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 ایکاربر نودهشت gandom19 | وندیپ

کی فصل

بودم و فکر  يداریهمون طورکه تو خواب و ب. سام گرفتمخدا سر يکرده؟ وا ادیآهنگ وامونده رو ز نیا يکه انقد صدا هیکدوم خر گهید نیا اَه

باز نگام  شیخر داره با ن ي دهیسپ دمید. بود؟ چشمام و بازکردم یچ گهید نیا. سکته کردم يوا... شد روم ختهیر خی زیچ هیدفعه  هیکردم،  یم

. ثشهیوامونده کار خود خب يا. کنه یم

.گهیپاشو د ؟یخواب یچقد م یخرس قطب یـ ه دهیسپ

.دیو دو دیکش غیج هیدفعه  هی. پاشدم و افتادم دنبالش. دفعه براق شدم هی

روش کارساز بوده تاحاال روتو انجام  نیمنم گفتم ا. یش یکنم بلند نم یدارم صدات م یه کارکنم؟یبابا چ. توروخدا مهناز غلط کردم يـ وا دهیسپ

.دادم

.یدم که حض کننشونت ب یکارساز بودن هی. کشمــــــت یم دهیسپ -

دست  عیسر. کرده بود سمیکال خ شعوریب. که دست و صورتم و بشورم ییشدم رفتم دستشو الشیخیب گهیمنم د. از اتاق رونیب دیپر دهیسپ نفله

از  و موهامم که دمیپوش يشلوارك آآجر هیبا یکوتاه شکالت نیلباس آست هیرفتم تو اتاق، . رونیو صورتمو شستم و مسواك زدم و اومدم ب

.بود رفتم  نایکه اتاق مهسا ا یبود و جمع کردم و از اتاق خودمون به اتاف بغل نترییکم پا هیکمرم  يگود

.ماه نشسته تون يبه به سالم به رو -

...و اهتیماهت ، به چشمون س يسالم به رو -  مهسا

:و قطع کردم حرفش

.زنیر یاالن م نرشویبگ ایب سایهندونه ها رو کجا بذارم؟ بدو پر نیآخ من ا -

.گهیدلمون رئوفه د میکن کاریچ گهید. بخور نیبش ایتوهم ب يصبحونه نخورد. بسه یلودگ گهیخوب د یلیخ -  مهسا

رفته؟ يکدوم گور يدیرو ند دهیدل رئوف سپ -

.رونیب میبر میجمع کن میخوا یصبحونه بخور که االن م ایمهناز اونو ولش کن ب -  سایپر

.دیکن یجمع م دیاومد رونیاز ب یخورم وقت یمکنم؟ من  کاریخب چ -

میمهسا پاشو جمع کن. نخور يخور یبخور نم يخور یم. مهناز ییپررو یلیخ -  سایپر

.ساینه وا... نه -

؟يشد مونیشد پش یهان چ -  مهسا

.سایحاالم بلند شو وا ساینه من گفتم وا -

.کوه میبر میخوا یم. رونیب میبخور بر ایزبونت و نگه دارباون  نیدو م. ول کن مهناز یتوروخدا اول صبح يوا -  سایپر

- ...
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؟ییکجا -  سایپر

- ...

؟يمرد يهو -  سایپر

.سخت بودا یلیخ ییخدا یول. حرف نزن منم نزدم نیدو م یخب تو گفت -

؟یچ -  سایپر

؟یچ یچ -

.یچ یچ نیبابا هم -  سایپر

؟یچ یچ -

.گهیبود د سخت یگ یکه م نیهم. تو روحت يا -  سایپر

.گهینحرف د نیم 2 یکه گفت نیهم. تمومه ها 60 وتیک يبابا آ -

.من رفتم حاضرشم. سرم رفت يوا -  مهسا

 دیجا با نیبابا هم. میکن یم لیصبحونه م میصدتا اتاق داره ما هم االن تو آشپزخونه دار نجایگه من رفتم حاضر شم که انگار ا یم نیهمچ -

. گهید نییپا یبکش

.دیبود که شما هم زودتر بجنبون نیمنظورم ا. گمشو تو هم -  مهسا

.نییحله تو برو بکش پا یاک -

.ببند فکتو مهناز -  مهسا

سا؟یپر یدون یتو م. دن یم ریدونم چراهمه به زبون من گ ینم. خب بابا -

.جنبه یهمه اش م ينگهش دار یتون یچون نم. آره -

کجان؟ گولیاون چند تا ژ. بهت رودادم پررو نشو. خب حاال تو هم  -

.اطیح -

.خوام تو آرامش کامل صبحونه بخورم مزاحم نشو یبرو م يحرف زد يادیز گهیخب د -

.هیمن رفتم تخل -  سایپر

.خوش بگذرون. یش هیحتما تخل دیبا يشه قرمز شد یداره بسته م گهیبرو برو که چشماتم د -

؟یحرف یم يتو هنوز دار يوا -  مهسا

خوش گذشت؟... مات واشداچش يوا يا -

.یشما خال يجا -  مهسا

.ما مهسا جــــــون يدوستان به جا -

مانتوئه خوبه؟ نیمهناز ا -
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د؟یبر دیخوا یکجا م دیگفت یراست. هیگون هیشب هیچ نیا -

.کوه... کوه بابا. خودته يمانتو یگون -

االن چه وقت کوه رفتنه مومن؟. دیرفت یم گهیساعته د 5 -  4 هی دیذاشت یگم م یم. کهینه بابا اون که پالست -

؟يشد یصبح پا م 6تو ساعت . یزن یچقدر غر م يوا -

.کرد  دارمیروم ب ختینفله اومد آب ر ي دهیسپ نیاالنشم ا نیهم. نه واال  -

.حقت بود - دهیسپ

:گفت. دچشم غره بهش رفتم که حساب کار دستش اوم هی. تو چارچوب در واستاده دهیسپ دمید برگشتم

.اینکن سیوقت من و خ هیشم  سیخ ادی یبدم م یلیمن خ. غلط کردم . ه خوردم...گ -

؟يکرد سیشدنم که تو من و خ سیمن عاشق خ یعنیآهان  -

...دیببخش -

.باش یمنتظر تالف یول. انهیببخشمت  نمیفکرام و بکنم بب. بخشش از بزرگانه -

 م،یهمسن هم دهیمن و سپ. رو همون وسط ول کردم و رفتم اتاق خودمون تا آماده شم زایچ يهمه  ییصبحونم و خوردم و و با کمال پرو خالصه

 م،یدوست نکهیما عالوه بر ا. هیهم داروساز دهیسپ. هیمن رشته ام پزشک. میخون یاالنم تو تهران خوابگاه درس م. میاهل کرج. سالمونه 21 یعنی

 سانیما هم که مهسا و پر یاتاق بغل. کنم یم یرو معرف هیحاال بعدا بق. شرکته هی ریسالشه مد28 برادر داره هی دهیکه سپ. میهم هست ترخالهدخ

 توو ساره هم  ناستیاونام، تارا تو اتاق مهسا ا. رفت یم ادمیتارا و ساره رو داشت  یاوه راست. منن هیخونن و همکالس یم یکه هردوتاشون پزشک

.دو سال هم از ما بزرگترن یکی. خونن یم یینایب یعنی. هردو تاشون هم رشته ان. اتاق ما 

 ؟يمهناز مرد -

 رونیبدو بدو رفتم ب. رو عشقه یمشک. زدم یمشک پیکال ت. دمیاز کمد درآوردم و پوش یو شال مشک نیمانتو و ج هی عیسر. فک زدم یلیخ... اوه

آماده شد؟ یک.. جن بسم ا نیا يوا

؟يآماده شد یتو ک دهیسپ -

آماده شدم؟ يدینفهم يدیدوبار من و د ا؟یز کور شدمهنا يوا -

.دمتید یم زیر يوا يا -

.يبس که کور-

.تهیکور عمه چهارم -

ساعت  هیحدودا . میگرفت نیماش هی. رونیب میاز خوابگاه اومد. اجازه رو صادر کردم. میبر میتون یفرزندان من، من که آماده شدم، م میبر خب

. میتو راه بود

شه؟ یچقدر م آقا -  مهسا

.تومان 20 -
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دییبفرما -

.رونیب میاومد

تومان؟ 20؟ چه خبره  ارویبه  يداد يجور نیمگه پول علف خرسه که هم... اَه مهسا -

.شه کرد ینم شیکار گهید نهیهم -

.شروع کردم با خودم غر غر کردن . تاسف سرم و تکون دادم و کولمو انداختم رو دوشم و راه افتادم با

 یم یخال بتیکل ج يبر رونیب هی. تومن سبک شه 1000 دیآدامس ناقابلم بخواد بخره با هی گهیگرون شده ؟ آدم د یهمه چ یچ یعنی... اَه اَه -

. شه

.حرص نخور ؟یکن یباخودت انقدر غرغر م یگ یم یچ -  سایپر

.ون آبت و بده ا دهیسپ يهو. خوام یدر حال حاضر آب م یدوس دارم حرص بخورم ول ؟يدار کاریتو چ -

؟ يآبو بد یکن یجون لطف م دهیمحترمانه بگو سپ هیچ يهو زمیعز - دهیسپ

.هالك شدم . خف بابا تشنمه -

.دم  یمن بهت م ایده ب یطفلک اگه نم. بهش گهیآبو بده د یآخ -

با . بره  یداره با خودش م دهیتم و کشدس دهیسپ دمید. شدم  دهیدفعه کش هی. کنه یباز نگام م شیپسره سوسول داره با ن هی دمید برگشتم

.بهش نگا کردم تیعصبان

چه خبرته ؟... آروم تر. یکش یم يمگه کش شلواره که دار يهو -

.میخوش بگذرون میخوا یامروز و م میبر ایب. شد برامون یشر م یگفت یبهش م يزیچ هیکردم که  یاگه ولت م - دهیسپ

.دستم مثه کش شل شد نیبب ؟یکش یدستم و م یچرا ه. یخوش بگذرون يخوا یدرد بگو م-

 چارهیب. خنده ریزدم ز نوریاومدم ا. گفتم يزیچ هیرفتم جلو تو گوشش . آوردم یدرم يبامزه ا يدادم ادا یطور که دستم و تکون م نیهم و

.قرمز شده بود 

؟ یشما دو تا درگوش دیگ یم یچ -  مهسا

.خودمون دخالت نکن  نیبود ب يزیچ هی.  یدر گوش یگ یم يخوبه خودت دار -

.دارم برات گه؟ید یکن یم عیمهناز حاال منو ضا يا -

.مطمئن باش. بابت  نیاز ا ارمی یمنم کم نم. زمیداشته باش عز -

.پاکت پفک و باز کردم شرو کردم به خوردن. کردم  یکامل م يطرف و قهوه ا ییجورا هی یعنی.  رمیگ یدونستند من بد انتقام م یم همه

؟ ایوقت تعارف نکن هی -  سایپر

.نه مطمئن باش  -

.میببن نجایا اریب. به خدا ییپرو یلیخ -  مهسا

:پفک و بردم جلوش گفتم  پاکت
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.نیبب ایب ـ

.خودم و شروع کردم به خوردن  يآوردم جلو دوباره

.خوام یمنم م شعوریب -  مهسا

.بخور ریبگ یبابا توپول ایب -

؟ گهیام د یحاال من توپول. ـــتکشمـــیمهناز به خدا م -

و  ینیب ،یعسل يدختر با چشما هی. گهیبود د یتوپول یچاق نبود ول ادیز. مهسا بدجور رو اندامش حساس بود. منم پا به فرار گذاشتم. دنبالم افتاد

 یچسرم بره، دارم راجب  کهیکه نزد ریواگ ریهاگ نیمنو نگا تو ا يوا. منم عاشق موهاش بودم. بود ییموهاشم که خرما. لب متناسب با صورتش

:به نفس نفس افتاده بود . حرفم یم

.ندارم تیکار ایب -  مهسا

. یمنو بزن يخوا ینه تو م -

.بچه زدن نداره  -

.کوه  يباال میمن قرار دارم زودتر بر دیزود باش. دیمثه سگ و گربه به جون هم افتاد هیچ -  سایپر

.لــــــــــوس ادی یانقده بدم م. گولیرارت برس ژخب تو برو به ق... ــــــشیا -

. میخب بابا نزن بر -

.دوه  یمثه جت م. ادی یباال نم گهیکنه نفسم د کارتیمهناز خدا بگم چ يا -  مهسا

شه؟  یم هینطورینه واقعا ا ؟یبه من برس يتوقع دار کلتیه نیبعدشم تو با ا. برس به من یاگه تونست. هیمن دوام به روش خون آشام زمیعز -

.آوردم  یدادم ادا در م یبرنامه پارك علت تو خنده بازار تکون م يهمونجورکه دستم و مثه مجر و

...نفله اصن انقد بگو يا -

:و قطع کردم حرفش

.گم یم -

د؟یگذاشت نیبب... ها میپبک میروز اومد هیآخه ... بود؟ یچ گهیآخه نونت کم بود، آبت کم بود، کوه اومدنتون د. میدیباالخره رس یآخ -

. غر نزن -

؟یمه یراست - دهیسپ

.مهناز نیآفر... تکرار کن دختر خوب... خجالت بکش بگو مهناز ه؟یچ یمه -

 میتون یشه اصال نم یبعدشم که امتحانا شروع م. میماهه نرفت هی کهیخونه؟ االن نزد میبر يای یم گه؟یهفته د یکن یم کاریچ... خب بابا مهناز -

. میبر

.دونم حاال فکرام و بکنم  ینم -

تهران کجا بندر کجا؟ ؟یما چ یول دیکیخوش به حالتون شما نزد يوا -  سایپر



کاربر  انجمن نودهشتیا  gandom19  |پیوند                             نودهشتیاکتابخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m 8

 یدو ساعته م یکی مایبا هواپ دیخوب شما که پولدار. گهیبندر خودمونه د نیبابا هم... گه انگار فاصله تهران تا لس آنجلسه یم نیهمچ... اوه -

.تو ير یم یزن ینگ درتون و مز بیب. خونه تون دیرس

.خواد تا شب ادامه بده یم یولش کن... اوه -

.ایدقه ب هی یحاج -

بله دخترم -

.دخترم  یگ یکه م يندار یشما سن یبابا حاج -

. میشد ریپ گهینه د -

. دیخوب موند ده،ینه بابا بزنم به تخته، زدم تو سرم سپ -

د؟یدار لیم یچ. خب دخترم نظر لطفته  -

دستتم درد نکنه میبخور اریب. تابهیتخم مرغ بزن تنگ ماه هی -

.باشه دخترم -

؟ يخور یچقدر م ؟يمگه تو خوابگاه صبحونه نخورد. یلمبون یمهناز چقد م یبترک يا -

؟یمگه فضول. همه اش دهنم بچرخه دیخوام بخورم؟ من با یمگه مال تو رو م. دوس دارم ـ

.رمیالشو بگکرده بگو ح تیعصبان یک یآخ -

.رمیحالشو بگ دیشه، با ینم ينجوریا. شد ادیبهش نگفتم روش ز یچیاونجا ه. استغراهللا. همون پسر سوسوله اس دمید برگشتم

.کن  یوراج نجایا ایو هول بدن تو مماخت، بعد ب تینیبرات آب ب انیتو رو سننه؟ فعال بگو دوستات ب -

.کنم یمن برات کوتاهش م یزبونتم که درازه ول -

.از مادر زاده نشده-

.چرا جلوت واستاده -

. نمیب یرو نم یکو؟ من کس -

. ولش کن بچه پررو رو -  مهسا

.ادی یآخه ولش کنم که بو بد م -

. يببند فکتو حالم و بهم زد شوریزهرمار ب -

.سالمه 20 مانمینه خوشم اومد ازت، من پ - پسره

.بچه يکتریو؟ تو که از من کوچکنم؟ باهاش جمله بسازم جوج کاریخوب چ -

.یمهم ن یبزرگ کی؟ برا من کوچ هیاسمت چ -

. یستیتو که اصن مهم ن -

.حاال اسمت و بگو -
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. به توچه بچه پررو -

مهناز؟ -  سایپر

...زهرمار -

پس اسمت مهنازه ؟ -  مانیپ

؟یاسممو گفت یبرا چ ؟یمگه منگل شعوریب. یگون یگون یعنیخاك تو سرت  -

...دیببخشآخ  -

 یتا مثه وزغ دارن نگام م 3اون  دمیسرم و بلند کردم د. شروع کردم با ولع خوردن. صبحونه رو آورد رمردهیپ. ول کن شد و رفت گهید پسره

:کنار گوشم گفت دهیسپ. کنن

.يچه خبرته آرومتر قرمز شد. يخور یم يدار یسومال يزده ها یخاك توسرت نشه مثه قحط ـ

کنم ؟ کاریه خو چبه تو چه گشنم -

.بچه ها اومد... سیه -  سایپر

اومد؟ یک -

قرار داشتم؟ یاوه خنگه با ک -

 يآبرو نایا. سوسول بود پشیکال ت. انگار به برق وصلش کرده بودن با شلوار قرمز یخیس خیس يپسره با موها هی. پشتم و نگا کردم برگشتم

. درش آوردن زیکه واسه خودش درس کرده؟ انگار از پر هیا افهیو ق تخیچه ر نیا. گهیگم د یخو راست م. مرده بردن  یهرچ

.سالم  - پسره

.دهیمهناز، مهسا، سپ بیدوستام به ترت نمیساسان ا... کنم ساسان یم یبچه ها معرف. سالم -  سایپر

.خوشبختم - ساسان

.نیهمچن - دهیسپ

.دییسالم بفرما -  مهسا

:انداختم و گفتم نگا بهش هیخوردم  یهمونجور که م منم

. سالم -

...تو باغ نو آخ جون... خوام برم آخ جون یم... آخ جون رمیت رمیت

.هیک نیاون وامونده رو بردار بب. تیبا اون زنگ گوش يخر آبرومونو برد - دهیسپ

.زنگو عوض کرده شعوریتو روحت سارا ب يا -

.و برقرار کردم تماس . میآبج. مهتابه دمیدرآوردم د بمیو از ج میگوش عیسر

هــــان؟ -

...بگو بله ؟یچ یعنی. خجالت بکش دختر. ترك بدم  دیعادت هان گفتنه تو رو با نیمن ا -
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...رابعا. ثالثا دوس دارم. از مادر زاده نشده ایثان. ستمیبلد ن یاوال نقاش -

؟يچطور رینفس بگ هیبذار  گرتیدو دقه دندون سر ج. رابعا خفه  -

چطورن ؟ نایمان اما یخوبم مرس -

.رسونن یهمه شون خوبن سالم م -

.سالمت باشن -

!!!)دخالت نکن گندم! اوهو چه لفظ قلم( 

.خاله گفت بهت بگم . اس دهیآخر هفته تولد سپ ؟يای یم یمهناز ک -

اس؟ دهیکه تولد سپ کارکنمیخوب چ -

.باش يدو دقه جد... زهرمار -

. دونم ینم... باشه بابا  -

. گهید دییایب دیدونم ؟ پاش ینم یچ یعنی -

.خوب یلیخ -

.اینگ يزیچ دهیحواست باشه به سپ -

؟یچ يبرا -

.گهیبشه د زیخب سوپرا -

.خواد ینم زیسوپرا ه؟یچ ایباز یقرت نیبروبابا ا -

.فقط خواهشا بهش نگو. شم یزبون تو نم فی؟ من که حر يکار ندار -

.يبــــــــــا -

.داحافظخ دینه ببخش يبا -

.بچه ها شیآهنگ زنگ خورمو عوض کردم و رفتم پ عیو قطع کردم و سر تماس

خوش گذشت؟. خوابگاه میبر گهید دیپاش -

؟ينداریم  کهیت -

. میاستفاده رو برد تینه واال نها -

.دلتم بخواد یلیخ -  مهسا

البته االنم . گهید يکرد یرستوران دعوت م هیخب نفله ما رو به . وهک میاومد میپاشد 11ما ساعت ... مثال دنیبرنامه چ. خواد یآقاجون دلم نم -

.مینهار بخور میبر میتون یم... نشده ها رید

؟يهمه خورد نیا نکهیمعده ات بازم جا داره با ا ؟یکش یخجالت نم -

صبحونه  يره جا یصبحونه م. ره  یخودش م يجا یثالثا هرچ. ادی یکش م. من معده ام مثه جورابه ایثان. افتضاحه  یعنی ستمیبلد ن یاوال نقاش -
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ت؟یگات ا... شام ينهار، شامم جا يتو معده ام، نهار جا

.خوابگاه میبر -

.شد  یخوابگاه؟ واال سنگ بود دلش به حال من آب م میبر یگ یگم تازه م یم وایبچه پررو دوساعته دارم برات سخنان ش -

.بخرم بخور زیچ هیبرات  میبر ایگشنته؟ ب یآخ -  سایپر

از تو؟ از تو؟ از تو ؟ -

مگه من چمه؟ -  سایپر

.مخصوص باشه  تزایچشم فقط پ. از تو باشه... از تو -

. ادهیروت ز یلیخ يریبم يا -  سایپر

.سایمهمون من به حساب پر تزایپ میخب باشه بابا بر -

. یدنگ یدنگ یول م،یر یآره حتما م -

.آقا دربست دیببخش. منتظر منه  تزایپ. دیود باشمن گشنمه ز. مرده شور همه تون ـ

.دییبفرما -

.یتاکس ایبرم  دیسره با اتوبوس با کی نجایو اونور، اون وقت ا نوریرم ا یخوشگلم م نیقشنگ تو کرج با ماش. خدا عصابم خورد شد به

. میدیخب رس -

.جت بود ،یالخالق چه سرعت جلل

سرکالسم . گوشه رو دوس داشتم شهیهم. که گوشه رستوران جا خوش کرده بود يزینشستم سر م. تادماز همه به سمت رستوران راه اف جلوتر

:نگاه کردم و گفتم . پسره منو رو آورد . از من اومدن اونجا تیبچه ها هم به تبع. نشستم یگوشه م شهیهم

...ریدو تا دوغ ، دوتا ماست موس... تزایپ هیدو پرس جوجه ، دوپرس کباب،  ـ

که داشت سکته  سایبدبخت پر. بچه ها هم که مات مونده بودن ... یگارسونه که بدبخت چشماش شده بود اندازه نعلبک دمیو باال آوردم د مسر

داره چشم غره  دمیهم نگاه کردم د دهیکنه؟ به سپ یحساب م نارویا یبود بگه آقا من رفتم ک کینزد. گم یم يکرد دارم جد یفکر م. کرد یم

:خنده و گفتم ریزدم ز دفعهکی. ره یم

بدبخت پسره هنوز هنگ . مخصوص تزایپ هیآقا . کردم یبابا شوخ. یشناس یاصن ما رو نم یوانمود کن. يبر یسکته نکن االنه که پاش سایبابا پر ـ

:دستم و تکون دادم . دهنش وا مونده بود. بود

.ره توش یدهنتم ببند مگس م. مخصوص تزایپ هی ؟ییآقا پسر کجا -

. خنده ریدهنش و بست و زد ز. به خودش اومد کدفعهی پسره

د؟یکن یکوفت م یچ گهید دیبچه ها زود باش. ببند شتویخب بسه ن -

.خوش گذشت ییخدا. خوابگاه میو برگشت دمیو خند میگفت یاونروز کل حالصه

دوم فصل
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 یتوس يمانتو هیتند تند . رونیمن هنوز نرفتم ب 8ساعت . شه یعوض م فتیش 9ساعت . شد رمیخدا د يوا. دارم کیکش. سه شنبه اس امشب

 ممیمقنعه مشک. یخی نی، با ج دمیمن نذاشتم و پوش یخواست قرش بزنه رو ول یهم چند بار م دهیخوشگل که خودم عاشقش بودم و سپ یلیخ

رو حساب کردم و رفتم  یپول تاکس. مارستانیب گرفتم و رفتم یتاکس هی ابونیتند تند رفتم سر خ. رونیو اومدم ب دمیپوشو  میکتون. سرکردم

.داخل 

.سالم  -

.سالم -

.سالم -

.آرواره هام درد گرفت انگار سقمو با سالم بستن  يوا

.سالم خانم دکتر -

:اومد شهیریس نیدوباره ا يوا

.دکتر يسالم آقا -

امشب؟ دیدار کیکش-

.گهیدارم که اومدم د کیمسلما کش -

.دارم  کیاه بله منم کش -

:گفتم  یلب ریز

...شانس ندارم که ـ

بله؟ -

. چسبه یبذار بدونه مثه کنه م. باشه؟ بشنوه به درك دهینکنه شن يوا

.یبیعج زیچه چ يگم وا یم... یچیه -

 کیکش گولمیژ خدا کنه امشب سارا يوا. خنده و با گفتن با اجازه ازش دور شدم  ریزد ز یکنم چون پق یدارم مسخره اش م دیکنم فهم فکر

)آخه به توچه؟ ؟؟يخند ینه که اصن نم. (روحمون شاد شه میذره بخند هیباشه 

.سر پرستاره. دوسش دارم  یلیخ یذارم ول یدرسته سر به سرش م. که نگو هیخانم ماه هی. هم که هست یخانم سماوات ولیا

محترم؟ بچه ها؟ پدر و مادر؟  الیاده خوبن؟ عحال شما؟ احوال شما؟ خانو... گل گالب  یبه به سالم به خانم سماوات -

 هیمن  سایوا نجایا ایهمه خوبن قربونت ب ؟یباف یچرا مثه وروه جادو پشت سرهم م... السالم کیعل. زلزله دو دقه صبرکن منم حرف بزنم يوا -

.گردم  یدارم زود برم يکار

...نگو بله دیخوب شد اومدم گفتم مهربون شد... خوبه واال  -

.ایهم نزن ب یحرف الک زیکم زبون بر -
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بانو دییباشه بفرما -

 یم یکاغذ خط خط يهمونجور که با خودکار رو. آهنگ مورد عالقه ام. لب خوندن  ریرو ز ینشستم شروع کردم آهنگ یخانم سماوات يجا رفتم

)مبچه ها گفت يبه تو چه برا ؟یگ یخوب چند بار م یلیخ... ( البته آروم. خوندم یکردم م

.سالم -

.خمار مواجه شدم  یبا دو تا چشم عسل. و باال گرفتم سرم

. دییسالم بفرما -

.کار داشتم  مارستانیب سیبا رئ -

 دییبفرما -

. کار داشتم مارستانیب سیعرض کردم با رئ -

. دییمنم گفتم بفرما -

د؟یسیشماخودتون رئ یعنی -

اد؟ی یبهم نم -

ها ها ... ( واال خدا برام جور کرده ، چرا خودم نخوام . منم گفتم بذار سر به سرش بذارم. متوجه نشده بود یره ولو نشون داده بودم کجا ب دستم

)گهید يها کرم دار

د؟ینشست نجایآخه چر ا... نه -

.دیستین یشدن شما اول ییتا حاال چند نفر شناسا. کنم یابیخوام فضول  یم -

.هستم یدنتیرز يدانشجو. خونم یم یپزشک. شدم یمعرف نجایا به یرضوان يمن از طرف آقا دیببخش -

.خودت و حفظ کن يمهناز خونسرد یخیکه ب دیگاوم زائ دمید

.دییبله بله بفرما -

؟ دیداشت يآقا کار دییبفرما. مهناز پاشو من اومدم -

خودم  يتو خونسرد نشون دادن دارم، خونسرد یعداد خوباز اونجا که است. یواقع يمهناز به معنا يگند زد. همونجور هاج و واج مونده بودم من

.و حفظ کردم 

.با اجازه تیریطبقه باال سمت چپ نوشته اتاق مد. دادم یو نشون م سیمنم داشتم بهشون اتاق رئ. کار داشتن مارستانیب سیبا رئ شونیا -

.سارام هست ولیا. داره يریه خود درگگه دختر یخدا االن با خودش م يوا. به عکس العمل پسره نکردم ینگاه مین یحت

گولیسالم ژ -

؟يسالم چطور -

.سارا گند زدم  يوا -

؟يکار کرد یشده؟ دوباره چ یچ -
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دوباره تکرار کرد منم گفتم .  دیپسره ند یول. دییمنم با دست نشون دادم و گفتم بفرما. کار دارم  سیبا رئ دیبابا پسره اومد ازم پرس یچیه -

...گفت اون دییبفرما

. دیخند یغش غش داشت م. کردم فیرو براش تعر ماجرا

. یخدا نکشتت دختر ، عجب اعتماد به نفس -

.بود یدنتیبابا پسره رز -

دروغ؟ -

.واال -

.پس برم تو کارش -

با . تا بناگوش باز شد ششین.  نییپا اریخودت و ن تیانقد شخص یخون یم یدنتیرز گهیخود تو هم چند سال د. یگون یگون یعنیخاك توسرت  -

:خنده گفت

...نگو يوا ـ

.خوام لباسامو عوض کنم  یم ونیبرم پاو يفعال هر. گشاد شد ششین. شد فیکنن خر ک یتاپ باز م یکه براش ت يخر نینگاش کن ع -

...یادب خودت یب -

 نکهیخدا ا يوا. سرم و باال گرفتم. شدم یکی نهیبه س نهیکه س رونیلباسام و عوض کردم و کارتمو انداختم دورگردنم اومدم ب ونیسمت پاو رفتم

:هول شدم و گفتم. همون پسره اس

.سالم ـ

:گفت باخنده

س؟یخانم رئ دیسالم خوب هست ـ

.مزاحم برخورد کردم  هیرفتم اتاقم که به  یواال داشتم م. به مرحمت شما  یمرس -

؟ ادهیروتون ز یلیخ دیدونست یم -

.م گفتن ها به یلیاوهوم خ -

-اش گرفت  خنده

.هستم  نیمن فرهاد راست ـ

...منم منم -

.دیخوب شد گفت -

.منم معتمد هستم ... خواهش -

.خوشبختم -

:گفتم یرلبیز
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...من نه یول ـ

بله؟ -

.یچیه -

.ایکن یبهم وصل م یولت 220خدا شک  يوا. طور ازش دور شدم نیهم

. دمیبهش رس. بازه ششین شهیبشر هم نیکال ا. بناگوش بازهتا  ششیکه ن دمیسارا رو د. تو بخش رفتم

بازه؟ شتیباز که ن هیهان چ -

.بود يا کهیچه ت گهید نیا يوا... زهرمار -

وقت؟ چند تا چند تا؟ هی یخجالت نکش... درد -

رو ول کنم؟ يجواهر نیشه همچ یمگه م. زنم یبهم م دیبا مج -

بهت گفته؟ یحاال چ... ایچه خر ذوق شد. هنگاش کن تو چشاش پروژکتور روشن شد -

. میکرد کیسالم عل یچیه -

؟يکرد یم کاریچ يمن بود يپس اگه جا. یکش یخودت و م يهمونه که انقد دار -

شد؟ یمگه چ -

. پسره پررو دمشید ونیدوباره دم در پاو -

. ادهیچقدر تو روت ز. شدم یمونجا آب متو بودم ه ياگه من جا يوا ؟يجا زد سیرئ يتوکه خودت و جا ایاون پرروئه  -

. دیرو لطف کن 400و  302پرونده اتاق  ییخانم رضا. تو هم مزاحم نشو. سر بزنم مارایبرم به ب دیکم حرف بزن من با-

 دییبفرما -

.راه افتادم  302هارو گرفتم و اول به سمت اتاق  پرونده

خانم کوچولو؟ يسالم چطور -

خوبم  یسالم مرس -

:که کنارش نشسته بود گفتم یخانم به

د؟یسالم شما مادرش ـ

بله -

ه؟یما چ يخانم کوچولو نیاسم ا. خدا براتون نگهش داره -

.اسمش فاطمه اس خانم دکتر -

درسته؟ گهیاش مشکل داره د هیخب کل -

بله -

.بشه  وندیپ دیبا -



کاربر  انجمن نودهشتیا  gandom19  |پیوند                             نودهشتیاکتابخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m 16

.نشده دایپ یهنوز کس یبله ول -

؟یترس یاز آمپول که نم زمیفاطمه جون عز. دارو براش نوشتم يسر هی. شه یم دایپ شاالیخب ا -

.ترسم  یچرا خاله م -

دم بهشون بگم آروم بزنن خوبه؟ یقول م. یبزن دیبا یول یآخ -

:لحن ناز و معصوم گفت هی با

.باشه ـ

.شدم  400وارد اتاق . هدار هیشد، اونوقت مشکل کل یسالش م 8طفلک به زور . اومدم واقعا تاسف خوردم رونیکه ب ازاتاق

.سالم پدرجان... سالم مادرجان -

سالم دخترم  -

السالم کیعل -

؟يمادر درد که ندار -

.کم درد دارم  هی -

. کنن قیگم مسکن تزر یخب باشه م -

ماشاال دخترم چند سالته؟. دستت درد نکنه -

- 21

ه؟یاسمت چ. پدرو مادرت نگهت داره يخدا برا -

.نازمه... یمرس -

.خونه یم یپسر دارم مهندس هیمنم  زمیعز -

.خدابراتون نگهش داره با اجازه -

.به سالمت دخترم  -

. پرونده ها رو گرفتم به سمت اتاق را افتادم عیسر. سر نزدم  235اقتاد به اتاق  ادمیدفعه  هی. پرونده هارو به پرستار دادم. اومدم رونیاتاق ب از

. چشاشو باز کرد دمیپرونده شو چک کردم که د. آروم به سمت تختش رفتم . خواب بود یرزنیپ هی دمید

سالم مادر -

زمیسالم عز -

؟يحالت خوبه مادر؟ درد ندار -

.کم درد دارم  هی -

خب مشکلتون قلبتونه درسته؟ -

...آره مادر -
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کنه؟ یرد نماالن قلبتون د. شه ینوبتتون م دیصبر کن گهیکم د هی. دیها هست يوندیتو صف پ -

.بودم یخودم کس يزمان برا هیمن . نینب ينجوریمنو ا. کم دخترم هیچرا  -

؟یچ یعنی -

. ماجرا داره ره،یگ یمالقاتم نه سراغم و م ادی ینم یچکیه ینیب یمادر االن که م نکهیا یعنی -

:رك گفتم یلیخ. مردم یم یزد داشتم از فضول یحرف م يجور هی يوا

د؟یکن یم فینباشه برام تعر یضولماجراش و اگه ف ـ

:کردو گفت نگام

... شتریاز رمانم ب هیطوالن یلیخ ـ

 یلیخ. شه یرمان م يموضوع برا هیکنم  یمنم صداتون و ضبط م دیکن فیبرام تعر دیتون یم. سهینو یاز دوستام رمان م یکیاتفاقا . چه خوب -

.دیشه البته اگه خودتون بخوا یهم خوب م

؟یینجایادر تو فردا شبم ادونم م ینم -

. زنم یبهتون سر م امی یدارم م کیشنبه شب کش یرم کرج ول یمن فردا شب م. نه مادر -

...ینیبب تیاز جوون ریخ... بده مادر  رتیخدا خ -

. رمیگ یشنبه ازتون جواب و م. فعال با اجازه یمرس -

.به سالمت... برو مادر -

دفعه به  هیهمون جور که تو افکار خودم غرق بودم . هم باحال بود یلیخ. اومد یم یبه نظرم آدم جالب. خوشم اومد رزنهیاز پ. اومدم رونیاتاق ب از

:سفت خوردم زیچ هی

...دماغم  يآ يآ -

شد؟ تونیزیچ -

فرهاد بود  ه؟یچمجنون ... ذارن برا آدم که یبود اسمش؟ مجنون؟ آخ آخ حواس نم یچ. دوباره همون پسره اس دمیو باال گرفتم د سرم

...فرهاد راسته... اسمش

. بود دماغم بشکنه کیراسته؟ نزد يچه خبرتونه آقا -

: کر،د برگشت سمت من و گفت یطور که به دور و برش نگاه م نیهم اونم

د؟یبا من بود -

.گهیخب معلومه باشما بودم د. بودم  تونیپ ن پ با بغل -

.نه راسته نهیمن راست لهیفام -

:جمع وجور کردنش گفتم يبرا. دادم یوتچه س آخ

. نداره که هردوتاش توش راست داره یخب فرق ـ
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:کرد  یلبخند ژکوند داشت نگام م هی با

هان؟ -

... یچیو تکون داد، ه سرش

. دیجمع کن شتریبه بعد ب نیحواستون و از ا -

:و نگام کرد گفت برگشت

.بود خوردم بهتون نییسرم پا دیببخش ـ

. گرفته بود ام خنده

. کنم تکرارنشه یخواهش م -

... واقعا من چقد پرو بودم ها.از کنارش رد شدم  عیسر

) ؟يدیتازه فهم( 

سوم فصل

ه؟یک -

...منم -

ه؟یمنم ک -

. باز کن درو یفسقل -

؟ییمهناز جون تو -

.درو  نیبازکن ا. پ ن پ روحمه اومده بهتون سر بزنه -

:رفتم داخل بلند داد زدم . ذاره یسرکار م گهیبچه ام د نیا ینیب یتو رو خدا م. باز شد در

...دام دارا دام دام دام ... شود یمهناز وارد م... سرها را دیبدزد... درها را دییبگشا. سالم بر اهل خانه -

دوباره برگشتم . خنده یداره م یرکیزریز دهیسپ دمیان؟ برگشتم د هیک گهید نایا. آبروم رفت يوا. کنن یهمه هاج و واج دارن نگام م دمید

وقت  هی دیاریبه خودتون فشار ن. دیـ بابا بخند: دفعه گفتم  هی. زنن نخندن یهمه شون دارن زور م دمید. بودن یدونم ک یسمت مهمونا که نم

...و  ونخودت

:گفت رگوشمیز دهیسپ. خندن یهمه هم دارن م. نکبت جلو دهنمه ي دهیدست سپ دمیدفعه د هی

؟يآبرومون و ببر ؟یبگ یچ یخواست یم... خاك تو سرت ـ

...منم دنبالش. اطیو رفت تو ح دنیرفتم سمتش، شروع کرد به دو. سر خودشه ریز دمیفهم. خنده یگوشه داره م هیام واستاده  یاون فسقل دمید

؟یو به من نگفت میمهمون دار یدونست یتو م. یفسقل نمیبب سایوا -

.گفتم گدا بود ییبه اونام نگفتم تو یولمهناز جون  دیببخش -
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...بچه پررو يا -

.بغلم کرد. گرفتمش بغلم. بهش دمیرس

.چقدر دلم برات تنگ شده بود مهنازجون -

ن؟یک نایا نمیبب نییپا ایحاال ب... نطوریمنم هم -

. تونن ییروبرو هیآهان همسا نا؟یا -

شناسم ؟ یممونو ن ییروبرو هیمن همسا یعنی ؟یگ یچرا چرت م -

. اومدن دیجد ناینه اخه خوب ا -

نفهمه ها؟ یفقط کس. میدور بزن هیبا هم  رونیب میبر اریو ب نمیماش چیزود برو تو سوئ. ا ؟ پس آبروم رفت جلوشون -

. بغلم بوسم کرد دیپر

.چشم مهناز جون -

. ذاره یمن و سرکار م نیذارم، ا یمن خودم عالم و آدم و سرکار م... آورده ریام چطور منو مسخره گ زهیر نیا نیتوروخدا بب. سمت خونه دیدو

. دوسش دارم یلیخ. سالشه 6فسقلم  نیا. سالشه 25 اسری... اسرهیداداشم داره اسمش  هی. هداستیاسمش . میشه دختر دائ یم زهیم زهیر نیا

.خودمه يها یبچگ هیشب. زبونه نیریش

! )ریبگ لیکم خودتو تحو هی( 

... مین برمهناز جو -

که؟ دینفهم یحاال کس. دخترخوب کالیآ بار -

.میبر يتخت مهناز التیخ -

...عشق و حال يبه سو شیپ -

اسپرت  نگاشویکه ر ییآلبالو 206 هی. خودش يبود برا یعروسک. دمشیماهه ند 2به  کینزد. چقدر دلم براش تنگ شده بود... نمیجان ماش يا

. نیهم نشست تو ماش هدای. پشت فرمون دمیدرو باز کردم و پر موتیبا ر. خودم که عاشقش بودم. بسته بودم بهش ستمیس. کرده بودم

. میپرواز کن میخوا یکمربند تو ببند م هدای -

. درو بازکن نییبدو پا. يا مهنازجون درو باز نکرد -

.نه من یرفت یم دیجو تو بانبود، اون وقت جو کیبعدشم اگه در اتومات. شه یخودش بازم. فسقل کهیدر اتومات -

.گهید میباشه باشه حاال بر -

.برمت یکن وگرنه نم ینه عذرخواه -

. دیخوب ببخش -

کجا کجا؟ يبه سو شیقربونت برم پ -

...دونم بازار ینم -
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. میخور یم یبستن میر یم ه؟یبازار چ -

.آخ جون ... آره -

 یم یهمون جورکه رانندگ. گذاشتم  innaتوپ از یاهنگ خارج هی. و روشن کردم ستمیس. پک راه افتادم سیخارج شدم و به سمت آ اطیح از

. میدیخند یو م میآورد یدرم يمسخره باز هدایکردم، با 

...جوجو نییبپر پا میدیرس -

. میو نشست میاومدم رفت یکه با دوستام م یشگیهم زیبه سمت م. میشد یفروش یو داخل بستن میشد ادهیپ نیماش از

؟يخور یم یجون جوجو با چه طعم هدای -

...پک سیآ-

. رخندهیز زدم

. شکالت ،یقهوه، نسکافه، طالب... مختلف داره يجوجو خوشگله طعما -

. خورم یخوب من شکالت م -

.طعمش شکالته ستایکه ن یآبنبات چوب -

-  دونم یمهناز جون م...ا .

. تتیخاص یآره جون داداش ب -

ته؟یخاص یداداشم ب يکجا -

.همه جاش  -

.بدجنس نشو مهناز جون -

. پک با طعم قهوه و شکالت سیدوتا آ دیآقا ببخش. باشه  -

. کنه یباز داره نگاش م شیپسره با ن هی دمینگاشو دنبال کردم د ریمس. اخم کرده دمید هدایکه رفت برگشتم سمت  گارسون

. یپک که حرف بزن سیآوردمت آ. ماه افتاده 2 نیکه تو ا یز تمام اتفاقاتا... من bbc نمیکن بب فیخوب تعر. نگاش نکن زمیعز -

.نامرد يا -

؟ نمیبش نجایتونم ا یم -

. همون پسره اس دمید برگشتم

. نیهاش بش یاز صندل یکیبرو رو . هست زیم نیا رینخ -

. ده یحال م شتریب نجایآخه ا -

:تم و که جزوه هام توش پر بود و برداشتم و گف فمیک

ده؟ یحال م شتریب نجایا نطوریکه ا ـ

. با لبخند کوبوندم تو سرش و
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... مزاحم نشو يهر یبچه قرت -

. دستم و گرفتم باال. رونیسرش و گرفت و رفت ب پسره

...ییهدایبزن قدش  -

...یخوب حالش و گرفت يمهناز ولیا -

 ایتا به دن سیرفته بود انگل لیتحص ياز خارج گرفته که برا میدائ یکیان پسر اون از برگشتن مهر. کرد فیبرام تعر هدایاتفاقا رو  يهمه  خالصه

 ونهوارد خ. گهیخودمه د يالبته دست پرورده  اره؟ی یهمه اطالعات و از کجا م نیبچه ا نیدونم ا یمن نم. میاز اقوام مادر یکی ياومدن بچه 

:شدم بلند گفتم 

. یسالم به همگ ـ

. غلم کرداومد طرفم و ب مامان

. چقدر دلم برات تنگ شده بود... ماهت مادر يسالم به رو -

...خودم  ییسالم به بابا. منم دلم برات تنگ شده بود. سالم مامان جون -

ا؟یبرد يزدیا يخانواده  يمن و جلو يخوب آبرو. السالم بابا جون کیعل -

:جمع کردم  لبمو

. اون بدبختا هم هنگ کرده بودن... بگم ها هیفسقل نیا ریکنم؟ همه اش تقص کاریخو چ ـ

. ناهار حاضره میبر دیایب -

مهتاب کو؟. چشم من رفتم لباسامو عوض کنم -

. تییخونه دا -

... يرفته نامزد باز گهیبله د -

در اتاقم که عالمت ورود  يرو .کال اتاق من متفاوت بود. به طرف اتاقم دمیدهنم دو يدستم و گذاشتم جلو. دادم  یدوباره سوت دمیتازه فهم يوا

 ینم( موردعالقه ام  میت يکنایمختلف از باز يپوسترها... کتابخونه هی. اتاق بود يگوشه  هیتختم . درو باز کردم و رفتم تو. ممنوع گذاشته بودم

اتاق داشت  يگوشه  هی تارممیگ. دارم دوس یلیکال اتاقمو خ. اتاقم جا خوش کرده بودن يواراید يرو)  رمایگ یخف باباحالت و م... نشه  ایگم ر

 دمیپوش یکوتاه مشک نیبا بلوز آست یآب یشلوار راحت هی. لباسامو درآوردم عیسر. مو که جا گذاشته بودم رو تختم بود mp3آخ . خورد یخاك م

...نرده ها سر خوردم  ياز رو. رونیموهامو هم با کش باال سرم بستم و رفتم ب. 

....ــوـــــــوهــــــــی -

...شه ها یم یکیسرو تهت  نیزم يخور یدختر خجالت بکش م -

.بعدشم بادمجون تهران آفت نداره. بادا بلرزم نیکه با ا ستمین يدیمن ب. نگران نباش مامان جـــــون -

مهناز جون؟ -

خونه تون؟ ير یم یپس ک ؟یینجایا تو هنو ا -
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... ينامرد یلیا مهناز جون ؟ خ -

کجا رفت؟ دهیسپ یمامان راست. باشه یبگ تو یهرچ -

.گهیکجا رفت؟ رفت خونه شون د -

...ها بعداز مدت ها ارمیاز عزا در ب یدل هیخوام  یم ه؟یخب مامان جون غذا چ -

.يقورمه سبز -

کردن؟ یم کاریچ نجایمون اول صبح ا هیاون همسا... سوال هیفقط .  یآخرش یتهش... جــــان يا -

نه؟ گهیاست د 11اول صبح ساعت منظورت از  -

.حاال همون -

.تو ياومده بودن خواستگار -

. شدم فیبعدشم نگو مامان جون خر ک. منه يبابا يبابا اونکه جا ؟يزدیا يخود آقا يبرا ؟یک يبرا -

:گفت دیخند یهمونجور که داشت م مامانم

.م دعوتشون کردم شامپس فردا شب يبرا... ییآشنا ياومده بودن برا. خدا نکشتت دختر -

...مامان جون من اعصاب ندارم ها. دیراه انداخت يمهمون باز نجایا میدو روز اومد هیبابا  يا -

.شه دعوتشون کردم  ینم گهیمادرجون د -

.اس  دهیتولد سپ یآهان راست -

:بهم انداخت و گفت یهینگاه عافل اندر سف هی مامان

.اون فرداس، اونا پس فردا دعوتن ـ

...مامان جان بکش غذا رو  -

...تو دختر یچقدر هول -

. بابا جون گشنمه -

؟يخور یم يچه جور. ستیگشنم ن گهیمن که د... ها میپک خورد سیآ هیچقدر دلت جا داره مهناز جون؟ با هم  -

اد؟ی یچرا نم نا؟یا ییرده لنگر انداخته خونه دامهتاب کنگر خو نیحتما به همه بگم؟ مامان ا دیبا نویا. ادی یمن معده ام کش م. یبا دهنم فسقل -

...شب اونجاس -

.پس دهنم و بستم. افتاد بابام اونجاست ادمیدفعه  هیبگم  زیچ هیخواستم  یم

 نیفسقلم همچ هدایاون . خندن یبابا و مامان دارن م دمیسرم و باال گرفتم د... خوردم ها یم یگم خوردن، دو لپ یم. کردم به خوردن شروع

. از من نداشت یدست کم

گشنه ات نبود نه؟ هداجونی -

...افته  یبه اشتها م ينجوریا نهیتو رو بب یخب مادر هرک -
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ساعت  میبعد ن. يرفتم وبگرد. رفتم تو اتاقم لپ تاپم و روشن کردم. و مامانم بهم حال داد و خودش ظرفا رو شست میناها رو خورد خالصه

:هامو گذاشتم تو گوشم يهندزفر. دمیتخت دراز کش خسته شدم و بلند شدم رفتم رو

آغوش تو محتاجم  به

حس آرامش  يبرا

با تو یزندگ يبرا

از شوقم پر از خواهش پر

تو محتاجم  يدستا به

 یلمس خوشبخت يبرا

که  یقلب نیتسک واسه

یعادت شده سخت براش

تو محتاجم  يچشما به

ایرو نیا ریتعب واسه

شد  شه عاشق یبازم م که

ایدن هیرحم یب نیا تو

لبخند تو محتاجم  به

باشه میتنها دلخوش که

روحم  یب يایدن بذار

شه  بایلبخند تو ز به

یپناه هق هقم باش دیتو محتاجم با به

آرزوم بوده  شهیهم

یعاشقم باش يروز که

)یلیحس آرامش از سامان جل(

.دمینفهم يزیچ گهیدادم د یجور که آهنگ گوش م همون

.گهیپاشو د... پاشو... پاشو -

.برو اونور بذار بخوابم . درد و پاشو يا -

.شبه 10پاشو ساعت  -

. رخندهیمهتابم زد ز دم،یدفعه پر هیگفت  نویا تا
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.غروبه 5ساعت هنو . يهه هه سرکار -

.روم دیدفعه مثه بختک پر هینفله . و برداشتم و پرت کردم طرفش بالشتم

.ود جوجودلم برات تنگ شده ب -

...نایا ییخونه دا ایکنیجوجو عمته، خوب حال م -

.موقوف  یبعدشم فضول. نجاسیبهزادم ا -

... تیاالن از دور چارهیب. نامزد گرامت شیخب پاشو برو پ -

. و گذاش رو دهنم دستش

.بجنب. گهیحرف بزن د ؟يچرا الل شد. میریکادو بگ دهیبرا تولد سپ میبر میخوا یم نییپا میپاشو جمع کن خودت و بر -

. بود ها، خودم خبر نداشتم ویک يخواهرمنم ته آ نیا یعنی. کردم یداشتم نگاش م همونجور

)ادب  یب يا... مهناز؟ خبر مرگ تو يخبردار یتو از چ( 

:تمبهش انداختم و گف یهینگاه عاقل اندر سف هی. خنده ریدستش و برداشت و زد ز عیسر. چشم به دستش اشاره کردم با

... يقراریب یعاشق... تو  یعاشق. از دست رفت یهم که داشت یجو عقل هیپاشو برو برو که اون  ـ

. ایمن رفتم زود ب. يد یم رییهمه شعرا و ضرب المثل ها رو تغ يدار یعاشقم برم -

...يرفتم دشور نیپائ دمیتخت پر از

) یابیمدل فضول ... چه مدلشه؟ نیا( 

. دمیکمرنگ پوش یآب نیج هیکتون با  دیمانتو سف هی. ندارم، دست و صورتم و شستم و رفتم سرکمد ییدستشو گهیدمطمئن شدم که  یوقت و

:رفتم از تو پله ها داد زدم . رفت نماز بخونم ادمیمن  يوا یه. مو هم سرکردم يسورمه ا يمقنعه 

.امی یم دیصبر کن نیم 15 هیمهتاب  -

امروز کپه مرگم و  گهید یکردم نمازم و اول وقت بخونم ول یم یسع شهیهم. کردم و نمازم و خوندم وضو گرفتم و چادر سر  دمیپر عیسر

چادرم و پرت کردم رو تخت و  عیسر.  میما چاکر خدا هم هست. حرف ها ندارم نیمن با خداجون از ا. نداره یبیع یخیخب ب. رفت ادمیگذاشتم 

.نییاز نرده ها سرخوردم پا یشگیطبق عادت هم. رونیو رفتم ب اشتمکوله مو برد

...بابا  يا... به خودت زحمت نده  نیبابا بش. ایبلند نش ستمیبه زحمت ن یاصال راض. السالم بهزاد آقا کیعل... میمن حاضرم بر -

؟یخوب. زلزله ریدو دقه زبون به دهن بگ -

.از تو خبر داره شتریب از مهتاب بپرسم دیسوال و با نیخوبن؟ البته ا نایا ییدا... الحمداهللا -

. بهزاد يبه بازو دیچشم غره به من رفت و با مشت آروم کوب هیمهتابم . رخندهیزد ز یپق بهزاد

.بزرگت گوشته  کهیت یکن تیخواهرمو اذ. ریگفتم تو به خودت نگ زیچ هیبهزاد حاال من  يهو -

: زنگ زد لمیموبا نیح نیدرهم

. میداد یگوش م شیبه سخنران دیوگرنه تا صبح بازنگ زد  لشیخدارو شکر موبا - مهتاب
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کوشن؟ نایمامان ا یراست -

. و جواب بده یحاال اون گوش -

...تو بگو -

.نمایس میر یم میگفت... ها يند یسوت. اونجا میر یم دیما هم بعد خر. نایخونه بهزاد ا -

. خب بابا -

. بدبخت خودشو کشت -

.جواب دادم... د، پسرخالمو نگاه کردم محمدبو لیموبا صفحه

.ایزود ب میما رفت - مهتاب

. باشد یمشترك مورد نظر در دسترس نم -

. باشد یهم خوب م یلیخ -

.هود نیالسالم راب کیعل -

.خودمون یتیپ ینتیریسالم بر س -

آق محمد ما چطوره؟ -

.گرده یره و برم یم ینفس هیخوبم  -

.برنگرده گهیدفعه که رفت د نیا -

؟ییبچه پررو کجا -

...تو لباسام -

؟ییکجا يجد ؟یگ یم یچ -

. رونیرم ب یخونه دارم م -

؟یباک-

...نایبا مهتاب ا -

شتون؟یپ امیمنم ب دیر یکجا م -

. کنم یباشه آدرسو برات اس م -

.فعال یاک -

...فعال -

. رونیب دمیو دو دمیهامو پوش یکتون. و قطع کردم تماس

. پشت سرم باشه نتونیشم پس فردا آه و نفر یمزاحم دو تا غاز عاشق نم. امی یم مخود نیمن با ماش -

. میبر ایکوفت ب -
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که سحر  نیا. زنگ خورد میگوش. گاز دادم . یپاساژ کلبه صدف ایمحمد فرستادم و گفتم ب يآدرسو برا. شدم گریسوار ج. و زدم موتیر

:تماس رو جواب دادم... شعورهیب

...دکتر چسونه ها از سحر به - سحر

بنال کاردارم  -

عوض سالم کردنته ؟ شعوریب يا -

. بود رتیاتقاقا االن ذکر خ -

. خنده ریو گفتم و زدم ز نیا

گول؟یژ يچطور -

نمت؟یبب یدلم برات تنگ شده نکبت، ک يشعوریب یلیخ یمرس -

...ایاس تو هم ب دهیفردا تولد سپ -

. فته گردنم یکادو که م هیزحمت  -

.شه ادیخوام کادوهامون ز یم گهید نهیگم؟ هم یم یچ يبرا يپ ن پ فک کرد -

باشه ساعت چنده؟. يخر یلیخاك تو سرت خ -

.مثه انگل بچسب  ایوقت تعارف نکن هی -

کوفت چنده؟ -

.اریما هم ب يبرا. درست کنه شتریبه مامانت بگو ب. دیاریغذا هم با خودتون ب. 6همون ساعت  -

...يگمشو با -

. يهر يبا -

.پشت چراغ قرمز واستادم . سو قطع کردم تما

...جلو چشمش که ادی یهم شد چراغ؟ طرف اجدادش م هیثان 100تو روحتون  يا -

. میحال کن میبر ایدنبال من ب. عشقه نتویخوشگله خودتو ماش -

:طرفشو گفتم  برگشتم

.برو با ننه ات حال کن ـ

.دم همون کلبه واستادم. گاز دادم با سرعت روندم. سبز شد همون موقع هم چراغ خوشبختانه

. شدن ادهیهم پارك کردن و پ نایبهزاد ا قهیهمون دق. رونیمو برداشتم اومدم ب کوله

بهت؟ گفتیم یچ هینیماش -  بهزاد

. ياریدرب يباز یرتیخواد غ یتو هم نم. میاه خودم از خودم دفاع کردم بر -

... میمتر زبون داره ؟ بر 6 نیا یدون یمگه نم - مهتاب
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. ادیبچه ها محمدم قراره ب -

کو پس؟-

.زنگه یاومد م. تو میحاال ما بر. امی یگفت م. دونم یچه م. من بیتو ج -

.میداد ینظرم م م،یکرد ینگاه م میجور که داشت نیهم. مغازه ها رو نگاه کردن میشروع کرد. میپاساژ شد داخل

!ـــخ پــــــــــــــــــــ -

...محمده دمیبرگشتم د. باال  دمیمتر پر دو

...نفله يا -

نه؟ يدیترس ولیا -

... ها رمتیبود به فحش بگ کینزد. کردم یزهرمار داشتم سکته م -

. رخندهیز زد

. داره يبدآموز نهیب یزشته بچه م دیانقد به هم نچسب. سالم عرض شد -

.محکم بهم تنه زد یکیدفعه  هی. سرگذاشتن بهزاد و مهتاب سر به میکردم شروع کرد یمحمد و همراه منم

.يچته؟ دستمو از جا کند يهـــــو -

.بود رخودتیتقص -

.ستین یخودت بود؟ بدبخت ریتقص یگ یاون وقت م يبچه پرو تنه زد -

. آوردم یکرد جوش م یم يپرروگر یکی یوقت ینبودم که دعوا کنم ول یکال آدم. کردن ینفر داشتن نگامون م چند

؟یدعوا کن يخوا یم ؟یحاال چ -

. يبر یتون یحاال م. گرفتم نه باهات دعوا کنم یجذرتو م کالیراد ریذاشتم ز یکه م ياگه بود.  یستین يآخه عدد -

.تدختره ول کرد رف. دنیخند یچند تا دختر پسرم که اونجا بودن داشتن م. با آرنجم زدم تو بازوش. خنده ریدفعه محمد زد ز هی

؟یچ یعنی يآبرومونو برد - مهتاب

. میحاال هم بر. کنه يپرروگر یکیکوفت تحمل ندارم  -

... یدمت گرم آبج -  بهزاد

.مییما چاکر شوما -

گفت  یمحمدم اونجور که خودش م. نقره گرفتن سیدست سرو هیمهتاب و بهزاد  یکنم ول دایپ دهیسپ ينتونستم برا يزیاونروز من چ خالصه

خونه بهزاد  میازاونجا رفت. خوب تو سرمه يزایحاال نه که خودم چ. تو کلشه یکال ذاتش خراب بود معلوم نبود چ. دونم یحاال نم. تهبراش گرف

. میشد ردوا. نایا

درود برشما  -

. پاشد ییدا
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؟ییدا یخوب... سالم دختر گلم -

؟ییدا ایجون باالخره دختر  ییدا -

:بغلش کردم و گفتم باخنده

. گشادش کرد اطیم دلم براتون تنگ شده بود دادم خمن ـ

. دونه آروم زد پشتم هی ییدا

... بسوزون شیبرو کم آت -

اومد نشست کنارم و  دهیسپ. چپم يراستمو انداختم رو پا يپا. نشستم رو مبل. همه اونجا بودن هیگم بق یم. کردم یهم سالم و احوالپرس هیبق با

 زهم قرار شد ا نایغذا و ا. کردم نییخونه مون و خوشگل و تز. میریفردا قرار شد تولد و خونه ما بگ. تموم شد اون شبم گهید. میدیباهم حرف

.دهیبه سپ دمیبود زنگ 7ساعت . البته خودشون رفتن.  نایخونه خاله ا میمامان و بابا رو هم فرستاد. میسفارش بد رونیب

الو؟ -

؟یسالم خوب دهیالوسپ -

نجا؟یا دیومدینشما چرا  یمرس -

. میجمع شد نجایهمه جوونا ا... خونه ما ایتو ب -

.گهید نجایا دیایب -

. نجایا ایب ریآژانس بگ هینه تو  -

.يباشه، با -

...يبا -

:کردم و رو به بچه ها گفتم  قطع

...حل شد نمیخب ا ـ

.زنگ درو زدن  نیم 30بعداز . بودن نجایبا دوستا ا لیفام يجوونا همه

. میدر و باز کرد. میرو خاموش کرد غاچرا

...مهناز... مهناز -

:گفتم آروم

...زهرمار نفله اسمم و از برکرده  ـ

...روش میختیر يبرف شاد م،یدفعه چراغا رو روشن کرد هی. اومد تو میو باز کرد در

...تولدت مبــــارك ... تولد... تولد -

: دیکش غیج هیدفعه  هی

!آخ جــــــــــون -
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. رفتار کن نیذره سنگ هیزهرمار  -

: بغلم ماچم کرد دیپر

.قربونت برم -

 هیمحمدم که . شالم رو هم رو سرم انداخته بودم. موهامم باال سرم بسته بودم. بودم دهیکت و شلوار چرم پوش هی. رفت آهنگ و گذاشت محمد

داشت ذوق  دهیسپ چارهیب. پر رنگم دور گردنش شل انداخته بود یرتصو کیکروات بار هی. بود دهیپوش یمشک نیج هیکمرنگ با  یلباس صورت

. شد یمرگ م

رقصش و دوست  یلیخ... که نگو رفتیم یخوشگل يتکنو هی. دنیکجا بودم؟ محمد ضبط و روشن کرد و خودش با پسرا رفتن وسط و رقص آهان

 یخودم داشتم وول م يتو جا. تونستم تحمل کنم ینم گهید .یرفت رو آهنگ ترک دمید. شمیخودمم رقص پام حرف نداره با اسپان. داشتم

:مهتاب هولم داد وسط و گفت. دنیرقص یمحمد شروع کرد ترک ،همه رفتن کنار. خوردم

... روشو کم کن ـ

:بهم انداخت و گفت ینگاه هی محمد

...هنوز واسش زوده ـ

. میتند به نفس نفس افتاده بود يتو رقص پا. میجور با هم کل انداخته بودبد. دنیرقص یشروع کردم ترک. آهنگو بزنه از اول ایکردم رو اشاره

دختر عمش ،  ایرو يپسرا هم محمد و به استثنا. کردن یم قیکردن البته به جز دختر عموها و عمه هاش که محمد و تشو یم قیدخترا من و تشو

. دنیدلم و گرفتم و شروع کردم غش غش خند. محمد سر خورد و افتاددفعه  هی. افتاده بودن لیهم که از دماغ ف هیبق. جور بودم باهاشکه 

:و برداشتم  فونیرفتم آ. زنگ در و زدن. نیافتاد زم...  کهیت هیمثه . باحال افتاد یلیخ. دنیخند یهمه داشتن م. دیخند یخودشم داشت م

. دیاومد جمع کن سیابوالفضل پل ای -

سرکارشون گذاشته . آخه غذا آورده بودن . از خنده دمیترک یتو دلم داشتم م. هول و وال افتاده بودن همه به. و رفتم دم در دمیو پوش مانتوم

. دمیول کردم و دو نیغذاها رو همونجا رو زم. افتاد دنبالم دهیدفعه سپ هی. کردن یبا غذا رفتم تو همه شون داشتن نگام م دنید. بودم

. سکته کردم ينامرد یلیخ شعوریب سایوا -

. دنیخند یهم داشتن م هیبق

 ه؟یچ ایباز یقرت نیا...الزم بود. بود کیشوك در حد المپ هیبابا  یخیب -

... بودن سرغذا ختهیر همه

. رمیم یبذار من برم بخورم گشنمه دارم م يخور یحاال خودت نم. زده ها افتادن به جون غذاها یمثه قحط نیبب. رسه ها یغذا بهت نم دهیسپ -

...م تو روحتفقط بگ -

صلوات؟ یچ -

:دفعه گفتم هیمنم رفتم . خنده  ریز زد

ســــــــــوسک ـ
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.نوریغذا برداشتم و اومدم ا هیخودمم با کمال آرامش رفتم . زدن رفتن اونور غیدخترا ج همه

. کشتمش دیبردار دیبر -

رو  کیبعد غذا ک. دیرس یگفتم به خودم نم ینم نوی؟ اگه اکنم کاریخو چ. سرشو با تاسف تکون داد. دیخند یکرد و م یداشت نگام م محمد

:همه با هم خوندن ... طبقه بود 2که  میآورد

... شمعا رو فوت کن -

:که دخترعموش بود، منم ازش متنفر بودم گفت آتوسا

. جون دهیآرزو هم بکن سپ ـ

:خواهر همون نفله گفت تایآز. میکنارهم واستاده بود همه

. پهیشوهر خوشت هیاالن آرزوش بندم  یشرط م ـ

:گفتم یرلبیز

...دنبال پسرا دیکن یکه موس موس م تنیمگه همه مثه تو و خواهر شوهر ـ

.خنده ریدفعه مهتاب زد ز هی

...ببند فکتو دو دقه اون زبونتو نگه دار -

. باز کرد عروسک و درآورد که اندازه بند انگشت بود درشو. دهیجعبه کوچولو دادم به سپ هیهمه کادوهاشون و دادن منم . به کادوها دیرس نوبت

:برگشت نگام کرد 

؟يداد نویا یکش یخجالت نم -

. خجالت بکشم؟ فشارش بده دینه چرا با -

:عروسک گفت. داد فشارش

i love you ـ

 گه؟ید هیچ نیخاك تو سرت کنن ا -

. زهیم ریز یکادو اصل... خب بابا -

:کنترل بود هیبازش کرد . جعبه کوچولو هیبه  دیباز کرد باز کرد تا رس یه. برداشت زیم ریکادو گنده از ز هی

گه؟ید هیچ نیا -

. گهید نهیخب خره کنترل ماش -

.عروسک و پرت کرد طرفم. دنیخند یداشتن م همه

. برو بده به عمه ات يشعوریب یلیخ -

:محمد گفت. به نشانه تاسف تکون دادم و رفتم تو اتاقم سرمو

. خاك تو سرت ناراحت شد ـ
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 د،یتا کادوها رو تو دستم د دهیسپ. نییبودمو بردم پا دهیدست لباس با ادکلن بود که از تهران خر هیکادوشو که . مردم از خنده یدلم داشتم م تو

. تو چشاش پروژکتور روشن شد

.مال عمه امه  نایخوشحال نشو ا -

.تاومد گونه مو بوس کرد و از دستم گرف پاشد

. منه يدونم برا یمن که م -

: دیکش غیج دیتا ادکلن و د. بازکرد

خوشم اومد ازش ؟ یلیتومن بود و من خ 120همونه که  نیمهناز ا يوا -

. دمیتومن خر 25 نویتو ا ينه برا. خرم یخودم م يتومن که برا 100دم برا ادکلن؟ فوقش بدم  یتومن نم 120نه بابا من  -

.دمیرفتم تو اتاقم گرفتم تخت خواب. میهمه جا رو جمع و جور کرد. همه رفتن. خالصه اون شبم تموم شد. دنیخند یداشتن م همه

چهارم فصل

دختر خانمه گلتونه؟ نیا -

...بله -

خونن؟ یم يماشاال چه رشته ا -

... تهران یپزشک -

.ماشاال دخترم  -

...یمرس -

....خونه، سال آخره یم یپسرمنم نقشه کش -

.خدا براتون نگهش داره -

. امشب دسرم درست کرده بودم. میدیو چ زیم. داشتن فیمهتاب خانمم خونه نامزدشون تشر. آخه دست تنها بود. رفتم کمک مامان پاشدم

. به به چه چه راه انداخته یکل يزدیخانم ا... سویرامیت. داد یطعم تلخ قهوه رو م. که خودم عاشقش بودم يدسر

.رم دخت نیآفر -

... یمرس -

:گفتم یرلبیز. خورد یم یکه داشت دولپ پسرشون

...به فک بدبخت بده گناه داره یاستراحت هیبابا  ـ

اونشبم تموم . رفتم شروع کردم به شستن. شورم یمن رفتم تو آشپزخونه به مامان گفتم که خودم ظرفا رو م. میو جمع کرد زیبا مامان م میپاشد

.دمیشد و من زود خواب

)حقته ... يگاریو ب یحمال ینصفه شبه، بعد از کل 2منظورم از زود ساعت ( 
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.شدم داریب میآالرم گوش يبا صدا صبح

!تو روحت  يا-

) ؟؟یروح ک( 

 يسورمه ا نیشه ، بلندا با ج یگشاد م نشییکه کمرش تنگه پا نایازا ،يسورمه ا يمانتو هی. صورتم و شستم. تند رخت خوابم و مرتب کردم تند

.کردم دارشونیآروم ب. نایآب پرتقال با دو لقمه نون خوردم رفتم تو اتاق مامان ا وانیل هی. به طرف آشپزخونه دمیو دو دمیپوش یو مقنعه مشک

! )خودمن يبه تو چه مامان بابا... مردم آزار( 

. دهیبه سپ دمیکردم و زنگ یخداحافظ باهاشون

؟ییالو نفله کجا -

.رم مترو یارم با محمد ممن د. السالم کیعل -

؟یحاال چرا با محمد؟ مگه خودت چالغ -

... کوفت -

.دنبال من دیایب -

.ایب ریآژانس بگ هی. میر یم میدار گهیما د -

.االن میای یم رینگ یدنبالش تاکس میر ینه م -

.يبا... فهم زیآ قربون آدم چ -

.میو سوار شد میکرد یاز محمد خداجافظ. مترو میدیخالصه رس. گفته که تو راه متروان فکر کنم دروغ شعوریب دهیسپ. بعد دم در بودن قهیدق ده

. تو میو رفت میدر و باز کرد. دم دراتاق میدیرس باالخره

.که خوابه نیا -

.آره فکر کنم کالس نداره -

م؟یکن تشیاذ یموافق -

...نه -

.درد و نه -

.تو روخدا مهناز  الیخیب -

. مارستانیرم ب یکار دارم، از اونورم م يسر هیرم دانشگاه  یم باشه بابا من -

کشه؟ یطول م یلیمگه کارت تو دانشگاه خ -

.دارم کیامشب کش مارستانیرم ب یم نجایحال ندارم برگردم ا گهیبعدشم د... آره تا غروب -

برو خداحافظ یاک -

خداحافظ -
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به سمت . خارج شدم ستگاهیبلندشدم از ا. منتظرم نجایا نهیم15. ادیب ستیقرار ن نکهیمثه ا رینخ. اتوبوس ستگاهیرفتم ا. خوابگاه خارج شدم از

هام  يهمونجور که هندزفر. اسپرت بودم پیکال عاشق ت. نداشتم یغم نمیبخاطرهم. دمیپوش یم یکتون شهیخدارو شکر هم. دانشگاه راه افتادم

سرم و باال آوردم که چندتا فحش پدر و مادر دار نثارش کنم، . جلوم دیچیپ نیماش هیفعه د هیرفتم،  یدادم و راه م یتو گوشم بود آهنگ گوش م

شه؟  یهمه اش جلو راهم سبز م گهید هیچ نیاَه ا. که راننده بود شاخام دراومد یکس دنیبا د

خانم معتمد؟ دید یچرا جواب نم -

. هامو درآوردم يهندزفر. روم رفتخدا آب يوا. صدا نداره یخوره ول یلبش تکون م نیا دمیدفعه د هی

...دیسالم بفرمائ -

زدم؟ یخودم حرف م يسالم من تا حاال داشتم برا -

د؟یگفت یمگه چ -

. دمیفهم لشمیدل د؟یداد یکردم جواب نم یگم چراصداتون م یم یچیه -

.دیدیخب خدارو شکر فهم -

.بود يساده ا زیچ -

... نیراست يآقا دیراسته ببخش يآقا دیدیهمون چون ساده بوده شما فهم -

. لبخند اومد رو لبش هیبعد  یشد ول یلحظه عصبان هی دمید

.رسونمتون  یم دیبفرمائ -

. کنم يرو ادهیخودم دوست دارم پ دیدون یآخه م. شم ینه مزاحم نم -

. رسونمتون یم دیاریب فیهوا گرمه تشر -

.دییشما بفرما...  یمرس) م از گرما مرد یآره جون خودم داشتم م(  ؟یخوب نیهوا به ا -

.دیباشه، هرجور راحت -

.گاز داد و رفت و

؟يای یکالس م هیچ گه،ید يشد یسوار م... تو روحت يا -

)ما رو ازهم جداکنه  یکی... ها؟  يریباخودت درگ یگ یم یچ( 

...ــــــوراه. دمیباالخره رس يوا. هییو سرباال یفک کنم پام تاول زد از بس راهش طوالن اوه

)بهت؟  میجام بد ؟یچ یعنیحاال ( 

انقدر مشغول . رفتم داخل دانشگاه کارام و انجام دادم. انقدر تشنه ام بود حد نداشت. دمیگرفتم و سرکش یآب معدن هیکه کردم  يکار نیاول

... یخب حاال تاکس. رونیجمع کردم و اومدم بو از تو کتابخونه  لمیتند تند وسا. شد 6خدا ساعت  ای. رفت به ساعت نگاه کنم ادمیبودم که 

بار  هیاَه . نخورد کینزد. آوردم یتاکس. کردم کیدو تا دستا مو به هم نزد. چشمامو بستم. ادیخوبش ب هیخداجون نوکرتم ... مترو... وساتوب

...مترو ... چشمامو دوباره بستم. اتوبوس، دوباره نخورد... گهید
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د؟یکن یکار م یچ -

. دمیمتر پر 2دفعه  هیمجنون  يصدا با

د؟یکرد یکار م یچ دیببخش د؟یدیآخ ترس -

به تو چه آخه ؟. کردم یدرد تو جونم م -

. گفتم یشد جلو روشم م یاگه م... رو تو دلم گفتما نایا البته

برم؟ یکیاستخاره که با کدوم  یچیه -

استخاره؟ ؟یبا چ -

.با مترو برم دینم بافک ک... یتاکس ایمترو  ایبله با اتوبوس  -

.رسونمتون یمن م د؟یر یکجا م دییبفرما -

.رم یخودم م. مارستانیرم ب یم یمرس -

... دییبفرما. مارستانیرم ب یمنم دارم م -

.شدم و راه افتاد نیسوار ماش مارستان؟یب ادین نیشد ا یحاال نم. دارم من یخدا عجب شانس يوا

د؟یدار کیشما کش -

.خزش دراومد گهیشدم د مونیپ ن پ؛ که پشخواستم بگم  یم

؟یبله شما چ -

. گردم یو برم امی یکار دارم م هینه من  -

. شدم ادهیپ. مارستانیب میدیرس... دلم گفتم خدا رو شکر  تو

ممنونم -

.کنم یخواهش م -

راه  يپرستار ستگاهیبه سمت ا.  رونیو اومدم ب دمیلباسمو عوض کردم و روپوشم و پوش. ونیحرکت کردم و رفتم داخل پاو مارستانیطرف ب به

.ستگاهیرفتم سمت ا. رفت ادمی 235بابا دوباره پرونده اتاق  يا. بهشون سر زدم یکی یکیپرونده اتاقا رو گرفتم و رفتم . افتادم

د؟یکن یرو لطف م 235پرونده اتاق  نیا يخانم محمد -

...بله حتما -

.ذره گذشت هی

شد پس؟ یچ -

.فوت کردن شبید شونینبود ا ادمیاصال  آخ من -

.افتاد کف پام چشمام

؟یچـــــــــ -
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. فوت کردن شونیا -

.ام نداشت یچکیه چارهیب رزنهیپ يوا يا

...یمرس -

...بابا يا. کاش نرفته بودم کرج چارهیب يوا. راه افتادم ونیسمت پاو به

.که اعصابش بدجور خورد بود دمیدور سارا رو د از

.پاکدامن يبانو يود برتو ادر -

...ها کنمیزنم نصفت م یخفه شو م -

؟يریگ یچته چرا پاچه م -

.سر پرستاره دعوام شد نیبا ا -

...ها رونیکنن ب یوگرنه پرتت م... طیبا مح يسازگار. ذره سازش داشته باش هیخاك برسرت  -

.نهیهم یرشته رو بخون هیاجبار  ياز رو یوقت. چه بهتر -

ر؟اجبا -

. بخون یبابام زورم کرد که پزشک. بودم کیبله من خودم عاشق هنر و گراف -

احمق حاال بده؟ -

. یکن یخوشگل موشگل برخورد م يبا دکترا... لحاظم خوبه هیالبته از . کنم یصدبار خودم و لعنت م يروز. معلومه بده -

. پوزخند زدم هی

شون؟یدیندارن؟ ند کیو مهسا امشب کش سایپر یراست. وقت هیکه فرار نکنن  رشونیپس بگ -

.بودن کیکش شبینه د -

. شدم ونیپاو داخل

دور و برم و  یهر ک. نییپا ارنی یخودشون و م تیشخص. کنن یدنبال پسرا موس موس م. نینجوریدخترا ا نیاز ا یدونم چرا بعض یمن نم واقعا

 دمیدرآوردم زنگ بمیاز ج ویگوش. ومدینفله چرا تولد ن نیگفتم سحر ا یراست. ه منهاونم مث یول هینجوریبه جز سحر که به ظاهر ا. نهیگرفته هم

.هشب

...الو نفله؟ سالم -

سالم چه عجب ؟.  ینفله خودت -

؟يذار یتولد؟ سرکار م يومدیچرا ن. خفه شو -

. بابام نذاشت گهید نا،یخونه عموم ا میبابا به خدا رفت -

... گمشو -

. ونه تونخ امی یخب فردا م -
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... برو من که تهرانم -

... دروغ ؟ دفعه بعد -

.گهید ایکاره اس؟ با اون ب یچ تتیخاص یپس اون داداش ب ؟يای یتهران نم -

... تیخاص یب یگ یم يخودت دار -

. گذره یخوش م نیایجور کن ب -

. زنه یمامانم داره صدام م... يباشه، فعال با -

...يبا -

. رفتم به طرف مترو. خارج شدم مارستانیدادم و از ب لیو تحو فتیو جمع کردم، ش لمیوسا. بود 7ساعت و نگاه کردم  .شبم تموم شد کیکش

)خوابه.(دهیکپ دهیسپ دمیوارد شدم د. خوابگاه دمیرس یسخت یباالخره بعد از کل. رهیگ ینفس م یخدا چقدر شلوغه؟ آدم تنگ يوا

. برداشتم خیآب  وانیل هی. به سرم زد یطانیفکرش هی

...پاشو دهیسپ -

...پاشو ـ

... اَه گهیپاشو د-

... یباشه، خودت خواست ؟یش یبلند نم -

. قلبش و گرفته دمید. شوکه شده بود. دفعه بلند شد هی. روش ختمیو ر آب

؟يد یچرا جواب نم دهیسپ ؟يد یکنم جواب نم یصدات م یچرا هرچ ؟يمرد. نزن یپاشو خودت و به موش مردگ -

.و گرفته بود قلبش

...مهناز قلبم  يوا -

شد؟ یخاك تو سرم نشه چ يوا -

. کنه یقلبم درد م. تونم نفس بکشم ینم -

... کردما یعجب غلط -

د .گذشت، باالخره اوم نیم 20. زنگ زدم آمبوالنس عیسر

سالم -

کجاست؟ ماریسالم ب -

...عتریفقط سر. ور نیاز ا دییبفرما -

چش شده؟ -

. کنه یقلبشم درد م. وکه شدهش -

. کرد نهیذره معا هی



کاربر  انجمن نودهشتیا  gandom19  |پیوند                             نودهشتیاکتابخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m 37

. مارستانیمنتقل بشن ب دیبا -

هست؟ یمشکل -

.اسکن هم بشن یتیس. بدن شیآزما دیبا -

مارستان؟یکنم فقط کدوم ب یباشه چشم من آماده اش م -

...مارستانیب -

 مارستانیب میرفت. میوار آمبوالنس شدرو پوشوندم و س دهیسپ يتند تند لباسا. خودمونه مارستانیخوبه ب حاال

) مارستانیبرگردم ب دی، حاال دوباره با یاز خواب و خستگ رمیم یکردم، من دارم م یخدا عجب غلط يا(

.یاسکن، منم نشستم رو صندل یتیو س شیرو بردن آزما دهیسپ. میشد مارستانیب داخل

.سالم خانم دکتر -

...سالم -

ن؟یرفت شیساعت پ هی نیشده؟ شما که هم يزیچ -

.کم حالش بد شد بخاطر همون هیدخترخالم و آوردم  یچیه -

. کنم ینم غیدر ادیاز دست من برب یآهان کمک -

.دیکن یلطف م یمرس -

فعال -

)؟یکن یم یخال نیاعصابت خورده چرا سر ا يدار چارهیب نیبه ا کاریچ... آورده ریوقت گ نمیبابا ا يا(

. رونیدن برو ازاتاق آور دهیسپ

شد؟ یدکتر چ -

.دن یتا شب جوابش و م. اسکن یتیهم س دینیو بب شیهم آزما. اتاق من دیایبعدا ب -

ممنون -

.کنم یخواهش م -

.رفت و

. کنه یداره بد نگام م دهیسپ دمید

.دور و ورا بزنم برگردم نیسر به ا هیمن برم  -

.برگشتم. برم که مچ دستم و گرفت خواستم

زندان  یافت یهنوز جوونم اونوقت م. تورو خدا من آرزو دارم. یمنو بکش یآهان قند خوردم نزن... خوردم، شکرخوردم زیکردم، چ آخ غلط -

...شه یبد م مونیرابطه خانوادگ

چه وضعشه؟ نیا شعوریب یکش یتو خجالت نم ؟یباف یواسه خودت تند تند م یگ یم یچ -
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...هست یمشکل هیکشم فقط  یت مکم خجال هیکنم  یچرا االن که فکر م -

.نییسرم و انداختم پا و

؟یچ -

. ندارم یمداد رنگ نکهیا -

. دنبالم که در رفتم فتهیخواست ب یم

. همون جا بمون تا برگردم -

...یکیرفتم خوردم به  یجور که داشتم عقب عقب م همون

.فرهاده برگشتم دیدم ا این که. هم نیشش بازه و مرده بود از خنده سپیده

)من همینم جیگر ... چه زود دخترخاله شدي ؟! چه عجب... دیدي اسمش و درست گفتم؟( 

:گفتم. خدا من چقدر به این برخورد می کنم واي

حواستون کجاس؟ ـ

.اونور مرده بود رو صندلی سپیده

.ببخشید که داشتم عقب عقب می اومدم خوردم بهتون -

. دیگه تکرار نشه خواهش می کنم -

.راه افتادم سمت آزمایشگاه... بچه پررو. صداي خنده اشو شنیدم. راهم و کشیدم و رفتم و

به به خانم سعادتی شما کجا ما کجا؟ -

اي نمیري دختر معلوم هست چی می گی؟ -

...چاکریم ... فقط یه لطفی بکن این آزمایش و زود آماده کن قربون دستت. نه واال خودمم نمی دونم -

کی؟ آزمایش -

.خانم صالحی، دخترخالم -

. فقط یه ساعتی معطلی داره... چشم حتما -

با پارتی بازي و اینا دیگه؟ -

. آره با پارتی بازي و اینا یه ساعتی معطلی داره -

. خب پس بیخی شب کشیکم می پرسم -

.باشه فعال -

... باي -

...چی چیو فعال؟ کشیک نیستم که -

.باشه بابا خداحافظ -



کاربر  انجمن نودهشتیا  gandom19  |پیوند                             نودهشتیاکتابخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m 39

...چیه ؟ رسیدم به سپیده يمن نمی دونم آزمایش دیگه برا. که می رفتم غرغر می کردم مونجوره

.بریم. شب جواب آزمایشتو می گیرم. پاشو جمع کن خودتو بریم -

واي مهناز این جیگره کی بود؟ -

.تو جیگر طرفو از کجا دیدي؟ بذار چشمات و ببینم -

.همونی که بهش خوردي... زهرمار -

...هان، مجنون و می گی؟ مجنون راسته آ -

چی؟ -

...اسمش دیگه -

واقعا؟ -

. آهان فرهاده راستینه... نه بابا اسمش وایسا -

خیلی خوشگل بود ها؟ -

.اَه آب دهنتو جمع کن دوباره بهت شک وارد می کنما -

. دویدم از بیمارستان بیرون. دنبالم افتاد

وایسا -

. نو بکشی قاتلتو می خواي م. سمینمیوا -

.قاتل عمه اته -

.خب باشه اونم هست ولی تو هم هستی -

. تو روحت مهناز وایسا بریم خوابگاه دیگه نفس برام نمونده -

...واي تو پیر شدي دیگه -

. خانم معتمد من می رسونمتون -

. ه پاش و دستشو کشیدمبا پام زدم ب. به سپیده نگاه کردم دیدم لبخند رو لباشه. دیدم بازم فرهاده برگشتم

.یه چند جا کار داریم خداحافظ. نه مرسی -

...هوي چته وحشی؟ چرا دستم و می کشی؟ چرا نذاشتی باهاش بریم؟ الهی بترشی نمی ذاري من خوشبخت شم -

.سپیده خیلی اشکی -

!بی ادب -

.راست می گم دیگه-

پنجم فصل
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. خانم معتمد بیاید اتاق من -

ترچشم آقاي دک -

.داخل اتاق شدیم . االنم دارم می رم اتاقش. بودم آزمایشگاه گفتن جواب آزمایش دست دکتر جلیلیه رفته

بله دکتر؟ -

. سرم و بلند کردم دیدم دکتر داره نگام می کنه. چشمام تا آخرین حد گشاد شدن. برگه رو گرفتم و خوندم. آزمایشو گرفت طرفم برگه

نشده جوابا؟این چیه؟ مطمئنید اشتباه  -

می تونی اسمشم نگاه کنی؟. بله دخترم -

یعنی سپیده بیماري قلبی داره؟ . واي خدا امکان نداره. سپیده صالحی... بله خودشه. کردم نگاه

دکتر درسته؟ -

. بله، متاسفانه دخترخاله شما بیماري قلبی دارن و اون شوك هم خیلی خوب بود؛ چون باعث شد سریعتر بفهمید -

من به خاله چه جوري بگم ؟ خداي

یعنی هیچ راهی نیست؟ -

. چرا می تونیم عمل پیوند و انجام بدیم ولی خطرش باالست و در حال حاضرم قلب پیوندي نداریم و این پیوندم باید هرچه زودتر انجام بشه -

...فقط ازش سوال بپرسید که عالئمی که خودتون هم می دونید و نداشته... جون بیمار در خطره

... چشم دکتر با اجازه -

 یدیبفرما -

...بیماري قلبی... واي سپیده... اصال باورم نمی شد که . اتاق بیرون اومدم از

...اي خــــــــدا... بگم؟ يبگم؟ اصال به خودش چه جور يبقیه چه جور به

با . رسته شوخه، ولی تو موقعیت هاي حساس کامال جدیهد... بهترین راه همون محمده. و از جیبم درآوردم و شماره ي محمد و گرفتم گوشیم

. سومین بوق گوشی رو برداشت

جانم؟ -

...اوهو چه لفظ قلم -

ببین جنبه شو داري؟... کوفت حاال یه بار اومدم باهات درست حرف بزنم ها -

.علیک السالم  -

ا االن؟ همشیره ما چطوره؟ از اینورا؟حال شما؟ احوال شما؟ چند تا مریض و کشتی ت. به به سالم مهناز خانم -

. واي چقدر فک می زنی حوصله ام سر رفته بود گفتم به تو زنگ بزنم -

... اي نامرد -

نه جدا از شوخی محمد می تونی بیاي تهران؟ -
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دلت برام تنگ شده؟ -

...کی؟ اونم تو؟ عمرا يبرا -

.بچه پررو -

می تونی؟ -

:نگران شد صداش

چی شده؟ -

یچی، فقط بگو می تونی بیاي ؟ه ـ

...آره -

.باشه پس فردا می بینمت -

کجا بیام؟ -

.تموم می شه 10چون شیفتم . اونجا باش 10جلوي در بیمارستان ساعت  -

...اکی -

نداري؟ يکار -

.نداشتم تو زنگیدي ياز اولشم کار -

.پررو نشو، باي -

...باي -

. تاري راه افتادمبه سمت ایستگاه پرس. و قطع کردم تماس

.دوباره برگشتم . واي یادم رفت. وسایلمو جمع کردم و از پاویون بیرون اومدم. و تند تند درآوردم روپوشم

.می خواي بامن بیاي زود باش. سارا بدو دیرم شد -

چقدر غر می زنی؟. اومدم بریم -

.انگار می خواد عروس شه... کوفت -

. گري خوشگلیخدا از دهنت بشنوه مهنازي جی -

. خاك تو سرت که انقدر شوهري هستی... زود باش... گمشو گمشو -

.از دور محمد و دیدم . آسانسور خارج شدیم و از بیمارستان بیرون اومدیم از

یاي؟ یبا ما م. سارا بیا از این ور -

با شما؟ مگه چند نفرید؟ -

...من و -
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.ونور و محمد و دیدروش و کرد ا. چشم به سمت محمد اشاره کردم با

واي بترکی این جیگر کیه؟ -

هوي بچه پررو به تو چه؟ -

نامرد اینو کجات قایم کرده بودي رو نمی کردي هان؟ خیلی بیشعوري کیت می شه؟؟ -

...اصال تو بیا برو . توروخدا جلوش آبروریزي نکن... پسرخالمه -

. کجا برم جاي من پیش شماست -

...نه هابیچاره ضایع ات می ک -

. غلط کردي چقدرم خوشتیپه -

موهاشم . یه کراوات آبی کمرنگم شل بسته بود. کردم دیدم محمد یه کت اسپرت مشکی با جین مشکی و یه پیرهن آبی نفتی پوشیده بود نگاه

.طبق معمول به سمت باال داده بود

. داریم می رسیم بهش زر اضافی بزنی سرو تهتو یکی می کنم -

...ببین -

...خفه -

سالم خوبی؟ ـ

به به سالم دخترخاله عزیز -

سالم -

. حرفام تاثیر گذاشته. سارا چقدر مظلوم شده بود. خنده داشتم می مردم از

. سالم خانم خسته نباشید -

ممنون  -

سالمت باشی بریم؟ -

...بریم -

ساراجون بیا با ما بریم؟ -

... باشه -

. دونه محکم زدم به ساق پاش یه

. نهمن جایی کار دارم، شما برید به سالمت... آخ -

. محمد بریم... خداحافظ . باشه دیگه اصرار نمی کنم -

کجا بریم؟ -

.نمی دونم هرجا تو بگی -
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بریم توچال؟ -

...توچال؟ باشه بریم -

:سمت ایستگاه مترو که محمد گفت رفتم

. آوردم بیا با ماشین من بریم نیکجا ؟ ماش ـ

...بریم -

. پرادوي محمد شدیم و راه افتادیم سوار

نمی خواي بگی چی شده؟ -

.گیر نده اعصاب ندارم یه چیز بهت می گم ناراحت می شی. اونجا می گم -

...چه بی اعصاب -

.ذره به سکوت گذشت یه

این دیگه چی می گه؟ -

.محمد نگاه کردم  به

کی؟ -

...بابا پلیس -

. ارنیپدرمون و درمی .. .بدبختی نیست؟ واینسا برو -

بزار وایسم؟ -

یارن از بس سوال  یاین که چه نسبتی با هم دارین؟ ننه تون کیه؟ باباتون کیه؟ پدرمون و درم... برو بابا می دونم اینا می خوان چی بگن دیگه -

.می پرسن

نیفتن دنبالمون؟ -

. نه برو تو سرعتت خوب بود -

. واي خدا چه مسئولیت سنگینی. ردم چه جور به محمد بگمهمه اش داشتم فکر می ک. شدم ساکت

.رسیدیم پیاده شو -

. ماشین بیرون اومدم و با محمد حرکت کردیم از

تله کابین سوار شیم؟ -

. هامو به نشانه بی تفاوتی باال انداختم و با محمد به سمت تله کابین راه افتادیم و سوار شدیم و نشستیم شونه

...خب بگو -

چه جوري بگم؟... بینب -

.خب بگو دیگه نگران شدم -
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. انقدر نپر وسط حرفم. ا ساکت، بذار بگم -

... یدیبفرما -

....امـــــم بین دیروز صبح -

.چشماش قد نعلبکی گشاد شده بود. ماجرا رو براش تعریف کردم همه

...سپیده؟ بیماري قلبی؟ نه امکان نداره ... حرف مفت نزن مهناز -

. تاسفانه امکان داره و کاري به جز پیوند نمی شه انجام دادم -

به خودش گفتی؟ -

. نه به تو گفتم که هم به خودش بگی هم به بقیه -

آخه من چه جوري بگم دختر؟  -

.نمی دونم  -

...یه جوري خودت بگو دیگه -

.نه محمد تو بزرگتري تجربه اتم بیشتره -

تجربه من بیشتره و بزرگترم؟  بچه پررو حاال که اینجوري شد -

حاال به جاي این حرفا بگو چیکار کنیم؟... آره دیگه -

االن خوابگاه ست؟... باشه خودم بهش می گم ـ

... آره -

. تو رو بذارم خوابگاه باهم بریم بیرون. زنگ بزن بگو آماده شه بریم اونجا -

. بوق جواب داد 5ز بعد ا. و از جیبم درآوردم شماره سپیده رو گرفتم گوشیم

مردي؟ -

.نه بیرون بودم ... سالم -

...بجنب. بدو آماده شو... سالم -

چی؟ يبرا -

. محمد گفت -

محمد مگه تهرانه؟-

. آماده شو می خواد باهم برید بیرون. آره االن اومد دنبال من -

.خداحافظ... باشه باشه -

.قطع کرد و

. بود بگم بریم بیرون فقط منتظر. اینو نگاه چه هول شد -
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...هوووي با خواهر من درست صحبت کن ها -

.به تو چه دخترخاله خودمه -

.آهان پس راحت باش -

...عجب آدمی بود ها... نگاه به چهره خونسرد محمد انداختم و زدم زیر خنده یه

اي؟یتو هم می . ینییه میس بنداز بیاد پا -

بیام؟ -

.خواي بیا دوتایی با هم راحت تر می تونیم بهش بگیم می. هرجور خودت دوست داري -

... باشه -

. تک به سپیده انداختم، دیدم از درخوابگاه پرید بیرون یه

...سلـــــام داداش -

. تو ماشین بغل من و از گردن محمد آویزون شد پرید

.پاشو جمع کن خودتو پام له شد -

.زشته سپیده ول کن گردنم و تف مالیم کردي -

من دلم برات تنگ شده اون وقت تو این جوري می کنی؟ ... اي نامرد -

...خب حاال فعال برو عقب -

. نفله پاشو پام درد گرفت ـ

. رفت عقب پاشد

.عقب امیاصال نمی خواد پاشی، من می ... تورو خدا مهناز جون راحت باش ها -

.نه راحتم عزیزم قربونت -

. ي عقب من پیش داداشم بشینمبچه پررو تو االن باید بیا -

. ببند فکت و جلو برات زیادیه -

.پشت نیشگونم گرفت که دادم رفت هوا از

الهی دبه ي ترشیت ... الهی عینک دودیت بشکنه... هاي عمومی ییالهی دستت بخوره به بخاراي جیش روي دیواراي دستشو... الهی بترشی -

... بزرگ باشه

.کیف زد تو سرم  با

...ر نداره که همینجور بگوکنتو -

... هوي محمد این آبجیتو جمع کنا -

. کردم دیدم محمد مرده بود از خنده نگاه
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. مثه سگ و گربه به جون هم افتادید -

!سپیده سگه اس -

. خودت سگی من گربه ام -

صبرکن ببینم این آق داداشت چی گفت؟ -

. بردیمنگاه به طرف سپیده کرده و به طرف محمد هجوم  یه

...االن تصادف می کنیم می میریم ها. بچه ها توروخدا غلط کردم -

.بگو... هوي زبونت و گاز بگیر بگو خدا نکنه -

.انقدر با سپیده تو سر و کله همدیگه زدیم تا رسیدیم خالصه

...ینیبپرید پا -

شونه هامو باال انداختم و پیاده . بروهاشو باال انداخت یعنی هیچی نگویه نگاه بهش انداختم ا. کردم دیدم دوباره ما رو برداشته آورده توچال نگاه

که  گرفتمبه این فکر می کردم که محمد چه جوري می خواد به سپیده بگه؟ سرم و باال . بود ینیسرم پا. سه تایی دوشادوش هم راه افتادیم. شدم

...زدم تو سرش. یه ذره برف برداشتم و دویدم دنبالش. هم کنارشدیدم محمد نیشش بازه و سپیده . یه دفعه یه چیز یخ خورد تو صورتم

... یکیشون و بده به ما! هوي آقا پسر چند تا چند تا؟ -

!خفه شو زر زیادي موقوف -

.مگه من چی گفتم؟ گفتم یکیشون و بده به ما. درست حرف بزن -

دویدم به سمت ... ترسو. دوست پسره هم در رفت. پسر رو می زد یه مشت زد تو صورتش، تا می خورد داشت. هجوم برد به سمت پسره محمد

. گوشه پالتوشو گرفتم. محمد

.محمد ولش کن بیا بریم -

... برید تو ماشین -

.محمد بهت می گم بیا بریم -

.کردم سمت سپیده، دیدم قلبشو گرفت و افتاد نگاه

!محمد سپیده... واي یا خــــدا -

. سمت سپیده دویدم

...ده؟ سپیده؟ آبجی پاشو سپی -

...بجنب. محمد بلندش کن بریم بیمارستان -

.تند به سمت ماشین راه افتادم تند

یچ؟یسو -

.از تو جیبم بردار -
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با . پامو گذاشتم رو گاز و راه افتادم. محمدم سپیده رو گذاشت تو ماشین و سوار شد. سوار ماشین شدم. و درآوردم یچیاز تو جیبش سو سریع

.ت دیوانه واري می روندم سرع

آرومتر مهناز چه خبرته؟ می خواي به کشتنمون بدي؟ -

.هیچی نگو... ساکت -

پریدم از ماشین بیرون، رفتم سمت اورژانس و گفتم یه تخت بیارن و سپیده رو . با سرعت روندم که سریع به بیمارستان خودم رسیدیم انقدر

. هی دور خودش می چرخید .محمد بدجور دستپاچه شده بود. بردن داخل

آروم باش محمد چته؟ چرا اینجوري می کنی؟ -

.تقصیر من بود... نمی تونم -

...بیا. بیا بشین، من برم ببینم چی شد... بابا هیچی نمی شه ایشاال -

.نمی تونم تو برو -

.می گم بیا -

.منم پاشدم رفتم پیش دکتر. نشست اومد

.سالم دکتر شهیدي -

.م معتمدسالم خان -

...شد؟ االن آوردیمش یدکتر نتیجه ي آزمایشات خانم صالحی چ -

خانم صالحی از آشناهاي شما هستن؟ -

.بله دخترخالم هستن -

.ابروهاشو انداخت باال دکتر

. شوك بدي بهشون وارد شده. هستن ccuخانم صالحی االن تو ) تودلم خربزه قاچ کردن... (چه جوري بگم خانم دکتر؟ -

. تا آخرین حد گشاد شد مامچش

چه جوري به خاله بگم؟... یا امام رضا -

وضعیتش چه جوریه دکتر؟ حالش خیلی بده؟ -

. واال نمی دونم فعال که وضعیتش بد نیست تا ببینم بعد چه جور می شه -

.ممنونم -

.خواهش می کنم -

...با اجازه دکتر -

به سالمت -

.پیش محمد، بلندشد اومدم



کاربر  انجمن نودهشتیا  gandom19  |پیوند                             نودهشتیاکتابخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m 48

د؟چی ش -

.نمی دونستم چه جوري بگم. نگاه کردم بهش

... چیزه... چیزه -

.جون به سرم کردي... بگو دیگه مهناز -

.هستش ccuامـــــم ببین سپیده االن تو  -

واي -

به مامانت چه جور بگیم؟... محمد اون جوري نکن توروخدا، ایشاال حالش خوب می شه -

- ...

محمد؟ -

هان؟ -

انت چه جور بگیم؟ بابات؟ کال همه؟می گم به مام -

.االن می رم حیاط بیمارستان. ولم کن فکرم کار نمی کنه... نمی دونم مهناز -

واسه چی؟ -

. حالم خوب نیست می رم قدم بزنم -

...باشه -

.منم همونجور منگ واستاده بودم . رفت محمد

سالم -

. قلبم داشت تند تند می زد. متر پریدم هوا یک

. توروخدا ببخشید نمی خواستم بترسونمتون واي -

...سالم ولی ترسوندید -

ببخشید، حالتون خوبه؟ -

ممنون -

.شما که تازه شیفتتون عوض شده -

...بله -

ید؟یپس چرا هنوز اینجا -

یکی بگه تو فضولی؟ به تو چه آخه؟ آخه

... بیمار دارم -

کی؟ -
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. نگاه بهش انداختم یه

!دارید بگیدالبته اگه دوست  -

.دختر خالم -

همون خانمی که اونروز باهاتون بودن؟ -

:این سپیده رو از کجا می شناسه؟ قیافه متعجبی به خودم گرفتم  وا

کی؟ -

. همون روزي که رو صندلی نشسته بودن -

...خاك تو سرم نشه. فهمیدم آهان

...بله -

.اش نگران شد قیافه

چیزي شده؟ -

...خدا واي

...بله -

بیماریشون چیه؟ -

سوال دیگه اي نیست؟... ccuقلبی االن تو  -

...من اعصاب ندارم ها حاال

. نه، ببخشید کاري بود حتما من در خدمتم -

ممنونم -

...فعال -

)به تو چه آخه؟ ... حاال تو اعصابت خورده سر اون بیچاره خالی می کنی... (خدا کشت من و از بس سوال کرد اي

. بوق گوشی رو برداشت 3بعداز . آوردم زنگ زدم به مهتابدر گوشیمو

بله؟ -

...سالم -

سالم مهناز چطوري؟ -

کسی که پیشت نیست؟. مرسی ببین مهتاب یه چیز بهت می گم ولی هول نکن -

نه، بگو چی شده؟ -

...امـــــم... چیزه... ببین -

!خوب بگو دیگه جون به لبم کردي... زهر -
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. بد شده االن بیمارستانهسپیده حالش  -

واي یا خدا چی؟ چش شده؟ -

.زنگ زدم بهت بگم که خودتون یه جور به خاله بگید. هستش ccuحالش بد شده، االنم تو . ببین سپیده بیماري قلبی داره -

مهناز چی داري می گی؟ -

.همین که گفتم باي... اَه مهتاب اعصاب ندارم -

:جواب دادم. مهتاب بود. گوشیم زنگ خورد... دم به هرکسحاال باید ده بار توضیح ب اَه

هــــان؟ -

چته؟ چرا مثه سگ پاچه می گیري؟ -

.مهتاب اعصاب ندارم بگو -

من چه جور بگم؟ -

...نمی دونم  -

سرکنده، هی اینور مثل مرغ . خاموشش کردم، داخل جیبم انداختم. دوباره گوشیم زنگ خورد. خیلی اعصابم خورد بود. تماس و قطع کردم و

.از محمد بدتر، من بودم. حالم دست خودم نبود. اونور می رفتم

.سریع بلند شدم. دکتر از اتاق اومد بیرون. کار کنم؟ رفتم نشستم رو صندلی ینمی دونستم چ اصال

چی شد دکتر؟ -

. خدا رو شکر وضعیتش بهتره -

.نفس راحت کشیدم یه

. واقعا ممنون دکتر شهیدي -

...هش میکنم وظیفه ام بود خانم معتمدخوا-

کی به بخش منتقل می شه ؟. در هر حال ممنونم -

. دیگه انشاال فردا -

.بازم ممنون -

...فعال -

.سرش و با دستاش گرفته بود. تو حیاط محمد و دیدم که رو نیمکت نشسته بود پریدم

...محمــــــد -

. گرفت باال، رسیدم بهشسرشو . دفعه یادم افتاد تو بیمارستانیم یه

چیه؟ -

... بخش ارنیفردا سپیده رو می  -
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. چشماش ستاره روشن شد تو

:و باال گرفت و گفت  سرش

...واي خــــــدا ممنــــــونـــــــم ـ

:واب دادمج. مهتاب بود. روشنش کردم، که همون موقع گوشیم زنگ خورد. بعداز ظهر بود که یادم افتاد موبایلم خاموشه 2 ساعت

بله؟ -

. اینا ما رو راه نمی دن ینیچی گوشیت و خاموش کردي؟ بیا پا يبرا... بله و درد بیشعــــور... بله و زهرمار -

ین؟یبیام پا... یه نفسی بگیر -

.آره ما بیمارستانیم -

.خاك تو سرت نشه، من به تو گفتم فقط بهشون بگو نه اینکه پاشید بیاید اینجا... یا خدا -

.زود باش بیا... اصال یه وضعی شده بود. اگه بدونی؟ وقتی بهشون گفتم خاله غش کرد -

.اومدم -

مامان، بابا، مهتاب، خاله، ... این جـــــارو... واي خــــدا... ینیزود رفتم پا. منم اینجا منتظر بودم . محمد رفته بود ناهار بگیره. و قطع کردم تماس

...آقا رضا شوهرخالم ، بهزاد

. بغلش کردم... خاله اومد سمتم، خودشو انداخت تو بغلم. بهشون رسیدم

چی شده خاله جون؟ سپیده حالش خوبه؟ -

. بخش ارنشیایشاال فردا می . سالم خاله جون نگران نباش حالش بهتره -

راست می گی؟ -

... آره خاله جون -

. صورتم و گرفت ماچم کرد خاله

. خاله قربونت بره برو به اینا بگو ما رو راه بدن. باشی خاله جونایشاال همیشه خوش خبر  -

آقاي رحیمی؟ -

...سالم خانم معتمد -

.اینها از خویشاوندان هستن اجازه بدین بیان، زود می رن... سالم آقاي رحیمی -

.ه اسآخه وقت مالقات یه ساعت دیگ... یدیبفرما... یدیبفرما. ببخشیدخانم معتمد من نمی دونستم -

.مشکلی نیست -

خاله دوباره می خواست بی تابی کنه که به مهتاب اشاره کردم رفت خاله . رفتیم ccuبا هم به سمت . کردم به مامان اینا، اونا هم داخل شدن اشاره

. رو آورد اینور
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، فردا که آوردنش بهتون  یتیخونه اون دااصال مامان برید . بخش باشه؟ شما هم بیا بشین ارنشیفردا می . خاله جون گفتم که حالش خوبه -

. خبر می دم

. نه خاله جون ما همین جا می مونیم -

. شما هم برید اونجا. چی؟ من دیگه خودم شیفتم شروع می شه اینجام يبرا -

. فقط صبح به ما خبر بده... باشه دخترم - مامان

چشم  -

. بعد می ریمفقط یه ذره دیگه بمونم  اره،یدلم طاقت نمی  - خاله

...مسئولیت داره برام ارنیپدرم و درمی  انیآخه اینجا می . دقیقه 10باشه فقط  -

. به ساعت کردم نگاه

.دیگه ارهیخودمم نیومدم محمد می . ارمیاصال مامان برید کرج من خودم سپیده رو می . دقیقه تموم شد 10خب دیگه  -

 .ایمیالزم نکرده ما می ریم صیح می  - مامان

...چرا می زنید؟ خب دیگه فعال... باشه چشم -

...آبجی تورو خدا می بینی دخترت و؟ داره بیرونمون می کنه - خاله

خاله جــــــون؟؟... الاله اال اهللا -

...خداحافظ.حرص نخور ما رفتیم ... باشه باشه -

... به سالمت -

.محمد اومد نایربع بعد از رفتن خاله ا هی حدودا

 سالم -

؟يکرد ریسالم چرا د -

.شد ریجا کار داشتم د هی -

؟یگرفت یحاال چ -

...چیساندو -

چرك؟ چیساندو -

.همبرگر گرفتم برات ه؟یچ گهیچرك د چیساندو -

؟یگرفت یخودت چ يبرا. من همبرگر دوست ندارم خودیب -

...هم فالفل یکی سیسوس یکی. من دوتا گرفتم -

.بخور ریبه من، خودت همبرگر و بگ من گشنمه اون دوتا رو بده -

.رهیگاز زدم که ازم نگ هی سیبه سوس يفور رونیب. دمیرو از دستش کش چایساندو و
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.بده بخورم. مهناز من همبرگر دوست ندارم  ينامرد یلیخ -

.يدیمگه من گفتم همبرگر بخر؟ اصال نپرس... ينخر یخواست یبه من چه م -

.حداقل فالفل و بده -

!ــوچ نــــ -

. کنه یمحمد داره با خنده نگاهم م دمیسرم و بلند کردم د... خوردم، اونم تند تند یگشنم بود که داشتم با ولع م انقدر

ه؟یهـــــان؟ چ-

؟يخور یزده ها م یچرا مثه قحط -

. خورد دهن زده منو... تعجب کردم. نصفش مونده بود، شروع کرد به خوردن. دیو از دستم کش چیدفعه ساندو هی

.چته؟ محمد بده گشنمه يهــــو -

. بزرگ بود یلیهمبرگرش خ شییخدا. رو که نصفشو خورده بود و داد بهم همبرگر

محمـــــــد؟ -

جــــــــــونم؟ -

... فالفل بخر گشنمه ای سیسوس ایزهرمار برو برا من  -

مهناز ؟ يخور یچقدر م -

.فتمیش نجایچون خودم ا. جا بمون شب هیاونورم برو از ... بده اریبرو بخر ب. موقوف یفضول -

کجا برم؟ -

. بمون شونیکیبرو خونه  ،يدار ادیدونم تو که دوست ز یچه م -

.انیرم خونه ک یم... ها یگ یراست م -

شناختمش؛  یبود، م مونیخانوادگ يها یها و عروس یبود که چون تو مهمون دیسع شیکی. شناختمیخوب م یلیمحمد و خ يدو تا از دوستا من

. دوسال بود که اومده بودن تهران یکیبود که االن حدود  انیک نیهم شمیکی

. اریو برام بخر ب چیبرو اونجا قبلشم ساندو -

. خورم یکارد بخوره به اون شکمت، من که مردم انقدر نم يا -

.زود باش... صبحونه ام نخوردم به خاطر همونه. رفته لیتحل ادیز میمن امروز انرژ -

.يبا... باشه من رفتم فعال -

.يبعدشم خوش اومد... بده اریب ریداره، بگ نهییکه پا مارستانیبوفه ب نیهم ،يبر يخوا یسفر قندهار که نم یه -

...باشه بابا  -

*****
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ششم فصل

 ا؟یخوب همه رو به هول و وال انداخت... خانم خانما کمیسالم عل -

:داد جواب یحال یبا ب دهیسپ

؟یچ یعنی... سالم  -

. رسن یهم م گهیدو ساعته د یکیشما، تا  دنیاالن همه اومدن تهران د نکهیا یعنی -

؟یچرا بهشون گفت يوا -

!چون دلم خواست -

االن کرجن؟ -

.گردم  یرم برم یمن م. ستیحرف نزن برات خوب ن ادیاالنم ز. تهرانن روزیاز د ر،ینخ -

ز؟االن ساعت چنده مهنا -

...استراحت کن فعال... 7.5 -

.راه افتادم ونیبه سمت پاو. اومدم رونیاتاق ب از

رو صندلی . خودم ریختم يیه قهوه برا. چشمام قرمز شده بود. االن دو روز بود نخوابیده بودم. سرم خیلی درد می کرد. سمت پاویون رفتم به

دقیقه نگذشته بود؛ 5. چشمامو رو هم گذاشتم. به پشت صندلی تکیه دادم. نشستم

!پــــــــــخ ـ

.دفعه پریدم  یه

بیشعـــــور چه وضعشه؟... زهرمـــــار سارا -

. ترکیده بود از خنده سارا

.واي مهناز خیلی حال داد -

...کوفت -

چقدر چشمات قرمزه؟ -

فضولی؟ -

.بیشعور همون پسر خوشتیپه که گفتی پسرخالته کارت داره -

چی؟ -

.یرونه دم ایستگاه پرستاري کارت دارهمی گم ب -

.شدم بلند

...این قهوه براي کیه؟ من خوردمش -
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...برگشتم یه قهوه برام می ریزي هــــا. کوفتت شه -

.همین االن -

. نه وقتی برگشتم -

...بچه پررو -

. نشسته بودرو صندلی . محمد و از دور دیدم. پاویون بیرون اومدم و به سمت پرستاري راه افتادم از

سالم -

.واستاد بلندشد

.ترسیدم، مثله خون آشاما شدي... چقدر چشمات قرمزه. سالم -

.حوصله کل نداشتم اصال

.دنبالم بیا 420سرم درد می کنه اگه سپیده رو می خواي ببینی تو بخشه اتاق  -

. من وقتی سرم درد می کرد اخالقم سگی می شد. از رفتارم تعجب کرده بود محمد

چته مهناز؟ امروز رو فرم نیستی؟ -

.مامان اینا اومدن خبرم کن. هیچی بیا برو تو من برم کار دارم -

...رفت تو محمد

...آخی مورچه... سالم بر خواهر گلم -

واي خـــدا ... جلیلیاستاد . دیشب شانس من استادمون خیلی ازمون کار کشید. به یه سري از بیمارا سر زدم. نشنیدم چون از اتاق دور شدم دیگه

خیلی وقت . نمی دونم چرا ولی خودم و تو بیماري سپیده مقصر می دونستم. بعداز سر زدن به بیمارا، دوباره به پاویون رفتم. خیلی سخت گیره

...غم بزرگیه راست می گن آدمایی که می خندن خیلیاشون تو ظاهر اینجورین، معلوم نیست تو دلشون چه. بود دیگه خنده هام تو ظاهر بود

بینی و لبمم متناسب با . چشمام هم مشکی رو به درشت، کمی هم حالت خمار داشت. حالتش خوب بود. ابروهام مشکی بود... جلوي آینه رفتم

تم از بین اجزاي صور. چشمام و دوباره نگاه کردم. موهامم رنگش مشکی بود و لخت تا کمرم می رسید. پوستمم صاف و شفاف بود. صورتم بود

. بیخیال آینه شدم رفتم رو صندلی نشستم. واقعا مثل خون آشام ها شده بودم. چشمام افتضاح شده بود. و بیشتر دوست داشتم امچشمام و موه

:محمد بود. یه دفعه گوشیم زنگ خورد. یادم باشه بعدازظهر برم دیدنش. دوباره یادم افتاد خیلی وقته به بهار سر نزدم

بلــــه؟ -

.اومدنمهناز  -

...اومدم -

سعی کردم لبخند . بلند شدم و مقنعه ام رو درست کردم و خارج شدم و به سمت اتاق سپیده راه افتادم و وارد اتاق شدم. تما سو قطع کردم و

: بزنم

...سالم به همگی -
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:اومد طرفم مامان

. ادیسالم عزیزم قربونت برم چقدر این لباس بهت می  -

.لبخند زدم . یعنی هیچکی ندیده بود، چون من تو تهران بیمارستان می موندم . تا به حال تو این لباس ندیده بود نبود مامان منو یادم

.مادر چشمات خیلی قرمز شده -

. سرم درد می کنه. آره دو روزه نخوابیدم  -

پس به خاطر همین بود پاچه گرفتی؟ -  محمد

... رفت از اتاق بیرون و

:گفت خاله

چرا اینجوري کرد؟ وا این ـ

...تحفه. حاال خوبه باهاش زیادم بد حرف نزدم. از رفتارم ناراحت شده فهمیدم

.هیچی خاله جون ولش کنید -

خاله چه جوریه؟ امروز مرخص می شه؟ -

.فعال... نمی دونم االن دارم می رم پیش دکترش -

.برو مادر -

... ن حرف بدي نزده بودم بهش، ولی رفتم جلوم. محمد رو صندلی نشسته بود. اتاق بیرون اومدم از

.تو باید درك کنی حالم خوب نیست این چند روز ولی حاال اگه ناراحت شدي من معذرت می خوام. آقا محمد من حرف بدي نزدم-

س نداشتم از دستم دو. محمد و دوست داشتم؛ واقعا مثل برادرم دوسش داشتم. می دونستند من کم و بیش پیش می اومد عذرخواهی کنم همه

.در زدم ... اینا رو گفتم و به سمت اتاق دکتر شهیدي راه افتادم. ناراحت بشه

... یدیبفرما -

.داخل رفتم

سالم دکتر -

حال دختر خاله تون چطوره؟ ید،یبفرما. سالم خانم معتمد -

بهتره دکتر امروز مرخص می شه؟ -

. آره امروز مرخص می شه. شکر خوب بودمن که صبح معاینه شون کردم وضعیتشون خدارو  -

...ممنونم دکتر -

. برگه ترخیص و امضا می کنم یه معاینه دیگه ام می کنم امیاالن می . خواهش می کنم -

...ممنون -

.که برم بیرون برگشتم
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خانم دکتر؟ -

:برگشتم

بله دکتر؟ -

...مثال شمالی جایی. می شه فقط بهتره یه مسافرت چند روزه ببریدشون ، چون روحیه اش عوض -

...باشه دکتر ممنون از کمکتون فعال -

منم سریع دنبالش رفتم و وارد . دکتر و دیدم که به سمت اتاق سپیده می رفت. یکی دو ساعت دیگه شیفتم تموم می شد. اتاق بیرون اومدم از

. اتاق شدیم

حال بیمار ما چطوره؟... سالم به همگی -

.سالم ممنون بهترم -

:بعداز معاینه دکتر لبخندي زد و گفت. از چشماي خاله نگرانی می بارید. رفت و معاینه اش کرد دکتر

... این خانم حالشون از منم بهتره -

:لبخندي زد و گفت خاله

.خدارو شکر -

...فعال با اجازه . من برگه ترخیص و امضا کردم، ایشاال دیگه راهتون به اینورا نخوره -

دکترممنونم  -

خواهش می کنم -

.بیرون رفت و

:به خاله کردم و گفتم رو

.خاله جون وسایلتون و جمع کنید سپیده رو یه شمال برید -

چطور؟ -

... همینجوري ببریدش -

.باچشم بهش اشاره کردم و

.باشه خاله جون -

.امیچی چی رو باشه؟ من نمی  - سپیده

:به سپیده گفتم رو

. ببریدش کرج، منم شیفتم هنوز تموم نشده. له آماده اش کنید مرخصهخا... تو غلط می کنی -

باشه خاله جون -

. محمد و از دور دیدم. اتاق بیرون اومدم و رفتم به کارام رسیدم  از
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. داریم می ریم -

. از بیمارستان خارج شدم. کنارش رد شدم از

.خاله ما داریم می ریم  -

به سالمت  -

.می کنم شما هم جمع کنید با هم بریم من وسایلم و جمع -

...من نمی تونم بیام خاله جون -

...خداحافظ ما می ریم کرج. روز دیگه راه می افتیم 3- 2نه نداریم کارات و درست کن  -

... باشه حاال ببینم چی می شه -

. شون و بوسیدم همه

.مراقب خودتون باشید... مامانی باي... باباجون خداحافظ  -

...اشه خداحافظب -

. محمد از کنارم رد شد. سوار ماشین شدن رفتن

.خداحافظ... مهناز بابت اون حرفم معذرت -

خداحافظ -

آخرین جلسه فیزیولوژي . بعدازظهر دانشگاه داشتم . این سپیده هم رفت کرج، حاال من تنهام. منم برگشتم بیمارستان . شدن و رفتن سوار

...بود

وقتی . یه تاکسی گرفتم به سمت خوابگاه. روپوشم و درآوردم کوله مو برداشتم و از بیمارستان خارج شدم . ادم، پاویون رفتمو که انجام د کارام

دقیقه اي گرفتم و اومدم تخت  5یه دوش . بقیه لباسامم سریع درآوردم پریدم تو حموم . رسیدم جورابام و درآوردم و پرت کردم تو کمد

.یدمخواب

. گوشیم بیدار شدم صداي آالرم با

...اي تو روحت -

.دوباره زنگ زد. تعویق، دوباره خوابیدم زدم

... مهناز پاشو دیگه صد بار زنگ زد -

!ا این که ساره خودمونه... از چشمامو بازکردم دیدم ساره ست یکی

.سالم علیکم... به به ساره خانم -

.برنمی داري؟ پاشو از خوابم بیدار می شی دست از لودگی... علیک سالم -

ساعت چنده؟ -

...یک -
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. کالس دارم 2واي خاك تو سرم نشه من  -

.جت پریدم  مثه

هــــوي چته؟ -

. کالس دارم 2می گم  -

یه . لباسامو پوشیدم. بعداومدم تو اتاق نمازم و خوندم. مسواکمم زدم و وضو گرفتم. دست و صورتم و آب زدم ی،یتند رفتم بیرون دستشو تند

. کوله مو برداشتم. جین سورمه اي با مانتو مشکی و مقنعه سورمه اي پوشیدم

.باي ساره -

.من سوسیس بگیر ندارم يبرا ايیراستی مهناز می ... باي -

...بیام ها 9-8باشه ولی شاید ساعت  -

...عیب نداره -

.اکی باي -

...باي -

ساعتو نگاه . پیاده شدم و داخل دانشکده شدم. پول تاکسی رو حساب کردم. پزشکییه تاکسی گرفتم رفتم دانشکده . خوابگاه خارج شدم از

شماره . گوشیم زنگ خورد... فاطمه... مین به شروع کالس مونده، باید بیینم بچه ها اومدن؟ سارا اومده 10خب هنوز . دقیقه بود 1:50کردم 

:جواب دادم. دناشناس بو

بله؟ -

سالم خوب هستید؟ -

ون شما؟سالم ممن -

نمی شناسید؟ -

باید بشناسم؟ -

...من راستینم، فرهاد راستین... بله ببخشید -

بله عرضتون؟ -

. من شماره تون و از یکی از همکارا گرفتم، یه کاري باهاتون داشتم -

ید؟یبفرما -

امشب وقت دارید؟. راستش باید حضوري بگم -

...نخیر -

.خواهش می کنم کارم واجبه -

پشت تلفن نمی شه؟ خب از -
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...کافی شاپ صدف دییبیا 9ساعت ... نه پلیز -

.باشه -

.ممنونم خداحافظ -

.خداحافظ -

کار داره؟ یوا این بامن چ. و قطع کردم تماس

هــــوي کجایی؟ -

: و بلند کردم دیدم ساراست سرم

چطوري ژیگول؟ -

...سالم. ژیگول خودتی -

حال شما خواهر؟ به سالمتی مرده بودي یه زنگ نمی زدي؟... .و علیکم السالم والرحمته اهللا -

اي بیشعور خودت چی؟ -

من چی؟ -

تو چرا نمی زنگی؟ -

. حاال فکرام و بکنم -

. بدو بریم کالس دیر شد -

:سامان یزدانی یکی از بچه هاي جلف و بی نمک و هیز کالسمون گفت. همه بچه ها بودن. داخل کالس رفتیم

...انوماسالم برخ ـ

.دو تا صندلی نشستیم  يبی توجه به اون رفتیم رو. آدم حسابش نمی کردم اصوال

محل نمی دید خانم معتمد؟ -

:دوستش سامی بهش گفت شنیدم

...خفه شو ـ

سرش تو کار  از بین پسراي کالسمون یکی سورن بود که باشخصیت بود یکی رضا که. اونم دیگه هیچی نگفت. حال کردم قهوه اي شد... جان اي

دخترا هم فاطمه و سارا و با ستاره و الناز بودن که نسبت به . خدایی این سه تا قابل تحمل بودن. یکیم تیرداد که خیلی ام با نمک بود. خودش بود

اونم کار به کار کسی . ..آهان نیوشا یادم رفت که سرش همه اش تو کتابه. بقیه انگار از دماغ فیل افتاده بودن . بقیه باحال و قابل تحمل بودن

...خب بگذریم استاد اومد. نداره

یکمی هم راجع به امتحان توضیح . نشست و حضور غیاب کرد و شروع به درس دادن کرد یدیاستاد با گفتن بفرما. به احترامش بلند شدن همه

.واقعا سر کالس استاد نوري زمان زود تموم می شد، انقدر که خوب درس می داد. داد

ه نباشید خست -
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:به سارا رو کردم و گفتم. بود 4نگاه به ساعتم کردم . دیدي گفتم زود تموم شد بیا

.فعال... سارا من یه کاري دارم باید زود برم ـ

. بلند شدم و

.باشه خداحافظ -

.در خونشون و زدم  .دانشکده خارج شدم، رفتم مغازه اسباب بازي فروشی یه عروسک گرفتم و به سمت خونه بهاره راه افتادم از

کیه؟ -

.بیا می بینی کیه -

...آخ جــــــون  -

: صورتم و بوسه بارون کرد. در و باز کرد پرید بغلم  زود

.سالم خاله مهناز جــــون -

سالم عزیزم  -

خونه شدیم  وارد

خوبی گلم؟ -

. مرسی دلم خیلی برات تنگ شده بود -

منم همینطور مامانت خوبه؟ -

. اراحت شدن صورتش

... نه زیاد -

.بریم تو ببینم چطوره -

. اتاقشون شدم وارد

سالم ملیحه خانم  -

. خانم دراز کشیده بود ملیحه

. سالم دخترم -

حالتون خوبه؟ بهترید؟ -

... بد نیستم -

خاله؟ -

جانم؟ -

مامانم خوب می شه؟ -

...آره عزیزم  -
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من . یعنی باید پیوند بشه. ر بهاره، شوهرش معتاد شده بود و فوت کرده بود، خودشم بیماري کبد داره ملیحه خانم یعنی ماد. و ناز کردم موهاش

... اصال بچه ها رو دوس دارم. خیلی هم بهاره رو دوس دارم. االنم نزدیک یه سالی هست که می شناسمشون و بهشون کمک می کنم

نمی خواي کادوت و باز کنی بهاره جون؟ -

.ار یادش افتاد، پرید کادو رو درآورد و باز کرد پرید بغلمدفعه انگ یه

.دستت درد نکنه خاله جـــــــون -

.خواهش می کنم عزیزم مبارکت باشه  -

...شرمنده کردي... دخترم زحمت کشیدي  -

نه بابا این چه حرفیه؟ -

. خاله میوه و چاي بیار يمامان بهاره پاشو برا -

من به بیمارستان سفارش کردم هر وقت پیوندي پیدا شد هم به خودم خبر بدن هم زنگ بزنن خونه . مدم سر بزنماو. نه نه من باید برم -

.ایشاال خوب می شی. خودتون

...دستت درد نکنه ممنونم به خدا شرمنده ام  -

.خب من دیگه برم. دشمنتون شرمنده -

.خاله بشین -

. دوباره امیخاله می رم می  -

...باشه  -

... خداحافظ ملیحه خانم، عزیزم خداحافظ -

:و یه ماچ گنده کرد صورتم

...خداحافظ -

. برو خونه من می رم -

.باشه -

وقتی رسیدم . سوسیس و گرفتم و یه ماشینم گرفتم به سمت خوابگاه. یه سوپرمارکتی دیدم. بود 6ساعت و نگاه کردم . خونه شون خارج شدم از

.چشمامو رو هم گذاشتم و دیگه چیزي نفهمیدم. خوابم می اومد یخیل. ذاشتمکپم و گ. لباسامو درآوردم

.بود 7.5... یا علی. چشمامو باز کردم... مگس مزاحم اَه

صورتمو احساس می کنم نیازي به آرایش . یه مانتو کتون مشکی با جین سورمه اي و شال سورمه اي پوشیدم. تند تند صورتم و شستم پاشدم

مترو . ساعت باید وایستم ماشین بیاد 2اي بابا این چکار داره؟ . کتونی هامو پوشیدم و راه افتادم. کوله مو انداختم رو دوشم. دمیه رژ ز. نداشت

چه ... چقدرم ترافیکه. سوار شدم. باالخره یه ماشین گیرم اومد. فقط اعصاب خوردي داره. که ماشاال تا می رسه جنگ جهانی دوم راه می افته  مه

داشتم با چشم دنبال راستین می . کرایه رو حساب کردم و وارد کافی شاپ شدم. دقیقه بود 5.:9ساعت و نگاه کردم . االخره رسیدم عجب ب
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. رفتم به اون سمت، بلند شد واستاد. دستشو برام تکون داد. اون آخرا نشسته بود. گشتم

سالم  -

سالم -

.رو کشیدم عقب و نشستم  صندلی

خوب هستید؟ -

ممنون -

چی میل دارید؟ -

:رو نگاه کردم و گفتم منو

قهوه -

:و صدا زد و سفارش داد  گارسون

.من سراپاگوشم یدیخوب بفرما -

راستش چه جور بگم؟ -

...به راحتی -

...امــــم راستش  -

...بگو دیگه... حوصله ام سررفت اَه

...من می خوام بیام خواستگاري -

.گرد شد چشمام

چی؟ -

...واستگاريخ -

خواستگاري کی؟ -

.دخترخالتون سپیده -

.نفس راحت کشیدم یه

منظورتون خانم صالحیه؟ -

حاال هم می خوام شما باهاشون صحبت کنید به خانواده بگن خدمت . راستش از وقتی ایشون و دیدم ازشون خوشم اومد... بله خانم صالحی -

... برسیم

.ی راجع به فرهاد از من سوال کردآخه خیل. بفهمه خر ذوق می شه سپیده

صحبت می کنید؟ -

.گارسون سفارش ها رو آورد. کردم سکوت
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هــــان؟؟ -

.قهوه رو هم زدم و یه قلپ ازش خوردم . فکر می کردم داشتم

.خواهش می کنم -

.چشماش التماس موج می زد تو

...باشه -

. واي ممنونم -

مطمئنید؟ از احساستون... فقط یه چیزي... خواهش -

.معلومه -

.من که می دونم اون با کله جواب مثبت می ده. بهش بگم کار سپیده رو راحت کنم بذار

راجع به بیماري سپیده هم می دونید دیگه؟ -

...بله -

اونوقت از کجا؟ -

.از دکترش پرسیدم -

...پسره چه هوله بابا

.به خالم اینا هم می گم. اونجا باهاش حرف می زنم .احتمال داره بریم شمال. باشه من باهاش صحبت می کنم -

... واقعا ممنون -

:کمال پررویی پاشدم و گفتم با

.خب ممنون از قهوه، خداحافظ -

خانم معتمد؟ -

بله؟ -

من کی خبرش و بگیرم ازتون؟ -

یه ساعت دیگه چطوره؟ -

.گرد شد و زد زیر خنده چشماش

.خداحافظ.شب خوبی داشته باشید... از سفر شمال چقدر هولید شما ؟ می گم دیگه بعد -

.هرچه زودتر بهتر، ممنون... خداحافظ  -

گفتم می . هی مامان اینا گفتن خونه بگیریم ها برات، حرف گوش نکردم. االن دیگه رام نمی دن... واي یا خود خدا. کافی شاپ خارج شدم از

.رفتم کنار خیابون پسره مشنگ یه نگفت برسونمت انقدر هوله . سال بعد خونه بخرم يولی باید برا. رو تجربه کنم ییخوام زندگی دانشجو

.در خدمت باشیم . خانم خوشگله برسونمت -
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.گمشو برو در خدمت آبجیت باش -

...آبجی ندارم -

.در خدمت ننه ات باش -

...فعال تو بیا. چشم در خدمت اونم هستم  -

...آدم عوضی بود ها عجب

.کن بچه قرتی گورتو گم -

.پسره هم گازش و گرفت رفت. دیدم فرهاده برگشتم

...یدیبفرما. انقدر خوشحال شدم که یادم رفت. ببخشید من اصال حواسم نبود. می رسونمتون یدیبفرما -

.خواهش می کنم  -

... هــــه رسیدیم خوابگاه. بده بیرون باشم  خو چیکار کنم؟ اوال دیرشده، ثانیا شبه... واقعا پرو بودم هــــا. رفتم و سوار ماشینش شدم و

.ممنونم -

. خواهش می کنم وظیفه بود -

سوسیس و از یخچال درآوردم یه بندري توپ درست . تازه یادم افتاد دارم از گرسنگی می میرم. منم رفتم اتاقم. شدم، اونم بوق زد رفت پیاده

...خدایا به امید خودت .می رفتم کرج بریم شمال  باید پس فردا. بعدشم پریدم رو تخت. کردم زدم تو رگ

.هامو گذاشتم تو گوشم و آهنگ و پلی کردم هندزفري

is anybody out there?
is anybody listening?

is anybody really know if the end or begning?
a quiet rush one breath

si we waiting for
sometimes i wanna take you

change is everyone before
its everythong you wanted its everything you know

it one doors swing closed its one doors never closed
some prays find an answer 

some prays never know
we re hplding on and lettin go

)holding on and letting go az ross coperman

.چیزي نفهمیدم دیگه

هفتم فصل



کاربر  انجمن نودهشتیا  gandom19  |پیوند                             نودهشتیاکتابخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m 66

مهناز همه وسایلت و برداشتی؟ -

. سفر قندهار که نمی ریم. حاال داریم می ریم شمال یه هفته اي برمی گردیم. اوه آره مامان -

.باالخره که چی؟ نریم اونجا بگی این یادم رفت اون یادم رفت -

.چشم -

یهدا، ترانه و سامیه دختر دایی هام، سوار ماشین من  کم،یسپیده و یلدا دختر خاله کوچ. ..بجنبید. سوار شن انیاون ژیگوالیی که با من می  -

مامان و خاله . مهران تک پسر دایی رضام ، یاسر، سعید دوست محمد، تیام داداش ترانه و سامیار داداش سامیه، سوار ماشین محمد شدن. شدن

:ضبط و روشن کرد . وار ماشین بهزاد شد و راه افتادیم سامیه جلو نشسته بودمهتابم س. و دایی و زن دایی ها وبقیه هم با هم یناا

کدوم قسمتشه؟ innaمهناز آهنگ هاي  -

.تراك تراك برو جلو به آلبومش برسی -

آهان پیداش کردم -

...و بذار 10minuetseآهنگ  -

اکی -

... شروع کرد به خوندن inna. صداي آهنگو تا ته زیاد کرد. گذاشت آهنگو

rock your body
come on everybody

somebody stop me when im dance im losing control
you see mi yo this is stereo

i wanna hear my song one time on the radio
im gonna do this step by step do it anyway got to feel your loving

im gonna break the law of the gravity to see you in the morning
let me see your body move on the floor like 10minutes ago

shake shake your body move on the floor like 10minutes ago
wining in every place cause your my lucky ace dj turn off the bass 

winnig on every place cause your my lucky ace every body do it on the foor

جوجوهــــا -

. آخ جـــون چه حالی می ده. بهش راه نمی دادم. ازش سبقت گرفتم جلو. داشتن هرهر می خندیدن. کردم ماشین محمد کنارمون بود نگاه

.ایول مهناز دمت گرم -

...چاکریم -

....منم چه موقع هایی کرمم می گرفت ها. می کرد راه بهش نمی دادم هرکاري

. پررو بودن حرصم دراومده بود آخه

.آروم برو... قلبم داره می افته تو شورتم. خیلی اشکی مهناز - ترانه
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...بگیرش نیفته، من باید حال این جوجوها رو بگیرم -

. آخه زنگ خورش بچه گونه بود. فک کنم گوشیه یهدا بود. یکی زنگ خورد گوشیه

...باشه ... باشه -

مهنازي؟ -

هــــان؟ -

...یاسر بود -

و چیکار کنم؟خ -

.داداشم گفت آروم برید -

. می خواستی بگی تقصیر خودتون بود... الاله اال اهللا... داداشت  -

نمی دونم  -

. دفعه ماشینشون از کنارمون با سرعت رد شد یه

... باشه دارم براشون. اون بی مصرف زنگیده بود حواس منو پرت کنه... حواسمو پرت کردي هدایاي بترکی  -

.ایندفعه محمد راه نمی داد الحا

تو یه حرکت سریع فرمون و به سمت چپ چرخوندم و ازشون سبقت . یعنی دور بودن. هم بغل هم جلو ماشینی نمی اومد. رو نگاه کردم آینه

...ها ها ها ها ها ها... محمدم عصبانی بود. مهران که جلو نشسته بود سرخ شده بود. گرفتم

.اومد تو دهنم اي تو روحت مهناز قلبم -

.نخیرم دمت گرم بچه پرروها - سامیه

خاك . تو ماشین محمدم یاسرخواب بود. اي بیعشورا انگار من راننده شونم. نگاه کردم دیدم همه شون خوابن. بعد از اون آروم شده بودیم دیگه

...تو سرتون یه دفعه داد زدم، همه شون پریدن

...بترکی -

...تو روحت -

. هر می خندیدمداشتم هر منم

. پاشید ببینم یه لیوان آبی یه میوه اي چیزي پوست بکنید بخورم... چرا خوابیدید؟ من راننده تون نیستم ها... زهر -

.پرتقال و خیار پوست کند. دوباره خوابیدن ولی سامیه بیدار موند بقیه

...بیا -

... بذار دهنم -

. خوردگوشیش زنگ . پره از پرتقال و گذاشت دهنم یه

هــــان؟ -
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- ...

خب سالم -

- ...

.باشه -

. و قطع کرد تماس

. گفت یه ذره جلوتر رستورانه، نگه دارید ناهار بخوریم. سامیار بود -

...خب -

.کیلومتر دیگه 2رو نگاه کردم،  تابلو

یه چیز بگم سامیه؟ -

...بگو -

...امـــــم -

.بگو دیگه جون به لبم کردي -

.ده خواستگار اومده، چند وقت دیگه قاطی مرغا می شهسپی يبرا -

راست می گی کیه؟ -

... سپیده بیداره دیدم

بیشعور تو بیدار بودي؟ -

آره حاال بگو کیه؟ -

. سامیه نگاه کردم و زدم زیر خنده به

. بابا شوخی کردم -

!بی مزه -

. شوخی کردم -

زهر چی شوخی کردي؟ -

. شوخی کردمبابا همین شوخی کردم و  -

.مرده بود ازخنده سامیه

.مهناز بمیري بگو دیگه -

خب بابا فرهاد و می شناسی؟ -

فرهاد کیه؟ -

...بابا فرهاد -
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بگو به خدا؟ کی بهت گفت؟!!! دروغ.... آهان  -

. شب پیش 5-4همین  -

.واي خدا ممنونم -

. خاك تو سرت یعنی گونی گونی شوهر ندیده بدبخت -

. ت سر آقامون درست صحبت کنهـــوي پش -

خر کیف شدي ها؟. مثل خر که تی تاپ بهش می دن ذوق کردي. بچه پررو اینجا خانواده نشسته -

به تو چه؟ -

...پس خودت به خاله اینا بگو -

....عسلی ... نازي... جیگري.... خوشگلی... غلط کردم مهناز جونم -

. گمشو بابا گوشام دراز شد -

. قربونت -

الل شدي سامیه؟ -

چی بگم؟ حاال این کی هست که انقدر سپیده خرشه؟ -

...همکار من -

.خر خودتی...هـــوي درست صحبت کن ها -

.حاال فعال پیاده شید بقیش و بعدا می گم  -

انقدر . جوجه سفارش دادممن . محمد به من چشم غره می رفت، منم زبونم و براش درآوردم و وارد رستوران شدیم. از ماشین پیاده شدن همه

یه ذره از راه و رفته . بعداز خوردن ناهار دوباره راه افتادیم، با این تفاوت که مهران نشست پشت رل ماشین محمد. گشنه ام بود که حد نداشت

:که یه دفعه سامیه جیغ کشید یمبود

مهنـــــاز؟ -

زهرمار چته؟ چرا جیغ می کشی؟ -

.نهار بگیبگو دیگه قرار بود بعداز  -

.سپیده رو هم وقتی اومده بود بیمارستان دیده . هیچی دیگه بابا همکار منه -

مهنـــاز؟ -

...بنال -

... بی ادب -

.نظر لطفته بگو -

...چیز... راجع به چیز -
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راجع به چی؟... کوفت و چیز -

راجع به بیماري من می دونه؟ -

...آره -

. قد نعلبکی گشاد شد چشماش

جا؟از ک -

.هیچ مخالفتی هم نداشته . اتفاقا منم ازش پرسیدم گفت خودش از دکترت پرسیده -

نفس راحت کشید  یه

...يشی ذ... چه نفسی هم می کشه شوهر ذلیل -

چی؟ -

...شی ذي -

یعنی چی؟ -

. مخفف شوهر ذلیل -

. غش زدن زیر خنده غش

...بترکی - یلدا

. بود که رسیدیم 5ساعتاي  حدودا

. اشید خرساي قطبی رسیدیمپ -

. شون پاشدن فقط یهدا خواب بود همه

یهدا؟ -

- ...

. یهدا پاشو دیگه -

- ...

یاسر؟ -

هــــان؟ ـ

. بیا یهدا رو ببر تو بخوابه -

. ظورم اتاق خوباستمن. هرکی داشت تند تند می رفت اتاقا رو می گرفت . همه وسایالمون و برداشتیم داخل ویال شدیم. یهدا رو بغل کرد اومد

بود 18تا  10من و سپیده و خودش و ترانه و یلدا و یهدا هم چون سناشون بین . خودمون برداشته بود يدمش گرم سامیه اتاق رو به دریا رو برا

. نیک توسی پوشیدمیه شلوار مشکی با تو. اول از همه پریدم تو حموم یه دوش گرفتم. اتاق بقیه هم ما نفهمیدیم چون رفتیم تو اتاق... اهمب

...پریدم رو تخت و خوابیدم. موهامو خشک کردم و دم اسبی بستم
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. هی خرس قطبی پاشو -

.ولش کن گناه داره خسته اس -

. مهناز پاشو... یعنی چی می خوایم بریم ساحل -

. بلند شدم... تو روحت -

. یه چیزي بپوش -

. ینیپا شالم و انداختم رو سرم و رفتم. و پوشیدم سویشرتم

؟ ایدیمامان نمی  -

. مهناز مادر شامتم ببر بخور اونجا. ما هم می خوایم بخوابیم خسته ایم. نه مادر شما جوونا برید -

سامیه جون؟ -

چی می خواي که اینجور صدا می کنی؟ -

...کوفت لیاقت نداري -

...حاال بنال -

یاري؟ یشاممو م -

.یارم  یگمشو م -

دمت شوفاژ -

. چون شب بود زیاد دور نشده بودن. سعید و تیام رفته بودن تو آب. بیرون و لب ساحل نشستیم مرفتی

بچه ها مهران و مهناز گیتار بزنن بخونیم؟ - سامیه

. به پهلوش زدم

واي سوراخ شدم چته؟ -

. من خسته ام. از طرف من نظر نده -

.مهناز ضدحال نزن دیگه -

.راست می گه مهناز - یلدا

.که گیتارش کنارش بود  رانمه

. خب من گیتارم پشت ماشینه -

. ارمیمن می رم می  - ترانه

...آ دمت گرم آهنگ جون -

!ترانه... کوفت و آهنگ جون -

...خب ترانه جون -
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. گیتار و آورد و داد دستم رفت

چی بزنیم؟ -  مهران

عشق اول و بخونیم؟ -

...باشه -

:خیلی باحال شده بود. بچه ها هم شروع کردن به خوندن. زدن و مهران شروع کردیم گیتار من

گن هیچ عشقی تو دنیا  می

عشق اولی نیست مثه

گذره یه عمري اما می

خیالت رفتنی نیست  از

هیچ عشقی مثه  داغ

که پس می زنتت نیست اون

تنها شی وقتی  چقده

)2(کسی هم قدمت نیست  هیچ

...اوج گرفت صدامون

عشقی تو دنیا گن هیچ  می

عشق اولی نیست  مثه

گذره یه عمري اما  می

خیالت رفتنی نیست از

هیچ عشقی مثه  داغ

که پس می زنتت نیست اون

تنها شی وقتی چقده

کسی هم قدمت نیست  هیچ

سخته بدونی  چقده

که می خوایش نمی مونه  اون

دلش یه جاي دیگه ست  که

همه وجودش مال اونه و
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ه جون می دي غریبه باشیبراي اونک چقده

می خوام با تو باشم  بگی

می خوام که نباشی بگه

)عشق اول از مهدي احمدوند(

.و گذاشتم کنارم شروع کردم غذامو خوردن گیتار

... یه چیز دیگه ام بخونیم بخوابیم -  مهران

بچه ها از شادمهر بخونیم ؟ -

. یاد یهر خیلی خوشش محسابی استقبال کرد، آخه اونم مثل من از شادم مهران

... بخونیم -

با این که . بچه ها همه خوشحال شده بودن. دوتا بشکن زدیم و شروع کردیم. فهمیدم منظورش کدوم آهنگشه. یه چشمک به من زد مهران

انتخاب، حالم عوض طرفدار، ... جدیدا هم دو سه تا آهنگ خونده بود که خیلی قشنگ بودن. آهنگش خیلی قدیمی بود ولی خدایی قشنگ بود

.اینا از بینشون قشنگ بودن... می شه و امون از تو

آتیش بازیه چشماي تو قدم زدم میون

که باورت بشه معنی عشقو بلدم شاید

تب دارم و تو چشماي تو جا می ذارم نگاه

خاطر دیدن تو پنجره رو وا می ذارم  به

معنی تازه می دي تو شعر دلسپردگی یه

روشنم بی تو محاله زندگی تو چه سبز و با

معنی تازه می دي تو شعر دلسپردگی یه

تو چه سبز و روشنم بی تو محاله زندگی با

آتیش بازیه چشماي تو قدم زدم میون

که باورت بشه معنی عشق و بلدم شاید

تب دارم و تو چشماي تو جا می ذارم نگاه

خاطر دیدن تو پنجره رو وا می ذارم به

دي تو شعر دلسپردگیمعنی تازه می  یه

تو چه سبز و روشنم بی تو محاله زندگی با

)آتیش بازي از شادمهر عقیلی ( 
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. پاشید دیگه کاسه کوزه تون و جمع کنید، دستم کنده شد -

... گرفتیم خوابیدیم. هرکس به اتاقش رفت. شدیم بلند

... یدار بودفقط خالم ب ین،یرفتم پا. بچه ها خواب بودن. بلند شدم 10ساعت  صبح

.سالم صبح بخیر خاله -

سالم خاله جون صبح به خیر خوبی؟ -

مرسی -

. دفعه یادم افتاد االن بهترین موقعیته قضیه سپیده و فرهاد و بگم یه

خاله؟ -

جانم؟ -

.یه چیزي می خواستم بگم -

.بگو خاله جون ـ

بقیه خوابن؟ -

...آره بگو -

... راجع به سپیده اس -

. شد نگران

چیزي شده؟ -

. سپیده خواستگار پیدا شده يبرا. فکر بد نکن... نه خاله نه -

. نفس راحت کشید یه

حاال این چه خواستگاریه که تو خبر داري؟. خب خیالم راحت شد -

...همکارمه -

همکارته؟ -

. آره تو بیمارستان سپیده رو دیده -

خب چه جور پسریه؟ -

خب چیکار کنم؟ بگم زنگ بزنن وقتی برگشتیم؟. پولدارم هستن... اسمش فرهاد راستینه. پسر خوبیه که من می دونم یتا اونجای -

. حاال من به آقا مصطفی هم بگم بهت خبر می دم -

... باشه -

اینا چرا بیدار نمی شن گشنمه؟ -
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.االن صبحونه می دم  -

. رم بیدار کنممن برم دست و صورتم و بشورم اون خرسا. دستت طال خاله جون  -

...برو -

... و صورتم و شستم، رفتم اول سراغ سپیده و سامیه دست

سامیه؟ سپیده؟ . دخترا پاشید... دخترا -

.کوفت برو بذار کپه مون و بذاریم -

. پاشید صبحونه بخوریم بگردیم... حاال من یه روز سحر خیز شدم ها -

. خب بابا برو اومدیم -

.. .اتاق یلدا اینا رفتم

. پاشید... یهدا... یلدا... ترانه -

- ...

یلدا؟ -

.برو بذار بخوابیم مهناز -

. پاشید دیگه وگرنه به روش خودم بیدارتون می کنم -

. مییا یخب برو م -

. سامیار و یاسر و تیام تو این اتاق بودن. بیرون رفتم اتاق بعدي اومدم

... دسامی؟ یاسر؟ عمو تیام پاشی... خرسا پاشید -

. برو بذار بخوابیم... تو روحت مهناز -  تیام

. نخیر پاشید -

...برو -

...بعدشم الفــــــــرار... یکی شو ریختم رو سر سامیار، یه نصفه یاسر ، یه نصفه هم تیام. دوتا لیوان آب آوردم رفتم

:داد زد سامیار

مهنـــــــــاز؟ -

. م نمی کشه لخت خوابیدهخجالت. تو روحت مهران. تو اتاق بعدي رفتم

)نه توروخدابیاد اونجور بخوابه... اونجور لختم نه، فقط تیشرت نداشت(

. بیرون زنگیدم به موبایل هردوشون اومدم

. مهنــــــاز میکشمــــــت -

...ین دوست ها بعید بوداز محمد از ا. لباس ورزشی تنش بود. ي سرم و بلند کردم سعید بود.خوردم به یک نیاز پله ها برم پای دویدم
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سالم -

سالم صبح بخیر  -

. حالت پرسشی نگاش کردم به

.رفته بودم بدوام  -

... آهان -

مهنــــــاز -

. رفتم پشت خاله. محمد و تیام و سامیار و مهران دنبالم بودن... ینیپا دویدم

دوباره چه آتیشی سوزوندي؟ -

. هیچی بابا بیدارشون کردم -

. غش غش زدم زیر خنده. سامیار و تیام و خنده ام گرفته بود قیافه ي از

کوفت نخند مثل آدم نمی تونی بیدار کنی؟ -  سامیار

مگه شما آدمید؟... آدم يچرا ولی برا -

. مامانم چشم غره می رفت. داشت می خندید خاله

.نه ما فرشته ایم -

. یلشیآره اونم از نوع عزرا -

.گرنه اینا تا فردا هم بیدار نمی شدن آفرین خاله جون و - خاله

. متر زبون داره 6اون خودش . دستت درد نکنه مامان از ما هم طرفداري کن -

:سامیه اومد. و براش درآوردم نشستم پشت میز زبونم

. اي جـــــونم مهناز جـــــون دمت گرم بزن قدش -

.زدم قدش -

.خوب حالشون و گرفتی... کوفت -

.. .ما چاکریم -

.خجالت بکش، تو باید االن طرفدار داداشت باشی -  سامیار

.نه چرا داداشم؟ مگه خودش چالغه؟ تا وقتی مهناز هست حله -

پرتمون کنن  مییصبحونه رو با خنده و کل کل و بحث گذروندیم، تا جایی که نزدیک بود بابام و دا. چشمکی بهم زد و نشست پشت میز یه

.بیرون

سامیار و ... من و سپیده و سامیه و ترانه و یلدا و مهتاب تو یه تیم. قرارشد دخترا با هم پسرا هم باهم. یارکشی شد. بازي کنیمشد والیبال  قرار

واي چه . سوت که زد تعیین و زدم و بازي شروع شد. بهزادم حوصله بازي نداشت داور شد... محمد و یاسر و سعید و تیام و مهران هم تو یه تیم 
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- 25آخرش اونا بردن ولی با نتیجه هاي نزدیک . بچه ها هم خوب بودن. خودمم والیبالم عالی بود... کیف کردم انقدر حال داد که نگو. بازي بود

 شنگیخیلی حال داد، بازي ق. بردن 15-12آخرین گیم اونا با نتیجه  25-27دوباره بعدیشم ما بردیم .  20-25،یکیشم ما بردیم  25- 27، 23

. بود

لوله شدید؟ -  رسامیا

. ببین بچه پررو حاال خوبه نتیجه ها نزدیک به هم بود - سامیه

.هیچ می بردیمتون 3این تو تیم کار می کرده و گرنه درجا . اصال شما مهناز و نداشتید چکار می کردید؟ شانس آوردید -

. آرزو بر جوانان عیب نیست - یلدا

... آفرین بیا. انقدرم واسه من کري نخون. ا مثل بچه آدم بشین سر جاتببین سامیار پسرخوب این توپ و جمع کن بی -

...اي ناکس ها... مهتاب و بهزادم که غیبشون زده بود. مرده بودن از خنده دخترا

. دمیداشتم با تمام سرعتم می دو... منم الفــــــــــرار. افتاد دنبالم سامیار

وایسا بینم حالتو بگیرم  -

.ا نیستیمال این حرف -

خاك تو سرشون پا نمی . بچه ها داشتن می خندیدن . راه افتادم سمت ویال. می خواست بگیرتم که از زیر دستش در رفتم. رسید بهم باالخره

... آخیش عرق کرده بودیم. تا رسیدم ویال پریدم تو حموم. شن این وحشی رو بگیرن

.تو ورحت مهناز -

چی صلوات؟ -

.فیههمین که ترسیدي کا -

. آره دیگه باید از روانی ترسید -

. دفعه یه مشت زد به درحموم یه

. سامیار گمشو دیگه ول کن -  محمد

. این روانی رو از اینجا ببر. آفرین محمد به نکته خوبی اشاره کردي -

:رفتن منم داد زدم  اونا

سامیه ؟ -

- ...

سامیه؟ -

- ...

سامیه؟ -

- ...
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ده ؟سامیه گور به گور ش -

چیه؟ -

حتما باید فحش بدم تا جواب بدي؟ -

. بیشعور نشنیدم -

. کري دیگه -

. حاال بنال -

. برو یه دست لباس خوشگل بیار با حوله ام -

...خوب  -

. مین بعد در حموم و زد 5

...بیا -

. کردم باز

بده به من  -

لباسام و . موهامو با حوله خشک کردم. ر مشکی و شال مشکی آورده بودیه تونیک آجري با شلوا. نه ترشی نخوره یه چیزي می شه گرفتم

. تا اومدم بیرون یلدا پرید تو حموم. پوشیدم و رفتم بیرون

.بسم اهللا مثل جن ظاهر می شه  -

مهناز؟ خاله مهناز؟ -

بله؟ -

...بیا -

.پیش خاله تو اتاق تنها بود رفتم

جانم؟ -

.بشین خاله -

چشم -

.نشستم

.اله من با آقا مصطفی حرف زدم گفت بگید بیان اگه پسر خوبیه خ -

.باشه من می زنگم می گم زنگ بزنن خونه تون  -

.دستت درد نکنه -

. خواهش می کنم -

... ایشاال عروسی خودت -
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من و بگیره خاله جون؟ ادیکی می  -

.دلشون بخواد میخیل -

. همین دیگه کسی نمی خواد -

.تو عروس خودمی -

. خاله جون بسه من رفتم -

...خاله هم دلش خوشه هـــــا. اومدم از اتاق بیرون پاشدم

سپیده؟ -

- ...

سپیده؟ ـ

هــــان؟ -

کجایی؟ -

...تو هال -

.بدو... بیا باال -

.اومدم  -

. تند اومد باال تند

.بیا بریم تو اتاق -

. اتاق شدیم وارد

...امـــم چیزه -

چیه؟ -

. گفت بابات موافقت نکرده مامانت -

: دفعه بادش خالی شد یه

سر به سرم نمی ذاري که؟ -

االن قیافه من شبیه کسایی که شوخی می کنن؟ -

. واال من نمی تونم شوخی و جدي تو رو تشخیص بدم -

.خب بابا شوخی کردم هر دوتاشون موافقت کردن که فرهاد اینا بیان -

...هــــــورا -

. قبول کردنم بیان جواب که مثبت نیست. چه ذوقی هم می کنه. خیلی خلی. خاك تو سرت -

. جواب مثبتم می دیم -
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...شی ذي -

.غش زد زیر خنده  غش

حاال یه چیزي بگم؟ -

هـــــان؟ -

. می خوام بزنگم بهش خبر بدم -

شماره آقاي ما دست تو چیکار می کنه؟. تو غلط می کنی -

هـــــا؟ پرروگري کنی نمی زنگم -

...باشه باشه غلط کردم بزنگ -

.تا بوق جواب داد 2بعداز . و درآوردم و شمار شو گرفتم گوشیم

.سالم -

.واي چه عجب من دیگه داشتم سکته می کردم. سالم -

... هی اشاره می کرد بزن رو اسپیکر، زدم رو اسپیکر. هولش دادم اونور. چسبیده بود به من سپپیده

خوب چی شد؟ -

. خواستم اذیتش کنم می

...سپیده نشون کرده پسرعموشه. خوب راستش من این و یادم رفت بهتون بگم -

... بادش خالی شد. ماه دیگه ام بمونه 4همچین نیشگونم گرفت که فکر کنم جاش تا  سپیده

یعنی همه چی تموم ؟ -

. از خنده منفجر می شدم، دیگه نتونستم زدم زیر خنده داشتم

ــــاز؟مهنــ -

جــــــــــان؟ -

ببخشید مهناز خانم داشتید سر به سرم می ذاشتید؟ -

...بلــــــه -

یعنی حله؟ -

.حله حل هم که نه، ولی خالم اینا موافقت کردن زنگ بزنید قرار خواستگاري رو بذارید -

:یه دفعه یه جیغ بنفش کشید. سامیه بود. دفعه یکی مثه بز پرید تو اتاق یه

.ی بیشعــــــوریدخیل -

.پرید دهنشو گرفت سپیده

کی بود جیغ کشید؟ -
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. هیچکی بعداز اینکه از شمال برگشتیم زنگ بزنید -

واقعا ممنون، فقط شماره سپیده خانم و می شه بدید؟ -

واسه چی؟ -

.باهاشون یه کاري داشتم  -

. داشت خودش و هالك می کرد شماره رو بدم سپیده

...0919. ..یادداشت کنید -

. خیلی ممنون، خداحافظ -

...خداحافظ -

. جیغ کشید سامیه

. سپیده کوفتت شه چه صدایی هم داره... یه وقت منو صدا نکنید ها؟ نفله هـــا... خبیثـــــا ... بیشعـــورا  -

... زنگم زد سنگین رنگین باش ها. ن باشهدختر باید سنگی... سپیده پاشو جمع کن خودت و. چقدر شماها هیزید؟ پاشید جمع کنید خودتون و -

. نگه دختره از خداش بود

. وقتی زنگ زد قربون صدقه اش می رم. خوب حاال تو هم  -

!ه می خوري... تو گ -

.اي بیشعــــور به آقامون می گم اذیتم می کنی -

.هري برو همین االن بگو -

...حســـــودا -

هشتم فصل

پریروز مامان فرهاد زنگ زده بود خونه خاله، . خدایی خیلی خوش گذشت. روزي می شه که از شمال برگشتیم 4 -3 االن. سه شنبه اس امروز

این قسمت و که هیچی ازش نمی ... اي بترکن انقده سخته درسا که نگو. منم که تو فرجه امتحانمم. پنجشنبه گذاشتن يقرار خواستگاري رو برا

. مهسا بود. گوشیم زنگ خورد. دارم می خونم 3از ساعت . غروب بود 6ساعت و نگاه کردم . حان دهنم سرویسهیا خدا چیکار کنم؟ تو امت. فهمم

:برداشتم جیغ جیغ کرد

تو ورحت مهناز بیشعور رفتی حاجی حاجی مکه؟ یه نباید زنگ بزنی؟ -

سالم حالت ... حاال شروع کن. حاال یه نفس عمیق بکشآفرین ... تر لکسیر... لکسیر... لکسیر. خونسردي خودتو حفظ کن... آروم... آروم  -

.خوبه؟ واال اونجا انقدر خوش گذشت که یادم رفت دو تا دوستم به اسم مهسا و پریسا دارم 

.ي...خفه شو بیشعور خیلی گ -

...هفته اس ازت دور بودم ها 2اي بی ادب این حرفا چیه یاد گرفتی؟ حاال خوبه  -
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.گمشو -

بندر؟خوابگاهی یا  -

داري می خونی؟. حالم داشت از خوابگاه به هم می خورد... بندر -

تو می خونی؟ -

.آره ولی هیچی نمی فهمم -

. بعداز اینم احتماال عقد سپیده بشه دیگه اصال وقت ندارم. دقیقا منم اصال حس درس خوندن ندارم -

.دیدفعه جیغ کش یه

چی؟ -

.این هفته خواستگاري موافقت بشه بعد عقده دیگه... زهرمار، چرا جیغ می زنی؟ عقد سپیده -

پسره کیه؟ -

.بگم باورت نمی شه -

...تو بگو -

.فرهاد راستین -

دورغ؟؟ -

...راست -

...زهر -

...مرض -

...کوفت -

...درد -

...تو جونت -

...تو مغز استخونت -

. غش زدیم زیر خنده غش

.هـــوي عقدش ما رو دعوت می کنید ها -

!حاال فکرامون و بکنیم  -

.رو سرتون ارمیگمشو دعوت نکنی خشتکتون و می  -

.خاك تو سرت گمشو -

آها راستی؟ -

...بنال -
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.رهام یه تحوالتی درش شکل گرفته -

دروغ؟ -

.واال چراغ سبز نشون می ده  -

.غلط می کنه چشاشو درآر -

...هــــــوي -

تاش درباره رهام  2000تا حرفت  1000قاطی مرغا شی از دستت خالص شیم؟ کچلمون کردي از هر  یعنی امکانش هست تو هم زودتر بري -

.بود

. ایشاال خدا از دهنت بشنوه -

...می شنوه حاال هم هري -

. بی ادب -

.با ادب خداحافظ -

.بــــــــاي -

پاشدم . ذره دیگه خوندم دیدم نه اصال مغزم دیگه واقعا نمی کشه یه. ساله مهسا دوسش داره 5االن . رهام پسردایی مهسابود. و قطع کردم تماس

. مهتابم که طبق معمول خونه یار. مامانم تو آشپزخونه بود. بابا داشت تی وي نگاه می کرد ینیرفتم پا

.به به دخترگلم بیا بشین پیش بابا - بابا

چشم -

... آخیش چه چسبید. یه ماچ گنده از لپاش گرفتم. نشستم رو مبل پیش بابا رفتم

امتحاناتون کیه بابا؟ -

.بخاطر همون خیلی طوالنی می شه ... هفته دیگه فرجه مون زیاده 4-3یه  -

. مهناز مامان بیا میز و بچینیم غذا بخوریم -

. دقیقه بود 8:30و نگاه کردم  ساعت

مامان زود نیست؟ -

.نه بیا -

.باباجون با اجازه -

...برو بابا -

بعداز غذا ظرفا رو شستم رفتم . اي جــــان خیلی قورمه سبزي دوس دارم. غذا هم که قورمه سبزي بود، غذاي مورد عالقه من. چیدیم رو سفره

...تو اتاقم پاي لپ تاپ

خیلی حال می  .خودم و پسر جا زدم. با اون یکی ایمیلم شروع کردم به چت با یه دختر. ذره وب گردي کردم، گفتم بذار یکی و سرکار بذارم یه



کاربر  انجمن نودهشتیا  gandom19  |پیوند                             نودهشتیاکتابخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m 84

.ده

سالم عزیزم -

سالم بیو می دي؟ -

تهران تو چی؟ 23آرتان ... آره جیگر -

کجاي تهران می شینید؟... تهران 19غزل  -

.تو خونه مون -

بامزه منظورم منطقه تونه؟ -

شما چی؟... زعفرانیه -

.قیطریه -

.من خیلی دوست دارم عزیزم همدیگه رو ببینیم -

کجا؟ -

کافی شاپ جزیره، بعد از اونم بریم پارك چطوره؟ 9اعت فردا س -

.عالیه باشه -

...فعال باي تا فردا -

. بــــاي -

. یه دفعه یه پی ام اومد به اون یکی ایمیلم ناشناس بود. فوري باورشون می شه. واقعا دخترا چقدر ساده لوحن. غش زدم زیر خنده غش

سالم عزیزم خوبی مهنازجون؟ -

. بود بهم پی ام می دادوقت  چند

شما؟ -

.هم تو منو می شناسی هم من تو رو  -

مطمئنی اشتب نگرفتی؟ -

... آره عزیزم -

. باي دیگه هم پی ام نده و مزاحم نشو. من باید برم -

فیلم باحالیه ولی به پاي خدایی . شو دان کرده بودم 3از فصل  1یه ساعت پیش قسمت . و دیدم  teen wolfاینترنت خارج شدم نشستم فیلم  از

تو خماري . اَه المصب قسمت حساس تموم شد... عاشق درکم تو این فیلم با استایلز. کی می شه شنبه شه قسمت بعد ومپایر بیاد. ومپایر نمی رسه

. لپ تاپو خاموش کردم و گرفتم خوابیدم. تو روحتون. بمونم تا سه شنبه  ایدب

... انقده هوله که نگو. ونه خاله اینا دارم موهاي سپیده رو درست می کنماالن اومدم خ. پنج شنبه اس امروز

...چته آروم باش بابا -
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.واي انقده استرس دارم که دارم می میرم مهناز -

. ديخوش به حال فرهاد، خوشگل ش. می شی ينه ترشی نخوري یه چیز. آها تموم شد. دو دقه آروم بگیر این یه تیکه رو تموم کنم... زهر -

. یه آرایش ملیحم کرده بود. موهاشم که اتو کردم، جلوشو کج درست کردم. کت و دامن شکالتی پوشیده بود یه

.خب من دیگه برم -

. غلط می کنی کجا؟ همین جا می مونی -

...نه خیرم -

چرا؟ -

خواستید حرف بزنید خره کجا برم؟ -

.اتاق محمد -

.حرف مفت نزن من می رم  -

.یکی مثه بزغاله پرید تو اتاقدفعه  یه

. تو شاید من لخت باشم يایبترکی محمد همین جوري می  -

کال در زدن بی فایده اس نه؟ -  من

.دوتایی ریختید رو سر من . خب حاال اینجوري بیشتر حال می ده -

. سپیده هول شد. در و زدن زنگ

.محمد برو در و باز کن -

به من چه؟ -

. داشتم غش غش می خندیدم. محمد هم سریع در و بست و رفت. د پرت کرد طرف محمدکفشش و درآور سپیده

. آفرین... آرامش خودتو حفظ کن. خوب حاال هول نکن -

واي . البد فکر می کردن سپیده منم. همه شون متعجب من و نگاه می کردن. شو درآورد پرت کنه طرفم که دویدم بیرون و در و بستم کفش

...خدا به دور

...سالم -

.سالم عزیزم -

.خاله جون من دیگه می رم -

...کجا خاله؟ بشین  -

...نه مرسی خداحافظ عمو مصطفی -

.خداحافظ ـ

.بوق برداشت  4بعداز . شماره شو گرفتم. تصمیم گرفتم بزنگم به سحر بریم بیرون یا برم خونه شون. خونه شون بیرون اومدم از
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مرده بودي؟ -

:جیغ کرد جیغ

...اي بیشعــــور یه زنگ نباید بزنی؟ مثال دوستی  -

...تو چرا نمی زنی؟ هان؟ هان؟ فکر نکن جواب بده... من بی معرفت... تو چی نکبت ؟ حاال من نمی زنم -

سالم  -

.علیک سالم خانم چسونه -

.بیشعور -

کدوم گوري هستی؟ -

...خونه -

بریم بیرون؟ -

.تو تنگ می شه يمن دخترشم دلش برا. ش برات تنگ شدهخونه مون مامانم دل ايیمی  -

...حسود -

.نمی دونم باشه اومدم -

...یه تعارف نکنی ها؟ انگل باش  -

...باي . امیحاال هم شرت کم دارم می . به توچه خونه خودمونه -

یه جعبه شیرینی هم تو راه . ه شون و زدمزنگ خون. پول تاکسی رو حساب کردم. یه تاکسی گرفتم به طرف خونه شون. رو قطع کردم گوشی

... باهم افتادیم زمین. یکی مثل بختک افتاد روم. در و باز کردن رفتم داخل. گرفته بودم

. تو روحت سحر پاشو جمع کن خودت و له شدم -

سحر پرید . ه بودن داشتن می خندیدنمامان باباش و داداشش سامان واستاد. نگاه کردم. سحر از روم بلند شد. خنده ي چند نفر می اومد صداي

. لپمو ماچ کرد

.سالم خاله... سالم عمو ... سیستم آب رسانیت حسابی فعاله هـــــا... اَه برو اونور تو هم -

.سالم عموجون، خوش اومدي -

سالم خاله خوبی؟ مامان بابا خوبن؟ -

.مرسی ممنون -

.خوش اومدي خاله جون  -

...ديبه من سالم نکر - سامان

مگه من وقتم و از سر راه آوردم ؟ -

.دستم و کشید برد اتاقش سحر
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.شالم و درآوردم. رفتیم تو اتاقش. تازه دوست محمدم بود. خیلی باحال و با معرفت بود. و مثل داداشم دوسش داشتم سامان

.چقدر چاق شدي سحر له شدم -

. خفه شو دلم خیلی برات تنگ شده بود -

...منم همینطور -

چه عجب یاد من کردي؟ -

. گفتم بیام بهت سر بزنم. حوصله ام سر رفته بود -

... شو پرت کرد طرفم بالش

سحر یه چیزي بگم؟ -

...آره... آره  -

. زدم تو برجکش... بچه ام عین خودمه، فضول. مشتاق شد چشماش

. نوچ نمی گم -

... مثل بختک افتاد روم اومد

. بینمتو غلط می کنی، بگو ب -

.عذرخواهی کن بی ادب -

...خف بگو -

.هیچی دیگه سپیده رفت قاطی مرغا -

:زد جیغ

چی؟؟ -

. )کوفت سحر هر کسی نیست... میگما منم یه بوق برداشتم به هرکی می رسم جریان سپیده رو می گم(

. زهرمار کر شدم  -

چی گفتی؟ -

. اخبار و یه بار می گن -

. افتادیم دروغ؟ آخ جون یه عروسی -

... اینو چه خودشو دعوت می کنه؟ عروسی هم باشه تو دعوت نیستی-

. غلط کردي هم من هم خانواده ام دعوتیم -

.خانواده ات چرا ولی تو نه -

.زر نزن منم دعوتم -

...بچه پررو -
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خب حاال این شادوماد کی هست؟ -

...دوماد... عروس قند و عسل داریم ... پسر داریم شاه

)فضولی؟ ... خودت ؟ يچی می گی برا( 

...بچه باباش -

.خوب شد گفتی -

...قربونت -

.مهناز جدي باش دیگه -

.االنم اومدن خواستگاري. تهرانیم هست. سالشه 26اسمش فرهاد . هیچی دیگه پسره همکار منه. خب بابا -

همین االن؟... دروغ -

.آره من االن از خونه خالم اینا اومدم اینجا -

.ایول زنگ بزن ببین چی شد -

. حاال بذار برن -

...سپیده بود. زنگ خورد گوشیم

.چه حالل زاده ام هست -

.بزن رو اسپیکر -

:جیغ سپیده بلند شد. سو وصل کردم زدم رو اسپیکر تما

...فــــردا هـــــورا. واي مهناز بابام موافقه می خواد بره تحقیق -

. و بزنه رو گرفتم اونور جیغاش گوشی

. نفله رو ببین چه خوشحاله -

.پاشو بیا اینجا مهناز بدو -

برو بابا مگه من بیکارم ؟ -

)اصال حالش تو وضع کل کل نبود ( 

. بابام فردا می ره تهران ولی خوشش اومده بود. خونه عموش اینجاست. روز کرجیم 4 - 3گفت تا . واي آخ جـــــون -

.خب مبارك صاحبش -

. منم دیگه صاحبش -

. خب مبارکت باشه عزیزم -

مهناز تو باید سفره عقد و درست کنی ها؟ -

... )باور کن االن تا شب عروسی و صبح عروسی هم استغرا... بچه تا کجاها پیش رفته( 
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بچه تون اسمش چیه سپیده؟ -

:جیغ کشید یه

.بیشعـــــور -

...قطع کرد و

...مرده بود از خنده سحر

.لشتو جمع کن پاشو تن -

تو روحت مهنار این سپیده چقدر هوله؟ -

.آره بچه مون هوله اولین خواستگارشه -

... )خالی بستم ها وگرنه پاشنه ي در خونه ما و خالم اینا رو کندن( 

. فک کنم فرداي عقد باید بریم نی نیشون و از بیمارستان بیاریم ـ

. ششالم و پرت کردم طرف. منفجر شد از خنده سحر

.برو بیار می خوام برم. شربتم نخواستیم. زهر پاشو برو یه لیوان آب بیار -

...پس برم بیارم زودتر بري -

سحرم سامیار و . از دوران فکر کنم ابتدایی با هم بودیم که دانشگاه از هم جدامون کرد. خیلی دوسش داشتم. بیفتم دنبالش که در رفت پاشدم

جدیدا سامیه هم مشکوك ... سرخ می شد. فته به من ولی هر وقت سامیا رو می دید بچه ام لکنت زبون می گرفتنگ... یعنی داره. دوست داشت

. خودم از حرفام خنده ام گرفته بود... بنگاه شادمانی راه انداختم دیگه. حاال عملیات سامیه باشه برا بعد از عقد سپیده . می زد

. شرت کم... بیا اینم آب بخور -

داد . ینیاز پله ها تند تند رفتم پا. جیغ کشید، افتاد دنبالم...یه ذره شو گذاشتم موند ریختم تو صورت سحر و د در رو. فتم و خوردمو گر آب

:زدم 

...خداحافظ... خاله ... عمو  -

کجا مهنازجون؟ -

. خاله جون دیگه رفع زحمت کنم -

مهنـــــــاز؟ -

. پشت خاله رفتم

...بیا اینور -

.امینمی  -

. بیا کاریت ندارم -

. سحر زشته مادر -
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. آخه ببین خیسم کرد -

... حتما تو یه کرمی ریختی دیگه -

... آ قربون خاله جون -

:شو یه ماچ کردم و گفتم  صورت

خداحافظ -

. به مامانت سالم برسون -

. چشم -

.عمو باي -

. خداحافظ عمو -

پس سامان کو؟ -

. داشتن رفتبا دوستاش قرار  -

... سحري باي -

.باي، بازم بیا -

:کرد و بوسم کرد بغلم

ناراحت نشی مهناز؟ -

.من انقدر بی جنبه نیستم دیگه. خاك تو سرت سحر -

...خداحافظ. می دونم گلم محض احتیاط گفتم -

فقط یه چیزي؟ -

چی؟ -

.اید چیزي بگیاینکه من هم صابخونه ام هم مهمون پس کار بد کنم رو سرت، تو نب -

.دنبالم، منم سریع پریدم بیرون افتاد

.خداحـــــافظ -

.سوار ماشین شدم و به سمت خونه راه افتادم . خونه شون بیرون اومدم از

نهم فصل

مامــــــان صندالم کجاست؟ -

. نمی دونم همون تو کمدته دیگه -

... نیست -
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!بگرد -

.گشتم نبود نگرد نیست-

دم باشه، خودت می دونی هـــــا؟من بیام بگر -

. باشه مامان بیا دیر شد -

خونه شون رفته بودم سفره عقد و . واي دیر شد. بود 5.5ساعت . همه کاراشونو انجام دادن.تو یه هفته آزمایش انجام دادن . عقدشون بود امشب

. هامم االن باید برم اونجا درست کنممو. حاالم اومده بودم حموم برم که رفتم لباسام و برداشتم . درست کرده بودم

... بیا اینجا زیر تختته -

وا اونجا چی کار می کرد؟ -

.نمی دونم خــــانم -

. پس بیخیال شدم. نباید سر به سر مامان گذاشت االن دیدم

.ما رفتیم  -

. باشه برید منم یه ربع دیگه راه می افتم -

...خداحافظ -

راستی مهتاب؟ -

.بهزاد می ره دنبالش می برتش. شگاستاون آرای -

. باشه باي -

...باي -

شالم و انداختم رو سرم، . رژگونه صورتی و یه کمم ریمل زدم. سایه مشکی با رژ صورتی. یه کم آرایش کردم. تند وسایلمو جمع کردم تند

 دارخانواده ي اونا هم پول... اوالال . بود از ماشیناي مدل باالدم درشون پر . سوار ماشینم شدم و به سمت خونه خاله اینا راه افتادم. دویدم بیرون

چون من خودم . البته این زیادم بلند نبود. اصال با کفش پاشنه بلند نمی تونستم راه برم. بودن، چه شــــود؟ ماشین و پارك کردم و پیاده شدم

.همینجور داشتم می رفتم خوردم زمین. زنه گفتم مامانم کله مو می. قدم بلند بود می خواستم این هم اسپرت بپوشم

.اي تو روح پدر پدرسگت -

. بیشعــــورا محمد و سامیار و مهران بودن. سرم و بلند کردم. صداي خنده ي چند نفر و شنیدم. زیر خنده زدم

به چی می خندید ؟... کوفت کاري... درد و مرض... کوفت... زهرمار -

محمد می خواست دستمو بگیره بلند کنه، که اعتنایی . سرخ شده بودم. مرده بودم از خنده. د زدم زیر خندهبلن. خنده شون بیشتر می شد هی

جوري رفتم پامو رو کفش هر دوتاشون گذاشتم، کفشام و درآوردم و . این سامیار و مهران خیلی پررو شده بودن. نکردم و خودم بلند شدم

.فـــــرار
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.مهنـــــاز می کشمت -

...اعمر -

. خدا رو شکر دیگه نمی تونستن بیان. داخل رفتم

اي تو روح پدر پدر سگت کفش آشغال وقت افتادن بود ؟ -

. یادآوري اون صحنه بازم زدم زیر خنده از

دیوونه شدي؟ -

دیوونه شدي؟ -

.بود سحر

...زهر -

. زدم زیر خنده دوباره

چته؟ -

. واي سحر جلو در خوردم زمین -

.مرده بودیم یمونیدوتا. ز خندهشد ا منفجر

. حالشون و گرفتم بعد اومدم. بیشعور سامی و مهران و محمد هر هر می خندیدن -

.دمت گرم -

از کی اومدي؟ دیشب اینجا خوابیدي؟ ی؟یتو چرا زودتر از من اینجا -

.اش به تو نیومدهجواب سوال اول به تو چه؟ جواب سوال دوم یه نیم ساعتی می شه؟ جواب سوال سوم فضولی -

.خب من می رم موهامو درست کنم -

چرا دیر اومدي؟ -

.من ظهر اومدم سفره رو چیدم رفتم خونه حموم برم -

... آهان -

.سحر سوتی کشید. لباسامو پوشیدم که دامن کوتاه بود با ساپورت مشکی با لباس عسلی بود. سحرم دنبالم اومد. تو اتاق رفتم

اوه چه کردي؟ -

.موهامو فاکتور بگیر. ه رو دیوونه کردمهم -

. گرفتم خیالت جمع -

به به . صندالمم که پوشیده بودم. ینیپشتم بعضیاشو با بیگودي فر کردم رفتم پا. جلوشو کامل پوش دادم. کردم به درست کردن موهام شروع

فقط اومدن خودشون و . مه و عموهاش مثل ماست نشستنکم و بیش دیدم این دخترع. مهموناشون اومده بودن... نمونه یه دختر کامل و الگو

.حاال اگه ما بریم از رو حسودي سریع خودشون و می ندازن وسط ... واال. اون لباساي لختیشون که نمی پوشیدن سنگین تر بودن اب. نشون بدن
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!پــــــــخ -

...درد -

.رویا بود برگشتم،

چطوري؟ -

... قربونت -

آزیتا و . خندیدیم یمسخره بازي درمی آوردیم و م. یه قري می دادیم که نگو. منم سحر و بردم. دست منم کشید برد رفت وسط، اومد سامیه

... رفتم پیششون. دیدم بی ادبیه نرم پیششون. مامان فرهاد و دیدم. من اومدم کنار. شراره هم اومدن وسط

. سالم خوش اومدید -

.سالم عزیزم -

مامانش من و به . فامیالشونم که نشسته بودن اصال انگار نه انگار که عقد داداششه. فرهاد بود، کنار مامانش نشسته بود دختره که خیلی شبیه یه

. همه معرفی کرد

...اینم دخترم لعیا. همکار فرهاد. این مهنازجونه دخترخاله سپیده جون عروس گلم -

. خوشبختم -

...همچنین  -

:بلندش کردم. سالشه 16سپیده شنیده بودم خواهرش  از

...عزیزم چرا نشستی؟ عقد داداشت مگه نیست؟ پاشو بریم وسط -

.به زور بردمش... اومد که نمی

...آروم آروم... رقصش با عشوه بود. با هم رقصیدیم. کل کشید، منم سوت زدم بردمش وسط  سامیه

)توچه فضولی؟  فکرکردي همه مثل خودتن که تند تند مثل وروره جادو می رقصی؟ به( 

اونایی که براشون مهم بود یکیش خودم خودشونو جمع . انیخب باالخره خبر دادن عروس دوماد دارن می . ذره که رقصید رفت نشست یه

یه سوتایی می . شروع کردم سوت زدن و هو کشیدن... وارد شدن. شالمم آروم انداختم رو سرم که موهام خراب نشه. یه مانتو پوشیدم. کردن

پدراي عروس و دوماد و برادر عروس . سحرم که یک سره آویزون خودم بود. آورده بودم پیش خودم احساس غریبی نکنه رملعیا. دم که نگوز

: شروع کرد خوندن. عاقدم رسید. که محمد خودمون بود اومدن

یه یک جلد کالم اهللا مجید، یک دست آینه و شمعدان، دوشیزه خانم سپیده صالحی، آیا وکیلم شما رو به عقد دائم آقاي فرهاد راستین، به مهر -

دربیاورم؟ آیا وکیلم؟... سکه بهار آزادي و 1369

:و بلند کردم صدام

.عروس رفته گل بچینه شهرداري گرفتش -

...دوشیزه خانم براي بار دوم عرض می کنم -



کاربر  انجمن نودهشتیا  gandom19  |پیوند                             نودهشتیاکتابخانه 

w W w . 9 8 i A . C o m 94

.عروس رفته یارانه شو بگیره تازه مرغ و یه شونه تخم مرغم قراره بگیره -

...دوشیزه خانم  -

:چه عجب اونم جواب داد. یه جعبه به سپیده داد فرهاد

...با اجازه پدر و مادرم و بقیه بزرگترا، بلــــــه -

هـــــــورا --

م که به مراسم عسل خوردن و اینا ه. بعد از اینکه جدشون و از گور درآوردن از بس امضا گرفتن، عاقد رفت. جیغ و دادي می کردیم که نگو یه

. چقد صحنه باحالی بود. مهران چه قري می داد. جیغ این دختراي فامیل باباش رفت باال . محمد و هول دادن وسط. بقیه پسرا اومدن تو. جا اومد

افتاد از  سحر. سامی پشتش و کرد باسنش و تکون داد. ما دو تا فقط می خندیدیم. آخه سامیار خیلی بانمک می رقصید... سحر مرده بود از خنده

:در گوشش گفتم... سحر قرمز شده بود. یلدا رفت با سامیار. ترانه رفت با تیام برقصه. بس خندید

. نگران نباش... یلدا بچه اس هنوز -

بود با اون یهدا هم که الهی چقدر بانمک شده . ابروهام و باال انداختم و اونور و نگاه کردم. گرد شده بود و با تعجب به من نگاه می کرد چشماش

...خاله من و سامیه رو هول داد وسط... سعیدم با محمد. لباس عروس با یاسر می رقصید

ا خاله؟ -

. برو خاله برقصید -

:صداي یکی رو شنیدم که گفت. داشت برام چشم غره می رفت سپیده

سفره عقدشون و خریدن؟-

:سامیه جواب داد فوري

...نه مهناز چیده  -

...ز خانمباریکال مهنا -

. آزیتا خودشو چسبونده بود به محمد. این سبکا هم همه وسط بودن. منم الکی شروع کردم با سامیه رقصیدن. خاله هولمون داد وسط دوباره

.رفتم نشستم ، سامیه هم دنبالم اومد. معلوم بود محمدم خوشش نیومده. حالم بهم خورد... اًه َه. داشتن می رقصیدن

آهنک . رفتم واستادم کنار دیوار. یه لیوان آب خوردم دوباره برگشتم به سالن. داشتم از تشنگی می مردم. رفتم آشپزخونه. مثل خودم بود اونم

. محمد و یاسر شروع کردن به ترکی رقصیدن. واي خدا ببین من می خوام دختر خوبی باشم اینا نمیـــذارن. ترکی شروع کرد به خوندن

.ی به پاي رقص پاي من نمی رسههردوتاشون خوب می رقصیدن ول

...)بابا اعتماد به سقف( 

. رفتم نزدیک محمد اینا. منم که قاطی کردم ، یه رقص پایی می رفتم که نگو و نپرس. دستم و گرفت رفتیم وسط . هم کم و بیش بلد بود سامیه

رفتم . اره نزدیک بود با کله بره تو شکم سعید که گرفتشواي بیچ... پام و گرفتم جلوش. یه فکر شیطانی به سرم زد. یاسر خیلی گرم رقص بود

با . الهی چه حالش گرفته شده ولی این پرروتر از این حرفاست. آخه خیلی تو حس رفته بود. سالن ترکیده بود. مرده بودم از خنده. واستادم ارکن
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سامیه هم همونجا رو زمین نشسته بود داشت می . بیرونسحرم که پاشد اصال رفت . محمد که ولو شده بود. چشماش برام خط و نشون می کشید

:محمد داد زد. بیرون دمیدو... واي الفــــــــرار. یه دفعه افتاد دنبالم. خندید

...یاسر ولش کن -

.نه باید تاوان پس بده  -

...عمـــــرا -

یه . شام مختلط بود يدیگه برا. برقص کردیم که شام و آوردن یه کم دیگه بزن. پسرا رفتن طبقه باال. مطمئن شدم رفت تو، منم رفتم داخل وقتی

. برنج و جوجه و یه لیوان آبم ریختم و نشستم پیش سامیه. خودم ریختم يکم ساالد الویه برا

یه چیز بگم؟ -

...بنال -

.بی تربیت -

.حاال بگو -

. برو اون ورتر منم بشینم -

. اومد نشست پیشمون سحرم

.خوب بگو -

...یهیچ -

. ایول سحر آورده. اوا یادم رفت ژله بیارم... درد و کوفت و مرض -

...جیغش دراومد . طعم آلبالو بود. خودش آورده بود و از اونجایی که من سنگ پا قزوینم، گذاشته بودم جیب عقبم، از ژلش برداشتم يبرا البته

.بیشعــــور برندار خودم می خــــوام -

.خودت بیار يبرو برا. ددمت گرم خیلی چسبی -

مهنـــــــاز -

.حاال یه ذره ژله خوردم هـــــا... زهر -

یه ذره؟ -

.حاال یه ذره ام نه دو ذره -

دو ذره؟ -

... حاال دو ذره ام نه -

. من دوست دارم االن جنازه شم نمونده دیگه.درد گمشو کوفتت شه  -

. نه بابا هست، برو بردار -

.فتم ضبط و روشن کردم که یه ذره دیگه برقصیم و کیک و ببرنخوردن شام ر بعداز
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اسپانیش، ترکی یه کمم ... تا رقص بلدم 3کال . اسپانیش و خیلی دوست داشتم. دامن اسپانیشمم پوشیدم رفتم وسط. آهنگ اسپانیش گذاشتم یه

کیکم ... هــــورا. واي خیلی حال داد. باهم می رقصیماالنم . در عوض بهش اسپانیش یاد دادم. هیپ پاپ، که هیپ پاپ و از سحر یاد گرفتم

...همکف، زیرزمین، باال. تا هم طبقه داشت 3. باحال بود...  Sبود، رو یکیشم  Fرو یکیش . روش عکس دو تا قلب بود که داخل هم بودن. آوردن

من نمی دونم این فرهاد انقدر پررو، این . خجالتی بود. دمرفتم بلندش کردم یه ذره هم با اون رقصی. لعیا خواهر فرهاد جلو دوماد نرقصید اصال

رفتم آشپرخونه چاقو . چرا انقد خجالتی بود؟ بهش گفتم چاقو رو بیاره که زود رفت نشست پیش مامانش و زحمت آوردن چاقو افتاد گردن من

اس ولی آخرش که کلی پول از دوماد قر می زنی خیلی  به نظرم رقص چاقو مسخره. اشاره کردم سامیه یه آهنگ با حال بذاره.رو از خاله گرفتم 

همه . دوباره خواست بگیره که کشیدم عقب. تومنی داد 20اول یه . فرهاد می خواست بگیره که خودمو کشیدم عقب... چاقو رو بردم. حال می ده

:تسپیده کنار گوشم گف... تومنی داد که رضایت دادم اومدم اینور 100آخر یه . کشیدن وهــــ

هــــوي بیشعور باید بهش پس بدي ها؟ -

:در گوشش گفتم. خواستم شصتم و نشونش بدم که دیدم فرهاد داره نگاه می کنه می

...عمـــــرا -

. اومدم اینور و

رویس دیگه مادرشم یه دست س. پدر دوماد یعنی آقاي راستین، ویالي شمال و بهشون هدیه داد. نوبت رسید به کادوها. کیک و بریدن خالصه

بلیط سفر به ترکیه رو بهشون هدیه . ) بچه ها گفتم يچند بار می گی؟ به تو ربطی نداره گندم برا... سپیده  يبابا( آقا مصطفی. هدیه داد به سپیده

اصل کاري ها رو . بقیه هم بخوام بگم خیلی زیادن. سپیده خرید يمحمدم یه دستبند خوشگل و ظریف برا. خاله هم یه انگشتر داد به سپیده. داد

. باباش بود، بلیط دبی براشون گرفتم يخودمم چون یکی از دوستام تو آژانس کار می کرد، یعنی آژانس برا. گفتم

. خیلی خوش گذشت. شبم تموم شد اون

تو توسی و شال توسی پوشیده یه جین آبی با مان. شالمو رو سرم مرتب کردم... همه ي جوونا. شد امروز فرهاد و سپیده ما رو ببرن شام بدن قرار

. اومدبازم دخترا با من، با این تفاوت که سپیده با ماشین فرهاد . کوله مو برداشتم و رفتیم سوار ماشینم شدم. یه کمم آرایش ملیح کردم. بودم

همه ماشینامون . اونجا کلی خاطره داریم با سحر. واي من پاتوق و خیلی دوست دارم. قرار بود بریم پاتوق . مهتابم با بهزاد... اومدن پسرا با محمد

پیتزا می  وراالن در حال حاضر بدج. منو رو نگاه کردم. محمد گوشه ي رستوران و انتخاب کرد و رفتیم نشستیم. و پارك کردیم و داخل شدیم 

: خواستم

... من پیتزا مخصوص می خورم، سامیه هم پپرونی -

ی؟تو غلط کردي چرا از طرف من حرف می زن -

. سامیه پپرونی بخور دیگه آخه من پپرونی هم می خوام -

...مشکلی نداره خوب شما دو تا بخور - فرهاد

. تا اونجایی که بتونم می خورم سیر شدم، می دم محمد بخوره. آفرین به نکته خوبی اشاره کردي -

...ن هــــاباشه بابا انقدر می خوري نمی ترسی هیکلت خراب شه؟ می مونی رو دستمو - محمد
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...حرف مفت نزن خیلی ام دلشون بخواد -

مردا زناي چاق دوست ندارن ها؟ -

.اوال مردا غلط کردن، ثانیا من چاق نمی شم -

. این همه مرد نشسته اینجا خجالت بکش می گی مردا غلط کردن -

...مردا غ. مردا غلط کردن، بازم می گم -

. و گذاشت رو دهنم دستش

...اهمچنین زن ه -

.داد زد و دستش و کشید عقب. و گاز گرفتم دستش

. واي دوباره مهناز وحشی شد -

. وحشی عمه پنجمیته -

...)چهارتا عمه بیشتر ندارن( 

: زیر خنده زد

عمه پنجمیم؟ -

پ ن پ عمه چهارمیت؟ -

. آخ اینو خوب اومدي -

.می خواد دخترش و بندازه به محمد. ه می شهآخه از دست عمه چهارمیش محمد داره دیوون. ام گرفته بود خنده

یه کم که گذشت سرم و بلند کردم دیدم میز روبرویی یه . انداختم با ریشه ي شالم بازي می کردم ینیسرم و پا. ذره جو آرومتر شده بود یه

:پسره سوسول زل زده به من و تا سرم و بلند کردم یه لبخند ژکوند زد

. یا نه، که دیدم محمد عصبانی شده صورتش قرمزه کردم ببینم کسی فهمیده نگاه

.مهناز بیا جاي من بشین -

.اونم جاي من نشست. از خدا خواسته بلند شدم رفتم نشستم جاي محمد منم

.لبی شنیدم محمد فحش داد زیر

... بی ناموس هیز زشت بدقواره -

پیتزاي خودم و گرفتم، پپرونی هم گرفتم، شروع کردم از ... م بود که نگوانقدر گشنه ا... آخ جون. شامو آوردن. خنده بهش نگاه می کردم با

داشتیم از کنار میزه اون پسره . بود بلند شدیم که بریم 11.5بعداز خوردن شام، ساعت . بقیه هم شروع کردن خوردن... پیتزا مخصوص خوردن

:بهش اخم کردم. شدیم که یه چشمک برام زد یرد م

ناموس نداري؟مردتیکه مگه خودت  -

: یقه پسره رو گرفت بلندش کرد. بود محمد
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به تو چه؟ چیکاره شی جوجو؟ -

. به محمد با اون هیکلش می گفت جوجو، با اینکه خودش فنچ بود. ام گرفت خنده

. یه مشت زد تو دهنه پسره محمد

. فضولیاش به تو نیومده -

...خدا به خیر بگذرونه امشب و . ود سوار ماشینامون شدیم و راه افتادیمز. بقیه پسرا هم از هم جداشون کردن. کرد بیرون پرتش

****

بعد از عقدش یه . سپیده بود. هفته بعد نشستم تو اتاقم کتاب فیزیولوژیم و باز کردم و شروع کردم به خوندن، که گوشیم زنگ خورد 2 تقریبا

: جواب دادم. پرت کرده بهش حق می دم، حسابی فرهاد حواسش و. کم بی معرفت شده بود

.ببین می ذاري؟ برو بچسب به فرهاد جونت... چیه مزاحم؟ اومدم یه ذره درس بخونم هــــا -

. فین فینش می اومد صداي

الو سپیده؟ چرا حرف نمی زنی؟... الو -

مهناز؟ -

جانم؟ چی شده؟ -

. فرهاد خیانت کرده به من -

. دیگه صداش و نشنیدم بعد

....یاعلی ... سپیده... سپیده -

:مامان با دیدنم گفت. و قطع کردم و تند تند هر چی دم دستم بود پوشیدم و دویدم از اتاقم بیرون گوشی

چی شده مهناز برق گرفتت؟ -

- ...

مهناز؟ مهناز چی شده؟ -

... بیرون دویدم

. سپیده زنگ زد حالش بد شده انگار -

: ایلش که محمد برداشتزنگ زدم موب. و زدم و سوار شدم ریموت

محمد چی شده؟ -

. ما تو آمبوالنسیم... بیا بیمارستان -

رفتم که از خیابون رد شم صداي . رسیدم ماشین و پارك کردم و درو قفل کردم. کردم و با سرعت دیوانه واري سمت بیمارستان روندم قطع

...دیوانه وار بوق ماشینی رو شنیدم و دیگه چیزي نفهمیدم 
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:مامانم با دیدنم گفت. بقیه هم بودن ولی همه قیافه هاشون ناراحت بود. مامان و بابا باال سرم بودن. چشمام و باز کردم آروم

الهی قربونت برم مادر باالخره بهوش اومدي؟ -

. اصال نمی خواستم ببینمش. باز شد فرهاد اومد تو در

سالم عزیزم خوبی؟ -

. و کردم اونور سمت پنجره روم

. عزیزم تو که مارو نصفه جون کردي تا بهوش اومدي - انمام

. می خوام تنها باشم -

...آخه -

. می خوام تنها باشم -

. رفتن بیرون، فقط فرهاد موند همه

... بیرون -

سپیده؟  -

... گفتم بیرون -

عقد کرده بودیم، اونوقت باید خبر خیانت نامزدم به  ماهم نشده بود که 1ما هنوز . اصال باورم نمی شد. قلبمم درد می کرد. گرفته بود بغضم

: گوشم برسه؟ صداي فرهاد و یه مرده می اومد

دکتر وضعش چطوره؟ -

.بهتره فعال نباید راجع به پیوندش چیزي بدونه -

یعنی نگیم پیوند زده؟ -

. چرا ولی نگید که قلب دختر خالش بوده -

: غ زدمدخترخالش؟ یه دفعه جی. گوشام شک کردم به

مامــــــــــان؟ -

:پرید تو اتاق فرهاد

. چی شده عزیزم؟ آروم باش -

... نگو که مهنــــــــاز... این دکتره چی می گه؟ دیوونه اس؟ قلب کی؟ دختر خالم؟ کدوم دختر خالم؟ اصال چرا همه بودن جز مهناز؟ نگو  -

...نـــــــــــه

.توروخدا آروم باش عزیزم  -

... ده؟ توروخدابگو چی ش -

. قلبت خوب نیست يبرا. تو باید االن آروم باشی -
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.تو بگــــــو -

. باشه باشه، جیغ نزن می گم -

.اومد تو پرستاره

خانم چه خبره؟ -

. اشاره کرد که بره بیرون فرهاد

. من خودم آرومش می کنم -

. ببین سپیده باید قول بدي آروم باشی -

.بگـــــــو -

... وقتی می خواسته از خیابون رد شه. ین وقتی تو زنگ زدي به مهناز، مهنازم سریع پاشده اومده بیمارستانخب بب -

. خودشم گریه می کرد. صداي گریه ام فضاي اتاق و پرکرده بود. اینجاش که رسید، سکوت کرد به

همون موقع چون دیگه بیمارستانم همینجا بوده زود می . هانقدر هول شده بوده که فقط می خواسته برسه بیمارستان که ماشین بهش می زن -

. دیگه قلب مهناز االن تو سینه تو می تپه. بعدشم که تو هم از اینور حالت بد بود. چون مرگ مغزي شده بود. ولی دیر شده بود ارنش،ی

. بلند گریه می کردم بلند

. د منم حالم بد شد، زنگ زدم به مهنازاون زنت زنگ ز. همه اش تقصیر تواه... نــــه... نه... نه -

چی می گی تو؟ چه زنی؟ چی داري می گی؟ -

.برو دیگه کتمان نکن  -

سپیده چی می گی؟ -

یکی به من زنگ زد گفت فرهاد جونت بهت گفته که قبال با من دوست بوده واالنم من حامله ام؟ -

. حرف مفت زده، غلط کرده -

. ــــرونبی... بـــــرو بیــــرون  -

. بیرون، منم دوباره زدم زیر گریه رفت

****

خالم هر دفعه دلش ... الهی بمیرم. مهنازي که االن قلبش تو سینه من می تپه. سال از مرگ بهترین دوستم، عزیزترینم مهناز می گذره 2 االن

کلی مادره . بعد یه دختر بچه به اسم بهاره و مادرش اومدن چند وقت. مهناز قلبش به من اهدا شد. اینجا پیش من ادیمهناز تنگ می شه می  يبرا

.الهــــی مهناز به این مادر و دختر کمک می کرده که کبدشم به مادر بهار پیوند زده شده... گریه کرد

وقتی فهمیده ازدواج  .اون کسی هم که زنگ زده بود، دختر عموي باباش بوده که فرهاد و دوست داشته. فهمیدم فرهاد واقعا دوستم داره حاال

محمدم بعد از مرگ مهناز . خودم و مقصر مرگ مهناز می دونم. هیچ وقت نفهمیدم شماره مو از کجا آورده. کرده دیوونه شده، زنگ زده به من
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خواستم بعداز می . این و من می دونستم... خیلی زیاد... خیلی مهناز و دوست داشت. دیگه نمی گه و نمی خنده. و افسرده شده گرفتهخیلی 

االن اگه مهناز اینجا بود . پارسال سامیار و سحر، دوست مشترك من و مهناز ازدواج کردن. عقدمون تو یه فرصت مناسب به مهناز بگم که نشد

.عاشق عروسی بود. دخوشحال می ش

...روحت شــــاد... و به من بخشیدي تو زندگی ر... مهناز خیلی دوست دارم... یاد مهناز اسم دخترمون و با فرهاد گذاشتیم مهناز به

 پایان

91/6/10

دقیقه بامداد 1.5 ساعت

gandom19 کاربرانجمن

بحث عضو بود امروز

آمد من هم عضوم  یادم

اهدا عضو بود امروز بحث

خودم گفتم اگر مردم با

قسمتم بود اهداي عضوم اگر

باشد که بگویم  یادم

که چشمهایم را ندهید بگویم

آنها از اشک هایم تهی اند آخر

اشکهایم از اسراف مصرف شده اند همه

اما، جایی لنگ چشمی شده اند اگر،

یدشیو بگو بدهید

تمام کوپن هاي چشم باطل شده اند که

باشد که بگویم  یادم

دلم

دیگر این را نه واي
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قصدم خیر است ولی این را نه من

را بکنید و ببرید دلم

گی دفن کنیدو دور از هم ببرید

خواهم ناله اش، خار گوش مردگان باشد نمی

دیوانه و تنم دیوانه بان باشد  دلم

خواهم دلم سوهان جان دیگران باشد نمی

ریسمان مرگ مردگان باشد دلم

خواهم تنم در قبر هم زیر ظلم ظالمان باشد نمی

شالق و زخم بر تنم باشد دلم

خواهم تنم سنگسار این دلم باشد نمی

مرگ و تنم ارابه بان باشد دلم

92خرداد : انتشار خیتار
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