي  ي حوصله  حتي من-

. پايین  بیار  توقعتو سطح . بیام  

:   فريار  

.  خرم مي من-  

:   فريال  

.  شور  ي هسته  بي . بگیر زيتونم-  

:   گفت لبخند با  فريار  

.چشم-  

 

  ساده  شرت تي  شد، بلند  زود فريار . شد قطع تماس 

.  كرد عوض جین با  رو  شلوارش  و  پوشید اي  
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  پايین  ي طبقه  به و برداشت پولشو  كیف و  سويچ

. رفت  

:   كرد نگاهش شكوه   

   ؟  شقايق پیش  ري  مي-

.  دوستام پیش  رم  مي نه،-  

.  ببین رو  شقايق و  بذار هم تايمي  يه لطفا  جان فريار-

  اونو  برو   بارم  يه خب  بیروني، شب و  روز هر كه  تو

.  ببین  

:  گفت كفشاش  پوشیدن حین در  فريار  

.  مامان خدافظ-  

  ي خونه  راه   در و  بود كرده  خريدارو  بعد ساعت نیم

.  بود  فريال  

  فريال  به. بود  چند واحد  رفت يادش  رسید، كه  در دم

:   داد پیام  

   ؟  چندي واحد گي  مي شه،  باز  روم  به   در قراره  اگه-

:   اومد  زود جواب  
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  اگه  دي، مي  نشون رو خوراكیا اول. ٣ ي طبقه ،٦-

.  زنم مي درو اومد خوشم  

.  كرد قفل گوشیو و  خنديد فريار  

  خوشحال. شد اسانسور سوار. شد باز  زد،  رو  در زنگ

.  كرد توقف  سوم  ي طبقه تو  اسانسور. اومده  كه بود  

.  موند منتظر و  زد رو  ٦ واحد زنگ  

:  گفت پشت از شاهین شد، باز  در  الي  

.  كنیم چك رو خريدا اول اومده  دستور داداش   

  به  داد در  الي از  زور به رو  خريد  ي كیسه  خنده  با  فريار

:   اومد  فريال صداي  بعد ي دقیقه ٣-٢. شاهین دست  

. كن  باز  آقا حله . كبابي پنیر واي-  

.  شد داخل  فريار  

.  بودن نشسته  فريال اِل  مبل روي پرستو و  فريال

  نهار میز  مال  بود مشخص كه  اي صندلي  سیاوش 

  نشسته  و  روشون روبه   رو بود اورده  رو هست خوري
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  به   رو  و سیاوش  كنار مبل،  میزِ  جلوي هم شاهین بود،

.  بود نشسته زمین  روي ها، دختر  روي  

.  اومد خوشش جمع بودن  خودي از  فريار  

  نزديك  و نشست مبل روي  فريال  ي ديگه سمت

:  گفت گوشش  

   ؟ خونه  صاحب احوال-

.  خوووووووش -  

:   خنديد فريار  

.  خوشي به  همیشه-  

:   سیاوش   

  رو شرت شاهین كنیم تقاضا  شروع، قبل  گم مي من-

. پوشیده  كدومو ببینیم بده  نشون  

:  شاهین  

.  پوشیدم  ديگه يكي بود، نشده  خشك اون  نه-  

:   فريال  



 

77 

  بگذره  شاهین شرت ي  درباره  شبمون نخوايیم ما-

   ؟  كنیم كار چي  بايد

:   سیاوش   

.  بريزي پیك  كني شروع بايد-  

:   فريال  

  از  خوراكیا منه، از  جا ؟ شدن ساقي  ي حوصله  و من-

  شاهین و پرستو . سیاوش  كه  هم تون  راننده  فريار،

  ساقي  و كنید  غلبه گشاديتون به  خوايید  نمي جدا

   ؟ شید

:   پرستو  

  هم اعصابم كنما، مي  صاف  دهنتونو شم ساقي من-

.  خورده  هموتون از كه  

:   سیاوش   

.  بريز سك منو  واسه جان شاهین-  

:   پرستو  

. خوام مي كوال ويسكي  من-  
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:  شاهین  

  نكن  تعارف  جان فريار  ؟  ديگه  من ي  پاچه تو رفت-

   ؟  بريزم   برات  گوهي چه بگو داداش،

:   فريار  

.  هست اگه آبجو،-  

:  شاهین  

  همه. چیزي  يه   كي هر  ؟  چیه بازيا مسخره  اين  بابا-

  همه . نكنم  عوض شیشه هي  من بخوريد چیزي  يه

.  چیز  يه  رو  كنید توافق  

.  ابجو و شراب  بین  شه مي انتخابمون پس:  سیاوش   

   ؟  چي اينا و  ويسكي :  فريار

:   پرستو  

.  خوره  مي  آبجو يا شراب  فقط فريال  

:   فريال  

.  شراب اخر  تا  پس خورم، مي  شراب دارم  االنم كه  
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.  شد  بلند جمع  اعتراض صداي  

  خواني  هم موسیقي با  بلند بلند همه بعد، ساعتي

. كردند مي  

 

  خواست مي دلش . رفت  تراس  به   شد بلند فريال

  از دمي  شد كه تراس   وارد. بكشه  اونجا سیگارشو

 پشیمون  كه بود  خوب انقدر هوا. گرفت بهاري هواي

  حصیري  صندلي روي  جا  همون. بكشه سیگار شد

  وارد  هم فريار. كرد نگاه  رو  بیرون ي  منظره  و نشست

:   كرد اشاره  رو  به   رو صندلي به  شد، تراس   

   ؟ نیستم مزاحم-

.  باش  راحت-  

:   نشست آن روي و  كشید بیرون را صندلي   فريار  

   ؟ گذره  مي  جوري  اين شبت هر-

:   داد جواب بود  خیره  رو به  رو به كه  طور همون فريال  

   ؟  جوري  چه-
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.. شرابو و سیگار  و همي  دور جوري، همین-  

.  شه  مي  سالي چند-  

   ؟ بهت ده  نمي  گیر كسي-

. نداد جواب  و زد  پوزخند فريال  

  عوض حرفو. بده  ادامه بحثو  اين  نبايد فهمید فريار

:   كرد  

   ؟  اي اماده  دوشنبه  واسه-

.  بگو هواش  و  حال از-  

  رفیقامنو كه نفر ٦-٥ فقط خودم  من ديگه، مهمونیه-

. عوضین مشت يه   بقیه شناسم، مي  

.  البته  والدينم اسم جز  ؟  دونن مي چي  من از-  

  نیاورد  خودش  روي   به شد،  فريال  ي طعنه  متوجه فريار

:   گفت و  

. بوده  كفت تو  دوره  يه  يكیشون-  

   ؟  كاريه  اصل همون-
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.  اوهوم-  

   ؟ كرد سرايت-

   ؟  چي-

" اوهوم"-  

:   خنديد فريار  

.  ديگه نشینه  هم تاثیر -  

   ؟ بپوشم  لباس  بايد جوري  چه-

   ؟  كنم تنت بیام  نیستي  بلد-

:   فريار . نداد جوابي و  رفت غره  چشم فريال  

.  میاد  چي همه بهت  داري، دوست كه  مدلي  هر-  

  واسه  گي  مي چي ديدي، منو  بار  ٣-٢ جمع  سر تو-

   ؟ خودت

 بهت  كه معلومه  قشنگه، هیكلت قشنگه، صورتت-

.  میاد  

:  گفت تمسخر  با  فريال  
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   ؟ دقیقن قشنگه  كجام وقت اون-

.  بینیت-  

.  عمله-  

.  تیزت ي  چونه  

.  فیلِره -  

   ؟  لبات-

:   زد  لبخند فريال  

.  خودمه  مال استثناعا اون-  

   ؟  نكردي كاري دست ايشاال  كه پايینیارو اون-

.  رسید فريار  گوش  به   كه كرد  زمزمه  پررويي  بچه  فريال

. رفت داخل  به و  شد بلند  جا از  

.  كرد  رفتن عزم و برداشت  وسايلشو فريار  بعد  مدتي

  تا  فريال. رفت در سمت و  گفت خداحافظي جمع  به رو

  منتظر  و  زد  رو اسانسور فريار. رفت همراهش در دم

:   موند  

.  بخوريم رفت يادمون  كبابي پنیر-  
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.  شد حیف . اوهوم-  

.  كنم مي كبابشون برات  خودم بعد سري-  

.  اوكي-  

.  كردند خداحافظي . رسید اسانسور  

*** 

 

.  بود گیج . كرد باز چشماشو گوشي آالرم  صداي  با

  نمیومد يادش . كرد قطع  و  آالرم و برداشت گوشیشو

  روي  منگ  و  گیج طور همون. گذاشته آالرم  چي  براي

  سعي. بود  صبح ٨. كرد نگاه   رو ساعت. نشست تخت

  صداهايي  اتاق  بیرون  از. كنه متمركز  فكرشو كرد

.  بودن  اينجا ها  بچه كه  اومد يادش .  شد مي شنیده 

  ناشتا  زيادي مسكن خوردن براي. كرد  مي درد سرش 

  رو صورتش و  رفت حمام به  شد، بلند  تخت روي   از. بود

  اشپزخونه  تو  رو شاهین.  رفت بیرون   اتاق از. شست

:   ديد  
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  مسكن بايد ؟ هست چیزي اي، قهوه . خیر به   صبح-

.  بخورم  

.  فريال  بخوري   كامل ي  صبحانه  بايد مسكن واسه-

  مي چه . بخور نون بخور، چاي  بیا  كن، ول رو قهوه 

.  بخور پنیر  دونم  

  به  چاي . كنه مي  درد سرم. قهوه  من، به بده  قهوه -

.  االن نمیاد كارم  

.  كنم دم وايسا  پس-  

.  باش   زود اوكي،-  

:  بیرون اومد  دستشويي  از پرستو  

   ؟  هنوز تو  اي  خونه ؟  فريال-

   ؟ چطور  اره، ؟ ها-

   ؟  ببیني باباتو بري   خواستي نمي  مگه-

. مرسي بود، رفته  يادم . افرين. اره  هاااا، ؟  بابام-  

:   گفت شاهین به رو  و  

   ؟ كني  مي رديف رو  قهوه  شم حاضر من تا-
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.  برو حله،-  

  وقتايي. شدن حاضر به  كرد شروع برگشت،  اتاق به

  به خیلي  بايد  شه شركت اون وارد خواست مي  كه

.  باشه  خان جاويد شركت  اليق  تا  رسید مي ظاهرش 

  چه  باز ! ملكوتي خان جاويد! خان جاويد:  زد  پوزخندي

  از رو  زماني  علي ؟  ريختي زندگیم  واسه اي  برنامه

   ؟  اوردي ورداشتي  گورستوني كدوم

  شده  ارايش ي  چهره  به و  كشید هايش لب روي رو  رژ

.  بود  راضي. كرد نگاه  اش   

  با.  كرد انتخاب  گلبهي رنگ به  اي  بهاره  باز  جلو  مانتوي

  مشكیشو موهاي. شد  مي  خوب  روشن جذب جین

  روش  دارشو طرح  رنگ  چند  شال و گذاشت باز

. انداخت موهاش   

  و  خورد مسكني نوشید، رو  قهوه . رفت اشپزخونه  به

. افتاد راه   

.  كرد فكر بزنه خواست مي كه هايي  حرف  به راه  توي

  تا كنه  پیدا  جوابي  جاويد حرف هر  واسه كرد سعي
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  بار  هر جاويد. نداشت  فايده  ولي باشه، اماده 

. كرد مي  سورپرايزش   

 

  لبخندي ديدنش  با نگهبان. شد شركت پاركینگ وارد

  به و  كرد پارك  ماشینو فريال. داد تكون  سري و زد

  و  فشرد رو ٧ ي  طبقه ي دكمه. رفت اسانسور سمت

  تو  رو  عصبانیت و  حرص. كرد  نگاه  اينه  در  اش  چهره  به

. كرد مي حس هم اش  چهره   

  به و  شد پیاده  آسانسور از. رسید هفتم ي  طبقه  به

  جا  از ديدنش  با  منشي. رفت جاويد  اتاق سمت

  بدشون هم از دو  هر. زد اي  زوركي لبخند و برخواست

.  میومد  

  و  خشك صورت همون با  و نداد  لبخندشو  جواب فريال

:   گفت جدي  

   ؟ هستن-

  عرفان پیش  خوايید  مي  اگه. دارن مهمون ولي   بله،-

.  شه خلوت  ملكوتي جناب  سر تا  باشید جان  
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:   انداخت باال ابرويي فريال  

   ؟  ديگه  گید مي رو ملكوتي عرفان اقاي  ؟ جان عرفان-

:   شد هول كم يه  منشي  

.  خودشون بله،   بله-  

:   زد  پورخندي فريال  

  فكر جاااان عرفان  به بعد ببینم،  جاويدو بايد  اول  نوچ،-

.  كنم مي  

.  كرد حركت جاويد  اتاق  سمت به و  

:   زد صدايش  منشي  

. دارن مهمون  كه گفتم كنید، رعايت لطفا-  

 پشت  بشین نیست، تر  واجب من از  مهموني هیچ-

.  نباشه  كاريت میزت،  

  اي  لوده  لحن  با  و كرد باز  رو  اتاق  در زدن،  در بدون

:  گفت  

. خان جاويد تنگته دلم كه آخ-  
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:  شد بلند  صندلیش  روي از دستپاچه  جاويد  

.  بابا  اومدي خوش  ؟  جان فريال  تويي-  

:  پريد باال  فريال  ابروي   

   ؟  بابا-

.  هستن پشتت مهمونام  عزيزم-  

  براش . ديد  رو اقايي و خانوم و  چرخید  عقب به فريال

.  بود  همراهش صبح  گیجي هنوز ولي  بودن آشنا

  ها مهمان به   رو  و كرد كردن فكر ي  نشانه   به اخمي

:  گفت  

.  نیاوردم جا به  شرمنده،-  

  كرد  سعي برخورده  بهش  كمي بود معلوم كه  خانوم

:   بزنه  لبخندي  

  هستم، سماواتي. میاد يادم كامال  رو  شما من اما-

  قوي ي  حافظه . بوديم شده  اشنا مهموني  تو. شكوه 

.  هستن همسرم ايشونم . جان فريال  نداري  اي  
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  شكوه  كه  هايي طعنه  متوجه. بود  شده  هول فريال

 دونست مي بود اي  ديگه كس هر  بود، شده  بود زده 

  نداشته  جاويد از هم ترسي  و  بده  جوابشو جوري  چه

  پس . اومد كوتاه  چرا  نفهمید خودشم ولي باشه،

:   برد  جلو دستشو. بودن اينا  فريار  باباي   و مامان  

  خوب خیلي  و  نخوابیدم  خوب ديشب خوام، مي عذر

. خوشبختم مجددا. نشدم بیدار  

  رو  دستش شده، تر  نرم كمي  بود معلوم كه شكوه 

.  زد  لبخندي و فشرد  

  ولي برسه   جاويدو حساب بود  اومده . بود  معذب فريال

.  شد پا  اون به  پا  اين كمي. تونست  نمي اينا  حضور  با

  رو داره، خصوصي  كار فريال بود فهمیده  انگار كه فرهاد

:   گفت همسرش  به  

  باهم صحبتي  حتما جان، شكوه  نشیم مزاحم ما-

. دارن  

. رفتن  بیرون همسرش  با  و  زد فريال  به   لبخندي  

 



 

90 

:   كوبید  میز روي دستشو جاويد  رفتنشون محض به  

  ؟  اينجا اس  طويله ؟ تو  بیاي ادم عین نیستي  بلد  تو-

  نگفت  خر كره  منشي اون ؟ نیستي  بلد  زدن در

   ؟ دارم مهمون

  واجب همه از من گفتم  منم  ولي گفتن، اتفاقن چرا-

. كنیم اختالط دختري  پدر  خواستم ترم،  

.  زد چشمكي و  

:  نداشت بحث  ي  حوصله جاويد  

  ؟   خواي مي  چي . حرفتو  بگو-

  من  واسه اي  برنامه  چه  ؟  خواي  مي چي  بگو  تو-

   ؟ ريختي 

.  ندارم  حوصلتو  هیچ فريال، برن حرف  واضح-  

!  زماني علي-  

  ولي  بفهمه،  حالشو جاويد صورت  از كرد  سعي فريال

.  كنه حفظ خونسرديشو بود  بلد جاويد  

   ؟ شده  تنگ براش  دلت ؟  چي  زماني علي-
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.  جورم  چه اوهوم،-  

  اومده  كله با  بزني   بهش  زنگ يه نداره، نگراني -

.  اته  اشاره  منتظر. سمتت  

  مي حالت به خوش  خیلي اونجوري . شه  نمي  نه،-

.  ده  نمي كیف . شه  

   ؟ بگیري  منو وقت فقط اومدي-

:  رفت باال كمي فريال  صداي  

  جديد  بازي يه  بار  هر . كنم  مشخص تكلیفمو اومدم-

  كه همین. نیستم  يكیو  اين . میندازي راه  واسم

  با  رو  شكوهت با  مهمونیاي نصف كني  مي  مجبورم

  بیام  اينا و دار سهام فالن و شركت فالن صاحب پسر

  به راجع  فكريم هر. نكن  حساب من رو . كافیه  برام

.  بیرون  بنداز  سرته تو  زماني علي  

   ؟ كجاست اينجا نیست  حالیت پايین، بیار صداتو-

  قِبَل از خري  هر . اس  طويله. پیش  كم يه گفتي چرا،-

.  كاره  همه جا  اين شده   باباش  پول  
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  ادم ديگه  سال چند  تا كردي  فكر. نفهم تو  جز همه-

  مصرف واسه  االنش همین ؟  دنبالت میفتن حسابیا

.  افتادي ريخت از  مشروبت و  سیگار زياد  

  اون يا كن، حساب عرفانت رو  كارات اينجور  واسه-

.  گم مي  كوچیكمو خواهر ؟  بود چي  اسمش يكي

   ؟  راحله

:   كشید پوفي جاويد  

!  راحیل-  

  واسش  زوده  ؟  االن سالشه چند . راحیل. اره  اهان،-

   ؟  كني  پیدا شوهر

  زياد خواهانش متاسفانه،  نداره  قیافه تو  مثل اون-

  هم خوشگله  بابات  هم اوردي  شانس  تو. نیست

.  مامانت  

:   خنده  زير زد  بلند فريال  

  فقط بابا  مامان  از ماشاال.  شانسم خوش  خیلي بله،-

.  گرفتم قیافه  
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.  بودي سر حوصلمو فريال، بیرون برو پاشو-  

  ادم تا  چند كم، يه ها اينجا بچرخم خواستم مي تازه -

  منشیت اين راستي. كنم بش  و خوش  ببینم، مهم

  ؟  بیرون  زد خونت از صبح  پیش  وقت چند كه همونه

  بفهمه، نبايد  هم كسي اوه، اوه . همونه كنم فكر

.  شه  مي بد خیلي  كاريت شخصیت واسه  

   ؟  فريال خواي مي  چي-

.  بود كه  هرجايي  بره   كنه  گم گورشو زماني علي-  

.  بره  فرستمش مي. كنم لیاقتت بي سر تو خاك-

.  خودت  واسه كني  غلطي  چه خواي مي  ببینم  

:   شد بلند فريال  

.  خوبه-  

.رفت  بیرون خداحافظي بدون  و  

 

 عقب. كرد مكث ولي  بره، خروجي  سمت به خواست

: رفت منشي  میز سمت و  كرد گرد  
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   ؟ ببینمش مساعدن جان عرفان-

: خورد مي  حرص  واضحا  منشي  

.  بفرمايید. اتاقشونن بله،-  

  اتاق  روي به رو  دقیقا كه عرفان اتاق  سمت به فريال

.  رفت بود،  جاويد  

  و كرد  بلند  رو سرش  عرفان. شد داخل و  كرد باز  رو در

:   كرد نگاه   فريال به تعجب با  

   ؟ جدي  ؟  فريال-

 پیشنهاد  جانتون منشي داشتم، كار جاويدو  اوهوم،-

.  ببینم رم شما كرد  

   ؟  خوري مي چیزي . بشین اهان،-

.  كن جمع  حواستو بگم  اومدم. نه-  

   ؟ شده  چي-

   ؟  چیه اسمش منشیه اين-

.  مهديس-  
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  تا  دو شما بین خاصي صمیمیت  چه ؟ مهديس-

  هر  حاال. نداريد عادت فامیلي به كدوم هیچ هست،

   ؟  داري  خبر بوده، جاويد  خواب زير دوره  يه. چي

:   داد ادامه و  خوند عرفان نگاه   از رو تعجب  

  شه،  حامله يهو  نداشته شانس  يكیا  اون مثل احتماال-

  خسته زود  برم  قربونش  شناسیش، مي  كه  جاويدم

  انگار جون مهديس  اين حاالم. دور انداختتش . شه مي

. پسر  پس  نشد پدر  كرده  فكر  

:  داد ادامه  و  خنديد خودش  و  

.  جون بچه اي طعمه. كن جمع حواستو خالصه-  

   ؟  اينارو دوني  مي  كجا  از تو-

.  بازه  چشمام-  

   ؟  اينارو گفتي بهم چي  واسه-

  تو  بیاد  ديگه ور  يه  از  جاويد ي  مونده   ته نمیاد خوشم-

.  خدافظ. همین. زندگیمون  
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  و  زد منشي  به  دراري  حرص لبخند . رفت بیرون در  از و

  واسه تهديدش   بود امیدوار. رفت اسانسور سمت به

.  شه  بیخیالش مدت  يه  جاويد و  باشه  كارساز جاويد

  بیرون پاركینگ  از و  زد استارت . شد ماشینش سوار

  بیرون   هم كاري خونه،  بره  خواست نمي دلش . اومد

  فردا!  هیجان! انگیزي هیجان  زندگي چه. نداشت

  زندگیش هیجان تنها فعال .  فريار با. بود دعوت مهموني

  ايني  از و  كنه فكر بهش  زياد خواست نمي.  بود  فريار

.  كرد فكر فريار  هاي رفتار  به. بشه تر   بدبین هست كه

  يه . شه مي نزديك  بهش  داره  بود فهمیده  نبود، كه  خر

 اومده  موقعیتش  خاطر  به بود  مطمئن جورايي

.  شه رد فرضیه  اين خواست مي  دلش ولي . سمتش

  جذاب  شخص اين واسه واقعا خواست مي  دلش

  مربوط داشت حسي همچین كه باري اخرين. باشه

  خوشش پسري  يه  از . بود  دانشجويیش دوران به

!پاس  و آس  گفت مي بهش جاويد  كه  بود اومده   
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  مهربون. داشت هم خوبي ي  قیافه. بود  خوبي پسر 

  فريال. رفتند مي  بیرون  زياد هم با . پیله شیله  بي  و

  كه  اين تا . بود اومده  خوشش يكي از بار  اولین  واسه

.  شه اشنا فريال  ي خانواده  با  خواد مي گفت پسره 

.  نیست  ممكن چیزي  چنین كه دونست مي فريال

 كرده  فكر خودش  با  بگه،  جاويد به گرفت تصمیم  ولي

  ازش  واقعا ببینه  اگه شايد بابامه،  باشه هرچیم بود

 كمال در  و  بود گفته  جاويد  به .  شه راضي میاد خوشم

  خونه . ببینتش كه  بود داده  رضايت جاويد تعجب

  مي  جاويد  كه فهمید ها  بعد فريال . بود كرده  دعوتش

  آرمین  كه روزي . بكشه رخ   به ندارشو و  دار خواسته

  با  جاويد . بود فريال  زندگي روز   بدترين خونشون اومد

.  تحقیر  پشت تحقیر. كرد خورد آرمینو  حرفاش  تك تك

.  بود رفته   بیرون خونشون  از پايین سر  با  آرمین آخر در

  هم دانشگاه  از. نديد  آرمینو  ديگه  بعد  به روز  اون از

 عشقي شكست. جاويده  كار بود  مطمئن. بود  رفته

  از تنفرش   اما. كرد فراموشش زود  حتي. بود نخورده 

  كه  بود فهمیده . بود شده  تر  بیش و  تر  بیش جاويد
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  قول  به. شه عاشق آدما  ي بقیه  مثل   تونه نمي

 خوش  كوچیكمون تصمیماي با  بايد   ها ما:  سیاوش 

  مي  برامون ديگه  يكي  رو  بزرگا تصمیم چون باشیم،

.  گیره   

.  داشت هیجان حس دوباره  سال، همه  اين بعد حاال  و

  جاويد پسند مورد  بار اين كه  يكي با  اشنايي هیجان

  سعي. بود همین هم ماجرا عجیب قسمت. بود هم

  زنگ آرزو به فكر  اين با . كنه  فكر مهموني به  فقط كرد

.  برن  خريد به هم با  تا  دنبالش میاد  كه گفت و زد  

*** 

 

  بود، كرده  فالو اينستاگرام توي  رو فريال كه ديشب از

  ببینه   تا  كرد مي چك گوشیشو دقیقه  پنج هر

  اين چرا فهمید نمي . نه  يا كرده  قبول درخواستشو

  امده  پیش  زياد . جذابه و  خاص  براش   حد اين تا  دختر

  شدن نزديك  براي  و بیاد خوشش دختري  از  كه بود

  بار  اين كرد مي حس  ولي. باشه  داشته هیجان بهش
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.  كرد چك اينستاگرامشو هزارم بار  براي .  داره  فرق

 كرده  قبول  سیاوش  ولي  بود،  نكرده   قبولش هنوز  فريال

  فريال  از اثري دنبال  به. شد سیاوش  پیج  وارد . بود

  بودن  گروهي هاي عكس همه. كرد رو  زيرو  رو پیجش

  اش  صفحه.  نداشت حضور ها  عكس در  اكثرا فريال  و

  از اي  تكي  عكس كه رفت، مي تر  پايین طور همین رو

  بود  نشسته  كاناپه روي  فريال. كرد جلب نظرشو فريال

  بود  معلوم. بود رفته  عقب خنده  شدت  از سرش  و

  زير. نبود  عكس  به هم حواسش. زند  مي قهقهه

  مي كه  خانومي  زيبا  اين:  بود شده  نوشته  عكس

.  تولده   صاحب بینید  

  پارسال اديبهشت براي. كرد  نگاه  عكس  تاريخ به   فريار

 ارديبهشت وسط االن. بود نزديك  تولدش  پس . بود

  به   دوباره . بود  مي تولدش   بايد  روزها  همین پس  بودند،

.  كرد زوم  رو تصوير انگشت دو با . كرد نگاه  عكس

  متعلق بود  معلوم كه بود فريال  ي  شانه  روي  دستي

  نزديك هم به  دقت از هايش  ابرو . نیست دختر به

  هاي دست كه نیومد  يادش  كرد فكر چه  هر . شدند
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  با  بدهد  تطابقش  كه شكلن چه به شاهین و سیاوش 

  بود  امده  برايش اينستاگرام در  كه پیامي . دست اين

  به. كنه درگیر  رو فكرش  اين از تر   بیش نداد اجازه 

  شقايق. رفت اينستاگرامش هاي پیام  ي  صفحه

:   بود داده  جواب باالخره   

.  محبتت از ممنونم ؟  خوبي. جان خاله  پسر سالم-

.  ببینیمت  ندادي افتخار  

  جواب شكوه  خاطر به  اما نداشت  رو اش  حوصله  فريار

:  داد  

  خوش . شلوغه  سرم خاله،  دختر نداشتم سعادت-

.  باشي  

.  رفت پايین  ي طبقه  به و  شد خارج  اينستاگرام از

  فِر هاي  دستكش. كرد پیدا  اشپزخانه  تو  رو شكوه 

.  رفت مي فر سمت به و  بود دستش  

:   گفت و انداخت مادرش   گردن دور رو  دستش فريار  
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  هم صبحانه . انداختي راه   بويي چه جون، شكوه -

  فر از قراره  كه  ايني چیه.  كنم مي  غش دارم نخوردم،

   ؟  بیرون بیاد

:   خنديد  و  كرد نگاه  پسرش   تنها به  عشق با شكوه   

.  داريم الزانیا . شده  حالت به خوش  حسابي-  

  لذت  با  من كني درست هرچي تو  من، برم قربونت-

.  خورم مي  

. بچینم میزو  تا  بشین  برو پس-  

  كارگرم نداري،  كه  دختر. كنم كمكت بهم بگو كاري يه-

.  كنم كاري يه من اقل  حد نمیاري،  كه  

  كارهاي دارم دوست ؟  كار  چي خوام  مي كارگر-

  شد، اگه  خاصي مراسم.  بدم  انجام خودم امو حانواده 

  خواي مي  خیلي هم  حاال. گیرم مي كارگر. چشم

.  بذار رو  چنگاال  و  كارد  برو  چیدم،  رو بشقابا كني، كمك  

  سیگار تا رفت اتاقش بالكن به  فريار  نهار از بعد

.  بكشد  



 

102 

  خیال  به . سعید به.  كرد فكر امشب مهموني  به

  كه كرد  نمي كتمان. بود  زده  زمین  رو  فريار خودش 

  رو فريار دختري  كه اين هضم. بود خورده  بر  بهش

  براش  بود  كرده  انتخاب رو سعید و بود  شده  بیخیال

  از رو  خودش  كرد مي حساب هرجور . بود سخت

  اگر حتي اخالقي ظاهري، ديد، مي  باالتر  سعید

  باالتر  فريار هم بود اجتماعي موقعیت و  مالي مسئله

  شد نمي.  بود گذاشته  زياد وقت  دختر اون  براي. بود

  شكست. بود كرده  حمايتش اما شده، عاشقش گفت

  از  زود  حركتش اين  از بعد رو  دختر  بود، نخورده  عشقي

.  بود اومده  سنگین براش  اما . بود  كرده  پاك ذهنش

:   كشید بیرون افكارش  از رو  فريار  شكوه  صداي  

   ؟  كني  مي بدنت با  كارو  اين چرا فريار، ورزشكاري تو-

  به   رو  شاكي و كرد  خاموش  رو سیگار فورا فريار

:   كرد مادرش   

   ؟  من  اتاق تو نیايید  غذا از بعد  بگم بار  چند-

   ؟ سالمتیتم فكر  به  بده -
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. باال  نیومدي   اين واسه.  بزن حرفتو مامان، بگو-  

 

  سر  رفت راست يك و كشید عمیقي نفس شكوه 

:   مطلب اصل  

   ؟  مدت  اين تو  ديدي رو دختره -

   ؟  دختره  كدوم-

.  ملكوتي دختر-  

:   كرد نگاه  رو  مادرش  مشكوك  فريار  

   ؟ چطور-

  ديدن بود  اومده . ديدمش شركت تو  پیش  روز  چند-

  باشه،  خوبي  دختر  اگه ولي . گستاخه كم يه. باباش 

  شه، دار نسبت  باهام اگه . برات خوبیه  مورد

.  كنم مي درست گستاخیشو  

:   كرد كوتاهي  ي  خنده  فريار  

   ؟  يعني مطمئني  خودت از انقدر-

:  گفت نفس به  اعتماد با شكوه   
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  كنه،  رامش  خوب نتونسته جاويد . هستم كه  معلومه-

   ؟  نه  يا  ديديش  نگفتي، حاال . تونم مي  من  ولي

.  ديدمش ها بچه   با بار  چند-  

   ؟  چطوره  ؟ خب-

  بار ٥-٤ سرجمع  ؟ چطوره   دونم مي چه من من، مادر-

   ؟ بشناسمش جوري چه. ديدمش

  بشناسش،  كه اينه  من  حرف . نیار  جوش  خب، خیل-

 يا هست مناسبمون ببین  اصال . اومد خوشت شايد

.  نه  

   ؟  موقعیتش يا  ؟ خودش  ؟ بیاد  خوشم چیش از-

:  زد ظريفي  لبخند شكوه   

  خودتم دل  به بايد ولي  عالیه،  معلومه  كه موقعیتش-

.  ديگه بشینه  

.  ندهد  ادامه شكوه  تا  كرد سكوت  فريار  

.  كرد  چك رو اينستاگرامش دوباره  شكوه  رفتن از بعد

  فريال. گرفت شكل لبش  روي   بزرگي لبخند
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 اش  صفحه   به  درجا. بود كرده  قبول  رو درخواستش

  تايي چند . كرد نگاه  دونه  به   دونه رو  هاش  عكس. رفت

  رو  نظرش  سفید و سیاه   عكس  يك. كرد اليك هم رو

  برهنه  ي شانه  و  بود مشخص صورتش فقط. كرد جلب

  عكس . بود پوشونده   صورتشو نصف  موهاش . اش 

 دوست شديدا عكاس  يه عنوان به . بود قشنگي

  نظیري  بي  ي  سوژه  بود مطمئن. باشه مدلش داشت

  تا رفت ها كامنت قسمت به . كرد اليك درجا . شد مي

  حدود. نشد  باورش  رو  ديد  مي كه  چیزي . بذاره  كامنت

  درصدشون نود  كه بود  عكسش زير  كامنت دويست

:   كرد نگاه   رو ها كامنت از تايي  چند. بودن پسر

."خانوم  خوشگل جووون،"  

"  ؟  تو  بودي كي سكسي"  

  رو اش  شماره  و " بزن زنگ  يه فازتم، تو  وقته  خیلي"

.  بود گذاشته  

  مدلي   اين اكثرشون. خوند رو  ها كامنت تعجب با  فريار

   ؟ باز  انقدر  ؟  بود شكلي چه  فريال  دنیاي . بودن
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  نكرده   هم اليك  حتي رو بقیه  كامنت، تا  چند از  غیر به

.  كرد نگاه   رو بودن خورده  اليك كه  هايي  كامنت. بود

. قشنگمون دختر :  بود  هیوا از  يكي  

  راهو همه  اين ره  مي  كي اووو:  بود  سیاوش  از بعدي

   ؟

:   كمالي پريسا شناخت،  نمي  كه بود  دختري از بعدي

.  شدم مي  ريختي اين كردم  مي  عمل همه اين منم  

.  گفت نمي هم بیراه . گرفت اش  خنده   

  كوتاه  خیلي. ملكوتي  عرفان. بود  جالب براش  آخري  و

.  قشنگه :  بود  نوشته  

.  شد پشیمون گذاشتن كامنت از  

  با هم عكس  تا  چند. كرد  نگاه   رو هاش  عكس ي  بقیه

.  بود  گذاشته نامي آرزو  

  ببینه،   هم ها عكس ي  بقیه هاي كامنت خواست

  عصبي كرد مي حس  دلیل بي . شد پشیمون  ولي

.خواست نمي  اينو و شه  مي  
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.  كنه تصور   رو فريال كرد سعي و  كشید دراز تخت  روي

  نه   كه بلندي  موهاي با  مشكي، ابرو  چشم دختري

  حرف به كه  قشنگي بیني .  فر نه بود،  لخت خیلي

  كه فرمش خوش  تیز   ي چانه . بود رفته  تیغ   زير خودش 

  هاش  لب از تر  بیش  همه  از. نبود طبیعي هم اون

  هوس . صورتش  طبیعي عضو . اومده  خوشش

  مي  شدن زده  پس  از ولي  داشت رو بوسیدنش

.  ترسید  

.  برد خوابش  و شد  گرم اش  بسته چشماي  

 نفهمید  شد، بیدار خواب از گوشیش زنگ  صداي  با

  زنگ  داشت فريال كرد، نگاه  گوشیشو. خوابیده  چقدر

:   داد جواب تعجب با . زد مي  

   ؟  جانم ؟  فريال-

.  سوال يه  ؟  خوبي سالم،-  

.  بگو. خوبم مرسي،-  
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  خیلي  ؟  بپوشم چه  يعني  ؟  جوريه چه  مهمونیه-

  اس  دوستانه  يا ؟ بپوشم بلند پیرهن  ؟  مثال  مجلسیه

  صمیمي خیلي  كه اين با  ؟  بپوشم كوتاه  پیرهن و

؟  پوشن مي  چیزا  جور اين و  شلوار  بلیز همه و طوره   

.  بود  گرفته اش  خنده  فريار  

  و  بلند ؟  پوشه  مي شلوار  و  بلیز  مهموني  تو  كي آخه-

.  بپوش  داري دوست  هرچي  نداره، فرق  كوتاهش  

.  فعال . بینمت  مي اوكي،-  

.  نكن قطع  وايسا، وايسا-  

   ؟  بله-

  ؟ چنده  ساعت  االن اصال  ؟  دنبالت بیام  كي-

  ؟  باشبم اونجا  بايد  كي. پنج-

   ؟ نیم  و  ٦ يا  ؟  خوبه دنبالت بیام ٦-

.  خدافظ. خوبه  نیم و ٦-  

  كه  بره   حمام به تا برداشت رو اش  حوله كرد، قطع

:   بود آرمان. خورد زنگ  دوباره  گوشیش  
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   ؟ روباه  يا  شیري  امشب. گل فريار آقا سالم،

   ؟  ديدي روباه  منو كي-

   ؟  مطمئني خودت از  انقد كه میاي  كي با-

. مطمئنم خودم  از هم نیام كسي با-  

  گفته  نیما به   لیلي چون. باشه   آس  خیلي طرف بهتره -

. كنه پیدا  تونه   نمي بهتر من  از بكشه  خودشم فريار  

:   زد  پوزخند  فريار  

   ؟  زنه مي  حرفو اين  سعیده  انتخابش كه كسي-

  نیست شاخ  خیلي موردت اگه. بود گفتن ما  از حاال-

.  كنم جور  برات بگو  

.  فعال . بینمت مي . نباشه  كاريت تو-  

 براش  روز  مثل . احمق لیلي. رفت  حمام به و  كرد قطع

  ذاره  مي  رو لیلي ديگه  روز  چند سعید كه  بود روشن

  وسط  اين كه دونست نمي هم نفهم لیلي. كنار

. اس  طعمه  
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  فريال. كرد نگاه  هاش  لباس  به و  كرد خشك رو خودش 

  ؟ اسپورت  ؟ پسنديد  مي مرد براي رو  تیپي  جور  چه

؟ كالسیك  

 

  با  كرد، انتخاب  رو  اي ساده  رنگ  اي سورمه  پیرهن

  هم اي طوسي ي  جلیقه . طوسي كتون شلوار

  به .  زد بیرون   و برداشت رو وسايلش. پوشید

  ؟ میومد  خوشش گلي  چه  از  فريال. رفت گلفروشي

  گزينه بهترين  رز  پس . بخرد  شاخه  يك خواست مي

  ماشین سوار و  كرد انتخاب رو  رنگي   صورتي رز . بود

  رو  گوشیش. راند فريال  ي خانه  سمت به . شد

:   پیچید  فريال صداي. زد زنگ  و برداشت  

.  كه زوده -  

:   گفت خنده  با  فريار  

.  چیزي سالمي، يه-  

. سالم-  
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  مي  فكر . رسم مي  زود  متاسفانه  بله . سالم علیك-

   ؟ بشینم  منتظر باال  بیام.  نبود  ولي ترافیكه كردم

  ؟  رسي  مي كي. بیا اوكي،-

.  درم دم-  

.  زد  رو  ٦ واحد زنگ  و  

.  شد باز  تیكي   صداي  با در  

.  نديد  رو  فريال  ولي  بود باز  در  رسید، كه واحد در  به

:   شد وارد  

   ؟ كوشي-

.  میام  االن كم يه بشین. اتاقم-  

.  نكن عجله باشه،-  

  به كفش ي  پاشنه  صداي  با  دقیقه بیست  حدود از بعد

  مشكي  پیرهن. كرد تماشا رو  زيبا فريال . چرخید عقب

  نازك خیلي هاي بند با . بود زانو  باالي  كم يه   كه رنگي

.  بود  كرده  فر رو  موهاش .  هاش  شونه روي  

:   گفت فريار  به  رو . بود دستش  تو مانتوش   



 

112 

   ؟ كنم عوض  نیست، خوب اگه-

   ؟  بريم عالي،-

.  بريم-  

. پوشید  رو  شالش و  مانتو  

:   كرد نگاهش مجددا  فريار  

 راه،  تو ولي   ها، اوكیه مهموني  تو.  گم مي چیزه،-

   ؟  اوكیه لخته پاهات

.  ديگه ماشینیم تو-  

.  بنداز پات  رو  بیار  چیزي  اي  پارچه يه   خواي مي  حاال-

.  نده   گیر پلیس  وقت  يه  

  بیارم  هم ديگه مانتو يه  وايسا اوكي . هاا ترسويي -

.  پلیس  واسه  

  دستش به لبخند  با  رو  گل فريار. شدند ماشین سوار

:  داد  

  رو  دعوتم كه ممنون خیلي. نداره   شمارو قابل-

.  زيبا بانوي پذيرفتي   
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:   زد  لبخند  فريار  

.  ما براي  افتخاره . كنم مي خواهش-  

:   پرسید كنجكاوي  با  فريال  راه  وسط  

  حالشو خواي  مي كه كرده  كار چي  حسابت طرف-

   ؟ بگیري 

.  گرفته  رو نبوده  اون مال  كه  چیزي-  

   ؟  ناموسیه اووو،-

  دوست رفته بگیره،  منو حال  خواسته مي . خیلي نه-

.  زده  بر قبلیمو دختر  

.  باشي عاشق نمیاد بهت-  

  از تر گنده  افتادن  در  من با  ولي. نیستم چون-

  چي نداره  خبر ولي گرفته، حالمو خیالش به. دهنشه

.  بیاد سرش  قراره   

.  زد چشمكي و  

  پاش  روي موزيك با هماهنگ كه فريال  هاي  دست به

  تو  موقعیتش كه  درسته. كرد نگاه  بودن  گرفته ضرب
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  دنبال  تر  بیش  ولي  خورد،  مي  دردش  به مهموني اين

.  بگذرونه   وقت باهاش  تا  بود  بهانه  

.  رسیدند ويال  در  به  

.  كرد پارك   و رفت داخل  

.میومد هم اينجا تا موزيك  صداي  

:   گرفت دستشو فريار  كه شه  پیاده  خواست فريال  

  با  تو  كنن باور خوام مي. بگم جوري  چه  ام ببین،-

  و  عوضین اكثرشونم ؟ اي  اوكي  يعني، ؟  خب مني،

.  آتو دنبال  

.  بلدم  كارمو بودم،  زياد عوضي  جمعاي تو-  

. شدند وارد  و گرفت فريالو دست فريار . شدن پیاده   

 

  چرا دونست نمي بود،  گرفته محكم رو  فريال دست

  دستش گرفتن با . بره  دستش از  ترسید  مي ولي

  مال  فريال. تعلق خوب  حس. بود گرفته  خوبي  حس

  تو بايد . هست امشب واسه ولي .  نبود  ؟ بود خودش 
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  نسبتا  ويالي. كرد نگاه  مكان به .  كرد زندگي  لحظه

  دور. بودن كرده  پردازي  نور حسابي  رو  باغ.  بود  بزرگي

  هم وسط  و بودن چیده  صندلي و  میز رو دورش  تا

  دي. بودند رقص گرم هم نفري   چند و  بود رقص پیست

  به  خیره  فريال. بودند  گوشه هم بساطش  و  بند و  جي

:  گفت اطراف  

   ؟  دارن مايه   رفیقات ي همه-

.  خانوم شما ي  اندازه  به   نه-  

   ؟  نه مهمه، اين امشب واسه-

  دوست خیلي . كرد نگاه  عمیق چشمهاش  به   فريار

  كنارم كه . مهمي تو فقط امشب واسه  بگه داشت

.  داد مي قدرت  حس بهش كنارش  فريال  بودن.  باشي

  به  فريال  ولي . هاست خیلي آرزوي دونست مي

  اولش. بود شده  جذبش  انقدر كه نبود موقعیتش خاطر

  چنین با  دختري  ببینه خواست مي اولش چرا،

  بار  چند از  بعد ولي ؟ ده   مي  پا ؟  جوريه  چه موقعیتي

  يه . بود ريخته  هم به  رو  تصوراتش تمام  فريال ديدنش،
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  فريار كه  چیزي يه. كرد  مي  فرق كه  بود توش   چیزي

.  بره  آخر تا  بود  حاضر كشفش واسه  

  نرسیده  هنوز  پس . نكرد  پیدا  رو  آرمان كرد  نگاه  چه  هر

  نزديك  هست خدمه  از بود  مشخص كه  خانومي. بود

  مي  االن همین از. گرفت  رو فريال شال و  مانتو و شد

.  كنه  تصور رو  سعید ي  زده   شوك ي چهره  تونست

 راه   هم كنار و انداخت فريار بازوي دور  دست فريال

  هم موزيك  صداي شدتد  مي  تر   نزديك  چه هر. افتادند

.  شد مي تر بیش  

  صحبت گرم دختري  با  لیلي ولي .  ديد رو  لیلي  دور از

  كوتاهي و  دار پف  سفید پیرهن . نشد متوجهش  و بود

 جمعیت وارد.  بود درخشیدن قصدش . بود پوشیده 

  به. كرد هدايت لیلي سمت به   رو مسیر فريار  و شدند

.  بود دختر  با  صحبت مشغول  هنوز كه  رسیدند لیلي

  با شد، گرد هاش  چشم و  شد متوجهشان زودتر دختر

  رويشان  روبه جفت به و  زد  لیلي به اي  ضربه  ارنج

  مي فريار. كرد تعجب برگشت، لیلي . كرد اشاره 

.  شناسه  نمي رو  فريال احتماال  لیلي كه دونست
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  سر دنیاي  تو . بود اي معمولي  ي خانواده  از  لیلي

  كه بود  طبیعي پس نداشت،  امد و رفت ها شناس 

  بود مشخص  ولي.  قدره  چقدر حريف  نباشه  متوجه

.  شه وارد زيبايي  دختر چنین با  فريار  نداشت انتظار  كه

  باال ابرويي . باشه مسلط خودش  به  كرد سعي

:   بود   جلو رو  دستش و انداخت  

.  بیاي كه كردم نمي  فكرشم ؟  فريار  

:  گذاشت لیلي دست تو  رو  دستش فريار  

.  هستم باشه   گذروني خوش  جا هر ؟ نیام  چرا-  

   ؟  گذره  مي خوش  بهت  كني  مي فكر يعني ؟  جدي-

:  گفت  لبخند   با و  زد  چشمكي فريار  

  خوش  چرا باشه،  يار باشه،  رقص  باشه، مهموني-

   ؟ نگذره 

  زنگ فريال گوشي شه آشنا فريال  با  اومد  تا  لیلي

  لحظه  همان. داد جواب و  رفت تر  دور  كمي. خورد

.  اومد سعید  
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  رو  اش  گونه  و انداخت لیلي كمر دور رو دستش

   ؛ گفت و بوسید

.  اومد  پیش كار عزيزم، گذاشتم تنهات شرمنده -  

.  نداد جوابي لیلي  

:   زد فريار  به  پوزخندي سعید  

  ولي كردم، دعوتت واسي در  رو تو.  خان فريار  به،   به-

  وقت  يه نشه  سختت. اومدي جدي  جدي  كه بینم  مي

   ؟

   ؟ بشه سختم بايد   چرا ؟ سخت-

  ؛ گفت نفس به  اعتماد با سعید

.  آخه  نداري  عادت باختن  به-  

:   شد اضافه جمعشان به   فريال لحظه همان  

  كني نمي  معرفي  عزيزم. بود مهمي تلفن شرمنده -

   ؟

  حتي  و  كرد نگاه   فريال به  سعید فريار،  معرفي قبل

 چشماش . كنه  پنهان رو تعجبش  از اي ذره  نتونست
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  به .  بود  مونده  باز  نیمه دهنش بود، شده  درشت

:   گفت و  كرد جور  و  جمع رو خودش  زحمت  

   ؟ ملكوتي  فريال ؟  فريال-

:   انداخت باال ابرويي فريال  

  من از  جان، اي. جان فريار شناسن مي  كه منو

   ؟ گفتي براشون

  فريال چشمهاي به  خیره  و زد  فريال به  لبخندي   فريار

:   داد رو سعید جواب  

.  ندارم باخت  به عادت درسته،-  

:   پرسید  بود شده  گیج  كه  لیلي  

   ؟  شناسید مي  ايشونو كجا از شما جان سعید-

  جدا  دو ان از  رو نگاهش تونست  نمي حتي سعید

:   كنه  

... همه... شناسن مي رو  ملكوتي  فريال-  

  اين. بود داده  دست از  رو نفسش  به اعتماد لیلي

 هم خودش  ولي .  بود قشنگ درسته،  ؟  بود  كه دختر
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.  زيباست كه  بود شنیده  اطرافیان از  ها بار . بود قشنگ

   ؟  نام  فريال دختر اين داشت اي  برتري چه  پس

  رو  عجیبي  حالت با. بود خورده  شكست واضحا سعید

   ؛ گفت فريال به

  شما میزبان افتخاريه  ؟ چطور مادر  ؟  هستن خوب پدر

.  بودن  

  و  در  به داشت بود، آورده  كم سعید. زد  پوزخند  فريار

.  شه نزديك  فريال به خواست مي . زد مي  چنگ ديوار

  كه  بود شنیده  سعید از  ها  بار.  بود  منفعتش فكر به

  زيباست، هم گفت مي.  زد مي  حرف  فريال ي درباره 

.  روغنه  تو  نونم باشم داشته اينو . قدرت پر هم  

:   زد سعید به   لبخندي فريال  

  صحبت ام خانواده  ي درباره  نیومدم راستش. ممنونم-

.  بگذرونم خوش  جان  فريار كنار اومدن. كنم  

  هارو راه   ي همه  فريال. كرد مي كیف داشت فريار

  تو  بود  كوبیده  جوابش با.  بود  بسته سعید براي

  دست لیلي. خورد  مي حرص  آشكارا سعید. صورتش
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 سعید. كرد خودش   متوجه  اونو  و  گرفت رو سعید

:   گفت و داد تكان  سري  

.  باشید خوش -  

.  شد دور  لیلي  با  و  

  انداخت فريال  بازوي   دور رو  دستش و  خنديد بلند  فريار

:   داد فشارش  و  

.  بلديا  دختر،-  

: گفت خنده  با  فريال  

  اسمشم ؟  بود همین هدف. گرفتیا كم دست-

. نفهمیدم  

. سعید. بود همین-  

.  بود خوشگل  ولي   دختره . نمیرزيد   زار دو-  

   ؟ خوشگلي  تو فقط امشب بگم  اگه كني  مي باور-

:   خنديد فريال  

.  بلديا  هم تو  پسر  
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.  برگشت  فريار زد، ضربه  فريار  ي  شانه  روي  دستي

  رو خودش  و  كرد سالم فريال به مودب آرمان . بود آرمان

:   گفت فريار گوش  تو  آرام بعد كرد، معرفي  

   ؟  كردي پیدا  كجا از  رو ملكوتي گرم،  دمت بابا-

.  كرد اكتفا لبخندي  به   فريار  

   هیجان با  فريال . كرد شروع رو  جديدي آهنگ جي دي

:  گفت  

.  آهنگم اين  ي ديوونه  واي،-  

:  برد پیست طرف  به  سريع  و  گرفت رو  فريار دست  

   ؟  منفیه امتیاز  برقصیم اگه-

.  نه  كه  معلومه-  

.  رقصید  مي  هیجان با  فريال. كردند  رقص به  شروع

  رو چشمهاش . كوبید مي  رو پاهاش   ريتم با هماهنگ

  با  انقدر. خوند مي  رو آهنگ بلند،  بلند  و  بست مي

  كنار پیست  داخل افراد از خیلي كه رقصید  مي  شوق

.  بود دختر  اين حیران فريار.  كردند نگاهشون و كشیدند
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 دست فريال . كرد مي اش  زده  شگفت لحظه هر

  كامال . كوبید  مي پا چرخید، مي كرد، مي  باز هاشو

.  هیجان با  و مسلط  

  لحظه اون تو . باشه هماهنگ باهاش  كرد  سعي فريار

  مي كه  هايي  زمزمه  نه و  لیلي نه   بود، مهم سعید نه

   ؟  ملكوتیه فريال  اين واقعا گفتند

 فقط داشت دوست. بود  مهم فريال  فقط لحظه  اون تو

  دختر  با . كنه نگاهش  رو شور  از پر  دختر  اين بايسته

  اومده . داشت فرق خودشون جمع  توي  سخت و سرد

.  بگذرونه   خوش  كه بود  

 وسط جا، همان خودآگاه  نا  فريار. شد تموم آهنگ

.  چرخوند  هوا تو  و  كرد بلند رو فريال همه، بین پیست،  

.  شه تموم تونست نمي  اين از بهتر امشب  

*** 

 

:   گرفت اش  خنده  آرزو ي  شده  گرد هاي چشم از  
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   ؟ شد چت. سايزشون شد برابر  دو چشمات-

   ؟ جمعیت بین  كرد بلندت واقعا-

.  اوهوم-  

.  ديگه كن تعريف حسابي درست. مار  زهر و اوهوم-

   ؟ داشتي  حسي چه

  بگم حسابي  درست ديگه چیو. آرزو گفتم بار  ده  واي-

  ها، نبوده  عجیبي  چیز خیلیم كنم مي  فكر  كه  االن ؟

 خواست مي . همیم با بديم نشون كه  بود اين  برنامه

  حركت اينم خب. بیاره  در  رو  نفر دو  چال و چشم

.  ديگه  بوده  درآري چشم  

  مي خودت به  رو  اينا . شناسم مي تورو من. فريال-

.  بگو بهم واقعیتو  حس. عادتته . نشي  هوايي  كه گي  

  رو  هاش  چشم و داد تكیه مبل  به   سرشو فريال

.  دونست نمي  رو درست جواب. بود  گیج. بست

  حرف  به  باز  آرزو كه شد طوالني  اونقدر  سكوتش

:   امد  
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  مي  دور از. سومم شخص  من  فريال. آدمو نكن  ديوونه -

  متوجه تو  از بهتر  شايد بگي  بهم دقیق  اگه. بینم

. شم  

:   بود شده  هم  تر كالفه بود،  كالفه فريال  

. گذشت خوش  بهم آره . نم.دو.مي.ن. آرزو دونم نمي-

  بودم مست همیشه رفتم مي  كه مهمونیايي  اكثر من

  مي  يعني . بود  الكي ولي. رقصیدم مي اون و  اين با  و

  خواستم مي. برسه  جاويد  گوش  به فقط خواستم

.  ديشب ولي. وقت  هیچ نبودم  خوشحال. ببرم آبروشو

  از ولي .  دمنخور درينك هم پیك  يه حتي من ديشب،

  واسه. گذشت خوش  بهم.  بودم  تر مست همیشه

  اي فايده  ولي. گذشت  خوش  بهم آره . آرزو بار  اولین

.  نیست توش   

  خوبه  خیلي گي مي  كه اينايي ؟  نیست فايده  چرا-

.  واقعي  حس يه  يعني واقعي خوشحالي  يه .  فريال

  راضي  رو  تو  حاال  تا من فريال ؟  بیني نمي چیشو

. دختر  بگیر  حقتو. حقته خوشحالي. نديدم  
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.  طرف  دو  از تازه .  بازيم  يه وسط  ؟  حقي چه ؟ حق-

  باهام  كه معلومه. بود كردن بازي  نقش فقط ديشب

.  كنه  مي رفتار  اونجوري  

: پرسید  و  كرد ريز   رو هاش  چشم آرزو  

   ؟  چیه  بازي  طرف  يكي  اون-

:   كشید آهي  فريال  

  تو.  باشم فريار  با خواست مي اول همون از . جاويد-

  ي  همه همیشه ؟  كني نمي شك باشي

  ريزي   برنامه  میومد جاويد طرف  از  كه پیشنهادايي

  زد، مي زنگ  كشید مي زحمت جاويد  يعني . بود شده 

  منم. مهموني فالن میاي فالني با امشب گفت مي

.  مجبورم  دوني  مي  كه  

  كه بود  جاويد  بازي  اگه.  فريال گي مي  داري خودت-

  مي  و  زد  مي  زنگ همیشه مثل . شد نمي  اينجوري

.  مدت  يه باش  فريار  با گفت  



 

127 

  قبلیا كه اين  بعد. شناسي نمي  جاويدو  تو ديگه،  نه-

  ي نقشه  بار  اين احتماال كردم، دك روشي  يه   به رو

.  بخوام خودم كه  خواد مي. چیده  جديد  

  بخواي خودت خب. فهمم نمي تورو   من فريال  واي-

  هم. نشون  دو و  تیر  يه  ؟  بده   ؟ مگه   شه مي  چي

  مي خودت  كه اونیه  هم خواد، مي جاويد كه اونیه 

.  خواي  

  اگه. فرياره  طرف يكي  اون. ام قضیه طرف  يه   من آرزو-

  ؟  چي  بزن  منو دختر  مخ برو   باشه  گفته بهش  جاويد

  من  به  ديشب ؟  چي باشه داده  وعید  وعده  بهش اگه

.  نیستن دار مايه  تو ي  اندازه  اينا  كدوم هیچ گفت

  باشي  تو كرده، تحقیق ام درباره  يعني  ؟  چي يعني

   ؟  آرزو خرم من ؟  كني نمي شك

  بزرگ  دنیاي تو ؟ هست تحقیق به  نیاز .  خري آره -

.  تابلوعه اسمت ها، شما  

  باورت  نترسیدم،  خودم واسه حاال  تا  من. ترسم مي-

  جاويد. ترسیدم مامانم واسه فقط همیشه  ؟ شه  مي
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  مي  وقتي  تا . نترسیدم ولي  كرد، باهام  كار همه اين

  االن اما. ترسیدم  نمي اوكیه،  مامان شرايط دونستم

 بازيم، اهل  خودم من. ترسم  مي  خودم واسه دارم

  درگیر  دلي كه وقتي  تا نه  اما. ريسك اهل قمار، اهل

. شم  

  مطمئن و گذاشت فريال دست روي رو دستش آرزو

:  گفت  

. كن  ريسك پس  ؟ ريسكي  اهل-  

:   زد  پوزخند فريال  

  ماجرا، دل تو  برم كنم، ريسك ؟  سادگي همین به-

  شه مي آسون سقوطم  كني  مي فكر. باال  باالي   برم

  مي داغون. آرزو نه ؟  شكنه مي  پام و  دست نهايت ؟

.  شم مي تموم.  شم مي  تیكه تیكه . شم  

  چیزي  يه فقط من فريال ؟  چي نكردي  سقوط اگه-

  از ترس   خاطر به   اگه. خودت با تصمیم ديگه  گم، مي

  ابد  تا  حسرتش نكني، امتحان شانستو سقوط،

   ؟  كني زندگي  حسرت اين با  توني مي . باهاته
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  توي  رو  اي توده . نداشت  جوابي كرد، نگاهش فريال

  دهنش آب  كرد مي سعي  هي . كرد  مي حس گلوش 

.  رفت نمي ولي  پايین، ببره  رو  توده  و  بده   قورت رو

.  كنه درگیر رو فكرش  فعال  خواست نمي . بود چسبیده 

:   كرد  عوض رو  بحث  

   ؟ بیارم   ديگه چاي يه-

.  ريزم مي  من بشین-  

:  داد  ادامه  ها چاي  ريختن حال در  

   ؟  چیه تولدت  واسه  ات برنامه-

  ريزي برنامه  هواي  و حال تو  االن من نظرت   به واقعا-

   ؟ تولدمم واسه

.  شه مي  عوض هوات و  حال. خوبه اتفاقن-  

.  نداشتم وقت  هیچ. ندارم اي  برنامه  دونم، نمي-

.  اينجا  میان ها  بچه   سال هر مثل احتماال  

.  گذروني  مي خوش  خندي، مي . عالیه  حتي . خوبه-

.  كنه مي پیدا  ديگه  مشغولیت فكرت  
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.  بیا  هم تو-  

  مبل  روي زانو چهار. گذاشت میز روي رو  ها چاي  آرزو

:  گفت و گذاشت  

   ؟  نمیام كردي  فكر  پس،  نه

  اما كوچك، هرچند . بزنه لبخند شد  موفق فريال باالخره 

.  بود  لبخند  

*** 

 

 پشت  و كرد  تنظیم سوژه  صورت  روي  رو  نورافكن

  فالش  با  كردن كار. كرد خاموش  رو  فالش . رفت دوربین

  مي مصنوعي عكس نظرش  از . نداشت دوست رو

:   شد  

 گفت كي . نزن لبخند . شو رخ  سه. باالتر  بگیر سرتو-

   ؟  بزني  لبخند
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  فورا و  شد دستپاچه فريار كالم سردي از  لیلي

  گرفته  عكس  بزنه  حرفي آمد تا . كرد  جمع لبخندشو

.  شد  

:   كرد  نگاه  رو  عكس دوربین به   متصل لپتاپ  از  فريار  

  يه. بگیري ياد  رو گرفتن پز  نتونستي آخرشم! افتضاح-

.  بار  اين زمین  رو بشین. ديگه بار  

.  كرد  عمل حرفش به فوري لیلي  

  كوتاه  پیرهن  مگه  ؟  شیني مي چرا  زانو چهار-

   ؟  شه  معلوم  پاهات كه  نپوشیدي

:   خورد جا فريار  گیري  مچ  از  لیلي  

   ؟  بشینم جوري  چه خب-

.  بذار صاف  راستتو  پاي  اما بشكون، چپتو  پاي-  

.  كرد اطاعت لیلي  

  خوبه . پات  رو  بذار يكیو  اون  موهات، تو  ببر  دستتو  يه-

.  نخور  تكون. خوبه  
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  نگاه  رو  عكس  لپتاپ از دوباره  فريار. شد گرفته  عكس

:   كرد لیلي   به رو.  بود قبول  قابل. نبود بد كرد،  

.  بیا  ببینیشون خواي  مي اگه-  

  به  و  بود  نشسته  صندلي  روي فريار. شد نزديك  لیلي

  نزديك نیاز  حد  از تر  بیش  لیلي. كرد  مي  نگاه  لپتاپ

 وانمود و گذاشت فريار  ي  شانه  روي  رو دستش شد،

:  هاست  عكس ديدن  حال در  كه كرد  

.  بوده  عالي  كارت همیشه. شدن عالي  فريار واي-

.  بیام و  كنم عوض لباسمو وايسا  

   ؟  بپوشي  خواي مي  اين  از تر  سكسي  ديگه-

.  بود شده  رو دستش. شد میخكوب  جاش  سر  لیلي

  خوشحالش بوده  سكسي فريار براي كه  همین ولي

:   بود كرده   

  عكس  همش با خواستم مي. اوردم  زياد لباس -

.  بندازم  

:   انداخت باال ابرويي فريار  
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   ؟  فقط عكس  واسه ؟  جدي-

  فريار  چشماي تو  ترديد با  و  اورد باال   رو  سرش  لیلي

:   كرد نگاه   

..  هم عكس، هم-  

   ؟ هم-

.  ببینیشون تنم  تو خواستم. بودي  نديده  رو  اينا-  

:  زد  پوزخند  فريار  

   ؟  نپسنديده   سعید ؟ چرا

:   كشید پوفي  لیلي  

.  كردم تموم سعید با-  

.  اينجايي همین واسه پس . بگو همینو آهااان،-  

  آروم صداي با  و  چسباند فريار  ي  سینه به   سینه لیلي

:  گفت واضحي   ولي  

.  خوام مي رو تو.  خوام نمي سعیدو-  
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 همان با  لیلي  از  تقلید به .  بود  گرفت اش  خنده  فريار

:   گفت اروم صداي تن  

.  خانوم لیلي شدي جسور اوهو،-  

.  فريار  خواد  مي جسارت بودن تو  با-  

:   خنديد بلند  فريار  

  مي  قبول  سعیدو ي تفاله  من گفته  كي وقت اون-

؟ كنم  

 

  اينجوري  او با  فريار. خورد جا . شد جمع  لیلي لبخند

  و  تحقیر  اهل . بود مهربون همیشه. زد نمي  حرف

:   گفت فريار به  رو  تعجب با . نبود توهین  

   ؟  ام تفاله من .. من ؟  تفاله ؟  فريار-

:   رفت باال فريار صداي  

  سمتش رم  مي  االن ؟  لیلي  كردي فكر  چي  خودت با-

  مهربون  دوباره  فريار  ؟  شه  مي  اوكي چي  همه دوباره 

   ؟ خره  فريار ؟  ده  مي سرويس دوباره  فريار  ؟ شه  مي
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:   بود كرده  بغض  لیلي  

.  ترسیدم  خودت جون به . فريار  ترسیدم . كردم اشتباه -

  همه. داشتي زياد خواه  خاطر. بود شلوغ. بود پر  دورت

  كه  هم قیافه. دار سرمايه  و دار  پول  خودتون مثل هم

.  اوكیه باشي زشتم شما دنیاي تو. داف و  در همه

  شي  مي كني مي  جراحي تا  ٤ ديگه،  هست پول

   ؟  فريار  بودم  كجا من . پلنگ

:   گفت غلیظي  اخم با  فريار  

  ؟ گذاشتم كم برات  كجا ؟  بگي اينارو  شه  مي  روت-

  كردم  رفتاري بد. بوده  اماده  خواستي هرچي همیشه

   ؟  كردم  نمي گرمت كافي  ي  اندازه  به نكنه   يا  ؟ باهات

  فريار ي  سینه به  محكم كرد، مي گريه  حاال لیلي

:   كوبید  

  عالي اتفاقن ؟ گفت خالفشو كي . كردي  مي گرمم

  خرج  ؟  چیه  تو  واسه گذاشتن كم. زمینه اين تو اي

 كم ولي .  كردي  خرج خیلیم. كردي  خرج اره  ؟ كردن

.  فريار  نداااادي امنیت حس من به   تو.  برام گذاشتي
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  تونم  مي  كه نكردم  حس  وقت هیچ  من ؟  فهمي مي

  يكي  ترسیدم  همش. باشم امیدوار  كنارت بودن  به

اومد سعید  بعدم. بگیره  جامو  بیاد  ديگه  

:  كرد  قطع حرفشو فريار  

 امنیت حس" بهت سعید  وقت اون ؟  ها اومد، سعید-

  مي  همه  كه ديوثو ي  مرتیكه اون ؟  داد مي" 

   ؟ بودي  خر يعني  انقد. شناسنش

:   كرد  نگاهش  غصه با  لیلي  

  دورم  تو  كه  اين قبل خواستم. دونستم مي . نبودم خر-

  خالیم جاي  اصال  ببینم گفتم. بكنم ازت  خودم بندازي،

  نشین  جا روزه  دو گفت  مي  سعید ؟  شه مي حس

.  برام میاد  

:   داد ادامه و  زد  پوزخندي  

  تیپ. خودت ي قواره  هم  يكي. اومد خوبشم. اومد و-

  از  ماه  يه ذاشتي مي  لعنتي. خوبه كه اشم قیافه  و

.  سراغش  رفتي مي  بعد بگذره  رفتنم  



 

137 

  مي منو پیچونه،  مي  منو كه  ادمي  واسه ؟  جدي-

  تو  لیلي  ؟  بگیرم  عزا  ماه  يه خر،  كره  يه  به   فروشه

  هیچ ارزش  بي ادم واسه  منم. ارزشت تو  ريدي خودت

.  خورم  نمي گوهي  

:   شد ديوانه  لیلي  

  دختره  همون ارزش  بي  ؟ ارزشم بي   من ؟  ارزش  بي-

  كه  كرده  عمل جاشو همه باباش  پول  با  كه  آويزونه ي

 مطمئنم  من. دونم مي من.  كرد نگاه   صورتش تو  بشه

  مي  فريار، دونم مي . سمتش رفتي  من  حرص از تو

.  دونم  

  لیلي صورت  به  حالت ترين نزديك در رو  صورتش   فريار

:  داشت نگه   

؟   مطمئني ؟  جدي-  

 

:   داد قورت صدا با  رو  دهنش آب  لیلي  

مطمئ اره،-  
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.  شد دوخته هاش  لب.  كنه تموم حرفشو نتونست

  نفس  ي اجازه  لیلي   به  و كشید عقب فريار . طوالني

:  گفت و داد كشیدن  

.  شدي تموم  يعني.  هیچي. لیلي  نكردم   حس هیچي-

  فهمي مي . نداري  تاثیر   روم  هم جنسي حتي  يعني

.  دختر بیرون  بكش ؟  لیلي  

  زمین روي   از رو هاش  كفش گرفت، فاصله  لیلي

  در  و  پوشید پیرهن همون روي رو  مانتوش . برداشت

:   گفت رفتن بیرون  حین  

.  باشي  موفق. دل ته از. داشتم دوست واقعا رو  تو-  

  كامل  لیلي تا  كرد نگاه   انقدر. كرد نگاهش  فقط فريار

.  شد خارج  

  پاك  هاش  لب دور  از رو  لیلي لب رژ  و  رفت آينه جلوي

.  كرد  

  آرمان. رفت كنار  آينه جلوي از  گوشیش پیامك صداي  با

  زد  لبخند  عكس ديدن با. بود فرستاده  عكسي  برايش
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 داشت خواهند طعمي چه فريال  هاي لب:   كرد فكر  و

   ؟

:   نوشت آرمان جواب در  

.  اينجا  بیا . ام استوديو-  

.  بینمت مي-  

  و برداشت گوشیشو. موند  منتظر و  كرد دم چاي

  اي بهانه   دنبال. زد اجتماعي هاي شبكه  در  چرخي

.  نكرد پیدا  اما دهد پیام  فريال  به   تا بود  

  باز  رو  در . بود رسیده  آرمان قطعا. آمد در زنگ  صداي

  نخاله   گروه  در  پیامي لحظه همان. موند  منتظر و كرد

:   بود پرستو  از پیام . شد فرستاده  ها  

   ؟  بیايیم  كي . بده  زمان  متولد، آهاي-

.  بود  آمده  بهانه. زد لبخند  

.  ديد رو  آرمان. رسید نظر  مورد ي  طبقه  به آسانسور

.  شدند داخل  

:  گفت  و  نوشید  چاي از  قلپي آرمان  
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.  حركتت اون با پايین ريخت سعید دهن و دك  

:   داد ادامه آرمان.  نداد  جوابي و  زد  لبخند  فريار  

.  كردي پیداش   كجا از بگو  من جان-  

. گرفتیا كم دست داداشتو-  

  پي  رفت حواسش نشنید  فريار اما گفت چیزي آرمان

.  بود شده  نوشته  گروه  تو كه  هايي  پیام  

:   بود  نوشته شاهین  

  شنبه پنج خوايید مي.  چهارشنبه شه  مي كه تولدش 

   ؟  بريم

:   سیاوش   

.  باشه بايد   تولد  روز خود. چهارشنبه  همون. نه   آقا، نه-

   ؟  ديگه اوكین چهارشنبه  همه . نداره  فايده  كه فرداش 

:   رسید  زودتر هیوا  پیام. بود  تايپینگ فريال  

   ؟ هستن كیا. سالم-

: بود  نوشته  جوابش در سیاوش   
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   ؟ نه   يا  هستي بگو  ؟  میان كیا داري  كار چي  تو-

:   هیوا  

.  میام. اوكیه-  

:  شاهین  

  هي  جديدن جمع  از فراري هیواي. هستا چیزي  يه-

. داره  حضور  

 

:   فريال  

  خوره  مي  توقي  به  تقي . خدا به ايد  بهونه دنبال-

  تولدم  واسه  من شايد.  اينجا  بیايید   كنید مي برنامه

.  آخه باشم داشته  خصوصي به مهمون  

.  بود گذاشته هم چشمك ايموجي  

   ؟  بود جدي  ؟  خصوص به مهمان. شد شوك  فريار

:   سیاوش   

  تولدت به حاال  تا  كدوم هیچ  تو  خصوص به  مهموناي-

  كردن صبر يا كردن، تموم قبلش  يا  همیشه. نرسیدن
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  ريدم كه اينه اش  خالصه. كنن شروع  بعد بگذره  تولدت

.  انتخابات تو  

: سیاوش .  ندادن  جواب فريار و  پرستو  

   ؟  هستید چهارشنبه-

:   گفت فريار  به   رو. بود شده  كالفه آرمان  

  كردي  صدا من  ؟ گم مي چي دي مي گوش  اصال -

   ؟ گوشي تو  شي  محو كه  بیام

  آرمان جواب در . بود  گرفته حرصش فريال  حرف  از  فريار

:  گفت  

.  مهمه. وايسا  ديقه يه-  

:   نوشت گروه  در و  

 مزاحم ترسم مي  ولي هستم، كه  بودنشو اوكي-

!!! بشیم خاص مهمون  

:   سیاوش   

  عرضه اين از. آرزوعه  مهمونش ترين   خاص اين  بابا-

.  اخه نداره  هام  
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  رو  اعصابش . نداد جوابي  ديگه و  كرد قفل  گوشیو فريار

.  فريال  كه  هم حاال بود،  كرده  خورد لیلي  اول  

:  گفت آرمان  به رو  

  چه  سعید و  لیلي ما رفتن بعد مهموني، شب اون-

   ؟  بودن جوري

:   كرد باريك چشماشو آرمان  

   ؟ اي  لیلي   فاز تو  هنوز ؟ چطور-

.  بگو.  نپیچون-  

  تا  سعیدم. گوشه  يه نشست تنها لیلي هیچي،-

  رو همه حال  كه گم مي. پاتیل  پاتیلِ .  خورد خرخره 

.  گرفتي  

.  داد تكان سري  فهمیدن معني به   فريار  

:   آرمان  

   ؟  اي لیلي  دنبال جدي جدي  حاال-

:  كرد اضافه  خنده  با  و  

   ؟  مگه  شي  مي عاشقم تو-
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:   فريار  

.  بود  اينجا امروز-  

:  افتاد سورفه به  آرمان  

  هنوز ؟  تو  اسكلي ؟  كردي دعوتش  تو  ؟  جدي ؟  اينجا-

   ؟ كرده  كار  چي باهات نفهمیدي

.  بیا گفتم منم خواد، مي  عكس گفت زد زنگ-  

:  زد  پورخند آرمان  

  ملكوتي  واقعا تو  يعني!! عكس! اورده  ايم بهونه چه-

  مقايسه قابل  اصال  ؟  لیلي  طرف رفتي  كردي، ول  رو

   ؟  رفتید پیش  كجا  تا ؟  اينا ان

: گفت كجي  لبخند با  فريار  

   ؟  كدومشون با-

.  لیلي-  

! لب  يه-  

  هر. لیلي اين شانسیه  خر  عجب. دوباره  همید با  پس-

.  شد حالش  به  خوش  آخرشم كرد، خواست غلطي  
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.  بیرون انداختمش-  

: شد باز باالخره  آرمان ي چهره   

.  باشي  شده  خر ترسیدم. گررم دمت بابا  ؟  جدي-  

.  نگفت  چیزي فريار  

:   آرمان  

   ؟  حالي  چه  در  اون با  ؟  خبر چه ملكوتي -

:   كشید داري  صدا نفس  فريار  

  يهو  يخ،  و  سرد يهو. عجیبیه دختر. دونم نمي خودمم-

.  انرژي پر و شیطون  

  سعیدو روي  خواستي  فقط يا  ؟ واقعا خوايیش  مي-

   ؟ كني كم

:  گفت پوزخندي با  فريار  

.  شلوغه سرشون خانوم كه فعال -  

   ؟ چي  يعني-

.  كن ولش-  
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  پرسیده  ازش  مجددا.  كرد  چك رو گروه  دوباره  فريار

:  نوشت.  نه   يا آيد  مي كه بودن  

.  باشید خوش  شما-  

:   داد جواب فوري سیاوش   

.  اوكیي رو  چهارشنبه گفتي  كه تو  ؟  شد چي  

.  نداد جوابي فريار  

:  گفت آرمان. كرد  روشن سیگاري  

  هماهنگ. باالخره  كرد  باز  بوتیكشو سهیل راستي-

.  بريم سر  يه كن  

   ؟ دقیقا كنیم كار  چي زنونه  لباس  بوتیك  بريم-

  بیا  وردار  يكیشونو. سودا هزار و  داري سر يه  كه  تو-

.  ديگه  

.  زد  پوزخند  فريار  

: گفت كالفه آرمان  

   ؟  زهرماري برج  عین تو  چته-
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  كرد فكر  امد،  پیام برايش  بدهد جواب  آمد تا  فريار

  ي  صفحه  به  فريال  از شخصا پیام  ولي .  گروهه  دوباره 

:   بود فرستاده  تیكه  تیكه  رو  ها پیام. بود  شخصیش  

   ؟  خوبي. سالم-

 ببین

   گم، مي

گفتم كه چیزي اون  

خصوص به مهمون جريان  يعني  

.  بود شوخي اون  

.  بگیرم  سیاوشو حال خواستم  

.  زد لبخند  خوشي  با  فريار  

:  گفت آرمان  

   ؟ داد مسیج كي. شد باز صورتت اوهو،

:   گفت آرمان جواب در  فريار  
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  فلش  رو  خوب كیفیت با فرستاديو برام  كه  عكسه اون-

.  واسم بريز   

:   نوشت فريال  جواب در و  

.  گرفتي رو  ديگه  يكي حال  ولي-  

.  بوده  منتظر پس.  شد ديده  فورا پیامش  

:   فريال  

.  همین. بود شوخي-  

:   فريار  

.  اوكي-  

:  نوشت گروه  در  درجا. فرستاد گل  ايموجي و  

.  چهارشنبه میام-  

*** 

 

 

:  بود شده  خسته آرزو تمام نا  هاي سوال از  
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  آدم نفر  ٧-٦ ؟  فردا مگه  خبره  چه. خوردي مغزمو آرزو-

. شیم جمع هم دور  خوايیم مي  

.  خب تولده -  

  دلیلي يه  به   هفته هر  جمع همین. فقط اسمشه-

.  اينجان  

  اين . گم نمي  خودم واسه  فقط كه من ديوانه آخه-

  ؟  ببینه شكلي  اين رو تو قراره  بار  هر  خان فريار  جناب

.  برسي  خودت به داري  بهونه خب  

.  گرفت استرس  دوباره  فريار  اسم شنیدن با  فريال

  داد مي  ترجیح . كنه درگیر رو  فكرش  خواست نمي

 كاله  سرش  باشه امیدوار و  نكنه زرنگي . باشه احمق

  مي خجالت بود داده  بهش  كه پیامي از هنوزم . نره 

  به. داشته كه داشته خصوص به مهمان اصال . كشید

 خودش  پیش  فريار  ؟ بود  داده  توضیح  چرا ؟  چه كسي

.  بود شده  ديوونه  حتما  اوووف،  ؟  كرد مي  فكري چه

:   اورد  بیرونش  فكر از آرزو  
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  پوشن مي  چي  مواقع جور  اين  تون ها  بچه ي  بقیه-

   ؟

:   بود  گرفته اش  خنده  فريال  

.  آرزو  اينجايي امشب كه خوبه چه-  

   ؟  كني  مي مسخره  ؟  چرا وا-

.  خدا به  هاتم  دغدغه عاشق. كن باور   نه-  

   ؟ پوشن مي  چي . بده  جواب خب-

  چطور دونم نمي  حتي. راستش  دونم نمي  رو هیوا-

  يه ماه  چند  اكثرا رو هیوا.  میاد رو فردا گفته كه شده 

  مي خاصي خیلي مناسبت  اگه اونم ديديم مي  بار

.  كه  ديديش. پلنگه  كم يه پرستو. هیوا از اين. شد

.  بپوشه  باز  چیز يه احتماال يعني  

.  پس  توجهه  جلب دنبال-  

  اكثرا  كه هم پسرا . اكثرا جوريه  اين . مدلشه . اصال  نه-

  مگه. خودموني دورهمیاي تو پوشن اسپورت

  يه  مثلن  يا.  بپوشن رسمي  باشه شركت مهمونیاي



 

151 

  بگم  چي ديگه خب.  باشه نفره  ٤٠-٣٠ مهموني

   ؟ خدمتتون

   ؟ پوشي  مي چي  خودت ؟  چي خودت-

.  چیزي  شلواري و  تاپ  دونم، نمي-  

:  شد گرد هاش  چشم آرزو  

.  ها  تولده  مثال  وا-  

.  ندارم  تعارف  كه اينا  با-  

   ؟  چي  فريار. نداري اينا  با-

  جمع  واسه  و شم قائل  استثنا بار  اين  گي مي  يعني-

  سوژه  بكنم خودمو و بپوشم مجلسي پیرهن نفره  ٧-٦

   ؟  شده  جوري اين يهو  فريال شده  چي كه  ؟

.  كن كاري يه   پس. گي مي راست  نه،  نه واي-

. كن تر  بیش آرايشتو ولي. باشه عادي لباست  

 

:   زد  لبخند فريال  

   ؟  موني  مي  اينجا شب. فردا تا  حاال-
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  كار چي خواي مي  رو  اينا غذا. آوردم لباسامم آره -

   ؟ كني

  هاي  سوال اين از گرفت مي  اش  گريه  داشت فريال

.  آرزو  

.  دم مي سفارش -  

.  خوبه آشپزيت كه  تو  ؟ چرا-  

  دعوت من اصال  واقع  در . نكردم  دعوت  كه گشا پا-

.  میان دارن خودشون. نكردم  

   آخه  بازم-

:   بريد رو  كالمش  فريال  

. شو بیخیال  مادرت  جان آرزو-  

. گم مي چیزي  يه فقط باشه،-  

.  بگو-  

  اهلش كه دوني مي ؟ نباشه   اينا مشروب  شه  مي-

  مي  معذب میفتم تنها من  خورن مي هم بقیه نیستم،

. شم  
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.  هست حواسم باشه-  

  اينستاگرام در زماني  علي . زد چرخي  گوشیش تو

  دلم كجاي  اينو. "بود فرستاده  درخواست برايش

 گذاشت. رد نه و  كرد قبول نه خواستشو در". بذارم

  دل اسم ديدن با.  خورد زنگ  تلفنش. بمونه طور همون

.  دوازده  راس . كرد نگاه   رو ساعت. زد بزرگي   لبخند آرام

.  همیشه مثل  

: داد جواب  

   ؟  چطوره  مامانم-

  روز   بهترين.  عزيزم باشه  مبارك تولدت. فريالم سالم-

.  ساختي برام  رو  دنیا  

:  زد لبخند  عشق با  فريال  

  موندي بیدار ساعت اين تا  چرا. مرسي. برم قربونت-

   ؟  آخه

  تبريك  وقتش  به دقیقا  بايد .  ندارم  تر  ببش دختر يه-

.  بگم  
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   ؟  خوبه فريده  ؟  خوبي. عاشقتم-

.  بگم تبريك خواستم  فقط. نگیرم   وقتتو.  ما خوبیم-

  تو  واسه  امیدوارم. خاصه  زني هر  واسه  سالگي سي

.  عزيزم باشه زندگیت ي  دهه بهترين  شروع  

  اين به تا.  بده  كه نداشت جوابي. كرد سكوت فريال

  مگه  اين  از بعد.  صورت آن به  نداشت خوشي  روز سن

   ؟  بیفته خواست مي  خاصي  اتفاق  چه

:  آرام دل  

. خیر به  شبت. دارم دوست خیلي. عزيزم  نگیرم وقتتو-  

.  مامان خیر به شبت-  

:   گفت آشپزخونه تو  از آرزو  

   ؟  بود مامانت-

.  اوهوم-  

.  رسوندي  مي سالم-  

   ؟ تو  اون تو  كني مي  كار  چي. گفتي دير-
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  درهم چي همه. كنم مي  مرتب يخچالتو  دارم-

.  برهمه  

.  اينجا بشین بیا اونو كن ولش-  

.  راحتم من . بكن خودتو كار-  

.  بخوابم رم  مي من پس-  

.  خیر به شب باشه-  

  مالید، رو شبش كرم زد، مسواك.  رفت اتاقش  به

.  رفت تخت  به   و پوشید  رو  خوابش لباس   

  ساعت دو حدود. كرد نگاه   رو گوشي ساعت دوباره 

.  برد نمي  خوابش . و  زد  مي  غلت تخت در  كه بود

  آخر. ها ممنوعه سمت  كرد مي  فرار همش فكرش 

  به. داد پیشروي   ي اجازه  افكارش  به و  شد مغلوب سر

.  كرد فكر فريار  

  شده  تلخ خصوص  به  مهمان ي  باره   در پیامش  از بعد

  پروازش  به   ؟ شد  مي خوشحال  بايد  تلخیش   از. بود

  در شدن غرق خوب حس.  كرد  فكر او  هاي دست بین

. آسمان  
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  گفته خودش . آمد مي فردا. كشید دراز  چپ پهلوي  به

.  میاد كه  بود  نوشته  فريال پیام  بعد  دقیقا. میاد  كه بود

  چنین حاال  تا  ؟  كرد مي رفتار  باهاش  بايد جوري  چه

  خیلي ها پسر  برابر  در همیشه. نداشت حسي

  كرده  كارها خیلي . نبود هم پاستوريزه . بود خونسرد

.  ندارد  جالبي ي گذشته  كه گفت شد مي  حتي . بود

  هاي  دختر حس.  نبود  طور اين وقت  هیچ اما

.داشت رو  دبیرستاني   

.  شنید مي  صداهايي  آشپزخانه از . چرخید راست  به

  اتاقش  تراس  به .  شد بلند.  پس  بود  نخوابیده   هنوز آرزو

.  بود شده  سالش سي.  كرد روشن  سیگاري. رفت

.  شه ساله  سي  روزي يه  كرد نمي  فكرشم وقت هیچ

. زد مي  مسواك دوباره  بايد .  كرد خاموش  رو  سیگار  

 

  به. كرد  امتحان رو  تايي  چند . كرد نگاه  هاش  لباس   به

.  بود  زيادي نظرش   از سري يه . نشست  نمي دلش

  اينجوري كه شده  چي  كه كنن شك بقیه ترسید مي

  خیلي  ترسید  مي . بود كم هم سري  يه . پوشیده 
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  و  سفید تاپ . نشه جلب توجهش  كسي. باشه ساده 

  گشاد خیلي شلوار با. پوشید اي ساده  جذب

  خودش  به   و كرد شلوار  داخل رو  تاپ  پايین. مشكي

  بود، مجلسي  خیلي  نه . بود خوب  نظرش  از . كرد نگاه 

  اسبي  دم باال  از  محكم رو موهاش . اسپورت خیلي نه

 داده  گوش  آرزو  حرف به . كرد نگاه  آرايشش به . بست

  سايه  از. بود  كرده  زيادي  ولي  محو  حدودا آرايش و بود

  لب  رژ كه  همیشه عكش بر .  بود  راضي  مشكیش ي

  به. زد  ماتي سرخ لب  رژ بار  اين داشت، كمرنگي

:  ديد  اتاق در  دم رو آرزو و چرخید عقب  

   ؟  میاي صدا  بي چرا. ترسونديم واي-

:  ريخت مي آرزو  روي  و  سر از استرس   

؟  نیست  كوتاه  زيادي لباسم  ؟ خوبم من ببین  فريال-  

.  ديگه پوشیدي  شلواري جوراب-  

  نكردي آرايش  اينجوري وقت هیچ  چرا. شدي عالي  تو-

   ؟

:  شد معذب فريال  
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  مثل   كه ؟ آرايشم تابلوعه   خیلي ؟ چي  يعني-

   ؟ نیست همیشه

  كه معلومه. زنم نمي  كله و  سر  تو  با ديگه  من واي-

. اه . ديگه تولدته.  كني  فرق بايد  

  رژ  يعني. "گذاشت تنها استرسش  با  رو  فريال و رفت

  دستش ؟" كنم عوض  امو سايه" ؟"  كنم پاك لبمو

  نگهش  جا همون ولي  رفت  مرطوب دستمال سمت

:  داشت  

  بیرون و  زد  لبخندي"  باداباد چه  هر  خب، تولدمه"

. رفت  

  سیاوش . كشوند آيفون سمت به  رو  فريال  زنگ،  صداي

  به  پس . ماشین يه با  همه. بودن پرستو  و  شاهین و

  اش  خنده . بمونند  رو شب داشتن قصد  زياد احتمال

. گرفت  

  با.  موند  منتظر و  كرد باز رو  واحد  در. شدند نمي آدم

  رو فريال پريد نرسیده  سیاوش . شدند وارد صدا  و سر

: گفت و  كرد بغل  
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  جور  يه  رو  تو  اصال . هم با همه بريم متولدمون  قربون-

  ولي مخي،  رو . گم مي جدي . دارما  دوست ديگه

.  خوبي  

: گفت بقیه  به رو خنده  با  فريال  

   ؟  مسته اين-

:  پرستو  

.  خرخره  تا-  

:  فريال  

.  نداريم بساطا اين از امشب چون. نشد بدم-  

: گفت شاكي شاهین  

  من كردي  فكر ؟ نداريم  چي يعني . كردي بیخود-

   ؟  اومدم تو  واسه

:  فريال  

  به كه  اينجاست يكي  ولي . نیومدي  من واسه  نچ،-

.  میرزه  سرخوشیت  

: شاهین  



 

160 

.  اينجاست غارت  يار كه نگو.  اووووه  اوه،-  

.  زد  چشمكي فريال  

:  پرستو  

  بده  راه  سیاوش . صدا و   سر همه  اين در  دم زشته-

.  ديگه تو  بريم  

.  شدند داخل  

: گفت جمع  به رو فريال  

.  میاد  بود  گفته ؟  راستي كو هیوا-  

: سیاوش   

.  داشت كار. میاد خودش -  

  به   شاهین. كردند علیك و  سالم آرزو با.  شدند وارد

  سالم ويژه  خیلي  و شد  خم جلوش  نمايشي  صورت

  ولي  بود  گرفته اش  خنده  اش  بازي  لوده   از فريال . كرد

  دختر  آرزو. ترسید مي  نفر  دو اين  نزديكي  از هم باز

.نداشت  جا ها  اين دنیاي  تو ساده  دختر . بود اي ساده   
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: گفت جمع  به آرزو  

؟  بیارم  چاي-  

:  فريال  

  ؟  بیاري چاي واسشون كه كین اينا. آرزو بشین ببا-

.  ديگه  ريزه  مي  ره  مي  خودش  خواست كي هر  

: سیاوش   

  داري مهمون كم يه. فريال كنم سرت  تو  خاك يعني-

.  فرتي  و   قر فكر  به   فقط. نیستي  بلد  

:  فريال  

!  داري دوستم ديگه جور يه   گفتي مي االن همین-  

: سیاوش   

  در  االن من.  هستي كي ديگه  تو  ؟ كردي  باور جدي-

.  كنم نمي باور  خودمو خودمم كه  ام باال  حدي  

: شاهین  
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  اين حالش سیاوس .  شه نمي  كه جوري اين آفا-

   ؟ بشینیم خشك خشك جور همین ما  باشه

: كرد  اضافه گونه متظاهر خیلي هم بعد  

  يه  اينو  گم مي. نیستم اهلش  خیلي كه من  البته-

.  براش  كن درست قهوه  يه  پاشو  پرستو.  كنیم كاريش  

:   پرستو  

   ؟ خودت چالقي-

:  شد بلند  زود  آرزو  

.  كنم مي درست من-  

:  شد بلند هم شاهین  

.  كنم كمك منم پس-  

.  كشید پوفي فريال  

  فريار. رفت آيفون سمت.  شد بلند  دوباره  زنگ  صداي

  پرستو.  بود زده  خشكش جا همون. شد هول. بود

:   زد صدايش  

   ؟  فريال كني نمي  باز-
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  واحد در سمت زد، رو  در. بازگشت دنیا  اين به فريال

  هول. بود خوب . نبود  بهش حواسش كسي. رفت

  چند  و بست  رو هاش  چشم. ديدند  نمي  رو بودنش

  عطرش  بوي . رسید آسانسور. كشید عمیق نفس

  بو  دار صدا خودآگاه  نا  فريال. اومد خودش  از تر  جلو

  فريال. زد  لبخندي ديدنش با . اومد  جلو فريار . كشید

  گونه  هو يك  و  اومد جلو  فريار . كرد مي  نگاهش فقط

  نمي سالم يه :  گفت گوشش  توي  و  بوسید رو اش 

   ؟ گي

:  خورد تكان فريال  

.  اومدي  خوش . سالم واي،-  

.  دختر شدي  چیزي عجب-  

:   زد  لبخند فريال  

   ؟ تو  نمیاي-

. بعد  كنم، نگاهت كم يه بذار-  
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  اي  حرفه خیلي پسر اين ؟  كرد مي  چه  فريال قلب با

  كم فريار جلوي  ولي. نبود اي ساده  دختر  فريال. بود

:   باشه  مسلط خودش  به   كرد سعي. آورد مي  

.  پررو   بچه تو  بیا-  

.  شد داخل  

.  خورد سكندري  اما شد  بلند جلوش  فوري سیاوش 

.  خنديد جمع  

:  گفت فريار گوش  توي فريال  

.  مسته-  

: بشینه  سیاوش  كرد كمك و  اومد جلو  فريار  

. وضعت اين با نشو پا شما دادش -  

: سیاوش   

  من. بگه بیاد كرده  حامله  منو  هركي ؟  مگه   ام حامله-

.  كیه  بچه  اين باباي   دونم نمي  

.  شد گرد هاش  چشم آرزو  

:  فريار  
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.  نباشه غمت. خودم كنم مي پیداش -  

: سیاوش   

   ؟  اين  واسه  گرفتي كادو  فريار-

  بود فريار  دست كه  اي هديه  ساك متوجه  تازه  فريال

.  شد  

: داد ادامه سیاوش   

  بار  دو يكي .  گیريم نمي چیزي براش  وقت  هیچ ما  واال-

.  شد اون  و اين نصیب  يا كمد، ته  رفت  يا. گرفتیم  

:   گفت خنده  با  فريال  

   ؟ كنم تحمل  مجبورم من  رو تو  گند  ي سلیقه-

:   گفت فريار  به رو سیاوش   

  ٣ خريدم ساعت يه  براش  بار  يه .  نشناسه نمك-

  بي .  سوزه  مي اونجام تا میفتم يادش   هربار. تومن

.  نكرد   دستش بارم  يه شعور  

: گفت خنده  با  فريال  



 

166 

  با  خريدي استیل  طاليي ساعت من واسه  رفتي-

  داشتي انتظار  جدي.  استیلش روي  ريز  ريز قلباي

.  اتفاقا دارمش  هنوز ؟  بندازمش  

 درست قهوه  يه  يعني . رسیدند قهوه  با آرزو  و شاهین

   ؟ بود  كشیده  طول همه اين كردن

  مبل  روي  داد لم  و خورد  رو  قهوه  جمع زور  به  سیاوش 

: داد جواب  رو خورد  مي  زنگ  كه  رو  گوشیش و  

   ؟ هیوا جانم-

... 

.  كنه باز  گم مي االن. واقعا سرت تو خاك-  

:  گرفت فريال روبه  و  كرد قطع  

  بزن درو . چندي واحد نیست يادش  رسیده، هیوا-

.  براش   

  ديدن با رسید  تا هیوا.  كرد اعالم رو طبقه  و  زد درو

:  شد غرق هاش  كشتي انگار فريال  

   ؟  شدي شكلي  اين چرا-
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:  شد متعجب فريال  

   ؟ شدم زشت-

  باشه  مبارك. شدي قشنگ هیچي،.. يعني . نه   نه-

.  تولدت  

؛ گفت شك با  فريال  

.  تو  بیا.  مرسي-  

  رو  شالش  و  مانتو كرد، علیك سالم همه با هیوا

:  نشست  و دراورد  

.  پاكه بزمتون عجب چه-  

:  شاهین  

.  همینیم اكثرا كه  ما وا-  

.  كرد  آرزو به اي اشاره  و  

  رو سرش . كرد مي حس رو نگاهي سنگیني فريال

.شد رو  به  رو  فريار  با و  اورد  باال  
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  هم فريال. زد چشمكي و  لبخند شیطنت با  فريار

:  گفت جمع به   رو  و زد  لبخند  

   ؟ خوريد  مي  چي غذا-

: سیاوش   

   ؟  نكردي درست هم غذا يعني-

:  فريال  

  میز رو چیدم براتون  رو  خوراكیا  اين كه همین من-

   ؟  ايراني  ؟ فود فست. براتون گذاشتم مايه خیلي

: شاهین  

.  بگیريم  پیتزا-  

  شام و دادند سفارش .  كردند موافقت  پیتزا  با همه

  با  پرستو.  درآمد آيفون صداي  دوباره  شام بعد.  خوردند

:  گفت تعجب  

   ؟  بودي  كسي منتظر-

.  نداد جوابي  و رفت آيفون سمت به گیج  فريال  

   ؟  بله-
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   ؟  ملكوتي  خانوم سالم،-

.  بفرمايید-  

.  خانوم داريد  بسته-  

   ؟  باال  بیاريد   تونید مي-

   ؟  چندم ي  طبقه  بله،-

.  سوم-  

: گفت جمع روبه  و  

.  پیكه -  

  يه با  بود بزرگ   گل دسته يه.  گرفت تحويل  رو بسته

  كارت. داشتند كارت دو هر . كوچیك ي هديه  ي جعبه

:  خوند رو  گل  

.  باشیش  نداشته خودت  كه  نداره  وجود  خاصي  چیز-

.  مبارك تولدت. بود انتخابم تنها گل  

.  عرفان  

:  خوند  رو  جعبه كارت  
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.  نیست ات برازنده  كوچیك ماشین اون-  

   جاويد

.  بود سويیچ  يه .  كرد باز  رو  جعبه  

  پول  با خواست مي  همیشه مثل. زد  پوزخندي

.  بخردش   

:  گفت سیاوش   

   ؟  خصوصه به مهموناي  طرف از-

: گفت فريار  هاي چشم در خیره  هول، فريال  

.  عرفان و  جاويد نه،-  

.  بودند  رفته آرزو و هیوا. بود گذشته  ساعتي دو  

  سیاوش  و  شاهین. بود خوابیده  و رفته   اتاق به پرستو

.  بودند  ديدن فیلم مشغول هم  

  رساند  فريال به نامحسوس  و  كرد اشاره  تراس  به   فريار

.  بروند تراس  به كه  

  فريار. افتاد راه  و برداشت  رو  سیگارش  پاكت فريال

.  رفت فريال  دنبال  و برداشت هم رو  اش  كادو ساك
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.  ايستادند بیرون   ي منظره  به   رو  ها نرده  كنار جا همان

  رو  فندك  فريار كنه، روشن رو  سیگارش  خواست فريال

: گفت و  كرد روشن  برايش  

. نیست  سیگار واسه-  

   ؟ چي  پس-

.  كن فوتش و  كن آرزو  

:  خنديد فريال  

.  كردم فوت  شمع كه من-  

.  نكردي   آرزو ولي-  

:   كشید بلندي نفس  فريال  

.  ندارم اعتقادي-  

.  كن امتحانش  حاال-  

:  كرد نگاهش  مستقیم فريال  

.  اوكي-  
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  برطرف هاش  شبهه  و شك كه  كرد آرزو  شعله  به رو

.  كرد فوت. بیاد در  گمي در  سر اين  از و شن  

:  گرفت فريال  سمت به رو  هديه  ساك  فريار  

  بهترشو حتما گفتم بخرم،  برات  خواستم هرچي-

.  معنويه  ولي   اين. داري  

  در  حیرت. درآورد رو هديه و  انداخت باال ابرويي فريال

  چوب روي  كه  بزرگي  عكس. شد نمايان هاش  چشم

.  فريار دستهاي روي آسمان در خودش . بود شده  زده 

:  بود نكردني  باور. دورشان جمعیت  

   ؟  گرفته عكس كي . واي-

.  آرمان-  

.  شه  نمي  باورم-  

   ؟ اومد خوشت-

.  عالیه فريار واي.  عالي-  
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.  زنه مي صداش  اسم به   كه باريه  اولین  كرد حس

  زمزمه  آهسته و بوسید  رو اش  گونه شد، خم فريار

: كرد  

  به   رو  تو نگاه  يك من  كه چشماته  عمق تو  چیزي چه-

.  دم نمي  دنیا يه  

  اش  ديوانه داشت نزديكي  اين. بود كرده  داغ فريال

  كل  بود خونده  براش  كه  اهنگي  از تیكه  اين. كرد مي

.  بود  كرده  درگیر رو احساسش  

  شد، بلند  هاش  پنجه روي  هو يك شد، چي نفهمید

 گذاشت فريار  هاي  لب روي رو لبهاش   ثانیه  يك حد در

: خوند  و  

  باورم سالگي  سي  تو تا اومدي، من روياي  كل با  تو-

.  شه  رو و  زير  

. رفت داخل به   سريع خیلي بعد و  

.  رفت فريار  و كردند خداحافظي چطور نفهمید  

  فكر صبح تا  و نخوابیدن و  رفتن تخت  به فقط دلش

.  كرده  كار چه  بود فهمیده  تازه . خواست مي كردن
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  ولي "  رفت آبروم  واي  ؟  كردم من  بود كاري  چه اين"

  هم ها  اونقدر كه  بود شیرين براش   انقدر لحظه  اون

.  نبود پشیمون  

  نكنه. "بود  فريار از  پیام. اومد گوشیش مسیج  صداي

"   ؟  كنه  سرزنش  خواد مي  نكنه   ؟ اومده  بدش   

  از عكس . بود  عكس يه  كرد، باز  رو  پیام  استرس  با

.  خنديد  مي  داشت كه حالي در امشب از بود، خودش 

:  بود نوشته  عكس  زير ؟  بود  گرفته رو  عكس اين كِي  

  گرفتن عكس هم خنده  اين. عكسم عاشق من-

.  يواشكي اونم. داشت  

:   كرد  تايپ. گرفت رو  فريال  صورت  كل  لبخند  

.  ممنون قشنگه،  خیلي  

.  بود  چشمك ايموجي جوابش  

  از  كه لبخندي  با  صبح  تا  و گذاشت كنار  رو گوشي

. كرد فكر فقط شد نمي  پاك  صورتش  
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.  بود  فريال پیام  منتظر  

  يهويي جوري همین بود شده  بیدار  خواب  از كه صبح

:  بود داده  مسیج بهش  

   ؟  شي  مي عكاسیم مدل-

 خودشم. جمع از  دور. باشد تنها  فريال با خواست مي

 كرده  بهونه   رو عكاسي و  كنه دعوتش  تا نداشت  خونه

.  بود  

  مي  حالیش  به  حالي . بود كرده  درگیر  رو  فكرش  كل

.  دوراني يه داشت دوست هم رو لیلي. دختر اين كرد

.  كرد مي  فرق هم خیلي. كرد مي فرق يكي اين اما  

.  موند منتظر   و كرد روشن سیگاري . رفت  بالكن  به

  مي  هیجان دلش. نداشت موندن خونه ي  حوصله

.  فريال مثل كسي با بودن و شناخت هیجان. خواست  

  بودند  رفته  شقايق ي  بدرقه   براي فرهاد و شكوه 

  كه شد خوشحال. نبود  خونه  كسي. فرودگاه 

  افكارش  با  و  كند فكر  فقط خواست مي. تنهاست
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  سمت هیجان با.  اومد پیامش  صداي . باشد خوش 

: بود  شقايق. نبود  فريال  ولي  رفت، گوشي  

.. نیومدي آخرشم-  

: داد جواب  

.  باش  خودت مراقب.  اومد پیش كار-  

  و  شد آنالين لحظه  همان. رفت فريال ي  صفحه  به

:  شد تايپینگ   ثانیه چند  از  بعد. شد ديده  پیامش  

   ؟  كني مي عكاسي-

.شما ي  اجازه  با-  

.اوكي-  

   ؟  اوكي چي-

.  میام اوكي،-  

. عالیه-  

؟  بپوشم بايد  چي-  
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  هم لباس  دست چند ولي   داري دوست هرچي-

.  بیار همراهت  

   ؟ بیام  كِي  باشه-

.  اينا  ٦ ساعت ؟ توني  مي امروز-  

   ؟  پیك  و شیك يا  ؟  بیارم اسپورت لباس .  باشه-

  میام ٥ ساعت. نیار لباس . رسید ذهنم به  فكري  يه-

  اوكي . استوديو ريم  مي بعدش  جا،  يه ريم مي  دنبالت

   ؟

.  اوكي-  

.  زد  زنگ  آرمان به درجا  و اومد  بیرون   فريال ي صفحه  از  

: داد جواب ارمان بوق   چند از بعد  

  ؟ داداش  جانم-

   ؟ كجاست سهیل  بوتیك گفتي آرمان. سالم-

   ؟  بري   خواي مي-

.  بگو ادرسو. اره -  
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   ؟ تنها-

.  رم  مي  كسي با  نه-  

:  خنديد آرمان  

.  برات فرستم مي  آدرسو. بگذره  خوش -  

.  كرد قطع  

  خیلي. كشید طول همیشه از تر   ببش شدنش آماده 

  و  انداخت باال  ابرويي  آينه  در . بود داده  خرج به وسواس 

. افتاد راه   

  پايین كه گفت و  زد زنگ بهش  فريال ي  خونه نزديك

.  بیاد  

  بیرون فريال  كه  وقتي  تا.  خونه  در  به دوخت چشم

  و  شلوار با . بود پوشیده  كوتاهي  باز  جلو  مانتوي. اومد

  تك. انداخت نگاهي  دنبالش به فريال . طوسي شال

.  كنه خودش  متوجه   رو  فريال تا  زد بوقي  

: نشست   و  كرد باز ماشینو در  

   ؟ كردم  دير. سالم-
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   ؟ هستي  خريد اهل. تايم آن كامال  نه،   نه-

.  اوهوم-  

.  خبره  چه  ببینیم بريم.  زده  بوتیك رفیقام از  يكي-  

.  بريم-  

  امیري  خواجه احسان قصد از. كرد پلِي  رو  موزيك

  آهنگ شنیدن  با. سالگي سي  آهنگ. بود گذاشته

  كامال  شدنش معذب. شد گرد چشماش  فريال

 دانست نمي . بود  گرفته  اش  خنده  فريار . بود مشهود

  اين  يا  كنه، باور   رو هاش  عكس زير  هاي كامنت

.  رو حاالتش  

.  افتادند راه  و  كرد پارك  رو   ماشین. رسیدند  پاساژ  به  

  پشتش  رو دستش و  كرد باز  براش   رو  بوتیك در

.  كرد راهنمايیش داخل  به و گذاشت  

  احوال گرم  و  اومد جلو ديدنشان با  سهیل . شدند وارد

: كرد  پرسي  

.  خانوم  اومديد خوش  خیلي. فريار  كردي  منور-  
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.  دادند دست هم با  

:  گفت فريار گو، و گفت از بعد  

  بانوي يه  مناسب  كه داري چي . اومديم خريدم واسه-

؟  باشه  خاص  خیلي  

. كرد نگاهش لبخند با  فريال  

 

  راهنمايیش كه گفت خانومي ي  فروشنده  به  سهیل

.  كنه  

  با  صحبت مشغول فريار. شد همراه  خانوم  با  فريال

  اكثر كه . بود  هم فريال به   حواسش اما بود سهیل

  نمي  رو داد مي نشون فروشنده  كه چیزهايي

  چند. داشت مي بر رو خودش  هاي انتخاب  و  پسنديد

  فريار. افتاد راه  پرو  اتاق سمت به   و كرد  انتخاب رو  تايي

:  گفت و رفت  سمتش به  

.ببینما تنت  تو  بايد اشو دونه دونه -  

.  كنم مي صدات . اوكي-  
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 پرداخت سر . بودند عالي فريال تن در  همه ها لباس 

  كرد  حساب فريار آخر  در. رفتند  كلنجار هم با مبلغشان

.  راند استوديو سمت به و  

: گفت فريال به رو  شدند،  كه وارد  

   ؟ چطوره -

.  بودن كوچیك اكثرا بودم ديده  آتلیه  چي هر . بزرگه-

  شببه. خوشگله  چه  پايهه سه  واي.  داري  لنز چقدر

.  خوام  مي عكس حتما اين رو. قديمیاست  

: گفت چشمي و  زد  لبخند  فريار  

   ؟ قهوه  يا  چاي-

.  نسكافه-  

  اتاق. شو حاضر برو تو كنم مي  رديفش من تا . اوكي-

.  برو راستي سمت  

. باشه-  
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  بیرون   اماده  و حاضر  فريال و  شد آماده  ها نسكافه

  هیچ  ديدن  با  اما. بود  ديده  زيادي  هاي دختر . اومد

: شد نمي  زده  هیجان جوري  اين كدوم  

.  جذاب و  زيبا-  

:  زد  لبخندي فريال  

.  اي ديگه  چیز يا رژمو  رنگ ؟  كنم عوض ارايشمو نیازه -  

.  گیرم مي  سفید و سیاه  فقط امروز  نه-  

.  اوكي-  

  اجازه  كشیدن سیگار براي و  برداشت رو  اش  نسكافه

  كه سوالي خواست فريار. كردند  روشن دو  هر. گرفت

:  بپرسه رو  بود  ذهنش تو  

   ؟ كني  مي زندگي  تنها  كي از-

.  شه مي  سالي ٩-٨-  

.كردي  شروع زود  چه  ؟ واقعا-  

.  اوهوم-  
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.  ره  نمي  جوب يه   تو بابات با  آبت فهمیدم كه  اونجور-

   ؟  شدي جدا همین واسه

  تا  قانون طبق. كردم زندگي جاويد با  سالگیم ١٨ تا-

  كارش  به . داره  نگهم تونست قانوني  سن به  رسیدن

.  میومدم  

:  داد ادامه. زد پوزخندي و  

  آمد و  رفت اما . مامان پیش رفتم سال ٣-٢ بعدشم-

.  شدم جدا و كنم  تحمل  نتونستم جاويدو  هاي  

. آهان-  

.  گم مي برات روزي  يه حاال . اس  پیچیده -  

:  گفت لبخندي با  فريار  

.  راحتي جور هر-  

   ؟ كني  مي  زندگي  ات خانواده  با  تو-

  زندگي تنها ذاره  نمي. كم  يه حساسه  مامانم. اوهوم-

. كنم  

:  خنديد فريال  
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.  اي  ماماني پس-  

. نكنم  جدل و  جنگ خیلي  دم مي  ترجیح -  

.  هوم-  

   ؟ كنیم شروع-

.  باشه-  

  فريال  گفت مي كه ژستي هر . كرد  عكاسي به  شروع

.  بودند شده  عالي ها  عكس. داد مي انجام عینا

.  داره  تجربه  گرفتن پز   تو كه  بود معلوم  

:  فريار  

.  طور اي  حرفه يعني  ؟ گرفتن  عكس ازت قبلنم-  

.  اوهوم-  

   ؟  شناسم مي ؟ كي-

  دوستاي از  يكي. بشناسي كنم نمي  فكر يعني. نه-

.  قبلیم  

   ؟ قبلي  پسر  دوست يعني  قبلي دوست-
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.  نداد  جوابي و كرد  نگاهش  فقط فريال  

:  فريار  

.  فهمیدم اوكي،-  

:  گفت  سر آخر . گرفت رو  ها عكس  

   ؟  بگیريم دوتايي  عكس  به-

:  زد برق   فريال هاي چشم  

.  بگیريم-  

  ايستاد فريال. كرد تنظیم تايمر سلف  روي رو  دوربین

  بغلش پشت  از و رفت پشتش  فريار. دوربین جلوي

  تصمیمش يهو كه  بود دوربین تیك صداي  منتظر . كرد

  كرد فرو  رو  سرش  يهويي تصمیم يك  طي شد، عوض

  بیاد، خودش  به فريال تا. فريال گردن و  موها بین

.  شد گرفته  عكس  

  و رفت دوربین سمت.  نیاورد  خودش  روي  به   فريار

. میومدند هم به. بود   راضي.  كرد چك رو  عكس  
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: گفت فريال  

   ؟  ببینم منم-

.فرستم مي برات.  اول  كنم اديت بايد نوچ،-  

.  باشه-  

. نشست  فريال روي به  رو فريار. نشستند  مبل روي  

:  فريال  

   ؟ بخوام  ديگه ي  نسكافه  يه  تونه  مي-

.  حتما-  

  بار  اين. كرد آماده  نسكافه تا  دو و  رفت آشپزخانه  به

  فريال موهاي بین  رو  دستش. نشست فريال  كنار

:  برد  

.  قشنگن خیلي موهات-  

  استرس . بود مشخص. نبود  همیشه مثل فريال

   ؟  چي يا داشت

. ممنون-  
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   ؟  چیه من  ي درباره  نظرت فريال،-

   ؟  تو  ي درباره -

.  اوهوم-  

  تا  كني، مي  عكاسي خوشتیپي، خب ؟ چي  يعني-

   میاي،  خوبي  ي خانواده  از دونم مي كه جايیم

. دختر كن توصیفم كه نگفتم-  

  رو  فريار  منظور  كه  بود معلوم ولي. نداد جوابي  فريال

.  گرفته  

:  فريار  

.میاد خوشم ازت كه فهمیدي حتما-  

:  كرد نگاهش فريال  

   ؟ واقعا میاد خوشت من چي  از ؟  من تو  ديدي  چي-

:  زد  چشمكي فريار  

.  میاد هم به اسمامون-  

:  بزنه  لبخند  نتونست فريال  
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  آدم من ولي .  دوني  مي  چي من ي  درباره  دونم نمي-

  و. زندگیم تو  دارم مشكل  تا  هزار يعني. نیستم جالبي

كه  اين  

:  فريار. كرد سكوت  

   ؟ چي  كه  اين و-

.  فريار سیاهه خیلي  من  ي گذشته-  

.  شدم  متوجه چیزايي يه  عكسات زير هاي كامنت از-  

.  نداد جوابي  فريال  

:  داد ادامه  فريار  

  به   وقتم هیچ . نبودم  گیري  سخت آدم حاال  تا  من ببین-

  ازت گم مي  تعارف  بي . نداشتم كار  طرفم ي گذشته

  جذابي،  ظاهري  نظر  از. خاصي برام . میاد خوشم

  مي  حال باهات اخالقیم. اي سكسي خوشگلي،

.  عجیبي. كنم  

.. من  ي گذشته-  

:  بده  ادامه نداد  اجازه  فريار  
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  چشماتو بازم تو مثال   ؟ ها  كنیم، فكر اينده  به بیا-

.  كني  سالگیت سي شیطنتاي اون از  ببندي،  

:  فريال  

.  داره  نوبت. نباش  من  منتظر كاري هر  واسه-  

.  كنیا  مي پا  به   آتیش اوووه،-  

.  ديگه  سوزيم  مي فوقش-  

  فريال  هاي  شونه  دور  رو دستش خنديد، فريار

:  گذاشت  

   ؟  هوم كنه،  مي  فرق چي  همه فردا از پس-

.  اوهوم-  

.  شه  مي  خوب خیلي  كنار بذاري  گفتنتم اوهوم اين-  

.  خنديد فريال  

 خودش  مال  رو  دختر اين باالخره . بود خوشحال  فريار

.  بود شده  شروع هیجان. بود كرده   

*** 
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  اما گذشت مي شدنش عكاسي  مدل  از اي  هفته يك

  خوشحال. رفت  نمي كنار صورتش از  لبخند چنان هم

  زندگیش  در كمي مواقع . واقعي و  عمیق. بود

.  كرد مي  فرق دفعه هر  با بار  اين  اما بود، خوشحال  

.  ببینه   رو  فريار بود نشده  فرصت اصال  هفته، يك  اين تو

  كارش  شروع خاطر  به فريار اما داشت، فرصت خودش 

  خیلي بازرگاني، كارشناس  عنوان به  شركت در

  مي  صحبت  تلفني تند  تند  ولي. بود شلوغ سرش 

  چیزي  اشان رابطه ي  درباره  كسي به هنوز . كردند

  بود داده  پیام  گروه  در سیاوش  پیش روز دو . بود  نگفته

  تعیین رو  پنجشنبه .  شوند جمع هم دور  هفته اخر تا

  خونه جان به   صبح از. بود  شنبه پنج فردا و  بودند كرده 

  خیلي  يا  بود  ناراحت خیلي وقتي  همیشه. بود افتاده 

  بار اين ولي .  اورد مي  رو تمیزكاري  به بود  درگیر فكرش 

  منكر  البته . كرد مي  رو كار اين خوشحالي شدت از

.  دارد هم استرس  كه شد نمي اين  
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.  رفت گوشیش سمت به  و كرد  خاموش  رو برقي جارو

  بعد. گرفت تماس  باهاش  فورا . بود زده  زنگ  بار  دو  فريار

: شد داده  جواب  بوق دو از  

   ؟  دختر تو  كجايي  ؟  فريال-

.  نشنیدم كشیدم، مي  جارو  ببخشید-  

:  خنديد فريار  

   ؟ تو   كشي مي مگه هم جارو-

  هامو كدبانويي  مونده   هنوز. كشم مي كه بله-

.  ببیني  

.  عزيزم  هات كدبانويي  خودتو قربون-  

؛  شد تر گشاد فريال لبخند  

. نكنه  خدا-  

   ؟  بخرم داري  الزم  چي  فردا واسه-

.  فقط بیا خودت.  هست چي  همه هیچي،-  

.  شده  تنگ  برات دلم-  
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   ؟  چطوره  كار. زياد خیلي . منم-

.  حاال بیفتم راه  بايد نیست، بد-  

.  شي مي شده  خراب اون بهترينه حتما-  

.  خنديد بلند  فريار  

.  كردند خداحافظي  

  مي دنبالش به كرد هماهنگ و  زد  زنگ  آرزو به فريال

.  خونه  واسه  كنند  خريد باهم تا ره   

. افتاد راه  و  شد حاضر  زود  

.  افتادند راه  و  شد سوار آرزو  

 ستوه  به   فريال هاي خريد از آرزو . رفتند فروشگاه  به

:  اومد  

.  داري مي  بر   داري بینیو  مي كه  چیزي هر  ؟  خبره  چه-

   ؟  میاد كارت چه  به   كن پاك  گاز تا  سه االن

.  ديگه شه  مي الزم-  

.  داري فرق  همیشه با . هست چیزيت يه تو-  
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:  زد  لبخند فريال  

   ؟  بخرم  بايد كجا  از. خوام  مي هم گل-

.  چیه  جريان بگو  االن همین فريال ؟  گل ؟  تو-  

:  خنديد بلند فريال  

.  شدم دار نسبت  فردا مهموناي از  يكي با-  

:  كرد نگاهش زده   شوك ايستاد، جا همون آرزو  

  زودتر چرا  ؟  يهو شد چي  واي  ؟  كِي ؟  فريار  با  ؟ واقعا-

   ؟  نگفتي

  رفته پیش  ي  هفته. فريار  با  آره . بپرس  دونه دونه -

  بريم  بیا  هم حاال. شد  موقع  اون. اش  استوديو بودم

.  بخريم گل  

 

  خريده  گل هم. داد جا عقب صندوق   تو  رو  ها خريد

.  گلدون هم بود،  

  جا  به جا  رو ها خريد. برد   خونه به  خودش  با  رو  آرزو

.  كردند  
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.  چید ها میز روي و گذاشت گلدون توي رو  ها گل

.  گذاشت خونه  اطراف هم هايش  گیاه  هاي گلدون

  راضي.  بود  گل پر  هم اطراف. بود انداخته  برق   رو خونه

.  بود  

  و  ريخت  چاي آرزو . شد ولو  مبل  روي   خستگي با

:  گفت  

   ؟  جوريه چه  فريار . كن تعريف كامل-

  تیپه، خوش  مهربونه، خب، ؟  جوريه  چه چي  يعني-

.  اس  بامزه   

  تو . كردي فرق  همه اين تو  كه باشه  بايد  جوري يه-

  رابطه همه اين . فريال  شي نمي  جوري اين  وقت هیچ

.  نبود  جور اين  وقت هیچ داشتي،  

  با. گیرم مي قلب تپش  بینمش   مي. آرزو دونم نمي-

  مي  حس شه  مي كه نزديكم. شم مي  رام حرفاش 

  همون. نكرده   خاصیم كار هیچ  واقع در. مهمیم آدم كنم

  مهربون همه خب هم گي مي  كه  هايي رابطه خیلي

  من با  دونم نمي فريار  ولي . اينا و تیپ  خوش  و بودن
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  دارم بهش  كه حسي اين از  حتي. كنه  مي كار چي

.  ترسم مي  

: زد  لبخند آرزو  

  تا  قشنگو حس  اين. فريال ببري  لذت  بايد ؟  چرا ترس -

 بهت  زندگیت. ببر كیفتو. كني حس  بايد وجودت  ته

.  بگیر قرضتو. بدهكاره   

. خنديد فريال  

 

  و  خره  مي  شام  بود گفته فريار. بود مهموناش  منتظر

. رسه  مي  بقیه  از  تر  دير احتماال همین واسه میاره،  

 

.  كرد تعارف همه به   و ريخت رو  ها چاي  آرزو  

:   سیاوش   

  بیايیم بگي  خواي  نمي تو نكنیم  دعوت خودمونو ما تا-

  تشريف بگي   بزني زنگ  بار  يه مونده   دلم به ارزو  جدا ؟

.  منزلم  بیاريد  
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:  فريال  

.  اينجايید  هفته هر و  كنم نمي دعوتتون  خوبه-

   ؟ شد  مي چي كردم  مي دعوتتون

: شاهین  

  همین. لطافت كم يه بابا  ؟  اي جوري  اين چرا واقعا تو-

.  ديگه گیرتت نمي كس هیچ  كني  مي رو كارا  

: داد ادامه و  كرد آروم  صداشو و  

  فن  همه معلومه . بگیر ياد  دوستت اين از  كم يه-

.  حريفه  

  مي بهشون  تندي جواب  كه  همیشه عكس  بر فريال

.  خنديد فقط بار اين داد،  

: سیاوش   

.  فريال  هست چیزيت يه  تو ولي   نگم، خوام مي  هي-  

.  زد  خشكش فريال  

: هیوا  
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  و  گلدون  اخه، ببین رو  خونه. بگم خواستم مي منم-

.  نیست تو  مدل . اينا  

:  گفت معذب فريال  

. گرفتم كردم هوس  جوري همین-  

: سیاوش   

  مرگ  به . داريم تحملشو  ما بگو، راستشو فريال-

   ؟  نزديكي 

. خنديد خودش  حرف به  خودش  و  

:  كرد اعتراض  پرستو  

  خونه  به بده  تغییر  خواسته. ديگه  كنید ولش  بابا  اي-

   ؟ نه  چتو اش،

: شاهین  

  هر به. ببین  ريختشو.  نیست اش  خونه فقط آخه-

  تو فريال . خنده  مي گیم مي داريم كه پرتي و  چرت

.  ترسناكه واقعا. نیست  زيبا اصال  مهربونیت  
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  فريار واسه  رو در. داد نجات رو  فريال  آيفون زنگ  صداي

.  موند  منتطر  واحد  در دم  و زد  

  ديدن با. بود دستاش  تو  غذا هاي كیسه . رسید  فريار

: گفت و  بوسید  رو اش  گونه اومد، جلو زود فريال  

.  نشد-  

   ؟  نشد چي-

.  كني نمي  كمكي كه هم تو  نشد، طرف  بر  دلتنگیم-  

:  گفت و بوسید  رو اش  گونه محكم و  خنديد فريال  

  تر  باز  بالم و دست كم يه تا  باش  داشته اينو فعال -

.  شه  

: كرد اشاره  پرش  هاي دست به   فريار  

.  دختر  اس  بسته من بال  و دست فقط كه فعال -  

.  اومدند داخل  

: گفت ديدنش با سیاوش   

  نخريدي  خودتم هیچ، نپختي  كه خودت رو غذا فريال-

   ؟  تو  كني مي  كار چي پولو   همه اين ؟  حتي
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:  زد لبخندي   فريار  

.  بخرم خواستم خودم-  

: هیوا  

.  آخه شد زحمت-  

:  فريار  

.  شیرنیه  كن حساب شما ؟ زحمتي  چه  

.  كرد نگاهش شده  گرد  هاي چشم با  فريال  

: شاهین  

   ؟  چي شیرنیه -

: كرد نگاه   رو فريال شیطنت با  فريار  

.  مثال  جديد كار-  

: هیوا  

. گم مي  تبريك.  عالي  چه-  

  فريال  گردن دور رو  دستش نشستن محض به   فريار

: گفت و انداخت  
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   ؟  چطوره  من دل  عزيز-

 و شد درشت هاش  چشم. جاش  سر شد میخ فريال

.  بخوره  تكون تونست نمي  

: شاهین  

.  چیه  شیرنیه  بگو  پس اووه،-  

: سیاوش   

  معلوم خانوم هاي ژكوند لبخند دلیل  هیچ،  كه اون-

  باهم كي هستیدا،  هايي  كاه  زير آب عجب. شد

   ؟ نفهمیديم ما  كه شديد

:  اومد حرف  به   باالخره  فريال  

   ؟  بفهمي  چیو همه  بايد  تو  مگه-

: سیاوش   

  فريار  به هشداري يه  فهمیدم مي  زودتر   ؟ چي  پس-

  بیني   مي  كه ايني . فريار نشده  دير  هنوزم . دادم مي

.  گوووه  گوهه، اخالقش. خوبه اش  قیافه فقط  

: شاهین  
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.  فريار  شد صاف دهنت رسما-  

:  آرزو  

.  توروخدا  نگید-  

:  فريار  

.  دله  عزيز  جان فريال-  

  تو احساسشو ي همه. كرد نگاهش ذوق با  فريال

  خوب حس  از پر  دلش . كرد نگاهش  و ريخت چشماش 

  مي  و  نبودند  ها بچه  كاش  كرد آرزو  لحظه  همون. شد

.  باشه تنها  فريار با تونست  

:  پرستو  

  اين از كردم  نمي فكرشو كه كسي تنها  فريال  واي-

.بودي تو  باشه  داشته  بازيا چندش   

: سیاوش   

  ايت غنچه  هاي لب عكس هنوز. پرستو  نگو  ديگه تو-

  خواستي مي  خري نره  كدوم واسه نبود  معلوم كه

.  نرفته  يادمون بفرستي  
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: هیوا  

   ؟ همید با جدي  جدي  االن يعني-

.  زد پلك  لبخند با مثبت جواب ي  نشانه   به فريال  

: گفت فريال گوش   در فريار  خوردند،  كه  رو شام  

   ؟ تراس   بريم-

.اوهوم-  

 

  و  كرد روشن رو سیگارش   فريال شدند كه  تراس  وارد

  فريال به رو  و برداشت  فريار. كرد  تعارف هم فريار  به

:  گفت  

   ؟  فهمیدند ها  بچه شدي ناراحت-

.  اوكیه ولي. ندارم عادت. بود زود  يعني  نه،-  

  و  كنه مي مشخص زود  رو  اش  قلمرو  نر، شیر يه-

  بقیه  دست كار  حساب تا. كنه مي  دعوت رو  ماده  شیر

.  بیاد  

:  خنديد فريال  
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  بیاد دستشون كار حساب كه كین مگه اينا سیاوش -

   ؟

.  ديگه  حال  هر به-  

  و  انداخت فريال  هاي شونه دور رو  دستش فريار

:  كشید بو  رو موهاش   و  برد فريال گردن در سرشو  

  مطمئن. همیشه كنم بو موهاتو داشتم هوس  چقد-

.  خوشبوعه قدر همین بودم  

: گذاشت فريار  ي  شونه روي رو سرش  فريال  

. امشب نرو زود-  

.  نديدمت اس  هفته يه .  برم زود  درصد يه كن فكر-

.  شدم ديوونه   

:  گفت تعجب  با فريال. نبود  هیوا رفتند  كه داخل  

   ؟ كوش  هیوا-

: سیاوش   

  خدافظي بیاد  نشد. رفت زود براش،  اومد پیش كار-

.  باهاتون كنه  
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  ريز ريز  هم باز  ولي  بود خودش  هواي  و  حال تو  فريال

.  میومد چشمي به  شاهین و  آرزو هاي كردن صحبت

  رو  الزم  هاي هشدار قبال  ولي. ترسید  مي  دو اين از

.  بود خودش  با بعدش   به اينجا از. بود داده  آرزو به  

.  موندند  تنها  فريار  و  فريال و رفتند  ها  بچه  

  در  رو فريال سفت فريار  شد بسته  در كه  اين محض به

. كشید آغوش   

 

:  فريال  

.  اومد بند نفسم-  

  چي تو  دختر . نیست مهم برام  اصال  ولي  شرمنده -

  نصفه   يهو ؟  شدم اينجوري من هفته يه تو  كه داري

.  برم و ببینمت ديقه  ٥ بیام زد مي  سرم  به شب  

:  خنديد فريال  

.  میومدي خب-  
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  بايد  كه صبحشم گشتم،  مي  بر  بعد  اينجا، تا  میومدم-

.  شدم مي پا  صبح ٧  

.  شبو موندي مي خب-  

  چیزي  چه  اين . برد ماتش زد  كه حرفي  از خودش  بعد

.  بود شده  رسوا ؟ بود  گفته  كه بود  

: گفت شیطنت با  فريار  

.  بمونم تونم مي امشبم كه  اينجوريه اگه خب ؟  عه-

  مي  كه هايي  كدبانويي  اون  ببینم. تعطیله كه فردام

  يا  بدي  نشون بهم فردا ي  صبحونه  تو  توني مي گفتیو

.  نه  

   ؟  موني مي جدا-

   ؟ بمونم-

.  راحتي خودت جور هر  يعني  دونم، نمي-  

 بهم بچسب  كم يه  بیا. كنیم مي اونم فكر  حاال-

.  ببینم  
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  رو  سرش  فريال و داد لم فريار . شدند  ولو  مبل روي

  بین  فريار  هاي انگشت.  گذاشت فريار ي  سینه روي

  خوب  حس اين از عمیقي نفس.  رقصید مي موهاش 

: گفت و كشید  

   ؟  من چرا-

   ؟  تو  چرا چي-

   ؟ میاد  خوشت من از كردي  حس  يهو كه  شد چي-

:  زد  چشمكي فريار  

. میاد بهم اسمامون-  

:  زد  لبخند فريال  

   ؟  نه هیوا و  پرستو  چرا. ديگه نكن اذيت-

  كه  باري اولین. واه   واه  ؟  لباش  اون با  ؟  پرستو-

  هیوا. اخه كرده  جوري اين چرا  رو ها لب گفتم ديدمش

  تو  تو،  ولي. نداشتم بهش  حسي دونم، نمي هم

  كسي به . داشتني دوست جور  يه  ولي   بودي گستاخ

.  گرفتي  نمي  گرم بقیه مثل  جمع  تو.  دادي نمي  رو
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  اولین ونهم از. اكتشاف عاشق  كه منم.  بودي عجیب

  به بگیريم  ناديده  كردي سعي تو  و  ديدمت كه  باري

  گن مي  همه. كنم مي  خودم مال اينو گفتم خودم

  بي  اين ولي .  نداري گن، مي راستم. نداري اخالق

.  اخالقي بي  خوبي  جور  يه .  قشنگه خیلي اخالقیت

  اخالق. دارم دوست اخالقیو بي   بقیه  واسه كه همین

  از . شیطوني  كه اين يكیم.  باشه  من  مال خوبات

  عالیه  تو  شیطنت. نمیاد خوشم خجالتي دختراي

  رو  كسي هر . دسترس  از دور  جذاب، اندازه، به .  فريال

.  متاسفانه  كنه  مي  مجذوب  

:  خنديد فريال  

   ؟ متاسفانه  چرا-

  رو تو كم يه   يكي كه اين از بترسم  همش بايد چون-

  دور ازت تونه   نمي بشناسه رو  تو  كه كسي. بشناسه

.  دختر خاصي . بمونه  

:  زد  لبخند فريال  

   ؟  كني نمي  زندگي  تنها سن اين تو چرا-
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:  كشید پوفي  فريار  

  اس  وابسته خیلي . نكرد قبول  مامانم گفتم هرچي-

.  داري  دوست خودت جور هر گفت مي  البته  بابام . بهم

.  مستبده  كم يه   مامانم. نیومد   كوتاه  اصال  مامانم ولي

. اشه خانواده  عاشق ولي  

.  غنیمته داشتن خوب باباي  مامان-  

   ؟  چیه بابات با مشكلت-

:  زد  پوزخند فريال  

  مي  هنوزم. كشید گند  به   منو زندگي  كل  جاويد-

  ها زن  از. شده  خالصه  قدرت  تو  زندگیش  كل. كشه

  هر  داره، بچه تا  سه بكن فكرشو. شه نمي سیر هم

!  زن يه از كدوم  

   ؟ كرده  ازدواج  بار  سه-

  فريار. بودن  اي صیغه  بقیه. بوده  عقدي مامانم فقط-

  باشه بهتر  شايد يعني . اس  ريخته هم به   من زندگي

.  نكني كنكاش   
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  اين. فريال بدونم  تو به  راجع  چیو همه  خوام مي-

.  تو  و  تويي و  تويي  مهم. نیست مهم برام  چیزام  

  به جز  خانوادگیش شرايط  از حال  به تا . زد  لبخند فريال

  در خودشان كه هم ها  بچه  ي  بقیه.  بود  نگفته آرزو

  قبلیش  هاي پسر دوست وقت  هیچ اما . بودند  جريان

  و  شد دله يك. بود نداده  راه  جرياناتش  اين  به رو

:  گفت  

 براش  مامان  گه مي خودش . قدرته دنبال  جاويد-

  به  مطمئنم  ولي. هست هنوزم و  بوده  خاص  خیلي

  جدا وقته خیلي . كنه نمي ولش   كه موقعیتشه خاطر

 مامانمم. بیرون  ره  نمي زندگیش از جاويد  ولي  شدند،

. كوره  كه عاشقم آدم. عاشقه  

   ؟  شد جدا  چرا عاشقه اگه-

  نتونست  مامانم. شد  رو جاويد هاي كاري كثافت-

  شرايط اين با  كه دونست مي شان كسر. كنه  تحمل

  مي  جونشو جاويد  خاطر  به  هنوزم  اما. بمونه كنارش 
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  تحت منو  و كنه  مي استفاده  سو اين از  جاويدم. ده 

.  ذاره  مي فشار  

   ؟  جوري چه  ؟  رو  تو-

   ؟  بحثو  كنیم عوض-

.  بگي تو  چي هر . عزيزم حتما-  

.  بدم نشونت خوام  مي  چیزي يه بیا-  

  خوابش  اتاق به. كرد بلندش  و  گرفت رو  فريار دست

  عكس همان. داد نشونش  رو ديوار روي   تابلوي و  برد

. بود شده  عاشقش. بود تولدش  ي  هديه  

:  فريار  

.  داشتي دوستش كه خوشحالم-  

   ؟ شدن چطور روزم اون عكساي راستي-

.  ريختم فلش رو  برات. گفتي شد خوب آخ-  

: گفت و  داد فريال  به  رو  فلش  

.  ببینشون  كردي فرصت  وقت هر-  
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.  مرسي-  

   ؟  برم  دي  مي  اجازه . شد يك ساعت-

:  نكرد مخالفت ولي. بره  نداشت دوست فريال  

.  بیاي  زود بدي قول كه  شرطي  به-  

.  پس  كن بند  پامو-  

.. چ  يعني ؟  چي-  

 وجودش   كل. سوخت لباش . موند حرفاش  ي ادامه

.  بده   تكون رو هاش  دست نتونست حتي . گرفت آتش

  خودش  به  كمرش  دور فريار هاي دست شدن قفل با

  فريار . بود افتاده  نفس نفس به .  كرد همراهي  و اومد

:  گفت و كشید عقب  

.  اينجوري-  

  هم خداحافظي ي  لحظه تا.  بود  شوكه هنوز  فريال

 سرش  از فكرش  خواست  نمي . بود درگیر  فكرش  حتي

  جوري همون رو  لحظه  همون خواست مي . برود   بیرون
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 اس  پیشوني   فريار. داره   نگه خودش  براي  عمر  اخر تا

.  كرد خدافظي  و بوسید  رو  

  گرمش انقدر. نشست زمین  روي جا همان فريال

  لب روي   دستي. دراورد  رو بلیزش  درجا  كه بود شده 

  هیچ اما. بود شده  بوسیده  هم قبال . كشید هايش

. بود نگرفته  آتش وقت  

  اگر كه  حدي در. بود نكرده   داغ حد اين در  وقت هیچ

  رو خودش  جلوي توانست  نمي  فريال بود، نرفته   فريار

.  شد  مي  چه  نبود  معلوم و  بگیره   

  و كرد  وصلش تاپ لپ به .  خورد فلش  به چشمش

.  بود شده  معركه دوتايیشون عكس. ديد رو  ها عكس

.  گرفت مي هیجان هم عكس  ديدن با  حتي  

  در و  كرد  انتخاب رو  بكي تكیش  هاي  عكس از

:   نوشت زيرش . كرد پست اينستاگرام  

. است درگیر من تمام  
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  بود روز   سه دقیقا. كرد  مي  رانندگي  خورد  اعصاب با

  رو  فريال  تا  میاورد بهونه يك  روز هر و بود  عصبي  كه

 سبقت براي  داد نمي راه   جلويي ماشین. نبینه 

  به   رو دستش راننده  سر  اخر تا  زد  بوق انقدر. گرفتن

  با.  داد تكان  و اورد  بیرون   پنجره   از" چته" معناي

.  خريد  جون  به رو  ها فحش و  شد رد كنارش  از سرعت

  در. ايستاد اسانسور منتطر. شد شركت پاركینگ وارد

  سالم تعجب با . ديد  رو هیوا شد باز  كه آسانسور

: كرد  

   ؟  كجا اينجا كجا شما-

:  زد  لبخند هیوا  

.  ببینمش اومدم داشتم، بابا با  كاري يه-  

.  ديدمتون  شدم خوشحال. بله آهان،-  

  شیم خطاب  جمع كه حرفايیم اين از  تر صمیمي ما-

.  ها  

.  جان هیوا گي مي درست-  

.  ايستاد نظر  مورد ي  طبقه در اسانسور  
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: گفت هیوا  به  رو شدني پیاده   

.  ويژه  سالم هم سیاوش   به. برسونید  سالم پدر  به-  

. داد تكان سري  لبخند با هیوا  

  شروع رو گندش  روز سومین و  رفت اتاقش به   فريار

.  كرد  

  سعي روز سه اين. بود نداده  جواب هنوز  رو فريال پیام

  منحرف  فكرش  تا  كنه  غرق كار  تو  رو خودش  بود كرده 

.  شه  

  وارد هیوا. زدند رو  اتاقش در كه  بود  گذشته ظهر از

: شد  

   ؟ نیستم مزاحم سالم؟-

.  اومدي خوش . كنم مي خواهش-  

  ببینم اتاقت بیام  سر  يه  اومدم اينجا  تا گفتم. ممنون-

   ؟  كني مي  مهمونم چاي يه

:  زد  لبخند  فريار  
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  آبدار داخلي . بیاره  سهراب آقا گم مي االن حتما،-

.  داد چاي  دو سفارش  و  گرفت رو  چي  

: هیوا  

   ؟  افتادي جا  ؟  ره  مي پیش  خوب ها كار-

.  اومد گوشیش  پیام صداي بده  جواب خواست تا  فريار

  جواب هم صبحش  پیام  كه افتاد يادش .  بود  فريال

  خیلي  سرت ؟ فريار  خوبي :  كرد  باز  رو پیام. نداده 

   ؟ شلوغه

  كنه،  رفتاري بد باهاش  تونست مي نه. بود كرده  اخم

.  بده  رو  جوابش خوب  خیلي بود قادر  نه  

  دلبرش  متن اون  با  رو فريال  پست كه  پیش  روز  سه

  گذاشته  كامنتي هنوز. بود  اومده  كیف  سر بود، ديده 

  تا:   بود گذاشته خودش  رو  كامنت اولین . بود نشده 

  قلب يك  با همراه . خانوم ها درگیري  اين از  باشه

.  قرمز  

  پا  كه صبح .  بود خوابیده  و  كرده  خاموش  رو گوشي

  كامنتش جواب اينستاگرام در فريال  شد متوجه شد،
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  فريال  بود، كرده  دقت همیشه  كه جايي  تا . داده  رو

  از. كرد مي  اليك رو كامنتي گذاشت، مي  مرام  خیلي

.  بود شده  قائل  فرق  پس. شد خوشحال دادنش جواب

.  سرخ رز  يك با . جورم چه :  بود داده  جواب فريال  

  توجهش كه  كنه ققل رو  گوشي خواست. زد  لبخندي

  اي خورده  و  دويست عكس. رفت ها كامنت تعداد  به

.  افتاد ها كامنت به چشمش. بود خورده  كامنت

:   شد مي تر  عمیق لحظه هر اخمش  

.  هاتي عكس  چه جون،-  

.  كنما مي  دق  شي درگیر-  

.  لیدي سكسي هي-  

.  لختت هاي شونه  سر  و  گردن اون قربون-  

  كه  بود مطمئن. شد مي منفجر  داشت عصبانیت از

  ؟  ديد مي رو  ها كامنت اين فريال . شده  قرمز صورتش

   ؟  نبود مهم  برايش

:   نوشت فريال  براي  عصبانیت حال همون تو  
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! كن پاك  رو سگا تخم  اين كامنتاي  

  واسه  زوده   االن كرد حس.  كرد  پاك  فرستادن قبل ولي

.  بود متعجب هم خودش  از. ها كردن نهي  و  امر اين

  پیش  موردي  چنین اگر هايش  رابطه در هم ها قبال 

  بود  اين خاطر  به تر  بیش  ولي. شد  مي متذكر  میومد

  نكنن  فكر خودشون با  بقیه  و  شه حفظ اش  وجهه  كه

  بار  اين ولي . ده  نمي محل  بهش دخترش  دوست

  بود، مهم براش  وجهه  نه.  بود  اومده  جوش  به خونش

 تونست نمي  كرد مي  كاري هر. ديگه چیز هیچ نه

  اعصاب روز سه اين  بود شده  هم جوابش . كنه  تحمل

  نمي. نبود خودش  دست. فريال با  سردي و خوردي

  اعصابش با  جوري اين وقتي  كنه  مهربوني  تونست

.  بود  شده  بازي  

:   نوشت فريال  پیام  جواب در  

.  كنه مي  درد خیلي  سرم  نه،-  
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 مهم يعني . شد تر  عصباني فريار . نداد جوابي  فريال

  خودش  به هیوا صداي  با  ؟ دردم  سر براش  نیست

:  اومد  

.  بیام  بعدا برم  من بهتره  شلوغه،  سرت كنم فكر-  

  من  گفتي چیزي . بود مهم پیام  يه .  ببخشید  نه،-

   ؟ نشنیدم

  چاي تا دو  با  سهراب آقا لحظه همان زد، لبخندي  هیوا

. اومد  

 

.  رفت و  كرد خدافظي هیوا خوردند، كه رو  چاي  

  شده  كارهاش  مشغول  تر  خورد  اعصابي با  حاال فريار

  آخر . كرد مي خطا داشت هم پشت هي  فريال. بود

  بلند  سر . شد زده  اتاقش  در  كه بود كاري ساعت هاي

  كه كرد تالش .  بود آمده  فريال . كرد نگاه  تعجب با . كرد

  كاري اول همین كه كنه تابلو خواست نمي . نكنه اخم

  فريال براي. شده  حساس  فريال  اطراف  هاي پسر  رو
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  بوسید رو  اش  گونه  و  اومد سمتش به فريال . شد بلند

:   گفت و  

 گفتم كنم، كاري  مسیج تو شد  نمي دردت  سر واسه-

.  بیام  حضوري  

  هم ها قدر  اون پس . شد راحت  حدي تا  فريار  خیال

  بیرون   كیفش از رو  ماگي فريال. نبوده  اهمیت بي

: اورد  

  خانوم  فريده  از  نبودم، بلد  كه  من.  زنجبیله دمنوش -

  ماگش.  خوبه درد سر  واسه گفت اون پرسیدم،

.  بخور  زود . هنوز  داغه  دمنوشه ها، فالسكیه  

:  زد  لبخند  باالخره   فريار  

   ؟  بهش زدي  زنگ من خاطر به كه  كیه خانوم فريده -

  به كمك واسه.  مامانمه  پیش  همیشه  خانوم فريده -

  همیشه بچگیم  از. باشه كنارش  كه اين كال  و كارهاش 

  تو  اولش  راستش. بوده   همراهش همیشه. ديدمش

  تر   مطمئن يكي از گفتم ولي  كردم،  سرچ گوگل

.  خانوم فريده  زده  زنگ كه شد اينجوري  ديگه. بپرسم
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  و  مشونبخر برم تا نداشتم، رو الزمش مواد بعدشم

  جواب پیامتو نشد فرصت كشید، طول كنم دم بیام

  خودتو میام  يهو گفتم. بود  دير  ديگه  كه بعدشم.  بدم

.  بینم مي  

:  كرد بغلش  و  اومد جلو  فريار  

.  مهربوني دختر  چه-  

  حاال تا  من . نه  يا  كنه  مي  اثر ببینم ديگه،  بخورش  زود-

  يه  تا  خودم. نداشتم اعتقاد گیاهي هاي  درمان اين  به

  گفتم ولي. خورم  مي مسكن زود  گیره  مي  درد جام

  قرص  نبات  و  نقل مثل  كه  نباشي  من  مثل  تو شايد

  امیدوارم. كردم درست  اينو همین واسه . باال  بندازي

.  كنه  اثر  

  مهربوني با  دختري  يه . كنه مي اثر  كه  معلومه-

.  كرده  درستش  

.  زد  لبخند فريال  

:  انداخت باال ابرويي و  نوشید دمنوش  از  فريار  
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  مزه   بد خیلي  اكثرن گیاهیا دمنوش  اين ؟  چیه اين راز-

؟ شده  خوشمزه  جوري  چه  اين. ان  

:  زد  لبخندي فريال  

.  بپرس  خانوم  فريده  از ديگه  اونشو-  

: نشست جاش  سر  فريار  

  بیارن  بگم چاي  يه هم تو  واسه  خورم، مي  اينو من تا-

   ؟

.  مرسي اوهوم،-  

  فريار . اومد چاي با سهراب  اقا زود  خیلي. داد سفارش 

:  كرد تعجب  چاي رنگ  از بعد و  عملش سرعت از اول  

.  جوشه  اب رسما كه اين  ؟ سهراب اقا  چیه اين-  

: گفت زود سهراب اقا  

  ايشونم ملكوتین، خانوم مهمونتون ديدم  دور از واال-

  همین واسه.  خورن مي كمرنگ  چاي فقط  دونم مي

  خیلي  كردم سعي عزيزه، كه خاطرشونم. رنگیه اين

.  خدمتشون بیارم  زود  
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  تعلق اين  از حتي  كرد حس. انداخت باال ابرويي فريار

  به احتماال. شود مي اذيت هم فريال  به  سهراب خاطر

.  بود روزهاش  اين داغون اعصاب خاطر  

.  رفت بیرون  سهراب اقا و داد تكان  سري  

:  گفت فريال به رو  

   ؟ داره  هواتو انقدر كه  كردي  كار چي-

:  خنديد فريال  

 اقا همین داره  هوامو اينجا كه كسي  تنها كنم فكر-

.  سهرابه  

   ؟ هويجم اينجا من پس-

.  بود شما حضور  قبل واسه  اين ببخشید، آخ-  

   ؟ چیه  جريانش حاال-

  اينجا،  بودم  اومده  كه بار  يه .  نیست خاصي  چیز-

  و  بحث صداي  و  سر كردم، پارك  پاركینگ  تو ماشینو

  بوده  كارمندا  از يكي  كه  نفر  يه ديدم  رفتم. میومد دعوا

  وقتي هم يكي بوده،  كرده  پارك ماشینشو انگار
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  اون. بهش  مالیده  ماشینش با  بوده  پارك  اين ماشین

.  بود وايساده  گهباني ن تو  حمید جاي به سهراب روزم

  مي  سهراب به بیراه  و  بد  جور همین هم مرده  اين

  من. زبونه  بي  سهرابم. باشه حواست بايد تو كه گفت

  يه   مگه گفتم. شناخت نمي  منو طرف  جلو، رفتم

  كارش  ؟  كنه كنترل ماشینو همه  اين تونه  مي نگهبان

  تو از  كي گفت من به  برگشت  مردك.  اس  ديگه چیز

. مشقت و  درس  سر  برو ؟  پرسید  

:   داد ادامه و  خنديد فريال  

  زود  چیزا، جور اين واسه كنه  مي  درد سرم  كه منم-

  كه  باشي كي گفت ؟  منو  شناسي مي:  گفتم

  قشنگ فامیلیم ولي . فرياله اسمم گفتم. بشناسمت

  مجبورم گفتم منم. پريد رنگش   ملكوتیم گفتم تا . تره 

.  كنم گزارش  پدرم  به  

  دما، مي زور به سالمم جاويد  به من. بكن فكرشو

  و  من از  خواهي عذر كرد  شروع. كرد باور  يارو   ولي

. سهراب  
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.  شدم عزيز  سهراب واسه  كه شد اينجوري  

:  داد باال ابرويي فريار  

.  بلدي بازيم قهرمان پس-  

.  نیست  چیزي كه اين. نديدي هنوز  كه چیزا  چه-  

. بود شده  تموم كاري ساعت  

  به كرد رو  كرد  مي جمع رو وسايلش  كه  اين حین  فريار

:   فريال  

   ؟ پاركینگه  تو ماشینت-

.  نیاوردم ماشین-  

   ؟  شده  طوريش ؟ چرا-

.  بدم  خرج به  سباست خواستم نه،-  

   ؟  سیاستي چه-

  رسونديم كه بعد برسوني، منو  تو  تا  نیارم ماشین-

.  ام خونه  بكشونمت  برنم گولت  

:  خنديد فريار  
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.  هستي مارمولكي  عجب-  

:  زد  چشمكي فريال  

.  كنه مي  كار خوب فكرم چیزا  جور  اين واسه-  

  بعد.  شیطون دختر:  كرد زمزمه  و  داد تكان سري فريار

: گفت بلند  

. برسونمت بريم  پاشو پس-  

 

.  شد اش  خونه وارد  فريال اصرار به  

  منتظر و  كرد روشن رو  ساز چاي زود  شد وارد  تا  فريال

  مبل  روي  رو  شالش  و مانتو . بیاد جوش  اب شد

.  شه تاريك  فضا تا  كشید رو  ها  پرده  و انداخت  

   ؟ داري  كار چي  رو  ها پرده -

. نیست  خوب درد  سر واسه-  

  سر  واقع  در".  كردما غلطي عجب" گفت دلش  تو  فريار

  با  سرديش واسه  دلیلي تا  بود كرده  بهونه   رو درد

  رو  شه  زوم  انقدر فريال كرد نمي فكرشم. باشه فريال
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  ابراز  پیام  تا  چند فوقش كرد مي  تصور .  قضیه  اين

  به  بود  مجبور هم  حاال. تمام و  كند مي  نگراني 

.  بده   ادامه تمارضش  

:  فريال  

   ؟ قهوه  يا  چاي-

. كه خوردي  چاي االن همین-  

  نداري  میل  اگه  تو  ولي. خورم مي  چاي  خیلي كال  من-

  دم همون ار  خواي مي  اصال . كنم درست قهوه  برات

   ؟ كنم درست نوشا

.  خوبه چاي همون نیست، نیازي  عزيزم،  نه-  

  تعجب فريار . كرد بغلش محكم يهويي خیلي فريال

: كرد  

   ؟  يهو شد چي-

.  عزيزم گفتي بهم روز چند بعد-  
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  متوجه  پس . بود كرده  دقتي چه . پريد باال  فريار  ابروي 

  اغوشش از فريال . نداد  جوابي. بود شده  سرديش

.  كنه  دم چاي  تا رفت  اشپزخونه به و  اومد بیرون  

: گفت هیجان  با  فريال  چاي  خوردن حین در  

.  بهتر يكي   از يكي . شدن عالي عكسا فريار واي-

.  ها درسته خیلي كارت  

 چشم. شد قفل فكش ها عكس  يادآوري با  فريار

.  داد تكیه میل  پشتي  به سرشو و  بست رو هاش 

:  شد نگران فريال  

  برات مسكن  يه ؟ شده  تر  بد  دردت سر  ؟  شد چیزي-

   ؟  بیارم

:   شد  كالفه فريار  

  خیال  بي. منو درد سر  اين  كن ول  مادرت جان واي،

.  ديگه  

:  داد جواب كلمه تك  فريال  

.اوكي-  
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  حق هم شايد. برخورده  بهش  كه بود مشخص

  و  كنه بهتر  حالشو بود كرده  سعي همه اين. داشت

  كه  فريار حال  اصل از ولي.  بود  گرفته جواب جوري اين

:  گفت وقتي نبود خودش  دست. نداشت خبر  

  عكست از خیلي هم بقیه  تو  جز به   كه اين  مثل

. اومده  خوششون  

:  داد جواب رو  به رو  به   خیره  طور همون فريال  

   ؟ كیا-

.  مثلن فالورات-  

   ؟ چطور-

.  گفت مي  طوري  اين كه وارنگشون و  رنگ  كامنتاي-  

  نگاه   فريار هاي چشم به و  چرخید  نگاهش فريال

:   كرد  

 خونمشون نمي خودمم من ؟  خونديشون ؟ كامنتا-

.  ديگه مضخرفن آدم مشت يه .  حتي  
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  مي  اجازه  تو ولي  مزخرفن، آدم مشت به. شد جالب-

!! بذارن عكسات زير كامنتايي  همچین دي  

.  بندم  مي رو ها  كامنت بعد به   اين از اوكي،-  

:  شد گرد فريار هاي چشم  

  يعني  ؟  اينه حلت راه  واقعا  ؟  بندي  مي رو ها كامنت-

  و  شه  عوض حالش  و  ببینه عكستو  مضخرف ادم اون

   ؟  مهمه كامنتش فقط  ؟ نیست مهم اينا

  نشه  عوض حالش  كه كنم تونم  مي كار  چي من خب-

.  ديگه مزخرفن گي  مي  داري خودتم ؟  

  بلند  جاش  از و  داد باال  به   رو  موهاشو حرص با  فريار

:   شد  

.  كني  كاريش توني  نمي ! گي مي راست-  

:  داد ادامه تمسخر  با بعد  

.  ببند كامنتارو-  

.  شد خارج  و  كرد خشكي و سرسري  خدافظیه  
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  يكي بود كافي. گفت بیراه  و  بد  همه به   خونه خود تا

  چراغ وقتي  عابري يا  نزنه،  راهنما يا  بپیچه، بد جلوش 

  مي  خالي ها اون روي  رو  عصبانیتش. بشه  رد قرمزه 

  مي كامنتارو:  زد  مي حرف  بلند  بلند خودش  با . كرد

 واقعا  ؟ ديوونگي  به  زدي خودتو  يا  ؟ اي  ديوونه. بندم

  با شب دو  و  ببینه عكسشو يكي  نیست مهم براش 

   ؟  باشه خوش  عكسش

  شكوه  جواب در . رسید كه  خونه به . بود شده  ديوونه 

  و  بخوابم خوام مي گفت فقط حاضره، شام گفت كه

  فريال به. كرد  روشن سیگار و  رفت بالكن به. رفت باال

  پسر  دوست ؟  گشته مي كیا  با  قبال  يعني. كرد فكر

  خیلي همشون يا  ؟ شدن نمي حساس  قبلیاش 

  مي  ولي  ؟ نداشت  درك فريار  و  بودن  فكر روشن

.  داره  فرق غیرتي بي  با  فكري روشن تعريف  دونست

  بود اين  بود كرده  متزلزل   رو اعصابش  كه  اي  ديگه چیز

  چرا نكشیده  هم ماه  به هنوز  كه رو  اي رابطه  يه    كه

  بود  خاص براش  انقدر فريال بعني  ؟  گرفته جدي انقدر

  ولي . خاصه دختر اين كه  دونست مي  همیشه ؟
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  به انقدر  كامنتايي همچین ديدن  با  كرد نمي فكرشم

  در . كرد روشن بالفاصله رو  بعدي  سیگار. بريزه  هم

  نه .  نشه مزاحمش كسي تا  بود  كرده  قفل رو اتاق

. رو  اي ديگه  كس  هیچ نه داشت، رو  شكوه  ي  حوصله  

 

  چك رو گوشیش. نشست  تخت رو  خراب اعصاب با

:   بود  نوشته  گروه  تو  سیاوش . كرد  

   ؟  خوبه  احوال و  حال  همه، به سالام-

  كردن چت حال  در همه. نداد جوابي . زد  پوزخندي

  اي  مهموني از صحبت . فريال و خودش  از  غیر به  بودن،

  چه  جاويد . شد دقیق. بود گرفته  جاويد كه بود

  دنبال رو ها  پیام  ؟ بگیره  خواست مي  اي مهموني

:   بود  نوشته سیاوش . كرد  

. كنیم كم قراره  رو  بقیه  روي  ؟ ديگه  میايید-  

:   بود داده  جواب شاهین  

.  نباختي  رو  تنت لباساي  فقط كه پیش  سري  حاجي-  



 

232 

  نمي  ولي بود  كنجكاو. قراره  چه از جريان نفهمید

  تا  كرد باز رو اينستاگرام. بنويسه چیزي خواست

 داشت آزاري  خود. بخونه  دوباره  رو  فريال  هاي كامنت

 شده  پاك  ها  كامنت ي همه. كرد باز  رو  عكسش. انگار

  وقتي تعجبش. كرد تعجب. خودش  كامنت جز  به  بودن

  نصف   به فريال  فالورهاي تعداد  ديد كه شد عمیق

  كرده  پاكشون فريال . زد لبخندي  خودآگاه  نا. رسیده 

  اش  خنده . پس بوده  مهم براش  ؟  فريار خاطر  به. بود

  واسه  بودن مهم حس.  داشت خوبي  حس. گرفت

.  مهمه برات كه كسي  

.  بودن چت حال  در هنوز.  رفت گروه  چت ي  صفحه  به

. گفت نمي چیزي  ولي بود  آنالين فريال  

:   بود نوشته  پیامش  آخرين در سیاوش   

.  گذره  مي خوش  ؟ چطورن  عاشق زوج-  

:   داد جواب فريار  

.  جووورم چه-  

:   كرد تايپ  و رفت فريال  چت ي  صفحه  به  بعد  
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. فرستاد بوسه شكلك و.  خودمي فكر با  دختر  

 

:   داد جواب زود فريال  

  برام  چیزا  اين واسه  كسي بود  نیومده  پیش  حاال  تا-

  چیزا اين سر  بود  رفته يادم ديگه . كنه قلمبه گردن رگ

  كه  انداختي يادم  مرسي. شد حساس  شه  مي هم

.  يكي  واسه  شده  حتي . دارم ارزش   

  و  بود  مي  فريال پیش االن همین خواست دلش  فريار

:  نوشت براش . كرد مي  بغلش محكم  

  بیام  پاشم االن همین كني مي  هوايیم حرفات اين با-

.  ها اونجا  

.  جناب كنم مي استقبال-  

.  چشمك اموجي با همرام  

:  نوشت  و رفت  گروه  چت به دوباره   

   ؟  چیه مهموني جريان-

:   داد جواب سیاوش   
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  هر . داره  بازي  به   زيادي اعتیاد ملكوتي خان جاويد  اين-

  كنه مي  دعوت رو  نفر چند گیره، مي همي  دور يه ماه 

  نفر  چند. گه مي  رو جوونا هم اكثرا. زنیم مي  پوكر

.  ندارن حضور  ها  ما والدين.  ساالشن و سن هم فقط

  هم ما داره  اصرار  هم همیشه. نیستن چیزا  اين اهل

.  بیارم  عمل به  دعوت شما زا گفته  منم به .  بريم  

  دوست رو بازي اين هم خودش . بود جالب ؟  پوكر

. داشت  

: نوشت  فريال براي  

   ؟  ري  مي  باباتو مهموني-

.  مجبورم اوهوم،-  

   ؟  بیام منم-

. داري دوست خودت  جور هر-  

   ؟  بیام  داري دوست تو-

.  بیا . اوهوم-  

.  هستما قدري حريف-  
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.  جونت نوش   ببري اش  دسته و دار  و  جاويد از هرچي-  

.  خنديد  

  كاش . بود  دراورده  رو پدرش   خوري خود  روز سه اين

.  بود  عالي االنش  حال . بود  گفته فريال  به   زودتر  

  برداشت رو  پولش   كیف و  سويیچ شد، بلند خودآگاه  نا

  فريال  ي  خانه قصد  به  درنگ  بي . زد بیرون خونه  از و

.  راند  مي  

  جواب محض به .  زد  زنگ فريال  به  كرد،  پارك  رو ماشین

:  گفت زود دادنش  

   ؟  خواي نمي مهمون-

   ؟  بیاي خواي  مي  جدي جدي-

   ؟  نیام-

  و  كردم دم هم چاي . نیاي بذارم  عمرا گفتي كه  حاال-

.  مونده   جوري همین. نشد خورده   

   ؟  بدي  من به  خواي  مي پیشو  ساعت دو چاي-

:   خنديد فريال  
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   ؟  كنم دم باز  پاشم بابا  اي-

   ؟ ديگه  بیام  پس. كنم مي دم میام  خودم. تنبل-

.  نیستي  خسته  اگه. اوهوم-  

.  بزن  رو  در پس-  

*** 

 

  همیشه جاويد. شد مي  ديوانه داشت استرس  از

  از. بريزه  هم به  رو  اعصابش كه داشت رو  اين قدرت

  خصوصا . جاويد ي  خونه  تو  حضور از. ترسید  مي فردا

  براش  هم باز  جاويد  ترسید مي. بود  هم فريار وقتي

  كه سیگاريه چندمین اين نفهمید. باشه  چیده  برنامه

  خیلي . بشینه همونجا نتوست. كنه مي خاموش  داره 

.  رفت آرام  دل ي  خونه سمت به   و شد  حاضر سريع  

  حرف  راست و  رك  كه بود اومده . بود منتظر  در پشت

  به   رو آرام دل بود اومده . بكشه نشون و  خط . بزنه

  نمي . بار يه  هم شیون بار،  يه   مرگ. بیاره  خودش 

  چشم. كنه ريسك فريار  با اش  رابطه  رو خواست
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  رو  زنگ باالخره  و  كشید عمیقي نفس بست، رو هاش 

  رو  و  رنگ. كنه  باز  رو  در خانوم فريده  تا  كشید طول. زد

:   گفت تعجب با. نداشت  

   ؟  شده  چیزي-

  روزه  چند  خانوم آرام دل. اومدين  شد خوب خانوم  واي-

  مي  راه  خونه تو داره  فقط  روز  طول  تو. پريشونن خیلي

.  بره  مي  خوابش  قرصاش  زور  به  هم شبا ره،  

:  شد نگران فريال  

   ؟  مگه شده  چي ؟ چرا-

  نشید  عصباني توروخدا  ؟  بگم جوري  چه.. راستش-

  كه آخرم سري  نزده، سر  مدته  يه جاويد  آقا ولي  ها،

  خانومیو  يه   صداي خانوم آرام دل بودن كرده  تلفن

. جوره   همه ريختن هم به . شنیدن  

   ؟ اوضاع اين با  كرد مي   كار چي . كشید آه  فريال

  معلومي  نا  جاي به  خیره  آرام دل . رفت داخل  سريع

.  بود  نشسته  مبل روي  
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:   كرد  بغلش نشست، پیشش  

  اينام و استقبال اومدما،  من  ؟ عزيزم  خوبي ؟ مامان-

   ؟  نه نیست، كارت تو  كه

:  شد متوجهش آرام دل  

  ؟ نفهمیدم  اومدي كي. دلم  عزيز سالم ؟  جان فريال-

  واسه  بیار  چاي جان،  فريده . قشنگم اومدي خوش 

.  فريال  

: زد  لبخند بغض با  فريال  

   ؟ ره   مي پیش  خوب ؟ چطوره  شركت كاراي-

  به داره  رو  ها كار امین.  شركت نرفتم  اس  هفته  يه-

  اينجا تا خدا بنده  هم  ها  امضا واسه. كنه مي جام

.  ره   مي زنم مي  امضا  من میاد،  

.  خوبه برات باشه گرم سرت ؟  ري نمي شركت چرا-

.  شي  مي مشغول كني،  نمي  خیال و  فكر  

  راه  به   رو  خیلي. كنم استراحت خواستم كم يه-

  كه  اين با. شده  سخت خیلي  هم امین واسه . نبودم
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  راضي  خودمو  تونم نمي بازم  ولي   معتمدمه خیلي

.  بزنن گولش  شايد جوونه،. بدم امضا  حق بهش كنم

  چطورن ها  بچه ؟  چطوري خودت. رو  كار  بحث كن ول

   ؟

  بريم دوتايي خواي مي گم، مي . اونام خوبن-

  با ؟  مونده  ويزات از پاريسي، عاشق تو  ؟ مسافرت

   ؟  بريم  ؟ ها . گذره  مي خوش  گرديم، مي.  بريم هم

:  زد لبخند  آرام دل  

  ولي .  ندارم  سفر ي  حوصله خیلي . عزيزم برم قربونت-

. سفر بريد شید  جمع دوستات با . برو تو  

.  برم  مامانم با  خوام مي  ؟  كار چي  خوام مي  رو  اونا-  

  گذره  مي خوش  بهت تر  بیش  بري  سنات هم با-

.  رامسر بريد داري،  كه  رو  ويال   كلید. مامان  

   ؟  وقت يه   نره  يادت ؟  مامان كیه  دكترت وقت-

:  شد پر آرام دل هاي چشم  

   ؟ گفتي همین واسه  ؟ دوباره  شدم ها ديوونه  شبیه-
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:  كرد بغلش  فريال  

  خودمم سري  اين اصال  ؟  حرفیه چه  اين عزيزم،  نه-

  نمي  برم و  دور اتفاقت به  ديگه  منم مغز. میام باهات

.  بريم  باهم بگیر،  وقت  تا  دو. كشه  

  چه  بابات  از  جان، فريال..  گم مي . گیرم مي  باشه،-

   ؟ ازش  شنیدي جديدي  چیز  ؟  خبر

  اين. زد  رو دلش حرف  باالخره  پس . كرد نگاهش فريال

  سعي. برسه  اينجا به  كه بود  اين واسه حرف  همه

:  كنه كم هاش  چشم توي  خشم از كرد  

  شد  مي  چیزي اگه ولي.  ندارم  خبري دونم، نمي-

. رسید مي گوشم به  احتماال  

 

.  باالخره  باباته . بزن زنگ گاهي  از هر بهش اهان،-  

:  گفت يهويي خیلي فريال  

 سمتت، بیاد  دوباره  جاويد مثال  اگه .. گم مي . مامان-

   ؟  كني مي قبولش كنه، راضیت بخواد دوباره 
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:  زد  برق آرام دل هاي چشم  

   ؟ گفته  چیزي-

  مي  دارم جوري همین. نگفته  هیچي  مامان،  نه-

  همه اين شدي، اذيت همه  اين كه  اين با . پرسم

   ؟  كني قبولش حاضري  ريخت، هم به روانت  و اعصاب

  باشي داشته  كه دوستش باشه،  پشیمون يكي  اگه-

. عزيزم  دي  مي فرصت بهش  

:  زد  پوزخندي  

   ؟  شه  مي  باورت   يعني ؟ پشیمون-

  تو  ببینم بشنوم، حرفاشو بايد. مامان دونم نمي-

   ؟  نه   يا بینم مي صداقت حرفاش  و هاش  چشم

.  خوبیه خیلي  بازيگر   جاويد كه دونست مي فريال

:  گفت  

  خیلي كنه، نامردي  بخواد  يكي  اگه دوني  مي مامان-

  االن  ؟  بگیره   ازت شركتتو سهام  ريز ريز  تونه  مي راحت
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  و  بريزن صداقت چشماشون تو  بلدن. شدن گرگ همه

.  ساده  كه هم  تو.  بدن  خوردت به حرفاشونو  

  تا  ؟ ترسي   مي  اين از همیشه چرا ؟  گي  مي  جاويدو-

.  نخواسته سهم من  از حاال  

.  دم مي  باج بهش دارم  چون:  گفت خودش  با  فريال  

.  دور بنداز بكن  جاويدو . نباش   باور  زود توروخدا مامان،-

.  بره  كن ردش  هم سمتت اومد اگه حتي  

  برگرديم  خواد مي ؟ زده  حرفي  ؟  فريال گي مي  چي-

   ؟  هم پیش

  با . ترسید  آرام  دل هاي چشم توي  امید  برق از  فريال

.  بود پشیمون اومدنش  از . زد حرف  شد  نمي آرام دل

  اونقدر. بگیره   واهي امید هم آرام دل بود شده  باعث

  رو  فضا اون نتونست كه داشت استرس  و  بود كالفه

: شد بلند  جاش  از . كنه  تحمل  

  برگرد زودترم . برس  خودت  به.  رم  مي ديگه من مامان-

  هیچ  ؟  خب نكن، اعتماد كس  هیچ به .  كارت سر

.  كس  
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.  كه نخوردي چايیتم ؟ شدي  پا كجا-  

.باش  خودت مراقب. ندارم  میل-  

 

  نگاه   مامانش هاي چشم تو اين  از تر  بیش  نتونست

  رو  خونه  تا  مسیر  كل. رفت بیرون و  كرد تند  قدم . كنه

  كاريش  شد نمي جوره   هیچ . كرد فكر شرايطش به

.  بود فريار  كرد، نگاه  گوشیو خورد، زنگ تلفنش . كرد

:  داد جواب زود  

. سالم-  

   ؟  خوبي عزيزم، سالم-

   ؟  خوبي  تو  مرسي،-

.  جواب نشد كه  مرسي  ولي  خوبم، من-  

  فريار. نداد  جوابي. گرفت مي  اش  گريه  داشت فريال

: داد ادامه  

.  میاد بیرون صداي  ؟  كجايي-  

.  مامان پیش  بودم اومده -  
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   ؟ بودن خوب اهان،-

:  گفت بغض  با  فريال فريار، جواب جاي به  

   ؟  پیشم میاي-

.  میفتم راه  االن-  

  هاش  لباس  و  كرد دم قهوه . رسید  خونه به . كرد قطع

  زود  چه . زدن رو زنگ  لحظه همون. كرد عوض  رو

  ديدنش با  فريار. موند  منتظر  و  زد  رو در . بود رسیده 

:  بوسید  رو موهاش   روي و  كرد بغلش درجا  

  ؟  تو  شدي چي  برم، فربونت-

.  تو  بیا-  

: گفت و  شد وارد  و دراورد  رو  هاش  كفش فريار  

   ؟ عزيزم  شده  چي  فريال،  اي  ريخته هم به-

   ؟  خوري مي قهوه -

.  عزيزم  خورم مي  چي همه  من تو دست از-  
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  كنار  و گذاشت میز روي رو  ها قهوه . زد  لبخند فريال

  فريال  هاي شونه  دور  رو  دستش  فريار. نشست  فريار

: كشوند خودش  سمت  به   رو فريال و گذاشت  

   ؟ بگي   چیزي خواي نمي-

: گذاشت فريار  ي  شونه روي رو سرش  فريال  

   ؟  نپرسي فعال  شه  مي-

:  بوسید  رو پیشونیش   كرد، نگاهش  فريار  

   ؟ باهم  ببینیم فیلم. چشم ولي   كني، مي  نگرانم-

.  ببینیم-  

   ؟  داري دوست سبكي  چه-

  اش  بقیه  ندارم، دوست درام  و عاشقانه  و  ترسناك-

.  اوكیه  

.  ديگه  باشه  داشته  موچي و  ماچ  يه   ولي-  

. خنديد فريال  

:  فريار  
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   ؟  حاال  داري چیا-

.  ببین  خودت بیارم تاپو لپ وايسا-  

  به رو  قهوه  هاي فنجان  و داد  فريار دست به رو تاپ لپ

  از  كه شست مي رو ها فنجان داشت. برد  اشپزخانه

.  شد بغل پشت  

:  فريار  

  پشت از هم مرد بشوره،  ظرف بايد   زن گن مي-

  تو  بابا اي  ؟ ظرفشويي  ماشین اين چیه . كنه بغلش

.  ماشینا اين از  داري كه هم  

: گفت لبخند با  فريال  

  ؟  ها كنم، بغلت پشت از من بشوري،  ظرف  تو  مثال  يا-

   ؟  شه نمي

  شه  نمي  روم االن . داره  فرق بدنامون  فیزيك ديگه،  نه-

.  كه  بدم  توضیح كامل  برات  

:  بود  مونده  باز  دهنش  فريار پررويیه از  فريال  

.  تو  هستي پررويي  بچه  عجب-  
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  لپ گراند  بك عكس . برم  شدت قلمبه چشماي قربون-

. ها  برد  دلمو تاپو  

 

  در كه  شان نفره  دو  عكس. كرد نگاهش فريال

  ي  صفحه  پشت بود  گذاشته رو  بودن  گرفته استوديو

: تاپش  لپ  

.  زيبا  ي لحظه  اين ثبت  براي شما از تشكر  با-  

  مي جبران زود كنم  مي  كاري  يه من بگما، فقط-

.  ديگه كني  مي چه ببینم. خوام  

:  خنديد فريال  

.  بپزم  غذا برات  تونم مي  نهايتش . ندارم استوديو من-  

.  كنه راضیم  كه چیزي  يه .  شه  نمي  جوري اين  نه،-  

.  زد چشمكي و  

 هاش  پنجه  نوك  روي . بود فهمیده  رو منظورش  فريال

 عقب خواست. بوسید  رو هاش  لب  روي و  شد بلند

  ادامه  بوسه  به. داشت نگهش  محكم فريار  كه شه
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  بین  و كمرش  روي  كه  رو  فريار  هاي دست حركت. داد

  فريار . گرفتند فاصله . داشت دوست رو  بود موهاش 

: گفت يهو  

  حساس  ي  لحظه رو فیلما مثل  هم زندگي  تو كاش -

.  شد مي  پخش  موزيك  

:  زد لبخند قشنگ فكر  اين از  فريال  

   ؟ مثلن  شد مي  پخش  موزيكي چه  لحظه   اين واسه-

  كني فكر كه  يواش  اونقدر.  اروم ي عاشقانه  موزيك  يه-

.  خونن مي  دارن تو گوش  تو فقط  

  يك  فريار. نديد كسي ولي   شد، پخش فقط فیلم

  بین  يا. موند نمي جا  يه هاش  دست هم لحظه

  يا كمرش، پشت با پاهاش،  روي يا  بود، فريال  موهاي

  مي سمتش به رو  صورتش فريال تا . هاش  دست روي

  يا  گونه،  از  يا گرفت، مي اي  بوسه  هوا بي چرخوند

  فیلم از هیچي كه كرد شیطنت انقدر. ها لب يا گردن،

  خدافظي  و شد  بلند  فريار شكوه  تماس  بعد. نفهمیدن

.  رفت و كرد  
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  حالش . كرد  جمع رو  میز  روي هاي  ظرف لبخند با  فريال

  ترين  قشنگ فريار امروز به   تا. بود شده  بهتر  خیلي

  خیلي فريار كه بود شده   متوجه . بود زندگیش  اتفاق

  خوبي از فقط  حال به  تا  ولي. شكوهه فرمان  به گوش 

.  بود شنیده  شكوه  هاي  

  و  كرد خاموش   رو  تلوزيون. كرد جور و  جمع  رو خونه

.  پوشید رو  راحتیش  هاي لباس   

  اسم ديدن با . رفت سمتش به  گوشیش زنگ  صداي  با

.  كرد تعجب گوشي  روي جاويد  

: داد جواب  

. آشنا امسال دوست، پارسال.  خان جاويد  به،   به-  

   ؟  چطوري-

  ول  رو  اينا . كني  مي احوال حال  شدي، مهربون اوهو،-

   ؟  خواي  مي چي  بگو كن،

   ؟ ديگه  میاي فردا-

.  میام. اوهوم-  
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  سماواتیم پسر  به . بیان گفتم هام بچه  به   خوبه،-

  حواستو فردا. نشد گرم ما واسه  آبي كه اون از. گفتم

  درد به خیلي  نريمان، اسم به هست يكي. كن جمع

  ها، كن جمع حواستو.  اس  گنده  كله  باباش . بخوره 

. نیار  در  بازي سلیطه  

 

: گفت خشمگین فريال  

  دارم، خودتو  ي  حوصله نه  ؟  دراوردي لپ  لپ از منو  تو-

.  شو من خیال بي فعال . مهمونتو نه  

  شركت گرده  مي  بر مي  كي  مامانت فريال،  راستي-

  رو امین پسره  اين . نرفته روزه  چند دارم  خبرشو ؟

  بگو.  میام  كنار تر  بیش  مامانت  با  من. جاش  گذاشته

  پا  بفرستم رو ديگه يكي  بايد   امین واسه.  ديگه  برگرده 

.  بده   

  مي  اولتیماتوم  واضحا  جاويد. لرزيد مي  حرص  از  فريال

.  كرد قطع رو  تلفن خدافظي  بدون. داد  
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  كرد مي تحمل  بايد كي تا. نشست تخت  روي گريه با

  جاويد  هاي  كار اين هم زندگیش  در فريار  حضور  قبل  ؟

  اين  به فريار  كه  حاال  به برسه   چه. كرد مي  اذيتش

.  داشت حضور پررنگي  

  گريه. كرد پاك  رو هاش  اشك. شد نمي  جوري اين

  دل امروز  هاي  حرف به. شد  نمي چاره  براش  كردن

  با  فورا. زد  جرقه فكري  ناگهان. كرد فكر  جاويد و آرام

. گرفت تماس  آرام دل  با  سپس و امین  

 

  جاويد  هاي  همي دور  تو  كه  مواقعي تمام عكس  بر

  بار  اين نیاد، چشم به   تا كرد مي  شركت رو  و  رنگ بي

  اش  عالقه مورد رنگ . بود رسیده  خودش  به حسابي

  هیچ  كرد  مي  حس. مشكي  پا تا  سر :  بود  پوشیده  رو

  حاضر به  و  زد  رو قرمزش  رژ. نداره  رو جذابیت اين رنگي

.  بود كرده  دير  هم جوريش همین. داد پايان  شدنش

  مي  پیروز  من امروز :  انداخت آينه به  رو  نگاهش  آخرين

. شم  
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  جاويد  ي  خونه سمت به و برداشت رو وسايلش

. رفت  

 

  كارگر االن تا پیش  ماه  از.  كرد  باز  جديد خانوم  يه   رو در

   ؟  بود شده  عوض  خونه

   ؟  خانوم اسمتون:  پرسید  ديدنش با زن

:   انداخت باال ابرويي فريال  

.  فريال-  

   ؟ فامیلیتون-

. شناسن مي بگي رو  فريال همین-  

:   اومد  جاويد  صداي  

   ؟  محدثه كیه-

.  آقا خانومن فريال-  

:  رسید بهشون جاويد  

  ؟   داشتي نگه در  دم دخترمو-
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  تو  بفرمايید .  دخترتونن دونستم نمي  ببخشید  واي اي-

.  خانوم  

:  گفت فريال ديدن با  جاويد  

  چه. شه  مي  تازه  روحش بینتت مي  آدم به،   به-

.  مني  دختر معلومه  هم دور از. كردي  

:  داد ادامه جاويد . نداد جواب  و زد  پوزخند فريال  

  بار  اين  میومدي، میت شبیه بار  هر . اومد  خوشم نه-

  ولي. اومدن اكثرا. تو بیا. داشته تاثیر  حرفام معلومه

.  ننشستیم میز  پشت هنوز  

  جمع از انداخت، جمع به   نگاهي.  شد وارد  فريال

  حاضر همیشه كه اشكان عرفان، شاهین، سیاوش،

  و  آرام دل مشترك دوست پسر  سینا  و بود  جمع اين

.  شناخت مي  رو جاويد  

.  نیان كه زد مي هم حدس . بودن نیومده  پرستو و هیوا

  هم پرستو  نبود، جور اش  روحیه  با  محیط اين كه هیوا

.  نبود  بلد  رو بازي  
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  پسر. داد دست لبخند  با  سینا به .  داد دست همه با

.  بود درستي  و خوب  

  اونجا  رو  شالش  و مانتو  و  رفت سابقش  اتاق به

. گذاشت  

:   گفت تعجب با  راحیل ديدن با  اومد كه سالن  به  

  ؟   كني مي  كار  چي اينجا  تو-

   ؟ گرفتم مي  اجازه  بايد تو  از نكنه -

.  برو كن جمع . دختر ده  نمي  قد  ها اينجا به سنت-  

  از  دونم مي  كه  من ندونه  كي  هر. گه مي  كي ببین-

. ها جمع اين  تو  بودي ول سالگیت ١٦-١٥  

 

  مثال  دختر  اين با  جوره  هیچ. كرد نگاهش خیره  فريال

  كه مادرش  با  نه خودش  با  نه. نمیومد كنار خواهر

:  زد پوزخند  فريال. بود  تحمل  قابل غیر براش   

  واسه  اينجا بشه سالتم ٣٠ دختر، نیست  سن به-

. شم  رد  كنار بكش . زياديه عقلت  
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: گفت اخر  ي  لحظه  در كه  شنید رو  راحیل  صداي  

.  آشغال عوضي-  

  پیش  مبل  روي  و زد  لبخندي   خوردنش حرص  از

. نشست سیاوش   

:   گفت اروم سیاوش   

   ؟ خاصیه  شخص خاطر به  قیافه  و  تیپ اين-

: گفت فوري  فريال  

.  بفهمه كسي خوام نمي. آروم هیس،-  

. هست حواسم اوكي،-  

:  گفت كارگر  زن. اومد زنگ  صداي  

.  سماواتي فريار  اسم به آقايین يه-  

.  گرفت قلب تپش فريال  

:  جاويد  

  راهنمايیش.  محدثه هستن عزيزمون مهموناي از-

. كن  
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  فريال  به   و داد دست بقیه و  جاويد با.  شد وارد  فريار

.  اورد دستش به فشاري و  زد  چشمكي رسید كه  

:  جاويد  

   ؟  جان فريار رو مسیر  كردي پیدا راحت-

.  بود راست سر  بله،-  

.  اومدي  خوش  خیلي-  

.  دعوتتون واسه مرسي . ممنونم-  

  و  شاهین با . كنم معرفي بذار . باش  راحت بشین-

  و اشكان شدي، آشنا جم مهموني تو  كه سیاوش 

  تر بیش  حاال. جمعن اين هاي پايه  از هم خان سینا

.  هم با  شید مي اشنا  

.  دخترم راحیل، هم ايشون  

:  پريد  باال ابروهاش  فريار  

.  خوشبختم خیلي-  

:  گفت مودب خیلي  راحیل  

.  ديدنتون از خوشحالم-  
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  پیش  ديقه دو تا  سلیطه  ي  ه  دختر . زد  پوزخند فريال

  در  رو ها مودب اداي االن كرد، مي  كشي فحش

  با  رو  بختش  بود سپرده  اش  وزه  مامان احتماال . میاورد

.  كنه باز  ها اين از  يكي  

  به رو  جاويد . شدند پذيرايي  میوه  با. نشست  فريار

: گفت جمع  

.  كنیم مي شروع  بعدش  ام، ديگه  يكي   منتظر-  

: سیاوش   

   ؟ اوردي  حريف  خان جاويد-

:  خنديد جاويد  

.  بینیدش   مي  میاد ايشاال قدره، چقدر  دونم نمي  واال-  

  غرور با  فريال شد كه وارد.  رسید  جديد مهمان باالخره 

  و بود  بلند  قد. بود  اي قیافه خوش  پسر. كرد نگاهش

  شد، معرفي  جمع به. داشت هم درشتي  هیكل

  تعجب با  شد  معرفي راحیل  و فريال  عرفان، به وقتي

.  نیستید  هم شببه  اصال  ؟ برادريد  خواهر:  گفت  
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:   گفت پوزخند با  فريال  

.  اخه اس  ديگه  مامانه  يه  از  كي هر  

  گرفته اش  خنده  سیاوش .  كرد نگاهش حرص با  جاويد

.  زد فريال  حرف  به   لبخندي نريمان. بود  

  فريال. شدند  پخش  ها ورق. نشستند  بازي میز پشت

  دقت نريمان  بازي  به و  زد  جا زود  رو  اول دست چند

  نمي رو  يكي   اين ولي بود،  اشنا بقیه  بازي  با . كرد

  تا  فريار. بیاد دستش بازيش روش  خواست. شناخت

  و  فرستاد مي  بوسه براش  ديد مي دور  رو  بقیه چشم

.  زد مي چشمك  

  دستش هاي  ورق به  فريال. شد شروع جديد دست

 خواست نمي  ديگه ولي. نداشت  تعريفي.  كرد نگاه 

  مبلغ. شدند مي  چیده  میز روي  ها  ورق. بكشه عقب

  دست اين تا  كه شاهین.  بود شده  جمع وسط  زيادي

  جا هم سیاوش . كشید كنار  حرص با  بود  باخته بدجور

: گفت بعد  و  كرد فكر عرفان شد، كه  عرفان نوبت. زد  

.  نیستم من.  ترسید بايد فريال  بازي  از-  
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  فريار  بود مانده . زد جا هم  سینا. بود سینا  نوبت بعدي

:  گفت فريار. نريمان و  

.هستم-  

  و  كرد نگاه   بود برده  باال  رو مبلغ كه فريال به نريمان

:  گفت  

.  هستم تهش تا-  

.  نكرد هم نگاهش حتي  فريال  

: گفت حیرت  با  جاويد. شدند  چیده  ها ورق  تمام  

. داره  دستخوش  ببره  دستو اين  كي هر-  

.  بود باال   خیلي رقم. كرد پیشنهاد رو بااليي  رقم فريال

.  كشید كنار  لبخند با  فريار  

  مي  نگاه  دستش توي هاي  ورق به  اخم با  نريمان

:  گفت سكوت مدتي  از  بعد. كرد  

   ؟  داري چي . زنم مي  جا اوكي،-

.  داد نشون رو نخورش   درد به دست فريال  
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  بلند  فريار. شد مي  بلند داشت نريمان ي  كله  از دود

  فريال  پشت  تشويق ي  نشانه   به سیاوش  و  خنديد

.  زد  

:   گفت گوشش در اروم و  اومد فريال  سمت جاويد  

  بازيا   وحشي اين. باش  داشته هواشو گفتم بهت-

   ؟ میاري  در  چیه

  رو  جاويد  جواب شد باعث فريال گوشي پیام  صداي

:  بود فريار كرد، نگاه   گوشي به. نده   

  قمار بازه  قمار بازه   قمار. سرباز به   شاهه، يه آسه،  يه-

.  باز  

: نوشت  جواب در . خنديد فريال  

.  ديگه  بلدم  چیزايي  يه-  

:  اومد  زود فريار پیام  

.  شما شدي جذاب خیلي. بگم بهت نشد راستي-

.  مونده  روتون چشمام  
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.  كرد نگاه   لبخند با  فريار  به و  اورد باال  رو سرش  فريال

.  بود اورده  ابجو  جاويد  

: گفت بلند  نريمان  

.  جان فريال افتخارمه باعث شما به  هم باختن  حتي-  

: گفت و كرد نگاهش لبخند بدون فريال  

.  شه  مي ها خیلي نصیب-  

:  نريمان  

  با  جلسه ٢-١ بیام ؟  دي مي اموزش  هم خصوصي -

   ؟ كنیم كار هم

.  زده  شوخي تو  رو اش  جدي حرف  كه  فهمید فريال

  نگاه  فريار  به  چشم گوشه با.  بود گستاخي آدم عجب

  نگاهش نگران سیاوش . شده  عصبي  بود  معلوم. كرد

  خود به زود  فريال . چرخید مي فريار  و نريمان بین

:  گفت و شد مسلط  

.  شده  پر. دادم عزيزي  يه به رو  خصوصیم هاي وقت-  

.  كرد نگاهش  خشم با  جاويد  
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.  زد چشمك او  بار  اين و كرد  نگاه  فريار  به فريال  

  فريال . كرد تايپ به  شروع  و برداشت  رو گوشیش فريار

:   امد  پیام.  بود  پیامش  منتظر  

  برمت مي  دارم  مي ورت االن همین كني  اينجوري-

  شیرين  میادا، پیش  چي  عالمه  خدا صبح   تا ات  خونه

.  انقدر نشو  

  بعدي پیام . گرفت گاز رو لبش هیجان شدت از  فريال

:  رسید زود  

  كني  ترم ديوونه خواي مي ؟  گیري  مي  گاز چرا  لبتو-

   ؟

: نوشت  و  كرد نگاهش شده  گرد  هاي چشم با  فريال  

   ؟  تو شدي  وقیح انقدر كي-

:  اومد فريار جواب  

  زود بايد   فردا كه حیف ؟  داري توقعي  چه كارات اين با-

.  شدم نمي بیخیالت امشب وگرنه شم، بیدار  

. گذاشت كناري  و  كرد قفل رو گوشي لبخند با  فريال  
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.  بود  راضي امشب از  

.  رفت تخت  به و  كرد عوض  رو  هاش  لباس  رسید،  خونه

  مي  زنگ فردا كه  بود مطمئن. بود  جاويد تماس   منتظر

  جدي حركت شايدم با.  كنه مي  خواستش باز  و زنه 

. بود دستش برنده   برگ  بار  اين ولي . كنه تري  

 

  منتظر .  زد لبخند  گوشیش روي جاويد  اسم ديدن با

  جواب بعد  بخوره، زنگ  كمي گذاشت. بود تماسش

: داد  

   ؟ شما حال. جاويدان جاويد بر سالم-

  منو آبروي سر  خیره  ي دختره . باشي  كیف سر  بايدم-

  راه  تو  بگم  زدم زنگ فقط.  كنم مي حالیت  ؟  بري مي

  تموم بودم داده  بهت فرصت چي هر . مامانتم شركت

  ارزشش آرام دل شركت  سهام البته، نشد  بدم. شد

.  هاشه  تر گنده  و نريمان از  تر بیش  خیلي  

:  خنديد بلند فريال  

.  نیست خوب سالت و سن  واسه. نخور  حرص-  
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  درصد ٥٠. اتو خنده  اون كنم مي  زهرش  ؟  خندي  مي-

.  جونت نوش  نامت،  به  زد مامانت كه شركتو سهام

  منتطر و بشین.  اش  بقیه واسه  دارم ها  برنامه  ولي

.  خندي مي  جوري چه  ببینم موقع  اون. باش   

  ؟  جدي  جدي شركتي  راه  تو-

  گم مي  امین به   نباشه مامانتم. اونجام ديگه ديقه ١٠-

  دل باشه  من  طرف از تلفن كه  دوني  مي . بزنه  زنگ  يه

.  كنه نمي  درنگ آرام  

  ولي  نشه  ناراحت اصال  امروز  بود  كرده  سعي فريال

.  بود دراورده  رو  حرصش  جاويد كه  كرد مي  اعتراف  بايد

: گفت و نیاورد  خودش  روي   به  

  ديگه  بود، شركت خودش  مامان امروز  شايدم حاال-

.  باشي موفق . نشه  تلفنم به   نیازي  

  خود به  چرخي  و نشست صندلي روي .  كرد قطع  و

. داد  

  وارد.  بود  امین. داد ورود ي  اجازه  خورد،  در به   اي ضربه 

: گفت و شد  



 

265 

  رو  و  میومدم  خودم بايد  ؟   چطوري. جان فريال سالم-

.  اومدي واقعا  شه باورم تا  ديدمت مي  صندلي  اين

.  كردي رو  كار بهترين  

:  زد  لبخند فريال  

 اذيت كم هم رو  تو . میومدم اينا  از تر  زود  بايد . ممنونم-

  دم مي  قول بدي   يادم حسابي درست رو  كار . نكرديم

.  دارم بر  دوشت روي   بار از  

  اشنا  همكارا با. حرفیه  چه اين عزيزم،  اس  وظیفه-

   ؟ شدي

.  نیست يادم اسمشو كه  منشیه اين و  تو  فقط نه،-  

  ذره  خودتم ولي جمعه،  حواس . سمیعي غزل . غزل-

  اعتماد كس هیچ  به . كن بررسي رو  ها كار  ي  ذره  به

.  من حتي . نكن  

  رو بیجا هاي اعتماد جلوي كه . اينجام همین واسه-

  خودت  اصال  منظورم نشه، تفاهم  سو البته. بگیرم

. جان امین امیني تو.  نیستي  
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 میاد ١١ ساعت كه گفت  و  كرد خدافظي. خنديد امین

  كار جريان در  فريال تا كنند بررسي باهم رو  ها  كار تا

.  باشه ها  

:  گفت و  گرفت رو منشي داخلي  فريال رفت وقتي  

  كي هر . مامان و امین جز  به  سمیعي، خانوم-

.  نفرستش  جوري همین من،  اتاق بیاد خواست

.  بدم  اوكي خودم تا بهم  بزن  زنگ  دار، نگه منتظرش 

   ؟ خب

؟  هستید كسي منتظر. ملكوتي  خانوم چشم-  

 

  اين كه فهمید. بود تیزي   دختر. بود گفته درست امین

. داره  خاصي مخاطب حرفاش   

.  بهم  بزن زنگ  رسید وقتي . منتظرم بله،-  

.  حتما-  
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  بود گفته. نشست  جاويد منتظر لبخند با  و  كرد قطع

  به  شروع  حتي هنوز. بود نرسیده   هنوز ولي  ديقه، ده 

:  نوشت برايش. بود نگفته   هم فريار به رو كارش   

.  كجام بزن حدس -  

  داخلي . خورد زنگ اتاقش تلفن كه  بود  جواب منتظر

:  بود منشي  

   ؟  غزل بله-

  خوان مي . ملكوتي جاويد اسم به  اومدن  آقايي يه-

.  ببیننتون  

  مي  كه  شنید خط  ور اون از رو  جاويد  اعتراض صداي

:  گفت  

  اجازه  زني مي  زنگ  كه كیم من  دوني مي اصال -

   ؟ بگیري 

:   گفت غزل به فريال  

.  بیاد بفرستش  ديگه  ديقه  ٥. دارم كار االن عزيزم-  

. چشم-  
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  حركت اين با.  گرفت گاز رو  لبش  هیجان از  و  كرد قطع

.  شد تنگ براش  دلش. هاش  شیطنت و  افتاد فريار  ياد  

  قبل . داد ورود  ي اجازه . زدن رو اتاقش در  كه بود فكر  تو

:  اومد  صدايش جاويد  

.. كه واقعا آرام دل-  

.  موند نصفه   حرفش آرام دل  میز پشت  فريال ديدن با  

:  انداخت باال ابرويي فريال  

  جا اين. نیستش آرام دل . ملكوتي  جناب سالم-

.  نگرد دنبالش  

.  كرد اضافه  هم چشمكي و  

  رو خودش  كرد سعي ولي  كرد نگاهش تعجب با  جاويد

: گفت و  خنديد . كنه  كنترل  

  برنامه   نگو.  ها شدي خود سر  تو  شده  چي گم مي-

  به   فكرت االن تا  عجیبه.  خوبه  خیلي . خوبه. ريختي

.  بود نرسیده  اينجا  

.  كن حساب تو به من  ي هديه  اينجاشو تا-  
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  بهت بار چند خودم . كار سر  اومدي  خوشحالم. خوبه-

.  كن شروع بودم گفته  

  من ولي. تو شركت بیام  گفتي تو . شد نمي  اون نوچ،-

  بحثش   آرام دل. كنم نمي  كار جاويد  واسه  كه

. جداست  

:  خنديد بلند جاويد  

  و پست. كجاست سودت دوني  مي خوب . معلومه-

  میومدي. داره  فرق  خیلي  داري  اينجا كه مقامي

.  شدي  مي كارشناس  من شركت  

  رو  اينا  مقامو و  پست. نگرفتي   منو  منظور ديگه،  نه-

.  كنم مي  كارگريم غريبه  واسه  بمونم لنگ  من. بره  بريز 

.  ره  نمي كتم تو  تو، واسه  كردن كار  ولي  

  ؟  زدي  جلو كردي  فكر االن. دختر  كنم مي رامت-

.  بزنم  آرام دل به   زنگ  يه  كافیه  ؟  خريت به   زدي خودتو

  جات  من اينجا از شدي بلند  تو  ديدي  يهو وقت اون

. نشستم  

   ؟  مامانم از  كني ابزاري ي استفاده  مثال  يعني-
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  همیشه آرام دل جايگاه   كه دوني مي. نه  اونقدرام-

.  داشته فرق برام  

.  اوهوم-  

  نمي  خراب خوشیتو زود. بده   جولون كم يه تو  حاال-

  جامون بعدش  كني، تجربه   رو حال اين كم يه . كنم

.  شه مي  عوض  

: گرفت خودش  به ناراحت ي  قیافه  فريال  

   ؟  بدم بهت  رو بد  خبر اين جوري  چه من آخه-

.  كرد اخم پرسشي جاويد  

: داد ادامه  فريال  

.  نه يا  داري شنیدنشو تحمل  دونم نمي-  

.  بگو حرفتو. كنار بذار  بازياتو مسخره -  

  تا  بخواد خودشم. من به داده  امضاشو حق آرام دل-

.  بده  بهت  چیزي تونه نمي  منه با  امضا حق وقتي  

  از عصبیش  حالت ولي  نبازه   رو  قافیه كرد  سعي جاويد

:  خنديد مصنوعي. بود  مشخص صورتش  
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.  باش  منتظرم . نگیر كم دست منو ولي. شدي زرنگ-

  كه  باش   منتظر دلت ته بودي  خوشحال زيادي وقت هر

.  خوشیت كل  تو بزنم  گند تونم مي  ثانیه   يه تو  

  جاويد منتظرتم. رقابتم  و هیجان عاشق من اتفاقا-

.  خان  

: گفت فريال كه  كرد  رفتن قصد  جاويد  

  بزنم زنگ. نه   يا داري  میل  چیزي بپرسم رفت  يادم آخ-

  ؟  چايي  ؟  وقت يه  اينجا  از نري  گرسنه ؟ بدم سفارش 

   ؟  چیزي  ؟  كیكي

.  رفت بیرون  و  نداد رو  جوابش  جاويد  

. بود خودش  مال  خوشحالي امروز . خنديد بلند فريال  

 

:   بود داده  پیام فريار  كرد  چك رو گوشیش  

   ؟ ارايشگاه -
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  فريال  كه  جايي ترين هیجاني. خورد ذوقش  تو  كم يه

  اين  فريار ديد  تو  ؟ بود  ارايشگاه  باشه تونست مي

   ؟ بود  جوري

:  داد جواب و  كنه دور  رو  منفي  افكار كرد سعي  

.  كارم سر  نوچ،-  

.  بود  فريار . خورد زنگ گوشیش  

.  عزيزم سالم-  

  شركت اومدي  ؟  كار كدوم ؟ كار  سر ؟  تو  گفتي چي-

   ؟  شديم همكار ؟

  مي  فكر  واقعا. نه  كار  سر اون  ولي سركار، اومدم-

   ؟ كنم كار  تونم  مي جاويد  با كني

   ؟  كجا پس-

.  مامان شركت-  

  هم داري خفن پدر هم  شما نبود  يادم اصال  اوووه،-

.  تر خفن مامان  

:  خنديد فريال  



 

273 

.  ديوونه -  

  زيرش  از  ذارم نمي اصال  ؟ شه  مي  چي شیرينیش-

.  ها بري  در  

.  من  ي خونه  شام  شب ؟  بره  در خواست كي-

. بیان گم مي هارم بچه . من مهمون  

.  بده   معنوي چیز  يه  ؟ كار  چي خوام مي شام-  

   ؟ كردي دقت ها، شدي  پررو خیلي  تو-

  جمع ها، بچه   بزن  زنگ. دارم پیشنهادي يه  من خب-

  رفتن، كه  اونا  باشه،  شام اونا  به  شیرينیت شیم،

.  بده  من به   رو دسر  

   ؟ دسر-

  كه اونا از. انگیز هیجان و  شیرين دسر يه  اوهوم،-

.  میاره  بند  نفستو بعدش  گیري،  مي  قلب تپش  

: گرفت اش  خنده  فريار  زياد  روي  از  فريال  

.  حاال كنیم  مي  كاريش  يه بیا،  تو  باشه-  

.  بینمت  مي.  حله-  
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.  كردند  قطع و  آورد در  ماچ صداي  فريار  

.  ها كار  توضیح به كرد  شروع و  اومد امین  

  پشتي  به رو سرش   امین، با  كارش  اتمام از بعد

  انقدر. كنه آروم رو  گردنش درد تا  داد تكیه  صندلي

  گردنش  هم كه  بود خم ها پرونده   و ها  برگه تو سرش 

. چشماش  هم بود، گفته درد  

:  خنديد امین  

.  میفتي راه  بعد سخته،  اولش-  

  تاشونو  چند  االنش همین. ها پرونده  زيادن خیلي-

.  رفته  يادم  

  خونه، ببر  خودت  با تاشونو چند  شب هر. نباش  نگران-

  فشارشم سخته، كار اين  فريال. كن مطالعشون

  چیزي  ولي . خواد مي زياد  تالش . باالست خیلي

. نشو امید  نا.  بیاي  بر  پسش  از  نتوني تو  كه نیست  
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  امروز  كه هايي  پرونده  ؟ نشم  امید نا  جوري  چه-

  گیر  من  و نبود  هم ها كار نصف حتي  كرديم بررسي

  كشه مي  مغزم شه  اضافه جديد اطالعات فردا. كردم

   ؟

  و  بخوني هم خونه . نده  منفي  انرژي . فريال اولشه-

.  گیري مي  قرار  ها كار جريان در  كامل شي دقیق

.  نباز  خودتو  

.  پرسید  ها  كار از و  زد زنگ آرام دل  امین رفتن از بعد

  نباشه نگران  كه داد تحويلش  رو  امین حرفاي هم اون

.  نشه  امید نا  و  

  سعي  و خوند  تاپ  لپ روي از رو  ها مشتري اطالعات

.  بده  تطبیق ها پرونده   با كرد  

  بوق   تا چند . زد  زنگ سیاوش  به  شد  خلوت كه سرش 

  كه  شد مي  امید  نا دادنش  جواب از داشت. خورد

:  شنید رو  سیاوش  صداي  

  رو  توعه  اسم اين ؟  بینه مي  درست چشمام ؟  فريال-

  ؟ گوشیم
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   ؟  كجايي. نكن شلوغش-

. شركتم-  

   ؟  بابات يا خودت شركت-

  كارتو. خودمم شركت ؟ من  دارم كار چي  بابا شركت-

.  زني نمي  زنگ جوري همین تو  بگو،  

 شب بده   خبر ها بچه  به  بگم خواستم مي . اوهوم-

.  پیشم  بیايید  

: اومد سیاوش  ي  سرفه  صداي  

. دختر مردم  مي داشتم ؟  دن مي خبر جوري اين-  

   ؟ شد چت-

.  نیستي اينا كردن دعوت ادم تو.  بگو راستشو فريال-

   ؟ چندمه  امروز  ؟  كردن تغییر  هورمونات

  كردم، حسابتون آدم بارم يه . سیاوش  سرت تو خاك-

.  نداري لیاقت دادي نشون زدم  زنگ خودم  
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  مي حله. كردم  شوخي. نكن  قطع  وايسا باشه باشه-

  سركار يا  ؟  بگم من هم  خان فريار  به .  ها بچه   به گم

   ؟  گن مي خودشون خانوم

  خوش  چه تو  بابا  ؟ زدم زنگ  تو به   اول كردي  فكر-

.  هستي خیالي  

.  شديم آزار دل  ما. ديگه بازار به اومده  تازه . مار زهر-  

  نمي شب  هم كسي نكنیدا، دير . بینمتون مي شب-

.  بگم  االن از ها،  مونه  

  اين و  خصوصي مهمون ؟ داريد  جدا ي  برنامه شب ؟ اِ -

   ؟ حرفا

  كنش  ول  سیاوش  و داده  سوتي فهمید تازه  فريال

.  بود نخواهد  

.  نیار  در  بازي كولي سیاوش -  

  تنهاتون تونم  نمي. شدم  حالي يه اصال  تو  جان به   نه-

  گوسفند منو. شینم مي  بینتون میام  شب منم. بذارم

.  كن حساب زنده   
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:  خنديد فريال  

.  ديوونه -  

.  كرد خدافظي  

  و  امین با  برداشت، رو وسايلش بست، رو تاپ لپ

.  افتاد راه   و كرد  خدافظي غزل  

.  كرد  جا به جا  رو خريدها. كرد باز  رو در  

  بود رسیده   دير و بود خورده  شديدي  ترافیك  به راه  تو

  شومیز و  كرد عوض رو هاش  لباس  فوري . خونه به

 خودش  از  عكسي. پوشید  كوتاهي شلوار و ساده 

.  شد مي ثبت بايد امروز . گرفت اينه توي  

  هاي  بازي لوده  به  و   بودن نشسته  هم دور همه

  توي  رو  فريال دست فريار. خنديدن  مي سیاوش 

: گفت و  بود  گرفته دستش  

.  كنید مي  مسخره  فريالمو داريد هي  ديگه، بسه-  

: شاهین  
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  به شركت يه رئیس  بشه  فريال. كم يه  كن فكر  جدي-

  ارز گزاري  سرمايه  شما گه  مي  مشتري . گندگي اون

   ؟  كنید مي  ديجیتالم

:  كرد اضافه و  دراورد رو  فريال  اداي بعد  

!  اوهوم:  گه  مي  خشكش لحن اون با  فريالم-  

.  شد بلند  جمع ي  خنده  صداي  

: سیاوش   

.  كنید عوض  رو سوژه  آقا.  شاهین نگرفتي  رو  نكته تو-

  بازيا   مسخره  اين. شنیدم  فريار زبون  از" فريالم" يه  من

.  ها نداره   جا جا، اين  

. خنديد فريار  

 

:  پرستو  

  به كن فكر  واي . نشنیدم  من ؟  فريالم گفت جدي-

.  فريالم گفتن خودمون فريال همین  

:   فريال  
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   ؟  من چمه . مار زهر-

: سیاوش   

  سه من  جمع سر  امروز به تا  كال  ؟ نیست  چت عزيزم-

  يه   فريالش ها  بچه  البته . ديدم رو  تو  ي  خنده  بار

 دعوتمون خودش  امروز  نره   يادمون. ها كرده  تغییرايي

. كرده   

:  فريال  

  نشون لیاقتتونو . كنم  غلطا  اين از بكنم غلط  ديگه-

.  داديد  

: شاهین  

.  ماست امید ي  خونه اينجا . فريالش ديگه نكن-  

  به  هم مالكیت میم اين حاال  كنار به  شركت رياست

.  بود شده  اضافه ها سوژه   

:  فريال  

   ؟  راستي نیومد  چرا هیوا-

: سیاوش   
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.  كنه  مي درد سرش  گفت-  

:  فريال  

.  هوم-  

: سیاوش   

 بعد"!! هوم" ؟  خداوكیلي ديدي اكشنو ري  ؟  ديدي-

  به زياده  اين  واسه هم عزيزم . فريالم گن مي  اين  به

.  خدا  

:  خنديد فريال  

 دوست تك تك  به آمارتو برم نكن  كاري يه  سیاوش -

.  نیستن كه  تام  دو  يكي. بدما دخترات  

  دونن مي خودشون ؟  اونا  به  دادي  گیر اوردي كم-

  يا . تمام بینیمو  مي همو بار  ٣-٢ نهايت.  چیه  جريانمون

  مي زنگ  شه تنگ  هم واسه دلمون شبايي  يه  مثلن

.  كنیم مي  ديدار  تحديد زنیم  

:  فريار  
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 مي شب ١١ ساعت  مثلن  يعني ؟  ديدار تجديد-

  داداش  ؟  كنید مي نگاه  همو هم، روي به  رو  شینید

.سوال زير  رفت واسم  مردونگیت  

: سیاوش   

  ؟  حرفام اين اهل اصال  من.  منحرفید شماها چقدر-

.  دن مي  قورت منو زمونه  دوره  اين دختراي  واال  

:  فريار  

  از  برو بودي  دنبالش  كه  اتو  بچه باباي  پس سیاوش -

  احتماال  كني، مي  نگاه  فقط كه  تو . كن پیدا  همونا بین

.  زدند حركتي يه اونا  

.  خنديدند  بلند همه  

؛ گفت فريار  و  فريال به سیاوش  خداحافظي  ي  لحظه  

  نگاه  رو  ديگه  هم فقط و  باشید  خوبي هاي بچه -

.  كنید  
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 سمت به  رو  فريال  سرعت با  فريار بستن كه  درو

. گذاشت لبهاش  روي  رو  هاش  لب و كشید خودش 

  ولي  بود بار  چندمین  كه اين با.  شد نمي  باورش  فريال

 عقب باالخره  فريار . داشت رو  بار  اولین حس هنوز

: گفت و كشید  

  از حركت بعد سري  ولي. دادم آوانس  بهت بارو  اين-

  با . بود  پیش لحظه چند  ي بوسه  محو  هنوز  فريال. تو

  رو منظورش  تازه   بعد ديقه چند . داد تكان  سر گیجي

:  گفت بلند  اشپزخانه از همین واسه فهمید  

   ؟  نبینیمش  و  بذاريم فیلم يه   چیه نظرت-

.  شد  بلند  فريار  ي قهقهه صداي  

*** 

 

 

.  بست خستگي از رو هاش  چشم و  بست رو تاپ لپ

  اي  آلماني مشتري  با  اسكايپي ي  جلسه ساعت يك

  شديدا زد  مي حرف  زور  به   رو  انگلیسي زبان كه
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.  خورد زنگ  میزش  روي تلفن.  بود كرده  اش  خسته

  به كرد درخواست كه بود بخش  مدير  عبیدي،  منشیه

  چیزي . بده  عبیدي به رو  جلسه گزارش  تا  برود اتاقش

  همین داد مي  ترجیح. نداشت رو  اش  حوصله اصال  كه

  فريال  با  بگیره،  گرمي آب دوش  بره، خونه به  االن

  براي  دلش . بكشه  دراز خواب  وقت تا  و  كنه صحبت

  شركت در  كه ماهي  دو اين تو . بود شده  تنگ فريال

  تر  بیش.  نداشت خاروندن  سر وقت بود، شده  مشغول

  يه ها شب هم گاهي و  بود  ارتباط در  فريار با  تلفني

  پیامي و  برداشت رو اش   گوشي. ديدند مي همو سر

  پیش  خوب  كارا ؟  عزيزم  خوبي:  فرستاد فريال براي

   ؟  ره  مي

  عبیدي اتاق  سمت به و  داد سر  جیبش در  رو گوشي

. رفت  

:  گفت و فريار  به  كرد رو  عبیدي گزارش، ي  ارائه  از بعد  

.  فريار  بود  عالي  كارت. خوبه خیلي-  

.  زد لبخند  خستگي  با  فريار  
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:  داد ادامه عبیدي  

  سوار كار  رو خوب انقد كم  مدت  اين تو  كردم نمي  فكر-

  ديگمون هاي كارشناس  از خیلي از االن  ولي. شي

.  تري زرنگ هم  

  رو  اي بچه حس. نشد خوشحال  تعريف اين از  فريار

 است تر  مودب  برادرش  از گفتند مي  بهش كه داشت

  دوست رو  مقايسه اين. دادن مي بهش  اي جايزه  و

  كارشناس  ي بقیه  مثل  خواست نمي  دلش. نداشت

  ذوق سال هر  و  كنه كار  سال چندين كه باشه ها

  ها  اين از  باالتر بايد .  باشه داشته  رو حقوق افزايش

:  گفت عبیدي به .  رفت مي  

.  برم  من نیست اي  ديگه كار اگه-  

.  نیست كاري  نه،-  

  بودن كارمند  از. رفت خودش  اتاق  به   و  شد خارج فريار

  اون با  كه  كرد نمي  درك رو شكوه . نمیومد خوشش

  كار  به حتما فريار  كه داره   اصرار  طور  چه كبكبه و دبدبه 
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  نمي اين  منكر. داشت دوست رو كارش . بده  ادامه

.  نبود راضي  موقعیتش  از اما. شد  

:   بود اومده  فريال  جواب كرد، نگاه  رو اش  گوشي  

.  نباشي  خسته ؟  خوبي تو.  نیست بد-  

:  كرد تايپ به  شروع  

. نباشي  خسته هم شما. عزيزم ممنون-  

:  داد جواب فريال  

   ؟ ببینمت امشب-

:  فريار  

  صبح   از امروز  شكوه  ولي خواست، مي دلم خیلي-

. باشم خونه  حتما شب گفته  

:  فريال  

. شده   تنگ  برات دلم. عزيزم باشه-  

:  فريار  

. تر  بیش من-  
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.  بود  شده  تنگ هم بقیه و  سیاوش  براي  حتي  دلش

.  خورد زنگ تلفنش. بودن نشده   جمع بود  وقت خیلي

: بود شكوه   

   ؟  شكوه  مامان جانم-

  ها،  نري جايي  دوباره . نباشي  خسته پسرم، سالم-

  هم پیش كم يه هم كنیم، صحبت هم. خونه بیا حتما

.  باشیم  

. میفتم راه  دارم. مامان میام-  

.  افتاد راه   و كرد  قطع رو تلفن  

  پله از تن  به  حوله  كه ديد  رو فرهاد رسید،  كه خونه  به

:  میومد  پايین ها  

.  خان فريار  ديديم  رو  شما ما عجب چه  به،   به-  

:  زد  لبخند  فريار  

.  باشي عافیت. وقت  چند اين  بود شلوغ سرم-  

   ؟ چطوره  شركت. باشي سالمت-
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:  پیوست جمعشون به شكوه  دادنش  جواب از قبل  

  خسته. بعد كنه  عوض رو هاش  لباس  بذار فرهاد-

.  عزيزم نباشي  

.  كرد تشكر فريال  

: شكوه   

  دور  ريزم مي  چاي  تا ٣ منم كني  عوض لباساتو  تو  تا-

.  بخوريم هم  

  اول خواست. رفت اتاقش به و گفت اي  باشه  فريار

  چاي بود  گفته شكوه  كه  اومد يادش  ولي  بگیره  دوش 

  رو  هاش  لباس .  پايین رفت مي  زود بايد پس.  ريزه  مي

.  رفت پايین و  كرد عوض  

  هال  توي  شكوه  كنار و  بود  پوشیده  لباس  هم فرهاد

.  بود نشسته  

. پیوست جمعشون به   فريار  

:  كرد  نگاهش  لبخند  با فرهاد  

   ؟ چطوره   جاويد ؟  خبر چه شركت از-



 

289 

.  هفت اون پنجیم،  ي طبقه  ما . بینمش نمي اكثرا-

.  شیم نمي  رو  در رو  خیلي  

:   فرهاد  

.  برسون سالم ديديش وقت هر-  

:  شكوه   

   ؟  شدي مسلط خوب ؟ ره  مي  پیش  خوب كارا-

:  گفت تلخندي  با  فريار  

.  زبده   كارمند يه   مثل بله،-  

:   كرد اخم شكوه   

   ؟  چیه  منظورت-

  سابقه سال چند با  كدوم هر  اونجا، كارمنداي مامان-

  ديگه سال چند  كه اين  از  و  شن وارد تونستن  كار ي

  منم قراره . راضین باشن  كارمند اينجا  بتونن هم

   ؟ باشم  اينجوري

:   گفت آرامش با شكوه   
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 وضعت هايي، دار سهام از  يكي پسر  شما عزيزم-

.  اونا  با  داره  فرق  

  من. نیستم  هیچي اونجا موقعیتم اين با . تر  بد  ديگه-

  مثل. باشم داشته  خودمو شركت تونستم مي

  كارمند يه   من از شما ولي. ديگه خیلیاي  يا سیاوش،

.ساختي  

.  بود  رفته  باال  كمي صداش   خواسته نا  

:   فرهاد  

  كافي  ي تجربه  زدن شركت واسه تو . فريار باش  اروم-

  بعد و  كني كسب تجربه جا  اين توني   مي.  نداري

. نیست دارت جلو  كسي. بزني خودتو شركت  

:  كرد اعتراض فورا شكوه   

  كني مي فكر  ؟  بزني  شركت خودت بايد چي  براي-

  مي  هم باز  بگیري  نیرو و  بذاري سرمايه  هرچقدرم

  حرف  بازرگاني تو  جاويد شركت ؟  شركت اين مثل  شه

  كه تو . داشت فرق اش   رشته  سیاوش . زنه مي  اولو

. اس  زمینه همین تو  تحصیالتتم  
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:  فريار  

.  زوري   تحصیالت  بله،-  

:  كرد تعجب  فريار  دادن جواب نوع اين از شكوه   

.  خواستم مي  خوبیتو . دادم پیشنهاد فقط من  ؟  زوري-

  مي كار داري شركت بهترين تو . بیني  مي كه االنم

.  كني  

:  فريار  

.  پسندم نمي موقعیتمو من جان، مامان-  

:  شكوه   

.  دم مي قول. كنم مي عوضش. شه  مي عوض اونم-  

: فرهاد  

 ٣٤ پسر  به   ؟ سالشه  ١٨ مگه  ؟  شكوه  قولي  چه-

  قراره  كي  تا  ؟  باال  ببري پستشو دي  مي  قول ساله

   ؟  كني برخورد  باهاش  ها بچه  مثل
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  با  كودك مثل  هم هنوز  شكوه  كه داشت قبول  فريار

  قول از كه  كرد  نمي انكار ولي  كرد، مي  رفتار فريار

. بود شده  اروم شكوه   

 

:  كرد عوض رو بحث شكوه   

   ؟  خبر  چه  دوستات از-

:  فريار  

   ؟  دوستا كدوم-

. شركت داراي سهام هاي بچه -  

. نديدمشون وقته خیلي . خوبن هان،-  

   ؟  نديدي اونم  ؟  چي رو ملكوتي -

  چرا نفهمید. بگه چي دونست نمي.  كرد مكث فريار

:  گفت ولي  

.  ديگه  بینم مي  شیم جمع ها بچه   با وقت  هر اونم-  

   ؟  شي تر نزديك  بهش  نداري دوست-
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: فرهاد  

   ؟  شكوه  چیه  منظورت-

: شكوه   

  تونیم  مي میاد خوشت ازش  اگه. واضحه منظورم-

  چه  دونم نمي  اصال  من. شیم اشنا باهاشون  تر بیش

.  دختريه جور  

  هنوز. بكشه فريال  به بحث خواست نمي  فريار

  فقط. بذاره  جريان در رو  شكوه  كه نداشت آمادگي

:  گفت  

.  كنه مي مامانشو شركت رياست-  

:  پريد باال  شكوه  ابروي   

  رو عظمت اون  به شركت  ؟ ساله  ٣٠ دختر  يه ؟ واقعا-

   ؟  كنه  مي مديريت

. شه  راه  به رو  كم يه مامانش  تا . البته فعال . بله-  

  جدي  خوام مي  ازت . زرنگیه دختر  شد معلوم. عالیه-

  به خبرشو هم اينده  روز چند اين  تو.  كني  فكر روش 
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  شي،  اشنا تر بیش باهاش  داري دوست كه بده  من

  كنه مي  اداره  مامانشو شركت كه  االن خصوصا . نه يا

  از  نجنبي زود. شن مي ترم بیش خواهاناش  قطعا

.  دادي دستش  

:   فريار  

.  دم مي  خبر-  

.  زد لبخند شكوه   

.  شه مطمئن تا  كرد  نگاه  رو تقويم. رفت اتاقش به   فريار

.  بود هم پشت تعطیلي روز  سه  اينده  ي  هفته   تو

: نوشت  فريال براي  

   ؟  اي كاره  چي  رو تعطیالت-

:  اومد  زود جواب  

.  بیكار هیچي،-  

:  نوشت لبخند  با  

.  خوبه-  

:   نوشت  و رفت گروه   چت ي  صفحه  به بالفاصله  و  
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   ؟  ان پايه  كیا رو  روزه  سه مسافرت-

:   داد پیام  بهش خصوصي  فريال  

   ؟ واقعا  ؟ مسافرت-

.  بگذرونیم خوش  بريم . نديدمت انقدر پوكید  دلم. بله-

   ؟  نظرته

.چشمك عالمت با.  بريم-  

:  بود هیوا داد رو  جوابش گروه  در كه  نفري  اولین  

   ؟  كجاست مقصد. نرفتم سفر وقته   خیلي منم-

:   نوشت  فريار  

.  داريم شهر  نو تو  ويال  يه  ما-  

:  كرد تايپ فريال  

  دوست جمع  هرجا. داره  رامسر تو  يكي منم مامان-

.  اوكیم من داره   

: نوشت سیاوش   

.  میام اونجا  من داره  استخر  كه  كدوم هر-  
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:   نوشت  فريار  

.  نباشه غمت. داره  آقا، داره -  

: سیاوش   

.  شه مي  الزم . وردار شورتتو  پس  شاهین. ايول-  

:  شاهین  

  ندارم  و  دار كه  استخر تو  بپرم   شورت اون با  حاجي-

.  شه  مي معلوم  

:  پرستو  

 بعدا  بگم االن از. اب تو كنم مي  پاهامو  فقط كه من-

.  نیستي  پايه. نگي  

:   فريال  

.  تو  و  من گیريم مي  افتاب ريم  مي  پرستو-  

: هیوا  

.  داره  ضرر  پوست  واسه گرفتن آفتاب-  

:   سیاوش   
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  استخر  باشه، شب ؟ هست خوري الكل بساط اونجا-

  پرتقال اب هم هیوا  به.  شود چه. باشه  آبجو  باشه،

.  ديم مي  

.  خنده  عالمت كلي با  

:  فريار  

؟  همه  هستید پس-  

: سیاوش   

  فريال مثال . فقط مكانیم دنبال ما  شناسیا، نمي رو  ما-

  قطع  باهاش  بار  صد  حاال  تا  من نداشت خونه  اگه

. بودم  كرده  رابطه  

 

:  فريال  

. نداشتما  نگهت در پشت  وقته خیلي-  

:  شاهین  

   ؟ فقط خودمونیم-

: سیاوش   
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  دم  مي قول  ؟  بیارم خودم با  يار  يه من هست اجازه -

.  كنیم نگاه  فقط همو اتاق  تو  رفتیم كه شب  

:  پرستو  

  با  يكیو  كه اخري  سري.  سفرمون تو  نرين سیاوش -

.  شد مارمون زهر  اوردي خودت  

:   سیاوش   

.  ازش  میاد خوشتون. داره  فرق  دفعه اين-  

:  فريال  

.  اوكیم من-  

: سیاوش   

  رو  بره  يكي . داغونه اخالقت تو . ترسید بايد   تو از اتفاقا-

.  كني مي  صاف دهنشو مخت  

:  فريال  

.  مخم رو نره   بگو  بهش پس-  

:   فريار  
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  جمع  فقط. بیاد داشت دوست هركي با  هركي-

  مي  خودتون واسه. بگذره  خوش  كه باشه صمیمي

  بهم جا همه  باشه پیشم فريال  كه من  وگرنه گما،

.  گذره  مي خوش   

:  شاهین  

.  عووووق -  

.  فرستاد قلب اموجي  فريال  

  حمام  به  و  كرد قفل رو  گوشي خوشحالي  با  فريار

. رفت  

*** 

 

  نمي  درك. برد مي  سر رو  اش  حوصله داشت جلسه

  نبود، ريسك به   راضي عنوان هیچ  به  كه  كسي. كرد

  ؟  كنه گزاري سرمايه   بورس   در داشت اصرار چطور

  همه  اين نبود  هم راضي و خواست مي  هم تضمین

  مشتري  اين  با  كار كه بود  معلوم. بده   شركت به سود

  و  كرد اي اشاره  امین به .  رسه  نمي  سرانجام به
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  اتاقش به . بیاره  قهوه  براش  گفت غزل  به. رفت بیرون

:   داد پیام  فريار به و رفت  

   ؟  خلوته  سرت-

: داد جواب  

.  بله-  

  صدايش  شنیدن محض به. گرفت رو اش  شماره  فريال

.  گرفت خوبي  حس  

:  فريار  

   ؟  عزيزم چطوري-

   ؟  خوبي تو.  مرسي-

.  بیرون بزنم زود شايد امروز . نیستم بد-  

. ببینم مامانو  خوام مي . منم-  

  خیلي. نبود مهمونیم تو.  نديدم حاال  تا  مامانتو-

  ازش  همه اين  فريال  كه ادمي اين ببینم مشتاقم

  تعريف كس هیچ  از  كه فريالي اونم. كیه  كه  مي تعريف

.  كنه نمي  
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: گفت خنده  با  فريال  

  تعريف   هم بقیه.  كه كنم مي  تعريف تو  از همه اين-

.  نیستن كردني  

   ؟  دونه مي  چیزي  من از مامانت-

.  هنوز  نگفتم چیزي . نه-  

   ؟ گي  مي يعني  ؟ هنوز-

   ؟ نگم-

  دوست شديدا ولي . شناسم نمي  مامانتو كه من-

.  شم اشنا باهاش  دارم  

:  گفت  يهويي  تصمیم يك طي  فريال  

   ؟  بیاي  باهام امروز  خواي مي-

   ؟ شن نمي ناراحت ؟  مطمئني ؟  جدي-

.  بیا  ؟  چرا ناراحت  نه،-  

  دوست چي  ؟ بپوشم  چي . گرفتم استرس . باشه-

   ؟  ببريم براش  داره 
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:  خنديد فريال  

  ولي ده  مي اهمیت معاشرت و  اداب به  خیلي  مامانم-

.  نیست گیر سخت  

  تويي  دخترش . نیست  گیر سخت معلومه  كه اون-

.  ديگه  

: گفت خنده  با  فريال  

.  متاسفانه نداد  نتیجه ولي  كرد تالش   من رو  خیلي-  

  بعد كنم، مي  عوض لباس  خونه  رم مي  االن من پس-

.  بريم باهم  دنبالت میام  

. منتظرم .  باشه-  

 

  دونست نمي. بود نشسته فريار منتظر  آماده  و  حاضر

  ولي .  باشه  تونست مي  چه آرام دل العمل عكس

  مي  فريال  به  همیشه.  شد مي  خوشحال احتماال

  دل  به رفتنش  از. كنه زندگیش وارد  رو كسي كه گفت

  اونجا جاويد كرد مي  دعا دعا و  بود  نداده  خبر آرام



 

303 

  رابطه اين جوري چه دونست نمي  بود، اگه  كه. نباشه

.  بده   توضیح  فريار به رو  پاطي  قاطي ي  

  تو  رو فريار. رفت  پايین. رسیده  كه  گفت و زد  زنگ فريار

.  ديد طوسي كتون شلوار  با  سفید بلند  استین پیرهن

: گفت بهش  رو  

.  شدي خوشتیپ چه-  

  گره  نیستم  بلد  ولي. اوردم كراواتم ؟  گي مي راست-

.  برام   ببنديش بايد  خودت . بزنم  

:  خنديد بلند فريال  

  خواد نمي  ؟ خواستگاري  ري  مي  داري  مگه ؟ كراوات-

.  ديوونه   

   ؟ نزنم   كراوات نیست بد-

.  باش  مطمئن. خوبي  خیلي  االن  نه،-  

.اوكي-  
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  گل سبد . كرد نگاه  عقب صندلي  به   و  شد سوار فريال

.  سويیسي شكالت ي  جعبه  با همراه  ديد رو  بزرگي

: گفت فريار  به  

   ؟  عزيزم كشیدي زحمت انقدر چرا-

.  بده  ادرس . شد نمي  كه خالي دست-  

.  ولنجك سمت برو -  

  خودش  چندم بار  براي  فريار كردند  پارك كه  رو ماشین

: بود  گرفته اش  خنده  فريال. كرد  چك آينه توي رو  

.  بريم بیا. خدا  به خوبي-  

.  بريم  بريم-  

.  موندند منتظر  و  زدند  زنگ  

 تعجب  فريال همراه  پسري ديدن با  كرد باز رو در فريده 

: كرد  

 سالم. اومدين خوش  ؟   خوبین خانوم،  فريال سالم-

.  بفرمايید. جناب  

.  شدند  وارد  و  كرد عیك سالم فريال  
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: فريده   

.  كنم مي  صدا خانومو االن. بشینید  بفرمايید-  

:  فريال  

   ؟ نداره  كه مهمون-

: گفت بود  گرفته رو فريال منظور كه فريده   

.  نیست  كسي نه،-  

  روي   و كرد  راهنمايي رو  فريار. شد راحت خیالش فريال

.  نشستند سلطنتي  هاي  مبل  

:  گفت فريار  

.  مامانت داره  قشنگي  ي  خونه چه-  

. نداره   دوست آپارتمان. اوهوم-  

:  اومد آرام دل صداي  

   ؟  اومده  فريال-
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  زد  لبخند ديد، رو  فريال  فقط اول. شد پیدا خودش  بعد

.  شد هم فريار متوجه  اومد كه جلوتر . شد نزديك و

.  بود مشخص اش  چهره  از تعجب  

  در رو  فريال و داد دست فريار  با. كرد سالم باز روي با

. كشید آغوش   

:  فريال  

  سهام از يكي   پسر. سماواتي فريار. كنم مي  معرفي-

.  شركت هاي دار  

:  گفت و داد آرام دل دست به  رو  شكالت و  گل  فريار  

  تعريف شما از  خیلي فريال. خوشبختم خیلي  خیلي-

.  ببینمتون داشتم دوست خیلي. كنه  مي  

:  گفت فريال به رو . كرد تشكر  و  زد لبخندي  آرام دل  

   ؟ شكست طلسم باالخره  پس-

.  خنديد فريال  

:  آرام دل  

.  بشینید  بفرمايید-  
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  كامال  آرام دل  كه بود  متوجه  فريار. كرد پذيرايي  فريده 

  هم رو فريال بلكه  رو، فريار تنها نه .  گرفته نظرش   زير

.  بود گرفته  نظر   زير  

:  آرام دل  

  به   كه بوده   گرم كجا سرش  فريال كه شد معلوم پس-

.  زده  نمي  سر من  

:  فريال  

  تمومي . شما كاراي گرم ولي بوده، گرم  كه سرم-

.  نداره   

: خنديد  آرام دل  

.  من  تقصیر بنداز باشه-  

  كمي كه  اين براي.  شد فريار بودن  معذب متوجه فريال

:  گفت و داد دستش  چايیشو كنه راحتش  

   ؟  شكالت يا  خوري مي قند با-

:  فريار  

.  مرسي عزيزم، خوبه  جوري همین-  
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: گفت فريار به  رو  آرام دل  

   ؟ هستن خوب  پدر  و مادر-

.  ممنونم. بله-  

   ؟  هستن شاغل مادر-

.  كنن نمي كار  نه،-  

.داد تكان  سر لبخند   با آرام دل  

 

: گفت فريار  به فريال  

  فريده  بگم. خوري مي پررنگ   چايیتو نبود  يادم آخ-

   ؟  كنه عوض خانوم

  تك  تك روي  آرام دل  شدن دقیق متوجه فريار

: گفت فريال جواب در . بود حركاتشون  

.  خوبه. عزيزم  نه-  

.  منه  ي  خونه  مثل  مامانم  ي خونه . ديگه نكن تعارف-  

:  شد مي  آب داشت فريار  
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.  ممنون برم،  قربونت خوبه-  

  اي اجازه  با . داد نجات  رو فريار  و  خورد زنگ فريار  تلفن

.  بده  جواب رو  تلفنش  تا  رفت رو راه  سمت به گفت  

: گفت آرام دل  به رو فريال  

   ؟  پسنديدي-

:   گفت فريال به   كردن نگاه   بدون آرام دل  

.  میاد خوبي پسر  نظر به. خوبه-  

  نیستي خوشحال كنم مي  حس چرا ؟ مامان  خوبي-

   ؟ كني  نمي  نگام  چرا ؟

: گفت و  كرد نگاهش  و اورد  باال  رو  سرش  آرام دل  

  داشته باهم رو  خوبي  اوقات امیدوارم. مامانم خوبم-

.  باشید  

:  فريال  

  خودت. خوبه  لحاظ  همه از  فريار ؟  نگراني مامان-

.  خوبه باشم داشته يكیو  گفتي مي همیشه  

.  بده  آب بندو نگفتم  ولي. گفتم مي آره -  



 

310 

: گفت متعجب فريال  

   ؟ چي  يعني-

 بهت باهاش   كه باشه، اليق  كه  بیار  يكیو گفتم بهت-

  رو  مشخصات اين  ي همه  فريار قطعا. بگذره  خوش 

  شدي  عاشق. نشو عاشق  گفتم بهت ولي . داره 

.  مامان ترسم  مي ات آينده  از. شدي درگیر. فريال  

: زد  اي  كننده  دلگرم لبخند فريال  

  بدوني اگه . نداره   نگراني  كه اين  ؟  ايني نگران مامان-

  از دنیام. دارم خوبي  حس  چه  عمرم  تو بار  اولین  واسه

.  شده  رنگي. درومده  سفیدي و سیاه   

: گفت بغض  با آرام دل  

.  بمونه  رنگي   جوري همین امیدوارم-  

:  فريال  

  مي  راحت خیالت خودتم بشناسیش كه  تر بیش-

.  دم  مي قول . شه  

.  مامان خوبن اولش همه-  
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.  نیست  بدك شناسیم آدم . مامان بودم  خیلیا با من-

   ؟  توش  ديدي  بدي  چیز

  خوب شدن عاشق ولي.  موجهه  و معقول. اصال  نه-

  فقط االن. گذشته كار از  كار ديگه  ولي. عزيزم نیست

  باقي  قشنگ طوري همین دنیات كنم دعا تونم مي

.  بمونه  

. زد  لبخند فريال  

 

.  زد  لبخند بودنش دستپاچه از فريال  اومد، كه  فريار

  ده  مي اهمیت انقدر  فريار كه  اين. داشت خوبي  حس

  نشونه اينا ي همه . باشه خوب  مامانش چشم تو  تا

  راحت خیالش كم كم حتما هم آرام دل. بود خوبي  ي

.  شد مي  

  صداي  بگه، الو  كه اين قبل. بود  آرزو. خورد زنگ  تلفنش

:  كرد نگرانش  آرزو ي  گريه  

   ؟ شده   چي ؟ كني  مي گريه ؟  آرزو-

. اتم خونه  در  دم  ؟  نیستي  خونه فريال-  
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   ؟ شده  طوري . مامانم پیش-

.  بیا توروخدا.  بده  خیلي  حالم. آره -  

.  شده  چي  بگو-  

.  بیا. شدم بدبخت-  

  نگاهش  نگراني  با  كه آرام دل و  فريار به  رو . كرد قطع

: گفت كردن مي  

   ؟  بريم.  نبود  خوب حالش . بود آرزو-

  و  رسوند رو  فريال. كردن خدافظي. گفت اي  حتما فريار

  مچاله  رو  آرزو فريال. نذاره   خبرش  بي  كه گفت بهش

  دويد. بود  نشسته  ها پله  روي در دم  كه ديد خود در

:  كرد  بلندش  و سمتش  

   ؟  شده  چي ؟  آرزو-

.  تو  بريم-  

  هنوز كه  فريار براي  دستي. چرخید  عقب به فريال

  انداخت كلید فريال رفت، كه  فريار . داد تكون بود  اونجا

.  شدن وارد و  
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  هق هق به   يهو و افتاد  مبل روي مانتو  و  شال با  آرزو

.  كرد مي ديوونه رو  فريال  داشت نگراني. افتاد  

: گفت و  داد آرزو دست به  و  اورد  آبي لیوان  

. كن  تعريف شدي  كه آروم  بخور،-  

  شد تر كم اش  گريه  كه كم يه . نوشید آب  از آرزو

:  گفت  

.  برم كرد  ردم جورايي يه بعدش   خوابید، باهام-  

:  شد گرد  فريال هاي چشم  

   ؟ كي-

.شاهین-  

:  گفت بلند فريال  

  مي مگه ؟  چطوري ؟ ديديش كِي  ؟ شاهین ؟  چي-

   ؟  شه

  باري چند. گرفت امو شماره  بوديم كه  اينجا سري يه-

.  خر  كه منم. نگم  چیزي بهت خواست. بیرون  رفتیم

  اش  ديوونه . شدم عاشقش هیچ، داشتم دوستش
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  از  يكي  ي  خونه كلید گفت پیش  روز چند. فريال شدم

  بريم  كرد دعوتم. دستشه سفره  االن كه دوستاش 

.  اونجا  

.  احمق آرزوي.  بست رو  هاش  چشم فريال  

:  داد ادامه آرزو  

  و خوبیام  و  من از  گوشم تو  انقدر. اونجا رفتیم-

  يه   باهام دستاش  با.  شدم خر كه گفت قشنگیام

  كردم شروع كه شد چي  نفهمیدم كه  كرد كارايي

  فريال، كردم شروع خودم.  كردن باز  لباساشو ي دكمه

.  شد  چي نفهمیدم  خدا به . خودم  

.  بكوبه  ديوار به   رو  آرزو سر خواست مي  دلش  فريال

:  كنه حفظ رو خودش  آرامش كرد  سعي ولي  

   ؟  شد چي بعدش -

  بار  من . شدم شاكي منم  بخوابه، خواست بعدش -

 گفت گفتم، كه بهش. رسید  مي  بهم بايد .  بود اولم

  خاصي  قول  كه من . نباشه  زياد من  از انتظارت  آرزو
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  رفتارا  جور اين  انتظار كه نیستم  شوهرتم. ندادم بهت

.  داري  ازم رو  

  مي  رو  اون. نه شاهین  از . بود  گرفته حرصش فريال

  همه اين  با  كه بود  گرفته حرصش  آرزو  از. شناخت

.  شیر  دهن تو  بود رفته  هم باز بود داده  كه هشداري  

:  داد ادامه آرزو  

  كه هست جدي  اونقدري امون رابطه خب گفتم منم-

  دوتامون چون تختیم تو گفت اونم تختیم، تو  االن ما

  به كه  اينه مهم. كردي شروع حتي خودت. خواستیم

  من  از تر  بیش  انتظار. گذشت خوش  دومون هر

.  باش  نداشته  

. افتاد هق  هق به دوباره  بعد  

 

: كنه  ارومش كرد  سعي فريال  

.  نكن  گريه حاال  خب، خیله-  
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  چي  االن. فريال شدم بیچاره  ؟  نكن  گريه  چي  يعني-

   ؟ كنم كار

 بعدا  ترسي مي مثال  ؟  شدي  بیچاره  نظر   چه از-

.  داره  حل راه   كه اين  ؟ نگیرتت  كسي  

  با. گفتم دروغ ام خانواده  كل  به. نیست اون فقط-

 كم وجدانم عذاب كیم  با ببینن  كه بعدا گفتم خودم

  شكل بدترين به   االن. فريال شدم عاشقش. شه مي

  بیني مي . خودمو هم دادم، دست از اونو هم ممكن

.  بار  اولین فريال، بود بارم اولین من ؟ گفت چیا بهم  

.  جورين چه  اينا  بودم گفته  بهت كه من آرزو-  

  با  كه  زد  قشنگي حرفاي  انقدر ولي . بودي گفته آره،-

  خبر شخصیشون هاي رابطه  از كه  فريال گفتم خودم

.  واي.  فريال  واي. كرده  اشتباه  حتما. نداره   

 گفتم بهت انقدر  كه دونستم مي  چیزي  يه  حتما-

  ولي . آرزو همینن همشون جماعت اين. ديگه

.  گرگن همه اينا . كني  باور نخواستي  
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  از  يكي با  خودتم تو  چون. كنم باور نخواستم آره -

.  شدي دوست  گرگن گي  مي كه  همینايي  

 منم. جماعتم همین از منم كه اينه فرقمون ولي آره،-

  همه كال  و  مدلت و دلت  و  خودت تو  آرزو. گرگم خودم

  چیزا  جور اين و  جدي روابط آدم اينا . داره  فرق چیزت

  مي كردي  فكر بخوادت،  شاهین اگه حتي . نیستن

  ؟  همیشه واسه دنبالت بیاد كنه گیري تصمیم تونه 

  باباشون مامان يرشونمز  لباس  اينا . تونه نمي  نه،

.  كنن مي  انتخاب  

:  آرزو  

  ره  مي  فردا از يعني  ؟ ها  ؟  كنم كار چي  بايد من االن-

   ؟  ديگه يكي با

  تو نیست  بعید كه  بگه بهش خواست نمي  فريال

  بوده  هم اي  ديگه كس با   تو  با اش  رابطه  مدت همین

: گرفت دهن به زبان ولي باشه،  

  چي نگران  بگو دقیق من  به هم تو . درك  به بره، اصال -

  االن اوال  كه اس، اينده  تو ازدواجت نگرانیت   اگه. اي
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  درستش  شه مي هم دوما همینه، شرايطشون همه

  مي  دركت من ببین. بگو ايه  ديگه  چیز  اگه  ولي. كرد

  حقارت  حس شدي، اذيت خوردي، شكست. كنم

. فهمم مي اينارو ي  همه. داري  

  از . شده  رفتار  باهام هرزه  يه   مثل كه اينه نگرانیم-

  بايد  كار  چي بفهمن اگه كه  ترسم مي هم ام خانواده 

  شاهینو پدر . شینم نمي جوري  همین من ولي . كنم

   ؟ كرد  كارو اين  من  با  چرا. فريال میارم در

  ؟  بود داده  وعده  ؟ بود داده  خاصي قول بهت آرزو-

   ؟  كنه  امیدوارت  كه بود گفته  چیزي

: گفت ناراحتي  با  آرزو  

. هیچي نه،-  

 

  قبول  من ببین.  كه نزده   گولت كه اون خوب دختر-

  تو  دنبال فقط. زمینه  اين  تو  آشغالن همه اينا دارم،

  الكي وعید وعده   اينا ي  همه با  ولي. اينا و  رفتن تخت

.  كه نداده   
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:  خورد بر   بهش آرزو  

  حال  بیني نمي  ؟ فريال  واقعا ؟  كني مي  دفاع اون از-

   ؟  روزمو و

  كه اوني خصوصا. كنم نمي دفاع كسي هیچ  از من-

  نمي  خودتو خطاي  تو  ولي. بزيه كره  چه دونم مي

.  كنم  روشنت خوام مي . بیني  

. ايم خانواده  مدل  چه  از من  دونست مي  كه اون-  

   ؟ بود  چي حرفتون اخرين ؟  زد هم به باهات-

  بهم من ولي  گفتم، كه بود هموني  كه  اون حرفاي-

.  بیرون اومدم. دادم فحشش برخورد،  

  تو.  سرشون از زيادي خیلي تو.  عوضین اينا  آرزو-

 فقط خانواده  از اينا . داري خانواده  معصومي،  پاكي،

  سیاوش  باز.  اونا  مثل يكي منم. دارن رسمشو و اسم

. شاهین تا  تره  مرد اون. سوخت نمي  دلم بود  

   ؟ كنم كار چي  بگو من به   االن تو-
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  مي  بكارتي،  نگران اگه.  چیه  قصدت  دونم نمي آخه-

  نگران  اگه. شه مي حل بدوزنش، ديم مي ريم

  مشكلي  اونم ديگه  بدوزيش وقتي  اتي، خانواده 

  من اي،  رفته دست از عشق نگران  اگه ولي . نیست

  شنیدم  كه چیزي . كنیم  كار چي بايد اونو نیستم بلد

  دوست خیلي من آرزو.  بگذره  زمان  بايد  كه بوده  اين

  مي  شاهینو ي  يقه  رفتم مي االن همین داشتم

  زدمش،  مي خورد مي  تا بیرون   میاوردمش گرفتم

  همه دختر  ولي. چي همه و  كردم مي  صاف دهنشو

  چه  اين كه دادم هشدار بهت  هم. بستي  رو ها راه  ي

  خودتم هم نداده، قولي  و  وعده  بهت اون  هم مدلیه،

  زبونش بگم  بهش چي هر  من. شدي همراهش

. خواست خودش  گه مي رازه،د  

  مي  كار  چي بودي  تو . كردم احمقم خود  دونم، مي-

   ؟  فريال  كردي

  پاك  زندگي هم تو مثل . نیستم دادن مشورت آدم من-

  خودم روي  به  بودم،  من اگه . نداشتم خوبي  و

  هم ورم  يه به  كه  كردم مي  رفتار  جوري يه .  نمیاوردم
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  جور  يه باشم موقعیتش تو شايدم . دونم نمي. نیست

.  كنم رفتار  ديگه  

:  گفت  و  كشید باال  رو دماغش آرزو  

.  شمال بريد خوايید مي گفت مي شاهین-  

.  ديگه روز  چند اوهوم،-  

.  بیام  خوام مي منم-  

:  پريد باال   فريال ابروهاي  

  ببینیش   خواي مي ؟ حالت اين با  ؟  اي  ديوونه ؟  چي-

   ؟  بشه  چي كه

.  بخوره   حرص و  ببینه   منو  اون خوام مي-  

  بود مطمئن وگرنه  كنه امیدش  نا خواست نمي  فريال

  احتماال هم االن و نیست مهم براش  اصال  شاهین كه

.  كرد سكوت . نگفت چیزي ولي. خوابیده  خرس  مثل  

:  آرزو  

   ؟  بیام  ؟  باشه-
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  پیشم سفر تو  خدامه از كه  من. آرزو دونم نمي-

.  دونم نمي . شرايط اين  تو  االن ولي باشي،  

  داريم تو  با  گم مي اينام مامانم به .  بیام  خوام مي-

   ؟  خب. شمال ريم مي  دوتايي 

  حالت ترسم مي . ارزو  بیاي نیست درست نظرم   به-

.  شه  تر بد  

.  فريال  بیام  خوام  مي ؟  شه  مي  مگه اينم از تر بد-

.  میام  منم بگو  ها بچه  به  االن  همین. میام منم  

. كنیم  فكر  تر  بیش  بذار  حاال  باشه-  

:  گفت قاطع آرزو  

.  االن همین. بگو االن همین. میام. كه گفتم نه،-  

: نوشت  گروه  در و  كشید پوفي فريال  

.  شمال میاد هم آرزو-  

*** 
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  همه . داد جا عقب صندوق تو  و گرفت رو فريال  ساك

.  شن راهي  هم با  تا داشتند قرار فريال ي خونه  دم

:  گفت بهش آروم . میومد  نظر به مضطرب  كم يه فريال  

   ؟  نگراني  چرا ؟  شده  چیزي-

.  دارم  رو  آرزو  استرس . دونم نمي-  

  چیز. گیره  مي خودش   رو  خودش  تصمیمات  عزيزم-

  هم حاال بوده، شاهین  با  دوره  يه . نشده   كه خاصیم

.  شده  دعواشون  

:  كرد زمزمه  فريال  

.  نیست همین اش  همه-  

:  رسید فريار  گوش  به   ولي  

   ؟  چیه  پس  ؟ نیست همین-

  ؟  ده  نمي جواب  زنم مي زنگ  هرچي  چرا. هیچي-

.  نرسیده   هنوز. بیفته راه  زود بود قرار  

.  نیومده  شاهینم  هنوز. كه نشده   دير عزيزم-  

.  كشید عمیقي نفس  فريال  
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:  شد نزديكشون سیاوش   

.  ده  نمي جواب تلفنم شاهین ؟  اينا  موندن كجا-  

:  پرسید استرس  با  فريال  

   ؟ چي  يعني  ؟ ده  نمي جواب شاهینم-

: سیاوش   

   ؟  شدي جوري اين  چرا كه، نشده   چیزي-

:   هیوا  

.  ديدم شاهینو ماشین. اوناهاش -  

:  پرستو  

   ؟  كیه. كنارشه يكي-

. شاهین ماشین سمت به برگشت تعجب با  فريال  

  فريال  به   لبخند با. شاهین  كنار بود  آرزو كرد، دقت فريار

:  گفت  

.  كردن آشتي  ؟ شدي نگران  الكي ديدي عزيزم-  
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  با.  نداد گوش  هم كامل حرفش به   حتي فريال ولي

  هم فريار . رفت شاهین ماشین سمت به خشم

  كرد اشاره  و  زد ضربه  شیشه به فريال . دويید دنبالش

  لحظه هر  فريار . بده   پايین رو شیشه شاهین كه

  و  داد پايین  رو شیشه  شاهین. شد مي تر متعجب

:  گفت  

   ؟  چطوري ؟  خانوم فريال احوال-

:  فريال  

   ؟  میاي ما با  نگفتم مگه. شو پیاده  آرزو-

: شاهین  

.  میاد منم با  منه، با.  نشد ديگه،  نه-  

: گفت فريار  به تعجب با سیاوش   

   ؟ همن با-

.  داد تكون سر  فريار  

: داد ادامه  فريال  
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.  داره  فرق  ما  با  دختر اين . نگو  پرت  و  چرت شاهین-

  شو پیاده  ؟  برده  ماتت چرا  تو  آرزو. جوري اين نكن

   ؟  ديگه

  اون شاهین اما رفت دستگیره  سمت به  دستش آرزو

  فريال  به   رو و نداد اجازه  و گرفت رو  دستش  يكي

:  گفت  

  پس ؟  نیومده   من حرص  از ؟  نیومده   من خاطر به   مگه-

  اما دارم، دوستت درسته فريال. مونه مي جا همین

.  نمیام كوتاه  قضیه اين سر  

:  فريال  

  صحبت باهم رسیديم بیاد، ما  با  بذار.  شاهین نكن  لج-

.  كنیم مي  

:  پرستو  

.  ديگه  كن ول شاهین ؟  مگه  شده  چي-  

: شاهین  
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.  گرده  مي  بر  منم با مونه،  مي  من  با میاد،  من با-

. بیفتیم راه  شید سوار . شد ديرمون  

. داد باال  رو شیشه و  

 

:  گفت  و  گرفت رو  فريال  دست فريار  

.  شیم سوار بريم بیا . كنن حل  خودشون بذار  عزيزم-

.  نكن اذيت  خودتو . بگذرونیم خوش  قراره   

.  شد سوار  و كرد  همراهیش فريال  

  به و  شد پیاده   ماشیني از دختري  كه  ديد  لحظه همان

  سیاوش  دوست احتماال. رفت سیاوش  ماشین سمت

.  بود  

.  كرد حركت و بست  رو در  

  تايپ مشغول  و دراورد گوشیشو فريال  كه  ديد  فريار

  و  شد بلند  گوشیش پیام  صداي  بعد ديقه  چند. شد

:  پرسید  و  نیاورد طاقت فريار. شد تايپ مشغول دوباره   

   ؟  كیه-
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.  آرزو-  

   ؟  دارم نگه   ؟ شه پیاده   خواد مي ؟  گه مي  چي-

.  بزنیم  حرف مونم  مي گه  مي  احمق ي  دختره  نه،-

. كردم سپر سینه كي واسه  باش  منو  

:  فريار  

.  كنن صحبت خودشون بايد. همینه درستشم عزيزم-

  شه مي  تر   بیش. نیست  تو دوست فقط آرزو االن

  دوست تو  بیش  كه تو مثل . شاهینه دوست گفت

  بذار  گوشیو االنم. بقیه  و  سیاوش  و  شاهین تا  مني

.  جاده  دل به  بزنیم   بذارم هايده  كنار،  

.  گذاشت فريار پاي روي رو دستش و  زد  لبخندي فريال

  فريال  به   لبخند با  فريار.  بود  يار بود، هايده  بود، جاده 

.  كرد نگاه  كرد مي  همراهي خواننده  با  بلند  بلند  كه

.  كنه خوب حالشو تونست  مي همیشه دختر اين

  فريال دست. كرد خوندن  به   شروع بلند  بلند خودشم

.  خوندن مي فرياد  با  رو اهنگ دو  هر و بود  گرفته رو

  رو  و  دادن پايین  رو شیشه  رفتند، سیاوش  ماشین كنار
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  سري  خنده  با  سیاوش . خوندن  رو اهنگ ماشینش  به

  صداي  فريار . كنن كم رو صدا  كه كرد  اشاره  و داد تكان

:  سیاوش . كرد كم رو پخش  

  اگه  كسي. بخوريم چايي  يه   ؟ داريم  نگه جا  يه-

.  بگیريم عكس تا  ٤ بره، دسشويي خواست  

:  داد ادامه و  كرد هیوا به  اي اشاره   

  يه   وايسیم جا يه .  ممنوعه ما  ماشین تو  سیگار تازه -

.  بكشیم سیگاريم  

.  داشت نگه تر  جلو  و گفت اي  باشه  فريار  

  نشده  وقت  صبح اتفاق با. شدن پیاده  ماشین از همه

  آشنا سیاوش  دختر دوست با  حسابي درست بود

. شن  

.  اومد  جمع سمت به و گرفت رو دختر دست سیاوش 

:  گفت بلند  فاصله همون از  

  يه حاال . نگرفتا  تحويل  رو ما كس هیچ هست حواسم-

.  من اومدم  يكي با  بار  
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: گفت زود فريال  

  با  دونیم نمي  میاي،  يكي   با  بار  هر كه  تو  ؟  بار  يه-

.  شیم صمیمي كدوم  

.  شد تا ٤ هاش  چشم سیاوش   

: گفت فريال به رو  و  خنديد فريار  

.  نكن اذيتش-  

:  گفت دختر به  سیاوش   

.نكني   باور ها، گه  مي  الكي-  

 

:  كرد  فريال به رو  و  

.  فريال سرويسه دهنت-  

.  خنديد فريال  

: گفت آخر  در و  كرد معرفي دختر  به  رو  جمع سیاوش   

.  بنده  همراه  دريا، ايشونم-  
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  فريار  فريال، . ريخت چاي  همه براي  هیوا. دادند دست

  تمام كه  بود  متوجه فريار. كشیدند سیگار  سیاوش  و

  كنار بقیه  از  دورتر كه آرزوست جمع فريال حواس 

.  زدن مي  حرف  هم با  و بود ايستاده  شاهین  

: گفت فريال به به نمايشي  ناراحتي  با  

.  شديا غافل من  از وره، اون حواست همش-  

:  گفت و بوسید  رو  اش  گونه . كرد نگاهش فريال  

.  داري خود جاي كه  تو  وگرنه. نگرانم  كم يه-  

.  مربوطه  خودش  به   كنه هركاري  هركي. نباش  نگران-

.  چیه صالحش دونه  مي  تو از  بهتر اون  

  و  اومد سمتشون به سیاوش . داد تكان  سري  فريال

:  گفت  

   ؟  بندازيم عكس  تا چند-

:  پرستو  

   ؟  توالت دم  ؟ وا-

: سیاوش   
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.  اونجا هست، درخت تا  چند ور  اون  نه-  

: هیوا  

.  اونجا بريم  گه، مي راست-  

.  زد صدا  رو  ارزو  و  شاهین دور از و  

  فريار،. گرفتند  سلفي هاي عكس . رفتند  هم با همه

  با.  زد  مي  لبخند  و چسبونده  خودش  به رو فريال

  گاهي از  هر بود  انداخته فريال كمر دور  كه دستي

  تو  فريال شد باعث حركت اين و . داد مي هم قلقلك

.  بیفته  كوله  و  كج  ها عكس  ي همه  

.  رسیدند  ويال   به  

.  كنه باز  براشون رو  در  تا زد  رو سرايدار زنگ  كلید  فريار

  و  برداشتن  رو  وسايل كردن، پارك رو  ها ماشین همه

.  رفتن داخل  

  ساك زود  و  دويد ها اتاق از  يكي سمت بدو  بدو  فريار

. گذاشت رو  فريال  و خودش   

: كرد  تعجب فريال  
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   ؟ چرا  عجله-

.  دارن برش   زود ترسیدم.  بهتره  اتاقا  ي  همه از اين-

.  شديم صاحب ما االن  

.  خنديد فريال  

:  كرد اعتراض سیاوش   

.  جنبیدي زود بودي بلد  رو  اتاقا تو نیست، قبول-  

:  فريار  

  هم اتاقا ي بقیه  كردن  نگاه  رو  همديگه  واسه-

.مناسبن  

 

: سیاوش   

.  ندارم  من كنه  مي  فكر  دريا  االن . نكن ضايعمون  بابا-  

: گفت خبر  بي   جا همه از  آرزوي  

   ؟  نداري  چي-

.  خنديدن بلند همه  
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  و فريار  آرزو، و  شاهین. شدن  گیر جا  ها اتاق  در همه

.  هم با  هم پرستو و  هیوا دريا،  و  سیاوش  فريال،  

:   گفت بلند  و رفت اشپزخانه سمت به   فريار  

   ؟ موافقن چاي با همه-

:  فريال  

.  االن كمكت میام-  

: سیاوش   

؟   مگه زائوعه ؟ خواد مي  كمك كردن دم چاي-  

  اشپزخونه  سمت به  و رفت  اي غره  چشم فريال

. رفت  

: گفت فريار  به  

   ؟ كجاست چاي-

   ؟  كني مي  باور دونم، نمي بگم-

.  بگردم بذار  پس-  

.  كرد پیدا  رو چاي  و گشت رو  ها كابینت  



 

335 

.  رسید مي نظر   به پريشون  كمي فريال  

: گفت و  گرفت رو  دستش فريار  

   ؟  آرزويي نگران هنوز-

: داد جواب و  بود  پايین  سرش  فريال  

. بمونن اتاق يه تو  خوان مي-  

.  بمونیم اتاق يه تو  خوايیم مي هم ما خب-  

. داريم فرق  ما-  

   ؟  فرقي  چه-

.  اس  ساده  خیلي  آرزو-  

   ؟  حريفي فن همه تو  يعني ؟  چیه  منظورت-

: گفت و  اورد  باال رو  سرش  زود فريال  

.  نبود  اين منظورم . نه  نه،-  

   ؟  پس  چیه  منظورت-

  اومده  كه اين  از. شه پشیمون ترسم مي دونم، نمي-

.  مونده   جا يه  شاهین با  و  
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: گفت و  بوسید  رو سرش  فريار  

  االن ولي شه، پشیمون شايدم. دور  بريز  نگرانیاتو اين-

.  خوشحاله  و  كنه مي  زندگي لحظه تو داره   

.  برد سالن به   و ريخت ها  لیوان توي  رو  چاي  فريال  

: شاهین  

.  برامون بیاره  چاي  فريال كه ديديم روزم اين نمرديم-  

:  فريال  

  چیزي  هر . خوردم  نمي بودم  جاتون من.  بترسید پس-

  بعضیا دست از كه خصوصا . باشه  توش  ممكنه

.  حرصیم  

: شاهین  

.  عزيزم كنم مي درست حرصتم-  

   كرد، كجي  دهن فريال

.  بود گرفته اش  خنده  فريال  كارهاي  اين از  فريار

  بعد با . نمیومد  فريال به داشتن رو  نفر  يك مسئولیت

. بود شده  اشنا ازش  جديدي  
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: هیوا  

   ؟  كنیم كار چي شامو-

:  پرستو  

.  آقايونه  با غذاهاش  سفر-  

: شاهین  

   ؟  خوري  نمي تكون  گاز دم  از تو  خونه تو  كه نه-

: سیاوش   

.  اخه  اس  ديگه چیز  تخصصش-  

  به كريهي تصوير  و  كرد غنچه رو  هاش  لب  نمايشي و

   .گذاشت نمايش

 

:  فريال  

.  كن جمع اينو توروخدا  جون دريا. چندش  اه،-  

:  دريا  

.  نیستم  حريفش من-  
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:  كرد  عوض رو  بحث هیوا  

 ساده  چیز  يه  شام. نكرديم  خريد كه امشب واسه-

.  كنیم كباب بگیريم گوشت و  جوجه فردا بخوريم،

   ؟ موافقین

:  پرستو  

  مي  من كه گشادايي اين ؟  مگه داريم هم اي چاره -

.  برامون  بگیرن شام بساط  برن  خورن نمي  تكون بینم  

:  فريار  

.  گیرم مي  رم  مي  من خوايید مي اگه-  

:  فريال  

  از جا  آقا. نكردي   كه خطا  وياليي، صاحب ؟  چرا تو وا-

.  شما از  خريدا ما،  

: سیاوش   

.  كاه  زير آب اي  ؟ چسبوند چه ديدي ؟ ما  از جا-  

  ناخواسته  كه بود  معلوم. كرد  نگاه  فريال  صورت به   فريار

.  بود  معذب. زده  حرفو اون  
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:  فريار  

.  صاحبشه  فريال  منه،  مال چي  هر نداريم، فريال  منو-  

: سیاوش   

  ويال  من از  دريا فردا پس  فردا. ديگه باال  نبر  توقعو  بابا-

.  خواد مي  

:  دريا  

   ؟ حرفیه  چه اين ؟ سیاوش -

: سیاوش   

  خودي جمع  اين با . كني تظاهر  نیست  نیاز  عزيزم-

.  باش   

: گفت جمع  روبه  و شد گرد هاش  چشم تعجب  از دريا  

.  نكنیدا باور. گه مي  خودش  از خدا  به-  

: هیوا  

  مي  همه  اينو خراب جنس . عزيزم  نباش  نگران-

. شناسیم  
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:  فريال  

  نون شام گم مي  من. خريديم كه  رو صبحونه  وسايل-

   ؟  ها. بخوريم  آبجو ساحل  لب بريم   بعد بخوريم،  پنیر و

: شاهین  

  آب  هم هیوا و  آرزو واسه. حساب حرف شد اين آخ،-

.  میاريم میوه   

. كردن موافقت همه  

  به   و برداشتن رو انداز زير  و  ها آبجو خوردن، رو شام

.  رفتن بود  ويال  دم  كه ساحل  

: گفت فريار  كه نشستن هم دور  

   ؟  كنیم بازي-

: هیوا  

   ؟  اي  بازي چه-

:  فريار  

"  هرگز من"-  
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:  آرزو  

   ؟  جوريه چه-

:  فريار  

  من  با  كه گیم، مي  جمله يه  نوبتي  كه جوري اين-

  هرگز من گم مي من مثال . شه  مي شروع هرگز

  بايد  كشیدن سیگار  كه اونايي  بعد،.   نكشیدم سیگار

  تر  بیش  هم بازيه، هم. بخورن مشروبشون از قلوپ  يه

.شناسیم مي همو  

 

:  دريا  

.  كنیم بازي.  اومد  خوشم خیلي من-  

: سیاوش   

.  ره  مي  لو  خورديم گوهي هر كه، صافه دهنمون-  

: شاهین  

.  گم مي  دروغ  كه من-  

:  فريال  
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  كي هر  دارم، خبر  كارياتونو گند  نصف. كردي غلط-

.  ام خونه  دمش نمي  راه  ديگه بگه  دروغ  

: سیاوش   

.  بگم دروغ كنم غلط من. بود  كارسازي تهديد واقعا-  

:  كرد شروع پرستو نفر  اولین. شد شروع بازي  

.  ندادم انجام زيبايي  جراحي  هرگز من-  

:  كرد اعتراض و . خورد  فريال فقط  

.  لباتو  زدي  ژل . بخوري   بايد خودتم-  

.  نیست  جراحي كه ژل-  

: گفت فريار  به ناز  با  فريال  

   ؟ ام  علیه  كردن  توطئه  بیني مي-

: گفت و  خنديد فريار  

.  گیريم مي  حالشونو-  

:  بود  دريا نوبت بعدي  

.  نكشیدم سیگار  هرگز من-  
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.  نوشیدن همه بقیه  دريا، و آرزو  و  هیوا جز  

:  كرد اعتراض شاهین  

.  بگید  تر   عجیب چیزاي. دونیم مي خودمون  كه رو  اينا-  

: سیاوش   

.  نداشتم فرانسوي ي  بوسه  هرگز من-  

 ادا اي  مسخره  و كشیده  لحن  با  رو  فرانسوي ي  بوسه

.  كرد  

  نگاه  هیوا به  تعجب با   همه. خوردن همه هیوا جز

:  گفتن و كردن  

   ؟ واقعا-

: سیاوش   

  اون تو  خواهرمو تونستم  نمي. نخوردي شكر  رو خدا-

.  كنم تصور  حال  

: شاهین  

   ؟  غیرتم بي  من  االن يعني-
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: سیاوش   

.  جوورم  چه-  

:   بود  هیوا نوبت  

.  ام نشده  عاشق هرگز من-  

.  كردن نگاه   رو همديگر همه  

  اش  گونه فريار. نوشید  فريار هاي چشم در خیره  فريال

.  كشید سر رو  اش  آبجو قوطي  كل درجا  و بوسید  رو

  ولي  نوشید،  هم آرزو. كردند تشويق  گويان اوووه  همه

.  نه بقیه  

:  آرزو  

.  نكردم  فكر ازدواج به   هرگز من-  

  جمع. رفتند فرو  فكر  در بقیه . نوشید خودش  فقط و

.  بود شده  معذب  

: گفت زود شاهین  

.  ام نخورده  را خود  دماغ ان هرگز من-  
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.  گفتن بیراه  و  بد شاهین  به  و  شد جمع  همه ي  قیافه

.  بود شده  عوض بحث كه بود اين  خوبیش ولي  

  با  ازدواج به شد مي . بود  درگیر  هنوز فريار فكر ولي

  ولي . گفت مي  جور اين كه  شكوه  ؟  كرد فكر  فريال

  شده  نوبتش ؟ خواست نمي  ازدواج. نخورد هم فريال

:  گفت  و  اومد  بیرون فكر  از پس  بود  

  حسودي دختر  يه  هاي  لب بین  سیگار به   هرگز من-

.  نكردم  

  از  كدوم هیچ  كه بگم اينم:  گفت فريال  درگوش  و

.  نبودن  سیگاري دخترام دوست  

.  زد چشمكي و  

.  خوردن پسر  سه هر  

: گفت كه بود فريال  نفر  اخرين  

  كنار  رو عشق و دريا  الكل، سیگار،  مفهوم هرگز من-

.  نكردم تجربه هم  
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  جمع. كشید سر رو  قوطي تمام  نفر  اولین خودش  و

. كرد  تشويق دوباره   

 

 

  اتاقش  به  هركس  و گفتن خیر به شب رفتن، ويال   به

. رفت  

  شد  وارد فريال  تا . بود كرده  كمین اتاق  در پشت  فريار

  هاش  لب و  كرد خاموش  رو چراغ بست، رو در تندي   به

  نمي  سیر بوسید  مي  چه هر . گرفت لبهايش  بین  رو

  هیچ از هاش، لب از وجودش،  از دختر، اين از. شد

  مي  تر  بیش  و  تر  بیش  دلش . شد نمي  سیر چیزش 

  واكنش از . كند عجله  خواست نمي ولي خواست،

.  ترسید مي فريال  

  و  بود گذاشته  فريار گردن دور رو  هاش  دست فريال

  عقب به مجبور نفسي  بي  از. كرد مي همراهیش

  و  چسبوندن پیشوني به   پیشوني.  شدن نشیني

 دوست فريار. كشیدن نفس تند  تند  هم به  خیره 
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  ولي .  شه  غرق فريال  وجود  تو لحظه همین داشت

  به و  گرفت رو فريال دست. گرفت رو  خودش  جلوي

  سر زير  رو دستش يك فريار . كشیدند  دراز. برد تخت

  از  و كرد شیطنت كمي  ديگر دست و گذاشت فريال

.  شد حلقه فريال  شكم دور  لباس   زير  

.  بود كرده  داغ. گرفت فرا رو  سرش  تا سر  خوب حس

.  نشه تابلو   تا كشید مي  عمیق هاي نفس  

:  گفت فريال به  

. بوديا شده  دلبر خیلي امروز-  

: گفت شیطنت با  فريال  

.  نكردم  رو نصفشو تازه -  

:  گفت و چسبوند خودش  به   تر  بیش  رو فريال فريار،  

. نداره  طاقت  قلبم كن، رو  ريز   ريز توروخدا-  

:  گفت و بوسید  كوتاه  رو فريار هاي لب فريال  
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  واقعي بتونم روزي  يه   كردم نمي  فكر وقت هیچ-

  و ببرم   لذت زندگیم تو كسي حضور از. باشم خوشحال

.  ببینم  هیجان از پر   رو  زندگي انقدر  

:  فريار  

  براي   انقدر دختر  يه روزي  يه   كردم نمي  فكر وقت هیچ-

  عوض  رابطه از  رو تصوراتم  تمام كه باشه  خاص من

  همه  كه بشم  دختري جذب كردم  نمي فكرشم. كنه

  زيادي برام  زندگي االن. كرد مي  توجهي  بي بهم اش 

.  فريالم شیرينه   

  عمیقي لبخند عشق با  و  بست رو  هاش  چشم فريال

.  زد  

. رفتند خواب  به هم آغوش  در  

*** 

 

  فريال به و  كرد نگاه  مشتري موجودي  به دوباره  امین

:  گفت  
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   ؟  بديم انجامش  نظرت   به-

.  ريسكیه خیلي دونم، نمي-  

  سالمون يه سود با  بشه اگه ولي   ريسكیه، آره -

  نمي گزاري  سرمايه  انقدر كسي هر . كنه مي  برابري 

.  كنه  

  پايین بیاد دالر و بريزه  هم به  بازار  اگه  ولي آره،-

.  میاد در پدرمون  

  و  خريد  ديقه  هر  بايد. دارم قبول  سختیه، خیلي كار-

  سه اين  تو شیم مجبور شايد يعني . كنیم فروش 

  پولش   با بار  ٥٠ كنه،  كار ما  با  خواد مي  كه ماهي

.  بخريم  و  بفروشیم. كنیم بازي  

.  مونده  ثابت مدتیه يه .  خريد واسه مساعده   االن بازار-

  هیچ  اينجا  ولي. اس  موقع   بهترين  خريد واسه االن

  بخريم االن . مطمئنم چیزيو يه.  نیست معلوم چیزش 

  يهو  اگه ولي . نمیاد تر  پايین اين از  دالر. كنیم نمي  ضرر

  كه كنیم مي  گیر وقت اون شه،  حبابي باال،  بره 

  و  كنیم صبر  اگه. بره  باالتر  مكنی صبر   يا بفروشیم
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  زمانبندي بايد   خیلي. شیم مي بیچاره   بتركه، حبابش

  ماهه  يك االن كه اينه  داريم  كه شانسي تنها. كنیم

.  كنیم نمي ضرر   رو قدم  اولین يعني.  مونده  ثابت دالر  

  كه اينام . كنیم قبول گم مي همین واسه. موافقم-

  قول  هم ما. كنن كار  ما با  ماه  سه  فقط خوان مي

.  نداديم سود  

  ضرر  كه خوان مي  قول ازمون ولي نداديم، سود قول-

  تو  قول  به كنیم سود اگه. كنه  مي سختش اين . نكنیم

  اگه ولي  درآورديم، ماه  سه  تو  امونو ساله يه سود

.  شه جبران تا بفروشیم  ندارمونو   و دار  بايد  كنیم، ضرر

  كه  چیزي. بفروشیم سهام شیم محبور  حتي شايدم

.  مامان نه  ره   مي من كت تو  نه جوره  هیچ  

 عمیقش كردن  فكر از نشان كه داشت اخم امین

: گفت داشت  

  اگه . خريده  موقع بهترين . ثابته  دالر ماهه  يه   االن ببین-

  ساعته ٢٤ دوتامون هر كنیم، شروع كارو  اين بخوايیم

  صرافي . كنیم چك رو دالر قیمت وايسیم شیفت بايد
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  عوض  شب تو قیمت اگه ولي كنن، مي باز  صبح هم

   ؟  هستي. كنیم كار سیاه  بازار  با  جا همون بايد  شه،

. كنم فكرامو بايد  دونم، نمي-  

   ؟  كني مشورت مامانت با  خواي نمي-

  ي  دغدغه خوابه،  مي  قرص زور   به جوريش همین نه،-

.  كنم اضافه  بهش خوام نمي  جديد  

  همه گزاري  سرمايه . بديم  انجام گم مي  من اوكي،-

.  ريسكه اش   

.  كرديم ريسك جاها خیلي  هم جا  اين تا  ريسكه، اره،-

.  امین باالست خیلي  مبلغ اين ولي  

.  بگیم بهشون كه  بده  خبر ديگه  ي هفته  تا.  كن فكر-

.  فريال خوبه خیلي خوان نمي  سود قول كه همین

  به   ديگه سال ١٠ تا  حتي شايد اي مشتري همچین

.  نخوره  پستمون  

: گفت و  مالید  رو  هاش  چشم فريال  

.كنم مي  فكرامو  باشه،-  
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  جواب بود،  فريار . خورد  زنگ گوشیش لحظه همون

: داد  

   ؟  فريار  خوبي سالم،-

؟  خوبي  نباشي، خسته  عزيزم، سالم-  

.  مرسي  نیستم، بد-  

؟  نیستي میزون-  

  سخت خیلي راهي دو  يه تو  مشغوله، خیلي  فكرم-

.  موندم  

.  دارم برنامه  يه . بده  استراحت خودت به  امروزو -  

   ؟ اي  برنامه چه-

.  بود سعیدم مهموني تو.  رفیقم ؟  يادته آرمانو-  

.  يادمه اوهوم،-  

  خیلي. گرفته  همي دور  يه  صمیمیون دوستاي  با-

. امشب همین واسه . زد  زنگ  بهم االن  همین. يهويي  
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   ؟ زود  انقدر ؟ امشب-

 اومده، شهرستان از دانشگاه، هاي  بچه از  يكي آره،-

.  شد يهويي همین  واسه.  برگرده   خواد مي فردا  

.  میام داري  دوست تو  اگه. اوكي آهان،-  

  گن مي هام  بچه ي  همه. دارم دوست كه  معلومه-

.  ببینیم  بیار  فريالتو  

: گفت و  زد  لبخند فريال  

.  میام چشم،-  

.  اوكي-  

  بعد  شم حاضر منم من، پیش  بیا  خواي  مي االن تو-

   ؟ هوم  بريم، باهم

.  میام  باشه،-  

.  بینمت مي-  

.  عزيزم بینمت مي-  

.  فرستاد تلفن پشت از  برايش داري  صدا ماچ  و  
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 فعال  و  كنه  فكر  همي دور  به   فقط كرد سعي. كرد قطع

  بذاره  رو بزرگ گزاري سرمايه اين ريسك  به كردن فكر

.  كنار  

  بود  خوب چقدر. رفت خونه به و  كرد جمع  رو وسايلش

  كه  بود  زياد ها  كار انقدر مدت  اين. بود تعطیل  فردا كه

  آرام دل فهمید نمي. نداشت هم خاروندن سر وقت

  اون با  هم اون كرد،  مي رو   كار اين سال  چندين چطور

  تو . خورد مي  كه قرصي  مدل  هزاران و  ضعیف اعصاب

.  كرد  تقديرش  دلش  

  تو  و بره  در  خستگیش تا  كرد  دم قهوه . رسید خونه  به

  فريار كه  بود تنش  مانتو هنوز. نزنه  چرت دورهمي

.  كنه  عوض  لباس  تا رفت اتاق  به  و  زد  رو  در. رسید  

:  اومد  فريار صداي  

   ؟  كجايي  ؟  فريال-

.  میام االن اتاقم،-  

:  گفت  و  كرد بغلش  ديدنش با  فريار  

   ؟  رسیدي تازه -



 

355 

   ؟  بگیرم دوش  يه   شه مي وقت اوهوم،-

.  كن عجله فقط آره،-  

  از منم بخور، خواستي اگه . كردم  دم قهوه . باشه-

.  خورم مي  اومدم حموم  

. بگیر دوشتو  زود  برو. خوريم مي  هم با  كنم مي صبر-  

. گفت چشمي و بوسید  رو  اش  گونه فريال  

  فريار . اومد بیرون   پوش  حوله و  كرد  حمام سريع خیلي

: گفت ديدنش  با  

  پسر  يه  واسه  حوله  تو   دختر خیس تن  دوني مي-

   ؟  جذابه خیلي

:  كرد باريك چشم فريال  

   ؟ دختري  هر-

  ايو  ديگه دختر  من. عزيزم  نه .  دادم اي  سوتي چه  اخ،-

  به   االنم بودم، شنیده  اينو. حاال  تا  نديدم حوله تو

. بردم  پي  بودنش واقعي  
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  اين تو  فريال. خورد زنگ فريار  گوشي . خنديد فريال

.  ريخت قهوه  فريار  و  خودش  براي  و  رفت فاصله  

:  شنید مي  رو  فريار صداي  

  صد خوام  مي ؟  عنه  واسیه  در رو  ؟  شدي راضي  چرا-

.  نبینمش سیاه  سال  

… 

  ولي رفیقمونه، سهیل آره . گند زدي، گند آرمان-

.  نجسیه  چه اون دونه  مي خودشم  

… 

. كنم مي  كاريش يه خب، خیل-  

.  كرد قطع  و  

  پیشش و گذاشت میز روي رو  ها قهوه  فريال

: نشست  

   ؟  شده  چیزي-

   ؟ بوديم  رفته  بوتیكش ؟  يادته   سهیلو. يعني  نه،-
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.  يادمه اوهوم،-  

  كثافتاي اون  از. پرهامه اسمش داره، دايي  پسر  يه-

  خودمم من میاد امشب اونم. آشغال و هیز . روزگاره 

  تو  با  كه  اين به   برسه چه كنم، تحمل  اونو تونم نمي

.  رم  مي دارم  

   ؟ نريم   خواي مي خب-

.  كرد خواهش  خیلي آرمان نه،-  

  واسه ما  خودش، واسه اون  نداريم،  بهش كاري خب-

   ؟  ها. خودمون

.  من  اعصاب تو  نزنه  گند  امروز امیدوارم. آره -  

  دوستاي همه . كن فكر  جمع ي  بقیه به. نباش  نگران-

. صمیمیتن  

   ؟  شي حاضر خواي نمي . اوهوم-

.  رم مي  بخورم امو قهوه -  

.  عزيزم باشه-  
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  برق   به رو  سشوار. شه  حاضر  تا رفت اتاق  به فريال

  ازش  رو  سشوار دستي كه  كنه  روشنش خواست زد،

: گفت فريار. برگشت عقب به . گرفت  

. شم فدات كنم مي  خشك خودم موهاتو-  

.  زد  لبخند فريال  

  حركت كرد، مي خشك رو موهاش   آرامش با  فريار

  تزريق  فريال به  رو  آرامش موهاش  بین هاش  دست

.  كرد مي  

  خاطر به  فريال  و رفت بیرون فريار  شدن، خشك از بعد

  جین شلوار  و تاپ  كرد، اتو رو  موهاش  زود وقت كمبود

.  رفت بیرون  و كرد  آرايش پوشید،  جذبي  

:  گفت ديدنش با  فريار  

  پرهام اون ولي .  جذابي  زيادي   يعني جذابي،  خیلي-

  لباستو كنم خواهش شه  مي . اونجاست سگ پدر

   ؟  كني عوض

: گفت تعجب با  فريال  
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. حتما آره،-  

  با  پوشید، بلندي  استین شومیز . برگشت  اتاق به

  فريار پیش  و  داد شلوار داخل رو شومیز. گشاد شلوار

. رفت  

:  فريار  

.  كه میاد بهت چي  همه مصب ال-  

:  خنديد فريال  

.  ندارم  اين  از تر  پوشیده   ديگه-  

   ؟  بريم.  كرد شه  نمي  كاريش ديگه-

. بريم-  

 

  وارد  و  كرد باز  رو  در آرمان . رسیدن آرمان منزل به

  اون و سهیل  هنوز. كردن علیك سالم جمع  با. شدن

  به خوشرويي  با  فريال . بودن  نیومده  نام  پرهام شخص

  خودش، جز. كرد معرفي  رو  خودش  و داد دست همه

  دوست يكیشون كه بودن جمع  تو هم ديگه  دختر تا دو
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  مبل  روي  و گرفت رو دستش  فريار. بود  آرمان دختر

  جديد  عضو  تنها  فريال كرد، پذيرايي  آرمان. نشستند

  شروع. شناختند مي  رو  هم همه بقیه . بود گروه  اين

  فريال  براي دانشگاه  تو  فريار هاي شیطنت از كردن

.  كرد مي  نگاه   فريار به خنده  با  فريال . كردن تعريف  

: گفت آرمان  

   ؟ يادتونه  رو  حقیقي سمانه-

.  خنديد جمع  

: گفت فريال  به   رو آرمان  

  ترم  دو. بود فريار  ي شیفته  دانشگاه، تو  بود دختره  يه-

  خیلي  اش  قیافه خدا بنده . دويید دنبالش هم پشت

  چو دانشگاه  تو  كه چسبید فريار به انقد. بود داغون

 اهمیت واسش مردم  حرف فريارم  همن، با بود افتاده 

  تونست  نمي  بود، ضايع دختره  چون ولي  نداشتا،

  ول  دختره  كه  بار  يه .  اينه با  كنن فكر  بقیه  كنه  تحمل

  به نچسب انقدر:  گفت بهش برگشت فريار  نبود، كن
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  فكر  چي  ؟  ديدي منو قبلیاي دختر  دوست اصال . من

   ؟ كردي

:  گفت و كرد نگاه  فريار  به تعجب با  فريال  

   ؟  گفتي بهش واقعا-

: گفت شرمندگي مقداري و  خنده  با  فريار  

.  بود كرده   صاف  دهنمو نبود،  ولكن  بابا-  

:  داد ادامه آرمان  

  تابستون شد، تموم ترم . برخورد  خیلي  دختره  به-

  دختره  اين آقا. دانشگاه   برگشتیم  ماه  سه بعد شد،

 كرده  كار چي بود، كرده  عمل كجاشو دونم نمي اومد،

  بود  شده  دافي يه . بود شده  رو  اون به   رو اين از بود،

  باورش  كي  هیچ. كشیدن مي  صف  واسش  پسرا كه

  شرط هم ما  هخالص. اس  سمانه  همون اين شد نمي

  كه  اي  گذشته اون با  بتونه اگه  كه فريار با بستیم

  تا باشن،  هم با كنه  راضي رو  دختره  داشته، باهاش 

  كه فريارم . باشه گیم  مي  خواست هرچي ماه  يه

 گفت باالس، باالي برم قربونش  نفسش به اعتماد
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  رو  دختره  دل كنه شروع ريز ريز   نكرد  حتي. حله

 رفت  درجا. سوته دو  كار گفت جا همون بیاره، بدست

  تو  دختره  كه گفت چي بهش نفهمیديم دختره، سمت

   منو  هاي خواه  خاطر اصال :  گفت بهش برگشت جمع

   ؟ خودت با  كردي  فكر چي ؟  ديدي

.بود  سوژه  فريار  ماه  چند  تا آقا  

 

:  خنديد فريال  

.  برجكت تو خورده  حسابي  الهي، بمیرم-  

:  فريار  

  تا  بود،  گفته و  كرده  اضافه چیا  سرم پشت  دونم نمي-

 دست با  منو  شد مي رد كنارم  از هركي  مدت  يه

.  داد مي نشون  

  زنگ  كه  بودن خاطرات گفتن و  خنديدن حال در همه

: گفت مضطرب آرمان. شد زده   

.  پرهامن  و سهیل-  
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.  نبودن حضورشون به راضي جمع اعضاي  از  كدوم هیچ

.  نبود اي چاره  ولي  

  آرمان با پرسیشون احوال صداي  فريال شدن، كه وارد

  ديدنشون با  فريال رسیدن جمع  به وقتي . شنید رو

  دلش  تو.  شد نمي باورش  شد، گرد هاش  چشم

  پرهام  همون پرهام  اين خدايا:  كرد مي التماس 

.  نیاد يادش   منو  كن كاري يه   خدا نباشه،  

  و فريار  هاي حرف  ياد . بگیره   اش  گريه بود مونده  كم

  مي  كردن فرار دلش. افتاد پرهام  از  زيادش  نفرت

 داده  دستش  كار آخر سیاهش ي گذشته. خواست

  مي فرو خودش  تو  تر  بیش ثانیه  هر  باتالق  مثل. بود

.  بردش   

: گفت وقتي كرد  خارجش فكر  از  فريار  

  هم اين. شناسي مي  كه  سهیلو عزيزم،-

.  پسردايیش  

  فريال  آخ . بیاره   زبون  به اسمشو كرد مي  كراهت حتي

.  كردي چه  
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  با  پرهام. كرد نگاهشون  و  اورد باال  رو  سرش  زور  به

: گفت و پريد  باال  ابروهاش  ديدنش  

.  ملكوتي  فريال به،-  

  رو فريال. بود يادش .  بست رو  هاش  چشم فريال

.  بود سوخته  هم اخرش  امید . بود يادش   

. نداد نشون خود از  تعجبي  فريار  

: گفت فريار  به پرهام  

   ؟ شناسمش مي  كجا از  گي نمي-

:  داد جواب حرص با  فريار  

.  شناسن مي  خیلیا  منو  فريال-  

:  گفت  و  كرد كريهي  ي  خنده  پرهام  

.شناسمش مي  تر خصوص  به كم يه من  ولي-  

.  زد چشمكي و  

.  بود شده  الل.  مرد  مي  استرس  از داشت فريال  

: گفت و  كرد فريال  به   نگاهي  فريار  
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   ؟  گه مي  چي-

: گفت پرهام  به  و  نموند  فريال جواب منتظر  

.  مردك دار نگه   خودت واسه  خیاالتتو-  

: گفت فريال به   و زد  نیشخندي پرهام  

   ؟  نه دونه، نمي-

.  كنه نگاه   فريار  به  نداشت جرات  حتي  فريال  

: گفت پرهام  به عصبانیت با  فريار  

  اومدم آرمان زور  به جوريش همین. بفهم دهنتو  حرف-

  اعصابمو كه نباف هم  به   پرت و  چرت. كنم تحملت

.  كني تخمي  

: گفت فريار به   و زد  نیشخندي پرهام  

. اس  خورده  دست كم يه زيدت-  

  مشتي  و كرد  حمله سمتش. شد قرمز  ثانیه  تو  فريار

: گفت و  كرد  فكش ي  حواله  

  زني  مي  حرف  داري  كي با   حالیته زاده، حروم مرتیكه-

 ؟
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: گفت فريال به   و مالید  رو  فكش  پرهام  

   ؟  شیني مي  نگین مجتمع  هنوز-

.  شد نمي  بدتر اين  از. داد  قورت رو  دهنش  آب فريال

  شكل بدترين  به اونم بود، شده  خورد جمع بین  فريار

. ممكن  

.  بود  زده  خشكش فريار. كرد نگاه  فريار به  ترس  با

  ذاشت مي  هم كنار رو اطالعات. گفت نمي  هیچي

  و  بود  گفته رو  اش  خونه آدرس  پرهام. فهمید مي

.  كنه  هضمش تونه نمي فريار  كه فهمید مي فريال

  به   رو آرمان. برن بیرون   تا داد هل  پرهامو زور  به  سهیل

 كه گفت كدومشون، نفهمید فريال  كه  ها  دختر از  يكي

  زمین به هم كنار ايستاده  جور همون دو  هر. بیارن آب

  رگش قرمز،  رنگش  بود، قفل  فريار فك. بودن خیره 

  شونه روي آرمان دست  گرفتن قرار  با.  بود  زده  بیرون

  و گرفت رو  فريال  دست. اومد خودش  به فريار فريار،  ي

  رو  ماشین در. برد  بیرون  به  خودش  همراه  خشونت با
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  يه كرد  حس حتي  فريال . كرد سوارش  و  كرد باز

  واري  ديوانه  سرعت با . ماشین تو  شده  پرت جورايي

.  نداشت تكلم قدرت هنوز  فريال . كرد مي  رانندگي

  دونست نمي . انتظارشه در چي  دونست نمي

  چه  دونست نمي. كنه آماده  چي  واسه  بايد خودشو

  انقدر. كنه حاضر  هاشو جواب  تا بشنوه  قراره  حرفايي

  بوق  ها ماشین ي  همه كه  كرد  مي رانندگي  خطرناك

.  گفتن مي  ناسزا  و  زدن مي  

  در  كیفش از رو  كلید  كرد سعي فريال. رسیدن خونه  به

  طول انقدر. نداشتن جون هاش  دست ولي  بیاره 

  و  كشید بیرون فريال دست از رو  كیف  فريار  كه كشید

  شدن كه خونه  وارد. كرد  باز  رو در و  دراورد رو كلید

  در دم جا همون فريال و نشست مبل   روي فريار

.  ايستاد  

  فريار  سر  آخر كه گذشت سكوت در چقدر نفهمید

  بود، گرفته هاش  دست  بین رو سرش  كه جور همون

:   پرسید  اي  رگه دو صداي  با  

   ؟ بودي  باهاش  كي-
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.  نمیومد  در صداش  ولي بده  جواب كرد  سعي فريال  

:  گفت بلند  فريار  

؟  بودي  باهاش  كي گم مي . توام با-  

 

 

  و  كرد سعیشو تمام. شد  شوك بلندش   صداي از  فريال

:  اومد  بیرون چاه  ته  از صداش   

.  پیش  سال دو  يكي-  

   ؟  ديديش كجا-

.  مهموني يه تو-  

  ؟  فريال تو  داشتي كار چي زاده  حروم  بیشرف   اين با-

  مي آدم و عالم. شناسن  مي  همه آشغالو اين  ؟ ها

  ؟  باشي  نشنیده  تو  شه مي  مگه . ديوثیه چه  دونن

   ؟  بودي نشنیده 

  بگم نداره   ايم حسابي درست ي  قیافه و  ريخت آخه

   ؟  ها ؟  كرد خرت  جوري  چه . شدي اش  قیافه جذب
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.خواستم خودم . نكرد خرم-  

: بود شده  ترسناك فريار  ي  قیافه  

   ؟ گفتي  چي ؟  چي-

: گفت. لرزيد  مي صداش  فريال-  

  همه  كه بودم شنیده .  آدمیه جور چه  بودم شنیده -

..همین  واسه.  مدلیه چه  دونن  مي  

.  بزن حرف . منو نكن ديوونه  ؟  چي همین واسه-  

  اون. ببرم آبروشو. برسه جاويد  گوش  به خواستم-

  در پدرشو خواستم بود، درآورده  پدرمو  جاويد دوران

.  بیارم  

:  كشید مي  داد تقريبا  فريار  

  خر  جاويد ؟ احمقي ؟  خري تو . شه نمي  باورم واي-

  عوضي پفیوز  يه  با  ري  مي كني  كم رو  خاطر به  ؟  كیه

  امروز  كه ؟ داشت ارزششو ؟  ها  ؟ كني  ثابت  چیو كه

.  بزن  حرف د ؟  آره  ؟ بكشي  خجالت خودت  

:  گفت داشت كه شديدي  بغض با  فريال  
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.. جاويد-  

.  فريال كنه نمي قانع  منو بهونه اين. مار زهر  جاويدو-

  بگو  اومد، خوشم ازش  بگو. كنه نمي  قانعم جوره  هیچ

.  جاويد  نگو  ولي  بگو  گي  مي چیزي هر شدم، خرش 

  بي  اين با  بره   كني كم رو سر نیست  حاضر كي هیچ

.  شرف  

:  كرد اضافه  باشه اومده  يادش   چیزي كه انگار بعد  

  چرا آدرستو. باهاش  رفتي جاويد  خاطر  به گیريم اصال -

  مي باهاش  ات رابطه  از  چقدر بايد   جاويد ؟ ها  ؟ بلده 

   ؟ تو   رفتي  پیش  كجا تا  ؟ شنید

.  بود گفته  فرياد  با  رو  آخر  ي جمله  

: گفت لرزان فريال  

.  نزن داد توروخدا-  

  ؟  شده  چي متوجهي خودت. برم  روتو ؟  نزنم داد-

  چیه، دنبال دونن مي هممه پرهامو اين ؟  چیه  جريان

  تو  ببرتشون كه . گرده  مي چیز  يه   دنبال فقط دخترا تو

..  بعدش   و شب يه   واسه تخت  
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: گفت فريال  به   رو ناباوري   با. موند نصفه حرفش  

  ولت جوري همین عمرا اين ؟  فريال رفتي پیش  كجا تا-

.واااااااي.  واي. واي.  بود  بلد آدرستم. باشه كرده   

 

 

. نشست  و خورد سر  در دم  جا همون فريال  

: گفت دار  خش صداي  با  فريار  

   ؟  نه  يا  خوابیدي باهاش .  پرسم مي  چیزي  يه فقط-

  ي غده . كرد نگاه   فريار به .  اورد باال  رو سرش  فريال

  نبود  خبري غده  از بود وقت چند. بود برگشته   گلو توي

  رسیده  پايان  به  شادش  روزهاي. بود برگشته   دوباره  ؟

   ؟ بود

:  كشید فرياد فريار  

   ؟  نه  يا  خوابیدي باهاش . بگو.  نشو ساكت. توام با-

: گفت زور   به فريال  

   ؟ كني  مي باور نه،  بگم-



 

372 

.  نداد جوابي . زد  ديوار  به اروم  رو سرش  فريال  

  باورش  فريار . شد ناراحت ندادنش  جواب از  فريال

   ؟ نداشت

: گفت فريار  به رو  

   ؟  نه يا  كني  مي باور-

: گفت آروم  فريار  

.  دونم نمي-  

   ؟  دوني نمي  كه چي يعني  ؟  دوني نمي-

:  گفت بلند  فريار  

  ولت جوري  همین مگه  الشخور اون. دونم نمي  يعني-

.  بود  جور ات بهونه كه  هم تو ؟  كنه  مي  

:  گفت  يهو.  بود  برخورده  بهش  فريال  

  بودم  نگفته بهت من مگه .  خوابیدم كه گیريم اصال -

  ؟  نیست مهم بودي  نگفتي مگه  ؟ سیاهه  ام گذشته

  بگو  ؟  ها ؟  سازيم مي رو  آينده  باهم  نگفتي  مگه

.  ديگه  
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:  كرد تند پا  سويش به   فريار  

.  فريال  كني  توبیخ  كه نیستي  جايگاهي در اصال  االن-

.  گي  مي چیا باش  مواظب ؟  فهمي مي  

  بلكه .  فريار  حرف  خاطر به نه .  كرد نشیني  عقب فريال

.  شد مي تر  قرمز لحظه هر  كه  صورتش خاطر  به

   ؟  كنم غلطي چه  خدايا ؟  كنه  سكته  نكنه .  ترسید

  ي  گونه روي رو دستش.  شه  نزديك بهش كرد سعي

  زود  فريار . كنه كم داغیش از كم يه   تا گذاشت فريار

: گفت و كشید عقب  

.  كنار برو -  

. نشد منظورش  متوجه فريال  

:  فريار  

.  كنار برو   در جلو از-  

:  گفت غصه با  فريال  

   ؟  بري   خواي مي-
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  يكیمون  سر باليي  يه  بمونم  اينجا االن كنار، برو   فريال-

.  كنار برو .  میارم  

: گفت التماس  با  فريال  

  تصادف .  فرمون پشت نشین جوري  اين نرو، توروخدا-

  جا  همین ؟ خب نرو، .  شه مي چیزيت  يه   كني، مي

   ؟  خب خوابم، مي ديگه اتاق يه تو  من اصال . بمون

:  زد  پوزخند  فريار  

  مي احوال و  اوضاع اين تو  ؟  ديگه كني مي شوخي-

   ؟ اينجا  بمونم شب گي

  جوري  اين. بگیرم اسنپ  برات  بذار  ولي .  نمون باشه،-

.  نشین فرمون پشت  

   ؟ نه   يا  كنار ري  مي فريال-

.  نكن لج  كنم مي  خورهش  فريار-  

  كنار  رو فريال. بگه  حرفشو  ي ادامه  فريال نذاشت  فريار

.  شد خارج در از  و زد  

.  افتاد در پشت  جا همان فريال  
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  ي  دوره . كنار گذاشت منو.  نداره  كاريم ديگه. شد تموم

.  رسید  سر به  خوشحالیم  

  جمع  شكمش توي رو  پاهاش   و شد  دراز زمین روي

.  شد تموم  ديگه. كرد  

*** 

 

  نمي جواب  فريار و  زد مي  زنگ  آرمان كه بود  دهمي بار

  قرار چه  از  جريان بده  توضیح خواست نمي اصال . داد

  ياد  با  كه اين  هم. بوده  چي پرهام  به   فريال ربط و بوده 

.  شه  مي بود  كه ايني از تر   گند اعصابش آوريش  

  فريار  نه .  نداشت فريال  از  خبري كه بود اي  هفته يك

.  داشت احتیاج دوري اين به .  فريال نه  و  داد مي  پیام

  و  بود گفته  نامطلوبش ي  گذشته از  فريال كه موقعي

  با  كرد نمي  هم رو فكرش  بود، نداده   اهمیتي فريار

.  بريزه  هم به  انقدر اش  گذشته از قسمتي فهمیدن

  روزش  تمام. نداشت هم رو كسي هیچ  ي  حوصله
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  اونقدر هم شب. باشگاه  و  كار  در شد مي  خالصه

.  برد مي  خوابش درجا كه رسید  مي خونه به خسته  

  بود خواسته ازش  سیاوش .  بود سیاوش  تماس   منتظر

  ورزش  باهم شايد  و ببره  باشگاه   به هم رو اون كه

  بعد امروز. نكنه تنبلي  هم  سیاوش  شه باعث كردن

.  برن باهم تا  بیاد شركت به سیاوش  بود  قرار كار

.  برسه سیاوش  بود منتطر و  بود شده  تموم كارش 

  ي گفته  يادآوري با  و بود ديده  رو  جاويد  اتفاقي  امروز

  بود اورده  رو پرهام به  جاويد  حرص از كه  فريال

  هرچند. بود كرده  برخورد  سرد  كمي جاويد  با ناخودآگاه 

  ولي. دونست مي فريال  رو قضیه  اين مقصر  تنها

.  نبود خودش  دست  

  و  شد ماشین سوار رفت، پايین سیاوش  تماس  با

.  افتادند راه  هم پشت  

  و  شد آنالیز  سیاوش  اندام  رسیدند، كه باشگاه   به

  صرفا  گرفت كه اي برنامه نداشت وزن اضافه چون

  تردمیل  روي هم كنار دو هر . بود  سازي عضله  براي

:   گفت سیاوش  كه  بودند  
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. نیست  ازش  خبري ؟  چطوره  فريال-  

  بايد.  بگه   چي دونست نمي .  كرد سكوت  كمي فريار

  خواست نمي  ؟ ندارم خبري  هم من گفت مي

.  شه خبر  با  بینشون قاراشمیش اوضاع از سیاوش 

:   گفت فقط همین براي  

.  خوبه-  

:   سیاوش   

  واسه . عزيزه  ولي  سخته، و  سفت كم يه  فريال-

.  كشیده  زياد سختي. هممون  

.  بود شده  فريار اخم  باعث فريال ي  درباره  صحبت

:  گفت  

   ؟  اي سختي  چه-

.  ديگه جاويد-  

   ؟ كرده  كارش  چي-

  بار  هر  شه، تر   مند قدرت و  كنه  سود كه  اين واسه-

.  بگرده  نفعشه به   كه يكي  با  كنه مي مجبور فريالو
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  با  ها جشن تو  بیاد، كي با مهمونیو  كنه مي  زورش 

  مرز  تا  رو فريال بود مونده  كم بار  يه حتي . برقصه كي

  زور  به   و جاويد  به   زد زنگ ماماش  سر آخر . ببره  ازدواج

  ها كنه اين از  پسره  ولي. شه  خیال بي  كرد راضیش

  و  زد  مي زنگ  روز  هر  ها مدت  تا.  نبود  فريال ولكن. بود

  جاويد  هاي  كار سر كال . شد  مي سبز  راهش سر

.  شده  اذيت خیلي فريال  

   ؟  میومده  كوتاه  چرا  فريال-

.  ديگه مامانش  خاطر  به-  

  ؟  داره  ربطي   چه مامانش   به-

:   گفت آخر  در و  كرد نگاهش كرد، سكوت سیاوش   

  مي  بهتر خودش . بپرس  خودش  از نگفته  بهت اگه-

. بگه تونه   

 

  زندگي  از همه. شد هم  تر   حرصي بود، حرصي  فريار

 دونست مي  بايد  كه خودش  جز بودن خبر  با  فريال

.  دونست نمي  ولي  
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  دراورد  رو گوشیش سیاوش   كه بودن  زدن دمبل  حال در

: گفت و  

  هیچ فريار . بگیرم عكس يه   بگیر ورزشي  فیگور-

  نكنه، شك سیاوش  كه اين براي  ولي  نداشت  حوصله

   سیاوش . شد گرفته عكس  و زد  لبخندي مجبورا

:  نوشت زيرش  و  فرستاد گروه  در رو  عكس  

.  رفت  شديم ورزشكار-  

  جدا هم از و  كردن خدافظي. اومدن بیرون باشگاه  از

. شدن  

  دوش  رفت، اتاقش به  خورد، شام رفت، خونه  به   فريار

  پیام  تا رفت گوشیش سمت به   و كشید سیگار گرفت،

  سیاوش  جواب در شاهین. كنه  چك رو  گروه  هاي

:  بود  نوشته  

.  زني مي اشتباه  داري داداش -  

:  پرستو  

.  ورزشكار بگو بعد بگذره   رفتنت باشگاه  از روز   دو بذار-  
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: شاهین  

. نداره   دم و  شاخ كه  عقده  عزيزم-  

: هیوا  

  ياد  هم بقیه كاش . عزيز پسرهاي  شما به  آفرين-

.  بدن اهمیت سالمتیشون به و  بگیرن  

.  بود ننوشته   چیزي فريال  

: نوشت  و  كرد منشن رو فريار سیاوش، لحظه همان  

  بلند  جا از گشادو من . نكنه درد دستت داداش -

.  كردي  

: نوشت كوتاه .  بده   جوابي شد مجبور فريار  

.  نكردم كاري-  

  نمي چیزي  چرا پس.  بود  آنالين. كرد چك رو فريال

  ؟ گفت

: نوشت سیاوش   

   ؟ اومده  بند   زبونت حسوديت از  فريال-



 

381 

:  نوشت و  شد  تايپینگ فريال  

.  نمیاري دووم ماهم  يه  بندم  مي شرط-  

: سیاوش   

.  اه  اه . بودي منفي  انرژي عمرت كل-  

  كه  ارتباطي تنها. نداد جوابي ديگه و  شد آفالين فريال

  يك  همین بود كرده  قرار بر  فريال با  هفته يه   اين تو

.  بود گروه  در جمله  

:  شد وارد شكوه  و  شد زده  اتاقش در  

  بكش  بالكن  توي . فريار  گرفته دود بوي  رو  اتاقت كل-

.  حداقل  

:  فريار  

.  ام خسته  مامان، بگو  كارتو-  

  چیزي. خودتو كني مي خسته  خیلي  ها روز  اين-

   ؟ شده 

. فقط زياده   كارام نه،-  
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: گفت و  داد تكان سري شكوه   

   ؟  سفر بودي  رفته كیا با-

.  دوستام-  

   ؟  دانشگاه  هاي بچه -

  با كه  گندي  روز اون و دانشگاه  هاي  بچه آوري  ياد  با

  شكوه  به   و  شد عصبي خودآگاه  نا شد، سپري  ها اون

:  گفت  

   ؟  كني مي بازجويي.  اينا سیاوش  نه،-

: شد متعجب شكوه   

.  دي نمي  خبر كه تو . پرسیدم فقط ؟  چیه جويي باز-  

  بايد  كارهام  تك تك واسه . سالمه ٣٤ من مامان-

. ديگه كنید  ولم ؟  بدم گزارش   

  بحث نخواست و  شد فريار بودن  عصبي متوجه شكوه 

.  رفت بیرون و  داد تكان  سري . بده   كش رو  

  دونست مي . كشید دراز تخت روي   و كرد  پوفي  فريار

 مهم براش  اونقدر ولي. شده  پرهام  ي  سوژه  االن كه
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  انقدر كه فريالي  كه كنه قبول خواست نمي  فقط. نبود

  آوري  ياد  با.  بوده  پرهام مثل كسي با  بود، مهم براش 

  عوض  رو لباسش  بود خواسته كه فريال از خواهشش

  لباسا اون  با خواستم نمي باش   منو. زد پوزخند  كنه

  پدر  اون جلو گشته  مدلي  چه دونه مي  خدا شه، ديده 

. سگ  

  رو  ها خیال  و  فكر اين  اين، از  تر  بیش تونست نمي

: نوشت  و داد پیامي آرمان به .  كنه  تحمل  

  با  میاي  كني، اي اشاره  شب اون  به كه اين بدون-

   ؟  بزنیم چرخي  يه  ماشین

:  داد جواب زود خیلي آرمان  

. داداش  بخواه  جون-  

  اعصاب خودش . بیاد دنبالش  به  آرمان شد قرار

.  نداشت رانندگي  

  و  روند   مي آهسته آرمان. شد آرمان ماشین سوار

  تو كه  دقايقي  از بعد. بود گذاشته هم ماليمي آهنگ

: اومد  حرف به فريار گذشت، سكوت  



 

384 

  فقط فكرم خوام مي. بذار  هم متال موزيك يه  بده، گاز-

.  بشه موزيك و  ماشین سرعت درگیر  

. كرد عمل اش  گفته به  آرمان  

  به خسته فريار و دادن ويراژ ها  خیابان در  ساعتي دو

.  برگشت  خونه  

  اين تو. شد سپري خبري  بي  در  هم ديگه ي  هفته يك

  رو  روز   يه كه بودن  نوشته  گروه  در  ها بچه مدت

  جواب كه  فريار. شن جمع  هم دور  تا كنن مشخص

.است درگیر  كه بود نوشته  هم فريال  بود، نداده   

 

 

  دلش كه  كرد اعتراف. كرد  نگاه  رو  فريال  پروفايل  عكس

  داد سرش . كرد فكر هاش  حرف  به .  شده  تنگ براش 

  آدم اصوال. بود  بعید فريار از  كه چیزي . بود كشیده 

  تند باهاش  زدن حرف  تو كه داشت قبول . بود  آرومي

  روز  چند . بود سخت براش   فريال كار هضم ولي رفته،
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  كه بود فرستاده  براش   بااليي  بلند  پیام  آرمان پیش

:  بود  اين اش  خالصه  

  عوضیه، پرهام  دونم مي  كنم، دخالت نبايد   دونم مي-

  تو باشه  شده  چیم هر.  بوده   تو  قبل اتفاق اين ولي

  تو  ممكنه آدمي هر.  نبودي  زندگیش تو  موقع اون

  و  پاك  خیلي هم تو  و  من. باشه  كرده  خطا اش  گذشته

.  نیستیم مبرا  

 

 كرده  درگیر  رو  فكرش  ولي  بود نداده   رو آرمان جواب

  با خیلي . بود آنالين. رفت  فريال چت ي  صفحه  به. بود

:  بنويسه براش   تا رفت كلنجار خودش   

.  بزنیم حرف  باهم  بايد-  

  پس.  زد لبخند خودآگاه  نا.  شد سین درجا  پیامش

: داد جواب  فريال. بوده  اون ي  صفحه  تو  هم فريال  

.  اوهوم-  

:  فريار  
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  دم بیام  نداري وقت اگه يا  ؟ ببینمت  داري وقت كي-

.  ببینمت شركت  

.  خونه بیا  نه-  

   ؟  بیام  هستي االن-

.  بیا اوهوم-  

.  بینمت  مي اوكي،-  

 خواست مي  كه  هايي  حرف به . افتاد راه  و  شد حاضر

  حتي . كنه شروع  كجا از دونست نمي. كرد فكر  بزنه

.  چیه تصمیمش كه  دونست نمي دقیق  

  هنوز  ولي بود رسیده  اش  خونه دم كه  بود  اي ديقه ده 

  نمي . كشید مي  سیگار. بود  نشسته  ماشین توي

  با تونه  مي  دونست نمي. چیه درست كار دونست

 خودش  تصمیمش از . نه يا  بیاد  كنار  فريال ي گذشته

  ببینه رو  فريال  اگه  كرد مي فكر فقط. نداشت خبر هم

. بگیره  تصمیم  تونه مي  بهتر  
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.  زد زنگ و  كرد قفل ماشینو كرد، خاموش  رو  سیگار  

.  زد رو  در  زنگ و  كشید عمیقي نفس. رسید واحد دم

 هاش  چشم بهش كردن نگاه  با  كرد، باز  رو  در  فريال

  چشمهاش  زير  گودي  و پريشون ي  قیافه . شد گرد

  فريال  بزنه  حرفي خواست تا.  رفت داخل . كرد اذيتش

  كرد، حلقه فريار كمر  دور رو  پاهاش   پريد، سمتش

  از . بود  مشخص نبود، آروم. كرد بوسیدنش  به  شروع

  كمي  كرد حس حتي . بود مشخص هم هاش  بوسه

  صبر  تونست  نمي  انگار. كنه  مي  رو كار اين  وحشیانه

: گفت يواش  و كشید عقب كمي  فريار. كنه  

   ؟  چته دختر، آروم-

.  كرد بوسیدنش  به  شروع  دوباره  و  نداد  اهمیتي فريال

  با فريار . كرد نگاهش حريص. اومد  پايین بغلش از

  رو هاش  لب  دوباره  فريال. كرد مي  نگاهش تعجب

  خاطر به  نفهمید. كرد همراهي بار اين فريار  بوسید،

  باز  به   شروع هو يك  فريال  ولي  چي، يا  بود همراهیش
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  لحظه   هر فريار . كرد فريار پیراهن هاي دكمه كردن

  از  كامل رو  فريار پیراهن فريال . شد مي تر متعجب

  همون زده  شوك لخت، تنه  باال  فريار . اورد بیرون تنش

  كه فهمید مي  فريال  قرمز صورت  از . بود ايستاده  جا

.  بود  شده  عوض حالش  هم خودش . كرده  داغ فريال

  بدي  شرايط  طي فريال  ترسید  مي . ترسید  مي ولي

  بعدا و  باشه گرفته  رو تصمیم اين  بوده  توش  كه

  هاي دست. كنه متوقفش  كرد سعي. شه پشیمون

: گفت و  گرفت رو فريال  

.  باش  آروم  فريال،-  

: گفت وقتي زد  مي نفس نفس  فريال  

.  كنه  آرومم تونه  مي  بودن  تو  با فقط االن-  

  تن  به فريار. اورد بیرون تنش از  رو خودش  شرت تي  و

  خودش  كه شد چي نفهمید.  شد خیره  فريال جذاب

  كرد فرو  گردنش  توي رو سرش  رفت، فريال سمت هم

  هر بدنش   دماي. كرد  گردنش  بوسیدن به   شروع و

  اتاق سمت و  كرد بلند  رو فريال . رفت مي  باالتر  لحظه
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  لباس   باقي  و گذاشتش تخت روي  آروم. برد خواب

  يكي   فريال با  و بست  رو هاش  چشم. درآورد رو هاش 

.شد  

 

.  كشیدن مي سیگار باهم  و  بودن نشسته  مبل روي

  فريار . بود فريار  ي  مردونه  پیرهن  فريال  تن  لباس  تنها

  مردونه  پیرهن بود  قرار كه  افتاد خودش  به   قولش ياد

  رو  دستش كرد،  نگاه  رو فريال . كنه فريال تن رو اش 

:  گفت و كرد  نوازشش و  برد موهاش  توي  

   ؟  شدي آروم-

.  اوهوم-  

   ؟ خوبه  حالت-

.  اوهوم-  

.  بودي  نخوابیده  پرهام  با  پس-  

.  بودم نخوابیده -  

. بود  اولت بار-  
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.  بود  اولم بار-  

  و  گرفت رو دستش  و  كرد خودش  نزديك رو فريال

:  گفت  

  مي فقط بگم، چي كه  اينجا  اومدم دونم نمي-

  كه  اين تحمل . ببینمت نیازه  زدن  حرف واسه دونستم

  خیلي من واسه بوده  زندگیت تو  زماني يه  آدم اون

  كه دارم  قبول بوده، گذشته كه دارم  قبول. بود سخت

  تا.  بود  سختم ولي نمیفته، بعد  به االن از  اتفاق اين

  اين دلیلشم. مبود نشده   غیرتي جوري اين حاال

  دونم مي  كه اينه دلیلش. بودي  يكي  با  تو  كه نیست

  نگاه   بار  هر با  دونم مي اس، هرزه  چقدر آدم اون نگاه 

  كه تصوراتي  چه و رفته  پیش  كجا  تا ذهنش  تو كردنت

.  نداشته  

  ريخته هم به اعصابش  دوباره . كشید عمیقي نفس

:  داد مه ادا. بود  

.. آدم اون  ولي.  فريال نیستم تندي  آدم من-  

: بريد  رو كالمش فريال  
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  دارم قبول من ببین  ؟ هوم نزنیم، آدمو اون  حرف بیا-

  نذاشتن، ولي   بودم، اي دوره  يه. نبودم پاكي  آدم كه

  تصمیم  تو  حاال. بوده  قبال  واسه  اينا  ولي. نخواستن

  قبل . بگو بهم سنگینه،  برات خیلي  قضیه  اين اگه  بگیر،

.  شم تر  وابسته كه اين  

  مي فريار  صورت  به كردن نگاه  بدون رو  ها حرف  اين

. گفت  

:  فريار  

  اون  از تر  سنگین  ولي.  سنگینه برام قضیه  اين آره -

.باشمت  نداشته  ديگه كه  اينه  

.  كرد نگاهش  امید با  و  آورد باال  رو سرش  فريال  

: گفت و  كرد  حلقه فريال  ي   شانه دور رو  دستش فريار  

  نرفتي، پیش  باهاش  خیلي مطمئنم االن كه همین-

   ؟  رفتي آب انقدر چرا  تو  ببینم بگو .  بهتره  حالم

  تنها . شد تموم ديگه گفتم. مردم مي داشتم-

  مي خودم با همش.  شد تموم  عمرم خوشحالي

.  شم بیدار  اي  انگیزه  چه با  ها  صبح بعد به  اين از گفتم
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  اونو  به  مربوط  آدم  هر و  جاويد  برم  خواست مي دلم

  بدم  خودم از . بودم شاكي مامانمم از حتي . كنم خفه

  هر كه  اين بلق. فريار ديدمت مي  زودتر كاش . میومد

.  ديدم مي  رو  تو  ببینم، زندگیم تو  رو آدمي  

: گفت و  بوسید  رو موهاش   روي فريار  

  بدم  جیگر بهت  بريم شو  حاضر االنم. شد تموم  ديگه-

.  ندارما دوست مردني  الغر دختر من. بیاد جا حالت  

رو بوسید  فریار  ي  گونه و زد  لبخند بغض با  فريال  

 

 

 

  صبح . بود كرده  سپري  فريار آغوش  تو  صبح  تا  رو شب

  رفته  كارش  سر  كي هر  و  بودن خورده  صبحونه  هم با

  فرصتي  اين بايد  نظرش  به  كه بود خوشحال  انقدر. بود

  بودن.  شمرد مي غنیمت رو شده  داده  بهش كه

  همه گرفت تصمیم. بود معجزه  مثل  فريار  با اش  دوباره 

  اونقدر. دل و  جون از. بذاره  مايه  رابطه اين  براي جوره 
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  گفت و زد  زنگ امین به كه  بود خوشبین  و انرژي  پر

  سرمايه مشتري  براي  و كنه  مي  قبول  رو ريسك

  هر. شد خوشحال امین. ده  مي انجام  رو  بزرگ گزاري

  فريال  ولي  بود سختي  خیلي كار. بودن زده  هیجان دو

.  شد مي  بايد .  شد مي  موفق. بود بین  خوش  خیلي  

  هفته دو  اين خاطر  به. داد انجام رو هاش  كار  انرژي با

  رو  همه حوصله  با  ولي داشت كار خیلي  كاريش كم

  رفت مي  پیش  عالي داشت چي همه. داد مي  انجام

  رو پاش  تا  سر استرس . گرفت تماس  جاويد كه  اين تا

  جاويد  دونست مي  ولي چرا، دونست نمي. گرفت

  جواب رو تلفن مضطرب . نیست خبر  خوش  وقت هیچ

:  گفت سالم بدون  جاويد. داد  

.  فريال كردم تقديرت  همیشه. باباتي  دختر  كه الحق-

  ندارم، كاري  دي  مي انجام من  لج  رو از كه  كارايي به

.  تحسیني  قابل تو. محشرن واقعیت كاراي  ولي  

  سرد . بود  جاويد كالم لحن تمسخر  متوجه فريال

:  گفت  
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   ؟  چیه منظورت  ؟  گي مي  چي-

.  زدم حرف  آرام دل با-  

  شد بلند  صندلي   رو از ترس  شدت از خودآگاه  نا  فريال

:  داد ادامه حاويد  بگه   چیزي  كه اين  قبل. ايستاد و  

  خیلي  خبر  ولي. زدم زنگ  پرسي  احوال  واسه نترس،-

.  داد بهم خوبي  

: گفت زود فريال  

.  كنم نمي  امضا من.  بده  سهام بهت  تونه نمي-  

   ؟  دختر زد  خرف سهام از كي-

  خبر تونست مي خبري چه سهام جز. شد گیج  فريال

  ؟   باشه  جاويد واسه خوشي

:  داد رو  جوابش  جاويد  

  خانوم فريال  گم مي تبريك رو  جديدت  ي  رابطه-

.  دختر كاشتي  گل. ملكوتي  

.  بد خیلي . بود شده  بد.  بست رو  هاش  چشم فريال

  هر. بده  جاويد  به   رو خبرش  آرام دل  كرد نمي فكرشم
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  كه  بود  نسپرده  بهش. نداشت  تقصیري هم اون چند

.  نگه   جاويد به  

: داد ادامه  جاويد  

  كردي  خوب. اومد خوشم.  كوبیدي جايي خوب میختو-

  به. كجا سماواتي فريار  كجا، اون . ندادي  رو نريمان  به

.  دختر رسونديم عرش   

:  كرد اضافه درآري حرص  ي خنده  با  و  

  سر آخر  كني مي  كاري  هر ولي   خواي، نمي خودت-

  خواي  مي يا  ؟ بگیريم جشن دختري  پدر . منه نفع  به

؟  بیاد  بگیم دامادم  

 

 

 تونست نمي.  كنه  كار چي  دونست نمي  فريال

:  بگه تونست فقط. كنه كنترل  رو  شرايط  

  جار  رفتي بفهمم خدا به  جاويد . كني  نمي كاري  هیچ-

.كنم زندگیمو آدم مثل بذار. دوني مي  خودت زدي  
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:  خنديد جاويد  

   ؟  رفته يادت حرفاتو  ؟  شدي دامنم به  دست ؟  جدي-

: گفت مستاصل فريال  

.  شده  كه حاال ؟ خواستي نمي  همینو مگه  اوكي،-

.  زندگیم  به نزن  گند. نگو ور  اون ور اين . نكن خرابش  

   ؟ داره  حسي  چه ؟ نه  ازم، كني مي  خواهش داري-

  چه . بكوبه  ديوار به  رو  سرش  خواست مي فريال

  خطر به  حس. حقارت گند حس ؟ داشت حسي

.  اش  رابطه افتادن  

: گفت جاويد . نداد جوابي  

  ببینم.  میاد  پیش  چه ببینم.  دارم مي  نگه دست فعال -

.  فريال باش  خوبي  دختر. شي  مي دختري  جور  چه

.  میاد  بر  دستم از چیزا خیلي من  

.  كرد قطع  و  

  مي اگه جاويد . جويید مي   رو  لبش استرس  از  فريال

  به  ولي .  كنه  خراب چیو همه تونست مي خواست
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  ي رابطه . كرد آروم  رو خودش  فكر  اين با . نمیومد كارش 

  تر بیش قدرت معني  به جاويد واسه  فريار با  فريال

.  بود  

  جمع رو  فكرش  كرد سعي. داد قهوه  سفارش  غزل به

  كم يه تازه .  بود  بیزار  جاويد به   دوباره  دادن باج  از . كنه

.  بود شده  راحت  

  حین در  فريال. آورد رو  اش  قهوه  و شد  وارد غزل

  شنیدن  به احتیاج. زد زنگ فريار به اش  قهوه  خوردن

: داد جواب زود فريار. داشت صداش   

   ؟  عزيزم  خوبي  فريالم، سالم-

   ؟  خوبي تو . ممنون. عزيزم سالم-

  و " مرسي" ،"خوبي" جواب گفتم بهت بار  صد-

. شم فدات بگو  حالتو. نیست" ممنون"  

  كسي باز شود، خطاب عزيزم باز  كه  اين از  فريال

  از باشد، مهم كسي براي   حالش باز شود، فدايش

  به رو  مشكالت و  جاويد . گرفت  آرامش ها اين  ي همه



 

398 

  با  بودن  و فريار  فقط و فقط دلش االن. كرد واگذار بعد

: گفت فريار جواب جاي به. خواست مي رو فريار  

   ؟  پیشم میاي شب-

:  گفت شیطون فريار  

   ؟  كنیم كار چي  بیام-

.  كنیم نگاه  همو اتاق بريم تونیم  مي مثال -  

: گفت و  خنديد بلند  فريار  

  هم به  امونو  كوزه  كاسه. سیاوش  اين دست از-

.  ريخته   

  مي  فريار  هاي خنده  ي  صدقه قربون دلش در  فريال

  خوشحال همیشه كاش . بخنده  همیشه كاش . رفت

  مي  كاش . باشه  داشته دوست منو همیشه . باشه

  جوري همین آخر  تا  و زد  تافت حالتشون اين به  شد

. داشت نگهش  

: گفت دوباره   

   ؟  میاي-
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؟  نیام من و  بخواي  تو-  

 

 

  تمام كرد  مي حس. بود شده  شل عشق از  فريال

: گفت فريار جواب در. شده  سر  تنش  

.  عزيزم  كني مي  خوشحالم خیلي. مرسي-  

.  كند رويايي  رو امشب گرفت تصمیم  فريال. كردن قطع

  هر در داد قول امین به و  بیرون زد  زود شركت از

  اي ثانیه  قیمت جريان  در تا  باشد دسترس  در  حالتي

. باشند دالر  

  قرمز الك  كرد، ترمیم رو  هاش  مژه . رفت آرايشگاه  به

  به رضايت با  و  كرد فر رو  موهاش  زد،  رنگي خوش 

  فريار  براي  خواست مي.  رفت نزديكي  آن در پاساژي

  زمان  اين تو.  كرد نگاه  دقت با  رو ها مغازه .  بخره   چیزي

.  بخره  تونست  نمي اي  ديگه چیزي  لباس  جز كم،

  ديدن با  سر  آخر. كرد تصور ها  لباس  تك  تك تو  رو فريار

 رفت مغازه  سمت به لبخند  با ها، مغازه   از يكي ويترين 
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  با كه  رفت مي  خروجي  سمت به داشت. كرد خريد  و

  به اي  شیطاني فكر فروشي، زير   لباس  ي مغازه  ديدن

.  زد سرش   

  خريد  فريار  براي  خونگي  لباس  دست چند  هم آخر در

.  باشه داشته لباس   میاد، فريال  پیش  وقت هر  تا  

. افتاد راه  و  كرد خريد  هم خونه براي  

 دونست نمي.  كنه اشپزي خودش  بود گرفته  تصمیم

  فست ؟  سنتي. میاد خوشش غذايي  نوع چه  از  فريار

   ؟ ايتالیايي  ؟ فود

  اكثر  كرد حس  و كرد تصور  ذهنش تو  رو شكوه 

.  ايرانیه حتما شه  مي سرو اش  خونه تو  كه غذاهايي  

.  شد كار به دست  

  بقیه  از  سبزي قورمه  طرفدار ها  خورش  بین زد حدس 

  ته  هم كنارش . كرد كردنش اماده  به شروع . تره  بیش

  ولي  داشت خوبي پخت دست. كرد درست مرغ چین

. نداشت  آشپزي براي  اي  انگیزه  اكثرا  
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  رو میز روي هاي شمع  چید، میز  روي   رو ها بشقاب

  گلدون داخل رو  بود خريده  كه  هايي  گل . كرد روشن

  دير . كرد نگاه  رو ساعت.  گذاشت میز  روي  كوچیكي

  غلیظي  نسبتا  آرايش. رفت اتاق به عجله  با . بود شده 

.  قرمز لب رژ پهن، چشم خط اسموكي، ي  سايه . كرد

  و  كرد  تنش  رو بود خريده   كه  اي  مشكي خواب لباس 

  كمي كه  شد نمي باورش .  ريخت دورش  رو موهاش 

  نبود  و  بود  چه هر ولي . لباس  اين تو  كشه  مي خجالت

.  نبود  خجالت واسه  دلیلي ديگه . بود  ديده  فريار رو

  كفش. كرد مرتب تنش  توي  رو باز  يقه  و كوتاه  لباس 

  آينه  تو  كامل رو خودش  و  پوشید  داري پاشنه  هاي

  نكنه .  زد  مي  تند  تند قلبش . بود  راضي . كرد برانداز

  خودشونو براش  زيادي  دختراي شايد  ؟ نپسنده   فريار

.  كردن شكلي اين  

.  كنار بذاره  رو  بیخود  هاي فكر تا  داد تكون رو سرش   

  پشت. كرد باز  رو واحد در و زد  رو در. خورد زنگ آيفون

  ديده  لباس  اين  با ها  همسايه  جلوي تا  ايستاد در

.  نشه  



 

402 

  رسیده  سوم ي  طبقه به  كه  شنید رو  آسانسور صداي

  مثل  شد  وارد تا  فريار. زد  مي  دهانش تو قلبش . بود

:  زد صداش  همیشه  

   ؟  كوشي ؟  فريال-

. پشتتم:  گفت گوشش تو  آروم پشت از  فريال  

 

 

  چشماش . كرد نگاهش حیرت  با  و برگشت  فريار

  همون. بود  مونده  باز  نیمه دهنش بود، شده  درشت

  فريال كه موند  حالت اون  تو  انقدر. بود شده  خشك جا

  دستش با  رو لباس  ي  يقه كرد سعي. شد معذب

  فريار  رفت،  يقه سمت به كه دستش. كنه  جمع كمه

: گفت و  گرفت هوا تو  رو دستش  

.  نريز   هم به رو جذابیت همه اين-  

:  زد لب  شگفتي با  و كرد نگاه  فريال  هاي  چشم به  
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  اين تا  ولي اي، سكسي دونستم مي همیشه-

. گنجید  نمي  فكرمم تو حدش   

.  زد  لبخند باالخره  فريال  

  روي  دستي كرد،  بازي   فريال لباس  بند با  فريار

: گفت و كشید موهاش   

   ؟ منه   واسه كارا اين-

: گفت ناز  با  فريال  

   ؟  باشه تونه  مي  كي  واسه تو  جز-

:  گفت فريار  

.  بیارم  درش  مجبورم  ولي میاد،  خیلي بهت لباسه-  

:   انداخت باال   ابرو فريال  

.  راحتي جور هر-  

:  گفت فريال حركتي هر شروع قبل. كرد بلندش   فريار  

.  شه  مي سرد. كردم  درست غذا. وايسا  نه،-  
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  و كرد  فرو فريال گردن گودي  توي  رو سرش  فريار

:  گفت  

.  خورم مي  داغ داغ رو  تو عوضش-  

. بردش  تخت سمت به و  

 

 

:  گفت و  چید میز روي كشید، رو  شام فريال  

  تقصیر   باشه شده  بد  اگه كردم، تالشمو نهايت-

.  بود  شده  عالي وقتش   سر من  غذاي خودته،  

:  خنديد فريار  

  مديون رو  خوشبختي همه اين. شده  عالي مطمینم-

   ؟ من چیم

:  فريال  

.  خوشبختیه خودش  بودن  من با  روز هر عزيزم-  

.  خنديد فريار  
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.  خوردن رو شام  

: گفت فريار  به فريال  

.  باشي  راحت جا اين خريدم،  خونگي  لباس  برات-  

   عزيزم، نكنه  درد دستت-

  يا میاد  خوشت دونم نمي. خريدم  هم ديگه  چیز يه-

  تو  ياد ديدمش  تا بودنت، عكاس  به توجه   با ولي  نه،

. افتادم  

   ؟ هست چي . شدم هیجاني-

  پیرهن يه اولي . داد فريار دست به رو  ها لباس  فريال

  سومي كتون، شلوار  يه  دومي بود، سفید ي  مردونه 

  خنده  پنجمي ديدن با  و  پاپیون،  چهارمي بند، ساس 

. بود  شاپو كاله . شد بلند اش   

:  فريار  

. كردي چه  دختر-  

   ؟ مدلي   اين نداري دوست-
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  به توجه  با  ولي . داشتم دوست خیلي همیشه-

  كه  دونستم مي نپرسیده  همیشه شكوه  شخصیت

.  بپوشم  تونم نمي  

.  بپوش   من واسه خب-  

:  كرد اضافه  شیطنت با  بعد  بوسید، پیشونیشو  فريار  

  لباسامو بلدم  فقط تو  واسه من ؟  چیه  پوشیدن لباس -

.  بیارم در  

: گفت فريار . اورد چاي  فريال  

   ؟  بندازيم عكس-

.  بندازيم-  

. گذاشت اشتراك  به گروه  در فريار  و  گرفتند سلفي  

  كه گذاشت رو  آرزو  و خودش  از عكسي هم شاهین

: نوشت  زيرش   و بودند  رستوران در  

   ؟  برته  در يار  خودت فقط كردي  فكر-
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  معلوم كه فرستا خودش  از اي  تكي عكس سیاوش 

  مي نگاه  چپ چپ عكس  در و  گرفته  لحظه  همون بود

: نوشت  عكسش زير. كرد  

.  ها شما به لعنت-  

. فرستاد قلب تا چند پرستو  و نگفت  چیزي هیوا  

 

 

: گفت بهش  و نشوند پاهاش   روي رو فريال فريار،  

  سو ازت  ذاري مي  چرا ؟ میاي  كوتاه  جاويد جلوي چرا-

   ؟ كنه استفاده 

  بده  جواب خواست نمي  دلش. كرد نگاهش فريال

  فقط اي ثانیه  چند. گفت مي بايد  كه باالخره   ولي

: گفت بعد  كرد، نگاهش  

  باهاش  تا  اشه اشاره  منتظر عاشقشه، هنوز مامانم-

  با  گاهي  از هر  كه دارم خبرشو جوريشم همین. باشه

.  خودم فهمم مي  ولي نمیاره، روم  به  مامان. همن
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  تو  ره  مي بدو بدو مامان برداره  سمتش قدم  يه جاويد

  حتما  االن تا  جاويد  كه اينه  هم منطقش. بغلش

  حريص هیچ، شده ن  كه آدم جاويد ولي. شده  پشیمون

  و  بخواد ازم  كاري بار  هر.  شده  هم تر  اخالق  گند و  تر

.  مامان سمت ره  مي كه  كنه مي تهديدم نكنم،

.  همیشه داشته مامان شركت به  هم چشمي گوشه

.  برقصم دلش  ساز به  بودم  مجبور  همیشه زندگیم تو

  بگیرم، حالشو كردم سعي  خودم  روش  به جاهايیم يه

  رو  پوكر  شب اون مثال .  هیچه يدجاو  كاراي  برابر در  ولي

.  نريمان پسره  اون  به بده  پا  بود  سپرده  من به   ؟ يادته   

:  گفت بلند  فريار  

   ؟  چي-

  سريع . زده  مي  رو  حرف اين نبايد  فهمید تازه  فريال

:  گفت  

.  ندادم  محلش كه  ديدي . نكردم  كاري  خدا به من  ولي-

. گم مي راست خدا  به  

. باش   آروم. باشه  عزيزم، باشه-  
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.  ديدي  كه بود هموني واقعا.  نكنا  بد  فكر-  

. نگفتم چیزي  كه من  عزيزم، باشه-  

  ور  اين  به دعوايشان آخرين از . بود  شده  هول فريال

  فريار شرايط  جور اين در داشت استرس  همیشه

.  كرد خواهد برخورد  چطور  

  رو فريال موهاي سكوت  در  فريار. كردن سكوت  دو هر

: گفت و شكست  رو سكوت. كرد مي نوارش   

   ؟  بخوابیم  بريم-

.  بريم-  

  زود خیلي و  خزيد فريار آغوش  به فريال . رفتن تخت  به

. برد  خوابش  

 

 

: گفت امین به  رو  و  داد جواب رو  تلفنش  

  فعال . كنیم صبر  روز  دو  يكي گم مي من. باال  رفته-

   ؟  چیه نظرت. نفروشیم
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  زيادي فشار. داشت استرس  فريال . كرد موافقت امین

  فريار كنار كه  باري  اخرين از  اي هفته  دو. بود روش 

  باري   چند هم مدت اين تو.  بود  گذشته بود خوابیده 

  بود  مجبور  ثانیه هر  دالر قیمت خاطر  به اما بودش  ديده 

  امین با  يا  كنه، چك رو  دالر  نرخ  سايت توي  يا

  منبع كرد مي حس.  بده   انجام رو  ها هماهنگي

  و بگذره  زودتر   ماه  سه اين كاش . كرده  گم رو آرامشش

.  شه راحت مشتري  اين از  

  امین  روي كمي فريار بود  كرده  حس مدت  اين تو

  مكالمه يك از  بعد فريال  وقتي  بار اولین. شده  حساس 

: گفت فريار  كرد، قطع  رو  تلفن  امین با  طوالني  

  همكاريه فقط رابطه هم  پسره  اين  طرف از مطمئني-

   ؟

:  بود  كرده  تعجب فريال  

.  معلومه-  

   ؟  اين اس  كاره  چي اصال -

.  كاره  همه  جورايي يه-  
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.  تويي كه كاره  همه-  

  فكر  به  تامون  دو . من از تره   وارد اون. هست اونم خب-

.  داريم احتیاج هم هاي  

  فريال ولي. پسنديد نمي  رو  امین حضور مشخصا فريار

  اون بعد از . بذاره  كنار رو امین تونست نمي هم

  تو  فريار ي  قیافه زد مي زنگ امین وقت هر  مكالمه

  نیاره، خودش  روي  به  كرد مي سعي. رفت مي هم

  گفت مي اگه بود  نامردي. شد مي  متوجه   فريال ولي

   ؟  بود اومده  خوشش  فريار حالت اين از  هم كم يه

  با  و بود  زده  زنگ ديگه بار  يك جاويد  مدت  اين تو

  ي باره  در و  بود پرسیده   رو فريار حال سرخوشي

  كه البته . بود  كرده  كنجكاوي اشان رابطه جديت میزان

  ي  دوباره  پررنگ حضور  اما. بود  نداده  اطالعاتي فريال

. نبود خوبي عالمت زندگیش  تو  جاويد  

 

.  بودن رفته  آرام دل ديدن به  فريار  با هم ديگر  بار يك

  وضوح به   و  بود بهتر  خیلي سري  اين آرام دل  برخورد
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  فريال از فريار  كه آنقدر. كرد مي  محبت فريار  به

  هم فريار  داره  مامانشو ديدن قصد  بار  هر  بود خواسته

  با  بار  هر  بود شده  قرار ترتیب اين به و.  كنه همراهیش

.  برن هم  

  جاويد  به   آماري كه بود سپرده  آرام  دل به بار  اين ولي

.  نده   

  با  حالش از  و  بده  پیام  فريار به تا برداشت رو گوشیش

  ديدن  با.  خورد زنگ  تلفنش  لحظه همون كه شه  خبر

:  گفت و داد جواب مجبورا. كشید پوفي  جاويد اسم  

.  بگو  كارتو-  

:  خنديد جاويد  

  كرده  خوش  دل تو  چیه به  پسره  اين آخه،  نداري ادبم-

  ديگه . كن حفظش جوري  يه. ها نپره   باشه حواست ؟

. بلدي من از  بهتر  خودت حتما رو  ها روش   

  و  سر  تو  رو  آد مي دستش چه هر خواست مي فريال

  و  كرد كنترل  رو خودش  ولي كنه  پرت جاويد صورت

:  گفت  
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   ؟  زدي  زنگ چي  واسه-

   ؟  داري شركت ي  جلسه از خبر-

   ؟  جلسه كدوم-

  گفته سعید. دارا سهام بین  كاريه، ي  جلسه به-

  ها خانواده  گفته. كنه مي برگزار  اش  خونه  رو  جلسه

  درست چیز يه . اس   شنبه  پنج  همین. باشن هم

.  بیا  و  بپوش  حسابي  

:  داد جواب فريال  

  غمزه  و قر  كسي واسه  خواي مي  باز نكنه  ؟ چطور-

   ؟  داري  كار چي  لباسمو ؟  بیام

  ولي پسنديده، طرفم اومدي، كه  هاتو غمزه  و  قر  نه،-

. هستن طرفتم باباي ننه باشه حواست  

  هم فرهاد و شكوه . بود نكرده  فكر  اينجاش  به فريال

  دونستن نمي  چیزي اشان رابطه از  كه درسته . بودن

  از. شه ظاهر خوب خواست مي  فريال هم باز  ولي

  مي  تیپي چطور يعني. بود خبر  با  شكوه  گیري سخت

؟  پسنديد  
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:  اورد بیرونش  فكر از  جاويد  

  بخواي  خودت خیال  به كه نزن  بیخود  حرف هم اونجا-

.  شه مي  بد  خودتم واسه  سري اين . بگیري   منو حال  

  رو  فريار  ي شماره  استرس  با  فريال تلفن، فطع  از بعد

  گوشیش بعد  ديقه چند.  كرد قطع . بود اشغال. گرفت

: داد جواب. بود فريار . خورد زنگ  

.  بودي اشغال گرفتم  مي  رو تو  منم ؟  فريار-  

.  گرفتم مي رو تو منم چون-  

  مامانم االن همین ؟  دوني مي رو شنبه پنج جريان-

. گفت زد زنگ  

  اينا شاهین ي خونه . زد زنگ من به   االن جاويدم آره،-

.  باشه قراره   

.  دونم مي اره،-  

   ؟ میاي  هم تو . داره  اصرار جاويد. برم  حتما بايد  من-

.  ذارم نمي  تنهات كه  معلومه ؟  نیام  من و  بري تو-  
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.  گرفت شكل فريال هاي لب  روي لبخند  

  و  داد پیامي آرزو  به  سريع فريار  با  زدن حرف  بعد

: نوشت  

. واجبه  نظرت . مهمه خیلي. خريد بريم بايد زود  خیلي-  

  بود گفته  فريال و  ؟ خبره  چه  كه  بود پرسیده  آرزو

.  ده  مي توضیح  بهش  حضوري  

.  بیاد خوشش شكوه  كه  شد مي  ظاهر جوري بايد

  نقطه  خواست نمي اصال  ولي   چرا، دونست نمي

 شكوه  جلوي  بايد. بده  نشون خودش  از ضعف

  بود،  گیر سخت شكوه  كه  درسته. بود  مي  بهترينش

.  كرد مي  راضیش  بايد . نبود  كسي هر هم فريال ولي  

*** 

 

  رو  همه. كرد نگاه  بود خريده  كه  هايي  لباس  انبوه  به

  امتحان  بار  هزار را تكشان تك و  انداخته  تخت  روي

  يا  رو  براي كدوم دونست نمي  هنوز  اما. بود كرده 

  سعي بار هزاران صبح  از. تره  مناسب شكوه  با رويي 
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  بود ديده  رو  شكوه  كه باري اولین بیاره  ياد  به  بود كرده 

  كرد مي  سعي تر  بیش  هرچه ولي بود  پوشیده  چه

  خريده  كه  هايي لباس . رسید  مي اي  نتیجه  به تر كم

  شكوه  زد  مي حدس  كه بود  اي سلیقه  طبق همه بود

  فقط. شیك و  سنگین سر هاي  لباس . باشه داشته

  و  كت. بود  گرفته رو خودش  چشم كه بود  لباس  يك

  با داشت، بلندي اندامي  كت كه اي  نفتي  آبي شلوار

  با  سنخیتي  خیلي هم لباس   اين. نود  قد جذب شلوار

  اما نداشت پوشید  مي  همیشه كه  هايي  لباس  نوع

  و  بود گرفته  رو چشمش  بودش  ديده  كه  اين محض به

 خواهد رسمي مراسم يك  در بعدا بود  كرده  فكر  خود با

  ي بقیه   به و گرفت شلوار  و  كت از رو  نگاهش. پوشید

  بود  خريده  كه اي  سورمه  دامن و  شومیز . داد ها لباس 

  ولي ايستاد مي  خوب تنش  تو.  كرد امتحان  مجددا رو

  گلبهي  شلوار و  بلیز كرد حس . نشست نمي  دلش به

  به هم باز  ولي پوشیدش،. است بهتر  خريده  كه رنگي

  و  كند تنش  از  رو ها لباس  كالفگي با . ننشست دلش

  و میفتاد راه   بايد  ديگه ساعت چند. تخت روي  كرد  پرت
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  هم دار و  گیر اين  تو.  بپوشه  چه دونست نمي هنوز

  از امین. كرد مي چك  رو  دالر  قیمت بايد  دقیقه هر

  دو اخیر،  روز سه  اين تو.  بود زده  زنگ بار  چندين صبح

  سود كار اينجاي  تا . بودند خريده  بار  يك  و فروخته  بار

  دچار و  درآمده  ثباتي از دالر  قیمت ولي بودند، كرده 

  مي سخت رو كارشون خیلي  اين و بود شده  نوسان

.  كرد  

  بپرسه فريار  از تونست مي . كرد  فكر لباس  به دوباره 

  خواست نمي  ولي پسنده  مي رو كدوم شكوه  كه

  دل تو  رو خودش  داره  سعي فريال  كه  شه متوجه فريار

.  كشید خجالت فكر  اين از هم خودش . كنه جا شكوه   

  ولي بگیره  نظر ازش  دوباره  و برنه  زنگ  آرزو  به خواست

  زنگ انقدر بود  دراورده  رو  پدرش   صبح از. شد پشیمون

  چاي خودش  براي . داد مغزش  به  استراحتي . بود زده 

 قیمت هم حین همین در. كرد روشن سیگار و  ريخت

 شماره  و رفت ها تماس  قسمت به. كرد چك رو  دالر

. گرفت رو  فريار  ي  
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.  عزيزم سالم-  

   ؟  خوبي. فريالم سالم-

   ؟  خوبي تو اوهوم،-

   ؟ دنبالت بیام مهموني واسه . بله-

: گفت استرس  با  فريال  

.  نه نه، واي-  

:  خنديد فريار  

   ؟  مگه شد چي  ؟  دختر كني  مي  هول چرا-

.  جوريه  يه   دونم، نمي-  

.  بینمت مي. باش  راحت  عزيزم باشه-  

.  بینمت مي-  

.  كرد قطع  و فرستاد براش  ماچي  فريار  معمول طبق و  

.  كرد خاموش  رو سیگارش   
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  لباس  به اخر  ي  لحظه  تا  كه گذاشت قرار خودش  با

  رو  اومد دستش  كه چیزي هر نود  ديقه و  نكنه فكر

.  بپوشه  

  با  خیلي  كرد سعي. رفت موهاش  سراغ فكر اين با

  با  شد تموم  وقتي. كنه  فر  رو  موهاش  تمیز  و  حوصله

  فر  صرف وقت  همه اين شد نمي  باورش  ساعت ديدن

  اول اما كنه ارايش خواست. باشه كرده  موهاش  كردن

  رنگش  مناسب  تا كرد مي  انتخاب  رو  لباسش بايد

.  اول جاي  سر  بود اومده  دوباره . بده  انجام رو آرايشش  

  كه  اون از  و  شه جاويد  دامن به  دست بود مونده  كم

.  بپرسه  داشت ها آدم جور  اين از  تري بیش شناخت

  به چقدر كرد  حس. بود آرام دل . خورد زنگ  تلفنش

: داد جواب  فورا. داره  احتیاج آرام دل با  كردن صحبت  

  ؟  عزيزم خوبي . مامان سالم-

   ؟  چطوره  حالت. دخترم سالم-
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  دادن جواب سیبیلي زير  آرام دل  كه شد متوجه فريال

  آرام دل . نكرد  اصرار . كرد  رد رو  فريال  پرسي   احوال به

: داد ادامه  

 

.  نشنیدم صداتو  روزه  چند ؟  خبر  چه-  

  مي  دارم امروز. دارم  خبر ولي .  عزيزم  مشغولم خیلي-

.  رسمي همي دور  يه رم  

   ؟  مضطربه  صدات چرا. كه خوبه-

.  هست فريارم مامان آخه-  

.  باشه خب-  

  چه  اش  سلیقه  دونم نمي. بپوشم چي دونم نمي-

  يا  سبكه، يا جلفه، لباسم بگه   ترسم مي . جوريه

  تو  خوام نمي . چي  هر  دونم نمي نیست، شیك

. باشم داشته ايراد چشمش  

  و  كاملي تو . نیست  تو حد  در  ها حرف  اين  اصال  فريال-

  دلیلي . داره  رو خودش  ي   سلیقه كسي هر . آل ايده 
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  تغییر  خودتو  ولي كن، رعايت. كني عوض  خودتو نداره 

  نفس  به اعتماد كه زيباست وقتي  خانوم  يه. نده 

  لباسي  كه  میفته وقتي  هم اتفاق  اين. باشه داشته

.  بده  خوب حس بهت كه  بپوشي  رو  

  به آرام دل  ي مآبانه  سلطنتي اخالق. زد  لبخند فريال

.  كرد قطع  رو  تماس  بلندي ماچ  با.  بود اومده  كارش   

  آرايش تونست  مي  حاال. رفت آرايشش میر  سمت به

 هاش  چشم پشت  رو رنگ اي  سورمه  ي  سايه. كنه

  خواست بهي، گل  ي  گونه رژ  مشكي، چشم خط زد،

  به  و  مرد  عوض  آخر ي  لحظه در  كه برداره  رو  ريمل

  موهاي. زد رو  ايش  سورمه ريمل  مشكي ريمل  جاي

.  نمیومد  لباسش ي  بسته   حدودا ي  يقه  به باز

.  ديد آينه تو  رو خودش  و  كرد جمع  بغل  از رو موهاش 

  رو  لباسش و  زد لبخندي  رضايت با . پسنديد  رو خودش 

  رو سفیدش  بلند پاشنه كفش زد، عطر . پوشید

  ست كیف و برداشت رو  شالش  و مانتو  پوشید،

  هنوز. كرد نگاه  ساعت  به. برداشت هم رو كفشش
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  خوشحالي با تونست  مي  حاال. داشت وقت كمي

.  كنه دود  رو سیگارش   

*** 

 

. داشت استرس   

.  نه  يا  گفته  هم فرهاد به چیزي  شكوه  دونست نمي

  حال  به تا  نه، يا  پرسه مي چیزي  شكوه  دونست نمي

  اصال . نپرسه   چیزي بود امیدوار. نبود موقعیتي  چنین تو

  نمي حتي . بده  جواب  رو هاش  سوال تا نبود آماده 

  و  فريار شكوه  امشب حتما. بگه بايد چي دونست

.  گرفت مي  نظر   زير رو فريال  

  زود  هنوز. نبود وقتش  حاال ؟  بود افتاده  اتفاق  اين چرا

.  بگه چیزي فعال  هم  فريال  به  خواست نمي . بود  

  بیرون   اتاق از كنه  راضي  رو  خودش  بود  نتونسته هنوز

  روي بود  نشسته شلوار و كت با  آماده  و  حاضر. بره 

  شكوه . كنه  كار چي  بايد  كه كرد  مي فكر و تخت

.  نشد متوجه كه شد  چطور نفهمید. بود فهمیده   
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  بود، رفته  تراس  به . بود فريال بود، خورده  زنگ  تلفنش

  به وقتي  كردن قطع  از بعد  و  بود كرده  صحبت باهاش 

  شده  رو  به رو شكوه  با بیاد داخل  تا بود چرخیده  عقب

.  كرد مي  نگاهش  و بود  انداخته باال  ابرو يك  كه بود

  گفته شكوه  فقط آخر در و  نزدند حرفي  كدام هیچ

:   بود  

.  نشه  دير . شو حاضر-  

.  بود رفته  و  

  تلفن پشت  فريال با  كه هايي حرف دهم بار  براي  فريار

  كرده  خطاب" فريالم" رو   اون. كرد  مرور رو  بودند زده 

  آخر افتضاح  آن و  نبود  انكار قابل بینشون صمیمیت. بود

  نمي . بود فرستاده  بوسه برايش   بلند  صداي با  كه

  مخمصه  بد  تو . نه  يا  كنه صحبت شكوه  با  بايد دونست

  رفتار  سنگین و  سر  فريال با امشب اگر . بود افتاده  اي

  به عادت فريار  چون. كرد مي شك فريال كرد مي

  مي چشمك براش   بقیه چشم از دور. داشت شیطنت

  حتي جوري يه  و  داد مي پیام . فرستاد مي بوسه  و زد

  هیچ اگر. بود كنارش   هم رسمي هاي مراسم در
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.  كرد  مي شك فريال  كرد، نمي  رو ها كار  اين از كدوم

  چون  باشه  همیشه مثل  توانست نمي  هم طرفي از

.  شد مي دقیق رفتارش  روي شكوه  قطعا  

  كه  بود  شكوه . شد باز در  و  خورد درش  به  اي  تقه

:  گفت  

. بريم بیا  ؟  حاضري-  

 

 

  فريار. بود  نیاورده  خودش  روي   به.  بود  كرده  رفتار عادي

  پیش  رو  بحثش   فريار نه. بود  شده  راحت خیالش كمي

  مي  پیش  جوري اين فعال  اگر . شكوه  نه و  كشید مي

.  كرد مي  فكري  يه  حاال  بعدش   تا. بود خوب رفت  

.  افتاد راه  و  كرد مرتب رو  كتش. شد بلند  تخت روي  از  

  هم شكوه  و كنارش  فرهاد نشست، فرمان پشت

.  نشه چشم در چشم شكوه  با  كرد سعي. پشت

.  شدند  پیاده  و  كرد  پارك  رو ماشین  
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  داخل و  كردند علیك  سالم. كرد  باز  شاهین رو در

  عرق داره  كرد مي  حس. داشت استرس  هنوز . شدند

  ولي  بیاره  در  رو كتش خواست مي  دلش . كنه  مي

.  بودند  اومده  سیاوش  ي خانواده  ففط. نكرد رو  كار اين

  خوش  همیشه مثل . اومد جاويد نشستند كه كمي

  جاويد  تن  براي  فقط انگار رو شلوارش  و كت. پوش 

  با شد، وارد  جاويد . شیك و   برازنده   بسیار. بودند  دوخته

  با  رسید  فريار به وقتي  و كرد  علیك و سالم همه

: گفت زيادي   خوشرويي  

  خوشحال خیلي  ديدنت از بار  هر  جان، فريار سالم-

   ؟  پسر  خوبي. شم مي

: گفت مسلط  هم باز  اما بود  متعجب فريار  

.  ملكوتي جناب همچنین-  

.  گن نمي ملكوتي  بهم نزديكام كن، صدام  جاويد-  

.  بود  رفته و  زده  چشمكي لبخند  با  و  

  اونقدر اما . بود عجیب جاويد . بود شده  گیج  فريار

  فريال. نكند  فكر  اين به  كه داشت درگیري خودش 
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  بپرسه   و  بده  پیام بهش خواست. بود  نرسیده  هنوز

  با  رو  خودش . شه  متوجه  شكوه  ترسید  ولي. كجاست

  صداي . كرد سرگرم ورزشیش ي  برنامه و سیاوش 

  شد وارد كه  فريال . داد مي  رو  فريال  اومدن نويد زنگ

  برازنده  انقدر  رو اون وقت هیچ . موند اش  خیره  فريار

  بي  كه دوختي  خوش  بسیار شلوار  و كت. بود نديده 

.  درخشید مي الماس  مثل. اومد مي  فريال  به  نهايت

  مي اگر. بودش  نديده  شده  جمع  موهاي با  حاال  تا

:   گفت مي  بايد  كنه، توصیفش كالم يك در خواست

.  محشر  

  ولي .  نبود  مطمئن انتخابش از اندازه  اين به حال  به تا

.  كرد دقت شكوه  به فريار. نبود كسي هر  كه  فريال

  بود مطمئن. كرد مي نگاه  رو  فريال  بیني ريز با شكوه 

  همه با  فريال. گرفته قرار  تاثیر  تحت هم شكوه  كه

.  زد هم گرمي  لبخند  رسید كه  فريار  به  و داد دست

  فريال  به رو و كرد اشاره  خودش  كناري مبل   به جاويد

:  گفت  

. بشین من  پیش  بیا.  بابا اينجا  بیا-  
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  اتفاق اين  از خوشحالي  به تظاهر   حتي نتونست فريال

.  نشست و  رفت جاويد  سمت گرفته ي  قیافه با . كند

: گفت بلند جاويد  

.  دختر اي  معركه  همیشه مثل-  

.  نزد هم لبخند حتي  فريال  

 برگشت وقتي  و  رفت اتاق به.  خورد  زنگ  جاويد تلفن

:  گفت  

.  كنیم شروع رو ها صحبت ما  رسه مي دير عرفان-  

  كه  كرد دقت فريار. شد شروع كاري  هاي صحبت

  مي خودش  نظر   هم رو همه  باال  تكلم  قدرت با  جاويد

. كنه  

 

  جاويد به موشكافانه  فريار . كرد  تحسین رو  قدرتش

.  بود جاويد كنترل  تحت ها صحبت تمام.  كرد مي نگاه 

  خودش  كه  جا هر  به  رو  بحث احسن نحو  به جاويد

  كه  هركسي كه  جوري.  برد مي خواست مي  دلش

  همیشه. بود مسلط جاويد. نشه متوجه   نكنه دقت
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  نمي  كه  جوري. داشت صورتش روي  كجي  لبخند هم

  كمي يا  زنه   مي لبخند بهت داره  واقعا فهمیدي

  و  داشت قدرت همه اين  جاويد. داخلشه هم تمسخر

.  انداخت فريال  به  نگاهي  ؟  بود  قدرت ي  تشنه  هم باز

  همراه . داره  نظر تحت  رو جاويد  هم اون كه شد متوجه

  زود  خیلي و رسید هم عرفان بعد مدتي . پوزخند  يه با

  بحث به  رو  خودش  و  قراره  چه از بحث  شد متوجه

  هم باز ولي نداشت رو جاويد تسلط  عرفان. رسوند

  ؟  برسه   انها به تا داشت راه  چقدر فريار . بود خوب

  نگرفته  جدي  خیلي. بود جنبیده  دير . تونست مي قطعا

  از عجیب جاويد ي خانواده  ديدن  با امشب، ولي بود

  و  بود  تر كوچیك ازش  عرفان. بود شده  امید نا خودش 

  هاي  گیري سخت خاطر  به احتماال. بود  تر  وارد كار  به

 ناراحت  فرهاد راحتي  از بار  اولین  براي . بوده  جاويد

  در  فريار تا  گرفت مي سخت انقدر هم او كاش . شد

  به.  نباشه ساده  كارشناس  يه سالگي ٣٤ سن

  پسرش  دسته، سر خودش . كرد فكر  جاويد  ي خانواده 

  رو تري بزرگ شركت رياست  دخترش  و  زيرك، معاوني
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  هم خوب بود  جريان در كه جايي  تا  و داشت عهده  به

  شب. بود  ديده  رو هاش   تالش . بود  آمده  بر پسش از

  هاي  پرونده  خوندن و ها  موندن بیدار  وقت دير تا ها

  و  دالر  قیمت اي لحظه  كردن چك. ها مشتري مختلف

  ؟  برسه كجا  بود قرار  جاويد ي  ديگه دختر. سكه  و  يورو

  تري   باال جاهاي  به زودتر چه  هر  بايد ؟  بود كجا  فريار

  كار روي رو  تمركزش  داد قول خودش  به .  رفت مي

  تا  كرد مي  صحبت هم فرهاد با  بايد . كنه برابر چندين

  از اما. باشه  داشته باالتري  جايگاه  فريار  كنه كاري

  اين  بر  فرهاد. زد مي حدس  رو  بحث  پايان االن همین

.  كنه  مشخص رو  جايگاهش بايد  خودش  كه بود عقیده 

  حاضر. بیاره  دست به تجربه و  كنه  تالش  بايد خودش 

  كرد سعي. بیندازه  دهنش در درسته  رو هلو نبود

  زيبايیش،  به. كرد نگاه  فريال به .  كنه  منحرف   رو فكرش 

  نگاه   ديگه هاي  دختر به .  درخشندگیش جذابیتش،

  هم فريال  پاي  به   حتي كدام هیچ . پرستو  و  هیوا. كرد

  خودش  براي اي خانواده  چه جاويد. رسیدن نمي

  رو خودش  هم بود كرده   وقت  چطور. بود كرده  درست
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  خودش  با  انقدر رو پسرش  هم برسونه،   اينجا به

  تا سه  و  برسه هاش  بازي  خانوم به  هم و كنه همراه 

  به ؟  بودن چطور  اش  ديگه هاي  زن ؟  بگیره  زن تا  سه

  و  عرفان فريال،  هاي چهره  ؟  بودن  آرام دل زيبايي 

  زيبايي  كدوم هیچ . كرد  مقايسه ذهنش  در رو  راحیل

  هیوا با  صحبت مشغول فريال. نداشتن رو  فريال  خاص

  به   كردن نگاه  با. داشت لب  به  قشنگي لبخند   و بود

  سنگیني . زد لبخند هم خودش  خودآگاه  نا  فريال

  در شكوه . ديد رو  شكوه  و  چرخید. كرد حس  رو نگاهي

گرفت  رو نگاهش و  زد  لبخند نگاهش جواب  

 

  دادن نظر به  نوبت  وقتي  كاري، هاي  صحبت طول در

  رو نظرش  كسي كرد  مي  دعا دعا فريار  رسید مي

  فقط ها، دار سهام جز  به .  نبود  آماده  هنوز. نپرسه

  حال در  كرد حس  فريار. داد مي  نظر  كه  بود عرفان

  كسي  كه بود  يار باهاش  شانس. است شكستن

  رو اسمش شد  مي اگر  اما. نخواست  ازش  نظري
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  مهم رو نظرش  كسي هم شايد! شانس گذاشت

.  شمرد نمي ارزشمند رو  اطالعاتش و  دونست نمي  

  از  فارغ كه كسايي به . افتاد پايین سرش  خودآگاه  نا

  خودشون كار كه  هیوا و سیاوس . كرد دقت بودند  جمع

.  نداشتن  بحث به  توجهي  هیچ كال  و داشتن رو

.  فريال و.  بودند  فارغ طرف  همه از  كه پرستو  و شاهین

  امروز بحث به  اما داشت رو  خودش  كار كه اين با  فريال

  نظر  زير رو  همه  ولي داد نمي  نطر. داشت توجه هم

  تونست  نمي. شناخت مي رو  عادتش . بود  گرفته

  از جاويد  ي  خانواده . نباشه  چیزي جريان در كنه  تحمل

  تربیت قطعا اين  و.  بقیه با  داشتند فرق لحاظ همه

  داشتند، مختلفي مادر كدام هر  كه اين با . بود  جاويد

  دل  جاويد از. بود آورده  بار خودش  مثل رو همه يكي  اما

.  كرد تحسینش دلش در ولي  نداشت خوشي  

: گفت بلند  وقتي كرد  پرت  رو حواسش هیوا  

   ؟  ساكتي چرا جان فريار
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  كال  منظورش  نفهمید برگشت، هیوا سمت به   فريار

  بحث در شركت يا است درجمع  معمولي هاي  حرف

:  داد جواب. كاري  

.  كنم مي استفاده  دارم-  

.  زد  لبخند هیوا  

  ي  نیمه در  ديگه سال. شد  غرق  هاش  فكر در دوباره 

  بدست چیزي  و گرفت مي قرار سالگي ٤٠ و ٣٠

  ي  دنباله داد مي  اجازه  شكوه  اگر. بود نیاورده 

  ولي .  شد مي  موفق خیلي شايد بگیرد   رو عكاسیش

  و  بود كرده  تنبلي  هم فريار  و بود نداده  اجازه  شكوه 

؟  بود  كي مقصر . بود  نگرفته سخت هم فرهاد  

 

 

  فريال از پیامي .  اورد بیرون. لرزيد جیبش  تو گوشیش

:   بود  نوشته كه داشت  

.  عزيز فكري  تو-  
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: داد جواب  

.  كنم مي  دقت ها بحث  به. عزيزم  نه-  

.  نیستا بهم  حواست كه هست حواسم-  

. بود  گذاشته هم چشمكي و  

  خوام نمي و فهمیده  شكوه  گفت مي  ؟ گفت مي  چه

   ؟  كنم تر  تابلو

: نوشت  

.  دختر  كنم مي جبران-  

. گذاشت برايش سرخي  قلب و  

  بحث به   كرد سعي و گذاشت جیب داخل  رو گوشي

  مي آلماني مشتري حول بحث. كند دقت كاري هاي

.  بود گذاشته جلسه باهاش  خودش  كه گشت

.  بیاره   در سر  بود قرار بحث  از باالخره . شد خوشحال

  اصال  كه  رو  هايي  نكته. داد مي  گوش  مشتاقانه

  كم يه . كرد ثبت ذهنش  تو  رو  بود نكرده  دقت بهشون

  رو سرش  كم يه تونست مي ديگه. بود شده  راضي
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  بهبود كمي داشت كه  كمبودي حس اون. بگیره   باال

.  بود  يافته  

  میز  اين  اصال  هاي مهره  جز  بايد هم اون نزديك روزِ  يك

  فكرش  بايد.  داد مي مهم  هاي نظر  بايد .  شد مي

  زود  بايد. نبود دير  روز  اون. شد مي شمرده  ارزشمند

.  رسید مي  

.  بشه سالش  ٣٥ كه اين  از قبل  

*** 

 

 

  و  شد باز  يكباره   به اتاق  در  كه بود نشسته  اتاقش در

.  دويده  رو  طبقات كل  بود معلوم. شد وارد  هول با امین

  چیزي  كرد  مي سعي هیجان  با . زد مي نفس نفس

  شده  گرد هاي  چشم با فريال . تونست نمي  ولي  بگه 

  كرد سعي زنان نفس نفس  امین. كرد مي  نگاهش

  ابي  لیوان زود  فريال . افتاد سورفه  به  ولي   برنه  حرف

:  گفت و  برد براش   
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.  بگو بعد  بیاد  جا حالت. كن صبر-  

: گفت نیمه نصفه و  كشید سر رو اب امین  

..  شه نمي .. نه.. صبر-  

.  افتاد سورفه  به   دوباره  و  

  كرد باز  رو  ها پنجره . ترسید مي داشت كم كم فريال

.  شه  بهتر  امین حال  بلكه بیاد  داخل به  بیرون   هواي تا

  اي لحظه   امین. بشینه صندلي  روي كرد محبورش 

  و  شه بند  نتونست هیجان شدت  از ولي نشست

  به كرد  اتاق تو رفتن راه   به شروع و  شد پا  دوباره 

: كرد  صحبت به   شروع سختي  

   ؟  كردي چك رو  دالر قیمت-

: گفت ترس  با  فريال  

  خالي  وقت هم ثانیه   يه . نكردم چك صبح  امروز  از-

   ؟ كرديم ضرر   ؟ اومده  پايین. نداشتم

  مي گريه فهمید نمي فريال  كه  داشت حالتي امین

  اخرين. بود  گرفته استرس  فريال. خنده  مي  يا  كنه
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  اصرار فريال ولي بود  مخالف امین بودند  خريده  كه  باري

  بود  بزرگي خیلي  خیلي ريسك. بخرن  كه بود كرده 

  در  شركت كردن مي ضرر  اگه و  بودن خريده  زياد چون

. گرفت  مي  قرار بدي  خیلي  شرايط  

  نفسش. نتونست. نخواهد كه  نه. نداد جوابي امین

.  نمیومد  باال  

  مي نگاه  با  كه انگار. كرد نگاهش  التماس  با  فريال

  مي خودش  كه  كنه  جوري اون رو نتیجه تونست

. خواد  

: اومد  حرف  به  امین  

   ؟  هستي كي تو  دختر-

.  شده  چي بگو  حسابي درست امین-  

:  خنديد واضحا امین  

   ؟  بودي كجا حاال  تا-
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  بد  هم خیلي  ها خبر  كه  انگار . گرفت قلب تپش فريال

  حرف دوباره  و بگیره  نفس امین تا  موند منتظر. نبودن

:  زد فرياد امین ثانیه  چند بعد.  بزنه  

.  رفته  تر  باال   هم برابر دو از. تو  از واااي فريال . وااااي-

   ؟  فهمي مي

  فورا نبود  كافي. كرد مي نگاهش  شگفتي با  فريال

  اونقدر. كنه  چك رو  دالر قیمت تا برداشت رو گوشیش

.  زد اشتباه  رو  گوشي رمز بار  چند كه  بود زده  هیجان

 درست امین . كرد چك رو  قیمت و شد  موفق باالخره 

.  كرد نگاه  امین به   و اورد  باال رو  سرش . گفت مي

.  خنديد  شگفتي با همراه   

  و  شد نزديك امین. كرده  بغض  چرا دونست نمي

:  گفت  

  با  دونیم نمي  كه اونقدر. تركوندي. دختر تركوندي -

  ها سال اين  كل تو شركت  اين. كنیم كار چي سودش 

؟ فهمي مي. نديده  سودي همچین  

: داد ادامه  امین . خنديد بلند فريال  
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  اين با  تو،.  فريال  بودم نشده  خوشحال  انقد عمرم تو-

  نابغه. تونه نمي  كس هیچ  كه كردي كاري كمت، سن

.  نابغه خدا، به  اي  

:  اومد حرف  به فريال  

   ؟  دونه مي  مشتري-

.  اي اسطوره  تو  فريال. بدي خبر  خودت خواستم نه،-

  ترسیدم مي  شب هر همه،  اون اونم خريدي وقتي

  آخه  بودي  كجا االن  تا  تو. كاري  اين مال  تو.  كنم سكته

   ؟

:  گفت و گرفت رو  غزل  داخلي و  خنديد فريال  

.  بیان امروز همین بگو مشیري آقاي  و  خانون بزن زنگ-

.  ديم مي تحويل كارشونو  

  چه  براي  رو  جلسه  پرسید و گفت چشمي غزل

  و كرد  پیشنهاد رو ٤ ساعت فريال. كنه  تنظیم ساعتي

. كرد قطع رو تلفن  
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: گفت امین. نبود   بند  پا روي  خوشحالي از  

   ؟  كني كار چي خواي مي  حاال-

   ؟ دونم  نمي  بگم  اگه كني  مي باور-

:  كرد اضافه  خنده  با  

  موفقیتي  چنین كه . نبودم  موقعیتي همچین تو  حاال  تا-

   ؟  كنن مي كار چي شرايط  اين تو. كنم كسب

  بايد  جشن. عزيزا و دوستا با . فريال گیرن مي جشن-

.  دختر بگیري   

.  بود  آرام دل خورد زنگ تلفنش. داد تكون  سري  فريال

.داد جواب فورا  

.  مامان سالم-  

.  كردي سفیدم رو  ؟ دختر  تو  به من  بگم چي-  

: داد ادامه  گريه با  آرام دل . خنديد فريال  

  شاهكاري  چه اش  نوه  ديد مي  و بود  بابام كاش -

. كرده   
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:  فريال  

   ؟  كني مي  گريه  ؟ مامان-

  كه  قشنگه انقدر موفقیتت ديدن. نیست خودم دست-

  خوش  خبر به  خیلي. بگیرم اشكامو  جلوي تونم نمي

  خبراي  فقط اخیر  مدته  چند  اين تو . فريال  داشتم نیاز

  ولي. شدم ناراحت فقط.  شدم اذيت فقط شنیدم، بد

  مي. دادي دوباره   جون من  به كارت، اين با  تو،

  دونستم مي  بودم  حامله  تورو   وقتي  از. فريال دونستم

  دونستم مي  موقع همون از. داري فرق  همه  با تو  كه

  میاد، من واسه  تو سمت از كه  اي خوشحالي  كه

.  نیست اي  ديگه  شادي هیچ  با  مقايسه  قابل  

 تونست فقط. بود شده   احساساتي. زد  لبخند فريال

: بگه   

.  مامان  برم قربوت-  

  مي  رو  موفقیتت. باشي  بايد  ها حاال  حاال. نكنه  خدا-

.  ببینم روز هر خوام  

:  فريال  
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  هات  گريه. مامان كردنته خوشحال سعیم ي همه-

.  بوده  خندوندنت تالشم  همیشه. كنه  مي اذيتم  

  وقتتو  برو .  دخترم  لبامه رو  دنیا لبخند بزرگترين االن-

 بهشون  خواي مي  كه هستن خیلیا  حتما االن  نگیرم،

.  بزني  زنگ  

  قطع و فرستاد  براش  اي بوسه تلفن پشت از  فريال

. كردند  

 

  پیش ماه  چند  اگر. كرد فكرد آرام دل حرف  به فريال

  رو خوشحالي اين تا  نداشت رو  كسي فريال  بود،

  يه. كرد  مي  فرق االن ولي .  كنه تقسیم باهاش 

  كه انگار. بود  زندگیش تو فريار  اسم به  بزرگ حقیقت

  برابر  دو  خوشحالیش باشه، افتاده  فريار حضور ياد يهو

  كه. بده  خبره  بهش  كه داشت رو  كسي  حاال. شد

.  كنه تقسیم باهاش  شاديشو  

: گفت امین قبلش  كه بزنه  زنگ فريار به خواست  
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.  بريم  باهم رو  جلسه  كه ٤ ساعت تا  رم مي فعال  من-

.  فريال باشه   افزون روز خوشیت  

.  زد  لبخند فريال  

.  نداد  جواب. گرفت رو  فريار ي شماره  امین رفتن بعد

.  بود  شلوغ سرش  البد  

:   نوشت  گروه  تو  

.  من ي  خونه همه امشب-  

  با. كرد نگاه   ها پرونده  انبوه  به و  شد خارج  گروه  از

.  كرد بررسیشون  و رفت سمتشون چندان دو ي  انگیزه 

  و  هوش  تفكر،.  كرد مي  درگیر رو  مغزش  زيادي  كار اين

 اش  همه  براي فريال  ولي.  خواست مي باال  ريسك

 تماس   غزل كه  برد  مي  پیش  رو  ها كار. بود آماده 

  با . اند آمده  مشیري  ي  خانواده  كه گفت و گرفت

  زمان  گذر متوجه  چطور. كرد نگاه  ساعت به تعجب

  نداده  پیامي   فريار. كرد نگاه  رو  گوشیش  ؟ بود نشده 

  كه گفت غزل به  و كرد سايلنت رو گوشیش. بود

.  بده   خبر هم امین به و  بفرسته  داخل رو  آقا و  خانوم  
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  مشتري  باالخره   نیمه، و  ساعت يك  ي  جلسه از بعد

  لب روي  رضايت لبخند ديدن . رفت و  كرد خدافظي

  مشیري خانوم وقتي . داشت ارزش  براش  مشتري

  بسیار باشه  داشته  شمارو كي هر  كه  بود گفته

  فكر  همیشه. بود كرده   فكر  فريار  به  فريال خوشبخته

.  داره  رو فريار كه  خوشبخته چقدر خودش  كرد مي

  فريار براي خودش  حضور كه  كرد فكر  بار  اولین براي

   ؟  میاره  خوشبختي هم

.  بود گرفته  تماس  بار  دو فريار . كرد نگاه  رو گوشیش

: داد  زودجواب  فريار. زد  زنگ بهش  

   ؟  عزيزم خوبي. فريالم سالم-

.  عالیم ؟ خوب-  

  اين با  و  برنه  زنگ عزيزت. اي  انرژي پر  صداي  چه-

.  عالیه بزنه حرف  برات  قشنگي صداي  

:  گفت. خنديد فريال  

   ؟ ديدي  پیاممو-

   ؟ امشب خبره  چه. آره -
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.  برات گم مي  بیا-  

: گفت و  كرد آروم  رو صداش   فريار  

   ؟  نیام من و  بخواي  تو-

. خنديد فريال  

:  داد ادامه آرام صداي  همان با  فريار  

   ؟  پوشي  مي برام   هم قشنگا لباس  اون از-

:  خنديد بلند فريال  

   ؟  ها بچه جلو-

.  گم مي رفتنو كه  بعدش . كردي بیخود-  

. بمونن  شبو كنم فكر-  

   ؟ چطور-

. شیم پاتیل قراره  چون-  

 

  چي  بدونم مشتاقم  شديدا. شده  چیزي يه پس-

. شده   
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.  فهمي مي-  

.  كردند قطع  

  به   راه  در. رفت خانه به و  كرد جور  و  جمع رو  ها كار

  منتظرش  شب كه گفت و  فرستتد پیامي  هم امین

  زنگ  آرزو  به . بود شريك  شادي  اين تو هم اون. است

  بود  وقت خیلي . بیاد بقیه ار  تر  زود  كه گفت و زد

  تمام. كنه صحبت آرزو با  مفصل بود  نكرده  فرصت

  فرصتي  هم اگر. بود  سكه و  دالر و  كار گیر در وقتش

  آرزو  با  بايد. داد مي  اختصاص فريار به میومد،  پیش

.  پرسید  مي شاهین با اش  رابطه از  و زد  مي حرف  

  مرتب رو  خونه  وضع و  سر  عجله با.  رسید خونه  به

  و  سر با  آرزو . بود رسیده   آرزو. اومد زنگ صداي . كرد

:  گفت و اومد  داخل صدا  

   ؟  كرده  پیدا وقت  ما واسه خانوم فريال كه شده  چي-

  و  داره  بااليي درك  آرزو  دونست مي . زد  لبخند فريال

  و رفت سمتش. نیست بیش  اي  شوخي حرفش

. كرد بغلش  
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:  فريال  

.  بود شده  تنگ  برات دلم-  

: گفت تعجب با  آرزو  

  مي حرف دلتنگي از كني، مي  بغل . شديا عجیب-

   ؟  زد مي  لبخند  زور به  كه  فريالي  اون كو. زني

:  خنديد فريال  

. كرده  عوضم عشق-  

.  خنديد  هم آرزو  

: گفت فريال  خوردن چاي  حین در  

  شد چطور شاهین با  ات رابطه  ببینم،  كن تعريف خب-

 ؟

:  كشید آهي آرزو  

  همه. كرديم آشتي يعني. فريال واقعا  دونم نمي-

.  رسه  مي بهم  محبته، با  مهربونه، شاهین. خوبه چي

  و  كرده  تغییر  كنم مي حس حتي. خوشحالم كنارش 

.. ولي. قائله  ارزش  تر بیش  
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   ؟  چي ولي-

 نیست جوري اون ام خانواده  من.  فريال نیست جدي-

  من. بگذرونم  خوش  و بگردم شاهین با  فقط بتونم كه

  ماه  گم نمي فردا، گم نمي .  خوام مي  جدي  چیز يه

  داشته خوب  پايان  يه رابطه اين  كه دارم نیاز اما. بعد

  اي  اشاره  حتي. گه نمي هیچي  شاهین ولي .  باشه

. كنه نمي هم  

 

  مي آرزو  شدن درگیر از . ترسید مي  اين از  فريال

  مرد  مي هم آرزو عشق  از اگه  حتي شاهین. ترسید

  آرزو . نبود خودش  با اش  آينده  همسر انتخاب  هم باز

  پدر  كرد نمي  فكر. داشت اي معمولي ي خانواده 

  چیزي  خواست. ازدواجي  چنین به   بده  رضايت شاهین

  زده   آرزو به   هم قبال  رو ها  حرف  اين ي  همه ولي   بگه،

  از  كاري ؟ داشت اي فايده  چه اش  دوباره  گفتن. بود

  شاهین با  ؟ كرد  مي كار  چي بايد .  نمیومد  بر دستش

  دوري  آرزو از گفت مي  ؟  گفت مي چه ؟ زد  مي حرف

  نمي هرگز  ؟  كنه دلسرد خودش  از  رو آرزو  ؟  كنه
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  مي  فكر  بايد خودش  آرزو. كنه دخالتي  چنین تونست

  اين  به خوشي دل اصال . گرفت مي  تصمیم  و كرد

  خدا. نبود هم كردن مداخله آدم  ولي نداشت،  رابطه

  پیاده  شیطان  خر از شاهین پدر  شايد ؟  ديدي  چه  رو

  خود اصال  ؟  میومد كنار  شاهین دل با  و  شد مي

  براي  فقط يا ؟ خواست  مي رو  چیزي  چنین شاهین

  صدمه آرزو  كاش  ؟ بود  رابطه اين تو  گذروندن خوش 

.  نبینه   

  ناچارا. بده  آرزو به جوابي نتونست كرد،  كاري هر

:  كرد عوض رو  بحث آرزو . كرد سكوت  

  حد چه در ؟  چطوره  فريار با  ات رابطه  ؟  چطوري  تو-

   ؟ رفتین  پیش

  معذب چرا نفهمید ولي نبود اي خجالتي آدم فريال

  هاش  حرف  همیشه. نداشت آرزو از پنهاني   چیز. شد

  و  جاويد  ي  درباره  زود  خیلي حتي . زد مي آرزو به رو

  كرد مي فكر. بود  گفته آرزو به   خانوادگیش گند شرايط

  به . بود مونده  آرزو ولي. بگیره  فاصله  ازش  كم كم آرزو

:  اومد  حرف  
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.  تهش تا-  

   ؟  تهش تا  چي-

.  رفتیم  پیش  تهش  تا.  فريار با-  

  مردمك. افتاد سورفه  به . پريد آرزو  گلوي  در چاي

: گفت تعجب با . بود شده  گشاد چشماش   

  ؟  تهش ته   تا فريال . شه نمي  باورم  واي  ؟ واقعا-

؟  كنم مي فكر  من  كه هموني  

 

.  اوهوم-  

.  ديگه كن تعريف درست. مار  زهر و اوهوم-  

  راهشم بهترين.  شه ثابت چیزايي  به   بهش بود  نیاز-

  جز نتونستم لحظه   تو هم  خودم اون جداي . بود اين

.  بخوام اون  

:  كرد اضافه  خنده  با  و  

.  رفتم دست از  من آرزو-  

: گفت و  خنديد  هم آرزو  
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. رفتیم دست از  دوتامون. عزيزم دوتامون-  

.  بود  امین. كرد نگاه  آيفون از . درومد  صدا به   خونه زنگ

  جعبه  با  امین. موند منتظرش  در  دم و  زد  رو در

  در شامپايني  ي شیشه و دستش  يك در  شیريني

  شامپاين مارك ديدن  با . شد وارد اش  ديگه دست

  امین . بود  ترينش معروف  و  گرانترين. پريد باال  ابروهاش 

  و  شیريني  و كرد  تشكري  ؟ بود  اورده  گیر  رو اين كجا از

.  گرفت دستش از  رو شیشه  

.  شدند معرفي  هم به و  كرد علیك سالم آرزو  با امین  

  و  شد وارد  فريار وقتي.  رسیدند هم بعدي هاي مهمان

  فريال  به   بود تعجب از  حاصل كه  اخمي با  ديد  رو امین

:   بود گفته  

   ؟  كیه جديد مهمون-

.  همكارم. امین-  

  طول تمام در . بود ناراحت امین حضور  از  واضحا  فريار

.  بگیره  ناديده  رو  امین كرد مي  سعي هم همي دور  
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  همه بین  و  بود گفته فريال  پیروزي  از  امین وقتي

: گفت فريال  به آگاه   خود نا  فريار بود، كرده  بغلش  

.  شده  تنگ برات  دلم. بشین من  پیش بیا عشقم-  

 چشم تو  رو  اشان رابطه خواسته فريار  كه اين فهمیدن

.  نبود  سخت بقیه  حتي و  فريال براي كنه فرو امین

 سمت به   فورا بود شده  معذب امین حركت از كه  فريال

  گذاشته  فريال گردن دور رو دستش فريار . رفت فريار

: گفت گوشش در  و بود چسبانده  خودش  به   و بود  

.  فريال نمیاد خوشم يارو اين از-  

:  بود داده  جواب آروم  خودش  مثل فريال  

  هم مامان. كنه  مي كمكم خیلي  كارا تو . خوبیه آدم-

.گفت مي  بود ديده  ازش  بدي چیز اگه. راضیه ازش   

 

  نزديكش خیلي . نمیاد خوشم ازش  من. ندارم كاري-

.  نشو  
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  از. بود  گفته چشم و بوسیده   رو  فريار ي گرنه  فريال

  متوجه بودند، گفته رو  فريال ي  میلیار سود خبر  وقتي

  گفته گوشش در . بود  خودش  تو  فريار كه بود شده 

:  بود  

   ؟  شده  چیزي-

:  بود داده  جواب هم فريار  

.  باشه  مباركت. عزيزم  نه-  

  چیزي  يه   كه دونست مي  ولي بود  زده  لبخند فريال

  ولي بود  مست كه اين با خواب، وقت شب. هست

  زيادي  فريار  كه بود كرده  دقت. بود جاش  سر حواسش

  و  نیاورد طاقت فريال. رفتند  تخت به .  بود نوشیده 

:  پرسي  

   ؟  كنه  مي اذيتت چي  ؟  شده  چیزي فريار-

:  اومد حرف  به مست فريار  

.  موقعیتم. فريال كارم-  

   ؟  چیه  منظورت-
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  داراي سهام از  يكي  بابام.  ام ساده  كارشناس  يه  من-

  پسرش  وقت  اون بازرگانیه، شركت ترين   معروف بزرگ

  مخمونو رو  مدير  اون بايد  من . كارشناسه  يه فقط

  سمتاي  همه بريام  و دور. رئیسمه چون كنم، تحمل

   ؟  چي  من ولي  دارن، خوب

: كرد  تكرار پوزخند  با  

.  كارشناس  يه-  

  كارش  از  شكايتي فريار  حال  به تا . بود  متعجب فريال

: گفت. بود نكرده   

  يه تو  ؟ كارشناسي يه   فقط گفته كي  عزيزم-

  خیلي عكاس  يه كنارش   در  ولي درست، كارشناسي

.  بموني باقي كارشناس  يه نیست قرار  تازه .  ماهري

.  ري  مي تر   باال حتما  

: گفت و  زد تلخندي   فريار  

  تازه  كه نیست سالم  ٢٠. سالمه  ٣٤ ؟ فريال  كِي-

  شدي يهو  و سالته  سي  خودت تو . باشم كرده  شروع

  اونجا  خداشه از سرايدارشم كه  شركتي يه   رئیس
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  موفقیتت از. نشو متوجه بد  منظورمو. كنه  كار بتونه 

 اعتقاد. كنه نمي كاري  برام  من پدر  ولي . خوشحالم

  اينه  هدفت اگه  خهآ د. برسم اونجا  به   بايد خودم داره 

  نبود  شكوه . دادي مي  نشونم راهو اينا  از زودتر  بايد

  كردن  كار به عمرم تو من . فريال  نبودم همینم من

  عالقه  چون كردم مي عكاسي . كردم نمي  فكرم

  االن بدم  ادامه همونو ذاشت مي شكوه  اگه. داشتم

  مامان. نذاشت  ولي.  بودم رسیده  جاها  خیلي به

  رو  بقیه  مادر  پدر ولي. اشتنگذ كم برام من  باباي

  خودشونو  كار كه كردن حمايت هیوا و  سیاوس  از . ببین

  يه شركت میاد گاهي  از هر  شاهین. باشن داشته

.  خودت اصال . باباشه ي  كاره  همه  ولي زنه   مي سر

  بابات . داد بهت رياستو مامانت. ببین باباتو  مامان

  حمايت هاشون بچه از همه . معاون كرد  رو پسرش 

  انتظار من باباي  وقت اون. درومدن پشتشون. كردن

  چي همه  ولي. بگیرم ترفیع  سالگي ٤٠ سن تو داره 

. بمونه  كه ذارم نمي . مونه نمي  اينجوري  
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.  كني مي  پیشرفت حرفا  اين از زودتر  خیلي تو  عزيزم-

  جوابشو كه  معلومه . كني مي تالش   داري همه اين

.  داره  هواتو حتما ولي  نمیاره  روت  به   باباتم.  گیري  مي

  چیزيه. نگو  اينجوري هم  بقیه  باباي   مامان ي  باره  در

  از نتونست  وقت هیچ من مامان. بیني مي  دور  از كه

  بايد من  كه بود  شرايطي  تو  ههمیش. كنه مراقبت من

  سالگي ١٤-١٣ سن از من. كردم مي مراقبت ازش 

  وضعش كه  جاويدم. باشم  مامانم مامان  شدم مجبور

  بودم خانواده  محتاج  شديدا كه موقعي  اون. معلومه

  من. جهنم به  درآمد  و شغل. فريار نبود  كس هیچ

.  نداشتم وقت هیچ  رو خانواده  يه   شرايط ترين  ابتدايي  

:  گفت  و كشید عمیقي نفس  فريار  

  باز  دلم درد يهو. عزيزم  كنم ناراحتت خواستم نمي-

.  نزنیم  حرفشو. كن ولش . شد  

:   بگه   لبخند  با كرد  سعي فريال  

. زندگیشي ي  همه كه داري فريال  يه   تو تازه -  

: گفت و  بوسید رو  فريال  هاي  لپ و  زد  لبخند هم فريار  
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. هیچي  ديگه  كه نداشتم هم رو  تو-  

  و  كرد دراز دستشو و گذاشت بالش روي رو  سرش  و

  فريار  دست روي   رو سرش  تا كرد  اشاره  فريال به

  خوابش زود  خیلي خودش . گرفت آغوشش در. بذاره 

  تونست مي خواست  مي  دلش . نه   فريال ولي برد

 موقعیت  يه  تونست مي حتي. كنه  فريار براي  كاري

  مي هم ولي. بده   فريار به   آرام دل شركت تو  عالي

  فريار  هم نیست، درستي كار  آرام دل نظر  از دونست

.  داد نمي اي  اجازه  چنین غرورش  قطعا  

  و نگراني . بود نرسیده   پايان  به خوب شاديش  روز

  قطعا فريار  پیشرفت ديدن.  بود  گرفته رو جاش  ناراحتي

  مي  نصیبش زود  خیلي  كاش . كرد مي  خوشحالش

.  شد  
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  اش  تايیديه  منتظر   و بود  داده  عبیدي به   رو ها گزارش 

  رفت مي  رژه  مغزش  روي  عبیدي كه  بود  مدتي. بود

  از ماهي  يك. اس  طرفه دو  حس اين كه بود مشخص

  روي  رو  تمركزش   تمام تا  بود داده  خودش  به  كه  قولي

  رو خودش  انقدر ماه  يك اين تو. بود گذشته بذاره  كارش 

  به دير خیلي هم رو فريال حتي  كه  بود  كرده  كار وقف

  بود، شده  خلوت فريال سر كه  حاال . ديد مي  دير

  به  هم اش  خالي  هاي زمان. بود مشغول خودش 

  صادرات و  واردات و  خارجي بازرگاني   ي  درباره  مطالعه

  بر  از رو  همه  كه بود خونده  مقاله انقدر. گذراند مي

.  بود شده   

  خونه  كلید  و كرده  سورپرايزش  فريال  پیش  وقت چند

  از  پر.  بود شده  سورپرايز   واقعا. بود داده  بهش رو اش 

  بار  اولین براي .  دختر اين تام اعتماد از  بود شده  لذت

.  بود جدي  اينقدر و بود كشیده  ماه  چند به اش  رابطه

  شب نیمه  تا  كه كرد استفاده  كلید  از وقتي  بار  اولین

  رو  فريال  هواي دلش يهو  برگشت راه  در  و بود شركت

  زد مي  حدس  چون  و بود  رفته  اش  خونه به   و بود كرده 
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  رفته  تختش  به   و كرده  باز  كلید  با رو  در  باشه، خواب

  آروم  فريار  باديدن و  بود پريده  جا  از ترس  با  فريال. بود

.  شه  وارد  زدن در بدون  كسي نداشت عادت. بود شده 

  وارد  كلید با  اكثرا فريار  و كردند  عادت  دو هر  اون از بعد

  با  بود نشده   وقت اينور به  پیش  ماه   يك از . شد مي

  توي  رو سیاوش  فقط  و  شن جمع هم دور  ها  بچه

.  ديد  مي باشگاه   

.  بود  عبیدي منشي داخلي. خورد زنگ  اتاقش تلفن

: گفت منشي. داد جواب  

  گزارشاتتونو  فرمودند  عبیدي جناب سماواتي، آفاي-

  ببنديد قرارداد مشتري  با  تونین مي كنن، مي تايید

 دقت بعد  به اين از كه بگم  بهتون كردن تاكید فقط

  شه نمي. باشین داشته اس  اچ  تي  روي   تري بیش

. مقصد هم باشه   ما با  مبدا ي هزينه  هم  

 

  به .  بود شده  منقبض فكش. لرزيد  مي خشم از  فريار

: گفت زور  
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  درصد  وقتي  كه گفتن خودشون بگید  عبیدي  آقاي  به-

  اس  اچ  تي نوشتم، گزارش  تو  كه هست ايني سود

.  ماست با  كمال و تمام  

: گفت منشي  

.  گفتم بهتون خرفشونو فقط ندارم،  اطالعي من واال-

. برنید حرف  خودشون با  كنم وصلتون خوايید مي اگه  

  رو عبیدي اسم خواست نمي  حتي  لحظه   اون تو  فريار

:  باهاش  شدن كالم هم به   برسه چه بشنوه   

.  نیست  نیازي-  

.  كرد قطع  و  

  اين و بود  كرده  كار وقفه  بي فريار  كه مدت  اين تو دقیقا

  بود،  كرده  جلب رو نفر چند توجه تالشش و  كار میزان

  فرو عبیدي چشم در  و بود شده  خار  شرايط اين انگار

  و دست فريار . زدن مي  تیر با  رو  هم ي  سايه. بود  رفته

  به  بود  مجبور  و بود مديرش  عبیدي. بود  بسته  بالش

  به  خشمش كه  روزي  از  واي  ولي. كنه عمل اوامرش 

  به دوباره  رو موقعیتش خواست مي  دلش. برسه اوج
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  مي  فرار  شكوه  با شدن تنها  از ولي   شه، يادآور شكوه 

 فعال  و  شه كشیده  فريال به   بحث ترسید  مي . كرد

  اين بود،  كه تري  عجیب  چیز. نداشت  رو الزم امادگي

  سوال رو فريار تا  كرد نمي تالشي  هم شكوه  كه بود

 سمت به  رو  فريار  اين از قبل  تا  كه  شكوهي. كنه پیچ

  حاال  داشت، شناختش به اصرار و  داد مي  هول فريال

.  داد نمي  نشون توجهي  خیلي  

  تا.  بود  راضي شرايط اين  از ولي   بود عجیب فريار براي

  شكوه  با  دختري ي درباره  تا  بود  نیومده  پیش  حال  به

  فريال هم آن دختري، از صحبت همین براي . بزنه  حرف

.  بود سخت براش  كرد مي  فرق ها دختر  تمام با  كه  

  رفته آرام دل  ديدن به  فريال با  هم بار  يك مدت  اين تو

  دل ديدن  براي بار  هر  كه بود  گفته  فريار وقتي از. بودن

  فقط و  كرد  مي رعايت هم فريال شه، مي همراه  آرام

 ظاهرش . داشت دوست  رو  آرام دل . رفت مي  فريار با

  فريال هاي حرف  از اما. بود  مغرور و  محكم زيبا، زني

  دل  و است بقیه  براي  فقط ظاهر اين كه بود فهمیده 
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  بودن  محكم از نه .  دارد زيبايي فقط  جاويد برابر در آرام

!  غرور از نه  و  است خبري  

  به   فراوان عشق و دلسوز مهربان، زني . باطنش  اما و

  آرام دل دل تو داره  كم كم كه كرد مي حس. دخترش 

  محبت  و آرام دل شدن راحت از رو  اين. كنه مي  باز جا

  مي  شد  مي قبل  از تر   بیش  دفعه هر كه هايش

.  كرد مقايسه  آرام دل با رو شكوه  خودآگاه  نا. فهمید

  دوست با  صمیمي ي  رابطه تونست مي هم شكوه 

؟  عروسش با  اصال  يا ؟  باشه  داشته  پسرش  دختر  

 

 

  آرام دل  ولي بود، هم آرام دل. بود گیر سخت شكوه 

  نديده  حال  به تا  رو شكوه  نرمي  ولي. شد مي نرم

  در  اما بود، دار  خانه همیشه شكوه  كه  اين با . بود

  كنترل. بود پسرش   و همسرش  كاري امور  تمام جريان

  درباره  رو  شكوه  حرف  هنوز.  بود شكوه  با  ها چیز  خیلي
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  مي رامش خودم . گستاخه:  داشت ياد  به فريال  ي

! كنم  

  فريال تونست نمي هم شكوه  حتي. گرفت اش  خنده 

  بقیه  براي . بود فريار  رام  فقط و  فقط فريال . كنه رام رو

.  بود وحشي  ببر  

  برگه سري  يه .  شد داخل منشي  زدن، رو اتاقش در

  فريار میز روي رو اش  دسته يه .  بود  دستش توي

:  گفت و گذاشت  

.  بخشن هاي  همكار ي درباره  سنجي نظر هاي برگه-

  يا  انتقاد. شه مي انجام سنجي نظر   اين سال هر

  تونید   مي داريد بخشتون  ي  درباره  اگه پیشنهادي

.  بنويسید  

: گفت تعجب با  فريار  

  خونده  شركت اين كارمنداي كل  نظرسنجي يعني-

   ؟ شه  مي

.  شه مي انجام ولي بره   مي زمان. بله-  

   ؟  كنه  مي  بررسیشون خان  جاويد خود-
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  كنه، مي بررسي  معاونت دستیار. نه كه  ايشون نه،-

  دن، مي ارجاع خان عرفان به بود  خاصي مورد اگه

  تري   خاص مورد اگه كنن، مي بررسي هم ايشون

.  رسونن مي خان  جاويد  دست به  ايشون بود،  

: گفت پوزخند با  فريار  

.  نرسیده   خان جاويد دست به   موردي حاال  تا قطعا-  

  بخش كارمنداي  از يكي  پیش  سال چند اتفاقن چرا-

  مديرش  كه  اين مثل . كرد شكايت مديرش  از  مالي

  اين و بوده   غلط بیخ  از داشته هايي درخواست

  نمیومد  خوشش كه  هايي كارمند  از رو ها درخواست

   زيرش  بعد  خواسته، مي

  از  روش  اين  با.  بده  آدم شده  مي كارمنده  و زده   مي 

  نمیومد  خوشش ازشون كه كارمندايي از خیلي دست

  خان جاويد  خود و  درومد كار  گند ولي. بود شده  راحت

  قطع  باهاش  كه گفت انساني  منابع  به شخصا

.كنن همكاري  
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  نظر  زير  رو چیز همه واقعا جاويد . داد باال ابرويي فريار

. داشت  

.  داد شدن مرخص اجازه  منشي به   و داد تكان  سري

  كه بود وقتش . كرد نگاه   سنجي نظر   هاي برگه   به

.  كنه خالي  رو  عبیدي ي  باره  در هايش عقده   

.  كرد  برگه كردن پر به   شروع شیطاني  لبخند  با  

  هفته  آخر  كه بود  گفته آرمان. كرد نگاه   هاش  پیام  به

  بود  گفته  و شن جمع هم دور تا كنه  خالي  رو  تايمش

.  بیاد فريال  با  كه  

  هنوز  ولي. بود خوبي پیشنهاد  كردن در خستگي  براي

.  نداشت جمع  اون در  فريال با  حضور از خوبي  حس هم

  پرهام  دختر دوست قبال  دخترش  دوست كه  اين حس

.  كرد مي  اذيتش  خبرن، با  قضیه اين  از جمع  اون و بوده 

  ولي شلوغه سرش  فعال  كه نوشت  براش  جواب در

. ده  مي خبر  بیاد  تونست اگه  
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  بر  تماس  تا  موند منتظر و  گرفت رو  فريال ي شماره 

  داد جواب كه  كسي ولي  شد برقرار تماس . شه قرار

.  نبود فريال  

:   گفت خط ور  اون از  پسري  

   ؟ هستین خوب سالم،-

:  گفت ترديد با  فريار  

   ؟ گرفتم اشتباه -

 داشت، جلسه جان فريال . امینم من. نه  نه،-

 گفتم زني   مي زنگ  داري شما ديدم. نبرده  گوشیشو

. دادم حواب همین  واسه  نشید،  نگران وقت  يه  

  اين از . نمیومد خوشش امین از  هیچ فريار ؟  جان فريال

  كمي با . بود متنفر  پلكید مي  فريال بر  و  دور  مدام كه

:  گفت حرص  

  جواب اجازه  بي گوشیش  نمیاد خوشش كسي قطعا-

.  شه داده   
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  نگران  وقت يه  نخواستم من . فرمايید مي درست بله-

.  شید  

  جواب وقتي  شم متوجه كه هست اونقدري دركم-

.  اومده  پیش  كاري يعني نداده   

.  نداشتم جسارت قصد-  

  نیازي نه،  يا . بزنه زنگ بهم كارش  بعد بگید  بهش-

.  دم مي مسیج بهش خودم. نیست  

. شدم خوشحال. حتما بله،-  

 

 

  تا  زد مي  حرف  فريال  با  بايد.  كرد قطع خدافظي  بي

  چرا فريال  اصال . كنه مشخص رو پسر  اين حدود و حد

. داد مي  نشونش  بايد  خودش  ؟  

  گلي شاخه  راه  سر . زد بیرون   كردو جمع  رو وسايلش

.  افتاد راه  فريال كار محل  سمت به و  خريد  



 

467 

  رياست ي طبقه  نگهبان از. شد وارد . رسید  شركت به

  اتاق در سمت به. شد اسانسور وارد و  پرسید رو

: گفت منشي كه  رفت مي فريال  

   ؟  داشتید قبلي وقت  ؟  آقا ريد مي كجا-

  اين فريال  كه  ديد  و كرد دقت بعد  كرد، تعجب اول  فريار

  خواست. شه  وارد تونه   نمي  كسي هر و رئیسه  جا

  اون قبل  منشي كه بده  اطالع بهشون  بگه منشي به

:  گفت  

.  شن وارد اطالع بي تونن مي يوسفي جناب فقط-  

:  پرسید  و ايستاد منشي  روي روبه فريار  

   ؟  يوسفي جناب-

.  گم مي  رو خان امین-  

  نه   لحن با  و كرد اشاره  خودش  به شد، عصباني  فريار

: گفت منشي به خوشايندي چندان  

  واسه  بعد به   اين از بسپار،  خاطر به   رو چهره  اين-

. سالمت  به. نكني جیمم سین ورودم  
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  وارد  زدن در بدون . كرد  تند پا  فريال  اتاق  سمت به و

:  گفت سرش   اوردن باال  بدون  فريال . شد  

.  شینه  نمي  دلم به  اصال  زاده  دوستي ي پرونده  امین-

.  ضرره  سر  تا سر . بره  كن ردشون  

  با  و  اورد باال رو سرش   گیره  نمي جوابي  ديد  وقتي

: گفت و  خنديد  صورتش. شد  رو به   رو فريار  

  چطور ؟  عزيزم  خوبي . كردي غافلگیرم  واي  ؟  فريار-

   ؟  اينجا اومدي شد

   ؟  شدم مزاحم  ؟ چطور-

  منه   مال اون. عزيزم مراحمي همیشه ؟  چرا مزاحم-

   ؟

  دست به  رو  گل . خريده   گل  كه اومد  يادش  تازه   فريار

: گفت و  داد فريال  

. شماست مال  بله،-  

   ؟ همي  تو چرا-
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  تو  معاونه، اوكي، ؟ اس  كاره  چي جا  اين امین اين-

  ي  قضیه از رو  پاش   ولي. داره  حضور  ها پرونده   ي همه

. فهمم نمي دادنشو جواب تلفنتو.  گذاشته فراتر  كاري

  اون ولي  بدن اطالع ورود واسه  بايد همه چي  واسه

  كیه  ؟  تو  میاد و  پايین  میندازه  سرشو جوري همین

؟  يارو  اين  مگه  

 

 

: گفت شوكه  فريال  

  میاد بار  چندين  روز  تو  امین خب. باش  آروم عزيزم-

.  كه بگیره  اجازه  منشي  از بار  هر  شه نمي . من اتاق  

  فالني بگه   برنه  زنگ منشي  بار ١٠٠ ؟  شه نمي چرا-

.  ديگه  كارشه. میاد داره   

   ؟ شدي ناراحت تو  كه  شده  چي االن-

  موفق خیلي  ولي   كنه كنترل خودشو كرد  سعي فريار

: گفت. نبود  
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  ؟  ده  مي جواب گوشیتو حقي چه  به   ؟ شده  چي-

  جان فريال گه  مي من به مرتیكه ؟  اين صمیمي انقدر

.  دادم جواب من ان جلسه  

  خنده  میاورد در  رو امین اداي كه فريار لحن  به فريال

  فريار وقتي  شد خفه نطفه تو  كه بود گرفته اش 

:  گفت  

 جايگاهشو يارو اين  به.  ام جدي  كامال ! فريال نخند-

  جواب منو  دختر دوست تلفن  كرده  غلط. بده  نشون

  چیز يه گوشي. كاريه  فقط و  فقط رابطتون. ده  مي

 خودش  به   كه گرفته  كي  از جسارتو  اين. شخصیه

   ؟ داده  اي اجازه  چنین

: شد هم تر   شوكه بود، شوكه  فريال  

  مي بهش  اوكي،. كه نشده   خاصي چیز جان فريار-

  شي  مي  عصباني چرا. نكنه هايي  كار چنین  ديگه گم

   ؟
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  مامانتم گوشیه قبال  اين ببینم بگو. نیست عادي چون-

  به. ديگه اومدي مامانت جاي تو  ؟  داد مي جواب

   ؟  بده  جواب  مامانتم گوشي داد مي اجازه  خودش 

  جواب احتماال نه   ولي. نبودم   من. عزيزم  دونم نمي-

  خب. هست فرق  مامانم و  من بین  ولي. داد نمي

  امین  با من  ي  رابطه طبیعیه كني حساب هم سني

. مامانم تا  باشه  تر راحت  

  تو كه  جوريه  اين اگه راحتیش . فريال راحت نباشه-

.  نباشه  بكشه، سرك  شخصیت چیزاش   

  چايي  برات بگم بشین. نمیاد پیش  ديگه  اوكي،-

   ؟  هوم خونه، بريم هم با بعدش .  بیارن

: گفت و نشست مبل   روي فريار  

  يه اومدم . باشگاه  برم  بايد. رم مي  خورم  مي چايي-

.  فقط ببینمت سر  

  ي روب  رو سرش  نشست، فريار  كنار . زد  لبخند فريال

: گفت و گذاشت اش  شونه  

.  عزيزم كردي خوب خیلي-  
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.  شد وارد  امین و  شد باز  در كه  بودن حالت همون تو  

  صاف  كرد  سعي فريال. كرد  نگاهش  غضبناك فريار

  برش   قبلش حالت به و گرفت جلوشو فريار كه  بشینه

:  گفت امین به رو  و  گردوند  

.  آقا ها داره  در-  

: گفت بود شده  معذب نشستنشون حالت از كه امین  

.  فريال داره  مهمون دونستم نمي-  

.  بزني   در بايد  شما باشه  نداشته مهمونم-  

: گفت فريال به   رو و داد تكان  سر امین  

.  برس  مهمونت به  االن . شم مي مزاحمت بعدا-  

.  رفت بیرون و  

  و كرد اشاره  هم بغل  توي نشستنشون  طرز به   فريار

: گفت لبخند  با  

  زدن در  بدون  بار  اين ولي . زنه مي  در  كه بعد  به اين از-

.  چسبید بهم اومدنش  تو  

.  خنديد فريال  
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*** 

 

 

  زنگ اتاقش تلفن  كه بود  اش  قهوه  خوردن مشغول

: داد جواب . بود غزل  داخلي. خورد  

   ؟  غزل بله-

  خوان مي  هستن جا اين  خانومي  يه  ملكوتي، خانوم-

.  ببینن  رو شما  

  ؟ اسمش-

.  صبوري  لیلي-  

  ؟  چیه  كارش . شناسم نمي-

.  خصوصیه  گن مي-  

  مي  اي خصوصي  كار چه  شناسم نمي كه  كسي با-

   ؟ باشم  داشته تونم

   ؟  بره  كنم ردش  خوايید  مي-
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  آشنا اصال . صبوري لیلي. كرد فكر اسمش به فريال

  چرا نفهمید ولي  بره،  كن ردش  بگه خواست. نبود

: گفت آخر  ي  لحظه  

.  بوده   ديدنش قسمت شايد . كمه امروز  كارم-

.  تو بفرستش  

. چشم-  

  دختر و  خورد اي تقه اتاقش  در به   بعد اي دقیقه

.  كرد  ريز چشم. بود آشنا اش  چهره . شد وارد زيبايي 

  اومد، جلو  دختر ؟ نمیومد  يادش   چرا. شد دقیق

:  گفت و كرد دراز سمتش به   رو دستش  

.  جان فريال سالم-  

.  كرد نمي  دريافت خوبي هاي سیگنال اش  چهره  از

:  داد جواب فريال. موند هوا تو دختر دست  

.  بفرمايید كارتونو-  

  مبل روي  كرد، جمع رو  دستش حرص  كمي با  دختر

: گفت و نشست  
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. نیومدم  كار  براي-  

 

 

  ولو  حدودي  تا  صندلیش روي. انداخت باال ابرويي فريال

: گفت و شد  

.  شناسم نمي رو  شما كه منم نیومدين،  كه كار  براي-

.  مونه نمي  صحبتي پس  

:  زد لبخند  دختر  

  تو  من هم شناسي، مي  منو تو  هم. عزيزم كن صبر-

.  رو  

:  كرد اضافه  چشمكي با  و  

.  داري نیاز آوري  ياد  كم يه فقط-  

. كرد  نگاهش  جواب بي فريال  

:  داد ادامه دختر  

  سعید مهموني. فريار سابق دختر  دوست. ام لیلي-

.  حتما میاد  يادت   رو  
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  دزديده  نامي  سعید كه فريار دوست. آورد  ياد  به فريال

: گفت و  كرد اخم. بودش   

   ؟ خب-

.  بدم بهت هشداري يه   اومدم. جمالت به خب-  

:   گرفت اش  خنده  فريال  

  از  منو ؟  بدي  هشدار خواي مي من به  تو  ؟ هشدار-

   ؟  اصال  كردي  پیدا كجا

  جا  چند. خواست نمي زيادي  زحمت كردنت پیدا-

  فريال كه اين مثل . شدي  پیدا  زود كردم، سرچت

.  شناختم نمي  من و  بوده  معروف   خیلي ملكوتي  

: گفت پوزخند با  فريال  

.  عزيزم  برو  و  بگو هشدارتو-  

: گفت و  زد  پوزخند  هم لیلي  

   ؟  سمتت اومد من  حرص  از  فقط فريار كه جرياني در-

:  خنديد فريال  

.  اوهوم-  
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:  انداخت باال  ابرو  لیلي  

   ؟  دوني مي-

   ؟  بود همین. اوهوم-

:  داد ادامه. بود شده  دستپاچه كمي لیلي  

  كارش  به ديد بعدشم. سمتت اومد  من حرص  از-

.  داري  بااليي  جايگاه . خوندم موقعیتت ي  درباره . میاي

 همین واسه . كرده  پیدا  بهتر  خودش  از يكي   فريار

. چسبیده  سفت  

 

 

: گفت وقتي خنديد مي چنان هم فريال  

  بیام  كه  گفتي خودت  با ات گانه  بچه دنیاي  تو  تو، االن-

  بعد ؟  شن جدا هم از تا دو  اين بزنم، رو  ها حرف  اين

  دختر  كردي  فرض چي منو جدي ؟  فريار  با  بري  خودت

   ؟

: گفت و داد دست از  رو  خونسرديش كمي لیلي  
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  پس  رو فريار تو  اگه دم مي  احتمال كه  اين با . نه-

.  نیست اين هدفم  اما سمتم، میاد قطعا برني 

  اون بعد دونستي  مي. كنم باز چشماتو خواستم

  هم اي بوسه  و  ماچ  يه  و  فريار  ي  آتلیه  رفتم مهموني

   ؟ داشتیم هم با

.. دونستي  مي  

: كرد  قطع رو صحبتش فريال  

  االن كه  ماجرايي  اين  و بود  رفته سر ام  حوصله واقعا-

  حوصله  ديگه ولي . بود خوبي  تفريح برام آوردي  پیش

.  اومدي خوش . بري   مي  سر داري امو  

: گفت خشم با  لیلي  

  و موقعیتت واسه  دوني مي كه اين با  ؟  حقیري انقدر-

  ؟  بدي  ادامه  خواي مي بازم پیشته، من حرص  از

.  تو  اويزوني چقدر  

: گفت غزل  به  و  گرفت رو غزل  داخلي خونسرد  فريال  

   ؟  زني مي زنگ  نگهباني   به جان غزل-
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.  كرد قطع رو تلفن و  

:  گفت فريال به رو . بود شده  قرمز  لیلي  هاي چشم  

  واسه  ؟  عوضي كني  مي  خبر نگهباني   من واسه-

.  دوسته اي كنه  همچیم با كه  متاسفم فريار  

: گفت دختر  به رو  و انداخت باال  رو  ابروهاش  فريال  

  نكن كاري يه. دارم قدرت چقدر دوني  مي قاعدتا-

  يه كار. بنشونمت سیاه   خاك  به و كنم استفاده  ازش 

  بد  تنم همیشه  من كه نپیچ   من پاي و  پر به . تلفنه

.  جون دختر باش  خوش  سعیدت با  برو .  خاره  مي  

: گفت آقايون  با رو  فريال  رسید،  نگهباني لحظه همون  

   ؟ كنید مي  راهنمايي رو  خانوم-

  و شد  بلند.  زد  مي نفس  نفس عصبانیت از  لیلي

:  گفت  

.  بلدم راهو خودم-  

.  رفت بیرون و  
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  مي خودش . بود نزده   جديدي هاي حرف لیلي

  به رو  فريال سعید  و  لیلي  حرص  از كه دونست

  خاطر به كه  دونست مي حتي  و . بود برده  مهموني

  همه  ها اين ولي . بوده  جذاب فريار  براي موقعیتش

  مي  بود گذشته  ماهي چند كه االن. بود  اوالش  واسه

  براي دلش. زد لبخند .  واقعیه فريار  عشق كه دونست

  نمي  رو هم كه بود روزي  چند. بود شده  تنگ  فريار

.  بود كار مشغول عجیب فريار . ديدن  

  پیش  خوب كارش . بود روال روي  فريال  براي  چي همه

  مي  پیش خوب هم اش  نفره  دو  ي  رابطه رفت، مي

  راضي  تغییر  اين از فريال  و  بود داده  تغییرش  فريار . رفت

.  نبود احساس  بي  و خشك و  سرد  دختر اون  ديگه. بود

  دوران شدن تموم. بود شكلي اين سالگي سي پس

  عادت عشق، گرمي تو   شدن غرق زندگیش، سرد

  درباره  نظرش  اين  از قبل  تا . لبش  روي  لبخند   به كردن

.  داشت كه بود  گندي زندگي همون سالگیش سي ي

  االن ولي . بود تر  نزديك  پیري به   كه بود  اين فرقش

  هیچ  حال به   تا  كه ديد  مي جوري رو  سالگي سي
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  رو سالگیش سي. بود  نديده  طور  اون رو اي دهه

. داشت دوست  

: نوشت فريار براي  و  زد  لبخندي  

.  بود  جا اين كي بزن حدس -  

*** 

 

 

  نمي.  روند  مي  فريال  ي  خونه  سمت به استرس  با

  هر  دلش تو . انتظارشه در  اكشني ري چه دونست

  مي  حتي . بود كرده   لیلي نثار بود  بلد  فحش چي

  اول بهتره  بود  كرده  فكر ولي  بزنه  زنگ بهش خواست

  با  رو  خونه  در  و  كرد پارك ماشینو. بزنه  حرف فريال  با

  تو  تنش  نصف  كه حالي در  رو فريال. كرد  باز كلید

  فريال ترس  باعث  كه كرد  سالمي . كرد پیدا  بود  يخچال

:  گفت زود. شد  

.  شنیدي  كلیدو صداي  كردم فكر  عزيزم، ببخشید-  
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  مي  تمیز  يخچالو  داشتم نه. كنم مي خواهش سالم،-

.  اومدي خوش . میاي دونستم نمي. كنم  

  راحت كمي هم خیالش و  كرد تعجب  فريال رفتار از

: گفت شدن تر مطمئن براي . شد  

   ؟  خوبي-

.  اوهوم-  

   ؟ واقعا-

: كرد  تعجب فريال  

  شده  طوري. نیستي خوب تو  كنم فكر  ولي خوبم من-

   ؟

.  اومده  لیلي  گفتي-  

   ؟  چطور . بود اومده  آره -

  اين يا خونسرده  واقعا فريال  كه  نبود  متوجه فريار

: داد جواب . طوفانه قبل ارامش  

   ؟  كنه خورد اعصابتو نگفت پرت  و  چرت-

: داد باال   ابرو فريال  
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 تراش  گنده . كنه  خورد منو اعصاب بتونه  كه  كیه مگه-

.  نتونستن  

  در يهويي  و  خنديد  بازاريش كوچه  لحن به   فريار

: كشید آغوشش  

.  كني  نمي قهر بخوره   توقي  به تقي  كه خوبه چه-  

:  خنديد فريال  

  مي اذيت اگه وگرنه .  ندونم كه  نگفت چیزي  آخه-

  چي  شام ؟  اي  گرسنه. بود شاخش  رو قهر كه شدم

  ؟ كنم درست

  ببینمت سر  يه  فقط اومدم. نكش زحمت عزيزم  نه-

.  رسم مي  خودم هم لیلي حساب . شه راحت خیالم  

: گفت هول  فريال-  

.  هاا نكني-  

   ؟ چیو-
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  كنه مي  فكر وقت اون.  باش   نداشته  كاريش. لیلیو-

  بگیري حالشو خواي مي  اگه. كنه ناراحتمون  تونسته

.  نشو خوشحالیش باعث  

  خارج و بوسید  رو  فريال روي   و گفت چشمي فريار

.  شد  

 فهم و  درك  از چقدر كرد فكر و  كشید راحتي نفس

  شكل  اين به   اي رابطه  تو حاال  تا.  میاد خوشش فريال

  هفته هم اش  رابطه  ترين  طوالني. نبود  بالغانه  و  جدي

  فرق فريال . داشت پیش  در دلخوري  و  قهر  بار ٣-٢ اي

.  بود خاص  رفتارش . بود خواستني بود  جذاب. كرد مي

 خواست مي  دلش.  كرد  مي  حظ بودن كنارش  از

. باشدش  داشته همیشه  

 

 

  باورش   خودش  ؟ همیشه. نشست سیخ  فكرش  از

  بود  نكرده   فكر جدي انقدر كس هیچ  به  حاال  تا . نشد

  از  همیشه. كنه ترسیم ذهنش  تو  رو اي  اينده  كه
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  اين ولي .  بود  فراري سنگین هاي  رابطه و مسئولیت

  فريال  براي   و اومد  لبش  روي  لبخند .  نترسید باز

:   نوشت  

  ؟  دونستي  مي . اي دونه  يه-

 داشت و  بود  گرفته دوش . بود  رسیده  خونه به  تازه 

  از  فريال با  دوتايیش ي اينده  تصوير . كشید مي  سیگار

  بايد دونست نمي . رفت نمي  كنار هاش  چشم جلوي

  مي  ولي ؟  فرهاد و شكوه  يا  كنه صحبت فريال  با اول

  مي  رو  اينده  اين . كنه صحبت  يكي با  بايد كه دونست

 موقعیت كرد مي اذيتش كه چیزي  تنها. خواست

  پس . نیست فريال حد در  كرد مي حس . بود شغلیش

. زد مي  خرف فرهاد و شكوه  با  اول  بايد  

  پايین  و  پوشید هاشو لباس  و  كرد خاموش  رو  سیگار

. رفت  

  زير از  هي بود فهمیده  رو ماجرا شكوه  وقتي  از

  به  رو  مكالمات كرد مي  سعي و  كرد مي فرار  نگاهش
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  شام میز سر. رفت جلو بار  اين ولي. برسونه  اقل حد

. نشست  

: گفت و  زد  لبخندي شكوه   

  يا  اتاقتي، تو يا  اش  همه. ديديم رو شما ما  عجب چه-

.  نداري  كه پدرم  مادر . شركت يا باشگاه،  

: فرهاد  

  اين گرمه  سرش  كه  خوبه . شكوه  نكن اذيتش-

. چیزاست  

:  اومد حرف  به  ولي  داشت استرس  فريار  

  ي  درباره . كنم صحبت  باهاتون خواستم مي اتفاقا-

. شركت  

:  شد جدي فرهاد  

   ؟  اومده  پیش مشكلي  ؟ شده  طوري-

  اين  بعد كنم مي  حس فقط. نیست  جديدي چیز نه-

..  بايد بودن اونجا  مدت  

:  اومد حرف به شكوه  كه كرد مكث اونقدر بود، معذب  



 

487 

   ؟  چي  بايد-

:  گفت و كشید عمیقي نفش  

.  باالتر  برم  بايد-  

:   فرهاد  

.  فريار ري  مي  بشه  موقعش وقت هر-  

   ؟  شد سالم ٤٠ وقتي  ؟  بابا كیه موقعش-

  خرج تو  ؟  خوري مي خرص  چي از تامیني، كه  تو-

   ؟  موندي خونه  اجاره  و  خوراك  و خورد

:  گفت عصبي فريار  

  ولي  شركتم، دار سهام پسر  كه موندم  اين  تو  نه-

.اينه شغلم  

:  كرد اضافه  پوزخند  با  و  

. جان پدر  كن پدري-  
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:  كرد اخمي فرهاد  

  باال  ببرمت  بازي پارتي   با كه  بیني   مي  اين تو  رو پدري-

   ؟  چیه دوني  مي فردي  تالش  ؟

  مجبورم بود قرار  اگه  ؟ دادين يادم  كي رو  فردي تالش -

  كاريو يه ندارم،  دوسش كه بخونم  رو اي رشته  يه  كنید

  كه. جلو مینداختینم بايد  پس نبوده،  ام عالقه كه كنم

  سال  چندين من  از كه  عرفاني  كه . نشه اين وضعم

! كارشناس  من و  نباشه  معاون كوچیكتره   

: گفت ماليمت با شكوه   

.  جان فريار تر  آروم-  

:  شد عصباني  فرهاد  

.  براش  گذاشتیم كم خیلي كه اين  مثل. بگه   بذار  نه-

  رفتي، خواستي جايي  هر كردي، خواستي  كاري هر

   ؟  كردنته تشكر  عوض. بوده   مهیا برات  چي همه

:  رفت باال  صداش   فريار  
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 شم، عكاس  خواستم مي  من ؟  تشكري  چه  ؟  تشكر-

  خوام نمي  من. بكشید جورمو بايد  حاال  پس . نذاشتید

  درستش  پس داري سهام  پدرمي، . باشه اين موقعیتم

   ؟ تره  كم عرفان  از چیم من. كن

  هرچي كه موقع اون ؟  شي عكاس  نذاشتم من-

  نگفتم ؟  بودم  پدرت من چشم، گفتي گفت مامانت

  ؟ براش  كن تالش  ولي داري  دوست خودت هرچي

  ؟  نداري كم چي ؟  داري كم عرفان  از چي  ؟ نگفتم

  حجم دوني  مي  ؟ كاره   اين تو  ساله  چند  دوني مي

  صحبت ها  جلسه تو  ؟ داره  فرق  تو  با چقدر اطالعاتش

  رفتي  ماه  چند تو . باره  مي  ازش  تجربه  كنه  مي

   ؟  شي كاره  همه خواي مي  االن و شركت

:  رسید اوج  به  صداش   فريار  

  دستشو جاويد  چون. ندادن يادم چون دارم كم ازش -

  كردتش  و  داد يادش  چي  همه و  برد  جا  همه و گرفت

  برامون  رو میر مرگو اخبار  فقط  من پدر ولي. كاره  همه

!  باشید مراقب گفت و  خوند  



 

490 

:   گفت بلند   فرهاد  

. شكوه  توعه  تقصیر   اينا! نديدم تو  از  تر نشناس  نمك-  

:  گفت شكوه   

 گفتم كه  من  جان فريار  ؟  باال  بريد مي  صداتونو  چرا-

.  كنیم مي  درستش  نكن فكرشو  

  برم   كنم ازدواج بخوام . سالمه ٣٤ ؟  كي ؟  مامان كي-

   ؟ كارشناسم من  بگم خواستگاري

:  گفت پوزخند  با فرهاد  

.  همینه دارايیت. شركتم دار سهام پسر  بگو  نه،-  

: گفت زود شكوه   

   ؟  كني ازدواج  خواي  مي ؟  ازدواج-

: گفت و  شد كنجكاو  هم فرهاد. كرد سكوت  فريار  

   ؟  چیه ازدواج از منظورت-

:  فريار  

.  كنم ازدواج  خوام مي اره -  
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: فرهاد  

   ؟  كي با-

: گفت اي  مسخره  لحن  با  فريار  

.  باالتره  من  از  جوره  همه كه  يكي با-  

.  كرد  ترك رو  جمع و  شد بلند  عصبي  فرهاد  

: شكوه   

   ؟ كني  اردواج خواي مي واقعا-

.  احتماال-  

: گرفت اش  خنده  شكوه   

   ؟  احتماال چي  يعني-

  بگم.  بگم  شه نمي  روم . نگفتم خودش  به   هنوز يعني-

   ؟ شو  من  زن بیا  اينه  شانت كه  تو

  همه  از روحیاتت و اخالقیاتت شخصیتت، شانت،-

.  دارم برات  فكرايي يه  خودم. كن عوض  فكرتو. باالتره   

   ؟  فكرايي چه-
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  هنوز . بدم  بزرگ مهموني يه   خوام مي هفته آخر-

  رو  همه . نداديم  رو شركت  تو سهاممون شیرني

.  كنیم مي دعوت  

: گفت حوصله  بي  فريار  

   ؟ بعدش  ؟ خب-

  مي عملیش  و دارم برات كه فكرايي كه اين بعدش -

.  نیاري نه  من  حرف تو  بدي قول بايد  فقط. كنم

   ؟  خب صالحته،  به. خوام مي خوبیتو همیشه

.  كرد  نگاهش  گنگ فريار  

 

 

 

 

.  كرد باز  رو  در . شد كافه وارد كنان هن هن  و خسته

  كافه  تو  نگاهي. درومد در باالي   ي زنگوله  صداي
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  و نشست  روش  به  رو . كرد پیدا رو  آرزو  و  چرخوند

:  گفت  

.  كردنت انتخاب  كافه  اين با-  

:   گفت و زد  لبخند آرزو  

. خوبي  اين به-  

  ي خونه  رفتیم مي خب. مردم. داشت پله   تا هزار-

.  من  

:   گفت و  كرد پوفي  آرزو  

  به خونه  از  خونه، به شركت از  ؟  نشدي خسته-

   ؟  نشدي تو  شدم، خسته تو  ي  خونه از من. شركت

.  ايستاد كنارشون منو  با خدمت پیش بده  جواب اومد  تا

:  گفت منو  به  كردن  نگاه  قبل  

   ؟  بیاريد  آب شه  مي بديم سفارش  تا-

.  شد دور  و گفت اي حتما پیشخت  

:  گفت منو به كردن نگاه   حین آرزو  

   ؟ خبر  چه  ؟ خب-
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:   داد جواب و كشید آهي  فريال  

.  سالمتي-  

   ؟  كشي مي چرا آه -

.  شده  عوض  فريار  كنم مي حس. گیجم دونم، نمي-  

:   شد دقیق آرزو  

   ؟  فرقي  چه-

  مي  حرف  جوري يه   غريبه، عجیب دم يه   دونم، نمي-

  هم دم يه .  شه  مي دور داره  كني  مي  حس  انگار زنه 

.  مونم مي  كه  زنه مي حرفايي يه . عاشقه زيادي  

   ؟ شده  چیزي ؟ خب چشه! واه -

  درگیريايي  يه كنم مي  حس. نشده   چیزي واال،  نه-

  عوض  شركت تو موقعیتشو خواد مي  مدته  يه . داره 

.  نیست  راضي. كنه  

  به زني  مي  زنگ  يه  تو. تماسه يه  كار  كه اين خب-

.  شه مي  حل  و  بابات  

:  كرد اخم فريال  
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  فريار واسه  ولي. نیستم جاويد  به انداختن رو آدم من-

.  خواد مي چي گه نمي رك  ولي .  بزنم زنگ حاضرم

  گیجم. بخوره   بر  فريار  به   بگم، جاويد  به  ترسم مي

  انگار . گیجه خودشم كنم  مي حس . شده  عوض . آرزو

  موقعیتیه يه   تو  كنم مي حس. كنه كار چي  دونه نمي

.  بگه   من به   خواد نمي كه  

   ؟  كنه مي  قايم ازت چیزي  يعني-

  درگیر منو  خواد نمي كنم مي  حس . نه اونجوري  نه،-

  شم، اذيت من نخواد  مثال   كه انگار . كنه مشكلش

.  هرچي يا شم ناراحت شم، نگران  

.  بپرس  ازش  تو خب-  

.  بیاد حرف  به  خودش  موندم  منتظر فعال -  

  و ايستاد كنارشون آب بطري   با پیشخدمت

. پرسید رو سفارششون  
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:  گفت آرزو به رو فريال  

  از. كنه پیدا  جديد  درگیري فكرم بذار.  بزن حرف تو-

   ؟  خبر  چه شاهین

  در ولي   میادا، پیش بحث  و  دعوا. قبلیم مثل  هیچي،-

.  محبته  با  خیلي مهربونه، خیلي شاهین. خوبیم كل

. براش  كمم كنم مي حس همش من  ولي  

:  كرد  اخمي فريال  

   ؟  كمه چیت ؟  حرفیه  چه  اين  ؟  اي ديوونه -

:  زد  تلخي لبخند آرزو  

  مي  باباش   دارايي صدم يك با  شاهین. فريال كمم-

.  بخره  رو  ما  زندگي كل تونه   

: گفت زود فريال  

.. مالي  بحث-  

:  كرد قطع حرفشو آرزو  

  سطح  هم اگه. نیست اهمیت كم اصال  مالي  بحث-

  شاهین خود به  من.  نداشتم مشكلي  بود خودم
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  مي  تصور  شاهین زن خودمو همیشه ولي  نگفتم

  گذروندن خوش  و گشتن جوري  همین آدم من. كردم

 شیم، مي آشنا گفتم  مي  خودم  با همش. نیستم

.  بهم  كنه فكر  جدي شايد اونم برم مي دلشو  

   ؟ خب-

  خونه  باباش  اگه . كنه  فكر جدي  ترسم مي  االن ولي-

   ؟  گه  مي  چي  ببینه رو  ما  زندگي

   ؟  زده  ازدواج از حرفي  شاهین. كن صبر كن، صبر-

  گرفت اش  خنده  فريال  ي  شده  گرد هاي  چشم از آرزو

: گفت و  

  گم مي االن ولي . خواستم مي اينو من . نزده   نه،-

  تحقیر  من بیفته  اگرم  يا نمیفته، اتفاق  اين هرگز  وقتي

   ؟  نگیرم   جلوشو چرا شم، مي

   ؟  بزني هم به   خواي مي-

  دلم  ولي. كن تمومش  گه مي  عقلم دونم، نمي-

  و  پاشم كه  صبحي  از ترسم مي . پیششه  خیلي

. نیستیم هم زندگي  تو  بدونم  
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.  بود كرده  سكوت فريال  

:  آرزو  

.  حرفي فكري، يه بده، نظري   يه-  

  زندگیم تو خودم. نیستم دادن مشاوره   آدم من آرزو-

  و كنم مي  ازدواج گفتم مي  بود سالم ١٥-١٤. موندم

 بعدش   ولي. شم مي راحت زندگي  خونه  اين شر از

  كي هر  ما ي خونواده   قاراشمیش وضع اين با  ديدم

.  موقعیتمه  خاطر واسه سمتم، بیاد هم  

   ؟  كني  نمي فكر  هم فرياري با  كه االن ؟  چي االن-

  ترسم  مي. ترسم مي  ولي. كنم مي  فكر  چرا، دروغ-

  وقت چند  فريار. نشه و  بپذيرم  جايگاه  اون تو خودمو

  از. باشم پیشت همیشه  دارم دوست گفت بهم پیش

  ي  خونه  يه   به زنه   مي  گريز مدام  فكرم گفته اينو  وقتي

. مشترك  

.  شد قطع هاشون سفارش  رسیدن با  حرفش  
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  نگاه   رو صفحه. خورد زنگ تلفنش  كه بده   ادامه اومد

  ولي نده  جواب خواست. بود شناس  نا شماره . كرد

:  زد رو  سبز آيكون كه  شد چي نفهمید يهو  

 

 

   ؟  بله-

: گفت خط پشت  زني  

.  جان فريال سالم-  

.  نشناختم  خوام، مي عذر-  

:  خنديد زن  

  ؟ زديم حرف باهم تلفني  بار  چند مگه  داري، حق-

.  فريار  مادر. شكوهم  

  چیز كرد سعي. افتاد سورفه به. شد  هول فريال

:  بگه درستي  

.  نشناختم  ببخشید  ؟ هستید خوب-  
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  گرفتم، مراسمي يه  من  راستش. عزيزم ممنونم-

  دوست ولي گفتم، هم پدرت به. شب شنبه  پنج   براي

.  كنم دعوت خودم شخصا رو تو داشتم  

  زنه  مي حدقه از هاش  چشم االن كرد حس  فريال

:  بگه تونست  فقط ، بگه  چي دونست نمي. بیرون  

.  ممنونم-  

: داد ادامه شكوه   

  و  برام مهمیه شب.  ببینمت حتما دارم دوست-

.  تر مهم برام حضورت  

: گفت گیج  فريال  

   ؟  خاصیه مناسبت-

:  خنديد شكوه   

.  بشه شايد-  

.  بده  نداشت جوابي. كرد سكوت فريال  

: شكست سكوتو شكوه   
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  خوشحال. عزيزم فرستم مي برات  رو باغ آدرس -

.  شنیدم صداتو شدم  

.  كرد قطع  و ممنونم گفت فقط دوباره  فريال  

  و  داد تكون جلوش  رو  دستش آرزو. بود زده  خشكش

:  گفت  

   ؟ شده  چي  ؟  كجايي-

. بود فريار  مامان-  

   ؟ گفت مي چي ؟  چي-

.  تر مهم حضورت . مهمه گفت. مهموني كرد دعوتم-

   ؟  آرزو چي يعني

:  خنديد  آرزو  

. بادا  مبارك  بادا بادا كه  يعني-  

: گفت وقتي بود  گیج هنوز  فريال  

   ؟  دونه مي  يعني-

  مناسبتیه  چه  به  مهموني حاال. ديگه  دونه  مي حتما-

   ؟
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.  زد مي حرف  عجیب دونم، نمي-  

   ؟  بپوشي  خواي مي  چي-

   ؟ بپوشم بايد چي  دونم، نمي-

. شه  مي آزاد فكرمونم. خريد  بريم پاشو-  

 

 

  به. بود گیج  هنوز. انداخت تخت  روي رو  هاش  خريد

  جنس. شد خیره  بود خريده  كه  بلندي  شب پیراهن

  اش  شیري  رنگ. داشت دوست رو براقش  ي  لمه

  شیري بود كرده  حس ولي بود گرفته چشمشو

  در چي  دونست نمي  كه مراسمي واسه پوشیدن

  رو مشكیش همین واسه.  باشه تابلو شايد  انتظارشه

  به كمر از كه  نازك،  هاي بند  با  پیراهني . بود خريده 

  دوست رو هاش  چین. شد مي فون كمي پايین

  شب مهماني يك مناسب و  بود رسمي. داشت

.  رسمي  
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  تنها. كنه  متمركز فكرشو تا بست رو هاش  چشم

  رو اش  شماره . بود  جاويد با تماس  داشت كه  جوابي

:  داد جواب زود خیلي. گرفت  

.  گوشي-  

:  گفت مي  كسي به  كه میومد صداش  ور  اون  از و  

  اين من  ترفندي، چه با  و جوري  چه  نیست حالیم من-

  سودش  فقط بحثم. هاشمي خوام مي  دادو قرار

.  كن درستش. داره  اعتبار  كلي. نیست  

  صداي  بعد  و شنید  رو مقابل  طرف چشم باشه  صداي

:  پیچید گوشش تو  جاويد  

.  بگو-  

.  بود ساكت فريال  

: گفت جاويد  

.  ديگه بگو  ؟  فريال-  

   ؟  مني  با-

.  بگو كارتو آره،-  
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   ؟  دوني مي رو  هفته  اخر مهموني-

 بهم  سماواتي. بزنم زنگ بهت خواستم مي اتفاقا-

.  بیاي  بايد  حتما. هستن خیلیا. كرد دعوت زد زنگ  

   ؟  چیه  مناسبتش-

  تو سهامشون واسه بدن  شیريني خوان مي-

. شركت  

   ؟  ماه  همه اين بعد-

  با.  البد  رفته  سر اشون حوصله . دونم مي  چه من-

   ؟  میاري  تشريف عشقت

.  كرد  قطع رو گوشي حرصي دادن جواب بدون  

.  شد هم تر گیج بود، گیج  

 براش  بعد كمي. نداد  جواب ولي زد  زنگ فريار  به

:  اومد پیامي  

.  گیرم مي تماس  باهات.  جان فريال  درگیرم-  

  رو  شده  بدل  و  رد هاي  پیام.  رفت ها  نخاله گروه  به

  خوند  دقت با.  زدن مي  حرف مهموني  ي درباره . خوند
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  بازياي مسخره  اش  همه ولي. بیاره  در سر  چیزي  تا

.  بود شاهین و سیاوش   

: اومد  براش  شاهین از خصوصي  پیام لحظه همون  

   ؟ فريال  هستي-

.  اوهوم-  

.  كنم مشورت باهات خوام مي  شه  نمي  باورم-  

:  كرد تايپ گیجي  با  فريال  

   ؟ شده  چي  ؟؟؟؟  مشورت-

  يعني  ؟ بیام  آرزو  با  مهمونیو من اس  ضايع نظرت   به-

   ؟ میاد  بگم بهش

:  نوشت متعجب فريال  

   ؟  جدي ؟  آرزو  با-

   ؟ بده -

  وسط بیاي  دخترت دوست  با  نشده  حاال تا  تو ولي   نه،-

.  همه و  شركا و  بابات  جلو. بزرگي  اين  به مهموني  يه  
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   ؟  میاد آرزو . داره  باري اولین يه چیزي  هر-

  تو.  بود  دل دو  كه كرد  فكر آرزو امروز هاي حرف  به

  شجاعت كارش  اين. كرد  تحسین رو  شاهین دلش

.  طلبید مي  

: نوشت براش   

.  شديا بزرگ-  

   ؟  نه يا  بگم.  نكن  مسخره . مار زهر-

. بگو-  

   ؟ میاد-

  داشته  هواشو خیلي بايد اومد  اگه ولي  دونم، نمي-

.  باشي  

.  خودم با  اونش  بیاد، فقط-  

. گذاشت كناري  رو  گوشي و  نداد جوابي  فريال  

  كردن خشك ي  حوصله.  گرفت دوش  و  كرد دم چاي

  پیچید   حوله يه جوري همین. نداشت رو موهاش 
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  روشن سیگاري  و ريخت  چاي خودش  براي . دورش 

. بود غرق  فكر تو . كرد  

  بود،  فريار. اومد  بیرون فكر از گوشیش زنگ  صداي  با

:  داد جواب زود  

   ؟  فريار-

   ؟  خوبي سالم،-

   ؟ بود  رفته كجا عزيزمش  و جانم

   ؟  خوبي تو اوهوم،-

  ي  درباره  بابات  راستي.  درگیرم خیلي. نیستم بد-

   ؟  میاي  ؟ گفت بهت هفته  اخر مهموني

  سردي ولي .  كرد اصرار  و  زد زنگ  مامانت بگه خواست

  هر  قبل. بگیره  دهن  به زبون شد باعث فريار  لحن

:  گفت چیزي  

.  مشغولي انگار-  

  درگیر االن  بودم، درگیر شركت تو  صبح  از . خیلي آره،-

   ؟ میاي  نگفتي،. اينام و  مهموني كاراي
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  ولي. بیاي شم مي  خوشحال. بیا گفت مي همیشه

   ؟  میاي :  بود   گفته ساده  خیلي بار اين

: داد جواب ففط  

.  اوهوم-  

 مشغولم، خیلي  من جان فريال. بینمت  مي اوكي،-

   ؟ بزنیم  حرف بعدا

.  كرد قطع  و گفت اي  باشه  

  نمي  لحظه   يه كه اين از. درومد  صدا  به اش  خونه زنگ

 ايفون سمت. شد عصبي كنه  فكر  خودش  با تونست

.  كرد  باز رو در ارزو  تصوير  با  و رفت  

:  گفت  و  شد وارد صدا  و  سر با  آرزو  

!  شد چي  شه  نمي  باورت فريال  واي-  

. سالم علیك-  

:  مهموني باهاش  بیام گفت شاهین فريال. سالم-  

:  زد  لبخند فريال  

   ؟  شدي خوشحال-
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  اين معني. دارم استرس  خیلیم ولي . خیلي آره،-

   ؟  چیه كارش 

: گفت تمسخر  با  فريال  

.  بادا مبارك  بادا  بادا يعني-  

:  خنديد  آرزو  

.  كردم  مي  خريد امروز منم دونستم مي  اگه. مار زهر-

  چطور باباش . دارم استرس  خیلي. مهمونیه  فردا پس

   ؟  گیره  سخت ؟  آدمیه

  ولي .  نكرده   معرفي بهش كسیو شاهین حاال  تا  واال-

.  خوبیه ادم  

   ؟ زدي  حرف فريار  با  ؟  شدي چي  تو-

.اوهوم-  

   ؟ گفت چي  ؟ خب-

.  بود سرد بود، خشك.  بود شلوغ سرش  هیچي،-

. فهمم نمي  

: زد  چشمكي آرزو  
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.  فهمیدم من  ولي-  

   ؟ چیو-

  ؟  نفهمیدي چطور خنگیا، واقعا. سورپرايزيه جريان-

  يهو ندوني،  تو نیاره، خودش  روي   به  خواد مي فريار

 كاش  واي . انگیز هیجان  چقد واي.  شي  غافلگیر بري

.  خريدي مي  رو  شبريه  اون  

   ؟  كني مي  فكر جوري اين واقعا-

  و  زنه   مي زنگ  شكوه . بنداز  كار فكرتو  كم به . مطمئنم-

  معمولي ده، نمي  لو فريار . بیا حتما  كه اصرار  اصرار

. داشت فرق  همیشه كه فرياري  اونم. كنه  مي برخورد

  خبرايیه يه معلومه. كرده   فرق كال  گي مي  كه خودتم

.  ديگه  

  مسخره  واقعا مهموني ي  بهونه. گفت نمي هم بیراه 

  خريدنش  سهام واسه سال يك  به نزديك بعد كي . بود

  اي ديگه  چیز كه بود مشخص ؟  گرفت مي مهموني

. پشتشه  
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  اون جلوي  ؟  كنه معرفیش خواست مي  فريار  يعني

.  گرفت استرس  ؟ آدم همه  

: گفت هیجان با  آرزو  

.  بشیما بادا مبارك  بادا  بادا قراره  دوتامون-  

.  خنديد بلند خودش  حرف به  خودش  و  

*** 

 

 

  ارايش به .  كرد نگاه  اش  شده  حلقه حلقه  موهاي به

  كه  دونست مي هم خودش . داشت كه اي اسموكي

  به بود  خوب چیز همه. بود نشده   زيبا انقدر حال  به تا

  اين جز  به زيادش  استرس  جز به. قلبش  ضربان جز

  نمي بر  سرش  از دست بود  روز چند  كه اي دلهره 

. داشت  

  روي  از نداشت توان  پاهاش   ولي بود شده  ديرش 

  مي كاش . شه بلند  توالتش  میز كوتاه  پايه  صندلي
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  فريار با.  نداشت كردن رانندگي جون . بره   يكي با شد

  پیشنهاد حتي  چرا كه بود  دلگیر ولي بره  تونست نمي

  و  هیوا رفت، مي شاهین  با  آرزو. نداده  هم همراهي

  با  حتما هم پرستو . رفتن  مي باهم همیشه سیاوش 

  مي.  بود مونده  خودش . رفت مي  شاهین و  آرزو

  نا  تمام  با  رو رانندگي  ولي بره   جاويد با تونست

  حس. داد مي ترجیح  جاويد كنار نشستن  به  توانیش

.  داشت تنهايي  

.  كنه دور خودش  از  رو منفي   هاي انرژي  كرد سعي

  اي  برنامه يه  پس . بود  كرده  دعوتش شخصا شكوه 

  جريان در  بگه خواست مي فقط شايدم يا. داشت

   ؟ گفت نمي  چیزي فريار  چرا پس . هستم اتون  رابطه

  كار چي  دونست نمي . كرد  مي حس بیچاره  خودشو

  بره  بیفته  راه  بايد . شده  ديرش  دونست مي فقط. كنه

  از  جريان فهمید مي  و رفت مي  بايد. لواسون سمت

  شكوه  با ساده  آشنايي يه  فقط كرد دعا . قراره  چه

  خبر من. دونم مي من بگه   كه آشنايي  يه .  باشه

.  دارم  
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  مشكي هاي  صندل.  شد بلند  پاهاش  روي   زور  به

  رو  شالش  و  مانتو. گرفت دستش رو  بلندش   پاشنه

  و  پوشید  رو رانندگیش مخصوص  هاي  كفش. پوشید

  ماشینش مانیتور  روي  رو مسیر ي  نقشه.  زد  بیرون

  بود چسبیده  سفت رو فرمون. كرد حركت و  كرد تنظیم

  هاي  نفس همش. كنه كنترل رو هاش  دست لرزش  تا

  خوبي فرمون دست  همیشه. كشید مي عمیق

  فهمید شنید مي  كه  هايي بوق از امشب ولي داشت

  بود  كه زوري و  ضرب  هر  به . زنه مي  گند داره  كه

  و  زرشكي ي  جلیقه با  مردي. رسوند  باغ تا  رو خودش 

  رو سويچ خواست ازش  و  شد نزديك  همرنگش كراوات

  قبول خواسته  خدا از. كنه  پارك  رو  ماشینش  تا بده 

  كرد سعي. افتاد راه  و كرد عوض رو  هاش  كفش. كرد

  گل و  كاري  نور  از. شد باغ وارد. بره  راه   محكم و  صاف

  گذاشته تمام سنگ شكوه . كرد  حیرت هاش  كاري

  عروسي  مجلس  شبیه.  داشت خاصي  تزئینات . بود

  و زرشكي  دامن با  خانومي به   رو  شالش و  مانتو. بود

  رو جاويد. كرد  حركت ها میز سمت به  و  داد سفید بلیز
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  بود فراري  كنارش  بودن از  همیشه . داد تشخیص زود

  سمتش به . مناسبشه اونجا  فقط كرد  حس االن ولي

: گفت و  زد سوتي  ديدنش  با جاويد . رفت  

   ؟  ببري رو  يار مادر  دل اومدي . كردي  چه-

.  بده  جواب حتي نتونست كه داشت استرس  اونقدر  

  و  داد ربط  همیشگیش گستاخي به رو  سكوتش  جاويد

.  نزد حرفي  

  كه  ديد  ولي. ديد نمي  رو  فريار. گردوند  چشم فريال

  تو.  شه  مي نزديك میزشون به داره  لبخند  با شكوه 

  حفظ همیشگیش ابهت رنگش  بادمجوني دامن و كت

.  انداخت سنگینش جواهرات به نگاهي . بود شده 

  ولي. بود انداخته  رو  مرواريدش  ست فقط خودش 

.داشت  كم تاج   يه فقط شكوه   

 

 

  گوش  تو مكث بي  و  سريع  خیلي يهو ولي  چرا نفهمید

: گفت جاويد  
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.  كرد دعوت امشب واسه منو  زد زنگ  شخصا شكوه -

.  مهمه حضورت گفت  

  بده  جواب خواست تا  و  انداخت باال ابرويي  جاويد

.  بود رسیده  بهشون شكوه   

: گفت لبخندش  حفظ با  

.  عزيزم اومدي خوش . جان فريال سالم-  

  آمدش  خوش  جواب در و  زد اي  نیمه  و نصفه  لبخند

:  گفت  

.  دعوتتون از ممنون-  

. عزيزم شدي  زيبا هم چقدر-  

.  كرد  تشكر  و انداخت  پايین  رو سرش  فريال  

: گفت ستبرش   ي سینه  و  باال  سر  با  جاويد  

.  رفته باباش   به-  

: شكوه   

.  عزيزم میومد هم مادرت كاش . البته صد  كه اون-

.  ببینمش داشتم دوست  
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  چرا اونو  ؟  مادرش . اورد  باال رو سرش  تعجب با  فريال

:  گفت وقتي بود گنگ ؟  ببینه خواست مي  

. بعد  هاي سري  ايشاال ؟ مامانم  

: گفت و  داد تكان سري شكوه   

  و مراسم  تا برسي  هم تو  بودم  منتظر. بسیاره  وقت-

.  كنیم شروع رسما  

.  شد دور و زد چشمكي  

: گفت و  اورد پايین  فريال گوش  تا  رو سرش  جاويد  

   ؟  خبره  چه  ؟ مراسم-

:  داد جواب استرس  با  

. دونم نمي هیچي . دونم نمي-  

:  خنديد جاويد  

  بزرگ بگو  پسره  اين  به ؟  چیزيه  اي  خواستگاري نكنه -

  برات  مهموني  وسط كه  اروپاس  جا اين  مگه. داري  تر

   ؟  بگیرن جشن

   ؟ جشن-
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.  خبرايیه  يه معلومه  ديگه، آره -  

  فريار دور  از. گردوند بر جمعیت سمت به  رو  روش  فريال

  و  سفید پیرهن و  زغالي شلوار و  كت اون با . ديد رو

.  رسمي و  شیك. بود شده   برازنده  خیلي  زغالي پاپیون

  اش  خیره  كرد حس. چرخید سمتش به هم فريار  نگاه 

  به   خیلي وقتي . شناخت مي  رو  خیرگي اين. شده 

  از. شد مي  محوش  جوري  اين فريار رسید مي خودش 

  و  زد  لبخندي شده  زيبا فريار چشم تو  كرد حس  كه اين

  متقابال  و  اومد خودش  به فريار . داد تكون  سري براش 

.  شد دور و داد تكون  سري  

.  شد فريار پیام  منتظر  و  دراورد  جیبش از  رو گوشیش

  شیطوني و  داد مي پیام زود  مواقع  جور اين همیشه

  دستش تا  موند دستش  تو  گوشي  قدر اون. كرد مي

. نیومد پیامي   ولي. كرد عرق  
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.  شد خیره  جمعیت به   و كیفش تو  داد هول رو  تلفنش

.  شن مي وارد دارن آرزو و  شاهین كه ديد  

  شده  قشنگ ولي بود پوشیده  لباس  ساده  خیلي  آرزو

  اون  بود معلوم  و بود چسبیده  رو  شاهین بازوي.بود

  صداي بره  سمتشون اومد تا.  داره  زيادي استرس  هم

  سن روي كه حالي  در  میكروفون، پشت از شكوه 

:  اومد بود ايستاده   

  دعوتمونو كه  ممنونم. عزيزم میهمانان خدمت سالم-

  فقط امشب مهموني. پیوستید جمعمون به   و پذيرفتید 

.  داره  بهتري ي  بهانه حقیقتا. نیست شراكتمون  

.  شد خیره  فريال  نگاه   تو  جا همون از و  

  كاش  كرد فكر خودش  با . شد تر  بیش  اضطرابش

.  بودم  گرفته رو شیريه پیراهن  

:  اومد دوباره  شكوه  صداي  

  همراه  و  يار  خوام مي چون مهمیه شب برام امشب-

.  كنم معرفي رو  پسرم  

:   شنید جاويدو  صداي. كنه  سكته  بود مونده  كم  
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   ؟  داشتي خبر  تو-

  كجا فريار . كرد نگاه   خیره  و  كرد بلغور  اي " نه" پته   تته با

   ؟ بود

: داد ادامه شكوه   

  نامزد و  جان فريار . كنم مي  من  رو معرفیشون اولین-

.  عزيزش   

.  كردن تشويق به  شروع همه جمعیت  

  كنه  حركت بايد  دونست نمي.  بود وايساده   میخ فريال

  شه  دعوت ازش  تا  بمونه  جا همون يا  ؟  سن باالي بره 

   ؟

  كسي دست تو دست فريار ديد كه  بود  فكرا همین تو

.  رفت سن سمت به  

.  لرزيد  پاهاش   

.  ايستاد قلبش  

.  كشید سوت گوشش  

.  افتاد شماره  به  نفسش  
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.  شد مي تر  پريده   لحظه به لحظه   رنگش  

.  نزديكه سقوطش كرد حس  

: گفت حرص با  جاويد  

  جا  اون هیوا ؟  زنیكه اين گه مي  چي ؟  چیه  جريان-

   ؟ كنه  مي  چیكار

  نگاه  و  اورد باال رو سرش   ؟  مگه   بود كجا  هیوا ؟؟ هیوا

.  بود هیوا بود  فريار دست تو  دستش كه  كسي. كرد

.  فهمید نمي ؟  كي ؟  چطوري ؟  شد مي مگه  

؟  فريار و هیوا  

   ؟ دست تو دست

   ؟  نامزد

.  چرخید مي  سرش  دور  باغ كل  

  سمتش هول  با جاويد. زد  چنگ جاويد بازوي   به

: برگشت  

   ؟  خوبي  ؟  شد چي-

.  میفتم كني  ولي. نكن ولم-  
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.  دونست نمي  ؟ پدرانه .  داشت نگهش سفت جاويد

 هاش  چشم. دونست نمي هیچي  لحظه  اون

  تا  بود  گذاشته جونشو ي  همه ولي  رفت  مي سیاهي

  زوج  به   دوباره . كرد باز  و  بست رو هاش  چشم. نیفته

  با  فريار. شد قفل  فريار نگاه  تو  نگاهش. كرد  نگاه  جديد

.  كرد مي  نگاهش  نگراني   

. الكیه داد مي پیام كاش . كرد  مي كاري كاش   

 

 

.  كرد مي بیدارش  خواب  از يكي كاش   

  داري  بگه و  بده  تكون رو  هاش  شونه  يكي  بود  وقتش

.  بیني مي كابوس   

  فكر. كرد  مي زندگي  تنها . كنه بیدارش  نبود كسي

  تنها . نبود فريار . نبود پیشش  كسي قبل شب كرد

  اش  كرده  عرق تن  از كه نبود كسي پس .  بود خوابیده 

  اين بايد   متاسفانه. بینه مي كابوس  داره  بفهمه
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  چقدر. بپره  خواب از خودش  تا  ديد مي  تهش  تا كابوسو

   ؟ داشت ادامه  ديگه

:  گفت جاويد به رو  

.  برم  بايد-  

  ها سماواتي  اين حال بعدا  خودم. نیار كم ؟  بري  كجا-

  خواسته مي . كرده  دعوت هم شخصا . گیرم مي  رو

.  وايسا محكم. نیار  كم. ببینه اوردنتو كم  

:  نالید  

.  میفتم. شه  مي  بدتر   بمونم. تونم نمي-  

   ؟  كني رانندگي خواي  مي حالت اين با-

.  بهتره  موندن  اينجا  از . كنم مي كاريش يه-  

.  رفت  خروجي سمت به و برداشت رو كیفش  

  قفل شكوه  پیروزمند  هاي چشم تو نگاهش  اخرين

.  نفهمید رو  دشمنیش دلیل . نفهمید. شد  
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  ولي بكشه  نفس  كرد سعي شد دور  كه كمي

  پیش  از يكي .  افتاد سرفه به .  نمیومد  باال نفسش

: گفت و  اومد سمتش ها خدمت  

  آب ؟  میاد بر   ازم كمكي ؟  خانوم  اومده  پیش  مشكلي-

   ؟  بیارم

  كه  شنید  اشنايي صداي  ولي بده  جواب نتونست

:  گفت  

.  شم مي ممنون  بیاريد اب لیوان  يه-  

: گفت ناباوري  با  و  كرد بلند   رو روش   

   ؟  شاهین شد چي-

.  نداشت خودش  از كمي دست اش  قیافه هم شاهین

  نیمكت سمت به و انداخت فريال كمر دور رو دستش

:  گفت فقط و  برد ها  

.  دونم نمي-  

.  دويید سمتشون آرزو  

: گفت حرص  با شاهین  
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   ؟ موندي  كجا-

.  كشید طول بیارن  رو  مانتوم  تا-  

  وضع   اين با.  نگرفته  رو مانتوش  افتاد يادش  تازه  فريال

   ؟  خونه بره  خواست مي

:   گفت منقطع  

.  شالم.. مانتوم-  

:  گفت بهش رو  آرزو  

   ؟  برم قربونت گفتي چي-

: داد جواب شاهین خودش  جاي به  

:   گفت لب  زير و.  بگیر  لباساشو برو . مانتوم  گه  مي-  

  كجا از  نفهمه كه كنم صاف  عوضي اين از دهني-

. خورده   

.  رسید  اب با  خدمت پیش  

: گفت و  برد  فريال لب سمت رو لیوان شاهین  

. عزيزم بخور-  
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: گفت و اورد  باال رو  سرش  گیج  

   ؟  چي-

: گفت نگراني  با شاهین  

.  بخور  آب گم مي  ؟  خوبي-  

.  نوشید  رو آب از كمي  و داد تكون  سري  فريال  

  رو  ها لباس  خودش . اومد سمتشون ها لباس  با  آرزو

.  كرد فريال  تن  

: گفت فريال  

.  سويیچم-  

: شاهین  

   ؟  كني رانندگي  توني   مي االن تو-

.  تونم مي-  

. فريال میفتي پس داري  ؟  ديدي رنگتو اصال -  
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.  بمیرم  اصال . بیفتم خب-  

:   گفت و زد  زانو  پاهاش  جلوي شاهین  

  مي  هرجا  پاشو. فريال نده  من  تحويل پرت  و  چرت-

.  رسونمت مي  خودم خواي  

:  بیاره  براش  ماشینشو  تا  خواست خدمت پیش  از و  

.  دارم مي  بر  ماشینتو میام هم فردا. برمت  مي خودم-

   ؟ بري   راه  توني مي . پاشو

:  گفت  شاهین جواب جاي به فريال  

 واقعین اينا .. فريار.. شكوه .. اينجا.. امشب شاهین،-

   ؟

:  بست چشماشو شاهین  

.  ندارم عادت. نباش  جوري  اين. برم  قربونت دونم نمي-

.  نیفت. كنم بلندت  تورو نیستم بلد  خدا  به  

  و  انداخت فريال بازوي   زير  رو  دستش . رسید ماشینش

.  برسه ماشین به   تا كرد كمكش  
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  به رو  سرش . نشست فريال و  كرد باز  رو  عقب در آرزو

.  بست رو هاش  چشم و  داد تكیه   صندلي پشتي  

:  گفت شاهین  

   ؟ بريم  كجا-

: گفت زود  آرزو  

  مي  غش داره . بزنه سرم يه.  درمانگاه  يه بريم اول-

.  كنه  

: شاهین  

.  بريم. خوبه. آره  آره -  

: گفت فريال  

.  ام خونه  ببريد منو فقط-  

:  داد ادامه بزنه  حرفي شاهین خواست تا  

  اي  ديگه گورستون هیچ.  خونه ببر منو فقط شاهین-

.  نمیام  

.  نخور  حرص . خب خیل-  
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: گفت سريع فريال گذشت كه كمي  

.  كنار بزن شاهین-  

   ؟  شد چي-

.  كنار  بزن  میارم باال  دارم-  

  و  شد پیاده   سرعت با فريال. داشت نگه زود شاهین

  چیزي ولي زد  مي عوق . رفت جاده  ي  گوشه  به

  چیزي استرس  شدت  از صبح  از  كرد فكر . نمیومد

 داشت شديدش  تهوع حالت. نخورده  حسابي درست

  رو معدني اب  بطري. شد پیاده   آرزو. كرد مي  اذيتش

. شد ماشین  سوار و زد  پس  فريال. گرفت سمتش  

 

 

  رسیدن كه  خونه  دم. نزد  حرفي كسي خونه تا

:   گفت فريال كه كرد مي پارك داشت شاهین  

.  بابا بیايید   خواد نمي.  نكن  پارك-  

.  كنم نمي  ولت جوري اين. فريال نزن مفت حرف-  
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.  بذاريد  تنهام. ندارم  كسیو هیچ  ي  حوصله-  

.  كرد باز  رو در و انداخت  در تو  كلیدو زور به. شد پیاده   

  روي  جا همون و  شد تموم توانش  شد كه  خونه  وارد

.  افتاد زمین  

  زنگ  صداي . مونده  حالت اون تو  ديقه چند نفهمید

  زود باشه  فريار كه اين امید  به. شد بلند گوشیش

.  باشه  داشته  توضیحي شايد . كرد نگاه  گوشیشو

.  ايه ديگه چیز  قضیه شايد  

!  بود جاويد  

.  نداشت  حوصله. نداد جواب  

  ؟ فريار  ؟ هیوا  ؟ بود شده  چي. كرد فكر  امشب به

  كه اشون رابطه  ؟  يهويي انقدر ؟  چطوري  ؟  نامزد

  همیشه  خوام مي بود گفته  بهش فريار . بود جدي

  گفته بهش . بود  گفته كه  بود مطمئن. باشم پیشت

  حرفا  اين پس  بود واقعي امشب اگه . اي دونه يه بود

   ؟  بودن چي
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.  پاشه  نداشت جون. شد  بلند  اش  خونه آيفون صداي

  بي  بود در  پشت كه كسي. بود  نشسته جوري همون

  به. شد بلند  فريال كه زد زنگ  اونقدر . شد نمي خیال

.  رفت گیج  سرش  شدن بلند محض  

  ديدن با . كشوند ايفون به رو خودش  كشون كشون

.  زد  پوزخند  سیاوش  تصوير   

: برداشت رو ايفون  

   ؟  خواي مي  چي-

.  صاحابو  بي  در  اين كن وا-  

   ؟ بگم تبريك خواهرتو نامزدي اومدي-

.  نشكوندم تا  كن وا  فريال-  

.  شد  ولو مبل  روي  و  كرد باز  رو در  

  با  جوري همون سیاوش . شنید رو  اسانسور صداي

  سمتش فريال  صورت  ديدن با . شد داخل كفش

:  دويید  
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  رويیه و  رنگ  چه  اين ؟  اي شكلي اين  چرا تو  خداا، يا-

   ؟

: گفت پوزخند با  فريال  

  رفیقي عجب. پرسید  تو از بايد رومو  و  رنگ ؟  نگرانمي-

.  سیاوش  هستي  

. دونستم نمي  هیچي من ؟  فريال گي مي  چي-  

  ولي بخنده   بتونه كرد نمي  فكر. خنديد بلند فريال

:  خنديد  

  يه  ؟  نیستي  خونه  اون تو تو  مگه  ؟  دونستي  نمي-

  نامزد كه  يهو طوري همین. حتما داشته مقدماتي

.  بوده  چیزي  اي، اشنايي اي، خواستگاري  يه . نشدن

  يخ  رو  سنگ  جوري اين . دادي مي بهم  خبر يه اقل حد

  برم كردم نمي  پیلي  میزان  جوري  اين . شدم نمي

 داده  تیبتر  من  واسه كردم مي خیال كه  اي مهموني

  مي  خبر  جوري  يه  عزيییز، براااادر، رفییییق،. شده 

  مي جلوشونو گم نمي.  رفتم نمي  اصال  كه دادي

.  بگي تونستي  مي  ولي. ندارم  انتظار اونو. گرفتي
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.  همتون. كرديد بكسان خاك  با  منو. اخر دم  اين حتي

..  هیوا  فريار، شكوه، تو،  

:  كرد تكرار   دوباره  و  

..  هیوا-  

.  خنديد  باز  

:  نالید سیاوش   

  كي دونم نمي اصال . دونستم نمي  خودت جون  به-

.  بريده  كي  دوخته، كي. كردن  اجرا كي  ريختن، برنامه

  مي  اگه كه . دونستم نمي   هیچي سر  بر خاك  منه

  هیچ،  تو  اصال . بیاد سرت بال  اين ذاشتم نمي دونستم

  كنه بدبخت خودشو خواهرم ذاشتم مي دونستم مي

   ؟

  لبخند  میومد بخت خوش  كه  نظر  به   ؟  بخت بد-

  دست تو  دستش. سن رو اومد  وقتي داشت قشنگي

  تشخیص مصنوعي  از رو واقعي لبخند من. بود يارش 

.  خنديدم مصنوعي  عمر يه خودم. سیاوش  دم مي

  واقعي بود، خوشحال امشب هیوا. حفظم حفظ. بلدم
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  مي حرف بدبختي   كدوم از. بود دل  ته از لبخنداش . بود

  در  نه  ولي هستم، خر ؟  منو اورديد گیر خر  ؟  تو  زني

.  حد اين  

. دونستم نمي من  مادرم جان  به  فريال-  

 

 

.  داد تكون  سري  فريال  

:  كرذ نگاهش  نگراني  با سیاوش   

.  پاشو. جايي بیمارستاني، درمانگاهي،  ببرمت پاشو-  

.  بگیرم   دوش  خوام مي-  

  لجبازي . حتي  شي بلند توني  نمي  ؟ حالت اين با-

.  فريال  نكن  

  صورتم رو  كه اطواري ادا اين . بگیرم   دوش  خوام مي-

  كردمو حلقه كه موهايي  اين . بشورم بايد  و  كردم پیاده 

  بايد  اب رو  گرفته كثافت كه تنمو. كنه صاف   بايد اب

.  بگیرم دوش  بايد . بشوره   
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.  نیست  وقتش االن-  

:  كرد  مي تكرار فقط  ها ديوونه عین فريال  

.  بگیرم   دوش  بايد-  

  هر ؟ خب نكن،  قفل  رو در  ولي .  بگیر دوش . خب خیل-

  نكن قفل  درو. پرسم مي  حالتو  میام هم ديقه چند

   ؟  خب فريال،

  و  كرد بلند  خودشو زور به   و داد تكون  سري  فريال

  زير لباس  همون با شد  كه وارد. رفت حمام سمت

  تو از . تر  سرد  تر، سرد. كرد سرد  رو اب. وايساد دوش 

.  شست مي  سرد اب با رو  تنش  بايد  بود كرده  داغ

  خوبم" يه   فريال و  زد مي صداش   ديقه دو هر سیاوش 

.  داد مي تحويلش اي"   

.  كرد پرت  حموم  ي گوشه و  كند تنش از رو  لباسش

.  پوشه  نمي  لباسو اين  ديگه عمرش  اخر تا  بود مطمئن

  تنش  از  هم اندك توان همون تا  موند دوش  زير قدر اون

  سیاوش . رفت بیرون   و پیچید دورش  رو اش  حوله . رفت

: گفت و  كرد نگاهش. بود نشسته  حموم در دم  
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   ؟  خوبي-

  ؟ كنم كمكت

.  بپوشم لباس  رم  مي-  

  هاي  لباس  به . برداره  لباس  تا  رفت كمد سمت به

  راحت اينجا تا  بود خريده   براش  خودش . كرد نگاه   فريار

  چه ديگه ؟  كنه فراموش  تونست مي  چطور. باشه

  كه  تختي ؟  بخوابه تختش  رو تونست مي  جوري

  شرت  تي.  بود  كرده  صبح  روش   فريار با  رو شب چندين

  موهاش . پوشید  سريع و كشید بیرون   شلواري و

  سیاوش . رفت بیرون. بودن  دورش  خیس طوري همون

  شكالت با  چاي  لیوان يه  سیاوش . ديد  اشپزخونه تو  رو

: گفت و گذاشت جلوش   

  سرما ؟  نكردي  خشك چرا  موهاتو . افتاده  قندت. بخور-

   ؟  خوري  مي

   ؟  مهمه برام خوردگي سرما االن من نظرت   به واقعا-

. بخور شكالتم. بخور چايیتو باشه-  
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  زني بود  گفته فريار . كشید دست خیسش موهاي به

  االن. جذابه خیس موهاي و  تن  با میاد،  حموم از كه

  و  پريده   رنگ صورت اين  با  ؟  ببینه  جذابیتشو بود كجا

.  بود  جذاب هیوا ديگه  االن ؟  بود  جذاب جون بي  تن  

  اتفاقا اين چطوري . بود باهوش . نبود احمق فريال

  چطور هیوا . درك به فريار ؟  بود نفهمیده  و بود افتاده 

  چه دورشو ؟  كنه  كارو اين  باهاش  بود  تونسته

.  بودن كرده  پر كثافتايي  

  تصوير  ديدن با.  كرد  تند پا سیاوش . اومد ايفون صداي

:  زد لب  

   ؟  كنه  مي  كار چي  جا اين اشغال اين-

   ؟  كیه-

.  عوضي فريار-  

:  چرخوند ايفون سمت به  سريع  رو سرش  فريال  

   ؟  داره  كار چي  ؟  فريار-
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:  گفت  و برداشت رو ايفون سیاوش   

   ؟  خواي مي  چي-

… 

.  فريار برو گمشو-  

… 

. نداره  ربطي  تو  به-  

. نشست فريال كنار  و كوبید  رو ايفون  

  فريار  هیكل و اومد  كلید چرخش  صداي  بعد  ديقه چند

.  شد نمايان  

:  گفت فريال به رو شده   گرد  هاي چشم با سیاوش   

   ؟ داره  كلید-

  شده  سرد  چاي لیوان  به  خیره  فقط. نداد جوابي  فريال

.  كرد مي نگاه   

:  فريار سمت برد  يورش  سیاوش   

.  فريار بیرون برو گمشو-  
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:  گفت بلند  فريار  

.  بزنیم  حرف بايد فريال،-  

.  بود  خیره  لیوان  به همچنان فريال  

: داد جواب سیاوش   

  حرف  بخواي  خوري  مي گوه  تو  ؟  بزني  حرف ؟  حرف-

  پیش  برو  ؟  كني مي  غلطي چه جا اين  اصال . بزني 

  دختر  دوست پیش  اومدي نامزديت اول  شب. نامزدت

   ؟ سابقت

:  كرد  بلند  رو صداش  هم فريار  

. نكن دخالت نداره  ربطي   تو به  سباوش -  

 

 

  طرف يه اشغال ي مرتیكه  اخه  ؟  نداره  ربطي من  به-

.  ام صمیمي  رفیق اش  ديگه طرف  يه   خواهرمه، قضیه

  ؟  كنم نرديكت كدومشون  به   ؟ كنم دورت ازكدومشون



 

539 

  اومدي  شدي  پا رويي  چه با  ؟  ادم گن مي  هم تو  به

   ؟  جا اين

  نشست پاهاش  جلو . رسوند  فريال به رو  خودش  فريار

: گفت و  

. بزنیم حرف  بايد  جان، فريال-  

.  اورد باال  رو سرش  فريال  

:  زد خشكش صورتش   ديدن با  فريار  

   ؟  ايه قیافه چه اين-

؛ زد  پوزخند فريال  

 خشك هنوز  تنم ؟ نیستم جذاب ؟  نیستم خوشگل-

   ؟ نیستم سكسي.  خیسه هنوز موهام. نشده 

: كشید رو  فريار دست سیاوش   

  از ؟  امشب ريدي  كم. بیرون  برو گم مي بهت-

.  بیرون  گمشو زندگیش  

:  نداد  اهمیتي فريار  



 

540 

  صحبت  تنهايي  اتاق بريم.  كن گوش  لحظه چند  فريال-

. كنیم  

: سیاوش   

  زنگ تا  بیرون برو پاشو.  تو  كني مي  غلط ؟  تنهايي-

.  بیاد  پلیس نزدم  

:  نكرد توجهي  باز  فريار  

. بدم توضیح  بذار  فريال-  

.  بود ساكت هنوز  فريال  

:   بود شده  تر   عصبي سیاوش   

.  هررري. بیرون گمشو ؟  شنوي  نمي ؟  كري-  

: سیاوش  سمت كرد حمله. كرد پاره   افسار فريار  

  پیدات  كجا از  تو.  بزنم حرف باهاش   شو الل  ديقه يه-

  كاره  چي . اينجا اومدي  شدي پا  كردي  تو  غلطو ؟ شد

   ؟ اشي

:  خنديد سیاوش   
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  ها ما . بودم همیشه من  ؟ اشم كاره  چي من-

  همه تو  ريدي و  اومدي تو . هم كنار . بوديم همیشه

  هیچ. بگم من  بذار ؟  اشي كاره  چي تو واقع  در . چي

. كاره   

: گفت فريال  به ملتمسانه فريار  

.  ديقه چند فقط-  

.  بود ساكت چنان هم فريال  

: سیاوش   

.  كم شرت . هري هم حاال ؟  گرفتي جوابتو-  

  فريال به بار  اخرين براي  و  زد سباوش  به   اي تنه   فريار

:  گفت  

  اينم. زنیم  مي حرف  فردا.  نیست خوب حالت امشب-

.  پیشت بیاد  ارزو  بزن  زنگ بیرون، بنداز  ات خونه  از  

: زد داد سیاوش   

  دلم گرهي  هر من ؟ االغ مرتیكه  شي  مي  غیرتي-

.  بكني   توني نمي  غلطي هیچ  هم تو.  خورم مي بخواد
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  پرتش و  گرفت اش  شونه  از  و.  مونم مي  صبحم خود تا

 گذاشت در پشت رو  كلید و  كرد قفل رو  در . بیرون  كرد

.  كنه بازش  نتونه  فريار تا  

: برگشت فريال  سمت به  

. نخوردي  كه  شكالتتو و  چاي-  

:  كرد باز  زبون فريال  

.  بخوابم  خوام مي-  

   ؟  تخت تو  بري كنم كمكت-

.  برو  هم تو. خوابم مي  جا همین نه،  تخت-  

.  رم نمي  بكشي خودتم.  فريال رم  نمي جا  هیچ من-

  مي  اتاقي  يه رم  مي منم بخواب. نكن بیجا  اصرار  پس

. خوابم  

  دلش چقدر . بست رو هاش  چشم. كشید دراز  فريال

  سال چند . نشه  بیدار  و  بخوابه .  بخوابه  خواست مي

  چشم روش  پتويي  شدن كشیده  حس با . بخوابه

:  گفت كه ديد  رو  سیاوش . كرد باز  رو هاش   



 

543 

.  بخوابي  خوب كن سعي  ولي شه،  نمي  دونم مي-  

.  بست رو هاش  چشم و  زد  پوزخندي  

*** 

 

 

.  كنه مي دود  داره  كه سیگاريه  چندمین دونست نمي

  هاي فیلتر  از  پر سیگاري  زير و  بود  نشسته اتاق  كف

  و  كت حتي  هنوز و  بود  شده  صبح. بود نارنجي 

  هم روي  پلك  ديشب از. بود نكرده  عوض هم شلوارش 

.  بود نذاشته  

  باور بود  نتونسته هنوز . چیه به چي  فهمید نمي هنوز

  با.  فريال  از  غیر كسي با . كرده  نامزد  ديشب كه  كنه

  به گوش . خیانت در خیانت. فريال دوستاي از  يكي

.  بود رفته  پیش  شكوه  حرفاي با. بود داده  شكوه  حرف

  امیدوارش  داد، مي خوب هاي  وعده  شكوه  حرفاي

  مي  پیش  شكوه  حرف با  بود گفته  خودش  با. كرد مي

  كرده  جزم عزمشو. كنم  مي  عوض  خودم اخرشو رم،
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  دونست نمي . داره  درد انقدر دونست نمي  ولي. بود

.  میاره  كم اولي روز همین  

  زيبايي . رفت نمي  كنار چشمش جلو  از فريال  ي چهره 

  اون تو  اش  اندازه  از بیش جذابیت. اش  كننده  محسور

  و رنگ  بي  ي  چهره . ناباوريش  و بهت  اخر، در و . لباس 

  چندين فريال ساعت،  چند اون تو  كرد  حس. روش 

.  شد پیر  سال  

  اين با شكوه  دست از.  همه دست از. بود عصباني 

  تو  كاريش  كم خاطر به  فرهاد  دست از هاش، برنامه

  خیلي رضايت خاطر به  هیوا  دست از. شدنش  بزرگ

  حرفاي  خاطر  به سیاوش  دست از  هنگامش، زود

  به   كه بود  عصباني هم فريال دست از حتي . ديشبش

  و  حال اون به  خودش  مثل  ارزشي  بي  موجود خاطر

  از  تر بیش خودش  دست از .. خودش  اما. بود افتاده  روز

؟   بود تونسته چطور . بود عصباني  همه  

.  نبود كاري  خیانت چنین  بود،  كه ادمي  هر امروز به تا

  چند  بزنن، تند  دور  روي رو  زندگیش خواست مي  دلش
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  مي  كه باشه  شده  جوري  اون چي  همه و  بگذره  سال

. داشت برنامه واسش كه. خواست  

.  اومد گوشیش  پیام صداي. بود شده  صبح ٧ ساعت

.  بود  هیوا. كرد نگاه   

! هیوا  

! نامزدش   

.  بود  گذاشته جواب بي  رو هاش  پیام  تك تك ديشب از

.  خوابم كنه  مي  فكر  البد بود  گفته خودش  با  

:  بود نوشته . كرد نگاه   پیام  به  

.  مطب رم مي  دارم من. عزيزم خیر  به  صبحت-

.كني  اغاز رو خوشي روز  امیدوارم  

 

 

  خونده  گوشش تو  چي شكوه  نبود معلوم. زد پوزخند

  و  بود  شده  رو  اون به رو اين از روزه  ٢ دختره  كه بود
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  بیاد  كنار بود  تونسته چطور. بود  زده  خريت به خودشو

   ؟ بود  عاشق انقدر ؟  بده  رضايت و

  و  رستوران تو  همه كه  كرد  فكر اشنايي جلسات  به

  حرف . بود شده  انجام سیاوش  چشم از دور  به   و كافه

  فقط وقتي  فريار، خواستگاري جواب در كه  هیوا هاي

  ي گزينه  نظرم به  دارم ازدواج  قصد بود گفته  فريار

  رو خودش . بود كرده  قبول  درجا هستي، مناسبي

  توضیح  هیوا ولي  بود، كرده  اماده  توضیح   هزاران براي

 داشت نقشه  اونم يا داشت دوستش . بود  نخواسته

   ؟

 دروغ نیست مهم براش  گفت مي  اگه. زد پوزخند

  شده  دود  پر  اتاق. تركید  مي داشت سرش . بود  نگفته

  ي حوصله . بود كرده  قفل  درو. داد نمي اهمیتي  و بود

.  نداشت رو كسي  

  برد  مي  ياد  از چطوري . افتاد خودش  به   فريال نگاه  ياد

  عوض دوباره  رو فريال ذهنیت تونست مي  چطوري  ؟

  فهمیده  اول همون از اينو.  بود سختي  ادم فريال  ؟  كنه
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  هم باز  بود، شكسته اعتمادش  طوري اين وقتي. بود

   ؟  كرد مي اعتماد

  تا نداشت اي  ايده  هیچ و  بود داده  فاك به  زندگیشو

.  كنه  درستش چطور  

  به تونست  مي. مونه مي پیشش  بود گفته سیاوش 

   ؟ كنه اعتماد سیاوش 

   بود… مونده  پیشش آرزو كاش 

  رو  خودش . بود عزادار ولي بخوابه  خواست مي  دلش

  واگذار خواب به   شبو اين گذر و نخوابه  تا  بود كرده  تنبیه 

.  نكنه  

 اي" ممنونم" هیوا  جواب در. برداشت گوشیشو

  براش .  بود افالين. رفت فريال ي  صفحه  به و نوشت

: نوشت  

   ؟ خوبه  حالت ؟  عزيزم-

: نوشت  مجدد. كرد پاك نفرستاده   

.  برم ات  پريده  رنگ صورت اون قربون-  



 

548 

  رو  پیامايي   جور اين شد  نمي  روش . كرد پاك  هم باز

.  بده   

:  اخرنوشت در  

   ؟  لطفا  ؟ كنیم صحبت   امروز. خیر  به  صبحت-

.  فرستاد باالخره  و  

  سین كه  اين به   برسه چه. نخورد تیك  تا  دو حتي  پیام

.  شه  

  سخت بود كرده  خاموش  گوشیشو كه اين حدس 

.  نبود  

: گفت بیرون   از و  زد رو  اتاقش در چندم  بار براي شكوه   

  اين از من . ديگه  كن بس  ؟ چیه  بازيا  بچه اين  فريار-

  اين. بودي عاقل كه  تو  ؟ نشدي  تو  شدم، خفه دود

   ؟  چیه كارا

.  بود تر  نفهم خري  هر  از ؟  عاقل. گرفت اش  خنده 

.  بود  خر بود كرده  پشت ملكوتي  فريال به كه كسي
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  فقط. نبود مهم براش  بودنش  ملكوتي بود  وقت خیلي

.  كرد نمي  فرقي.  شهرتي  هر  با.  فريال فقط و  

.  شد بلند  و گرفت كمك ديوار  ار. داد خودش  به  تكوني 

.  بود  زياد  نیكوتین  تاثیر البد . رفت سیاهي چشماش   

  بیرون  زود. رفت دوش   زير و  دراورد رو  شلوار و كت 

  تیك  دو هنوز  پیام.  كرد چك دوباره  رو گوشیش. اومد

.  بپرسه سیاوش  از حالشو شد مي كاش . بود نخورده 

  بعید  بود ديده  سیاوش  از  ديشب كه حالي  اون  با  ولي

.  دادن جواب پیام به برسه چه كنه، نگاهش حتي  بود  

: گفت و  اومد  در پشت دوباره  شكوه   

. پايین بیا . چیدم رو  صبحانه -  

  و  پوشید  رو لباساش . رفت  مي بايد   ؟ چي  كه  باالخره 

. شد خارج  
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.  بود نشسته  میز پشت خبر  بي  جا  همه از فرهاد

.  بود سنگین  سر پیش روز  چند  بحث  خاطر به  هنوز

  روي پسرش  نامزدي  خاطر  به كرد  مي  سعي ولي

  از  نه  فريال، از نه . نداشت خبر . بده  نشون خوش 

  هیوا از پسرم  كرد مي  فكر خودش  با . ها برنامه

  و  حاشیه  بي و  خوب دختر كه اونم. اومده  خوشش

.  داريه خانواده   

:  كرد باز  رو  صحبت سر فرهاد  

.  خیر به   صبح-  

  رو  فريار چشمي زير شكوه .  داد تكون  سري  جوابش در

  از  فريار دراوردن و  جديد  بحث  شروع براي . پايید مي

: گفت حال اون  

.  ديدم دختر يه با  رو شاهین ديشب-  

  عالقه مورد  دختر با داشت جرعت شاهین.. شاهین

  جون به چیو  همه و  كنه شركت جمع اون تو اش 

.  بخره   

..  نبود هم شاهین ي اندازه   
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.  بود  عنصر سست بود،  كوچیك بود، ضعیف  

  مدت  تمام. داد چي  رو شكوه  جواب فرهاد نفهمید

  لقمه  چند فرهاد نكردن شك براي  و  بود كرده  سكوت

.  خورد زور  به  

  غده  كرد  مي  حس تكونش هر  با.  زد مي  نبض سرش 

  و مسكن  تا دو . شه مي  ور  اون و  ور  اين سرش  تو اي

  دراز و  رفت اتاقش  به و  خورد  هم با رو  بخش  ارام  يه

  لعنتي  درد سر  اين شايد  تا بست چشماشو. كشید

.  شه اروم كمي  

.  شد گرم هاش  چشم  

 

  گوشیش دنبال. كرد نگاه   سقف  به. شد  باز هاش  پلك

.  نداشت مكان  و زمان از  تصوري هیچ . گشت مي

!! بود  ٧ ساعت. كرد پیدا گوشیو  

  اثر احتماال. بود ٧ ساعت  االن و  بود  خوابیده  صبح ١٠

. بود بخش  ارام  و ها مسكن  
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  پیام  هیوا از  هم باز. گرفت چشمش جلوي گوشیشو

  پیام. رفت فريال  ي  صفحه به   و نداد اهمیتي. داشت

  جوابي.  بود شده  هم سین بود،  خورده  تیك  تا دو

  همین. داشت خوشحالي جاي  بازم  ولي   بود نگرفته 

  رو  گوشیش كه  بوده  حدي در  حالش بود فهمیده  كه

.  بود خوب  هم كنه نگاه   

 نشیمن  تو شكوه . بخوره   اب تا  رفت پايین. بود  تشنه

  صداش  فريار ديدن با . خورد مي  قهوه  و  بود نشسته

. رفت  سمتش به   حوصله بي . كرد  

: گفت و  شد اش  خیره  دقیق شكوه   

.  گرفتي  تصمیمي يه  تو  ؟  صبح از روزيه  و  حال  چه اين-

  چه  اين پس.  قدرته و پیشرفت از  پر توش  كه  تصمیمي

   ؟  حالیه

:  گفت و كرد  پوفي  فريار  

.  ديگه وقت يه   واسه بذار. ندارم  حوصله  اصال  مامان-  

  و جمع  خودتو. كرده  شك باباتم. االنه همین وقتش-

  مي بعدشم. شركته ي  جلسه فردا. فريار  كن جور
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  خودت با  بايد . كنم دعوت اشو خانواده  و هیوا خوام

.  بیاي  كنار  

   ؟ سیاوشو حتي ؟ اشو خانواده  كل-

.  سیاوشو حتي بله،-  

: داشت برش  ترس   فريار  

.  نكن. زوده . نیست  وقتش  االن. نه  نه،-  

  به برو   االنم. بپذيره   بايد ديگه اونم. نیست زود هیچم-

  حرف باهم امروز  اصال . مثال   نامزدشي.  بزن زنگ هیوا

.  فريار نكن  خراب چیو همه  ؟ زدين  

.  مامان كن ولم-  

. كرد تند  پا  ها پله  سمت به و  

 

 

  قبل. بود  گیري چه  ديگه  اين. داشت كال  میس هیوا از

:  نوشت و  رفت فريال  ي  صفحه به  هیوا  به زدن زنگ  

   ؟ خوبه  حالت-
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.  نبود هم آنالين. نشد  سین ولي  خورد  تیك دو  پیام  

  تماس  برقراري  منتظر و گرفت رو هیوا ناچار.  بود كالفه

: داد جواب زود  خیلي هیوا. موند  

   ؟  خوبي جان، فريار سالم-

. هیوا سالم-  

.  نبود  ازت خبري . شدم نگرانت-  

  چه ؟  ازش  بود خبري  قبل  هاي  روز مگه. زد پوزخند

: داد جواب زور  به. اي مسخره  نمايش  

.  بودم خواب. كرد مي  درد سرم-  

: گفت نگراني  صداي  با هیوا  

  جوشونده  برات  بیام  ؟ كرد  مي  درد چرا  سرت  واي اي-

   ؟ كنم  دم چیزي دمنوشي اي،

  بود  اورده  شركت به  براش  فريال كه  دمنوشي ياد

  دلش  چقدر. بود شده   تنگ  براش   دلش چقدر. افتاد

  مجلسیش لباس  اون تو ها ساعت خواست مي

  مي  فريالو دست شاهین  مثل  اونم كاش . كنه  نگاهش
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  مي باهاش .  رفت مي راه   كنارش  جمع اون تو  و گرفت

. گذروند  مي  خوش  رقصید،  

..كاش   

..  حیف  

:  شنید رو  هیوا صداي  

   ؟ شنوي  مي ؟  جان فريار-

   ؟  گفتي چیزي. نفهمیدم ببخشید-

  سرمي امپولي، درمانگاه  بريم خواي مي  گم مي-

   ؟  بزني   چیزي

  بهتر  كنن، مي استراحت كم يه. نیست نیازي   نه،-

.  شم مي  

.  بینمت مي  فردا. كن  استراحت برو. عزيزم باشه-  

  به   زود چه . گفت مي  عزيزم  بهش زود چه ؟  عزيزم

.  گفت مي  عزيزم  دوستش پسر دوست  

  مهمي  روز  فردا. شد ولو تخت روي  و  كرد قطع  تلفنو

 بست چشماشو. بخوابه باز خواست مي  دلش . بود
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.  برد خوابش باالخره   نا زد  غلت ور  اون و  ور  اين انقدر

. بود  حل راه  بهترين فراموشي  واسه خواب  

 

 

.  شد باز  اتاقش  در كه  بود  كراواتش  بستن درگیر  

: گفت و  كرد نگاهش  دقت با و  شد وارد شكوه   

.  برازنده  و  شیك. شدي عالي-  

: گفت و  داد تكون سري فريار  

   ؟  حاضره  بابا-

: گفت اخر در و  كرد مني و  من و  دزديد نگاه  شكوه   

  ؟ خب نپیچین،  هم پاي و  پر  به   خیلي ولي. حاضره -

.  تمام  و  بده  جلسه تو  رو اش  رأي  فقط بذار  

:  زد  پوزخند  فريار  

   ؟  نه نیست، راضي-

: گفت و  كرد پوفي شكوه   
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.  شناسیش مي  كه خودت-  

  پدر  پارتي با  ناحق  به  دارم االن  من. شناسم مي-

  پدر . زنم پدر ها، نه  پدرم پارتي  با. باال رم  مي زنم،

   ؟  نه جالبه،. زنم پدر شده  روزه  دو  كه زني

.  شناسي مي  باباتو سال همه  اين بعد ديگه  فريار-

  كردي، تالش   همه اين ؟  ناحق  به گفته كي بعدشم

  اين . داري  پشتكار و  خوبي كارت تو داري، سوادشو

.  نكن  فراموش . حقته  

.  بزن  شوهرت به  حرفارو  اين-  

 

.  بود  نشسته كنارش  فرهاد و  كرد مي رانندگي فريار

  شد  مي شنیده  كه  صدايي تنها . زد نمي  حرف كسي

  بود  پايین  صداش  انقدر كه  موزيكي و  بود  خیابون صداي

.  اهنگیه  چه داد تشخیص شد  نمي كه  

  چنین به   كه روزي  كرد مي  فكر. بود ريلكس  فريار

.  داره  هیجان  و استرس  خیلي  حتما برسه   اي جلسه
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  كه داشت عجیبي  خونسردي يه. بود ريلكس   ولي

.بود كرده  شوكه هم رو خودش   

.  كرد پارك  و  شد شركت پاركینگ وارد  

  هفتم ي  طبقه رو  تقريبا فريار  و شدن اسانسور وارد

 خودش  با . نبود عدد يه  فقط هفتم ي  طبقه. كوبید

  قدرتمند طبقه اين ساكن  كه حق  به و. داشت قدرت

.  بود  

.  رفت باال ابروهاش  هیوا  ديدن  با  كنفرانس اتاق  در دم

  بش  و  خوش  و داد فرهاد به سالمي  احترام با هیوا

.  موند  تنها  هیوا با  فريار و  شد اتاق  وارد  فرهاد. كرد  

: هیجان  و  بود  شوق از  پر هیوا  

.  كنم شانسي  خوش  ارزوي برات  اومدم  عزيزم، سالم-

.  مطمئنم. توئه   روز امروز  

  شه اتاق  وارد خواست. كرد تشكر  و  زد لبخندي   فريار

  و  شد بلند هاش  پنجه روي  هیوا اخر  ي لحظه   در كه

. كاشت اش  گونه  روي   ريزي ي  بوسه  
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  به كه  بعد. بود مونده  هیوا ي  خیره . زد خشكش  فريار

  مي. كرد نگه رو برش  و  دور  ترس   با اومد خودش 

  ديده  رو بوسه اون و  باشه اطراف اين  فريال ترسید

. باشه  

. نشست  صندلي روي  و  شد وارد  هیوا به   نگاه  بدون  

  روش  روبه معدني اب بطري  از نشستن محض به

.  بود  كرده  متشنج رو  اعصابش هیوا ي  بوسه. نوشید

  قبیل  اين  از توقعاتي  كه بود  نكرده  فكر  جاش  اين  به

  بار . بود شده  قدم پیش  هیوا بار  اين. میاد پیش هم

  نزديكش   فريار اگه كرد نمي  شك ؟ چي  بعد هاي

   ؟  شد نمي

.  ايستاد احترامش به   و اومد بیرون   فكر از جاويد ورود با

  میزبان   صندلي روي و  داد تكان سري  خشك جاويد

.نشست  
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  روي  هم لحظه  يك فريار  و   بود گذشته  جلسه از كمي

  االن. بود  گیر در فكرش . بود  نكرده   تمركز ها  حرف

  ؟  بود  نرفته يا  ؟  بود سركار ؟  بود حالي  چه  در  فريال

  بار  چندين روز   دو اين تو ؟  بود  پیشش هنوز سیاوش 

  به   بايد امروز. جواب يه از دريغ  ولي  بود  داده  پیام بهش

.  رفت مي  ديدنش  

  زبان از اسمش شنیدن  با  كه برد  هاش  فكر مشغول

:  شد جلب توجهش  زنش،  پدر  درويشي،  

  جا  اين نزديكانم از كسي  دارم دوست من كه  درسته-

  كار دو  هر پسرم  و  دختر. باشه  داشته خوب پست

  االن  ولي. ندارن كاري شركت با  و دارن خودشونو

  همه  سماواتي فريار  اينا  از گذشته. هست دامادم

  رو  بازرگاني مديريت پست لیاقت كه داده  نشون جوره 

  ثابت كم مدت همین  تو  پشتكاري  و تالشش. داره 

.  حرفاس  اين  از تر  بیش   حقش ادم اين كه كرده   

:  شد بحث  وارد معیني  



 

561 

  االن ما  ولي نیست، شكي  ايشون توانايي و  تالش  تو-

  جا اين تا. داريم باال ي  سابقه  با  خوب مدير  يه هم

. اومده  بر كارا پس  از خوب  

:  داد جواب درويشي  

  هست خودي يه  وقتي  كنیم اعتماد غريبه  يه به  چرا-

  ؟   داره  رو پست  اين لیاقت كه

  از حرفارو  اين داشت انتظار فريار. رفت فرو  فكر  به  جمع

  پايین  رو سرش  فرهاد ولي . بشنوه  فرهاد زبون

  نگاه  جاويد  به. زد  نمي حرف  كام تا  الم  و بود  انداخته

  يه   يا  بوزخنده  نبود معلوم كه وري   يه هاي لب با كرد،

  هر  براي كه جاويدي.  بود كرده  سكوت كج،  لبخند

  عجیب. بود كرده  سكوت داشت ايده  و  نظر حرفي

.  بود  

  جلسه طول تمام  در و  شد زده  ها  حرف خیلي

  احمد. بود  كرده  صحبت نفعش به  پدر  يه   مثل درويشي

 بودش   ديده  مهماني اولین در بار  يك  فقط فريار  كه جم

:  گفت  
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  گیري  راي . كنیم گیري  راي  نظرم  به شد، زده  حرفا-

  فريار با  شدنش جايگزين و  فعلي مدير  خلع براي

.  سماواتي  

.  كرد نگاه  ها دست به   فريار  

  نفر.  كرد  بلند  رو دستش كه بود نفر  اولین درويشي

..  چهارم نفر  بود، معیني  سوم  نفر. بود جم احمد دوم  

  معني . بود اش  خیره  كه كرد  نگاه  جاويد  به   فريار

  هاي  چشم در خیره  جاويد. فهمید نمي  رو  نگاهش

:  گفت فريار  

 

 

   ؟  بزرگ سماواتي جناب-

: فرهاد  

   ؟ جان جاويد  جانم-

  كني مي تضمین شما. دارم  قبول  رو  تو ولي .  دلم دو-

   ؟
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  ؟  داد مي  بازيش جاويد . بود  گرفته استرس  حاال فريار

  قبلي هاي  ديدار تو كه  جاويد  ؟  كرد مي  تحقیرش 

  صداش   جاويد بود گفته حتي. بود صمیمي باهاش 

. كنه  

  ؟  كرد مي تضمین فرهاد.  كرد نگاه  پدرش  ي  چهره  به

.  بود مخالف  جلسه اين با  بیخ از  كه فرهادي  

:  اومد  حرف به  سكوت ثانیه  چند  از بعد فرهاد  

.  تري تجربه  با  ما  ي همه از  خودت شما جان جاويد-  

:  گفت وقتي  كرد مي  نگاه  فريار  به   چنان هم جاويد  

.  بدونم  رو تو  نظر خوام مي  مورد  اين تو-  

  ادم اين نگاه . بود معذب  جاويد ي خیره  نگاه  زير  فريار

.  بود كرده  عرق. كرد  مي اسكنش  

: فرهاد  

  شما. جان جاويد  گه  نمي پسرشو  بد  پدري هیچ-

. اي  گیرنده  تصمیم خودت  

:  گفت وري يه هاي لب با  فريار  نگاه  تو  جاويد  
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.  كاره  محل . فرهاد نیست  پسري  پدر  رابطه جا اين-

.  بگو نظرتو   

:  بود  منگنه الي  فرهاد  

   ؟  كردي  مي استخدام فريارو  تو نبودم،  من اگه-

  به   كنم استخدام رو كسي بخوام رياسته،  پستم من-

  طرف  از  استخدام بحث وقتي. رسه  نمي  اينا و جلسه

.  شه  مي گذاشته  جلسه رياسته  از غیر كسي  

.  شد نمي  و  شد مي  جاويد ي طعنه  متوجه فريار  

:  داد ادامه جاويد. نداد  جوابي فرهاد  

  راحت. توئه نظر   بند من  رأي . بگو نظرتو . جان فرهاد-

.  باش   

:  زد لب  زور به. فرها  

  هرگز  كه ديدم فريار  تو  رو  تالشي وقت چند  اين تو-

  ولي نبود،  مند عالقه كار  اين به ابتدا  از. بودم نديده 

.  كرد شروع دل و  جون با  كرد، شروع  وقتي  

:  گفت بلند  و اورد  باال رو دستش و  زد  لبخندي جاويد  
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.  مثبته هم من راي  پس-  

.  بازرگاني مدير  بود  شده  فريار . شد تمام جلسه

  ولي نباشه، بند پا  روي  خوشحالي از داشت دوست

  اين تونست  نمي كه  اين. داد مي  عذابش حسي

  االن همین از كه  اين. كنه تقسیم  فريال با  رو خوشي

.  كردن ترك رو  سالن همه. بود شده  هیوا پدر  مديون

: گفت فريار  به   رو فرهاد  

.  دارم كار  جايي رم، مي  خودم من-  

  خونسردي با  جاويد . فريار و  بود مونده  جاويد فقط حاال

: گفت ذاتیش  

.  كار اين  به نداشتي عالقه گفت مي  پدرت-  

. طوره  همین-  

   ؟  شدي مند  عالقه شد چي-

  هاي  مقاله  وسط خودمو يهو كه  شد چي نفهمیدم-

  توش  تا  كردم  پیدا كار اين ي درباره  اطالعات و متعدد

.  باشم عالي  
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: گفت و  كشید هومي  جاويد  

  بوده  وسط  اين اي  انگیزه  يه و نبوده  حواست احتماال-

.  مهمه انگیزه  ؟  ها داده، انرژي بهت كه  

  ؟ دونست مي ؟  بود چي  منظورش .  زد خشكش  فريار

   ؟ بود  گفته جوري  همین يا

  جاويد. كرد اكتفا لبخندي  به و  كرد نگاهش متعجب

: داد ادامه  

  كارت تازه  چون . باشه نشده   تموم ات انگیزه  امیدوارم-

.  شده  شروع  

  جا سرش  پشت رو مبهوت فريار  و زد چشمكي

. گذاشت  

 

 

  نمي و  بود  نشسته ماشینش تو  فريال ي خونه  دم

  بغلش  باال، بره  داشت دوست. كنه كار چي دونست
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  هیچ  نپرسه،   سوالي هیچ فريال و  كنه ارومش  كنه،

.  شه  اروم خودشم و  كنه ارومش. نخواد توضیحي   

  به مستقیم و كرد خاموش  و ماشین.  زد دريا  به   رو دل

.رفت  فريال ي  خونه در سمت  

  نفسي . ايستاد در پشت و  شد خارج  اسانسور از

.  شد باز  در. انداخت قفل تو  رو كلید و گرفت  

.  شد وارد  

  آشپزخونه از كه  صدايي  و سر  از ولي   نديد رو فريال

.  باشه جا  اون كه  زد حدس  میومد  

  كردن دم حال  در رو  فريال. رفت اشپزخونه به اروم

  كه اين . بود شده  تنگ براش   دلش چقدر. ديد قهوه 

 باشدش  داشته تونست  نمي  و بود  نزديكش االن

  بغلش پشت از خواست  مي  دلش. داد مي عذابش

 اش  صدقه  قربون  صبح  تا  و  كنه ماچ   رو اش  گونه  كنه،

  تو  رو  فريال و بود  داد تكیه كابینت به   طور همین. بره 

.  كرد مي  تماشا سفید شلوارك و  شرت تي اون  
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  و  افتاد فريال دست از  بلوري قوري. كرد سالم اروم

.  كرد مي نگاهش  شوكه فريال . شد تیكه هزار  

  شده  خورد هاي  تیكه تا  رفت جلو  و  ترسید  فريار

  كه  بخوره  تكون خواست فريال. كنه  جمع  رو شیشه

: گفت و  شد مانعش  

  و  زخم خودتو االن . بیارم  دمپايي برات وايسا جا همین-

.  دختر  كني  مي  زيلي  

.  كرد فريال  پاي  و برگشت  دمپايي با  فريار  

  هاش  چشم زير گودي. شد دقیق اش  چهره  به

  رو موهاش . بود شده  الغر صورتش .  كرد مي  اذيتش

  نگران. بود كرده  جمع سرش  باالي   حوصله بي

: گفت و  كرد نگاهش  

   ؟  خوبي-

.  داد نمي  جوابي و   كرد مي نگاهش  ففط فريال  

:  فريار  

.  كنیم صحبت  بشینیم بیا-  
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  مبل  سمت و بگیره  رو  فريال دست تا برداشت  قدم و

  به فريال  خورد دستش به  كه  انگشتش نوك.  ببره 

.  اومد خودش  به   تازه  انگار. كشید عقب برق  سرعت  

؛ گفت خشكي صداي  با  

   ؟  اينجا خواي مي  چي-

.  بزنیم  حرف خوام مي-  

   ؟  مونده  مگه ؟  حرف-

.  باشه نمونده  كه  نزديم حرف  اصال  ما-  

.  كرد پر رو  حرفا جاي هام ديده -  

.. جان فريال-  

:  رفت در كوره  از  فريال  

  به .  داره  حرمت جان. جان نگو  من به !  مار زهر  و جان-

. شه مي   بد حالم كه جان  نگو من  

 

 



 

570 

  طرف  به   و. بشین جا اين  بیا . باش   اروم. خب خیل-

.  افتاد مبل  جلوي  میز به نگاهش . كرد اشاره  ها مبل

.  سیگار ته   از مملو سیگار  زير  و  شراب هاي جام  

   ؟ بود  كرده  چه  دختر  اين با

.  بزنیم حرف  هم با  اروم بشینیم بیا  فريال-  

  االن. بود  قبلش واسه  زدن حرف. شه نمي  نچ،-

.  يامفته.  نداره  خريدار  حرفات  

.  فريال شدم مجبور-  

.  خنديد هیستريك فريال  

  زوري  رو  ساله  ١٥ دختراي بودم شنیده  ؟  مجبور-

  ٣٤ پسراي  واسه بودم  نشنیده  ولي .  دن شوهرمي

.  گیرن مي  زن  زوري ساله  

  كار  چي دونست نمي.  بود  بسته  رو از رو شمشیر

  كه هايي  بار  اولین  شبیه.  نبود بلد  رو  فريال  اين . كنه

 خشمو اين  موقع اون فقط بود شده  بودش  ديده 

. نداشت  
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: داد ادامه  فريال  

.  درويشي جناب دختر . كردي انتخابیم  خوب  كه الحق-

  دكتر همه  ولي كارشناسه اسمش. تعذيه كارشناس 

  آقاي  شايد دادن، شوهر زور به   كه رو  تو . كنن مي صدا

.  كنن صدات دكترم  

.  فريال نكن مسخره -  

  خیلي  شرايط  ؟  حرفیه چه  اين. استغفرهللا ؟ مسخره -

  كه اس  ساده  خیلي.  روتین. نرمال  چیز  يه .  عاديه

  و  خبر  بي  جدي،  ي  رابطه ماه  ٨-٧ بعد پسرت دوست

  كجاش . كنه ازدواج دوستت با  هوووووپ، يهو  دلیل بي

   ؟ اس  مسخره 

.. فريال-  

  يه   زدي، مي  هم به قبلش  اقل  حد المصب اخه-

.  بعد  زدي مي  حركتي  يه  مینداختي،  راه  صوري دعواي

   ؟  مگه  خواي  مي سرا  حرام ؟  اخه  وضعشه  چه اين
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  ترمز  بي فريال . سابید مي روي  رو  هاش  دندون فريار

  تر خورد فريار  اعصاب ولي داشت حق. رفت  مي جلو

.  بود  حرفا اين از  

  و  شم الل بگو يا  بدم، توضیح  ادم عین بذار  يا  فريال-

.  بیرون شم گم  

:  خنديد فريال  

.  ببخشید اخ  اخ ؟ من جون  ؟ براش  داري  توضیح جدي-

   ؟ هیوا جون

.  بست رو  هاش  چشم فريار  

: داد ادامه  فريال  

  ؟  نداره  مشكلي سابقت انتخاب با فعلیت، انتخاب-

  خودم  من. شن مي حساس  كم يه دخترا  دونما، نمي

  ولي .  بچسب االنو گم  مي. نیستم حساس  خیلي

  روشن به   نكنم فكر . جوريه  چه دونم نمي  االنتو انتخاب

.  باشه سابقت انتخاب  فكريه   

: گفت بلند و  رفت در كوره  از  فريار  
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.  من واسه  فريال  نكن  سابق  و فعلي  انتخاب انقدر-

.  كیه  من همیشگي انتخاب دوني مي خودت  

.  فريال دوره  يه بود،  لیلي  دوره  يه.  بدونم اگه شم كور-

. باشه  طوالني قراره  معلومه ولي   هیوا ي دوره   

: زد داد  

  بودي  تو فقط همیشه انتخابم. تو  فقط. تو.. فرياااااال-

.  هستي و  

:  زد فرياد هم فريال  

  فريار  باال   ره  نمي من  واسه  صدات  من ي  خونه تو-

.  بزن داد بعد  كجايي ببین بگردون چشم. سماواتي  

:  داد ادامه  و خنديد  حرص  از  

  رفتار  جوري  اين انتخابات  با  همیشه تو  ؟  منم انتخابت-

.  خب انتخاب  اين  تو  تف  ؟ كني  مي  

:  زد  لب اروم  فريار  

..  بودم  مجبور-  

.هوم-  
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.  بپرس -  

   ؟ بپرسم چي-

:  بودي  مجبور  چرا بپرس -  

   ؟  بپرسم چي  واسه-

. مهمم برات هنوز  كنم حس بذار-  

   ؟ داره  فرقیم مگه-

..  دونم نمي-  

.  بیاد  سرم قراره  چي گفتي  مي بهم قبلش كاش -

  خوب كه بیداد و داد.  مینداختي  راه  دعوا يه كاش 

  به  مامانت كه  نه. زدي مي بهم بهونه بي  اصال . بلدي

  حضورت  بگه  و  كنه دعوت ازم شخصا بزنه،  زنگ من

  يه   كه كنم خیال  و  فكر خودم با  خر من تا  مهمه، خیلي

 ها احمق مثل  و شده  داده  ترتیب من  واسه مراسمي

  درخور لباس  تا  مزون اون به   مزون  اين از بیفتم دوره 

  بیاريد سرم رو  بال  اين خواستید مي كه  شما. كنم پیدا

  خار  كه ؟ بود  مهم چرا حضورم ؟ بود  چي  اصوال ادا اين

   ؟ شم ذلیل  ؟  شم خفیف ؟ شم
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  هیوا،چرا با  رفتي  چرا كردي، ولم چرا پرسم نمي  فريار

  كاري ترين كم بدون  ولي. كردي  عوض چیو همه يهو

  نذارم  پامو  بگي بهم كه بود اين كني تونستي  مي  كه

!  مهموني اون تو  

:  گفت وقتي بود شده  گرد هاش  چشم فريار  

   ؟ گفت بهت اون  رو  اينا  ؟  زد زنگ بهت شكوه -

:  زد  پوزخند فريال  

.  فريار نبودي  بازيگر -  

.  ندارم خبر  هیچي  از من-  

. اتفاقا توئه دست خبرا-  

.  زده  زنگ بهت شكوه  دونستم نمي-  

  كه بود  تحقیرم  قصدش . دونستي نمي  كه  جهنم به-

  بودي  الل.  مهموني میام  كه  دونستي  مي  ولي . شد

.  بیرون برو  كشه نمي  اعصابم من  فريار ؟  موقع اون  

  ؟   منو ؟  بیرون میندازي  داري-

: گفت تمسخر با  و  زد  پوزخندي فريال  
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.  مجبورم-  

:  كشید هوار فريار  

  گوه  همه از. بود دراورده  امارتو شكوه . بودم  مجبور اره -

  و  رفتي  مي  كه مهمونیايي و  ات گذشته  كارياي

.  دونست مي رو همه مدلت، به   مدل پسراي دوست

  اين بكشي خودتم گفت.  فريال  بود فهمیده  پرهامو تا

.  شه نمي دختر  

  بود  پیغمبر  پسر پسرش،. بودم  ريزي  ابرو ي  مايه پس-

   ؟

  بلد  من. فريال شه نمي قانع  شه قانع  نخواد شكوه -

.  نیستم  

:  فريار . نداد جواب  و زد  پوزخند فريال  

.  ندارم قدرتشو . نیستم بلد رو  خونواده  با  جنگیدن من-

  مامانت طرف  از بیفتي،  در جاويد  با . فريال تأمیني تو

  دريغ  ازم  چیزا خیلي فرهاد جوريش همین من. تامیني

.  بود مونده  برام  شكوه  يه. كنه  مي  

:  فريال  
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  نامرد  يه االن تا. فريار  كني مي  ترش  خراب داري-

.  ترسو و  ضعیف  خائن نامرد يه   شدي االن بودي، خائن

  بودي موقعیت دنبال  كه  تو . سوزه  مي  دلم طرفیم از

.  نكن خر منو پس!  بود تر  تاپ  كه من موقعیت  

  من. سیاهه ات گذشته  تو  ولي . تاپه تو موقعیت اره -

  و  زير ره  مي شكوه  دونستم مي  چه . بودم اومده  كنار

. میاره  در بمتو  

 گفتم خدا  به خوامش، مي گفتم. شه نمي اين گفت

  نگران. شه نمي گفت خوامش، مي  گفتم. فريال

 گفت. كنن تحقیق هم  بقیه  ترسید  مي . بود آبروش 

  هر  از  من فريال. اس  گزينه  بهترين  سالمه،. خوبه هیوا

  روزاي اين ديگه . بودم شده  خسته  رفتن كلنجار  روز

  كجا، و  كي و چطوري  و  چرا  بپرسم كه  اين بدون اخر

.  شناسي نمي شكوهو تو!  باشه گفتم مي فقط  

  من. نیست تر بد  كه اون  از. شناسم مي  جاويدو  من-

  برو   فريار. كردي خم  سر  تو  ولي جنگیدم  جاويد  با

.  ننداز چشمم از  خودتو اين از تر   بیش  بیرون  
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  و  ايستاد روش  روبه  درست رفت، سمتش فريار

:  گفت  

  پام  جا شركت تو  كم يه بذار.  دارم برنامه   من فريال،-

.  نرو االن فقط . كنم كار چي دونم مي بعد شه، سفت

  كه من. موقته  هیوا. موقته اينا . باش   برام.  باهام بمون

  هیوا. كن صبر فقط تو. باشم كسي با  تونم  نمي تو  جز

  كنارم تو . فريال عشقمي تو  ولي. نامزدمه اسما

..  بعد كن تحمل  ور هیوا فعال  بمون،  

.  موند نصفه   حرفش خورد  صورتش  تو  كه  اي سیلي  با  

: گفت وفتي لرزيد  مي خشم از  فريال  

  كه نیومدم   پايین انقدر  هنوز  ؟  كشي نمي خجالت-

 هم خودت هم! دار  زن مرد يه ي معشوقه بشم

.  كردن پر   كثافتايي چه دورمو ! جهنم به   برين نامزدت

  با. بود دوستم سرش  خیر  كه  هیوا از  اونم. تو از اون

  ولي. فرقشه بقیه   با زار دو  تومني گفتم مي خودم

  بد اسمم من.  نیدز مي هم به   منو حال . لجنید همتون
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  به .  بیرون برو .  كشید مي  اب نماز جا  ها شما. رفته در

.  برو  االن همین.  نگهباني  زنم مي  زنگ خدا  

  كرد مي سعي زور  با  و بود  گرفته  رو  فريار دست

.  بیرون  بندازتش  

.  كرد نگاه  فريال  پلك پريدن و  ها دست لرزش  به   فريار

  در سمت به  خودش . كنه  بغلش  تونست مي كاش 

: گفت و رفت  

  اخر و  اول . گذرم  نمي ازت دارم، دوست كه  بدون فقط-

. كن فرو گوشت تو . مني  مال  

.  بست رو  در  و گفت سالمتي  به فريال  

*** 

 

 

.  بود  گذشته هفته ٢  
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  و  ذلت و  حقارت هفته ٢. نكردني  باور  ي  هفته ٢

 خفت همه  اين. شناخت نمي  ديگه رو  خودش . خواري

.  شناخت نمي  رو  

  با  شبش تا  صبح   و بود  نرفته سركار  كه بود هفته ٢

  يك  به شدن خیره  و  مختلف هاي نوشیدني   و سیگار

  گذشته ته   و  سر بي  فكرهاي تو  شدن غرق  و  نقطه

  كه  اي حسابي درست  غذايي  ي وعده   آخرين.  بود

  كمي كه چیزي تنها. نمیومد يادش  رو  بود خورده 

  مي  قرص  زور   به ها شب.  بود  خواب كرد مي  ارومش

  فشار بهش  زياد  خیال و  فكر  وقتي  هم روزها. خوابید

.  خوابید  مي و خورد مي  قرص هم باز میاورد  

  جواب بي رو  فريار  هاي پیام  تمام  هفته دو  اين تو

  پیامي ديگه كه  شد مي هم روزي دو . بود گذاشته

؟  بود شده  خسته . بود نداده   

  راهش  ولي بود اومده  اش  خونه دم تا  بار  چند سیاوش 

.  كسیو هیچ  ي  حوصله. نداشت  حوصله. بود نداده   
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  مطمئنش  و  كرد مي صحبت تلفني  آرزو  با گاها فقط

.  اس  زنده  هنوز  كه كرد مي  

!  جاويد:  كرد نگاه  اسم به . شد بلند گوشیش صداي  

  شد قطع  تماس . نداد جواب و گذاشت كنار  رو گوشي

:  داد جواب حرص با.  خورد زنگ  دوباره  بالفاصله  و  

   ؟ داري  كار چي-

: گفت ذاتیش  ارامش با  جاويد  

.  مردي  كردم فكر  ؟  دي نمي  جواب چرا-  

:  خنديد  

.  نرسیدم درجه  اون  به هنوز  نه-  

  پستشو  طرف ولي كن، خفه  خودتو اونجا  تو. خوبه-

.  بده  ارتقا  

:  شد جلب توجهش  

   ؟ چي  يعني ؟  پستشو ؟  چي-
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  پدر  پارتي  با . بازرگاني   مدير شده  اس  هفته دو يعني-

  خوب  درويشي اين ولي  نبود تخمشم فرهاد. زنش

. داره  هواشو  

:  گفت جاويد هاي گويي اضافه  به  توجه   بي فريال  

   ؟  شده  مدير االن يعني-

  ي گوشه  بیفت و  بگیر افسردگي تو  حاال. شده  بله،-

.  خونه  

   ؟  نگفتي زودتر چرا-

  پشت تا  صداش  كه كشید عمیقي نفس  جاويد

: گقت و  رسید گوشي  

  از روز  دو سگ تخم ي  پسره . بدوني  بود زود-

.  زرنگه كرده  فكر . شد مدير اومد بود  نگذشته  نامزديش 

  وگرنه.  چیده  برنامه  اون. هست ننه   كار اش  همه اينا

.  رسه  نمي  اينجا به   فكرشون فرهاد و خودش   

: گفت جاويد . نداد جوابي  

   ؟  رفتي  ؟ كوشي-
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: كرد  زمزمه ممكن صداي  ترين آروم  با  

. هستم-  

.  باش   محكم. باش  قوي. باش   درست ولي. باش . آره -

  و  جمع خودتو . اته بسه ديگه  كردي عزاداري  هفته دو

  آبرو . باشه ضعیف  انقدر تونه نمي  جاويد  دختر . كن جور

.  نكن ريزي   

:  كشید پوفي  

.كنم  قطع خوام  مي  ؟ شد تموم-  

 

 

  زودتر جاويد  كه گفت مي  ممتد هاي  بوق صداي

.  شده  كار به دست  

. گذاشت كنار  رو گوشي  

  از كه  اومد  يادش  رو  هاش  حرف  ؟ بود  شده  مدير

.  نالید  مي موقعیتش  
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  چرا  فريار كه  بود كرده  فكر  خودش  با  هفته دو  اين تو

  ؟  بود  ازدواج محتاج  انقدر.  بود  كرده  انتخاب رو  هیوا يهو

  رفته چرا. زد مي  هم به  فريال  با.  درك  به خودش  اصال 

   ؟  بمونه سینگل تونست نمي  ؟  ديگه يكي  سراغ بود

  و  زود هم خیلي . بود موقعیت دنبال. بود فهمیده  االن و

.  خواست مي  سريع  

  فريار  بود  نتونسته مدت  همه اين. زد  پوزخند خوداگاه  نا

   ؟  بود شكوه  ي  سلطه  تحت واقعا  يا ؟  بشناسه  رو

 

  به  تازه  خورد سرش  كف  به كه  داغ اب. رفت دوش  زير

  آقا و  بود كشیده  زجر  هفته دو خودش . اومد خودش 

  ؟  بود  انداخته رو  مغرور  فريار ؟  بود شده  مدير بود  رفته

..  زن!  زن پدر  ؟  زنش  پدر  به  

  با.  بود  كرده  ازدواج فريار. كرد اي  عصبي ي خنده 

.  خودش  از غیر كسي  

  زيادي  اب  كه كرد  اوري ياد  بهش حموم شديد  بخار

  بايد. ريخت موهاش  روي رو  شامپو  و كرد  ولرم. داغه
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  تو  حاال  تا.  داد مي  نجات وضعیت اين از خودشو

  رو تنش كشید، اب رو موهاش . نبود باتالقي همچین

.  زد بیرون  و شست  

.  شد ولو  مبل روي حوله با  

!  داشت كال میس عرفان از . كرد نگاه  رو گوشیش

  تبريك  تولدشو و  گرفت مي تماس   بار  يه سالي عرفان

   ؟  داشته كار  چي. گفت مي

:  داد جواب زود خیلي. زد  زنگ. شد كنجكاو  

   ؟ فريال  الو-

. سالم-  

   ؟  خوبي سالم،-

  عوضش در. نداشت  پرسیش احوال براي جوابي

: گفت  

   ؟  بودي  زده  زنگ-

  مي كمكتو. دارم مشكلي يه   بگم خواستم مي. آره -

.  خوام  
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   ؟  مشكلي چه  ؟ من كمك-

  همو جا  يه. شه نمي جوري  اين ، ..من..واقع در-

   ؟  ببینیم

.  اينجا  بیا . ام خونه-  

.  میفتم راه  االن اوكي،-  

. كرد قطع  رو تماس  فريال  

  اتمام تا  تونه  نمي كه  واجبه  انقدر  ؟  میفته راه  االن

   ؟  كنه صبر كاري ساعت

  طوري همون رو موهاش  و  پوشید  رو هاش  لباس 

. كرد رها خیس  

 

 

  عرفان كه  باريه  اولین كرد  فكر  خودش  با  و  كرد دم چاي

  برادري   خواهر ي  رابطه  چه. اش  خونه بیاد  خواد مي

!  اي صمیمي  
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  عرفان  اومدن از نشان ايفون صداي گذشت كه كمي

.  موند منتظر   و كرد  باز  رو در. داشت  

  كتون  شلوار و اسپورت كت اون  تو.  شد وارد عرفان

.  بود شده  تیپ خوش   

   ؟  بود اورده  نويي  خونه. بود اورده  هم شكالت

.  گرفت رو كتش و  كرد  دعوتش داخل  به  

: گفت هاش  كفش  دراوردن حین در عرفان  

.  خودته  مدل. داري قشنگي  ي  خونه-  

.  اوهوم-  

   ؟ نداشتي كاري  ؟ نشدم مزاحمت-

  كاري هیچ  بود  هفته دو  ؟  كار. زد  پورخند فريال

. نداشت  

  چاي فريال  و  نشست مبل  روي  عرفان. نداد رو  جوابش

: گفت نشستن محض به. اورد  

   ؟  چیه مشكلت-

:  خنديد عرفان  
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.  بعد كنیم، احوال حال  كم يه  برسم، بذار-  

  ما  به اصوال ادا اين ؟ كنیم  احوال حال ايم خانواده  مگه-

.  نمیاد  

:  گفت و كشید آهي عرفان  

.  نشديم  وقت هیچ-  

   ؟  نشديم چي-

. خانواده -  

.  اوهوم-  

  واسه. كشیدي عقب خودتو تو.  فريال  نخواستي  تو-

  كه  بابامون ولي بود، جدا  مامانامون. گرفتي گارد همه

  مي شايد. بمونیم هم واسه تونستیم  مي. بود  يكي

  دلم . باشي  خواهرم شد مي  شايد. باشم  برادرت شد

. فريال خواست مي خواهر همیشه  

 

 

. بچین برنامه  اون با هست، كه  راحیل-  
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   ؟ مگه  میاد در  خواهر سلیطه  اون از-

:  خنديد فريال  

   ؟  میاد در من از-

.  میاد در-  

  كسي خواهر نكردم  فكر وقت هیچ دونم، نمي-

.  باشم  

   ؟ نزاري   و  زار انقد چرا ؟ جوريه  اين چرا  ات قیافه-

.  خیلیه  ام زنده  كه همین-  

   ؟ هست مشكلي  ؟  شده  چیزي-

.  بزنیم  حرف  تو  مشكل ي  درباره  بود قرار-  

. بگم جوري  چه  دونم نمي راستش . اره .. من مشكل-  

  راحت. بگو. نداريم تعارفم ولي  نیستیم،  برادر خواهر-

.  باش   

.  كنم ازدواج  خوام مي-  

.  پريد   فريال گلوي تو  چاي  
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:  شد هول عرفان  

   ؟  خوبي-

  زندگیت جريان در كه من  البته. اخه  شد يهويي اره،-

.  كردم پیدا آلرژي ازدواج ي كلمه  به كنم فكر. نبودم  

: گفت و  نداد  كش رو بحث. كرد نگاهش گیج عرفان  

.  ضعیفه كم يه   بگم، جوري چه ولي،. خوبیه  دختره -  

   ؟ اجتماعي ؟  فرهنگي  ؟  مالي  ؟ ضعیفه  لحاظ  چه از-

  اينا  و  فرهنگ با  خیلي اشم خانواده . ضعیفه كه  مالي-

  مثال  من  از. خوبه خیلیم.  خوبه خودش  ولي. نیستن

.. كه  اينه مشكلم. تره   سر خیلي  باال  سطح  

: گفت و  بريد   حرفشو فريال  

.  پسنده  نمي  جاويد كه اينه مشكلت-  

.  بگم بهش  نكردم  جرئت حتي هنوز-  

   ؟ چي  كه  باالخره -

  بهش خوام مي  وقته  چند  اين تو . اومدم همین واسه-

.  دارم الزم كمكتو ولي  بگم  
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  و  جن جاويد  و من  ؟ وساطت بیام  ؟  كنم كار چي-

   ؟ وساطت برم من  وقت اون ايم، هللا بسم

  هر  به ! من  يا بگي   تو نداره  فرقي . نه وساطت  نه،-

  ول  رو سحر يا. ذاره  مي روم  پیش راه  تا  دو جاويد  حال

! نیست  بابام ديگه  يا كنم،  

  اينا  و كارش  پولشو نیست، مهم نبودنه   بابا  احتماال و-

؟  نه  مهمه،  

 

 

  مي  امكاناتمو ي  همه جاويد. طوره  همین متاسفانه-

  و آس  شم مي . گیره  مي احتماال هم كارم. گیره 

.  ناممه به ماشینم و  خونه فقط. پاس   

   ؟  يعني  خواي مي  پول-

. اومدم  شرمندگي با خدا  به-  

:  خنديد فريال  

.  پول واسه . اومدي  عمري بعد-  
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.. ببین  فريال-  

  اقل  حد نیستم، كه  خواهرت . نشدم ناراحت  نه،-

   ؟  خواي مي چقد. كنم كمكت جايي همچین

.  بسازم زندگي يه بتونم كه  قدري اون-  

:  گفت و برداشت رو  چكش دسته  كشو تو از  فريال  

   ؟  خوبه بنويسم تا  دو-

:  گفت تعجب با عرفان  

   ؟ میلیون-

   ؟  بسازي زندگي توني مي  میلیون با  مگه-

  نمي.  برگردونم بهت پولو   اين تونم  نمي من  فريال-

.  كنم جبران جوري چه  دونم  

  كادوي . میفته بهت  كارم باالخره  جايي  يه  منم-

.  عروسیت  

   ؟  برات كنم كار چي-

. كن دعوتم عروسیت اول، قسط واسه فعال -  
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.  زد  لبخندي و  

: گفت و  زد لبخند  متقابال  هم عرفان  

.باش  مطمئن-  

 

 

  لبخند دو هر. بود نشسته  منتظر منشي روي  به رو

  يكي  اون از  كدوم هیچ  و دادن مي نشون هم به ژكوند

  ؟  مهشید. نبود يادش   رو  اسمش. نمیومد خوشش

  و  عرفان با  هم بود  جاويد با  هم كه كسي ؟ نوشبن

  پوزخند خوداگاه  نا.  كرد مي  كار جا  اين پررو   پررو هنوز

.  زد  

  خودش  با  رو بزنه جاويد  به  خواست مي  كه حرفايي

  به   ولي بود  دل دو تصمیمش ي  درباره  هنوز . كرد  مرور

  آرام  دل طرف از. بود اورده  اينجا  تا  رو  خودش  زور

  موند مي. بود  حل قضیه  درصد  ٥٠. بود راحت خیالش

  كه داد مي  تكون پاهاشو استرس  از . جاويد  درصد ٥٠

  از  رو  عصبي تكون. شد  منشي  ي  خیره  نگاه   متوجه
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  تو.  شه  مسلط خودش  به  كرد سعي و گرفت پاهاش 

:  گفت منشي نگاه   

   ؟  بمونم منتظر  بايد   كي تا-

  پايان كاريشونو تماس  ملكوتي  جناب كه  وقتي  تا-

.  بدن  

  كارش  شدن حل محض به.  بود  مخش رو منشي لحن

  باشه.  خورد زنگ داخلیش. رسید مي  اينو حساب

: گفت و كرد  قطع و گفت چشمي  

.  داخل بري   توني مي-  

: پريد  باال  ابروهاش  فريال  

  خطاب مفرد شخص دوم چرا نشدم  متوجه ؟ جان-

! شدم  

: گفت حرص  با منشي  

.  بود سنیمون كم اختالف خاطر  به-  

.  كن جمع حواستو. خانوم شه نمي صمیمت دلیل-  

.  شد جاويد  اتاق وارد و گرفت تحويل اي  حتمن بله،  



 

595 

  وقتي   بود میزش  روي  هاي  برگه گرم  سرش  جاويد

:  گفت  

   ؟  چیه كارت-

:  اومد حرف  به فريال  

.  خوام مي كار-  

:  كرد مي  نگاهش حاال  جاويد  

. داري كار  كه تو ؟  كاري  چه ؟ كار-  

.  خوام مي كار جا اين-  

: گفت و  كرد  فرو ها برگه تو  رو  سرش  دوباره  جاويد  

. خوري نمي  اينجا  كار درد  به-  

 

 

. اينجا بیام گفتي  مي همیشه خودت-  

.  داري بهتر  كار  االن. بود  قبل واسه اون-  
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  مي. بلدم  زبان تا  سه. جاويد  خورم  مي  درد به  من-

.  برات  مفیدم. باالست  كاريم هوش  كه دوني  

  بیاي   كني ول  شركتو اون رياست  خواي مي واقعا-

   ؟  بازرگاني كارشناس  مثال  بشي  اينجا

: گفت و  انداخت باال   ابروشو يه فريال  

.  نه  كه  معلومه-  

: كرد  ريز چشم جاويد  

   ؟  خواي مي  چي  پس-

! معاونت-  

:  كرد  اي خنده  تك  جاويد  

   ؟  رفته يادت.  دارم معاون من  ؟ معاونت-

.  بذار  عرفان جاي منو. نرفته يادم-  

  گیري  حال  خواي مي  هست حواسم دختر، ببین-

  هر. نباش  رذل  ولي. اينا  و  كني ثابت خودتو و كني

  ؟  بیرون بندازيش   خواي مي. برادرته  عرفان باشه چیم

.  نمیاد بهت شدن عوضي  
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.  حله  بگو  فقط تو . كنم مي راضي خودم عرفانو-  

  و خم همه . سواره  كار رو عرفان! نیست  حل. نیست-

.  هیچي  ؟  دوني مي  چي  تو.  دونه  مي  رو كار چم

  خودمو ؟  چي  كه معاون بكنمت كاره  يه بیارمت

   ؟  كنم خاص  و  عام ي  مضحكه 

  مي  بیدار  صبح  تا شب شب، تا  صبح . گیرم مي  ياد-

  خوام مي  عرفان از . گیرم مي  ياد  و خونم مي و مونم

. بگه بهم چیو همه  

: كفت خنده  با  جاوبد  

   ؟  ازش  داري اموزشم انتظار كني، بیكار  كار  از عرفانو-

  دلت گندي  هر االن  تا جاويد . من با عرفان گفتم-

  خواسته ازت حقمه.  من زندگي  به  زده  خواسته

. بدهكاري بهم. باشم داشته  

: گفت خونسردي  با  جاويد  

  حالیت ولي بوده  نفعت  به كردم هركاري  ؟  بدهكار-

.  نیست  
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   ؟  خودت يا  من  نفع  به-

. نیست مربوط  تو  به   من نفع-  

  خدا  به. بیرون   رم نمي  نگیرم رو  اوكي  تا من  جاويد-

  به   هات بچه جز  كه  تو . كنم مي مار  زهر  زندگیتو

  مي  بره  عرفانم. معاون  بكنیش نداري اعتماد كسي

.  من مونم  

   ؟  بره  بايد چرا عرفان-

!  بود داده  سوتي  

:  كنه جمعش كرد سعي  

  عرفان با  من. بره  اون  و بیام  من  اگه كه  اينه منظورم-

   ؟ خب كنم، مي  حلش

.  خودت كار پي  برو . نیستي كار اين  مناسب فريال-  

  شركت امضاي  حق هنوز كه  دوني مي  خب، خیل-

 راه   باهات شراكتي كار  يه   بود فكرم  تو . منه با مامان

  چند پولتو   خودم و  اونجا كني  گذاري سرمايه . بندازم

  شركت اون تو  كه میاد اسمت اون  جداي. كنم برابر 



 

 



 

 

 : رمان   عاشقان   درخاست   گپ   نک ی ل 

https://t.me/darkhaste_romanh 

 : رمان   عاشقان   چنل   نک ی ل 

 ♥   @darkhast_romannn   ♥ 

https://t.me/darkhaste_romanh
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   ؟  خودت يا  من  نفع  به-

. نیست مربوط  تو  به   من نفع-  

  خدا  به. بیرون   رم نمي  نگیرم رو  اوكي  تا من  جاويد-

  به   هات بچه جز  كه  تو . كنم مي مار  زهر  زندگیتو

  مي  بره  عرفانم. معاون  بكنیش نداري اعتماد كسي

.  من مونم  

   ؟  بره  بايد چرا عرفان-

!  بود داده  سوتي  

:  كنه جمعش كرد سعي  

  عرفان با  من. بره  اون  و بیام  من  اگه كه  اينه منظورم-

   ؟ خب كنم، مي  حلش

.  خودت كار پي  برو . نیستي كار اين  مناسب فريال-  

  شركت امضاي  حق هنوز كه  دوني مي  خب، خیل-

 راه   باهات شراكتي كار  يه   بود فكرم  تو . منه با مامان

  چند پولتو   خودم و  اونجا كني  گذاري سرمايه . بندازم

  شركت اون تو  كه میاد اسمت اون  جداي. كنم برابر 
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  كه  درك  به. نیومده  تو  به   خوبي ولي داري سرمايه 

.. خواي نمي  

: گفت جاويد كه  بود نشده   تموم حرفش  

  كمیه، وقت! بگیري  ياد كامل  كارو داري  وقت روز ١٠-

  ١٠. بتوني   بايد باالست، هوشت داري ادعا اگه  ولي

  كه اومدي شنبه اگه ! شنبه شه مي  ديگه روز

!  سالمت  به! نیا  ديگه نیومدي هیچي،  

. شد خارج  و  زد  لبخند فريال  

 

 

.  رفت عرفان اتاق  سمت به  و  شد خارج  اتاق از

:  گفت  منشي كه  بزنه در خواست  

.  ملكوتي سركار شه هماهنگ باهاشون  بايد-  

  فكر خودش  با  و انداخت نگاهي  رو  پاش  تا  سر  فريال

..  عرفان هم و  جاويد هم كه  داره  چي دختر  اين كرد  

: گفت جوابش در  
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. نیست شما به نیازي  گم مي  بهش خودم-  

.  شد وارد و  زد در  

: كرد  نگاهش عرفان  

   ؟  اينجا  ؟  فريال-

. داشتم كار  جاويد با. سالم-  

   ؟  كار چي-

. معاونش  بكنه  منو خواستم-  

: گفت گیجي  با عرفان  

   ؟  كردي كار  چي ؟  چي-

.  گرفتم معاونتو-  

  میاي بده  وضعم گم مي  بهت ؟  فريال گي مي  چي-

   ؟  شدي صاحبم دادي پول  بهم ؟  گیري مي كارمو

:  خنديد فريال  

.  اي رفتني حال هر  به  كه  تو . شه نمي  بد  برات  نه،-

.  بیرون میندازتت بفهمه جريانتو  جاويد  
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  فريال واي.  كنم جمع پول خواستم مي موقع اون تا-

   ؟  كردي  كار چي

.  بره  جاويد  اتاق  به  تا  شد  بلند جاش  از  

: گرفت جلوشو و  شد بلند فريال  

. كن گوش . نشده  تموم حرفم وايسا،-  

.  فريال زدي  گند جاشم همین تا-  

.  دارم سراغ برات  بهتر كار-  

:  شد جلب عرفان  توجه  

   ؟ كاري  چه-

. كني پیدا ارتقا وقتشه. معاوني  اينجا ساله  چند-  

 

 

.  مطلب اصل سر برو   فريال-  

  ي  درباره  نظرت .  من جاي ري مي  تو  اينجا، میام من-

   ؟  چیه شركت رياست
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.  موند  جوابش منتظر   باال  ابروي با  و  

: شد  هم تر  گیج بود، گیج عرفان  

   ؟ مامانت شركت رياست ؟  چي-

  يه   به رياستو حاال تا مامان عرفان. مامان شركت اره،-

  و حريف  فن همه معاون يه  ساله  چندين . نداده  غريبه 

  به   رياستو  كردم راضیش من ولي  داره، اعتماد قابل

.  تو به   بده  اون جاي  

:  خنديد صورتش  عرفان  

   ؟  گي مي  جدي-

  خودم عرفان رفتي ابي  زير  بفهمم اگه خدا  به-

  هوشت و تالش   و پشتكار به .  كنم مي پشیمونت

.  بهته  حواسم ولي. كردم  راضي  مامانو  و كردم اعتماد

 حرفاش  به. شناسم مي  مامانتو . روته چشمام جفت

.. بزني  اونجا گندي يه   بخواي  و بدي  بها  

  كارم  تو.  سوال زير ببرم  خودمو اعتبار  نمیام من  فريال-

.  نیست نگراني  جاي پس. بدوني بايد  خودت! جديم  
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.  ببینیم-  

؟  كرد شروع بايد كي از-  

  ولي .  بگیرم ياد  ازت كارو  داده  وقت روز ١٠ جاويد-

  تو ياد  رو  كار  بايد  روزم ٥  چون. دارم وقت  روز ٥ رسما

.  بدم  

  امین. بمون من ي  خونه  روز چند  بیا  كن، جمع ساك  يه

.  بیاره   رو ها پرونده  و  بزنه  سر  بیاد گم مي هم  

   ؟  كیه امین-

.  مامان معاون-  

  خوام نمي  عنوان هیچ به . بیا  امروز  همین از عرفان-

!  بیارم كم جاويد  جلوي  

:  گفت لبخند با عرفان  

.  گرم دمت حله،-  

.  كرد  ترك رو شركت و گفت خدافظي  فريال  

  مي پشیمون پسرتو  خودتو! شكوه  منه  نوبت حاال"

! "نیستم آوردن كم آدم من. كنم  
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*** 

 

 

  به رو  سرش  و  مالید  خستگي  از رو هاش  چشم

  عمر يك  قدر به   كرد مي  حس. داد تكیه  مبل  پشتي

.  بود  دراورده  رو  پدرش  هفته  يه  اين . داره  خوابي  بي

  اين  از. بود كرده  مطالعه  و  بود كرده  تالش  شب و  روز

  مختلف هاي  صادرات و  واردات. پرونده  اون به   پرونده 

  زمان ها مدت  كه كاري.  بود  كرده  بررسي رو شركت

  قوت. داد مي  انجام  هفته  يه تو داشت و  برد مي

  سخت. موندن بیدار  صبح  تا  و قهوه  بود شده  غالبش

  اش  نتیجه   به وقتي  ولي. بود سخت هم خیلي . بود

  انجام  رو  كار تا  گرفت مي چندان انرژي  كرد مي  فكر

  مي تهش تا . نبود زدن جا  آدم. نبود  اوردن كم آدم. بده 

  حقش در كه  اي  نامردي.  كرد مي ثابت خودشو. رفت

  چهره  تو  خستگي انقدر.  رفت نمي يادش   و بود شده 

:  اومد حرف  به   امین كه بود مشخص اش   
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.  كن استراحت كم يه.  كني مي  غش داري  فريال-

.  بابات از گیري  مي  زمان كم يه  فوقش  

: گفت بسته  هاي چشم با  فريال  

.  دم  نمي بهونه  جاويد دست. نداره   امكان نه،-  

: گفت و دراورد  رو  عینكش عرفان  

  از تونه   مي فريال. شم  مي  ديوونه  دارم ديگه  من-

  بگیرم سرد اب دوش  يه  ؟ كنم استفاده  حمومت

.شم سرحال  

.باش  راحت-  

 

 

  روي  از  رو پتويي امین. رفت حموم سمت به  عرفان

  هاش  چشم فريال. انداخت فريال روي و برداشت مبل

:  شد باز  

  چشم فقط كم يه. شم مي اوكي  االن. نیست  نیازي-

.  هم رو بذارم  رو هام  



 

606 

  خوب االنشم تا.  نگیر  سخت  خودت به  انقدر  فريال-

.  رسي  مي. رفتي  پیش  

.  باشم جلو  بايد. امین نمیاد كارم  به رفتن  پیش خوب-

.  كه كنم مسخره  خودمو خوام نمي . باشم مسلط  

  حموم از  عرفان تا  اقل حد . نكن  فكرشو االن باشه،-

.  كن استراحت كم يه بیاد  

  جواب  منتظر نبايد كه فهمید فريال  هاي نفس  صداي از

.  بود  رفته  خواب  زود خیلي . بمونه  

 كم يه   كرد سعي و ريخت قهوه  خودش  براي امین

  رو اش  قهوه  از  جرعه  اولین. كنه  مرتب رو میز روي

  تعجب با . شد  باز كلید با  در  كه خورد مي داشت

.  ديد در دم  رو  فريار  و  اورد باال رو سرش   

  صداي  از  فريال. افتاد سورفه به   و پريد  گلوش  تو قهوه 

  بسته هاي چشم همون  با و  شد  بیدار هاش  سورفه

:  گفت  

   ؟  شد چي-
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  درجا. چسبید امین نگاه  به   نگاهش  لحظه همون فريار

  با . بود معلوم هاش  چشم تو خشم. بود شده  قرمز

  جواب امین جاي به بود مشهود صداش  تو  كه حرصي

: داد  

. باش  راحت. عزيزم نشده   چیزي-  

  فريار . نشست سیخ  و  كرد باز  رو  هاش  چشم فريال

  واسه  اصال  ؟  بود اومده  كي  ؟  كرد مي كار چي  اونجا

: گفت گیجي همون با  ؟ بود  اومده  چي  

  ؟   كني مي  كار  چي اينجا  تو-

:  خنديد عصبي فريار  

  نه   ؟ بودين  سرگرم  ؟ شدم مزاحم. عزيزم ببخشید-

  حال  در بود، شده  تموم سرگرمیتون. ببخشید  نه،

   ؟ بودي استراحت

:  فريال  

؟  چیه  منظورت ؟  گي  مي چي ؟  چي-  
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  اون خوابي، مي تو. داريد صمیمیتیم چه  ماشاال-

 نیست مهمون.  خوره  مي  ريزه  مي قهوه  خودش  واسه

.  خونه  صاحب شه  مي  داره . يعني  

: ايستاد فريار روي روبه و  شد بلند  جاش  از  فريال  

  چي واسه  اصال . نكن بزرگش.  فريار  نگو  پرت  و  چرت-

  مي كار چي  كي با  كه  چه  تو  به ؟  دم مي  توضبح  دارم

  كه چه  تو  به   ؟ برده  خوابم  كي  كنار كه  چه  تو  به ؟ كنم

..  كه چه  تو  به   ؟ سرگرمم كي با  

:  گفت فرياد با و  شه  تموم حرفش نذاشت  فريار  

  مي  مرتیكه  اين با كني  مي  غلط  تو.  فريال  شو خفه-

  در  پدرتو.  خوابي  مي كنارش  شي، مي  سرگرم  پري،

.  میارم  

:  داد ادامه  امین به رو  و  

  ؟  خونه  تو  باهم تنهايي،  دوتايي، . بیرون كن گم گورتو-

.  بیروون  گمشو. شما خورديد اضافه گوه   
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:  گفت امین جاي به فريال  

  شه  گم بايد كه اوني. تويي اس  اضافه  اينجا  كه  اوني-

  صدات  كه باره  اخرين منم  ي  خونه تو.  فريار  تويي   بیرون

.برو  و  بذار  كلیدمو. باال ره  مي  

: گفت اي عصبي  ي خنده  با  و  

. ببند درم  رفتني-  

؛  گفت كشید، مي نفس  بلند بلند خشم از كه  فريار  

  اين داره  كار  چي. دهنت تو  زنم مي  خدا  به  فريال-

؟  اينجا  

.  هستي  كي ديگه  تو بابا  ؟  توضیحي   منتظر واقعا-  

  بگذره، روز دو  بیار.  هستي كي  ديگه تو  نه، من  نه-

  مردك  اين  دونستم مي.  كاريات كثافت دنبال  برو  بعد

.  در پشت وايساده  منتظر  

:  گفت امین به رو  و  

  ها، طوالنیه  صف اين ؟  شده  نوبتت ؟  بودي  صف  تو-

   ؟  دونستي  مي



 

610 

  انگ بهش.  شد نمي  باورش   رو فريار حرفاي فريال

  ؟ داشت رابطه كي  با مدت همه  اين ؟  زد مي  هرزگي

  بغض ؟  بود اين واقعا نظرش  ؟  بود كرده  اعتماد كي  به

: گفت بغض همون با بود، كرده   

  تحمل  ورژنتو اين تونم نمي من..  من . بیرون برو  فريار،-

  فقط اي، عصبي  يا  گي مي  جدي فهمم نمي. كنم

  روت  تا. خوره  مي هم به  ازت داره  حالم االن دونم مي

.  نبودي  اين تو .. تو.  نیا هم  ديگه و  بیرون برو  نیاوردم   باال

  ؟  بدم پس  جواب بايد من كني،  مي تو  رو غلطا

  مي گوه  تو اشغالم من گه ا ؟  كشي نمي خجالت

.  اشغال يه ي  خونه میاي  خوري  

  در مشید، بیرون  دستش  از رو  كلید  و رفت  سمتش به

؛ گفت و  كرد باز  رو  

.  هرري-  

: گفت و  رفت سمتش فريار  

   ؟ جا  اين كرديد  مي كار چي. بگو كلمه به   فقط فريال-

: داد ادامه  فريار . بود كرده  سكوت فريال  
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  غلطي چه  جا  اين يارو  اين بگو. نكن  ديوونم فريال،-

؟  كنه  مي  

. داد نمي جواب  چنان هم فريال  

:  داد ادامه  فريار  

؟  كشي مي  خجالت ؟  چرا ؟ نه   بگي،  خواي نمي-  

 

 

: گفت و  شد بلند  جاش  از امین  

.  كنید  صحبتاتونو شما برم،  من  بهتره  كنم فكر-  

:  اومد حرف  به فريال  

.  نیستي  تو بره   بايد كه  اوني. بشین امین-  

:  خنديد فريار  

  محكم و سفت همچین.  بشین شما جان، امین بله-

.  بشین هم  

:  گفت فريال به رو  و  
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   ؟ فريال  دادي رسید راه  از  كي هر دست خودتو-

.  كرد نگاهش خیره  فريال  

:  فريار  

  تحمل تنهايیو  روز   دو توني نمي  ؟ بودي  منتظر  انقدر-

  تو  ؟  بگذروني وقت خري نره  يه  با  بايد  حتما  ؟ كني

   ؟  ايني

: گفت لبخند با  فريال  

  تو  گي مي  بعد زدي، بهم  انگي جور همه االن همین-

  هر  با.  ترم  كثافت اينم از من . نیستم اين  من ؟  ايني

  اين زيادي. نداره   ربطي  هم تو  به. پرم  مي  خريم نره 

  چیزي گلي  راه  سر ؟  نشه نگران نامزدت. موندي جا

  منم صمیمي و  گرم سالم. بیاد در  دلش از  بخر،

.  برسون  

:  گفت تر  زود امین كه بده  جواب خواست فريار  

  من ؟  كنید صحبت تونید نمي  ادم عین. ديگه بسه-

  و  منتظر  نه   بودم، صف  تو  نه .  پسر  اقا اينجام كار واسه
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  مي  لیاقت هم موندن صف  تو  فريال واسه  ولي. گشنه

. خواد  

: گفت خنده  با  فريار  

.  خواد مي  اره . لیاقت-  

:  گفت فريال به رو  و  

  مي براش  راه  سر حتما. گل ي  ايده  واسه  مرسي-

.  خانوم باشي سالمت.  رسونم مي  سالمتم. خرم

. خوش  روز . رسونم مي بزرگیتو  

.  رفت  بیرون فورا و  

  لعنت گندش  بخت  به  و داد تكیه  در به   رو سرش  فريال

  همه. كشید نمي . تركید  مي داشت سرش . فرستاد

.  كشید نمي هم با  مشكالتو اين  

  به و  كنه كمكش كرد  سعي و رفت سمتش امین

.  ببره  مبل سمت  

:  فريال  

.  شم مي خوب  االن يعني . امین خوبم-  
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.  ريزم  مي چاي  ات واسه . بشین-  

: اومد عرفان صداي  لحظه همون  

   ؟  بريزي منم واسه  شه مي جان امین-

.  رفت اشپزخونه سمت به   و گفت اي حتما امین  

  تا برداشت رو گوشیش  و  كرد روشن سیگاري فريال

  گروه  تو  كه  ديد تعجب نهايت در . كنه  چك رو  هاش  پیام

. شده  بدل  و رد  پیام ها نخاله   

: بود  نوشته.  بود  هیوا از اول  پیام  

.  نیست ازتون  خبري ؟  كجايید. دوستان سالم-  

  كه ساعت يك  از بعد كه  بود  هیوا از هم بعدي  پیام

  بود  كرده  منشن رو  همه اسم بود، نداده  جواب كسي

:  بود  نوشته  و  

  االن نمیادا،  پايین دستتون از  گوشي وقت هیچ  حاال-

  تعطیل  شنبه  پنج اين  ؟ دين  نمي  جواب كه مشغولید

.  كوه  بريم  بیايد. رسمیه  

.  زد  پوزخند فريال  
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  و. بود آورده  گروه   به  رو  آرزو  هیوا پیام،  اين بعد

:  بود  نوشته بعدش   بالفاصله  

.  اينجاست هم شما جاي. جون ارزو  اومدي خوش -  

: بود  ارزو  از بعدي  پیام  

. ممنون سالم،-  

:  بود  گفته ارزو  جواب در هیوا  

.  بگو  شاهینم به  ؟ كوه  بريم پنجشنبه   عزيزم-  

:   بود نوشته   تنها آرزو  

.  بهش گم مي دونم، نمي-  

: بود  شاهین از بعدي  پیام  

  كسي ساعته يه .  هستي گیري چه ديگه تو هیوا-

  نمي كسي  البد.  كني نمي  ول هنوز نداده، جواب

.  شايد  داريم برنامه  ديگه، تونه   

: هیوا  

  نیستید،  كه  خانوادگي ي  برنامه اهل  ؟ اي  برنامه چه-

.  بريم بايد . كنم نمي قبول . اينجان كه دوستاتونم  
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:  بود نوشته  تنها شاهین  

.  كن كنترل  خواهرتو بیا  ؟  كجايي سیاوش -  

  با  و  بود كرده  برداشت شوخي رو  شاهین حرف هیوا

:  بود  نوشته خنده   

  چند ؟ داداش  كجايي . كنه  جمع سیاوشو بايد   يكي-

  میاي،  میون در شب يه. بینمت  نمي هم خونه  وقته

.  بابا بده  نشون  خودي يه .  شب نصف اونم  

: سیاوش   

   ؟  خبره  چه سالم،-

: شاهبن  

!!! چیده  برنامه  خواهرت-  

  كرده  رديف  شاهین كه  هايي تعجب عالمت از  فريال

  مي  حمايتش كسي كه  اين حس. اومد خوشش بود

.  ديد  نمي حمايت به   نیازي ولي . داشت رو  كنه

.  كنه حفاظت خودش  از  بود بلد خودش   

:  اومد گروه  تو  هیوا  از پیام لحظه همان  
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  خالي  اتو  شنبه پنج. چیدم برنامه  خان، سیاوش  بله-

. كن  

: سیاوش   

.  برو   نامزدت  با.  ندارم وقت-  

.  داشت خوبي دوستاي . زد  لبخند فريال  

: شد  پرستو  دامن به دست هیوا  

  به  رسه  نمي  زورم  تكي من بیا  ؟  كجايي  پرستو،-

.  اينا  

.  شد تايپینگ پرستو  

:  رسید شاهین پیام  پرستو، پیام  قبل  

.  خوشحالیا هیوا-  

:  پرستو  

.  بگن  ها بچه چي  هر. جمعم تابع من جان هیوا-  

  هیوا قصد واقعا. معذبن همه  كه بود مشخص كامال 

  بگه ؟  كنه  اذيت ؟  بده  حرص خواست مي ؟  بود چي

   ؟  نشده  هیچي
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  به دست داشتن سعي  هم بقیه.  نبود كن ول هیوا

.  كنن سرش   

  هاي حرف  ياد كه  بذاره  كنار رو  گوشي خواست فريال

  دلش  از  ؟ خريد  مي  گل  براش  واقعا  يعني. افتاد فريار

   ؟ رفت مي  ديدنش  به   ؟ میاورد  در

.  لغزيد حروف روي  هاش  انگشت كه  شد چي نفهمید

: نوشت  

.  دارم نیاز  حسابي استراحت يه  به . موافقم من-  

: اومد ديقه چند از بعد  هیوا پیام  

.  نبودي  كوه  اهل كه  شما جان فريال ولي. خوبه-  

:  نوشت  سريع فريال  

.  جان هیوا شن مي  عوض آدما-  

:  اومد  فريال  براي وي  پي  تو  شاهین از  پیامي  

  برن ؟ شده  كم جوشت و   حرص دوز ؟ خاره  مي تنت-

.  جهنم به  

:  نوشت براش  فريال  
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  شناسي نمي. شاهین  خاره  مي همیشه من تن-

   ؟ منو

:  نوشت خنده  با شاهین  

.  گم مي  تبريك رو  ملكوتي فريال بازگشت اوهو،-  

:  نوشت گروه  در  بعد و  

.  هستم منم فريال،  اوكي-  

  به  كه  بود داده  نشون پیامش  با  شاهین. خنديد فريال

.  میاد فريال  خاطر  

.  فرستاد قلب جوابش در  فريال  

: هیوا  

   ؟  میاي ؟  چي  تو سیاوش -

: سیاوش   

  حرف هم كلمه يه  نامزدت ولي ما،  به دادي گیر-

.  نزده   

:  شد تايپینگ   فريار  
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.  هستم منم باشه، هیوا-  

  جمله  اين كرد  حس. فريال قلب تو  شد  سیخ حرفش

.  موند مي عمرش  اخر  تا.  شد تتو  مغزش  تو  

: نوشت سیاوش   

.  هستم منم پس هستن، گفتن كه  شاهین و  فريال-  

:  پرستو  

.  هستم منم  پس اوكي،-  

: شاهین  

.  هست هم آرزو-  

  فكر  چیزي  يه   به فقط و گذاشت كنار  رو گوشي فريال

:  كرد مي  

.  هستم منم باشه، هیوا. هستم منم باشه، هیوا

!!! هستم منم باشه، هیوا  

*** 
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  پايین:  نوشت هیوا براي  و  كرد  پارك ماشینشو

.  منتظرم  

  دسته  رفتن واسه  شد نمي  باورش . موند  هیوا منتظر

  و هیواست اومده  دنبالش كه  كسي كوه، به جمعي

  با ؟  فريال  دنبال  رفت مي امین  يعني. نیست فريال

  كه  وضعیتي اون. شد  منقبض فكش امین ياداوري

  كار  چي اونجا  پفیوز ي  مرتیكه. اومد  يادش  بود ديده 

  تو  بود داده  راهش زودي همین به   فريال ؟ داشت

  ولي اومده  كار واسه بود گفته  امین البته  ؟  رندگیش

  اصال  پسر  اين از  ؟ كرد اعتماد حرفش به شد مي

  حرص . بود  مخش رو  اول همون از . نمیومد خوشش

  به   كه حرفايي  ياد. همه  از فريال،  از امین، از. داشت

  اونقدر ولي بود كرده  ناحقي.  افتاد بود  زده  فريال

  ي قیافه . گه مي  چي فهمید نمي  كه  بود عصباني 

  شده  امید نا  ازش . بود چشماش  جلوي فريال  مايوس 

  بیاد يكي   شد مي كاش  ؟  كرد مي  بايد  كار  چي ؟ بود

  از زندگیش سكان.  كرد  كار چي  بايد بگه بهش
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  فكر  كارش  به فقط كرد سعي. بود رفته  در دستش

  وارد  هنوز. بود سختش. بود  شده  مدير حاال. كنه

  هاي همكار از  خوبي  حس اين، جداي . بود نشده 

  خاطر به   االن و  بودن همكار قبال . گرفت نمي قبلیش

  هاشون نگاه   از. شد مي رئیسشون زنش  پدر موقعیت

  پا  كه كرد  مي تالششو ولي . گرفت مي  حقارت حس

.  بره  پیش  ها  سختي پاي  به  

  از خورد ماشین ي پنجره  ي  شیشه  به كه اي تقه  با

  باز  رو  در  كه كرد اشاره  لبخند   با  هیوا. اومد  بیرون فكر

 ساده  تیپ  به. شد سوار هیوا  و زد  رو در قفل . كنه

  لبخندي لبخندش  جواب  در كرد  سعي. كرد نگاه  اش 

  اين از  تر  بیش. افتادن  راه  و داد دست باهاش .  بزنه

  نمي فعال  ؟  كرد مي بغلش  بايد.  كنه  كاري نتونست

  هیوا. بود  نیومده  كنار خودش  با  اونقدر هنوز. تونست

:  شكست رو سكوت  

  شه،  مي تموم قشنگم شد، شروع قشنگ امروز-

   ؟ نه   مگه
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  از روزاش  كه  بود  روز چند ؟  بود شده  شروع  قشنگ روز

!  ؟ بود  قشنگ كجاش . باشه تونست نمي  تر  گند اين  

:  داد ادامه هیوا. كرد سكوت هیوا جواب در  

  روزم ديدمت، كه االن. بود شده  تنگ  برات دلم-

.شد قشنگ  

 

 

  انقدر  ؟  بود چي  دختر اين فكر  تو . كرد تعجب  فريار

  يهو راحت انقدر ؟  بود اومده  كنار  فريال موضوع با راحت

  رو  بود  كرده  سويیچ دوستانه معمولي هاي حرف  از

  جوابش  در ؟ تونست  مي چطور ؟  رمانتیك حرفاي

.  كنه كج لبخند  ي  نشانه به  رو  هاش  لب كرد سعي  

:  بود افتاده  زدن  حرف دور روي هیوا  

  وقت خیلي. شیم مي  جمع همه  امروز خوشحالم-

  اصوال. میاد  فريال عجیبه برام  البته. نبوديم باهم بود

  برنامه ي  خالصه. نیست  سالم هاي برنامه  اهل

.  مهموني و  الكل  و سیگاره  هاش   
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  رو فريال زيرآب. نیومد خوشش حرف اين از  هیچ فريار

:  اومد  حرف به ؟  بود  چي هدفش ؟  زد مي  

  شدن جمع  اهل خیلي هم تو  يادمه  كه  جايي  تا-

.  نبودي  

: گفت نداشت  رو  جواب اين انتظار  كه هیوا  

  تفريح با . نیستم  اونطوري  هاي دورهمي  اهل من  نه،-

  دود  با  امروز اگه البته . موافقم همیشه سالم هاي

.  نشیم  خفه سیگار  

: گفت فقط. بود كرده  اخم فريار  

  حرفا  اين با  ؟  نه باشه،  قشنگ بود قرار  روزمون-

.  نكنیم خرابش  

: گفت. كرد نگاهش تعجب با هیوا  

  اهل همه  جمع اين كال . نبود فريال  فقط منظورم من-

.  نیست دفاع به   نیازي. هستن سیگار  

:  فريار  
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  خودمم. نبود خاصي  شخص از  دفاع منظورم منم-

.  جان هیوا سیگاريم  

  اي ديگه  حرف مقصد تا و  زد  اي مصنوعي  لبخند هیوا

.  نشد  بدل  و رد  

  شاهین كه لوكیشني سمت به  و  كرد  پارك  رو ماشین

  دور از رو  ارزو  و شاهین. شدن راهي بود فرستاده 

  به رو  ارزو  حتي  و كرد سالم انرژي  پر هیوا. ديدن

  چشم با  آرزو! بود شده   صمیمي چه. كشید اغوش 

  شاهین به. كرد مي  نگاه   هیوا به شده  گرد هاي

  تكان  سري فقط جوابشان در شاهین و كردن سالم

  مي تحمل  رو  ها گرفتن  قیافه  بايد . كشید پوفي. داد

:  پرسید شاهین از ارزو . كرد  

   ؟  داري خبر  ؟  كجان ها بچه -

   ؟ زدي  زنگ  فريال  به .  نزديكه. میاد پرستو با سیاوش -

.  رسه  مي  دير  كم يه. بود مونده  خواب-  

  بیدار صبح   ٦-٥ با فريال. زد  لبخند خودآگاه  نا  فريار

. بود غريبه  شدن  
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: گفت غر  با هیوا  

  كلي بايد  االن . كه بوديم كرده  هماهنگ بابا،  اي-

.  شیم معطل  

: گفت حرص  با شاهین  

.  بلدي  خوب رو  موندن منتظر  كه شما-  

. بود شده  شروع جنگ. بود انداخته  تیكه  واضحا  

 

 

  كرد اشاره  چشم با  و زد شاهین به  اي  سقلمه آرزو

  گفت اي" بابا كن ولمون"  لب زير شاهین. كنه بس  كه

  آرزو. كرد روشن سیگاري و رسید  فريار گوش  به كه

.  داشت استرس  مشخصا  

  سیاوش . رسیدند  پرستو و  سیاوش  گذشت، كه كمي

  سري تنها كه  فريار  براي. داشت اخم ابتدا همان از

  با. گفت علیك رو  هیوا سالم خشك خیلي و داد تكان

:  گفت و داد دست ارزو  و شاهین  
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   ؟ كجاست فري  پس-

:   داد حواب و خنديد  فري  لفظ  به آرزو  

.  بود مونده  خواب. راهه تو-  

  نمي بیدار  موقع  اين بزني  سگ سر تو . داره  حقم واال-

.  شه  

:  گفت طعنه با هیوا  

  صبح به  بوده،  شبانه هاتون برنامه  همیشه  بس از-

.  نداريد  عادت شدن بیدار  زود  

:   گفت پوزخند  با شاهین  

  ولي   نداريم عادت هم ديگه  چیزاي  خیلي  به  ما  واال-

.. مجبورا  

:  گفت زود  و  برسه  انتها  به حرفش  نگذاشت آرزو  

.  میاد داره  اوناهاش . ديدم فريالو-  

.  كرد نگاه  سر  پشت به  برگشتو زود ناخودآگاه   فريار

  ر ورزشیش  اسپورت تیپ.  كرد پیدا  زود خیلي رو فريال

  میومد تیپي جور  همه دختر اين به  چرا. داشت دوست
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  هیجان ديدنش  از ديدش   مي كه اولي  هاي بار  مثل  ؟

 دست يه   تو  سويیچش. دختر  اين برد  مي  دل. گرفت

  حال  همین در و  ديگه دست يه   تو گوشیش بود،

  سرش  روي   رو بود افتاده  كه  رو شالش داشت سعي

  ريخته  شالش پشت و  كنار از  ازادانه موهاش . برگردونه

  فريار خیال. شد نزديك و  كرد تند  پا  ديدنشان با . بودن

  با  كه  زد مي  حدس . بود شده  راحت بودنش تنها از

.بود كرده  اشتباه  ولي بیاد امین  

 

 

:  گفت زود و  رسید جمع  به فريال  

  من بريد  شما گفتم ارزو به من  نیستا، من  تقصیر-

.  شم مي  ملحق بهتون  

:   گفت خنده  با سیاوش   

  جوري چه باال،  میاي هن هن و  زور  با  راهو نصف  تو-

   ؟ بشي  ملحق و برسي  بهمون  خواستي مي

:  گفت مصنوعي لبخند با  فريال  
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  رفت سیاوش  طرف به و.  نیست من كار رسیدن كال -

  كرد،  بغل رو  پرستو و  ارزو. بده  دست باهاش  تا

  بغلش تو  شاهین كه بده  دست شاهین با خواست

:   گفت و كشید  

.  كنه نمي كفايت دست من واسه-  

.  شد گرد فريار هاي چشم  

  اخر  و داد دست و رفت هیوا طرف به و  خنديد فريال

  فريار كرد، دراز رو  دستش و  اومد  فريار سمت سر

  لمس رو  دستش  هم ثانیه صدم  يك  حتي و داد دست

  رو دستش كوتاه  لمس  يك از  پس  فوري فريال . نكرد

.  بود كشیده  كنار  

  دستش. كرد مي حس  خودش  روي رو ها نگاه  تمام

  فريال . ايستاد هیوا كنار و گذاشت جیبش  توي رو

.  كرد نمي  هم نگاهشون حتي  

  و  سد بلند بود نشسته سنگي  تخته   روي كه هیوا

:  گفت  
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  ها كنیم، حركت ديگه  رسید، باالخره  فريالم  كه  حاال-

   ؟

:   گفت خونسرد  فريال  

 بكشم  نكشیدم، رو  صبحم  سیگار اومدم،  هولي هول-

.  بريم بعد  

:   گفت حرص با هیوا  

.  بكش  راه  تو  حاال-  

:   گفت و كرد  نوچي فريال  

  سربااليي همزمان هم بكشم سیگار هم شه نمي-

.  كشه نمي نفسم. باال بیام  رو  

:   گفت و  زد  پوزخندي هیوا  

.  كشه مي  كني ورزش  كم يه-  

:   گفت لبخند با  فريال  

. زياده  دردسرا و  كارا. عزيزم ندارم وقت-  
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  روشن  شعله زد مي  هرچي. رفت كلنجار  فندكش با  و

.  شد نمي  

  زير خودش  همیشه.  كرد مي نگاهش  خیره  فريار

  و  سیاوش  به   كالفه فريال. گرفت مي  فندك سیگارش 

:  گفت شاهین  

. ها نرسونه من  به اتیش  يه  يكیتون  وقت  يه-  

.  كرد روشن رو  فريال سیگار  و  خنديد سیاوش   

  و  فريار. كردن حركت و  شد خاموش  سیگار  باالخره 

  پشتشون دقیقا فريال  و  رفتن  مي راه  هم كنار هیوا

  كنار. بود معذب فريار . رفت مي ارزو و شاهین كنار

  به برسه  چه  بود سخت  خود خودي  به زدن قدم هیوا

  زدنشون حرف صداي . باشه پشتش  هم فريال كه اين

:  گفت شاهین كه  میومد  

   ؟  راهي به   رو  ؟ خوبه  حالت-

.  اوهوم-  
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   ؟ باشم مطمئن-

.  اوهوم-  

   ؟  كه  دوني مي پیشتیم، ما  خواستي وقت هر

.  اوهوم-  

.  اوهوم و  مرض اه -  

:  گفت ارزو و  خنديد ريز فريال  

  كه  اينام و تلفن واسه  ؟ نديدمت   روزه  چند  دوني مي-

.  نداري وقت  

.  درومده   پدرم.  شلوغه  سرم خدا  به-  

  سر  پشت حرفاي  روي از رو  تمركزش   هیوا حرف با

:  گفت. برداشت  

   ؟  گفتي چي نشنیدم ببخشید،-

   ؟  بندازيم  عكس يه  درختا اين كنار  اينجا، گم مي-

. شن  جمع بگو  ها  بچه به  اوكي،-  

.  بود  دوتايي منظورم . میندازيم جمعیم دسته  حاال-  
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:   گفت تعجب با  فريار  

   ؟  تايي دو-

:   زد  لبخند هیوا  

   ؟ داره  اشكالي-

 تونست نمي. داشت اشكال خیلیم. داشت اشكال

  دوربین جلوي و  بايسته  هیوا كنار فريال  چشم جلوي

.  بیاره  در  رو خوشبخت زوج اداي و  كنه لبخند   به تظاهر

:   گفت ناچارا  

. بندازيم.  اشكالي  چه نه،-  

 

 

  كیفش از رو  گوشیش فوري و  زد  عمیقي لبخند هیوا

:   گفت فريال  به  رو  و  برگشت عقب به. دراورد  

 حیفم ؟  میندازي  فريار  منو از دوتايي  عكس يه   عزيزم-

.  باشم نداشته عكس  درختا اين كنار میاد  
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  چرا  ساده  و صاف  هیواي. هم فريار . خورد جا  فريال

   ؟  كرد مي  اينجور

:  گفت و  كنه  جور  و جمع  رو خودش  كرد  سعي فريال  

.  حتما قشنگه هم سلفیش-  

:   گفت خونسرد هیوا  

.  بیفتن  كامل درختا  كه باشه  دور  از  خوام مي نه،-  

:   غريد شاهین  

.  میندازم  من گوشیتو بده -  

: هیوا  

  تونه  مي بهتر  خانوم  يه  ؟  بلدي   گرفتن عكس اخه  تو-

.  كنه درك  رو  لحظه  حس  

.  خورد  مي حرص  محسوس  خیلي فريال  

  واكنشب چه دونست  نمي. بود زده  خشكش  فريار

.  بده  نشون  

:   گفت هول ارزو  
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.  جان هیوا میندازم من-  

:   گفت لبخند با هیوا  

  كنار فريال چرا دونم نمي.  عزيزم  شه  مي زحمتت-

. كشیده   

  داشت، كردنش كنترل  در سعي كه  خشمي با  فريال

:  گفت  

  مزاجت به  هیوا، كشیدم كنار چیزا خیلي تو من-

   ؟ نیومده  خوش 

: گفت اخم با سیاوش   

   ؟ شده  طوري-

:  زد  لبخند هیوا  

  نمي  ولي  بگیره  عكس ازمون فريال  خواستم نه،-

.  گیره   

:  گفت و كرد نگاه   رو هیوا چپ چپ سیاوش   

.  بگیرم  من  بده  ؟  گرفته  بازيت-  
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  به  فريار با  و داد سیاوش  دست رو گوشیش هیوا

.  بود ايستاده  سیخ فريار . رفت دلخواهش جاي سمت

  ي  لحظه كه بود ايستاده  دست به  گوشي سیاوش 

  سرش  و  انداخت فريار  بازوي دور  رو  دستش هیوا اخر

.  زد  لبخند  دوربین به و گذاشت فريار ي  شونه روي رو  

  سرش  ؟  شد چي يهو. شد گرد هاش  چشم فريار

  مايوس  فريال. برگشت  فريال سمت به ناخوداگاه 

  كدوم . بود  كرده  گیري چه خدايا. كرد مي  نگاهش

   ؟  گرفت مي طرفو

 سمت به   سرش  فريار كه شد گرفته حالي در عكس

.  زد مي  لبخند  دوربین  به رو  هیوا و  بود  فريال  

  پوزخند  با  و داد هیوا دست به   رو گوشي سیاوش 

:  گفت  

  عكسو وقت هر . برات بشه خوبي  يادگاري  كنم فكر-

  كنجكاو  هیوا. شه تداعي  برات  روز اين حس  كني نگاه 

  روي  مكث ثانیه چند از  پس  و  كرد نگاه  رو  عكس
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  چیزي و  داد سر كیفش داخل رو  گوشي عكس،

.نگفت  

 

 

  تیر. عذاب در  فريار و  بود معذب  جمع. دادن ادامه راه   به

  كرد مي  بايد  كار  چي. بود  سمتش به ها نگاه   ي همه

  چي  ارامش. نداشت ارامش هم جمع  اين تو  ديگه ؟

  دورهمه  ارامش. پَر كه بود،  عكاسي ارامش  ؟ بود

  ابدي  آرامش .. ارامش. پَر كه بود اشون دوستانه  هاي

.  پر  اونم.. كه بود  فريال  

  تموم مسخره  دورهمي  اين زودتر  خواست مي  دلش

  جا همون روز   چند. اتاقش  تو . خونه برگرده  و  شه

  مقام و  پست و  كار درگیر اگه. نبینه رو  احدي  و  بمونه

  ويال  تو  تنها و شمال رفت  مي  رو  روزي چند نبود  جديد

.  نكنه قضاوتش  كسي كه  جايي. موند  مي  

: گفت پرستو  كه بودن  رفته رو  مسیر بیشتر  نصف   
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  بساط وايسیم. بابا گشنمه. تونم  نمي ديگه  من-

. كنیم  

  انتخاب نشستن براي   رو قسمتي. كردن موافقت همه

.  بود اورده  چیز  همه هیوا. نشستن هم دور  و كردن

 رو قهوه  فالسك سیاوش . شدن مشغول. بود مجهز

  اي  كاغذي مصرف   بار  يه لیوان گذاشت، وسط

:  گفت فريال به رو  و برداشت  

   ؟  ديگه بريزم -

.  مرسي اوهوم،-  

  با فريال . داد فريال  دست و  كرد پر  نیمه  تا  لیوانو

: گفت فوري سیاوش .  كرد سیاوش  نگاه  شیطنت  

  ريختي  واسم اي برنامه  چه  ؟  نگاهیه   چه اين خدا، يا-

   ؟

:  خنديد فريال  

   ؟  چیه  ايرلندي ي قهوه  ي  درباره  نظرت-

.  دراورد كیفش از  رو  مخصوصي  فلزي قوطي و  
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:  كرد گرد چشم سیاوش   

. فريال صبحه ١٠ ساعت-  

 

 

: گفت خنده  با  فريال  

   ؟  هست خاصي قانون ؟ خب-

: گفت هیجان با شاهین  

  لیوان تو  بچكون هم قطره   دو. هستم من  ؟  عنه قانون-

.  من  

  و  نیاورد طاقت سر  اخر. كرد  مي تماشا  حرص با هیوا

:  گفت  

  كه  سیگارتون باشیما، داشته سالم ي  برنامه  گفتیم-

   ؟  بخوريد   مشروبم خوايید  مي  كوه  وسط هیچي،  حاال

.  خنديد  مي  همچنان فريال  

: گفت هیوا جواب در سیاوش   
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.  نخور تو خب ؟  ما  داريم تو  كار چي-  

  نده   بروز كرد  مي سعي اما بود  شده  عصباني كه هیوا

: داد جواب  

  و  نوردي  كوه  و  ورزش  قرار  ؟  داره  من به   ربطي چه-

  طاقت روزم يه يعني جان  فريال. بود سالمتي

   ؟  نمیاوردي

  كه  لبخندي نیمچه  با  و  بود  انداخته باال ابرويي فريال

  به رو  ولي  هیوا جواب  در بود،  هاش  لب روي  هنوز

: گفت سیاوش   

  فرو كه دم كاين نیست، معلومم كه  باده  قدح كن پر-

.  نه  يا  برآرم  برم  

.  كرد همراهیش خنده  در جمع. خنديد بلند  خودش  و

: گفت خندان سیاوش   

  پر  عزيز،  رو  قدح كن پر . رفت دلم منم گفتي  جوري يه-

. كن  

  خوش  جا لبش  روي لبخند  ولي داشت زير به سر  فريار

  و  بشینه كنارش  تونست مي االن كاش . بود كرده 
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  بچسبونه   فريالو و بندازه  هاش  شونه دور رو دستش

  ايرلندي، فريال  قول  به ي قهوه  نوشیدن  تو.  خودش  به

  خنده  بگیره، فندك سیگارش  زير كنه، همراهیش

  شیطنتاش  واسه و  بشینه تماشا به  عشق با هاشو

.بمیره   

 

 

  كردن تقسیم رو  نوشیدني سیاوش  و  شاهین و  فريال

  هیوا. شد مي زده  تعارفي هم فريار  به كاش . خوردن و

.  سوخت حالش  به  دلش. خورد مي  حرص همچنان

  اصلي گناهكار. گرفت نمي  تحويلش   جمع تو كسي

 باهاش  داشت هم هیوا ولي .  هیوا نه  بود خودش 

  هیوا به   وقتي  بود منظور بي كامال . شد مي  مجازات

:  گفت  

   ؟ مشغولن ها  بچه تا  بزنیم قدم كم يه   خواي مي-

  فريار . چرخید فريار سمت به   سرش  تعجب با هیوا

  محتاج انقدر. شده  خیس هاش  چشم كرد  حس حتي
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  مخالف   تیم تو هم برادرش . نباشه  چرا ؟  بود  پشتیباني

: گفت و  زد  لبخندي بغض با  هیوا. بود  

.  شه مي  عالي-  

  تا  كرد دراز هیوا سمت به رو  دستش  و  شد بلند  فريار

  نگاه  تو  نگاهش  لحظه  همون. شه  بلند  كنه كمكش

  ؟  جوري چه. كرد مي نگاهش  فريال. خورد  گره  فريال

  نفرته،   كه فهمید نمي.  فهمید نمي  ؟  حسي چه  با

  هر دونست مي فقط. چي يا  يأسه،  حرصه، خشمه،

  بلند  خواست مي دلش. نیست  خوب هست كه چي

  همه كه كنم كار چي ؟ كنم  غلطي چه  كه  بزنه  فرياد

  كدومتون هیچ دل كنم كار چي  ؟  كنم راضي تونو

  شد مي  كاش . نیست توانم  در  تونم، نمي  ؟  نشكنه

  به .  بشنون همه  كه درك  به. بزنه نعره   ناتوانايیشو

  زير  مردونگیشو  كه ورش   يه  به .  ضعیفه  بگن كه جهنم

  بود روز  چند . بكشه  نفس خواست مي.  ببرن سوال

   ؟  بود نكشیده   نفس كه

  كرد سعي و داد فشار هم  روي محكم رو هاش  چشم

.  داره  حمايت به   نیاز هیوا  االن  كه كنه  فكر  اين به فقط
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  بلند  و گذاشت فريار  هاي  دست توي  رو دستش هیوا

.  شد  

  دو هر . نزد  حرفي كسي. شدن همراه  هم كنار

  داده  ترجیح رو  جمع  از فرار دو هر . بودن كرده  سكوت

  جا  جمعي هیچ تو  ؟  كنن فرار بود  قرار  ابد تا . بودن

  ساده  خواست ؟ شدن نمي بخشیده  هرگز  ؟ نداشتن

.  شه  مي فراموش  بگذره   زمان كه  كنه فكر لوحانه 

.  شد نمي  فراموش  هیچي. نتونست ولي خواست،

  كاريش زخم چسب بود، عمیق بود  زده  كه زخمي

  مونده  باز  زخم.  بزنه بخیه بود  نمونده   حتي و.  كرد نمي

. شد مي  تر  بیش  عفونتش و  چرك روز هر  و بود،  

دردش… و  

*** 

 

 

 فشار از چشماش . گذاشت كناري  و  بست رو تاپ لپ

  تا  بگه  تونست مي  حاال. سوخت مي  روز چند اين
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  ي  تجربه تونست نمي قطعا. شده  وارد كار  به حدودي

  قول  عرفان ولي  باشه،  باشته رو عرفان هاي سال

  بود  مشكلي  هرجا تا  باشه  دسترس  در بود داده 

.  كنه راهنمايیش  

  فريال. بود  گرفته ياد فريال  كار  ي درباره  هم عرفان

  يه كاري  دنیاي توي عرفان بودش، گرفته كم دست

  هوش . باال پشتكار تالش، پر  باهوش،.  بود  ديگه آدم

  چیو همه كنترل  زود . بود  جاويد ي  ارثیه اقتصاديش

.  گرفت مي دستش  

  نشون رو ٣ ساعت ها  عقربه. كرد نگاه  ساعتش  به

.  داشت ارايشگاه  وقت. شد مي حاضر بايد. دادن مي

  با . خورد زنگ تلفنش كه  داد مي ماساژ رو  گردنش

: داد جواب و  زد لبخند ارزو اسم ديدن  

.  آرزو سالم-  

   ؟  خوبي  فريال، سالم-

.  اوهوم-  

   ؟  نداري  اينا استرس -



 

645 

   ؟  چي استرس -

.  فردا واسه-  

  نرسیدم  هنوز  كه ام خسته انقدر. دونم نمي هان،-

.  بكنم فكرشو  

  ي قیافه  واي . میاي  بر  پسش  از تو . نباش   نگران.  بهتر-

  رو  بسته  مدار هاي  دوربین فیلم. شه مي ديدني  فريار

.  ببینم لحظه  اون اشو چهره  بايد بفرست، واسم  

:  خنديد فريال  

 كم جاويد  جلوي  تره  مهم  برام  حاضر حال در فعال،-

.  نیارم  

: اومد  ارزو  كشیدن پوف صداي  

  كم چه ديگه كردي، تالش  همه  اين فريال  واي-

   ؟  اوردني

  بدست روز  ١٠ تو  شه  نمي  رو  سال چند  ي  تجربه-

.  اورد  
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  شاهین پیش ديشب  راستي،. نباشه  غمت بازم-

.  بودم  

:  داد جواب خنده  با  فريال  

.  نیست جديدي  چیز-  

.  بود  جديد حرفاش  ولي-  

؟ گفت مي  چي-  

:  گفت  بود شده  زده  هیحان كه  آرزو  

  البته. زد مي حرف آينده  از شه  نمي  باورت فريال  واي-

  ولي نزدا،  مشترك زندگي و  ازدواج از حرف مستقیم

. نبود همیشه بیخیال  آدم اون  

.  شده  عاشق پس اوهو،-  

  حاال . شد نمي  باورم  خودم  ولي. ديگه  دونم نمي-

  كنم موفقیت ارزوي بودم زده  زنگ. زنیم مي حرف بعدا

.  برات  

:  زد  لبخند فريال  

.  مرسي-  
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. رفت ارايشگاه  به و  شد حاضر  

  تحويلش   ديدنش با منشي معمول  طبق شد، كه وارد

: گرفت  

  برات دلمون. عزيزم اومدي خوش  جون، فريال سالم-

.  بود شده  تنگ  

.  بود فريال  طرف  از  لبخندي فقط جوابش  

:  داد ادامه منشي  

   ؟  اومدي هات  مژه  ترمیم واسه-

.  دارم كار خیلي  واقع در . دارم هم ديگه  كاراي-  

  مخصوص  اتاق سمت به  رو فريال و  زد لبخند  منشي

. كرد راهنمايي مژه   

 

 

  منتظر  ديگه،  هاي كار براي  هاش، مژه  ترمیم از بعد

  زير  كه  حیني . كرد چك  رو  اش  گوشي. بود نشسته
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  دينگ دينگ صداي  بود  نشسته ارايشگر دست

  بدل  و رد  گروه  تو  پیغام چند . بود  شنیده  رو گوشیش

  جمعي دسته  عكس. بود هیوا  از اول  پیغام. بود شده 

  عكس  توي  فريال. بود  گذاشته پیش  ها  سال از اي

  سیگار . نبود  دوربین به  حواسش و  بود  نشسته گوشه

  كنارش . رفت  مي ور  گوشیش با  و  بود  دستش توي

  هیوا هاي  شونه دور دستش و  بود نشسته شاهین

.  بودند سیاوش   و پرستو  هم هیوا كنار . بود  

  عكس  كي ي  خونه  نمیومد يادش .  كرد دقت عكس  به

  شده  عوض  چقدر ؟ بود  پیش  سال چند. انداختن رو

  فرياري . بود  خوب موقع اون جمع  اون چقدر. بودن

.  بود شیريني دختر  هیوا و  بود نیومده   

  نوشته   عكس زيو  هیوا. كرد ها پیغام خوندم  به  شروع

:  بود  

   ؟ كجاست اينجا  يادتونه. كردم پیدا چي ببینید-

:  بود  ارزو بعدي  

.  اي بچه  چقدر شاهینو، خدا واي-  
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:  بود  نوشته  و  بود گذاشته ارزو  براي قلبي شاهین  

  كجاست جا اين ندوني. منه جاهلیت دوران جا اين-

. عشقم بهتره   

:  بود خنديده  هیوا  

.  يادشونه بقیه  ببینم  بذار نگو،  تو شاهین-  

: سیاوش   

   ؟  معروفه فساد ي  خونه همون-

  باباش  دوره  يه. بود شاهین  ي خونه . اومد يادش  فريال

  پشت گند شاهین انقدر ولي   بود گرفته  خونه  براش 

  گرفته  پس  رو  خونه نكشیده  ماه   ٦ به كه  اورد باال  گند

.  بود  

:  بود نوشته سیاوش  جواب در شاهین  

. كن رحم داداش -  

: سیاوش   
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  اون از  فريال. كنم مي  عوض بحثو االن نباشه، غمت-

  يه لبخندي،  يه   خواهرم ؟  كرد نمي  حال  باهامون موقع

.  چیزي عكسي، به   توجه  نیمچه  

:  بود هیوا  بعدي  پیغام. خنديد ريز فريال  

  از  تو فريال . دستشه سیگار موقع اون از. كنار به  اون-

   ؟  كردي  شروع قنداق

  مي  فكر ؟  بود  چه هیوا  قصد. پريد باال   فريال ابروهاي

  شه  مي كوچیك ؟  شه مي  خراب فريال  كارا اين  با كرد

  اين ؟ شناخت نمي  فريالو ؟  شه مي  اذيت و  تحقیر  ؟

  هم هیوا بازي   بچه اين از.  نداشت  اهمیتي براش  چیزا

  تايپ به  شروع . بود گرفته اش  خنده  هم بود متعجب

: كرد  

  شروع كي  از نمیاد يادم كه گذشته انقدر راستش-

.  داشتم رو سالي  ٥-٤ قطعن ولي. كردم  

. گذاشت انتها در هم چشمكي و  

: نوشت  شاهین جواب در و  

. عشقه االنتو  ولي  بود،  فساد ي خونه  واقعا  خونه-  
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: شاهین  

  به  گفتم همیشه ارزو . اومد دلم عزيز  كنار  بريد به،   به-

.  بده  گوش  دوستت حرفاي  

: هیوا  

  و  كردي  پیدا طرفتو  شكر  رو خدا جان، شاهین-

  خیلیا،  از اگه  ولي. اهمیته  بي  براش  ات گذشته

  گذشته كه  گن مي بهت  بپرسي  ها، خانوم خصوصا

  و  شدند ترك   موندند، تنها. دراورده  پدرشونو  سیاه  ي

.  ديگه چیزاي  خیلي  

  در ؟  گفت مي  چي از هیوا. شد سرد  فريال تن تمام

  با  ؟  بود گفته  بهش چي  فريار ؟ دونست مي  حد چه

  ؟  بود منظور  بي  يا  ؟  بود انداخته  تیكه   حرفش اين

  دايره  رو هیوا  واسه رو  زندگیش فريار  بود  ممكن يعني

  حرصي  ؟  بود نشناخته  رو فريار انقدر ؟  باشه  ريخته 

  سیاوش  پیام  بنويسه  چیزي  كه  اين قبل . بود شده 

؛  اومد  
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  اون وگرنه  شدن، ترك  كه داشته دوستشون خدا-

  بكشه،  خط دورشو يكي  ي  گذشته خاطر  به كه  خري

.بهتره  برگرده  خودش  جهنم به  

 

 

  حرف يا  ؟  بود ترحم ؟ بود كرده  حمايت ازش  سیاوش 

. داشت شك زمان  و زمین به ؟  بود منظور  بي  اونم

  جوابي چه دونست نمي ؟  گفتي چیا  فريار .. فريار واي

  قبول  يعني  ندادنش جواب دونست مي فقط بده،

  سرم  هرچي يعني اوردن، كم يعني كردن، تقصیر

  چیز يه بايد . خواست نمي اينو  نه،.. بوده  حقم اومده 

.نوشت  مي خوب  

:  نوشت آرزو  

  رو  مسائل  خیلیا ما  كشور تو  درسته جون، هیوا-

  مي  بد  دختر  واسه كاريو يه و  كنند مي  جنسیتي

  سطح و  شعور به توجه  با ولي   نه،  پسر  واسه و  دونن

.  نداشتم انتظاري چنین بگم، رك شما فهم  



 

653 

  مستقیم و  جدي حد  اين تا  آرزو . شد شوك  فريال

  حمايت اين ؟  بود  برده  سوال زير   رو هیوا فهم و شعور

 خودش  از تونست مي  خودش . خواست نمي  رو ها

  آدم. بگیره  حقشو تونست  مي خودش . كنه مراقبت

.  نبود زبوني  بي  

:  نوشت بعدش  بالفاصله آرزو  

. نداشتم  جسارت قصد البته-  

  رو  رقیبش  و دوست بین تنش . شد اروم  كمي فريال

.  خواست نمي  

: هیوا  

.  نداريم مرز  و  حد خیلیامون متاسفانه جون، آرزو نه-

  تو  شايد. نیست خودشون از  تقصیر هم خیلیا البته

  توش  ها فساد سري  يه  كه  شدن بزرگ هايي خانواده 

.  نبوده   تابو  

  مي  يكي   جاويد با  رو فريال  داشت. شد قرمز فريال

  نمي  الل  چرا ؟  بود هیوا همون اين خدايا  واي ؟ كرد

   ؟  مرد نمي  چرا ؟ خورد نمي  دهني  تو چرا  ؟ شد
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  كردنشو له  قصد  جوري اين كسي كه  باري  اخرين

  جرئت كسي اكثرا. نمیومد يادش   رو باشه  داشته

  كه  بود  مطمئن ديگه  االن. بپیچه پاش   و  پر  به نداشت

  به رو  هیوا چیزي  چه. نیست منظور بي هاش  حرف

  خودش  حد از  جوري اين كه  ؟  بود رسونده   درجه اين

  چنان با  رو  پاهاش . بود تركیدن  مرز در ؟  شه  خارج

  كه  اي صندلي  شد متوجه كه داد مي تكون  شدتي

  لحظه  همون. خوره  مي تكون  داره  هم نشسته روش 

:  گفت  و  اومد سرش  باالي مهشید  

.  عزيزم شماست نوبت  جون فريال-  

.  شد بلند و  كرد ِسند كرد، تايپ. داد تكون  سري  فريال

:  بود  نوشته  

  كس ي  باخته  ي  گذشته مدال باشیم  مراقب پس-

  نگاه  جايزه  كاپ چشم به  بهش و  نداريم بر رو  اي  ديگه

.  بعدمونه  سال ٢ ي  گذشته اكنونمون، كه . نكنیم  
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  خستگي با ارايشگاه، در طوالني  ساعات از بعد

  نگاه  خودش  به  اسانسور تو . شد خارج و كرد حساب

  ديگه آدم يه. داشت دوست رو  جديدش  ي چهره . كرد

: كرد عهد خودش  با . بود شده   

.  نو  زندگي نو، ظاهر-  

.  رفت  خونه به و  شد  ماشین سوار. زد لبخند  

  ولو كاناپه  روي  ها لباس  همون با  رسیدن محض به

  توي  ساعت چندين. بست رو  هاش  چشم و شد

  تا  كه  بود  كمكي ولي. بود كرده  اش  خسته ارايشگاه 

.  كنه فراموش  كمي رو فردا استرس   

  كي. كرد باز  رو هاش  چشم گوشیش صداي  با

  ي  صفحه  به ؟  بود نفهمیده كه  بود  برده  خوابش

: داد جواب.  بود  دالرام. كرد نگاه  گوشي  

.  مامان سالم-  

  ؟  فريالم خوبي عزيزم، سالم

   ؟ خوبي  تو . اوهوم-
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.  شده  تنگ  برات  دلم ؟  خبر  چه. عزيزم  خوبم-  

  اين تو . بود شلوغ سرم خیلي  خیلي . عزيزم  منم-

.  پیشت  میام هفته  

  بهو   شد چي  نفهمیدم كه من.  عزيزم نباشي  خسته-

  نمي  جاويد با كه  تو.  كني عوض  كار كردي هوس 

.  مامان  اخه سازي  

:  زد  پوزخند فريال  

.  بدم  امون رابطه به   دوباره  شانس  يه گفتم-  

:  گفت و نشد كالم نیش  متوجه  دالرام  

  برادرت  بابت از . كن كارو اين حتما. عزيزم خوبه خیلي-

  كار باهاش   حسابي سپردم امین به . نباش  نگران هم

.  كنه  

.  داد خاتمه صحبت به زود  و گفت ممنونمي  فريال  

  به. شد  مي حاضر  قدرتمند  بايد.  كرد فكر  فردا به

  اهدايي  سويیچ ها، جعبه بین از رفت، كمد سمت

  پاركینگ تو  هنوز تولدش   ي هديه . برداشت رو جاويد
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  هاي  ماشبن همیشه. زد  لبخند.  خورد مي  خاك

  هاي ماشین بود  گفته بهش جاويد . روند مي كوچیك

  بود شانش  در بلند  شاسي. نیست شانت در كوچیك

 كفشي جا  روي رو  سويیچ. میرزيد  امتحانش به ؟

. گذاشت  

:  كرد اماده  رو  فرداش  هاي لباس   

  نود  قد و  جذب شلوار طوسي، ياز  جلو  بلند  مانتوي-

  چرم  كفش و  كیف خاكستري، شال  مدادي، نوك

.  طوسي  

  شروع طوسي تم با  رو روزش  اولین داشت دوست

  براير  چندين مدته  اين كه سیگارايي ته رنگ. كنه

  سي رنگ . روزاش  اين دل رنگ . بود سوزونده  همیشه

  موهاش… جديد  رنگ. سالگیش

*** 
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  اين. نبود كن ول شكوه .  بود  شده  زهرمارش  صبحانه 

  كه  دختري به پسرش  شدن  نزديك  براي  اصرار همه

  خسته ؟ داشت ادامه  كجا تا  نداشت بهش حسي

  هیوا نجابت  و  حیا  و كماالت از شكوه  كه بس بود شده 

  فريالش تنگ  همیشه از تر بیش  دلش . بود  زده  حرف

  قبل تا و  نبود  حیا اهل نداشت، كماالت كه  درك به. بود

  چه خودش  مگه. نیود  هم نجیبي آدم  حتي فريار  از

  فقط االن به تا  كه ساله ٣٤ آدم يه. هیچ ؟  بود گوهي

  ها تازگي  و . بود كرده  عوض دختر دوست وارنگ  و  رنگ

.  بود  رسیده  منزلتي و مقام  يه نامزدش   پدر  پارتي با

:  گقت كالفه شكوه .  داد فرو  چاي  زور  به   رو لقمه  

  جمع . ديگه  بسه  ؟ گم  مي  چي  من متوجهي اصال -

  چیش  ؟  كني دوري  خواي  مي كي  تا.  فريار  خودتو كن

  چته  ؟ داره  دوست چقدر  بیني نمي  ؟  دختر اين كمه

  پسندي  نمي نیست هرزه   چون  ؟ خواي  مي چي ؟  تو

   ؟
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.  شد چپه  چاي  فنجان. كوبید  میز  روي  خشم با  فريار

.  بود  شده  عصباني. جهید بیرون ظرف از لوبیا  خوراك

: زد داد  خشم با  ؟  بود كافي سكوت  

  خود نیست، هم تو  تقصیر كردم، خواستي  غلطي هر-

.  اوردي  بارم طلب جاه  خودت ي  اندازه . كردم  قبول خرم

  ديگه  بار  يه فقط ديگه،  بار  يه ولي .  اين شد اش  نتیجه 

  همه  زير زنم مي بشنوم،  پرت  و چرت  فريال  سر پشت

  چند چون ؟  نرفته  يادت كه  منو بازياي  ديوونه . چي

   ؟  اللم اخر  تا  كردي فكر  شدم، رام  وقته

  از. نداد اجازه  فريار كه بگه چیزي خواست شكوه 

: گفت رفتن  از قبل و  شد بلند میز پشت  

.  وقتشه. جدا تكي،  خودم،. بگیرم   خونه خوام مي-

.  شما خداحافظ. نداره   فايده  بگي  هرچیم ديگه  

. زد بیرون در  از و  

 

 



 

660 

  شد، بلند  منشي  كاريش، ي طبقه  به ورود  محض به

:  گفت  پرسي   احوال و سالم از بعد  

  ١١ ساعت ها بخش  مديران با  زدن، ايمیل خان جاويد-

. گذاشتم كلندرتون  توي  براتون . گذاشتن جلسه  

: گفت گیج  فريار  

   ؟  ها بخش  كدوم  مديراي-

  مالي، داخلي،  بازرگاني   خارجي، بازرگاني -

.  ها  بخش  تمامي.  انساني منابع  حتي حسابداري،  

: گفت و  كرد نفهمیدن از  اخمي فريار  

؟  شده  چیزي  ؟ چطور-  

:  داد تكان  سري منشي  

.  جناب ندارم  خبر من-  

  معلوم صبحش  از . شد اتاقش  وارد  و داد تكون  سري

.  آوره  عذاب  و گند  روزهاي اون از  كه بود  

  بايد. داد قهوه  سفارش  و نشست میزش  پشت

.  كرد مي  بررسي   رو ها كارشناس  كارهاي گزارش 



 

661 

 همشون بخوره  قسم  تونست مي .. ها كارشناس 

  كه كارشناسي  ؟ نباشن چرا. بودن متنفر ازش 

. رئیسشون شده   پارتي با  و بوده  همكارشون  

  چرا . نداشت تمركز . گذاشت جلوش  رو ها گزارش 

  دهي  سود كدوم ؟ تره  مناسب كدوم فهمید نمي

  راضي  بايد  كدومو و  ثابته   مشتري كدوم ؟  داره  باالتري

   ؟  شه ثابت مشتري  تا  كنه

  درست كارش  نه . كرد مي حس  روش  سنگینیو فشار

  زده  حرف  انگیزه  از  جاويد.  زندگیش نه رفت، مي  پیش

.  نداشت  فريالي. نداشت انگیزه  گفت، مي  راست. بود

  تا بده،  هولش جلو  به  تا كنه،  ارومش  تا  نبود  ديگه

  دلخوش  چي به .  كنه خوش  دلشو و كنه  دلبري  براش 

  واسه  رفت نمي  دلش چرا  ؟  هیوا هاي  پیام ؟  كرد مي

  نبود مهم براش   بود پیش  سال ٣-٢ اگه  ؟ پیاماش 

  به   هم تا رفت  مي جلو . داره  حس هیوا به  چقدر

  مي  حس  االن، ولي . هیوا  به  هم بگذره  خوش  خودش 

  توان  نا روز   هر. گرفتن انرژيشو. داره  نا  نداره، جون كرد

  هر  با  شه، مي  تر  توان نا هیوا پیام  هر  با.  شه  مي تر
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  از كه  اي دوري  هر  با . شه  مي  تر  توان نا  شكوه  حرف

  میومد يكي  كاش . شه مي  تر  توان  نا بینه  مي فريال

  بر  پزشك پس  از. كرد  مي تزريق جون بهش  كم يه

.. كردن مي  غلطي  چه دانشمندا اين پس ؟  میومد  

 

 

  قرص بسته دو  بگه و  خانه دارو بره  شد مي كاش 

.  انگیزه  سرم  يه و توان  شربت يه . خوام مي جون  

.  بود مونده  شدندش  ديوانه فقط. كرد پوفي  

  جلسه بهش  كلندر. شد  ظاهر  مانیتورش  روي   پیامي

  مي  شروع ديگه  ي دقیقه ١٠ كه كرد مي ياداوري رو

.  گذشت زود  چقدر. شد  

  ؟  بود اي  جلسه چه. گرفت رو  دورش  استرس  يكهو

  با تا نداشت اطمینان كارش  به   تسلط به   قدر اون هنوز

  اگه . كنه  شركت اي جلسه  هر تو نفس  به اعتماد

  ؟  چي  دونست نمي جوابشو كه  پرسیدن  مي سوالي

  گذاشته  جلسه چرا  جاويد. تركید مي داشت سرش 
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  مهم چقدر. ذاشت مي عرفان اكثرا  رو  ها جلسه ؟ بود

   ؟  گذاشته جلسه  خودش  جاويد كه بوده 

  به  برداشت،  رو همراهش تلفن. شد  بلند جاش  از

  پشتش.  زد  رو هفتم ي  طبقه و رفت اسانسور سمت

 چشم ثانیه  چند  براي  و داد تكیه اسانسور  اتاقك به رو

  تا  پنجم  ي طبقه  از متاسفانه. گذاشت روهم رو هاش 

  رو هاش  چشم اكراه  با . نبود  چنداني  ي  فاصله هفتم

  نفر  ٣. رفت جلسه  اتاق سمت به. شد پیاده   و  كرد باز

  صندلي  ترين نزديك روي. بودن  اومده  خودش  از قبل

  به  سالمي . كرد شل  رو  كراواتش كمي و نشست

:  پرسید ازش  شناختش  نمي  كه شخصي . داد بقیه  

   ؟  مورديه چه در جلسه  دونید  مي شما-

  معدني اب به رو چشمش و گفت اي" خیر" فقط فريار

.  دوخت روش  جلوي  

.  شدن اضافه  هم ديگه  نفر چند  
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  همه. شد وارد جاويد  كه  بود گذشته  ١١ از دقیقه  پنج

  و گفت كنمي  مي خواهش جاويد . شدن بلند  براش 

: گفت و كرد دعوت نشستن  به رو بقیه  

.  كنیم شروع  و  بیاد هم معاونت  كنید  صبر لحظه چند-  

  نمي.  داره  نظرش   زير لحظه هر  جاويد  كرد مي حس

  مي.  بود  زرنگ  جاويد. كنه نگاه  چشماش  تو تونست

. بخونه  چشماش  تو  رو  ترس  ترسید  

  رو  در سمت و برگرده  خواست تا خورد،  در به  اي  تقه

  ي پاشنه   صداي كنه،  نگاه   رو بود  سرش  پشت كه

  عرفان شده  وارد شخص كه  كرد حالیش كفش

  خیلي لعنتي  عطر بوي. بود اشنا عطر  بود. نیست

  ولي بود  اشنا شد وارد كه  اي گرمي  حس . بود اشنا

  لهش داشت جاويد نگاه  سنگیني . كرد يخ  چرا نفهمید

 باهاش   و برگرده  نداشت توان هنوز  ولي. كرد مي

  ي  تیره   از سرد عرق كردن شره . شه چشم تو چشم

  نكنه   ؟  كرد مي كار چي اينجا . كرد حس رو كمرش 

  نه، ؟  ببره   رو  ابروش  ادم همه  اين  جلوي خواست مي

  ولي. رفت مي هم جاويد  شركت ابروي  اينطوري
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.  نبود مهم شركتش و  جاويد ابروي كه  فريال  واسه

  فهمید لحظه همون ؟ میفتاد داشت اتفاقي چه  واي،

 كاش . متنفره  نباشه جريانشون در  كه هايي  برنامه  از

  فريال . نكنه هم سورپرايزش  حتي كسي وقت هیچ

  و  كرد انتخاب  رو جاويد  كنار  اي صندلي   و شد، وارد

 چشم جا  در و  كرد نگاهش  باالخره   فريار. نشست

  چشم مردمك  لحظه هر كرد مي  حس شد، گرد هاش 

  چشم نكنه   ترسید  كه اونقدر. شه مي  تر گشاد هاش 

.  كنه  جور  و جمع  رو خودش  نتونست  ؟  بتركه هاش 

  و  خیرگي  اين ولي  بده  آتو بقیه دست نداشت دوست

  فريال اين. نبود خودش   دست هاش  چشم گشادي

  روشن خیلي  موهاي اين با  دختر  اين ؟  فريالش  ؟ بود

  مي ازش  قدرت كه  هايي  چشم اين با طوسي،

  فريال اين. نشستن محكم  و صاف   طرز اين با ريخت،

  خیلي ؟ بود  شده  زيبا.  بود  شده  عوض چقدر  ؟ بود

  بلوند موي  با  رو فريال وقت هیچ . اندازه  از  بیش.  زياد

  قدرتش  جذب ظاهرش  از  تر  ببش.  بود  نكرده   تصور

.  استواريش جذب. بود شده   
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 گفت بشه  شايد  گردوند، جمع تو  رو نگاهش فريال

.  گرفت بعد  و كرد نگاه   تر بیش  فريار  به   ثانیه چند

  خواهي عذر تاخیرش  از  و  كرد جمع به  رو سالمي

.  كرد  

:  پرسید  كي، نفهمید حتي فريار كه يكي  

  منو جسارت . فرموديد  منور ملكوتي،  خانوم سركار-

.  نداشتید شركت ها جلسه تو  حال  به تا  ولي ببخشید

؟  اومده  پیش  موردي  

:  گفت  جاويد  به   رو و  زد  لبخند فريال  

   ؟  ندارن خبر-

:  داد جواب جاويد  

: گفت جمع به  رو  و . برسي  تا  كردم  صبر-  

  اين از و شدن، جدا شركت از  داليلي به  جان عرفان-

  اين . ره  مي  پیش  ملكوتي خانوم  با  معاونت بعد  به

  و  باشن  حريان در  مديران تا گذاشتم رو  جلسه

  هاي كارمند هم خودتون. بگیره  صورت  اشنايي
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  اكثرا  رو  جان فريال البته. بگذاريد   جريان در  بخشتونو

   و  تر كم يكي   حاال. شناسید مي

:  داد ادامه فريار هاي چشم در خیره   

.  تر  ببش  هم يكي-  

  خدايا  ؟ بود شده  معاون  فريال ؟  معاونت. لرزيد   فريار

  ؟ فهمید نمي  هیچي  چرا  ؟  شد مي داشت چي

  چندين شغل بود  شده  حاضر چرا ؟ بود  رفته  چرا عرفان

  نمي  جاويد با  كه فريال  ؟  كنه  ول  رو اش  ساله چند و

  ؟  بود چي  قصدش . بود متنفر  جاويد  از  فريال. ساخت

  مي  ؟  خواست مي انتقام ؟  بگیره   حالشو بود اومده 

  پیش  قابل غیر انقدر  چرا ؟  كنه تحقیرش  خواست

   ؟  بود  بیني

  نشون شعف و  شوق  و گفتن  مي  تبريك داشتن همه

  مي  نگاهش  فقط. بود شده  الل فريار  ولي. دادن مي

  صاعقه انگار . بود شده   خشك. زد  نمي  حرف و كرد

  لبخند  اون  از ولي . زد مي لبخند  فريال . بود زده  بهش

  خالص نبود،  ناب.  نبود زد،  مي  فريار  به   همیشه كه ها
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  كه االن. داشت ناخالصي  داشت، تظاهر   توش . نبود

.  ديد مي  رو چشمهاش  زير  گودي كرد، مي دقت

 هاش  چشم تو  خوابي كم. ديد مي  رو  زيادش  الغري

 دست لرزش  كرد حس  لحظه  يك حتي . زد مي  موج

. نبود واقعي  فريال اين. ديد هم رو هاش   

 

 

 

  مثل نبود، واقعي  ولي  باشه  واقعي بود كرده  تالش 

.  نبود خودش . بود مصنوعي اش  همه موهاش، رنگ

  خوب. بود اومده  بر  پسش  از خوب كه  الحق ولي

  از  اونو فريار ولي. بده  جلده  قوي  خودشو بود  تونسته

.  نداره  آرامش داغونه،  االن كه  شناخت مي. بود  بر

  رو  تظاهر  اين فريال  كه شناخت مي قدرم  همون ولي

.  شه  مي حقیقي قدرت اين . كنه  مي واقعي  

  نمي  اگه. شناخت نمي  كاش . شناخت مي  رو فريال

.  بودن احمق چقدر بقیه.  ترسید نمي انقدر شناخت
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  اين ؟  كنن حس  چرا ؟ كردن نمي  حس رو جنگ اعالن

  االن همین از بازنده   و بود  فريار  براي  فقط جنگ

.  بود مشخص  

  فقط  فريار و  كرد مي صحبت  كاريش ي برنامه  از  فريال

 دست حركت. بود شده  كردنش صحبت مجذوب

. هاش  لب خوردن تكون هاش،  

:   گفت بهش رو  فريال  كه  شد جمع  وقتي حواسش  

  گزارش  با  ؟ سماواتي  جناب نداريد سوالي شما-

   ؟ موافقین ها دهي

  به اصال . شد هول كلمه واقعي معني  به. شد هول

:  گفت فقط . بود نداده  گوش  حرفاش   

  با  كه طور همون هم ها گزارش . نیست پرسشي-

..  كرديم مي  كار ملكوتي جناب  

:   گفت حرفش  میان شه،  تموم حرفش  نذاشت فريال  

  ي شیوه . اومد ملكوتي  سركار رفت، ملكوتي جناب-

  كه  هايي  گفته طبق امیدوارم. متفاوته هم كسي هر

.  بريم  پیش  شد امروز  
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:  گفت جمع  به رو  و  

.  امیز موفقیت همكاري  آرزوي با-  

.  رفت بیرون اتاق  از  و شد  بلند جاش  از  

  حال به   تا  چرا. شبیه خیلي . بود شده  جاويد شبیه

   ؟ بود نشده  شباهت از حجم اين  متوجه

  حس  ولي رفت گرما  موج رفت، بیرون اتاق  از  فريال

..  شه  مي  تزريق جونش به  داره  گرما كم كم كرد  

*** 

 

 

  بهش كه  اپي  واتس  گروه  به   كه بود  ساعتي نیم

  كه  اي نفره   ٦ گروه . بود شده  خیره  بود شده  دعوت

  فرقش  تنها. بود ها  نخاله همان  گروه . بود ساخته هیوا

.  نداشت  حضور فريار  جديد گروه  اين تو  كه  بود اين  

:  كرد نگاه   گروه  اسم به  

"  داريییییییم سورپرايز"  
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  هیوا پیام  با  كه. سورپرايزيه  چه  دونست مي  ندونسته 

:  بود  نوشته  هیوا. بود شده  تبديل   يقین به  شكش  

  اين. ندينا  سوتي ور اون  ؟  خوبین ها، بچه سالم-

  خوام مي . همسريه تولد. نفهمه  فريار كه  زدم گروهو

.  اش  خونه كنم سورپرايزش  شنبه  پنج  اين  

  خونه" ي كلمه  روي مغزش  چیزي هر  از قبل  فريال  و

  جدا  زندگي  ؟ بود  گرفته خونه فريار. بود كرده  گیر" اش 

  چقدر ؟  بود هیوا  تاثیر. بود  مخالف كه شكوه  ؟ داشت

  ي  سلیقه  با  قطعا. ببینه اشو خونه داشت دوست

!! همسري ي  سلیفه  با. چیدش  مي هیوا  

  بچه و  لوس  الفاظ اين از چقدر. همسري! زد پوزخند

.  بود نديده  رابطه تو  حاال  تا  رو  هیوا. میومد  بدش  گانه

.  بود نچسب نظرش  به ديد  مي كه االن  

  شبا تونست مي  هیوا كه  اي خونه . بود  گرفته خونه

.  بگیره  آروم  بغلش تو  كنه، نوازشش. بخوايه پیشش  

  ديدنشون فیلم ؟  ديدند مي هم فیلم باهم

  هیوا ؟  شد مي خودشون  ديدن  فیلم مثل سرانجامش
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  به بازم  ؟  كرد مي  بغل پشت از شستن ظرف  موقع  رو

  لحظه واسه  ؟  فرستاد مي لعنت ظرفشويي ماشین

  چه  ؟  كرد مي  انتخاب موزيك بودنشون باهم هاي

   ؟  بود موقعیتشون مناسب موزيكي 

  هنوز . بود  گرفته درد گوشي به  خیرگي از چشماش 

  شايد كرد مي حس.  بود نكرده  نظر اظهار كسي

  مجوز  ببینن.  گه مي چي  فريال  ببینن  اول  منتظرن

! ؟ نه   يا  شه مي  صادر  

 

 

  تولد. بست رو هاش  چشم و گذاشت كنار  رو گوشي

  چقدر. داشت ها برنامه  روز اين براي  چقدر  فريار…

  فكر ها هديه  انواع به  چقدر. داشت رو  رسیدنش  ذوق

  ديگه .. حاال ولي .  بود نپسنديده  كدومو  هیچ و بود كرده 

  و  بند  و  هديه و  برنامه فكر گرفت، مي  تولد  براش  هیوا

  كه ارومي و ساده  دختر! هیوا. كرد مي رو بساطش

  ؟  بود چي  قصدش . داشت دوستش  همیشه فريال
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  اصال . معذبه  چقدر جمع  كه  نباشه متوجه نبود ممكن

  با  تونست مي  چطور.  باشه راحت هم جمع گیريم

  اي همسري  تولد  كنه دعوتش  ؟  كنه كارو اين  فريال

.  بود  سابقش پسر دوست كه  

  سر  و بخوره  اونقدر. داره   نیاز  الكل  به   چقدر كرد حس

  هاي  فايل  ولي .  نكنه فكر  هیچي  به   كه شه خوش 

  فرصتي كه  گفت مي بهش عرفان ي شده  فرستاده 

  به نه .  كرد مي  ثابت خودشو بايد . نیست كار اين  براي

  حقیر! شكوه  به  همه  از  تر  بیش  و.  جاويد به . فريار

  و.  كرد نمي  فراموش  هرگز رو شكوه  توسط شدنش

  پدرانه رگ. كرد نمي فراموش  هم جاويد  كه  بود جالب

  ها روز   اين جاويد كه  بود حواسش ؟  بود  زده  بیرون اش 

  بار  هر مثل  كه  بود عجیب و. هست بهش حواسش

  زندگیش تو  رو محكم مرد  يك حضور . شد نمي مشمئز

  شدنش  بلند تنها بود،  افتاده  كه  االن. خواست مي

  اش  بقیه . گرفت مي رو  دستش بايد  يكي. بود سخت

.  رفت مي  خودش  رو  
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  نوشیدني .  كرد نگاه  اش  خونه  ي گوشه  كوچك بار  به

  ٢-١ فقط فكر خودش   با . زد  مي چشمك رنگ قرمز

  به خواست. خوره   نمي بر  جايي  به كه گیالس 

  نگاه  آرزو  اسم به. خورد  زنگ تلفنش  كه بره  سمتش

:  داد جواب و كرد  

   ؟  آرزو جونم-

   ؟  ديدي  گروهو فريال-

  دونستن نمي  و بودن ديده . بود  درست حدسش پس

! بگن چي  

 

 

:  داد جواب كلمه  يه  

.  اوهوم-  

   ؟  كنیم كار چي  ؟ خب-

.  آرزو بدونم  چه من-  

   ؟  شدي ناراحت ببخشید،-
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  در اينا  كه شدم ناراحت چیزايي  با  من. عزيزم  نه-

.  هیچه برابرش   

  گفت مي كه شاهین. خدا به هیوا اين داره  رويي  چه-

  خیلي . گرفتم جلوشو من  بیرون،  بیايیم  گروه  از درجا

.  شده  خر  كله  

  كار چي دونم نمي خودمم. آرزو دونم نمي واقعا من-

  بدم  انجام  بايد كار  تا هزار  كه  دونم مي  فقط االن. كنم

.  نیست  اش  رابطه و هیوا به   مربوط كدومش هیچ  كه  

.  ببره   فريار از اسمي نتونست كه  كرد تعجب خودش  و  

: گفت شرمندگي  با  آرزو  

.  خوام مي  معذرت.  فريال  كنم ناراحتت خواستم نمي-  

:  گفت حرصي فريال  

  از . نكن فكرشو. نشدم  ناراحت كه گفتم آرزو،  واي-

  من كنه  مي  فكر. بیرون  بیايید نیست نیازي  گروهم

. گفتم  

. بوسمت  مي. هست حواسم. عزيزم باشه-  
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  هاي فايل  و  شد  منصرف نوشیدن  از. كرد قطع رو تلفن

.  كرد باز رو بود فرستاده  براش   عرفان كه  افي دي  پي

  خودش  براي اي قهوه . گرفت عزا صفحات تعداد از

.  شد ها فايل بررسي  مشغول و  ريخت  

  پیام  صداي  كه بود  خونده  رو  اول فايل از نیمي

  كه بود  جديد گروه  از  پیام. كرد  نگاه . شد بلند گوشیش

: بود فرستاده  شاهین  

!!  تو كار تو  موندم من قرآن به  هیوا-  

 گذاشت، كناري رو تاپ لپ  فريال. شد تايپینگ  هیوا

  پیام . دوخت چشم گوشي به  و  كرد  روشن سیگاري

:  رسید هیوا  

   ؟  كجايید اتون  بقیه . ديگه ذوقم تو  نزن-

  شدن تايپینگ همه  يهو كه بود شده  اب گروه  يخ انگار

  ي صفحه  وسط  ريختن  ديگري  از بعد  يكي ها پیام  و

.  گوشي  

:  بود  نوشته سیاوش   

.  ندارم  حوصله  خیلي. هیوا دونم نمي من-  
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:  بود  گفته  و بود فرستاده  عضباني  ايموجي چند هیوا  

  كرديدا،  مي برنامه هاتون هفته اخر همیشه قبلنا-

   ؟  شدي  حوصله بي خوام مي  من كه  حاال

: بود داده  جواب سیاوش  جاس  به شاهین  

.  قبلنا  گي مي  داري خودت-  

: هیوا  

  ديگه هاي برنامه  از تونید نمي  رو روز يه. نكنید اذيتم-

   ؟  برنید  اتون

:  بود نوشته  تنها  پرستو  

. هستم منم هستن جمع اگه-  

  تابع   و  كرد نمي  حاشیه وارد  رو خودش . همیشه مثل

.  بود جمع  

: هیوا  

  دار  ورش  بگیر  شاهینو دست بیا  آرزو ؟ كجاست آرزو-

.  بیار  

: بود  نوشته  فوري شاهین  
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.  منه  دست هم آرزو  ي اجازه -  

. بود  تايپینگ آرزو  

 

 

  نگفته هیوا. نه شايدم . بگه  چیزي بايد كرد حس  فريال

  نمي  جواب چرا فريال بود  نگفته  ؟ كجاست فريال  بود

  همي دور  و  مهموني هیچ  كه  تو  فريال بود نگفته   ؟ دي

  بود نگفته   ؟ شد  چي پس  دادي نمي دست از  رو اي

   ؟  نیست ازت  خبري چرا اي  گذروني خوش  اهل كه  تو

  روي  از فقط شايد . نده  جواب فريال تا  بود نگفته  شايد

  خواست نمي شايد.  بود كرده  گروهش وارد ادب

  راه  زوري هم رو  فريال  و بخره  جون  به  رو بقیه دشمني

  مي  فكر تر بیش  هرچي..  نه   شايد ؟  شايد. بود داده 

  ديگه  هیوا كه  رسید مي نتیجه  اين به  تر   بیش كرد

  بودنش  صاف  روي  از كاراش  و  حرفا ديگه. نیست ساده 

  جورايي يه. كنه مي  عمل سیاست با داره . نیست
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  دعوتش گفت شه مي. نكرده  هم و كرده  دعوتش هم

.  نیا  گه مي داره  زبوني بي  زبون با!  نیاد كه كرده   

  من كه  نوشت مي  بايد. نبود  خودش  كردن سبك اهل

  حوصله. دارم دعوت  ديگه جاي . دارم كار نیستم،

.  بمیرم  خوام مي اصال . باشم تنها  خوام مي. ندارم  

.  رفت نمي و گفت مي  چیزي  يه   بايد  

 فعال  داد ترجیح  اما بنويسه لحظه همون خواست

  بندازه  استرس  به   رو هیوا خواست دلش. نده  جوابي

   ؟  بیاد  نكنه  ؟ نداده  جواب  فريال چرا كه

.  گرفت اش  خنده  فكرش  از  

:  كرد نگاه   ارزو پیام  به  

.  ديم مي  خبر  بود مساعد شاهین اگه جان، هیوا-  

: بود داده  جواب هیوا  

  رو. ريختم برنامه  كلي من ؟ كرديد  لوس  خودتونو  چرا-

.  كردم حساب ها شما  

:  بود  نوشته سیاوش   
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   ؟ ما  جز  كردي دعوت رو  نفر چند-

: هیوا  

 شماره  البته . فريار دانشگاه  دوران دوستاي  از  تا چند-

  مسج  و  كردم پیداشون اينستاگرام تو. نداشتم اشونو

.  حاال  تا  نديدمشون. دادم  

:  بود نوشته تعجب  ايموجي با سیاوش   

   ؟  كردي  دعوت كیو نديده -

: هیوا  

.  آرمانه يكیشون. فريار زبون از شنیدم اسماشونو-

  گفت آرمان هم ديگه تاي چند . فرياره  نزديك دوست

   ؟  سیا میاي. كنم دعوت كه

: سیاوش   

.متاسفم!  نه احتماال-  

:  بود  نوشته  فقط و بود  گذاشته گريه ايموجي هیوا  

.  زنم مي  زنگ بهت-  

.  بود  شده  آرزو و  شاهین اويزون دوباره  بعد و  
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.  بود نبرده  فريال از هم اسمي ترين كوچك حتي  

  خوب  براي بود  نمايشي فريال نقش.  بود نكرده  اشتباه 

. شد خورد  اعصابش. خودش  دادن جلوه   

 

 

.  كرد فكر قبلي هاي همي دور  تو  هیوا هاي  رفتار  به

  تازه . نشست سیخ  و  كند دل  دادن لم حالت از يهو

  دور  اهل اصال  كه  هیوايي.  كرد مي كار داشت فكرش 

  جمع وارد  فريار وقتي  از  نبود، جمع  اين هاي همي

  بود فهمیده  وقتي. داشت حضور  مواقع  اكثر بود شده 

 متعجب شديدا هست فريار و  فريال بین اي  رابطه كه

  تو هم ناراحتي   حتي كرد مي  فكر  كه  االن. بود شده 

  ترك مجلسو زودتر  شب اون و . میومد يادش  اش  چهره 

  ؟ داشتي  برنامه  كي از.. هیوا واي .. هیوا. بود كرده 

  مار كي ؟  شدي موذي كي دل ساده  مهربون توي

   ؟  شدي شغال كي  ؟ شدي
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  نه   بود خودش  ساده  ؟ بود  نكرده  دقت وقت  هیچ چرا

  خودش  سادگي به روزي كرد نمي  فكر هرگز. هیوا

  اين تو  ديد  مي االن ولي . نبود ساده  وقت هیچ . بخنده 

  كثیف  فريال عوضي، آدم همه اين  میون چرك، دنیاي

! بود ساده   

  قرمز  خشم از هاش  چشم كه  دونست مي  نديده 

  نمي  زدن خنجر پشت  از اين از دونست مي. شده 

  حركت به كیبورد  روي هاش  انگشت. بگذره  ساده  تونه 

  يعني . نبود  فريال نوشت مي  كه  آدمي اين . درومد

  كه  بود خشم. نبود پیش دقیقه چند  فريال  ولي  بود،

  زخم روح. نوشت  مي كه  بود  عصبانیت. نوشت مي

  شده  متولد تازه  فريال . نوشت مي كه بود اش  خورده 

: نوشت  كه بود  

! هستم من.  جان هیوا دعوتت از ممنون-  

.  كردن حمله اش  وي  پي به  شاهین و  آرزو  و سیاوش 

  نمي  آرامش دلش. مداشت كدومو  هیچ  ي  حوصله

.  خواست مي تنش  دلش فقط و فقط االن. خواست

  نظاره  به رو  تاختش  و  بود  كرده  ول رو خشم افسار
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  كردنش  رام  با.  تاخت مي  زيبا عجیب و  بود نشسته

 چموش، اسب اين. بود كرده  ظلم حقش در چقدر

  شیهه  و  كوبید مي سم.  بود قشنگ بودنش  وحشي

  بود  شده  نصیبش كه  اي  آزادي اين از . كشید مي

  لذت تماشاش  از  فريال. بود  گرفته جشن وحشیانه

  با.  گذاشت كناري رو  گوشي و  زد لبخندي .  برد مي

  صداي.  كرد نگاه   ها فايل به   قبل برابر صد  اي  انرژي

  و  شد مي  بلند ثانیه   هر گوشیش هاي  زنگ و  ها پیام

.  بود كرده  تمركز كار  روي. داد نمي جواب  

  اش  خونه  ايفون صداي  كه گذشته چقدر نفهمید

  سیاوش  تصوير ديدن با  و رفت ايفون سمت به .  درومد

.  كرد  باز  رو  در تعجب با  

  باال  كرد  مي فكرشو كه  چه اون از  زدتر خیلي سیاوش 

: گفت رسیدن محض به   و رسید  

   ؟ تو  چته  معلومه-

  همان با.  بود  پر توپش حسابي. پريد باال  فريال  ابروي 

؛  داد جواب باال  ابروي   
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   ؟  چته تو  خوبم، كه من-

  دختر  تا  دو بین  كردم گیر . شم مي  رواني دارم  ؟ چمه-

  نمي!  چیه نیتشون دونم نمي  كه خر  تا دو! احمق

  گیر من  ؟  خرن واقعا يا خريت به زدن خودشونو فهمم

  با  فهمه نمي كه احمق هیواي از  اون. فريال كردم

  مي گوه  داري  كه  تو از  اينم كرده، كار چي  زندگیش

!زندگیت به   زني  

 

 

:  گفت ريزي ي  خنده  با  فريال  

.  كه نشده   طوري. نخور  حرص-  

: گفت لوسي لحن با  و  زد  پوزخندي سیاوش   

  كردي فكر  ؟  برم  قربونت آره  ؟  بري   خواي مي تولد-

  مي بر و  خوري مي الويه  ساالد و چیپس  ري  مي

  بدي  كادو و  بخوني تولد  تولد   قراره  كردي  فكر ؟ گردي

  ؟  تو  خري ؟  بنويسي چیزي يه خاطراتش  چه دفتر تو  و

..   تو نیستي،  خر  تو  فريال  
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  انگار  و  شد خیره  فريال  لبخند به   و كرد  بلند رو سرش 

  مي  خودش  به  كه  انگار شوك، با كه فهمید ناگهان

:  داد ادامه گه،  

  مي  تو..  تو نیستي، هم  ساده . فريال  نیستي  خر  تو-

  تو . نیستي احمق تو . كني مي  كار چي  داري  دوني

  واي.  شي رد  و  ندي جواب كه نبودي  ادمي  وقت هیچ

   ؟  كني كار چي  خواي مي .. فريال

؛ گفت لبخند  همون حفظ با  فريال  

  كادو  يه. تولد  برم خوام  مي . كنم خوام  نمي كاري-

  صورتم، رو نشونم مي لبخند  يه  دستم، گیر  مي

  خوندن تولد  تولد  از سنمونم. دادم قر  تا  دو شايدم

.  ندارم دوست هم الويه  ساالد. گذشته  

  بیچاره   هاي اذم مثل  و نشست  میل  روي سیاوش 

:  گفت  

  به   پا بود،  عادي شرايط  اگه  ؟ باشم كدومتون پشت-

  المصب  ولي. دادم مي  جر رو  يارو   دهن و میومدم  پات



 

686 

  فهمه نمي كه ام ساده   خواهر . خواهرمه  قضیه  ور  يه

.  میاد سرش  داره  باليي  چه  

: شد  شاكي فريال  

  ؟ ات ساده  خواهر  ؟ بالم  من ؟  سیاوش  بالم من-

  دو  يه. سیا نیست ساده  كه  وقته خیلي  خواهرت.. هه

  ورود ي  لحظه از  كه فهمي مي كني تا  چهار  تا دو

  كه جوري همون منم.  نبود ساده  هیوا ديگه  فريار

  مي  كار چي  دارم حالیمه! احمق نه   خرم، نه  گفتي

  مي فقط. نمك خوام نمي  واقع در هم خاصي  كار. كنم

.  شدم دعوت كه مراسمي تو  كنم بیدا  حضور خوام  

:  خنديد حرص با سیاوش   

  چه حضورت فقط دوني  مي  تو.  فريال  بلدي  كارتو  تو-

.  داره  هیوا واسه  اي بدبختي   

؛ گفت و نشست  كنارش  فريال  

 دست رو  به  و  كنار بشینم  ؟ كنم كار  چي گي مي-

  وقت  هیچ سیا، نیستم  ساده  من ؟  كنم فكر خوردنم

  صادق  شدم، صاف شدم،  ساده  ماه  چند ولي. نبودم
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  خر  حتي گفت شه  مي  جورايي  يه . شدم روراست و

.  كنن مي  كار  چي باهام دارن نفهمیدم كه شدم

 داده . سیا نبود وصل  دستگاه  به من بازي   ي دسته

  منم. كنن خرم تا. بازيم تو  كنم فكر  تا دستم بودن

  تو  كه چیزي هر هم احمق، هم شدم، خر هم. شدم

  و  گوشه يه  بشینم من  چرا . نیستم  ديگه ولي. بگي

  سرت بر   خاك بگم فقط و  بشینم چرا ؟  بخورم  غصه

  جواب كه  شد چي  كنم فكر همش چرا ؟  فريال

  ه مگ  ؟ ندن  پس جواب  بقیه  چرا  ؟ اين شد اعتمادم

   ؟  شینن نمي لرزش  پاي چرا ؟ نخوردن خربزه 

  آروم  وقتي  بود  گرفته سرش  بین  رو دستش سیاوش 

:  گفت  

  زيادي. عاشقه. احمقه خدا به. فريال احمقه هیوا-

  مي ! زاري و  گريه زده، زنگ  من به امروز . عاشقه

  خري  كدوم . نمیام  تولد گفتم چون كرده  گريه ؟ فهمي

  به اعتماد چون  ؟ كنه  مي گريه چیزي  همچین واسه

.  گیرمه چون. بچینه   دوتايي ي  برنامه نداره  نفس  
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  فهمي نمي چرا سیاوش   ؟  كنه  مي گريه گیرته  چون-

  اشه حربه  گريه فهمي نمي چرا  ؟  ايه ديگه چیز  جريان

  برادري   وقت هیچ چون فهمم نمي من  شايدم ؟

  شايدم . بیفته  راه  كارم تا  كنم گريه  براش  نداشتم

  كسي اصال . نبودم بلد. نكردم  امتحان ولي داشتم

  هیوا وقت  اون. بشینه هام  گريه پاي به  حتي  نبود

  تولد  واسه  كنه  مي  گريه و  داداشش زنه مي  زنگ

  فريارو دوستاي  نفر ٤ همون تونست  نمي  ؟ نامزدش 

  مي  ؟  بیني نمي پشتشو  غرز و قصد  ؟  كنه دعوت

  عزيزته، چون. بفهمي خواي نمي  ولي  سیا،  بیني

.  خواهرته  خونته، جونته،  

  و  كرد نگاه  فريال  به  و  كرد  بلند  رو سرش  سیاوش 

:  گفت  

  نه   تو. دونستم مي  همیشه اينو . ترسید  بايد  تو از-

  يه  زندگیم تمام تو . اومدن  كوتاه  ادم نه اوردني، كم ادم

  با كه  بود  اي دوره  اونم ديدمت، دردسر بي و  اروم دوره 

  فهمم مي  االن. نكردي  صدا و  سر بعدشم.  بودي  فريار

.  دارم دوست من  فريال. بوده  طوفان قبل  ارامش كه
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  بايد االن.. االن ولي. كنارتم هم همیشه. عزيزمي 

.  باشم خواهرم مواظب طوفان اين تو  و  تولد اون تو  بیام

  مي پا  زمین  بخوري بار  هر  تو . میاي بر   خودت پس  از تو

  نمي ولي   داري مي  بر ترك . شكني نمي تو . شي

  هیوا.. هیوا ولي. كني  مي ترمیم  خودتو  تو.  شكني

  پا  تونه نمي  زمین بخوره  هیوا . فريال اس  شكننده 

.  فريال كرده  بزرگت جاويد رو  تو . داري فرق تو . شه  

:  زد  لبخند فريال  

  تو باشي،  من طرف  باشي، پشتم  خوام نمي ازت-

 فهمم مي . بجنگي من برد  واسه و  كني  بازي من تیم

  بینم  مي پريشونیتو  و اشفتگي . كردي گیر كه

  ازت كه نیستم معرفت  بي  و  نامرد  اونقدر. سیاوش 

  بهم كه  خوام مي  فقط. خواهرت به   كني پشت بخوام

  بهم ولي .  وايسا هستي  هركي پشت حاال . بدي حق

.  بده  حق  

:  كرد زمزمه  سیاوش   
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  رو حروزاده  اون  دندوناي نامزدي شب همون بايد-

  خون  با و  صورتش  بايد.  دهنش تو  كردم  مي خورد

  تیم  نبود نیازي   جوري اين . فريال  كردم  مي نقاشي

  دو  هر جوري اين. نشون دو  و  بود تیر   يه. كنم انتخاب

.  دادم مي  نجات  تونو  

: گفت اخر ي  لحظه   در و  رفت در سمت به و  شد بلند  

.  توعه مال  حق اصال . داري  حق! بهت دم  مي حق-

  خیانت هم هیوا. كرد تموم حقت در  نامرديو كه  فريار

  نشون  تو. ديديم خوبي  فقط  تو  از جمع  اين و  من. كرد

  ندوني، خودتم  حتي شايد. مهربوني ولي   دي نمي

. هستي  ولي  

 

 

  ولي .  شم نمي  وقتم هیچ. فريال نیستم دشمنت من

  ازت تونم نمي. باشم داشته هم هیوا هواي  بايد

.  بخورنت تا  نخوري  بخوام  تونم  نمي. نجنگي بخوام

  فريال  اين. باشي خودتم فكر به خوام مي  ازت  ولي
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  شه،  نمي  خوبي روز شنبه پنج .  نكن  خرابش قشنگو

.  باشیم  راضي دوتامون وارم امید  ولي. معلومه  االن از  

  و  گرفت اغوش  در رو سیاوش  و  رفت در  دم فريال

:  گفت  

  نمي  هم ديگه ولي. سیا  شم نمي راضي  ديگه  من-

  نمي  ولي نیومدم، برد  واسه.  بخورم شكست خوام

.  بیرون بیام بازنده  خوام  

  و كرد  خداحافظي و  بوسید  رو  اش  گونه سیاوش 

. رفت  

  نمي  هديه  بدون  كه  تولد.  كرد  فكر تولد   و شنبه  پنج   به

  و . زد سرش  به  فكري . گرفت مي  هم هديه  بايد . شد

..  كرد ول  هم رو كینه افسار شیطاني  فكر  اين از  

*** 
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  عادت كه اين  با.  شد ولو كاناپه  روي و  رسید خونه  به

  سر  از كه  بود  خوشحال ولي كنه، زندگي تنها نداشت

  فقط دلش. شده  راحت فرهاد و شكوه  صداي  و

  كاناپه. انتها بي  افكار  و سكوت . خواست مي سكوت

  به   شكوه . نبود هم اش  سلیقه . نبود راحت براش  زياد

.  بود فرستاده  همراهش  خونه  خريد واسه  رو هیوا زور

  و  تخت خواست مي كه  بود  اومده  روزي هم دقیقا

  اين از. كنه رد  رو نظرش   بود نتونسته   و.  بخره  مبل

 تونست نمي  رو هیوا  وجود. بود بیزار  خودش  ضعف

  دختر . سوخت مي براش  هم دلش  ولي كنه  تحمل

  شايد. بود اومده  اشتباهي زمان تو  ولي  بود،  خوبي

  هیچ  به   فريار كه اي قبال . بود راهي  میومد قبال  اگه

.  گفت نمي  نه دختري  

  كار  سر استرس . بود تر  خسته  همیشه از ها روز  اين

  معاونت با  اشنايي  ي جلسه  روز از. كرد نمي  ولش

  اينو  استرس  آن هر ولي  بود،  نديده   رو  فريال ديگه

  مي  دلش  هم. شه  رو  به   رو باهاش  كه داشت

  فاك به   زندگي به. ترسید مي  هم و ببیندش  خواست
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  برگردونه، فريالو داشت امید هنوز . خنديد  اش  رفته

  ؟  بودن دوم  نفر  به ؟ بودن معشوقه به   ؟  چي به   ولي

  پیش  خواست مي كجا تا  هیوا با  ؟ پنهاني   ي رابطه   يه

  از شدن جدا ؟  شه جدا  ازش  تونست مي  اصال  ؟ بره 

  و شكوه  و  خودش  بین جنگ. همه بین  بود جنگ هیوا

  جنگ  ها، درويشي و ها  سماواتي بین  جنگ. فرهاد

  اين شهید اولین فريار  و.  شغلي هاي موقعیت بین

.  بود جنگ  

  آرزوهاش  از  يكي به  ها  مدت  بعد بود،  گرفته خونه

  شد مي  باعث فريال  حضور كمبود ولي. بود رسیده 

.  ببره  لذت استقالل اين از  بايد  كه اونقدر  نتونه   

  پیدا تري  راحت پوزيشن تا  خورد  كاناپه روي  تكوني 

  روز امروز. نشست و  شد بلند . بود فايده  بي.  كنه

.  اخیر وقت چند هاي  روز اين تمام  مثل بود، گندي

  هم باشگاه  توي  كنار، به كار سختي  و استرس 

  سالم بهش سنگین سر  خیلي. بود  ديده  رو سیاوش 

.  خودش  ورزشي  ي  برنامه پي  بود  رفته و بود داده 

https://t.me/darkhaste_romanh
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  برادرش  تر   بیش  نبود زنش برادر  كه  قبال ! زنش برادر

.  بود  

  و  فكر هرچي از كرد سعي و  كرد  روشن سیگاري

  مي حس حتي  ها روز  اين . كنه  دور  رو خودش  خیاله

. كنه  مي  درد هم فكرش  كرد  

  روز چند  اين مثل . بود   شكوه . خورد زنگ  تلفنش

.گذاشت جواب بي  گذشته  

 

 

  چند . خوشي دقیقه  چند واسه  بود  زده  لك دلش

  بي . كنه خوب حالشو كه  كسي با  بودن دقیقه

.  ها فردا از  ترس  بدون  خیال، و  فكر بدون دغدغه،  

  اينستاگرام ي  صفحه  به  و   گرفت دستش رو گوشیش

  هاي  عكس. بود نذاشته  جديدي عكس. رفت فريال

.  شد خیره  زيباش  ي  چهره  به. كرد  نگاه  رو  قبلیش

  طبیعي اجزاش  از خیلي  خودش  قول به   كه اي چهره 

  مي رو  عملي دماغ همون تا  بود  االن كاش . نبودن
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  هاي لب و . بوسید مي رو  فیلري  ي  چونه  بوسید،

  كم بوسه  ؟  كرد مي  كار چي بايد  اونا  با .. طبیعیش

.  داشت كم هاش  روز اين تو  رو  تنش  عطر چقدر .. بود

  فريال دلش چقدر. خواست مي ارامش دلش چقدر

.  خواست مي  

  فريال  چت ي  صفحه  تو  رو خودش  كه  شد چي نفهمید

:   نوشت وقتي  نبود  خودش  دست. كرد پیدا  

   ؟  بیداري ؟  فريال-

  و حرص  بدون كاش . نشد آبي  ولي   خورد، تیك  تا دو

  آب از  حتي. زدن مي  خرف باهم دقیقه چند دشمني

.  زدن مي حرف ولي هوا، و  

  كابینت. كرد روشن رو جوش  قهوه . رفت آشپزخونه  به

  بسته و  باز ماگ دنبال  به رو  بود  چیده  هیوا كه  هايي

  منتظر و برداشت  رو ماگ. كرد پیداش  باالخره . كرد

.  بكشه  دم قهوه  تا  موند  

.  بده  استراحت مغزش  به  كرد سعي و  ريخت رو قهوه 

  اين. تعطیل  و بود  شنبه  پنج   فردا كه كرد شكر  رو خدا
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.  بود  گذشته افتضاح  كلمه واقعي معناي  به هفته  يه

  فعلي،  هاي دست زير و  قبلي  هاي  همكار هاي نگاه 

  همه  از تر   بیش  و كار به نداشتنش  كافي تسلط

  صرفا  قاعدتا. چیه قصدش  فهمید نمي . فريال معاونت

  همین ؟  شد مي عايدش  چي. بود نیومده  كار جهت

  ؟  خواست مي  رو كشید مي  فريار كه استرسي

   ؟  بود آزارش  هدفش

  فقط  و فقط رو  تعطیلي  روز دو اين خواست مي  دلش

  الكل با قرص،  بي   قرص، با ! روشي هر  به حاال . بخوابه

  استوديو به   سر يه  هم شايد. بخوابه فقط . هرررچي يا

  ؟  بود  نگرفته دستش دوربین بود كي  از. زد مي اش 

  تا  نبود  ديگه  فريالي   وقتي  از . بود مشخص جواب

..  بود  شده  شروع استوديو از چیز  همه . بشه  مدلش  

  سرد خیلي ولي  فرستاد گلوش  به قهوه  اي  جرعه

  كه شد مي افكارش  غرق انقدر ها  روز اين. بود شده 

  نمي  سرد ي قهوه . شد  مي سرد اش  قهوه  و  چاي

. خواست  
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  گرفتن دوش  ي  حوصله. گذاشت سینك داخل  رو ماگ

  انتخابي  تخت. رفت تخت به  راست يك. نداشت هم

! هیوا  

  بهترين خوابیدن االرم بدون .  كرد باز رو هاش  چشم

  ديدن با . كرد نگاه  ساعت  به . بود اش  هفته  اين اتفاق

!  بهتر. بود خوابیده  چقدر. كرد تعجب ١٢:٣٠ عدد

  همین. كرد مي خیال و  فكر تر  كم ساعت چند حداقل

  شايد كرد  حس و گرفت  نیك  فال به  رو  كوچیك اتفاق

.  باشه  بهتري  روز امروز،  

  وقت  چند اين تمام مثل هیوا . كرد نگاه  رو گوشیش

  در. بود فرستاده  براش   بااليي بلند  خیر  به   صبح

:  نوشت جوابش  

.  جان هیوا بخیر  هم تو  صبح-  

  نگاه  هیوا اسم به. خورد زنگ تلفنش  رسید كه  پیام

.  نكنه خلقي بد  كرد سعي ولي نداشت حوصله. كرد

: داد جواب  

. هیوا سالم-  



 

698 

:  داد جواب حال سر هیوا  

   ؟  خوبي عزيزم، سالم-

   ؟  خوبي تو. ممنون-

   ؟  بودي  خواب االن تا. عالیم-

.  اوهوم-  

: گفت بعد.  كرد سكوت  لحظه چند هیوا  

  ي  كافه يه  ؟  بیرون بريم عصر  میاي  امروز  گم، مي-

. كنیم امتحانش  باهم دارم دوست و كردم  پیدا خوب  

 

 

 خواست. نداشت  حوصله  هیچ . بست رو هاش  چشم

  ولي .  كشه نمي  اعصابم شه، نمي  تونم،  نمي بگه 

  اين تنش  از  كم يه شد مي باعث شايد. شد پشیمون

: داد جواب پس . شه دور  هاش  روز  

  ؟  دنبالت بیام  خوبه ٦ باشه،-

: گفت انرژي  پر هیوا  
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.  عزيزم بینمت مي . خوبه خیلي-  

.  بینمت مي-  

  براش   هیوا كه اي بوسه  صداي ولي   كنه قطع خواست

  خودش  كه  اونا از. تلفني ي  بوسه.  شنید  رو فرستاد

  تو  شه چال  دوباره  ترسید. فرستاد مي  فريال  واسه

  رو  تلفن و  كرد خداحافظي زود همین واسه. فكرهاش 

.  كرد قطع  

.  بود حقش خوب  روز يه. شد  مي خوبي  روز  بايد  امروز

  شد، مي خوبي  روز  بايد  امروز

   ولي…

 

  به .  رسید ها  درويشي ي  خونه  به  ٦ ساعت راس  

  از. نشست  منتظر  و  داد رو رسیدنش پیام هیوا

  خونه  سمت به كه  ديد رو  سیاوش  ماشین سركوچه

  سنگیني سر ي  حوصله. نداشت  حوصله. میاد

  هیوا كاش . نداشت ببنشونو  معذب  جو و سیاوش 

  ديده  تا  بره   فرو صندلي تو  كم يه كرد سعي. بیاد  زودتر
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  داخل ماشینشو زود سیاوش  بود  امیدوار. نشه

.  نبود  يار  باهاش  شانس. نبینتش و  بندازه  پاركینگ

. رفت ايفون سمت داشت، نگه خونه  دم سیاوش 

  فريار با  و برگشت بعد. موند منتظر   و گفت چیزي

  ولي .  داد تكان  سري ناچار فريار . شد چشم تو چشم

  شاگرد سمت ي شیشه  فريار. امد سمتش سیاوش 

  باال ابرو  سیاوش . داد سالم سیاوش  به و  داد پايین رو

: گفت و انداخت  

.  گرامي  داماد به سالم-  

  مي راحت كالمي  هاي تمسخر و  ها طعنه  اين از كي

   ؟ شد

: گفت مجبورا و داد تكان  سري  

   ؟  جان سیاوش  چطوره  حالت-

.  بهتري انگار شما ولي خوبیم، ما-  

.  رسید  هیوا لحظه همان  

  سیاوش  كنار هیوا. كشید اي اسوده  نفس  فريار

: گفت خوش  روي با  و ايستاد  
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   ؟  خوبین. سالم-

  با  و گفت ممنونمي  فريار و  نداد جوابي سیاوش 

  كنه  حالي سیاوش  به  كرد سعي ماشین كردن روشن

  و  گرفت رو منظورش  سیاوش . بره  خواد مي  كه

:  گفت  

  ماشاال ولي   اومدي، دير . برو زود نخواه  اومدي  دير-

.  توام هستیا دلبري  خوب. شدي پر   دسته زود  خیلي  

.  كرد اضافه  حرفش ته چشمكي و  

 گندش  روز  اين  تونست مي كاش . سايید  مي فك فريار

  مي كاش . خاريد مي تنش .  كنه خالي جوري يه رو

  كم، يه و  بزنه سیاوش   صورت  تو مشت يه  تونست

  حق چون. تونست نمي ولي .  شه  خالي كم يه فقط

  و  سیاوش  به  بود داده  دستي  دو حقو چون . نبود دار

.  نداد  جوابي. بقیه  

:   گفت و كرد نگاه   سیاوش  به التماس  با هیوا

   ؟.. داداشم

:   كرد زمزمه  و كوبید هم  روي رو چشمهاش  سیاوش   
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.  بگذره  خوش -  

.  شد دور  سرعت به و  

  اش  چهره  از. افتاد راه   به   و خوابوند  رو  دستي  فريار

  بحث  كرد سعي هیوا. بود  مشخص بودنش  عصباني 

:  گفت گشاده  روي  با . كنه عوض  رو  

   ؟  بود چطور  روزت ؟  عزيزم خبر  چه-

.  زد پوزخند  

.  همیشه مثل-  

  روز  اين  همیشه مثل روزش . بود گفته  درست واقع در

! نابود داغون، گوه،. بود هاش   

.  شد خیره  رو  به   رو به و  زد لبخندي  هیوا  

: گفت فريار رسیدن كه  اتوبان به  

   ؟  دي مي آدرسو-

.  عزيزم غربه شهرك سمت-  

.  اوكي-  



 

703 

  هیوا. نشد بدل  و  رد خاصي حرف كافه به رسیدن تا

  يك هاي  جواب با  ولي  برنه حرفي خواست بار  چند

.  نشد  دار ادامه  فريار اي كلمه  

  در جلوي  خدمت پیش  به هیوا. شدن وارد  كافه  به

:  گفت  

.  درويشي نام  به. داشتم رزرو سالم،-  

 میزشون سمت به  و  زد لبخندي  خدمت پیش

.  كرد هدايتشون  

  سكوت هیوا. گذشت سكوت تو  دقیقه  چند. نشستند

: شكست رو  

   ؟ چطوره  شركت كاراي-

: داد جواب  میز به خیره  طور همین فريار  

.  نیست بد-  

   ؟  كردي مي  عكاسي  تو راستي-

.  اوهوم-  

   ؟  بگیري عكس بار  يه   منم از شه  مي-
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.  كرد  نگاه  هیوا هاي  چشم به. اومد  باال فريار  سر

  از ها  قبال . نداشت كاري براش  ؟  هیوا از  ؟ عكاسي

 دونست نمي  ولي. بود گرفته عكس ها دختر از خیلي

  هیوا از  كرفتن گ عكس كرد مي حس دلش  ته  چرا

  نهايت در . بگه  چي دونست نمي.  بزرگیست خیانت

:  گفت  

.  نگرفتم دست دوربین وقته خیلي-  

:  زد  لبخند هیوا  

   ؟ هوم  بودي، آزاد كه  وقت هر  پس-

. داد تكان سري فريار  

 

 

.  شد خورده  سكوت تو غذا  

: گفت خواسته  خدا از فريار شد تمام  كه هیوا غذاي  

   ؟  بريم-
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.  رفت صندوقدار سمت به  و  شد بلند  هیوا موافقت با

  اين هواي و  حال از كم يه   بتونه امروز داشت دوست

  با  رفتن  بیرون با  كرد مي  فكر. بگیره   فاصله هاش  روز

  ولي. باشه  دور  هاش  دغدغه از كم يه تونه  مي هیوا

  فقط. بود كشیده  عذاب  مدت تمام.  كرد مي اشتباه 

.  باشه  تنها  و بره  خونه  به خواست مي  دلش  

: پرسید  هیوا  شدن، كه ماشین سوار  

   ؟  كردي عادت  ؟  خوبه جديد  ي  خونه-

.  نیست بد-  

   ؟  بلدي  ؟  كني مي  كار  چي رو  آشپزي-

.  همي سر هاي چیز  يه . نیستم بلد-  

: گفت و  چرخید سمتش ذوق با هیوا  

.  رژيمي و سالم غذاهاي البته . بدم  يادت تونم مي-  

.  زد  لبخند  فريار  

:  داد ادامه هیوا  

   ؟ خواي  نمي تو. خواست قهوه  دلم-
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.  برات بگیرم  دارم، نگه جايي  خواي  مي اگه-  

   ؟  بلدي  كه  اونو. كني دم خودت. تو با  قهوه  نه،-

  ؟ اش  خونه  بیاد خواست مي  هیوا. بود  معذب فريار

  كنه پرواز خونه  تا  بود  حاضر بودنش تنها  واسه كه  حاال

   ؟

  مي  درد  سرم ام، خسته  ندارم،  حوصله بگه خواست

  قطعا گذشته وقت چند  اين ديد ولي. هرچي يا  كنه

  گروه  از  جورايي يه هم  هیوا. بوده   بد  هم هیوا براي

  كي خاطر  به. بود شده  طرد همیشگیش هاي دوست

  كاري ترين كوچك كه  فرياري خاطر به .  فريار  خاطر  به ؟

  حال اين  با  ولي. كرد نمي  دلش كردن شاد براي

  حال سر  رو  فريار  و  باشه انرژي  پر   كرد مي سعي

  نمي فريار  ولي . نداشت  نتیجه هاش  تالش . بیاره 

  گناه  دختر اين. بشكنه  دلشو اين  از تر  بیش خواست

  و بزنه  لبخند  كرد سعي.  بود نديده  ازش  بدي. داشت

:  گفت  

.  بلدم-  
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 هیوا اگه. داشت استرس . بودند اسانسور داخل

  ولي   بود، مسخره  ؟  چي  باشه داشته خاصي  توقعي

  ره  مي داره  كه داشت رو  اي  تجربه كم دختر حس

  نظر  مورد  ي  طبقه به . كاره  همه  پسر  تا چند  ي  خونه

  انقدر . شد هیوا دست در ساكي  متوجه تازه . رسیدن

  نگاه   بهش دقت با  كرد سعي ؟  كرد نمي دقت بهش

  اندام. بود قشنگ طبیعیش  و ساده  صورت.  كنه

  با  بود  پوشیده  رنگي سفید باروني . داشت مناسبي

.  سبز شلوار و شال  

.  بود هم اخالقي خوش   دختر . بود  قشنگ هم تیپش

.بود مناسب جوره  همه شكوه  قول  به  

   ؟  شد نمي  جذبش چرا پس

  هیوا كه شده  خیره  هیوا به   مدته چه  دونست نمي

:  گفت  

   ؟  كني نمي  باز  درو-

.  آهان ؟ هان-  
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  كشید عمیقي نفس.  پیچوند رو  قفل  و انداخت رو كلید

  گفتن" مبارك تولدت" و جیغ  صداي  يهو.  كرد باز  درو  و

  طور همون كه شد شوك  و  ترسید  چنان. شد بلند ها

. شد خشك جاش  سر دست تو كلید  

  لبخند  با  و گذاشت فريار دست روي   رو دستش هیوا

: گفت گرمي  

. عزيزم مبارك تولدت-  

 

 

  ها صدا و  سر . كرد نگاه  جمع به   بعد. كرد نگاه  هیوا  به

  كمي. بودن خودش  هاي  دوست و  آرمان جانب از

  و  بودن نشسته  ارزو و  شاهین مبل  روي  تر   انطرف

  كنارشون فاصله با هم سیاوش . كردند مي  نگاه  فقط

  وسط  ؟  بود اي  برنامه چه  اين  خدايا واي . بود نشسته

  كم سورپرايزيش  تولد جشن زندگیش  بازار  اشفته اين

  دستش روي  هنوز هیوا  دست ؟  بود وقتش  چه . بود
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  كرد سعي هرچي  ولي. برنه لبخند   كرد سعي. بود

: گفت هیوا به  رو . نیومدن كش هاش  لب  

   ؟  چندمه امروز-

: گفت تعجب با هیوا  

  ماهه آبان ام ١٨ امروز ؟  تولدته  نبود يادت واقعا-

.  عزيزم  

  هم تعجبي . بود رفته يادش  هم تولدش  روز  حتي

  ياد  به هاش، روز اين ي  كشنده  افكار میان. نداشت

.  نبود عجیب تولدش   روز نداشتن  

 سهیل، دخترش، دوست  و  آرمان. كرد نگاه  جمعیت به

.  همسرش  و كیارش  دخترش، دوست و آرش   

  با  كه حاال و  سیاوش، آرزو، و  شاهین هم تر  طرف اون

  نشسته  سیاوش  كنار هم پرستو  ديد  مي  تر دقت

.  بود  

  به  نخواست.  نبود فريال كه بود  باقي  شكرش  جاي  باز

  و  شدن دعوت بقیه  چطور كه  كنه  فكر قسمتش اين
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  دعوت فريال  هم شايد  كه كنه  فكر نخواست!  نه فريال

.  نیومده  و شده   

:  گفت خوشي با هیوا  

  تبريك بهت بودم سپرده  دوستات و  اينا  مامانت  به-

.  نره  لو  سورپرايزم كه  نگن  

: گفت جمع  به   رو و  داد تكان سري فريار  

. اومدين خوش -  

.  بود بلند  شاهین پوزخند  صداي  

: گفت و زد  اش  شانه پشت آرمان  

  بي  دي نمي  خبر  ما  به  و  كني  مي  نامزد  ديگه حاال-

؟ معرفت  

: گفت گوشش تو  بعد و  

.  بودي  نگفته  ؟  زدي هم به دخترت دوست با كي-  

.  كرد زمزمه اي " دم مي توضیح " فريار  

: گفت هیوا به   رو آرمان  
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. خانوم  گم مي تبريك خیلي-  

.  كرد تشكر  لبخند با هیوا  

: گفت  كیارش  همسر سپیده،  

   ؟ كني  نمي  معرفي  جان فريار-

: گفت اضطراب  با  فريار  

!  نامزدم:  كرد  اضافه  تعلل  با  و .. جان هیوا-  

:  گفت  و  كرد سیاوش  به   رو سپس  

.  هیوا برادر خان، سیاوش  هم ايشون-  

: گفت شاهین كه بده  ادامه خواست  

  با شديم اشنا ما شما  رسیدن قبل  نكش، زحمت-

. هم  

  و ديد  رو  زد  شاهین ارنج به   آرزو كه  اي  سقلمه فريار

.  نگفت  چیزي  

:   كرد  عوض رو  بحث هیوا  

. كنم عوض  لباسمو رم  مي من-  
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! خواب  اتاق. رفت اتاق  سمت به و  

: گفت بقیه  به رو . ايستاد معذب فريار  

   ؟  براتون بیارم  چي-

:  گفت بلند آرمان  

  با  بخواي راستشو من.  كنه گرممون كه چیزي  يه-

  جات  الكل از اثري  هیچ  ولي گشتم، اتو خونه ات اجازه 

.  نبود  

:  گفت شاهین  

.  آخه چیزاست اين مخالف  خانومشون-  

: داد ادامه  بعد و  

.  راهه  تو  ساقي پیك نیستم،  مراعات ادم من  البته-  

  متشنج  جو اين مستي  شايد. كرد شكر رو  خدا فريار

.  كرد مي  بهتر  كمي رو  

  هیوا كار. بود ها خوراكي اقسام و انواع ها  میز روي

   ؟ بود
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  اي عروسكي  رنگ  صورتي پیراهن.  شد وارد هیوا

   ؟  فايده  چه  ولي  بود،  قشنگ. بود  تنش

  به .  پیكه   البد:  گفتن با شاهین درومد،  ايفون صداي

. رفت ايفون سمت  

.  برسن  تر  زود  ها نوشیدني كرد مي  خدا  خدا فريار  

  و  آرزو . كرد مي صحبت سیاوش  با  اي گوشه هیوا

  سراغ بود  رفته  شاهین و  زدن مي  حرف  هم با  پرستو

.  نبود  ديد  تو  و پیك  

: گفت و  اومد شاهین بعد كمي  

.  نبود پیك-  

: گفت بلند  و . شد وارد  فريال سرش  پشت و  

.  سالاام جمیعا-  

 هاش  دست. رسید اوج  به استرس . كرد حس رو  مرگ

  خدايا. نشست عرق  پیشونیش   رو. كرد يخ   آني به

  جرئت حتي  ؟ كنم  كار چي  االن ؟  كنم كار چي
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  رو  نگاهش . كنه نگاه   فريال هاي چشم تو نداشت

:  زد لب  و بود كرده  تنگ چشم آرمان. چرخوند  

   ؟  چیه  جريان-

.  بودن كرده  سكوت همه.  بست رو  هاش  چشم فريار

  مي  انگار هم نبودن  جريان در  كه كسايي حتي

.  اومده  پیش  ناگواري اتفاق  يه  دونستن  

:   گفت و  اومد جلو  فريال  

؟  نزدم هم به كه  سورپرايزو. اومدم دير شرمنده -  

 

 

:   داد ادامه فريال. نداد جواب كسي  

  ساله ١٢٠ ايشاال . سماواتي جناب  گم مي تبريك-

.  گرامي ماااااادر البته و پدر  ي  سايه  زير . شین  

  و لعن  تمام فريار  كه  كشید چنان رو  مادر  ي كلمه

. شنید رو پشتش هاي  نفرين  
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  صورت  به .  رفت فريال سمت و شد  بلند جاش  از

  حتي ولي بود تصنعي لبخندش . كرد نگاه  زيباش 

  به كرد سعي. میومد بهش هم تصنعي لبخند همون

:   گفت و  باشه مسلط خودش   

.  جان فريال اومدي خوش -  

:   گفت و زد  گشادي و  گل  لبخند فريال  

.  ممنون خیلي-  

  بود مست. كرد حس رو الكل  بوي  فريار زدنش  حرف با

  كرده  رانندگي  چطوري ؟   بود نوشیده   اومدن قبل از ؟

   ؟ بود

  توي  رو  سويیچش  و  گوشي داشت سعي فريال

.  نداره  كافي  تمركز بود مشخص ولي  بندازه  كیفش

  و  افتادن دستش از سويیچ و گوشي اخر دست

  تا  شد خم فريار . امدن  فرود  فريار  پاي  جلوي درست

.  افتاد سويیچ  لوگوي  به نگاهش. كنه جمعشون

  بخش  ٤ ي  دايره  اين ؟  بود كرده  عوض ماشینشو

  كه  گفتن مي B,M,W حروف و  آبي و سفید ي شده 
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  فريال . داد دستش به  سويیچو و  گوشي. شده  عوض

:  گفت  

   ؟ كنم عوض  لباسمو تونم  مي كجا-

:   گفت و  كرد فريال  سر  پشت به   اي اشاره  فريار  

.  چپ دست راهرو،  ته اتاق-  

  و  رسید اتاق  در  به. افتاد راه  راهرو  سمت به فريال

:   اومد بلندش  صداي  

   ؟  وقت يه نباشه زشت. خوابه  اتاق  كه  اينجا-

.  بود  اومده  جنگ واسه  فريال. شد مي  له داشت  

  سیاوش  كه  بگه چیزي  خواست. خنديد  بلند شاهین

:   گفت بلند  

.  فريال كردن عوض  همونجا همه-  

  هیوا پشت رو  دستش حرف  اين گفتن از  بعد و

. گذاشت  

  كرد حس. كرد نگاه  بهش. شد هیوا متوجه  تازه   فريار

.  پريده   رنگش  
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: گفت شاهین. اومد دوباره  ايفون صداي  

.  پیكه حتما ديگه  بار اين-  

.  رفت در سمت به و  

  بود سال  چند ي اندازه   فريار  براي   كه اي  دقیقه چند

  به   رو سیاوش . اومد  ها نوشیدني با شاهین. گذشت

: گفت هیوا  

   ؟  میاري پیك جان هیوا-

  شد مسلط اوضاع  به. بیاد خودش  به  كرد سعي هیوا

: گفت و  

.  فرياره  تولد چون فقط استثناعا-  

  مي  انگار  كه  لبخندي. زد گرمي  لبخند  بهش سیاوش 

  انگار . نباشه غمت گفت مي  انگار. دارم هواتو گفت

.  بخوره  تكون دلت تو اب  ذارم نمي گفت مي  

  شده  حبس  نفس كه فهمید لبخندشو  معني هیوا

  به  و  زد  سیاوش  به تري  گرم لبخند  و  كرد رها اشو

.  رفت اشپزخانه سمت  
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:  گفت بلند  كه شاهین صداي  با  

.واااو-  

 

 

  و  گرفت نگاهشو رد  فريار. چرخید سمتش به ها نگاه 

  تموم شد، بريده  شد، قطع  نفسش.  رسید  فريال به

.  شد  

  با گشاد حدودا  مشكي كوتاه  پیراهن  اون تو  دختر اين

  دار حالت  موهاي اون با  و  مچي  پفي هاي استین

  جونشو تونست مي  دختر  اين.. طوسي ي شده 

 تونست مي  ثانیه  صدم تو  آن، يك  تو  لحظه، تو.  بگیره 

.  بود  دلربا بود، جذاب بود،  زيبا همیشه.. بگیره  جونشو

  و  صورتش  دقت نهايت  با. بود گیر  نفس االن . االن ولي

  صورتش روي  مدت  چه نفهمید.  كاويد  مي اندامشو

  نگاهشو  چیزي شكستن صداي  با  ولي كرده  زوم

. گرفت  

:  گفت زود بعد  و گفت" هیییع" بلند هیوا  
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.  افتاد دستم از ببخشید-  

. داشت دلهره  داشت، رنج داشت، بغض صداش 

..  كنید كمكم گفت مي صداش   

  بره  سمتش، بره  و  پاشه  جاش  از تونست مي كاش 

  روشون كه داشت توان  پاهاش  كاش . كنه كمكش

  زود سیاوش . بخوره  تكون نتونست حتي  ولي .  وايسه

: گفت و رفت هیوا سمت به و  شد بلند  

   ؟  عزيزم  كجاست جارو-

.  داد مي آدرس  سیاوش  به  شده  هول هیوا  

: گفت لبخند با  فريال  

   ؟ خواي نمي كمك-

  و گرفت رو  نگاهش  شده  پر  هاي چشم با هیوا

: گفت فقط سیاوش   

.  فريال هستم من-  

  ساك شد،  نمي جدا صورتش  از كه لبخندي با  فريال

:   گفت بلند  و داد نشون  رو دستش توي  
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:  كرذ اضافه خنده  با  بعد  و ؟  بذارم  كجا اينو-  

   ؟ كجاست ها  كادو میز-

: كرذ  اضافه. نداد جواب كسي  

   ؟  نشده  تعبیه براش  جا ؟  دستم بگیرمش بابا،  اي-

:  گفت سپیده   

.  خوري نهار  میز رو گذاشتیم ما-  

.  گذاشت میز  روي  رو  كادو و گفت اي" ممنونم" فريال  

  دوست تیم. نشست تیم دو  وسط  جايي لبخند با بعد

: گفت آرمان  به رو  و. خودش  هاي دوست و  فريار  هاي  

   ؟ شما حال-

.  كرد  تشكر معذب آرمان  

: گفت سهیل به   رو نیومد  كوتاه  فريال  

   ؟ چطوره  بوتیك اوضاع ؟ خبر  چه شما-

  روي نگاهش  كه فرياري  كرد، فريار به   نگاهي سهیل

: گفت تنها.  زد  نمي حرفي و  بود شده  خشك فريال  
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. نیست بد  خوبه،-  

 

 

. داد تكون سر  فريال  

  هیوا زد، مي  جارو  رو شكسته هاي شیشه سیاوش 

  در  حاضر جو به  استرس  با  آرزو. بود ايستاده  هنوز

. داشت پوزخند شاهین. بود خیره  خونه  

: گفت پرستو . بود  خراب همه حال  

  پیك تا  چند هیوا. شیما گرم  اومديم مهموني-

  با  اصال  من قبوله،  باشي هم پیك بدون  ؟ شكستي

.  خورم  مي شیشه  

.  خنديد خودش  و  

  از كم كم ها  خنده  ريز  صداي..  هم فريال .. هم آرزو

.  شد مي شنیده  طرف همه  

  كار چه  بايد  االن . چرخوند اطراف  به رو نگاهش  فريار

   ؟  گرفت مي گند  اين طرف  كدوم از  ؟  كرد مي
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  و  بشینه صبح  تا داشت دوست بود خودش  به  اگه

  نرم جنگ بود،  جنگ االن ولي. كنه نگاه   رو فريال فقط

  و رفت هیوا سمت به   و شد  بلند.  بود  جنگ ولي  بود،

:  گفت  

   ؟  جان هیوا خوبي-

  بغض هیوا. شنید رو سیاوش  ي آسوده  نفس صداي

  االن . نشكنه  بغضش  كرد مي دعا فقط فريار. داشت

: گفت لبخند  با.  جاش  نه بود،  وقتش  نه  

.  میارم  من بشین،  برو تو-  

:  اومد حرف  به  هیوا  

.  خودم میارم  نه،  نه،-  

:  خنديد فريار  

.  شه  ناقص ام جهیزيه  ترسم مي-  

.  داد هول  مبل  سمت به رو  هیوا و  

  پرستو كنار شده، بهتر  حالش بود  مشخص كه هیوا

. نشست  
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  و  ريخت سطل توي  رو  ها شیشه خورده  سیاوش 

.  اومد  ها پیك با  فريار  

: شاهین  

   ؟ شه  مي  ساقي كي-

: گفت زود  پرستو  

.  من بده .  شم مي خودم-  

  رو  رنگ زرد  مايع كوچیك، هاي پیك توي كرد شروع

: گفت فريال . ريختن  

  كشه مي  طول هفته  يه  ريزي مي  تو  كه جوري اين-

  پر  ؟  مبادا روز  واسه  داري مي نگه داري . بذاره  تاثیر 

.  پرستو كن  

:  داذ جواب پرستو  

.  كنیم شروع كم با گفتم-  

: گفت چشمك با  فريال  

.  باالست جمع اين  ظرفیت. نباش  نگران كن، پر-  

:  پرستو  
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   ؟  خورن مي  همه اوكي،-

: داذ  جواب بقیه  جاي به فريال  

 من هم هیوا سهم. خوره   نمي  دونیم مي  كه  رو هیوا-

  اون مال من سهم همیشه كه شه نمي . خورم مي

   ؟  هوم من، مال  اون سهم بارم  يه باشه،

.  رفت  فرو سكوت تو  خونه  

  لذت  فريال مدل اين  از انگار. بود شده  باز  شاهین نیش

.  كرد مي  نگاه   فقط آرزو. برد مي  

: گفت سیاوش . شد هیوا هاي دست لرزش  متوجه  

.  اومدي  و  خوردي  رو نفر چند سهم جوريش  همین تو-  

.  ديگه يكي بديم  بايد خودتو سهم  

: گفت و  كرد  تر خمار خمارشو هاي چشم فريال  

  نمي پر   ها حاال حاال من.  سیا  دارم جا بخواد دلت تا-

. شم  

:  گفت بلند هیوا  
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  مي خودم . فريال  دم نمي  كسي به سهممو من-

.  خورم  

: گفت و  انداخت باال ابرويي فريال  

  ي  تجربه خوبه،. نديدم حاال  تا  رو مست هیواي-

. جديديه  

 

 

: گفت بلند  آرزو  

.  نريز  من واسه  جان پرستو-  

.  كرد  پر  نیمه  تا  رو ها  پیك  و داد تكون  سري  برستو  

: گفت شاهین. گرفت دستش رو  ها پیك  كس هر  

؟  نگیم سالمتي-  

:  گفت بلند  فريار  

.  جمع سالمتي-  
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  نوشیدني  گند طعم از هیوا  ي چهره . نوشیدند همه

.  شد جمع  

  انگار. شد خورده  زود  خیلي  و  شد ريخته دوم پیك

 حاكم استرس  از  تا شن مست بودند  منتظر  همه

.  شه كاسته  

: گفت و گذاشت لب  روي سیگاري فريال  

.  نیست كه  هم سیگاري  زير  بابا،  اي-  

  كرد،  باز  رو  آب شیر. رفت  اشپزخونه  به   شد، بلند  فريار

  سیگاري  زير چند  و پاشید  صورتش به  آب مشت چند

  روي  رو  باقي  و گذاشت فريال جلوي رو  اولي . برداشت

  هرچي ولي بزنه فندك كرد سعي فريال . گذاشت میز

  گیر  در. بود گرفته  رو  كنترلش مستي . نتونست كرد

.  بود  

  و  جنبید زودتر  آرمان كه كنه  كمكش خواست فريار

  دود  رو سیگارش  و  زد لبخندي فريال . كرد روشن براش 

.  كرد  
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  فريار. شدن خورده  هم پشت بعدي  هاي پیك

.  بود نگرانش . نوشیده  زيادي  فريال  كه بود حواسش

  بعد كه  اين با كه  هیوايي سمت داد سوق  رو  نگاهش

  بودحالش  مشخص ولي  بود داده  انصراف  اول پیك دو از

  بلند  خواست. خورد زنگ فريال  تلفن. نیست خوش 

  بلند  محض  به ولي كنه،  صحبت  و بره  اتاق  به  تا  شه

: گفت و. خورد سكندري شدن  

.  ببخشید اوپس،-  

  دنبالش  نگرانش نگاه   با فريار . گرفت پیش رو  اتاق راه 

  يه. بود  باز تماما كه  ديد رو  لباسش پشت  تازه . كرد

  كه  همین ؟ بود  لباسي  چه اين. شد خشمگین لحظه

  و ذاشت مي  هم روي  رو  عريانش فرم  خوش  پاهاي

.  بود شده  هوايي  ؟ نبود بس  داد مي نشون  انظار به

  كردنش، لمس خواست، مي  رو  فريال تن دلش

..  داشتن هم كنار  كه گرمي  هاي  شب. بوسیدنش  

  مي  جوري  چه . كرد نگاه   فريال خوردن تلو  تلو  به

 خواست مي  جوري  چه ؟  خونه برگرده  خواست
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  يا شاهین با خواست نمي دلش حتي ؟  كنه  رانندگي

.. آژانس  به برسه  چه كنه، راهیش سیاوش   

: اومد  خودش  به هیوا صداي  با  

   ؟  بیارم  كیكو . بسه  شدين گرم  هرچي ديگه-

  اشپزخونه سمت جواب واسه موندن  منتظر  بدون  و

. رفت  

  هیوا . بودن نشسته  هم دور همه برگشت، فريال

:  گفت فريار  به   و  كرد روشن رو  ها شمع  

.  عزيزم كن آرزو-  

  همین به ها آرزو كاش   ؟  كرد مي آرزويي چه  ؟  آرزو

  اون. شدن مي  برآورده   شمع  كردن فوت با سادگي،

  باشه، داشته رو  فريال  عمر  اخر  تا  كرد مي آرزو وقت

  نمايشي فريال  اين  نه،  رو گسیخته افسار فريال  اين

..  رو شناخت مي  كه هموني. رو  خودش  فريال. بود

  آرزو اين واسه . تهش  ته   تا. خواست مي  رو همون

  فوت تا  شد خم. كنه فوت رو شمع هزاران بود  حاضر

: گفت بلند  فريال  كه  كنه  
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  نخونده   اهنگ سالگي ٣٥ واسه امیري  خواجه آرزو،-

   ؟

:  گفت گیج  آرزو  

. خونده  سالگي سي  واسه  نه،-  

  خیلي  مهمه، سالگي  سي خب. دونم مي  اونو اره،-

  ي  همه  با كه  جديده  ي   دوره  يه. میفته توش  اتفاقا

  هم سالگي ٣٥ ولي.  داره  فرق  قبلیش  هاي دوره 

  دوره  اون بین مرز! ٤٠ و ٣٠ بین  مرز. میاد  نظر  به مهم

  چل  بعضیا  البته . چلي چل ي دوره  و خاص  ي

.  كردن شروع  زودتر چلیشونو  

.  كنه بس كاش . التماس   با . كرد  نگاهش  غصه با  فريار

  آدم و  عالم اينو . نداره  زدن كه جلوشه كه  فرياري  اين

. زده  خودش  هم ضربه  ترين  بزرگ زدن،  

  میون االن همین بايد كرد؟ مي كار  چي فريالش با  بايد

  گوشش تو  كرد، مي نوازشش  كرد، مي  بغلش جمع

  اين تا . كنه آرومش  تا  خوند مي  قشنگ هاي  حرف
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  دو هر  چقدر. كنه اروم رو  كینه و بغض از  پر فريال

..  داشتن احتیاج  

.  كرد فوت رو  ها شمع  

. گرفت اي جمعي دسته عكس آرمان  

 

 

:   گفت پرستو  

   ؟  كني نمي باز  رو  ها كادو-

.  گفت اي  حتما فريار  

  كوچیكي نسبتا ي  شده  كادوپیچ  ي  جعبه هیوا

:   گفت و داد دستش  

.  باشه مباركت-  

  ساعت ي  صفحه وسط تاج   ديدن با . كرد  باز  رو كادو

  هیوا به رو . طرفه قیمتي گرون ي  هديه با كه فهمید

:  گفت  

   ؟ كشیدي زحمت انقدر چرا ممنون،-
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.  بودم  نديده  رولكس  دستت تو  حاال تا. نداره  قابلتو-

.  باشه  من طرف از اولیش خواستم  

:   گفت بلند شاهین  

  كرده  گرمتون و باال  داديد  كه  همیني بگم،  االن از من-

.  بود  من كادوي  

  چشمك بهش فريال  كادويي ساك. كرد تشكر  فريار

  ساك. داشت واهمه كردنش  باز از ولي   زد، مي

  كادوي  فقط حاال. كرد تشكر و  كرد باز . برداشت  ديگري

  هاي چشم برق كه  فريالي. بود مونده  فريال

 برداشت، رو  ساك. كرد مي كورش  داشت شیطانیش

  از رو  كادو كاغذ. بود چوبي  ي تخته  شبیه چیزي

  اش  چهره  از  رنگ ديد،  كه چیزي  با و  كرد  باز دورش 

  گرفته  باال   رو  فريال كه عكسي  روي از  نقاشي. پريد

  اولین. بودند زده   حلقه  دورشون جمعیت و بود

  كه  كادويي اولین. بودن رفته  هم با  كه  اي مهموني

  نقاشي رو  عكس بود داده . بود داده  بهش خودش 

  ولي .. ولي  بود  درومده  آب از نقصي  بي  نقاشي كنن،

  هیوا صورت  ناشیانه خودش، خندان ي  چهره  جاي به
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  بود  مشخص كه  ناشیانه اونقدر. بود شده  نقاشي

  مشخص واقع  در.. اومده   اي  ديگه كس  ي چهره  جاي

.. گرفته رو  اي  ديگه كس  جاي بود  

: گفت بلند شاهین  

.  بده  نشونمون  ؟  كادو چیه-  

  به بهت با . چرخوند طرفشون  به  رو نقاشي ناباور 

  كار چي  داري دوتايیمون هاي خاطره  با.  كرد نگاه  فريال

   ؟ كني  مي

: گفت لبخند با  فريال  

.  خوابتون اتاق  ديوار به  بزنید . نداره   قابلتونو-  

:  گفت ارمان به رو  و  

  بدم  نشد. نباشه هنري  سرقت نظرتون از  كه ايشاال-

.  بزنن زيرش  عكاس  عنوان به اسمتونو  

:  گفت بلند هیوا  

   ؟  نقاشي اين  چیه مگه  ؟  چیه جريان ؟  گه مي  چي-

.  زد نمي حرف . بود ساكت هنوز  فريار  
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: گفت ارمان به  هیوا  

   ؟ بدي  توضیح   من به  شما شه  مي-

: گفت متعجب آرمان  

..  عكس  يه  روي  از يعني..  من-  

:  گفت ارمان جاي به فريال  

  از  يكي.  كه  نشده  طوري ؟  هیوا كني  مي هولش چرا-

  از دادم اومد، خوشم ديدم، من  خانو آرمان عكساي

   ؟  چیه  واسه  جوشت و حرص . كشیدن رو شما روش 

:  گفت حرص با هیوا  

.  نیستي رسون  خیر آدم تو . شناسم مي  رو  تو مم-

.  بريزي زهرتو اومدي  

: گفت آرام سیاوش   

.  جان هیوا-  

: زد  فرياد هیوا  
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  اومده  وقتي  از  ؟  نگم هیچي ؟ نگم  ؟  چي جان هیوا-

  هستي  كي كردي  فكر تو.  هم به  ريخته  اعصابمونو

   ؟  داري چي بابات ننه پول  جز  ؟  فريال

.. شنید  مي  رو قرمز  وضعیت هشداز.. خدا آه   

  اون از خبري ديگه . بود پريده  فريال  هاي لب از  لبخند

  خیلي  حاال . نبود قبلش خونسردي  و  مضخك لبخند

.  كرد مي  نگاه  داشت جدي  

: گفت بلند شاهین  

.  پايین  بیار صداتو هیوا-  

: گفت داد با همچنان هیوا  

  فريالید پشت االن ؟  ها شما چتونه . نمیاااارم. نمیارم-

  كاره  چي دونیم مي هممون كه  دختري اين پشت ؟

   ؟  گذشته كثافت و  گند تو زندگیش  كل  كه ايني  ؟ اس 

: شاهین  

   ؟  هستي طلبكارم. بزن  حرف درست هیوا-

: گرفت رو هیوا دست سیاوش   



 

735 

  ؟  گي مي  داري  چي. نیست وقتش  االن جان، هیوا-

  ؟ هست حواست اصال 

.  بود  چي تماشا  فقط الل  همچنان فريار  

:  ارمد حرف  به فريال  

  كنم مي و  كردم كارا چي  ؟  ام كاره  چي من  چه تو  به-

  ؟  هیوا خوري  مي  داري چیو حرص ؟ سننه  رو  تو  ؟

  خودتو همه  اين كه  تويي ؟  چیه مشكلت دوني مي

  كه دوني  مي.. كمي كه  دوني  مي  دوني، مي  تر  باال

  باشم كثافتیم هر  من كه  دوني مي . نیستي" من"

  همه اين ه ك بردم  تويي از . بردم رو  بازي اين ولي

.  شه مي ادعات  

:  كشید جیغ هیوا  

  آشغالي ي  هرزه  دختر  يه .  فريال  نیستي  هیچي  تو-

..  كه  

  تا بود  گرفته  رو  دهنش جلوي  كه سیاوش  دست با  و

.  شد  خفه صداش  كنه  ارومش  

:  گفت شده   گرد هاي چشم با شاهین  
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   ؟ فهمي مي  دهنتو  حرف هیوا-

: سیاوش   

  فهمه نمي االن . كن ول  االن سیاوش  جان شاهین،-

.  نیست حالیش  عصبانیه  انقدر  گه، مي  چي  

:  گفت غضب با شاهین  

  حالیش  كه  كن حالیش  جوري يه .  كن حالیش  پس-

  بي يه  بار  توني   نمي  رو درومد  دهنش از  چي هر شه

.  كنه گناه   

: گفت آروم  پرستو  

.  بیا  كوتاه  تو  جون فريال-  

: گفت عصبي ي  خنده  با  فريال  

  يه .  نكردم  كاري  كه من ؟ بیام  كوتاه  چي  از  عزيزم-

  ؟  كردم كار  چي من  ؟ داره  بیداد و  داد انقدر نقاشي

  به اونم. نیستم زدن نارو  اهل آشغال، ي  هرزه  من

  مي  ساله  ٢٠ باالي  كه كسايي  به. دوستام

.  شدم بزرگ باهاشون و شناسمشون  
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: گفت لرزيد  مي حرص  از كه هیوا  

  فقط من  ؟  زدن نارو كدوم ؟  تو االن  خواي مي  چي-

  اجازه  تو  از بايد. بود خواسته منو كه خواستم كسیو

  كي  تو.  بودم من درست آدم اولشم از ؟  گرفتم مي

  جز  تو  گرفتي، باال دست خودتو  زيادي. اخه باشي

  نصفش كه  اتم قیافه  البته. نداري  هیچي پول  و  قیافه

.  عمله  

- چند جوريش همین نداشتنم هیچي  همین با من-

  نمي نمي  ولي  دوني،  مي   خودتم. ام جلو  تو  از یچه

  اين  من مثل  يكي  برات داره  زور. كني قبول خواي

.  باشه كرده  ماتت و  كیش جوري  

  دم،  نمي ؟  خواي  مي پسش  ؟ خواي  مي چي االن-

  تو چشم كوري  به. خوشیم هم با  ما . خوام نمي

. خوشیم  

:  خنديد بلند فريال  
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.  شود نمي گرفته  پس شده  فروخته  جنس عزيزم-

 خواستم مي  پس  اگه من ؟  خواستن پس كدوم

  چیزا اين ؟  شناسي نمي  منو ؟ داشت كاري واسم

   ؟ داره  كاري واسم

 

  ؟ دادن مي  پاسش  ؟  كردن مي كار چي باهاش 

  غم از داشت اين از  قبل تا  ؟  شده  فروخته جنس

  ولي  شد چي نفهمید حاال، ولي شد، مي  منفجر

:  كشید فرياد فقط كه كرد اش  احاطه جوري  يه خشم  

.  شیییییید ساكت-  

  ادامه . كردن سكوت همه.  كردند نگاهش  مبهوت همه

: داد  

.  شد تموم ؟  گید مي چي حالیتونه. ديگه بسه-

 خوش  خیلي . شد  تموم تولد . شد تموم جشن

.  اومديد كه ممنون گذشت،  

:  گفت هیوا به رو  و  
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  اين  تو  ؟ كني  مي داري كار چي  گفتي، هرچي  بسه-

   ؟  بودي  جوري

  و  مستي  شدت از كه  فريال  به   كرد رو  سر  اخر و

:  گفت و بود شده   قرمز  هاش  چشم عصبانیت  

. منتظرتم پايین  بپوش، لباساتو-  

.  رفت  در طرف به   و برداشت سويیچشو  

: گفت هیوا اخر  ي  لحظه  

   ؟ منتظرتم پايین  چي  يعني-

: داد جواب  

.  خدافظ هم بقیه . بسمه دونم مي خودم معنیشو-  

. رفت پايین و  كوبید  رو در و  

 

 

  مسببش  كه اي  ويرانه  به و  بود ايستاده  خونه  وسط

  مي  رژه  مغزش  رو  اطراف صداهاي. كرد مي نگاه  بود

.رفت  
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  پايان  بي   هاي سوال. شنید  مي  اطرافو هاي پچ   پچ

  بار يه دقیقه  چند هر  كه آرماني  و  فريار  هاي دوست

.  كرد مي  زمزمه  اي" دونم نمي"  

  مي هم شاهین حرصي  هاي" كرد خوب كرد، خوب"

.  كنه آرومش داشت سعي كه  آرزويي و . شنید  

  هاي  كردن گريه هاي  هاي صداي  همه از  تر بیش

  ؟  كنه  توجه جلب خواست مي.  كرد مي  اذيتش هیوا

   ؟  بود فشار تحت واقعا  يا  ؟  بخره   ترحم خواست مي

.  نبود مهم براش   

  آب براش  پرستو  و  مالید  مي  رو هاش  شونه سیاوش 

.  شد نمي  قطع لعنتیش هق هق  بازم  ولي. بود اورده   

.. خودش  و  

  رو  همه.. بود ايستاده  جنگ اين آوار بین خودش 

  چه مردن. بود كشته خودشو ولي بود  كرده  مصدوم

  به حتي االن ؟  نكشیدن نفس  ففط  ؟ مگه   بود شكلي

 سرش . داشت شك هم كشید مي كه هايي  نفس

  دلش . چرخید  مي سرش  دور خونه. رفت مي  گیج
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  وقتش نبود، جاش  ولي. مبل  رو  بیفته  خواست مي

  تونسته  اينجاش  تا. داد  مي نشون ضعف  نبايد. نبود

  مي  بعدشم به  اينجا  از بده،  نشون محكم خودشو بود

  لباس  و  رفت اتاق  به  صدا و  سر  بي  و  اروم. تونست

  مي هم با. افتاد تخت به  چشمش. پوشید رو هاش 

  مي  مشترك  هاي خاطره  ؟  تخت اين  رو ؟ خوابیدن

  خاطره . بكشه  آتیش  به  تختو خواست دلش  ؟ ساختن

.  بگیره  تحويل   سوخته تاجسد دو  و  بسوزونه هاشونو

.  زد بیرون   اتاق از و  بست محكم رو هاش  چشم  

  كیفش دنبال . رسید خورده  شكست لشگر  به دوباره 

  دستش  رو كیفش. اومد كمكش به  آرزو . گشت مي

: گفت گوشش تو  و داد  

.  فريال نیستي خوب-  

  كه  آرزو. برنه  لبخند  نكرد سعي حتي . كرد نگاهش

:  داذ جواب كوتاه . نبود غريبه   

.  شم مي خوب-  

:  گفت نگراني با  آرزو  
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   ؟ برسونیمت شاهین با  بیايیم-

.  ندارم  حوصله . رم  مي خودم-  

   ؟  فريال برات كنم كار چي-

.  آتیشیه االن. شاهین پیش  برو -  

  جنگ شهر خداحافظي بي  فريال و  داد تكون  سر آرزو

. رفت و گذاشت سر  پشت رو زده   

  جونش  توي هوا سوز زد، بیرون   كه ساختمون در از

  هوا  سوز از لرزش  اين نیود  مطمئن ولي .  لرزيد. رفت

  دور . كرده  پارك  كجا  رو  ماشین  نبود يادش .  باشه

. كنه پیداش   تا چرخید  مي خودش  BMW X6 مه سور  

  ولي   كشید رو در . رفت سمتش. ديد دور  از  رو  رنگ اي

..  كشید هي كشید، هي كشید، هي . شد نمي  باز

.  گفت بلندي" اَه " آخر در و  تر  سنگین.. تر  محكم  

  كسي ي  سینه  تو سرش . كشیدش  محكم دستي

..  كرد نگاه   فريار به  و  اورد باال رو سرش  مكث با . خورد

: گفت بريده  بريده . كرد  مي  نگاهش  خشمگین فريار  

.  شه  نمي..  باز.. ماشینم در .. در-  
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: داد ادامه . كرد نگاهش  فقط فريار  

  راهم ديگه اونم.. شه نمي  باز..  كشیدمش چي هر-

..  ده  نمي  

:  اومد حرف  به داد تكون سري فريار  

  نمي باز  ماشیني  هیچ  در  نزني، سويیچو  وقتي  تا-

.  شه  

:  گفت متعجب  

   ؟ كجاست سويیچم ؟  سويیچ-

.  كرد نمي  پیدا. كرد شروع كیفش داخل  كنكاش  به و

   ؟ نبود واقعا يا  ديد نمي چشمش

:  گفت و كشید دستش از رر  كیف  فريار  

 پشت  بشیني  خواي مي  كني  پیدا  سويیچو مثال  االن-

   ؟  حالت اين  با  ؟ فرمون

. تونم  مي اوهوم،-  

٢٠١_پارت#  
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  كنه، پیدا تونه  نمي  سويیچ يه. توني مي  خیلي آره -

.  كنه  رانندگي  خواد مي  

 سمت در خودش، ماشین سمت به   كشید رو دستش

:  گفت و  كرد باز رو شاگرد  

.  شو سوار-  

  شديد  اش  سرگیجه شد  باعث  كه داد تكون رو سرش 

:  گفت و گرفت هاش  دست با  با  رو  سرش . شه  تر  

.  برم  خوام  مي  خودم نچ،-  

:  گفت حرص با  فريار  

  ببرم صدامو  خوام نمي خیابون وسط  شو، سوار فريال-

.  باال  

.  صندلي سمت داد هولش و  

.  شد جاگیر  

   ؟  بود ننشسته ماشین اين تو بود  كي از

  چرخوند  راننده   صندلي سمت به   رو  سرش  خواسته نا

  صندلي بوي  ولي . میومد  همیشگي بوي. كشید بو  و
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  يه.. كردن جايگزين بوي داد، مي  خیانت بوي .. شاگرد

.  كننده  مشمئز بوي  

: گفت. افتاد راه  و  خوابوند رو  دستي  شد، سوار فريار  

.  باشه  ماشین مبارك-  

:  كرد اضافه اي  دوستانه غیر لحن با  و  

!  شدي پسند غول-  

.  دونه مي  شانم كسر كوچیكو ماشین  جاويد هوم،-  

: گفت تمسخر  با  فريار  

  ؟   جاويد شده  زندگیت الگوي-

: گفت بعد. بلند  بلند.  خنديد ؟  گي زند  الگوي  ؟  جاويد  

  خیلیا نظر   از حتي . موفقیه آدم باالخره   ؟ نه   كه چرا-

  چیزا اين به كه شما. موفقیته هم بودنش  زنه سه

.  واقفي  تر بیش  

:  داد جواب حرص با  فريار  

  بحث اونجا  ات، خونه  رسیديم وقت هر . فريال  نه  االن-

  خیلي. بزنیم بايد  كه هست ها  حرف خیلي. كنیم مي
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  شي خالي  خواي  مي. بكشیم بايد  كه هست ها داد

.  كنیم مي خالي  خودمونو  اونجا  ؟  

.  بست رو هاش  چشم و گفت اي" هوم"  

  بدتر اشو گیجه  سر ماشین زياد  سرعت. شد سكوت

  كه  بودند  خونه  نزديك . داشت تهوع  حالت. بود كرده 

:  گفت  

.  میارم باال دارم دار، نگه -  

.  زد  كنار زود فريار  

  خیابون ي  گوشه و شد  پیاده  سرعت به  ماشین از

  ولي .. زد عوق  زد، عوق. كرد زدن عوق  به  شروع

  تو . كرذ نمي  رهاش  بد حال  اين. نمیومد  بیرون  چیزي

  معدني  اب بطري   با فريار . بود  كرده  خونه وجودش 

  نگراني  با  و داد ماساژ رو  پشتش.  شد نزديكش 

:  گفت  

   ؟  بهتري-

:  گفت خسته لحن  با  
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.  شده  عجین باهام  بد حال . شم نمي نیستم،-

..  فريار شدم خسته  

: گفت و  گرفت بغلش  رو سرش  فريار  

  مي  بهتر  خوري  مي  قهوه  خونه، برمت  مي االن-

.  نخور  غصه. شي  

  ماشین  تا و انداخت اش  شونه دور رو دستش

.  كرد همراهیش  

  با  فريار . شد باز  خونه  در. داد فريار  دست به   رو كلید

: شد  گرد هاش  چشم خونه  ديدن  

   ؟  جوريه اين چرا جا اين-

  بود  نكرده   تمیز  اشو خونه  بود  وقت چند . گردوند چشم

  فكري  درگیري  هم. وقتش نه بود،  حالش و حس  نه ؟

  روي. نداد  رو  فريار جواب. كاري درگیري هم داشت،

.  داد تكیه  مبل  پشتي  به رو سرش . اومد فرود مبل  

  رو  كفشش هاي بند  تا  شد  خم. اومد  سمتش فريار

 مانتوش  سمت. گذاشت  اي گوشه  رو كفش. كنه  باز

.  اورد  درش  آروم. رفت  
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: گفت خنده  با  فريال  

.  سماواتي جناب  بیاري در رو  ديگه  يكي لباساي  بايد-

.  گرفتي اشتباه   

  و گذاشت هم روي  اي لحظه رو  هاش  چشم فريار

  روي  و  دراورد  هاش  شونه رو  از  رو شال. نداد جواب

.  گذاشت میل  

: داد ادامه  فريال  

  سوزي  چنان با . هاااااي هااااي. كرد مي  گريه داشت-

.  شد مي آب هم  سنگ دل  كه كرد  مي  گريه  

:  گفت فقط قريار  

.  فريال كن بس-  

  نامرديو كه  بودم  من اين انگار  كرد مي  گريه  جوري يه-

  انگار كرد مي عزاداري جوري يه. كردم تموم حقش در

  مي  هق هق جوري  يه . كشیدم گوه  به زندگیشو من

.. من  انگار كرد  

  شد خشك دهنش تو  حرف فريار  داد با
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  بزني  منو  ؟  خواي مي چي . بسه . كن بس گفتم-

   ؟  شي مي  خالي ؟  شي مي راحت

. نكردم امتحان.. دونم نمي ؟  بزنمت-  

٢٠٢_پارت#  

 

  سگ از  بگو  اتو خواسته تو  ؟  فريال خواي مي  چي-

  المصب ؟  باشیم باهم خواي مي. نكنم براورده  كمترم

  تا  بمون گفتم. بره  كنم رد  رو  هیوا تا  بمون گفتم كه من

  تو  نه،  گفتي تو نخواستي، تو  ؟  نگفتم. كنم درستش

  راحتمون بگو  ؟  خواي مي  چي  االن. گوشم تو  زدي

. كن  

: كشید داد  

.  كن برآورده   ؟  كني مي براورده  ؟  خوام مي  چي-

.  قبل وقت  چند به  برگردون منو . برگردون بهم زندگیمو

  حتي. باشم داشته رو  گند احساسات اين كه  اين قبل

.  باشم  داشته خوب احساسات تو  واسه  كه  اين قبل

  كثافت با . بودم خوش   خودم  احساسي بي  با من
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  وضع چیو  همه اومدي تو. ساختم مي زندگیم

..  خوام نمي  رو  تو  ؟ خوام  مي چي دوني  مي..  كردي

  حال  اصال . خوام مي خوب حال  من. خوام نمي  ديگه

  خوام  مي.  خوام مي  معمولي حال  من. جهنم به  خوب

  باني   و باعث  و  هیوا و تو  دهن خوام مي. شم خالي

  مي . بخوابه   حرصم كم يه تا  كنم صاف جريانو  اين

  سگ از. رفريا گردون برم  ؟  كني درستش  توني

.  نگردوني  برم  كمتري  

  راه . برم  قربونت عزيزم، فريالم، جان، فريال فريال،-

  تو دارم  من. ترم بیچاره   تو  از من. بیا راه   باهام.. بیا

.  رم  مي  فرو منجالب  

.  بود پیدا  صورتش   جاي جاي تو  بیچارگي . كرد نگاهش

  ؟ داشت دوستش هنوز  چرا. بود باهاش   دلش هنوز

 خودش  ؟  بزنه  زخم بازم ؟  بگه   بازم  نمیاورد  تاب چرا

  شدن پر چرا. كرد مي  پر  رو  فريار  ولي شد، مي  خالي

  و  كنند بغل  همو شد مي كاش  ؟  نمیاورد  تاب  رو فريار

  كابوس  از . بخوابند  آرامش با  شب يه فقط شب، يه

  مي  شدن نرم  دلش .. بود شده  خسته  تكراريش هاي
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  مي  شدن خر. خواست مي  شدن صاف. خواست

.. خواست  

  مهموني  روز. كشید مي فغان اش  شده  له   غرور ولي

  ديدن . میاورد چشمش  جلوي رو شكوه  اطوار و ادا و

  مي  نشون  بهش رو هم دست تو  دست هیوا، و  فريار

  يه فقط كن، فراموش  شب يه  گفت مي  دلش. داد

  كه  بالهايي  به داد مي دستور مغزش  ولي . شب

.  كن فكر اومد سرت  

:  گفت حرص پر  

  من  اقل حد . تري  بدبخت منم از تو  گي، مي راست-

  ندادم  افسارمو. زدم خودم زدم  زندگیم به   گلي هر

  تو به .  فريار  ضعیفي  تو.. تو  ولي. بقیه  و  جاويد دست

  به باشه،  نازا زنت  كه اينايي از تو . كرد تكیه  شه نمي

  ادامه نسلتو  گیري مي دوم  زن ري  مي  مامانت حرف

  تحت تو. داشت نیتام  حس شه  نمي  تو  با.  بدي

  خیلي. فريار  ترسويي  تو.  مامانتي ي  سلطه

.  ترسويي  
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  تو  با.  گوه  فريال، گوهم من. ضعیفم آره  ترسوام، آره -

  خوش  فقط تونه  مي  رابطه ديدم شدم، آدم  بودم كه

  تونه   مي. باشه  طرفه  دو  تونه   مي نباشه،  گذروني

  از از  من. ترسوام ولي . باشه  قشنگ و عمیق چقدر

 كم از  من. ترسم مي  زندگیم امكانات دادن دست

  اي ديگه راه  تنرف باال  واسه .  فريال  ترسم  مي بودن

  دونم مي اره . باال  رفتم منم دادن، نشونم  اينو. نديدم

..  كردم خرابت . كردم خراب زدم، گند  

: گفت بغض با  

  لعنتي  ؟  كردي خرابم  ؟ راحتي  همین به  ؟ همین-

؟  گي  مي چي حالیته  اصال   

  مي  كه هرجايي  به مشت با  كرد، حمله طرفش  به

:  گفت  مي و  زد  مي ضربه تونست  

  منو، كشتي ؟  اوردي  سرم باليي  چه  فهمي مي-

.. كشتي منو، كشتي  

٢٠٣_پارت#  
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  راه . باالتر و  تر  باال .  اومد باال بغض.  شد چي نفهمید

 داشت بغض ؟ میفتاد داشت اتفاقي  چه. شد سد گلو

  گلو تو  بود  كي از  ؟ بود نتركیده   بود كي  از ؟  تركید مي

 چه داشت هاش  چشم سر ؟  بود كرده  حبسش

  تركیدن  صداي ولي  شد  چي نفهمید ؟  میومد  باليي

  مي جا به   خرابه هاش  چشم سیل . بود  بلند بمب

   ؟ بود نكرده  گريه  بود كي از. ذاشت

:  زد  فرياد گريه با  

   ؟  كردي كار چي من با-

  رو هاش  دست. كرد مي نگاهش  شده  خشك فريار

  بغلش تو  محكم. گرفت  رو  زدن  مي مشت هوا تو  كه

: گفت و كشیدش   

  جوري  اين. نكن  برات بمیرم . نكن گريه  برم قربونت-

.  عزيزم نكن.  نكن  

  رو هیوا هاي  گريه.. هیوا مثل. كرد مي هق هق

  اونم يعني  ؟  كرد مي  اشتباه . بود  پنداشته تظاهر
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  اين  ؟  بود شكلي  اين هاش  گريه ؟  مرد مي داشت

   ؟ كرذ  مي  تحمل  رو  فشار از حجم

  همیشگي دونست مي  ولي بود، آروم  فريار  بغل  تو

  نمي  موقتي  آرامش. بود تر  ببش  دردش  اين. نیست

.  رفت عقب و  كند آغوشش از رو خودش . خواست  

  ولي  دونست، نمي ؟ عشق با . كرد مي نگاهش  فريار

:  گفت گريه با.  كنه تعبیرش  عشق داشت دوست  

  داره  هم يكي اون. كن بغل  رو  ديگه يكي برو ..  برو-

.  بشو اون  فداي. برو  اون قربون برو . كنه مي  گريه

.  بمیر  اون واسه  

.. فريالم-  

: كشید هوار  

.  نیستم  فريالت من-  

:  داد ادامه تر  اروم  
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  نبین. حرفام اين  از تر  خراب من. فريار نكن بازي   من با-

  منو . مصنوعیه . نمايشیه الكیه، . وايسادم پاهام  رو

.  نده   بازي  

.  كنیم درستش بذار-  

  درست واسه  مگه  ؟  كنیم درستش جوري  چه-

  خراب رو  ها  پل  همه ؟  گذاشتي هم راهي كردنش

  يه دنیا  تو  با. كرد مي فرق چي  همه تو  با . كردي

  با  من. داشتم رنگي كور تو  قبل تا  انگار  كه  بود  رنگي

  قلب، تپش  اولین . كردم تحربه  رو  ها  اولین خیلي  تو

..  گي خواب هم اولین عشق، اولین  هیجان، اولین

 ايمان بهت  من. كردم تقسیم  رو  تختم تو  با  من لعنتي

  االنم. كردي  خراب باورمو. داشتم باور بهت داشتم،

  يكي   واسه شو، قلب تپش ديگه  يكي  واسه  برو. برو

  با .. با.  بیار  عشق ديگه يكي  واسه.  باش  هیجان  ديگه

.  بخواب ديگه  يكي  

: گفت مضحكي  ي  خنده  با بعد  



 

756 

  جوريه  چه هیوا با  بودن. بپرسم  نشد  فرصت راستي-

  باهاش  گذره  مي خوش .  نديدمش  رابطه  تو  حاال تا  ؟

   ؟

..  جان فريال-  

  چطوره  بدونم خوام  مي. بده  جوابمو ؟  چي جان فريال-

.  هم با حالتون  

.  بود كرده  سكوت  فريار  

: داد ادامه  

  واسه.  نكردي  كه كارهااا  چه تو  بابا  ؟  شه نمي  روت-

.  نكش خجالت. بگو ؟  شه  نمي  روت اين  

:  گفت عصبي فريار  

  تخت تو  بدوني  خواي مي ؟  بدوني   خواي مي  چي-

  تو  بدوني   خواي مي  شايدم ؟ نه   يا  گرمه ؟  نه يا  خوبه

  رو  اينا. نیست درست  جواب اينا نه، ؟  اون يا  بهتري

  خواي مي  تو  كه جوابي  دوني  مي.  باختم بگم

.  نخوابیدم باهاش   بگم كه  اينه  ؟  چیه  بشنوي
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  من. نكردم  لمسش. نرفتم سمتش. نكردم امتحانش

.  فريال  بلدم  رو  تو  

: گفت پوزخند  با  

  نمي  كه نبودي  بلدم. دادم اجازه  خودم . بلدي  منو-

  تو كیو  هیچ. بدي كشتنم به   جوري اين  تونستي

  بهم تونست  نمي كي هیچ. بودم نداده  راه  حريمم

  نفهمیدم. دادم اجازه  خرم خودم.. تو جز  بزنه،  ضربه 

.  كنم مي امضا دارم مرگمو مجوز  

:  كرد اضافه  كالفه و  

  حال برو .  كني  خوب توني نمي  منو حال . فريار  برو -

  واقع  مفید يكي  واسه  اقل حد . كن خوب رو  ديگه  يكي

.  بخوابم  خوام مي  برو. شو  

: گفت و  رفت سمتش فريار  

.  كنم مي درستش چیزو  همه  بدم  قول تونم  نمي من-

  من اگه  بدون  ولي. بشه  قراره  چي دونم نمي اصال 

  قلب، تپش  اولین . بودي اولینم هم تو. بودم اولینت

  خوابیده  هم بقیه با آره . عشق اولین  هیجان، اولین
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.  بود  ناب  بود، خاص داشتم تو  با  كه  حسي ولي  بودم،

.  ملكوتي فريال  داري فرق دنیا  تمام  با  تو. بود اولینم  

.  رفت بیرون در از  و زد  سرش  به  اي  بوسه  

  و  عشق بین حسي . مزخرف حس  اين و  موند فريال

.. نفرت  

٢٠٤_پارت#  

 

  اتاقش  تلفن كه  بود كرده  قطع عرفان  با  رو تماس  تازه 

. بود  جاويد اتاق از. خورد زنگ  

: داد جواب  

.  بله-  

  برات كه  اي  پرونده  اين زمین،  بذار  دستته آب فريال،-

  گنده  كله يارو اين. بخون  ريز به ريز   ريز رو كردم ايمیل

  مي  برابر  ٢ كم كمه سهاممون ببنده   قرارداد ما با اس،

  يه با . بديم دستش از اگه واي  ولي .  ارزشش شه



 

759 

  پايین، میاد سهاممون هم ببنده  قرارداد رقیب شركت

.  كن جورش  اينو . شه  مي  رابخ اعتبارمون هم  

   ؟ اين كیه دونم، نمي  هیچي من-

  هیچي  ازش  كه  كاري سر  بیاي بزني   زور كه اين قبل-

 هم يارو .  آر  در توشو  ته. كردي مي فكرشو  دوني نمي

  نمي  دست از اينو  من. صادرات  هم خواد مي واردات

؟  حالیته  فريال، دم  

.  اشو پرونده   بخونم بیار  اوكي،-  

  تا  دو. كن حلش بذار جلسه  سماواتي  با بخون،-

  اين . بگذرونه   خیر به  خدا  مدير، و  معاون شدن ناشي

. دي مي  استعفاتو خودت بپره   يارو  

.  كرد قطع  و  

  مي  تر   بیش  هرچي. كرد باز  رو  ايمیل  و  كرد پوفي

  نقش  تولید تو . شد مي گرد  تر  بیش چشمهاش  خوند

  فرانسه تو  شركتش و  كارخونه. داشت بزرگي خیلي

  از  پس.  بود  ايراني خودش  كه اين  عجیب ولي بود
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.  كرد  نگاه  تولدش  سال  به. بود مطرح  گزاران سرمايه 

.  شد مي ساله ٥٨ حدودا  

  تماس . گرفت رو عرفان مجددا و برداشت رو گوشیش

:  شد  وصل  

.  سركارماا منم كن باور   جان فريال-  

  تور  يكیو  خواد مي  جاويد. محتاجتم شديدا عرفان-

.  كنه  

:  گفت تعجب با عرفان  

   ؟  براش  كني جورش   خواي مي  تو  ؟  ديگه زن  يه-

: گرفت اش  خنده   

.  مشتريه  نه،-  

  ؟  اس  كاره  چي ؟ خب. هان-

.  مشیري  حمید اسم به   يكي-  

: گفت و  زد  بلند سوت عرفان  

   ؟  كیه اين دوني مي  دختر ؟  باهاتون گذاشته جلسه-
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  جلسه شركت تا  چند با  فهمیدم من كه  طوري اون-

  جورش  نتونم گفته  جاويد.  كنه  انتخاب  يكیشو گذاشته

.  برم  كنم گم گورمو خودم كنم  

.  كنه  مي زياد  تهديدا اين از-  

.  كنم جورش  بايد من. عرفان بده  اطالعات من به  االن-  

  تا  چند. فرستم مي برات كنم پیدا  هرچي اوكي،-

   ؟  باهاتون گذاشته جلسه

.  دوتا-  

   ؟  كیه  تاريخش اوكي،-

:  نالید  

.  ديگه  ي هفته-  

   ؟ اسكايپیه  جلسه . نداري  زمانم اوه، اوه -

  بر  ذاره  مي  جلسه  میاد پا  توك يه فرانسه  از  طرف نه-

.  ديگه  اسكايپیه. گرده  مي  

:  خنديد عرفان  
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  استرس . فرستم مي برات خب خیل. نداريا  اعصاب-

.  بیرون  نمیندازتت  جاويد نشه  جورم. نگیر  

  روز هر جوريش همین. بیارم  كم جلوش  خوام نمي-

.  معاونت پست  تو چپوندم خودمو كه  میندازه  تیكه   

.  برم  بايد من جان فريال. فرستم مي  برات اوكي،-

. فعال   

.  خدافظ-  

  كردن سرچ  به  شروع  و  ننشست بیكار هم خودش 

.  كرد  

  چشم گوشیش زنگ صداي با  كه گذشته چقد نفهمید

:  داد رو آرزو جواب. گرفت تاپ  لپ از  

   ؟  آرزو جونم-

   ؟  خوبي عزيزم، سالم-

   ؟  خوبي تو اوهوم،-

.  مرسي خوبم،-  

   ؟  داشتي كاري-
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.  فريال  من  نگرانتم.  بپرسم  حالتو خواستم مي-  

   ؟  خوبه  شاهین. نیستم  بد نباش،-

  اونو دهن هیوا انگار عصبانیه جوري  يه   نگو، كه  اونو-

   ؟ ببینمت امروز هستي . كرده  صاف

  خیلي . بزنم  مامان به  سر  يه  برم   خوام مي اينجا بعد-

.  بیا  شب. نرفتم  وقته  

   ؟  بیام  شاهین با اوكي،-

.  فعال . بینمت مي شب  آرزم،  درگیرم. باشه  بیايید،-  

.  كرد قطع زود  و  

  تو ساعت چند. ظهر  از  بعد ٤. كرد نگاه  رو ساعت

  هم نهار  هنوز ؟ بود  چرخیده  مختلف هاي سايت

.  نداشت هم گرشنگي احساس  ولي . بود نخورده   

  و  رفت بیرون  اتاق از برداشت،  رو سیگارش  پاكت

. رفت طبقه بالكن سمت  
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  تا . كرد فكر جديد ي پرونده   به و  كرد روشن سیگارشو

  ي  كارخونه  مشیري  آقاي اين بود، فهمیده  كه  جايي

  مي  كار  ها برند   از خیلي با و داشت ماشین قطعات

  مي  راست جاويد. بود كارهاش  از يكي   تازه  اين و . كرد

  تو  شدن ور  غوطه آدم اين با بستن قرارداد. گفت

.  بود عسل  

:   داد رو  عرفان جواب زود . خورد زنگ گوشیش  

.  عرفان بگو-  

.  چي  همه و  كاري سوابق. فرستادم برات  فريال-  

.  خونمشون مي  مرسي،-  

  چیزي يه خوندم  مي اش  درباره  وقتي فريال-

. فهمیدم  

   ؟  چي-

  هاي شركت از يكي ولي. كنم امیدت نا  خوام نمي-

  پسرعموي مال داره  جلسه هم اونا  با  كه رقیب

.  زنشه  
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:  نالید  

..  واااي-  

  تونستیم  ما هم سخت هاي پرونده . نشو  امید نا  زود-

  با  كه همین. كني جمع  حواستو تا  گفتم اينو. بگیريم

  يعني  گذاشته جلسه باهاتون بازم  شركت اون وجود

.  باشه حواست ولي. باش  داشته امید  

   ؟  چي به-

  مطمئن شركت يكي  اون از  اونقدر احتماال  اين ببین-

  جلسه. گذاشته جلسه  هم شما با  اومده  كه نیست

  رقیب  از تماما يارو   كه بره   پیش  خوب بايد  انقدر اتون

.  نده  آتويي ترين كوچك. شه  منصرف   

.  باشه  گفتي، مرسي-  

  درباره  فقط تحقیق مواقع، جور  اين تو . ديگه چیز يه و-

  نامه   شجره . نیست كافي مداركش  و كاري  سوابق ي

.  درآر اشو  

   ؟  خوره  مي  درد چه  به  اون-



 

766 

  مي  درد به   يهويي جا، يه ولي   دوني، نمي االن-

.  داره  بچه تا  دو  طرف فهمیدم، كه  جايي  تا  من. خوره 

  ايران دو  هر تعجب كمال در كه  دختر يه و  پسر  يه

  كار  كدوم هر  كه اين  ديگه چیز  يه  و . كنند مي  زندگي

  تو  باباهه با  آبشون جورايي يه   يعني. دارن خودشونو

.  يارو بده مست  كم يه. ره   نمي جوب  يه  

:  خنديد  

.  درديم هم پس-  

.  كني  مي كار پدرت  دهن دم االن  شما نره  يادت-  

: داد ادامه  

  كارشم تو.  قلبه جراح  باشن،  میالد آقا كه پسرش -

  مهستي  خانوم دخترش، ولي. موفقه عجیب

  درس  و بوده  خانواده  سیاه  لكه  جورايي يه مشیري،

  كارشم و  زده  زيبايي  سالن يه  باباش  پول  با.  نخونده 

  ولي. نیست مهم زياد دختره  كار چند  هر. گرفته

  با قیش با. كردم وقت جا همین تا  من. بدوني خواستم

  بچه   خشك شیر مارك  تا  كه اينه من پیشنهاد. خودت
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  پشبمونت وقت هیچ  زياد اطالعات. بیار در هاشم

.  كنه نمي  

:  داد جواب داني قدر با  

.  عرفان مرسي-  

. كنم مي خواهش-  

.  كنم مي جبران-  

.  فريال بهت  مديونم  اينا از  تر بیش-  

   ؟  كنه مي  چه عروس -

:  خنديد عرفان  

. شین  آشنا میارمش روز يه. خوبه-  

  منو . كنم مي  خراب نبودم،  موقعیتي چنین تو  حاال  تا-

.  بسمه  كني دعوت عروسي همون  

.  فعال  ديگه  برم   من. زنیم مي حرف حاال-  

. برگشت كارش   دفتر به و  كرد قطع  رو تماس   
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  تو  ٧ ساعت تا.  بود شده  دير . بود دالرام  ي  خونه راه  تو

.  بود  دراورده  رو  مشیري  بم و  زير و  بود مونده  شركت

  كمال در و  بود دراورده   رقیبم شركت بم و  زير حتي

  چرا  پس . بود  نكرده  پیدا ضعفي نقطه  هیچ  تاسف

  جاي يه بايد  ؟  نبود مطمئن ازشون تماما مشیري

: داد پیام  آرزم  به. بلنگه كارشون  

.  رسم نمي  زودتر. بیايید  ١٠ ساعت بر  و  دور-  

  دونست نمي . كرد پارك  و كرد  دريافت رو  آرزو" اوكي"

  اتفاقات و  ها ماجرا  جريان  در  هنوز. بگه چي  دالرام به

.  نبود  فريار  

  ماشین اين قلق هنوز . كرد پارك  سختي به   رو ماشین

.  نبود دستش اسا غول  

  مثل .  زد رو  زنگ  و  رفت دالرام ي خونه  طرف به

:  كرد باز  خانوم  فريده  همیشه  

   ؟  عزيزم  خوبي . اومدي كردي  خوب چه . جان فريال-

   ؟ هست مامان. ممنون-

.  بفرمايید   بله،-  
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   ؟  خوبه حالش-

  مي گذشته ياد  وقت يه  خوبه، وقت يه. همیشه مثل-

..  و كنه  

   ؟  خوره  مي داروهاشو-

. هست حواسم. دم مي  بهش خودم-  

.  شد وارد و  داد تكون سرشو  

  نزديك. ديد خوندن كتاب حال در مبل  روي  رو  دالرام

: رفت  

.  مامان سالم-  

: درخشید هاش  چشم. اومد باال   دالرام سر  

  چقدر. اومدي كردي خوبي كار چه . دلم عزيز سالم-

  پارك   ماشین داره  ؟ كو فريار . بود شده  تنگ برات دلم

   ؟  كنه  مي

:  داد ادامه دالرام.  نداشت جوابي . كرد سكوت  

  با  بذاره  وقت  يه بگم  بهش خواستم مي اتفاقا-

.  بیايید باهم  همه بار  يه  اصال  يا. شیم آشنا مادرش   
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  كرد  نگاهش  مشكوك دالرام. بود كرده  سكوت همچنان

: گفت و  

   ؟ اومدي  تنها-

: گفت فقط و  كرد كج  گردنشو بغض با  

..  مامان-  

: گفت و كشید" آه " دالرام  

.  فهمیدم. مامان عمر فهمیدم. مامان جان فهمیدم-  

  و  تركید اغوشش تو . كرد تند  قدم مادرش  سمت به

: گفت و  كرد نوازش  رو  موهاش  دالرام. شد خالي  

  ها  صحنه اين چقد  كه آخ.  نكن جوري  اين. عزيزم نكن-

.  آشناست من واسه  

: گفت و  كشید باال دماغشو  

.مامان شد  يكي سرنوشتمون-  
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  ذارم نمي . ذارم نمي. ام دونه  يه  يكي برات بمیرم-

  شكست هم تو ذارم  نمي . من مثل بشه عاقبتت

.  بخوري  

.  مردم.  افتادم. باختم.  خوردم  ولي-  

.  عزيزم  آخ. كنم مي بلندت خودم ؟  ذارم مي  من  مگه-

   ؟  آدمه خود دست مگه  ولي . نشو عاشق بودم گفته

  و  شد دراز  مبل روي.  نداشت جوابي . كرد سكوت

  حین در دالرام. گذاشت  دالرام پاهاي  روي رو سرش 

: گفت موهاش  نوازش   

  و  شركتم فرستادي منو هووي پسر همین واسه-

   ؟  جاويد شركت رفتي خودت

: گفت شرمندگي  با  

.  خوبیه پسر-  

.  كنه مي تعريف خیلي  ازش  امین. جانم دونم مي-  

.مامان-  

   ؟ جانم-
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..  كاراشو.. جاويدو ؟  كني  فراموش  تونستي-  

.  هرگز-  

   ؟ خوايیش مي هنوزم چرا  پس-

.  دخترم شه نمي حالیش  چیزا اين كه قلب-  

.  داشت رو  حال همین خودشم. دونست مي  

  دنیا يه  داشت، ارامش دالرام. بود  خوب بودن دالرام  با

. داشت محبت  

: گفت و  شد بلند مدتي از بعد  

.  برم  ديگه  من-  

.  فريال بمون شبو-  

.  برم  بايد.  بیاد خواد مي آرزو نه،-  

.  داري غصه  داري، غم دونم مي .. فريال . عزيزم باشه-

  بگذري،   كن سعي ولي.  بره  نفس  سخته، دونم مي

  خودم  چون جوري چه دونم نمي  من. كني فراموش 

  و  اخر  خوام نمي. نشو من  مثل تو  ولي. نتونستم
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  دكتر  اون به  دكتر  اين از  و قرص  مشت يه بشه عاقبتت

.  رفتن  

  بیرون و  كرد خداحافظي. زد غمگیني  لبخند فريال

. رفت  

 

  شاهین. رسید شاهین  پیش  و  اورد رو  ها چاي  آرزو

  جا  و شد  تر  جمع كمي مبل   روي بود شده  ولو  كه

.  كرد باز ارزو براي  

  باالخره  رو  بود مغزش  تو  روز چند اين  كه سوالي

:  پرسید  

   ؟ شد  چي من رفتن بعد  روز، اون-

: شاهین  

  جمع  زود كه پسره  اين رفیقاي. نشد خاصي  چیز-

 سیاوشم زاري، و  گريه  فقط كه  هم هیوا. رفتن كردن

 اين فهمم نمي  من. كشید مي  نازشو همش كه

   ؟ چیه  فازش  ديگه  سیاوش 
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: گفت آروم  آرزو  

  تو  خواهرشو تونه   نمي كس  هیچ. خواهرشه  عزيزم-

.  ببینه حال اون  

: شاهین  

  من  خورد مي  گوهي همچین پرستو.  باشه خواهرش -

  خورده  كه گوهي همون  دهنش  تو زدم  مي جوري يه

  از كم سیاوش  واسه فريالم ضمنا. بیاره  باال   درجا رو

. نداره  خواهري  

: گفت و  كرد خاموش  سیگاري زير  تو  رو  سیگار  فريال  

  ناراحت ازش . بوديم كرده  طي باهم  سیاوش  و من-

.  نیستم  

:  آرزو  

.  ضرره  خودت واسه فقط  كردن كینه. كني  مي خوب-

.  كن  دور خودت  از رو ها خشم  

:  خنديد فريال  
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  ناراحت  سیاوش  از. نداره   صفا اينجوريم. ديگه  نه-

.  وسط اين كرده  گیر خودش . نكرده  كاري چون نیستم

  بكنه، خواست غلطي هر  هركي  شه  نمي  دلیل ولي

  نگاش  بشینم  جوري همین من بگه،  خواست هرچي

. كنم  

: گفت تايید با شاهین  

  بشینید،  گه مي  فقط باشه آرزو  به .  آفرين. اينه آهان،-

.  كنند صاف  دهنتونو  بذاريد زير،  به   سر كنید، سكوت

  تو  ريدم بابا ؟  بده  جوابشونو قراره  كارما. كنید گذشت

.  كارما اين  

: گفت و  خنديد  

.  بدم جوابشو قراره  من. شاهین منم كارما-  

.  زد چشمكي و  

:  گفت  و  داد تكون  سر تاسف  با  آرزو  

  يكي  اون  گه، مي  يكي هم، تنگ افتادين جفتتون-

  مي . كرد  يخ هم ها چاي اين. كنه مي  تر  تند اتیشو

.  كنم عوضشون رم  
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.  رفت اشپزخونه  سمت به و  

: گفت و شد خم  فريال  سمت به زود شاهین  

.  دامنت به دستم فريال،-  

:  كرد تنگ چشم  

   ؟ شده  چي-

  باهاش  كه دختره  اون داده  گیر مهموني  روز اون از  بابا-

  و  شناسیش مي كجا از و  اس  كاره  چي و  كیه  اومدي

.  اينا  

   ؟  داشتي اي  ديگه انتظار . خب طبیعیه-

  گفت ديروز. بگم چي دونم نمي . كردم  گیر ولي   نه،-

.  نگفتم ارزو  به  هنوز.  شیم اشنا  بیارش  جديه  اگه  

   ؟ نیست جدي نظرت  از يعني-

  بودم زندگي  مرد  كي من  ولي . هست واقعا هست،-

   ؟  اخه

  باشي، رفته  كاري  سر نمیاد  يادم وقت هیچ . ها واقعا-

.  باشي كرده  تالشي  
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:  كرد اضافه  و  خنديد  

   ؟  كني مي  كار  چي روز طول تو جدا-

  لج رو  از  من، امثال و  من. اومد خوششم چه  زهرمار،-

.  كرديم خرج و  خونه تو نشستیم فقط هامون، بابا   ننه

  هامون با خانواده  هرجا. گذروني  خوش  و  دور  دور فقط

  تو . كرديم تالفي اينجوري ما داشت، ناسازگاري

  يه  پسرشو  ولي باشه هرچیم جاويد . نبین  جاويدو

  خودشو بتونه دبختیمب اوج  تو  كه  اورده  بار  جوري

  تو  موندم خر عین االن. نه  ها ما  واسه  ولي. باال  بكشه

.گل  
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  مي  ارزو به بابات واكنشت از  ؟ چیه  مشكلت االن-

   ؟ نداري  كار  چون يا  ترسي

:  اومد اشپزخونه از آرزو  صداي  

  دلم به   اين. كنم مي دم  چاي اول  از من  فريال-

. ننشست  
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 كه داد گوش  شاهین  حرف  به   و گفت اي" باشه"

:  گفت  

  من پسر  نه، بگه   جا در ترسم  مي  هم. فريال دو هر-

  دار بچه   بِل دختر از كنه، ازدواج  اِل ي  خانواده  با  بايد

  باشه، بگه  ترسم مي هم. ديگه  چیزاي خیلي و  شه

  اون ؟  بیاري در  خواي مي كجا از  لندهور  ولي. قبول

  دراز بابام  جلو دست برم تونم  نمي  ماه  هر كه  موقع

. كنم  

  يه كه  باشي  جدي اونقدر تو  اگه بخواي،  منو  نظر-

  معرفي  رو آرزو قدرت با  و  كني  جور خودت  واسه كاري

  خاطرش  به  ببینه  كه همین. شه مي  نرم  بابات  كني

.  خیلیه كردي جور  و  جمع خودتو  

  نمي.  نكردم كار هم حاال  تا.  سالمه ٣١ من  فريال-

.  كنم غلطي چه  دونم  

.  داري افزار نرم   لیسانس فوق  تو. دونم نمي  و  زهرمار-

  باباي. كن شروع جا  يه  از. بزن كامپیوتري  شركت يه

  ؟  بگي  خواي  مي چي آرزو  باباي به. جهنم به  خودت
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  االه  بسم:   گي  مي تو بگو،  خودت از گه  مي  طرف

! سعید پسر هستم شاهین الرحیم، الرحمن  

  جدي . بودم  نكرده   فكرم حتي  آرزو  ي خانواده  به اوه،-

 دانشگاه  هاي  بچه.  ها خوبه  كامپیوتري شركت

.  دورم كنم مي جمع  خودمونم  

  بلد  كار تا  ٤ برو   ؟ كني  جمع خواي مي  اوباش  و ارازل-

.  كن پیدا  

.  گرم دمت. اومد خوش . خوبه هوم،-  

:  گفت بلند  بعد و  

   ؟  بچیني چاي  رفتي  آرزو-

 

  بهترين از يكي   تو  كه ارايشگاهي. شد ارايشگاه  وارد

.  كرد نگاه   خوب اطراف به .  بود  شده  واقع تهران نقاط

.  رفت منشي میز سمت. بود شیكي  و  بزرگ سالن  

: گفت باز  روي   با منشي  

   ؟  عزيزم داشتي قبلي  وقت. اومدين خوش  سالم،-
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: زد  لبخند  

:  ساژ رنگ وقت  بله،-  

  ؟ اسمتون-

.  ملكوتي فريال-  

.  كنم صادر فیشتو بده   اجازه . عزيزم  اوكي-  

: گفت و گرفت جلوش  رو شده  صادر فیش  

.  مهتاب پیش برو .  چپ سمت سالن، ته-  

.  خواستم مي جون مهستي  با  من ؟ مهتاب-  

: گفت تعجب  با منشي  

  رنگ  كار خانوم مهستي  ولي نكن، اشت بر   بد عزيم-

.  ده  مي  انجام  ثابتش و  خاص مشترياي واسه  فقط رو

. هیچي ديگه كه  رو ساژ رنگ  

: گفت غرور  با  

  برام خودشون خوام مي . نیستم  كسي هر منم-

.  بدن انجام  
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.نیست ممكن عزيزم، متاسفم-  

:  گفت و انداخت باال   ابرو  

   ؟  بگید بهشون فامیلمو و اسم چطوره -

: گفت نیومده  خوشش ازش  بود مشخص  كه منشي  

  خیلي كارش  مهتاب.  كنه  نمي  فرقي بازم  عزيزم-

  حاال تا.  بیرون ري  مي راضي باش  مطمئن. خوبه

.  نرفته ناراضي   جا اين از كسي  

: گفت خودش  لحن  با  

  امروز  تا . دم نمي كسي هر دست موهامو  عزيزم-

.  دادن انجام  كار موهام  رو خاص نفر چند فقط  

.  بدين انجام  همونا پیش  كنم مي  پیشنهاد پس-

.  كنن نمي ساژ رنگ خودشون خانوم مهستي  

: گفت بلند  كمي و  جدي  

   ؟ برم   كنید مي ردم داريد-
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  موهاي با  استايلي خوش   و  بلند  قد دختر  لحظه همون

  و  اومد منشي  میز سر اي  نسكافه  ي شده  هاياليت

:  گفت  

   ؟  خانوم  شده  چیزي-

: گفت منشي بده   جواب كه  اين قبل  

.  اوردن  تشريف خودشون بفرمايید،-  

: گفت دختر  به رو  و  

.  كنید ساژ رنگ موهاشونو شما خوان مي-  

  نمي. كرد نگاهش دقت با. بود اين  مهستي پس

  سعي اما  میاد كارش  چه به مهستي ظاهر دونست

.  كنه  ثبت ذهنش تو  رو بدنش فیزيك كل كرد  

: گفت و  كرد اخمي مهستي  

  كارهاي رنگ  اينجا  اما. نیست  من كار ساژ  رنگ  عزيزم-

.  باشه راحت خیالتون . داريم خوب  
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  چند  اين تو . بدم كسي هر  دست تونم  نمي موهامو-

  روژين خود  روژين، سالن  رفتم مي  كه  هم اخیر سال

. داد مي  انجام  برام جان  

٢٠٨_پارت#  

 

:  گفت تعجب با مهستي  

  هاي مشتري  فقط روژين ؟  رفتي  مي روژين  سالن-

.  گیره  مي  پي  آي  وي  

:  گفت و زد  لبخند  

.نیستم  كسي هر من كه، گفتم-  

  نبود  راضي كنه استفاده  رسمش  و اسم از كه  اين از

:  داد ادامه. نداشت هم اي چازه  ولي  

  ببینم كنم امتحان گفتم بودم،  شنیده  تعريفتونو-

  پیش  گردم  مي بر. شه  نمي  انگار  خب ولي . چطوره 

.  خوش  روز . روژين  

:  ايستاد مهستي صداي با  كه رفت در سمت به  
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   ؟ چیه اسمتون-

: گفت و برگشت  

.  ملكوتي فريال . فريال-  

: گفت پريدو  باال  مهستي  ابروهاي  

   ؟ ملكوتي -

  همه  رو  لعنتي جاويد  اين كه شد خوشحال ناخوداگاه 

.  شناسن مي جا  

:  گفت و داد تكون  سري  

.  ملكوتي   فريال بله،-  

: گفت بهت با همچنان مهستي  

   ؟  ملكوتي جاويد  دختر-

.  بله-  

  ؟ شماست مادر مال كپیتال گلدن شركت-
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  جاويد دختر. هستم ملكوتي  فريال. عزيزم  بله-

  هم جوابم. كپیتال گلدن شركت صاحب دختر . ملكوتي

.  خدانگهدار. گرفتم  

-٤-٣-٢-١: شمرد مي دلش تو.  داد ادامه مسیرش  به  

:  زد صداش  مهستي  ٥ به مونده  ثانیه يك  

.  دم مي  انجام-  

.  برگشت و  زد  فاتحي لبخند  

  اين كرد  مي دعا دعا. بود  نشسته  مهستي دست زير

  زندگیشونو كه باشه  حرف پر هاي  ارايشگر اون از هم

.  دايره  رو  ريزن مي  

:  گفت و كرد دستش  رو هاش  دستكش مهستي  

.  نسوزونده . دراورده  خوب.  موهات داده  خوبي  ي پايه -  

.  اوهوم-  

   ؟ كاشتي سالن همون تو  هاتم مژه -

.  اوهوم-  

   ؟ اينجا  بیاي  گرفتي تصمیم شد چطور-
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.  كنم امتحان خواستم. شنیدم  زياد رو جا اين تعريف-  

  هم اينجا اسم حاال  تا . چي  مثل  گفت مي دروغ

:  گفت مهستي. بود نشنیده   

  چه  دونم نمي.  منه  رقیباي بزرگترين  از يكي   روژين-

. كرده   محكم انقدر پاشو  جا جوري  

.  گرفت اش  خنده  ؟  بكشه اطالعات ازش  خواست مي

  سعي. بود اومده  اطالعات دنبال خودش  نداشت خبر

  مقصدش  به تا  كنه مديريت رو بحث جوري  يه  كرد

:  داد جواب. شه  نزديك  

  باباهاي از خیلي  عكس بر   و. اس  گنده  كله  باباش -

.  كنه مي  ساپورتش  خیلي خودم، باباي   مثل ديگه،  

.  خنديد فقط مهستي  

  امارشو كه  اين واسه قبلش  تا . خورد  حرص فريال

  گي  نمي  هیچي چرا حاال.  بود  دراز خوب زبونت دراري

:  داد ادامه . نیاورد  كم ؟  

  جا يه   به بابات ساپورت با  فقط كه اين من نظر  از-

  بايد خودش  ادم جاهايي يه . نیست درست برسي
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  تا  كه  كسايي دهن تو  بكوبه  و  بكشه  باال خودشو

.  نداشتن  قبولش قبلش  

: گفت و داد تكون  سر مهستي  

. موافقم-  

:  شه وارد همدردي در از كرد  سعي فريال  

  منو منم، پدر  اگه. شد روژين باباش  حمايت با  روژين-

.  بودم  اي ديگه  جاي  شايد  كرد مي حمايت  

:  گفت لبخند با مهستي  

.  نذار  دلم رو دست آخ،-  

:  گرفت شكل فريال هاي لب رو پیروزي لبخند  

  نظر   مورد شخص با  كه شدم والدين آق وقتي من-

.  نداريم خودمونم زندگي اختیار . نكردم ازدواج  پدرم  

؛ گفت تعجب با مهستي  

  مامانم  عموي پسر پسرِ .  همینم منم دقیقا واي-

  به   درومد گندش . كرديم  نامزد زور  به .  بود خواستگارم

.  خورد هم  
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  ضعف  نقطه.  هدف به باشه زده  كه  شد نمي  باورش 

  چي  كرد فكر . میومد چنگش به داشت رقیب شركت

  بلبل همچنان و نفهمه قصدشو مهستي كه بگه 

:  گفت و كرد  جمع  فكراشو. كنه زبوني   

  مي  مقصر  رو  ما همیشه  اخرشم. ها گند اين از امان-

.  دونن  

  خودشو بابام .  موندم تنها ماجرا،  اون  بعد. همینه واقعا-

.  كنار كشید  

:  گفت زبلي با  

.  میارم  در پدرشونو . شینم  نمي ساكت من  ولي-  

:  كرد  اضافه چشمك با  بعد و  

.  درارم پدرشو  بده  سابقو  نامزد اسم خواستي-  

  مالي ماست جوري يه.  حرفاش  اين  از تر  گنده  كله-

  همه  باباش  شركت تو . شد چي فهمي نمي كنه  مي

.  هیچي  به هیچي  آخرشم كرد، غلطي  
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  مهستي ولي . بزن  حرف واي  ؟  كرد مي  غلطي  چه

  ترين شايع . میاورد حرفش به   بايد.  بود كرده  سكوت

:  گفت و  زد رو حدس   

  كم كه يكي   من سر . باز  هوس  هاي پسر  اين  از واي-

.  نیومده   

: گفت كه  شد تازه  دلش داغ مهستي  

  منشي  خواب رخت تو   از ولي  بود،  من با  كن فكر-

  به  خیانتش . االغ ي  مرتیكه. كردم جمعش شركت

 متهم من اخرش  پیچوند رو  قضیه  جوري يه. جهنم

.  بود خوابیده  شركت دختراي  نصف  با. شدم  

  دوست از. خوردم نارو.  رفته  كاله  جديدا منم سر-

.  ام ساله بیست  

.  بود  نگفته دروغ يكیو اين  

: گفت موهاش  روي  رنگ  ماساژ  حین در مهستي  

  ولي .  آشغاله طرف كنم  ثابت تا  كردم  بدو  بدو خیلي-

  خودم اخرش . داره  قبولش  خیلي بابام متاسفانه

.  شدم بیچاره   
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  حرفي . نزنه  حرفي ديگه  و  كنه  سكوت خواست فريال

  شايد . نتونست  ولي.  بود شنیده  خواستو مي  كه

  چیز هر  يا  كرد مي  همدردي شايد سوخت، دلش

:  گفت. اي  ديگه  

.  خودم روش  به .  درارم پدرشو  برات كنم مي سعي-  

: گفت و  خنديد بود  نكرده   باور كه مهستي  

. شور  سر تو  بیا-  

٢٠٩_پارت#  

 

 شركت به .  بود شده  تموم اش  ساعته  دو مرخصي 

  با  جاويد . رفت جاويد  اتاق به راست يك. برگشت

: گفت پوزخند با  ديدنش  

  مهمه زيادي هفته  اخر ي  جلسه نیست حالیت واقعا-

   ؟ كردنت آالگارسون دنبال  رفتي  ؟

:  گفت و  كرد پوفي  

. خودم هست حواسم-  
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  گذاشتي جلسه  سماواتي با.  كنیم تعريف و  ببینیم-

   ؟

: گفت اخم با  

.  هنوز  نه-  

.  بود  شده  ضعیف ديدار اخرين از بعد.  تونست نمي

.  نه  فعال  اقل حد. خواست نمي  شدن رو  به  رو  دلش

  خودش  بگه   چیزي جاويد  كه اين  قبل. بود  مجبور ولي

:  گفت  

.  ذارم مي-  

.  اس  شنبه  سه اون  ي  جلسه . بذار  امروز همین-  

: گفت تعجب با  

   ؟ شنبه  سه-

  هفته اخر باشه  خودت مال كه  اصلي ي جلسه . بله-

. اس   

: گفت استرس  با  

.  فردا پس  شه مي  كه شنبه  سه-  
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  رو  ها جلسه تاريخ تو . فردا  پس  شه مي  و مار  زهر-

   ؟  نكردي  نگاه 

  تاريخ  ديگه هفته،  اخر بود  گفته جاويد  وقتي . بود نكرده 

: گفت. نیاورد كم. بود  نكرده   چك رو ها  

.  كنم مي  حلش. زنم مي  حرف  سماواتي  با  امروز-  

  سماواتي . گذاشته جلسه تا  دو  يارو زده  شانست-

 جمعش بتوني  خودت  بعدي  ي جلسه  تو  بزنه، گند

  جلسه  تا  سه كه  نداري شانس  اونقدر ولي. كني

  برات  كه نیست  جاويدي  بزني  گند هم تو  يعني. بذاره 

.  كنه الپوشوني   

: گفت اخر  حرف عنوان به جاويد . داد تكون  سري  

  اون  واسه هرچند . اوردمت عرفان جاي  نكن پشیمونم-

  مامانت شركت مدير  رفته سگ توله .  نشد بد  كه

. شده   

.  شد خارج اتاق  از  و  كرد نگاهش فقط  

: گفت منشي به  
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.  اتاقم بیاد فورا  بگو  سماواتي آقاي  به-  

  نفس  چند. نشست فريار منتظر  و  رفت اتاقش  به و

  دل خودش  به .  شه مسلط خودش  به  تا كشید عمیق

  ي  ساده  ي جلسه  يه. كاريه  بحث  فقط:  داد داري

  حرف كار به   راجع  خوايید مي فقط آدم تا  دو  مثل. كاري

.  بزنید  

  اون تو  ديدنش با . شد داخل  فريار  و  شد زده  اتاق  در

  بهش  چقدر. شد حبس  نفسش رنگ صدري پیرهن

:  كرد نگاهش لبخند با  فريار. میاد  

   ؟ داشتي كارم-

.  اس  خسته اش  قیافه چقدر. كرد نگاه  صورتش   به  

: گفت جدي  

.  داريم مهم خیلي  ي  جلسه يه. مهمه اوهوم-

  و  خاص  مشتري يه. كنم مي   ايمیل برات مشخصاتشو

  مي  كه  بايدي   اين. بگیريم  بايد  رو ساز اعتبار شديدا

  ناراحت  ماه  ٢ نشد  اگه حاال كه نیست بايدا  اون از گم

  اون از بايد  اين . ديم مي  ادامه بعدش  و  شیم مي
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  ي  فاتحه  بايد دوتامون نشد  اگه كه بايداست

  شوخي  موضوع اين سر  جاويد . بخونیم شغلمومو

.  نداره   

:  شد جدي  فريار  

   ؟  كیه ؟ اس  كاره  چي-

  جلسه  باهاش  فردا پس. كردم  ايمیل چیشو همه-

  و شركتمون جوري  يه. اسكايپي ي جلسه . داري

  پیدا  ايران تو  ما  از بهتر  كنه فكر  كه  كن پرزنت كارمونو

  ردت نتونه  كه  جوري يه. كن  پیدا نفوذ  روش . كنه نمي

. كنه  

٢١٠_پارت#  

 

:  كرد اضافه  پوزخند با  بعد و  

  خیلي كه نیست مونث جنسیتش  متاسفانه البته-

  كه  اي سعي نصف  حاال ولي . كني پیدا  نفوذ بتوني 

.  بكن اين واسه  رو  كردي  دخترا واسه  
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: داد ادامه  فريال.  كرد  نگاهش  سكوت تو  فريار  

  پیش  جوري  يه . خودمه با پنجشنبه   بعديش  ي جلسه-

.  پنجشنبه تا باشیم  رفته راهو نصف   كه برو  

:  گفت فريار  

  شنبه  پنج تو  شايد نتونم،  منم مذكره، شكر  رو خدا-

  جايي تا  داري خوبي  ي  تجربه . كني پیدا  نفوذ بتوني 

.  يادمه كه  

  رويي  عجب ؟ مینداخت  تیكه. پريد باال   فريال ايروهاي

: گفت حرص  با. داشت  

  مي  مجبور كني، خراب.  نكني  خراب باشه حواست-

  دوست كه  كنم كارايي و كنم  استفاده  موقعیتم از شم

.  ندارم  

   ؟  چي  كني خراب تو-

: گفت و  خنديد  

  متاسفانه، يا  خوشبختانه. جاويده  من باالي  مقام-

  نه   من ولي. كنه باهام كاري  نتونه خیلي  شايد
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  آدمم ترين ربط  بي . ديگه  كس نه   خواهرت نه  مامانتم،

. بهت  

:  كرد زمزمه  فريار  

..  ربط بي-  

: گفت و  شد بلند  جاش  از بعد  

  پیش  خوب  جلسه امیدوارم. خونم مي اطالعاتشو-

.  بره   

.  ببرش  پیش  خوب. خوره   نمي  درد به   بودنت امیدوار-

. سالمت به . همین  

  از تر  محكم كمي اتاق  در كرد  حس. شد خارج فريار

  نكني  خراب كاش . "نداد اهمیتي . شد بسته معمول

  خراب  كاش . بگیرم ازت  كارتو ندارم  دلشو. فريار

."  نشه  

*** 

  مي رژه  فريار  اتاق پشت. ١٢ ساعت. بود شنبه  سه

  ساعت ٢ االن تا  ؟ شد  نمي  تموم جلسه  چرا. رفت
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  و بود  زده  زنگ بار  ده  جاويد ساعت ٢ اين تو . بود شده 

  با.  كرد مي  اش  ديوونه  داشت استرس . بود گرفته  امار

: گفت كه  هیوا صداي شنیدن  

.  جون شكوه  وره  اين از-  

  و  هیوا. شد گرد هاش  چشم. اورد باال رو سرش 

  كافي  ي اندازه  به ؟ كردن مي  كار چي  اينجا شكوه 

  زود . نبود ديگه  دوتا اين براي جا. داشت استرس 

.  ريخت قدرت هاش  چشم تو.  ايستاد محكم و سفت

  شكوه  و  هیوا. كرد نگاهشون رفته باال  ابروي  يه با

  متعحب فريار  اتاق در دم ديدنش با دو  هر. شدن نزديك

: گفت هیوا. بودن  

   ؟ كني  مي  كار چي  اينجا-

: گفت لبخند  با  

.  ام  جلسه ي  نتیجه   منتظر-  

   ؟ داره  ربطي چه تو به   جلسه ي نتیجه -

:  خنديد  
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.  داره  ربط  خیلي  من  به-  

:  گفت حرص با هیوا  

  كاري، ساعت وسط  روز،  وقت اين ؟ نداري  كار خودت-

   ؟ چي  كه  بابات شركت اومدي

  از  ؟ بود  نگفته  فريار . نداشتن خبر  پس . كرد ريز چشم

  راضي  بده   رو خبر اين خواست مي  خودش  كه اين

. كرد مي راضیش هاشون قیافه ديدن. بود  

: گفت لبخندش  حفظ با  

.  اينجاست زندگیم و كار-  

  هیوا نمیومد  بدش . بزنه حرف  پهلو  دو بود كرده  سعي

  با  نكنه  كه كنه شك.  فرياره  به منظورش  كنه  فكر

. همن  

  مي  نگاهش ناباوري  با . شد درشت هاش  چشم هیوا

: گفت بود ساكت  لحظه  اون  تا  كه شكوه . كرد  

  مرد  يه  زندگي   درگیر خودتو نیست  خوب جون دختر-

.  كني متاهل  
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:  خنديد  

  درست كارشو. ندارم  كار بودنش متاهل  با  كه من-

.  كافیه  برام  بده  انجام  

: گفت خشم با هیرا  

  كنید  مي غلطي چه ؟  كشي نمي خجالت! آبرو بي-

  كه كنه مي برات  كار چي ؟  من سر پشت شما

   ؟  كنه راضیت

: گفت و  فشرد رو  هیوا  بازوي شكوه   

..  جان هیوا-  

: گفت بغض با هیوا  

  متاهل  با  گه  مي. گه مي  چي  ببین جون شكوه -

  كنه مي  كار چي من با داره  فريار. ندارم كاري  بودنش

   ؟

: گفت مطمئن نا شكوه   
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.  شناسمش مي . كردم بزرگش من رو  فريار  عزيزم-

  هر با چیزي  هر درگیر خودشو ذاره  نمي  غیرتش

.  كنه  اي گذشته  

:  خنديد  بلند  

. كنم باور بود مونده  كم واقعا-  

: گفت عصباني  هیوا  

  درباره  هم راحت چه . فريال نبردي   حیا از  بويي واقعا-

  كني نمي  شرم. زني مي  حرف  داري كاريت كثافت ي

   ؟

.  سازم مي زندگیمو دارم ؟  شرمي  چه-  

: گفت جديت با شكوه   

  جورت  و  جمع خودم تا.  جون دختر  كن جمع خودتو-

. نكردم  

٢١١_پارت#  
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  بیرون  و  شد باز  فريار اتاق در بده، جواب خواست تا

  قبل . كرد تعجب در پشت  نفرشون سه ديدن با . اومد

: گفت شكوه  بگه   چیزي كه اين  

   ؟ پسرم  بود  خوب جلسه-

:  گفت جواب جاي به   فريار  

   ؟  كنید مي  كار چي  جا اين-

:  گفت ناراحتي با هیوا  

  مثل   ولي. باشیم كنارت  مهم روز اين تو  بوديم اومده -

.  نبوده   نیازي  كه اين  

   ؟  بگیريد  امو كارنامه  اومديد  ؟ ام  بچه مگه  ؟  چي-

: گفت شكوه  به   رو هیوا  

.  مزاحمیم كه اين  مثل-  

: گفت اي  دوستانه چندان نه لحن  با  فريار  

  چیزي  همچین واسه شه  نمي باورم .  خونه  بريد -

.  اينجا  اومديد  

:  داد جواب بغض با هیوا  
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؟  برات  مشكله میايیم ما خوبه،  بیاد ديگه  يكي-  

  فريار  به رو . نداشت رو  بازي بچه   اين طاقت ديگه فريال

:  گفت  

   ؟  بود  چطور جلسه-

.  بود خوب گفت شه  مي-  

   ؟ چي  يعني گفت شه  مي-

.  بود  خوب نظرم   به-  

:  پريد حرفشون وسط هیوا  

   ؟  كنید مي  كار چي داريد چشمم جلوي-

:  كنه  اروم رو  جو كرد سعي شكوه   

  كار چي جا اين دختره  اين فريار . بده  اجازه . جان هیوا-

   ؟  كنه  مي

: داد جواب فريار جاي  به خودش   

.  بوده  چطور  جلسه ببینم  اومدم. كه گفتم-  

:  گفت فريار به رو  و  
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.  نیست  كافي من واسه  بوده  خوب نظرت  به   كه اين-

  رو  كار  گزارش . خوام مي  حسابي درست ي  نتیجه من

. بفرست  برام  ديگه ساعت نیم تا  

: گفت گیجي  با شكوه   

  براي مدير يه   ؟ بده  گزارش  تو  به بايد چي  واسه  فريار-

   ؟  بده  گزارش  نداري ربطي   كه تويي   به بايد  چي

:  گفت و انداخت باال   ابرو  

  دستش باال   به كسي  هر . نداريم  مدير غیر  و  مدير-

.  ده  مي  پس حساب  

:  گفتن همزمان شكوه  و هیوا  

   ؟  دست باال-

  عوض  شركت معاون كه ندارين خبر  عجیبه . اوهوم-

. شده   

:  گفت فريار به رو  و  



 

804 

  رفتار  جوري چه عرفان  مواقع  جور اين  تو  دونم نمي-

  باشه، نرفته  پیش  خوب جلسه اين اگه  ولي. كرد مي

.  بیني   نمي من  از خوبي  رفتار  

  اين  از شكوه  كه  كرد مي حس كامال  و  دونست مي

  نداره، قبولش  كه  دختري دست زير شده  پسرش  كه

  رو  و كرد  تغذيه خوب حس اين از. فشاره  تحت شديدا

: گفت منحوس  زن دو اون ي  زده  بهت هاي  قیافه به  

  هر كه نیست  خاله ي خونه . كاره  محیط  هم جا اين-

  بیايید و  پايین بندازيد  سرتونو خواست دلتون وقت

   ؟  مگه كودكه مهد! دهي روحیه واسه

  اتاق سمت به   تري اضافه كالم و  خداحافظي بدون  و

رفت  خودش   

٢١٢_پارت#  

 

  ي  جلسه اولین  فردا. برد  نمي  خوابش استرس  از

  گرفته  كه  آماري  طبق. بود  جديد كار تو مهمش رسمي

  از  رو رقیب هاي شركت  از تا  چند مشیري  بود
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  شركت دو بین  رقابت االن. بود كرده  حذف  لیستش

  كل. زنش پسرعموي شركت و  جاويد شركت. بود

  شركت ي  درباره  و  بود  گرفته مرخصي  رو  امروز و  ديروز

  مديريت با! آذرباد شركت. بود كرده  تحقیق رقیب

  تحقیقاتش.  نداشت كاري فريدون با.  اصالني  فريدون

  نامزد. فريدون  ارشد پسر! بود  چرخیده  پاشا  امیر حول

  خیلي  و  بود رفته   پیش جاها خیلي  تا . مهستي سابق

  ناز  بود، كرده  زبوني  چرب. بود شده  دستگیرش  ها چیز

  بود  تونسته تا  بود زده  شمار بي  هاي لبخند  بود، كرده 

 كسب كه اطالعاتي بود امیدوار. بفهمه چیزايي  يه

.  بیاد  كارش  به كرده   

  خواست مي. بود كرده  شروع حرص  روي از رو  كار اين

  حرص فريار بودن دست زير از شكوه  تا  باشه  اول مقام

  كنه  فرو  فريار  چشم تو موقعیتشو خواست مي . بخوره 

  مي  باالتره، هیوا از  اي  زمینه هر  تو  بده  نشون و

  مي  بخوام كه رو كاري هر  كنه  ثابت جاويد  به خواست

!  كنم اراده  كافیه  فقط. بدم انجام  تونم  
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.  خواست مي خودش  خاطر به كارو اين االن.. االن اما

  طاق به  شكوه  سر پرونده  اين گرفتن  با كه  درسته

  فريار  شايد و  شد مي كم  جاويد روي شد، مي كوبیده 

  اين تو  االن، ولي  خورد مي  حسرت نداشتنش از

  احتیاج  داد قرار اين  به كه  بود خودش  اين  لحظه،

  كه بود حسي  دنبال. بزرگ موفقیت  يه به. داشت

 خودش  به   كه بود  بهونه  دنبال! مفیدي تو  بگه بهش

  دستام كف شد، زخم زانوهام.  زمین  انداختن منو بگه 

  برم، راه  نتونستم اولش. شدم بلند  ولي اومد خون

  راه  به   كردم شروع كم كم . كردم حركت لنگان  لنگان

  ماجرا  پايان  اين ولي. دوم مي  دارم االن  و رفتن

  پريدن !  بپرم  بايد من. كنه نمي  ارضا  منو  دويدن. نیست

  ؟  چي بعدش .  باال  برم.  كنم پرواز بايد ! نه  ؟ كافیه

  االن. كنم مي تعیین بعدشو رسیدم، اسمون به وقتي

  منو . نیستم  موندن زمین  رو  ادم من  كه دونم مي فقط

.  شدم بلند  ولي   كردن حمله جمعي دسته! دادن هول

  چه باشه،  حرص چه دلیلم. كرد متوقف شه نمي منو
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  مي  چنگ  پیشرفت واسه  اي بهونه  هر  به   من.. غضب

.  زنم  

  گوشیش، االرم درومدن صدا به   از قبل  دقیقه چند

  وقت هنوز . كرد نگاه  ساعت به. شد باز هاش  چشم

  نمي تر   بیش  خواب ي اجازه  تشويش اين اما داشت

  فقط و  فقط امروز. كرد انتخاب رو تیپش  ترين ساده . داد

.  بود كاري  اي  حرفه رفتار  دنبال به  

  ي طبقه  به و  كرد پارك  شركت پاركینگ  تو  رو ماشین

:  گفت ديدنش با  منشي. رفت هفتم  

  بريد  فرمودن پدر. ملكوتي خانوم  خیر به صبحتون-

. اتاقشون  

  تقه چند. رفت جاويد اتاق سمت به   و داد تكون  سري

.  شد وارد  و  زد در  به  

:  گفت پوزخند  با  ديدنش با  جاويد  

!  شدي بلد  زدن در-  

   ؟  من با  داري كاري-
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   ؟ امروز  واسه اي  آماده  بله،-

:   كنه  جمع نفسشو  به اعتماد كرد سعي  

. ام آماده -  

  صداش  ته   لرزش   اون بود مطمئن . بود  زيرك   جاويد ولي

.  كرده  حس  رو  

:   گفت و  كرد تنگ  چشم جاويد  

!  خوبه-  

  هزاران قطعا. بگه   چیزي  يه   جاويد خواست مي  دلش

  و  بزنه  حرف كلمه چند تونست  مي. داشت حل  راه  تا

  راحت خیلي رو جلسه فريال  كه بده  اطالعاتي چنان

  جاويد. ندونه  چیزي  جاويد نداشت  امكان. ببره  پیش

  اين تونست  مي. داشت مشتش  تو  رو ها آدم

  راحت خیالت بگه   و بگیره  فريال  از رو كشنده  استرس 

  تو  جاويد ولي. كنم مي حلش  ايمیل  تا  دو با  باشه،

.  كرد  مي  نگاهش فقط سكوت  

:  گفت و  كرد  پا اون  پا اين  
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.  برم  من نداري  اي  ديگه كار اگه-  

:  گفت خونسرد  

. برو-  

.  رفت در سمت به نامطمئني ولي  اروم  هاي  قدم با

:  زد صدا  جاويد  

!  فريال-  

  تا  سر  به خیره  جاويد . كرد نگاهش  منتظر . برگشت

:   گفت فريال پاي  

  گي  مي میاي  زني،   مي اتاقمو در ،١٢ ساعت امروز،-

.  شديم قبول! دادم انجامش! شد تموم  

:   داد ادامه جاويد . كرد نگاهش فقط  

  ژن، اين . هامه  رگ تو  ملكوتي  خون گي مي  و  میاي-

 منم تونست، عرفان اگه. شناسه نمي  پسر و  دختر

! تونم مي  

  كالم عنوان به جاويد . كرد  مي  نگاه  سكوت تو همچنان

:  گفت اخر  
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.  برو حاال . فريال خوام مي خوش  خبر من-  

.  رفت بیرون  و كرد  طي رو بود مونده  در تا  كه كمي راه 

  نمي  ؟  چرا. لرزيد نمي  پاهاش  ديگه بار  اين ولي

.نفهمید. دونست  

٢١٣_پارت#  

 

  روشن رو  تاپ لپ داد، قهوه  سفارش . رفت اتاقش  به

  رو اش  زده  يخ   انگشتاي سر . موند تماس   منتظر و كرد

.  كشید عمیق هاي نفس.  شه گرم كم يه  تا  كرد ها

  همه  اين وقتي . برد مي  بايد. برد مي  رو  بازي  اين

  چند . رسید اش  قهوه . بود  حقش  برد  اين بود،  باخته

  ؟ شده  پشیمون نكنه  ؟ زد نمي  زنگ  چرا. خورد قلوپي

  نگاه   رو ساعت ؟  نبوده  راضي  فريار  با  اش  مصاحبه از

.  بود گذشته اشون شده  تعیین  زمان از  دقیقه ١٠. كرد

  پرونده   اين ي  درباره  و  بود كرده  ول زندگیشو و كار

.  عوضي  مردك ؟  نزنه زنگ اخرش  كه  بود كرده  تخقیق
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  كشیدمو كه  استرسي اين حساب فطرت، پست

.. ازت  

.  موند كاره  نیمه هاش  فحش  اسكايپ زنگ  صداي  با

.  نده   جواب زود! زنه مي  زنگ  داره  زنه، مي  زنگ داره 

.  بودي  نشسته منتظر   نكنه فكر  

.  شد وصل  و  داد جواب  بوق  تا  چند از بعد  

.  شد نمايان اي  ديگه  مرد  همراه  به مشیري  تصوير 

: گفت و  كرد سالم لبخند  با  مشیري  

.  تاخیر  بابت خوام  مي عذر-  

: داد تكون  سري  

  مي اطالع قبلش بود بهتر البته . كنم مي خواهش-

.  ارزشه  با  هم من وقت. دادين  

:  مشیري  

.  خدمتم در بنده .  ملكوتي سركار شماست با حق-

.  هستن بنده  وكیل رزاقي، جناب هم ايشون  

.  كرد سالم  
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: گفت مهرباني   لحن با  مشیري  

. گوشم پا  سرا من-  

: گفت و  شد جدي اش  چهره  ؟  كنم شروع كجا از  

.  شما ي  اجازه  با-  

.  كنم مي خواهش-  

  ترين  بزرگ  از يكي  امروز  به  تا  ما  كه بگم ابتدا در خب-

..سهاممون ارزش  و  بوديم بازرگاني  هاي شركت  

: كرد قطع  رو صحبتش مشیري  

  تصمیم از  قبل من  اما. برم مي  رو سخنتون متاسفم-

  شما شركت ي درباره  جلسه، گذاشتن به گیري

  دونم، مي  اتون سابقه ي  درباره  هم. كردم تحقیقاتمو

  محكم براي   حتي. شركت بزرگي و سهام ارزش  هم

  تكمیل اطالعاتم تا دادم  ترتیب  اولي ي  جلسه كاري

  عبارت به . دادن شرح  برام  كامل سماواتي اقاي و  شه

.  كنید  قانع منو  كه خوام مي   االن بگم، بخوام  تر ساده 

   ؟  كنم انتخاب رو  شما بايد  چرا
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  بود  كرده  اماده  كه هايي صحبت از كلي . شد هول

  بگه خواست مي ها چیز  خیلي. بود  شركت ي درباره 

  واضح كامال  مشیري  ولي نگفته،  فريار  بود  مطمئن كه

  خودش . بشنوه  خواد نمي شركت ي درباره  بود گفته

:  نباخت رو  

.  كنیم صحبت قرارداد اين مزاياي   از بديد اجازه  پس-

  هست درصدي ديم، مي  شما به   ما كه  سودي درصد

  بر پسش  از تونند نمي رقیب هاي  شركت از خیلي  كه

  قطعا و داريم كه اي پیشینه به توجه   با ما . بیان

  انجام  بزرگ هاي  پروژه   فقط جريانید، در هم خودتون

  درصد ٩٠ كه  گم مي بهتون  قطع طور به و ! ديم مي

  اين  به. ماست با  كشور اصلي و مهم صادرات  و واردات

  مي كه سودي  تونن نمي ديگه  هاي شركت كه  دلیل

.  اس  طرفه  دو سود اين كه يقینا. كنن تقبل  رو ديم

  سودجويي،  علت به همكاران بعضي  متاسفانه ولي

  و  هاست پروژه   افزايش و  كم دهي سود ترجیحشون

  بنا  كه برن شبه  يك  رو ساله دص  راه  خوان مي  واقع در

.  شه نمي  نصیبشون بزرگ هاي پروژه   دلیل همین به
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  توانايي قاعدتا  خب كه هم تر كوچك هاي شركت

  قرارداد بستن  با شما. ندارن رو  درصدي  چنین پرداخت

  با  بلكه  كنید، مي دريافت بااليي  سود تنها نه   ما، با

  تري   بیش  اعتبار داريم كه  اي  قوي ي  پیشینه  به   توجه

.  خريد مي  خودتون براي هم  

 گوش  در  گاها و  كرد مي يادداشت  رو  چیز همه وكیل

. گفت مي چیزهايي مشیري  

:  گفت جديت با  مشیري  

  هايي  شركت از  تا چند  خصوص در شما هاي  حرف-

  اگه  ولي. كنه مي  صدق  داشتیم جلسه  باهاشون كه

  سود حتي  ها شركت از  يكي بگم، راست رو  بخوام

  صرفا شما. دادن پیشنهاد شما به  نسبت  باالتري

  من به  حاال . كرديد صحبت  باالتون دهي  سود ي درياره 

  انتخاب  رو  شركت اون نبايد چرا  من اوصاف  اين با  بگید

   ؟ كنم

  ي  درباره  كه  بود مطمئن!! گفت مي رو آذرباد شركت

  ديگه  هاي شركت نداشت امكان . زنه   مي حرف  اون
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  پیشنهاد خودشون از تر  باال  درصدي  بتونن  اون  جز اي

.  بدن  

: گفت محكم . بود شده  شروع بازي  

  از  تنها من باشید، داده  گوش  دقت با  اگه. جناب خیر-

. گفتم هم اعتبار  از. نكردم صحبت دهي سود  

:  خنديد  مشیري  

.  خانوم نیست كمي چیز هم شركت اون اعتبار-  

  اعتبار  ببینید رو ظاهري ي  پوسته فقط اگه  بله،-

  با فقط شما مثل  همه  متاسفانه  ولي .  داره  خوبي

.  ندارن كار ظاهر  

:  كرد اخم مشیري  

   ؟  چیه  ظاهري ي پوسته   از منظورتون-

  نمي  اگه  كه. ندونید  خودتون كه نیست  چیزي-

  و دادن پیشنهاد  كه بااليي   سود به توجه  با  دونستید،

  شما ماست، ي اندازه  هم شما نظر از  كه اعتباري

.  دادين نمي ترتیب ما  با رو  اي  جلسه چنین  
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  با  بعد و  كرد نگاهش  خیره  اي  ثانیه  چند مشیري

  به   رو  سپس. كرد صحبت اي كلمه  چند اروم  وكیلش

: گفت فريال  

  هر از شما شركت ارزش  و  اعتبار گید  مي  داريد يعني-

   ؟  باالتره  لحاظي

  جايي  تا . بود گفته  زياد شركت هاي  خوبي ي درباره 

  راه  دو االن . بود  گفته هم فريار دونست مي  كه

  مي صحبت شركت مزاياي از هم باز  بايد  يا. داشت

  اول  راه . كوبید  مي رو وقیب شركت رحمانه بي يا كرد،

  درست هاي راه  آدم فريال ولي بود،  تري درست راه 

  بود داده  قول ولي نداشت، زيبايي  ظاهر دوم  راه . نبود

  كثیف،  هاي آدم  با. بیاره  در رو امثالش رو  پاشا امیر  پدر

:  اومد  حرف  به. كرد مي بازي كثیف  بايد  

٢١٤_پارت#  

 

  بسیار كارمون  تو ما  كه اين مشیري،  جناب  ببینید-

  دلیل تنها اين ولي.  نیست پنهاني  چیز موفقیم
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  سالم محیط كه  مفتخريم  واقع  در  ما. نیست اعتبارمون

  ايدئولوژي متاسفانه،  يا  خوشبختانه. داريم اي  حرفه  و

  شخصي، زندگي تو چه  و  كاري  دنیاي تو  چه من

  هاي  انسان يا  و ها شركت رقبا، ي  درباره  تحقیق

  ياد  ها خوبي از تونیم مي شرايطي  هر  در  ما. اطرافه

  تا  تخقیقات اين خوشبختانه! عبرت ها بدي  از  و  بگیريم

  محیط  تونستیم  ما و  داشته مثبت ي  نتیجه امروز  به

  چیزي . كنیم ايجاد كارمندا براي بخشي فرح  و سالم

  دنیاي توي تنها نه  ها،  شركت اكثر  تو متاسفانه  كه

  و اسم هر  با ها شركت اغلب تو  بلكه   اني،بازرگ

  هم كه تاسفه جاي.  شه نمي مشاهده  رسمي

  لحاظ از  يا  و  كار توي كه بااليي  موقعیت از ما وطنان

  با  كه دونن  مي  محق رو  خودشون كردن، پیدا  مالي

  رفتار  تر،  پايین هاي آدم  يا  و  ها كارمند  ها، دست زير

  با  هم رو ها اعتراض  و باشن داشته مناسب  نا هاي

.  ببندن  كامل باالتر   هاي پست پیشنهاد يا  پول،  

  برگه   توي  چیزي وكیل. كرد وكیلش  به نگاهي مشیري

: داد  ادامه . داد نشونش  و نوشت  
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  به شما، موفقیت با محترمي  شخص من، نظر  از-

  حیثیت كردن دار  لكه به  راضي  باالتر  دهي سود خاطر

  ها  رقیب از يكي   كافیه فقط. شه نمي خودش  شغلي

  درباره  كنكاش  به شروع هاتون دشمن نكرده   خداي يا

  و  كنن بندين  مي قرارداد باهاش   كه شركتي ي

  رفته  شركت به   تحقیق براي  شخصا بنده   كه همونطور

  سالم غیر  محیط و شرمانه   بي هاي پیشنهاد  با بودم،

  سادگي به  كه  نیست چیزي قضیه  اين. شن رو به رو

  اتون علیه  يقین  به قطع. شه بوشي چشم ازش 

  ضررر كه  كسي تنها وسط اين و  شه مي استفاده 

  ايستادن با  مقابل شركت كه  چرا. شمايید كنه  مي

.  كرده  بلند  رو  قدش  شما روي  

  حس  واضح كامال  رو اين. برد شده  عصبي مشیري

  هاي حرف  كنار  رو فريال  هاي  حرف احتماال. كرد مي

.  شد مي  برابر   چندين شكش و ذاشت مي مهستي

  هر و  بودن كرده  سكوت دو  هر رزاقي و  مشیري

. نوشتن مي  برگه روي  چیزهايي  ازگاهي  



 

819 

  از و  بود افتاده  دلشون به  كه شكي از سكوتشون، از

:   گفت. كرد استفاده  مشیري  عصبانیت  

  چنین ما  با  كه باشید  داشته اطمینان تونید   مي  ولي-

  اعتبار و  حیثیت آبرو،  مشخصا شما. نمیفته اتفاقي

  خاطر  به صرفا  و  كرديد جمع  قطره  قطره  رو  كاريتون

  يعني  كاري اي  حرفه  دنیاي. نرفتید  باال   تون مالي  وضع 

  اصل  از اگه  نكرده   خداي. نكنیم فكر  مالي سود به  تنها

  همه كه  وحشي  دنیاي اين  تو ونشدنم بلند بیفتیم

.  دشواريه  كار هستن ضعف  نقطع  ترين كوچك منتظر

  درصد تونیم  نمي متاسفانه ما كه  كنم اضافه  آخر در

  كه  سودي كه  اين كما كنیم پیشنهاد  رو باالتري

  ولي. هست گیري چشم مبلغ هم داديم پیشنهاد

  سازي پول ي  پروژه  دنیال اگه. نیست ممكن باالتر 

  با كنم مي پیشنهاد شخصه به  مخود هستید،

  درصد كنار در  اگه ولي . ببندين داد قرار رقیب شركت

  انتخاب ديد، مي بها  هم كاريتون ارزش  به  خوب،

. نشسته  روتون به رو درست  
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  به دو ! نه فريال دست از قطعا. بود  كالفه مشیري

  جوابي هیچ . بود مشهود  صورتش جاي  جاي تو  شكي

:   گفت رزاقي كه  شد طوالني سكوت انقدر. نداشت  

  خدمتتون رو  نهايي  ي  نتیجه آينده  ساعت ٢٤ طي ما-

.  كنیم مي اعالم  

:  گفت و داد تكون سر زد، لبخند  

.  خوش  روز . گذاشتید  كه وقتي  از ممنون-  

.  كرد قطع  رو  تماس  و  

  مطمئن حاال همین از ولي بود، كمي زمان ساعت ٢٤

.كشید خواهش طول  سال ٢٤ ي  اندازه  به   كه بود  

٢١٥_پارت#  

 

 امشب مهماني  به وقتي.  بود  كالفه صبح  ار . بود كالفه

  بود  قرار بار  اولین براي. شد مي  هم بدتر   كرد مي  فكر

  چي  نبود بلد  هیچ. بره  هیوا مادر و  پدر  ي  خونه به  تنها

  هیوا  مادر و  پدر جاي به كاش . برنه  حرف  چي از  و بگه 
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.  زن اون  بود ارامش  منبع.  رفت مي  دالرام مالقات به

.  بود اومده  سراغش كه بود تشويش  االن ولي  

  تمام تو . میومد مشیري  ي پروژه   نهايي  جواب امروز

  جواب به  خودش . زد مي  موج استرس  شركت

  با  رو  اشنا شركت میاد كي . نداشت امیدي  مشیري

  ببنده  قرارداد اي  ديگه شركت با  و  كنه ول  باالتر  درصد

  و  درخشان ي سابقه  و شركت از اش  مصاحبه  توي  ؟

  بغید  هم باز  ولي. بود كرده  صحبت مختلفش مزاياي

  پیام  صداي . شه  راضي مشیري دونست مي

  و  پیش  روز  چند  از. هیوا هم باز . شد بلند گوشیش

  سر باهاش  شديدا شركت به خبرشون بي  اومدن

  رجوعش  و رفع  در سعي  مدام هم هیوا و  بود سنگین

  اشفته اين از. داد نمي كال  كه  رو شكوه  جواب. داشت

  هیوا پیام به. بود شده  خسته بود  درگیرش  كه  بازاري

:  كرد نگاه   

..  كنم مي خواهش  ؟  امشب میاي ؟  جان فريار-  

  ي حوصله . نداشت حوصله. بست رو هاش  چشم

  با . اش  خانواده  و  هیوا به برسه  چه نداشت خودشم
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  رو  اين. شد مي  ضايع  اش  خانواده  جلوي هیوا  نرفتنش

: داد  حواب تنها. خواست نمي  

.  میام  كوتاه  سر  يه-  

.  خوريم  مي  شام زود . عزيزم باشه-  

.  افتاد دستش  از گوشي منشي جیغ  صداي  شنیدن با

  اومدن  بیرون هايشان اتاق از هم بقیه .  پريد بیرون  فورا

: گفت منشي به   رو. شده  چي ببینن  كه  

   ؟  خوبه  حالت ؟ شده  چي-

: گفت شوق با منشي  

  ي طبقه  از االن . سماواتي اقاي گرفتیم رو  پرونده -

.  باشه  مبارك . دادن خبر هفتم  

  ؟  بود داده  اوكي مشیري. شد گرد هاش  چشم

  تو  ؟  هستي كي  تو ؟  كردي كار چي  فريال  ؟  چطوري

..  شناسه نمي  هم خدا رو  

.  بود خوبي  خبر . زد لبخند  
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  نخاله  گروه  توي . كرد چك  رو  گوشیش. رفت اتاقش  به

:  بود شاهین از اولي . بود اومده  پیام ها  

  ما ي  خونه  االن . دختر  گرم دمت عظیییم، ملكوتي -

.  تبريكاات. رقصه مي  پرستو زنه، مي  بابا  جشنه،  

: بود ارزو  از  بعد دقايق بعدي  پیام  

  مي  تبريك  خیلي خیلي. فهمیدم االن من فريال  واي-

.  باشه  مباركت. كردي تالش  براش  همه اين. گم  

  حتي . زد  پوزخند! گفتند مي  تبريك فريال  به فقط

  گفت، مي  تبريك فريال به فقط  دلش توي هم خودش 

.  بقیه  به   برسه چه  

: نوشت هیوا  

   ؟ شده  چي سالم،-

: شاهین  

   ؟ ندادن  خبر آقاتون ؟ شده  چي  گي  مي تازه -

:   اومد پیامش . بود  تايپینگ فريال  
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  ١٠ خودمون ؟ شدين  دار خیر  كجا  از زودي  اين به-

.  فهمیديم اس  ديقه  

: نوشت هیوا  

   ؟ برديد   رو  پرونده -

  اي " بله" و داد رو  جوابش كه  بود كسي  تنها آرزو

.  نوشت براش   

: هیوا  

.  گم مي  تبريك هم تو  به جان فريار . گم مي تبريك-  

  عوامل  به مادرش  كه  بود كودكي  شبیه. خنديد عصبي

  تا.  بدن پسرش   به صف سر  تا داده  جايزه  مدرسه

.  باشه  نداشته كمبود نخوره،  غصه  

.  نوشت" ممنون" يك تنها  

:  پرستو  

؟ نداره  گرفتن  جشن پیروزي اين-  

٢١٦_پارت#  
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: سیاوش   

  امشب فريال. شنوم مي خوبي  خبراي  به،   به-

   ؟  بیايیم چند ساعت

:  فريال  

  خوراك  و خواب من اس   هفته  يه. ببیناا رو  ها  منتظر-

  تو  اب  نهايتا االن . نكردم  خريد هم خونه واسه . ندارم

.  شه  پیدا  يخچال  

: شاهین  

.  مكانیم جوي و جست  در فقط االن  ما. من با  خريدا-  

:  آرزو  

   ؟ چي  يعني  مكان شاهین! وا-

: شاهین  

  ها مكان اون از. كلمه واقعي معناي  به مكان  عزيزم-

. كنم  مي  جور خودم اونا از! نه كه  

  فرستاده  شده  گرد هاي چشم با  اي  ايموجي آرزو

.  بود  
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: سیاوش   

.  بدين  شام بايد من  به. اونجام  شام من-  

: هبوا  

.  داريما مهمون شام ما جان سیاوش -  

: سیاوش   

  ي  خونه شم پالس  خوام  مي من. داري تو  ندارم، من-

.  فريال  

:  فريال  

.  سیاوش  با  شام. شاهین  با  خريدا پس اوكي،-

.  نكنه درد دستتونم  

: سیاوش   

  ؟ بدي  توني   نمي هم حاضري  شام يه . كردي غلط-

.  خوام  مي پیتزا  من  

:  فريال  

.  من با  شام. الضرر جهنم-  
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  كه بود  هفتم طبقه منشي. خورد زنگ  اتاقش تلقن

:  گفت  

 اتاقشون تو خوان مي  ملكوتي اقاي سماواتي، جناب-

.  منتظرتونن.  ببینند رو شما  

.  رم  مي  االن باشه،-  

.  رفت هفتم ي طبقه سمت به و  كرد قفل  رو گوشي

.  شد وارد و  زد رو  جاويد  اتاق  در  

  حس. داشت اضطراب  همیشه مرد اين با  مواجهه در

  هم رو هاش  حالت ترين  دروني تا  نگاه  يك  با  كرد مي

.  نشست مبل  روي  و كرد  سالم. فهمه مي  

: گفت و  كرد  نگاهش خوب  جاويد  

.  حتما شنیدي رو  خبرا-  

.  گم مي  تبريك   بله،-  

: گفت و  داد تكون سر  جاويد  

   ؟  چطورن پدر مادر،-

.  ممنون خوبن،-  
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   ؟ گذره  مي  خوش  نامزدي  دوران-

  و  اورد باال   سرعت با  رو بود  پايین االن تا  كه  رو سرش 

  نگاهش  سكوت  تو ؟ داشت منظور . كرد نگاه   جاويد به

.  نداد جوابي و كرد  

: گفت و گرفت اي شماره  برداشت، رو  تلفنش حاويد  

.  اينجا  بیا-  

  اتاق. شد داخل  فريال و شد باز  اتاق  در  بعد لحظه چند

 كاش . پیچید همیشگي  خوش  بوي . گرفت ارامش رو

  بو  فقط دقیقه چندين  و ببنده  رو  هاش  چشم شد مي

  جاويد  به  و نشست  رويي  به رو  مبل  روي .  بكشه

:  گفت  

   ؟ داري  كارم چي-

:  جاويد  

  جور  اين كه  اين يكي . دارم دوتون هر با  كار  تا چند-

  برد عوامل به  من چنیني اين هاي  برد  تو مواقع،

  مي چي  بگید  خودتون  تا كردم  صداتون. دم مي پاداش 

.  خوايید  
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.  بودن كرده  سكوت  دو هر  

:  جاويد  

   ؟ گي  نمي  ؟ سماواتي-

  كه  كرد نمي  فكرشم حتي. بگه چي  دونست نمي

  دلش  ؟  كنه راضیش تونست مي  چي . خواد مي  چي

  كه  اونا از. خواست مي شده  پالك وارداتي  ماشین  يه

  كه  بود فكر  تو . شه مي ديده  ايران تو تا  ٢-١ نهايتا

: گفت جاويد  

  خیلي من ؟  خوايید مي  چي بگید  كشید مي خجالت-

.  بگید  زود. كنم معنا سكوتتونو ندارم وقت  

  قبلش خوام، مي  المبورگیني  يه بگه  خواست تا

:  شد بلند فريال  صداي  

.  خوام مي درصد من-  

:  كرد تنگ  چشم جاويد  

   ؟ چي  از  درصد ؟  درصد-

.  میاد  گیرتون مشیري با  كه سودي  از درصد-  
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  چقدر. نگفته  رو اش  خواسته  كه كرد شكر  رو خدا

  به  مضحك  فريال درخواست برابر  در ماشین درخواست

  فكر  بي  چقدر . بود  پوچ افكارش  چقدر. رسید مي نظر

  و  فرهاد فقط لحظه  اين در ؟  نبود  نگر اينده  چرا . بود

. دونست مي  مقصر  رو شكوه   

: گفت خنده  با  جاويد  

  ؟  خواي  مي چقدر پررو، بچه -

: گفت جدي  فريال  

  هم خیلي واقع  در. خوام مي  سودتونو از درصد ٥-

.  شده  ممكن بود، ناممكن كه اي پروژه . گفتم منصفانه 

.نیست  زيادي چیز درصد اين  
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  جاويد كه فهمید مي  فريار. كرد نگاهش  جدي  جاويد

  كه قوي  دختر اين. كنه مي فكر  دسترنجش  به  احتماال

  روي و  چید مي  اجر  اجر رو  اش  اينده  و  بود روش  به رو

  خودش  تربیت حاصل ساخت، مي  و ذاشت مي هم
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  نداده  ياد  بهش وقت هیچ  ؟  چي  خودش  ولي. بود

  بود گفته  فرهاد واقع  در. كنه تالش   چیزي واسه بودن

  فردي  تالش  به  شديدا و  بره   جلو خودش  بايد  كه

  وقت هیچ و  نبود جدي  وقت هیچ اما. داشت اعتقاد

  راه  همیشه خودش .. خودش  و . بود نداده  اجازه  شكوه 

 شكوه  دست رو خودش . بود گرفته  پیش  رو شكوه 

  چون ؟  چرا. بود رفته  پیش  اون حرف به  و  بود سپرده 

.  بود  ساله ٢٠ االن كاش ..  بود  تر آسون بود، تر ساده 

.  كنه عوض رو  زندگیش  مسیر داشت فرصت االن كاش 

:   اومد خودش  به جاويد  صداي  با  

   ؟  نداري  درخواستي تو-

:  زد لب  

.  كنید مي پیشنهاد خودتون چي هر-  

:   گفت و داد تكان  سري  جاويد  

  ٤. دم مي  بهتون مشیري ي  پرونده  از  درصد ٤ نفري-

.  نهايتشه  درصد  

. زد لبخند  تنها خودش  و  كفت اي" خوبه" فريال  
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:   گفت جاويد  

  روز چند مشیري . ديگه  ي  مسئله  يه  سر  بريم حاال-

  صحبت  دارها سهام با. میاد  قرارداد عقد واسه  ديگه

  اين واسه  داريم بزرگي مهموني  هفته آخر كردم،

  هم اش  دسته  و دار  و  مشیري خود. مشاركت

   ؟  اوكي . باشین بايد  كه هم تا  دو شما. هستن

:  گفت حوصله  بي فريال  

   ؟  برم  ؟  تمومه  باشه،-

.  بريد تمومه،-  

  طبقه بالكن   طرف به   فريال. شدن خارج همزمان دو هر

  سیگار دو  هر . بالكن داخل رفت سرش  پشت. رفت

.  شكوندي مي بینمونو سكوت كاش . كردن روشن

  مي  دود  فقط فريال ولي.  فريال  بزني  حرفي يه كاش 

.  بود دوخته جشم بیرون ي  منظره  به   و كرد  

:   بزنه  حرفي كرد سعي  

.  پیروزي  اين و  روز  اين  باشه مباركت-  
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.  مرسي-  

   ؟ خوبه .. مامانت.. ام-

.  اوهوم-  

   ؟  نه متنفره، من از-

.  نكرديم صحبت اش  درباره -  

  بلوند كرد نمي  فكرشم. میاد خیلي بهت  موهات رنگ-

.  بیاد  كسي به  انقدر  

  مي  هركاري. نداد جوابي  و  داد تكون سري  تنها فريال

  و  كرد نگاهش مستقیم. خورد  مي بسته  در به  كرد

:  گفت  

   ؟  كنیم صحبت  خواي نمي-

.  نداريم  مشتركي موضوع-  

:  گفت و كرد  نگاهش ناراحت  

   ؟  بشكنمش جوري  چه  بتنیه،   محكمه،  دورت ديوار-

: داد جواب  و زد  پوزخند  
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  چیدي  مي  هم رو  هاشو آجر آجر  كه  موقع اون-

  تو  ولي داد، مامانت رو  مصالح.  كردي مي فكرشو

  مي  االن  حاال. ريختي سیمان تو  هم، رو چیديشون

 كشم مي  حصار  جلوش  خودمم االن  ؟  بشكني خواي

.  بشكنه  نتونه  كسي كه  

.  كنم درستش خوام  مي من  فريال-  

  يه . كني كار  چي خواي مي  دوني نمي  خودتم تو-

  فرض خر كدوممونو هیچ  و  كن جفتمون حق در لطفي

  رو خواي مي  كه  چیزي االن. برس  زندگیت  به.  نكن

 استقالل گرفتي، جدا  ي  خونه  شدي، مدير. داري

  نیست، داشتن دوست قابل غیر  قطعا هم هیوا. داري

   ؟ هوم

.  فريال  نیست" تو" هیوا-  

:  خنديد  بلند  

  منو بتوني  باز  ديگه بار  يه تو  شد نمي  باورم-

.  بخندوني  

: داد  ادامه  و  كرد خاموش  سیگارو  
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  و . سماواتي جناب خوش  روز . خوبیه روز معلومه امروز-

.  رفت داخل  به  

  نمي جم كنارش  از هیوا.  بودند  نشسته  شام میز  دور

  درويشي خانوم و اقا بیگاه  و  گاه  هاي لبخند . خورد

  اما برنه  لبخند  كرد  مي سعي. كرد مي  معذبش بدتر 

  سیاوش . زد مي  هم رو  خودش  دل  بودنش  مصنوعي

  جمع اين تو  نخواسته كه  اين حدس . نبود كه هم

  فريال ي  خونه سمت به   رو خونه مشتاقانه  و  باشه

.  نبود  سخت كرده  ترك  

  غذاهاي. ذاشت مي بشقابش توي   چیزي هر از هیوا

  هیچ  به میلش  ولي زدن مي چشمك رنگارنگ 

  جواب در و  داد فرو قاشق چند  زور به. نبود كدومش

  بهانه  ترين   مسخره  بقیه  هاي " نخوردي  چیزي كه تو"

:   اورد  رو  

. خورم  نمي شام ها شب-  
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  سالن هاي  مبل  روي  و  شد بلند  میز  پشت از

  عكسي سیاوش . اومد گوشیش پیام  صداي. نشست

:  بود  نوشته زيرش  و  بود گذاشته  گروي توي  

.  كرديم شروع بزمو   ما ؟  كجايي شاهین-  

  و  سیاوش  فريال،  از عكسي. شه  باز تا  زد عكس  روي

. دستشون در  نوشیدني لیوان كدام هر  و! امین  

  كنه  مي كار چي  اونجا مرتیكه اون . شد منقبض فكش

   ؟ كني  مي كار چي  داري فريال  ؟  رفته  چرا  اون ؟

: اومد  شاهین پیام  

  تموم راهم، تو . نكنه  صبر  كه كسي روح تو سگ-

!!! نكن  

  به   رو  عسلي روي و  كرد قفل  حرص با  رو گوشي

 شده  قهر بینمون ديد تا! گشنه مردك. گذاشت روش 

  مي  من  رو  تو خراب جنس . ازش  چسببده  رفته

!  عوضي. شناسم  
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  بیش. شد  جاگیر فريار  كنار هیوا و  اورد چاي  هیوا مادر

  هیوا به   اروم و  كنه  كنترل خودشو نتونست اين از  تر

:  گفت  

.  ها بچه  پیش  بريم كن عوض  لباساتو-  

:  گفت متعحب هیوا  

   ؟  كجا ؟  ها بچه -

.  پیششون  بريم. باهم جمعن-  

:  گفت غصه با هیوا  

   ؟  فريال ي  خونه-

   ؟ نیست هست، منم  مال پیروزي  اين. جا هر  حاال-

   ؟  نريم شه  نمي..  اينا مامان جلو اخه-

: گفت جدي  خیلي  

  بكشه  ديگه  كس ذارم نمي رو منه سهمه كه  چیزي-

.  باال  
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  كرده  فكر خوشبینانه  هیوا اما بود  فريال  به  منظورش 

  در. زنه مي  حرف پروژه  پیروزي  و  جشن از فريار  بود

: گفت و  داد تكون  سر جوابش  

.  شم حاضر  رم  مي  باشه،-  

.  منتظرتم ماشین تو-  

  جاي  كه گفت و  كرد اي خداحافظي سرسري بعد و

.  شد  خارج و  دارن دعوت ديگه  

  عجله  و  بود  حرصي.  بود گرفته  ضرب  فرمون روي

  ديدنش  با . كرد باز  درو. رسید باالخره  هیوا. داشت

  يه   واسه. بود كرده  ارايش  چقدر. شد گرد هاش  چشم

  رو  هیوا هم تر  بزرگ هاي مراسم تو  ؟ ساده  همي دور

  كم فريال جلوي خواست مي . بود نديده   شكلي اين

  هر ولي  متاسفم:  بگه بهش  شد مي كاش  ؟ نیاره 

 چشمم به  كاش . نمیاي چشمم به   كني كاري

  و  رنگ با  كه بودم  سابق فريار اون هنوز  كاش . میومدي

.  شدم مي عاشقت كاش . شد  مي خر  دخترا لعاب

.  شدم  مي رها عذاب اين از كاش   
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  با  هیوا. كرد حركت سرعت  به و  كرد روشن رو ماشین

:  گفت و گرفت رو  در  باالي ي  دستگیره  ترس   

   ؟  خبره  چه  تر،  آروم-

  فريال  ي  خونه دم . داد ادامه حركتش به و  نداد جوابي

  هیوا كه بزنه  رو  در خواست. شدن پیاده . كرد پارك

:  گفت  

  ؟  باشي پیشم..  تر  بیش .. كم يه  اونجا  شه،  مي .. ام-

..  ام.. من.. بقیه  جلوي ؟  نداره  اشكالي  اگه يعني  

  توي  لرز   اين ؟  دختر اين  با  بود كرده  چه . كرد نگاهش

  تا  بود شده  ارايش  وحشیانه كه  اي قیافه  اين صدا،

  نفس  به  اعتماد و استرس  اين بكشه،  رخ به خودشو

؟  تو با  كنم چه.. هیوا  آخ.. پايین  
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: گفت تنها  

.. جمع تو  ؟  شي مي اذيت-  
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  بگه  خواست مي  كه  چیزي از انگار . كرد نگاهش هیوا

.  فريار واكنش از . ترسید مي  

:  داد ادامه  فريار  

   ؟  باشي جمع  تو  كه اين  از ؟  شي  مي  اذيت. بگو-

  من  جاي ديگه  انگار اونجا، . دونم نمي .. فقط نه،-

  كم يه .  شه درست تا  بره   مي زمان  شايد. نیست

.  نداره   اشكالي  ولي . دارم استرس   

   ؟  خونه برسونمت  خواي مي-

: گفت تند  

.  بذارم  تنهات خوام نمي . نه  نه،-  

  مي ؟  بود چي  معنیش بذارمش تنهات  خوام نمي اين

  مي  ؟ نكني   تنهايي احساس  تا  باشم كنارت خوام

  حمله  مورد جمع اون تو تنهايي   تا نذارم  تنهات خوام

  پا  از دست تا  نذارم تنهات خوام مي  يا  ؟  نگیري قرار

  كدوم  هر جواب  ؟ فريال  سمت ندويي تا  ؟  نكني  خطا

  ويرانه و  تنش  از پر  دختر  اين. كرد نمي  فرقي بود، كه

  رو  قديم هیواي كرد سعي. بود ساخته  خودش  رو



 

841 

  خیلي  فريال  كه سالم  و  ساده  دختري. بیاد يادش 

  نه. مهربون و قلب خوش   شخصیت، با. داشت قبولش

  حديث و حرف  و بدي  اهل  نه بود،  خشونت و دعوا اهل

  اين  با دختر  اين.. بود  روش   به رو كه ايني. خاصي

  اين با نمیومد، اش  چهره  به هیچ كه غلیظي ارايش

 صداش   همي دور  اخرين تو  كه ايني استرس، از حجم

  گفته  بود  خواسته هرچي  و  بود  انداخته سرش  روي رو

  اين. بود داده  هرزه  لقب دوستش  به كه  دختري. بود

.  بود كشته نفسشو  به اعتماد.. بود خودش  اثر  دختر

 كشونده  خودش  ي ساده   دنیاي  از . بود كرده  داغونش

  دعوا اهل كه  هیوايي.  وحشي  دنیاي يه تو  بودتش

..  هیوا اخ.  كرد مي  تیز   دندون حاال  نبود  

:  برد  ماشین سمت و  گرفت رو هیوا دست  

.شو سوار-  

: گفت تعجب با هیوا  

   ؟ ريم نمي  باال-
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  حرف بايد. زنیم مي  دور كم يه  ريم مي  نه، فعال -

   ؟ خب باش،  نداشته استرس . بزنیم

.  شد سوار  و زد  لبخند بغض با هیوا  

  حسابي  وقتي  ها، خیابون  تو  زدن دور  دقیقه ٤٠ از بعد

  نگه  اي كافه نزديك. بود  كرده  اماده  رو هاش  حرف

: گفت و  هیوا سمت چرخید. داشت  

   ؟  بخوريم قهوه  يه-

.  بخوريم-  

:  كرد صحبت به  شروع.  دادند سفارش  و  شدند وارد  

   ؟  كردي انتخاب منو  چرا.. چرا-

  با . كرد نگاهش  و  اورد باال میز  روي  از  رو سرش  هیوا

: گفت گیجي  

  خوبي  پسر  تو  ؟ كردم  مي انتخابت نبايد  چرا خب،-

  خوبي اخالق هم. شناسم مي  اتو خانواده  هستي،

   و  خوب كار هم داري،

:  كرد قطع رو صحبتش  
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  منو  چرا. نیست من  جواب اينا . هیوا نپیچون  منو-

  خودت كه  تو  ديدي، كه  تو  بودي،  كه  تو  ؟  كردي انتخاب

  انتخاب  رو  من  چرا. بودي  ها قضیه  تمام جريان  تو

  باشي  دوستات جمع تو  كه  اين واسه  االن تا كردي

  اصال  وقتي چرا ؟  بگیري استرس  و  بلرزه  دستات

  االن كه  فكرايي راچ  ؟ كردي انتخاب  منو  نبودي مطمئن

.. چرا ؟  نكردي موقع  اون رو داري  
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. داشتم دوستت-  

:  داد ادامه. كرد نگاهش  

  كه باري  اولین همون از. داشتم دوست خیلي-

.  نیومد خوشم كسي از  وقت هیچ  من. ديدمت  

  خیالت داري، اضطراب همش كه اين به  ؟  میرزه -

.. نداري آرامش نیست، راحت اعصابت نیست، آسوده   

  خیلي  سخته، آره .  نزن من با  حرفا  اين از  فريار-

  سخت نداشتنت از  ها سختي اين  تمام ولي .  سخته
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  ولي .. مضطربم عصبیم،  آرومم، نا درسته . نیست  تر

.  شم مي خوب تو كمك به .  شم مي خوب  

: داد جواب مايوس   

  من . كنه كمك بهم خوام مي  يكیو خودم من هیوا-

  كه  بینم  مي  دارم. باتالق  تو كشم مي  هم رو تو دارم

..  نبودي اين تو  تو،..  كردم كارت چي  

  كنار  رو بغض كرد سعي  گرفت، رو هاش  دست هیوا

: گفت و  بزنه  

  بیايیم  باتالق  اين از هم با . كنیم كمك هم به بیا  پس-

  هنوز  ما. تونیم  مي بگیريم  همو دست اگه. بیرون

. كشیم مي  نفس ايم، زنده  هنوز  نشديم، غرق  كامل

.. هست امید هست، اكسیژن هست، نفس هنوز  

  هاي دست از محسوس   نا  رو هاش  دست كرد سعي

:  گفت و بكشه  بیرون  هیوا  

  بیام خوام نمي  من كه اينجاست مشكل .. جان هیوا-

.  بیرون  

:  داد ادامه دل  در و  
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  رو  تو هاي  دست.. خوام نمي   اومدنو بیرون  تو كمك با-

.  خوام مي رو ديگه يكي .. خوام نمي  

: داد ادامه  بلند  

  غرق  حتي  شايد بزنم، پا  و دست خوام مي فعال  من-

.  شه متولد  بهتر  فريار يه بعدش  اصال  شايد. شم  

:  شد روان هیوا هاي اشك  

  يه خاطر  به همه حرفا اين.. نزن  حرفارو  اين  فريار-

  هم لحظه   يه حتي  بخورم قسم حاضرم  من  كه دختريه 

.  بپرس   خواي مي  كي هر  از  ؟ نكرده  فكر  تو  به جدي

  اين از  زندگیش كل. فارغ فردا عاشقه، امروز فريال

.  يكي   اون به پارتي  اين از. يكي اون بغل تو  پريده  پسر

  چیز تا دو فقط دستاش  وت نداره، عشق دستاش  تو

  تو  غلطي هر  كه  دختري يه. سیگار و  الكل. هست

..  زندگیش  

  نصفه   حرفش فريار  عصبي شديدا ولي   آروم صداي  با

:  موند  
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  بشنوم، ببینم، ديگه بار يك  فقط هیوا، ديگه  بار  يك-

  زني،  مي سرش  پشت حرفايي  همچین كنم حس

  واي  حالیم، اين  االن اگه چون. بترس  من از  موقع اون

  تكرار  باز  و  دادم رو هشدارم بدونم كه  روزي حال  به

. شده   

: گفت زده  بهت هیوا  

.. من با  داري  اون خاطر  به-  

  گي مي  كه  دختري  اين ؟   فهمي نمي چرا  هیوا واي-

.  ات ساله  ٢٠ دوست. خودته دوست چیزي هر  از قبل

  بگي پشتش  رو چیزا اين توني مي  راحت انقدر چطور

 ساده  و  صاف  دختر  يه  تو  شناختم رو تو  وقتي من ؟

..  االن ولي بودي،  

  بودم عاشق قبلشم تا .  صاحبم االن. عاشقم االن-

  دستت از خوام نمي دارمت، كه االن. نداشتمت  ولي

  كنم، حمله بشم، وحشي بشم،  درنده  شده . بدم

  نمي تقديمت  دستي دو اليقم، من وقتي .. هركاري

. كنم  
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:  كرد زمزمه   

..  اليق-  

  همیشه. بودم  پاكي آدم زندگیم  تمام من! اليق! آره -

  نمي.  كردم انتخاب  رو منطقي  روش  و درست راه 

  حتي خودم تو  من ولي باشم، شیفته خود خوام

  گذشته  هم. بینم  نمي هم  ضعفي نقطه ترين كوچك

  دارم، خودمو كار . خوب ي خانواده  هم دارم، خوب ي

  از . دم نمي  كسي هر دست تو خودمو مستقلم،

  داشته  كم چیزي كنم نمي  فكر  هم ظاهري لحاظ

..  ندارم  ضعفي من  ؟ خودمو  ندونم  اليق چرا. باشم  

  خوب  ي گذشته گفت مي راست. كرد نگاهش

 استقالل، خوب، كار درست، هاي انتخاب داشت،

  دنیا ضعف ترين  بزرگ. داشت ضعف ولي ..  خوب ظاهر

  مي خودش  فقط فريالو!  نبود فريال  هیوا،. داشت رو

  اين. بودن ديدن ظاهريشو  ي  پوسته فقط اينا. شناخت

  درونشو فريار  ولي. گشته كیا  با  و كرده  كارا  چي كه

  قلب رو،  هاش  مهربوني رو، هاش  درد . بود ديده 

  يه .  بود شده  مادرش  مادر كم سن از فريال .. بزرگشو
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  هر دست خودشو اتفاقا. بود جنگیده  جاويد با  تنه

  سپرد  فريار دست خودشو فقط . بود نسپرده  كسي

..  اونم كه  

: گفت هیوا  به رو  

  تو  حال  هر به   ما. خودت  با  فكراش . زدم  حرفامو من-

  با  زيادي هاي  برخورد  كه هستیم جمعي و ها خانواده 

  شدن جمع هم دور  بار  هر سر  باشه قرار. داريم هم

  چیز. شه  نمي  باشه، متشنج  جو  و  شه ايجاد  تنش

  زنك خاله نمیاد خوشم ازش  هیچ كه  هم اي  ديگه

  اين و كردن خراب يكیو  و  زدن حرف  سر  پشت و  بازي

  ضعف نظرت  به   اگه مطمئني،  خودت به اگه. چیزاست

  خراب رو  ديگه يكي بیاي داري  نیازي چه  پس  نداري،

  خودتو فقط كار اين با  ولي خوام مي  معذرت  ؟ كني

. كني مي خراب  

  و  بیاره  رو  حساب كه  كرد اشاره  پیشخدمت  به رو

:  گفت هیوا به  رو  دوباره   
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  نه   وقتشه،  نه  ديگه. بريم خواد نمي  فريالم ي  خونه-

.  خونه برسونمت  شو بلند. داريم حوصلشو  

.  رفت بیرون  و  شد بلند زودتر خودش  و  

  عین  در داشتن.. فريار نداشتن همه  اين و  موند هیوا

..  داشت عذاب.. داشت رنج .. بود سخت نداشتن  

  اين كه  فرياري .. فريار  هاي  حرف سنگیني  و  موند هیوا

..  داشت تعصب  فريال روي جوري  

..  بیچارگي  و درد  و  زجر  و بدبختي  و  موند هیوا  

..  هیوا آخ  

*** 

٢٢١_پارت#  

 

  نمي  رو لباسش زيپ  كرد،  مي  سعي چي هر

  به لعنتي . يود كرده   گیر زيپ. بكشه  باال  تونست

.  كنه  چك رو  زيپ  تا دراورد  رو  لباس   و  فرستاد تنهايیش

  پیراهن.  شد باز  گیر تا  رفت ور  زيپ با  باري  چند
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  زيپ شد موفق بار  اين  و پوشید  دوباره  رو  رنگ  مشكي

  پشتي  و  كیپ ي  يقه  با دار، چاك بلند  پیراهن. ببنده  رو

.  بود باز  كمر تا  كه  

  بود شده  كوتاه  خیلي. بود زده   باب مدل  رو موهاش 

  چي  جاويد اووف. خورد  زنگ تلفنش.  بود  راضي  ولي

:  داد جواب ؟ ديگه  داره  كار  

   ؟  بله-

   ؟  میفتي راه  كي-

   ؟  چطور  دونم، نمي-

.  شو ظاهر خوب امشب-  

  در  و شده  سینگل فهمید  تا ! بود كرده  شروع  باز جاويد

:  داد جواب. بود   كرده  شروع باز دسترس،  

.  كنما مي  قطع-  

  اون از . آسه گم مي كه ايني  احمق، ي دختره -

.  نیومد در  چیزي كه خر كره  سماواتي  

   ؟ نداري  كاري-
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.. پسره  اين  بابا-  

  حاال همین از. انداخت تخت روي  و  كرد  فطع رو تلفنن

  ها مهماني  اين ي  حوصله وقت  هیچ. نداشت  حوصله

  كنار و  فريار ديدم چشم واقع   در امشب اما نداشت رو

  بود،  رفته كه اي  رسمي مهموني اخرين. نداشت هیوا

  فريار و  هیوا ديدن. بود  ساخته براش  بدي خاطره 

  دردي چه  كه  آخ.. نامزدي اعالم. دست تو دست

.  نره  امشب داشت دوست بود خودش  به  اگه. داشت

 خواست نمي . بیاره  كم شكوه  جلو خواست نمي  ولي

  كه  اين ديگه  ي  نكته و.  شده  تسلیم كنه  فكر  جاويد

.  كنه مالقاتش  رو در رو خواست مي  مشیري قطعا  

  چیز  همه. كرد چك آينه  توي  چندم  بار  براي  رو خودش 

.  بود  كرده  لوندش . میومد بهش لباس .  بود خوب

 كیپ ي  يقه . انداخت رو بزرگش  جواهر هاي گوشواره 

 كافي گوشواره  همین. طلبید  نمي گردنبند  لباسش

.  زد بیرون   خونه از  و پوشید  رو  باروني . بود  

  و  بود  شنبه پنج. بود  كرده  گیر  اندرزگو ترافیك توي

  به   لعنتي. بودن ايستاده  كیپ تا كیپ ها ماشین
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  باني   و باعث  و بودن اومده  دور دور  واسه  كه جماعتي

  كفش با  كه كرد  شكر رو خدا . فرستاد بودن  ترافیك اي

  ي  شیشه . ننشسته فرمون پشت دارش  پاشنه  هاي

  ماشین ي  پنجره   روي  رو ارنجش. بود  پايین ماشین

 ترافیك اين. داد تكیه دستش به   رو سرش  و گذاشت

.  شد نمي  باز ها حاال  حاال  

  مي  تر  جلو  متر يك دقیقه  يك هر . كرد  روشن سیگاري

  هم ديگه ساعت ٢ تا رفت  مي  پیش  طوري اين. رفت

 راه  و كن استفاده  گوشي ي نقشه  از. رسید نمي

  فرعي از كه بود بهتري  مسیر . كرد چك رو  ديگه  هاي

  كه اين  از. شد واردش  شد  مي  بود  باالتر  كمي كه اي

  كافي  فقط. گرفت انرژي  شد مي  خالص ترافیك اين از

  بغلي  ماشین از  صدايي.  كنه  تحمل  ديگه كم يه بود

:  گفت كه شنید  

.  قربون كشیدنتو سیگار  جووون جوون،-  

  نگاه   بغلي  ماشین ي راننده  به و برگشت پوزخند  با

  مي  سیگار هم اون كه  سواري  بنز ي  راننده . كرد



 

853 

  رو  به   رو به چشم و نیاورد خودش  روي  به . كشید

.  دوخت  

: گفت دوباره  راننده   

   ؟ باشم داشته اتو شماره   دي  مي افتخار زيبا،  خانوم-

: داد  ادامه مرد . كرد نگاهش فقط  

  كني حفظ زود  تو  بگم من  خواي مي . رنده  ام شماره -

   ؟

  مي  نگاه   سكوت تو چنان  هم و  انداخت باال رو  ابروش 

.  بود گرفته  اش  خنده . كرد  

: گفت تر بلند  مرد  

  تو. بنز من ام،  بي  تو. اصال  تابلوعه .  میايیم هم به-

.  واال  دكترم كه منم خفن،  تو  تیپ، خوش  من خوشگل،

.  خودت جون حسابیم  آدم كشما، مي  سیگار نبین

كه منم جذاب، تو  ؟ بگم چي ديگه  

: گفت و كرد اشاره  خودش  به  بعد  

.  ديگه  بیني مي داري خودت  ديگه-  



 

854 

: گفت و  خنديد  

.  شیفته خود-  

:  گفت بود شده  امیدوار فريال  ي  خنده  از كه  مرد  

  ؟  رو شماره  بگم. شد تازه  دلم . خنده  مي  نازم  چه-

٠٩١٢ 

  اين از  قبل. رسید فرعي به   فريال شد، باز كمي راه 

: گفت بلند  كنه  كامل  رو اش  شماره  مرد  كه  

.  پررو بچه  كارت پي  برو -  

.  پیچید فرعي  به و  

  ي اينه  تو  رو  خودش . رسید باالخره  ساعت يك از بعد

.  شد پیاده  و  كرد تمديد رو  لبش  رژ . كرد چك ماشین  

  عمارت وارد  و سپرد خدمت پیش  به رو  شال و  باروني 

.  بودند  باغ توي  تري  كم اشخاص  و  بود  سرد هوا. شد

  هم كنار كه  ديد  رو شاهین و  سیاوش  ورود  محض به

  به و  داد تكان برايشان  سري دور از . بودند ايستاده 

  نمايشنامه  بايد همیشه  مثل. رفت جاويد  میز سمت
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  دوست و  عزيز دختر و پدر . شد مي  اجرا كامل

!  هه! بودند هم كنار  همیشه كه داشتني  

.  بود  عرفان با  صحبت حال در كه  رفت جاويدي سمت  

. زد  هم لبخندي نیمچه عرفان به   و كرد سالمي  

٢٢٢_پارت#  

 

: گفت عرفان  

.  رو پرونده  گرفتي  باالخره  پس-  

: زد  لبخند  

.  اوهوم-  

.  ها درسته كارت-  

.  خنديد  

: گفت يكهو بود تر دور  به نگاهش  كه  جاويد  

.  اومد عجوزه -  
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  مي  نگاه  جاويد  كه  جايي  به  نگاهشان  عرفان و  فريال

  خوب. بود شده  وارد فرهاد با همراه  شكوه . رفت كرد

.  دار گیپور  سبز پیراهن توي  دار سن زني . كرد نگاهش

  چه  دونست مي  فريال  فقط كه  معصومي لبخند اون با

  خواست مي رو  دالرام . پشتشه  شومي  هاي نقشه

  مي  رو  مهربون و ساده  دالرام  ؟  كنه اشنا اين با

  ؟  كنه اشنا عجوزه   جاويد  قول  به اين با خواست

  سري  لبخند  با  شكوه  كه بود اش  خیره  چقدر نفهمید

  آتو چرا  لعنتي.  شد عصباني  خودش  از. داد تكون براش 

  و  زد  جوابش در  اي مصنوعي لبخند  ؟  دستش  دي مي

  ارزو  از  پیامي. كرد نگاه  گوشیش به . برگردوند  رو روش 

:  بود  نوشته كه داشت  

  نیومدم  من. ها  باشه شاهین به  حواست ؟  خبر  چه-

   ؟  كنه  جور  رو  ديگه يكي نره 

.  بود  گذاشته خنده  ايموجي  تهش و  

  توي  رو  گوشي و نوشت جوابش  در اي"  كرده  غلط"

.  داد سر كیف  
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  از  تر  دور خلوتي،  ي گوشه در و  گردوند چشم كمي

.  ديد رو  هیوا  و فريار  همه  

  ؟  نشي  ديده  كه دورا دور اون رفتي. "زد پودخند

! " ابله ؟  كشي مي خجالت  

  لبخند و  زد پلك  فريار.  كرد تالقي  هم با نگاهشان

  به ولي   ريخت دلش لبخندش  با . زد بهش قشنگي

  نگاه   رو حاويد سمت و  گرفت رو . نیاورد خودش  روي

.  اومدند سمتشون فرهاد و شكوه . كرد  

.  كرد تعجب. رفت هاش   شونه دور يكهو جاويد دست

  گرگي  اين برابر  در  ؟ كرد مي  حمايتش داشت جاويد

   ؟  شد مي نزديك داشت كه

: گفت رسیدن محض به شكوه   

.  خان جاويد باشه مبارك-  

: گفت و  داد تحويل  اي وري  يك  لبخند جاويد  

.  باشه هممون مبارك-  

:  گفت اي صمیمي و  داشتني دوست لحن  با فرهاد  
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.  جان فريال بود شما با هاش  زحمت-  

. زد لبخند فقط جواب در  فريال  

: گفت زود شكوه   

.  نكنه درد  جان فريار  و  فريال دست-  

:  خنديد بلند جاويد  

  روز تا.  زد  رو اش  رأي  جوري چه  فريال  اين  دونم نمي-

  حرف  رقیب شركت از مشیري  فريال ي مصاحبه  قبل

.  زد مي  

.  داد مي جلوه  اهمیت بي  رو فريار نقش داشت جاويد

  خورد  از. نمیومد اش  خنده   ولي بخنده، داشت دوست

.. نبود  راضي فريار شدن  

 داد تكون  تايید  به   سري فرهاد. شد جمع  شكوه  لبخند

: گفت و  

  عرفان هم اين از  قبل تا. هاشه رگ تو  ملكوتي  خون-

  هات بچه   ديگه وقت چند.  نكرد  سورپرايزمون كم جان

.  جاويد شن مي  بلند دستت روي  
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.  خنديد خودش  شوخي  به و  

: گفت و  داد باال  رو سرش  جاويد  

  امید نا  منو  امروز به  تا  شكر رو  خدا. كنم مي افتخار-

  پاهاي  رو من به   نیاز بدون تونستن كدوم هر . نكردند

  به  نیاز   جا هیچ  كه بودن  قوي  انقدر. بايستن خوشون

.  نداشتن من وساطت  

  همه از كه  فرهاد. كرد مي بازي سنگین داشت جاويد

  رو  جاويد هاي طعنه خوب شكوه  ولي  بود  خبر بي  جا

:   گفت و  گرفت رو  فرهاد دست زود. گرفت مي  

  به  سر  يه  بريم اومدن، هم درويشي اقاي و  خانوم-

.  برنیم فامیالمون  

.  شدند  دور هم با  و  

  اسم ديدن با . كرد نگاه . اومد گوشیش پیام  صداي

:  كرد باز رو پیام  متعجب فريار  

! شدي العاده  فوق-  
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  بگیره  قرار  تاثیر تحت  كه  اين از  تر بیش . زد پوزخند

  پسر  اين اليق رو  فريال شكوه . بود  گرفته حرصش

  و  رفت مي راه  نامزدش  كنار  كه ايني  ؟  دونست نمي

  گوشي خواد مي دلش چقدر  ؟  داد مي  پیام  فريال به

  بگه   و  كنه فرو  شكوه  هاي چشم تو  رو  پیام و  ورداره  رو

  من به نامزدش  بغل  تو از  بگو ريات بي و  پاك  پسر  به

!!  نده  پیام  

: گفت گوشش در  كه جاويد  صداي  با  

.  اومد  مشیري-  

  كناري  رو گوشي  و گذاشت جواب بي رو  پیام

. گذاشت  

  زدن حرف به  جاويد . كرد نگاه  و  اورد باال رو سرش 

: داد ادامه  

.  هستن پسرش   و دختر  احتماال جوونا  تا  دو اون-  

.  وكیلش. رزاقیه  حتما هم مرده  اون  

  ثابت نگاهش  فريال  ولي زد مي  حرف  داشت جاويد

  كه زيبايي  و  قد بلند  دختر. مهستي روي بود مونده 
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  با . بود شده  هم زيباتر رنگ  صورتي بلند  لباس   اون توي

  قريال  و  رفت مي راه  داشت كه اي  ذاتي لوندي

.  برده  االن همین از رو  ها خیلي دل بود مطمئن

  همزمان. شدند مي نزديك  جاويد  میز  به داشتند

.  میومدند  سمتي اين هم هیوا و  فريار فرهاد، شكوه،

  هم به .  ديد مي  رو زيبا  مهستي فقط  فريال ولي

  فريال  به   و زد  قشنگي لبخند   مهستي. رسیدند

:  گفت  

.  عزيزم فريال سالم-  

  توي  و كنه  بغلش شد خم مهستي دادند، دست

:  گفت گوشش  

.  كوبوندي جدي  جدي رو  پاشا امیر-  

  زمزمه  اي"  نداشت قابلي" و  خنديد بلند  جوابش در

.كرد  
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: گفت اشون صمیمانه  رفتار  از تعجب با  جاويد  
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   ؟  همو شناسید مي-

: مهستي  

.باهم داشتیم كوچولويي  آشنايیت  يه-  

.  زد  فريال به چشمكي و  

: گفت فريال  به رو جاويد  

 آقا هم ايشون شدي،  اشنا كه مشیري  جناب با-

. اشون زاده  آقا میالد،  

 هاش  چشم درجا  و برگردوند میالد  به رو رو سرش 

.  شد گرد  

  نا كرده  تعجب هم خودش  بود  معلوم كه میالد

  روي " هیس" ي  نشانه به   رو انگشتش محسوس 

  شیطنت با و داد دست  فريال  با  بعد  و گذاشت بیني

:  گفت  

  زياد  پدر  از تعريفتونو. خرسندم بسیار  آشنايیتون از-

.  شنیدم  
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  فقط جوابش در خندان  نگاهي  با و  داد دست فريال

.  داد تكان سر  

 بهشون  لحظه اون تا  كه  اي توجهي  بي ار كه شكوه 

:  گفت  بود اومده  ستوه  به  بود شده   

.مشیري  جناب ديدار مشتاق-  

  بود  نشناختنش از نشان  كه گیجي  با  مشیري

. كرد نگاهش  

: گفت بلند شكوه   

.  هم با  شدين اشنا. هستم سماواتي فريار  مادر-  

.  خانوم سركار خوشوقتم بله،   بله-  

: گفت و  داد و دست اش  خانواده  و شكوه  با  و  

  هايي صحبت شركت ي  درباره  فريار  آقا با  بله،-

. داشتیم  

:  گفت  و  فريال  به   كرد رو  بالفاصله  و  

  قدرت. ملكوتي جان فريال. امشب ي  ستاره  اما و-

  مي مجاب  رو  كسي هر  شما سخن شیوايي و بیان
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  فريال ولي . سختیم سر آدم من. دونه مي  رزاقي. كنه

.  بودم  گیج روز  چند  تا  كه  كرد صحبت جوري جان  

.  خنديد  بلند  و  

  خودخوري  فقط و بود  كرده  ول  رو  چیز همه  فريال

  جا  زور به رو  پسرت  ؟ میرزيد. كرد  مي  نگاه  رو شكوه 

  ؟  میرزيد بگیرنش،  ناديده  جوري  اين  كه مقامي  تو  بدي

  باهم بچینیم،  برنامه باهم تونستیم  مي  فريار و من

 كنیم هماهنگ هم با  جوري يه   حرفامونو كنیم، تحقیق

  از قبل  تو  ولي . باشیم  شريك پیروزي  اين تو  كامال  و

! كشتي پسرتو  بكشي،  منو  كه اين  

  بیچاره  جوري  شكوه  ولي . نداشت شك فريار  زرنگي تو

.  بود  گرفته فريار از هم تفكر  ي  قوه  كه بود كرده  اش 

  رو مغزش  شد مي  اگه كه  بود رسونده  جايي به اونو

  تو  گفت مي و شكوه  دست تو ذاشت مي و میاورد  در

  جوري چه بگو  نو. بده  جهت بهش  تو  بده، فرمان بهش

!  توانم  نا من. كنه فكر چیا به  كنه،  فكر  
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  ولي  كنه نابودش  داشت سعي كه  اخمي با شكوه 

:  گفت شد نمي موفق  

  خاص سختي اي مصاحبه هر  از  مرحله هر  البته-

.  داره  رو خودش   

  رو شكوه  دست بود ساكت لحظه  اون تا  كه  فريار

: گفت جمع  به رو  و كشید  

  هاي موفقیت امید  به. شدم خوشحال آشنايیتون از-

.  رفتند میزي سمت  و  كشید رو  شكوه  و  تر بیش  

  رفتند  كناري  میز به اش  خانواده  همراه  به هم مشیري

.  شدند جاگیر و  

  رو فريار نگاه   سنگیني لحظه  هر. شد نواخته  موزيك

  نگاهش  شدن مطمئن براي باري چند . كرد مي حس

  چیزي با سرش  كاش . بود شده  تر  مطمئن  و بود كرده 

  هي. وري اون نلغزه  نگاهش   هي تا  شد  مي گرم

.  فريار بازوي  از شده  اويزون دست پي  نره  حواسش

  دودي  شلوار و كت سمت نشه  جلب توجهش هي
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  تر  تند  قلبش  هي. داشت تن  به كه  دوختي خوش 

.  كنه مي پیدا تالقي نگاهشون وقتي نزنه  

  كي . نیستند  عرفان و  جاويد ديد و  كرد نگاه  رو اطرافش

  ؟  بود نشده   متوجه چرا ؟  بودن رفته  كجا  ؟ بودن  رفته

.  بیرون بیا  فكرم  از  لعنتي فريار .. آخ  

  از  يكي  اومد، نزديكش  دست در نوشیدني  دو  با میالد

: گفت و داد دستش به  رو  ها  نوشیدني  

.  ندادي  لو گرم دمت-  

  و  متوسط قد. كنه نگاهش دقت با  تونست مي  حاال

.  عقابي بیني  و  كوتاه  خیلي موهاي  با درشت، هیكل  

: گفت و  كرد كوچكي ي خنده   

.  بودي  دكتر واقعا پس-  

: گفت و انداخت غبغب به   بادي  اي مزه  با  اغراق با  

  راستشو هم دور دور تو  حتي . صادقیم انسان من-

.  گم مي  
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  آدم مشیري پسر كردم  مي  فكر اين  از قبل  تا-

  ولي . كنیه پر دهن شغل  قلب، جراح. باشه  حسابي

.  نیست  امیدي هم ها  جراح  به  ديگه  كه اين  مثل  

:  خنديد بلند میالد  

  فقط ما  ي خونواده  حسابي آدم بگم، بخوام راستشو-

  چون من.  رفته در  بد اسمش بدبخت  ولي. مهستیه

  هر كنارشم. چشمي نور شدم بودم خون درس 

  مهستي ولي. نیومد چشم  به خیلي كردم غلطي

  دانشگاه  و  درس  به كه بود  اين گناهش  تنها بیچاره 

  صاف  ازش  دهني كم  هم جان پدر . نداشت عالقه

.  نكرد  

.  اتون مردانه  دروغین ي پوسته   اين بر واي-  

  و  شد خم كمي و گذاشت سینه رو دستش میالد

:  گقت  

. چاكريم شما، قربون-  
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  ولي اورد لبش  نزديك  رو نوشیدني  فريال. شد سكوت

: گفت و گرفت رو جلوش  میالد خوردن قبل  

  همین خوري نمي  كه چاي. داره  آدابي  چیزي هر  بابا-

.  چیزي اي سالمتي. باال  ري مي  داري جوري  

.  تر  بیش موفقیت امید به  اوكي،-  

: شد  جمع میالد ي چهره   

  كاري اطواراي ادا اين نمیاد بهت.  بابا كن جمع! اه  اه،-

:  بگم  من بذار . نیستیا  خور الكل  معلومه .مخ  رو  

  جذاب  عجیب كه. سوار  و ام  بي  ياران سالمتي  به-

.  كشند مي  سیگار  

:  داذ جواب و  خنديد  

  سنشون از كه  جراح پرروهاي   بچه سالمتي  به-

  و رد شماره  دور  دور  تو چنان هم و  كشن نمي خجالت

.  كنند مي  بدل  

.  داد باال  يكجا رو نوشیدني و  

: گفت رفته  باال   ابروهاي با میالد  
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  حاال . هستي خور الكل ! گیرم مي  پس حرفمو اوهو،-

  بیش  سالي  ٢٢ كه من ؟  دوني  مي  كجا از سنمو

.  ندارم  

  كه  هايي  مقاله  و  كردي پاس   كه هايي واحد آمار من-

  مي  و  كردي كار توشون  كه بیمارستانايي  و دادي

.  دارم رو همه و  همه  و كني  

   ؟  خوردي بابامو  مخ جوري اين ناكس، اي-

: گفت و  انداخت باال   ابرويي و چشم  

.  خودمه خاص هاي روش  ديگه اونا-  

: كرد  عوض  رو  بحث و  خنديد میالد  

.  هستید امشب زيباي بسیار  بانوي بگم داره  جا-  

  حضور امشب جان مهستي از تر  زيبا  كنم نمي  فكر-

.  باشه داشته  

  جوري اين خواهرش  از برادر  يه   پیش  ديگه خدايیش-

.  نیست خوبي  حال و  حس واقعا.  نگو  

:  خنديد  بلند  
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. گفت بايد  رو حقايق-  

  مي خودش  و زيباست من  نظر  از كه  بانويي  اين حاال-

  دارم اصرار  همچنان من ولي زيباست ديگه  يكي نه گه

   ؟ ده  مي  من  به رو رقص دور  يك افتخار  زيباست، كه

: گفت شد  نمي  جمع كه  لبخندي با  

.  ندارم  رو اش  حوصله واقعا-  

  كلي  ؟  كنم مي  لگد گل  دارم ساعته  نیم بابا،  اي-

.  كه كردم  قشنگ هاش  چیني  مقدمه  

: گفت و  داد باال رو  ابروش   

  صبح كي  هر ؟  بود قشنگ چیني مقدمه كجاش  اين-

  گه  مي  بخواد  دلش كي هر به شه مي  پا خواب از

   ؟ مثال   االن بره  دلم بايد!  زيبا  بانوي

  مي  پا خواب  از صبح كه  اوني. نیست جوريا  اين  نه،-

  بدنش از اي  نقطه  فیزيكي  شرايط خاطر  به شه

  االن. زيبا بانوي  بگه   رسید كي  هر به   كه مجبوره 

.  تره  واقعي  االن. داره  فرق  شرايط  
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: شد گرد هاش  چشم  

.  دادما رو  بهت. تو  هستي پررويي  بچه  عجب-  

: گفت و  خنديد  

 تالشمو نهايت حتما فرمودن پدر  بگم بخوام راستشو-

  بود  ممكن اگر شايد  و بدم  انجام شما با  رقصي كنم،

  در جا  يك. كنم ايجاد شما با  دوستانه اي  رابطه

.  گويا اي  رفته فرو دلشان  

  كرد  نگاه  رو  مشیري  میز سمت نامحسوس  و  خنديد

.  داشت نظرشان  تحت كه  

.  كنم مي  باور  اينو اوكي،-  

: گفت خندي  با میالد  

.  خواداا مي  دلم هم  خودم ها مه  ته   اون حاال-  

.  خنديد  

: گفت و  اورد جلو  رو دستش میالد  

   ؟  رقص پس-

: گفت و گذاشت میالد دست تو  رو دستش  
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.  رقص-  

*** 
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  قبل. كرد باز  رو هاش  چشم گوشي زنگ  صداي  با

  چقدر. بود ظهر ١٢. كرد نگاه  رو  ساعت هرچیزي

  نگاه   رو شد نمي ساكت  كه  اي  گوشي. بود خوابیده 

:  داد جواب. پريد   باال ابروهاش  فريار  اسم ديدن با . كرد  

   ؟  بله-

: گفت عصبي  و تند  صداي  با  

   ؟  دي نمي  جواب رو  ها پیام  چي  واسه-

:   گفت الود خواب و  گیج  

   ؟ داري  كار چي-

  میام  دارم. راهم تو . واي فريال،  واااي..  دارمو كار چي-

.  اونجا  

.  كرد قطع  و  
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  بود نكرده  هم باز  حتي ديشب از  كه رو  فريار  هاي  پیام

:  خوند دونه  به دونه رو  ها  پیام.  كرد نگاه   

   ؟  چي كه رقصي مي  مرتیكه اين بغل  تو-

!  شدين صمیمي زود  چه-  

! بره  كني  مي ردش   االن همین فريال-  

   ؟  كني مي بخند  بگو باهاش   چي واسه  لعنتي-

.  نكن سگ  منو ديگه،  بده  جواب-  

:  بود  نوشته  كه پیام  اخرين و  

! خواستي خودت-  

  ديده  رو  عصباني  فريار. فريار تو هستي  پررويي عجب

  و پرهام  با  رويي  به رو و  آرمان مهموني از  بعد. بود

  كرده  رويت رو خشمگین فريار  اومده، پیش  جريانات

  موقع اون ولي . بود ترسناك كه  كرد مي اعتراف  و . بود

  مي  موقع اون. داشت دادن دست از واسه  چیزي

 همین كه  االن.. االن ولي.  بده  دست از  رو فريار ترسید
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  چه  عصبانیتش  ديگه. بود  رفته  دستش از جوريشم

   ؟  باشه داشته تونست مي ترسي

  رو  صورتش   و سر . كرد دم قهوه  و  شد بلند تخت از

.  زد شونه  رو  كوتاهش موهاي و شست  

  و  میالد با  رقصش از بعد. كرد مرور  رو ديشب مهموني

  نمي.  بود  نرقصیده   ديگه فريار، خشن هاي نگاه 

.  بده   ادامه خواست نمي دلش  انگار  ولي  چرا، دونست

  دلش هركاري تونست  مي.  بود  مجرد دختر  يه  االن

.  گرفت مي  رو  جلوش  چیزي يه ولي   بكنه، خواد مي

  رقص، مدت  تمام تو  چرا ؟ داشت تعهد حس چرا

 رقص  بعد چرا ؟ بود هاش  چشم جلو  فريار با  رقصش

  و  كنه  بلندش  دستاش  روي كسي خواست مي  دلش

   ؟  بچرخونتش   هوا توي

   ؟  ري نمي  بیرون فكرم  از چرا  فريار واي

.  داد مي فريار اومدن از  خبر در زنگ  صداي  

.  كرد باز  رو واحد در  و  زد رو ايفون  

.  بريزه  قهوه  تا  رفت اشپزخونه  به  
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  صداي. گذاشت سیني  توي و  ريخت قهوه  فنجان دو

: گفت اي  عصباني لحن با  كه شنید  رو فريار  

   ؟؟ كجايي-

: گفت اروم  خیلي و اومد  بیرون اشپزخونه  از  

   ؟  خبرته چه . جا همین-

  مي كار چي داري هست معلوم هیچ ؟ خبرمه  چه-

   ؟ كني

: گفت و گرفت  دستش توي رو داغ ي قهوه   

   ؟  كنم مي  كار چي دارم-

: گفت حرص با  

.  فريال  نكن  ديوونه   منو! دوني مي  خوب خودت-  

   ؟  شي مي شكلي چه شي ديوونه -

.  بیني مي  چشم به كني زبوني  بلبل  ديگه  كم يه-  

. گفت  اي " هوم" و داد تكون  سري  
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  تر  عصباني  فريال ي  خونسردانه رفتار  اين از كه  فريار

: گفت بود شده   

  منو جواب درست. دما مي  جفتمون دست كاري يه-

.  بده   

: گفت خنده  با  

.. نگم هیچي  خوام مي  هي-  

  بدون  حرفیو  هیچ. جوابي  حاضر ماشاال كه تو . بگو  نه-

   ؟  نداري  حرفي االن شده  چي . ذاري نمي جواب

:  داد ادامه تر   بلند بعد  

؟  شدي عاشق ؟  چیه-  

٢٢٦_پارت#  

 

  خونسرد ظاهر  اون و  كنه كنترل  خودشو نتونست  ديگه

  ي  سینه  به  محكم. شد بلند  جاش  از . گذاشت كنار رو

: گفت بلند  و  كوبید  فريار  
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  ول  كاش ! ديگه يكي  با  رفتي كردي  ول  منو تو  لعنتي-

!  ديگه يكي با  رفتي وسطاش  و  نكردي  ولم. كردي مي

 دست ؟  گیري  مي پس من  از چیو حساب اومدي االن

  بايد من  بعد! جلوم ري مي  رژه   نامزدت  با دست تو

.  تو  داري  رويي عجب ؟ باشم جوابگو بیام  رقصم واسه

  تحملت  هرچي بسه . بیرون من ي  خونه  از برو پاشو

.  كردم  

: گفت شد مي  تر  عصبي لحظه هر  كه  فريار  

  كجاست. میاري  در رو  ها ديده  اسیب اداي خیلي-

  پوشیدي  لباس  ؟  خنديد  مي بلند   بلند  ديروز كه  اوني

 دستشو هي  عوضي اون كه داره  پارچه  جلوش  فقط

  ناموسم بي  انقدر  من ؟  لختت تن  رو ؟ پشتت  بكشه

   ؟

:  خنديد عصبي  

  به  تو خاااائن معرفت، بي نامرد، اخه  ؟ ناموس -

  ديقه  ٤-٣ خودت. ناموس   ي  كلمه به   زدي گند  تنهايي
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  خجالت بايد زني  مي  داري كه  حرفايي به   كني فكر

.  بكشي  

  باال فريال  صورت  جلوي  رو انگشتش  خشمگین فريار

:  گفت و اورد  

  و  رقصیدي رفتي بود اخرت  بار . فريال بود اخرت  بار-

  چند  از يارو  اين  بعد سري.  كردين تاك  و تیك  و  خنديدي

..  شه رد متريت  

:  زد داد و  بريد  حرفشو  

.  كردم خوب  اصال  ؟ چي  شه رد  ؟  چي وقت اون-

  گفتم گل. كردم خوب  ؟ خنديدم! كردم خوب ؟  رقصیدم

.  كنم مي  بازم . جونم نوش !  كردم خوب ؟  شنفتم گل و

  از تر آشغال من. بگه چیزي بیاد  داره  جرئت كي ببینم

.  بپرس   عزيزت مادر از  برو دوني  نمي. فريار حرفام اين

!  داره  خوب منو  آمار اون  

  هاش  نفس.  شد مي  تر  سرخ  لحظه هر  فريار  ي چهره 

: گفت وقتي  بود شده  عجیب  



 

879 

  ؟  شد چي ديدي بگه  بهم شكوه  همون كردي كاري-

   ؟  ديگه يكي  با  رفت زود  ديدي

  جدي جدي! باحالین  خیلي پسر  و مادر  شما بابا-

  باورتون انگار. ها دين  مي  خودتون به رو  حق داريد

  هم تو پیغمبر، شده   مادرت. عالمید خداي شده 

.  چیزيه  خوب خجالتم! پسرش   

  آن يه   صورت.  شد مي  قطع تیكه  تیكه  فريار هاي نفس

"  ؟ شد چش. "ترسید  فريال كه شد سرخ چنان

"  ؟  نكنه سكته"  

  هاش  دست بین  رو سرش  و نشست مبل   روي فريار

.  كرد باز  رو  پیرهنش  هاي  دكمه. نداشت نفس. گرفت  

:  شد  نزديكش نگران  

   ؟  خوبي  ؟  شد چي-

: زد  پوزخند  

  چه  خوب  دونم نمي  وقته خیلي . دونم نمي  ؟ خوب-

.  جوريه  
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  لبو مثل ؟ شد چت.  نیار  در بازي   مسخره  فريار-

! شدي  

.  میرم مي دارم بخواد خدا-  

.ترسم مي  دارم. فريار باش  جدي-  

٢٢٧_پارت#  

 

: گفت غمگین و  كرد نگاهش  

   ؟  يارو اون با  رفتي واقعا-

.  كرد نگاهش  سكوت تو  

:  داد ادامه  فريار  

   ؟  كردي فراموشم زودي  اين به-

.  كرد مي  نگاهش همچنان  

: گفت بريده  بريده  و  بغض با  

.  نكن  كارو.. اين .. فريال.. من  با.. نكن-  

.  بود شده  نگران جدي  جدي ديگه  
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  و گذاشت اش  شونه  روي رو  دستش. رفت سمتش

:  گفت  

.  نیست خوب حالت. بیمارستان ببرمت بیا-  

  و  لرزيد مي  واضحا  ها دست. كرد نگاه  دستهاش  به

  بیرون  پیشوني رگ. شد  مي تر سرخ لحظه هر چهره 

.  شد مي  وصل و  قطع  نفس  و بود زده   

  به رو . شد جمع هاش   چشم تو اشك. بود ترسیده 

: گفت و نشست  زانو روي  روش   

. بیمارستان  بريم  بیا  توروخدا  فريار-  

  منبع اينجا. بمیرم  تو  ي خونه  تو  بمیرم قراره  اگه بذار-

.  فريال ارامشه  

:  ريختند ها اشك  

.  ببرمت پاشو.  نكن لج ! فريار نكن-  

.  كنه  بلندش  تا  كشید رو دستش  

  كنارش  فريال  و  كشید رو  دستش عوض  در  نشد، بلند

.  افتاد مبل روي  
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:  گفت بمي صداي  با  

.  شم مي خوب. بشین پیشم دقیقه چند-  

  مي شدت به  قلب. بود افتاده  اش  سینه روي سرش 

  كوبش اين  ؟  بود طبیعي قلب ضربان   اين. كوبید

   ؟  بود طبیعي

:   گفت و كرد  بلند رو سرش   

.  كني مي  سكته  االن بیمارستان بريم پاشو  توروخدا-  

  راحت. شي مي راحت. شم مي راحت وقت اون-

.  شیم مي  

  ويلچر  رو بیفتي  چوله  و  چپ. شیم نمي راحت  نه-

.  فريار  پاشو  ؟  شي مي راحت  

.  فريال  كن ولم-  

  پر  اب  از رو لیواني و رفت آشپزخونه  سمت حرص با

  و  كرد پیدا. گشت بخش  ارام  دنبال هاش  قرص  تو . كرد

.  فريار سمت رفت  

: گفت و  گرفت جلوش  رو اب و  قرص  
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.  بخور رو اينا اقل ال  بیا-  

.  كرد نمي نگاه  و  بود بسته  رو هاش  چشم  

:  كوبید زمین روي رو  پاش  حرص  از  

.  بخور.  نكن  اذيت فريار-  

:  پريد دهنش  از. بود  بسته همچنان ها چشم  

.  بخور  فريال جون-  

: گفت و  گرفت رو  قرص لیوان. شد باز ها چشم  

  اين از تر   ببش جونت ارزش  ؟  خوري  مي قسم چرا-

.  فريال حرفاست  

  كن ولش  گفت مي مغزش  ؟  پسر  اين با  كرد مي  چه

  رو  خاطراتش  دلش.. دلش ولي بمونه،  خودش  حال  به

  فريار.. هاشو شیطنت مهربونیاشو،. كرد مي ياداوري

  و شیطون  و شر چقد. داشت فرق  چقدر  موقع اون

  رو  االن كه  ايني ولي خنديد مي  چقدر . بود خوشحال

  سماواتي  فريار دونست  نمي اصال  اين .. بود روش   به

.  شكلیه چه  
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:  گفت بود شده  تر  اروم  كمي كه  فريار  

   ؟  همید با واقعا-

.  بود  شده  اروم تازه . نبود  لجبازي   وقت ؟ گفت مي  چه

: داد جواب  

.  نه-  

  ؟   كني فكر  بهش  خواي مي-

.  نه-  

   ؟ رقصیدي  باهاش  من لج  از-

.  نه-  

   ؟ خنديدي  و  گفتي ؟  رقصیدي باهاش  چرا-

  كه اين  به فكر  بدون. غرز و  قصد بي رقصیدم، فقط-

  بي  خنديديم، و گفتیم.  كنه  فكر چي خواد مي كي

  نه باشیم، باهم خوايیم مي  نه همیم، با  نه .  دلیل

  سیاوش، مثل . حدودا  دوستیم. داريم خاصي  قصد

..  شاهین  
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  من. ديگه يكي  با  نرو. فريال كارو اين نكن  من با-

.  نكن  تو خوردم، گوه  كردم، غلط من . نكن تو كردم،

  اگه نشد، اگه. كنم تالش  وايسا.  كنم درستش وايسا

  قدرتشو االن. تونم نمي  االن. برو وقت اون نتونستم،

  مردم، جوريشم همین من. ببینمت  ديگه يكي  با  ندارم

.  نريز  قبرم رو  خاك  اين از  تر بیش  

  با  االنشم همین تو. نیست  شدني درست ديگه  فريار-

  نمي  ديگه. گردم نمي بر  من  بازم  كني تموم هیوا

  با  تونم مي  نه  خوشه،  دلم نه   دارم، اعتماد نه. تونم

  تموم  شد، خراب. فريار نیست  شدني. بسازم مامانت

.  كنیم قبولش  بايد . شد  

  درستش من.  نشد خراب. نشد تموم.  نههه  نه،  نه،-

  خودم هم رو  تو . كنم مي درستش  خودم. كنم مي

  خدا به فريال . گردونم مي برت   خودم. كنم مي  راضي

  تو  و  من. داره  برت   ديگه  كس ذارم نمي . مني  مال تو

  كنار  فقط. خوشحالیم باهم  فقط آرومیم، هم با فقط

. باشیم خوشبخت تونیم مي هم  

؛ داد  تكون طرفین  به رو سرش   



 

886 

  اون دونم مي  االن. فريار  بود  شناختنت  قبل واسه  اينا-

  كردم مي  فكر  ات درباره   كه  چیزي  با  بودي  كه  چیزي

  خیمه عروسك تو.  فريار  نیستي خودت تو . داشت فرق

.  ده  مي تكون  اون هاتو نخ . شدي مامانت بازي شب

  چیزي دوني نمي خودتم تو  ولي كِي، از  دونم نمي

  مامانت اتو آينده . یهچ  خواد مي  سماواتي فريار  كه

  و  مادر گفته  كي. گفتي چشم فقط تو  و  چیده  برات

  مي  صالحتو ؟  گیرن مي  پیش  درستو راه  همیشه پدر

  نیستي  بلد  تو . غلطه وقتا خیلي  راهشون ولي خوان،

  تاريك، تونل   اين تو  خواي مي  يكیو.  كني  پیدا خودتو راه 

  بهت رو  راه  و  بیفته تو  جلوي  و  دستش بگیره  رو  نور

  هیوا، واسه  نه من، واسه  نه. باش   خودت. بده  وننش

  خودت خودت، واسه . خودت واسه . مامانت واسه  نه

  بچه   تا  دو تو همسن هاي  مرد. شده  سالت ٣٥! باش 

. دارن  

:  كرد  اضافه بعد. فريال ديديم  همو دير چه-  

  عاشق بدي  جاي  چه  زدن، پر پر عمر يك  بعد ببین-

! شديم هم  
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:  گفت پوزخند  با بعد  

  امیري  خواجه  هاي اهنگ تو  و  من هاي  لحظه واسه-

.  شینه  مي دل به  خوب  

:  گفت و زد  لبخند  

. بهتره  حالت ديگه . برو پاشو-  

.  كرد  باز  رو  در. رفت در  سمت و شد  بلند جاش  از

: گفت و  برگردوند  فريال سمت به   رو  رويش  

   ؟ كنم درستش تا  كني  مي صبر-

.  نداد جوابي  

   ؟ باشیم باهم دوباره  تا  موني مي منتظر-

.  نداد جوابي  

   ؟ موني  مي همراهم-

.  كرد سكوت  

.رفت  بیرون  و كرد زمزمه  چیزي  اخر  ي  لحظه  
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  فريال  ولي  زد، مي  حرف خودش  با  انگار  كه  چیزي

  گرم هاش  اندام سلول  به   سلول تا  و  شنید. شنید

.  افتاد مبل  روي و  شد ذوب  و  شنید. شدند  

.  چسبید عجیب  بود گفته فريار كه اي" دارم دوستت"  

*** 

٢٢٨_پارت#  

 

"باشي  عروسي و عقد كاراي فكر  به  كم كم بايد"  

  گفته بهش  تلفن پاي  امروز  شكوه  كه اي  جمله اين

  بود  رفته  فرو  مته  مثل . رفت نمي  بیرون  ذهنش از بود

  توي چركین حقیقت  اين چكش  مثل مغزش، توي

  اشو برنامه فعال " فقط  جواب در . كوبید  مي ذهنش

 داشت اوضاع. بود كرده  قطع زود  و بود  گفته" ندارم

  اين به. بود  نكرده   فكر اينجاهاش  به .  شد مي  جدي

.  باشه  همسر براش  هیوا.  باشد شوهر  هیوا براي  كه

  اش  اينده  از اي ايده  هیچ ! سقف يه   زير زندگي

  نور  يكي داشت نیاز . گفت مي راست  فريال. نداشت
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.  بده  نشون  بهش تونل  اين توي رو  راه  و  بگیره  دستش

  ها  نخاله  گروه  توي پیامي. درومد گوشي  دينگ صداي

  پرتي حواس  اين  به. كرد  باز  رو  پیام  خوشحالي  با . بود

  فريال به كمي حتي  كه هرچیزي به . داشت احتیاج

:  بود شاهین از  پیام. داشت احتیاج باشه  داشته  ربط  

  و مكان . بدم  شیرني  بهتون  خوام مي! خورد سگ-

.  كنید مشخص زمان  

  تايپینگ   شدند، آنالين همه. شد سراريز ها پیام  سیل

  هیوا نفر  اولین. میومد  صفحه روي  پیامشون  و شدند

: نوشت  كه بود  

   ؟  چي شیرني  ؟ شده  چي-

: سیاوش   

  مي  شبرني  كه كردي كسب خاصي  موفقیت يعني-

  تقديرمون تو  هم روزي همچین ديدن ؟ بدي  خواي

   ؟ كرديم عمر زيادي ما خدايا  ؟ بوده 

: شاهین  

. كن مشخص زمان و  مكان.  زهرمار-  
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: سیاوش   

  من زمانشم. همیشگي  همون! مشخصه كه مكان-

.  بیكارم امشب همین  

:  نوشت سیاوش  جواب  در فوري  فريال  

  وقته خیلي . زهرمار و  كوفت و همیشگي همون-

.  نمونديدنا در پشت  

  داد نمي رو  ولي   بود نواز مهمون كه  فريالي . خنديد

.  بود قشنگ همیشه  

: شاهین  

  مي. جايي  رستوراني . بشه  تنوع.  بیرون بريم   بیايید-

   ؟ خوب  جاي يه  شناسید

: سیاوش   

.  شناسم مي رو  فريال  ي  خونه  فقط من-  

:  آرزو  

. شناسم  مي خوب رستوران يه  من-  

: هیوا  
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.  خوبه رستوران-  

: سیاوش   

.  بده  جواب وي  پي  تو  منو  پیام  فريال-  

:  فريال  

  از. نشدنیه   خواي مي كه  چیزي . دم نمي جواب-

. زياده  سرت  

٢٢٩_پارت#  

 

: سیاوش   

.  كن باور  روز  اون از شده   بد  حالم. ديگه كن جور  بابا-

  رو همه رو  اسهال و ترس   و شوق  و  استرس  و هیجان

  يه   كه پرتايیه  و  چرت خاطر به اسهال البته. دارم باهم

.  ديگه بازم  ولي. خورم مي  دارم ساعته  

:  فريال  

. اسهاله همون گرفتم  پیامت  از من  كه حالي  تنها-  

:  آرزو  



 

892 

  بگید  اسهال از هي  حاال  مثال، چیديم شام ي  برنامه-

.  برامون نمونه  اشتها تا  

: شاهین  

  تر اشتها بي   چي هر  ؟  داري كارشون چي عزيزم-

.  نفعمونه  به شن  

.  بود  خنديده  آرزو  

: سیاوش   

.  ديگه كن جورش  من  جان فريال-  

:  فريال  

.  شه مي چي  ببینم-  

: سیاوش   

.  دختر  گرمه دمت-  

.  فهمید نمي  هیچ كه فريال و  سیاوش  هاي حرف  از

  چي  هر ولي . نفهمید هم شاهین داد شیرني دلیل

  كه  داره  اي برنامه  شب واسه كه بود خوشحال  بود كه
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  مي  پرت حواسش شده،  كه  هم كوتاهي مدت واسه

.  شه  

: نوشت شاهین  

 داداش . باشید اونجا  ٧. فرستم مي  رو مكان لوكیشن-

.  كنه مهمونتون ساالد  خواد مي  الرجتون شاهین  

.  خنديد دوباره  آرزو  

 

  دوربین پشت آرمان  ديدن با.  شد بلند  ايفون زنگ

  محض به   آرمان. موند  منتظر  و كرد  باز  رو در. كرد تعجب

: گفت رسیدن  

   ؟ كني  مي كار چي داري هست معلوم پسر-

   ؟  چطور. سالم علیك-

  زنم  مي زنگ  هي نامزديت جريان بعد از  ؟ چطور-

.  بیام  خودم گفتم. دي  نمي حسابي درست جواب

   ؟  فريار تو  شدي چي

.  بره  طفره  دادن جواب از تونست نمي  اين از  تر بیش  



 

894 

:  نشست مبل روي ارمان كنار  و  كرد پوفي  

.  كردم خريت-  

  رو  شدي خر جوري اين كه شد  چي. فهمیدم كه  اونو-

. بگو  

  گردن تقصیرو  دونم نمي. دونم نمي.  خودم مامانم،-

  كه بود  جوري يه اش، گذشته و  فريال . بندازم كي

..گفت مامانم  

:  بريد حرفشو آرمان  

.  گرفتم تهشو تا . فهمیدم بسه،-  

  مي پا  و  دست گوه  تو دارم واقع  در . آرمان گوهه حالم-

.  ندارم  پیش  و پس  راه  ولي افتادم كردن غلط  به. زنم

  مي  شكوه  و خواستم مي  كه  چیزايي به  االن

  كردم  نمي فكر . ندارم فريالو  ولي رسیدم خواست

.  باشه سخت انقدر نداشتنش  

  رو اش  تجربه. شده  عاشق هم سماواتي  فريار پس-

  وقتي دونم مي . دونم مي شي مي  له  داري. داشتم

.  عذابیه جور  چه نباشید هم كنار  
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:  گفت و زد  پوزخند  

  به   خودم از حالم شه مي باعث كه چیزي دوني مي-

  كردم، ولش ديگه، يكي  با  رفتم من  ؟  چیه بخوره، هم

  االن كه  اوني بفهمم اگه ولي . گذاشتمش راه  وسط

  داد برم  كه  بینم  مي خودم  تو  ديگه يكي   با رفته  مجرده 

  آدم. كنم جر  وا  جر. كنم خاك  و گرد  كنم، بیداد و

   ؟  نه نیستم،

.  نیستي-  

: كرد  اضافع خنده  با بعد  

  انتظار! پفیوز بابا .  ديگه نیستي. نكن نگاه   جوري اون-

  ؟ كي  اونم ؟  پات  به  بشینه قیامت قیام  تا داري

.  نداره  خواهان كم. ملكوتي  

  اين  برابر در  ولي. دونم مي اينارو ي  همه. دونم مي-

  يه   رم مي . عوضیم و آشغال گیجم، خنگم، من  قضیه

  مي خودم  با  خونه میام بعد زنم، مي  فريال  به   حرفايي

  از  روز فردا باز . گفتي كه بود  پرتايي  و  چرت  چه اين گم

..  نو  
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  باهاش  نداره  راه  جوره  هیچ  جديده  نامزد  اين حاال-

.  ازش  اومد خوشت شايد ؟  شي اوكي  

:  كرد نگاهش  اخم با  

  نمي حتي . شه نمي  اصال .. اصال . آرمان نگو شعر-

.  كنم فكرشو تونم  

. خراااابه وضعیتت پس اوه،-  

٢٣٠_پارت#  

 

  شام واسه  تا رفت  اتاق سمت رفت، كه آرمان

  بهتر  حالشو ارمان با زدن حرف . شه حاضر  دورهمي

  دركش كه  بود  يكي. بود  شده  خالي كم يه. بود كرده 

  سعي و  بود كنارش . كرد  نمي  قضاوتش كه  كرد، مي

.  كنه بهتر  حالشو كرد مي  

  طوسي هودي با  رو  رنگ  اي  سورمه كتون شلوار

.  پوشید  

. رفت مي هم هیوا دنیال بايد  
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  روي   داخل گرماي  موج شدند كه رستوران وارد

  و  بود  شده  سرد حسابي هوا. نشست صورتشان

  اطراف  به. بود شده  سرخ سرما  سوز از  هیوا صورت

  میزي  دور سیاوش  و پرستو ارزو،  شاهین،. كرد نگاه 

  و  دادند دست رفتند، سمتشون به. بودند  نشسته

  وقتي  و  شد نزديكشون خدمتي  پیش . شدند جاگیر

.  برگشت" منتظريم هنوز" گفت شاهین  

: گفت شاهین به   رو هیوا  

   ؟ چیه  شیرني مناسبت-

.  برسه فريالم وايسید.  گم نمي االن  نچ،-  

  بسیار  كاپشني توي  شده  گم دختري  و  شد  باز در

  خنده  با  سیاوش . شد  وارد  پفي و  حجیم و گشاد

:  گفت  

.  بینم مي  تپه   يه-  

: گفت خنده  با  بود رسیده  بهشون كه  فريال  

.  خب سرده . زهرمار-  
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  چقدر . سرمايي فريال . بود  گرفته اش  خنده  ديدنش  از

.  بود شده  داشتني دوست و بامزه  تیپ  اين با  

: شاهین  

. داره  صدا  كه بینم مي  توده  يه  من-  

  همه  با  و داد پايین  رو  كاپشن كاله  خنده  با  فريال

. داد دست  

: گفت جمع  به رو شاهین  

  سفارش  ساالداتونو تونید مي اومد فريالم  كه  حاال-

.  بدين  

: سیاوش   

.  بخورم  میگو  اومدم  كه من-  

:  فريال . خنديد جمع  

. دارم مهمون من. نديد سفارش  هنوز-  

: گفت يكي. شد هم بر ها صدا  ي همه  

   ؟ كیه مهمون-
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:  گفت يكي  

   ؟  پسر  يا دختره -

:  گفت يكي  

   ؟  خبريه -

: گفت شاهین سر  اخر و  

  بايد  اونن . باشه  نصف نصف  فريال با  بايد  شام پول آقا-

.  بده   شیرني  

: گفت همه جواب  بر  بلند فريال  

  آدم. كردم دعوت رو دوست يه .  بگیريد  دهن به زبون-

  گلي  چه بگو  كن لطف شاهیم آقا ضمنا،.  لطفا باشید

   ؟ داره   شیريني  كه زدي سرمون به

: گفت و انداخت غبغب به   بادي  اغراق با شاهین  

.. شاهین جانب اين. الرحیم اارحمن هللا بسم-  

: سیاوش   

. بگو  مطلبو لپ-  
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  چه  به، به .  كنم شروع كار خوام  مي. گرفتم مغازه  آقا-

. شود  

:  فريال  

  ربط  خیلي  ؟  مغازه  به رسیدي كامپیوتري  شركت از-

.  هم به دارن  

: گفت خنده  با شاهین  

چون داره، ربط جدي نه-  

:  كرد اضافه  بعد و  شه  جلب ها توجه  تا  كرد مكث  

.  بفروشم تاپ لپ توش   خوام مي چون-  

:  خنديد فريال  

.  شد مرتبط   زيادي  ديگه-  

  گرفتن  سلفي براي و  دراورد  رو  اش  گوشي پرستو

: گفت و كرد اماده   

.  بگیريم دورهمي عكس  يه   خوديه جمع تا  پس-  

  واقعي ها لبخند . شد گرفته عكس . زدن لبخند  همه

.  بود  واقعي ها لبخند  ي همه واقعا  امروز. بود  
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: گفت ورودي   در به  اشاره  با  فريال  

.  رسید مهمونم-  

  پسر  و دختر . در سمت به  برگشت  همه ها سر

. شدند وارد  هم كنار مشیري  

: گفت ارام سیاوش   

.  فريال گن مي  تو  به خورده  پاك  شیر-  

.  بود  گرفته قلب تپش  دوباره . زد  مي تند  تند  قلبش

  كرد مي  كار چي داشت فريال . بود اومده  كم باز  نفس

  دعوتش اون و  باشه  دور مردك  اين از  بود گفته  بهش ؟

  ازش  بود كرده  خواهش ازش  ؟  رستوران كرد مي

..  واي فريال،  واي .. بگیره   فاصله  

  نگراني  با  هیوا كه شده  شكلي چه اش  چهره  نفهمید

: گفت بهش  

.  شدي قرمز  ؟ خوبه  حالت-  

  و  میومد  كه  هايي حالت  اين  ؟ بود  شده  چش جديدا

  هاي  نفس اين قلب، تپش  اين  ؟  بود چي  رفت مي
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  كه حسي  اين و .. صورت سرخي  اين شده، تیكه تیكه 

.  كرد مي  كشش زجر  

.  چرخید فريار سمت به  هیوا حرف  با  ها نگاه   

: گفت سیاوش   

   ؟  خوبي. شدي  قرمز جدا-

: گفت فقط نكرد،  پیدا  جوابي  

.  البد  داخله  گرماي  از. گرفتم ُگر  كم يه كنم فكر-  

  داشت فريال. كرد تالقي  نگاهشان. كرد نگاه   فريال به

   ؟  بود  نگران ؟  كرد مي  نگاهش

.  كردند  سالم بلند  مهستي و میالد  

  رو  بود  آرزو كنار كه  رو  صندلي  ترين   نزديك مهستي

  فريال روي به رو درست كنارش  هم میالد كرد؟  انتخاب

: گفت و شد خم  كمي فريال  به   رو و نشست  

.  ادب عرض-  

: گفت جوابش در بعد  كرد، نگاه   فريار به زود فريال  

.  است بنده  از ادب-  
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  نگاه . خنديد بود  داده  كه اي مسخره  جواب از خودش  و

.  كرد  مي  بازي  قلبش با   فريال به میالد خندان هاي

  خواست نمي  ديگه. شد مي   تند و  كند  هي قلب ريتم

  گفته  رو  ها حرف. نداشت حقي . بگه چیزي  فريال به

  روي آدم ترين ندار  حق. بود شنیده  رو  ها جواب  و بود

.  بود زمین  

  اي  ديگه كس  چرا. میاورد در رو  پدرش  داشت گرما

.  كرد  مي حس  رو سرش  توي  نبض  ؟ نبود  گرمش

  پیام.  شد بلند  گوشیش پیام  صداي  ؟  مرد مي داشت

:  بود نوشته  برايش فريال . كرد چك رو  

 منم كنم، آشناش  مهستي با خواست ازم سیاوش -

  با  كه  شد چطور  دونم نمي. كردم  دعوت رو مهستي

.اومده  داداشش  

  زود  فريال . كرد نگاهش  لبخند  با  و  اورد باال رو سرش 

.  شد مطبوع هوا. شد  آروم  قلب. دزديد رو  نگاهش

. برگشت جسم به  روح  و  شد خاموش  سر نبض  

:  اومد  سیاوش  از  نخاله  گروه  در  پیامي لحظه همان  
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  يه  برگشتم  وقتي دستشويي، رم مي  مثال  من-

  زيبارو   دختر اين كنار شم  مجبور  من  كه بشینید  جوري

.  بشینم  

.  كنم مي تشكر  پیش  پیشا  

  خدمت پیش  به   رو كه  سیاوش  بلند صداي  بعد و

:  گفت  

   ؟  سمته كدوم بهداشتي سرويس  جناب-

.  خنديد  بلند  جمع  يهو و  

*** 

٢٣١_پارت#  

 

  و  بود كرده  بررسي كامل  رو  مشیري  با قرارداد

  صندوق گاو  توي رو داد قرار . زد رو الزم امضاهاي

  يكهو اتاق  در. نشست میزش  پشت و گذاشت اتاقش

  وارد  محض به . شد مشخص راحیل  اندام و  شد باز

:  گفت شدن  
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  تو  ؟  شد چطور. شده  معاون خانوم فريال اوهو،-

  ؟ بیرون   شدي پرت  زدي گند جونت مامان شركت

   ؟ شدي  جاويد دامن به  دست اومدي

  مثال   كه دختري. داشت  كم يكیو  اين فقط. كرد پوفي

.  نداشت بهش حسي  ترين   كوچك ولي بود خواهر

: گفت و  انداخت باال ابرويي   

  دارم خودتو ي حوصله  نه مشقت، و  درس  سر برو بیا-

.  چرتتو  اخالق  نه  

  غرورش  به زود  ديگه  هاي  نوجوون  ي  همه مثل راحیل

:  گفت  حرص با  كرد، اخم و خورد  بر  

  بخواد  دلم وقت هر. هست منم باباي شركت جا اين-

   ؟  عوضي ي  دختره  باشي  كي  تو.  رم  مي و  میام

  سلیطه  مادر  اون از. نداشت  دم و  شاخ كه  ادبي  بي

:  گفت حوصله بي. درمیومد دختري  چنین هم حتما  

  چي  من اتاق . كنه جمعت بابات همون بگو  برو پس-

   ؟  داري كار

: گفت اخمش حفظ با  راحیل  
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.  سفر دوستام با  برم بده  اوكي  بگو جاويد به  برو -  

:  خنديد  بلند  

 هم سوغاتي. سالمت  به سفر ؟  سالمتي به  كجا-

   ؟  میاري

.  برم  دوستام با  خوام مي . تركیه-  

  سفر  نوجواني،  سن تو! كردي شروع زودم چه  به،   به-

.  هستي كي  ديگه تو  دختر . خارجي  

.  نجابتي  و  پاكي سمبل  تو  كه نه .  نداره  ربطي  تو  به-

.  بده  اجازه  بیاد  بايد.  كن راضي  جاويدو  برو  

  هاش  بچه همیشه كه  اون. ده  نمي  رضايت عجیبه-

   ؟  ده  مي گیر  داره  دخترونه سفر به  شده  چطور . ولن

  خندي تك با . افتاد فريال دوزاري. نزد حرفي  راحیل

:  گفت  

  همه دست ديگه تو  بابا  ؟ نیست  دخترونه نكنه  اوه،-

  گیري  مي  پیش  داري مامانتو راه . بستي پشت  از رو

.  كردن ازدواج باري ٤-٣ االن تا  كدوم هر  چون ؟  بابات يا
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  شرعي واسه گم مي دارم من  كه اماري  اين تازه 

  هم گل يه  ماشاال هزااااار ماشاال،  تو ولي .  هاشونه

.  اونا به زدي  

: كرد  بلند  صداشو راحیل  

.  كني نصیحت  نیومدم.  نداره  ربطي  تو  به-  

.  كني  نصیحت منو  بايد شما. كنم غلط  من ؟  نصیحت-  

   ؟ نه   يا برني  حرف جاويد  با  ري  مي-

:  خنديد  

  مي  مثال  ؟  خودت با  كردي فكر  چي  تو.  نه  كه  معلومه-

  خطا  پا از دست دختره   اين كه كنم مي ضمانتتو  رم

  مي هم شیرازي حافظ  خواجه  ديگه  بابا   ؟ كنه  نمي

  باشي حسابیم درست. هستي  جونوري چه تو  دونه

  بیرون برو   بیا.  بزنم  حرف  برم  كه  چه  من  به اصال 

. روت به خنديدم  

٢٣٢_پارت#  
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.  من میارم  در  پدرتو باش   مطمئن. آشغالي كه واقعا-

.  گفتم كي ببین. رسم مي خودم اخرش  رو  تو حساب  

  در  و  رفت بیرون حرص  با  راحیل و  خنديد بلند  بلند فريال

.  كوبید رو  

  نوشته  براش  مهستي. شد بلند  گوشیش پیام  صداي

:  بود  

  مي مزاحمت ببخشید ؟  خوبي جان، فريال سالم-

؟  بپرسم تونم مي داشتم، سوال  يع. شم  

: نوشت فورا  

.  بفرما . عزيزم البته-  

:  اومد  زود جواب  

  سیاوش  دوستت ي درباره  خواستم مي راستش-

.  بپرسم  

: نوشت.  گرفت اش  خنده  فريال  

   ؟  بزنه تونست مختو-

: داد جواب. گرفت تماس  مهستي  
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.  شديم فامیل  كه بینم مي . جان مهستي سالم-  

:  خنديد مهستي  

  پیام  و  تلفن. بیرون  رفتیم  بار  يه چرا، دروغ. نكن اذيت-

.  ازش  نیومده   بدم . بوده   زياد خب هم اينا  و  

: گفت شوخي  به  

.  خوبیه پسر  هم خیلي  دوستمون. بیاد  بدت  نبايدم-  

: گفت ِمن  ِمن با مهستي  

  تونم نمي  ديگه. چیه از  دوني  مي كه ترسمو  فريال-

.  كنم جمع اون  و اين  تخت تو  از طرفمو ديگه  بار  يه  

  حاال تا   ولي . نديدم رابطه تو  خیلي رو  سیاوش  من-

  شه  من  اويزون طوري اين دختر يه واسه  نديدمش هم

  امتحان بودم  جات من. كنم جور  اشنايي فرصت يه كه

.  كردم مي  

.  چطورياست ببینیم   كه بريم پس . ممنونم-  

.  باشه  خوشي  از پر  امیدوارم-  

. ديدار امید  به. عزيزم قربانت-  
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: نوشت سیاوش  براي   و. كرد قطع  

.  عملتووو  سرعت بابا-  

:   اومد براش  فريار از  پیامي لحظه همان  

   ؟  خوبي سالم،-

:   داد جواب  

. بگو  كارتو-  

.  بپرسم حالتو خواستم مي . ندارم كاري-  

  مي  دستي  دم و راحت  انقدر رو فريال. شد حرصي

  و  كنه اراده  هم باز و  بكنه خواست كاري  هر  كه ؟ ديد

؟  برگرده  فريال  

٢٣٣_پارت#  

 

:   نوشت خشم با  

.  كنیم پرسي احوال كه  نداريم  اي رابطه  چنین-  

:   اومد  زود  فريار جواب  
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   ؟ نداره  باهات  كاري ديگه  كه پسره  اون-

  حركت كیبورد  روي رو هاش  انگشت درونش عصبانیت

:  داد  

  اين داري  كه سوالي هر قبل  واقعا ؟  فريار چه تو  به-

.  شه  مي تر راحت خیلي  كارمون بدي خودت به  جوابو

  من.  ترسیدم رخت رنگ  از  دادم توضیح اگه شبم اون

  به  من . نبودم  وقت هیچ. نیستم دادن توضیح  آدم

.  هیچي  ديگه  كه  تو  دم، نمي  توضیح بابامم  

.  باش  اروم جان فريال-  

  تصمیمي يه  كه  حاال هم تو.  باشم اروم  خوام نمي-

.  بمون  پاش  پس  دستته، تو  ديگه  يكي  دست و  گرفتي

  گرفت، برات  مامانت كه  تصمیمو. نباش   ضعیف انقدر

  برات  دلم ندارم دوست من ؟  نیستي  بلد  موندنم پاش 

.  كن قوي خودتو. نخر   ترحم. فريار بسوزه   

:   كرد  اضافه درونش شیطان بعد و  

  شده  گیرت  گريبان جديدا  كه  اي قلبي  مشكل  واسه-

. شناسم مي خوب جراح  يه  من  
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   ؟ كي-

!  مشیري میالد دكتر-  

.  نیومد  جوابي ديگه بعد و  

  اين به  آدم. انداخت میز  روي رو گوشي حرص با

.  بود نديده  كه  بود وقت  خیلي پررويي  

  با  هنوز. باهاشه دلش هنوز كه  كرد مي  اعتراف

.  بود سالمتیش نگران. زنه  مي  تر  تند  قلبش  ديدنش

  به   و  باشه  قوي كه  بگه بهش لفافه  در بود كرده  سعي

  شد نمي باعث  ها اين ي  همه ولي .  سالمتیش فكر

  بود، نیومده   بر  پسش از شكوه  اگه. كنه خم سر كه

.  میومد بر پسش ار  فريال  

  كنار. شد خارج اتاق  از و  برداشت  رو سیگارش  پاكت

:  گفت منشي به   رو كه  ديد رو  جاويد  منشي،  میز  

  از خروج  كتبي ي  اجازه  واسه بگیر، محضر  از وقت  يه-

. كشور  

  ؟  بده  اجازه  راحیل  به  خواست مي ! ابله. زد پوزخند

   ؟  كرد مي  هم فكر  جاويد
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  ذهنش از  رو فريار بايد. كرد  روشن رو  سیگار  حرص با

  برابرش  در . داد مي نشون ضعف  نبايد. مینداخت بیرون

 خودش  به .  كرد مي  تظاهر بايد   اقل حد  ولي بود، شل

  خودش . شه عادتت تا كني  مي تظاهر انقدر:  گفت

! درست داشت دوست رو فريار. شه مي  خود به  خود

!  درست بود قلبش  تمام صاحب! درست بود عاشقش

  رو  قلبش  در بايد   پس! بره   كه  بود  كرده  انتخاب فريار  اما

  رو  خروج  راه . شه  خارج هم قلبش  از فريار  تا بگذاره  باز

.  بود بلد خودش   

 كشیدن سیگار  حال در  خودش  از  اي سلفي عكس

:  نوشت زيرش  و كرد پست  اينستاگرام در فورا. گرفت  

  براي  دشوار. آساني  به. كرد  خواهم دود را ها خاطره -

!  نشده  معني من  

*** 

٢٣٤_پارت#  
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  سمت به داشت فريال  هاي  حرف  از  كه عصبانیتي  با

  كنه مي  معرفي دكتر من به. روند مي پدري ي  خونه

  خاطره  ؟  نیست قائل احترامي هیچ ؟  مشیري  میالد ؟

  شروع رو  بازي  فريال  ؟  اسوني به   ؟ كنه  مي  دود  رو ها

  ذارم  نمي. بديش ادامه ذارم نمي  من ولي  كردي،

  تونیم  نمي  ما. بازنده   تو و  من  و باشن  برنده  بقیه

  يه تو  بايد  ما . كنیم بازي  هم مقابل باشیم، هم مقابل

.  باشیم تیم  

  و  رسید واحد  در به . كرد پارك   و شد  پاركینگ وارد

  نمايان  شكوه  ي چهره  و  شد باز  در . زد در هم پشت

: گفت شدن باز  محض به . شد  

   ؟  اس  خونه بابا-

   ؟ كردي گم راه ! طرفا اين از. نیست-

   ؟ مینداخت هم تیكه 

  بدون و  كند تند  تند  رو  ها كفش. شد وارد عصباني 

:  زد رو  اصلي حرف چیني  مقدمه  

.  مامان كن جمع رو كردي  شروع كه  گندي اين-  
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: گفت آروم شكوه   

   ؟  گند كدوم  ؟ گند-

  تونه   مي  كي كه  اين براي. نداشت بازي   براي وقت

: بزنه  راه  اون  به بهتر خودشو  

. كن جمعش.  گند كدوم دوني  مي خوب-  

  بودي،  زده  گندي  يه شما  واقع در . عزيزم  دونم نمي-

.. َهر دخترِ  يه. كردم جمعش من  

:  كرد عوض  رو صفتش فريار آتیشي ي چهره  باديدن  و  

  عوض پاكش و مناسب  يه با  رو  مناسب نا  دختر يه-

.  كردم  

:  داد تكون هیستريك و  تند  تند  رو سرشو  

  غلطي چه  دارم دونستم  نمي  خر من! كردي اشتباه -

  مثال   تو.. تو . كردي استفاده  سو  هم تو كنم، مي

ولي  مامانمي  

.  شناسم مي رو  تو . كردم كمكت مامانتم چون دقیقن-

  تونستي   نمي تو . بلدم بمتو  و  زير. كردم بزرگت خودم
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  تو  كني  تحمل  توني مي  ببینم،  بگو  من به !  بیاي كنار

  اون از ؟  بشناسن زنتو  نفر ٤ شي وارد  كه جمعي هر

 طعمشو كه اونا از ! ها نه   خوب هاي شناختن

.. كه  اونا از داشتنش، تو  مثل   قبال  كه اونا  از. چشیدن  

:  زد فرياد  

.كن تمومش . كن بس ! بسه-  

  اوضاع و  حال و بود داده   آشنايیت پرهام  كه  روزي ياد

  طرف همه از  چرا.. شكوه  حرفاي هم حاال  و بعدش 

   ؟  بود فشار

؛ گفت پوزخند  با شكوه   

  مي وقت اون! بزنیم  حرفشو نداري  تحمل  حتي-

   ؟  كني تجربه حقیقیشو خود خواي

  دست آتو نبايد . شد كنده   تا  جويید  رو  لب پوست انقدر

:   گفت بلند. داد مي شكوه   

  زندگي  تو  دخالت حق . مربوطه خودم  به اينا  ي همه-

.  نداشتي منو  
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  سال كه  آبرويي. نیست  مربوط تو  به فقط متاسفانه-

.  بكشي  كثافت به  ذارم نمي  رو كرديم جمع ها  

: زد داد  

  فريال آرزوشونه همه ؟ كشیدن كثافت به  كدوم-

.  باشه عروسشون ملكوتي  

: زد داد متقابال  هم شكوه   

  اون  به كه  داريم كم چي خودمون. جهنم به   برن همه-

  من.  بره   آبرو حضورش  كه  كسي به   ؟ باشیم  محتاج

.  كنم قبول  تونم نمي. عروسي چنین خوام نمي  

  زير بزنم برم  خوام  مي چون  مجبوري. مجبوري  ولي-

  اين با . بزرگم هیچ  يه  فريال بدون  من چون. چیز همه

  هیوا رو، فريال منو،. مامان كردي بدبخت رو  همه كار

..  رو  

: گفت خنده  با شكوه   

  كو. گرفتم رو هیوا رفتم  من انگار  گي  مي جوري يه-

  بايد من باشم،  مدير بايد  من گفت مي كه  فرياري  اون

.  باشم كم كنم قبول تونم نمي  باال،  برم روشي هر به
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  بیداد  و داد شده، تموم ات موقع اون بیداداد و  داد ؟ كو

  بدبختي  از من نیست حالیت تو  ؟  كردي  شروع جديد

.  بیرون كشیدم چاه  از رو  تو  من.  آوردم درت  

.  نداره  اشكال هم حاال.  خوردم گوه  من ؟  كردم من-

.  شد تموم چي  همه. كنم مي درستش  

  پا  روي پا . نشست مبل روي  خود  به مطمئن شكوه 

: گفت و انداخت  

  فقط. گیرم نمي  جلوتو من راحتي جور هر  باشه،-

؟  دوني  مي عواقبشو  

٢٣٥_پارت#  

 

: كرد اخم  

  ؟ عواقب-

  به   جوري همین كني  نمي  فكر  قطعا. عواقب بله،-

  مي  شه  مي  تموم و  زني  مي هم به   نامزديتو راحتي

.  ره   
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. بگو واضح   منظورتو-  

  با  قطعا درويشي. دي مي دست از  كارتو كه  اوال-

  بابات  به  هم پشتت.  كنه  مي  مخالفت  شديدا حضورت

  زنت پدر وساطت  با شاكیه  جوريش  همین. نباشه  گرم

  ديگه هم ما. كنه نمي برات  كاري  پس.  شدي  مدير

  كه عروسي  من. كنیم ساپورتت قبل  مثل  تونیم نمي

  برو،   حاال. مكن نمي خورد  براش   هم تره  ندارمو  قبولش

.  بچرخون  زندگیتو زنت پول  با  

: اومد  فرود  مبل  روي  ناباور   

  مي ! منید  مادر پدر  ها شما ؟  شكوه  گي مي  چي-

  كي نكنید  حمايتم ها شما ؟  كنار بذاريدم  خوايید

   ؟  كنه حمايتم

: گفت و گرفت رو  شكوه  دست و رفت جلو  

.  مامان كن كمكم! كن مادري  مادرمي،  تو-  

:  كرد نوازش  رو هاش  دست شكوه   

  هنوز. بیني نمي  ولي.  فريار  كنم مي كمكت دارم-

  بچه   شي، دار  بچه بگذره، سال چند  بذار.  بیني نمي
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  بچه  مادر  كه مهمه  برات چقدر ببیني   شن، بزرگ هات

.  باشه  كاره  چي و  باشه داشته شخصیتي  چه هات

  بهترين همسر، بهترين.  انتخابه  بهترين  تو  براي هیوا

  برات. داره  هم دوستت. كنه  مي  خوشبختت. مادر

.  كنه مي  كار همه  

: گفت و  شد بلند جاش   از و  زد  پس رو شكوه  دست  

   ؟ اخرته  حرف-

. رسي مي  حرفم به  خودتم-  

:  داد ادامه شكوه . كرد نگاهش فقط  

.  خوام مي  خوبیتو من-  

: گفت و  شد نزديكش شكوه . كرد نگاهش فقط  

  دختر دوست تونه مي فقط عمرش  اخر  تا  فريال-

  مي  پیدا يكیو  جاويد  نهايتش. باشه اون  و اين موقت

  مي  كه  اونیه هیوا.. هیوا ولي. بگیرتش بیاد  كنه

  براي! شكل بهترين  به كنه مي  همسري برات. خواي

  ات خونه ! شكل بهترين  به   كنه مي  مادري  هات  بچه
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  از  مگه مرد هي ! شكل بهترين به داره  مي  نگه گرم  رو

   ؟ خواد مي  چي  زندگي

  مي فريال  فقط خودش  ولي  دونست، نمي  مرديو  هر

.  بود  كرده  گیر فريال  رو  خواستنش ي دكمه. خواست

  كرد اشاره  دست با. شد  مي تر  نزديك داشت شكوه 

  مي  فكر كه  هم ها قدر اون  تو!  نیا تر   نزديك!  نیا كه

  نگاه  مادرش  ي  چهره  به غم با.  نیستي  مادرم كردم

  ديگه خونه اين. رفت  بیرون و  داد تكون سري كرد،

  ديگه. نبود  پدري  ي  خونه ديگه . نبود امید  ي  خونه

. نبود سبز  

  با  داد مي اجازه  غرورش  نه   ؟ كرد  مي كار چي  بايد

  بخواد فريال  از  تونست مي نه كنه،  زندگي فريال پول

  بزرگ  قو  پر تو  دو هر . بسازه   خودش  نداري  با و  بیاد

.  نمیاوردند  تاب  رو  پولي بي كدوم  هیچ! بودند شده 

  اوج  تو  همیشه. نداشتند رو  سقوط طاقت كدوم هیچ

!  بودند  

  نمي  ؟ كنم كار  چي بايد.  كرد مي  درد سرش  چقدر

  فريال  تونه نمي  جوره  هیچ  دونست مي  فقط. دونست
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  داشته  تونست مي  نه ! بدي  حال چه . بده  دست از رو

  معجزه . بكشه دست ازش  تونست  مي نه و باشدش 

  حقیقت كاش  ولي. دونست نمي  ؟ داشت باور   رو ها

  االن . باشه  داشته وجود معجزه  كاش . باشه داشته

.  بود  الزم معجزه  فقط  

 

  دراز  تخت روي  ها لباس  همون با  و  رسید خونه  به

  فريال چت ي  صفحه  به  و  برداشت رو  گوشیش. شد

.  شد اش  خیره  دقايقي و  كرد باز  رو  عكسش. رفت

  مي  دغدغه بدون  زندگي دقیقه چند  دلش چقدر

  دلش  چقدر! امیدي نا از  دوري دقیقه چند! خواست

..خواست مي  عشق دقیقه چند  

٢٣٦_پارت#  

 

: نوشت براش   وقتي نبود خودش  دست  

   آرامشه،  عین تو تماشاي-

.. مني  آرزوي  زيباترين  تو  
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 هاش  ترانه  امیري  خواجه خورد مي قسم. فرستاد و

. خونده  تا دو  خودشون براي رو  

  تايپینگ  تعجب  كمال در. ديد رو  پیام  و شد  انالين فريال

:  اومد پیامش   بعد و شد  

  نكن، خرابش  لحظه   چند واسه-

! ساختم ازت عمر  يك كه  رو بتي  

  بازي  امیري  خواجه. خوند رو  پیام غمگیني  لبخند  با

: نوشت.  بود شده  شروع  

  كردنت،  نگاه  با  فقط كن نگاه -

.. انداختي رويايي  چه تو  منو  

:  اومد  زود جواب  

   اي، عاشقانه  قهر چه-

   شدم، نمي  گم كه اگر

رسیدم  نمي  جنون اين  به  

:   نوشت  اندوه  با  
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  بشین، كنارم  لحظه چند فقط-

  كن،  گوش  من  به لحظه چند فقط

  جهان، تو  من غیر احساسیو هر

..  كن فراموش  لحظه   چند واسه  

:   داد جواب زود فريال  

  عاشق عشق كه وقتي عاشقي، سخته  كه  وقتي-

  ُكشه،

.  خوشه تنهايیم به دلم كشم، مي  ديوار دورمو  

..  فريال آه   

: نوشت  

 دنیاست، از سهمم اين اگه باشه، زندگي  اين اگه-

.  نیست هراسم مردن از من  

  گم، مي  خودم با  گاهي كه  ها روز   اين دارم حسي  يه

..  نیست خواسم مردم شايد  

:  فريال  
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   شیم، مي بلد خاطراتمونو  به نكردن فكر-

.  شیم مي رد ساده  هم كنار از همو بینیم مي  

..  نه   ها شعر اين نه،  ها حرف اين نه ..  فريال  نه   نه،  

:  نوشت عشق با  

   آرزوم، شده  مردن تو  براي-

..زندگیم از  دارم من  كه حقي  يه  

:  رسید  فريال ي كشنده  پیام  

   من، بي  مانده  اي  ماني نمي  تنها تو-

.. خسته  هاي دل  به م  سپا مي را تو  

  اين از  تر بیش . فريال نگو.  فريال  نكن . بود كرده  بغض

.. فريال  نكش  منو  

: نوشت  

  هم ترس  با شبم نیست، خوش  دلم جوري  اين من-

  مرزه،

.. نمیرزه   برزخ  اين به باشه، اونورش  هم بهشت  
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:  فريال  

  ماندم، زرد  اگر رفتي،  سبز اگر-

..همیشه نوبهار  اي خداحافظ  

.  شد آفالين بالفاصله  و  

  مي  كي  به. عاشقانه  و  تلخ بود، كرده  خداحافظي

  هم خودم  به  حتي رو تو من  ؟ فريال  بسپرم رو  تو  تونم

.. فريال آه .. بسپرم  تونم نمي  

:  خواند دلش امیريِ  خواجه و گذاشت كنار  رو گوشي  

  نسوزد تا  را  تو سپارم  مي شب به

   نمیرد  تا  را تو  سپارم مي  دل  به

  نخشكد غم از واژه   ي چشمه اگر

..  نگیرد را  صدا اين  روزگار اگر  

*** 
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  بود  افتاده  گوشیش روي كه رندي  عجیب ي  شماره  به

:  برداشت بعد  و شد خیره   

   ؟  بله-

   ؟  نمیارم گیر  خودم من ندي،  اتو شماره  تو كردي  فكر-

:  خنديد  

! هستي بیكاري   چه ديگه تو-  

  راست من ولي   بیاري  در رو  ما  آمار شما. نفرمايید-

  فكر  بد  نه، راست راست اوه  اوه  ؟ بشینم راست

.  ام درباره  ها  نكني  

.  خنديد  بلند  و  

: گفت میالد زياد روي از شوكه  

.  خودمه از اشتباه . خنديد نبايد   تو روي   به-  

.  نیست حیايي  بي  دكترا ما  دنیاي تو  چیزا اين  بابا-

.  ما اوكییم بدن  حاالت و   اعضا با  كال . ديگه  بدنه عضو  

.  نیستم  من! جهنم به-  
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  ي  دوره  روز چند  اون تو االن بگم من  مثال  االن بابا،  اي-

  اينم مديونشیم، قشنگتو اخالق اين كه آلودي خون

   ؟ بده 

.  میالد هستي گاوي  عجب تو-  

   ؟  چیه گاو. جراحم هاا، دكترم  خودت، جان به   نه-

.  بردي  دكتره  هرچي آبروي -  

.  باحالي  اين به دكتر . بخواد دلتم-  

. بگو  كارتو. خواد نمي دلم خوشبختانه-  

   ؟  اي كاره  چي  امروز كه  خدمتت به  عرضم-

:  گفت زود  و خوند  رو  حرفش  ته تا  

.  دارم زياد كار-  

.  امروز  اس  شنبه  پنج.  داري  زياد كار  كردي غلط-  

.  شخصي هاي كار-  

   ؟ مثال -

   ؟  اصال  چه  تو  به. مو و پوست زيبايي،  دونم مي  چه-
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  گفتي  كه جفنگايي  اين و  زيبايي كاراي . ديگه  نشد-

.  اونجا نداري وقت گرفتم آمارتو  كه مهستیه دست

   ؟ بعدي  ي  بهونه

:  بود  اي كنه  عجب. كرد پوفي  

.  ندارم اتو  حوصله كه  اين بعدي  ي  بهونه-  

.  چیم من  بدوني اگه واي . اخه نكردي   تجربه-  

. خدافظ ديگه خب! اي چي فهمیدم جوريشم همین-  

. نكنیا قطع . كن صبر  عهه-  

.  نداد جوابي  

:  گفت خط ور  اون از میالد  

   ؟ هستي-

. بگو هستم-  

.  كردي قطع گفتم جدي  جدي آقا-  

. كنم  قطع خوام  مي  جدي جدي-  

. باحاله جوريتم اين نداره  اشكال-  
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  ي پسره :   خنديد خودش  با و . كرد قطع رو گوشي

.  ديوانه  

  روي  رند  ي شماره  و  خورد  زنگ دوباره  تلفن درجا

  بار  و  خورد زنگ  دوباره  و دوباره . نداد جواب. افتاد صفحه

:  داد جواب كالفه اخر  

   ؟  چیه ؟ ها-

.  كردي  قطع جدي جدي دختر-  

   ؟ كنم قطع دوباره  داري دوست-

   ؟  هستي  كي ديگه تو.  ِشت. وايسا!  نه  نه،-

.  ملكوتي فريال-  

: خنديد  مسخره   به میالد  

.  بود  بامزه  خیلي  ها، ها-  

: گفت حرص با  

. بزننن حرفتو-  

   ؟ دنبالت بیام  كي اوكي،-
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  ؟  فهمي نمي  حرف واقعا تو-

  زنگ  خودت كنم مي  كاري  يه .  خواستي خودت اوكي،-

. بیرون  بريم بیا بگي بزني   

٢٣٨_پارت#  

 

:  خنديد  

.  حتما-  

.  ملكوتي  خانوم  فعال . ديگه ببین  حاال-  

.  مشیري جناب فعال -  

  بود شده  جراح  چطور مغز اين با پسر  اين. كرد قطع  و

.  فهمید نمي هرگز  رو  

  روي  سیاوش  ي شماره  كه  بود گذشته  دقیقه چند

:  داد جواب. افتاد گوشي  

  عیال  ؟  چطوره  اوضاع و  حال. درويشي جناب به،   به-

   ؟ چطورن

. چي  همه تو  ريدي تو  كه فعال . زهرمار و عیال-  



 

932 

  از. ازت گفتم خوبي  چیزاي  كه من  چه، من به  وا-

. گفتم  زياد  ات نداشته  هاي  خوبي  

  و  مهستي با  بود  قرار امروز شده، چي دونم نمي من-

  زده  زنگ  شاكي االن مهستي بیرون، بريم داداشش

  فريال  از  گه مي  ؟  چرا گم مي  كنسله،  قرار كه

.  بپرس   

: گفت خونسرد. كثیف میالد اي  

  كار چي خرش  نره  داداش   با  اصال . نداره  ربطي من  به-

.  ديگه بیرون بريد  دوتايي ؟ داريد  

  نمیام بگم چهارم و  سوم  قرار تو  تونم  نمي من-

 چشم،" گم مي دارم فقط فعال . ببینم خرتو نره  داداش 

."بفرمايید   شما چي هر حتما،  

:  خنديد  سیاوش  ي  مسخره  لحن  به  

   ؟  اخه  چه من به .  جهنم به-

  خودمم بخواي راستشو دونم، نمي  هیچي من  فريال-

  گندي  يه حتما تو  ولي . چیه  تو  به   ربطش دونم نمي
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  تند،  زود،. كن درستش. شدي جوري  اين كه زدي

!  سريع  

.  من كنم نمي  كاري هیچ بابا،  برو -  

  به  داره  خطي  پشت كه داد مي نشون بوق صداي

: گفت سیاوش   

.  دارم خطي پشت برو -  

  ي  خنده  صداي.  كرد وصل  رو  بعدي تماس  و  كرد قطع  و

:  شد شنیده  بلند مهستي  

.  جان فريال سالم-  

  ها  شما كنید مي داريد كار  چي. مهستي تو  بر واي-

   ؟

  و  خواهش زده  زنگ میالد اين شرمنده، خدا  به-

  خدا  بنده  اون. جونت به بندازم  سیاوشو كه التماس 

.  رسما ترسید.  گرفت جدي فكركنم هم  

: گرفت اش  خنده  هم خودش   
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  از  ديگه روز  دو . كنه  مي اطاعت سیاوش  اولشه، فعال -

.  هاا نیست ها  خبر اين  

  از . نیست گرفتن سواري  قصدم اصال  خودش  جان  به-

.  نمیاد خوشم رابطه  تو ها استفاده  سو  و كارا اين

  شدم كالفه كه گوشم دم زد فك اننقد زد، زنگ میالد

.  البته شوخیه. كردم قبول  

.  ها داره  كم میالدتونم-  

.  كني مي  فكرشو كه چیزي  اون از  تر  بیش خییلي-  

:  خنديد  

   ؟  میاد بر  من دست از  كمكي چه  حاال-

  مي خودت گفت میالد. دونم نمي خودمم خدا  به-

.  دوني  

.  ده  نمي جواب من  رو  چیزا اين. عمرا بگو  بهش-  

:  خنديد مهستي  

  مي  صاف  دهنت ده  مي گیر جوري  يه   ولي باشه،-

.  ها شه  



 

935 

.  من با  اونش-  

.  كرد قطع  و  خنديد  

  فكرش  كمي. شد نمي  هم بد رفتنش  بیرون  واقع در

  قدري  به   فريار با اخرش  چت بعد  از. شد مي تر ازاد

  هر شادي جوي و جست  در  بود  حاضر كه بود غمگین

  پايیز  ولي بود  دلگیر براش  همیشه پايیز . بزنه  رو  دري

  مي  كه  اين فكر . بود كننده  اذيت شديدا امسال

 دست اينده  سرد هاي روز  تو  و  باشه  فريار با تونست

.  بود  گرفته بازي به  رو  روحش  بگیره  گرمشو هاي

  اونو كرد مي اراده . بود اش  ثانیه  يك  كار فريار داشتن

  خیانت با  خیانتو. نبود كارش  تو بودن  دوم ولي داشت،

  طرفش اگه  حتي گنجید نمي قاموسش تو دادن جواب

 داشت غرور  اونقدر هنوز همه،  از تر مهم و  باشه هیوا

.  بود  كرده  ولش  فريار.  نشه صاف   فريار با  دلش كه

  رو  عصبانیت و  لجبازي  دلخوري، غرور،  شد مي كاش 

  هفته  در روز  يك  و فرستاد  مرخصي  به هفته  در روز  يك

  نمي . شد  نمي ولي.  گذراندند مي  هم كنار رو

  زنگ  صداي. بود ها  حرف  اين از  تر ديده  ضرب . تونست
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 چشمك رند  ي شماره . اورد بیرونش  فكر از گوشیش

:   داد جواب. زد مي  

. بفرما-  

٢٣٩_پارت#  

 

   ؟  نداشت تاثیر   هم ذره  يه-

.  خیر-  

  خاطر  به حتما گفتم. هستي رحمي  بي چه  تو  بابا-

. میاد رحم  به دلت رفیقت  

  جا  هم كنار دلرحمي  و من. نشناختي  اصال  منو  پس-

.  شیم نمي  

.  شناختم ديگه-  

   ؟  كارت حاال خب-

   ؟  چي كنم خواهش-
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  غرق توش  بود  قرار كه  افكاري به . گرفت اش  خنده 

  مي  رو امشب. خواست نمي  اينو. كرد فكر  شه

:   داد جواب. بگذرونه  فريار به   كردن فكر بدون خواست  

.  شايد-  

   ؟  وقت يه   نمیري  ؟ بابا   نه-

   ؟  كنم قطع-

:   گفت فوري  

  ما میهمان رو امشب كنم مي  خواهش! نه  نه،-

.  ملكوتي سركار باشید  

.  كنم مي  قبول اوكي،-  

.  ناجوره  جنست. نیست خودت دست-  

.  خنديد  

:  گفت میالد  

   ؟  دنبالت بیام  كي-

.  میام  خودم. فقط بفرست آدرسو-  
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  ؟  بیاد خودش  كنم دعوت مهمون. خیته كه اينجوري-

   ؟ شه  مي چي احترامم و عزت

. بفرست آدرسو ؟  مگه  داري-  

:   گفت و  خنديد میالد  

.  ناكس-  

.  كرد قطع  

  هر براي .  كرد مي  ريزي برنامه بايد امروزش  براي

  راه  فكرش  تا  ريخت مي اي برنامه   بايد  اش  لحظه

:   كرد  فكر خودش  با. نره  خالف  

!  حمام:  اول  ي  برنامه  

.  رفت حمام سمت به و  

  اندام . اومد  بیرون طوالني گرم آب  دوش  يك از بعد

:   افتاد فريار حرف ياد  ديد حوله  توي كه رو  پیچش  حوله

! جذابه خیلي  دختر خیس تن  

 كردن خشك:  دوم ي  برنامه. داد تكون رو سرش 

.  موها  
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  دوباره . كرد خشك رو موهاش  و  زد برق  به رو سشوار

  ازش  سشوارو كه اومد فكرش  تو  فريار هاي دست

  فكر  كه  اين براي .  كنه خشك رو  موهاش  تا گرفت

:  كرد برقرار   آرزو با  تصويري تماس  نكنه،  پیشروي  

:  داد جواب زود  آرزو  

   ؟  چیه صداي اوه  سالام،-

. سشوار سالم،-  

  زدي  مي زنگ  بعدش  ؟  زدي  زنگ االن  مريضي خب-

. خب  

. خواست مي  دلم االن-  

   ؟  خبر چه  خب. ايا ديوونه  هم تو-

   ؟ بپوشم چي. بیرون  رم مي  دارم شب هیچي،-

  به  خواست نمي  ولي. نبود  مهم براش   ارزو نظر اصال 

  خودش  با.  نكنم  فكر فريار به تا  زدم  زنگ بهت  بگه ارزو

.  كنه فراموشي به  تظاهر  بود كرده  عهد  

:  خنديد  آرزو  
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  ؟   خواي مي  نظر من از واقعا-

. بگو . اوهوم-  

   ؟  جايي رستوراني  يا ؟  مهمونیه-

.  رستوران-  

: گفت و  كرد ريز  چشم آرزو  

   ؟  خبريه -

.  نخیر-  

. باشه-  

.  نشده   قانع بود  معلوم ولي  باشه گفت  

   ؟  بپوشم چي  ديگه، بگو خب-

.  بپوش   اتو بلنده   باروني  ؟  اخه بدونم  چه من-  

   ؟ نپوشم اسپورت-

   ؟  دوتايي يا  جمعیه دسته  برنامه-

.  جمعي دسته-  

   ؟ چندم يا بیرون   ريد مي  اوله بار-
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  ؟  چیه واسه  سواال اين اول،-

  حاال باشه، ديده  رسمیتو  تیپاي  طرف اگه. مهمه خب-

.  بزني  تیپ اسپورت  توني مي  

  خوش  كه رم مي  دارم. برام نیست مهم اصال  طرف-

.  آرزو بگذرونم  

  پوشیدم  مي  تر رسمي  كم يه  بودم  من  بازم اوكي،-

.  اولو  بار  

.  هوم-  

  رسمي يا  اسپورت ؟ باالخره  كني  مي كار چي خب-

   ؟

:  داد جواب. بود  پررو هم جوري همین میالد  

.  اسپورت-  

:  خنديد  بلند  آرزو  

  واقعا. بپرسي  نظرمو  زدي  زنگ  كه  ممنونم خیلي-

.  شدم واقع مفید  



 

942 

  و  رسمي كردم نمي  فكر قبلش تا . واقعا شدي-

.  باشه مهم تونه مي  اسپورتش  

.  كردم  باور باشه،-  

   ؟  خبر  چه شاهین-

.  كنه مي  ريزي  برنامه كارش  واسه  داره  جدي جدي-

  دنبال فقط كه  شاهیني. شاهین ؟  شه  مي باورت

.  بود  اينا و  شیطنت و  بازي  دختر  

: زد  لبخند  

.  برات  خوشحالم. خوبه-  

  بیام  كن خالي وقت  يه گفتم بار ده  ؟  چطوري  تو-

  ؟ نشده   خلوت سرت  هنوز. ببینمت

.  شد يهويي  امشبم نه،-  

  تمرين  قدر  اون هنوز. رفت مي  لو  ديد  مي  اگه رو  آرزو

.  كنه اجرا خوب نقششو  هم ارزو  جلوي  كه بود نكرده   

. بگذره   خوش  عزيزم، باشه-  

.  كرد قطع . بده   كش رو  مكالمه تا نداشت  حرفي ديگه  



 

943 

  برنامه . شد خشك موهام خوبه، . كرد نگاه   خودش  به

. كردن آرايش :  سوم ي  

٢٤٠_پارت#  

 

  اسانسور ي اينه  تو. شد  اسانسور وارد اماده  و  حاضر

  پوشیده   كوتاهي اي  سورمه پافر . كرد دقت خودش  به

  با  روشن، آبي  شال تنگ، روشن آبي  جین  با بود،

  وارد كتوني  با  كه  اين فكر  با.  اي  سورمه كتوني و كیف

  خودش  از . ديگه جورشه  يه  اينم:  خنديد  شه رستوران

  زياد  وقت چون بود، كرده  زيادي  ارايش . بود  راضي

  يه  هي  نره،  بیراهه فكرش  كه  اين واسه و  بود اورده 

  انواع با  هم سر  اخر. كرد  مي  اضافه صورتش به   رنگي

  كنه فِید رو  ها پودر  حسابي بود كرده  سعي ها براش 

  كم هلويي  لب رژ . بود راضي نتیجه از . نزنه  ذوق  تو  تا

.  داد مي  نشون معصوم  رو صورتش كه  بود زده   رنگي

.  خنديد بلند ؟  معصومیت و  فريال  
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  بود فرستاده  میالد  كه ادرسي به   و شد ماشین سوار

  اهنگي. افتاد راه  و زد  استارت . بود  نزديك.  كرد نگاه 

  برنامه . كنه پرت  ها ممنوعه از  رو حواسش تا گذاشت

  كرد زياد رو صدا. بخون بلند بلند ها اهنگ با :  بعدي ي

.  كرد پاره   رو اش  حنجره  رستوران خود تا  و  

  رو مهستي ي چهره  زود خیلي  و  شد رستوران وارد

  زيبا، همیشه مثل  مهستي. رفت سمتشون و ديد

:  گفت ديدنش با سیاوش . بود  جذاب و پوش  خوش   

.  حلقم تو  كتونیات-  

.  خنديد  

: گفت مهستي  

   ؟  مگه چشه وا-

: سیاوش   

  آبرومون شناسیمش،  نمي كنیم وانمود  بیا  عزيزم-

.  ره  مي  

: گفت و  زد سیاوش  سر  توي  اروم  كیفش با  فريال  
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.  بخواد دلتم-  

:  گفت سرش  پشت از  صدايي  سیاوش  جاي به  

.  خواد مي دلم من-  

  كه  جراح  مثال  پسري . شد  رو به رو  میالد با  و برگشت

.  بود  زده  اسپورت تیپ هم اون  

: گفت و زد اشاره  میالد هاي  كتوني به  

.  نیستم من  فقط پوشتون كتوني  پس-  

  طوري فريال،  به  خطاب  ولي مهستي  به رو سیاوش 

  مي  حرف  مهستي  با فقط سیاوش  كنند فكر  بقیه  كه

: گفت زند  

. وره  اون ها  پوش  كتوني میز-  

  به و گذاشت منو میان جايي  رو  انگشتش  بعد و

.  داد نشون مهستي  

.  زند  مي  حرف  منو  ي  درباره  كه كرد  مي وانمود  
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  امیزي اغراق هیجان با بازيش كردن خراب براي فريال

  در  كمي و شد خم پشت از رفت، سیاوش  سمت

: گفت بلند  و گرفت آغوشش  

.  بود  شده  تنگ برات دلم منم جان سیاوش  واي-

.  دعوتت از ممنون  

  بغلي  میز از رو  اي  صندلي  میالد. خنديد بلند مهستي

  مهستي  و سیاوش  صندلي  میان درست و كشید

:  گفت و گذاشت  

  نزايیده  مادر . شینم مي وسط همین اخر  تا  كه من-

..    و قرار  سر بیاد خواهرم با  من چشم جلو كسي

. استغفرهللا  

  جرئت هم خیلي ولي  بود خورده  پرش  تو سیاوش 

  خودش  جرد سعي بیفته،  در مهستي برادر  با نداشت

:  گفت و كنه  كنترل  رو  

  دسته همي  دور هدف  ؟  حرفیه چه  اين میالد، اقا  نه-

. بوده  جمعي  

: گفت جدي میالد  
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.  البته صد  كه اون-  

.  زد  فريال براي  چشمكي اروم  و  

  كامال . بود معذب  شديدا. كرد نگاه  سیاوش  به

  میالد صندلي   به چسبیده  كه اين از بود مشخص

  ناراحتي  اين به  هم فريال . است ناراحت نشسته

: گفت و شد خم سیاوش  سمت اروم و زد دامن  

  دراوردم، رو  يارو  اين امار من كن، جور  و  جمع خودتو-

.  نداره  شوخي.  قاطیه خیلي خواهرش  سر  

  خنده  فريال . گرخید كلمه واقعي معني به  سیاوش 

  چیزي  اش  چهره  از كرد  سعي و  داد قورت رو اش 

.  نباشه مشخص  

: گفت جمع  به رو میالد  

   ؟ مهستي  ؟ جان فريال  ؟ خوريد  مي  چي خب-

: گفت اي  دوستانه غیر لحن با  و  

!   خان سیاوش -  

: گفت و  كرد  جور و  جمع رو خودش  كمي سیاوش   
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. بگه جمع هرچي .. هرچي.. من ام،-  

: گفت و  زد اي  شیطاني لبخند فريال  

   ؟  چیه  دريايي غذاي ي  درباره  نظرتون-

: گفت بود  گرفته رو جريان فريال لبخند  از كه میالد  

. عاشقشیم كه  مهستي و  من عالي،-  

.  بود شده  جمع سیاوش  ي چهره   

: گفت و خنديد  بلند  مهستي يهو  

.  نكنید اذيتش  ديگه بسه-  

:  خنديد  هم فريال  

.  بخوره  میگو كنم مجبورش  خواستم مي  تازه   بابا-

.  شد مي  ديدني اش  چهره   

  كرد كلفت مصنوعي صداشو و  زد سیاوش  پشت میالد

: گفت و  

   ؟ ندارن دوست  دريايي غذاي خان سیاوش -

. خنديد خودش  و  
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:  گفت  بود فهمیده  حاال  كه سیاوش   

   ؟  بود  بازي مسخره  هستیدا، نامردايي  عجب-

:  گفت و زد براش   دلربايي لبخند مهستي  

.  بود شوخي-  

  معني  كه اومد  فريال  براي ابرويي  و چشم سیاوش 

.  داد مي میارم  در رو  پدرت  

  لبخند  سیاوش، و  میالد هاي بازي مسخره  میان شام

  غش  و  غل بي  هاي  خنده  و  مهستي زيباي  هاي

.  شد صرف  فريال  

  برنامه   شكر، رو  خدا. نبود پشیمون اصال  اومدنش  از

:  پرسید  شام بعد. بود داده  جواب جا  اين تا هاش   

   ؟ كشید سیگار شه  مي جايي-

: داد جواب میالد  

.  بیام  منم وايسا. داره  تراس  اره،-  
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.  شدند راهي باهم و  موند میالد منتظر  

  رو فندكش خواست تا  و گذاشت لب  روي رو سیگارش 

.  شد گرفته سیگارش  زير میالد فندك  بیاره، در  

  در بلوچي  مونیكا  حس. شد سرازير دلش به عالم غم

  مي  گرفته سیگارش  زير  ها فندك . داشت رو مالنا فیلم

.. خواست  مي كه نبود اوني  ولي شد،  

  و شد  خراب ها  برنامه رفت، در  دستش از فكر  كنترل

  پس  رو بغض كرد سعي.  كرد مي ريزش  داشت شب

  میالد فندك به و  برد  جلوتر  رو  سیگارش  حرف  بي .  بزنه

  تر ارام كمي بغض گرفت، كه  رو  كام اولین. رسوند

.  شد خیره  رو  به   رو  به  و  كشید عمیقي نفس. شد

: گفت باشه   زده  حرفي كه اين  براي  

.  كشن مي  سیگار هم دكترا دونستم نمي-  

:  خنديد میالد  

  سكس  ها مذهبي  بگي  كه  مونه   مي اين  مثل-

.  ندارن  

.  شد خیره  وقاحتش به   شده  گرد هاي چشم با  
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: گفت خنده  با میالد  

  دنیا  جوري  چه فهمیدي كه  باري  اولین  ؟  خب چیه-

  همه  من هاي  اي دوره  هم ؟  بود  چي حست اومدي

.  نداشتیم توقع  ديگه  خمیني امام از واقعا گفتیم  

:  خنديد  

.  مسخره -  

  مي سیگار هم پزشكا  كه كنم عرض  خدمتتون-

  و . ديگه كاراي خیلي هم  خورن،  مي الكل هم كشن،

  به  خوبي  دسترسي  چون. معتادن خیلیاشون جدا

.  دارن قوي هاي مسكن و داروها انواع  

   ؟  خیلیايي  اون  از هم تو-

.  خوبیم پسر . الكل و  سیگاره  فقط خالفم من  نه-  

: گفت كشیده   

.  خیییییلي-  

: گفت و  گذروند  نظر  از رو  فريال  پاي  تا  سر میالد  
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.  اسپورتم عاشق من.  میاداا بهت  خیلي اسپورت-

  ده  پاشنه  با  جا همه  نیستي  مهستي  مثل خوبه

. تازه  قد اون  با.  ره  مي  سانتي  

  سرمايي . كرد مي  اذيتش كمي هوا سردي . زد لبخند

  میالد كه لرزيد كمي. بود  نپوشیده  زيادي  لباس   و بود

:  گفت  

  دور  بندازم  االن نیاوردم .  ماشینه تو  كاپشنم ؟  سردته-

  يه   بتونم  نهايتا االن . بیارم در بازي   رمانتیك  هات شونه

.  دورت بندازم  برم  كش  میزي رو  

  خیلي  ولي   ايه، بامزه  پسر  كه كرد  مي  اعتراف خنديد،

.  پررو هم  

: گفت و  شد نزديكش   گرفت، ُبل  اش  خنده  از میالد  

. كنم" ها"بگیرم  دستاتو  تونم  مي  ولي-  

: گفت و  داد قورت رو اش  خنده   

. خنديد نبايد   تو روي  به واقعا-  

: گفت شیطنت با میالد  
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.  اولشه تازه -  

:  داد ادامه  تر جدي بعد  

  يكي. نیست  جوري اين  توم  ها، نكن  نگاه  اينجوريمو-

.  كرده  صاف .. گا دهنمو بد  

  و رفت  دهنش و  چاك بي  دهن  خاطر به  اي غره  چشم

:  گفت  

   ؟ كي-

!  يكي-  

.  عاشقي پس-  

.  شم مي فارغ دارم-  

.  خوبه-  

  حالتي، همون تو هم  تو. شد صاف ازم  دهني بد-

.  فهمم مي مشخصه،  

:  داد ادامه میالد. كرد نگاهش فقط  

  هات خنده . فكر تو ري  مي دم يه   خندي، مي  دم  يه-

  مي  انگار كه خندي  مي  جوري يه. نیست عادي هم



 

954 

  و  بشنون. هاتو خنده  صداي بشنون  دنیا ي  همه خواي

.  خوبه حالت شه باورت  خودت تا ! خوبه حالش  اين بگن

.  نیست  ولي  

  فكر  كه هم ها قدر اون. گشت مي بر داشت بغض

  منظره  به   خیره  میالد. نبود مغز بي  پسر  اين  كرد مي

: گفت روش  به رو  ي  

  كارام ي  بقیه  خوندنم درس  جز  به عمرم، ي  همه من-

  و  شديم اشنا  و ديدمش وقتي  تا . بوده  كاري كثافت

  سال سه . نیست كمي زمان  سال سه .. رفت دلم

  آزاد زندان از غیرتش  خر  شوهر بعد، و  باشیش داشته

!  داشته شوهر  طرف به،   به بفهمه تازه   تو و  شه  

: داد ادامه  میالد. شد اش  خیره  بهت با  

!  باشي  تو هم خوره  مي كتك كه  اوني  تازه -  

  فكر ناجوانمردانه و . شد نمي  باورش .  بود شده  شوك

.  نیست  بد هم ها  اونقدر من  وضع پس :  كرد  
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  سر میالد اون  با ديد مي كه جديدي  میالد اين

  نفهمید. داشت فرق بود ديده  امروز قبل  تا  كه خوشي

: گفت میالد كه  كرده  نگاهش چقدر  

.  مونده  باز  وقته   خیلي دهنتم! شده  تموم سیگارت-

.  دختر  تو  بیا  ؟ مگه  نبود سردت. توش  نره  پشه ببند

:  گفت خنده  با بعد  

.  میاوردم  در خودم توش   رفت مي پشه  البته-  

  سطل  توي  رو  سیگار داد، تكان تاسف  به سري

.  رفت داخل و انداخت  

  حسي به   كردن فكر:  اخر ي برنامه :  گفت خودش  با

  تو!  شه مي  امید  نا امیدهات تمام  سال سه  بعد كه

. فريال  داري  جا هنوزم  

 

 

  خودش  ها روز اين. شد خونه وارد داغون و  له  خسته،

.  باشه دور هاش  بدبختي از تا  بود  كرده  غرق كار تو  رو

  خالصه روز  باقي  و  داد مي هیوا  به پیام ٣-٢ روز توي
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  به . داشت درد  سر. خونه  و باشگاه   كار، توي شد مي

.  برداشت مسكني  و  رفت ها قرض كابینت سمت

.  شد مي  تر  حجیم و  تر حجیم روز   هر ها  قرص كابینت

  هاي قرص و بخش  ارام و  افسردگي ضد داروهاي

  غذا قرص اگر. بود شده  اضافه زيادي  خواب و  مالتونین

.  شد مي راحت ديگه بود  هم اب قرص  و  

.  كشید نمي  بیرون غذاي به میلش  ولي  بود  گرشنه

  رو حاضري و  بیرون غذاهاي بس از  بود شده  خسته

  اين  كنم كه ازدواج :  كرد  فكر  پوزخند  با . بود خورده 

.  شه مي  حل  مشكل  

.  بود بانك از  واريزي پیام . شد بلند  گوشیش پیام  صداي

  مي هم بايد .  بود  بااليي مبلغ . بودن ريخته  رو حقوقش

  به كشید، نمي تريلي  رو  اسمش كه  شركتي بود،

  ي  مانده   به.  داد مي  حقوق اينقدر هم حتما مديرش 

  كار  كه چندماهي  هاي حقوق. كرد نگاه  حسابش

  طرف از چون و  بودند شده  ريخته هم روي  بود كرده 

 نخورده  دست حساب اين هاي پول  بود  ساپورت ديگه

:   گفت و  زد سوتي  میلغ زيادي از . بود  مونده  باقي
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 طال  رقم  به رقم خانومت واسه  توني مي خوبه،

!!  ديگه متاهل  مرداي  مثل. بخري  

.  بود همین بود اورده  دست به   خودش  كه چیزي  تنها

  استوديو و  ماشین البته. بود خودش  مال  كه  چیزي

  نصفش اونها ي  هزينه ولي  بود خودش  نام  به هم اش 

.  بود گذاشته خودش  رو  نصفش فقط و  بود  فرهاد با

  ندونسته جايز  شكوه . بود  اي اجاره  كه  هم اش  خونه

  وقتي  براي   گذاشته و بخره  خونه  مجرد  پسر  براي  بود

!! شد متاهل  كه  

  گروه  در  شاهین. شد بلند دوباره  گوشیش پیام  صداي

:  بود  نوشته  

.  دامنتون به دستم آقا-  

:  بود  كرده  اضافه بعد و  

   ؟ االن همتون هستید-

:  نوشت زود هیوا  

. هستم من-  
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:  آرزو  

.  نكن  شلوغش بابا-  

: سیاوش   

  االن كجامه  دستت. االن لختم نیست،  پام دامن من-

.  كنا حفظ حدودتو و  حد فقط ؟ دقیقا  

: نوشت فريال و  بود  خنديده  پرستو  

   ؟ شده  چي-

  كل با شاهین طرف  از تصويري تماس  لحظه همان

  ؟  داد مي  جواب بايد. شد هول. شد قرار بر  گروه 

.  كردن مي  تحمل رو حضورش  زوري  هم جوري همین

  وسوسه  فريال ديدن ولي. نده  جواب بود  بهتر احتماال

  مي جواب كه  بود نفري  اخرين . بده  جواب كه كرد اش 

  لبخند  برايش هیوا. داد ارومي  سالم و داد جواب. داد

  كه  حالي در فريال  و  دادند سالم بقیه  و  سیاوش . زد

. داد تكون سر كرد، نگاهش  اي ثانیه   
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  و نگرفتنش   ناديده  بقیه  كه  اين  از. كرد ذوق لحظه  يك

  هم ها  قدر اون كه  اين از . پذيرنش  مي  جمع  تو هنوز

:  زد پوزخند افكارش  به   بعد. نشده  تنها  

  همه دوره  يه! شدي چي  و  بودي  چي سماواتي  فريار

  كه  كني مي  ذوق االن  بردن، مي  اسمتو حسرت با

   ؟ دادن سالمتو جواب  نفر چند

.  خواست مي خوش  حال. زد  پس  رو مسموم افكار

  تو نباشه   چي تماشا فقط ديگه خواست مي امشب

  بزنه  حرف خواست دلش.  نكنه  سكوت فقط گروه، اين

  به رو  هیوا . كنه دور خودش  از رو  بدبختي  كم يه و

:  گفت شاهین  

   ؟ شاهین شده  چي-

: شاهین  

. بدونید   اگه واي،-  

:  آرزو  

. كنن مي  هول االن نیاز در  بازي مسخره  شاهین-  
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: سیاوش   

.  شده  چي ببینیم بنال  خب . زهرمار-  

: هیوا  

   ؟ افتاده  اتفاقي  كارت واسه-

:  پرستو  

.  بهش داده  اولتیماتوم  جدي  خیلي بابام-  

: شاهین  

  باهاش   كه دختري  اين:  فرمودند جان پدر دوستان-

  حاضر  ها میهماني  در دست  در دست و گردي  مي

   ؟  كیست شوي مي

:   سیاوش   

.  منه عشق منه، حق منه، سهم زن اين  گفتي مي-  

.  خنديد  بلند  آرزو  

: داد ادامه شاهین  

.دوستمه:  گفتم  خودم به بودم  ريدم كه منم-  
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  داشت سعي كه طوري  و  كرد  جدي رو  صورتش  بعد

: گفت بیاره   در رو  پدرش  اداي  

  ؟  اي  بازي بچه   دنبال هنوز يا  ؟ جديه :  گفت پدر بعد-

  پس:  گفت ؟  چیه  بازي بچه  بخورم، گوه  من:  گفتم

.  بده  پدرشو ي شماره   

: كشید سوت سیاوش   

.  بادااااا مبارك  بادا بادا-  

: شاهین  

  پیش  خوب كارت:  گفتن  اخر  در پدر . شو الل  ديقه يه-

  بايد:  گفتن ؟  چطور اولشه،  تازه :  گفتم ؟  ره  مي

  فكر ! بگي چي  پدرش  به  خواي  مي كه كني  فكراتو

  بابات رسم و اسم رو  جوري همین میاد  پدر يه كردي

  بعد.  بابا  حله گفتم منم ؟  بده  عزيزشو دختر بهت

  ؟  خواستگاري بیايیم  كي گم مي  ارزو  به اومدم

  رو حرفا اين. ها گیره  سخت بابام  من گه  مي برگشته
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  ريدم  االن  من ؟  مردم جوون به زنه  مي  موقع اين ادم

. بگم  چي باباش  به   كه خودم  به  

: سیاوش   

.  منه عشق منه، حق منه،  سهم زن اين بگو  برو -  

  رو " هامون" تابلوعه:  كرد  اضافه  خنده  با  خودش  بعد و

   ؟  ديدم تازه 

: گفت خنده  با  آرزو  

  رو  نمیاد  مثال  يعني گیره، سخت گفتم جان شاهین-

  الي بذاره  سرتو  خواد مي كه  نگفتم. اوكي بگه  هوا

.گیوتین  

: گفت باريد مي اش   چهره  از استرس  كه شاهین  

  چه ترسناكه، مقداري بازم  بگه هم هوا رو همون-

  به  مثال  االن. كنه هم گیري سخت كه  اين به   برسه

  از  بگم من  شدي، اشنا جوري چه من دختر  با  بگن من

  ؟  بود روش  چشمم من بود  دوست اين با  فريال وقتي

.  تازه  رفتیم باهم شمالم يه  
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:  آرزو  

.  نگیا واي-  

:  فريال  

  و  ديدم  بود، فريال  دوست بگي   فقط میري مي-

   ؟ حتما  بدي جزئیات بايد  ؟  پسنديدم

: شاهین  

  و  اعضا  سايز تا  بگیرم استرس  شناسي  نمي منو  تو-

  دارم تفكر  ي  قوه  كردي فكر  ؟  دم مي  هم رو جوارحم

   ؟  موقع اون

: سیاوش   

  كال  چي همه ديدي يهو نده، قسمتو ارن سايز فقط-

.  شد كنسل  

:  گفت اخطار با هیوا  

.  سیاوش -  

:   سیاوش   

   ؟ اينجا  هستي هم تو  عه،-
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  وصل  دوباره  بعد و شد  قطع  اي لحظه  فريال تصوير 

:   پرسید  آرزو. شد  

   ؟ فريال  وفتي كجا-

:   فريال  

.  زد  زنگ يكي-  

: گفت اي مسخره  لوتي لحن  با سیاوش   

.  كرده  غلط  ؟ ما  آبجي  به  زده   زنگ ساعت اين كي-  

:  خنديد فريال  

. شناختم نمي ندادم، جواب-  

: گرفت دست در  دوباره  رو بحث شاهین  

.  االن ترم  مهم من. نكنید  عوض حرفو-  

:  پرستو  

  چند اومده  خوشم دخترتون از  گي مي  ري مي بابا-

  گي مي  دروغ  به اخرشم. اينه  بارمم و  كار. وقتیه

.  كنم مي خوشبختش  
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:   گفت ارزو به رو  و  

.  زيادي سرش  از ولي   جون ارزو شرمنده -  

.  خنديد ملیح آرزو  

:   سیاوش   

  از عكس يه   بردني خودتون  با  رو  پرستو شاهین-

  ببینن، رو  موقعش اون ي  قیافه  ببريد   هاش  بچگي

.  داره  خوني  نسبت  باهاتون  شه باورشون  

:   پرستو  

. سادگي اين  به من.  زهرمار-  

:   سیاوش   

  طبیعي و ساده  خیلي. ببین رو  ها  گونه. واال اره -

  معجزات. انگار  شده  برجسته  سي سي  سه حدودا

.  اينا الهیه  

:  شاهین  

  فقط اونجا ؟ بگم  رو گفت پرستو  كه همیني برم  جدي-

.  خودم به شاشم مي  من بپرسن منو اسم  
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:   سیاوش   

   ؟  رنگیه  چه مبالتون آرزو-

:   آرزو  

   ؟  چطور كرم،-

:   سیاوش   

  تابلو  خیلي  كرم  رو شاش . شاهین شدي بدبخت-

.  شه مي  

:   گفت و  خنديد بلند فريال  

. هستم فالني فالن من گي مي  ري  مي شاهین-  

:  داد  ادامه  و خنديد  بلند  خودش  و  

  بابامم  دارم، ماشین  و خونه  دارم، كار گي  مي بعد-

.  برم  بديد  نامزدمو. پشتمه  

:  شاهین  

  حرفاي  همه وقت اون خب ؟ بگم  فقط رو  همینا جدي-

.  كه جمله دو  شه مي من  
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:   كرد صحبت به شروع كه  شد چي نفهمید  

  دخترتونو ولي  نبودم،  ازدواج آدم من  گي مي  ري  مي-

  كه  بود  بزرگ  و شیرين  و  خاص برام  اونقدري ديدم كه

  سطحي هاي رابطه  واسه   دختر اين  دونستم مي

  به   بايد. پرستید  و  خونه  وسط گذاشت بايد  اينو . حیفه

  خونه تو  االن كه اين امید به   و كرد كار عشقش

  تونه  مي زندگي  گي  مي . خونه برگشت منتظرته

  داشته  هم كنار رو  تا  دو ما اگه  باشه تر قشنگ خیلي

  با  ديگه،  سال  ده  تا كن صبر  بگین بهم اگه  بگو.  باشه

  اون كه بگید  بهم فقط ولي   كنم مي صبر   دل و جون

  حتي دارم انگیزه  موقع اون كه شه  مي  من مال  موقع

  شانسي خوش  ادم بگو . بمونم  منتظر سال صد

  و  میاري شانس ات نده اي زندگي تو حتما هستي،

  شانس خوش  اگه كه میفته  براتون خوب اتفاقاي

  نمي  تو  واسه  قلبش داري دوستش كه  دختري نبودي

  هم كه  خواي مي  رو  دختري كه شانسي خوش . زد

.  موافقن باهاش  ادم و عالم هم خودت هم خودش 

  انگیزه  همه اين هست،  مثبت اتفاق  همه  اين وقتي
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 هست، شقع و داشتن دوست همه اين هست،

. كني مي  خوشبختش  حتما پس  

 

 

.  بودن كرده  سكوت همه  شد، تموم كه  صحبتش

  فريال  هاي  چشم تو خیره   مدت  تمام كه  نبود حواسش

  بهش.  گرفت نمي ازش  رو  نگاهش  فريال . زده  حرف

  عجیبي برق. نبود عادي هاش  چشم. كرد دقت

.  اشك برق  شبیه داشت،  

: گفت وقتي  كرد  پرت رو حواسش شاهین  

  ديگه بار  يه  نشدم، حفظ رو  اينا  من حاجي-

.  بنويسشون  

  سیاوشي و  بود  دار غصه  كه  رفت هیوا سمت نگاهش

  و  شد قطع  دوباره  فريال تصوير. بود  كرده  سكوت كه

:  گفت آرزو. شد وصل  بعد  

. يكي داره  واجب  كار شايد . بده  جوابشو خب-  
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:  فريال  

  واجب كار  تونه  مي كي شب وقت اين. ندارم  حوصله-

   ؟  باشه  داشته  من با

:  بگه   كه اومد زبونش   سر تا  

  مزاحم وقت  يه كیه، ببینم من بده  اشو شماره -

  كرد  مي قبول بايد . گرفت رو  زبون جلوي  ولي . نباشه

  قلب ولي .  نداره  بهش  ربطي  ديگه فريال  زندگي  كه

..  ذاشت نمي اش  مرده  صاحب  

: گفت فريال و  شد وصل  و قطع  دوباره  فريال تصوير   

.  شد قطع  تصوير   و. كیه اين ببینم وايسید اه،-  

  االن كاش  ؟  اومده  پیش مشكلي  نكنه. بود نگرانش 

..  بود كنارش   

: گفت هیوا  

   ؟ هست كي خواستگاري  حاال-

: شاهین  
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  هفته  اخر احتماال . برنه  حرف خواد مي  بابام تازه  فردا-

.  ديگه میفته  

: سیاوش   

   ؟  حاال  بپوشیم چي-

:  پرستو  

.  كنسله جا  در قضیه  كه ببريم   تورو-  

: سیاوش   

.  كشي عربده  كوچه  تو  میام نبريد منو-  

: گفت زود  فريال و  شد وصل  فريال تصوير لحظه همان  

.  برم  بايد  من ها بچه -  

.  كرد  قطع اي  اضافه توضیح هیچ  بدون  و  

  نكنه  ؟ بود  شده  چي. كرد زدن تند  به   شروع قلبش

  شده  چي خدا  واي ؟  باشه افتاده  اتفاقي دالرام براي

   ؟

:  آرزو  
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   ؟  شد چي واي اي-

: سیاوش   

.نگفت هیچیم-  

: شاهین  

   ؟ بهش  بزنم زنگ-

: هیوا  

.  گفت مي  خودش  بود مهمي  چیز اگه-  

:  آرزو  

.  كرد قطع  هولي هول اخه-  

: هیوا  

  خودش  البد.  گه  مي بخواد كمك اگه  فريال جان آرزو-

  چیزي كسي نخواد اصال  شايد. كنه حلش تونه  مي

.  بدونه   

.  شد قطع تماس   و كردند خداحافظي همه كم كم  
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  تماس  فريال با  بار چند. بود افتاده  جانش به استرس 

  اتفاق گفت مي بهش حسي. نگرفت جوابي  و گرفت

.  افتاده  بدي  

.  زد  بیرون خونه از  و نگرفت اروم  سر اخر  

  زنگ خواست و  رسوند فريال ي  خونه  در  دم رو خودش 

  صداي. زد رو  واحد  زنگ و شد  وارد. بازه  در  ديد كه  بزنه

  و كوبید  در به   تند  تند  و شد هول . میومد داخل از  گريه

: گفت بلند  

.  كن باز  ؟  خوبي  ؟  فريال-  

  با.  شد پیدا  فريال  ي  اشفته ي چهره  و  شد  باز در

: گفت ديدنش  

  ؟   كني مي  كار  چي اينجا  تو-

:   گفت و گذاشت فريال  بازوهاي   روي رو دستش زود  

   ؟ شده  چي ؟ نیست طوريت ؟  خوبي-

: گفت و  كرد اخم فريال  

   ؟ داري  كار چي  اينجا-
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  هم تو..  باشه افتاده  اتفاقي مامانت براي ترسیدم-

  همین واسه نمیندازي،  رو  جاويد به بخواي كمك اگه

. باشم هست، نیاز كمكي اگه خواستم  

  بگم تو  به وقت اون نمیندازم، رو  جاويد  به  بخوام كمك-

   ؟

: گفت دلخور  

.  نیستیم غريبه  اونقدر هنوز-  

: گفت فريال  داخل، از كسي شیون صداي  با  

  چه  كنن مي  فك ها  همسايه االن. ببندم  درو تو،  بیا-

.  خبره   

: گفت و  شد داخل  نگراني و  تعجب با  

   ؟  شده  چي ؟ كیه  صداي-

: گفت كالفه  

.  راحیل-  

   ؟  كیه  راحیل-

.  جاويد  دختر-  
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   ؟ شده  طوري-

.  شده  حامله آره -  

: گفت بلند  

؟؟؟  چي-  

  تو  شد  تموم اون جیغاي. ساكت! ششششش-

   ؟  كردي شروع

   ؟ شده  حامله  چي يعني  ؟  مگه سالشه چند-

  تشريف  پسرش  دوست  با! باباشه  مامان عین يعني-

.  اس  حامله  فهمیده هم حاال  و  تركیه برده   

   ؟  االن كرد  بايد  كار چي-

  و. سقط واسه.. واسه كنم پیدا  دكتر  بايد  دونم، نمي-

  بود اونجا  دخترك كه  ها اتاق  از  يكي به  رو  تر   بلند بعد

:  گفت  

  يكي   چه من به ؟  من پیش  اومدي چي  واسه  اصال  تو-

.  خورده  تو  با  گوهي چه  

:  گفت داد و گريه  با  كه اومد راحیل  صداي  
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.  داري  آشنا البد گفتم اي،  كاره  اين خودتم ديدم-  

  و  كرد زمزمه  اي" هرزه  آشغال" لب  زير حرص با  فريال

: گفت تر   بلند بعد  

  مي  لحظه   هر كه سقط  واسه  دارم خوب  حل راه   يه-

  خوري مي  تا. هست  توانمم تو.  كنم عملیش تونم

  تو هم كنم، مي  كیف من هم! لگد و مشت! بزنمت

.  شي مي راحت  

: گفت گیج  فريار  

   ؟ شناسي  مي زنان دكتر-

  سقط واسه كه  كسي ولي شناسم، مي رنان دكتر-

  و درب  يه بايد ! نه بندازم،  رو  بهش نوجوون دختر يه

  جاويد . كیه ملكوتي نشناسه  كه كنم پیدا داغونشو

  حامله  خاطر به  هم! كنه  مي  يكسانش  خاك  با بفهمه

  دلم واي! اسمش كردن دار لكه   خاطر به  هم شدنش،

. كنه  ادم رو خ كره  اين  تا  بگم  جاويد به خواد مي  
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   ؟  چي  مامانش-

.  بگیرتت بیاد  پسره  بگو گه  مي  كه بفهمه  مامانش-

.  شد جاويد ي  صیغه دوره  يه   واسه خودش  كه  جوري

!  ان كاره  اين اينا  

   ؟ بوده   كي طرف-

   ؟ طرف  كدوم-

.  پسرش  دوست-  

  خري كدوم با نیست معلوم . گه نمي  دونم، نمي-

.  گه نمي اسمشو ترس  از  كه كرده  غلطي همچین  

:  شد بلند  راحیل  داد صداي  

.  بده  حالم. كن پیدا  قرص من واسه-  

:  فريال  تر  بلند  صداي  و  

.  كنم فكر  بتونم شو خفه-  

.  مبل  روي نشست گیج  و  

:  گفت فريار  
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   ؟  بپرسي مشیري  پسر  از  خواي مي-

  چاره  ولي  زده، حرفو  اين شد  نمي باورش  هم خودش 

  مي  كمكش بايد  كه بود طوري فريال حال. نداشت اي

.  شناخت نمي هم اي  ديگه پزشك  و كرد  

: گفت فريال  

   ؟  شده  حامله جاويد دختر  بگم بهش-

.  اشناهات از يكي  بگو  كیه،  نگو-  

.  تونم نمي  نه، واي-  

   ؟  بگم من  خواي مي-

   ؟  بگي چي-

  سقط خواد مي شده  حامله  يكي اشناهام از بگم-

.  كنه  

.  كنه ريسكي همچین نداره  سنخیتي  باهات-  

؛ گفت وقتي نبود خودش  دست  

   ؟ داره  تو  با-
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.  دوستامه از يكي  اوهوم،-  

: گفت و  كرد كنترل  رو خودش  ولي  بود عصباني   

.  بهش بزن زنگ  باشه،-  

   ؟  نباشه  خواب. اوكي-

.  كن امتحان  دونم، نمي-  

.  گذاشت اسپیكر روي رو  گوشي و گرفت شماره 

: شد  بلند میالد الود خواب صداي  

  اگه  كه نیست سايلنت رو وقت هیچ گوشیم من-

  االن. بزنن زنگ بیمارستان از داشتم اورژانسي  بیمار

   ؟  بود  ريختن كرم قصدت ؟  كردي استفاده  سو تو

: گفت زود  

.  داشتم كاري  يه. واقعا  نه-  

:  شد جدي  میالد صداي  

   ؟  شده  چیزي-

  حامله  خواسته  نا اشناهام از يكي ..  ام. اره  يعني  نه،-

. شده   
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   ؟ خب-

.  رو بچه خواد نمي-  

؟  وقتشه  چند-  

.  باشه اي  هفته ٤-٣ كنم فكر-  

.  كنه سقط تونه  مي خوبه،-  

  ؟  كتم كار  چي بايد  االن خب-

. شكمش تو بزن  محكم لگد  يه با-  

.  نكنم كارو  اين كه گرفتم زور   به  خودمو جلوي واقعا-  

   ؟  بدم  دارو زدي  زنگ-

.  توني   مي اگه-  

  چند. بدم تونم مي اسمشونو ولي   ندارم، دارو-

   ؟ سالشه

  قسمتش ترين سخت.  كرد نگاه   فريار به  نگراني  با

: گفت تنها.  بگه تونست نمي.  بود جا همین  

.  جوونه.. ام-  
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: گفت يهو میالد  

  تا  اشناست گي مي  الكي كه اشناهاست اون از اين-

   ؟ نشه  سه

. داد فشار رو  هاش  چشم فريال  

: داد ادامه میالد  

.  دختر نبودي  خنگ  كه تو  ؟  خودت با  كردي  كار چي-  

: گفت زود فريال.  شد گرد دو  هر هاي چشم  

.  خوام نمي  خودم واسه  نه،-  

: میالد  

.  ات عمه جون آره -  

..  يني.  ساله  و سن كم دختر يه .  گم مي واقعا  نه-

.  جوونه  نو .. واقع  در. جوونه خیلي  

   ؟  چي-

.  كتم فكر سالشه ١٥-١٤-  

   ؟  كنه شكايت خواد  نمي  ؟  فريال گي مي  چي-
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؛ گفت قاطع  

!  نه-  

  نسخه  تونم نمي  ولي  گم مي  رو  ها  دارو من اوكي،

  اسم. شه مي  بد نیستم  زنان دكتر  چون. بنويسم

   ؟  داري اشنا داروخانه. گم مي  رو  ها دارو

   نه،-

:  كرد اشاره  فريال به زود  

   دارم، من-

؛ گفت میالد  جواب در و  كرد نگاه   

.  دارم اشنا آره،-  

 استفاده  ساعت و روش   با رو  ها  قرص اسم اوكي

.  باشه  پیشش يكي  بايد امشب. فرستم مي  برات

.  چیزا جور اين و  درد و  خونريزي. نمونه  تنها  

..  شه مي  اگه فقط..  ام. كنم مي حلش اوكي،-  

.  مونه مي  خودمون بین-  

.  میالد ممنونتم خیلي-  
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.  عزيزم كنم مي خواهش-  

.  رفت فرو  فريار  قلب در و  شد  خار گفتنش" عزيزم"

  رو عزيزم اين و بود نیومده  كاش . بود نیومده  كاش 

.  شد مي  كر لحظه يه  كاش . شنید نمي  

:  گفت و  كرد قطع  فريال  

   ؟  داري اشنا كجا  داروخانه-

:  زد لب  

. داروسازه  ارمان داداش -  

.  مرسي هوم،-  

:  گفت  و اومد  گوشیش پیام  صداي  

.  فرستاد رو  ها قرص-  

  الفاظي  چه با ديگه  ؟ بود  گفته  عزيزم هم پیام توي

   ؟  كرد مي  خطابش

: گفت و  داد تكون سر  

.  تو بشین.  ارمان زنم مي زنگ االن-  
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:  گفت و نشست گیج  فريال  

.  كنم كار چي دونم نمي. گیجم كردم،  هول خیلي-

.  نیستم بلد  

 اش  شونه  روي  احتیاط با  رو  دستش. رفت سمتش

:  گفت و گذاشت  

  االن. نكن  فكرشو. نیستي  تو  كنه هول  بايد كه  اوني-

.  بیارم  قهوه  برات بشین  تو.  كنم مي  جور  رو  ها قرص  

.  شد  شنیده  زور به فريال  ي  باشه  

  براي  و  زد برق   به رو جوش  قهوه  رفت، اشپزخونه  به

: نوشت ارمان  

  توني   مي آرش  از . خوام مي  دارو  تا  چند فوري  خیلي-

   ؟  برام  كني جور

  هاي  ناله   صداي. ريخت دستگاه  توي  رو قهوه  پودر

  جواب. بیاد جوش  تا گذاشت رو  شیر . میومد  راحیل

:  رسید ارمان  

.  بگو  رو ها دارو اسم-  
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.  ريخت  فنجان توي رو قهوه  و نوشت براش  رو  ها دارو

.  برد فريال  براي  و  كرد اضافه بهش  رو جوشیده  شیر  

:  گفت و داد دستش رو قهوه  نشست، كنارش   

  استرسشو كه  نكردي كاري كه تو. نكن  فكر چیزي  به-

.  باشي داشته  

.  بديه  شرايط.. ولي   دونم، مي-  

  كه  همین ولي بود، نامردي. زد  بهش دلگرمي  لبخند

  حالت و  نبود  بینشون ي  گذاشته  به  حواسش فريال

. بود  راضي نداشت تدافعي  

:  داد پیام آرمان  

  داروهاي اينا گه  مي  آرش  ؟ كردي  كار چي  پسر-

.  جنینه سقط  

: نوشت براش   

  بفرست پیك  با  زود. فوريه. خوام نمي  خودم واسه-

.  كنم مي جبران. لطفا  

.  بده  آدرس  اوكي-  
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  فريال به رو  و  فرستاد و نوشت رو  فريال  ي  خونه آدرس 

:  گفت  

. فرسته مي رو  ها دارو االن-  

.  مرسي هوم،-  

:  كرد  اضافه بعد  

 

 

  اون و ور  اين  نره  وقت  يه.  بیارم  در رو  پسره  آمار  بايد،-

  كم يكي همین زندگیم  بلبشوي وسط . بزنه جار  ور

.  راحیل كنه لعنتت  خدا. بود  

  و  كرد نگاه   گوشي به . شد  بلند  فريال تلفن زنگ  صداي

:  گفت مضطرب  

.  جاويده -  

  زود  و دويد  بیرون  بود شنیده  رو  صداش  كه  راحیل

:  گفت  

.  نده  جواب توروخدا  فريال،  نده  جواب-  
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  روي  و  كرد وصل رو تماس  و  رفت غره  چشم فريال

  رو صداش  لرزش  كرد  مي سعي. گذاشت اسپیكر

:  گفت و كنه  كنترل  

. سالم-  

   ؟  داري  خبر راحیل از-

: گفت التماس  با  راحیل  

.  مامانت جون فريال . بپیچونش خدا  تورو-  

:  گفت مكث با  فريال  

   ؟ شده  چي . دارم  اون به كار  چي من  نه،-

. شه نمي  آفتابي كه خورده  گوهي  يه-  

. آهان-  

:  پرسید  مشكوك  جاويد  

   ؟ ديگه  نداري  خبر گفتي-

.  كجاست دونم نمي من-  
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  باور   كه دونستند  مي . شناختند مي  سه هر  رو جاويد

  فريال . گه مي دروغ داره  فريال  كه فهمیده  و  نكرده 

  نمي  راحت رو  جاويد  ولي نبود  اي ناشي  گوي دروغ

.  زد گول شد  

: گفت جاويد  

  خورده  زيادي گوه  حالش به   واي بگو  بهش فقط-

  دهني  يه! مردم زبون سر  بیفتم حالش  به واي  باشه،

! اش  ننه   هم بخوره  جر خودش  هم كه  كنم صاف ازش   

.  كرد قطع  و  

.  گريه  زير زد  راحیل   

:  گفت بلند فريال  

.  ندارم  زرزراتو شنیدن  اعصاب . بزن زار  اتاق تو برو -  

.  رفت اتاق  سمت به راحیل  

  و گذاشت مبل  روي  و اورد بالشي  خواب اتاق  از  فريار

:  گفت فريال به  
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.  بخوابي كن سعي. ببند  رو  هات چشم بكش، دراز-

   ؟ بیارم بخش  ارام يه   خواي مي

  رو  دختره  اون ؟  اوضاع اين  تو  ببره  خوابم جوري  چه-

   ؟  كنم كار چي

  دم  مي خودم هاشو قرص. هست حواسم من-

.  بخواب تو . بخوره   

  و  دراورد رو قوي مالتونین  قرص  و كرد  جیبش تو دست

  ابي  لیوان  با  و رفت اشپزخونه  به. داد دستش  به

. برگشت  

: گفت و  كرد نگاه   رو قرص فريال  

   ؟  چیه اين-

.  بخور. خوابي مي صبح   تا  بكوب. خوابه قرص-  

   ؟  جیبته  تو  چرا.. چرا-

. كرد نگاهش فقط  
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: گفت فريال  

  تا  جیبته تو  كه خوري  مي چقدر ؟  خوري مي چقدر-

   ؟  باشیش داشته  رفتي جا هر

  و ببند   رو هات چشم فقط االن. باش  نداشته  كاري-

.  بخواب  

.  كشید دراز  و  خورد رو قرص  

: گفت و برداشت فريال  جلوي  از رو قهوه   

  خوب  برات قهوه  خوردي  قرص  كه  االن. من مال اينم-

.نیست  

  لمس دستاش . كرد نگاه  اش  بسته  هاي  چشم به

  روي بوسه هاش  لب. خواستن مي نازشو  صورت

  كه  بود  نگاهش  در غرق . خواستن  مي رو هاش  چشم

  تحويل  رو ها قرص . بود پیك.  شد بلند  ايفون صداي

  راحیل  كه اتاقي سمت  و برداشت ابي لیوان گرفت،

.  رفت بود  اونجا  

:  گفت تنها و  گرفت سمتش رو اب و  قرص  
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.  بخور-  

: گفت و  داد فرو  و گرفت  رو  قرص . كرد نگاهش  راحیل  

   ؟  پسرشي دوست-

.  نگفت  چیزي  

:  داد ادامه راحیل  

.  خودشم ي لنگه  منم. نكن  فكر بد  من  ي درباره -

  دوره  يه. االن تا كرده  سقط باري ٤-٣ كم كمه خودش 

  با  فقط. داشتم خوب آمارشو . بود  يكي  با  هفته هر

  اونا كه  اين مثل. گشت مي  عوضي هاي لوش  و  لش

.  دن مي  حال خوب  

: گفت و  كرد نگاهش  نفرت  با  

  بزنم زنگ يه ممكنه  و ره  مي سرم بزني،  حرف زياد-

  داشتي هم درد. باش   رفتارت  مراقب پس . بابات  به

  بیدار  خوام نمي  خوابه،  فريال بكش،  بالش  تو جیغاتو

.  شه  

: گفت پوزخند  با  راحیل  
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  هواشو جوري اين  يكي. سگ  توله داره  شانسیم چه-

   ؟  بستي  امید چیش به. زيادي  واسش. داره 

. رفت بیرون اتاق  از  و كرد اخمي  

.  بود بیهوش  رسما فريال  و بود  كرده  اثر قرص  

  مبل پشتي  به رو سرش . نشست  مبل روي كنارش 

  داد مي  چیزي بايد. بست رو  هاش  چشم و داد تكیه 

  قرصا نزار حال همون با  داد مي ترجیح . بخوره  راحیل

  مراقبش بود داده  قول  فريال به  ولي   بكنن كارشونو

  ها  كابینت و  يخچال داخل و  رفت اشپزخونه به .  باشه

  چاي لیوان  يه. نكرد پیدا خاصي  چیز . كشید سرك  رو

  سمت و گذاشت ظرفي تو  بیسكويیت تا  چند و  ريخت

.  بود كشیده  دراز راحیل. شد اتاق  وارد.  رفت راحیل

  و  چاي. خوابیده  راحتم  چه. سرخوش  ي دختره 

  و گذاشت تخت كنار پاتختي  روي  رو  بیسكويیت

:  گفت  

.  بخور-  

.  داد تكون سر فقط  و  شد باز  راحیل هاي چشم  
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  بلند  گوشیش  پیام صداي. نشست مبل روي  دوباره 

: بود  نوشته  هیوا. شد  

   ؟  عزيزم خوابي-

. خوابم كنه فكر  بذار . نداد جواب  

.  شد گرم ها چشم كم كم و بست رو هاش  چشم  

 سمت شدن باز هاش  چشم راحیل  جیغ  صداي  با

  و  پیچه مي خودش   به  راحیل كه ديد  و  دويد اتاق

  جلوي بالشي. رفت  جلو. زنه مي  جیغ هم پشت

: گفت و گذاشت دهنش  

.  شبه  نصف.  ريزن  مي  ها  همسايه االن آروم،-  

: گفت بريده  بريده  راحیل  

..  آي. میرم .. مي .. دارم-  

  فريال  به   كه قرصي . كنه كار چي  بايد دونست نمي

.  نشه  بیدار  صداها اين با  كه  بود  قوي اونقدر بود داده 

؟  كرد مي بیدارش   بايد  
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.  كرد نگاه   اطراف به  هدف  بي  چرخید، خودش  دور

.  كشید تر  بلند   رو بعدي  جیغ  راحیل  

  سینه تا  رو  پتو . خوابوندش  تخت  روي و رفت سمتش

  ايده  تنها. گذاشت بالش  رو  پشتش و  كشید باال اش 

.  بود همین داشت حامله  هاي زن  از مراقبت از  كه اي

  اون  ؟ بیمارستان بردش   مي  ؟ كرد  مي كار چي  بايد

.  بفهمه جاويد خواست نمي   فريال. رفت مي  لو وقت  

: گفت راحیل  

.  كن كاري يه ..  دارم درد-  

:  غريد  

.  كني  تحمل  بايد-  

.  كیارش  بمیري واااي،-  

  به رو  اسم ؟  بود شده  حامله نامي  كیارش  از ؟ كیارش 

  دور . شد بلند  تخت روي  از  قرار بي  راحیل . سپرد ذهن

.  كرد مي ناله و  رفت مي  راه  خمیده  اتاق  
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  از رنگ  و  شد تر  بلند جیغ  شد، تر  شديد  ناله يهو

  فرقي. بود شده  سفید سفیدِ . پريد كامال  راحیل  صورت

: گفت و  لرزيد تنش. نداشت  ديوار روي   گچ با  

.. اومد-  

 خون شلوارش  هاي  پاچه  از. رفت پايین  به نگاهش

  كه  انگیزي نفرت  رنگ  سیاه  خون. ريخت مي بیرون

.  بود  خورده  گند اتاق به. زد مي  هم به رو  فريار  حال

:  زد فرياد  راحیل  

.  خدااا آخ-  

  شد  تر خفیف تن  لرزش . تر آروم  و  آروم. شد آروم  بعد و

  خواست راحیل. بود سفید چنان هم چهره  رنگ  ولي

: گرفت جلوشو كه  بشینه  تخت  روي  

.  حموم برو   ؟  بكشي گند به هم رو  تخت  خواي مي-

.  كن كاري يه   دونم نمي  

: گفت راحیل  

.  خوام مي  پَد-  
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   ؟  پد-

  واسه ؟  چیه  دوني نمي  بهداشتي، پد اره،-

!  خونريزي  

  به اگه  اخ. ادب بي و  پررو. بود  حیايي بي  دختر عجب

.. بود نداده  قول  فريال  

.  ذاره  مي كجا بهداشتیشو  لوازم فريال  بود يادش  هنوز

.  داد راحیل دست رو  پد و رفت كشو سمت  

.  دويد حمام سمت و  گرفت سرعت به راحیل  

.  بود شده  كشیده  گند  به   فرش . كرد  نگاه  اطراف  به

  اي  گوشه و كرد جمعش. بود  كوچیكي حدودا فرش 

. گذاشت  

:  درومد حموم از راحیل صداي گذشت، كه كمي  

.  خوام مي  لباس  و  حوله-  

.  دختر اين  بود دردسر فقط  

  شلوار  و  بلیز. برداشت اي  حوله و رفت كمد سمت

.برداشت هم  
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: گفت پررو دختر  داد، راحیل  به وقتي  

.  شده  خوني  خودم واسه . خوام مي هم شورت-  

: گفت غیض با  

.  بكن  كاريش يه   خودت جهنم، به-  

.  رفت تخت روي   و اومد  بیرون  حمام از راحیل  باالخره 

:  گفت و كشید دراز  

.  شدم راحت-  

:  گفت  و  كرد  خاموش  رو اتاق چراغ  

  صدات صبح   تا. باش  ساكت هم خوابي  نمي . بخواب-

.  رفت بیرون   و كوبید  رو  در  و. نیاد در  

.  بست رو هاش  چشم و  كشید دراز  كناري مبل روي  

  رو هاش  چشم ها كابینت در  خوردن هم به  صداي  با

.  شد بیدار  گیج  هم فريال. كرد نگاه  اطراف  به. كرد باز

: گفت و  انداخت اشپزخانه  به  نگاهي  
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   ؟  راحیله-

  ديدنش  با  راحیل .  رفت اشپزخانه سمت به   فريار

:  گفت  

  يه   پاشه تونست نمي يكیتون. مريضم سرم  خیر من-

   ؟  كنه  حاضر من واسه  صبحانه 

.  میاد خوب نظر   به كه حالت-  

.  توپم توپ . هوم-  

  ولو  مبل  روي   و ريخت خودش  براي شیري لیوان و

.  شد  

: گفت بود  خواب قرص  گیج  كه  فريال  

   ؟ خوابیدم  كي  من ؟  شد چي-

: گفت بلند  راحیل  

  انداختن پس  واسه  اينجا ما بودي،  ناز  خواب تو شما-

.  زايیديم دور يه  

: گفت انزجار با  فريال  

!  پیش خیر  پس  توپي،   توپ كه  حاال-  
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  از ؟  چیه شما فاز. رم مي خورم مي  شیرمو . رم مي-

   ؟  بمونه بذارم  ها، مونده   ها قرص

.  شد واژگون لیوان و  زد شیر لیوان زير  شد، بلند فريال

: گفت بلند  و  

.  بیرون گمشو خودت دهنت تو  نزدم تا-  

:  گفت خنده  با  راحیل   

  و بوس   حد در  اتون رابطه كه  نگو ؟  مگه شد چي-

.  بلده  بهداشتیاتم  نوار جاي  يارو   بابا.  بغله  

  برداشت، رو  راحیل  شال و  كاپشن رفت، اتاق  به فريال

  و  انداختش خونه  از بیرون  به و  گرفت واحیل بازوي  از

: گفت و  كرد پرت طرفش به   رو هاش  لباس   

  زنگ  من  به هم مردي  مي  داشتي بعدي  ي دفعه-

.  باشم  خوام نمي اتم جنازه  سر من.  زني نمي  

.  بست  رو در و  

.  ايستاد جا همون و داد تكیه  در  به پشت  
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  روي  از  رو شیر تا  كشید مي طي  رو زمین داشت فريار

  برد  اشپزخونه به رو  ها شیشه  خورده . كنه پاك  زمین

:   گفت بلند. ديد گوشي  يه میز روي  كه  

   ؟  گرفتي  جديد گوشي-

   ؟  چي-

.  میزه  رو كه ايني. جديد گوشي-  

:  گفت گوشي ديدن  با  و  اومد اشپزخونه  به فريال  

.  حتما جاويده  ي  توله مال-  

:  گفت و  زد سرش  به   فكري بعد  

.  بوده  اين با  كي ببینم  كنم پیدا. بگرديمش-  

:   كرد روشن و برداشت  رو  گوشي فريار  

.  خواد مي رمز-  

  سنگین  و  سخت هاي رمز به   عقلش. احمقه راحیل-

.  حتما چیزيه تولدي   تاريخ.  كشه نمي  

   ؟  كیه تولدش  تاريخ -
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:   گفت و زد  پوزخند  

.  دونم نمي-  

  نوشته  اش  صفحه  تو شايد.  كن پیدا  اينستاگرامش از-

.  باشه  

.  باشه-  

  اش  بیو  كرد سرچ  رو  راحیل اينستاگرام اش  گوشي با

:   خوند  رو  

  مي كار  بابام جیب تو.  بابامم  دختر. ملكوتي راحیل

.  شد قشگتر دنیا ،١٣٨٥ مرداد ٦. كنم  

! احمق لوس   

:   گفت بلند  و  

  ٨٥ مرداد ٦-

  خنده  با كرد  جا به  جا  رو  ارقام  و اعداد بار  چند  فريار

:  گفت  

.  گذاشته كه  رمزي  اين با  اس  ديوونه واقعا. شد باز-  
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  چت ي  صفحه  به و گرفت دستش از  رو گوشي فريال

:   گفت زود فريار. وفت ها  

.  بگرد كیارش  دنبال-  

:  فريار . كرد نگاهش  تعجب با  

.  كرد  مي نفرينش  كشیدنش درد وقت-  

  وارد.  خورد كیارش  اسم به چشمشون دو هر همزمان

  مشمئز ي شده  بدل  و  رد هاي  پیام  ديدن از. شد

  كیارش  ي شماره  فريال.  شد جمع شان چهره  كننده 

:   گفت تعجب با  فريار . كرد ِسیو خودش  گوشي تو  رو  

   ؟  بزني  زنگ  بهش  خواي مي-

.  ببندم  دهنشو بايد اوهوم،-  

  باهاش   خواي مي  ؟؟  بود زده  حرفايي  چه نديدي-

   ؟  شي  دهن به دهن

   ؟  كنه  كار چي  خواد مي ساله ١٧-١٦ سگ توله   يه-

  يا میام،  باهات  منم يا.  نگیر كم دست االنو هاي بچه -

.  فريال نرو   تنها. ببر  خودت با  يكیو  
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.  مخالفت نه  و  كرد موافقت نه. نداد جواب  

:   گفت و برداشت رو  سويیچش. رقت میز  سمت به  

.  باش  خودت مراقب. رم مي  ديگه  من-  

  هاش  چشم به نگاهي با  و  كرد همراهیش در  دم تا

:  گفت  

..  چي.. دونم نمي..  نبودي.  ممنونم هات كمك واسه-

..  شد مي  

:   گفت و  زد  لبخندي  

. نكن فكر  اش  ديگه چیزاي به. باش   خوب فقط تو-  

  موهاش  بوسیدن حسرت با  و  شد اسانسور سوار و

.  رفت پايین  

*** 

 

 

  با منشي . رسید شركت به همیشه از  تر  دير كمي

: گفت زود ديدنش  
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.  گرفتن سراغتونو بار  چند صبح از  خان جاويد. سالم-

.  بزنید بهشون سر  يه  

.  رفت جاويد  اتاق  سمت و داد تكون  سري  

: گفت ديدنش  با  جاويد. شد وارد و  زد  رو در  

   ؟ االن  تا  بودي كجا-

.قاطیه  حسابي كه  بود معلوم  

: زد  پوزخند  

.  شد عرض سالم-  

   ؟  شركته به  اومدن ساعت اين. علیك-

.  بود ترافیك-  

  تهران  تو داري. نیست  قبولي قابل ي  بهونه اصال -

.  كني بیني پیش بايد. كني مي  زندگي  

: گفت مسخره  به  

.  كن كم حقوقم از اوكي،-  

.  كنم مي كم كه  معلومه-  
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: شد  حرصي  

  میام، وقت  سر همیشه. شده  جوري  اين بار  يك فقط-

  اضافه ها موقع  اون واسه. رم  مي معمولم از  تر دير

   ؟  مگه دي مي  كاري

  حواست ولي نداري  مالي نیاز. اومد خوشم خوبه،-

  زرنگ  چقدر  هر تو . ده  نمي  جواب من رو  ولي . جمعه

  كه  قراردادي طیق. مني  ي  تركه  و  تخم   باشي،

  كارت به  شروع  اول ماه  ٦  تو زدي،  امضا نخونده  احتماال

.  گیره   نمي  تعلق بهت كاري  اضافه  

  وقت هیچ  چرا ؟ میاورد  كم جاويد  جلوي  همیشه چرا

   ؟  باشه  برنده  مرد اين مقابل  در  تونست نمي

.  داد تكون  سر تنها  

: گفت بلند  جاويد كه بره  بیرون خواست  

.  بري توني   مي نگفتم-  

:  كرد پوفي  

   ؟  چیه باز-
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   ؟ گوريه  كدوم راحیل-

  زرنگ   واسه ؟  نیست ات تركه   و  تخم اون ؟ چه  من  به-

   ؟ نداري  راهكار  اون بازياي 

  حماقتشو حرص. خودشه اون از تر  احمق ؟  زرنگ-

  كه  خورده  گوهي چه  بگو.  داري خبر  تو . خورم مي

  پیداش  كه كرده  قايم موش  سوراخ  تا صد  تو خودشو

.  نكنم  

  وقت اون بیاد،  خوابم به  دخترت  خوام نمي  حتي من-

   ؟ بدم  پناهش  بیام

:  خنديد  

  فريبتو هرگز من. فريال يگي   دروغ توني   نمي من  به-

.  خورم نمي  

: گفت ولي. باخت خودشو كمي  

  اضافي  من زندگي  تو  تو، خود . نكن  باور جهنم، به-

   ؟ كنم  تحمل  حرومیتم بیام اي،

.  خنديد بلند جاويد  
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: گفت دوباره  جاويد  كه  رفت در سمت به دوباره   

.  نشده  تموم  كارم. وايسا-  

  به   جاويد كرد مي  حس. نداشت  امنیت حس. برگشت

  تا نگاهش  هر  با. داره   دسترسي افكارش  و مغزش 

.  كنه مي اسكن رو  استخوانش مغز  

:  گفت جاويد و  كرد نگاهش  

  خط  رو  دختره  اون دور  گي  مي  عرفان به ري  مي-

   ؟  ها  ؟ زده  دور  منو كرده  عوض كار  كرده  فكر. بكشه

  برو ؟  هاتم بچه   و  تو رابط من كني  مي فكر چرا نو-

. بگو خودت  

  به. كني  مي اضافي غلط واسشون داري  تو چون-

  ته  اضافي  پول  عرفان. كار  يكي   به  دي، مي  مكان يكي

 راحت  كه گرفته  ازت چقدر!  گرخه مي  نباشه  حسابش

   ؟  گرده  مي خودش  واسه داره 

  باشي  دور هات بچه   از همه اين شد مي  مگر ! لعنتي

   ؟ بشناسیشون همه  اين و
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: داد جواب  

  در واسش كیو  دختر ؟  داشتي ها نقشه  اونم واسه-

   ؟  بودي  گرفته نظر

  فقط كارش  و  كس كه اين جز خري هر! خري هر-

  غلطي دختره  داداشاي و  بابا!  بلدن خوري مفت

 بذاره  ببره  اسمشو خواد  مي. باشن نكرده  كه نیست

   ؟ اون اسم كنار

.  خوبه دختره  خود گه  مي-  

.  كنه مي  اش  كیسه سر  داره  دختره . تو با خورده  گوه -

.  خبريه كرده  فكر شنیده  برم قربونت تا  دو ! احمقه ولي

!  پشكل تو  میوفته سر با  داره  كن حالیش  

: گفت كالفه  

  يعني داغونن كارش  و  كس دختره  چون  ؟ چرا-

  تونه   نمي  يكي گرگ جماعت بین از  ؟ داغونه خودشم

   ؟  بیاد در آدم

.  رم  مي  تهشو تا  ببینم طرفو ريخت! شناسم آدم من-  
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  قدرت! شناسي  پول! نیستي شناس  آدم تو-

  هیچ،  ماسه  نمي واست چیزي  اينا از ديدي! شناسي

  داري ها، اسم بد قاطي  ره  مي  هم ملكوتیت فامیلي

. زني مي  ديوار  و  در به  خودتو  

  فكر . بودم كرده  باز  جدا حساب تو رو. احمقید همتون-

  همون هم تو  ولي حالیته، تر   بیش كم يه   كردم مي

.  بخوره  خواد  مي گوهي هر  بگو بهش  برو. خري قدر

  من اويزون نیاد  خورد، دست رو  كه  ديگه روز  دو فقط

!  بشه  

.  روزش  شروع  از  اينم. رفت  بیرون حرص با  

  اصال . دونست نمي  ؟ گفت مي  چیزي  عرفان به   بايد

  بقیه  واسه ! موندم خودم زندگي تو  من. چه  من  به

. كنم تونم  نمي كاري  

 

 

:  كرد باز. داشت پیام فريار از . رفت اتاقش  به  

  ؟  شويي  قالي  دادي فرشتو-
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:  نوشت گیج  

   ؟  فرشي  چه ؟ فرش -

 جمعش شد، كثیف . بود  توش  راحیل  كه  اتاقي فرش -

.  ببرنش  بیان شويي قالي  از بزن  زنگ . كردم  

.  شد كالفه. بود نشده   هم اتاق  اون وارد  حتي اصال 

  ولي  نداشت خاصي  كار  شويي قالي به زدن زنگ

  هاي دردسر خودش،  هاي  مصیبت از. بود خسته

.  عرفان براي جاويد  هاي حرف  هم حاال  و  راحیل

  هم شايد. بود ممكن ي  نقطه  ترين افتضاح  تو  زندگیش

  كه بود  كشیده  انقدر ها روز اين . بود شده  كم تحملش

.  بود  اتمام به رو  صبرش   

.  دونست نمي ؟ گرفت مي بايد زندگیش كجاي از

  سیوش  كه كیارش  اسم روي  برداشت، رو  تلفنش

  براش .  شد چت ي  صفحه  داخل و  زد ضربه  بود كرده 

: نوشت  

. سالم-  

: نوشت  و  شد انالين زود  
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   ؟ شما-

  يه  بايد   ؟ راحیلم كار  و  كس ؟ گفت مي  بايد  چي

  راحیل  از . قرار سر بیاد  شه راضي  تا گفت مي چیزي

:  نوشت. داد نمي لو  خودشو! نمیومد گفت مي  

.  آشنا نا  يه-  

.  كرد اضافه اخرش  هم چشمكي و  

:  رسید زود كیارش  جواب  

.  ندارم  كاري آشناها نا  با-  

:  نوشت زود  

.  شیم مي  آشنا خب بابا،  اي-  

. شد آفالين كیارش   

.  كنه مي  هم ناز  عوضي  

: گفت منشي و  خورد زنگ  اتاقش تلفن  

.  داريد مهمون ملكوتي، خانوم-  

   ؟  كي ؟ مهمون-
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.  هستن سماواتي آقاي همسر-  

  ؟ شكوه . باال رفت قلب  تپش . شد گرد هاش  چشم

  منشي. نداشت آمادگي اصال  ؟  بود اومده  چي  واسه

:  گفت  

   ؟ الو  ؟  ملكوتي خانوم-

. داخل بفرست..  بف..  اوكي-  

  اتاق در. نبود بد . كرد نگاه  آينه  توي  رو  اش  چهره  زود

.  شد وارد  شكوه  و شد زده   

  رو خودش  جلوي  ولي شه  بلند جاش  از خواست

  محترم غیر  آدم اين ؟ ذاشت مي  احترام  كي به . گرفت

  و  داد سالمي شكوه .  شناخت مي  كه  بود زني  ترين

  هاي ماهیچه   با شديدا فريال. نشست  مبل روي

  رو اش  قیافه  بايد . نكنه اخم تا  بود  جنگ در  صورتش

  تنها سالمش جواب  در. داشت مي  نگه خونسرد

: گفت و  داد تكون رو سرش   

   ؟ داشتید كاري-
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  اخم كمي داشت تري  گرم برخورد  انتظار  كه شكوه 

:  گفت و كرد  

  رفتارت اين از  نبايد. گستاخي دونستم مي همیشه-

.  كرد تعجب  

: گفت و  انداخت باال ابرويي   

  من اخالقي خصوصیت اين يادآوري  براي  قاعدتا-

.  اينجا نیومدين  

: زد  لبخند شكوه   

.  دارم تري  بیش هاي  مشغله. نه كه البته-  

: گفت مسخره  به   و خنديد  آروم  

. طوره  همین حتما-  

: گفت و  انداخت پا  روي  پا شكوه   

.  شدي تر  خنده  خوش . ساخته بهت معاونت-  

.  داريه خنده  موقعیت موقعیت،. نیست طور اين-  

.نگفت چیزي  و  كرد نگاهش  حرص  با شكوه   
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: داد ادامه  فريال  

  ارزش  مورد  در مشكلي ؟ كنم كمكتون تونم مي-

   ؟  اومده  پیش سهامتون

.. اومدم . نیومدم  كار  براي-  

:  بريد  حرفشو  

  و  كارم، سر  االن من. نیومدين  درستي جاي  پس-

  حل براي خالي وقت كه نیست  پستي معاونت

  با  اي  شخصي كار اگه. باشم داشته شخصیم  مسائل

.  بیايید مالقاتم به  جا اين از  بیرون بايد داريد، من  

  جاي كه  نیستم ديدارت مشتاق اونقدر  جون، دختر-

 وقت.  كوتاهه هم حرفم. بیام  ديدنت براي خاصي

.  بره  نمي  زيادي  

: زد  لبخند  

  براتون تونم مي كار چي.  نداره   موردي بار  اين باشه،-

   ؟ كنم

: گفت انداختو پا  روي  پا شكوه   
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.  كني كوتاه  من پسر  زندگي  از رو  پات  خوام مي-  

:  خنديد  

  چه. كوتاهه شما پسر زندگي  از هم دستم من-

.  پام به   برسه  

  رد  توني نمي. شناسم مي خوب رو  تو  امثال من-

  ديوونه  رو فريار خورد خورد داري. كني تحمل  رو شدن

تونه  نمي اس، ساده  من پسر . كني مي  

: شد بلند فريال ي حنده  شلیك  

  خودمو نتونستم ساده   گفتید وقتي. خوام مي عذر-

  ؟   فرموديد مي  بله،.  دارم نگه 

  گوش  به كه  كرد زمزمه   لب  زير اي" ادب بي" شكوه 

:  داد ادامه  و رسید  فريال  

  اگه . باشه  فريار  پیش   تو از اثري كوچكترين خوام نمي-

  كاري  يه پس  نداري، باهاش  كاري  كه گي مي واقعا

.  ببره  ازت اونم كن  
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  نمي متاسفانه  و  دارم فريار پیش رو  اثر بزرگترين من-

  زنم مي  اين براي  رو حرف اين البته . كرد كاريش  شه

  شما و  ندارم پسرتون با  كاري  هیچ من وقتي  كه

  پس  منه،  فكر  تو  هنوز فريار  كه  گید  مي داريد رسما

  كاريش! قلبشم تو . دارم پیشش  رو اثر ترين بزرگ

.  كرد شه نمي  

:   كرد اضافه اي مسخره  لحن  با  بعد و  

. ام برو  دل تو نیست، خودم دست-  

 

 

: گفت اكراه  با شكوه   

  كردي خودت  خام جوري  چه  رو  فريار  دونم نمي من-

.  نديده   روتو اين كه  

  كه  شما. ام كاره  اين من.  گرفتیدا كم دست بابا،  اي-

.  جريانید در خوب  
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.  بیرون بكش   هیوا و فريار  زندگي از رو  پات ! وقیح-

.  بگیريم عروسیشونو خوايیم مي  ها نزديكي  همین

  غمگین هیوا يا . باشه درگیر  فكرش  فريار خوام نمي

.  باشي  توني  مي  تو فقط دلیلشم. باشه  

 االنشم روز  و  حال باعث! نكردم   درگیر من رو فريار فكر-

.  نیستم من  

: كرد اخم شكوه   

   ؟ االنش  روز  و حال-

  كه كنه كاريو  كنم مي مجبورش  گفتي خودت با شما-

  شه  مي  تموم و  كنه  مي  فراموش  اونم خوام، مي من

  له داره  كه گذاشتي فشارش  تحت جوري يه ؟  ره  مي

  دوني نمي  كه هستي مادري جور  چه . شه مي

  با  قرصارو اقسام و انواع كه ؟  كردي  كار چي باهاش 

  ؟  باال ه مینداز نبات  و  نقل  مثل  و  كنه  مي حمل خودش 

!  جهنم به خنده  ؟  ديدي كي رو  اش  خنده  بار  اخرين

   ؟ بزنه  لبخند   ديدي جديدا

:  گفت شده   شوك  بود معلوم كه شكوه   
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.  دونه مي خودشم. خوام مي صالحشو من-  

  كاري  هر ها  بچه صالح اسم به  راحت  چه پدرا مادر-

  هاشون بچه زندگي  و  روحیات  با  خواد مي دلشون

  يه  نه .  مسئولیته  و  وظیفه  يه پدري و  مادر.  كنن مي

  بچه  تا كنید استفاده  ازش  خواستید وقت هر كه حربه 

.  خوايید مي شما كه  برن رو  راهي هاتون  

: گفت عصبي شكوه   

.  نكن يكي   خودت مادر  و پدر  با  منو-  

  مادرمو تونم نمي  حتي  من . ندارم  قصدي  چنین ابدا-

  يكي  به   برسه چه . بذارم شما با  قیاس  جايگاه  در

. كردن  

:  باريد مي شكوه  هاي چشم از  حرص  

.  كردم رو  كار  بهترين پسرم  زندگي از تو  كردن حذف  با-

  و گذاشتن احترام  آدم نه ساختني،  زندگي آدم نه تو

  رو  اش  غصه وقت چند هم فريار . اي  ديگه چیز هیچ نه

  در اي  خوبي چه فهمه مي  باالخره   ولي خوره  مي

.  كردم حقش  
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: زد  پوزخند  

 كامال . نديديد رو  فريار وقته خیلي  پس ! خوبي-

.  خبريد  بي  روزش  و  حال از  مشخصه  

  تو  خبرم، بي روزش   و حال از  مادرشم كه مني  اگه-

  با  گشتن. باشي خبر  با  كه نداري  حقي هیچ  ديگه كه

   ؟  كردي اضافه  زيبات  ي  سابقه  به هم متاهل  مرداي

: داد مي دست  از  خونسرديشو داشت ديگه  

  نه دارم پسرت  با  حرفي  نه كاري، مسائل  جز  به  من-

  به توجه  با ! بده  انجام درست كارشو بگید  بهش . كاري

 مشقشو و  درس  دم مي  احتمال رفتارتون و اخالق

  كنید  تر  بیش تالشتونو  كنید، مي كار باهاش  هنوز

  مناسب پست اين براي  شايد . زنه مي  لنگ داره  چون

  قرص  خاطر به  هاش  پرتي حواس  هم شايد. نیست

  صورت  دو هر  در . كنه مي  مصرف  كه  باشه هايي

.  گرفتید معمول از تر  بیش منم  وقت! شمايید مقصر

  رو  من كاري  وقت شخصي مسائل  براي  بعد ِمن

!  معاونم بگم  فقط كه نشدم معاون  جا اين من . نگیريد 
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  با  صحبتي هم. ندارم افتاده  پا  پیش  مسائل  براي وقت

  كارم از  كه نیست جذاب اونقدر من براي هم شما

.  كنید رعايت پس زين لطفا! بزنم  

: گفت و شد  بلند  جاش  از خشم با شكوه   

 اسم ي  پشتوانه  به . كنم مي كم خودم رو تو  روي-

  فكر  چي  خودت با!  بیني  مي  گنده  خودتو پدرت  و مادر

  حاال  كردي،  حاال تا  كه كثیفي كارهاي تمام  با  ؟ كردي

  ذارم مي  من بسته  دل بهت  من ي ساده  پسر  كه

   ؟  بدي  فريبش

: گفت و  شد  بلند  جاش  از هم فريال  

!  ساده  شد فريار و  كثیف  شدم من! شد جالب-

  ولي. نكردم  زندگي  پاك  دارم  قبول من.  نداره  اشكالي

  گذشته اون با  فريار كردن جفت میاد، پیش  كه سوالي

  هیواي  با نیست، چشمگیر دونیم مي  خوب دو هر كه

   ؟  دادنیه  فريب چطور ساده 

: گفت بعد و  
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  تونن مي پسرها شما دنیاي تو . نبود  يادم  البته اوه،-

 كنن، كسب تجربه  بايد. پسرن چون  كنن كاري هر

  افتاب همسر يه اخر در و  باشه سیر چشمشون

  كه  دختري روز به  واي  ولي.  كنن انتخاب  نديده  مهتاب

  شما خدا، از قبل!  باشه  كرده  خطا پا از دست

!  جهنم تو  میندازينش  

  رمین روي   محكم كه  هايي قدم با  نداد، جوابي شكوه 

!  كوبید رو  در و  شد خارج  در از كوبید  مي  

.  اومد فرود  صندلیش  روي  كنیه و  حرص و خشم با

  تموم تحملش  امروز . گرفت هاش  دست بین رو سرش 

.  ريختند  ها اشك وقتي  نبود خودش  دست. بود شده 

:  زد نهیب  خودش  به  

  شكوه  مثل  كسي حرفاي واسه! احمق نكن  گريه-

!  نكن  گريه  

: بود  داده  پیام كیارش . كرد نگاه   گوشیش به  

  كسي با  تلفني  من  ؟ بذاريم  وقت كي آشنايي  واسه-

.  شم نمي آشنا  
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! آشغال مردك  

: داد جواب  

.  كنم خالي رو امروزم كه هستم مشتاق  اونقدر-  

  رفتن  بیرون ادم اين با  تنهايي. گفت مي  راست فريار

  با  ولي   بده  خبر فريار به خواست. نبود درست شايد

  تونم  مي خودم. "شد  پشیمون شكوه  هاش  حرف

  بچه  ديگه كه  اين ديدم، حرفاشم اين از تر   عوضي. برم

!" اس   

.  رفت خونه به و  كرد جمع  رو وسايلش  

: نوشت براش . فرستاد رو آدرس  كیارش   

؟ جمعیت بین كنم پیدات  جوري  چه-  

 

 

:  اومد جواب  

.  بشناسي  منو بايد  كه  تو-  
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  كه  قیافتو شنیدم، ات درباره ! آشنام نا  گفتم كه من-

.  شناسم نمي  

.پوشم  مي سبز  ي  چهارخونه پیرهن  يه-  

.  شد  حاضر و بست  رو گوشي  

.  داشت استرس . كرد پارك شاپ كافي دم  رو ماشین

  كو ؟  داري استرس  چرا  ؟  چته:  زد نهیب  خودش  به

  خیالشم عین و گشت مي خیلیا با كه  فريالي  اون

   ؟  نبود

  از! بود شده  عوض . بود ساده  جواب ؟  بود شده  عوض

  كاش . ترسید مي هم االن. بود شده  عوض فريار  بعد

  فكر هم میالد همراهي به   حتي. بود  اومده  يكي با

  اين وارد  رو  اي  غريبه هیچ خواست نمي  ولي  بود كرده 

  اين نه  بگیره، رو  ريزي  آبرو جلوي  بود  اومده . كنه ماجرا

.  كنه بدترش  كه  

:  بود نوشته  كه كرد چك رو  كیارش  پیام  

.  سحابي نام  به.  كردم  رزرو میز-  
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  رنگ  سبز پوش   چهارخونه كردن پیدا  براي.  شد وارد

  پیشخدمت سمت. نكرد  پیدا چیزي  و  گردوند چشم

: گفت و رفت  

.  بودند  كرده  رزرو   میر  سحابي اقاي-  

. كنم  همراهیتون بدين  اجازه  بله،-  

.  بود  نرسیده  هنوز كیارش .  رفتند  اي دونفره  میز سمت

  گند  كردن جمع واسه شد نمي  باورش . نشست

.  كرد نگاه   كافه محیط  به. باشه  اينجا االن بايد راحیل

  و كرد  عوض رو  اش  صندلي.  زد  نمي دل  به چنگي

.  باشه  داشته  ديد ورودي در به   كه نشست جوري

  كیارش  بفهمه و  كنه دقت ممكن جاي  تا خواست مي

.  بسنجه رو مالیش  وضع  تا  میاد ماشیني  چه  با  

  رو  استرسش  كمي تا داد سفارش  آب پیشخدمت  به

  پارك  جاي  و  بود خلوت  كافه  جلوي. بده  قورت  اب با

.  كرد مي پارك كافه جلوي  احتماال كیارش . بسیار

  از  رو چیزي تا  كرد نمي جدا رو  به   رو از رو  نگاهش

. نده  دست  
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  پیرهن با  مردي و  كرد پارك كافه  جلوي سفیدي سمند

  ماشین از طوسي كتون شلوار و  سبز ي  چهارخونه

!  خودشه خودشه، . اومد بیرون  

.  بود  تاريك  هوا ببینه، صورتشو  تونست  نمي هنوز

  چك قصد  نكنه   تابلو تا دوخت ابش لیوان  به رو  نگاهش

.  داشته كردن  

  باال  رو  سرش . كرد مي  حس رو  كیارش  شدن نزديك

:  گفت و ايستاد كنارش  دقیقا وقتي تا  نیاورد  

.  خانووووم سالم-  

  واي. شد گرد هاش  چشم درجا و  اورد باال رو سرش 

  دختر ! نادون راحیل! احمق راحیل ! ؟ كردي  چه  راحیل

!  عوضي پست  

-٤٤ حدودا مردي . كرد نمي باور   رو  ديد مي  كه  چیزي

!  بود ماجرا  خوب اين و  گندمي جو  موهاي با  ساله، ٥٤

  مرد چپ دست توي رنگ  طاليي ي  حلقه ماجرا  بد

. بود  
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: گفت و  اورد جلو رو دستشو كیارش   

.  آشنا نا  خانوم خوشبختم-  

  دستش . بده  تكون رو اش  شده  منقبض تن كرد سعي

  و گذاشت كیارش  دست  توي  اي  لحظه و  اورد جلو  رو

:  گفت و كشید پس  زود  

.  شیم مي  آشنا داريم ديگه-  

.  نگفتي بهم  هنوز اسمتو ؟  فايده  چه-  

: گفت و  زد لبخند  بود، شده  مسلط خودش  به  كه  حاال  

.  فريال-  

  بود، آور  چندش  فريال  نظر   از كه  لبخندي با كیارش 

:  گفت  

. قشنگه خودت مثل اسمتم-  

:  خنديد  

.  تره  قشنگ فامیلیم-  
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   ؟ چیه  ؟  جدي-

  رو  ابروش  انداخت، پا  روي  پا  داد، لم صندلي   پشتي  به

: گفت و  انداخت باال  

!  ملكوتي-  

  و شد  نزديك  هم به  ابروهاش . پريد  كیارش  لبخند

:  گفت  

.. جا  دختر.. دختر ؟ ملكوتي -  

.  ارشد فرزند . ملكوتي جاويد دختر اوهوم،-  

  ديدار  اين غرز  و  قصد بود فهمیده  حاال  كه كیارش 

: گفت و  شد  جدي نیست، اشنايي  

   ؟ دنبالمي  چي واسه  ؟  خواي مي  چي-

:  گفت ريزي ي  خنده  با  

   ؟  خواي مي  چي  تو  بپرسم  اومدم منم اتفاقا-

.  كنم مي زندگیمو دارم. خوام  نمي چیزي  من  ؟ من-  

:  داد تكون رو سرش   
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. انگار  كني مي غلطايیم يه  ولي  وسطا اين هوم،-  

: گفت و كرد اخم  

   ؟  گفته  چي بهت كي-

.  دوني مي خودت-  

.  دونم نمي من .. من نه،-  

: گفت و  كرد كج  رو سرش   

  رو  خودت كه  حرفايي  اين از  تر  باال سن. خیاااااال بي-

  صحبت  رك بیا . كنم فرضت بچه نذار . راه   اون به برني 

   ؟ هوم كنیم،

  كه میز   روي آب لیوان از كرد، صاف رو گلوش  كیارش 

: گفت و  خورد  بود فريال  دهني  

   ؟  گفته چي  راحیل. كنیم صحبت  رك اوكي،-

  و انداخت اومد، صدا  و سر  بي . نگفته چیزي راحیل-

. رفت  

:  پريد كیارش  رنگ  

   ؟ انداخت چي ؟ انداخت-
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.  رو  بودي  كاشته  توش  كه  اوني-  

  دوني مي كجا از . گفته دروغ بهت.  ندارم  خبر من-

؟  بوده   من واسه  

 

 

  با  رو هاش  پیام خودش . عوضي مردك  ؟  نداشت خبر

  و  سكسي شديدا هاي پیام  از  بعد. بود  ديده  راحیل

  كیارش  شده  حامله  بود  گفته راحیل  وقتي  اور، چندش 

  نداده  جوابي  ديگه  و بود كرده  شروع بیراه  و  بد  و فحش

.  بود  

  و  كرد حفظ خونسرديشو ولي   بود، شده  عصبي

:  گفت  

  مثل   جورايي يه. نیستم فريال  مثل   من دوني، مي-

.  ندارم قبول  مدرك و سند  بدون رو  چیزي  هیچ. خودتم

.  آزمايش  رفتیم درجا  اومد،  كه راحیل  همین واسه

 اهمیت برام  قدر  اون راحیل. قانوني  پزشك هم بعدش 
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.  كنم روزشو و حال  فكر  وضعش اون تو  كه نداره 

..  و .  بردم جا  همه و كشیدمش  

  خدمت پیش . كرد صداش  و  پیشخدمت به   كرد رو

: گفت و  شد نزديك  

   ؟  خانوم خواستید مي چیزي-

: گفت و  كرد اشاره  میز  روي  لیوان  به  

.  خرم مي  لیوانو  اين  بله،-  

: گفت تعجب با  خدمت پیش  

.  نیست  فروشي  لیوان  خانوم سركار-  

.  دم  مي براش  خوبي  رقم. كن صحبت رئیست با-  

: گفت كیارش  به  رو  و گذاشت كیفش داخل  رو لیوان و  

  اب ازش  كه  لیواني به  ژنتیك،  ازمايش اثبات  واسه-

.  دارم احتیاج  خوردي  

: گفت پريده  رنگ  با كیارش   



 

1030 

.  میز رو  بذار لیوانو  ؟  بكني خواي مي  كار  چي.. چي-

. خواست مي خودشم راحیل  ؟  تو  خواي مي  چي

.  برام نشو  دردسر. دارم زن من من…  

  مي  بازي  بچه ري  مي  كني مي  بیجا  داري  زن تو-

  حامله  يكیو   ري مي  كني  مي  بیخود  داري زن  تو! كني

  شي  مي پا  كني مي غلط  داري زن  تو!  كني مي

!  آشنايي واسه  اينجا  میاي  

  پس  االن. نداره  اهمیتي  برات  راحیل  گفتي خودت تو-

  كه  بگیري  كسیو انتقام ؟  كني كار چي خواي مي

   ؟  نیست مهم برات

  ازت  تونم  مي كه  دوني  مي . ندارم  قصدي  چنین ابدا-

  نا ي  رابطه   ساله ١٨ زير  دختر  با  ؟ كنم شكايت

. كاره  گناه  راحیلم. نیست زيبايي  چیز داشتن مشروع

.  نیست مهم برام اصال  كه.  بخوره  چیزي  شالقي شايد

  فقط تو!  شي مي بیچاره !  شي مي  بدبخت  تو  ولي

  نمي  دست زا زندگیتو  و  زن فقط! خوري نمي شالق

  از ؟  كیه  دوني مي  جاويد. جاويد گیر میفتي تو!دي

  مي  پیدا گوني  تو  خودتو يهو ده، مي  دستور كه اوناس 
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  بعدشو به   اينجا از. بسته دهنتم و  پا  و دست. كني

  نخواستم وقت  هیچ! شه مي  چي دونم نمي من

.  دارم دوست رو شبم آروم خواب بفهمم،  

  آدم من ؟  خواي مي چي بگو  من به  االن .. االن-

.  نیستم  پولداري  

  خره . كردي مي  پر راحیل  با  جیبتم احتماال  دونم، مي-

  از اسمي بشنوم  جايي ولي .  خوام نمي  پول!  ديگه

  اون اومده، مغزت تو  حتي نه، كه  دهنت تو  ملكوتي

  اجرا به   رو  پرونده   هم. شه  مي  بد  خیلي وقت

. جونت به جاويدو  هم میندازم،  

: گفت بود  شده  تر راحت خبالش  كمي كه كیارش   

  كه ماسه مي  بهم چي . ترسي   مي ريزي ابرو  از پس-

؟  بگیرم   اللموني  

 

 

:  خنديد  بلند  
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  چیزي . ها آلوده  گل آب  ؟ هستي  گیريم ماهي  فكر-

  اللت  خودم تونم  مي من. زبونته  ماسه مي  برات  كه

  كه دادم اينو شانس بهت  ولي نگي، چیزي  كه كنم

!  خودت با انتخاب  حاال . شي  الل خودت  

: گفت و  زد صدا  رو خدمت پیش  

   ؟ بكشم  چك ممكنه نیست، همراهم نقد  پول من-

.  كنم صدا  رو مدير بدين اجازه -  

:  گفت كیارش   

  يه! اي وحشي  تو..  تو ولي میومد،  خوشم راحیل از-

.  اي  خواستني ديگه  جور  

: گفت و ! نفرت با.  كرد  نگاهش خیره   

 واست ولي . ديگه  جاويدم دختر! ام وحشي دقیقا-

  تونم مي  كارا چي  و كردم كارا چي  كنم نمي  تعريف

  شبت خواب به  ولي  نه، كه آرومت خواب به   منم. بكنم

  توني نمي  ديگه جوريشم همین تو.  كنم مي رحم

  جلو میاد  جاويد ببندي كه  رو  هات چشم. بخوابي آروم

.  بديه   حس واقعا.  صورتت  
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: گفت و  اومد میز  كنار كافه  مدير  

   ؟  خانوم  داشتید امري-

. داشتم عرضي خیر، كه امر-  

  پنج  مبلغ  به چكي  و  اورد بیرون   رو  چكش دسته

: گفت و  كشید تومان میلیون  

.  لیوان يه  و  معدني  آب يه   ي هزينه -  

  شد، بلند جاش  از. داد متعجب مدير  دست رو چك

:  گفت و كرد خم  كوتاه  كیارش  براي رو سرش   

  حس. راضیم. نبود بد . هوم. طوريه اين آشنايي  پس-

.  شدم خالي  كنم مي  

.  رفت بیرون   و كرد  ترك   رو كافه و  میز  لبخند  با  و  

.  داد بیرون  رو نفسش و  نشست  فرمون پشت  

  نه و  بود برده  ازمايش نه  رو  راحیل . برد زده   بلوف

  جواب ولي   بود، كرده  سرايي داستان. قانوني  پزشك

. بود داده   
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  خوبي پايان بود  قرار انگار ولي نبود،  خوبي روز امروز

.  باشه داشته  

  در تن  از هنوز  و  كرد باز  رو  كاپشن زيپ رسید، خونه  به

  ايفون سمت. درومد  صدا به   خونه ايفون كه بود نیاورده 

:  شد درشت هاش  چشم هیوا تصوير  ديدن با  و رفت

! ؟ كنه مي  كار چي اينجا اين  

."ندارم  يكیو تو  ي  حوصله. " موند  منتظر  و  كرد باز  رو در  

  كدوم هیچ . شد خونه  وارد هیوا  و رسید اسانسور

  هیوا. شدند  خیره  هم به  سكوت تو  فقط. نكردند سالم

  با . شد خونه وارد  حرف  بي  و  دراورد رو هاش  كفش

: گفت فريال  هاي  چشم تو نگاه   

   ؟  بشینیم شه  مي-

 اشاره  ها  مبل سمت به  دستش با  و داد تكون  سري

:  گفت و  شد گیر جا  باروني همون با  هیوا. كرد  

.  شه مي تموم  زود كارم  بشین، بیا-  

:  اومد  حرف به  هیوا. داد  میز  به   رو  نگاهش و نشست  
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  واسم بزنم خوام مي  كه حرفايي  زدن و  اينجا اومدن-

.  نذاشتي برام  اي ديگه ي  چاره  ولي سخته،  

:  داد ادامه هیوا. نداد جوابي  

 سالم اولین  ديدار، اولین اولش، اول اول، همون از-

  دلم حاال  تا  من. براش  رفت دلم اشنايي،  اولین و دادن

  هاي چشم اون با  وقتي  ولي . بود نرفته  كسي واسه

  علیك و  سالم و كرد نگاه   ثانیه چند  براي  شیطونش

  مي سرم از  كردم مي  فكر . لرزيد دلم و دست كرد،

  اومدنش با  ولي. كنم يم  فراموش  ره، مي  يادم . پره 

  هم، با خنديدنمون و گفتن و  ها  همي دور و جمع  توي

  نمي منو  ولي . شدم گرفتارش  قبل از تر بیش  روز  هر

  نمايي  خود و زدن الس  و  رفتن جلو آدم منم..  ديد

  رو  روزي   ديدم نمي  و بودم كاش . بودم كاش  كه . نبودم

  با  كرد اعالم و انداخت گردنت دور  رو  دستش كه

  نمي بهت  رو تحسینش از  پر  هاي نگاه  كاش . همید

  عكس ازت يواشكي  و اروم كه  ديدم نمي  كاش . ديدم

.. كاش . گیره  مي  
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  كشید عمیقي نفس هیوا.  بود كرده  سكوت چنان هم

:  داد ادامه و  

  وارد  و شدي دوست  خیلیا با گشتي،  خیلیا با  تو-

  وقت هیچ البته. نبود مهم  برام  وقت هیچ. شدي  رابطه

  ته  ولي   كردم، نمي  تايید  رو  هات كار  و پسرات دوست

  كي هر  حاال . نیستي  بدي دختر  كه دونستم مي دلم

 آدم سمت تو . ديگه چرخونه مي  زندگیشو جوري يه

  هیچ  هات  رابطه. رفتي نمي  حسابي درست هاي

  خودتو. كشید نمي طول ماه  ٣-٢ از تر  بیش  كدوم

  دونم نمي  من البته..  و  سپردي مي كسي هر دست

  توجه با  ولي . رفتي مي جلو حدي  چه تا  هات رابطه تو

  ات نداشته  هاي  قرمز خط و  تو  از كه  شناختي به

..  رفتي  رو تهش  تا زنم مي حدس  دارم،  

  خوب  وقت هیچ گشتي،  نمي مناسب  هاي آدم با  تو

  اومد  مناسب آدم يه ولي..  ولي   كردي نمي  زندگي

  هیچ. كنم قبول نتونستم  ببینم، نتونستم.. سمتت

  ي  گزينه  وقتي..  بیام  كنار باهاش  تونستم نمي جوره 
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  خوب  همیشه من ؟  تو  چرا بود،  من مثل  اي  ديگه

  تو نیاوردم   رو رسید راه  از  كي هر  كردم، رندگي

 شب هر  اهل  نه.  بودم ساده  و سالم زندگیم،

  اهل  نه بودم،  چیزا جور  اين و  مستي  و مهموني

!  بودم  من درست آدم.. وارنگ و  رنگ  هاي پسر دوست

  كه هستي مدلي  يه  خاصي،  جذابي، تو  دارم قبول

  بده   جايزه  خودش  به  بايد   طرف بخندي  يكي به  اگه

  هايي كار اون ي  همه با  فريالي،  تو  بازم  ولي.. ولي

 مناسب انتخاب تو نبودي، درست آدم تو . كردي كه

  تخت تو  شب هر احتماال كه كسي! بودم من.  نبودي

.. تو  نمي يكیه   

  هیوا و  كرد  نگاهش تیر  و  اورد باال  رو سرش  فريال

:  كرد  عوض رو  حرفش  

  نه زشتم، نه چاقم،  نه ندارم،  كم زيبايي از منم-

  تو ! بودم  خوب لحاظ همه  از.. دارم بدي  رفتار  و اخالق

  فهمید. فهمید هم فريار خود البته  كه . بودي اشتباه 

  زندگي  و  كرد جدي رو رابطه شه  نمي  تو با  كه

. ساخت  
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  مي  درونش  حرص  از ولي بود، كرده  سكوت چنان هم

  االن و  بود كرده  حفظ خونسرديشو امروز، تمام. لرزيد

  ظاهري ارامش اين دونست نمي.  نداشت طاقت ديگه

  سوراخ رو  مغزش  هیوا هاي  حرف .. میاره  دووم چقدر

:  گفت هیوا. داد مي گوش  چنان هم ولي. كرد مي  

  قبلش. ديد منو باالخره ! باالخره . سمتم اومد  فريار-

  مگه  گفتم بهش . زد  ها حرف سري  يه  و  اومد  مامانش

.  نبود  مهمي چیز رابطه اون گفت ؟  نیستند  فريال  با

  خودش  فريار. جووني شیطنت و  خوشگذروني  يه صرفا

  با . نیست  مناسبي انتخاب دختر اون كه دونه مي هم

  نمي  باورم  خواستگاري روز تا.  شدم آروم  حرفا اين

  مي  كه  شد مي  هموني داشت چیز  همه. شد

. خواستم  

: گفت پوزخند با  و  اومد حرف  به باالخره   

  در اي  نامردي چه  كار، اين  با  نگفتي خودت با  حتي-

!  كني مي دوستت حق  
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  نبودم حاضر . بودم من درست آدم. نگفتم كه  معلومه-

  تو.  نداره   لیاقتشو اي ذره  كه كسي  به بدم  رو فريار

!  كن تصور   رو ات آينده   ؟  كني  مي فكري چه خودت

  خواي مي  چي هات بچه به   ؟  شي مادر  توني مي

  مي  چي  بپرسن  ات گذشته از  هات بچه ؟  بدي  ياد

  مي  ونو مامانش همه برن جمعي هر تو ؟  بگي  خواي

! شناسن  

:  گفت  و  لرزيد مي داشت خشم از  

 

 

  خواهي نظر  تو  از  هام بچه تربیت واسه  نیست قرار-

  خوايید مي  دلتون چي هر  میايید،  نوبتي ها شما! كنم

  ي  گذشته . بگم  واضح چیزيو يه بذار  ؟  میريد و  گید مي

  كه  چیزيه  تنها. زندگیاتون ي دغدغه شده  من

 پشیمون من  ولي. بكوبید باهاش  منو  تا  دستتونه

  پشیمون كردم هك كارايي از  كدوم هیچ  از. نبستم

  فريال  اين و داد هم دست  به  دست چي  همه. نیستم
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  كردم، مي  زندگي  تو  مثل  منم اگه شايد . ساخت رو

  اجازه  خودم  به كه شدم  مي مغرور  خودم  به اونقدري

.  سالم چند و  چندين دوست به اونم. بدم  خیانت ي

! نیستم خائن هستم، كه كثافتي  هر شكر خدارو  

: گفت و  شد تند  هیوا لحن  

 بهم  بگي كه دوني  مي حدي  در  خودتو واقعا تو-

  معلومه فريال ؟ پنداشتي  چي خودتو! ؟ شده  خیانت

  هستي اوني  تو  دارم، قبول! شه مي  خیانت تو  به كه

  من بگن  و  بیارن دستش به دارن دوست همه كه

  نیستي  اوني  ولي ! بزنم رو  ملكوتي فريال  مخ تونستم

! فهمي مي ن اينو  كه اينه مشكلت! بمونن باهاش  كه

.  شناسي  نمي خودتو  

: گفت پوزخند با  فريال  

  االن تو  ولي مونن، نمي باهام  كه  اونیم من ! جالبه-

  ترس  چون ؟  هیوا اومدي چي واسه! اينجا اومدي

  فريالي  همین از تو . ترسي مي  من وجود  از تو . داري

!  ترسي مي  مونه  نمي باهاش   كسي گي مي  كه
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  كه  مني همین من،  چون! زندگیت رو  شدم بختك

  بي  زبون  با  كني مي سعي داري  و  كردم كار همه

  اون، و  اين دست ام خوشگذروني آلت بگي  زيوني 

  جا دونیم مي  كه هموني قلب تو  قدر اون من، همین

  خودتو  حداقل كاش ! برداشته وحشت رو  تو  كه دارم،

  به  اعتماد ولي   بكوبي منو  اومدي تو.  كردي  نمي ضايع 

  مهم اونقدر كه دونم مي  من  االن! بردي باالتر  نفسمو

  اومديد  شكوه  و  تو  كه هستم داشتني دوست و

  دختر  كني مي  كار  چي خودت با ! بدين بهم اولتیماتوم

   ؟

:  گفت عصبي هیوا  

  تو  رو  كرمت كه بگم  تو  به  اومدم. مطمئنم فريار از من-

! كنم حفاظت زندگیم از اومدم من! نريزي رندگیمون

  رو  جايگاهت و هستي كي كه  بدم  نشونت اومدم

!بدم نشونت  
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:  خنديد  

  بنداز كالهتو كه داره   حفاظت به نیاز اگه زندگیت-

  به كه  اطمیناني اين تو  ريدم  شخصه  به من! باالتر

  اينجا  االن داشتي اطمینان اگه  تو  دختر! داري فريار

.  نبودي  

:  غريد هیوا  

  برو   ما زندگي  از  كه گم مي بهت دوستانه  دارم فريال-

  ما  بین تو  جاي ! برو و كن گم زندگیمون از گورتو ! بیرون

  ات گنده  الكي رسمت و اسم خاطر  به انقدر. نیست

  اينه دوني  نمي  كه  چیزي ولي! شده  باورت كه كردن

  خونه  و  عیاشیه  گرفتي ياد  پدرت  از  كه چیزي  تو  كه

! كردن خراب  

  مي زور داري  كه اينه  هم دوني  نمي تو  كه  چیزي-

 تالشت! شه نمي  ولي  كني جا  دلش تو  خودتو  زني

  مي پاره  تیكه  خودتو داري  كه  بینم مي  دارم . ستودنیه

  نمي  ولي   قلبش تو  بشیني و  بیاي  چشمش به  كني

  اون شي  نمي  جا! هیوا شه نمي  زوركي عشق! شه
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  اندازي !بیرون  زني مي چشماش  و  دهن و  دماغ از! تو

  از كه  بشه  بود قرار  اگه! شي نمي  فیت! نیستي

  گي  مي داري كه  تويي! تو سمت میومد اول همون

  مي االن كه  بشه بود قرار اگه! بودي مناسب انتخاب

  به   االن تو  بشه،  بود قرار اگه! نبودي اينجا  تو  و شد

  به   نو!  بودي فريار  پیش  باشي   من پیش  كه  اين جاي

  كردم  مي  كار چي شدم  مي  دار بچه   اگه گفتي من

  جلوتر  پله   يه تو  از باز كردم  مي غلطي هر  من! ؟

  نمي  تو  ولي! شدم مي دار  بچه اقل  حد من! بودم

 همچین. خوادت نمي. سمتت نمیاد فريار  چون شي،

  تا  حتي  بخورم قسم تونم مي  من! نداره  بهت حسي

 ساعت شب، از ساعت اين . نبوسیده  رو  تو  حاال

  از  پر بايد نامزدي  دوران. اينجايي  تو و اس  معاشقه

  تو  ولي ؟  نه  باشه، درشت و  ريز هاي عاشقانه

  نیستي  اوني  چون.. داشت نخواهي  نداري، نداشتي،

.  خواد مي  كه  

: گفت  و  خنديد  خیستريك هیوا  
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  مي همشون كه! ها  پسر  زست ابزار! همیني تو-

  كه  اينیه هم عاقبتت و  اخر ! كنن مالیت دست تونن

! شدن  انداخته دور. بیني مي  

: گفت و  كرد نگاهش  نفرت  با  

  و جلز  همه  اين تو  كه بودم شده  انداخته  دور  اگه من-

!  كردي نمي  زرد! كردي نمي جر  و  عز! كردي نمي  ولز

  خیلي من ؟  بیرون بكشم پامو بگي اومدي  هم حاال

  النفس  ضعیف  آدم يه واسه  من. بیرون  كشیدم وقته

  نمي  قائل  ارزش  پشیزي  اس  بقیه  دست اختیارش  كه

  چون  نه. ره  نمي  بیرون زندگیت  از  من پاي ولي! شم

  نگهش سفت يكي  چون بیرون، كشمش نمي من

  كه برم مي لذت!  برم مي  لذت  چرا، دروغ  و! داشته

  برابر در  كه برم   مي لذت!  خوان مي حضورمو  انقدر

 هم حاال . باالترم  پله دو اذعا همه  اين با  تو  مثل كسي

  هم محكم! ببند گوششو و چشم و  پا  و  دست برو

  مي  ببینم! بخوره   تكون تونه ن كه سفت قدر  اون! ببند

  تو  بگیري  دلشو توني  مي ؟ ببندي  قلبشم توني

  اومدي  تو  ؟  بیرون بندازي  منو و  كني  بازش  و مشتت
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  من ولي   زني مي حرف هام شكست از  من واسه

  فريار كنار كه  روزي  اخرين  تا ! بردم االنشم همین

! بجنگم هم خوام نمي.  هیوا منم برنده  كني  زندگي

  نمي  نداره  خودش  از اي  اراده  كه كسي واسه من

  جنگ بدون  من كه جاست اين  مشكل  ولي! جنگم

  با  همیشه من! چپاول و  غارت و  خونريزي  بذون ! بردم

  درخشانتو  ي  گذشته برو حاال ! برم مي  هم نگاه  يك

  تو عشقت وقتي فايده  چه! بپرستش و  جلوت بذار

  بذار  اتو گذشته پاكي اصال ! ؟ نیست درستش جاي

  روز  هر  دورشو كريستال! شه برابر  دو اينه  جلو

  فايده  بازم!  نیفته درخشندگي از كه  بكش دستمال

  شه  نمي  دلیل كردي، زندگي خوب  قبال  كه اين! نداره 

  سفیده  ات گذشته تو! كني رندگي  خوب همیشه

  ديگه  روز دو ي  گذشته تو،  االن! سیاهه االنت ولي

  كردي بد  هم فريار  به   تو! نكردي  بد من  به فقط تو ! اته

!كردي بد  خودت به همه  از تر  بد  و  
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:  گفت و شد بلند  جاش  از  عصبي هیوا  

  حرمت به ! كنم صحبت  باهات  دوستانه بودم اومده -

 لیاقت تو  ولي! بوديم  دوست كه سالي  همه اون

  من! نداري رو  من با  دوستي لیاقت حتي تو.  نداري

  از  بیاد  بايد  جاويد رو تو. بینم مي  االن  از رو  تو  ي اينده 

.  كنه جمع  خیابونا  

:  خنديد  

.  نباشه  كنارم يارت  كردني جمع منو  بپا-  

:  زد داد هیوا  

.  نديده  روتو  اين  فريار.  شو خفه . فريال ببند دهنتو-

.  كنه  نمي  نگاهتم ببینه   

  هیچ من ؟  نشدن ديده  از ؟  ترسوني مي  چي  از منو-

  مي ديده . شم مي  ولي ! نبودم  شدن ديده  دنبال وقت

  ديده  ذارم مي  پا  جا هر. نیست خودم دست. شم

.  شدنم ديده  آدم من! نداره   هم پسر و  دختر . شم مي

  چون. شدي  پا جات  از كه  بود اين انتخابت بهترين  االنم

  مینداختمت و مگرفت  مي  ات  يقه  از شدي نمي  پا
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  گذاشتي، خودت به احترامي همچین كه حاال . بیرون

.  بیرون برو  و  بده  ادامه  احترام اين  به  

: گفت و ريخت هاش  اشك هیوا  

  زندگیمون تو  اونقدر من كه بیني   مي. بیني مي  حاال-

  قدر  اون. شه  مي رامم فريار  كه  ريزم  مي عشق

  اي ديگه  كس نتونه من  جز  كه كنم مي خوشبختش

  كنم مي  قشنگ رو دنیاش  قدر  اون. بخواد كنارش  رو

.  كنه فراموش   رو  سابقش هاي زشتي  كه  

:  گفت فريال اخر ي  لحظه . رفت در سمت به و  

.  بجنگم  خوام نمي من كه  اينه داري  كه شانسي-

 وقت  اون. بجنگم بخوام  كه روزي از  بترس . بترس   ولي

  قشنگي  و  بدي خوشبختي و  بريزي  عشق هرچي

چون مداره، فايده  بیاري  

  با  و  كرد سپر  سینه انداخت، غبغب به  باد  ايستاد، و

: گفت غرور  

  مادر از! وايساده   ملكوتي  فريال جلوت وقت اون چون-

.  كنار بزنه رو ملكوتي فريال بتونه  كسي نشده  زاده 
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  رو عیاشي  بهم كه بردم  ارث به  پدري  همون از اينم

! داده  ياد  

  و  پوشید  رو هاش  كردكفش نگاهش  خشم با هیوا

  هاي لب  روي شد پوزخندي  در شدن كوبیده ! زد بیرون

!"هیوا كني  علم قد توني نمي  من جلوي  تو. " فريال  

*** 

 

 

  اتاقش تلفن  كه بود نخورده   صبحشو ي قهوه  هنوز

 تعجب.  بود  فريال اتاق  از مستقیما تلفن. خورد زنگ

:  گفت  فوري  فريال . داد جواب و كرد  

.  شاكیه ناجور. جاويد اتاق بیا االن همین-  

.  كرد قطع  و  

   ؟  مگه  بود شده  چي  ؟  شاكي. شد شوك
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.  رفت هفتم ي  طبقه به  سريع و  شد بیخیال  رو قهوه 

  جاويد و كرد سالمي.  شد جاويد  اتاق وارد و  زد در

:  گفت  تنها  سالمش به جواب بدون  

.  بیاد  هم فريال تا بشین-  

  كرد مي  فكر  هرچي. خیلي ؟  بود ترسیده . نشست

  خوبي  نويد  جاويد  حالت اين ولي بود  نكرده  خطايي  كار

.  داد نمي  

  سري  كرد، نگاهش . شد  وارد فريال  و  شد باز  اتاق  در

.  نشست  و داد تكون  

  روي تند تند  ولي اروم خودكارش  با  وار  عصبي جاويد

.  زد مي  ضربه میز  

  چیزي  نگاهش از . كرد نگاه   فريال ي  چهره  به

.   نشد دستگیرش   

:   اومد حرف  به جاويد  

  ي  جلسه  بايد شب ٨ ساعت ايران، وقت به  ديروز -

  به امروز . شد مي برقرار  روسي  مشتري  با  اسكايپي
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  ما  طرف از  ولي شده   انالين گه  مي  و  زده  زنگ من

! نیومده  كسي  

  هاي هفته  رو  قرارش  ؟  روسي  مشتري . باخت رنگ

.  خدا واي  ؟  بود رفته  يادش  چرا. بود  گذاشته پیش

  به شكوه، به لعنت.. فكري هاي  مشغله اين  به لعنت

..  خودش  به   فريال، به هیوا،  

:   گفت و انداخت فريار به نگاهي  خشم با  جاويد  

  برگزار بود  قرار تو  رو  جلسه ؟  داري موجهي  دلیل-

.  كني  

 

 گفت مي  ؟ گفت مي  چي ؟  موجهي دلیل  چه  ؟  دلیل

  ؟  گل تو  موندم  خر  مثل  و  پیچیده   برام  لقمه يه  مادرم

  اعالمش ندارم  جرئت و  دخترته پیش  دلم گفت مي

:  گفت  تنها ؟  گفت مي  چي ؟ كنم  

.  خوام مي معذرت-  

:   شد تر  عصباني  جاويد  
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  خواهي معذرت خاطرش   به   كه نكن  كاري  وقت هیچ-

  هر. اينجوريه خیلیا مدل. شه مي مدلت  بعدا. كني

  عذر. خوام مي معذرت  بگن  بعد و  بكنن بخوان كاري

  خودت درد  چه به ؟ خوره   مي  من درد چه  به  خواهي

  بي  و  دلیل بي  ادماي واسه خواهي  عذر ؟  خوره  مي

  خواهي عذر  نه. متنفرم خواهي عذر از  من! اس  بهونه

  كاري هرگز ! بشنوم خواهي عذر  حاضرم نه كنم، مي

  نمي  دوا رو  دردي . كني  خواهي  عذر بابتش  كه  نكن

!  كن درستش. بده  چاره  راه   من به  االن . كنه  

  جاويد. بده  كه نداشت جوابي  واقع در. نداد جوابي

: داد ادامه  

  برنامه  تمام بايد ! يمونه تقويم  مثل  بايد  مدير  يه ذهن-

  اين. بده   جا ذهنش تو ثانیه  به ثانیه  و دقیق هاشو

  نمي  بیني   مي اگه. نیست  قبول قابل  اصال  فراموشي

 يادداشت  پس  باشي، داشته  رو مدير يه   ذهن توني

  چیه  واسه منشیت نمیاي،  بر  اونم پس  از اگه كن،

   ؟ بگم  بايد  من  رم اينا  !بهت كنه  يادآوري  بگو  ؟  پس

: گفت تنها  
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.كنم مي  رعايت بعد  به اين از-  

 

 

: گفت فريال به رو  و  زد  پوزخندي حاويد  

  به بايد  االن  كه تويي . تويي  ايشون باالي مقام!  تو و-

  توجیهم حاال ! تويي مسئولش!  بدي  پس جواب من

  خواهي عذر  خواي نمي  ايشاال كه  تو ! بیار بهونه! كن

   ؟ كمي

: گفت تنها فريال  

.  كنم مي درستش-  

: كرد  بلند  رو صداش  جاويد  

  انگلیسیش اون  با زده  زنگ رو يارو ؟  ها ؟  جوري  چه-

  تا  ٤ تونسته   ولي كنه، مي علیك سالم زور به كه

  حروم! سوال زير برده  منو شركت كل! كنه بارم  لیچار

  اي ديگه  جور شما رياست  روي گه مي من  به زاده 

  آدم من ؟  شدنم تحقیر  آدم من!  بودم كرده  باز حساب
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  گند كه  هركي! توعه  تقصیر اينا  ؟  شنیدنم رو حرفا اين

  اين كه  بیاري بار  جوري  يه   بايد  تو!  مسئولي تو  بزنه

  به حاال ! بره   يادش  نكنه جرئت طرف  كه! نیوفته اتفاقا

  بهونه   ؟ كني  درستش خواي  مي جوري چه بگو من

  آبروي  ؟  بود شده  قطع اينترنت بگي ؟  بیاري الكي  ي

   ؟  ببري   تر بیش خواي مي  منو

  ديگه مشتري  يه  نشد اينم. كنم مي درستش گفتم-

.  كنم مي پیدا  جايگزين  

: زد  داد جاويد  

  بیزينس يارو   اين ؟  لنگم من ! سرم تو بخوره  مشتري-

  مي  اينو! سوال زير  برده   اعتبارمو! سوال زير  برده  منو

  جا  چند. ايه گنده  آدم طرف  ؟  كني كار  چي خواي

  چه ره  مي يادشون هاشونم جلسه حتي  بگه   بشینه

   ؟  كنیم خوايیم مي  غلطي

  نا  به  كه  فريالي . كنه نگاه   فريال به نداشت رو  حتي

  فريال خودش، جاي  به. شد مي توبیخ داشت حق
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  خیره  فريال . كرد نگاه   فريال به .  شنید مي  حرف داشت

:  گفت جاويد هاي چشم تو  

  كه جوري يه . كنم  مي  جور  رو يارو همین پس-

  با  قراردادو بخواد  و  بگیره  پس  حرفاشو. برگرده  اعتبارت

.  كنه امضا ما  

  مي  كار چي  كنه  امضا قراردادو خواست كه  وقتي-

   ؟ كني

: گفت و  انداخت باال رو  ابروش  فريال  

  نمي  كار  بزنه  لطمه اعتبارمون به   كه كسي  با ما-

. كنیم  

: گفت اروم  و  خنديد باالخره  جاويد  

  اونقدر! خوام مي قراردادو اين سر  اخر من  ولي. توله-

  اون. كنه كم سودش   از  كه بخواد، رو  ما  با كار  بايد

  گرفتي . ذاري مي سرش   منت. شي  مي راضي وقت

   ؟

.  باشه-  
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.  بريد   تونید مي خوبه،-  

  به  خواست فريال. رفتند بیرون و  شدند  بلند  دو هر

: گفت و  گرفت رو  بازوش   كه بره  اتاقش سمت  

.  متاسفم من .. من-  

  مي درست جاويد. كن جمع حواستو. نباش  متاسف-

  حواس  و  پشتكارت تالشت،   روي. منه  تقصیر . گه

  روي هنوز  ولي. بودم كرده  باز حساب زيادي جمعیت

 كن، فكر  بشین،  پس. كنم مي  باز حساب هوشت

  عذر از  جاويد. كنیم درستش گندو  اين تا  بچین  برنامه

  ؟  ممتنفر چي از  من دوني مي  ولي  متنفره، خواهي

  حرف  و بشینم  كه اين! بیارم  كم جاويد جلوي  كه اين

  منو كه  اين! بدم كه باشم  نداشته  جوابي و بشنوم

  برنده .  جنگیدم  جاويد  با  عمرم تمام  من. ببینه كم

  جاويد به باختن  آدم من. نبودم  هم بازنده  ولي  نشدم،

.  دوني مي خوب  اينو يكي   تو. نیستم  

: گفت ناراحت  



 

1056 

  فكري  هم شینیم  مي. دونم مي  خدا به. دونم مي-

.  كنیم مي  درستش. كنیم  مي پیدا  راهي  يه كنیم مي

   ؟ خب. باهم

:  گفت تنها و  داد تكون  رو سرش  فريال  

.  امیدوارم-  

. رفت اتاقش به   و كرد  ازاد فريار دست از رو  بازوش   

 

 

  راست يك و خودش   ي  طبقه به   فورا. بود  عصبي

: گفت تندي  لحن با  و  رفت منشي میز سمت  

  و كني  مي  كلندر منو هاي برنامه تمام بعد  به اين از-

  تلفن  فقط تو  كار. كني مي  آوري  ياد  دونه به   دونه

.  نیست كردن وصل  

:  گفت پته تته   با منشي  

.  بوديد  نداده   اي برنامه  من  به-  
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  باشه  جمع حواست بايد.  بدوني   بايد تو  هم ندم من-

  شخصي  منشي  تو . بگي بهم  رفت يادم من  اگه كه

.  باشه  من  هاي كار  به حواست جوره  همه بايد! مني

.  نیست من واسه  سختي كار  كردن عوض منشي  

.  كنم مي جمع حواسمو. سماواتي جناب چشم-  

.  رفت خودش  اتاق به و  نداد جوابي  

  ي جلسه  ديد  وقتي  و كرد  چك  رو  امروزش  هاي  برنامه

  ي پرونده   و رفت ها پرونده  سمت به   نداره، خاصي

  رو كاري اطالعات تنها.  كرد پیدا  رو  روسي  مشتري

  به اطالعات اين. دونست مي خودش  كه  بود  نوشته

 گفت فريال  ؟  كنم كار چي  بايد. "خورد نمي دردش 

.  كنم امیدش  نا  نبايد . كرده  باز  حساب هوشم روي

."  كن فكر  كن، فكر فريار  

  و كرد  سرچ گوگل توي  رو رسمش و اسم همه  از اول

.  كرد يادداشت رو  مهم غیر  چه  و  مهم چه هراطالعاتي

  بود شده  متولد توش  كه  شهري مادر، و  پدر  نام سن،

  دنیا  امارات توي . نبوده  روسیه توي كه ديد تعجب با  و



 

1058 

  بقیه.  آورد در هم رو برادراش  و خواهر اسم! اومده 

  و  گشت تر  بیش. خودش  جز بودند  روسیه اهل همه

.  عربه  مادرش  و است رگه دو. جداست مادر از فهمید

  بهش  راجع  اي ديگه  اطالعات هیچ مادرش  ملیت جز

  چیز هیچ و داشت ملیت فقط  شخص اين انگار. نبود

.  هیچي  عكس، يه   حتي سن، حتي. نداشت اي  ديگه

  مادر  ي درباره  ؟  بود كي والديمیر  مادر. شد كنجكاو

!  هیچ والديمیر   مادر ولي بود  كاملي اطالعات بقیه

.  بود عجیب  

  و  ها  خواهر كرد، جو  و جست والديمیر   پدر  ي درباره 

  فرزند نه والديمیر   كه ديد  تعجب كمال در  و  ها برادر

  يعني ! بود  سوم فرزند والديمیر!  اخر فرزند نه  و ارشده 

  بعد داشته، اولش  همسر از فرزند  ٢ والديمیر پدر

  از دوباره  اخري  فرزند بعد  و  ديگر زني از  والديمیر

  انقدر . بود  كار در  خیانتي وسط  اين پس . اول همسر

 ساعت نفهمید  كه شد تحقیقات  و جو  و جست درگیر

.  شد متعجب و  كرد نگاه  ساعتش به .  شده  تموم كاري

:  داد پیام  فريال به  
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.  ببینمت  بايد-  

:  اومد جواب  

   ؟  دلیل-

!  كاريه-  

.  میام كن هماهنگ جا يه  اوكي،-  

.  بیا  تو  يا پیشت، میام من  يا  ؟ كني  مي سختش چرا-

   ؟  باشیم هم پیش  همكار تا  دو مثل  تونیم نمي

:  اومد  دير جواب  

.اوكي-  

: نوشت خوشحال  

.  بیا  تو  پس-  

.  من  ي خونه  بیا خواستي  اگه. نمیام خونه  اون  تو من-

.  هیچي كه نه  اگرم  

  مي  فكر  چون ؟  چرا ؟ ذاره  نمي پا  ؟  نمیاد من  خونه

  نداره  اعتماد من به  يا  ؟  ره  مي  و اونجا  میاد  هیوا كنه

   ؟
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: نوشت  

.  میام راست يه  جا  همین از باشه،-  

.  اوكي-  

  و  سر . كرد پارك . روند فريال ي  خونه سمت به   شوق با

  وارد و  شد باز  در . زد زنگ و  كرد  چك اينه تو وضعشو

  كرد نگاه  رو خودش  مجددا اسانسور ي  اينه  توي . شد

.  كنه پیدا اطمینان بودنش  مرتب از تا  

.  شد وارد و گفت بلندي  سالم. بود  باز واحد در  

  تو  دختر  اين. ديد تاپ  لپ  جلوي مبل روي رو فريال

  و جذاب براش  هم  خونگي  و گشاد هاي لباس 

.  اومد هاش  لب روي  دل  ته   از لبخندي .  بود خواستني

  جواب رو سالمش فريال.  نشست و  اومد مبل سمت

: گفت و داد  

   ؟  ديديم مي  همو بايد  امروز همین كه شده  چي-

 داشت دوست. مطلب  اصل سر بود  رفته راست  يه

  وقتش  اما كنه،  نگاهش  فقط زدن حرف  بدون دقايقي

: گفت. نبود  
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  كه هرچه و.  كردم پیدا  والديمیر به   راجع اطالعاتي يه-

.  گفت رو بود كرده  پیدا  

: گفت تعجب با  فريال  

   ؟  دوني نمي اسمشم! داره  جرياني يه مادرش  پس-

. عربه  مادرش  بود نوشته   فقط. نبود هیچي نه،-  

 

 

  مثل واقع  در. میاره  در آمار شناسم، مي  يكیو . هوم-

.  هكره   

:  پريد باال  ابروهاش   

   ؟  بود افتاده  هكر  به  كارت كي ؟  شناسي مي  هكر-

  فهمیدم شناختم، مي يكیو. بود نیفتاده  هكر  به  كارم-

.  همین. هكره   

  ساده  جواب ؟  بود كي  يكي  اين! شناختم مي  يكیو

  اشناهاي همون از. فريال قديمي آشناهاي  از. بود

:  پرسید . بود اشون رابطه ساز  مشكل كه قديمي  
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.. باهم.. ام.. قبال -  

  كرد مي  سعي. شده  معذب كمي بود  مشخص فريال

  هم طببعي. بود مشخص ولي نیاره  خودش  روي   به

  يكي اون  جلوي سابقت پسر دوست از  زدن حرف. بود

  كشید عمیقي نفس. نبود راحت سابقت پسر دوست

: گفت و  

   ؟ بهش  بزنم زنگ-

  مطمئن. شد مطمئن پس! بود نداده   رو سوالش جواب

  رو پسر دوست نقش  سابقا هكر  آقاي  اين كه شد

.  بزنه زنگ  بهش  فريال  خواست نمي  دلش. داشته

  اش  درباره  و بیاره  اسمشو حتي  خواست نمي دلش

.  كنه حساس  رو فريال خواست نمي  ولي . برنه  حرف

:  گفت  

   اي ديگه  كس.. خب.. يعني. دونم نمي-

  شناسي مي تو  اگه. شناسم نمي  اي ديگه  كس-

! هللا بسم  
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  از اش  شده  خورد اعصاب  كرد مي  سعي كه  حالتي  با

:  گفت  نباشه مشخص موجود وضع   

.  دوني مي  خودت جور  هر اوكي،-  

.  زنم مي  زنگ-  

: گفت تنها  پايین،  سر با  

.  اوكي-  

  دست. گرفت رو شماره  و  برداشت  رو گوشیش فريال

: گفت وقتي  نبود خودش   

. اسپیكر رو  بذار-  

: گفت زور به.  كرد نگاهش  سوالي  فريال  

..  واسه.. باشه  بهتر  جوري اين شايد . بشنوم.. منم-

.  كار واسه  

  بعد  لحظاتي. گذاشت اسپیكر روي   رو تلفن فريال

: گفت كه  شد بلند   جواني پسر  صداي  

  زده   زنگ ملكوتي  فريال  ؟  ديدم  درست يعني! به  به-

   ؟
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:  داد جواب فريال  

   ؟  حسام خوبي-

: گفت اي كشیده  لحن  با حسام  

  اين  از. خوبیم هم ما باشي خوب شما. شماااا قربان-

   ؟ افتاده  بهم كارت ؟  ورا

.  دارم كارت چرا، دروغ-  

.  خودم دونم  مي . عزيزم  باش  راحت-  

.  گفتند مي عزيزم  فريال به همه  چقدر ؟  عزيزم

   ؟  گفتن مي كیا  ديگه. میالد خسام، خودش،

:  فريال  

.  خوام مي  يكیو  آمار-  

:  خنديد بلند حسام  

  كنم نمي  كارا اين از ديگه من . داره  كاريم چه  ببین-

  توبه. كردن صاف دهنمو آخر سري. خانوم ملكوتي

.  كردم  

.  من  با اش  هزينه  كن، ريسك تو-  
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.  فريال جیبي به دست همیشه بود  رفته  يادم-  

:  گفت كالفه فريال  

.  ديگه آوردم يادت-  

  بگیرنم   سري اين. برام صرفه  نمي  برم،  قربونت نه-

.  دن مي  جرم  

   ؟  صرفه نمي  دوني مي  كجا از-

:  شد بلند حسام ي خنده   

  اون  تو  دختر ؟  جیب تو  كردي  دسته  تا دستو اوهو،-

  پا  روز يه يهو.  دادي مي  زور  به منو سالم جواب اخرا

  نیومدي .  اينا و كنیم تموم دادي مسیج  ديدم شدم

  چقدر االن ؟  كه هست يادت. كني تموم  رو در رو  حتي

   ؟  زدي زنگ من به   كه گیره  كارت

   ؟  بكشي پیش  رو  گذشته خواي  مي االن-

.  كارا اين از  كنم نمي خودت  جان به   ولي. جانم نه-  
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  بیش . نداشت طاقت. خورد مي خونشو داشت خون

  كه جوري  فريال  براي . بشنوه  نداشت طاقت اين از  تر

:  زد لب نشنوه  حسام  

.  دم مي  تا  ٥٠ بگو-  

:  زد لب متقابال   و انداخت باال   ابرو فريال  

   ؟  خبره  چه-

: گفت اروم  

. بكنه  كارشو و شه  خفه  ففط دم مي  تا ٥٠-  

 

 

:  گفت بلند  گوشي توي فريال  

   ؟  كني نمي كار  هم تا ٥٠ واسه  يعني-

: گفت بلند حسام  

   ؟  چقدر ؟  چي-

!  تا ٥٠-  
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  تا ٥٠. معلومه كه  جور اين گیره  خیلي  كارت تو  دختر-

  باشه  اينا  سیاسي ؟  بدي  خواي مي  كي  آمار واسه

.  نیستما  

.  نیست  بهش راجع  هیچي ولي. نیست سیاسي-

.  جا هیچ  

.  ببینم بگو اسمشو-  

.  زدم نمي  زنگ تو به   كه دونستم مي اسمشو-  

   ؟  دوني  نمي حتي اسمشم-

. دونم مي پسرشو اسم نه،-  

.  ببینم  همونو بگو-  

. كماروف والديمیر  

   ؟  روسیه. دهنتو-

.  ولي  عربه  مامانش  روسیه،  پسره -  

  بین اطالعات دلم، عزيز برم،  قربونت جان، فريال-

  الملل بین  پلیس  گیر. داره  ريسك خیلي  المللي
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  زندانیم اي دره  جهنم كدوم نیست معلوم بیوفتم

. كنن  

: گفت فريال  به   رو عصبي  

.  دم  مي  تا ١٠٠ بگو-  

  اعتراضي  كه  اين قبل . شد  گشاد فريال هاي چشم

: گفت زود  كنه  

  كارشو و ببره  رو صداش   فقط. دم مي  تا  ١٠٠. بگو-

.  كنه شروع  

: گفت فريال  

.  كن شروع دم،  مي تا ١٠٠-  

:   خنديد حسام  

  خواي مي  چرا  ؟  اينه گیره  چرا كارت. شدم كنجكاو-

   ؟  باال بیاي  واسش تا ١٠٠

.  بكن  كارتو . كاريه  ي  قضیه  يه-  

  خاطر  به. كنم مي چكش ولي. فريال دم  نمي قول-

.  خودت گل  روي  
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: گفت فريال  

.  منتظرم-  

.  كرد  قطع رو  تلفن  فريار كه بود  نگفته رو  اخر" م" هنوز

: گفت زود  و  

.  ببخشید.  ببخشید-  

. نگفت چیزي  و  داد تكون  سر تنها  

: گفت فريال  كه  بودند  نشسته  سكوت تو  

..  قهوه، چاي، ؟ خواي  مي چیزي-  

: گفت تنها. خوام  مي رو تو  بگه شد مي كاش   

.  ممنون. آب-  

  الكي هاي حرف يا  و سكوت توي  هم ديگه ساعت يك

: گفت زود. خورد زنگ فريال تلفن بعد و گذشت  

.  حسامه-  

:  زد اسپیكر  روي و داد جواب  

   ؟ روباه  يا  شیري-
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..  اوه  اوه  اما. شیرم كه  شیرو-  

   ؟ چي  يعني-

.  خرابه مادرش  دوستمون يعني-  

:  شد  گرد هردو هاي چشم  

  كیه فهمیدي ببینم، بگو درست ؟ دي  مي چرا فحش-

   ؟

:  خنديد حسام  

  آسیه  نام به   خانومي  والديمیر، مادر.  ندادم فحش-

  زيادي  هاي  حرف  استاري پورن ي  حیطه در. جرجاني

. داشتن گفتن براي  

؛ گفت شده  درشت هاي چشم و  باز  دهن با  فريال  

   ؟  استار پورن-

  يه   حاصل. نیست ازدواج حاصل فرزندشون و . بله-

. باشد  مي  شبانه كلوپ در  پدر مستي شب  
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  براي كاري پنهان همه اين دلیل پس.  شد نمي  باورش 

.  بود همین مادر رسم و اسم نكردن افشا  

: گفت فريال  

   ؟  فهمیدي چي ديگه-

 هم هاش  بچه . بوده  اي  معمولي آدم والديمیر   باباي-

  از  حسابي درست كه اش  بچه   تنها. نشدن  پخي هیچ

  چیز . خیانته حاصل كه والديمیره  همین درومده  آب

  خیانت كه شده  تابلو   جا همه يارو كه  اين هم اي  ديگه

  تابلو جا  هیچ ولي داره، هم ديگه  ي بچه  يه و كرده 

  مادرش  از  جا هیچ  هم میروالدي! كیه مادرش   كه نكرده 

.  كردن قابمش سوراخ تا صد  تو  يعني. نكرده   صحبتي  

: گفت خوداگاه  نا  فريال  

. كنن  قايمش نتونستن ولي   تو از-  

  كنه مي  تعريف ازش . اورد باال  رو  سرش  تعحب  با و  زود

   ؟  من جلوي  ؟

:  خنديد حسام  
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.  شن نمي  خانت حسام كه  همه  ديگه-  

 داشت خدا  واي  ؟ داد مي مالكیت  چرا ؟ خانت حسام

.  شد مي  ديوونه   

: داد ادامه حسام  

  كه جايي تا ؟  نه  خواي، مي  كار واسه  رو  يارو  اين-

  از  هم يارو اين. داشت  بازرگاني  شركت بابات  يادمه

.  خوره  مي واردات  و صادرات درد به   كه معلومه كارش 

  به احتماال  كه دراوردم هم ديگه چیز  يه  همین واسه

.  میاد كارت  

   ؟  چي-

  و  كاري  ايمیل شدم مجبور  كار اين واسه  ببین-

  نكن  تابلو  مادرت  جان يعني. كنم هك رو  يارو  شخصي

  دنبال ره  مي يارو و ره  مي  لو چون. داري اطالعات

  مي صاف دهنم منم  اينا،  و  امنیتي هاي سیستم

.  شه  

.  كردي پیدا چي  بگو  باشه،-  
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  جلسه عربي بازرگاني شركت يه با  ديروز  والديمیر-

  يه! اس  گنده  كله  شیخ  يه هم شركت صاحب. داشته

  فقط نه! شناسنش مي  همه عربستان كل تو  جورايي

  ادم هم ايماني  و اخالقي كه  اين مثل  كارش، خاطر  به

  تور  رو  يارو   خواي مي  اگه  دخترم كه  يعني .  بااليیه

  مادر  بفهمه يعرب شركت شه،  مشتريتون كه كني

  يه اينو  ولي.. منتفیه  كار  بوده، كاره  چي والديمیر

  دراورده  امار يكي   نشه تابلو اصال  كه  بگي بايد شكلي

.  ها  

:  خنديد فريال  

.  میارم كمپوت واست  رفتي لو اگه-  

  تو كاري  و  كس! اي حسابي  ادم معلومه قشنگ-

  زنداني واسه  خري  كدوم . حاال  تا  نداشتي زندان

 گیالس  من.  بیار هلو اوردي اگه  حاال ؟  بره  مي كمپوت

.  ندارم دوست  

:  خنديد فريال  

.  بريزم پولو  برات بده   كارت شماره . باشه-  
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  ملكوتي  از پول  يهو.  دوني نمي  هیچي تو  بابا . نريزيا-

.  سرويسیم كنن پیگیري  من، به  شده  ريخته   

.  بديم شه نمي كه نقد ؟  پس  كنم كار چي-  

.  نامم  به  بزن  بخر، مبلغ اون به   چیزي ماشیني  يه-

  شركته رو  بابات اسم. نبر  خودت از هم رسمي و اسم

.  تابلوعه  

.  مرسي. هست حواسم باشه-  

  از  هر! هاا ديگه  سال  چند تا  نري .  عزيزم  تو  قربون-

  صداتو  بینم، نمي  اتو قیافه  اقل حد  بزن  زنگ گاهي

.  بشنوم  

.  خدافظ. اوكي-  

.  كرد قطع  و  

  رو  خودش  ولي بود،  عصبي حسام صمیمیت و  رفتار از

: گفت و  كرد كنترل  

   ؟  بگیرم  ماشین براش  كجا از-
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  رو  جوري  چه اطالعاتو. كنیم مي  كاريش  يه اونو  حاال-

   ؟  نشه  تابلو كه كنیم

!  كرده  قايم چي  واسه كنم نمي درك  اصال ! راحتي  به-

  نداري  جرئت وقتي. اس  باباهه   هم اصلي گناهكار

  مي باهاش   خوري مي  گوه  كیه، از ات بچه   بگي

!  خوابي  

: گفت و  انداخت باال ابرويي فريال  

   ؟ جدا-

  بگیره  دستشو نكرده  تخم  طرف ؟ مخالفي  تو  يعني-

!  بودم اين با  من اقا، اره  بگه   

:  گفت  و  كرد نگاهش لبخند با  فريال  

   ؟  اينه درست كار  نظرت  به يعني-

:   گفت حرصي  

..  سن تو.  نیست كه  سالش  ١٥ ؟ داره  پرسیدن-  

 خشم خوابید،  حرص. بريد   ترمز. كرد سكوت يهو

  مي الل  كاش .. خودش  و شد خفه  فرياد شد، خاموش 
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  فريالو هاي  انداختن باال  ابرو و  ها لبخند  دلیل . شد

..  واي  ؟ كیم من  ؟  كردم كار  چي من. فهمید  

  فكرش . بود  مونده  خیره  فريال  صورت  به فقط همچنان

  كه اين گفتن! بود اسون چه  كردن قضاوت . بود درگیر

  شرايطي تو كه  حاال .. بود ساده  چه چیه درست كار

  رو والديمیر پدر  حاال  كمي تونست مي  شايد  كه بود

..  راحته  زدن مفت حرف كه  فهمید مي  كنه، درك  

:   گفت پوزخند با  فريال  

   ؟  گفتي مي-

  خبرت  و  كنم مي  فكر. برم من.. من. هیچي.. هي-

.  خدافظ. كنم مي  

.. شد خارج ازخونه كند فريال  به   نگاهي كه اين بي  و  
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  بود  كرده  ترك رو اش  خونه  حال  اون با  فريار  كه  ديروز  از

  هم شركت توي  امروز  تمام. نداشت ازش  خبري  ديگه

.  بودش  نديده   

  والديمیر،  درگیر فريار،  حاالت درگیر . بود  درگیر فكرش 

  و  شاهین خواستگاري ي  جلسه  درگیر و  جاويد  درگیر

  ولي   بود رفته   پیش خوب گفت شه  مي  حدودا كه  ارزو

  خب و  كنه  شروع تحقیقات داشت قصد  ارزو  پدر

.  نداشت جالبي  ي  گذشته خودش، مثل هم شاهین  

  تا  كرد مي پیدا  حل  راه  هاش  فكر  تمام  براي  بايد

  در. اخر  ي  مرحله گذاشت رو فريار. شد مي خالص

  درستي  كار كه  كرد مي  فكر اولش والديمیر،   ي باره 

  پر رو دنیا و كنه استفاده  مادرش   پسند نا  كار از نیست

  در  پدرش  و  والديمیر  بود  كرده  فكر بعدش  ولي . كنه

  پنهانش همه از  كه بودند  كرده  نامردي آسیه حق

  مورد بتونن  تا  شن رو بايد حقايق  بعضي.  بودند كرده 

  رحمانه بي  ها خیلي  نظر  از شايد . بگیرن قرار  پذيرش 

  بايد  كه  كاري . نبود  مروت  و  رحم آدم فريال  ولي .  باشه

  گرد مدت  يه تا  شايد. داد  مي  انجام  رو  شد مي  انجام
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  بعدش  ولي .  شد مي فیكون كن شد، مي  خاك و

  همه و  خوابید  مي ها  صدا و  سر . شد مي درست

  به.  بود  خورده  رو ضربه اين هم خودش . پذيرفتند مي

  آسیه  ولي. بود شده  گذاشته كنار اش  گذشته خاطر

  به ولي. كنه پنهانش پسرش  نبود  حقش. بود مادر

  مي درونش از صدايي  يه . نداد رو  پیشنهاد اين  فريار

  و  تیره   يه. بشنوي رو خودش  پیشنهاد تا  كن صبر گفت

  هم گه، مي  نظرشو والديمیر  ي درباره  هم. نشون دو

.  فهمي مي  قضیه اين به  راجع كلیشو نظر  

  و  زير از  آرزو. كرد فكر هم  شاهین ي  جلسه  ي درباره 

  رابطه  بود گرفته  تصمیم كه حاال . بود  خبر با شاهین بم

  با  بايد  خودش  االن كنه، جدي  شخص اين با  رو اش 

  نكرده  پنهان  ارزو از  چیزي شاهین. زد مي  حرف  پدرش 

.  بود  

  هیچ. فريار ي  درباره  فكريش درگیري  موند  مي  حاال

  كرد،  مي فكر  هي  كرد، مي  فكر هي . نداشت اي ايده 

  هاش  فكر  درگیر.. بود  گیج هم باز  و  كرد  مي فكر  هي



 

1079 

 نگاه  شده  سیو اسم  به. خورد زنگ تلفنش  كه بود

.  پررو   بچه:  كرد  

: داد جواب  

   ؟  پررو بچه   گي مي  چي-

: شد بلند  میالد ي  خنده  صداي  

.  علیكي  يه  سالمي، يه   بابا-  

   ؟  داري  كار چي. سالم-

.  قربونت خوبم، منم-  

: زد  لبخند  

. بگو  كارتو-  

.  پايین  بپر-  

   ؟  چي-

  بپر باال، بیام  من خواي نمي  اگه. اتم خونه در دم-

.  پايین  

: گفت تعجب با  



 

1080 

   ؟  كردي  پیدا  كجا از منو آدرس -

   ؟  بیاري در امار  توني مي  خودت فقط كردي  فكر-

  و  شوخ پسر  میالد. نبود  هم بد..  میالد با  رفتن  بیرون

  درگیري اين از  رو فكرش  تونست  مي.  بود  اي بامزه 

: گفت تعارف  بدون . بده  نجات  

.  شم حاضر  وايسا-  

 ساعت يه   بايد  كردم مي قكر. گرم  دمت بابا ؟ جدا-

. كنم التماست  

. كنما كنسلش نكن كاري يه-  

.  بیا فقط شما. شم مي الل  اصال  من-  

  لباس   ترين دستي دم. شد حاضر  زود و  كرد قطع

.  نمیومد  يكي  اون به  كدوم هیچ كه پوشید رو هاش 

.  نداشت  زدن تیپ ي  حوصله ولي . گرفت اش  خنده 

.  شه  خارج خونه  از  زودتر خواست فقط  

  با  میالد. شد سوار. ديد رو میالد بنز و  رفت پايین

: گفت ديدنش  
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  چي  مديون رو ات العاده  فوق  و  خاص تیپ اين به،   به-

  ؟ هستم

:  خنديد  

. ملكوتي فريال ُمد . جديده  مد-  

 

 

: گفت و  خنديد میالد  

  بود  اين ام برنامه .  برمتا  نمي پیك  و  شیك جاي من-

  هاي  ون اين از بزنیم، حرف بزنیم، چرخ  خیابونا  تو  كه

  بگیريم، قهوه  فروشن مي قهوه  كه  خیابون وسط

  هم خواستم مي تیپت  اين با  البته .. بكشیم سیگار

.  بیرمت  پیك و  شیك جاي يه   تونستم نمي  

:  خنديد  

.  راضیم. خوبه چیزي كه اي برنامه  همین. مار زهر-  

:  افتاد راه  و  زد استارت میالد  

.  دمغي ؟  خیر  چه-  
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.  نیستم دمغ  ؟  دمغ-  

.  حفظم رو  ها حالت  اين  من. فريال نكن خر  منو-  

: گفت و  كرد نگاهش  

   ؟ هستي هم شناس  روان-

:  گفت و كرد  بهش عمیقي نگاه  میالد  

. فهمن مي خوب همو ها خورده  زخم-  

  سكوت گذاشت ارومي موزيك میالد. كرد نگاهش فقط

.  كرد  

:  شكست رو  سكوت فريال  

. بگو ازش -  

   ؟  كي از-

  كه  اين از. ازش  خوردي زخم  كه هموني . دختره  از-

  از  كردي، فراموش  جوري  چه  شدي،  خوب جوري  چه

.  حالت و حس  

:  زد  بوزخند میالد  
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  كم كم دارم تازه  تازه  من  و  گذشته سال چند-

.  كنم مي فراموش   

   ؟  كشه مي  طول انقدر-

  مي . كشید طول  من واسه.  دونم نمي رو  تو  واسه-

  كاري همه . بودم  اي عوضي آدم همیشه من  دوني

  خوش  واسم فقط دخترا. نیود خیالمم عین و كردم

 خوب شغل هست، پول  كن فكر . بودن  گذروني

 ات خانواده . هستن هم  دنبالتن كه دخترايي هست،

  دست به  دست گي همه. ندارن  كارت به  كاري هم

  دروغ. باشم  حالم و عشق فكر  فقط منم تا داد هم

  مي دوران همون تو كاش   اصال . بود خوبي  دوران ؟ چرا

. ديدمش نمي  كاش . موندم  

:  كرد اضافه  حرص  با  و  

.  داد فاك به  زندگیمو-  

:  كرد زمزمه داشبورد به  خیره  فريال  

..  سخته هوم،-  

: داد ادامه میالد  
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.  بیمارستان بود اورده  مامانشو  كه ديدم  وقتي  مريمو-

.  نداشت پول  عملش واسه و  بود  وخیم مامانش  وضع 

 داد مي  پولو  بايد   اول ولي داد، مي بهش بیمه  يعني

  پولشو و  بیمه  بره  بیمارستان  قبض با  عمل بعد تا

  مناسبه  موقعیت ديدم منم. بود خوشگلي  دختر. بگیره 

  مي پولشو من گفتم فداكاري  ژست با كنم، تورش 

  خوب. گرفت قرار تاثیر  تحت  دختره . هدف  تو  زدم. دم

  دختره  هم داد، مي  پس پولمو  بیمه  از بعدش  هم. بود

  خودم مامانشو. شكل  بهترين به  بودم  كرده  تور  رو

  شرايط  ديگه شد تموم  خوب كه عمل. كردم عمل

  چند بیمه  و  پول  ي  بهونه به .  شد خوب  برابر چندين

.  كرد قبول زود  خیلي . دادم یشنهادپ و  ديدمش باري

  نمي  پا زياد  كاري  هر واسه . شد شروع  رفتنا بیرون

.  كردم ازدواج بار  يه قبال  من گفت مدت  يه  بعد. داد

  خواستم مي  چقدر مگه! چه من به .  نبود هم تخمم

  خیلي . بود باز  راه . برام بود  هم خوب ؟  دارم نگهش

  و خودتي مهم نیست، مهم اصال  گفتم مردونه 
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  خودمم كه زدم مي  حرفايي  يه  اصال . شخصیتت

.  شناختم نمي خودمو  

  وقت  از تر  بیش  ديدم  كم كم. رفتیم  پیش  تهش تا

  مي  هي . موندم باهاش   موندم مي  بقیه  با  كه  هايي

  نمي  هي و  كنم مي  كات بعد ي  هفته حاال گفتم

   خوشم. كردم

  تو  من! سال يه   شد يهو جوري  همین. ازش  بود اومده 

  ديگه دوم  سال. بودم نمونده  كسي با  سال يه  عمرم

 خواستم مي  ديگه . ديد نمي  كسیو مريم جر چشمم

  كه بود سخت برام حاال ولي .  كنم فكر بهش جدي

  مي  فقط ديگه  ولي  بود  نامردي. كرده  ازدواج قبال 

  اول  از . كمال و تمام!  باشه خودم واسه خواستم

.  كردم  فكر كلشو رو دوم سال. اخرش  اخر تا  اولش

  بهش  سوم سال. خوامش مي  جوري  همه ديدم

  كنم، فكر بايد گفت. شد  شوك . دادم ازواج پیشنهاد

  بعدش . نشد  خبري ازش  هفته  ٢-١ يهو. دونم نمي

  جوري همین ماه   چند حاال. بدي  زمان بهم بايد گفت

.  شه مي  چي ببینیم بعدش  بديم، ادامه  
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.  پیشنهادمو  بقاپه هوا رو كردم  مي فكر كردم، تعجب

  میومد دير به دير  مريم بعدش   ماه  يه . كردم قبول  ولي

  مي  چك اونورشو  و  ور  اين  هي میومد  وقتي . بیرون

  خونه،  برگشتم بیمارستان  از روز  يه .  نبود  عادي. كرد

  نگاهش  بتونم درست كه  اين قبل. ديدم غول  يه در دم

 كتك چقدر نفهمیدم. صورتم تو  خوابید  مشت يه كنم

  حرف كه  بودم هوشیار اونقدر هنوز ولي  خوردم،

  مي  من  زن با  پفیوز ديوث:  گفت كه  بشنوم اخرشو

   ؟  چرخي مي من  مريم با  ؟ گردي

: گفت و  خنديد عصبي میالد  

  نمي  حس رو  اونا! كتك درد از  نه. مردم لحظه  اون-

  ها هفته تا . ها مرد جدا.  مرد  مغزم  ولي. ديگه  كردم

  مي فقط  يا خونه،  ي گوشه بودم افتاده  يا  جنازه  مثل

.  گشتم مي  بر  و كردم  مي  ويزيت  بیمار تا  چند رفتم

.  بودم كرده  كنسل هم هام جراحي  

  نشده  جدا ولي  بوده  زندان يارو فهمیدم ماه  چند بعد

  آدم من. بودم نخورده   بازي  جوري  اين حاال تا . بودن

  رفت. بده  بازيم تونست نمي  كسي. بودم دادن بازي
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  تا گذشت خیلي . ام پاچه  تو  رفت جورم نا . ام پاچه تو

  گفت شه مي  االنم.  برگردم قبلم  به كم يه بتونم

.خوبم  

 

 

  با  نیستي  عوضي  ديگه ؟  برات شد عبرت درس -

   ؟ مردم  دختراي

:  خنديد میالد  

  مي  هفته  ٣-٢ هام رابطه قبلنا . شدم قبل از تر گوه -

  قبلش البته. شب يه نهايت  االن. كات بعد و شد

.  چیه هدفم و خوامت مي چي واسه گم مي بهشون

  حرفمو كنن، رامم تونن مي كنن مي فكر اونا ولي

.  خواد نمي  دلم من ولي ..  كنن عوض  

.  داد تكان  سري  

:  گفت میالد  

.  بگو  تو-  
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: گفت تنها  زدو  پوزخند فريال  

.  خوام مي قهوه  من-  

:  خنديد میالد  

  كشیدي منو  زبون  زير. هستي كسي نا  عجب تو  بابا-

   ؟  گي نمي  كام تا  الم خودت

.  زد لبخند  

  خیابون سر  ون  يك از بود  گفته میالد كه طور همون

  سیگار دو  هر. نشستند ماشین توي  و  خريدند قهوه 

.  كردند روشن  

 كشیدن مي  سیگار  و نوشیدن مي  قهوه  سكوت توي

: شكست رو  سكوت  يكهو فريال  كه  

.  فروخت منو-  

: گفت و برگشت سمتش تعجب با  میالد سر  

   ؟  چي-

  كه كارايي  خاطر  به. مامانش حرف به . فروخت منو-

  گفتم بهش كه  كارايي.. نبود  مهم واسش  و كردم قبال 
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  و گذاشت و  كرد ولم راه  وسط. فروخت ولي ..  بودم

  كه  اين خاطر  به.. مامانش حرف  خاطر به . رفت

  آدم  نه. تو  مثل  يكي  منم. نده  دست از امكاناتشو

  و شدن عاشق آدم نه  بودم، طوالني  و  جدي  ي  رابطه

  ضربه هم شدم، عاشق هم ولي .  خوردن ضربه 

..  مامانش انتخاب با رفت  و گذاشت و  من. خوردم  

:  كرد اضافه  و  خنديد  

.  خودم دوست با-  

:  داد ادامه  فريال. شد گرد میالد هاي چشم  

  چه مرد مغزت گي  مي وقتي  فهمم مي.  مردم منم-

.  كردم مي  تا  چهار تا  دو دو  هي. مرد منم  مغز. جوريه

  نمي نتیجه  به. كردم مي  بررسي كردم،  مي فكر  هي

.  كرد ولم ولي ؟  كنه ولم اون شه  مي مگه. رسیدم

  كه  چیزي  من  ولي. بود مرده   مغزم روز  چند  دونم نمي

.  شدم پا  زور  به .  بلدمش  بچگي از . تظاهره   بلدم خوب

  لجم از . شدم پا  فقط. لرزه  مي پاهام كه ندادم اهمیت

  باال بشم كه كردم عوض شغلمو. كردم كارا خیلي
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  مار  زهر تولدشو زدم، خواست دلم حرفي هر. سرش 

  تا . شناسم مي  خودمو. نشد  خوب حالم ولي.. كردم

  خوب خودم  ولي ريزم، مي زهرمو  باشم داشته جون

  ديگه  خوبه،  حالم كنم مي كر ف ها  روز.. شم نمي

  خندم، مي حتي شم،  مي  كارم درگیر . كناراومدم

  وقتي .. شبا از  امان.. شبا  ولي. گذرونم مي خوش 

  پر مغزم و  ره  مي چشمام از خواب تخت،  تو رم  مي

  نمي  االنم.. جوش  و  حرص و  خیال و  فكر  از شه  مي

..  كنم كار  چي بايد  دونم  

:  گفت  و كشید عمیقي نفس میالد  

.  بكني  بايد-  

   ؟ چیو-

  حال  از بكني، ازش  بايد ! چي از  بپرسي بايد ! نه چیو-

  وقتي  تا .. شي ريختن  زهر بیخیال   بايد..  هواش  و

  مي ترم  پر هیچ، كه شي  نمي خالي  داري  حرص

.  شي  

   ؟  بلدي-
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   ؟ چیو-

.  كندنو-  

.  زنم  مي زورمو  دارم-  

   ؟  جوري  چه-

.  برم  شايد-  

:  كرد نگاهش  تعجب با  

   ؟ كجا-

  رزومه  جا چند . باشه داشته فرق  هواش  كه  جا هر-

  حد  در فعال  البته. كنن مي قبولم كجا  ببینم. فرستادم

.  نه  يا  شه مي  عملي دونم نمي . تصمیمه  يه  

  نكنه   كه اين  از. میالد رفتن از نه .  ترسید. شد ناراحت

  اي  چاره  رفتن جز  كه برسه   جايي به هم خودش 

..  نباشه  

:  اورد زبون به   رو فكرش   

  ادم همه  اين ؟  نیست اي چاره  ديگه رفتن جز  يعني-

   ؟  نتونیم ما چرا .. فارغ و  شن مي عاشق
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  با  ندارم  حوصله ديگه  من  ولي .  عزيزم هست چاره -

  ٧-٦ تو  از  من.. بیخیالي  به بزنم و  بجنگم آدم و عالم

.  داري جا  هنوز تو. بزرگترم سالي  

  چروكیده . حرفاست اين  از  تر  پیر خیلي  روحم من-

.  است پژمرده . است  

  زيركي، تو . نديدم  تو مثل  دختري  حاال تا  من. دختر  نگو-

  يادم  كرديو بابام   با  كه كاري. تیزي زرنگي، باهوشي،

  تو.  نمیاد بر   چروك و پژمرده  روح  يه   از كارا اين . ره  نمي

  هرچي از. بريدم ادم و عالم از من . داري  فرق همه با

.  تو  ولي.. سوراخن تا چند  فقط من واسه . بريدم  دختره 

  شه مي  تو  با.  دارم دوست رو  گذروندن  وقت تو  با

  جاها خیلي  به   شه مي تو  با گذروند،  خوش  خنديد،

  رو گذاشت بايد  رو  تو . كرد  حیف  شه نمي رو  تو . رسید

. كرد نگاه   و طاقچه  

 

 

: گفت و  زد  لبخند تعريفش از  



 

1093 

  شیطاني افكار چه  ببیني كه نیستي  من مغز تو  تو،-

.  دارم اي  

:  خنديد میالد  

  آدم. میاد خوشم تر  بیش خصوصیتت اين از اتفاقا-

.  گیري مي حقتو. نیستي  گرفتن ابغوره  و  اللموني

  تو . ريسكي  اهل. نیستي  ترسو. رحمي بي  با شده 

.  دختر خدايي  

 

  اگه  ؟  بود خدا . افتاد سورفه به كه  قدر اون . خنديد  بلند

  حتي. كرد مي  نیست هستي از  رو  ها بعضي بود خدا

  به   رو  خیلیا. كرد مي  جزغاله. زد  مي اتیش  رو  خیلیا

  فريال  كار  بودن خدا. نبود خدا. نه. كشید مي  سیخ

.  نبود  

  براي   بهتري  حال با . بود تر سبك رسید، خونه  به وقتي

: نوشت  فريار  

  ؟  چیه  تصمیمت  ؟ كردي  فكر-

:  اومد  زود جواب  
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  ايمیل رو  مادرش  بیوگرافي و  والديمیر ي  پرونده  تمام-

!  شیخ واسه  كنم مي  

: نوشت  و پريد  باال ابروش   

   ؟  مطمئني-

  هولش  خوام مي . بده  هولشون يكي دارن نیاز بعضیا-

..  بدم  

  چرا ؟  ضعیفي چرا  ولي خوبي  تو .. آخ.. فريار  آخ

  هیچ با  كه جوري  يه  خنديدم،  مي  تو  با  ؟ ترسويي 

  يه  بودم،  خودم تو  با.  خنديد جوري اون  شد نمي كس

  هر  ؟  فايده  چه  آخ  تو…  با. نبودم كس  هیچ با كه  جوري

 وقت  هیچ من. كرد تكیه شه  نمي  تو  به باشه، چیم

..  حسیه  چه نفهمیدم وقت  هیچ .. نداشتم گاه  تكیه 

.. ام خسته بودن  گاه  تكیه از من  

 

 

  داد مي ايمیل هم پشت والديمیر  كه بود روز  دو دقیقا

  روز دو. باشن داشته اي  جلسه دوباره  داشت اصرار  و
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.  داد مي جواب رو هاش  پیام  میون  در يكي   كه بود

  گفته فريال  به   جاويد كه بود  اين بود،  عجیب كه  چیزي

  بود  گفته مستقیم فريال و  كن ريستش و راست بود

  اون بعد. بود كرده  اعتماد بهش! ده  مي  انجام فريار

  نمي عنوان هیچ  به  هم حاال. بود  زده  كه گندي

  درستش بايد. نیاد بر  هم يكي   اين پس از خواست

  میون در  يكي رو  ها ايمیل و بود  كرده  ريسك. كرد مي

  شد مي پشیمون كال  والديمیر اگه . داد مي جواب

  والديمیر و  داد مي جواب اگه ولي   شد مي بد براش 

  روز  چند  اين تو . بود  برده  شد مي  تر  كم سود به راضي

  كاري به فريال، با اش  رابطه  به. بود كرده  فكر  خیلي

.  بود  متنفر بودن كم  از  همیشه.. كرد باهاش  كه

  باال  كه  كرد مي انتخاب  جوري رو  هاش  رابطه همیشه

  براش  كه  بود كسي تنها فريال .. فريال  ولي   باشه  تر

  كم حس. داشت رو  حس  اين رابطه   طول تمام. بود كم

  و  بود بزرگي   چه به شركت  رئیس  بود،  باال فريال . بودن

  كشت مي رو خودش . ساده  شناس  كار  يه خودش 

  آدم و .هرگز. برسه فريال  موقعیت  به تونست نمي هم
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  كه هم بدتري  كار. نبود  وضعیتي چنین كردن قبول

  هاي  حرف خام. بود زندگیش به   هیوا اوردم بود، كرده 

  شكوه  كه  درخشاني  ي اينده  مسخ. بود شده  شكوه 

  شه، مدير  شبه يك كه اين. بود شده  بود كرده  ترسیم

  كه ديد  مي  حاال و بود  حقش نظرش   از كه  چیزي

  اين كرد، مي اشتباه   همه  اين وقتي .. نبود حقش

  حقش بود  ديگه جاي هزار فكرش  و  زد مي  گند همه

..  نبود  وقتش هم شايد . نبود  

  اون .. اندازه  از  بیش. عاشقانه. داشت دوست رو فريال

  چنین اي  ديگه شخص به هرگز بود مطمئن كه  قدري

..  بود  زياد سرش  از  فريال  ولي. داشت نخواهد حسي

  بدون فريال . خانوادگیش و  شغلي موقعیت خاطر به   نه

  نمي  جا بود،  زرنگ بود، قوي . بود باال  رسمش و اسم

  میانبر دنیال  فقط. جنگید مي  هاش  خواسته  واسه زد،

..  رسید  نمي بهش  دويد مي هم ها  سال اگه .. نبود

 همان و  گذاشت مي قلبش از  اي گوشه  بايد رو فريال

  و گرفت مي رو  گردش  روز هر . داشت مي نگهش جا

  بود كم براش   اونقدري. داشت مي نگهش درخشان
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  بايد  رو فريال. بود همین كرد شد مي  كه  كاري  تنها كه

.  كرد مي  زندگي يادش   با فقط  و گذاشت مي كنار

  براي  رو  فريال .. خودش   براي   فقط نه. بود  حیف فريال

  راحت همه  كه دختري اين . ديد  مي حیف همه

  ي  گذشته كه  دختري اين كردند، مي قضاوتش 

  و  الكل  با  فقط ها سال  تا كه  دختري نداشت، قشنگي

  همه. بود حیف  دختر اين.. شد مي  ديده  سیگار

  هر از  درونش. ديدن مي  رو  ظاهريش  ي  پوسته

..  عزيزم فريال.. فريالم.. فريال . بود تر  زيبا  اي  فرشته

..  گذاشتنت كنار  سخته چه.. جونم  

.  كرد صبر شكوه، اسم ديدن با.  خورد زنگ  تلفنش

  ولي . نداشت  حوصله. بده  جواب نداشت دوست

. داد جواب  

: گفت ناالن شكوه   

   ؟  فريار-

.  نداد جوابي  

. عزيزم  دلتنگم من ؟  پسرم-  
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.  نداد جوابي  

؟  روني مي  خودت از  رو ما چرا-  

 

 

:  زد  حرف باالخره   

.  كردي خودت-  

.. صالحت به من  جان، فريار-  

: زد داد  

  كار  چي بايد   كنه كاري  صالحم به   كسي نخوام من-

  ام  خسته ؟ فهمي  مي . كردي ام  خسته ؟ كنم

  من كني  مي  فكر  تو! بريدم. كشم نمي  ديگه ! كردي

  میرم  مي  دارم من  ؟ ام زنده  اصال  ؟  خوشم ؟ خوبم

  مي كنم، مي نگاه   عكساشو روز  هر  من. مامان

  خاطر  به بمیرم  خوام مي  بینمش  مي بار  هر ؟ فهمي

.  كردم باهاش   كه كاري  

: گفت عصبي شكوه   
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.. هر  دختر يه . نداره  ارزششو دختر اون-  

:  بريد  حرفشو  

  واسه  بار  يه ولي درست، عزيزي درست، مادرمي-

  فريال  ي  درباره  كه دهنیو بندم  مي. گم مي همیشه

!  بزنه رو حرفا اين  

: گفت تعجب  و بغض با شكوه   

..  مادرتم من .. من ؟  فريار-  

 ذاشتمت مي راحت تا   نبودي كاش .. نبودي كاش -

..  شدم نمي بدبخت انقدر منم  تا نبودي  كاش . كنار  

  ديروز. رفت خونه به  خراب  اعصاب  و  حال با ! كرد قطع  و

  در  كه دختري.. هیوا. بود فرستاده  غذا براش  هیوا

.  نامهربوني  فريال حق در و  بود كرده  مهربوني  حقش

  كه هیوايي  ؟  باشه  داشته وجهه چند  تونه  مي  ادم يه

  بود  شناخته فريال  كه هیوايي با شناخت مي خودش 

  ؟  هیوا كنم كار چي تو  با..  داشت تفاوت چقدر

  بازم  گرفت مي  كه جاش  هر  از. بود جهنم زندگیش

  ايمیل سراغ و  كرد گرم رو غذا. شد نمي درست
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  كه  داد جوابي. بود داده  ايمیل باز  والديمیر . رفت هاش 

  به متاسفانه. كنه  تغییر بايد   قرارداد مفاد بود گفته

  قبل  اعتماد تونیم  نمي اعتبارمون  گرفتن ناديده  خاطر

.  باشیم داشته  بهتون رو  

  و داد مي  قورت  زور به. خورد  غذا و نشست  میز روي

  كه  اومد تاپ لپ  از صدايي. خورد  مي  رو بعدي قاشق

  فريال از ايمیل . كرد چك.  داشت جديد ايمیل از نشان

  به  پیامي بعد  و. بود فرستاده  پرونده  چندين . بود

: بود  نوشته  كه  اومد گوشیش  

  درد به  كدومشون ببین.  فرستادم پرونده   سري يه-

.كن تور  كن، جدا هاشو سود پر   و ها  خوب خوره، مي  

  اين  چرا. خودش  نه   بود فريال  كار  كار، اين. كرد تعجب

  والديمیر  از  بعدي  ايمیل ؟ خواست مي  ازش  رو  ها كار

: بود  گفته  كه بود  

  اعتماد تا  بیاريم  تر پايین رو  سود درصد  تونیم مي-

.  شه جلب هم شما  

.  زد لبخند  
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  فريال جواب در  و كرد فوروارد  فريال براي  رو  ايمیل

: نوشت  

.  كن چك ايمیلتو  هم تو اوكي،-  

:  اومد جواب  بعد دقیقه چند  

  سر تو  بكوبیم ببريم  ببند، قراردادو  خوبه، خیلي-

.  جاويد  

 اشتها هم گرمش  به . بود شده  سرد ديگه  غذا. خنديد

  سینك توي  رو ظرف. سردش  به   برسه چه نداشت

  بود فرستاده  فريال  كه هايي پرونده  سراغ و گذاشت

  تمام آمار  كرد، سرچ كرد، تحقیق خوند،. رفت

  رو هاشون حسابي درست و  دراورد رو كارهاشون

  زمان  چقدر نفهمید كه شد درگیر اونقدر. كرد سوا

.  گذشته  

:  بود  نوشته سیاوش  كه  اومد  ها نخاله   گروه  از  پیامي  

  كه  هم فردا ؟  ايد كاره  چي. رفته سر ام  حوصله-

.  تعطیله  

:  نوشت زود  پرستو  
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.  خونه تو  پوسیدم منم.  گفتي آخ-  

: نوشت شاهین  

  فكر  به  شما كنم، مي سكته دارم استرس  از من-

.  دوستي اين تو  تف  ؟  ايد  گذروني خوش   

: نوشت سیاوش   

  مي  قوي چیز يه .  خودمه دست دردت دواي داداش -

.  ره  مي  يادت اسمتم صبح   تا بهت، خورنم  

:  نوشت زود  آرزو  

.  خطرناكن چیزا اين  نه واي-  

:  نوشت خنده  با سیاوش   

  قويم چیز . شه  راضي  اين گفتم چیزي  يه   من حاال-

  درد به كه  دارم قوي چیز  يه   فقط من ؟  بود كجا

.  يارم واسه داشتم نگهش.  خوره  نمي شاهین  

: نوشت ففط شاهین  

.. دهنتو-  

: نوشت هیوا  
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؟  شدي حیا  بي  انقدر  كي تو!! سیاوش -  

 

 

: سیاوش   

.  اومد اخالق معلم بابا،  اي-  

:  نوشت فريال  

  رو مهستي كنم نمي فكر  باشي  داشته هرچیم-

.  كنه  راضي  

:  نوشت سیاوش . بود خنديده  شاهین  

  امشب بگو ؟ گذره  نمي  روزت ما به   نريني  روز يه تو-

   ؟  اي كاره  چي

:  فريال  

.  داريد  اي  برنامه هر هستم. بیكار-  

:  نوشت آرزو  
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  ببینمت  بذار وقت گم مي  ماهه  يه .  نامرديه عجب-

.  ندارم  وقت گه  مي  

:  نوشت و  بود خنديده  فريال  

.  ديگه  گم مي  دارم االن-  

: نوشت سیاوش   

  جواب ؟  كني مي  سیر  سماوات تو.  سماواتي آقاي-

.  ندادي  

  بخشیده   ؟ كردن مي حسابش ادم كي  از. كرد تعجب

:  نوشت تنها  ؟ بود شده   

.  اينجا بیايید-  

.  پرسید  نظر همه از سیاوش   

: نوشت شاهین  

  من كنید  كاري يه   كه میايیم شرطي به ارزو و من-

.  شه راحت خیالم  

: نوشت هیوا  

.  میام منم  عزيزم-  
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:  نوشت پرستو  

. من دنبال  بیاد  يكي-  

: نوشت سیاوش   

  شخصیش راننده  ساله  چند. دارم عادت من.  میام من-

  بگیر نامه   گواهي برو  پاشو بابا . قرآن به  من شدم

.  ديگه  

:  نوشت فريال  

!!!!!؟؟؟؟؟؟؟ پرستو  نداري  نامه  گواهي-  

:  نوشت پرستو  

.  دونستنا نمي االن تا . بمیري سیاوش -  

.  بودن خنديده  همه  

: سیاوش   

   ؟ امشب هستي  فريال-

:  بیاد جواب  تا  كشید طول اي  دقیقه چند  

. هستم-  
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  داره  فريال . شد شروع قلب تپش . گرفت اوج هیجان

  چه ؟ كنم فراموشت جوري چه  ببینمت  وقتي..  میاد

   ؟  كنار  بذارمت جوري

  نزديك  رستوراني به و  كرد مرتب رو  خونه . شد بلند

  چه كرد هماهنگ دادو  غذا سفارش  و زد  زنگ خونه

: نوشت ارمان براي . بیارن ساعتي  

.  بفرست و كن جور شیشه  تا چند واسم-  

  مزه  براي  الزم هاي خوراكي و زد  زنگ ماركت سوپر به

.  باشه كامل چیز همه داشت دوست. داد سفارش  رو

  اخرين . باره   اخرين اين گفت مي  بهش  عجیبي حس

..  دوستانه ديدار  اخرين. همي دور  

 

  به دست به نوشیدني  و   بودن نشسته  هم دور همه

: گفت سیاوش . خنديدن  مي  سیاوش  و  پرستو جنگ  

  راحته خیالش ؟  بگیره  نامه   گواهي چي واسه  اخه-

  شدنامونو جمع فقط. بیاره   ببره، هست يكي. ديگه
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  جا فالن گه مي  زنه مي  زنگ كارم سر  مثال  من. نبینا

.  بیا نمیاد،  گیر اسنپ موندم،  

:  گفت شاهین  

.  زنه نمي  زنگ  من به كه  دادم نشون  رويي چه  ببین-  

: سیاوش   

.  گرفت هم ماشین برات سري يه بابات  يادمه  من-

   ؟  نشدي تشويق  بازم

: گفت فريال و  نداد جوابي  پرستو  

  واسه. گرفت ماشین براش  يادمه   منم.. ببینم وايسا-

  گیرن نمي  ماشین نرفته هم كالس  حتي  كه كسي

.سیاوش   

 

 

:  گفت و كرد  ريز  رو هاش  چشم سیاوش   

   ؟ چي  يعني-

: گفت فريال  
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.  نیاورده   در رو صداش . رفته كالس  يعني-  

: سیاوش   

   ؟  اوردي گیر بیكار  منو و  بلدي  يعني  پرستو-

: گفت خنده  با  فريال  

.. ولي رفته  كالس .. نه  نه،-  

  كرد مي  نگاهش  ملتمسانه كه  پرستو ي  قیافه به

: گفت و  كرد نگاه   

   ؟ نشدي  قبول و  دادي ازمون بار  چند-

:  گفت حرص با پرستو.  خنديد بلند  صداي  با جمع  

  ديدم دادم، ازمون بار  چند. تعدادش  نبود  زياد هم اصال -

. كنار كشیدم. كنم نمي حال  

: گفت خنديد  مي  بلند كه جور همون سیاوش   

   ؟  نكرد حال  باهات افسر  يا  ؟ كني  نمي  حال تو-

: گفت هیوا  

.  نخواسته  خب ؟  داريد كارش  چي . كنید  ولش  بابا-  
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:  گفت شاهین  

   ؟ ندارم  خبر  چرا واقعا من-

: گفت فريال  

  بدم  پیشنهاد خوام  مي عمرم  تمام تو  بار  اولین براي-

  بار  چند اين بقهمم  بايد من. كنیم بازي حقیقت جرعت

. داده  ازمون  

: گفت سیاوش   

  گانه بچه بازي   اين اهل كه  بود  اين افتخارم تمام-

  عشق به  ولي . بود زندگیم ي  نريده  ي  تپه. نیستیم

  وايسید فقط. نداره  اشكالي رينم، مي اينم تو  پرستو

. كنیم  شروع بعد بیاد هم مهستي  

: گفت تعجب با هیوا  

   ؟  میاد مگه-

:  گفت التي لحن  با سیاوش   

  بیاي،  بايد گه مي اقاش  وقتي ؟  نیاد داره  جرعت مگه-

!! چشم:  است كلمه يه  جواب  
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   كرد مي  نگاه   جمع به  لبخند   با لحظه  اون تا  كه  فريار

:  گفت  

.  نیومده  االن تا  كه  بوده  هم گفتني چشم چه-  

: گفت زود سباوش   

  ده  نمي اجازه  غیرتم اصال . كنید عوض  بحثو اقا خب-

.  شه صحبت ناموسم  ي درباره   

:  فريال  

   ؟  نیومده  االن تا  شده  چطور . بگو راستشو-

: گفت زود شاهین  

 وجود حقیقت جرعت  بازي واسه  دلیل تا  دو االن-

. داره   

:  گفت سیاوش  به رو  پرستو  

. خداست چوب-  

: گفت و  خورد  زنگ سیاوش  گوشي  

.  رسید كنم فكر-  
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:  گفت فريار به رو  و داد جواب  

   ؟  چندي واحد-

-١٦  

.  بزن  رو  ١٦ واحد  عزيزم-  

.  كرد  باز  رو واحد در  و زد  رو  در . شد بلند  ايفون صداي

 اش  باروني  كرد، جمع به سالمي . شد وارد مهستي

: گفت فريال. نشست سیاوش  كنار  و دراورد  رو  

  بازي   خوايیم مي بشین گرد جوري يه  مهستي-

. كنیم  

: گفت پرستو  

. كنه  تر لبي  اول  بخواد شايد-  

:  گفت لبخند با مهستي  

   ؟  اي  بازي چه-

.  حقیقت و جرعت-  

:  گفت تعجب با مهستي  
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   ؟ واقعا-

:  پرستو  

   ؟  برات بريزم  چي. واقعا-

. خورم مي  بازي   حین در. سبك چیز يه-  

 

 

.  گذاشتند وسط  رو ها  بطري از  يكي. نشستند گرد

: گفت هیوا  

   ؟ بچرخونه  كي-

: داد جواب سیاوش   

  افتاد هركي به رو چرخونه، مي فريار. خونه صاحب-

. كنه  مي سوال ازش   

  جرعت:  پرسید . افتاد شاهین به رو . چرخوند رو  بطري

   ؟ حقیقت يا

. حقیقت-  
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  كاراي از  يكي كدوم واسه   رو استرس  ترين بیش-

   ؟ نفهمه ارزو  باباي   كه داري قبلت

.  خنديد جمع  

: شاهین  

.  گرفتم و  خوردم گوه  كه  اي خونه  اون-  

  رفت باال  ابروش . افتاد هیوا به رو . چرخوند شاهین بعد

:   گفت و  

   ؟ حقیقت يا جرعت-

: داد جواب هیوا  

. حقیقت-  

..  ارزش -  

  بود  مشخص. كشید عمیقي نفس. خورد رو  حرفش

.  موضوعیه چه در بود مشخص. نیست جالب سوال

  رو  سوال شاهین. نشه كننده  ناراحت امشب كاش 

:  كرد عوض  
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  اجاره  پول اصال  ؟ داره  هم  درآمدي مطبت وكیلي خدا-

   ؟  میاد در ات

:  خنديد هیوا  

.  راستش  نه-  

  پرسیدن قبل . افتاد فريار به   رو  و چرخوند  هیوا  بار اين

: گفت زود فريار  

. حقیقت-  

:  پرسید هیوا  

  تربیتش  جوري  چه  داري دوست شي  دار بچه اگه-

   ؟ كني

:  داد جواب درنگ بي  

.  ملكوتي اقاي  مثل-  

  توجهي. كرد نگاهش  گیج  هیوا. كردند تعجب همه

.  افتاد مهستي به رو . چرخوند رو  بطري و  نكرد

:  پرسید  

   ؟  اومديد  دير  كه  شد چي-
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:  خنديد مهستي  

. ديگه نگم  بذاريد-  

:  گفت  خنده  با.  كردند  اعتراض همه  

  سیاوش  يهو.  نیام  بود قرار اصال . بودم  دعوت جايي-

.  بیا كن  جور نكن،  ضايعم داد مسیج  

: گفت زود  سیاوش . خنديدند  بلند همه  

  چاقو. ها شد مي  گفتي نمي  هم جزئیات اين با  حاال-

.  عزيزم بگي  راستشو نذاشتن  گلوت زير كه  

  رو  جرعت فريال . افتاد فريال  به  و  چرخوند مهستي

.  كرد انتخاب  

: گفت مهستي  

  مي برات  ساژ  رنگ  يه ارايشگاه  اومدي  كه  سري اين-

. ماماااان ذارم  

: گفت فريال  

   ؟  داري  كار چي موهام با-

: گقت سیاوش   
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.  بذار  قناري زرد يه  عزيزم . نداريا اعتراض حق-  

:  خنديد  پرستو  

.  بذار فانتزي  جیغ رنگ  يه-  

:  خنديد مهستي  

.  كنم مي  فكرامو  موقع  اون تا  حاال-  

: افتاد پرستو  به و  چرخوند فريال  

. بگو خودت بپرسم كه اين قبل . به   به-  

:  پرستو  

.  شعوريد بي خیلي-  

:  قريال  

. بگو  عدد عزيزم-  

:  گفت گريه اداي با  پرستو  

.  بار ١٣-  

.  شد بلند  همه ي خنده  شلیك  
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.  بودند رفته   همه. كرد جمع  دونه دونه  رو ها ظرف

  موقع. بلند  و  زياد. بود  خنديده . بود خوبي شب

  و  عمیق. بود كرده  نگاهش  عمیق فريال با خداحافظي

  تا . بسپاره   خاطر به  رو  صورتش اجزاي  تك تك  تا. دقیق

  فريال و..  كنه تجسم  رو اش  چهره  خبري  بي  روزهاي

:  بود گفته فقط  

  اگه  كارتم. كني مي  چه ها  پرونده  با  ببینم  منتظرم-

.  نیروهات  به بسپر  شد، زياد  

:  بود داده  جواب پوزخند  با  

.كنن نمي حسابم ادم  نیروهام-  

  نمي  اگه! كیه مدير بفهمن  بذار! كن عوضشون پس-

.  كن حالیشون دونن،  

.  بود رفته  و  

  مي شدن عوض  با  يا  ؟ كرد  مي  عوض  رو ها نیرو   بايد

  سرش  تو  فريال كه اي موذي فكر  اين ؟ ترسوندشون
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  مغزش  با داشت فريال . داشت  دوست رو  بود  انداخته

؟   كرد مي  چه  

 

 

.  كرد نگاه   رو جديد  هاي مشتري  با جلسات گزارش   

  هاي مشتري  فريار  بود، گذشته كه اي دوهفته  اين تو

  به داده  رو حواسش بود معلوم. بود كرده  پیدا خوبي

  غیر بود كرده  سعي.  كنه مي  رو تالشش  و كار

  و  بده  نجاتش ضعف  اين از كنه، كمكش مستقیم

  ولي   نه،  يا  بود خودش  تاثیر دونست نمي.  بده  هولش

  روي  تا  شد  مي بلند.  شد مي  بلند  داشت فريار

.  وايسه پاهاش   

  تا بود  خوب  اونقدري. بود رفته  پیش  خوب جلسات

.  كنه  راضي رو جاويد  

.  رفت گوشي سمت دستش گوشیش، پیام  صداي  با

: بود نوشته كه  بود میالد  از پیام  

   ؟  قهوه  و سیگار-
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  و سیگار  براي  هم با  بار  چندين اخیر  وقت چند  اين تو

  توي.  رفتن  نمي هم خاصي جاي . بودند رفته قهوه 

  خیابون وسط  هاي ون  از  و  زدن مي چرخ ها خیابون

.  زدن نمي  هم خاصي  حرف حتي . گرفتن مي قهوه 

..  سكوت  فقط يا  مره، روز  هاي  حرف  

: نوشت  و شد خوشحال پیشنهادش  از  

.  قهوه  و سیگار-  

:  اومد  زود جواب  

.  رسم مي  ديگه  ديقه ١٠ شو حاضر سوت سه-  

  كاپشن فوري. رفت اتاق سمت و  بست رو تاپ لپ

.  كرد سر هم گرمي  نسبتا شال  و پوشید  اسپورتي  

  میالد ماشین سوار و  رفت پايین   بعد ي دقیقه ١٠

.  شد  

. داد سالم  و  كرد نگاهش لبخند با میالد  

  بازي پررو  و نكرد  شوخي میالد  كه اين  از. كرد تعجب

: گفت انداختو باال   ابرو. كرد تعجب  درنیاورد  
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   ؟  تو  خوبي-

.  هوم-  

. نگفت چیزي و  كرد نگاهش  گیج  

  و  روند مي  آروم. كرد مي  رانندگي سكوت تو میالد

  ون  نزديك.  شد مي  پلي ماشین توي  موزيكي  فقط

  چند از  بعد. شد پیاده  حرف بي و ايستاد همیشگي

.  شد سوار  و اومد دست تو قهوه  دو  با دقیقه  

  عجیبي  سكوت. نگفت  چیزي و گرفت ازش  رو قهوه 

  سیگاري  میالد. شده  چیزي يه كه  دونست مي . بود

: شكست رو  سكوت و  كرد روشن  

. اومده  درخواستم جواب-  

   ؟  خواستي در  چه ؟ درخواست-

.  آلمان تو. كار درخواست-  

   ؟ كردن قبولت-

.  اوهوم-  

   ؟ اس  گرفته  حالت چرا  پس-
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: زد  پوزخند  

.  بودم رفتن  دنبال ؟  كني مي باور دونم نمي بگم-

.  سختمه بِكََّنم، تونم مي  كه  حاال. كندن دنبال  

  عادت  بگذره  كم يه  و  بري  اگه. نداري  عادت. اولشه-

  دل  نداري،  اي وابستگي  اينجا كه تو . كني مي

.  شه  نمي سختت اونقدر . نداري اي  بستگي  

:  كرد زمزمه  میالد  

.. دارم.. دلبستگي .. وابستگي-  

 

 

  باشه، سخت برات ممكنه خانواده  از دوري  درسته-

.  بیاد  در پدرت كه نیست  طوري اون  ولي  

.  فريال زنم نمي  حرف  خانواده  از من-  

   ؟  زني مي حرف كي از-

:  گفت يكهو  پرده  بي  و مستقیم میالد  

.  بیا  باهام-  
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:   شد گرد چشمهاش   

   ؟  چي-

  برم تو  با  خوام مي. بَِكنیم باهم.  بريم هم با . بیا  باهام-

. فريال  

: گفت گیج  

   ؟ میالد  گي مي  داري  چي.. چ-

 راحت  و بري .  بَِكني  خواي مي هم تو.  فريال كن فكر-

  حیف  شدي، اذيت خوردي، زخم. سختته  هم تو . شي

  حتي  ساله  چند  من.. من. فريال  كردن حیفت. شدي

..  تو  ولي. نفر يه   حتي. نیومده  خوشم هم دختر  يه  از

  باهم تونیم مي . مني مدل تو . فريال  میاد  خوشم تو از

..  من. خوام مي من كه هستي هموني  تو. باشیم

  مي  دونم مي  ولي نیستم، عاشقت. میاد خوشم ازت

.  شم عاشقت كه هستي خاص  برام  اونقدري. شم

  باهم بیا . نخوري  ضربه من سمت از  هرگز دم  مي قول

  تو  ولي. ببرمت  بتونم كه  كنیم عقد بايد ..  بايد .  بريم

  تازه  كه  كنیم فكر  مثال . نكن نگاه   ازدواج چشم به  بهش
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  هان كرديم، شروع  ايو رابطه  يه و  يمشد اشنا هم با

   ؟

  پته   تته با . بود گرفته  زبونش. شد هم تر گیج بود، گیج

:  گفت  

  نمي  ولي ها، فهمم مي.. من ؟  چي يعني  ؟ عقد-

. فهمم  

:  زد  لبخند میالد  

  میاد  خوشم ازت من ولي .  بشي  شوك داري حق-

  وقت تو  با  باشم، تو  با دارم دوست. خوامت مي.  فريال

 داشته ببوسمت، دارم دوست.. بخندم تو  با  بگذرونم،

  زخم  دو هر  تو  و من. باشم  تو با  دارم دوست.. باشمت

  التیام رو  ديگه هم تونیم مي  خوب. ايم خورده 

. فريال  ا بی من با.  خوبیم هم واسه . ببخشیم  

  جوري چه. شه نمي يعني.  دونم نمي من .. من-

   ؟ ازدواج  ؟  بشه

  رو . عقده  اسمش. نكن نگاه   ازدواج چشم به   بهش تو-

.  كرديم شروع ايو  رابطه يه  هم با تازه  كن فكر تو. كاغذ
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  درسته. نیست پرتا و  چرت  اين و  صوري  ازدواج  منظورم

  با  واقعا خوام مي  ولي . بريم بتونیم كه  اينه  واسه عقد

.  باشیم هم  

  االن  تونم  نمي.. فهمم نمي. گیجم من.. میالد-

.  بگیرم تصمیم  

  تاريخ . كن فكر زود  ولي. كن فكر . نگیر تصمیم االن-

  ديگه ماه  تا  من كه شده   تنظیم  جوري من كار داد قرار

  عقد زود بايد  كنیم عقد بخوايیم اگه. باشم المان بايد

.بفرستم  هم رو تو  مدارك كه كنیم  

 

 

  مي  گريه دلش . بود كرده   بغض ولي   چرا دونست نمي

 فهمید نمي .. خواست مي اشك چشماش . خواست

  رو  فريال كه نبود  جوري اومده  پیش  شرايط. شده  چش

  ولي. بود  كرده  تجربه رو  ها اين از  تر بد  بیاره، در  پا از

  نمي. عمرش  تمام  براي .  بود  بزرگي تصمیم اين

:  گفت تنها. كنه كاز  چي بايد دونست  
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.  كنم فكر  بايد.. بايد-  

.  خبرتم منتظر من. كن تو فكرا  باشه،-  

. داد تكون  سر تنها  

  فقط كرد حس . بود  گیج هنوز  رسید، خونه  به وقتي

  و  رفت دوش  زير . بیاره  حالش  سر تونه  مي حمام

  به ؟  برم ؟  كنم كار چي بايد . ايستاد طوري همون

  ؟  برم و  بذارم سر پشت  چیو همه  ؟ راحتي همین

  از  ؟ شم دور  هام سختي از ؟  كنم ول  چیو همه

..  هیوا.. شكوه .. جاويد  

  چي  دالرام ؟  تونم مي  ؟  كنم كار چي  رو فريار ؟  فريار

   ؟  تونه مي  من  بدون  مامانم ؟

  مراقبش فريار  و دالرام  كه اين جاي به. شد حرصي

  مي  كه . بود فكرشون به   كه بود  اون ولي  باشن،

.  بود شده  خسته . شن بلند نتونن  خودش  بدون ترسید

 داشت رو  خودش  هواي كه  بود خودش  فقط كه  اين از

  مي دائمي و  محكم گاه  تكیه يه .  بود شده  خسته

  اين  واسه.  كنه  تكیه بهش  كه اين واسه  نه. خواست
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 همچین دونست مي كه همین. هست بدونه  فقط كه

  محكم میالد.. میالد. بود كافي  براش  هست چیزي

  به  مگه.. نزنه ضربه بود داده  قول میالد. بود قوي . بود

  نمي ضربه  میالد از دونست مي ولي ؟  دادنه قول

  مي  چون.. نه داشت، اطمینان میالد به چون نه . خوره 

  دالرام. بیوفته پا  از كه نیست عاشقش دونست

  شايد . میاره  در ادمو پدر  عشق. گفت مي درست

  ؟  معلوم كجا  از.. بود بهتر  براش  عشق بدون ي  رابطه

  بود  گفته میالد. شدن مي  هم عاشق ها بعد شايد

  مي  شايد هم خودشم ؟  خودش .. شه مي عاشقش

   ؟ شن مي عاشق  بار  يه   فقط ها ادم مگه . شد

.  اومد بیرون حموم از  گیجي همون با  

.  كرد چك رو گوشیش. شد ولو  مبل روي حوله با

: داشت فريار  از  پیامي  

  رو  عكسش. بستم قرارداد ها مشتري  اون  از تا  ٣ با-

.  كردم ايمیل  برات  

: اومد  بعدي  پیام.  كرد ارسال و  نوشت اي " خوبه" تنها  
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.  ممنونتم. كني مي كمكم داري  كه فهمم مي من-  

   ؟  فريار كنم كار چي  تو  با . بست رو هاش  چشم

  بیچاره  داشتن تموم نا  افكار. گذاشت جواب بي رو  پیام

  جاويد  براي  ؟  بود چي درست كار . كردن مي اش 

:   نوشت  

  خونه از ولي . شركت  بیام  تونم  نمي  روز ٣-٢ من-

.  مونه نمي عقب كاري. هست كارها به حواسم  

:.  داد جواب جاويد  

   ؟ شده  طوري-

:   نوشت تنها  

.  نمیاد پیش مشكلي كار تو-  

.  فرستاد اي" باشه" جاويد  تعجبش  كمال در و  

  اما. سنجید مي  رو جوانب ي  همه. كرد مي  فكر بايد

  ارام قرص . خواست مي خواب  فقط دلش االن .. االن

.  سپرد خواب به  رو  خودش  و  خورد بخشي  

*** 
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  تو  خاطر به   كه اين  جاي به  بود،  شده  بیدار  كه صبح  از

  سرش  كار انقدر  جاويد باشه،  تر  راحت بودن  خونه

  سر  وقت. بود مشغول معمول  برابر دو  كه بود ريخته 

  دو  جاويد نشده، تموم كار يه   هنوز و  نداشت خاروندن

  نوشته جاويد  براي  سر  اخر . كرد  مي  ايمیل ديگه  كار

:  بود  

   ؟  شه نمي  نكني صاف دهنمو-

:  بود  نوشته جاويد  و  

.  خوام  مي  موقع  به رو  ها كار-  

  باالخره  كه  بود  عصر ٦ ساعت. داد ادامه  و  كرد پوفي

  يه   ولي. كرد  مي درد هاش  چشم. بست رو تاپ لپ

.  بود  شده  گرم سرش  كه  بود  اين داشت كه اي  خوبي

.  بود رسونده  خیر  ناخواسته  جاويد  

  اش  احاطه ها فكر  دوباره  بود،  شده  تموم كار كه  حاال

  اش  وسوسه  رفتن فكر . بود راست رو خودش  با. كردن
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  همه  نباشه، جنگیدن به  نیاز   ديگه كه اين. بود كرده 

..  بسازه  زندگي خودش   براي   اول از  و  كنه ول  رو  چي

  ؟  بیاد بدش   راحتي  كه از بود  كي. بود شده  وسوسه

  صادق  خودش  با  بود قرار  اگه .. نبود  اين اش  همه  ولي

  هم گاهي از  هر كه همین كه  كرد مي  اعتراف  باشه،

  خیلي اگر و . كنه  مي راحت رو  خیالش  ببینه   رو فريار

  كه  كرد مي اعتراف  بايد  باشه،  صادق خواست مي

 نیست خوشبخت هیوا  كنار  در كه  اين ديدن از حتي

  كه  بود اين  میومد بدش   ازش  كه چیزي  و. راضیه هم

  مادري از. كنه بزرگش .  كنه كمكش خواست مي  دلش

.  بود متنفر  پسر دوست جايگاه  در شخصي  براي كردن

.  ببینه   اوج توي  رو فريار خواست مي  دلش .. فريار ولي

  با  و  بده  قدرت  بهش كنه، بزرگش خواست مي  دلش

..  كنه آشناش  موفقیت طعم  

  مي كمك ديدنش  شايد.  شد تنگ دالرام  براي  دلش

  كه  بود  كسايي از هم دالرام. بگیره  تصمیم  بهتر كرد

  رو  كسي فريال  جز دالرام..  بذاره  تنهاش   نمیومد دلش

..  نداشت  
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  رو ماشین. رفت  دالرام ي  خونه سمت به و  شد حاضر

  رو در متعجب خانوم فريده . زد  رو  واحد در  و كرد  پارك

:  كرد باز  

.  اومدي  خبر بي  چه .. چ . دخترم سالم-  

  اضطراب. بود هول  خاتوم فريده . كرد ريز چشم

. داشت  

:  گفت و رفت داخل  

   ؟ كجاست مامان ؟  بدم خبر  بايد   حتما مگه-

.  هستن باال-  

   ؟  حالش خوبه-

.  خوبه. بله-  

:  گفت فريده  كه رفت ها  پله سمت به  

.  كنم صداشون من بشین،  جا همین تو  خواي مي-  

  دالرام حال نكنه  ؟ بود  خبر چه باال.  شد مشكوك

  نكنه ؟  كردن مي قايم ازش  و  بود شده  بد  دوباره 

  نمي  بهش  و بود كرده   عود دوباره  دالرام افسردگي
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  بود  رفته باال  قدر اون هاش   قرص  دوز  هم شايد ؟ گفتن

  بلند و  خوابید مي  ها مرده   مثل ترهاش، قبل  شبیه  كه

.  شد نمي  

: گفت ترس  با  

   ؟ شده  طوريش  ؟  خوابه-

: گفت هول  با  خانوم فريده   

.. صداش  االن عزيزم،  نه-  

  فريال و  بريد رو  حرفش فريده  اومد باال  از كه  صدايي با

. بست رو  هاش  چشم حرص با  

:  گفت ها پله از اومدن پايین حین در كه  صدايي  

  میام بازم.  عزيزم  شلوغه  سرم  دوني مي  كه خودت-

.  پیشت  

  به..  خودم به لعنت.. ها ادم اين به  لعنت..  لعنتي

  كه مني به لعنت.. بودم دالرام  تنهايي فكر  كه خودم

  راحت كم يه بتونه  تا جنگیدم خاطرش  به عمر تمام

.  باشه  
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  منحوس  صداي  وقتي  بود  بسته هنوز هاش  چشم

:  گفت  

   ؟  كني مي كار  چي جا  اين تو  ؟  فريال-

  و  اومد پايین زده  هول  فريال اسم شنیدن با  دالرام

:  گفت  

؟  دخترم  ؟  جان فريال-  

 

 

  چیزي ديد، مي  كه  چیزي.  كرد مي نگاهشون حرص با

  زندگي تنها دلیل  ابتدا از اصال . باشه  ندونسته  كه نبود

  رو  جونش  كه امدي و رفت اين. بود همین هم كردنش

  قبول  تونست نمي هم  باز  ولي .. ولي . زد مي  اتیش

  جز  دالرام كرد مي  فكر  كه  كرد مي  اشتباه . كنه

  رو جاويد دالرام. نداره  رو  اي  ديگه كس خودش 

  هم جاويد فكر با تونست مي  حتي  دالرام.. داشت

..  كنه  زندگي  

: گفت و  كرد نگاهش خیره  جاويد  
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؟   شد انجام امروز كاراي ؟  چرا شدي خشك-  

  ولي. نداشت توقعي اون از . كرد نمي  نگاه   جاويد به

..  دالرام  نگران  دل هاي چشم به بود شده  خیره 

  جوابي و  كرد مي نگاهش استرس  با  كه  دالرامي

. نداشت  

: گفت تنها  

  گاهي از  هر كه  همین ؟ نه  مامان، خوبه  روزت  و حال-

  انگار  نه   انگار هم اصال  ؟ نه  كافیه، برات  بزنه  سر بهت

  و  دختر دوست تا  ٦٠ و گرفت ديگه زن  تا دو  تو  بعد كه

  منه، مال ها  ناله و اه   و  ها گريه  ؟  نه  ديگه، چیزاي

  هاي وقت  واسه ها لبخند   و ها  گذروني خوش 

   ؟  نه دوتايیتون،

: گفت خشك جاويد  

.. حواست فريال-  

 اشاره  دالرام  پاي تا  سر به  پوزخند  با  و  بريد رو  حرفش

:  گفت و كرد  
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  هاي لباس  اين شده، براشینگ موهاي اين-

  ؟  كني  بندش  پا  كه  ؟ مامان چیه  واسه  اينا .. سكسي

  به نیاز . اي سكسي قشنگي، خودت تو  برم قربونت

  َهَول آدم ؟  چیزاست اين به  كردي  فكر . نیست كارا اين

   ؟  شه مي چیزا اين  خام ران هوس  و

: داد ادامه  و  ريختند ها اشك  

  تا  چند با  تو  بعد چرا ؟ نشد  چرا بود  چیزا اين به  اگه-

  قیافه  ديدن واسه ؟  ريخت هم رو  ديگه  ايكبیري 

  چرا بود خوشگلي  به  اگه .. بدي كفاره  بايد هاشون

  تو  ؟ كني  مي كار چي من با  داري  ؟ شد  اونجوري

  كارو  اين چرا  من با .. نكن.. جونمي  عزيزي، مادري،

  دوباره  و بیرون  بكشمت منجالب از بار  چند  ؟ كني  مي

   ؟  تو  اون بپري   سر با

: گفت داد با بعد  

  كس  هیچ چرا ؟  باشم همه مواظب بايد من فقط چرا-

  پدر  و  مادر وقت هیچ  من  ؟ نیست من مراقب

  معلوم وضعش كه  پدرم..  نبود  مهم برام ولي.. نداشتم
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  ديوانه و  عاشق بود، ضعیف مادرم .. مادرم ولي  بود،

  مي  جونمم براش  دارم، دوستش  مادرمه، گفتم.. بود

.  كنم مي مراقبت كنم،  مي خشكش و  تر خودم. دم

  ولي. كردم مراقبت دل و  جون  با. كردم خدا به ! كردم

  میاد خوشتون. باشید اينجوري داريد دوست ها شما

.  باشید عذاب تو  

: گفت و   زد دالرام ي  سینه روي ارام  

 

 

  ؟  نیست پات  زير بهشت مگه  ؟  نیستي  مادر  مگه-

  بار  اخرين ؟  بلدي اصال   ؟ كني  نمي  مادري  چرا پس

  من كه ساله چند دوني مي  ؟  كردي مادري كي

  هات سختي  تو  كردم سعي من.. من ؟  مادرت شدم

  بودم بچه   دختر يه   من. بدم  قدرت  بهت. باشم كنارت

  من.. من.. باشم همراهت كردم  مي  سعي بازم  ولي

  توقع .. بود عاشقي جرمت. نداشتم ازت  توقعي هیچ

 زخم خوردم، شكست من .. كني مادري نداشتم
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  بهم و  بیاي  نداشتم انتظار ولي ديدم،  ضربه خوردم،

  من..  كردم اشنباه  گم مي االن.. االن ولي. بدي قدرت

  مي دار بچه   وقتي. نداشتم توقع كه كردم اشتباه 

  مراقبت ام بچه  زا بايد ! جهنم به   دنیا بگید  بايد  شید

  راهو.  رو تو  من نه  كردي مي  بزرگ منو تو  بايد. كنم

..  تو  به من  نه دادي مي نشون من به   تو  بايد چاهو

  تجربه  رو  سالگي  سي بدترين  دارم.. سالمه سي من

  حس .. ترسن مي  سالگي سي  از دخترا . كنم مي

  نداشتم وقت من  ولي  ده  مي دست بهشون پیري 

  ذاتم من چون كنم پیري   حس نداشتم وقت..  بترسم

  سالگي  ده  از  وقتي.  پیرم سالگي ده  از من.  شده  پیر

  اومده .. بودم اومده . مامان شي  مي پیر شي، مادر

  بزرگ  هاي  تصمیم و ببینمت. شم اروم  و  ببینمت بودم

  مثل ولي. كنم مشورت گفت بشه  شايد  حتي.. بگیرم

  من واسه  كسي. خودم  و خودمم فقط همیشه

.  گرفتم مموتصمی  هم حاال. نیست  

: گفت تر بلند  و  

! شما خداحافظ-  
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  مي. شد ماشینش سوار  دويد،  در سمت به   گريان و

  ؟  چي واسه بمونم اصال .. مونم  نمي و  رم  مي..  رم

  دالرام.. دارن يكیو خودشون واسه همه  ؟  كي واسه

  كه  جهنم به.. رو هیوا  فريارم.. فريارم.. داره  جاويدو

  خوشحال كه جهنم به . نیست خوشبخت باهاش 

  خودش .. خودش .. ضعیفه  كه چه  من  به اصال .. نیست

  بايد  من  چرا.. نیستم مسئول من .. گرفت تصمیم

..  بجنگم خوام نمي  ديگه ؟ باشم مسئول همیشه

  حركت قبل و .. بجنگه من واسه  يكي خوام مي  حاال

: نوشت  میالد براي  

   ؟  كیه واسه  عقد تاريخ -

*** 

 

 

  بود  كشیدن سیگار حال  در  شركت بالكن در ايستاده 

  حوصله. كرد پوفي.  هیوا:  خورد  زنگ تلفنش  كه
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  نامزدشو نقش كردن بازي   ي حوصله . نداشت

:  داد جواب ولي . نداشت  

.  جان هیوا سالم-  

   ؟  نزدم  زنگ كه  موقع بد  ؟  خوبي عزيزم، سالم-

   ؟  خوبي تو. ممنون نه،-

   ؟  خبر چه بله،-

.  نیست  خبري-  

.  دارم خبر  من  ولي-  

:  پرسید  ولي نبود  كنجكاو اصال  كه  اين با  

   ؟  خبري چه-

  پشت مهستي با سیاوش  كه  حرفايي از راستش-

.  شنیدم چیزايي يه زد  مي تلفن  

:  گفت حوصله بي  

   ؟  چي-

.  كنه مي  ازدواج  داره  فريال-  
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  تپیدن  از قلب. زده  بهش  صاعقه  كرد حس. شد خشك

  مردن  ولي. دونست نمي  ؟  رفت بدن  از روح . افتاد

  مي  ازدواج داشت فريال. بود  ها شكلي همین حتما

  پايین   ها انگشت بین از  سیگار.. لرزيد  دستش ؟ كرد

:  گفت زور به. بود شده  خشك دهان.. افتاد  

   ؟  گفتي  چي ؟  چي ..چ-

.مهستي داداش  با. كنه مي  ازدواج  داره  فريال-  

  از پسر  اون دونست مي.. دونست مي ؟ پسره   اون با

   ؟  بگذره   فريال از حاضره   اصال  كي .. گذره  نمي  فريال

.. يهو  ؟  جوري چه  ؟  شد چطور-  

:  گفت شده   حرصي بود  معلوم كه هیوا  

  ازدواج.. سالشه  سي ؟  داشتي  انتظاري چه عزيزم-

   ؟ نكنه 

.. نه.. نه-  

:  گفت  و كشید عمیقي نفس هیوا  
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  مي احتمال من. شناسي نمي  رو  ملكوتي جاويد  تو-

  سعي همیشه جاويد . اونه ازدواج اين باني   و باعث دم

. كنه قالب كلفت و َكت آدم يه به   رو فريال داشت  

  با بودن  ارزوي همه ؟  كنه  قالب. شد عصبي اي  لحظه

  ولي ؟  چي يعني كنه  قالب.. داشتن رو فريال

  هیوا  هاي حرف  به   كه رسید  اوج به وقتي  عصبانیت

  گفته فريال . جاويده  كار حتما. درسته.. جاويد . كرد فكر

 كرده  مي  مجبورش  جاويد  كه بود  گفته  ها تر قبل . بود

.  برقصه و  بره  مهموني  و  بگرده   ها خیلي  با  

  اندام لرزش  حتي  كه گرفت رو وجودش  چنان خشم

 داشت گلو راه . كرد مي  حس هم رو داخلي هاي

  بايد. داشت كشیدن فرياد  به نیاز و  شد مي  بسته

  به رو گلو داخل حجیم ي  توده  تا  كشید مي  فرياد

  نفس  چه ولي. شه  باز  نفس راه  تا . كنه  پرتاب   بیرون

:  گفت. زد  مي نبض بدنش تمام  ؟ كشیدني  

.  برم  بايد  من هیوا-  

.. جان فريار-  
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: گفت بلند  

!  برم بايد گفتم-  

. كرد قطع  و  

 

 

  و  شد اسانسور  وارد. شد  مي  خالي بايد  فرياد اين

  كه منشي  به توجه  بدون. كوبید  هفتم ي طبقه  روي

  اتاق  وارد  ؟ سماواتي  جناب ريد  مي  كجا گفت مي

  خشم همان با و . كرد  باز  زدن  در بدون  و  شد جاويد

:  گفت  

   ؟  كني مي  كار  چي داري-

: گفت بود كرده  تعجب كه  جاويد  

   ؟  اومدنه  داخل  طرز  چه اين ؟  گي مي  چي-

.  معلومه  ؟  دهل و  ساز با  ؟  داخل بیام بايد جوري  چه-

   ؟  نه   اوازي، و  ساز منتظر.. داريم عروسي

:  بود كرده  اخم حاال  جاويد  
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   ؟ پسر  گي مي  چي  فهمي مي اصال -

  ولي فهمي مي هم تو اتفاقا. فهمم مي  خوب من-

  به. میاد كارتون به  نفهمیدن. نفهمي به   زدي خودتو

  با  ؟  كردي تهديدش   چي با.  ها مادر  پدر شما كار

  تو .. تو  ؟ شده  مجبور  كه كردي كارش  چي  ؟ مادرش 

  تهديدش   نداري حق.  بدي  بازي  فريالو  نداري حق

  جبورش م نداره  دوست كه  كاري به   نداري  حق. كني

  بعد به االن  از ولي  كردي،  كارتو تونستي،  االن تا . كني

  دختر اين . كني  اذيتش ذارم نمي . ذارم  نمي من  ديگه

  از هم خورده  تو از هم.  كشیده  زجر  زندگیش تمام

  ديگه  ولي . خورده  هم شرف بي   من از حتي . تو امثال

  داري بفهمم ملكوتي،  اقاي  خودش  جان به. بسشه

  به  شركتو  همین و زندگي و  خونه كني، مي  اذيتش

 دست از  واسه  هیچي ديگه  من! كشونم مي  اتیش

  نه   خوشبختي، نه  دارم، غرور  نه   ديگه. ندارم دادن

  من  از بايد  دقیقا االن. ندارم  هیچي! آبرو از ترس 

.  بترسي  

:  زد داذ و  
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   ؟؟؟ فهمي مي-

: گفت و  كرد باز   هول با  رو اتاق در منشي  

 حراست به   ؟  ملكوتي  جناب  اومده  پیش  مشكلي-

   ؟ بدم اطالع

: گفت اروم  جاويد  

. بیرون برو .  نیست مشكلي-  

  مي  خشم از كه  از فرياري به و  رفت بیرون منشي

.  نكرد  توجهي لرزيد   

:  گفت  ذاتي  ارامش همون با  جاويد  

  برن حرف  ادم مثل ! گي مي  چي فهمم نمي اصال -

. بفهمم  

  تموم زورگويیت دوران. شد تموم  ديگه گم مي دارم-

.  كني كاري  به مجبور فريالو ذارم نمي  ديگه . شد  

:  زد  پوزخند جاويد  

  بیفتي  در  من با  خواي مي تو  ؟  بذاري خواي نمي  تو-

  سینه  اين. بیفتي  در توني نمي  هم مامانت  با تو  ؟
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  كشیدنا اتیش  به  اين بیدادا،  و داد اين  كردنا، سپر

  خاك  با  چرا پس  ؟  داري دوستش خیلي ؟ فرياله  واسه

  محكمه، شرايطي هر تو  من ؟دختر  كردي  يكسانش

  نامزدي مراسم اون  تو ؟  لرزوندي  زانوهاشو  چرا پس

  تا هزار  تو  قول به   كه بود شده  مني  اويزون  مضحكانت

  من رو  فريال  ؟  چیه  كار اين  مسئول! اوردم سرش  بال 

  بوده، نفعش به   يا كردم باهاش  هركاري . كردم بزرگش

.  كرده  ترش   قوي يا  

  به ها شما ؟  كردن تر  قوي كدوم  ؟  بودن نفع  به  كدوم-

  موش  كرديد  هاتونو بچه  مادريد و  پدر  كه اين اسم

  تو.  باشه ! نفعته  به اون! صالحته  به اين! ازمايشگاهي

  حتي  نتونستم.  ذلیلم بدبختم،   من گي، مي راست

  پوچ  و  هیچ  رو  فريال  ذارم نمي  ولي . وايسم مادرم جلو

. كنه ازدواج  كني مجبورش  ذارم نمي . كني  

 

 

: گفت متعجب جاويد  
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   ؟  چي-

  مجبور  گي  مي بهش،  زني مي زنگ االن همین-

  ديگه گي مي . داره  انتخاب  حق گي  مي. نیست

! خودش  حال  به كني  مي ولش  

   ؟  تو  گي مي  چي-

:  كرد  تر بلند رو صداش   

  با نیست  مجبور گي مي زني مي زنگ االن همین-

  تهديدش  كه  هرچي  با!  كنه ازدواج  مشیري  پسر

!! االن همین. گیري مي  پس كردي،  

.  كرد زمزمه اي"باشه" و  خنديد جاويد  

  رو  فريال  ي  شماره  و گذاشت اسپیكر روي   رو تلفن

:  شد شنیده  فريال صداي بوق   چند بعد. گرفت  

   ؟  داري  كار چي ؟  بله-

  بود، نمايان  توش  اي خنده  ته كه  لحني با  جاويد

:  گفت  

.  خانوم  عروس  به،   به-  
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   ؟  گي  مي چي ؟  چي-

   ؟  نیستیم دعوت ما-

   ؟  چیه منظورت جاويد-

   ؟ كني  ازدواج خواي مي  پدر اذن بي-

   ؟  چه  يعني  پدر اذن بي . شد نمي  متوجه فريار

: گفت تنها فريال  

  چي خواي  مي ؟ گفته  بهت كي ؟  فهمیدي كجا از-

   ؟ كني  جمع غنیمت كني اسنفاده  ؟  جاويد كني كار

  طوري همون. باشن  ريخته روش  يخ اب كه  انگار

  جاويد .. دونست نمي  جاويد بود ايستاده  شده  خشك

  ؟  بود خواسته خودش  فريال .. بود  نكرده  مجبورش 

   ؟  كردي كار  چي فريال ؟  بود كرده  انتخاب خودش 

:  گفت فريار هاي چشم تو  خیره  لبخند با  جاويد  

  ي  اجازه  بدون شده  چطور.  كنن جمع  بايد  اونا غنیمتو-

   ؟  كردي خاصي  غلط ؟  كني  عقد خواي مي  پدر

:  اومد فريال حرصي صداي  
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.بگم بهت خواستم مي قبلش شب-  

:  خنديد جاويد  

  درست شلوار و كت بايد  شه، نمي  كه  جوري اون-

  جوري همین ؟  نشناختي جاويدو . بخرم حسابي

  ؟   دخترم عقد سر  بیام يهويي

: گفت تنها فريال  

  مي  ديگه كه االن. بخر  شلوارتو  و كت برو  باشه-

  در تر  بیش  شما با . بگو خودت هم دالرام  به . دوني

  چیزي دامني و  كت يه خواست شايد اونم. ارتباطه

  كنید پیك  و  شیك. ديگه بلدين  رو  چیزا  همین. بخره 

  روتونو!! دخترمون. دخترمون عقد اومديم بگید  بیايید

.  خدافظ. دارم كار من. برم  

.  كرد قطع  و  

:  داد سر  رو خنده  بلند جاويد  

  دروغ! مشیري پسر.  گذاشته هم كي  رو دست توله -

  برو  بگم  بهش خواستم مي مهموني شب همون چرا،

.  كرد قطع  روم  تلفنو بگم كه  اين قبل  پسره، اين  كار تو
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  تا  فهمیدم. رقصن مي دارن دوتايي ديدم بهو شب اخر

.  خودمه  شبیه فريال  ذات . رفتم اشتباه  راهو اينجا

  كاري. خوام مي من كه  كنه مي  انتخاب  رو  همونايي

  ولي. اشغااليي چه دنبال  رفته  من  لج  از ندارم

.  كنم مي  تايید   من كه همونايین واقعیش  انتخاباي

  اب از زرد  تو منتها!  بودي همونا  از هم تو خود

.  درومدي  

  واسه بیداد و  داد اينجا بود  اومد. نداشت  تكلم قدرت

؟  چي  

 

 

  فريال پدر  فقط جاويد!  زده  داد كي سر فهمید يهو

  و  بريده   قدري اون االن ولي.. بود  رئیسش جاويد .. نبود

 نه هم كارش  دادن دست  از  واسه حتي  كه  بود  امید نا

  اش  قیافه  دونست نمي.  ناراحت  نه و  شد مي  نگران

: گفت جاويد كه شده  شكلي  چه  
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  خودم. دادم دست از منم  ؟  نه  سخته، دادن دست از-

  كه  بودم براش  جوري  يه ولي . دادم دست از  و كردم

  كار چي  تو  ببین! زندگیش تو  نیاورد مرديو  هیچ  من بعد

!  شكر رو خدا البته . كنه مي  جايگزينت  داره  كه كردي

!  نرفته مادرش  به  مورد اين تو كه  شكر  رو خدا

  االنم. جلو میندازه  عقلو. كنه  نمي عمل احساسي

  خوش  قاعدتا رئیست  سر  زدن داد. سركارت برگرد

  منم! نبود كارمندي -رئیس  امروزت  حرفاي  ولي . نیست

  االن، ولي .  كنم نمي قاطي شخصي مسائل با  رو كار

  واسه  تا برگرد .  نبودي پستت سر  زيادي  اداري تايم تو

!  نخوردي كسري ماهت اين  

  تكون رو  خودش  زور  به . رفت بیرون اتاق  از  خراب و  گیج

  رو اش  تكیه و  زد  رو  ٥ ي طبقه . رفت اسانسور تا  و داد

  ديگه  و  بايسته  اسانسور كاش . داد اسانسور ديوار به

  گیر توش   و شه  قطع ساعت چند  براي. نكنه  حركت

  من فقط ! متري چند ي  بسته  فضاي همین تو.. كنم

! خودم و باشم  
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  متوقف پنجم  ي طبقه تو ! نايستاد  اسانسور ولي

! شد  

.  بست رو  در  و رفت اتاقش سمت به   ها بیچاره  مثل  

  بین  رو  سرش .. افتاد واقع در. نشست صندلي   روي

  مي  ازدواج داشت فريال. كرد فكر و گرفت دستهاش 

  چه  غم اين  با بايد   ؟ فريالش ؟  عزيزش  فريال ؟ كرد

  سر  پشت بايد جوري  چه عذابو  اين ؟  بیاد  كنار جوري

  ديگه كس مال  فريال كه كنه قبول جوري  چه ؟ بذاره 

   ؟ .. قلباً . شرعاً  عرفاً، اسماً، ؟  ايه

  كار چي  بايد.. بیاد كنار  تونست نمي .. تونست نمي

..  خدا واي  ؟  چیه  درست كار ؟ كنم  

  بود  فرستاده  پیام  چندين هیوا  كه كرد  چك رو گوشیش

  هیوا. نگراني  و  بود پرسي احوال اش  همه  معني كه

  خودش  نگران هیوا.. نه فريار  نگران ولي   بود، نگران

  ي  پوشه به . نداد جوابي.  بود اشون رابطه نگران. بود

.  شد زوم  فريال  هاي  عكس  روي و  رفت ها عكس

  ناگهاني  خیلي كه اتلیه  توي دوتايیشون عكس اولین
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  فرو گردنش توي  رو سرش  و بود  كرده  بغلش پشت از

.  بود كرده   

  ديگه  كس با  فريالو نداشت طاقت. تونست نمي .. نه

: داد پیام  بهش  وقتي  نبود خودش  دست. ببینه اي  

! االن همین ببینمت،  بايد-  

:  اومد جواب  

   ؟ شده  طوري-

  نزديك  ي  كافه بیا . ببینمت بايد . شده  طوري اره -

.  منتظرم. شركت  

.  باشه-  

  پاياني ساعت اين كه گفت و  زد  زنگ  منشي به   سريع

.  ره  مي و  گیره  مي  مرخصي رو كار  

  تماس  رد. كرد نگاه  هیوا اسم به .  خورد زنگ  تلفنش

  رو  وسايلش. گذاشت جیب توي  رو  گوشي و كرد

.  زد بیرون   شركت از و برداشت  
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  باال سرعت با  كه پايي. بود  نشسته  منتظر  كافه  توي

  كه  لبي . نبود خودش  دست بود  گرفته ضرب  زمین روي

  عصبي . نبود خودش  دست شد نمي  جدا ازش  سیگار

  حق . بود  نگران. بود ولي  باشه، نداشت  حق. بود

  غمگین همه  از تر  بیش و.  بود  ولي باشه، نداشت

  دستش از داشتن رو عزيزش .. باشه  داشت حق. بود

..  بود خودش  مديون رو غم اين.. گرفتن مي  

  بدون  ي چهره . شد  وارد  فريال و  شد باز كافه در

.  شده  حاضر هولي هول  كه كرد  مي معلوم ارايشش

  رو صندلي روي . اومد سمتش و  كرد پیدا  زود رو فريار

:  گفت و نشست رويي   به  

  جاويد  ؟  ارمده  پیش  مشكلي كار  توي  ؟ شده  چي-

   ؟ گفته  چیزي

  كرد مي  فكر  فريال  كه  موضوعي تنها. كرد نگاهش

  ؟  بود  كار كنن صحبت  هم با  بهش راجع  تونن مي

: گفت ناراحت  
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..  نه-  

   ؟ گفته  چیزي مشتري-

..  نه-  

   ؟  نرسیده   موقع  به بار-

..  نه-  

   ؟ شده  چیزيش كسي ؟ شده  چي  پس-

..  اره -  

   ؟ ات خانواده  ؟ كي-

:  كرد اضافه  مكث با  و  

   ؟ هیوا-

:  زد لب.  كرد نگاهش  بغض با  

   ؟ نه  شي،  مي  ديگه يكي   واسه داري-

  عمیق. خوابید  اضطرابش و هول . كرد سكوت فريال

:  گفت تنها. كرد نگاهش  
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   ؟  فهمیدي كجا از-

: زد  پوزخند  

   ؟ مهمه-

..  نیست مهم.. نه-  

   ؟  نه  نبود، مهم هم فهمیدم نمي-

.  دونم نمي چون چرا، نپرس .  گفتم مي بهت خودم-

  مي ولي بینم، نمي برات  حقي  ترين كوچك چون

  نمي داشتم، كه  بدي  ي  تجربه  خاطر به  شايد. گفتم

  حتما.. من.. خبر  اين با  شي شوك يهو هم تو ذاشتم

.  گفتم مي  

: گفت وقتي  لرزيد  صداش   

  االن.. االن.. نزن ولي  داري، حق .. نه  االن.. نزن زخم-

.  كشم نمي  

  تا  اومد نزديك خدمت پیش .  كرد نگاهش  تنها فريال

.  آب فقط خودش  و خواست قهوه  فريال. بگیره  سفارش 

  رو شده  خشك گلوي اين و  كرد مي معجزه  آب كاش 
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  فريال . كرد روشن قبلي با رو بعدي  سیگار. كرد مي تر

  عمیقي نفس.  نگفت هیچي و  زد اتش  سیگاري هم

: گفت و كشید  

..  شي  مي ديگه يكي زن.. كني  مي ازدواج داري-  

: گفت و  بده  ادامه  نذاشت فريال  

  مي ديگه يكي  شوهر  و كني  مي  ازدواج داري هم تو-

.  شي  

  چه. دوش  هر .. باشه سخت  انقدر كردم نمي  فكر-

  مي ديگه  يكي زن كه  تو  ديدن چه شدن، يكي  شوهر

.  شي  

.  نگفت هیچ  فريال  

  ؟ عاشقشي-

..  نه  هنوز-  

: زد  لبخند  

.  هستي صادقي  دختر-  
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  كجا  از. بشم شايد  ولي  نیستم، عاشقش االن-

   ؟ معلوم

  از تر   بیش خواست مي  انگار كه زد مي  حرف جوري

.  كنه باور  خودش  كنه، باور   فريار كه اين  

:  گفت فريار  

.  فريال شه مي سختت عشق بدون زندگي-  

: زد  پوزخند  

   ؟  گي مي  هات تجربه  از-

  كه  دونست مي  فريال، ديدن از  قبل تا. نداد جوابي

.  ببینه اي  ديگه كس كنار  رو فريال تونه  نمي هرگز

  يا  فريال . تونست نمي..  شد مي خوشبخت اگه حتي

.  بود اومده  پر   توپ با . كس هیچ  يا  بود، خودش  مال

..  بشي اي  ديگه كس مال  نداري  حق  بگه بود اومده 

  باالها  اون رو  فريال خواست مي  فقط االن.. االن ولي

  پس ! قلب جراح ؟ بود پسري  جور  چه میالد. ببینه 

 هم خواهرش . داشت خوبي ي خانواده . بود باهوش 

  بهتر خودش  از  بود كه  هرچه میالد. بود خوبي  دختر كه



 

1157 

  جا فريار مثل . بود كرده  عملي و  بود گرفته  تصمیم. بود

  رو  فريال  تونست  نمي نبود، خودش  دست. بود نزده 

  خوبي  ادم میالد كاش .. بسپره  اي  ديگه كس دست

..  باشه  

  كي رو  بعدي  و كرد خاموش  كي  رو سیگار نفهمید

: گفت فريال  كه اومد خودش  به   وقتي.  كرد روشن  

  وقتي  از ديگه، بسه  ؟  كني كشي خود  خواي مي-

.  كشیدي سیگار  تا ١٠ دقیقه چند همین تو  اومدم  

:  گفت ربط بي  

   ؟ داره  دوستت-

.  كنم فكر دونم، نمي-  

   ؟ شي  مي خوشبخت باهاش -

.  كنم فكر دونم، نمي-  

   ؟ بود  خواهي راضي  ازدواج  اين از-

.  كنم فكر دونم، نمي-  
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  بدوني  كه اينه  از  بهتر  خیلي . خوبه ندونستن-

  كه  خوبه . بود نخواهي  راضي و  شي نمي خوشبخت

.  دوني نمي  

:   گفت لبخند  با.  كرد نگاهش  ساكت فريال  

   ؟ كنم نمي فراموشت وقت هیچ دوني مي-

:   داد ادامه فريار . نداد جوابي و  كرد نگاهش فقط  

   ؟  بود خواهي  ام  خاطره  بهترين  دوني مي-

. نداد جوابي و  كرد نگاهش فقط  

:   گفت و بريد   رو  حرفش .. قلبم دوني مي-  

  اصال . نگرفتم تصمیم راحت.. من. فريار نكن سختش-

  يه باالخره  ولي  نه،   يا درسته  كارم  دونم نمي

  خوام نمي  ديگه من. نكن متزلزلم.  گرفتم تصمیمي

  خوام نمي  ديگه حتي من .. باشم كسي مراقب

  مراقبم  يكي  ديگه خواد مي  دلم.. باشم خودم مراقب

  يضمر  من.. نداشته  منو هواي كسي هیچوقت. باشه

  هیچ . كردم  مي خوب  خودمو  خودم شدم، مي هم

  خیلي من. كردم اشتباه  ولي  نداشتم  شكايتي وقت
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  من  واسه  يكي خوام مي  ديگه  من. كردم  متوقع رو ها

.  نیستي  تو  شخص اون ولي فريار نشو ناراحت. بجنگه 

  كه  من بجنگي،  خودت واسه  توني   نمي حتي  تو

  مردي نا  دونم، مي . هستي خوبي پسر  تو..  تو. سهله

  مي سعي دارم ولي ..  كردي اذيتم زدي،  ضربه كردي،

  مي  سعي ولي. كنم نمي تايید  هرگز . كنم درك كنم

  ازت مادرت  كه ضعیفي  شخصیت كه كنم درك كنم

.  بیاي  بر ها سختي  پس  از  نتوني شده  باعث ساخته

  خوب. ديدم  درونتو من. كنم درك كنم مي سعي واقعا

..  تو . ديدم  هاتو بودن  

:   پريد   حرفش وسط  

..  فريال دن مي خدافظي بوي  حرفات-  

.  نداد جوابي  

 كنم هضم تا  كنم مي پاره   درون از  خودمو داري من-

  ديگه كس با  باشي،  اي ديگه  كس كنار  ديگه قراره  كه

..  اي ديگه كس تخت تو  برقصي، اي  
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  ادامه  و كشید عمیقي نفس گذاشت، نصفه   رو حرف

: داد  

  همه اين.. ديگه  روز  يه  واسه بذار  رو  خدافظي  ولي-

   ؟ دختر  رفته كجا  مرامت ؟  روز يه تو  زجر

  و  خورد بود اورده  خدمت پیش كه  اي قهوه  از اي  جرعه

:  گفت  

  حتي. شم خوشبخت كه بزنم زور  خوام  مي من-

  گه  مي كه هست اصلي يه . نمايشي الكي، شده 

  رو  بنشوني  نمايشي  حتي رو  لبخند  يه   روز چندين اگه

  امتحانش خوام مي . شه  مي  واقعي بعدش  صورتت،

  بگم خودم به  انقدر نشدم، خوشبخت اگه  حتي. كنم

  نشه،  شايد . شه عادتم خوشبختي  كه خوشبختم

  و  خوردن غصه  از من فريار. بشه  كه خوام مي ولي

  نداشتن خوش  روز  از  من.. ام خسته بودن غمگین

.  بلند بلند. بخندم خوام مي  ديگه من.. ام خسته

. بزنم قهقهه  
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  اذيت سال سي من. كنه كر  رو دنیا گوش  صدام

.  شم اذيت خوام نمي رو  بعدي  سال سي. شدم  

:  گفت ربط بي  

  ؟  شكلیه  چه  سالگیت سي-

  تو.  اس  قواره  بد  ريخته، بي زشته،.. سالگي سي-

.  شكست هام بال  و گرفتم پرواز شوق  سالگي، سي

  قلبم سالگي  سي  تو شد، نابود  دلم سالگي سي تو

  مي  شدن پیر از  ها ساله سي  ي  همه. شد خورد

  پیر   نخوردم  اشو غصه كه چیزي  تنها من ترسن،

.  فريار  مردم  دور  يه سالگي سي  تو من . بود شدنم

  من  از سالگي  سي. نیست ماجرا  ي  همه اين يول

  يه ها،  مردن و ها شكست همین. ساخت ديگه  يكي

  حرص  از ديگه  حاال . كرد درست تازه  ملكوتي  فريال

  به  ديگه  حاال! اون و اين دست دم  نمي  خودمو جاويد

 خودش  وقتشه! كنم  نمي فدا خودمو  دالرام خاطر

  اسه و گرفتم ياد  حتي من. كنه  كاري  يه خودش  براي
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  واسه  الاقل . نیست قشنگ سالگي  سي . نمیرم  تو

! نشده   تموم هنوز سالگیم سي  ولي. نبوده  كه من

  چه پايانش دونه  مي كي . دارم وقت ديگه ماه  چند

  مي  صورتم رو  روزا اين گرد. زنم  نمي جا  من ؟  شكلیه

  راه  سالگیم سي  پايان تا  هنوز ولي ..  دونم مي مونه،

  نور  من. هست امید هنوز هست، زمان هنوز. هست

  مي  دنبالش  بسته چشم با  حتي  نكنم، پیدا  هم رو

  نمي  چون كنه،  پیدا منو  نور  مونم نمي  منتظر. دوم

!  منه حق خورشید. كنم مي پیداش  من ولي . كنه

! بوده   شب تاريكي سال سي  اين تو من سهم

 خوشبخت كن سعي..  هم تو . ببینم رو روز وقتشه

  قدر  ونا. كنم نمي خوشبختي ارزوي  برات. شي

  كسي كنار كنم قبول تونم نمي . نیستم رحیم

  ولي. كردي ول خاطرش   به منو  كه شدي خوشبخت

  ولي. شي خوشبخت كن سعي. بشي كن سعي تو

..  بیا . نامرديه.  كنم نمي منم.  نكنش فرو  من چشم تو

  خوشبخت سكوت  تو. شیم خوشبخت هم از دور  بیا

..  بیا. شیم  
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: گفت وقتي شكست صداش   

.  شیم خوشبخت هم از  جدا بیا-  

!  زد بیرون  كافه  از و برداشت رو كیفش  

  نمي سنگینیش  از  كه غمي  با گذاشت تنها  رو فريار

.  درمون بي  درد يه  و  موند فريار! بكشه نفس تونست

.  فريال  حرفاي زياد وزن  و  موند فريار  

  جا  حالش ولي .  جا يك كشید، سر  رو  معدني اب

  نمي  تَر ديگه گلو، خشكي اين. دونست مي.  نیومد

!  شه  

*** 

 

 

. رفتن ماشین سمت  و  اومدن بیرون ازمايشگاه  از

 باعث  كه كرد باز براش   رو  جلو در  جنتلمنانه میالد

  سوار. نمیومد میالد به  ها  كار اين. شد فريال  ي خنده 

.  بست رو  ودر شد  
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.  كرد روشن رو  پخش نشستن محض  به میالد  

  اي بامزه  لحن  با میالد كنه، باز  رو  دهانش خواست تا

:  گفت  

.  نگوها  هیچي-  

:  داد ادامه میالد. بخوره   رو اش  خنده  كرد سعي  

.  گرفت رگ جوري چه نديدي كه  تو  بابا-  

:  خنديد  بلند  

  سوزن از هیكلت  اين با  كردم نمي  فكر واقعا-

.  بترسي  

.  گرفت خون بد  بابا ولي . ترسم نمي  هم خیلي  حاال-

  تو  از. شدم نمي اذيت انقدر گرفتم مي  خودم از خودم

   ؟  گرفتن جوري  چه

  اين گردن بندازم ترسمو نیستم  سوسول من واال-

.  چیزا  

: گفت حرص با میالد  

.  جهنم به-  



 

1165 

.  خنديد  باز  

: گفت و  كرد  نگاهش چپ چپ میالد  

   ؟  كني مي  دعوت كیارو عقد سر-

  اش  اجازه  كه  اين واسه اونم جاويد، فقط احتماال-

.  بیاد گفتم مامانمم  شايد  حاال دونم نمي . الزمه   

: گفت تعجب با میالد  

   ؟ همین-

.  ندارم  كسیو ي حوصله  هوم،-  

   ؟  چي دوستات-

.  ام خونه  بیان  گم مي  بعدا رو  اونا  حاال-  

:  گفت و داد تكان  سري میالد  

   ؟  خواي  مي چقدر  مهريه حاال-

.  میالدي  به ..  تولدم سال  ي اندازه  به-  

   ؟  چي-

:  خنديد  
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.  ها گرفتي  جدي-  

  و  كبد  بذاري  اجرا رو مهر اين . گفتي  جدي خیلي  اخه-

  هم مهستي ي  كلیه و  كبد بايد   هیچ، كه  كلیه

  فروختم قبلش كه هم بابا  ي كارخونه . بدم  و بفروشم

.  احتماال  

: زد  لبخند  

   ؟ چطوره  مهستي-

  كه بعدشم بیرونه،  شما رفیق  اين با  كه شب نصف  تا-

  بازي تلفن مشغول بعدش  ساعت ٢-١ تا  رسه  مي

.  باهاش   

: كرد اضافه اي غیرتي  لحن با  و  

.  مزلف بچه -  

  شروع رو خوشبختي بازي . بود كرده  شروع. خنديد

  فريار با  وقتي از. خنديد مي   پوچ  و  هیچ سر . بود كرده 

  بايد   ولي خواست، نمي  خنده  دلش  ته بود،  زده  حرف

  گفته بايد   ولي. بود  تلخ  فريار با  حرفاش . خنديد  مي

  و  بود گرفته  رو خودش   دامن تلخیش ولي .  شد مي
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  چیز عشق بدون ازدواج. بود  كرده  زهر  رو كامش

  اخرش  دونست مي  همیشه. نبود براش  جديدي

  كه كنه ازدواج  يكي  با  كنه مي  مجبورش  جاويد

.  بود نكرده  مجبور جاويد  بار  اين ولي .  نداره  دوستش

  مي  نظر  به   خوبي پسر میالد. بود كرده  انتخاب خودش 

  به  خوشبختي  ؟  شد مي خوشبخت كنارش . رسید

  ديگه . بود كافي  براش  نباشه ناراحت كه همین. جهنم

  شده  متوقع  بود فريار  با   وقتي.  نداشت بااليي  توقع

  مي  فريار كنار رو  خوشبختي و  شادي دلش . بود

  نبايد پس  بشه، نبايد چیزي يه   وقتي  ولي. خواست

.  بشه  

:  گفت و  كرد نگاهش میالد  

. فكري  تو-  

 

 

.  هوم-  

: گفت و  زد لبخند گرفت، رو دستش میالد  
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.  مني  مال  ديگه روز  سه-  

  ؟  بود  چي حس  اين. كرد  نگاه  دستش به . شد خشك

  چطور ها  قبال  ؟ نداشت عادت  چرا ؟  بود چي اسمش

  مي رو  اون  و اين دست ربط بي و  ربط بیراه، و راه 

  مي  رو  ها خیلي ؟ نبود هم خیالش  عین و گرفت

  منزجر خودش  از لحظه  يك! نبود خیالش  عین  و بوسید

  جايي به ها فكر  اين  ؟ بود  چي  ها تر   قبل واقعا. شد

  بريزه  رو  ها فكر  تا داد  تكون رو  سرش . رسید نمي

  روز  سه . كرد نگاه  میالد دست  توي  دستش به. بیرون

  ي  حلقه يه .  رفت مي حلقه دست اين توي  ديگه

  ديگه  كس نام  به سندش   ديگه روز  سه . ابدي. دائمي

.  خورد مي اي  

:  گفت و كشید عمیقي نفس  

.  میاد خوابم خونه، برسون منو-  

   ؟  بخريم  كي رو  حلقه  پس-

  هم ي سلیفه  به  بیا . تو واسه  من  بخر، من واسه  تو-

. كنیم اعتماد  
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  حس  احتماال. نبود واقعي لبخندش . زد  لبخند میالد

  نگه در  دم. نگفت  چیزي  ولي. بود كرده  درك  رو فريال

 خواست مي  دلش ولي شه، پیاده  خواست. داشت

  پنجره   از و  شد پیاده .  كنه خوب رو  حال و حس  كم يه

: گفت و شد خم  

  تخم  تك جواهر  يه با خوام  مي  حلقه يه   من بدون فقط-

.  ها درآر چشم  

.  خنديد بلند میالد  

.  شد خونه وارد و  كرد خدافظي  

  كرد نگاه   دالرام اسم به. اومد گوشیش براي   پیامي

: بود  نوشته  كه  

  داشتي دوست اگه . دخترم گم مي  تبريك پیش  پیشا-

.  میام. بگو  رو  محضر تاريخ   

  مي دردم چه  به  عقد سر  حضورتون . كشید بلتدي آه 

  باشید  عقدم سر  االن كه بوديد  زندگیم كجاي  ؟ خوره 

.  فرستاد براش  رو  تاريخ   و  نیاورد طاقت هم باز  ولي ؟  
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  درست كه  بود شب چند  میومد، خوابش  بود، خسته

  وري، اين شد، پهلو  به رفت، تخت به. بود نخوابیده 

:  گفت خودش  به .  برد  نمي  خوابش ولي   وري، اون

.  طبیعیه. دارن همه. ازدواجه  قبل استرس   

 گذشت چقدر دونست  نمي . بست رو هاش  چشم

  رو  پتو  حرص  با . برد نمي خوابش . نداشت فايده  ولي

"  بريزم برنامه  بايد. "شد بلند  و  زد كنار  

.  كن پیدا الماني زبان كالس  اول، ي  برنامه  

  سرچ  رو  مختلف  هاي اموزشگاه  و كرد  باز رو تاپ لپ

  استاد ي  درباره  و نوشت رو جا چند  ي شماره . كرد

  هاي  برنامه  اقسام و انواع. كرد تحقیق  مختلفش هاي

  چرخ  توشون و  ريخت گوشیش توي  رو  الماني اموزش 

.  زد  

  به  هوش  ي  حوصله  و بود  درگیر فكرش . نمیاورد در سر

.  گذاشت كنار رو  گوشي. نداشت دادن خرج  

  فكر هرچي ؟  كنم كار چي  حاال  ؟  كنم كار چي  حاال

  اين. كنم پیدا برنامه  بايد .  نداشت برنامه  ديگه  كرد



 

1171 

  فكر  كن، فكر فريال. شم  مي  ديوونه. شه نمي  جوري

. كن  

.  اومد  تلفنش  براي پیامي  كه بود شدن ديوونه  حال در

:  بود نوشته  كه كرد  باز  رو پیام  ؟؟ هیوا  

. كشونم مي  اتیش به زندگیتو-  

  كه من ؟ شده  چي  ؟  باز  اين  گه مي چي . كرد تعجب

! رم  مي كنم مي گم گورمو دارم  

  جواب . كرد نگاه  جاويد اسم به .  خورد زنگ  تلفنش

: داد  

   ؟  بله-

: گفت بر  توپ  با  جاويد  

  پري تك  فاز مگه  ؟  نیستي  ازدواج شرف  در  مگه تو-

  نمي هم به   من امثال ازمنو  حالت مگه  ؟  نداشتي

   ؟  خوري  مي  داري  گوهي چه پس  ؟ خورد

:  پريد باال  ابروهاش   

. فهمم نمي  ؟  گي مي  چي-  
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: گفت تر   حرصي جاويد  

 

 

  ي  عفريته  ي  ننه   كه كردي كار  چي ؟ فهمي نمي-

  اتو كاره  فالن دختر گه مي  من به  زده  زنگ  پسره  اين

  و  كرده  پاره  افسار پسره  كه  كردي كار چي ؟ كن جمع

   ؟ چي  همه  زير زده 

   ؟ گي  مي رو فريار-

  يكي  نزايیده  مادر  ؟ داره  عفريته ي  ننه كي  اون جز-

  من بار  رو  اليقشه خودش  كه هرچي  من  به بزنه  زنگ

  باز  تو  رو  اينا دهن. نیستم شنیدن لیچار  ادم من . كنه

  تو  گرفتي  منو  آبروي! بنديش مي  خودتم كردي،

  مرگته  چه  ؟  كني  مي خیرات اونور  ور  اين داري دستت

  يه به  كدوم  هر  هام، بچه ي  همه ؟  خواي  مي چي  ؟

  از  اين. من ابروي و زندگیاشون تو  رينن مي دارن نحوي

  با نیست  حالیش كه سر  بر  خاك عرفان اون از  اون. تو

  معلوم كه جغله راحیل  اون از اونم گوه، تو  رفته  سر
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  هم جیبي تو  پول  واسه  كه خورده  گوهي چه نیست

  سر  بنشونم بايد  رو شما  من. نمیاد  طرفم ديگه حتي

!  من واسه شدن آدم! ونجات  

.  كرد قطع  و  

  زير  بود زده  فريار . شد نمي اين از  تر گرد هاش  چشم

  چي ؟  بود همین هم هیوا پیام  مفهون ؟  چي همه

.  نزدم حرفي  نكردم، كاري كه من.. كه من  ؟ بود شده 

   ؟ كني  مي كار چي  داري فريار . رم مي  دارم من

  بهش  دوباره  شانس كه  ؟  كرده  كارو اين  من خاطر  به

.  دم نمي . دونم مي نه،..  دونم نمي ؟  دم مي  ؟  بدم

  بازم.  نیست من ادم بازم  نباشه  هم هیوا با  فريار

  بلده  فقط باشه، خودش  تونه  نمي  كه كسیه

..  من. نیست بلد  جنگیدن.  كنه اجرا رو  بقیه  تصمیماي

.  خوام  نمي ادمیو همچین من  

:  زد داد تر بلند  و  

.  خواااام نمي-  

:  زد فرياد  بشنوه  تر  بیش هم خودش  كه  جوري  
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!!!!!! خواااااااااااااام  نمي-  

  احاطه خبیث هاي فكر . شد  عصباني شد، خشمگین

  مي  تموم هیوا  با ؟  چي  يعني كارش  اين. كردن اش 

 نفهمم  انقدر ؟  خرم انقدر  من  ؟ باشیم  هم با بیا  و كنم

   ؟  كرده  فكري چه خودش  با  ؟ دستیم دم  انقدر ؟

  تو گلوله  يه   و داشت اسلحه يه خواست مي  دلش

.  شد نمي  ارضا اونجوري  نه .  كرد مي  خالي  فريار  مغز

  ته  تا  و داشت مي  بر  چاقو  يه.  بود  راحت جوري اون

  مي  بر  سنگ  يه! نه بازم . كرد  مي فرو  اش  خرخره  توي

  جون جلوش  تا  سرش  توي  كوبید مي  انقدر و داشت

! بده   

.  كشید مي  قتل هاي نقشه  و  چرخید مي خودش  دور

.  مختلف هاي روش  و ها راه   

  جر  اونم. كشم مي  اونم! كنه زر زر  بیاد شايد هم هیوا

.  كنم مي  پاره   تیكه. دم مي  
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.  تر  عصبي تر،  قرمز شد،  مي  تر خشمگین لحظه هر

  فريار تصوير  و رفت ايفون سمت. شد بلند  ايفون صداي

: زد  پوزخند. ديد رو  

.  اجلتم من ؟  مرگ  پیشواز اومدي  

.  موند  منتظر و  كرد باز  رو  در  حرف بي  

 چشماش  ته  ولي  بود،  له و  خسته. شد وارد  فريار

. داشت برق   

:  كرد تعجب  فريال ي قیافه  ديدن با و  شد وارد  

   ؟  شده  چیزي ؟  خوبي-

:  خنديد  

  جا چیزي  ؟  داري  كاري ؟  ورا اين  از. نشده   چیزي نه،-

   ؟ اومدي  چي دنیال  ؟ گذاشتي

:  شد  تر  بیش  فريار تعجب  

.  بزنم  حرف باهات  اومدم.. من ؟  چي-  

:   گفت و انداخت  پا  روي  پا نشست،  مبل روي  

.  زد حرف  شه  نمي  كه پا سر . بشین.  بزن حرف بگو،-  
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.  نبود خودش  دست حركاتش  بودن هیستريك  

:   گفت حرص  با  كه  بشینه اومد  نزديكش   جايي فريار  

.  بشین تر   دور. نیاد خوشش شايد نامزدم  نه، اونجا-  

  انتخاب  رو  تري   دور مبل  شده  گرد  هاي چشم با  فريار

:   گفت فريال. نشست  و كرد  

  ي  حوصله  نه   دارم، زيادي  وقت نه. منتظرم من ؟ خب-

. بگو  زود.  زيادي  

 

 

  رو  فريال  حالت اين كه بود معلوم.  بود شده  هول  فريار

:   بزنه  حرف  كرد  سعي. فهمه نمي  

   ؟  كنم شروع كجا از-

  دوست رو چیني مقدمه! مستقیم! رك.  مطلب لپ از-

  مي  نامزد  مقدمه  بي  تو . نیستي  اهلش  خودتم. ندارم

  مقدمه  بي  االن. شي  مي  مدير   مقدمه بي  كني،

   ؟  بزني حرف كلمه  ٤ توني نمي
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:   گفت جمله  يك در  فريار  

.  كردم تموم هیوا با-  

:   كرد اضافه  پوزخند  با  و  

  دم رفتم شدم، پا  يهو.. يهو.  كردم تموم مقدمه بي-

.  نیستم  ديگه تونم، نمي گفتم و  اشون خونه  

:   گفت لبخند  با  

   ؟ بود داده  اجازه  مامانت ؟  جدي-

  تايي ٤٠-٣٠. فهمیده  االن تا  احتماال البته . نداره  خبر-

.  ازش  دارم كال میس  

   ؟ تسلیت  يا  بگم تبريك حاال  خب. هوم-

.  كدوم هیچ-  

   ؟  گي مي من به  اومدي  چي  واسه-

..  واسه-  

:  توپید و  بزنه  حرف نذاشت  
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  تو  بپرم  و  عزيزم  مرسي بگم  ؟ شم خر  كه  اين واسه-

   ؟  ببوسیم همو ؟ برقصیم ؟  بگیريم جشن ؟ بغلت

:  گفت شده  گرد  هاي چشم با  فريار  

.  اصال  نه،-  

:   نالید  

   ؟  اومدي چرا  پس-

  داري  حق تو  همه از  تر  بیش كردم فكر  چون اومدم،-

  به برگردي   خوام نمي اصال  من. بشنوي حرفارو  اين

.  نه  ندارم، دوست چون نه .  خوام نمي  اينو هرگز. من

  اليق  من ولي. دارم دوست چقدر  دوني مي خودتم

.  من با بودن واسه  حیفي. فريال نیستم  

  صورت. رفت عصبانیت. خوابید خشم. كرد تعجب

:   گفت تر  اروم. گشت مي بر اولیه رنگ  به داشت  

   ؟  حیفم بگي اومدي-

  همیشه تر .  گفتي مي درست تو  بگم اومدم  نه،-

.  ذلیلم حتي صغیرم، ضعیفم، من . گفتي مي درست
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 تصمیمم هر  تو انقدر. اورد بار  وابسته  شكوه  منو

  خودم واسه  تونستم نمي خودم ديگه  كه كرد دخالت

  بیش  خودم. نیست مقصر  اون فقط ولي .  بگیرم تصمیم

  كه بودم من  .دادم رو اجازه  اين كه بودم  من. مقصرم تر

  فكر . بهتر اين  از چي  مدير،  شم مي  شبه يه   كردم فكر

  كني،  مي صبر برام. میاي راه  باهام  هم تو  كردم مي

.  موني  مي  منتظر  و  كني مي  تحمل  رو  هیوا وحود  

: گفت خنده  با  

  من  شرايط بهترين  تو  حتي تو . بودم احمق بودم، خر-

  اومدم . شرايط  اون به  برسه  چه  بودي،  سر ازم هم

  كارات، حرفات، خودت، تو،. فريال كنم تشكر ازت

  باعث اش  همه . شد الگو  من  واسه اش  همه وجودت،

  خودم كه  شد باعث اش  همه . كنم تالش  كه شد

.  بگیرم تصمیم خودم واسه  

: گفت بريده -  

   ؟ تصمیمي چه .. چ-

:  زد  تلخي لبخند  
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  شكوه  با گفت شه  مي  احتماال . كردم تموم هیوا با-

 منشیم فردا نوشتم، هم  رو استعفام. كردم تموم هم

 دست اول  هم شايد. بابات دست ده  مي  بره  مي

. دونم نمي  روالشو.  بیاد خودت  

: گفت متعجب فريال  

؟  چرا ؟ استعفا-  

 

 

  واسه نه  دارم، لیاقتشو نه. نیستم  كار اون آدم من-

.  باشم  كار اون واسه دارم دوست حتي  نه  كارم، اون

  راه  رو استوديوم. باشم  داشته خودمو  كار خوام مي

  مي  ولي  نگرفتم، دست  دوربین وقته  خیلي  میندازم،

  سرپیچي  اگه گفت بار اخرين شكوه . بگیرم   بايد. گیرم

  ديگه  حتي  هم خودم. یره گ مي امكاناتمو تمام كنم

  خودم خوام مي . سالمه  ٣٥. خوام نمي امكاناتو  اون

  به   هم ماشینم خودمه، نام  به استوديو. خودم و باشم

  دارم هم اندازي  پس  يه. ايه  اجاره  ام  خونه. خودمه  نام
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  بگیرم،   جدي رو عكاسي بايد.  شركت توي  كار از

  جیب از رو  اجاره  اوال  احتماال شه، مي سخت اوالش 

  عكاسي . بندازم  راه  بايد  میندازم، راه  كارمو  ولي دم،ب

 سرعت با بازي .  منه دستاي تو  دوربین جاي . منه  مال

  اين تو  من. منه ي عالقه  مورد بازي  ديافراگم، و  شاتر

  ولي كشیدم كنار دوره   يه . بودم  برنده   همیشه بازي

  فروختمو ماشینمو  هم شايد . گردم  مي  بر دارم

.  خريدم تري بیش  تجهیزات  

:  داد ادامه  و زد  پوزخند  

  ديگه. پاسم و  آس  قبال  به نسبت گفت شه مي االن-

  ديگه  كنن، حمايتم تا   نیستن پشتم مادري  و  پدر

  ولي. زدم  خودم سر  به بزنم گلي  هر. خودم و خودمم

  گفت شه مي  حتي  راحتم، راضیم، ؟  دوني مي

.  میارم  در بال  دارم  انگار. دارم آزادي حس. خوشحالم

  مي ياد  ولي  نیستم، بلد پرواز   هنوز. پروازم مشتاق

.  جنبیدم ولي جنبیدم،  دير. گیرم  

  تو . ام تو  مديون رو  رضايت و  راحتي و  ازادي  اين.. من

  گفتي  كه بودي  تو . اوردي  خودم به   منو كه  بودي
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  و پیچ   پر سخته، من راه . برو خودتو راه   و باش  خودت

  مي  صاف دهنم دونم مي. دارم دوستش ولي  خمه،

  تشكر  ازت اومدم .. اومدم. دارم  دوسش ولي  شه،

  منو  اي  دوره  يه  كه  اين خاطر به. وجودت خاطر به . كنم

  خاطر  به. ساختي زندگیمو دوران بهترين و  كردي قبول

  به. كردي كمكم و  نكردي  ولم هم بعدش  حتي  كه اين

 متاسفم. متاسفم و . دادي يادم  رو قدرت كه  اين خاطر

.  ساختم چركین و زشت انقدر رو  سالگیت سي كه

.  كردم انگیز نفرت  برات رو  مهم سن اين كه متاسفم

  حقم. ببیني خوشبختیمو  نداري  دوست گفتي  تو.. تو

  مي  خوشبختي ارزوي برات  من  ولي.. ولي. داري

  من ؟  كیه مال پس  نباشه تو  مال اگه  خوشبختي. كنم

  هم پسره  اين ي درباره . شناسم نمي  تر  اليق  تو از

  كه بوده   زندگیش تو دختره  يه   قبال . كردم تحقیق

  واسه  كنم مي حس ولي..  ولي .  كرده  صاف دهنشو

  حرف، اين گفتن از متنفرم. شه مي  خوبي  مرد  تو

  بجنگه  برات  كه. گفتي مي كه شه  مي  هموني  ولي

  صداي  دارم دوست من. كني تكیه  بهش  بتوني و
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  خواي مي  گفتي  كه همونايي. بشنوم هاتو قهقهه

  كر منم گوش  دارم دوست حتي. كنه  كر رو دنیا گوش 

  ولي   نه،  كه خوشحال منم باشي،  خوشحال تو.  كنه

.  راضیم  

:  گفت غمگین  

. ده  مي خدافظي بوي  حرفات-  

:  زد  انگیزي غم لبخند  

  عذر اومدم  كنم، تشكر اومدم . خدافظي اومدم چون-

  و كنم خوشبختي  ارزوي برات  اومدم كنم، خواهي

  كي هر  بگم  اومدم. شو خوشحال بگم  اومدم. برم

  به  شده  حتي . كنار  بزن  رو بود خوشحالیت مانع

  تموم  هنوز سالگیت سي.  كنار بزن  ولي   شكل بدترين 

  سال سي . بساز قشنگ دومشو  ي  نیمه. نشده 

  راحت نفس  رو بعدي سال سي ؟  كشیدي يسخت

  فقط  تو.. تو . بسازه  برات ات  اينده  همسر بذار.  بكش

  عادت نجنگیدن به  دونم،  مي. كن نظاره  و  كنار بشین

  ولي   نداري، عادت نشستن جا يك  به تو  نداري،
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  حق و  بشیني  تو  وقتشه  بازنشستگیته، وقت. بشین

.  بگیري سالتو  چند اين  

: گفت و رفت در سمت شد،  بلند جاش  از  

  دم مي اجازه  خودم  به  پس  نكردي،   ازدواج هنوز-

:  بگم  بار  اخرين واسه  

  تو . تهش ته تا. داشت خواهم و داشتم. دارم دوست-

  جنگ و باهوش  و  قوي دختر . شي نمي  تكرار برام

.  جو  

.  رفت و  

.  رفت و گفت و  اومد راحتي  همین به.. رفت  

  از. شه راحت خیالم بايد حاال . كشید عمیقي نفس

 شده، پا  تونسته،  ديگه . شه راحت خیالم  هم فريار

  مي  خودش  حتما.. حتما. بره  راه  خودش  خواد مي

  خودش  حتما.. پروازه  مشتاق گفت.. گفت. بدوه  تونه 

  مي. كنم مي پرواز.. منم. كنه پرواز   و  بپره  تونه  مي

  زندگي  يه   جديد، جاي  يه . ديگه كشور يه  رم  مي  و  پرم

..  جديد  ادم يه   با.. يه   با جديد،  
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  خوابش بار  اين و بست رو هاش  چشم رفت،  اتاق به

.  برد  

*** 

 

 

.  كنه عقد بود  قرار فردا.. فهمید نمي  رو حالش  صبح  از

  از . شه  دار يار هم خودش   و شه  يكي  يار  بود  قرار فردا

  بشینه، راحت تونست مي ديگه . نبود  تنها ديگه  فردا

 عمیق و  راحت هاي نفس و  بده   لم بده، تكیه  پشتشو

  و  فكر از ديگه  ؟  نبود خبري كشیدن آه  از ديگه . بكشه

  خبري  شكست و استرس  از ديگه  ؟ نبود  خبري  خیال

   ؟  نبود خبري  هم  عشق از ؟ عشق ؟  نبود

  شاد كه  اينه  مهم. نیومد هم نیومد.. میاد عشق

.  باشم  

  قلب تپش  اين خواست نمي ولي  بريزه، قهوه  خواست

  شدنش سرد  منتظر  و  ريخت چاي . كنه تشديد  رو

.  شد  



 

1186 

  شكوه  كه ترسید.  ترسید  لحظه   يك. اومد ايفون صداي

  تصوير  ديدن با . هوار و داد  واسه باشن  اومده  هیوا و

. متعجب هم شد، راحت هم عرفان  

 داغون، خسته،  عرفان. شد وارد عرفان و  كرد باز  رو در

   ؟  بود  رفته كجا مرتب و  شیك همیشه عرفان! له

؛  گفت و پريد  باال ابروش   

   ؟ شده  چي-

  چاي . شد ولو مبل روي و  شد وارد حرف  بي عرفان

: گفت و برداشت رو فريال  

   ؟  بخورم  تونم مي-

  داد، تكون  سري

: گفت زود فريال. خورد  چاي از عرفان  

.  سوزي مي  هنوز، داغه-  

: زد  پوزخند  

.  فريال سوزم نمي  اين از  تر بیش-  

   ؟ شده   چي . شم مي  نگران.. دارم-

https://t.me/darkhaste_romanh
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  ؟ شیم هم نگران كه  برادريم  خواهر مگه  ؟  نگران-

.  گفتي خودت. شیم  نمي نبوديم، وقت هیچ  

  تلخ هرگز  عرفان. نبود همیشگي عرفان .. عرفان اين

  و نشست  نزديكش. نبود زهرمار  انقدر نبود،  سرد نبود،

:  گفت  

.  كن تعريف بزن،  حرف-  

. گذاشت كاله  سرم-  

!  كي دونست مي نپرسیده .  شد بسته هاش  چشم

:  پرسید  هم باز  ولي  

   ؟ كي-

.  افتادم در جاويد  با خاطرش  به كه  هموني. سمیرا-

  هم، شايد.. فريال خواست مي  پول  واسه  منو..  منو

.  دونم نمي.  بود  مجبور هم شايد  

   ؟  بود مجبور  چي  يعني-

  ازاد ضمانت با . بدهي  واسه بود، زندان داداشش-

.  ده  مي  پس  رو  ها قرض  بود داده  تعهد  ولي. بود شده 
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  خوشم ازش  وقتي. بود  نگفته ..  دونستم نمي رو  اينا

  خوشم ولي. نداره  خوبي  ي  خانواده  گفت اولش اومد،

  دوست به  وقتي . نداره  اشكالي گفتم بود، اومده 

.  بوده  زندان قبال  داداشش گفت رسیدم، داشتنش

  مهم نداره، اشكالي گفتم داشتم، دوستش  ولي

 خیلي داداشش گفت شدم، درگیرش  وقتي.  خودتي

  خانواده  گفت. میلیون ٧٠٠ حدود چیزي. داره  بدهي

.  بودم شده  درگیرش  ولي.  پاشه  مي هم از داره  اش 

  من شه،  مي راحت خیالت اگه نداره، اشكالي گفتم

..  خوامت نمي گفت شدم، عاشقش وقتي . دم مي

  رو عموم پسر  همیشه گفت ندارم، دوست گفت

. باشم باهاش  خوام مي. داشتم دوست  

  باهاش  همراه  كه بود اي خنده  چه اين. خنده  زير  زد و

  گريه  چشم و  خنديد  مي  لب ؟  پايین  ريخت مي اشك

   ؟  كرد مي

؛ گفت زور  به .  برنه حرفي بايد كرد حس  

.   بگم چي بايد دونم نمي من .. من-  
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.  دادم فاك  به  هم رو  تو  پول-  

  اين خاطره، اين براي من . عرفان نكن  اونو  فكر-

.  متاسفم رفته دست از عشق اين شكست،  

  هر. فريال داره  حق همیشه جاويد. داشت حق جاويد-

. داره   حق ولي  نكنیم قبول چقدرم  

  هیچ چرا. داشت بغض.  كرد سكوت نگفت،  چیزي

   ؟  نبودن شاد جاويد  هاي  فرزند از كدوم

.  نیفت ولي .. ولي  بگم،  چي دونم نمي  من.. عرفان-

  تو..  تو. ندارم عادت. ببینم  تونم نمي  رو  تو افتادن من

..  و  پشتكار  با و  تالشگر همیشه  

:  بريد رو  حرفش  

.  نیستیم بلد  افتادن كدوم هیچ ما. فريال نمیفتم من-

  نمي  اجازه  جاويد. ده  نمي اجازه  هم بیفتیم بخوايیم

  ولي ..  ولي   خرابم و داغون غمگینم، ناراحتم، من. ده 

.نیستم پشیمون  
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:  شد گرد ها چشم  

   ؟  چي-

  امتحان رو باهاش  بودن اگه  سمتش، رفتم نمي اگه-

  اخر  تا.  خورم  مي حسرت عمر  اخر تا  كردم، نمي

  همش باشم، اي ديگه  كس  با تونستم نمي عمرم

  مي  چطوري سمیرا يا عشق ي  تجربه  كردم مي  فكر

  سر  با  بايد كني، ريسك بايد عاشقي وقتي ؟ شد

  گوه  منم مثل شه، مي خوب بیاري   شانس توش،  بري

  عقل با  تو  مثل من. شه مي جوري  اين باشي  نسشا

  اخرش  تا  كردم نمي امتحان اگه  من.. من. نرفتم جلو

.. نداشتم  قرار و  اروم. كردم  مي سرزنش  خودمو  

  پول! كرده  صاف  دهنتو دختره  ؟  عرفان گي مي  چي-

..  كرد مي ردت جوري اين نبايد   اقل حد . جهنم به  

  مي جوري اين جوابمو نبايد.. كرد مي جوري  اين  نبايد-

  االن. نیستم شرمنده   خودم پیش .. من ولي . داد

  موقع اون و  شم مي خوب. شم مي خوب ولي  خرابم
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  فكر ديگه ي  رابطه يه به هم باز .. شايد تونم، مي

.  فريال  كشه  مي  منو زندگي تو كشیدن حسرت. كنم

  از خوبي  هاي  تجربه..  ها ما . شناسم مي خودمو

.  كه  نديديم عشق. نیستیم  بلد اصال . نداشتیم عشق

  تو نه .  نديديم كه  ببیني خانواده  تو  بايد  اول و عشق

  بلد  ما . برادري  خواهر عشق نه پدرامون،  و مادر

  میاد، پیش موقعیتش  وقتي  همین واسه نیستیم،

  حاال  نتونستم،  من.. من.  بگیم" نه" بهش تونیم نمي

  خوب زندگي  دارم، خوب كار . شم مي درست.. هم

  نمي  جاويد بیام، در هم بخوام.  نمیام  در پا  از. دارم

  عمر  اخر تا  جاويد. فريال كنه  نمي ولمون جاويد.. ذارم

  تا چون  بده . خوب هم بده، هم. هست زندگیمون تو

  همیشه زورش  حرفاي  كنه،  مي  صاف  دهنمونو اخر

.  پشتمونه  همیشه جاويد  چون خوبه .. خوبه  و. هست

  دستش. بیفتیم ذاره  نمي  كنیم، انكار هرچقدرم

  ولي نكنیم، حسش شايد. پشتمونه همیشه

 همیشه هست، جاويد.. فريال هست.. هست

.. هست  
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  بود  پشتش.  دونست نمي پدرش   هرگز ؟  پدر .. جاويد

  به  و  میفتاد داشت وقتي.  افتاد نامزدي مهموني  ياد ؟

 سقوط بود  نذاشته جاويد. بود  زده  چنگ جاويد  بازوي 

  جاويد  و  بود كرده  كار خواست در جاويد  از  وقتي. كنه

  ريختن با  جاويد بدش  حال  اوج تو وقتي .  بود كرده  قبول

  وقتي . بود كرده  گرم  رو سرش  سرش، روي كار  تا هزار

  با  جاويد و داشت رو  مشیري با  جلسه استرس 

  گرفته  رو  پاهاش  لرزش .  بود كرده  دلگرمش حرفاش 

.  داده  يادش  جاويد  رو  قدرت اومد يادش  و  كرد فكر . بود

  دالرام همیشه.. داده  يادش  ولي  خودش، گند  روش  با

  مجبوره  كه  ادمي  يه رو  جاويد  و دونست مي مادر  رو

  ولش  جاويد ولي.. ولي. كنه تحملش زندگیش توي

  جاويد  بود، جاويد. گفت  مي  راست عرفان. بود نكرده 

  هر  جاويد ولي نداشت،  قبولش  هنوزم.. بود همیشه

.  بود پشت بود،  كه هم چي  

  شد بلند گذاشت، میز  روي رو چاي خالي  لیوان عرفان

: گفت و  
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  اتیش  واسه  اومدم شايد  اينجا، اومدم  چرا دونم تمي-

 اش  همه  اين ولي .. كنم خواهي  عذر پولت زدن

.  هست ما بین  چیزي يه  كه اين واسه  اومدم. نیست

  رو ما اي  رشته يه ولي  نیستیم، برادر و  خواهر باشه،

  با..  تو با . كنم دل  درد تا  اومدم . كنه مي  وصل   هم به

..  كه تويي  

  و  پوشید  رو هاش  كفش گذاشت، نصفه رو  حرفش

:  گفت  

  دارم. گردونم مي بر پولتم. ممنونم كمكت خاطر  به-

  بر .  تو  لطف به دارم خوب خیلي كار يه . كنم مي كار

. فريال  گردونم  مي  

.  رفت و  

 مهم  پول  بگه تا  نموند. بشنوه  رو  فريال  حرف  تا  نموند

  كه ببخشید بگه  فريال  تا  نموند.  خوام نمي نیست،

 ندادن  يادمون كه شرمنده  نیستم،  باد خواهري

. رفت و  نموند. باشیم خانواده   
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  ي دغدغه . دغدغه دنیا  يه و  بود  مونده  فريال  حاال

..  میالد حتي.. فريار  و  دالرام  جاويد، عرفان،  

 خودش  به   فقط و  كنه ول  رو همه خواست مي  دلش

  میالد حتي . خودش  و خودش  و  خودش  فقط. كنه  فكر

  ؟  بود  كجا خوشبختي. خودش  فقط نه، هم

  چرا ؟ كسي  كنار چرا اصال  ؟  بود كي  كنار خوشبختي

   ؟  نكنه خوشبخت خودشو خودش 

  ولي  خواد مي چي دلش  دونست مي .. خدا واي

.  كنه قبول خواست نمي.  داد نمي اهمیتي  

  شد  نمي باورش  ؟ گرفت مي  تصمیم جوري  چه بايد

  االن انگار. جاويد  پیش  بره  خواست مي  دلش ولي

  از بهتر  رو  اينده  جاويد. كنه كمكش تونه   مي اون فقط

  هر از  بهتر  رو فريال جاويد.  ديد مي  رمالي و  فالگیر  هر

 خودش  بايد !  نه  ولي..  جاويد. شناخت مي كسي

  خودش  زندگي هاي تصمیم جاويد. گرفت مي  تصمیم
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  مي  سرش  توي  ها حرف. بود  بسش گرفت مي  رو

:  پیچید  

  قول من! ديديم ضربه دو هر ! ايم خورده  زهم دو  هر ما

! نخوري ضربه من از  دم مي  

! شم مي ولي نیستم، عاشقت من  

 

! نبوديم برادر و  خواهر وقت  هیچ ما  

  میاد عشق وقتي! نیستیم بلدش !  نديديم عشق ما

! بگیم" نه"  بهش تونیم نمي سمتمون  

  اخر تا  كردم  نمي امتحانش اگه! نیستم پشیمون

! خوردم مي  حسرتشو عمرم  

!  كنه نمي  ولمون! پشتمونه جاويد  

 

  نفرت  و  چركین و  زشت رو سالگیت سي كه متاسفم

!  كردم انگیز  

!  كنم مي خوشبختي  ارزوي برات من  ولي نكردي، تو  
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  كر  منم گوش  حتي هات قهقهه صداي دارم دوست

!  كنه  

!  بازنشستگیته وقت  

   نكردي…   ازدواج هنوز

  مي دستشو! بود چشماش  جلوي درست تصمیم،

!  گرفتش مي جلو  برد  

  خیلي . گرفت شكل لبش  روي لرزون و  بزرگ لبخند

  گیج سرش  كه  سريع  و   يهو اونقدر شد، بلند يهويي

.  نداد اهمیتي. رفت  سیاهي هاش  چشم و رفت  

  خال  خونگي گشاد شلوار همون روي. رفت  اتاق به

  كه  شالي  اولین و پوشید  گرمي  كاپشن خالي،

! كرد سرش  و  رسید بهش دستش  

!  زد بیرون و برداشت سويیچشو و پول  كیف  و گوشي  

: نوشت جاويد براي. شد ماشین سوار  

   ؟  كني  مي پدري-

:  شكوند  رو  شادي بغض  جاويد جواب  
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! همیشه-  

.  شد مي تر كم داشت لبخند  لرزش   

 آدرس . كنه مشخص  وِيز  روي رو ادرس  نداشت  نیازي

!  بود بلد  رو  

  كس براي  بايد   كه اي  ديگه پیام و برداشت  رو گوشي

: نوشت و  نوشت مي  اي  ديگه  

. تونم نمي من متاسفم،-  

:  نوشت اي  ديگه  كس براي  هم اي  ديگه پیام  

  قرار اگه شیم، خانواده  بتونیم  شايد نیست، دير  هنوز-

!  بود  خواهي تو  انتخابم كنم، انتخاب اي  خانواده  باشه  

  روشن  رو  پخش. گرفت سرعت. افتاد راه  و  زد استارت

  مي رندوم صورت  به كه  اهنگي اولین خواست و كرد

!  بخونه  بلند  صداي با  رو  شه  

:  كرد  همخوني تر  بلند  و  خنديد بلند اهنگ شنیدن با  

همواره  چه  جاده  پیشت، میام دارم  

! داره  رو  تو  عطر بوي چقدر هوا  
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.. امیري  خواجه از آه   

  مطمئنم! روند مي عشق میعادگاه  سمت به

. كنم مي حس . اونجايي   

  توي و  شد وارد. بود  باز ساختمون در. كرد پارك در دم

.  كرد توقف خاص ي طبقه  

  بوي . میومد دريل  صداي. شد وارد و  داد هول  رو  باز در

  كاري دريل  حال  در و  شد وارد . میومد خاك  و گرد

.  زد لبخند . ديدش   

  صداي  ولي كنه  جلب رو توجهش  تا كرد  صاف گلويي

.شد ديده . رفت تر جلو. نذاشت  دريل  

 

 

:  گفت تعجب با  و گذاشت كنار  رو دريل  

   ؟  كني مي  كار چي  اينجا  ؟  فريال-

  و  كرد نگاه   خرچنگیش  تیپ به   تر  بیش تعجب  با بعد

: گفت نگران  
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   ؟ شده  طوري-

:  زد رو  لبخندش  بزرگترين  زد، لبخند  

  طوري  قراره  ولي ! االنه نشده   طوري كه  باري  تنها-

.  بشه  

 نشستن  جا يك ادم من. گفتي درست چیزيو  يه

.  بجنگم دارم  نیاز زندگیم اخر ي لحظه   تا من! نیستم

  فطرتم. بريام   و دور  واسه  عزيزانم، واسه  خودم، واسه

  فكر خیلي خوشبختي به   من. ساختن جنگیدن با  رو

  الكي  ما . نیست خاصي چیز خوشبختي . كردم

  حس رو  خوشبختي  اگه  حتي من. كرديم بزرگش

.  گیرمش مي مشتم تو  و  دنبالش  رم مي  خودم نكنم،

  بیاره  در  من ازچنگ رو  خوشبختي نداره  جرئت كسي

  خودم چون. نیفتاده واسم آسمون از چون

  با  همیشه من! اوردم دستش به  خودم برداشتمش،

  معني برام  خیلي احساس ! رفتم جلو منطق  و عقل

  چیزي سمت اگه گفت بهم يكي   امروز ولي! نداشت

  مي  عمر اخر تا  حسرتشو نري   بري، خواي مي  كه

  غلطي  هر  من. نیستم خوردن حسرت  آدم من! خوري
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  برنم، گند شايد . نخورم حسرتشو كه كنم مي  بخوام

  ولي . ديگه چیزاي  خیلي  يا بكشم، كثافت به  زندگیمو

.  هرگز  ؟ حسرت  

: گفت و  كرد نگاهش غمگین  

..  من فريال،-  

  حاال. شنیدم  سكوت تو من زدي، حرفاتو تو. نزن  حرف-

  االن. سكوت تو . شنوي  مي  تو  و  زنم مي  حرف  من

  سختیشو من سخته، جنگیدن تنها.  منم وحده  متكلم

  بجنگیم،  هم كنار و باشیم تا  دو اگه ولي . چشیدم

.  شه مي دلچسب شه،  مي  شیرين شه، مي آسون

  يكي  اون میفتاد، داشت يكیمون اگه وقت اون

  خوام  مي  من. كنه  مي  بلندش  و  گیره  مي دستشو

  به شدنت، مستقل به  شدنت، عوض  به. كنم اعتماد

.  دونم نمي  ؟ شم مي پشیمون! جديدت ي اراده 

  من. میرم مي نكنم امتحانش اگه  ولي. بشم شايد

  بگیرم، خودم هامو تصمیم. بسازم خودم بايد  زندگیمو

..  هللا بسم بسازي، خودت خواي  مي هم تو كه  حاال

!  شانه به   شانه برابر،  باهم،. كنیم شروع  
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.  شعاره  حرفا اين! تهش ته   تا گم نمي! هستم من

!  شه قائل  احترام بودنم واسه  كه جايي  تا هستم

  پس  من! هستي برام  بدونم  كه جايي  تا هستم

  مقاوم محكم، استوار، من . نیستم بلد  رو كشیدن

! وايسادم  

:  كرد اضافه  لبخند  با  و  

  ؟  نه  خواي،  مي خوب  مدل  يه كارت  شروع واسه-

  ؟  نه  خواي،  مي  اي حرفه مدل  يه كارت  تبلیغ واسه

  هیكلم و  قیافه هم دارم،  تجربه هم ؟  من از  بهتر كي

   ؟ هوم . نیست بد

:  گفت و خنديد  اشك با  فريار  

  پخش  رو  تو  عكس  كه نشدم  غیرت بي  اونقدر هنوز-

. تبلیغ  واسه اونور  و  اينور كنم  

  كر  رو دنیا گوش  اش  قهقهه. زد قهقهه. خنديد  بلند

  رو فضا هاشون خنده  صداي ولي .  دونست نمي  ؟ كرد

.  بود  كافي همین. كرد پر  

*** 
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  بینیش . چسبید دلش به  بهاري  هواي. شدند  باغ وارد

  دستي. كرد پر  بهاري  هاي شكوفه خوش  بوي  از رو

: گفت و  اومد اش  شونه  دور  

.  داره  سوز كم يه هنوز هوا ؟ نیست سردت-  

.  میاد خوشم. خوبه نه،-  

  شاهین و  آرزو. رفتند باغ وسط  رقص فضاي  سمت به

  دوست رو شاديشون رقص. درخشیدند مي  وسط اون

:  گفت خوداگاه  نا. داشت  

.  ارزو  شده  خوشگل چقدر-  

:  گفت گوشش توي  فريار  

.  برسه تو  زيبايي  به كسي امشب كنم نمي  فكر-  

:   گفت و  گرفت رو دستش  

   ؟  منفیه  امتیاز برقصیم-

: گفت خندان ولي تعجب با  فريار  

   ؟  دوماد  و  عروس  رقص وسط-

: گفت و  انداخت باال  اي  شانه  
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.  نیست مهم برام-  

.  برد وسط  و  كشید رو  فريار دست  

: گفت ديدنشون با سیاوش   

.  ها وقت اين  واسه كردم  نامزد . مونم نمي عقب من-

  كنن، چشم تو خودشونو  خوان مي  اينا  بیا، مهستي

.  كنیم صاف دهنشونو بیا  

.  رفتند  وسط همه  

  خودش  با  رو فريار و رفت رقص پیست وسط  فريال

.  بود زندگي  شور از  پر بود، شاد. كرد همراه   

  از  وقت هیچ سالگیم سه تو ولي   سالمه، سي من

  پا  محكم اهنگ شاد ريتم با  پس . نكوبیدم  پا شادي

! كوبید  

  پس  نخوندم،  اواز  بلند وقت هیچ  ولي   سالمه سي من

  با بلند  بلند  زياد جمعیت اون وسط اهنگ با همراه 

!  كرد همراهي خواننده   

..وقت  هیچ  ولي   سالمه، سي من  
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  چون كنه، فكر تر   بیش نكرد وقت  اهنگ شدن تموم با

  وسط. رفت هوا و شد  بلند  فريار  هاي دست روي

  زدند مي دست همه شد، چرخیده  هوا توي جمعیت

خنديد…  مي بلند  بلند خودش  خودش، و  

  دستش به   بايد. بیاد  يهو كه  نیست چیزي  خوشبختي

  براش   و بكني  انتخابتو سادگیه، همین به زندگي . اورد

  و  كني اعتماد كني، ريسك مجبوري. كني تالش 

..  همینه زندگي  ولي  بخوري،  ضربه  جاها خیلي  

  سي .. ساله سي  دختري  ملكوتي،  فريال من،

  مثل  عدده، يه  فقط سالگي  سي ؟  چیه سالگي

  شه،  مي سالم چهال  ديگه سال چند.. ٢٩،٢٨،٢٧

  مثل عدده، يه   سالگي چهل  ؟  چیه سالگي چهل

  هر . كنم مي انتخاب خودم هم سنم من.. ٣٩،٣٨،٣٧

  دلم وقت هر و شم مي ساله ٥ خواست دلم وقت

  زمان، از نقطه  اين  تو االن، ولي! ساله ٥٠ خواست

  عددي هر  حاال . كنم مي انتخاب  رو عشق سن من

..  هست كه  

*** 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

1205 

كارم  مي باغچه در را هايم دست  

شد خواهم سبز  

دانم مي دانم، مي  دانم، مي  

ها  پرستو  و  

ام جوهري  انگشتان گودي در  

..  گذاشت خواهند تخم  

   ديگر تولدي-فرخزاد فروغ

.. پايان  
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