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 به نام حق

 

 با احساس درد همیشگی توی سرم الی پلکمو باز کردم، تاریکی مطلق بود!

 زل زدم به سقف، بی حرکت، به امید اینکه بازم چشمام خسته بشه و بخوابم.

 خواب؟! شایدم کابوس و تصویر های دردناک همیشگی...

کشیدم و به پهلو دراز کشیدم، پتو رو تا زیرگلوم باال کشیدم، چشمام این بار به نفس عمیقی 

 سمت پنجره و پرده ی حریر نازک روش خیرگی گرفت.

باد از الی درز های پنجره می وزید و صدای هوهوی آرومی داشت، پرده به نرمی تکون 

 میخورد.

به ی تخت مشت شد، دوباره سرجام نشستم، پاهای سردم روی قالی قرار گرفت و دستام ل

 خیره به پنجره و صدای هوهوی باد...

 مالفه توی مشتم جمع شد و کم کم کمر راست کردم و ایستادم، شبیه ربات شده بودم.

به سمت پنجره رفتم، مهتاب نور زیادی توی اتاق انداخته بود، پرده رو کنار زدم، بی 

 روبروی پنجره.حرکت خیره موندم به شاخ و برگ های خشکیده درخت 

عرق سرد از روی گردنم تا پشت ستون فقراتم ُسر میخورد، دستمو به دستیگره پنجره 

 انداختم، تضاد سرمای پنجره و دست گرمم.

پنجره رو باز کردم و باد شدیدی وزید، انگار منتظر بود تا پنجره باز بشه و خودشو بهم 

 بکوبه.

س میخواستم از این هوا، نفسای ریز و عمیق باد لرزی به تنم انداخت اما عقب نکشیدم، نف

 میکشیدم.

نگاهم به سمت چپ خیابون کشیده شد، قرمزی آتیش سیگارش بازم توی چشم بود، چندمین 

 سیگار امشبشه؟

بازم همون ژسُت گرفته بود، یه دست توی جیب و تکیه به ماشین آخرین مدل و شاسی بلند 



ود های پی در پی سیگار رو به بیرون پشت سرش و خیره به یه نقطه و لبایی که د

 میفرستاد.

نیمه شب اینجاست و  ۱۲این مرد چه رازی داره؟! چه رازی داره که هرشب راس ساعت 

 منتظره، منتظر کی؟! عشقش؟

هیچ وقت ندیدم کی بالخره سوار ماشینش میشه و میره، انقد بهش خیره میمونم و توی فکرم 

 نش شده و ِکی رفته !غرق میشم که نمیفهمم کی سوار ماشی

نفسمو بیرون فرستادم و پنجره رو بستم، خودم انقدر پیچ و خم توی زندگی دارم که نخوام از 

 پیچیدگی های زندگی یه نفر دیگه سردر بیارم.

روی تخت نشستم، ضربان قلبم هنوز به حالت عادی برنگشته بود و تند میزد! کی قراره این 

 زندگی برام عادی بشه؟!

 ...۲از کنار بالشتم برداشتم، مثل همیشه تلگرامم باز بود، آخرین آنالینی ساعت گوشیمو 

چیکار میکردی تا این ساعت؟! چیکار میکنی که هر شب زودتر از من خوابت میگیره و 

 دیرتر از من میخوابی!

 دلم شور میزد، چرا اشک چشمم خشک نمیشه؟؟ چرا....

م گذاشتم و خم شدم سرمو توی دستام گوشُی رو تخت پرت کردم، آرنجمو روی زانو

گرفتم،موهام دور گردنم ریخت که با کالفگی با یه دست جمعشون کردم و سفت توی مشتم 

 گرفتم.

میلرزیدم، نه از سرما،از حرص! پاهام با حرکت های عصبی و تند تند تکون میخورد، 

 دست خودم نبود!

 اگه االن پیشم بود شاید هرچیزی ازم سرمیزد، هرچیزی!

اینجور مواقع من هیچکُس نمیشناسم، هیچ حسی برام مهم نیست، فقط دلم میخواد طرف 

 مقابلم با خاک یکسان بشه.هه! ترسناکه! ولی حقیقت داره!
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 صاف نشستم، نگاهی به اطراف انداختم و از جام بلند شدم، گلوم خشک شده بود.

 از اتاقم اومدم بیرون.

نگاهم کشیده شد به مامان که طبق معمول کنار به کنار بخاری خوابیده بود. از جعبه ی 

 دستمال کاغذی روی میز چندتا بیرون کشیدم و رفتم سمت مامان.

 کنارش زانو زدم و صورت خیس از اشکشو پاک کردم.

خواب گونشو خیس میکنن،  اشکایی که توی بیداری اجازه جاری شدن بهشون نمیده و توی

 امشب خیلی دلش پر بوده! تا گردنش خیس شده بود.

آه محکمی کشیدم و به مامان خیره شدم،جز استخوان چیز دیگه ای ازش نمونده، شاید فقط به 

 خاطر من سرپا مونده، به قول خودش امید آخرش.

ایی بی همتاش چیزی از جا بلند شدم ولی همچنان خیره بودم به چهره ی مامان، از اون زیب

 پیدا نبود، اون چشمای کشیده حاال جمع شده بود و اطرافش کامال چروک بود.

پاهاشو توی بغلش جمع کرده بود و دستاشو بغل کرده بود، درست مثل دختربچه های بی 

 پناه!

بی پناه؟! واقعا پناه ما کیه توی این دنیا؟! به کی تکیه داریم؟! امیدمون به کیه؟! خدا؟! 

 زخند تلخی زدم و نگاه از چهره ی مامان گرفتم و رفتم سمت آشپزخونه.پو

لیوانمو از آب سرد یخچال پر کردم و سر کشیدم، دو لیوان، عطش داشتم. شیرآبو باز کردم، 

 دستمو خیس کردم و اطراف گردنمو خیس کردم.

فردا  از موهام بدم میومد، تا روی شونم بلند شده بود و اعصابمو خرد میکرد، باید

 کوتاهشون کنم.

به سمت اتاقم رفتم، چراغ هشدار گوشیم روشن شده بود، تند به سمتش رفتم و گوشی رو 

 چنگ زدم.

 با تمام عصبانیتم از ته دل دعا میکردم خودش باشه، بی خواب شده باشه و االن منو بخواد.

 ص بود.قفل گوشیمو باز کردم، پیام از شیما همکالسیم! بدون باز کردن پیامش مشخ

 یادت نره. ۲سالم فردا جزوه ی ریاضی -شیما

 پوفی کردم و گوشی رو دوباره پرت کردم روی تخت. آخه این وقت شب تو باید پیام بدی؟!

پارسا پارسا....پارســــــــا، چته؟! چیکار داری میکنی با من؟! نامرد...نامرد...داری نابودم 

 میکنی خودت نمیفهمی.
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دراز کشیدم و بالشو از زیر سرم کشیدم، گذاشتم روی صورتم و محکم فشار دادم، دلم جیغ 

 میخواست.

پس جیغ زدم، جیغ هایی که توی بالشت خفه میشد، جیغ زدم از دردام، زخمایی که کهنه بود 

 خورد.ولی تازگیش بهم پوزخند میزد، زخمایی که تازه به تنم می

پارسا رو دوست داشتم، عاشقش بودم، اولین کسی بود که بعد از اونهمه آدم واقعا دوسش 

 داشتم، دلم براش لرزیده بود اما....

بالشتو چنگ زدم و پرت کردم کنار، اکسیژن با حجم زیاد وارد ریه هام شد، سینم با شدت 

م داشت، دوسم داره؟! میخوامش، باال و پایین میشد، خیره به سقف بودم...پارسا...پارسا دوست

 من االن میخوامش....

با دستم پتو رو که گوشه ی پام بود کشیدم باال، تا باالی سرم، چشمامو بستم، شاید حرکاتم 

 عجیب باشه، ولی عادت من شده، شاید من فقط اینطوری آروم میشم!

***** 

 ترانه...ترانه پاشو...باز که تو این وضع خوابیدی!-مامان

رو کنار کشید و نور خورشید با شدت از پنجره به چشمم تابید، سریع دستمو جلوی پتو 

 صورتم گرفتم و کالفه نق زدم:

 اَه مامان، بکش اون پرده بی صاحابو!-

 ساعت دهه، تو نمیخوای بری دانشگاه؟!-مامان

 به پهلو دراز کشیدم و پاهامو توی خودم جمع کردم. 

 ظهر کالس دارم.-

 ا ناهار زود درست کنم بخور و برو.خب پس بی-مامان

 نمیخوام، معدم درد میکنه.-

 خب از بس که غذا نمیخوری!پاشو ببینم.-مامان

 کالفه محکم غلت زدم و دستامو روی گوشام گذاشتم و گفتم:

 وای وای وای، ول کن دیگه، ای بابا...گور بابای معده ی من.-



 ده؟باز دیشب راه میرفتی تا صبح اخالقت گند ش-مامان

یهو بلند شدم تو جام نشستم و به مامان که دست به کمر کنار تختم ایستاده بود نگاه کردم و 

 شمرده شمرده گفتم:

 سرم...درد...میکنه، میزاری بخوابم یانه؟-

 با ترش رویی گفت:

 هر کار دلت میخواد بکن.-مامان

 اینو گفت و از اتاق رفت بیرون.

از کشیدم، دستمو اطراف تختم چرخوندم تا گوشیمو پیدا نفسمو محکم بیرون دادم و دوباره در

 کنم، پایین پام بود!

 برداشتمش و سریع رفتم تلگرام، قلبم تند میزد، تاپ تاپ، تاپ تاپ....

 سالم...-پارسا

صبح بهم داده، همین؟! چه  ۷صبح و این پیامو  ۹به آخرین آنالینیش نگاه کردم، ساعت 

 غلطی داری میکنی تو؟!

ند شدم و شروع کردم به حاضر شدن، هنوز منو نشناختی پارسا، منو میخوای دور از جا بل

 بزنی؟!
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تند یه مانتو شلوار ساده پوشیدم، موهامو با کالفگی جمع کردم و مقنعه امو با حرص سرم 

 کردم، حرص میخوردم، دلم میخواست جیغ بزنم.کردم، خودخوری می

ساعتمو از روی میز توالت برداشتم و به خودم توی آینه نگاه کردم، به حدی رنگ پریده 

بودم که حتی لبام از شدت سفیدی همرنگ پوستم شده بود. آروم باش ترانه، هیچی 

 نیست...آروم...

م از این رژ بدش میاد و از قصد نفس عمیقی کشیدم و رژ قرمز پر رنگمو برداشتم، میدون

 همینو به لبام میزدم، منو حرص میداد و باید حرص میخورد، این قانون زندگی منه!

گوشی و هنزفریمو برداشتم و توی کیف کوچیکم انداختم و از اتاق اومدم بیرون، مامان با 



 چشمای گرد نگام کرد و گفت:

 کجا؟!!!!-مامان

 تم گفتم:در حالی ک به سمت در خونه میرف

 دانشگاه.-

 خواستم درو باز کنم که بازوم از پشت کشیده شد.

تو که گفتی دو کالس داری، اینهمه نق زدی به جون من که خوابت میاد، یه کاره -مامان

 لباس پوشیدی سریع که بری دانشگاه؟!

 برگشتم سمتش و عصبی گفتم:

 آره، آره.... کار دارم.-

 نه تو یه چیزیت هست.-مامان

 آره!-

 چته؟ حرف بزن!-مامان

 حوصله بحث دعوا باهاتو ندارم.-

 یکه خورده نگام کرد و اخماشو توی هم کشید و گفت:

 احترام خودتو نگه دار ترانه.-مامان

ساله نیستم که اومدی دستمو گرفتی کجا میری با  ۱۵عه خب راست میگم دیگه مامان، بچه -

 کی میری!

 با کی میری و میای.من مادرتم باید بدونم کجایی و -مامان

 بازومو از دستش بیرون کشیدم و با حرص گفتم:

 این عقاید دوران کهنتو بریز دور لطفا.-

 در خونه رو باز کردم و در جا کفشی رو باز کردم و خم شدم که یه جفت کفش بردارم.

 خونه ای ترانه. ۶قبل -مامان

 کالس دارم. ۸تا -

 کالس داری؟ ۸هرشب هرشب تا -مامان

 سپرتمو برداشتم و زانومو گذاشتم رو زمین تا کفشمو بپوشم.کفش ا

 میخوای بگم مامان من نمیزاره به برگ رضایت نامه بیارم امضا کنی؟ هوم؟-

 خودتو مسخره کن.-مامان

 مشغول پوشیدن لنگه ی دیگه اش شدم.

 خب راست میگم دیگه، گیر دادی ول نمیکنی.-

 اشتم و خواستم برم که مامان گفت:آخرین گره رو زدم کیفمو از روی زمین برد



 نخ آبی الزم دارم، میتونی بگیری سر راهت؟-مامان

 تیره یا کمرنگ؟-

 تیره، برای لباس سمانه خانوم میخوام دیگه، دیدی پارچشو.-مامان

 فهمیدم؛ خداحافظ.-

م پس تند از پله ها اومدم پایین، نگاهی به پوالی توی کیفم انداختم، به اندازه یه دربست نداشت

 باید با مترو میرفتم.

مسیر تا ایستگاه مترو رو تقریبا دوییدم، چون دوتا خیابون با ما فاصله داشت همیشه پیاده 

 میومدم.

توی راه به همه چی فکر میکنم، همه چی یعنی تمام راه هایی که میتونستم پارسا رو حرص 

دم و خودش معلوم نبود بدم، خسته شده بودم از اینکه انقدر من باید به اون جواب پس ب

 چیکار میکرد...خسته شده بودم از وعده های پوچش...

حس میکردم به حدی رسیده بودم که باید تکلیفمو روشن میکرد، بعد از دو سال دیگه واقعا 

 گذشت...داشت بهم سخت می

 هنزفریمو از توی کیفم بیرون کشیدم و توی گوشم گذاشتم و پِلی کردم:

 

 اَه

 به این حال بد

 روزای تاریک و سرد

 

 رفت

 کسی که منو

 به خودش آلوده کرد

 

 هی 

 که دادی به باد

 قلبمو با اون نگات

 

 هک

 شدن تو دلم

 تک تک اون خاطرات



 

 دست بکش

 از سرم ای دل نابود من

 

 غرق کن این عاشقو

 آلود منشهر مه

 

برای  برگشتم به دوسال پیش! تک تک خاطراتو مرور کردم، توی همش این من بودم که

پارسا تالش میکردم، من بودم که همیشه محکوم بودم،من بودم که همیشه بعد دعوا ها منت 

 کشیدم! باورم نمیشد....می

 تقصیر خودته ترانه، خودت رو دادی بهش که حاال داره ازت سواری میگیره! حقته، بکش.
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با پام روی زمین هماهنگ با ریتم آهنگ ضرب گرفتم و همراه با خواننده زیر لب زمزمه 

 کردم:

 

 فکر نکن فاصله

 عشقتو کم میکنه

 

 بغض 

 ببین بعد تو

 داره خفم میکنه

 



 حس کردم تن صدام بلندتر شد:

 

 دنیارو گشتم

 باز آروم آروم

 

 تنهای تنهام

 ارونباز زیر ب

 

 از وقتی چشمام

 از چشمت افتاد

 

 بارون گرفتُ 

 بندم نمیاد

 

دست یکی روی پهلوم کشیده شد که از جا پریدم و چشمای خیره به بیرونمو گرفتم و برگشتم 

 سریع، یه پسره با لبخند چندشی نگام میکرد.

م، هنزفیری رو از گوشم کشیدم و توی اون شلوغی مترو زدم به سینش و به عقب هولش داد

 همه برگشتن سمتمون.

 ناموس نداری مرتیکه بی صفت؟!-

 لبخندش جمع شد و نگاهی به جمعیت انداخت و اخم کرد.

 چته خانوم؟ من به شما چیکار دارم؟ درست حرف بزن!-پسر

 بین ابروهام گره محکمی انداختم و با چشمای گرد گفتم:

 مردی بگو چیکار کردی، عوضی!-

 ختره ی .....ِد میگم درست صحبت کن د-پسر

 جرأت داری حرفتو کامل کن تا نشونت بدم دنیا دست کیه.-

صورتش سرخ شد، مترو ایستاد و پسره سریع جمعیُت کنار زد و پیاده شد. با اخم به رفتنش 

 نگاه کردم و مترو دوباره راه افتاد.

 مگه چیکار کرد؟-زن

 تم:به زن محجبه ای که کنارم رو صندلی نشسته بود نگاه کردم و گف

 اینجور پسرا چیکار دارن جز اذیت و آزار دخترا؟-



 سری با تاسف تکون داد و گفت:

خوب کردی سر جاش نشوندیش ولی برای خودت خوب نیست اینطوری بین جمعیت داد -زن

 میزنی  دخترم!

فقط به زن نگاه کردم وچیزی نگفتم، انگار از نگاهم فهمید فوضولی بیجا کرده که به 

و مشغول خوندن قرآنش شد! به ساعتم نگاه کردم، تازه یک ساعت دیگه گوشیش نگاه کرد 

 میرسم دانشگاه. نفسمو محکم بیرون دادم و دوباره هنزفیری رو توی گوشام گذاشتم.

کالسش تموم میشد پس توی  ۱۲/۳۰بود که رسیدم دانشگاه. پارسا  ۱۲حدودای ساعت 

دم و اگه میومد از اینجا رد محوطه روی نیکمت منتظرش نشستم، نزدیک در ورودی بو

 میشد.

 جون که ببین کی اومده!-سمیرا

 به سمیرا که داشت میومد سمتم نگاه کردم.

 سالم.-

 کنارم نشست.

 سالم عشقم، خوبی؟-سمیرا

 هی بد نیستم.-

 چیشده باز؟-سمیرا

 هیچی، جز پارسا کی منو حرص میده؟-

 رو دادی سوارت شده.ای بابا، ترانه ناراحت نشیا ولی تقصیر خودته، -سمیرا

 اصال کاراشو نمیفهمم، خیلی کم باهام حرف میزنه!-

 خب نمیشه که همیشه ور دل تو باشه.-سمیرا

 چپ چپ بهش نگاه کردم و گفتم:

 یکی به در میزنی یکی به تخته؟! طرف منی یا پارسا؟!-

حرف واال تو میدونی پارسا مثل داداش منه ولی تو برام خیلی عزیزتری، باهاش -سمیرا

 نزدی ببینی دردش چیه؟

 مگه میگه؟ نمیشناسی اخالقشو چه ساکته در این موردا!-

 چی بگم خواهر، ولی خب اینجوری تو داری زجر میکشی.-سمیرا

 دیگه نه، تکلیفمو روشن میکنم امروز.-

 ترانه پاچه نگیریا، پارسا دوستت داره، حتما یه مشکلی داره.-سمیرا

 نالینه بعد به من میرسه میگه خوابم میاد!آره مشکلی داره تا بوق سگ آ-

 اووووو خب بابا توام، خب باهاش حرف بزن چرا انقدر خودتو میخوری.-سمیرا



 سرمو پایین انداختم و در حالی که با نوک کفشم اشکال نامفهوم روی زمین میکشیدم گفتم:

م پارسا رو خدا نکنه کسی رو دوست داشته باشی سمیرا، ازت تا میتونه سود میبره! من-

 دوست دارم، جلوش الل میشم، نگاه به داغ بودن االنم نکن.

 میدونم چی میگی، دردتو کشیدم.-سمیرا
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 نه، تو قصیه ات با من فرق میکنه، تو القل همدم داری.-

 اه کردم و دستشو توی هوا تکون داد و گفت:بهش نگ

 برو بابا، هه...همدم!-سمیرا

 خدایی خب اون محسن بیچاره چشه؟-

 چیزیش نیست، مشکل دل منه.-سمیرا

 گذشتتو فراموش کن.-

 زل زد توی چشمام و گفت:

 تو میتونی پارسا رو ول کنی؟-سمیرا

 سمیرا ما باهم فرق داریم.-

 بند یه جا بشه دیگه نمیشه جداش کنی.کدوم فرق؟ دل آدم که -سمیرا

سرمو به معنای تایید تکون دادم، معدم یهو سوزش وحشتناکی گرفت، انگار که اسید ریختن 

 توش. دستمو روی شکمم گذاشتم و چشمامو از درد جمع کردم.

 چیشدی؟-سمیرا

 معدم، داغونم.-

 مگه چیزی نخوردی؟-سمیرا

 دانشگاه.نه بابا، سریع فقط لباس پوشیدم اومدم -



 پاشو بریم تریا.-سمیرا

 نه، االن پارسا کالسش تموم میشه.-

 ای وای، ترانه انقدر دنبالش نباش، بزار خب اون یکم برات بال بال بزنه.-سمیرا

 اخم کردم و گفتم:

 بدم میاد اینجوری میگیا، مگه من آویزونشم!-

 ت بیفته.نه فداتشم، منظورم این بود که یکم بیخیالش باش تا دنبال-سمیرا

 نفسمو محکم بیرون دادم و خیره شدم به زمین که از جاش بلند شد و بازومو کشید.

 پاشو دیگه!-سمیرا

بی میل از جا بلند شدم و باهم به سمت تریا رفتیم، گوشیمو از حالت سکوت درآوردم و 

! صداشو تا آخرین حد بلند کردم تا اگه پارسا زنگ زد متوجه بشم. حال خودمو نمیفهمیدم

 انقدر ازش حرصی و عصبانی ام اونوقت براش بال بال میزدم.

یه کیک با هات چاکلت گرفتم، هرچی سمیرا اصرار کرد که همونجا توی تریا بشینیم قبول 

 نکردم و با اصرار من رفتیم توی محوطه نشستیم.

استم کالسا تموم شده بود، ساعت یک ربع به یک بود و هیچ خبری از پارسا نبود، مثال میخو

 من بی اعتنا باشم که اون زنگ بزنه ولی انگار نه انگار!

 نچ، ترانه خب بهش زنگ بزن، ُمردی از حرص.-سمیرا

 بغض کرده گفتم:

 چرا بهم زنگ نمیزنه؟! از صبح ازم بیخبره انگار نه انگار.-

 اخم کردو بعد از چند لحظه از جاش بلند شد و دستمو کشید.

 پاشو!-سمیرا

 کجا؟!-

 باید خودم حالشو بگیرم. من-سمیرا

 سمیرا...نه...یه چی میگی ناراحت میشه.-

 اِاِاِاِاِاِاِ، پاشو ببینم.-سمیرا

 دستمو گرفت و باهم وارد سالن دانشکده شدیم.

 کالس چند بوده؟-سمیرا

 نمیدونم.-

 بیا من میدونم پاتوقشون کجاست.-سمیرا

ای دانشکده ها بود. رسیدیم به دستمو کشید و رفتیم سمت حیاط کوچیکی که بین ساختمون ه

همون قسمت، با دوتا از دوستای صمیمیش نشسته بودن و قهقه پارسا بلند بود، نامرد 



 بیشعور!

 سمیرا خواست بره بیرون که دستشو کشیدم و نگهش داشتم، منتظر نگام کرد.

 سمیرا توروخدا چیزی نگی جلو دوستاش ها، بعدا پدر منو درمیاره.-

 یی، خب یکم جلوش وایستا.خیلی ترسو-سمیرا

 باشه حاال تو هیچی نگو.-

 خیله خب کنار میکشمش.-سمیرا

 گوشه ی لبمو جوییدم و اجازه ی حرف بیشتر بهم نداد و منو کشوند توی حیاط.

سر پارسا به ستمون برگشت و با دیدنم بهم لبخند زد، همین کافی بود، تمام دلخوری هام از 

 ه کرد و اونم از جاش بلند شد وبه سمتمون اومد.بین رفت، سمیرا به پارسا اشار

 به به ترانه خانــــــوم.-پارسا

 سالم.-

 سالم علیکم.-سمیرا

 سالم سمی خانوم.-پارسا

 فقط همینو بلدی؟-سمیرا

 مثل همیشه خندید و گفت:

 خب چی بگم اومدین یهو!-

 چرا یهو؟ متتظر کس دیگه ای بودی مگه؟-سمیرا

 ا ابرو به من اشاره کرد و با خنده گفت:پارسا لبشو گاز گرفت و ب

 زشته باو، نگو اینارو.-پارسا

 گرفتی.تو خیلی دلت برای ترانه میسوزه از صبح ازش خبر می-سمیرا

 ابروهاش نرم توی همدیگه گره خوردن، دلم لرزید، نه...خراب شد...دوباره!

 اتفاقا صبح پیام دادم بهش خودش جواب نداده.-پارسا

 ال عین خیالت که ترانه تو چه حالیه!توام اص-سمیرا

 پارسا از گوشه ی چشمش نگاهی به من انداخت و گفت:

 حاال برین بعدا با ترانه حرف میزنم.-پارسا

روی کلمه "ترانه" تاکید کرد! غیر مستقیم به سمیرا میگفت به تو هیچ ربطی نداره که دخالت 

 ادم که شاکی نگام کرد و گفت:کنی! نفسمو حبس کردم و بازوی سمیرا رو فشار آرومی د

 چیه بازومو فشار میدی؟-سمیرا

 بریم سمیرا.-

 هنوز پارسا جواب درستی نداده.-سمیرا



 برین االن، زشته جلوی بچه های دانشگاه.-پارسا

 تو که حرفای دیگران برات مهم نبود.-سمیرا

 سمیرا یه چیزی بهت میگما، برین.-پارسا

اش، دستام یخ کرده بود، پارسا بازم سردی میکنه، نه اینو گفت و برگشت و رفت سمت دوست

 خدایا، نه....

 اینو تو اینجوری پرروش کردیا، وگرنه برات موش بود.-سمیرا
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 ورتش درهم شده بود آروم گفتم:خیره به پارسا که کنار دوسش نشسته بود و ص

 خراب کردی سمیرا، خیلی خراب کردی.-

ترانه به خدا میشینم وسط دانشگاه خودمو میزنم از دستت ها، نمیبینی واقعا از زیر -سمیرا

 جواب دادن در میره! نمیبینی براش مهم نیست، کور شدی احیانا؟!

 میکرد نگاه کردم: لبامو روی هم فشار دادم و به سمیرا که حرصی داشت نگام

 تو پارسا رو نمیشناسی، این...این راهش نبود.-

پارسا هر طوری که باشه پسره، میفهمی یعنی چی؟! یعنی تا ببینن براشون غش -سمیرا

 میکنی انگار زیادیشون میشی، پرتت میکنن کنار.

ن بغض به گلوم چنگ انداخت، نگاهم به سمت پارسا چرخید، خیره بود به زمین، دنیای م

 شده، اولین بار بعد این همه سال یکی دنیای من شده اونوقت....

سمیرا دستمو گرفت و از حیاط اومدیم بیرون، روی یکی از صندلی های توی راهرو 

 نشستیم، کیفمو گذاشتم رو پام و فقط زل زدم به دیوار روبروم. بازومو تکون داد و گفت:

 ی میکنی با خودت؟!ترانه....نچ...خواهر من چرا خب اینطور-سمیرا

 بغض کرده به سمیرا نگاه کردم و گفتم:

 دوسش دارم...لعنتی من دوسش دارم سمیرا.-



 گوسه ی لبشو گاز گرفت و سرشو به سمت چپ متمایل کرد.

 راهی که میری درست نیست.-سمیرا

من هیچی نمیفهمم جز پارسا، همین االنش یه لبخند کوچیک بهم زد تمام عصبانیتم دود شد -

 ت.رف

 خب اونم اینو فهمیده که انقدر بیخیال رفتار میکنه.-سمیرا

 حرصی گفتم:

میگی چیکار کنم؟ من نمیتونم سردی کنم، نمیتونم...همین االنش تمام ذهنم پر شده از اینکه -

 پارسا رو چطوری توجیه کنم که دوباره باهام دعوا نکنه.

ه زبونت درازه جواب اونو نمیتونی ای بابا، اصال دعوا کنه، تو که انقدر برای بقی-سمیرا

 بدی؟! اون ترانه ای من میشناختم نیستی!

 خودم میدونم.-

ببین ترانه خوب گوش کن، تو که پارسا بهت قول ازدواج داده و خیلیم محکم باهات -سمیرا

حرف میزنه پس از همین االن میختو محکم بکوب، یه لحظه خودت تصور کن برین زیر 

 رو هر روز داشته باشی.یک سقف و این مسائل 

سرمو پایین انداختم و چیزی نگفتم، تمام چیزایی که سمیرا میگفت من بارها و بارها بهشون 

 فکر کرده بودم، اما این روزا زور قلبم خیلی بیشتر از عقلم بود.

 کیفمو از روی پام برداشتم و بلند شدم.

 کجا؟-سمیرا

 میخوام برم یکم قدم بزنم.-

 ریما.دو کالس دا-سمیرا

 حوصله اشو ندارم.-

 میخوای فرار کنی؟!-سمیرا

 کالفه و دلخور نگاش کردم و گفتم:

 فقط میخوام تنها باشم.-

 باشه، مواظب خودت باش.-سمیرا

سری تکون دادم و برگشتُم از دانشگاه اومدم بیرون، بغض داشتم ولی قورت دادن بغضمو 

 د گرفتم.خوب بلد بودم، شاید تنها چیزی بود که از زندگی یا

مسیر همیشگیمو پیش گرفتم، هوای خنک پاییز حس خوبی بهم میداد، اون بادی که میومد و 

 موهای بیرون زده از مقنعه امو به بازی میگرفت، دستامو توی جیب مانتوم فرو کردم.

صدای گوشیم اومد، سریع از توی کیفم درآوردم و صفحشو باز کردم، پیامک ایرانسل! 



زدم و گوشی روی سایلنت گذاشتم و به داخل کیفم برگردوندم، حداقل پوزخندی به خودم 

 بزار چند ساعتی از پارسا و فکرش فارغ باشم، میشه؟!

نفسمو محکم بیرون فرستادمو زل زدم به برگای نارنجی رنگی که کل زمینو پوشونده بود، 

غمامو  صدای خش خشون وقتی پاهام روشون قرار میگرفت انگار بار غممو سبک میکرد،

 به اونا میسپردم و اونا از بار غم من خرد میشدن...

سرجام ایستادم، لبخند کمرنگی زدم و سرمو به سمت راست برگردندوم، خودش بود، 

همونجایی که آرومم میکرد. اونقدری اینجا رو دوست داشتم که همه وجودم به سمتش کشیده 

 میشد و ندیده حس میکردم که نزدیکشم.

رون دادم، از پله های سنگیش که با چند تا گلدون تزئین شده بود باال رفتم، نفسمو محکم بی

عطر گالش آدمو مست میکرد و امکان نداشت لبخند به لبت نیاره. آروم درشو باز کردم، 

 کتاب فروشی مورد عالقه من!

مونده  همه دنیا به کنار و اینجا با تموم کتاباش یه دنیای دیگه! تنها چیزی که از گذشته برام

 همین بود، همین دنیای کوچیکم که حفظش کرده بودم.

 به به ترانه گلی.-نوشین

درو بستم و با لبخند رفتم سمت نوشین که پشت میزش نشسته بود، طبق معمول عینک 

 مطالعه اشو باال سرش روی موهای قهوه ای رنگش گذاشته بود. باهاش دست دادمو و گفتم:

 خوبی؟-

 و خوبی کم پیدایی!قربونت خوبم، ت-نوشین

 دو روز پیش اینجا بودما.-

 نشد دیگه، تو هر روز اینجا بودی قبال.-نوشین

 در حالی که به سرم اشاره میکردم گفتم:

 اینجا زیادی مشغوله.-

 بیخیال بابا، فقط خودتو عشقه.-نوشین

 اون که بله..خب نبودم چیا جدید اومده؟!-

 اوووومم آخری که خوندی چی بود؟-نوشین

 ه خوب شد گفتیا، نصفه گذاشته بودم اونو، همونو میخونمش.ع-

 اکی، خوندی بگو برات بیارم.-نوشین

 فدات.-

 عشقی.-نوشین
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کتاب با هر ژانری میخوندم  به سمت قفسه ی کتاب های مورد عالقم رفتم. شعر! همه نوع

 .ولی وقتایی که ذهنم بهم ریخته بود فقط شعر یا رمان خوندن میتونست آرومم کنه

لبخند زدم و کتاب مورد عالقمو برداشتم، با ذوق به جلد قرمز رنگش دست کشیدم و حروف 

طالیی رنگ برجسته اسم کتاُب که روی جلدش هک شده بود لمس کردم، " هشت کتاب " ، 

 عراش تمام آرامش من بود.ش

 کتابو به سینم چسبوندم و چشمامو بستم و زمزمه کردم:

 اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکه نانی دارم ، خرده هوشی ، سر سوزن ذوقی...-

 آه کشیدم و ادامه دادم:

مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان و... خدایی که در این -

 نزدیکیست..

 مکث کردم و خواستم ادامه بدم که صدای مردونه ایی مانعم شد.

 الی این شب بوها پای آن کاج بلند..-پسر

چشمامو باز کردم و به نگاه خندونی که بهم خیره شده بود نگاه کردم، چینی به ابروهام دادم 

 و کتابو توی دستم جا به جا کردم.

 همیشه بلند سهراب میخونید؟!-پسر

 بهش نگاه کردم.با سکوت فقط 

 منم خیلی شعرای سهراُب دوست دارم، آرامش بخشه.-پسر

 بازم ساکت و بی حوصله نگاش کردم که یه تای ابروشو باال انداخت و با مکث گفت:

 جسارت نکردم...-پسر

 حرفشو قطع کردم:

 روز خوش.-

م، سریع ازش دور شدم، توی انتهایی ترین نقطه ی کتابخونه روی صندلی همیشگیم نشست



 سعی کردم فکرمو که مدام حول پارسا میچرخید منحرف کنم.

 کتاُب باز کردم و خوندم، از صفحه ی اول، سطر به سطر....

نمیدونم چقدر گذشته بود ولی حس درد توی کمرم و پشتم احساس میکردم، به پشتی صندلی 

ی میزم قرار تکیه دادم و کش و قوس کمی به بدنم دادم که یه لیوان کاغذی پر از قهوه رو

 گرفت.

 با ابروی های باال رفته به لیوان نگاه کردم.

 خیلی وقته کتاب میخونید، حتما خسته شدین.-پسر

 نفسمو محکم بیرون دادم و گفتم:

 من قهوه دوست ندارم.-

 روبروم نشست، یه لیوان قهوه ام برای خودش گرفته بود.

 رفع خستگی تون.گرفتم برای من نمیدونستم وگرنه چیز دیگه ای می-پسر

بی حوصله دوباره نگاهمو به کتاب دوختم، متنفر بودم از پسرایی که به هر بهانه ای 

 میخوان سر صحبتو باز کنن!

 چی میخورین برم براتون بگیرم؟-پسر

 بدون اینکه نگاه از کتاب بگیرم آروم گفتم:

 میل ندارم.-

 چشماتون قرمز شده.-پسر

 سرم درد میکنه.-

 ارین وگرنه قهوه حالتونو خوب میکنه.حیف دوست ند-پسر

 محکم پلکامو بهم فشار دادم و کتاب بستم.

 میخواین برین؟-پسر

 باید از شما اجازه بگیرم؟!-

 نه نه...فقط... همینطوری پرسیدم.-پسر

از جام بلند شدم و خواستم برم اما ایستادم، با مکث دوباره برگشتم، پسره با همون چشمای 

 کرد، حرصی از نگاهش گفتم:خندون داشت نگام می

فقط یه چیزی، کتابخونه محل مخ زنی گپ وگفت و قهوه نیست، آدم ده دقیقه میاد آرامش -

 داشته باشه اونم توی سکوت مطلق، بدون حرفای اضافه.

 لبخندش وسعت بیشتری پیدا کرد، اخم کردم و گفتم:

 حرف خنده داری نزدم جناب آقا!-

 اری.شهریاری هستم، فرید شهری-پسر



 با اخم غلیظ تر گفتم:

 فرهنگ کتابخونه رو یاد بگیرید آقای شهریاری.-

اینو گفتم و سریع ازش دور شدم، کتابو توی قفسه مخصوصش گذاشتم و یه رمان برداشتم تا 

 توی خونه بخونم. هزینه کرایه کتاُب حساب کردم و از مغازه بیرون اومدم.

تماسی از پارسا نبود، دلم گرفت، قطره اشکی که  گوشیمو از توی کیفم درآوردم، هیچ پیام و

از گوشه ی چشمم سرک میکشیُد با انگشتم پاک کردم و به سمت دانشگاه رفتم، حوصله 

 خونه رو هم نداشتم، میشد برم یه جایی که هیچکس نباشه؟!
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وارد دانشگاه شدم، چشمام به زمین بود و آروم آروم به سمت دانشکده میرفتم. صدای بلند یه 

 خنده ی آشنا به گوشم رسید، محکم سرجام ایستادم.

پارسا؟! چرخیدم سمت صدا، پارسا و دوستشو بین پنج تا دختر دیدم، دخترای کالسشون 

حث کرده بودم که نمیخوام باهاشون حرف بزنه ولی بودن، همونایی که من بارها با پارسا ب

 نتیجه آخر بازم به کرسی نشستن حرف پارسا بود.

نفسمو محکم بیرون فرستادم و دستامو مشت کردم، خواستم برم سمتشون و دست پارسا رو 

 بگیرم، یه جور هنرنمایی قدرت که پارسا مال منه؟!

، پارسا اگه آدم باشه خودش گرم نمیگیره،  نه! کار از این بچه گانه تر؟ پیششون خرد میشم

خودش میفهمه که با وجود من نباید انقدر با این دخترا صمیمی برخورد کنه اونم با وجود 

 حساسیت من روی این دخترا.

سرجام فقط خیره موندم به پارسا، دوستش انگار متوجه من شد که به شونش زد و با سر به 

ون به من بود برگشتن و بهم نگاه کردن، نه نه نه.... از من اشاره کرد، دخترا هم که پشتش

این افتضاح تر؟! مثل بیچاره ها وسط محوطه وایستادم نگاشون میکنم؟! با این حال و وضع؟ 

 ، اصال برای چی اومدم دانشگاه؟!لعنت بهت ترانه



ی دوییدم بند کیفمو روی شونم توی مشتم فشار دادم و تند به سمت در دانشگاه رفتم، بیشتر م

 تا راه رفتن، پر حرص بودم، دلم میخواست برم تو دهن پارسا بزنم.

شده توی موقعیتی باشین که فقط براتون عذاب باشه ولی قدرت تموم کردن اون عذاب نداشته 

باشین؟! برای من پارسا همون عذابه! اگه بخوام میتونم تمومش کنم ولی نمیتونم! نمیخوام 

 موم همین عذاب ها بازم میخوام.تموم بشه، پارسا رو با ت

از خودم بدم میومد. من، ترانه! کسی که هر مردی رو از دنیاش خط زده بود حاال به کجا 

رسیدم؟! در عین دوست داشتنش ازش بدم میاد، تمام من توی دو راهی بودن، عشق یا 

 نفرت؟

کجام، کجا  گم شدم توی شلوغی خیابون ها، بین مردم، فقط قدم برمیداشتم، نمیدونستم

 میخواستم برم، چقدر گذشته، چه ساعتیه؟ فقط میرفتم.

جفت بازوهام از عقب کشیده شد، انگار یکی منو از دنیای خودم بیرون کشید، هینی گفتم وبا 

 حرص برگشتم و پشت سرم نگاه کردم، پارسا داشت با اخم نگام میکرد.

 احیانا گوشات میشنون؟!-پارسا

 گنگ نگاش کردم.

 چی؟!-

 از کجا دارم با ماشین دنبالت میام.-رساپا

 دستاشو از بازوم جدا کردم و تلخ گفتم:

 چیکارم داری؟!-

 معلومه امروز چته ؟!-پارسا

 من چمه؟! واقعا اینو داری از من میپرسی؟! جالبه.-

 بیا بریم تو ماشین حرف بزنیم.-پارسا

 نمیام، بیرون کار دارم.-

 ش به لبای قرمزم خیره موند.ابروهاش سخت تر بهم گره خورد، نگاه

 با همین وضع بیرون کار داری دیگه؟ خوبه.-پارسا

 چقدرم که برای تو مهمه! از صبح تازه دیده.-

 عصبی گفت:

 تازه دیدم؟ خب وسط دانشگاه چیکارت کنم؟-پارسا

 زل زدم توی چشماش و دلخور گفتم:

 ی.همه ی اینا بهانست، تو...تو اون پارسایی که من شناختم نیست-

 شرایط آدما رو عوض میکنه.-پارسا



 چه شرایطی؟ مگه چیکارت کردم؟ هان؟!-

 میای توی ماشین یانه؟-پارسا

پوست لبمو جوییدم و فقط نگاش کردم که دستمو گرفت و منو سمت ماشین کشوند، همیشه 

همینطور بود، زورگو! ولی اجبار االنش برام شیرین بود، یه حس خوب بین تمام دلخوریام! 

 ر شبیه احمقا شدم.چقد
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 دستمو جلوی ماشین ول کرد و غرید:

 بشین.-پارسا

اخم کردم و فقط نگاش کردم، ماشینو دور زد و خواست سوار بشه اما وقتی دید من 

 لیظی کرد و گفت:همونطور ایستادم اخم غ

 میخوای حرف بزنیم یانه؟-پارسا

 حرف زدن با تو فایده ای هم داره؟-

 ترانه بشین روی سگ منو باال نیار.-پارسا

 روی سگت؟ نه! تو روی سگ نداری، تو فقط بلدی از نقطه ضعف آدما استفاده کنی.-

 یه تای ابروشو باال انداخت.

 عــــــه، آفرین ، زبون باز کردی.-پارسا

 خیلی بی شرمی.-

 تو بچه بازی درمیاری.-پارسا

 بچه بازی؟ باشه! البد معنای بزرگ بودن گرم گرفتن و قهقه زدن با دختراس.-

 آهااااا، پس باز بحث تکراریه.-پارسا



 بله وقتی همه چیزا به کامته این بحث تکراری میشه.-

 نفسشو محکم بیرون داد و سری به طرفین تکون داد.

 فهمی چی میگم.حرفای منو نمیگیری، نمی اصال تو-پارسا

 پوزخند زدم و گفتم:

 آخی، اوال که میگفتی تنها کسی که حرفاتو میفهمه منم حاال شدم نفهم!-

 تو عوض شدی، منم تغییر دادی.-پارسا

 با چشمای گرد شده نگاش کردم:

 کنی.عوض شدم؟ چیم عوض شده؟ تو عوض شدی، تو مدام سردی می-

 ؟ چیکار کردم؟ هان؟کدوم سردی-پارسا

 کالفه بهش نگاه کردم و گفتم:

 حوصله ندارم که هر دفعه از اول همه چی رو برات توضیح بدم.-

 منم خسته شدم از اینکه هر ثانیه جنگ و دعوا داریم.-پارسا

 خب؟ که چی؟-

 مستأصل نگام کرد و با مکث گفت:

 زنیم.ترانه بشین حرف می-پارسا

 االن نمیتونم، برو.-

 ترانه...-پارسا

بسه پارسا، انقدر زور گفتی بسه، انقدر حرف خودتو به کرسی نشوندی بسه، انقدر نقطه -

 ضعفمو گرفتی و دهنمو بستی که حرف نزنم بسه، پارسا صبرم داره تموم میشه.

 عصبی درحالی که در ماشینو باز میکرد گفت:

 باشه، برو.-پارسا

ماشینو باز کردم و با صدایی که سعی  یکه خورده نگاش کردم که توی ماشین نشست، در

 میکردم کنترلش کنم گفتم:

 باشه برو؟ همین؟ بی غیرت.-

 ترانه یه بالیی سر خودم و خودت میارما، خودت االن نگفتی نمیخوام حرف بزنم؟-پارسا

 توام از خدا خواسته.-

 بشین.-پارسا

 نمیخوام.-

 ف حسابش چیه.خب برو هر غلطی میخوای بکن، اَه معلوم نیست حر-پارسا

 نشستم توی ماشین و درو با شدت بستم.



 اوووووو درو شکستی. -پارسا

 فدای سرم.-

 پوزخند زد و گفت:

 بله بله، فدای یه تار موی شما.-پارسا

 کی میخوای تمومش کنی؟-

 یه تای ابروشو باال انداخت.

 چیو دقیقا؟!-پارسا

 شیونم یک بار، بسه دیگه. کامال به سمتش برگشتم و زل زدم توی چشماش، مرگ یک بار

 این اخالقیات و رفتارای جدید و مسخره.-

 من اخالق و رفتار جدیدی ندارم که بخواد عوض بشه.-پارسا

 حرصم در اومد و با کف دستام زدم به سینش و هولش دادم.

 پس چته که منتظری یه مشکلی ببینی و توی سر من بکوبی هان؟! چته؟-

 میخواست با دو دستم خفش کنم. لبخندی پر آرامشی زد که دلم

 هر عملی یه عکس العملی داره.-پارسا

 عکس العمل؟!!! آفرین خوبه... ادامه بده ببینیم تهش کی عکس العمل داره.-

 االن یعنی تهدید میکنی؟-پارسا

 آرهههه، تهدید میکنم، این رفتارتو تموم نکنی من این رابطه رو تموم میکنم.-

 باشه تموم کن.-پارسا

ار یکی جلوی دهنمو گرفت، تموم حرفام یادم رفت،شوک زده بهش نگاه میکردم، من فقط انگ

تهدید کردم، تهدیدی که روی حساب عشقش فکر میکردم دوباره پارسا رو به حالت اول 

 برمیگردونه اما...

 صورتشو بهم نزدیک کرد نگاهش توی قرینه ی چشمام از چپ به راست حرکت میکرد.

 دارم احمق، بفهم وقتی اینطوریم حتما یه مشکلی دارم.بفهم دوست -پارسا

 نفس حبس شدم کمی آزادتر شد و با شک گفتم:

 چه مشکلی؟!-

 خودشو عقب کشید و به روبرو خیره شد.

 هیچی، فعال هیچی.-پارسا

 یعنی من نباید بدونم؟!-

 کالفی نگاهی بهم انداخت و گفت:

 ترانه وقتش بشه میگم.-پارسا
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 تا کی قراره اینجوری بمونیم؟ تا کی قراره من توی نگرانی بمونم؟!-

 با حرص گفت:

 االن تنها مشکل تو سردی منه؟-پارسا

، محتاج نیستی حس کردم خرد شدم، یه جوری رفتار کرد که انگار من به محبتش محتاجم

 ترانه؟ داری خودتو براش میکشی. لب گزیدم و با لحنی که سعی میکردم بیخیال باشه گفتم:

 کنی.نه، مهم...مهم همین چیزیه که داری ازم پنهانش می-

 گفتم که وقتش بشه میگم.-پارسا

 وقتش؟ اصال مربوط به منم هست؟-

 آره.-پارسا

 پس وقت نداره، همین االن بگو.-

 تشو روی صورتش کشید.کالفه دس

 ای خدا ای خدا، گفتم بهش بگم گیر میده ها.-پارسا

 عصبی به شونش مشت زدم و گفتم:

 همینه که نمیشه باهات حرف زد، تا چیزی میگم میگی گیر میدی.-

لباشو با زبون تر کرد و فقط نگام کرد، نگاهش روی جای جای صورتم حرکتم میکرد، قلبم 

 ام میکرد، توی این مواقع هرچیزی ازم میخواست قبول میکردم.میلرزید وقتی اینطوری نگ

 بابام مخالفت کرده.-پارسا

 شوک زده بهش نگاه کردم.

 با...چی...؟!-

 با چی؟ با ازدواجمون.-پارسا

 برای چی آخه؟-



 نفسشو محکم بیرون داد و گفت:

 نمیدونم، فعال فقط مامانم باهاش حرف زده.-پارسا

 و گفته دیگه.خب حتما به مامانت علتش-

 گفته من نمیخوام عروسم قبل ازدواج با پسرم دوست باشه.-پارسا

 چشمام از تعجب گرد شد، چی میگفت، حس کردم خرد شدم.

 پارسا! خانوادت چه فکری در مورد من میکنن؟-

 باز شروع شد.-پارسا

درست حرف بزن ببینم، واقعا چی فکر کردن در مورد من؟! یعنی چی دوسته نمیخوام؟ -

 مگه باهم در ارتباطیم چیکار میکنیم؟

 حرف بابامه، میگی من چیکار کنم؟ برم یقشو بگیرم؟-پارسا

 الزم نکرده بری یقشو بگیری ولی میتونستی جای مامانت خودت بری حرف بزنی.-

 مگه من من میتونم برم خودم بهش بگم؟-پارسا

 آفرین دیگه، آفرین!-

 تو خانواده ما احترام خیلی مهمه.-پارسا

 حرصی و با تعجب گفتم:

خوبی تو؟! مگه میگم برو دعوا کن؟ حرف زدن در مورد آیندمون بی احترامِی؟! اینکه -

 خواسته هاتو به پدرت بگی بی احترامِی؟!

 خب اون مرغش یه پا داره، مخالفه.-پارسا

 پوزخند زدم و گفتم:

 خب؟! ته این حرف یعنی چی؟ تکلیف ما چیه؟-

 به روبروش زل زد.

 نمیدونم.-پارسا

 با بهت و خشم گفتم:

 ــــــدونی؟ همین؟ یعنی چی اونوقت؟نمیــــــ-

 ترانه االن وقت خط و نشون کشیدن نیست.-پارسا

 پس چی؟ هان؟ بگم فدا سرت کات که دلت خنک بشه؟-

 چپ چپ نگاهم کرد.

 من اینو گفتم؟! اینو خواستم؟!-پارسا

 نا رو داره.رفتارت و اینطور سست عمل کردنت فقط همین مع-

 بابامـــــه، تو مغزت فرو کن.-پارسا



 پس بیخود کردی پاپیچ من شدی که به مامانم معرفیت کنم.-

سکوت کرد و عصبی با دوتا دستش موهاشو چنگ زد و به عقب هدایت کرد. سینم از 

 حرص درد میکرد و نفسام سنگین شده بود.

 درست میشه ترانه.-پارسا

 وضع همینه.تا خودت بابات صحبت نکنی -

 با حرص محکم روی فرمون کوبید و گفت:

 باشه باشه، انقدر این حرفو تکرار نکن.-پارسا

پوست لبمو جوییدم و فقط نگاش کردم، پارسا عوض شده، اون هیچ وقت با اینطوری رفتار 

گفت، اونقدر نرم و آروم باهام رفتار میکرد که شیفتش کرد، نازک تر از گل بهم نمینمی

عیت این بود که پارسا منو اغوا کرده بود، اولین بار بود که اینطوری محکم باهاش شدم. واق

 حرف میزدم برای همین بهش سخت میاد.
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 در ماشینو باز کردم که داد زد:

 کجا؟-پارسا

 کردم و گفتم: اخم

 چرا سرم داد میزنی؟ فاصله امون یه مترم نیست.-

 پرسیدم کجا؟-پارسا

 میخوام برم، دیگه حوصله بحث ندارم.-

 بیخود میریم دانشگاه.-پارسا

 پوزخند زدم و گفتم:

 نمیام، شما برو.-

 شما دیگه؟ اکی برو پایین.-پارسا



و حیرون پارسا رو دیدم که از بی معطلی از ماشین پیدا شدم، فقط یه آن چشمای متعجب 

حرکتم جا خورده بود، حق داشت، ترانه هیچ وقت برای پارسا این شکلی نبود! در ماشینو 

 محکم کوبیدم و به سمت دیگه ی خیابون قدم تند کردم.

حالم خوب نبود، بغض نداشتم، سینم سنگین بود، انگار یه وزنه ی چند کیلویی روی سینم 

 میبست.بود و داشت راه نفسمو 

، کیفمو کشیدم جلو تا هنزفریمو از توی نمیدونستم میخوام کجا برم فقط تند تند قدم برمیداشتم

کیفم بردارم یهو به یه جسم سخت برخورد کردم و تقریبا روی زمین پرت شدم و صدای 

 شکستن چیزی اومد.

 کردم، چیشد؟با تعجب به پسری که با بهت به شیشه خرده های جلو پاش خیره شده بود نگاه 

پسره سرشو باال آورد و با چشمای به خون نشسته نگام کرد، تا خواستم چیزی بگم یهو به 

 سمتم اومد و بازومو گرفت و بلندم کرد.

 کــــــــــــــــــوری؟!-پسر

 دستشو پس زدم و گیج گفتم:

 ب...بخشید...من متوجه نشدم.-

 م داد زد:دوباره بازومو گرفت و سمت خودش کشید و توی صورت

 متوجه نشدی؟ همین؟!-پسر

 اخم کردم و دوباره خودمو عقب کشیدم و با لحن کنترل شده گفتم:

 آقا چرا هی دست منو میگیری،من که عذرخواهی کردم، اصال متوجه نشدم.-

 کف دستشو به سمتم گرفت و گفت:

 تومن. ۲۵۰-پسر

 چی؟!!!!-

 خسارت شیشه ای که شکستی.-پسر

 گاش کردم و گفتم:با چشمای گشاد شده ن

 مگه من از قصد شیشه رو شکستم که خسارت بدم؟ اتفاقی بوده.-

 آخی، چشمات ضعیفه یا کوری که منو ندیدی؟-پسر

 توهین نکنید آقای محترم، سرم پایین بود.-

 یاال رد کن.-پسر

 با حرص نگاش کردم و زیر لب گفتم:

 برو بابا... -

ازومو گرفت، برگشتم و محکم کوبیدم به سینش، خواستم از کنارش رد بشم که تند دوباره ب



 چون انتظار این حرکتمو نداشت یه قدم به عقب رفت.

یک بار دیگه جرأت داری دستت به من بخوره، مرتیکه به بهانه شیشه دم به دقیقه دست -

 منو میگیره.

 مردم از صدامون و حرکتمون دورمون جمع شده بودن، متنفر بودم از اینکه مرکز توجه و

 فضولی مردم قرار بگیرم.

 شیشه رو شکستی دو قورتو نیمتم باقیه راهتو میکشی میری؟-پسر

 میفهمی میگم اتفاقی بوده؟ میفهمی میگم متوجه نشدم؟!-

 آره منم خر، رد کن بیاد.-پسر

تا خواستم حرف بزنم یه مرد با موها و ریش های بلند جوگندمی اومد جلو و روبه پسِر 

 «ا؟!چه خبره اینج»گفت: 

 حاجی ببین زده شیشه رو خرد و خاکشیر کرده خسارتم نمیده.-پسر

 دست راستمو مشت کردم و جلوی دهنم گرفتم.

 عه عه، تو حرف حالیت نمیشه میگم حواسم نبوده؟ توهم میزنی فکر کردی عمدی بوده؟-

 خانم بفرما داخل حجره خوبیت نداره تو خیابون، حلش میکنیم.-حاجی

 اه کردم و گفتم:با اخم به حاجی نگ

 الزم نمیبینم آقای محترم، چیزی برای حل شدن نیست.-

 میبینی حاجی، زبون نمیفهمه االن به پلیس زنگ میزنم.-پسر

 تا خواستم جوابشو بدم حاجی سریع گفت:

 آقا فرهاد شما کنار وایستا من خودم حلش میکنم.-حاجی

 د و ادامه داد:به من نگاه کرد و با دستش به سمت داخل پاساژ اشاره کر

 خانم شما بفرمایید.-حاجی

پوست لبمو جوییدم، خدا لعنتت کنه پارسا که فکرتم بالی جونم شده، چاره ای نداشتم، 

حوصله کالنتری و بحث بیشترم نداشتم برای همین کیفمو روی شونم جا به جا کردم و رفتم 

 سمت پاساژ، حاجی هم پشت سرم راه افتاد.

 چپ.اولین راهرو سمت -حاجی

به همون سمتی که میگفت رفتم، حاال حاجی جلوتر از من راه میرفت و من پشت سرش 

 میرفتم. تقریبا آخرای راهرو بود که وارد یه مغازه صنایع دستی شد.
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ازه شدم، یه مرد دیگه هم توی مغازه بود که سنش از حاجی کمتر بود. پشت سرش وارد مغ

بدون اینکه درو ببندم جلوی در ایستادم و منتظر نگاشون کردم، حاجی پشت میزش رفت و 

 زیر چشمی نگاهی به من انداخت.

 بفرما بشین.-حاجی

 من عجله دارم.-

وزانه میخوند اشاره کرد حاجی به همون مرد که کنارش روی صندلی نشسته بود و داشت ر

 و گفت:

 حاجی_باید با ایشون صحبت کنید، آقای سلیمی.

 یه تای ابرومو باال انداختم.

 میشه به جای اینکه منو به بقیه پاس بدین سریع تر تکلیف رو روشن کنید؟!-

 سلیمی روزنامه رو کمی پایین آورد و از زیر عینکش ریز بینانه سرتاپامو از نظر گذروند.

 چیشده؟-سلیمی

 شیشه ای که سفارش دادی بودی شکست.-حاجی

 سلیمی عینکشو برداشت و با چشمای درشت شده به حاجی نگاه کرد.

 فرهاد شکست؟!-سلیمی

 قبل از اینکه حاجی حرفی بزنه سریع گفتم:

نه آقا، منم سرم پایین بود داشتم از توی کیفم چیزی برمیداشتم ندیدم ایشونو خوردم بهشون -

 ستشون افتاد.شیشه از د

 ای وای، بعد دو هفته عالفی که از یزد برسه حاال باید بشکنه.-سلیمی

 شرمنده، من اصال حواسم نبود.-

 کالفه نگاهشو ازم گرفت و رو به حاجی گفت:

 خب حاال برای چی خانومو اینجا آوردیشون؟!-سلیمی

 حاجی با شک گفت:

 خسارت؟-حاجی



 ی؟نه حاجی، حواسشون نبوده خسارت چ-سلیمی

 لب گزیدم و به تعارف گفتم:

 اگه واقعا مقصر بودم خسارتشو میدم.-

 حاجی یه تای ابروشو باال انداخت، من گفته بودم خسارت نمیدم!

 نه خانم الزم نیست، اتفاق بوده.-سلیمی

 بازم شرمنده، واقعا متوجه نشدم.-

 مشکلی نیست خانم، نیاز نبود تا اینجا بیاین.-سلیمی

کر کردم، برگشتم و خواستم برم بیرون که اون پسره فرهاد وارد مغازه زیر لب دوباره تش

 شد، با اون هیکل بزرگش راهمو سد کرده بود.

 حاجی خسارتو دادن؟!-فرهاد

 بیا کنار بزار برن خانم.-حاجی

 با تعجب نگاهش بین من و حاجی در گردش بود.

 نداد؟!-فرهاد

 کامل برگشت طرف من و شاکی گفت:

 چه آدمی هستی. تو دیگه-فرهاد

 فرهاد بیا کنار خانم برن.-سلیمی

 ِد آخه این زد شیشه رو شکست.-فرهاد

 حرصی گفتم:

 حواسم نبود، متوجه این قضیه میشید؟!-

 خواست جوابمو بده حاجی سریع گفت:

 این موضوع حل شده، بیا کنار حرف اضافم نزن فرهاد.-حاجی

، کامل نه، در حد یه راهرو کوچیک، اخم غلیظی کرد و با مکث طوالنی خودشو عقب کشید

تند از کنارش رد شدم که بهم محکم تنه زد و اگر دستگیره درو نگرفته بودم زمین 

 میخوردم.

 برگشتم سمتش و با صدایی که سعی میکردم باال نره گفتم:

 واقعا مثل اینکه مغزت ایراد داره نه؟-

 کنه گفت:با لحنی که معلوم بود داره مسخره ام می

 ببخشید سرم پایین بود ندیدم.-دفرها

 با حرص به طرفش رفتم و سرمو به داخل مغازه خم کردم رو به حاجی گفتم:

 وقتی شما انقدر محترم هستین اصال در شأنتون نیست همچین شاگردی داشته باشین.-



 حاجی چشم غره ای به فرهاد رفت و گفت:

 من عذرمیخوام خانم.-حاجی

 نه شما چرا...-

 هاد انداختم و ادامه دادم:نگاهی به فر

 خودش با این هیکل اینجاست باید شعورش بکشه.-

باش » اینو گفتم و تند خودمو عقب کشیدم و برگشتم تا برم اما شنیدم که فرهاد زیر لب گفت:

 «تا بفهمی بیشعور کیه!

پوزخندی به حرفش زدم و تند از پاساژ اومدم بیرون. امروز چه روز پر دردسر و 

 د.مزخرفی بو
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 روبروی در پاساژ ایستادم و مستأصل به خیابون نگاه کردم. کجا برم؟!

خونه که با این اخالقم باز مامان دعوا کنم؟! دانشگاه برم الس زدن های پارسا ببینم؟ واقعا 

 قدر تنهام.چ

 گوشیمو از توی کیفم درآوردم و شماره ی سما رو گرفتم.

 جونم گلم؟-سما

 سما کجایی؟!-

 خونم برای چی؟!-سما

 تنهایی؟! بیام پیشت؟!-

 خوبی ترانه؟-سما

 بد نیستم.-

 بیا، من تنهام خونه.-سما

 باشه تا نیم ساعت دیگه اونجام.-



 باشه عزیزم.-سما

خیابون تا تاکسی بگیرم، از اینجا تا خونه ی سما راه  گوشی رو قطع کردم و رفتم کنار

 زیادی نبود ولی جون اینکه پیاده برمو نداشتم.

کرایه تاکسی رو حساب کردم و پیاده شدم، خواستم از خیابون رد بشم که نگاهم به چهره ی 

 آشنایی افتاد. سرجام ایستادم و بهش زل زدم. خودش بود!

وی خونه ی ما می ایسته و تکیه داده به ماشینش جل ۱۲همون پسری که هرشب ساعت 

سیگار میکشه، کسی که همیشه منو کنجکاو میکرد که چرا هرشب اونجاست. نمیدونم چرا 

ولی اونقدری در مورد این پسر کنجکاو بودم که دوست داشتم برم و ازش بپرسم برای چی 

 کشی.هرشب میای اونجا و به یه نقطه خیره میمونی و سیگار می

 ما حیف نمیشد، حتما که اونم چپ چپ نگام میکرد و میگفت به توچه!ا

سری به طرفین تکون دادم و از خیابون رد شدم اما جهت نگاهم مدام به سمت اون پسر 

 کشیده میشد.

زنگ خونه سما رو زدم و منتظر شدم، با زور نگاهمو به زمین دوخته بودم که به اون پسر 

ه انقدر منو در موردش کنجکاو میکرد، یه حسی بود...یه حسی نگاه نکنم، نمیدونم چی بود ک

 گرفت خدا داند!شبیه اینکه شاید ما درد مشترک داریم. این حس از کجا منشأ می

در خونه با صدای تیکی باز شد، وارد خونه شدم و درو بستم، فضای خونه ی سما آزارم 

 میداد.

اغچه اشون انواع گل ها به چشم میخورد، یه خونه ویالیی با یه حیاط نسبتا کوچیک، توی ب

با نفرت نگاهمو از حیاطشون گرفتم. این فضا منو به گذشته هایی میبرد که ازشون بیزار 

 بودم، گذشته ای که مایه ی ننگ بود!

 سما اومد در خونه رو باز کرد و گفت:

 چرا وسط حیاط ایستادی؟-سما

 بند کتونی هامو باز کنم که گفت: با صداش به خودم اومدم و به سمتش رفتم، خم شدم

 چرا انقدر رنگ و روت پریده؟!-سما

کفشامو درآوردم و در حالی که از چهارتا پله ایی که جلوی ورودی خونه اشون باال میرفتم 

 گفتم:

 چمیدونم از صبح کلی دردسر کشیدم.-

 ای بابا.-سما

 کنار ایستاد و وارد خونه اشون شدم.

 نه دانشگاه، دلم میخواست فقط با یکی حرف بزنم.نه حوصله خونه رو داشتم -



 بشین برات چای بیارم.-سما

 نه نیاری، معدم داره از درد میترکه.-

 تو آخر خودتو میکشی، برو دکتر خب.-سما

 خودمو روی مبل پرت کردم و بی حال گفتم:

 ول کن تروخدا، حوصله ی خودمم ندارم.-

 یاد.پاشو بریم باال اتاق من االن بابام م-سما

 ای وای، تو که گفتی تنهایی!-

 بابام کاری نداره به ما، پاشو بیا.-سما

خودش جلوتر از من به سمت راه پله های گوشه ی خونه رفت و منم از جام بلند شدم و 

 پشت سرش رفتم.

 همین که وارد اتاق شدم مقنعه امو درآوردم، موهام آشفته دورم ریخت.

 ونه بزنی به این بدبختا؟!اوووو، خدا قهرش میگیره یه ش-سما

 صبح عجله داشتم.-

کنجکاو به سمت پنجره ی اتاقش رفتم، یه ذره پرده رو کنار زدم و با چشم دنبال اون پسر 

 گشتم اما نبود.

 کسیه؟!-سما

 پرده رو انداختم و گفتم:

 نه...همینطوری.-

 چه خبر از عشقت؟-سما

 شستم.دستمو رو هوا تکون دادم و روی صندلی میز توالتش ن

 صبح باهاش دعوا کردم.-

 باز سرچی؟-سما

چمیدونم میگه بابام مخالفه با ازدواج ما، گفته دوست ندارم عروسم قبل ازدواج باهات -

 دوست باشه.

 چشماش از تعجب گرد شد.

 وا !!!!! این چه حرفیه آخه؟!! -سما

 نمیدونم واقعا، در مورد من چه فکری کردن خدا داند.-

 یزم، پارسا باهاش حرف میزنه حل میشه.نگران نباش عز-سما

 از پارسا که آبی گرم نمیشه، میترسه با باباش حرف بزنه میگه بی احترامیه!-

 عجب خانواده ی عجیب غریبی هستنا.-سما
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 وهای گره خوردم فرو بردم و سری به معنای تایید حرفش تکون دادم.دستمو توی م

 حاال تو چرا زانوی غم بغل گرفتی؟-سما

 فکرم مشغوله سما.-

خیلی سخت میگیری ترانه، انقدر اینطوری کردی اون پارسا هم فکر میکنه خداس دیگه -سما

 برات کالس میزاره.

 متفکر نگاش کردم و گفتم:

 ؟تو تا حاال عاشق شدی-

 یه تای ابروشو باال انداخت و گفت:

 آره ولی نه مثل تو.-سما

 یعنی چی؟-

ببین من حستو میفهمم که چقدر پارسا رو دوست داری و از دل و جون داری براش -سما

مایه میزاری ولی گاهی الزمه یکم خود دار باشی و بیشتر محبتتو نگه داری برای وقتی که 

 ازدواج کردین.

و بعد ازدواج میشناسه؟ وقتی یکی رو دوست داری با تمام وجود  به نظر تو عشق قبل-

 میخوایش، حتی اگه....اگه بهت دروغ بگه...

 با شک نگام کرد و گفت:

 چه دروغی؟-سما

 من به پارسا شک دارم سما.-

 شک به اینکه واقعا میخوادت؟-سما

 لب گزیدم و یه بار محکم پلک زدم.

 شک به اینکه داره خیانت میکنه.-



 ه خورده بهم نگاه کرد، چشماش گرد شده بود.یک

 مگه ازش چیزی دیدی؟-سما

 اخالقاش تغییر کرده، سردی میکنه، مدام تو سرم میزنه و دعوا میکنیم.-

 چیو تو سرت میزنه؟-سما

چمیدونم، مثال منتظره معده ی من درد بگیره، یهو برمیگرده دعوا میکنه میگه آره تو اصال -

میرسی، حتی....حتی یه بار ازش پرسیدم چرا سردی میکنی میگه بی فکری که به خودت ن

 تو به خودت نمیرسی.

واااااا !!!!! مگه شما توی یه خونه زندگی میکنید که اینطوری بگه؟ غیر از مانتو  -سما

 شلوار کجا تورو میبینه که اینجوری بگه؟

 مرکز توجه باشم بدم میاد.نمیدونم، اون میخواد من آرایش غلیظ داشته باشم اما من از اینکه -

 خندید و گفت:

 تو که االن ترکوندی خودتو با اون رژ قرمزت.-سما

 اینو نگاه نکن، پارسا فقط روی این رژ حساسه، بقیه ی چیزا رو میپسنده.-

 ترانه جان! مگه تو عروسکی؟-سما

 یعنی چی؟-

 مگه پارسا روز اول تورو با همین شکل و تیپ نخواسته؟-سما

 زه کلی هم تعریف میکرد و میگفت خوشش میاد.خواست، تا-

 خب پس این حرفا چیه؟-سما

این حرفا دقیقا از وقتیه که سرد شده و مدام اینارو بهونه میکنه، گاهی انقدر آزارم میده که -

 دلم میشکنه، مدامم با دخترای کالسشون میگرده.

 مطمئنی دوست داره؟-سما

تم، دیگه واقعا پارسا رو باور نداشتم، من روی فقط به سما نگاه کردم، من خودمم شک داش

 پارسا قسم میخوردم انقدر که بهش ایمان داشتم ولی االن...

 جدا شو...-سما

 با رنج به سما نگاه کردم، حتی اسم جدایی هم قلبمو از جا میکند.

 نمیتونم.-

 ترانه تابلوئه داره دورت میزنه، واقعا اینو نمیفهمی؟-سما

 دوسش دارم!-

یلی احمقانه اس که به صرف دوست داشتن زندگیتو به پای اینجور آدما تباه کنی، ما خ-سما

آدما توی زندگیمون خیلی هارو دوست داریم ولی وقتی یکی برامون ارزش قائل نیست و 



 فقط داره ازمون سوء استفاده میکنه باید ازش فاصله بگیریم.

 حرف زدنش آسونه.-

 ته، بالخره که عادت میکنی.آره، ولی همه چی فقط اولش سخ-سما

 سما من حتی اسم جدایی نفسمو بند میاره تو میگی عادت میکنی؟-

 من کمکت میکنم.-سما

 از جام بلند شدم و بیقرار طول اتاقو طی کردم.

فقط یه لحظه ببین خودتو االن، انقدر تورو اسیر خودش کرده اونم برای تو همینطور -سما

 بیقراری میکنه؟

 و بی معطلی گفتم:سرجام ایستادم 

 نه.-

خب! همه چی واضحه، نزار بیشتر از این خردت کنه، خودت ازش جدا شو قبل از -سما

 اینکه به هزار بهانه ی دیگه ازت جدا بشه.

 

 نفسمو محکم بیرون دادم، کنارش روی تخت نشستم.

 میترسم از نبودنش سما، خیلی میترسم.-

 میفهمم حستو.-سما

 فتی جدا بشم.نمیفهمی، میفهمیدی نمیگ-

تو میتونی تا آخر عمرت اینطوری تحمل کنی؟! هر روز دعوا و حرص و تهشم هزار -سما

 مرض و بال بیاد سراغت؟ مگه چند سال میخوای عمر کنی ترانه؟!

 عمر کم در کنار کسی که دوسش دارم مگه بده.-

 دستی به پیشونیش کشید و کالفه گفت:

نه ما آدما یه بار فقط زندگی میکنیم و خیلی بده که وای خدا چقدر خنگی تو، منظورم ای-سما

همش با ناراحتی و مریضی بگذره، ببین خودتو، یه لحظه این درد معدت امونت نمیده و 

 دقیقا از زمانی که با پارسا دوست شدی این بال سرت اومده.

سکوت کردم و چیزی نگفتم، همه حرفاش راست بود،خودمم همه ی اینارو میدونستم اما 

 پارسا قدرت تصمیم منو گرفته بود، کامال بهش وابسته بودم.

 از جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم.

 از صبح نفسم سنگین شده، نمیدونم چمه.-

 پرده رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم.

 از توی خیابون دیده میشیم پرده رو کنار زدی.-سما



 پنجره رو کامل باز کردم و گفتم:

 اشه هوا بیاد.یکم بزار ب-

 نگاهم با خیابون گره خورد، همون پسر بود، تند گفتم:

 وای وای سما بیا اینجا، بدو.-

 در حالی که از جاش بلند میشد گفت:

 چیشده؟!-سما

بازوشو گرفتم و با انگشت به پسره که خودشو به دیوار تکیه داده بود و داشت سیگار 

 کشید اشاره کردم.می

 همسایتونه؟! اون پسره رو میشناسی؟-

 کدومو میگی؟!-سما

 اون که داره سیگار میکشه، به دیوار تکیه داده،لباس آبی تنشه.-

 آها اون، آره از همسایه هامونه، برای چی؟ مزاحمت شده؟-سما

 نه بابا، این هرشب جلوی خونه ی ما وایمیسته.-

 متعجب نگام کرد و گفت:

 برای چی؟!-

اشینش تکیه میده و خیره به یه نقطه تند تند سیگار میاد، به م ۱۲نمیدونم، هرشب ساعت -

 میکشه.

 عجب، بهش نمیخوره!-سما

 چی؟!-

 خل وضع باشه.-سما

 برو دیوونه، به نظر من یه مشکلی داره.-

 خیالی شونه ای باال انداخت و گفت:با بی

 به ما چه.-سما

 نمیدونم چرا نسبت بهش انقدر کنجکاوم.-

 ه حاضرم برای دور کردن پارسا هم شده بیارمش سمتت.عهههه، اگه نظرتو جلب کرد-سما

 اخم کردم و با مشت آروم به بازوش زدم.

 

🦋 @shabnam_e_i 🦋 

 

 16قسمت #شانزدهم # ��



 

 رمان #رگا )ُرگا به معنای راه بی پایان( ��

 

🦋 @shabnam_e_i 🦋 

 

 حتی اگه پارسا هم نباشه من دیگه عاشق نمیشم سما!-

 وله که میشی.چرت نگو بابا، معم-سما

 بغض کرده بهش نگاه کردم و گفتم:

من توی زندگیم هیچ کُس مثل پارسا نمیتونم دوست داشته باشم، انقدر زیاد، انقدر دیوانه -

 کننده.

با نگرانی و ناراحتی توی چشمام نگاه کرد. نگاه از سما گرفتم و دوباره به اون پسر خیره 

ی کتونی آبی رنگش لهش کرد و دست به شدم، سیگارشو روی زمین پرت کرد و با کفشا

 جیب توی پیاده رو قدم زد.

 ترانه !-سما

 هوم؟-

 میخوای پارسا رو امتحان کنیم؟-سما

به سمتش برگشتم و نگاش کردم، روی تخت نشسته بود و دستاشو عقب تر از بدنش روی 

 تخت جک زده بود.

 امتحان کنم که چی بشه؟-

 میشه که واقعا بهت خیانت میکنه یا نه. خب حداقل یه دل میشی، بهت ثابت-سما

 نه.-

 چرا؟-سما

 میترسم.-

 از چی؟ از پارسا؟-سما

 از اینکه بهم ثابت بشه داره خیانت میکنه.-

 با چشمای گرد شده نگام کرد و گفت:

خدا منو مرگ بده، چی به سرت اومده؟ چیزخورت کرده اون بیشعور؟ عه عه، دختره -سما

 تونه امتحانش کنه.رو انقدر ترسونده حتی نمی

 کالفه به سمت کلیپسم که روی میز بود رفتم و گفتم:

 اه بسه دیگه چقدر حرف تکراری!-



 چقدرم که تو این حرفارو میفهمی.-سما

موهامو باالی سرم جمع کردم و محکم با کلیپس بستم، مقنعمو از روی صندلیش برداشتم و 

 سرم کردم.

 کجا؟-سما

 برم خونه، خستم خوابم میاد.-

 ناراحت شدی ترانه؟-سما

 مقنعمو جلوی آینه تنظیم کردم و بیخیال گفتم:

 نه، همه انقدر که اینارو بهم گفتن برام عادی شده.-

از سما خداحافظی کردم و از خونه اشون بیرون اومدم. یه راست سوار اتوبوس شدم و رفتم 

م گوشیمو دربیارم خونه، عالوه بر معدم حاال سرمم درد میکرد، حتی دیگه حوصله نداشت

ببینم پارسا بهم زنگ زده یانه، دیگه کم کم داشتم بیخیالش میشدم، حس میکردم که دیگه از 

 این به بعد قرار نیست اتفاقای خوبی بیفته.

از خرازی نزدیک خونه نخ آبی ای که مامان خواسته بودو براش گرفتم، بدون اینکه بند 

ن آوردم و در خونه رو باز کردم، صدای بلند چرخ کتونی هامو باز کنم به زور با پام درشو

 راسته دوزی مامان کل خونه رو پر کرده بود. به سمت اتاقی که توش کار میکرد رفتم.

 سالم.-

 با هول به سمتم برگشت.

 ای وای، این چه طرز اومدنه؟-مامان

 صدای چرخت بلند بود صدای درو نشنیدی.-

 روی میز گذاشتم. به سمتش رفتم و قرقره های نخو مقابلش

 همین رنگ آبی رو داشت فقط.-

 دستت درد نکنه خوبه، ناهار خوردی؟-مامان

 نه، میل ندارم.-

 برگشتم و خواستم برم اتاقم که دستمو گرفت.

بهم بگو چیشده تا کمکت کنم، یک ماهه داره جلوی چشمم ذره ذره آب میشی، نه غذا -مامان

 خیسه، چیشده ترانه؟ میخوری، نه خواب داری، بیقراری، چشمات

 بهش نگاه کردم، چشماش نگران توی صورتم دو دو میزد.

 چیزی نیست، به خاطر فشار درسامه، نزدیک امتحاناس.-

 مگه ترم اولیه که داری درس میخونی؟ یعنی من دخترمو نمیشناسم ترانه؟-مامان

 دستمو از دستش بیرون کشیدم و برای اینکه بیشتر بازجوییم نکنه گفتم:



 اهارمو گرم کن میام میخورم، برم لباسامو عوض کنم.ن-

 رفتم سمت اتاقم اما صداشو شنیدم که آروم گفت:

 آخرش که میای میگی بهم، االن فرار کن.-مامان

 

وارد اتاق شدم و خیلی سریع لباسامو درآوردم، دست و صورتمو با آب خنک شستم تا یکم 

بود و داشت توی بشقاب برنج میکشید. وارد سر دردم بهتر بشه. مامان برام غذا گرم کرده 

 آشپزخونه شدم و پشت میز نشستم، بشقاب غذامو با مرغ جلوم گذاشت و گفت:

 معدت بهتره؟!-مامان

قاشق و چنگالو برداشتم و درحالی که یه تیکه از مرُغ جدا میکردم سری به معنای تایید 

 تکون دادم. صندلی روبرومو بیرون کشید و نشست.

 وردی؟!خودت خ-

 میای من خوردم، راستی چرا زود اومدی؟! ۸آره تو گفتی -مامان

 لقمو جوییدم و قورت دادم و گفتم:

 کنسل شد همه کالسا، جشن بود.-

 چرا تو نرفتی؟-مامان

 با بیخیالی شونه ای باال انداختم و گفتم:

 حوصله نداشتم.-

باهاش بخورم، بعد از  مجبور شدم تا آخر غذامو زیر نگاه مامان و فرار از بحث کردن

 ناهار یه راست رفتم توی اتاق و درو بستم، گوشیمو از توی کیفم درآوردم.

خواستم صفحشو روشن کنم اما روشن نمیشد، شارژش تموم شده بود، توی شارژ زدمش و 

روشنش کردم، همین که گوشی روشن شد تند تند آالرام زنگ و پیامک برام میومد، همش 

 از پارسا بود.

واسته یه لبخند کنار لبم جا خوش کرد، پیام هارو باز کردم و دونه دونه خوندم، آخرین ناخ

 پیامش این بود:

ترانه مگه دستم بهت نرسه، گوشیتو خاموش میکنی دیگه؟! باشه، من نگران تو -پارسا

 خاموش کن، اکی دارم برات.

رو از دل و جون لبخندم پر رنگ تر شد، حتی تهدیدش برام قشنگه! میدونید وقتی یکی 

دوست دارید همه دنیاتون میشه، اونوقت کافیه یه سردی ازش ببنید، اون موقع دیگه میشید 

کارآگاه و توی تک تک رفتاراش دنبال محبت میگردید، اونجاست که باید بگید وای به این 

 روزم که شدم گدای محبت! 



 جواب پیامشو دادم:

 نداشت خاموش شده بود.سالم، من االن رسیدم خونه، گوشیم شارژ -

پیامو براش فرستادم و تلگراممو باز کردم، توی تلگرامم بیستا پیام ازش داشتم، صفحه ی 

 چتمونو باز کردم، طبق معمول آنالین بود.

 سالم.-

 بعد از دو دقیقه پیاممو خوند:

 معلومه تو کجایی؟! گوشیت چرا خاموشه؟!-پارسا

 بیرون بودم، شارژ گوشیم تموم شد.-

 آها، خوبی؟!-ساپار

 خوبم تو خوبی؟-

 اوهوم، ترانه راستی یه چیزی شده!-پارسا

 چیشده؟ بابات؟-

 نه..-پارسا

 چند دقیقه سکوت کرد و دوباره شروع کرد به تایپ کردن:

 مریم پیام داده.-پارسا

 نفس توی سینم حبس شد، مریم؟! چرا اون؟!

 چیزی نمیگی؟-پارسا

 چی میگه؟-

 .هیچی، سالمو احوال-پارسا

 آها، خب پس همین بوده دیگه پیام نمیده.-

 من....من در موردش عذاب وجدان دارم.-پارسا
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سکوت کردم، حرفای خوبی پشت این جمله اش نبود! بعد از یکسال! عذاب وجدان یعنی 

 چی؟ اونم با وجود من!

 ترانه...ناراحت شدی؟-پارسا

از من انتظار داری چی بگم؟ اومدی میگی دوست دختر سابقم پیام داده و در موردش -

 عذاب وجدان دارم.

 من مریُم خیلی ناجور ولش کردم، خیلی بد باهاش صحبت کردم.-پارسا

 آها، بعد از یکسال تازه یادت اومده؟-

 ده.تازه یادم نیوم-پارسا

 پس چی؟ چون پیام داده داری بهانه جور میکنی برای حرف زدن باهاش؟-

وای وای وای ترانه، ببین من اگه میخواستم میتونستم بهت نگم و توام متوجه نشی -پارسا

 ولی باهات صادق بودم که بهت گفتم.

 نه میخواسته پنهون کاری کنی پس، آفرین آقای صادق.-

 الین بود، کالفه و بغض دار به صفحه گوشی خیره شدم.دیگه چیزی تایپ نکرد، ولی آن

 خب؟ میخوای ازش حاللیت بگیری؟-

 آره.-پارسا

 برو بگو االن بهش.-

 االن وقتش نیست.-پارسا

 مگه کجایی؟-

 خونه، منظورم زمان صحبت نیست.-پارسا

 پس شب میگی!-

 نه ترانه، باید کم کم سر صحبتو باز کنم.-پارسا

 تند تند و با حرص نوشتم: پوستمو لبمو جوییدم و

مگه میخوای چی بهش بگی که انقدر دنبال زمان میگردی؟ حاللیت خواستن انقدر مقدمه -

 چینی میخواد؟

 تو از چی میترسی که انقدر به این موضوع گیر دادی.-پارسا

 معلومه که گیر میدم، میفهمی مریم دوست دختر سابق تو بوده؟-

 عنی االن هیچی ربطی بهم نداریم.خب خودت داری میگی سابق ی-پارسا

 پس چه دلیلی داره حرف میزنید؟-

 حرف زدن جرمه؟ حرف زدن مثل دوتا آدم عادی جرمه؟-پارسا

 واقعا که.-



 خب مگه چیکار کردم ترانه اینطوری رفتار میکنی؟-پارسا

نمیدونم از خودت بپرس، منم میرم با پسرای مردم حرف میزنم از این به بعد، حرفه دیگه -

 مثل دوتا آدم عادی، جرم که نیست.

 من با تو فرق دارم.-پارسا

 آها چه فرقی اونوقت؟-

 من غیرت دارم میفهمی؟-پارسا

فکر کردی فقط مردا غیرت دارن و زنا هویجن؟ بری با هرکس میخوای بگردی بگی -

 عادیه بگی زنا با مردا فرق دارن؟ 

 من با هرکس گشتم؟ من با هرکس حرف زدم؟-پارسا

هر هر کردن های هر روز با دخترا کمتر از با هرکس گشتنه؟ البته آره تو با هرکسی  اون-

 همکالم نمیشی باید در حدت باشه.

 بس کن ترانه، داری چرت میگی فقط، چرت خالص!-پارسا

 باشه،فقط حرفای تو درسته بقیه چرته.-

 تقصیر منه که میام این چیزا رو بهت میگم.-پارسا

 ی کن، به نظر منم راه بهتریه.خب نگو، پنهان کار-

 خیلی طعنه میزنی ترانه، میدونی من روی طعنه چقدر حساسم و بازم میگی.-پارسا

 توام میدونی من روی چیا حساسم و بازم تکرار میکنی.-

 پس تالفیه؟-پارسا

 نه، فقط دیگه نمیخوام سکوت کنم.-

 یدیم.آها، یعنی تا االن ساکت بودی؟ نمردیم معنی سکوتم فهم-پارسا

واقعا که قدر نشناسی، واقعا...خودت میدونی خیلی جاها فقط به خاطر تو گذشتم، آره دیگه، -

 االن حقمه برگردی این حرفمو بهم بزنی.

 من دیگه حوصله ی بحث ندارم، میخوام بخوابم، حدافظ.-پارسا

 جوابشو ندادم و صفحه گوشیمو خاموش کردم،دستی به صورتم کشیدم، کی خیس شده بود؟

من کی انقدر ضعیف شده بودم؟ اونم در مقابل یه پسر؟ چقدر از خودم بدم میاد، جلو چشمم 

داره میگه با مریم حرف میزنم اونوقت من فقط چهار تیکه بهش میندازم و تمام؟ کاش 

میتونستم به خودم بگم مظلوم! من مظلوم نبودم، فقط همه رو توی دلم میریختم، درونم جنگ 

تمام وجودم میگفت داره خیانت میکنه و این رابطه باید تموم بشه اما قلبم بزرگی برپا بود، 

 فقط یه ندا میداد، تو بدون اون نمیتونی!

 



******** 

روزها پی در پی هم میگذشتن، هر روز گیج تر، داغون تر، و سردتر! آره نسبت به پارسا 

 بود.  سرد میشدم اما بازم میترسیدم ازش جدا بشم، ترس با من عجین شده

پارسا با مریم ارتباط داشت، به من چیزی نمیگفت ولی من اینو حس میکردم، مطمئن بودم، 

هیچکس توی این دنیا به اندازه ی زنا نمیتونه خیانتو حس کنه. زندگیم دیگه روال عادی 

نداشت، همه چی داشت از دستم خارج میشد و من هیچکاری نمیکردم، کاری نمیتونستم 

 بکنم!

با دوستامم حرفی نمیزدم، یه جورایی خجالت میکشیدم، هرکی میشنید که پارسا حتی دیگه 

کنه قطعا به عقل من شک میکرد که هنوز باهاش موندم، حتی گاهی انقدر واضح خیانت می

 کارام برام خنده دار بود، به هر راهی متوصل میشدم که پارسا بیشتر بهم توجه کنه. 

مدم و به کنارم نگاه کردم که سمیرا با چشم ابرو به با احساس سوزش بازوم به خودم او

روبرو اشاره کرد، با اخم به روبرو نگاه کردم که دیدم استاد و تمام بچه هایی که توی 

 ردیف های جلویی ما بودن برگشتن و دارن به ما نگاه میکنن.

 خانم سهرابی حالتون خوبه؟!-استاد

 لبامو بهم فشار دادم و گفتم:

 بله استاد.-

 اما اصال حواستون به کالس نیست.-استاد

 ببخشید.-

استاد سری به معنای تایید تکون داد و رفت سمت وایت برد و درسو شروع کرد، سمیرا 

 خودشو بهم نزدیک کرد و توی گوشم گفت:

 خودتو کشتی انقدر فکر کردی.-سمیرا

پیامی نداشتم، بی توجه به حرفش گوشیمو درآوردم و زیر میز گرفتمش و روشن کردم. هیچ 

همین که خواستم گوشی رو خاموش کنم یه نفر پیام داد. یه شماره ناشناس که فقط نوشته 

 «سالم!»بود: 
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 آشنا نبود!با تعجب چند بار شمارشو برای خودم خوندم، اصال برام 

 شما؟-

 یه آشنا!-ناشناس

 آشنا اسم نداره؟-

 داره ولی میترسم بگم.-ناشناس

 به چه علت؟-

 به علت بداخالقی شما.-ناشناس

 شماره منو از کی گرفتین؟-

 بازم از یه آشنا!-ناشناس

 منو مسخره کردین؟ یا خودتونو معرفی کنید یا مزاحم نشید.-

 یخواستم باهاتون یکم حرف بزنم.من مزاحم نیستم، فقط...فقط م-ناشناس

 من حرفی ندارم با شما بزنم.-

 خانم سهرابی!!!!!!-استاد

اوه! گوشه ی لبمو گاز گرفتم و سرمو یکمی آوردم باال و به استاد که داشت شاکی نگام 

 میکرد خیره شدم.

 فکر میکنم امروز فکرتون آشفته اس و توی کالس نباشید بهتره.-استاد

و ولی چیزی نگفتم، مرتیکه بیشعور! کیفمو برداشتم و جزوه هامو داخلش یه ذره اخم کردم 

گذاشتم و بدون هیچ حرفی سریع از کالس بیرون اومدم. هوووف اصال بهتر که اومدم 

 بیرون مغزم داشت منفجر میشد از بس حرف میزد یه ذره استراحتم نمیداد.

ستم، به درخت تکیه دادم و رفتم توی محوطه و توی دورترین نقطه اش زیر یه درخت نش

سرمو از پشت روش گذاشتم و چشمامو بستم، حس میکردم از سر درد شقیقه هام نبض 

 میزنه، حتی دیگه بدنمم اینهمه مشغله فکری رو نمیکشه و مدام یه جاییم درد میکنه!

 ترانه.-پارسا

 با صداش شونه هام پرید و سرجام صاف نشستم.

 هییین....-

 تسلیم باال برد و گفت:دستشو به نشونه ی 

 نترس منم بابا.-پارسا



آب دهنمو قورت دادم و سعی کردم آروم بشم، اومد روبروم با فاصله نشست و نگاهی به 

 اطراف انداخت و گفت:

 انقد جای خلوت اومدی حراست نیاد گیر بده خیلیه.-پارسا

 من تنها بودم.-

 چند لحظه فقط نگام کرد و گفت:

 یعنی من برم؟-پارسا

 ی حوصله سرمو به طرف دیگه ای چرخوندم که گفت:ب

 اصال دیگه نمیفهممت ترانه، یه طوری شدی.-پارسا

 اوهوم.-

 جواب من فقط اوهوم گفتنه؟-پارسا

 توی چشماش زل زدم و گفتم:

 منم واسه حرفم جواب درستی نمیشنوم که جاال جواب درست بدم.-

 با طعنه گفت:ابروهاشو باال انداخت و سرشو چندبار تکون داد و 

 خوبه خوبه، حاال کی انقدر داره شیرت میکنه؟-پارسا

 من به کسی احتیاج ندارم که بخواد شیرم کنه.-

 این حرفا، حرفای تو نیست.-پارسا

 بوده، همیشه بوده، تو نمیشنیدی.-

 دو دقیقه اومدم پیشت ها باز بحث راه بنداز.-پارسا

 فای منو میشنوی میگی بحث.پاشو برو، کسی اجبارت نکرده بیای که تا حر-

با حرص تند از جاش بلند شد و رفت، واقعا که شعور نداری پارسا، اصال نمیفهمه حرف 

 من چیه! من ترانه نباشم که دیگه با تو حرف بزنم، وایسا درستت میکنم.

 صفحه ی گوشیمو باز کردم، هنوز توی چت اون پسره بودم که نوشته بود:

 نید باشید؟خوب شونده که میتو-ناشناس

 نه.-

زدم روی عکسای پروفایلش ولی جز منظره و گل چیز دیگه ای نبود. اصال این پسره یا 

 f-shدختر؟ اسمشو نگاه کردم، فقط زده بود 

 حاال من میگم شما هیچی نگو، دوتا کلمه اشم بخونید برای من بسه.-ناشناس

 ختر گوش بدم؟آخه من چرا باید حرفای یه غریبه که حتی نمیدونم پسره یا د-

 پسرم.-ناشناس

 قطعا یه پسره که اینطوری مزاحم میشه، مشخصه.-



 بازم بداخالق هستنیا.-ناشناس

 من کار دارم جناب آقا، مزاحم نشید.-

 گفتم که مزاحم نیستم.-ناشناس

 کسی که من نشناسم مزاحمه.-

 خب، خب ممکنه اسمم بگم نشناسید.-ناشناس

 چطور؟-

 ود خوبی باهم نداشتیم.چون دفعه پیشم برخ-ناشناس

پس دفعه قبلم مزاحم بودید که برخورد خوبی نداشتیم، همه چی مشخص شد، روز خوش -

 بالک.

 سریع در حد یه صدم ثانیه نوشت:

 توروخدا بالک نکنید.-ناشناس

 

 یا خودتونو معرفی میکنید یا بالک!-

 م مونده چون....خب گفتم که شاید واقعا منو یادتون نیاد! ولی من شمارو یاد-ناشناس

 معنای نقطه چین ها؟!-

 من از شما خوشم اومده.-ناشناس

 بی توجه به حرفش نوشتم:

 شماره منو از کی گرفتین؟-

 یه دوست مشترک!-ناشناس

 دوست مشترک اسم نداره؟!-

 داره ولی سفارش کرده اسمشو نگم، ولی برای آشنایی اسم خودمو میگم.-ناشناس

 الزم به آشنایی نیست.-

 فرید!-اسناشن

اخم کمرنگی کردم و توی ذهنم دنبال یه شخص آشنا به این اسم گشتم ولی اصال یادم نمیومد، 

 هیچکس دوروبر من به این اسم نبود، حتما داشت دروغ میگفت.

 به جا نمیارم.-

 پس یادتون نمیاد.-فرید

 یادمم میومد فرقی نمیکرد.-

 چرا؟؟!-فرید

 من نامزد دارم آقای محترم.-



 ی که نمیگید؟جد-فرید

 من با شما شوخی ندارم.-

 آخه...من...من از کسی پرسیدم و گفتن شما مجردین!-فرید

 اشتباه گفتن بهتون.-

 این نامزد داشتُن میزارم به پای اینکه یه نفرو دوست دارین.-فرید

 فکر نمیکنم اصال این مسائل به شما مربوط باشه.-

 امیدوارم خوشبخت باشید. نه قصد فضولی نداشتم فقط.... هیچی...-فرید

 روز خوش.-
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بی حوصله نفسمو بیرون فرستادم و چتشو پاک کردم، خواستم صفحه ی چتمو ببندم که باز 

 ه؟ چتشو باز کردم نوشته بود:یه شماره ناشناس دیگه پیام داد، امروز چه خبر

 پاتو از زندگی من بیرون بکش.-ناشناس

اخمی کردم و اسمشو نگاه کردم، نوشته بود مریم!!! نفس توی سینم حبس شد، نکنه همون 

 مریِم... گوشه ی لبمو جوییدم و تند تند نوشتم:

 شما؟-

 نگو که نشناختی که خوب از همه چی با خبری.-مریم

 بی ارزش یادم نمیونه.آره ولی من آدمای -

 باشه خانم با ارزش پاتو از زندگی من بیرون بکش.-مریم

 خیلی داری حرف مفت میزنی.-

 میری کنار یانه؟-مریم

 نه! این زندگی منه، منو پارسا نامزدیم تو گوشت فرو کن خیالبافی نکن.-

 هه نامزد؟ کدوم نامزدی که پارسا هیچ خواستگاری ای نیومده؟-مریم



کیبود خشک شد، پارسا چیا که بهش نگفته، خاک تو سر من. سعی کردم خودمو  دستام روی

 نبازم و نوشتم:

 اونی که بهت آمار داده خیلی غلط بهت گفته.-

 کسی آمار نداده، از خود پارسا پرسیدم.-مریم

 تو خیلی غلط کردی بعد از یکسال دوباره برگشتی بهش پیام میدی.-

 براش میدم.عشقمه، دوسش دارم، جونمم -مریم

 خیلی زر میزنی، حرفات برام اهمیتی نداره.-

عصبی تند از جام بلند شدم و با چشم دنبال پارسا گشتم، من باید امروز تکلیفمو باهاش معلوم 

کنم. توی محوطه نبود، قدم تند کردم سمت ساختمون، کل ساختمونو دنبالش گشتم و آخرم 

و درو باز کردم، استاد نداشتن ولی همه  توی کالس پیداش کردم، دو تا تقه به در زدم

هکالسیاش بودن. با چشم بیرون اشاره کردم تا بیاد که با اخم از جاش بلند شدم و از کالس 

 بیرون اومد. قفل گوشیمو باز کردم و صفحه رو به سمتش گرفتم.

 این چیه؟-

من خیره شد  گره بین ابروهاشو محکم تر کرد و نگاهی گذرا به گوشی انداخت و دوباره به

 و محکم گفت:

 یعنی چی؟-پارسا

 با حرص در حالی که سعی میکردم صدامو کنترل کنم گفتم:

 بخون خب، بخون ببین کیه.-

با همون اخم زل زد به صفحه ی گوشیم و بعد چند ثانیه چشماش از تعجب گشاد شد و با 

 بهت گفت:

 مریم؟!!!!!!-پارسا

 ن گفتم:گوشیمو توی جیبم گذاشتم و با صدای لرزو

 منتظر توضیحم.-

 مریم امکان نداره همچین کاری بکنه.-پارسا

 عه آخی، بهشم اعتماد داره، آفرین، دفاع کن.-

 عه، هیس، آروم حرف بزن، من مریمو میشناسم که میگم،بحث اعتماد نیست.-پارسا

 دستمو طرفش دراز کردم و گفتم:

 گوشیتو بده.-

 برای چی؟-پارسا

 تم:لبخند پر حرصی زدم و گف



 میخوام بالکش کنم.-

 برای چی اونوقت؟-پارسا

 پارسا یا میدی بهم یا دیگه رنگ منو نمیبینی.-

 ترانه گوش کن، تو داری اشتباه میکنی، من مطمئنم...-پارسا

 حرفشو قطع کردم و تند گفت:

 نمیدی دیگه؟ اکی.-

م کیفمو از خواستم برم که کیفمو گرفت و نگهم داشت، بدون اینکه نگاش کنم عصبی خواست

 دستش بیرون بکشم اما ول نمیکرد.

ولم کن، خجالت نمیکشه از خودش پیش من از اون دختره ی احمق دفاع میکنه، من تو و -

 اونو آدم میکنم.

 کیفمو یهو ول کرد و چون تو کش و مکش بودم یک قدم به عقب رفتم.

 چی گفتی؟-پارسا

 ق زدم به هدف، نقطه ضعف پارسا!سرمو باال آوردم و به چشمای سرخش نگاه کردم، دقی

 منو تهدید میکنی؟-پارسا

 مسر و وحشی توی چشماش زل زدم و محکم گفتم:

آره، وقتی انقدر بی چشم و رو شدی جلوی چشمای من داری با عشق قدیمت الس میزنی -

 تهدیدت میکنم.

 

 بفهم چی میگی، ما حتی دوستم نیستیم.-پارسا

 پس دلت سوخته که باهاش نیستی.-

 صبی نفسشو بیرون داد و گفت:ع

 اصال نمیفهمی، نفهم شدی.-پارسا

 با حرص دندون روهم ساییدم و گفتم:

نفهم تویی که نمیدونی چی درسته چی غلط، وقتی به من هزار امید دادی و گفتی با منی -

 یعنی حق نداری برگردی به گذشتت، یعنی حق نداری خیانت کنی.

 ، دیگه با من نیست.بابا اصال مریم نامزد کرده-پارسا

 دیگه برتر، نامزد داره دنبال تو راه افتاده؟!-

 تو یه احوال پرسی ساده رو میگی خیانت؟!-پارسا

 لبخندی زدم و با آرامش گفتم:

 باشه، پس منم احوال پرسی های ساده میتونم داشته باشم دیگه.-



 تو غلط میکنی.-پارسا

 غلطو تو داری میکنی.-

لرزید، از خشم، نفرت،دل شکستگی، خرد شدم، تموم تنم میتند برگشتم و ازش دور 

شدن..... پارسا منو له کرده بود، بغض جوری پنجه هاشو توی گلوم فرو میکرد که امکان 

 داشت هر لحظه جیغ بزنم، اونقدری بغضم سنگین بود که اشکی هم در کار نبود....

ره اومد سراغت، اونقدر سکوت حقته ترانه، بکش، انقدر بهشون رو دادی که حاال خود دخت

کردی، انقدر گفتی دوسش دارم که اینطوری شد، حاال برو جمعش کن، حاال دردشو با تموم 

جونت بکش. گوشیم توی جیبم لرزید. از جیبم بیرون کشیدم دیدم پارسا داره زنگ میزنه. 

غ اول خواستم جواب ندم ولی اونقدر پر از حرف بودم که دلم میخواست فقط سرش جی

 بکشم، دکمه اتصاُل لمس کردم.

 چی میگی؟!-

 بیا باهات حرف دارم.-پارسا

 من باتو دیگه هیچ حرفی ندارم.-

 کنی، همین االن میای پارک روبرویی دانشگاه.تو بیخود می-پارسا

 نمیام.-

 ترانه به خدا میام جلو همه بچه ها کشون کشون میبرمت ها.-پارسا

 م.بیخود میکنی، من باتو حرفی ندار-

 بیا میخوام یه تصمیم کلی بگیریم.-پارسا

سرجام ایستادم، با تموم اون حرص و عصبانیتی که داشتم اما ترسیدم. پوستمو لبمو جوییدم، 

 وقتی سکوتمو دید گفت:

 نیم ساعت دیگه اونجا میبینمت.-پارسا
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بدون خداحافظی گوشی رو قطع کرد، یه لحظه به خودم لرزیدم، منظورش از تصمیم نهایی 

چی بود؟ یعنی واقعا با این شرایط و خیانت کردنش بازم دلم نمیخواد ازش جدا بشم؟ بازم 

شادی و میترسم از اینکه نباشه؟ این چه عشقیه که همش برای من درد و غمه و برای پارسا 

 الس زدن. دارم داغون میشم به پاش و آخرشم همه تقصیرا گردن خودمه!

آروم به سمت در دانشگاه قدم برداشتم که کیفم از پشت کشیده شد، گیج برگشتم و پشت سرم 

 نگاه کردم، سمیرا بود، داشت نفس نفس میزد و بریده بریده گفت:

 نمیشنوی اینهمه صدات کردم؟-سمیرا

 ه تکون دادم و گفت:سری به معنای ن

 خوبی ترانه؟ چرا انقدر رنگ و روت پریده؟-سمیرا

 نه نه خوبم، باید برم کار دارم.-

 کجا؟-سمیرا

 کیفمو از دستش بیرون کشیدم و یه قدم ازش فاصله گرفتم.

 کار دارم.-

 چیزی شده؟ خیلی پریشونی!-سمیرا

 همونطور عقب عقب رفتم و گفتم:

 ه...باید برم...کار دارم....نه...چیزی نشده...چیزی نمیش-

سمیرا با چشمای گرد نگام کرد و خواست چیزی بگه که سریع برگشتم و به سمت در 

دانشگاه قدم تند کردم. دل تو دلم نبود، به سمیرا خیلی وقت بود که دیگه در مورد پارسا 

 چیزی نمیگفتم، دیگه با هیچکس حرف نمیزدم، خجالت میکشیدم.

یکی از نیمکت هایی توی قسمت انتهایی پارک بود نشستم، اخالق  به پارک رسیدم و روی

پارسا میشناختم که میگفت نباید کسی ببینه، حراستیمون میکنند، همیشه منو با همین چیزا 

ترسونده بود، با همین چیزا گول زده بود و منو تو حاشیه نگه داشته بود، به بهانه ی 

رک منتظرش بود کل خاطرات و رفتارای یک مختلف! توی مدت چند دقیقه ای که توی پا

سالشو مرور کردم، واقعا باهم ضدو نقیض بود، عاشقی و شیدایی اولش با این رفتارا کامال 

 باهم در تنقاض بود، شایدم از اول همین بوده و من نمی دیدم.

 پرید.کیفمو توی بغلم گرفته بودم و خیره به زمین بودم که با صدای پارسا شونه هام به باال 

 چرا رنگ پریده؟-پارسا

گیج و متعجب فقط نگاش کردم، فکرم حوالی هر جایی میگشت. کنارم نشست و نگاهم 

 دنبالش کشیده شد و فقط بهش خیره موندم، دستشو چند بار جلوی صورتم تکون داد و گفت:

 االن قهری که جواب نمیدی؟-پارسا



 پوزخند زدم و با صدای بم شده از بغض گفتم:

 م برای خودم که بخوام مشکالت زندگیمو با قهر حل کنم.متاسف-

 به روبرو خیره شد.

 اوهوم راست میگی، میدونی ترانه بعضی مشکالت هستن هیچ جوره حل نمیشن.-پارسا

 چشمامو ریز کردم و مشکوک نگاش کردم.

 منظورت چیه؟-

 من یه هفته ای هست که میخواستم یه چیزی رو بهت بگم.-پارسا

منتظر نگاش کردم، به سمتم برگشت و کامال روبروم نشست. لبشو با زبون  با سکوت فقط

 تر کرد و توی چشمام زل زد، با همون نگاه پر نفوذ که میدونست در برابرش تسلیم میشم.

من خودم با بابام در مورد تو صحبت کردم، خیلی ام حرف زدم؛ حرف، دعوا، -پارسا

 صحبت،خواهش...

چشمم داغ میشدن، تمام من شد چشم و زل زدم به لباش تا بقیه حس کردم کم کم گوشه های 

 جمله اشو بگه.

 فقط مخالفه....میگه اگه بیشتر اصرار کنی حتی از خونه هم بیرونت میکنم.-پارسا

تمام افکارم به یکباره به ذهنم هجوم آوردن، تمام افکار مثبت منفی! چرا االن این حرفو زد؟ 

؟ چرا اصال دیگه حرفی از اون مسئله نزد؟ این حرف چه چرا بعد از صجبت مریم با من

معنی ای میده که بابام مخالفه؟ اصال چرا االن؟ بعد از یکسال این مخالفت شدید یهو پیداش 

 شد؟

تند از جام بلند شدم، کیفم روی زمین افتاد ولی توجهی نکردم و فقط بهش زل زدم، اونم با 

 سکوت و نگران فقط نگام میکرد.

 ..بعد از....یکسال...بعد..-

 چهره ی شرمنده به خودش گرفت و سرشو پایین انداخت.

 بابامه ترانه...من...شرمندتم....-پارسا

خشکم زد، شرمنده برای چی؟ برای چی میگه شرمنده ام؟ مگه قراره؟ یه آن موج بزرگی 

فرود  از خشم تمام وجودمو فرا گرفت، به جونش افتادم و مشتام روی سینه اش و بازوهاش

 میومد.

داری دروغ میگی، من حرفتو باور نمیکنم، بعد از یکسال اومدی میگی شرمنده مخالفن؟ -

 آره؟ مگه زندگی من بازیچه توئه؟

اول بهت زده بهم نگاه میکرد و بعد سعی کرد مشتامو مهار کنه اما نمیتونست کنترل کنه و 

 آخرسر به زور مچ دستامو گرفت و پر حرص و عصبی گفت:



بیشعور وحشی شدی؟ میگی چه غلطی بکنم؟ هان؟ برم خودمو بکشم از دست شما -ساپار

خوبه؟ راضی میشین؟ به ساز کدومتون برقصم؟ انتظار داری بین تو و خانواده ام یکی رو 

 انتخاب کنم؟ من بهت نگفتم بدون بابام هیچم، نگفتمت ترانه؟

 دستامو از دستش بیرون کشیدم و با حرص جیغ زدم:

 به بابات وصلی غلط کردی از اول اومدی گفتی بابام ازت باخبره و همه موافقن. تو که-

 خبر داشت، موافق بود اما....-پارسا

 حرفشو قطع کردم و با دستم محکم کوبیدم به سینه اش و گفتم:

پس چی؟ بعد از یکسال چی عوض شده؟ مگه من عروسک خیمه شب بازی خانواده توام؟ -

 ره بعدش بگن اَه اَه نمیخوایم؟ همینقدر معرفت و شعور دارین شماها؟یه بار بگن بَه بَه آ

 توهین نکن.-پارسا

 

برو بابا، زندگی منو به بازی گرفته منو مضحکه کل دانشگاه و عالم آدم کرده میگه توهین -

نکن، میدونی چیه؟ اصال تو بهانت باباته، تو باد به سرت خورده، دیدی عشقت برگشته گفتی 

 ونم؟ همه چیز کامال مشخصه.پس چرا بم

 واقعا که خیلی بچه ای ترانه.-پارسا

 خفه شو، ازت بدم میاد، دروغگو، خیانت کار، امیدوارم تک تک کارات به سرت بیاد.-

از جاش بلند شد و خواست دستمو بگیره که محکم پسش زدم، خم شدم کیفمو از روی زمین 

باال نمیومد اما دوییدم،گریه نمیکردم، انگار برداشتم و فقط ازش دور شدم، می دوییدم، نفسم 

 راه گلومو قفل زده بودن، نه بغضم میشکست نه میزاشت نفسم باال بیاد. 

سرجام ایستادم و گیج به اطرافم نگاه کردم، دو سه تا خیابون باالتر از دانشگاه اومده بودم، 

دنی بزرگ برداشتم و عرق از صورتم ُسر میخورد، به سمت اولین فروشگاه رفتم، یه آب مع

پولشو روی میز فروشنده گذاشتم و بی حرف بیرون اومدم ، روی یکی از نیمکت های کنار 

 پیاده رو نشستم.

بی مهابا آُب سر کشیدم، آب انگار بغضمو تازه میکرد، سنگین ترش میکرد، شیشه رو 

که همیشه تو آوردم پایین، عطش داشتم، نفس میخواستم، آخ خدا....خستم.... چیکار کردم 

زندگی منو میچزونی؟ مشتامو پر آب کردم و روی صورتم پاشیدم، یک بار، دوبار، بغضم 

 ترکید، مثل همیشه فقط اشکام سر خوردن روی گونم، بدون صدا، بدون هق هق...

 

 بسمه

 هرچی تنها شدم شکستم دیگه بسمه



 دلمو بازی نمیدم

 دیگه بسمه تنهایی

 بزار حس کنم اینجایی

 دونی هنوزم زخِم دلمتو که می

 تو  بری همه چی داغونه

 همه چی منی دیوونه

 چه جوری جداییتو بفهمه دلم...
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ودم، حتی توی این آدمایی که از جلوم رد میشدن با تعجب نگام میکردن، تو حال خودم نب

وضعیت، با اینکه میدونستم تمام حرفای پارسا دروغ بوده و بهم خیانت کرده ولی بازم دلم 

بیقراریشو میکرد، واقعا خنده داره! جوری عشق پارسا تمام وجودمو گرفته که هر کاری 

توی  میکنه از چشمم نمیفته! شاید باهاش دعوا کنم و یا هرچیزی اما ته تهش خودم که میدونم

 دلم چه خبره!

از جام بلند شدم، دلم میخواست برم یه جایی که هیچکس نباشه و فقط گریه کنم، با این حال 

خونه برم قطعا مامان فقط سوال پیچم میکنه برای همین راه کتاب فروشی در پیش گرفتم! 

 ه رفتم.جایی که شاید میتونستم توش آرامش پیدا کنم. فاصله ی زیادی باهاش نداشتم پس پیاد

اشکام دیگه بند نمیومد، فقط سرمو پایین انداخته بودم و تند تند صورت خیسمو پاک میکردم 

تا مردم اشکامو نبینن! از اینکه مردم اشکمو ببین بیزار بودم! از اینکه فکر کنن االن میتونن 

و  بهم ترحم کنند...من از همه چیز این مردم بیزار بودم چون ازشون فقط بدی دیده بودم

 بس!

آروم از پله های کتابفورشی باال رفتم، قبل از اینکه درو باز کنم اشکامو پاک کردم و نفس 

عمیقی کشیدم، نوشین دوستم بود ولی دلم نمیخواست منو اینطوری ببینه. درو باز کردم و 



 نگاه نوشین که پشت میزش نشسته بود به سمتم برگشت.

 سالم عزیزم.-نوشین

و آثار بغضم توی صدام مشهود نباشه، جلو رفتم و دستمو به سمتش  سعی کردم لبخند بزنم

 دراز کردم.

 خوبی؟-

 مرسی، تو خوبی؟ چرا انقدر رنگ و روت سفیده؟ چشانم قرمزه! گریه کردی ترانه؟-نوشین

 لبامو بهم فشار دادم و سعی کردم طرح لبخند رو لبام شکل بگیره.

 شام میسوزه.نه بابا، این...این آلودگی هوا...زیاده چ-

یه تای ابروشو باال انداخت و سرشو تکون داد، معلوم بود فهمیده بهانه آوردم ولی چه خوب 

 که اصال به روم نیاورد. خواستم به سمت قفسه ی کتاب های برم که گفت:

 اون میز مخصوصت کسی نشسته ها.-نوشین

 به سمتش برگشتم و گفتم:

 کی میره اون آخر بشینه؟-

 ای آشناس، بهش بگو بلند میشه.از بچه ه-نوشین

 باشه.-

تند کتاب شعر سهرابو برداشتم و به سمت میز همیشگیم رفتم، نمیخواستم کتاب بخونم، فقط 

الکی برداشتم که نوشین شک نکنه! یه مرد پشت به من روی صندلی کناری پنجره نشسته 

دیگش کنار بود، آخه میز من طوری قرار گرفته بود که نصفش سمت دیوار و نصفه ی 

 پنجره بود که با گلدون های کوچیک کاکتوس تزئین شده بود.

 پشت سرش ایستادم و آروم صداش کردم:

 آقا!-

متوجه نشد، سرمو به سمتش خم کردم دیدم هنزفیری توی گوششه و چشماشم بسته، دستمو 

فیری محکم روی کتابش گذاشتم که چشماشو باز کرد و سرشو آورد باال و با دیدنم سریع هنز

رو از گوشش بیرون کشید. حس کردم چهره اش برام آشناست ولی اصال نمیتونستم فکر 

 کنم.

 

 فقط همینطور بهم نگاه میکرد که اخم کمرنگی کردم و بی حوصله گفتم:

 ببخشید میشه شما برید میزای دیگه بشنید؟!-

 گیج گفت: 

 بله؟-پسر



 کنم میشه.... من همیشه اینجا میشینم، جاهای دیگه نمیتونم تمرکز-

 حرفمو قطع کرد و تند از جاش بلند شد.

 حتما، بفرمایید.-پسر

از میز فاصله گرفت، تشکر زیر لبی کردم و نشستم و صندلی رو به میز نزدیک کردم اما 

پسره هنوز باالسرم ایستاده بود و نگاه خیره اشو حس میکردم. عصبی برگشتم و بهش نگاه 

 کردم.

 مشکلی پیش اومده؟-

 نه...فقط...-پسر

 سوالی نگاش کردم که سرشو به طرفین تکون داد و گفت:

 هیچی، ببخشید، خدانگهدار.-پسر

ولی باز فقط سرجاش ایستاد و بهم خیره موند، این پسر یه چیزیش میشه! توی چشماش یه 

 حالی بود، سوالی بود، نگرانی داشت و....

گاهش شبیه پارسا بود، پارسای نگاه از چشماش گرفتم و برگشتم، بغض گلوم تازه شد، ن

 من....

شبیه مادری شدم که انگار دوباره داغ فرزندش یادش اومده، زمان و مکان از دستم خارج 

 شد و فقط گریه کردم، اصال نمیدونستم اون پسر هنوز اونجا ایستاده یا نه فقط اشک ریختم.

میخوندم، اصال باورم  صفحه ی چتامونو باز کرده بودم رفته بودم به اوایلش، داغ میشدم

نمیشد، چندین بار حرفای پارسا و صحنه های پارک رو برای خودم یادآوری میکردم بلکه 

 باورم بشه اما هیچ....

حس پوچی میکردم، همیشه میگفتم پارسا برام حکم آخره، نباشه من دیگه نیستم، تموم میشم 

به خیانتشم فکر نمیکردم، فقط چون نمیکشم! برای زندگی امیدی ندارم. حتی توی این شرایط 

 فکرم این بود که میشه دوباره برگرده؟
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نمیدونم چقدر گذشته بود که دستای کسی روی شونم قرار گرفت، با صورت خیس به عقب 

دم نوشین داره با غم نگام میکنه. نگاهمو ازش گرفتم و تند تند اشکامو پاک برگشتم که دی

 کردم و آروم گفتم:

 تو اینجا چیکار میکنی؟-

 یه لیوان آب که توش چند حبه قند انداخته بودو جلوم گذاشت و گفت:

 بخور داری هالک میشی.-نوشین

 لیوانو عقب تر بردم.

 نمیخوام خوبم.-

نشست، بهش نگاه نمیکردم، حتما تا االن موضوع رو فهمیده بود میزو دور زد و روبروم 

دیگه. آروم دستاشو جلو آورد و دستای منو که توی هم قالبشون کرده بودم و با شدت 

 فشارشون میدادم گرفت.

 آروم باش.-نوشین

این کلمه انگار دکمه استارت گریه ام بود، نتیجه عکس داشت، دوباره بغضم ترکید و سرمو 

 تم پایین تا اشکامو نبینه.انداخ

ترانه، میدونم االن چقدر از لحاظ روحی توی فشاری، میدونم چقدر داری عذاب -نوشین

 میکشی ولی همه ی اینا میگذره، عادت میکنی...

 چیزی نگفتم و دستامو از دستش بیرون کشیدم.

 یکم از آب قند بخور، لطفا.-نوشین

ازش خوردم، شیرینیش حالمو کمی بهتر کرد  بدون حرف فقط لیوانو برداشتم و چند قلوپ

 اما نمیتونست بغض و دردمو کم کنه. صورتمو پاک کردم و گفتم:

 تو از کجا فهمیدی؟-

از اول که اومدی چشمات مشخص بود اما من چیزی نگفتم، االنم یکی از بچه ها بهم -نوشین

 خبر داد.

 لبامو بهم فشار داد و خجالت زده گفتم:

 م، فقط میخواستم تنها باشم و...اگه مزاحمم میر-

 حرفمو قطع کرد و مهربون نگام کرد.

این چه حرفیه عزیزم، انقدر آروم گریه میکنی اصال هیچکس نمیفهمه فقط از لرزش -نوشین

 شونه هات فهمیدن.

 کتاب شعری که برداشته بودمو به سمتش هل دادم و از جام بلند شدم.



 میشه اینو بزاری تو قفسه؟-

 ا میخوای بری؟کج-نوشین

 تا برسم دیر میشه مامان نگران میشه. 6باید برم خونه، ساعت -

 با این حالت بزار برات آژانس میگیرم.-نوشین

 نه با مترو میرم، یکمم میخوام پیاده برم باد به سرم بخوره.-

 باشه عزیزم، مواظب خودت باش.-نوشین

ادم و از مغازه اومدم بیرون. لبخند کمرنگی زدم و سری به معنای خدافظی براش تکون د

هوا گرم بود اما همین که بیرون اومدم احساس سرما کردم، یه طوری بدنم مور مور شد و 

 لرز کردم که انگار توی اوج سرما و برف گذاشتنم.

راه مترو رو در پیش گرفتم، آروم آروم از گوشه ترین نقطه ی پیاده رو عبور میکردم، 

و قرمزو تعقیب میکرد و دستام شونه هامو به احاطه ی  نگاهم سنگ فرش های خاکستری

 خودشون درآورده بودن تا شاید یکمی گرم بشم اما بدنم از لرزش نمی افتاد.

صدای بوق ممتد ماشینی باعث شد سرمو یکمی باال بیارمو و به سمت خیابون کج کنم. یه 

فه منو نگاه میکرد، پسر پشت یه ماشین مشکی رنگ نشسته بود و از توی ماشین داشت کال

یکمی به چهره اش دقت کردم، به نظرم آشنا نیومد پس دوباره سرمو پایین انداختم و به راهم 

 ادامه دادم. بعد چند لحظه کیفم از پشت سر کشیده شد که باعث شد به عقب برگردم.

 دمش.همون پسر بود اما اینبار چهره اش برام آشنا تر بود، همون پسری که توی کتابخونه دی

 کاری دارید؟-

 حالتون خوب نبود گفتم...-پسر

ادامه ی حرفشو خورد، این پسر چرا انقدر عجیبه؟ چی میخواد؟ کیفمو از دستش بیرون 

 کشیدم و خواستم برم که گفت:

 من میتونم تا یه جایی برسونمتون.-پسر

 وردن.با تعجب نگاش کردم، نخ دادن اینو دیگه کجای دلم بزارم؟ ابروهام گره سختی خ

 نه، خدافظ.-

 بدون مکث برگشتم و اینبار سرعت بیشتری به قدمام بخشیدم.

 

صدای قدم هاشو پشت سرم شنیدم و یهو جلوم قرار گرفت که وادارم کرد سرجام بایستم. 

 عصبی بهش نگاه کردم و گفتم:

 چته؟! راه به راه جلومو میگیری میگی برسونمت.-

 از لحنم جا خورد اما تند تند گفت:



 نه نه من نمیخوام مزاحمتون بشم، حالتون خوب نیست فقط خواستم...-سرپ

 بسه آقا بسه، از سر راهم برید کنار و مزاحم نشید.-

 خیلی رنگتون پریده.-پسر

 هرچی هستم به شما مربوط نیست.-

خواستم از کنارش رد بشم که باز جلومو گرفت. عصبی با کیفم به سینه اش زدم و با صدایی 

 کردم باال نره گفتم:که سعی می

 مگه نمیگم برو کنار باز جلومو میگیری؟!-

 ....نمیشه برید خب...آخه...اینطوری-پسر

 چشمام از پر رویش گرد شد و تهدیدی گفتم:

میخوای االن جیغ بزنم مردم بریزن سرت ببینی میتونم برم یانه؟ تو کی باشی برای من -

 تعیین تکلیف میکنی؟

دستاشو به معنای تسلیم باال گرفت و با همون چهره ی آروم که کمی و یه قدم به عقب رفت 

 مضطرب تر شده بود گفت:

 باور کن من مزاحم نیستم فقط میخوام کمکت کنم.-پسر

 پوزخندی زدم و گفتم:

 البد در راه خدا، برو کنار تا جیغ نزدم.-

از کنارش رد شدم  چند لحظه فقط نگام کرد و تا خواستم چیزی بگم سریع از کنار کشید، تند

 ولی شنیدم که زیر لب زمزمه کرد:

 مواظب خودت باش.-پسر

تند به سمت مترو رفتم، نه به اون پسر فکر میکردم نه رفتارش، اصال حوصله ی اینکه 

کردم، ذهنم خسته شده بود دیگه،انقدر آشفته تجزیه تحلیل کنم نداشتم، به پارسا هم فکر نمی

تعجب بهم نگاه میکردن و چند نفرشون بلند شدن تا بشینم و از  بودم که خانوما توی مترو با

 حال نرم.

بود که به خونه رسیدم، در خونه رو با کلید باز کردم، چراغ ها روشن  ۹حدودای ساعتای 

 بود ولی خونه توی سکوت کامل فرو رفته بود.

 ده.بی حوصله تو اتاق مامان سرک کشیدم که دیدم پشت میز چرخ خیاطیش خوابش بر

بدون حرف به سمت اتاقم رفتم و لباسامو درآوردم، خیلی خوب شد که مامان خواب بود 

 وگرنه اگر چشمای قرمز و ورم کردمو میدید تا صبح سوال پیچم میکرد.
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دراز کشیدم و پتو رو روی سرم کشیدم، دوباره بغض با شدت بهم هجوم آورد و  روی تختم

چشمامو خیس کرد، پر حرف بودم، پر ناگفته ها...دلم میخواست برم با ساره یا سمیرا حرف 

 بزنم ولی نمیتونستم...

بهم زخم زبون نمیزنن اما میگن تقصیر خودته ترانه، سوال پیچ میکنن، من اینارو نمیخوام، 

همدردی هم نمیخوام، میخوام یکم درکم کنند! هر آدمی توی زندگیش خطا میکنه اما همیشه 

یه دلیلی داره! من میدونم پارسا از اولشم با من خوب نبود اما چشممو رو اشتباهاتش بستم 

 چون دوسش داشتم، دوسش دارم... 

در رنگ و رو رفته غلت زدم و به شونه ی راست خوابیدم، خیره شدم به در بسته ی اتاقم، 

که خیلی از قسمت هاش رنگاش ریخته بود، لرز داشتم، پاهامو توی شکمم جمع کردم و 

 خودمو بیشتر زیر پتو پنهان کردم که صدای زنگ پیامک گوشیم اومد.

پلکامو روی هم فشار دادم و آروم دستمو دراز کردم تا گوشیمو از توی کیفم که دقیقا پایین 

ارم. کمی به بدنم کش و قوس دادم و گوشیمو برداشتم، هیچی خبری نبود تختم افتاده بود برد

 جز سمیرا که نوشته بود:

 کجایی تو؟ با اون حالت نکنه طوریت شده؟ خوبی؟-سمیرا

دلم نمیخواست جواب بدم، صفحه گوشی رو بستم و کنار بالشتم گذاشتم. دوباره صدای پیام 

بهش فقط چشمامو بستم که چند بار پشت سرهم  گوشیم دراومد. حتما بازم سمیراس! بی توجه

بازم صدای گوشیم دراومد. کالفه و عصبی گوشی رو چنگ زدم که دیدم از تلگرام برام 

 پیام اومده.

آب دهنمو قورت دادم و با هول تلگرامو باز کردم، خدایا پارسا باشه...بگه پشیمونم...بگه 

رام باز شد و با دیدن همون شماره ی شوخی بوده...خدایا...خواهش میکنم...صفحه ی تلگ

 5غریبه ی که قبال بهم پیام داده بود انگار دنیا رو سرم آوار شد...آوار شد و من له شدم... 

ساعت گذشته...انقدر برات بی ارزشم با اون حال از پیشت رفتم نمیگی من کجام؟ شاید 

باز کردم. حدودا ده تا مردم... صفحه چت همون ناشناس که خودشو فرید معرفی کرده بودو 



 پیام نوشته بود:

ترانه خانوم، خوبین؟ خواهش میکنم جواب بدین خیلی نگرانتونم، ترانه خانوم، فقط -فرید

 بدونم خوبین قول میدم دیگه پیامی ندم....

هوف به تو چه آخه...وسط این اوضاع من باید به توهم جواب بدم! انقدر عصبی شدم که 

 نیتمو سرش خالی کردم و تند با حرص نوشتم:توی یه لحظه تمام عصبا

به تو چه آخه، تو کِی منی؟ خودم کم حالم بده باید به امثال توام جواب پس بدم؟ میدونی -

مشکل تو نیست، کل ژن مردا مشکل داره همشون عوضین...معلوم نیست تو سر کدوم دختر 

 دا کنی.بدبختی رو کاله گذاشتی و حاال باز دوره افتادی دوست دختر پی

 انگار توی صفحه چت من بود که سریع پیام منو خوند و جواب داد:

 من میدونم االن چقدر عصبانی هستین ولی همه رو به یک چوب نزنید.-فرید

میدونی؟ تو چی رو میدونی؟ تو کی هستی اصال که بخوای از من بدونی؟ مرتیکه مزاحم -

 یسره اومده میگه من میدونم!

 سید اما گفتم که من شمارو خوب میشناسم.شما منو نمیشنا-فرید

 به درک، حالم از تو و امثال تو بهم میخوره، دفعه پیشم بهت گفتم مزاحمم نشو.-

باشه...باشه...هرچی شما میگید...ولی اگه من و همجنسای من ارزش نداریم براتون -فرید

ندارن که بخوان پس خواهش میکنم خودتونو انقدر اذیت نکنید، چشماتون واقعا ارزش مارو 

 ببارن.

 مشکوک چندبار حرفاشو خوندم! این کیه؟ چی از من میدونه که انقدر مطمئن حرف میزنه؟

 من فقط میخواستم بدونم که حالتون خوبه.-فرید

 تو کی هستی؟! چی از من میدونی؟!-

 خوند ولی جواب نداد، حرصی نوشتم:

 با توام، مگه من مسخره توام؟-

الن هرچی بگم فقط جبهه گیری میکنید، پس بهتره چیزی نگم هر عصبی نشید ولی ا-فرید

 وقت آروم شدید حرف میزنیم.

چشمام از حرص گشاد شد، از نفسای عمیق و کشدارم قفسه ی سینم تند تند باال و پایین 

 میشد. شمارشو لمس کردم و گوشی رو به گوشم نزدیک کردم. با دومین بوق جواب داد:

 سالم.-فرید

خشم و عصبانیتی که از همه داشتم بهم هجوم آورد، انگار فقط این پسره تمام  تمام حرص و

 بالهای دنیا رو سر من آورده!

مرتیکه بیشعور عوضی خجالت نمیکشی مزاحم من میشی؟! تو اصال کی هستی؟! منو می -



 پایی که حالم خوبه یانه؟ میرم ازت شکایت میکنم عوضی....

 حرفمو قطع کرد و تند تند گفت:

 بابا بخدا دارید اشتباه فکر میکنید، من امروز اتفاقی شمارو دیدم اصال.-فرید

اتفاقی؟! غلط کردی، من اصال امروز با کسی برخورد نداشتم، دروغ میگی، میرم کالنتری -

 شمارتو میدم باباتو دربیارن.

 

نه من پای همه چی هستم چون کاری نکردم که ازش بترسم، نه کسی رو تعقیب کردم -فرید

 مزاحم شدم.

مزاحم نشدی؟؟ پس این پیامای احوال پرسی چیه؟! منظورت چیه که هی میگی خودمو به -

 خاطر امثال شما عذاب ندم؟!

 ببین اصال من مزاحم، قبول ولی بدتو نمیخوام که....-فرید

عصبی گوشی روش قطع کردم، هنوز یه ثانیه ام نگذشته بود که تند تند پیاماش از تلگرام 

 ومد.برام ا

 به خدا من مزاحم نیستم، ترانه خانوم! شما االن عصبی هستید؟ هیچی نمیدونید از من.-فرید

 نمیدونم چرا اما یهو زدم زیر گربه و تند تند نوشتم.

آخه بیشعور تو چی از من میدونی؟ تو چی از من و دلم میدونی؟ ولم کن من خودم دارم از -

 درد میمیرم.

 نه.دور از جونتون خدا نک-فرید

خدا نکنه؟! کو خدا؟ هرچی بده برای منه توی این دنیا، همه زشتی ها و کثیفی های دنیارو -

 توی زندگی من میاره، همیشه منم که....

و این جمله ها تا آخر شب ادامه پیدا کرد، نفهمیدم چیشد تموم حرفای نگفته امو به یه غریبه 

شدم و باهاش حرف زدم؟! شاید چون ی مزاحم گفتم، اصال چیشد که از اونهمه خشم، رام 

 غریبه بود!

شناخت و همین باعث میشد بدون اینکه بترسم که دیدیش در مورد من عوض اون منو نمی

بشه براش حرف بزنم، حرف زدم، گریه کردم، زار زدم، خودمو میزدم، لعنت میکردم و 

 اون فقط فقط گوش میداد.

ی حرفم میموند و من بی قرارتر براش حرف  نه تایید میکرد نه انکار! فقط منتظر ادامه

زدم، چقدر دلم پر بود! چقدر حرفای نگفته داشتم، اونقدر گفتم که آخرش دستام بیجون شده 

 بود از اونهمه تایپ کردن.
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** 

همینطور که سرم توی گوشی بود و تند تند تایپ میکردم به سمت یخچال رفتم و درشو باز 

کردم، لبخند ناخودآگاهی روی صورتم شکل گرفت و دست دراز کردم و شیشه آب سردو از 

جای همیشگیش توی درب یخچال برداشتم. لبخندم عمیق تر شد و بدون اینکه چشم هامو از 

به دهنم نزدیک کردم و چند قلوپ ازش خوردم که با داد  گوشی جدا کنم بطری آب رو

 مامان یهو شیشه رو عقب کشیدم و آب روی صورتم و لباسم ریخت.

 با شیشه نخور تــــرانه.-مامان

 با چشمای گرد و حرص به سمت مامان برگشتم و گفتم:

 وای مامان ببین چی شدم، خب چرا داد میزنی؟-

 ن گوشی باشی تا از جا نپری.میخواست کمتر سرت توی او-مامان

 اخم کردم و شیشه رو گذاشتم توی یخچال و درشو محکم بستم.

 وای همون شیشه دهنی رو باز میزاره توی یخچال.-مامان

جوابی بهش ندادم و به سمت اتاقم رفتم. در اتاقمو بستم و تند دوباره صفحه گوشیمو باز 

 کردم.

 شیشه ی آبو دهنی کردی.شرط میبندم مامانت جیغ زده که چرا -فرید

 خندیدم و براش نوشتم.

 آره دقیقا، تازه انقدر از داد زدنش ترسیدم که نصف آب روی لباسم ریخت.-

 عه! سرما نخوری.-فرید

 نه، من باید برم حاضر بشم کالس دارم.-

 میری دانشگاه؟ -فرید

 قطعا کالس های توی دانشگاه برگزار میشه!-

 ویی بود. ترانه؟طعنه نزن دیگه، سوال یه-فرید



 بله!-

 اگه دیدیش به روی خودت نیار.-فرید

 کالفه و عصبی نوشتم:

بدم میاد هی به روم میاری، خودم اونقدر عقل و شعور دارم که بدونم چه کاری درسته و -

 چه کاری غلط!

ناراحت نشو از من ولی بهم حق بده نگران باشم چون تو یکسال درگیرش بودی و حاال -فرید

 اهه که از این جدایی گذشته.فقط یک م

ببین فرید، من بارها گفتم بازم بهت میگم، بهت حق نمیدم نگران باشی چون من و تو فقط -

فقط یه دوست عادی هستیم و بس، تو برای من شبیه ساره یا سمیرا هستی. همینقدر عادی 

 ی.همینقدر دوستانه. فکر و خیال داشته باشی نمیزارم حتی بهم یه دونه پیام بد

 باشه ترانه باشه چرا جبهه گیری میکنی؟-فرید

 جبهه گیری نکردم حدتو بهت یادآوری کردم، خداحافظ.-

اینترنت گوشیمو خاموش کردم و صفحه گوشیمو بستم، از روی تخت بلند شدم و به سمت 

میز توالتم رفتم، روبروی آینه ایستادم و موهای کوتاهمو سفت و سخت بین ِکشم جا دادم، بدم 

ومد از اینکه دور سرم پخش بشن. به خودم توی آینه نگاه کردم. چقدر زیر چشمام گود می

رفته و تیره شده! نیم رخ ایستادم و نگاهی به اندامم کردم، کامال مشهود بود که خیلی الغر 

شده بودم، شاید توی این یک ماه بعد جدایی پارسا این اولین بار باشه که خودمو دقیق دارم 

 گاه میکنم.توی آینه ن

یاد فرید افتادم، یه اخم از شک و دودلی بین ابروهام شکل گرفت، اون چطوری پیداش شد 

بین تموم اتفاقات تلخ زندگیم؟ چیشد که بهش اعتماد کردم و شد همدم تموم غمام؟ البته تموم 

غما و مشکالتم نه، فقط بخشی که مربوط پارسا بود! من ندیده بودمش، حتی عکسی هم 

واستم، در موردش کنجکاو نبودم، دیگه حتی اون حسی که میخواستم بدونم این ازش نخ

 مزاحم کیه که شماره منو داره هم نداشتم. فقط نسبت بهش شک داشتم.

اینکه فرید دقیقا موقعی سر از زندگی من درمیاره که پارسا ازم جدا میشه، اینکه اون شب 

تا باهاش حرف بزنم و االن....االن به این چطوری فهمید حال من بده و انقدر پاگیر من شد 

نقطه برسیم که باهم دوست باشیم، منظورم از دوست واقعا یه دوست معمولیه...من قبل از 

پارسا بارها و بارها این روابط دوست های معمولی رو تجربه کردم. اونقدر خشم و کینه 

 نفرت از جنس مخالف داشتم که همشون برام بازیچه بودن.

تی پارسا اومد شبیه آبی بود که روی آتیش عظیم ریخته باشن و منو خاموش کرد، اما وق

نمیگم دیگه از مردا متنفر نبودم نه ولی حداقل تونستم به خودم بقبولونم که همشون مثل هم 



 نیستن اما حاال با رفتن پارسا دیدم دوباره نسبت به همه اشون تنگ و سیاه شده.
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نمیدونم چرا ولی تصمیم گرفتم حسابی به خودم برسم، یه آرایش خیلی کم که به ندرت انجام 

میدادم، موهامو دوباره باز کردم و جلوی سرمو فرق کج کردم و دوباره بستمش. یه مانتوی 

با زیر سارافانی مشکی، شلوار طوسی و مقنعه مشکی پوشیدم و کوله ی جلو باز طوسی 

مشکیمم برداشتم. تیپ خوبی بود برای امروز! بعد از جدایی پارسا تا یه هفته اصال دانشگاه 

نرفتم و بعدشم که رفتم مدام خودمو از دید پارسا پنهان میکردم، فقط فقط از دور زیر نظرش 

 باعث میشد بیشتر بیشتر بهش شک کنم. داشتم. حالش خوب بود و همین

مسخره است مگه نه؟ من هنوزم میگم شاید بهش شک کنم! با اینهمه دلیل و مدرکی که 

روبرومه من بازم اما و شاید میارم. گوشیمو توی جیب جلوی کیفم جا دادم و دو بندشو روی 

سمت اتاقش رفتم،  دوشم انداختم و اتاقم بیرون اومدم، صدای چرخ خیاطی مامان میومد. به

کنار اتاق من توالت و حمام بود و کنار حمام اتاق دو در سه کوچیک مامان که همه نوع 

 چرخ خیاطی رو توش گذاشته بود و کار میکرد.

 مامان من دارم میرم.-

 دست از کار کشید و نگاهی به سرتاپام انداخت.

 شیک کردی! جایی دعوتی؟-مامان

 مرتب برم؟ مگه باید جایی دعوت باشم که-

 نه آخه سابقه نداشته.-مامان

 لبخندی زدم و گفتم:

 تصمیم گرفتم ازاین به بعد فقط اینطوری برم.-

 یه تای ابروشو باال انداخت و گفت:

 خبری شده مگه؟ چی بود اسمش؟ پارسا؟-مامان



 خنده رو لبم ماسید و بی اختیار اخمی کردم و با حرص گفتم:

 بره گمشه اون.-

 ده؟چرا چیش-مامان

سرمو پایین انداختم و در حالی که  نوک انگشتای پامو به ریشه های بیرون زده ی گوشه ی 

 فرش میکشیدم گفتم:

 هیچی.-

 هیچی و انقدر حرصی حرف میزنی؟-مامان

 سرمو باال آوردم و به چشمای نگرانش خیره شدم.

 هیچی یعنی جریان داره بعدا برات میگم.-

 خب تو که منو دق میدی.-مامان

 وای مامان! نترس اتفاقی نیفتاده فقط بدون یه آدم عوضی ذات کثیفش مشخص شده.-

 نفسشو بیرون فوت کرد و گفت:

 خدا بخیر کنه از شماها.-مامان

 آره، خیلی خیــــره!-

تند برگشتم و به سمت در خونه رفتم ولی صداشو قدماشو شنیدم که دنبالم میومد،باز میخواد 

 سوال پیچم بکنه.

 کالست تموم میشه؟ کی-مامان

 شیش. -

 زود بیای هوا تاریک نشه.-مامان

 شاکی برگشتم بهش نگاه کردم.

 میدونی چقدر بدم میاد مثل بچه ها باهام رفتار میکنی.-

باز اخالقش برگشت! خب تو که تصمیم میگیری سرو وضعتو درست کنی اون اخالق -مامان

 قشنگتم درست کن دیگه.

 کشدار و شاکی گفتم:

 باشه...چشم، خداحافظ.باشه، -

در خونه رو بستم و تند کتونی هامو پوشیدم و از خونه بیرون اومدم. یه ساعت بعد به 

دانشگاه رسیدم، همین که وارد دانشگاه شدم ضربان قلبم باال رفت، این دفعه به جایی اینکه 

به  از گوشه ترین نقطه محوطه حرکت کنم تا کسی منو نبینه از وسط دانشگاه گذشتم تا

ساختمون برسم، سرم پایین بود ولی سنگینی نگاه خیلی هارو حس میکردم که چطوری منو 

 زیر ذره بین گذاشتن. 



برعکس همیشه که توی دقیقه های آخر میرفتم سرکالس اینبار با اینکه  نیم ساعت به شروع 

کالس مونده به سمت کالسم رفتم. هیچکس توی کالس نبود، روی یکی از صندلی های 

دیف چهارم نشستم و گوشیمو از توی کیفم درآوردم و الکی عکس های توی گالری ایمو ر

باال پایین میکردم تا فکرم مشغول باشه. صدای باز و بسته شدن درکالس اومد، توجهی 

نکردم حتما یکی از بچه ها بود اما با شنیدن صدای آشنای یه نفر انگشتم روی موبایل 

 خشک شد.

 ترانه...-پارسا
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سرجام خشک شده بودم، حتی قدرت اینو نداشتم برگردم و به عقب نگاه کنم، ضربان قلبم به 

 حدی باال بود که صداشو توی گوشم میشنیدم..بوم بوم...بوم بوم...

 نمیکنی؟نگامم -پارسا

صداش دوباره بهم شوک وارد کرد و شونه هام کمی به سمت باال پرید. گوشی توی دستام 

میلرزید. خدایا چیکارم داره؟ نکنه میخواد که برگردم... گوشیمو روی کیفم که روی صندلی 

کناریم بود گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم. یه بار محکم پلک زدم و آروم از جام بلند شدم.. 

ولی برنگشتم... تموم تنم میلریزد. شاید توی ظاهرم معلوم نبود اما از داخل  ایستادم

 میلرزیدم..میترسیدم..

نفسمو توی سینه حبس کردم و آروم به سمتش برگشتم. همین که دیدمش یه حجم بزرگ 

بغض به گلوم هجوم آورد و نرم نرم راه نفسمو سد میکرد. بعد از یه ماه از این فاصله ی 

اره دارم میبینمش، پارسای من... کسی که یه دقیقه بی خبری ازش دیوونم میکرد نزدیک دوب

 حاال یه ماه ندیدمش؟ چطوری زنده موندم؟ انگار تازه داره غمای این دوماه یادم میاد...

نگاهش تک تک اجزای صورتمو از نظر گذروند، سرتاپامو رصد کرد. دلم لرزید، از طرز 

. اگه خوددار نبودم شاید االن سریع به سمتش میرفتم و فقط نگاه کردنش قلبم زیرو رو شد



 میخواستم بغلش کنم و های های بزنم زیر گریه.

 خوشکل شدی...-پارسا

چشمام از لحنش جمع شد، یه جور حالت گزنده و نیش دار که آدم دردش میگیره و چشماش 

م حتی باهاش حرف جمع میشه. بهم طعنه زده بود، صداش غم نداشت طعنه داشت... نمیتوست

 بزنم. چی میتونستم بگم؟ خودش از حالت چهره ام فهمید که از حرفش قلبم درد گرفته.

 نبودی دانشگاه.-پارسا

پوزخند پر رنگی رو لبای لرزونم شکل گرفت، آروم با صدایی که سعی میکردم لرزش 

 نداشته باشه گفتم:

 بودم..تو ندیدی...نخواستی ببینی که...-

م و ادامه ی حرفمو خوردم.. چی داری میگی ترانه؟ داری ازش محبت گدایی لبمو گاز گرفت

میکنی؟ اون رفته، نمیبینی االن چقدر حالش خوبه تازه داره بهت طعنه میزنه! محکم وایستا 

جلوش، حتی باید بری تو دهنش بزنی. بغض بزرگمو با هزار زحمت قورت دادم، از بین 

 ازه ی حرف زدن بهم داد:نرفت ولی حداقل کمی کمرنگ شد و اج

 چی میخوای باز اومدی؟-

 نفرینم کردی!-پارسا

 جا خورده از حرفش و با تعجب و منتظر نگاش کردم که گفت:

از کارم اخراجم کردن، با بابام دعوا شد یه هفته است خونه نمیتونم برم. تو... تو -پارسا

 نفرینم کردی ترانه، آه برام کشیدی؟

 برای گفتن نداشتم، ابروهام باال پرید و بغض کرده نگاش کردم.دهن باز کردم اما چیزی 

تو منو تباه کردی...داغون کردی، یکسال منو برای خودت نگه داشتی، همه جا انگشت نما -

 کردی بعد اومدی میپرسی برات آه کشیدم؟ 

 با حرص و تشدید وار با یه مکث کوتاه گفتم:

ه خاک سیاه بشینی چون دلمو شکوندی، تیکه تیکه آررررره آه کشیدم، از ته دلم آه کشیدم ب-

اش کردی، عین خیالتم نیست تازه میای بهم طعنه میزنی؟ خیال کردی من همون ترانه ی یه 

ماه پیشم که موش بودم تو دستای توی خیانت کار؟ نــــه دیگه اون ترانه ُمــــرد، تــو 

تی و هـــــر کاری ازش برمیاد کشتیش، اینی که االن جلوت ایستاده غولیه که خودت ساخ

 پس ازش بترس و به نفعته که دوروبرم نپلکی.

 تو داری منو تهدید میکنی؟-پارسا

یه چیزی فراتر از تهدید، تو هنوز نسخه اصلی ترانه رو نمیشناسی، هیچیکس نمیشناسه! -

 کاری نکن که اون رویی که ازش بیزارمو برات رو کنم و تا عمر داری پشیمون بشی.



 حیف...حیف واقعا... من اومده بودم که ازت حاللیت بگیرم اما تو....-رساپا

 با جیغ و حرص گفتم:

ولی من چی؟ تو چقدر بی چشم و رو وقیحی آخه؟ زندگی منو به باد دادی تازه میای میگی -

 حاللیت و حیف که من؟ من چی ام؟ من چی بودم برای تو پَست و خیانتکار.

 گرفت و با تهدید گفت: انگشت اشاره اشو به سمتم

 بار آخرته میگی خیانتکار، من هر آشغالی باشم خیانت نکردم.-پارسا

تو به گور هفت جدت خندیدی اگه خیانت نکرده باشی، خیال کردی توی این یک سال -

هیچی به روت نمی آوردم یعنی نمیفهمیدم؟ نخـــیر آقا، نخیـــر آقای زرنگ! میفهمیدم به 

 ده و نفهمم سکوت میکردم.خاطر این دل وامون

ِد من تورو میشناسم، تو محاله اگه از من چیزی فهمیده باشی و به روم نیاورده  -پارسا

 باشی.

 پوزخند زدم و با تاسف سری به طرفین تکون دادم.

 متاسفم برای خودم... چرا خودمو به پای تو عوضی هدر دادم؟-

ز همکالسی هام وارد شدن و با دیدن خواست حرف بزنه که در کالس باز شد و دوتا آقا ا

منو پارسا با صورت های قرمز و برافروخته سرجاشون ایستادن و با تعجب  نگاهمون 

کردن. پارسا بدون لحظه ای درنگ هر دوشونو کنار زد و از کالس بیرون رفت. سینم از 

 حرص میسوخت و نفسام سنگین شده بود.
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 یکی از پسرای کالس که فامیلش وطنی بود یه قدم بهم نزدیک شد و گفت:

 خانم سهرابی حالتون خوبه؟ مشکلی پیش اومده بود؟-وطنی

تند از  سری به معنای نه تکون دادم و به سمت کیفم رفتم، موبایلمو توی کیفم انداختم و

کالس خارج شدم. حالم خوب نبود. دلم نمیخواست توی دانشگاه بمونم. آخه انقدر بیشعوری 



تو پارسا که نتونستی ببینی یه روز حالم خوبه؟ همینطور سرمو پایین انداخته بودم و تند تند 

داشتم میرفتم که یهو به یکی برخورد کردم. سرمو باال آوردم دیدم سمیراس. با پریشونی 

 ام کرد و گفت:نگ

 ای وای، چته تو دختر؟-سمیرا

 برو کنار سمیرا حالم خوب نیست.-

 خواستم از کنارش رد بشم که بازومو گرفت و مانعم شد.

 عه وا، وایسا ببینم. چرا انقدر چشمات قرمزه؟-سمیرا

به زمین خیره شدم و تمام تالشمو میکردم که بغضم نشکنه و بیشتر از این آبروم توی 

 نره.دانشگاه 

 ای بابا، خب حرف بزن نصف جون کردی منو.-سمیرا

 ضعیف با صدای گرفته گفتم:

 هیچی نیست، فقط بزار برم االن.-

 با این حال؟ داری پس میوفتی. باز اون پارسا چیزی بهت گفته؟-سمیرا

سرمو آوردم باال، بالخره اشکام دیدمو تار کرد. آب دهنمو محکم قورت دادم و چشمامو 

 کام روی گونم سر خوردن. تند تند پاکشون کردم و گفتم:بستم که اش

 باید برم االن، شب میام حرف بزنیم.-

 آخه...-سمیرا

منتظر ادامه ی حرفش نشدم و تند از کنارش رد شدم. این دانشگاه مایه ی عذاب من شده 

 بود، یادم نمیاد که یه روز عادی توش داشته باشم! همیشه یا خیلی خوب یا خیلی بد. حد

وسطی وجود نداشت. انگار این مکان برای من نفرین شده بود. سریع سوار اولین خط 

اتوبوسم شدم، نمیدونستم اصال به کجا میره. باید برم پیش ساره، باید با یکی حرف بزنم 

وگرنه دیوونه میشم، ُمردم بس که توی این یه ماه غمامو با خودم تقسیم کردم.درسته که فرید 

 میتونستم تمام حرفامو بهش بگم..... بود اما من که ن

با عوض کردن چندتا خط اتوبوس رسیدم به خونه اشون. حتی بهش زنگ نزدم که ببینم 

هستش یانه. حالم دست خودم نبود. تمام ذهنم و روانم بهم ریخته بود. به خونه اشون که 

میومد که حس  اونور خیابون درست اول کوچه بود نگاه کرد. انقدر نفسم سخت و ثقیل باال

میکردم اگه تا اونجا برم میمیرم. عقب عقب رفتم و کنار جدول نشستم. دستمو روی قفسه ی 

 سینم گذاشتم و سعی کردم چندتا نفس عمیق بکشم.

خدا لعنتت کنه پارسا، با هر نفسم که باال میاد نفرینت میکنم بعد تو از من حاللیت میخوای؟ 

به من دادی بدترش به سرت بیاد..میدونم یه روزی  از خدا میخوام تک تک عذاب هایی که



 میای و به پام میوفتی ولی اون موقع منم که تورو پس میزنم.

با هر زوری بود از جام بلند شدم تا از خیابون رد بشم همزمان گوشیمم از توی کیفم 

غش  درآوردم تا به ساره زنگ بزنم. باید میمومد کمکم میکرد وگرنه میترسیدم توی خیابون

کنم. سرم پایین بود و با دیدی که مدام کدر و واضح میشد دنبال شماره ساره میگشتم که یهو 

با صدای جیغ الستیک و بوق یه ماشین سرمو باال آوردم. ماشین دقیقا توی یک متریم بود 

 کاری نمیتوستم بکنم.

ی زمین افتاده بودم برای چند دقیقه دنیا برام سیاه شد و هیچی نمیفهمیدم. چشمام باز بود. رو

اما هیچ صدایی رو نمیشنیدم. یکی باالسرم اومد و جلم زانو زد. نمیتونستم گردنمو حرکت 

 بدم و ببینم کیه. سرشو پایین تر آورد و تازه تونستم ببینمش.

چقدر چهرش برام آشناس! من یه جا دیدمش..چرا گریه میکنه؟ چی داره میگه؟ لباش تکون 

میشنوم. گوشیمو از توی دستم گرفت و به صفحه اش نگاه کرد. میخوره ولی من هیچی ن

دوباره نگاهش سمت من چرخید و یه چیزی گفت ولی من نمیفهمیدم. بین اونهمه افکار فقط 

 تونستم زیر لب زمزمه کنم:

 کمکم کن...-

فکر کنم نشنید.. کم کم مردم داشتن دورمون جمع میشدن. گوشیمو به گوشش نزدیک کرد و 

بت میکرد، با کی حرف میزنه؟ خواستم دستمو به طرفش دراز کنم تا گوشیمو داشت صح

ازش بگیرم اما انگار تمام اعصاب و عضالت بدنم از کار افتاده بود. دوباره سرشو بهم 

نزدیک کردو گریه اش شدت گرفته بود! چرا گریه میکنه؟؟ چرا انقدر چهرش برام آشناس 

 ریونش توی قرینه ی چشمام حرکت میکرد.ولی من نمیشناسمش. چشمای نگران و گ

حس خواب آلودگی بهم دست داده بود، نمیتونستم  جلوی بسته شدن پلک هامو بگیرم. کم کم 

چشمام بسته میشد که دستی روی بازوم نشست و تکونم داد. کمی چشمامو بازتر کردم اما 

چندین ساله  بازم چیزی نمیفهمیدم . حس خواب آلودگی بهم غالب شد جوری که انگار

 نخوابیدم.
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با احساس سوزش تو دستم الی پلکمو باز کردم و به دستم که سوزن ُسرم توش فرو رفته 

 بود نگاه کردم.

 آخ!-

 االن تموم میشه.-پرستار

 روی سوزن گذاشت و دوتا چسب روش زد و سرممو تنظیم کرد و گفت:یه پنبه 

 بهتری؟-

 سرم...سرم درد میکنه.-

 طبیعیه، شوک عصبی بهت وارد شده بود.-پرستار

 منو کی آورد بیمارستان؟-

 یادت نیست؟ تصادف کرده بودی اونی که بهت زده بود آوردت.-پرستار

 با َشک و درگیری فکری زمزمه کردم:

 تصادف؟!-

االن اصال به خودت فشار نیار و فقط استراحت کن. تا نیم ساعت دیگه دکتر دوباره -پرستار

 میاد معاینه ات میکنه.

از اتاق رفت بیرون. به در خیره شده بودم و سعی میکردم اتفاقاتو به یاد بیارم، ذهنم انقدر 

ر اتاق باز شد و یه درگیر بود که اصال نمیتونستم مرتبش کنم و اتفاقاتو کنار هم بچینم. د

پسر وارد اتاق شد. همین که دیدمش انگار توی ذهنم جرقه زده شد و همه چی یادم اومد... 

بحث پارسا، رفتنم به خونه ی ساره، تصادف..و این پسر... همونی که هرشب جلوی خونه 

 ی ما بود و سیگار میکشید... همون پسر مرموز.

 سالم.-پسر

 بشو دادم که یه قدم جلوتر اومد و گفت:اخم کمرنگی کردم و آروم جوا

 حالتون خوبه؟-پسر

 خوبم، ممنون که منو رسوندین درمونگاه.-

 وظیفه ام بود.-پسر

به هر حال من مقصر بودم که بی توجه از خیابون رد میشدم، شرمنده برای شما هم دردسر -

 شدم آقای ...

ش اون حس کنجکاوی در درونم از قصد اینطوری گفتم تا بفهمم اسمش چیه! دوباره با دیدن

 منو قلقلک میداد.



 کیهانی، محسن کیهانی هستم.-پسر

 بله خوشبختم، به هر جال بازم عذرخواهی میکنم.-

نه خواهش میکنم، فقط گوشیتون همون موقع تصادف زنگ میخورد با اجازه اتون -محسن

 یان.من جواب دادم، مثل اینکه نامزدتون بودن آدرس درمانگاهو دادم دارن م

 یه تای ابرومو باال دادم و گفتم:

 نامزد من؟-

نکنه پارسا رو میگه؟ یعنی ممکنه اون زنگ زده باشه و وقتی فهمیده تصادف کردم بیاد 

 بیمارستان؟ اگه بیاد باید چیکار کنم؟ استرس گرفته بودم.

 بله، خودشون گفتن.-محسن

 شی رو کنار تختم گذاشت.دست توی جیبش کرد و گوشیمو درآورد. نزدیکتر و اومد و گو

 ببخشید بی اجازه جواب دادم، کیفتونم توی ماشینمه براتون میارم.-محسن

 خیلی ممنونم.-

نگاهمو ازش گرفتم و یاد اشکاش افتادم که باالسرم نشسته بود و گریه میکرد، دوباره بهش 

و تایپ نگاه کردم که گوشیشو از توی جیبش درآورده و داشت با اخم تند تند یه چیزی ر

میکرد. برای چی گریه میکرد باالسرم؟ این پسر چرا همه چیزش برای من مشکوکه؟ چرا 

حس میکنم پشت هرکارش یه رازی وجود داره؟ چرا نمیتونم از وجودش سر دربیارم؟ 

گوشه ی لبمو جوییدم که در یهو با شدت باز شد و از صداش شونه هام باال پرید. با اخم به 

ردم که دیدم یه پسر نفس زنان جلوی در ایستاده و در حالی که هنوز پشت سر محسن نگاه ک

 یه دستش روی دستگیره دره داره به من نگاه میکنه.

یا خدا! این اینجا چیکار میکنه؟ همون پسریه که توی کتابخونه دنبالم بود! اخم وحشتناکی 

 ت:کردم که بهم نزدیک شد و محسن و کنار زد نگران باال سرم ایستاد و گف

 ترانه؟ خوبی؟ وای سکته کردم.-پسر

 چشمام از تعجب گشاد شد و قبل از اینکه سوالمو بگم خودش جواب داد:

 فریدم ترانه، فرید منم.-پسر

نفس توی سینه ام حبس شد، امروز چه خبر بود؟ چرا همه اتفاقا برای من پشت سرهم 

 میوفتن؟

 خوبی؟ جاییت نشکسته؟ دکتر اومده باال سرت؟-فرید

 ن از پشت فرید سرک کشید و آروم گفت:محس

 نامزدتون هستن؟-محسن

 فرید برگشت و با دیدن محسن با صدای که توش تعجب موج میزد گفت:



 محسن تو با ترانه تصادف کردی؟-فرید

 عه، فرید تویی؟ آره...-محسن

 خدا لعنتت نکنه بس که گیچی، طوریش که نشده؟ دکتر اومده باال سرش؟-فرید

 خوبن، فقط دکتر گفت یه شوک عصبی خیلی بد بهش وارد شده. آره آره-محسن

 شوک عصبی؟-فرید

تند به سمت من برگشت و من هاج و واج فقط به این دو نفر نگاه میکردم، این دوتا باهم 

 دوستن؟
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 فرید دستشو جلوی صورتم تکون داد و نگران گفت:

 ترانه خوبی؟-فرید

 یکم از شوک دراومدم و و آروم گفتم:

 آره.-

 شما باهم نامزدین؟-محسن

فرید که صورتش به سمت من بود با این حرف محسن چشماش رنگ شرمندگی گرفت و 

 گفت:

 آره.-فرید

ره خورد. فرید به سمتش برگشت و محسن ابرویی باال انداخت و کمی ابروهاش بهم گ

 دستشو روی شونه ی محسن گذاشت و گفت:

 بیا بریم بیرون ترانه یکم استراحت کنه.-فرید

محسن ابرویی باال انداخت و نیم نگاهی به من انداخت و بی حرف سریع از اتاق رفت 

 بیرون. فرید نفسشو محکم بیرون داد و به سمتم برگشت.

 تو...-



 ونم چقدر ازم عصبانی ای ترانه ولی مجبور بودم.میدونم..مید-فرید

 پوزخند زدم و گفتم:

 جالبه، مجبور! چه اجباری بود اونوقت؟ من با تو چه سنمی دارم که یهو شدم نامزدت؟-

تو...تو تصادف کرده بودی، من هول شدم، برای اینکه آدرس درمونگاهو بگیرم -فرید

 مجبور شدم اینطوری بگم.

 ودی، من به کمک هیچکس نیازی ندارم، مخصوصا تو!نه اصال مجبور نب-

 چون فهمیدی همون پسر توی کتابخونه ام باهام اینطوری رفتار میکنی؟-فرید

 دقیقا.-

 چرا؟ اگه غیر این بودم رفتارت فرق میکرد؟-فرید

 شاید!-

 لج کردی؟-فرید

 بچه نیستم لج کنم اما از دروغ بیزارم.-

 گفت:انگشت اشاره اشو به طرفم گرفت و 

 من دروغ نگفتم، فقط اصل ماجرا رو نگفتم چون میدونستم اینطور برخورد میکنی.-فرید

 حرصی و عصبی با صدایی که سعی میکردم باال نره گفتم:

 آره آره چون تو یه مزاحمی.-

 با تعجب در حالی که چشماش رنگ دلخوری گرفته بود با مکث گفت:

 ارت باشم ترانه.من؟ من فقط سعی کردم مثل یه دوست کن-فرید

 ممنون دوست خوبی بودی، حاال خدافظ.-

 ترانه!-فرید

هیس هیس، هیچی نمیخوام بشنوم. من به اندازه ی کافی از شما پسرا هزار رنگی دیدم و -

 تو اینو خوب میدونی پس بهتره بیشتر از این با دروغات عذابم ندی.

 م؟مگه تو نگفتی من بیشتر از یه دوست عادی برات نیست-فرید

 از حرفش جا خوردم ولی تندو محکم گفتم:

 هنوزم میگم، نبودی و نخواهی بود.-

پس االن این دوست عادیت یه اشتباه کرده، چرا انقدر کشش میدی و حرف بارم -فرید

 میکنی؟

 چشمامو ریز کردم و گفتم:

 که چی این حرفا؟ اینارو میگی که به کجا برسی هان؟-

 دستشو به معنای تسلیم باال برد و گفت: صدام داشت باالتر میرفت و فرید



 آروم باش، ببخشید، االن وقتش نیست بعدا حرف میزنیم.-فرید

 بعدا؟ هه! من دیگه نمیخوام اسمتم بشنوم تو میگی بعدا؟-

 باشه، هرچی تو میگی.-فرید

 اَهــــه ، برو بـــیرون.-

رو بست بغضم ترکید و با ناراحتی سرشو پایین انداخت و از اتاق رفت بیرون. همین که د

زدم زیر گریه. از شدت بغض و گریه نفسم داشت بند میومد. گوشیمو از کنارم برداشتم و 

 تند تند شماره ی ساره رو گرفتم که بعد از دوتا بوق جواب داد:

 سالم عزیزم.-ساره

 ساره...-

 از صدای بغض دار و گرفته ام شوکه شد و با هول گفت:

 دات اینطوریه؟ترانه؟ خوبی؟ چرا ص-ساره

 من...بیمارستانم.-

 ای وای چیشده؟-ساره

 جلوی خونه ی شما تصادف کردم.-

خونه ی ما؟!!!! اینجا چیکار میکردی؟!! االن کدوم بیمارستانی؟ خوبی؟!!! چیزیت -ساره

 نشده؟

 نگران نباش خوبم ولی بیا پیشم، دارم دق میکنم ساره.-

 االن میام عزیزم، آدرس بده.-ساره

 ونم کجام، االن میپرسم برات میفرستم.من نمید-

 منتظرم، من االن دارم حاضر میشم زود خودمو میرسونم.-ساره

گوشی رو قطع کردم، حاال از کی بپرسم اینجا کجاست؟ نه میتونم محسنو صدا بزنم نه اون 

فرید بیشعور! نفسمو محکم بیرون دادم که در اتاق باز شد و دکتر همراه یه پرستار وارد 

شدن. نفس آسوده ای کشیدم و آدرس بیمارستانو پرسیدم و سریع برای ساره فرستادم.  اتاق

دکتر هم بعد از معاینه ام یه سری قرص آرامبخش برام نوشت و تاکید کرد حتما به یک 

روانشناس یا مشاور مراجعه کنم. در حقیقت من توی تصادف هیچ آسیبی ندیده بودم به 

ضربه بهم خورده بود و من روی زمین افتاده بودم. بستری خاطر اینکه ماشین با کمترین 

شدن من توی بیمارستان به خاطر درگیری روحی و ذهنیم بود که با اون تصادف شدت پیدا 

 کرده بود و بیهوش شده بودم.
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نیم ساعت بعد ساره به بیمارستان رسید. تا وارد اتاق شد سرجام نشستم و زدم زیر گریه. تند 

 به سمتم اومدم و هراسون بغلم کرد.

 ترانه، خدا مرگم.. خوبی عزیزم؟-ساره

هیچی نمیگفتم و فقط گریه میکردم. در اتاق کامل بسته نشده بود و یکم باز بود. محسن از 

من خیره شد و با دیدن چشمای خیسم با تعجب نگام کرد. اخمی از  الی در سرک کشید و به

نگرانی و گیجی بین ابروهاش خط انداخت و من فقط توی چشماش زل زده بودم. این پسر 

 یه حسی داشت و که منو مثل جاذبه به دنبال خودش میکشوند.

شت و صورتمو ساره منو از بغلش بیرون کشید و یه دستمال کاغذی از میز کنار تختم بردا

 پاک کرد و گفت:

 چیشده مثل ابر بهار اشک میریزی؟ این پسره هماسیه ما اینجا چیکار میکنه؟-ساره

 من با همین تصادف کردم.-

 هوف حدس زدما، این اصال همینطوریه خیلی سر به هواس.-ساره

زنگ تقصیر من بود، اصال به خیابون نگاه نمیکردم سرم توی گوشیم بود میخواستم به تو -

 بزنم.

 آخه وسط خیابون؟-ساره

 حالم بد بود ساره، به خاطر تصادف که اینجا نگهم نداشتن.-

 پس چیشده؟؟-ساره

 با یادآوری پارسا و حرفاش دوباره زدم زیر گریه و با هق هق گفتم:

پارسا...پارسای عوضی...اومده...اومده میگه...منو...حالل کن...چون...زندگیم -

 بهم...ریخته....

 وا !!! خب؟ این بهم ریختگی داره؟-هسار

 نمیدونی چقدر بهم طنه زد، تا سرو وضعمو دیده میگه خوب به خودت رسیدی.-

خب بگه، اون از حرصش گفته، ترانه جان شما جدا شدین! چرا نمیخوای اینو قبول -ساره



 کنی؟

ریزم، اون من قبول کردم، پارسا دیگه جای توی زندگی من نداره ولی وقتی میبینمش بهم می-

بدی رو در حق من تموم کرده و میاد بهم طعنه میزنه؟ تازه بعدشم با پررویی تمام میگه 

 حاللیت؟

من رفتار ر اونو اصال توجیه نمیکنم ولی یه چیزو خوب میدونم، تو خیلی در برابرش -ساره

 ضعیفی.

بین  سرمو پایین انداختم و یه قطره اشک از گوشه ی چشمم سر خورد، ساره دست چپمو

 دوتا دستاش گرفت و گفت:

ترانه، انتظار نداشته باش که زخمات به این زودی ها خوب بشن، تو یکسال هر روز -ساره

و هر ساعتتو با پارسا گذروندی بعد انتظار داری یک ماهه همه چی رو یادت بره و کنار 

تت کنه بزاریش؟ نه! همچین چیزی نمیشه، هیچکس هم حق نداره بهت خرده بگیره یا نصحی

که چرا بهش فکر میکنی چون تو حق داری. تو تمام احساستو برای یه نفر گذاشتی که اون 

 یه نفر دیگه االن نیست و تا بخوای دوباره به خود اصلیت برگردی زمان میبره عزیزدلم.

 چیزی نگفتم که از جاش بلند شد و گفت:

 سرمت داره تموم میشه، دکتر معاینه ات کرده؟-ساره

 معنای تایید تکون دادم و گفت: سرمو به

 پس من برم کارای ترخیصتو انجام بدم، دارو بهت نداده؟-ساره

 دکتر نسخه اشو به فرید داد.-

 فرید؟!!!!!!! مگه اونم اومده؟-ساره

آره، موقع تصادف گوشی من زنگ میخورد محسن جواب داد، فریدم به محسن گفته من -

اومد، بعدشم که اینجا همو دیدین باهم دوست نامزدشونم و آدرس بیمارستانو گرفت و 

 دراومدن.

 محسن کیه؟!-ساره

 همین هماسیه اتون دیگه، مگه اسمشو نمیدونی؟-

 نه واال، من تازه دارم از تو میشنوم، ولی خیلی عجیبه این قضیه.-ساره

 یعنی چی؟-

 خیلی عجیبه که فرید باید دوست محسن دربیاد.-ساره

 فتم:شونه ای باال انداختم و گ

 فعال که فریدو از اتاق بیرون انداختم، اگه از توام سوال پرسید اصال جوابشو نده.-

 وای وای ترانه، تو بخدا یه چیزیت میشه.-ساره



 چرا؟-

یه بار یکی رو میبری باال بعد با مخ پرتش میکنی رو زمین، برای چی اونو از اتاق -ساره

 بیرونش کنی آخه؟

 چون بهم دروغ گفت.-

 دروغی؟چه -ساره

وای ساره من االن اصال نمیتونم توضیح بدم، برو منو ترخیص کن از این جهنم خاللص -

 بشم.

 باشه باشه االن.-

تند از اتاق بیرون رفت و باز درو باز گذاشت، فرید جلوی در ایستاد و بهم نگاه کرد که اخم 

 کردم و گفتم:

 درو ببند.-

 سرمت تموم شده بگم بیان بکشن؟-فرید

 کرده شما بگی، دوستم رفت بهشون بگه.الزم ن-

 ترانه!-فرید

 آروم و با حرص گفتم:

به جان خودم جیغ میزنم آبروت جلوی اون رفیقت بره ها! دهن منو باز نکن برو بیرون -

 درو ببند.

با کالفگی نگام کردو نفسشو محکم بیرون فرستاد و درو اتاقو محکم بست، جوری که از 

لب چندتا فحش بهش دادم. حتی خودمم نمیدونستم چرا فریدو  صداش شونه هام پرید و زیر

دارم به گناه نکرده مجازات میکنم! میدونستم کار خیلی بدی نکرده ولی حرصی داشتم که 

دوست داشتم سر یه جنس مخالف خالی کنم و چه کسی بهتر از فرید که کنارم بود؟ واقعا 

 خودخواه شدم!
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ساره داروهامو گرفت و همراه یه پرستار برگشت و سرممو از دستم درآورد. شالمو روی 

 سرم مرتب کردم و از روی تخت پایین اومدم. ساره خواست دستمو بگیره که گفتم:

 نمیخواد خوبم.-

فتم، زانوی چپم یکم درد میکرد و احتماال به خاطر برخورد با آروم آروم به سمت در ر

زمین موقع تصادف بود. فرید و محسن روی صندلی های جلوی در اتاق نشسته بودن و با 

 دیدن من تند از جاشون بلند شدن.

 مرخص شدین؟!-محسن

 بله.-

ا نگفت خداروشکر، دکتر معاینه اتون کرد دیگه؟! شکستگی چیزی نبود؟! اصال چر-محسن

 برین عکس بگیرین....

 همینطور تند تند و پشت سرهم جمله هارو ردیف میکرد که ساره سریع و کالفه گفت:

 نه نه، هیچیش نیست، چقدر سوال میپرسید!-ساره

 محسن با شک به ساره نگاه کرد، انگار داشت توی ذهنش تحلیل میکرد.

 من شمارو...-محسن

 ساره حرفشو قطع کرد و گفت:

 ه آشناییم، خونه ی ما یک میالن پایین تره.بل-ساره

 آها آها، بله.-محسن

فرید با احتیاط یه قدم بهمون نزدیک شد، خواستم حرفی بزنم که چشماش رنگ خواهش 

گرفت، خجالت میکشید که جلوی محسن آبروش بره! رومو ازش برگردوندم و به سمت در 

محسن هم پشت سرمون بودن. از بیمارستان راه افتادم و ساره کنارم میومد، فرید و 

 بیمارستان بیرون اومدیم و گفتم:

 ساره تاکسی های خطی اونور خیابونه.-

 بریم.-ساره

 تاکسی چرا خانم سهرابی؟! من میرسونمتون.-محسن

 به سمتش برگشتم و گفتم:

 نه ممنون، ما خودمون میریم، امروز به اندازه ی کافی شرمنده شما شدم.-

 انجام وظیفه بوده، خداروشکر که االن حالتون خوبه. این چه حرفیه،-محسن

 محسن نیم نگاهی به فرید انداخت و فرید با استیصال گفت:

 من خودم میرسونمشون محسن جان.-فرید



 اخمی کردم و با حرص بهش نگاه کردم.

 ماشین داری؟-محسن

 آره، تو برو محسن جان، دستتم درد نکنه تا االن موندی.-فرید

ن و محسن منتظر ایستاد تا ما بریم، دقیقا همین کم بود! اخمم غلیظ تر شد و با باهم دست داد

 تلخی به فرید نگاه کردم که مظلوم نگاهم کرد و جلوتر راه افتاد و گفت:

 ماشینو اونور پارک کردم، بیاین جلوی در تا بیارمش.-فرید

 م:ساره دستمو کشید اما من سرجام ایستادم و با به لبخند مصنوعی گفت

 شما نمیرین؟!-

 اممم من یه کار کوچیک دارم، شما بفرمایید.-محسن

ابرویی باال انداختم و سرمو به معنای تایید تکون دادم، دوباره ازش تشکر کردم و 

 خداحافظی کردم.

 

 ساره دستمو کشید و با حرص گفت:

اره اَه چقدر تشکر میکنی ترانه؟! باهات تصادف کرده وظیفه اش بوده تورو بی-ساره

 بیمارستان.

 واقعا نمیفهمی اینا همش برای این بود که دست به سرش کنم؟! من با ماشین این فرید نمیام.-

 پس با خر تشریف میبرین؟-ساره

 شاکی نگاش کردم.

 ساره!-

 خب راست میگم دیگه.-ساره

 برگشت به پشت سر نگاهی انداخت و ادامه داد:

 ب زل زده به ما تکون نخورده.این یارو محسنم نمیدونم چشه مثل عقا-ساره

عصبی نفسمو بیرون دادم. دیگه به ماشین فرید رسیده بودیم، وای خدا اگه رفتار بدی نشون 

 بدم برای خودمم بد میشه! ساره در جلویی ماشینو برام باز کرد،با حرص گفتم:

 بمیری ساره من میگم نمیام تو در جلو رو هم باز میکنی؟-

 .بشین انقد حرف نزن-ساره

خودش سریع در عقبو باز کردم و توی ماشین نشست. با شک برگشتم و به پشت سرم نگاه 

کردم، ساره راست میگفت، محسن باالی چهار پله ی ورودی درمونگاه ایستاده بود و بدون 

پلک زدن به ما خیره شده بود، نگاه منو که دید کوچکترین عکس العملی نشون نداد. ژستش 

 در خونه امون می ایسته و سیگار میکشه. شبیه شباییه که جلوی



 ترانه خوبی؟!-فرید

برگشتم و با اخم به فرید نگاه کردم، بدون اینکه جوابشو بدم توی ماشین نشستم و در ماشینو 

 با شدت و قدرت بستم.

 شکست.-ساره

 مهم نیست.-

ید اشاره از آینه بغل به ساره نگاه کردم که با تاسف سری تکون داد و با چشم ابرو به فر

کرد اما فرید بدون هیچ عکس العملی ماشینو روشن کرد راه افتاد. لبمو باز زبون تر کردم و 

 گفتم:

اینکه باهات اومدم فقط به خاطر این بود که نمیخواستم آبروت پیش دوستت بره، به اندازه -

 کافی از بیمارستان هم دور شدیم، نگه دار ما پیاده میشیم.

 بابا... نچ، ای بابا ای-فرید

 گفتم نگه دار!-

 ترانه!-ساره

 .هیچی نگو ساره، من با این آقا جهنمم نمیام-

 برای چی چیکارت کردم؟-فرید

 حوصله توضیح و بحث ندارم، یه بار دلیلشو گفتم، نگه دار.-

 ِد آخه تو چی میدونی که اینطوری رفتار میکنی؟!-فرید

 من هیچی نمیدونم و هیچی نمیخوامم بدونم.-

 کنار زد اما قبل از اینکه درو باز کنم قفل مرکزی رو زد و به سمتم برگشت.سریع 

دوست داشتم، خیلی وقته دوست دارم، انقدر تودار و غد بودی نمیدونستم چطوری بهت -فرید

 نزدیک بشم، همیشه منو به چشم یک مزاحم دیدی! باید چیکار میکردم؟ هوم؟

 و گفتم: گوشه ی لبمو جوییدم و چشمامو روهم گذاشتم

 درو باز کن.-

 صداش باال رفت و با حرص گفت:

 میشنوی من چی میگم؟!!-فرید
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 دوباره تکرار کردم:

 درو باز کن!-

 ترانه دست بردار از این بازی بچگانه.-فرید

 موم نفرتی که توی وجودم بود نگاش کردم.چشمامو باز کردم و با ت

شما پسرا چی در مورد خودتون فکر میکنید؟ چون نمیخوام از دروغت چشم پوشی کنم -

میشم بچه؟ هرکاری میخواین میکنید، هر غلطی میخواین میکنید بعد آخرش که به ما میرسه 

 یرسونه.میشه بازی بچگانه؟ خیلی ببخشید ولی این اوج بیشعور بودن شما هارو م

 آخه چــــرا منو همش با بقیه جمع میبندی؟-فرید

مگه تو چه فرقی با بقیه داری هان؟ تو هم مثل همه اشون، خوبه همین چند ساعت پیش -

 تمام دروغات دراومد.

لعنتی من بهت دروغ نگفتم، تو حتی بعد از دوستیمون یه بارم دیگه ازم نپرسیدی که -فرید

گفتم که من آشنام ولی خودمو میترسم معرفی کنم، من چه من کیه ام، همون اوال بهت 

دروغی بهت گفتم مگه خودمو یه نفر دیگه معرفی کردم؟ تالفی کی رو داری سر من 

 درمیاری؟

نفسمو کالفه و بلند فوت کردم و به صندلی تکیه دادم و به بیرون خیره شدم، جوابشو چی 

یخود میکنم! ساره دستشو از پشت روی میدادم؟ خودمم میدونستم فقط دارم بهانه گیری ب

 شونم گذاشت و آروم کنار گوشم گفت:

 خوبی؟ میخوای ما با تاکسی...-ساره

هنوز جمله اش تموم نشده بود که ماشین با صدای شدید جیغ الستیک ها از جا کنده شد و 

ساره به عقب پرت شد، با حرص به فرید نگاه کردم که دیدم خیره به روبروشه و اخماش 

حسابی توی همه دیگه است. استخون های فکش تکون میخورد و نشون میداد که داره 

دندوناشو روهم فشار میده، چه حرصی داره تحمل میکنه! ولی حقشه، این پسرا هرچی به 

سرشون بیاد حقشونه! همشون عوض ان و بس. تا حاال هیچ جنس مذکری توی زندگی من 

نگی ببینم و بهش افتخار کنم و بگم این مرد با من یه نیومده که واقعا مرد باشه! ازش مردو

 نسبتی داره، هرچی دیدم فقط بدی و خیانت و وحشی گری بوده....

تنها دلخوشی من توی زندگی پارسا بود که اونم... با یادآوریش بغض به گلوم چنگ زدو 

ه ی سیاه اشکام دیدمو تار کرد. خدایا کی دردای من تموم میشه؟ چی میشد میتونستم سای

هرچی مرده از زندگیم پاک کنم؟ چرا نمیتونستم؟ یه حس بد، شبیه انتقام یا هر چیز دیگه بود 



که همیشه منو به سمت اونا میکشوند. مثل همین که فرید داره التماسم میکنه! توی 

ناخودآگاهم، توی گوشه ترین قسمت وجودم از این التماس ها و توجیه ها لذت میبرم که 

ه خودشو به من ثابت کنه. همیشه همینطور بود، به تموم پسرا این حسو داشتم جز تالش میکن

پارسا... همیشه پارسا توی ذهنم و قلبم و زندگیم جزو استثنا ها بود... استثنایی که تموم باور 

های منو خراب کرد و اینو بهم ثابت کرد که یه مرد جز کثیفی و سیاهی چیزی نداره و 

 نخواهد داشت....

نقدر توی افکارم و اشکام غرق بودم که نمیفهمیدم کجاییم فقط وقتی که ساره دستشو روی ا

شونه ام گذاشت متوجه اش شدم و به عقب برگشتم که با دیدن صورت خیسم حیرت زده 

 گفت:

 ترانه!!!!! چرا گریه میکنی فداتشم؟-ساره

م کشیدم و صدایی فرید سریع به سمتم برگشت و نگام کرد، کف دستامو محکم روی صورت

 که از بغض دورگه شده بود گفتم:

 چیه؟-

 رسیدیم خونه ی ما، بیا پیش من یکم حالت بهتر بشه بعد برو.-ساره

 نه خوبم، حوصله ندارم ساره، تو برو، مرسی که اومدی بیمارستان.-

 آخه...-ساره

 برو ساره واقعا نمیتونم االن، فردا میام پیشت کالس ندارم.-

 زدلم، رسیدی حتما بهم خبر بده که خوبی.باشه عزی-ساره

 سری به معنای باشه تکون دادم که جلو اومد و صورتم بوسید و کنار گوشم آروم گفت:

 مواظب این پسره هم باش.-ساره

سریع سرشو عقب کشید و یه خداحافظی سرد و آروم به فرید گفت و پیاده شد. یه آن تصمیم 

به خونه برگردم ولی انقدر عصبی و کسل و بی حال گرفتم که منم پیاده بشم و با تاکسی 

بودم که اصال حوصله ی بحث دوباره با فرید رو نداشتم و ترجیح دادم منو تا خونه برسونه. 

شاید من داشتم دومین اشتباه بزرگ زندگیمو میکردم که فریدو نشناخته باهاش همراه شده 

..  اونقدر خیره به بیرون موندم و بودم و االن توی ماشینشم ولی بازم سکوت کرده بودم.

خیابون ها و ماشین ها و مغازه هارو از نظر گذروندم که کم کم چشمام سنگین شد و خوابم 

 برد...

با تکون های دستی که روی شونه امو بود آروم الی پلکمو باز کردم و چشمای مهربون و 

قرار داشت، گرمای  قرمز و فریدو دیدم، صورتش درست جلوی صورتم و توی چند سانتیم

نفسشو حس میکردم، با دیدن موقعیتم  سریع به خودم اومدم و فریدو به عقب هولش دادم و 



 با صدای بلندی که اصال دست خودم نبود گفتم:

 برای چی انقدر به من نزدیک میشی؟-

 فقط میخواستم بیدارت کنم ترانه!!!!-فرید

 غلط کردی، خیال کردی من خرم؟-

 

کردم، دقیقا جلوی خونه امون بودیم. با چشمای گرد به فرید نگاه کردم و از به اطراف نگاه 

 بین دندونای کلید شده ام گفتم:

 تو....تو از کجا خونه ی مارو بلد بودی؟ هــــان؟-

 ترانه تو چرا....-فرید

 با حرص و جیغ گفتم:

 گفتم تو از کـــجا خونه ی مارو بلد بودی که دقیقا منو همینجا آوردی؟-

 ساره خانم بهم آدرس داد.-فرید

 دستامو دور بند کیفم فشار دادم و تند برگشتم و درو ماشینو باز کردم که فرید بازومو گرفت.

 وایستا یه لحظه حرف بزنیم.-فرید

با شدت و تندی بازومو از دستش بیرون کشیدم و بی حرف پیاده شدم در ماشینو بهم کوبیدم. 

ه شد و دنبالم میومد اما به قدمام سرعت بخشیدم و کلیدمو از شنیدم صدای در ماشینو که پیاد

توی کیفم درآوردم. همین که به در خونه رسیدم سریع کلید انداختم و رفتم داخل خونه و درو 

بستم. سایه اشو از پشت شیشه های مات و کدر در میدیدم که پشت در ایستاده و یه دستشو 

 به کمرش زده بود.
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نفس عمیقی کشیدم، دستشو باال برد و کالفه توی موهاش کشید، یعنی دقیقا توی اوج مشکل 

من فرید از کجا پیداش شد آخه؟ حرفاش یه طوریه برام! غیر قابل باور، نشدنی...یه حسی 



گه نباید حرفاشو باور کنم. دست به سینه شدم و و کف دستامو روی بازوهام توی قلبم می

کشیدم، لرز داشتم...فرید هم از جلوی در تکون نمیخورد... خدایا چرا نمیره! سایه اش یه 

قدم به در نزدیک تر شد، دستاش دوباره توی موهاش فرو رفت و این دفعه پشت گردنش 

 سمت پایین متمایل شده بود.موند و به خاطر همین سرش کمی به 

میخواد چیکار کنه؟ یا خدا! زنگ خونه امونو نزنه بخواد به مامان بگه. تو همین افکار بودم 

که دیدم سایه ی دستش داره به سمت آیفون حرکت میکنه. با سرعت و هول درو باز کردم 

 که دستشو سریع عقب کشید و بهت زده به من نگاه کرد.

 بزنی؟چیو میخوای ثابت کنی با این کارات؟ برای چی میخوای زنگ-

 من فقط میخوام باهم حرفم بزنیم ترانه.-فرید

 میخوای حرف بزنی میای زنگ خونه امونو میزنی که آبروی منو جلوی مامانم ببری؟-

تو برای من چاره ای نزاشتی، میخواستم بگم از همکالسی های دانشگاهتم برات جزوه -فرید

 آوردم.

 رون دادم و گفتم:نفسمو محکم بی

فرید داری کالفه ام میکنی، چی از جونم میخوای؟ ولم کن برو دیگه...هی دنبال من راه -

 افتاده حرف بزنم حرف بزنم... خب بگو... بگو ببینم چی میخوای بگی.

 اینطوری؟-فرید

 با چشمای گرد نگاش کردم و گفتم:

عاشقانه نگات کنم بگم جان  نه پس میخوای بیام واسط کافی شاپ دست بزارم زیر چونم-

 عشقم بگو؟

 خنده اش گرفت اما سعی میکردنشون نده، چپ چپ نگاش کردم که زد زیر خنده و گفت:

 آخه خیلی با نمک گفتی خنده ام گرفت.-فرید

 صداتو بیار پایین من آبرو دارم. -

 باشه چشم، من منظورم این بود که اینطوری سرپا نمیتونیم حرف بزنیم.-فرید

 نبند، من با تو حرفی ندارم، تو حرفی داری یا همینطوری میگی یا میرم. جمع-

 نفسشو فوت کرد و با مکث گفت:

ترانه من فقط ازت میخوام منو باور کنی، میدونی من یکساله هر روز و هرشب دارم -فرید

 به تو فکر میکنم؟

 با چشمای گرد شده نگاش کردم.

 یکـــــسال؟!!!!-

دت غرق بودی، من جزو اعضا دائمی اون کتابخونه بودم اما تو هیچ تو توی دنیای خو-فرید



وقت منو نمیدیدی، اونقدر با خودم کلنجار رفتم که تونستم بعد از یکسال یه روز یه لیوان 

 قهوه برات بیارم، یادته؟ میخواستم باهات آشنا بشم که اونم سنگ روی یخم کردی و رفتی.

بودم، اصال فکرشم نمیکردم که فرید یکساله به من  فقط سکوت کردم، از حرفاش جا خورده

عالقه داشته باشه و هیچی نگفته باشه، اصال قابل باوره که یه نفر اونم یک پسر به یکی 

 عالقه مند باشه و یک سال تمام اون دخترو ببینه و سکوت کنه؟ نه! یه جای کار میلنگه.

 حرفات برام غیر قابل باوره.-

 ت میکنم که دوست دارم ترانه.چرا؟ من بهت ثاب-فرید

 یادم نمیاد ازت اثبات خواسته باشم! -

 خب پس چی؟ چی توی من ایراد داره که نه حرفامو باور میکنی و نه خودمو؟-فرید

هیچی هیچی فرید، تو هیچ ایرادی نداری! این منم که دیگه اصال نمیخوام وارد یه رابطه ی -

 عاشقانه بشم.

 از پارسا... ببین میدونم تو تازه-فرید

 انگشت اشاره امو به طرفش گرفتم و عصبی و ناخودآگاه با حرص گفتم:

دفعه ی آخرته که اسم اون عوضی رو جلوی من میاری، من از همتون بیزارم، همتون مثل -

همید، انقدر سعی نکن که به من ثابت کنی تو با بقیه فرق داری چون باور نمیکنم، نمیتونی 

به درد تو نمیخورم، اگرم باهات حرف میزدم هزار بار گفتم که فقط بهت اثبات کنی... من 

 فقط دوستمی، مفهموم دوستو میدونی؟

گوشه ی لبشو جویید و توی چشمام خیره شد، سرشو پایین انداخت و چندبار به طرفین به 

نشونه ی تاسف تکون داد. یهو سرشو باال آورد و با جدیت توی چشمام زل زد و با صدای 

 گفت: بم شده

من بیخیالت نمیشم ترانه، یکسال درد و غمتو تحمل نکردم که تهش برسم به اینکه -فرید

راحت بگی برو، من خودمو بهت ثابت میکنم...یه روز میفهمی که چقدر دوست دارم اون 

 موقع....

دیگه به ادامه ی حرفش گوش ندادم و عقب گرد کردم و در خونه رو محکم بستم. حتی فکر 

دوباره بخوام دل به یکی ببندم برام کابوس بود، من دیگه نمیخوام خودمو اسیر یه به اینکه 

 مرد بکنم. مردایی که جز نامردی چیزی ندارن.
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ه شدم، صدای صحبت مامان با یه نفر میومد، حتما باز کلید انداختم و با بی حالی وارد خون

مشتری داره. به سمت آشپزخونه رفتم تا آب بخورم. در یخچالو باز کردم و تا خواستم شیشه 

 رو بردارم صدای یه خانوم از پشت سرم اومد.

 به به، به به! الهه خانوم دختر قشنگتم که اومده.-خانوم

دم یه خانم چادری با سر وضع خیلی مرتب داره به با تعجب به سمت عقب برگشتم که دی

چشم خریدارانه نگام میکنه. مامان از اتاق اومد بیرون کنار همون خانم ایستاد و با لبخند 

 گفت:

 اومدی ترانه جان؟-مامان

 ابرویی باال انداختم و گفتم:

 بله!!!-

 انداخت و گفت: همون خانم یه قدم دیگه به آشپزخونه نزدیک شد و و نگاهی به سرتاپام

 ماشاهللا هزار ماشاهللا چقدر بزرگ شدی عزیزم، یه خانوم تمام عیار.-خانوم

دستشو از زیر چادرش بیرون آورد و با کناره ی مشتش به دسته ی چوبی مبل کوبید و و 

 ادامه داد:

 چشم حسود دور باشه ازت ان شاءهللا عزیزدلم.-خانوم

 ین کیه دیگه؟با چشماش گرد شده فقط نگاش میکردم، ا

فکر کنم ترانه نشناخته شماره، ترانه... خانم قادری هستن ها! همسایه ی خونه ی -مامان

 قبلیمون.

یادم اومد! همون همسایه ی به اصطالح مهربون و خوش زبون خونه ی قبلی امون که هیچ 

وقت ازش خوشم نمی یومد چون البه الی چرب زبونی هاش سعی میکرد از راز های 

سر دربیاره. حاال مارو دوباره از کجا پیدا کرده؟ نگام به مامان افتاد که گوشه ی زندگیت 

لبشو گاز گرفت و با چشم به خانم قادری اشاره کرد. در یخچالو بستم و بی میل به سمتشون 

 رفتم.

 سالم، ببخشید من به جا نیاوردم.-

گونه امو بوس کرد،  تا بهش نزدیک شدم دستمو گرفت و منو کشید توی بغلش و دو سه بار



 طوری که چندشم شد و خودمو یکم عقب تر کشیدم ولی دستمو ول نمیکرد.

قربونت بشم من عزیزم، چقدر دلم براتون تنگ شده بود، اول اومدم پیش -خانم قادری

مامانت گله کردم که چرا دیگه یه سراغی از ما نگرفتین اما بنده خدا دیدم انقدر درگیر 

 یاد برده. خیاطِی که خودشم از

و بعد اتمام حرفش خودش خندید و مامان هم همراهیش کرد و زیر لب تعارفی حواله اش 

کرد.  چقدر بدم میومد از این خاله زنک بازی ها و از اون بدتر نگاهی خریدارانه اش که 

سر تا پامو از نظر میگذروند. دستمو فشار کمی داد و دوباره خودشو بهم نزدیک کرد و 

 وسید.گونه امو ب

من دیگه مزاحمتون نمیشم دخترم، تازه از دانشگاهت اومدی خسته ای حتما، -خانم قادری

 خوشحال شدم عزیزدلم، ان شاء هللا از این بعد اگه خدا بخواد بیشتر میبینمت.

و خنده ی معنا داری به مامان کرد، دستمو ول کرد و به سمت در رفت و مامان هم پشت 

. نفسمو کالفه بیرون دادم و دوباره وارد آشپزخونه شدم تا آب سرش رفت تا بدرقه اش کنه

بخورم. دوتا لیوان بزرگ آب خوردم و شیشه رو دوباره داخل یخچال گذاشتم که صدای 

 بسته شدن در خونه اومد، چه عجب اجازه داد یکم فکش استراحت کنه!

 ترانه!-مامان

 کوله امو از روی میز آشپزخونه برداشتم.

 بله؟-

 این چه رفتاری بود؟ من باید هی بهت اشاره کنم تا یه سالم بکنی؟-مامان

 آدم مهمی نبود که بخوام براش احترام قائل باشم.-

 از آشپزخونه بیرون اومدم و خواستم برم سمت اتاقم که مامان بازومو گرفت و نگهم داشت.

 وایسا ببینم، صورتت چیشده؟-مامان

از توی دستش درآوردم و به سمت جا سویچی ای که  با تعجب به مامان نگاه کردم، بازومو

جلوی در نصب شده بود و آینه ی گرد کوچیک بهش وصل بود رفتم و خودمو توی آینه 

نگاه کردم. گوشه ی سمت چپ صورتم یعنی دقیقا همون سمتی که روی زمین افتاده بودم 

 خراش برداشته بود. اصال متوجهش نشده بودم.

 ترانه چیشده؟-مامان

 یچی زمین خوردم.ه-

 چطوری زمین خوردی؟ آخه آرنج مانتوت هم که پاره شده.-مامان

 وای مامان چقدر با دقت بود، خودم اصال متوجه این چیزا نشده بودم.

 چیزیت نشده؟ ترانه؟!-مامان



 به سمتش برگشتم و کالفه گفتم:

 نه مامان خوبم،االن فقط میخوام بخوابم.-

 یا یه چیزی بهت بدم بخوری.رنگ و روت هم پریده، ب-مامان

 ای وااااای، ول کن دیگه مامان اَه.-

تو چه مرگته؟ اون از رفتارت با خانم قادری که آبرومو بردی اینم از طرز صحبتت -مامان

 با من.

خانوم قادری یا هر کس دیگه ای! من همینم، ولم کنید، دست از سرم بردارید، اصال این -

وی خونه؟ با چرب زبونی میخواد فضولی کنی توام که زنیکه رو برای چی راهش دادی ت

 ماشاهللا فقط تحویلش میگری پررو تر بشه.

دلم خوشه دختر تربیت کردم، بعد با این وضع هم من تورو قراره خونه ی شوهر -مامان

 بفرستم؟

 حرصی با چشمای گرد شده به مامان نگاه کردم.

 نبود مامان.شوهر؟ شــــــــــوهر؟!!!!!! شوخی خنده داری -

 شاکی نگام کرد و گفت:

 من سر زندگی تو شوخی دارم؟ البد میخوای تا آخر کنار خودم نگهت دارم.-مامان

 به سمتش رفتم و سینه سینه اش ایستادم و با لحن تند و گزنده ای گفتم:

من فاتحه خوندم توی اون کسی که بخواد برای من شوهر باشه!!! من از هرچی مرده -

 اه افتادی برای من شوهر پیدا کنی؟بیزارم تو ر

 

 دستشو روی شونه هام و گذاشت و با لحنی که سعی میکرد آرومم کنه گفت:

ترانه! مامان جان! همه مثل هم نیستن، قربونت بشم من، من حواسم به همه چی -مامان

 هست، قرار نیست یه اتفاق شوم و تلخ چندبار تکرار بشه.

 یه قدم به عقب رفتم. دستشو از روی شونه ها پس زدم و

تو به اون میگی اتفاق شوم و تلخ؟ اون اتفاق بود؟ اون بـــــال بود بـــــال میفهمی؟ تمام -

زندگیتو زیر و رو کرد و ازت گرفت، هویت اصلی من و تورو ازمون گرفت تو میگی 

اومدیم اتفاق؟ زندگیمونو نابود کــــــرد. یادته شبی رو که ناشناس با چهره های پوشیده 

تهران؟ یادته منو همش توی بغلت میگرفتی و سرمو به زور توی اون کاله پشمی بزرگ 

 میپوشوندی که صورتمو نبینن؟ یـــــــــادته یا باید بشینم تک تک اشو برات مرور کنم؟

صدام از حرص و عصبانیت دورگه شده بود، تنم میلرزید، با یادآوری اون روزا گریه 

 و نفرت بود که سرتاسر وجودمو در برمیگرفت. نمیکردم، فقط سیاهی
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 خواست به سمتم بیاد که انگشت اشاره امو به سمتش گرفتم و با صدای لرزون گفتم:

پای یه مردو که جز نامردی چیزی نداره توی زندگی  به خدا، بــــه خـــــدا مامان بخوای-

 من باز کنی خودمو میکشم. به خدا خودم میکشم از این زندگی لعنتی خالص بشم.

 ترانه تو چی داری میگی؟ آخه تو خودت همین چند وقته پیش از هم دانشگاهیت....-مامان

 حرفشو قطع کردم و با صدای بغض دار و جیغ گفتم:

نتی رو نـــزن، اونم یه آشغالی بود مثل بقیه... من هیچکسو نمیخوام، حرف اون لـــع-

 هیـــچــکس.

 اخم کرد و با تشر گفت:

خوبه خوبه، تو غلط میکنی نخوای، رفتی دوراتو زدی دیدی اونا ولت کردن حاال که -مامان

 به اینجا رسیده اَه شدن؟

 دورامو زدم؟ میفهمی چی میگـ...-

میگی؟ زندگی آینده اته، یعنی تو انقدر ضعیفی که به خاطر یه اتفاق نه تو میفهمی چی -مامان

 یا اصال بال توی بچگیت میخوای کل زندگیتو تباه کنی؟ اینه روش تو؟

 عقب عقب رفتم تا اینکه پشتم به دیوار برخود کرد، ناباور گفتم:

یشتر از من باورم...باورم نمیشه تو اینطوری داره به من میگی...تو مامان...تو خودت ب-

 سوختی حاال...

 اشکاش روی گونه اش روان شد و با درد گفت:

 آره آره... من بیشتر از همه سوختم...-مامان

 مشتشو دو بار به قفسه ی سینه اش کوبید و گفت:

سوخت، جیگرم سوخت، همه زندگیم تباه شد، جوونیم رفت، اما سرپا موندم به خاطر -

تم تا یه روز ببینم خوشبختی و میخندی، خیال کردی من تو...همه زندگیمو به پای تو گذاش



نمیفهمم؟ سرمو مثل کبک زیر برف کردمو نمیبینم بچه ام، پاره ی تنم هنوزم داره زجر 

میکشه و با کابوساش زندگی میکنه؟ خیال کردی نمیفهمم هنوزم مثل بچگیت شبا میای 

ن مادرم...من حست میکنم... درد باالسرم تا اشکامو پاک کنی؟ به خدا من میفهمم ترانه...م

 تو داره منو از پا درمیاره نه دردی که توی زندگی گذشته ام کشیدم..تو تنها امید منی..

انگار پاهاش بی جون شد که وسط خونه نشست و فقط گریه کرد، مامان مثل من آروم اشک 

وی زمین نمیریخت! بلند گریه میکرد، بلند و جانسوز... کنار دیوار ُسر خوردم و ر

نشستم،زانوهامو توی بغلم جمع کردم. یه گوشه دیوار کز کرده بودم و فقط داشتم اشک 

میریختم، چقدر این صحنه شبیه بچگیم بود. چقدر درد داشت! من خیلی وقته شونه های 

مادرمو خم شده دیدم، خیلی وقته که میدونم خرد شده و فقط جسمشه که داره زندگی 

 پوچ!میکنه...روحی نداره...

اشکام روی گونه ام سر خوردن و زل زدم به منظره ی دردناک روبروم... گذشته مثل فیلم 

از جلوی چشمام رد میشد. ضجه ها مامان، فریاد هاش، مردمی که به سمتمون سنگ پرتاب 

میکردن، ناسزا میگفتن، لعنت میکردن و مامان... مادری که یک شبه تمام زندگیش نابود 

اراییش سه تا النگو و یه گردنبد و حلقه ی ازدواجش بود. همه رو فروخت شده بود و تنها د

جز حلقه اش و فرار کردیم... دل کندیم از شهر و خانواده امون... چند ساله از همه اشون 

بی خبریم؟ هیچکس نمیدونه ما کجاییم... چقدر دیدم که مامان عکس مادرشو برمیداره و 

چندبار دیدم که خیره به تلفن میمونه و میدونم دلش پر باهاش حرف میزنه و گریه میکنه، 

 میزنه تا گوشی برداره و یه لحظه صدای مادرشو بشنوه...

من نمیخوام مثل تو حسرت به دل بمونم مامان... من دیگه نمیتونم یه شبه تموم زندگیمو -

بی گناه به ما  جمع کنم و فرار کنم..مامان... من از این مردم بیزارم... بیزار.... مردمی که

 سنگ زدنو تف و لعنتمون کردن... گناه ما چی بود مامان؟ من هیچ وقت نفهمیدم...

 گریه اش شدید تر شد و میون هق هق اش گفت:

داغمو تازه نکن ترانه، من فقط به خاطر تو بود که از شهرمون فرار کردم، به خاطر -مامان

کردم تا تو توی آرامش باشی، به امید  تو بود که اینهمه سال دوری از خانواده امو تحمل

روزی اینهمه سختی رو تحمل کنم که بتونم خوشبختیتو ببینم، ببینم واقعا از ته دل میخندی، 

 نکن با خودت همچین، نکن مامان جان.

 

 گردنمو کج کردمو در حالی که اشکام تند تند سر میخوردن گفتم:

افسرده هام...عصبی ام، بعضی از رفتارام،  مامان میشه؟ میشه من بخندم؟ مامان...من شبیه-

حرفام، کارام دست خودم نیست...مامان ترانه توی همون بچگیش ُمرد، همون زمان که 



جنازه ی اون دختر کوچولو رو توی کفن دید ُمرد، من ُمردم مامان... نباید خانواده اتو به 

 خاطر یه ُمرده ترک میکردی...اشتباه کردی مامانم.. اشتباه!

زجام بلند شدم و بلند کیفمو توی دستم گرفتم و کشون کشون به سمت اتاق بردمش. سینه ام ا

از درد میسوخت و سنگینی میکرد. مقنعه امو درآوردم و به سمت میز توالتم رفتم، روی 

صندلی کوچیکم نشستم و به از آینه به خودم زل زدم، موهام از کشم نصفه نیمه در اومده 

ریخته بود. اینا چیه دور من؟ یه آن تمام تنم از بلندی موهام مور مور  بود و دورم پریشون

 شد، چندشم شد...چرا باز کوتاهشون نکردم؟

دست دراز کردم وکشو میزمو که کنار میز توالتم بود باز کردم، قیچی دسته قهوه ای 

یچی بزرگمو درآوردم و چشمامو بستم. دسته از موهامو گرفتم و دست راست لرزونمو که ق

توش بود به سمت موهام بردم. چشمامو باز کردم و خیره شدم به موهایی که زیر  تیغه های 

تیز قیچی بریده میشدن، گوش هام چقدر دقیق صدای قیچی شدن موهامو ضبط میکردن... 

 انگار میخواستن بند به بند وجودمو با این صدا آروم کنند...
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در اتاق با شدت باز شد، هول نشدم، تو حس و حال خودم غرق بود و داشتم تار به تار 

 موهامو کوتاه میکردم. مامان دستمو گرفت و با گریه گفت:

 ترانه نکن مامان، قیچی رو به من بده.-مامان

 ه به خودم خیره بودم گفتم:همونطور که از تو آین

 موهام بلند شده مامان، بابا موی بلند دوست داشت. باید کوتاهش کنم...-

 خواسته قیچی رو از توی دستم بیرون بکشه اما ول نمیکردم.

موهای اون دختره هم بلند بود....یادته مامان؟ موهاش طالیی بود، فر خورده و بلند...دور -

 .کفن سفیدش ریخته شده بود..

گریه اش شدت گرفت و به ضرب و شدت قیچی رو به سمت خودش کشید اما ول نمیکردم 



با آرنجم به عقب هولش دادم و دسته دیگه از موهامو گرفتم بی وقفه قیچی کردم. طرف چپ 

سرم کامل کوتاه شده بود. حاال نوبت سمت راست بود. لبخند دلنشینی زدم و خواستم قیچی 

 مامان به ضرب قیچی رو از دستم گرفت و جیغ زد: رو به همون سمت ببرم که

 بس کن ترانه، بســـــه دیـــــگه...-مامان

 موهای کوتاه شده ام هنوز توی دستم بود، به سمتش چرخیدم و موهامو به سمتش گرفتم.

یادته چقدر نازشون میکرد؟ هی میگفت بزار بلند بشن، بلند تر از قد خودت بشن اما کوتاه -

 قدر موهای بلند دوست داشت.نکن، وای چ

از جا بلند شدم و موهای بریده شدمو روی زمین پرت کردم، به سمت مامان رفتم شونه 

 هاشو گرفتم و با خشم از بین دندون های کلید شده ام گفتم:

 میخوای یه مرد بیاری توی زندگی من؟ زنــــدگی سیاه من؟ آرررررره؟-

 شونه هاشو تکون دادم و ادامه دادم:

 میخوای باز بدبختم کنی؟ میخوای باز منو به خاک سیاه بشونی؟-

 دستامو از شونه هاش باز کردو فوری بغلم کرد.

نه مامان جان، هیچیکس نمیاد تو زندگیت، من حرف بیخود زدم، آروم باش عزیزکم، -مامان

 بمیرم من غمتو نبینم.

نه بی صدا! بلند...تموم زندگیم تند تند روی موهامو میبوسید که بغضم دوباره ترکید. اینبار 

که فقط درد و رنج بود جلوی چشمام رژه رفتن. مامان منو بیشتر به خودش فشرد اما با 

دستم به عقب هولش دادم. ازم فاصله گرفت و با غم نگام کرد. توی فضای کوچیکی که بین 

 تخت و میزم بود روی زمین نشستم و زانوهامو توی خودم جمع کردم.

من...فقط به اون اعتماد داشتم...بعد سال ها فقط تونستم....اونو....دوست...داشته مامان...-

 باشم...هیچی براش...کم نزاشتم....مامان من...

هق هق ام اجازه حرف زدن بهم نمیداد، نفسم میگرفت، بلند بلند گریه میکردم و از شدت هق 

وجود منو با درد ساخته بودن. فکر هق شونه هام به باال میپرید. سینه ام پر درد بود، تمام 

پارسا و تلخی های گذشته تمام ذهنمو پر کرده بود. انگار منو وسط جهنم گذاشته بودن و 

 داشتم از درون میسوختم و نابود میشدم. مامان جلوی پام زانو زد و تند اشکامو پاک کرد.

تا آخر عمر پیش خودمی دردت به جونم، ببخشید...من اشتباه کردم گفتم، دیگه نمیگم، -مامان

 مامان جان، نمیزارم دست هیچ مردی بهت بخوره.

هیچی جوابی نمیتونستم بدم، به سختی نفس میکشیدم. دستمو روی گلوم گذاشتم و به سرفه 

افتادم که مامان تند از جاش بلند شد و از اتاق بیرون دوید. دنیا داشت جلوی روم سیاه میشد 

شدن. صدای پای مامانو شنیدم و چند لحظه بعد چیزی جلوی و چشمام کم کم داشتن بسته می



بینیم قرار گرفت و بوی نم خاک رو استشمام کردم. آروم آروم راه نفسم باز میشد. دید تارم 

 کمی واضح شد و تونستم مامانو ببینم که ُمهر نمازشو خیس کرده و جلوی بینیم نگه داشته. 

 خوبی مامان؟ نفست میاد؟-مامان

 معنای آره تکون دادم که لیوانو از کنارش برداشت و با قاشقش تند تند بهم زد.سرمو به 

 بیا اینو بخور، آب قنده... ضعف آوردی.-مامان

بی جون نگاش میکردم که لیوانو به لبم نزدیک و چند جرعه ازش خوردم، شیرینیش کمی 

تا از جا بلندم کنه.  حالمو بهتر میکرد. لیوانو روی میزم گذاشت و دستاشو زیر بغلم انداخت

آروم به کمکش بلند شدم و روی تخت نشوندم. تند تند لباسامو عوض کرد و روی تخت 

خوابوندم. تنم لمس و بی حس بود. مامان پتو رو تا روی شونه هام باال آورد. خواست از 

 اتاق بیرون بره که دستشو گرفتم. به سمتم برگشت.

 جان مامان؟-مامان

 ن پیشم.بمون پیشم، تو بمو-

 کنار تختم روی زمین نشست و دستشو روی موهام کشید.

 من همیشه پیشتم گل نازم، دردت به جون من.-مامان

 بخون مامان...خیلی وقته برام نخوندی.-

لبخند غمگینی زد و اشکایی که تازه از پلکش چکیده بودنو پاک کرد و آروم شروع به 

 خوندن کرد:

 الال الال گل آبشن

 وم روشنکاکا رفته چش

 الال الال گل خشخاش

 کاکا رفته خدا همراش

 الال الال گل زیره

 آه کشید و صداش لرزید و اشک ریخت:

 بچه ام آروم نمیگیره

 گل سرخ منی،شاله بمونی

 تو که تا غنچه ای بویی نداری

 همین که وا شدی با دیگرونی

 الال الال گل زیره

 بچه ام آروم نمیگیره

میکرد، پلک هام کم کم سنگین میشد. احساس سبکی داشتم،  صداش بند بند وجودمو آروم



انگار مغزم بعد از یه جنگ بزرگ حاال آروم گرفته بود و میخواست استراحت کنه، کم کم 

 تمام حواس پنج گانه ام از کار می افتاد و خوابم برد.
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به شونه ی چپ چرخیدم و الی پلکم کمی باز شد. توی خواب و بیداری بودم، سرم عجیب 

درد میکردو شقیقه هام تیر میکشید. احساس ضعف داشتم. از جام بلند شدم و سرجام نشستم. 

اما  موهام دورم ریخت، با کالفگی دستمو به سمت موهام بردم تا پشت گوشم ببرمشون

طرف راست سرم فقط موهاش بلند بود. همه چیز یادم اومد. برگشتم سمت راست تختمو 

 دیدم، مامان نبود. به ساعت نگاه کردم، دو و نیم نیمه شب بود.

از جا بلند شدم و از اتاقم بیرون رفتم، دلم از گرسنگی مالش میرفت. در یخچالو باز کردم و 

گذاشته بود افتاد. بشقابو بیرون آوردم و پشت میز  نگام به چندتا کتلتی  که توی بشقاب

نشستم و شروع کردم به خوردن. با هر لقمه انگار جون دوباره بهم تزریق میکردن، چقدر 

ضعیف شده بودم. بی سرو صدا بشقاب خالیمو توی سینک گذاشتم و به سمت اتاقم برگشتم. 

وردم و روی تختم نشستم و صفحه خواب به کل از سرم پریده بود. گوشیمو از توی کیفم درآ

 اشو باز کردم.

کلی پیام و تماس از فرید و سمیرا داشتم. همه اشون هم نگرانم بودن، صفحه ی تلگرامو باز 

تا پیام از سمیرا توی تلگرام داشتم. صفحه ی چتو باز کردم. همش عکس بود!  28کردم. 

عکس باز شد...آب دهنمو قورت  یکی یکی بازشون کردم و منتظر شدم تا دانلود بشن. اولین

دادم و صفحه رو پایین تر کشیدم، عکسا تک به تک باز میشدن، از زاویه های مختلف 

 ازشون گرفته شده بود. چقدر عاشقانه!

گوشیمو روی تخت پرت کردم و ازجام بلند شدمو به سمت پنجره رفتم. پنجره باز کردم و 

ه بین شاخ و برگ های درخت ها مپیچید نسیم مالیمی صورتمو نوازش داد. صدای باد ک

چقدر خوب بود، چشمامو بستم و چندتا نفس عمیق کشیدم تا دیگه بغض نکنم، پارسا دیگه 

 تموم شده...دیگه رفته....رفته...برای همیشه...



یه قطره اشک از گوشه ی پلک بستم چکید و سعی کرد خودشو به فکم برسونه. آخ پارسا، 

تبدیل شدی، توام شدی یه زخم روی روحم که تا آخر عمر باید به  توام به درد همیشگی من

دوش بکشمش. چشم باز کردم  و به آسمون خیره شدم. خدایا من چیز بزرگی ازت خواستم؟ 

چیکار کردم که اینهمه بال و غم بهم میدی؟ حداقل اگه یه گناه بزرگ انجام داده باشم انقدر 

من...من هشت سالم بود فقط...دختر بچه ای که جز نمیسوزم میگم حقمه تاوان گناهمه اما 

درس و کتاب چیزی نمی فهمیدو چرا اینهمه درد دادی؟ خدایا قلبم درد میکنه، میسوزه، درد 

 قلبم داره منو میکشه، داره نفسمو میگیره...چرا ِمهر کسی رو که رفتنیه توی دلم انداختی؟

ن خم شد و اشکام روون شد، چه درد پایان دستامو به لبه ی پنجره تکیه دادم و سرم به پایی

ناپذیری. صدای دوتا بشکن متوالی یه نفر توی سکوت عمیق خیابون پیچید. سرمو باال 

آوردم و به همون سمتی که صدا میومد نگاه کردم. محسن بود، سرجای هر شبش بود و 

نگاهمو که دید تکیه زده به ماشینش ایندفعه رو به خونه ی ما بود و داشت سیگار میکشید، 

پوزخندی روی لباش شکل گرفت، حتی از این فاصله هم میتونستم اون لبخندی رو که شبیه 

 پوزخند بود روی لبش تشخیص بودم، تو دیگه از جونم چی میخوای؟

عصبی و با حرص پنجره رو بستم و پرده رو کامل کشیدم. صدای ویبره ی گوشیم اومد، با 

رداشتم، شماره ناشناس بود! حتما مزاحمه این وقت شب، تعجب به سمتش رفتم و گوشیمو ب

ریجکت کردم به ثانیه نکشیده دوباره زنگ زد، نکنه.... ابروهامو بهم گره زدم و دکمه ی 

اتصالو زدم و گوشی رو به گوشم نزدیک کردم اما هیچی نگفتم که صدای آشناش توی 

 گوشی پیچید:

 خوب میشی، یادت میره...-محسن

ن آوردمو یکه خورده یه نگاه به پنجره و یه نگاه به گوشی انداختم، دوباره گوشی رو پایی

 موبایلو روی گوشم گذاشتم و نامطئن با صدای آروم گفتم:

 شـ...شما؟!!!-

 همونی که االن جلوی پنجره دیدیش! محسن ام!-محسن

 شماره ی منو از....-

 چیزی که بخوام راحت گیر میارم.-محسن

 نمیارم، برای چی به من زنگ زدین این موقع شب؟من از حرفاتون سردر-

 تو برای چی این موقع شب بیداری؟-محسن

 من....-

 دردش زیاده اما زود یادت میره.-محسن

توی دلم خالی شد، محسن چی میدونست؟ چی میدونست که داره میگه زود یادت میره؟ 



 خودمو به نفهمی زدم و گفتم:

 من اصال متوجه حرفای شما نمیشم.-

میشی، دردت برای من آشناست، نوع نگاهت، اشکات، بی قراری هات، خوب -حسنم

 میشی. زخمت از بین نمیره ولی کهنه میشه.

 فکر نکنم به شما ربطی داشته باشه!-

 داره، ربط دار میشی.-محسن

 با چشمای گرد به روبروم نگاه کردم.

 انگار اصال حالتون خوب نیست.-

 دیروز ظهر دوباره خوب شدم. خوبم، چرا خوب نباشم؟ از-محسن

 داشت تصادُف میگفت؟ اشکاش موقعی که باالسرم نشسته بود یادم اومد.

سال  8سال خندیدم، بعد از  8من تازه پیدات کردم، امروز اولین بار بود که بعد از -محسن

 دوباره قلبم به تپش افتاد و....

 

روی قلبم گذاشتم،تند میزد  با عجله و هول گوشی رو قطع کردم، چی داشت میگفت؟ دستمو

اما نه از هیجان، از ترس بود! مثل کسی که خیلی تند دوییده نفس نفس میزدم. چقدر لحنش 

ترسناک بود، تحکم توش داشت، انگار میگفت آره باید همین چیزی بشه که من میخوام و 

باهم میگم. چقدر زندگیم داره پیچیده میشه، اینهمه اتفاق و مشکل چطوری یهویی همه 

 پیداشون شده؟

 

🦋 @shabnam_e_i 🦋 

 

 38قسمت #سی_و_هشتم # ��

 

 رمان #رگا )ُرگا به معنای راه بی پایان( ��

 

🦋 @shabnam_e_i 🦋 

 

دوباره گوشیم تو دستم لرزید، شماره خودش شد، وای خدا! چرا دوباره داره زنگ میزنه؟ 

کردم باز دوباره گرفت، گوشی توی دستم میلرزید و به شماره اش زل زده بودم، ریجکت 

دوباره، سه باره، چهار باره.... اونقدر استرس داشتم که به گریه افتاده بودم، نمیدونم چم 



شده بود ولی یه نگرانی و ترسی توی وجودم افتاده بود که توانایی کنترل اشکامو نداشتم، 

ستامو توی بغلم چرا این پسر غریبه انقدر برام ترسناک شده؟ گوشیمو روی تخت انداختم و د

جمع کردم، جواب بدم بهش فحش بدم؟ آره دیگه! مزاحمه. تو یه تصمیم آنی گوشی رو 

 برداشتم و جواب دادم:

 من ازتون....-

 تو مال منی....-محسن

 دهنم باز موند.

خفه شو، تو به چه جراتی این وقت شب مزاحم من میشی و این حرفا رو میزنی؟ -

 نامزد فریدم؟اصال...اصال مگه نمیدونی من 

مجبور بودم، برای اینکه این مریض روانی دست از سرم برداره مجبور بودم همون دروغ 

 فرید رو ادامه بدم، حرفای محسن واقعا شبیه هزیون های بیمارگونه بود.

 چرت نگو، خودم تا جلوی خونه اتون اومدم، حرفاتو شنیدم.-محسن

 است؟نفس توی سینم حبس شد، این مرد از من چی میخو

 تو....تو از من چی میخوای؟-

 خودتو!-محسن

 روانی مریض اگه یه بار دیگه بهم زنگ بزنی، به پلیس خبر میدم.-

 تو اینکارو نمیکنی.-محسن

 تو باز زنگ بزن ببین دو دقیقه بعد پلیس اینجا هست یانه.-

 تو عاشقمی، تو اینکارو نمیکنی!-محسن

اره راست میگفت، محسن...محسن آدم خوبی هول کرده نگاهمو اطراف اتاقم چرخوندم، س

نیست! سریع گوشی رو قطع کردم و روی حالت پرواز گذاشتمتش. نفس عمیقی کشیدم و 

خواستم برم آب بخورم که صدای برخود دوتا سنگ کوچیک به شیشه اومد، پشتم به پنجره 

ه یه بود وبا  ترس و چشمای گرد شده به روبروم زل زدم. سریع برگشتم و همون لحظ

سنگ دیگه به شیشه برخود کرد، نه نه! دیگه سنگ که نمیزنه! میزنه؟ نفسمو حبس کردمو 

و دو قدم به پنجره نزدیک شدم. لعنتی پرده کشیده شده بود هیچی معلوم نبود. آروم پرده رو 

کنار زدم و بدون اینکه پنجره رو باز کردم کمی خم شدم و پایینو نگاه کردم. دقیقا روبروی 

ام بود و تا منو دید دستشو که باال برده بود تا سنگ پرت کنه پایین آورد و بهم لبخند  پنجره

 زد، یه لبخند آروم و پر آرامش.

گوشه ی لبمو گزیدم و فقط نگاش کردم که با دست اشاره کرد پنجره رو باز کنم. با لرز 

ین آدم خطرناکه! دستمو به سمت دستگیره پیش بردم، ترانه داری چیکار میکنی؟ باز نکن، ا



چطوری یهویی وسط زندگی تو پیداش شده و اینطوری داره بهت میگه، نکنه...نکنه محسن 

 هویت اصلی منو فهمیده و میخواد....

لرز و ترس توی تموم جونم نفوذ کرده، تند به سمت گوشیم رفتم و همزمان با اینکه روشنش 

 ه گوشیمو نشونش میدادم گفتم:میکردم به سمت پنجره رفتم و بازش کردم و در حالی ک

 به خدا همین االن به پلیس زنگ میزنم.-

 باشه.-محسن

 ازت شکایت میکنم.-

 خندید و دستاشو توی جیب شلوار لی آبیش فرو برد و باز گفت:

 باشه خب.-محسن

 بغضم ترکید و با گریه گفتم:

 تو از جونم چی میخوای؟ برو از اینجا...خواهش میکنم.-

فت، اونقدر ابروهاش بهم محکم گره خورد که انگار همیشه اخم روی اخماش توی هم ر

 صورتشه.

 مگه نگفتم جلوی من گریه نکن؟! مگه نمیدونی من روی اشکات حساسم؟!-محسن

مات نگاش کردم! خدایا این داره از چی حرف میزنه که من نمیفهمم باید زنگ بزنم 

 اورژانس روانی جای پلیس!

 ینجا، مامانم االن بیدار میشه لعنتی.تو دیوونه ای، برو از ا-

 عه! باشه باشه...عاشقتم، فردا شب میبینمت.-محسن

اینو گفت و تند به سمت ماشینش دویید، توی چند ثانیه ماشینو روشن کرد و صدای جیغ 

الستیک هاش توی کوچه پیچید و دور شد. صدای ضربان قلبمو حتی توی گوشمم میشنیدم. 

 یا بسم هللا، این چی گفت؟!فردا شب میبینمت؟!!!! 
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متفکر و عصبی بهش خیره شده بودم و پای راستمو تند تند تکون میدادم، معلومه دیگه! 

عنتی...هرزه...من چی از اون دنبال چی میگردی؟ داره با خودش صحبت میکنه، لعنتی ل

مریم کم داشتم؟ برای چندمین بار بغض مزاحممو قورت دادم. عصبی از جام بلند شدم و 

خواستم برم داخل ساختمون که گوشیم توی دستم لرزید. بی حوصله باال آوردم و به صفحه 

نه!!! اش خیره شدم. یه فکر آنی از ذهنم گذشت و لبخند مرموزی روی لبم آورد. چرا که 

دکمه اتصالو لمس کردم و همزمان کوله ام رو از روی نیمکت برداشتم و مسیر سمت پارسا 

 رو پیش گرفتم.

 سالم عزیزم.-

 سکوت کرده بود، حتما جا خورده!

 الو؟! فرید!-

 ترانه خودتی؟-فرید

 فکر کنم شماره ی منو گرفتی دیگه.-

 آخه اینطوری...-فرید

 حرفشو قطع کردم و تند تند گفتم:

 خوبی؟ چه خبر؟-

 ممنون خوبم، تو چطوری؟-فرید

 تقریبا تو فاصله ی دو سه متری پارسا بودم پس خندیدم و با صدای ذوق زده گفتم:

واااای امروز انقدر خوبم که باورت نمیشه مخصوصا اینکه االن بهم زنگ زدی دیگه از -

 این بهتر نمیشم.

گوشیش حرف میزد با صدای من  پارسا که پشتش به من بود و داشت راه میرفت و با

 سرجاش ایستاد و با شک برگشت و بهم نگاه کرد. سریع نگاهمو ازش گرفتم.

 ترانه واقعا خوبی؟-فرید

 آره عزیزم، اصال...بیا ناهار باهم بیرون بریم.-

سرعت قدم هامو آرومتر کرده بودم، به پارسا نگاه نمیکردم ولی سنگینی نگاهشو روی 

 مین باعث میشد حس شعف و پیروزی نرم توی دلم جا باز کنه.خودم حس میکردم و ه

 بریم بیرون؟ م-فرید

 حاال دیگه دقیقا داشتم از کنار پارسا رد میشدم.

 آره فرید جان، چرا که نه عزیزم.-

همین که جمله ام تموم از کنار پارسا هم گذشتم و صدای خداحافظ گفتنشو به مخاطب پشت 

روی آتیش دلم میرختن. چه خوب بود این حس، انگار گوشیش شنیدم، انگار فقط آب 



 انتقاممو گرفته بودم. به قدمام سرعت بخشیدم. فرید هم پشت خط سکوت کرده بود.

 باشه، کجایی بیام دنبالت؟-فرید

وای حاال اینو چیکارش کنم؟ چه توجیهی براش بیارم؟ اونم بعد از اونهمه چیزی که بارش 

 کرده بودم.

 فرید من....-

خودم فهمیدم، داشتی جلوی پارسا با من حرف میزدی و اینطوری میگفتی تا توجه اونو -دفری

 به خودت جلب کنی.

 عصبی با صدای آروم گفتم:

 توجه چی؟ من میخواستم حرصشو دربیارم فقط.-

حرص چی ترانه؟ شما جدا شدید این کارا چه معنایی میتونه داشته باشه جز اینکه تو -فرید

 توجه کنه و نگاهش سمت تو باشه؟میخوای اون بهت 

 مظلوم و با حرص گفتم:

قضاوت کردن راحته نه؟ تو جای منی؟ تو جای منی و داری زجر میکشی که انقدر راحت -

 منو قضاوت میکنی و حکممو صادر میکنی؟

ترانه، بفهم من دشمنت نیستم. من میخوام خوب بشی، من میخوام پارسا رو زودتر -فرید

آرامش برسی اما تو خودت نمیخوای، ببین با همین کارات داری ثابت  فراموش کنی تا به

 میکنی.

من نیاز ندارم که خودمو به کسی ثابت کنم، االنم که خداروشکر خودت فهمیدی همه ی این -

 حرفام به خاطر حضور پارسا بوده.

 من میام دانشگاهت، میخوام ببینمت.-فرید

 دیگه بهانت چیه؟ حرفاتو که زدی!-

 نه موضوع مربوط به من نیست، به محسن مربوطه.-فرید

 سرجام ایستادم، با شنیدن اسمش اون شب و حرفاش توی گوشم زنگ خورد و نگران گفتم:

 محسن؟ اون چرا؟-

 میگم برات حاال، کی کالست تموم میشه؟-فرید

 ساعت دو.-

 باشه میام دنبالت، کاری نداری؟-فرید

 نه، خداحافظ.-

ش باشم گوشی رو قطع کردم. نکنه محسن رفته اون چرت و پرت بدون اینکه منتظر جواب

هاشو به فرید هم گفته؟ وای خدا محسن از جون من چی میخواد آخه؟ چقدر برام ترسناکه، 



چقدر مرموزه. اون روز توی بیمارستان اصال همچین آدمی به نظر نمیرسید! فکر میکردم 

اما حاال.... به معنای واقعی کلمه حتی  چقدر خوبه و همش دنبال این بودم باهاش حرف بزنم

 اسمش هم لرزه به اندامم می ندازه.
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سرجام ایستادم و دستی به مقنعه ام کشیدم. خواستم برگردم که یهو کوله ام از عقب کشیده و 

عث شد تعادل امو از دست بدم و روی زمین بیافتم. کف دستام به زمین ساییده شد و دلم با

 ضعف رفت. 

 آخ..-

سرمو آوردم باال و خواستم ببینم کی بهم برخورد کرده که با چهره عصبی پارسا روبرو 

 شدم. ابروهام با شدت بهم گره خورد و شاکی گفتم:

 به سالمتی کور شدی منو نمیبینی؟-

 کی بود؟-پارسا

 بدون اینکه بهش جواب بدم از جام بلند شدم و با نوک انگشتام خاک مانتومو تکوندم.

 میگم کی بود؟-پارسا

 حرصی سرمو آوردم باال و بهش نگاه کردم.

 هان چیه؟ تو چیکاره ی منی میخوای بازخواستم کنی؟-

 یه قدم بهم نزدیک شد.

 میخوای بهت نشون بدم چیکاره اتم؟-پارسا

 ای جمع شده از چندشی بهش نگاه کردم.با چشم

 برو گمشو بابا، بوی لجن خیانتت همه جا رو گرفته واسه من میاد غدغد میکنه عوضی.-

یه لحظه چشماش از لحن حرف زدنم گرد شد، توجهی بهش نکردم و خم شدم تا کولمو 

افتادم و  بردارم یهو به سمتم یورش آورد و دوباره روی زمین هولم داد. با کمر روی زمین



از درد ناله ی بلندی کردم. درد کمر و پهلوم داشت نفسمو میگرفت. صدای جیغ سمیرا رو 

 از پشت سرم شنیدم.

 داری چیـــــــکار میکنی عوضی؟-سمیرا

صدای دوییدن سمیرا که داشت بهم نزدیک میشیدو میشنیدم اما نمیتونستم به عقب برگردم، 

ون جمع میشدن. سمیرا روی زمین کنارم نشست و بچه های دانشگاه کنجکاو داشتن دورم

 نگران نگام کرد.

 خوبی؟!-سمیرا

 درد داشتم ولی سری به معنای آره تکون دادم.

 دستتو بده بلند شو روی نمیکت بشین.-سمیرا

 با کمک سمیرا از جا بلند شدم، با نفرت تمام نگاهی به پارسا انداختم.

 .ازت متنفرم هرزه عوضی، امیدوارم بمیری-

هیچی نگفت و فقط با پوزخند نگام کرد. روی نیمکت نشستم و سمیرا عصبی به سمت پارسا 

برگشت و نگاش کرد. دوستای پارسا هم اومده بودن و هی بازوشو به عقب میکشیدن تا 

 ببرنش.

 من یه پدری از تو دربیارم نفهمی از کجا خوردی.-سمیرا

 خر کی باشی؟-پارسا

بره که با داد آقای موحدی مسئول حراست همه ساکت شدن و سمیرا خواست به سمت پارسا 

 عقب رفتن.

 اینجا چه خبره؟-موحدی

لبامو بهم فشار دادم و یه بار محکم پلک زدم، درسر پشت دردسر! موحدی به من نگاهی 

 انداخت و کمی بهم نزدیک شد. با اخم و صدای زمختش گفت:

 با کی دعوا کردی؟-موحدی

 ی اون آقا دو بار منو روی زمین هل دادن.دعوا نبوده آقای موحد-

و با دست به پارسا اشاره کردم. موحدی به سمت پارسا برگشت و ابرویی باال انداخت و بلند 

 گفت:

 هر دوتون حراست، یاال سریع.-موحدی

 بعدشم روی به بقیه دانشجو ها ادامه داد:

 بقیه دانشجو هم میتونن سر کالس هاشون برن.-موحدی

 موحدی من شاهد تمام ماجرا بودم.. ایشون... آقای-سمیرا

 خانم اینجا نه! شمام تشریف بیارید حراست الزم باشه شمام شهادت میدین.-موحدی



سمیرا با جدیت سری تکون داد و اومد زیر بغل منو گرفت و بلندم کرد. پوخند از رو لبای 

هر قدمی که برمیداشتم پارسا پاک نمیشد و جلوتر از ما پشت سر موحدی راه افتاد و رفت. 

 کمرم تیر میکشید اما فقط لبامو بهم فشار میدادم و چیزی نمیگفتم.

 درد داری؟-سمیرا

 نه خوب میشه.-

 چیشد این وحشی شد؟-سمیرا

نمیدونم، داشتم با تلفن حرف میزدم، خواستم برگردم یهو کولمو از پشت کشید خوردم -

 زمین.

 وا! مگه مریضه؟-سمیرا

 که عوضی.ظاهرا شده مرتی-

 آروم کنار گوشم گفت:

 حاال کی میخواد این سواالی پیچ تو پیچ موحدی رو جواب بده، اَه.-سمیرا

 بببین هرچی شده میگم و چهارتام روش میزارم من باید دلم از این پارسا خنک بشه؟-

 اینطوری؟ من جای تو بودم تا با ماشین از روش رد نمیشدم که آروم نمیگرفتم.-سمیرا

فتم و وارد ساختمون اداری دانشگاه شدیم.حدودا یک ساعتی تو حراست بودیم و چیزی نگ

موحدی تک تک مونو میبرد اتاقش و سوال پیچمون میکردف آخرم که دوربین هارو چک 

کرد و متوجه شد پارسا مقصره یه تعهد سفت سخت ازش گرفت و براش درج در پرونده 

 زد.
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در حالی که بازوی سمیرا روی گرفته بودم به سمت بوفه رفتیم. به شدت ضعف کرده بودم  

و مدام سرم گیج میرفت. پشت میز نشستم و آرنج دستامو روی میز گذاشتم و سرمو توی 

و با کیک خرید و آورد. شیر کاکائو رو نی زدم و یه دستم گرفتم. سمیرا برام یه شیرکاکائ

 جرعه ازش خوردم.



 آخ..سمیرا داشتم میمردم.-

 یه دقیقه دیرتر بهت میرسید میمیردی، رنگت عین گچ دیواره.-سمیرا

 کیک امو باز کردم و تیکه توی دهنم گذاشتم و یه جرعه دیگه شیر کاکائو خوردم.

 ود؟ آخ کیف کردما.دیدی پارسا چه مثل موش شده ب-سمیرا

 اون همه ترسش از باباشه که به گوشش برسه.-

 وا! مگه بچه اس؟-سمیرا

 باباش مثل چی کنترلش میکنه.-

 پسر به این گندگی رو؟ مگه میشه؟-سمیرا

 سری به معنای تایید تکون دادم و گفتم:

 من میدونم دیگه. حرف  اول و آخر باباش میزنه و پارسا فقط اطاعت میکنه.-

 عجب!-اسمیر

خواستم چیزی بگم که گوشیم روی میز شروع کرد به لریزیدن. فرید بود! سمیرا نگاه تیزی 

 به صفحه ی گوشیم انداخت و ابروهاش باال پرید.

 فرید؟!!! نگفته بودی!-سمیرا

 گوشیمو برداشتم و گفتم:

 چیزی نیست که گفتنی باشه.-

 دکمه ی اتصالو لمس کردم و جواب دادم:

 بله؟-

 جلوی درم. من-فرید

 مگه ساعت دو؟؟-

 فکر کنم کالس نرفتی که ساعتو نمیدونی.-فرید

 باشه میام.-

بی حرف گوشی رو قطع کردم و توی کیفم گذاشتم. آخرین تیکه کیکمو توی دهنم گذاشتم و 

بقیه شیر کاکائومو نخوردم و به سمت سطل زباله رفتم. سمیرا با تعجب نگام میکرد، کوله 

 م:امو برداشتم و گفت

 من باید برم،ببخش باز تو دردسرت انداختم.-

 کجا میخوای بری؟-سمیرا

 یه کار کوچیک دارم.-

 برمیگردی دانشگاه؟-سمیرا

نه دیگه، فاتحه این ترمو باید بخونم سمیرا با این وضع کالس اومدنم، نصف استادا خاطر -



زدم، اینجا جز  غیبت های زیاد  به آموزش معرفیم کردن ، اصال شاید کال قید دانشگاهو

 دردسر و رنج برام چیزی نداشته.

 بیخیال ترانه، در مقابل پارسا عقب نکش.-سمیرا

نه به خاطر اون نیست، خودم دیگه اعصابم نمیکشه، دلم آرامش میخواد. اصال همین که -

 وارد دانشگاه میشم همه خاطراتم واسم زنده میشه و آزارم میده.

 آخه...-سمیرا

 موردش حرف میزنیم. این فقط یه احتمال کوچیک بود.حاال بعدا باز در-

سری به معنای تایید تکون داد که خم شدم گونه اشو بوسیدم و خداحافظی کردم. آروم آروم 

به سمت در دانشگاه رفتم. درد کمرم کمتر شده بود اما بازم نمیتونستم عادی راه برم. موقع 

مین باعث میشد لنگون لنگون راه برم. راه رفتن ساق پای راستم به شدت درد میگرفت و ه

ماشین فرید دقیقا اون سمت خیابون روبروی دانشگاه پارک شده بود. با دیدنم سریع از 

ماشین پیاده شد و نگاه نگرانش به پای راستم کشیده شد. سریع از خیابون رد شد و با هول 

 گفت:

 چیشیدی؟ افتادی؟-فرید

 نه خوبم، چیزی نیست.-

 کنم. بزار کمکت-فرید

 خواست دستمو بگیره که خودمو عقب کشیدم.

 نه خودم میتونم.-

از خیابون رد شدیم و توی ماشین نشستیم. کمی پامو ماساژ دادم اما فرید ماشینو روشن 

 نمیکرد و فقط به من زل زده بود. بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم:

 قرار نیست راه بیفتی؟-

 نمیخوای بگی چیشده؟-فرید

 نیست، پام پیچ خورد. چیز مهمی-

 پات پیچ خورده داری ساق پاتو ماساژ میدی؟-فرید

 ای بابا، اصال به تو چه، ول کن دیگه.-

 باشه باشه.-فرید

کالفه ماشینو روشن کرد و راه افتاد. چقدر بدم میومد از بازجویی کردنش، حس میکردم فقط 

 میخواد از کار من سردربیاره.
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 فرید دوست داری برای ناها کجا بریم؟

 ناهار نمیخواد فقط یه جا باشه سریع حرف بزنیم تموم بشه.-

 بهم نگاهی انداخت و در حالی که دنده رو عوض میکرد گفت:

 ه که نمیتونی تحملم کنی؟یعنی انقدر از من بدت میاد تران-فرید

 نه من زیاد حالم خوب نیست.-

 پس دیدی یه اتفاقی افتاده!-فرید

 آره آره اصال یه چیزی شده ولی چرا تو باید حتما بدونی؟-

 خب آخه...-فرید

 کالفه گفتم:

 اصرار نکن فرید، گفتم فقط یه جایی بریم بشه حرف زد.-

ی شاپ، همون رستوران میریم که میشه ساعت دو ظهر که انتظار نداری ببرمت کاف-فرید

 هم حرف زد! یه جای خوب میشناسم.

سکوت کردمو چیزی نگفتم، خسته شده بودم از اینکه انقدر باید حرف میزدم تا به یه نفر 

منظورمو نشون بدم. یا من بد حرف میزدم یا اینا دچار کج فهمی بودن! حدودا نیم ساعتی 

ستوران مجلل نگه داشت. با دیدن اون رستوران بزرگ توی راه بودیم. فرید روبروی یه ر

 معذب پلکامو روی هم فشار دادم.

 دوست نداری اینجارو؟ بریم یه جای دیگه؟-فرید

 تو االن منو با این مانتوهای خاکی و پای لنگون این رستوران آوردی؟-

 به این چیزا فکر نکن ترانه، خیلیم خوبی.-فرید

 ا گفتم:ابرویی باال انداختم و با اد

 نه بابا! منتظر بودم تو بگی.-

برگشتم و از ماشین پیاده شدم. سعی کردم بدون توجه به درد پام صاف راه برم. بدم میاد از 

اینکه فکر کنن نقص دارم. نگاهی به فرید که کنارم میومد انداختم، بله دیگه وقتی خودش 



به تو بگه؟ آخ که چقد فرید این کت و شلوار خوش دوخت و مارُک پوشیده انتظار داری چی 

رو اعصابم رفته بود! فرید خواست میز وسط سالن بشینیم اما قبول نکردم و آخرین میز 

توی گوشه ترین نقطه ی سالن رستوران رو انتخاب کردم و نشستیم. گارسون سریع برامون 

ون منو و آورد و سفارش هامونو گرفت. فرید برای هردومون بختیاری سفارش داد و گارس

 رفت.

کولمو روی صندلی کنارم گذاشتم و دست به سینه نشستم و به فرید که داشت زل زل نگام 

 میکرد خیره شدم.

 خب میشنوم.-

 حاال وقت هست.-فرید

 ای وااااای بسه دیگه فرید! چقدر آخه کش میدی یه جریانی رو.-

 انقدر برات مهمه محسن؟-فرید

عجیبه که میخوای در مورد اون با من  محسن برام نیست ولی چون ربطی بهش ندارم-

 حرف بزنی.

 پس اگر ربطی بهش نداری در موردش کنجکاو نباش.-

 عصبی کوله امو برداشتم و از جام بلند شدم.

 اصال با تو نمیشه حرف زد، حرف همو نمیفهمیم انگار.-

 باشه ترانه بشین میگم.-فرید

 برگشتی بهم میگی کنجکاو نباش؟  الزم نکرده، مگه من مسخره توام؟ منو کشوندی اینجا-

 باشه ببخشید، فقط خواستم شوخی کنم.-فرید

 عه هه هه خندیدم. خیلی شوخی خنده داری بود.-

 بشین ترانه، بهت میگم!-فرید

 اخم غلیظی کردم و سرجام نشستم. انگشت اشاره امو جلوی صورتش گرفتم و گفتم:

 میکنم!اگه بخوای بازم طفره بری دیگه اینطوری رفتار ن-

 باشه.-فرید

کوله امو دوباره به جای قبلی برگردوندم و منتظر نگاش کردم. نفسشو محکم بیرون داد و 

 گفت:

 تو دیشب با محسن تماس گرفتی؟-فرید

 با چشمای گرد بهش نگاه کردم و گفتم:

 چی؟ من به اون زنگ بزنم که چی؟!!!!-

شاکی گفت که تو دیشب  محسن بهم زنگ زد و خیلی 9من نمیدونم، صبح ساعت -فرید



 نزدیک ده بار بهش زنگ میزدی و ازش میخواستی که پیشت بیاد.

چشمام به قدری گرد شده بود که نوک مژه هام به باالی پلکم برخورد میکرد، کامال بی 

حرکت نشسته بودم و داشتم به فرید نگاه میکرد. محسن....محسن به فرید چی گفته بود؟ من؟ 

 فتم پیشم بیاد؟ نه!!! این یکی دیگه نمیشه.من زنگ زدم بهش؟ و گ

 ترانه!-فرید

 خنده ی کوتاه پر تمسخری کردم و یه تای ابرومو باال انداختم.

 نه فرید، اصال از شوخیت خوشم نیومد.-

 شوخی نکردم، محسن حتی شماره ی توروهم برام خوند، مال خودت بود.-فرید

 اون....فرید اون دیشب....-

ردم، باید به فرید میگفتم؟ من هنوز بهش اعتماد نداشتم ولی محسن لب گزیدم و سکوت ک

 داشت آبرومو میبرد.

 دیشب چی ترانه؟ چرا حرفتو خوردی؟-فرید

 با سکوت فقط نگاش کردم. چی باید میگفتم؟
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 ترانه!-فرید

 من...من چیزی یادم نمیاد.-

 یعنی ممکنه...-فرید

 نه..نه فرید همچین چیزی از طرف من امکان نداره.-

 پس چرا محسن همچین چیزی به من گفته؟!-فرید

 تو در جواب این حرفاش چی گفتی؟!-

 مشخصه که انکار کردم و گفتم تو اصال همچین کاری رو نمیکنی!-فرید

 میشناسی؟! از ِکی محسنُ -



 خیلی وقت نیست، شاید دو یا سه سال.-فرید

 پس زیاد نمیشناسیش که به حرفاش اعتماد داشته باشی.-

 سکوت کرد و با مکث گفت:

 تو از قبل محسن رو میشناختی؟!-فرید

 من از کجا باید اونو بشناسم؟!-

 پس چطوری شمارتو داشت؟!-فرید

 سکوت کردم، چی باید میگفتم.

 داری یه چیزی رو از من پنهان میکنی.ترانه تو -فرید

 عصبی و با حرص گفتم:

 نه فرید نه، چیزی نیست که بخوام پنهان کنم.-

 پس چرا از جواب دادن طفره میری؟!-فرید

 چون...-

 اخم کردم و با جدیت ادامه دادم:

 چون دلیلی نمیبینم بخوام به تو جواب پس بدم.-

 یه بار محکم پلک زد و نفس عمیقی کشید.

 دیگه داری از حدش میگذرونی ترانه.-ریدف

 نه تو....-

 حرفمو قطع کرد و عصبی و تند و حرصی گفت:

 سال ازت بزرگترمو نگه دار. ۹القل حرمت اینکه -فرید

سال از من بزرگتر بود؟! اصال بهش نمیومد ولی  ۹با چشمای گرد نگاش کردم. واقعا فرید 

 فرید از کجا سن منو میدونست؟!

 از کجا میدونی؟!تو سن منو -

 با کالفگی گفت:

 ای بابا، من چی میگم تو چی سوال میکنی.-فرید

 باشه باشه، هوف.-

یه ذره بینمون سکوت شد، فرید خودشو کمی جلو کشید. روی میز به سمتم خم شد و آرنج 

 دستاشو رو میز گذاشت و گفت:

مم قصد محسن از این ترانه من میخوام کمکت کنم، ولی تا تو حرف نزنی نمیتونم بفه-فرید

 حرفا چی بوده.

 مردد نگاش کردم، یه دور نگاهمو اطراف رستوران گردوندم.



میدونم به من اعتماد نداری ولی حداقل هرچی نباشم به عنوان یه دوست که میتونم -فرید

 کمکت کنم، بهم اعتماد کن.

بهم نگاه  نگاهمو روی صورتش برگردوندم و فقط نگاش کنم. با اطمینان و دلسوز داشت

میکرد، با نگاهش بهم میفهموند که میخواد کمکم کنه. آب دهنمو قورت دادم و به صندلی 

تکیه دادم. نگاهمو به میز دوختم و در حالی که با نمکدون روی میز بازی میکردم لبمو با 

 زبون تر کردم و گفتم:

 محسن...خیلی عجیبه.-

 یعنی چی ؟!-فرید

 ما اومده بود! دیشب اون بود که جلوی خونه ی-

فرید سکوت کرده بود، نگاهمو باالتر آوردم و به چشمای شکاکش که منتظر ادامه ی جمله 

 ام بود نگاه کردم.

دیشب حدودای ساعت دو بود که از خواب بیدار شدم، معدم خیلی درد میکرد رفتم یه -

و متوجهش چیزی خوردم و بعدش رفتم جلوی پنجره. من....من اصال حواسم به اون نبود یه

 شدم که سمت چپ خونه امون ایستاده بود.

 سکوت کردم و دوباره مشغول بازی با با اون نمک پاش چینی آبی رنگ شدم.

 خب؟!-فرید

اعصابم بهم ریخته بود چون سمیرا از مریم و پارسا که باهم بودن برام عکس فرستاده -

یقا رو به پنجره من سیگار بود.وقتی چشمم به محسن افتاد به ماشینش تکیه داده بود و دق

میکشید. وقتی فهمید من متوجهش شدم یه پوزخند خیلی پر رنگ بهم زد که من عصبی شدم 

 و سریع پنجره رو بستم.

 تو اصال تعجب نکردی از دیدن محسن جلوی در خونه اتون؟!-فرید

 نه.-

 نه؟!!!! چرا؟!-فرید

ینم اما هیچ وقت رو به پنجره چون خیلی وقته من محسُن هر شب جلوی در خونه امون میب-

 من نیست، یعنی اصال هیچوقت متوجه من نیست اما دیشب فرق داشت.

 

 خب بعدش، فقط همین؟!-فرید

نه! بعد از اینکه پنجره رو بستم خواستم بخوابم به شماره ناشناس بهم زنگ زد که محسن -

 بود.

 چی میگفت؟!-فرید



 هذیون، چرت و پرت! میگفت مال منی!-

 رد شد و با بهت گفت:چشماش گ

 جدی که نمیگی ترانه؟!-فرید

منم دقیقا مثل تو شدم ولی چندین بار اینو تکرار کرد، من گوشیو روش قطع کردم اما اون -

 پشت سر هم فقط زنگ میزد. گوشیمو خاموش کردم اومد به شیشه سنگ زد.

تا سریع خودمو وای!!!!! تو چرا به من زنگ نزدی ترانه؟! تو باید به من میگفتی -فرید

 برسونم.

 من خودمم قصد اصلیشو نمیدونستم بعد بیام به تو زنگ بزنم بگم بیا دوستتو جمع کن.-

 شک کرده!-فرید

 با تعجب گفتم:

 به چی؟!!!!-

 نامزد بودن من و تو!-فرید

 گیج شده نگاش کردم.

 یعنی چی؟! چه ربطی به اون داره؟! من نمیفهمم.-

 ضیح بدم.باید بعدا برات کامل تو-فرید

 خب چرا االن نگی؟!-

 باید اول از یه چیزایی مطمئن بشم.-فرید

 چی خب؟!-

 به موقع اش میگم ترانه فقط باید یه قولی به من بدی!-فرید

 چه قولی؟!!!!-

 اگر بازم محسن اومد جلوی خونه اتون سریع بهم خبر بده.-فرید

 من نمیتونم همچین کاری بکنم.-
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 یعنی چی؟ برای چی نتونی؟-فرید

فرید! تو بیای اونجا قطعا دعوا میشه و اینجوری آبروی من توی اون محل میره. من از -

ه بعدش اینکه مرکز توجه این مردم فضول قرار بگیرم بیزارم مخصوصا در این مورد ک

 هرچی دلشون میخواد پشت سرم صفحه میزارن.

 کی گفته قراره دعوا بشه؟ اصال دعوا هم شد کی میخواد اسم تورو بیاره؟-فرید

 خیلی خوشبینانه اس اگر بگیم محسن هم اسم منو نمیاره!-

تا خواست حرف بزنه گارسون غذاهامونو آورد و مرتب روی میز چید و رفت. فرید فوری 

و برداشت و در حالی که پوسته ی کره ی زعفرونی رو باز میکرد تا روی قاشق چنگالش

 برنجش بزاره گفت:

حاال االن غذاتو بخور باز حرف میزنیم، من خیلی شکمو ام غذا میبینم همه چی از یادم -فرید

 میره.

 لبخند مضحکی زدم و نگاهی به هیکل درشتش انداختم و گفتم:

 بله مشخصه.-

 تیکه میندازی؟-فرید

 نه تیکه چرا؟؟-

 بازوشو باال آورد و خواست مثال فیگور بگیره که با خنده گفت:

 عه! حیف کت دارم نمیشه وگرنه االن عضله نشونت میدادم مامان!-فرید

 نه الزم نیست معلومه.-

 آخ که نشد تو یه حرف بدون تیکه و طعنه بگی!-فرید

 کدوم تیکه آخه؟ میگم معلومه خوبه، چی بگم دیگه؟-

 دی زد و با چشم به غذام اشاره کرد.لبخن

 بخور تا از دهن نیفتاده.-فرید

 زیاد میل ندارم، وقتی فکرم مشغول میشه چیزی نمیتونم بخورم.-

 مشغول بهم زدن برنجش شد تا کره آب بشه.

 اصال چیز نگران کننده ای وجود نداره ترانه.-فرید

کجا وسط زندگی من پیداش شده  تو واقعا چطوری میگی وجود نداره؟ یکی معلوم نیست از-

و میگه "مال منی" از یه طرفم تو داری میگی شاید به نامزدی دروغی ما شک کرده! من 

نمیفهمم، اگه یه دوست خیلی خیلی معمولیه برات پس اصال زندگی شخصی تو چه ارتباطی 

 بهش داره که بخواد شک بکنه یا چیز دیگه ای؟



 وست داداشمه.محسن در اصل دوست من نیست! د-فرید

 داداشت؟-

 یه تیکه کوچیک کباب کنار برنجش گذاشت.

 آره! من از طریق داداشِم که باهاش آشنایی دارم.-فرید

 خب؟!-

 لقمه توی دهنش گذاشت که شاکی گفتم:

 ای خدا خب دو دقیقه نخور جواب منو بده.-

یه تیکه از کبابو  به چشمام نگاه کرد و خندید سرشو به طرفین تکون داد. چنگالمو برداشتم و

 جدا کردم و خوردم.

 آفرین دختر خوب، بخور تا بعدا حرف بزنیم.-فرید

جوابی بهش ندادم و مشغول شدم، غذاب خوشمزه ای بود ولی اونقدر فکرم مشغول بود و 

حرفای مختلف محسن توی سرم میچرخید که زمان و مکان از دستم دررفته بود و توی 

معادله برای رفتار های محسن میچیدم و خطش میزدم! به هر فکرای خودم غرق بودم. مدام 

چیزی فکر میکردم اصال باهم جور نمیومد. حاال میگیم محسن منو میخواد دوسم دارم اما 

آخه از کجا؟!!! کی منو دیده؟ من مطمئنم که اون هرشب جلوی خونه ی ما بود ولی هیچ 

که اون توجهش به سمت پنجره اتاق وقت به من توجه نداشت. حتی یک بار هم یادم نمیاد 

 من جلب شده باشه اما اون شب فرق میکرد.

ماشینش سرجای همیشگی بود اما خودش به سمت خونه ی ما ایستاده بود و سیگار دود 

میکرد. اون نگاه حریصش هیچ وقت یادم نمیره. از همون فاصله جزء به جزء صورتمو می 

حرفاش مالکیت داشت که خودمم کم کم داشت  کاوید و با حرص حرف میزد، اونقدری توی

باورم میشد آره من حتما یه زمانی یه نسبت خیلی نزدیک با محسن داشتم که االن از 

 فراموش کردم و اون سعی داره که به یادم بیاره.

 با تکون های دستی جلوی چشمام به خودم اومدم و به فرید نگاه کردم.

 نم.کجایی دو ساعته دارم صدات میک-فرید

 هیچی توی فکر بودم.-

 تو نگران این موضوع نباش. من حلش میکنم.-فرید

 یعنی چی؟ چطوری؟ اصال حرفات مشخص نیست که چی میگی.-

 تو بسپارمش به من و اینکه قول بده اگه دوباره محسن اومد سریع به من زنگ بزنی.-فرید

 گفتم که من همچین کاری نمیکنم.-

 خونتون کشیک میکشما. ترانه به خدا میام جلوی-فرید



 تو بیخود میکنی! من باید بدونم اصال قصد اصلی این آدم چیه.-

 مردم آزاری!-فرید

 آها! چقدر قانع شدم مرسی.-

خب نمیزاری دیگه، تو بزار من ته توی این ماجرا رو دربیارم قول میدم همه چی رو -فرید

 .برات بگم اما االن وقتش نیست چون تقریبا هیچی شاید ندونم

 پس از کجا میخوای بفهمی؟-

 داداشم، فرهاد!-فرید

 چینی به ابروهام دادم و با اخم گفتم:

 دیگه چی؟ میخوای بلندگو بدم دستت کل شهرو خبردار کنی؟-

خبردار چی ترانه؟ مطمئن باش داداشم دهنش قرصه و بعدشم من چیزی نمیخوام از تو -فرید

 .بگم! فقط میخوام یکم اطالعات از محسن بگیرم
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 نمیدونم، من فقط نمیخوام یه مشکل دیگه رو مشکالتم بیاد، همون پارسا برای من بسه!-

هش تو داری پارسا رو برای خودت بزرگش میکنی ترانه. این خودتی که داری ب-فرید

 اهمیت میدی نه اون به تو!

 آره اهمیت نمیده امروز برای من یقه جر داد؟-

نگاهش باالتر اومد و توی چشمام با تعجب نگاه کرد.  قاشق و چنگالشو توی بشقاب گذاشت 

 و گفت:

 چیکار کرده؟-فرید

 به صندلی تکیه دادم و با مکث گفتم:

سرکالسم یهو کوله امو از پشت گرفت و بعد از اینکه تلفنم با تو تموم شد میخواستم برم -

 روی زمین انداختم بعدشم هوار هوار میکرد که داشتی با کی حرف میزدی.



 تو چی گفتی؟-فرید

چه سوال ها میپرسی ها!! خب معلومه که گفتم به تو ربطی نداره. مرتیکه بیشعور باز بلند -

 شدم دوباره روی زمین هولم داد که آخرسر حراست اومد بردش.

 واست حرف بزنه که سریع دستمو به معنای سکوت جلوی نگه داشتم و گفتم:خ

 باشه میدونم خودم اشتباه کردم، بیخیال حرفشو نزنیم.-

 باشه.-فرید

 اونم به صندلی تکیه داد و گفت:

 بخور غذاتو بریم.-فرید

 خوردم.-

 برنجت که دست نخورده اس.-فرید

 از جام بلند شدمو و کوله امو برداشتم.

 ل ندارم، ساعت سه و نیمه بریم.می-

سری به معنای موافقت تکون داد و از جا بلند شد. به سمت صندوق رفت و منم از 

رستوران بیرون رفتمو کنار ماشین منتظرش ایستادم. بعد از دو دقیقه از رستوران بیرون و 

می افتاد  اومد و سوار ماشین شدیم. عینک آفتابیشو زد و ماشینو روشن کرد و در حالی راه

 گفت:

 خونه میری دیگه؟-فرید

 اوهوم.-

 باشه.-فرید

دست برد و ضبطو روشن کرد و یه موزیک آروم بی کالم شروع به خوندن کرد. صدای 

ویلون با پیانو بود، آرامش خوبی داشت. سرمو کج کرد و به نیم رخ فرید خیره شدم. این 

با این قیافه ی جذاب و تیپ و وضع  پسر از چی من خوشش اومده که اینطوری دنبالم افتاده؟

مالی خوبش هر دختری رو میتونه به سمت خودش جذب کنه اما چرا من؟ چقدر با حرفام به 

فرید نیش میزدم و اون صبورانه فقط سکوت میکرد. شاید تا حاال مردی مثل فرید ندیدم که 

 انقدر با یه دختر راه بیاد و در مقابل حرفاش سکوت کنه.

حرفایی که بهش زدم شرمنده شدم و نگاهمو ازش گرفتم. اون واقعا داشت به من با یادآوری 

 کمک میکرد و پشتم بود اما من فقط بهش کنایه میزدم.

 فرید؟-

 جان!-فرید

 لبامو بهم فشار دادم و به سمتش چرخیدم و به در تکیه دادم تا کامال ببینمش.



معذرت میخوام. ذهنم آشفته بود و من...من بابت حرفام و تندخویی هایی که داشتم ازت -

 اصال نمیتونستم خوب و بد رو تشخیص بدم.

 عینکشو از روی چشمش به باالی سرش فرستاد و بهم نگاهی انداخت و گفت:

 یعنی االن جزو خوبای قصه شدم؟-فرید

 خب تو... تو داری بهم کمک میکنی اما من باهات بد حرف زدم گاهی.-

 مطمئنی فقط گاهی؟-فرید

 ای ابرومو باال انداختم و گفتم:یه ت

 ببین خودت نمیزای تیکه نندازم ها.-

 خندید و از خنده سرش کمی به عقب متمایل شد.

 این رفتارات برام خیلی جذابه ترانه.-فرید

 چه رفتاری؟-

ساده ای! سعی داری خودتو مرموز و سخت نشون بدی ولی از اونچه که فکرشو هم -فرید

 بکنی ساده تری.

 ده نبودم که یک سال به پای پارسا نمی موندم.اگه سا-

بهتره اون داستانو به عنوان یه تجربه تلخ فقط درنظرش بگیری و ازش بگذری، -فرید

 اینطوری خیلی بهتره.

 آره، احتماال هم بخوام از دانشگاه انصراف بدم.-

 چشماشو ریز کرد و گفت:

 انصراف؟ برای چی؟-فرید

ردم اکثر استادا دارن حذفم میکنند بعدشم وقتی میرم دانشگاه من که این ترمو انقدر غیبت ک-

 مدام پارسا جلوی چشمامه و برام مشکل درست میکنه.

 خب بعدش چی؟ میخوای کنکور شرکت کنی؟-فرید

نمیدونم، برنامه ای ندارم! فقط میدونم که باید از اون جا فاصله بگیرم، میدونی یه حس -

از این بحث ها و مشکل تکراری که هر روز باید خستگی و انزجار دارم. خسته شدم 

 باهاشون سروکله بزنم.

 میخوای بیای شرکت پیش من کار کنی؟-فرید

 با تعجب نگاش کردم.

 شرکت؟ مگه تو شرکت داری؟-

 آره! شرکت خدمات پرستاری دارم.-فرید

 آها، یعنی پرستار در منزل میفرستین؟-



 آره.-فرید

 ار کنم؟چه خوب! خب من بیام اونجا چیک-

 با لحن شیطون در حالی که با چشمای خندونش بهم نگاه میکرد گفت:

 به هر حال هر شرکتی به یه آبدارچی نیاز داره دیگه.-فرید

 صاف توی صندلیم نشستم و با لحنی که سعی میکردم حرصم مشهود نباشه گفتم:

 ن.به همون پرستار هایی که براشون کار پیدا میکنی بگو بیان آبدارچیت بش-

 خندید و دوباره سرش کمی به عقب متمایل شد. انگار موقع خندیدن این عادتش بود. 

 قهر نکن عزیزجاِن من. شما بیا هرجا دلت خواست کار کن.-فرید

 باشه حاال یه سر میزنم.-
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 اتفاقا سرگرم میشی بهترم هست، حتما بیا.-فرید

جوابی ندادم و از پنجره به بیرون خیره شدم، هوا ابری بود. سرمو کمی پایین آوردم و به 

 آسمون نگاه کردم. خدا کنه امشب بارون بیاد. بعد از یک ساعت به خونه امون رسیدیم. 

 فرید یکم پایین تر از در خونه امون نگه دار.-

 سری تکون داد و یکم عقب تر پارک کرد، ماشینو خاموش کرد و به سمتم برگشت.

 اصال نگران محسن نباش من حلش میکنم.-فرید

 باشه.-

 اگه دوباره اومد حتما بهم زنگ بزن، ساعتش اصال مهم نیست.-فرید

 مستأصل و با شک نگاش کردم که با اطمینان گفت:

 ی تو وسط کشیده بشه! به من اعتماد کن، من نمیزارم پا-فرید

نفسمو محکم و عصبی بیرون دادم و در ماشینو باز کردم. خواستم پیاده شم که فرید مچ 

دستمو گرفت و نگهم داشت. با چشمای گرد اول یه نگاه به دستش انداختم و بعد نگاهم به 



 صورتش کشیده شد. اخمی کردم و خواستم دستمو بیرون بکشم که گفت:

 فکر کن!ترانه به من -فرید

 با سکوت نگاش کردم و ادامه داد:

منو با بقیه قیاس نکن، من هیچ وقت نمیزارم اشکی از چشمت بیاد، همیشه مواظبتم. -فرید

 اینو قول میدم.

چند ثانیه توی چشماش خیره شدم، من دیگه اصال نمیخواستم وارد یه رابطه جدید بشم! 

 دستمو از دستش بیرون کشیدم و رومو برگردوندم.

فرید اصال اصال در این مورد روی من حساب نکن، اگه همه اینکارو میکنی که به این -

 هدف برسی از من فاصله بگیر، من دیگه آدم این رابطه ها نیستم.

 نه! هدفم این نیست ولی....ولی باید بدونم چرا منو نمیخوای؟!-فرید

 دوباره نگاهمو بهش کشوندم و با مکث گفتم:

 چکس فرید، هیچکس.تنها تو نیستی! هی-

 ببین من میدونم به خاطر پارسا...-فرید

نه! چرا زندگی منو همش خالصه شده توی پارسا میدونی؟! به خاطر هیچکس نیست! من -

 خودم نمیخوام.

 من خودمو بهت ثابت میکنم.-فرید

 گردنمو کج کردم و با لحن آروم گفتم:

ط داری وقت خودتو تلف میکنی، از من در این مورد هیچ نتیجه ای نمیگیری فرید، فق-

 تو....تو خیلی راحت میتونی به یه دختر دیگه پیشنهاد بدی.

 مهربون نگام کرد و لبخند کمرنگی زد و دستشو روی سینه اش گذاشت.

 تورو میخواد! من بهش میگم نمیفهمه، حرفای توروهم نمیفهمه،ازت دست نمیکشه.-فرید

 لبامو بهم فشار دادم و با تاسف گفتم:

 وقتی سردی ببینه میفهمه حرفاتو!-

 برگشتم و خواستم پیاده بشم که گفت:

 مگه تو وقتی از پارسا سردی و خیانت دیدی عقب کشیدی؟! دلت حرف تورو فهمید؟!-فرید

 نفس توی سینه ام حبس شد، به روبرو خیره شدم و گفتم:

ش وابسته بودم، همه زندگی من با تو زمین تا آسمون فرق داره، من یکسال باهاش بودم، به-

 چی من خالصه میشد توی پارسا!

 میشد! میشد ترانه! االن نیست، زندگیتو بساز، شاید من بتونم....-فرید

 بهش نگاه کردم و با کالفگی گفتم:



نتیجه ای نداره، من از اولم بهت گفته بودم که اصال نمیخوام دیگه باهات  این بحث هیچ-

 یل داشت که باهات همراه شدم پس همه چی رو خراب نکن.ارتباطی داشته باشم، امروزم دل

سرشو پایین انداخت و به معنای تایید تکون داد. بی حرف از ماشین پیاده شدم و به سمت 

خونه رفتم. حس فرید رو خوب درک میکردم، وقتی کسی رو که دوسش داری، بهت عالقه 

ها ترین آدم روی زمین میشی.  ای نداره و پست میزنه انگار دنیا رو سرت خراب میشه! تن

یه گوشه میشینی و توی خودت غرق میشی و یه سوال تمام ذهنتو پر میکنه. "من چی کم 

 دارم؟"

 

🦋 @shabnam_e_i 🦋 

 

 47قسمت #چهل_و_هفتم # ��

 

 رمان #رگا )ُرگا به معنای راه بی پایان( ��

 

🦋 @shabnam_e_i 🦋 

 

******* 

 

 اب میشه.ترانه انقدر تکون نخور، خر-مامان

 مامان بدم میاد، مور مورم میشه.-

شونه رو روی موهام کشید و در حالی که قسمتیشو بین انگشت اشاره و وسطش میگرفت تا 

 قیچی بزنه گفت:

 تحمل کن آخرشه.-مامان

 همون مدل ساده میزدی دیگه.-

ده جوابمو نداد و به کارش مشغول شد، بعد از اون وضعی که یه طرف سرمو فقط کوتاه کر

بودم مامان به زور منو روی صندلی نشونده بود و موهامو کوتاه میکرد. مامان قبال 

آرایشگر بود! از اون آرایشگر های خونگی که فقط بند مینداختن و کوتاهی های ساده رو بلد 

بودن! اما از وقتی اومدیم تهران دیگه سمت آرایشگری نرفت و فقط خیاطی میکرد. قیچی و 

 من روی میز توالت گذاشت.شونه رو مقابل 

 تکون تخور من موهارو جمع کنم، سشوار میارم موهاتو درست کنم.-مامان



 کالفه گفتم:

 وای مامان مگه میخوام عروسی برم؟ بیخیال دیگه خوبه.-

چند لحظه بهم خیره شد. پشت سرم ایستاده بود و از توی آینه که روبروی من قرار داشت 

وی چشماش بود. نگاهمو ازش گرفتم و به زمین خیره شدم که نگام میکرد. رنج و دلخوری ت

خم شد و نایلونی که زیر پام انداخته بود تا موها روی اون بریزه رو جمع کرد و از اتاق 

 بیرون رفت.

از جام بلند شدم  و به آینه نزدیک شدم. بد نشده بود! موهام کامال کوتاه شده بود.یه چتری 

د که چهره امو با نمک تر کرده بود! دوسش داشتم. به چهره ام خیلی کوتاه کج برام زده بو

خیره شدم. چشمای مشکی با ابروهای هشتی و پوست سفید. صورتم الغر بود اما لپ زیاد 

داشتم که هر وقت میخندیدم گونه هام زیر چشمم جمع میشد و رنگ گلی به خودشون 

و میکشید و من چقدر عشق میکردم میگرفتن. بچه که بودم هرکس منو میدید اول از همه لپم

از اینکار و وقتی بعدش بهم میگفتن چه خانوم کوچولوی نازی! اما االن که بهشون فکر 

میکنم تمام تنم از خشم آتیش میگیره. فکر اینکه که اونا توی ذهنشون منو طور دیگه ای 

 تصور کرده باشن تمام ذهنمو بهم میریخت.

گرفتم و روی تختم نشستم. هوا تاریک شده بود. نگاهی به کالفه و بی قرار از آینه فاصله 

 ساعت روی دیوار انداختم. تازه هفت شب بود! مامان از توی حال صدام زد:

ترانه اونجوری روی تختت دراز نکشی ها همه جا پر مو میشه، پاشو برو دوش -مامان

 بگیر.

سمت حموم رفتم. یه دوش نیم  جوابی بهش ندادم و از جام بلند شدم و حوله امو برداشتم و به

ساعتی گرفتم و سریع بیرون اومدم. حوصله ی خشک کردن موهامو نداشتم و فقط لباس 

پوشیدم و دوباره روی تختم دراز کشیدم. خودمو کش دادم و گوشیمو از روی میزم برداشتم. 

 دوتا میسکال از ساره داشتم. شماره اشو لمس کردم که سریع جواب داد:

 تو؟ کجایی-ساره

 سالم، حموم بودم!-

 آها نگرانت شدم، خوبی؟-ساره

 آره تو خوبی؟-

 خوبم کجایی ترانه؟-ساره

 خونه ام دیگه میگم حموم بودم. برای چی؟-

 امشب من پیشت بیام؟-ساره

 خونه ی ما؟ برای چی؟-



 هیچی همینطوری.-ساره

 ساره! تو لحنت نگرانه، هول زده ای، چیشده؟-

 میگم.خب اونجا بیام بهت -ساره

 باشه بیا من منتظرتم.-

 کاری نداری؟ چیزی الزم نداری بگیرم؟-ساره

 نه قربونت بیا.-

 خداحافظ.-ساره

گوشی رو قطع کردم و متعجب بهش نگاه کردم. ساره چش بود؟ شونه ای از روی ندونستن 

شت باال انداختم و از جام بلند شدم و از اتاقم بیرون اومدم. مامان توی آشپزخونه بود و دا

 آشپزی میکرد. به سمتش رفتم و کنار اُپن ایستادم.

 مامان ساره امشب خونه امون میاد.-

 به سمتم برگشت و با تعجب گفت:

 تنهاست مگه؟-مامان

 نمیدونستم ولی برای اینکه مامان سوال پیچم نکنه گفتم:

 آره مامان و باباش نبودن گفتم پیش من بیاد.-

 ن میخواستم برای خودمون املت درست کنم.آها، پس شام چی میخواین؟ م-مامان

 سوسیس داریم؟ بندری درست کن.-

 باشه، حالت خوبه تو؟ چرا انقدر چشمات قرمزه؟-مامان

 به سرم اشاره کردم و بی حال گفتم:

 یکم سرم درد میکنه.-

 دو روزه تو خونه نشستی همین میشه دیگه، دانشگاهتم که رو هواست.-مامان

یوه برداشتم، داخل آشزخونه رفتم و یه کارد با بشقاب هم برداشتم و یه دونه سیب از ظرف م

پشت میز نشستم. مامان چندتا سوسیس از توی فریزر برداشت و کنار گذاشت تا یخش باز 

 بشه.

 ترانه امتحاناتت از دی شروع میشه؟-مامان

 در حالی که سیبمو پوست میکندم به مامان نگاهی انداختم و گفتم:

 خوام انصراف بدم.مامان من می-

 با تعجب و سریع گفت:

 از دانشگاه انصراف بدی؟ برای چی؟-مامان

 یه تیکه از سیب قاچ کردم و به سمتش گرفتم و گفتم:



درس بخونم که چی مامان؟ حوصله ندارم واقعا! دلم میخواد برم کار کنم القل مفید باشم، -

 همه ی بار زندگی روی دوش توئه.

 دستمو پس زد و گفت:

 ترانه ما قبال در این مورد بحث کردیم.-مانما

 

مامان! ازت خواهش میکنم! انقدر منو توی فشار نزار!!!!! چرا زندگی رو بهم سخت تر -

 میکنی؟ نمیتونم مامان! نمیخوام درس بخونم.

 بیخود! درس خوندن انقدر سخته؟-مامان

 سیب و با چاقو محکم توی بشقاب گذاشتم و کالفه گفتم:

 ! بسه! بسه مامان-

 با انگشت اشاره و وسط دو بار به شقیقه ام زدم و ادامه دادم:

 اینجا آشفته اس مامان، سیاهه، نمیکشه، نمیتونم!-

 ترانه....-مامان

مامان خواهش میکنم! انقدر نخواه آرزوی جوونی خودتو روی من عملی کنی، بزار -

 دامه بدم.زندگیمو بکنم، بزار همین زندگی که تظاهر میکنم آرومه رو ا

 فکر کردم با درس خوندن سرگرم میشی و از همه چی فاصله میگیری.-مامان

 پوزخندی زدم و در حالی که با نوک چاقو روی پوست سیب طرح میکشیدم گفتم:

مامان گذشته ی من و تو از بین رفتنی نیست، ما فقط داریم تظاره میکنیم که یه آدم جدید -

ه هم من هم تو هرشب قبل خواب یه دور تمام اون گذشته شدیم و با گذشته فرق داریم وگرن

 ی تلُخ مرور میکنیم.

به زمین خیره شد و فقط سکوت کرد. من و مامان دردی داشتیم که جز خودمون هیچکس 

نمیتونست بفهمه چیه! یه راز مخفی که باید تا ابد مخفی میموند وگرنه جز تف و لعنت مردم 

 چیزی نصیبمون نمیشد!
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مامان روشو ازم برگردوند و از سبد کنار گاز سه تا سیب زمینی برداشت و به سمت سینک 

رفت. نگاهمو ازش گرفتم و یه قاچ سیب برداشتم و گاز زدم. خوب بود که مامان درکم کرد 

 زیاد به پروپام نپیچید برای منصرف کردنم اما میدونم که نصیحت هاش تمومی نداره. و

شایدم حق داره! اون از تموم آرزوها و خانواده اش گذشت تا من در آسایش باشم و کسی بد 

نگام نکنه برای همینه که میخواد آرزوهای تباه شده ی خودشو روی من پیاده کنه اما من... 

 اگر پارسا هم نبود شاید بازم انصراف میدادم.نمیتونستم. حتی 

دو روزیه که خبری از فرید هم نیست! نه تماسی نه پیامی منم اصال هیچی نگفتم. شاید واقعا 

حرفام روش اثر گذاشته و ازم فاصله گرفته. این برام بهترین خبر بود چون فرید واقعا پسر 

بدرفتاری هامم برای این بود که بفهمه خوبی بود و به عنوان یه دوست دوسش داشتم و تمام 

 من اصال نمیتونم وارد یه رابطه احساسی باهاش بشم.

نمیدونم! زندگی خیلی عجیبه! از کسی که دوستت داره فراری میشی و عاشق کسی میشی که 

 نمیخوادت! چه بازی زشت و کثیفی.

 ترانه پاشو زنگ میزنن.-مامان

 م و به سمت آیفون رفتم و برداشتمش.از فکر بیرون اومدم و از جام بلند شد

 بله؟!-

 منم ترانه.-ساره

 بیا تو!-

دکمه رو زدم و در براش باز شد. گوشی آیفونو سرجاش گذاشتم و به آشپزخونه نگاهی 

انداختم، مامان مشغول شام بود. سریع به سمت در رفتم و باز کردم. ساره پشت در بود و با 

 وارد خونه شد و خم شد گونه امو بوسید. دیدنم لبخندی زد و کفشاشو درآورد.

 چطوری گل دختر؟!-ساره

 لبخندی بهش زدم و گفتم:

 فدات، تو خوبی؟!-

 هی بد نیستم، مامانت خونه است؟!-ساره

 آره هست.-

 با صدای آروم کنار گوش ساره ادامه دادم:

 حواست باشه گفتم مامان و بابات مسافرتن سوتی ندی.-

به معنای تایید یه بار باز و بسته کرد. در خونه رو بستم و  سرمو عقب کشیدم و چشماشو



باهم وارد خونه شدیم و ساره به سمت مامان رفت تا باهاش احوال پرسی کنه. به سمت اتاقم 

 رفتم و درو باز گذاشتم تا ساره هم بیاد، بعد ده دقیقه بالخره اومد.

 اوف نفستون نگرفت از این همه تعارف کردن؟!-

 ی نغ نغو. ترانه-ساره

 براش دهن کجی کردم و گفتم:

 لباس آوردی؟!-

 آره.-ساره

کوله اشو یه گوشه ی اتاق گذاشت و جلوش دو زانو نشست و مشغول در آوردن لباساش 

 شد، نگاهی بهش انداختم، پشتش به من بود.

 ساره؟؟-

 جان!-ساره

 چیشده؟!-

 حرکت دستاش برای چند ثانیه کوتاه متوقف شد و با مکث گفت:

 یعنی چی چیشده؟!-ساره

 من شک ندارم که یه اتفاقی افتاده که تو یهو اومدی شب پیش من بمونی.-

 از جاش بلند شد و به سمتم برگشت و گفت:

 اگه مزاحمم برم.-ساره

 این چه حرفیه دیوونه، من فقط نگرانم.-

 

 گرفتم.نفسشو بیرون داد و اومد کنارم روی تخت نشست، کامل به سمتش برگشتم و دستاشو 

 ساله دوستتم میفهمم امشب یه چیزیت هست. ۸بهم بگو، -

 ساکت با چشمای عصبی فقط نگام میکرد، کالفه شونه هاشو تکون دادم و گفتم:

 ساره واقعا داری کالفه ام میکنی، بگو!-

 امروز وقتی از دانشگاه اومدم توی کوچه محسن جلومو گرفت.-ساره

دا محسن؟! یعنی بازم به من مربوطه؟! نه، ایندفعه با چشمای گرد شده نگاش کردم، وای خ

 دیگه نه!

 بگو دیگه.-

 چرا هول شدی؟! مگه به توام چیزی گفته؟!-ساره

 خودمو جمع و جور کردم و با لحن خونسرد گفتم:

 نه! فقط گفتم که...من در مورد محسن کنجکاوم.-



 با شک بهم نگاه کرد.

 مطمئنی؟!-ساره

 فهمم.رفاتو نمییعنی چی ساره؟! من اصال ح-

 محسن شماره مامانتو میخواست.-ساره

 با تعجب و هول کرده نگاش کردم.

 چــــــــــــی؟!!!!!!شماره مامان من؟! به مامان من چیکار داره؟!-

 خواستگاری!!!!-ساره
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زبونم بند اومده بود و نمیتونستم چیزی بگم! اصال حرفی برای گفتن نبود! ترس و دلهره نرم 

 نرم راه خودشو توی دلم باز میکرد. ساره دستامو گرفت و فشار آرومی بهشون داد و گفت:

 منم دقیقا شبیه تو شدم وقتی اینو بهم گفت.-ساره

 سرمو گیچ به طرفین تکون دادم.

 از اولم از این محسن خوشم نیومد. من-ساره

 تو... تو چی جوابشو دادی؟-

 با اخم و تحیر نگام کرد و گفت:

ترانه واقعا چی قرار بوده بهش بگم؟ سرش داد زدم و گفتم حق نداره به تو نزدیک -ساره

 نشه.

 اصال چیا گفت دقیقا؟-

ریه که دل منو یه سری چرت و پرت، میگفت من از ترانه خوشم اومده و تنها دخت-ساره

لرزونده و این حرفا. گفت من با خانواده امم صحبت کردم و فقط منتظر خبر منن که 

 خواستگاری بریم.

 دستامو از دستش بیرون کشیدم و خودمو عقب کشیدم و هول زده گفتم:



 وای...وای خدا...امشب میاد.-

 با چشمای گرد شده نگام کرد و با مکث گفت:

 کی میاد؟-ساره

 نگاه کردم و گوشه ی لبمو گاز گرفتم.به ساره 

 محسن!-

 چـــــی؟ محسن کجا قراره بیاد؟-ساره

 نیم نگاهی به پنجره اتاقم انداختم و آروم گفتم:

 میاد...بهت که گفته بودم.-

 خودشو به سمت من کشوند و هول زده گفت:

خونه ی شما نه ترانه تو اینو نگفته بوید! تو گفته بودی اون فقط یکم اونورتر از -ساره

 وایمیسته و خیره به یه نقطه سیگار میکشه، حاال این ربطش به تو چیه؟

 با بغض به ساره نگاه کردم.

 ساره من ازش میترسم، اون...اون یه طوریه... من اصال حرفاشو نمیفهمم.-

 وای ترانه حرف بزن، مگه چیکار کرده؟-ساره

هایی که با فرید داشتمو براش  آب دهنمو قورت دادم و تمام جریانات اون شب و صحبت

توضیح دادم. ساره ساکت و با دقت به جزء جزء حرفام گوش میکرد. کنترل اشکام وقتی که 

از محسن حرف میزدم دست خودم نبود. تا حاال براتون اتفاق افتاده که بعضی آدما هیچ کار 

تونید ازشون خاصی نمیکنن ولی یه ترس خاصی ازشون دارین و سعی میکنید تا جایی که می

دور بمونید، محسن برای من همون آدم بود. همش فکر میکردم یه چیزی از من و زندگیم 

 میدونه و میخواد به همه بگه. شاید بزرگترین ترس زندگی من همین بود.

 وای...ترانه برای چی زودتر بهم نگفتی؟-ساره

 اشکامو پاک کردم و با صدای گرفته از گریه گفتم:

 اگر میدونستی؟ چه فرقی میکرد-

 با حرص و چشمای گرد شده از عصبانیت گفت:

میزدم تو دهنش مرتیکه رو، به چه جراتی مزاحمت میشه؟ اصال تو برای چی همون -ساره

 شب به پلیس زنگ نزدی ؟

ساره من نمیخوام مامانم چیزی بفهمه، اون روی این مسائل خیلی حساسه و خودمم نمیخوام -

 حل بشم.نقل مجلس خاله زنک های م

 هیج میفهمی چی میگی ترانه؟ واقعا حرف مردم انقدر برات مهمه؟-ساره

ساکت نگاش کردم، تو چی از من میدونی ساره؟ من مجبور بودم و خواهم بود که همیشه با 



 این ترس ها و حرفای مردم زندگی کنم.

 نمیشه ساره، این راه حل نیست.-

 به فرید زنگ بزن.-ساره

 زنگ بزنم چی بگم؟-

 عه خب اون گفته میره از برادرش میپرسه، تو باید بدونی نتیجه اش چیشده.-ارهس

 خب اگه حرف زده بود حتما به من زنگ میزد دیگه.-

 با حرص روی زانوش کوبید و گفت:

واااای تو چرا انقدر بیخیالی؟ نه شکایت میکنی نه پیگیر میشی که اصال چرا محسن -ساره

 داره این کار هارو میکنه.

 نمیخوام به فرید نزدیک باشم. من-

تو فقط قراره ازش سوال بپرسی ترانه نه چیز دیگه ای؟ اگر نمیخوای مامانت از این -ساره

 قضایا با خبر بشه پس بهتره که خودت زودتر از اون محسن عمل کنی.

 نفسمو محکم بیرون دادم و صدای مامان از توی حال اومد:

 دخترا بیاین شام بخورین.-مامان

 جام بلند شدم.از 

 من میرم تو لباساتو عوض کن بیا، بعد شام به فرید زنگ میزنم.-

 سری به معنای موافقت تکون داد و از اتاق بیرون اومدم.
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 ار سفره نشسته بودم و با غذام بازی میکردم.انقدر فکرم درگیر بود که فقط کن

 ترانه مامان جان معده درد داری؟!-مامان

 گیج به مامان نگاه کردم.

 نه خوبم.-



 پس چرا غذا نمیخوری!؟-مامان

 ساره برای منحرف کردن مامان سریع گفت:

 خاله خب از اومدن من ذوق زده شده.-ساره

ای نگفت، مامان بهتر از هرکسی منو  مامان لبخندی عمیقی به ساره زد و چیز دیگه

 شناخت و سکوت اجباریش هم به خاطر حضور ساره بود.می

بعد از شام سفره رو جمع کردیم و مامان برامون میوه آورد اما من فقط دلم میخواست سریع 

تر به اتاقم برم و به فرید زنگ بزنم. محسن و کاراش تمام فکرمو به خودش مشغول کرده 

بود که بهانه خستگی به مامان شب بخیر گفتیم و با ساره به اتاقم  ۱۱ساعت  بود. حدودای

 اومدیم.

بی معطلی به سمت گوشیم رفتم و از روی میزم برداشتمش، صفحه اشو باز کردم، شماره 

فریدو آوردم اما شک کردم که واقعا باید بهش زنگ بزنم یا نه.مستأصل به سمت  ساره که 

 ام میکرد،برگشتم.روی تخت نشسته بود و نگ

 ترانه باید زنگ بزنی!-ساره

پوست لبمو جوییدم و دکمه ی اتصاُل لمس کردم. گوشی رو به گوشم نزدیک کردم و خیره 

به ساره بوق های انتظار تلفن رو گوش دادم. بعد از چهارتا بوق صدای متعجبش توی 

 گوشی پیچید.

 سالم.-فرید

 سالم فرید، خوبی؟!-

 ! چرا صدات میلرزه؟!خوبم، تو خوبی؟-فرید

 کنار ساره روی تخت نشستم و گوششو به گوشی چسبوند تا بفهمه فرید چی میگه.

 صدای من؟! نه خوبم.-

 نکنه باز محسن اومده؟!-فرید

 نه دو شبه نیومده!-

 خب؟! پس چی؟!-فرید

 نگاهی به ساره انداختم که با اطمینان سرشو تکون داد.

 و شماره مامان منو خواسته.محسن امروز جلوی ساره رو گرفته -

 شماره مامان تو؟! برای چی؟!-فرید

 گفته خواستگاری!-

 چـــــــــــی؟!!!! محسن به هفت جد و آبادش خندیده،هـــــه خـواســــتگــاری!-فرید

 فرید داد نزن، من اصال نمیفهمم قصدش چیه!-



 اذیت و آزار!-فرید

 تو قرار بود با داداشت صحبت کنی!چیشد؟!-

 محسن مریضه.-دفری

 یعنی چی؟!-

 ترانه! محسن یه افسرده و مریِض روانیه، باید ازش فاصله بگیری.-فرید

 ساره با بهت ازم جدا شد و نگام کرد. مضطرب نگاش کردم و گفتم:

 میشه درست برای من توضیح بدی؟!-

دیگه  داستان خیلی طوالنی ای داره ترانه اما همینقد بدون که اون تورو جای یه نفر-فرید

 اشتباه گرفته.

 یعنی چی اشتباه گرفته؟! مگه میشه؟!-

 اون فکر میکنه تو معشوقه اشی!-فرید

 لرز عجیبی به تنم افتاد و سکوت کردم.

 من...من باید چیکار کنم؟؟-

 هیچی، فقط اصال اگه باز اومد جلوی خونه اتون جلوی پنجره نرو و به من زنگ بزن.-فرید

 فرید نمیشه.-

 جبازیتو بس کن، محسن برات خطرناکه اینو میفهمی؟!ترانه ل-فرید

 

 داداشت دقیقا چی گفته فرید؟!-

 محسن االن یک ساله که تحت درمان روانشناسه.-فرید

 خب؟! یعنی خوب نشده؟!-

 ترانه به نظرت اگه خوب شده بود این رفتار هارو میکرد؟!-فرید

 کالفه گفتم:

 به جای طعنه زدن به من درست جوابمو بده.-

 تو قرار نیست کاری بکنی فقط هروقت دوباره اومد سریع به من زنگ میزنی.-فرید

 فرید این زندگی منه ها، یعنی چی کاری نمیخواد بکنی؟!-

 ِد لعنتی نمیبینی من برای آرامش زندگی توئه که دارم تالش میکنم.-فرید

 اشته باشه گفتم:سکوت کردم و لبامو بهم فشار دادم. با لحنی که سعی میکردم کمی نرمش د

فرید من ازت ممنونم اما نمیتونم قبول کنم ساکت بشینم و تو فقط برام تالش کنی، این -

 زندگی منه فرید، فقط من.

روی قسمت آخر جمله ام تاکیید کردم، فرید فقط سکوت کرده بود و هیچی نمیگفت. ساره 



 وقتی دید ساکتم با حرکت دست و لب زدن گفت:

 چیشد؟!-ساره

 باال انداختم و فرید گفت:« هیچی»ه معنای سرمو ب

فردا بهت زنگ میزنم بیای حرف بزنیم ولی امشب اگر محسن اومد بهم خبر بده لطفا، -فرید

 این که دیگه میشه؟!

 نفسمو محکم بیرون فرستادم.

 باشه.-

 مرسی.-فرید

 کاری نداری؟!-

 نه شبت بخیر، هر ساعتی بود زنگ بزن من بیدارم.-فرید

 ا، خداحافظ.باشه حتم-
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 گوشی رو قطع کردم و روی تخت پرتش کردم.

 فرید راست میگفت؟-ساره

 نمیدونم ساره...نمیدونم، دارم دیونه میشم.-

 نمیده؟آخه چرا فرید جواب درست و حسابی -ساره

 نمیدونم، میگه میخوام توی زندگیت آرامش داشته باشی و این حرفا.-

 وا ! ترانه؟-ساره

 هوم؟-

 تو مگه باهاش...-ساره

 نه ساره معلومه که نه، فرید دنبالم میاد.-

هوف، من واقعا نمیفهمم قصدشون چیه، من حتی به این فرید هم مشکوکم، اصال -ساره



 دوست محسن باشه؟ چطوری میشه انقدر اتفاقی فرید

 خودم شک دارم اما از کجا میتونم بفهمم؟-

 ساره کامل روی تخت نشست و چهارزانو زد و گفت:

 خب ببین تو میتونی بهشون یه دستی بزنی؟-ساره

 چطوری؟-

 مگه فرید نمیگه که محسن رو چون دوست برادرشه میشناسه؟-ساره

 خب؟-

 شه؟از کجا معلوم که واقعا برادری در کار با-ساره

 چرا باید دروغ بگه؟-

 شاید چون میخواد از این طریق خودشو بهت نزدیک کنه.-ساره

بیخیال ساره، خیلی داری موضوعو جناییش میکنی، من محسن رو قبل از آشنایی با فرید -

میشناختم، اصال فرید خبر نداشت من اونو میشناسم. بعدشم نگاه های مرموز و رفتار عجیب 

 هیچ وقت یادم نمیره.محسن توی بیمارستان 

 نمیدونم دیگه چی بگم، واقعا سر در نمیارم.-ساره

 از جام بلند شدم و در حالی عصبی عرض و طول اتاق رو طی میکردم گفتم:

 دارم دیوونه میشم ساره، انگار زندگی من بازیچه دست اینا شده.-

جریان بکنه چون به نظر من اصال نباید بزاری فرید یا هرکس دیگه خودشو وارد این -ساره

 بدتر میشه.

 حتما میخوای خودم برم با محسن حرف بزنم.-

 نمیتونی؟-ساره

 سرجام ایستادم و با چشمای گرد شده نگاش کردم.

واقعا حالت خوبه؟من برم چی بگم؟ ببخشید آقا محسن چرا با من این رفتارو دارید چرا -

و چشمام نگاه میکنه میگه مال میخواین به خواستگاری من بیاید؟ خب اونم باز برمیگرده ت

 منی اون موقع است که من قطعا توی دهنش میزنم.

 خیلی خب ترانه آروم باش.-ساره

 بسه دیگه، چرا همتون فقط دارید به من میگید آروم باش؟-

 ساکت خیره خیره نگام کرد، چشماشو ریز کرد و با شک گفت:

 محسن هنوز فکر میکنه تو نامزد فرید هستی؟-ساره

 حرفامونو شنیده. نه!-

 کدوم حرفا؟-ساره



همون روزی که بعد از بیمارستان فرید منو رسوند خونه جلوی در خونه امون باهاش دعوا -

 کردم و دقیقا محسن هم شنیده.

 بسم هللا، ترانه مطمئنی این یارو جنی چیزی نیست؟ -ساره

 با حالت زاری دستامو دوبار با حرص باال و پایین بردم.

 م از پارسا خالص میشدم گیر یه احمق دیگه افتادم.تازه داشت-

 هنوزم از پارسا خبر داری؟-ساره

 پوزخند زدم و با آرامش ظاهری گفتم:

 داره با عشق جدیدش الس میزنه و سر اون بدختو شیره میماله.-

 کی هست؟-ساره

ا رو معلومه که مریمه دیگه، اون دختره از اولم به همین خاطر برگشت و چه راحتم پارس-

 برگردوند.

 ترانه،پارسا اگه واقعا دوستت داشت هیچ وقت پاش نمیلغزید.-ساره

 مهم نیست ساره.-

 نیمه شب بود. 12:40نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم، 

 من برم برای خودم تشک بیارم تو روی تخت بخواب.-

 نه چه کاریه، دوتا تشک بیار دوتایی روی زمین میخوابیم.-ساره

 شی؟اذیت نمی-

 نه هنوز که غیبت کردنامون تموم نشده.-ساره

 لبخندی به چهره ی شیطونش زدم و رفتم تا از اتاق مامان دوتا تشک بیارم.

******* 

! نگاهی به ساختمون چهار 416نگاه دوباره به گوشیم انداختم، آدرس درست بود، پالک 

به سمت در ورودی رفتم.  طبقه ی روبروم که با نمای سنگ سفید پوشیده شده بود انداختم و

منتظر آسانسور نشدم و با پله به طبقه ی سوم رفتم. هر طبقه دو واحد بیشتر نداشت. جلوی 

در شیری رنگ شرکتش که نیمه باز بود ایستادمو نگاهی به تابلوی کوچیک طالیی رنگ 

آروم  کنار درش انداختم. "شرکت خدمات پرستاری توانگران" یه تای ابرومو باال انداختم و

 وارد شرکت شدم.

سه تا خانم محجبه پشت میز هایی که شبیه باجه های بانک نشسته بودن. همزمان هم با تلفن 

حرف میزدن و هم جواب خانم های پیر و جوان مراجعه کننده رو میدادن. چقدر شلوغه 

 سرشون! یه سالن بزرگ بود که فقط همین سه تا میز و چندین صندلی توش گذاشته شده بود

و آخر سالن سه تا اتاق بود. لبمو با زبون تر کردم و به سمت اولین خانومی که پشت میز 



بود رفتم. داشت با دو تا خانوم دیگه حرف میزد، ساکت ایستادم تا کارش تموم بشه. پنج 

دقیقه ای طول کشید و تا من خواستم حرف بزنم تلفن روی میزش زنگ خورد و دوباره 

 یه یکی دیگه شد.مشغول سروکله زدن با 

 من سردرد شدم جای اینا! همین که تلفنشو قطع کرد تند تند گفتم:

 سالم خانوم ، ببخشید من آقای شهریاری کار داشتم-

 همونطور که تند تند یه متنی رو تایپ میکرد بدون اینکه به من نگاه کنه گفت:

 هنوز تسویه هارو انجام نشده خانم.-منشی

 ودشون داشتم.نه من یه کار شخصی با خ-

 نگاهی کوتاهی بهم انداخت و دوباره مشغول تایپ شد و با مکث گفت:

 هرکاری هست بگید من کمکتون میکنم عزیزم.-منشی

 

کالفه شده نگاش کردم و خواستم چیزی بگم که دوباره تلفنش زنگ خورد و مشغول صحبت 

و درآوردم و شماره شد. نفسمو محکم بیرون فرستادم و از میز منشی فاصله گرفتم، گوشیم

 ی فرید رو گرفتم. با بوق دوم گوشی روی جواب داد و تند گفتم:

 میشه بیای و منو از دست این منشی هات نجات بدی؟-

 با لحنی که سعی میکرد خنده اشو قورت بده گفت:

 شرکتی؟-فرید

 نه پس محض خنده بهت زنگ زدم.-

 خندید و گفت:

 اومدم غر نزن.-فرید

و همون لحظه صدای باز شدن در یه اتاق از پشت سرم اومد. سریع  گوشی رو قطع کردم

به عقب برگشتم و به اتاق آخری که فرید جلوی درش ایستاده بود نگاه کردم. لبخندی بهم زد 

 و به سمتم اومد. امیدوارم برادرش اومده باشه.
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 به سمتش رفتم و روبروش ایستادم و با طعنه گفتم:

 فکر کنم بهتره یکم دست از خسیس بازی برداری و دوتا منشی دیگه استخدام کنی.-

 خندید و در حالی که کنار میرفت و با دست منو به داخل اتاق دعوت میکرد گفت:

 االن اومده دیگه.خب یکی از منشی ها که -فرید

وارد اتاقش شدم و پشت سرم اومد و درو بست. نگاهمو اطراف اتاقش چرخوندم، یه اتاق 

سه در چهار که با کاغذ دیواری کرم رنگ پوشیده شده بود. یه میز کار نه چندان بزرگ و 

 صندلی های چرمی که روبروی میز چیده شده بود.

 .فکر کردم باید اتاق قشنگ تری داشته باشی-

 به سمت میزش رفت و در حالی که تلفن رو برمیداشت با همون لبخند گفت:

 زیاد به تجمالت اهمیت نمیدم، چی میخوری؟-فرید

 آب.-

سری تکون داد و تلفنو به گوشش نزدیک کرد. به حرفاش توجه نکردم و دوباره مشغول 

ه اتاق مدیریتی وارسی اتاقش شدم. شاید از فرید با این وضع مالی خوب و تیپش انتظار ی

 خیلی بزرگ داشتم.

 نمیخوای بشینی؟-فرید

بی حرف به سمت یکی از صندلی های روبروی میزش رفتم و نشستم و فرید هم روی 

 صندلی روبروی من قرار گرفت. نگاهی به ساعت مچیم انداختم و گفتم:

 برادرت کی میاد؟-

 .11احتماال -فرید

 یه تای ابرومو باال انداختم.

 من گفتی ساعت ده بیام؟ پس چرا به-

 انقدر سختته یه ساعت منو تحمل کنی؟-فرید

 دستی به پشیونیم کشیدم و حرصی گفتم:

فرید تو چرا همه چی رو دوست داری به خودت ربط بدی؟ منو کشوندی اینجا که چی؟ یه -

 ساعت زودتر مثال میخوایم چیکار کنیم؟

 بت میکنیم.تو مگه نمیخواستی کار کنی، در مورد کارت صح-فرید

 ساکت نگاش کردم، لبخندی مضحکی زدم و گفتم:

 ببین من عمرا بخوام یکی مثل اون منشی هات بشم.-



خواست چیزی بگه که دوتا تقه به در خورد و فرید اجازه ی ورود داد. آبدارچی بود و 

ن برامون دوتا قهوه با کیک آورده بود. آبدارچی از اتاق رفت بیرون و فرید خم شد تا فنجو

 قهوه اشو برداره که گفتم:

 فکر کنم من گفته بودم آب میخوام.-

آخ ترانه که تو چقدر تلخ شدی وای، منو بگو همه ی اینارو از صبح برای خانوم -فرید

 تدارک دیدم خوشش بیاد.

 و با دست اشاره به کیک روی میزد کرد. لبامو بهم فشار دادم و خودمو به جلو خم کردم.

 فهم. تو چرا فقط زندگی خودتو در نظر میگیری؟ واقعا انقدر خودخواهی؟فرید شرایط منو ب-

 خودخواه نیستم اما این حقمه که بخوام خودمو بهت ثابت کنم.-فرید

 بهت گفتم که....-

 بس کن ترانه، تو با این حرفات نمیتونی منو منصرف کنی.-فرید

 یال من بشی؟ خب تو بگو! چیکار کنم؟ چیکار کنم دست از سرم برداری و بیخ-

 چرا انقدر برات مهمه که بیخالت بشم؟-فرید

چون من به خودم مطمئنم که دیگه نمیخوام رابطه ی احساسی با کسی داشته باشم و -

 نمیخوام به تو زندگی ات لطمه ای وارد بشه.

 لبخندی زد و به پشتی مبل تکیه داد. یه جرعه کوچیک از قهوه اشو خورد و گفت:

 خوبه.-فرید

 قیقا؟چی د-

 اینکه من و زندگیم برات مهمه.-فرید

 کالفه نفسمو محکم فوت کردم.

یا حرفای منو نمیفهمی یا کال نمیخوای بشنوی چی میگم، من چی گفتم و تو چی نتیجه ای -

 گرفتی! خنده داره.

شاید دوباره داره قصه ترانه و پارسا تکرار میشه با این فرق که تو جای پارسایی و -فرید

 انه.من جای تر

 اخم غلیظی ابروهامو بهم گره زد و با تلخی گفتم:

حق نداری بخوای مدام زندگی منو جلوی چشمم بیاری. من اگه به تو حرفی زدم برای درد -

 و دل بوده فکر نمیکردم که بخوای توی سرم بزنی.

 فنجون قهوه اشو روی میز گذاشت و هول زده گفت:

 توجه شدی، من فقط میخواستم بگم که....نه ترانه، ببین تو منظور منو بد م-فرید

باشه فرید، بیخیال، من واقعا دیگه خسته شدم از این همه بحث تکراری. پاشو زنگ بزن به -



 داداشت ببین کی میرسه.

سکوت کرد، کالفه دستی به موهاش کشید و به عقب فرستادشون. دستشو دراز کرد و از 

زدیک کرد ولی سکوت کرده بود. انگار روی میزش گوشیشو برداشت. گوشیشو به گوشش ن

 بوق میخورد و کسی جواب نمیداد.

 جواب نمیده.-فرید

 میاد دیگه حتما؟ 11ساعت -

 قول درستی نداد.-فرید

 با چشمای گرد شده نگاش کردم.

 یعنی چی فرید؟ تو به من قول دادی داداشت میاد.-

 کرده. سرکاره، ما میونمون زیاد خوب نیست، حتما بازم لجبازی-فرید

 ای وای! اَه.-

 

پوستمو لبمو جوییدم و خیره به میز عصبی پای راستمو تکون میدادم. نگاهمو باالتر کشیدم 

 و به فرید که داشت دوباره بهش زنگ میزد نگاه کردم. بازم جواب نداد!

 آدرس محل کارشو بده خودم پیشش میرم.-

 چــــی؟!!!-فرید

 داد میزنی؟چیه؟ مگه میخوام برم بکشمش اینطوری -

 نمیخواد بری فرهادو ببینی، من پیداش میکنم.-فرید

 ولی اینطور که معلومه من بین لجبازی دوتا برادر گیر افتادم، آدرس محل کارشو بهم بده.-

 گفتم نمیخواد بری.-فرید

 چشمامو ریز کردم و با شک گفتم:

 تو از چی میترسی که نمیخوای من و داداشت باهم تنها صحبت کنیم؟-

فسشو توی سینه حبس کرد و فقط توی چشمام زل زد. از طرز نگاهش اصال خوشم ن

 نمیومد.

 فرید بهم آدرس بده.-

 خودمم باهات میام.-فرید

 نه، اصال نظرم عوض شده، من خودم باید تنهایی با داداشت صحبت کنم.-

 نمیشه.-فرید

 چرا؟ مگه چیز مخفی ای وجود داره؟-

 که گفتنی نیست.نه ترانه، یه دلیلی هست -فرید



 نه، دیگه داره این جریان برای من خطرناک میشه فرید.-
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 چشماشو گرد کرد و حرصی گفت:

 دقیقا در مورد من چی داری فکر میکنی؟-فرید

 دادم و با خونسردی ظاهری گفتم: به پشتی مبل تکیه

 هیچی! فقط آدرس داداشتو میخوام که برم باهاش حرف بزنم.-

 باشه، منم گفتم که خودم میبرمت.-فرید

 دلیلش چیه؟ اینهمه اصرارت از اینکه خودتم باید حتما همراهم باشی؟-

 کالفه از عصبانیت چشماشو گرد کرد.

 ترانه میشه انقدر شکاک نباشی؟-فرید

 ای باال انداختم و گفتم: شونه

 من شکاک نیستم، فقط همه چی زیادی داره برام غیر طبیعی جلوه میکنه.-

از جاش بلند شد و سریع به سمت جالباسی گوشه ی اتاقش رفت، کت کتون شکالتی رنگشو 

 برداشت و درحالی که میپوشید با حرصی که به شدت توی صداش مشهود بود گفت:

 االن میریم.پاشو، پاشو همین -فرید

 خواستم چیزی بگم که تند انگشت اشاره اشو به سمتم گرفت.

 هیچی نگو، پاشو بریم.-فرید

لبامو بهم فشار دادم و کیفمو از کنارم برداشتم و به سمتش رفتم. در اتاقشو برام باز کرد و 

اول من اومدم بیرون و خودش پشت سرم اومد. بعد از صحبت کوتاهی که با منشی هاش 

 باهم از شرکت بیرون اومدیم و به سمت پارکینگ رفتیم.داشت 

توی کل مسیر تا رسیدن به مغازه ی داداشش سکوت کرده بودیم. فرید نفسای عصبی و 

کشدار میکشید و مدام دستشو دوو فرمون مشت میکرد و اینو از سفید شدن پوستش موقع 



یکمی میترسیدم، من فقط فشار دستش به فرمون میفهمیدم. از روبرو شدن با داداش فرید 

میخواستم تا میتونم در مورد محسن اطالعات جمع کنم، باید میفهمیدم اون دقیقا از من چی 

میخواد، نمیخوام یه گندکاری باال بیاره و این قضایا به گوش مامان برسه. با ایستادن ماشین 

 از فکر در اومدم و به اطرافم نگاه کردم.

 اده شو یه خیابون کوچیک فاصله است.جای پارک پیدا نکردم پی-فرید

سری به معنای تایید تکون دادم و از ماشین پیاده شدیم. فرید دو قدم جلوتر از من حرکت 

میکردم و من پشت سرش میرفتم اما هرازچندگاهی نیم نگاهی به عقب می انداخت، انگار 

ای فرید بود با این میخواست خیالش از من راحت باشه و مواظبم باشه. شاید اگر پارسا به ج

کارش کلی ذوق میکردم و توی دلم قربون صدقه اش میرفتم و توی رویاهام غرق میشدم که 

چقدر دوستم داره و ما یه عشق فوق العاده زیاد داریم اما با این کار فرید هیچ حسی بهم 

دست نداد. شاید تنها یه لبخند کوچیک و محو روی لبم آورد که آره من هنوزم دوستای 

 خوبی دارم!

فرید بالخره روبروی یه پاساژ نسبتا بزرگ ایستاد و به سمتم برگشت. نگاهی بهم انداخت و 

 با سر به پاساژ اشاره کرد.

 اینجاست.-فرید

نگاه اجمالی به پاساژ انداختم، نمیدونم چرا اما اینجا خیلی به نظرم آشنا میومد! خب شاید قبال 

 از اینجا چیزی خریدم!

 ه.خب بریم دیگ-

 وایستا ترانه!-فرید

 یه تای ابرومو باال انداختم و ساکت نگاش کردم.

رابطه ی من زیاد با برادرم خوب نیست اما نه اونقدر که فکر کنی تا همو ببینیم به -فرید

 همدیگه بدو بیراه میگیم، یه جورایی زیاد باهم حال نمیکنیم.

 خب؟!-

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 ر منی خب؟اینجا تو دوست دخت-فرید

 با چشمای گرد شده نگاش کردم و گفتم:

تو بیخود میکنی منو اینطوری معرفی کنی! مگه من مسخره توام که هرجا دلت بخواد منو -

 یه ربطی به خودت بدی؟

 ترانه ترانه! تو به حرف من گوش بده حتما یه چیزی میدونم.-فرید

تم دل برادرتو به رحم میاره آشتی نه آخه، من میخوام بدونم اینکه تو بگی مثال من نامزد-



 میکنی اون به ما حرف میزنه؟ چه ربطی داره آخه؟ فقط داری بهونه تراشی میکنی فرید.

 نفسشو عصبی و محکم دوبار پشت سرهم بیرون فرستاد و گفت:

 خیله خب، برو خودت فرهاد رو بشناسی میفهمی دلیل من چیه!-فرید

اساژ اشاره کرد. منتظر نموندم و سریع وارد پاساژ با شک نگاش کردم که با سر به داخل پ

شدم. ایندفعه فرید کنارم میومد. به اولین راهرو که رسید به سمت چپ پیچید و ته راهرو 

جلوی یه مغازه ی صنایع دستی ایستاد.  با تعجب و موشکافانه جزء به جزء اطرافو از نظر 

مغازه شد و با شک به دنبالش داخل مغازه میگذروندم، اینجا زیاد برام آشنا بود. فرید وارد 

 شدم.

 نیومدی داداش!-فرید

سر چرخوندم و به همون سمتی که فرید داشت با داداش صحبت میکرد برگشتم. فرهاد روی 

یه صندلی گوشه ی مغازه پشت میز نشسته بود و با چشمای عصبی به فرید زل زده بود. 

نشده بود. چهره ی فرهاد عیجب برام آشنا بود من پشت فرید ایستاده بودم و هنوز متوجه من 

 و مطمئن بودم که باهاش یه جایی برخود داشتم اما اصال یادم نمیومد.

کمی از فرید فاصله گرفتم و از پشتش بیرون اومدم و حاال کنارش ایستاده بودم. چشمای 

خودشون عصبی فرهاد حاال روی من نتظیم شده بود و بعد چند لحظه لباش طرح پوزخند به 

 گرفتن.

 به به ببین کی دوباره به اینجا برگشته.-فرهاد

همین جمله انگار استارت یه چیزی رو توی مغزم زد و تمام اتفاقات اون روز در طی چند 

 ثانیه برام مرور شد.
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فرید صورتشو به سمتم برگدوند و به صورت متعجبم نگاه کرد. اخم کمرنگی کرد و نگاهش 

 دوباره روی فرهاد برگشت.



 شما همو میشناسین؟-فرید

 فرهاد بدون اینکه چشم از روی من برداره با همون پوزخند مضحکش گفت:

 فکر نکنم اصال بشه این خانوم رو فراموش کرد.-فرهاد

 به سمت من برگشت و با سر به فرهاد اشاره کرد و گفت: فرید عصبی

 چی میگه؟!-

لبامو بهم فشار دادم و نگاه حرصیمو از فرهاد گرفتم و به فرید زل زدم، جزء جزء 

صورتشو از نظر میگذروندم. شباهت خیلی کمی به فرهاد داشت اما نه اونقدر که اصال نشه 

قی که اونا رو خیلی از هم متمایز میکرد رنگ تشخیص داد که اونا باهم برادرند. تنها فر

موهاشون بود. فرید چشم و موی مشکی داشت اما فرهاد موهاش قهوه ای بود و از این 

فاصله هم میشد چشمای قهوه ای روشنش رو تشخیص داد. چشماش عسلی نبود! قهوه ای 

 روشن بود.

 ترانه!-فرید

 اسمت ترانه اس؟-فرهاد

 ت فرهاد برگشتم و گفتم:با عصبانیت دوباره به سم

 معلوم هست اصال چی میگی؟-

 دست به سینه شد و ابروهاشو باال برد.

 مگه دروغه که ما همو میشناسیم؟-فرهاد

 ترانه!-فرید

 به سمت فرید برگشتم و با کالفگی گفتم:

فرید بزار برات بگم جریان چی بوده. ایشون اون روز شیشه بزرگ دستشون بود داشتن از -

رد میشدن من بهشون خوردم و اون شیشه شکست، یکم بحث کردیم و از همون  پیاده رو

 روز منو میشناسن.

 نه دیگه! یه جاشو غلط گفتی! تو از قصد خودتو به من زدی.-فرهاد

 دست به کمر به سمت فرهاد برگشتم و با یه لبخند تمسخر آمیز گفتم:

 م نشدی!خداروشکر که هنوز توهماتت یادت نرفته و خوشبختانه آد-

 سرشو به سمت چپ متمایل کرد و انگشات اشاره اشو به سمتم گرفت:

 اون روی خوشکل منو ندیدی ها.-فرهاد

یه قدم به سمتش رفتم و خواستم جوابشو بدم که فرید بازومو گرفت و منو عقب کشید و با 

 لحن آروم همیشگیش گفت:

 مسخره اتون بردارید.خیله خب باشه. ترانه، فرهاد بهتره دست از این بحث -فرید



 فرهاد خودکار توی دستشو روی میز کوبید و تند و خشن گفت:

 برو بابا دلت خوشه.-فرهاد

 برای چی نیومدی؟-فرید

 دلم نخواست، عشقم نکشید حرفیه؟-فرهاد

 باشه، دو تا صندلی بده ما بشینیم اومدیم حرف بزنیم.-فرید

 گفت: فرهاد نگاهشو بین من و فرید گردوند و با پوزخند

 نچ! کی گفت اینجا تشریف بیارید؟-فرهاد

 بچه نشو فرهاد.-فرید

 جناب آقای بزرگ بهتره همین االن با این دختر خانم بیرون تشریف ببرین.-فرهاد

فشار دست فرید دور بازوم بیشتر شد و نشون میداد که داره از فرهاد عصبی میشه. گوشه 

 م باشه گفتم:ی لبمو جوییدم و با لحنی که سعی میکردم آرو

 ببین من فقط میخوام ازت چندتا سوال بپرسم بعدش میریم.-

فرهاد به من نگاه کرد. با انگشت شصتش گوشه ی لبشو خاروند و سرتاپامو با نگاهش از 

 نظر گذروند و گفت:

 شرط داره.-فرهاد

 چه شرطی؟-

 ترانه بیا بریم.-فرید

و به فرهاد نزدیک تر شدم، حاال  بازومو به عقب کشید که دستمو از دستش بیرون کشیدم

 دقیقا روبروی میزش ایستاده بودم.

 چه شرطی؟-

لبخندی از روی بدجنسی زد و با حرکت ابروهاش به سمت باال به سمت فرید اشاره کرد و 

 آروم گفت:

 بگو فرید بره.-فرهاد

 با شک نگاش کردم.

 برای چی؟-

 دیگه برای چی نداره! شرط من اینه!-فرهاد

 دونم واقعا به سواالتم جواب میدی؟از کجا ب-

 مگه تو نمیخوای در مورد محسن بدونی؟ من همه چیزو بهت میگم اما تنها!-فرهاد

 دوباره نیم نگاهی به فرید کرد و با صدای بلندتری ادامه داد:

 بدون سرخر.-فرهاد



کیفمو روی شونه ام جا به جا کردم و برگشتمو به فرید که داشت با موشکافی نگامون 

میکرد خیره شدم. چطوری بهش بگم که بره؟ به سمتش رفتم و روبروش ایستادم. خواستم 

 حرف بزنم که فرهاد با طعنه گفت:

 من دارم هنزفیری میزارم شما بلند حرفتونو بزنید.-فرهاد

 اصال نگاهش نکردم اما نگاه عصبانی فرید به فرهاد دوخته شد.

 فرید به من نگاه کن.-

 بریم.-فرید

 د باهاش حرف بزنم.من بای-

 میبینی که چیزی نمیخواد بگه.-فرید

 آب دهنمو قورت دادم و با مکث گفتم:

 میخواد تنها باهام صحبت کنه.-

 با چشمای گرد نگام کرد و حرصی گفت:

 ترانه....-فرید

 

فرید توروخدا ازت خواهش میکنم. من نمیدونم مشکل تو و برادرت چیه نمیخوام بدونمم -

میکنم پای منو وسط دعواتون نکشونید، میدونم اون برای اینکه حرص فقط ازت خواهش 

 تورو دربیاره گفت تنها صحبت کنم ولی خواهش میکنم تو به این قضیه دامن نزن.

 تو درباره فرهاد هیچی نمیدونی، اصال میدونی چطور آدمیه؟-فرید

سرشو به پشتی نگاهی به فرهاد که هنزفیری سفیدشو توی گوشش گذاشته بود و چشم بسته 

صندلی تکیه داده بود انداختم. هیچی در مورد فرهاد نمیدونستم اما با این حرف فرید ترس 

توی دلم جوونه زده بود، اون ترس وحشتناکی که از مرد ها داشتم جلوی چشمم اومده بود. 

 لبامو بهم فشار دادم و به فرید نگاه کردم و با صدای آروم گفتم:

 چی؟اگه بگم ما نامزدیم -

 فقط نگام میکرد، نفسشو پر حرص محکم بیرون داد و چنگی به موهاش زد.

 باشه.-فرید

 سری به معنای تایید تکون دادم و گفتم:

 بیرون منتظرم باش زود میام.-

 دوباره نگاه خشمگینی به فرهاد کرد و بی حرف تند از مغازه بیرون رفت.
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فرهاد هنوزم سرش توی گوشیش بود واصال توجهی به من نداشت، به سمتش رفتم و دستمو 

 جلوی چشماش تکون دادم، بهم نگاه کردو گفتم:

 فرید رفت.-

پشت  هنزفیرشو از گوشش بیرون کشید و همراه گوشیش روی میز پرت کرد. به صندلی

 سرم با دست اشاره کرد، روی صندلی نشستم و فقط نگاش کردم.

 خب؟! چی میخوای؟!-فرهاد

 همه چیز در مورد محسن!-

 اول تو تعریف کن.-فرهاد

 چیو؟!-

 آرنج هر دوتا دستشو روی میز گذاشت و به سمتم متمایل شد:

 برای چی دنبال محسن افتادی؟!-فرهاد

 چی؟!!!! من دنبال محسن افتادم؟!-

 من نمیدونم، تو برام تعریف کن.-فرهاد

 مگه فرید بهت نگفته؟!-

 پوزخندی زد و با طعنه گفت:

 یه لحظه فکر کن اون بخواد با من حرف بزنه!-فرهاد

کیفمو روی پام گذاشتم و تمام جریان رو براش تعریف کردم، هرچی که از محسن تا االن 

هاش داشتم. فرهاد موشکافانه و با فهمیده بودم و تک تک صحبت ها و برخورد هایی که با

دقت و سکوت به حرفام گوش میکرد. همین که حرفم تموم شد کج به پشتی صندلی تکیه داد 

 و دست چپشو باالی پشتی صندلی گذاشت.

 شما چند ساله توی اون محل زندگی میکنید؟!-فرهاد

 یک سال، چطور؟!-

 پس برای همین نمیدونی!-فرهاد



 چی رو باید بدونم؟!!!-

 شیدا! کسی که محسن دیوانه وار عاشقش بود.-فرهاد

 چه ربطی به من داره؟!-

 تو شبیه شیدائی، نه خیلی اما هستی و....-فرهاد

 با گیجی سری به طرفین تکون دادم و گفتم:

 وایسا وایسا، یعنی تو میخوای بگی محسن منو جای شیدا گرفته؟! اصال االن شیدا کجاست؟!-

 د.مرده، خودکشی کر-فرهاد

 با چشمای گرد شده بهش نگاه کردم.

 چرا خودکشی کرد؟!-

محسن هیچ وقت به من جزئیات نگفت اما میدونم که خانواده شیدا مخالف ازدواجشون -فرهاد

بودن و از یه طرف محسن مدام به شیدا میگفت که باید باهم فرار کنند اما شیدا اینو 

 نمیخواست.

 خب؟!-

 فت:یه تای ابروشو باال انداخت و گ

 خب نداره دیگه! فشار بهش اومد مغزش ارور داد خودشو خالص کرد.-فرهاد

 فرید گفت محسن یک ساله تحت درمان روانپزشکه آره؟!-

از اون حالت خارج شد و دوباره دستاشو روی میز گذاشت و به سمتم خم شد و نگاهی به 

 سرتاپام انداخت.

 ولی ظاهرا که جواب نداده!-فرهاد

 کنم؟! من باید چیکار-

 قطعا اگه زنش بشی حالش خوب میشه.-فرهاد

 با حرص نگاش کردم و گفتم:

 من با شما شوخی دارم؟!-

 دفعه آخرته با این لحن با من صحبت میکنی ها. طعنه و دستوری نداریم.-فرهاد

 لبامو بهم فشار دادم و جوابی ندادم، فعال به فرهاد نیاز داشتم و نباید باهاش تندی میکردم.
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 آخرین بار کی محسنو دیدین؟-

 اون همخونه ی منه! اما دوشبه خونه نیومده.-فرهاد

 همخونه؟-

 سری به معنای تایید تکون داد.

 برای شما حرف نزده؟ وقتی تا این حد بهم نزدیکین تا حاال از کاراش-

 نیشخندی زد و گفت:

 خب میدونی، زیاد یادم نمیاد اما شایدم گفته باشه.-فرهاد

 کالفه نفسمو بیرون دادم.

 ببینید ..-

 من یک نفرم! با چند نفر داری حرف میزنی؟-فرهاد

پوست لبمو جوییدم و توی چشماش زل زدم. فرید راست میگفت، فرهاد یه آدم غیر قابل 

و نفوذه! اصال نمیفهمم منظورش از حرفاش چیه؟ واقعا میخواد بهم کمک کنه یا  بینیپیش

 منو دست انداخته؟

 ببین این موضوع برای من خیلی مهمه، محسن فقط داره برای من دردسر درست میکنه.-

 به پلیس معرفیش کن.-فرهاد

 با چشمای گرد بهش نگاه کردم.

 واقعا دوستتو به همین راحتی میفروشی؟-

 چیه انتظار داری مثل سوپرمن براش جان فشانی کنم؟-هادفر

 میتونی بگی که چطوری جلوشو بگیرم.-

میشه دست از قصه بافی برداری؟ زندگی کامال با اون چیزی که توی کتاب ها بهت -فرهاد

 یاد دادن فرق میکنه.

 با گیجی سری به طرفین تکون دادم و گفتم:

 فتو رک و راست نمیزنی؟من اصال متوجه حرفات نمیشم، چرا حر-

 لبخندی زد و دوباره گوشه ی لبشو با انگشت شصتش خاروند.

 به نفعته از فرید کنار بکشی.-فرهاد

 با بهت چند لحظه فقط نگاش کردم، واقعا چی داشت میگفت؟ تک خنده ای کردم و گفتم:



 بحث ما دقیقا چه ربطی به فرید داشت؟-

 ه شرطی که کال فرید رو کنار بزاری.کمکت میکنم از محسن خالص بشی ب-فرهاد

روی کلمه "کال" تاکید کرد. ترسم از فرهاد با شنیدن این حرفاش کم کم داشت زیاد میشد. یه 

حسی داشتم که بهم میگفت االن باید به فرهاد بگم من نامزد فریدم. یه حسی که انگار برای 

 حافظت میکردم. محافظت؟!مقابله با فرهاد باید کنار فرید پناه میگرفتم و از خودم م

 من... من نامزد فریدم.-

 خندید و گردنشو به سمت چپ کج کرد و سرشو به طرفین تکون داد.

 امکان نداره.-فرهاد

 چرا؟!-

چون فرید داداش منه، ازش متنفرم ولی اینو مطمئنم که اون نمیتونه کسی رو دوست -فرهاد

 داشته باشه.

 نفس ساختگی گفتم:آب دهنمو قورت دادم و با اعتماد به 

 فکر کنم در این مورد کامال داری اشتباه میکنی.-

 سرجاش صاف و دست به سینه نشست و پرنفوذ با چشمای ریز شده نگام کرد.

 تو بدون من نمیتونی مقابل محسن وایستی.-فرهاد

آب دهنمو قورت دادم و بند کیفمو توی مشتم فشردم. کف دستام عرق کرده بود، چی باعث 

 ا این حد از فرهاد بترسم؟میشد ت

 از من دقیقا چی میخوای؟ مشکل تو فرید نیست.-

 ازت خوشم اومده.-فرهاد

 ببخشید؟!-

 پوزخندی زد و گفت:

 نه نه از اون لحاظ نه! از سمج بودنت خوشم میاد.-فرهاد

 از من چی میخوای؟-

 فراموشی داری؟-فرهاد

 من نامزد فریدم!-

 مشکلی نیست، بهم میزنی!-فرهاد

 جام بلند شدم و محکم گفتم: از

 من همچنین کاری نمیکنم.-

 اونم از جاش بلند شد و با خونسردی و پوزخند گفت:

 پس به محسن سفارش میکنم حسابی از خجالتت دربیاد.-فرهاد
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 به طرفش خم شدم و دستامو روی میز گذاشتم و حرصی گفتم:

ببین ممکنه تو منو ساده ببینی اما اونقدر حالیمه که بفهمم تو قصد اصلیت این نیست، پس -

 اگه واقعا َمردی خواسته ی اصلیتو بگو.

 خندید و دوباره روی صندلی نشست.

 ممکنه درست بگی.-فرهاد

و مشت کرده بودم با حرص بهش زل زدم ولی اون خیلی صاف ایستادم و در حالی که دستام

عادی گوشیشو برداشته بود و داشت باهاش کار میکرد و اون لبخند مضحکش روی لبش 

بود. باید یه طوری رفتار کنم که فرهاد فکر کنه بیخیال شدم. برگشتم کیفمو از روی صندلی 

 برداشتم و با عادی ترین لحن ممکن گفتم:

پیش محسن برم و این قضیه رو با خودش حل کنم راحت تر به نتیجه میرسم باشه، فکر کنم -

 تا اینکه بخوام با تو حرف بزنم.

 برگشتم و خواستم برم سمت در که صداش باعث شد سرجام بایستم اما برنگشتم.

 دقیقا چی میخوای از محسن بدونی؟-فرهاد

 بود و نگام نمیکرد.به سمتش برگشتم و توی چشماش زل زدم، هنوز توی همون حالت 

 تو میخوای چیکار بکنی که میگی از دست محسن منو خالص میکنی؟-

 گوشیشو روی میز پرت کرد و با مکث نگاشو سمت من برگردوند.

 تا به شرطم عمل نکنی هیچی از من نمیشنوی.-فرهاد

 آخه جدایی من از فرید چه سودی برای تو داره؟-

 لبخندی زد و با آرامش گفت:

 ض کن یه جور انتقام یا مقابله به مثله.فر-فرهاد

 گیج سری تکون دادم:



 یعنی چی؟!-

اووومم خوبه که هنوز گذشته رو برات تعریف نکرده، اصال تا حاال به لیال خانوم -فرهاد

 جان نشونت داده؟

 لبمو با زبون تر کردم و سکوت کردم. چی باید میگفتم؟ اصال لیال کی بود؟مامانشون؟

پس هنوز معرفیت نکرده که انقدر شیر شدی و میخوای نامزد فرید باقی آهــــا، -فرهاد

 بمونی.

 آب دهنمو قورت دادم.

 میخواد...میخواد به زودی معرفیم کنه.-

خندید و از جاش بلند شد و به سمتم اومد. نزدیک و نزدیک تر شد و توی فاصله ی خیلی 

مون باهم فاصله داشت و کمی ازم ایستاد. صورتشو جلو آورد، سه چهار سانت صورتا

گرمی نفسشو به راحتی میتونستم حس کنم. صدای ضربان قلبم که از وحشت بلند و محکم 

میکوبید توی گوشم اکو میشد. حس میکردم نفسام داره به شماره میفته. انگار ترسناک ترین 

ب و آشنا ترین صحنه ی زشت زندگیم داره برام تکرار میشه. بی جون خواستم قدمی به عق

 بردارم که تند بازوی چپم توی دستای بزرگش اسیر شد.

 ضعیف و لرزون لب زدم:

 ولم کن...-

 پر نفوذ با چشمای ریز شده توی چشمام زل زد.

زمان برات تعیین میکنم، هیچکس جز من نمیتونه در مورد محسن کمکت کنه. بهتره -فرهاد

میوفتی که حتی فکرشم تا نظرم عوض نشده قید فریدتو بزنی وگرنه توی بد دردسری 

 نمیتونی بکنی.

یه قطره اشک از گوشه ی پلک راستم چکید و راه خودشو روی گونه ام باز کرد. چشم های 

فرهاد از لحظه ی چکیدن اشک تا زمانی که خودشو به گونه ام میرسوند سانت به سانت 

رون آورد. صورتمو از نظر گذروند. صدای باز شدن در از پشت سرم انگار منو از بهت بی

بازوم باشدت به عقب کشیده شد، انگار از یه دنیای سیاه و تاریک منو به دنیای واقعی 

 برگردوندن.

 چه غلطی داری میکنی؟-فرید

نگاه گیج و منگم به فرید کشیده شد که بازومو توی دستش گرفته و نزدیک خودش کشیده 

کنه سرمو روی سینه ی فرید بود. مثل بچه ای که دنبال پناهی میگرده تا از ترسش فرار 

گذاشتم و اونم بدون لحظه ای مکث دستش دور شونه ام حلقه شد. چشمامو بستم و فقط 

 صداهاشونو میشنیدم.



 بیخیال داداش، فقط داشتیم مشکل ترانه رو حل میکردیم.-فرهاد

کم فرهاد من چند ساله تورو میشناسم، به روح خانوم جون اگه یه تار مو از سر ترانه -فرید

 بشه من از چشم تو میبینم.

 هوای دهنتو داشته باش، حق نداری اسم خانوم جون رو بیاری.-فرهاد

من حرفامو زدم، پاتو از گلیمت درازتر نکن، این حرفو به گوش اون دوست بیشعورتم -فرید

 برسون، دفعه دیگه خیلی راحت تحویل پلیس میدمش تا دنبال نامزد من نیوفته.

نامــــزد داداش؟ مطمئنی؟ آخه ترانه گفت تو حتی اونو به لیال جونتم  اوه واااای،-فرهاد

 معرفیش نکردی.

 به تو مربوط نیست که به بخوای توی مسائل گنده تر از خودت دخالت کنی.-فرید

 بــــله، یادم رفته بود شما داداش بزرگه هستی.-فرهاد

ار بکش، وای به روزت فرهاد بحث کردن با تو بی فایده اس، خودتو از این جریان کن-فرید

 که بفهمم کوچکترین دخالتی توی این ماجرا ها داشتی.

 صدای پوزخند بلندش به گوشم رسید:

 بهتره زودتر گور خودتو و نامزدتو از اینجا گم کنی.-فرهاد

از فرید فاصله گرفتم و بدون اینکه به فرهاد نگاه کنم تند از مغازه بیرون اومدم. هنوزم 

به حالت عادی برنگشته بود و تند میزد. تک تک اون صحنه ها و صحبت های ضربان قلبم 

 فرهاد توی گوشم زنگ میخورد، مثل یک زنگ خطر!
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فتم،به چیزی توجه نداشتم، گریه نمیکردم اما سرمو پایین انداخته بودم و تند تند راه میر

بغض بند به بند وجودمو دربرمیگرفت. من اشتباه کرده بودم، من هیچ وقت نمیتونستم به 

یک مرد نزدیک بشم، حتی کسی که عاشقش باشم. دستامو مشت کردم و لحظاتی رو که 

هارو داشتم اما شدتش پارسا همینقدر بهم نزدیک میشد رو به خاطر آوردم، دقیقا همین حالت 



کمتر بود. من فکر میکردم به خاطر هیجانه اما نیست، من میترسم... من از همشون 

 میترسم.

با برخود به مانعی اخمی کردم و سرمو باال گرفتم که چشمای مضطرب و نگران فرید رو 

 دیدم. یک قدم به عقب برداشتم و با ترس گفتم:

 برو فرید.-

 انه؟باهات چیکار کرد تر-فرید

 گیج سری به طرفین تکون دادم و دستمو به پیشونیم گرفتم.

 نمیدونم، من یادم...نمیاد.-

 در طی چند ثانیه صورتش برافروخته و قرمز شد و تمام مویرگ های چشمش قرمز شد.

 به والی علی میکشمش.-فرید

. با همون از ترس به خودم لرزیدم و فرید سراسیمه منو کنار زد و به سمت پاساژ راه افتاد

نگاه گیج رفتنشو دنبال کردم، سعی کردم ذهنمو مرتب کنم... فرید...فرهاد....وای 

خدا....انگار تازه به خودم اومده بودم و با نهایت سرعتم به سمت فرید دوییدم و از پشت 

 بازوشو گرفتم و داد زدم:

 وایسا فرید...وای خدا...-

که دوییدم جلوش ایستادمو دستمو روی سینه با شدت منو پس زد و خواست وارد پاساژ بشه 

 اش گذاشتم و به عقب روندمش.

 نه فرید، کاری نکرده.-

با همون چشماش به خون نشسته و گرد از عصبانیت توی چشماش زل زد و از بین دندون 

 های کلید شده اش شمرده شمرده گفت:

 به من...دروغ...نگو...-فرید

ب نگاهی به سرتاپای هردومون مینداختن، لبخند پر مردم از کنارمون رد میشدن و با تعج

 استرسی زدم و سعی کردم آرومش کنم:

دروغ نیست، به جون خودم کاری نکرد، من نفهمیدم چی گفتم چون ترسیده بودم، باور کن -

 راست میگم.

حس کردم نفساش آرومتر شد، آب دهنمو قورت دادم و با تموم ترسی که داشتم آروم دستاشو 

 م گرفتم.توی دست

 همه چی خوبه فرید، من بهش گفتم که تو نامزد منی.-

دندوناشو محکم روی هم فشار میداد و اینو از انقباض فکش متوجه میشدم. فقط خیره خیره 

 نگام میکرد، دستاشو با شدت از توی دستم بیرون کشید و تند گفت:



 برو تو ماشین من میام.-فرید

 فرید نرو دعوا میشه.-

 حرف کوچیک با فرهاد دارم. فقط یه-فرید

 باشه باشه ولی االن نه، االلن عصبانی ای.-

 تند بازومو بین دستای بزرگش گرفت و با خشم گفت:

 گفتمت برو تو ماشین ترانه!-فرید

 پوست لبمو جوییدم و پسش زدم و گفتم:

 من خودم میرم توام برو با اون داداش دیوونه ات انقدر دعوا بکن تا بمیرین،اَه.-

واستم از کنارش رد بشم که راهمو سد کرد و با لحنی که سعی میکرد آرومتر به نظر بیاد خ

 گفت:

 مو به مو برام تعریف میکنی که چی بهت گفته!-فرید

 ابروهامو باال انداختم و با پوزخند گفتم:

 حاال کی به کی شک داره؟-

 نفسشو محکم بیرون داد و با حرص گفت:

 یشناسی برای همین میترسم، اینو بفهم.لعنتی تو فرهاد رو نم-فرید

 باشه باشه فقط زودتر از اینجا بریم آبروم رفت بس که مردم رد شدن بهم زل زدن.-

 گور بابای همشون.-فرید

پنجه های دستشو بین انگشتام فرو کرد و منو با خودش به سمت ماشین که یه خیابون پایین 

لرزیدم اما با یادآوری اینکه فرید منو از  تر بود کشوند. از لمس دستاش یه لحظه به خودم

دست فرهاد نجات داده بود و پناهم شده بود حس ترسم کمرنگ تر شد و سعی کردم بهش 

 اعتماد کنم، حداقل موقتی میتونستم با خودم کنار بیام.
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دستمو کنار ماشین رها کرد و سریع ماشینو دور زد و سوار شد. نگاه طوالنی ای بهش 

انداختم و منم سوار ماشین شدم. بی حرف استارت زد و با سرعت راه افتاد و انقدر اینکارو 

و سریع انجام داد که صدای بوق اعتراض آمیز چندتا ماشین دیگه بلند شد. هیچی نمیگفتم 

فقط محکم با دستم خودمو به صندلی گرفته بودم. بین ماشین ها الیی میکشید و نفسای بلند و 

 عمیقشو میتونستم بشنوم. لبمو با زبون تر کردم و آروم گفتم:

 منو ببر...-

 هیس هیس ترانه، هیچ جا نمیری.-فرید

 فرید.....-

 به سمتم برگشتم و عصبی توی صورتم فریاد زد:

 یچ جا نمیری.گفتم تو ه-فرید

چشمامو روی هم فشار دادم و سعی کردم خشممو سکوب کنم و اوضاع از اینی که هست 

 بدتر نکنم برای همین بازم با همون لحن آروم گفتم:

فرید تو االن عصبانی ای، من بهت قول دادم همه چی رو برات تعریف میکنم ولی االن نه! -

 عصر....

 همین االن.-فرید

 م و پوست لبمو جوییدم.عصبی بهش نگاه کرد

 فرید من االن خوب نیستم!-

سریع فرمون ماشینو به سمت راست کج کرد و کنار خیابون نگه داشت و تند به سمتم 

 برگشت و گفت:

 من خوبم؟ هان؟ من االن خـــــوبم؟!!!!-فرید

 متحرص و عصبی جیغ زدم:

 اَههههه بس کن فرید. مثل بچه ها داری رفتار میکنی.-

رفت و منو به سمت خودش کشید، صورتشو توی فاصله ی کمی از صورتم قرار بازومو گ

 داد و از بین دندون های کلید شده اش گفت:

 بچه آره؟ نگران توام بچه آره؟-فرید

محکم با کف دستم به سینه اش کوبیدم و به عقب هولش دادم، انگشت اشاره امو به سمتش 

 گرفتم و گفتم:

داداش بیشعورت بهم دست بزنید ازتون شکایت میکنم، شما  اگر یک بار دیگه تو و اون-

دوتا االن بیشتر دارید به من آسیب میرسونید تا اون محسن، اصال من از کجا بدونم که همه 



ی اینا یه نقشه نیست؟ با هرکدومتون حرف میزنم میگه باید یه بالیی سر اون یکی بیاد که 

 بـــــریــد بیـــرون.... کمکت کنیم، نمیـــــخوام!!!! از زندگــیم

هر دو نفس نفس میزدیم و عصبی توی چشمای هم زل زده بودیم، موهاشو چنگ زد و 

نگاهشو ازم گرفت، صاف توی جاش نشست و کف دست چپشو روی فرمون گذاشت و با 

 مکث گفت:

 فرهاد بهت گفت باید از من جدا بشی تا بهت کمک کنه؟-فرید

 م و نگاهمو به بیرون دوختم.سری به معنای تایید تکون داد

 میخوای همینکارو بکنی؟-فرید

 پوزخند صدا داری زدم و بهش نگاه کردم:

 واقعا باورت شده من نامزدتم؟-

 تو فرهادو نمیشناسی، اون...-فرید

بـــــس کن فرید! من توروهم نمیشناسم! من چی از تو میدونم هان؟ چرا یهو ناجی من -

ث عشقو نکش وسط که واقعا گوشم پره از این چیزا! یه شدی؟ ازت خواهش میکنم هی بح

دلیل منطقی بیار که بهتون شک نکنم، شک نکنم که اینا همه نقشه ی شماهاست برای بهم 

 ریختن زندگی من.

 بهش نگاه کردم و با بغض ادامه دادم:

 چطوری یهو همتون باهم وسط زندگی من اومدید؟-

 فین تکون داد و آروم گفت:چشماشو روی هم فشار داد و سرشو به طر

 هرکاری میکنم که بهت ثابت کنم.-فرید

 از حرفش زدم زیر گریه و با جیغ گفتم:

همتون از زندگی من برید بیرون، چی میخواید از جونم؟ من احساسات نـــــدارم، از همتون -

 بیـــــزارم، چرا هیچکس حرف منو نمیفهمه؟

 سونه.ترانه من نمیزارم کسی بهت آسیب بر-فرید

 چرا چــــرا؟ تو چیکاره ی منی هان؟-

 میخوای به فرهاد اعتماد کنی هان؟ -فرید

 تند تند سرمو به معنای تایید تکون دادم و با حرص گفتم:

 آره آره، اگه اینکار منو از شر همتون خالص میکنه اینکارو میکنم.-

 بید و داد زد:دست راست مشت شده اش رو باال برد و محکم دو سه بار روی فرمون کو

 گردن فرهادو میشکونم، به خدا میکشــــمش.-فرید

با لبای لرزون از بغض فقط بهش نگاه کردم، از عصبانیت رگ های روی پیشونیش 



برجسته شده بود و قطره های ریز عرق روی صورتش نمایان شده بود. نفس عمیقی کشیدم 

 و خیره به روبرو آروم گفتم:

 ضیه زودتر تموم بشه.به نفع هممونه اگه این ق-

 آروم  و خسته جواب داد:

 فرهاد هیچی نمیدونه، قسم میخورم داره گولت میزنه.-فرید

 به سمتش برگشتم و توی چشماش زل زدم:

 بین تو و فرهاد چیه؟ از چه انتقامی حرف میزد؟-

نفسشو توی سینه حبس کرد و خیره خیره فقط نگام کرد، چشماش توی قرینه ی چشمام از 

ه راست حرکت میکرد، انگار دنبال بهانه بود تا از جواب دادن به این سوال طفره چپ ب

 بره.
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 به من جواب بده فرید.-

 چیزی نیست که بخوای بدونی!-فرید

 هیچی تو و فرهاد انقدر از هم نفرت دارید؟عه چه جالب! پس به خاطر -

 ترانه! این موضوع یه دعوای خانوادگی خیلی قدیمیه.-فرید

 لیال کیه؟!-

 مادرم!-فرید

 ابرویی باال انداختم و با شک گفتم:

مثال اگه من واقعا نامزد تو بودم چرا بعد از اینکه تو منو به مادرت معرفی کردی باید کال -

 ؟نامزدیمو باهات بزنم

 فکش منقبض شد و با حرص گفت:



 این چرندیات و دروغ هارو رو فرهاد تحویلت داده؟-فرید

 به سمتش برگشتم و دست به سینه نشستم.

 دروغه؟ باشه تو راستشو بگو! مو به مو همه چی رو برام بگو.-

 ترانه گفتم این یه دعوای خانوادگیه!-فرید

 حرصی دست راستمو مشت کردم و به پام کوبیدم.

 پس چرا منو وارد زندگی خانوادگیتون میکنید و بازیچه ی انتقامتون کردین؟-

 فرهاد چرت گرفته! هیچی انتقامی در کار نیست.-فرید

 پوزخندی زدم و یه تای ابرومو باال انداختم:

پس البد منو خر فرض کردی دیگه؟ دروغه اگه بگی به خاطر سوزوندن فرهاد منو مجبور -

 نکردی دروغ بگم.

و محکم بیرون داد و دستش دور فرمون مشت شد. نگاه طوالنی ای به بیرون انداخت نفسش

 و دوباره به من خیره شد.

 آره! میخواستم فرهادو بسوزونم.-فرید

 با بغض سری به معنای تایید تکون دادم و گفتم:

و صبح هم اصال تو به فرهاد زنگ نزدی که بیاد، فقط میخواستی منو بکشونی اونجا و -

 شم به بهانه ی نیومدن فرهاد دست به سرم کنی.بعد

 ترانه....-فرید

 کف دستامو به معنای "وایستا" جلوش گرفتم و لرزون گفتم:

 توروخدا راستشو بگو حداقل توی برزخ نمونم.-

آب دهنشو قورت داد و نگاهشو به پایین دوخت، نفسشو محکم چند بار بیرون فرستاد و 

 گفت:

 ت توضیح بدم که با فرهاد مشکل دارم.میخواستم بعدش برا-فرید

 گوشه ی لبمو گاز گرفتم و اشکام از گوشه ی چشمم سرازیر شد.

واقعا انقدر راحته براتون که با زندگی من بازی کنید؟ دروغ بگید و منو مثل عروسک -

 خیمه شب بازی بین خودتون بچرخونید؟

 بهم نگاه کرد و رد اشکامو روی گونه ام دنبال کرد.

 ترانه! باور کن اصال نمیخواستم که تو با فرهاد روبرو بشی.-فرید

 سرمو کج کردم و با لبخند مضحک گفتم:

 چرا؟ دیگه چی هست که من ازش خبر ندارم و فرهاد قراره لوت بده؟-

 چیزی نیست که مربوط به تو باشه.-فرید



 سری به معنای تایید تکون دادم و اشکامو پاک کردم.

 و اون اطالعات رو در مورد محسن داد؟پس چطوری فرهاد به ت-

من خودم از همه ی اون موضوعات خبر داشتم اما نامزد محسن رو نمیشناختم، رفتم -فرید

 تحقیق کردم و فهمیدم.

آهــــا! آفــــرین! دروغ پشت دروغ! اصال اسمت درسته؟ اون دفتر و دستکت راسته؟ -

 واقعیه؟

 فت:با چشمای گرد شده نگام کرد و تند تند گ

ترانه مگه من میخوام ازت اخاذی کنم که اینطوری حرف میزنی؟ هر دورغی گفتم به -فرید

 خاطر خودت بوده، تو باید از فرهاد دور بمــونی.

 عصبی و با گریه جیغ زدم:

 تـــو بـــاید و نبـــاید زندگی منـــو تعیین نمیکنی توی گوشت فرو کـــن.-

 دستامو گرفت و آروم گفت:

 ه ترانه آروم باش.باش-فرید

با حرص پسش زدم و در ماشینو باز کردم و تند پیاده شدم و راه رو در پیش گرفتم. 

نمیدونستم دقیقا کجام اما فقط میخواستم از فرید دور بشم. با ماشین دنبالم میومد و بوق های 

ا ممتد و صداش واقعا روی مغزم رفته بود. عصبی سرجام ایستادم و به سمتش برگشتم و ب

 داد گفتم:

 فرید برو، فقط برو از این بیشتر گند نزن.-

 ترانه به حرفام گوش بده، باور کن داری منو بد قضاوت میکنی.-فرید

 آره یه بار یه حرفات گوش دادم دیدم چی نصیبم شد.-

 ترمز دستی رو کشید و از ماشین پیاده شد و به سمتم اومد.
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 چیه؟ حرف بزن؟ درد اصلیت چیه هان؟-فرید

 با حرص توی چشماش زل زدم.

 میخوام از دست همتون راحت شم، میخوام  ننگ همتون از زندگیم کم بشه.-

 یه تای ابروشو باال انداخت.

 جزو آمار به حساب اومدن؟ هممون؟ انقدر زود فرهاد و محسن-فرید

 پوزخند زدم و با تاسف گفتم:

 هر طور دلت میخواد فکر کن اصال برام مهم نیست.-

نه آخه، خیلی عجیبه با یک مالقات اینطوری بخوای فرهاد فرهاد بکنی و بهش اعتماد -فرید

 کنی.

 اخم غلیظی کردم و یه قدم به سمتش برداشتم و دقیقا روبروش ایستادم.

 ای بگی دقیقا؟چی میخو-

 لبخندی تصنعی زد و آروم گفت:

 اگه از فرهاد خوشت اومده خیلی رک بهم بگو آخه من....-فرید

بی اختیار دستم باال رفت و با شدت روی گونه ی چپش نشست. بغض کرده با چشمای پر 

اشک فقط بهش نگاه میکردم و دندونامو از حرص روی هم فشار میدادم. شاید از فرید اصال 

ظار نداشتم که منو با یه دختر خیابونی یکی کنه! یکی که هر دقیقه به یه نفر دل میبنده؟ انت

صورتش به سمت راست متمایل شده بود، آروم صورتشو به سمتم برگدوند و با چشمای 

غمگین نگام کرد. انگار با این سیلی شخصیتش زمین تا آسمون فرق کرد و اون حرص و 

 د.خشم توی چشماش کامال خوابی

 خیلی وقیحی.-

 نفسشو محکم بیرون فرستاد و نگاهشو به زمین دوخت.

 شما توی زندگی من اومدین، شما دارین همه چی رو بهم میریزین-

 با داد ادامه دادم:

شما دارین به مـــن دروغ میــگیــن بعد من شدم یه دختر خیابونی؟ که بین شما سه نفر -

 عروسک شده؟

 م این نبود.ترانه من...من منظور-فرید

 پس چی بود؟ چیو میخواستی ثابت کنی که میگی شیفته ی داداشت شدم؟-

نگاهشو باال آورد و با التماس بهم خیره شد، سیبک گلوش آروم باال و پایین رفت، انگار 

داشت یه بغض خیلی بزرگو قورت میداد تا بتونه حرف بزنه بدون اینکه بغضش بشکنه. 



 صدای بم شده گفت:لباشو با زبون تر کرد و با 

هیچ وقت نمیتونی جای من باشی که بدونی تا چه حد از فرهاد میترسم، فرهاد زندگی -فرید

 منو نابود کرده ترانه، این فریدی که االن میبینی بعد ده ساله که سرپا شده.

 اشکی که تازه داشت روی گونم میچکید رو با نوک انگشتم پاک کردم و گفتم:

به مشکل بین شما کاری ندارم ولی فرید هر توجیهی که بیاری برای  باشه قبول، من اصال-

 زندگی خودته، نمیتونی بازی دادن منو توجیه کنی.

 آره آره تو هرچی بگی درسته اما به فرهاد اجازه نمیدم توروهم از من بگیره.-فرید

 پوزخنده زدم و با نوک انگشت اشاره ام دو تا ضربه ی آروم به سینه اش زدم.

 مال هیچکس نیستم، اینو توی گوشت فرو کن توهم نزن. من-

 هراسون و با حرص بازوهامو توی دستاش گرفت و محکم فشار داد.

 ولی نمیزام که مال فرهادم بشی.-فرید

دستمو روی سینه اش گذاشتم و خواستم به عقب هولش بدم اما نمیزاشت و در عوض 

 بازوهامو بیشتر توی دستش میفشرد.

 ردم، برو عقب....فرید داره د-

دستامو ول کرد و یه قدم بزرگ به عقب برداشت و ازم فاصله گرفت. انگشت اشاره اشو به 

 سمتم گرفت و با بغض و خشم گفت:

 نمیزارم مال فرهاد بشی.-فرید

تند برگشت و به سمت ماشین رفت، سوار شد و با سرعت وحشتناکی راه افتاد. فقط سرجا 

جای پارک ماشینش نگاه میکردم. گوشیم توی جیب مانتوم لرزید. ایستاده بودم و با بهت به 

درش آوردم و به صفحه اش نگاه کردم و خیره به اسم روی گوشی موندم. "عذاب" ! اسمی 

بود که برای شماره محسن انتخاب کرده بودم. حاال نوبت محسن بود که بیاد حرف بزنه؟ 

اید تنها،سه تایی شونو از زندگیم بیرون بعد از فرید و فرهاد نوبت محسن بود؟ فکر کنم ب

کنم. بی حس پوزخندی زدم و دکمه ی اتصال رو لمس کردم و بی حرف فقط موبایلو کنار 

 گوشم گرفتم.

 سالم بانو.-محسن

 چیزی نگفتم و فقط خیره به روبروم موندم.

 الو؟ ترانه؟ هستی؟-محسن

 بازم جوابی ندادم.

 ..الو؟ ای بابا فکر کنم قطع شده.-محسن

 تند  و بی حوصله جواب دادم:



 چی میگی؟-

 عه هستی؟ فکر کردم قطع شده حرف نمیزدی، خوبی عزیزم؟-محسن

 نفسمو محکم بیرون فرستادم و خشن ترین لحنی که از خودم سراغ داشتم گفتم:

ببین من از صبح به اندازه کافی از همتون کشیدم، پس بهتره گورتونو گم کنید و بیخود -

شه هارو برای من درنیارید، فقط یک بار دیگه! یک بار دیگه شماره تو روی ادای عاشق پی

 گوشیم ببینم بالیی به سرت میارم که فرق ترانه و شیدا رو خوب بفهمی و از بَر بشی که...

 عصبی با تعجب گفت:

 وایسا وایسا، تو شیدا رو از کجا میشناسی؟-محسن

 پوزخند زدم و گفتم:

 رهاد بهت خبر نداده.باشه منم باورم شد که ف-

 فرید پیش فرهاد بردت؟-محسن

 به تو چه، به تـــو چــــه! -

 ببین چه بالیی من سر اینا بیارم، فرهاد بهت نگفت که نباید منو سرلج بندازی؟-محسن

به درک، هر بالیی میخواید سر همدیگه بیارید، خیال کردین عاشق چشم و ابروتون شدم -

 که براتون غش کنم؟

 چی میخوای بگو، خودم به موقع اش زبونتو قیچی میکنم.هر-محسن

جوابی بهش ندادم و گوشی رو قطع کردم و با حرص توی کیفم پرتش کردم. بدیش اینجاست 

 که هیچیکس اون روی ترانه رو ندیده نه؟

  

 

🦋 @shabnam_e_i 🦋 

 

 62قسمت #شصت_و_دو # ��

 

 رمان #رگا )ُرگا به معنای راه بی پایان( ��

 

🦋 @shabnam_e_i 🦋 

 

انقدر فکرم مشغول بود که بی هدف فقط خیابون هارو طی میکردم. دستامو توی جیب 

مانتوم کرده بودم و خیره به زمین فقط رو به جلو حرکت میکردم و هرازگاهی با برخورد 



عابرهای پیاده به چپ یا راست متمایل میشدم. گوشیم چندین بار زنگ خورد اما حتی از 

م، میخواستم چند لحظه ای فارغ از این دنیا باشم و فقط توی دنیای خودم جیبم درنیاورد

 بچرخم،حس خوبیه که با خودت خلوت کنی.

نمیدونستم چقدر گذشته و یا کجام اما از درد حس میکردم دارن سوزن توی پام فرو میکنن. 

نفس خودمو به سمت یکی از مغازه های گوشه ی خیابون کشوندم و روی پله هاش نشستم. 

عمیقی کشیدم و به اطراف نگاه کردم تا بفهمم دقیقا کجام. خیلی از مسیر خونه دور شده بودم 

 و باید چندین خط اتوبوس عوض میکردم تا به خونه برم.

زیپ کوچیک کنار کیفمو باز کردم و کیف پولمو درآوردم، وای خدا! پول دربستی هم ندارم 

. گوشه ی لبمو گاز گرفتم و آروم از جام بلند شدم و به اَه، با این درد پا باید با اتوبوس برم

 سمت ایستگاه اتوبوس که اون سمت خیابون رفتم و منتظر شدم.

حدودا دو ساعتی توی راه بودم. همین که به خونه رسیدم سریع خودمو به دستشویی رسوندم 

 بود. و تمام محتویات معده امو باال آوردم، مامان هراسون جلوی دستشویی ایستاده

 ترانه! ترانه مامان خوبی؟!-مامان

شیر آبو باز کردم و درحالی که مشت لرزونمو پر آب میکردم بی حال سری به معنای آره 

 تکون دادم.

 بزار بیام زیر بغلتو بگیرم، رنگ گچ دیوار شدی.-مامان

 آروم آب روی صورتم پاشیدم و صاف ایستادم اما دستمو به لبه ی روشویی گرفته بودم تا

 نیفتم، دیدم تار و کدر بود.

 خو...ب..م...-

 ترانه داری میوفتی، وای! ترانه....-مامان

صدای مامان هر لحظه برام ضعیف تر میشد و دیدم سیاه تر! کم کم صداش کامال قطع شد و 

 همه چی توی سیاهی فرو رفت و هیچی نفهمیدم.

 

* 

بود و درد میکرد، با هر سختی آروم سعی کردم الی پلکمو باز کنم اما سرم خیلی سنگین 

بود یه قسمت خیلی باریک از چشمامو باز کردم و نگاهی به اطراف انداختم. توی اتاق 

 خودم بود و روی تخت دراز کشیده بودم.

آب دهنمو قورت دادم و آروم سر چرخوندم و به طرف دیگه ی تختم نگاه کردم. مامان سر 

 چرخوند.یح توی دستش میسجاده اش نشسته بود و تند تند داشت تسب

 ما..مان...-



تند به سمتم برگشت، صورتش کامال خیس از اشک بود، نگران از جاش بلند شد و به سمتم 

 اومد.

 جان مامان؟! بیدار شدی؟! من فداتشم چی به سر خودت آوردی؟! -مامان

 چیشد مامان؟! من یادم نمیاد.-

 تادی اومدم گرفتمت.بیهوش شدی، توی دستشویی یهویی داشتی میوف-مامان

 اخم کمرنگی کردم و سعی کردم به یاد بیارم که مامان آروم موهامو نوازش کرد و گفت:

االن خوبی مامان؟! سرمت داره تموم میشه اورژانس گفت چطوری باید از دستت -مامان

 بکشم.

 تازه نگاهم به سرم توی دستم کشیده شد و با تعجب گفتم:

 اورژانس اومد؟!-

 نمیومدی داشتم سکته میکردم، اومدم گفتن حمله عصبی داشتی. بهوش-مامان
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 لبامو بهم فشار دادم و چشمامو بستم.

 االن میام سرمتو میکشم برات یه سوپ درست کردم میارم بخوری.-مامان

چیزی نگفتم و بعد از چند دقیقه مامان با پنبه الکلی به اتاقم برگشت و سرممو از دستم کشید. 

کمکم کرد توی تخت نشستم و یه بالشت پشت کمرم گذاشت تا اذیت نشم و بالفاصله رفت 

 برام سوپ آورد. تمام بدنم درد میکرد و انگار عضله هام یه انقباض خیلی شدید داشتن. 

 ام دیگه.مامان نمیخو-

 ترانه تو هنوز ده تا قاشقم نخوردی.-مامان

 سینه رو به سمت مامان گرفت و با بی حال گفتم:

 اصال نمیتونم بخورم.-

 سینی ازم گرفت و با غم نگام کرد و بغض دار گفت:



 بمیرم من برات که انقدر ضعیف شدی.-مامان

 لبخند بی جونی بهش زدم و دستمو روی بازوش گذاشتم.

 یشم مامان، فشار درس بوده که اینطوری شدم، نگو اینطوری من خوب میشم.من خوب م-

چیزی نگفت و فقط بغضشو قورت داد و از کنارم روی تخت بلند شد، خواست از اتاق 

 بیرون بره اما سرجاش ایستاد و به سمتم برگشتم، دقیق نگام کرد و با مکث گفت:

بودی توی اون شهر بمونی و با همه ترانه! اگه قدرت تصمیم گیری داشتی حاضر -مامان

 بجنگی؟

 اخمی کردم و با گیجی گفتم:

 این چه سوالیه مامان؟-

 خیلی وقته بهش فکر میکنم،جواب بده.-مامان

 لبمو با زبون تر کرد و گوشه اشو زیر دندون کشیدم تا بغض بزرگم نشکنه.

ی این دنیا زندگی اگر دست من بود من نمیخواستم دیگه زندگی کنم، دیگه نمیخواستم تو-

 کنم.

اشکاش آروم روی گونه اش سر خوردن و بالفاصله برگشت و از اتاق بیرون رفت. دست 

خودم نبود! حقیقت همین بود، شاید اگر اون زمان من بچه نبودم و سنم کم نبود هرگز دیگه 

رار نمیخواستم این زندگی رو ادامه بدم چون امیدی نداشتم. مامان برای این از اون شهر ف

کرد چون فکر میکرد من میتونم امیدش باشم اما من تک تک اون روزارو توی ذهنم حک 

 کردم و هرگز فراموشش نمیکنم.

نگاهی به اطراف اتاقم انداختم، مامان کیفمو گوشه ی میزم گذاشتم بود، یکمی خم شدم و 

. از فرید و تا میسکال داشتم 40کیفمو سمت خودم کشیدم و گوشیمو از توی کیفم درآوردم. 

محسن و ساره! شماره ی محسن و فرید رو توی لیست سیاه و گذاشتم و تمام پیام هاشونو هم 

بدون خوندن پاک کردم. اینطوری بهتر بود، دیگه به هیچ مردی اجازه نمیدادم که بخواد 

شب بود.  11:30وارد زندگیم بشه و منو داغون کنه. به ساعت روی دیوار نگاه کردم، 

ره رو گرفتم و گوشی رو به گوشم نزدیک کردم که با دومین بوق سریع برداشت شماره سا

 و هراسون گفت:

 ترانه خوبی؟-ساره

 سالم.. چیه اینطوری حرف میزنی؟-

 وای که منو دیوونه کرد این فرید.-ساره

 فرید؟ اون چرا؟-

ره بهم زنگ شب تا االن یه بند دا 9نمیدونم شماره ی منو از کجا گیر آورده از ساعت -ساره



میزنه و پیام میده که ترانه کجاست نکنه حالش بد شده باشه. منم که هرچی بهت زنگ میزدم 

 جواب نمیدادی از استرس و نگرانی مردم.

 نفسمو محکم بیرون فرستادم و با حرص خفته گفتم:

 دیگه تلفن اونو جواب نمیدی ها، توی لیست سیاه بزارش.-

 بکنم.اتفاقا میخواستم اینکارو -ساره

 بهت گفته؟-

آره، اینطوری بهت بگم که به غلط کردن افتاده بود و مدام خودشو فحش میداد که -ساره

 تورو توی خیابون تنها ول کرده.

بره گمشه، همشون یه مشت دروغگوی پست فطرتن که فقط یه مدت کوتاه براشون ارزش -

 راحت میرن.داری، تاریخ انقضات که تموم بشه پرتت میکنن یه گوشه و خیلی 

 ارزش نداره ترانه، اصال در موردش حرف نزن. چرا گوشیتو جواب نمیدادی؟-ساره

 دستی به پیشونیم کشیدم و سرمو به پشتی تخت تکیه دادم.

 باز حالم بد شده بود بیهوش شده بودم.-

 خدا مرگم بده، تو خیابون؟-ساره

رژانس زنگ زده بود، مثل اینکه نه، تاه رسیدم خونه باال آوردم بعدشم بیهوش شدم مامان او-

 گفتن باز حمله ی عصبی بوده.

 ای وای! خب تو دفعه دومه که اینطوری میشی.-ساره

 آره، تو فکر کن با اینهمه استرس آدم سالم بمونه.-

 باید بری دکتر آزمایش بدی.-ساره

 بیخیال ساره، َشر اینارو که از زندگی کندم پس خوب میشم.-

 ترانه....-ساره

 صله تند تند گفتم:بی حو

 ساره االن بیخیال واقعا سرم درد میکنه.-

 نفسی کشید و با مهربونی گفت:

 باشه عزیزم، برو االن استراحت کن، فردا میام پیشت.-ساره

 پس میبینمت، شبت بخیر.-

 شب بخیر عزیزم.-ساره
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گوشی رو قطع کردم و خواستم روی میز بزارمش که دوباره زنگ خورد، شماره ناشناس 

بود، اخمی کردم و صفحه اشو بستم و روی میز گذاشتم. بالشتمو روی تخت گذاشتم و به 

وابم که شونه ی چپ دراز کشیدم و پتو رو تا گردنم باال کشیدم. چشمامو بستم و خواستم بخ

صدای برخورد سنگ ریزه هایی به شیشه اومد.با استرس چشمامو تا آخرین حد باز نگه 

داشتم و به پنجره خیره شدم. آروم ترانه، از جات بلند نشو خودش خسته میشه میره، آروم 

باش و فقط چشماتو ببند انگار که هیچ صدایی نمیشنوی. نفسمو توی سینه ام حبس کردم و 

 ستم، خودش خسته میشه و میره. آروم پلکامو ب

نیمه شب  12:30نمیدونم چفدر گذشته بود اما مطمئن بودم که یک ساعت گذشته! ساعت 

بود اما توی این یک ساعت یک لحظه از هم صدای برخود سنگ ریزه ها به شیشه و ویبره 

عا ی گوشیم قطع نشد، یه آن با خودم فکر کردم اصال این همه سنگو از کجا میاره؟ واق

 محسنه؟

کالفه پتو رو کنار زدم و روی تخت نشستم و از اتاقم نگاهی به حال کردم، تمام چراغ ها 

خاموش بود. از جام بلند شدم و با کرختی به سمت در اتاقم رفتم و آروم بستمش، نمیخواستم 

 مامان بیدار بشه. دست به کمر وسط اتاق ایستاده ام و به پنجره خیره شدم. 

آنی به سمت گوشیم که در حال زنگ خوردن بود رفتم و بی معطلی جواب  توی یک تصمیم

 دادم:

 تورو به هرکس و هرچیزی که میپرستی دست از سرم بردار.-

 عصبی و با حرص گفت:

 شماره ی منو توی لیست سیاه میزاری دیگه!-محسن

 بفهم. به پیر به پیغمبر من اون آدمی نیستم که تو فکر میکنی.، من شیدا نیستم اینو-

 شیدا کیه هان؟ کی این مزخرفاتو توی گوشت فرو کرده؟ -محسن

 نفسی کشیدم و با لحنی که پر از خواهش بود گفتم:

ببین هیچکس نگفته، اصال من هیچی در مورد شما نمیدونم، فقط ازت خواهش میکنم دیگه -

 مزاحم من نشی چون...



 حرفمو قطع کرد و تند تند با مهربونی گفت:

...ترانه... من نمیخوام اذیتت کنم، فقط دوست دارم، میخوام تا ابد برای من ترانه-محسن

 باشی، فقط مال من باشی، فقط برای محسن باشی.

 بغض به گلوم چنگ انداخت و با زاری و صدایی که سعی میکردم بلند نباشه گفتم:

 توروخدا دست از سرم بردار.-

 صداش لرزید و بغض کرد:

 ینمت، دیگه قول میدم از زندگیت بیرون برم.فقط بیا پایین بب-محسن

 نه، دیدن چی؟!-

 فقط میخوام ببینمت ترانه، باور کن از سمت من هیچ آسیبی بهت نمیرسه.-محسن

 پس برو.-

 باشه باشه فقط بیا ببینمت برای همیشه میرم، قول میدم!-محسن

 دست آزادمو مشت کردم و بی حال به میزم تکیه دادم.

 خواهش میکنم!-

 س عصبیشو محکم بیرون داد و شمرده شمرده گفت:نف

یا همین االن میای پایین و تا همیشه از من راحت میشی یا فردا هفت صبح جلوی در -محسن

خونتون با مامانت حرف میزنم، اووووممم درست گفتم دیگه! هر روز هفت صبح میره 

 نونوایی.

 سام سنگین شده بود.با این حرفش بغض با تموم قدرت به گلوم چنگ انداخت، نف

 بغض نکن، فقط چند لحظه میخوام ببینمت.-محسن

 لبمو گاز گرفتم و با مکث آروم زمزمه کردم:

 االن میام.-

بدون اینکه منتظرجوابش باشم قطع کردم، گوشیمو روی میز گذاشتم، دستام خیلی واضح 

 شنیدم.میلرزید، قلبم خیلی تند میزد و صدای ضربانشو توی گوشم می
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اولین مانتو شلواری که به دستم رسیدو پوشیدم و یه شال روی سرم انداختم. به خودم توی 

قی آینه نگاه کردم،صورتم کامال رنگ پریده بود و رنگ لبامم به سفیدی میزد. نفس عمی

 کشیدم و چتری هامو از روی صورتم کنار زدم و گوشیمو برداشتم و به سمت در اتاق رفتم.

درو آروم باز کردم و نگاهی به اطراف انداختم. مامان گوشه ی هال دراز کشیده بود و 

خوابش برده بود. با احتیاط به سمت در خونه رفتم و خواستم بازش کنم اما قفل بود! مامان 

شب در خونه رو قفل کنه و بعد بخوابه. آروم کلیدو از روی جاکلیدی کنار عادت داشت هر

 در برداشتم و سعی کردم با کم ترین سروصدا درو باز کنم و بیرون اومدم. 

آروم از پله ها پایین میومدم که دوباره محسن به گوشیم زنگ زد. ریجکت کردم و سرعت 

خیلی آروم به در خونه نزدیک شدم. اصال بیشتری به قدمام بخشیدم. وارد پارکینگ شدم و 

سایه اش معلوم نبود. دست چپ لرزونمو جلو بردم و روی قفل گذاشتم. خدایا بهم قدرت بده، 

خدایا کمکم کن. آب دهنمو قورت دادم و پلکامو محکم بهم فشار دادم و درو آروم باز کردم. 

نفسمو حبس کردم و یه قدم به  چشم باز کردم و به خیابون نگاه کردم، هیچکس روبروم نبود.

جلو برداشتم و جلوی در خونه ایستادم. سر گردندونم و به اطراف نگاه کردم اما محسن رو 

 ندیدم.

 چشمم به در خشک شد.-محسن

هین آرومی کشیدم و با ترس برگشتم و به سمت راستم نگاه کردم. پشت درخت ایستاده بود 

 دید تند به سمتم قدم برداشت و گفت:و ندیده بودمش. همین که نگاه هراسونمو 

 نترس عزیزدلم، منم.-محسن

دو قدم باهم فاصله داشت اما ناخودآگاه به عقب قدم برداشتم، با این حرکت چشم به پاهام 

دوخت و سرجاش ایستاد. نگاهشو آروم باال آورد و توی چشمام زل زد. سرشو کمی باال 

 گرفت و یه تای ابروشو باال داد.

 میترسی؟ازم -محسن

سرمو به معنای نه تکون دادم، یه قدم دیگه بهم نزدیک شد و خواستم برم عقب تر اما پشتم 

به درخونه برخورد کرد و سرجام ایستادم، سعی کردم تموم قدرتمو توی چشمام بریزم و 

 بهش نگاه کنم، نباید کم می آوردم.

 باهام حرف بزن،صداتو بشنوم...-محسن

 بمو با زبون تر کردم. ضعیف زمزمه کردم:آب دهنمو قورت دادم و ل

 ولم کن...خواهش میکنم.-



 کالفه سرشو به طرفین تکون داد و شاکی گفت:

 نه نه ترانه اینارو نگو، یه حرف جدید بزن، صدات آرومم میکنه.-محسن

یه قدم دیگه بهم نزدیک شد و توی فاصله ی خیلی نزدیکی ازم ایستاد. دستشو به دیوار کنار 

 زد و سرشو جلو آورد و کنار گردنم نگه داشت. نفس عمیقی کشید و آروم گفت:سرم جک 

 اووومم، عطرت...عطرتتم آرومم میکنه، تو چی داری دختر.-محسن

لبمو بهم فشار دادم و صورتمو به سمت دیگه برگردوندم. خدایا کمکم کن، چرا نمیتونم در 

و سنگین شده اما حتی نمیتونم  برابر محسن عکس العمل نشون بدم، سینم از حرص میسوزه

 یه کلمه حرف بزنم و به عقب برونمش. خیلی آروم با لحنی که توش حرص داشت گفت:

برای من باش ترانه، دنیا رو به پات میریزم...جوری خوشبختت میکنم که تمام دنیا -محسن

 پیش چشمت حقیر و کوچیک بشه فقط...

میکردم نلرزه همونطور که صورتم توی حرفشو قطع کردم و تند تند با صدایی که سعی 

 سمت مخالف صورتش بود گفتم:

 تو قول دادی که بری.-

 نه!-محسن

اونقدر نه رو محکم و قاطع گفت که تند صورتمو به سمتش چرخوندم و دقیقا مقابل صورتش 

 قرار گرفت. توی چشماش زل زدم و آخرین نیرو و توانمو توی چشمام و صدام ریختم.

 وی حرفت وایستا.مرد بمون و ر-

ابروهاش به حالت اخم کمی بهم نزدیک شدن اما گره نخوردن، توی چشمام زل زد و قرینه 

ی چشمامو از چپ به راست و از راست به چپ دنبال کرد.، نفس هاش کشدار و آروم به 

صورتم برخود میکرد و اما یه ذره هم از موضعم کوتاه نیومدم و پر نفوذ توی چشماش زل 

 ید کم میاوردم، من ترانه بودم!زدم، نبا

 محسن!-فرهاد

بهت زدم نگاهمو باالتر کشیدم و از کنار سر محسن به فرهاد که پشت سرش ایستاده بود 

نگاه کردم. چشماش خشم داشت و و دندوناشو روی هم می سایید چون استخون فکش محکم 

د اما فاصله و سخت تکون میخورد. محسن دستشو از روی دیوار برداشت و صاف ایستا

 اشو با من کم نکرد.

 باید بریم.-فرهاد

 تو....-

 

فرهاد نگاه خیره اش به محسن به سمت من برگشت. با بهت و بغض سری تکون دادم و گیج 



 گفتم:

 تو...تو از اول از همه چی...خبر داشتی؟-

 فرهاد چشماشو روی هم فشار داد و به زمین خیره شد.

 محسن گفتم باید بریم.-فرهاد

آن انگار تموم نیروم به بدنم برگشت. با سرعت و تندی محسن رو کنار زدم و با یه قدم  یک

بلند خودمو به فرهاد رسوندم و با جفت دستام محکم به سینه اش کوبیدم که یه قدم به عقب 

 رفت و بهت زده نگام کرد.

ندگیم؟ من چیه؟ چی میخواین از من؟ هـــــان؟ چه مرگتونه که عین بختک افتادین روی ز-

همین امروز صبح با توی دروغگو صحبت کردم، پس همش یه نقشه بوده آره؟ دستت با این 

 کثافط توی یه کاسه بوده آره؟ خاک تو سر هردوتون، عوضیا...

 محسن از پشت سرم با لحن بیخیالی گفت:

 اوووو ترانه تند نرو.-محسن

 بی توجه بهش رو به فرهاد با تهدید گفتم:

یگه این ورا پیداتون بشه ببین چه بالیی سر همتون میارم، شما فکر کردین من فقط یکبار د-

 خرم آره؟ تک تک تونو به داداگاه میکشم،گمشین برین.

تند برگشتم و رفتم داخل خونه، خواستم درو ببندم که تند فرهاد به سمت در خونه اومدو 

 پاشو الی در گذاشت و مانع شد.
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 گمشو کنار.-

دست چپشو روی در گذاشت و با یه حرکت به عقب هول داد، اونقدر محکم که درو رها 

کردم و یه قدم به عقب رفتم. دوباره به سمت فرهاد که جلوی در ایستاده بودو بهم نگاه 

 و محکم به عقب هولش دادم. میکرد هجوم بردم

 به خدا همین االن نرین به پلیس زنگ میزنم.-



فرهاد خواست حرف بزنه که شونه اش از عقب با شدت کشیده شد و محسن نگاهشو با 

حرص و خشم بین من و فرهاد رد و بدل کرد. کامل به سمت من برگشت و انگشت اشاره 

 کشید اما هیچی نگفت. اشو به سمتم گرفت و با چشماش برام خط و نشون

برگشت و بازوی فرهاد رو گرفت و خواستن بیرون برن، با صدایی که سعی میکردم باال 

 نره گفتم:

 دیگه حق ندارین پاتونو حتی توی این محله بزارین.-

محسن سرجاش ایستاد و فرهاد هم مجبور به ایستادن شد چون بازوش توی دست محسن 

 وی شونه خشن و تیز نگام کرد.بود. سرش به سمتم برگشت و از ر

 حرفای جدید میشنوم، تا چند دقیقه پیش موش بودی.-محسن

بدون اینکه جوابشو بدم به سمت در رفتم و خواستم ببندمش اما هنوز بین در و پیاده رو 

 بودن. به زمین خیره شدم و تند گفتم:

 بــــیـــــــرون..-

 ف بزن.ترانه روی سگ منو باال نیارها، درست حر-محسن

 نگاهمو باالتر کشیدم و توی چشماش زل زدم، اینهمه نیرو یهو از کجا به وجودم برگشت؟

 اون روت باال بیاد ببین ترانه چیکار میکنه.-

 ابروهاش باال پرید و به ضرب بازوی فرهادو ول کرد و به سمتم برگشت.

 نه داره جالب میشه، بقیه اش؟!-محسن

 برین بیرون.-

گوشه ی درو گرفت و یه قدم بهم نزدیک شد. طرح پوزخند روی لباش  چون پشت در بودم،

 شکل گرفت.

 مثال اگه نخوام برم کی میخواد منو بیرون کنه؟-محسن

 به پلیس زنگ میزنم.-

 یه تای ابروش باال رفت.

 باشه زنگ بزن.-محسن

 با استرس بهش نگاه کردم.

 به خدا همین االن نرین زنگ میزنم.-

بزن دیگه، فکر کردی من بچه ام؟! قرار بود زنگ بزنی همون دفعه ِد میگم زنگ -محسن

 اول پلیس جلوی در این خونه بود.

 سعی کردم خودمو نبازم.

 جیغ میزنم تموم همسایه ها رو سرتون بریزن.-



 خندید و دستاشو توی جیب شلوارش فرو کرد.

 جاِن محسن یه چی بگو جفتمون باور کنیم خب.-محسن

ید و خواست قدم دیگه ای به سمتم برداره که فرهاد تند بازوشو زبونشو روی لبش کش

 گرفت.

 بریم محسن.-فرهاد

 بدون اینکه به فرهاد نگاه کنه خیره به من گفت:

 نه داداش هنوز کارم تموم نشده.-محسن

 محسن!-فرهاد

لحنش تاکیدی و دستوری بود، دقیقا همون لحنی بود که صبح با من حرف زد. نگاه محسن 

ش برگشت و چند لحظه ای خیره نگاش کرد.نمیدونم چیشد که یهو محسن سری به به سمت

معنای تایید تکون داد و جلوتر از فرهاد از خونه بیرون رفت. فرهاد نگاهی به چشمای پر 

 تعجب و بهت زده ام کرد و تند پشت سر محسن راه افتاد.

ود که نمیتونستم حلش کنم؟! وای وای واااااای سرم داره میترکه، این چه معمای الینحلی ب

 یعنی واقعا محسن مطیع فرهاد بود؟! حرفای صبحش توی گوشم زنگ خورد...
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ب و بیدار نگاهی به اطرافم با نور آفتابی که به چشمم خورد آروم الی پلکمو باز کردم، خوا

بود!  10:30انداختم و غلت زدم به شونه ی چپ خوابیدم. نگام به ساعت روی دیوار افتاد، 

کف دستمو نرم روی چشمام کشیدم و توی تختم نشستم. گردنمو کج کردم و نگاهی به حال 

ی رفتم تا انداختم، مامان نبود. پتورو کنار زدم و از تخت پایین اومدم و به سمت دستشوی

دست و صورتمو بشورم. بیرون اومدنم از دستشویی همزمان شد با وارد شدن مامان به 



 خونه. 

 چه عجب بیدار شدی.-مامان

 خسته بودم.-

نفس عمیقی کشید و کیسه های خریدشو روی میز آشپرخونه گذاشت و چادرشو از سرش 

الی که خمیازه میکشیدم درآورد. به سمت آشپزخونه رفتم و در یخچالو باز کردم و در ح

 گفتم:

 مامان ناهار چی داریم؟-

 قیمه بادمجون گذاشتم.-مامان

 سری به معنای تایید تکون دادم و خواستم سمت اتاقم برم که مامان صدام زد:

 ترانه بشین میخوام باهات حرف بزنم.-مامان

سری و بی حرف یکی از صندلی های آشپزخونه رو بیرون کشیدم و نشستم. مامان هم رو

 مانتوشو درآورد و روی میز گذاشت و مقابلم نشست.

 ترانه تکلیف دانشگاهت چیه؟-مامان

 با بیخیالی شونه ای باال انداختم:

 بهت که گفتم احتمال زیاد میخوام انصراف بدم.-

 خب بعدش؟ میخوای بری سرکار؟-مامان

 آره اگه جایی پیدا کنم میرم، نمیتونم که همینطوری بیکار بچرخم.-

 یعنی االن تنها برنامه ی تو برای آینده ات همین احتماالته؟-مامان

 کالفه نگاش کردم:

 مامان چیه این سواالی سر صبحی؟ خب میخوای چه برنامه ای داشته باشم؟-

شده، بعدشم میدونی که بدم میاد مدام توی خونه خودتو  11سر صبح نیست و ساعت -مامان

 حبس کنی.

 جلوی چشمت نباشم. باشه امرزو میزنم بیرون-

 سری با تاسف تکون داد:

 بفرما اینم منطقت دو کالم میخوام باهات صحبت کنم.-مامان

خب مامان جان سریع و رک حرف اصلیتو بزن دیگه، مقدمه چینی میکنی آدم عصبی -

 میشه.

 سکوت کرد و چند لحظه فقط توی چشمام خیره شد، لبشو با زبون تر کرد:

 کیهانی!محسن کیه؟ محسن -مامان

کپ کرده با چشمای گرد فقط به مامان نگاه میکردم، محسن؟ همون محسن رو میگه؟ من 



 فامیلشو نمیدونستم شاید منظورش یکی دیگه اس! آب دهنمو قورت دادم و آروم پرسیدم:

 نمیدونم دقیقا در مورد کی داری حرف میزنی مامان؟-

 به صندلی تکیه داد و دست به سینه نشست:

 یاد نمی شناسمشون ولی میخوام تو بهم معرفیشون کنی!من ز-مامان

 شونه امو به معنای ندوستن باال انداختم و سعی کردم آرامشمو حفظ کنم:

 نمیدونم، من از کجا بدونم این کیه؟-

 سرشو کمی کج کرد و با چشمای ریز شده و پر شک نگام کرد:

 تو همه چی رو بهم میگی درسته؟-مامان

تکون دادم، نفسشو محکم بیرون فرستاد و با نوک انگشت اشاره اش سرمو به معنای آره 

 روی میز ضرب گرفت و تند تند به میز میکوبید.

 چیشده مامان؟ کیه اینی که گفتی؟-

امروز یه نفر به گوشیم زنگ زد، شماره ناشناس بود. جواب دادم یه خانومی بود -مامان

ی میشه که خیلی از دخترتون خوشش گفت برای امر خیر مزاحم میشم، گفت پسرم یه ماه

 اومده اگه اجازه بدین مزاحم بشیم، اسمشو پرسیدم گفت محسن کیهانی! 

عصبی پوست لبمو جوییدم و با حرص چشمامو روی هم فشار دادم. خودش بود، بعد از 

گذشت یک هفته از اون شب لعنتی که با فرهاد جلوی خونه امون اومده بود فکر میکردم 

سرم برداشته چون نه بهم زنگ میزد و نه دیگه شبا جلوی خونه امون پیداش  دیگه دست از

 میشد اما نه... انگار این بازی رو قرار نیست تمومش کنه.

 همکالسیته؟-مامان

 نه!-

 پس تورو کجا دیده که از تو خوشش بیاد؟-مامان

 کالفه دستمو توی موهام فرو بردم:

 همسایه ی ساره اشونه.-

این یک ماه تو انقدر زیاد رفتی خونه ی ساره که اون تورو ببینه و شیفه یعنی توی -مامان

 ات بشه؟

 واااای مامان اصول دین میپرسی؟ من چه میدونم آخه؟-

 خیله خب! سر من داد نزن دارم باهات حرف میزنم.-مامان

 از جام بلند شدم و دست به کمر گفتم:

نه منم برات توضیح دادم، جوابمونم که حرف نداره دیگه مادر من، ازم پرسیدی میشناسم یا-

 مشخصه نیاز به مشورت نیست!



 راهمو کج کردم و خواستم قدم بردارم که مچ دستمو گرفت.

 من هنوز حرفام تموم نشده سرتو پایین میندازی میری.-مامان

 مامان!-

 میخوام اجازه بدم یه جلسه بیان.-مامان

 با چشمای گرد شده بهش نگاه کردم.

 ــی؟!!! تو اصال میشناسی اونا رو که بخوای توی خونه ات راهشون بدی؟دیگه چـــ-

 جلسه ی اول برای آشناییه دیگه، قرار نیست اتفاقی بیفته.-مامان

 مچ دستمو از دستش بیرون کشیدم:

 من نمیخوام ازدواج کنم مامان، این حرفم خیلی نامفهومه که مدام این بحث تکرار میشه؟-

و میترسی ولی نمیتونم اجازه بدم تا ابد با همین ترست زندگی کنی، من میدونم که ت-مامان

 میبرمت پیش مشاور درست میشه.

ترس چی؟ چی میگی مامان؟ من از هیچکس و هیچ چیزی نمیترسم، من فقط از مردا -

 بیــــزارم، بـــدم میاد از همشون خیلی چیز عجیبیه؟

 

 نگاهشو ازم گرفت و به میز خیره شد:

 یه جلسه میان برای آشنایی! بعد از اون بازم باهم حرف میزنیم.فقط -مامان

 جفت دستامو به سرم گرفتم و موهامو چنگ زدم، از این بدتر هم میتونست اتفاق بیوفته؟

مامان به خدا اگه بزاری بیان من از این خونه میرم، یک شبم نه ها، برای همیشه میرم گم -

 و گور میشم نتونی پیدام کنی.

 ه کرد و اخم غلیظی بین ابروهاش افتاد.بهم نگا

 تو بیخود میکنی، این کارو بکن ببین عاقت میکنم یانه.-مامان

 وقتی میخوای زندگی منو نابود کنی پس انتظار هر رفتاری رو هم از من داشته باش.-

بدون اینکه منتظر جوابش باشم به سمت اتاقم رفتم و درو با شدت بهم کوبیدم و قفلش کردم. 

میخواست از شدت عصبانیت جیغ بزنم و هرچی که دوروبرمه بشکونم.  دلم

محسن...محسن... کابوس زندگی من! لعنتی حرومزاده، چی میخوای از من؟ چی از من 

 میخوای روانــــی؟

عصبی طول و عرض اتاق رو قدم رو میکردم، سینم از شدت حرص میسوخت. گوشیمو از 

نم. میخواستم به محسن زنگ بزنم و هرچی که روی میز چنگ زدم و رفتم توی مخاطبی

الیقشه بهش بگم اما یک آن ترسیدم مامان صدامو بشنوه و همه چی بیشتر بهم بریزه، نفسمو 

محکم و کشدار بیرون دادم و گوشیمو روی تخت پرت کردم. عقب عقب رفتم و روی 



 صندلی میز توالتم نشستم، خم شدمو سرمو توی دستام گرفتم.
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نباید میزاشتم که مامان، محسن و خانواده اشو راه بده، به هر قیمتی بود باید جلوشو 

گرفتم. دست دراز کردم و گوشیمو برداشتم، تنها کسی که میتونست جلوی محسن رو می

هاد بود! خودم اون شب دیدم که چطوری محسن مطیعش بود و روی حرفش حرف بگیره فر

 نزد اما من که شماره ی فرهاد رو نداشتم.

اگرم بخوام به فرید زنگ بزنم اصال شماره اشو نمیده و حتما بعدشم باز میخواد باهام بیاد! 

ید خودم پیش سری به معنای نفی تکون دادم و از جام بلند شدم و سریع لباس پوشیدم، با

فرهاد میرفتم. کیفمو برداشتم و تند از اتاق بیرون اومدم، مامان هنوز روی صندلی 

آشپزخونه نشسته بود که با باز شدن در اتاق به سمتم برگشت و با تعجب نگاهی به سرتاپام 

 انداخت.

 کجا میری؟!-مامان

 به سمت در خونه رفتم:

 یه جایی کار دارم زود میام.-

 از کنم و بیرون برم که دستشو از پشت روی شونه ام گذاشت و نگه ام داشت.خواستم درو ب

 گفتم کجا ترانه؟-مامان

 بدون اینکه برگردم نفسمو محکم فوت کردم و شونمو از زیر دستش بیرون کشیدم.

 با سمیرا میخوام برم کار دارم.-

و سوار شدم و تند در خونه رو باز کردم و تند از خونه بیرون اومدم. اولین خط اتوبوس ر

 خودمو به اولین ایستگاه مترو رسوندم.

جلوی پاساژ ایستادم و مستأصل نگاهی بهش انداختم. اگه فرهاد بدتر باهام لج میکرد چی؟! 

اگه لج کنه و محسن رو بیشتر بر علیه من تحریک کنه چی؟! نفسمو محکم بیرون دادم و و 



 رو بهش نمیدادم، باید راضیش میکردم. به داخل پاساژ قدم برداشتم. نه من این اجازه

جلوی مغازه ایستادم و نگاهی به داخلش انداختم،دوتا خانم توی مغازه بودن و فرهاد هم 

کنارشون ایستاده بود و تند تند داشت حرف میزد. کمی از مغازه فاصله گرفتم و منتظر شدم 

 تا سرش خلوت بشه.

اومدن، نگاهی به اطراف پاساژ انداختم و نفس بعد از پنج دقیقه بالخره اون خانوما بیرون 

 عمیقی کشیدم و وارد مغازه اش شدم. 

پشتش به من بود و داشت اجناس داخل یکی از ویترین هارو مرتب میکرد که با صدای در 

به سمتم برگشت وبا دیدنم جفت ابروهاش باال پرید. قدمی به جلو برداشتم و در مغازه رو 

 بستم.

 سالم.-

 با اخم گفت: خشک و سرد

 اینجا چیکار داری؟!-فرهاد

 باید باهات صحبت کنم.-

 عصبی به سمت میزش رفت و کیفی که دستش بودو روی میز پرت کرد.

 من با شما هیچ حرفی ندارم خانوم، بفرمایید بیرون.-فرهاد

 پوست لبمو جوییدم و بهش نزدیک شدم.

 باید کمکم کنی.-

 تند به سمتم برگشت و پوزخند زد:

 کمک؟! نه دیگه نشد! فکر کنم یه ذره دیر به فکر افتادی.-ادفره

 گیج نگاش کردم:

 یعنی چی؟-

 همون زمان که بهت گفتم باید به فکر می افتادی که فقط من میتونم کمکت کنم.-فرهاد

 اصال تو از کجا میدونی در مورد چی کمک میخوام؟-

 با بیخیالی شونه ای باال انداخت:

 .هیچ دلیلی جز محسن نمیتونه تورو به اینجا بکشونهمهم نیست! ولی -فرهاد

 با شک نگاش کردم:

 پس خبر داری؟-

 گردنشو به سمت چپ کج کرد:

 خب؟! مثال خبر دارم!-فرهاد

 با حرص نگاش کردم و توی فاصله ی نزدیکی ازش ایستادم.



 خبر داری واقعا؟! همین؟ زندگی من داره نابود میشه.-

 ربطی نداره. زندگی تو به من هیچ-فرهاد

 روی کلمه "تو" تاکید کرد. ازم رو برگردوند و دوباره سمت همون ویترین رفت.

 هرچی ازم بخوای قبول میکنم. -

 بدون اینکه به سمتم برگرده با تمسخر گفت:

من چی باید ازت بخوام مثال؟! خودتو زیادی باال گرفتی! واقعا فکر کردی سه تا پسر -فرهاد

 برات یقه جر میدن؟ دنبالت افتادن و دارن

 معلوم هست چی میگی؟! اصال معنی حرفاتو نمیفهمم.-

 سرشو به سمتم برگردوند و از روی شونه اش نگاهی به سرتاپام انداخت.

جنس تورو خوب میشناسم پس بیخودی ادای فرشته های آفتاب مهتاب ندیده رو برای -فرهاد

 من درنیار.

 و پرت بهم می بافی.اصال میفهمی داری چی میگی؟! داری چرت -

 آره دیگه، دستت داره رو میشه من چرت و پرت میگم.-فرهاد

 من چیزی ندارم که بخوام ازش بترسم!-

 به سمتم برگشت و دست راستشو به پهلوش گرفت.

اگه چیز پنهانی نداشتی به جای اینکه سراغ من بیای میرفتی پیش فرید جونت، فکر -فرهاد

 کنم نامزدت بود دیگه نه؟
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 لبامو بهم فشار دادم و با مکث گفتم:

 من با فرید کاری ندارم.-

 ابروهاش باال پرید:

 عـــــه، چه جـــــالــــب! ولی فکر نکنم فرید هم به تو کاری نداشته باشه!-فرهاد



 یعنی چی؟-

 چند لحظه ی کوتاه مستقیم توی چشمام زل زد و سری به طرفین تکون داد:

 برو بیرون.-فرهاد

 بهش نزدیک شد و مصر توی چشماش زل زدم:

 فرید چی گفته؟!-

 چیه؟! خوشت میاد تعریف کنم داره برات عز و جز میکنه؟-فرهاد

 اخم غلیظی کردم:

د من میکنی از اون مغزت بریز بیرون، چی میگی برای خودت؟! هر فکری که در مور-

ادای پیغمبری در نمیارم اما اونقدرم بیشرف نیستم که به قول خودت سه نفرو دنبال خودم 

 راه بندازم.

سرشو جلوتر آورد و توی فاصله ی نزدیکی از صورتم نگه داشت، لبخند مضحکی زد و با 

 و شمرده شمرده گفت:انگشت اشاره اش به گوش سمت راستش دوتا ضربه ی آروم زد 

 خیلی وقته از این حرفا پر شده.-فرهاد

 بغض به گلوم چنگ انداخت و اشکام نرم دیدمو تار میکردن.

 فقط اینو میدونم که تو میتونی جلوی محسن رو بگیری.-

 آب دهنشو قورت داد و مردمک لرزون چشمامو دنبال کرد:

 محسن دوست داره.-فرهاد

 ا گرفته.نداره، اون منو به جای شید-

 سرشو کمی به سمت چپ کج کرد و باال برد:

 فقط اولش بود، االن جای خود ترانه میخوادت.-فرهاد

 من نمیخوام.-

 پس عاشق فریدی.-فرهاد

 تند و قاطع و گفتم:

 نه.-

 پس....-فرهاد

 حرفشو قطع کردم:

 من هیچ حسی به کسی ندارم، فقط نمیخوام دیگه پای کسی به زندگیم باز بشه.-

 ای ابروشو باال داد و پوزخند زد:یه ت

 پس شکست عشقی خوردی.-فرهاد

کالفه صورتمو به سمت سقف گرفتم و نفسمو محکم بیرون فرستادم. بهش نگاه کردم، هنوز 



 همون پوزخند مسخره روی لباش بود.

ببین اصال کاری ندارم هرچی که میخوای بگو و در مورد من فکر کن، فقط محسنو از من -

 دور کن.

 مگه محسن بچه امه دستشو بگیرم بگم اینجا برو اونجا نرو.-هادفر

 چیزی که خودم دیدمو نمیتونی انکار کنی.-

آره آره محسن گاهی حرف منو زمین نمیزنه اما دیگه افسار زندگیش دست من نیست. -فرهاد

 میخوادت میفهمی؟! برم بهش بگم ترانه جیزه دست نزن پسرم؟

گرفت و دستاشو توی سینه اش جمع کرد. بیچاره وار  خودش یه آن از حرفش خنده اش

 نگاش کردم:

 چیکار باید بکنم؟-

 زندگی خودته!-فرهاد

 حرصی و تند با اخم گفتم:

 یک هفته پیش که میگفتی فقط تو میتونی محسنو از من دور کنی حاال شد زندگی من؟!-

 انگشت اشاره اشو به سمتم گرفت:

 موقع اگه میخواستی میتونستم.بهت گفتم فرصتت کمه، همون -فرهاد

 چرا بچگانه رفتار میکنی؟! -

 من بچه تو عاقل! مسئله زندگی خودته و خودت باید حلش کنی.-فرهاد

 ببین تو مگه مشکلت با فرید نبود؟! -

 بود!-فرهاد

 خب دیگه، االن دیگه بین من و فرید چیزی نیست و سمت منم نمیاد.-

 کلم فرید بود! نه دیگه، دقت نکردی! گفتم مش-فرهاد

 پس چی؟ االن چی میخوای؟!-

 خیره خیره توی چشمام زل زد و گوشه ی سمت چپ لبش به حالت خنده کش اومده.

 هنوز زوده!-فرهاد
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 و بهم بریزی و برام نقشه داری؟چیه؟! توام البد میخوای زندگیم-

 با بیخیالی شونه ای باال انداخت:

 نه! -فرهاد

 با حرص محکم به سینه اش کوبیدم و به عقب هولش دادم:

پس بگو از من چی میخواین؟! چطوری هر سه نفرتون باهم سروکلتون توی زندگیم پیدا -

 شده؟

 رو شروع کرد. از من میپرسی؟! فکر کنم اولین نفر فرید این بازی-فرهاد

 با شک نگاش کردم، مگه اون خبر داشت؟! پوزخند زد و گفت:

ببین نمیخواد چشماتو برای من ریز بکنی! فرید نفس میکشه من میفهمم، واقعا خیال -فرهاد

 کردی اون روز باور کردم که شما نامزدین؟

 لبمو با زبون تر کردم و چند لحظه خیره نگاش کردم:

 ا شرط جدایی گذاشتی؟!اگه باور نکردی پس چر-

 خندید و با انگشت شصت و اشاره اش یه مقدار خیلی کم رو نشون داد:

 انقدر نیاز بود فرید باور کنه.-فرهاد

 با گیجی نگاش کردم:

 داستان بین تو و فرید چیه؟!-

 یه تای ابروشو باال انداخت:

 فکر کردم حتما برات تعریف کرده.-فرهاد

 میگه موضوع خانوادگیه.-

 آره خب! مربوط خانواده ی خودشه.-ادفره

 خودش؟!-

 نفسشو محکم بیرون فرستاد:

 بیخیال االن حوصله نبش قبر کردن اسرار خانوادگی رو ندارم.-فرهاد

 .ببین اصال این چیزا برام مهم نیست، من فقط یه خواسته ازت دارم-

 من نمیتونم جلوشو بگیرم.-فرهاد

 پوزخند زدم:

 نمیتونی یا نمیخوای؟!-



 با تاسف سری تکون داد:

 نمیتونم!-فرهاد

با تعجب فقط نگاش کردم، چقدر زود تغییر موضع میده و رفتاراش عوض میشه، کدوم 

 رفتارشو باور کنم؟

 باشه، بگو خودم چیکار باید بکنم؟-

شونه ای باال انداخت و رفت سمت میزش و پشت صندلیش نشست و مشغول کار کردن با 

 دم و کامال به سمتش برگشتم.گوشیش شد. حرصی نگاش کر

 یعنی اینهمه سال دوستی با محسن تهش بهم میگی نمیدونم؟-

 زیر چشمی نگاهی بهم انداخت و بازم چیزی نگفت.

 با شمام، نمیشنوی؟-

 یهو چنان گوشیشو روی میز پرت کرد که از حرکت ناگهانیش شونه هام باال پرید.

ه داره گند میزنه من باید جمعش کنم؟ بیا برو چته اومدی یقه ی منو گرفتی؟! یکی دیگ-فرهاد

ببینم من حوصله ی جمع کردن زندگی خودمم ندارم بعد به فکر زندگی تو باشم؟ آدمتو اشتباه 

 گرفتی. همون فرید به دردت میخوره نه من!

 فرید پای پلیُس به ماجرا باز میکنه.-

 ببین تو االن خودت میدونی چی میخوای؟!-فرهاد

 یعنی چی؟!-

 یعنی اینکه زیاد بدتم نیومده که محسن دنبالته.-رهادف

 پوست لبمو جوییدم و با حرص گفتم:

 آره بدم نیومده که دنبال تو راه افتادم دارم ازت خواهش میکنم کمکم کنی.-

 ِد اگر میخوای خالص بشی پس دیگه اما و اگر نداره.-فرهاد

 ه زمین خیره شدم.کیفمو روی دوشم جا به جا کردم و نفس عمیقی کشیدم و ب

 من به مامانم گفتم که نمیخوام بیان اما مامانم اصرار داره که حتما خواستگاری بیان.-

 عه! خوبه دیگه مبارک باشه.-فرهاد

لحنش حرص و طعنه داشت، یه جور حرص نسبت به محسن یا شاید هم فرید! سرمو کمی 

د، توی سکوت فقط بهم نگاه باال آوردم که نگاهم توی نگاه مستقیم و پر نفوذش گره خور

میکردیم. نگاهامون هیچ معنا یا حرفی نداشتن اما انگار داشتیم همدیگرو آنالیز میکردیم. به 

 جلو خم شد و آرنجشو روی زانوهاش گذاشت و به زمین خیره شد:

 چرا اینجایی؟! مگه فرید بهت نگفته من برات خطرناکم؟!-فرهاد

 چرا؟!-



 یره موند و باغم زمزمه کرد:بهم نگاه کرد، چند ثانیه خ

 به همه میگه، به اونم گفته بود.-فرهاد
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 به کی؟!-

 چند لحظه فقط نگام کرد و سری به طرفین تکون داد، انگار میخواست از اون حالت بیرون

 بیاد.

 تونه کمکت کنه.الزم نیست این چیزا رو بخوای بدونی، برو پیش فرید، اون می-فرهاد

 نمیتونم بهش اعتماد کنم، حرفاش یکی در میون دروغه بهانه اشم اینه که...-

 حرفمو قطع کرد:

 میگه دوستت داره برای صالح خودته.-فرهاد

 یه تای ابرومو باال انداختم:

 چرا میپرسی؟! از همه چی باخبری پس-

 من از هیچی خبر ندارم ولی داداشمو خوب میشناسم! داستان تو قبال هم اتفاق افتاده.-فرهاد

 با تعجب نگاش کردم، به سمت میزش رفتم و روی تک صندلی مقابل میزش نشستم.

 خواهش میکنم هرچی که میدونی بگو.-

 صورتشو به سمتم برگردوند.

 االن به من اعتماد داری؟-فرهاد

 بامو بهم فشار دادم.ل

 نه!-

پس چرا از من میخوای کمکت کنم! با اینکه میدونی محسن رفیق صمیمی منه، به -فرهاد

 موقعش اونو به تو  ترجیح میدم!

 میدونم! ولی هرچی که هستی رکی! حداقل دروغ نمیشنوم.-



 دم.نفسشو محکم بیرون فرستاد و سکوت کرد، لبمو با زبون تر کردم و خودمو جلوتر کشی

 اختالف تو و فرید به خاطر یه دختر بوده نه؟-

 تند و تیز نگام کرد، فکش انقباض کوچیکی گرفت و آزاد شد.

 فقط به دختر نبود!-فرهاد

 میشه واضح تر حرف بزنی؟-

 چشماشو ریز کرد و با شک نگام کرد:

فرید چرا انقدر روی دونستن گذشته ی من و فرید اصرار داری؟! نکنه واقعا عاشق -فرهاد

 شدی!

حرفشو با پوزخند عمیقی روی لبش تموم کرد، ترانه بیشتر از این اصرار نکن، پاشو برو! 

فرهاد داره تورو دست میندازه، هیچ کمکی بهت نمیکنه. بند کیفمو توی مشتم فشردم و از 

 جام بلند شدم.

 فکر میکنم حرفت درست بود، فرید قابل اعتماد تر از توئه.-

 جاش بلند شد و دستاشو توی جیب شلوار لی آبیش فرو برد. با همون پوزخند از

 دیره ولی خوبه که به این نتیجه رسیدی.-فرهاد

گوشه ی لبمو گاز گرفتم و بدون اینکه حرف دیگه بزنم برگشتم و به سمت در رفتم. همین 

 که خواستم بیرون برم صدام زد:

 ترانه!-فرهاد

 سرجام ایستادم اما برنگشتم.

و بشناس، بچه ی بدی نیست، شاید واقعا تورو به جای خودت میخواد نه محسن ر-ترانه

 شیدا!

. گوشیمو از توی جیب جوابی ندادم و بی معطلی سریع در مغازه رو بستم و بیرون اومدم

مانتوم بیرون کشیدم و بی معطلی شماره ی فرید رو که توی لیست سیاه گذاشته بودم گرفتم. 

 مضطرب جواب داد: بوق اول خورده نخورده تند و

 ترانه!!!!!-فرید

 سالم...-

 وای... یه هفته است منو کشتی...-فرید

 فرید میخوام ببینمت.-

 هول کرده گفت:

 همین االن میام دنبالت.-فرید

 نه نه، من بیرونم بگو کجا بیام!-



 من؟ من... شرکتم...کجایی بگو من میام، اینجا شلوغه!-فرید

 بیا پارک خیابون )...(-

 کرد و با مکث گفت:سکوت 

 پیش فرهاد بودی؟!-فرید

 فرید میخوای از همین االن بازجویی کنی بگو کال بیخیال حرف زدن بشم.-

 جوابش فقط یه کلمه است.-فرید

 کالفه دستی به شالم کشیدم:

 آره آره، یه موضوعی پیش اومده باید باهاش حرف میزدم.-

 نست دیگه؟من از همه حا بی خبر فرهاد باید اول میدو-فرید

 کالفه با حرص و تند گفتم:

 فریــــــــد بس کن!-

 نفس عمیقی کشید و هیچی نگفت، انگار داشت سعی میکرد خشمشو آروم کنه.

 تا یه ربع دیگه اونجام.-فرید

 آروم زمزمه کردم:

 منتظرتم.-

گوشی رو قطع کردم و توی جیبم گذاشتم. دیگه از پاساژ خارج شده بودم و آروم به سمت 

 رک مقابل پاساژ رفتم.پا
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روی یکی از نیمکت های وسطای پارک منتظرش نشستم و حدودا بعدا از بیست دقیقه اومد. 

سریع قدم برمیداشت و نگاه از دور هم میتونستم تشخیص بدم چقدر عصبانیه چون تند و 

مستقیمش از روم کنار نمیرفت. یه کت شلوار خوش دوخت سورمه ای با پیراهن آبی 

 کمرنگ تنش بود که یه لحظه توی دلم اعتراف کردم چقدر این رنگ بهش میاد!



روبروم ایستاد و دستاشو توی جیب شلوارش فرو کرد و توی چشمام زل زد. با ابرو به 

 م:کنارم اشاره کرد

 حداقل بشین مثل بازجو ها باال سرم وایستادی.-

 سرپا راحت ترم.-فرید

 دقیقا چرا االن باز طلبکار شدی؟-

 باز؟ باز طلبکار شدم؟-فرید

دقیقا! هر دفعه یه کاری رو خالف میل و اصولت انجام میدم همینطوری نگام میکنی و -

 طلبکار صحبت میکنی.

 چون کارات غلطه ترانه.-فرید

 سمو بیرون فرستادم:کالفه نف

آخه تو چی میدونی که چیشده و چیکار کردم، همینطور جلو جلو ندونسته میگه غلطه، -

 اصال میدونی چیشده آخه؟

اصال مهم نیست که چیشده، همین که بدون گفتن به من سریع رفتی سراغ فرهاد و به -فرید

 اون اعتماد کردی تا تهشو میتونم بخونم.

 م کمی بیرون اومده بود رو پشت گوشم زدم و به زمین خیره شدم:موهایی که از کنار شال

 باشه، تو بشین من کارم اشتباه بوده اکی.-

اینو که گفتم انگار کمی از اون غرور شکست خورده اش جبران شد و با مکث آروم کنارم 

 نشست.

 چیشده؟-فرید

 به سمتش برگشتم و توی چشماش زل زدم و با تمسخر گفتم:

 ن جان قراره بیاد خواستگاریم!بالخره محس-

چند لحظه مات شده نگام کردم، برگشت کامل به صندلی تکیه داد و زل زد به روبروش و 

 نفس های بلند کشید.

 نباید بزاری بیان!-فرید

 مامانم میخواد حتما باهاشون آشنا بشم!-

 تند به سمتم برگشت و سرشو بهم نزدیک کرد:

 ه اتون باز بشه دیگه کسی نمیتونه جلوشو بگیره.ترانه اگر محسن پاش به خون-فرید

 شونه ای باال انداختم و گفتم:

 دیگه واقعا نمیدونم باید چیکار کنم.-

 آب دهنشو محکم قورت داد و سیب گلوش سنگین باال و پایین رفت.



 فرهاد چی گفت؟-فرید

 هیچی، گفت شاید واقعا دوستت داشته باشه.-

 مرتیکه مسخره.-فرید

هردو سکوت کردیم و توی افکار خودمون غرق شدیم. هردو به دنبال راهی بودیم چند دقیقه 

 تا به هر نحوی که شده محسن رو از زندگیم دور کنیم.

 باید بریم شکایت کنی.-فرید

 نه!-

ترانه اینکار داره بیخ پیدا میکنه، دیگه شوخی بردار نیست، عمال داره نشون میده که -فرید

 یه روانی تمام عیاره.

فرید! مامانم هیمنطوری هی منو بازپرسی میکنه که محسُن میشناسم یانه بعد یه کاره برم -

 ازش شکایت بکنم؟ چه جوابی به مامانم بدم؟

 میگی مزاحم بوده!-فرید

 پلک محکمی زدم و نفس و عمیقی کشیدم.

 تو از زندگی من خبر نداری، بیخیال این کار بشو لطفا.-

توی جیب شلوارش فرو برد و طول کوچیکی از روبروی از جاش بلند شد و دست چپشو 

منو انتخاب کرد و میرفت و برمیگشت. عصبی با پام روی زمین ضرب گرفتم و دستامو 

توی سینه ام جمع کردم. صدای جیغ الستیک های یه ماشین اومد. نیم نگاه کوچیک و 

 م ایستاد و گفت:گذرایی به خیابون انداختم و دوباره به زمین خیره شدم. فرید روبرو

 ترانه به خدا من این مرتیکه رو میکشم پاشو توی خونه ی شما بزاره.-فرید

 لبمو با زبون تر کردم و خواستم چیزی بگم که کلمه ی اولم توی فریاد محسن گم شد.

 تو به گور هفت جد و آبادت خندیدی.-محسن

توی چند قدمی ما با نفسم حبس شد و با چشمای گرد شده به سمت چپم نگاه کردم. محسن 

صورت کبود شده و چشمای به خون نشسته ایستاده بود و چشماش فقط فرید رو هدف قرار 

داده بود. فرید هم مثل من توی شوک و بهت رفته بود ولی خیلی زود به خودش اومد و 

 ابروهاش سخت و محکم بهم گره خوردن.

 اون فرهاد چغولی کرده آره؟-فرید

ـو چـــــه... به چه حقی میای این اراجیف رو توی گوش ترانه به توچه به تـــ-محسن

 میخونی؟

 

 پوزخند بزرگی زد:



 بیا برو ببینم روانی.-فرید

انگار محسن منتظر همین کلمه بود که جمله ی فرید به آخر نرسیده با تموم قدرت به سمتش 

رکتش یورش برد و دست راست مشت شده اُش روی فک فرید فرود آورد. انقدر این ح

ناگهانی و سریع بود که فرید فرصت عکس العمل پیدا نکرد و روی زمین پرت شد. جیغ 

 آرومی زدم و از جام بلند شدم:

 واااااای نزنش.-

 محسن به سمتم برگشت و انگشت اشاره اشو به سمتم گرفت:

 هیس صدات درنیاد.-محسن

تر برم اما به صندلی  اونقدری چشماش قرمز بود که یه آن ترسیدم و خواستم یه قدم عقب

 برخورد کردم.

 نـ...نزن...نزنش...-

یه قدم بهم نزدیک شد و با یه حالت عصبی سرشو به سمت چپ کج کرد و کمی باال گرفت، 

 غیرعادی بودن کامال توی حرکاتش مشهود بود.

 داری از این مرتیکه دفاع میکنی آره؟! با این روهم ریختی؟ بزنم....-محسن

ش خیز برداشت و پاشو گرفت و محسن با کمر زمین خورد و چشماش از یهو فرید به سمت

 درد جمع شد.

 ترانه برو....بروووووو.-فرید

مسخ شده به محسن که جلوی پام افتاده بود نگاه میکردم که نگاهشو باال آورد و بهم زل زد. 

 بغض به گلوم چنگ انداخت و بی اختیار زمزمه کردم:

 ون.تروخدا از زندگیم برو بیر-

اشکام روی گونه ام ُسر خورد و خیره به اشکام فقط سکوت کرد، فرید تند از جاش بلند شد 

و بازومو گرفت و با شدت کنار کشید. گوشیشو درآورد و تند تند شماره گرفت و کناز 

 گوشش گذاشت.

 الو؟ سالم آقا، لطف کنید چندتا مامور بفرستید خیابون....-فرید

و گوشِی فریدو از توی دستش چنگ زد و روی زمین پرت  محسن یهو از جاش بلند شد

کرد. برای اینکه جیغ نزنم فقط کف جفت دستامو روی دهنم گذاشتم و با گریه بهشون نگاه 

کردم. از ترس نفس نفس میزدم و تموم تنم میلرزید. اطراف پارکو چشم گردوندم، خلوت 

 نبود.بود و جز چندتا پیرمرد که از دور نگامون میکردن کسی 

محسن فقط جلوی فرید ایستاده بود و نگاش میکرد، مثل شکارچی ای شده بود که داشت 

برای نحوه ی شکار طعمه اش نقشه میکشید، از ترس به سکسکه افتاده بودم ولی با قدرت 



بیشتر جلوی دهنمو گرفته بودم. محسن واقعا مثل یک روانی داشت رفتار میکرد و انگار 

وضوع شده بود که هیچ حرکتی نمیکرد و فقط سعی داشت منو پشت فرید هم متوجه این م

 سر خودش نگه داره و ازم محافظت کنه.

 ترانه!-فرهاد

با صدای فرهاد انگار یه نور امید توی دلم روشن شد. به سمتش برگشتم. صدای داد فرید 

 باعث شد شونه هام باال بپره:

 مرتیکه خر برای چی به این خبر دادی؟!-فرید

 ی فرهاد درهم شد و تند و تیز گفت: چهره

 حرف دهنتو بفهم، منو با خودت اشتباه گرفتی.-فرهاد

گریه ام شدت گرفت و دستامو روی سرم گذاشتم که نگاه هر سه تاشون به سمت من 

 برگشت.

 بسه،بسه....بـــــــــســــــــــه...-
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 فرید دوباره بازومو گرفت و سعی کرد لحنش آروم باشه:

 بیا ببرمت خونه، آروم باش.-فرید

 محسن به سمتمون خیز برداشت و مچ دست فرید رو با خشونت پس زد:

 دستتو میشکونم دست بهش بزنی.-محسن

گه اش عصبی به سینه ی محسن کوبید و به عقب فرید دستشو بیرون کشید و با کف دست دی

 هولش داد اما تنها چندسانتی متر از جاش تکون خورد.

 ببین من تورو توی زندان نندازم بچه ی بابام نیستم.-فرید

 مادر نزاییده کسی که بخواد محسن رو گیر بندازه.-محسن

سریع سربرگردوندم که  لرزش تنم بیشتر شد و یه قدم عقب رفتم که به یه نفر برخورد کردم،



چهره ی جدی فرهاُد دیدم. این ِکی اینجا اومد؟ با اخم و حرص به محسن و فرید که هنوزم 

داشتن کل کل و مشاجره میکردن نگاه میکرد. بازوی راستمو گرفت و بدون اینکه چشم از 

 اونا بگیره زمزمه کرد:

 بریم.-فرهاد

 بازومو از دستش بیرون کشیدم:

 جا نمیام، تو.... تو بهش خبر دادی.من با تو هیچ -

 نگاهش روی صورتم اومد:

 من چیزی نگفتم.-فرهاد

 ازش فاصله گرفتم و عصبی جیغ زدم:

 پس البد جن ها براش خبر بردن.-

 اون به من خبر نداده.-محسن

 جوابشو ندادم و کیفمو از روی نیمکت چنگ زدم و خواستم برم که فرید جلومو گرفت.

 بده.ترانه حالت -فرید

 به تو چـــــه.-

 به طرف هر سه تاشون چرخیدم و داد زدم:

 به شماها چــــــــــــــه...-

 فرهاد خواست به سمتم بیاد که انگشت اشاره ی دست لرزونمو به سمتش گرفتم:

 به خدا بیاین سمتم جیغ میزنم مردم سرتون بریزن.-

جی پارک رفتم. حالم اصال اجازه ی حرف زدن بهشون ندادم و تند برگشتمو به سمت خرو

خوب نبود، دهنم تلخ شده بود و همه چی دور سرم میچرخید. بند کیفمو توی مشتم فشار 

میدادم و سعی کردم تمام انرژیمو روی قدمام بزارم و سریع تر از پارک بیرون برم. هر 

 لحظه انرژیم بیشتر تحلیل میرفت و همه چیز پیش چشمم سیاه تر میشد.

از کرده بود و سعی میکردم همه چیزو واضح ببینم اما نمیشد، همه چیز کدر چشمامو کامل ب

شده بود، یک آن انگار پام به یه چیزی گیر کرد و زمین خوردم، دیگه هیچی جز درد شدید 

 .کمرم متوجه نشدم

 

******* 

 با تکون های دستی آروم چشمامو باز کردم.

 ترانه خوبی؟!-فرهاد

دیدم کمی واضح شد و تونستم فرهاد رو تشخیص بدم. کمی چندبار آروم پلک زدم تا 



اطرافمو نگاه کردم،صندلی عقب ماشین دراز کشیده بودم. دستمو به سرم گرفتم و بی جون 

 گفتم:

 چیشد؟!-

 وسط پارک بیهوش شدی.-فرهاد

دستمو به پشتی صندلی گرفتم و سعی کردم توی جام بشینم، سرم به شدت درد میکرد. فرهاد 

 لو پشت فرمون نشسته و از همونجا به سمتم برگشته بود و نگام میکرد.صندلی ج

 برم برات یه چیزی بگیرم بخوری؟-فرهاد

 نه خوبم.-

نفس عمیقی کشیدم و به پشتی صندلی تکیه دادم، موهامو که کامال از شالم بیرون افتاده بود 

کجا بودن؟! انگار بی جون پشت گوشم فرستادم و به اطرافم نگاه کردم، پس محسن و فرید 

 سوالمو از ذهنم خوند:

 رفتن کالنتری.-فرهاد

 وارفته با تعجب نگاش کردم:

 کالنتری؟!!!!!!!-

مگه ول میکردن؟! تو بیهوش افتاده بودی اینا باالسرت برای هم ُکری میخوندن منم -فرهاد

 زنگ زدم پلیس.

 وای نه....وای.-

 ون دوتا از پس هم برمیان.نمیخواد استرس بگیری به فکر خودت باش، ا-فرهاد

 فرید پای منو وسط میکشه.-

 پوزخند زد:

 نگران نباش اونقدری برات سینه چاک میده که نخواد توی دردسرت بندازه.-فرهاد

 نفس عمیقی کشیدم و سرمو به صندلی تکیه دادم:

 االن منو کجا آوردی؟!-

 م؟داشتم میبردمت اورژانس به هوش اومدی، اگه حالت بده بری-فرهاد

 نه خوبم.-

 سری تکون داد و دلگیر گفتم:

 برای چی بهش خبر دادی که این بلوا به پا بشه؟!-

 جفت ابروهاشو باال داد:

 گفتم من بهش خبر ندادم.-فرهاد

 پس چطوری یهو جلوی ما ظاهر شد؟!-



 من چمیدونم آخه! شاید داشته پیش من میومده و شمارو دیده.-فرهاد

 اور کنم.خیلی مسخره اس اگه اینو ب-

 با بیخیالی شونه ای باال انداخت:

 دیگه واقعا حوصله ی اثبات ندارم.-فرهاد

 آب دهنمو قورت دادم و چشمامو بستم.

 .کیفم کو؟! میخوام برم خونه-

 خودم میرسونمت.-فرهاد

 نمیخواد، خودم میرم.-

 آره بری باز یه جا دیگه بیفتی خدا میدونه کی میخواد جمعت کنه.-فرهاد

 باز کردم و حرصی گفتم: چشمامو

 هرکی باشه از شما سه نفر بهتره، شما قاتل جون من شدین، قاتل زندگیم.-
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برداشت و به  نفسشو عصبی بیرون فرستاد و صاف نشست. از صندلی کنارش یه چیزی

 سمت عقب گرفت که دیدم کیفمه.

 گوشیت خیلی زنگ خورد مامانت بود، بهش زنگ بزن خیلی نگران شدن.-فرهاد

 مگه جواب دادی؟-

 از آینه ی وسط نگام کرد و با مسخرگی گفت:

 آره جواب دادم گفتم من قاتل جون دخترتون هستم!-فرهاد

وردم و تند شماره ی ماماُن گرفتم. بعد از دهن کجی براش کردم و کیفمو گرفتم گوشیمو درآ

 دو تا بوق تند جواب داد:

 الو؟ ترانه؟-مامان



 سالم مامان.-

 کجایی؟ مردم از نگرانی، تو نباید این گوشیتو جواب بدی آخه؟-مامان

 متوجه نشدم مامان جایی بودم، جانم کاری داری؟-

 نگرانت شدم.نخیر کاری ندارم، چهارساعته معلوم نیست کجا رفتی -مامان

 شقیقه امو با انگشت اشاره ام فشار دادم:

 پیش ساره ام مامان، میام تا یک ساعت دیگه.-

 خیله خب، خوبی دیگه؟ حالت که بد نشده یه وقت؟-مامان

 نه نه خوبم، حالم برای چی بد بشه؟-

 با اون وضعی که تو از خونه بیرون رفتی نگران شدم.-مامان

 فظ.نه خوبم، میام زود، خداحا-

 خداحافظ.-مامان

 گوشی رو قطع کردم و توی کیفم که سمت راستم بود پرت کردم.

 سابقه ی مریضی داری؟-فرهاد

 سرمو باال آوردم و از توی آینه متعجب نگاش کردم.

 چی؟!!-

 مامانت میگفت حالت بد نشده!-فرهاد

 حریم خصوصی هم بلد نیستی؟-

 شونه ای باال انداخت و به روبرو خیره شد.

 صدای گوشیت بلند بود به من چه.-ادفره

نفس عصبی ای کشیدم و جوابشو ندادم، خودمو به سمت در کشیدم و خواستم درو باز کنم 

 که تند به سمتم برگشت و بازومو گرفت:

 کجا به سالمتی؟-فرهاد

 بی حوصله نگاش کردم:

 ببین واقعا حوصله بحث ندارم فقط میخوام برم خونه امون دستمو ول کن!-

 بچه نباش، من هیچ ربطی به محسن یا فرید ندارم، حساب منو با اونا سوا کن.-ادفره

 دستمو از دستش بیرون کشیدم:

 باشه، میخوای حسابت سوا باشه؟ بگو نقشه اتون چیه؟ چی از جون من میخواین؟-

 چه نقشه ای؟-فرهاد

تکون داد و با سکوت فقط توی چشماش نگاه کردم. لباشو بهم فشرد و سرشو به به طرفین 

 به پایین خیره شد.



محسن هیچ نقشه ای نداره، اون واقعا روانش بیماره و هرکاری میکنه از روی -فرهاد

 بیماریشه اما فرید...

 با شک نگاش کردم:

 فرید چی؟-

 بهم نگاه کرد، دوباره همون نگاه پرنفوذُش به کار گرفته بود.

که دیگه با خانواده ام زندگی نمیکنم و فریُد نمیدونم که چی میخواد! من پنج ساله -فرهاد

تقریبا ازشون هیچ خبری ندارم ولی اونقدر داداشمو میشناسم که بدونم هیچ وقت دنبال یه 

 دختر اینطوری راه نمیفته.

 یعنی چی؟ واضح حرف بزن.-

فرید اهل دختربازی نبوده و نیست! اگه واقعا یکیو بخواد خیلی رسمی و سریع ازش -فرهاد

میکنه و به لیال هم معرفیش میکنه اما اگه نخواد فقط حرف از اثبات خودش  خواستگاری

 میزنه! گفتم که قصه ی تو تکراریه!

 لیال کیه؟-

 مادرم! بهتره بگم مادرش!-فرهاد

 با حیرت و متعجب نگاش کردم:

 شما ناتنی هستید؟-

 پوزخند زد و تلخ نگام کرد.

هستیم اما همیشه حساب من و فرید جدا هنوز این موضوع رو نفهمیدم! میگن تنی -فرهاد

 بوده.

 پدرتون هم همینطوره؟-

یه آن چشماش رنگ خشم و غم گرفت و در کسری از ثانیه قرمز شد. آب دهنشو تند تند 

قورت میداد و سیب گلوش سنگین باال و پایین میرفت، انگار داشت با بغض سنگینی دست و 

 هم خیره مونده بود، دنبال چی میگشت؟پنجه نرم میکرد. هیچ حرکتی نمیکرد و فقط ب

 پنج سال پیش سکته کرد!-فرهاد

همزمان با حرفش صورتشو برگردوند و به روبرو خیره شد، به تصویر کمرنگی که ازش 

روی شیشه بود نگاه کردم، حس میکردم صورتش از اشک خیس شده، چقدر پدرشو دوست 

 داشته!

 خیلی متاسفم.-

خیره موند. چند ثانیه ای بینمون سکوت برقرار شد اما من چیزی نگفت همچنان به بیرون 

طاقت نداشتم، حرفاش در مورد فرید بدجور فکرمو مشغول خودش کرده بود. لبمو با زبون 



تر کردم و خواستم چیزی بگم که صدای گوشیم اومد، سریع از تو کیفم بیرون آوردم و به 

 اره سریع زنگ زد.صفحه اش نگاه کردم، فرید بود. ریجکت کردم که دوب

 جواب بده.-فرهاد

 دوباره داشت از تو آیینه ی وسط ماشین بهم نگاه میکرد.

 فریِد!-

 میدونم، جواب بده ببین چیشده! با من که حرف نمیزنه!-فرهاد

 اصال مهم نیست که چه بالیی سر جفتشون اومده.-

 برای من مهمه، جواب بده بچگانه رفتار نکن.-فرهاد
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چپ چپ نگاش کردم و دکمه ی اتصال گوشی رو لمس کردم. موبایُل کنار گوشم گذاشتم 

 ولی هیچی نگفتم.

 ترانه؟ كجایی؟! خوبی؟!-فرید

 چیکار داری؟!-

 واب نمیده اون مرتیکه؟!کجایی؟ با فرهادی؟ چرا گوشیشو ج-فرید

 صداتو برای من باال نبر، به تو هیچ ربطی نداره که من کجام.-

 سکوت کرد و با مکث گفت:

 بهت چه گفته که اینجوری داری حرف میزنی؟-فرید

 تو اگه به خودت شک نداری چرا دنبال مقصر میگردی؟!-

 و لب زد:فرهاد به سمتم برگشت و با ابروهای گره شده به تلفن اشاره کرد 

 ببین کجان!-فرهاد

 اخمی کردم و سرمو به معنای نه باال بردم.

 ترانه اعصابم اصال سرجاش نیست، یه کلمه بگو کجایی منو سگ نکن.-فرید



خواستم حرف بزنم که فرهاد یهو خم شد و گوشی رو از توی دستم بیرون کشید و خودش 

 شروع کرد به حرف زدن:

رست حرف بزن جواب منو بده...ِد آخه چرا چرت میگی؟کور الو...کجایین؟!...فرید د-فرهاد

بودی ندیدی غش کرده بود؟!...احمق من گوشیمو توی مغازه جا گذاشتم...محسن 

 کجاست؟!...ای خاک تو سرت کنند که عصبی میشه عین دو ساله ها حرف میزنی.

 گوشی رو قطع کرد و روی صندلی کنارش پرت کرد.

 دیدی فایده ای نداشت؟!-

 فکر کردم سنش باال رفته عاقل شده.-هادفر

شونه ای باال انداختم و به بیرون خیره شدم که ماشینو استارت زد و در حالی که راه می 

 افتاد گفت:

 میبرمت خونه.-فرهاد

 گوشیمو از صندلی بغل برداشت و به سمت عقب گرفت:

 خاموش کن تا شبم به هیچکدومشون جواب نده.-فرهاد

رفتم وخواستم خاموشش کنم که یه پیامک برام اومد. پیامو باز کردم بی حرف گوشی رو گ

 دیدم فرید نوشته:

 شماره مامانتو بده.-فرید

 با تعجب به صفحه ی گوشیم نگاه کردم.

 چیشده؟!-فرهاد

 فرید شماره ی مامانمو میخواد.-

به  محکم روی ترمز زد که به جلو پرت شدم اما چون سرعتش زیاد نبود فقط دستامو سریع

صندلی گرفتم و خودمو نگه داشتم و گوشیم کف ماشین افتاد. صدای بوق ماشین های پشت 

سر میومد که فرهاد تند راهنما زد و ماشینو یه گوشه پارک کرد. به سمتم برگشت،شاکی 

 نگاش کردم:

 چیشده دقیقا؟-

 شماره مامانُت برای چی میخواد؟!-فرهاد

 دقیقا منم مثل تو، از کجا بدونم؟-

شدم گوشیمو از کف ماشین برداشتم، همین که خواستم صفحه اشو باز کنم فرید باز زنگ  خم

 زد.

 زود جواب بده.-فرهاد

 با شک به گوشی نگاه کردم و تلفن رو وصل کردم:



 الو!-

 ترانه شماره ی مامانتو برام بفرست.-فرید

 برای چی میخوای؟!-

 که روانیه خالصه.تنها راهی که محسُن ازت دور کنم همینه، مرتی-فرید

 یعنی چی؟! شماره مامانمو میخوای چیکار؟!-

 مگه نگفتی مامانت موافق ازدواجت شده؟!-فرید

 خب؟!-

 شرایط من خیلی بهتر از محسِن.-فرید

 با چشمای گرد فقط به فرهاد نگاه کردم، اونم مسخ شده فقط به من زل زده بود.

 ترانه!-فرید

 تو دیوانه شدی.-

 تم که میخوامت.من از اول گف-فرید

 تو دیوانه ای...من....-

 سری به طرفین تکون دادم:

 تو داری به همین بهانه خودتو جلو میندازی..تو...-

 بزار مامانت بین ما انتخاب کنه.-فرید

آب دهنمو قورت دارم و نفس پر حرصی کشیدم که فرهاد گوشُی باز از دستم کشید و ایندفعه 

 قطع کرد و به سمتم گرفت.

 ریضی هی اینکارو تکرار میکنی؟!تو م-

 نه تو مریضی که هنوز میخوای جواب فریدو بدی.-فرهاد

 من میخواستم....-

 گوشیمو روی پام پرت کرد:

 آره فهمیدم...-فرهاد

 صاف نشست، استارت زد و راه افتاد.
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تموم طول راه به سکوت گذشت و هیچکدوم حرف نمیزدیم. فرهاد غرق در افکارش بود و 

هرازگاهی کالفه موهاشو توی چنگ میگرفت و نفسشو محکم فوت میکرد. منم مثل آدم های 

گیج مدام به اطرافم نگاه میکردم و سعی میکردم تموم اتفاقات این مدتو کنار هم بچینم و 

تونم هضمشون کنم، بتونم معمای همشونو بفهمم ولی خب من هیچ سرنخی نداشتم که بخوام ب

 به جواب برسم! تنها چیزی که میدونستم این بود که رفتار همشون عجیبه.

مثال فرید که از اول عاشق پیشه بود و همه کاری برام کرد، یا محسن! مزاحم هر شب 

راومد و منو با عشقش اشتباه گرفته اونم به خاطر همیشگی که یهو یه بیمار روانی از آب د

شباهتی که فقط اینا میگن و من اصال حتی شیدا روهم ندیدم، راستی چرا عکس شیدا رو 

 نخواستم؟

سرمو به شیشه ی سمت راست ماشین تکیه دادم و به فرهاد نگاه کردم. شاید بین این سه تا 

تار یک دقیقه بعدشو پیش بینی کنی. اینکه فرهاد بیشتر از همه عجیب باشه! اصال نمیشه رف

میخواد بهت کمک کنه یا نه میخواد بهت آسیب بزنه! یه جور رفتار خاص داره، رفتارش 

شبیه هیچکس نیست، خاصه، اخالق خاص داره، ژست ها و استایلش ،مدل حرف زدن و 

خودم  حرکاتی که با چشم ها و دستاش هم درمیاره خاصه. پوزخند ناخودآگاهی زدم که

 دلیلشو نمیدونستم و نگاه خیره امو از فرهاد گرفتم و به بیرون دوختم.

 حدود چهل و پنج دقیقه بعد رسیدیم و فرهاد چند متر عقب تر از در خونه امون نگه داشت.

اذیت که نمیشی بخوای تا اونجا خودت بری؟ نمیخوام برات بد بشه که عقب تر نگه -فرهاد

 داشتم!

 یا برای من؟ برای خودت بد بشه-

 با تعجب نگاهشو از آینه بهم دوخت:

 چه ربطی به من داره؟-فرهاد

 شما اگه فکر آبروی من بودین اون شب با محسن جلوی در خونه امون نمیومدین.-

 بعضی از کارا باید انجام بشه!-فرهاد

 لبخند مضحکی زدم و با تمسخر گفتم:

 چه بایدی توی این کار بود؟-

 ابروهاشو باال برد:

 هروقت مثل من محسُن عین کف دستت بشناسی باید این موضوع روهم درک میکنی.-فرهاد

 باشه، اینم جزو اینهمه راز های مگوی میزارم.-



 به در ماشین تکیه داد و به سمتم برگشت و خیره نگام کرد.

 ترانه همه چی واضحه، چرا داری جریاُن جناییش میکنی؟-فرهاد

 همتون فقط دارید پنهان کاری میکنید.من هیچی رو واضح نمیبینم! -

 با بیخیالی و آرامش نگام کرد:

نه! چیزی برای پنهان کاری وجود نداره. به نظر من بهتره به جای اینکه اینقدر این -فرهاد

 جریاُن سختش بکنی فقط فکر کنی دوتا خواستگار داره برات میاد و قضیه رو حلش کنی.

 ت تغییر موضع داد؟با حیرت نگاش کردم، در عرض یه ساع

فقط دوتا خواستگار؟ همین؟ همینقدر ساده؟ بعد چشمامو ببندم روی اینهمه بالیی که سرم -

 آوردن؟

 زندگی هرکس یه طوری پیش میره!-فرهاد

 پوزخندی زدم و در حالی که در ماشینو باز میکردم گفتم:

 کاش یه ذره از این بیخیالی تو روهم من داشتم!-

 ست میشه.اول راهی، در-فرهاد

از حرفش تعجب کردم ولی ترجیح دادم سکوت کنم و بی حرف از ماشین پیاده شدم. حتی 

تشکر هم نکردم چون خودشون مقصر این وضع من بودن! دقیقا از وقتی که این اتفاق های 

پشت سرهم برای من داره میوفته من انقدر بدنم حساس شده و مدام از فشار عصبی بیهوش 

 یه وقت دکتر بگیرم و چکاب برم، کم کم خودمم دارم از این حالتم میترسم.میشم. حتما باید 

********** 

 پامو توی شکمم جمع کردم و صورتمو با دستام پوشوندم.

 ترانه!-مامان

 هیچی نگو مامان!-

 وای وای! نکن دختر صورتت ورم میکنه آبرومون میره.-مامان

 دستامو از روی صورتم برداشتم و عصبی جیغ زدم:

 به درک به درکـــــــ، فکر کردی برام مهمه؟-

 روی تخت نشست و دستشو روی موهام کشید و با بغض گفت:

ترانه! مامان جان! چرا اینطوری میکنی خب؟ به خدا فقط یه جلسه آشناییه، قول میدم -مامان

 بیشتر از یک ساعت هم طول نمیکشه!

 دستشو پس زدم و رنجور گفتم:

 میخوام ازدواج کنم، چرا اجبارم میکنی آخه؟من نمیخوام مامان، ن-

 دردت به جونم، نمیتونم بزارم زندگیتو تباه کنی.-مامان



 سرمو به سمت راست کج کردم:

 تموم خوشبختی من با ازدواج کردن تامین میشه؟-

نه تمام خوشبختیت اما وقتی با یه آدم خوب ازدواج کنی حداقلش کامل میشی، به این -مامان

چه دار بشی، یه زندگی خوب داشته باشی و از اینهمه رنج خالص بشی. همه فکر کن که ب

 چی سیاه و تاریک نیست دورت بگردم.

 خودمو به سمتش کشیدم و دستاشو گرفتم:

 بهم تضمین بده، بهم قول بده که تموم اتفاقی که گفتی برام میوفته.-

 

 فت:مستاصل توی چشمام نگاه کرد و دستامو فشرد و با لحن محکمی گ

بهت قول میدم! تو تنها امید منی،دیگه نمیزارم اتفاق بدی برات بیفته، تورو دست هرکسی -

 نمی سپرم دورت بگردم.

انگار مهر سکوت روی لبام زدن، بغض بیشتر به گلوم چنگ انداخت که خودمو توی بغلش 

انداختم و سرمو روی شونه اش گذاشتم و اشکام دوباره روی گونه ام روون شد. چی 

میتونستم بگم در برابر اینهمه آرامشی که بهم میداد؟ مگه میتونستم نه بگم به اون شوق 

 پنهانی که توی چشماش بود؟ موهامو نوازشی کرد و کنار گوشم گفت:

پاشو برو صورتتو با آب سرد بشور که خوب ورم چشمات و قرمزیش از بین بره. -مامان

د، میخوام به همه نشون بدی که دختر زیبای بعدشم یه لباس قشنگ بپوش که چشم همه دربیا

 منی.

 لبامو بهم فشار دادم و مامان از آغوشش بیرون کشیدم و لبخند مهربونی بهم زد.

 پاشو قربونت برم، تا یک ساعت دیگه میان ها، پاشو وقتت کمه.-مامان

 سری به معنای باشه تکون دادم که از جاش بلند شد و از اتاقم بیرون رفت.
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بی حال از روی تخت بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم. سرسری صورتمو شستم و به 

اتاقم برگشتم. جلوی آینه نشستم و به چشمای ورم کرده و قرمزم نگاه کردم! اینهمه دوندگی 

ردم، اینهمه دعوا و بحث تهش این شد که بعد از یه هفته مامان به خانواده محسن اجازه داد ک

 و قرار امشبو گذاشتن! چقدر که توی این یک هفته با فرید بحث داشتم!

چپ و راست با محسن درگیر میشد و سر و صورت همدیگه رو کبود میکردن و فرهادم 

ن دقیقا سه بار اتفاق افتاد و هر دفعه دقیقا نمیفهمیدم فقط منو از اونجا دور میکرد. این جریا

که محسن از کجا یهو مثل جن ظاهر میشه! هزار بار هی چک کردم ببینم تعقیبم میکنه یانه 

 ولی اصال هیچکس دنبال من نبود! 

تمام این مشکالت بس نبود که فرید هم گیر داد بود باید بیای با لیال آشنات کنم! فرهادم از 

یگه مدام یه غول بزرگ و وحشتناک از لیال برام میساخت که حتی ندیده اسمش که طرف د

میومد میترسیدم. یعنی خیلی راحت یه جنگ روانی برای من درست کرده بودن و هرکی 

ساز خودشو میزد و سعی میکرد ثابت کنه که اون درست میگه! فرید هنوز خبر نداره که 

ا یادآوریش لبمو گزیدمو پلکامو بهم فشردم، اگه امشب قراره محسن خواستگاری بیاد! ب

 میفهمید صد در صد میومد دعوا راه مینداخت! باید به فرهاد بگم مواظبش باشه.

توی این جریان ها شاید بیشتر از همه فرهاد بود که واقعا از من دفاع میکرد و ادعای 

ده بود با اینکه خیلی چیزی رو نداشت، یه جوری بود که ناخودآگاه حس اعتماد منو جلب کر

 وقتا اونم منو با کاراش غافل گیر میکنه اما....

نفس عمیقی کشیدم و گوشیمو از روی میزم برداشتم، نگاهی به حال انداختم، مامان نبود! 

 شماره فرهادو گرفتم و منتظر شدم. شمارشو همین دو روز پیش بهم داده بود!

 بله؟-فرهاد

 آن فکر کردم اشتباه گرفتم. آروم پرسیدم:صداش انقد خشک و بم بود که یه 

 آقا فرهاد؟-

 مکث کرد:

 ترانه تویی؟-فرهاد

 فکر کنم خواب بودی ببخشید.-

 اشکال نداره، چیزی شده؟-فرهاد

 چیزی که نه اما....-

 دوباره مضطرب نگاهی به حال انداختم و آروم ادامه دادم:

خواهش کنم حواست به محسن  میدونی که امشب محسن میاد خواستگاری! میخواستم ازت-

باشه یه وقت روی لجبازی به فرید زنگ نزنه و قضیه امشبو بگه، به خدا فرید میاد اینجا 



 آبروم میره دعوا راه میندازن.

 نه نگران نباش.-فرهاد

 واقعا با این اوضاع ببخشید ولی حرفت مسخره بود.-

 تک خنده ای آرومی کرد:

 یگه ای؟باشه، من حواسم هست، کار د-فرهاد

 نه همین، ممنون، خداحافظ.-

 خوش بگذره خداحافظ.-

خواستم جواب طعنه اشو بدم اما صدای بوق نشون میداد که قطع کرده! گوشیمو روی میزم 

گذاشتم و از جام بلند شدم و به سمت کمد لباسام رفتم. االن یعنی من خودمو باید برای یه آدم 

 ال سیاه!روانی ترگل ورگل کنم خوششون میاد؟ صد س

 ترانه!-مامان

 همینطور که داشتم رگال لباسمو زیر و رو میکردم گفتم:

 بله مامان؟-

 حاضر شدی؟-مامان

 نه هنوز.-

 اومد جلوی کمدم ایستاد و مضطرب گفت:

 ای وای، االن میرسن ها.-مامان

 بی حوصله روی تخت نشستم:

 خودت هرچی میدی بده بپوشم.-

نگاهی انداخت. یه پانچو زیتونی با زیر سارافانی مشکی  با تاسف سری تکون داد و لباسامو

 و شلوار کرم رنگ بیرون کشید و روی تخت گذاشت.

 اینا خوبه، اون شال زیتونی و کرمتم بردار بهش میاد،زود حاضرشو.-مامان

از اتاق بیرون رفت و منم لباسارو برداشتم و حاضر شدم. دیگه واقعا حوصله بحث نداشتم 

اون نه. خیلی سطحی و الکی یکم کرم پودر با برق لب به صورتم زدم و از  که بگم این نه

 اتاق بیرون رفتم. مامان همین که دیدم اخم کمرنگی کرد و گفت:

 وای ترانه یه ریمل بزن به اون چشمات خب، انقدر گریه کردی هنوز ورم دارن.-مامان

در اومد. مامان تند به بی حوصله نگاش کردم و خواست دوباره چیزی بگه که صدای زنگ 

 سمت آیفون رفت و جواب داد:

 سالم، بله، بفرمایید طبقه دوم!-مامان

 آیفون رو گذاشت و در حالی که به سمت چادر طوسی رنگش میرفت تند تند گفت:



ترانه مامان بداخالقی نکنی ها، هیچی نگو، یادت باشه گفتم این جلسه فقط برای -مامان

 اتفاق بیوفته.آشناییه، هیچی قرار نیست 

سری به معنای باشه تکون دادم و کنار ورودی آشپزخونه که منتهی به پذیرایی میشد ایستادم 

و مامان جلوی در رفت و منتظرشون ایستاد. بعد از چند دقیقه صدای احوال پرسی و خوش 

 آمد گویی ها اومد. اولین کسی که وارد شد یه خانوم چادری  و میانسال بود که حدس میزدم

 مادر محسن باشه. با دیدن من لبخندی گرمی زد و به سمتم اومد و دستمو به گرمی فشرد.

 سالم دخترم، خوبی؟ من سیمین ام مادر محسن.-خانم

 لبخند کمرنگی زدم و دستشو فشار کوچیکی دادم.

 سالم ممنون، خوش اومدین.-

 

د شد که از همون خم شد گونه امو بوسید و پشت سرش یه آقا با ریش و محاسن سفید وار

اول سرش پایین بود و سالم آرومی بهم کرد. حتما اینم باباشه دیگه! پدر و مادرشو به سمت 

پذیرایی تعارف کردم و مامان هم اومد، پس خودش کجاست؟ نیومده خداروشکر؟ مامان به 

سمت پذیرایی رفت و من همین که برگشتم تا برم آشپزخونه محسن از راهرو بیرون اومد و 

ا دیدن من لبخند بزرگی زد و چشماش از شوق ستاره بارون شد. یک لحظه، فقط یک ب

لحظه دلم به حالش سوخت و خودم و جای اون قرار دادم! شاید منو محسن هردو به یه درد 

 مبتالییم اما متفاوت! اون عشقش مرده و من عشقم ولم کرده...

. نگاه از محسن گرفتم و بی توجه با یادآوری پارسا اخم کمرنگی بین ابروهام شکل گرفت

بهش وارد آشپزخونه شدم اما سنگینی نگاهشو از پشت سر حس میکردم. چند لحظه ای 

ایستاد و بعد به سمت پذیرایی راه افتاد. گوشه ی کناری یخچال ایستادم تا دیده نشم و به 

 زمین خیره شدم. مامان تند و مضطرب وارد آشزخونه شد و آروم گفت:

انه چایی بیار مامان، تازه دم کردم، پر رنگ نریزی ها! خوش رنگ باشه، روی تر-مامان

 استکان هم کف نکنه حواست باشه.

نفسمو محکم بیرون دادم و بی حرف به سمت استکان ها رفتم و مامان از آشپزخونه بیرون 

رفت! کی فکرشو میکرد اون پسری که هر شب جلوی خونمون سیگار میکشید حاال اینجا 

ستگاری من اومده؟ یعنی واقعا چیا از زندگیم انتظار داشتم و چیشد! طفلی مامان و بابای خوا

محسن، به نظر آدمای بدی نمیومدن و همین باعث شد که نخوام رفتار بدی باهاشون داشته 

 باشم.
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تا استکان چای ریختم و توی سینی گذاشتمشون، نفس عمیقی کشیدم و به سمت پذیرایی  4

راه افتادم. به ترتیب چینش مبل ها اول محسن روی مبل تکی نشسته بود و کنارش مادر و 

پدرش روی مبل دو نفره نشسته بودن. با وارد شدنم نگاه همه به سمتم برگشت و مادرمحسن 

 همون لبخند گرمش سرتاپامو از نظر گذروند! چیزی که ازش متنفر بودم.با 

حس اینو داشتم که انگار من یه وسیله ام که پشت ویترین گذاشته شده بودم و اینا هم برای 

خریداری من اومده بودن و داشتن تمام ابعاد منو نگاه میکردن یه وقت مشکلی نداشته باشم! 

 درش بردم و بهشون تعارف کردم.اولین نفر سینی رو به سمت پ

 ممنون دخترم.-آقای کیهانی

جوابی ندادم و سینی رو به سمت مامانش گرفتم که تند خم شد و یه فنجون برداشت و با خنده 

 ی معناداری گفت:

 به به چه چایی! چقدر خوش رنگ و خوشبو.-سیمین

توی دستم خیره شده  لبخند زورکی زدم و صاف ایستادم و به محسن نگاه کردم که به سینی

بود اما با صاف ایستادنم نگاهش باالتر اومد و بهم خیره شد. برگشتم و خواستم بدون تعارف 

چای بهش به سمت آشپزخونه برم که مامان تند برام چشم و ابرو اومد و التماس گونه نگام 

 کرد. نفسی کشیدم و به سمت محسن رفتم و چای بهش تعارف کردم.

 مرسی.-محسن

در این کلمه رو خشک و سرد گفت که یه آن من و مامانش همزمان نگاش کردیم اما اونق

نگاهش به روبرو دوخته شده بود. چایی برنداشت و منم بدون اینکه چیزی بگم سینی رو 

 میز گذاشتم و کنار مامان نشستم. چند لحظه ای توی سکوت گذشت و مادر محسن گفت:

 .خب خانم سهرابی ما در خدمتیم-سیمین

 خواهش میکنم.-مامان

 توی جاش جا به جا شد و نگاهی به محسن انداخت و ادامه داد:

 از پسرتون بفرمایید، شغلشون چیه؟-مامان



واال سه چهار سال پیش به کمک بابای خدابیامرزش یه شرکت تبلیغاتی زده و -سیمین

 خداروشکر درآمد خوبی داره.

 باباش نیست؟با تعجب به مامانش نگاه کردم، مگه این آقا 

 همسرتون فوت کردن؟-مامان

 بله، سه سال پیش توی خواب سکته کرد.-سیمین

 خدا رحمتشون کنه، پس ایشون؟-مامان

 عموی بزرگشون هستن.-سیمین

مامان آهانی گفت و نگاهی به محسن که سرشو پایین بود انداخت، االن این مثال خیلی 

 دیویه!!!محجوب و مظلومه؟ هرکی ندیده باشه من دیدیم چه 

 تحصیالتشون چیه؟-مامان

 مادرش تک خنده ای کرد و گفت:

این محسن ما انقدر توی بچگی شر و شیطون بود مگه اصال درس میخوند؟ همون -سیمین

 دیپلم درسشو ول کرد متاسفانه اما االن خب.... ادامه میده مشکلی نیست.

 ابروهامو باال انداختم و به زمین خیره شدم.

 ی ان شاءهللا، بفرمایید چایتونو سرد میشه.به سالمت-مامان

بله بله چشم، فقط خانم سهرابی ما این حرفارو خودمونم میتونیم بزنیم، اگه اجازه -سیمین

 میدین محسن و ترانه جان هم برن یکم باهم صحبت کنن و آشنا بشن.

 گفت:یکه خورده سریع به مامان نگاه کردم و مامان هم نگاهی به من انداخت و مستاصل 

 آخه...-مامان

 فقط برای آشنایی!-سیمین

 مامان دوباره نگاهی به من انداخت و با مکث گفت:

 باشه، ترانه جان راهنماییتون میکنن.-مامان

با چشمای گرد و حرصی به مامان نگاه کردم که لبخند زورکی بهم زد و با سر به اتاقم 

 اشاره کرد:

 اتاق خودت برو مامان جان.-مامان

حکم روی هم فشار دادم برگشتم دیدم محسن ایستاده و منتظر با لبخند داره نگام چشمامو م

میکنه، مرتیکه فرصت طلب! برم تو اتاق یکی بزنم توی دهنش به تالفی تمام این مدت که 

روانمو آزار داد و هنوزم ول کن نیست! با حرص سریع از روی مبل بلند شدم که از شدت 

 اده شد و مادر محسن با تعجب و مرموز نگاهم کرد. حرکتم مبل به سمت عقب هول د

بی توجه بهش به سمت اتاقم حرکت کردم و منتظر محسن نشدم. در اتاقمو باز کردم و به 



سمتم تختم رفتم و پشت به در روش نشستم. صدای پاشو شنیدم که وارد اتاق شد و در اتاقو 

 فتم:خواست ببنده که تند به سمتش برگشتم و با تشر و اخم گ

 درو برای چی میبندی؟-

 اوه، چه آتیشی ای تو!-محسن

اخممو غلیظ تر کردم که بی توجه به حرفم درو چفت کرد اما کامل نبست. به سمتم برگشت 

 و دستاشو توی جیب کت شلوار کرم رنگش فرو برد و با لبخند بهم خیره شد. 

 ازت متنفرم.-

 میدونم.-محسن

دم، حرف زدن با این آدم بی فایده بود! به سمت با حرص نگاش کردم و رومو برگردون

 پنجره ی اتاقم رفت و پرده رو کنار زد و نگاهی به خیابون انداخت.

 ویو بدی نداره که هرشب پشت پنجره بودی!-محسن

 هر شب؟!-

 به سمتم برگشت و ابروهاشو باال انداخت:

 هرشب! با چشمای گریون و پریشون!-محسن

سن حتی یک لحظه هم بهم نگاه نمیکرد، از کجا حال منو فهمیده با بهت بهش نگاه کردم! مح

 بود؟ انگار سوالمو از توی چشمام خوند:

 نگو از اول نفهمیدی عاشقت شدم.-محسن

 با این حرفش بی اختیار زهرخندی صدا داری زدم:

 تو دیوانه ای! من فقط همینو میدونم.-

 ک شد:خشم و نفرت توی چشماش هویدا شد و یه قدم بهم نزدی

 اینارو اون فرید عوضی تو گوشت خونده آره؟-محسن

 با بیخیالی شونه ای باال انداختم:

 نه، رفتارت کامال مشخصه!-

 

نفسشو عصبی و محکم بیرون فرستاد و دستی به چونه ی ته ریش دارش کشید و به زمین 

سمتم اومد  خیره شد. همینطور چند لحظه به زمین خیره بود و داشت فکر میکرد. یهو تند به

که از حرکتش جا خوردم و بی اختیار خودمو عقب کشیدم. کنارم روی تخت توی نزدیک 

 ترین فاصله نشست.

 قضیه ی شیدا درسته!-محسن

با شوک و ترس نگاش کردم و خودمو عقب کشیدم اما نزدیک به لبه ی تخت بودم و فقط 



 غض دار گفت:چند میلی متر تونستم ازش فاصله بگیرم. تو چشمام زل زد و ب

شیدا همه ی دنیای من بود، دنیام ترانه ها، میدونی یعنی چی؟ یعنی همه چیزمو فدای -محسن

یه نگاهش میکردم... همه چی خوب بود، همه چی اکی اما یهو....نمیدونم کدوم از خدا بی 

خبری رفته بود کلی عکس از من و یه دختر غریبه نشون خودش و خانواده اش داد که 

رگشت. باباش نامزدی رو بهم زد و اال و بال نمیزاشت حتی شیدا رو ببینم. نظرشون ب

سوختم، زمین و آسموُن بهم دوختم اما نشد خودمو ثابت کنم، هرکسی پشت اون ماجرا بود 

 خوب داشت به همه نخ میداد و کنترل میکرد.

بغض  گوشه ی لبشو گاز گرفت و سرشو پایین انداخت، چقدر صداش بم شده بود! انگار

 بزرگی روی گلوش سنگینی میکرد!

شیدا هم منو دوست داشت، اونقدر اومدم و رفتم تا بالخره حداقل شیدا حرفامو باور -محسن

 کرد و تصمیم گرفت باباشو راضی کنه...اما....

 سکوت کرد و دستاش مشت شد، لبمو بهم فشار دادم و آروم پرسیدم:

 چیشد؟!-

جلوی شیدا رو گرفته بود و گفته بود از من حامله است یه دختر روز بعدش رفته بود -محسن

 و باید پاشو از زندگی ما بیرون بکشه.

با بهت نگاش کردم و دستمو جلوی دهنم گرفتم، داشت راست میگفت؟ اصال از کجا معلوم 

 که واقعا به شیدا خیانت نکرده باشه؟

 اونم....خودکشی کرد...-محسن

ن گفته بود که خانواده ی شیدا با ازدواجشون از اول با شک بهش نگاه کردم! فرهاد به م

مخالف بودن و سر یه سری مشکالت شیدا خودکشی کرده اما االن محسن چیز دیگه ای 

 میگه! کی راست میگه؟!!!
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 دروغ میگی!داری -

 سرشو تند باال آورد و با اخم نگام کرد.

از اون موقع دردت این بود که دارم بازیت میدم حاال که همه چی رو بهت گفتم باز -محسن

 داری میگی دروغ میگم! درد اصلیت چیه ترانه اونو بگو!

 دروغ میگی چون من داستان اصلی شیدا رو میدونم که یه چیز دیگه ای بوده.-

 زد:پوزخند 

 عه چه جالب! چی بوده اونوقت؟-محسن

 صاف نشستم و دستامو توی هم قالب کردم.

پدر و مادر شیدا از اول هم با ازدواج شما مخالف بودن، تو بهش پیشنهاد فرار میدی اما -

 اون قبول نمیکنه و انقدر بهش فشار میارین که خودکشی میکنی.

ه ی بلندی زد که از شدت قهقه سرش به چند لحظه همینطور بی حالت نگام کرد و یهو قهق

عقب پرتاب شد  و شونه ها از جا پرید و با چشمای گرد شده نگاش کردم. وای خدا االن 

 صداشو میشنون فکر میکنن اینجا ما داریم چیکار میکنیم.

 هیس، عه عه!-

درحالی که همچنان نمیتونست جلوی خندشو بگیره دستی به موهاش کشید و میون خنده 

 گفت:

 فرهاد برات تعریف کرده نه؟-محسن

 با تعجب فقط بهش نگاه کردم که سرشو پایین انداخت و به طرفین تکون داد:

 لعنتی..پس.هنوزم دست از این داستانش برنداشته.-محسن

 اخم غلیظی کردم:

 چه داستانی؟-

یهو سرشو باال آورد و توی چشمام زل زد، صورتش توی فاصله ی نزدیکی از صورتم 

 داشت:قرار 

میدونی من چندساله با فرهاد رفیقم؟ از دوران ابتدایی تا همین االن ما روز به -محسن

 روزمونو ماهم گذروندیم.

 یه تای ابرومو باال انداختم:

 خب؟!!!-

انتظار نداری که تا اولین بار رفتی پیشش تمام زندگی منو کف دستت بزاره! اصوال -محسن

 رای آدمای فضول تعریف میکنه.این داستان تکراری رو فرهاد فقط ب

 فضول؟!!!-



 خودشو کمی عقب کشید و ادای تفکر درآورد:

 اوووممم داشتی توی زندگی من فضولی میکردی دیگه نه؟-محسن

 از جام بلند شدم و با دستم به در اتاق اشاره کردم:

 برو بیرون، منو بگو نشستم به اراجیف یه روانی گوش میدم.-

زل زده بود آروم از جاش بلند شد، نگاهشو یک سانت هم از در حالی که توی چشمام 

چشمام به جهت دیگه ای تکون نمیداد. آب دهنمو قورت دادم و خواستم دوباره حرف بزنم 

که با تموم قدرت بهم هجوم آورد و بازومو های توی مشتاش گرفت و به دیوار کوبوندم. 

 درد با تموم قدرتش توی تنم پیچید.

 آخ!-

یکبار دیگه جرات داری به من بگو روانی بببین دهن تو اون فریُد پرخون میکنم فقط -محسن

 یانه.

اشک با شدت به چشمم هجوم آورد و بی معطلی روی گونه ام چکید. با دردی که توی تموم 

تنم پیچیده بود بهش نگاه کردم و هیچی نگفتم، جرات حرف زدن نداشتم. فقط نفسمو توی 

کردم توی چشمام خواهش بریزم تا ولم کنه، واقعا محسن  سینه ام حبس کردم و سعی

ترسناک بود! رد اشک روی گونه امو تا چونه ام دنبال کرد. نفسی عمیقی کشید که بازدم 

گرمش روی صورتم پخش شد و نرم ازم فاصله گرفت. دستاشو به معنای تسلیم باال داد و 

 گفت:

چ وقت اون کلمه رو نگو...من...عصبی نترس...ازم نترس...فقط دیگه هیچ وقت...هی-محسن

 میشم...دست خودم نیست....نگو.... باشه؟

سرمو به معنای باشه تکون دادم که دوباره جلو اومد، ترسیده خودمو سمت چپ کشیدم تا 

 ازش فاصله بگیرم:

 نترس ترانه، میخوام شالتو مرتب کنم بریم پیش خانواده ها.-محسن

 م و موهامو داخل شالم فرستادم.تند شالمو روی سرمو جلوتر کشید

 بریم.-

خواستم برم سمت در اتاق که بازومو گرفت و به سمت خودش کشید و توی یه حرکت آنی 

منو توی بغلش کشید و دستشو دور کمرم حلقه کرد. انقدر توی شوک و ترس بودم که با 

د که باید چشمای گشاد شده فقط به روبروم زل زده بود و مغزم هیچی فرمانی بهم نمیدا

 چیکار کنم. سرشو کمی کج کرد و کنار گوشم زمزمه کرد:

خیلی دوست دارم ترانه، بیشتر از هرچیزی میخوامت، فقط باورم کن... اگه منو -محسن

بخوای قول میدم خوب بشم...قول میدم همون چیزی بشم که تو میخوای...فقط..فقط منو 



 بخواه...منو از خودت نرنجون...

باال آوردم و روی سینه اش گذاشتم، انقدر ترسیده بودم  که حتی جون دستای لرزونمو 

نداشتم به عقب هولش بدم برای همین فشار خیلی کمی به سینه اش آوردم، آروم از فاصله 

 گرفت و سرشو کمی پایین آورد و بهم زل زد:

 صورتتو پاک کن تا باهم بریم.-محسن

 م و با صدایی که خیلی مشهود میلرزید گفتم:یه قدم به عقب رفتم اشکامو تند تند پاک کرد

 حاال بریم؟-

 لبخند آرومی زد:

 بریم عزیزم.-محسن

نفس عمیقی کشیدم و تندتر از محسن با چند گام بلند خودمو به در رسوندم و بازش کردم. 

در اتاقم طوری بود که از سمتی که مادر و عموی محسن نشسته بودن راحت دید داشت 

شدن در اتاق سر هردوشون به سمت ما برگشت و با تعجب نگام کردن،  برای همین با باز

عادی رفتار کن ترانه، حتما صدایی شنیدن و شک کردن. لبخندی زدم و سرمو پایین انداختم 

 و به سمت مامان رفتم.

 

🦋 @shabnam_e_i 🦋 

 

 80قسمت #هشتاد # ��

 

 رمان #رگا )ُرگا به معنای راه بی پایان( ��

 

🦋 @shabnam_e_i 🦋 

 

 همین که کنار مامان نشستم مادر محسن گفت:

 من لبخندتو به فال نیک میگیرما.-سیمین

لبخند زوریکم روی لبم خشک شد و با بهت به مامان نگاه کردم، حاال یکی اینو بگیره! 

لبخندمو جمع کردم و خیلی جدی بهشون نگاه کردم و محسن که تازه روی مبل نشسته بود 

 گفت:

 ن من یکم باز اذیتشون کردم.نه ماما-محسن

 مامانش خندید و نگاهش بین من و محسن در گردش شد. 



دیگه عروسم باید به بزرگی خودش پسره شیطون منو ببخشه، محسن چیزی توی -سیمین

 دلش نیست به خدا! فقط خیلی شیطونه.

 چیزی نگفتم و فقط دست به سینه نشستم و به زمین خیره شدم.

 اگه اجازه بدین ما دیگه رفع زحمت میکنیم. خب خانم سهرابی-سیمین

 خواهش میکنم این چه حرفیه، تشریف داشتید حاال!-

بزرگوارید، ان شاء هللا خدا بخواد و بعدشم ترانه جون اجازه بدن بازم خدمت -سیمین

 میرسیم.

پوزخند ناخودآگاهی زدم که فکر میکنم مامانش متوجه شد چون چند لحظه ای سکوت کرد و 

نگاهشو حس میکردم ولی اصال نگاهشون نکردم. از جاشون بلند شدن و ماهم بلند  سنگینی

شدیم و تا به در خونه برسون کلی تعارف کردن که کم کم حالم داشت بد میشد! محسن هم 

بدون هیچ تالشی دیگه ای برای حرف زدن با من اولین نفر از خونه خارج شد و تند از پله 

 عکسی العمل هاشو پیش بینی کرد! ها پایین رفت! واقعا نمیشه

 شالمو از سرم کشیدم و روی یکی از مبال پرت کردم و دست به کمر و شاکی گفتم:

 این جلسه آشنایی بود دیگه مامان آره؟ عروسم عروسم راه انداخته بود!-

 در حالی که ظرفای میوه رو جمع میکرد گفت:

 خواستگاری همینه ترانه، انقدر غر نزن.-مامان

 ن فردا زنگ میزنی میگی جواب دخترم منفیه و تمام.همی-

 با اخم نگاهی بهم انداخت و به سمت آشپزخونه رفت.

 آره انقدر بیشعورم که همین فردا زنگ بزنم بگم نه!-مامان

 نه پس بزار پنج شیش جلسه دیگه بیان بعد بگو نه!-

 نی نگام کرد:بشقاب های توی دستشو توی سینک گذاشت و به سمتم برگشت و با ریزبی

 اصال بیا بشین ببینم چیا گفتین که انقدر صریح و قاطع داری نه میگی!-مامان

 مامان من از اول نظرم منفی بود، االنم اصال عوض نشده.-

 اون صدای چی بود از تو اتاق؟ درو چرا بستی؟-مامان

صندلی درو من نبستم اون پسره بست! اون صدا هم...میخواست از روی صندلی بلند بشه -

 روی زمین افتاد.

 چیا گفتین؟-مامان

 رومو از مامان برگردوندم و در حالی که شالمو از روی مبل برمیداشتم گفتم:

 هیچی جز یه مشت چرت و پرت و حرف عادی! -

مامان دیگه چیزی نگفت و به سمت اتاقم رفتم و درو بستم. بی معطلی به سمت گوشیم رفتم 



 از چهارتا بوق گوشی رو جواب داد: و شماره ی فرهاد رو گفتم. بعد

 سالم!-

 محسن رفته زنگ زدی نه؟-فرهاد

 پوزخند زدم و با طعنه گفتم:

 نه االن کنارم نشسته به اتفاق میخوایم باهات صحبت کنیم دلتنگت شدیم!-

 نفس عمیقی کشید و با مکث گفت:

 چیشده؟ اصل حرفتو بگو!-فرهاد

 میشه یه بار دیگه بگی؟داستان شیدا رو که برام تعریف کردی ، -

 با تعجب گفت:

 یعنی چی؟-فرهاد

 داستانشو یادم رفته، میخوام یه بار دیگه برام تعریف کنی.-

 محسن چی بهت گفته که اینطوری از من بازجویی میکنی؟-فرهاد

یه داستان کامال متفاوت با اون چه که تو تعریف کردی! و اینکه تو این داستان تکراریتو -

 که تو زندگی محسن فضولی میکنن تعریف میکنی!برای آدمایی 

 سکوت کرد و آروم گفت:

 تو کدومو باور میکنی؟-فرهاد

 روی تختم نشستم و با کالفگی گفتم:

 معما طرح نکن! یه سوال پرسیدم و فقط یه جواب داره!-

 محسن راست میگه.-فرهاد

ه بودم، یه دلخوری لبامو بهم فشار دادم و به تاج تخت تکیه دادم، از فرهاد دلخور شد

 عجیب! دلخوری که باعث شده بود صدام لرزش کم و نامحسوسی به خودش بگیره:

 برای چی بهم دروغ گفتی؟-

 تو یه غریبه بودی! چی از من انتظاری داری؟-فرهاد

 بودم؟-

 آره بودی!-فرهاد

 بودم. اگه بودم و الن نیستم پس چرا حقیقتو بهم نگفتی؟ همین قبل اومدنشون بهت زنگ زده-

 نفسشو محکم بیرون فرستاد:

 نمیشد ترانه، خودم بیام بگم بهت دروغ گفتم؟-فرهاد

چه فرقی میکنه وقتی االن خودم از محسن شنیدم! حداقل باعث نمیشدی که محسن مثل -

احمقا با من رفتار کنه و پز رفیقشو به من بده که آره ببین رفیقم هوای منو داره و به تو 



 دروغ گفته.

 قبول، من اشتباه کردم.-فرهاد

 با حیرت و بغض گفتم:

 همین؟!!! اشتباه کردی و تمام؟-

 عصبی با صدای بم شده گفت:

 ترانه حدتو بدون ها! میخوای چیکار کنم؟-فرهاد

 دیگه چه چیزایُی بهم دروغ گفتی؟-

 هیچی!-فرهاد

 هیچی؟ ایندفعه قراره از فرید بفهمم یا بازم از محسن؟-

 تاکیدی و جدی گفت:

 ترانه!! بس کن!-رهادف

 

🦋 @shabnam_e_i 🦋 

 

 81قسمت #هشتاد_و_یک # ��

 

 رمان #رگا )ُرگا به معنای راه بی پایان( ��

 

🦋 @shabnam_e_i 🦋 

 

 باشه...باشه اصال مهم نیست.-

 محسن دیگه چه چیزایی بهت گفت؟-فرهاد

اشت منو خفه یه مشت خزعبالت ذهن مریضش، واقعا به اینکه یه آدم روانیه مطمئن شدم، د-

 میکرد.

 تند و حیرت زده گفت:

 چی؟ چیکار کرد مگه؟-فرهاد

 دوبار بهش گفتم تو یه روانی هستی، گلومو گرفُت به دیوار کوبوندم.-

 لحنش نگران شد و آروم پرسید:

 چیزیت نشد؟-فرهاد

 نه، چیزی نشد. به مامانم گفتم همین فردا به خانواده اش زنگ بزنه بگه جواب ما منفیه.-



 فکر میکنی بیخیال میشه؟-رهادف

 من اینو باید از تو بپرسم!-

 نه نمیشه! مخصوصا اینکه فرید جدی جدی پاشو وسط این ماجرا کشونده.-فرهاد

 چیکار کرده؟-

 لیال خیلی دقیق و کامل در موردت میدونه؟-فرهاد

 با چشمای گرد به روبروم خیره شدم:

 ندگی نمیکنی؟تو از کجا خبر داری؟ تو که گفتی با اونا ز-

لیال خودش بهم زنگ زده بود، کلی با من داد و بیداد کرد که من پای تورو به زندگی -فرهاد

فرید باز کردم، میگفت فرید عاقل تر از این حرفاست که دنبال یه دختر سطح پایین تر از 

 خودش بره!

 پوزخند زدم:

 واقعا اینارو گفت؟-

 لیال نمیشناسی که جا خوردی!-فرهاد

 خوردم، اتفاقا خوب شد که بهم گفتی! تو چی بهشون جواب دادی؟جا ن-

 خندید و با طعنه گفت:

من اصوال یاد گرفتم اصال جوابشو ندم، اون فقط حرف میزنه و من تهش با یه -فرهاد

 خداحافظی کوچیک تمومش میکنم همین.

 به نظر کار درستی میکنی.-

 شک نکن.-فرهاد

بینمون سکوت شد، چرا هیچکدوم دنبال خداحافظی لبخند کمرنگی زدم و چند لحظه ای 

کردن نیستیم وقتی حرفی برای گفتن نداریم؟ لبمو با زبون تر کردم و خواستم خداحافظی کنم 

 که صدام زد:

 ترانه؟-فرهاد

صداش یه ریتم خاص و آرومی گرفته بود، چرا اینطوری صدام میکنه؟ لحن فرهاد همیشگی 

 نبود انگار!

 بله؟!-

 کشید و لحن محکم همشگیش برگشت: نفس عمیقی

من نمیزارم بهت آسیبی برسونن، نمیدونم چرا دارم برات اینکارو انجام میدم -فرهاد

 اما...نترس، من پشتتم.

شده تا حاال دلتون به یه غریبه قرص بشه؟ مطمئن باشید که حرفاش راسته و وقتی قولی 



اختم و نه شاید حتی بهش اعتماد داشتم! میده یعنی تا تهش باهاتونه؟ من نه فرهاُد زیاد میشن

من فقط با حرفاش دلگرم میشدم و دلم میخواست با تمام وجودم باور کنم فرهاد پشتمه و ازم 

حمایت میکنه. همین االن دروغش بهم اثبات شد و شاید بازم دروغ های بعدی ای در کار 

 باشه اما....

 ممنون.-

 شب بخیر.-فرهاد

و روی میزم گذاشتم. خواستم بلندشم لباسامو عوض کنم که بی حرف گوشُی قطع کردم 

صدای ویبره گوشیم اومد. فرید بود، اخمی کردم و خواستم جواب ندم اما مگه فرید ول کن 

 بود؟ تا خود صبح باز پیله من میکرد! بی حوصله دکمه ی اتصاُل لمش کردم.

 بله؟-

 سالم،خوبی عزیزم؟-فرید

 خوبم ممنون.-

 سن دیگه بهت زنگ نزده؟چه خبر؟ مح-فرید

 نه.-

 خوبه، فردا ساعت ده حاضر شو میام دنبالت.-فرید

 برای چی؟-

 میخوام ببرمت پیش مامانم، قبال حرفشو باهات زده بودم دیگه.-فرید

 عصبی دستمو به پیشونیم گرفتم:

فرید بس کن این مسخره بازی هاتو، مگه من عروسک شمام که مسابقه گذاشتید این بره تو -

 ی؟بیا

 چند لحظه ای سکوت کرد و جدی پرسید:

 محسن اومده؟ اومده خواستگاری آره؟-فرید

 نه!-

 به من دروغ نگو ترانه، خودت االن گفتی این بره تو بیای! -فرید

 کالفه و عصبی تند تند گفتم:

آره آره اومده، که چی؟ باز میخوای بری یقه به یقه بشین منو مثل گوشت قربونی وسط -

زین؟ که چی؟ مثال میخواین ثابت کنید چقدر مردین یا اینکه چقدر منو دوست خودتون بندا

 دارین؟ محض اطالع جفتتون باید بگم از هردوتون متنفرم.

 من زا اولم قصدم جدی بوده و به هیچکس هم کاری ندارم، فردا حاضر باش.-فرید

 نمیام، مگه زوره؟-



 آره زوره.-فرید

 م نشستم:اخمی کردم و روی صندلی میز توالت

فرید میدونی چیه؟ توام مثل محسن روانی شدی، جنون گرفتین به جون من افتادین، میفهمی -

میگم ازتون متنفرم؟ باز داری تکراری میکنی بیا بریم به مامانم معرفیت کنم؟ اونم کی؟!!!! 

 مامانت!!!!!

 تو مگه مامان منو دیدی اینجوری با تاکید میگی مامانت!-فرید

 بینم، وصفش به گوشم رسیده.الزم نیست ب-

 من چی به تو بگم که حرفای اون فرهاد عوضی رو باور میکنی؟ -فرید

یعنی میگی مامانت به تو نگفته رفتی دختر سطح پایین ترت انتخاب کردی؟ یعنی اصال -

 مخالفت نکرده و تازه لبخندم زده که آره حتما بیارش آشنا بشیم؟

 م و با طعنه ادامه دادم:سکوت کرد و چیزی نگفت. پوزخندی زد

پس وقتی حقیقته انقدر نگو فرهاد عوضی فرهاد فالن! فرهاد هرچی هست القل مثل شما -

 دوتا منو بازیچه ی خودش نکرده، آدِم، آدم!

 من با مامان صحبت کردم، راضی شده.-فرید

، تموم اصال برام مهم نیست که مامانت راضیه یا نه! من نمیخوام و با تو هیچ جایی نمیام-

 شد رفت.

 

داری لجبازی میکنی ترانه! درسته مامان اول مخالفت کرد، اما وقتی از خودت براش -فرید

 تعریف کردم راضی شد.

 فرید چرا حرف منو نمیفهمی؟ اگه مامانت از اول هم راضی بود من نمیخواستم بفهم اینو.-

 چرا؟ دلیل پس زدن من چیه؟ -فرید

اج کنم، اینو هم به تو هم به محسن و هم به مامانم گفتم! بهتره دلیل نداره! من نمیخوام ازدو-

 دست از تالش بیخودت برداری. شب بخیر.

 ترانه من....-فرید

گوشُی روش قطع کردم و بالفاصله خاموشش کردم. فکر کرده داره با دختر هیجده ساله 

با ذوق بگم وای  صحبت میکنه که تا اسم خواستگار و آشنایی میاد آب از دهنم راه بیفته و

چه عالی حتما میام! حاال که دیگه این موضوع رو به خواستگاری کشوندین و مامانم خبر 

داره دیگه هیچ بهونه ای ندارم! از همتون شکایت میکنم بفهمید چه خبره، خسته ام کردن 

 دیگه...
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گوشه ی چادر مشکی رنگ ماماُن گرفتم و پشتش قایم شدم اما هنوز نگاهم به اون نقطه 

خیره مونده بود. مردا و زنا خودشونو میزدن و بد و بیراه میگفتن. همه نگاه پر تنفرشون به 

یک که توی پارچه های ما بود. یه مرد با موهای جوگندمی در حالی که یه جنازه ی کوچ

سفید پوشونده بودنش دستش بود، جلوتر از همه ایستاده بود و گریه میکرد و گاهی بلند بلند 

حرف میزد. نمی شنیدم چی میگه! صداش بین جیغ و شیون های زنا گم میشد. کم کم نگاهم 

 فقط به اون کفن کوچیک دوخته شد که اون مرد محکم توی بغلش میفشردش. دسته ای از

موهای طالیی رنگ و فر از یه گوشه ی کفن بیرون افتاده بود. مامان دستشو عقب فرستاد 

و منو بیشتر به پشت سرش هدایت کرد اما با لجبازی و اخم دستشو پس زدم و دقیق تر با 

اون جسم سفید رنگ با موهای طالیی خیره شدم. قد قواره ای هم اندازه ی من داشت. اون 

 کی بود؟

د از حرکت ایستاد و تند کفُن روی زمین گذاشت و گره های پارچه اشو باز یهو اون مر

کرد. نفسم توی سینه ام حبس شده بود با چشمای ریز شده به اون منظره خیره موندم بودم تا 

ببینم چی قراره ببینم! همین که آخرین گره کفن باز شد یه دختر از بین اون پارچه های سفید 

 تشو به سمتم برگردوند و به من خیره شد.بلند شد و ایستاد. صور

با دیدینش تموم بدنم شروع به لرزیدن کرد ، خودش بود، من چشماشو میشناختم. جفت 

دستامو باال آوردم تا چادر ماماُن چنگ بزنم، اما مامان دیگه نبود، هیچیکس نبود! از اون 

جیغ ماماُن صدا زدم اما همه جمعیت فقط من و اون دختر مونده بودیم. زدم زیر گریه و با 

انگار توی بیابون برهوت بودیم و فقط صدام با اکو به خودم برمیگشت. دختره همون لبخند 

 همیشگیشو زد و آروم به سمتم اومد در حالی که مدام میگفت:

 با من بازی میکنی؟ با من بازی میکنی؟......-دختر

 که تنهام بزاره.....از ترس دستامو جلوی چشمم گرفتم و فقط التماس میکردم 



با جیغ و ترس چشمامو باز کردم و هول زده به اطرافم نگاه کردم. توی اتاق خودم نبودم، 

اینجا کجا بود؟ فکم از شدت بغض و ترس میلرزید و گاهی دندون هام به هم برخود میکرد. 

 سرمو آروم به سمت چپم برگردوندم. از چیزی که دیدیم ضربان قلبم کند و کندتر شد،

محسن؟ داشت با اون چشمای مرموز و لبای خندونش منو نگاه میکرد....نه نه نه.... دستامو 

 روی گوشام گذاشتم و با تموم توانم جیغ زدم:

 نـــــــــــــه...مــــامــــــان....نـــــــــــه....-

 ترانه....ترانه پاشو مامان....-مامان

د چشمامو تا ته باز کردم و روی تخت نشستم. همین که گوشام صدای آشنای ماماُن شنید تن

عرق از تمام سر و روی صورتم چکه میکرد و نفس نفس میزدم. انگار چندین کیلومتر بی 

وقفه دوییده بودم، حتی اونقدر نفس نداشتم که بخوام به مامان حرفی بزنم. هراسون اطراف 

ن هیچ جا نرفته بودم. به مامان اتاقمو نگاه میکردم. جز مامان کسی نبود، اتاق خودم بود و م

خیره شدم و نوک انگشت هامو جلو بردم و آروم صورتشو لمس کردم، واقعی بود؟ با لمس 

 پوست و گرماش نفس عمیقی کشیدم و تاج تخت تکیه دادم.

 خوبی مامان؟ چرا اینطوری جیغ میزنی؟ بازم خواب دیدی؟-مامان

ز جاش بلند شد و از اتاق بیرون رفت و چند بی جون سرمو به معنی آره تکون دادم که تند ا

دقیقه بعد با یه لیولن آب و دوتا دونه خرما برگشت. لیون آُب ازش گرفتم و حریص و تشنه 

یه باره سر کشیدم. تمام بدنم بی حس و بی جون شده بود. مامان هسته ی خرما هارو 

ود که میدونست دقیقا حالم درآورد و توی دهنم گذاشت. انقدر این حالت برام اتفاق افتاده ب

 چطوری میشه.

اینجور مواقع قند و فشارم به حدی به خاطر ترس و وحشت افت میکرد که باید حتما یه چیز 

شیرین میخوردم وگرنه از حال میرفتم. خرماها که تموم شد یه دستمال کاغذی آورد و در 

 حالی که عرق های روی صورتمو خشک میکرد گفت:

 بهتری؟-مامان

 .آره-

 چقدر صدام خش دار و گرفته شده بود. انقدر توی خواب جیغ زدم که گلوم درد گرفته بود.

 چیزی نمیخوای برات بیام؟-مامان

 نه نه خوبم، برو بخواب، ساعت چنده؟-

 سه و نیم.-مامان

 برو بخواب، منم صبح باید برم سرکار.-

 ساعت گذاشتی یا بیدارت کنم؟-مامان



 بیدارم کن.-

 بخواب دخترم.باشه، -مامان

از جاش بلند شد و از اتاقم بیرون رفت. نفس عمیقی کشیدم و خواستم روی بالشتم دراز 

بکشم اما هنوز از عرقم خیس بود. بلند شدم از توی کمد یه بالشت دیگه برداشتم و دوباره 

خوابیدم. انقدر انرژیم تحلیل رفته بود که بدون کشمکش سریع خوابم برد. این خواب ها 

در برام عادی شده بود که بعدش نه ازش میترسیدم و نه دیگه بهشون فکر میکردم اما اونق

 قسمت عجیب خواب امشب من محسن بود! شاید دوهفته بود که ندیده بودمش!

صبح با صدای مامان بیدار شدم. صورتمو شستم و سریع حاضر شدم. مامان صبحانه و 

 ه اتاقم اومد و بهم داد.ناهارمو مثل همیشه توی پالستیک کرده بود و ب

 میای؟ 5امروزم -مامان

 آره، بازم معلوم نیست چقدر کارم طول بکشه.-

 فقط مواظب خودت باش.-مامان

 در حالی که ظرفای غذارو توی کوله پشتیم میزاشتم لبخند کمرنگی بهش زدم.

 

بود که  8از خونه بیرون اومدم و مسیر باقی مونده تا مترو رو تاکسی گرفتم. حوالی ساعت 

به شرکت رسیدم.طبق معمول فقط خانم فروتن بود که زودتر از هممون اومده بود و پشت 

 میزش نشسته بود که با وارد شدنم لبخندی بهم زد و با خوشرویی همیشگیش گفت:

 سالم عزیزم، صبحت بخیر.-فروتن

بود رفتم. لبخندی بهش زدم و جوابشو دادم. به سمت میزم که آخر سالن نزدیک دفتر ریاست 

نگاهی به در اتاقش انداختم و بی توجه پشت میزم نشستم. قبل از هرچیزی صبحانه امو از 

توی کیفم درآوردم و خوردم. ضعفی که از دیشب داشتمو هنوز حس میکردم. کم کم 

وارد شرکت شد. به همه  9همکارهای دیگمم اومدن و اونم طبق معمول همیشه راس ساعت 

 میز من که نزدیک در اتاقش بود رسید لبخند گرمی زد:سالم کرد و وقتی به 

 سالم خانم سهرابی صبحتون بخیر!-فرید

 لبخند زورکی بهش زدم و سرمو به معنی سالم تکون دادم.

 صبحانه اتونو خوردید بیاین اتاقم یه کار کوچیک داشتم باهاتون.-فرید

 بله حتما.-

ست. دیگه به این رفتارهاش داشتم عادت دوباره لبخند پهنی زد و داخل اتاقش رفت و درو ب

میکردم. صبحانه ام که تموم شد از جام بلند شدم و به سمت آبدارخونه رفتم. زری خانم طبق 

معمول روی صندلیش نشسته بود و در حالی که یه دستش زیر چونش بود خوابش برده بود 



دم و یه لیوان آب و داشت خروپوف میکرد. لبخندی گرمی به چهره ی پیر و چروکیده اش ز

 از توی یخچال برای خودم ریختم.

لیوانمو شستم و خودمو توی آینه گرد کوچیکی که توی آشپزخونه نصب شده بود مرتب 

 کردم و به سمت اتاق فرید راه افتادم. دوتا تقه به در اتاق زدم که تند و سریع جواب داد:

 بفرمایید.-فرید

ش و درو بستم. دو قدم دیگه جلوتر رفتم ولی پوزخندی به هول شدگیش زدم و وارد اتاق

 اصال نزدیک به میزش نشدم.

 با من کاری داشتی؟-

 سرش پایین بود و داشت تند تند یه چیزی روی برگه ها یادداشت میکرد.

 آره ترانه، بیا اینارو برام بخون باید برم تحویل بدم.-فرید

 بهش نزدیک تر شدم و نگاهی به برگه ها انداختم.

 چیه؟ اینا-

 بهم نگاه کرد:

 یه سری آمار مربوط به کمیته امداد و بهزیستی، بیا کمکم کن بعدشم باید تایپ کنیم.-فرید

 خب بده به من بگو چطوریه من خودم همه کاراشو میکنم تحویلت میدم.-

 چی؟ نه نه زیاده نمیتونی، بیا همینجا کنار من بشین تند تند بخون تا من بنویسم.-فرید

حرف بزنم از جاش بلند شد و صندلی ای که گوشه ی اتاقش گذاشته بودو برداشت  تا خواستم

 و آورد کنارش گذاشت.

 ببرم تحویل بدم. 12بدو بیا بشین که باید تا -فرید

لبامو بهم فشار دادم و ناچار رفتم کنارش نشستم. یه سری برگه جلوم گذاشت و ترتیب 

هفته ای که وارد شرکت فرید شده بودم این  خوندشونو برام توضیح داد. شاید توی این یک

کارش دیگه برام عادی شده بود. هربار به یک بهانه منو یکی دو ساعت توی اتاقش نگه 

میداره و سر مسائل مختلف و آموزش و هزارتا مسئله باهام صحبت میکنه. از کاراش کالفه 

 یش بینی کرده بودم.بودم ولی من خودم اینو قبول کرده بودم و همه این اتفاق هارو پ
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کارمون حدودا نیم ساعتی طول کشید. بعد از اینکه اعداد و ارقاُم مرتب شده توی برگه ها 

ط توی شرکت ازش استفاده یادداشت کرد در حالی که عینک مطالعه اشو که،اکثرا فق

 میکرد،روی صروتش جا به جا میکرد بهم نگاه کرد و گفت:

 خب بیا من برات بخونم تو این دفعه تایپ کن.-فرید

 کالفه شده نگاش کردم:

 فرید نیازی نیست، بده من سریع تایپ میکنم، دستم تنده توی تایپ.-

 میشه. نه ترانه قاطی میکنی یه عدد جا به جا بشه خیلی بد-فرید

 من آخرم چکش میکنم، دیگه چی؟-

 اخم کمرنگی کرد:

 لجبازی ها! گفتم برات میخونم تایپ کن.-فرید

 نفس محکم بیرون فرستادم و به صندلی تکیه دادم و به میزش زل زدم.

 فرید اینطوری نمیشه.-

 چطوری؟ بده میخوام کارتو راحت کنم؟-فرید

 ینمش.سرمو کمی به سمتش متمایل کردم تا بتونم بب

 روز اول یادته چه حرفایی باهم زدیم؟ روز اولی که قبول کردم بیام سرکار توی شرکت تو.-

 چشماشو ریز کرد و دقیق نگام کرد:

 خب؟ چیشده؟ زیر قرارمون زدیم مگه؟-فرید

آره، وقت و بی وقت هی منو توی اتاقت میخوای اونم چند ساعت نگهم میداری همکارای -

 یکنند؟من چه فکری در موردم م

 بقیه غلط میکنند بخوان در مود تو فکری بکنند، کی حرف زده؟-فرید

 کسی حرفی نزده ولی آدم باید خودش شعور داشته باشه و رعایت کنه.-

ِد آخه مگه چیکار داریم میکنیم؟ اومدی اینجا کار کنی! اینا کار نیست؟ االن اینجا -فرید

 یگی؟نشستی داریم باهم میگیم میخندیم که اینطوری م

خب همین االن اشتباهه که به زور منو نگه داشتی و اصرار رو اصرار که نه باید باهم -

 تایپ کنیم.

 نفس عمیقی کشید و فقط نگام کرد. با مکث برگه هارو برداشت و به سمتم گرفت:

بیا! اگه مشکل اینه برو خودت تایپ کن ولی وای به حالت ترانه اگه اشتباه باشه، االن -فرید



 و روی سیستمت میفرستم.جدولش

سری به معنای باشه تکون دادم . از جام بلند شدم وبرگه هارو ازش گرفتم. خواستم به سمت 

 در اتاق برم که صدام زد:

 ترانه؟-فرید

 برگشتم منتظر نگاش کردم:

انقدر به فکر حرف و فکر بقیه نباش، وقتی کار اشتباهی انجام نمیدی برای چی به -فرید

 داری؟ وقتی تو به خودت اعتماد نداری نباید از بقیه هم انتظار داشته باشی.خودت اعتماد ن

نفسی عمقیی کشیدم و بدون اینکه چیزی بگم به سمت در اتاق راه افتادم. پشت میزم نشستم. 

فرم هایی که باید تایپشون میکردُم فرید برام فرستاد. برگه هارو مرتب جلوی دستم گذاشتم و 

انقدر اعداد و ارقام زیاد بود که گاهی گیج میشدم اما سعی کردم با  شروع به تایپ کردم.

 دقت و سرعت تایپ کنم. یه جورایی باید خودمو به فرید ثابت میکردم.

یک ساعتی که گذشت مچ دستم یکم درد گرفته بود برای همین یکم صندلیمو از میزم فاصله 

ختم. امروز از روزای خیلی خلوت دادم و کش و قوسی به بدنم دادم و نگاهی به شرکت اندا

بود و جز پنج شش نفر کس دیگه ای نبود. همینطور نگاهم بین بقیه میچرخید که در شرکت 

 باز شد و یه خانوم با یه ظاهر خیلی و شیک و مرتب وارد شرکت شد.

از دیدن ظاهر و تیپش ابرویی باال انداختم، اینم میخواد بره برای کارای خدماتی؟ با این 

؟ چه خدمتکار شیک و باکالسی! زنه همینطور که آروم آروم وارد شرکت میشد با تیپ

عشوه عینک آفتابیشو از روی چشمش برداشت و روی موهاش گذاشت. سرجاش ایستاد و 

نگاهشو از اول تا آخر سالن چرخوند و با دیدن نگاه من یه تای ابروهای تاتو شده اشو باال 

دیگه برگردونم. دوباره خودمو به تایپ سرگرم کردم اما انداخت که باعث صورتمو به سمت 

یه گوشه ی ذهنم هنوز به اون زن مشغول بود که صدای ظریف و زنونه ای باعث شد 

 سرمو باال بیارم.

 ببخشید!-خانم

همون زن بود، با من کار داشت؟ ابرویی باال انداختم و با دست به خانم فروتن اشاره کردم 

 و گفتم:

 م باید با خانم فروتن صحبت کنید.برای ثبت نا-

 اخمی کرد و سرشو کمی به سمت باال متمایل کرد و گفت:

 ثبت نام چی خانم؟ مگه من برای کار اومدم؟-خانم

 امرتون چیه؟-

 آقای شهریاری هستن؟-خانم



 بله هستن، امری دارید بفرمایید؟-

 یکرد گفت:کالفه نفسشو بیرون فرستاد و درحالی که دست راستشو باال پایین م

 ای بابا، چیه هی میگی امری دارید؟ من مادر فرید هستما.-خانم

جفت ابروهام تند باال پرید و با تعجب نگاش کردم، لیال اینه؟ مادر فرید؟ بی اختیار چشمام 

 یه بار روی قد و باالش مانور رفت.

 خانم با شمام ها، حواست کجاست؟-لیال

ه کردم، بقیه همکارهام با تعجب برگشته بودن و به از صدای بلندش از جا پریدم و بهش نگا

 ما نگاه میکردن، به خودت بیا ترانه. لبمو باز زبونم تر کردم و از جام بلند شدم و گفتم:

 خیلی شرمنده من نشناختمون، اجازه بدید به آقای شهریاری اطالع بدم.-

نگاهم به ناخون  خواستم گوشُی بردارم که دستشو روی گوشی گذاشت و نزاشت بردارمش.

 های کاشت شده ی قرمزش افتاد.

 میگم مادرشم باز میگی خبر بدم؟ اَه اَه جمع کنید بابا.-لیال

تمام حرفاشو با صدای بلند میگفت، حاال دیگه هرکس توی شرکت بود برگشته بود و به ما 

 نگاه میکرد. با چشمای گرد شده نگاش کردم.

 من جسارت نکردم اما وظیفمه که...-

 

 ست چپ مشت شده اشو جلوی دهنش گرفت و حرفمو قطع کرد:د

 عه عه باز وایستادی با من بحث میکنی؟ تو ادب سرت نمیشه دختر؟-لیال

وا مگه من چی گفتم؟ چرا انقدر وحشیه؟ در اتاق فرید باز شد و خودش بیرون اومد و با 

 دیدن مامانش شوک زده بهش نگاه کرد.

 یکنی؟عه! مامان! اینجا چیکار م-فرید

 عوض خوش آمد گوییته دفعه اوله اومدم؟-لیال

 فرید لبخند زورکی زد و جلو اومد و در حالی که با لیال دست میداد گفت:

 نه خب جا خوردم یهو بی خبر، بیا تو اتاق.-فرید

 دست فرید ول کرد و باز به سمت برگشت و گفت:

 فرید جان لطفا تو انتخاب کارمند هات تجدید نظر کن.-لیال

رید تا تعجب نگاهی به من انداخت و بدون اینکه چیزی بگه بازوی مادرشو گرفت و توی ف

اتاق رفتن. همینطور با تعجب و شوک زده سرجام ایستاده بودم و به روبروم نگاه میکردم، 

این دیگه کی بود؟ واقعا شاید فرهاد حق داشت که از مادرش بیزار باشه. چرا خودشو شبیه 

 درست کرده بود؟ مادر دوتا پسر به این بزرگی هست ها!!! دخترای بیست ساله 



شونه ای از ندونستن باال انداختم و سرجام نشستم، خانم فروتن تند از جاش بلند شد و به 

 سمتم اومد:

 سهرابی این کی بود؟-فروتن

 در حالی که برگه های روی میزمو مرتب میکردم گفتم:

 مادر آقا شهریاری!-

 نقدر جیغ میزد پس؟هـــیی چرا ا-فروتن

بهش نگاه کردم که با هول و وال و تعجب به من خیره شده بود. لبخندی به چهره ی گرد و 

 نمکنیش زدم و گفتم:

 نمیدونم، اخالقشونه البد.-

وای خیلی زشت بود، من جای تو دلم میخواست بزنم توی دهنش، چه طرز حرف -فروتن

 زدن بود آخه.

شدم و فروتن برگشت سرجاش نشست. ترجیح میدادم  لبخندی زدم و مشغول تایپ کردن

 اصال در مورد فرید با هیچکس حرف نزنم، بی طرف بودن خیلی بهتر بود.
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اتاق فرید برد. با اینکه سعی داشتم متمرکز بعد از چند دقیقه زری خانم چای و کیک برای 

باشم اما تمام حواسم به این بود که مامانش االن داره چی از من میگه؟ اصال منو شناخته؟ 

یاد حرف لیال افتادم که گفت بار اوله به اینجا اومده! حتما فهمیده من اینجا کار میکنم و به 

ی از من نداشته که بخواد به اون نشون خاطر همین اومده. پس منو شناخته؟ اما فرید عکس

 بده.

شونه ای از روی ندونستن باال انداختم و نفسمو محکم بیرون فرستادم. حدودا بعد ده دقیقه 

تایپ جدول ها تموم شدو یه چک کلی و سرسری انجام دادم. مستاصل به گوشی نگاه کردم. 

ا میزاره! پوست لبمو جوییدم و االن زنگ بزنم؟ اه چه مامان بد بدهنی داره آدمو توی تنگن



تند گوشی تلفن برداشتم و شماره اتاق فرید رو گرفتم. به درک که هرچی میخواد بگه، من 

 کار دارم! 

 بله؟-فرید

 آقای شهریاری این لیست ها حاضره.-

 باشه بیارش اتاقم امضا کنم.-فرید

 االن؟-

 آره االن دیگه.-فرید

 چشمامو روی هم فشار دادم:

 باشه.-

شی رو قطع کردم. لیست هارو پرینت گرفتم و با شک به در اتاق فرید نگاه کردم. چته گو

ترانه؟ مگه اون زن کیه؟ چرا ازش میترسی؟ ازش نمیترسم، از طرز برخودش بدم میاد، 

دقیقا یه طوری رفتار میکنه که میگه آره تو از من کمتری! پس توام بهش بها نده که 

 باش. پیروزش کنی! مثل همیشه محکم

سرمو محکم به طرفین تکون دادم تا از این افکار خارج بشم. ازجام بلند شدم و به سمت 

اتاق فرید رفتم. مقنعه امو مرتب کردم و با تموم اعتماد به نفسی که داشتم دو تقه به در اتاق 

 زدم.

 بفرمایید.-فرید

سته بود دقیقا اول با در اتاقشو آروم باز کردم و وارد شدم. چون لیال روی مبل روبرویی نش

اون چشم توی چشم شدم که پوزخندی بهم زد. درو بستم و اخم کمرنگی بین ابروهام انداختم. 

خیلی جدی به سمت فرید که روبروی لیال و پشت به من نشسته بود رفتم و لیست هارو به 

 سمتش گرفتم.

 همونطور که گفته بود دقیق تایپ کردم.-

و کاغذهارو ازم گرفت و مشغول بررسیش شد. به زمین زل فرید لبخند مهربونی بهم زد 

زده بودم و اصال به لیال نگاه نمیکردم اما سنگینی نگاهشو خیلی راحت روی خودم حس 

 میکردم که چطور دقیق داره وراندازم میکنه. فرید برگه هارو امضا کرد وبه سمتم گرفت:

 .همش درسته، تا نیم ساعت دیگه حاضر باش تا بریم-فرید

 برگه هارو ازش گرفتم و با تعجب نگاش کردم:

 کجا بریم؟!-

 برای تحویل برگه ها باید بریم بهزیستی، بهت گفته بودم دیگه.-فرید

 یعنی منم باید باشم؟-



 به مبل تکیه داد:

 آره باید روند کارو یادت بدم از این به بعد این یکی از وظایف خودته.-فرید

 لبمو با زبون تر کردم:

 ..میشه..-

 ترانه جان،فرید گفت نیم ساعت دیگه حاضر باش! دیگه بحث نداره!-لیال

سرمو به سمتش برگردوندم و نگاش کردم. با اون چشمای سبز یشمی پر نفوذ در حالی که 

یه تای ابروشو باال انداخته بود نگام میکرد. منو میشناسه! فرید معرفی کرده نه؟ خودمو 

 دم و گفتم:جمع و جور کردم و لبخند آرومی ز

نه بحث نیست، فقط خواستم دقیقا روند کار یادم بمونه. طبق وظیفه ام نمیخوام کارم نقص -

 داشته باشه.

 خنده ی بلندی کرد و بین خنده اش با کنایه گفت:

حاال تو که پارتیت کلفته، اگه نقص هم داشته باشی پسر من فکر نکنم جرات داشته باشه -لیال

 چیزی به شما بگه!

 بهم فشار دادم و جفت ابروهامو باال دادم: لبامو

نه من پارتی ای ندارم! فکر میکردم قبال نتیجه این حرفای تکراری رو فرید جان بهتون -

 گفتن ولی انگار بی اطالعید.

با َشک نگام کرد و باز یه تای ابروشو باال انداخت، انگار این حرکت همشگیش بود. دوباره 

سمت در اتاق رفتم و بیرون اومدم. همین که در اتاق فریُد بستم لبخند تصنعی بهش زدم و به 

ناخودآگاه نفس عمیقی کشیدم و رفتم پشت میزم نشستم. دستام یخ کرده بود و لرزش خیلی 

 کمی داشت.
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فمو برداشتم و از جام بلند شدم و به سمت آبدارخونه رفتم. زری خانم پشت میز نشسته بود کی



 و داشت چای میخورد که با وارد شدنم لبخندی بهم زد و گفت:

 چای بیارم برات دخترم؟-زری

 نه مرسی.-

جلوی آینه ایستادم و به چهره رنگ پریده ام نگاه کردم. کیف کوچیک لوازم آرایشمو از 

کیفم بیرون آوردم و کمی رژ به لبام زدم. کارایی که میکردم فقط برای این بود که توی 

اصال نمیخواستم جلوی لیال کم بیارم، دلم میخواست زمینش بزنم و بهش ثابت بکنم که هیچی 

نیست و واقعا جز ثروت چیز دیگه ای نداره. کارم که تموم شدم مستاصل به گوشیم نگاه 

 کردم.

اد زنگ بزنم تا راهنماییم کنه، یه هفته ای هست که ازش بی خبرم، بهش کاش بشه به فره

زنگ بزنم؟ نگه پس توام تنت میخاره که رفتی توی شرکت فرید کار میکنی؟ نه نه فرهاد 

اینطوری نیست، گفته پشتمه و کمکم میکنه. سریع گوشیمو از کیفم بیرون کشیدم و از 

ایگانی رفتم. اونجا کسی نبود و میتونستم راحت آبدارخونه بیرون اومدم و به سمت اتاق ب

 صبحت کنم.

در اتاق بایگانُی بستم و تند تند شماره ی فرهاد گرفتم، حفظ شده بودم؟ آره شماره اش رند 

بود خب. موبایُل کنار گوشم گذاشتم و منتظر شدم. بوق میخورد ولی اصال جواب نمیداد. 

د به گوشیم نگاه کردم و چند دقیقه ای منتظر موندم دوباره گرفتمش اما بازم جواب نداد. ناامی

شاید خودش زنگ بزنه اما خبری نشد. خواستم در اتاقو باز کنم که گوشیم توی دستم لرزید، 

 فرهاد بود. لبخندی زدم و دکمه ی اتصاُل لمس کردم.

 سالم فرهاد!-

 سالم چطوری؟ باز کارت گیر کرده؟-فرهاد

 لبامو بهم فشار دادم:

 خودت از مشکالت من باخبری دیگه گله نکن.تو که -

 نفس عمیقی کشید و با مکث گفت:

 چیشده؟-فرهاد

 من یک هفته است که توی شرکت فرید کار میکنم.-

 سکوت کردم و منتظر عکس العملش شدم که با لحن بی خیالی گفت:

 خب مبارکه! بعدش؟-فرهاد

 لبمو با زبون تر کردم:

 لیال اومده اینجا، مادرت!-

 خب گرفتم تا تهش، زبون ریخته میخوای بدونی چیکار کنی؟-ادفره



 آره.-

 من نمیدونم.-فرهاد

 یه تای ابرومو باال انداختم:

 نمیدونی؟ مادرته! خب تو....-

 حرفمو قطع کرد و پر حرص گفت:»

دارم میگم نمیدونم، برو از همونی که توی شرکتش داری کار میکنی بپرس باید -فرهاد

..اصال تو چرا بخوای کاری بکنی؟ اون فرید که برات سینه چاک میده چیکار کنی! اصال.

انقدر جربزه نداره که بخواد ازت دفاع کنه؟ هه، دیدی به حرف اون روز اول من رسیدی! 

 بهت گفتم پس هنوز لیال رو نشناختی که فرید فرید میکنی.

 به یکی از قفسه های پشت سرم تکیه داد:

اری ندارم، من حقمو خودم میگیرم، لیال از صبح که اومده فرهاد! من اصال به فرید ک-

خب میگی من چیکار -مشخص بود منو میشناسه و فقط به قصد تخریب و جنگ اومده.فرهاد

کنم؟ راه های تخریب مادرمو بهت یاد بدم؟ حواست هست چی از من میخوای؟ بِد عالمم 

 ینکه می فروشمشون!باشه مادرمه! بهت گفتم ازشون جدا زندگی میکنم ولی نه ا

 اخمی کمرنگی کردم:

من نگفتم راه تخریب مادرتو به من نشون بده، من فقط میخواستم از اخالقاش یکم برام بگی -

تا بدونم چی باید جواب بدم، همین مادر شما که داری میگی خیلی صاف توی چشمام نگاه 

 میکنه و غیر مستقیم میگه زبون نفهمی!

ربطی نداره، این قضیه مربوط به توام نیست، همون که گفتم! فرید ترانه! به من هیچ -فرهاد

 باید جنم به خرج بده البته اگه داشته باشه.

 پس تو چی میگفتی اون شب که من پشتتم و ازت حمایت میکنم؟-

اره هنوزم میگم اما در برابر محسن، نه مادرم و خانواده ام، ما گوشت همم بخوریم -فرهاد

ی ندازیم. فرید اگه بخواد با یه اشاره، یه اشاره ها  لیال رو آروم و استخون همو درو نم

 ساکت میکنه، برو ایراد کارتو از فرید بپرس. نخ اصلی دست خودشه.

 نفسمو محکم بیرون فرستادم:

 باشه، مرسی خداحافظ.-

 ترانه!-فرهاد

 بله؟-

 مکث کرد و چیزی نگفت، صدای نفس بلندش توی گوشی پیچید:

عی کن آرامش داشته باشی، حتی شده ظاهری ولی خیلی آروم باش، کمکت فقط س-فرهاد



 میکنه.

 لبخند بی اراده ای زدم و چیزی نگفتم، کمکم کرده بود! 

 خداحافظ.-فرهاد

گوشی رو قطع کردم و تند از اتاق بایگانی بیرون اومدم. خواستم به سمت میزم برم که در 

دش بیرون اومدن. لیال اصال بهم نگاه نکرد و اتاق فرید باز شد و اول مادرش و بعدشم خو

 داشت اطراف شرکُت ورانداز میکرد. فرید به من نگاه کرد و گفت:

 حاضری؟-فرید

سرمو به معنی آره تکون دادم و رفتم کیفمو از آبداخونه برداشتم و بیرون اومدم. لیال جلوتر 

رهاد راست میگفت فرید از همه بدون توجه سمت در راه افتاد و فرید هم دنبالش رفت. ف

خیلی به مادرش وابسته است! کامال مشخصه که رفتارش با من تغییر کرده. رفتم لیست 

 جدول هایی که پرینت کرده بودمو از روی میزم برداشتم و به سمت پارکینگ رفتیم.

فکر میکردم لیال ماشین داره و قراره خودش بره اما رفت صندلی جلو ماشین فرید نشست. 

 ب بهش نگاه کردم که فرید کنارم جلوی در خودش ایستاد و آروم گفت:با تعج

بریم کارمونو انجام بدیم بعد میخوام مامانو خونه برسونم، مثل اینکه ماشینش خراب -فرید

 شده برده تعمیرگاه.

 

یه تای ابرومو باال انداختم و خواستم درو باز کنم که فرید بازومو گرفت، متعجب نگاش 

 تکون دادم:کردم و سرمو 

 از حرفاش دلگیر نشی، فقط یکم زبونش تیزه.-فرید

جفت ابروهامو باال بردم و لبخند تصنعی زدم. بازومو از دستش بیرون کشیدم و سوار شدم. 

به نظرم حرفای فرید فقط یه جور بهانه تراشی بود و به قولی فقط میخواست میان جگری 

یه اشاره کوچیک بکنه لیال بهتر میتونه  کنه! یاد حرف فرهاد افتادم که گفت فرید اگه

 برخورد کنه! فرید هم سوار ماشین شد و راه افتادیم. 

جدودا بیست دقیقه تا بهزیستی توی راه بودیم و نیم ساعتی هم کارمون توی اداره طول 

کشید. از بهزیستی بیرون اومدیم و به سمت ماشین که اون طرف خیابون پارکش کرده بود 

توی ماشین نشسته بود و داشت بستنی میخورد. ابروهامو با تعجب باال انداختم، رفتیم. لیال 

بستنی توی زمستون خوردن با این قیافه خیلی جالبه واقعا! همین که به ماشین نزدیک شدیم 

 و مارو دید رو به فرید گفت:

 فرید بیا مامان برای توام بستنی خریدم.-لیال

 باشه نگام کرد و گفت: بعد مثال یهو انگار منو تازه دیده



 ای وای ترانه جان شمارو یادم رفت.-لیال

ظرف بستنیشو جلوی ماشین گذاشت و خم شد از جلوی پاش نمیدونم چی برمیداشت. با 

 تعجب و اخم به حرکاتش نگاه میکردم.

 مامان اینـ....-فرید

تومنی  یهو دستشو از ماشین بیرون آورد و به سمت من گرفت، توی دستش یه اسکناس ده

 بود.

 ببخشید من یادم رفت برو برای خودت بخر گلم.-لیال

 صدای متعجب و اعتراض آمیز فرید که کنارم ایستاده بود بلند شد:

 مامان!!!!-فرید

 ابروهامو گره محکم تری زدم و با کف دستم دستشو به عقب فرستادم و با پوزخند گفتم:

 تنی بخورم.شما نوش جان کنید من میل ندارم وسط زمستون بس-

خندید و دستشو برد داخل و دوباره ظرف بستنیشو برداشت و در حالی که قاشقشو پر میکرد 

 گفت:

 وای زمستوُن که دیگه آدم حس نمیکنه، همش گرمه!-لیال
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خندی زدم و بند کیفمو توی دستم فشردم و برگشتم رو به فرید با لحنی که سعی میکردم پوز

 نهایت آرامُش داشته باشه گفتم:

 آقای شهریاری! با اجازتون من میرم، کار دیگه ای که نیست؟-

فرید خجول و ناراحت نگام کرد، لباشو کمی نیمه باز کرد تا حرف بزنه اما انگار کلمه ای 

 د، سرد و خشک نگاش کردم:پیدا نمیکر

 خدا نگهدارتون.-

برگشتم و به سمت پیاده رو راه افتادم. صدای پچ پچ آروم فرید و مامانشو شنیدم ولی انقدر 



آروم حرف میزدن که نمی شنیدم! خواستم از روی جوب رد بشم و برم سمت پیاده رو که 

 صدای فریُد از پشت سرم شنیدم:

 ترانه....ترانه؟ ترانه وایسا....-فرید

نفسمو محکم بیرون فرستادم و سرجام ایستادم اما برنگشتم. فرید اومد روبروم ایستاد و تند 

 گفت:

 من از طرف مامانم ازت معذرت میخوام.-فرید

 گردنمو کمی به سمت راست مایل کردم و یه تای ابرومو باال انداختم:

 دقیقا برای کدوم رفتارشون این عذرخواهیتو در نظر بگیرم؟-

 لباشو بهم فشار داد و یه بار محکم پلک زد:

 ترانه میدونم! بهت گفتم....گفتم که یکم زبونش تیزه اما....اما توی دلش چیزی نیست.-فرید

 پوزخندی زدم و بی حوصله گفتم:

 اکی قانع شدم، کاری نداری؟-

 بیا برسونمت.-فرید

 میخوام با مترو برم.-

 هنوزم ناراحتی!باید بیای! اگه نیای فکر میکنم -فرید

با چشمای گرد شده نگاش کردم، یه آن از اینهمه ساده بودنش خنده ام گرفت. واقعا نفهمیده 

بود یا خودشو به اون راه میزد؟ لحنم کامال واضح بود که سرسری قبول کرده بودم و این 

ه چی میگفت؟ جالبه که فرید با دیدن مامانش شخصیت دیگه ای پیدا کرده.یعنی یه طوری شد

بود که نه نمی تونست طرف منو بگیره نه طرف مادرشو، حس میکردم فقط میخواد با بهونه 

گیری یه جوری من و مادرشو کنارهم نگه داره و باهم آشنامون کنه. شاید فرید در مقابل من 

و مادرش بی دفاع بود شایدم فقط میخواست طرفشو مادرشو بگیره طوری که من ناراحت 

 نشم!

 ندی؟چرا میخ-فرید

 سرمو به طرفین تکون دادم و نفسمو خیلی محکم فوت کردم.

 برو فرید، برو مامانتو برسون منم میرم شرکت.-

 دستمو گرفت و آروم و مهربون نگام کرد:

خواهش میکنم ترانه، میفهمم نمیخوای ولی بهم یه فرصت بده، باید به مامان نشونت بدم -فرید

 دت قضاوت کنه.که چقدر خوبی،نمیخوام بیخودی در مور

 چه قضاوتی فرید؟ چیزی مونده که با طعنه و کنایه و چشمو ابرو بارم نکرده باشه؟-

میدونم، به خدا خودم دیدم ولی چیزی نگفتم به خاطر اینه که میخوام خودش بفهمه تو -فرید



 خوبی، اینکه هی من بگم و باز بینتون بحث بشه چه فایده ای داره؟

 دم:دستمو از دستش بیرون کشی

 برو فرید، دلیلی برای آشنایی وجود نداره!-

 بی مکث و محکم گفت:

 دلیل؟ دلیل از این محکم تر که عاشقتم؟-فرید

انقدر محکم و جدی این حرفو زد که چند لحظه فقط بهش خیره شدم. همیشه به عالقه ی 

موندم و فرید نسبت به خودم شک داشتم اما این بار انقدر محکم گفت که فقط خیره شده بهش 

دارم رفتارهاشو توی ذهنم آنالیز میکنم. یه لحظه این جمله توی ذهنم اومد:"نکنه واقعا دوستم 

 داره؟" چین کمی به ابروهام دادم و بی اختیار آروم گفتم:

 اگه....اگه مثل پارسا.....-

 31ساله نیستم که خام باشم. من االن  25 24من پارسا نیستم، ترانه من پارسای -فرید

لمه، فرق بین خوب و بدمو میفهمم،احساس واقعی رو از هوس میتونم تشخیص بدم، سا

 نترس فقط بهم اعتماد کن، خواهش میکنم....

پوست لبمو جوییدم و با استرس بهش نگاه کردم. چرا مستاصل شده بودم؟ چرا داشتم به 

ه خودت دادی؟ پیشنهادش فکر میکنم؟ نه نه...ترانه برو..واینستا...یادت رفته چه قولی ب

یادت رفته پارسا چی به سرت آورد؟ تموم رفتارهای پارسا شبیه فیلم از جلوی چشمام عبور 

کرد و همین برام یه تلنگر بود. اخمی بین ابروهام شکل گرفت و خواستم برم که باز بازومو 

 گرفت و نگهم داشت:

ین االن انجام میدم ترانه چقدر ازت خواهش کنم؟ چیکار کنم کنم باور کنی؟ بگو هم-فرید

 ولی االن نرو.

 بهش نگاه کردم و با کالفگی ناشی از احساسات دو گانه ام گفتم:

 فرید نمیشه، من....من به هچکس اعتماد نمیکنم دیگه.-

 بازومو بین پنجه های مردونه اش فشرد و از بین دندون های کلید شده اش گفت:

فریدم! من همونم که یه ماه شب و روز من با اون نامرد بی شرف مقایسه نکن، من -فرید

 پای گریه و خنده ات نشست بدون اینکه خم به ابرو بیارم با اینکه عاشقت بودم.

 محکم روی سینه اش زد و با حرص ادامه داد:

اینجا درد میکرد وقتی میشستی از رابطه ات با اون عوضی حرف میزدی ولی دم نمیزدم -

بشی، من همونم ترانه، همون رفیق یه ماه ات که تموم که یه وقت تو دلت نمونه و غمگین 

وقتتو باهاش گذروندی. چیشد یهو منو کنار گذاشتی؟ چیشد یهو شدم دشمن درجه یکت که 

 دیگه حرفمم یه مثقال قبول نداری؟



توی چشماش زل زدم.  چشماش حریص و غمگین توی چشمام از چپ به راست حرکت 

یک ماهی که من از پارسا جدا شده بودم فرید بهترین میکرد. حرفاش راست بود. توی اون 

 و نزدیک ترین دوست من بود و شاید دقیقا یادم نبود که چرا یهو انقدر باهاش بد شدم!

 

دستی به مقنعه ام کشیدم و برگشتم پشت سرمو سرمو نگاه کردم. مامانش توی ماشین نشسته 

که به ما زل زده بود. برگشتم و دوباره به بود ولی میتونستم نگاهشو از آینه بغل ماشین ببینم 

 فرید که با خواهش نگام میکرد خیره شدم.

 باشه میام.-

چشماش توی صدم ثانیه رنگ خوشحالی گرفت و لبخند عمیق و مهربونی بهم زد و تند 

 دستمو گرفت:

 مرسی، مرسی!-فرید

 دم.لبامو بهم فشار دادم و خیلی نرم و نامحسوس دستمو از دستش بیرون کشی

 ولی حرفی از ازدواج و آشنایی جلوی مادرت نباید بزنی فرید! اصال به هیچ وجه.-

 اما....-فرید

 این تنها خواسته ی منه! قبال خیلی در این مورد حرف زدیم، کشش نده.-

 باشه قبول ، بریم.-فرید

 سری به معنی باشه تکون دادم و جلوتر از من به سمت ماشین رفت و منم پشت سرش رفتم.

هرچی که به ماشین نزدیک تر میشدیم نگاه تیز و تند مادرشو بیشتر میتونستم تشخیص بدم 

که با چه غیضی به من و فرید نگاه میکرد. پوزخندی بهش زدم و یاد جمله ی فرید 

افتادم:"چیزی توی دلش نیست!" آره حتما چیزی نیست که اینطوری مثل قاتال منو نگاه 

و شرارت داره که حس میکنم اگه فرصت پیدا کنه حتما منو میکنه. به جوری نگاهش خشم 

 میکشه! چرا انقدر عجیبن این مادر و پسر؟

نگاه از نگاه مادرش گرفتم و در عقب سمت فرید باز کردم و پشت سر فرید نشستم تا اصال 

 لیال از آینه دیدی روی من نداشته باشه. فرید ماشینو روشن کرد و راه افتاد.

 ان بستنیتو نخوردی آب شد.فرید مام-لیال

 بندازش دور.-فرید

 عه وا برای تو گرفته بودما.-لیال

 فرید کالفه نگاهی به مامانش انداخت:

 باشه مامان، دستت درد نکنه اما نمیخوام بندازش دور.-فرید

لیال اخمی کرد و عصبی ظرف بستنی رو وسط خیابون پرت کرد و زیر لب اما طوری که 



 من بشنوم گفت:

 به درک، برای من اخم تَخم میکنه.-لیال

بعدشم عینک آفتابیُش که باال روی موهاش زده بودو با عشوه و قهر روی چشماش 

برگردوند و به بیرون خیره شد. فرید نفس عمیقی کشید و از آینه ی وسط ماشین بهم نگاه 

 کرد. شونه امو باال انداختم و منم به بیرون خیره شدم.

 رستوران ناهار بخوریم.ساعت یکه، بریم -فرید

صورتمو به سمت فرید که هنوز از آینه نگام میکرد برگردوندم و با چشمای گرد شده نگاش 

 کردم. با خواهش نگام کرد که اخم غلیظی کردم و سرمو به معنی نه باال بردم.

وای آره منم خیلی گرسنه ام شده بریم....فرید بریم اون رستوران همیشگی خودمون ها، -لیال

 دلم هوس چلو گوشت کرده.

چشمامو با حرص روی هم فشردم و لبمو محکم گاز گرفتم، گل بود به سبزه نیز آراسته شد، 

 حاال چطوری قراره اونجا تحملش کنم؟

 

🦋 @shabnam_e_i 🦋 

 

 87قسمت #هشتاد_و_هفت # ��

 

 رمان #رگا )ُرگا به معنای راه بی پایان( ��

 

🦋 @shabnam_e_i 🦋 

 

 وی آینه بهم نگاه کرد و لبخند مهربونی زد و گفت:فرید از ت

 ترانه؟ توام موافقی؟-فرید

 حرصی با اخم کمرنگ فقط نگاش کردم.

 من میل ندارم، اگه منو همین اطراف پیاده کنی خودم میرم شرکت ناهار برای خودم آوردم.-

 لیال به عقب برگشت و باز یه تای ابروشو باال انداخت:

 ؟ نکنه از مصاحبت با ما خوشت نمیاد.چرا ترانه جون-لیال

 لبخند زورکی زدم:

 نه فقط من برم شرکت راحت ترم.-

 لبخندی زد که گونه هاش باال جمع شد، تزریقی بود؟



 نه گلم، تو با ما باشی من خوشحال ترم.-لیال

لبامو بهم فشار دادم که روشو برگدوند و به روبرو خیره شد. چقدر دلم مخواست میتونستم 

آره از تو بدم میاد دلم نمیخواد باهاتون باشم ولی حیف که مثل خودش بی شخصیت بگم 

نبودم! نفسمو محکم بیرون فرستادم و گوشیمو از توی کیفم درآوردم. صفحه اشو روشن 

 کردم که دیدم فرهاد برام پیامک فرستاده و نوشته بود:

 چیشد ترانه؟ کجایی شرکت نیستی؟-فرهاد

 تم:اخم کمرنگی کردم  نوش

 بیرونم، از کجا فهمیدی شرکت نیستم؟-

 متنظر جوابش که خیلی سریع دوباره برام پیام اومد:

 من اومدم شرکت، نگران شده بودم.-فرهاد

 نگران چی؟-

 هیچی، کجایی االن؟-فرهاد

با لیال و فرید بیرونم، یه کار اداری داشتیم، االنم...االنم فرید میخواد مارو ناهار رستوران -

 ببره.

نـــــاهــــار؟؟!!!!!!! اسکول کردی منو؟ نگرانم و لیال فالنه چی بود پس؟برای چی به -رهادف

 من زنگ زده بودی؟

 االن نمیتونم بعدا تلفنی برات توضیح میدم فرهاد.-

 برو بابا.-فرهاد

پوست لبمو جوییدم و بازم خواستم براش چیزی بنویسم اما منصرف شدم، اصال مگه فرهاد 

اید براش توضیح میدادم؟ یه آن طرز حرف زدنش منو یاد پارسا انداخت. پارسا کی بود که ب

هم همیشه همینطوری حرف میزد و من به جای اینکه منطقی حلش کنم دنبالش راه می افتادم 

 و منتشو میکشیدم! گوشیمو با حرص توی کیفم پرت کردم که ماشین از حرکت ایستاد.

ان خیلی شیک و مدرن ایستاده. لیال اولین نفر از ماشین سربلند کردم و دیدم جلوی یه رستور

پیاده شد و منو فرید هم باهم بعد از اون پیاده شدیم.  فرید و مادرش باهم جلوتر به سمت در 

رستوران راه افتادن و منم پشت سرشون میرفتم. فکرم هنوز درگیر فرهاد بود اما دلیلشو 

و مادرش تعظیمی کرد و با احترام زیاد درو  نمیدونستم! نگهبان جلوی در با دیدن فرید

 براشون باز کرد.

وارد رستورالن شدیم و نگاهی به اطرافش انداختم. خیلی شیک و تمیز بود، میز و صندلی 

های مخملی قرمز رنگ داشت که با ابعاد مختلف با فاصله و خیلی مرتب توی فضای 

رستوران راه افتاد. فرید  vipرستوران چیده شده بود. لیال بی درنگ به سمت قسمت 



 برگشت به من نگاهی انداخت.

 ترانه جان! نمیای؟-فرید

با اخم نگاهی بهش انداختم و خواستم از کنارش رد بشم که دستمو محکم بین دستاش نگه 

داشت و باعث شد بایستم. کنارم قرار گرفت و همزمان به سمت همون قسمتی که لیال رفت 

 زمزمه کرد: راه افتادیم و کنار گوششم

میدونم چقدر ازم عصبانی هستی....اما....اما تحمل کن، قول میدم همه چی خوب پیش -فرید

 میره.

پوزخندی زدم و جوابشو ندادم. دستمو از توی دستش بیرون کشیدم و چند قدم جلو تر ازش 

رسیدیم. فرق چندان بزرگی با اون سالن اصلی رستوران  vipنزدیک لیال رفتم. به قسمت 

داشت فقط مجلل تر بود و رنگ میز و صندلی هاش آبی فیروزه ای بود. پشت میز نشستیم ن

و فرید کنار من قرار گرفت و لیال هم دقیقا روبروم بود. گارسون بالفاصله ِمنو رو آورد و 

 لیال بدون اینکه ِمنو رو نگاه کنه سریع گفت:

 برای من چلو گوشت مخصوص.-لیال

 گارسون رو به ما کرد:

 شما چی میل دارین قربان؟-رسونگا

 فرید نگاهی به ِمنو انداخت و به سمت من برگشت:

 بختیاری میخوری؟-فرید

با بیخیالی شونه ای باال انداختم که به گارسون سفارش دوتا بختیاری با مخلفات کامل داد و 

 گارسون رفت.

 اممم من برم دستامو بشورم میام.-فرید

انداختم و بعد چشمامو به کیفم که روی پام بود دوختم، حاال از گوشه ی چشم نگاهی به فرید 

منو حتما باید با این اُعجوبه تنها بزاره که هرچی میخواد بارم کنه و منم تهش لبخند بزنم و 

خودخوری کنم که چرا نمیتونم درست و حسابی جوابشو بدم، یعنی واقعا بچه های لیال هم 

 ای خوشگلشو به ارث بردن!لنگه ی خودشن و هرکدوم یکی از اخالق

 خب تعریف کن!-لیال

سرمو باال آوردم. به پشتی صندلی تکیه داده بود و دست راستشو روی میز گذاشته بود و 

 آروم با ناخون های بلندش ضربه های ریز و کوچیک به میز میزد. متعجب نگاش کردم. 

 چی رو؟!-

 !چطوری قاپ پسرمو دزدیدی؟ خیلی دلم میخواد بدونم-لیال

 صاف نشستم و با آرامش گفتم:



 من اصال پسر شمارو نمی شناختم، ولی مثل اینکه ایشون منو کتابخونه دیدن.-

 هووم که اینطور! شغل پدرت چیه؟-لیال

 

 بی اختیار اخمام توی هم رفت و با صدای سختی که کمی بم شده بود گفتم:

 فوت کردن.-

 سرشو به معنی فهمیدن تکون داد:

 ، االن با مادرت تنها زندگی میکنی یعنی؟آها چه بد-لیال

 بله!-

همینطور بهم زل زد، یه جوری که انگار داشت جز به جز صورتمو اسکن میکرد. دوباره 

نگاهمو به زمین دوختم و دستمو سر زانوم مشت کردم، از نگاهش متنفر بودم، من از اینکه 

نس نگاه میکنه متنفر بودم.نفس یه نفر بهم خیره بشه اونم اینطوری که انگار داره به یه ج

 عمیقی کشیدم و خواستم به عقب برگردم ببینم فرید اومد یانه که لیال گفت:

 دختر خوبی هستی.-لیال

 ابروهام با تعجب باال پرید و برگشتم بهش نگاه کردم، لیال این حرفو زد؟

 میدونم تعجب کردی، اما اون رفتار هارو به حساب یه آزمایش بزار.-لیال

 مایش؟آز-

 دست به سینه نشست و نفس عمیقی کشید:

هوم آزمایش! میخواستم ببینم فقط جلوی فرید انقدر که ازت تعریف میکرد خوب هستی -لیال

 یا اینکه واقعا خوبی.

 با بهت بهش نگاه کردم، چی داشت میگفت؟

فت اول که فرید اومد برای ازدواج با تو باهام صحبت کرد خیلی عصبانی شدم و مخال-لیال

کردم. نمیگم االن هم کامال موافقم، خیلی از شرایط شما دوتا اصال باهم َمچ نیست مثل سطح 

خانوادگی و اجتماعی و حاال هرچی... اینطور که معلومه اینا برای فرید مهم نیست، از فرید 

شنیده بودم که داری توی شرکتش کار میکنی و فقط برای اینکه خودم تورو از نزدیک ببینم 

 م.اومد

 توی صندلیم جا به جا شدم و تک سرفه کردم:

 ببینید من نمیدونم فرید براتون گفته یا نه اما.....-

 میدونم به خاطر مخالفت من عقب کشیدی و به فرید جواب منفی دادی.-لیال

یکه خورده نگاش کردم، چقدر خودشو دست باال میگیره؟مثال االن صلح کرده اما صلح 

 انداختنه! کردنشم با غرور و تیکه



 نه نه، من به فرید هم گفتم من اصال شرایط ازدواج ندارم، یعنی نمیخوام.....-

 حاال کی گفت ازدواج؟-لیال

 با سکوت همینطوری بهش زل زدم که ادامه داد:

 یه مدت باهم آشنا بشین حاال وقت برای ازدواج زیاده.-لیال

 اخم کمرنگی کردم و با آرامش گفتم:

 قبال در مورد همه این چیزا با فرید صحبت کردم و گفتم که جوابم منفیه.فرقی نمیکنه! من -

 سرشو کمی به سمت راست مایل کرد و یه تای ابروشو باال داد:

 دلیلش چیه؟ کس دیگه ای رو دوست داری؟-لیال

 نه! کال شرایط زندگیم دوست دارم اینطوری باشه!-

 آهان، بعد اونوقت به فرهاد هم همینو گفتی؟-لیال

دستامو بهم قالب کردم و با حرص بهم فشارشون دادم، برگشتم پشت سرمو نگاه کردم. فرید 

 از قصد منو مادرشو تنها گذاشته که حرف بزنیم وگرنه یه دست شستن انقدر طول میکشه؟

 جواب منو بده گلم!-لیال

با تعجب نگاش کردم. سعی داشت حرصشو پنهان کنه ولی خیلی تاکیدی جمله اشو گفت و 

 اون "گلم" آخرش بیشتر شبیه فحش بود تا کلمه ی محبت آمیز!

 من با فرهاد هیچ صنمی ندارم که بخوام بهش بگم!-

 یعنی بهت پیشنهاد ازدواج نداده؟-لیال

 پوزخندی ناخودآگاهی زدم:

 نه! برای چی باید پیشنهاد ازدواج بده؟-

بدونی، من فرهادو از ارث  اکی اما اینو برای وقتی میگم که اگه خواستی باهاش باشی-لیال

محروم کردم و جز شاگردی اون مغازه هیچ چیز دیگه ای از خودش نداره پس بهتره با 

 چشمای باز انتخاب کنی.
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هم فشارشون میدادم نگاش کردم. تا این حد بین بچه هاش فرق  حیرت زده با لبایی که روی

میزاشت؟ یاد حرفای فرهاد افتادم که میگفت نمیدونم شاید واقعا بچه ی واقعیشون نیستم چون 

 همیشه فرید برای مامانم یه طور دیگه ای بوده!

 فکر نکنم این چیزی که گفتید الزمم بشه!-

 د:لبخندی و دست راستشو زیر چونه اش ز

 میشه عزیزم، تجربه ثابت کرده قطعا الزمت میشه.-لیال

 چه تجربه ای؟-

 جفت ابروهاشو باال داد و به صورتش حالت تعجبی داد اما کامال مصنوعی بود!

 یعنی هیچکدوم برات تعریف نکردن؟-لیال

 صورتمو کمی به سمت راست مایل کردم و با َشک گفتم:

 یکردن؟!دقیقا چه چیزی رو باید برام تعریف م-

لبای قرمز رنگشو بهم فشار داد و تا خواست حرف بزنه به پشت سرم نگاهی انداخت و 

 گفت:

 عه اومدی فرید جان!-لیال

برگشتم به فرید نگاه کردم که لبخند معناداری زد و نگاهشو بین من و لیال گردوند و کنارم 

 نشست.

 اووووومم عاشق این لبخند رو لباتونم!-فرید

سرمو به معنای تاسف تکون دادم! عین یه بچه رفتار میکنه که میخواد مثال  پوزخندی زدم و

 میونه من و مادرشو درست کنه. لیال متوجه پوزخندم شد و رو به فرید گفت:

 فرید خودت قرارهارو با ترانه جان هماهنگ کن.-لیال

 با تعجب اول نگاهی به فرید و بعدش به لیال کردم:

 ببخشید چه قراری؟-

 پهنی زد که دندون های سفید و ردیفشو به نمایش گذاشت: لبخندی

 صحبت و آشنایی خانواده ها دیگه گلم، یادت رفت؟!-لیال

تا خواستم حرف بزنم گارسون برامون ساالد و سوپ و نوشیدنی آورد و خیلی مرتب روی 

 میز چید. همین که گارسون رفت فرید تند تند گفت:

ما به توافق می رسید؟ میدونستم زودتر باهم آشناتون یعنی توی ده دقیقه شما خانو-فرید

 میکردم.

 با ذوق به من خیره شد که آب دهنمو قورت دادم و به صندلی تکیه کردم.



 امم، ببخشید انگار سوءتفاهم شده اما من که گفتم....-

لیال حرفمو قطع کرد و خودشو کمی به سمتم کش داد و دستشو روی دستام که روی میز بود 

 ت و با لحن مهربونی گفت:گذاش

میدونم عزیزم، من گفتم فعال فقط آشنایی دیگه، این مدت به نفع جفتتونه، شاید اصال -لیال

 فریِد من پشیمون شد نه؟

خودش به حرفش خندید، دستامو آروم از زیر دستش بیرون کشیدم و برگشتم با حرص به 

ر اشاره کوتاهی به مامانش کرد و فرید نگاه کردم. همونطور با لبخندم بهم زل زدم و با س

چشماشو یه باز و بسته کرد. حتما دوباره گفت"هیچی توی دلش نیست!" قاشقمو از روی میز 

 برداشت و به سمتم گرفت:

 سوپت سرد میشه عزیزم.-فرید

با دلخوری و مکث قاشقو ازش گرفتم و شروع به خوردن کردم. دیگه تا وقتی که ناهار 

نشده جز اینکه لیال مدام از خودش و پسراش و زندگیش تعریف بخوریم حرف خاصی زده 

میکرد. میدید که اصال نگاش نمیکنم و عالقه ای به شنیدن حرفاش ندارم ولی اصال دست 

بردار نبود. حاال با تموم اینا دیگه چطوری باز میتونم فریُد دست به سر کنم؟ تا بخوام بهونه 

 بخواد منو راضی کنه.بیارم دوباره لیال رو میاره که مثال 

توی دردسری بزرگی افتاده بودم، شاید بزرگترین تصمیم اشتباهم این بود که قبول کردم بیام 

توی شرکت فرید کار کنم. اما آخه من یک هفته تموم روزنامه ها و شرکت ها تهرانو زیر و 

میدن؟ رو کردم. کجا به یه دختری درسشو نصفه رها کرده و سابقه کاری هم نداره کار 

 اونجا هاییم که قبول کردن کنارش هزار خواسته دیگه ازم داشتن!

گاهی وقتی اینهمه مشکلو جلوی روم میبینم برمیگردم به عقب نگاه میکنم، دنبال مقصر 

میگردم. گاهی پارسا مقصره، گاهی فرید، گاهی محسن، گاهی فرهاد اما یه جایی توی 

دمم! این راهی بود که من خودم انتخاب کردم ضمیر ناخودآگاهم میدونم که مقصر اصلی خو

توش باشم، خودم به فرید اعتماد کردم و محرم اسرارم قرارش دادم. خودم بنا بر کنجکاویم 

مدام سعی کردم سر از کار محسن دربیارم. واقعیت اینه که برای فراموش کردن پارسا سعی 

داقل فقط شبا موقع خواب بهش میکردم مشکل برای خودم بسازم تا دردشو کمتر بفهمم. تا ح

فکر کنم! چقدر درد داره که هنوزم بهش عالقه دارم. نه به شدت قبل، خیلی خیلی کمتر و 

کمرنگ تر اما گاهی با خودم فکر میکنم که اگه برگرده ممکنه قبولش کنم! و این منو بیشتر 

 از هرچیزی میترسونه....

نه اشون رسوند. همین که لیال در خونه رو از رستوران بیرون اومدیم و فرید لیالرو به خو

 بست فرید از آینه ی وسط نگاهی بهم انداخت و گفت:



 بیا جلو بشین.-فرید

 بدون اینکه نگاش کنم گفتم:

 راحتم.-

 ناراحتی ترانه؟-فرید

 نه فرید، فقط راه بیفت.-

 خب بیا جلو بشین.-فرید

 با چشمای گرد و حرصی برگشتم نگاش کردم:

 کل تو همینه؟االن تنها مش-

 لبخند زد:

 آره همینه، بیا زود باش.-فرید

نفسمو دو سه بار محکم و با حرص بیرون فرستادم و از ماشین پیاده شدم و رفتم جلو نشستم 

 و درو با شدت بستم. خندید و در حالی که راه می افتاد گفت:

 ی؟از من عصبانی ای خودمو بزن چرا سر اون آهن پاره بدبخت خالی میکن-فرید

 جوابشو ندادم که دستشو جلو آورد و خواست دستمو بگیره و تند دستمو عقب کشیدم.

 نکن، چیه هی وقت و بی وقت میخوای دست منو بگیری؟-

 

 با تعجب نگاهی بهم انداخت:

 ترانه!-فرید

 چیه؟ ترانه چی؟ از صبح به اندازه ی کافی ظرفیتم پر شده دیگه.-

 مگه....-فرید

و! بله دیگه بایدم کبک تو خروس بخونه، به اون چیزی که میخواستی فرید هیــــــچی نگ-

رسیدی. منو کشوندی شرکت که دقیقا طبق نقشه ات همین اتفاق ها بیفته آره؟ اینه جواب 

 اعتماد من؟

 نچ، باز داری تند میری ترانه....ترانه جان... چند لحظه به من گوش بده.-فرید

 باشه بگو.-

و که میخوام دنیات نباشه من اصال خبر نداشتم که مامان میخواد بیاد به خدا، به جان ت-فرید

شرکت، صبح ندیدی من چقدر جا خوردم؟ من فقط دیشب یه کلمه از دهنم در رفت گفتم 

اومدی پیش خودم کار میکنی مامان هم برای دیدن تو اومده...خب منم...منم وقتی دیدم 

 ه.شرایط خوبه از مامان خواستم باهات صحبت کن

 مگه ما قبال در مورد این قضایا صحبت نکرده بودیم؟-



 آره ولی تو از من شنیدی که من قبول کنم و عقب بکشم؟-فرید

 شاکی نگاش کردم:

 گل لگد کردم دیگه؟ حرفام باد هوا، از این گوش میاد از این گوش درمیره.-

 نه اینطوری نیست.-فرید

 ا یا برعکسش میکنی یا اصال گوش نمیدی.هست، دقیقا همینه. من هرچی که گفتم تو دقیق-

االن تو برای چی انقدر داری حرص میخوری هان؟ مامان که گفت جلسه آشنایی تا ما -فرید

زیر نظرت مامانت رفت و آمد کنیم. مگه غیر از االن میشه که باهم سرکاریم یا گاهی میریم 

 بیرون؟ مگه چی میخواد بشه؟

خوش گذرونی؟ چندبار گفتم من نمیخوام اصال  خب جلسه آشنایی برای چی میزارن؟-

 ازدواج کنم؟ تو میگی آشنایی؟

 باشه تو بزار مامانم به خونه اتون زنگ بزنه تو بعد این آشنایی ها جواب منفی بده.-فرید

 پوست لبمو جوییدم و سرمو با تاسف تکون دادم.

 چیه؟-فرید

دم بزارم بیاین بعد جواب منفی بدم میاد فکر میکنی با بچه طرفی! مگه خودمو مسخره کر-

 بدم؟

نه تو خودتو مسخره نکردی، تو به حساب این بزار که من نمیخوام پیش مامانم ضایع -فرید

 بشم.
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 به بیرون دوختم. پوزخند صدا داری زدم و نگاهمو

 خب جای پوزخند تحویل دادن حرفتو بگو ترانه. -فرید

 کج روی صندلی نشستم و کامل به سمتش برگشتم:

ممکنه من خیلی چیزا رو ندونم اما خوب میفهمم که تو با فرهاد رقابت داری پس بیخود -



 پای مامانتو وسط نکش.

 ابروهاش سخت بهم گره خورد:

 ن بخوام باهاش رقابت داشته باشم؟فرهاد کی باشه که م-فرید

 برادرته، نه تنها تو بلکه مادرتم مدام سعی میکنه فرهاُد بد جلوه بده.-

 الزم نیست بخوایم بد جلوه بدیم! اون خودش بد هست.-فرید

 چکار کرده؟-

 مربوط به گذشته اس، مهم نیست.-فرید

 مهمه! انقدر مهم بوده که مادرت فرهاُد از ارث محروم کرده.-

 صورتشو به سمتم برگدوند و چند لحظه با چشمای گرد شده نگام کرد.

 اون احمق بهت گفته آره؟-فرید

 نه، مامانت توی رستوران بهم گفت.-

 نفسشو محکم بیرون فرستاد و لب پایینشو بین دندون هاش گرفت.

 بگو فرید! بسه اینهمه پنهان کاری کردید!-

شد. با تاسف سری براش تکون دادم و صاف دنده رو عوض کرد و فقط به روبروش خیره 

نشستم و به بیرون نگاه کردم. حرفای مختلف لیال مدام توی سرم رژه میرفت و سعی 

 میکردم چیزایی که میدونمو مثل یه پازل کنارهم بچینم تا شاید خودم اصل ماجرا رو بفهمم.

 سال شده.  6سال پیش! االن دقیقا  6-فرید

 .نگاهمو به سمتش برگدوندم

 خب؟!-

 من فرهاد همزمان و بی خبر از هم عاشق الناز شدیم! دختر خاله امون.-فرید

 مشکل سر همین بوده همزمان عاشق یه نفر شدید؟-

راهنما زد و سریع یه گوشه ی خیابون نگه داشت. ماشینو خاموش کرد و به روبروش خیره 

 شد.

میمی اما خب هیچ وقت باهم من و فرهاد رابطه ی خوبی باهم داشتیم. نه اونقدر ص-فرید

کاری نداشتیم! هرکدوم سرمون توی کار خودمون بود. اون شبو هنوز دقیق یادمه. تولد 

مامانم بود و همه فامیل خونه امون دعوت بود. قبلش در مورد عالقه ام به الناز با مامان 

صحبت کرده بودم و اونم کلی خوشحال شد و میخواست همون شب الناُز برای من 

استگاری کنه. چقدر خوشحال بودم. اونقدری هم به خودم مطئمن بودم که میگفتم کی خو

 بهتر از من؟ الناز حتما قبول میکنه!

سرشو به پشتی صندلی تکیه داد اینبار چشماش به فرمون ماشین خیره شد. حس میکردم 



 داره فرار میکنه از اینکه بخواد به من نگاه کنه!

فامیل های دورتر رفتن و فقط فامیل ها درجه یک مونده  شب شد، شامو خوردیم و-فرید

بودن. حاال وقتش بود! همه دورهم نشسته بودیم و هرکس داشت حرفی میزد و تا مامان 

خواست حرف بزنه بابام گلوشو صاف کرد و رو به شوهر خاله ام الناُز برای فرهاد 

هاد کنار بابا نشسته بود خواستگاری کرد! انگار یک سطل آب یخ روی سرم خالی کردن. فر

و با یه لبخند محو و شرم سرشو پایین انداخته بود. اون لبخند روی لبش معلوم بود که 

 22خودشم موافقه، باورم نمیشد که اونم الناُز دوست داشته باشه. فرهاد اون موقع فقط 

کتاب سالش بود، چیزی از عشق و عاشقی نمیفهمید! یعنی....یعنی انقدر سرش توی درس و 

 بود که گاهی مسخره اش میکردم و میگفتم تو هیچی از زندگی نمیفهمی.

 سکوت کرد و نگاهشو خیلی آروم روی من کشوند.

 ترانه تو ناراحت نمیشی که من...من از عالقه ام به الناز....-فرید

 حرفشو قطع کردم و سرمو به معنای نفی تکون دادم:

 نه نه، تعریف کن، از چیزی نترس.-

 کمرنگی زد و نفسشو مثل آه بیرون فرستاد و این دفعه خیره به من ادامه داد: لبخند

مامان اون شب کلی با بابا و فرهاد دعوا کرد. اونقدر حرص و کینه از فرهاد به دل -فرید

گرفته بودم که حد نداشت و به چشم یه دشمن میدیدمش. مامان هم از من بدتر، چپ و راست 

 عنه میزد.فرهاُد می کوبید و بهش ط

 مگه الناز جواب مثبت داده بود؟-

 نه اونم وقت خواسته بود که فکر کنه اما همین برای ما زنگ خطر بود.-فرید

چه زنگ خطری؟ مادرت کامال مشخصه که بین و تو فرهاد فرق میزاشته وگرنه فرهاد هم -

 ؟پسرشه چرا باید از ازدواج فرهاد انقدر شکایت داشته باشه و برای تو برعکس

 خب...خب فرهاد هنوز سنی نداشت، من اول به الناز عالقه مند شدم.-فرید

از کجا میدونی؟ مگه مسابقه بوده که هرکی اول دوسش داشت مال اون باشه؟ الناز بوده که -

 باید انتخاب میکرده و هرکی روهم میخواست اون یکی حق نداشته اعتراض کنه!

 ول به الناز عالقه مند شدم.آره ولی یه جورایی میدونم که من ا-فرید

 با تعجب و شک نگاش کردم و ابروهامو باال انداختم:

 از کجا؟-

 پوست لبشو جویید و سرشو از پشتی صندلی برداشت باز به روبرو خیره شد:

 اینا مهم نیست ترانه، مهم کاریه که فرهاد کرده.-فرید

 با چشمای گرد بهش نگاه کردم و خودمو کمی به جلو کش دادم:



یعنی االن گناه بزرگ فرهاد اینه که همزمان با بردارش عاشق یه دختر شده؟ همین؟ اینهمه -

 ارث محروم کردن و دعوا و فحش فقط همین؟!!!!!

 

 شاکی صورتشو به سمتم برگدوند:

 تو مارو چی فرض کردی؟ انقدر....-فرید

 لباشو بهم فشار داد و با سکوت نگاش کردم.

اطر این موضوع نیست. الناز دو روز بعدش جواب رد به فرهاد نخیر اختالفمون به خ-فرید

داد اما فرهاد پاشو توی یه کفش کرده بود که اال و بال باید خودش با الناز حرف بزنه. انقدر 

 اصرار کرد که الناز قبول کرد و یه روز قرار گذاشتن اما فرهاد بی شرف.....

فرمون کوبید، هیچی نگفتم، انقدر حرفشو خورد و دست راست مشت شده اشو محکم روی 

 عصبی بود که رنگ پوستش ارغنوانی شده بود.

 فرهاد به الناز تجاوز کرده بود.-فرید
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فرید نگاه کردم. صورتم حالت تعجبی  با سکوت و دهنی که کمی نیمه باز مونده بود فقط به

نداشت! توی شوک بودم، شوک هم نه یه حالتی که انگار یه حرف غیرقابل باور شنیده باشم، 

 یه چیزی که انگار توی فکرم و ذهنم نمیگنجه. لبامو با زبون تر کردم و زمزمه وار گفتم:

 چی میگی؟-

 شبیه فرهاد شده بود! بهم نگاه کرد، توی چشمام زل زد، نگاه پر نفوذش چقدر

دقیقا ماهم مثل تو باور نمیکردیم! اصال مگه میشد فرهاد پسری که همیشه سرش توی -فرید

درست و کتاب بود این کارو بکنه اما....این کارو کرد. خانواده ی خاله ام النازو برده بودن 

بابام هیچ پیش پزشک و با گواهی اومدن خونه امون. چه دعوا و درگیری که نشد! چهره ی 

وقت یادم نمیره که چه جوری از شرم خجالت سرخ شده بود و نمیتونست سرشو یه سانت 



باال بیاره. فرهاد نورچشمی بابام بود! انقدر به فرهاد اعتماد داشت که تا وقتی گواهی پزشکو 

 ندید باور نمیکرد فرهاد اینکارو کرده باشه.

 فرهاد چی؟ قبول کرد؟ چی میگفت؟-

 و با حرص گفت:پوزخندی زد 

چی داشت که بخواد بگه؟ تمام خانواده رو داغون کرد، تمام فامیل فهمیده بودن و خبر -فرید

دست به دست و گوش به گوش بین همه پخش میشد و ما فقط مجبور بودیم سرمونو پایین 

 بندازیم. تازه فرهاد بعد از این قضیه حتی حاضر نمیشده دیگه با الناز ازدواج کنه.

 ..آخه..-

 آخه چی ترانه؟ حاال دیگه دلیل اختالف من و فرهادو فهمیدی.-فرید

 الناز چیکار کرد؟-

 یک سال بعدش رفت انگلیس و دقیقا دوماه بعد از رفتن الناز، بابام....-فرید

 نفس عمیقی کشید و به بیرون خیره شد:

 دق کرد، نتونست فشار بی آبرویی رو تحمل کنه، سکته کرد....-فرید

 فرهاُد از خونه بیرون کرد؟بابات -

نه مگه میتونست؟ تنها کاری که بابام با فرهاد کرد این بود که دیگه باهاش حرف -فرید

نمیزد، نه سرش داد زد نه حتی توی گوشش زد که چرا این کارو کردی! حتی علت این 

مانمم کارشم نپرسید! فقط توی یه سکوت مطلق رفته بود. نه تنها با فرهاد بلکه با من و ما

 جز چندتا کلمه ی خیلی مختصر دیگه حرفی نمیزد. فرهاد بابامو دق داد...

نفسم از چیزایی که شنیده بودم سنگین شده بود. حتی کلمه ی "تجاوز" هم به تنهایی پشت 

منو میلرزوند اما حاال فهمیدم که فرهاد...نه! چرا نمیتونم باور کنم؟ فرهاد نمیتونه اینکارو 

ن مطمئنم. واقعا مطمئنی ترانه؟ یادت رفته که اینکار از هرکسی برمیاد؟ بکنه، نمیتونه م

 هرکسی حتی....

دستامو روی زانوم مشت کردم و رومو برگدوندم، چشمام از اشک پر و خالی میشد اما با 

تموم قدرتم سعی میکردم که جلوشو بگیرم. من با خودم عهد کرده بودم که برای این 

رهاد... چرا "اما" میارم براش؟ همه چی واضحه! فرهاد اینکارو موضوع اشکی نریزم اما ف

کرده، اینکارو کرده که خانواده اش انقدر ازش بیزار شدن دیگه. خانواده اش طردش کردن 

 تو ازش طرفداری میکنی؟

بعد از فوت بابام، مامانم فرهاُد از ارث محروم کرد. از خونه بیرونش نکرد اما فرهاد -فرید

ایدم میرفت! رفت با همین دوستش محسن یه جایی کوچیکی رو اجاره کردن خودش رفت. ب

 و بعدشم پنج ساله که شاگرد اون مغازه ی صنایع دستی شده.



هیچی نگفتم و فقط با سکوت به روبروم خیره شده بودم.شاید هرچیزی رو دلیل اختالفشون 

. آب دهنمو قورت حدس میزدم جز این یک مورد! چند دقیقه ای هردو سکوت کرده بودیم

 دادم و آروم صورتمو به سمت فرید که داشت با گوشیش کار میکرد برگردوندم.

 فرید!-

 صفحه ی گوشیشو خاموش کرد و نگاهشو خیلی نرم به سمتم کشوند.

 جان!-فرید

اونقدر عمیق و از ته دل جوابمو داد که چند لحظه سکوت کردم. حس خاصی بهم دست نداد 

منو یاد روزای اول پارسا انداخت. بغض به گلوم چنگ انداخت و با ولی ناخودآگاه لحنش 

 صدای بم شده گفتم:

 قراره منم الناز دوم باشم؟-

 با چشمای گرد شده نگام کرد:

این چه حرفیه ترانه؟ من....من نمیزارم فرهاد نگاه چپ به تو بکنه چه برسه به -فرید

 اینکه....

 چنگشو توی موهاش فرو کرد. حرفشو نصفه گذاشت، روشو برگردوند عصبی

 پسر چرا مامانت....-

ول کن، حرفای مامان منو ول کن. من از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشم. برای همین -فرید

 همیشه خواستم از فرهاد دور نگهت دارم.

 فرهاد به من کاری نداره، تو و محسن....-

ردنش دراومد. با چنان سریع صورتشو به سمتم برگدوند که صدای رگ به رگ شدن گ

چشمای به خون نشسته نگام کرد، اونقدر عصبی بود که بقیه حرفمو خورد و لبمو گاز گرفتم 

 و بی اختیار خودمو کمی عقب کشیدم.

 داری از فرهاد دفاع میکنی؟ آره ترانه؟-فرید

 نه!-

 پس چی؟ هان؟-فرید

 آب دهنمو قورت دادم و به ابروهام کمی حالت اخم دادم.

 خ و شونه نکش! با من طلبکار حرف نزن!برای من شا-

 ابروهاشو باال انداخت و خودشو با مکث عقب کشید و روبه من نشست.

 اکی من طلبکار نیستم تو جواب بده!-فرید

 من از فرهاد دفاع نمیکنم.-

پس برای چی حرفام باورت نشده؟ چیزی نمیگی اما چهره ات داره داد میزنه ترانه، -فرید



 نفهم که نیستم!

 اینا مهم نیست، اصال چه باور بکنم چه نکنم فرهاد به من کاری نداره.-

 همین دیگه...تو نمیشناسیش.-فرید

 خب دیگه چیه؟ بازم داستان داره؟-

 

 داستان چی؟ من نمیخوام اصال تو با فرهاد حرف بزنی؟-فرید

 اخم کردم و با حرص گفتم:

ان برام تعریف کردی االن شدی همه فرید برای من میخوام نمیخوام نکن، فکر نکن یه داست-

کارم و میتونی برام تعیین تکلیف بکنی. اوال اختالف تو فرهاد به من هیچی ربطی نداره 

چون بین من فرهاد چیزی نیست و نخواهد بود، دوما تعریف کردن گذشته هیچی دلیلی برای 

 اینکه منو قانع کنی بزارم با مادرم صحبت کنی نبود!

 ه، وااااای....نمیفهمی حرف منو!ای وای تران-فرید

 بگو، واضح حرف بزنم بفهفمم حرف شمارو!-

 از طعنه ام چپ چپ نگام کرد و با مکث گفت:

 از کجا معلوم که محسن دست نشونده ی فرهاد نباشه؟-فرید

 با چشمای گرد نگاش کردم.

م؟ دیگه داری جناییش میکنی! رو چه حساب اینطوری باشه؟ من اصال محسُن میشناخت-

 اصال فرهاد از کجا فهمیده که تو منو دوست داری؟ 

 من برادرمو میشناسم، از اون هرچیزی برمیاد!-فرید

یعنی چی هرچیزی برمیاد؟ چون به کسی که تو دوسش داشتی دست درازی کرده شده -

کثیف ترین آدم که هرچیزی ازش برمیاد؟ قبول دارم خیلی کار پَست و زشتی انجام داده ولی 

کنم تو زیادی داری بزرگش میکنی. بعدشم این جریان برای شش ساله پیشه، آدما فکر می

 تغییر میکنن!

 انگشت اشاره اشو به سمتم گرفت و در حالی که تکونش میداد با حرص گفت:

 آ آ دیدی؟ دیدی داری ازش دفاع میکنی؟ -فرید

چی؟ به من بله دفاع میکنم چون داری خیلی بیخود و بی ربط به من ربطش میدی که -

 نزدیک بشی بگی ازت محافظت کنم؟

 تا االن همین کارو میکردم!-فرید

 لبخند زورکی زدم:

لطفا دیگه اینکارو نکن، اوال خودم میتونم از خودم محافظت کنم و دوما خانواده دارم، مادر -



 دارم، تو چیکاره ی منی که بخوای اینکارو انجام بدی؟

 ترانه!-فرید

 داشتم: دستمو جلوی صورتش نگه

بسه فرید، برای امروز بسه! انقدر از صبح چیزای جور و واجور شنیدم که تمام سرم داره -

 سوت میکشه. منو میرسونی خونه یا بقیه مسیرو با تاکسی برم؟

دستمو عقب کشیدم و منتظر نگاش کردم. چیزی نگفت و صاف نشست و ماشینو استارت 

 زد.
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تموم طول راه فرید سکوت کرده بود و فقط خودخوری میکرد، اینو از رگ های برجسته 

شده ی روی پیشونیش فهمیدم. اونقدری فکرم درگیر و مشغول شده بود که اصال نمیتونستم 

ی بهم ریخته بودم که تمام موضوعات و دسته بندی کتابا درست فکر کنم. شبیه یه کتابخونه 

باهم قاطی شده بود و حاال حاالها نمیشد درستش کرد. باور اینکه فرهاد اینطوری باشه برام 

 ممکن نبود. 

با اینکه زندگی به من یاد داده بود هرچیزی از همه برمیاد اما اینو هم فهمیده بودم تا چیزی 

یا القل صحتشو از خود اون طرف نپرسیدم هرگز چیزی رو باور  رو با چشمای خودم ندیدم

نکنم. اما مگه میشد در این مورد با فرهاد حرف زد؟ اصال جراتشو دارم برم پیشش و این 

 سوالو بپرسم؟

ترانه اگر واقعیت نداشت پس چرا فرید بهت اینا رو گفت؟اگه دروغ بود یه درصد احتمال 

فرهاد حرف بزنم و دروغش رو بشه! اصال  فرهاد برای تو اینو میداد که من برم با خود 

چیکار کرده که حاضر نیستی این واقعیت رو باور کنی؟ همین که گفته ازت حمایت میکنم و 

پشتتم؟ چی پای تورو لرزونده؟ چشماتو باز کن ترانه، از فرهاد فاصله بگیر، اون خطرناکه. 

د ازش فاصله بگیری، فرهاد مرموزه، اینو حتی اگه فرید هم دروغ گفته باشه تو بازم بای

 یادت نره!



فرید جلوی خونه امون نگه داشت. از اینکه انقدر زود رسیده بودیم تعجب کردم اما وقتی به 

ساعتم نگاه کردم فهمیدم یک ساعت گذشته.دستمو روی دستگیره در گذاشتم و بدون اینکه به 

 فرید نگاه کنم آروم گفتم:

 ممنون، خداحافظ.-

 و باز کردم و خواستم پیاده بشم که بازومو گرفت، با اخم به سمتش برگشتم:در

 ول کن بازومو جلوی خونه امونم فرید!-

دستمو ول نکرد و توی چشمام زل زد، چشماش قرمز بود. آروم لب باز کرد و با صدای بم 

 شده گفت:

و. به هیچ چیزی من کاری به زندگی هیچکس ندارم، نه فرهاد نه محسن نه گذشته ی ت-فرید

 هم اعتماد ندارم جز اینکه واقعا دوست دارم. همین....

آروم بازومو ول کرد و صاف نشست و به روبرو زل زد. سیب گلوش سنگین باال و پایین 

میرفت و معلوم بود بغض داره. بی حرف نگاه ازش گرفتم و سریع از ماشین پیاده شدم و به 

م و درو بستم که صدای استارت ماشینش اومد و بعدشم سمت خونه راه افتادم. وارد خونه شد

 رفت.

به سمت پله ها راه افتادم اما یهو وسط پارکینگ ایستادم. مستاصل به زمین خیره شدمو و 

نفسمو حبس کردم. تمام من بهم میگفتن که همین االن برم و با فرهاد حرف بزنم اما عقلم 

مگه بهم جواب میده آخه؟ تازه برم بهش این  منو منع میکرد. فرهاد االنشم از من عصبانیه

 موضوع رو بگم که اگه دروغ باشه میره یقه ی فرید رو میگیره. 

ولی اگه نمیرفتم چطوری بفهمم کی راست میگه و کی دروغ؟ بالخره که چی؟ من باید در 

بود. توی  5مورد این موضوع باهاش حرف بزنم. به ساعت مچیم نگاه کردم. تازه ساعت 

صمیم آنی برگشتم و از خونه بیرون اومدم. گوشیمو درآوردم و درحالی که تند تند به یک ت

 سمت خیابون میرفتم تا تاکسی بگیرم به مامان زنگ زدم.

 الو مامان؟-

 سالم،کجایی مامان جان؟-مامان

یا  7من االن کارم تموم شده اما ساره اومده محل کارم میخوام باهاش برم بیرون تا ساعت -

 م خونه.میا 8

 باشه، مواظب خودتون باشین.-مامان

 چشم خداحافظ.-

گوشی رو قطع کردم. دستمو واسه اولین تاکسی که دیدم بلند کردم و سریع سوار شدم. توی 

راه تمام سواالمو توی ذهنم چیدم تا از همه چی دقیق مطمئن بشم. مطمئن بودم که فرهاد 



توی چشمات زل بزنه و بگه آره من به دختر  واقعیُت بهم میگه. یعنی انقدر شجاعت داره که

خاله ام تجاوز کردم؟ اصال برنمیگرده بگه به توچه که بخوای در مورد زندگی و گذشته من 

بدونی؟ خب....خب درسته که زندگی خودش بوده اما فرید داره این گذشته رو به منم ربط 

 میده و من باید بدونم که حقیقت اصلی چیه!

ده شدم و تند داخل رفتم. کنار در مغازه ایستادم و آروم از گوشه ی شیشه روبروی پاساژ پیا

به داخل سرک کشیدم. فرهاد با یه مرد میانسال توی مغازه بود و اون مرده پشت میز نشسته 

بود و داشت با فرهاد که مشغول مرتب کردن ویترین داخل مغازه بود حرف میزد. نفسمو 

که تند به سمت در پاساژ میرفتم، گوشیمو درآوردم و محکم بیرون فرستادم و در حالی 

شماره فرهاُد گرفتم. اول یکی دوبار ریجکت کرد اما با سمجی بازم شمارشو گرفتم که بی 

 حوصله و رسمی جواب داد.

 بله؟-فرهاد

 فرهاد بیا پارک روبروی پاساژ.-

 چی؟ اونجا چرا؟-فرهاد

 من اینجام، یه کار خیلی مهم و فوری دارم.-

 د لحظه ای سکوت کرد و بعد با صدای خفه و آروم گفت:چن

ببین من اصال حوصله ندارم باز بخوای در مورد لیال و فرید ازم کمک بخوای! تو که -فرهاد

 با اونا خوشی دیگه منو چه میخوای؟

 نه مورد اونا نیست، در مورد خودته، یه چیزایی هست که باید حتما ازشون مطمئن بشم.-

 یی؟چه چیزا-فرهاد

 

 با حرص تند تند گفتم:

االن یعنی میخوای پشت تلفن برات توضیح بدم؟ اگه تلفنی میشد اینهمه راه تا اینجا نمیومدم. -

 توی پارک منتظرتم.

بدون اینکه جوابی ازش بشنوم گوشی رو قطع کردم وارد پارک شدم. روی همون نیمکت 

م اون سواالت و حرفایی که آماده قبلی منتظرش نشستم. نمیدونم چرا اما استرس داشتم. تما

کرده بودم از ذهنم پریده بود و هیچی یادم نمیومد. بعد از ده دقیقه فرهاد اومد. از همون 

 ورودی پارک که داشت به سمتم میومد اخم روی صورتش کامال واضح مشخص بود.

 بهم رسید و با اخم نگاهی به سرتاپام انداخت.

 بشین.-

 دارم. زود حرفتو بگو کار-فرهاد



 منم کارت دارم که گفتم تا اینجا بیای!-

 با بیخیالی شونه ای باال انداخت:

 دیگه برام مهم نیست.-فرهاد

 اخمی غلیظی کردم:

 فرهاد با من درست صحبت کن، چیه از صبح هی به من تیکه میندازی؟-

تیکه میندازم چون حقته! صبح زنگ زدی به من که خواهش میکنم کمکم کن لیال -فرهاد

اومده فالن میکنه چنان گفته بعد من احمقو بگو که نگران این خانم شدم تند اومدم شرکت 

داداشم میبینم عه هیچکدوم نیستن، اس میدم میگم کجایی خانوم با آرامش کامل میگه داریم 

 میریم باهم ناهار بخوریم، فکر کردی من خرم که اسکلم میکنی؟

ه؟ فکر کردی که با خنده و خوشی همه رفتیم ناهار تو از کجا میدونی که چه اتفاقی افتاد-

 خوردیم و کیف کردیم؟

 پوزخندی زد و اومد کنارم نشست. کامل به سمتم برگشت و گفت:

 تو همیشه با کسی که اذیتت میکنه انقدر زود کنار میای؟ -فرهاد

 یه بار محکم پلک زدم و نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 مدم. این بحُث بعدا هم میتونیم بکنیم.فرهاد من برای چیز دیگه ای او-

نه دیگه ترانه...دیگه نه! من دیگه توی هیچکار تو دخالت نمیکنم. حرفمو پس میگیرم -فرهاد

که گفتم ازت حمایت میکنم چون فهمیدم که تو خودت دلت میخواد توی دردسر بیفتی و 

 هیچکسم نمیتونه جلوتو بگیره.

 یشرتشو گرفتم و مانعش شدم.خواست از جاش بلند بشه که آستین سو

 الناز کیه؟!-

شوک زده بهم نگاه کرد. بین ایستادن و نشستن بود اما با حرفم آروم دوباره نشست و فقط 

بهم زل زد. هیچ حسی رو از توی نگاهش نمیتونستم بخونم. اصال انگار هیچ حسی نداشت و 

 گفت:فقط شوک زده بهم نگاه میکرد. لبشو با زبون تر کرد و با مکث 

 هرچند دیر ولی بالخره زهرشو ریخت.-فرهاد

 گیج و با تعجب نگاش کردم.

 کی؟ چه زهری؟-

 فرید چیا بهت گفت؟-فرهاد

 همه چیز!-

 آب دهنشو قورت داد و نگاه ازم گرفت و برگشت صاف نشست و به روبروش خیره شد.

 خب؟ اومدی اینجا که چی بدونی؟ گفته بهت دیگه.-فرهاد



 ب کردم و به نیم رخش زل زدم.دستامو توی هم قال

 نتونستم باور کنم، باید....باید از خودت میپرسیدم.-

 نفس عمیقی کشیدم و گوشه ی لبمو گاز گرفتم.

 حقیقت داره؟ تو واقعا....-

ادامه ی حرفمو خوردم و منتظر نگاش کردم. صورتشو به سمتم برگدوند و عمیق بهم زل 

د و در آخر به چشمام رسید. دوباره اون نگاه زد.جزء به جزء صورتمو از نظر میگذرون

پرنفوذ همیشگی رو پیش گرفت. اما ایندفعه کمی غم و شرمندگی هم چاشنی نگاهش شده 

بود. شرمندگی چرا؟ تموم جونم گوش شده بود و نگاهم بین چشم ها و لب هاش در نوسان 

 بود. میترسیدم آروم حرف بزنه و من جوابشو نشنونم.

 آره....-فرهاد

وارفته با شونه هایی که به سمت پایین متمایل شده بود نگاش کردم. آره چی؟ به گوشام 

 اعتماد نداشتم، شاید...نه نه، با صدایی که میلرزید تند پرسیدم:

 آره چی؟-

 هرچی که در مورد الناز برات تعریف کرده درسته.-فرهاد
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یه آن تمام اطرافم توی خاموشی و سکوت فرو رفت، صدای ماشین ها، آدما و.. همه قطع 

شنیدم. شد، انگار یکی دست روی گوشام گذاشته بود فقط صدای نفس های آروم خودمو می

وی سینه ام گذاشتن. فرهاد چقدر کشدار و سنگین نفس میکشم! انگار یه وزنه سنگین ر

همونطور مات شده نگام میکرد، فقط توی چشمام زل زده بود، انگار میخواست حرفامو از 

 توی چشمام بخونه.

کیفمو توی مشتام گرفتم و به سینه ام چسبوندم. ترس کم کم توی سلول به سلول بدنم پخش 

عت باور نکردنی ای از جام میشد، فرهاد هم فهمید و نگران دستشو به سمتم آورد که با سر



 بلند شدم و یک قدم ازش فاصله گرفتم.

 به من...به....دست....-

نفسم اونقدر کم بود که نمیتونستم کامل کلماتو ادا کنم، دستایی که به وضوح میلرزیدو باال 

 آوردم و انگشت اشاره امو به سمتش گرفتم.

 تو...چطوری...تونستی..-

 غض ادامه دادم:دستامو به سرم گرفتم و پر ب

 ای وای...ای وای من...-

 تند از جاش بلند شد و خواست به سمتم بیاد. عصبی جیغ زدم:

 به من...نزدیک....نشو...-

 باشه ترانه... آروم باش، چرا انقدر میلرزی؟!-فرهاد

 چرا...فقط بگو...بگو چرا...-

 برات میگم، فقط تو آروم باش.-فرهاد

شه با صدای بلند زدم زیر گریه، حرکاتم اصال دست خودم یهو بغضم ترکید و برخالف همی

نبود، از ترس داشتم گریه میکردم، از اینکه فرهاد برام شبیه یه غول زشت شده بود، از 

گرفتم، اون برای اینکه نشناخته بودمش. آروم به عقب قدم برداشتم، باید از فرهاد فاصله می

 به سمتم برداشت.من خطرناک بود! مستاصل نگام کرد و یه قدم 

 کجا میری ترانه؟!-فرهاد

 بهم دروغ گفتی.-

 نه ترانه، وایستا برات توضیح میدم.-فرهاد

 خواست به سمتم بیاد که باز جیغ زدم:

 به من نزدیک نشو عوضی.-

سرجاش ایستاد و دلخور با سکوت بهم نگاه کرد. دوباره دو قدم عقب رفتم که یهو زیر پام 

یچ خورد و محکم روی زمین افتادم. فرهاد تند به سمتم دویید و خالی شد مچ پای راستم پ

کنارم زانو زد. با درد مچ پامو گرفته بودم و فقط گریه میکردم. درد روحی، درد جسمی، 

شکستن قلبم، ترس، اضطراب حضور فرهاد و... همه و همه در آن واحد داشت بهم فشار 

 می آورد و های های بلند گریه میکردم.

 جای پاته؟! ترانه...نچ!ک-فرهاد

 خواست مچ پامو بگیره که خودمو کشون کشون تند عقب بردم.

 نکن...بهم دست نزن. -

سرشو باال آورد و توی چشمام زل زد، توی چشماش غم عجیب و عمیقی موج میزد اما 



اونقدر ترس بهم غلبه کرده بود که قدرت تفکر نداشتم.دستمو به زمین گرفتم وبا زور و 

جام بلند شدم اما همین که پامو روی زمین گذاشتم درد توی تمام جونم پیچید و  گریه از

خواستم بیفتم که فرهاد از پشت سر گرفتم. عصبی دست و پا زدم و نفس زنان با حرص تند 

 تند گفتم:

 ولـــــــم کـــــن،دست نزن...نـــــزن بهم....ول کـــــــــــن...-

 بلند شد: یهو صدای داد عصبیش کنار گوشم

دهنتو ببند ترانه، نمیبینی مچ پات پیچ خورده؟! هی میگه دست نزن بهم! مگه داری با -فرهاد

 کنی؟ یه متجاوز روانی صحبت می

 عصبی با هق هق باز دستشو پس زدم:

 ولم...کن...-

 نفسو محکم کنار گوشم بیرون فرستاد و با حرص گفت:

 میتونی بری...باشه دست نمیزنم، برو ببینم تا کجا -فرهاد

همین که جملش تموم شد بازوهامو که از پشت سر گرفته بود ول کرد و با کمر زمین 

خوردم. حاال درد پام کم بود که درد کمر هم بهش اضافه شد! روی زمین نشسته بودم و در 

حالی که مچ پای دردناکم توی دستم بود گریه میکردم. جرات نداشتم برگردم ببینم فرهاد 

 ه.رفته یان

یه حسی بین خواستن و نخواستن بودم. خواستن چون به کمکش احتیاج داشتم و نخواستن 

 چون ازش میترسیدم. سرمو اطراف چرخوندم تا کیفمو پیدا کنم و گوشیمو بردارم.

به پشت سرم نگاه کردم،کفشای فرهادو دیدم اما نگاهمو باالتر نیاوردم تا ببینمش، کیفم دقیقا 

 محکم گاز گرفتم و خودمو کمی کش دادم تا  کیفمو بردارم. جلوی پاش بود. لبمو

دستم بهش رسید اما بندش زیرپای فرهاد بود و هرچی میکشیدم فایده نداشت، با صدای 

 لرزون و آروم بدون اینکه نگاش کنم گفتم:

 پاتو بردار...-

ش چیزی نگفت در عوض خم شد و کیفمو برداشت. اومد روبروم نشست، جرات نداشتم نگا

کنم، خیره به کیفم که روی پاش گذاشته بود با احتیاط دستمو دراز کردم تا بردارمش اما 

 کیفمو عقب تر برد.

 به من نگاه کن.-فرهاد

 کیفمو بده.-

 ترانه! به من نگاه کن.-فرهاد

تمام قدرتمو توی خودم جمع کردم و تند دستمو جلو بردم تا کیفمو بگیرم اما محکم بندشو 



 ل نمیکرد.گرفته بود و و

 چته؟ هان؟-فرهاد

 من باتو...کاری ندارم...کیفمو بده.-

 نفس عمیقی کشید و با صدای خش دار گفت:

 لعنتی نگام کن..-فرهاد

بازم عکس العملی نشون ندادم، تا خواستم باز کیفمو به سمت خودم بکشم عصبی دو سه بار 

 با مشت روی زانوش کوبید و با صدای خفه و پر حرص و خشم گفت:

با من مثل اونا رفتار نکن، با من مثل یه قاتل رفتار نکن، بیشعور... نگام کن....نگام -فرهاد

 کن....

شونه هام از صداش باال پرید، صداش بلند نبود اما از حرص و خشم توی صداش ترسیدم و 

 نگاهمو باال آوردم.

 

 93قسمت #نود_و_سه # ��

 

 (رمان #رگا )ُرگا به معنای راه بی پایان ��

 

🦋 @shabnam_e_i 🦋 

 

در حالی که چشماشو درشت کرده بود و رگه های قرمز و صورتی رنگ تو چشماش 

مشخص بود داشت بهم نگاه میکرد. لبه های بینیش از شدت نفس های محکمش باز و بسته 

 میشد.

 چیه؟!-فرهاد

 دوباره شونه هام باال پرید و با ترس نگاش کردم.

 ر از من ترسیدی؟چیه ترانه؟ چته انقد-فرهاد

 تو....تو....-

چی چی؟من چی؟ البد فرید گفته وای نزدیک فرهاد نشی ها، همون بالی النازو سرت -فرهاد

 میاره.

با سکوت نگاش کردم که پنجه هاشو توی موهاش فرو برد و سرشو توی دستش گرفت و 

 آرنجش دستاشو روی پاهاش تکیه داد.

 ..بعد شش سال!بالخره زهره اشو ریخت، بالخره.-فرهاد



 تو گفتی این کارو کردی!–

 سرشو کمی باال آورد، فقط در حد اینکه بتونه منو ببینه.

 آره، من به الناز تجاوز کردم.-

 دوباره اشکام راه خودشونو روی گونه هام باز کردن.

 چرا؟ فقط به خاطر اینکه بهت جواب منفی داده بود؟-

 سرشو به معنی نفی تکون داد.

 ی نمیدونی، نه تو نه هیچکس دیگه.تو هیچ-فرهاد

چی میخوای بگی؟ چی میتونی بگی جز توجیه کردن؟ هیچی فرهاد، هـــیچی نمیتونه کار -

تورو توجیه کنه. تو تمام آینده و آروزهای یه دخترو فدای یه لحظه هوس خودت کردی، 

 اینقدر...انقدر...

چی تو ذهنته راحت بگو. من  چی؟ راحت بگو، بیشعورم؟ بالهوسم؟نامردم؟متجاوزم؟-فرهاد

 تمام این حرفای االن تورو چند سال قبل از همه شنیدم، چوبشو خوردم هنوزم میخورم.

 چوب هوس خودتو میخوری!-

 صاف نشست و اخم بین ابروهاشو پر رنگ تر کرد:

 نه تو چی میدونی؟ چی میدونی که انقدر بلبل زبون شدی و به من طعنه میزنی؟-فرهاد

یست این داستان چه کم و کسری های دیگه ای داره، نقطه عطف این داستان اصال مهم ن-

همون کار زشت توئه و تمام، اصال...زندگی تو به من ربطی نداره، هرکاری دوست داری 

 بکن فقط از من فاصله بگیر.

 خواستم کیفمو از روی پاش بردارم که باز بند کیفمو گرفت و به سمت خودش کشید.

 در راحت همه ی آدما رو زیر سوال میبری؟تو همینق-فرهاد

 اخم غلیظی کردم و با صدای خش داری گفتم:

من زیر سوال بردم؟ تو خودت اعتراف کردی گفتی با الناز اون کارو کردی بعد من زیر -

 سوال میبرم؟

آره زیر سوال میبری که حرفای اون فریُد بارو کردی و فکر کردی من انقدر پست -فرهاد

 توام همچین کاری میکنم. فطرتم که با

 جسور توی چشماش زل زدم و با قاطعیت گفتم:

 تضمین داری که اینکارو نکنی؟-

 آره دارم!-فرهاد

 پوزخندی صدا داری زدم:

 البد باز میخوای قول بدی که آره من پشتتم بهت آسبی نمیزنما، بقیه برات بدن.-



 شرفم!-فرهاد

 وبید و ادامه داد:با مشت دست راستش محکم دوتا به سینه اش ک

 من با شرفم با غیرتم برات تضمین میکنم که این حرف فرید دروغ بوده.-فرهاد

 چند لحظه با سکوت نگاش کردم و با آرامش گفتم :

 تو اگه غیرت و شرف داشتی به الناز تجاوز نمیکردی!-

 یهو دستشو باال برد و گفت:

ال ببری میزنم توی دهنت، یه جوری ترانه به قرآن یک بار دیگه بخوای منو زیر سو-فرهاد

 میزنم که مغزت بترکه فهمیدی؟

 تو بیخود میکنی بخوای دست روی من بلند کنی.-

 اتفاقا باید بزنم، باید بزنم تا اون عقلت سرجاش بیاد فرق خوب و بدتو بفهمی. -فرهاد

 باشه فرهاد تو خوبی فقط دست از سرم بردار.-

 ا زورم بهش نمیرسید که بخوام ازش بگیرم. کیفمو محکم به سمت خودم کشیدم ام

 بده کیفمو.-

 فقط گوش کن به حرفام...-فرهاد

 آرومتر شبیه یک زمزمه ادامه داد:

 باورم کن....-

باز چشماش داشت میل به میل صورتمو کاوش میکرد. از نگاهش تنم مور مور میشد. 

از نگاهش برداره. آب  میترسیدم اما یه حسی توی اعماق پنهان وجودم نمیخواست که دست

 دهنمو با احتیاط و آروم قورت دادم و با التماس نگاش کردم.

 کیفمو بده، میخوام برم.-

 از من نترس.-فرهاد

 با بغض سرمو به معنای نه تکون دادم.

 نمیترسم، فقط کیفمو بده میخوام برم.-

 پات درد میکنه.-فرهاد

جسمیم به کل یادم رفته بود! بی حرف کیفمو  نگام به مچ پام افتاد که یکم ورم کرده بود، درد

از روی پاش کشیدم و با احتیاط از جام بلند شدم. پامو نمیتونستم زیاد روی زمین بزارم، 

دردش تا مغز استخونم میپیچید اما به هر زور زحمتی بود دو سه قدم لنگون لنگون رفتم. 

 ضعف کردم و عرق سرد روی پیشونیم نشسته بود.

 ا ببرمت درمونگاه.وایست-فرهاد

 نه خودم میرم.-



 اومد روبروم ایستاد و مانعم شد.

رنگ و روت سفید شده نمیتونی راه بری، بابا توی جمع عمومی میخوام ببرمت برای -فرهاد

چی میترسی دیگه؟ اصال حرف فرید درست ولی توی جمع عمومی که نمیتونم غلطی 

 بکنم... ای وای ای وای...

 از کنارش رد بشم که بازومو گرفت.اخمی کردم و خواستم 

به خدا یه قدم دیگه برداری زنگ میزنم به مامانت تمام سیر تا پیاز فرید جونتو کف -فرهاد

 دستش میزارم.

 با اخم صورتمو به سمتش برگردوندم.

 دستمو ول کن.-

 میریم درمانگاه!-فرهاد

 خودم میرم.-

 آره حتما تا درمانگاه میخوای سینه خیز بری.-فرهاد

 تاکسی هست!-

خودم میبرمت، یه کلمه دیگه حرف بزنی قاطی میکنم! منو نمیشناسی نمیدونی قاطی -فرهاد

 کنم چیکار میکنم.

 بی اختیار بغض کردم، دیدم تار شد و از پشت پرده ای اشکم واضح نمیدیدمش.

 

 گریه نکن، احمق گریه نکن، خب چیکارت کنم االن؟ وسط پارک که نمیشه ولت کنم.-فرهاد

 برات مهم نباشم!-

 جدی نگام کرد و بازومو فشار داد.

 بریم.-فرهاد

 تا دهن باز کردم حرف بزنم انگشت اشاره اشو به سمتم گرفت:

هیس، هیس ها! صدات درنیاد که یا کله ی خودمو یا تورو همینجا میترکونم خیالت -فرهاد

شتی. برای راحت بشه. سگ نکن منو، سگ نکن که بدجور دست روی نقطه ضعفام گذا

 همه اتون دارم مخصوصا اون فرید!

تا ماشینش که اونور خیابون جلوی پاساژ پارک شده بود عین مجرما بازومو گرفته بودو 

اصال ول نمیکرد، درد پام باز داشت شدت میگرفت توان حرف زدن نداشتم، ضعف و این 

میداد. در عقبو باز فشارهام بهم غلبه کرده و یه حالتی مثل خواب آلودگی داشت بهم دست 

 کرد و با احتیاط منو عقب نشوند و پامو روی صندلی دراز کرد.
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وی خیلی سریع پشت فرمون نشست و با سرعت راه افتاد. مشخص بود عصبیه اما اصال ت

چهره اش هیچ نشونه ای نبود، برعکس فرید که تا عصبی میشد صورت و چشماش قرمز 

 میشد و دندوناشو روی هم می سایید.

 درد داری؟-فرهاد

جوابی بهش ندادم و صورتمو به سمت پنجره برگردوندم. حس میکردم درد قلبم بیشتر از 

کردم انگار شکست درد پامه. یه جور دل شکستگی توی خودم احساس میکردم. حس می

خوردم یا یه بار سنگین تر روی دوشم گذاشتن که اصال تحملش برام ممکن نیست. آخه 

فرهاد؟! مگه میشه؟! انگار دوباره باید یه چیزی فرای باورهای خودمو قبول کنم. دیگه 

 چطوری باور کنم؟ خودش اقرار کرد که اینکارو کرده.

وی گلوم باز کرد و دوباره اشکام روی گونه با یادآوری حرفاش بغض نم نم جای خودشو ت

ام روون شد. بی صدا همونطور که به بیرون خیره بودم فقط اشک میریختم. ترانه! آخه برا 

چی گریه میکنی؟ برای کی گریه میکنی؟ مگه فرهاد کیه؟ نه برای فرهاد نیست! برای 

ردم کامال برعکس خودمه، زندگی خودم که انقدر نحس و سیاهه. به هرکسی که اعتماد ک

 تمام باورهام شد. چرا آخه؟

 برای چی داری گریه میکنی؟ برای بدبختی من؟-فرهاد

نه جوابی دادم و نه نگاهش کردم فقط سرعت اشکام بیشتر شد و تندتر روی گونه ام سر 

 خوردن.

 ترانه؟-فرهاد

ور شد و صداش به قدری مهربون و دلنشین بود که چندبار توی گوشم اکو شد. بدنم مور م

خیلی نرم نگاهمو به آینه وسط ماشین که از اونجا داشت نگاهم میکرد دوختم. پشت چراغ 

 قرمز ایستاده بود.

 اگه برای منه من ارزششو ندارم، نکن....-فرهاد



 پوخندی زدم و با حرص لب باز کردم:

اونم نه اصال برای تو نیست، چی خودتو فرض کردی که بخوام بشینم برای تو گریه کنم؟ -

 برای تــــــو؟!!! لطفا منو به خنده ننداز.

 چند لحظه ای با سکوت نگاهم کرد و بعد آروم سرشو به معنی تایید تکون داد:

 خوبه، اینطوری ادامه بده، خیال من راحت تره.-فرهاد

 کاش هیچ وقت ندیده بودمت، حتی شناخت آدمایی مثل تو تاسفه!-

 پوزخند صدا داری زد:

 نزجر کننده ام؟انقدر م-فرهاد

 بغضمو قورت دادم و تمام حرص و خششمو توی لحنم ریختم:

 از اونچه که فکر میکنی هم بیشتر!-

 خوبه، فرید خیلی خوب کارشو انجام داده.-فرهاد

 بیخودی پای یکی دیگه رو وسط نکش که خودتو مبرا کنی.-

 تو بگم.اگه میخواستم مبرا کنم هیچ وقت توی چشمات زل نمیزدم و حقیق-فرهاد

 برات راحت بود نه؟-

 سوالی از توی آینه نگام کرد.

 اینکه به الناز.... وای خدایا من حتی اسمشم نمیتونم بیارم تو چطوری اون کارو کردی؟-

 یه چیزایی به اراده ی خود آدم نیست.-فرهاد

کی گفته به اراده ی خودت نبوده؟ انقدر سست بودی؟ چطوری تونستی؟ کافی بود فقط یه -

 حظه آینده ی تباه شده ی النازو ببینی که بعد از هوس تو قراره چه به سرش بیاد.ل

 کی گفته هوس؟ کی گفته هوس بوده؟-فرهاد

 پوزخند زده فقط نگاش کردم.

 پوزخند نزن! اگه خودت عاشق باشی جرف منو میفهمی، من واقعا عاشق الناز بودم.-فرهاد

 دیگه سیر شد و پسش زد آره؟ آها، عاشقی که بعد از یه بار چشیدن هوسش-

 تو از هیچی خبر نداری.-فرهاد

چی چیو نمیدونم؟ مسئله اینه دیگه چرا میپیچونی؟ تو به الناز دست درازی کردی و بعدشم -

حاضر نشدی حتی باهاش ازدواج کنی! بعد تازه اسم اینو میزاری عشق؟ یه عاشق واقعی 

ه میشه اما نمیزاره حتی غم به دل هیچ وقت حاضر نمیشه عشقشو تباه کنه، خودش تبا

 معشوق بشینه. لطفا اسم عشقو با این کارت کثیف نکن. عشق حرمت داره.

تویی که انقدر شعار میدی و دم از اخالق میزنی چطور به خودت اجازه میدی پا به -فرهاد

زندگی من بزاری و انقدر راحت منو قضاوت کنی و در موردم نظر بدی؟ هر صفتی رو 



اد به من بچسبونی که چی؟ هی دارم میگم تو از هیچی خبر نداری باز داری به دلت بخو

حرفات ادامه میدی که چی؟ میخوای ثابت کنی تو آدم خوبه ای و من آدم بده؟ باشه باشه ول 

کن. باور کن نیاز به ثابت کردن نداره چون قبال ثابت شده که من آدم بده ام. فقط داری 

 خودتو خسته میکنی.

 یازی ندارم که بخوام خودمو به کسی ثابت کنم.من ن-

 پس بیخود میکنی هر صفتی رو میخوای به من میچسبونی.-

با دلخوری و حرص پنهان نگاه ازش گرفتم و به بیرون خیره شدم. حرفاش درست بود، من 

هیچ کاره ی فرهاد بودم و هرچی دلم خواست بهش گفته بودم اما اصال نمیتونستم خودمو 

م. به حدی از فرهاد شاکی و خشمگین بودم که انگار فرهاد نامزد من بوده و حاال کنترل کن

 فهمیدم به من خیانت کرده و همچین گذشته ی سیاهی داره!

 الناز عاشق فرید بود، برای همین حاضر نشدم باهاش ازدواج کنم.-فرهاد

 یکه خورده و با تعجب بهش نگاه کردم.

 ه بود؟مگه به فرید هم جواب منفی نداد-

نه، بابام اول النازو برای من خواستگاری کرد و فرید سکوت کرد و بعدشم اون اتفاق -فرهاد

 ها افتاد.

 از کجا میدونی که عاشق فرید بود؟-

خود النازو بهم گفت، هنوز زنگ صداش توی گوشمه که سرم داد میزد و میگفت از -فرهاد

 من متنفره و عاشق فریِد . مثل تو...

 ید نیستم.من عاشق فر-

 

ولی از من متنفری! از نظر تو من االن منفور ترین فرد دنیام، الناز هم دقیقا این حسو -فرهاد

 بهم داشت.

 به خاطر همین اونکارو باهاش کردی؟-

 نفس عمیقی کشید و چند لحظه ای سکوت کرد.

ال س 22جوون بودم، داغ بودم، عاشقش بودم... تصور کن یکی که تمام دنیاش توی -فرهاد

 فقط کتاباش بوده حاال عاشق بشه، چی میشه؟ خامه، خیلی سریع اغوا میشه، اغواش میکنن.

 اغوا؟-

 از توی آینه به چشمام زل زد:

همیشه به این فکر میکنم اگه من واقعا به الناز دست درازی کردم پس چرا الناز زیاد -فرهاد

 مقاوت نکرد؟



 با چشمای گرد شده نگاش کردم:

 یعنی چی؟-

یعنی هیکل االن منو نگاه نکن، اون موقع فقط یه الغر مردنی دراز بودم، الناز اگه -دفرها

 میخواست میتونست فرار کنه.

 حیرت زده با دهن نیمه باز نگاش کردم:

 یعنی...-

 تعبیر نکن، اینا فقط افکار پوچ منه.-فرهاد

 نفسشو مثل آه بیرون فرستاد:

 اطر یه اشتباهش از بین رفته و االن هیچِ.افکار کسی که تمام پشتوانه زندگیش به خ-
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پس چرا از خودت دفاع نکردی؟ اگه واقعا میگی اغوات کردن چرا هیچ وقت این حرفارو -

 نزدی؟

شک داره و به همه گفته که من اینکارو کردم و واقعا هم کرده وقتی الناز گواهی پز-فرهاد

بودم برم بگم آره خودشم میخواست؟ محاله کسی باور کنه، اصال این یه احتمال مزخرفه، 

 نباید به تو هم میگفتم.

 داستان شما خیلی عجیبه.-

 لن.نه، خیلیا مثل من فرید هستن، حاال برادر نباشن رفیقن، رفیق نباشن فامی-فرهاد

نه منظورم خانواده اتونه، مادرت لیال خیلی برام عجیبه که چطور انقدر راحت ازت دست -

 کشیده.

 آهی کشید و در حالی که دنده عوض میکرد گفت:

من آبروشونو بردم، تا یکسال نمیتونستن حتی توی محل راه برن بس که همه بهشون متلک -

 ابام...مینداختن، تازه اوضاع داشت یکم آروم میشد که ب



 نفسشو عمیق مثل آه بیرون فرستاد:

 از دست من دق کرد، به خاطر خامی من.-فرهاد

 لبامو بهم فشار دادم و با مکث گفتم:

 خب؟ تموم اون چیزایی که هی گفتی خبر ندارم همین بود؟ همین احتمال؟-

کرد و نفسشو عمیق بیرون فرستاد و چیزی نگفت. به درمانگاه رسیده بودیم، یه گوشه پارک 

بعد از خاموش کردن ماشین به سمتم برگشت. صورتش توی تاریک و روشن خیابون سایه 

 افتاده بود اما برق چشماش خیلی خوب مشخص بود.

 انقدر گذشته ی من برات مهمه؟!-فرهاد

 تا زمانی که شک داشتم که اینکارو کردی یانه مهم بود! االن دیگه مهم نیست.-

 هم بوده باشه؟!برای چی باید برات م-فرهاد

 چون تو...-

 مکثی کردم و لبمو با زبون تر کردم:

 تو بین تموم کسایی که اذیتم میکردن ازم دفاع کردی و پشتم بودی.-

 خنده ی کمرنگی روی صورتش شکل گرفت:

 همین؟! اصل حرفو بگو ترانه!-فرهاد

 چه اصلی؟! چی فکر کردی پیش خودت!!؟-

دام داری توی گذشته ام کاوش میکنی، منم عین بقیه من چیزی فکر نکردم اما تو م-فرهاد

 برات، غیر اینه؟!

 شکنه، پوزخند زدم:حس کردم داره غرورمو می

 از بقیه هم کمتری خیالت راحت.-

 هوم بهتره.-فرهاد

سریع برگشت و از ماشین پیاده شد، از حرص و خشم نفس بلندی کشیدم که در سمت من 

 باز شد.

 برم ویلچر بیارم؟-فرهاد

 با اخم سرمو از ماشین بیرون آوردم و نگاش کردم:

 مگه چالقم؟! خودم میام.-

 دستتو بده به من.-فرهاد

 نمیخوام خودم میتونم.-

آروم از ماشین پیاده شدم و با هر زوری بود خودمو به درمونگاه رسوندم، خداروشکر پله 

برام نوبت بگیره. بعد نداشت. وارد درمونگاه شدیم و سریع رو صندلی نشستم و فرهاد رفت 



 از ده دقیقه در حالی که یه برگه توی دستش بود به سمتم اومد.

 پاشو بریم اتاق  دکتر آخر سالنه.-فرهاد

 کسی نیست؟!-

 نه خلوته سرشون.-فرهاد

از جام بلند شدم و در حالی که دستمو به دیوار گرفته بودم خودمو تا اتاق دکتر کشوندم. 

ر عکس داد و تا فیزیوتراپی انجام بشه حدودا یک ساعتی طول دکتر بعد از معاینه دستو

کشید. مامان هم در این بین زنگ زده بود و میگفت دیروقته و سریع برگردم خونه اما برای 

 اینکه نگران نشه و درمونگاه نیاد نگفتم که پام اینطوری شده.

م کش اومده و باید دکتر هم بعد از دیدن عکس گفت که یه کوفتگی سادس و کمی تاندون پا

 دو هفته ای با آتل کشی ببندمش و یه سری داروی تقویتی هم برام نوشت.

فرهاد رفت داروهامو بگیره و منم توی سالن منتظرش نشستم، باید با ساره هماهنگ میکردم 

 که حرفی به مامان نزنه.شماره اشو گرفتم و منتظر شدم. 

 جان!-ساره

 زدم.با چشمای گرد شده به روبروم زل 

 ساره؟! خودتی؟!-

 آره ترانه، خوبی؟!-ساره

 چرا صدات انقدر گرفته؟!-

 چیزی نیست.-ساره

 چیشده؟! نگرانم کردی ساره.-

 سه چهار روزه عموم فوت کرده.-ساره

 ای وای، چرا به من خبر ندادی پس؟!-

سکوت کرد و هیچی نگفت، حق داشت بخواد ازم دلخور باشه، یکی دو هفته ای بود که 

 نه بهش زنگ زده بودم و نه حتی حالشو پرسیده بودم. لب گزیدم و ناراحت گفتم: اصال

 ببخشید، میدونم ازم ناراحتی.-

 عیبی نداره، توام مشکالت خودتو داری. خوبی؟!-ساره

 

 ای بد نیستم، خونه ای االن؟!-

 آره برای چی؟!-ساره

مامانم یه موقع بهت زنگ زد هیچی یه سری اتفاق افتاده خیلی طوالنیه میگم برات فقط اگه -

 بگو با تو بیرون بودم.



 مگه کجایی؟!-ساره

 درمونگاه.-

 عه برای چی؟!-ساره

 پام پیچ خورده چیزی نیست، فقط حواست به مامانم باشه.-

 آدرس بده بیام پیشت.-ساره

 نه الزم نیست، من دارم میرم خونه.-

 خب وایسا ماشین از بابام میگیرم میام دنبالت.-ساره

 ه ساره،کسی هست نگران نباش.ن-

 کسی هست؟! کی؟!!!-ساره

 گفتم که خیلی طوالنیه بعداً برات میگم.-

 باشه، فقط توروخدا مواظب خودت باش.-ساره

 هستم نگران نباش.-

 نگاهم به فرهاد افتاد که داشت به سمتم میومد.

 من باید برم ساره، فعال.-

 باشه، رسیدی خونه بهم خبر بده نگرانتم.-ساره

 باشه، خداحافظ.-

 گوشی رو قطع کردم و آروم از جام بلند شدم، فرهاد دیگه بهم رسیده بود.

 بیا آتل به پات ببند بتونی راه بری.-فرهاد

سری تکون دادم و دوباره روی صندلی نشستم، خواستم آتلو از دستش بگیرم اما دستشو 

 عقب برد و خودش جعبشو باز کرد و جلوی پام زانو زد.

 ودم میتونم.بده خ-

 میبندم.-فرهاد

انقدر جدی اینو گفت که ساکت شدم و فقط بهش خیره موندم. با احتیاط پامو از کفش بیرون 

آورد و آتُل دور پام بست. کی باور میکنه این پسر به یه دختر تجاوز کرده؟! انقدر معرفت 

حالت قهوه ای داره که اصال آدم نمیتونه باور کنه. نگام به سمت موهای پر پشت و خوش 

رنگش رفت، حاال که نزدیکم بود متوجه شدم موی سفید داره اما چون رنگ موهاش روشن 

 بود در حالت عادی دیده نمیشه.

لبمو گاز گرفتم و بغض کرده با غم نگاهمو به یه طرف دیگه دوختم، این غم برای چی 

 روی دل من سنگینی میکرد؟!
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کارش که تموم شد سرشو باال آورد و نیم نگاه کوچیکی بهم کرد و ایستاد. خم شدم کفشمو 

پوشیدم و از جام بلند شدم. پام هنوز درد داشت اما با آتل بهتر میتونستم راه برم. سوار 

دم رفتم عقب نشستم. تا خونه که منو برسونه هردومون ساکت ماشین شدیم و ایندفعه خو

بودیم و هیچ حرفی نمی زدیم. کمی پایین تر از در خونه ماشینو نگه داشت و بدونه اینکه به 

 سمتم برگرده با صدای سرد و خش دار گفت:

 عقب تر نگه داشتم مشکلی پیش نیاد، میتونی خودت بری؟-فرهاد

 آره.-

احتیاط از ماشین پیاده شدم. بدون خداحفظی درو بستم و آروم آروم به  کیفمو برداشتم و با

سمت خونه رفتم. اصال دیگه پشت سرمم نگاه نکردم که ببینم فرهاد رفته یانه. با کلید در 

خونه رو باز کردم و داخل رفتم. حاال باید برای پام به مامان جواب پس بدم. درو بستم و 

 نگاهی به اطراف انداختم.

 مان؟ما-

 بیا توی آشپزخونه.-مامان

گوشه ی لبمو گاز گرفتم و آروم آروم به سمت آشپزخونه رفتم. مامان پشت میز نشسته بود 

و داشت گوجه فرنگی خرد میکرد اما با دیدن پام با چشمای گرد شده نگام کرد و دست از 

 کار کشید.

 عه عه، پات چیشده؟-مامان

 پیچ خورد، رفتم درمونگاه دکتر گفت فقط کوفتگیه.هیچی، میخواستم از جوب رد بشم پام -

 اخم غلیظی کرد و شاکی گفت:

 کجا بودی؟-مامان

 با ساره بیرون بودم دیگه.-

 قبلش چی؟-مامان



 با تعجب بهش نگاه کردم:

 مامان خوبی؟ قبلش سرکارم کجا میخواسته باشم؟-

 ه گفت:از جاش بلند شد و در حالی که به سمت سینک میرفت تا دستاشو بشور

 بیا بشین کارت دارم.-مامان

 مامان خیلی خستم بزار حداقل برم لباسامو عوض کنم.-

به سمتم برگشت و درحالی که دستاشو با حوله کوچیک روی کابینت خشک میکرد با چشم 

 به میز آشپزخونه اشاره کرد:

 گفتم بیا بشین.-مامان

نه شدم. پشت میز نشستم و عصبی محکم کیفمو روی اپن کوبیدم و با حرص وارد آشپزخو

 مامان هم صندلی روبروی منو نزدیک تر آورد و تقریبا کنارم نشست.

 خب بگو مامان جان.-مامان

 چیو مامان؟ چی باید بگم؟-

 قبل از بیرون رفتن با ساره کجا بودی؟-مامان

 سرکار مامان، سرکارم! چرا این سوالو مدام تکرار میکنی؟-

 به من دروغ نگو!-مامان

 دروغی آخه؟ اصال منظور حرفاتو نمیفهمم.چه -

همسایه ها دیدنت که از ماشین یه پسر پیاده شدی، یه ماشین شاسی بلند مشکی! -مامان

 سرکار بودی دیگه؟ تو به من زنگ زدی گفتی ساره اومده محل کارم اما جلوی خونه بودی! 

اشین شاسی بلند مشکی پوست لبمو جوییدم و با استرس به مامان نگاه کردم. فرید بود که م

 داشت! چی میتونستم به مامان بگم؟

مدیر شرکت بود، منو تا جلوی خونه رسوند بعدش...بعدش ساره بهم زنگ زد، عموش -

 فوت کرده بود حالش خوب نبود گفت برم پیشش.

 آها، بعد همه ی رئیسای شرکت به کارمندهاشون دست میزنن؟-مامان

 با چشمای گرد شده نگاش کردم:

 میگی مامان؟ به من دست نزدن! چی-

 زده مامان جان، میخواستی پیاده بشی بازوتو گرفته.-مامان

 اینا رو کی بهتون انقدر دقیق و با جزئیات گفته؟-

 همسایه ها، حرفت دهن به دهن مثل نقل و نبات داره همه جا میچرخه.-مامان

 حرف همسایه هارو باور داری یا من؟ گفتم که رئیس شرکتم بود.-

تو به دروغ گفتی ترانه، کجا رفتی که از در خونه برگشتی الکی بهونه ساره گرفتی؟ -مامان



 حاالم با این پا برگشتی.

 مامان!-

 اخم غلیظی کرد و با حرص گفت:

جواب منو بده، میخوای منو دق بدی؟ جا پای بابات داری میزاری توی بی آبرو -مامان

 کردن من؟

 دندونامو روهم فشار دادم.

 با اون مقایسه نکن، منو عصبی نکن مامان. منو-

داری به زندگیمون گند میزنی بعد میگی عصبیت نکنم؟ من اگه میتونستم با بی -مامان

آبرویی زندگی کنم همون چندین ساله پیش پدر و مادرمو ول نمیکردم با یه بچه کوچیک به 

 بغل فرار کنم، میفهمی؟

 عصبی با چشمای گرد نگاش کردم:

 کردم که بی آبروت کرده باشم؟ من چیکار-

چیکار کردی؟ پسره رو آوردی جلوی در خونه بهت دست میزنه عاشقانه نگات -مامان

 میکنه، دیگه چی میخوای؟ حتما باید دستمالیت کنه به چشمت بیاد!

 تند از جام بلند شدم:

 بسه مامان! به خاطر چهار تا حرف همسایه فضول هرچیزی رو به من نسبت نده، گفتم-

رئیس شرکتمه، باور نداری میتونی فردا صبح باهام بیای و از نزدیک ببینیش و جزئیاتو 

 بپرسی.

 باهات بیام؟!!!! تو خواب ببینی بزارم دیگه سر اون کار کوفتی بری.-مامان

 میخوای تو خونه حبسم کنی؟ همینقدر به من اعتماد داری؟-

 جدی با همون اخمش نگام کرد:

گه همه چی تعطیل، با خودم از این به بعد بیرون میری و برمیگردی، دیگه ندارم. دی-مامان

 اصال کی گفته تو به کار کردن احتیاج داری؟

 با اعتراض و و حرص و صدایی که بلند تر شده بود گفتم:

 مامان بس کن، دیگه داری شلوغش میکنی! مگه دختر بچه هفده هیجده ساله ام؟-

 

ان جان، ارث اون باباتو گرفتی که به دختر بچه هم رحم نه کی گفته؟ مشکل ژنته مام-مامان

 نکرد بس که چشمش هرز میرفت.

با سکوت و بغض به مامان نگاه کردم. چهره ی ماندانا جلوی چشمم نقش بست. دوست 

صمیمی دوران بچگیم. همون دختر با موهای ِفر طالییش که هرکسی رو شیفته ی خودش 



وی گونه ام ُسر خورد. مامان رنجور نگام کرد و سرشو میکرد. نفسام سنگین شد و اشکام ر

 توی دستاش گرفت و دستاشو به میز تکیه داد. با صدای بغض دار و خفه گفت:

چرا به من خودت رحم نمیکنی ترانه؟ ترناه من تو زندگیمونو به دندون گرفتیم تا -مامان

ی چهار ستون بدن کسی با انگشت نشونمون نده و پشت سرمون حرف نزنه، اسم بی آبروی

 منو میلرزونه......تو....

زد زیر گریه و شونه هاش محکم تکون خورد، بلند گریه میکرد و با دستاش جلوی چشماشو 

 گرفته بود.

من دیگه نمیکشم ترانه....داری چیکار میکنی باهامون؟ فکر کردی زهرای قدیمم که -مامان

ات بدم؟ نمیکشم ترانه، به خدا نصفه شب با بچه ام فرار کنم تا حداقل بچه امو نج

نمیتونم....بابات با یه شب هوسش زندگی پنج شش تا خانواده رو با خاک یکسان 

کرد....انگار یادت رفته چیکارمون کردن؟ یادت رفته چه حرفایی بارمون کردن....یادت 

 رفته که دلت خوش شده و رفتی دنبال پسر بازی و بردن آبروی من؟

م و ساکت به مامان نگاه کردم. مامان بلند بلند گریه میکرد و من آروم روی صندلی نشست

فقط اشک میریختم. دستمو آروم به سمت مامان بردم و روی شونه اش گذاشتم، تند دستمو 

 پس زد و سرشو باال آورد و نگام کرد، چشماش کاسه ی خون شده بود.

و راحت کنم چرا میخوای منو بکشی؟ اگه میخوای منو بکشی بگو خودم خودم-مامان

 زجرکشم میکنی؟ به خدا من هیچ ترسی از خودکشی ندارم.

 با دست به گلوش اشاره کرد و ادامه داد:

 دیگه به اینجام رسیده ترانه، ظرفیتم پره پره...چی از من مونده که میخوای بچزونیم؟-مامان

 مامان به خدا من کاری نکردم که بی آبرو بشی.-

ان؟ چرا دروغ گفتی از دم در خونه برگشتی گفتی با ساره ام، چرا بهم نگفتی پس ه-مامان

 کجا رفتی هان؟

 گریه ام شدت گرفت و در حالی که دستای سردشو میگرفتم گفتم:

 باشه قربونت برم، تو آروم باش، من همه چی رو بهت میگم، االن قلبت میگره مامان.-
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 دستمو پس زد و با درد نگام کرد:

 چیکار کردی ترانه؟! چی به سرمون آوردی؟!-مامان

 به خدا من کاری نکردم که آبرومون بره مامان، به جون خودت دارم راست میگم.-

 پس اون پسره کی بوده رسوندت دستتو گرفته؟!-مامان

 شرکتمه مامان، گفتم که فردا صبح خودت باهام بیا، چک کن ماشینشو، خودشه.مدیر -

 برای چی بهت دست زده؟!-مامان

 لب گزیدم و چیزی نگفتم.

 جواب بده ترانه، برای چی دستتو گرفته؟!-مامان

 آب دهنمو قورت دادم و لبامو بهم فشار دادم، با مکث گفتم:

 دو...سم دارم....-

قط بهم خیره موند، گریه اش قطع شده بود و بهم زل زده بود. نفس مامان هیچی نگفت و ف

 عمیقی کشیدم و خواستم چیزی بگم که مامان با صدای گرفته گفت:

منو چی فرض کردی ترانه؟! فیلم هندی برام تعریف میکنی؟! توی همین یه هفته -مامان

 ینم.عاشقت شده و بهت دست میزنه؟! خیلی غلط کرده، شماره اشو بده من بب

 با چشمای گرد نگاش کردم.

 عه مامان، شماره ی چی؟!-

با من یکی به دو نکن ترانه، یا شماره اشو میدی یا صبح میرم شرکت همه چیزو بهم -مامان

 میریزم، اون رگ دیوانگی منو که میشناسی!

 کالفه سری به طرفین تکون دادم و در حالی که اشکامو پاک میکردم گفتم:

 یزو بهت میگم فقط توروخدا اینطوری نکن، حالت بد میشه مامان.باشه باشه، همه چ-

تو نمیخواد نگران من باشی، همه چی رو برام تعریف میکنی، همه چی ترانه، به خدا -مامان

 باز بخوای دروغ بگی یا چیزی رو پنهان کنی من میدونم و تو و اون پسره!

کردم، همه چی رو برای مامان سرمو به معنی تایید تکون دادم و دستامو توی هم قالب 

تعریف کردم به جز رابطه ی فرید با محسن و فرهاد. حتی برای آروم شدن مامان مجبور 

شدم بگم که فرید ازم خواستگاری هم کرده اما من قبول نکردم. مامان توی سکوت و با دقت 

رفت یه فقط به حرفام گوش میکرد. حرفام که تموم شد مامان بی حرف از جاش بلند شد و 

 لیوان آب خورد. دوباره اومد روبروم نشست و با اخم بهم نگاه کرد.



 اینهمه اتفاق برای تو افتاده و من باید بی خبر باشم؟-مامان

 چیز مهمی نبوده مامان!-

 مهم بوده، وقتی گفته خواستگاری یعنی مربوط به من میشه برای چی بهم نگفتی؟-مامان

 چون از فرید خوشم نمیاد.-

 خوشت نمیاد که رفتی توی شرکتش کار میکنی؟-مامان

 کار پیدا نکردم، مجبور شدم.-

 نفسشو محکم بیرون فرستاد:

 خانم کیهانی هم دوباره زنگ زد.-مامان

 کیهانی کیه؟-

 مادر محسن، اومدن خواستگاری.-مامان

 اخمم درهم شد:

 خب؟ مگه تو جواب منفی بهشون ندادی؟-

 رد بازم بیان صحبت کنن.گفتم بهشون اما اصرار میک-مامان

 نه مامان نه.-

 پس به فرید شماره ی منو میدی با خودم حرف بزنه.-مامان

 با چشمای گرد شده نگاش کردم و با حرص گفتم:

مامان خیلی سربارت شدم بگو خودم برم تنها زندگی کنم، برای چی نمیزاری زندگیمو -

 بکنم؟ من تنهاییمو دوست دارم چرا اذیتم میکنی؟

 من باید این پسره بشناسم.-نماما

 وقتی من نمیخوامش برای چی بشناسیش؟-

چی داری واسه خودت میگی ترانه؟ این فرید که میگی انقدر پر روئه که تورو با -مامان

 مادرشم آشنا کرده اونوقت فقط من باید بی خبر باشم؟آفرین! مگه تو بی صاحابی؟

گار بیاد بگم نه! خب از همین االن مامان مگه من مضحکه دست مردمم آخه؟ هی خواست-

 دارم میگم نه نمیخوام.

 از جاش بلند شد:

 حوصله ندارم هی باهات حرفای تکراری بزنم.-مامان

 االن تو واقعا تنها راه خوشبختی منو ازدواج میبینی؟-

آره آره، مگه من قراره چقدر عمر کنم؟ بعد میخوای چیکار کنی؟ یه دختر تنها توی -مامان

 که یه فامیلم نداریم حتی دستتو بگیره. هیچ به آینده ات فکر کردی؟ این شهر

 نه مامان، یه چیزی این وسط برای من عجیبه، چرا تو یهو به فکر ازدواج من افتادی؟-



 چند لحظه با سکوت نگام کرد:

 چون االن موقعیت های خوبی برات پیش اومده و نمیزارم به راحتی از دستشون بدی.-مامان

 م چیکار کنم مامان؟ تصور اینکه یه مرد بخواد....بخواد لمسم کنه.....با ترس-

 با درد شونه هامو به سمت باال جمع کردم و بغض دار ادامه دادم:

 نمیتونم مامان، چشمای ماندانا رو نمیتونم فراموش کنم.-

 من تورو به کسی نمیدم که مثل بابات هرز بپره.-مامان

 ده؟ بابا که اونقدر حالل حروم میکرد هرز بود؟بابا.....کی گفته بابا از اول هرز بو-

 با عصبانیت حرفمو قطع کرد و داد زد:

سالش بود رحم میکرد اینو میفهمی؟  ۸بابات هرز نبود به دوسِت دخترش که همش -مامان

 بابات هرز نبود به جای اینکه اعدامش کنن االن پیش ما بود.

یکی پس از دیگری توی سرم میخورد. چقدر درد  دوباره و هزارباره حقیقت ها مثل چماق

 داشت! چقدر عاشق بابام بودم، آخ بابام....بابا بود؟ بابا بود یا دیو؟

 

یا هیوالیی که به بچه هم رحم نکرد! نفسم از به یاد آوردنش تنگ شد و آروم از جام بلند 

جه دلم نمیخواست شدم. بی حرف به سمت اتاقم رفتم و درو بستم. بغض داشتم ولی به هیچ و

بشکنه. بغض کهنه که شکستن نداره....بابا برای من تموم شده، بابا برای من مثل یه دمل 

 چرکیه که هیچ وقت نباید سرباز کنه وگرنه بوی کثافت و تعفنش همه رو خفه میکنه.

لباسامو عوض کردم و گوشی به دست زیر پتو خزیدم. وارد تلگرام شدم و بی اختیار سراغ 

پارسا رفتم. چقدر دلم یهو هواشو کرده بود. زدم روی پروفایلش تا عکساشو چک  پی وی

کنم. اولین عکسش یه دلنوشته بلند بود که اصال حوصله ی خوندنشو نداشتم. زدم روی 

عکس دوم...نوک انگشتام سرد شد و با چشمایی که از اشک پر و خالی میشد به صفحه ی 

... لعنتی تازه P&Sاحل به انگلیسی نوشته بود گوشی زل زدم. روی ماسه های کنار س

هنوز چهار ماه گذشته! چه راحت عشق سوزان یکساله اتو فراموش کردی.... یکی انگار 

 قلبمو توی مشتش گرفته بود و با تمام قدرت فشار میداد.

پروفایلشو بستم و بغضمو قورت دادم. چون خیلی کمتر به تلگرام میومدم کلی پیام نخونده 

م اما اصال حوصله نداشتم بشینم جواب بدم. اکثرشون هم دوستام و همکالسی هام بودن داشت

که حالمو پرسیده بودن و گفته بودن چرا دانشگاه نمیام. بی حوصله خواستم تلگراممو ببندم 

که یه پیام جدید به اول لیست پی وی هام اضافه شد. محسن بود! اخم ناخودآگاهی کردم و 

 پیامشو باز کردم:

 ترانه....سالم....محسنم.-محسن



 پیامشو خوندم و جوابی ندادم. خواستم بالکش کنم که نوشت:

 ببخش دو هفته بی خبر بودم و پیشت نبودم.-محسن

با چشمای گرد شده جمله اشو خوندم، راحت ترین روزای زندگیمو گذروندم از نبودنش! 

 اونوقت میاد مینویسه ببخش نبودم؟ پوزخند پررنگی زدم.

 جوابمو نمیدی؟ برات توضیح میدم چرا نبودم.-حسنم

 برای چی به من پیام دادی؟-

 دلم برات تنگ شده بود، بی معرفت بعد از دو هفته....-محسن

 باشه فهمیدم، خداحافظ.-

 سالگرد شیدا بودم، حالم خوب نبود که پیشت بیام.-محسن

 خواسته با طعنه جوابشو بدم اما دلم براش سوخت فقط نوشتم:

 متاسفم، شبتون بخیر.-

 بیام ببینمت؟-محسن

 پاتو در خونمون بزاری به مامانم میگم، خیلی خوب میشناستت دیگه نه؟-

 اذیتت نمیکنم.-محسن

 از زندگیم برو بیرون!-

 نمیشه!-محسن

 بیرونت میکنم!-

 نمیتونی...-محسن

 اخمی کردم و با حرص بی فکر نوشتم:

 .عاشق یکی دیگه شدم، دست از سرم بردار-

 شک نکن که اون پسرو میکشم.-محسن

 دارم با فرید ازواج میکنم.-

به من دروغ نگو ترانه، خون به پا میکنما !!!! این مدت نبودم فکر نکن کال ازت -محسن

 غافل بودم، جزء به جزء میدونم چیکار میکردی. از فردام دیگه نمیخواد سرکار بری.

 برو بابا، تو چیکاره ی منی؟-

 ، روانیت، دیوانت، عاشقت...همه چــــی، من همه چیتم.همه کارت-محسن

 نفسمو محکم بیرون فرستادم و از شونه ی چپ چرخیدم و صاف دراز کشیدم.

 کی به تو گفته من شرکت فرید کار میکنم؟ فرهاد؟-

 مهم اینه که میدونم، تو به اونش چیکار داری؟-محسن

بشین، ببنید ازتون شکایت میکنم یانه. ببین! فقط تو یا فرهاد جرات دارین به من نزدیک -



 جفتتون کثیف و دروغگویین.

 اوپس، فرید زیر آب فرهاد زد؟ پروند؟-محسن

 نیازی به زیر آب زدن نبود. وضعیت شماها مشخصه. بالک.-

بدون اینکه منتظر حرفی باشم تند بالکش کردم و صفحه ی تلگراممو بستم. وای یه وقت 

نداره، حاال که دیگه خواستگاری اومده خودشو جلوی مامان   جلوی در خونه نیاد؟ نه جرات

خراب نمیکنه.خدا لعنت اون فرهاُد. همینطوری داشته به من کمک میکرده؟ منو دستی دستی 

توی دام محسن هول بده؟ بهت دروغ گفته ترانه، معلومه که اون دوستشو به تو نمیفروشه 

 مخصوصا در برابر فرید که دشمنشه!
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 از آسانسور بیرون اومدیم و مضطرب به مامان نگاه کردم.

 مامان تو که از نگهبانی پرسیدی دیگه، توروخدا بیا برو.-

ه چادرشو روی سرش مرتب میکرد از گوشه ی چشمش نیم نگاهی بهم انداخت و در حالی ک

 گفت:

 من با خودش کار دارم.-مامان

 کالفه محکم نفسمو بیرون فرستادم و با التماس گفتم:

 مامان به خدا آبروم میره، من دارم اینجا کار میکنم.-

کار بکنی! مگه من میخوام بیام آبروتو ببرم؟ فقط یه سری حرف دارم با مدیر -مامان

 شرکتت بزنم.

 آخه؟حرف چی -

 نگاهی به دو طرف راهرو انداخت:

 کدوم طرفه؟-مامان



 مامان!!!!-

 بدون اینکه نگام کنه به یه سمت راهرو راه افتاد.

 تو نیا خودم میرم.-مامان

دقیقا داشت به سمت شرکت میرفت. سه چهار قدمی با در شرکت فاصله داشت که به سمتش 

 تند تند گفتم:دوییدم و از پشت بازوشو گرفتم و با صدای آروم و 

مامان، قربونت برم توروخدا اینجا نه، اصال به فرید میگم بیاد بیرون باهام حرف بزنید اما -

 اینجا نه.

 تند به سمتم برگشت با اخم نگام کرد:

عارت میاد بگی من مامانتم؟ برای چی انقدر مضطربی؟ چی تو این شرکتی کوفتی -مامان

 ؟هست که نمیخوای من پامو بزارم این تو

 من فقط....-

بازوشو از توی دستم کشید بیرون و تند به سمت شرکت رفت و درشو باز کرد. با حرص 

چشمامو به هم فشار دادم. نفس عمیقی کشیدم و در حالی که کیفمو روی دوشم جا به جا 

میکردم وارد شرکت شدم. مامان همون نزدیک ورودی ایستاده بود و داشت به اطراف 

 خانم فروتن نگاهی به من و مامان انداخت و رو به مامان گفت:شرکت نگاه میکرد. 

 بفرمایید خانم امری داشتید؟-فروتن

 مادر من هستن خانم فروتن.-

 فروتن ابرویی باال انداخت و از جاش بلند شد و به سمتون اومد.

 عه! شرمنده من نشناختم، خوبید خانم سهرابی؟-فروتن

ال پرسی میکردن. نگاهی به ساعت مچیم انداختم، اومد جلو و با مامان دست داد و احو

بود یعنی هنوز یه ربع مونده تا فرید بیاد، شاید بتونم ماماُن منصرف کنم. مامانو به  8:45

سمت میز خودم هدایت کردم و یه صندلی پشت میز و کنارم خودم براش گذاشتم. میفهمیدم 

رو میان اما سعی میکردم بهشون که همکارام با تعجب نگام میکنن هی برای هم چشم و اب

توجه نکنم و فقط با لبخند تصنعی جوابشونو میدادم. خودمو به مامان که باز داشت اطرافو 

 آنالیز میکرد نزدیک تر کردم و آروم گفتم:

 مامان! میبینی چطوری دارن پچ پچ میکنن؟-

 هر کار دلشون میخواد بکنن.-مامان

خوای به فرید بزنی؟ من که گفتم اصال به فرید مامان آخه اومدی که چی؟ چه حرفی می-

 میگم بیاد بیرون باهم حرف بزنید اما اینجا نه.

 تو این چیزار رو نمیفهمی پس دخالت نکن.-مامان



لبمو با زبون تر کردم و پوست لبمو جوییدم. خواستم از جام بلند بشم و برم آبدارخونه که در 

 9نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم، هنوز  شرکت باز شد و فرید وارد شد. با بیچارگی

نشده بود! همین امروز باید زودتر میومدی؟ دستامو بهم قالب کردم و به فرید خیره موندم 

 که مثل همیشه با لبخند داشت به همه صبح بخیر میگفت. صدای مامانو کنار گوشم شنیدم:

 خودشه دیگه؟-مامان

تکون دادم. فرید که  به ما نزدیک شد مامان از  بدون اینکه نگاش کنم سری به معنای آره

جاش بلند شد و بهش سالم کرد. فرید با تعجب نگاهشو بین من و مامان چرخوند. از جام بلند 

 شدم و با لبخند مصلحتی گفتم:

 سالم صبحتون بخیر، مادرم هستن آقای شهریاری.-

 فرید ابروهاشو در صدم ثانیه باال پرید و لبخند پهنی زد:

 عه! سالم خانم سهرابی، خوب هستین؟ شرمنده من به جا نیارودم. -یدفر

 مامان هم خریدارانه کامل نگاش کرد و آروم جواب داد:

 خواهش میکنم، به هر حال اولین دیداره.-مامان

 بله، چرا اینجا نشستید؟ تشریف بیارید اتاق من.-فرید

 بله اتفاقا من با خودتون کار داشتم.-مامان

حالی رو توی چشمای فرید دیدم، خب معلومه دیگه خیال کرده من به مامانم یه برق خوش

گفت اینو میخوام که مامان یهو سرزده اینجا اومده و میخواد باهاش حرف بزنه. هر دوشون 

به سمت اتاق فرید رفتن. خواستم پشت سر مامان برم که مامان به سمتم برگشت و آروم 

 گفت:

 ترجیح میدم با خودشون تنها صحبت کنم! شما نیا ترانه جان من-مامان

فرید یکه خورده نگاهی به من انداخت و سری به معنی "چیشده" تکون داد.عقب کشیدم و 

رفتم روی صندلیم نشستم. حدودا یک ساعتی باهم حرف میزدن و فرید حتی سفارش چای 

میترسیدم  هم نداد که زری خانم براشون ببره. توی  این یک ساعت چقدر استرس کشیدم ،

فرید حرفایی به مامان بزنه که من بهش نگفته باشم و اونوقت مامان دیگه منو زنده نمیزاره! 

مخصوصا اگه در مورد محسن یا فرهاد چیزی بگه. دیگه اگه خدا هم بیاد ضمانت منو بکنه 

مامان راضی نمیشه که نمیشه! همکارامم مدام باهم پچ پچ میکردن اما هیچکدوم جرات 

بیان ازم سوال بپرسن بس که با اخم به زمین خیره شده بودم و هی با نوک کفشم  نداشتن

روی زمین خط و نشون میکشیدم. کامال از حرکاتم مشخص بود که چقدر عصبی و کالفه 

 ام.

 



با اینکه سرم پایین بود اما همین که صدای باز شدن در اتاُق شنیدم مثل فنر از جام پریدم و 

اولین نفر از اتاق بیرون اومد و خیلی عادی نگام کرد و فرید با یه  صاف ایستادم. مامان

 لبخند پهن روی صورتش پشت سرش اومد. مامان کنار میزم ایستاد و گفت:

 تمومه. 4خونه باش ترانه. پرسیدم گفتن امروز کارت  5عصر ساعت -مامان

 سری به معنای باشه تکون دادم و با استرس دستشو گرفتم:

 ؟چیشد مامان-

 االن اینجا جای صحبت نیست، بیا خونه حرف میزنیم.-مامان

دستمو ول کرد و از فرید و همکارام خداحافظی کرد و رفت. خواستم سرجام بشینم که فرید 

 گفت:

 خانم سهرابی شما بیاید اتاقم کارتون دارم.-فرید

ا جلوی لبامو بهم فشار دادم و بی حرف پشت سرش وارد اتاقش شدم و درو بستم و همونج

 در خیره به زمین ایستادم.

 چرا اونجا وایستادی؟ بیا بشین.-فرید

به سمت مبل های جلوی میزش رفتم و آروم نشستم. خودشم چندتا برگه از روی میزش 

برداشت و اومد روبروم نشست. پای راستشو روی پای چپش انداخت و با لبخند بهم خیره 

 شد.

 خب تعریف کن، چقدر کتک خوردی؟-فرید

 ا تعجب سرمو باال آوردم و نگاش کردم:ب

 کتک؟-

اره دیگه، به خاطر اون همسایه فضولتون چقدر به خاطر من کتک خوردی؟ عین فیلما -فرید

 که دخترا به خاطر عشقشون کتک میخورن.

 خودش بعد از اتمام حرفش خندید، با کالفگی نگاش کردم:

 مسخره بازی درنیار فرید، مامانم بهت چی گفت؟-

 هیچی فقط گفت برای چی دخترمو میرسونی و این حرفا، منم گفتم دوسش دارم.-فرید

 همین؟-

 آره....-فرید

 لبخندشو پر رنگ تر کرد و با شیطنت ادامه داد:

 به سالمتی شماره ی مامانتم گرفتم که برای خواستگاری به مامانم بدم.-فرید

 ارو میکنه.با کالفگی پلک هامو بهم فشار دادم، میدونستم مامان اینک

 ترانه!-فرید



 چشم باز کردم و غمگین نگاهمو بهش دوختم.

میدونم ازم ناراحتی اما من ترجیح میدم این موضوع رو به پای خوش شانسیم بزارم، -فرید

 بزار شانسمو امتحان کنم، اصال شاید مامانت از من خوشش نیومد و زودتر از تو ردم کرد.

 بلند شدم: نفسمو محکم بیرون فرستادم و از جام

 با من کاری نداری برم کارامو انجام بدم؟-

 از جاش بلند شد و اومد روبروم لیستاد.

 از من ناراحت نیستی؟-فرید

قد من تا شونه فرید بود، سرمو باال نیاوردم و فقط به اولین دکمه ی پیراهن سرمه ای رنگش 

 زل زدم:

 نداره. نه، چیزیه که اتفاق افتاده، ناراحتی من هیچ فایده ای-

 دستامو گرفت و به سمتم خم شد، نرم پیشونیمو بوسید و لباشو با مکث از پیشونیم جدا کرد.
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اش گذاشتم و به عقب  توی همون حالت نزدیک بهم مونده بود که کالفه دستامو روی سینه

 هولش دادم اما باز بازوهامو گرفت و نگهم داشت.

 ترانه نگام کن.-فرید

 ولم کن فرید، از این کارت بیزارم که بهم دست میزنی.-

 نگام کن.-فرید

 عصبی یهو سرمو باال آوردم و توی چشماش نگاه کردم.

 برای بار هزارم! فقط بهم اعتماد کن.-فرید

ا حرص دندونامو روی هم ساییدم، متنفر بودم از اینکه چیزی که فرید چیزی نگفتم و فقط ب

میخواست داره اتفاق میفته. دستامو از هم باز کردم تا بازوهامو  ول کنه، بی مقاومت رهام 

 کرد و تند از کنارش رد شدم و به سمت در اتاق رفتم.



ی به خون نشسته نگام همین که درو باز کردم سینه به سینه ی محسن شدم که داشت با چشما

میکرد. یکه خورده و با ترس نگاش کردم و بی اختیار یه قدم عقب رفتم برگشتم به فرید 

 نگاه کردم، هنوز وسط اتاق ایستاده بود و پشتش به من بود.

نگاهم با ترس و آروم روی محسن برگشت، آب دهنمو قورت دادم و از بین لبای لرزونم 

 آروم کلماتو ادا کردم:

 جا...چی میخوای؟!این-

لبخندی زد و یه تای ابروشو باال انداخت، سرتاپامو از نظر گذروند و یه قدم برداشت و 

 وارد اتاق شد که با صدای بلند فرید شونه هام از جا پرید:

 تو اینجا چه غلطی میکنی؟!-فرید

 محسن به سمت فرید برگشت و با حالت قلدری گفت:

 داتو باال نبر، اومدم ترانه رو ببرم.بیخود وز وز نکن برای من ص-محسن

دستگیره درو گرفتم و خودمو یه در تکیه دادم. فرید نزدیک تر اومد و شونه به شونه ی من 

ایستاد. نگاه محسن خیره به نزدیکی من و فرید موند و اخم سنگین و غلیظی کرد و استخون 

 فکش انقباض شدیدی گرفت و با صدای کلفت شده گفت:

 ار.بکش کن-محسن

 برو بیرون.-فرید

 به زمین خیره شد و باز تکرار کرد:

 گفتم از بغل ترانه بکش کنار.-محسن

 حرف آدمیزاد حالیت نمیشه نه؟!-فرید

نگاهم به پشت سر محسن افتاد که همه کارکنان شرکت ایستاده بودن و با تعجب و حیرت به 

یه ی فریُد گرفت و به سمت ما نگاه میکردن. یهو با شدت محسن به سمتمون هجوم آورد و یق

چپ پرتش کرد. جیغ ناخودآگاهی کشیدم و به دیوار چسبیدم. از ترس به خودم لرزیدم و با 

 التماس به فرید نگاه کردم.

فرید روی زمین افتاده بود، یه جوری محکم پرتش کرد که توی چند میلی متری میز شیشه 

به سمت تلفن روی میز رفت. اونقدر ای وسط مبل ها بود. تند با درد از جاش بلند شد و 

ترسیده بودم که صدای ضربان قلبمو توی گوشم میشنیدم و حرکت دونه های عرق روی 

 ستون فقراتمو حس میکردم.

همینطور خیره به فرید بودم که یهو دست چپم کشیده شد و چون تعادل نداشتم روی زمین 

با ترس سعی کردم دستشو از دور  افتادم اما محسن دستمو رها نکرد. سرمو باال آوردم و

 مچم باز کنم اما اونقدر محکم گرفته بود که کف دستم رو به کبودی میرفت.



 ولش کن بی ناموس.-فرید

تا خواستم سرمو به سمت فرید برگردونم، به محسن هجوم آورده بود و دستم رها شد. محسُن 

ز ترس صدام بند اومده و به دیوار کوبید و دوتا مشت متوالی تو صورتش کوبید. دیگه ا

حتی جیغم نمیزدم، فقط مثل مسخ شده ها با ترس بهشون زل زده بودم که چطوری باهم 

 گالویز شدن. صدای عربده محسن لرز به تنم انداخت:

 ترانه  دیشب بهت گفتم که حق نداری بیای اینجا!-محسن

 زومو گرفت:باز فریُد به یه گوشه هول داد و با سرعت خودشو به من رسوند و با

 بالیی به سرت بیارم که بفهمی نباید رو حرف من نه بیاری.-محسن

دستمو کشید و همونطور کشون کشون روی زمین میکشید. هراسون به اطرافم نگاه کردم و 

 دنبال فرید گشتم، نبود! 

 ولم.....ولم کن....-

قدر ناخون هامو از اتاق فرید بیرون اومدیم، با ترس دستشو چنگ زدم، ناخون کشیدم، اون

توی دستش فرو کردم که خون اومد اما دریغ از اینکه کمی فشار دستاش کم بشه. خانم 

فروتن و بقیه همکارام یه گوشه ایستاده بودن و با ترس و چشمای گشاد شده فقط به محسن 

 نگاه میکردن، هیچکس جرات اعتراض نداشت!

هق هق میکردم و نامفهوم و آروم دیگه نزدیک در بودیم، صورتم از اشک خیس شده بود، 

 ولی اونقدر صدام آروم بود که فقط خودم میشنیدم.« ولم کن»میگفتم 

دوباره به دست محسن چنگ زدم تا دستمو آزاد کنم که چوب توی پشت گردن محسن فرود 

 اومد و درجا روی زمین افتاد.
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وحشت زده به محسن که بیهوش روی زمین افتاده بود نگاه کردم، هق هق هام به سک سکه 

تبدیل شده بود و بلند بلند سک سکه میزدم. دستی از پشت دور بازوم حلقه شد و از روی 

 زمین بلندم کرد، صدای عصبی فریُد در حالی که نفس نفس میزدم از پشت سرم شنیدم.

 براش صندلی بیارید بشینه، زود...-فرید



بعد از چند لحظه کمکم کرد و آروم روی صندلی نشستم، هنوز مسخ شده فقط به محسن زل 

زده بودم. فرید جلوم زانو زد و نگران نگام کرد ولی اصال نگاش نمیکردم. مثل دیوانه ها 

 انگار بهم گفته بودن فقط باید به محسن خیره بشم.

 نگاه کن، ترانه!ترانه به من -فرید

عکس العملی نشون ندادم، چونه امو توی دستش گرفت و سرمو به سمت خودش متمایل 

 کرد، نگاش کردم:

 هیچی نیست، تموم شد.-فرید

 دوباره نگاه کوتاهی به محسن انداختم و ضعیف گفتم:

 ُمرد؟-

 نه نمرده، بیهوش شده.-فرید

 به فرید نگاه کردم و با شک گفتم:

 تو کشتیش؟-

 جاش بلند شد و داد زد:از 

 زری خانوم یه لیوان آب قند بیار.-فرید

خم شد دستامو گرفت و آروم نوازش کرد. ذهنم اونقدر درگیر یه تالطم آشفته شده بود که 

نمیتونستم آرومش کنم. انگار از کار افتاده بود یا کارکردش کند شده بود. صدای برخود 

ردوندم و به زری خانوم که داشت تند تند لیوان آب قاشق با لیوان که اومد آروم نگاهمو برگ

قند توی دستشو هم میزد نگاه کردم. رنگش اونقدر پریده بود که پوست سبزه اش به سفیدی 

میزد. نگاهش خیره به دستای قفل شده ی من و فرید موند اما اصال توی حال خودم نبودم که 

نها وقتی بود که واقعا فریُد تنها پشت و بخوام دستمو از دست فرید بیرون بکشم. شاید االن ت

 پناهم میدیدم. فرید لیوانو از زری خانوم گرفت و جلوی لبام نگه داشت:

 بخور عزیزم.-فرید

لیواُن ازش گرفتم، دستام هنوز به وضوح میلرزید. کمی از آب قند خوردم،شیرینش داشت 

 بهم کمک میکرد تا زودتر خودمو جمع و جور کنم.

 هریاری زنگ بزنم پلیس؟آقای ش-فروتن

 نه! پلیس نمیتونه من خودم باید نعششو جمع کنم.-فرید

 وحشت زده با ترس دست فریدو فشار دادم:

 تو گفتی نمرده!-

 نمرده عزیزم، نمرده ترانه جان، نترس من اشتباه گفتم.-فرید

سمت  لیوانو به دست فرید دادم و از جام بلند شدم، باید خودم مطمئن میشدم. خواستم به



 محسن برم که فرید بازومو گرفت و مانعم شد:

 نزدیکش نشو.-فرید

 باید خودم مطمئن بشم.-

 نمرده، بیهوشه فقط.-فرید

بازومو از دستش بیرون کشیدم و با ترس و آروم سه قدم فاصله تا محسُن طی کردم. کنارش 

نوک انگشت  زانو زدم و با احتیاط دستمو جلوی بینیش بردم. همین که نفس های گرمش به

های دستای سردم برخود کرد نفس آسوده ای کشیدم و سریع از جام بلند شدم و ازش فاصله 

 گرفتم. فرید گوشیشو از جیبش بیرون آورد و تند تند شماره گرفت:

 به کی زنگ میزنی؟-

 فرهاد! بیاد این روانی رو از اینجا جمع کنه به خانواده اش خبر بده.-فرید

گذاشت و بعد از چند لحظه شروع به صحبت کرد، از همون اول موبایلو کنار گوشش 

 صداشو باال برد:

یعنی فرهاد من یه بالیی به سر تو بیارم اون سرش ناپیدا!....چیکار کردی؟ چیشده؟ -فرید

عجب رویی داری تو...خاک بر سر غیرتت بکنند...فکر کردم آدم شدی حداقل سرت به 

وزم همون نامرد سابقی....شعر تحویل من نده، پاشو بیا سنگ خورده تنبیه شدی میبینم نه هن

این رفیقتو از اینجا جمع کن تا نزدم نکشتمش....بله محسن اینجاست داشت کشون کشون 

روی زمین ترانه رو میبرد مرتیکه روانی....ِد من که میدونم همه این آتیشا از گور تو بلند 

ینجا نباشی کت بسته تحویل پلیسش میدم بره میشه....به من ربطی نداره تا نیم ساعت دیگه ا

 آب خنک بخوره.

 همین که جمله اش تموم شد سریع گوشی رو قطع کرد. به سمت کارمند ها برگشت و گفت:

 امروز زودتر تعطیل کنید، همگی میتونید برید.-فرید

 اگه خانم سهرابی کمک میخواد من میتونم بمونم!-فروتن

 ستم، یه سری مسائله که باید حلش کنیم.نه خانم فروتن من خودم ه-فرید

دیگه هیچکس حرفی نزد و همه مشغول جمع کردن وسایلشون شدن و بعد از پنج دقیقه همه 

 باهم بیرون رفتن. فرید درو قفل کرد و به سمتم اومد.

 بهتری عشقم؟-فرید

درد پلک هامو محکم روی هم فشار دادم. شنیدن کلمه "عشقم" اونم از فرید شاید بدترین 

ممکن بود، من در مقابل عشقی قرار گرفته بودم که هرلحظه میخواستم پسش بزنم اما 

شرایط طوری میشد که انگار باید قبولش میکردم. شاید به خاطر همین بود که فرید بیشتر 

 داشت به من نزدیک میشد! نفس عمیقی کشیدم و از جام بلند شدم.



 میخوام برم خونه.-

 نه باید بمونی.-فرید

 صبی به سمتش برگشتم:ع

 بمونم که چی؟ محسن به هوش بیاد باز یقمو بگیره بیرون ببره؟-

فکر کردی من میزارم دیگه بهت نزدیک بشه؟ یه آشی ایندفعه برای جفتشون میپزم که -فرید

 یه وجب روغن روش باشه.

 به فرهاد چه ربطی داره؟-

 

ر داشت که تو اینجا کار میکنی؟ اون خط میده به محسن دیگه، وگرنه محسن از کجا خب-فرید

 اونم بعد از دو هفته که اصال پیداش نبود.

 چیزی نگفتم و فرید نگاهی به سرتاپام انداخت:

 نچ، مانتوت که پاره شده.-فرید

خم شدم و نگاهی به مانتوم انداختم. قسمت پایین سمت راست مانتوم کامال پاره شده بود و 

 بیرون فرستادم: تمام لباسام خاکی بود. نفسمو محکم

 عیب نداره میرم خونه عوضش میکنم.-

نمیزارم اینطوری بری ترانه! مامانت تازه همین امروز اومده اینجا بعد تو اینطوری -فرید

 بری چی در مورد من فکر میکنه؟

 با حرص سرمو باال آوردم و نگاش کردم:

 فقط به فکر خودتی نه؟ حالم بده نمیخوام بمونم.-

 د بیاد اینو ببره خودم میبرمت، بشین االن فرهاد میرسه.االن فرها-فرید

تا خواستم سرجام بشینم دست محسن تکون خورد. با ترس و چشمای گشاد شده بهش زل 

زدم و بی اختیار به فرید نزدیک تر شدم. فرید که متوجه این نزدیکی شد سریع پنجه هاشو 

دست چپشو باال آورد و پشت  بین پنجه هام قفل کرد و منو پشتش فرستاد. محسن آروم

گردنش گذاشت و صورتش از درد جمع شد. کمی سرشو باال آورد و با گیجی به اطراف 

 نگاه کرد. قلبم دوباره به طپش افتاده بود ریتم نفس هام داشت تند میشد.
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نگاهش که به من و فرید افتاد اخم غلیظی کرد و فقط به ما خیره شد، انگار داشت تموم 

اتفاقات رو توی ذهنش آنالیز و میکرد و به یاد می آورد. به خودم لرزیدم، نگاهش داشت 

ترُس قطره قطره توی رگ هام تزریق میکرد و توی تمام تنم پخش میشد. از این نگاه خیره 

اش بیزار بودم. فرید هم فقط با سکوت بهش خیره شده بود و منتظر عکس العملش بود. 

پشت گردنشو چنگ محکمی زد و یهو از جاش بلند شد. از حرکت ناگهانیش شونه هام باال 

 پرید و خودمو بیشتر پشت سر فرید پنهان کرد.

میداد. شونه هاشو روی زمین نشست و در حالی که خیره به زمین بود پشت گردنشو ماساژ 

کمی باال داد و به سمت عقب مایل کرد. این آرامشش منو میترسونه، هر وقت محسُن آروم 

دیدم بعدش یه طوفان شروع شده. سرشو باال آورد و به چوبی که کنارش افتاده بود خیره 

شد. همون چوبی که فرید باهاش توی سر محسن کوبیده بود. پوست لبمو جوییدم، پس این 

 د کجاست، فقط اونه که میتونه محسُن مهار کنه. محسن به حرف فرهاد گوش میده.فرها

چوبو از روی زمین برداشت و با پوزخند عمیقی هی سر و تهشو نگاه میکرد. یهو سرشو 

کمی به سمت باال متمایل کرد و به فرید خیره شد. نفس توی سینه ام حبس شد. نزنه فریُد 

ون کن. همونطور که خیره توی چشمای فرید بود از جا بلند بکشه؟ وای خدایا، خدایا کمکم

 شد و ایستاد. چوبو توی دست راستش نگه داشته بود و مدام تکونش میداد و میچرخوندش.

چونم لرزید و اشک توی چشمام حلقه زد، بین پس زدن اشک برای واضح کردن دیدم بودم 

رکت ناگهانی منو به عقب هول داد که یهو محسن به سمت فرید هجوم آورد و فرید توی یه ح

و با محسن درگیر شد. از ضربه ی فرید یه گوشه پرت شدم و پشتم به گوشه ی میز چوبی 

برخورد کرد. محسن، فریدو با شدت به دیوار کوبید و چوبو به صورت افقی زیرگلوش 

برابر گذاشت. فرید با تمام قدرتش سعی داشت دستشو پس بزنه اما محسن انگار قدرتش چند 

 شده بود و حتی یک میلی متر هم چوب از زیر گلوی فرید فاصله نمیگرفت.

دیگه کارم از اشک گذشته بود و بلند بلند زیر گریه زدم، دستمو به میز گرفتم و از جام بلند 

 شدم. به سمتشون رفتم و از پشت بازوی محسُن گرفتم و به عقب کشیدمش.

 ا.......داره خفه میشه.....ولش کن....توروخدا ولش کن.....محسن.....توروخد-

کمی سرشو به سمتم برگردوند و از گوشه ی چشم بهم نگاه کرد. مردک چشماش از خشم 

میلرزید و تمام سفیدی چشماش قرمز شده بود، تمام التماسمو توی نگام ریختم و با عجز و 

 گریه گفتم:



میکشیش...کبود توروخدا ولش کن....هرچی ازم بخوای انجام میدم....داری -

 شده....محسن....

یهو با شدت بازوشو که گرفته بود به عقب کشید و دستشو به سینم زد و روی زمین هولم 

داد. صدای زنگ در اومد. یکی دستشو روی زنگ گذاشته بود و تند تند میزد. انگار بهم 

ن بلند شدم و تند نیرو دادن، فرهاده....فرهاد رسید.....نمیدونم با چه قدرتی یهو از روی زمی

خودمو به در رسوندم، صدای خرناس های خفیف فرید داشت میومد، داشت خفه میشد....با 

دستای لرزون و تند تند قفلو باز کردم و همین درو باز کردم فرهاد تند داخل پرید و بی 

لحظه ای مکث به سمت محسن رفت. جفت بازوهاشو گرفت و عقب کشیدش و روی زمین 

 پرتش کرد.

رید همونطور کنار دیوار سر خورد و بیهوش شد. مضطرب سریع به سمتش رفتم و ف

کنارش زانو زدم. دستمو جلوی بینش بردم، نفساش ضعیف بود ولی همینکه فهمیدم زنده 

 است نفس آسوده ای کشیدم.

 معلومه چه گهی میخوری مرتیکه؟-فرهاد

کی با چهره ی برافروخته نگاش به فرهاد نگاه کردم که باالی سر محسن ایستاده بود و شا

 میکرد.

 با چوب زد تو سرم، ترانه رو کشونده پیشش کار کنه که چی؟-محسن

 به تو چه، تو چیکاره ی ترانه میشی که بخوای براش تصمیم بگیری؟-فرهاد

 فرهاد!-محسن

 فرهاد با پاش محکم لگدی به پای محسن زد و داد زد:

...فقط بلدی گند بزنی زندگی هردومونو به گه زر نزن، فقط دهنتو ببند زر نزن.-فرهاد

 بکشی...

 محسن از جاش بلند شد و نیم نگاه تیز و تندی به من انداخت و رو به فرهاد گفت:

 ترانه مال منه....فقط مال من! اینو تو و این داداش احمقت باید بفهمید.-محسن

. نگاهی عمیقی بهم فرهاد با پوزخند پر رنگی نگاش کرد، صورتشو به سمت من برگردوند

 انداخت و یهو به سمت محسن برگشت و یقشو گرفت و به سمت در شرکت پرتش کرد.

 برو تا فهمیدنو خوب نشونت بدم محسن خان. -فرهاد

 اینو گفت و تند خودشم از شرکت بیرون رفت و درو بستن.
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نفس عمیقی کشیدم و برگشتم به فرید نگاه کردم. هنوز بیهوش بود، چندبار آروم روی گونه 

اش زدم و صداش کردم اما عکس العملی نداشت. سریع از جام بلند شدم و رفتم از 

رخود قطره آبدارخونه یه لیوان آب آورد. مشتمو پر آب کردم و روی صورتش پاشیدم. از ب

های آب پلک هاش لرزید و خیلی کم الی پلکشو باز کرد. دستمو روی شونه هاش گذاشتم و 

 به سمتش خم شدم:

 فرید خوبی؟ صدای منو میشنوی؟-

چیزی نگفت و خواست سرشو از دیوار فاصله بده که یهو سرفه اش گرفت. دستشو روی 

لیوان آُب جلوی لباش نگه داشتم و  گلوش گذاشته بود و ماساژ میداد اما بهتر نمیشد. سریع

کمکش کردم یکمی بخوره. سرفه اش ایستاد اما مدام نفس عمیق میکشید و گلوشو ماساژ 

میداد. روی گردنش از فشار چوب کبود شده بود. کنارش روی زمین چنباتمه زدم و دستشو 

 گرفتم و با صدای لرزون از بغض گفتم:

 فرید خوبی؟-

بهم خیره شد. لبشو با زبون تر کرد و با صدای بم شده و خش دار سرشو آروم باال آرود و 

 آروم گفت:

 خوبم...نترس...-فرید

 نگاهی به اطراف انداخت و قبل از اینکه چیزی بگه سریع گفتم:

 فرهاد اومد محسنو برد، هردوشون رفتن.-

 سرشو به معنی تایید تکون داد و دستشو به دیوار گرفت و از جاش بلند شد. 

 پاشو باید بریم کالنتری.-فرید

 وا رفته نگاش کردم:

 کالنتری؟-

 دستشو به سمتم دراز کرد:

 ایندفعه دیگه کوتاه نمیام.-فرید

 دستمو به دیوار گرفتم و در حالی که از جام بلند میشدم گفتم:



 فرید خبر به گوش مامانم میرسه.-

 من خودم براشون توضیح میدم، نگران نباش.-فرید

 یشه....محسن دیوونه م-

 توی چشمای زل زد و یه قدم بهم نزدیک تر شد:

االن من از همه دیوونه ترم، جلوی چشمام تورو کشون کشون روی زمین داشت -فرید

 میبرد، االن اونه که باید از من بترسه نه من از اون!

 فرهاد جلوشو میگیره.-

 پوزخند زد:

میکنی؟ اینا همه نقشه ی خود هه فرهاد؟ تو هنوزم داری حرفای اون نامردو باور -فرید

فرهاِد، شک ندارم وقتی محسن بیاد کالنتری، فرهاد روهم لو میده، حاال بشین و تماشا کن 

 که حرفای من درست درمیاد.

 عصبی پوست لبمو جوییدم، نگاهی به سرتاپای خودش و من انداخت و گفت:

یای، فیلم دوربین های شرکتم کیفتو بردار بریم اول برای تو لباس بخرم با این قیافه ن-فرید

 باید بردارم بعد بریم کالنتری.

 من متیرسم....فرید....-

 حرفمو قطع کرد:

من باهاتم ترانه، من همیشه باهاتم! شک نکن و از هیچی نترس، من نمیزارم کسی به -فرید

تو آسیبی برسونه. خداروشکر که مامانت هم در مورد من مطلع شده من خودم براشون 

 یدم که جریان از چه قراره.توضیح م

 من به مامانم حرفی از محسن و فرهاد نزدم.-

 محسن که خواستگاری اومده، مامانت اونو میشناسه.-فرید

آره اما نگفتم که مزاحمم میشه، اگه بفهمه خیلی ناراحت میشه مخصوصا بعد از جریان تو، -

 من نمیتونم فرید، نمیتونم شکایت کنم...

 میکنم، قول میدم.ترانه من حلش -فرید

 پلیس نه، میرم پیش مامان محسن، با اون حرف میزنم.-

 اخم غلیظی کرد:

 اون مثال میخواد چیکار کنه؟ فکر کردی حرف تورو باور میکنه؟-فرید

 حداقل میدونه که پسرش مشکل روانی داره.میتونه از من دورش کنه.-

 نه ترانه این راه حل نیست.-فرید

 به روش خودم حلش میکنم.  من کالنتری نمیام، من-



این راهش نیست ترانه، مادرش تا کی میتونه مهارش کنه؟ میتونه دنبالش راه بیفته ببینه -فرید

کجا میره و میاد؟ فکر کردی روانی ای مثل محسن با صحبت مامانش رام میشه و میگه 

 چشم؟ دیدی که تو چشمات زل میزنه میگه تو حق نداری اینجا بیای اونجا بری.

نه...این کار فقط به ضرر خودمه. من همین االن میرم پیش مامانش، اگه میخوای توام بیا، -

 اگه نه خودم با ساره تنها میرم.

 چند لحظه خیره نگام کرد و نفسشو عمیق بیرون فرستاد:

 باشه، ولی اگه این کار هم جواب نداد باید بیای شکایت کنی ترانه، قول میدی؟-فرید

 یید تکون دادم و لنگون لنگون به سمت میزم رفتم تا کیفمو بردارم.سرمو به معنی تا

 پات چیشده؟ به کجا خورده داری میلنگی؟-فرید

چیزی نیست، دیشب زمین خوردم یکم کوفته شده آتل بسته بودم، االن یکم باز ضربه خورد -

 درد گرفته.

 چرا به من نگفتی؟ کیفتو بردار بریم دکتر.-فرید

 م برداشتم و در حالی که موهامو داخل مقنعه ام میزدم گفتم:کیفمو از روی میز

 نه چیزی نیست، فقط سریع تر بریم.-

 سری تکون داد و در حالی که به سمت آبدارخونه میرفت گفت:

 بزار برم لباسامو یه آب بزنم خاکی شده االن میام.-فرید

ترین مغازه یه مانتو  بعد از ده دقیقه با فرید از شرکت بیرون اومدیم. اول جلوی نزدیک

فروشی نگه داشت. یه مانتو و شلوار مشکی خرید و همونجا توی مغازه لباس هامو عوض 

 کردم.
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 ماشینو جلوی خونه ساره نگه داشت و گفت:

 ی دقیقا کجاست خونه اشون؟میدون-فرید



 من از کجا باید خونه ی محسُن بلد باشم؟ باید برم ساره رو بیارم اون بلده.-

سری به معنای تایید تکون داد و در ماشینو باز کردم و خواستم پیاده بشم که گوشیم زنگ 

 خورد. از توی کیفم برداشتمش دیدم ساره خودش داره بهم زنگ میزنه، سریع جواب دادم:

 آخ که چقدر به موقع زنگ زدی! خونه ای؟-

 سالم! آره االن از پشت پنجره دیدمت، با فرید اومدی؟-ساره

 آره، ساره لباس بپوش بیا اینجا کارت دارم.-

 چیشده؟-ساره

 بیا بهت میگم، میخوام خونه ی محسُن بهمون نشون بدی.-

 بهت زده گفت:

 خونه ی محسن برای چی؟ با اون چیکار داری؟-ساره

 ساره جان از پشت گوشی که نمیتونم توضیح بدم، یه دقیقه لباس بپوش بیا تا بهت بگم.-

ترانه خونه امون سبیل به سبیل مهمون نشسته نمیتونم بیام خب، همین االنشم اومدم تا -ساره

 از اتاقم یه چیزی بردارم یهو دیدمت.

 باشه، پس بگو دقیقا خونه ی محسن کجاست؟-

 ده، کشتی منو از نگرانی و استرس.تو اول بگو چیش-ساره

نفس عمیقی کشیدم و تمام جریانات صبُح براش تعریف کردم. اونقدر جا خورده بود که فقط 

سکوت کرده بود و گاهی بین حرفام با حرص به محسن و فرهاد فحش میداد. بالخره آدرس 

میکنه تا ده خونه ی محسُن از ساره گرفتم و اونم گفت سریع کاراشو انجام میده و سعی 

دقیقه دیگه پیشم بیاد. خونه ی محسن دقیقا یک کوچه با خونه ی ساره فاصله داشت. آدرسو 

به فرید دادم و به همون سمت رفت و جلوی خونه اشون نگه داشت. با استرس نگاهی به 

 آپارتمان سه طبقه ی سمت راستم انداختم. یه خونه ی نسبتا نوساز با در شیری رنگ.

 ترانه!-فرید

 لبامو به هم فشار دادم و بهش نگاه کردم:

 از این کار مطمئنی؟-فرید

 آره!-

 باشه پس پیاده شو.-فرید

 فرید تو با من نیا.-

 اخم غلیظی کرد:

ترانه، پسر این خانواده چندبار به من حمله کرده و کتکم زده، اگر نگران حرفاشونی -فرید

 دیگه از چی میترسی؟ که من خودمو فقط رئیس شرکت تو معرفی میکنم و بس،



 سکوت کردم سرمو به معنای تایید تکون دادم.

 بریم.-

باهم از ماشین پیاده شدیم و به سمت خونه اشون رفتیم. ساره گفته بود باید زنگ طبقه ی 

دومو بزنم. روبروی آیفون ایستادم و با استرس نگاهی به فرید انداختم. یه بار چشماشو 

و لبخند آرومی بهم زد، میخواست بهم اطمینان خاطر بده.  محکم روی هم گذاشت و باز کرد

نفس عمیقی کشیدم و دستمو روی زنگ فشردم. چند لحظه ای منتظر شدم و خواستم دوباره 

 زنگ بزنم که صدای آشنا و متعجب سیمین خانوم از پشت سرم اومد:

 ترانه جان!!!!-سیمین

نمو قورت دادم و یه قدم بهش نزدیک به سمتش برگشتم، بهت زده بهم خیره شده بود. آب ده

 شدم:

 سالم!-

 سالم عزیزم خوبی؟ شما....شما اینجا چیکار میکنی؟ اتفاقی افتاده خدایی نکرده؟-سیمین

 نه نه نگران نشید، فقط میخواستم اگه ممکنه یه چند دقیقه ای باهاتون صحبت کنم.-

ایستاده بود دوخت، فرید هم ابروهاشو با تعجب باال انداخت و نگاهشو به فرید که کنارم 

 سریع پیش دستی کرد و گفت:

سالم خانوم، من شهریاری هستم، مدیر شرکت خانم سهرابی و برادر فرهاد دوست -فرید

 محسن!

 سیمین گیج شده نگاهشو بین من و فرید گردش داد:

 منو گیج کردین، چه اتفاقی افتاده که شما اینجا اومدین؟ نکنه برای محسن....-سیمین

نه سیمین خانوم همه سالمند و کسی چیزیش نشده، گفتم که فقط چند دقیقه ای میخواستم -

 باهاتون صحبت کنم اگه وقت داشته باشید.

با نگرانی سرشو تند تند تکون داد و در حالی که از توی کیفش کلید خونه اشونو در می 

 آورد گفت:

 ت نیست همسایه ها فضولی میکنن.آره آره حتما، بریم توی خونه اینجا تو کوچه درس-سیمین

سریع در خونه رو باز کرد و من فرید هم پشت سرش وارد خونه شدیم. انقدر هول شده بود 

که توی راه پله چندبار نزدیک بود زمین بخوره و سریع بازوشو گرفتم. مشخص بود که از 

ارد خونه رفتارهای غیر عادی محسن خبر داره و ترسیده که من اونارو فهمیده باشم. و

 اشون شدیم و تند تند در حالی که المپ هارو روشن میکرد گفت:

 ببخشید اگه یکم خونه نامرتبه، بفرمایید بشینید.-سیمین

به همون سمتی که اشاره کرده بود رفتیم و روی مبل نشستیمو فرید با یک صندلی فاصله 



خانوم چادرشو از  کنار من نشست، خوب بود که حدودشو جلوی بقیه رعایت میکرد. سیمین

 سرش برداشت و خواست بره آشپزخونه که سریع گفتم:

سیمین خانوم اصال الزم به پذیرایی نیست، من فقط یه کار مهم با خودتون داشتم، اگه میشه -

 بیاید.

با نگرانی لباشو به هم فشار دادم و مسیرشو به سمت ما تغییر داد و روبروم نشست. آب 

 گاه کوتاهی به فرید انداختم.دهنمو قورت دادم و نیم ن

راستش....یه موضوعی هست که شاید من باید خیلی وقت پیش به شما یا مادرم میگفتم اما -

 نگفتم تا شاید خودش حل بشه ولی....فقط اوضاع بدتر شده.

 این موضوع مربوط به منه یعنی؟-سیمین

 مربوط به پسرتون و مزاحمت هاِش.-

 

 ام کرد:یکه خورده با چشمای نگران نگ

 محسن مزاحمت شده؟-سیمین

خیلی وقته این کارو میکنه، قبل از اینکه حتی شما خواستگاری بیاید، در کل آشنایی من با -

 پسرتون از یه تصادف شروع شد....

تمام جریانات تصادف و مزاحمت های شبانه محسُن برای مادرش تعریف کردم. صحبت 

دیدهاش و اینکه من از گذشته اش باخبرم و هایی که از مشکل روانیش نشأت میگرفت، ته

محسن هم به خاطر شباهت من با شیدا هست که منو میخواد، همه و همه رو براش تعریف 

کردم. اونقدر جا خورده بود که اشکش هم دراومده بود بین حرفام هی اشک میریخت و با 

د دقیقه ای همه شرمندگی سرشو پایین مینداخت ولی چیزی نمیگفت. حرفام که تموم شد چن

 سکوت کردیم. سیمین خانوم سرشو باال آورد و با چشمای اشکی نگام کرد:

خدا لعنت کنه شیدا و خانواده اشو که بچه امو به این روز کشوندن، به خدا محسِن من -سیمین

این نبود، یه اخالقی داشت که همه برای هم مثالش میزدن....اما از وقتی که شیدا خودکشی 

 ه هم نابود شد.کرد این بچ

محسن منو به جای شیدا گرفته و مدام آزارم میده، همین امروز اومده بود محل کارم و آقای -

 شهریاری روهم کتک زد.

 محکم روی گونه اش زد و به فرید نگاه کرد:

 هیـــــن وای خدا مرگم بده....من....من شرمنده اتونم به خدا...ای وای....-سیمین

همش سرش توی گوشیش بود و هیچی نمیگفت از جاش بلند شد و  فرید که تا اون موقع

 گوشیشو به سمت سیمین گرفت:



این فیلم دوربین های امروز شرکته، ببینید چطوری داره خانم سهرابی رو کشون -فرید

 کشون روی زمین میبره.

سیمین با دستای لرزون دستشو به سمت گوشی فرید دراز کرد و گرفتش و با چشمای اشکی 

 صفحه اش زل زد. به

 من میخواستم ازش شکایت کنم اما خانم سهرابی گفتن بهتره اول به شما اطالع بدیم.-فرید

 سیمین گوشی  فریدو به سمتش گرفت و به من نگاه کرد:

خدا منو مرگ بده که محسن انقدر تورو عذاب داده، شرمنده اتم دخترم، به خدا روی -سیمین

که شکایت نکردی....من خودم قول میدم باهاش صحبت حرف زدن باهاتو ندارم... مرسی 

 کنم.

 فرید برگشت سرجاش نشست و گفت:

نه خانم کیهانی کار از صحبت کردن گذشته، دیدید که پسرتون جلوی همه بدون هیچ -فرید

ابایی داشت روی زمین می کشیدش. یا از محسن شکایت میکنیم یا اینکه باید ببرید بستریش 

 کنید.

 ؟ محسن....محسن دکتر هم نمیاد...من چطوری....بستری-سیمین

 پس من ناچارا مجبورم ازشون شکایت کنم.-فرید

محسن به حرف من گوش میده اگه باهاش صحبت کنم، من اگه....اگه حرف -سیمین

 روانشناس باهاش بزنم....

 مگه نمخواین درمان بشه؟ تا کی میتونید همینطوری نگهش دارید؟ -

تگاری به من میگفتی ترانه جان...به خدا من که شرمنده تو و مادرتم کاش قبل خواس-سیمین

 فقط....
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 االنم دیر نشده....محسن نیاز به درمان داره....-



 که اشکاشو پاک میکرد گفت: به مبل تکیه داد داد و در حالی

آخه...اصال مشکلش انقدر حاد نبود که بخواد به کسی آسیب برسونه...من نمیدونم -سیمین

 چرا داره مزاحم شما میشه؟

 پس ما منتظر اقدام شما باشیم؟-فرید

 سیمین شرمنده سرشو پایین انداخت و گفت:

 ته....باید بهم وقت بدید، محسن قبول نمیکنه، حداقل یک هف-سیمین

اصال به هیچ وجه....نه من نه خانم سهرابی امنیت جانی نداریم دیگه، اگه نمیتونید -فرید

 همین االن من میرم کالنتری شکایت میکنم.

سرزنش گر برگشتم به فرید نگاه کردم، دیگه داشت شلوغش میکرد، سیمین خانوم که 

 تقصیری نداشت!

 ع رو حل میکنم، مطمئن باشید.نه شکایت نه، من همین امروز این موضو-سیمین

امیدوارم! به هرحال ما تا دو روز دیگه صبر میکنیم و اگه محسن بستری نشده باشه -فرید

 ناچار به شکایت میشیم.

 تند و سریع صداش زدم:

 آقای شهریاری!!!-

انگشتشو به معنی سکوت جلوی لبش نگه داشت و منتظر به سیمین چشم دوخت. فرید داشت 

رسته که محسن خطرناک بود اما نه در حدی که دیگه کال امنیت جانی نداشته تند میرفت، د

باشیم! به سیمین نگاه کردم، از شرم سرخ شده بود و همونطور که سرش پایین بود با صدای 

 لرزون گفت:

 حتما من این موضوع رو قبل از دور روز حل میکنم....-سیمین

 فرید از جاش بلند شد:

 نتظر خبرتون هستیم.خیلی عالیه پس م-فرید

 خم شد یه کارت ویزیت روی میز گذاشت:

 اینم شماره ی من... منتظرتون هستم!-فرید

به من نگاه کرد و حرکت سر اشاره کرد که بریم. از جام بلند شدم و به سمت سیمین خانوم 

 رفتم. دستمو روی شونه اش گذاشتم:

داشتم تحملش میکردم به امید اینکه ببخشید اگه اذیتتون کردم اما من یکی دوماهی بود که -

 خوب بشه اما دیگه...

 سرشو باال آرود و نگام کرد، لبخند مهربونی بهم زد و از جاش بلند شد:

این چه حرفیه، من شرمنده اتونم بابت کارای محسن...همین یکی دوماه هم خودش -سیمین



 .کلی حرفه که چیزی به کسی نگفتی و تحمل کردی، یه دنیا ممنونتم..

 لبخند کوتاهی زدم و به سمت فرید که جلوی در منتظرم ایستاده بود رفتم.

 محسن االن کجاست؟-سیمین

 به سمتش برگشتم و تا خواستم جواب بدم فرید گفت:

به داداشم فرهاد زنگ زدم اومد بردش، ظاهرا فرهاد خوب میتونه کنترلش کنه، شاید -فرید

 یرید.بتونید از فرهاد برای درمان محسن کمک بگ

 آره حتما، محسن خیلی فرهادو دوست داره و به حرفاش گوش میکنه.-سیمین

فرید یه خداحافظی زیر لبی کرد و تند از خونه بیرون رفت، منم به لبخند کوچیکی بسنده 

 کردم و دنبال فرید رفتم.

خواستم توی ماشین بشینم اما ساره رو اول کوچه دیدم که داشت به سمت ما می دویید. در 

یمه بازشده ی ماشینو بستم و به سمتش رفتم. همین که بهم رسید میون نفس نفس زدنش تند ن

 تند پرسید:

 وای حرف زدین؟! چیشد؟! نشد زودتر بیام...-ساره

 وای نفس بگیر ساره االن نفست بند میاد، آره حرف زدیم دو روز مهلت خواست.-

 مهلت چی؟!-ساره

 تری ببرنش.برای اینکه محسُن راضی کنه برلی بس-

 چشماش گرد شد و با تعجب نگام کرد:

 واقعا قبول کرد ببرتش؟!-ساره

آره، فرید فیلم دوربین هارو از گوشیش نشونش داد بعدشم گفت اگه تا دو روز دیگه -

 بستریش نکنید میریم شکایت میکنیم.

 ای وای!-ساره

 نگاهی به پشت سرم انداخت و ادامه داد:

 در عبوس شده.پس برای همین این انق-ساره

 برگشتم نگاه کوتاهی به فرید که با اخم بهمون زل زده بود انداختم.

 آره،حاال من برم بعدا بهت زنگ میزنم.-

 دستمو گرفت و با نگرانی آروم گفت:

 ترانه! بین تو فرید که چیزی نیست؟!-ساره

 ابروهامو با تعجب باال انداختم و سرمو به معنی نفی تکون دادم:

 داره کمکم میکنه...اصال، فقط -

 نگرانتم...-ساره



 نترس،حواسم به همه چی هست.-

لبخندی کمرنگی زد و سرشو به معنی تایید تکون داد. ازش خداحافظی کردم و رفتم سوار 

 شدم، فرید هم با سرعت راه افتاد و به سمت خونه امون روند.

 

**** 

در حال میوه شستن بود نگاه با استرس پای راستمو روی پای چپم انداختم و به مامان که 

کردم. نفس عمیقی کشیدم و از جام بلند شدم، روبروی اپن ایستادم و آرنج هامو بهش تکیه 

 دادم:

 مامان!-

 برو حاضر شو!-مامان

 مامان!-

 صورتشو به سمتم برگدوند و با اخم نگام کرد:

 ترانه! برو حاضر شو گفتمت.-مامان

با یه جلسه آشنایی و فالن خرم کنی؟! من اینهمه آخه حاضر بشم که چی؟! بازم میخوای -

 فهمم.عجله و هول بودِن یهویی تورو نمی

 دست از کار کشید و کامل به سمتم برگشت، لبخند محوی زد :

 عجله ی من دلیل داره اما بعد از ازدواج تو بهت میگم، االن اصال وقتش نیست.-مامان

 با َشک و تعجب نگاش کردم و صاف ایستادم:

 لیل؟! چه دلیلی؟! یعنی چی؟!د-

 سوال پیچ نکن، دلیلم اونقدر قانع کننده هست که تصمیم گرفتم سروسامونت بدم.-مامان

 خب چرا من االن نباید بدونم؟!-

 نفسشو محکم بیرون فرستاد و کالفه گفت:

واااااای ترانه وااااای، بس کن دیگه، الزم بود بدونی بهت میگفتم، برو حاضر شو تا -مامان

 .یک ساعت دیگه میان
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با حرص چشم از مامان گرفتم و به سمت اتاقم رفتم. بازم یه خواستگاری اجباری دیگه!چه 

بهم زن و کسل کننده شده. در زندگی مسخره و روتین واری! حتی این تکرارش هم حال 

کمد لباسامو باز کردم و بدون فکر یه مانتو زرشکی با شلوار مشکی بیرون کشیدم و روی 

 تخت انداختم. امشب رفتار لیال دیدنیه! ببینم اینبار میخواد چطوری خردم کنه.

پوزخندی زدم و سریع لباسمو عوض کردم، اصال دیگه حوصله ی بحث مامان روهم نداشتم 

ه بیاد داد و هوار کنه چرا حاضر نیستم. دو روزه که شرکت هم نرفتم، دقیقا از همون روز ک

درگیری با محسن، اصال خبرم ندارم که بستری شده یانه. چندبار به فرهاد زنگ زدم اما 

 اصال به تلفن هام جواب نمیداد. 

با دقت میوه هارو از اتاقم بیرون اومدم، پشت میز آشپزخونه نشستم و به مامان که داشت 

میچید نگاه کردم. لبمو با زبون تر کردم و تا خواستم حرف بزنم صدای زنگ آیفون اومد. 

مامان نگاه با دقتی به من کرد و بعد از اینکه مطمئن شد لباسای خوبی پوشیدم چادرشو 

برداشت و به سمت آیفون رفت. از جام بلند شدم و شالمو روی سرم مرتب کردم. حداقل 

 رو کم کنی لیال هم شده باید خیلی خوب به نظر بیام! برای

کنار راهروی منتهی به ورودی منتظرشون ایستادم و اول از همه صدای پر عشوه و ناز 

 لیال رو تشخیص دادم:

 سالم عزیزم، خوبین شما؟ فداتون بشم....-لیال

ه اصال وارد خونه شد و از همون اول داشت همه جا رو تیزبین وارسی میکرد طوری ک

 متوجه من نشد.

 سالم!-

 سرشو به سمتم برگردوند و لبخند کمرنگی زد:

 به به ترانه جـــان! خوبی عزیزم؟-لیال

 بدون اینکه لبخند بزنم جواب دادم:

 ممنون، خوش اومدین....بفرمایید اون سمت!-

 بی توجه به حرفم نگاهی به سرتاچام انداخت و پوزخند نامحسوسی زد:

 خوشکل شدی!-لیال

 منم لبخندی که بی شباهت به پوزخند نبود زدم:

 لطف دارین!-



همون موقع فرید هم وارد خونه شد و از همون اول خیره به من موند. توی دستاش یه جعبه 

ی بزرگ شیرینی و یه سبد بزرگ گل رز قرمز بود. خوش سلیقه بود! مامان گل و شیرینی 

 چشم به من اشاره کرد که چای ببرم!ازش گرفت و به سمت پذیرایی دعوتشون کرد و با 

با دقت خیلی زیاد سه تا چای توی فنجون هار ریختم و توی سینی چیدم. اینهمه دقت و 

وسواس من فقط به خاطر حضور لیال بود! یه جورایی میخواستم بهش ثابت کنم من برترم! 

ونه بود، سینی چای رو برداشتم و به سمت پذیرایی رفتم. لیال همچنان مشغول وارسی خ

 معلوم بود که خونه کوچیک ما اصال به چشمش نیومده و باید منتظر کنایه هاش باشم.

آخرین فنجون رو هم برای مامان گذاشتم و کنارش روی مبل دو نفره نشستم. فرید و لیال هم 

دقیقا روی مبل دو نفره روبرومون بودن. لیال نفس عمیقی کشید و در حالی که خم میشد تا 

 یشو برداره گفت:فنجون چا

 خونه کوچیک و قشنگی دارید!-لیال

 پوزخند زدم و به زمین خیره شدم.

 لطف دارید!-مامان

 ترانه جان گفتن که پدرشون فوت شدن درسته؟-لیال

 بله، خیلی سال پیش به خاطر سکته قلبی.-مامان

 پیش.آها، خدا رحمتشون کنه، همسر منم به خاطر سکته فوت کردن، حدودا پنج سال -لیال

 مامان هم ابراز تاسف کوتاهی کرد، سرمو باال آوردم و با نگاه خیره لیال روبرو شدم.

 آقا فرید تنها فرزندتون هستن؟-مامان

 بله!-لیال

با ابروهای باال افتاده و چشمای گرد به لیال خیره شدم، حداقل توی جمع انتظار داشتم 

ال انگار واقعا دست بردار نیست! چند رعایت کنه و اختالفشون با فرهاُد نشون نده اما لی

دقیقه ای به صحبت های معمول شغل و خانواده گذشت و در آخر هم بازم گفتن ما بریم باهم 

 حرف بزنیم! مثال من و فرید اصال همو نمیشناسیم!

وارد اتاق شدم و فرید پشت سرم اومد. در اتاقو تا نیمه چفت کرد و با لبخند به سمتم 

 میزم اشاره کردم: برگشت. به صندلی

 بشین.-

بی حرف روی صندلی نشست و خودمم روی تخت و دقیقا روبروش نشستم. فقط با لبخند 

 بهم خیره شده بود. ذوُق خیلی راحت میشد از توی چشماش تشخیص داد. 

 محسن بستری شد!-فرید

 واقعا؟-



 نفسشو عمیق بیرون فرستاد:

 خیال راحت میتونیم به کارامون برسیم.آره، دیگه هیچ مزاحمی در کا رنیست، با -فرید

 کارامون؟-

 لبخند بزرگی زد و با شیطنت گفت:

 آره دیگه، کارای عقد و عروسی!-فرید

 فرید.....-

هیس، توروخدا یه امشبو بزار تو خیاالت خودم بمونم و خوشحال باشم، خودم حرفاتو -فرید

 از حفظم.

دختر دیگه ای جای من بود بالخره یه  لبامو بهم فشار دادم و خیره بهش موندم. شاید هر

جایی دلش برای ابراز محبت خالصانه فرید غنج میرفت و عاشقش میشد اما من فقط به چشم 

یه دوست که داشت باهام صمیمی تر میشد نگاش میکردم. شایدم این حس موقت باشه و 

 واقعا بهش عالقمند بشم. نفس عمیقی کشید و با شوق گفت:

میدونی از همون روز اولی که دیدمت قلبم برات لرزید. هزاران بار این آخ تراانه ن-فرید

 صحنه رو برای خودم تجسم کردم. برام مثل یه آرزوی دست نیافتنی بودی .....

 

 نفسشو مثل آه بیرون فرستاد و لبخند غمگینی زد و ادامه داد:

موفقیت بزرگیه، انگار که  و هستی، اما.....اما همین که تا اینجا اومدم نمیدونی برام چه-فرید

 چندین قدم بهت نزدیک تر شدم.

 آب دهنمو قورت دادم و گوشه ی لبمو جوییدم:

 چه تضمینی داری؟-

 تضمین برای چی؟-فرید

برای اینکه تا همیشه باهام همینطور میمونی، برای اینکه بهم خیانت نمیکنی، میتونی -

 تضمینی بدی؟

ونم محکم بگم حتی بعد از مرگم هم تنها تورو آره، اونقدری دوست دارم که میت-فرید

 میخوام، حرفمو با هرچیزی که بخوای ضمانت میکنم، حتی با جونم!

 دستامو توی هم قالب کردم و به زمین خیره شدم:

تا االن هیچ وقت جدی بهت فکر نکرده بودم، همیشه برام دوست بودی...االنم هستی، یه -

 کنارم بوده و احترام زیادی براش قائلم.دوست خوب که همیشه توی شرایط سخت 

 من نمیخوام فقط دوستت باشم ترانه!-فرید

 نگاهمو تا روی صورتش باال کشیدم:



 رو حساب همین احترام و دوستیمون میخوام به پیشنهادت و حرفات فکر کنم.-

 حیرت زده با چشمای ناباور نگام کرد:

 یعنی....-فرید

 تر فکر میکنم، هیچ جوابی ندادم!نه معنی نکن! فقط گفتم بهت جدی -

 لبخند عمیقی زد و سرشو به طرفین تکون داد:

 هر طوری...هرجوری که بخوای خودمو بهت ثابت میکنم...-فرید

 دستشو روی قلبش گذاشت و با لبخند عمیق و ذوق غیر قابل وصفی ادامه داد:

تند میزنه حس میکنم  اگه بدونی امشب چطوری داره تند و بی امان میکوبه....اونقدر-فرید

 میخواد از جاش کنده بشه.

 لبخند کمرنگی زدم و از جام بلند شدم:

 بهتره بریم بیرون.-

 از جاش بلند شد و در حالی بهم نزدیک میشد گفت:

 چشم، هرچی شما بگی.-فرید

 از کنارش رد شدم و زودتر از اتاق خارج شدم، حس خوبی داشتم!

 

🦋 @shabnam_e_i 🦋 

 

 106د_و_شش #قسمت #ص ��

 

 رمان #رگا )ُرگا به معنای راه بی پایان( ��

 

🦋 @shabnam_e_i 🦋 

 

همین که از اتاق بیرون اومدیم لیال با چشمایی که تنگ کرده بود سرتاپامو دوباره از نظر 

گذروند و یه تای ابروشو باال انداخت. دنبال چی میگشت که مدام منو اینطوری نگاه میکرد؟ 

فتم و خواستم کنارش بشینم که دیدم زنگش پریده و روی پیشونیش چند به سمت مامان ر

قطره عرق بود. با تعجب نگاش کردم و کنارش نشستم. سرمو نزدیکش بردم و آروم 

 پرسیدم:

 مامان خوبی؟-

 بهم نگاه کردم و با صدای لرزون و ضعیف گفت:



 خوبم عزیزم.-مامان

 رنگت چرا پریده؟-

 لیال اشاره کردم و ادامه دادم:با چشم و ابرو نامحسوس به 

 نکنه مامان فرید بهت حرفی زده؟آره؟-

 نه، خوبم نگران نباش، یکم ضعف کردم به خاطر اونه.-مامان

نگران نگاهی بهش انداختم و ازش فاصله گرفتم. لیال که تا اون موقع بازم خیره به من بود 

 ت:توی جاش تکونی خورد و پای راستشو رو پای چپش انداخت و گف

 خب االن یعنی من باید بپرسم نظر ترانه جان چیه؟-لیال

 خودش از حرف مسخره اش خنده ی کوتاهی کرد و ادامه داد:

 از همون لبخند روی لبش مشخصه دیگه، فرید و ترانه همو خیلی دوست دارن!-لیال

لبمو با زبون تر کردم و خواستم چیزی بگم که مامان دستشو به معنی سکوت روی دستمو 

 ذاشت و خودش گفت:گ

 بله، ممکنه عالقه ای وجود داشته ولی این جلسه فقط ِمن باب آشنایی بود.-مامان

 لیال چینی به ابروهای نازکش داد:

اون که بله اما آشنایی که همینطوری الکی نمیشه، به نظر من اگه یک سالی همینطوری -لیال

نیست، باید همو بشناسن  باهم رفت و آمد کنند خوبه دیگه، بالخره زندگی که الکی

 مخصوصا با وجود اختالفات سلیقه ای که دو تا خانواده دارن.

شرمنده اما من موافق نیستم یک سال بدون هیچ محرمیتی بخوان باهم رفت و آمد -مامان

 کنند، وجه خوبی بین مردم نداره مخصوصا برای دختر من.

 د کنند و تمام؟آ ! یعنی شما می فرمایید همینطوری سریع برن عق-لیال

 مامان نفس عمیقی کشید و با مکث گفت:

حاال اجازه بدید دخترم فکراشو بکنه، اگه نظرش مثبت بود بعدا هم میشه در این -مامان

 موارد صحبت کرد، هنوز کمی زوده فکر میکنم!

لیال باز خواست چیزی بگه که فرید اشاره ی کوتاهی بهش کرد و اونم ساکت شد و با 

گاه کرد. کال لیال انگار با من دشمنی خونی داره! این که انقدر از من بدش حرص به من ن

 میاد چطوری راضی شده خواستگاری بیاد؟ لیال و فرید باهم از جاشون بلند شدن.

پس ما دیگه مزاحمتون نمیشیم، جوابشو فکر کنم خود ترانه جان توی محل کار به فرید -لیال

 بده دیگه هوم؟ مشکلی که نیست.

 و مامان هم از جامون بلند شدیم و مامان با اخم کمرنگی گفت:   من 

 من خودم با آقای شهریاری صحبت میکنم، شما نگران نباشید.-



لیال سرو گردنشو با ناز تابی داد و به سمت در خونه رفت. فرید هم بعد از تشکر و 

همین که دو قدم  تعارفات معمول پشت سر لیال رفت. مامان خواست بره بدرقه اشون کنه اما

 برداشت یهو انگار زیر پاش خالی شد و بیهوش روی زمین افتاد.

 واااااای مـــــامــــان....-

کنارش زانو زدم و چندبار به گونه اش کوبیدم، از صدای جیغم فرید و لیال سریع وارد خونه 

 شد و فرید هول زده گفت:

 وای چیشد؟-فرید

 شونه اشو تکون دادم و صداش زدم:

 امان....مامان چشاتو باز کن....ای وای....م-

تند از جام بلند شدم و رفتم از آشپزخونه یه لیوان آب آوردم. مشتمو پر آب کردم و چند 

قطره به صورتش پاشیدم اما به هوش نمیومد. از هول و اضطراب زدم زیر گریه و باز 

 تکونش دادم:

 ....مامان....وای الهی من بمیرم.....مـــــامـــــان-

 فرید زنگ بزن اورژانس، به هوش نمیاد.-لیال

فرید تند گوشیشو درآورد و شروع کرد به شماره گرفتن. سرمو روی سینه اش گذاشتم، 

صدای ضربان قلبشو که شنیدم کمی آروم تر شدم. از جام بلند شدم و رفتم مهر جانماز 

 ماماُن آوردم. با آب کمی خیسش کردم و جلوی بینیش گرفتم.

 ی فداتشم.... پاشو مامان.....خدایا رحم کن بهم....رحم کن....اله-

 آروم باش ترانه!-لیال

 لیال کنار مامان زانو زد و سرشو آروم حرکت داد و روی زانوش گذاشت. 

 به هوش نمیاد....حالش بد بود.....عرق کرده بود....-

 قرص قلب یا داروی خاصی مصرف نمیکنه؟-لیال

 نه.....نه هیچی.....-

 صدای فریُد از پشت سرم شنیدم:

 تو راهن دارن میان، گفت تا ده دقیقه دیگه میرسن.-فرید

 عصبی به سمت فرید برگشتم:

 ده دقیقه؟!!!!! مامانم حالش بده....-

 سریع اومد کنارم زانو زد و دستشو روی شونه ام گذاشت:

 میان قربونت برم، سریع میان، آروم باش چیزی نیست.-فرید

 یه و مامان زل زدم:زدم زیر گر



 به هوش نمیاد....چیکار کنم.....-

 

باز شونه اشو تکون دادم، مهُر دوباره جلوی بینیش گرفتم ولی فایده ای نداشت. لیال گره رو 

سری مامانو باز کرد و با گوشه ی شالش کمی بادش زد. فکر نمیکردم کمکم کنه اما انگار 

 ی که بلد بود انجام میداد.واقعا دلش برای مامان سوخته بود که هرکار

دقیقا اورژانس بعد از ده دقیقه اومد، مامان هنوزم به هوش نیومده بود و این ده دقیقه به 

اندازه چندین ساعت به نظرم کشدار اومد. مسئول فوریت سریع ساک و وسایلشو آورد و تند 

اشت تا جلو نرم. تند به مامان رسیدگی میکرد. فرید منو عقب کشیده بود و یه گوشه نگهم د

منم فقط با گریه به مامان نگاه میکردم و مدام حالشو میپرسیدم. اونی که داشت مامانو معاینه 

 میکرد رو به همکارش گفت:

 سریع باید منتقل بشه بیمارستان.-پرستار

همکارش هم سریع رفت تا برانکارد بیاره. دستای فریُد که دور بازوم حلقه شد بود پس زدم 

 پرستار رفتم:و به سمت 

 چیشده؟ مامانم چیشده؟-

 تشخیص با دکتره، االن ضربان قلبشون منظم نیست باید منتقل بشن بیمارستان.-پرستار

جفت دستامو جلوی دهنم گذاشتم و ناباور و نگران به مامان خیره شدم، خدایا ازم 

 نگیرش....جز اون پناهی ندارم از من نگیرش...
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ماماُن به بیمارستان منتقل کردن و من و فرید و لیال هم با ماشین دنبالشون رفتیم. مدام سعی 

میکردم جلو خودمو بگیرم و گریه نکنم، باید قوی می بودم، من و مامان جز هم کسی رو 

گه ضعیف باشم مامان خوب نمیشه. انقدر این جمالتو توی ذهنم تکرار میکردم تا نداشتیم، ا

 آروم بشم.



فرید ماشینو پشت سر آمبوالنس که جلوی در بیمارستان توقف کرده بود نگه داشت. بی 

لحظه ای مکث از ماشین پیاده شدم و با گریه دنبال برانکارد مامان راه افتادم. وارد یه اتاقی 

 ار جلومو گرفت و اجازه نداد وارد اتاق بشم.شدن و پرست

 توروخدا بزارید پیشش باشم.-

 عزیزم اجازه بده ما به کارمون برسیم.-پرستار

عقب عقب رفتم و خیره به در اورژانس موندم. پشتم به دیوار برخورد کرد، آروم روی 

شدم. کفش  دیوار سر خوردم و روی زمین نشستم. سرمو توی دستام گرفتم و به زمین خیره

مردونه ای روبروم قرار گرفت، فرید بود. جلوم زانو زد و جفت دستشو باال آورد و روی 

 دستام که روی سرم بود گذاشت.

 پاشو اینجا نشین عزیزم.-فرید

 مامانم.....-

 خوب میشه، چیزی نشده نگران نباش.-فرید

 سرمو باال آوردم به چهره ی آرومش نگاه کردم:

 .....ای وای......مامانم....خوب نشه-

نفسمو محکم چندبار بیرون فرستادم. به اصرار فرید از جام بلند شدم و روی صندلی نشستم. 

لیال باالی سرم ایستاده بود و در حالی که یه دستشو زیر چونه اش زده بود داشت با دلحرمی 

 نگام میکرد.

 ترانه برم برات یه آبمیوه بگیرم دستات یخ کرده.-فرید

 ام.نه نمیخو-

 حاال بگیرم هر موقع خواستی بخور هوم؟-فرید

جوابی بهش ندادم که تند به سمت بوفه بیمارستان رفت. سرمو به دیوار پشت سرم تکیه 

دادم، خیره به سقف سفید فقط توی ذهنم داشتم برنامه میچیدم که بعد از بهبودی مامان چه 

خاطر بی توجهی های من انقدر  کاراریی براش انجام بدم و مدام دوروبرش باشم، مامان به

ضعیف شده بود، اصال من تا حاال چیکار کردم برای مامان؟ آه بلندی کشیدم و سرمو از 

روی دیوار برداشتم که متوجه شدم لیال اومده کنارم نشسته. نیم نگاهی بهش انداختم و آروم 

 گفتم:

 خیلی ممنون که کمکم کردین.-

 مثل من آه بلندی کشید و گفت:

وضعیتی که دیدم شبیه همون شبی بود که پدر فرید فوت کرد، هیچ وقت اون شبو یادم -لیال

 نمیره، مثل تو دستو پامو گم کرده بودم و نمیدونستم چیکار کنم.



 یعنی مامان منم...-

 نه نه، ان شاء هللا که مادرت چیزیش نیست....کلی گفتم!-لیال

رس توی وجودم رخنه کرده بود و با این بغض دار سر برگردوندم و به در اتاق خیره شدم. ت

حرف لیال استرس زیادی داشت به وجودم چنگ مینداخت. از جام بلند شدم و به سمت در 

 اتاق رفتم، چرا یه شیشه کوچیک روی در نداره تا نگاش کنم.

 ترانه من آژانس میگیرم میخوام برم، به فرید بگو.-لیال

 به سمتش برگشتم:

 نجا هم اومدین.حتما، ممنون که تا ای-

سری تکون داد و از جاش بلند شد و به سمت خروجی بیمارستان رفت. بعد از پنج دقیقه هم 

 فرید در حالی که یه پالستیک پر از خوراکی دستش بود برگشت.

 مامان کجاست؟-فرید

 گفت با آژانس برمیگردم.-

 آها.... بیا اینارو....-فرید

بزاره و هردومون به دکتری که داشت از اتاق صدای باز شدن در باعث شد حرفشو نصفه 

 بیرون اومد نگاه کردیم. تند به سمتش رفتم:

 آقای دکتر حال مامانم چطوره؟-

 دکتر نگاه دقیقی به من و فرید انداخت:

 مادر شما هستن؟-دکتر

 بله، حالش چطوره؟-

ری خاصی فعال که نرماله و به هوش اومدن اما باید تحت نظر بمونند. سابقه بیما-دکتر

 دارند؟

 نه اصال.-

 دارویی که مصرف نمیکنن؟-دکتر

نه، همه چیش خوب بود، این اولین باره که اینطوری شده. قبل از اینکه بیهوش بشه هم -

 تنش یخ کرده بود و عرق میکرد.

 سری به معنی تایید تکون داد:

ش بیاد تا یه سری آزمایش نوشتم براشون و فوری انجام میشه. باید نتایج آزمای-دکتر

 تشخیص قطعی بدیم.

 احتمال بیماری خاصی رو میدین؟-

 توی پزشکی احتماالت رو نمیشه گفت، نتایج آزمایش بیاد نظر قطعی میدم.-دکتر



 میتونم ببینمش؟-

 نه فعال نه، منتظر بمونید پرستار بهمتون اطالع میده.-دکتر

گذاشتم و در اتاق خیره اینو گفت و از کنارمون رد شد و رفت. دست راستمو جلوی دهنم 

 شدم.

 میخوای ببریمش یه بیمارستان خصوصی؟-فرید

 به سمتش برگشتم:

 هنوز که چیزی معلوم نیست!-

 رسیدگی بهتری دارن، دکترای بهتری داره.-فرید

 نه االن حالش خوب نیست که بشه ببریمش.-

 

م اتاق شب بود که پرستار بهمون گفت باید بری 12پنج ساعتی گذشت و ساعت نزدیک 

دکتر. با استرس و پاهای لرزون به سمت اتاقش رفتم. فرید دو تا تقه به در اتاق زد و با 

 شنیدن اجازه ی دکتر برای وارد شدن درو باز کرد و وارد اتاق شدیم.

 بفرمایید بشنید.-دکتر

آب دهنمو قورت دادم و روی نزدیک ترین صندلی نزدیک به میز دکتر نشستم، دکتر سرش 

ود و تند تند مشغول نوشتن یه چیزایی روی برگه بود. بعد از چند لحظه خودکارشو پایین ب

روی میز گذاشت و دستاشو بهم قالب کرد. نگاهی به من و فرید که کنارم نشسته بود 

 انداخت و گفت:

 جواب آزمایش ها یک ساعت پیش حاضر شد.-دکتر

 خب؟!-

 نفس عمیقی کشید:

شکوک بود، با مادرتون صحبت کردم و گفتن از یه سری فاکتوری های خونی م-دکتر

 بیماریشون اطالع دارن.

 با تعجب و مضطرب به دکتر زل زدم:

 چه بیماری ای؟ مامان من سالمه....اصال....-

 حدودا یک ماهی هست که میدونند علت سر درد های مزمنشون تومور مغزیه!-دکتر
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وارفته به دکتر زل زده بودم، دهنم باز و بسته میشد اما کالمی ازش بیرون نمی اومد یکی 

انگار داشت گلومو فشار میداد و نرم راه نفسمو می بست. چشمام از اشک پر و خالی میشد 

ین باور کردن و نکردن گیر افتاده بودم. دستای اما قطره ای اشک از چشمم نمی چکید. ب

لرزونمو روی زانوم مشت کردم و فشار دادم. چند تا نفس عمیق کشیدم و به زمین خیره 

شدم. چندین بار جمله ی دکترو توی ذهنم مرور کردم. سرمو همونطور که پایین بود کمی 

 سیدم:به سمت دکتر که با جدیت نگام میکرد مایل کردم و نفس زنان پر

 درو...دروغه...ماما..مامان..م...چیزیش...-

هرچقدر تالش کردم نتونستم جمله امو کامل کنم، نفس کم داشتم. فرید نگران دستشو روی 

 شونه ام گذاشت:

 ترانه آروم، نفس عمیق بکش...آروم باش...-فرید

ر و بهش دستمو روی قفسه ی سینم گذاشتم و چندتا نفس عمیق کشیدم. باز برگشتم سمت دکت

 زل زدم:

 چی دارید....میگید؟-

االن حال مساعدی ندارید، بهتره چند لحظه ای برید هوا بخورید و بعد تشریف بیارید -دکتر

 تا من کامل براتون توضیح بدم.

با همون دستم که روی سینم بود روسری امو توی چنگ گرفتم و با صدایی که بی اختیار 

 بلند شده بود گفتم:

 باید....بگید.... االن....االن-

 ترانه آروم....-فرید

 سریع به سمتش برگشتم و دست لرزونمو جلوی صورتش گرفتم:

 هیس....مامان من...سالمه....-

 همون دستمو که جلوی صورتش بود گرفت و آروم گفت:

 آره خوبه عزیزم، مامانت خوبه، فقط آروم باش.-فرید

 به سمت دکتر برگشتم:

 آرومم...-



یش ها و گفته های مادرتون حدودا یک ماه و نیم هستش که از این طبق آزما-دکتر

بیماریشون مطلعند اما متاسفانه دیر متوجهش شدن و تومور رشد زیادی کرده. من متعجبم 

 که شما چطوری متوجه عالئم ایشون نشدید؟

 عالئمش چیه؟-

نشانه های  تاری دید، دو بینی،گرفتی و بی حسی عضالت بیش از حد...اینا تقریبا-دکتر

 خیلی واضحشه.

لبامو بهم فشار دادم، ای وای ترانه....ای وای بر تو.... تو کی خونه بودی که اصال بخوای 

اینارو ببینی؟ هروقتم بودی چپیدی توی اتاقت....چند وقته از مامانت غافلی و بیخبری؟ 

 بغضمو سنگین قورت دادم و با مکث پرسیدم:

 برای درمان باید چیکار کنیم؟-

 دکتر به صندلیش تکیه داد و در حالی که خودکار طالییشو توی دستش میچرخوند گفت:

 شیمی درمانی و پرتو درمانی رو میتونن شروع کنن.-دکتر

 با شک گفتم:

 عمل چطور؟-

 دکتر لبشو با زبون تر کرد و دوباره به جلو خم شد و آرنجش هاشو روی میز گذاشت:

فت کرده و عملشون ریسک بسیار باالیی داره، شیمی ببینید بیماریشون خیلی پیشر -دکتر

 درمانی هم فقط میتونه سرعت پیشرفت بیماری رو کاهش بده.

 دست چپ مشت شدمو جلوی دهنم گرفتم و اولین قطره ی اشک از چشمم سرازیر شد:

 یعنی...هیچ...راه درمانی نیست؟-

 سرطان یکی از بیماری هایی هست که درمان قطعی نداره.-دکتر

فت دستامو به سرم گرفتم و از جام بلند شدم. اولین صدای هق هقم از گلوم خارج شد، آخ ج

مامانم... تنها داراییم...همین که دستای فرید روی شونم قرار گرفت با شدت تمام پسش زدم 

 و به عقب روندمش.

 به من نزدیک نشو...باید به درد خودم بمیرم.-

یلی بده خانم سهرابی! باید سعی کنید به خودتون استرس و هیجان برای مادرتون خ-دکتر

مسلط باشید وگرنه روحیه بیماُر تضعیف میکنید. میدونم هضم این موضوع چقدر براتون 

 مشکله اما .....

بی هوا و سریع به سمت در رفتم و از اتاق دکتر بیرون اومدم. راه خروجُی در پیش گرفتم، 

بار میخواستم زمین بخورم اما تعادلمو حفظ کردم. سرعت قدم هام به قدری زیاد بود که چند

نمیدونم به چند نفر برخود کردم و اعتراض چند نفرو شنیده و نشنیده رد کردم. فقط 



میخواستم از اون محیط خارج بشم، نمیتونستم توش نفس بکشم، فقط یک کلمه توی ذهنم مدام 

 تکرار میشد: "مامانم"

شدم، بارون شدیدی میومد. هیچکس توی محوطه  به در وردی رسیدم و سریع ازش خارج

ی بیمارستان نبود. آروم آروم از چهار تا پله ی روبروم پایین رفتم. اشکام تند تند روی گونه 

 ام سر  میخورد و با و قطره های بارون که با شدت به صورتم برخورد میکردن قاطی شد. 

ال گرفتم. آسمون غرشی کرد و وسط محوطه ایستادم. با چونه ی لرزون سرمو به سمت با

رعد و برق زد. بارون با شدت به صورتم شالق میزد. تمام انرژیمو توی صدام جمع کردم 

 و از ته جیغ زدم:

خــــــــــــدا...خـــــــــــدا...کجــــــــــــایی؟کجــــایی که مــــن هــــیچ وقت -

 ندیــــدمت.....خـــــــــدا.....

 از پشت در برگرفتم. دستای مردونه ای

 ترانه خیس شدی....-فرید

 ولـــــم کن...ولم کــــــن....-

 خودمو با زور و تقال از دستاش بیرون کشیدم. به سمتش برگشتم و با درد نالیدم:

 میخوام دنبال خدا بگردم....میخوام تمام آرزوهامو ازش پس بگیرم...-

 حالت بد.....-فرید

 گذاشتم: انگشت اشاره امو روی بینیم

 هیس...هیس فرید....تو....تو نمیفهمی....مامانم....آخ مامانم....-

 

 جفت دستامو محکم توی سرم کوبیدم:

 من مامانمو به این روز کشوندم، من نبودم بهش رسیدگی کنم....ای وای.....-

 سرمو رو به آسمون گرفتم:

 ـدا....جون منو بگیر....با مامانم کاری نداشته باش....خــــــــــ-

یه آن زانوهام لرزید و با زانو روی زمین افتادم، فرید تند به سمتم اومد و بغلم کرد. نگاهم 

به پرستار ها و کارکنان بیمارستان افتاد که باالی پله ها ایستاده بودن و با دلسوزی نگام 

 میکردن. حس میکردم جون داره از تنم میره، تمام تنم سرد بود و میلرزیدم.

 انه....تر-فرید

 یه دستشو دور شونه ام حلقه کرد و دست دیگه اشو زیر زانوم انداخت و بلندم کرد.

 االن میبرمت اورژانس...-فرید

 چونه ام باز لرزید و ضعیف زمزمه کردم:



 مامانم....-

 و همه چی پیش چشمم سیاه شد و توی سکوت مطلق فرو رفت.
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با احساس سوزش توی دست راستم الی پلکمو آروم بازم کردم و همزمان صدای نگران 

 فریُد شنیدم:

 فرید_پس چرا به هوش نمیاد؟!

 چشماشو بیشتر باز کردم که پرستار نگاهی بهم انداخت و گفت:

 به هوش اومدن.-پرستار

 تند خودشو از پشت سر پرستار کنار کشید و بهم نگاه کرد، نفس آسوده ای کشید: فرید

 وای خداروشکر.-فرید

پرستار سوزن سرمی رو که از دستم بیرون کشیده بود روی پایه سرم گذاشت و از اتاق 

بیرون رفت. فرید نزدیکم اومد و دستمو گرفت. پشت دستمو نوازش کرد و با صدای بم شده 

 گفت:

 خوبی؟!-فرید

،چقدر گلوم و سرم درد میکرد. آب دهنمو دست چپمو روی پیشونیم گذاشتم و کمی فشار دادم

با زور و درد قورت دادم و پلک هامو روی هم فشار دادم. با به یاد آوردن حال مامان و 

 اتفاقاتی که افتاده بود سریع چشمامو باز کردم و به فرید زل زدم، خش دار زمزمه کردم:

 م...مامان-

خوبن، به خدا حالش خوبه. فعال تو داری با این کارات حالتو بدتر از مامانت میکنی -فرید

 ترانه!

از جام بلند شدم و سرجام نشستم. تمام بدنم درد میکرد و کوفته شده بود. چرا لباسام عوض 

 شده بود؟! با تعجب نگاهی به لباسام انداختم:



 این لباسامو کی آورده؟-

ات همه خیس بود مجبور شدم کلید از کیفت بردارم برم از خونه اتون برات اون لباس-فرید

 لباس بیارم، شرمنده بی اجازه رفتم اما مجبور بودم.

 لبامو به هم فشار دادم:

 برم مامانمو ببینم.-

 بازومو گرفت و نگهم داشت:

 ش اومدی.عزیزم بزار یکم حالت جا بیاد بعد میبرمت، یکم دراز بکش، تو تازه به هو-فرید

 با دست دیگه ام سعی کردم بازومو از دستش بیرون بکشم:

 خوبم فرید...بزار برم.-

خوبی؟! خودت صداتو نمیشنوی چطور گرفته؟! نزدیک یک ربع زیر بارون به اون -فرید

 شدیدی بودی.

 با کالفگی و شدت دستمو عقب کشیدم:

یه لحظه هم تنهاش نمیزارم،  ولم کن....من به اندازه کافی از مامانم غافل بودم، دیگه-

 میفهمی؟!

 خم شدم و اطراف تختو نگاه کردم تا کفشامو پیدا کنم.

باشه باشه... پیشش باش ولی باید خودتم خوب باشی دیگه! االن با این حال و رنگ -فرید

 ورو پیشش بری بدتر نگران میشن خب عزیز من.

 بی توجه به حرفش نگاهمو اطراف اتاق گردوندم:

 کو؟!کفشام -

 محکم نفسشو بیرون فرستاد:

 کردی چی گفتم؟!ترانه اصال به حرفای من گوش-فرید

 سرمو باال آوردم و با مکث گفتم:

 خب که چی؟! تا کی میخوای صبر کنم خوب بشم هوم؟!-

سرماخوردگیت که خوب نمیشه با چند ساعت اما حداقل بیا ببرمت یه چیزی بخور -فرید

 رنگ و روت بهتر بشه...خب؟!

 باشه باشه...کفشامو بده...-

کفشامو از کمد کنار تخت برداشت و جلوی پام گذاشت. به سمت بوفه رفتیم و تمام مدت فرید 

دستشو پشت کمرم گذاشته بود و چهارچشمی مواظبم بود. واقعا دلم از بودن و همراهیش 

 گرم بود.

ی آخرشم نخوردم  برام یه آبمیوه با شکالت و کیک گرفت و خودش کنارم نشست و تا ذره



نزاشت برم. منم با اینکه میل نداشتم اما اونقدر سرم درد میکرد که واقعا حوصله نداشتم باز 

بخواد نصیحتم کنه برای همین همشو خوردم و باهم به سمت اتاق مامان که به بخش انتقالش 

 داده بودن رفتیم.
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در اتاق مامانو باز کردم و وارد اتاق شدیم. مامان خواب بود، نگاهی به ساعت روی دیوار 

صبح بود. باالی سرش ایستادم و خم شدم پیشونیشو بوسیدم. اشکی رو که  5کردم، نزدیک 

و به سمت فرید رفتم و با صدای خفه  تازه روی گونه ام ُسر خورده بودو با دست پاک کردم

 گفتم:

 من تازه ساعتو دیدم، تو برو خونه تا االنم خیلی خسته شدی.-

لبخند مهربونی زد و بهم نگاه کرد. آروم دستشو جلو آورد و با پشت دستش نرم گونه امو 

 نوازش کرد:

 پیش تو که خستگی برام معنا نداره...-فرید

 با احتیاط کمی عقب تر کشیدم تا نوازششو ادامه نده.آب دهنمو قورت دادم و صورتمو 

 برو خونه استراحت کن.-

 هستم ترانه، شمارو با این حال ول کنم برم بخوابم؟ مگه میشه؟ به من فکر نکن.-فرید

 نگاهی به پشت سرم انداخت و ادامه داد:

خصص بیاد و دیدی که مامانتم خوبه، بیا بریم توام یکم استراحت کن تا صبح دکتر مت-فرید

 مرخص بشن.

 مرخص میشه؟-

آره، من بازم با دکترشون حرف زدم بهم گفت بسته به نظر دکتر متخصص احتماال -فرید

 فردا مرخص میشه.

سری به معنی تایید تکون دادم و برگشتم به مامان نگاه کردم. چقدر الغرتر شده بود، چقدر 



م؟ چرا تا حاال بهش توجه نکردم؟ آهی پوستش چروکیده بود. چرا من تازه دارم اینارو میبین

کشیدم و با فرید از اتاق بیرون اومدیم. روی صندلی های روبروی اتاق نشستیم. سرمو به 

دیوار پشت سرم تکیه داده بودم و توی سکوت فقط به در اتاق مامان زل زده بودم. هزارتا 

لک هام سنگین شد و فکر توی سرم رژه میرفت. اونقدر فکرای جورواجور کردم که کم کم پ

 خوابم برد.

 

با صدای زنگ گوشی توی جام تکونی خوردم و خیلی کم الی پلکمو باز کردم. فرید از 

 کنارم سریع بلند شدم و یکم اونورتر از من داشت با تلفن حرف میزد:

جانم مامان؟ سالم...آره هنوز بیمارستانم برای چی؟....بهترن حاال جریان داره میام -فرید

 میگم....چیشده؟...چرا صدات گرفته؟....مامان میگم چیشده اینطوری شدی؟.....برات 

 چند لحظه ای سکوت کرد و بعد با صدای برافروخته و بلند گفت:

 چـــــــــــی؟!!!فرهاد اونجا چه غلطی میکنه؟!!!!!!!-فرید

 تکیه سرمو از روی دیوار برداشتم و با تعجب نگاش کردم:

ه؟!!!! غلط کرده چه حــــقــــی؟!!!!....مامان برای چی راهش اومده حقشو بگیر-فرید

دادی؟!!!!....ِد مگه اون خونه درو پیکر نداره؟!!!!! برای چی درو روش باز 

کردی؟!!!.....کلید داشت؟!!!!! خب زنگ میزدی به پلیس.....ای وای مامان....ای 

 وای....من....

ید بیدارم لبخند کوتاهی زد و آروم چند کلمه به سمتم برگشت و نگاهی بهم انداخت و وقتی د

 ای توی گوشیش گفت و قطع کرد.سریع به سمت من اومد.

 چیشده؟-

 کنارم نشست و با قیافه ی درهمی که سعی میکرد خوب نشونش بده گفت:

 چیزی نیست عزیزم، ببخشید بیدارت کردم.-فرید

 فرهاد چیکار کرده؟-

 بیرون فرستاد: اخمی کرد و به زمین زل زد نفسشو محکم

 چیزی نیست، این مسئله رو خودم باید حل کنم.-فرید

 رفته خونه ی مامانت؟-

 لباشو بهم فشار داد و با مکث گفت:

 آره...کال وسایلشو آورده اونجا میگه میخواد حقشو بگیره.-فرید

 ابروهامو باال انداختم:

 حقشو؟-



 حانه بخوریم.آره...حاال مهم نیست من حلش میکنم، پاشو بریم صب-فرید

 میل ندارم، میخوام برم پیش مامانم حتما بیدار شده.-

و بدون اینکه منتظر جوابش باشم سریع از جام بلند شدم و به سمت اتاق مامان رفتم. ساعت 

یه دکتر متخصص برای ویزیت  8صبح بود و مامان هم بیدار شده بود. جدودای ساعت  7

ی دکتر قبلی رو گفت. یه سری داروی مسکن هم مامان اومد و تقریبا همون حرفای تکرار

داد تا مامان برای سر دردهاش استفاده کنه و در آخر گفت که باید حداکثر تا آخر هفته برای 

بود که بالخره دستور ترخیص  9شیمی درمانی اقدام کنیم وگرنه خیلی دیر میشه. ساعت 

ند. مامان هم تمام مدت مدام ازش ماماُن دادن و بعد از تسویه حساب فرید تا خونه مارو رسو

 تشکر میکرد و عذرمیخواست.

 

*** 

دستای سردمو دور قرآن پیچیدم و به کتاب زل زدم، استرس تموم وجودمو گرفته بود، کی 

فکرشو میکرد من به این نقطه برسم؟ آب دهنمو قورت دادم و از زیر چادر سفیدم به مامان 

شک توشون حلقه زده بود بهم زل زده بود، نگاه که روبروم نشسته بود و با چشمایی که ا

کردم. یه بار به نشونه ی تایید پلک هاشو محکم به هم فشار داد. باز نگاهمو به قرآن توی 

 دستم دوختم، متوجه نشستنش کنار خودم شدم اما بهش نگاه نکردم.

و لبمو باز زبون تر کردم نفس عمیق و آرومی کشیدم، صدای زنگ در باعث شد چشمام

 ببندم و صدای مامان شنیدم:

 فکر کنم عاقد اومد.-مامان

 من درو باز میکنم  شما بفرمایید.-فرید

و از کنارم بلند شد و به سمت در رفت. چشمامو باز کردم و باز نگاه نگرانمو به مامان که 

چشمش به در بود دوختم. انگار سنگینی نگاهمو حس کرد که به سمتم برگشت و وقتی 

از جاش بلند شد و به سمتم اومد. دستشو روی شونه ام گذاشت و به سمتم خم  نگاهمو دید

 شد:

 چیه مامان؟! چرا اینطوری مضطربی؟!-مامان

 لبامو بهم فشار دادم و بغض دار نگاش کردم.

 میترسم مامان....-

 دستشو روی شونه ام فشار داد:

 من هستم عزیزم، خودم پیشتم همیشه نترس.-مامان

عاقد اجازه ی حرف زدنو ازم گرفت، مامان خودشو عقب کشید و ازم  «یاهللا»صدای 



 فاصله گرفت، عاقد هم که یه روحانی پیر یا محاسن سفید بود روبرومون نشست.

 عه وا زهرا خانوم دیگه قند ساییدن نداره، عقد موقته ها!-لیال

سفید با دوتا  سرمو کمی به سمت لیال مایل کردم، مامان روبروش ایستاده بود و یه پارچه

کله قند کوچیک توی تور پیچیده شده دستش بود و داشت با لیال حرف میزد. لیال هم مدام 

 براش چشم و ابرو میومد.
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ن توی دستم زل زدم، خدایا کمکم کن. تصمیمی که گرفتم نگاه ازشون گرفتم و باز به قرآ

درسته؟ من به خاطر شرط مامان قبول کردم با فرید باشم. مامان برای اینکه شیمی 

درمانیشو شروع کنه شرط کرد که باید با فرید ازدواج کنم. اول قبول نکردم و به هر روشی 

از من راحت بشه. بعد از دوهفته  سعی کردم تا راضیش کنم اما نمیشد و میگفت باید خیالش

فکر کردن و صحبت مامان قبول کردم یه محرمیت یک ساله بینمون خونده بشه به بهانه ی 

 اینکه بتونم فریُد بشناسم و بعد تصمیم قطعی برای ازدواج بگیرم. 

فرید وقتی اینو شنید انگار دنیا رو بهش دادن، هنوزم برق چشماش توی ذهنمه، انگار یه 

ی خیلی بزرگ بدست آورده بود. شبیه کسی که یه زمینی رو توی یه مزایده برده و پیروز

 حاال مالکشه، دقیقا اون حس مالکیت خیلی مشهود توی رفتاراش بود. 

مامان مدارک و گواهی فوت بابارو به عاقد داد و صدای بلند حاج آقا باعث شد به خودم بیاد 

 و نگاه خیره امو به روبرو بدوزم.

 خب فرموده بودید صیغه یکساله ؟-عاقد

 بله حاج آقا.-مامان

 به میمنت و مبارکی ان شاء هللا... مقدار مهریه هم تعیین کردید؟ -عاقد

 تا سکه. 220بله حاج آقا، -لیال

صدای آیفون اومد. با تعجب سر چرخوندم و به مامان که به سمت آیفون میرفت نگاه کردم، 



؟ لبمو با زبون تر کردم و مامان کلید آیفونو فشار داد و مگه مامان کسی رو دعوت کرده بود

به سمت من اومد. آروم گوشه ی چادرشو گرفتم که بهم نگاه کرد. با حرکت سر ازش 

 پرسیدم "کی بود؟" به سمتم خم شد و آورم کنار گوشم گفت:

 برادر فرید اومده، همون که امروز لیال ازش واسمون گفت.-مامان

تا آخرین حد درشت شد و نگاهمو به سمت در برگردوندم، فرهاد وارد چشمام در آن واحد 

خونه شد، یه کت و شلوار طوسی با پیراهن مشکی پوشیده بود  و یه سبد گل رز بزرگ 

دستش بود. لبمو گاز گرفتم و خیره بهش موندم. چقدر شیک و مرتب شده بود. موهاشو 

  باال فرستاده بود.برخالف همیشه که کمی به سمت چپ شونه میکرد کامال

ضربان قلبم به طرز عجیبی باال رفته بود و نمیتونستم نگاهمو ازش بگیرم. از راهرو 

 گذشت و وارد خونه شد.

 عه عه!-لیال

با صدای بلند لیال عاقد از ادامه ی خوندن خطبه دست برداشت و با تعجب به لیال نگاه کرد. 

 ال میخواست آروم باشه گفت:لیال تند به سمت فرهاد رفت و با صدایی که مث

 تو اینجا چیکار میکنی؟-لیال

 چیشد خانم؟-عاقد

 لیال به سمت عاقد برگشت و گفت:

 یه لحظه صبر کنید حاج آقا یه چیزی باید حل بشه.-

بعد دوباره به سمت فرهاد برگشت.فرهاد سبد گُل به سمت لیال گرفت و با خونسردی 

 همیشگیش گفت:

 حضور داشته باشم. اومدم عقدی داداشم-فرهاد

 لیال سبد گُل محکم به سمت فرهاد هل داد و حرصی گفت:

 الزم نکرده تو بخوای اینجا باشی، یاال برو بیرون.-

مامان سریع به سمت لیال رفت و بازوشو گرفت و کمی عقب کشید و تند تند با لیال صحبت 

به سمتش مایل بشه. کرد، میخواست اوضاعو آروم کنه. سنگینی نگاه فرهاد باعث شد سرم 

جدی و ریزبینانه بهم زل زده بود. نگاهش قلبمو لرزوند، خیلی راحت لرزش قلبمو حس 

کردم، حسم از ترس بود یا....دست فرید دور بازوم حلقه شد و وادارم کرد به سمتش 

 طور که خیره به فرهاد بود آروم و با خشم گفت:برگردم. همون

 اومده همه چی رو خراب کنه.-فرید

 چرا باید اینکارو بکنه؟-

 پنج ساله از خونه بیرون افتاده، تو باشی کینه به دل نمیگیری؟-فرید



 ابروهام با تعجب به باال پرید:

 تو گفتی...فرهاد خودش از خونه رفته.-

 بهم نگاه کرد،از سر کالفگی اخم کمرنگی کرد و سریع گفت:

 منظورم همونه عزیزم.-فرید

 مشکوک نگاهش کردم.

 خانم من جای دیگه هم قرار عقد دارم اگه میشه سریع تکلیف رو مشخص کنید.-عاقد

 بخونید حاج آقا مشکلی نیست.-مامان

 ای وای زهرا خانوم از دست شما!-لیال

عاقد آروم سرشو به طرفین تکون داد و دوباره خطبه رو از اول شروع کرد. فرهاد از کنار 

حضورش نفس توی سینه ام حبس شد، من رد شد و روی صندلی مقابل من نشست، از 

نگاهمو به جوراب های مشکی رنگش دوختم. چته ترانه؟ برای چی وقتی مبینیش اینطوری 

به خودت میپیچی؟ لبمو گاز گرفتم و نگاهم باالتر کشیده شد، وقتی نگاه خیره اشو دیدم انگار 

 یه چیزی توی سینه ام جا به جا شد. 

دستای لرزونمو روی قرآن حرکت دادم و آروم الشو باز نگاه نکن ترانه، بهش نگاه نکن. 

کردم، نگاهمو کشدار  از فرهاد جدا کردم و به سوره ای جلوی روم بود زل زدم و شروع 

 به خوندن کردم. کالم به کالمش وجودمو آورم میکرد اما تمام ذهنم پیش فرهاد بود.

 عروس خانم وکیلم؟-عاقد

 

صل به مامان که کنارم ایستاده بود نگاه کردم. دستشو روی لرزشی به تمام بدنم افتاد، مستا

شونه ام گذاشت و سرشو به معنی تایید تکون داد، هیچکس حرفی نمیزد و همه منتظر 

جواب من بودن. نفس عمیقی کشیدمو و سر برگردوندم، نگاه خیره ی فرهاد یک میلی متر 

  هم جا به جا نشده بود...لعنتی تو چی از جون میخوای...

 بغض ناخودآگاه و بی دلیلی به گلوم چنگ انداخت، لبای لرزونمو آروم از هم فاصله دادم:

 با اجازه ی مادرم بله....-

صدای دست زدن بلند لیال باعث شد شونه هام از جا بپره و حیرت زده بهش نگاه کنم. با 

 خوشحالی و حرص محکم دستاشو به هم می کوبید:

 مبارکه مبارکه....-لیال

د خطبه رو برای فرید تکرار کرد و از اون هم بله گرفت و بعد از چند امضای کوچیک عاق

 عاقد صیغه نامه رو به مامان داد و رفت.
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لیال دست به کمر وسط خونه ایستاد و رو به فرهاد همین که عاقد از خونه بیرون رفت 

 گفت:

 خب مهمونی تموم شد، میتونی بری.-لیال

 فرهاد با آرامش فقط نگاش کرد. مامان اومد کنار لیال ایستاد و گفت:

 لیال خانم حاال....-مامان

 لیال دستشو به معنی سکوت روبروی مامان گرفت و گفت:

 به خانواده ی منه، من نمیخوام فرهاد اینجا باشه. زهرا خانوم این موضوع مربوط-لیال

 فرید از کنارم بلند شد:

 فرهاد بهتره بیشتر از این شر درست نکنی.-فرید

 فرهاد بازم جوابی نداد و در عوض باز به من خیره شد.

 چیو داری نگاه میکنی؟ اصال میشنوی داریم چی میگیم؟-لیال

زنم که فرهاد از جاش بلند شد و ایستاد. نگاه عمیقی لبامو به هم فشار دادم و خواستم حرفی ب

به من و فرید انداخت و همونطور که بهمون نزدیک میشد دست توی جیب شلوارش فرو 

برد. دقیقا روبروی من ایستاد. ناخودآگاه از جام بلند شدم و ایستادم. فرید دست دور بازوی 

 فرهاد انداخت:

 فرهاد! -فرید

 م! میخوام کادومو بدم.براتون کادو گرفت-فرهاد

آب دهنمو قورت دادم و به جعبه ی مخمل سرمه ای رنگی که از جیبش بیرون آورد خیره 

شد. فرید آروم دستشو از دور بازوی فرهاد کنار کشید و خیره به دستای فرهاد موند. 

چشمامو از دستاش آروم به چشماش کشوندم. لعنتی! چرا انقدر به من خیره میمونی؟ چرا از 

خیرگی چشمات ضربان قلبم تند میشه؟ گوشه لبمو به دندون گرفتم. بدون اینکه ازم چشم 

 برداره در جعبه باز کرد و به سمتم گرفت.



سرمو پایین آوردم به به جعبه ی باز شده روبروم نگاه کردم. یه گردنبند بود، یه گردنبند با 

کوچیک ساده بود که دوتا پالک قلب خیلی کوچیک و زنجیر ظریف. به حدی ظریف و 

 لبخند کوچیکی زدم و با صدای لرزون گفتم:

 ممنون...-

 سرمو باال آوردم و لبخندمو عمیق تر کردم:

 خیلی قشنگه.-

 قابلتو نداره زن داداش.-فرهاد

از شنیدن این کلمه ناخودآگاه چینی به ابروهام دادم و لبخندم جمع شد. زن داداش؟! آره پس 

رهادی. صیغه موقته! توی ذهنم پوزخندی به خودم زدم، پس فقط چی؟ تو دقیقا زن داداش ف

 یکسال زن داداشش میشی؟!

 ممنون.-فرید

به فرید نگاه کردم که با دستش به در خونه امون اشاره میکرد. شاید فرهاد واقعا اشتباه کرده 

خم بود اما رفتار لیال و فرید داره بیش از حد خصمانه میشه. گوشه ی کت فرید گرفتم و ا

 کمرنگی بهش کردم.

 خوشبخت باشید.-فرهاد

 جعبه رو به دستم داد و سریع با چند گام بلند خونه رو ترک کرد و بیرون رفت.

 وای خدا، نفسم گرفت اینجا بود.-لیال

با تعجب به لیال نگاه کردم. کدوم مادری از بودن بچه اش کنارش نفسش میگیره؟ یعنی تا 

خاطر مرگ ناگهانیش داره بچه اشو قربانی میکنه؟ گرمی  این حد عاشق پدرشون بوده که به

دستی روی دستمو حس کردم که که پنجه هاش بین انگشت هام قفل شدم. سرمو پایین انداختم 

 و خیره به دست های قفل شده امون موندم.

 چرا انقدر دستات یخ کرده عزیزدلم؟-فرید

 بدون اینکه نگاش کنم سرمو به طرفین تکون دادم:

 ی نیست.چیز-

 اون جعبه رو بده به من.-فرید

 با تعجب بهش نگاه کردم.

 برای چی؟-

 لبشو با زبون تر کرد و با مکث گفت:

 میخوای نگهش داری؟-فرید

 برای چی نباید نگه دارم؟ هدیه است.-



 از طرف فرهاِد!-فرید

 جدی بهش نگاه کردم:

 خب باشه! مگه فرهاد جزام داره نباید دست به وسایلش بزنم؟-

 ترانه! خوب میفهمی منظور حرف من چیه.-فرید

 آره میفهمم ولی تو نباید منو قاطی مسائل خانوادگی خودتون بکنی.-

 دستمو فشار آرومی داد و بهم نزدیک تر شد و نگاهشو توی تموم صورتم حرکت داد:

 من و تو دیگه االن یک خانواده ایم.-فرید

 رفتم: خودمو جمع و جور کردم و نامحسوس کمی عقب تر

 امم آره اما این جزو گذشته خانواده ی خودتونه و من اصال نمیخوام توش دخالت کنم.-

 دستمو از دستش بیرون کشیدم و خواستم به سمت اتاقم برم که لیال گفت:

 ترانه جان حاضر شو بریم خونه ی ما، به خدمتکار ها سپردم تدارک دیدن.-لیال

و به سمت اتاقم رفتم، مامان هم دنبالم اومد و درو لبخند اجباری زدم و چادرمو جمع کردم 

 اتاُق بست. با ذوق اومد بغلم کردم و تمام سر و صورتمو بوسید.

وای که من قربونت برم، الهی دورت بگردم، الهی خوشبخت بشی دختر -مامان

 مامان....وای خدایا شکرت، نمیدونی چه بار بزرگی رو از روی شونه هام برداشتی ترانه.

ند مهربونی بهش زدم و هیچی نگفتم. دلم نیومد بهش بگم این فقط یه صیغه موقته و قرار لبخ

نیست اتفاقی بیفته، دوست داشتم شاد بمونه. مامان یه سارافان صوتی کمرنگ با شلوار سفید 

از کمدم بیرون کشید و یه شال سفید هم کنارش گذاشت و خودش کمکم تا لباسامو عوض 

ون صدقه ام میرفت و یه لحظه هم لبخند از روی لباش پاک نمیشد. کنم. همش زیرلب قرب

حاضر که شدم از اتاق بیرون اومدیم، فرید و لیال در حال پچ پچ کردن بودن که با اومدن ما 

 سریع حرفشونو قطع کردن.

 

همه باهم از خونه بیرون اومدیم. مثل اینکه لیال با ماشین خودش اومده بود و مثال برای 

ن و فرید باهم تنها باشیم مامان با ماشین لیال رفت. فرید راهنما زد و درحالی که اینکه م

 ماشینو از توی پارک در می آورد گفت:

 خـــــب، خانوم من االن چی دلش میخواد بریم بخوریم؟-فرید

 مگه مامانت نگفت توی خونه اتون تدارک دیده؟-

ا، مونده تا ناهار، موافقی بریم آبمیوه اون که آره ولی خب هنوز ساعت یازدهو نیمه ه-فرید

 بزنیم؟ یا بستنی توی هوای سرد هوم؟

 همونطور که روبرو خیره بودم گفتم:



 برای من فرقی نداره.-

 پس بریم یه آبمیوه خوشمزه بهت بدم سرحال بشی.-فرید

پاشو بیشتر روی گاز فشرد و همزمان ضبط ماشینم روشن کرد و بعد از چند شماره  باال و 

 ایین کردن بالخره آهنگ مورد نظرشو پیدا کرد و صداشو بلند کرد:پ

 دستاتو

 میزاری رو قلبمو میفهم با تو

 همین آرامشو نمیگیره جاتو

 تو این زندگی نمیخوام جز چشاتو

 جز چشاتو

 حال منو همیشه میفهمی و از خودمم بهتر میدونی تو

 پیشم بخند که آرومم میکنی

 خشکی بشم تو بارونم میکنی

 

همزمان با آهنگ میخوند و مدام نگاهش بین من و روبروش در گردش بود، لبخندی محوی 

 زدم و نگاهش کردم که دست راستشو دراز کرد و دستمو که روی پام گرفت و محکم فشرد.
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نفس عمیقی کشیدم و بی توجه نوازش هاش نگاهمو به روبروم دوختم. فرید روبروی یه 

 آبمیوه فروشی نگه داشت.

 چی میخوری؟-فرید

 نگاه اجمالی به آبمیوه فروشی انداختم:

 نمیدونم، فرقی نداره.-

 با آب انار موافقی؟-فرید



 سری به معنی تایید تکون دادم. 

 ترش باشه.-

 وی چشم گذاشت و گفت:که دستشو ر

 به روی چشم خانومم.-فرید

لبخند کمرنگی بهش زدم که از ماشین پیاده شد و به سمت مغازه رفت. در کیفمو باز کرد تا 

گوشیمو بردارم نگاهم به کادوی فرهاد افتاد که توی کیفم گذاشته بودمش. لبخندی زدم و از 

به گردنبد خیره شدم.برام هدیه  توی کیفم درش آوردم. در جعبه اشو آروم باز کردم و

ارزشمندی بود. از توی جعبه بیرون آوردمش و کف دستم گذاشتم. اونقدر ظریف بود که 

میترسیدم گردنم بندازم و زنجیرش پاره بشه. در ماشین باز شد و فرید سوار شد. لیوان آب 

 انارو به سمتم گرفت:

 خدمت خانومیم.-فرید

 ممنون.-

رگردوندم و توی کیفم گذاشتم. لیوان آب انارو ازش گرفتم و فرید گردنبدو توی جعبه اش ب

 خیره به کیفم خیلی جدی گفت:

 کادوشو با خودت برداشتی؟-فرید

 آره گفتم شاید بندازم گردنم.-

 ننداز.-فرید

 با تعجب نگاش کردم:

 فرید چرا انقدر روی این موضوع داری تاکید میکنی؟-

 زد:نگاه از کیفم گرفت و به چشمام زل 

چون نمیخوام چیزی که فرهاد بهت هدیه داده توی گردنت ببینم، عذابم میده نمیتونم -فرید

 تحمل کنم.

 یه تای ابرومو باال انداختم:

 واقعا انقدر از فرهاد متنفری؟-

 واضح نیست؟-فرید

هست ولی برام غیر عادیه که دوتا برادر به خاطر یه دختری که االنم دیگه نیست انقدر -

زجر باشن، البته فکر میکنم درجه تنفر تو خیلی بیشتر از فرهاد باشه، اون به نظر ازهم من

 عادی تر برخود میکنه.

 گول رفتارشو نخور، داداش منه، من میشناسمش.-فرید

 خب حاال.....-



انگشت اشاره اشو به معنی سکوت روی لبم گذاشت. از تماس انگشتش با لبم یه حسی بهم 

 گاش کردم.دست داد و یکه خورده ن

امروز روز عقدمون بوده، نمیخوام با صحبت در مورد این موضوعات خراب بشه -فرید

 هوم؟ بعدا هم میتونیم صحبت کنیم.

 سرمو کمی عقب کشیدم:

 باشه.-

 بخور گرم نشه عزیزم.-فرید

سری تکون دادم و شروع به خوردن کردم. حدود یکی ساعت با فرید توی خیابون ها 

برام حرف میزد، میگفت میخندید، از گذشته از آینده ای که توی ذهنش گشتیم. فرید مدام 

ساخته از همه چی تعریف میکرد و من فقط با سکوت و یه لبخند محو نگاش میکردم. چیزی 

برای گفتن نداشتم! نقشه هایی که فرید به قول خودش برای آینده امون کشیده بود اهداف من 

برای منم تعیین تکلیف میکرد و اصال نظر منو نپرسید! نبود. یه جورایی خودخواهانه داشت 

 فقط داشت میگفت که اینکار باید انجام بشه تا این بشه!

حدودای ساعت یک و نیم بود که به خونه اشون رسیدیم. اون خونه ای نبود که اون روز 

 مادرشو رسوند برای همین با تعجب نگاهی به خونه انداختم گفتم:

 اینجا خونتونه؟-

 آره عزیزم.-یدفر

 اون روز که مامانتو اینجا پیاده نکردی.-

 اونجا خونه ی خود مامانمه.-فرید

 با چشمای گرد نگاش کردم:

 مگه دوتا خونه دارید؟-

آره، اونجا مامان یه آپارتمان کوچیک برای خودش خریده که در هفته فقط سه چهار -فرید

 روز میره اونجا و بقیه اشو اینجاست.

 ؟چرا اینطوری-

اون اوایل فوت بابا، مامان یکم افسردگی گرفته بود و دکتر پیشنهاد کرد یکم از فضای -فرید

 خونه و خاطراتش فاصله بگیره بهتره، بعد از اینکه حالش بهتر شد هم اونجارو نفروخت.

 آها.-

فرید خم شد ریموت درو از توی داشبرد برداشت و درو باز کرد.  در خونه کم کم باز میشد 

متری که  10ای خونه رو مشخص میکرد. یه فضای سنگ فرش شده ی حدودا و فض

مستقیما به پارکینگ میخورد و سمت راست پارکینگ یه خونه خیلی مجلل قرار داشت که با 



چندتا پله به پارکینگ وصل میشد. از ماشین پیاده شدیم و فرید سریع خودشو بهم رسوند و 

 ستامون انداختم.دستمو گرفت. معذب نگاهی به خودش و د

 ترانه؟-فرید

 لب گزیدم:

 عادت ندارم! ناراحت نشو.-

 دست زیر چونه ام گذاشت و سرمو باال آورد تا نگاش کنم.

 همه دنیام تویی، بزار منم همه کست باشم.-فرید

 بغض کرده نگاش کردم که بی هوا منو توی آغوشش کشید و به خودش فشرد.

یکه تیکه میشه، قول میدم یه کاری کنم اذیت نشی، بغض نکن عمرم، بغض نکن قلبم ت-فرید

 میزارم بهم عادت کنی، قول میدم فداتشم.

 

 دستامو باال آوردم و روی سینه اش گذاشتم و نرم به عقب هولش دادم:

 یکی میبینه زشته فرید.-

 کمی ازم فاصله گرفت و با چشمای پر شیطنت و خندون گفت:

جلو همه بغلت میکنم اصال ببینن چشم حسود کور زشت؟ زنمی ها، عشقمی، جونمی، -فرید

 بشه.

لبخند پر نگ تری به روش زدم و دستمو دور بازوش حلقه کردم. از کارم لبخند بزرگی زد 

و خم شد گونه امو بوسید. تمام وجودم داشت بهم هشدار میداد که نباید دستمو دور بازوش 

م و دلشو بشکنم. شاید بعد از اینهمه حلقه کنم اما نمیتونستم جلوی اونهمه محبتش سکوت کن

 خوبی که در حق من کرده بود در این حد محبت کردن حقش باشه.
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و به سمت در ورودی رفتیم. فرید دستشو روی دستم که دور بازوش حلقه کرده بودم گذاشت 



همین که به در رسیدیم یه خانوم با لباس فرم مخصوص در خونه رو باز کرد، از لباساش 

 معلوم بود خدمتکاره.

 خوش اومدین آقا.-خدمتکار

فرید بدون اینکه جوابی بهش بده دستمو کشید و باهم وارد خونه شدیم. اما به نظر من بیشتر 

ونه! تا به حال چنین خونه ای ندیده بودم. همینطور که فرید شبیه موزه یا قصر بود تا خ

 دستمو به یه سمتی میکشید اطراف خونه رو نگاه میکردم.

تمام کف خونه با پارکت پوشیده شده بود. سمت چپ ورودی راه پله ی بزرگ و قوس دار 

هم بود که به طبقه ی باال میخورد و سمت راست هم آشپزخونه قرار داشت. سالن خونه 

بزرگ بود و شاید پنج شش دست مبل های راحتی و سلطنتی با دقت و خیلی شیک توش 

چیده شده بود. تمام دیوار های خونه پر تابلو فرش و نقاشی های گرون قیمت بود و روی 

تمام میزها و کنسول ها پر از مجسمه های بزرگ و ظرف های بزرگ و قیمتی! کامال 

بودنشو میخواد به رخ همه بکشه. صدای لیال باعث شد  مشخص بود که لیال واقعا پولدار

 نگاه از اطراف بگیرم و به روبروم نگاه کنم:

 ای وای اومدین بالخره؟-لیال

 سالم.-

مامان و لیال روی مبل روبروی تلوزیون نشسته بودن و در حالی که داشتن چای میخوردن 

 فخر فروشی بود! با لبخند به ما زل زده بودن. البته که لبخند لیال پر از

 خوش اومدین مامان جان، خوش گذشت؟-مامان

 خوب بود ممنون.-

 روی یه مبل دونفره روبروی مامان اینا نشستیم.

 مامان جان شما بهترید؟-فرید

 خوبم فرید جان، ممنون.-مامان

 قرصاتونو خوردید؟-

ع که اومدیم خوردم مامان انقدر نمیخواد نگران من باشی، لیال خانوم از همون موق-مامان

 همش دوروبر من بوده.

 سمیه...سمیه میز حاضره؟-لیال

 یه دختر کم و سن وسال که همون لباسای خدمتکاری تنش بود به سمت ما اومد و گفت:

 بله خانوم بفرمایید.-سمیه

 خیلی خب، بیا زهرا خانومو کمک کن بیان.-لیال

 مگه مامان چیشده که نمیتونه راه بیاد؟-



 نم، یکم دست و پاهام زیاد خواب میرفت، االن خوبم.خودم میتو-مامان

 با غم به مامان نگاه کردم و سریع از جام بلند شدم و به سمتش رفتم.

 خودم کمکش میکنم.-

مامان لبخند مهربونی بهم زد. دستشو گرفتم و به همونی سمتی که سمیه داشت راهنماییمون 

رگ بود که روش چند مدل برنج و کباب نفره خیلی بز 12میکرد رفتیم. یه میز نهار خوری 

و خورشت و ساالد چیده شده بود. از این کارای لیال اصال خوشم نمیومد، حس میکردم 

میخواد ثروتشو توی سر من و مامان بکوبه وگرنه هیچکس برای چهار نفر آدم اینهمه غذا 

قدر یهویی باهام ردیف نمیکنه! اونم لیال که از روز اول سایه منو با تیر میزد و حاال ان

 مهربون شده باشه؟ محاله!

یه صندلی برای مامان بیرون کشیدم و کمکش کردم بشینه. خودمم کنارش نشستم و فرید هم 

 سریع کنارم نشست. لیال با فاصله از ما سر میز نشست.

 بفرمایید پذیرایی کنید از خودتون، همه چی هست.-لیال

 شد:تشکر زیر لبی کردم و فرید از جاش بلند 

 مامان برنج ساده بکشم براتون؟-فرید

 ممنون پسرم خودم میکشم.-

 فرید لبخند پهنی زد و خم شد تا دیس برنجو برداره. 

 سمیه اینا وظیفه توئه! اونجا وایستادی فرید پذیرایی کنه؟-لیال

 چشم خانوم االن انجام میدم.-سمیه

 هاد همه ساکت شدن.سمیه خواست دیس برنجو از فرید بگیره که با صدای بلند فر

 سالم.-فرهاد

سرمو به سمت راست چرخوندم و به فرهاد که با یه تیشرت سفید و شلوار ورزشی مشکی 

با فاصله از میز ایستاده بود، زل زدم. گوشه ی لبمو گاز گرفتم و صدای لیال عصبی لیال به 

 گوشم رسید:

 سمیه مگه من به تو نگفتم غذای ایشونو میبری اتاقشون؟-لیال

 خانم بخدا من براشون برده بودم.-سمیه

 من ترجیح میدم کنار خانواده غذا بخورم، بیشتر بهم میچسبه.-فرهاد

خیلی ریلکس به سمت میز اومد و دقیقا صندلی روبروی منو بیرون کشید و نشست. سمیه با 

 صدای لرزون گفت:

 خانم غذا چی...-سمیه

 حرفش با داد لیال نصفه موند:



 فرهاد!-لیال

 جانم مامان؟-ادفره

 لیال نفس عمیقی کشید و یکبار محکم پلک زد:

 لطفا برو اتاقت.-لیال

 ناهار نخوردم!-فرهاد

 سمیه برات توی اتاقت آورده.-لیال

 فرهاد لبخند پهنی زد و گفت:

 فقط پیش شما بهم میچسبه.-فرهاد

و با تأسف  پلو رو برداشت و بشقابشو پر کرد. مامان نفس عمیقی کشیدو سریع دیس باقالی

سری تکون داد. فرید هم با حرص سرجاش نشست و با غضب و اخم به فرهاد که داشت با 

آرامش غذا میخورد خیره شد. طوری شده بود که فقط فرهاد داشت غذا میخورد و ما چهارتا 

فقط خیره به اون نشسته بودیم. فرهاد با حالت تعجب تصنعی سرشو باال آورد و نگاهی به 

 م انداخت:من و مامان

 عه شما چرا چیزی نمیخورین؟ زن داداش؟ چی بکشم براتون؟-فرهاد

 خودم میکشم.-فرید

فرهاد با بیخیالی شونه ای باال انداخت و باز دوباره مشغول غذاش شد. فرید با دست به سمیه 

اشاره کرد و اونم تند تند مشغول پذیرایی از ما شد. ناهار توی سکوت کامل خورده شد و 

 ای برخود قاشق با بشقاب ها میومد.فقط صد

 

 وسط غذا بود که سمیه سراسیمه وارد سالن شد و گفت:

 آقا فرهاد مهمون دارین.-سمیه

 مهمون؟ کی باشه؟-لیال

 شاگردمه.-فرهاد

 شاگرد؟ چه شاگردی؟-فرید

 شاگرد، دارم تردیس ریاضی میکنم، بده مگه؟ به کنکوری ها درس میدم.-فرهاد

 شده نگاش کرد، هر لحظه رنگ پوستش داشت قرمز تر میشد. لیال با چشمای گشاد

 شما بیخود کردی بدون اطالع من همچین کاری بکنی.-لیال

 فرهاد بیخیال از جاش بلند شد، لیوان نوشابه اشو سر کشید و با پوزخند گفت:

 مرسی مامان دستپختت عالی بود!-فرهاد

شو محکم فوت کرد و قاشق چنگالشو و سریع به سمت راه پله های اون سمت رفت. لیال نفس



 محکم روی بشقاب رها کرد. 

 تحویل بگیر آقا فرید.-لیال

 فرید خیره به بشقابش خیلی آروم گفت:

 من حلش میکنم مامان.-فرید

دیگه چطوری؟ اینجا رو کرده کاروانسرا، معلوم نیست چه پسرایی دستشونو میگره -لیال

 میاره این خونه.

 دن خانوم.مهمونشون دختر بو-سمیه

 لیال یکه خورده به سمیه نگاه کرد.

به به، دیگه اینو چه جوری باید جمع کنم؟ فردا پس فردا یه بی آبرویی دیگه رو باید -لیال

 تحمل کنم فرید؟

 نه مامان من حلش میکنم نگران نباشید.-فرید
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 لیال نفسشو محکم بیرون فرستاد و با لحنی که سعی میکرد آروم باشه رو به مامان گفت:

 ببخشید بابت این بحث ها، شما ناهارتونو بفرمایید.-لیال

 نه خواهش میکنم، نگرانیتونو درک میکنم.-مامان

 :لیال بی حوصله سری تکون داد و از جاش بلند شد

فرید جان من باز سرم درد گرفته میگرنم داره عود میکنه، شما خودت حواست باشه من -لیال

 برم بخوابم.

 باشه مامان، میگم سمیه داروهاتونو بیاره.-فرید

 سری تکون داد و اونم به سمت پله ها راه افتاد. به مامان نگاهی انداختم و گفتم:

برو استراحت کن ، از صبح زیاد سرپا بودی  مامان اگه ناهارت تموم شده میخوای شما هم-

 دکتر گفت خستگی و کار زیاد برات اصال خوب نیست.



 نه مامان بریم خونه راحت ترم اینجا نمیشه.-مامان

چرا نشه؟ اتاق مهمان هست حاضره برید استراحت کنید، من عمرا بزارم تا شب از -فرید

 اینجا برید ها.

شغول ادامه ی غذاش شد. بعد از ناهار من و فرید مامانو مامان لبخندی به روی فرید زد و م

به اتاقی که فرید نشونمون داد بردیم. خواستم منم برم توی اتاق مامان بخوابم اما مامان بهم 

 اجازه نداد.

 شما برو پیش فرید یکم باهم حرف بزنید اینجا میای بخوابی روز اول عقدت؟-مامان

 وای مامان! من نمیرم.-

نه! تو یکسال صیغه کردی که فریدو بشناسی! اما از صبح من دیدم فقط داری ترا-مامان

 باهاش موش و گربه بازی درمیاری.

 خوبه همش پیشش بودما، کجا از دستش فرار کردم؟-

من حرفاتو از توی چشمات میخونم، برو زشته توی این اتاق نمون، اون طفلی با چه -مامان

 ی ور دل من بخوابی؟! پاشو برو ببینم.شوقی هی میگه تا شب بمونید،تو میا

 آخه...-

گفتم برو ترانه! آدم از همین حرفا و برخودهای کوچیکه که میتونه به طرف مقابلش -مامان

 اعتماد کنه و بشناستش.

 نفسمو محکم فوت کردم و از روی تخت کنار مامان بلند شدم.

 چیزی الزم نداری برات بیارم؟-

یخواد نگران من باشی، حال من وقتی خوب میشه که ببینم تو نه من خوبم، انقدر نم-مامان

 زندگیت خوب و سرپا شده.

 فردا باید برای شیمی درمانی بریم ها، یادت نره قول دادی روز بعد از عقد من!-

 یادمه مامان جان، برو.-مامان

سینه به  سری به معنی تایید تکون دادم و به سمت در اتاق راه افتادم. همین که درو باز کردم

سینه ی فرید شدم. با تعجب نگاش کردم که با لبخند دستمو گرفت و به سمت خودش کشید، 

 در اتاق مامانو بست و با شیطنت گفت:

 وای فکر کردم رفتی توام پیش مامانت بخوابی میخواستم بیام در بزنم بگم زن منو بهم بدید.-

 لبخندی به روش زدم:

 دیوونه.-

دختر از اتاق کناری مامان اومد، با تعجب برگشتم و به اون اتاق صدای قهقهه ی بلند یه 

 نگاه کردم:



 اینجا کیه؟ صدای کی بود؟-

اتاق فرهاده، صدای همون دختریه که مثال داره براش تدریس میکنه، البد تدریس -فرید

 ریاضی خنده و قهقهه داره و ما نمیدونستیم.

 به فرید نگاه کردم:

 میخوای چیکار کنی؟-

 از خونه میندازمش بیرون.-فرید

 میتونی؟-

 نفس عمیقی کشید و در حالی که خیره به در اتاق فرهاد شده بود گفت:

بابام توی وصیت نامه اش دو دنگ این خونه لعنتی رو به نام فرهاد زده بود، فرهاد -فرید

وکله قبال که از خونه رفت میگفت نمیخوامش و هیچ وقت به اینجا برنمیگردم اما یهو باز سر

 اش پیدا شد. 

 اینم مسخره بازی جدیدی که میبینی راه انداخته.« بهم نگاه کرد و ادامه داد:»

 مگه شاگرد اون مغازه صنایع دستی نبود؟-

 نمیدونم که چه غلطی داره میکنه، ولی امشب این موضوع رو حلش میکنم.-فرید

 دستمو گرفت و به سمت اتاق های سمت راست پله ها کشوند.

 میخوای از خونه بیرونش کنید؟یعنی -

پس چی؟ بزارم اینجا بمونه؟ اونم االن که تو زن من شدی و مدام قراره توی این خونه -فرید

 رفت و آمد کنی.

 با چشمای گرد شده نگاش کردم:

 واقعا تا این حد بهش بی اعتمادید؟-

ید به این خونه از اینم بیشتر! چطوره که بعد از سه سال فرهاد تازه یادش افتاده با-فرید

 برگرده؟ دقیقا زمانی که من ازدواج کردم باید بیاد؟ اینا به نظر تو عجیب نیست؟

 شونه ای باال انداختم:

نمیدونم، ترجیح میدم دیگه توی این موضوع شما دخالت نکنم، نمیخوام بین من و فرهاد هم -

 کدورتی پیش بیاد.

 سرجاش ایستاد و با شک نگام کرد:

 احتی اون برات ارزش داره؟انقدر نار-فرید

آره ارزش داره چون من با فرهاد مشکلی ندارم که بخواد از من ناراحت باشه پس در هیچ -

 صورتی پای منو وسط نمیکشی فرید!

 



جفت ابروشو باال انداخت و لباشو بهم فشار داد. سرشو به معنی تایید تکون داد و در اتاقی 

ستمو کشید و باهم وارد اتاق شدیم و سریع درو بست. که روبروش ایستاده بودیمو باز کرد. د

ناخودآگاه ترس توی دلم لونه کرد. اطراف اتاقشو خیلی سرسری از نظر گذروندم و به فرید 

 که داشت به سمت تختش میرفت خیره شدم.

 میخوای همونجا جلوی در وایستی ترانه؟-فرید

 اینجا اتاق توئه؟-

 که دکمه های پیراهن سفیدشو باز میکرد گفت:گوشیشو روی تخت پرت کرد و درحالی 

 آره، قشنگه؟-فرید

 خیره به دکمه های پیرهنش که داشت باز میدش با وحشت گفتم:

 داری چیکار میکنی؟-

 با تعجب نگام کرد و دست نگه داشت:

 چرا داری اونطوری نگاه میکنی؟ میخوام لباس عوض کنم خب!-فرید

دم، ضربان قلبم داشت باال میرفت. اولین باری بود که پوست لبمو جوییدم و به زمین خیره ش

با یه پسر تو یه اتاق تنها میشدم! اولین باری بود که داشتم با تمام ترس های زندگیم روبرو 

میشدم، تندتر شدن ضربان قلبمو به وضوح حس میکردم. کف دست سرد و عرق کرده امو 

 به کنار رون پام گرفتم.

 التو دربیاری؟تو نمیخوای مانتو ش-فرید

نگاهمو باال تر آوردم، لباسشو با یه تیشرت قرمز که روش حروف انگلیسی مشکی رنگ با 

 ابعاد مختلف نوشته بودن، عوض کرده بود.

 نه من راحتم.-

 ترانه از من خجالت میکشی؟-فرید

 گیج نگاش کردم:

 چی؟ نه نه....من....اینطوری راحتم.-
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 به سمتم اومد و روبروم ایستاد، چونه امو گرفت و صورتمو باال آورد.

 ترانه! قرار نیست اتفاقی بیفته عزیزم، نیازی نیست انقدر مضطرب باشی.-فرید

 میکردم لرزششو کنترل کنم گفتم:نامحسوس یکم عقب تر رفتم و با صدایی که سعی 

 نه من خوبم، خستم یکم.-

 دستمو گرفت:

 پس بیا یکم استراحت کنیم عصر بریم بیرون بگردیم هوم؟-فرید

 لبامو بهم فشار دادم و به تخت دونفره اش نگاه کردم. گیج نگاش کردم:

 برای چی تخت دو نفره داری؟-

 لبخند زد:

 ی خونه امون، مامان برای همه دونفره گرفته.ما کال تخت یه نفره نداریم تو-فرید

 ابرویی از روی تفهیم باال انداختم و باز با استرس به تخت خیره شدم:

 چیز...تو خوابت میاد؟-

خندید و بدون اینکه جوابمو بده دستمو کشید و به سمت تخت رفتیم. روی تخت نشوندم و 

 روم پشت دستمو نوازش کرد.خودشم کنارم نشست. جفت دستامو توی یه دستش گرفت و آ

من همین چند ساعت پیش باهات صحبت کردما، گفتم که بهت وقت میدم تا آمادگی پیدا -فرید

 کنی.

 سرمو به معنی تایید تکون دادم.

 خب پس چرا انقدر ازم میترسی؟ من همون فریدم، هیچ چیزی تغییر نکرده فداتشم.-فرید

موندم. دستمو ول کرد و کامال رو به من  جوابی ندادم و خیره به دست های قفل شدمون

نشست. با تعجب نگاش کردم که آروم دستشو جلو آورد و شالمو از سرم برداشت. قلبم با 

شدت تمام میکوبید. شاید هیجان و ترسم باهم مخلوط شده بود و نمیتونستم تفکیک کنم که 

 دقیقا ازش میترسم یا هیجان زده شدم! 

لبش یه لحظه هم پاک نمیشد و خیره به موهام مونده بود. دست  اون لبخند محو و عمیق روی

 چپشو جلو آورد و مقداری از چتری هامو که روی صورتم ریخته بود کنار زد.

 ای جان، چقدر موی کوتاه بهت میاد.-فرید

نرم نوک انگشت هاشو روی شقیقه ام کشید و نوازش کرد. دستامو بهم قالب کردم و با 

س میکردم به این نوازش ها چقدر نیاز دارم. برای چند ثانیه سکوت نگاش کردم. ح

خاطرات پارسا از ذهنم عبور کرد. خاطراتی که شاید برام کمرنگ شده بود ولی هنوزم 



گاهی توی ذهنم حضور داشتن. صدای بلند فرهاد از بیرون اتاق باعث بهم ریختگی افکارم 

 شد:

 عه! نه اونجا نیست، در بعدیه.-فرهاد

به فرید خیره شدم اما اون انگار اصال صدای فرهادو نشنیده بود و همچنان مشغول متعجب 

نوازش موهام بود و خیره به چشمام مونده بود. نمیدونم چرا اما با شنیدن صدای فرهاد انگار 

این قدرتو گرفته بودم که عقب بکشم، یه حسی مجبورم میکرد از فرید فاصله بگیرم. حس 

ب وسوسه ام میکرد! نفس عمیقی کشیدم و قبل از اینکه بخوام عقب قوی ای نبود اما عجی

بکشم فرید کف دستشو روی گونه ام گذاشت و به جلو خم شد. نرم لبشو روی گونه ام ، 

 جایی نزدیک لبم گذاشت و طوالنی بوسید. 

نفس توی سینه ام حبس شد، باز صدای فرهاد اومد، انگار جلوی در اتاق فرید ایستاده بود و 

 داشت صحبت میکرد:

نه اون مبحثی رو که بهت گفتم حتما باید تمرین کنی، خیلی ضعیفی تا اونو بلد نباشی -فرهاد

 نمیشه جلو بریم چون مبحث پایه است.

پلک هامو محکم به هم فشار دادم و دستامو روی سینه ی فرید گذاشتم، لرزون زمزمه 

 کردم:

 فرید خواهش میکنم...-

 آگاه سریع از جام بلند شدم که با تعجب نگام کرد:نرم عقب کشید، ناخود

 چیشد؟-فرید

 عصبی چند لحظه ای سکوت کردم، دنبال بهونه بودم و برای همین بدون فکر گفتم:

 بخوابیم من خستم.-

 باشه عزیزم. -فرید

به سمت طرف دیگه ی تخت رفتم. پتو رو کنار زدم و خواستم دراز بکشم که فرید با تعجب 

 گفت:

 رانه مانتوت چروک میشه!ت-فرید

 چی؟ نه نه نمیشه.-

 ترانه! یعنی واقعا فکر میکنی من اختیار خودمو ندارم؟-فرید

آب دهنمو قورت دادم و با خجالت سر به زیر انداختم، مگه میشد بهش بگم تا حد مرگ ازش 

 میترسم؟ میشد گذشته ی سیاه و تاریکمو براش تعریف کنم؟ نه...من محکوم بودم!

 ر واقعا انقدر میترسی من حتی دیگه بغلتم نمیکنم تا بهم عادت کنی.اگ-فرید

تشکر آرومی کردم، همونطور کنار تخت ایستاده بودم و فرید هم منتظر نگام میکرد. زیر 



مانتوم یه لباس طوسی آستین سه ربع داشتم، لباسم خیلی پوشیده بود اما من نمیتونستم جلوی 

شیدم و برای اینکه بیشتر از این اصرار نکنه دکمه های فرید اینطوری باشم. نفس عمیقی ک

 مانتومو باز کردم و از تنم بیرون آوردم.
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ه همونطور خیره بهم مونده و زیر اون نگاهش از ترس و هیجان و تعذب داشتم میمیردم. ب

وضوح پشتم و کف دستم عرق کرده بود و تمام تنم سرد شده بود. نفس عمیق نامحسوسی 

کشیدم و به اطراف نگاه کردم تا ببینم مانتومو کجا باید بزارم. پوستمو لبمو جوییدم و لباسمو 

تا جایی که کش میومد پایین تر کشیدم ، خواستم به سمت صندلی میز تحریرش که سمت 

برم که یهو فرید از جا پرید و به سمتم اومد. ناخودآگاه از ترس دو قدم به راستم قرار داشت 

عقب رفتم که پشت پام به لبه ی میز عسلی برخورد کرد. فرید یکه خورده نگام کرد و 

 دستشو به سمتم گرفت و گفت:

 فقط میخواستم بیام مانتوتو ازت بگیرم تا آویزون کنم.-فرید

ومو با دستای لرزون به سمتش گرفتم. با شک محسوسی نگام لبامو به هم فشار دادم و مانت

کرد و آروم مانتومو گرفت و به سمت کمدش رفت. همین که برگشت سریع زیر پتو خزیدم 

و پتو تا زیر چونه ام باال کشیدم. اتاقش اصال سرد نبود اما از شرم و ترس اینکارو کردم، 

 و سرم کنم. حتی اگه میتونستم دلم میخواست شالمو هم بردارم

فرید مانتومو توی کمدش گذاشت و به سمتم اومد. چشمامو محکم به فشار دادم؛ از تکون 

خوردن تشک تخت فهمیدم که اومده دراز کشیده. نفسمو توی سینه ام حبس کردم. منتظر 

عکس الملش شدم، صدای ضربان قلبمو حتی توی گوشم هم میشنیدم. چند دقیقه ای گذشت 

ای همین خیلی کم الی پلکمو باز کردم و از گوشه ی چشم بهش نگاه کردم. اما هیچی نشد بر

 آرنجشو روی پیشونیش گذاشته بود و چشماش بسته بود.

نفس عمیقی کشیدم  و پتو رو کمی پایین تر کشیدم، نفسم از شدت گرما داشت می ایستاد! به 

که گرمی دستشو  پهلو چرخیدم و پشت بهش خوابیدم. چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم

 روی پهلوم حس کردم، خواستم برگردم که نگهم داشت و آروم کنار گوشم زمزمه وار گفت:



 فقط دستمو روی پهلوت گذاشتم یکم بغلت میکنم، چیزی نیست، خب؟-فرید

آب دهنمو قورت دادم، الله گوشمو بوسید و سرشو روی بالشت من گذاشت و دستشم روی 

خوبی بهم نمیداد اما بیشتر از این نمیتونستم مقاومت کنم،  پهلوم گذاشت. گرمی دستش حس

 میترسیدم فرید شک بکنه و به ترسم پی ببره!

**** 

 مستاصل به دکتر نگاه کردم، پوست لبمو جوییدم:

 بیمه قبول نمیکنه این دارو هارو؟-

ه کنید نه خانوم، عالوه بر هزینه ی بیمارستان یه سری از داروهارو باید خودتون تهی -دکتر

 برامون بیارید تا شیمی درمانی انجام بشه.

 هزینه اش چقدره؟-

 من درجریان این موارد نیستم، میتونید با پذیرش صحبت کنید.-دکتر

سری تکون دادم و از جام بلند شدم، خواستم به سمت در برم اما مکث کردم و در عوض 

 جلوتر رفتم و روبروی میز دکتر ایستادم:

 زتون داشته باشم؟میشه یه خواهشی ا-

 بفرمایید؟-دکتر

اگه ممکنه بابت این هزینه ها و داروهایی که گفتید اصال به مادرم حرفی نزنید، اگر بفهمه -

 قبول نمیکنه درمانشو شروع بکنه.

 حتما، خیالتون راحت باشه.-دکتر

 ممنون.-

بودن و داشتن از اتاق دکتر بیرون اومدم، فرید و مامان روی صندلی های مقابل اتاق نشسته 

 حرف میزدن که با بیرون اومدن من از اتاق از جاشون بلند شدن و به سمتم اومدن.

 چیشد مامان جان؟-مامان

 لبخندی به روش زدم:

 چی میخواستی بشه قربونت برم؟ باید بریم کارای بستریتو انجام بدیم.-

 ؟همینو میخواست بگه که گفت باید تنهایی باید باهات صحبت بکنه-مامان

 آره دیگه.-

 مامان سری تکون داد و و فرید گفت:

 خب االن باید چیکار بکنیم؟-فرید

 اومم االن که فعال کاری نیست، بریم فردا بیایم برای کارای بستری.-

 حاال حتما باید بستری بشم؟ نمیشه توی خونه....-مامان



شده باید توی  نه مامان جان، دیدی که دکتر گفت هم خطر داره و هم اینکه بدنت ضعیف-

 محیط استریل باشی.

 پس بریم.-فرید

 از بیمارستان بیرون اومدیم و سوار ماشین فرید شدیم.
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 فرید جلوی خونه امون نگه داشت.

 ممنون پسرم، خیلی امروز زحمتت دادم.-مامان

 چه حرفیه مامان، وظیفه بود.-ریدف

 محبتته، وظیفه نیست.-مامان

 در ماشینو باز کرد و گفت:

 ترانه شما میخواین برید بیرون؟!-مامان

 لبامو بهم فشار دادم:

 آره، یک ساعتی بیرون کار دارم میام.-

 باشه عزیزم، خدانگهدارتون.-مامان

 از ماشین پیاده شد و درو بست.

 خانومم؟! کجا میخوای بری-فرید

 منو تا بانک ملت میرسونی؟!-

 بانک برای چی؟! -فرید

 حاال راه بیفت میگم.-

 راهنما زد و در حالی که حرکت میکرد گفت:

 میخوای پول برداری؟!-فرید

 باید وام بگیرم.-

 برگشت با تعجب و ابروهای چین خورده نگام کرد:

 وام برای چی؟!-فرید

انو بیمه قبول نمیکنه، بعضی از داروهای شیمی دکتر مامان گفت هزینه های بیمارست-



 درمانی هم کال آزاده و به شدت گرون، باید وام بگیرم.

 وام الزم نیست.-فرید

 با اخم بهش نگاه کردم:

 فرید مامان من باید درمان بشه میفهمی؟ برای درمانش هم از هیچ کاری ابایی ندارم!-

 من میدم.-فرید

 نفسمو محکم بیرون فرستادم:

 ن گفتم از تو میخوام بگیرم؟ من باید وام بگیرم! م-

فرض کن من دارم بهت وام میدم! ای بابا چه حرفیه میزنی خب عزیزم! مامان تو -فرید

 برای منم عزیزه، چرا انقدر لج میکنی؟

 پوست لبمو جوییدم و به روبروم زل زدم:

 من نمیخوام منت کسی باال سر من و مامانم باشه.-

 ترانه من منت میزارم؟منت؟!!!! -فرید

 تو نه! کال اخالق من اینه!-

اخالقت به جاش کامال درسته، اما اینجا جاش نیست، منم عضوی خانواده اتونم، پس نه -فرید

 منتی هست نه چیزی، یعنی واقعا من باید مرده باشم که تو بخوای بری وام بگیری.

. فرید ماشینو به گوشه نگه سرمو پایین انداختم و به دست های قالب شده ام خیره شدم

داشت، اصال سرمو باال نیاوردم که ببینم کجا نگه داشته. دست راستشو جلو آورد و روی 

 دستم گذاشت.

 به من نگاه کن!-فرید

آب دهنمو قورت دادم و آروم سرمو به سمتش باال بردم. مثل همیشه مهربون نگام میکرد. 

 لبخند کمرنگی زد:

ه جوره پشتتم، این مشکل تو مشکل منم هست، دغدغه درمان من بهت قول دادم هم-فرید

مامانت دغدغه و نگرانی منم هست، هیچ وقت به این فکر نکن که من سرت منت میزارم یا 

هیچ وظیفه ای در قبالت ندارم چون صیغه ایم! حتی اگر واقعا مدت ازدواج ما همین یکسال 

 ترانه؟ باشه من بازم همه جوره توی این یکسال پشتتم، خب

 سرمو به معنی تایید تکون دادم که خم شد و آروم و سریع گونه امو بوسید.

این رستوران غذاهای خوبی داره، من برم سه تا کباب بگیرم بریم خونه با مامان -فرید

 بخوریم.

 نگاهی به رستورانی که جلوش پارک کرده بود انداختم:

 نه نه، بریم خونه من خودم یه چیزی درست میکنم.-



ساعت یکه عزیزم، توام از صبح همش سرپا بودی خسته ای، یه چیزی میگیرم میریم -فرید

 باهم میخوریم.

از ماشین پیاده شد و به سمت رستوران رفت. با لبایی که محکم به هم فشارشون میدادم به 

رفتنش خیره شدم. دروغ نیست اگه بگم دلم چقدر به بودنش گرمه، شاید فرید واقعا داشت 

گام امن من میشد، تکیه گاهی که از بچگی هیچ وقت نداشتمش، کسی که بوی مرد  تکیه

بودن میده...گاهی توی ذهنم همیشه از خیانت کردنش میترسم یا اینکه گاهی تصور میکنم 

نکنه همون بالیی که بابام سر ما آورد فرید هم سر من بیاره...اما در نهایت با شک و تردید 

 ی افکارم بکشم.سعی میکنم خط بطالن رو

واقعا فرید هم میتونه مثل بابام بشه؟ میشه که یه روز نیازش جلوی چشمشو بگیره و حتی به 

یه دختر بچه هم رحم نکنه؟ اصال...اصال دختر بچه هم نه! به یه دختر! نمیدونم.... تمام تنم 

 از این تصورات یخ زد.
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اونقدر توی افکارم غرق بودم که نفهمیدم کی فرید با سه پرس غذا از رستوران بیرون اومد 

 و سوار ماشین شد. پالستیک غذا رو روی پام گذاشت و گفت:

 بریم خونه؟ کار دیگه ای نداری؟-فرید

 آهی کشیدم و جواب دادم:

 نه بریم.-

 ینو از پارک در می آورد گفت:در حالی که ماش

 چرا با آه جواب میدی؟-فرید

 نگران مامانم، کاش میشد توی خونه درمانشو انجام بدیم.-

 دکتر گفت که موقتیه، بعد دو هفته ممکنه دستور ترخیص بده.-فرید

 سری تکون دادم و جوابی ندادم که گوشیم زنگ خورد، از توی کیفم درآوردم.

 کیه؟-فرید

 ساره.-



 ی اتصاُل لمس کردم و جواب دادم: دکمه

 سالم عزیزم، خوبی؟-

 سالم خانوم متاهل! خوبی؟-ساره

 چینی به ابروهام دادم:

 حاال تو هی به من تیکه بپرون.-

 تیکه چیه خب راست میگم دیگه، خوبی؟ کجایی؟-ساره

 قربونت خوبم، با فرید بیرونم، تو کجایی؟-

 ه ها، مامانت بهتره؟منم خونه ام، خوب خوش میگذرونی دیگ-ساره

 اره بد نیست، فردا میخوام برم کارای بستری توی بیمارستانشو انجام بدیم.-

 الهی بگردم، باید بستری بشن حتما؟-ساره

 آره، دکتر گفت نمیشه توی خونه براش خطرناکه.-

ان شاء هللا زودتر خوب بشن، اصال نگران نباشیا، فقط بهش امید بده، تو ناامید بشی -ساره

 ون زودتر از تو جا میزنه.ا

 نه حواسم هست.-

 اوهوم خوبه، عصر کجایی؟ وقت داری؟-ساره

 خونه ام برای چی؟-

 گفتم باهم یه کافه ای جایی، دلم برات تنگ شده.-ساره

 بریم عیب نداره.-

 با فرید که نمیخوای بیرون بری؟-ساره

 نه نه وقت دارم.-

 فرستم.باشه، پس ساعت و آدرس کافه رو برات می-ساره

 باشه عزیزم، منتظرم.-

 کاری نداری؟-ساره

 نه فداتشم خداحافظ.-

 گوشی رو قطع کردم و فرید بالفاصله خیلی جدی گفت:

 عصر کجا میخوای بری؟-فرید

 با تعجب کمی نگاش کردم:

 ساره بود، گفت بریم کافه!-

 آهان، خوبه برو حتما، روحیه ات عوض میشه.-فرید

 ه باید زود برگردم.آره ولی مامان تنها میمون-



 نه تنها چیه؟ من پیشش هستم خیالت راحت.-فرید

قدرشناس نگاش کردم و لبخند مهربونی بهش زدم. دستمو جلو بردم و روی دستش که روی 

 دنده بود گذاشتم.

به خونه رسیدیم و سریع وسایل سفره رو حاضر کردم و ناهار خوردیم. مامان هم یک لحظه 

و همش قربون صدقه ی فرید میرفت. حس میکردم مامان هم از  تشکر از دهنش نمی افتاد

حضور فرید خیلی خوشحاله، نه به خاطر اینکه به قول خودش منو سروسامون داده، شاید 

چون اون هم به حضور یه مرد توی زندگیمون نیاز داشته، حاال این مرد هر نسبتی که 

 و پشتوانه بودنش حس بشه!میخواد با ما داشته باشه ولی باشه! حضورش و دلگرمی 

بعد از ناهار رفتم گوشیمو چک کردم و ساره برام ساعت آدرس و کافه رو پیامک زده بود. 

برای اینکه پیش فرید نخوابم الکی خودمو سرگرم تلویزوین نشون دادم، اونقدر کانال هارو 

 عاشق این سریالم!!!باال و پایین کرده بودم تا یه سلایر پیدا کنم و الکی گفتم که وای من چقد 

فرید هم اومد کنارم روی مبل دونفره دراز کشید و سرشو روی پام گذاشت و خوابید. بعد از 

یک هفته اینکه جلوش حجاب نداشته باشم کمی برام عادی شده بود اما اینکه بخوام کنارش 

 بخوابم یا بغلم کنه هنوزم منو میترسوند.
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بود که آروم سر فرید روی بالشتکای مبل گذاشتم، تلویزیونو خاموش  5ساعتای حدودای 

کردم و رفتم حاضر شدم. یه شلوار مشکی با یه بافت طوسی پوشیدم و شال مشکیمم برداشتم 

 داره گیج به اطراف نگاه میکنه.و از اتاق بیرون اومدم که دیدم فرید بیدار شده و 

 بیدار شدی؟-

 بهم نگاه کرد و خواب آلود گفت:

 داری میری پیش ساره؟-فرید

 کیفمو روی دوشم انداختم:

 آره، اگه هنوز خوابت میاد بیا اتاق من روی تختم بخواب.-

 از جاش بلند شد و در حالی که موهاشو مرتب میکرد گفت:

 نه دیگه. -فرید



بی مکث دو طرف صورتمو گرفت و روی لبامو خیلی سریع و نرم بوسید. به سمتم اومد و 

 با چشمای گرد شده نگاش کردم که لبخندی زد و گفت:

 مراقب خودت باش قربونت برم، کارت تموم شد هرجا بودی زنگ بزن میام دنبالت.-فرید

 آب دهنمو قورت دادم:

 نه خودم میام، خداحافظ.-

خونه بیرون اومدم. بی اختیار چند بار با پشت دستمو  بی معطلی به سمت در رفتم و از

محکم روی لبام کشیدم، قلبم انگار سنگین شده بود و یه بغض نامحسوس توی گلوم خود 

نمایی میکرد. حوصله اتوبوس نداشتم برای همین یه دربست گرفتم تا سریع تر برسم. ساعت 

 میاد.  6بود راس  حدودا یک ربع به شش بود که به کافه رسیدم، ساره گفته

وارد کافه شدم و نگاهی اجمالی به فضای نیمه روشن و الیت اطرافش انداختم، فضای آروم 

و قشنگی داشت، صندلی هاش هم حالت مبل با پشتی بلند با رنگ های مشکی و قرمز بود. 

به سمت یکی از میز های کنار پنجره که سمت چپ قرار داشت رفتم و نشستم. گارسون 

 ه منو آورد که گفتم:بالفاصل

 منتظر کسی هستم.-

 بله چشم.-گارسون

دستمو زیر چونه ام گذاشتم و از پنجره به بیرون نگاه کردم، سایه ی تصویر چند تا مشتری 

دیگه که پشت میزهای خودشون نشسته بود از روی شیشه دیده میشد. نفس عمیقی کشیدم و 

به یه نقطه شدم. دستم از چونه ام پایین خواستم نگاهمو بگیرم که برای چند لحظه میخکوب 

 اومد و با دقت بیشتری نگاه کردم، خودش بود...

لبمو با زبون تر کردم و آروم سرمو به راست چرخوندم، به همون نقطه که دیده بودمش، با 

فاصله ی یک میز دقیقا سمت راستم نشسته بود. همونطور که سرش پایین بود داشت 

 ای چپشو روی پای راستش انداخته بود.میخندید و طبق عادتش پ

ضربان قلبم توی کمترین حد ممکن بود، خاطراتم مثل برق باد از جلوی چشمم تک به تک 

عبور میکردن.، پارسا...پارسای من...یکی کنارش نشسته بود ولی چون پارسا خم شده بود 

 بود... نمیتونستم چهره اشو ببینم، دختر بود؟ نگاهم به کفشاش افتاد، دخترونه

یه آن حس دلتنگی تموم این چند ماه بهم هجوم آورد و چشماممو پر اشک کرد، چه اشک 

مزاحمی! دیدمو تار میکرد و نمیزاشت خوب ببینمش! چه خوب بلده بدون من شاد باشه. 

نفسمو مثل آه بیرون فرستادم که صاف نشست و به سمت کسی که کنارش نشسته بود 

 خترو ببینم.برگشت و تازه تونستم اون د

با دهن نیمه باز فقط بهشون خیره شده بودم، دهنم باز بسته میشد و همش میخواستم یه حرفی 



بزنم اما شبیه ماهی ای که از آب بیرون افتاده دهنم فقط باز و بسته میشد، ای وای 

من....دستای بی جونم از روی میز پایین افتاد، کیفمو که روی پام بود محکم توی چنگ 

گرفتم و فشردم. ضربان قلبم از حالت کند خیلی سریع افزایش پیدا کرد، گوشام داغ دستام 

 شد، حرص و خشم توی وجودم شبیه یه آتشفشان بود که هر لحظه امکان داشت منفجر بشه.

ناباور کمی سرمو کج کردم، خودش بود؟ سمیرا بود؟ وای نه....وای نه سمیرا نیست، نباید 

..از جام بلند شدم، کیفم از روی پام روی زمین افتاد ولی توجهی باشه، پارسا....ای وای..

نکردم. با پاهای لرزون دو قدم برداشتم و کنار میز بغلی ایستادم، صدای خنده ی بلند سمیرا 

 مثل سوهان روی تموم روحم کشیده شد، شاید دوستانه است هوم؟

 ای جان دلم، بخند قربونت برم....عاشق خنده هاتم.-پارسا

ست! تمام وجودم به یکباره از هم پاشید، به وضوح صدای خرد شدن غرور و قلبمو شک

شنیدم. دستمو به لبه ی مبل گرفتم تا بتونم تعادلمو حفظ کنم، تموم تنم به وضح میلرزید. 

سیمرا نگاه عاشقانه ای به پارسا انداخت و خم شد گونه اشو بوسید. تمام دست و پاهام از 

ز میکرد. سمیرا نگاهشو چرخوند و خواست لیوان آبمیوه اشو از شدت بی حسی داشت گزگ

 روی میز برداره که نگاهش به من افتاد و دستش همونطور روی هوا موند.

خیره بهش موندم، اشک نمیریختم، اونقدر دردم زیاد بود که از درون داشتم متالشی میشدم 

ه سمیرا، پارسا هم به عقب اما هیچ نشونه ای توی ظاهر نداشتم. از نگاه مبهوت و خیر

برگشت و نگام کرد. یکه خورده چند لحظه بهم خیره موند و دست حلقه شده اشو از دور 

 شونه ی سمیرا باز کرد.

 ترانه!-پارسا

صداش....صداش دیگه برام اون زنگ خاص قدیمی رو نداشت اما بازم شنیدم اسم از 

 زبونش دلنشین بود!
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 از جاش بلند شد و خواست به سمتم بیاد که دستمو جلوش گرفتم، دستم نمیلرزید! 

 نیا جلو.-



همونطور که دستم باال بود نگاهمو نرم به سمیرا دوختم که بهم زل زده بود. نگاهش هیچ 

ص، نه خشم، هیچی! انگار داشت به یه غریبه نگاه حسی نداشت، نه پشیمونی، نه حر

 میکرد.

 چطور تونستی؟ هوم؟ چطور تونستی رفیق؟-

پوزخند زد و دستشو به معنی "برو بابا" روی هوا تکون داد و نگاهشو به میز دوخت. با 

تاسف سری تکون دادم و به پارسا نگاه کردم، نگاه پارسا اما حس پشیمونی و تاسف داشت، 

 ایده؟اما چه ف

 مریم این بود آره؟ بابات نمیزاره برای این خانوم بود آره؟-

 برات توضیح میدم ترانه.-پارسا

 صدای شاکی و بلند مسیرا بلند شد:

پارسا؟!!! تو چه صنمی با ترانه داری که میخوای براش توضیح بدی؟ زندگی -سمیرا

 خصوصی تو مگه به کسی ربط داره؟

کارکنان کافه به ما جلب شد و همه نگاهمون میکردن.  از صدای بلندش توجه مشتری ها و

 خنده ی مضحکی کردم:

 تو وقتی که داشتی رابطه مارو خراب میکردی زندگی خصوصی سرت میشد؟ هوم؟ -

تو احمقی که نفهمیدی پارسا از همون اول منو دوست داشت نه تورو، آخه تو چی -سمیرا

 داری که اصال یکی بخواد دوستت داشته باشه؟

 وست لبمو جوییدم و تا خواستم جوابشو بدم صدای ساره رو از پشت سرم شنیدم:پ

نه البد توی هرزه دوست داشتنی هستی که هنوز پسرخاله ی منو ول نکرده با -ساره

 پارسایی!

یکه خورده برگشتم و به چهره ی ساره خیره شدم که داشت با خشم و حرص به سمیرا نگاه 

د و با حالتی که سعی میکرد دستپاچگیشو پنهان کنه دست میکرد. سمیرا از جاش بلند ش

 پارسا رو گرفت و گفت:

 پارسا جان بیا بریم، این ترانه قشون کشی کرده دعوا راه بندازه ما که....-سمیرا

پارسا دستشو از دست سمیرا بیرون کشید و یه تای ابروشو باال انداخت، هنوز این عادتشو 

یخواست مچ گیری یا بازجویی کنه یه تای ابروشو باال ترک نکرده بود! همیشه وقتی م

مینداخت و اول سر تا پاتو نگاه میکرد و با یه مکث سوال هاشو میپرسید، چقدر خوب هنوز 

 عادت هاشو از حفظ بودم.

 این چی میگه؟-پارسا

 بیا بریم حرف باهم حرف میزنیم.-سمیرا



یکنی تا ثابت بشه کی راست میگه و نه دیگه! همینجا رو در رو این خانوم تعریف م-پارسا

 کی دروغ!

 سمیرا با اخم نگاهشو بین من و ساره چرخوند و رو به پارسا گفت:

 واقعا همینقده اعتماد تو به من؟-سمیرا

عزیزم کی حرف از اعتماد زد؟ من فقط یه توضیح کوچیک بابت این موضوع ازت -پارسا

 خواستم. 

 با حالت چندشی گفت:ساره جلوتر اومد و کنار من ایستاد و 

جمع کنید بساط کثافت کاریتونو از اینجا برید، من وقت ندارم بخوام برای شما بیشعورا -ساره

 چیزی رو ثابت کنم.

 پارسا یهو به سمت ساره برگشت و انگشت اشاره اشو به سمتش گرفت:

 حرف دهنتو بفهم وگرنه.....-پارسا

 ت پارسا رو پس زدم:خودمو جلوی ساره کشوندم و با کف دست محکم دس

 جفتتون برید بمیرید، عوضی های خیانتکار.-

 ترانه....-پارسا

ترانه و مرض، اسم منو به دهن کثافتت نیار، خوب با این هرزه روهم ریختی و هی به من -

 گفتی مریِم.

 به سمیرا نگاه کردم و ادامه دادم:

این بشه آره؟ االن کنارش  باریکال رفیق، هی نشستی پیش من از پارسا بد گفتیو گفتی که-

 بهت خوش میگذره؟ 

میخواست انقدر جربزه داشته باشی تا بتونی نگهش داری، چرا داری دنبال مقصر -سمیرا

 میگردی؟

 آره ترانه جربزه نگه داشتن آشغاال رو کنار خودش نداره، هری....-ساره

 حرف دهنتو بفهم ها!-پارسا

ین نمیدونیم چی به چیه، خیال کردین زرنگین؟ هه گمشو بابا، دوتا بدبخت به هم افتاد-ساره

 شب دراز است و قلندر بیدار!

 سمیرا دوباره دست پارسا رو گرفت و کشید:

 پارسا بیا بریم ، اینا دهن پاره ان آبرومون رفت.-سمیرا

 آره آره، بدو برو تا پته اتو برای پارسا جونت روی آب نریختم و رسوات نکردم.-ساره

ا رو پس زد و خم شد پالتوشو از روی صندلی برداشت، نگاه کشدار و پارسا دست سمیر

 معنی داری بهم انداخت و خواست به سمت در بره که بی اختیار صداش کردم:



 پارسا!-

 سرجاش ایستاد، آروم سرشو به سمتم برگدوند و از روی شونه اش نگام کرد:

 نمیبخشمت! اینو یادت بمونه.-

 فسشو محکم بیرون فرستاد و سریع از کافه بیرون رفت.دندوناشو روی هم سایید و ن

تو چرا وایستادی؟ برو دنبالش موس موس بکن دیگه، شاید اینو بتونی خام بکنی بیشتر -ساره

 تیغ بزنی بلکه به رویای خارج رفتنت برسی.

 من بعدا میدونم چطوری جوابتو بدم.-سمیرا

رفتن انگار تمام من درهم شکست.  اینو گفت و اونم تند از کافه بیرون رفت. همین که

زانوهام شل شد، ساره هم انگار فهمید که سریع زیر شونه امو گرفت و روی مبل نشوندم. 

اشکایی که تا به حال نریخته بودم با سرعت و یکی پس از دیگری روی گونه ام از هم 

 سبقت میگرفتن.

 دیدی ساره؟ دیدی از خودی خوردم، مار تو آستین پروروندم.-
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باالی سرم ایستاد و دستشو روی شونه ام گذاشت و نرم نوازش کرد. منم همینطور بی صدا 

فقط یه دستمال جلوی بینیم گرفته بودم اشک میریختم. چهره ی پارسا یک لحظه هم از 

م کنار نمیرفت. شاید اگر پارسا رو با یه دختر دیگه میدیدم انقدر آتیش نمیگرفتم جلوی چشم

 تا اینکه با دوست صمیمی خودم ببینمش.

ساره به گارسون گفت دو لیوان آب برامون بیاره و خودشم کنار من نشست. هیچی نمیگفت 

از بهترین  شایدم اصال نمیدونست چطوری باید منو دلداری بده، چی میتونست بگه؟ یکی

دوستام، کسی که از دوران دبیرستانم میشناختمش و دوستم بود بهم خیانت کرده بود،خودشو 

 به جای مریم جا زده بود تا منو از پراسا جدا کنه.

سمیرا راست میگه، من خودم خر بودم که از روز اول نفهمیدم، سمیرا همیشه از پارسا پیش 

د پارسا به من ابراز عالقه کرده چند لحظه ای با من بد میگفت، یادمه روز اولی که فهمی

حرص و تعجب فقط نگام میکرد، بعدا که دلیلشو پرسیدم گفت چون از پارسا خوشش 



 نمیومده.

 گوشیم زنگ خورد وساره از توی کیفم درآوردو به سمتم گرفت:

 فریِد.-ساره

 جواب نمیدم.-

 جواب بده.-ساره

 ونم که فقط گیر میده بفهمه چیشده.صدام گرفته است میفهمه گریه کردم، ا-

 بزار بفهمه، چیو میخوای ازش پنهان کنی؟ اون که همه چیو میدونه، بزار آرومت کنه.-ساره

 کالفه نگاش کردم:

 ساره!-

جواب بده عزیزم، کار اشتباهیه که از همین اول بخوای دروغ بگی یا چیزی رو پنهان -ساره

 کنی.

 این مربوط به گذشته ی منه.-

 ولی داره به زمان حال ربط پیدا میکنه و فرید حقشه بدونه.-ساره

 لبمو به هم فشار دادم و به گوشیم چشم دوختم. دوباره گوشیمو توی دستش تکون داد:

 زود باش قطع میشه.-ساره

 نفس عمیق کشیدم و گوشیمو گرفتم و جواب دادم:

 سالم.-

 از همون اول لحنش شکاک شد:

 ترانه؟-فرید

 ری فرید؟بله؟ کاری دا-

 خوبی؟ چرا صدات گرفته؟-فرید

 چیزی نیـ....-

ساره با آرنج توی پهلوم کوبید، حرفمو خوردم و پلکامو محکم به هم فشار دادم، باز اشکام 

 راه افتادن.

 یه اتفاقی افتاد.-

 چیشده ترانه؟ نگرانم کردی؟ ساره همراهته؟ خوبین؟-فرید

 کافه....پارسا اینجا بود! خوبم، آره ساره اینجاست اما....وقتی اومدم-

 خب؟-فرید

 با انگشت وسط و اشاره شقیقه امو فشار دادم:

 فرید جریان طوالنی ای داره، بزار میام خونه برات توضیح میدم.-



 آدرس کافه رو مسیج کن من میام اونجا.-فرید

 نه الزم...-

 خونه؟ منتظر آدرسم.ترانه من میام اونجا هیچی هم نگو، با این حال بزارم تنها بگردی -فرید

 بدون اینکه منتظر جواب من باشه گوشی رو قطع کرد.
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 ای وای ساره دیدی گفتم نباید جواب بدم.-

 چی گفت؟-ساره

 میگه آدرس بفرست بیام اینجا.-

 .خب چه بهتر-ساره

 بهتر چی؟ من االن حوصله ی فریدو دارم آخه؟-

ترانه! چرا یکم عقالنی فکر نمیکنی؟ هنوزم میخوای به پارسا نشون بدی که بی کس و -ساره

 کاری؟

 گیج نگاش کردم که ادامه داد:

اگه تو از روز اول که پارسا به دروغ میگفت قصد ازدواج داره جا پاتو محکم -ساره

ئن میشدی االن جات اینجا نبود. پارسا فکر کرده بی کس و میکردی و از همه چی مطم

کاری که هرچی از دهنش درمیاد بهت میگه، بزار فرید بیاد تا بهش ثابت بشه توهم کسیو 

 داری که همه جوره پشتته.

 چی میگی ساره؟ پارسا که رفت.-

 هرچی، تو االن شرایطت طوریه که به فرید نیاز داری خودتم اینو میدونی.-ساره

 نفسمو محکم بیرون فرستادم:

 تو همونی بودی که اون اوال از فرید خوشت نمیومدا.-

آره ولی االن شرایط فرق کرده، همینطوری بی دلیل که نمیشه بگم فرید بده و عیب -ساره

 داره!

لبمو با زبون تر کردم و آدرس کافه رو برای فرید مسیج کردم. گوشیمو کنار گذاشتم و 



 خیره بودم با نوک انگشت اشاره ام روی میز اشکال نامفهوم میکشیدم. همینطور که به میز

 ساره؟-

 هوم؟-ساره

 صاف نشستم و بهش نگاه کردم:

 اون چی بود گفتی؟ سمیرا با پسر خاله ات؟-

 پوست لبشو جویید و به زمین خیره شد:

 آره با هم بودن.-ساره

 از ِکی؟ تو چطور متوجه شدی؟-

اشم میمونه، باهم زیاد حرف میزنیم خودش بهم گفته بود، یکسالی پسر خاله ام مثل داد-ساره

 باهم بودن که این آخریا این خانوم بامبول درآورده بود گفته بود نمیخوامت.

 چرا به من نگفتی؟-

 بهم نگاه کرد:

چی میخواستی بگم؟ زندگی شخصی خودشون بوده بیام همه جا جار بزنم؟ تازشم اون -ساره

 من و تو میدونیم سر اون پسرخاله ی بدبخت من خراب میشد. سمیرا اگه میفهمید

 آهی کشیدم:

وای ساره، به خدا اصال من باورم نمیشه. اصال پشیمون هم نبود، میگفت پارسا از اول -

 اونو میخواسته.

گرچه پارسا کال ادعای دوست داشتن داره ولی دروغ گفت که حرص تورو دربیاره. -ساره

 ز همه همه جور انتظاری داشته باشی حتی من! توام باید یاد بگیری ا

 ساره!!!!-

چیه؟ وقتی اینطوری باشی نه زمین میخوری نه کسی میتونه ازت نقطه ضعف داشته -ساره

 باشه پس یاد بگیر.

سری به نشونه ی تاسف تکون دادم و خواستم گارسونو صدا بزنم که صدای فریدو از پشت 

 سرم شنیدم:

 ترانه؟-فرید

نشسته بودم تونسته بود از پشت اون مبل های بلندم ببینتم. لبخندی غمگینی  چون سر میز

 زدم که سراسیمه به سمتم اومد.

 چقدر زود اومدی!-

 تا زنگ زدی راه افتادم.-فرید

 سالم.-ساره



 فرید تازه نگاهش به ساره افتاد و باهم احوال پرسی کرد و سریع باز رو به من پرسید:

 خوبی؟-فرید

اما با دیدنش بغض میکردم، بغض دار سرمو به معنی آره تکون دادم که بهم  نمیدونم چرا

نزدیک تر شد، یکم عقب تر رفتم که کنارم نشست و سریع دستای لرزون و سردمو توی 

 دستش گرفت.

 من برم صورتمو بشورم سرم درد میکنه.-ساره

ره شدم، فرید سریع از جاش بلند شد و به سمت سرویس بهداشتی رفت. به رفتن ساره خی

نگاهش روی جزء به جزء صورتم میگشت. با بغضی که به شدت سعی داشتم کنترلش کنم 

 بهش نگاه کردم. نمیدونم توی نگاهم چی دید که دستشو روی گونه ام گذاشت:

 قربون این نگاهت برم....نبینم چشمات خیس شده باشن.-فرید

باره تار شد و اشکام روی گونه ام سر همین یه کلمه انگار دکمه ی استارت من بود، دیدم دو

خوردن. فرید با انگشت شصتش اشکامو پاک کرد، بی دلیل و بدون اصراری از طرف فرید 

شروع به حرف زدن کردم و تمام اتفاقاتو براش تعریف کردم. چقدر دلم پر بود، شبیه دختر 

یت میکنن و توقع بچه هایی شده بودم که یکی اذیتشون کرده و دارن پیش باباشون ازش شکا

 حمایت دارن. شاید این موضوع برای منی که حمایت پدرمو نداشتم طبیعی بود!

فرید توی سکوت به تموم حرفام گوش کرد، دستمو نوازش میکرد، گونه امو ناز میکرد، 

اشکامو پاک میکرد اما هیچی نمیگفت، گاهی حس میکردم از حرص پره های بینیش با 

ا اونقدر خوددار بود که هیچی بروز نمیداد و این حرکتش چقدر شدت باز و بسته میشه ام

 برام ارزشمند بود.

حرفم که تموم شد فرید بدون هیچ مکثی دستشو دور شونه ام حلقه کرد و سرمو روی سینه 

اش گذاشت، از شدت گریه به هق هق افتاده بودم اما مثل همیشه بی صدا و فقط شونه هام 

پنج دقیقه از دستشویی اومد، با دیدنش خواستم از بغل فرید  تکون میخورد. ساره بعد از

بیرون بیام اما فرید بهم اجازه نداد و محکم تر توی آغوشش فشردم. ساره خیلی راحت 

 روبرمون نشست و با محبت نگام کرد:

 آروم شدی خواهری؟-ساره

 لبخندی بهش زدم و سرمو به معنی آره تکون دادم.

 با من بیرون بیای ها، چه اوضاعی شد! ببین یه روز خواستی-ساره

 

از بغل فرید بیرون اومدم و یه دستمال کاغذی از روی میز برداشتم، در حالی که صورتمو 

 تمیز میکردم گفتم:



مگه تقصیر توئه که اینطوری میگی؟ اتفاقا خیلی هم خوب شد که اون سمیرا عوضی رو -

 شناختم.

 ساره سری تکون داد و گفت:

ه چیزی نمیخورین بریم، صاحب کافه دیگه االن میاد بیرونمون میکنه بس که میگم اگ-ساره

 بد نگاهمون کرد.

 من که چیزی نمیخورم، بریم.-

 از جامون بلند شدیم و از کافه بیرون اومدیم.

 ماشینو اون سمت خیابون پارک کردم.-فرید

 من تاکسی میگیرم.-ساره

 تاکسی چیه؟ بیا میرسونمیت.-

 ما برید راحت باشید.نه عزیزم ش-ساره

 تعارف نداریم ساره خانوم، بفرمایید.-فرید

 خواستیم به سمت خیابون بریم که صدای آشنای پارسا رو از پشت سرم شنیدم:

 ترانه!-پارسا

سرجام ایستادم ولی به عقب نگشتم. فرید که کنارم بود درجا به عقب برگشت و با اخم به 

 عقب زل زد، مگه پارسا نرفته بود؟
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از روی شونه ام نگاهمو به عقب برگردوندم، پارسا توی فاصله یک متریم ایستاده بود و زل 

وتر از عکس العمل زده به من منتظر بود که به سمتش برگردم. ساره پیش دستی کرد و جل

 فرید گفت:

 تو اینجا چی میخوای؟ مگه نرفتی گورتو گم کنی؟-ساره

 میخوام با ترانه حرف بزنم.-پارسا



همین که فرید یه قدم به سمت پارسا برداشت هول شده برگشتم و بازوی فریدو گرفتم. 

 نگاهی بهم کرد و زیر لب گفت:

 نترس عزیزم.-فرید

 ل زد و با صدای بم شده گفت:خیلی جدی و مغرور به پارسا ز

 اوال ترانه نه و خانم سهرابی! دوما با من حرف بزن بهش میگم.-فرید

پارسا پورخندی زد و نگاهشو به دستای حلقه شده ی من دور بازوی فرید دوخت. نگاهشو 

 باال تر آورد و بهم زل زد:

 ِرل جدیده؟-پارسا

 م کرد:فرید خودشو جلوی من کشوند و تقریبا منو پشتش قای

 َکری میگم با من حرف بزن؟-فرید

پارسا گوشه ی لبشو خاروند و خنده ی مضحکی کرد و سرشو به معنی تاسف به طرفین 

 تکون داد:

ببین جناب! اول برو از ترانه بپرس من کی بودم براش! بعد اصال ببین نمیخواد باهام -پارسا

 حرف بزنه و....

 برو گمشو!-

 لبخند پیروزمندانه ای زد و با غرور گفت: سکوت کرد و هیچی نگفت، فرید

 خب دیگه چی؟!-فرید

 پارسا باز خودشو از دسته ننداخت و با لجبازی همشگیش گفت:

 باید چند لحظه ای با خود ترانه حرف بزنم.-پارسا

 دستامو توی بغلم جمع کردم و از پشت فرید بیرون اومدم و با آرامش ظاهری گفتم:

م، اگرم تو حرفی داری به همسرم بگو اگه صالح دید به من من با تو هیچ حرفی ندار-

 میگه.

فرید و پارسا که تا اون موقع فقط بهم نگاه میکردن با تموم شدن حرفم همزمان به سمتم 

برگشتن، هرکدوم با یه حس متفاوت نگام میکردن، فرید با غرور و چشمای پر از شوق و 

 پارسا با تعجب و حرص!

 همسر؟!!!!-پارسا

نچ! ترانه این شنواییش ایراد داره، بابا من یخ زدم بیایید بریم وایستید به خزعبالت این -هسار

 گوش میدید.

پارسا یهو به سمت ساره برگشت و خواست به سمتش خیز برداره که فرید سریع جلوشو 

 گرفت و دستشو روی سینه ی پارسا گذاشت و به عقب هولش داد:



ن میکنما ! آدمی حرف بزن ماهم میشنویم وگرنه هری! هوی هوی! میزنم دهنتو پرخو-فرید

 تا همین االنم گذاشتم حرف بزنی به احترام خانومم بوده.

 جمع کنید بابا خانومم و همسرم، دارید دروغ میگید، ترانه ازدواج نمیکنه.-پارسا

 چرا؟!!!! فکر کردی در غم هجران تو باید میمردم؟-

 ساره گفتم:خنده ای از سر تمسخر کردم و رو به 

 وای ساره اینو!!!! خودشو چی فرض کرده؟-

 ساره پوزخندی زد.

 باید باهات حرف بزنم، میخوام یه سری چیزا رو برات توضیح بدم.-پارسا

 بهش نگاه کردم و چشمامو براش گرد کردم:

من توضیح خواستم؟ تو کی باشی که به من توضیح بدی؟!!!! برو خدا روزیتو پیش سمیرا -

 ه کرده.جونت حوال

 خواستم دست فریدو بگیرم و بریم که پارسا سریع گفت:

 سمیرا داره توی کارای ویزا و اقامتم کمکم میکنه، من به خاطر....به خاطر....-پارسا

 دستمو به معنی سکوت روبروش نگه داشتم:

االن دقیقا چیو میخوای به کی ثابت کنی؟ چیه دردت گرفته منم دارم َپست میزنم؟ یا نه -

یرا پست زده دیگه کسی دورت نیست؟ دقیقا فازت چیه پارسا؟ خودتم میدونی چی سم

 میخوای؟

 پوزخند زدم و با مکث ادامه دادم:

اون زمانی که ازت توضیح میخواستم گذشت، دفن شد و تموم شد، االن ازش فقط یه خاطره -

هیچ معنا و مونده، نمیگم خاطره ی کمرنگ نه، ممکنه هنوزم تازه باشه اما دیگه برام 

مفهومی نداره چون تو برام یه غریبه شدی، شبیه همین رهگذری هایی که شاید یه روزی و 

یه جایی برام چهره اشون آشنا باشه! پس برای من توضیح نده، اگه با سمیرایی اشکال نداره، 

شاید قسمتتون بوده ولی باهاش بمون، دیگه مثل من بهش نارو نزن، یه بار توی کل زندگیت 

 رد باش و مرد بودنو یاد بگیر.م

با سکوت و لبایی که به هم فشارشون میداد و چشمایی که پر غم بود فقط بهم نگاه میکرد. 

 بغض سنگینمو قورت دادم و بازوی فریدو گرفتم:

دیگه هیچ وقت حتی سایه اتم نزدیک زندگیم نباشه، من زندگیمو دوست دارم و حتی اگر یه -

بیایی پیش فرید صحبت کنی و رابطه مارو به هم بزنی باید بهت درصد به ذهنت رسیده که 

بگم که فرید از همه چی خبر داره پس اصال خودتو خسته نکن، دیدی که حتی از دیدن تو 

 جا نخورد، در جریانی که؟ من مثل تو دروغگو و پنهان کار نیستم! شب بخیر.



پارسا زد و سه تایی همراه بازوی فریدو کشیدم که اونم پوزخند صدا داری از حرص به 

ساره از خیابون رد شدیم و سوار ماشین شدیم. تا توی ماشین نشستیم ساره درحالی که 

 دستاشو به هم میمالوند گفت:

وای آقا فرید تورخدا بخاریتو بزن یخ کردم توی سرما بس که به اراجیف مزخرف این -ساره

 مرتیکه گوش دادم.

 به روبروم زل زده بودم گفتم: به صندلی تکیه دادم و درحالی که

ببخشید ولی الزم بود این حرفا رو بهش بگم، سبک شدم! اینارو باید خیلی وقت قبل میگفتم -

 اما....نمیدونم خر بودم.

 عه این چه حرفیه! خوب کردی گفتی گلم، منم به خاطر تو ساکت موندم، حالتو میفهمم.-فرید

 

 پاش گذاشتم: با لبخند مهربون نگاش کردم و دستمو روی

 ممنون فرید، حضورت امشب خیلی بهم کمک کرد، هیچ وقت فراموش نمیکنم.-

 دستمو گرفت و با محبت نگام کرد:

 تو فقط همینطوری برام بخند، من دیگه هیچی نمیخوام.-فرید

 ساره تک سرفه ای کرد:

 اممم چیز....میگم تصادف نکنیم انقدر به راستتون نگاه میکنید آقا فرید؟-ساره

 فرید خندید:

 نه نگران نباشید، خونه میرید؟-فرید

آره آره، میگم سر راهتون برای ترانه یه چیز شیرین بگیرید بخوره، استرس زیاد -ساره

 داشته باز حالش بد میشه.

 عه نه من خوبم، چرا الکی میگی؟-

 باشه تو راستی میگی! آقا فرید به حرفش گوش ندین ها، بگیرید.-ساره

 سوپری چیزی پیدا کنم حتما میگیرم.االن یه -فرید

لبخندی به هردوشون زدم و سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم. همه ی ما آدما توی 

زندگیمون دنبال محبت میگردیم، من این محبتو داشتم! االن مردی کنارم بود که عاشقانه 

ه حتی دوستم داشت و ازم حمایت میکرد، دوستی دارم کمتر از خواهر برام نیست و همیش

جلوتر از خودم به فکر سالمتی و حال منه و از حقم دفاع میکنه، اما....خانواده! شاید 

بزرگترین خالء روحی من خانواده بود، بعضی از اشتباهات چه راحت همه چی از هم می 

 پاشونه و زندگی چندین خانواده رو خراب میکنه! 

یگه هیچ خانواده ای اجازه نمیداد بچه یادم میاد زمانی که این اتفاق برای ما افتاده بود د



هاشون برن خونه ی همدیگه بازی کنند، چقدر بچه هایی که با همون سن کمشون میومدن 

پیش من و میگفتن تقصیر توئه که مامان ما اجازه نمیده بریم پیش دوستامون، توی اون عالم 

 بچگی چقدر بغض میکردم.
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 سراسیمه وارد خونه شدم و اطرافو نگاه کردم.

 فرید؟-

 سمیه سریع از آشپزخونه بیرون اومد و گفت:

 سالم خانوم، آقا باال توی اتاقشون منتظر شمان.-سمیه

دل تو دلم نبود و استرس داشتم، همین االن از سری تکون دادم و به سمت پله ها رفتم، 

بیمارستان مامان بهم زنگ زده بودن و اسم دارویی رو بهم گفته بودن که باید حداکثر تا دو 

ساعت دیگه به دستشون میرسوندم. به سمت اتاق فرید رفتم و خواستم درو باز کنم که فرهاد 

اومد. اتاق فرهاد یک در با اتاق  ساله خیلی خوشکل از اتاقش بیرون 18 17با یه دختر 

 فرید فاصله داشت.

فرهاد با دیدنم یه تای ابروشو باال انداخت و همینطور بهم خیره موند. نگاهی به سرتاپای 

 خودش و دختره انداختم و سرمو به معنی سالم تکون دادم و در اتاق فریدو باز کردم:

 ترانه یه لحظه صبر کن!-فرهاد

 نداختم و همونجا توی چهارچوب در به سمتش برگشتم:با تعجب نگاهی بهش ا

 خوبی؟ چرا انقدر مضطربی؟-فرهاد

 چیزی نیست خوبم.-

 مامانت بهتره؟-فرهاد

 یه تای ابرومو باال انداختم، فرهاد از کجا خبر داشت؟ حتما از بین حرفامون فهمیده.



 آره خوبه ممنون.-

 توی بیمارستان بستری شده؟-فرهاد

 یمارستان زنگ زدن گفتن باید سریع یه دارویی بخرم براشون ببرم.آره، االن از ب-

 عه! خب میخوای بیا بریم من ببرمت.-فرهاد

 لبخند مصنوعی زدم و نگاه پر کنایه ای به خودش و دختره کردم:

 نه ممنون با فرید میرم، شما به کارتون برسید.-

. نفس پر حرصمو محکم و بدون اینکه منتظر جوابش باشم وارد اتاق شدم و درو بستم

 بیرون فرستاد:

 فرید؟-

جواب نداد، با تعجب به اطراف اتاق نگاه کردم، از سرویس صدا آب میومد. آروم دوتا تقه 

 به در زدم:

 فرید حموم رفتی؟-

 جان؟ آره االن میام.-فرید

 ای وای توروخدا زود باش، از بیمارستان بهم زنگ زدن.-

 چشم اومدم.-فرید

له گرفتم و رفتم روی تختش نشستم. به زمین زل زدم و یهو صدای قهقه ی از در حموم فاص

فرهاد و اون دختره اومد، یه طوری بلند بود که ترسیدم و شونه هام باال پرید. لب گزیدم و 

تاسف سری براشون تکون دادم. واقعا توی مغز فرهاد چی میگذره؟ خب با این رفتار هاش 

یکنه، کدوم شاگرد خصوصی ای انقدر با معلمش میگه و معلومه که هیچکس بهش اعتماد نم

میخنده؟ فرید با یه ربدوشام خاکستری از حموم بیرون اومد و نگاهی بهم انداخت و در حالی 

 که به سمت میز توالتش میرفت گفت:

 ببین چطوری استرس الکی گرفته ها !-فرید

 .دست خودم نیست فرید، مامان تازه یک روزه اونجا بستری شده-

خب قربونت برم داره روند درمانشو انجام میده دیگه، استرس چیو داری؟ منم امروز -فرید

 نمیرم شرکت کامل میریم به کاراشون میرسیم خیالت راحت.

از جام بلند شدم و رفتم روی صندلی میز تحریرش نشستم، در حالی که داشت به صورتش 

 افترشیو میزد با لبخند نگاهی بهم انداخت:

 برو شرکت، دیورز هم نرفتی اوضاع بهم میریزه. امروز-

 نه بابا چرا بهم بریزه؟ نگران نباش من تلفنی همه رو اکی میکنم. -فرید

 آهی کشیدم:



 کاش بتونم این محبتتو جبران کنم.-

اوال اینکه جبران نمیخواد هزار دفعه گفتم منم دیگه عضوی از خانواده ی شما شدم پس -فرید

 وظیفمه، دوما....

 ا شیطنت لبخندی زد  و دوقدم فاصله امونو پر کرد و باال سرم ایستاد:ب

 حاال اگه خیلی میخوای جبران کنی من به یه بوس هم راضی میشم.-فرید

چینی به ابروهام دادم و از پایین نگاش کردم، حتی اسمش هم ضربان قلبمو تند میکرد. نفس 

دم و خیلی سریع از جام بلند شدم و عمیقی کشیدم و سعی کردم چشم روی همه ترس هام ببن

سطحی گونه اشو بوسیدم، اصال نمیدونم لبام به گونه اش خورد یا روی هوا بود، اونقدر 

 سریع این کارو انجام دادم که فرید خنده اش گرفت.

 با سرعت نور انجام میده آدم دستش به هیچ جا بند نباشه.-فرید

 م:لبخند خجولی زدم و برای عوض کردن بحث گفت

 زودتر حاضر شو بریم.-

سری تکون داد و به سمت کمد لباساش رفت، منم الکی خودمو مشغول وسایل روی میزش 

نشون دادم و بهش پشت کردم تا لباس عوض کنه. چند دقیقه ای طول کشید تا حاضر بشه و 

ی بعد باهم از اتاق بیرون اومدیم. فرهاد و همون دختره جلوی در اتاق بودن و به نرده ها

کنار پله ها تکیه دادن بودن و فرهاد خیره به اون دختره بود که با باز شدن در اتاق فوری 

به سمت ما برگشت موشکافانه نگامون کرد. فرید هم پشت سر من از اتاق بیرون اومد و 

 نگاه پر تاسفی به فرهاد انداخت و سریع دستمو گرفت و خیره به فرهاد رو به من گفت:

 .بریم عزیزم-فرید

چشمای فرهاد برای چند لحظه به دستامون خیره موند و بعد نگاهشو باال کشید و به من زل 

 زد:

 حیف شاگرد دارم وگرنه حتما میومدم مالقات!-فرهاد

 فرید پوزخندی صدا داری زد:

 وای چقدرم داری بهش درس میدی!-فرید
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 دختره که کنار فرهاد بود چینی به ابروهاش داد و به بازوی فرهاد چسبید و گفت:

 تایم استراحتمه خب.-دختر

 با چشمای گرد شده به دستای دختره نگاه کردم که فرهاد دستشو عقب کشید و گفت:

 من فردا حتما میرم، فقط ساعت مالقتشو برام بفرست.-فرهاد

 لبخند کجکی زدم:

 نه ممنون شما گرفتارید مزاحم نمیشم....فرید بریم.-

جلوتر از فرید به راه افتادم و چون دستمو گرفته بود اونم دنبالم کشیده و از پله ها پایین 

اومدیم. نفسای پر حرصم با شدت از سینه ام خارج میشد، حرص چی؟ زندگی فرهاد به تو 

ی شدی؟ این سوالی بود که همیشه براش جوابی نداشتم، چه ربطی داره که اینطوری حرص

با فرهاد هیچ صنمی نداشتم و به من مربوط نبود اما کاراش بیشترین تاثیرو روی من 

 میزاشت!

حدود یک ساعت توی خیابون های شلوغ و پر ترافیک دنبال داروها میگشتیم، چندین 

تان رفتیم و داروهاو تحویل دارخونه رو گشتم تا آخر یکیشون داشت. سریع به بیمارس

 پرستار دادم و گفتم:

 میتونم ببینمش؟-

 االن نه عزیزم تحت درمانن، بین ساعت سه تا چهارو نیم بیاید.-پرستار

 حالش خوبه دیگه؟-

پرستار درحالی که داشت تند تند یه چیزایی رو توی برگه یادداشت میکرد سرشو باال آورد 

 و لبخند مهربونی زد:

ند ساله دارم توی این بخش کار میکنم، خیلی از بیمارهای سرطانی بودن که من چ-پرستار

 خوب شدن پس اصال ناامید نباش.

 سری تکون دادم و چیزی نگفتم.

 شما میتونید برید دیگه، من اینارو به دکتر تحویل میدم تا آماده تزریق بشن.-پرستار

 اصال راهی نداره که...-

درمانی قرار میگیره بدنش ضعیف میشه، نمیتونه رفت و  گلم بیماری که تحت شیمی-پرستار

 آمد زیادو تحمل کنه، اینطوری آرامش بیشتری داره.

آهی کشیدم و تشکر زیرلبی کردم و از بیمارستان خارج شدم. فرید توی پارکینگ بیمارستان 

روم منتظرم بود. در ماشینو باز کردم و نشستم، سرمو به صندلی تکیه دادم بغض دار به روب

 خیره شدم:



 دیدیشون؟-فرید

نمیزارن که، میگن بین ساعت سه تا چهار و نیم بیا. یعنی من در روز فقط یک و ساعت و -

 نیم مامانمو ببینم؟ نه من نه مامان طاقت نمیاریم، من مطمئنم مامان بهونه میگیره.

 اشکال نداره عزیزم، عصر با دکترش صحبت میکنیم اجازه میده.-فرید

م که ماشینو روشن کرد و راه افتاد. آرنجمو به شیشه تکیه داده بودم و دستم روی چیزی نگفت

سرم بود. مغزم به هم ریخته بود، به همه چی فکر میکردم، نمیتونستم فکرمو متمرکز کنم و 

هر دودقیقه به یه چیزی فکر میکردم. تصویر دست حلقه شده ی اون دختره دور بازوی 

 ومد و سریع از فرید پرسیدم:فرهاد دوباره جلوی چشمم ا

 فرید؟ فرهاد چیشد؟-

 یعنی چی چیشد؟-فرید

 قرار بود از خونه بره.-

 نفسشو محکم بیرون فرستاد:

فعال نمیشه ترانه، با وکیلمون مشورت کردم میگه هیچ راه قانونی نداره، باید یه آتو -فرید

 ازش پیدا کنم و بیرون بندازمش.

 با حرص ناخودآگاهی گفتم:

 هم بد نمیگذره بهش، برای چی باید بره؟ خیلی-

 با تاسف سری تکون داد و در حالی که دنده رو عوض میکرد گفت:

این دقیقا همون چیزایی هست که من بهت میگفتم و تو باور نمیکردی، به چشم خودت -فرید

 دیدی دیگه، تو باورت میشه این دخترا شاگرد خصوصی باشن؟

ده اما زیادی باهم راحتن، رابطه معلم و شاگرد هیچ وقت تا شاید واقعا داره بهشون درس می-

 ایند حد صمیمی نیست.

 همین دیگه، حرف منم همینه، من که میدونم فرهاد داره تالفی میکنه.-فرید

 تالفی چی؟-

تالفی اینکه من دستشو پیش تو رو کردم و همه نقشه هاش بهم ریخته، همینطوری -فرید

 نمیکنه که به خونه برگرده.یهویی بعد پنج سال دلش هوس 

 آهی کشیدم و جوابشو ندادم که گفت:

 امشب بیا خونه ی ما.-فرید

 نه خونه ی خودمون راحت ترم!-

ترانه جان! تنها میخوای بمونه خونه کی چی؟ من تاصبح همش بترسم خدایی نکرده یه -فرید

 بالیی سرت بیاد؟ اونم با این اضطرابی که داری!



 بود خیره شدم و در حالی که با انگشت هام بازی میکردم گفتم: به دستام که روی پام

 آخه من اونجا راحت نیستم.-

 تو بیا من قول میدم اذیت نشی، باشه؟-فرید

 سکوت کردم و به بیرون خیره شدم، مشکل اصلی من خود فرید بود!
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اول رفتیم خونه ی ما تا من لباس راحتی برای شب بردارم، همش خودمو ناراحت و 

ناراضی نشون میدادم تا بلکه فرید بیخیال بشه اما خودشو به اون راه میزد میخواست مدام 

شبی شیطنت و شوخی بکنه. ازش میترسیدم، واقعا شاید قرار نباشه اتفاقی بیفته اما این اولین 

هست که قراره کنار یه مرد بگذرونم. درخونه رو با کلید باز کردم و چراغ خونه روشن 

 کردم.

از تاریکی و نبودن مامان بغض ناخودآگاهی توی گلوم نشست،پوست لبمو جوییدم غم زده به 

سمت اتاقم رفتم. پوشیده ترین لباسمو انتخاب کردم و توی کیفم گذاشتم. یه لباس آستین بلند 

مه ای با شلوار گشاد همرنگش بود. این لباس اونقدر گشاد بود که تقریبا هیچ وقت نمی سور

 پوشیدمش اما برای امشب مناسب بود. از خونه بیرون اومدم و سوار ماشین شدم.

فرید ساعت دوازده است، اگه بخوایم بریم خونه اتون برای مالقات دیر میشه، تو منو بزار -

 ت تموم بشه برمیگردم.بیمارستان من خودم مالقا

 در حالی که راه می افتاد گفت:

تنها بری یعنی؟ میریم از همون آشپزخونه های نزدیک بیمارستان دوتا غذا میگیریم -فرید

 توی ماشین میخوریم بعدشم میریم بیمارستان.

سری به معنی باشه تکون دادم و چیزی نگفتم. فرید غذا گرفت و توی ماشین خوردم و رأس 

ه توی بیمارستان بودیم. با ذوق و شوق وارد بیمارستان شدم و به سمت ایستگاه ساعت س

 پرستاری رفتم، شیفت همون پرستار صبح بود.

 سالم.-

 سرشو باال آورد و لبخند خسته ای بهم زد:

 سالم عزیزم، به موقع اومدی دکتر منتظرتونه.-پرستار



 میشه اول برم مامانو ببینم بعد برم اتاق دکتر؟-

 در مورد همین مالقات مریضتون میخوان باهات صحبت کنن.-تارپرس

 وارفته با چونه ای که میلرزید به پرستار نگاه کردم. فرید سریع دستمو گرفت و آروم گفت:

 ترانه آروم باش، بریم صحبت کنیم بعد میریم پیش مامانت.-فرید

اونقدر مضطرب و  با بغض سرمو تکون دادم و جلوتر از فرید به سمت اتاق دکتر رفتم.

ناراحت بودم که از کل توضیحات دکتر و اون اصطالحات علمی که به کار میبرد فهمیدم 

چون مامان بیماریش پیشرفت زیادی کرده مجبورن توی محیط استریل نگهش دارن و کامال 

جدا از همه مریض های دیگست و به همین خاطر مالقاتش همیشه ممکن نیست. اونقدر 

یون به دکتر نگاه کردم که خودش گفت فقط ده دقیقه با لباس مخصوص بغض کرده و گر

 میتونم برم ببینمش و بیام.

پرستارو صدا کرد تا لباس مخصوص استریل بهم بدن. لباس هارو با کمک پرستار پوشیدم 

 و وارد اتاقی که نشونم داد شدم.

 گلم دکتر گفتن فقط ده دقیقه، بیشتر نشه لطفا.-پرستار

 باشه.-

معطلی در اتاق مامانو باز کردم و وارد شدم. خواب بود و بهش یه مایع رنگی شبیه سرم بی 

وصل کرده بودن. سینه ام پر غم شد، قلبم یه جوری تیر میکشید و ضربانش کند شده بود که 

حس میکردم هر آن ممکنه بایسته. بغض سنگیمو قورت دادم و سعی کردم چهره ی شاد به 

تم و باالی سرش ایستادم. دستمو دراز کردم و آروم موهاشو که از خودم بگیرم. جلوتر رف

زیر روسری صورتی رنگ بیمارستان بیرون زده بود نوازش کردم، گونه اشو نوازش 

کردم. از برخورد انگشتای سردم با پوست صورتش چشماشو باز کرد، با دیدنم انگار 

 چشماش چراغونی شد و با ذوق نگام کرد:

 ترانه؟-مامان

 چشمایی که داشت پر اشک میشد ولی کنترلش میکردم بزرگترین لبخندمو به روش زدم: با

 جون دلم؟ خوبی عزیزم؟-

 کی اومدی مامان؟-مامان

 االن اومدم قربونت برم، دلم برات یه ذره شده بود.-

 هنوز یک شب شده ها، تو که گفتی طاقت میاری.-مامان

 خم شدم دستشو بوسیدم و باصدای لرزون گفتم:

 تو بگو هزار شب! تو فقط خوب شو، من همه چی رو به جون میخرم.-

 دستشو روی سرم کشید و با محبت نگام کرد.



 فرید خوبه؟-مامان

 آره، همین بیرون اتاقه، اجازه ندادن بیاد داخل.-

 زیاد اذیتش نکن با خودت اینور اونور بکشون، بزار بنده خدا بره به کارش برسه.-مامان

 ش، اون خودش انقدر تورو دوست داره که میخواست بیاد ببینتت.تو نگران نبا-

 لبخندی مهربونی زد و دستمو فشرد:

همین از کل دنیا برام بسه، خوشبختی و لبخندتو وقتی کنار فرید میبینم خیالم راحته، -مامان

 مطمئنم که تورو دست آدم بدی نسپردم.

 خنده ی مصنوعی کردم و با شیطنت ظاهری گفتم:

 ودی خوب شو که باید عروسی بگیریم ها.پس ز-

 لبخندش عمیق تر شد و با خوشحالی نگام کرد:

 الهی من فداتشم، توام دوسش داری آره؟-مامان

مکث کردم، سعی کردم لبخندم روی لبم بمونه و بغض مزاحممو پس بزنم، مجبور بودم 

 دروغ بگم، برای شادی دل مامان هرکاری میکردم.

 خیلی هوامو داره. تقریبا، پسر خوبیه،-

الهی شکر، به خدا که دیگه هیچی از خدا نمیخوام، حتی اگه االن جونمو بگیره من -مامان

 گالیه نمیکنم.
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 اخم کردم و با اعتراض گفتم:

 اینطوری نگو من دق میکنم.مامان! این چه حرفیه؟ -

 نمیگم، خوب میشم دختر گلم، نگران نباش.-مامان

 در اتاق باز شد، به عقب برگشتم.

 وقت مالقات تمومه عزیزم.-پرستار

 عه! هنوز تازه اومده بچم.-مامان

االن موقع تزریق داروهاتونه نباید زیاد خسته بشید، بزارید بره من قول میدم دفعه -پرستار

 بمونه. بعدی بیشتر



 برگشتم غمگین به مامان نگاه کردم، خم شدم پیشونیشو بوسیدم و آروم کنار گوشش گفتم:

 توروخدا زود خوب شو، خونه بدون تو خیلی تاریک و دلگیره، میترسم!-

کمی ازش فاصله گرفتم ولی هنوز روی صورتش خم بودم. دستشو روی گونه ام گذاشت و 

گونه اش زدم و سریع از اتاق بیرون اومدم. بغضم غمگین نگام کرد. بوسه ی آخرو روی 

 داشت خفم میکرد، نمیخواستم مامان حتی یه قطره اشکمو روی صورتم ببینه.

تا خونه فقط بی صدا اشک میریختم و فرید میخواست دلداریم بده اما هیچ جوره آروم 

وی مریضی نمیشدم، من آدم قوی ای نبودم که بخوام دوباره والدینمو از دست بدم یا ت

ببینمشون، اونقدر درد توی وجودم بود که تحمل این یکی واقعا برام مشکل بود. با ترافیک 

بود که به خونه ی فرید رسیدیم. وارد خونه  6شدید اون ساعت از روز حدودای ساعت 

 شدیم همزمان لیال حاضر و آماده داشت از پله ها پایین میومد، سالم کردیم و لیال صدا زد:

 میه اون چمدون منو از باال بیار یادت نره.س-لیال

 جایی میری مامان؟-فرید

 مگه بهت نگفتم؟-لیال

 فرید یه تای ابروشو باال انداخت:

 نه!-فرید

 حتما یادم رفته، با بچه ها داریم میریم مالزی!-لیال

 مالزی!!!!! این فصل؟-فرید

شدم هر روز سر درد دارم  مگه چشه؟ واال به خدا من با این فرهاد توی خونه دیوونه-لیال

 فقط بس که حرص میخورم.

فرید مستاصل نگاهی به من انداخت، فهمیدم میخوان تنها صحبت کنند برای همین سریع 

 گفتم:

ان شاءهللا به سالمت برین و برگردین، با اجازتون من برم صورتمو بشورم بیمارستان -

 بودم.

بهداشتی رفتم و دست و صورتمو لیال سری تکون داد و هیچی نگفت، به سمت سرویس 

شستم. وقتی اومدم لیال رفته بود و فرید روی مبل نشسته بود، خیره به زمین توی فکر فرو 

 رفته بود. کنارش روی مبل نشستم که نگاهی بهم انداخت و لبخند خسته ای زد:

 از صبح خیلی خسته شدی.-

 نه فکرم مشغوله.-فرید

 فکر چی؟-

د یهو داره سفر میره، فرهاد یه ذره هم عین خیالش نیست. خودشو مامان به خاطر فرها-فرید



زده به خریت و واقعا نمیخواد ببینه که هیچکس توی این خونه راضی نیست اون اینجا 

 بمونه.

 االن فرهاد فهمید که مامانت به خاطر اون رفته؟-

 ومه که فهمیده!ترانه! فرهاد خیلی زرنگ و تیزه، هیچ وقت بیگدار به آب نمیزنه، معل-فرید

 شونه ای از روی ندونستن باال انداختم.

 فرید میشه تا زمان شام یکم برم بخوابم؟ سردردم داره اذیتم میکنه.-

 آره عزیزم، برو اتاق من بخواب.-فرید

لبخندی زدم و بی اختیار خم شدم و گونشو بوسیدم، یه بوسیدن ساده و دوستانه برای تشکر 

ود!! خواستم سرمو عقب بکشم که فرید دستشو کنار گونه ام لطف هایی که به من کرده ب

گذاشت و مانعم شد. با محبت توی چشمام نگاه کرد و نرم و طوالنی پیشونیمو بوسید و عقب 

 کشید. قلبم از همین نزدیکی خیلی عادی هم به هیجان و تپش باالیی افتاده بود.

م، چشمم به فرهاد افتاد که روی پله ی سریع از جام بلند شدم و برگشتم تا به سمت پله ها بر

سوم ایستاده بود و با چشمای های ریز شده به ما زل زده بود. ضربان قلبم در آن واحد کم 

شد، خیلی واضح این تغییرو حس کردم و قفسه ی سینه ام از این تغییر ناگهانی تیر کشید. یه 

 سوال توی ذهنم تکرار شد: مارو دید؟

و برای اینکه فرید متوجه فرهاد نشه و دعوایی پیش نیاد سرمو پایین لبمو به دندون گرفتم 

انداختم و به سمت پله ها رفتم. فرهاد هم تا دید من دارم به اون سمت میام با چند گام بلند 

خودشو به در خونه رسوند و بیرون رفت. درو با شدت بست و از صداش شونه هام به باال 

 پرید.

 نجا طویله است اینجوری درو میکوبه.مرتیکه فکر کرده ای-فرید

پله هارو دوتا یکی باال رفتم و وارد اتاق فرید شدم. خیلی سریع لباسمو عوض کردم و با 

فکر های جور واجور خوابیدم. بعد از بی خوابی و بیقراری دیشب به خاطر نبودن مامان 

 واقعا به این خواب نیاز داشتم.
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 ترانه جان! پاشو قربونت وقت شامه.-فرید

گرمی دستشو روی شونه ام حس میکردم اما انقدر خوابم عمیق بود که دوست نداشتم 

 چشمامو باز کنم.

 خوابم میاد، میل ندارم.-

ذاشت و درحالی که نوازشم میکرد دستش از روی شونه ام برداشته شد و روی موهام گ

 گفت:

 نمیشه که فداتشم، ضعیف میکنی، پاشو بخور بعد بخواب.-فرید

اخم کمرنگی کردم و نرم الی پلکمو باز کردم. فرید کنارم روی تخت خوابیده و در حالی که 

دستشو زیر سرش گذاشته بود بهم خیره شده بود. همونطور با چشمای نیمه باز و غرغر 

 گفتم:

 ن گرسنه نیستم.م-

نمیشه که اینطوری بخوابی، نصفه شب به خاطر همین گشنگی بدخواب میشی معدتم -فرید

 درد میگیره، پاشو ده دقیقه دو سه لقمه بخور بیا بخواب.

نفسمو محکم بیرون فرستادمو و از جام بلند شدم. دستمو توی موهای کوتاهم فرو بردم و 

 صافشون کردم.

 بریم.-

 ن عزیزم.شال سرت ک-فرید

 در حالی که از تخت پایین می اومدم با تعجب نگاش کردم:

 برای چی؟-

 فرهاد بیرونه، یهو میاد خونه دوست ندارم جلوش بی حجاب باشی.-فرید

سری به معنی تایید تکون دادم و با همون بلوز شلوار فقط یه شال روی سرم انداختم و باهم 

گ برامون چیده بودن و دو مدل خورشت درست از اتاق بیرون اومدیم. دوباره یه میز بزر

 کرده بودن. کنار فرید هم نشستم و با اخم به میز نگاه کردم:

 فرید چرا اینهمه غذا درست میکنن؟-

 مامان بهشون گفته.-فرید

 ولی من اینطوری خوشم نمیاد، معذبم.-

 چرا عزیزم؟-فرید

 آخه....-

قب برگشتیم،فرهاد با قیافه ی داغون وارد در خونه با شدت باز شد، من و فرید همزمان به ع

خونه شد، پالتوی بلندش نصفه و نیمه روی دوشش بود و موهاش پریشون روی صورتش 



 ریخته بود. با تعجب نگاش کردم و آروم گفتم:

 وای، چیشده؟-

 چمیدونم، البد باز با یکی دعواش شده، نگاش نکن.-فرید

 ها رفت و فرید با لحن جدی گفت:فرهاد بدون اینکه نگامون کنه به سمت پله 

 ترانه برگرد نگاش نکن.-فرید

 صورتمو بگردوندم و به فرید نگاه کردم:

 فرید پاشو برو ببین چیشده.-

 بدون اینکه نگام کنه قاشقو برداشت و مشغول خوردن شد:

 نمیخواد.-فرید

 فرید برادرته میفهمی؟ دشمنتم باشه تو وظیفته توی شرایط بد بهش کمک کنی.-

 قاشق چنگالشو روی میز گذاشت، نفس عمیقی کشید و برگشت نگام کرد:

ترانه! این مسئله بین و من برادرمه، تو دخالت نکن، به خودم مربوطه که چه رفتاری -فرید

 با چه کسی دارم خب؟ غذاتو بخور.

یکه خورده نگاش کردم که دوباره قاشقشو برداشت و با آرامش مشغول خوردن شد. فرید در 

د هرکسی رحم و مروت داشت اما به فرهاد که میرسید که انگار داشت درمورد هفت مور

پشت غریبه و دشمنش صحبت میکردن. نفسمو محکم بیرون فرستادم و چند قاشق برنج 

 خوردم. غذام که تموم شد از جام بلند شدم و مثل خودش با همون لحن جدی گفتم:

 میخوام معذب باشم، اتاقش کجاست؟من امشب میخوام توی اتاق مهمان بخوابم، ن-

سرشو باال آورد، نگاه تیز و پرحرصشو بهم دوخت، لبشو با زبونش تر کرد و خواست 

 چیزی بگه اما باز لباشو روی هم گذاشت فشار داد.

 سمیه!-فرید

سمیه از آشپزخونه بیرون اومد و سریع خودشو به ما رسوند. فرید بدون اینکه نگاهشو یک 

 جا به جا کنه رو به سمیه گفت:سانت از چشمام 

 اتاق مهمانو برای ترانه حاضر کنید و راهنماییش کن.-

 چشم اقا.-سمیه

خیلی عادی با آرامش و لبخند محو از فرید تشکر کردم و پشت سر سمیه به سمت پله ها 

رفتم. نفس بلند پر حرصشو شنیدم که چطور محکم بیرون فرستاد. سمیه سریع یکی اتاق 

حاضر کرد و مالفه ی جدید انداخت و بیرون رفت. وسایلمو از اتاق فرید آوردم هارو برام 

و به اتاق برگشتم و درو بستم، نگاهی به قفل انداختم. درو قفل کنم؟ شاید فرید نصفه شب 

بیاد! نه ترانه! بچه بازی نکن که سر لج بیفته. خب بیفته میخواد چیکار کنه؟ اینهمه داره 



میکشه، یه حرفی توی عصبانیت زده، همین که اتاقتو جدا کردی  برای تو مامانت زحمت

 کافیه، با قفل کردن در اتاق بهش توهین میکنی.

خسته از اینهمه افکار جور واجور سرمو به طرفین تکون دادم و به سمت کیفم رفتم و 

 گوشیمو برداشتم.  ساره چندتا پیامک بهم داده بود و حالمو پرسیده بود، حوصله نداشتم

صبح تنظیم کردم و خوابیدم. دلم توی این  8جوابشو بدم برای همین گوشیمو برای ساعت 

 روزا بیشتر از هرچیزی خواب میخواست.
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تی بین خواب و بیداری با حس پنجه های دستی بین موهام کم کم هوشیارتر میشدم، حال

بودم،با کالفگی غْلطی زدم و سرمو کمی جا به جا کردم تا دستشو عقب بکشه. نوازش هاش 

قطع شد. خوابم داشت عمیق میشد که اینبار گرمی دستشو روی شونه هام حس کردم. 

هوشیار شدم اما چشمامو باز نکردم. تمام حسمو جمع کردم تا ببینم دارم خواب میبینم یا 

 عیه اما انگار دیگه دستی روی شونه ام نبود.واق

با ترس چشمامو کامل باز کردم، با چشمای نیمه باز به اطراف نگاه کردم، اتاق تاریک بود 

و فقط بخشیش با نور مهتاب روشن شده بود. گیج نگاهی به اطرافم کردم، هیچی نبود. دلهره 

ت منو نوازش میکرد. چطوری داشتم و توی جام نیم خیز شدم، مطمئن بودم که یکی داش

 فهمید بیدارم و سریع رفت؟ 

پتو رو از روم کنار زدم و از جام بلند شدم، شاید فرید بوده؟ نه فرید اگه باشه برای چی باید 

دقیقه نیمه  3:47خودشو پنهان کنه؟ گوشیمو از روی میز برداشتم و به ساعت نگاه کردم، 

ا دقت به اطراف اتاق نگاه کردم، یه حسی با شب بود. گوشیمو توی دستم فشردم و باز ب

تموم وجود داشت بهم میگفت که یکی اینجاست، واقعا یکی داشت منو نوازش میکرد و 

 هنوزم توی این اتاقه و نرفته.

برگشتم و یک آن نگاهم به گوشه ی دیوار افتاد، دقیقا کنار پرده، سایه یه نفر روی زمین 

نفس توی سینه ام حبس شد، اصال نفس کشیدن یادم رفت، افتاده بود، سایه یه قامت مرد! 

تموم اتفاقاتو خود به خود ذهنم کنار هم ردیف میکرد، فرار کن ترانه...جیغ بکش، جیغ 



 بکش فرید توی اتاق بغل دستته.

تا لبای لرزونمو از هم باز کردم اون مرد با چند گام بلند خودشو بهم رسوند و کف دستشو 

ا چشمای گشاد شده و نفس قطع شده به فرهاد خیره شدم، نیمی از روی لبام گذاشت. ب

صورتش توی تاریکی و نیمه ی دیگه اش توی نور مهتاب مشخص بود. با چشمای سرخ و 

خیلی جدی بهم زل زده بود. آب دهنمو قورت دادم و آروم دستشو پایین کشیدم. نامحسوس و 

 آهسته یه قدم ازش فاصله گرفتم و با لکنت گفتم:

 تو....تو اینجا....چیکار....میکنی؟-

 انگشت اشاره اشو جلوی بینیش گرفت:

 هیس! جیک نمیزنی....-فرهاد

تنم لرزید، چرا صداش انقدر خش دار و بم شده اس؟ چرا داره با این لحن صحبت میکنه. 

 دستای سردمو مشت کردم و کنار پام نگه داشتم. 

 برو بیرون...اینجا....-

اشو کنار بدنش با شدت تکون داد، شونه هام از حرکتش باال پرید و یه با کالفگی یهو دست

 قدم دیگه به عقب رفتم و با ترس نگاش کردم.

 ای بابا...میگم هیس....-فرهاد

سرشو کمی پایین آورد و چشماشو ریز کرد، قلبم انقدر تند میزد که صدای ضربانشو حتی 

گاه میکنه؟ یا خدا، ترانه جیغ بزن فرید توی گوش هامم میشنیدم، چرا اینطوری داره بهم ن

 بیاد، جیغ بزن فرهاد دیوانه شده امشب یه بالیی سرت میاره.

 ازم نترس، میخوام باهات صحبت کنم.-فرهاد

 لب گزیدم و آب دهنمو قورت دادم:

 صبحه، االن؟ برو بعدا.... 4ساعت -

 ولوم صداش کمی باال رفت:

 نم.گفتم االن میخوام باهات صحبت ک-فرهاد

 شونه هامو جمع کردم و با صدای لرزون از ترس و بغض گفتم:

 باشه، باشه میشنوم بگو...-

 بشین....-فرهاد

مستاصل به دستش که داشت به تخت اشاره میکرد نگاه کردم، نفس هام به شماره افتاده بود 

 و مجبور بودم بلند و طوالنی نفس بکشم.

 فرهاد....-

 حکم به تخت اشاره کرد:یک قدم به سمتم برداشت و با ت



 بشین....-فرهاد

با احتیاط از کنارش رد شدم، آب دهنم خشک شده بود. روی تخت نشستم، پاهامو محکم 

کنار هم نگه داشته بودمو به زمین فشارشون میدادم، انگار داشتم آمادگیمو جمع میکردم که 

 هرچی شد با تمام قوا به سمت در بدوام.

 فرید بفهمه....-

ید االن توی خوابش پادشاه هفتمم رد کرده، به یه ورشم نبود که تو امشب جدا فر-فرهاد

 خوابیدی و ازش دلگیری!

با تعجب سرمو باال آوردم و بهش نگاه کردم، فرهاد از کجا میدونست که من و فرید باهم 

بحث کردیم؟ خب وقتی تو اومدی توی اتاق جدا خوابیدی البد فهمیده دیگه! نفس عمیقی کشید 

یهو پایین پام زانو زد. خواستم خودمو عقب بکشم که جفت دستاشو روی زانوهام گذاشت  و

و نگهم داشت. دوباره همونطوری با چشمای ریز شده نگام کرد. صورتش با صورتم حدودا 

ده سانت فاصله داشت. کم کم بوی الکل و مشروب به مشامم رسید. ترسم دوبرابر شد و با 

 زدم و خودمو به عقب کشیدم. تمام قدرت با پاهام پسش

 تو مستی...برو بیرون...-

تمام بدنم به وضوح میلرزید و فقط یک جمله توی ذهنم تکرارت میشد:"بابا هم اون شب 

 مست بود!"
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 بید و با صدای خش دار و آروم گفت:کف دستشو دو بار روی تخت کو

 بیا بشین، کاریت ندارم. مستم اما هوشیارم، هوشیارم که میخوام باهات حرف بزنم.-فرهاد

 بی اختیار زدم زیر گریه و با التماس گفتم:

 توروخدا برو بیرون فرهاد، فردا....فردا هرچی بخوای حرف میزنیم، وقتی خوبی اما.....-

نگاه کرد، حرفم یادم رفت،چشماش خیس بود، اونقدر غم توی  سرشو باال آورد و بهم

چشماش داشت که باعث شد بغض منم سنگین تر بشه. با کالفگی نگاش کردم و شونه هام به 

 سمت پایین متمایل شد.



 فرهاد....-

 جان!-فرهاد

از قلبم ایستاد، اونقدر با شدت لرزید که حس کردم واقعا چند لحظه از تپش ایستاد. لبامو گ

گرفتم و اشکام تند تند روی گونه ام سر خوردن. از جاش بلند شد و به سمتم اومد. سریع از 

روی تخت پایین اومدم و تا جایی که جا داشتم عقب رفتم اما پشتم به دیوار برخود کرد. 

ایستادم و با ترس و اضطراب و چشمایی که تار میدید به فرهاد نگاه کردم. توی یک قدمیم 

 گاهی به تخت کنارش انداخت و گفت:ایستاد. ن

 میشینی؟ خواهش میکنم....-فرهاد

آب دهنمو قورت دادم و مسخ شده فقط نگاش کردم. واقعا رفتارش غیر عادی بود! چند 

لحظه پیش دستور میداد و حاال داره خواهش میکنه! بشین ترانه، اگه کوچکترین خطایی کرد 

ب میشن، نترس و نزار بفهمه ازش ترسیدی کافیه یه جیغ بزنی، کل خونه روی سرش خرا

و میتونه هرکاری میخواد باهات بکنه! نفسمو توی سینه ام حبس کردم و توی دورترین نقطه 

نسبت به فرهاد نشستم، پشت سرم دقیقا تاج تخت قرار داشت. فکر کردم قراره همونجا بشینه 

ش به پام برخورد میکرد. اما جلوتر اومد و دقیقا روبروم نشست. اونقدر نزدیک که پاها

 ذهنم چه دقیق داشت این نزدیک بودن هارو ثبت میکرد.

 چشمم به پاهاش بود که یهو گرمی دستشو روی دستام حس کردم.

 هیــــن....-

خواستم دستمو محکم عقب بکشم اما نزاشت و پنجه های دستشو بین پنجه هام قفل کرد. با 

ردم. با یه لبخند محو بهم زل زده بود. چشماش چونه ی لرزون سرمو باال آوردم و نگاش ک

پر اشک بود. دستشو جلو آورد، صورتمو عقب کشیدم و سرمو به سمت راست متمایل کردم 

اما به خاطر فاصله ی نزدیکمون خیلی راحت دستش به صورتم رسید و با نوک انگشت 

 اشاره اش نرم اشک های روی گونه امو پاک کرد.

 اشتباهی باشی؟چرا باید تو هم -فرهاد

اخمی از سردرگمی کردم و بهش نگاه کردم. دستشو کمی عقب برد و دوباره روی گونه ام 

 گذاشت و مشغول پاک کردن بقیه اشک هام شد.

 تو نباید اشتباهی باشی، من.... خیلی وقته منتظرت بودم.-فرهاد

 فرهاد.....-

 ادامه ی حرفم شد. انگشتش که خیس از اشکای خودم بودو روی لبام گذاشت و مانع

 هیس....انقدر به اسم کوچیک صدام نکن...بقیه حرفمو یادم میره....-فرهاد

با لبایی که نیمه باز مونده بود و چشمای که سرگردون توی چشم هاش میگشت نگاش کردم. 



چی داشت میگفت؟ مسته...داره هذیون میگه. سرشو به معنی تایید تکون داد و به دستامون 

 ع به نوازش پشت دست هام کرد.زل زد و شرو

 فرید راست میگه، داداشم خوب برادرشو شناخته که انقدر باهام غریبگی میکنه.-فرهاد

 بغض دار و سردرگم گفتم:

 چی داری میگی؟در مورد چی حرف میزنی؟-

لبخند تلخی زد و دستشو از روی دستام کنار کشید. صاف نشست و دستاشو به پشت سرش 

ه بیرون خیره شد. اشکاش از بین ته ریشش که کمی بلند شده بود جک زد. از پنجره ب

میگذشت تا خودشونو به چونه اش برسونن. قلبم داشت مچاله میشد. دلم میخواست دستمو 

جلو میبردم و اشکاشو پاک میکردم. دستشو میگرفتم و میگفتم چیشده؟ کی قلبتو شکسته که 

و نداشتم...من نامزد و همسر قانونی و موقتی انقدر با درد داری اشک میریزی؟ اما...جراتش

 برادرش محسوب میشدم.

از این لقب تنم لرزشم محسوسی کرد و اشک چشممو پر کرد. لبمو با زبون تر کردم و 

 سعی کردم از بین لب های خشکیدم کلماتو خارج کنم:

 فرهاد برو بیرون، من دیگه زن داداشتم و...-

 با التماس توی چشمام زل زد:یهو صورتشو به سمتم برگردوند و 

 به خدا من دیگه خطایی نمیکنم...-فرهاد

 نگاهشو خیلی سریع روی تمام تنم گردش داد:

 دیگه دست درازی نمیکنم....فقط میخواستم آرامش بگیرم...تو بوی آرامش میدی...-فرهاد

اس و نرم دستامو گرفت و مشغول نوازششون شد، ایندفعه مقاومت نکردم، اونقدر با التم

هراسون داشت اینکارو انجام میداد که نه تنها قلبم بلکه عقلمم اجازه ی عقب نشینی بهم 

نمیداد. انگار تک تک اعضای بدنم داشت مطیع فرهاد میشد. دستامو باال آورد و روبروی 

صورتش نگه داشت، لبشو جلو آورد و نرم روی مرز بین دستام گذاشت، داشت دستامو 

گرم و نبض دار بود. بوسه اش کشدار شد. قلبم آروم و با آرامش میزد.  میبوسید. لباش چقدر

لباش انرژی ای داشت که از طریق پوستم وارد بدنم میشد و حتی تک تک سلول های بدنمو 

 آروم میکرد. حس میکردم آرامشی رو که سالهاست دنبالشم دارم پیدا میکنم.
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لبمو به دندون گرفتم و چهره ی فرید جلوی چشمام مجسم شد. شبیه یه پتک بود که توی 

سرم کوبیده شد و یه جمله توی سرم تکرار شد:" من زن برادرشم" دستامو خیلی سریع عقب 

حال شد و با سردرگمی نگام  کشیدم و فرهاد که چشماشو بسته بود انگار یهو وارد دنیای

 کرد. از جام بلند شدم و با دستم به در اتاق اشاره کردم:

 برو بیرون...خواهش میکنم، من...من نمیخوام فرید بیدار بشه و اینطوری....-

 نمیدونم چرا زدم زیر گریه و با صدای لرزون گفتم:

 رون...غلطه فرهاد، این اشتباهو نکن...منو به اشتباه ننداز، برو بی-

سرشو به معنی تایید تکون داد و با مکث همونطور که به زمین خیره بود از جاش بلند شد، 

نفساش مثل آه پشت سرهم از سینه اش خارج میشدن. شونه هاش به حدی به پایین افتاده 

بودن که انگار یه کوه بار سنگین روی شونه هاش قرار داره و توانایی باال نگه داشتن 

. سرجاش ایستاده بود و حرکت نمیکرد. با کالفگی اشکامو پس زدم و زمزمه اونارو نداره

 کردم:

 توروخدا برو بیرون...فرید بیدار بشه هردومونو میکشه.-

 بهم نگاه کرد، پوزخندی زد، پوزخندی که هم از روی غم بود هم حسادت!

 خیلی دوسش داری؟-فرهاد

 شم خواستم با دلم لج کنم:بینیمو باال کشیدم و برای اینکه از دستش راحت ب

آره، خیلی برام مهمه....از هرکسی برام مهم تره و حاضر نیستم حتی یک لحظه ناراحتیشو -

 ببینم، نمیخوام با دیدن تو توی اتاقم فکر بدی بکنه، نمیخوام از دستش بدم.

ابروهاشو باال انداخت و چشماش از اشک پر و خالی شد. یک قدم فاصله امونو سریع پر 

د و با دستاش صورتمو قاب گرفت، از اینهمه نزدیکیش قلبم در حال ایستادن بود، کر

صورتشو بهم نزدیک کرد، داشتم تمام نفسمو برای جیغ زدن جمع میکردم که لباش روی 

 پیشونیم فرود اومد و نرم و کوتاه بوسید.

بشم، فرهاد  لبامو که کمی از هم فاصله داده بودم به هم فشار دادم تا مانع شکستن بغضم

داشت با من و احساسم چیکار میکرد؟ سرشو کنار گوش سمت راستم نگه داشت، بینیشو به 

 سرم تکیه داد و نفس عمیقی کشید:

 باید میفهمیدم برادرم چه حسی داشته که اونطور با لذت پیشونیتو بوسید.-فرهاد

 نفس گرمشو محکم بیرون فرستاد، گرمی نفسش پوستمو نوازش داد:

 حق داشت....-فرهاد



با مکث خودشو ازم جدا کرد و خیره بهم یک قدم عقب رفت. لبخند گرمی بهم زد و زمزمه 

 کرد:

 این شبو هیچ وقت یادم نمیره....-فرهاد

اینو گفت و خیلی سریع  به سمت در اتاق راه افتاد و بیرون رفت و درو بست. انقدر سریع 

هام تحمل سنگینی وزنمو نکرد و روی که این خروجش شاید دو ثانیه هم طول نکشید. پا

تخت نشستم. از پنجره بیرون زل زدم، به آسمون، به ماه بزرگی امشب دقیقا روبروی اتاق 

 من قرار گرفته بود و اتاقمو روشن کرده بود. اشکام روی گونه ام روان شد.

 

 133قسمت #صد_و_سی_و_سه # ��

 

 رمان #رگا )ُرگا به معنای راه بی پایان( ��

 

🦋 @shabnam_e_i 🦋 

 

مالفه ی روی تخت توی چنگم گرفتم. نفسم از شدت بغض و گریه داشت قطع میشد، حرفای 

فرهاد مدام توی گوشم تکرار میشد و چهره ی فرید هم از جلوی چشمم کنار نمیرفت، این 

 تضاد و دوراهی داشت منو به جنون میرسوند.

باور کردی؟ فرهاد مست بود و قطعا فردا دو راهی؟ ترانه تو واقعا حرفای یه آدم مست رو 

صبح که بیدار بشه حتی یادش نمیاد که توی اتاق تو بوده! اون برای چی باید عاشق تو بشه؟ 

فکر کردی زندگیت شبیه فیلم هاست که دوتا برادر از عشق تو هالک بشن و به جون هم 

کنی! اینو هیچ وقت یادت بیوفتن؟ نه این زندگی واقعیه و تو نمیتونی به هیچ مردی اعتماد 

 نره.

نفس لرزونمو عمیق بیرون فرستادم و از جام بلند شدم و به سمت سرویس رفتم، صورتمو 

شستم و خواستم به سمت تختم برم اما نامطمئن برگشتم و به در اتاق نگاه کردم. دلم میگفت 

الیی سرت بیاره همین االن پیش فرید برم بخوابم اما پس غرورم چی؟ برو ترانه اگه فرهاد ب

دیگه جایی برای غرور نمیمونه! فرهاد هیچ وقت همچین کاری رو با من نمیکنه! چرا نکنه؟ 

اون یه بار همچین کاری رو کرده اونم برای کسی که ادعا میکرده دیوانه وار عاشقشه و 

 میخواد باهاش ازدواج کنه! تو که براش راحت تری!

ی به تمام تنم افتاد و مور مورم شد. سریع روسری تنم لرزید، خیلی واضح لرزش قابل رؤیت

و کیف و گوشیمو از کنار تخت برداشتم و از اتاق بیرون اومدم. یه آباژور پایه بلند بزرگ 



کنار راهرو روشن بود که فضا رو تقریبا روشن کرده بود. نفسمو توی سینه ام حبس کردم 

 و به دوطرف راهرو نگاه کردم. اثری از فرهاد نبود.

لبمو گاز گرفتم و با قدم های آروم به سمت اتاق فرید رفتم. حتی نفس هم نمیکشیدم از ترس 

اینکه فرهاد متوجه بشه و دوباره سراغم بیاد. در اتاق فریدو با کمترین صدای ممکن باز 

 کردم و داخل رفتم و با شتاب بستم. صدای هراسون و خواب آلود فرید اومد:

 عه....کیه؟-فرید

زبون تر کردم و آروم از راهرو گذشتمو وارد اتاقش شدم. توی تخت نیم خیز شده و لبمو با 

به سمت راهرو زل زده بود که با دیدن من چشماش از تعجب گرد شد و صاف نشست. 

 سرمو پایین انداختم و آروم گفتم:

 ببخشید...خوابم نمیبرد..یعنی..ترسیدم..-

 اب.بالشت اضافی از تو کمد بردار بیا بخو-فرید

اینو گفت و دوباره دراز کشید و پتو رو روی سرش کشید. با تعجب و چشمای گرد شده فقط 

دیدم. دندونامو با نگاش کردم. ازم دلخور بود؟ اولین بار بود که این برخوردو ازش می

حرص روی هم فشار دادم و کیفمو روی میزش پرت کردم. از قصد محکم پرت کردم تا 

اراحت شدم. از گوشه ی چشم نگاه میکردم ببینم عکس العملی داره صدا بده و بفهمه ازش ن

یا نه اما تکون هم نخورد. پوست لبمو جوییدم، کاش اینجا نمیومدم، باید توی اتاق خودم 

میموندم، حس حقارتی بهم دست داده بود که دوست داشتم بزنم زیر گریه و فقط به فرید 

 نگار من اومدم گدایی محبتشو بکنم.فحش بدم. یه جوری باهام برخورد کرد که ا

 ترانه! من بدخواب بشم سرم درد میگیره، زودتر بیا بخواب.-فرید

 اخم کردم و با صدای آروم و جدی گفتم:

 من میرم اتاق....-

 پتو رو محکم کنار زد و توی جاش نشست. با چشمای ریز شده نگام کرد:

 اگه میخواستی بری برای چی اومدی پس؟-فرید

 دم....فکر کر-

 پوزخند زدم و سرمو به طرفین تکون دادم:

 اشتباه فکر میکردم، زود بخواب یه موقع سردرد نشی.-

خواستم به سمت در اتاق برم که سریع از جاش بلند شد و به سمتم اومد و دستمو گرفت. 

 همونطور که به زمین خیره بودم با اخم دستمو عقب کشیدم:

 دستمو ول کن.-

 ناراحت شدی؟-فرید



 سرمو باال آرودم و نگاش کردم.

 نه، از شوخی قشنگت خیلی هم لذت بردم.-

 برگشت به ساعت روی دیوار نگاه کرد و گفت:

 خب ساعت چهار صبحه ترانه، جا خوردم توی خواب و بیدار بودم.-فرید

 هوشیاری االنتم دارم میبینم.-

شو پس زدم و با اخم دست دیگه اشو باال آورد و خواست گونه امو ناز کنه که سریع دست

 گفتم:

من گدای محبتت نیستم خب؟ حیف من که به حرف تو گوش کردم و امشب اینجا اومدم -

 بمونم. از فردا شده برم جلوی بیمارستان بخوابم خیلی بهتر اینجاست.

 عه ترانه!-فرید

 خیلی رفتارت زشته.-

 چینی به ابروهاش داد و با اخم نگام کرد:

 م.منم از تو ناراحت-فرید

 کالفه نفس عمیقی کشیدم:

فرید االن واقعا ساعت چهار صبح میخوای منو نگه داری باهم بحث کنیم؟ ولم کن میخوام -

 برم بخوابم.

 همینجا بخواب.-فرید

 نه شما سردرد....-

ای واااای، حاال من یه چیزی توی خواب و بیداری گفتم ها، همونو پتک کرده هی توی -فرید

 سرم میکوبه.

 ت میخواد بگی بعد بگی خواب و بیداری بوده؟هرچی دل-

 من هرچی نگفتم، عصبی شده بودم اونطوری با صدای در از جا پریدم.-فرید

 باشه.-

 بخوابیم؟-فرید

 دستمو ول کن برم اتاقم میخوابیم.-

 گفتم همینجا.-فرید

 نمیخوام.-

 

ادم تا ولم بازومو گرفت و محکم توی آغوشش کشیدم. دستامو محکم روی سینه اش فشار د

 کنه اما یه سانتی متر هم تکون نمیخورد.



 ولم کن فرید، همه چی با بغل و ببخشید درست نمیشه.-

 هیس آروم بگیر، االن هردومون باید آروم بشیم نمیشه اینطوری حرف بزنیم.-فرید

دستای مشت شده امو بی حرکت روی سینه اش نگه داشتم، از حرص نفس نفس میزدم و از 

یر گلوش زل زده بودم. بوی عطر تلخش توی بینیم پیچید، مگه توی خواب هم پایین به ز

عطر به خودش میزنه که بو میده؟ سردی و تلخی بوی عطرش داشت گلومو میسوزند، 

 عطر فرهاد خوشبوتر بود.

مغزم قفل کرد! مقایسه کردم؟ نه....نه نباید اینکارو بکنم، یهو بی اختیار زدم زیر گریه، 

ش شونه هام کمی عقب رفت تا بتونه صورتمو ببینه، با چشمای گشاد شده نگام فرید از لرز

 کرد:

 ترانه!!!! برای چی داری گریه میکنی آخه؟-فرید

سرمو به معنی هیچی تکون دادم که دوباره منو تو آغوشش کشید و موهامو ناز کرد، هرچی 

 ت منو خفه میکرد.نوازشش بیشتر میشد بغضمو سنگین تر میکرد، عذاب وجدان فرید داش
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 ترانه؟-فرید

 لبامو به هم فشار دادم تا هق هقمو خفه کنم. روی موهامو بوسید:

 یه؟چیشده؟ نصفه شبی یهو میای اتاق من، این عصبی بودن و گریه ی االن برای چ-فرید

 نفس عمیقی کشیدم و سرمو از روی سینه اش برداشتم:

 از تو انتظار این برخوردو نداشتم، یکم فشار رومه برای همین نازک نارنجی شدم.-

یکم ازم فاصله گرفت و با دستاش صورتمو قاب گرفت و دقیق نگام کرد. آروم با انگشت 

 شستش اشکامو پاک کرد:

 مطمئنی؟-فرید

 ورتم پایین کشیدم:دستشو آروم از روی ص

 آره، بریم بخوابیم.-

خواستم از کنارش رد بشم که بازومو گرفت و نگهم داشت، با تعجب نگاهش کردم. نگاهش 



نامطمئن و مضطرب روی تنم میگشت، انگار یه چیزی میخواست بگه اما نمیتونست و 

 دنبال باز کردن سر حرف بود. 

 کسی که توی اتاق مزاحمت نشده؟-فرید

 لبمو نامحسوس گاز گرفتم و نمایشی چینی به ابروهام دادم و با تعجب نگاش کردم:گوشه ی 

 مزاحم؟ کی قرار بوده توی اتاق من بیاد؟-

 فـ....هیچی....هیچی اشتباه گفتم، بریم بخوابیم.-فرید

نفس عمیقی کشیدم و پیگیر حرفش نشدم تا به چیزی شک نکنه. رومو برگدوندم و به سمت 

شت برداشتم و روی تخت دراز کشیدم. اونقدر ذهنم درگیر فرهاد و اتفاقاتش کمد رفتم یه بال

بود که اصال دیگه به این فکر نمیکردم االن کنار فرید خوابیدم یا میخواد بغلم کنه ! تمام 

 ذهنم فقط سمت و سوی فرهاد بود، االن حالش چطوره؟ نکنه حالش بد شده باشه.

مرم حس کردم. از پشت بغلم کرده بود و دستاش گرمی دستای حلقه شده ی فریدو دور ک

دور کمرم بودو و سرشو نزدیک گردنم گذاشته بود، گرمی نفساش به پوست گردنم میخورد 

و مور مورم میشد. چشم بستم و گرمی لبای فرهاد زمانی که داشت دستمو می بوسیدو حس 

 وشتی بود؟کردم. چشمام دوباره پر اشک شد و سریع از چشمم چکید. این چه سرن

خدایا من دارم شبیه بابام میشم، من دارم خیانت میکنم، توی بغل فریدم و دارم به گرمای 

لبای برادرش فکر میکنم، از این مقایسه چندشم شد، زانوهامو به سمت شکمم جمع کردم، 

 صدای زمزمه ی آروم فرید کنار گوشم اومد:

 ترانه ی من!-فرید

ض دار بود نمیتونستم جوابشو بدم. دستشو باالتر آورد و لبامو به هم فشار دادم، صدام بغ

 روی بازومو نوازش کرد و سر شونه امو بوسید:

 ببخشید که باهات تند حرف زدم، تو همه دنیای منی....ببخشید عزیزدلم.-فرید

 بازم جوابشو ندادم، اونم چیزی نگفت و فقط نوازشم میکرد. 

گه از حرکت ایستاده بود و ریتم نفس های منظمش نمیدونم چقدرگذشته بود اما دست فرید دی

نشون میداد که خوابیده اما خواب به چشم خودم نمیومد و با چشمای باز فقط به دیوار 

روبروم زل زده بودم، فکر میکردم و مدام خودمو با پدرم مقایسه میکردم، مامان اگر اینارو 

 میفهمید دق میکرد.

م کنار زدم و از تخت بیرون اومدم. به سمت بود که دست فریدو آرو 7ساعت حدود 

سرویس رفتم تا دست و صورتمو بشورم. به خودم توی آینه نگاه کردم، چشمام اونقدر ورم 

کرده بود که از چشمم اون وسط فقط یه خط نازک پیدا بود. صورتمو با آب سرد شستم و از 

 .سرویس بیرون اومدم. فرید بیدار شده بود و روی تخت نشسته بود



 سالم.-

سرشو باال آورد با لبخند نگاهم کرد اما با دیدن چشمام لبخند روی لبش ماسید و یکه خورده 

 گفت:

 ترانه!!!!!! چرا چشمات اون شکلی شده؟-فرید

 سرمو به معنی هیچی باال انداختم و به سمت کیفم رفتم تا کرممو بردارم.

 دیشب نخوابیدی نه؟-فرید

 م؟خوابیدم دیگه، پس چیکار کرد-

 پس چرا چشمات اونطوریه؟-فرید

 دیشب جلوی خودت گریه کردم یادت رفته؟-

 اینهمه ورم و قرمزی فقط به خاطر همونه؟ -فرید

 کرممو از توی کیفم بیرون کشیدم و درحالی که به سمت میز توالتش میرفتم گفتم:

 آره، من مدل چشمام اینطوریه.-

و میدیدم که با چشمای غمگین و مضطرب یکم کرم روی صورتم مالیدم، از توی آینه فرید

بهم خیره شده بود. حرف دلشو میخوندم، مطمئنم که به فرهاد شک کرده بود که من 

برادرم حق »اونطوری نصفه شب توی اتاقش اومده بودم. یاد حرف فرهاد افتادم که گفت 

 ودن.دلم برای هردوشون سوخت، انگار هردوشون تباه شده ب« داره به من اعتماد نکنه

فرهاد مشخص بود که چقدر فریدو دوست داره و دنبال جلب اعتماد و توجهشه اما به خاطر 

غرورش نمیتونست چیزی بگه، فرید هم مدام دلش میلرزید که نکنه داداشش به نامزدش 

نزدیک بشه!! و من که با یه گذشته ی شوم و تلخ از هردوشون میترسم و دارم جا پای پدرم 

 ه ی پیچیده و گیج کننده ای.میزارم. چه معادل

کارم که تموم شد هردومون لباس پوشیدیم تا بریم شرکت. اونقدر بهانه های مختلف آوردم 

برای اینکه توی خونه نمونم و همراه فرید برم. فرید هم مدام با شک نگام میکرد و با مکث 

کنه و به مامان  جوابمو میداد. دلم از ترس میلرزید، از فکر اینکه فرید بخواد به من شک

حرفی بزنه میترسیدم، دیگه نباید بزارم فرهاد بهم نزدیک باشه. من مجبورم زندگیمو حفظ 

 کنم.
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*** 

ه چی آروم و عادی پیش دوماه از اون شبی که اون اتفاق افتاد گذشته بود، به ظاهر هم

میرفت اما درونم آشوبی بود که نمیتونستم بروزش بدم. از اون شب به بعد به اصرار مامان 

و اجبار فرید ساکن خونه ی فرید شدم و پیش اونا میموندم تا زمانی که مامان به خونه 

ه بود. برگرده. لیال هنوز از سفر برنگشته بود و انگار فعال پیش یکی از اقوامشون موند

 فرهادو خیلی کم میدیدم و اکثرا شبا خونه نمی اومد.

فرید از این اتفاق خیلی خوشحال بود. حال مامان تقریبا رو به بهبود بود و شیمی درمانیش 

تا حد زیادی با موفقیت و بدون مشکل پیش میرفت اما خیلی سخت اجازه ی مالقاتشو میدادن 

 و دلتنگی مامان کالفه ام کرده بود.

تار فرید روز به روز  تغییرات کوچیک و محسوسی داشت، یه جورایی کالفه و بی رف

حوصله بود و گاهی چنان جوابمو سرباال و بد میداد که فقط تا چند لحظه خیره و با تعجب 

نگاش میکردم. واقعا این مدت زمانی که نامزد شدیم داشت باعث میشد فریدو بهتر بشناسم، 

رفتارو باهام نداشت. تا یک ماه اول تالش زیادی برای نزدیکی قبل از نامزدی هرگز این 

بهم میکرد و همش میخواست قانعم کنه که ازش نترسم اما کم کم انگار سرد شد. بیخیال شد 

و تقریبا کاری به کارم نداشت. نه که کال سرد بشه اما دیگه اصراری نداشت که بغلم کنه یا 

ش عادت میکردم، به اینکه یکی باشه که همیشه حمایتم ببوستم. اما من کم کم داشتم به بودن

 کنه و در این موضوع فرید واقعا یک لحظه هم حمایتشو ازم دریغ نمیکرد.

با حس دستی روی شونه ام از جا پریدم و فنجون چایی که توی دستم بود کمی روی لباسم 

 ریخت:

 خوبی ترانه؟ هرچی صدات میکنم جواب نمیدی!-فرید

 ردم و با تعجب به فرید باالی سرم ایستاده بود نگاه کردم:سرمو باال آو

 خوبم، یکم توی فکر بودم.-

خمیازه ای کشید و درحالی که موهاشو مرتب میکرد روی صندلی مقابلم پشت میزی که 

 روی تراس خونه اشون قرار داشت، نشست.

 از کی بیدار شدی؟-فرید

 هفت، عادت کردم همیشه هفت بیدار بشم.-

 عه باید ترک عادت کنی؛ جمعه برای استراحته دیگه.جم-فرید

 لبخندی زدم و از جام بلند شدم:



 برم بگم سمیه برات صبحانه اتو بیاره.-

 ساعت دهه صبحانه نمیخوام، بهش گفتم برام آب پرتقال بیاره، بشین.-فرید

سری تکون دادم و دوباره سرجام نشستم. گوشیمو از روی میز برداشتم و مشغول چک 

 دن پیام های تلگرامم شدم.کر

 مامان امروز برمیگرده.-فرید

 با تعجب نگاش کردم:

 امروز؟-

 آره پنج دقیقه پیش باهاش صحبت کردم داشت چمدون هاشو تحویل گیت میداد.-فرید

 آها، خیلی خوبه، این مدت پیش کی مونده بودن؟-

ردم و با شک تک سرفه ای کرد و صاف نشست، به زمین خیره شده بود. اخم کمرنگی ک

 بهش خیره شدم. 

 پیش الناز مونده بود.-فرید

 الناز؟!!!-

 سرشو باال آورد و نگام کرد:

 دختر خاله ام!-فرید

ابروهامو از روی تفهیم باال انداختم و دوباره خودمو سرگرم گوشیم نشون دادم. اینکه بگم 

هم فرهاد عاشقش  نسبت به الناز حسادتی ندارم دروغه! بهش حسادت میکنم چون هم فرید و

بودن، درسته مدت زیادی از اون زمان گذشته اما  یه حسی بهم القا میشه که حتی نمیخوام 

اسمشم از زبون هردوشون بشنوم. با صدای باز شدن در خونه سر هردومون به سمت در 

 برگشت و فرهاد حاضر و آماده از در وارد خونه شد.

 میکرد.حواسش به ما نبود و داشت با گوشیش کار  

 فرهاد!-فرید

فرهاد سرشو باال آورد و با تعجب به فرید نگاه کرد، میدونستم منم دیده اما اصال نگاهم 

 نکرد و فقط خیره به فرید موند تا حرفشو بشنوه.

 مامان امروز داره برمیگرده.-فرید

 فرهاد پوزخندی زد و سرشو به طرفین تکون داد:

 م؟خب؟ البد خواسته من پیشوازش بر-فرهاد

 نه! اون این مدت به خاطر حضور تو مجبور شد اونجا بمونه.-فرید

 فرهاد تک خنده ای کرد و در حالی که گوشیشو توی جیبش میزاشت گفت:

یعنی میخوای بگی اگه من نبودم مامان نمیرفت؟ دست بردار فرید، من و تو پسراشیم -فرهاد



 ها، بهتر از هرکسی میشناسیمش، کی رو داری خر میکنی؟

 بهتره جلو چشمش نباشی، من حوصله ی دعوا ندارم.-ریدف

 شونه هاشو از روی بیخیالی باال انداخت:

 من به هیچکس کار ندارم، عصر دوتا شاگرد دارم توی اتاقمم.-فرهاد

هه شاگرد!!!! چرا نمیخوای بفهمی فرهاد؟ چرا داری خودتو به نفهمی میزنی؟ میفهمی -فرید

میفهمی همه ناراحتن از اینکه اینجا هستی؟ تو غرور وجودت توی این خونه اضافیه؟ 

 نداری؟ مرد نیستی؟ اینجا وایستادی که چی رو ثابت کنی؟
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خیلی سریع فرهاد لباشو روی هم فشار داد و با تاسف سری تکون داد، تاسف از چی؟ 

نگاهشو از فرید روی من کشوند، قلبم توی سینه ام تکون محکمی خورد. معنی این نگاهو 

من میفهمیدم، نگاهی که غم خفته داره رو خیلی خوب درک میکردم چون خودمم همینطور 

 بودم.

 گوشت بامنه؟-فرید

 بدون اینکه نگاهشو از روی من برداره جواب داد:

توی خونه ی بابامم! این حرفاتو صدبار توی کالنتری و پیش  من دارم کار میکنم،-فرهاد

وکیل و دادسرا و همه جا گفتی؛ دیدی که همه بهت خندیدن! هروقت این خونه به نامت شد 

 میتونی در مورد کسایی که اینجا باید باشن یا نباشن اظهار نظر کنی.

 نگاهشو با مکث از من گرفت و باز به فرید خیره شد:

 داداشم؟اکی -فرهاد

حرف زدن با تو بی فایده اس، حیف که وصیت نامه بابا دست و پامونو بسته وگرنه -فرید

 خوب میدونستم باید با تو چه رفتاری بکنم!

فرهاد جواب نداد و به سمت در حیاط راه افتاد.  با نگاهم رفتنشو دنبال کردم، چقدر محکمه! 

یزد قطعا جاخالی میکردم و برای همیشه از اگه یه نفر به من این حرفای تحقیر آمیز فریدو م

اونجا میرفتم، نمیدونم هدف فرهاد چیه اما واقعا انگار حرفای فرید یا لیال براش مهم نیست! 



 شایدم انقدر ازشون حرف شنیده که براش عادی شده.

 بسه دیگه.-فرید

 با تعجب بهش نگاه کردم:

 با منی؟-

 با اخم و تلخی گفت:

بهش زل میزنی؟ رو دادی بهش که داره با من حرف میزنه به تو زل برای چی انقدر -فرید

 زده.

 من فقط....-

ترانه! فاصله اتو با فرهاد حفظ کن! اینو بارها بهت گوشزد کردم. فرهاد خط قرمز منه -فرید

و خودتم خوب دلیلشو میدونی، به شدت هم روش حساس و شکاکم، منو به شک ننداز، بذار 

 م خب؟زندگی عادیمونو بکنی

 سرمو به معنی تایید تکون دادم و سمیه آبمیوه ی فریدو براش آورد.
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 جریان وصیت نامه ی بابات چیه که گفتی دست و پاتو بسته؟-

 ی بهم انداخت.لیوان آبمیوه اشو یک جا سر کشید و نیم نگاه

 بابا وصیت کرده بعد از ازدواج فرهاد ،خونه به نام بچه اش زده بشه.-فرید

 با چشمای گرد شده بهش نگاه کردم:

 چرا؟-

 شونه اشو به باال انداخت:

 نمیدونم، توی این مدتم وظیفه ی حفظ خونه با مامانه.-فرید

 از اینجا بیرونش کنید؟خب پس یه جورایی این خونه مال فرهاده دیگه، شما میخواین -

من مطمئنم این وصیت برای قبل اون اتفاق بوده، حتما بابام بعدش میخواسته عوضش -فرید

 کنه اما نتونسته.

 شایدم باباتون به اندازه تو و مامانت کینه توز نبوده و فرهادو بخشیده.-



 و پس میدیم.کاری که اون کرده قابل بخشش نبوده، میبینی که هنوزم ما داریم تقاصش-فرید

چه تقاصی؟ اصال تو فرهادو به عنوان برادر قبول داری فرید؟ فکر نکنم کسی با برادرش -

 همچین رفتاری داشته باشه که  بعد پنج سال بازم انقدر کینه داشته باشه.

من به خاطر زندگی خودم کینه ندارم، خانواده از هم پاشیده امه که برام عقده شده، تو -فرید

وت کرده ترانه، میفهمی پدر توی خانواده چه نقشی داره و اگر نباشه چیا خودت پدرت ف

 میشه.

از کجا میدونی که اگر فرهاد همچین کاری نمیکرد پدرت سکته نمیکرد؟ تو از کجا میدونی -

 که خدا برای کی چه ُمقدر کرده؟

 کالفه سرشو تکون داد و با اخم نگام کرد:

برهان ها برام آوردن، گوشم پره! ادامه نده این بحثو  ترانه هزار نفر از این دلیل و-فرید

 اصال خوشم نمیاد.

 باشه.-

 از جام بلند شدم که سریع و جدی گفت:

 کجا؟-فرید

 برم به بیمارستان زنگ بزنم ببینم میتونم امروز مالقات برم یانه.-

 با ترش رویی گفت:

 پرستار که دیروز گفت نمیشه.-فرید

 لم طاقت نمیاره.بازم میخوام زنگ بزنم، د-

 با اخم یه تای ابروشو باال انداخت:

 تاریخ بعدی چک بیمارستان کی بود؟-فرید

 بیست و پنجم.-

 اه گندش بزنن.-فرید

 لبمو با زبون تر کردم و با مکث پرسیدم:

 چیزی شده؟-

 همون تاریخ یه چک دیگه دادم نمیتونم هردوشو باهم پاس کنم.-فرید

 انداختم:ابرویی از روی فهمیدن باال 

 خودم جورش میکنم.-

 میتونی؟-فرید

 سرمو به معنی تایید تکون دادم:

 از این به بعد خودم هزینه هارو اکی میکنم، تا االنم هرچی دادی خیلی بوده.-



 نه بابا چیزی نبوده.-فرید

لبخند زورکی زدم و برگشتم و به سمت در خونه رفتم. اونقدر حس خرد شدن داشتم که 

به چنگ کشیده بود و داشت فشار میداد. منت گذاشت، منت توی حرفش  بغض تمام گلومو

مثل یه چماق توی سرم کوبیده شده بود. یاد حرف روزای اولش افتادم که میگفت تمام هزینه 

هارو میده چون اونم عضو خانواده ما شده و وظیفشه اما حاال انگار دنیا رو بهش دادم که 

 گفتم خودم تهیه میکنم.

ی خونه باال رفتم، گوشیمو توی دستم فشار میدادم، حاال چیکار کنم؟ از کجا جور از پله ها

کنم؟ منه بی کس کیو دارم که بخوام برم بهش رو بزنم کمکم کنه؟ خودتو نباز ترانه، از 

هرکی بتونم میگیرم تا زیر بار منت فرید نباشم. چقدر حرفاش دلمو شکست، نه به خاطر 

گار از خداش بود که پاشو از این قضیه کنار بکشه. حدس هام اینکه دیگه پول نمیده. ان

درست بود. فرید داشت تغییر میکرد، تغییرات خیلی کوچیکش داشت بزرگتر میشد و اخالق 

 های جدیدی ازش میدیدم.
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 که در اتاقمو باز میکردم شماره ساره رو گرفتم که با دومین بوق سریع جواب داد:همینطور 

 وای چه حالل زاده ای به خدا.-ساره

 وارد اتاقم شدم و درو بستم.

 سالم؛ برای چی؟-

 همین االن مامانم داشت حال مامانتو میپرسید میخواستم بیام بهت زنگ بزنم.-ساره

 ت نشستم:لبخندی زدمو روی صندلی میز توال

 خوبه عزیزم، از مامانت تشکر کن، خودت خوبی؟-

 خوبم قربونت، تو چطوری؟ چرا صدات گرفته؟-ساره

 لبامو به هم فشار دادم:

 میتونی حرف بزنی؟ تو اتاقتی؟-

 آره، چیشده ترانه؟-ساره



 فرید خیلی عجیب شده، اخالقایی دارم ازش میبینم که خیلی بده.-

 چطور اخالقایی؟-ساره

ی بیمارستان و داروهای مامان خیلی برام سنگین بود و از روز اول فرید گفت  هزینه-

خودش میده چون اونم عضو خانواده ماست و این حرفا، همین االن ازم تاریخ چک بعدی 

بیمارستانو پرسید و گفت من یه چک دیگه هم دارم، تا گفتم خودم پولشو جور میکنم انگار 

 ال نپرسید و از کجا و چطوری!از خداش بود سریع اکی داد، اص

تو نباید از روز اول میزاشتی پول بده، شما دوتا هنوز نامزدین، چیزی بینتون نیست -ساره

 که اون بخواد اینکارو بکنه.

چاره نداشتم ساره، به خاطر مامان من حاضرم زیر بار هرچیزی برم اما این لحن -

 فرید.....هــــوف نمیدونم.

 ار کنی؟حاال میخوای چیک-ساره

من یه حساب توی بانک دارم که مامان خیلی باهاش کار کرده میشه از روش وام گرفت -

 اما ضامن نمیدونم از کجا بیارم.

 میخوای من به بابام بگم؟-ساره

 وای نه مگه میشه! اصال.-

 چرا؟ پس میخوای به کی بگی؟ شما که هیچ اقوامی ندارید.-ساره

 خودم یه کاریش میکنم. -

 نه بابام توی بانکه، اصال شاید بتونه برات یه کار دیگه بکنه.ترا-ساره

 باشه ولی برای ضامن بهشون نگی، فقط ازش بپرس ببین من چیکار میتونم بکنم.-

باشه قربونت برم من همین االن میرم باهاش صحبت میکنم بهت خبر میدم تو اصال -ساره

 ستم.حرص نخوری ها. تو فقط به فکر مامانت باش و بس، من ه

 اشک توی چشمام حلقه زد:

ساره تو برام کمتر از خواهر نیستی، مرسی که انقدر پشتمی، حتی اگر برامم هیچکار -

 نکنی اما همین حرفات دنیا دنیا ارزش داره.

توام خیلی تا به حال کمکم کردی، ازت معرفت دیدم که حاال دارم برام معرفت -ساره

 میزارم.

و رفتارش از ذهنم پاک نشد اما ساره کمی آرومترم کرد. لبخندی زدم، هرچند فکر فرید 

حدودا نیم ساعت با ساره حرف میزدم، از تموم اتفاقات براش گفتم به جز فرهاد! فرهاد یه 

خواست هیچکس ازش بدونه، دوست داشتم توی سایه راز بود! نمیدونم چرا اما دلم نمی

 بمونه.



بازم تاکید کردن که روز جمعه اصال وقت تلفنم که تموم شد به بیمارستان زنگ زدم و 

مالقات نمیدن. با کالفگی گوشیمو روی میز گذاشتم. در اتاق قفل کردم و حوله امو برداشتم 

 و به سمت حموم رفتم.

چقدر روز مزخرفی بود و چقدر بد شروع شده بود، تازه امروز هم لیال از سفر برمیگشت 

 فکرشم آدمو آزار میداد.و من باید تا چند ماه تحملشون کنم؟ حتی 
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حدودا یک ساعتی حمومو الکی کش دادم و بیرون اومدم. از کمدم یه تونیک لی با شلوار 

ر خیس به ستش بیرون آوردم و پوشیدم. حوصله خشک کردن موهامو نداشتم و همونطو

سمت باال شونه کردم. خواستم به سمت تختم برم که دوتا تقه به در اتاق زده شد و دستگیره 

 ی در باال و پایین رفت:

 ترانه؟-فرید

 بی حرف به سمت در رفتم و قفل درو باز کردم. سریع در اتاق باز کرد و داخل اومد:

 عه حموم بودی؟-فرید

 آره.-

 ب ندادی فکر کردم خوابی، برای چی در اتاقو قفل کردی؟چندبار اومدم در زدم جوا-فرید

 برگشتم و درحالی که به سمت تخت میرفتم گفتم:

 حموم بودم برای همین قفل کردم.-

روی تخت نشستم و بهش نگاه کردم، یه تای ابروشو باال انداخته بود و داشت با پوزخند 

 محسوس و کمرنگ نگام میکرد:

 یهو توی حموم بپرم؟از من ترسیدی؟ ترسیدی -فرید

 اخم کردم و جدی نگاش کردم:

 نه! من دوماهه دارم اینجا زندگی میکنم اگه بخوام.....-

 ترانه!-فرید

 سکوت کردم و فقط نگاش کردم:



من همه چی رو به عهده ی خودت گذاشتم، دیگه به چیزی اجبارت نمیکنم، بعدشم ادعا -فرید

خواب هم که میام بغلت کنم اخم میکنی.  نکن که همه چی برات عادی شده، من حتی توی

 حتی وقتی خوابی میفهمی؟ کی رو میخوای گول بزنی؟

 فرید من همه ی تالشمو دارم میکنم.-

 تالش؟ چه تالشی کردی؟ چرا من چیزی متوجه نمیشم پس؟-فرید

 مثل اینکه تو فراموش کردی نامزدیم نه؟ چی میخوای فرید؟ دنبال چی میگردی؟-

 شو به معنی تاسف تکون داد. جلو اومد و دقیقا روبروم ایستاد:پوزخند زد و سر

نترس اونی که تو فکر میکنی رو نمیخوام، میدونم که تو هنوزم توی ذهنته بعد از یکسال -

 بزنی زیر همه چی و بری.

 با چشمای گرد نگاش کردم:

 فرید!!!! امروز مطمئنی خوبی؟ این چه رفتاریه از صبح داری؟-

 یه؟ دارم از حرص میترکم عین خیالت نیست.رفتار بد-فرید

 حرص چی؟ االن حرص تو با بغل و بوس من خالی میشه؟-

 آره خالی میشه ذلیل تو شدم میفهمی؟ اما تو یه ثانیه هم به من فکر نمیکنی.-فرید

 از جام بلند شدم و سینه به سینه اش ایستادم:

 تو توی ذهن منی؟-

 تک خنده ی مضحکی کرد:

 ن سی سالمه، بچه نیستم خب؟!ترانه م-فرید

یه آن صورت فرهاد جلوی چشمم مجسم شد، ذهنم مثل یه آالرم شروع به هشدار کرد و در 

آن واحد اشک توی چشمام جمع شد، شاید تمام این اتفاقات فقط در عرض پنج ثانیه توی 

ه ذهنم اتفاق افتاد. فرید اشک توی چشمامو که دید انگار شل شد، رنگ نگاش از خشم ب

دلسوزی تغییر کرد و بی مکث بغلم کرد. محکم و گرم مثل اون اوایل، حال و هوای 

 آغوشش چند وقتی بود که بوی غریبگی میداد.

چی بگم من به تو؟ چی بگم.... یه قطره اشک نریز، قلبم میلرزه، دارم داغون میشم از -فرید

 ببینی ولی بازم بی تفاوتی. بی توجهیت، منو نمیبینی، درد من اینه، زخم زبون میزنم که منو

شونه هامو گرفت و از خودش جدام کرد، قرینه ی چشماش تند و هراسون توی چشمام 

میگشت دستاشو نرم از روی شونه هام به سمت گردنم کشوند. نگاهشو کشدار به لبام دوخت 

 و باز به چشمام زل زد، میدونستم چی میخواد، قلبم محکم خودشو به قفسه ی سینه ام می

کوبید، عقلم بهم هشدار میداد که باید از فرید فاصله بگیرم اما میخواستم چشم روش ببندم. با 

خودم لج کرده بودم، میخواستم ثابت کنم فرهاد برام مهم نیست، این تصویر لعنتیش که از 



 جلوی چشمام کنار نمیره برام مهم نیست. به کی میخوای ثابت کنی؟

یه شوک بود. چشمام ناخودآگاه تا آخرین حد گشاد شده بود و  گرمی لبای فرید روی لبام مثل

به چشمای بسته ی فرید دوخته شد. خیلی نرم و آهسته لبامو به بازی گرفت، بوسه های 

عمیق و کشدار که قلبمو فرو میریخت و منزجرم میکرد و با ترس همراه بود. میون این همه 

گونه ام سر میخوردن، شاید از شدت حس متضاد چیکار میکردم. اشکام خیلی تند روی 

گریه میخواستم هق هق کنم اما هق هق بین اون بوسه گرم خفه میشد. فرید اما انگار دنیا رو 

توی مشتش گرفته بود، اونقدر عمیق و آروم و گرم می بوسید که شاید هرکس دیگه ای جای 

 من بود قطعا همراهیش میکرد. 

اال آوردم و تا خواستم روی سینه اش بزارم تا به عقب دستایی که به شدت میلرزیدنو آروم ب

برونمش دوتا تقه به در اتاق زده شد، لباش از حرکت ایستاد و با اکراه کمی ازم فاصله 

گرفت. با دستاش صورتمو قاب گرفت و پیشونیشو روی پیشونیم گذاشت. با صدای بم و 

 خش دار گفت:

 بله؟-

 خانم رسیدن. آقا ببخشید مزاحم شدم اما لیال-سمیه

 میام.-فرید

با دست راستش موهامو نوازشی کرد، نفس های داغ و سوزانش رو صورتم پخش میشد و 

 صورتمو که از اشک خیس شده بود گرم میکرد.

 آرومم...آروم شدم...بفهم منو لعنتی... انقدر....-فرید

 حرفشو خورد، لبشو گاز گرفت و ازم فاصله گرفت.

 بریم پایین مامان رسیده. یه چیزی سرت کن بیا-فرید

 در حالی اشکامو پاک میکردم گفتم:

 تو برو من میام.-

 همین االن باهم میریم ترانه! زود باش.-فرید
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رفتم، لبم ورم کرده بود، محکم  بی حرف سریع از توی کمدم یه شال برداشتم و به سمت آینه

لبامو به هم فشار دادم و یه رژ کم رنگ روی لبم کشیدم. با فرید از اتاق بیرون اومدیم. 

 جلوتر از من راه میرفت و نگاهمم نمیکرد.اصال نمیتونستم رفتارشو درک کنم.

بود.  وارد سالن پذیرایی شدیم، از پشت میتونستم لیال رو تشخیص بدم که روی مبل نشسته

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم عادی باشم. فرید سریع به سمت مامانش رفت و بغلش کرد 

 و بوسیدش.

 سالم.-

 لیال به سمتم برگشت و یه تای ابروشو باال داد:

 عه توام اینجایی؟-لیال

 لبخند زورکی زدم:

 خوبین؟ سفر خوش گذشت؟-

 سرشو تکون داد:

 برام عادی شده.ای بدک نبود، انقدر مالزی رفتم -لیال

سرمو الکی به معنی تایید تکون دادم که صدای ظریف و بلند دخترونه ای از پشت سرم 

 اومد:

 ســـــالم!!!!!!-دختر

با تعجب برگشتم و به عقب نگاه کردم، صدای پر تعجب و بهت فرید چندبار توی سرم 

 تکرار شد:

 الناز!!!!!!-فرید
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با بهت به دختری که روبروم بود نگاه میکردم، ذهنم خیلی سریع و غیرارادی شروع به 

آنالیزش کرد، موهای مشکی خیلی بلند که آزادانه دورش ریخته بود و شالش دور گردنش 

ایجاد کرده بود، چشمای عسلی بود، پوست سفید و بورش تضاد خیلی خوبی با موهاش 

روشنش از این فاصله خیلی خوب مشخص بود و بقیه اجزای صورتش هم خیلی ظریف و 



 متناسب بودن، عمل کرده بود؟! 

الناز چمدونشو روی زمین گذاشت و با چند قدم خودشو به فرید رسوند، نگاهم دنبالش 

 ومد:میرفت که خودشو محکم توی بغل فرید انداخت و صدای جیغش ا

 وااااای فریــــــد!!!!!! چقدر دلم برات تنگ شده بود عشقم.-الناز

جفت ابروهام باال رفت و خیلی جدی به فرید زل زدم، نگاه خیره اش روی من ثابت شده بود 

و داشت با تاسف نگام میکرد، النازو بغل نکرده بود و دستاش بی حالت کنارش افتاده بود 

کمر فرید حلقه کرده بودو سرش روی سینه اش بود انگار حاال اما الناز چنان دستاشو دور 

حاال ها قصد جدا شدن نداره! دست به سینه ایستادم که فرید انگار به خودش اومد سریع 

 شونه های النازو گرفت و به عقب روندش.

الناز مقاومت نکرد و سریع عقب رفت ولی بازم به روی خودش نیاورد کف دستشو روی 

 فرید کشید و با صدای آروم و ظریفش گفت: گونه ی راست

 وای باورم نمیشه، چقدر عوض شدی، چقدر جذاب تر شدی، انگار....-الناز

 بی اختیار با صدای بلند و رسا گفتم:

 سالم....-

الناز بدون اینکه دستشو از روی صورت فرید کنار بکشه صورتشو به سمتم برگردوند و 

 گفت:

 م.چمدونم جلوی دره عزیز-الناز

 با چشمای گرد شده نگاش کردم که فرید سریع دست النازو پس زد و جدی گفت:

 ترانه همسر منه.-فرید

الناز با چشمای گرد شده برگشت و به فرید نگاه کرد و بعد نگاهشو به لیال کشوند و با اخم 

 گفت:

 خاله به من نگفته بودی!!!!-الناز

 لیال نیم نگاهی به من انداخت:

 نبود آخه، مگه مهمه؟!زیاد مهم -لیال

 آخه....-الناز

به من نگاه کرد و گوشه ی لباشو که با رژ قرمز پوشونده شده بود جویید. سرتاپامو چند بار 

از نظر گذروند، انگار داشت منو اسکن میکرد تا با خودش مقایسه کنه. حرص سرتاسر 

الناز زل زده بود. وجودمو دربرگرفته بود. نگاهمو به فرید دوختم که با اخم و حرص به 

همین؟ خب یه چیزی بگو! الناز اولین قدمو به سمتم برداشت و باعث شد دوباره نگاش کنم. 

 روبروم ایستاد و دستشو به سمتم دراز کرد:



ببخشید که نشناختمت آخه خاله هیچی به من نگفته بود، من النازم! قطعا فرید از من -الناز

 برات گفته...

 شو تکون داد:لبخندی از ذوق زد و سر

 فرید هیچ وقت منو نمیتونه جا بندازه!!!! به هرحال خوشبختم عزیزم.-الناز

نگاهی به دستش که به سمتم دراز شده بود انداختم، نگاهمو باال کشیدم و خیلی جدی توی 

 چشماش زل زدم. دستامو به هم قالب کردم و با سردترین لحنی که میشناختم گفتم:

 ممنون، خوش اومدین.-

 ستشو عقب کشید و بیخیال شونه ای باال انداخت و به سمت لیال برگشت با گالیه گفت:د

 وای خاله مگه دیگه خدمتکار ندارین؟-الناز

 هستن عزیزم؛ سمیه!!!! کجایی پس دختر؟-لیال

 دوتا پرواز پشت سرهم خیلی خسته ام کرده.-الناز

 سمیه طبق معمول با دو از آشپزخونه بیرون اومد:

 خانم؟ بله-سمیه

 چمدونمو ببر توی اتاقم میخوام دوش بگیرم استراحت کنم.-الناز

 ولی خانم اتاق مهمان پره.-سمیه

 پره؟ کی اونجاست؟-لیال

 بعضی از وسایل ترانه خانوم اونجاست.-سمیه

 الناز و لیال همزمان به سمت من برگشتن و خیره نگام کردن که باالخره فرید به حرف اومد:

 رو توی اتاق من بزار. وسایل ترانه-فرید

 توی اتاق مهمان میمونی؟-الناز

 سرما خورده بودم نمیخواستم فرید مریض بشه چند شبی جدا خوابیدم.-

 ابروهاشو باال رفت و با طعنه گفت:

 اوه!!! چقدر به فکرشی!!!-الناز

 بی توجه بهش به فرید که پشت سرش بود نگاه کردم و با مهربونی گفتم:

 یا باال کارت دارم.عزیزم یه لحظه ب-

 تا فرید خواست حرف بزنه الناز با خنده گفت:

ببین اگه قراره بوسی لبی چیزی داشته باشید جلوی من راحت باشید ها!!! من چندسال -الناز

 توی خارج کلی از این چیزا دیدم.

 با چشمای گرد نگاش کردم که لیال با لحنی که بین خنده و تذکر بود گفت:

 گو اینطوری فرید بدش میاد.الناز!!! ن-لیال



 مسخره بازی هاتو جمع کن الناز، حدتو بدون.-فرید

سه تامون برگشتیم و به فرید نگاه کردیم، با اخم به زمین زل زده بود، سرشو باال آورد و با 

اخم نگاهی به سرتاپای الناز انداخت و خیلی سریع از کنارش رد شد و به سمت من اومد. 

ه سمت پله ها رفتیم. تازه فهمیدم که دستای هردومون از شدت حرص دستمو گرفت و باهم ب

 چقدر یخ کرده. نفسمو محکم بیرون فرستادمو چشمامو محکم روی هم فشار دادم.
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شد. پشت سرش رفتم درو بستم. وسط اتاق شروع به  فرید در اتاقو باز کرد و وارد اتاق

رژه رفتن کرد و عصبی چنگشو بین موهاش فرو میکرد. به میز تکیه دادم و دست به سینه 

 نگاش کردم:

 خبر داشتی؟-

 سرجاش ایستاد و با چشمای برزخی نگام کرد:

 خبر داشتم؟ خبر داشتم االن انقدر اعصابم داغونه؟-فرید

 چشمامو ریز کردم:

 برای چی عصبی شدی دقیقا؟-

 چون ازش بدم میاد، از وجودش توی این خونه نفرت دارم.-فرید

 پوزخند ناخواسته ای زدم و یه تای ابرومو باال انداختم:

 ولی فکر نکنم انقدرا هم ازش متنفر باشی!-

 سرشو به طرفین تکون داد و عصبی گفت:

 ترانه بس کن، االن وقت بحث....-فرید

 تو انقدرا هم بدت نیومده که این خانوم دوباره برگشته. نه تو بس کن،-

 به سمتم اومد و روبروم ایستاد، صورتشو جلو آورد و عصبی داد زد:

چی میگی تو؟ هـــــان؟ جای آروم کردنم وایستادی بحث میکنی که من ازش خوشم -فرید

 میاد؟! بدم نیومده که دوباره برگشته؟!

 اخم کردم و جدی و آروم گفتم:



سر من داد نزن، تو مقصری چون بغلت کرد، داشت نازت میکرد به روی خودتم نمی -

آوردی و فقط به من زل زده بودی، به من نگاه میکردی که چی؟ من باید بیام اونو از بغل 

 تو بیرون بکشم؟ خودت انگار خوشتم اومده بود که هیچکاری نمیکردی نه؟

 با حرص تکونش میداد:دست  راستشو باال آورد در حین گفتن جملش 

ترانه...ترانــــــه!!!!!! من شوکه شده بودم، اصال تا دیدمش جا خوردم. بعد از پنج سال -فرید

 دوباره دیدمش اونم بیخبر اصال نمیدونستم چه عکس العملی باید نشون بدم.

 با تاسف سری تکون دادم و با لحن آروم گفتم:

 اصال قابل قبول نیست. فرید! خودتم میدونی این چیزایی که میگی-

انگار از لحن آرومم عصبانیت اون هم فروکش کرد و فقط توی چشمام زل زد. خودشو بهم 

تر کرد و با دستاش صورتمو قاب گرفت، انگار فرید با این حالت آروم میگرفت و نزدیک

 میتونست حرفاشو بزنه.

ی داشتم برات بال بال تو زنمی، من تورو میخوام، یادت رفته چند دقیقه قبل چطور-فرید

 میزدم؟ چرا باهام اینطوری میکنی ترانه؟ چرا هنوز باورم نداری؟

 بغضمو قورت دادم و با صدای لرزون گفتم:

 خیلی چیزا به حرف نیست، باید ثابت بشه، ثابت کن! ثابت کن که من اشتباه میکنم.-

 ثابت میکنم.-فرید
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 کالفه سرمو به طرفین تکون دادم:

 تو بارها این حرفو زدی!-

 من فکر میکردم تو باورم داری.-فرید

ببین این بحث هیچ ربطی به باور یا اعتماد من به تو نداره! منظور من چیز دیگه ایه و تو -

ت تو داشتی از نوازشش لذت میبردی اما چون خودت خوب میدونی. یه حسی به من میگف

 من اونجا بودم داشتی با اخم و عذاب وجدان بهم نگاه میکردی.

 دستشو از روی صورتم عقب کشید و با اخم نگام کرد:



 باز داری تند میری.-فرید

 نفسمو محکم بیرون فرستادم و با تاسف سری به طرفین تکون دادم.

 باشه! من اشتباه میکنم.-

 م و خواستم به سمت در اتاق برم که بازومو گرفت و نگهم داشت:برگشت

 کجا؟-فرید

 میخوام برم پیش الناز جون بشینم یکم حرف بزنیم.-

 طرف اون دختره نمیری ترانه!-فرید

 پوزخندی زدم و از روی شونه سرمو به سمتش برگردوندم:

 بهم بگه؟ چرا اونوقت؟ نکنه چیزی وجود داره که من نمیدونم و میترسی اون-

 اول با چشمای گرد شده نگام کرد و بعد چشماش از شدت حرص و خشم جمع شد:

ترانه! من از شک بیزارم، یه جوری متنفرم که نمیتونی تصورشم بکنی، دارم باهات -فرید

مدارا میکنم چون برام عزیزی و نمیخوام اوضاعو بدتر کنم، زخم زبون نزن، پوزخند نزن، 

لعنتی. من اگه اونو دوست داشتم هیچ وقت سمت تو نمی اومدم. اینو  شـــــــک نداشته باش

توی گوشت فرو کن. نمیخوام طرفش بری چون ازش بدم میاد، چون ازش بیزارم و نمیخوام 

نه من و نه تو نزدیکش باشیم، حتی دلم میخواد همین االن از خونه پرتش کنم بیرون اما به 

 خاطر مامان دست و پام بستس میفهمی؟

 بازومو از توی دستش بیرون کشیدم و خیلی جدی نگاش کردم:

 باشه.-

 باشه چی؟-فرید

 باشه قبول کردم.-

 نفس عمیقی کشید و با مکث گفت:

 حاضرشو بریم بیرون.-فرید

 با تعجب کامل به سمتش برگشتم:

 کجا؟-

 بریم یه چرخی بزنیم، ناهارم بیرون میخوریم.-فرید

 دوتا تقه به در اتاق زده شد.سری به معنی تایید تکون دادم و 

 بله؟-فرید

 آقا وسایل ترانه خانومو آوردم.-سمیه

فرید به سمت در رفت و وسایلمو از سمیه گرفت. به سمت کمد رفتم تا لباس بردارم و 

حاضر بشم، بدم نمی اومد از لیال و الناز خالص بشم. الناز برای چند وقت میخواد بمونه؟ 



ن که اینجا اومده؟ یه آن یاد صحنه ای افتادم که داشت فریدو اصال خودشون مگه خونه ندار

نوازش میکرد. تمام حرصم توی وجودم جمع شد. حسادت میکردم، حسادت به اینکه هم 

 فرهاد و هم فرید عاشق الناز بودن و حاال با اومدنش مطمئنم خیلی اتفاق ها قراره بیفته.

اما نه به عنوان عشقم یا همسرم، به  این دروغ نیست که فریدو دوست دارم، دوسش دارم

عنوان یه دوست، من همیشه به فرید به چشم یه دوست نگاه کردم و سردرگمی االنم به 

خاطر حس دوستانه ایه که بهش دارم. اونقدر توی همه شرایط سخت پشتم بوده و کمکم 

بینم. از کرده که تکیه گاه من شده و حاال با ورود الناز من این موضع رو توی خطر می

اینکه الناز بخواد فریدو از من بگیره میترسیدم. حتی با اینکه حسم به فرید دوستانه است اما 

اون االن همسر قانونی و شرعی من محسوب میشه و این یعنی خط قرمز! حداقل تا زمانی 

 که این صیغه مدت داره.

د از اتاق بیرون کالفه از این همه حس مختلف خیلی سریع لباسامو عوض کردم و با فری

اومدیم. صدای قهقهه ی لیال و الناز از پایین میومد و انگار سوهان روح فرید شده بود چون 

مدام نفس عمیق میکشید و چشماشو محکم به هم فشار میداد. خواستم دستشو بگیرم اما 

 پشیمون شدم و از پله ها پایین اومدم و فرید هم پشت سرم میومد. همین که به پله ی آخر

 رسیدیم الناز سرش خودکار به سمت ما برگشت و با دیدن فرید با لبخند پهن بهش خیره شد.

 عه! فرید! جایی میرین؟-لیال

 آره ما میخوایم بیرون ناهار بخوریم.-فرید

 اوه مثل اینکه خیلی بهتون خوش گذشته خاله نبوده ها، چه سریعم دارن در میرن.-الناز

 کنارم اومد و دستمو گرفت و رو به مامانش گفت:هیچکدوم جوابشو ندادیم، فرید 

 شما شب شامم بخورید منتظر ما نباشید؛شاید دیروقت بیایم.-فرید

 مگه میخواین کجا برید؟-لیال

 بعدا حرف میزنیم االن غریبه نشسته.-فرید

 الناز ابرویی باال انداخت و با لحن کشدار گفت:

 االن مـــنظورت مــــنم؟!!!-

ر داد، انگار میخواست از من نیرو بگیره، اون که با الناز مشکلی نداشته فرید دستمو فشا

 برای چی حاال انقدر باهاش سرجنگ داره؟

 آ باریکال، زدی تو خال!-فرید

 فرید! بس کن.-لیال

به خدا مامان بهم خبر میدادی با کی قراره بیای مطمئن باش قبل اومدن شما از این -فرید

 خونه بیرون میزدم.



 لناز تا عید پیشمون میمونه.ا-لیال

 با حرص دندون روی هم ساییدم و کالفه نفس عمیقی کشیدم.

 به چه مناسبت؟-فرید
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 الناز با لحن جدی و حرصی که سعی داشت پنهانش کنه گفت:

 اینجا نشستم نیاز نیست از کس دیگه ای بپرسی!خودم -الناز

 البد دوست ندارم باهات همکالم بشم که از تو نمیپرسم!-فرید

 فرید! بس کن، طرز صحبتت اصال درست نیست.-لیال

 مامان شما....-فرید

 گفتم بسه، این بحث خانوادگیه!-لیال

 به من نگاهی کرد و با مکث ادامه داد:

 تموم کن. جلوی ترانه این بحثو-لیال

با حرص لبمو از داخل گزیدم، کاش میشد میتونستم جواب لیال رو بدم، منظورش این بود که 

این بحث به من مربوط نیست و غیرمستقیم بهم هشدار داد که هیچ وقت نباید دخالت کنم. 

 خواستم دستمو از دست فرید بیرون بکشم اما محکم گرفت و سریع گفت:

هرکسی به من نزدیکتره و هرچی به من مربوط باشه به اونم ترانه همسر منه، از -فرید

 مربوطه.

 الناز پوزخند صدا داری زد:

 خاله میگم کاش زودتر براش زن میگرفتی هی همسرم همسرم راه انداخته.-الناز

 آره چون....-فرید

در خونه با شدت تمام باز شد وهممون با هول به سمت در برگشتیم. نفس توی سینه ام حبس 

، فرهاد بود. جلوی در ایستاده بود و درحالی که دستاش توی جیب پالتوش بود فقط به شد

 الناز خیره شده بود، انگار داشت آنالیزش میکرد. 

 تو اینجا چیکار میکنی؟-لیال



 فرهاد!!!-فرید

فرهاد نگاهشو بین هممون گردوندو با آرامش وارد خونه شد و درو بست. با لحن آروم اما 

 محکم گفت:خیلی جدی و 

 خوش اومدی!-فرهاد

 الناز با ابروهای باال رفته نگاش کرد و روبه لیال گفت:

 خاله نگفته بودی مزاحم توی خونه داری!-الناز

 قرار نبود اینجا باشه! فرید؟ چیشد اون قولی که من دادی؟-لیال

 من خیلی سعی کردم که....-فرید

گاش کردم. منه غریبه قلبم داشت از بی توجه به حرفاشون سرم به سمت فرهاد چرخید و ن

این حرفا و بی حرمتی هاشون مچاله میشد، بغض توی گلوم جمع شده بود و نمیخواستم حتی 

یک ثانیه هم اینجا بمونم. فرهاد چطور داشت طاقت می آورد؟ اشک دیدمو تار کرد، نگاه 

ه بار آروم فرهاد خیلی نرم و آروم به سمتم برگشت، لبخند کمرنگ آرومی بهم زد و ی

چشماشو روی هم گذاشت و باز کرد. چقدر نگاهش آروم بود انگار آشوب درونمو فهمید و 

 میخواست آرومم کنه.
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 کنم:صدای جیغ الناز باعث شد به سمتش برگردم و یکه خورده نگاش 

 به خدا اگه این اینجا بمونه من از این خونه میرم.-الناز

 برو!-فرهاد

 الناز به حرص به فرهاد نگاه کرد:

 مگه خونه توئه؟ من توی این خونه امنیت ندارم.-الناز

الناز!!!! خیلی با احترام بهت خوش آمد گفتم، این رفتار االنت برای چیه؟میخوای -فرهاد

 لوم نمایی کنی؟گذشته رو پیش بکشی که مظ

 الناز از جاش بلند شد، دستاشو از حرص مشت کرده بود و کنار پاش نگه داشته بود.

 فرهاد! حدتو بدون، حق نداری به الناز توهین کنی.-لیال



فرهاد خیلی ریلکس بدون اینکه به لیال نگاه کنه دستشو توی جیبش فرو کرد و پاکت 

در جعبه رو باز کرد و یه سیگار بیرون سیگارشو درآورد، مگه سیگار میکشید؟ آروم 

 کشید:

میدونم مامان جان، میدونم توی این خونه هیچکس حق نداره به عزیزدردونه های شما -فرهاد

 توهین کنه و از گل نازک تر بهشون بگه.

 سیگارو گوشه ی لبش گذاشت و سرشو آروم باال آورد و به لیال خیره شد:

ا خودت آوردی، همه رو خودم از حفظم اما من دیگه اون میدونم که النازو از قصد ب-فرهاد

 فرهاد سابق نیستم! محاله ممکنه از این خونه برم. 

 دل بستی به اون وصیت بابات؟ فکر کردی من مردم که این خونه دست تو بیفته؟-لیال

فرهاد پوزخندی زد و فندکشو از توی جیبش درآورد، یه فندک ساده نقره ای رنگ داشت. 

آتیش زد و کام عمیقی ازش گرفت. به من خیره شد و خیلی آروم دود سیگارشو  سیگارو

بیرون فرستاد. دست فرید از پشت دور بازوم حلقه شد و منو عقب کشید و به خودش 

چسبوند. انگار فرید ترسیده بود. فرهاد از اینکار فرید تک خنده ی کوتاه و آرومی کرد و 

 باز به لیال خیره شد:

 این خونه نمیرم، هرکاری که میخوای بکن. دیگه در برابرت ساکت نمیمونم. من از-فرهاد

لیال سرشو کمی باال داد و جدی به فرهاد زل زد، انگار میخواستن با چشم هاشون برای هم 

خط و نشون بکشن و دوئل بکنند، لیال چطور مادری بود که داشت با بچه اش همچین کاری 

بچه ی خواهرش از بچه ی خودش میگذره؟ یاد حرف رو میکرد؟ کدوم مادری به خاطر 

 فرهاد افتادم که میگفت شک داره واقعا لیال مادرش باشه!!! 

 بشین و ببین که چطوری این خونه رو برات جهنم میکنم.-لیال

 مامان!-فرید

 ساکت باش فرید، کاری که تو دوماه نتونستی انجام بدی خودم تمومش میکنم.-لیال

 م خونه ی خودمون.خاله من میر-الناز

نه! همینجا میمونی الناز، خونه خودت کسی نیست، تنها توی اون خونه میخوای چیکار -لیال

 کنی؟

 الناز سرجاش نشست و مظلوم با صدای بغض دار ساختگی گفت:

 خاله به خدا من میترسم، اینجا....اینجا امنیت ندارم...چطوری شبا میتونم بخوابم؟-الناز

بشو بده صدای قهقهه بلند فرهاد اومد و هممون با تعجب به فرهاد نگاه لیال تا خواست جوا

کردیم. فرهاد داشت از خنده ریسه میرفت و بین خنده اش میخواست صحبت کنه اما نفسش 

میگرفت و فقط کلمات نامفهوم شنیده میشد. یکم که از شدت خنده اش کم شد با دستش که 



 ره کرد و میون خنده گفت:سیگار الی انگشت هاش بود به الناز اشا

تو....تو....تو واقعا فکر کردی...من...هنوزم عاشق توام؟ وای میگه شب چطوری -فرهاد

 میتونم بخوابم.

یهو خنده اش قطع کرد و خیلی جدی به چهره ی بهت زده ی الناز خیره شد. عصبی بودن 

 حرکات فرهاد کامال مشهود بود.

خاله، بد موقعی برگشتی! دیگه نه من اون پسر چشم دوران پادشاهیت تموم شده دختر-فرهاد

 و گوش بسته ی عاشقم نه فرید ! منو که میبینی، دیگه هیچی برام مهم نیست. فرید هم که....

 به منو فرید نگاه کرد و لبخند غمگینی زد:

با عشقش ازدواج کرده و دیگه قرار نیست گول دلبری های تورو بخوره، کنار ترانه -فرهاد

 خوشبخته. تا ابد

ته دلم لرزید، به نظرم صداش لرزش نامحسوسی داشت، لرزشی شبیه بغض، شایدم من 

میخواستم صداشو اینطور بشنوم. چقدر دلم میخواد االن برم کنار فرهاد بایستم و بگم توام 

 تنها نیستی، من کنارتم، حتی به عنوان یه دوست!
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الناز با چند گام بلند خودشو به فرهاد رسوند و سینه به سینه اش ایستاد و توی صورتش جیغ 

 زد:

زمانی که داشتی به زور بهم تجاوز میکردی و زندگیمو تباه میکردی زبونت همینقدر -الناز

 بلند بود؟ حاال دیگه من گولتون زدم آره؟

 رهاد با آرامش بهش نگاه کرد و لبخند محوی زد:ف

ولی هرسال و هر دقیقه اون صحنه هارو مرور میکردم، تو هیچ وقت سعی نکردی -فرهاد

 در برابر من مقاومت کنی یا جلومو بگیری.

تمام تن الناز از حرص و خشم شروع به لرزیدن کرد، لیال سریع خودشو به فرهاد رسوند، 

 به کنار فرستاد و با دست چپ سیلی محکم به صورت فرهاد زد. النازو با دست راستش

 هیــــن.-



 مامان! بسه.-فرید

صورت فرهاد به سمت راست متمایل شده بود. لیال در حالی که از حرص نفس نفس میزد 

 انگشت اشاره اشو روبروی صورت فرهاد گرفت و با صدای پر خشم گفت:

ت داری به خانواده ی من توهین کن ببین چی فقط یک بار دیگه، یک بار دیگه جرا-لیال

میشه! خیال کردی تو کی هستی؟ تو هیچی نیست میفهمی؟ تو خیلی وقته خودتو از چشم این 

 خانواده انداختی و هیچ جایگاهی پیشمون نداری.

حس کردم قلبم داره مچاله میشه، داشتن فرهادو خرد میکردن اما من این حسو داشتم. سرمو 

م و به زمین خیره شدم، دستامو مشت کردم و لبامو به هم فشار دادم، حرص و پایین انداخت

خشم داشت دیوانم میکرد. صدای بغض دار فرهاد که بلند شد انگار سوهان روی روحم 

 میکشیدن:

سیلیت نوش جونم، مادرمی حق داری توی گوشم بزنی..البد حقمه! حقمه که از -فرهاد

 بشه...ولی.....زندگی فقط بی مهری مادرم نصیبم 

سکوت کرد، سرمو باال آوردم و بهش خیره شدم، بغض دار نگاهش در جای جای صورت 

لیال میگشت، انگار داره دنبال یه چیزی میگرده، ناامید سرشو با تاسف تکون داد و پوزخند 

 غمگینی زد:

 من تاوان اشتباهمو دادم مامان ولی تو هنوز فراموش نکردی که....-فرهاد

 ی حرفشو قطع کرد و با خشم گفت:لیال عصب

آبروریزی تو جون باباتو گرفت، تو باعث شدی بابات بمیره میفهمی؟! من چیو قراره -لیال

 فراموش کنم؟!

 فرهاد غمگین زمزمه کرد:

 میدونم.-فرهاد

ایندفعه هم قصد جون منو کردی، اومدی اینجا منو حرص بدی تا منم سرمو زمین بزارم -لیال

 برسه.و این خونه بهت 

 من هیچ وقت به این خونه فکر هم نکردم وگرنه تا االن حتما ازدواج کرده بودم.-فرهاد

 کی به توی پاپتی زن میده آخه؟! تو چی داری؟!-الناز

 تو چی میگی هان؟! مسائل ما به تو چه ربطی داره آخه؟!-فرید

نمیشد که فرید فرهاد برگشت و با شوق پنهان به فرید زل زد، ناباور بود، انگار باورش 

 ازش دفاع کرده باشه. الناز بغ کرده با حرص و مظلوم نمایی رو به لیال گفت:

خاله واقعا برای چی منو اینجا آوردی؟! هرچی دلشون میخواد دارن بار من میکنن، -الناز

 من میرم.



 اونی که باید بره تو نیستی.-لیال

کف دستامو که از استرس عرق کرده فرهاد یه قدم به عقب رفت، قلبم لرزید، میخواد بره؟! 

بود به کناره ی پام گرفتم و گوشه ی تونیکمو توی مشتم فشردم. لیال لبخند مرموز 

 پیروزمندانه ای روی لبش بود و الناز دست به سینه به فرهاد خیره شده بود.

فرهاد قدم دیگه ای به عقب برداشت، لبمو به دندون گرفتم و پر التماس نگاش کردم، چرا 

خواستم از این خونه بره؟! خیلی سریع برگشت و با آرامش به سمت پله ها رفت. نفسم نمی

انقدر آسوده و بلند از سینه ام خارج شد که لیال و الناز همزمان به سمتم برگشتن و مرموز 

 نگام کردن.
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 الناز عصبی پاشو روی زمین کوبید و گفت:

 خاله این از اینجا برو نیست، من باید برم.-الناز

 تو هیچ جا نمیری، تنهایی الناز.-لیال

 تنها باشم بهتر از اینه که امنیت نداشته باشم و شبا نتونم راحت بخوابم.-الناز

 ریم.مامان بزار بره، اینجا ماهم آرامش بیشتری دا-فرید

 آها یعنی من آرامش تورو به هم میریزم؟-الناز

 دقیقا.-فرید

 فرید بس کن، الناز مهمون ماست حق نداری اینطوری باهاش برخود کنی.-لیال

 مهمون خودش بلده احترام خودشو نگه داره، این فقط بلده سبک بازی دربیاره.-فرید

چاک میداد و پشت تلفن گریه  هـــه حاال من سبک شدم دیگه؟ کی بود برای من سینه-الناز

 میکرد که من میخوامت و عاشقتم؟

 الناز نگاهشو به من دوخت و با پوزخند ادامه داد:

 اینارو برات تعریف کرده؟ یا نه فقط قسمت خواستگاریشو گفته؟-الناز

 آب دهنمو قورت دادمو با جدیت تمام نگاش کردم:

ی نداریم، من نمیدونم با گفتن این چیزا من از همه چی باخبرم، من و فرید هیچ راز پنهان-



 میخوای به کجا برسین!

 ترانه!!!-لیال

عذر میخوام اما رفتار این خانوم زشته که جلوی شوهر من ایستاده و داره از عشق -

 سابقشون حرف میزنه.

 مدل الناز همینطوریه، فرید مثل برادرشه و باهاش راحته.-لیال

 ایستاد و با حرص رو به الناز گفت:فرید پوزخند صدا داری زد، کنارم 

میشه لطفا منو از رده ی داداشت هم بیرون بکشی؟ کال هیچیت نباشم، یه غریبه! نسبت -فرید

 با تو داشتن جز دردسر هیچی نداره.

 شما دوتا برادر زندگی منو خراب کردین حاال من بدهکارم؟-الناز

میداشتین پیش فامیل و دوست و آشنا آره بدهکاری، تو و اون خاله اگه هوار هوار برن-فرید

 بابای من هیچ وقت به خاطر بی آبرویی دق نمیکرد.

 الناز با دستاش به طبقه باال اشاره کرد و جیغ زد:

 داداش تو به زندگی من گند زد، این من بودم که توی کل فامیل بی آبرو شدم.-الناز

رو شد فرهاد و ما بودیم، تو و کدوم بی آبرویی؟ کیو میخوای خر کنی؟ اونی که بی آب-فرید

خاله یه خمم به ابروتون نیومد، همه دوروبر شما بودن و مارو تف و لعنت میکردن، برا کی 

 داری مظلوم نمایی میکنی؟

 فرید بار آخره که دارم بهت تذکر میدم.-لیال

نه مادر من، بسه هرچی جلوی دهنمو گرفتم که یه موقع شما و این خانوم ناراحت -فرید

ید، من به فرهاد کاری ندارم اما من هربار که این جریان یادم میاد و فکر میکنم باعث و نش

بانی اصلی مرگ بابا فرهاد نبوده، الناز و خاله باعثش شدن، اینا اگه دلسوز و فامیل بودن 

هیچ وقت طبل رسوایی دستشون نمیگرفتن و آبروی مارو توی بوق و کرنا پیش همه ببرن، 

 ی اینکه پشتیبانی کورکورانه بکنی بشینی فکر کنی بفهمی مقصر واقعی کیه.شمام بهتره جا

مقصر اصلی باباته و تو خودت خوب این موضوعو میدونی فرید، از زمانی که اون -لیال

 بچه پا توی زندگی ما گذاشت همش نحسی می آوردیم.

و متعجب به لیال نگاه شوکه با اخم کمرنگی به لیال نگاه کردم، بچه؟!!! الناز هم مثل من گیج 

 کرد:

 کدوم بچه خاله؟-الناز

 لیال دستشو روی هوا تکون داد و درحالی که به سمت پله ها میرفت گفت:

 حوصله مرور کردن اون روزا رو ندارم.-لیال

 به سمت فرید برگشتم و پرسشگرا نگاش کردم.



 منظور مامانت چیه فرید؟-

 فرید آهی کشید و دستمو گرفت.

 رون حرف میزنیم.بریم بی-فرید

 شما چیو دارید از من پنهان میکنید؟!-الناز
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فرید بدون اینکه جواب النازو بده دست منو کشید و از خونه بیرون اومدیم. توی سرم 

از بچه چی بود؟ کی وارد زندگیشون شده که نحس بوده؟ هزاران سوال بود، منظور لیال 

سوار ماشین شدیم و فرید با سرعت از پارکینگ خونه بیرون اومد، بی هدف توی خیابون 

ها میگشتیم و هیچ مقصد خاصی نداشتیم. هیچکدوم حرفی نمیزدیم. فرید کامال توی فکر بود 

رف لیال مدام توی سر من رژه و با یه اخم کمرنگ به روبروش زل زده بود، اما اون ح

 میرفت و عصبی شده بودم. لبمو باز زبون تر کردم و مستاصل به فرید نگاه کردم:

 فرید؟-

 با صدای گرفته آروم جواب داد:

 جان؟-فرید

 مامانت از کدوم بچه حرف میزد؟-

فرید دندوناشو روی هم فشار داد و با حرص دنده رو عوض کرد. نفس هاش عصبی و پشت 

 از سینه اش خارج میشدن.سرهم 

 اگه گفتنش عصبیت میکنه میتونیم بعدا هم.....-

 منظورش فرهاد بود.-فرید

یکه خورده با دهن نیمه باز به فرید خیره شدم، اخمش غلیظ تر شده بود و فقط به روبروش 

 زل زده بود. 

 منظورت چیه؟-

 فرهاد پسرعموی منه، داداشم نیست.-فرید

 چــــــی؟!!!!-



هنما زد و یه گوشه نگه داشت، به گوشام اعتماد نداشتم، مطمئن نبودم چیزی که سریع را

 شنیدم درسته.

 مگه....میشه آخه....پس چطوری....-

 سرشو به سمتم برگردوند و غمگین نگام کرد:

پدر و مادر فرهاد وقتی نُه ماهش بود توی یه تصاف هردوشون مردن و پدرم -فرید

 ت.سرپرستی فرهادو به عهده گرف
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 گیج به فرید نگاه کردمو و سرمو به طرفین تکون دادم:

 آخه...-

 نفسمو محکم بیرون فرستادم:

 فرهاد خبر نداره؟-

ه داشت که میترسید احساس نه ! بابا هیچ وقت نمیخواست بدونه، انقدر به فرهاد عالق-فرید

 کمبود کنه.

 خب...خب شناسنامه اش چی؟-

 کدوم کاره که با پول حل نمیشه؟-فرید

 لب گزیدم و بغض دار گفتم:

 شما گولش زدین، این حقه فرهاده که اینارو بدونه. این زندگی خودشه.-

از ما محبت چه گول زدنی ترانه؟ غیر اینه که تمام عمرشو توی رفاه زندگی کرده؟ کم -فرید

 دیده؟ نون و نمک خورد و نمکدون شکست.

 پوزخندی بی اراده ای زدم و با طعنه گفتم:

 شمام ده برابرش تالفی کردید.-

 با چشمای گشاد شده نگام کرد: 

 کدوم تالفی؟ -فرید

فرید فقط یک لحظه خودتو جای فرهاد بزار، فکر کن مادرت ازت بیزار باشه، اون فکر -



 ه دیگه، ببین چه حالی داره، ببین چقدر خرد میشه و دم نمیزنه.میکنه لیال مادرش

 من که ازش دفاع کردم!-فرید

فکر نمیکنی خیلی دیر کردی؟ دیدی شوق چشماشو وقتی داشتی ازش دفاع میکردی؟ فرهاد -

به همتون نیاز داره که داره انقدر برای موندن توی اون خونه پافشاری میکنه، دلش میخواد 

 داشته باشین که همه زخم زبون هاتونو به جون میره. دوباره دوسش

 آه بلند و عمیقی کشید و به روبرو خیره شد:

 من بگذرم مامان نمیگذره.-فرید

 لیال قبال هم اینطوری بود؟ یعنی همینقدر بد باهاش رفتار میکرد؟-

انی که نه، تا بابا بود باهاش بداخالقی نمیکرد اما محبت چندانی هم بهش نداشت، زم-فرید

بابا فرهادو پیشمون آورد من چهارسالم بود، بچه بودم اما خوب یادمه و توی ذهنم مونده بود 

 که اون پسرعمومه نه داداشم! 

 لبامو بهم فشار دادم و به صندلیم تکیه دادم. به روبرو خیره شدم:

که آدما از کسی انتظار محبت دارن که دوسش دارن، سعی میکنن توجه کسی رو جلب کنن -

براشون مهمه، فرهاد به خیال خودش داره برای جلب توجه مادرش تالش میکنه، برای 

بخشش برادرش، برای دوباره دورهم جمع کردن خانواده اش، حتی تصورشم وحشتناکه 

وقتی بفهمه همه ی اینا یه خیال خام بوده و بس، بفهمه نه برادری وجود داره داره و نه 

 مادری، هیچی نداره و....

 ض نشسته توی گلوم اجازه نداد حرفمو کامل کنم و با درد به فرید نگاه کردم.بغ

 چیکار میتونم براش بکنم؟-فرید

 برادری کن!! یا حقیقتو بهش بگو تا تالش الکی نکنه.-

نمیتونم، هربار که میام باهاش خوب باشم تصویر اون روزای لعنتی میاد جلوی چشمم، -فرید

کرد، بی آبروییمون، مرگ بابا....من....نمیتونم ترانه، نمیتونی روزی که با الناز اونکارو 

 درک کنی که چقدر سخته.

 پس باید بهش حقیقتو بگی.-

 ccuبابام وقتی سکته کرد اورژانس اومد و بردش بیمارستان ، چند روزی توی -فرید

هیچ بستری بود و هربار مالقاتش میرفتم تنها یه جمله میگفت"فرهاد نفهمه پسرم نیست" 

 وقت از ذهنم پاک نمیشه. 

 با اخم نگاش کردم:

مطمئن باش بابات اگه زنده بود و این رفتار تو و لیال رو با فرهاد میدید قطعا خودش -

حقیقتو به فرهاد میگفت تا زجر نکشه، این کار شما جز زجر کش کردن هیچ نتیجه ی دیگه 



 ای نداره.

 فرهاد باید از خونه بره.-فرید

 و باال انداختم:یه تای ابروم

 واقعا تنها راه حلت اینه؟-

 غمگین سرشو به سمتم برگردوند و نگام کرد:

ترانه!! من خودم به اندازه ی کافی دارم زیر این بار خرد میشم، تو دیگه زخم زبون -فرید

 نزن.

من زخم زبون نمیزنم،دارم راهی رو نشونت میدم که هردو طرف راحت میشن، ممکنه -

 کشید اما حداقل تکیلف همه مشخص میشه.چند مدت سختی ب

 حتی اگه من بخوام بگم مامان نمیزاره.-فرید

 برای چی؟ -

 سرشو به طرفین تکون داد:

نمیدونم، با اینکه از فرهاد متنفره اما همیشه میگه فرهاد هیچ وقت نباید بفهمه که پسر من -

 نیست.
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 آشفته اخم کردم وخواستم چیزی بگم که فرید خسته و با اخم گفت:

 بسه دیگه، هرچی که تا االن بوده از این به بعدم همونه و تغییر نمیکنه.-فرید

 شماها زندگیشو خراب کردید.-

 با ترش رویی و اخم غلیظ گفت:

 اد شدی؟!از کی تا حاال وکیل وصی فره-فرید

 پوزخند زدم:

 فرهاد یا هرکس دیگه، من حرفم عوض نمیشه.-

 البد یه چیزایی بابا و مامانم میدونن که انقدر تاکید میکنن این موضوع نباید فاش بشه.-فرید

هرچقدرم دلیلشون محکم باشه نمیتونن زندگی یه آدمو عوض کنن و اونطور که دلشون -



 میخواد درستش کنن.

من توی این موضوع هیچ وقت دخالت نکردم توهم حق نداری دخالت کنی  بسه ترانه،-فرید

 فهمیدی؟!

با حرص نگاش کردم، بی توجه بهم ماشینو روشن کرد و راه افتاد، نفس پر حرصمو توی 

 سینه ام حبس کردم و رومو ازش برگردوندم.

ونه ام تموم فکرم به فرهاد مشغول شده بود. فکر اینکه اون چه زجری میکشه داشت دیو

 میکرد، کاش میشد من کنارش باشم. صدای پر تردید فرید باعث شد به سمتش برگردم:

 نمیدونم اشتباه میکنم یا واقعا اون ماشین داره تعقیبمون میکنه.-فرید

 با چشمای گرد نگاش کردم و خواستم به عقب برگردم که سریع دستمو گرفت:

 ض کنم ببینم بازم میاد.نکنه، بزار چندتا مسیر عونه برنگرد شک -فرید

 کیه پشت فرمون؟!-

 نقره ایه. ۴۰۵نمیدونم، دوره نمیتونم واضح ببینمش، یه پژو -فرید

 یکه خورده به فرید خیره شدم، نگاهی بهم انداخت و گفت:

 میشناسی؟!-فرید

 ماشین پارسا.-

 خیلی سریع ابروهاش به هم گره خورد:

 پارسا؟! مطمئنی؟!-فرید

 نباشه، شاید تو داری اشتباه میکنی. نمیدونم، شاید اون-

 سریع فرمونو به سمت راست چرخوند و وارد یه فرعی شد و با حرص گفت:

 االن معلوم میشه.-فرید

نقره ای پشت  ۴۰۵از گوشه ی صندلی طوری که معلوم نباشه به عقب نگاه کردم، یه پژو 

 سرمون بود.

 اینو میگی؟!-

 آره، با ما توی فرعی اومد.-فرید

 سترس به فرید نگاه کردم:با ا

 ولش کن، یه کاری کن گممون کنه.-

تو فقط وایستا ببینم واقعا همونه، آخ که اگه خودش باشه خوب کسیه تا تمام حرصمو -فرید

 سرش خالی کنم.

 با وحشت بازوشو گرفتم:

 فرید جان، توروخدا...-



 با اخم غلیظ نگاه کوتاهی بهم انداخت:

 نگرانشی؟!-فرید

 ، من از پارسا بیزارم، نمیخوام باهاش درگیر بشی.نگران توام-

 نترس اتفاقی نمیفته.-فرید

 تو االن عصبانی ای، نمیتونی خودتو کنترل کنی.-

 عصبی داد زد:

 میتونم، انقدر منو نصحیت نکن، انقدر منو بی عقل فرض نکن.-فرید

 با بغض نگاش کردم:

 فرید...-

 انگشت اشاره اشو جلوی بینیش گرفت:

 …یس...حرف نزنه-فرید
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با استرس باز برگشتم و به عقب نگاه کردم، فرید چندتا کوچه پس کوچه رو با سرعت پیچید

اما اون ماشین هنوزم دنبالمون بود. مثالال میخواست فاصله اشو باهامون حفظ کنه اما خیلی

واضح بود که داره مارو تعقیب میکنه. ناخن شصتمو به کف دستم فشار دادم و به فرید نگاه

کردم. سرش میچرخید و تک و تک کوچه هارو نگاه میکرد، دنبال چی میگشت؟ خواستم

چیزی بگم که غیر متظره فرمونو به سمت چپ پیچوند و وارد یه کوچه ی باریک شد، از

حرکت ناگهانی ماشین پشتم محکم به دستگیره در برخورد کرد و درد بدی توی کمرم پیچید.

فرید سریع ماشینو نگه داشت. دستی رو کشید و قفل فرمونو از زیر پاش بیرون آورد.

-فر...فرید....یا خدا...توورخدا....داری چیکار میکنی؟

انگشت اشاره اشو به سمتم گرفت و با چشمای به خون نشسته نگام کرد، انگار واقعا تموم

خشم وجودشو جمع کرده بود و االالن میخواست همشو روی پارسا تخلیه کنه.



هر صدایی شنیدی از توی ماشین جم نمیخوری، ترانه به خدا اگه پیاده بشی میکشمش -فرید

 ؟فهمیدی

 :زدم زیر گریه و با صدای لرزون گفتم

آروم فرید میزنی میکشیش، ولش کن....توروخدا....توروجون من...بگذر ازش...بعدا که -

 .شدی...االن نه...میکشیش من دق میکنم

 .نمیکشم، میخوام گوشمالیش بدم که دیگه دنبالت نیفته، انگار حالیش نشده زن منی-فرید

سریع پیاده شد و بدون اینکه درو ببنده به سمت پشتی ماشین رفت، اشک چشمامو که دیدمو 

کوچه بودیم و اون ماشین سر تار میکرد پس زدم و سریع به عقب برگشتم، ما تقریبا اواسط 

کوچه نگه داشته بود. نفس توی سینه ام حبس شد. فرید با قدمای محکم و بلند به سمت 

ماشینش میرفت. دقیقا کنار در راننده ایستاد، سرش و لباش تکون میخورد ولی هیچی 

 :فتمنمیشنیدم که چی داره میگه. با استرس دستای یخ و لرزونمو جلوی دهنم گرفتم و بلند گ

 ....خدایا به خیر بگذره....خدایا خواهش میکنم....ای وای-

یهو فرید با گامهای بلند به سمت عقب ماشین رفت، جفت دستاشو باال برد و با قفل فرمون 

محکم به شیشه ی عقبی ماشین کوبید، شیشه نشکست ترکید! با صدای بلند و مهیبی خرد و 

جه به حرفای فرید سریع از ماشین بیرون خاکشیر شد و همش ریخت، جیغ زدم و بی تو

اومدم. انگار فرید میدونست پیاده میشم که درجا سرش به سمتم چرخید و وسط کوچه عربده 

 :زد

 .بشین تو ماشین-فرید

 :از بغض و ترس به هق هق افتادم و همینطور هراسون نگاش کردم

 ....بیا....توروخدا-

ها بیرون اومده بودن و با تعجب نگامون از صدای شکستن و صدای بلند فرید همسایه 

 :میکردن، فرید بی توجه به همه انگشت اشاره اشو به سمت پارسا گرفت و داد زد

  ؟یه بار دیگه دوروبر زنم ببینمت به جای شیشه سرتو میترکونم فهمیدی-فرید

 هیچ صدایی از پارسا نمی اومد، فرید با عصبانیت به سمت ماشین اومد، سریع تو ماشین

نشستم و درو بستم، تموم تنم داشت میلرزید. فرید سوار شد و قفل فرمونو روی صندلی 

عقب پرت کرد، ماشینو توی دنده زد وگازو تا آخرین حد پر کردن و ماشین با صدای جیغ 

الستیک ها از جا کنده شد. خیلی سریع از سمت دیگه ی کوچه بیرون اومد. برای اینکه 

قالبشون کرده بودم و به روبروم زل زده بود، نفسام سنگین شده  دستام نلرزه محکم توی هم

بود. فرید نفس های بلند میکشید و حرص و خشمشو سر پدال گاز خالی میکرد و با آخرین 



 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

سرعت توی خیابون ها میروند و الالیی میکشید. نمیفهمیدم چی تونسته اونو تا این حد

عصبانی کنه.

میشناختم نبود، اونی که اونقدر با منطق و آورم بود با این مرد اون دیگه شبیه فریدی که من 

خشن و بی منطق و بی پروا همخونی نداشت، داشتم ازش میترسیدم، چرا همش داره تغییر

حالت میده؟ شبیه آدم های دمدمی مزاج! مثالال اون اوایل که از گذشتش برام تعریف کرد

همش میگفت الناز آسیب دیده ی این ماجرا بوده اما امروز دقیقا برعکس اون حرفا رو زد،

تا امروز همش در مقابل فرهاد جبهه میگرفت اما امروز ازش دفاع کرد، این وسط چی

وجود داره که باعث میشه فرید انقدر رنگ عوض کنه و تغییر موضع بده؟ چی باعث شده

تا این حد عصبی و مضطرب بشه؟
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 بی جواب پشت سرهم توی سرم رژه میرفتن، رفتار های ریز و درشتشو توی ذهنم

سواالالت

بررسی میکردم تا به جواب برسم اما شبیه پازلی بود که انگار چند تکه ایش ناقصه و من

نمیدونم، شاید هم همه چی واضح بود و فرید واقعا همچین آدم بوده و من نشناخته بودمش.

اونقدر توی فکر های جورواجور فرو رفته بودم که نفهمیدم که هوا تاریک شد، به خودم که

اومدم یه جایی روی کوه ها بودیم، نمیدونم کجا بود اما دقیقا نزدیک دره ماشینو نگه داشته

بود.

گیج نگاهی به اطراف انداختم، فرید دقیقا در راستای نور چراغ های ماشین لبه ی دره

ایستاده و به روبروش خیره بود. درو باز کردم و از ماشین پیاده شدم. سوز سردی میومد

که باعث شد دستامو توی بغلم جمع کنم و آروم به سمتش رفتم. شونه هاش کمی به سمت

پایین خمیده شده بود و لرزش خیلی آهسته و محسوسی داشت، داشت گریه میکرد؟ نگران

بهش نزدیک شدم و از پشت سر دستمو روی شونه اش گذاشتم. با صدای بم شده آروم گفت:

فرید-جان؟ برو بشین االالن میام بریم.

-خوبی؟

بینیشو باالال کشید و سریع اشکاشو پاک کرد:



 

 

 

 

 

  

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرید-خوبم نگران نباش، برو توی ماشین هوا سرده.

-توام سرما میخوری، بیا بریم.

برو. فرید-میام، تو 

لبامو به هم فشار دادم و خواستم چیز دیگه ای بگم اما پشیمون شدم. آهسته ازش فاصله

گرفتم و به سمت ماشین رفتم. فرید هم چند لحظه ی بعد اومد و سوار شد، حرکت نمیکرد و

همونطور به روبروش خیره بود، نگران و غمگین نگاش کردم و آروم دستمو روی پاش

نگام کنه لبخند غمگینی زد: گذاشتم. بدون اینکه 

فرید-نمیزارم زندگی فرهاد اینطوری بمونه، کمکش میکنم، داداشم نیست اما پسر عموم که

هست، میخوام به وصیت بابا عمل کنم و مواظبش باشم.

داشت از فرهاد حرف میزد و دل من گرم شد!!! چه حس خوبی داشت حرفاش، انگار داشت

میزد، چرا این حسو نسبت به فرهاد داشتم؟ از حمایت و حامی من بودن حرف 
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-مادرت و النازو میخوای چیکار کنی؟

فرید-نمیدونم، نمیتونم جلوی مامانم وایستم اما تا جایی که بتونم میخوام آرومش کنم، شاید

بتونم اون خانواده ی خوشبخت قدیم رو باز برگردونم، نمیدونم.

سرمو به معنی تایید تکون دادم و دستمو روی پاش گذاشتم:

-من کمکت میکنم.

بهم نگاه کرد و لبخند عمیق و مهربونی زد:

فرید-ببخشید امروز سرت داد زدم، دست خودم نبود، خیلی عصبی بودم، وقتی هم که پارسا

داره مارو تعقیب میکنه دیگه هیچی نفهمیدم، فقط دلم میخواست بکوبمش. رو دیدم 

-یه وقت شکایت نکنه.

!ی فرید-بکنه، خسارتشو میدم، مهم این بود که بفهمه زن منی، مال من 

از این مالیکت خوشم نیومد اما لبخند زورکی زدم و دستمو از روی پاش برداشتم. ماشینو

دور میزد گفت: روشن کرد و در حالی که مسیرو 



ساعت پنج و نیمه ما هنوز هیچی نخوردیم، بریم یکم ته بندی کنیم بعد بریم شام -فرید

 ؟موافقی

 .آره، یکم بگردیم هردومون آروم میشیم-

 :لباشو به هم فشار داد و با مکث گفت

 ؟اصال زنگ بزنم فرهاد هم باهامون بیاد-فرید

چند ساعت؟ کینه ی چند ساله میشه توی  یکه خورده به سمتش برگشتم، اینهمه تغییر توی

  ؟چند ساعت انقدر کمرنگ بشه

 ؟هوم؟ موافقی-فرید

 :با تعجب و شوک آروم گفتم

 .نمیدونم-

با تفکر چند لحظه ای به روبرو خیره شد و سریع گوشیشو از توی جیب کتش بیرون کشید 

ظه فرهاد جواب و شروع به شماره گرفتن کرد. موبایلو کنار گوشش گذاشت و بعد چند لح

 :داد

الو سالم، کجایی؟ هنوز خونه ای؟.... پاشو حاضر شو بیا به آدرسی که -فرید

میدمت....میخوایم یکم بگردیم، با ترانه ام.... فرهاد چرت نگو به مامان چه ربطی 

داره؟....میگم اون بهم نگفته من خودم بهت زنگ زدم....شاگردتو زنگ بزن کنسل کن 

االن یه آدرس برات میفرستم تا یک ساعت دیگه اونجایی بحثم نمیکنی  برای فردا بنداز ،

 .خداحافظ

 :گوشی رو قطع کرد و به سمتم گرفت

 .بیا آدرسی که میگمو برا فرهاد مسیج کن-فرید

 .گوشیشو ازش گرفتم و و آدرسو برای فرهاد فرستادم

بره برای خودش یه همین امشب باهاش حرف میزنم، اصال یه مقدار سرمایه بهش میدم -فرید

 .مغازه ای چیزی بزنه هوم؟ دیگه نمیخواد پادویی اون حاجی رو بکنه

 !فرید-

 :بهم نگاه کرد

 ؟بده؟ این کارو نکنم-فرید

 ؟واقعا فرهادو بخشیدی؟ بخشیدی که میخوای بهش محبت کنی-

 :سکوت کرد و همزمان پشت چراغ قرمز قرار گرفت و ایستاد. بهم نگاه کرد

 ؟نو نمیخواستیمگه همی-فرید



فقط چون من میخوام داری انجام میدی؟ یعنی خودت هیچ تمایلی نداری و من دارم اجبارت -

 !میکنم

نه! نه فقط به خاطر تو، من هنوزم ازش ناراحتم و نبخشیدمش اما میخوام سعیمو بکنم، -فرید

بارم با پنج سال هیچکاری نکردم که حتی بخوام بهش نزدیک بشم و حرفاشو بشنوم، من یه 

 .فرهاد حرف نزدم که چرا اون بال رو سر الناز آورد

به نظر من اگر میخوای گذشتتو فراموش دیگه هیچ حرفی ازش نزن، اونم آدمه، یه خطایی -

 .کرده، هرکسی شایستگی بخشیده شدنو داره

سکوت کرد، چراغ سبز شد و حرکت کردیم. بعد از حدود یک ساعت جلوی یه مرکز خرید 

  .داشتبزرگ نگه 

 ؟حاال چرا اینجا؟! خرید داری-

 ....نه، گفتم اینجا بیایم یه چرخی بزنیم، کافه هم داره میتونیم-فرید

 :گوشیش زنگ خورد، ماشینو خاموش کرد و گوشیشو درآورد

 .رسیدی؟....خیله خب جلوی وایستا ماهم االن رسیدیم داریم میایم-فرید

 :گوشی رو قطع کرد

 .دهبریم فرهاد هم اوم-فرید

باهم از ماشین پیاده شدیم و به سمت ورودی رفتیم، فرهاد پشت به ما دقیقا روبروی در 

اصلی ایستاده بود و در حالی که دستاشو توی جیب شلوارش فرو کرده بود داشت به ویترین 

مغازه ها نگاه میکرد. بهش رسیدیم و فرید دستشو از پشت روی شونه اش گذاشت. به 

 :یدن فرید لبخند کمرنگی زد و باهاش دست دادسمتمون برگشت و با د

 .سالم-فرهاد

 ؟خیلی وقته اومدی-فرید

 .نه ده دقیقه ای هست رسیدم-فرهاد

به من نگاه کرد، لبخندشو کمی عمیق تر کرد و سرشو به معنی سالم تکون دادم. منم سرمو 

 :براش تکون دادم و فرید سریع گفت

 .ن خیلی گشنمهخب اول بریم یه چیزی بخوریم که م-فرید

 ؟فرید مطمئنی میخوای منم همراهتون بیام-فرهاد

 .مطمئن نبودم بهت زنگ نمیزدم-فرید

 !حتما میخوای باهام صحبت کنی برای اینکه از خونه برم-فرهاد

 :فرید اخمی کرد و کالفه گفت

 !!!!!نه فرهاد! نه-فرید



 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرهاد ابرویی باالال انداخت و برگشت مشکوک به من نگاه کرد، شونه ای باالال انداختم که

دوباره به فرید نگاه کرد:

!م فرهاد-حق بده که برام انقدر عجیب باشه و نتونم باور کن 

فرید-شاید!!! کم کم عادت میکنی.
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فرهاد وارد مرکز خرید شدیم و فرهاد هم پشت سرمون فرید دستمو گرفت و جلوتر از 

میومد. فرید یک راست راه کافی شاپ رو در پیش گرفت، آروم طوری که فرهاد نشنوه

کنار گوش فرید گفتم:

!ه -خیلی جا خورد 

فرید-عادت میکنه.

-باهاش حرف بزن، بگو میخوای کمکش کنی و گذشته رو فراموش کنی، حس میکنم به همه

داره. چی شک 

فرید-حرف میزنم.

به کافی شاپ رسیدیم و پشت یه میز چهارنفره نشستیم. فرید کنارم و فرهاد هم روبروم بود.

گارسون اومد و سفارش هات چاکلت با کیک دادیم.

فرید-من برم دستامو بشورم سیاه شده.

از جاش بلند شد و به سمت سرویس بهداشتی رفت که گوشه ی سمت راست قرار داشت و

با یه دیوار کوتاه از سالن اصلی جدا شده بود. فرهاد نگاهشو اطراف کافی شاپ گردوند و با

شک گفت:

فرهاد-تو بگو اصل حرفش چیه؟ برای چی منو اینجا کشونده؟ لیالال بهش گفته؟

با جدیدت بهش نگاه کردم:

!ه -ن 
فرهاد-پس این محبت یهویی از کجا اومد؟ تازه یادش افتاده داداش داره؟

-تو مگه همینو نمیخواستی؟



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

سکوت کرد و با مکث گفت:

.ه فرهاد-نمیتونم باور کنم بعد از پنج سال یهویی دست از کینه اش شسته باش 

-من باهاش حرف زدم.

فرهاد-آها پس زورکی بوده.

-زورکی چیه؟ خودش خواست، من فقط باهاش حرف زدم و خودش قانع شد، خودش پیشنهاد

داد که به تو زنگ بزنه و با ما بیای.

چشماشو ریز کرد و با تردید گفت:

فرهاد-امیدوارم که درست بگی.

 هوا سرمو باالال آوردم تا ببینم فرید کجا رفته که دیدم فرید از گوشه ی دیوار خم شده و با

بی

چشمای ریز شده داره مارو نگاه میکنه. تا منو دید سریع عقب کشید و پشت دیوار رفت.

لبمو به دندون گرفتم و وارفته به فرهاد نگاه کردم. فرید بهمون شک کرده بود؟
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لبمو گاز گرفتم و با صدای لرزون گفتم:

!د -فرها 

کرد، آب دهنمو قورت به میز زل زده بود و با صدای من سرشو باالال آورد و منتظر نگام 

دادم و با استرس مشهود گفتم:

-فرید...فرید داشت مارو نگاه میکرد.

اخمی از روی شک بین ابروهاش افتاد:

!؟ جاست  ک-  فرهاد 

خواست برگرده که فوری دستشو از روی میز گرفتم:

-نه برنگرد، شک کرده، داشت مخفی نگامون میکرد؛من دیدمش.

دستش بود انداخت، فوری دستمو عقب کشیدم: فرهاد نگاهی به دستم که روی 

-بهمون شک کرده، انگار میخواست مچمونو بگیره که اونطوری مخفی نگاه میکرد.

چشماشو ریز کرد و آروم گفت:



 !؟مگه من و تو چیز مخفی ای داریم-فرهاد

 لبامو به هم فشار دادم، یاد اون شب و حرفای فرهاد افتادم. ترانه مست بوده هیچی یادش

 .نیست، معلومه که اون حرفا فقط هذیون بوده

 .نه! اما فرید شک داره-

 :یه تای ابروشو باال انداخت

 ؟وقتی چیزی نیست از چی میترسی؟! مثال به چی میخواد پی ببره و مچمونو بگیره-فرهاد

 :از خونسردیش حرصم میگرفت،سعی کردم یه خودم مسلط باشم و بیخیال گفتم

 .رقی نداره، چون به تو شک داره بهت گفتمبرای...برای من که ف-

 :تک خنده ی کوتاهی کرد

 .نگران من نباش، من میدونستم این اتفاق میوفته، فرید الکی یهو مهربون نمیشه-فرهاد

 !؟پس برای چی قبول کردی بیای-

 !!چون اگر نمیومدم شکش به یقین تبدیل میشد، من داداشمو از بََرم-فرهاد

نگام به فرید افتاد که داشت به سمتمون میومد، لبخند زورکی بهش  خواستم حرفی بزنم که

 :زدم، پیشمون نشست و خیلی عادی و با انرژی گفت

 .هنوز سفارش هارو نیاوردن!؟ چقدر طول کشید-فرید

 !نه، میارن-

 :به فرهاد نگاه کرد و جدی پرسید

 !؟مامان دیگه چیزی نگفت-فرید

 .ن به اندازه کافی مستفیضم کردننه خوابیده بود اما الناز جا-فرهاد

 !؟مگه تو اتاقت نبودی-فرید

امروز دوتا شاگرد داشتم، یکیشون برای ساعت سه بود، تا اومد الناز هرچی به -فرهاد

 .دهنش اومد بار من کرد

 !؟سرچی-فرید

 :فرهاد نفسشو محکم بیرون فرستاد و کالفه گفت

 .الناز برای چرت گفتن بهانه نمیخواد-فرهاد

 .باید از خونه بیرون میومدی-فرید

کردم شاید االن من دیگه نمیخوام فرار کنم، پنج سال پیش اگه سکوت نمی-فرهاد

 .هیچکدوممون اینجا نبودیم

 .فرید آهی کشید و همزمان سفارش هامونو آوردن
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گارسون سفارش هارو روی میز چید و رفت. فرید جرعه ای از فنجون هات چاکلتشو خورد

و در حالی که به میز خیره بود گفت:

فرید-از این به بعد اگر الناز حرفی بزنه قبل از تو با من طرفه.

فرهاد خیلی عادی بدون اینکه تعجب بکنه گفت:

از خودم دفاع کنم. فرهاد-نه! ممنون ولی ترجیح میدم خودم 

فرید سرشو باالال آورد:

فرید-بحث دفاع کردن نیست، بحث اینکه داره چرت میگه و ذهن مامانو با همین چیزا سیاه

کرده.

فرهاد پوزخند بلندی زد و به پشتی صندلی تکیه داد:

فرهاد-مامان!!!! داری میگی مادر!!! مادر من حرف بچه اشو قبول نمیکنه حرف دیگرانو

میکنه چرا؟ چرا شبیه مادرای دیگه نیست؟ باور 

فرید-تند نرو فرهاد.

لبخند غمگینی زد:

فرهاد-تند نرفتم، حرف دلمو دارم میزنم، این حرفو بارها گفتم اما تو انگار اولین باره گوش

شنیدن برای حرفام داری.

لبامو به هم فشار دادم و قلبم از لحن غمگینش فشرده شد، دنبال محبت از کسی میگشت که

مادر واقعیش نبود، و چقدر سخته که توی این دروغ دست و پا بزنه.

فرید-من با مامان صحبت میکنم، سعی میکنم که این جریان تموم بشه.

فرهاد-نه! نمیخوام به زور تو کسی به من ترحم یا محبت اجباری بکنه.

نفسشو محکم بیرون فرستاد:

فرید-پس تا کی میخوای این وضع ادامه داشته باشه؟ تا ابد؟ هر روز سرکوفت و طعنه اونم

که با اومدن الناز جمع تکمیل شده و فقط به طعنه ختم نمیشه، هر دقیقه باید داد و فریاد و

دعوا رو تحمل کنیم.

فرهاد-مگه مامان برای همین که من از خونه برم النازو با خودش نیاورده؟



 .الناز خودش اومده، مامانو قضاوت نکن-فرید

 :فرهاد خنده ی آرومی کرد و نیم نگاه کوچیکی به من انداخت

داداش من که دیگه بچه نیستم، خامم نیستم، توروخدا انقدر منو خر فرض نکنید. من -فرهاد

همه چی رو میفهمم، هرچقدرم که ازم متنفر باشید خانواده ی منید، تک تک تونو خوب 

 .میشناسم

 .من با مامان صحبت میکنم-فرید

 :ای از روی بیخیالی باال انداخت شونه

 .صحبت کن ولی من تمام جواب هایی که قراره بهت بده رو از حفظم-فرهاد

 .پنج سال از اون ماجرا گذشته، وقتشه همه چی درست بشه-فرید

 :فرهاد با همون لبخند مرموز روی لبش دستشو زیر چونش گذاشت و به فرید زل زد

خودت همین امروز صبح داشتی منو تهدید میکردی،  داداش ناراحت نشیا، ولی تو-فرهاد

داشتی برام خط و نشون میکشیدی که از خونه بیرونم میکنی، چطوری یهو انقدر متحول 

شدی و یادت اومده بعد پنج سال باید کینه اتو کنار بزاری؟ ببخشید که میپرسم اما قضیه برام 

 !جالب شده

سعی میکرد عادی باشه اما انگار غیر مستقیم توی تک تک کلمات فرهاد نیش و کنایه بود، 

داشت به فرید میگفت که من خودتم قبول ندارم چه برسه به بقیه!!! فرهاد حق داشت به همه 

چی شک کنه، فریدو اصال نمیتونستم درک کنم و خودمم از این همه تغییر ناگهانیش خیلی 

وت کرده بود و جدی به فرهاد جا خوردم. فرهاد حق داره که نتونه باور کنه! فرید فقط سک

  .زل زده بود

 .تو این بال رو خودت سر خودت آوردی-فرید

 :جفت ابروهاشو باال انداخت و جدی توی چشمای فرید نگاه کرد

من اشتباه کردم قبول، جوونی و خامی کردم درست! اما تو و مامان ده برابرشو سرم -فرهاد

یادت رفته نزاشتین موقع خاکسپاری بیام؟  آوردین، فکر کردی مرگ بابا برام آسون بود؟

یادت رفته چطوری جلوی کس و ناکس منو سکه ی یه پول کردین و از مراسم بیرونم 

انداختین؟ من هرکسی بودم، هر خطایی که کرده بودم اون بابای منم بود، بابام منو بخشیده 

 ....بود و شما

ش به سختی و سنگین باال و پایین حرفشو نصفه گذاشت و لباشو به هم فشار داد، سیب گلو

میرفت، معلوم بود بغض بزرگی به گلوش چنگ زده که نمیتونه ادامه ی حرفشو بزنه. برای 

 :اینکه به فرهاد کمک کنم و این بحثو تموم کنم دستمو روی بازوی فرید گذاشتم و آروم گفتم

 .سرد شد عزیزم، بخوریم بریم یکم بگردیم-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

تکون داد و مشغول خوردن شد، فرهاد هم فقط با قاشق فنجونشو فرید سرشو به معنی تایید 

هم میزد اما هیچی نمیخورد، عمیقا توی فکر فرو رفته بود و هیچی نمیگفت. بعد از ده دقیقه

همه از جامون بلند شدیم و از کافه بیرون اومدیم.فرید دستمو کشید و به سمت پله برقی های

وسط سالن رفتیمو فرهاد هم پشت سرمون میومد.

فرید-چی الالزم داری بریم بخریم؟

سرمو به طرفین تکون دادم:

-من چیزی نمیخوام.

به طبقه ی باالال رسیدیم و از روی پله برقی کنار اومدیم.

فرید-میخوای! من برات میخرم.

-نه آخه....

صدای زنگ گوشیم مانع حرفم شد، سرجام ایستادم و سریع از توی کیفم درآوردم، ساره

بود. حتما در مورد وام با باباش صحبت کرده بود. جلوی فرید نمیتونستم حرف بزنم برای

همین ریجکت کردم و فرید فوری با شک پرسید:

فرید-برای چی جواب ندادی؟

-ساره بود بعدا باهاش حرف میزنم.
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یه تای ابروشو باالال انداخت و با شک نگام کرد، از حرص لب گزیدم و جدی نگاش کردم،

از اینهمه شک توی چشماش متنفر بودم، نمیدونم میخواست به چی برسه و چیو ثابت کنه!

فرهاد کنارمون ایستاد و کالالفه گفت:

!؟ یزی میخواین بخرین  چ-  فرهاد 

فرید-آره، بریم یکم میگردیم دیگه.

!؟ ن سرم درد میکنه، ناراحت میشین اگه برم  م-  فرهاد 

فرید-آره، بهونه نیار بیا.



فرید اینو گفت و مستقیم به سمت یه روسری فروشی رفت، با تعجب بهش نگاه کردم و آروم 

 :گفتم

 .فرید امشب یه چیزیش شده، همش با شک به من نگاه میکنه-

 .ز من میگردهداره دنبال بهونه و مدرک ا-فرهاد

 !؟چه مدرکی-

 .بیا خودت میفهمی-فرهاد

به سمت فرید رفت، متعجب و حیرون به هردوشون نگاه کردم، توی این خانواده چه خبر 

بود؟! پوزخند تلخی زدم، من که خودم خانواده ی درستی نداشتم و حاال بعد ازدواجمم اسیر 

 !؟میشهیه خانواده ی بدتر شدم، چرا زندگی من هیچ وقت عادی ن

 !!!ترانه-فرید

از فکر بیرون اومدم و به فرید و فرهاد که روبری ویترین روسری فروشی ایستاده بودن 

 :نگاه کردم. به سمتشون رفتم و فرید فوری به یه گوشه از ویترین اشاره کرد و با ذوق گفت

 .اونو ببین ترانه، بریم امتحانش کن مطمئنم خیلی بهت میاد-فرید

می که داشت بهش اشاره میکرد نگاه کردم، سری تکون دادم و وارد مغازه به شال بافت یش

شدیم. فروشنده یه دختر خیلی جوون بود، فرید به روسری پشت ویترین اشاره کرد و گفت 

برامون بیاره. شالو از فروشنده گرفت و خودش روی سرم انداخت، به خودم توی آینه نگاه 

 .نمیومدکردم، شال قشنگی بود اما رنگش بهم 

 !؟وای چه بهت میاد ترانه، خیلی قشنگه نه-فرید

 .اونقدر توی حرفش ذوق داشت که نتونستم دلشو بشکنم و فقط لبخند کمرنگی زدم

 .این رنگش هم قشنگه-فرهاد

به طرف فرهاد برگشتم، توی دستش یه شال از همین طرح ولی رنگ قرمز بود، من عاشق 

شالو از فرهاد گرفتم و سریع با اون رنگ یشمی روی رنگ قرمز بودم. بی اختیار با ذوق 

سرم عوضش کردم. به خاطر رنگ شادش صورتمو خیلی بازتر و قشنگتر نشون میداد. از 

توی آینه به فرهاد که پشت سرم بود نگاه کردم، صورتش هیچ حالتی نداشت اما تحسین توی 

 .چشماش مشخص بود

 .نه این خوب نیست-فرید

 :ایستاده بود نگاه کردمبه فرید که کنارم 

 .من رنگ قرمز دوست دارم-

 :جدی گفت

 .نه خوشم نمیاد، رنگش جلب توجه میکنه، همون یشمی رو میخریم-فرید
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با ترش رویی به فرید نگاه کردم:

میخوای برای من بخری؟ -مطمئنی 

همونطور جدی بهم نگاه کرد و جوابی نداد، هردوتا شالو توی بغلش گذاشتم:

-آخه وقتی به نظر من توجه نمیکنی واقعا شک کردم که برای من میخوای یانه.

نفسشو محکم بیرون فرستاد و برگشتو به سمت فروشنده رفت. شال یشمی رو به سمت

فروشنده گرفت و گفت:

فرید-اینو میبریم خانوم.

با چشمای گرد شده به فرید خیره شدم، واقعا که چقدر لجباز و یک دنده بود، یعنی چی که

قرمز رنگ جیغیه و جلب توجه میکنه؟ مگه بچه ی دبستانی بودم که داشت به من میگفت

چی بپوشم و چی نپوشم؟ اونقدر از کارش حرصی شده بودم که نفسم تند و عصبی از سینه

خارج میشد و دستامو مشت کرده بودم. حتی برنمیگشت تا بهم نگاه کنه و مشغول کارت ام 
کشیدن بودن. سنگینی نگاه فرهاد باعث شد چشم از فرید بگیرم و بهش نگاه کنم. چشماشو

ریز کرده بود و داشت جزء به جزء چهرمو رصد میکرد، نگاهم رنگ تعجب گرفت، نگاه

کوتاهی به فرید که کنارش ایستاده بود و پشت به ما بود انداخت، لباشو به هم فشار داد و

یک بار آروم پلک زد.

نتونستم حرکتشو درک کنم و سرمو به معنی "چیه" تکون دادم اما به سمت فروشنده برگشت

و گفت:

فرهاد-خانوم از همین شال قرمزشم برای من بزارید میبرم.

فرید با تعجب به فرهاد نگاه کرد و گفت:

فرید-برای کی میخوای؟

فرهاد-شما نمیشناسید.

انگار قلبم توی سینه ام جا به جا شد، چشمام گشاد شد و با تعجب به فرهاد نگاه کردم. فرهاد

کسی رو داشت؟ میخواد برای کی کادو بخره؟ اونم شالی رو که من امتحان کردم و دوست



ناگهانی ای که توی گلوم داشتم، نکنه میخواست روی سر من ببینه خوبه تا بخره؟ بغض 

نشسته بودو دوست نداشتم. احساس خوبی نداشتم، چرا انقدر یهویی هوای این مغازه خفقان 

 :آور شده؟ صدای فرهاد توی سرم اکو شد

 .خانم لطفا کادوش کنید، میخوام هدیه بدم-فرهاد

بهش کردم پوزخند ناخودآگاه و بلندی زدم که فرید سریع برگشت و تیزبین نگام کرد. اخمی 

و از مغازه بیرون اومدم. متنفر بودم از اینکه بازیچه ی دست دوتا برادر شدم، یکی 

همسرمه و اینطور بهم شک داره و برادرش که یک شب مست میکنه و توی اتاقم میاد و 

میگه من عاشقتم! از مرور این حقایق اشکم دیدمو تار کرد، چشمامو محکم روی هم فشار 

ولین صندلی که میدیدم رسوندم و روش نشستم. آرنجمو روی زانوهام دادم و خودمو به ا

گذاشتم و سرمو تو ی دستم گرفتم. دلم مامانمو میخواست، کاش قبول نمیکردم با فرید 

ازدواج کنم، کاش به جای اینجا االن پیش مامان بودم. حتی اگه توی بیمارستان راهمم 

و تا این حد خرد بشم، تا کی باید مثل یک  نمیدادن شرف داشت به اینکه االن اینجا باشم

 !بازیچه بین این دوتا برادر باشم؟ البته برادر نه، دوتا پسر عمو

گرمی دستی روی شونه ام باعث شد از جا بپرم و خواستم سریع از جام بلند بشم که همون 

اش دست بازومو گرفت و نگهم داشت، با ترس برگشتم و به فرید نگاه کردم، هنوزم چهره 

 :جدی بود، با حرص بازومو از توی دستش بیرون کشیدم

 .میتونی صدام بزنی جای اینکه اینطوری بیای-

 ؟یه شال انقدر برات مهمه-فرید

 !نه-

 .مهمه که اینجوری بغض کردی دیگه-فرید

رنگ شال مهم نیست، مهم این بود که ببینم به نظرم احترام میزاری یانه ولی دیدم نه از -

ست، جلوی فروشنده منو خرد کردی رفتی همون یشمی رو خریدی، رنگ یشمی این خبرا نی

یا قرمز فرقی نداره، تو یشمی رو دوست داشتی میتونستی بگی ترانه به خاطر من یشمی رو 

بردار نه که صداتو روی سرت بندازی عین بچه دوساله باهام رفتار کنی و بگی نه قرمز 

جابم؟ چی از من دیدی که اینجوری سر من جلوی بقیه جیغه نباید بپوشی. من بد لباسم؟ بدح

 ؟داد میزنی

 .من داد نزدم-فرید

 ؟مغازه به اون کوچیکی فکر کردی هیچکس حرفاتو نشنیده-

 :چشماشو گرد کرد و با حرص گفت

 .مسائل زندگی شخصی من به هیچکسی مربوط نیست-فرید



 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

  

 

 

تک خنده کوتاه و مضحکی کردم:

تو به این همه صحبت من اینه که بگی مسائل من به کسی -آره دیگه، اوج جواب منطقی 

مربوط نیست.

فرهاد-بهتره تمومش کنید.
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هردومون به فرهاد که با چند قدم فاصله ازمون ایستاده بود نگاه کردیم. با کالالفگی به

هردومون نگاه کرد و بهمون نزدیک شد، حرص توی سینه ام  چندبرابر شد، حرصی که از

فرهاد داشتم دوبرابر فرید بود. صدای مکالمه اشونو نمیشنیدم و افکارم عین خوره تمام

مغزمو دربرگرفت. الکی بهم گفت شالو تست کنم ببینه خوبه برای عشقش بخره یا نه!

کیه؟ نکنه یکی از همین شاگردهاشه؟ وای فرید میگفت همه این عشقش؟!!!! اون دختر 

شاگرد ها بهونه است ها! یاد رفتار صمیمی اون دختر با فرهاد افتادم؛ همون دختر که

دستشو دور بازوی فرهاد حلقه کرده بود. آخه کدوم شاگردی همچین رفتاری رو با معلمش

میکنه؟ وای که من چقدر احمقم، چقدر احمقانه اون شب گریه کرده بودم و دلم برای فرهاد

میسوخت، فرهاد....فرهاد....

فرید-بریم ترانه.

 باالال آوردم و گیج به فرید نگاه کردم، فرهاد نبود! کالالفه سرشو به طرفین تکون دادو

سرمو

با مکث گفت:

فرید-من ازت معذرت میخوام بابت رفتارم، توروخدا این رفتار سردو تمومش کن، من

از اینکه اینطور بهم نگاه میکنی. بیزارم 

از جام بلند شدم و فقط با سکوت نگاش کردم:

-میدونی کجاش زشته؟ اینکه هرکار که میخوای میکنی، هرحرفی که دلت میخوادو میزنی و

بعد آخرش فکر میکنی با یه ببخشید تموم میشه.



دست های خواستم برم که بازومو گرفت و نگهم داشت، سفت و محکم بازومو بین 

قدرتمندش فشار میداد. بدون اینکه نگاش کنم به زمین زل زدم، سنگینی نگاه اطرافیانو حس 

 :میکردم و همین باعث میشد بیشتر اذیت بشم. آروم گفتم

 .بازومو ول کن-

 ؟میخوای همینطوری ادامه بدی دیگه؟ میخوای امشبو کوفتم کنی؟ دقیقا همین امشب-فرید

 :کردم پوزخندی زدم و بهش نگاه

 ....امروز برات خیلی خاصه نه؟ آره دیگه چرا خاص نباشه، بعد از پنج سال-

 .ترانه به قرآن همینجا توی دهنت میزنم اگه جملتو ادامه بدی-فرید

خواستم بازومو از توی دستش بیرون بکشم اما محکم تر گرفت و خودشو بهم نزدیک کرد، 

نیش برجسته و متورم بود. آب دهنمو چشماش باز داشت قرمز میشد، رگ های روی پیشو

قورت دادم و مستقیم توی چشماش زل زدم. بس بود که هرچی در مقابلش کوتاه اومده بودم. 

 .یکبار برای همیشه میخواستم محکم باشم و پای حرفم وایستم

اون روی سگ منو باال نیار ترانه، بد میبینی!! امشب برات برنامه داشتم میخواستم -فرید

 .کنم اما خودت خرابش کردی خوشحالت

 .مثل همیشه من مقصر شدم-

 .آره مقصری، من ازت معذرت خواهی کردم-فرید

معذرت خواهی؟! هرچی دلت میخواد جلوی همه بهم بگی بعد بگی ببخشید و تمام؟ همین؟ -

بعدشم چی وایستی وسط این مرکز خرید اینطوری بازوی منو بگیری؛ اینجوری نگام کنی و 

 .تو کی هستی فرید؟ من دیگه تورو نمیشناسم تهدید کنی؟

انگار حرفم براش تلنگر بود. یه تلنگر قوی که در عرض چند ثانیه از این رو به اون رو 

شد، بازومو رها کرد و یک قدم ازم فاصله گرفت. نفس حبس شده اشو خیلی محکم و عمیق 

شت فروشنده هایی رو که از سینه اش بیرون فرستاد و به اطراف نگاه کرد. انگار تازه دا

جلوی مغازه اشون ایستاده بودن و با تعجب مارو نگاه میکردن میدید. سریع دستمو گرفت و 

  .سریع به سمت آسانسور ها رفتیم. مدام به دوروبرم نگاه میکردم تا فرهادو پیدا کنم اما نبود

 .رفت-فرید

 .در آسانسور باز شد و وارد شدیم. دکمه ی پارکینگ زد

 ؟میریمکجا -

 .خونه-فرید
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توی راه طبق معمول هردو سکوت کرده بودیم. حرفی نبود که بخوایم بزنیم، گرچه میدونم

تکرار شده و وقتی به خونه برسیم فرید باز میخواد ازم عذرخواهی کنه. این روند چندبار 

من دیگه حفظ شدم که چیکار میخواد بکنه. ولی من احساس سبکی میکنم، شاید برای اولین

بار توی عمرم حرفمو بدون ترس گفتم. این ترسو بابا یادم داده بود! مهربون بود اما زمانی

کار بدی میکردم به هیچ وجه نمیذاشت حرفم تموم بشه درجا توی گوشم میزد. اما بعدش به

یک ساعت نمیکشید میومد بغلم میکرد تا دیگه گریه نکنم. فرید هم فرق چندانی با بابا در

این زمینه نداشت، فرید هم هرکاری میخواست میکرد و در آخر با یک معذرت خواهی

. میخواست که همه چی تموم و فراموش بشه 

سریع رفته تا کادو آهی کشیدم و از پنجره به بیرون خیره شدم، فرهاد یهو کجا رفت؟ حتما 

رو به اون دختره بده. آخه اگه همون شاگردش باشه خیلی سنش کمه! از کجا میدونی که

اونه؟ شاید یکی دیگه رو دوست داره؟ یعنی فرهاد تا این حد پست و کثیفه که همزمان با چند

 بخواد باشه؟ با شاگردهاش اونقدر صمیمی باشه و به یکی دیگه ام ابراز عالالقه کنه؟ تازه

نفر

اون شب به منم.....نه!!! مست بود ترانه! دیدی که هیچی یادش نمیومد، توی چشمات زل

زدو گفت:"مگه چیزی بین ماست که بخوای بترسی؟"

سرمو کمی به سمت فرید مایل کردم و از گوشه ی چشم نگاش کردم، متفکر به روبروش

زل زده بود و آروم رانندگی میکرد. اگه واقعا فرهاد همچین آدمی باشه پس فرید واقعا اونو

نبخشیده. مطمئنم تمام برنامه های امشب یه بهونه بود. اون به من و فرهاد شک کرده بود

برای همین یهو دستشویی رفت و اونطور مخفیانه مارو نگاه میکرد. اصالال فرید از اول

بعد چیشد که یهو میگفت که فرهاد برای زندگیمون نقشه داره و میخواد مارو از هم جدا کنه 

تمام افکارش صدو هشتاد درجه تغییر کرد و فرهاد شد داداش عزیزتر جانش؟

 عزیز شد که بگه پول بهش میدم بره برای خودش کار کنه؟ با لیالال حرف بزنه؟ جلوی

اونقدر

همه از فرهاد دفاع کنه؟ نه!!!!! یه جای این معادله غلط بود، یه چیز گنگ و نامفهومی

وجود داشت که نمیتونستم بفهممش. حتی اگر سر دلسوزی هم اینکارو بخواد انجام بده نمیشه

انقدر یهویی باشه. پنج سال دلش برای فرهاد نسوخت حاالال یهو یادش افتاده باشه؟ صبح



همین امروز بود که داشت میگفت تا کالنتری و دادسرا هم رفتن تا فرهادو از خونه بیرون 

 .کنه

تادم و به بیرون خیره شدم؛ نزدیک خونه بودیم. فرید ریموت درو کالفه نفسمو بیرون فرس

از توی داشبرد برداشت و در پارکینگو باز کرد و داخل رفتیم. به ساعت ماشین نگاه کردم، 

 .هشت شب بود، مثال میخواست شام هم بیرون بخوریم و بعد خونه بیایم

ی پارکینگ افتاد. با تعجب به  از ماشین پیاده شدم که نگاهم به موتور پارک شده ی گوشه

 :فرید نگاه کردم و در حالی که به موتور اشاره میکردم گفتم

 ؟موتور از کیه-

 !فرهاد-فرید

 !ماشین داشت که-

 .جدی بهم نگاه کرد و یه تای ابروشو باال انداخت

 .اون دفعه که تو با محسن دعوا کرده بودی منو با ماشین خونه رسوند-

  .د، همونی که پیشش کار میکنهماشین حاجی بو-فرید

ابرویی از روی تفهیم باال انداختم، دوباره برگشتم به موتورش نگاه کردم. چیزی از موتور 

سرم نمیشد اما ظاهر چندان خوبی نداشت و معلوم بود که قدیمیه. بفرما! اینم یه دلیل دیگه 

سال توی سرما و گرما با که نشون میده فرید یهو نباید با فرهاد مهربون بشه! داداشش پنج 

 ؟این قراضه اومده و رفته ندیده

 .بریم دیگه-فرید

چشم از موتور گرفتم و با فرید به سمت خونه رفتیم. فرید درخونه رو باز کرد و دستشو 

پشت کمرم گذاشت تا من اول وارد بشم. اگر ازش ناراحت هم بودم دلم نمیخواست جلوی 

سعی کردم لبخند بزنم و وارد خونه شدم. فرید هم پشت الناز و لیال بروز بدم برای همین 

سرم اومد و درو بست. هیچکس توی سالن نبود اما طبق معمول سمیه با شنیدن صدای در 

 .سریع از توی آشپزخونه بیرون اومد

 .سالم آقا-سمیه

 :فرید سری تکون داد و پرسید

 ؟مامان کجاست-فرید

 .باال اتاق الناز خانم هستن-سمیه

 ؟فرهاد اومده-فرید

 .نه آقا هنوز نیومدن-سمیه

 .شامو زودتر حاضر کن خیلی خستم میخوام میخوابم-فرید



 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمیه-چشم اقا تا نیم ساعت دیگه حاضر میشه.

فرید سرشو به معنی تایید تکون داد، جلوتر از فرید به سمت راه پله رفتم. فکرم پیش فرهاد

بود. اون شال قرمز رنگ که من بود، پیش اون دختری که فرهاد براش شال خریده 

امتحانش کرده بودم. وقتی یادم میومد سینه ام پر از خشم و حرص میشد.
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شالمو از وارد اتاق شدم و فرید هم پشت سرم اومد و درو بست. کیفمو روی میز گذاشتم و 

سرم کشیدم. اونقدر سر درد داشتم که حس میکردم شقیقه هام داره نبض میزنه.روی صندلی

نشستم و خسته گفتم:

-فرید مسکن داری؟

فرید-مسکن برای چی؟

انگشت اشاره و وسط دست راستمو روی شقیقه اشم گذاشتم و فشار دادم:

-سرم خیلی درد میکنه.

فرید-میگم سمیه برات بیاره.

سری تکون دادم و از جام بلند شدم تا مانتومو دربیارم که فرید با صدای آروم و دلگیر گفت:

فرید-واقعا دوسش نداری؟

با تعجب به سمتش برگشتم و نگاش کردم، کنار تخت ایستاده بود و همون شال یشمی توی

دستش بود و بهش زل زده بود. لبامو به هم فشار دادم و آروم گفتم:

-دوسش دارم، قشنگه.

سرشو باالال آورد و نگام کرد؛ آب دهنشو قورت داد و شالو توی مشتش فشرد:

فرید-قرمز خیلی بهت میومد، خیلی خوشکلت کرده بود، نمیخواستم....نمیتونستم که.....

سکوت کرد و جمله اشو ادامه نداد؛ لبخند کمرنگی زد و باز به شال توی دستش خیره شد:

دوست دارم، رنگ مورد عالالقه منه. فرید-من یشمی رو خیلی 



دوتا تقه به در اتاق زده شد و بالفاصله در باز شد. یکه خورده با چشمای گرد به در اتاق 

زل زدم که لیال خیلی ریلکس و راحت وارد اتاق شد. من تقریبا روبروی در بودم و تا درو 

 :عجب گفتباز کرد چشمش به من افتاد. نگاهی به سرتاپام انداخت و با حالت ت

 ؟عه شما اومدین-لیال

 .همینطور متعجب فقط نگاش میکردم که وارد اتاق شد

 !مامان-فرید

 :صدای بلند الناز از پشت سر لیال اومد

 ....خاله میگم فرید ناراحت نشه که یه وقت-الناز

با وارد شدنش به اتاق حرفشو قطع کرد و متعجب به من و فرید که حاال کنار من ایستاده 

  .نگاه کردبود 

 !اومدن که خاله-الناز

 .عیب نداره بیا تو، غریبه که نیست-لیال

 ؟مامان میشه به من بگی چیشده-فرید

هیچی، میخوام اون کمدت که اسباب بازی های بچگیتو نگه میداشتی به الناز نشون بدم -لیال

 .دلش تنگ شده

 ؟االن؟اینطوری-فرید

، با ذوق جلو اومد و درحالی که شالو از فرید نگاه لیال به شال توی دست فرید کشونده شد

 :میگرفت گفت

 ؟عه این چقدر قشنگه، برای ترانه اس-لیال

 .آره-فرید

الناز هم با ذوق جلو اومد و شالو از لیال گرفت. من همینطور حیرت زده درحالی که دستم 

نمی روی دکمه های مانتوم خشک شده بود فقط نگاشون میکردم. اصال به روی خودشونم 

آوردن که بی اجازه وارد اتاق شده بودن و به خاطر یه شال چقدر دارن الکی خودشونو ذوق 

زده نشون میدن تا اوضاع رو مثال عادی جلوه بدن! چقدر کاراشون برام بچگانه به نظر 

 :میومد. الناز شالو روی سرش انداخت و به سمت میز توالت رفت

ای خدا من عاشق رنگ یشمی ام، اصال یشمی باشه وای خاله ببین چقدر بهم میاد، و-الناز

 !هیچ چیز دیگه به چشمم نمیاد

وارفته به سمت فرید برگشتم و نگاش کردم. با صورت برافروخته به الناز زل زده بود، 

سنگینی نگاه منو که حس کرد به سمتم برگشت و با نگاه پر التماس بهم خیره شد. التماس 

کرد؟ چیکار کرده بود که حاال داشت اینجوری نگام میکرد. برای چی؟ فرید داشت چیکار می



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

  

جمله ی الناز هزاران بار توی سرم تکرار میشد، اونم عاشق رنگ یشمیه؟ ممکنه فقط یه

تصادف باشه اما چطور همین امشب؟ اینطوری؟

چشمامو محکم به هم فشار دادم و آب دهنمو چندبار قورت دادم تا بغض سنگین اشک به

چشمام نیاره. صدای پر از ذوق الناز انگار سوهان روی روحم میکشید:

الناز-فرید اینو از کجا خریدی؟ میخوام برم یکی مثلش بخرم، خیلی خوشم اومد طرحش

قشنگه.

لیالال-همینو برادر خب، ترانه میره یه مدل دیگه میخره هان؟ ترانه؟

حرفی بزنم که فرید تند به چشمامو آروم باز کردم،جدی و سرد بهشون نگاه کردم و خواستم 

سمت الناز رفت و درحالی که شالو از توی دستش میکشید گفت:

فرید-شهر به این بزرگی اینهمه شال فروشی هست، برو انقدر بگرد تا یه یشمی پیدا کنی،

چیکار به این داری؟

ها. ِل  شا  یه  فرید؟  وا  لیالال-عه 

فرید شاکی به لیالال نگاه کرد و با حرص گفت:

ن این شالو خودم برای ترانه خریدم حاالال تقدیمش کنم به یکی دیگه؟ م-  -فرید 

لیالال نگاهی دقیقی به من انداخت وبا شک گفت:

لیالال-ولی فکر نکنم یشمی به ترانه بیاد ها، ترانه تو دوست داری رنگشو؟ بهت میاد؟

امان!!! م-  فرید 

لیالال بی حوصله سرشو تکون داد و گفت:

امشب همش میخوای دعوا کنی؟ دارم از ترانه میپرسم تو چرا  خیله خب توام، چته 

لیالال-عه

جواب میدی؟ خودش زبون نداره؟

!ه فرید-زبون داره احترام نگه میدار 

لیالال-عـــه!!!
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بهم انداخت. پوزخند معنا داری زد و نگاه کوتاهی 



 .خاله من خودم میرم یکی دیگه میخرم، ولش کن نمیبینی این آقا زن ندیده است انگار-الناز

 :زیر لب ادامه ی حرفشو گفت اما طوری بود که میخواست همه بشنون

 .حاال خوبه یه تحفه ای هم نگرفته-الناز

 .الناز میزنم دهنتو پر خون میکنما، حرف دهنتو بفهم-فرید

ه دروغ میگم؟ یه شال براش گرفتی خودتو کشتی بابا!!! سرویس برلیان که براش چی-الناز

 .نخریدی اینهمه داد و هوار راه انداختی

 .اونم میخرم تا چشمت تو دربیاد-فرید

اوهـــو، نه بابا از اینکارام بلدی؟ شایدم بلد بودی برای من رو نمیکردی و -الناز

 ....میخواستی

 .اتاق من گمشو بیرون که روت خیلی زیاد شدهبروبیرون، فقط از -فرید

 .الناز فوری عصبی نگاهی به من انداخت و با چند گام بلند از اتاق بیرون رفت

 .آخ که فرید من بدونم کی تورو اینجوری پر میکنه اون موقع میدونم چیکارش کنم-لیال

با منه. فرید باز نیم نگاه کوتاهی به من انداخت، طعنه ی کالمش کامال مشخص بود که 

 :خسته و کالفه موهاشو چنگ زد و به عقب فرستاد

چی میگی مامان؟ واقعا نمیبینی چقدر داره ِشر و ِور میگه؟ کم مونده توی روی من -فرید

 .وایسته فحش بده

 .تقصیر توئه که بهش بی احترامی میکنی، الناز مهمون ماست-لیال

 !!!کدوم مهمون؟ مزاحمه مامان، مزاحم-فرید

 .صداتو بیار پایین االن میشنوه باز میخواد خونه ی خودشون بره-لیال

 ؟خب بزار بره، برای چی اینجا نگهش داشتی وقتی هر دقیقه داره دعوا درست میکنه-فرید

 :لیال اخم غلیظی کرد و دست به کمر گفت

کجا بفرستمش؟ اون خونه متروکه االن کی زندگی میکنه؟ یه دخترو بفرستم توی اون -لیال

 ؟ونه که خواهرم بفهمه و تف و لعنتم کنهخ

 :فرید شونه ای با بیخیالی باال انداخت

 .میخواستى با خودت نیاریش-فرید

 .من نیاوردمش! خودش میخواست بیاد-لیال

 .باشه مامان! این بحثو تموم کن فقط-فرید
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لیالال نفس عمیقی کشید و به سمت من برگشت و با چشمای ریز شده از شک نگام کرد.

نفسمو توی سینه حبس کردم و سعی کردم تا بغضمو قورت بدم. سرشو تکونی داد و به

 در اتاق رفت و درو محکم به هم کوبید. فرید بالالفاصله به سمتم برگشت و خواست بهم

سمت

که کف دستمو جلوش گرفتم و با صدای لرزون گفتم: نزدیک بشه 

-تصادفیه؟ اینم باور نکنم؟

وارفته سرشو به طرفین تکون داد و آروم گفت:

 گفت، اون اصالال رنگ یشمی رو دوست ندراه، میخواد زندگی منو به هم بریزه.

فرید-دروغ

ناباور نگاش کردم و با حرص گفتم:

که بخواد همچین کاری بکنه؟ -چرا؟ تو چه هیزم تری بهش فروختی 

سکوت کرد، لباش مدام باز و بسته میشد، مشخص بود که بین گفتن و نگفتن یه چیزی شک

داره و نمیدونه که باید چیکار کنه. پلکاشو محکم روی هم فشار داد و بازشون کرد.

فرید-الناز منو دوست داره، به تو حسادت میکنه و میخواد....

کردم: تند و سریع حرفشو قطع 

!ه -تو گفتی اون به پیشنهاد ازدواج توهم جواب منفی داد 

فقط خیره نگام کرد، انگار میخواست حرفایی رو که به من گفته توی سرش مرور کنه.

مرور؟ دروغی درکاره که میخواد سوتی نده؟ ترانه باید مچشو بگیری، فرید داره بازیت

میده. مطمئنم یه چیزی این وسط وجود داره که بهت نمیگه. انگشت اشاره امو اتهام گر به

سمتش گرفتم:

-تو مگه همینو نگفتی؟ خودت برام تعریف کردی که الناز هم به تو و هم به فرهاد جواب

منفی داده. اگه دوستت داشته چرا باید تورو قبول نکنه و حاالال برگرده و اینطوری کنه؟

یه....یه چیزی این وسط هست فرید، یه چیزی که من نمیدونم و نمیتونم درکش کنم.

فرید-فقط برات سوء تفاهم شده.

با حرص دستامو باالال و پایین کردم:

-تو چطوری روت میشه بازم بگی سوء تفاهم و برداشت اشتباه؟ دارم با چشمای خودم میبینم

و با گوشای خودم میشنوم چی داری میگی؟

داره نقشه اشو جلو میبره. فرید-همین دیگه، الناز هم دقیقا همینو میخواد و خوب 



 :پوزخند زدم

یا منو خر فرض کردی یا تو زیادی خوش بین و ساده ای! البته گزینه ی اول بیشتر درست -

 .به نظر میرسه

 :از روی کالفگی اخمی کرد و دست راستشو به کمرش زد

، اون یعنی ببین سر یه شال و رنگش چه قیل و قالی راه انداختی ترانه! خوب تماشا کن-فرید

از نمایش توی پاساژ اینم از یه حرف مفت الناز که اومدی یقه ی منو میگیری که چرا اونم 

عاشق رنگ یشمیه؟ تو یه ذره فکر نمیکنی؟ ِد منه احمق اگه بخوام برای اون بخرم که 

جلوی تو نمیخرم! فکر کردی هنوز عاشقشم؟ عاشقش بودم اینطوری هنوز برای تو بال بال 

میگرفتم میگفتم سریع از این خونه بریم که نخوام وجودشو کنارم تحمل کنم؟ میزدم؟ دستتو 

 ؟چی داری با خودت فکر میکنی؟ دنبال چی میگردی ترانه؟ آتو؟ دنبال بهانه ای

 :با تاسف سری تکون دادم

به جای اینکه بیای منو قانع کنی دست پیشو گرفتی که پس نیوفتی! من به خاطر یه رنگ -

قال میکنم؟ من دنبال بهانه ام؟ آتو؟ هه...فکر کنم این حرفا رو به خودت  شال دارم قیل و

بگی. تو دنبال آتو از منی، تو برای من مثال تله میزاری و از دور چکم میکنی و فکر 

 .کردی من نمیفهمم

یه آن رنگش سفید شد اما سریع خودشو جمع و جور کرد و خیلی عادی یه تای ابروشو باال 

 :مون لحن طلبکار گفتانداخت و با ه

 ؟چیه به خودت شک داری؟ چیزی بوده که ترسیدی-فرید

خنده ی مضحکی کردم و اشکم دیدمو تار کرد. به زمین زل زدم و با صدایی که لرزش 

 :شدیدی داشت آروم گفت

 .طفلک مامانم، با چه امید و آرزویی منو وادار به ازدواج کرد-

 ؟وادار-فرید

 :نگاهمو باال کشیدم

اینه؟ کی بود میگفت تو منو قبول کن من بهت ثابت میکنم، کی میگفت به من فرصت  غیر-

  ؟بده؟ هوم

 :عصبی دوتا توی سرش زد که داد کشید

من...من....مــــــن خر بودم راحت شدی؟ فکر کردم آدم شدم میتونم حاال میبینم نــــــه، -فرید

 ؟نمــــــیشه، میفهــــــمی ترانه
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از صدای دادش دستامو روی گوشم گذاشته و شونه هامو جمع کرده بودم. در اتاق با شدت

باز شد و لیالال و الناز هول زده وارد اتاق شدن:

لیالال-فرید! عه وا چیشده چرا عربده میزنی؟

فرید بدون اینکه به لیالال توجه کنه فقط به من خیره شده بود، نفس نفس میزد و از حرص

دستاشو مشت کرده بود و تمام بدنش میلرزید. لیالال به من نگاه کرد و با اخم گفت:

 برای من توضیح بدی برای چی از وقتی که من رفتم فرید انقدر عصبی شده؟ از

لیالال-میشه

. صبح فقط داره هوار هوار میکنه 

هر لحظه سنگین تر میشد. نگاهمو بین سه تاشون چرخوندم. هرکدوم با یه حالت بهم بغضم 

زل زده بودن. الناز دست به سینه با یه پوزخند محو و نامحسوس، لیالال با شک و  یه تای

 باالال رفته و فرید با حرص و خشمی که تا به حال ازش ندیده بودم. انگار دست روی

ابروی

فرید یهو به سمت الناز برگشت و انگشت اشاره اشو تهدیدی نقطه ضعفش گذاشته بودم. 

روبروش گرفت و درحالی که تکونش میداد محکم گفت:

فرید-فقط مواظب باش الناز، پا رو دم من نزار، میدونی که جهنم بشم هیچکس حریفم نمیشه.

اینو گفت و تند به سمت تخت رفت. کیف پول و سویچ ماشینو از روی تخت برداشت و از

اتاق بیرون رفت. لیالال و الناز هم درحالی که صداش میزدن تند دنبالش رفتن. کم کم پاهام

سست شد و روی زمین نشستم. همین سست شدن انگار بالالخره بغضمو شکوند و اشکام

روی گونه ام سر خورد. بی صدا و آروم خیره به یه نقطه تند تند اشکام میریختن. صدای

جیغ الالستیک های ماشینش از توی حیاط اومد. با صدای بلند لیالال شونه هام از جا پرید و

بلند

به سمت در نگاه کردم، جلوی در ایستاده بود و با چشمای قرمز نگام میکرد. اینبار نوبت

لیالال بود که انگشت تهدیدشو به سمت من بگیره:

 دعا کن بالالیی سر فریدم نیاد ترانه، یه تار مو از سرش کم بشه لیالالیی میشم که تا

لیالال-فقط

حاالال مثلشو هم ندیدی.

سریع به سمت اتاقش رفت و چند لحظه بعد با مانتو و شال از پله ها پایین رفت و در خونه

با صدای بلندی بسته شد.
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زانوهامو توی بغلم جمع کردم و سرمو روشون گذاشتم. اشکام بی وقفه از تمام بدنم میلرزید. 

 گونه ام سر میخورد. این چه سرنوشتی بود که من داشتم؟ چرا همیشه بدترین مشکالالت

روی

نصیب من میشد؟ شونه هامو جمع کردم و یاد حرفای فرید افتادم. منظورش چی بود از

فرید داره که فرید از رو شدن اون میترسه؟ من اینکه گفت آدم نشده؟ الناز چه آتویی از 

مطمئنم که یه چیزی این وسط وجود داره که تا این حد تشویش و نگرانی برای فرید به

وجود آورده. چیزی که حتی باعث شد لیالال منو تهدید کنه.

ناخودآگاه یاد مامان افتادم. هرچی که اتفاق افتاده بودو یادم و رفت و انگار غصه ی عالم

توی دلم نشست. دلم براش پر میکشید. اگه مامان میفهمید همچین اتفاق هایی افتاده و فرید تا

این حد عوض شده از غصه ی من دق میکرد. اگه االالن اینجا بود حتما از من دفاع میکرد.

 باالال آوردم و چونه امو روی زانوم گذاشتم و با چشمایی که اشک دیدمو تار کرده بود

سرمو

به روبروم زل زدم. همیشه و همه جا توی زندگیم مامان پناه من بود. از همون وقتی که به

خاطر من و آینده ام شبونه از شهرمون فرار کردیم اینو فهمیدم. با همون بچگیم میفهمیدم که

مامان این کارو به خاطر من انجام داده. زندگی منو خیلی زودتر از سنم بزرگ کرد و همین

. بهتر از همسن و سال های خودم این چیزا رو متوجه بشم  باعث میشد خیلی 

یادم نمیره که وقتی شبانه روز با اون چرخ خیاطیش که یکی درمیون خراب بود کار میکرد

تا منو مدرسه بفرسته. چجوری مغازه هارو میگشت تا برای من اسباب بازی بخره.

یادم بره اونهمه خاطرات تلخی نمیخواست بچگیمو یادم بره. میخواست بچگی کنم، میخواست 

رو که داشتم. اما نه تنها از بین نرفت بلکه شب ها با کابوس همون خاطرات از خواب

میپریدم. کابوس ماندانا! دوست صمیمی دوران بچگیم، چشمامو بستم و اون موهای طالالیی

رنگ فرشو تصور کردم. از بچگی به موهاش حسودیم میشد و آرزوشونو داشتم ولی همون

. موهای طالالیی کابوس من شد 

سرمو به طرفین تکون دادم. از مرور این خاطرات میترسیدم. دلم نیمخواست مرورشون

کنم. اصالال چیشد که یهو یاد اینا افتادم؟ بدنم هنوزم میلرزید اما نه از ترس، لرز داشتم و از

نمیدونم چرا اما حس سرما میلرزیدم. کف دستامو دور بازوهام حلقه کردم و فشار دادم. 



میکردم لرز بدنم داره بیشتر میشه. نفس عمیقی کشیدم و خواستم از جام بلند بشم که صدای 

 :بهت زده فرهاد باعث شد بی حرکت بمونم

 !!!!ترانه-فرهاد

سرمو به سمت در برگردوندم و نگاش کردم. متعجب جلوی در اتاق ایستاده بود و نگام 

 :رد اتاق شد. نگاهی به اطراف اتاق انداختمیکرد. چند قدم برداشت و وا

 ؟اینجا چه خبر شده؟ فرید کجاست-فرهاد

 :سرمو به طرفین تکون دادم و با صدای بم شده از بغض و گریه گفتم

 ....نمیدونم...رفت-

 ؟کجا-فرهاد

 :بهم نزدیک شد و جلوی پام نشست. نگاهشو توی صورتم گردوندو با نگرانی گفت

  ؟کردی؟ دعواتون شدهبرای چی گریه -فرهاد

 .نه...خوبم-

 .داری میلرزی-فرهاد

بدون اینکه جوابشو بدم نگاه ازش گرفتم و دستمو به صندلی گرفتم تا بلند بشم. سر انگشتای 

دستم به قدری یخ کرده بود که حس میکردم بی حس شده. به کمک صندلی ازجام بلند شدم و 

بدم میومد. من فقط یه بازیچه بودم بینشون که  روی پاهای لرزونم ایستادم. دیگه از فرهاد هم

هروقت میخواستن عزیز میشدم و هروقت نمیخواستن مثل یه جنس بی ارزش به راحتی 

 .کنار مینداختن و با یکی دیگه خوش بودن

 .ترانه میشه به من جواب بدی؟ داری میلرزی بزار کمکت کنم-فرهاد

 :ل سینه اش نگه داشتمخواست زیر بغلمو بگیره اما دست لرزونمو مقاب

نه...توروخدا دست از سرم بردارید. خسته شدم فرهاد...دیگه دارم میبُرم...من زندگی -

 ؟خودم کم مشکل نداره و حاال باید بازیچه بین شما دوتا هم بشم

 :با اخم و سردرگمی گفت 

 ؟چه بازیچه ای؟ چی داری میگی-فرهاد

 :یگرفت گفتمبا حرص بچگانه ای که نمیدونم از چی نشأت م

 .بازیچه ام دیگه! شال سر من میندازی برای عشقت تست میکنی و میخری-

اول با چشمای گرد نگام کرد و بعد با تاسف سرشو به طرفین تکون داد. زیر بغلمو گرفت 

 :که با حرص دستمو به عقب کشیدم

 .ولم کن-

 .آره ولت کنم باز بیفتی روی زمین پات پیچ بخوره-فرهاد



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 

         

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

نگاش کردم و با حرص گفتم: بغض کرده 

-من دست و پا چلفتی نیستم که بخوای بهم ترحم کنی. دستمو ول کن.

بدون اینکه دستمو ول کنه منو به سمت تخت کشوند.

فرهاد-تو و فرید امشب دیوانه شدید، هردوتون فقط دارید چرت و پرت میگید.

روی تخت نشوندم و با اخم گفت:

نچ رنگت پریده....بزارم برم یه آب قند برات بیارم. فرهاد-خوبی؟ سرت گیج نمیره؟ 

-نمیخوام خوبم، برو بیرون.

فرهاد-آره تو گفتی خوبی و منم باور کردم. فرید کجاست؟

شونه ای باالال انداختم با بغض گفتم:

 چنان سر من داد کشید که اصالال نمیدونم چیشد و بعدشم گذاشت رفت؛ لیالال هم منو

-نمیدونم.

تار مو از سر فرید کم بشه من مقصرم. تهدید گفت یه 
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فرهاد-حتما الناز هم ایستاده بود با پوزخند بهت نگاه میکرد.

با تعجب به فرهاد نگاه کردم که ادامه داد:

کن مهم نیست من برم برات آب قند بیارم. فرهاد-نمایش تکراری بوده. ولش 

سریع از اتاق بیرون رفت و چند دقیقه بعد با یه لیوان بزرگ آب قند برگشتو تند تند به همش

میزد تا قندهاش حل بشه. کنارم نشست و لیوانو به سمتم گرفت.

فرهاد-بیا بخور تا حالت جا بیاد. سمیه یکم گالالب هم توش ریخته میگفت آرومت میکنه.

دستشو به عقب روندم:

-نمیخوام.

. فرهاد-نیاوردم که بگی نمیخوام، باید بخوری 

همینطوری با سکوت نگاش کردم، لیوان به صورتم نزدیک کرد و گفت:

فرهاد-ترانه نخوری خودم به زور بهت میدم ها، بخور رنگت پریده.



لرزید. به خودم نهیب زدم تا یه جایی توی ته دلم براش لرزید. برای اجبار و نگرانیش دلم 

خودمو کنترل کنم اما قطعا اگه به میل احساسم جلو میرفتم دوست داشتم بازم نخورم تا اون 

خودش بهم بده. چقدر بده که از شیرینی این احساس توی دلم چندشم میشه. چندشم میشه 

فتم. چند جرعه چون این احساس غلطه و نباید باشه. لبامو به هم فشار داد و لیوانو ازش گر

خوردم و شیرینش حالمو بهتر کرد و باعث شد بغضمم باهاش قورت بدم. لیوانو روی پا 

 .تختی گذاشتم و به زمین خیره شدم

 .ممنون-

 .حاال دقیق تعریف کن که برای چی دعواتون شده-فرهاد

 :سرمو باال آوردم و کالفه به فرهاد نگاه کردم

 .فرهاد ولش کن اصال حالم خوب نیست-

 .نه دیگه، باید حرف بزنی تا خوب بشی. تعریف کن ببینم-فرهاد

موضوع خاصی نبود، فقط فهمیدم فرید برای اینکه الناز هم عاشق رنگ یشمیه انقدر -

 .اصرار داشت تا شال یشمی بخرم

 ؟تو از کجا فهمیدی-فرهاد

سرش کرد با یه لیال و الناز شالو تو دست فرید دیدن هرکدوم امتحانش میکردن. الناز شالو -

ذوقی میگفت وای من عاشق رنگ یشمی ام....اصال انگار من خرد شدم...فرید چطوری 

 .میتونه که....اصال نمیفهممش...کامال با اون فرید که من میشناختم متفاوته

 .شاید شناخت تو کامل نبوده و فرید تغییر نکرده-فرهاد

 .دستامو توی هم قالب کردم و بهشون زل زدم

م...دیگه هیچی رو نمیدونم...یه جوری همه چی پیچیده شده که شبیه یه معادله چند نمیدون-

مجهولیه، نمیتونم حلش کنم. من االن باید تنها دغدغه ام درمان مامانم باشه اما ببین 

 .....حالمو...مامان من دلش خوشه که جام پیش فرید امنه اما

 ؟مگه دوسش نداشتی که باهاش ازدواج کردی-فرهاد

رمو باال آوردم و به فرهاد نگاه کردم. نگاهش جستجوگر توی تمام صورتم میگشت و س

  .دنبال جواب بود

شرط مامانم برای اینکه درمانشو شروع کنه ازدواج با فرید بود. البته نه ازدواج میدونی که -

ما فقط صیغه ی یکساله کردیم. من بهانه ی آشنایی آوردم تا مامان راضی بشه درمانشو 

 .روع کنهش

 !ولی تو گفتی دوسش داری، گفتی خیلی دوسش داری-فرهاد



 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حس میکردم ته صداش حین ادای جمله برای چند ثانیه لرزید. بغض کرده بود؟ یاد اون شب

افتادم. من به غیر اون شب هیچ وقت دیگه به فرهاد نگفتم که فریدو خیلی دوست دارم پس

بهش نگاه کردم اما جدی توی چشمام زل زده یعنی....یعنی اون شبو یادشه؟!!!!! با شک 

بود.
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لبای لرزونمو حرکت دادم و خیلی آروم گفتم:

-تو....تو....یادته؟

اونقدر صدام آروم بود که فکر کردم فقط خودم شنیدم اما فرهاد هم انگار شنیده بود که لبخند

غمگینی زد و سرشو کج کرد و فقط نگام کرد. چرا داشت چشمام پر اشک میشد؟ چرا

بغضم گرفته بود و داشت دیدمو تار میکرد؟ من باید میدیدمش. این لحظه برام مهم بود. باید

میفهمیدم که واقعا اون شبو یادشه یا نه. سرشو پایین انداخت و به زمین خیره شد.

فرهاد-من نمیدونم در مورد چی صحبت میکنی.

سرشو باالال آورد، رنگ نگاهش عوض شده بود و خیلی جدی بهم نگاه میکرد.

!؟ فرهاد-چیو باید یادم باشه 

با حرص و عصبی نگاش کردم.

-دروغ میگی، خودت االالن گفتی.

ی گفتم؟ چ-  فرهاد 

!د -گفتی....گفتی....فرها 

دادم و با صدای لرزون گفتم: کالالفه سرمو به طرفین تکون 

-برای چی میخوای انکار کنی؟

چندثانیه خیره نگام کرد و لبشو با زبونش تر کرد:

فرهاد-چیزی برای انکار نیست ترانه...گفتم که....

!ی -داری دروغ میگ 



سکوت کرد. عصبی نفسشو بیرون فرستاد، آرنجشو روی زانوهاش گذاشت و به سمت جلو 

تنش بود. به نیم رخش خیره شدم، چشماشو بسته بود و لباشو به هم  خم شد. هنوز کاپشنش

فشار میداد. انگار با خودش درگیر بود. نگام به دستاش کشیده شده بود. توی هم قالبشون 

کرده بود و با تمام قدرت به هم فشارشون میداد. اونقدر محکم که هردو دستش از شدت 

اش کردم و بی اختیار دستمو روی دستش گذاشتم فشار قرمز شده بود و میلرزید. نگران نگ

که سریع و با شدت دستمو پس زد و صاف نشست. عصبی بهم نگاه کرد وبا صدایی که 

 :میلرزید و سعی میکرد باال نره گفت

 .مست بودم ترانه؛ نفهمیدم چیکار کردم-فرهاد

 .اولین قطره ی اشکم روی گونه ام سقوط کرد

لی خوب میفهمیدی داری چی میگی و چیکار میکنی. اگه مست بودی...آره مست بودی و-

 .یادت نبود االن دوباره اون حرفارو به زبون نمی آوردی

 .نگاهش رنگ درموندگی گرفت، رنگ یه غم خاص و عمیق

 ؟خب-فرهاد

 :ابروهامو باال انداختم و با چشمای گریون گفتم

 ؟گذشتخب؟؟!!!!نمیخوای توضیح بدی؟ تو میدونی اون شب چی به من -

 .پلکاشو روی هم گذاشت و لباشو به هم فشار داد

 .ببخشید که ترسوندمت-فرهاد

 :پوزخند مضحکی زدم

 ؟ترسوندی؟ همین-

چشماشو باز کرد، توی چشماش رگه های قرمز بود، انگار به زور داشت خودشو کنترل 

 :میکرد تا گریه نکنه. سرشو به طرفین تکون داد

، نتونستم نیام پیشت، نشد جلوی خودمو نفهمیدم، دست خودم نبود-فرهاد

 ....بگیرم....نشد....میخواستمت

دهنم نیمه باز مونده بود و فقط بهش زل زده بودم. اشکام دیگه از چشمم نمیچکیدن، تمام 

سیستم عصبی بدنم قفل کرده بود و همه حواسم توی مغزم جمع شده بود تا جمله ی فرهادو 

نبود، عادیه....بازم گفت! اینبار دیگه مست نیست. دلم  تحلیل کنند. االنم مسته؟ نه مست

میخواست حرف بزنم اما هیچ جمله ای به ذهنم نمی اومد. دلم میخواست بخندم اما یه حس 

قوی داشت منو منع میکرد.دوباره چهره ی فرید مقابل چشمم اومد و تمام احساساتم فراموشم 

 .شد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

و عذابم میدونی چرا؟ چون اینبار میدونستم و فرهاد-من محکومم ترانه...من محکوم به رنج 

باز دلم لرزید، میدونستم برادرم عاشق توئه و باز دلم برای....

سکوت کرد و سرشو باالال گرفت. آه عمیقی کشید:

فرهاد-خدا خواسته دیگه، سرنوشت منو اینجوری نوشته. داره تقاص گناهمو اینطوری ازم

. پس میگیره 

نگاه کرد. دوباره اون لبخند عمیق و غمگین روی لباش شکل گرفت: لبشو گاز گرفت و بهم 

فرهاد-میدونی برای چی برای عقدتون اومدم؟ میدونی برای چی با وجود این احساسم توی

این خونه اومدم؟ کنار توام؟

سرشو به طرفین تکون داد:

 وقت نباید اینارو بهت میگفتم، نباید اینارو میشنیدی، اون شب...باالالی سرت وقتی

فرهاد-هیچ

که خواب بودی باهات حرف زدم...

زهرخندی زد:

فرهاد-مستی و راستیه دیگه، هرچی بود و نبودو بهت گفتم اما تا دلم خواست نوازشت کنم

بیدار شدی و همه چی بهم ریخت....من خودمو به عذاب محکوم کردم ترانه، من چشمم

دنبال ناموس برادرمه این میدونی یعنی چی؟ میدونی چه درد بزرگیه برام؟

نمیدونی....نمیفهمی....بار دوم منه...اول الناز حاالال تو....

�🔶�قسمت #صد_و_شصت_و_هشت#168

پایان( بی  راه  معنای  به  ) ُرگا  #رگا  �🦋�رمان 

 i  ⚜️⚜️

پلک هاشو محکم به هم فشار داد، چشماش قرمز تر شده بود. دستاشو میلرزید اما مشت

بودو روی زانوش نگه داشته بود تا لرزشش علنی نشه. به روبرو خیره شد و با یه کرده 

لبخند محو گفت:

فرهاد-اومدم خونه اتون تا خودم با چشمای خودم سر سفره ی عقد با داداشم ببینمت، تا از

دلم بری، کنده بشی، اگه هوا و هوسه از سرم بیفتی، اگه عشقه که از دلم بره اما نشد، چه

حالی بود....چه حالی بود وقتی بله رو گفتی..وقتی دیدم نشد باز یه تصمیم دیگه گرفتم. باید

پیشتون میبودم، باید انقدر تورو کنار فرید میدیدم تا برام عادی بشی و فراموشت کنم.



 :سکوت کرد و سرشو باال آورد و با غم نگام کرد، با حرص و درموندگی گفت

؟ چرا ولم نمیکنی با تا با درد خودم بمیرم؟ حمایت های توئه لعنتی چرا پاک نمیشی-فرهاد

که داره منو دلگرم میکنه، اون نگاه محکمت که با چشمات بهم میگی وایستا و مبارزه کن. 

 .....نکن ترانه....به من اینطوری نگاه نکن...دل منو

 :آب دهنشو قورت داد و با صدای لرزون ادامه داد

 .لرزونبرای خودت بیشتر ن-فرهاد

حرفاش جزء به جزء توی ذهنم ثبت شده بود و داشتم مرورشون میکردم. ذهنم پر از 

خاطرات شده بود و شبیه یه فیلم تند و سریع از جلوی چشمم عبور میکرد. دستشو جلو آورد 

و آروم با احتیاط روی دستم گذاشت. قلبم توی سینه ام تکون خورد، اونقدر محکم بود که یه 

ین جابه جایی از روی لباسم هم معلوم بود. دلم لرزید، این لرزش...این آن حس کردم ا

 ....حس....این تپش قلب نباید باشه

 ....دارم فراموشت میکنم اما یه تشکر بهت بدهکارم، برای اینکه بودی و-فرهاد

 .لبشو محکم گزید و بالخره اشکش با مقاومت زیاد از چشمش فرو چکید

اداشم میمونی و این مدتی که بهم اجازه دادی توی قلبم داشته برای اینکه برای د-فرهاد

 ...باشمت. تسکین همه دردهام بودی....هستی

چرا حرفاش بوی جدایی میداد، جدایی؟!!!! فکرت در مورد فرهاد چیه ترانه؟ قلبت باز 

لرزیده؟ گریه ام شدت گرفت و به هق هق افتادم. یکی از دستامو باال آوردم با وحشت روی 

ستش گذاشتم. باز اون لبخند غمگین و عمیقو زد! دست دیگه اشو باال آورد و نوک انگشت د

اشاره و وسطشو روی گونه ام گذاشت تا اشکامو پاک کنه. انگار با لمس انگشتش بغضم 

شدت بیشتری گرفت و چشمام بیشتر بارونی شد. زیر لب آروم و با صدای لرزون زمزمه 

 :کرد

 خوب شد

 ب شددردم دوا شد خو

 دل به عشقت

  به عشقت

 به عشقت مبتال شد خوب شد
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 i  ⚜️⚜️

دستمو روی دستش که روی صورتم بود گذاشتم. اشکام دیدمو تار کرده بود. با حرص

اشکامو پس زدم:

-چرا من؟

آروم زمزمه کرد:

میدونم. ن-  فرهاد 

دستشو از روی صورتم پایین کشیدم، با غم نگاش کردم و با حرصی که سعی میکردم

پنهانش کنم گفتم:

-چطور میتونی؟

متعجب با سکوت نگام کرد و ادامه دادم:

-برای یکی دیگه کادو میخری، با یکی دیگه بگو بخند میکنی بعد اونوقت با من....

فرهاد-داری اشتباه میکنی.

عصبی در حالی که دستمو باالال پایین میکردم گفتم:

-براش شال خریدی.

لبخندی زد و سرشو به طرفین تکون داد. زیپ کاپشنشو باز کرد و یه نایلون کوچیک از

نگاه پام  روی  نایلون  به  متعجب  گذاشت.  پام  روی  و  کشید  بیرون  کاپشن  داخلی  بغ ِل  جیب 

کردم.

فرهاد-اون یکی نخواست برای تو آوردم.

-این چیه؟

خودش نایلونو از روی پام برداشت و از توش همون شال بافت قرمز رنگو بیرون آورد. یه

حالی بهم دست داد که نمیدونم اسمش چی بود. ذوق؟ غرور؟ شادی؟غم؟شک؟!!! با شک

. سرمو باالال آوردم و به چشمای خندون و شیطونش خیره شدم 

فرهاد-واقعا فکر کردی برای یکی دیگه خریدم؟

دوباره اشک به چشماش دوید و کف دستشو کنار صورتم گذاشت:

فرهاد-جز تو مگه میشه به کسی حتی فکر کنم؟

بی اختیار اخم کمرنگی کردم:

-من فکر کردم....فکر کردم اون شاگردت....

فرهاد-همون روز بعد از اینکه تو و فرید از خونه بیرون رفتید منم اونو بیرون انداختم.



 :زد و نفسشو مثل آه بیرون فرستادزهرخندی 

 ؟حتما فرید بازم تاکید کرده که فرهاد دختر بازه وبهش اعتماد نکن آره-فرهاد

 :غمگین نگاش کردم و سرمو پایین انداختم. شالو روی پام گذاشت و مهربون گفت

وقتی سرت کردی خیلی بهت میومد. فرید از رنگ قرمز بدش نمیاد، برای لجبازی با -فرهاد

 .اینطوری گفت. چشمات برق زد وقتی شالو دیدی؛باید برات میخریدم من

اشکم از چشمم فرو ریخت و شالو روی پاش خودش گذاشتم. همونطوری که سرم پایین بود 

 :با صدای لرزون گفتم

 .من نمیتونم قبولش کنم-

 ....نمیخواد به فرید بگی که از طرف منه، بگو خودت-فرهاد

 :درد گفتمسرمو باال آوردم و با 

 ...نمیتونم فرهاد، من از خیانت و دروغ بیزارم، نمیتونم....فرید....فرید اگه بفهمه-

 .بسه-فرهاد

با تعجب نگاش کردم. عصبی یک بار محکم پلک هاشو روی هم فشار داد و باز بهم خیره 

 .شد

 .راست میگی، من پامو از گلیمم بیشتر دراز کردم-فرهاد

 ....نه فرهاد...من-

 !ترانه-فرهاد

اونقدر خاص و عمیق صدام کرد که به اجبار سکوت کردم و فقط توی چشماش زل زدم. 

قلبم ماالمال از احساسی بود که انگار تازه باورش کرده بودم. احساسی که قبال وجود داشت 

و من تازه داشتم می پذیرفتمش. از کی این احساس توی قلبم جوونه زده بود؟ اصال چرا 

فرهاد دیده بودم که قلبم براش لرزیده بود؟ اگه بخوام دقیق نگاه کنم فرید فرهاد؟ چی توی 

خیلی بیشتر از فرهاد به من نزدیک بود و کمکم کرده بود. فرید عاشق منه و من عاشق 

فرهاد؟ مشتامو گره زدم و ناخون هامو توی کف دستم فرو کردم. شاید سردرگمی بدترین 

من به احساسم پی برده بودم. میدونستم که فرهادو  حس دنیاست، من دیگه سردرگم نبودم.

دوست دارم اما حقیقت تلخی جلوی چشمام بود که انکار شدنی نبود. من االن زن داداشش 

 .بودم، هرچند موقت، هرچند به اجبار اما نسبت من و فرهاد ممنوعه بود

 .تا وقتی که کنارت باشم هیچی درست نمیشه-فرهاد

 .نگاش کردم و بی اختیار دستشو گرفتم از جاش بلند شد، نگران

 ...فرهاد! منظور منو-

 :بدون اینکه بهم نگاه کنه کالفه گفت



 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرهاد-به خاطر تو نیست، به خاطر خودمه...

بهم نگاه کرد و ادامه داد:

-به خاطر داداشمه...

�🔶�قسمت #صد_و_هفتاد#170

پایان( بی  راه  معنای  به  ) ُرگا  #رگا  �🦋�رمان 

 i  ⚜️⚜️

 جمله توی سرم مانور داد: "فرهاد برادر فرید نیست." چقدر دلم میخواست االالن دهن باز

یه

کنم و همه چی رو بهش بگم اما نمیتونستم. اگه میگفتم اولین نفری که نابود میشد خود فرهاد

سر بود. من نابودیشو نمیخواستم، تنهاییشو نمیخواستم. میترسیدم از اینکه بره و بالالیی 

خودش بیاره. لبامو بهم فشار دادم و با بغض سنگین نگاش کردم.

-بمون....فرهاد بمون....

فرهاد-از خودم میترسم ترانه، میترسم از اینکه کار چند سال قبلو بخوام تکرار کنم.

سریع دستشو ول کردم، از فرهاد ترسیدم. دست خودم نبود، این ترس از بچگی با من عجین

نمیتونستم خودمو کنترل کنم. پوزخند غمگینی زد و گفت: شده بود و 

فرهاد-من هیچ وقت به تو آسیبی نمی رسونم...فردا از این خونه میرم. نمیزارم دیگه کسی

به خاطر من عذاب بکشه.

-اگه بری....آخه....الناز و لیالال و فرید...حتی وقتی بهشون فکر میکنم تنم میلرزه.

فرهاد-فرید ازت حمایت میکنه، چه نیازی به من داری وقتی کسی که دوسش داری کنارته؟

سکوت کردم و گوشه ی لبمو گاز گرفتم. یعنی حسمو نسبت به خودش نفهمیده بود؟ کاش

انقدر وقیح بودم که توی چشماش زل بزنم و بگم صبر کن صیغه ی یکساله ی من تموم بشه

و بعد با خودتم. این کار وقاحت و پر رویه؟ اینکه بخوام کنار فرهاد آرامش داشته باشم؟

-فرید از من حمایت نمیکنه،یعنی... اوالال حمایت میکرد اما انگار رنگ عوض کرده. دیگه

به هیچی اهمیت نمیده.

پوزخندی زدم و با بغض گفتم:

-حتی اون اوالال به زور به من قبولوند که هزینه ی درمان بیمارنو مامانمو میده حاالال یهو

زیرش زده.



 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگام کرد و گفت: جدی 

!؟ گه بیمارستان دولتی نیست  م-  فرهاد 

پوزخند زدم:

-مگه ما بیمه داریم که فرقی به حالم بکنه؟! بعدشم اگرم داشتیم هزینه ی این بیماری رو

خیلی از بیمه ها قبول نمیکنند.

�🔶�قسمت #صد_و_هفتاد_و_یک#171

پایان( بی  راه  معنای  به  ) ُرگا  #رگا  �🦋�رمان 

 i  ⚜️⚜️

با تاسف سری به طرفین تکون داد:

فرهاد-من یه مقدار پس انداز....

-بهت نگفتم که بخوام از کسی کمک بگیرم!

س چطوری میخوای... پ-  فرهاد 

-هرکاری میکنم تا جورش کنم.

. با غم نگام کرد و نگاهشو به شال توی دستش کشوند 

. فرهاد-شاید اگه من از این خونه برم فرید هم خوب بشه و کمکت کنه 

نگاهشو تا روی صورتم باالال آورد:

فرهاد-حتما به خاطر اینکه به من و تو شک داره اینطور با تو رفتار میکنه. اگه من برم

همه چی درست میشه.

پوزخند تلخی زد:

فرهاد-هرجا من نباشم همه چی درسته.

نه....اگه فرهاد توی این قلبم توی سینه ام تکون خورد. هرجا نباشه همه چی درسته؟!!!! 

خونه نباشه من دق میکنم. چی میشد میتونستم دهن باز کنم و همه ی این حرفارو بهش بزنم.

فرهاد-فردا صبح میرم.

پرده ی اشک نازکی دیدمو تار کرد. لبم لرزید و سرمو به راست کج کردم و بهش زل زدم.

دلم لرزید، حتی وقتی نگاش میکنم دلم براش میلرزه. خدایا این چه حسیه؟ صدای برخورد

دونه های بارون با پنجره اومد و همزمان چشمای منم شروع به باریدن کرد. فرهاد



همونطور روبروم ایستاده بود، درحالی که شالو توی دستاش میفشرد با حسرت و غم نگام 

تخت  میکرد. لبای لرزونمو کمی از هم فاصله دادم و خواستم صداش بزنم که یهو شالو روی

 .پرت کرد و سریع دستامو گرفت، بلندم کرد و به آغوشم کشید

دستاشو محکم دور کمرم انداخت و به خودش چسبوندم. انگار بعد از سال ها تازه بغض 

بزرگم شکسته شد. بغضی که اینبار بی صدا نبود. هق هق کردم و بی اختیار دستامو دور 

ه بودم و گریه میکردم. فرهاد دستشو آروم کمرش حلقه کردم. پیشونیمو به سینه اش چسبوند

و نوازش وار پشتم میکشید و هیچی نمیگفت اما از ریتم نفساش میفهمیدم که اونم داره گریه 

میکنه. چه عذابی بود! این آغوش از هر عذابی بدتر بود. عذاب شیرینی بود، فکر اینکه 

با چشمای گریون نگاش کردم. فرهاد بخواد بره داشت منو دیوونه میکرد. سرمو باال آوردم 

حدسم درست بود. گونه های فرهاد هم خیس شده بود و اشکش تا به گونه اش میرسید البه 

الی ته ریش مردونه اش گم میشد. نفسشو سنگین بیرون فرستاد و با صدای بم شده از بغض 

 :گفت

 ...رو دلم مونده بود، ببخشید-فرهاد

دم. اولین بار بود که داشتم بلند گریه میکردم. دستای چونه ام لرزید و بلند بلند هق هق کر

لرزونمو از روی سینه اش حرکت دادم و باال آوردم. حرکاتم دیگه دست خودم نبود. عقلم 

دیگه بهم هیچ دستوری نمیداد. قلبم فرمانروا شده بود و منو وادار به کارهایی میکرد که 

ر گرفت. صورتشو با دستام قاب گرفته عقلم منو منع کرده بود. دستام دوطرف صورتش قرا

بودم و با دقت جزء به جزء صورتشو از نظرم میگذروندم. تا حاال هیچ وقت انقدر دقیق و 

از نزدیک به فرهاد نگاه نکرده بودم. قلبم شبیه یه نقاش شده بود و داشت چهره اشو برام 

 ؟تاده بودثبت میکرد. بوی دلتنگی و جدایی شنیده بود که انقدر به تالطم اف

انگشت شصتمو روی گونه اش حرکت دادم و اشکاشو پاک کردم. قفل دستاشو درو کمرم 

محکم تر کرد و چشماشو بست. پلک هاش حتی با چشم های بسته هم میلرزید و از زیر مژه 

هاش اشکاش روی گونه اش سقوط میکردن. قلبم از دیدن اشکاش داشت مچاله میشد. با 

گریه میکردم اشکاشو تند تند پاک کردم و با صدای آروم لرزون وسواس درحالی که خودم 

 :زیر لب زمزمه کردم

 ...اشک نریز....گریه نکن.....نکن....فرهاد-

همین که اسمشو شنید سریع چشماشو باز کرد و با چشمای قرمز نگام کرد. مردمک لرزون 

نو نگاه کنه. قلبم چشماش توی چشمام لغزید. حاال نوبت اون بود که جزء به جزء صورت م

از شدت ضربان باال داشت از جاش کنده میشد. سرشو بهم نزدیک کرد و به سمت راستم 

متمایل شد. سرش دقیقا کنار گوشم قرار گرفت. نفس های کوتاه و گرمش روی پوست گردنم 



 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

              

 میشد. نفس توی سینه ام حبس شد. دست چپشو باالال آورد و کنار گردنم گذاشت و لبش

پخش

 الالله ی گوشم نشست. گرم و آروم و طوالالنی بوسید و لبشو فقط چند سانت از گوشم

باالالی

دور کرد، آروم زمزمه کرد:

فرهاد-نمیدونم چطور میخوام فراموشت کنم...برام دعا کن....دعا کن که این درد منو

نکشه....

انگار خشک شدم. دوباره الالله ی گوشمو بوسید و ازم فاصله گرفت. دستای من اما بی

اختیار تیشرتشو چنگ زد و مانع از دوریش شد. با بغض سری به طرفین تکون داد و به

دستام زل زد. انقدر تند تند اشک میریختم که یه لحظه هم دیدم واضح نمیشد تا برای آخرین

بار ببینمش. آخرین بار؟ تیشترشو محکم تر چنگ زدم و خواستم بهش نزدیک بشم که فرهاد

دستشو جلوی سینه ام نگه داشت و آروم با صدایی که به شدت میلرزید گفت:

فرهاد-نه ترانه....میترسم، از خودم میترسم.... نکن....
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برداشت. همینطور عقب سریع چنگ دستامو از روی تیشرتش باز کرد و یه قدم به عقب 

عقب میرفت و بهم زل زده بود. سرجام خشک شده بودم و فقط نگاش میکردم. لبام باز و

بسته میشد اما هیچی نمیتونستم بگم. بغضم انقدر سنگین بود که اجازه نمیداد هیچ صدایی از

با هر گلوم خارج بشه. قلبم بلند و محکم میکوبید؛ انگار طبل به دست گرفته بود و داشت 

تپش تمام تنمو میلرزوند و سستم میکرد.

فرهاد برگشت و رفت...بدون هیچ مکثی! همین؟ به همین راحتی؟ بی حال روی تخت

نشستم..، گریه ام دیگه قطع شد، تازه انگار عقلم فعال شده بود و درحال تجزیه و تحلیل بود.

و باعث شد سرمو به زندگی من از این به بعد چطوریه؟ صدای رعد و برق بلندی اومد 

.. سمت پنجره برگردونم. بارون شدید و بی وقفه می بارید. امشب چقدر دل آسمون گرفته 

از جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. پرده ی حریر نازکو کنار زدم و در ورودی بالکن

نمیریخت اینجا  روی  بارون  داشت  بون  سایه  بالکنش  چون  کردم.  باز  فریدو  اتاق  کوچی ِک 
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بی حس بودم، مغزم هیچ فرمانی بهم نمیداد. انگار توی خالء بودم، حتی نفس کشیدنمم حس 

نمیکردم. زنده ام؟ دیگه سنگینی هیچ غمی رو توی دلم حس نمیکردم. چرا بغض ندارم؟ 

اینطوری آروم و راحت نشستم و فقط به یه نقطه خیره شدم. چرا گریه نمیکنم؟ اصال چرا 

اون نقطه....اون قبر که هنوز سنگ نشده بود فقط خاک بود. کی روشو با پارچه ی سیاه 

 ؟پوشونده بود

شبیه آدم های گیج و سردرگم نگاهمو اطراف گردوندم. کجا بودم؟ لیال و الناز روبروم 

به کنارم نگاه کردم. فرید تا نگاهمو دید سریع به سمتم  ایستاده بود و بی حالت نگام میکردن.

 :که روی صندلی نشسته بودم خم شد

 ؟جان-فرید

همینطور گیج نگاش کردم. میخواستم بپرسم ما کجاییم اما توان نداشتم که لبامو حرکت بدم و 

چیزی بپرسم. تمام بدنم بی حس و لمس بود. فرید یه دستشو کنار صورتم گذاشت و با 

 :ای اشکی نگام کردچشم

 ...گریه کن ترانه، بغض نکن...بغض میکشتت...گریه کن قربونت برم-فرید

برای همین جلوتر رفتم و لبه ی بالکن که با دو ردیف نرده حفاظ شده بود ایستادم. کف دست

راستمو جلو بردم و زیر بارون نگه داشتم.

برخورد قطره های بارون با کف دستم حس سنگینی بهم میداد، تحمل پنهان نگه داشتن حسی

. که به فرهاد داشتم چقدر سخت و نفس گیر بود 

نگاهم به باغچه ی کوچیک توی حیاط افتاد، نسبتا تاریک بود و فقط با چندتا چراغ پایه بلند

روشن شده بود. بین تاریکی و روشنی قامت خمیده مردی به نظرم اومد. روی سنگ فرش

های وسط حیاط زانو زده بود و درحالی که سرش به سمت پایین خم بود شونه هاش

میلرزید.
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ابروهام کمرنگ و آهسته به هم گره خورد. گریه کنم؟ برای چی؟ باز برگشتم و گیج به 

اطرافم نگاه کردم. تشییع جنازه ی کی بود که انقدر خلوت بود و جز ما هیچکس نبود؟ 

. فقط یه بشقاب کوچیک خرما و حلوا گذاشته بود. چرا....چرا هیچ نگاهمو به قبر دوختم

 ....گلی روی قبر نزاشتن؟ قبر کیه؟ قبر کیه

این سوال شبیه یه شبه صوت توی گوشمم تکرار میشد، هر لحظه صداش بلندتر میشد، 

ی  اونقدر بلند که دست روی گوشم گذاشتم تا صدایی نشونم اما بازم بلندتر میشد، انگار پرده

گوشم از این صدای بلند داشت پاره میشد. نگام هنوز خیره به اون قبر بود. دستای فرید 

روی بازوم نشست و میخواست دستامو از روی گوش هام برداره اما من با قدرت به گوش 

هام چسبیده بودم و چشمام بی قرار روی اون قبر میگشت تا اسم و نشونی از صاحبش پیدا 

 .کنم

توی صدم ثانیه اتفاق افتاد که تا چشمم به اسم صاحب قبر افتاد تمام بدنم قفل یک آن، دقیقا 

کرد، اون صدا توی گوشم قطع شد، دستام آروم آروم از روی گوشم پایین میومد و انگار 

تازه مغزم داشت فعالیت میکردم تا چیزایی که اتفاق افتاده رو به یاد بیارم. لبام از هم فاصله 

مزمه کردم اما هیچ صدایی از دهنم خارج نشد و فقط لبام تکون خورد گرفت و یه کلمه ز

 :ولی اون کلمه هزاران بار توی سرم تیتر شد و تکرار کردم

 ....مامان-

فرو ریختم، شبیه ساختمون بلندی که یکباره فرو میریزه و با خاک یکسان میشه. من با خاک 

ه سمتش برم اما هیچ جونی توی پاهام یکسان شده بودم. خواستم از روی صندلی بلند شم و ب

نبود. سرم اونقدر سنگین شده بود که انگار روی تنم اضافی بود. شونه هام داشت خم میشد، 

غم تمام وجودمو دربرگرفته بود ولی من هیچی حس نمیکردم. نه بغض داشتم نه اشک 

 ...میریختم

ه بود و فقط به من زل زده نگاهمو باالتر کشیدم و به الناز نگاه کردم، چشماشو ریز کرد

بود. یه تلنگر توی مغزم زده شد. مامان من نمرده بود...اینا....اینا همش نقشه ی الناز بود. 

انگار جون گرفتم که سریع از جام بلند شدم و خودمو روی قبر انداختم. مثل دیوانه ها 

شیدم و خاک بشقاب خرما و حلوای رو به کنار پرت کردم. با حرص پارچه از روی قبر ک

 ....هارو پس زدم. میدونم که دروغه...میدونم که مامان من نمرده

 .یکی از پشت با شدت بازوهامو گرفت و به عقب کشوندم

 ....ترانه نکن....ترانه....قربونت برم نکن-فرید

همش میخواست منو عقب بکشه اما انگار قدرت من چند برابر شده بود و نمیتونست حریفم 

یع به سمت فرید اومد و بازوی دیگه ی منو گرفت و دوتایی با زور منو عقب بشه. لیال سر



 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 دستای لرزون و خاکیمو باالال آوردم و با درد به الناز اشاره کردم. شبیه کر و الالل ها

کشیدن.

شده بودم. به هیچ عنوان نمیتونستم حرف بزنم و فقط داشتم به الناز اشاره میکردم. فرید منو

برگردوند و توی آغوشش کشید. خودش سرشو روی شونه ام گذاشت و گریه میکرد ولی من

 میکردم و فقط به الناز اشاره میکردم. الناز با تعجب و شک فقط بهم نگاه میکرد و هیچ

تقالال

عکس العملی نشون نمیداد.

خسته از تقالال چشمامو باز به اون قبر دوختم. این قبر مامان من نبود، باور نمیکردم.

باور کنم. یعنی خدا اینه؟ خدا.....خدا.....خدا.....مامانم....پاره ی تنم...ازم نمیتونستم 

گرفتیش؟ همینقدر راحت؟ دوماهم نشد که داشت درمان میکرد، انقدر جای آدمارو روی

زمینت تنگ کرده بود و اضافی بود؟ میگفتی تا خودم روی سرم بزارمش...

حس تنگی نفس داشتم. انگار هوا نبود، تقالالیی برای نفس کشیدن نمیکردم، دلم مرگ

میخواست. فرید همونطور که دستش دور کمرم بود سرشو عقب کشید و بهت زده نگام کرد،

انگار فهمیده بود که ریتم نفس کشیدنم کند شده. نمیدونم چی توی صورتم دید که رو به لیالال

داد زد:

فرید-مامان آب بده، مامان....نمیتونه نفس بکشه....یا خدا....مامان....

دیگه صداشو نمیشنیدم، گوشام یه سوت ممتد کشید و چشمامو بستم و فقط یه آرزو

کردم:"کاش این خواب ابدی من بود".
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نیست که آنژوکتو اینطوری از توی دستش پرستار-مگه کسی توی ان خونه مواظبش 

درآورده؟

فرید-من نمیدونم چطوری شده، فقط ده دقیقه رفتم دوش بگیرم اومدم دیدم تخت پر خون شده.

پرستار-شانس آوردین به موقع آوردینش وگرنه با این پارگی رگ دیدتر میومد باز بیهوش

میشد و با این وضع ایندفعه کما رفتنش حتمی بود.



سقف خیره بودم. نمیدونم پرستار داشت با دستم چیکار میکردم. دردی حس نمیکردم. به 

  .خیلی وقت بود هیچ چیزی رو حس نمیکردم

 ؟هنوزم روانشناس جواب نداده-پرستار

نه، قرصایی که داده بدترش هم کرده، قبال گاهی نگاهم میکرد یا اشاره به چیزی -فرید

 .میکرد اما االن همونم نیست

 .خب پزشکشو عوض کنید-رپرستا

 .تا االن پنج تا روانشناس باال سرش اومده-فرید

اگه نظر منو بخواید تا زمانی که گریه نکنه و بغضشو نشکنه اینطوری میمونه. -پرستار

قدیمی ها یه چیزی میگفتن که طرف غم باد گرفته، فکر کنم خانومتون اونطوری شده. گفتین 

حاال یه قطره اشک هم نریخته خب معلومه هرکی باشه یه ماهه مادرش فوت کرده اما تا 

 .اینطوری میشه

 :فرید آهی کشید و با صدای بم شده از بغض گفت

هر روشی که به ذهنم میومدو امتحان کردم. عکسای مادرشو نشونش دادم، باهاش -فرید

 .حرف زدم، از خاطراتش گفتم، هیچی اثر نکرده

د. پدرش نیست؟ باید کسی اینکارو بکنه که بعد شما باید احساساتشو تحریک کنی-پرستار

 .مادرش خیلی دوسش داشته

 .پدرش فوت کرده-فرید

 .صدای کشیده شدن صندلی روی زمین نشون میداد که پرستار از جاش بلند شده

من زخمشو پانسمان کردم یه آرامبخش خیلی دز پایین هم براش زدم. میتونید -پرستار

 .بخیه هاش باز نشه.، ده روز دیگه بیاید تا بخیه هاشو بکشم ببریدش فقط خیلی مراقب باشید

 .ممنون-فرید

 .باهاش صحبت کنید، نزارید تنها بمونه. ان شاء هللا که حل میشه-پرستار

ممنون، ببخشید که همش مزاحم شما میشیم، نمیخوام وضعیتشو برای هرکسی توضیح -فرید

 .بدم

 .میدم میفهمم، منم وظیفه امو دارم انجام-پرستار

سکوت شد و بعد از چند ثانیه صدای باز و بسته شدن در اومد. فرید باال سرم ایستاد. نگاه 

بی روحمو از سقف گرفتم و بهش نگاه کردم. چشماش اونقدر خسته و قرمز بود که حس 

 :میکردم پلکش جمع شده و چشماشو کوچیکتر نشون میده. آروم روم خم شد و دستمو گرفت

 ؟خوبی-فرید



 

 

 

  

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

همینطور فقط نگاش کردم. که با تاسف سری تکون داد و نفسشو مثل آه محکم بیرون

فرستاد. ژاکتمو از کنار تخت برداشت و به آستین خونیش نگاه کرد:

فرید-نچ این که خونی شده نمیشه بپوشی.

ژاکتو دوباره روی تختم گذاشت و پلیور سورمه ای خودشو درآورد.

کنم بریم. هوا سرده سرما میخوری. فرید-پاشو عزیزم، پاشو اینو تنت 

بازومو گرفت و بدن بی جونمو از روی تخت بلند کرد و پلیورشو تنم کرد. از این وضعم

بیزار اما راضی بودم. دوست نداشتم کسی بخواد ترو خشکم کنه اما انگیزه نداشتم، من

بود میخواست منو همچیمو باخته بودم. دلم نمیخواست زنده باشم اما فرید به هر نحوی که 

سالم و سرپا بکنه. نمیتونست، فرید حتی اگر بهترین دکترای جهانم می آورد نمیتونست منو

از تاریکی بیرون بکشه. ضعیف بودم، ضعیف شدم. یه جوری توی خودم گم شده بودم که

یقین داشتم هیچکس نمیتونه منو از این وضع نجات بده. حرف نمیزدم چون دلم نمیخواست با

کسی همکالالم بشه.

 چی باید میگفتم؟ چی داشتم که بگم؟ جز سیاهی و پوچی و غم حرف دیگه ای نداشتم.

اصالال

گفتن این حرفام فقط منو سنگین تر میکرد و باری از روی شونه هام برنمیداشت.

�🔶�قسمت #صد_و_هفتاد_و_پنج#175

پایان( بی  راه  معنای  به  ) ُرگا  #رگا  �🦋�رمان 

 i  ⚜️⚜️

از درمونگاه همیشگی بیرون اومدیم و فرید سریع در ماشینو با ریموت باز کرد. توی این

یک ماه انقدر به این درمانگاه اومده بودیم که تقریبا با همه ی کارکنانش آشنا بود و نگهبان

بهش اجازه میداد تا ماشینشو داخل محوطه درمانگاه پارک کنه. درب جلویی ماشینو برام باز

کرد و خیلی با احتیاط منو روی صندلی نشوند. دقیقا شبیه یه بچه ی کوچیک و کسی نمیتونه

از خودش مراقبت بکنه منو روی صندلی نشوند. من دیگه از خودم اراده و اختیاری نداشتم

و فرید همه ی کارای منو انجام میداد. تنها کاری که خودم مجبور به انجامش بودم دستشویی

رفتن بود.

به غذا نمیزدم. ، تمام تغذیه ی من از سرم و سوپ رقیقی بود که هر روز چند قاشق به لب 

 توی دهنم میریختن بود.اونقدر الالغر شده بود که خودم میفهمیدم لباسام چقدر برام گشاد

زور



شده اما برام مهم نبود. هیچی توی زندگی برام ارزش نداشت یا اگرم داشت یه جوری 

ده بودم که هیچی دیگه برام تفاوتی نداشت. ماشین حرکت کرد، بی خودمو به بیخیالی ز

اختیار سرم به سمت شیشه خم شد و شقیقه امو به پنجره تکیه دادم و به بیرون خیره شدم. 

شیشه بخار گرفته بود و فقط یه تصویر محو و کدر از خیابون میدیدم. فرید بخاری روشن 

 :کرد و پنجرشو روی من تنظیم کرد و گفت

 .سردته؟ االن گرم میشی-فرید

درجه بخاری رو زیادتر کرد. سردم نبود. اصال سردی یا گرمی ای رو حس نمیکردم که 

بخوام چیزی بگم. شده تا حاال اونقدر توی بدبختی و غم فرو برین و خودتونو به بیخیالی 

گه بهش بزنید؟ بیخیال همه چیز و همه کس بشید، اونقدر به این حالت ادامه میدید که دی

عادت میکنید و چه بسا گاهی ازش لذت میبرید. دیگه نه چیزی عصبانیتون میکنه، نه با 

کسی دعوا میکنید، نه به خاطر چیزی گریه میکنید، نه خوشحال میشد....هیچی...هیچ! من 

دقیقا توی این مرحله بودم. از این حالم لذت میبردم. بیزاری در عین لذت بردن. چه تضادی 

 .غیرقابل باور باشه ولی حتی به مامان فکر هم نمیکردم بود. شاید

مغزم جواب نمیداد، مغزم گنجایش تحلیل این موضوعو نداشت، خیلی خیلی بزرگتر از 

حیطه ی فکری من بود. شبیه این بود که جلوی یه بچه ی ابتدایی معادله ی چند مجهولی 

بود که محال بود دوباره بزاری و ازش بخوای حل کنه. جوری وجودم درهم شکسته شده 

 .بتونم چیزی رو بسازم

شاید من قبال هم اینطوری شکسته بودم، توی بچگیم موقع فوت بابا من این بال سرم اومد اما 

اونجا مامان بود. مامان زیر پر و بال منو گرفت و دوباره ترانه رو ساخت اما حاال...من 

شناختم....هیچکس نبود که بخواد بتونه منو تنهام...تنهاتر از همه....تنهاتر از هرکسی که می

  .از سیاهی و تاریکی بیرون بکشه

اصال متوجه نشدیم که ِکی به خونه رسیدیم، وقتی به خودم اومدم که در ماشین باز شد و 

فرید شبیه یه عروسک کوکی منو از ماشین بیرون کشید. زیر بغلمو گرفت و از پله ها باال 

نه باز شد و سمیه از خونه بیورن اومد و نگران و هول زده رفتیم. در چوبی و بزرگ خو

 :گفت

 ؟آقا...حالشون خوبه-سمیه

 ؟خوبه، غذاشو حاضر کردی-فرید

 .بله آقا-سمیه

وارد خونه شدیم و فرید به سمت هال بردم. الناز و لیال روی مبل های جلوی تلوزیون 

 .ن به سمتمون برگشتننشسته بودن و داشتن حرف میزدن که با نزدیک شدن ما هردوشو



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

لیالال-فرید! چیشد؟

فرید-دستش بخیه خورد.

.ه اَ  اصالال  چشه  نیست  معلوم  چ،  ن-  لیالال 

فرید روی مبل دونفره نشوندم و خودشم کنارم نشست. زیپ پلیورمو باز کرد و آروم از تنم

درش آورد.

الناز-کی باید بخیه هاشو بکشه؟

فرید-ده روز دیگه.

 خب اصالال میزاشتی بیمارستان بستریش کنن برای چی میاریش اینجا؟ واالال تو از

الناز-اوه،

کت و کول افتادی بس که اینو اینور و اونور میکشونی.

فرید پلیورو روی پاش گذاشت. آهسته نگاهشو باالال آورد ؛ خونسرد به الناز نگاه کرد و

گفت:

فرید-صدبار گفتم بازم میگم، نیاز ندارم که بخوای برام نظر بدی.

توی جاش جا به جا شد و آروم گفت: لیالال 

 که نمیگه، عزاداره درست، اما یک هفته دو هفته نه یک ماه. واالال من دق کردم

لیالال-دروغ

بس که مریضی و آه و ناله دیدم.

فرید-آه و ناله؟!!!! اتفاقا اگه آه و ناله کنه االالن وضعش این نیست.

لیالال بیخیال شونه ای باالال انداخت:

لیالال-چمیدونم من، هرچیزی حدی داره خب.

�🔶�قسمت #صد_و_هفتاد_و_شش#176

پایان( بی  راه  معنای  به  ) ُرگا  #رگا  �🦋�رمان 

 i  ⚜️⚜️

الناز-اصالال مگه کس و کار فامیل نداره؟ ببرن ازش مواظبت کنند.

فرید-همه کس و کارش منم، نیاز به هیچکسم ندارم.

هیچکسو توی تهران ندارن، اگر فامیلی داشته باشن  با مامانش صحبت کرده بودم، 

لیالال-من

توی شهرستانند.

الناز-خب همون شهرستان بفرستینش، اینطوری که نمیشه خاله.



 .واال من اصال نمیدونم از کدوم شهرند-لیال

 ....وا! شما رو چه حسابی پس با اینا وصلت کردین؟ شاید اینا دزد بودن، قاتل یا-الناز

انقدر مشکل دارم که اصال حوصله ی شنیدن حرفای مفت تورو ندارم. یه الناز! خودم -فرید

 .بار محترمانه بهت گفتم نمیخوام دخالت کنی. خودت به خودت احترام بزار و ساکت شو

فرید درست صحبت کن، الناز راست میگه. واال بچه پرورشگاهی هم باشه یه کس -لیال

 .کاری داره بالخره، اینطوری که نمیشه

 .ه کس و کار نداره، همه کسش منم، حاال قانع شدید؟ زنمه جورشو میکشمن-فرید

 .فقط داری از روی احساسات تصمیم میگیری-لیال

سمیه با سینی که محتوی یه کاسه سوپ با یه لیوان آب بود اومد و فرید ازش گرفت. سریع 

 :قاشقو برداشت و درحالی سوپو کمی هم میزد تا سرد بشه گفت

 .ب میشه، قرار نیست تا ابد اینطوری بمونهترانه خو-فرید

 ؟اگه خوب نشد؟ اگه همینطور افسرده موند میخوای باهاش زندگی کنی-لیال

 :فرید کالفه به لیال نگاه کرد و با اعتراض گفت

 !!!!مامان-فرید

 .ِد خب راست میگم دیگه، تو خیلی داری مثبت فکر میکنی-لیال

انه بس کنید این حرفارو. دکتر گفته نباید جلوش دعوا بعدا حرف میزنیم، االن جلوی تر-فرید

 .و استرس و تنش باشه

 .خیلیم حالیش میشه. شبیه یه بت از همون موقع فقط داره مارو نگاه میکنه-لیال

 :فرید نفسشو کالفه بیرون فرستاد و قاشقو از سوپ پر کرد و به جلوی لبام نگه داشت

 .بخور عزیزم-فرید

و سوپو خوردم اما همین که مزه ی سوپ به دهنم رسید انگار تمام آب دهنمو قورت دادم 

محتویات معده ی خالیم به دهنم هجوم آورد و کف باال آوردم. از مجبوری روی فرید خم 

شده بودم استفراغ میکردم. دست خودم نبود. تمام بدنم میلرزید و همینطوری روی فرید خم 

 .شده بودم

 !ای وای-الناز

 .ه! دستمال بیارسمیه! سمی-لیال

فرید آروم شونه هامو گرفت و درحالی که منو باال میکشید با لحنی که معلوم بود چندشش 

 :شده گفت

 .عیب نداره....نفس عمیق بکش-فرید

 :سمیه سراسیمه با دستمال اومد و لیال عصبی گفت



              

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

رفتی؟  برای بخور و بخواب به تو پول میدم؟ کاسه ی سوپو اومدی دادی دست فرید 

لیالال-من

کشوند. گند  به  فریدو  هیکل  ببین  اَه.  بده  بهش  بشین  خب  شده  کور  خب 

فرید-بسه مامان، چیزی نیست.

لیالال-خودت داری از چندشی باالال میاری چیزی نیست؟

به پشتی مبل تکیه دادم،چشمام سیاهی میرفت.

�🔶�قسمت #صد_و_هفتاد_و_هفت#177

پایان( بی  راه  معنای  به  ) ُرگا  #رگا  �🦋�رمان 

 i  ⚜️⚜️

: فرید با نگرانی روی بازوم دست کشید و گفت 

فرید-خوبی ترانه؟

: هیچ عکس العملی نشون ندادم، عصبی به سمت سمیه برگشت و گفت 

فرید-توی سوپ چی ریختی اینطوری حالش بد شد؟

.... سمیه-آقا...ماهیچه...ماهیچه ریخته بودم 

گفته  سرخود ماهیچه بریزی؟ فرید-معده اش ضعیفه، کی به تو 

. سمیه نگاه کوتاهی به الناز و لیالال انداخت و سرشو پایین انداخت 

. سمیه-ببخشید آقا میخواستم بهشون کمک کنم 

. فرید-برو یه دستمال پارچه ای بیار 

تنم بی جون شده بود. لبای لرزونمو با زبون تر کردم و دستمو به کناره ی مبل گرفتم تا

: بدم اما نمیتونستم. فرید هول زده داد زد  خودمو حرکت 

. فرید-سمیه کجا موندی پس؟ بیا دستمال نمیخوام به ترانه کمک کن 

. لیالال-اه به خدا حالم به هم خوردا 

. الناز-من که میگم ببریدش یه جای دیگه؛ کیه که گوش کنه 

: سمیه سریع اومد. دستمالو به فرید داد و سریع زیر بازوی منو گرفت و بلندم کرد 

. فرید-ببرش توی همین دستشویی طبقه پایین. براش لباس بیار تا عوض کنم 

لیالال-تو؟ تو میخوای لباساشو عوض کنی؟

فرید-پس کی؟ سمیه الالبد بزارم عوض کنه؟



برو بابا عقل توام پاره سنگ برداشته. الحمدهللا هنوز چالق نشده خب خودش عوض -لیال

  .کنه

  .ن، یه نگاه بهش بکن رنگش مثل گچ دیوار شده تنش داره میلرزهنمیتونه مادر م-فرید

  .سمیه تو خودت لباساشو عوض کن-لیال

  !!!مامان-فرید

  .حرف نباشه ها، سمیه زود باش هرچی گفتم انجام بده-لیال

سمیه چشمی زیر لبی گفت و کشون کشون منو تا دستشویی برد.تا سمیه بره و برام لباس 

ه ی لیال و الناز با فریدو میشنیدم. از حرفاشون بدم نمی اومد. اصال برام بیاره صدای مشاجر

مهم نبود که چی میگن. کال توی یه دنیای دیگه بودم. سمیه برام لباس آورد و با کلی معذرت 

خواهی و قربون صدقه لباسامو عوض کرد. صورتمو شست و از دستشویی بیرون اومدیم. 

وزم چشمام سیاهی میرفت. فرید تا دید از دستشویی بیرون حالم یکم بهتر شده بود اما هن

  .اومدیم به سمتمون اومدیم. لباساشو عوض کرده بود

  .من میبرمش، برو براش یه سوپ درست کن سریع-فرید

  ؟عه وا! االن آخه-لیال

  .آره، بریز توی زودپز. سمیه من یکساعت دیگه ازت میخوام هرکار میخوای بکن-فرید

  .ایستاد و یه دستشو زیر پاهام و یه دستشو زیر گردنم گذاشت و بلندم کرد فرید روبرم

  .به خدا که تو آخر دیسک کمر میگیری، حاال ببین-لیال

فرید کالفه و حرصی به لیال نگاه کرد و بدون اینکه جوابشو بده به سمت پله ها رفتیم. آروم 

بود. بی هدف فقط به صورتش خیره پله ها رو باال میرفت و نگاهش با اخم به روبرو خیره 

شده بودم که سنگینی نگاهمو حس کرد و سرجاش ایستاد و بهم خیره شد. نگاهش با غم توی 

جزء جزء صورتم چرخید و اشک توی چشماش جمع شد. آب دهنشو محکم قورت داد و 

 دوباره به روبرش خیره شد و از پله ها باال رفت. آروم روی تختم دراز کرد و پتو روم

  :انداخت و خودشم کنارم نشست و دستمو گرفت

  ؟نچ، تنت یخ کرده. خوبی-فرید

فقط نگاش کردم، لباشو به هم فشار داد و سرشو به معنای تاسف به طرفین تکون داد. نفس 

  :عمیقی کشید و با مکث گفت

  ....تا کی میخوای به این وضعت ادامه بدی ترانه؟ تا کی قراره من با یه-فرید

  :خورد و لب گزید. لبشو باز زبون تر کرد و ادامه دادحرفشو 



 

 

           

  

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

  

 

 

فرید-من همه جوره پشتتم، همه جوره حمایتت میکنم، دیدی که این مدت از همه چی زندگیم

زدم تا پیشت باشم و ازت مراقبت کنم اما...ترانه دیگه داره از توان من خارج میشه؛ طاقت

. ندارم که دیگه توی این وضعیت ببینمت 

همینطور بدون کوچکترین عکس العمل و تغییری توی چهره ام نگاش میکردم. کالالفه

: ابروهاشو به هم نزدیک کرد و با یه حالت انزجار گفت 

باالالسرت دکتر  چندتا  بزن....میدونی  حرف  بزن...باهام  حرفی  یه  خب  الالمصب  فرید- ِد 

 تا کی باید از این و اون حرف بشنوم که زنت فالالنه ، اون ایرادو داره و امیدی نیست

آوردم؟

هان؟ خودت خسته نشدی انقدر داروهای رنگ و وارنگ بهت دادم؟ خودتو توی آینه دیدی؟

به ضرب قرص تقویتی و سرم زنده ای ترانه میفهمی؟

: لباشو به هم فشار داد و با بغض نگام کرد 

فرید-دلم داره میلرزه، چهارستون بدنم میلرزه وقتی اینطوری میبینمت چرا نمیفهمی لعنتی؟

چرا نمیبینی که درد تو داره کمر منو خم میکنه.

�🔶�قسمت #صد_و_هفتاد_و_هشت#178

پایان( بی  راه  معنای  به  ) ُرگا  #رگا  �🦋�رمان 

 i  ⚜️⚜️

حرف هایی توی سرم بود، دلم میخواست بگم خب برو به زندگی خودت برس، منو ول کن

اما نمیتونستم بگم، یا شایدم میتونستم و نمیخواستم! نفسشو محکم بزار تا به درد خودم بمیرم، 

: بیرون فرستاد و سرشو به سمت راست متمایل کرد 

فرید-برای چندمین بار که دارم باهات حرف میزنم و التماست میکنم...به خودت بیا...زندگیم

. میره  خیلی برام سخت شده، نمیتونم تحملش کنم، دیگه داره از حد تحملم فراتر 

نگاهمو ازش گرفتم و به سقف خیره شدم. انگار حرصی شد که عصبی کف دستشو دوباره

: به تخت کوبید و گفت 

فرید-همین....فقط بلدی به اون سقف لعنتی خیره بشه و یه کلمه جواب ندی. آخه یک هفته

تحمل دو هفته تحمل نه یک ماه، تو یک ماهه حرف نزدی میفهمی؟

: اتاق اومد و بعد از چند لحظه صدای شاکی و کالالفه لیالال رو شنیدم  صدای باز شدن در 

. لیالال-ای وااای، پاشو دیگه کنارش نشستی که چی؟ بیا بریم شام بخوریم 



  

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

فرید-سوپ ترانه رو حاضر نکرد؟

لیالال-فرید!!!!! سوپه ها، چیکار کنه بدبخت خب داره مثل فرفره دور خودش میچرخه تا

. حاضر کنه 

. فرید-شما شام بخورید من میل ندارم، ترانه بدنش یخ کرده میخوام پیشش باشم 

. لیالال-االالن تو پیشش باشی اون بدنش گرم میشه؟ پاشو بریم شامتو بخور 

.... امان  م-  فرید 

! خوب گوشاتو باز کن، من صبرم حدی داره، خودت میدونی رگ دیوونگیم حرکت

لیالال-فرید

بکنه همین فردا یه ماشین میگیرم این دخترو میفرستم شهرشون، یه اشاره بکنم میفهمم از

کدوم شهره و آدرس فک و فامیلش کجاست پس صبر منو لبریز نکن.

�🔶�قسمت #صد_و_هفتاد_و_نه#179

پایان( بی  راه  معنای  به  ) ُرگا  #رگا  �🦋�رمان 

 i  ⚜️⚜️

فرید آهسته نگاهشو از لیالال گرفت و بهم خیره شد. نگاهشو حس میکردم اما حاضر نبودم

: بهش نگاه کنم. آهی کشید و لیالال بالالفاصله گفت 

! لیالال-فرید 

. اشه اومدم  ب-  فرید 

از جاش بلند شد ولی هنوز باالال سرم ایستاده بود و نگام میکرد. نمیدونم دنبال چی میگشت

. که انقدر مکث میکرد. آه عمیقی کشید و از اتاق بیرون رفت 

****

زمستون زده دوختم، نگاهم آروم و با تامل بین بوته ها و درخت های نگاهمو به باغچه ی 

خشک شده و بدون برگ میگشت. دنبال نشونه ای حیات و سبزی بودم، نشونه ای که شاید

گوشه ی کوچیکی از ذهن آشفته و بهم ریختمو آروم کنه. صدای فرید که روبروم نشسته بود

سهراب به دست گرفته بود و سعی میکرد با تمام افکارمو بهم ریخت، طبق معمول کتاب 

: شعر خوندن منو آروم کنه، با صدای آروم و رسا شروع به خوندن کرد 

اهل کاشانم

روزگارم بد نیست



  .تکه نانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی

  مادری دارم، بهتر از برگ درخت

  دوستانی بهتر از آب روان

  :و خدایی که در این نزدیکی است

  الی این شب بوها، پای آن کاج بلند

  روی آگاهی آب، روی قانون گیاه

  ....من

باز شدن صدای در باعث شد دست از خوندن بکشه. من رو به در خونه نشسته بودم و فرید 

صندلیش پشت به در بود برای همین برگشت و با تعجب به الناز و لیال که حاضر و آماده از 

  :کرد خونه بیرون میومدن نگاه

  ؟عه الناز بهش نگفتی-لیال

  .خاله من بهش گفتم جوابمو نداد-الناز

  :لیال به فرید نگاه کرد و درحالی که به سمتمون میومد گفت

  ؟تو چرا حاضر نشدی-لیال

  ؟کجا-فرید

  ؟میخوایم بریم فشم یکم بگردیم. روز جمعه بمونیم توی خونه چیکار کنیم-لیال

  .رهبرید بهتون خوش بگذ-فرید

  .توام میای-لیال

  :فرید کالفه نفس بلندی کشید

  .مامان! میدونی که باید پیش ترانه بمونم-فرید

برو بابا توام، دلت خون نشد انقدر جلوی این مجسمه نشستی و فقط نگاش کردی؟چشه -لیال

  .مگه؟ فقط حرف نمیزنه فلج که نشده بخوای باال سرش وایستی

  .نمساعت دو باید سرمشو بز-فرید

  .به سمیه میگم به دکتر ناصری زنگ بزنه بیاد خودش بزنه-لیال

همین دیروز حالش بد شد مامان، کجا بیام؟ من االن دل و دماغ تفریح دارم با این حال -فرید

  ؟ترانه

نه بشین توی خونه پا به پای این دختره که قصد خودکشی داره توام خودتو بکش، پاشو -لیال

  !ببینم

م برگشت و مستاصل و با تردید نگام کرد، از توی چشماش میخوندم که بدش فرید به سمت

نمیومد واقعا بخواد بره، برام مهم نبود برای همین خیره و سرد بدون هیچ حسی فقط توی 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

چشماش زل زدم. لبشو باز بون تر کرد و خواست حرفی بزنه اما پشیمون شد و از جاش

. بلند شد و درحالی که به زمین خیره بود به سمت خونه رفت 

بعد از چند دقیقه حاضر و آماده از خونه بیرون اومد و بدون کوچکترین توجهی به من با

 و الناز به سمت پارکینگ رفتن. به کتاب سهراب سپهری که روی میز گذاشته بود نگاه

لیالال

میخوند اما با کردم. یه جایی توی ته دلم میخواستم که بازم فرید اینجا میبود و برام سهراب 

سنگدلی رو احساس کوچیکم سرپوش گذاشتم و باز به باغچه ی زمستون زده خیره شدم و

. صدای ماشین فرید که داشت از پارکنیگ خارج میشدو شنیدم 

نمیدونم چقدر توی اون حالت بودم زمان از دستم در رفته بود، خیلی وقت بود که دیگه گذر

شده بود. صدای در خونه اومد و سمیه با دو به سمتم ثانیه ها و ساعت ها برام بی ارزش 

: اومد 

سمیه-خانم چرا توی سرما موندید؟ چرا کسی به من چیزی نگفت که تنهایید؟

شال بافت دور شونه هامو مرتب کرد و زیربغلمو گرفت تا بلندم کنه اما خودمو سفت گرفتم

. و ازجام بلند نشدم 

سمیه-خانم فداتون بشم تنتون یخ کرده سرما میخورید، بریم توی خونه صندلی میزارم جلوی

. بالکن بشینید 

: توجهی به حرفش نکردم و بازم بلند نشدم. با دلسوزی نگام کرد و آروم گفت 

سمیه-میرم براتون چای بیارم بخورید گرم بشید.

�🔶�قسمت #صد_و_هشتاد#180

پایان( بی  راه  معنای  به  ) ُرگا  #رگا  �🦋�رمان 

 i  ⚜️⚜️

به سمت خونه دویید و در خونه رو محکم بست. به پشتی صندلی تکیه دادم و باز به اطرافم

خیره شدم. سردی هوا رو حس نمیکردم. این منظره ی زمستون زده رو دوست داشتم، شبیه

درون من بود، خشک و بدون رنگ. باد آرومی وزید و باعث شد چند تار از موهای چتریم

بلندتر شده بود و تا روی چشمام میومد روی صورتم بریزه. موهامو پس زدم و که حاالال 

سمیه با یه سینی چای از خونه بیرون اومد. فنجون چای رو از توی سینی برداشت و مقابلم



گذاشت. دوتا قندون آورده بود که یکیش قند داشت و یکی کشکمش. در هردوشو باز کرد و 

 :گفت

  .مه گرم میشیدبخورید خانم تازه د-سمیه

  :مکثی کرد و با تردید گفت

  ....خانم من پیشتون بمونم یا صدام-سمیه

  :لب گزید و آروم ادامه داد

  ....میام بهتون-

  :حرفشو خورد و یهو با صدای بلند گفت

  !عه وا آقا فرهاد-سمیه

. گوشام به این اسم حساسیت داشت که چشمام درجا به سمت سمیه برگشت و نگاش کردم

حیرت زده به پشت سرم زل زده بود. دلم میخواست به عقب برگردم و نگاش کنم اما 

  .نه....یه حسی شبیه کینه جلومو گرفت و دوباره به باغچه خیره شدم

  .....خوبید؟ چرا این شکلی-سمیه

  .چیزی نیست-فرهاد

ستم. من صداش انگار عوض شده بود، میخواستم صداشو با گذشته مقایسه کنم اما نمیتون

گذشته امو توی صندوقچه ی دلم حبس کرده بودم و هیچ جوره دلم نمیخواست بیرونش 

بکشم. من دست از همه شسته بودم حتی از خودم! نمیدونم با اشاره چی به سمیه گفت که 

سمیه نگاه کوتاهی به من انداخت و سرشو تکون داد و تند تند به سمت خونه رفت. بهش 

وشام انقدر حساس شده بود که حتی میتونستم صدای قدم های آرومشو نگاه نمیکردم و اما گ

بشنوم که داشت بهم نزدیک میشد. بی اختیار انگشتای دست چپمو کف دستم جمع کردم. بعد 

از یک ماه و اندی این شاید اولین واکنش من در مقابل یک اتفاق بود. یه بسته ی کادو پیچ 

ن چای قرار گرفت. از گوشه ی چشم دیدم اما زاویه ی شده مقابلم روی میز دقیقا،کنار فنجو

دیدمو تغییر ندادم. با همون آرامش میزو دور زد، یه صندلی برداشت و توی نزدیک ترین 

   .فاصله ی مقابل من گذاشت و نشست

آروم پلک زدم و نمیدونم چرا سرمو بیشتر به جهت مخالف برگدوندم. بازم از گوشه ی چشم 

! اینبار انگشت های دست راستم بود که کف دستم جمع شد. فرهاد نفس میتونستم ببینمش!

  :عمیقی کشید و درحالی که بهم خیره بود دستشو روی قلبش گذاشت و زیر لب گفت

  ..آروم شد-فرهاد

طاقت نیاوردم...از حس کینه و تنفری که منو مجبور میکرد بهش نگاه کنم بیزار بودم. 

ند...بلندیش تا زیر گردنش میرسید. بین ریش هاش و موهای ریشاش بلند شده بود، خیلی بل



 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شقیقه اش موهای سفید عجیب خودنمایی میکرد. صورتش انگار تیره شده بود. چشماش

دیگه برق شیدایی قدیمو نداشت. چرا دیگه مثل قبل وقتی نگاش میکردم دلم براش فرو نمی

: گفت  ریخت ؟ آهسته سرشو به طرفین تکون داد باز زمزمه وار 

.... بخشید  ب-  فرهاد 

بی حس و سرد فقط توی چشماش زل زدم، برای چی داشت عذرخواهی میکرد؟ لبخند عمیق

. و غمگینی زد، اونقدر لبخندش غم داشت که ناخواسته انگشتامو بیشتر کف دستم فشار دادم 

... فرهاد-روز تولدت بود....نشد که نیام 

: سینه اش کوبید و لرزون گفت  دست راست مشت شده اشو از کنار به وسط 

زاشت.... ن-  فرهاد 

�🔶�قسمت #صدو_هشتادو_یک#181

پایان( بی  راه  معنای  به  ) ُرگا  #رگا  �🦋�رمان 

 i  ⚜️⚜️

: زهرخندی زد و سرشو به طرفین تکون داد 

فرهاد-میدونی روز تولدتو از کجا فهمیدم؟ روز عقدت!!عقدت با فرید من کنار دست اون

آقا بودم. همین که شناسنامه اتو باز کرد چشمم به تاریخ تولدت افتاد و خودمم نمفهمیدم حاج 

. که توی ذهنم حک شده 

بدون هیچ حالتی توی چهره ام فقط به چهره اش زل زدم. دلم میخواست بهش پوزخند بزنم،

بودم...به  داشتم همین االالن از جام بلند میشدم و میزدمش....آره میزدمش...ازش متنفر 

دوست

حد مرگ از فرهاد متنفر بودم. آب دهنمو به سختی و حرص قورت دادم و صورتمو به

. سمت باغچه برگردوندم 

. فرهاد-سخت بود، سخت گذشت 

: آهی عمیقی کشید و ادامه داد 

فرهاد-وقتی مادرت فوت شد و خبر دار شدم نمیدونم چه حالی بهم دست داد. روز

نگات میکردم. حالتو که دیدم هزار بار خودمو لعنت کردم که خاکسپاری من از دور داشتم 

چرا از خونه رفتم اما دیگه چاره ای نداشتم...اگه...اگه...جلو می اومدم فرید و بقیه بهم شک

. میکردن، تورو آزار میدادن. نمیخواستم دیگه اذیتت کنند 



کرده وضعیت من گل و  توی دلم پوزخندی به حرفاش زدم. اذیت و آزار؟ هه!!!! االن فکر

بلبله؟ پس حتما مادرش و النازو کامل نشناخته...دلم از یادآوری حرفای الناز و لیال سنگین 

شد، اولین بار بعد از یک ماه داشتم احساس غم میکردم. چه غمی؟ من نباید برام مهمه باشه. 

  .حتی حس تنفری که از فرهاد دارم نباید برام مهم باشه

  ؟ی با خودت؟ چرا انقدر الغر شدیچیکار کرد-فرهاد

  ؟مگه به تو ربطی داره-

سکوت کرد، حرف زدنم آنی و غیرارادی بود، نمیدونم چرا انقدر حرص و خشم توی سینه 

ام انباشته شده بود که منو بعد از یک ماه مجبور به حرف زدن کرد. نگاه بی حس و حالتمو 

  :روی صورتش برگردونم و منتظر نگاش کردم

  .دلم برای صدات تنگ شده بود-دفرها

مشت دستامو باز کردم و اینبار دستامو به هم قالب کردم. استرس گرفته بودم؟ نوک انگشتام 

  .سرد بود و دستام داشت میلرزید

میدونم ازم عصبانی هستی اما باید بهم حق بدی ترانه، باید میرفتم، االنم....االنم -فرهاد

  .....کادمو بهت بدم تا نیومدم که بمونم فقط میخواستم

بی اختیار سریع کادو از روی میز برداشتم و روی زمین پرت کردم. انقدر حرکتم سریع و 

عصبی بود که فرهاد با تعجب فقط بهم خیره شده بود. دست راستمو باال آوردم. انقدر دستم 

  .میلرزید که حتی نمیتونستم انگشت اشاره امو کامل به سمتش بگیرم

به ترحم هچیکدومتون ندارم، به تو ربطی نداره که ِکی تولد منه. برو همونجایی که من نیاز -

  .بودی بمون و بمیر، فقط...فقط من نبینمت، حالم از ریختت و همه چیت بهم میخوره

تکیه اشو از پشتی صندلی برداشت و کمی خودشو به جلو متمایل کرد، مشخص بود هول 

  :روم نشون بدهشده ولی میخواست خودشو مسلط و آ

  .....میدونم، بهت حق میدم، تو داری روزای سختی رو میگذرونی و اینا-فرهاد

  ؟روزای سخت-

  :نفس عمیقی کشیدم و نگاهمو دوروبرم چرخوندم. به صندلیم تکیه دادم و با آرامش گفتم

من همه چی رو فراموش کردم. هیچکس و هیچ چیز دیگه برام مهم نیست. فکر کردی از -

شدت غم سکوت کردم و حرف نمیزدم؟ نه! اونقدر برام بی ارزش بودین که حتی نمیخواستم 

باهاتون همکالم بشم االنم اگر دارم جواب تورو میدم چون انقدر ازت متنفرم که میخوام 

  .هرچه زودتر پاشی بری

  :لباشو به هم فشار داد و با مکث گفت

  ؟داداشم باشه میفهمی نمیتونستم بمونم و چشمم دنبال ناموس-فرهاد



  

 

 

 

  

 

         

 

   

 

 

فس آسوده ای کشیدم و خواستم از کنارش رد بشم که فوری ساق دستمو محکم گرفت. خیلی ن

عادی بهش نگاه کردمو چشماش هراسون توی صورتم میگشت. انگار میخواست راست یا 

  .دروغ بودن حرفامو از توی چشمام و حالت صورتم بخونه

  ؟فکر میکنی دروغه-

  :وم به طرفین تکون داد و زمزمه وار گفتهمینطور خیره نگام کرد. با مکث سرشو آر

  ؟چی داری میگی-فرهاد

  :دستمو محکم از توی دستش بیرون کشیدم و زهرخندی زدم

داداشت! همونی که من و خودتو همه رو به پاش سوزوندی؛ مادرت، تمام کسایی که به -

دی چرا عنوان خانواده میشناسی نسبتی جز زن عمو و پسرعمو با تو ندارن. حاال فهمی

   ؟همیشه لیال تورو جدا از فرید میدونه؟ فهمیدی چرا با یه اشتباه سریع کنار گذاشته شدی

  :انگشت اشاره امو مقابل صورتش گرفتم و با حرص گفتم

بی توجه به حرفش به سختی از جام بلند شدم. بدنم سست بود و پاهام میلرزید. تمام نفرتمو

 نگاهم ریختم و بهش زل زدم. دلم میخواست تیر آخرو بزنم، حاالال که من فرو ریختم چه

توی

فرقی میکنه که بقیه زندگیشون خراب بشه یانه؟

خرج داداشت نکنی، البته! داداش که نه...پسرعمو هوم؟ اوممم -بهتره انقدر مرام و معرفت 

فرید گفت پسر عمویین دیگه درسته؟ آره آره گفت بهت دروغ گفتن و اینا اصالال خانواده ی

. اصلی تو نیستن 

شوک زده فقط به دهنم خیره شده بود. هیچ حرکتی نمیکرد. چشماش حتی تعجب هم نداشت

میتونستم به وضوح ببینم که رنگش داره میپره و میخواد و فقط توی شوک فرو رفته بود. 

حرفمو برای خودش معنی کنه. دلم خنک شد، به معنی واقعی کلمه انگار آب سرد روی

!م خشمم ریختن، حاالال یر به یر شده بودی 
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تو از این خانواده نیستی! فقط یه نسبت خونی کوچیک باهم دارید همین! پس انقدر دنبال این -

  .....گرچهنباش که ازشون محبت گدایی کنی. 

  :نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم

نمیدونی چقدر لیال و فرید آروم شدن از وقتی که دیگه توی این خونه نیستی. دارن -

  .فرمانروایی میکنن

  .داری دروغ میگی-فرهاد

پوزخندی بهش زدم که از جاش بلند شد و سینه به سینه ام ایستاد. رنگ از چهره اش پریده 

رد خودشو آروم نشون بده و نگرانیشو پشت اخم و خشم توی چهره اش بود ولی سعی میک

  .پنهان کنه

داری انتقام میگیری؟ ازمن؟ چون گذاشتم رفتم؟ چون نمیخواستم به برادرم خیانت -فرهاد

  ؟کنم

  :خیره توی چشماش زل زدم

   ؟خودتو خیلی برای من مهم حساب کردی نه-

چرخید. نمیدونم دنبال چی میگشت. حق داشت که باز سکوت کرد و نگاهش توی صورتم 

  .باور نکنه

واقعا هیچ وقت از خودت نپرسیدی چرا انقدر تو با فرید فرق داری؟ چطوری به اون -

  .....اینهمه بها میدم اما به تو

  :برای اینکه حرصشو دربیارم پوزخندی زدم و گفتم

نطوری میبینمت خیلی خوشحالم که من تو واقعا آدم خیلی ساده ای هستی فرهاد! حاال که ای-

  ....باید فرید ازدواج کردم و با تو

یهو جفت بازوهامو به حصار دستاش درآورد و منو به جلو کشید. صورتم با چند سانت با 

صورتش فاصله داشت ودقیقا مقابل هم قرار گرفته بودیم. نفس هاش خیلی تند و عصبی از 

ورتم پخش میشد. با صدایی که سعی میکرد دهان نیمه بازش خارج میشد و روی ص

  :لرزششو پنهان کنه گفت

چرت نگو....چرت نگو من گوشم از این حرفای مزخرف تو پره...تو االن داری -فرهاد

دروغ میگی، از من عصبانی ای که رفتم و برای همین میخوای اینطوری حرصتو خالی 

  ....کنی...آره آره من تورو میشناسم، همینه

  :ردی بهش نگاه کردمبا خونس

تو میتونی هرطور که دلت میخواد به زندگیت ادامه بدی! خیلیا هستن که دوست دارن با -

  .دروغ زندگی کنن



  :ناامید آروم گفت

  ....اگه...اگه اینطوری بود لیال به من میگفت. میگفت تا از این خونه-فرهاد

  !را تو عزیزدردونه ی عموت بودیلیال نگفت چون پدرت بهش تاکید کرده بود تا نگه! ظاه-

  !!!!!!؟با....بابامه....عمو-فرهاد

  :عصبی دستشو پس زدم و یه قدم ازش فاصله گرفتم

ببین! من انقدر زندگی خودم نکبت و مزخرف هست که اصال حوصله ی اینکه بخوام به -

گردی! تو زندگی تو فکر کنمو ندارم. اینارو گفتم که بری. فقط بری و دیگه هیچ وقت برن

برای رفتنت فقط فریدو بهونه داشتی من این بهونه رو هم ازت گرفتم تا بهت ثابت کنم تو 

  !خودت میخوای بری و فرید فقط بهانست

  :گیج سرشو به طرفین تکون داد

  .چی داری میگی؟ترانه من هیچی از حرفات نمیفهمم-فرهاد

  :شونه امو باال انداختم

  !مشکل خودته-

سمت در خونه راه افتادم. حس قدرت و پیروزی ای داشتم که تا به حال تجربه  برگشتم و به

اش نکرده بودم. یه جوری انگار حرص تمام این سال های سختی و زجرمو سر فرهاد 

خالی کرده بودم و احساس سبکی میکردم. آره...آره من انتقام گرفته بودم. همه زندگی منو 

،هیچ کاری نداشتم اما حاال منم زندگی یکیو خراب خراب کردن و من تا به حال با کسی 

کردم. افکار سیاهم به قدری تمام ذهنمو پر کرده بود که از مرور تک به تکشون داشتم لذت 

میبردم. در خونه رو باز کردم و وارد خونه شدم. سمیه سراسیمه از آشپزخونه بیرون اومدم 

  :با تعجب نگام کرد

  ؟خانم خوبین-سمیه

ندادم و به سمت پله ها راه افتادم. احساس ضعف میکردم اما ته مونده ی جونمو  جوابی بهش

جمع کردم و آروم از پله ها باال رفتم. در اتاق فریدو باز کردم و تا خواستم ببندم یه چیزی 

  .مانع در شد. برگشتم دیدم فرهاِد و کف دستشو روی در گذاشته و داره هول میده

  .برو عقب-

  ؟ی زدی پاش وایستا توضیح بده، برای چی در میرییه حرف-فرهاد

  :در اتاقو ول کردم و درحالی که وارد اتاق میشدم گفتم

 .برو بابا به من چه، برو حساب از اونایی که چندین ساله دارن بهت دروغ میگن پس بگیر-
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. فرهاد-تو عوض شدی ترانه، خیلی عوض شدی 

وسط اتاق پشت کرده بهش ایستادم. دستامو از حرص مشت کردم و یهو به سمتش برگشتم و

: به چشماش خیره شدم 

. -هوم هوم راست میگی 

توی در اتاقو بست و چند قدم به سمتم برداشت اما هنوز چند قدم باهام فاصله داشت. ناباور 

: چشمام نگاه کرد و سرشو به طرفین تکون داد و خواست حرفی بزنه که سریع گفتم 

-ناراحتی؟

: با دوتا انگشت اشاره و وسط به سرم دوتا ضربه زدم 

-داره از هر طرف به مغزت فشار میاد نه؟ آره آره من اینو حس و حالو خوب میفهمم.

عوض شدم؟ آره عوضی شدم. چشممو روی همتون بستم همونطور که همتون یهویی ترانه

و خانواده  و  زندگی  یاد  تازه  وااای  ای  و  میشه  اَخ  زد  که  دلتونو  باز  و  میشه  عزیز  براتون 

. داداش و فالالن میفتید 

: پوزخندی زدم و با لحنى كه خشم و نفرت به وضوح توش مشهود بود گفتم 

همش راست بود. خیلی وقته -دیگه حنات پیش من رنگی نداره. اینی که االالن بهت گفتم 

.... میدونم اما بهت چیزی نگفتم که یه وقت 

 به گلوم چنگ انداخت. بالالخره بغض سفت و سختم داشت خودشو نشون میداد اونقدر

بغض

: که صدام کامالال گرفته شد و به سختی ادامه دادم 

. -یه وقت دلت نشکنه 

چشماش پر غصه شد و با شونه هایی که به سمت پایین متمایل شده بود بهم نگاه میکرد. لبام

از شدت بغض سنگینم میلرزید اما محکم به هم فشارشون میدادم تا بغضم نشکنه. بعد یک

 مقاومت چرا حاالال باید بشکنه؟ چرا باید درمقابل فرهاد خوار و ذلیل باشم؟ صدای بم شده

ماه

و لرزون فرهاد که اومد ته دلم لرزید، لعنتی هنوزم صدای بغض دارش میخواست دل منو

بلرزونه؟

... فرهاد-آخه من...من چطوری....نمیتونم باور کنم ترانه....فرید...داداش منه 

: سرمو به معنی تایید تکون دادم 



باورت میشه، باورت میشه....توهم بالخره بی کسیتو باور میکنی. باورت میشه که توی -

  .....اده ایاین دنیا هیچ کسو نداری. باورت میشه که هیچ خانو

نفسم گرفت و دیگه نتونستم جمله امو ادامه بدم. اشکم سنگین و سرسخت از گوشه ی چشمم 

  .روی گونه ام سر خورد. با حرص و خشم زیاد اشکمو پاک کردم

  .ذلتمو دیدی، برو بیرون-

  .بزار حرف بزنیم-فرهاد

  .داریم؟ تموم شدچه حرفی؟ بشینیم از بدبختی هامون بگیم؟ من و تو چه حرفی باهم -

  :دستامو جلو بردم و کف دستامو به هم کشیدم و ادامه دادم

تموم شد، من دیگه به هیچ کس و هیچ چیزی توی زندگیم اهمیت نمیدم. دیدی که چه راحت -

  .بهت گفت یتیم و بی کسی. دیگه یه ذره هم زندگیت برام اهمیت نداره

هامو به حصار دستاش درآورد. توی صورتم خم با دو گام بلند خودشو بهم رسوند و باز بازو

  :شد و از بین دندون های کلید شده اش با حرص و صدای خفه گفت

منو بازی نده، منو بازی نده ترانه....همه حرفات دروغه...چشمات چیز دیگه ای -فرهاد

  .میگه اما زبونت....زبونت مثل نیش مار شده، تلخه؛ زهر داره

  :گذاشتم و با شدت به عقب هولش دادم جفت دستامو روی سینه اش

چیه چی میخوای؟ ادای عاشق پیشه هارو برات دربیارم بپرم بغلت گریه کنم بگم واااای -

  ؟کجا بودی

  .یه قطره اشک مزاحم دیگه روی گونه ام سرخورد

آره کجا بودی هان؟ اون موقع که من میخواستمت کجا بودی؟ االن اومدی برای من کادوی -

  ؟آوردیتولد 

دستامو از هم باز کردم و با صدایی که شبیه جیغ بود اما بغض سنگینم باعث شده بود خفه و 

  :آروم باشه گفتم

ببین....ببین ترانه رو...چیه من به اون قبلی شباهت داره که حاال دوباره برگشتی و حرف -

همه کشتن....اینی از گذشته میزنی؟ گذشته مرد، ترانه توی همون گذشته مرد....تو کشتی...

که االن جلوتون وایستاده یه آدم مزخرفه که به هیچی جز خودش اهمیت نمیده چون هیچی 

  !برای از دست دادن نداره پس از من بترس، آره بترس از مـــــن بترس

عقب عقب رفتم و پشتم به دیوار برخورد کرد، روی دیوار سر خوردم و روی زمین نشستم. 

منت از چشمام میچکیدن و مسیر چشم تا چونه امو خیلی آروم طی  اشکام با طمانینه و

میکردن. فرهاد خیره به من وسط اتاق ایستاده بود و با سکوت نگام میکرد. توی چهره اش 

هیچ حسی جز و غم و غصه نبود. یه جوری که انگار غم روی تمام وجودش چیره شده بود 



 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

ابدی و عمیق بود. بهم نزدیک شد و و هیچ جوره قصد نداشت رهاش کنه. شبیه یه غم 

جلوی پام دو زانو روی زمین نشست. تازه فهمیدم که صورت اونم خیس شده. دلم لرزید و

. همین لرزش باعث شد هق هق ام بلند بشه و بزنم زیر گریه. برام شبیه یه تلنگر بود 

: لباشو به هم فشار داد و چشمایی که از اشک پر و خالی میشد گفت 

... فرهاد-ببخشید، ببخشید گل من...ببخشید همه وجودم 

: میون هق هق سنگینم بریده بریده گفتم 

-بر.....برو....بیـ.....بیرون....برای...برا....برادرت...من....منو....تنـ....تنها

گذاشتی.....من....
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نفسم گرفت و فرهاد بی مهابا منو به آغوشش کشوند و سرمو روی سینه اش گرفت. دستشو

: بین موهام فرو کرد و صورتشو کنار سرم گذاشت و با درد نالید 

فرهاد-غلط کردم، گور بابای همه...گور بابای فرید که اصالال داداشمم باشه دیگه فرقی

. نمیکنه....غلط کردم ترانه...جونم داره میره اینطوری اشک نریز....داری نفسمو بند میاری 

من اما تازه بغض یک ماهه ی کهنه ام سرباز کرده بود. تازه اشکام به جوشش دراومده بود

و به این زودیا بند نمی اومد. تک تک غصه هام جلوی چشمام میومدن و من برای

 بارها و بارها اشک ریختم. داغ نبودن مامان بدجور روی دلم مونده بود و حاالال

هرکدومشون

بعد یک ماه که تازه داشتم غممو بروز میدادم چه حالی باید میداشتم؟ خودمم دیگه نمیدونستم

باید اسم این حالو چی بزارم. انقدر سخت و تلخ و گزنده بود که حس میکردم داره نفسمو

میگیره. نفس منو میگرفت ولی جونمو نه، یه جوری شبیه مرگ تدریجی که ذره ذره و

سخت تورو میکشه و تو دردو با تموم وجودت حس میکنی. من دقیقا توی این حالت بودم.

ذره ذره وجودم حتی تک تک سلول های بدنم داشتن کم کم مزه ی این غم تلخ و گزنده رو

. میچشیدن 

: گفت  فرهاد انگار متوجه حال بدم شد که منو از توی آغوشش بیرون کشید و با هول 

.... رانه؟ ترانه  ت-  فرهاد 



 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

صداش برام گنگ بود، انگار توی غار بودیم و وقتی صدام میکرد صداش چندبار توی

گوشام اکو میشد. منو روی زمین دراز کرد و سریع از جاش بلند شد. چند ثانیه بعد با لیوان

آب باالالسرم اومد و پشت گردنمو گرفت و بلندم کرد. خودش پشت سرم نشست و منو به

: خودش تکیه داد. لیوان آبو جلوی دهنم گرفت و تند تند گفت 

. فرهاد-بخور قربونت برم. بخوری داری از حال میری 

بی حس و حال یه جرعه ی کوچیک از آبو خوردم، لیوان آبو کنار گذاشت و به عقب خم شد

آروم منو و یه چیزی از روی تخت برداشت. شالم بود که کنار گذاشت و با گوشه اش آروم 

باد میزد. توجه اش برام شیرین بود اما شیرینی این حس توی تلخی وجودم به راحتی محو

میشد و هیچ اثری ازش باقی نمی موند.
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نمیدونم چقدر گریه کرده بودم. زمان از دستم در نمیدونم چقدر توی اون حس و حال بودم، 

رفته بود. اونقدر اشک ریخته بودم که از بی رمقی حتی توان گریه کردن هم نداشتم. فرهاد

هم بدون اینکه حرفی بزنه فقط دستشو روی شونه هام گذاشته بود و آروم بازوها و شونه

. امو ماساژ میداد. چه خوب درکم کرده بود و هیچی نمیگفت 

چند دقیقه ای میشد که گریه نمیکردم و فقط از پنجره به منظره ی روبرم زل زده بودم.

فرهاد دستشو آروم و نوازش وار روی بازوی راستم حرکت داد و پنجه هاشو بین انگشتای

بی جونم قفل کرد و دستمو باالال آورد. هیچ حرکتی نکردم و فقط گرمی لباشو پشت دستم

: با صدای بم و خش دار کنار گوشم گفت  احساس کردم. آروم 

هتری؟ ب-  فرهاد 

نفس عمیقی کشیدم و دستمو روی زمین اهرم کردم تا تکیه امو از فرهاد برادرم، فهمید

: میخوام بلندشم و سریع بازومو گرفت و با اصرار گفت 

. فرهاد-همینجا بمون، خیلی ضعف كردی بدنت یخ کرده 

: آروم از بین لبای خشک شده ام زمزمه کردم 

. -خوبم 



دوباره سعی کردم بلند بشم و اینبار جلومو نگرفت. صاف همونجا نشسته بودم اما حس 

  :میکردم چشمام داره سیاهی میره. فرهاد با زانو اومد جلوم نشست

  .برم برات یه چیزی بیارم-فرهاد

شد و سمیه  سرمو به معنی نه تکون دادم و خواست چیزی بگه که دوتا تقه به در اتاق زده

  :هول شده گفت

  ؟خانوم توی اتاقتونین-سمیه

فرهاد از جاش بلند شد و مضطرب به من نگاه کرد ،با تردید و مکث به سمت در اتاق رفت 

  :و بازش کرد

  .اقا؛ دکتر اومدن سرم خانومو بزنن-سمیه

  ؟سرم؟ سرم برای چی-فرهاد

  .وگرنه از حال میرنباید بزنن آقا، غذا نمیتونن بخورن باید بزنن -سمیه

فرهاد از جلوی در سرشو به سمت من بگردوند و کشدار بهم زل زد و بدون اینکه نگاهشو 

  :از من بگیره آروم گفت

  .بگو بیان باال-فرهاد

  .چشم آقا االن میگم بیان-سمیه

سمیه رفت و فرهاد بدون اینکه در اتاقو ببنده سریع به سمت من اومد و آروم زیر بغلمو 

   .تگرف

  .پاشو قربونت برم، تو چی چیشدی؟ بمیرم که نبودم...بمیرم که تنهات گذاشتم-فرهاد

بی حرف به کمک فرهاد از جام بلند شدم. انقدر بی حال بودم که تمام سنگینی وزنمو روی 

  .فرهاد انداخته بودم و راه میمومدم. روی تخت درازم کرد و پتو گلبافت بزرگو روم انداخت

  ......برم برات غذا بگیرم...آخه فقط با سرمبرم.-فرهاد

سرمو به معنی نه تکون دادم که دوتا تقه به در اتاق زده شد و دکتر منصوری وارد اتاق 

  :شد. با دیدن فرهاد سرجاش ایستاد و با دقت به فرهاد نگاه کرد

  ؟اممم فرهاد؟ خودتی درسته-دکتر

  !!!سالم، بله-فرهاد

  :ت فرهاد اومد و گرم باهاش دست داددکتر لبخندی زد و به سم

  !چطوری پسر؟ چند ساله ندیدمت-دکتر

  !!!!ممنون، ببخشید من شمارو یادم نیست-فرهاد

  :دکتر لبخندی زد و سرشو تکون داد



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

دکتر-حق داری! من یکی از دوستای صمیمی پدرت بودم اما اون اواخر زیاد باهم رفت و

. وقتی کوچیک بودی دیدمت برای همین منو یادت نمیاد  آمد نداشتیم، توام فقط چندباری 

. فرهاد-آها، به هر حال بازم خوشبختم 

دکتر به من نگاهی انداخت و به سمتم اومد. کیفشو کنارم روی تخت گذاشت و وسایل

سرممو از توی کیفش بیرون آورد و مشغول شد. سرجمع پنج دقیقه طول کشید تا سرممو

: هم توی سرمم تزریق کرد و رو به فرهاد گفت  بزنه و یه آمپول تقویتی 

. دکتر-هر روز داره ضعیف تر میشه، خیلی باید مواظبش باشید 

. فرهاد با غصه نگام کرد و جوابی نداد 

: دکتر کیفشو جمع کرد و نگاهی به صورتم انداخت و با شک گفت 

ریه کرده؟ گ-  دکتر 

. فرهاد-نه، صورتشو شستم 

دکتر-چشماش ورم داره.
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فرهاد لباشو به هم فشار داد و چیزی نگفت. دکتر هم سوال دیگه ای نکرد و بعد از اینکه

وسایلشو جمع کرد از فرهاد خداحافظی کرد و از اتاق بیرون رفت. فرهاد با غم عمیق بهم

نگاه کرد و آروم کنارم نشست. با سکوت بهش زل زده بودم. هنوزم دلم ازش گرفته بود

ولی انگار اون گریه دلمو سبک کرده بود و باعث میشد دلتنگیم به دلگیریم غلبه کنه و نتونم

. چشم ازش برادرم 

از زمانی که فرهاد این خونه رو ترک کرد دقیقا دوماه بعدش مامان فوت کرد. چه دوماهی

بود! به اندازه دوسال برای من سخت گذشت. تنها دلخوشی اون روزهام مامان بود که دکترا

همش میگفتن همه چی داره عالی پیش میره و روند درمانش داره کامل میشه اما یهو نمیدونم

 دقیق حتی یادم نیست که چطوری همه چی کالال عوض شد. یک هفته طول کشید! در

چیشد،

عرض یک هفته تمام زندگی من نابود شد و روند درمانی مامان دیگه موثر نبود. دقیقا یک

... هفته طول کشید تا از پا دربیاد و 



 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

دیگه نمیتونستم به این موضوعات فکر کنم. توی این یک ماه که خودمو به بیخیالی زده بودم

بارها و بارها تمام این جریاناتو توی ذهنم مرور میکردم ولی حاالال دیگه نمیتونستم. انگار

دیگه کاسه ی صبرم لبریز شده بود و توان نداشتم ، شایدم به خاطر این بود که اون موقع

. سنگ صبوری نداشتم که بخوام دردامو بهش بگم اما حاالال....حاالال فرهاد پیشم بود 

فرهاد آروم دستشو جلو آورد و با دو انگشت وسط واشاره اشکمو پاک کرد، کی صورتم

دوباره خیس شده بود؟

! فرهاد-من دیگه هیچ جا نمیرم. پیشتم. پای همه چی وایستادم. همه چی ترانه 

: با تاسف سری تکون داد و دوباره اشک توی چشماش حلقه زد 

فرهاد-فرید چه پسرعموم باشه و چه داداشم من دیگه عقب نمیکشم.
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: پوزخندی زدم و نگاهمو ازش گرفتم 

-دیگه برای من مهم نیست که تو چه تصمیمی گرفتی. دیگه ترانه ای وجود نداره که تو

! بخوای براش تالالش کنی 

: پنجه هاشو آروم بین انگشتای دستم فرو کرد و خیلی نرم دستمو گرفت 

فرهاد-تو هستی، فقط زمان الالزم داری؛ من هستم...من دیگه برگشتم و تا تهش و تا هرکجا

. که بکشه پشتتم ترانه 

با مکث نگاهمو از سقف گرفتم و به فرهاد خیره شدم، نگاهم با شک و تردید و جدی توی

: چشماش میگشت، انقدر نگاهم طوالالنی و کشدار شد که آروم گفت 

فرهاد-چرا اینطوری با شک به من نگاه میکنی؟

. -باور نمیکنم 

ی؟ چیو؟ چ-  فرهاد 

-اینکه یهو ادای عاشق هارو برای من درآوردی و بعدشم به بهونه فراموش کردن من رفتی

و حاالال میگی نه من از برادرمم به خاطر تو میگذرم!!!! چی میگی فرهاد؟حرفات دیگه تو

. ذهن من نمیگنجه 



  :ابروهامو باال بردم  و اروم ادامه دادم

ــاد با اون همه کینه و لجی که از ترانه داشت یهو شد عاشق سینه اصال چیشد که فرهـ-

  !چاکش؟ من اصال نمیتونم این معادله رو بفهمم

زهرخند آرومی زد و سرشو به طرفین تکون داد، به یه نقطه روی زمین خیره شد و آروم 

  :گفت

اومدم و دیدم  خودمم نمیدونم، نمیدونم چیشد و از کجا شروع شد فقط یه آن به خودم-فرهاد

  .وقتی کنار فرید میبینمت و اون اونقدر با شیفتگی نگات میکنه قلب من مچاله میشه

  :نفس عمیقی کشیدم و باز نگاهو به سقف دوختم

حرفات شبیه قصه هاست، شبیه رمانایی که قراره تهش همه به خوبی و خوشی کنار هم -

ه زندگی هزارتا زخم بهم زده انتظار زندگی کنن. هه! این زندگی واقعیه فرهاد، از منی ک

  .نداشته باش این رویا بافی هارو باور کنم

  .اخم بی اراده ای کردم و نگاهمو بهش دوختم، هنوز به زمین زل زده بود

  ؟حتی اگر....اگر حرفات درست باشه خودت چی؟خودتو چجوری قبول کنم-

  .سوالی بهم چشم دوخت با اخم نگاهشو از زمین رفت و سرشو باال آورد، متعجب و

  :جدی و محکم بهش نگاه کردم و ادامه دادم

  ....تو گذشته ات کاری کردی که-

  :دستشو جلوی صورتم نگه داشت و سریع اما با صدای خیلی آروم و بغض دار گفت

  ...گذشته است ترانه! گذشته-فرهاد

  :دستشو پایین آوردم

  .... م بده دفعه دوم هم میتونه وکسی که یک بار بتونه همچین کاری رو انجا-

نه! برای من دفعه دومی وجود نداشته و نداره، اگه داشت...اگه دفعه ی دومی بود -فرهاد

  ....من...من نمیتونستم خودمو در برابر توهم

  :لباشو به هم فشار داد و نگران و شرمسار تو چشمام نگاه کرد

نمیخوام بهت قول بدم و بگم آره با من باش و آره راست میگی، شبیه قصه ها نیست،-فرهاد

من نمیزارم حتی آب تو دل تو تکون بخوره، بهت قول بدم تورو به تموم آروزهات 

   !میرسونم. نه واقعا نمیتونم چون میدونی من هیچی ندارم

  :پوزخندی زد و با بغض مردونه ای گفت

نم و من! نه از ارثیه کلون خبری با چیزی که تو گفتی دیگه خانواده ای هم ندارم. م-فرهاد

هست ونه مال و منال و خونه ای! حتی درسمم نصفه ول کردم و دارم پادویی یه مغازه رو 

میکنم. این منم ترانه! پر از کمبود و کاستی و....اشتباه! اما بین تموم سال هایی که گذروندم، 



 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمام سال هایی که بدون خانواده ام گذروندم به همه چی شک داشتم، به همه تصمیم هایی که

میگرفتم شک میکردم اما تو....تو!!!!! تو تنها تصمیمی هستی که با اراده و تمام وجودم

گرفتم، بهت مطمئنم، نمیدونم چرا اما به این عشقی که باورش نداری ایمان دارم. شاید من

دارم اشتباه میکنم اما گاهی حس کردم که توهم شاید یکم به من عالالقه داری...همین باعث

. میشد که بعد چهار ماه بازم نتونم فراموشت کنم 

-زندگی گذشته ی تو چیزی نیست که من بتونم ساده ازش بگذرم فرهاد! شاید چون زندگی

. گذشته ی من چنین اجازه ای رو بهم نمیده و نمیزاره بهت اعتماد کنم 

فرهاد-زندگی گذشته ات؟ منظورت چیه؟
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: سرمو به طرفین تکون دادم و تاکیدی گفتم 

. -مهم نیست، برای خیلی قدیمه، یه راز خانوادگی که هیچ وقت فاش نمیشه 

. فرهاد-ولی این رازی که میگی داره به من مربوط میشه 

. لبمو به هم فشار دادم و نگاهمو به دکمه های پیراهنش دوختم 

-دیگه چیزی از من نبوده که بخوای روش خونه زندگی رویاهاتو بسازی، من دیگه ترانه

قبلی نیستم و هیچ وقت هم نمیشم. دیگه به کسی دل نمیبندم که از نبودش انقدر به هم بریزم.

.... مامانم 
: یه بغضی به گلوم چنگ زد که در آن واحد صدام گرفته شد 

-مامانم تیر آخر بود....جون آخر ترانه بود که تموم شد. دیگه جونی نمونده فقط دارم

. روزامو طی میکنم تا به مرگ نزدیکتر بشم 

: دستمو فشار داد و با درد نالید 

فرهاد-فکرشم نکن که بخوام تنهات بزارم. جونی برات نمونده؟ خودم جونمو برات میدم،

دیگه ترانه ی قبلی نیستی؟ اصالال مهم نیست...اونقدر مثل پروانه دوروبرتم اونقدر کمکت

میکنم تا خودت دستتو به زانوهات بگیری و از جات بلند بشی. من درد تورو چشیدم ترانه،

حتی چند برابر بدتر از درد تو! تو مادرتو به خاطر بیماری ای که داشت از دست دادی اما



 

 

  

 

   

 

   

 

         

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

من بابامو دق دادم، من!!!! بابام به خاطر بی آبرویی اشتباه من دق کرد و این همیشه برای

. من عذابه. تا ابد هم این عذاب با من میمونه 

: نگاهمو تا صورتش باالال کشیدم 

-نمیخوای بدونی که مادر و پدرت چی شدن و چرا عموت ازت نگهداری کرده؟

: پوزخندی زد 

تقریبا خانواده ای نداشتم. سال دیگه فرقی به حال من داره؟ من همین االالنشم   26 -بعد از 
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خیره به چشماش نگاه کردم. حرفاش تلخ و گزنده بود. شاید اگر توی شرایط عادی بودم با

فرق داشت. االالن دیگه نه من  وجودم فرهادو میبخشیدم و میخواستمش اما االالن همه چی 

تمام

ترانه ی قبلی بودم و نه فرهاد! قطعا با فهمیدن این موضوع خیلی چیزا توی زندگیش تغییر

میکنه! گذشته از همه ی اینا این وضعیتم انگار باعث شده حساس تر بشم! من قبالال بارها

بارها توی شرایط عادی به گذشته ی فرهاد فکر کرده بودم، خیلی وقت ها باهاش کنار اومده

بودم یا حداقل اینکه تونسته بودم یه راه حل برای نادیده گرفتن گذشته اش پیدا کنم اما

االالن.... یه طوری گذشته اش برام خودنمایی میکنه که نه خودشو میبینم و نه دیگه حرفاش

. توی قلبم میشینه 

؟ !ه  ران  ت-  فرهاد 

با صداش به خودم اومدم و چشمام تازه دیدش. بهش خیره شده بودم اما توی دنیای دیگه

. بودم و انگار اونو نمیدیدم 

فرهاد-میدونم، میدونم بی غیرتی رو به اوج خودش میرسونم اگه اینو بگم، اما باید

. بگم....ماه ها صبر کردم تا شاید فراموشت کنم اما نشد 

مکث چند ثانیه ای نفسشو حبس کرد و بعد محکم بیرون فرستاد؛ سرشو پایین انداخت و با یه 

: گفت 

... فرهاد-با من باش، مدت....مدت صیغه ات با فرید....که تموم بشه.....عقد میکنیم 

! -نه 



اونقدر قاطع و سریع محکم گفتم که چشماش درجا باال اومد و روی صورتم زوم شد، بهت و 

  :حیرت و نگرانی به راحتی توی چشماش خونده میشد. وارفته زمزمه کرد

  !ترانه-فرهاد

  ؟تو میخوای انتقام بگیری، چه وسیله بهتر از من مگه نه-

  :گیج سرشو به طرفین تکون داد

  ؟چی داری میگی؟ انتقام؟ از کی؟ چه وسیله ای-فرهاد

ببین همه چی خیلی واضحه! چطور تا اون موقع که فکر میکردی فرید برادرته همه چی -

االن که فهمیدی یه عمر با دروغ بزرگت کردن اکی بود و تو باید منو فراموش میکردی اما 

یهو یاد عشق بزرگت به ترانه افتادی؟ واضحه که میخوای انتقام بگیری! تو میدونی فرید 

چقدر روی این موضوع حساسه و متقابل لیال چقدر فریدو دوست داره، پس چه راهی بهتر 

  ؟و آسون تر از من برای زجر دادن اونا وجود داره

  !اشتباه میکنیداری -فرهاد

  .نه! تو منو ساده فرض کردی-

برات توضیح میدم، میدونم ازم ناراحتی، حق داری به هر دلیلی من نباید تنهات -فرهاد

  ....میزاشتم و

ببین! از همینجا داستانو داری اشتباه برای خودت تعریف میکنی. منو نباید تنها میزاشتی؟ -

  ؟؟ بود و نبودت چه فرقی به حال من میکنهتو چیکاره ی منی؟ نباید تنهام میزاشتی

نگاهش شوک زده و هراسون توی چشمام دو دو میزد و دنبال جواب میگشت. تمام سردی و 

نفرت باقی مونده ی توی وجودمو توی نگاهم ریختم و به چشماش زل زدم. اسم فرید شبیه 

ردم. توی این یک ماه یه تیتر درشت توی ذهنم بود. شاید به خاطر فرید داشتم اینکارو میک

خودمو به ندیدن میزدم اما میفهمیدم که چقدر داره برام زحمت میکشه. از دل و جون و با 

  .عشق برام مایه گذاشته بود

  ...صبر میکنم-فرهاد

  :سوالی نگاش کردم و دوباره تکرار کرد

  ...صبر میکنم...تا...تا زمان صیغه تموم-فرهاد

  .تموم شدنی وجود نداره-

اشو به هم فشار داد و چندتا نفس کوتاه و محسوس کشید. داشت سعی میکرد که استرس و لب

  .ترسشو پنهان کنه

  .داری دروغ میگی! این تویی که داری انتقام میگیری-فرهاد



 

 

 

   

   

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

لبمو از داخل گاز گرفتم و آب دهنمو محکم قورت دادم تا بغضی که داشت توی گلوم

نباید برق اشک توی چشمامو ببینه. باید عادی باشم. خودنمایی میکردو پنهان کنم. اصالال 

نباید جا پای بابام بزارم و خیانت کنم، اونم به فرید؛کسی که عاشقانه انقدر زحمت منو کشید.

. شاید هرکس دیگه جای اون بود همون هفته ی اول کم می آورد 

حق هردوی -بیا دیگه خودمونو گول نزنیم،درست و بدون دروغ و خیانت زندگی کردن 

ماست. تو االالن دیگه از همه چی باخبری، میدونی دقیقا کی هستی و چه زندگی داری. من

... زن پسرعموت باشم یا داداشت نسبتی با تو ندارم و.....نخواهم داشت 

: زهرخندی زدم و چشمامو که داشت اشک توشون جمع میشد به سقف دوختم 

تاحاالال اینطوری به قضیه نگاه کردی؟ -تو داری به یه زن متاهل پیشنهاد چی میدی؟ 

فرهاد-تمام فکرتو پر از گذشته ی منه، برای چی سه ماه ول کردم و رفتم؟ قبل این سه ماه

از من چیزی دیدی؟ آسونه برام که به یه زن...متاهل بیام بگم باهام باش؟

: سکوت کرد و بعد چندثانیه با بغض سنگینی که صداشو بم کرده بود ادامه داد 

فرهاد-ترانه من اشتباهم توی گذشته ام مونده، دیگه قرار نیست تکرار بشه. توروخدا منو از

چشم فرید و لیالال نبین، منم آدمم...منم اشتباه میکنم.

�🔶�قسمت #صدو_نود#190
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: گفتم  لبمو با زبون تر کردم و آروم 

-توی جاده با یه ماشین تصادف میکنی و راننده اون ماشین میمیره. افسر میاد و تو مقصر

شناخته میشی اونجا میتونی بگی منم آدمم اشتباه میکنم؟

: نگاهمو بهش دوختم 

. -اشتباهات باهم فرق دارن فرهاد، بعضیاش جبران نمیشه 

: نفس عمیقی که بی شباهت به یه آه عمیق نبود؛کشیدم 

. -حتی اگر گذشته ی توهم نبود بازم چیزی بین ما عوض نمیشد 

سرشو به طرفین تکون داد و لبشو با زبون تر کرد. خودشو کمی جلو کشید و تا خواست

: حرف بزنه دوتا تقه به در اتاق زده شد 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

سمیه-خانوم بیدارین؟

. -بیا داخل 

همزمان از جاش بلند شد و باالالسرم سمیه با هول و شدت در اتاقو باز کرد و فرهاد هم 

ایستاد. پوزخندی به فرهاد زدم و به سمیه که وسط اتاق بهت زده ایستاده بود نگاه کردم.

. سینی غذام توی دستش بود 

. -روی میز بزارش خودم میخورم 

سمیه-خانوم...خانوم شما...دارید حرف میزنید؟

. -آره، الالل مادرزاد که نبود اینطوری تعجب میکنی 

: دستپاچه نگاهی به فرهاد انداخت و گفت 

. سمیه-نه نه خانوم، خوشحال شدم به خدا، به آقا فرید خبر بدم خیلی خوشحال میشن 

. -نه، شب میاد خودش میفهمه 

سمیه چشمی گفت و نگاهی به فرهاد که چشماشو به زمین دوخته بود انداختم. بدون اینکه

: گفتم  چشم از فرهاد برادرم رو به سمیه 

. -آقا فرهاد هم داشتن میرفتن راهنماییشون کن 

: فرهاد هم بدون اینکه به من نگاه کنه لبخند تلخی زد و گفت 

. فرهاد-آره، دیگه بیشتر از این نباید مزاحم استراحت ترانه خانوم بشم 

: نگاهشو باالال کشید و خیلی جدی بهم نگاه کرد و آروم طوری که فقط خودم بشنوم گفت 

. فرهاد-بعدا بازم میام میبینمشون 

اینو گفت و خیلی سریع به سمت در اتاق راه افتاد. سمیه هم سوپ منو روی پاتختی گذاشت

و دنبال فرهاد از اتاق بیرون رفت.

�🔶�قسمت #صدو_نودو_یک#191
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با شدت تمام به چشمام هجوم آورد و یه جوری به هق هق افتادم همین که در بسته شد اشک 

که نفسم داشت میگرفت. چقدر درد داشتم. درد به معنی واقعی کلمه! دیگه کیو داشتم که



بخوام بهش تکیه کنم؟ شاید بعد از مامان تنها کسی که میتونستم بهش اعتماد کنم فرهاد بود 

  .دم برونمشاما به خاطر فرید مجبور بودم که از خو

واقعیت این بود که من نمیتونم به فرید تکیه کنم اما توان اینو هم نداشتم که رهاش کنم. هر 

موقع که به فکر جدایی میفتم خاطره این یک ماه جلوی چشمم میاد، الناز و لیال خیلی زخم 

ب زبون میزدن و فرید با اینکه اکثرا سکوت میکرد اما هیچ وقت هم عقب نکشید. خیلی ش

ها وقتی خودمو الکی به خواب زده بودم متوجه میشدم که باال سرم میشینه و بهم خیره 

  .میشه

احساس عمیقی نسبت بهش توی قلبم نداشتم اما حمایتی که ازم کرده بود باعث میشد نتونم 

چشممو روی خیلی از چیزها ببندم. اینو مامان بهم یاد داده بود، مامان بهم یاد داده بود که 

دون نشکونم! مامان با اینکه هیچ وقت بابا رو برای من یادآوری نمیکرد اما خیلی وقتا نمک

غیرمستقیم هشدار میداد که نباید جا پای بابا بزارم. این حرفش همیشه شبیه یه زنگ خطر 

  .توی گوشم زنگ میخورد

نمیتونه اگر من همراه فرهاد میشدم اونم وقتی که هنوز زن فریدم هیچ معنایی جز خیانت 

داشته باشه و حتی مدت صیغه هم تموم بشه نمیتونم فریدو ترک کنم. اگه بفهمه یا....یا بو 

ببره که بین من و فرهاد چیزی هست دیوونه میشه. حتی تصورشم نمیتونم بکنم که چه 

کاراهایی ازش برمیاد!  من نمیخواستم شبیه بابام باشم، نمیخوام برچسب خیانت روی 

   !توی شهر با انگشت نشونم بدن، من خودمو انگشت نمای مردم نمیکنم پیشونیم بزنن و

افکار متضاد و درهم توی سرم شبیه موریانه تمام وجودمو میخورد، انگار واقعا تمام 

اعضای بدنم درگیر این افکار شده بود و همه جای بدنم درد میکرد. بیشتر از همه انگار قلبم 

آروم میزد که گاهی دستمو روش میزاشتم تا ببینم اصال  درگیر شده بود، یه جوری سنگین و

   ؟میزنه

نمیدونم ساعت چند بود؛هوا تاریک شده بود، خیلی وقت بود که خورشید غروب کرده بود، 

ِسرمم تموم شده بود و خودمم از دستم کشیده بودمش، پاهامو توی شکمم جمع کرده و به 

رمو حس میکردم، حتی قسمت یقه ی سمت چپ دراز کشیده بودم. خیسی بالشت زیر س

لباسمم از گریه خیس شده بودم. یادم نمیاد اصال چطوری اینهمه زمان گذشته بود. بی حال 

  .بودم و توی تاریکی اتاق چشمام هیچ جایی رو نمیدید

صدای پای یه نفر که داشت سراسیمه و محکم پله هارو باال میومدو شنیدم. در اتاق با شدت 

رون توی اتاق نور افتاده و از سایه بلند قامتی که داشت وارد اتاق میشد فهمیدم باز شد، از بی

  :فریِد. بی اختیار آروم اسمشو زمزمه کردم

  ....فرید-



نشنید و چند قدم کوتاه برداشت و وارد اتاق شد. کلیدو زد و تمام اتاق روشن شد. وقتی دید 

ت شونه هامو در بر گرفت و بلندم که روی تخت مچاله شدم سریع به سمتم اومد، از پش

  :کرد

  ؟ترانه....خوبی؟ وای...چرا لباست خیس شده-فرید

  .صاف نشوندم و به تاج تخت تکیه ام داد. نگرانی توی صورتش دو دو میزد

  ؟مگه سمیه بهت سر نزده؟ تو چرا این شکلی شدی-فرید

  .خوبم-

تشو کمی به سمت راست متمایل با دهن نیمه باز و شوک زده بهم خیره شده، با شک صور

  :کرد. پوزخندی زدم و با بی جونی گفتم

  .یه جوری همتون تعجب میکنید انگار الل بودم تازه به حرف اومدم-

  :با شوک سرشو به طرفین تکون داد

  ؟چی....چیشده-فرید

  :نفس عمیقی کشیدم و آروم نگاش کردم

  .همونی که انتظارشو میکشیدی رو شکوندم-

رنگ غم به خودش گرفت و لبخندی آروم زد. خودشو کمی جلو کشید و سرمو توی  چشماش

بغلش گرفت و روی سینه اش گذاشت. هیچی حسی نداشتم که بخوام بیان کنم برای همن بی 

حرکت توی آغوشش موندم. روی موهامو که حاال بلندیش تا روی شونه ام میرسیدو آروم 

ی عمیق و آرومش کنار گوشم نشون میداد که انگار نوازش میداد و هیچی نمیگفت اما نفسا

   .اونم آروم شده و دیگه خبری از اون آشوب درونش نیست

  .ببخشید که امروز تنهات گذاشتم...میدونم....میدونم نباید میرفتم-فرید

  :نفس عمیقی کشیدم و آروم ازش فاصله گرفتم و بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم

. این مدت ساکت بودم اما متوجه میشدم که چقدر بهم محبت خوب کاری کردی رفتی-

  .کردی، تا همینجا هم زیادی برام گذاشتی

  :لبخند پر رنگی زد و دستشو روی دستم گذاشت

  .عیب نداره جبران میکنی-

  .جوابی ندادم و خیره به دستش که روی دستم بود شدم

  ....سمیه چرا بهم خبر نداد که-فرید

 !!من نزاشتم-

  ؟چرا-فرید

  :سرمو باال آرودم و نگاش کردم



 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

        

  

 

  

 

-خبر میداد که چی؟ بیای که من به حرف اومدم؟ بیای من دارم گریه میکنم؟ من به این

تنهایی نیاز داشتم.
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: دقیق بهم نگاه کرد  جفت ابروهاشو باالال داد و 

.... فرید-این مدت بارها تنها بودی اما 

-فرید میخوای منو بازخواست کنی؟ مگه همینو نمیخواستی که من به حرف بیام و خوب

بشم؟ حاالال میگی چرا و چطور؟

: کالالفه نفسشو به بیرون فوت کرد 

فرید-آخه چرا با این حال؟ چرا سمیه باالال سرت نیومده؟

: از جاش بلند شد و به سمت در اتاق رفت  با اخم سریع 

. -فرید ولش کن، من خودم خواستم 

فرید-خودت خواستی؟ تورو با این وضع ول کرده من باید بیام از توی تاریک اتاق بلندت

کنم؟

جلوی در اتاق ایستاد و بلند چندبار سمیه رو صدا زد. حس کردم ضربان قلبم داره شدید

سمیه از اومدن فرهاد حرفی بزنه. اگه میگفت فرید حتما یه میشه. میترسیدم از اینکه 

چیزایی میفهمید. آره دیگه چطوریه که همزمان با اومدن فرهاد من باید خوب بشم؟ مگه

میشه فکر کنه که همه چی اتفاقی بوده؟ فرید دستاشو توی جیب شلوار کتون کرمش فرو

ایستاده بود. سمیه با ترس و هول وارد کرده بود و  با اخم کرده بود وسط اتاق منتظر سمیه 

: گفت  همیشگیش  ِمن  ِمن  با  و  شد  اتاق 

فرمایید آقا؟ ب-  سمیه 
: فرید دست راستشو به کمرش زد و شاکی به سمیه نگاه کرد 

فرید-مگه من ترانه رو به تو نسپرده بودم؟ اتاق تاریک  و سرد یه گوشه افتاده بود من باید

بیام اینطوری ببینمش؟

. سمیه-آقا به خدا من چندبار اومدم بهشون سر زدم اما اجازه نمیدادن بیام داخل 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: آب دهنمو قورت دادم و سریع گفتم 

. -آره فرید من خودم گفتم، سمیه تقصیری نداره 

: سمیه چندبار سرشو به معنی تایید تکون داد 

بعدش دیگه توی سمیه-آره، تازه وقتی آقا فرهاد داشتن میرفتن من براشون غذا آوردم اما 

. اتاق راهم ندادن 

لبمو از داخل محکم گزیدم، سمیه دهن لق!!!! من باید بهش تاکید میکردم که نباید به فرید و

 از فرهاد چیزی بگه. آروم چشممو روی فرید برگردوندم. آب دهنشو با شدت قورت داد

لیالال

 سیب گلوش سنگین باالالو پایین رفت. با اخم یه قدم به سمیه نزدیک شد. سمیه از ترس یه

و

. قدم به عقب رفت و با چشمای گشاد شده به فرید نگاه میکرد 

فرید-فرهاد اینجا چیکار میکرد؟

. سمیه-آقا....من....من نمیدونم....اومده بودن ترانه خانوم....ببین 

نفسم مثل آه کوتاه از سینه ام خارج شد و صورت فرید درجا به سمت من برگشت.
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جدی و دقیق فقط به چشمام زل زده بود و نگاهش یک میلی هم متر از چشمام جا به جا

. نمیشد 

.... سمیه-آقا به خدا 

: بدون اینکه نگاهشو از من بگیره تند و خشن اما با صدای آروم گفت 

. فرید-برو بیرون 

.... سمیه-آخه 

: به سمت سمیه برگشت و با خشم توی صورتش داد زد 

فرید-گفتم برو بیرون، بعدا به حسابت میرسم سمیه که سرخود مهمون توی خونه ی من راه

. ندی 

سمیه با ترس به فرید نگاه کرد و سرشو پایین انداخت. سریع برگشت و از اتاق بیرون

شده بود که هونطور وسط اتاق ایستاده بود و اینبار به جای من رفت. نگاهم به فرید دوخته 



به زمین خیره شده بود. دستاشو توی جیبش فرو کرد و نفسشو محکم و خشمگین بیرون 

فرستاد. چند لحظه ای توی اون حالت بود. نمیدونستم چی باید بگم، اصال باید حرف میزدم؟ 

ل میشد که حتما یه چیزی وجود داره و من اگه شروع به توجیه میکردم شکش به یقین تبدی

  .میخوام پنهانش کنم. باید سکوت میکردم، باید خود فرید ازم چیزی میپرسید تا جواب بدم

 !!!؟برای چی اومده بود-فرید

اونقدر توی خودم فرو رفته بود که با صدای خش دارش شونه هام پرید و یکه خورده 

تاخیرمو که توی جواب دادن دید سرشو باال آورد و نگاهش کردم. هنوز به زمین خیره بود، 

  .چند قدم به تخت نزدیک شد

  .میدونی که فکر من مسمومه، اسم فرهاد که میاد تموم فکر من مسموم و سیاه میشه-فرید

  .اومده بود بهم تسلیت بگه-

  ؟بعد از سه ماه؟ اونم وقتی که من خونه نبودم-فرید

  :به چنگ گرفتم و عادی گفتممالفه تخت زیر دستمو نامحسوس 

  ؟اون مگه میدونست تو که خونه نیستی؟ وقتی اومده من بگم برو بیرون-

  .سرشو کمی متمایل به راست کرد، روی لبش لبخند آرومی بود که آرامشش منو میترسوند

نه خب، راستی میگی، معلومه خوب نشسته باهات صحبت کرده و تونسته زبونتو باز -فرید

  .کنه

  :و با زبون تر کردم و جدی و مصمم توی چشماش زل زدملبم

  .صحبت کردن من مربوط به قبل اومدن فرهاد بود-

  :ابروهاشو باال برد و اون لبخندش عمیق تر شد

   .آها، چه بهتر پس، حسابی باهم گپ و گفت داشتید-فرید

  :چندبار سرشو به معنی تایید تکون داد

  !خیلی هم خوب-فرید

منظورتو نمیفهمم که میخوای به چی برسی، به قول خودت درسته که ذهنت سیاهه فرید من -

  .اما حق نداری که به من شک کنی

ترانه! برای کسی که از داداشش خیانت دیده حق و ناحق نکن!!!!! جواب سواالی منم -فرید

  ؟بهتره فرهاد بده، تو که تقصیری نداری دیگه هوم

  :پوزخندی زدم و عصبی گفتم

  ؟الن داری از من میپرسی که تقصیری دارم یانها-

  :با سکوت همینطور بهم زل زد و هیچی نگفت. کالفه سرمو به طرفین تکون دادم



 

 

 

   

 

   

 

         

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-فرید من اصالال حالم خوب نیست، حوصله اینکه بخوام با کسی هم بحث کنمو ندارم. برو

جواب سوالتو از هرکی که میخوای بگیر فقط دست از سر من بردار.

اشه. ب-  فرید 

اینو گفت و به سمت کمدش رفت، پالتو چرم مشکیشو بیرون کشید و بدون اینکه در کمدو

ببنده به سمت در اتاق راه افتاد. میترسیدم، وجودم از درون میلرزید اما نمیتونستم چیزی

بگم.

اگر عکس العملی نشون میدادم شک فرید به یقین تبدیل میشد، نمیتونستم از فرهاد دفاع کنم

بگم نباید پیشش بره. از اتاق بیرون رفت و درو با شدت بست. هراسون نگاهمو اطراف و 
 چرخوندم، دنبال گوشیم میگشتم، یک ماه بود که اصالال نمیدونستم گوشیم کجاست، نکنه

اتاق

ِد؟ فری  دست 
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وای نه، من شماره فرهادو حفظ نیستم، باید به فرهاد خبر بدم، باید حرفامون یکی باشه.

پتو رو کنار زدم و روی تخت نشستم، کشوی پاتختی رو باز کردم،جز لباسای فرید چیز

دیگه ای نبود. لبمو گاز گرفتم و از جام بلند شدم و خواستم به سمت میزش برم که یهو

صدای مهیب افتادن چیزی توی راهرو اومد. با ترس و هول به در اتاق نگاه کردم و به

سمتش رفت.

 الالی درو باز کردم و بیرون نگاه انداختم؛ با دیدن فرهاد که روی زمین افتاده بود سریع

آروم

درو کامل باز کردم و بیرون رفتم. وحشت زده بهش نگاه کردم و خواستم به سمتش برم که

صدای پر از خشم فرید از پشت سرم اومد:

فرید-کی به تو گفت از اتاق بیرون بیای؟

سریع به سمت فرید برگشتم، چشماش کاسه ی خون بود و رگ های پیشونیش از شدت خشم

برجسته شده بود.

-داری چیکار میکنی؟

فرید-برو توی اتاق به تو ربطی نداره.



 :جلوتر رفتم و مقابلش ایستادم

 !فرید بسه-

 ؟چیه نگرانشی-فرید

 .بریم توی اتاق حرف میزنیم-

 .من با تو حرفی ندارم-فرید

 .سریع از کنارم رد شد و سینه به سینه ی فرهاد؛که تازه از روی زمین بلند شده بود ایستاد

 .گفتی برم سواالمو از خود فرهاد بپرسم دیگه-فرید

و آرامش خاص خودش به فرید به سمتشون برگشتم و نگران به فرهاد خیره شدم. با سکوت 

 .خیره شده بود و هیچی نمیگفت

یکبار! یکبار برای کل عمرت مرد باش و بگو چی بینتونه؟ نگو که هیچی که خر نیستم -فرید

و باور نمیکنم، تو بعد سه ماه یهو پیدات میشه اونم وقتی که من خونه نیستم بیای به ترانه 

ودم اما هیچی نگفتم ببینم بی غیرتیت تا کجا تسلیت بگی؟ من شک داشتم، بهت شک کرده ب

 .میخواد پیش بره

فرهاد از حرفای فرید حتی خم به ابرو نیاورد و همونطور ساکت به بهش زل زده بود. 

نگاهشو به سمت من برگردوند و بهم خیره شد. دستامو مشت کردم و لبامو به هم فشار دادم. 

ه و هر لحظه امکان داره بیفتم برای همین از شدت استرس حس میکردم پاهام داره شل میش

 .یه دستمو به دیوار گرفتم و با التماس به فرهاد نگاه کردم

 :فرید با شدت یقه ی فرهادو گرفت و با خشم توی صورتش فریاد زد

 !؟به ترانه نگاه میکنی چی هان-فرید

 .یقمو ول کن-فرهاد

سر فرهاد زد که از شدت  انگار بنزین روی آتیش خشم فرید ریخت و چنان عربده ای

 .فریادش دستمو روی گوشام گذاشتم و یه قدم به عقب رفتم

 .مرتیکه جواب منو بده-فرید

  :فرهاد کف جفت دستاشو روی سینه ی فرید گذاشت و با شدت به عقب هولش داد

فکر کردی از صدات میترسم برای من صداتو بلند میکنی؟ جواب چی؟ چی میخوای -فرهاد

ی میگردی؟ چی از من میخوای بشنوی وقتی خودت تعادل روانی نداری و بگم؟دنبال چ

  ؟تمامت فقط شک و ابهامه

  :تا فرید خواست جواب بده فرهاد پیش دستی کرد و با پوزخند گفت

   ؟تو واقعا اسم خودتو گذاشتی عاشق-فرهاد

  :به من اشاره کرد و با دردی که توی کالمش پنهان بود ادامه داد



 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

-ببینش،برگرد و نگاش کن چطوری داره تنش از عربده های تو میلرزه. به من شک داری

. چرا سر ترانه خالی میکنی 

: فرید بدون اینکه حتی به من نگاه کنه با تندی گفت 

-تو دلت به حال ترانه میسوزه؟ دلت برای زندگی من میسوزه؟ پس چرا گورتو گم نمیکنی

مثل همین سه ماه که نبودی؟

: فرهاد پر رنگ تر شد و سرشو به طرفین تکون داد  پوزخند 

! فرهاد-من دیگه پامو از خونه بیرون نمیرارم داداش! البته...داداش نه دیگه، پسرعمو 

تمام خشم فرید جاشو به تعجب و بهت داد و فقط به فرهاد خیره شد. لبمو به دندون گرفتم و

این رازو به فرهاد گفتم چون به غیر از کالالفگی به فرهاد خیره شدم. فرید میفهمید که من 

با

! من و لیالال و خودش کس دیگه ای باخبر نبود 

فرید-چی داری زر میزنی؟ پسرعمو چیه؟

فرهاد سرشو کمی به سمت باالال متمایل کرد و با غرور و جدیتی که تا به حال ازش ندیده

: بودم به چشمای فرید خیره شد 

. اموال عمو رو روشن کنم  فرهاد-فردا میرم پیش وکیل تا تکلیف 

: فرید که معلوم بود هول شده زهرخندی زد 

فرید-تو....تو دیوانه شدی داری چرت میگی.
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فرهاد-فردا همه چی مشخص میشه.

با مکث گفت: فرهاد نیمنگاهی به من انداخت و 

! فرهاد-حاالال جواب سواالالتت 

لبشو با زبون تر کرد و یه قدم به فرید نزدیک شد، صورتشو جلوی صورت فرید برد و با

آرامش و صدای آروم گفت:

فرهاد-من بهت پیشنهاد میکنم به جای شک به ترانه اول رابطه خودت و النازو برای ترانه

!؟ شفاف سازی کنی هوم 



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

نگاه آرومشو به من دوخت، چشماشو ریز کرد و با همون تن صدا ادامه داد:

فرهاد-این حق توئه دیگه ترانه مگه نه؟

با شک به فرهاد خیره شدم، چقدر حالت چشم ها و حرکاتش منو یاد روزهای اول مینداخت،

انگار اون فرهاد ساکت و ضعیف کنار رفته بود.

کنی؟ فرید-با این حرفای مفت میخوای ذهن ترانه رو سیاه 

فرهاد تک خنده ی عصبی ای کرد و کمی از فرید فاصله گرفت:

فرهاد-چرا هول شدی پسرعمو؟ تا همین یک دقیقه پیش داشتی سر من عربده نیزدی که من

شک داری حاالال که از رابطت....

فرید-دهنتو ببند فرهاد.

فرهاد خواست چیزی بگه که بی جون سرمو به دیوار تکیه دادم و گفتم:

منم با مامانم مرده بودم. -کاش 

هردوشون به سمتم برگشتن و بهم خیره شدن، نگاه هرکدومشون یه حسی داشت، فرهاد درد

و غصه توام با خشم و فرید تاسف و ترحم.

-دیگه خسته شدم از اینکه انقدر منو بازیچه ی خودتون کردید.

سرمو از روی دیوار برداشتم و با جدیت به فرید نگاه کردم:

-دیگه نمیخوام اینجا بمونم، میرم خونه ی خودمون.

!ی فرید-با این حال؟ نمیزارم بر 

-دیگه زندگیم به هیچکس جز خودم ربط نداره.

سریع وارد اتاق فرید شدم، چمدونمو از توی کمدش بیرون کشیدم و مشغول جمع کردن

سرم گیج میرفت لباسام شدم، صدای مشاجره فرید و فرهاد میومد ولی دیگه برام مهم نبود. 

و تنم بی جون بود ولی هرطوری بود باید سرپا میموندم و از این خونه میرفتم.
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فقط چند لباس مختصر توی چمدونم گذاشتم و درشو بستم. سریع یه دست مانتو شلوار هم 

برداشتم و تند لباسامو عوض کردم. داشتم شالمو سرم میکردم که فرید وارد اتاق شد با دیدن 

 .چمدون روی تخت و خودم که حاضر و آماده بودم اخم غلیظی کرد

 ؟ترانه بچه شدی-فرید

بی توجه بهش یکی دیگه شال هامو از توی کمد برداشتم و به سمت چمدون رفتم تا توش 

مدونو باز کنم که با چندگام بلند خودشو بهم رسوند و مچ دستمو بزارم. خواستم زیپ چ

 :گرفت

 !دارم باهات حرف میزنم-فرید

 :بدون اینکه نگاش کنم خیره به زمین گفتم

 .هرچقدر تو به حرفای من توجه کردی منم میکنم-

 :با حرص نفس عمیقی کشید

 !!؟وسط دعوا حلوا پخش میکنن-فرید

 :لم کنه اما محکم تر مچ دستمو فشردکالفه دستمو عقب کشیدم تا و

 .ولم کن-

 .نگام کن-فرید

 :لبامو به هم فشار دادم و با مکث سرمو باال آوردم، نگاش با دقت چشمامو زیر و رو کرد

 ؟کجا میخوای بری-فرید

 .خونه امون-

 .خونه ی تو اینجاست-فرید

 :بغضمو قورت دادم و با پوزخندی که سعی میکردم پنهانش کنم گفتم

 .هر وقت عقد رسمی شد دوباره برمیگردم-

 :ناباور توی چشمام خیره شد و آروم ولی محکم گفت

 .مشکلت اینه؟ همین االن میریم رسمیش میکنیم-فرید

 :نفسمو محکم بیرون فرستادم و اینبار بیشتر سعی کردم تا دستمو از دستش بیرون بکشم

 .فرید!!! من حالم االن خوب نیست-

و با خشم درحالی نفس های تند و عصبیش توی صورتم پخش میشد  عصبی دستمو ول کرد

 :گفت

 ؟داری بهونه میاری، بری توی خونه تنها بمونی که چی-فرید

 :اول با چشمای گشاد شده نگاش کردم و پوزخند صدا داری زدم

 .نه انگار واقعا شک داری-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

فرید-نگرانتم.

 دستمو از دستش بیرون کشیدم، دسته ی چمدونمو گرفتم و خواستم بردارمش که باز

بالالخره

دستمو گرفت، کالالفه و حرصی بهش نگاه کردم:

نمیخوام برم توی خونه تنها کاری بکنم نگران نباش، میتونی جلوی در -فرید میشه ولم کنی؟ 

خونه یکی رو بزاری کشیک بکشه.

فرید-تازه حالت خوب شده میفهمی؟ انقدر ضعیفی که حتی درست نمیتونی راه بری.

-میتونم از خودم مواظبت کنم، این یک ماه تو خیلی بهم محبت کردی االالن باید استراحت

کنی.

فرید-ای وای، ای وااااااااای... من چی میگم این چی جواب میده.

-برای چی داری هردومونو خسته میکنی؟ وقتی من بخوام برم نمیتونی جلومو بگیری.

کرد. توی یه حرکت آنی دستمو ول کرد و چند قدم عقب چشماشو ریز کرد و با دقت نگام 

رفت.

اشه. ب-  فرید 

عکس العملش برام غیرمنتظره بود چون فکر میکردم بازم میخواد اصرار کنه برای همین

چندلحظه با تعجب نگاش کردم. دسته چمدونمو گرفتم و به سختی بلندش کردم و روی زمین

گذاشتم، سبک بود اما برای منی که ضعیف بودم خیلی سنگین بود. دستشو باالال کشیدم و

دوباره به فرید که به زمین خیره شده بود چشم دوختم.

-نگرانم نباش، به این تنهایی نیاز دارم تا خودمو پیدا کنم.

نفس عمیقی کشیدم و خیلی آروم زیر لب ازش خداحافظی کردم و به سمت در اتاق رفتم.

همین که در اتاقو باز کردم فرهادو دیدم که به حفاظ کنار راهرو تکیه داده بود و با دیدن من

سریع صاف ایستاد. لبامو به هم فشار دادم و با رنجش نگاه ازش گرفتم و به سمت پله ها

راه افتادم، حس کردم فرهاد میخواد به سمتم بیاد برای همین سریع داد زدم:

-سمیه؟!سمیه بیا این چمدون منو ببر.
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 .سمیه سریع پله هارو باال اومد و با تعجب به من و چمدونم نگاهی انداخت

 اینو ببر پایین بزار بعدشم برام یه آژانس زنگ بزن-

 .آژانس؟! االن شماره اشو از آقا فرید میگیرم-سمیه

 ؟مگه خودت نداری-

 .نه خانوم من جایی بخوام برم با اتوبوس میرم آژانس چمیدونم چیه-سمیه

 :نفس عمیقی کشیدم

 .باشه نمیخواد خودم میرم تاکسی میگیرم-

 .آقا فرید شماره آژانس دارنا-سمیه

 :با کالفگی چشمامو براش درشت کردم

 .گفتم نمیخواد چمدونمو ببر فقط-

 .چشم خانم چشم-سمیه

با حرص نفسمو فوت کردم، چرا عصبانیتتو سر این بیچاره خالی گوشه ی لبمو گاز گرفتم و 

میکنی؟ همین بیچاره این دعوا رو شروع کرد! سری تکون دادم و جلوتر از سمیه از پله ها 

پایین رفتم. سرم گیج میرفت اما به کمک حفاظ پله خودمو نگه میداشتم. سمیه چمدونمو تا 

 :ه ساختمون خونه انداختم و آروم پرسیدمجلوی در ورودی حیاط آورد. نگاه اجمالی ب

 ؟لیال و الناز نیومدن-

 .نه آقا فرید تنها اومدن-سمیه

اگه لیال و الناز بودن که جای اون دعوا این خونه جهنم میشد و تهشم همه چی سر من خراب 

 !میشد

 .خانم با من کاری ندارید؟ شام رو گازه میترسم ته بگیره-سمیه

 .نه برو، مرسی-

 :دهنشو قورت داد و سرشو پایین انداختآب 

نمیدونم برای چی دارید میرین خانم ولی خیلی مواظب خودتون باشید خیلی رنگ و -سمیه

 .روتون پریده

لبخندی زدم و سرمو تکون دادم، دسته چمدونمو ازش گرفتم و از خونه بیرون اومدم، یه 

حس بی کسی و تنهایی حاال  بغض غریبی به گلوم چنگ مینداخت که برام ناشناخته نبود.

بیشتر از قبل محاصره ام کرده بود. نگاهی به دو طرف خیابون تاریک و کوچیک انداختم، 

باید تا خیابون اصلی پیاده میرفتم تا تاکسی بگیرم. سرمو پایین انداخته بودم و خیلی آروم 

 .توی خیابون قدم برمیداشتم. تمام فکرم پر از یاد مامان شده بود



 

  

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

منو با چنگ و دندون از اون شهر بیرون کشید و هر سختی رو به جون خرید تا من مامان 

 و آروم باشم، االالن کجاست تا ببینه من از همیشه تنها ترم؟! مامان فکرشم نمیکرد

خوشبخت

که یه روز زندگی من به این نقطه برسه، فکر میکرد اگه با فرید ازدواج کنم آینده دارم نه

اینکه گرفتار پیچیدگی ها و مشکالالت بیشتر بشم.

با صدای بوق ممتد ماشینی شونه هام باالال پرید و با وحشتبه عقب برگشتم ، یه ماشین پراید

نوک مدادی بود که توی تاریک و روشن خیابون نمیتونستم تشخیص بدم کیه، آب دهنمو

شنیدم. قورت دادم، حتما مزاحم بود، سریع برگشتم و تا خواستم برم صدای آشنای فرهادو 

!ه ران  ت-  فرهاد 

دوباره به عقب برگشتم. سرشو از پنجره بیرون آورده بود و داشت با اخم نگام میکرد.

فرهاد-حواست کجاست اینهمه بوق زدم و صدات کردم نشنیدی.

-چیکارم داری؟

فرهاد-بیا سوارشو میرسونمت.

-خودم میرم.

میبرمت. خودم  بری  میخوای  هرجا  بری؟  کجا  شبه  نُه  فرهاد-ساعت 

همینطور ساکت فقط نگاش کردم که سریع از ماشین پیاده شد و اومد چمدونمو برداشت و به

سمت ماشین رفت. چمدونمو روی صندلی عقب گذاشت و خودشم سوار شد.

فرهاد-تا صبح میخوای همونجا باشی؟

بدون اینکه جوابشو بدم به سمت ماشین رفتم و سوار شدم و درو از قصد خیلی محکم به هم

کوبیدم. چپ چپ نگام کرد و نفسشو محکم بیرون فرستاد و راه افتاد.
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!؟ فرهاد-برای چی این موقع شب توی خیابون راه افتادی 

بدون اینکه نگاش کنم خیره به روبرو جواب دادم:

-به خودم مربوطه که دارم چیکار میکنم.

صورتشو دیدم که به سمت برگشت و نگام کرد اما توجهی نکردم.



 ...نمیتونی تنها توی اون خونه-فرهاد

 :حرصی بهش نگاه کردم و با صدایی که سعی میکردم پایین نگهش دارم گفتم

به هیچکس این اینو به فرید گفت توام خوب گوش کن، من خودم صالحمو تعیین میکنم و -

 .اجازه رو نمیدم که بخواد برای زندگیم باید و نباید تعیین کنه

 :نفس عمیقی کشید و آروم گفت

 .باشه آروم باش-فرهاد

 :زهرخندی زدم و با حالت عصبی گفتم

آخ که چقدر از این جمله بیزارم، هربالیی سر من و زندگیم میارید بعد دنبالم -

 !!!؟ن برای چی سوار ماشین تو شدممیوفتین...اصال....اصال من اال

 .نمیتونستم بزارم این موقع شب با این حال و رنگ و رو تنها باشی-فرهاد

 :پوزخند تلخی زدم و آروم گفتم

کسی که ادعاش میشه شوهر منه دلش برام نمیسوزه اونوقت تو دنبال من افتادی، فکر نکنم -

 .داشته باشهکسی تا این حد مثل من زندگی مضحک و مسخره ای 

 .تا وقتی از این دید نگاه کنی همینه-فرهاد

 !؟االن دقیقا دید درست چیه؟! شوهرم به فکرم نیست برادرشوهرم داره برام بال بال میزنه-

 :عصبی موهاشو با دست راست چنگ زد

 ....ترانه ترانه-فرهاد

 .هیچکدومتون جربزه شنیدن حقیقتو ندارین-

 :گفتبا حرص نگاهی بهم انداخت و 

 ؟تو جرات روبرویی با حقیقتو داری-فرهاد

 .اگه از حقیقت میترسیدم مدام به زبون نمی آوردمش-

سکوت عمیقی کرد، انگار توی فکر فرو رفته بود. نگاهمو از پنجره به بیرون دوختم، یه 

وقت فرید به سرش نزنه دنبالم بیاد و منو با فرهاد ببینه، اون موقع دیگه حتی مهلت حرف 

 .و سوال پرسیدن به فرهاد نمیدهزدن 

 ؟تا کی میخوای به این وضعیت ادامه بدی-فرهاد

ترجیح میدم بازم تظاهر کنم همه چی خوبه و خودمو به بیخیالی بزنم، اینکه بخوام به -

 .مشکالت فکر کنم فقط حس تنهاییمو بیشتر میکنه

 ....تو واقعا...واقعا-فرهاد

 .کنم سکوت کرد و باعث شد بهش منتظر نگاه

 .میخوای با فرید ازدواج کنی؟ منظورم عقد دائمه-فرهاد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

-آره.

فرهاد-چطوری میخوای با لیالال و الناز که قراره مدام توی زندگیت سرک بکشن و دو بهم

زنی کنن کنار بیای؟

با بیخیالی شونه ای باالال انداختم:

-زندگی هرکس یه مشکلی داره.

!؟ فرهاد-تو واقعا به الناز حسادت نمیکنی 

آرنجمو به گوشه پنجره تکیه دادم و سرمو روی کف دستم گذاشتم و به روبرو خیره شدم.

-نمیدونم.... اون اول که اومد یهو پرید فریدو بغلش کرد، یادمه با فرید به خاطرش بحثم شد

چون فرید اصالال پسش نزد و انگار خوشش اومده بود.

با شک پرسید:

!ی س حسودی کرد  پ-  فرهاد 

-نه....نمیدونم...یه جور حس خرد شدن و بی احترامی داشتم که من جلوی چشماش بودم و

اون النازو بغل کرده بود.

نفس عمیقی کشید و با صدای آروم گفت:

فرهاد-اگه بفهمی هنوزم النازو دوست داره چیکار میکنی؟

از گوشه چشمم نگاه کوتاهی بهش انداختم:

بشنوی. -تو اول بگو چی میدونی تا جواب سوالتو 

یزی نمیدونم. چ-  فرهاد 

-میدونی!!! جلوی فرید هم یه چیزایی گفتی ولی من نفهمیدم.

فرهاد-من منظورم همین رفتار صمیمی فرید و الناز بود، نمیدونستم برای تو مهم نیست.

زهرخندی زدم و همونطور که سرم روی دستم خم بود صورتمو به سمتش برگردوندم:

! میخوای به چی برسی فرهاد؟  -االالن با گفتن این حرفا 

آروم سرشو به طرفین تکون داد و بدون اینکه نگام کنه گفت:

فرهاد-شاید میخوام خودمو ثابت کنم.
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د خیره شدم و با مکث و تعدیل با سکوت به نیم رخش که توی تاریک و روشن خیابون بو

نگاه ازش گرفتم و به روبروم خیره شدم. سکوت پر معنایی بینمون برقرار شده بود. شده تا 

حاال توی سکوت با کسی حرف بزنید؟ نه به هم نگاه میکنید نه کالمی میگین اما انگار 

ه. دستش به دارین باهم حرف میزنید و جواب میشنوید؛ گاهی چقدر این گفت و گو لذت بخش

سمت ضبط رفت و روشنش کرد، چندتا ترک جلو برد و روی یه آهنگ تنظیمش کرد و 

صداشو کمی بلند کرد. ریتم آروم آهنگ یه آرامش خاصی داشت که باعث شد سرمو به 

 .پشتی صندلی تکیه بدم و دقیق به آهنگ گوش بدم

 

 رفتی که من در نیمه ی تاریک این سیاره باشم

 ه ای روی زمین آواره باشمرفتی که مثل سای

 رفتی و جای خالی ات را در کنارم حس نکردی

 رفتی و چیزی از عذاب انتظارم حس نکردی

 می سوزم اما آتش عشق تو خاموشی ندارد

 میمیرم اما داغ چشمانت فراموشی ندارد

 

ش بی اختیار لبمو گاز گرفتم، هر کالم این آهنگ شبیه گوله آتیشی بود که داشت جیگرمو آتی

 .میزد. با درد نگاهمو به نیم رخ فرهاد دوختم، چقدر صورتش گرفته شده

 

 باید مرا باور کنی تنهاترین مرد زمینم

  تو در طلوع تازه ای

 من در غروب آخرینم

 

پشت چراغ قرمز رسیدیم و ماشین ایستاد، هنوز به نیم رخش خیره بودم، فرهاد اما اصال 

 .هم فقط به روبروش زل زده بودبهم نگاه نمیکرد و عمیق با صورت در

 

 من بی تو در شب های دلتنگی اسیرم

 باورم کن

  من بی تو مثل تک درختی در کویرم

 باورم کن



 

بی طاقت دستمو به سمت ضبط بردم و خاموشش کردم. فرهاد عکس العملی نشون نداد و 

داشتم کنار هم ردیف دنده رو جا به جا کرد و راه افتاد. ذهنم تمام خاطراتی رو که با فرهاد 

میکرد و شبیه پازل کنار هم میچید اما انگار یه تیکه از این پازل گم شده بود. نمیدونستم 

مربوط به چه زمانی بود، من کی دلمو به فرهاد باخته بودم؟ برای خودم غیر قابل باور بود. 

جا و ِکی شروع وقتی به این حسی که داشتم فکر میکردم نمیتونستم منشاشو پیدا کنم که از ک

شده. از ِکی دلم برای فرهاد تپیده بود؟ چرا خودم نفهمیده بودم؟ حسی که به فرهاد داشتم 

 !شبیه هیچ کدوم حسایی که به پارسا داشتم نبود، حتی شبیه فرید هم نبود

فرید برای من مثل یه دوست و حامی بود که فکر میکردم میتونم بهش تکیه کنم اما نمیدونم 

گیم تغییر کرد  و فرهاد برام پر رنگ شد. نفس عمیقی از سردرگمی کشیدم و به از کجا زند

خیابون نگاه کردم، چقدر داره آروم میره! لبمو با زبون تر کردم و خواستم بگم سریع تر منو 

برسونه اما یه حسی مانعم شد، یه حسی که داشت وادارم میکرد حتی چند دقیقه بیشتر 

پر از حس های ناشناخته شده، حسایی که داشتن آزارم میدادن کنارش بمونم. چقدر وجودم 

 .اما انگار هر لحظه بیشتر توی دلم رخ نمایی میکردن

حس میکردم شبیه بابا شدم، حس میکردم دارم مامانو شرمنده میکنم، روحش داره عذاب 

عنی میکشه، حتی وجود این حسی که به فرهاد داشتم وقتی نامزد رسمی فرید یعنی خیانت! ی

 .خط قرمزی که مامان سال ها سعی کرد بهم نشون بده ؛ من دارم رد میکنم

انقدر توی افکارم فرو رفتم که دیگه ادامه ی مسیرو نفهمیدم فقط وقتی ماشین خاموش شد 

تازه به خودم اومدم. گنگ و گیج به اطراف نگاه کردم که نگام به در خونه امون افتاد. 

رحمشو تیز کرد و به گلوم چنگ انداخت، یه جوری که  بغض خیلی سریع چنگال های بی

 .یه لحظه هم بهم مهلت نداد و دو قطره اشک از چشمام سقوط کردن

سنگینی نگاه فرهادو حس میکردم اما من توی دنیای دیگه ای فرو رفتم. دلم میسوخت. دل 

از تپش نیوفته،  سوختن میدونید چیه؟ انگار یکی چاقو برداره توی قلبتون فرو کنه اما قلبتون

هی چاقو رو بیرون بیاره و باز توی قلبت فرو کنه، یه دردی داره که از شدتش حتی قدرت 

فریاد زدن نداری. دلم داشت میسوخت، یه حسی در درونم داشت به تموم بچه هایی که مادر 

 .داشتن حسودی میکرد

ار ماشین ایستاده بی حرف فقط دستیگره درو کشیدم و از ماشین پیاده شدم. همونطور کن

 ....بودم و به در خیره بودم. قرار بود با مامان دوباره به این خونه برگردم نه تنهایی...تنها

 

 200# قسمت #دویست ��



 

         

 

   

 

 

 ۳تا در خونه شاید با پاهایی که بی رمق بود آروم به سمت در خونه رفتم، فاصله ی ماشین 

متر بود اما این مسیر اونقدر به نظرم به درازا کشید که انگار ساعت ها گذشت. جلوی  ۴یا 

در ایستادم و دست راست لرزونمو باال آوردم و روی در گذاشتم، اونقدر دستام یخ کرده بود 

 .که سردی در فلزی رو حس نمیکردم

با مکث نگاهمو به کیفم دوختم و آروم کلیدمو از  کلیدم....باید کلید بندازم، کسی خونه نیست،

زیپ پشتی کیفم بیرون کشیدم. انگار توی خالء گیر افتاده بودم. کلیدو محکم بین دستای 

لرزونم فشردم و به سمت قفل بردم اما باز نمیشد. اونقدر دستام میلرزید که کلید توی قفل جا 

  .نمیگرفت

ار گرفت و کلیدو از دستم بیرون کشید و سریع دست مردونه و گرم فرهاد روی دستم قر

خودش درخونه رو باز کرد، نگاش نکردم و بی حرف وارد خونه شدم، درو پشت سرم 

نبستم، دلم بی قرار بود که برم خونه امون. تمام قوای باقی مونده توی تنمو توی پاهام ریختم 

پش قلبم باالتر میرفت اما دستام و پله هارو باال رفتم. هر قدم که به خونه نزدیک تر میشدم ت

سردتر میشد، این تضاد انگار داشت بدنمو متالشی میکرد. صدای قدمای آروم فرهادو 

میشنیدم که داشت پشت سرم میومد اما هیچی نگفتم، اونقدر تمام وجودم بی قرار مامان بود 

 .که نمیتونستم به چیز دیگه ای فکر کنم

ارفته روی پله ایستادم، حس میکردم نفسم داره قطع و وصل دوتا پله به خونه مونده بود که و

میشه، درونم آشوبی بود که از درد زیادش حتی نمیتونستم ناله کنم. فرهاد از کنارم رد شد و 

با کلیدی که توی دستش بود در خونه رو باز کرد. به در نیمه چاک شده نگاه کردم و فرهاد 

 :آروم گفت

 ؟مطمئنی میتونی بری-فرهاد

فت دستامو مشت کردم و دوتا پله باقی مونده رو باال رفتم و سریع و بدون تعلل وارد خونه ج

شدم، خونه توی تاریکی محض فرو رفته بود. هیچ وقت خونمونو اینطوری تاریک ندیده 

 .بودم. دستای لرزونمو روی دیوار حرکت دادم و کلیدو زدم اما چراغ روشن نشد

 ؟روشن نمیشه-فرهاد

پایان( بی  راه  معنای  به  ) ُرگا  #رگا   
�🦋�رمان
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 .دم و خودش جلو اومد و چراغ هارو امتحان کرد اما روشن نمیشدجوابی ندا

 .حتما برقتونو قطع کردن، میرم از پایین چک کنم-فرهاد

 :خواست از خونه بیرون بره که آروم گفتم

 .مامان خودش فیوُز قطع کرد-

سنگینی نگاه فرهادو حس میکردم اما من فقط به تاریکی خونه زل زده بودم. کفشاشو 

و چراغ قوه گوشیشو روشن کرد و توی خونه دنبال جعبه تقسیم میگشت. نمیدونم درآورد 

چقدر گذشت که یهو تمام خونه با اون چراغ وسط هال روشن شد. تمام وسایل خونه کدر و 

چرک شده بود. نفسمو چاق کردم و ریه امو پر از هوای خونه کردم، هیچ بوی آشنایی به 

می اومد؟ دوباره و اینبار بیشتر ریه هامو پر کردم، بغض مشامم نمیرسید، چرا بوی مامان ن

 .بزرگم اونقدر گلومو فشار میداد که نفسام یکی در میون باال می اومد

 ؟ترانه!خوبی-فرهاد

 .نگاهمو به فرهاد که کنارم بود دوختم

 .رنگت سفید شده-فرهاد

 :بی رمق لب زدم

 ...برو بیرون-

 :جمله امو بلندتر تکرار کردمگنگ نگام کرد و تا خواست حرفی بزنه 

 .برو بیرون-

مستاصل نگام کرد و نگاه ازش گرفتم. به سمت در خونه رفت و بعد از چند لحظه صدای 

 .بسته شدن درد نشون میداد که رفته

میترسیدم، خوفی که از نبود مامان داشتم بالخره به سراغم اومده بود و حاال من قرار بود با 

دم جرات دادم و چند قدم دیگه جلو رفتم. حاال نمای بیشتر از داخل ترسم روبرو بشم. به خو

خونه رو میشد ببینم. همه ی خونه رو از نظر گذروندم، روی تمام وسایل خاک زیادی 

نشسته بود. همه چی برام ترسناک بود، تک تک وسایل خاک گرفته خونه داشتن برام دهن 

 .کجی میکردن و نبودن مامانو به رخم میکشیدن

وجودمو سکوت تلخی در بر گرفته بود، مغزم هیچ فرمانی نمیداد، بغضم سنگین و سنگین  

تر میشد، دستمو برای نفس کشیدن روی گلوم گذاشتم و همین لمس انگار بغضمو شکوند و 

اشکام و با هق هق بلندی شروع شد. منی که صدای گریه ام بلند نمیشد حاال به حدی بلند 

وش خودم از صدام میلرزید. دلم میخواست جیغ بزنم و همه ی گریه میکردم که پرده گ

 .وسایل اون خونه رو به هم بریزم اما نمیتونستم



 

 

    

 

         

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

عقب عقب رفتم و دستمو به سرم گرفتم، پشتم به دیوار خورد، همینطور به خونه خیره شده

بودم و هق هق میکردم. پشتم روی دیوار سر خورد و بی حال با چشمایی که همه جا رو

تار میدید روی زمین نشستم.
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فرهاد اومد: چندتا تقه به در زده شد و صدای آروم و نگران 

رانه، خوبی؟ ت-  فرهاد 

شد، صدای هق هق جوابی ندادم و سرمو روی زانوهام گذاشتم و صدای ناله هام دوباره بلند 

ام تبدیل به ناله های عمیق و بلندی شده بود که دل هرکسی رو میسوزوند.

فرهاد-ترانه...بیام داخل؟صدات کل ساختمونو برداشته.

بین ناله هام بی جون و مقطع گفتم:

-ن....نیا....من....

کنار نمیرفت. نفسم قطع شد و باز به هق هق افتادم، صورت مامان یه لحظه از جلوی چشمم 

تمام لحظه هایی که توی این خونه کنار من بودو داشتم مرور میکردم، صداش توی گوشم

تکرار میشد و قلبم هرلحظه مچاله تر میشد. نفسمو  توی سینه ام جمع کردم و آروم سرمو

باالال آوردم و به دیوار پشت سرم تکیه دادم. دوباره چشمام توی خونه به گردش دراومد و

زمزمه کردم: زیر لب 

-آخ خدا....جونمو گرفتی...اینبار جونمو گرفتی...بابام بس نبود مامانمم بردی؟ ازت گله

دارم...از تو بی کی شکایت کنم؟

چشمامو بستم و بدنم لرزید، از شدت لرزش دستامو دورم حلقه کردم و زانوهامو بیشتر توی

گرمی دستی رو روی تن سردم حس شکمم جمع کردم، تمام دنیا داشت دور سرم میچرخید، 

کردم، شبیه آدمی بودم که توی سرمای زمستونی گرفتار شده و دنبال گرما میگرده برای

همین سریع چشمامو باز کردم و به فرهاد نگاه کردم.

فرهاد-ترانه، باید ببرمت درمونگاه، تنت یخ کرده.

لبخند آرومی زدم و به خونه اشاره کردم:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         

 

   

 

 

 

-مامان...مامانم تنهاست...

چشماش رنگ غم گرفت و با بغض بهم خیره شد. نمیدوست چی بگه، میخواست حرف بزنه

و آرومم کنه اما انگار کلمه ای برای آروم کردنم پیدا نمیکرد، غم من شبیه غده چرکینی بود

که حاالال بعد یک ماه سرباز کرده بود و به این زودیا خوب نمیشد و هیچکس نمیتونست

کاری بکنه.

فرهاد-بریم...بریم درمونگاه دوباره برمیگردیم خونه اتون، قول میدم...

سرمو کج کردم و نگاه ازش گرفتم، قاب عکس کوچیک که عکس دونفره من و مامان بود

روی میز تلفن کوچیک کنار مبل خودنمایی میکرد، کلی خاک روش نشسته بود. لبخند بی

جونی زدم و آروم گفتم:

-دیگه از من چیزی باقی نمونده که بخوای نگرانش بشی.

نفس عمیقی کشیدم و باز لرزه ای به تنم افتاد، سردم بود.

-اینجا پیش مامان باشم راحت ترم.

بغض کرده نگام کرد و دستشو جلو آورد و با نوک انگشتاش آروم صورت خیسمو پاک

کرد.

فرهاد-کاش میشد هرچی که دارمو بدم تا دیگه اشک نریزی.

زهرخندی زدی و با صدای لرزون از بغض گفت:

فرهاد-حیف که برای خودمم چیزی نمونده.

بی حال و غمگین فقط بهش زل زدم، دیدم مدام تیره و کدر میشد، سرگیجه ام بیشتر شده بود

اما میخواستم هرطوری که شده خودمو حفظ کنم. فرهادو خودشو به سمتم کشوند و کنارم

نشست، مثل من سرشو به دیوار تکیه داد و به روبرو خیره شد.
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فرهاد-حال من و تو یکیه ترانه، خوب میتونم بفهمم االالن داری چه دردی میکشی و چه

آشوبی توی قلبته.

نفس عمیقی کشید و با مکث ادامه داد:



یش مادرتو از دست دادی اما من سال ها پیش هردوشونو باهم از دست دادم تو یک ماه پ-

بدون اینکه حتی خودم بدونم، حتی ندیدمشون.... چند سال حسرت بودن توی خانواده ای رو 

 ....خوردم که متعلق به من نبوده و فقط

 :پوزخند صدا داری زد

چ وقت حاضر نشدن اشتباهمو منت سرم گذاشتن و بزرگم کردن، حاال میفهمم چرا هی-فرهاد

 .ببخشن و با یه اشتباه کنار گذاشته شدم، من که از گوشت و خونشون نبودم، فقط فامیل بودیم

 :لباشو به هم فشار داد و به نیم رخم نگاه کرد

تو االن میدونی که مادرت دیگه نیست و براش گریه میکنی، من....من حتی نمیدونم -فرهاد

انه! حسرت بخورم که نیستن؟ نه خوبی ای ازشون میدونم و نه بدی باید براشون گریه کنم ی

 ...ای...تنها یه اسمه

 :اشکام روی گونه ام سر خورد

 ...خوش به حالت که هیچی نمیدونی-

 .صورتمو به سمتش برگردوندم، بهم خیره شده بود

بابای منو جلو فرهاد...سخته....من هردوشونو یادمه...هردوشونو یادمه اما حاال نیستن....-

 .چشمام دار زدن میفهمی یعنی چی؟ از تمام دنیا فقط مامانمو داشتم که اونم رفت

شوکه و خیره بهم زل زده بود و هیچی نمیگفت، رومو برگردوندم و با حرص اشکامو پاک 

کردم. دیگه هیچی برام مهم نبود. مخفی گذشته دیگه چه سودی برام داشت، مامان میخواست 

 .خراب نشه اما قرار نبود مامان توی آینده ام نباشه من آینده ام

 .....ترانه...من نمیفهمم که-فرهاد

 .هذیون نمیگم-

 :برگشتم توی چشمای متعجبش زل زدم

 ؟تا حاال از خودت نپرسیدی چرا ترانه هیچ کس و کاری نداره-

 .تعجب توی چشماش جاشو به شک و تردید داد

ی چشم تموم مردم شهر اعدام شد تا درس عبرت همه بابامو اعدام کردن، بابای من جلو-

 .بشه

گیج سرشو به طرفین تکون داد، نمیدوست چی بگه، حق داشت، همه ی آدما زیر پوسته 

 .زندگی ساده اشون رازی دارن که ممکنه مخوف و ترسناک باشه

 ؟بابات...چیکار کرده-فرهاد

ه این نقطه برسم که بتونم بی روح توی چشماش زل زدم، کی فکرشو میکرد که یه روز ب

 !!!توی چشمای بقیه زل بزنم و گناه پدرمو بگم



 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

.ه -به دوستم تجاوز کرد، به یه دختربچه ی هفت سال 
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حس کردم نفس توی سینه اش حبس شد، برای چند لحظه حتی پلک هم نمیزد و خیره فقط

توی چشمام زل زده بود. هیچ حسی رو نمیتونستم از توی نگاهش بخونم. اصالال انگار هیچ

احساسی نداشت، داشت حرفمو تجزیه و تحلیل میکرد؟! رنگ تردید و ناباوری توی چشماش

نشست، سرشو کج کرد و با دقت بهم زل زد:

فرهاد-حالت....حالت خوب نیست ترانه...میدونم که االالن توی وضعیت...

بی حوصله نگاه ازش گرفتم و حرفشو قطع کردم:

-حق داری باور نکنی...ما هممون وقتی اینجور اتفاقاتی رو میشنویم همش میگیم برای

دیگرانه برای ما محال ممکنه اتفاق بیفته اما نه...گاهی حقیقت تلخ از اونچه که فکرشو

میکنیم به ما نزدیک تره.

سرمو به دیوار تکیه دادم و بهش نگاه کردم، گیج شده و مات و مبهوت بهم خیره شده بود. با

صدای آروم و آرامشی که نمیدونم به خاطر چی بود گفتم:

-خیلی وقتا خوبیهای پدرمو با خودم مرور میکنم اما بعد یهو این اتفاق جلوی چشمم میاد،

تمام معادلتم به هم میریزه.

و با بغض کهنه ای گفتم: اشک توی چشمام جمع شد 

-حاالال بازم میگی منو میخوای؟ بازم منو دوست داری؟

سرشو به طرفین تکون داد و با مکث گفت:

فرهاد-ترانه...من....من نمیفهمم تو چی میگی...نمیتونم حرفاتو باور کنم...

-باور میکنی، اولش سخته...وقتی باورت بشه میری....

ی چشمم سر خورد و خیلی سریع خودشو تا چونه ام بغضم شکست و یه قطره از گوشه 

کشوند.

-توام میری...توام منو تنها میزاری...مثل همه...بعد مامان دیگه بهش عادت کردم...



بینیمو باال کشیدم و به روبرم خیره شدم. نفس عمیقی کشیدم و لبمو با زبون تر کردم، 

 :زهرخند تلخی زدم

مغازه پرده فروشی داشت، همه چی خوب بود، بابام آدم مذهبی زندگی خوبی داشتیم، بابام -

ای بود، یعنی....یعنی یه طوری بود که نماز و روزه ی قضا نداشت. مثل تمام خانواده ها 

گاهی زندگی ماهم یه سری مشکالت کوچیک داشت اما اون اتفاق همه چی رو عوض 

 ...کرد

فرهاد برگردوندم، نمیتونستم توی  سرمو روی زانوهام گذاشتم و صورتمو به خالف جهت

 .چشماش زل بزنم و از بزرگترین دردم حرف بزنم

اسمش ماندانا بود، بهترین دوست دوران ابتداییم که از سال اول باهاش بودم، هم همسایه -

  .امون بود و هم دوستم

 :لبخند بی اراده ای به یاد اون دوران روی لبم اومد

ای فر طالیی بلندی داشت که همه توی کالسمون بهش ماندانا خیلی خوشکل بود، موه-

حسرت میخوردن، مخصوصا با اون پوست سفید و بورش خیلی چهره ی نازی داشت. انقدر 

باهم صمیمی بودیم که از همون بچگی باهم قرار میزاشتیم تا وقتی بزرگ بشیم باهم 

 ....باشیم

 :تک خنده ی تلخ و آرومی کردم

 ...بچه بودیم دیگه-

 :کردم و با مکث بعد از چند لحظه ادامه دادم سکوت

اون....اون روز امتحان ریاضی داشتیم و قرار بود ماندانا بیاد خونه ی ما تا با من ریاضی -

مامان بهم  ۴بیاد اما یهو ساعت  ۵کار کنه، آخه درسش خیلی خوب بود..قرار بود ساعت 

نو هیچ وقت توی خونه تنها گفت مامان بزرگ فشارش باال رفته و باید پیشش بریم. م

نمیزاشتن، بابا همیشه میگفت ترانه هنوز بچه است نباید توی خونه تنها باشه. کلی به مامان 

التماس کردم که بزاره بمونم چون ماندانا میاد و تنها نیستم اما مامان منو با خودش برد و 

 .گفت زود برمیگردیم

 :سکوت کردم وآاروم زیر لب با درد زمزمه کردم

 .کاش به مامان التماس میکردم تا خونه بمونم-

 .یه قطره اشک از چشمم سقوط کرد

مامان بزرگم حالش بد بود و مجبور شدیم یکم بیشتر پیشش بمونیم. همش به مامان میگفتم -

به ماندانا زنگ بزنیم و بگم نیستیم اما مامان میگفت نه اگه اومد و نبودیم وقتی برگردیم 

میارمش خونه امون. دقیقا یکساعت بعد از اینکه ما رفته بودیم بابا چون خودم میرم دنبالش 



 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

چندتا از دفترهای مالیشو جاگذاشته بود به خونه برگشته بود و رسیدنش به خونه همزمان

شده بود با اومدن ماندانا.
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سکوت کردم، یه سکوت تلخ و گزنده. تک تک خاطراتم شبیه آلبوم جلوی چشمم ورق

میخوردن. اولین بار بود که این داستانو برای کسی تعریف میکردم، یه طور غریبی بود...

-ماندانا یک هفته گم شده بود، همه میگفتن اومده خونه ما اما چون ما خونه نبودیم هیچکس

نداشت، یادمه اون یک هفته بابا حس و حال عجیبی داشت، همش یه گوشه هیچ خبری ازش 

میشست و به دیوار خیره میشد، استرس داشت، مدام دستاش میلرزید و چندباری لیوان و

بشقاب از دستش افتاد و شکست...میگفت استرس کارشه اما....

گذشته اشک ریختم. زدم زیر گریه، بغضم با شدت شکست و برای اولین بار از ته دل برای 

-یکی از مشتری های مغازه بابا یه کارتن که لکه خون روش بوده رو توی انبار بابا میبینه،

شک میکنه و به پلیس خبر میده...

پیشونیمو روی زانوم تکیه دادم و با گریه و صدایی که بی اختیار باالال رفته بود گفتم:

-جنازه ماندانا بود...خفش کرده بود....کتک....کتش زده بود....کتکش زده بود چون مقاومت

کرده و نزاشته...

سرمو باالال آوردم و با چشمای اشکی به فرهاد نگاه کردم. سرشو به دیوار تکیه داده بود و

. خیره به روبروش بود 

-فقط چند دقیقه طول کشیده، چند دقیقه غریزه اش بهش غلبه کرد و همه چی تموم شد..

نفس عمیقی کشید و آروم گفت:

فرهاد-شبیه واقعیت نیست انگار...راست میگی که همه ی ما این اتفاقاتو فقط برای دیگران

باور میکنیم.

ماه طول کشید تا دادگاه برگزار بشه و حکم قصاصو بدن،  پرونده بابا شبیه هیچکس  ۸-

نکردیم.  شاید ما تنها خانواده ی قاتلی بودیم که هیچ وقت برای رضایت گرفتن تالالشی 

نبود،

ماه توی خونه حبس بودیم. شب و روز به خونه امون سنگ میزدن، مامان از  ۸ تموم اون 



 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

ترس اینکه شیشه رو سرم خرد نشه منو توی اتاق پشتی برده بود و نمیزاشت بیرون بیام،

بچه بودم دقیق نمیفهمیدم که چی شده، فقط میدونستم که ماندانا مرده و میگن بابای من

کشتش...

فرهاد با درد بهم نگاه کرد، سرگردون بود، نمیدونست چی بگه، چه عکس العملی نشون

بده، حق داشت. لبای خشکمو با زبون تر کردم:

-راحتمون نمیزاشتن...حتی...حتی بعد از...اعدام...اعدام بابا همش سراغمون میومدن. یه

شب مامان رفت تمام طالالهاشو فروخت، یه ساک دستی کوچیک از وسایل خودش و من

جمع کرد و بیخبر از همه اومدیم تهران.

�🔶�قسمت دویست و پنج#205

پایان( بی  راه  معنای  به  ) ُرگا  #رگا  �🦋�رمان 

 i  ⚜️⚜️

******

دو هفته بود که خودمو توی خونه حبس کرده بودم. هر بار یه گوشه خونه کز میکردم و

میکردن. حال خوبی نداشتم اما احساس سبکی داشتم. خیره به یه نقطه اشکام صورتمو خیس 

بعد از اینکه بالالخره راز گذشته امو برای فرهاد گفته بودم تقریبا آروم شده بودم. دوست

داشتم به خودم تلقین کنم که برام مهم نیست فرهاد دیگه نخواد دوسم نداشته باشه اما....اما یه

حسی توی گوشه های قلبم این ادعا رو رد میکرد.

ممکنه که بخوام در ظاهر فرهادو از خودم دور کنم اما احساس قلبی که بهش داشتمو

نمیتونستم انکار کنم. نمیدونم از فشار روحی بود یا احساسم اما من هیچ وقت توی هیچ

شرایطی جرات نکردم برای کسی گذشته امو بازگو کنم، شاید برای اینکه فرهاد شبیه

هیچکدوم از آدمای اطرافم نبود... به قول خودش ما دوتا خیلی شبیه هم بودیم. هردومون

تنها و بی کس بین یه عده آدم بی مهر گیر افتاده بودیم و همین باعث میشد بیشتر به هم

نزدیک بشیم.

اون شب بدون اینکه کلمه ای حرف بزنه گذاشت رفت اما یکساعت بعد دوباره برگشت. برام

غذا و یه مقدار خوراکی دیگه گرفته بود. میدیدمش که چقدر پریشون احواله و افکارش از

حرفام به هم ریخته اما اصالال حرفی نمیزد و با اخم فقط جلوم نشسته بود و به زور غذا به



  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         

 

   

 

 

خوردم میداد. وقتی که رفت کلید خونه رو بهم نداد چون میدونست من درو برای هیچکس

بود. باز نمیکنم و همین انگار برام یه روزنه امید 

روز لعنتی سخت گذشت. چقدر نفس گیر  ۵ روز دیگه نیومد، چقدر اون   ۵ بعد اون شب تا 

بود، شبیه جهنم بود، انگار تمام در و دیوارای خونه روی سرم فریاد میزدن و

میگفتن:"رفت"!

۵ چقدر این کلمه برام سنگین بود، شبیه یه کوه روی شونه هام سنگینی میکرد. وقتی بعد از 

روز برگشت همین که در خونه رو با کلید باز کرد انگار جون به دست و پام برگشت.

فرهاد آخرین امید بود، شبیه تیر خالالص بود که اگه ترکم میکرد دیگه بهونه ای نداشتم.

چه اومدنی بود! ساکت شده بود، در حد ده دقیقه توی سکوت فقط میومد بهم سر میزد و

یخچال خونه رو چک میکرد تا یه وقت چیزی کم نباشه و میرفت، سکوتش برام حرفای

خوبی نداشت، آزارم میداد اما نمیتونستم چیزی بپرسم، دلم نمیخواست محبت گدایی کنم یا

بخواد بهم ترحم کنه، سعی میکردم خودمو به همون بودن ده دقیقه اش توی هر روز دلخوش

کنم.

وقتی یکی زندگیش به این نقطه میرسه که هیچکسو نداره مجبور میشه به امید همین بودن

. های کوتاه زندگی کنه 

فرید حتی یکبار هم توی این مدت ازم خبر نگرفته بود، نه زنگی نه مسیجی نه حتی اینکه

بیاد ببینه من کجام!!!! یه جوری انگار منو کنار گذاشته بود و دیگه بهم کار نداشت، شایدم

حق داره، از وقتی که وارد زندگیش شده بودم جز دردسر چیز دیگه ای براش نداشتم.
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خسته از این همه فکرای بی سرانجام؛ نفس عمیقی کشیدم و اشکامو پاک کردم و از پشت

و بی حسی گزگز میکرد و میز چرخ خیاطی مامان بلند شدم. دست و پام از شدت سردی 

معده ام میسوخت. دستمو به سرم گرفتم و آروم آروم به سمت آشپزخونه رفتم. از دیروز

شب بود هیچی نخورده بودم. کالال زیاد غذا نمیخوردم و هربار فقط در حد  ۸  تا االالن که 

ظهر



ه دو لقمه کوچیک نون و پنیر میخوردم و بی میل میشدم.گاهی از شدت درد و سوزش معد

 .اشکم درمیومد اما درد روحیم و قلبم خیلی بیشتر بود

قوطی کوچیک پنیرو از توی یخچال بیرون آوردم، یه تیکه نون کوچیک برداشتم و خواستم 

روش پنیر بمالم که صدای باز شدن در خونه باعث شد بی حرکت سرجام بایستم و به 

ان شد. چقدر این ریش بلندش راهرو زل بزنم. در خونه بسته شد و توی ورودی راهرو نمای

به صورتش میومد. نگاهش روی من که توی آشپزخونه ایستاده بودم ثابت موند، توی این 

 .مدت همش کوتاه نگام میکرد اما اینبار نگاه کشدارش روم ثابت موند

 .سالم-فرهاد

صداش خیلی آروم بود اما توی اون سکوت خونه و منی که اصال انتظار حرف زدنشو 

باعث شد شونه هام باال بپره و با تعجب نگاش کنم. حرف زده بود؟ با من حرف زد؟  نداشتم

با من؟!!! با تردید نگاش کردم که شونه اشو به دیوار کنارش تکیه داد، به زمین خیره شد و 

 : با همون تن صدای آروم گفت

 .باید حرف بزنیم-فرهاد

تم نگاهشو باالتر کشید و بهم خیره لبمو با زبون تر کردم و با سکوت نگاش کردم. از سکو

شد. هیچ حسی رو نمیتونستم از نگاهش بخونم. در مورد چی میخواد حرف بزنه؟ 

خب....خب معلومه دیگه میخواد از رفتنش بگه، میخواد بگه ازت متنفر شدم، به خاطر 

 گذشته متعفنت دیگه حاضر نیستم کنارت باشم. آره همینه....دو هفته سکوت کرده بود که

 .حاال بیاد اینارو بگه

 !؟ترانه-فرهاد

 .برو بیرون-

شوکه و متعجب نگام کرد، چی میگی ترانه؟! شاید این حرفش نباشه!! نه همینه، مطمئنم 

 .همینه، طاقت...طاقت شنیدنشو ندارم...نمیتونم از فرهاد همچین حرفایی رو بشنوم

 ....حرفاتو-

 ؟این بغض چیه؟ چرا نمیزاره جمله امو تموم کنم

 ...حرفاتو میدونم...نمیخواد....بگی-

 :تکیه اشو از دیوار برداشت و یه قدم بهم نزدیک شد

 !؟چی میدونی وقتی من هیچ حرفی نزدم-فرهاد

 :نون تیکه شده ی توی دستمو روی میز پرت کردم

هم من میدونم و هم تو، این زندگی واقعیه! هیچکس حاضر نیست کنار منی با این گذشته ی -

 .بمونهسیاه 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

         

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

نفس عمیقی کشید و سرشو به تایید تکون داد:

فرهاد-آره...راست میگی، هیچ آدمی دوست نداره با کسی که گذشتش سیاهه زندگی کنه و

کنارش باشه.

زهرخندی زد:

فرهاد-اما مگه من و تو آدمای عادی هستیم؟ زندگی عادی داریم؟

منو آروم میکرد. لبخندی آروم و گرمی زد که گرماش وجود پر از تالالطم 

فرهاد-طبیعیه که بخوایم تصمیمات غیرمنطقی بگیریم میدونی چرا؟

با سکوت و پرسشگرا نگاش کردم، اینبار لبخند تلخی زد و به سمتم اومد و نزدیکم ایستاد.

غمگین نگام کرد و دست راستشو باالال آورد و روی گونه ام گذاشت:

فرهاد-چون کسی رو جز خودمون نداریم، چون ما دیگه طاقت شکستن و از دست دادنو

نداریم، روی نقطه ی آخر ایستادیم، چرا خودمونو کیش و مات کنیم؟
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لبامو روی هم گذاشتم و با سکوت بهش خیره شدم، گرمی دستش با سردی تنم تضاد

خواستنی ایجاد کرده بود که دوسش داشتم. آب دهنمو قورت دادم و به سختی یه قدم عقب

رفتم تا ازش فاصله بگیرم.

-نمیخوام بهم ترحم کنی.

یه تای ابروشو باالال انداخت:

و به من ترحم کردی؟ ت-  فرهاد 

گیج نگاش کردم:

-چی؟

فرهاد-تو به من ترحم کردی که االالن کنارمی؟

تا خواستم جوابشو بدم انگشت اشارشو روبروی لبم گرفت:

 یه بارم بیا برای خودمون زندگی کنیم، میدونم این گناهه، میدونم تو االالن زن

فرهاد-برای

برادرمی...



 :سکوت کوتاهی کرد

 !!!!نه...پسر عموم-فرهاد

 :سرشو به تایید تکون داد

 ....میدونم اما ترانه میدونم که با وجود گذشته ات نمیخوای خیانت کنی، من همه رو-فرهاد

 :دوباره سکوت کوتاهی کرد و مستاصل توی چشمام زل زد

از توی چشمات میخونم که دوستم داری، همین...همین چشمات بود که بعد از سه ماه -فرهاد

 .نشد فراموشت کنم و باز برگشتم

ی . آه بلندغمگین نگاه ازش گرفتم و روی صندلی پشت سرم نشستم و به زمین خیره شدم

 .کشید و جلوی پام زانو زد و دستامو که روی پام بود گرفت

نمیگم االن...میدونم االن نه میتونی نه زمانشه اما حداقلش انکار نکن. منو به هم -فرهاد

 .میریزی ترانه

 .آروم چشمامو از روی دستامون تا صورتش باال کشیدم

 .فقط بهم فرصت بده، من همه چی رو درست میکنم-فرهاد

 :زمزمه کردمآروم 

 !؟پس فرید چی-

 .خودم حلش میکنم-فرهاد

 :سرمو به طرفین تکون دادم

خودتم میدونی که فرید حل شدنی نیست، االن شک داره، میترسم از روزی که شکش به -

 .یقین تبدیل بشه

 :بغض کرده گوشه ی لبمو گاز گرفتم

زندگی برام هیچ ارزشی نه منو زنده میزاره نه تورو...من که هیچی برام مهم نیست چون -

 ...نداره اما تو

حرفمو خوردم و نفس عمیقی کشیدم، دستاشو عقب فرستادم و از جام بلند شدم. بغضم داشت 

 .سنگین تر میشد

هیچ وقت زندگی خودتو برای یه آدم نابود شده مثل من خراب نکن، فرید اینبار دیگه -

 .کنی نمیزاره فرهادی باقی بمونه که تو بخوای چیزی رو حل

 :سریع از جاش بلند شد و با اخم و جدی نگام کرد

 .تو ازش میترسی-فرهاد

 ....نه! فقط خیلی کمکم کرده، نمیتونم همه چی رو زیر پا-

 ؟کجاست-فرهاد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

متعجب نگاش کردم که با حرص ادامه داد:

فرهاد-االالن فرید توی این پونزده روز کجا بوده؟ بهت سر زده؟ اصالال بهت یه مسیج داده

ببینه حالت خوبه؟! با اون حال و وضع از خونه رفتی حتی حاضر نشد بیاد برسونتت.

-اون به من محبت....

فرهاد-بسه ترانه! چرا الکی جانب داری میکنی؟ وقتی همسرته وظیفشه که کنارت باشه چرا

خودتو مدیون میدونی؟! اگه همچین اوضاعی برای فرید پیش میومد تو کنارش نمیموندی؟

با سکوت و خیره نگاش کردم.

! فرهاد-میدونم که میموندی 

سرشو تکون داد:

!ی فرهاد-تو به هیچکس مدیون نیست 
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بغضمو قورت دادم و سرمو پایین انداختم:

زندگیمو از این سیاه تر بکنم. -نمیخوام مثل بابام باشم...نخواه که 

با رنجش گفت:

فرهاد-با من باشی زندگیت سیاه میشه؟ هوم؟

چشمامو محکم به هم فشار دادم:

-اشتباهه.

اشک توی چشمام جمع شد، سرمو باالال آوردم و از پشت پرده اشکم نگاش کردم.

-دیگه انکار نمیکنم اما احساسمون به هم اشتباهه...

سر خورد و حاالال واضح میدیدمش، غم توی چشماش موج میزد. اشکام روی گونه ام 

-دوستت دارم، آره....دوستت دارم...

لبخند آرومی زدم:

-تنها کسی هستی که انقدر بهم نزدیک بودی و بهش اعتماد دارم تا از گذشته ام برات بگم و

چقدر از رفتنت ترسیدم.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         

 

   

 

 

 

 

با صدای لرزون گفتم: لبامو که از اشکام خیس شده بود به هم فشار دادم و 

-فرهاد من دوستت دارم اما....

سریع با یه گام خودشو بهم نزدیک کرد و محکم توی آغوشم کشید، برای اولین بار منم

دستمو دور کمرش انداختم و بغلش کردم. گریه ام شدت گرفت و سرمو توی سینه اش پنهان

کردم.

-نمیشه فرهاد...نمیشه....

یه دستشو روی کمرم گذاشت و دست دیگه اشو توی موهام فرو برد و سرمو به سینه اش

فشرد.

فرهاد-میشه، بخوای میشه...

با حرص تیشرتشو که زیر کف دستم بود به چنگ گرفتم:

-فرید راحتت نمیزاره، راحتمون نمیزاره...

فرهاد-به خاطرت با همه میجنگم.

صداش بم شده بود، انگار اونم بغض داشت.
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اشکام با شدت بیشتری به چشمام هجوم آوردن و صورتمو خیس کردن، حس میکردم که

نفسای فرهاد هم سنگین شده، شونه هاش نمیلرزید اما بغض داشت. بوی عطرش داشت منو

تا مرز جنون میکشوند. من چطوری میتونستم درست زمانی که دیگه هیچکسو ندارم از

فرهاد دست بکشم؟ از تنها کسی که کنارش احساس آرامش میکنم. تیشرتشو بیشتر توی

چنگ دستام فشردم و با ولع عطرشو به ریه هام کشیدم. باید ذخیره میکردم، باید این لحظه

تک به تک ثبت کنم تا بتونم بدون فرهاد طاقت بیارم.

بدون فرهاد هم زندگی کرد؟ شبیه دخترای چهارده پونزده ساله شدم که میگن اگه مگه میشه 

فالالنی نباشه میمیرم. انگار بعد اعتراف به فرهاد احساسم نسبت بهش شدیدتر شده. چرا

همیشه زندگی من پر از گره های کور و سردرگم میشه؟ آروم روی سرمو نوازش کرد و

سرشو پایین تر آورد، لبشو روی پیشونیم گذاشت و نرم و عمیق بوسید.



 .تنت داره میلرزه قربونت برم-فرهاد

جوابی ندادم و چشمامو بستم، تا حاال هیچ وقت به خودم جرات نداده بودم که از بوسه یا 

بغلش لذت ببرم اما االن فرق داشت، این اولین و آخرین باره که توی آغوش فرهادم، بغل 

 .کسی پیشش تمام دنیام آرومه

آروم منو از خودش فاصله داد و به صورتم نگاه کرد، دستاشو دو طرف صورتم گذاشت و 

 .با انگشت شصتش اشکامو تند تند پاک کرد

تو باش...تو فقط باش من با همه دنیا میجنگم..ترانه...ترانه نمیدونم چطور همه ی -فرهاد

 ...زندگیم شدی...نمیدونم از کی و چیشد...اما

شمام میلرزید و غم توی نگاهش دلمو زیر و رو میکرد. نفس مردمک چشماش توی چ

 :عمیقی کشید و با بغض سنگین مردونه اش آروم زمزمه کرد

برای اینکه بتونم به زندگی ادامه باید باشی، وقتی نیستی همه چی بی رنگ و -فرهاد

 ...سیاهه

 :سرشو آروم تکون داد

 ...زندگی رو از جفتمون نگیر-فرهاد

دستامو روی دستاش که صورتمو قاب گرفته بود گذاشتم. لبمو گاز گرفتم و هق هق کردم و 

با درد نگاش کردم، انگار یکی قلبمو توی دستاش گرفته بود و داشت فشارش میداد تا مچاله 

بشه و بالخره از تپش بیفته. دوباره سرشو جلو آورد و اینبار کوتاه پیشونیمو بوسید، 

ی صندلی نشوند. دست و پام بی حس شده بود. سریع یه بازوهامو گرفت و عقب بردم و رو

لیوان با قاشق برداشت و پر آب کرد، چند حبه قند از قندون روی میز برداشت و توی لیوان 

 .انداخت و تند تند به هم زد

چشمام دیگه خشک شده بود، انگار دیگه اشکی نداشتم و سوزش گرفته بود. کنارم ایستاد و 

و لیوانو جلوی دهنم گرفت. بی حال یکم از آب قند خوردم؛ شیرینش  یه دستشو پشتم گذاشت

یکم حالمو بهتر میکرد. این محبتش منو دیوونه میکرد. آدم وقتی عاشق باشه تک تک 

محبتای معشوقش چندبرابر به چشمش میاد، من عاشقم؟! عاشق فرهاد؟!! مگه عاشق پارسا 

 ؟نبودم؟! چرا اینطوری نبودم

 ؟بهتری-فرهاد

 .و به معنی تایید تکون دادم که دستشو نوازش وار روی سرم کشیدسرم

 .از کی چیزی نخوردی؟ تمام تنت یخ کرده-فرهاد

 :نایلون نون روی میزو تکون داد و نگاهی بهش انداخت

 ؟این نوُن من سه روز پیش گرفتم تکون نخورده، داری چیکار میکنی با خودت ترانه-فرهاد



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

         

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرمو به جهت مخالفش برگردوندم و جوابی ندادم.

فرهاد-االالن زنگ میزنم از بیرون غذا بیارن.

-میل ندارم.

فرهاد-باهم میخوریم فداتشم.

سرمو برگردوندم و توی چشماش زل زدم.

-میخوام برگردم خونه.

با شک نگام کرد و ابروهاش یک درجه باالال رفت:

ونه؟ خ-  فرهاد 

. چشمام زل زده بود  نفسمو توی سینه ام جمع کردم، مستاصل و نگران توی 

-برمیگردم پیش فرید...این...این درست ترین تصمیمیه که میتونم بگیرم.

سرمو به کمی به سمت راست متمایل کردم:

-برای هردومون...
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قرمز شد و با حرص داد زد: در عرض چند ثانیه رنگ پوستش 

فرهاد-تو حق نداری به جای من تصمیم بگیری.

با آرامش بهش نگاه کردم و با مکث گفتم:

-برای زندگی خودم که میتونم تصمیم بگیرم.

با حرص دندوناشو روی هم فشار داد و جفت دستاشو توی موهاش فرو برد و به عقب

کشیدشون.

فرهاد-با کی لج کردی ترانه؟

-هیچکس.

انگشت اشارشو به سمتم گرفت:

فرهاد-نمیزارم زندگیتو خراب کنی.

کالالفه و غمگین نگاش کردم:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

  

  

-بس کن فرهاد...توروخدا بس کن من دیگه طاقتشو ندارم، منو ببین! چی از مونده که امید

داری برات بجنگم؟ اونم در مقابل کی؟!!!! فرید که همینطوری به خون من و تو تشنه است.

کوتاهی کردم، به زمین خیره شدم و آروم گفتم: مکث 

-دو هفته است حتی از من خبر نگرفته.

تلخ و گزنده و طعنه وار گفت:

فرهاد-انقدر برات مهمه؟

زهرخند تلخی زدم و نفس عمیقی کشیدم.

-همیشه آدما اونطور که میخوان نمیتونن زندگی کنن، هیچکس قرار نیست به همه ی

آرزوهاش برسه.

باالال آوردم و لبخند آرومی زدم: سرمو 

-بعضی آرزوها همیشه دست نیافتنی میمونه، همیشه رویا میمونه، رویایی که واقعیت نمیشه.

من عادت کردم به آرزوهام نرسم.
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چشمام نگاه کرد، موشکافانه داشت تمام اجزای صورتمو از نظر خیره و طوالالنی فقط توی 

میگذروند، دنبال چی بود؟! نفس عمیقی کشید و نگاهش جدی شد:

فرهاد-زنگ میزنم غذا بیارن.

-میل....

سریع و جدی و با حرص گفت:

میخوای بحث کنی؟ نترس خودم میرسونمت پیش فرید. اسه اینم  و-  فرهاد 

خیره و متعجب نگاش کردم، به همین راحتی قبول کرد؟ نگاه ازم گرفت و از آشپزخونه

بیرون رفت. سرمو پایین انداختم و به زمین خیره شدم. باورم نمیشد که فرهاد انقدر زود

 کشیده باشه. خب چیکار کنه؟ مگه فیلمه که بگه به پات میمونه؟ اصالال به پات بمونه تا

عقب

ی؟ ِ



ور میگم نمیشه برو از اونور میگم برای چی قبول کرد زهرخندی زدم، دیوونه شدم، از این

بره؟ خودمم نمیفهمم دیگه چی درسته و چی غلط!! باید هرچه سریع تر این موضوعو جمع 

کنم. نباید بزارم بیشتر از این همه چی کشدار بشه... پس فرهاد چی؟ چرا عادت کردم که 

خودم چی؟ این منم که دارم فداکاری همش به فکر بقیه و زندگیشون باشم؟ االن باید بگم پس 

میکنم تا یه وقت فرید بالیی سر فرهاد نیاره!! منتی نیست اما زندگی منه که این وسط دیگه 

 .چیزی ازش نمیمونه

 ؟زرشک پلو با مرغ که دوست داری-فرهاد

 .سرمو باال آوردم و نگاش کردم

 .نگفتی چی میخوای منم خودم سفارش دادم-فرهاد

 .ادم و با سکوت نگاش کردمبازم جوابی ند

 ؟چیز دیگه ای میخوای-فرهاد

 .بلند شدم حرصی و کالفه نگاه ازش گرفتم و از جام

 !!؟کجا-فرهاد

 :پوزخندی زدم و با طعنه گفتم

 .مگه نگفتی میخوای برسونیم؟! میخوام وسایلمو جمع کنم-

 !باز نگاهش جدی شد

 .هم چشم به راهت نیستآره بعد ناهار میریم؛نگران نباش اونقدرها -فرهاد

 .معلومه دو طرفه سر میزنی که از همه خبر داری-

 :سرشو کمی باالتر گرفت و با غرور گفت

 ؟آره برای چی به خونه ام سر نزنم-فرهاد

 !متعجب نگاش کردم

 .خونه بابامه؛ خونه مامان و بابایی که هیچ وقت ندیدمشون-فرهاد

 :گیج سرمو تکون دادم

 ...وصیت کرده که بعد ازدواجت بابات....یعنی عموت-

 .همش دروغه؛لیال با وکیل دست به یکی کرده-فرهاد

 .چشمام گرد شد و دهنم نیمه باز موند

 .روزه پی همه چی رو گرفتم و دنبالشم ۱۵-فرهاد

 :با حرص ادامه داد

سال منو از خونه خودم دور نگه  ۵ساله دارن منو فریب میدن؟  ۵باورت میشه -فرهاد

 .یه وقت من از اون خونه بیرونشون نکنمداشتن که 



 

 

 

 

 

    

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

گوشه ی لبمو گاز گرفتم:

-فرید... فرید هم میدونست؟

پوزخند معناداری زد:

فرهاد-نه! نگران نباش توی این یه قلم شریک نبوده.
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با شک سرمو به راست متمایل کردم:

!؟ -یه قلم 
با حرص جلو اومد و روبروم ایستاد:

فرهاد-آخ که چقدر نگرانشی.

اخمی کردم و برای اینکه حرصشو دربیارم گفتم:

-آره آره نگرانم، قراره یه عمر باهاش زندگی کنم.

پوزخند تلخی زد:

فرهاد-یه عمر؟!! خوبه نقشه هاشم کشیدی انگار.

خم شد، جدی توی چشمام خیره شد و محکم از بین دندون های کلید شده یهو روی صورتم 

اش گفت:

فرهاد-ترانه! فکر نکن اگه بری پیش فرید زندگیت آروم میشه؛ نه!! جنگ من و فرید تازه

. شروع شده 

ازم فاصله گرفت و از باالال نگام کرد:

!و ت  نه  ِد  فری  با  منم  فرهاد-االالن میبینی باهات بحث نمیکنم چون خوب نیستی و کار اصلی 

-میخوای باهاش چیکار کنی؟

فرهاد-میخوام حقمو بگیرم.

با انگشت بهم اشاره کرد و آروم و شمرده با حرص گفت:

!و قم  ح-  فرهاد 

اخمی کردم و آروم گفتم:



 .من ملک و مال و اموال نیستم-

 .زندگیم که هستی-فرهاد

 .دلم زیر و رو شد و با سکوت نگاش کردم

سال هرچی که داشتم و نداشتمو ازم گرفتن و از خونه بیرونم کردن، مجبور شدم پنج -فرهاد

درسمو ول کنم و برم پادویی یه مغازه ته پاساژو بکنم که فقط خرج خوراکمو بتونم دربیارم 

خونه که هیچی مال محسن بود. میفهمی اینا یعنی چی؟ پنج سال زیر منت دوستم زندگی 

 .نیاورد اما خودم که میفهمیدمکردم. محسن هیچ وقت به روم 

 :غمگین نگاش کردم و آروم گفتم

 ؟محسن هنوز بستریه-

 .نه مرخص شده-فرهاد

 :با چشمای گرد نگاش کردم

 ؟کجاست-

 :با حرص گفت

 !؟سراغ عالم و آدمو میگیری اال من-فرهاد

 ....فرهاد-

 .نمیدونم کجاست؛فقط میدونم دو هفته است مرخص شده-فرهاد

 ؟حالش خوب شده-

 :کالفه گفت

 .ندیدمش ترانه؛ خبرو از مادرش شنیدم فقط، البد خوب شده که مرخصش کردن دیگه-فرهاد

 :سرمو تکون دادم

 .امیدوارم حالش خوب شده باشه و دیگه طرف من نیاد-

 .نمیاد مطمئن باش-فرهاد

 ؟از کجا مطمئنی-

 .چون من ازش خواستم-فرهاد

دلی کناریمو بیرون کشید و روبروم گذاشت و با شک نگاش کردم که نفس بلندی کشید، صن

 .نشست

 ؟چرا محسن از تو خیلی حرف شنوی داره-

 :خیره نگام کرد

 .چون من اونو وارد بازی کردم-فرهاد

 :گیج نگاهمو بهش دوختم



 

 

    

 

         

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-بازی؟!!! منظور....منظورت چیه؟
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لبشو باز زبون تر کرد و سرشو پایین انداخت و با مکث گفت:

اون اوایل توهم توی دایره بازی با فرید بودی اما همه چی تغییر کرد. فرهاد- 

سرشو باالال آورد و درمونده نگام کرد، یکه خورده و گیج نگاهم سرگردون توی چشماش

میگشت.

فرهاد-قسم میخورم من هیچ وقت نمیخواستم تورو اذیت کنم اما محسن کنترلش دست خودش

نبود و گاهی سرخود برای تو مزاحمت ایجاد میکرد.

لبام از بغض لرزید و با ناباوری زمزمه کردم:

-من....من زجر کشیدم و تو...تو بهش گفته بودی که با من....وای نه...نه....

چشماشو روی هم فشار داد و محکم پلک زد. با چشمای قرمز بهم خیره شد و ملتمسانه

گفت:

فرهاد-از وقتی حسم بهت پررنگ شد دیگه بازی رو ادامه ندادم ترانه؛ دیدی...دیدی که حتی

به فرید نزدیک شدم تا پیش تو باشم.

اشکم از چشمام فرو ریخت و با رنجش گفتم:

-بین همه دلم به تو خوش بود، میگفتم...هرکی دوروبر من دوز و کلک داشته باشه حداقل

فرهاد این کارو با من نکرده؛ منو....

لبمو گاز گرفتم:

-منو برای خودم میخواد.

تند تند سرشو تکون داد و دستشو جلو آورد تا دستمو بگیره، سریع دستمو عقب کشیدم:

-به من....دست نزن...همتون بهم دروغ میگین.

زدم زیر گریه و با جیغ گفتم:

که انقدر ساده لوحم و گول شمارو میخورم. -خاک برسر من 

از جاش بلند شد و هول شده نزدیکم ایستاد:



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

         

 

   

 

 

 

 

فرهاد-ترانه به جون کی قسم بخورم؟ به جون خودت، به ارواح خاک مامان و بابام من

تورو بازی ندادم.

با حرص و چشمای اشکی نگاش کردم:

مثل فرید بعد اینکه به -تا کی میخواستی بهم نگی؟ تا کی میخواستی ازم پنهان کنی؟ الالبد 

هدفت رسیدی تازه بگی آره اینم بود بهت نگفتم.

فرهاد-اگه قرار بود ازت پنهان کنم هیچ وقت نمیگفتم، اگه گفتم پس میخواستم بدونی که من

.م باهات صادق 

با حرص اشکامو پاک کردم و نگاه ازش گرفتم:

!ت گرف  -هه صادق؟! معنی صداقتو فقط باید از خانواده ی شما یاد 

جلوی پام زانو زد و دستامو گرفت، خواستم دستامو عقب بکشم اما محکم تر گعت:

فرهاد-ترانه نکن اینطوری، به خدا اون بازی خیلی وقته برای من تموم شده.

 سمتش برگشتم و تا خواستم حرف بزنم صدای زنگ آیفون اومد. با بهت سرمو باالال آوردم

به

که فرهاد سریع از جاش بلند شد:

فرهاد-غذا رو آوردن.

با شک از جام بلند شدم و از پنجره آشپزخونه پایینو نگاه کردم. همین که ماشین فریدو دیدم

با ترس داد زدم:

-فریده...فرهاد درو باز نکن....

نگاه کرد: فرهاد که جلوی آیفون بود و میخواست درو باز کنه با شوک بهم 

رید؟ ف-  فرهاد 
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تند به سمتش رفتم و با هول دستمو روی آیفون گذاشتم:

-ماشین....ماشین فرید جلوی دره.

چشماشو ریز کرد و با شک به سمت پنجره آشپزخونه رفت. با احتیاط پرده رو کنار زد و

نگاهی به بیرون انداخت.



 ؟کجاست-هادفر

 .سمت راست؛ جلوی سپرش معلومه، پالکشو ببین-

مکثی کرد و با دقت بیشتری به بیرون خیره شد، دوباره زنگ آیفون دوسه بار پشت سرهم 

  .زده شد

 !!!فرهاد-

 .آره فریِد؛ درو باز کن-فرهاد

 :با چشمای گرد نگاش کردم

 ؟باز کنم؟!!!! میفهمی چی داری میگی-

 :وی آیفون گذاشت، با ترس دستشو کنار زدم و با التماس نگاش کردمجلو اومد و دستشو ر

 .فرهاد!!!! به قرآن هردومونو میکشه-

 .من از کسی نمیترسم، اتفاقا بهتر که االن با حقیقت مواجه بشه-فرهاد

زنگ آیفون اینبار ممتد زده شد و پشت بندش صدای زنگ تلفن خونه بلند شد. وحشت زده 

 .امو روی سینه ی فرهاد گذاشتم و به عقب هولش دادمزیر گریه زدم و دست

.فرید هردومونو میکشه لعنتی...لعنتی من االن زن قانونی اونم برو....توروخدا برو..-

 ....میفهمی؟! مرگ من برو....فرهاد توروخدا

 :مستاصل بهم نگاهی انداخت و انگشت اشارشو به سمتم گرفت

 ....فقط به خاطر تو میرم وگرنه-فرهاد

 :هول شده به سمت در هولش دادم

 ...باشه باشه....برو االن-

 :در خونه رو باز کردم و آروم گفتم

 ...برو پله های طبقه باال وایستا نبینتت...برو-

خیلی آروم و با آرامش کفشاشو پوشید و به سمت پله های باال رفت. با حرص نگلش کردم و 

دوییدم و تا خواستم جواب بدم که قطع شد. به پنجره سریع درخونه رو بستم. به سمت تلفن 

 .آشپزخونه نگاه کردم، به سمت آشپزخونه رفتم که دوتا تقه به در خونه زده شد

وسط خونه ایستادم و وحشت زده به در نگاه کردم. فرهاد چرا باز اومد؟!!! به سمت در پاتند 

هن نیمه باز و چشمای گشاد شده کردم و با حرص بازش کردم اما با دیدن فرید پشت در با د

 :بهش نگاه کردم. فرید خیلی جدی با نگاهش سرتاپامو رصد کرد و آروم گفت

 ؟برای چی جواب نمیدی-فرید

 :آب دهنمو قورت دادم

 .حال....حالم خوب نبود-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         

 

   

 

 

 

یه تای ابروشو باالال انداخت:

فرید-برای همین با این سرعت در خونه رو با این وضع باز کردی؟

به لباس و شلوار تو خونه ایم انداختم و سعی کردم خودمو جمع و جور کنم. نگاهی 

-فکر کردم...همسایه امونه.

سرشو آروم به تایید تکون داد اما نگاهش یه جوری با شک روی تمام تنم میگشت که باعث

میشد دستپاچه بشم.

فرید-برو کنار.

گیج نگاش کردم:

!؟ -چی 

فرید-نمیخوای توی خونه راهم بدی؟

نفسمو توی سینه ام حبس کردم و خودمو کمی عقب کشیدم تا از کنارم رد بشه. یه آن نگاهم

 باالالی پله ها افتاد که فرهاد خودشو از گوشه ی حفاظ پله خم کرده بود و داشت با حرص

به

به فرید نگاه میکرد. اخمی کردم و با التماس نگاش کردم. فرید از کنارم رد شد و وارد

خونه شد، سریع درو بستم. فرید وسط خونه ایستاد و نگاه اجمالی به اطراف انداخت.

!؟ فرید-تنهایی 

جلو رفتم و آروم و مسلط گفتم:

!؟ -انتظار داشتی کسی پیشم باشه 

یهو به سمتم برگشت و باز با شک بهم خیره شد:

فرید-ساره؟!!!!!

تند تند سرمو به طرفین تکون دادم:

-نه بهش نگفتم.

دویست و پانزده#215 �🔶�قسمت 

پایان( بی  راه  معنای  به  ) ُرگا  #رگا  �🦋�رمان 

 i  ⚜️⚜️

جفت ابروهاشو باالال انداخت:

-این دو هفته تنها بودی؟



نفس عمیقی کشیدم و با سکوت نگاش کردم، باید به خودم مسلط میبودم، فرید شک نگاهش 

 :زهرخندی صدا داری زدمکنار نمیره، نباید بزارم شک کنه برای همین 

 .من توی دنیا هیچکسو ندارم-

 :سرتاپاشو نگاه کردم

 ....فقط یه نفر بود که ادعای همراه بودن داشت اما-

 :دستامو باال بردم و پایین انداختم

 !ادعا بود-

 .غمگین نگاهشو ازم گرفت و سرشو به طرفین تکون داد

 ..نتونستم خودمو قانع کنم که بیام دنبالت-فرید

 ؟نتونستی قانع کنی؟!! برای چی-

 :سرشو باال آورد و نگاه خیره اشو توی چشمام دوخت

 ؟برای چی رفتی-فرید

 .باید میرفتم-

 !؟باید-فرید

 .خسته بودم از اونهمه کشمش و بحث و دعوا-

 :نگاهمو اطراف خونه گردوندم

 .آرامش میخواستم-

 :یه قدم بهم نزدیک شد و آروم گفت

 .هت آرامش بدمقرار بود من ب-فرید

 :با رنجش نگاه ازش گرفتم

 .حتی...حتی نیومدی منو اون موقع شب برسونی-

 !؟حرفای فرهاِد!!! داری حرفای فرهادو تکرار میکنی

 .غرورمو شکوندی...جلوی اون فرهاد عوضی غرور منو شکوندی-فرید

 :پوزخند زدم

 !پس غرورت مهم تر از خیلی چیزاست، یادم میمونه-

 !تر از تونه مهم -فرید

 :توی چشماش زل زدم

 .خیلی خوب ثابتش کردی-

 :یک بار محکم پلک زد و نفسشو بیرون فرستاد، مکث چند ثانیه ای کرد و خیلی جدی گفت

 !؟برای چی بهش حقیقتو گفتی-فرید



 :گیج سرمو تکون دادم

 !نمیفهمم چی داری میگی-

 .عموی منهجز من و تو و مامان هیچکس خبر نداشت که فرهاد پسر -فرید

خیره با سکوت نگاش کردم، چی باید بگم؟!!! بگم برای اینکه دوماه منو ول کرد و رفت از 

 :حرص اینارو بهش گفتم؟!!! لبمو باز زبون تر کردم

 .نمیدونم-

 !!!؟نمیدونی چی-فرید

 :با حرص و صدایی که داشت بلند میشد گفتم

 !نمیدونم چرا بهش حقیقتو گفتم-

 :دستاشو به سمت باال گرفت لبخند مسخره ای زد و

 !؟همین؟!!!!! دو هفته است زندگی همه امون به هم ریخته میفهمی-فرید

 .آهان پس اومدی تقاص از من پس بگیری؛ نگران نشدی-

با حرص برگشتم و به سمت آشپزخونه راه افتادم اما فهمیدم که داره دنبالم میاد. یه کارد از 

برگشتم دیدم فرید پشت سرم ایستاده، بی توجه بهش توی آبچکان گوشه ی سینک برداشتم، 

رفتم پشت میز نشستم و در قوطی پنیرو باز کردم. میخواستم حرصشو دربیارم و سریعتر 

 !!!!!؟بره. سریع بره فرهاد بیاد

 !خوبه به خودت میرسی-فرید

که سرمو به تاسف تکون دادم و روی یه تیکه نون پنیر مالیدم و خواستم توی دهنم بزارم 

 :فرید با حرص گفت

 .مامانو به زور وثیقه آزاد کردن-

 :حیرت زده برگشتم و بهش نگاه کردم

 !؟برای....برای چی-

 :پر حرص نفس بلندی کشید

اون...اون خونه کوفتی مال فرهاِد، یعنی مال باباش بوده و به اون ارث رسیده، بابام همه -

به خاطر کاری که فرهاد باهامون کرده ی اینارو توی وصیت نامه اش گفته بود اما مامان 

 .....بود با وکیل دست به یکی کرد تا

 .هرلحظه سعی میکردم خودمو متعجب تر نشون بدم، حداقل طوری باشم که فرید شک نکنه

 !!!!؟البد من مقصرم-

 .تو اگه حقیقتو به فرهاد نمیگفتی االن این وضعو نداشتیم-فرید

 :پوزخند زدم



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         

 

   

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

انقدر بهتون مزه میداد؟ کیف میکردین از خونه خودش بیرونش میکردین -خوردن مال یتیم 

نه؟

با طعنه گفت:

!ه فرید-خوب طرفداری دار 

بیخیال لقمه امو توی دهنم گذاشتم و جوابی ندادم.

فرید-من بفهمم فرهاد برای چی اون روز بعد من دقیقا خونه اومده.

شاکی نگاش کردم و تند تند لقمه امو قورت دادم:

-تهدید میکنی که چی؟ خیلی غیرت داری و دلت میسوزه زنتو اون شب با اون وضعم ول

نمیکردی بگی غرورم نزاشته، واقعا روت میشه بعد از دو هفته اومدی و انقدر طلبکاری؟

�🔶�قسمت دویست و شانزده#216

پایان( بی  راه  معنای  به  ) ُرگا  #رگا  �🦋�رمان 

 i  ⚜️⚜️

حرف بزنه که صدای زنگ آیفون اومد، شوک زده به آیفون نگاه کردم. خواست 

فرید-منتظر کسی هستی؟

به فرید نگاه کردم، با شک و سکوت بهم خیره شده بود. بی حرف و با اضطراب از جام

بلند شدم و به سمت آیفون رفتم. نفسام به شماره افتاده بود و ضربان قلبم باالال بود. حتما

اینکه جلوی فرید وایسته برگشته، خدایا فرید هردومونو همینجا میکشه. من ِد...برای  فرها 

زنشم...من زن فریدم....

جلوی آیفون ایستادم و بهش زل زدم، حس میکردم سر انگشتام از شدت سردی دستم داره

بپره. باالال  هام  شونه  شد  باعث  که  شد  زده  آیفون  زنگ  دوباره  میکنه.  ذُق  ذُق 

فرید-چرا......

نزاشتم حرفش تموم بشه و سریع گوشی رو برداشتم:

-بله؟

یه پسری سریع گفت:

پسر-خانم سفارش غذا داشتید آوردم.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         

 

   

 

 

 .یه مقدار پول از توی کیفم برداشتم و مانتو و روسریمو سرم کردم، از اتاق بیرون اومدم

 .من میرم میگیرم-فرید

 .میرم خودم-

به سمت در رفتم و صندل هامو از توی جاکفشی برداشتم. سریع رفتم غذاهارو گرفتم و 

برای اینکه فرید شک نکنه یه پرسشو به همون پیک دادم ولی پول هردوشو حساب کردم. 

در خونه رو بستم و تا برگشتم چشمم به فرهاد که گوشه ی پله ها ایستاده بود؛افتاد. از هول 

 .عقب رفت و با چشمای گشاد شده نگاش کردمشونه هام به 

لبامو به هم فشار دادم و سریع جلو رفتم. با استرس نگاهی به باالی پله ها انداختم و با 

 :آخرین حد صدای پایین گفتم

 ؟چرا هنوز نرفتی-

با تردید به فرید نگاه کردم، فرهاد دوتا غذا سفارش داده؟ چی بگم!!!!! اگه بگم اشتباهه که

فرید دنبالشو میگیره، آب دهنمو قورت دادم و آروم گفتم:

-می...میام االالن....

با مکث گوشی رو گذاشتم اما همینطور خیره به فرید سرجام ایستادم.

فرید-کی بود؟

آب دهنمو قورت دادم:

-برام...غذا سفارش داده بودم.

یه تای ابروشو باالال انداخت:

فرید-ساعت پنج عصر؟!!!!

تکیه از دیوار گرفتم و رومو برگردوندم.

انداختن یه نگاه به سر و وضعم بکنی -من از دیروز ظهر چیزی نخوردم. جای تیکه 

میفهمی چی بهم گذشته.
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 :با تن صدای عادی گفت

 .فرید که رفت منم میرم-فرهاد

 :نگاه میکردم گفتمدرحالی که باز با استرس به باالی پله ها 

 .عه هیس آروم حرف بزن-

 :خواستم با حرص از کنارش رد بشم که بازومو گرفت

 !باهاش نمیری-فرهاد

بدون اینکه نگاش کنم بازومو عقب کشیدم و دوتا یکی پله هارو باال رفتم. باید با فرید 

ه. مطمئنم که با میرفتم. نباید بزارم فرهاد از روی دیوونگی و کینه بخواد با فرید روبرو بش

. وجود گذشته اینبار دیگه فرید کوچکترین رحمی به فرهاد نمیکنه و زندگیشو نابود میکنه

 !!فعال که انگار ورق کامال برگشته و زندگی فرید گیر فرهاد شده

در خونه رو باز کردمو دیدم فرید دقیقا روی مبل روبروی در نشسته و پای راستشو روی 

 .پای چپش انداخته

 !چقدر طول کشید-دفری

 .جوابشو ندادم و رفتم غذا رو توی یخچال گذاشتم

 ؟نمیخوای بخوری-فرید

 .االن میل ندارم-

 !؟پس چرا سفارش دادی-فرید

 .کالفه به سمتش برگشتم و از آشپزخونه نگاش کردم

 !!؟میشه این رفتار بازجویانه اتو تموم کنی-

 :دستاشو توی جیبش فرو بردبا سکوت چند لحظه ای نگام کرد، از جاش بلند و 

 .برو حاضر شو-فرید

 ؟کجا-

 .به اندازه کافی تنها بودی، وقتشه برگردی-فرید

آب دهنمو قورت دادم و مستاصل نگاش کردم. مگه نمیخواستی برگردی؟! االن شوهرت 

روز سراغی از من نگرفت! حرفای  ۱۵خودش اومده تا برگردونتت! شوهر؟!!! شوهری که 

 .شو تکرار نکنفرهاِد!!! حرفا
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فرید-ترانه...

سریع و بدون فکر گفتم:

-تو برو من میام.

ابروهاشو باالال انداخت و جلوتر اومد:

فرید-اومدم که باهم برگردیم.

با سکوت نگاش کردم، برای چی تعلل میکردم؟ مگه همینو نمیخواستم؛ نگاهمو اطراف

خونه به گردش درآوردم.

فرید-هرچی وسایل داری جمع کن. فردا با یه سمساری هماهنگ میکنم بیاد همه ی وسایل

. اینجا رو ببره 

: شاکی بهش نگاه کردم 

-کجا ببره؟

فرید-مگه این خونه رو الالزم داری؟

-یادگاره مامانمه، میفهمی؟

فرید-االالن که دیگه نیست وسایلشو برای چی میخوای؟

بغض سختی توی گلوم نشست و با رنجش نگاش کردم. از اینکه بی کسیمو توی سرم میزد

. متنفر بودم 

. -خونه ی منه، همه چیزم متعلق به منه، پس خودم براش تصمیم میگیرم 

: نفس بلند و کالالفه ای کشید 

. زمین خونه خودمون بزار اما خونه رو تحویل میدی  فرید-اکی باشه، وسایلو بیار توی زیر 

: با اخم نگاش کردم 

-تو به این خونه چیکار داری؟

. فرید-محاله بزارم همچین جایی باشه که تا کالالمم یک به دو نشده قهر کنی بیای اینجا 

یکه خورده با چشمای گرد بهش خیره موندم. قهر کنم بیام؟

.... -چی داری 

گفتم ترانه؛ چرا باید اجاره خونه ی خالی رو بدم؟ مگه کسی قراره اینجا فرید-همین که 

زندگی کنه؟ وسایلش یادگاریه گفتم اکی اما من نمیزارم خونه رو نگه داری، خونه ی

. خودتون که نیست 



لبمو روی هم گذاشتم و به هم فشارشون دادم. بحث کردن با فرید بی فایده اس، داره با زبون 

م میگه که نمیزارم تنهایی جایی بری چون بهت شک دارم. شک داره پس چرا بی زبونی به

دو هفته سراغتو نگرفت؟ شاید از دور خونه رو میپاییده. اگر زیر نظر داشت که میفهمید 

فرهاد به خونه رفت و آمد داره و االن اینطوری ساکت جلوم نمی ایستاد. کالفه پنجه ی 

  .ت اتاقم راه افتاددستشو توی موهاش فرو برد و به سم

  ؟کجا میری-

  .تو انگار نمیخوای وسایلتو جمع کنی-فرید

  :سریع دنبالش رفتم و از پشت بازوشو کشیدم

  .جمع میکنم-

بازوشو از دستم درآورد و وارد اتاقم شد. چمدونم روی تخت بود، اصال بازش نکرده بودم 

  .و یه دست لباس از توی کمدم برداشته بودم

  .مدون دیگه داری؟ همش توی یکی جا نمیشهیه چ-فرید

  .خودم جمع میکنم-

اخمی کرد و از اتاقم بیرون اومد، نگاهی به اطراف خونه انداخت و برگشت تا وارد اتاق 

  .مامانم که دقیقا کنار اتاقم بود بشه

  ؟فرید کجا-

  .حتما مامانت چمدون داره-فرید

  :با حرص بازوشو از پشت گرفتم

  .مامان نمیشیوارد اتاق -

  .جنبونی من مجبورم خودم همه ی وسایلتو جمع کنموقتی خودت دست نمی-فرید

  :خواست در کمد مامانو باز کنه که دستمو روی درش گذاشتم و با حرص و بغض جیغ زدم

حــــق نداری دست بزنی، مامان من حرمت داره، به چه حقی میای به وسایلش بی اجازه -

  ؟دست میزنی

جدی توی چشمام نگاه کرد. حرص توی چشماش میدویید اما سعی میکرد با جدیت  خیره و

پنهانش کنه. قلبم از استرس و حرص بی قرار و تند توی سینه ام میتپید و بدنم لرزش کمی 

داشت. انقدر ضعیف شده بودم که دیگه توان کوچکترین تنش و بحثی رو نداشتم و زود از پا 

نقطه ضعفم میزاره. صورتشو جلوتر آورد و دقیقا سینه به  در می اومدم. داره دست روی

سینه ام ایستاد. جدیت توی چشماش داشت جاشو با غم عوض میکرد؛ این تغییر خیلی 

 .محسوس و پنهان بود
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: و آروم زمزمه کرد  آب دهنشو قورت داد 

...  چی....همه چی برات ارزش و حرمت داره....االال....االال من و این نسبتت با من 

فرید-همه

انگار یه سطل آب یخ روی سرم ریختن، یه جمله نگفت، هزاران حرف و منظور پشت جمله

اش پنهان بود. نمیدونستم چی بگم فقط همینطور خیره و آروم نگاش میکردم. من کاری

نکرده بودم که بخوام شرمنده فرید یا رابطه ام باشم. آروم دست راستشو باالال آورد و روی

سرم کشید. همینطور که توی چشمام خیره بود آروم روی موهامو نوازش میکرد. چشماش

آروم بود اما انگار یه استرسی رو میخواست پنهان کنه. حتی حس میکردم که رفتارهاشم

زد و دستشو از روی سرم به سمت گونه ام کشوند. اینبار با پشت عادی نیست. لبخند آرومی 

. دستش آروم روی گونه امو نوازش کرد 

دست دیگه اشم باالال آورد و دو طرف صورتمو گرفت و خیلی آروم و عمیق روی لب هامو

بوسید. انگار به من شوک وارد کردن و چشمام گشاد شده و خیره فقط بهش خیره مونده بود.

اولش بود؟!!!! نه بار اولش نبود....نبود اما....من دیگه تکلیف حسم بهش دفعه ی 

معلومه....بی اختیار اشک توی چشمام حلقه زد. سرشو کمی عقب کشید، اما هنوزم اونقدر

نزدیکم بود که میتونستم گرمی نفس سوزانشو روی پوستم حس کنم.

دوسش داشتم اما نه به عنوان عشقم، نه به عنوان همسرم، نه به عنوان کسی که بخوام تمام

عمرمو کنارش بگذرونم... دوستم بود، به عنوان دوست وارد زندگیم شده بود و من همیشه

.... به همین عنوان دوسش داشتم. عنوانی که سعی کردم عوضش کنم اما نشد 

.... فرید-بگو پشتمی....بگو باهامی....بگو تا بیشتر از این نشکنم ترانه 

چشمامو محکم بستم و اولین قطره ی اشکم از چشمام سر خورد. آروم با صدای خش دار

: گفت 

فرید-انقدر سخته برات؟ حتی گفتنش؟

: نفس سنگین و عمیقی کشید 

فرید-هر موقع بوسیدمت گریه کردی، انگار جای عشق و لذت برات درد آوره که اشکتو

... درمیاره 



               

 

 

  

 

 

 

     

 

         

 

   

 

 

 

 

 

چشمامو باز کردم و با چشمای خیس به چشمای غم زده اش نگاه کردم. چقدر راحت میشه

باهام التماس  با  اینطوری  داره  که  داره  دوسم  واقعا  شاید  کرد.  حس  ُد  فری  بودن  ضعیف 

ماه از نامزدیمون میگذره و من تازه داره میگم شاید واقعا عاشقمه؟!!!  6 صحبت میکنه! هه! 

انگار توی این مدت فقط تظاهر میکردم که دارم باهاش زندگی میکنم، من پیشش بودم اما

فکرم جای دیگه ای بوده، تظاهر میکردم که باهاشم و دارم همراهیش میکنم. یهو رهام کرد

: و یه قدم به عقب رفت. دوباره جدی نگاهم کرد و نفس عمیقی کشید 

. زودتر وسایلتو جمع کن، من توی حال میشینم صدام کن تا بیام چمدونتو بردارم  فرید- 

لبخندی زد و از اتاق بیرون رفت. حس بدی داشتم؛ همون حسی که تموم جوابی ندادم، 

 ازش فرار کردم و حاالال داشتم تجربه میکردم. حس خیانت! به اتاق مامان نگاه کردم و

عمرم

با خجالت سرمو به زیر انداختم. از مامان شرمم میشد، شرم میکردم چون تمام عمرشو

نزارم اما گذاشتم، خیانت کردم....خیانت یعنی برای من گذاشت که من پا جای پای بابام 

همینکه من به فرهاد اجازه میدم لمسم کنه یا حتی بهم ابراز عالالقه کنه.
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روی صندلی های آشپزخونه از اتاق مامان بیرون اومدم و درو بستم. فرید پشت به من 

نشسته بود و معلوم بود که داره  با گوشیش کار میکنه چون سرشو و دستاش به جلو متمایل

بود. آب دهنمو به زور قورت دادم تا بغضم دوباره پنهان بشه. وارد اتاقم شدم و فقط

باز شلوارمو عوض کردم. چیزی الالزم نداشتم که بخوام بازم چمدون ببندم. همون چمدون 

نشده رو از روی تخت برداشتم و از اتاق بیرون اومدم.

فرید همچنان سرگرم گوشیش بود و از جاش تکون نخورده بود. خواستم به سمت در خونه

برم که یهو یاد فرهاد افتادم، وارفته وسط خونه ایستادم و حرفش از ذهنم عبور کرد:

 در ببینه خودشو نشون بده و با فرید درگیر بشه. با ترس لب گزیدم، کاش"باهاش نمیری"!

نکنه مارو جلوی

گوشیمو از فرید میگرفتم تا حداقل بهش مسیج بدم و بگم بره. موهامو با حرص داخل شال

فرستادم که فرید یهو به عقب برگشت:



 ؟حاضری-فرید

 .سرمو به معنی مثبت تکون دادم. از جاش بلند شد و گوشیشو توی جیبش گذاشت

 !؟توئهگوشی من پیش -

 ؟الزمش داری-فرید

 .میخوام...به ساره زنگ بزنم-

 .حالت خوب نبود چندباری اومد دیدنت اما باهاش حرف نزدی-فرید

 .یادمه-

 :سرشو تکون داد

 .توی کشو میزم گذاشتمش-فرید

سرمو تکون دادم و نفسمو توی سینه حبس کردم، چقدر استرس گرفته بودم! به سمتم اومد و 

. انقدر خودتو نگران نشون نده ترانه! زمین برداشت و به سمت در رفتچمدونمو از روی 

همه چی بدتر میشه، فرید االن پر از شکه نباید بهش دامن بزنی، حتما فرهاد تا االن خسته 

 .شده و رفته

باهم از خونه بیرون اومدیم. جلوتر از فرید با استرس و احتیاط از پله ها پایین میرفتم. وارد 

 .دیم و سریع نگاهمو اطرافش چرخوندمپارکینگ ش

 ؟دنبال کسی میگردی-فرید

 .نه....با یکی از همسایه هامون کار داشتم-

یه تای ابروشو انداخت، چیزی نگفت و از کنارم رد شد و از خونه بیرون رفت. سریع پشت 

سرش رفتم تا مبادا فرهاد بخواد جلوشو بگیره. با استرس طوری که فرید متوجه نشه همش 

 .سرم به اطراف میچرخید. دزدگیر ماشینو زد و چمدونمو صندوق عقب گذاشت

 ؟چرا سوار نمیشی-فرید

 .بر...بریم-

باتعجب نگام کرد و باهم سوار ماشین شدیم. تا حدودی خیالم راحت شده بود که حتما فرهاد 

خت ایستاده رفته. استارت زد و از آینه بغل به بیرون نگاه کردم. قلبم به تپش افتاد، پشت در

بود و فقط چشماش پیدا بود اما من شناختمش، این فرم چشم ها که با حالت عصبانیت و 

 .حرص به ماشین دوخته شده بود فقط برای فرهاد میتونه باشه
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کردو تا خواست حرکت کنه یهو روی ترمز زد، با هول نگاش کردم ، فرید ماشینو روشن 

!؟ فرهادو دیده 

فرید-غذات توی یخچال موند.

گیج و هول از استرسی که داشتم گفتم:

-چی؟!!!

با تعجب نگام کرد:

فرید-غذا سفارش دادی توی یخچال گذاشتی، فاسد میشه بو میگیره.

-هان؟! آ....آها نه هیچی نمیشه. فردا... فردا میخوام بیام با صاحبخونه حرف بزنم.

همینطوری الکی گفته بودم، فقط میخواستم سریع بیخیال بشه و راه بیفته، از عکس العمل

فرهاد و فرید وحشت داشتم.

فرید-نمیخواد فردا من خودم میرم با صاحبخونه تسویه میکنم، تو با این حال کجا راه بیوفتی؟

پاشو برو بیار غذاتو.

کالالفه تند تند گفتم:

-نه نه نمیخواد؛ برو یه پرس غذاست دیگه.

چشماشو ریز کرد و چندثانیه خیره نگام کرد؛ ماشینو توی دنده زد و راه افتاد. بالالفاصله

سرم برگشت و از آینه بغل به فرهاد نگاه کردم اما نبود، رفته بود... دلم گرفت و بغض

کرده به جای خالیش خیره شدم و کم کم با حرکت کردن ماشین دور شدیم و دیگه از نظر گم

شد.

فرید-تو عجیب شدی.

لبامو به هم فشار دادم و جوابشو ندادم.

فرید-مطمئنی که کسی پیشت نبوده؟

به روبرو نگاه کردم:

-چرا بود توی کمد قایمش کرده بودم.

فرید-دارم باهات جدی حرف میزنم.

بهش نگاه کردم و با حرص مشهود گفتم:

-متنفرم از این شک توی نگاه و کالالمت.

نیم نگاهی بهم انداخت:



 .وقتی دو هفته بدون هیچ خبری ول میکنی میری معلومه که همین میشه-فرید

 ؟اره توام انقدر نگرانم بودی یک دقیقه ازم بیخبر نموندی نه-

 :لباشو به هم فشار داد و با مکث گفت

ن حال رفتی بیرون و خرید میوه و غذا و نون و بهم بگو چطوری باور کنم که تو با او-فرید

وسایل کردی در حالی که یه دونه اش هم دست نخورده و داشت خراب میشد. باشه قبول 

 ....خوشحال میشم که به خودت میرسی اما این حال

 ...بسه-

 :جدی نگام کرد و درحالی که دنده رو عوض میکرد با به روبرو خیره شد

. ترانه این فکرا داره از درون منو میخوره، نمیتونم تحمل کنم، یباید منو قانع کن-فرید

 .نمیتونم خودمو قانع کنم...بفهم لعنتی

 :رومو ازش برگردوندم و به بیرون نگاه کردم

 .من...من کاری نکردم که بخوای بهم شک کنی-

 به چراغ قرمز رسیدیم و ماشین ایستاد. حس کردم که طوالنی بهم نگاه کرد اما سرمو

برنگردوندم، حس بدی داشتم. بدترین و کثیف ترین حس دنیا االن متعلق به من بود، داشت 

حقیقتو میگفت! حال منو میدونه و فهمیده که من هیچ وقت اونطوری میوه نمیخرم یا غذا 

سفارش نمیدم!!! این روزا چهره ی بابا یک لحظه هم از جلوی چشمم کنار نمیرفت. کابوس 

ش فرار کرده بودم و حاال با اون پنجه های بی رحمش گریبان گیرم شده بود، کابوسی که از

  .بود

نفس بلند و عمیقی کشید و نگاهشو ازم گرفت. تا خونه دیگه هیچ صحبتی نکردیم و سکوت 

محض بود، هرازگاهی میفهمیدم که طوالنی نگام میکنه تا یه حرفی بزنه اما من نگاش 

 .نمیکردم و باالجبار سکوت میکرد

ه خونه رسیدیم، ماشینو توی پارکینگ پارک کرد و جلوتر از فرید پیاده شدم. خواستم ب

 :چمدونمو بردارم که پیاده شد و سریع گفت

 .تو برو من میارمش-فرید

سری تکون دادم و از پله ها باال رفتم. در خونه رو باز کردم و وارد شدم، انتظار داشتم 

. با تعجب به اطراف بیرون بدوئه اما هیچکس نبودسمیه مثل همیشه سریع از آشپزخونه 

 :نگاه کردم و تا خواستم حرف بزنم صدای النازو از توی آشپزخونه شنیدم

 ؟فرید جان اومدی-الناز

 .یکه خورده با چشمای گشاد شده سرجام ایستادم و به آشپزخونه زل زدم

 !!!!!!!؟فرید-الناز



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

بازم چیزی نگفتم که سریع از آشپزخونه بیرون اومد. تا منو دید اخم تندی کرد و با تلخی و

تعجب گفت:

!؟ الناز-تو اینجا چیکار میکنی 

به سرتاپاش نگاه کردم، یه شلوار سفید چسب پوشیده بود و انقدر نازک بود که میشد رنگ

لباس زیرشو تشخیص داد ، همراه یه تایپ مشکی ساده که دوتا بند نازک روی شونه هاش

داشت. با این لباس توی خونه میگشت؟

الناز-فرید آوردتت؟

جوابی بهش ندادم که پوزخندی زد و گفت:

!؟ الناز-هنوزم الاللی خداروشکر 

پوزخند صدا داری زدم، برگشتم و درحالی که به سمت پله ها میرفتم گفتم:

-حوصله بحث با آدمای احمق و عقده ای رو ندارم.
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صدای پاشو از پشت سرم شنیدم که دنبالم اومد، تا خواستم برگردم بازومو از پشت گرفت و

به عقب کشید. سریع دستمو به حفاظ پلهها گرفتم تا نیفتم و یه پله به عقب رفتم. با حرص و

اون صدایی که شبیه جیغ شده بود گفت:

!؟ ی زر زدی االالن  چ-  الناز 

به سمتش برگشتم و خونسرد و با سکوت فقط توی چشماش زل زدم.

الناز-جرات داری یکبار دیگه بگو تا....

صداش پر قدرت و محکم توی خونه پیچید:

-تا چی؟!!

نگاهم با سرعت به سمت پایین رفت و به فرهاد که جلوی در ایستاده بود نگاه کردم. ضربان

لبمو با زبون تر کردم و تا خواستم حرف بزنم فرید هم وارد کرد و باالال رفت.  قلبم تغییر 

خونه شد و پشت سر فرهاد ایستاد؛ نگاهش همینطور به فرهاد خیره مونده بود و در آن واحد

خون به صورتش دوید و سرخ شد:



 !؟فرید تو اینارو آوردی-الناز

رهاد نگاهشو یک لحظه هم ازم جدا فرید جوابشو نداد و چمدونمو روی زمین گذاشت. ف

نمیکرد و بی پروا بهم خیره شده بود! مشخص بود که میخواد حرص فریدو دربیاره و 

حضورشو نادیده بگیره. با التماس به فرهاد نگاه کردم و لب گزیدم. اومده جبران کنه!!! 

 .هبیخیال نمیشه! یه جوری کینه و انتقام توی چشماشه که محاله دیگه بیخیال بش

 :فرید با دستش دوتا ضربه به شونه ی فرهاد زد و عقب کشیدش تا به سمتش برگرده

 ؟نگفتم تا زمانی که اینجاییم حق نداری پاتو توی این خونه بزاری-فرید

 :نگاه از من گرفت و به زمین خیره شد، خنده ی مضحکی کرد و بدون اینکه برگرده گفت

 !تعیین میکنهبرای من توی ملک خودم حد و حدود -فرهاد

 .انقدر مرد نیستی برگردی چشم تو چشم حرف بزنی-فرید

 !بینممرد نمی-فرهاد

 :فرید نفس بلند و پر حرصی کشید

 !؟میری بیرون یا به پلیس زنگ بزنم-فرید

 :پوزخندی زد و با آرامش به سمتش برگشت

 .زنگ بزن!خیلی دلم میخواد ببینم کیو بیرون میکنن-فرهاد

 .گاهی تشکیل و نه چیزی ثابت شده که اینطوری ادعای مالکیت میکنیهنوز نه داد-فرید

 :خندید و سرشو به طرفین تکون داد

نه انگار تو واقعا از چیزی خبر نداری یا خودتو به اون راه میزنی! دادگاه فقط برای -فرهاد

 !شکایت من از جعل سند مامان گرامیته نه اینکه بخواد ثابت کنه من مالک اینجام

 .حیف! حیف اون همه زحمت و محبتی که مامان و بابام برای تو کشیدن-فرید

 .نگران نباش، ده برابرشو برام جبران کردن و توی سرم زدن-فرهاد

 .وقتی خودت لیاقت نداشتی گردن کسی ننداز-فرید

 :به سمت من برگشت و گفت

 .ترانه بریم-فرید

 :یکه خورده نگاش کردم و با اخم ادامه داد

 .مونیم؛بریماین خونه نمیتوی -فرید

 !؟تو خودت مشکل داری برای چی برای بقیه تعیین تکلیف میکنی-فرهاد

 :خشن و عصبی با صدایی که کمی بلند شده بود توی صورت فرهاد داد زد

 .زنمه اختیارشو دارم! هرجا که من بگم میاد و میره-فرید

 :یه تای ابروشو باال انداخت



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیگه تمومه. ماه   ۴ فرهاد-همسر موقت! 

با عصبانیتی که سعی داشت کنترلش کنه؛ لبخندی که مشخص بود ناشی از خشم بی اندازه

اشه زد:

فرید-خوب واسه زندگیم چرتکه میندازی.

باز با آرامش نگاش کرد و با مکث آروم گفت:

فرهاد-درد داره نه؟ دارم تک تک کاراتونو به سرتون میارم، هنوز اولشه...هنوزه مونده تا

بفهمی چه چرتکه هایی برای زندگیت انداختم.

بدون اینکه نگاه ازش بگیره محکم داد زد:

!م فرید-ترانه بری 

لیالال-هیچ جا نمیرید.

�🔶�قسمت دویست و بیست و سه#223

پایان( بی  راه  معنای  به  ) ُرگا  #رگا  �🦋�رمان 

 i  ⚜️⚜️

ها ایستاده بود و داشت به هممون نگاه میکرد.  و به باالال نگاه کردم، لیالال باالالی پله 

برگشتم

چهره اش انگار تغییر کرده بود، حس میکردم تکیده و الالغر شده. یعنی به خاطر این

جریانات اینطوری شده؟! اما هنوزم اون غرور همیشگی توی چشماش موج میزد. نگاهشو

به من کشوند و بهم خیره موند. خشم و حرصی که سعی میکرد کنترلش کنه توی چشماش

هویدا شد:

فرید-مامان باید بریم.

بدون اینکه چشم ازم بگیره محکم اما با تن صدای آروم گفت:

لیالال-هیچکس هیچ جا نمیره.

نگاه از ازم گرفت و به پشتم که فرید بود نگاه کرد:

لیالال-هیچ وقت قرار نیست از این خونه بریم.

صدای پوزخند بلند فرهاد باعث شد به عقب برگردم. باز به زمین خیره شده بود و پوزخند

میزد:

فرهاد-خوبه با سند آزادی و اینطوری باز ادعای مالکیت داری.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

لیالال-خیال کردی من با اون سند جعلی تو خر میشم؟تو...تو سند جعل کردی...من مطمئنم.

!؟ اون مامان و بابای تو گورشون کجا بود که کفن داشته باشن 

فرهاد سرشو یه جوری محکم و سریع باالال آورد که حس کردم گردنش رگ به رگ شد،

نگاهش خشمی داشت که تا به حال توی چشماش ندیده بودم. لب گزیدم و با ترس نگاش

کردم. سرش زاویه ای داشت که کمی متمایل به زیر بود و چشماش به سمت باالال بود.

که به زور خرج نون و آبشو  بابات فکر کردی چیکاره بود؟!! یه مهندس پیزوری 

لیالال-اون

در می آورد، بعد عمارت به این بزرگی داشته که بخواد به نام توی یهالالقبا....

فرهاد یهو یه جوری از جا پرید و به سمت پله ها خیز برداشت که شونه هام از هول باالال

 و چشمام گشاد شد. لیالال درجا حرفشو خورد و سکوت کردو الناز با جیغ بلندی خودشو

پرید

عقب کشید. فرید هم که از شوک حرکت ناگهانی فرهاد فقط توی جاش ایستاده بود. من فقط

چند پله با لیالال فاصله داشتم، با هول جلوی فرهاد ایستادم و دستامو حائل سینه اش کردم و

مانعش شدم.

نگام نمیکرد و نگاه خشمگین و تندش فقط به لیالال خیره بود. نفساش چنان تیز و برنده از

سینه اش خارج میشد که انگار داشت گلوشو خراش میداد. با کف دستم به عقب هولش دادم

اما یک سانت هم از جاش تکون نخورد. آروم زیرلب با التماس گفتم:

-توروخدا....توروخدا برو عقب نمی....

یهو چنان عربده ای زد که شونه هام به سمت گوشام جمع شد:

این خونه بیرون نندازمت زنیکه ، مال حروم هارت کرده اره؟! فرهاد-بیشرفم اگه امروز از 

! به مامان و بابای من فحش میدی؟ 

به جلو متمایل شد و فریاد کشید:

فرهاد-آرررره؟!!!!
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که به سمت فرهاد خیز برداره و از پشت شونه اشو محکم به عقب حاالال نوبت فرید بود 

کشید. یقه ی فرهادو با جفت پنجه هاش به چنگ گرفت و توی صورتش داد زد:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

   

 

 

فرید-بی شرف همین زن بود که بزرگت کرد، این خانواده نبود تو االالن یه بچه یتیم توی

!؟ بهزیستی بودی بعد وایستادی تو روش عربده میکشی 

با حرص محکم به عقب هولش داد که پای فرید روی پله سر خورد، محکم روی فرهاد 

زمین افتاد و همینطور چند پله پایین رفت.

لیالال-فرییییید.....یا خدا....

همینطور شوک زده سرجام ایستاده بودم و به فرید که بیهوش پایین پله ها افتاده بود نگاه

سریع به سمتش دویید، النازم پشت سرش در میکردم. شونه ام به عقب کشیده شد و لیالال 

 که جیغ میزد باالالی سر فرید نشستن. با ترس و لرز به فرهاد نگاه کردم، به فرید خیره

حالی

بود اما هیچ نشونه ای از ترس یا پشیمونی توی چشماش نبود، خشم و حرص و کینه توی

چشماش شعله میکشید.

لیالال-الناز زنگ بزن اورژانس...یا خدا....فریییییید...باز کن چشماتو پسرم...

 بار بود که لیالال؛ فرید رو پسرم خطاب میکرد!! الناز سریع از جاش بلند شد و رفت به

اولین

اورژانس خبر بده. آروم و با شک پله هارو قدم برداشتم و به سمتشون رفتم، میترسیدم و

چشمام همش دنبال نشونه های خون روی زمین بود. صدای ضربان قلبمو توی گوشم

میشنیدم که چطور محکم میکوبه. باالالی سرش ایستادم و نگاش کردم، رنگ پوستش چرا

انقدر سفید شده؟!!! انگار سطل آب یخ روی سرم ریختن.

دست و پام به وضوح میلرزید، آروم کنارش زانو زدم، جرات نمیکردم بهش دست بزنم،

 به شماره افتاده بود و با ترس فقط بهش زل زده بودم. لیالال جیغ و میزد و تکونش میداد

نفسام

تا چشماشو باز کنه اما دریغ از ذره ای حرکت.

دست لرزونمو باالال آوردم، آروم و با احتیاط دستمو جلو بردم و روی دستش گذاشتم. نفسم

رفت و بی حال زمزمه کردم:

-سر.....سرده....

�🔶�قسمت دویست و بیست و پنج#225

) ُرگا به معنای راه بی پایان( #رگا  �🦋�رمان 

 i  ⚜️⚜️

لیالال با حرص نگام کرد و محکم دستمو پس زد:



 .خفه شو؛بچه ام داره نفس میکشه-لیال

 :الناز هراسون باالی سرمون ایستاد و گفت

 .زنگ...زنگ زدم اورژانس-الناز

د، واقعا فرید دوست کنارم نشست و دستای فریدو گرفت، تازه نگام به چشمای خیس الناز افتا

  ؟داره که اینطوری براش پریشون و نگران شده

 :لیال از جاش بلند شد و با جیغ و گریه رو به فرهاد گفت

 .به خدا یه تار مو از سرش کم بشه من تورو زنده نمیزارم-لیال

خواست به سمت فرهاد حمله کنه که الناز سریع بازوشو گرفت و نگهش داشت، تقال میکرد 

 :الناز ولش کنه و همینطور با جیغ گفتتا 

 !!!!!!!؟زنده ات نمیزارم میشنوی-لیال

بغضم شکست و با چشمای نمناک به فرهاد نگاه کردم، حاال میشد استیصال رو از چشماش 

خوند؛ هرچند که داشت سعی میکرد همچنان مغرورانه جلوی لیال بایسته. با شوک و ترس 

اینکه واقعاً اتفاقی براش افتاده باشه؛ اگه فرید بالیی سرش  به فرید نگاه کردم، میترسیدم از

 .می اومد فرهاد توی دردسر بزرگی می افتاد مخصوصاً اینکه لیال اصالً کوتاه نمیاد

من چیکار باید میکردم؟ طرف کدومشونو بگیرم وقتی که هردوشون توی موقعیت های 

زانو زد و تکونش داد. هیچ حرکتی  مختلف پشتم بودن و حمایتم کردن. لیال باز کنار فرید

نمی کرد؛ سریع از جام بلند شدم و از توی آشپزخانه یک لیوان آب آوردم. چند قطره آب 

روی صورتش پاشیدم، پلکش لرزید اما باز نشد اما همین حرکت کوچیک برای من یه دنیا 

 .بود

 ...پلک....پلکش تکون خورد-

 :یه و جیغ گفتالناز عصبی لیوان آبو ازم گرفت و با گر

 ؟از روی پله ها افتاده میفهمی؟! عین احمقا آب تو صورتش میپاشی-الناز

 ...میخواستم-

 .هوای دهنتو داشته باش تا خودم نبستمش-فرهاد

لیال باز عصبی از جاش بلند شد و این دفعه سریع به سمت فرهاد قدم برداشت، دو دستی یقه 

 :اشو چسبید و توی صورتش جیغ زد

نمیذارم قسر در بری؛ این خونه و مال و اموالو توی خوابتم دیگه نمیبینی. فقط برو  -لیال

بشین دعا کن حتی فرید جاییش نشکسته باشه وگرنه لیالیی میشم که تا به حال توی عمرت 

 .مثلشو ندیدی، کاری میکنم که روزی هزار بار آرزوی مرگ کنی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

با سکوت و آرامشی که نمیدونم ناشی از محکم یقه اشو ول کرد و به عقب هولش داد، فرهاد 

چی بود فقط نگاش میکرد. لیالال نیم نگاهی به من انداخت با طعنه گفت:

لیالال-داری زیرپای این دختره میشینی که اینطوری ازش دفاع میکنی؟!!!

فرهاد سرشو کمی باالال گرفتم و با تحکم گفت:

فرهاد-نمیزارم! نمیزارم اذیتش کنید.

پوزخند زد:

فرهاد-همون منو که بی کس و کار گیر آوردین و همه جور بالالیی سرم آوردین بسمه...

لیالال به سمتم برگشت و با حرص گفت:

لیالال-پس دو هفته گم و گور بودی دنبال کثافت کاری رفتی آره؟!!! رفتی شیرش کردی به

جون ما؟!!!

!د ای فری  و-  الناز 

با ترس و هول به فرید نگاه کردم، چشماشو باز کرده بود و گیج و گنگ به اطراف نگاه

میکرد. لیالال در حالی که تند از پله ها پایین اومد گفت:

لیالال-فرید....فرید جان؟

کنارش نشست و دست روی سرش کشید:

لیالال-خوبی؟ فرید جان..بمیرم من کجات درد میکنه؟
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فرید نگاه از لیالال گرفت و گنگ به من خیره شد، انگار نمیتونست موقعیتشو تشخیص بده.

خودمو جلو کشیدم و دستمو روی سینه اش گذاشتم و آروم گفتم:

-از روی پله ها افتادی. به اورژانس زنگ زدیم االالن میاد، تکون نخور باشه؟

میکنه؟ الناز-درد داری؟! کجات در 

فرید اخمی از سر گنگی و درد کرد و آروم گفت:

فرید-سرم...درد میکنه...

لیالال محکم دوسه تا روی زانوش زد و با جیغ و هوار گفت:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

لیالال-خدا منو مرگ بده، ای وای بچه ام....

با کالالفگی و حرص نگاش کردم:

-االالن که به هوشه میشه اینطوری باالالسرش جیغ و هوار نکنید؟ هول میکنه خب ای بابا.

الناز-آره برای تو که بد نمیشه از بغل این یکی بری بغل بعدی.

پوزخندی زدم و بدون اینکه نگاش کنم آروم گفتم:

-اون که کار توئه نه من!

ه خدا..... ب-  الناز 

صدای آیفون باعث شد حرفشو قطع کنه. از جاش بلند شد و به سمت آیفون رفت.

الناز-اورژانسه.

براشون باز کرد و با همون تاپ و شلوار نازکی که داشت توی حیاط رفت تا درو 

راهنماییشون کنه.

ن خوبم... م-  فرید 

خواست از جاش بلند بشه که دستمو روی بازوش گذاشتم و مانعش شدم:

-نه تکون نخور، باید معاینه بشی.

لیالال-االالن میان مامان جان.

وارد خونه شدن و به سمت فرید اومدن. از جام در خونه باز شد و دو تا تکنسین اورژانس 

بلند شدم و عقب تر ایستادم و اونام سریع شروع به معاینه کردن.
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انتقال دادن. خواستم همراهش با برای تشخیص دقیق تر و سی تی اسکن فریدو به بیمارستان 

آمبوالالنس برم اما مگه الناز و لیالال میزاشتن؟ انقدر جیغ و هوار و گریه الکی راه انداخته

 که آخر سر  تکنسین اورژانس بهشون تذکر داد باالالی سر بیمار اینطوری نکنن. فرهاد

بودن

یه قدمم تکون نمیخورد و همینطور از باالالی پله ها فقط نگاه میکرد.

میخواست پنهان کنه اما مشخص بود که خیالش راحت شده که فرید به هوش اومده. هرچی

که باشه حداقل چندین سال به عنوان داداش کنار هم زندگی کرده بودن و امکان نداشت مهر



و محبتی وجود نداشته باشه. لیال با آمبوالنس رفت و الناز هم سریع فقط مانتو و شال پوشید 

  .فریدو نمیدونم از کجا برداشت و پشت سرشون رفت و سویچ ماشین

 ؟. برم آژانس بگیرمحیرون وسط حیاط ایستاده بودم و به در نگاه میکردم

 .برگشتم و خواستم به سمت خونه برم که سینه به سینه ی فرهاد شدم

 !؟کجا-فرهاد

 .برم بیمارستان-

 ؟که چی-فرهاد

 :اخم کمرنگی کردم و یه قدم عقب رفتم

 .که حالش بده، باید پیشش باشم دیدی-

 :پوزخند زد

 .عشقش رفت خودتو خسته نکن-فرهاد

 .متنفرم از کنایه هات-

 :خیره نگام کرد و آروم گفت

 ...یه روزی میفهمی...شاید زود...شاید دیر...نمیدونم اما-فرهاد

ن سکوت کرد، انگار داشت حرفشو تحلیل میکرد که بگه یا نه. نفس عمیقی کشید و به زمی

 :خیره شد

 ...کاش اون روز دیر نشده باشه-فرهاد

. نفسشو مثل آه بیرون فرستاد و یه قدم فاصله امونو پر کرد و کنارم وارفته نگاش کردم

 :ایستاد. آروم سرشو جلو آورد و پیشونیمو بوسید. زمزمه وار گفت

 .خودم میرسونمت بریم-فرهاد

کردم تمام کششی رو که نسبت بهش  باز خودمو عقب کشیدم، هرچند سخت بود اما سعی

 .داشتم کنترل کنم

 ...نه...آژانس میگیرم...لیال ببینه-

 .ترانه! بسه، انقدر نظرش برات اهمیت داره-فرهاد

 :سرمو به طرفین تکون دادم و بغض بی اراده ای به گلوم چنگ انداخت

 ...نمیتونم...پشتم به فرید گرمه نمیخوام-

 ؟زندگیمی گرم نیست و به اون که چشمش دنبال دخترخاله اشه گرمهپشتت به منی که -فرهاد

 :اشک به چشمام نشست، برگشتم و پشت کرده بهش ایستادم

 .نمیزارم...خیانت نمیکنم جا پای بابام-



  

 

 

 

 

 

 

    

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

فرهاد-پس میخوای تا آخر عمرت مثل مامانت بسوزی و بسازی آره؟! دست روی دهنت

در موردت نگن؟ بزاری و سکوت کنی تا یه وقت مردم چیزی 

سرمو برگردوندم و از روی شونه ام با رنجش نگاش کردم، بغضم باعث لرزش صدام شده

بود:

-تو هیچ وقت نمیفهمی وقتی که مردم توی خیابون بهت سنگ بزنن، فحش بدن یعنی چی،

 اینطور چیزا رو توی کلیپای فضای مجازی دیدی، شده تا حاالال یه بار چشماتو ببندی

همیشه

کنی؟ نه!! به هرکی بگی میگه وای خدا به دور میدونی چرا؟!! چون یه انسان؛ یه و حسش 

آدم هیچ وقت خوی وحشی پیدا نمیکنه که به یه بچه صدمه بزنه پس اونی که اینکارو

میکنه....

سکوت کردم، بغضم اونقدر سنگین بود که گلوم درد گرفته بود:

-از حیوونم کمتره...
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لبمو گاز گرفتم، نفس عمیقی کشیدم تا شاید کمی از بغضم سبک بشه:

-از من نخواه که حرف مردم برام مهم نباشه چون همین مردم بودن که زندگی و سرنوشت

منو با حرف ها و طعنه هاشون عوض کردن.

به تایید تکون دادم: سرمو 

-آره مامان من یک عمر دست روی دهنش گذاشت و هیچی نگفت تا بتونه به خاطر من

زندگی کنه، سال ها خودشو از مادر و پدرش محروم کرد و هیچ خبری ازشون نگرفت تا

من توی آسایش باشم.

شونه باالال انداختم و لبخند غمگینی زدم:

همین مردم کل زندگیمو عوض کردن و تا آخر عمرمم -پس اینو از من نخواه، از منی که 

باید تقاصشو پس بدم.

رومو برگردوندم و خواستم برم که سریع بازومو گرفت، لحنش آروم بود اما هنوزم اجبار

داشت:



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

فرهاد-تو تا آخر دنیام منو پس بزنی من باز دنبالت میام.

نفسی کشید و آروم گفت:

فرهاد-چه فریدی باشه و چه و نباشه...چه منو بخوای و....

آروم تر با صدای بم شده از بغض ادامه داد:

ه نخوای.... چ-  فرهاد 

چقدر بغضم درد داشت، انگار داشت چنگال های تیزشو توی الالیه الالیه بافت گلوم فرو

میکرد تا منو از پا دربیاره.

فرهاد-میرسونمت، باهم میریم بیمارستان... هرجا بخوای میریم.

آروم بازومو عقب کشیدم، با صدایی که به شدت میلرزید و گرفته شده بودم آروم گفتم:

-برم...برم کیفمو بردارم.

بازومو ول کرد و به سمت خونه رفتم. سریع به آشپزخونه پناه بردم و چند لیوان آب

خوردم. نفسم سوزناک و سنگین از سینه ام خارج میشد. از پنجره آشپزخونه نگاهم بهش

همونطور وسط حیاط ایستاده بود و درحالی که دستاشو توی جیبش کرده بود به یه افتاد. 
نقطه خیره بود.

نفس پر افسوسی کشیدم و سرمو به طرفین تکون دادم. رفتم کیفمو از روی پله ها برداشتم و

تا از خونه بیرون اومدم فرهاد به سمتم برگشت. نگاه کوتاهی به سرتاپام انداخت و به سمت

در حیاط راه افتاد. بی حرف دنبالش رفتم و سرمو پایین انداختم. سوار ماشین شدیم و تا

خواست استارت بزنه وارفته گفتم:

-ما که نمیدونیم کدوم بیمارستانه...ای وای...

در حالی که ماشینو از توی پارک درمی آورد گفت:

فرهاد-تنها بیمارستان نزدیک خونه است یکجاست، حتما اونجا بردن.
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خیره به روبرو زمزمه کردم:

!د -فرها 



 .نیم نگاهی بهم انداخت و منتظر سکوت کرد

 ....اگه...اگه فرید چیزیش بشه، لیال-

 .چیزیش نشده-فرهاد

 .با استرس نگاش کردم

 !؟وش شدپس چرا بیه-

 :تاکیدی و سریع گفت

 !ولی به هوش اومد-فرهاد

لب گزیدم و نگاهمو به روبرو دوختم، فرهادم استرس داره اما میخواد پنهانش کنه! از خونه 

 :تا بیمارستانی که میگفت ده دقیقه فاصله بود. ماشینو توی پارکینگ پارک کرد و گفت

 .پیاده نشو من برم بپرسم همینجاست یانه-فرهاد

 .نه میام نمیتونم توی ماشین بمونم-

چیزی نگفت و از ماشین پیاده شدیم و به سمت بیمارستان رفتیم. فرهاد سریع به سمت 

پذیرش رفت، همینطور سرگردون وسط راهرو ایستاده بودم که یهو چشمم به الناز که ته 

توجه من نشد و در سالن بود افتاد. تند بدون اینکه فرهادو صدا بزنم به سمتشون رفتم. الناز م

  .حالی که به زمین خیره بود داشت جلوی در یه اتاقی راه میرفت

 ؟کجاست؟ کجا بردنش-

 :سرشو باال آورد و با دیدنم اخم کرد

 ؟کی تورو اینجا راه داده-الناز

 !؟فرید کجاست-

به تو ربطی نداره، تا جونشو نگیرید ولش نمیکنید نه؟ زنیکه هرجایی هرزه تو این -الناز

 !؟وتا رو به جون هم انداختی االن داری ادای مهربون و مظلومارو درمیاری که چید

 :با حرص یه قدم به سمتش برداشتم

 .این صفت الیق توئه که آویزون مرد زن دار میشی-

 :قهقهه ای عصبی زد

آخه نه که تو واسه فرید بال بال میزنی؛عین خیالتم نیس، تو حواست فقط دنبال تیک -الناز

 .با اون فرهاد الابالی بودزدن 

دندونامو روی هم ساییدم و تا خواستم جوابشو بدم لیال از اتاق پشت سرش بیرون اومد. الناز 

 :سریع به سمتش برگشت و با هول گفت

 ؟چیشد خاله-الناز

 .تازه بردنش سیتی اسکن، دکتر معاینه اش کرد گفت عالئمش نرماله-لیال



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         

 

   

اینجا بشین دست و پات داره میلرزه. الناز-هیچی نیست خاله جون...بیا 

 بغل لیالال رو گرفت و روی صندلی کنار راهرو نشوندش. لیالال تا نشست تازه چشمش به

زیر

من افتاد، به پشت سرم نگاه کرد و با اخم گفت:

لیالال-تو به اینا آدرس دادی الناز؟

الناز-من؟!! من مگه دیوانه ام؟

بی توجه به حرف ها و طعنه هاشون با نگرانی گفتم:

!؟ -فرید خوبه 

لیالال چشماشو برام درشت کرد:

ماهه اسیر خودت کردی یه آب خوش نزاشتی از گلوش  ۷ لیالال-برای تو مهمه؟!!! بچه امو 

پایین بره، تا موقعی که اون مادرت زنده بود اسیر کرده بودیش که تورو ببره و بیاره، بعد

که اون مرد اوه تازه ادا اطوار بازیای خانوم شروع شد.

به الناز نگاه کرد و ادامه داد:

لیالال-من از روز اولم مخالف این وصلت بودما اما نمیدونم این دختره چی تو گوش فرید

خونده بود که تا االالن ترانه از دهنش نیفتاده.

 پر حرص از دهنم خارج کردم، برگشتم و خواستم به سمت همون اتاقی که لیالال ازش

نفسمو

بیرون اومده برم.

لیالال-کجا؟!!!!!!

بدون اینکه برگردم گفتم:

-میخوام برم شوهرمو ببینم.

 طوری انگار از قصد گفتم شوهر تا مقابله به مثل لفظی با الناز و لیالال داشته باشم. صدای

یه

پوزخند بلند الناز اومد و لیالال با تشر گفت:

نگفتم اما از این به  نکرده؛ تا االالن به خاطر دل فرید سکوت کردم و هیچی بهت 

لیالال-الالزم

بعد با من طرفی، چنان از زندگیش پرتت کنم بیرون که ندونی....

فرهاد-تو مواظب زندگی خودت باش.
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بیرون میفرستاد که لبه هول زده به سمتشون برگشتم، لیال یه طوری نفسای پر حرصشو 

 :های بینیش تند تند باز و بسته میشد

ببین شده تمام زندگیمو، تمام دار و ندارمو میزارم فقط برای اینکه روزی رو ببینم که به -لیال

خاک سیاه میشینی...به خاک سیاه میشونمت. فکر کردی کی هستی؟ فکر کردی کی رو 

 ؟داری

 :با سر به من اشاره کرد

 ؟ورو هم خام کرده؟ پتروس فداکار شدی هی میپری ازش دفاع میکنی که چیاین ت-لیال

 :پوزخند بلندی زد و ابروهاشو باال داد

 !؟ چی بهت نشون داده انقدر براش بال بال میزنی-لیال

قلبم به تپش افتاد و با درد به لیال نگاه کردم، لیال دقیقا شبیه خود گذشته من بود، همونقدر تلخ 

ده، همون مردمی بود که با قضاوت ها و طعنه هاشون زندگیمونو زیر و رو و سیاه و گزن

 :کرده بودن. فرهاد با حرص پنهان توی صداش گفت

 .ترانه رو با اون هرزه هایی که باهاشون رفت و آمد میکنی اشتباه گرفتی-فرهاد

بیرون اومد با لیال از جاش بلند شد و تا خواست حرف بزنه یه پرستار از توی یکی از اتاقا 

 :عصبانیت گفت

 .خانوم چه خبره؟ اینجا بیمارستانه رعایت کنید-پرستار

 .خانم لطفا به نگهبانی خبر بدید بیان این خانوم و آقا رو بیرون کنند-لیال

 :با صدایی که سعی میکردم نلرزه سریع گفتم

 تا فرید خوب نشده من هیچ جا نمیرم-

 :گردوندپرستار بازوی منو گرفت و به عقب بر

 ؟شما چه نسبتی با بیمار دارین-پرستار

 .زنشم-

 .صیغه است خانم؛ دروغ میگه چه زن و شوهری-الناز

پرستار نگاهی به سرتاپام انداخت و بازومو ول کرد، همین که لفظ صیغه رو شنید، رنگ 

 :نگاهش عوض شد

نکنید وگرنه هر مشکل خانوادگی که دارید برید بیرون حل کنید اینجا سر و صدا -پرستار

 .مجبور میشم همتونو بیرون کنم

 ....خانم من دارم میگم-الناز



 

 

 

 

 

 

 

    

 

       

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

پرستار-خانم محترم مسائل خانوادگی شما به من مربوط نیست، ایشون چه موقت و چه دائم

 و باید حضور داشته باشه، مشکالالت دیگه اتونو قاطی این مسائل نکنید؛ بهتره به

همسرشونه

!د فکر بیمارتون باشی 

اینو گفت و به سمت پذیرش رفت. نفس آرومی کشیدم و رفتم روی صندلی های طرف دیگه

 نشستم، فرهاد هم نمیدونم با چه قصدی دقیقا اومد کنارم شونه به شونه ام نشست. لیالال

راهرو

با حرص نگامون کرد و در حالی که دوباره سرجاش میشست گفت:

 شرفا دیگه دارن علنی میکنن. از اینور میگه زنشم از اونور جلو چشمای من بیخ به

لیالال-بی

بیخ دشمن بچه ام میشینه بی چشم و رو.

لبمو از داخل گاز گرفتم، سرمو به زیر انداختم و آروم گفتم:

-فرهاد برو اونور تر.

فرهاد-نه بزار ببینم تا کجا میخواد به این اراجیفش ادامه بده.

�🔶�قسمت دویست و سی و یک#231

پایان( بی  راه  معنای  به  ُرگا  �🦋�رمان #رگا ) 

 i  ⚜️⚜️

کالالفه و پر حرص سریع از جام بلند شدم و به سمت در اورژانس رفتم.

لیالال-مگه کری آخه تو؟

توجهی بهش نکردم و راهمو ادامه دادم.

الناز-هوی!!!نمیشنوی میگن حق نداری بری؟

شدم. صدای مشاجره ی بلند الناز با به قدمام سرعت بخشیدم و سریع درو باز کردم و وارد 

فرهادو میشنیدم اما انقدر از این بحث خسته شده بودم که ترجیح دادم توجه نکنم. یه سالن

تختی بود که تخت ها با پرده های آبی کمرنگ از هم جدا شده بودن. آروم قدم  ۱۰ حدودا 

. برداشتم و گوشه های پرده های هر تختو کمی کنار میزدم تا فریدو پیدا کنم 

پرستار-خانم داری چیکار میکنی؟

هول زده به عقب برگشتم:

-دنبال...نامزدمو آوردن اینجا.

پرستار-مگه همینطور سرشونو پایین میندازن میان؟



 :لب گزیدم

 !؟ببخشید...میشه بگید کدوم تخته-

 ؟اسمشون چیه-پرستار

 .فرید شهریاری-

 .میکشهبردنش سیتی اسکن، نیم ساعتی طول -پرستار

 :ابرو هامو از روی تفهیم باال انداختم

 ؟میشه همینجا منتظر بمونم-

 :با بدخلقی و کالفگی گفت

 .نه خانم بیرون بمونید-پرستار

 ؟وضعیتش خوبه؟ مشکلی نداره-

وضعیتش نرمال بود اما تا جواب آزمایشات و سیتی اسکن نیاد دکتر تشخیص قطعی -پرستار

 .نمیده

ن دادم، تشکر زیرلبی ازش کردم و به سمت در اتاق رفتم. دیگه سری به معنی تایید تکو

. درو باز کردم و بیرون اومدم و با تعجب به اطراف نگاه کردم، صدای بحثشون نمیومد

هیچکدومشون نبودن. وای نکنه بیرونشون کرده باشن. به سمت در خروجی پا تند کردم و 

 .شون کنم اما اصال نبودمهمینطور نگران نگاهمو اطراف میچرخوندم تا پیدا

همین که از بیمارستان بیرون اومدم چشمم بهشون افتاد که توی محوطه نشسته بودن، حدسم 

درست بود که بیرونشون کرد چون یکی از نگهبان های بیمارستان هم کنارشون ایستاده بود 

ه ها و داشتن صحبت میکردن. عصبی دست راستمو به پیشونیم گرفتم و از همون باالی پل

نگاشون کردم. اگه االن نزدیک برم دوباره لیال و الناز بحثو شروع میکنن. اصال دیگه 

کشش بحث کردن و حرف شنیدنو نداشتم. نفس عمیقی کشیدم و خواستم برم که فرهاد 

نگاهش بهم افتاد و متوجهم شد. سری به معنی نفی تکون دادم و سریع به داخل بیمارستان 

ندلی های نزدیک پذیرش نشستم و همزمان فرهاد هم وارد برگشتم. روی یکی از ص

 .بیمارستان شد. نگاهشو اطراف چرخوند و تا منو دید تند به سمتم اومد

 !؟فرید چیشد-فرهاد

 ؟بردنش سیتی اسکن نبود، بیرونتون کردن-

 .آره انقدر الناز کولی بازی و جیغ و داد کرد اومدن بیرونمون کردن-فرهاد

 !؟پس االن چطور اومدی-

 .چمیدونم بهانه آوردم دیگه.. پاشو بریم-فرهاد

 :با اخم از گنگی نگاش کردم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-کجا؟

فرهاد-دیدی که فرید خوبه بریم.

-نه هنوز که جواب آزمایش هاشو نیاوردن.

نفس بلندی کشید و با مکث گفت:

! فرهاد-ترانه بس نیست اینهمه حرفی که که بارمون کردن؟ 

لبمو با زبون تر کردم:

-بالالخره که چی؟! من قراره تا آخر عمر باهاشون زندگی کنم، فرار کردن راه حل نیست.

پوزخند زد:

فرهاد-فکر کن که من بزارم.

�🔶�قسمت دویست و سی و دو#232

پایان( بی  راه  معنای  به  ) ُرگا  #رگا  �🦋�رمان 

 i  ⚜️⚜️

درد میکرد که انگار یکی طبل به بی حوصله نگاش کردم و جوابشو ندادم. سرم به قدری 

دست گرفته بود و داشت توی مغزم میکوبید. نفس عمیقی کشیدم و سرمو به دیوار پشت

سرم تکیه دادم و چشمامو بستم.

فرهاد-رنگت پریده، برم برات یه چیزی بگیرم.

بدون اینکه تغییری توی حالتم بدم آروم گفتم:

-نمیخوام میل ندارم.

از تکون خوردن صندلی فهمیدم که کنارم نشست. آروم کنار گوشم گفت:

فرهاد-این مدت خیلی ضعیف شدی، بیا بریم دکتر معاینه ات کنه یه چندتا قرص تقویتی بده.

دستمو روی پیشونیم گذاشتم:

-نمیخوام فرهاد، سرم خیلی درد میکنه االالن واقعا حوصلشو ندارم.

سرمو از روی دیوار برداشتم و نگاش کردم. چشمام از شدت سوزش و درد اشک توش

جمع شده بود. فرهاد با دیدن چشمام یکه خورده گفت:

فرهاد-چرا گریه میکنی؟!!!!!

-نه گریه چیه؛ چشمام میسوزه اشک میاد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرهاد-ببرمت خونه استراحت کنی.

با دوتا انگشت اشاره ام چشمامو فشار دادم:

-نمیشه فرهاد هی اصرار نکن.

کردم و با دید تار شده نگاش کردم: اشک چشمامو پاک 

-تو برو برای چی وایستادی؟ تو اینجا باشی هی چپ و راست طعنه بارمون میکنن؛ تو برو.

فرهاد-برم که اون لیالال و الناز جای سالم توی تنت نزارن؟

با چشمای گرد نگاش کردم:

-فرهاد توی بیمارستانیم ها، چیکار میتونن بکنن مگه.

فرهاد-اصالال هرجا؛ به من بود اصالال اینجا نمی اومدم پس اگه هستم به خاطر خودته و از

ترس اون روانیا که یه وقت به تو آسیب نرسونن.

با غصه نگاش کردم. بدترین غم کدومه؟! کنار عشقت باشی و بهش نرسی یا اینکه به کسی

که دوسش نداری مجبور باشی؟! چه درد بزرگی بود وقتی که بهش فکر میکردم و هردوشو

حس میکردم.

�🔶�قسمت دویست و سی و سه#233

پایان( بی  راه  معنای  به  ) ُرگا  #رگا  �🦋�رمان 

 i  ⚜️⚜️

سرشو به سمت شونه اش خم کرد و ملتمسانه گفت:

فرهاد-االالن بریم...باز میارمت...قول میدم.

بی اختیار اشک از چشمم چکید و نگاهمو ازش گرفت، به زمین خیره شدم و با صدای

لرزون گفتم:

-فرید...ناراحت میشه اگه نباشم..تو برو..حرفای لیالال و الناز برام مهم نیست.

فرهاد-دارن توی چشمات نگاه میکنن و بهت....

:د با حرص گوشه ی لبشو جویید و با صدای خفه ادامه دا 

فرهاد-بهت میگن هرزه و برات مهم نیست؟! نگو که خندم میگیره.

تلخی زدم و سرمو باالال آوردم و نگاش کردم: زهرخند 

-من از بچگی به تموم این حرفا عادت کردم.



یهو غم و نگرانی عجیبی توی چشماش نشست، یه حسی بهم داد که انگار داره بهم ترحم 

میکنه، من اینو نمیخواستم، از این حس ترحم بیزار بودم. نفسمو توی سینه ام جمع کردم و تا 

 :صدای یکی از پرستارها اومد که میگفت خواستم حرف بزنم

 !همراه فرید شهریاری-

 :سریع از جام بلند شدم و به راهرو سرک کشیدم

 .شهریاری منم-

 :یکی از پرستارها دستشو برام تکون داد

 .خانم بیایید اینجا-

 .سریع به سمتش رفتم، همون پرستار داخل اورژانس بود

 !؟گفتی نامزدشی-پرستار

 :آره تکون دادم که یه برگه به سمتم گرفت گفتسرمو به معنی 

از سیتی آوردنش مشکل خاصی نداره، فقط بدنش کوفته شده. دکتر چندتا مسکن  -پرستار

 .براش نوشته همراه یه آتل گردن که محض احتیاط تا یک هفته باید استفاده کنه

 :نسخه رو ازش گرفتم

 ؟االن کجاست؟! حالش خوبه-

 .موم بشه میتونید ببرینشخوبه؛سرمش که ت-پرستار

 ؟اگه مشکلی نداره برای چی بیهوش شده بود-

دکتر گفت به خاطر شوکی که بهش وارد شده برای چند دقیقه بیهوش شده، مشکل -پرستار

 .دیگه ای نیست

 :سرمو به تایید تکون دادم و نفس آسوده ای کشیدم

 .خیلی ممنون، اینارو تهیه میکنم االن میارم-

برگشت و وارد اورژانس شد. تا برگشتم سینه به سینه فرهاد شدم که دقیقا  سری تکون داد،

 .پشت سرم ایستاده بود. سریع یه قدم یه عقب رفتم

 .خب...دیدی که خوبه! بریم-فرهاد

 :کالفه سرمو به طرفین تکون دادم

 .مفرهاد کجا بیام؟ کجا بریم؟ متوجه نمیشی میگم همسر قانونی و شرعیشم و باید پیشش باش-

 :اخم غلیظی کرد

 .موقته...صیغه یکساله است فقط-فرهاد

 :پر حرص نفس بلندی کشیدم و در حالی که از کنارش رد میشدم گفتم

 .آره دیگه؛ فقط بلدن صیغه بودنو چماق کنن تو سرم بکوبن-
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بازومو گرفت و نگهم داشت:

فرهاد-نسخه رو بده خودم میرم میگیرم.

بی حوصله و بدون مقاومت نسخه رو به سمتش گرفتم.

فرهاد-به خاطر توئه ها، وگرنه من یه قدمم دیگه برای این خانواده برنمیدارم.

که توی محوطه ی جوابی بهش ندادم که با حرص دستمو ول کرد و به سمت داروخونه 

بیرونی بیمارستان بود رفت. همینطور به رفتنش خیره موندم تا اینکه از در خارج شد.

دستمو جلوی لبم گرفتم و برگشتم با شک به در اورژانس نگاه کنم. برم ببینمش دیگه؟

آب دهنمو قورت دادمو و موهامو به داخل شالم فرستادم، به سمت اورژانس رفتم و درشو

باز کردم. پرستار که همون جلو بود سریع به سمتم برگشت و با دیدنم گفت:

پرستار-تخت ششه.

سرمو به تشکر تکون دادم و به شماره هایی که روی پرده ها نصب شده بود نگاه کردم و

جلو رفتم. پرده های تختش کامل کشیده شده بود و چیزی معلوم نبود. نمیدونم چرا استرس

داشتم، شاید به خاطر حرفای لیالال و الناز این تلقینو داشتم که واقعا مقصر تموم این اتفاقات

منم. آروم گوشه ی پرده رو کنار زدم و نگاش کردم، چشماش بسته بود، با احتیاط و استرس

قدم برداشتم و کنار تختش ایستادم.

 پلکشو باز کرد و با دیدنم کمی سرشو به سمتم متمایل کرد، یه جوری هول شده بودم که

الالی

نمیدونستم چی بگم و چیکار کنم برای همین ناخواسته و سریع دستمو روی دستش گذاشتم و

تند تند گفتم:

!؟ -خوبی؟! درد نداری؟!برات مسکن زدن؟! سرت درد نمیکنه 

لب به دندون گرفتم، چیکار داری میکنی ترانه؟!! آروم باش. ضعیف با صدای آروم گفت:

فرید-خوبم؛ چیزی نیست عزیزم.

�🔶�قسمت دویست و سی و پنج#235



 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان( بی  راه  معنای  به  ) ُرگا  #رگا  �🦋�رمان 

 i  ⚜️⚜️

سعی کردم لبامو به چیزی شبیه لبخند کش بدم! خودمم میفهمیدم که چقدر لبخندم سرسری و

مضحکه. لبای خشکشو باز زبون تر کرد و واضح تر گفت:

!؟ فرید-نگرانم شدی 

به راحتی میشد شک و دو دلی رو توی لحنش فهمید، داره میپرسه نگران شدی یعنی شک

 که اصالال حالش برام مهمه؟!! مهمه اما نه به اون عنوانی که خودش میخواست و دنبالش

داره

بود. نفس بلندی کشیدم و فشار آرومی به دستش دادم:

!؟ -بهتری 

فرید-فقط سر و گردنم درد میکنه.

-دکتر گفت سیتی اسکنت مشکلی نداره، فقط یه سری مسکن و آتل گردن بهت داده که باید تا

یه مدت استفاده کنی.

سری به معنی تایید تکون داد:

فرید-مامان و الناز نیومدن؟

الناز؟!!!! مهمه بودنش که باید حضور اونم بپرسه. دستمو عقب کشیدم:

-اومدن اما بیرونشون کردن.

چینی به ابروهاش داد:

!؟ فرید-برای چی 

-با فرهاد دعواشون شد، پرستار چندبار تذکر داد ساکت باشن اما الناز ول کن نبود؛ آخرسر

نگهبان بیرونشون کرد.

فرید-اون مرتیکه با چه رویی پاشده اومده؟ منو از روی پله ها هول داد.

-فقط یه اتفاق بود فرید.

چشماشو درشت کرد؛ با حرص و اون حالش گفت:

!؟ دفاع میکنی  فرید-داری از اون 

لبمو از داخل گزیدم و سرمو به نفی تکون دادم:

-نه عزیزم...همینطور....همینطوری گفتم.

پوزخند زد و نگاهشو به سمت دیگه ای برگردوند:



 .آره تو همینطوری خیلی حرفا زدی-فرید

دلم سوخت، حس ترحم همراه با عذاب وجدان طوری گریبان گیرم شد که بغض گلومو 

با زبون تر کردم و تا خواستم حرف بزنم یهو پرده با شدت کنار رفت و لیال و  فشرد، لبمو

الناز هراسون به سمت فرید اومدن. لیال اون سمت تخت ایستاد و الناز هم طرفی که من 

ایستاده بودم اومد و از قصد محکم بهم تنه زد و به عقب روندم؛ صاف و بی تعارف دستای 

 .فریدو گرفت

 .ن جان؟! وای به خدا من مردمخوبی ماما-لیال

 .خدا نکنه، خوبم چیزی نیست، دکتر گفته آزمایش هام مورد خطرناکی نداشته-فرید

مگه حرف این دکترای زپرتی رو میشه قبول کرد؟ باید ببرمت متخصص دوباره کامل -لیال

 .ازت آزمایش بگیرن، تو بیهوش شدی مگه الکیه

 .الزم نیست مامان-فرید

 !؟د نمیکنه عزیزدلمجاییت در-الناز

عزیزدلم؟!!! شاید من نسبت به فرید عشق و عالقه ای نداشته باشم اما نسبتی که فعال بینمون 

هست یه تعهد محسوب میشه و این خواه و ناخواه برام ایجاد حسی رو میکنه که در مقابل 

جود این حرف الناز با اخم بهش خیره بشم، یه طوری انگار به غرورم صدمه زد که با و

 .منی که اینجا ایستادم فریدو با این لفظ صدا میزنه

فرید نگاهش روی من چرخید و خیره نگام کرد، نمیدونم دنبال چی بود اما با نگاهم سعی 

 :کردم ناراحتیمو بهش بفهمونم. بدون اینکه نگاه ازم بگیره آروم گفت

 .خوبم الناز جان نگران نباش-فرید

حویل فرید بدم. نفسی بلندی کشیدم و صدای فرهاد از پشت حاال نوبت من بود که پوزخند ت

 :سرم اومد

 .داروهاشو گرفتم-فرهاد

به سمتش برگشتم، با اخم بدون اینکه به کسی نگاه کنه پالستیک محتویات دارو رو کنار 

 .تختش گذاشت

کی از تو خواست که بری داروهای بچه ی منو بگیری؟! تا دم مرگ بردیش حاال رفتی -لیال

 .رو گرفتی؟ فکر کردی من با این چیزا خام میشم و ازت شکایت نمیکنمدا
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 گرد شد، یه جوری لیالال بچم بچم راه انداخته بود که هرکی از دور میدید میگفت وای

چشمام

مهربونیه!! فرهاد سرشو باالال آورد و با سکوت به لیالال خیره شد. چه مادر دلسوز و 

لیالال-الناز اون داروهارو بنداز سطل آشغال، داروی مرگه که برای بچه ام گرفته.

 که انگار منتظر دستور لیالال بود هنوز حرفش تموم نشده سریع پالالستیک داروهارو از

الناز

روی تخت چنگ زد و توی سطل آشغال کنار تخت انداخت.

فرید-هنوز دست برنمیداری؟

نگاهشو به سمت فرید فرهاد بدون اینکه سرشو به سمتش بچرخونه از گوشه ی چشم 

چرخوند.

فرید-این خانواده باید تا کجا تقاص پس بده؟! بابام به خاطر تو دق مرگ شد دست روی

دستت گرفتی و از دهنمون گذاشتیم هیچی نگفتیم که از ما نیستی اما توچی؟!! رفتی یه سند 

ما شکایت کردی؟ چرا رک و راست نمیگی دنبال چی هستی؟

سرشو کمی به سمت باالال متمایل کرد:

فرهاد-نزدیک سه هفته است که توی این وضعیت هستین...میدونم که این سه هفته خیلی

بیشتر از چندماه حتی براتون طوالالنی و تلخ بوده...

تکون داد: لبخند غمگینی زد و سرشو به طرفین 

سالو میشه فقط با سه هفته تموم کرد؟  ۶ سال چطوری میگذره؟ تاوان   ۶ ه نظرت  ب-  فرهاد 

فرید-چقدر میخوای؟! چی میخوای که راضیت کنه و پاتو برای همیشه از زندگیمون کوتاه

کنی؟ اون خونه؟! باشه همین امروز تمام و کمال به نام خودت میزنم.

!د لیالال-عه وا فری 

من دیگه خسته شدم، آرامش مهمتر از همه چیزه. امان  م-  فرید 

فرهاد-حق من خیلی بیشتر از اون خونه است.

الناز پوزخند بلندی زد:

الناز-اینو!!! فرید توروخدا خودتو برای صحبت با این آدم خسته نکن عزیزم.

فرهاد سرشو به غرور باالال گرفت آروم گفت:

هامو بهم برگردونی بهم زنگ بزن، شک فرهاد-هروقت تونستی تمام حسرت ها و تنهایی 

نکن که از همه چی میگذرم.

نفس پر حرصی کشید و دندوناشو روی هم سایید:



 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

فرید-نمیزارم...

تکون داد: سرشو به طرفین 

!ی فرهاد-تصمیم گیرنده تو نیست 

!م فرید-ولی تعیین کننده من 

. با گنگی به فرید نگاه کردم، خوب میفهمیدم که منظور بحثشون دقیقا منم 

لیالال-فرید جان مامان بحث نکن باهاش بزار بره ارزش نداره.

فرهاد بدون اینکه جوابی بهشون بده برگشت و نگاهشو به من دوخت، نفس بلندی کشید و با

مکث از کنارم رد شد و رفت. بی اختیار دستامو مشت کردم و محکم فشردم، طاقتشو داری

!ن پافشاری میکردی، خوب نگاشون ک  ترانه؟!!!  اینم همون زندگی که روش 
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*********

دو هفته از روزی که فرید از بیمارستان مرخص شد میگذشت، دو هفته که هر روز و هر

بیخود لیالال و الناز نبود. فرید همون ساعتش چیزی جز دعوا و تنش و معرکه گیری های 

روز از بیمارستان مرخص شد و به خونه برگشتیم و دیدیم فرهاد هم تمام وسایلشو آورده تا

توی اون خونه زندگی کنه.

میدونستم اینکارهارو برای راضی کردن من داره انجام میده اما سعی میکردم خودمو به

 بزنم، لیالال و الناز دیگه حرفی نمونده بود که به من و خانواده ام نسبت بدن، حرفاشون

نفهمی

واقعا برام مهم نبود اما از اینکه فرید با سکوت فقط بهشون نگاه نمیکرد و حتی سعی

نمیکرد ساکتشون کنه دلگیر بودم. مدام از خودم سوال میکردم تا کی قراره سکوت کنه؟

قدیمیش حرف بشنوم؟ چیو قراره همیشه همینطوری پشت منو خالی کنه و مادرش و عشق 

باید باور کنم؟ ادعای عشق بزرگشو یا اینکه از همه چی به خاطر لیالال میگذره؟

یه سکوت بزرگ روی تمام وجودم حاکم شده بود، یه جوری انگار میخواستم ببینم بالالخره

چی میشه؟! ته اینهمه مشکل من به کجا میرسه؟ فریدی که ادعای عاشقی داره و اونوقت

حتی بلد نیست مسئولیت پذیر باشه و ازم حمایت کنه و در مقابل فرهاد که ادعا نمیکنه اما



ثابت میکنه که کنارمه و هوامو داره، حرف و ناسزا رو به جون میخره و میاد توی این 

خونه زندگی کنه تا کنارم باشه و هیچ ابایی نداره از اینکه بقیه عالقه اشو نسبت به من 

 .بفهمند

تیکه های پازل ناهمسانی شده بود که هیچکدوم شبیه هم نبود تا کنارم هم  زندگیم شبیه

بزارمشون و تکمیلشون کنم. بین همه این مقایسه ها و کشمکش ها از همه بیشتر خودمو 

 .مواخذه میکردم. شاید اگر من دختر قدرتمندی بودم هیچ وقت زندگیم به اینجا نمیکشید

و زندگیم از یه جایی به بعد با خاک یکسان شد اما اگر  آره درسته که خانواده خوبی نداشتم

قدرت داشتم و روی پای خودم ایستادن رو بلد بودم میتونستم مقابل فرید بایستم و همون 

 .اوایل با قدرت بهش نه بگم

قطعا من خودم سست عمل کردم که فرید به خودش جرات میداد و مدام سعی میکرد نزدیکم 

ه فرهاد فکر کنه میتونه منو بازی بده و از من به عنوان سالح بشه، ضعف من باعث شد ک

 .انتقام از فرید استفاده کنه

تا حاال انقدر دقیق به زندگیم نگاه نکرده بودم، همیشه میگفتم بقیه مقصرند و خودمو مباح 

میکردم، یه جورایی یه جای حل مشکل فقط صورت مسئله رو پاک میکردم و همین باعث 

 .زندگیم از اونچه که هست بیشتر به هم گره بخوره و دیگه باز نشه میشد تا کالف

کاش مامان به جای اینکه بابا رو بهم یادآوری و گوشزد کنه تا مثل اون نباشم بهم یاد میداد 

که خودم باشم، ترانه مستقل و محکم که برای زندگی کردن به هیچکس وابسته نیست اما من 

 .حامی ای نداشتم و بلد نبودم خودم از خودم حمایت کنم وابسته بودم، وابسته بودم چون

روح و روان من و مامان از همون اتفاق آسیب دیده بود و هیچ وقت نه خودم و نه مامان 

دنبال درست کردنش نبودیم، فقط یه دیوار بزرگ دور خودمون کشیدیم و دست روی 

 .دوباره زندگیمون ویرون بشه دهنامون گذاشتیم تا مبادا مردم باز برامون حرف دربیارن و

کارم این شده بود که شبانه روز توی اتاقم باشم و با سکوت به یه نقطه زل بزنم و زندگیمو 

 .مرور کنم

فرید اصال سعی نمیکرد بهم نزدیک بشه، باهام حرف میزد اما دوری میکرد، نمیدونستم بگم 

به فرهاد داشتم میخواستم پای  این موضوع برام خوشاینده یا نه چون من باوجود احساسی که

تعهدم بمونم و زندگیمو از نو بسازم اما با این رفتار فرید بدتر سردرگم میشدم، من بلدم 

 .نبودم که چطوری میشه یه زندگی رو ساخت و محبت یه مرد رو بدست آورد
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یه استکان برداشتم و برای خودم چای ریختم، نمیدونم سمیه رو کجا فرستاده بودن که توی

 دو هفته اصالال پیداش نبود. یه قند از قندون روی میز برداشتم و به سمت در خونه رفتم،

این

هفته هوا سرد بود اما به هوای تازه نیاز داشتم، حس میکردم مغزم قفل شده انقدر که دو 

 این خونه بودم و بیرون نرفتم. یه پلیور نازک توی تنم بود، کالاله پلیمورمو سرم کردم و

توی

دست آزادمو زیر بغلم قالالب کردم.

خیره به منظره زمستونی روبروم استکانو به لبم نزدیک کرد و یه جرعه چای خوردم.

هوای سرد با اون چای داغ حس خوبی رو بهم تزریق میکرد. نفس بلندی کشیدم و نگاهمو

اطراف باغچه گردوندم، چقدر جای مامان پیشم خالیه، به نبودنش عادت نکردم اما به خودم

قبولوندم وقتی نمیتونم برگردونمش پس بی فایده است که بخوام شبانه روزه امو به گریه و آه

. بگذرونم 

بود که دیروزد با لبخند کوتاهی زدم و جرعه ی دیگه ای از چاییمو خوردم. چه حس خوبی 

فرهاد، مزار مامان رفتیم. یعنی من اولش داشتم تنها میرفتم اما فرهاد باز دنبالم اومد و منو

رسوند و باهم برگشتیم. چه برگشتنی که یه خیابون پایین تر از خونه به زور دعوا و بحث

لجبازی یه از ماشین پیاده شدم تا جداگانه خونه برگردیم اما فرهاد آخرسر هم به خاطر 

جوری تنظیم کرد که دقیقا باهم وارد خونه شدیم.

سرمو به طرفین تکون دادم و به سمت راست که چندتا صندلی روی تراس چیده شده بود،

رفتم. نفس بلند کشیدم و تا خواستم روی یکی از صندلی ها بشینم، صدای پچ پچ دونفر که

یکم دور بود و نمیتونستم درست بی شباهت به بحث نبود نظرمو جلب کرد. صداشون 

تشخیص بدم که کیه.

استکان چایمو توی دستم فشردم و سعی کردم تشخیص بدم صدا از کدوم طرف میاد و

سرمو با دقت و آروم به اطراف چرخوندم. انگار صدا از قسمت پشتی ساختمون میومد.

اخمی از سر گنگی کردم و آروم به همون سمت قدم برداشتم.

نزدیکتر میشدم صداها واضح تر میشد. صدای نازک و ظریف الناز رو خیلی هرچی که 

خوب همون اول تشخیص دادم و وقتی چند قدم بیشتر نزدیک شدم صدای فرید هم واضح تر

شد.



 

 

 

                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

         

 

   

 

 

بی اختیار اخم کردم و سعی کردم بدون کوچکترین سر و صدایی قدم بردارم. به لبه ی

و احتیاط به پشت ساختمون نگاه کردم اما هیچکس دیوار پشتی ساختمون که رسیدم ایستادم 

نبود. با تعجب نگاهمو اطراف گردوندم که صدای فریدو از بالکن باالالیی شنیدم و سریع

خودمو عقب کشیدم:

فرید-نکن الناز؛ گفتم نمیشه.

مزخرفات. این  و  وفاداری  اُمل  ی  دختره  اون  خاطر  به  که  نگو  میشه،  خوبم  نشه؟!  را  چ-  الناز 

!؟ فرید-میفهمی زنمه 

ماه دیگه است.  ۴ الناز-زن چیه؟! یکساله صیغه اش کردی که انقضاشم تا 

!ه پوزخند زدم، چه حساب کتابی دار 

!؟ فرید-من دیگه با طناب تو توی چاه نمیرم 

الناز-طناب من؟!!!! خوبه خودت همه ی نقشه هاشو کشیدی به من چه، حاالال به اینجا که

!؟ رسید شد چاه؟! من شدم آدم بده 

فرید-الالبد من بودم که به همه چی پشت پا زدمو ول کردم رفتم.

الناز-تو مردش نبودی که بخوای پای من بمونی.

فرید-هیس، صداتو بیار پایین ترانه االالن میشنوه.

!؟ الناز-به درک؛ فکر کردی برام مهمه 

سال برگشتی انتظار نداری که....  ۶ فرید-الناز وقتی بعد 

الناز-تو نمیتونی منو فراموش کنی.
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لبمو با حرص زیر دندونم کشیدم و با شدت گزیدم، حسادت میکردم؟! نه؛حرص بود که

داشت به قفسه ی سینه ام چنگ مینداخت، حرص بابت رفتار فرید...چرا االالن سکوت

کرده؟! چرا داد نمیزنه بگه نه من میخوام زندگیمو بسازم؟! چرا باید انقدر در برابر الناز

سست باشه؟! از چه چاهی حرف میزد؟ یه رازی این وسط بود که من ازش بیخبرم...



انگشتامو با حرص بیشتر دور استکان توی دستم پیچیدم، آروم سرمو برگردوندم و به بالکن 

ود، کجا رفتن؟! سرمو برگردوندم و روبروم خیره شدم، انقدر وقیح؟! نگاه کردم اما کسی نب

میدونن من توی خونه هستم و زیر گوشم دارن اینطوری رفتار میکنند؟ وای خدا منو چی 

  !؟فرض کردن؟! یه دختر کودن و نفهم که هرچی بارش میکنن هیچی نمیگه

میکنی و فرید هم سکوت آره دیگه وقتی انقدر حرف بارت میکنند و صاف فقط نگاشون 

میکنه همینه، فردا پس فردا جلوی چشات همه کار میکنن و پای نفهمی تو میزارن. خاک بر 

سرت ترانه...ببین چه زندگی ای برای خودت ساختی؟! شبیه لجن زاری شده که هرچی 

بیشتر توش فرو میرم و سعی میکنم درستش کنم بدتر بوی تعفنش همه جارو بر میداره. 

ه دیگه همراه همیشگیم شده بود دوباره و چندین باره گلومو فشرد. اشکایی که سعی بغضم ک

داشتن دیدمو تار کنن پس زدم. سریع به سمت در خونه رفتم. درو با شدت باز کردم و بدون 

  .اینکه ببندمش پله هارو دوتا یکی باال رفتم

ناز که اتاق کناریمون بود همزمان با اینکه جلوی در اتاقمون رسیدم؛ فرید هم از اتاق ال

بیرون اومد. با دیدن چشمای خیسم یکه خورده و با استرسی که سعی میکرد پنهانش کنه 

نگام کرد. حرف بزن فرید، حرف بزن خودت برام بگو...بگو هرچی شنیدم اشتباهه، بگو 

ی سکوتت برای این بوده که توی دهن الناز زدی و من صداشو نشنیدم، من خواستم این زندگ

 .رو بسازم، صدای دلمو خفه کردم تا زندگیمونو بسازم بگو تا باور کنم

 ؟چیزی شده-فرید

 :اشکام پاک کردم، سرمو کمی باالتر گرفتم

 .میرم قدم بزنم-

 :سرشو به تایید تکون داد

 .زود برگرد-فرید

الناز اینو گفت و از پله ها پایین رفت. دیدی؟ حتی نخواست برات توضیح بده چرا توی اتاق 

بوده، انقدر براش بی ارزشی که حتی نگفت چرا چشمات خیسه، نپرسید دقیقا کجا میری، 

 ...نگفت...نپرسید

در اتاقو باز کردم و بی معطلی یه شلوار و پالتو و شال پوشیدم و بیرون اومدم، انگار توی 

یکی هوای اون خونه دیگه اکسیژن وجود نداشت، چنان حس خفقانی بهم میداد که انگار 

  .دست روی گلوم گذاشته و نمیزاره نفس بکشم

امان از خیانت...چطور میشه انقدر راحت خیانت کرد؟ انقدر برای فرید راحته؟ من از حسم 

به فرهاد گذشتم که مبادا خیانت کنم چون به فرید تعهد دارم اما اون... وای خدا سرم داشت 

 ...منفجر میشد



 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سریع از خونه بیرون اومدم و با سرعت خودمو به در حیاط رسوندم بیرون اومدم. همینطور

جلوی در ایستادم و دستمو روی قفسه ی سینه ام گذاشتم. نفس هام سنگین و با منت از سینه

ام خارج میشدن. خدایا به جرم بی کسیم انقدر به من درد میدی؟
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۳ دست دیگمو به سرم گرفتم و به اطراف خیابون زمستون زده ی خلوت نگاه کردم،ساعت 

ظهر کجا برم؟! بی انصاف حتی نگفتی این ساعت با این سرما همراهم بیای؟!بی معرفت...

دستامو توی جیب پالتوم فرو کردم و خواستم قدم بردارم که در خونه باز شد، سریع و پر

امید به عقب برگشتم که دیدم فرهاد داره با اخم نگام میکنه.

فرهاد-اینهمه صدات میکنم چرا نایستادی؟

سرمو به زیر انداختم:

-نشنیدم.

فرهاد-این موقع ظهر با این سرما کجا میری؟

لبمو روی هم فشار دادم، فرهاد داره میپرسه، عشقم داره میپرسه و همسرم....عشقم؟!!!

هییییس ترانه نگو...نگو که به ذهنت بشینه، نگو که عادت بشه، بزار پنهان بمونه.

-سرم درد میکرد...حالم...حالم خوب نبود خواستم قدم بزنم.

فرهاد-باشه باهم میریم.

سریع سرمو باالال آوردم:

-نه..میخوام تنها باشم.

سرشو کمی به سمت پایین خم کرد و جدی بهم چشم دوخت:

!؟ و روی پریده و چشمای خیس  ا این رنگ  ب-  فرهاد 

دستم روی چشمام کشیدم:

-خوبم چیزی نیست.

زیپ کاپشنشو جا انداخت و تا گلو باالال کشید:

اشه بریم. ب-  فرهاد 



 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

با شکوه و کالالفگی و صدایی که میلرزید گفتم:

!د -فرها 

سریع و بی معطلی جواب داد:

فرهاد-جان دلم؟ نمیزارم با این حال تنها بری اصرار نکن.

جلو اومد و در خونه رو بست، مهربون نگام کرد و با سر به مسیر اشاره کرد:

ریم؟ ب-  فرهاد 

 فرو ریخت، تا حاالال کسی تو زندگیم تا این حد همراهم بوده و بهم محبت کرده؟ تا این حد

قلبم

بهم توجه داشته که ریز به ریز رفت و آمد هامو زیر نظر داشته باشه و نزاره هیچ جا تنها

بیام؟ تنها کسی که توی تمام زندگیم انقدر نگران من میشد مامان بود. برم و 
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-فرید اگه.....

فرهاد-فرید یادش اومد که این وقت ظهر زنش تنها کجا میره؟

لب گزیدم و سرمو پایین انداختم.

فرهاد-تو نباید به خاطر کارای یه نفر دیگه شرمنده باشی.

-شاید من فریدو به اینجا رسوندم، به خاطر سردی کردنام و....

فرهاد-نگو که داری برای خیانتش دنبال دلیل میگردی.

سرمو باالال آوردم وبا دید تار شده از اشک نگاش کردم:

منفجر میشه از اینهمه فکرهای بی نتیجه و بی -چه رازیه که من نمیدونم؟ فرهاد سرم داره 

سرانجام.

با تعجب یه تای ابروشو باالال انداخت و به دوروبر نگاه کرد:

فرهاد-راه بریم االالن جلوی در خونه ایستادیم.

سرمو به تایید تکون دادم و شونه به شونه مشغول قدم زدن شدم.

فرهاد-من نمیفهمم دنبال چه رازی هستی.

به طرفین تکون دادم: کالالفه سرمو 



 .یه چیزی...یه رازی بین الناز و فرید هست که من بیخبرم-

 ؟چیزی شنیدی-فرهاد

نگاش کردم، گوشه ی لبمو گزیدم و نفسمو توی سینه ام جمع کردم، چی میگفتم؟ تف 

سرباالست هرچی بگم چون خودم روی این زندگی پافشاری کرده بودم. نگاهی بهم انداخت 

 :و آروم گفت

 .قول میدم جبهه گیری نکنم-رهادف

 :با تردید نگاش کردم، سرمو برگردوندم و خیره به روبروم با مکث گفتم

رفته بودم توی حیاط چای میخوردم تا یکم حالم بهتر بشه و هوا به سر و کله ام -

بخوره...صدای جر و بحث شنیدم وقتی دنبال صدا گشتم فهمیدم از بالکن اتاق الناز داره 

 .د، فرید و الناز داشتن باهم بحث میکردنصدا میا

 :سکوت کردم وبا شک گفت

 !؟در مورد چی-فرهاد

 :با یادآوری حرفای الناز بغض بی اراده ای توی گلوم نشست

الناز....الناز داشت به فرید میگفت بیا با من باش..فرید هم میگفت من دیگه با طناب توی -

 .چاه نمیرم

ازش ایستادم و به سمتش برگشتم، با اخم و دقیق بهم نگاه سرجاش ایستاد، دو قدم جلوتر 

 :کرد

 ؟همین-فرهاد

 :سرمو به تایید تکون دادم

 .مطمئنم یه چیزی این وسط هست که من نمیدونم-

 !و با خودت گفتی حتما فرهاد خبر داره و من نمیدونم-فرهاد

 .آره چون توهم عضوی از این خانواده بودی-

 :پوزخندی زد

  !؟دهخانوا-فرهاد

 :نفسمو مثل آه بیرون فرستادم

 .من باید بفهمم فرهاد-

 ؟که چی؟! بفهمی و بیشتر بشکنی؟ بگی آره من زنشم و دنبال یکی دیگه است-فرهاد

 :رنجور نگاش کردم و با بی رحمی ادامه داد

  ؟همینه دیگه، دنبال چی میگردی وقتی همه چی جلوی چشمته-فرهاد



 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

اینکه یکی بخواد به روم بیاره رو نداشتم. یه قدم نزدیکم شد همه اینارو میدونستم اما طاقت 

و گفت:

 بگو ببینم عکس العمل فرید چی بود؟ پسش زد؟ سرش داد زد؟ از تو دفاع کرد؟

فرهاد-اصالال

 دفعه جلوی لیالال و الناز ازت دفاع کرده؟! کدوم بار جلوشون ایستاده گفته نه زن من این

کدوم

وصله ها بهش نمیچسبه.
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نفس بلندی کشید:

فرهاد-به خدا که گفتن این حرفا از مرگم برام سخت تره...

انگشت اشاره اشو به سمتم گرفت:

فرهاد-اینکه بخوام تورو همش زن پسرعموم بخونم اما....

تکون داد: سری به طرفین 

فرهاد-مجبورم...به هر دری میزنم چشاتو باز کنی و خوب همه چی رو بفهمی اما انگار نه

انگار، خودم میگم و خودمم میشنوم. با چشما و گوشای خودت دیدی و شنیدی و باز دنبال

!؟ دلیلی؟! چی رو میخوای ثابت کنی ترانه 

بغض کرده فقط نگاش میکردم، حس میکردم انگار داره بدبختی هامو توی سرم میکوبه.

فرهاد-میخوای ثابت کنی شبیه گذشته و پدرت نیستی؟

اشکام بالالخره خودشونو از بند چشمام آزاد کردن و راهشونو تا چونه ام پیش گرفتن.

فرهاد-مگه من ازت جز همراهی چیز دیگه ای خواستم که میگی خیانته؟ منو انقدر بی

!؟ شرف فرض کردی که در تعهد یکی دیگه باشی و من بخوام... بخوام لمست کنم 

سرمو به زیر انداختم:

فرهاد-اگر خیانت ساختنی بود مامانت توی شهرتون میموند و زندگیشو میساخت، پس نمیشه

و نتونسته که همه چیشو پشت سر گذاشته و اینجا اومده تا آینده تورو بسازه.

لبمو به دندون گرفتم و زیر دندونام با شدت فشردم:

-کاش فرار نمیکردیم.



 ؟میموندی و حرف مفت میشنیدی-فرهاد

 :سرمو باال آوردم؛ لبخند آروم و تلخی زدم

 .گاهی فکر میکنم و میگم شاید به این زندگی و سردرگمی و تنهایی االنم می ارزید-

 :سرشو به سمت شونه اش متمایل کرد

تادم جلوت و میخوام تموم درداتو دلمو نلرزون... میگی تنهایی دنیام خراب میشه...ایس-فرهاد

 ؟به جون بخرم و میگی تنهایی

 :به هق هق افتادم و برای اینکه صدام بلند نشه لبامو محکم به هم فشاد دادم

 ؟لعنتی دیگه باید جلوی چشمات النازو بغل بگیره تا باور کنی-فرهاد

 :دستامو مشت کردم و با درد و مقطع گفتم

 ...ن...نزندرد...دردامو توی...سرم نز-

 :بغض دار نگام کرد و آروم گفت

 ...جون منی...من توی سرت میزنم؟!دارم به هر دری میزنم که منو ببینی اما نمیبینی-فرهاد

 :نفس بلندی کشید و با حرص ادامه داد

همش کارا و رفتارهای اون فرید عوضی برات مهمه، جلوی چشمت خیانت میکنه و -فرهاد

 .این زندگی پر کثافت حرف میزنینمیبینی و باز از ساختن 

 :سر انگشتاشو چندبار به سینه اش کوبید

منو نمیبینی...یه عمر درد کشیدم، فکر میکردم دیگه آب دیده شدم و چیزی نمیتونه -فرهاد

 .منو از پا دربیاره اما غم تو...چشمای پر درد تو...ترانه...داری دنیامو نابود میکنی

 .....به پای من-

 ..چیزی رو که نمیشه نخواههیس..-فرهاد

نفسشو محکم توی سینه اش جمع کرد و سرشو باال گرفت، دستاشو توی جیب کاپشنش فرو 

 :کرد

 !؟شک داری-فرهاد

 :با تعجب بهش خیره شدم که سرشو پایین آورد

 ؟شک داری دیگه-فرهاد

 ؟به چی-

 !شک داری که فرید واقعا خیانت میکنه یا نه-فرهاد

 :با سکوت نگاش کردم

 !دست همه رو پیشت رو میکنم اما...به یک شرط-فرهاد

 :لبای خشکمو با زبون تر کردم



 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

  

  

 

 

  

 

 

!؟ -چه شرطی 

جدی و محکم توی چشمام خیره شد:

فرهاد-فقط ازت یه آره میخوام...میدونم دوسم داری، همه چی رو میدونم و فقط ازت یه آره

میخوام تا پشتم گرم بشه و جلوی همه وایستم..باهامی ترانه؟ پشتم هستی؟ نمیخوام به عقب

برگردم و ببینم هیچکس نیست.

مرگ یک بار و شیون هم یک بار! تردید داشتم اما وقتی حرفای النازو فرید یادم می اومد

همه چی پیش چشمم رنگ میباخت.

-هستم...
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میتونستم ناباوری و شک رو توی چشماش بخونم، تردید داشت که میتونه حرفمو باور کنه

یانه.

ماه دیگه مونده؟  ۴ فرهاد-میدونی که هنوز 

سرمو به تایید تکون دادم. به اطراف خیابون نگاه کرد و فاصله ی باقی مونده روهم پر کرد

مستاصلش توی چشمام لغزید: و سینه به سینه ام ایستاد، نگاه 

فرهاد-ترانه! نمیدونم این حرفمو پای چی میخوای بزاری، ممکنه حتی ناراحت بشی اما

!م اونقدر درد کشیدم که بخوام و بتونم اینو بگ 

با شک و سکوت نگاش کردم. نفس بلندی کشید، دستاشو باالال آورد و دو طرف صورتم

گذاشت:

ماه دیگه از این ازدواج موقت لعنتی مونده، وقتی میگی هستم یعنی باید همه چی  ۵  ۴ -هنوز 

باشی، خودت خوب میدونی چی دارم میگم! پس اگه ترانه...اگه دنبال اینی که فقط دست

فرید رو بشه و بعدش به منم پشت پا بزنی و بری.....

پوست لبشو جویید و سکوت کرد، مردمک چشماش لرزون و هراسون توی تمام صورتم

میگشت:



نزار فرهادی بشم که هیچکس نمیخواد، فرهادی که حتی خودمم ازش میترسم، -فرهاد

 ...فرهادی که به عشقش هم رحم نمیکنه

لبامو به هم فشار دادم، دلم میلرزید، واقعا توی تصمیمم شک داشتم؟ نفس عمیقی کشیدم و یه 

 :قدم به عقب رفتم، رهام کرد و منتظر بهم خیره شد

 .پای همه چی هستم-

لبخند آرومی روی لبش نشست و شک و دودلی چشماش از بین رفت، به همین سرعت!؟ 

سرشو به سمت شونه اش متمایل کرد با همون لحن مهربونی که دلمو زیر و رو میکرد 

 :گفت

 ؟امروز ناهار نخوردی، بریم یه چیزی بخوریم-فرهاد

 :سرمو به طرفین تکون دادم

 .نه گرسنه ام نیست-

 :و دور گردنم انداخت و کنار گوشم با همون لحن گفتجلو اومد و دستش

 .قول میدم یه چیز خوشمزه باشه که خودتم هوس کنی-فرهاد

دلم لرزید، پمپاژ قوی خون رو توی تمام بدنم حس میکردم، شدت گرفتن ضربان قلبمو حس 

ر میکردم که صداش توی گوشم اکو میشد، فرهاد چیکار با من میکرد؟! مگه فرید هم همینقد

مهربون نبود؟ چرا هیچ وقت این احساساتو بهش نداشتم؟! حس عذاب وجدانم شبیه رنگ 

 .سیاهی بود که تمام احساسات رنگی درونمو دربرگرفت و سیاه کرد

 :آروم دستشو از دور گردنم باز کردم، سرمو پایین انداختم

 ...فرهاد! میشه-

  ؟آره چرا نشه-فرهاد

 ؟تکمیل بشه به چی آره گفتبا تعجب نگاش کردم، نزاشت حرفم 

 .میدونم، میفهمم معذب میشی، بهت زمان میدم تا کنار بیای-فرهاد

 :لبخند گرمی زد و دستشو زیر چونه ام گذاشت

تنها چیزی که زیاد داریم زمانه...یه عمر...الزم نیست بترسی، تا هر وقت که بخوای -فرهاد

 .من هستم

رو از یه غریبه درک کنم؟ غریبه؟! آره تا به  میتونستم این حجم از خوب بودن و مهربونی

حال هیچکس جز مامان تا این حد حرفاش برام دلنشین و باورپذیر نبوده، همیشه هرکس یه 

حرفی میزد توش شک داشتم، مثل حرفای فرید،حرفای پارسا اما.....اما فرهاد یه طوری 

اشم انگار موثره و حرف میزنه، لحنش، کالمش، جمالتش...حتی....حتی صداش...آره صد

 .تر میشنوهگوشام حرفاشو قشنگ
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دستشو آروم از روی چونه ام برداشت و به سمتم دراز کرد:

ریم؟ ب-  فرهاد 

بدم یا ندای قلبم؟ چی میشد اگر نگاهمو به دستش دوختم، خیانته؟! به صدای عقلم گوش 

زندگی مردم...نه  ام...نه  گذشته  خودم...نه  ِد  خو  برای  میکردم؟  زندگی  خودم  برای  یکبار 

تلخی که دارم...لب گزیدم و با تموم چراغ خطرهایی که توی ذهنم بودن و منعم میکردن

دستشو گرفتم.

محکم فشردم، شاید با محکم پنجه های دستمو بین انگشت بلند و مردونش جا کردم و دستشو 

 میخواستم کمی از هیجانات احساسات درونیمو کم کنم. جرات نداشتم سرمو باالال بیارم

فشردن

و بهش نگاه کنم، از خودم میترسیدم، همین یه دست گرفتن ساده هم برام حکم شکست شاخ

دلمو غول رو داشت چه برسه به اینکه بهش نگاه کنم و دوباره نگاه مهربونش بیشتر 

بلرزونه. اما انگار صداش به تنهایی هم میتونست دلمو زیر و رو کنه.

فرهاد-مرسی...مرسی بهترینم.

شروع به قدم زدن کردیم، همه حواسم توی دست قفل شده امون جمع شده بود. هیچ وقت تا

 با هیچ مردی دست توی دست جایی راه نرفتم...حتی فرید هم به اجبار دستمو میگرفت

حاالال

اما االالن....چقدر طعم اجبار با عشق فرق میکنه...

 تا االالن متوجه این حجم احساس شدیدم نسبت به فرهاد نشدم؟! چطوری تونستم خودمو

چطور

 کنم...شاید االالنم به خاطر خیانت فریده که تونستم خودمو قانع کنم با فرهاد راه بیام...

کنترل

اونقدر غرق در افکارم بودم که نفهمیدم کجا رفتیم و کی فرهاد رفت دوتا ذرت مکزیکی

خرید و به دستم داد.

چقدر زود لحظه های بودن باهاش سپری میشه، یه جوری میگذره که دیگه زمان بی معنی

میشه و با تمام وجود دلم میخواست که کاش زمان کشدار تر میگذشت...

�🔶�قسمت دویست و چهل و پنج#245
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رانه؟ ت-  فرهاد 

روی نزدیکترین نیمکت پارک نشستیم، به سمتش برگشتم و منتظر نگاش کردم.

فرهاد-تا حاالال به آرزوهات فکر کردی؟

با سکوت و متفکر بهش خیره شدم؛آرزوهام؟ نمیدونم از کی و کجا ولی یه جایی به بعد دیگه

آرزویی برام نمونده بود.

-نمیدونم،یادم نمیاد.

یه دستشو پشت سرم روی نیکمت گذاشت و خیره به روبرو گفت:

فرهاد-منم یادم نمیاد، انقدر توی زندگیمون غرق شدیم که یادمون رفت چی از زندگی

میخوایم.

نگاه ازش گرفتم و منم به روبرو خیره شدم:

وقت کردیم به -من و تو همین زندگی عادی که حق هر آدمی هست رو نداشتیم، کی 

خودمون فکر کنیم؟

دست دیگشو آروم روی دستم که به نیمکت تکیه داده بودم، گذاشت. نگاش نکردم، با مکث

آروم گفت:

فرهاد-دیگه نمیزاریم زندگی آرزوهامونو ازمون بگیره..این زندگی جدید ماست که قراره

!؟ باهم شروعش کنیم...اولین آرزوی منم تویی...همیشه هم برام آرزو میمونی میدونی چرا 

با گنگی نگاهمو بهش دوختم:

فرهاد-میخوام از نو زندگی کنم...میخوام کنار تو هر روز یه زندگی جدید و شور و حس و

حالو داشته باشم...با تو که هستم حتی خوردن یه بستنی قیفی توی چله ی تابستون یه مزه

دیگه داره...هرکاری و هرچیزی با تو...با ترانه...رنگ و بوی عشق داره...

لبخند گرمی زد و مهربون توی چشمام خیره شد:

فرهاد-برای همین مطمئنم عمرمون جوابگو اینکه بخوام همه چیزو باهات تجربه کنم،نیست.

آخرشم خیلی چیزا برام آرزو میشه.

لبخند بی اراده ای روی لبم نشست و سرمو به زیر انداختم:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

-یه جوری حرف میزنی انگار حتی آب و غدا خوردن هم قراره هر روز یه طور دیگه

باشه.

فرهاد-آره دیگه...

با لبخند به چشمای خندونش نگاه کردم، لبخندش شبیه یه نسیم آروم و لطیف بهاری بود که

تمام همهمه ها و آشوب درون خزون زدمو آروم میکرد به سکوت وا میداشت. انگشتاشو

فشرد. پر شور و تمنا بهم خیره شد و میل به میل صورتمو نرم بین پنجه ی دستم فرو برد و 

رصد کرد:

فرهاد-ببین...دقیقا یکی از آرزوهام االالن برآورده شد....دیدن صورتت با این چشمای

خندون...حتی همین لبخند محوی که میدونم از آرامش وجودته آرزوم بود.

لبخندمو آروم جمع کردم و با تلخی و بی اعتمادی که بی اختیار وارد کالالمم شده بود گفتم:

-داری شبیه فیلم ها و داستان ها حرف میزنی... بزار زندگیمون واقعی باشه تا بتونم باورش

کنم.

پوزخند آرومی زد و با همون مهربونی گفت:

فرهاد-مگه االالن زندگیمون شبیه فیلم ها و داستان ها نیست؟ چند درصد مردم اینهمه تلخی

روهم پشت سرهم تجربه میکنند؟

غمگین نگاه ازش گرفتم و به سنگ فرش های ریز و درشت پارک زل زدم:

-هیچ وقت فکرشو نمیکردم یکی باشه که منو دوست داشته باشه، منو با همه چیم

بخواد...منو...زندگیمو...گذشته سیاه و زشتمو که....

ی هی... ه-  فرهاد 

نگاش کنم: سریع با جفت دستاش صورتمو قاب گرفت و مجبورم کرد 

فرهاد-هیچی تقصیر تو نیست...تو هیچی از اون چیزایی که اتفاق افتاده رو نمیخواستی...تو

مقصر نیستی قربونت برم...
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بیه نور بازتاب شده ی آینه توی چشمم لب گزیدم خواستم حرف بزنم که انگار یه چیزی ش

افتاد. چشمامو جمع کردم و سرمو کمی متمایل کردم تا ببینم نور از کجاست. نگام ناخودآگاه 

به لنز یه دوربین مابین درخت ها خیره موند. واضح نبود اما به خاطر زاویه نوری که توی 

 .چشمم افتاده بود تونستم تشخیصش بدم

سرم ریختن، داشتن....داشتن از ما عکس میگرفتن. با استرس انگار سطل آب یخ روی 

نگاهمو به فرهاد دوختم و دستاشو از روی صورتم پایین کشیدم، نگاهش رنگ تعجب و 

 :شک گرفت

 ؟چیشد-فرهاد

 .لبام میلرزید، دوباره رنگ بغض توی گلوم پر رنگ میشد

 ....داره...عکس میگیره...از ما...بده...بده فرید-

 :برگشت و به عقب نگاه کرد، نگاهشو اطراف پارک میگردونددرجا 

 ؟کی؟؟؟؟؟ کجاست-فرهاد

 :به همون جایی که دیده بودمش نگاه کردم اما هیچ اثری نبود. زدم زیر گریه و تند تند گفتم

 ...رفته...رفته...ازمون عکس گرفت رفت-

 :فرهاد از جاش بلند شد و هراسون به اطراف نگاه میکرد

 ...م طرف بود؟ میرم دنبالش ترانه گریه نکنکدو-فرهاد

 :با دستم به همون سمت اشاره کردم

 ...همینجا بمون من میام، دور نشده-فرهاد

اینو گفت و سریع به همون سمتی ک نشون دادم دویید، قلبم بی امان و تند توی سینه ام می 

سیر کنه...آره کوبید. فرید میخواد ازم مدرک جمع کنه، میخواد آتو بگیره تا منو ا

مطمئنم...سرمو میون دستام گرفتم و زار زدم، حتی چند دقیقه هم از اون حس آرامشم 

 .نگذشته بود که دوباره طوفان به پا شد

دیگه توی حس و حال خودم نبودم، توی ذهنم تمام اتفاقات بعد از اینو پیش بینی میکردم و 

با این عکسا چی میتونم بگم؟ فرید دنبال  جلوی روم مجسم میکردم. تا االن میگفتم تهمته حاال

انتقامه...هم من و هم فرهادو به خاک میشونه...دنبال همینه....اونقدر توی اون حالت بودم 

که نمیدونم چقدر گذشته بود که با صدای فرهاد سربلند کردم و با چشمای گریون نگاش 

 ؟قدر گذشته بودکردم. خورشید داشت غروب میکرد و هوا نیمه تاریک بود، مگه چ

 ..تا ته پارکو گشتم-فرهاد

نفس نفس میزد، گونه ها و بینیش قرمز شده بود و معلوم بود توی این هوای سرد کلی 

 .دوییده



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

فرهاد-تو مطمئنی؟ چی دیدی؟

با دستم به الالبه الالی همون درخت اشاره کردم:

 لنز دوربین موبایل دیدم...مطمئنم دیدم...لنز رو به ما بود...فالالش دوربین روشن بود

-یه

فرهاد.... داشت ازمون فیلم میگرفت، فهمید من نگاش میکنم که در رفت.

فرهاد-همه رو گشتم، توی این هوای سرد هیچکس توی پارک نبود.

از جام بلند شدم و سرمو به طرفین تکون دادم:

-دنبال همین بود...فرید دنبال همین آتو بود که من و تورو زمین بزنه.

یچ کاری.... ه-  فرهاد 

با حرص و صدای خفه گفتم:

!؟ -میتونه....همه کار میتونه اما مدرک نداشت میفهمی 

یک قدم به عقب رفتم:

-عذاب میده....

یک قدم دیگه عقب رفتم:

-انتقام میگیره...

قدم بعدی به عقب:

-زجر میده...

میکردن: قدم چهارم به عقب و سرجام ایستادم، اشکام تمام پهنای صورتمو خیس 

-اما نمیزاره باهم باشیم...
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با دو گام بلند خودشو بهم رسوند و روبروم ایستاد:

دوم فرهاد-نمیزارم...نمیزارم زندگیمو ازم بگیره؛زندگیمی میفهمی؟! کدوم آدمی برای بار 

میزاره زندگیشو ازش بگیرن؟

لبمو محکم زیر دندون کشیدم و سرمو به نفی تکون دادم:

-نمیخوام تا آخر عمرم با ترس زندگی کنم...ترس انتقام، ترس نابودی زندگیم.



 :دستامو به سرم گرفتم و با درد گفتم

نفر بیاد و یه ترس اینکه با تو تمام رویاهای خاک شدمو بسازم و درست وسط خوشبختیم یه -

جوری همه چیزو ازم بگیره که انگار از اول هیچی نبوده...مثل گذشته ام...مثل خانواده 

 ...ام

 :عصبی نگام کرد و با صدایی که سعی میکرد پایین نگهش داره گفت

 !؟پس چی؟! میخوای یه عمر خیانت شوهرتو ببینی و چشم ببندی-فرهاد

بی تر نگام کرد و با سر انگشتاش هول با سکوت و چشمای خیس بهش خیره شدم، عص

 :کوچیکی به شونه ام وارد کرد، با حرص داد زد

 ...برو...برو هرکاری دلت میخواد بکن...برو باهاش بساز...زندگی بساز-فرهاد

 :پوزخند زد و با درد گفت

تو شبیه باباتی...چون توام بلد نیستی مشکالتتو حل کنی و فقط میخوای ازشون -فرهاد

 ......حتی اگر اون مشکل به قیمت نابودی خودت و زندگیت تموم بشهبگذری

حرفاش درد داشت، شبیه شالقی بود که به روحم میزد و قلبم ترک میخورد، حرفاش حقیقت 

داشت اما وقتی فرهاد بگه...فرهاِد...کم کسی که نبود! با درد نگاه ازم گرفت و سرشو رو 

آسمون هم قرمز شده بود. دونه های ریز برف به آسمون گرفت. هوا سوز سردی داشت و 

 .خیلی نامحسوس روی زمین فرود می اومدن اما سریع آب میشدن

 ...میگی با منی-فرهاد

 :سرشو پایین آورد، با رنجش و چشمایی که دور پلکش از اشک خیس شده بود نگام کرد

یچکس اذیتت و از ترس فرید حرف میزنی؟ باورم نکردی که وقتی میگم نمیزارم ه-فرهاد

کنه یعنی نمیزارم خم به ابروت بیاد؟! میخواد چیکارت کنه؟ بره شکایت کنه؟ فکر کردی 

جرات اینکارو داره؟ مامانش گرو منه که اشاره کنم تا عمر داره به جرم جعل سند باید بره 

زندان میفهمی؟! فکر کردی برای چی دهنشونو بستن و هیچی نمیگن وقتی من میام؟ اینارو 

 ؟نی ترانه؟! چی از فرید دیدی که اینطوری ازش میترسیمیبی

 :از گریه به هق هق افتاده بودم، نفس سنگینمو به زور باال کشیدم

 ...ما....مامانم-

 :عصبی دستاشو باال برد و محکم پایین آورد

مامانت ته همه حرفاش به خوشختی تو ختم میشده...نفرینشو به جون میخری اگه با -فرهاد

 ؟خودتو بدبخت کنی میفهمی چشمای باز

سرمو پایین انداختم، تمام ذهنم پر از توجیه بود، توجیه های بچگانه، پر از ترس، فرهاد 

راست میگفت، مگه فرید چیکار کرده که انقدر ازش میترسم؟! االن وضعیت طوری شده که 



تعللی که فرید پیش فرهاد دست بسته است پس واقعا نمیتونه کاری بکنه. متنفرم از ترس و 

 .دارم، متنفرم از شخصیت سست خودم که با کوچکترین لرزی میخوام فرو بریزم

با نوک انگشتای اشاره اش آروم اشکای صورتمو پاک کرد، با صدایی که بغض مردونه ای 

 :احاطه اش کرده بود گفت

اشک باهاتم...به خاک مامان و بابایی که هیچ وقت ندیدمشون پشتتم و باهاتم...فقط -فرهاد

 ...نریز...فقط باهام باش...لعنتی من ازت دیگه هیچی نمیخوام...هیچی

بدون هیچ اراده ای خودمو به سمتش کشیدم و سرمو روی سینه اش گذاشتم، فارغ از اینکه 

االن توی پارکیم و مردم ممکنه ببینن، فارغ از اینکه میگفتم خیانته، فارغ از گذشته ام، فارغ 

 …از ترس هام
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همه رو کنار گذاشتم و به خواست خود اصلی ترانه جلو رفتم و بغلش کردم، فرهاد انگار

همینو میخواست؛ با جونو دل دستشو دورم حلقه کرد و سرشو روی سرم گذاشت. از

ام شدت گرفت و هق هق کردم، تا حاالال ناز دخترونه داشتم؟! کف دست چپشو  گریه 

حرکتش

روی گونه ام گذاشت و آروم نوازشم کرد:

فرهاد-هیس...آروم...جون منو داری میگیری..جونمو میگیری وقتی به خاطر اون فرید

نامرد چشمات تر میشه...باورم کن ترانه...

باید برگشت

به لحظههای رفته

باید رد شد

از این پل شکسته

خبری بی  این  ِد  ب  حال  از 



 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         

 

   

 

از این شبای خسته

سرمو از روی سینه اش برداشتم ولی ازش فاصله نگرفتم، از همون فاصله نزدیک به

چشماش زل زدم.

باید برگشت

به خنده های سابق

باید بارید

رو شونه های عاشق

گرفت تردیدو  نف ِس  باید 
تو آخرین دقایق...

دستاش قاب گرفت، با مصمم ترین حالتی که ازش دیده بودم گفت: صورتمو با 

فرهاد-سهم منی...بعد اینهمه درد سهم منی از زندگی لعنتی...

دستامو روی دستاش گذاشتم، سرمو کج کردم و آروم کف دستشو بوسیدم، دقیقا داشتم همگام

سرپوش میزاشتم. با احساسم جلو میرفتم، احساسی که به خاطر فرید خفش میکردم و روش 

کم کم همه چی داشت رنگ میباخت و فرهاد پیشم پر رنگ تر جلوه میکرد، چیزی که من با

تمام وجود سعی میکردم انکارش کنم.

دیگه تصمیمو گرفته بودم، قبل اینکه بخوام با فرهاد باشم باید اول شخصیت فرو پاشیده و

سست خودمو ترمیم میکردم و این اولین قدم برای من بود.
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باهم به خونه برگشتیم، باهم وارد خونه شدیم، دیگه این باهم بودن ها معنای دیگه ای داشت،

دیگه نمیخواستم بترسم، دروغ چرا ترس توی دلم بود اما با تمام وجودم سعی میکردم



بود که به خونه رسیدیم اما هیچکس  ۷پنهانش کنم و محکم قدم بردارم. حدودای ساعت 

 .خونه نبود

 :وسط خونه ایستادم و با تعجب گفتم

 ؟کجا رفتن-

  !؟مگه مهمه-فرهاد

 ...نه اما-

 :با تعلل به سمتش برگشتم

 ؟همشون باهم رفتن-

 :تاکیدی گفتیه تای ابروشو باال انداخت و به جای جواب به سوالم 

 !بهت زنگ نزد حتی بدونه کجایی-فرهاد

 .گوشی ندارم-

 :درحالی که پلیورشو درمی آورد گفت

 ؟مگه بهت نداد-فرهاد

 :شونه باال انداختم

 .اصال ازش نخواستم-

پلیورشو روی مبل کنارش پرت کرد و از توی جیب شلوارش یه گوشی نوکیا قدیمی از اون 

 :تم گرفتمدالی دکمه ای درآورد و به سم

 .اینو فعال پیشت داشته باش الزمت میشه-فرهاد

 :نگاهی به گوشی انداختم

 !؟خودت چی-

 :یه گوشی لمسی ساده از جیب دیگه اش درآورد

 .این هست-فرهاد

 :ناخوآگاه یه تای ابرومو باال انداختم و با شک گفتم

 !؟دوتا گوشی داری-

 :لبخندی زد؛جلو اومد و گوشی رو توی دستم گذاشت

 .همین چشمای شکاکتم با جون و دل میپرستم-فرهاد

 :سعی کردم فرم عادی به صورتم بدم و با آرامش تصنعی گفتم

 ....نه....فقط کنجکاو-

صدای کف زدن اومد، نگاهم با شدت و وحشت روی پله ها کشیده شد، لیال درحالی که 

باز و چشمای گشاد شده دست میزد، خیره به ما داشت از پله ها پایین میومد. با دهن نیمه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

           

 

 

    

 

         

 

   

 

 

 

 میکردم، مگه....مگه لیالال خونه بود؟! پس...پس چرا توی اتاقش نبود؟!فرهاد کامل به

نگاش

سمتش برگشت و جدی بهش زل زد.

 خوبه....پس اینطوری تا خونه رو خالی گیر میارید دل و قلوه رد و بدل میکنید؟

لیالال-هوووم

پله ایستاد. با پوزخندی که میخواست اوج حقارت از پله ها پایین اومد و همونجا جلوی پاگرد 

و خرد شدن رو داشته باشه بهم نگاه کرد:

!؟ لیالال-الالبد اینم تهمته...هوم 

لبامو به هم فشار دادم، محکم باش ترانه، چرا سکوت کردی؟ تو خطا نکردی، تو خیانت

نکردی، تو کاری نکردی که بخوای شرمنده باشی، از حقت دفاع کن.

رانه از.... ت-  فرهاد 

سریع حرفشو قطع کرد:

-من کاری نکردن که بخوام شرمنده ی کسی باشم.

 میلرزید اما سعی میکردم محکم جلوه کنم، لیالال ابروهاشو باالال انداخت و سرتاپامو با

صدام

همون پوزخند از نظر گذروند:

میکنی... لیالال-آهااا...دیوار حاشا بلنده....خوبه با چشمای خودم دیدم و باز داری انکار 

زهر خندی زد و با مسخرگی ادامه داد:

!؟ لیالال-الالبد فرهادو مثل برادرت میدونی و هیچ قصدی در کار نیست هوم 

لبمو با زبون تر کردم و سرمو کمی باالال گرفتم:

!م -اونی که داره خیانت میکنه من نیست 

بگم: پوزخندش تبدیل به حرص و خشم شد، انگار حرصش به من نیرو میداد تا بیشتر 

و.... میزنه  تیک  من  چشمای  جلوی  الناز  با  داره  که  ِد  -فرید...فری 

لیالال-حرف دهنتو بفهم.
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نداره. فرهاد-آخ ترانه یادت نبود اینا پیغمبرن؟ خیانت و خطا واسه اینا اصالال وجود 

لیالال عصبی دستاشو مشت کرد و با دندونای روی هم گفت:



توی بی سرپارو از سر دلسوزی عموت به این خونه آورد و هیچی نگفتم...این دختره -لیال

هم نمیدونم با فرید چیکار کرد که چشمشو روی همه و بست و گفت اال و بال  همین 

 .میبنن هار میشن جفتک میندازن دختره... همینه دیگه...وقتی گدا گشنه ها رنگ پول

 ؟تو که رنگ پول دیده بودی هار نبودی چرا مال بابای منو باال کشیدی و یه آبم روش-فرهاد

رنگ لیال سرخ شد، یه جوری خون با شدت به صورتش دوید که حتی حس میکردم مویرگ 

میومد.  های چشمشم داره برجسته و قرمز میشه، نفساش سنگین و محکم از سینه اش بیرون

نمیدونم چطوری یهو خودشو به فرهاد رسوند و با چنگ هاش به جون سر و گردنش افتاد. 

جیغ میزد و چنگ مینداخت، فرهاد هم چون منتظر این حرکتش نبود نمیتونست مهارش کنه، 

 .اصال انگار مهار کردنی نبود و با چه قدرتی هی چنگ مینداخت

شبیه اون مادر عوضی نمک به حرومتی...باید بیشرف....بیشرف حرومزاده...توام -لیال

 ....خودم میکشتمت...باید با دستای خودم خفت میکردم

تا به خودم بیام و بخوام از فرهاد دفاع کنم لیال چند جای صورتشو چنگ انداخته بود، سریع 

جلو رفتم و شونه هاشو به عقب کشیدم ولی مگه یه سانت از جاش تکون میخورد. هرچی به 

یکشیدمش فایده نداشت و تازه اون منو به عقب هول میداد. یهو به سمتم برگشت و عقب م

دست راستشو باال برد و روی صورتم فرود آورد. با بهت دستمو روی گونه ام گذاشتم و 

 ؟نگاش کردم. به من سیلی زد

نفس به خاک سیاه میشونمتون...هزار بار گفتم بازم میگم...کاری میکنم واسه یه دقیقه -لیال

 ..کشیدن التماس کنید و

 :فرهاد شونه هاشو گرفت و محکم به عقب هولش داد زد

  ؟دست روش بلند میکنی؟ تهدید میکنی-فرهاد

 :یه قدم بهش نزدیک شد و با تهدید و حرص و خشم ادامه داد

 ...تو....تو کی باشی که-فرهاد

 .هراسون بازوی فرهادو گرفتم و نگهش داشتم

 ....فرهاد-

 :به من با همون لحن ادامه دادبی توجه 

 ....دستو پامو میبنده..همین دختر که تو دهنش زدی داره از توی-فرهاد

 :دستشو توی موهاش فرو کرد و محکم نفس بلندی کشید

 .حتی نمیتونم مثل تو چاک دهنمو وا کنم و هرچی الیقته بگم-فرهاد
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-فرهاد ولش کن...

 انگار افسار گسیخته شده بود، بدنش از حرص و خشم میلرزید. لبمو با زبون تر کردم و

لیالال

به خودم جرات دادم تا حرف بزنم:

رفتن؟ -االالن فرید و الناز دوتایی بیرونن آره؟ بدون اینکه فرید به من خبر بده دوتایی کجا 

تو چشمام زل زد و با دریدگی گفت:

لیالال-به توچه....تو کی باشی که بخواد برات توضیح بده؟

نفس پر حرصمو توی سینم جمع کردم و با صدایی که کمی بلندتر شده بود گفتم:

-پس نه شما و نه فرید هیچ حقی ندارید که از من حساب پس بگیرید، فرید هم هیچکاره ی

منه...

خنده ی هیستریکی کرد:

 دخترجون...تو االالن فکر کردی ما خودمونو برای وجود خودته که زمین و آسمون

لیالال-ببین

میزنیم و میگیم خیانت میکنی؟ انقدر خودتو مهم فرض کردی؟! نخیر... نخیر اینطور

نیست...فقط میخوام ببینم تا کجا روت میشه راست راست توی خونه ی من بگردی و با

از اینکه  از  قبل  بری  خودت  تا  میدم  اُلتیماتوم  بهت  بزنی...دارم  پسرعموی شوهرت الالس 

خونم پرتت کنم بیرون و....

فرهاد خواست به سمتش خیز برداره که با شدت بازوشو گرفتم و به عقب کشیدمش.

فرهاد-خونه ی تو؟ توووووو؟!!!!! با وثیقه آزادت گذاشتم توی روی من وایمیستی میگی

تهدید میکنه؟ خونه اته؟ ترانه رو 

با بغض بازوشو کشیدم:

-فرهاد توروخدا...

لیالال-ولش کن ببینم میخواد چه غلطی بکنه.

بریزم... خونتو  اگه  میشه  نجس  دستم  آخه  فرهاد- ِد 

در خونه یهو با شدت باز شد و فرید توی چهارچوب در نمایان شد، انگار یهو تمام وجودم

فرو ریخت و ضربان قلبم کند شد...عکسا...عکسارو دیده...االالن لیالال حرفای مارو بهش

میگه... مطمئن بودم یه طوفان در راهه...طوفانی که خیلی چیزا رو عوض میکنه. یه قدم به



داخل خونه برداشت و الناز هم سریع پشت سرش وارد شد،توی دستش دوتا پالستیک غذا 

 !؟بود، رفتن باهم غذا بگیرن

نگاه پر خشمشو میدیدم. نگاهش...نگاهش روی دستای نفسام به شماره می افتاد وقتی اون 

حلقه شده ی من دور بازوی فرهاد قفل شد، مغزم انگار کار نمیکرد و به جای اینکه خودمو 

عقب بکشم بدتر بازوی فرهادو توی چنگ دستام فشردم، نمیدونم کارم درست بود یا غلط اما 

 .نبود انگار دنبال حامی میگشتم و حامی من جز فرهاد هیچکس

 !؟وای خاله خوبی-الناز

 :لیال با حالت مصنوعی دستشو به سرش گرفت

 .خوبم...فقط اینارو از خونه ام بیرون کنید...دیگه تحمل ندارم-لیال

 ؟چیشده-فرید

آروم بودن کالمشو نمیتونستم باور کنم، با چشمای قرمز از خشمش همخوانی نداشت. لیال 

 :سریع برگشت و به سمت فرید رفت

با چشمای خودم دیدم...با گوشای خودم شنیدم...عشقبازی میکردن...فقط منتظرن تا -لیال

 .خونه رو خالی گیر بیارن و هر غلطی که میخوان بکنن

تا خواستم جلو برم و حرف بزنم فرهاد محکم بازومو گرفت و سرجام نگهم داشت، وارفته 

نیدنو داشتم؟ عشقبازی؟ این نگاش کردم و جدی بهم چشم دوخت. من تحمل اینهمه حرف ش

 !دیگه تهمت بود

 .من به ترانه اعتماد دارم-فرید

خشکم زد، انگار مغزم قفل کرد، سرم با مکث و آروم به سمتش برگشت، بهم خیره بود، به 

دستای قفل شده ی من و فرهاد خیره بود...نمیتونستم حسشو از نگاهش بخونم،چیو میخواست 

 ...ثابت کنه؟ دنبال چی بود

 .میدونم که ترانه همچین کاری نمیکنه-فرید

فشار دستای فرهاد کمی از دور بازوم کم شد. کم شد؟! لیال خون خونشو میخورد و الناز با 

دهن باز و حرص فقط به فرید خیره شده بود، انگار دوئل بود، انگار جنگ پنهان بود و 

ک سمت و منو فرهاد در سمت واقعا در دو جبهه ایستاده بودیم، لیال و الناز و فرید در ی

  .دیگه

 .....میگم خودم-لیال

 ...همون که گفتم مامان!دیگه ادامه نده-فرید

 .نگاهشو کشدار ازم گرفت، نفس بلندی کشید و سریع از پله ها باال رفت

 .وای به خدا این دختره عفریته فریدو جادو جنبل کرده-الناز



 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشو بیرون. گ-  فرهاد 

با اون چشمای دردیده به ما نگاه کنه: حاالال نوبت الناز بود که 

الناز-برو بابا..فاز برداشتی؟ فکر کردی کی هستی؟ خاک بر سر تازه به دو قرون پول

رسیده نمیدونه چیکار بکنه.

پالالستیک غذاهارو همونجا روی زمین گذاشت و سریع به سمت لیالال رفت و زیر بغلشو

گرفت.

الناز-وای من بگردمت خاله خوبی؟ بیا بریم تنت یخ کرده.

لیالال هم با چه ادایی دستشو به سرش گرفت و همراه الناز باالال رفتن.
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ناباور دستمو جلوی دهنم گرفتم، باورم نمیشد، چرا گره زندگیم داره محکمتر میشه؟ نمیتونم

این گره کور رو باز کنم. گرمی دست فرهادو دور بازوم حس کردم و زمزمه ی آرومش

باعث شد به سمتش برگردم:

!ه ران  ت-  فرهاد 

گیج سرمو به طرفین تکون دادم و نفس بریده؛ آروم گفتم:

-چیو....چیو باور کنم؟

 دستامو باالال آوردم و به سرم گرفتم، نگاه غمگینش دلمو زیر و رو میکرد. شونه هامو

جفت

گرفت و به چشمام زل زد:

فرهاد-قول دادم....قول دادم بهت ثابت کنم.

سرمو تند تند به تایید تکون دادم:

-ثابت میکنی، ثابت میکنی خطاکاره...ثابت میکنی خیانت میکنه...ثابت میکنی همش

بازیه...

داشتم افکار پنهان ذهنمو بیان میکردم.

فرهاد-آره عزیزم...من هستم...ببین هستم.

نفس بلندی کشیدم، یک قدم به عقب رفتم و دستای فرهاد از شونه ام آزاد شد.



 ؟میری باال-فرهاد

با شک و دو دلی پرسید، انگار هم میخواست و هم نمیخواست، میخواست چون اونم مثل من 

توی شک و بهت جواب فرید مونده بود و نمیخواست چون دلش راضی نمیشد که منو کنار 

 .فرید ببینه

 .ثابت کن-

 .برگشتم و قبل از اینکه تردید بهم غلبه کنه سریع به سمت پله ها دوییدم

**** 

چهار ماه! شبیه سلایر های تلوزیونی که روی دور تند زده باشن گذشت! با تموم دعواها و 

های همیشگی...چهار ماه هیچ نقطه ای توی زندگی فرید پیدا نکردیم، یه طوری عادی بحث

 !سرد با الناز رفتار میکرد که گاهی شک میکردم نکنه من اشتباه دیدم و شنیدم و

تر...نمیفهمیدم که این چه بازی ای بود من هر روز ناامیدتر میشدم و فرهاد هر روز کالفه

که فرید شروع کرده بود، کامال مشهود بود که تغییر رویه داده بود. رفتارش با من تغییر 

ی اعتنایی قبلی رو داشت، عجیب بود و شک برانگیر اما چه فایده که نکرده بود و همون ب

هیچ مدرکی نمیتونستیم ازش پیدا کنم! فقط دو روز دیگه تا تموم شدن این صیغه مونده بود و 

 .بازم سردرگم وسط زندگیم ایستاده بودم

د! میدونستم فرهادو میخوام اما مگه میشد با ترس از فرید کنار اومد و فراموشش کر

خصوصا اینکه فرید هیچ اشاره ای به تموم شدن صیغه نمیکرد و این منو بیشتر دچار دلهره 

و ترس میکرد چون یا یادش رفته بود که امکان نداشت و یا برنامه و نقشه ای درکار بود که 

 .نمیتونستم بفهممش. مسلما احتمال دوم خیلی خیلی قوی تر بود

م اومدم و به سمتش برگشتم که یه ساندویچ به سمتم با صدای بسته شدن در ماشین به خود

 :گرفت و گالیه وار گفت

خب میومدی بریم داخل بشینیم غدامونو بخوریم، آخه مگه میشه تو ماشین چیزی -فرهاد

 .خورد

 .بی میل ساندویچو روی پام گذاشتم و به بیرون خیره شدم

 .چقدر هوا سرد شده..بزار بخاری رو روشن کنم-فرهاد

از گوشه چشم نگاهی بهش انداختم. ماشینو روشن و بخاری رو آخرین درجه تنظیم  غمگین

 .کرد

 ؟چرا نمیخوری-فرهاد

 ...میل-

 :تاکیدی و جدی صدام زد



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رانه!!! ت-  فرهاد 

لبامو به هم فشار دادم و با کالالفگی ساندویچو برداشتم و سرشو باز کردم.

فرهاد-بندری برات گرفتم، یادمه دفعه پیش گفتی دوست داری....

خیره به کاور آلمینیومی ساندویچ آروم گفتم:

!د -فرها 

فرهاد-االالن نه...به اندازه کافی حرف زدیم. غذاتو بخور بعدا...

سرمو باالال آوردم و با بغض نگاش کردم:

-دو روز دیگه....

بدون اینکه نگام کنه تند حرفمو قطع کرد:

فرهاد-میدونم ترانه....میدونم انقدر تکرار نکن.

با سکوت همونطور بهش زل زدم.

�🔶�قسمت دویست و پنجاه و سه#253
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 ساندویچشو باز کرد و خواست بخوره، چند ثانیه ای همینطور بهش خیره شد و کالالفه

کاور

گفت:

فرهاد-االالن برای چی اینطوری نگاه میکنی؟

به سمتم برگشت: سرش 

لش.... ح-  فرهاد 

-مسئله که چهارماه نتونستی حل کنی هیچ وقت دو روزه حل نمیشه.

کاور ساندویچشو بست و عصبی جلوی ماشین پرت کرد و داد زد:

فرهاد-چیکار کنم؟ این حرفا یعنی چی؟ داری تهدیدم میکنی؟ ثابت نشه میخوای بمونی با

شوهرت آره؟

از تلخی کالالمش ابروهام به حالت اخم جمع شد:

-من اینو گفتم؟

حرصی با صورت برافروخته گفت:



آره...آره داری با چشمات حرف میزنی باهام...انقدر بغض و آه توی چشماته که -فرهاد

 .حرف نزده میفهمم چی تو سرت میگذره

ساندویچمو جلوی ماشین گذاشتم، پاهامو توی شکمم جمع کردم و  با دید تار شده از اشک به 

وبرو زل زدم. نفس بلند و طوالنیش نشون میداد که داره سعی میکنه خودشو آروم کنه و ر

 :بعد چند لحظه صدای کالفه و درمونده اش بلند شد

 .چیکار کنم؟ چیکار بوده که نکردم-فرهاد

 :لبمو گاز گرفتم و لرزون زمزمه کردم

 .هیچی-

 ...ی؟ گریه میکنیپس برای چی اینطوری نگاه میکنی؟ اینطور بغض میکن-فرهاد

 :سربلند کردم و با صورت خیس و صدایی که کمی بلند شده بود گفتم

میترسم...بهم قول دادی...گفتی از ترسم رهام میکنی...گفتی از ترس گذشته ام رهام -

 ....میکنی...از ترس هشدارهای مامانم که

ل نداری از من مگه تو نگفتی با چشمات فرید و النازو دیدی؟! چشمای خودتو قبو-فرهاد

 ؟مدرک میخوای

 :پاهامو صاف کردم و با حرص گفتم

 ...آره میخوام چون بهم قول دادی-

 :آرنجمو روی زانوهام گذاشتم و به جلو خم شدم، دستامو بین موهام فرو کردم و چنگ زدم

چطوری....چطوری کسی که خطا کاره چهار ماه هیچ مدرکی ازش پیدا نمیشه...مگه -

 ...مدت نقش بازی کنه؟ اصال از اونکه بگذریممیتونه اینهمه 

 :سرمو باال آوردم بهش نگاه کردم

الناز چی؟! فریدو توجیه میکنم که داره نقش بازی میکنه اما الناز....الناز چرا عادیه؟ چرا -

 .همه چی طوریه که فکر میکنم انگار من اشتباه دیدم و شنیدم

 :کالفه پوفی کشید

شدن یهویی هردوتاشون تورو به شک نمیدازه که حتما یه  خب...خب همین عادی-فرهاد

 ؟ای دارننقشه

 :بینیمو باال کشیدم

 !؟ای فرهاد؟ تا کی خودمو گول بزنم آخهچه نقشه-

 :متفکر به به روبرو نگاه کرد

تاریخ دادگاه برای حکم اصلی مدام داره عقب میفته چون شاهد و مدرک قطعی ای -فرهاد

 .نیست که بخوان حکم بدن
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سکوت کرد و منتظر نگاش کردم، وقتی سکوتش طوالالنی شد؛بی طاقت کمی خودمو جلو

کشیدم:

-خب؟!!!

دست چپشو روی فرمون گذاشت و کامل به سمتم برگشت:

اموال و تمام زندگیشون روی هواست خب؟! چه مهره ای از تو بهتر فرهاد-خب؟!!!!! مال و 

!؟ برای بازی دادن من 

چینی به ابروهام دادم و گیج گفتم:

-من که نمیفهمم چی میگی...

!ه فرهاد-فقط یه احتمال 

-بازم....

سریع حرفمو قطع کرد:

فرهاد-ترانه بس کن...بس کن بزار همین دو روز لعنتی بگذره.

به عقب برگشتم و نفس بلند و سنگینمو رها کردم. نگاهم به ساندویچش افتاد و لبخند غمگینی

زدم:

-غذات سرد شد...

فرهاد-فدای سرت.

از توی نایلون روی پاش یه شیشه نوشابه برداشت و باز کرد،به سمتم گرفت:

فرهاد-بیا بخور بعد شامتو بخور...گلوت خشک شده...

پشتی صندلی تکیه دادم، یک جرعه از نوشابه خوردم و نوشابه رو ازش گرفتم و سرمو به 

باز نفس سنگینی کشیدم. همونطور که سرمو به صندلی تکیه داده بودم بهش نگاه کردم.

دلگیر با چهره ی درهم و اخمو به روبرو نگاه میکرد، مشخص بود که درگیری ذهنی داره

و این تشویش و ترس من داره بیشتر  از همه نگرانش میکنه.

فرهاد-این چهارماهی که تو انقدر راحت ازش حرف میزنی بدتر برای من جهنم بود.



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

عصبی چنگشو بین موهای قهوهایش فرو کرد:

فرهاد-میفهمیدی که گاهی تا صبح جلوی در اتاقتون کشیک میکشیدم؟میفهمیدی چی بهم

میگذشت که روز به روز این چهارماهو شمردم؟

بهم نگاه کرد:

از اینکه همیشه پنهانی باهات قرار گذاشتم. تنفرم  م-  فرهاد 

لب گزیدم:

!د -فرها 

نگاهش به آنی رنگ مهربونی گرفت و عمیق زمزمه کرد:

ان؟ ج-  فرهاد 

گاهی حرفای یکی رو فقط با گوشات نمیشنوی، انگار قلبتم گوش داره و میشنوه که یهو ته

دلت خالی میشه و قلبت به تپش میفته. سرمو به زیر انداختم:

-اگه....اگه چیزی میگم به این معنی نگیر که پشتتو خالی کردم یا...یا....تنهات

نمیزارم...قول دادم و پاش هستم.

�🔶�قسمت دویست و پنجاه و پنج#255
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لبخند آرومی زد و با چشم به ساندویچ روی پام اشاره کرد:

فرهاد-اگه نمیخوری میبرم میندازم دور، منم نمیخورم..

-نه...

 بغض فروخورده ای سر آلمینیومی ساندویچو باز کردم، اصالال میل نداشتم، فکرم اونقدر

با

درگیر بود که غذا از گلوم پایین نمیرفت اما به خاطر نگاه خیره اش از سر اجبار گاز آروم

و کوچیکی به ساندویچ زدم. انگار سنگ روی گلوم گذاشته بودن و با زور لقمه کوچیکو

میجویدم.

از غذا خوردن من مطمئن شد؛ساندویچشو برداشت و اونم مشغول خوردن شد. یک چهارم

ساندویچمم نخورده بودم که به بهانه حالت تهوع و سردرد کنار گذاشتمش و فرهاد هم دیگه  

اصراری به خوردن نکرد.  



جلوی خونه پیاده کرد و خودش پیش وکیلش رفت تا برای  ساعت هشت و نیم بود که منو

 .دادگاه دو روز آینده آماده باشند

دستامو توی جیبم فرو کردم و نفس بلندی کشیدم، هوا اونقدر سرد بود که سوزش کمی رو 

به خاطر نفس بلندم توی گلو و بینیم حس کردم. دستامو توی بغلم جمع کردم و آروم آروم 

اهمو باال کشیدم و نگاهی به پنجره ی اتاق فرید که چراغش روشن بود قدم برداشتم. نگ

 .انداختم

اصال این خونه رو دوست نداشتم، از در و دیوارش برام حس اضافی بودن و خفقان 

میریخت، اگه این خونه هم مال فرهاد میشد و فرید و مادرش برای همیشه از اینجا میرفتن 

و با فرهاد اینجا بگذرونم. اینجا جز سیاهی و تاریکی و حاضر نبودم حتی یک ثانیه از عمرم

 .خاطرات زشت چیز دیگه ای برام نداشت

از سه پله ی کوچیک باال رفتم و جلوی در رسیدم. کاش فرهاد هم باهام میومد، چند وقتی 

 .بود که دیگه به تنها بودن و تنهایی وارد شدن به این خونه عادت نداشتم

و دستمو به دستگیره سرد و یخ زده در گرفتم و به آرومی بازش  لبمو با زبون تر کردم 

 .کردم

طبق معمول هیچکس توی هال خونه به چشم نمیخورد، نفس حبس شده امو کمی رها کردم 

 .و به سمت پله ها رفتم

به اتاق فرید که رسیدم گوشامو خوب تیز کردم تا ببینم صدای پچ پچ یا حرفی از اتاق مباد 

 ؟چی توی سکوت مطلق بود. خونه بودنیانه اما همه 

با شک در اتاقو باز کردم و وارد شدم، با باز شدن در اتاق فرید که پشت میز تحریرش 

 .نشسته بود و داشت با لب تابش کار میکرد به سمتم برگشت و نگاه اجمالی بهم انداخت

 ؟اومدی-فرید

توی لب تابش فرو کرد و  سرمو به معنی آره تکون دادم و وارد اتاق شدم، دوباره سرشو

 :بدون اینکه بهم نگاه کنه سریع گفت

 .درو ببند....نمیخوام کسی مزاحممون بشه-فرید

یه تای ابرومو باال انداختم، مزاحممون؟!!! متعجب چند لحظه ای مات نگاش کردم با دلهره 

مه کرد: ای که بی اختیار به دلم چنگ مینداخت در اتاقو بستم، بازم صدایی توی وجودم زمز

 ""کاش فرهاد باهام میومد

قدمای پر تردیدمو سعی کردم محکم بردارم و به سمت کمدم رفتم، خیلی سریع مانتو و 

شالمو در آوردم، خوشبختانه زیر مانتو یه تونیک بافت آستین بلند و یقه اسکی داشتم که نیاز 

همون شلوار نبود عوضش کنم، به خاطر حضورش بی خیال عوض کردن شلوارم شدم و با 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

لی به سمت تخت رفتم و روش نشستم. فرید محرم من بود و از همه بیشتر باهاش غریبه

بودم

 بهم قالالب کرد و بدنشو به سمت باالال کشید و کش و قوسی به خودش داد، به سمتم

دستاشو

برگشت و با تعجب نگام کرد:

فرید-عه لباساتو درآوردی؟

!؟ -چطور 

فرید-گفتم بریم بیرون شام بخوریم، الناز و مامان که یکساعت پیش رفتن خرید.

ساکت نگاش کردم، من با فرهاد شام خورده بودم.

فرید-تو که شام نخوردی؟

 نمیدونست و نپرسیده بود که من کجا و با کی بودم، به تاج تخت تکیه دادم و چشمامو

اصالال

بستم؛آروم گفتم:

-من امشب سرم درد میکنه.

باهات صحبت کنم. فرید-ولی من میخواستم 

�🔶�قسمت دویست و پنجاه و شش#256
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چشمام باز شد و رنگ از روم پرید، باهام حرف بزنه؟ در چه موردی؟ خیلی عادی با چشم  

ها و صورت بی حالت بهم نگاه میکرد، نفس آروم و محسوسی کشیدم تا لرزش صدام کمتر

بشه اما چندان هم موفق نبودم:  

-در...در مورد چی؟

شونه ای باالال انداخت:

فرید-زندگیمون...موعدش نزدیکه، فراموش که نکردی!

تکیه امو از تاج تخت برداشتم و سرمو به  نفی تکون دادم.

فرید-هوم...خوبه...برای پس فردا بعد دادگاه با یه محضرخونه هماهنگ میکنم.

چشمام تا جایی که داشت گشاد شد و نفسم برای لحظه ای توی سینه ام حبس شد، قلبم یکی

در میون میزد و به گوشام اعتماد نداشتم.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         

 

   

 

 

-محضر؟!!

لرزش صدام به حدی واضح بود که یک تای ابروش باالال پرید:

!ه فرید-برای عقد دائم دیگ 

چینی به ابروش داد:

دادگاه تموم میشه، برای یک وقت بگیرم خوبه دیگه؟ تو با  ۱۲ فرید-اوممم فکر کنم حدودای 

اسنپ بیا اونجا منم از دادگاه با مامان میام، خوبه؟

لبمو محکم از داخل گاز گرفتم، چی میگفتم؟ چی باید بگم؟ بگم نه نمیخوام...نمیخوام من

عاشق فرهادم میخوام با اون باشم؟ چرا تا حاالال خودمو برای این مسئله آماده نکرده بودم؟

انتظار این حرفو نداشتم!

فرید-آدرس همون محضری که برای صیغه امون اومدو دارم...به همون بگم خوبه دیگه

هوم؟

مات شده نگاش میکردم، باید یه عکس العملی نشون میدادم، یه حرفی میزدم تا نشون از

رو ندارن شده نارضایتیم داشته باشه اما شبیه کسایی که توی کما میرن و قدرت هیچ کاری 

بودم.

عینکشو روی موهاش زد و چشماشو با دو انگشت اشاره و شصت دست چپش فشار آرومی

داد. از جاش بلند شد و باز کش و قوسی به بدنش داد:

فرید-برم یه غذایی سفارش بدم حوصله بیرون رفتن ندارم با این هوای سرد.

نگاهشو بهم دوخت:

!؟ فرید-تو چیزی میخوری 

حس و حال فقط سرمو به معنی نه کمی باالال انداختم، باشه ای گفت و گوشیشو از با همون 

روی میز برداشت و از اتاق بیرون رفت.
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با استرس نگاهی به در انداختم و تند سریع از جام بلند شدم و کیفمو از گوشه کمد برداشتم، 

تند برای فرهاد مسیج زدم:



 .فرهاد سریع تر بیا خونه باید حرف بزنیم-

 :پیامو براش فرستادم و خیلی سریع جواب داد

 .چیشده؟ من تازه دفتر وکیل رسیدم-فرهاد

نفس بلندی کشیدم و باز سرمو به سمت در خم کردم؛ مبادا فرید بیاد. گوشی توی دستم 

لرزید. لبمو گاز گرفتم و در کمدو باز کردم، سرمو به سمت لباسا بردم تا صدام پخش نشه و 

 :آروم جواب دادم

 !؟الو فرهاد-

 :نگران و مضطرب گفت

 ؟چیشده؟! کی خونست-فرهاد

 .هیچی نشده..فرید خونست؛الناز و لیال رفتن خرید-

 :مضطرب تر با صدای بلند گفت

 ؟فرید چیکار کرده-فرهاد

 :فکرایی که داشت میکرد اخمی کردم، مضطرب باز خم شدم و نگاهی به در اتاق انداختماز 

 .کاری نکرده...فقط میخواد برای دو روز دیگه از محضر وقت بگیره-

 :چند لحظه ای سکوت کرد و با تردید گفت

 ؟برای چی-فرهاد

 :لب گزیدم و آروم گفتم

 .برای...گفت برای عقد دائم-

 .س بلند و عصبیشو میتونستم از پشت گوشی بشنومسکوت کرد، صدای نف

 ....فرهاد-

 :تند حرفمو قطع کرد

 !؟تو چی گفتی-فرهاد

 ...من؟!..چی...چی میتونستم بگم آخه-

 !؟یعنی هیچی نگفتی؟! سکوت کردی فقط نگاش کردی-فرهاد

 .فرهاد من جا خورده بودم نمیدونستم باید چی بگم-

 :گفت ولوم صداش یکم باال رفت و با حرص

 ؟یعنی چی نمیدونستی؟ تو نمیدونستی که باید بهش نه بگی-فرهاد

 :با دستپاچگی و بغض لبامو به هم فشار دادم

 ....شک...آخه شک میکرد...نمیشد که-

 :صداش آروم شد و رنگ دلخوری گرفت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         

 

   

 

 

 

 

 

فرهاد-بعد چهار ماه هنوز تکیلفت با خودت معلوم نیست؟

بغض کرده سرمو به طرفین تکون دادم:

-نه...به خدا اینطور نیست..من...من فقط...

فرهاد-خیله خب...ولش کن هیچی نگو...میام خونه حرف میزنیم.

-ناراحت...

فرهاد-گفتم بسه...تا دو سه ساعت دیگه میام.

لبمو محکم زیر دندونم فشردم:

-باشه...خداحافظ.

و بهش نگاه صدای بوق مشغولی توی گوشی پیچید، بغض کرده گوشی رو پایین آوردم 

کردم. ناراحت شد...ناراحت نشه؟ عین آدمای منگ و بی دست و پا فقط وایستادی فریدو

نگاه کردی؟ باید میگفتی نمیخواییش، باید میگفتی دیگه نمیخوای باهاش زندگی کنی..اینهمه

دوندگی کردی که باز روی نقطه ی اول وایستی؟

گذاشتم. نگاهی به در اتاق انداختم، االالن  رو توی دستم فشردم و توی جیب مخفی کیفم 

گوشی

برم باهاش حرف بزنم؟ بگم نمیخوام؟ دستامو محکم مشت کردم، باید برم، این اولین قدم

واسه زندگی ای هست که میخوام، زندگی که با میل خودم میخوام بسازمش نه از سر اجبار

و دلسوزی های دوستانه...
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سعی کردم با قدمای محکم اما پر تردید به سمت در برم، نفس هام سنگین از سینه ام خارج

میشد، تمام وجودم پر تردید بود اما باید میرفتم، باید اولین قدمو بردارم.

از اتاق بیرون اومدم و به اطراف نگاه کردم، صدای آواز خوندن فرید از توی آشپزخونه

میومد.

یه تای ابرومو باالال انداختم و از پله ها پایین رفتم، جلوی در آشپزخونه ایستادم، سرخوشانه

آواز میخوند و پشت به من جلوی اجاق گاز ایستاده بود و آشپزی میکرد.

-فرید؟



 :سریع به سمتم برگشت لبخند زد

 ؟کشوندت پایین بوی غذای خوشمزه ام-فرید

 :لبمو با زبون تر کردم و با مکث گفتم

 .باید حرف بزنیم-

 :با سر با میز اشاره کرد و به سمت اجاق گاز برگشت

 .بشین بگو، من گوشم باهاته-فرید

 .مسئله مهمیه-

 :شعله گازو کم کرد، به سمتم برگشت و با لبخند دندون نما گفت

 .یقه پیش حل شد خوشکلمما یه مسئله مهم داشتیم که چند دق-فرید

 :با مکث یه قدم برداشتم و وارد آشپزخونه شدم

 .در مورد...در مورد همون قضیه است-

 :سرشو تکون داد

 ؟جونم گلم؟ میخوای زمانشو جلوتر بندازیم-فرید

 ؟یکه خورده نگاش کردم، چرا تغییر فاز میده؟این مهربونی یهویی چیه

 :گفت یه صندلی عقب کشید و درحالی که میشست

 .بیا بشین-فرید

اش روی جزء به جزء آروم جلو رفتم و صندلی روبروشو عق کشیدم و نشستم، نگاه خیره

  .صورتم میگشت

 !؟خب-فرید

مستقیم توی چشماش زل زدم، میخواستم جراتمو به خودم ثابت کنم! صدای ضربان قلبمو 

 .توی گوشام میشنیدم

 .من راضی به عقد دائم نیستم-

کم جمع شد، چشماش از اون حالت لبخندی که روی صورتش مونده بود کمته مونده ی 

 .شادی تغییر حالت داد و کدر شد، منتظر بهم چشم دوخته بود

 !؟و-فرید

 :آب دهنمو قورت دادم، به میز خیره شدم و با صدایی که کمی تحلیل رفته بود گفتم

 .من نمیخوام این زندگی...ادامه داشته باشه-

 :خواست پنهانش کنه دوباره گفتبا حرصی که می

 !!؟و-

 :با تعجب نگاش کردم. یه تای ابروشو باال داد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

         

 

   

فرید-میخوام برنامه خودتو بشنوم.

با ترسی که سعی میکردم پنهانش کنم نگاش کردم:

-چه...چه برنامه ای؟!!!

آرنجهاشو روی میز گذاشت:

! فرید-چطور یهو این تصمیمو گرفتی؟ 

لبمو تر کردم:

-من خیلی وقته این تصمیمو گرفتم...

فرید-چطور پس تا حاالال چیزی نگفتی؟

شونه باالال انداختم:

-با این اوضاع متشنج و داغون نمیخواستم مشکل بیشتری برات درست کنم.

پوزخندی زد:

فرید-ممنون که به فکرم بودی.

با ناراحتی نگاش کردم:

-فرید زندگی مادوتا هیچ فایده ای جز عذاب برای هردومون نداره.

چشماشو درشت کرد:

فرید-تو منو توی عذاب میبینی؟

-آره عذابی...نه من نه تو راضی به این زندگی سرد و بی هدف نیستیم.

خیره با اخم نگام کرد، هرلحظه انتظار دارم که حرف فرهادو پیش بکشه اما هیچی نمیگه.

توی محله پایین شهر و تنها فرید-چه برنامه ای داری؟! برگردی به اون خونه اجارهای 

زندگی کنی؟ یه دختر تنها؟! اصالال بگو ببینم خرج زندگیت از کجا.....

-من از پس خودم برمیام.

زهرخند صداداری زد:

!ه  خب...آدم تا پشتش به جایی گرم نباشه باالال باالال نمیپره و انقدر مطمئن حرف نمیزن 

فرید-نه

صدای باز شدن در خونه اومد. نفس عمیقی کشیدم و تا خواستم جوابشو بدم 
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 :مصرتر توی چشمام زل زد

 !؟خب-فرید

 :آب دهنمو قورت دادم و صدای فرهاد از پشت سرم اومد

 .ترانه بیا باال کارت دارم-فرهاد

به روبرو خیره شدم، مگه نگفته بود دو سه ساعت دیگه میاد؟ االن...االن چشمام گشاد شد و 

 :منو اینجا دیده چی داره فکر میکنه.. فرید عصبی به میز زل زد و جدی و محکم گفت

 !میشنویم-فرید

 :با لحنی شبیه خودش جواب داد

 .فقط با ترانه کار دارم-فرهاد

 :اش باالتر رفتکف دست بزرگشو محکم روی میز کوبید و ولوم صد

 .یادم نمیاد با ترانه کار خصوصی داشته باشی-فرید

 ؟یادت نمیاد یا نمیخوای یادت بیاد-فرهاد

سریع از جام بلند شدم و به سمت فرهاد برگشتم، خشم توی جزء به جزء صورتش فریاد 

 .میزد. به من نگاه نمیکرد و چشماش با خشم فقط معطوف به فرید بود

 !نه ندیدم-فرید

 :اد یه قدم برداشت و توی ورودی آشپزخونه ایستادفره

 ؟تا کی میخوای به بازیت ادامه بدی؟چرا هنوز انقدر مرد نشدی بگی چی میخوای-فرهاد

وحشت زده به فرید نگاه کردم، از جاش بلند شد و با پوزخند نگاهی به سرتاپای فرهاد 

 :انداخت

 ؟خر میشه و باهات میاد فکر کردی ترانه با دوتا عاشقتم و دوست دارمت-فرید

 :پوزخند بلندی زد

 .نه...به میل و اراده ی خودش باهام میاد-فرهاد

لبامو به هم فشار دادم و به فرهاد نگاه کردم، دستشو به سمتم گرفت و جدی بهم خیره شد. 

 :هام با هول باال بپره. میون خنده اش گفتصدای قهقهه بلند فرید باعث شد شونه

احمقی فرهاد...خیلی احمق و نادون!!! ترانه همین االن داشت با من برای  واقعا خیلی-فرید

 .های عقدمون صحبت میکردبرنامه

با شوک و چشمای گرد نگاش کردم، برنامه عقد؟!!! با هول به سمت فرهاد برگشتم، شک 

توی چشماش انگار دنیا رو روی سرم خراب میکرد، آروم با بغض تازه نشسته توی گلوم 

 :لب زدم



 ....دروغ میگه-

 .نگاش تغییری نکرد و همونطور بهم خیره موند

 ...میبینی! سکوت عالمت-فرید

 :بی اراده جیغ زدم

 ...دروغ میگه-

با حرص به سمت فرید برگشتم، حرصی با چشمای درشت شده و دندونایی که روی هم 

 :میسایید نگام میکرد

کردنم؟ لذت میبری همیشه بهت محتاج میخوای زندگیمو خراب کنی؟ لذت میبری از خرد -

باشم؟ آره...تو همینو میخوای...دوست داشتن تو زوریه... همیشه خواستی یه چیزی رو ازم 

 ...دریغ کنی تا محتاجت باشم و ترکت نکنم...همیشه

 ...هار شدی-فرید

 :یه قدم به سمتش برداشت و داد زد

 .یزنیدهن کثیفتو آب بکش.. بفهم داری با کی حرف م-فرهاد

 :با مشت روی سینه اش کوبید

 !!!!!!!؟ناموس منه تو براش یقه جر میدی-فرید

ناموس؟!!!!تو ناموس میفهمی؟!!! اینهمه رنج کشید تو ککتم نگزید، اون لیال و الناز -فرهاد

 ؟جلوی چشمات بهش فحش میدن اونجا ناموست نیست؟! االن شده زنت؟ شده ناموست

 :ش به فرهاد اشاره کردپوزخند زد، با انگشت اشاره ا

 ...تو-فرید

 :انگشتشو به سمت خودش تغییر جهت داد

داری برای من از ناموس حرف میزنی؟!!! از النازی که تو بی آبروش کردی -فرید

 ...میگی؟!!!! نگو که خندم میگیره آخه

تک خنده ی آروم و کوتاهی کرد و سرشو به طرفین تکون میداد، یادآوری این موضوع 

غی بود که روی قلبم کشیده میشد، طاقت شنیدنشو نداشتم. با همون پوزخند و خنده ی شبیه تی

 :محو به من نگاه کرد

  ؟تا حاال برات با جزئیات تعریف کرده؟ از حس و حالش گفته-فرید

 :به فرهاد نگاه کرد

 ؟هان پسرعمو؟!!! تعریف نکردی-فرید

دستای فرهاد که دور بازوم اشک از گوشه ی چشمم نیش زد و پلکمو خیس کرد، گرمی 

 .حلقه میشدو حس کردم. نرم منو به عقب کشید



 

 

    

 

         

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

فرهاد-هرکاری کردم ده برابر تاوانشو پس دادم اما نمیزارم زندگی ترانه هم مثل زندگی من

بازیچه ی دست شماها بشه.
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!! فرید-قول چی بهش دادی؟ 

تک خنده ی عصبی کرد:

فرید-الالبد پول و این خونه آره؟ واقعا فکر کردی این خونه رو ننه بابات برات....

فرهاد خواست به سمتش خیز برداره که با هول جلوشو گرفتم، کنار گوشم رو به فرید داد

زد:

توی دهنت خرد نکردم. فرهاد-حرف دهنتو بفهم تا دندوناتو 

تند تند زیر لب درحالی که دستام روی سینه اش بود و به عقب هولش میدادم گفتم:

-فرهاد...برو عقب...برو ولش کن...دروغ میگه...

فرهاد-تا االالن هرچی صبر کردم بسه، همین امشب این صیغه مسخره رو فسخ میکنی.

باز تک خنده ی عصبی و بلندی کرد:

حق و حقوق زندگی منو تعیین میکنی؟ فرید-تو داری 

بدون اینکه بازوی فرهادو رها کنم به سمت فرید برگشتم:

-بسه فرید...بسه چرا انقدر دروغ به هم میبافی؟ من این زندگی رو نمیخوام...

پوزخندی زد:

فرید-مگه به اختیار خودت بود که حاالال به اختیار خودت تمومش کنی؟

تاریخش تموم میشه چه غلطی میخوای بکنی... فرهاد-ببینم دو روز دیگه 

!ر فرید-شب دراز است و قلندر بیدا 

یه چیزی ته دلم تکون خورد. یه حسی شبیه ترس، لحنش مطمئن بود! انگار واقعا داره

بازیمون میده و نقشه ای داره. نفهمیدم فرهاد چی بهش گفت و دستمو گرفت و منو از

توی گوشم تکرار شد، نمیدونم از چی میترسیدم اما آشپزخونه بیرون کشید. حرفش چندبار 



انقدر زندگیم دچار تالطم و اتفاقات غیرمنتظره شده بود که دیگه طاقت و صبر در مقابل 

 .کوچکترین اتفاقات رو نداشتم

در خونه رو باز کرد و بیرون اومدیم. زیرلب داشت با حرص و عصبی به فرید فحش 

 .سرجام ایستادم میداد. آروم دستمو عقب کشیدم و

 ؟کجا میریم-

 :انگشتشو تهدیدی به سمتم گرفت

 ....به خدا باز بخوای بحث کنی باهام که بری پیش اوم مرتیکه باشی ترانه دهنتو-فرهاد

 :باقی حرفشو خورد و با حرص دستشو پایین انداخت، نفس بلند کشید و به زمین خیره شد

 .تموم بشه اونجا میمونیمیبرمت ساختمون پشتی، تا این دو روز -فرهاد

 :با تعجب نگاش کردم

 ؟ساختمون پشتی کجا-

 :دوباره دستمو گرفت و در حالی که منو به سمت راست میکشید گفت

 .بیا خودت میفهمی-فرهاد

عمارت بزرگ خونه رو دور زدیم و وارد محوطه پشتی و نسبتا کوچیک پشتش شدیم، با 

اینجارو ندیده بودم. مثل جلوی ساختمون باغچه و گل تعجب به اطراف نگاه میکردم. تا حاال 

و گیاه نداشت و زمینش موزاییک کاری بود. روی دیوارها چندتا چراغ دیوارکوب نصب 

شده بود که  تا حدودی فضارو روشن میکرد. آخر محوطه و چسبیده به دیوار پشتی یه 

 .داش روشنی المپ اتاق توی چشم میزسوییت کوچیک بود که از پنجره

 ؟اونجا مال کیه-

 ...مال من...از بچگی مال من بوده-فرهاد

با شک نگاهی به فرهاد انداختم، بهش اعتماد داشتم اما تا به حال هیچ شبی رو قرار نبوده 

کنارش بگذرونم...اصال...قراره امشب کنار من باشه؟ لرز ناخودآگاهی تمام تنمو فرا گرفت 

 .اش بهم جلب بشهکه باعث شد توجه

 .سردته؟! بخاری دارم سریع روشنش میکنم-هادفر

 .دیگه به اتاق رسیده بودیم، در چوبی تیره رنگو باز کرد و خودش جلوتر وارد شد

 .یه لحظه وایستا ترانه من لباسامو جمع کنم روی زمین ریخت و پاشه-فرهاد

از همون جلوی در نگاهی به سوییت کوچیکش انداختم، کنار در ورودی سمت چپ یه 

پزخونه خیلی کوچیک قرار داشت که با یه اپن کوتاه از هال جدا شده بود. یه هال آش

کوچیک که فقط یه فرش قدیمی سه در چهار توش انداخته شده بود و آخر خونه هم دوتا در 

 .بود که حدس میزدم حموم و دستشویی باشه



 

 

    

 

     

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

یا تو. ب-  فرهاد 

�🔶�قسمت دویست و شصت و یک#261

به معنای راه بی پایان( ) ُرگا  #رگا  �🦋�رمان 
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نگاهی به کفشام انداختم و آروم پامو ازشون بیرون کشیدم. پر تردید قدم اولمو توی خونه

گذاشتم و وارد شدم اما همونطور جلوی در ایستادم، همچنان داشتم اطرافو آنالیز میکردم.

کوچیکه زود گرم میشه. فرهاد-ترانه درو ببند میخوام بخاری روشن کنم؛خونه 

آروم برگشتم و در خونه رو بستم، رفتارهام خیلی واضح ردی از شک و تردید داشت. آروم

قدم برداشتم و فاصله ی کوتاه در ورودی تا هال خونه رو طی کردم.

سمت راست سوییت یه فضای ال مانند بود که یه بخاری کوچیک اونجا گذاشته شده بود و

بود. همینطوری سرجام ایستادم و مثل مسخ شده ها فقط به فرهاد نگاه درگیر روشن کردنش 

میکردم تا بخاری رو روشن کنه.

کارش که تموم شد؛ ایستاد و برگشت با تعجب نگام کرد:

فرهاد-ترانه!!! خوبی؟!!! چرا اونجا وایستادی خب؟

سرمو تکون دادم و به سمت دوتا مبل دونفره ای که کنارهم سمت دیگه ی خونه گذاشته شده

بود، رفتم. مشخص بود که دست دوم هستن اما آنچنان کثیف و رنگ و رو رفته نبودن.

نشستم و باز به اطراف خونه نگاه کردم و آروم صداش زدم:

!د -فرها 

ان؟ ج-  فرهاد 

دلم لرزید، برگشتم بهش نگاه کردم، توی آشپزخونه بود و داشت کتری رو پر آب میکرد.

سه ساعت کار داری...چرا زود برگشتی؟ -تو...تو گفتی دو 

کتری رو روی اجاق کوچیک رومیزی گذاشت و زیرشو روشن کرد. به اپن آشپزخونه تکیه

داد و بهم از همون فاصله خیره شد.

فرهاد-دلم طاقت نیاورد بزارم با فرید توی اون خونه تنها بمونی.

سرمو پایین انداختم:

گفت..اصالال...نمیدونستم باید چی بگم. -من...هول شدم وقتی برای وقت محضر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

  

فرهاد-فراموشش کن.

نگاش کردم:

-تو ازم ناراحت...

فرهاد-نه نیستم ترانه...من خودم فریدو بهتر از تو میشناسم و میدونم قصدش چیه.

دستامو زیر بغلم جمع کردم:

-چیکار باید بکنیم!!!

! فرهاد-هیچی 

با ابروهای باالال رفته نگاش کردم:

-هیچی؟!!!

فرهاد-نه، وقتی مدت صیغه تموم بشه دیگه فرید هیچ غلطی نمیتونه بکنه.

�🔶�قسمت دویست و شصت و دو#262
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با شک و تردید سری به معنی تایید تکون دادم، حس میکردم خودشم چندان از حرفایی که

نیست. دستامو توی بغلم جمع کردم و به روبروم زل زدم، این روزها نشخوار میزنه مطمئن 

فکری شدیدی داشتم و همه چی رو توی ذهنم باالال پایین میکردم، فرهاد توی آشپزخونه

داشت چای درست میکرد و اصالال حواسم بهش نبود.

همینطور که توی فکر بودم آروم کف دستامو روی بازوهام میکشیدم، نگاه و لحن تهدیدی

فرید رو نمیتونستم فراموش کنم، با شناختی که ازش داشتم نمیتونستم خودمو آروم و قانع

کنم. مخصوصا اینکه هنوزم قضیه اون عکسها و دوربینی که توی پارک دیده بودم

مشخص نبود. اصالال نفهمیدیم که کی ازمون عکس گرفت، نه لیالال نه الناز و نه فرید هیچ

در این مورد نداشتن و این من و فرهادو بیشتر نگران میکرد، حرف و عکس العملی 

نگرانیای که فرهاد به خاطر من سعی میکرد بروز نده.

با احساس جسمی روی شونههام شوک زده نگاهمو باالال آوردم.

فرهاد-سردته برات پتو آوردم.

بزنم: به پتوی نازک آبی رنگی که روی شونههام بود نگاه کردمو سعی کردم لبخند 



 .خوبه...خونه داره گرم میشه-

همونطور که باالی سرم ایستاده بود لبخند عمیقی زد و دست راستشو باال آورد، نرم و آروم 

دستشو روی سرم کشید...موها و گونه امو نوازش کرد. حسی که نوازشش داشتم قابل 

میکرد که توصیف نبود، چنان آرامش و عشق عمیقی رو وارد تک تک سلول های بدنم 

دیگه هیچکس و هیچ چیزی جز خودش مهم نبود. دوست داشتم زمانو نگه دارم و فرهاد 

سال ها فقط نوازشم کنه...فقط دستای مردونه و مهربونشو روی سر و صورتم حس کنم و 

 .قلبم از این عشق لبریز بشه

اشت... اش، دقیقا روی قلبش،گذهمون فاصله ی کم رو هم پر کرد و نرم سرمو روی سینه

هاش آروم و کشدار بود اما ضربان قلبش تند و کوبید. نفسچقدر قلبش تند و قرارانه می

 !کوبنده

دستامو باال آورد و روی سینه اش گذاشتم، نمیخواستم ازش فاصله بگیرم، میخواستم بیشتر 

حسش کنم.. لبخند آرومی زدم و چشمامو بستم. آغوش فرید یا حتی پارسا پر از تشویش و 

ی گذشته ام چنان تیره اش میکرد که هیچ آرامش و رانی بود...پر از ترس...گاهی سایهنگ

 ...لذتی از آغوششون نداشتم اما فرهاد

ای بود...احساسی داشت که شاید میشناختمش اما اولین بار بود که آغوشش از جنس دیگه

کنه یا دستمو  تجربه میکردم...توی این چندین ماه شده بود که گاهی خیلی کوتاه بغلم

 ...بگیره...اما من هر بار این احساسات رو داشتم و برام تداعی میشد

بدون اینکه حلقه ی دستاشو از دورم آزاد کنه کنارم روی مبل نشست، یه دستش دور شونه 

ام بود و موهامو که بلندیش تا روی شونه ام میرسید به بازی گرفته بود و دست دیگه اش 

رو رفته بود، آروم و نوازش وار انگشت شصتشو پشت دستم حرکت بین پنجه های دستم ف

 .میداد

نفس بلندی کشیدم و آب دهنمو قورت دادم، شاید طاقت این حجم از احساس و عالقه 

 .نمیتونستم داشته باشم

تمام وجودم پر کشش منو وادار میکرد که سر بلند کنم و به چسماش زل بزنم اما 

م که نتونم خودمو کنترل کنم... شبیه یه آدم خام و بی تجربه میترسیدم...از خودم میترسید

 ..بودم که نمیدوستم باید چه عکس العملی نشون بدم. اما نشد....احساسم پیروز شد

سرمو باال آوردم و نگاهم غرق چشمای قهوه ای رنگی شد که دنیام شده بود.. نگاه مهربونی 

صورتش  توی چند سانتی متری  که با شور و عشق جزءجزءبه صورتمو رصد میکرد.

های گرم و آرومش توی تمام صورتم پخش میشد و وجودم منم صورتم قرار داشت...نفس

 ..بیش از پیش گرم میکرد



 

 

 

 

    

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

دستمو رها کرد...کف دستشو سمت چپ صورتم گذاشت...نفسهام تند و بی طاقت از سینهام

میشدم...حس میکردم که خارج میشد..حاالال من بودم که داشتم پر شور توی نگاهش غرق 

صورتش داره بهم نزدیک تر میشه اما انگار نمیخواستم عقب نشینی کنم...نمیتونستم به عقب

!ه برونش و بگم ن 

چشمامو بستم و گرمی لباشو روی گونه ام حس کردم، گرم و ملتهب با نهایت احساسی که

داشت بوسید...و این انگار نقطه ی اول شروعش بود...
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سانت به سانت صورتم هدف لباش قرار میگرفت، چشمام.. گونههام.. پیشونیم.. چونهام..با

هر بوسه اش انگار نفس من تنگ و تنگ تر میشد، حس میکردم قلبم داره از این حجم

احساس و عشق منفجر میشه..

دیگه حرکاتم دست خودم نبود و نفهمیدم که منم دستمو دور گردنش انداختم... نفهمیدم که پر

تمنا خواستمش...از حرکت ایستاد، با احتیاط الالی پلکمو باز کردم، صورتش فقط یک یا

دوسانت با صورتم فاصله داشت.. چشماش به لبام خیره بود...لبایی که با شدت گازشون

تا کمی از شدت احساسم کم کنم. نفسای هردومون تند و کشدار از سینه امون خارج میگرفتم 

میشد.

نگاهش با منت از لبام به سمت چشمام کشیده شد، میون اون همه بیقراری که توی نگاهش

فریاد میزد لبخند عمیقی زد و زمزمه وار گفت:

مونده...یکسال صبر کردم و فرهاد-میدونم...میدونم اینطوری دوست نداری...فقط دو روز 

حاالال فقط دو روز مونده...

لبخند مهربونی مهمون لبام شد، دستمو از گردنش به سمت گونه هاش آوردم و صورتشو

قاب گرفتم. این اولین بار بود که اینطور پا به پاش اومده بودم.اولین بار بود که دیگه جلوی

احساس و کششم مقاومت نکرده بودم.

نرم انگشت شصتمو روی ته ریش کوتاه صورتش حرکت دادم و نوازشش کردم.با همون

لبخند پلکاشو روی هم گذاشت.



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-خیلی دوستت دارم..

اونقدر صدام آروم بود که فکر میکردم فقط خودم شنیدم اما لبخند پهن تر شد و چشماشو باز

کرد.

لند بگو... ب-  فرهاد 

چشمام پر اشک شد، لبامو به هم فشار دادم:

دوست دارم.... -خیلی 

چشماش پر شور به لبام زل زد:

لندتر... ب-  فرهاد 

اشکم از گوشه ی چشمم چکید، دستمو دور گردنش حلقه کردم و به آغوشش خزیدم، کنار

گوشش زمزمه کردم:

-عاشقتم...

و نرم کنار گردنشو بوسیدم...

�🔶�قسمت دویست و شصت و چهار#264
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**********

با استرس نگاهی به اطراف انداختم و توی گوشی زمزمه کردم:

-کجارو باید بگردم؟

فرهاد-ترانه مگه رفتی دزدی؟ برای چی اینطوری دست و پاتو گم کردی؟!!!! میخوای

شناسنامه اتو برداری...امروز روز آخر بود و تموم شد رفت..تو االالن هیچ نسبتی باهاش

!؟ نداری، برای چی میترسی 

کالالفگی سرمو به طرفین تکون دادم، فرهاد هیچ وقت شاید نتونه ترسهای منو درک کنه.

با

با احتیاط و بدون کوچکترین سر و صدایی در خونه بستم.

فرهاد-ترانه یکساعت دیگه دادگاه شروع میشه ها...بجنب قبل اینکه فرید غلطی بکنه..

-باشه...هیچی نگو دارم میرم باالال...

هم زنگ بزن منتظرم. ب-  فرهاد 



 .باشه-

گوشی رو قطع کردم و توی جیب مانتوی مشکیم گذاشتم. سریع کفشامو درآوردم و نگاهی 

ها انداختم و باال رفتم، با اینکه صدایی نمیومد اما باید با احتیاط رفتار میکردم، یک به پله

از خونه بیرون میرم و حاال برای اینکه شناسنامه امو  ساعت پیش تظاهر کردم که دارم

 .بردارم برگشته بودم

ها رسیدم و نگاهی به اطراف انداختم، لب گزیدم و به سمت در اتاق رفتم، وای به باالی پله

 .خدا کنه فرید رفته باشه و توی اتاق نباشه

ز باعث شد با هول چند قدم به سمت اتاقش رفتم و تا خواستم در اتاقو باز کنم صدای جیغ النا

 .به عقب برم

 ...فرید خیلی بی شرفی-الناز

چشمام از شدت ترس گشاد شده بود و با شوک به اطراف نگاه میکردم، قلبم تند تند میزد. 

صدا از اتاق الناز میومد، صدای بحث بود که گاهی صداهاشون باال میرفت و بعدش شبیه 

 .پچ پچ میشد

م گرفتم و آروم به سمت اتاق الناز رفتم. عقل حکم میکرد که ریشه های شالمو توی مشت

سریع شناسنامه امو بردارم و برم اما نمیتونستم... هنوزم دنبال پیدا کردن اون رازهای سربه 

 .مهر بودم. گوشمو روی در گذاشتم و حاال صداشون برام واضح شد

 ؟تو مگه همینو نمیخواستی-فرید

 ؟ی تو و فرهاد بشمچیو؟ اینکه دستمال باز-الناز

 ؟د چرا چرت میگی-فرید

تو داری چرت میگی...من بیام ادای چیو دربیارم؟ دوباره نقش معشوقه فرهادو بازی -الناز

کنم که اون دختره عوضی از فرهاد بدش بیاد؟ بعد خوش خوشان برگرده پیش تو و النازم 

 ؟بره گمشه آره

 .روبروم مونددستمو محکم جلوی دهنم گرفتم و چشمام خیره به 

 ...سال پیش این تو بودی که به همه چی پشت پا زدی و رفتی ۸-فرید

 :صدای بغض دار الناز بلند شد

بعد اونهمه آبرویی که از من رفت...اونهمه آدمی که منو با انگشت نشون میدادن چی -الناز

 ؟انتظار داشتی

فرهاد همه چی رو بهم  همه چی طبق برنامه بود...خودتم خوب میدونی که خواستگاری-فرید

 .ریخت
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صدای زهرخند الناز رو خیلی واضح شنیدم:

الناز-بعد تو چیکار کردی؟! برای اینکه خودتو عزیزکرده ی بابات کنی گفتی خب کی خرتر

از الناز؟ هوم؟ جلو بندازمش هم فرهاد خراب میشه هم از شر الناز راحت میشم....

فرید-شعر نگو...این پیشنهادو خودتم قبول کردی چون باباتم با فرهاد موافق بود تا من...

الناز-تو منو چی فرض کردی؟! فکر کردی راحت بوده؟ ادا اطوار بریزم و قر و قمیش بیام

ازش عکس و فیلم بگیرم؟ با اون وضع.... تا دارو به خوردش بدم و بعدشم 

مکث کوتاهی کرد و پر بغض ادامه داد:

الناز-تو دخترونگی منو ازم گرفتی...بعد منو مثل یه آشغال جلوی فرهاد پرت کردی تا اونو

بد جلوه بدی...تمام حرفات به من وعده وعید بود...گفتی فرهاد پیش بابات خراب بشه تا ما

ازدواج کنیم...فرهادو بیرونش کنند تا ما ازدواج کنیم...مامانت فالالن بشه تا ما ازدواج

کنیم...همش بهانه های بیخود و سرخرمن...االالنم باز تو روی من وایستادی میگی همون

جریان گذشته رو تکرار کنم که زنت بهت برگرده؟ مگه من عروسک کوکی توام که هر

وقت خواستی کوکم کنی و به سازت برقصم؟

به گوشام اعتماد نداشتم، حس داغی میکردم، یکی در میون نفس میکشیدم... چی داشتم

میشنیدم؟!!!! فیلم؟ عکس؟! دارو به کی داده؟ فرهاد؟!!!!! چرا نمیتونم حرفاشونو درک

کنم....دستمو روی قفسه ی سینه ام گذاشتم و لباسمو به چنگ گرفتم...

فرید-تو داری اشتباه میکنی...من دوست داشتم...هنوزم دوست دارم...تو عشق اولمی مگه

میتونم فراموشت کنم....

سکوت کوتاهی شد و ولوم صداشون پایین تر رفت:

سال سال به پات موندم و نیومدی الناز...جواب  ۶ فرید-تو زود رفتی...ولی من موندم...من 

تماس ها و ایمیل هامو نمیدادی...

صدای گریون و معترض الناز بلند شد:

الناز-ازت دلگیر بودم...تو منو بازیچه کردی...وادارم کردی به فرهاد داروی بیهوشی بدم

بعدشم پیش همه هوار هوار  میکردی که بهم تجاوز کرده....بابام دیگه توی روم نگاه



 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمیکرد...مامانم باهام حرف نمیزد...توام انگار خرت از پل گذشت و یکی درمیون تلفنامو

جواب میدادی... اصالال...اصالال انگار سرد شدی...

فرید-نه الناز...نه فداتشم اشتباه میکنی...تو میدونی من توی چه وضعیتی بودم...بابا انقدر

فرهادو دوست داشت که بعد اون قضیه داغون شد... حتی باور نمیکرد تا وقتی که عکس و

فیلم هارو نشونش دادم....

الناز فین فینی کرد و با اون صدای نازک و لرزون گفت:

الناز-االالن چی...برای چی میخوای اینکارو بکنی؟ اون دختره ترانه برگرده پیشت

دیگه...برگرده چون دوسش داری...

صدای پوزخند بلند فرید شبیه تیغه های تیز چاقویی بود که توی تنم فرو میرفت:

نبودم اما این فرید-دوسش دارم؟!!!! نه دیگه....عقلم پاره سنگ برداشت فکر کردم عاشقم... 

دختره منو زمین زد... غرورمو زمین زد...الناز تا زمینش نزنم آروم نمیگیرم...تا نبینم که

به پام افتاده و التماس میکنه باهام باشه آروم نمیگیرم....
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پام سست شد، انقدر حرفاش برام سنگین بود که دیگه مغزم قابلیت تجزیه و تحلیل دست و 

نداشت...من زمینش زدم؟؟؟ من که... خدایا فرید داره چیکار میکنه...داره با زندگی من و

سال پیش ساختگی بوده؟!!!! بهش داروی  ۷ فرهاد چیکار میکنه...یعنی تمام اون ماجراهای 

صحنه سازی کردن که فرهاد به الناز تجاوز کرده؟!!!! بیهوشی دادن و بعدشم 

 حرفای فرهاد افتادم...میگفت یادش نمیاد و شک داره...حاالال میفهمم...شک داشت چون

یاد

هیچی یادش نمیاومد.

لرزید و شمارهی فرهاد روی صفحه خودنمایی کرد، اشک توی چشمام گوشیم توی دستم 

جمع شد. بعد از چند لحظه سکوتی که توی اتاق بود و نمیدونستم چی داره بهشون میگذره

بالالخره صدای آروم و بم شده از بغض الناز اومد:

!؟ ی تو سرته  چ-  الناز 

فرید پر حرص و عصبی با تن صدای بلندتری گفت:



فقط....فقط کافیه که اینبار ترانه با چشمای خودش تورو با فرهاد ببینه...نه هر -فرید

دارویی میخوای استفاده کن...مستش کن...قرص بده...مواد بده....فرقی ..اینبار از هرحالتی.

نداره اما الناز میخوام هوشیار باشه، اینبار باید هوشیار باشه اما نفهمه که داره چیکار 

 !؟میکنه...ترانه باید اینارو به چشم ببینه و زجر بکشه...به پام بیفته و التماسم کنه میفهمی

 ؟اتون تموم نشدهمگه امروز صیغه-الناز

دقیقا برای همین تا امروز صبر کردم، میخوام اوج بدبختی ترانه رو توی چشماش -فرید

 .ببینم

یکی انگار قلبمو توی مشتش گرفت و با آخرین حد توانش فشار داد، مگه من با فرید چیکار 

ان شد. ام با سوزش و درد روکرده بود که تا این حد ازم متنفر بود؟!!! اشکام روی گونه

 :اینبار صداشو نزدیک در شنیدم

 .دادگاه یکساعت دیگست...حاضرشو باهم میریم توی راه بهت میگم چیکار کنی-فرید

دست و پامو گم کردم و تند تند به عقب قدم برداشتم، هول شده به اطراف نگاه کردم، کجا 

تاق سرجام متوقفم ها پایین برم که صدای بازشدن در ابرم...سریع برگشتم و خواستم از پله

کرد. تمام دست و پام توی صدم ثانیه سرد و لمس شد. بدون اینکه برگردم هم میتونستم نگاه 

 ...خیره و ترسناک فریدو روی خودم حس کنم، دیگه نگاهش برام ترسناک بود

 .تو اینجا چه غلطی میکنی-الناز

ا سکوت و چشمای خیره ام جمع کردم و به سمتشون برگشتم. فرید بنفس لرزونمو توی سینه

  .نگام میکرد و الناز کنارش پر حرص و عصبی ایستاده بود

 .صدای ضربان قلبمو میتونستم توی گوشم بشنوم

 !؟از کی اینجایی-فرید

لحنش آروم بود اما چهارستون بدن منو لرزوند، ترسی که از فرید داشتم حاال چندین برابر 

همچین کارایی کرده باشه و بخواد بالیی سر من شده بود...حتی توی ذهنم نمیگنجید که 

 .بیاره. بغض کرده نگاش کردم و لبمو محکم زیر دندونم فشردم

 !؟از کی اینجایی-فرید

 !ترهمون لحن قبلی بود اما با تن صدای بلندتر و جدی

 ...خیلی پستی-
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رنگ الناز پرید؛ با چشمای گشاد شده به فرید نگاه کرد و زمزمه کرد:

الناز-شنیده...

فرید لبخند عمیق و پر آرامشی زد و همونطور خیره نگام کرد، گوشیم باز توی دستم لرزید،

ندیده میدونستم فرهاد داره زنگ میزنه، حدسی یه دکمه رو فشار دادم به امید اینکه تماس

وصل بشه و فرهاد صدامونو بشنوه.

-دیگه نمیزارم بخوای باهام بازی کنی...

قهقه عصبی فرید بلند شد، از صداش شونههامو جمع کردم.

!ی فرید-پس شنیدی...همه رو شنیدی! فکر نمیکردم جاسوس بازی هم بلد باش 

و با نهایت خشمی که داشت یهو خندهاش قطع شد، چشماش به آنی تغییر حالت داد، عصبی 

سر تاپامو نگاه کرد، چشماش از هر جای تنم که عبور میکرد میلرزیدم و نفس کشیدن برام

سخت تر میشد.

فرید-اما همیشه یه چیزی به اسم نقشه دوم هست ترانه؛توام شنیدی؟

دستای الناز دور بازوی فرید حلقه شد و آروم گفت:

الناز-میخوای چیکار کنی؟

فرید با لبخند و نگاه مهربون به الناز نگاه کرد، دستشو باالال آورد و نرم گونهاشو نوازش

کرد:

 نترس قربونت برم...چیزی قرار نیست به تو آسیب برسونه. فقط ازت میخوام یه

فرید-اصالال

هدفون توی گوشت بزاری و بری توی حیاط.

نفسم قطع شد، نفس کشیدن یادم رفت، دست لرزونمو بلند کردم تا به جایی تکیه بدم و سقوط

نکنم. باید فرار کنی ترانه، پلهها پشت سرته برو... با احتیاط به عقب برگشتم و تا خواستم

برم فرید خودشو نمیدونم با چه سرعتی بهم رسوند، یه دستشو محکم جلوی دهنم گذاشت و با

. دست دیگهاش کمرم و دستامو قفل کرد 

الناز-فرید...فرید میخوای چیکار....چیکار کنی؟!!!

صداش پر از ترس و لرز بود، انگار اونم از فرید میترسید. حس میکردم چیزی تا بیهوشی

فاصله ندارم اما باید هوشیار میموندم، گوشیمو توی مشتم فشردم و از ته دل اشک ریختم.

چشمای همونطور که منو از پشت با دستاش قفل کرده بود به سمت الناز برگردوند. الناز با 

گرد شده که توش ترس و حیرت بود و دهن نیمه باز نگامون میکرد.



 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرید-عشقم!! بهتره کاری رو که گفتم بکنی..نمیخوام چیزی اذیتت کنه.
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الناز با ترس و یکه خورده نگامون میکرد و هیچ حرکتی نداشت، سعی میکردم خودمو از

اما اونقدر محکم منو با دستاش قفل کرده بود که فقط داشتم خودمو دست فرید خالالص کنم 

خسته میکردم. همه امیدم توی اون لحظه به گوشی توی دستم بود، امیدوار بودم که دکمه ی

اتصالو درست زده باشم و فرهاد همه چی رو شنیده باشه و خودشو برسونه.

باید بیاد، فرید دیگه اون آدم قبلی نیست...چیزی رو توی چشماش دیدم که همیشه ازش فرار

میکردم.

فرید-الناز!!!

صدای محکم و بلندش باعث شد الناز شونههاش باالال بپره، با ترس به فرید نگاه کرد و با

تردید یک قدم بهمون نزدیک شد:

کنی؟!!! الناز-فرید میخوای چیکار 

هرم گرمای نفسشو نزدیک گوشم حس کردم، آروم کنار گوشم طوری که الناز هم بشنوه

گفت:

فرید-فقط یه تسویه حساب کوچولو...شایدم...

صداشو آرومتر کرد و فقط توی گوشم لب زد:

فرید-چیزی که حقم بوده رو ازش بگیرم...

قلبم توی سینهام جابهجا شد، داشتم از درون متالالشی میشدم، به زور چشمامو تا آخرین حد

باز نگه داشته بودم تا بیهوش نشم.

اله اگه بفهمه.... خ-  الناز 

فرید-زندگی من به هیچکس ربطی نداره.

:د صدای دادش کنار گوشم، پرده ی گوشمو لرزوند. با تن صدای پایینتر ادامه دا 

بکن هیچی نمیشه... فرید-برو عشقم، سر ده دقیقه پایینم...فقط کاری که بهت گفتمو 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

الناز پر تردید نگاهی بهم انداخت، با گریه و التماس نگاش کردم، به هر ریسمانی چنگ

مینداختم تا از دست فرید خالالص بشم. نمیتونستم احساس النازو بفهمم، انگار با خودش

درگیر بود که بمونه یا بره....و در نهایت اخمی کرد و سریع از پلهها پایین رفت.

خیلی محسوس توی تک تک سلولهای بدنم رخنه میکرد. دستشو از دور کمرم کمی ترس 

آزاد کرد، همچنان که دستش جلوی دهنم بود کف دستشو نوازش وار روی شکمم به حرکت

درآورد.

دست و پا زدم و خواستم با دستام به عقب هولش بدم که دوباره سریع دستش دور کمرم قفل

کرد. و محکم شد و دستامو غالالف 

زار میزدم و با صداهای نامفهموم که از دهنم خارج میشد التماسش میکردم تا رهام کنه.

انگشت شصت دستی که روی صورتم بودو نوازش وار روی گونهام کشید. شالم به خاطر

تقالالهام روی شونهام افتاده بود.

 نرم و نامحسوس لبشو به الاللهی گوشم چسبوند، نفساش داشت آتیشم میزد. تمام وجودمو

خیلی

به آتیش میکشید، شبیه آتیش جهنم بود و باعث میشد من بیشتر ضجه بزنم و بیقراری کنم.

فرید-هیس....جوجه کوچولو! تو مگه مال من نبودی؟! هوم؟!!!

دستشو دور کمرم محکم کرد و از روی زمین بلندم کرد، انقدر الالغر شده بودم که خیلی

راحت بلندم کرد و به سمت اتاقش بردم. توی هوا دست و پا میزدم و با تمام توانم جیغ

میزدم، توی تقالالهام گوشی از دستم افتاد و فرید هم متوجهاش نشد.
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در اتاقو با آرنجش باز کرد و سریع با قدمای بلند وارد اتاق شد. با شدت روی تخت پرتم

کرد و پهلوم به تیغه ی چوبی تخت برخورد کرد.از درد نفسم رفت و جیغ زدم:

.. .ی  -آآآآآآ 
کنار تخت ایستاد و بهم خیره شد، انگار درد من داشت بهش لذت میداد.

فرید-کجات درد میکنه خوشگلم؟

میون هق هقم مقطع گفتم: با چشمای اشکی و صورت جمع شده از درد نگاش کردم، 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

 

   

 

 

-توروخدا....بزار...بزار...برم...برم...من....

گریه و بغضم اجازه ی حرف زدن بهم نمیداد و نفسمو قطع کرده بود. سرشو کج کرد و با

همون پوزخند ثابت روی لبش گفت:

فرید-آخی...عشقت کجاست؟ هوم؟ تورو فرستاده جاسوسی خودش پشت تو غایم شده؟

با درد پاهامو توی شکمم جمع کردم، شبیه یه جسم مچاله شده گوشه تخت بودم، تنم مثل بید

میلرزید و نمیتونستم لرزشمو کنترل کنم.

زاویه ی سرشو از چپ به راست تغییر  داد؛ پوزخند از روی لبش رفت و نگاه جدیش روی

صورتم میخکوب شد. دست راستش باالال اومد و روی سینه اش نشست، انگشت شصت و

اشارهاش به حرکت در اومدن و نرم دکمههای ریز پیراهن مردونهاشو از قالالب آزاد

میکردن.

دیگه حالمو نمیفهمیدم، نمیفهمیدم چه حسی دارم، هر چیزی رو جز این اتفاق پیش بینی

میکردم.

-فرید....

آزاد فقط لب زدم و هیچ صدایی از دهنم بیرون نیومد، دکمههای یکی یکی با ریتم آروم 

. میشدن 

-نکن....

بازم صدایی از بین لبام خارج نشد و فقط لب زدم. دستامو روی گوشام گذاشتم و با آخرین

توانی که توی وجودم باقی مونده بود ، از ته دل جیغ زدم:

-نکن...دست از سرم بردار... بزااااار برم....
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پیراهنشو با خشونت از تنش بیرون کشید، زیرش یه رکابی طوسی داشت و اونم سریع

درآورد. دستم روی گوشام بود و خیره با چشمای پر اشک نگاش میکردم. توی سرم فقط

یک جمله تیتر شده بود: "تقاصه"!



و بلندم کردم، تمام صورتم از اشک کنارم روی تخت نشست و با حرص بازومو گرفت 

بارید نگام کرد. از خیس شده بود. چونه امو گرفت و با چشمایی که نفرت و خشم ازش می

 .پریدترس سکسکه ام گرفته بود و شونه هام از جا می

 !!!!؟بغل فرهادم که میرفتی این شکلی بودی؟!!! حالت بد میشد؟!!! گریه میکردی-فرید

، من خیانت کرده بودم؟!!! فرید بود که با الناز جلوی چشمای من شدت اشکام بیشتر شد

 :میگشت و راه میرفت. نگاهش عصبی روی صورتم مانور داد

هر بار بهت نزدیک شدم همین بودی...هربار بوسیدمت اشک ریختی و بیزارم -فرید

 ...کردی

 :به قفسه سینه اش کوبید و عربده زد

 !!!!؟شدیمن شوهرت و زیرخواب پسرعموم -فرید

 :تند تند سرمو به طرفین تکون دادم و میون هق هق مقطع گفتم

 ..اش...اشتباهه...من...من خیانت... نک... نکردم-

 :امو گرفت و توی صورتم داد زدبا حرص دو طرف شونه

 ...پچ کردناتو دیدم...زل زدناتو دیدمخودم دیدم...چشمش دنبالت بود...پچ-فرید

اش گذاشتم تا به عقب هلش بودم اما جونمو روی سینهو دستای بی نفسمو سنگین باال کشیدم

 .انگار رمق از تنم رفته بود

 ...خیانت...نکردم-

های تند و هامو جلو کشید و صورتش توی یک سانتی متری صورتم قرار گرفت، نفسشونه

ردم محکمش با شدت به پوستم برخورد میکرد. با چشمایی که تا آخر گشاد شده بود نگاش ک

 .و نفسمو حبس کردم

میدونی چیه؟؟!! از اول فقط دلم برات سوخت...انقدر جلوم عز و جز کردی و خار -فرید

بودی که فقط دلم برات سوخت... همه ی اینا نقشه بود... میخواستم النازو پیش خودم 

از  ای بهتربرگردونم.. داشتم از نبودش دیوونه میشدم و باید پیشم برمیگشت... پس چه مهره

تو؟!!! یه دختر بی کس و کار که مامانش تا چشمش به خواستگار پولدار افتاد آب دهنشو راه 

 ...افتاد و جلسه دوم به سوم نکشیده دخترشو صیغه ام کرد

حالم داشت از حرفاش بهم میخورد، دلم میخواست بزنمش و سرش فریاد بکشم اما از شدت 

رام سخت بود، پوزخند پر رنگ و پرنفرتی زد و گریه به هق هق افتاده بودم و نفس کشیدن ب

 :ادامه داد

فکر کردی با خر طرفی آره؟بچاپی و بری ور دل اون فرهاد بی ناموس؟!! فرید هم به -فرید

 ...درک...خره هیچ حالیش نیست



 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با حرص دندوناشو روی هم فشار داد و توی صورتم فریاد کشید:

-آرررره؟!!!!!!

پرده گوشم لرزید و شونههامو جمع کردم. دستامو با تمام توانی که داشتم به سینهاش فشردم

تا عقب بره. شونههامو با هول کوچیکی ول کرد و شالمو که دور گردنم افتاده بود، کشید و

یه گوشه پرت کرد، قلبم یکی در میون میزد.
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تمام وجودم فرهادو صدا میزد و دنبالش بودم. کاش بیاد..کاش بیاد..روی زانو ایستاد و

دستش به سمت کمربند شلوارش رفت، چشمام از وحشت گشاد شد... فرار کن ترانه....فرار

کن...

کنم... سریع از دستمو جلوی دهنم گرفتم و به اطراف نگاه کردم، لبه ی تخت بودم...فرار 

تخت پریدم و به سمت در اتاق دوییدم. دست دراز کردم و خواستم درو باز کنم که بازوم

اسیر دستای محکمش شد و چنان با شدت منو به عقب کشید که پام پیچ خورد و روی زمین

افتادم. بازم از تقالال نیفتادم و با جیغ التماس میکردم:

-فرید...ولم کن...بزار....برم....بزاااار بررررم....

دستمو گرفت و در حالی که همونطور روی زمین کشون کشون به سمت تخت میبرد گفت:

فرید-هنوز زوده التماس کنی... اولشه...کاری میکنم روزی صدبار آرزوی مرگ

کنی...کاری میکنم هر مردی رو میبینی به خودت بلرزی...

تخت پرتم کرد. نگاه گریونم به کمربند به تخت رسیدیم، یه دست و یه پامو گرفت و روی 

نیمه باز و تن برهنه اش افتاد. یهو قهقهی بلندی زد:

فرید-فکرشم نمیکردی نه؟!! میگفتی فرید که خره داره بهم سواری میده بزار هر گهی دلم

میخواد بخورم...

دستش به سمت کمربند نیمه بازش رفت و سگشو از قالالب آزاد کرد:

شده اما نمیزارم اینطوری تموم بشه...اونطوری که خودم میخوام تمومش فرید-صیغه تموم 

میکنم...



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یهو در اتاق چنان با شدت و محکمی باز شد و به دیوار پشت سرش برخورد کرد که شک

نداشتم دیوار ترک برداشته. فرهاد توی اتاق پرید و با چشمای به خون نشسته به فرید نگاه

کرد. یه آن انگار تمام وجودم آروم گرفت و از پشت پرده اشک نگاش کردم.

ی زر میزدی؟ چ-  فرهاد 

همونجا جلوی در اتاق ایستاده بود و به فرید نگاه میکرد، نگاهش روی تن برهنه فرید

میگشت و نفسهاش لحظه به لحظه بلندتر و عمیق تر میشد، به وضوح میتونستم بیشتر

زهرخند بلند و صدا داری زد و بدون اینکه ببینم... فرید  قرمز شدن پوست و چشماشو 

کوچکترین تغییری توی حالتش بده با آرامش ظاهری گفت:

فرید-غیرت داری روش؟!!! ناموس من بود چشمت دنبالش بود غیرتت کجا بود؟؟

چشمکی زد و با چشم به من اشاره کرد:

فرید-مزهاش چطوره؟!!

�🔶�قسمت دویست و هفتاد و دو#272

پایان( بی  راه  معنای  به  ) ُرگا  �🦋�رمان #رگا 

 i  ⚜️⚜️

محکم جلوی ناخودآگاه سکسکهی بلندی زدم، انگار از ترس این حالتو داشتم، با دو دستم 

دهنمو گرفتم و چشمای هراسونمو به فرهاد دوختم، صورتش انقدر کبود شده بود که حس

میکردم انگار نفس نمیکشه.

یک قدم جلو اومد، نگاهش یک سانت هم از فرید جابهجا نمیشد.

فرهاد-دارم بهت فرصت میدم...

یک قدم دیگه جلو اومد:

فرهاد-یا بگو غلط کردم یا در رو...

قدم بعد و نزدیکتر شد:

فرهاد-هنوز یادمه سالهایی که داداشم بودی و حرمتش نمیزاره....

شلیک قهقهی بلند فرید به هوا پرتاب شد، جوری بلند و مستانه میخندید که شونه هام از جا

پرید و وارفته نگاش کردم، داشتم به تمام باورهام شک میکردم، واقعا فرید همیشه همین

شکلی بوده؟! چطوری یکسال خودشو کنترل میکرده و من نشناختمش...



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

 

   

 

شایدم همیشه همینطور بوده و من انقدر خودمو پشت ترس ها و سستی هام پنهان کردم که

و نخواستم بشناسمش! بین خنده اش با لحن تمسخرآمیزی گفت: ندیدمش 

فرید-حرمت؟!!!....برادر؟!!! تو.....

فرهاد اجازه ی کامل کردن حرفشو نداد و با دو گام بلند بهش هجوم آورد و به دیوار

کوبیدش، جیغ بلندی کشیدم و با وحشت پنجه هامو روی گونههام جمع کردم. فرهاد کف

دستهاشو روی گردن فرید قفل کرد و توی صورتش عربده زد:

فرهاد-آره من نامردم....من بیشرفم که اینهمه سال نیومدم حقمو از حلقوم تک تکتون بیرون

بکشم....مال بابای منو خوردید و بچه ی خودشو از همه چی محروم کردید؟

دستای فرهاد فرید زیر دستای فرهاد برای یک ثانیه نفس کشیدن داشت دست و پا میزد، به 

چنگ مینداخت و به سینهاش فشار میآورد تا عقب بره اما انگار خشم فرهاد باعث شده بود

قدرتش هم بیشتر بشه. آروم زمزمه کردم:

-کشت...کشتیش...

انگار یه شوک الکتریکی بهم وصل کرد و سریع از جا پریدم و سمتشون رفتم، بازوی

بکشمش. فرهادو گرفتم و سعی کردم به عقب 

-فرهاد....فرهاد توروخدا...نمیتونه نفس بکشه...ولش کن...

زدم زیر گریه و با عجز به صورت کبود فرید که کمکم داشت با خرخر میافتاد نگاه کردم.

-فرهاااااد کشتیش....ولش کن...

با تمام توانم بازوشو به عقب کشیدن و نالیدم:

-مرگ ترانه ولش کن...

فرید روی زمین سقوط کرد و به سرفه افتاد، بدنم کامل میلرزید و همچنان دستاش شل شد و 

فقط به فرهاد زل زده بودم.

فرهاد-بیا دست و پاسو ببوس که نجاتت داد...تمام انگیرمو گذاشته بودم که دنیارو رو از

ننگ وجودت راحت کنم...
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هامو بیشتر دور بازوی فرهاد پیچوندم، فرید تند تند دستمو محکم جلوی دهنم گرفتم، پنجه

 .های کوتاه میکشید و سعی میکرد بتونه حرف بزنه اما نمیتونستنفس

 هام با شدت باال بپره و به عقبصدای جیغ و شیون لیال از پشت سرم باعث شد شونه

 .برگردم

 ...چیکار کردین....فرید....وای خدا-لیال

با شوک به لیال که توی سر و صورتش میزد نگاه کردم، این که خونه نبود! الناز کجاست؟ 

هاشو گرفت و به عقب کشیدش تا به دیوار با همون حال تند به سمت فرید اومد، شونه

 .اش بدهتکیه

 !!؟فرید...فرید چیکارت کرد-لیال

 :ا برگشت با آخرین ولوم صداش جیغ زدبه سمت م

 !؟اوندفعه بس نبود اینبار میخواستی خفش کنی-لیال

 ..پسر بی ناموس تو میخواست به ترانه دست درازی کنه-فرهاد

 :یه قدم به فرید نزدیک شد و داد زد

بگو دیگه...خودتو به موش مردگی میزنی آره؟!!! آرررره؟؟!! ِد اگه ترانه جلومو -فرهاد

 ...فت که االن زنده نبودینمیگر

 :هاش منظم شده بود با صدایی که بم شده بود گفتفرید که کمی ریتم نفس

 ...بی ناموسی؟!!! زنمهههه-فرید

 ...فرید داد نزن نفست گرفت...ای وای-لیال

 :به من نگاه کرد و با تنفر و حرص گفت

 ..ی عوضیخدا الهی به زمین گرم بزنتت دختره-لیال

 :لگد نسبتا آرومی به ساق پای فرید زد و فریاد کشید فرهاد با پاش

 ....امروز دیگه هممه چی تموم شد؛جمع کنید جولو پالستونو...مهمونی تموم شد دیگه-فرهاد

لیال یهو چنان از جاش خیز برداشت و توی صورت فرهاد سیلی زد که تا چند لحظه هممون 

 .هاج و واج بهش خیره بودیم

هایی که باید توی بچگی بهت میزدم...باید از همون بچگی توی سیلیاین جای اون -لیال

گوشت فرو میکردم که بچه ما نیستی تا االن برای من ُکری نخونی.. حیف که جای این 

 ...سیلی دست نوازش به سرت کشیدم

 !!؟امو آزاد کردم، االن وقتشهدستامو مشت کردم و نفس حبس شده

 .جبران کردهنگران نباشید پسرتون جای شما -

 ...شو که جز ننگو عارتو خفه-لیال



 

 

 

 

 

 

 

   

 

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرهاد-دهنتو آب بکش وقتی داری باهاش حرف میزنی.

 دهنمو آب بکشم یا شما که بوی گند و کثافت کاریتون همه جا رو برداشته؟ اوووه بیا

لیالال-من

 از باالال تا پایین کوچه همه میدونن تو کی هستی و چه گهی خوردی بعد االالن برای من

ببین

یقه واسه غیرت و ناموس جر میدی؟

با دستش به سرتاپای من اشاره کرد:

لیالال-اونم واسه این دختره پاپتی که ننه بابای معلومی نداره...نه خانواده ای نه

فامیلی...اینا...اصالال معلوم نیست حرومزادست یا....

کنترلمو از دست دادم، یه آن دیگه نفهمیدم که دارم چیکار میکنم، جیغ بلندی کشیدم و به

 لیالال هجوم بردم، پنجههای دستم بیرحمانه و بیامان توی صورت و موهاش نشست و

سمت

با تمام توانم بهش چنگ زدم و موهاشو کشیدم؛شبیه آدمی که افسار پاره کرده و دیگه هیچی

دست خودش نیست.
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 جیغ میزد و سعی میکرد خودشو از زیر دستم خالالص کنه، دستش فقط به سینه و گردنم

لیالال

میرسید و چنگم میزد اما یه ذره هم عقب نمیرفتم.

-مامان منو فحش میدی؟!! به مامان مننننننن فحش میدی؟!!! حرومزاده تویی و این پسر هفت

خطتت..

دستای مردونهای از پشت بازومو گرفت و منو به عقب کشید. از حرص و خشم و جیغ به

نفس نفس افتاده بودم. با دست به فرید که فقط نگامون میکرد اشاره کردم و دوباره با جیغ

گفتم:

-این پسر بیشرفت بود که باباشو دق داد میفهمی؟! همین که داری ازش دفاع میکنی.

لیالال که به خاطر تقالال، تمام موهای هایالالیت شدهاش دورش ریخته بود جیغ زد:

لیالال-از خونه من گمشید بیرون...

-برای فرهاد پاپوش دوخت و بهش قرص داد...

لیالال-گمشو تا دهنتو پرخون نکردم.



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

 

         

 

   

 

با نهایت حرصی که توی سینهام جمع شده بود فریاد کشیدم:

کرده و با الناز بود خود فرید -بهش دارو دادن و ازش فیلم گرفتن...اونی که بی آبرویی 

بوده...از حسادت به فرهاد براش پاپوش دوخته...با آبروی همتون بازی کرده...باباشو دق

داده... به فرید نگاه کردم و نفس بریده و آروم گفتم:

-باباشو دق داد...

فرید با حرص فقط دندون روی هم میسایید و هیچی نمیگفت.

تا این مزخرفاتو... لیالال-چقدر نشستی فکر کردی 

فرید-راست میگه.

انگار نفس توی سینه لیالال حبس شد و رنگ پریده و شوکه به دهن فرید خیره شد.

!؟ لیالال-چی؟ 

فرید بدون اینکه نگاه از من برداره آروم گفت:

فرید-توجه بابا رو میخواستم...النازو میخواستم.. بابا ازم گرفتش...میخواست عروس یکی

نه من! انتقام همه رو باید میگرفتم. یدونه اش باشه 

صدای ناباور و شوکه شدهی فرهاد باعث شد به سمتش برگردم:

فرهاد-این....اینهمه....سال...

صدای فریاد فرید باعث شد یک قدم به عقب برم:

فرید-آره اینهمه سال...عوض اون سالهایی که به کام تو گذشت و به من زهر شد...تو هیچ

در برابر حسرتهایی که برای من مونده ندادی. تاوانی هنوز 

!د لیالال-فری 

فرید نگاه پر حرص و کینهاشو به لیالال دوخت.

!؟ لیالال-چرا به من...به من نگفتی 

-بهت میگفت که توام ببشتر شاخ و برگ بدی به ماجرا؟ کینه رو کینه؟!

زل زده بود. با بغض لب گزیدم و به سمت فرهاد برگشت، هنوز توی بهت بود و به فرید 
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 :بازوشو گرفتم و با چشمای اشکی نگاش کردم

فهمیدی؟!!! بریم...این خونه رو نخواه...این خونه خودش داره از بوی تعفن خیانت و گند -

 ...خفه میشه...بریم

 :ش روی من چرخید و آروم زمزمه کردنگاه

 ؟چیکار...چیکار کردن-فرهاد

چشماشو که میدیدم دلم هزار تیکه میشد،لبامو به هم فشار دادم و به عقب کشیدمش، دنبالم 

 .اومد. هنوز به فرید خیره بود اما دنبالم اومد و هیچی نگفت

م دنبال چی میگردم، از اتاق بیرون اومدیم و پریشون به اطراف نگاه کردم، نمیدونست

سرگردون بودم و نمیدونستم باید چیکار کنم. به فرهاد نگاه کردم، خیره به زمین بود و لباشو 

 .محکم به هم فشار میداد

ها پایین رفتم. های دستمو توی دستش قفل کردم و از پلهدندون روی هم ساییدم، پنجه

اش گوشیشو از جیبش بیرون گهها رسیدیم و با دست دیگوشیش زنگ خورد، به پایین پله

 .آورد

 :مکثی کرد و با صدای آروم و تلخ جواب داد

 ...بیا جلو در-

قطع کرد و داخل جیبش گذاشت، بهم نگاه نمیکرد، نفسای آروم و کشدارش نشون از بغض 

مردونه ای داشت که به گلوش چنگ انداخته بود، جای اون؛ اشک به چشمای من دوید و از 

نازکم نگاش کردم. خوب میتونستم حسشو بفهمم، حس خرد شدنش برام آشنا پشت پرده اشک 

بود، اینکه بفهمی زندگیت از اونچه که داری میبینی ویرون تره و تو دقیقا از نزدیکترین 

هات ضربه خوردی و نقش زمین شدی. دستشو از دستم بیرون کشید و به سمت در خونه 

 :م که گفترفت و من فقط صدای آروم و زیرلبشو شنید

 ...بیا-

دنبالش رفتم، داشت به سمت در خونه میرفت، با شک به اطراف حیاط نگاه کردم اما اثری 

های از الناز نبود. از خونه بیرون اومدیم و فرهاد به سمت یه پژو پارس مشکی با شیشه

م دودی رفت، سرجام ایستادم و با اخم و گنگ نگاش کردم. انگار فهمید ایستادم که به سمت

 :حوصله گفتبرگشت و بی

 !بیا دیگه-فرهاد

سری تکون دادم و دوباره قدم برداشتم. فرهاد در عقبو برام باز کرد و بدون اینکه منتظر 

باشه خودش در کمک راننده رو باز کرد و سوار شد. ماشین کیه؟! با شک و دودلی نفس 



 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

توی نگاه مرموز و آشنایی  کشیدم و سوار شدم. درو بستم. سرمو باالال آوردم و نگاهم 

بلندی

گره خورد:

محسن-سالالم.
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چشمام تا آخرین حد گشاد شده بود، نمیتونستم حرف بزنم و فقط از آیینه بهش خیره شده

بودم، من اشتباه میبینم؟ خودشه؟! همون چشمای مرموز و کشیدهی مشکی رنگ که وقتی

نگات میکنه انگار تمام وجودتو اسکن میکنه.

فرهاد-راه بیفت دیگه.

خیلی عادی نگاه ازم گرفت؛ماشینو روشن کرد و راه افتاد.

محسن-چیشد برداشتین مدارکو؟

موهای فرهاد آرنج یه دستشو به کنار شیشه جک زده بود و پنجههای همون دستشو بین 

قهوهایش فرو کرده بود و به روبرو زل زده بود. جوابی به محسن نداد، محسن نیم نگاهی

بهش انداخت و از آیینه منتظر به من نگاه کرد. وقتی نگام میکرد دستو پام گم میکردم.

! تصویر رفتارها و کارهای گذشتش پررنگ پیش چشمم ظاهر میشد.  باید جواب بدم؟ 

صدای گوشی فرهاد باعث شد شونههام با هول باالال بپره. گوشیشو از توی جیبش بیرون

آورد و به صفحش نگاه کرد، با حرص بلند گفت:

فرهاد-حاالال ها باید بدویید دنبالم...

-کیه؟!!!

 تازه از گندکاری پسرش باخبر شده به التماس افتاده، آخ که چه خوابایی برای اینا

فرهاد-لیالال

دیدم ترانه.

روی شونهاش گذاشتم: نگران دستمو 

-دادگاه امروز کنسله دیگه؟

گوشیشو ریجکت کرد و نگاهی به ساعت مچیش انداخت:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 این دادگاه مهم نیست، میخوام به خاک سیاه بشونمش...فرید الناز لیالال....یه کاری

فرهاد-دیگه

کنم تا هفت نسل بعدش ازشون بگن و درس عبرت بگیرن.

هم حرفاشو میگفت که بین حرفاش نفسهاش سنگین میشد. اونقدر با حرص و دندونای روی 

-باشه...بعدا حرف میزنیم.

به نیمرخ و گردن قرمز شده از حرصش نگاه کردم، لبمو با زبون تر کردم و آروم گفتم:

-میشه لطفا یه نگه دارید یه شیشه آب معدنی بگیرم؟

فرهاد-محسن یه جا نگه دار.

محسن-کجا میخوای برین؟

ونه... تو خودت کجا میری؟ خ-  فرهاد 

محسن-اگه شما میرین خونه من میرم پیش مامان شما راحت باشید.

معذب نگاهی به فرهاد انداختم. دلم میخواست جزئیات خونهای که میگفت رو بپرسم اما پیش

محسن نمیتونستم چیزی بگم.

محسن جلوی یه سوپر نگه داشت و تا خواستم پیاده بشم خودش سریع در ماشینو باز کرد و

گفت:

محسن-چی میخواین بگید من میگیرم.

-نه نمیخو....

فرهاد-همون یه شیشه آب با چند بسته شکالالت بگیر ترانه حالش خوب نیست.
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و به سمت مغازه رفت، خیره به رفتنش آروم گفتم: بی حرف سریع از ماشین پیاده شد 

-محسن یهو از کجا پیداش شد؟

فرهاد-خیلی وقته تو کارای دادگاه کمکم میکنه.

محسن وارد سوپر شد و نگاه ازش گرفتم. به نیم رخ فرهاد خیره شدم:

!ی -بهم نگفته بود 

به سمتم برگشت:



 !؟خیلی مهمه برات-فرهاد

 :شده نگاش کردمبا تعجب و چشمای گرد 

 !فرهاد-

 :کالفه و عصبی نفس بلندی کشید،سرشو به طرفین تکون داد و گفت

 .موقعیتش پیش نیومد بگم-فرهاد

 :به بیرون نگاه کردم

 .باشه مهم نیست-

 !ترانه-فرهاد

 :باز به فرهاد نگاه کردم

شد تا از نه جدی میگم مهم نیست! این آدمو تو توی زندگی من فرستادی و فقط برام دردسر -

 .فرید انتقام بگیری

 :لباشو به هم فشار داد

 .االن وقتش نیست-فرهاد

 :شونه باال انداختم

برام مهم نیست ولش کن...کال از من توی همه مسائل استفاده میکنید ولی هیچی به من ربط -

 ....نداره...یادتون میره بگین...به حساب نمیارینم که

 :ما محکم حرفمو قطع کردبا لحن تهدید آمیز و صدای آروم ا

 ؟دقیقا منو با کی جمع میبندی-فرهاد

 :لبامو روی هم گذاشتم و با سکوت نگاش میکنم

دیگه تموم شد، این فیتله فریدو از گوشت بکش بیرون که حتی اسمشو پیش من بیاری -فرهاد

 ؟روشنه

 :دلخور با غرور خرد شده نگاش کردم و هیچی نگفتم، بلندتر با حرص گفت

 !؟روشنه-فرهاد

لبای لرزونمو با زبون تر کردم و تا خواستم حرف بزنم در ماشین باز شد و محسن نشست. 

 .بی حرف پالستیک محتوی دو بطری آب و چند بسته شکالت رو به سمتم گرفت

پالستیکو گرفتم و با حرص کنارم رو صندلی انداختم، خودمو پشت سر صندلی فرهاد جمع 

دلم از لحن و حرفای فرهاد شکسته بود، غرورمو خرد کرده  کردم و به بیرون خیره شدم،

 ...بود
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تموم طول راه فرهاد ساکت بود و هیچی نمیگفت، منم با بغضی که سعی میکردم پنهانش کنم 

م و هیچی نمیگفتم. اصال به مسیر توجه نمیکردم و نمیدونم داشتن کجا به بیرون خیره بود

میرفتن. حدودا یکساعتی توی راه بودیم. محسن جلوی یه ساختمون دو طبقه ی سنگ سفید 

خیلی کوچیک نگه داشت و ماشینو خاموش کرد. فرهاد انگار توی یه دنیای دیگه غرق شده 

 .شت و نفهمید که رسیدیمای به اطرافش ندابود و کوچیکترین توجه

 :محسن خیلی آروم دستشو روی شونه اش گذاشت و صداش کرد

 ..رسیدیم-محسن

 :فرهاد شونه هاش کمی به عقب مایل شد و نیم رخش به سمت من برگشت

 .پیاده شو-فرهاد

لبامو به هم فشار دادم و همراهش از ماشین پیاده شدم. قبل از اینکه در ماشینو ببنده توی 

 :خم شد و گفتماشین 

 .همین روزا یه جایی رو میگیرم توام اذیت نشی...ببخشید-فرهاد

 .برو راحت باش ما این حرفارو نداریم-محسن

 :با چشم به من اشاره کرد و ادامه داد

رنگ و رو نداره حواست باشه، ماشین الزم داشتی زنگ بزن میام خونه مامان -محسن

 .نزدیکه

 .حله دمت گرم-فرهاد

بست و محسن خیلی سریع استارت زد و راه افتاد. فرهاد در حالی که دستشو  در ماشینو

 :توی جیبش میکرد و به سمت خونه میرفت گفت

 .بریم باال-فرهاد

یه دسته کلید از جیبش بیرون آورد و در سفید رنگ خونه رو باز کرد، کنار ایستاد و با 

پارکینگ خونه شدم، پارکینگی  دست اشاره کرد اول من وارد بشم. نفس بلندی کشیدم وارد

 .که شاید یک ماشین بیشتر توش جا نمیگرفت
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جلوتر از من به سمت پله ها رفت و دنبالش روانه شدم. اونقدر درگیری فکری داشت که

گره ابروهاش یک لحظه هم باز نمیشد.

هر طبقه شامل دو واحد بود که روبروی هم قرار گرفته بود، در کل خیلی آپارتمان کوچیک

ایستاد و با همون دسته  4 و جمع و جوری بود. وارد طبقه دوم شدیم و فرهاد روبروی واحد 

. کلید توی دستش درو باز کرد. اینبار هم کنار ایستاد و منتظر شد تا اول من وارد بشم 

ناخودآگاه لبمو از داخل گزیدم و کفشامو درآوردم و وارد شدم. با یه نگاه کوتاه و اجمالی هم

متری با  60 یا   50 کل خونه رو ارزیابی کرد چون خیلی کوچیک بود، یه خونه حدودا  میشد 

یه آشپزخونه خیلی کوچیک و یه اتاق خواب که طرف دیگه خونه قرار داشت. یه گوشه هال

خونه هم یه میز کامپیوتر با همه تجیهزات و دوتا صندلی قرار داشت و تمام کف خونه فقط

!د لباس ریخته شده بو 

فرهاد-ببخشید اینجا اینطوریه...خونه ی من و محسنه دیگه.

سرمو تکون دادم:

-نه اشکال نداره.

کاپشنشو از تنش درآورد و روی اپن کوچیک آشپزخونه گذاشت:

فرهاد-برو بشین ببینم چی پیدا میشه برات بیارم بخوری...اون شکالالتی که محسن خریدو

نیاوردی؟

و گفتم: به سمت صندلی میز کامپیوتر رفتم 

-نه حواسم نبود جا گذاشتم.
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در یخچالو باز کرد و یکم خم شد تا نگاهی به داخلش بندازه و با حرص گفت:

فرهاد-اینم که برهوته، باید برم یکم چیز میز بخرم.

االالن چیزی نمیخوام الالزم نیست بری. -من 

سرشو باالال آورد و در حالی که در یخچالو میبست گفت:

-آره پاشو یه نگاه به آینه بنداز میفهمی الالزم هست یانه.



 :دستی به صورتم کشیدم، از آشپزخونه بیرون اومد و نگاهی بهم انداخت و بی مقدمه گفت

 ؟از کجا فهمیدی-فرهاد

 .نامفهوم نگاش کردم

 ...از کجا فهمیدی فرید و الناز برای-فرهاد

 .حرفشو ادامه نداد و با حرص لباشو به هم فشار داد

رفتم شناسنامه هارو بردارم صدای حرفشونو شنیدم، گوش وایستادم فهمیدم. یهو درو باز -

 .کردن نشد خودمو غایم کنم

 ؟مگه النازم بود-فرهاد

 :سرمو به تایید تکون دادم و آروم گفتم

 .ید بهش گفت بره توی حیاط... نمیدونم کجا رفتفر-

سکوت کرد و به زمین خیره شد، نفس هاش کشدار و عصبی و بلند از سینه اش خارج 

 :میشدن. با صدای بم شده خیلی آروم گفت

 ؟چیکار کرد-

 .دستامو به هم قالب کردم و به موکت طوسی رنگی که روی زمین بود نگاه کردم

 ...اومدیهیچی...زود اومدی....-

 .دست راستشو باال آورد و چنگش عصبی بین موهاش فرو رفت

 .دیگه به عمو هم شک دارم-فرهاد

 :با تعجب نگاش کردم، پوزخندی زد و ادامه داد

هاش مثل یه عمو نبود...پدر بود اما...اما چطوری تن داد به محبتش یادمه...حمایت-فرهاد

 ....این نقشه و

.حتی فرید میگفت بابات باور نمیکرده مجبور شدن عکس بهش فرهاد!اون که خبر نداشت..-

 .نشون بدن

دستاشو پشت کمرش قفل کرد و مسیر کوتاه هال تا آشپزخونه رو چندبار رفت و برگشت. از 

جام بلند شدم و خواستم به سمتش برم که صدای زنگ در خونه اومد. با تعجب به فرهاد 

 .نگاه کردم و با شک به در چشم دوخت

 :سمت در رفت و از چشمی به بیرون نگاه کرد و سریع درو باز کردبه 

 ؟سالم؛ اینا چیه-فرهاد

میدونستم یخچال خالیه یه خرده خرت و پرته، اون نایلون شکالتم ترانه توی ماشین -محسن

 .جا گذاشته بود توی این یکی پالستیک گذاشتم بردار

 ...دمت گرم...جبران میکنم-فرهاد



 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محسن-جبران شده...برو راحت باش...

صدای پای محسن که از پله ها پایین میرفت رو شنیدم. جلوتر رفتم و فرهاد با سه تا

پالالستیک بزرگ سفید وارد خونه شد و درو بست.
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هارو رو اپن گذاشت و نیم نگاهی به من انداخت، با سکوت جلو رفتم و فرهاد پالالستیک 

نگاش کردم و مشغول جا به جا کردم مواد غذایی توی یخچال شد.

نفس بلندی کشیدم و خواستم سرجام برگردم:

فرهاد-چی میخوای بگی که تعلل میکنی؟

لبمو با زبون تر کردم و بدون اینکه به سمتش برگردم سرجام ایستادم.

فرهاد-اعصابم خرابه اما نه اونقدر که به حرفات گوش ندم!

لبخندی محو و کمرنگی روی لبم نقش بست. دستامو توی جیب مانتوم فرو کردم و آروم به

سمتش برگشتم.

!؟ -قراره....یعنی....چیکار میخوایم بکنیم 

یه تای ابروشو باالال انداخت:

!؟ یو  چ-  فرهاد 

نگاهمو اطراف خونه چرخوندم:

!؟ -منظورم...قراره اینجا بمونیم 

فرهاد-فردا اول وقت میریم محضر عقد میکنیم و بعدشم دنبال خونه میگردیم، اگه نگران این

موضوعی که...

یکه خورده حرفشو قطع کردم:

-فردا؟!!!! آخه....

چشماشو ریز کرد و یه قدم بهم نزدیک شد؛با شک سرشو کمی به سمت راست متمایل کرد:

گه نگفتی....عده داری؟!!! م-  فرهاد 

با شوک و مات شده نگاش کردم، عده؟!!! یهو چشمام تا آخرین حد گشاد شد و با هول گفتم:



 .نه نه...تعجب کردم فکر کردم میخوای دنبال کارای شکایت بری-

 :خیره نگام کرد و لبخند آرومی زد چند لحظه

ی؟ که هدفمونو اینهمه حرف شنیدم و شنیدی واسه چی؟ اینهمه جنگیدیم واسه چ-فرهاد

 ؟ی اولفراموش کنیم و باز برگردیم سر نقطه

پاکت شیری که دستش بودو روی اپن گذاشت و به سمتم اومد، بهم رسید و بی لحظه ای 

مکث محکم به آغوشم کشید. بعضی از آدما هستن که همیشه برات خاصن، همیشه همه 

 ...ش میندازهکاراشون برات طعم روزای اول رو داره همونقدر قلبتو به تپ

ام فرو نمیدونم بار چندمه که منو به آغوش میکشه اما هربار مثل روز اول قلبم توی سینه

میریزه و برای چند ثانیه نفسم حبس میشه، تمام وجودم پر میشه از عشق و شوری که توی 

 ....وجودم قلیان کرده و منو سست میکنه

اینطوری بی وقفه و مکث و با تمنا بغلم اما این اولین بار بود...اولین بار بود که 

میکرد...اولین بار بود که توی آغوشش اسم فرید رو دیگه به دوش نمیکشیدم و سنگینی بار 

 ...عذاب وجدانشو نداشتم

هاشو لبشو از روی شال به گوشم چسبوند، حتی از روی این شال ضخیم هم گرمای نفس

 :اشت منو بو میکردحس میکردم. نفس بلند و عمیقی کشید، انگار د

 .بوی زندگی میدی...بوی آرامش...بوی زندگی آرومی که سالهاست منتظرشم-فرهاد

اشک توی چشمام جمع شد،دستامو دور کمرش پیچیدم و خودمو بهش چسبوندم، دنبال همین 

 ...آرامش بودم، همین آرامش مطلق بدون عذاب

 :شم پچ پچ کردبا کف دست راستش آروم پشتمو نوازش کرد و باز کنار گو

پر از حس بد و خوبم...بدی حقیقت هایی که امروز شنیدم و خوبی حسی که پیش تو -فرهاد

 ...دارم

 :سکوت کرد، آب دهنشو خیلی سنگین قورت داد

اما تو همیشه باش...تورو با تموم حسای بدمم میخوام، تورو برای همه چی -فرهاد

 ...میخوام...برای همیشه

ت و فقط در حد که بتونه صورتمو کامل ببینه؛عقب کشیدم و توی هامو گرفدو طرف شونه

 :چشمام زل زد

 ...بهم بگو...بگو که همیشه پیشمی-فرهاد

 :باز آب دهنشو قورت داد و سیب گلوش سنگین باال و پایین رفت

من و تو جز همدیگه هیچکسو نداریم...هردومون زخم خوردیم، زمین خوردیم...از -فرهاد

 ...ا همو داریمنفس افتادیم ام



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

صورتمو با دستاش قاب گرفت و پر تمنا گفت:

فرهاد-بگو که همیشه با منی...بگو مرهم درداتم...بگو رفیق تنهاییهاتم...بگو که همیشه و تا

ابد با منی...مال منی...ترانهی فرهادی...

اشکام روی گونههام روان شد، دستامو روی دستاش که صورتمو قاب گرفته بود ؛گذاشتم. با

صدای لرزون از بغض و احساسی که داشتم آروم گفتم:

-تا ابد باهاتم...مرهم درداتم...رفیق تنهاییهاتم...مال توام...ترانهی توام...

اشکام به لبم رسید، لبخند آرومی زدم:

-ترانهی فرهادم...

دوباره به آغوشم کشید، سرمو سینه اش چسبوند و دستشو روی سرم گذاشت:

-ترانهی زندگیم...

�🔶�قسمت دویست و هشتاد و یک#281

پایان( بی  راه  معنای  به  ) ُرگا  #رگا  �🦋�رمان 

 i  ⚜️⚜️

با صدای کوبیده شدن دو مشت توی در ورودی؛ با هول از جا پریدم و از فرهاد فاصله

گرفتم، با وحشت نگاش کردم و متعجب و با اخم به در نگاه کرد. محسن بود؟! چرا

!! اینطوری در میزد؟ 

محتاط و با تردید به سمت در خونه رفت و همزمان که میخواست از چشمی روی در به

بیرون نگاه کنه صدای فریاد فرید کل خونه رو دربر گرفت:

فرید-باز کن در این خراب شده رو....

دوباره چند مشت محکم به در کوبید و عربده زد:

تویی.... فرید-باز کن میدونم اون 

با چشمایی که از وحشت گشاد شده بود به فرهاد نگاه کردم، با اخم غلیظ و متفکر به زمین

خیره بود و داشت فکر میکرد. اگه درو باز کنه مطمئنم باهم گالالویز میشن...هردوشون

چنان کینه ای از هم دارن که هیچ ابایی حتی از کشتن همدیگه ندارن...

 ضربان قلبم باالال رفت، دستشو باالال آورد و روی دستگیره در گذاشت و بدون هیچ مکثی

باز

بازش کرد. در هنوز کامل باز نشده بود که فرید به سمتش یورش برد و محکم توی خونه



هولش داد، فرهاد هم چون غافل گیر شده بود با شدت روی زمین پرت شد. جیغی کشیدم و 

 .جلوی دهنمو گرفتم

هاش هم سنگین ست، شبیه یه شیر زخمی بود که انگار نفسفرید داخل خونه اومد و درو ب

اش خارج میشد. نگاهش کشدار از روی فرهاد به سمت من سر بود و شبیه خرناس از سینه

 :اش با صدایی که از حرص میلرزید گفتخورد و از بین دندون های کلید شده

 ...داغشو به دلت میزارم-فرید

و مشت محکمشو روی فک فرید فرود آورد ، یه فرهاد به حالت نجومی از جاش پرید 

هاش توی دهنش خرد شد و ریخت. با گریه جیغ طوری محکم زد که انگار تمام دندون

 ...زدم

 ...توروخدا نکنید-

فرید به خاطر ضربه دو قدم به عقب رفته بود، گوشه لبش پاره شده بود و خون میومد، با 

 :پوزخند نگاهی به فرهاد انداخت و گفت

 ؟همه زورت همین بود پسرعمو-یدفر

 ...من بیرون گمشو از خونه-فرهاد

 :خون لبشو محکم با پشت دست پاک کرد

 ...تازه اومدم تسویه حساب کنم-فرید

 :اشو به سمت من گرفتانگشت اشاره

تو که حکمت معلومه...کافیه عکسایی که توی بغل عشقت توی پارک بودی رو ببرم -فرید

 ...دادگاه

 :لبخند ادامه دادبا حرص و 

 ...سنگسارت میکنن-فرید

 :اش به سمت فرهاد برگشتانگشت اشاره

 ..اما حکم تورو من تعیین میکنم-فرید

انگار نفسم قطع شد..عکس؟!!! عکسا پیش فرید بود؟ پس چرا این مدت حرفی ازشون نزد؟ 

حالت تهوع منتظر فرصت بود تا منو....وای نه... سرم داشت گیج میرفت، در صدم ثانیه 

 .ام به هم میپیچیدبهم دست داد و انگار تمام معده

 ...گنده تر از دهنت حرف میزنی-فرهاد
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فرید زهرخند بلندی زد و با مسخرگی گفت:

فرید-اوممم تورو هم شالالق میزنن؟ هان؟ نمیزنن؟ باید ببینم دادگاه چی حکم میده دیگه آره؟

فرهاد سینه به سینه فرید ایستاد و با لحن آروم گفت:

فرهاد-برو شکایت کن... دقیقا منتظر اینم که خودت پیش قدم بشی ببینم دادگاه برای مدارکی

از خودت رو میکنم چه حکمی میده؟

نیم نگاهی به من انداخت و ادامه داد:

-برای من حکم میدن؟ اکی پاش هستیم..تو چی؟ اصالال تو جرات اشو داری؟ هان؟

 باالال آورد و به حالت شمارش همزمان با حرفاش یکی یکی انگشت هاشو باالال آورد:

دستشو

فرهاد-پیدا کردن اون عکس های فتوشاپ شده فکر نکنم کار سختی باشه، عکسایی که به

زور داروی بیاوش ازم گرفتین! یا اون اسنادی که مامانت جعل کرده مدارکشو پیدا کردم! یا

نه نه...

نفس بلندی کشید و پر حرص گفت:

-غلطی که امروز میخواستی بکنی..یادته دیگه؟ امروز تاریخ صیغه اتون تموم شده بود و با

این حساب...

با مسخرگی تک خنده ی کوتاهی کرد:

نه؟ شاید غرامت و زندانی هم داشته باشه...  کنم تورو هم یکی دوتا شالالق بزنن! 

فرهاد-فکر

تنم به وضوح میلرزید، اصالال از خط و نشون کشیدنهاشون خوشم نمیومد، هردوشون پای

منو وسط میکشیدن. فرید با سکوت و پر حرص به فرهاد زل زده بود. انگار تهدید فرهاد

کاری تر از فرید بود که اینطوری سکوت کرده بود و هیچی نمیگفت. پر امید به فرهاد

خیره شدم. پوزخندی زد و دستشو توی جیب شلوار لی مشکیش فرو کرد، به سمت من

برگشت و گفت:

فرهاد-ترانه؟فکر نکنم حرف کشیدن از الناز سخت باشه نه؟ آخه امروز تا دستشون رو شد

در رفته هان؟ توی حیاط نبودا...فلنگو بسته انگار...

باز به سمت فرید برگشت و ادامه داد:

فرهاد-چیشد؟ تهدیدم کن دیگه...ادامه بده من گوش میدم...چی میگفتی؟ سنگسار؟عکس؟ خب

بعدش چیه؟



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

  

آروم و پر حرص گفت:

فرید-تو هیچ مدرکی نداری.

فرهاد-باور کن آرزومه که امتحانش کنی...

در خونه رو از کنار فرید باز کرد و با دست به بیرون اشاره کرد:

یادت باشه جلوی خونه من و زنم داد و بیداد راه نندازی که اصالال نتیجه فرهاد-دفعه دیگه 

!ه خوبی ندار 

شوکه نگاهش بین و فرهاد گشت. میتونستم سوال و تعجب رو توی چشماش بخونم.

فرهاد-برو...همین االالن برو دنبال مدارکت و شکایت کن...نامردی اگه االالن نری...

فرید صداش در نمی اومد و با سکوت بهش خیره شده بود،انگار که فرهاد غافلگیرش کرده

بود،با اینکه اول با توپ پر اومده بود اما حاالال فقط با سکوت به فرهاد خیره شده بود.

فرهاد-گمشو بیرون..من هیچ جایی جز دادگاه حاضر نیستم تو و اون مادر عفریتتو ببینم.

فرید یک قدم به عقب برداشت و تکرار کرد:

فرید-تو هیچ مدرکی نداری.

فرهاد انگشت اشاره اشو به نشونه ی تهدید جلوش گرفتو محکم گفت:

-ببین فکر نکن ازت گذشتم... نمیگذرم... فکر نکن تهدید تو خالی کردم چون من مثل تو

نیستم که جرات شکایت نداشته باشم، اونقدر به خودم و ترانه مطمئن هستم که بدونم هیچ

غلطی نمیتونی بکنی.

شونهی فرید گرفت و با یه هول محکم به بیرون خونه هولش داد و درو بست. از شدت یهو 

ترس صدای ضربان قلبمو توی گوشم میشنیدم. نمیدونستم خوشحال باشم که اینطور محکم

!ه برخورد کرده یا بترسم از اینکه فرید واقعا لج کنه و بره شکایت کن 
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صورتش به سمت من برگشت و با اخم نگام کرد. بدنم میلرزید، عقب عقب رفتم و وقتی

پشتم به دیوار برخورد کرد آروم روی دیوار سر خوردم و روی زمین نشستم، چرا همیشه

بد میفته. بعد از اینکه فکر میکنم توی آرامش مطلقم یه اتفاق 



فرهاد دستاشو توی جیبش کرد و طول عرض خونه رو، با قدمای بلند و پرحرص باال پایین 

میکرد. یه بغضی به گلوم چنگ مینداخت که نه میتونستم بشکنمش و نه قورتش بدم. عصبی 

 :و زیرلب جوری که انگار داره با خودش حرف میزنه زمزمه کرد

دید میکنه؟! زندگیم...زندگیمو به گه کشونده باز منو مرتیکه اومده تو خونم منو ته-فرهاد

 ؟تهدید میکنه

 :جفت دستاشو باحرص بین موهاش کشید و نفس بلندی کشید. پوزخند بلندی زد

سنگسار میکنم کوفت  هه فکر کرده ازش میترسم..میگه عکس دادم شالق میزنم-فرهاد

 ...نشونم که فرهاد نیستم میکنم....د آخه من اگه خانواده و هفت جدتو به خاک سیاه

 :سرشو به سمتم برگردوند و با همون اخم غلیظ نگام کرد

 ؟تو واسه چی اونطوری بق کردی-فرهاد

 :با سکوت نگاش کردم، یه قدم بهم نزدیک شد و پر حرص گفت

ای نداشتین هیچ اش بودی...صدتام مدرک بیاره چون...چون باهم رابطهتو صیغه-فرهاد

 ؟در کار نیست میفهمیسنگسار و زندانی 

 :گنگ و پر سوال نگاش کردم و آروم گفتم

 ...اما فرید میگفت-

تو حرف منو باور میکنی یا فریدو؟ من از وکیل پرسیدم...تو نه عده داری نه -فرهاد

سنگسار و زندان...فرید فقط اومد که بترسونتت..میخواست تورو بهم بریزه که خیلی خوب 

 .موفق شد

 :م جمع کردم، دستامو دورش حلقه کردم و سرمو روی زانوم گذاشتمزانوهامو توی بغل

 .من دیگه بریدم فرهاد...متنفرم از این همه تنش و دعوا و تهدید-

 .تموم میشه...نگران نباش-فرهاد

 :بدون اینکه سرمو از زانوم بردارم بهش نگاه کردم

رک و دادگاه چقدر طول ِکی؟ یک سال دیگه؟ دوسال؟ ده سال؟! میدونی اینهمه شکایت و مد-

 ؟میکشه

 :دستاشو باال آورد

 ؟میگی چیکار کنم؟! میخوای بگذرم-فرهاد

 :شونه باال دادم و به روبرو خیره شدم

 ....تو...تو االن عصبانی ای...من هرچی بگم تو-

 ..بگو...من آرومم-فرهاد

 :برداشتم باز نگاهمو باال اوردم و بهش دوختم، آهی کشیدم و سرمو از روی زانوم



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

-االالن تو بردی...تمام مال و اموالتو ازشون گرفتی..ثابت کردی فرید برات پاپوش دوخته،

لیالال سند جعل کرده...تمام حقتو گرفتی و اونام مجازات شدن.

سکوت کردم و بهش خیره موندم. با اخم گفت:

ب؟ خ-  فرهاد 

شونه باالال دادم:

برمیگرده؟ پدر و مادرت برمیگرده؟ -دقیقا! خب؟ اون چندسال تنهایی زندگیتم 

بغض کرده با مکث گفتم:

-مامان من برمیگرده؟ نه...فقط دو سه سال دیگه از این زندگی کوفتی هم با استرس

میگذره... همش خاطرات گذشته میاد جلو چشممون و داغمون تازه میشه. همیشه زخمامون

تازه میمونه، چرک میکنه، بوی تعفنش همه جارو میگیره...رابطهی ماروهم کدر میکنه

چون دیگه تمام ظرفیتمونو روی کینه گذاشتیم و هیچ انرژی و انگیزهای برای هم

نداریم...ببین ارزششو داره برو جلو..همراهتم، شونه به شونه تا آخرش.
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*********

توی جام جابهجا شدم و با اخم بهش نگاه کردم، نمی تونستم کینهامو پنهان کنم، شاید نصف

حرفایی که به فرهاد گفتم واقعا شعار بوده و خودم هنوز قبولشون ندارم.

 چرا کارای این زن یهو برام مهم شد، قبالال بهش فکر نمیکردم اما االالن که از اون

نمیدونم

راحت شدم تازه دارم اوج بدیهاشونو درک میکنم. خونه 

لیالال-گفتم که من از عکسا بیخبر بودم.

فرهاد پای راستشو روی پای چپش انداخت و با اخم گفت:

-تو و اون پسرت هر بالالیی سر من آوردین باهم بودین.

:د چشماشو گرد و لبای قرمز رنگشو با حرص به هم فشار دا 

لیالال-مطمئن باش من اگه میدونستم خیلی حساب شده تر عمل میکردم..

پوزخند زد و به من نگاه کرد:



 .نه که بزارم با یه فالگوش ایستادن لو برم-لیال

 :ی تاسف سرشو تکون دادفرهاد خندید و نشونه

 ..خوبه...انکار نمیکنی خوبه-فرهاد

 :لیال با سکوت نگاش کرد و با مکث کوتاهی ؛آروم گفت

 ؟کنیمیخوای شکایت -لیال

 :فرهاد خیلی ریلکس پای راستشو روی پای چپش انداخت و محکم گفت

 .صد برام نتیجه داشته باشهدردنبال یه وکیل کارکشته ترم تا صد-فرهاد

 :با تردید و شک پرسید

 ؟شکایت میکنی-لیال

 :یه تای ابروشو باال انداخت

 ...فعال تا وکیل پیدا کنم-فرهاد

 ...من میخوام-لیال

 :از جاش بلند شد و خیلی جدی گفتفرهاد یهو 

ببین اصال نمیخوام امروزمون با حرفای شماها خراب بشه. کله صبح اومدی اینجا که چی؟ -

اگه میخوای برای فرید خبر ببری برو بگو امروز عقد میکنن وقت نداره دنبال وکیل و 

 .شکایت بره الزم نیست بترسه

 :یکه خورده نگاهی به من و فرهاد انداخت

 !!!؟عقد-لیال

 :خیلی جدی توی چشماش زل زد، با دست به در اشاره کرد و گفت

فقط دارم حرمت روزایی که مثال مادر مهربان بودی رو حفظ میکنم چون مثل پسر -فرهاد

تو بی چشم و رو و نمک به حروم نیستم اما دیگه نمیزارم مهم ترین روز زندگیمو خراب 

 ...کنید

 :ی تهدید به سمت لیال گرفت اشو به نشونهانگشت اشاره

خوب به گوشش برسون..بپا گذاشتم برا تک تکتون..فقط کافیه یه حرکت ببینم -فرهاد

ازتون...یه حرکت کوچیک که حس کنم میخواید گند بزنید به روزم...شک نکن قبل اینکه 

 ..بهم برسید میرم دادسرا...اونقدرم مدرک دارم که درجا حکم جلب صادر کنند
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لیالال لباشو روی هم گذاشت و به هم فشارشون داد، میتونستم شعلههای  حرص و کینه رو

. توی چشماش ببینم، چیزی که سعی داشت پنهانش کنه اما انگار چندان موفق نبود 

بمون ما میریم! هان؟ یخوای تو  م-  فرهاد 

. لیالال با اخم کیفشو از مقابل پاش،روی زمین،برداشت و ایستاد 

لیالال-پس انگار واقعا شک فرید بی ربط نبوده.

پوزخند بلندی زد و سرشو به طرفین تکون داد:

فرهاد-واقعا فکر میکنی برام مهمه؟ نه تنها حرفاتون بلکه بود و نبود خودتونم مهم نیست...

سرتاپای لیالال کرد و با کنایه گفت: نگاهی به 

فرهاد-متاسفانه اونقدر دوستون دارم حتی اگه جلوی چشمامم گردنتونو بزنن هیچ حسی پیدا

!ه نمیکنم جز خیال آسود 

لیالال-تو خیلی کینه....

!؟ یری یا بریم  م-  فرهاد 

که  زبونشو روی لبش کشید و سرشو به تایید تکون داد، به سمت در خونه رفت و دیدم 

لیالال

!ه چطوری داره بند کیفشو توی دستش فشار مید 

حسی که داشتم قابل وصف نبود، شاید برای اولین بار بود که این حس رو تجربه میکردم،

اولین بار بود که جلوی کسی که بهم ظلم کرده ایستادم و خم به ابرو نیاوردم، آره نترسیدم

وقتی که گفت فرید شک داشته..

هرچند که من ساکت بودم و فرهاد حمایتم میکرد اما همین قدم کوچیک هم برای منی که

شخصیتی فروپاشیده و متزلزل و دمدمی داشتم قدم بزرگی به حساب میومد تا یاد بگیرم اگه

کاری رو انجام میدم باید پای عواقبش هم بایستم.

تا لیالال پاشو از خونه بیرون گذاشت، فرهاد درو محکم درو بست و سریع به سمت من

برگشت.

فرهاد-بریم عزیزم؟! حاضری؟

از جام بلند شدم و سرمو به تایید تکون دادم:

-بریم.

فرهاد-اخم نداریما.

با سکوت نگاش کردم که لبخند عمیقی زد و روبروم ایستاد:



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

-امروز؛ روز من و توئه...جز من و تو هیچکس نباید توش حضور داشته باشه...فقط من،

فقط تو! من و تویی که تا یکی دو ساعت دیگه سند ما بودنمون رو تحویل میگیریم.

لبخند آرومی زدم، کنارم ایستاد و دستشو به سمتم دراز کرد:

-بریم؟

نگاهم به دستش دوخته شد، لبخند عمیق و پر آرامشی زدم، امروز روز ماست! پنجه های

. دستمو بین انگشتاش فرو بردم و دستمو محکم گرفت 

اومدیم و سوار ماشین شدیم، فرهاد قبل از اینکه راه بیفته گوشیشو در آوردو از خونه بیرون 

مشغول گشتن یه چیزی توی گوشیش بود. با تعجب نگاش کردم و گفتم:

-چرا راه نمیفتی؟ دنبال چی میگردی؟

همونطور که سرش توی گوشی بود ابرویی باالال انداخت، گوشیشو جلوی فرمون گذاشت و

میرد گفت: درحالی که استارت 

فرهاد-آ آ دیگه قرار نشد همه چی رو بپرسی ها...

یه تای ابرومو باالال انداختم:

-مگه جای دیگه ای قراره بریم؟!!

فرهاد-صبر کن ده دقیقه راه داریم فقط.

!ا -خب کج 

با خنده نگام کرد:

فرهاد-اصالال صبور نیستیا...میگم ده دقیقه فقط! برای بقیش میخوای چیکار کنی پس؟

خواستم اعتراض کنم که با خنده انگشت اشارهاشو روی بینیش گذاشت و گفت:

فرهاد-هیس!ببین االالن دو دقیقه اش رد شد...میرسیم دیگه.
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با لبخند به روبروم خیره شدم و هیچی نگفتم، ذوق داشتم، ذوقی که به هیچ وجه حاضر

نبودم پنهانش کنم، ذوقی که باعث شد دستمو دراز کنم و روی دست فرهاد که روی دنده بود

بزارم و فشار بدم.



از نیمرخش دیدم که لبخند زد اما بهم نگاه نکرد و در عوض همونطور که نگاهش به 

  .تمو بوسیدروبرو بود، دستمو باال آورد و نرم و عمیق پشت دس

شده تا حاال حس کنید قلبتون یهو خالی بشه؟ قلبم یهو خالی شد و خیلی سریع پمپاژ سریع 

 .هام حس کردم. فرهاد کار خاصی نکرد اما داشت به من ارزش میدادخون رو توی رگ

به من! به ترانه ای که توی قدم به قدم زندگیش کوبیده و سرخورده شده و هیچکس بهش 

کردم. بار اولی حس ارزشمند و مهم بودن برای کسی رو تازه داشتم حس میارزش نداده. 

 .نبود که بهم ابراز عالقه میکرد اما بار اولی بود که تا ایند حد ارزشمند جلوه میکردم

اونقدر توی حس و حال خودمون غرق بودم که مسیر طی شده رو متوجه نشدم و زمانی به 

  .خرید خیلی بزرگ نگه داشت خودم اومدم که فرهاد جلوی یه مرکز

 :با تعجب به اطراف نگاه کردم و گفتم

 ؟اینجا کاری داری-

 :ماشینو خاموش کرد و دستی رو کشید

 .بله..خیلی هم کار داریم-فرهاد

 :برگشتم منتظر نگاش کردم، خندید گفت

 بابا عروسیمونه ها...حاال عروسی نه اما...باید بریم لباس بخریم دیگه...لباس-فرهاد

 ...نو...باید لباس سفید بپوشی...نه لباس مشکی

دونستم چی های سرتاپا سیاهم اشاره کرد. اشک توی چشمام جمع شد، نمیبا چشم به لباس

 :باید بگم،چه کاری انجام بدم... فقط تونستم خیلی آروم لب بزنم

 ...ممنون-

ای ر شور امید و زندگینمیدونم دقیقا از کدوم کارش تشکر کردم..شاید بیشتر از همه به خاط

 .که بهم داده بود

 .باهم از ماشین پیاده شدیم و شونه به شونه اش به سمت مرکز خرید رفتم

حدودا یکساعتی توی تمام مغازه ها گشتیم، با خنده، با حوصله، با لبخند...هردو فارغ از 

 .خندیدیمی نامعلومی که داشتیم میامون و آیندهگذشته و زندگی آشفته

مانتو و شلوار نباتی رنگ که روش با مروارید کار شده ، همراه شال همرنگش گرفتیم و یه 

همونجا توی مغازه لباسامو تعویض کردم. فرهاد هم یه کت شلوار مشکی با پیراهن سفید 

هامون خرید و لباساشو عوض کرد، یه طوری شده بودیم که بعد از عوض کردن لباس

 .زوج جوونیم و این بیشتر از همه هیجان زدمون میکرددید میفهمید که هرکی مارو می
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داشتیم از مرکز خرید بیرون میومدیم که فرهاد جلوی یه مغازه گل فروشی ایستاد و به

ایستادم و با ذوق به گالالی رزی که در انواع رنگها ویترین پر از گلش نگاه کرد. کنارش 

کنارهم چیده شده بود نگاه کردم.

فرهاد-چه رنگی دوست داری؟

با لبخند نگاش کردم:

-گل واسه عروسه...واسه مجلس...

پر شور نگاهش توی جزء جزء صورتم گشت:

-عروس منی...باید همه چیت تکمیل باشه.

حس شرم دخترانه ای که آروم زیر پوستم میدوید رو دوست با خجالت سرمو پایین انداختم، 

داشتم، حسی بود که داشتم اولین بار تجربش میکردم. نگاهش دوباره به ویترین دوخته شد و

به دستهی بزرگی از گلهای رز قرمز اشاره کرد:

فرهاد-قرمز دوست داری؟

نگاهمو باالال آوردم:

-رز خیلی دوست دارم.

دستمو گرفت و همراه خودش به داخل مغازه کشوند. مغازهی خیلی بزرگی بود و انواع و

اقسام گل و گیاهای طبیعی با دیزاین خیلی شیک توش چیده شده بود، عاشق این بوی گل و

هوای خنکی بودم که توی مغازه جریان داشت.

فرهاد-سالالم آقا حلقه گل هم دارید؟

مغازه دار که یه آدم نسبتا میانسال با ریش و سیبل جو گندمی بود لبخند مهربونی زد و گفت:

فروشنده-داریم پسرم؛ برای سر یا مچ دست؟

فرهاد-هردوش.

!؟ فروشنده-با چه گالالیی 

نگاهی به من کرد:

فرهاد-فقط رز؟

-مریم هم دوست دارم.



 :لبخند مهربونی زد و به سمت فروشنده برگشت

 .با رز قرمز و مریم میخواستیم-فرهاد

 :بخندی زد و به هردومون نگاه کردفروشنده ل

 ؟خواین عقد کنیدامروز می-فروشنده

 !نیم ساعت دیگه وقت محضر داریم-فرهاد

 !خب جوون سفارش گل رو باید از روز قبل بیای نه نیم ساعت قبل محضر-فروشنده

 ؟کشهخیلی طول می-فرهاد

 :های گل رفت و گفتفروشنده به سمت یکی از قفسه

 .شاید بشه برای عروس و دوماد فراموش کارمون یه کاری بکنیمحاال -فروشنده

ها بیرون لبخندی زدم و به فرهاد نگاه کردم، فروشنده یه حلقه گل رز و مریم از توی قفسه

 :کشید و گفت

یکی دیگه هم دقیقا این مدلو سفارش داده که قراره تا یک ساعت دیگه بیاد ببره؛ وقت هست -

 .دوباره براشون درست کنم

 .نه آقا اینطوری که برای شما بد میشه-فرهاد

 .پیچمش..دخترم بیا جلوتر من دور مچت تنظیمش کنمنه سریع می-فروشنده

ی گل روی میزش بود که یکی با لبخند جلو رفتم و دست راستمو به سمتش گرفتم، دوتا حلقه

و جلوی بینیم کوچیکتر بود، برداشت و دور مچ دستم تنظیمش کرد. کارش که تموم شد دستم

هارو بو کردم و همزمان به فرهاد زل زدم، با لبخند مهربونش بهم زل آوردم و عمیق گل

 .زده بود و نگاه پر مهرش ازم جدا نمیشد

از مغازه بیرون اومدیم و سوار ماشین شدیم، فرهاد گوشیشو به ضبط ماشین وصل کرد و یه 

 :همخوانی میکرد آهنگ شاد گذاشت و صداشو بلند کرد، همراه خواننده

 آخه کی انقد مثل تو نابه

 چی به اندازه چشمای تو جذابه

 آخه کی انقد با دلم جوره

 ی مغرورهتو دلم جای یه دیونه

 اونی که عطرش میمونه یادم

 اعتمادمبه هرکسی جز اون بی

 خوادمخوامش و میاونی که می

 



 

 

 

 

   

 

        

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 خنده نگاش میکردم که چطور پر شور و هیجان آهنگو میخونه و گاهی بین جمالالتش یکی

با

دوتا کلمه جابهجا میگفت و بیشتر باعث خندهام میشد، به اینجای آهنگ که رسید نگاهی بهم

کرد و بلندتر خوند:

یکیو دارم از عشقش بگم هرچی کمه هرچی بگم اون داره

یکیو دارم حواسش به منه عشق منه...
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تا به محضر برسیم فرهاد چندتا آهنگ برام خوند، حسی که داشتم قابل توصیف نبود، شور

و شادی انگار توی تک تک سلولهای بدنم نفوذ کرده بود و منو عاری از هرگونه حس بد

و آزار دهندهای میکرد.

حلقهی گل روی موهامو با چندتا پنسی که توی موهام داشتم تنظیم کردم و بعد از بیست

دقیقه به محضر رسیدیم. باهم از ماشین پیاده شدیم و نگاهی به سردر آبی رنگ محضر

انداختم، استرس داشتم اما سعی میکردم خودمو کنترل کنم و نشون ندم تا مبادا شادیمون

خراب بشه.

گرمی پنجههای دستش که به آرومی بین انگشتام فرو میرفت باعث شد لبخند روی لبم عمق

بیشتری بگیره:

ریم؟ ب-  فرهاد 

بدون اینکه نگاش کنم یا جواب بدم، رضایتمو با فشردن دستش اعالالم کردم و به سمت در

محضر رفتیم. محصر خونه طبقه اول بود و با یک ردیف پله از طبقهی همکف جدا میشد.

برم لبخند از لبم رفت و با هول به سمت فرهاد برگشتم. تا خواستم از اولین پله باالال 

-فرهاد! شناسنامه امم!!!

فرهاد-جان؟!! حل شده قربونت برم. محسن دیروز عصر حلش کرد.

متعجب و با چشمای گرد گفتم:

-چطوری؟

فرهاد-حاالال االالن بریم بعدا باهام حرف میزنیم.



 

 

   

 

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سری تکون دادم و از پله ها باالال رفتم، وارد محضر شدم و دیدم محسن و مادرش همراه

ساره و خانوادش روی صندلی نشسته بودن. ساره با دیدنم سریع از جاش بلند شد و ایستاد،

با دیدنش بی اختیار اشک توی چشمام جمع شد، یادم نبود که آخرین بار کی دیده بودمش!!
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لبخند مهربونی به روم زد و به سمتم اومد، بی وقفه بغلش کردم و اشکام روی گونهام روان

شد، ساره بهترین دوستم بود...از وقتی غرق مشکالالتم شده بودم فراموشش کردم و چقدر

کم از خواهر نبود!! جای خالیش توی زندگیم به چشم میومد، برای منی که تنها بودم ساره 

از بغلش بیرون اومدم و با چشمای اشکی نگاش کردم، چشمای اونم خیس از اشک بود ولی

سعی می کرد خودشو کنترل کنه. در حالی که با نوک انگشت اشکاشو پاک می کرد گفت:

ساره-فکر نکن بغلت کردم بی معرفتیت یادم میره ها...بعد عقد به حسابت می رسم.

میون اشک لبخندی زدم و خم شدم گونهاشو بوسیدم:

-ببخشید...

فرهاد-عه ساره خانم! ناسالالمتی عروسه ها..اشکشو درآوردین...

ساره لبخندی به فرهاد زد و دستمو گرفت و به سمت خانواده اش برد، همه خانواده اش حتی

که داداشش اومده بودن، محبت و دلگرمی توی چهره های تکتک شون موج میزد، محبتی 

 خالالءش توی وجودم اذیتم میکرد، هیچ وقت نمیشه محبت و گرمی خانواده رو با عشق

واقعا

مقایسه کرد. آدم از بدو خلقت هیچ وقت نتونسته به تنهایی با یکی از این دو زندگی کنه و

هردو رو در کنار هم الالزم داره مگر به جبر شرایطی مثل من!!!

خانواده ساره داشتم متوجه شدم پدر و برادر ساره به بعد از احوال پرسی های گرمی که با 

عنوان شاهد من و محسن و یکی از دوستاش که من نمیشناختم به عنوان شاهد فرهاد اونجا

بودن.

همه به اتاق عقد رفتیم، اتاقی که شامل دوتا صندلی سفید و یه سفره عقد خیلی کوچیک و

ساده بود و صندلیهایی برای همراههای عروس و داماد کنار اتاق چیده شده بود. همین که



ها خیره شدم. یعنی همه چی داره وارد اتاق شدم چند لحظه ای سرجام ایستادم و به صندلی

 ؟تموم میشه؟ یا بهتره بگم زندگی جدیدم شروع میشه

گرمی دستی رو دور بازوهام حس کردم، برگشتم دیدم مادر ساره ،مرضیه خانم، بازومو 

 .ره با محبت نگام می کنهگرفته و دا

 ؟شک داری دخترم-مرضیه

 .لبخندی زدم و سرمو به معنی نه تکون دادم

 :باز لبخندی زد و دستمو فشرد

 .منم جای مادرت...از هیچی نترس..از امروز من دوتا دختر دارم..مبادا فکر کنی تنهایی-

میومد. مرضیه خانم زد، نبود مامان عجیب به چشم لبخند زدم اما بغض به گلوم چنگ می

های عروس و داماد برد و خودشم کنارم ایستاد. دستشو روی شونه ام منو به سمت صندلی

ای گذاشت و تا آخر مراسم از کنارم تکون نخورد. فرهاد هم بعد از صحبت با عاقد برگه

زدم گواهی فوت پدرم باشه که یک هفته پیش دنبالش بود. با لبخند به بهش داد که حدس می

 .سمتم اومد و کنارم نشست

نفس بلندی کشیدم و ساره از نایلون توی دستش یه پارچه حریر سفید بزرگ با دوتا کله قند 

کردم که به کوچیک که توی تور طالیی پیچیده شده بود بیرون آورد. با تعجب نگاش می

 :سمتمون اومد، یه طرف پارچه رو به مامانش داد و بعد به سمت محسن برگشت و گفت

 .بوسهآقا محسن انگار دست شما رو می-ساره

 :با چشمای گرد گفتم

 ...ساره! الزم نیست خب-

 :شاکی نگام کرد و گفت

 .هیس! زشته عروس انقدر بخواد نظر بده-ساره

 :لبخندی زدم و فرهاد دستمو گرفت و آروم گفت

 ...می دونم کمه...اما فرصت نشد بتونم یه جای خوب رو-فرهاد

 :محرفشو قطع کرد

هیچی باالتر از این برام ارزش نداره...عزیزایی که برام باقی مونده کنارم آوردی..به فکر -

  !!!من بودی

لبخندی زد و دستمو فشرد. مرضیه خانم خم شد و از روی میز جلومون، قرآن سفید بزرگ 

 :رو برداشت و روی پام گذاشت و گفت

 .قرآن رو باز کن هرچی تونستی بخون دختر گلم-مرضیه



 

                   

       

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

                  

 

         

               

 

 

 

 

بیحرف قرآن رو توی دستام گرفتم، الالی قرآن رو به آرومی باز کردم، سوره یاسین

اومد..لبخندی زدم و زیر لب آیات رو زمزمه کردم و همزمان عاقد هم شروع به خوندن

خطبه کرد:

ْن اِ  ْم  ِئ ُک  اِما  َو  ْم  ِد ُک  ِعبا  ْن  ِم  َن  ِلحی  ّصا  ال  َو  ْم  ِم ْن ُک  آ اْلالَیامی  ُحوا  ِک  اَ ْن  َو   : تعالی  و  تبارک  هللاهللاهللاهللاُ   
قال عاقد-و 

.. .ه  ِ ِل  ْض  َف  ْن  ِم  هللاهللاهللاهللاُ  ُم  ِن ِه  یُ ْغ  َء  َقرا  فُ  ُکونُوا   َ
کلمات یکی پس از دیگری خونده میشد، صدای سابیدن کله قندها که گاهی به هم کوبیده

میشد حس خوبی بهم می داد، انگشت شصت دست فرهاد نوازش وار پشت دستم کشیده میشد

کرد. در گوشه ی ذهنم فکر فرید بود اما با تمام توانم و التهاب درونمو کمی آروم می 

فکرشو به عقب می روندم تا چیزی اذیتم نکنه.
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!؟ مرضیه-ترانه جان 

سرمو باالال آوردم و عاقد گفت:

دوشیزه محترمه مکرمه سرکار خانم ترانه سهرابی آیا بنده وکیلم شما را به عقد عاقد- 
، مجید  هللاهللاهللاهللا  کالالم  جلد  یک  ٔه  مهری  و  ِصداق  به  شهریاری  فرهاد  آقای   ، همیشگی  و   

دائم زوجیت 

سکه تمام بهار آزادی رایج در  ۱۱۴ یک آینه و یك جفت شمعدان، یک شاخه نبات و مهریه 

زوج ٔه  ِذم  به  مهریه  که  شرط  این  شاخه گل رز با   ۱۱۴ جمهوری اسالالمی ایران و تعداد 

که شروطی  و  داشت.  خواهند  تسلیم  عالی  سرکار  به  ِبه  ِل  َدال ُمطا  ِعن  و  است  ثابت  ِدین  ُ َک ّرم 
مورد توافق طرفین بوده در آورم. آیا بنده وکیلم؟

 رو بستم و بوسیدم. پنجه های دستمو توی پنجه های دست فرهاد قفل کردم، سرمو باالال

قرآن

آوردم و محکم گفتم:

!ه -با اجازه بزرگترای جمع و...مادرم بل 

پارچه رو از روی سرمون برداشتن و همه دست زدن.



 

 

 

 

  

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساره سریع به سمتم اومد و تند تند گونهامو بوسید و به فرهاد هم تبریک گفت. بعد از اون

مرضیه خانم جلو اومد، از جام بلند شدم و بوسیدمش. از توی کیفش یه جعبه مخملی مستطیل

شکل کوچیک  درآورد و به سمتم گرفت.

 که کمه عزیزدلم، انشاءهللاهللاهللاهللا که خوشبخت بشی،خدایی نکرده اگه مشکلی

مرضیه-ببخش

داشتی بهم بگو، تو و ساره برای من هیچ فرقی ندارین.

اشک توی چشمام جمع شد و آروم با صدای لرزون زمزمه کردم:

-ممنون...ممنون...

عاقد دفتر بزرگی رو برای ثبت امضا برامون آورد. بقیه هم بهمون تبریک گفتن و 
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بعد از امضا دفتر بزرگ عقد که حدودا ده دقیقه ای طول کشید محسن کنار فرهاد ایستاد و با

تای ابروی باالال افتاده گفت:

!ه محسن-خب آقا فرهاد آدرس بد 

فرهاد با تعجب نگاش کرد و گفت:

فرهاد-آدرس چی؟

محسن_رستوارن دیگه.

به ساعت مچیش نگاه کرد و ادامه داد:

محسن-دوازده و نیمه دیگه میشه ناهار خورد.

فرهاد خندید و سرشو به طرفین تکون داد.

ساره-به شدت باهاتون موافقم آقا محسن! اصالال نزارید از زیرش دربره، شیرینی دامادیه

دیگه.

لبخند زدم، فرهاد به سمت من برگشت و دستمو گرفت و گفت:

فرهاد-هرچی خانومم بگه، کجا بریم؟

با خجالت از جمع سرمو به زیر انداختم و  آروم گفتم:

-فرقی نداره..



!! بگو شنوی از همین آجر اول سفت بزار خواهر من، فرقی نداره چیهترانه از من می-ساره

 ...بریم فرحزادی دربندی چیزی

 :همه خندیدن و فرهاد گفت

 .اونجارو اولین بار باید دوتایی بریم-فرهاد

 ..اوه! خاطرات دونفره و این حرفا-ساره

  .لب گزیدم و سرمو پایین انداختم

 .شما برید پایین من پول محضر رو حساب کنم میایم االن-فرهاد

 :و چشمکی زدمحسن منظور دار سرشو تکون داد 

 !ها..زود حساب کنما پایین منتظریم...زیاد چونه نزنی-محسن

فرهاد با خنده سری تکون داد و همه از اتاق عقد بیرون رفتن. از جام بلند شدم که فرهاد 

دستمو گرفت و نگهم داشت، ایستادم و به سمتش برگشتم، لبخند مهربونی بهم زد و از جاش 

 :ز به جز صورتمو از نظر گذروند و با شور گفتبلند شد و روبروم ایستاد. ج

کنم انگار قلبم بیشتر به هیجان میفته..از همه حتی حسشم فرق داره...وقتی نگات می-فرهاد

 ...وقت بیشتر بهم نزدیکی...مال منی...مال من شدی

کردم کردم و بغض دار نگاش میلبامو بهم فشار دادم، اگه ترانه قبلی بودم باید سکوت می

 :اش گذاشتمی جدید بود! لبخندی زدم و دستامو روی سینهما امروز روز تولد ترانها

 ..دیگه همه چی آرومه..دیگه مال توام...تا ابد کنارتم-

لبخندش عمق بیشتری گرفت، لباش خیلی آروم و لطیف روی پیشونیم نشست و با دستاش 

، سرشو عقب کشید و باز با صورتمو قاب گرفت، پر مهر و طوالنی بوسه ای به پیشونیم زد

 :شور به چشمام زل زد. خندیدم و آروم گفتم

 .فکر کنم محسن گفت زیاد برای تخفیف چونه نزنی ها-

 :خندید و کمی ازم فاصله گرفت

 .دارههای محسن حاضر کن، هیچ وقت دست برنمیامروز خودتو برای تیکه-فرهاد

 :خندیدم و دستمو دور بازوش پیچیدم

 .شم دیگهخندن و منم سرخ و سفید می.همه میعیب نداره..-

 .جون..قربون خانم خجالتیم بشم-فرهاد

بعد از حساب کردن پول محضر باهم از محضر بیرون اومدیم، همین که پامونو توی 

رو گذاشتیم محسن دوتا بمب شادی روی سرمون ترکوند و با ساره کلی برامون دست پیاده

 .کردنشدن و خیره نگامون میاز کنارمون رد می زدن طوری که همه عابرا با تعجب



 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

من و فرهاد هردو از ته دل میخندیدم و از دیدن خندهی هم دیگه چقدر دلمون گرم و قرص

تر میشد، شاید هیچکدوممون تا به حال این حجم از شادی و آرامش رو تجربه نکرده بودیم.

فرهاد برای ناهار یه سفره خونه سنتی رو رزرو کرده بود و با زور تعارف خانواده ساره

رو هم با خودمون همراه کردیم، ناهار اون روز دلچسب ترین غذایی بود که خوردم چون

!د خیالم آسوده بو 

خیال آسوده یعنی وقتی آدم به نهایت آرزوش میرسه و میگه خب از این بیشتر دیگه چی

! نمیتونستم خالال حضور یه خانواده کامل رو کنارم انکار کنم اما فرهاد بعد از

میخواستم؟

خانواده؛ دومین آرزوی بزرگی بود که بهش رسیده بودم.
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بعد از ناهار؛ همه ازمون خداحافظی کردن و رفتن،سوار ماشین شدیم و با لبخند بهش نگاه

کردم.

فرهاد-خب حاالال دوتایی کجا بریم؟

-فرهاد؟!!!

ون؟ ج-  فرهاد 

قلبم از جان گفتنهاش فرو میریخت و هیجان خیلی آروم زیر پوستم می دوید.

-میگم...

برای گفتن حرفم شک داشتم. با استیصال به دستای قفل شده در همم نگاه کردم.

فرهاد-بگو خانومم! چرا حرفتو میخوری؟

از کنار شالم بیرون زده بود رو به داخل فرستادم و نگاش کردم: موهایی که 

 نیست انقدر خودتو اذیت کنی... یعنی..من میدونم که هنوز دادگاه رای قطعی نداده و

-الالزم

از نظر مالی...

!م فرهاد-عاشقت 

از ابراز عالالقه ی ناگهانیش چشمام گرد شد؛ خندید و دستشو نوازش وار روی گونه ام

کشید:



الزم نیست نگران باشی عزیزم، یه مقدار خیلی خیلی کوچولو پس انداز دارم به -رهادف

 .اندازه ای که گرسنه نمونیم

 .و به دنبالش چشمک شیطونی زد

نه نه به خدا منظورم این نبود، یعنی... ببین میگم بهترین روز زندگیمونه اما اینکه همش -

ن همین که کنار تو باشم و اینطوری با محبت بخوایم بریم اینور اونور الزم نیست؛ برای م

 !نگام کنی بسه، مهم نیست کجاییم..فقط....فقط  تو باشی

 :لبخند پر رنگی زد و با شیطنت ابروهاشو باال انداخت، نگاهی به اطراف کرد

 !آره منم فکر کنم خونه بیشتر کار داشته باشیم-فرهاد

روشن کرد، بی اختبار لب گزیدم، حس با تعجب نگاش کردم که چشمکی بهم زد و ماشینو 

 :ای گذشت و فرهاد با خنده نگام کرد و گفتهام از شرم سرخ شده. چند دقیقهکردم گونهمی

 !کشیاوه تو چه خجالتی می-فرهاد

 !من؟!! نه-

 !؟برای چی پس ساکت شدی-فرهاد

 :به سمتش برگشتم و پشتمو به در تکیه دادم

 ؟مکنیما توی خونه محسن زندگی می-

 :ابروهاش باال پرید و نیم نگاهی بهم کرد

 ؟چرا یهویی به فکرش افتادی-فرهاد

 .تونیم اینطوری اونجا بمونیمنه یهویی نیست..خب من و تو که نمی-

دنده رو عوض کرد و از آینه وسط نگاهی به عقب انداخت و قبل از اینکه حرفی بزنه سریع 

 :گفتم

ه مامانم از بچگی هرماه برام پول میریخت توش و تا ببین من یه دفترچه پس انداز دارم ک-

حاال یه هزار تومن هم ازش خرج نکردم...البته ازش خبر نداشتما، مامان وقتی بیمارستان 

 .دونم چقده اصال اما شاید بشه باهاش یه جای کوچیکو اجاره کردبستری بود بهم گفت، نمی

 .الزم نیست نگران این چیزا باشی فداتشم-فرهاد

 ...آخه-

ترانه جان! عزیزم..من این مدت بیخیال نبودم که هیچ کاری نکنم، حاج رسول -فرهاد

تونیم فعال به صاحب کار قبلیم از رو حساب خودش برام یه وام مختصر گرفته که باهاش می

 .جایی رو اجاره کنیم

 :با تعجب نگاش کردم

 ؟چرا باید برات وام بگیره-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

به خیریه، وقتی هم جریانو فهمید رو حساب خیرخواهی فرهاد-حاج رسول خیلی آدم دست 

اینکارو کرد.

یه تای ابرومو باالال انداختم:

-اما من فکر میکردم تو خیلی وقته که دیگه اون مغازه نمیری، آخه شاگرد خصوصی

داشتی.

ه نمیرفتم اما حاج رسول خیلی کمکم کرده، گهگاهی بهش سر میزدم. ن-  فرهاد 

سرمو تکون دادم:

-خب...خب از پس انداز من میتونیم برای خرید یه سری وسایل خونه استفاده کنیم دیگه

هوم؟ تو پولو کامل برای خونه بزار.

فرهاد-باشه خانومم، حاالال محسن تا یکی دو هفته میره خونه مامانش میمونه میتونه صبر

کنه نگران نباش.

-نه فرهاد من راحت نیستم،همین فردا بریم دنبال خونه و بعدشم خرید وسایل ضروری که

الالزم داریم.

اخم کمرنگ و نامحسوسی کرد:

فرهاد-فردا نمیشه عزیزم، باید بریم دادسرا.

لبامو به هم فشار دادم:

-آخه...

فرهاد-ترانه عزیزم قرار شد امروز هیچ بحثی در این مورد نداشته باشیم مگه نه؟

سرمو به تایید تکون دادم.

فرهاد-از خودمون بگو فداتشم، با دل و جون گوش میدم.
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لبخند اجباری زدم و نفسمو محسوس و کشدار بیرون فرستادم، شاید امروز نه اما فردا حتما

باید با فرهاد صحبت کنم، باید از این شکایت منصرف بشه، حتی فکر اینکه دوباره بخوام با

فرید و لیالال روبرو بشم هم تنمو میلرزونه.



کرد نگاهشو تغییر بده و صبح دونست فرید مقصره اما حتی سعی نمیلیال با اینکه می

 .کردهمچنان با غرور نگام می

ت، از گفکرد و حرف میزد، از خاطرات بچگیش میتموم راه فرهاد مدام باهام شوخی می

. محسن دوست دوران بچگیش بود و تمام دادنشیطونی هایی که همراه محسن انجام می

 .دوران مدرسه و بچگیشون باهم گذشته و بیشتر از برادر به هم نزدیک هستن

وقتی به خونه رسیدیم فرهاد ماشینو جلوی در خونه پارک کرد و باهم از پله ها رفتیم، 

 ؟خندیدمراه پله اکو میشد، اولین بار بود که اینطوری می امون تویهای خندهصدای قهقهه

 :کلید خونه رو بهم داد و با لبخند گفت

 .تو درو باز کن خانومم-فرهاد

 :با تعجب روی پله ایستادم و به سمتش برگشتم

 ؟برای چی-

 .درسته که اینجا خونمون نیست اما دوست دارم تو درو باز کنی-فرهاد

 :کلیدو توی دستش تکون داد و با خنده گفتمشکوک نگاش کردم که 

 .کنی! بگیرش دیگهچرا اونطوری نگاه می-فرهاد

کلیدو ازش گرفتم و سه تا پله باقی مونده رو باال رفتم، به سمت خونه رفتم و درو باز کردم. 

کفشامو درآوردم و خواستم وارد بشم اما با دیدن صحنه روبروم سرجام ایستادم و با تعجب 

 .ف خونه نگاه کردمبه اطرا

تمام خونه پر گل و شمع شده بود، دستمو جلوی دهن نیمه بازم گذاشتم، دستای گرم فرهاد 

 :روی پهلوم نشست و کنار گوشم زمزمه کرد

 ..برو داخل خانومم-فرهاد

 ...فرهاد-

 .پیچههیس....برو داخل توی راه پله صدا می-فرهاد

مکث وارد خونه شدم، فرهاد هم همراه من وارد لبامو از ذوق محکم به هم فشار دادم و با 

خونه شد و درو بست، با تعجب چشمامو توی تمام خونه چرخوندم، خونه کامال مرتب و 

تمیز بود و تمام خونه پر گل و شمع شده بود. بوی گل مریم و رز چنان توی خونه پیچیده 

به گلوم چنگ  کرد. چشمام از ذوق پر اشک شده بود و بغضبود که آدمو سرمست می

 .زدمی

 ...فرهاد-

 .دستاش از پشت تنمو دربرگرفت و منو به خودش چسبوند

 ...جون-فرهاد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 :سرمو به سرش که سمت چپم بود تکیه دادم و آروم گفتم

 .....ذوق کنار تو بودن...ذوق اینکه تو با منیاشک ذوقه-

 .من به فدای وجودت-فرهاد

کمرمو چرخوند و نرم به سمت خودش برگردوند، انگشتشو مالیم زیر چشمام کشید و با 

 :مهربونی گفت

من با اشک مخالفم حتی از روی ذوق! اگه خوشحالی بخند...جیغ بزن...هرچی -فرهاد

 .هات اما اشک نریز که دلم بلرزها من عشق کنم با خندهخوای با صدای بلند بخند تمی

 :با دستام صورتشو قاب گرفتم و پیشونیمو به پیشونیش چسبوندم

زنن..آرامش یعنی تو، دقیقا فهمم وقتی میگن آرامش واقعی دقیقا از چی حرف میحاال می-

 .یهامو پس بزنه و فقط تو پیشم پر رنگ باشوجود تو کنارم تا همه دلواپسی

دستمو روی دستاش که روی شکمم بود گذاشتم.

-تو که....پیش من بودی چطوری...

سرشو به گوشم نزدیک کرد و نفس عمیقی کشید:

!ه فرهاد-رفیق بچگی باید حواسش به همهچی باشه دیگ 

با ذوق لب گزیدم و اشکم بالالخره از چشمم سرازیر شد:

-این...خیلی...خیلی قشنگه...

فرهاد-قول میدم از این بهترشو برات حاضر کنم.

لبمو گاز گرفتم و با صدای لرزون گفتم:

-فرهاد!هیچکس به من...به من اینطوری...

دستشو نوازش وار روی تنم حرکت داد:

فرهاد-هیس...تو همه دنیامی...نگو زیادیه..نگو...من واسه تو زندگیمو میدم...بهت قول دادم

لبتو خندون نگه دارم...گریه واسه چیه خانومم؟
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ی نزدیک توی چشمام زل زد، حتی نگاه پر هیجانش برای باال بردن پر شور از اون فاصله

 .ضربان قلبم کافی بود چه برسه به اینکه بخوام گرمی و طعم لباشو حس کنم و بچشم

اش خارج شد، نرم و آروم لباشو روی لبام گذاشت و نفسش پر آرامش و کشدار از سینه

هامو پشت گردنش به هم قفل سمت گردنش سر خورد و پنجه دستام از اطراف صورتش به

کردم. دستای فرهاد یکی روی کمرم و یکی کنار صورتم قرار گرفت و منو بیشتر به 

 .خودش نزدیک کرد

اش حسی داشت که کردم، بوسهکردم و از بازدمش نفس چاق میبا جون و دل همراهیش می

با تمام وجود می چشیدم و هر لحظه عطشم تا به حال تجربه نکرده بودم، حس نابی که 

شد بیشتر نفسمو شد. دستای فرهاد که نوازش وار روی تمام تنم کشیده میبراش بیشتر می

 .نداختکرد و منو به هیجان میتنگ می

شد اولین حسی کشیدم، فرید هر وقت به من نزدیک میعجیب بود که دیگه خودمو عقب نمی

رس مطلق بود اما با فرهاد چنین حسی رو نداشتم چون بهش گرفت تکه تمام منو فرا می

  .اعتماد داشتم

ترین اصل توی هر رابطه اعتماد متقابله تا بتونی راحت خودتو به دستای طرف قطعا مهم

مقابلت بسپاری بدون اینکه نگران چیزی باشی و فرهاد انقدر لطیف و مهربون باهام رفتار 

  .رو حس کنمداد چیزی کرد که اجازه نمیمی

کرد، بهم ارزش کشید شبیه یه پرنسس باهام رفتار میناز کردن بلد نبودم اما نازمو می

داد و تموم کاراش رنگ و بوی عشق و عالقه داشت. چی برای یک خانم بیشتر از این می

  ؟ارزش داره که همسرش بهش حس ملکه بودن بده

کرد بلکه با تک تک کاراش وشم زمزمه میهارو توی گفرهاد عالوه بر اینکه بارها این لفظ

داد و چه مرهم قوی ای بود بر روح زخم خورده و آسیب دیده ی من که هم بهم نشون می

 .باعث شده بود شخصیت ضعیف و دمدمی مزاجی داشته باشم

ی تربیتی دیم مربوط به مشکالت و شیوهعلت خیلی از رفتارهایی که ما در جامعه بروز می

خانواده امون هست و منی که در یک خانواده کامال فروپاشیده و تنها بزرگ ما در محیط 

شد هیچ وقت نتونتم تصمیمات شده بودم، شخصیت ضعیف و متزلزلی داشتم که باعث می

 .درست و قطعی بگیرم و خودم راهمو پیدا کنم

برای زد و همیشه های مادرمم ، به این شخصیت ضعیفم دامن میچه بسا در این بین ترس

 .آبرویی به وجود بیارمکرد که نباید بیشروع هرکار به من گوشزد می

توی تموم زندگیم فرهاد درست ترین راه و تصمیمی بود که گرفته بودم، تصمیمی که درست 

 !های عاشقانهکرد نه صرفا حرفبودنشو هر لحظه با اعمالش بهم ثابت می
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*****

دو تا کارتن بزرگ روی اپن آشپزخونه گذاشت و درحالی که نفس نفس میزد با پشت دست

عرق پیشونیشو گرفت. لبخندی زدم و درحالی که با دستمال داخل کابینت هارو تمیز

میکردم گفتم:

-خسته نباشی عزیزدلم.

خسته نباشی خانم خوشگلم. فرهاد-شمام 

از جام بلند شدم و دستمال رو توی سینک شستم.

!؟ -کارگرا رفتن 

فرهاد-آره دربیار مانتو و شالتو.

از توی آشپزخونه به وسط هال که اثاثیه به صورت نامنظم ریخته شده بود نگاه کردم.

-اوه همینطوری اومدن ریختنها..چیزی نشکسته باشه.

کنار اثاثیه ایستاد و دستاشو به سمت باالال کشید:

فرهاد-نه بابا حواسم بود، ساعت چنده ترانه؟

دستمالی رو که شسته بودم رو کنار سینک گذاشتم و به گوشیم که روی اپن بود نگاه کردم.

.ه -اوه فرهاد یازده شد 

فرهاد-جدی؟! من میگم چه شکمم قار و قور میکنه ها.

خندیدم و گفتم:

-من هیچی نپختم ها.

فرهاد-چه پختنی بابا توی این اوضاع! بزار االالن از بیرون یه چیزی سفارش میدم.

-نه فرهاد، دوتا نیمرو میخوریم خب الکی خرج نکن الالزم داریم عزیزم.

فرهاد-دیگه دوتا ساتدویچ که چیزی نمیشه.

به سمتش رفتم و دستمو روی بازوش گذاشتم:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

یه شونه تخم مرغ بگیر با یکم گوجه، توی ده -برو از سر کوچه اون سوپر مارکت بودا 

دقیقه برات یه املت درست میکنم انگشتاتم بخوری، یعنی تو میخوای ساندویچ بیرونو به

املت من ترجیح بدی؟!!

خندید و با شیطنت گفت:

فرهاد-جونم...کی جمع کنه این همه هنرو!!

نیشگونی از بازوش گرفتم که با خنده و داد گفت:

فرهاد-آخ آخ نکن...رد قبلیه هنوز نرفته آخه بی انصاف.

آروم به بازوش زدم و با جدیت تصنعی گفتم:

-بدو...برو تا منم تابه رو پیدا کنم...آهان روغنم یادت نره.

فرهاد-چشم شما فقط امر کن کیه که انجام بده!!

توی خونه خندید و از خونه بیرون رفت. با لبخند سری به طرفین تکون دادم و نگاهمو 

متری بود که بعد از یک هفته شب و روز گشتن  ۷۰ کوچیک و نقلیمون گردوندم، یه خونه 

پیدا کرده بودیم.

در ورودی سمت چپ خونه قرار داشت که دقیقا رو به هال باز میشد و کنار در ورودی با

یک فاصله کوتاه دستشویی بود. یه هال کوچیک داشت که فقط یه فرش سه در چهار

میخورد و سمت راست هال یه آشپزخونه خیلی کوچیک بود. کنار آشپزخونه هم با فاصله

یک راهروی کوتاه اتاق خوابمون بود.

نقشهی خیلی جالبی نداشت اما جایی که کفاف پول کم مارو بده فقط همینجا بود که با کلی

تخفیف توی اجاره و التماس از صاحب خونه که ما تازه عروس و داماد هستیم تونستیم یکم 

پول پیش خونه بگیریم.
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تا فرهاد برگرده مشغول جمع و جور کردن آشپزخونه شدم تا بتونم روی گاز چیزی درست

 فرهاد بعد از یک ربع برگشت و دقیقا همون چیزایی که گفته بودم به عالالوه نون لواش

کنم.



گرفته بود. با کلی خنده و شوخی باهم املت درست کردیم که غذای اون شب شاید از یه 

 !چلوکباب اعیونی هم خوشمزه تر بود چون طعم کنارهم بودن داشت

حدودا تا ساعت یک نیمه شب مشغول جمع و جور کردن خونه بودیم و بعد از اون روی 

خوابی که مال تخت من و مامان بود مالفه انداختم و خوابیدیم. خونه ی  تشک های خوش

مامان رو تحویل داده بودیم و پول پیشی که دست صاحبخونه داشتیمو روی پول رهن خونه 

  .خودمون انداختیم

وسیله هایی که به دردم می خورد و تقریبا نو بود رو خونه ی خودم آورده بودم و بقیه 

د نمی خورد به  کارگر ساختمونمون که هر هفته میومد پله هارو تمیز چیزایی که به در

 !کرد خیرات کردم و گفتم فقط برای آرامش مادرم نماز بخونه و چقدر خوشحال شدمی

به پهلو شدم و نگاهمو به فرهاد دوختم، آرنجشو عمودی روی پیشونیش گذاشته بود، نور 

 .زدایش توی نور برق میای قهوهمهتاب از پنجره روی صورتش افتاده بود، موه

نمی دونم چقدر بهش خیره بودم، خوابم نمی برد، اونقدری این خونه جدید برام حس خوبی 

 .داشت که دلم نمی خواست بخوابم و دوست داشتم تا صبح بیدار باشم و خونه رو بچینم

 .خوشکلم من خوابم نمی بره تو اینطوری به من خیره میشی ها-فرهاد

 :دم و گفتملبخندی ز

 ؟تو هنوز بیداری-

آرنجشو از روی صورتش برداشت و به سمت من برگشت و به پهلو دراز کشید. لبخندی زد 

 :و آروم گفت

 ؟خوابم نمی بره، تو برای چی بیداری-

 :لبخندی مهربونی به روش زدم و دستمو روی گونه اش گذاشتم

ن تا صبح کار کنم تا سریع تر انقدر این خونه رو دوست دارم که دلم می خواد همین اال-

 .بچینمش

 ..فداتشم من-فرهاد

سرشو جلو آورد و نرم و آروم باالی لبمو بوسید و نوازش گر چند بار دستشو روی موهام 

 .کشید

ولی باید بخوابی دورت بگردم. فردا روز سختیه خیلی کار داریم، حاال وقت داریم -فرهاد

 .برای چیدن این خونه، خودم کمکت می کنم

 :با تعجب نگاش کردم، چند لحظه هیچی نگفتم و با یاد آوردن تاریخ فردا، کالفه گفتم

 ؟وای فرداست-

 :گونه ام با پشت دست نوازش کرد



  

 

 

 

 

  

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

از خونه دربیایم تا برسیم، خیلی راهه.  7 فرهاد-آره ، بخواب صبح باید ساعت 

!د -فرها 

!؟ ان دلم  ج-  فرهاد 

خوبه، چیزی نیاز نداریم، ممکنه به نظر خیلی ها  بگذری؟ ببین ما که االالن زندگیمون 

-نمیشه

کم بیاد اما من راضیم، شبیه داستان ها نمیگم آره اگه کلبه گلی هم بود باهات زندگی می

کردم نه...اما ما هردومون میریم کار میکنیم، االالن خونه داریم و وسایلش هم تا اونجایی

!؟ که ما نیاز داریم هست، چرا داری زندگی و خاطرات بد گذشتمونو برامون تکرار می کنی 

با آرامش بهم خیره بود و همزمان با حرفام نوازشم میکرد. کمی خودشو عقب کشید و

دستاشو به روم باز کرد، لبخند آرومی زدم و جلو رفتم و سرمو روی سینه اش گذاشتم. یه

گرفت. دستشو دور حلقه کرد و دست دیگه اشو روی سرم گذاشت و موهامو به بازی 
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نفس عمیق و بلندی کشید و گفت:

میتونم ترانه؛ مجبورم...همه اون چیزایی که اینا دارن ازش استفاده میکنن مال ن-  فرهاد 

کردن، حتی عمو هم به من چیزی نگفته بابای منه، حق منه! حقی که از بچگی ازم دریغ 

 و فقط توی وصیتش بود، اصالال معلوم نبود که اونم میخواست بهم بگه یا نه یه عمر بهم

بود

دروغ بگه. منکر این نمیشم که چقدر باهام مهربون رفتار کرده و مثل یه پدر واقعی بود

برام اما بالالهایی که بعد مرگش پسر و زنش سر من آوردن اونقدر زخم به من زده که نمی

تونم به این راحتی از همه چی بگذرم... مخصوصا حاالال که پای تورو هم وسط کشیدن.

سرمو از روی سینه اش برداشتم و با بهت نگاش کردم:

-میخوای شکایت کنی؟

سرمو به سینه اش چسبوند و آروم گفت:

فرهاد-من نمیزارم پای تو وسط کشیده بشه، فرید هیچ کاری نمیتونه بکنه که بخواد تورو

محکوم کنه. اونقدر مدرک از لیالال دارم که محض محکوم نشدن مادرش هم شده جرات

حرف زدن در مورد تورو نداره.



 ؟تو االن فقط حقتو می خوای-

ترانه! عزیزم درسته من ازشون کینه دارم اما االن که تو کنارمی؛ مریض نیستم که -فرهاد

خوام. همین م، من دیگه خسته شدم و زندگی با آرامش میبرای خودمون دردسر درست کن

های زندگیمو که گذره شاید به اندازه چندین سال از سالیک هفته ای که از زندگیمون می

خوام آرامش و زندگیمونو خراب کنم، توی حسرت گذشته جبران کرده، مطمئن باش من نمی

زندگی کنم چون خاطرات خوبی ازش خوام برم توی اون خونه فقط باید حقمو بگیرم، نمی

 .زارم که برای اونا بمونه و به ریشم بخندننداریم اما نمی

 ؟می تونی ازشون بگیری-

 :نفس بلندی کشید و دستشو بیشتر دور تنم پیچوند

آره قربونت برم وکیل به اندازه کافی مدرک جمع کرده، دادگاه فردا حتما رای قطعی -فرهاد

 .میده

یدم و هیچی نگفتم، منو بیشتر به خودش فشرد و سرشو توی موهام فرو کنار گردنشو بوس

 :کرد

کنم به دنیا گور بابای همشون...من همین لحظه که توی بغلمی و عطر تنتو حس می-فرهاد

 .می ارزه

سرمو باال آرودم و پر مهر توی چشماش خیره شدم، چشماش توی مهتاب روشن تر به نظر 

ای رنگ عسلی به خودش گرفته بود. دلم براش فرو ریخت و رسید و به جای رنگ قهوهمی

با عطش و عشق لبشو بوسیدم. میون بوسه لبخندی زد و جفت دستاشو دورم پیچوند و بدون 

کرد، هردومون امونو قطع کنه منو روی خودش کشوند. با عشق همراهیم میاینکه بوسه

  .دنبال اطمینان و آرامش بیشتر بودیم

،چشماش بسته بود و یه لبخند محو روی لبش بود، با ذوق لب گزیدم و سرمو عقب کشیدم

 .سرمو روی سینه اش گذاشتم

 .حاال بخوابیم-

 :خنده ی آرومی کرد، بغلم کرد و آروم توی گوشم نجوا کرد

 !همیشه اینطوری منو غافل گیر کن-
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***

فرهاد-ترانه اون صندلی خالی شد برو بشین.

-نه خوبه.

نگاهی به دو طرف راهروی شلوغ و پر همهمه ی دادگاه انداختم:

-دیر نکردن؟

فرهاد-هنوز نیم ساعت تا شروع دادگاه مونده.

گفت: ابرویی باالال انداختم و چیزی نگفتم، یه آقایی کنار فرهاد ایستاد و 

!ی مرد-سالالم آقای شهریار 

فرهاد-سالالم! چقدر دیر کردید، تلفنتونم آنتن نمی داد.

. مرد-شرمنده دادگاه قبلی دیر تموم شد و تا به اینجا برسم یکم توی ترافیک موندم 

فرهاد سری تکون داد و رو به من گفت:

فرهاد-ایشون آقای رحمانی هستن وکیلمون.

سری تکون دادم و بهش سالالم کردم.

رحمانی-خانومتون هستن آقای شهریاری؟

له. ب-  فرهاد 

رحمانی-خیلی هم عالی، خوشبخت باشید.

نگاهی به اطراف راهرو انداخت و گفت:

رحمانی-خانم شمس و پسرشون هم رسیدن انگار.

نگاهمو به آخر سالن دوختم و با دیدن لیالال و فرید که کنارهم داشتن به سمت ما میومدن بی

اختیار یک قدم به عقب رفتم و دست فرهادو گرفتم. فرهاد متوجه حالتم شد و دستمو فشرد.

نگاه فرید روی من قفل شده بود، مثل همیشه نمیتونستم هیچ حسی رو از نگاهش تشخیص

بدم، خشمگین بود؟! میدونه من با فرهاد ازدواج کردم؟!! لبمو از داخل گزیدم و سرمو کمی

!م به سمت باالال متمایل کرد 

برای چی تردید میکنم؟! از چی میترسم؟!! از فرهاد هم که بگذریم من دیگه ترانه قبلی

نیستم که توی سرم بزنند و سکوت کنم! آره! اگه لیالال یا فرید حرفی بزنند قبل از فرهاد من

خودم با جوابم بهشون تو دهنی میزنم. من هیچ کار خطایی نکرده بودم که بخوام به کسی

!م جواب پس بد 

بهمون رسیدن و لیالال بدون توجه به من و فرهاد بدون سالالم رو به آقای رحمانی گفت:



 ؟دادگاه شروع شده-لیال

 .سالم!!! هنوز خیر-رحمانی

 :ای رنگش گذاشتلیال سری تکون داد و سوییچ ماشینشو توی کیف چرم قهوه

 .تر خودمو برسونمخوبه! به خاطر کالس یوگام نتونستم سریع-لیال

گفت که این دادگاه اصال براش مهم نیست و انگار مطمئنه که ما زبونی میزبون بی داشت با

 !!هیچ مدرکی ازش نداریم

تونستم حس کنم و داشت اذیتم اشو میخواستم به فرید نگاه کنم اما سنگینی نگاه خیرهنمی

ی که کرد مخصوصا اینکه کنار من ایستاده بود. فرهاد دستمو محکم تر فشرد و با لحنمی

 :آروم بود گفت

 !!!خوای این طرف وایستی؟! انگار اونجا اذیتیعزیزدلم می-فرهاد

از خدا خواسته و بی حرف جامو با فرهاد عوض کردم و حاال فرهاد کنار فرید ایستاده بود 

 .و من کنار آقای رحمانی و لیال هم روبرومون بود

اش روی م، حاال نگاه خیرهصدای پوزخند بلند فرید باعث شد سرمو به سمتش برگردون

 .ی من و فرهاد تنظیم شده بودهای قفل شدهدست

 !چه با افتخار هم دست همو گرفتن-فرید

 :با تعجب یه تای ابرومو باال دادم. فرهاد به زمین خیره شد و محکم گفت

 !نچ!! تو دهنیه-فرهاد

 :باز پوزخندی زد و سرشو تکون داد

اون دست؟! خوشم اومد پسرعمو اما لقمه خوبی رو آره دیگه...از این دست به -فرید

 !برنداشتی؛ اینبار خطا زدی

 :فرهاد سرشو باال آورد و با آرامش بهش زل زد

فهمن ده دیگه نمیی آخر وایمیستن مغزشون ارور میفهمم! همه وقتی روی نقطهمی-فرهاد

 !زنندارن چه زری می

 ...ِد اگه من اون عکسای-فرید

   !ما قبال این موضوع رو حل کردیمفرید بسه! -لیال

 :فرهاد گوششو به دهن فرید نزدیک کرد و گفت

عکس؟!!! آره؟!!!! رو کن تا جون داری بندازمت حبس واسه آبرویی که ازم بردی و -فرهاد

 !اونهمه فتوشاپ و قرصی که بهم خوروندی. هستی؟ مردشی؟ بسم هللا

 :سرشو صاف کرد و با پوزخند ادامه داد



 

 

   

 

         

 

   

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن واسه همتون یه طومار مدرک دارم! نسخه مامانت که پیچیدست توام فقط اراده کن م-  فرهاد 

تا همه چی رو دایره بریزم هان؟!!
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پیشونیشو خاروند و گفت:

!ه میگشت  بلیط  ِپی  که  دارم  آمارشو  نه؟!!!  فرهاد-آخ راستی اون همدستتم داره درمیره 

لیالال-خیلی تند میری!!! فکر کردی من با دست خالی اومدم؟!!!

!؟ رحمانی-وکیلتون نمیاد خانم شمس 

لیالال با غرور نگاهی به رحمانی انداخت و گفت:

لیالال-توی راه هستن میرسن.

رحمانی-بسیار خب.

که صدا زد: صدای دفتر دار قاضی توی راهرو پیچید 

!س -آقای شهریاری و خانم شم 

رحمانی دستشو بلند کرد و جدی رو به لیالال گفت:

-انگار زیادی دیر کردن!

لیالال درحالی که سعی میکرد استرسشو پنهان کنه؛ نیم نگاهی به رحمانی کرد و گفت:

لیالال-حتما توی ترافیک هستن.

رحمانی به من و فرهاد نگاه کرد و گفت:

فرمایید آقای شهریاری وقت دادگاه نباید بگذره. ب-  رحمانی 

!ه لیالال-خب صبر کنید گفتم وکیلم توی راه 

رحمانی-خانم شمس جلسه قبلی دادگاه هم کنسل شده و این وقت رو من با زور از قاضی

گرفتم!! تاخیر دوباره اصالال درست نیست.

فرید-بریم مامان! رفیعی هر موقع برسه میاد. بهش پیام میدم.

استیصال و نگرانی به فرید نگاه کرد و با مکث سری تکون داد و همراه رحمانی و لیالال با 

. فرید به سمت اتاق دادگاه رفتن 



 .خواد بیایترانه تو همینجا بشین نمی-فرهاد

 :با تعجب نگاش کردم

 !؟برای چی-

اشتباه کردم گفتم بیای اصال دلیلی نداشت! بدم میاد این مرتیکه اینطوری زل زل -فرهاد

 .کنهنگات می

 :دستشو فشردم و روبروش ایستادم

 .خواد بهش توجه نکناصال نزار اعصابتو خرد کنه! اون فقط همینو می-

 !همینجا بشین-فرهاد

 .سرمو به معنی تایید تکون دادم و روی صندلی خالی کنارم نشستم

 .مطمئنم این دادگاه آخر میشه-

فرید جلوی در اتاق ایستاده بود و خیره نگام لبخند نیم بندی زد و به سمت در دادگاه رفت. 

کرد که فرهاد کنارش ایستاد و با سر به داخل اتاق اشاره کرد تا داخل بره و بعد فرهاد می

 .وارد اتاق شد و درو بستن

دادگاهشون حدودا یک ساعت و نیم طول کشید و هیچ خبری هم از وکیل لیال نشد و این از 

  !!همه بیشتر برام عجیب بود

بعد از یکساعت اولین نفری که از اتاق بیرون اومد فرهاد بود، اخم کمرنگی بین ابروهاش 

 :بود، دلم فرو ریخت و از جام بلند شدم و با نگرانی به سمتش رفتم

 !!!؟چیشد-

 .به نفع ما تموم شد! رای قطعی داد-فرهاد

 :با خوشحالی نگاش کردم

  !!؟کردیمن مطمئن بودم؛ خدایا شکرت...پس چرا اخم -

تا خواست حرف بزنه لیال با چشمایی که از عصبانیت و حرص سرخ شده بود از اتاق 

 :بیرون اومد و کنار فرهاد ایستاد

 .نمک نشناس! تو حرمت عموتم نگه نداشتی-لیال

 :با اخم به لیال نگاه کردم

لمو در شما حرمت مامان و بابای فرهادو که بچشونو به شما سپرده بودن، نگه داشتید؟! ظ-

 .حقش تموم کردید بس نبود تازه مال و اموال باباشم باال کشیدین
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لیالال-خوبه خوبه..تو الالزم نکرده این وسط موش بدوونی.

!م فرهاد-یه شرط دار 

هردو با تعجب به فرهاد نگاه کردیم. فرهاد خیره توی چشمای لیالال نگاه کرد و گفت:

فرهاد-تمام اموال خودمو به نامم میزنی و منم رضایت میدم اما به یک شرط!!! تو و پسرت

برای همیشه ننگتونو از شهر که هیچی از کشور میکنید.

انگشت اشارهاشو به سمت لیالال گرفت و با تاکید گفت:

فرهاد-میگم برای همیشه یعنی حتی اگه اسمتونم از یکی بشنوم میرم پرونده پسر دلبندتو به

جریان میندازم و خودت خوب میدونی چه بالالهایی که میتونم به سرش بیارم!!!

لیالال خیره به فرهاد زل زده بود، انگار داشت پیشنهاد فرهاد رو توی سرش تحلیل میکرد.

حاالال که دادگاه به نفع ما رای داده  چرا فرهاد اینو گفت!!! مگه دنبال همین نبود؟!! 

نمیفهمیدم

!؟ برای چی باید راه فرار جلوی پاشون بزاره 

با تعجب به فرهاد نگاه کردم و ادامه داد:

فرهاد-اینکارو نه به خاطر تو و نه پسرت و نه عمو میکنم، فقط به خاطر ترانه است و

داشته باشه. بس! نمیخوام آرامش و امنیتشو ازش بگیرم و که بخواد از کسی واهمه 

لیالال-میبرمش.

به لیالال نگاه کردم، مصمم توی چشمای فرهاد زل زده بود.

ارای اقامتمون مشکلی نداره دو هفتهای حل میشه. ک-  لیالال 

فرهاد-خوبه! هرچی سریعتر بهتر! به رحمانی میگم یک هفته برای پرداخت غرامت بهتون

وقت بده اما فقط منتظرم یک روز اضافه تر بشه؛ اونوقته که عالالوه بر غرامت خودت،

پرونده فرید روهم به جریان میندازم.

لیالال-فهمیدم! الالزم نیست انقدر تهدید کنی.

به سمت من برگشت و دستمو گرفت و گفت:

!ه ریم تران  ب-  فرهاد 

دستمو محکم گرفت و منو به دنبال خودش از دادگاه بیرون کشوند. سوار ماشین شدیم و

تکیه داد: سرشو به پشتی صندلی 

فرهاد-اون شیشهی آبو از زیر پات بده.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

   

 

 

 

 

 

از توی کیفم یه شیشه آب خنک درآوردم و به سمتش گرفتم:

-بیا آب خنک آوردم.

شیشه رو ازم گرفت و با چشمای بسته چند قلوپ آب خورد. نگران گفتم:

!؟ -خوبی 

سرشو بلند کرد و بهم نگاه کرد:

فرید بیهمه چیز بشم، خیلی خودمو کنترل کردم که میتونستم بیخیال نگاههای اون  ن-  فرهاد 

دندوناشو توی دهنش خرد نکنم.

لب گزیدم و نفس بلندی کشید:

فرهاد-برای همین این پیشنهادو دادم؛ باید شرش کم بشه، باید از تو دور باشه.

دستمو روی بازوش گذاشتم:

-میره عزیزم؛ دیدی که لیالال قبول کرد.

لبخند کمرنگی زد و ماشینو روشن کرد و راه افتاد، عصبی بود و سعی داشت خودشو

کنترل کنه.
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روز مهلتش خبر داد که  ۱۴  مو به مو به شرطهای فرهاد عمل کرد و قبل از تموم شدن 

لیالال

همراه فرید دارن از ایران خارج میشن.

فرهاد حال غریبی داشت اما چیزی به روش نمیآوردم و سعی میکردم روال عادی زندگی

طی بشه. لیالال خونه رو به نام فرهاد زد و یه مقدار پولی که توی بانک سپرده کرده بود و

 فرهاد بود روهم بهش برگدوند و تازه بعد از چند روز مشخص شد که وکیل لیالال هم از

مال

ترس اسنادی که جعل کرده از ایران رفته و هیچ اثری ازش نبود.

فرهاد خونه رو باالالترین قیمت فروخت و باهاش یه خونه بزرگتر توی محل بهتر گرفت و

این شد که خونه رو هنوز کامل نچیده بودیم، به خونه جدید اسباب کشی کردیم، بماند که

رهن رو به عنوان خسارت صاحب خونه چقدر ازمون عصبانی شد و یه مقدار از پول 



یه مغازه بزرگ رهن کرد و یه  قرارداد پیش خودش نگه داشت، با بقیه پول فروش خونه هم

  .فروشگاه بزرگ پوشاک زدیم

  .کردیمپروسه تمام این کارها دوماهی طول کشید و هردو پا به پای کار می

یک برادر شونه به شونه  کرد و واقعا مثلکسی که در این بین بیشتر از همه حمایتمون می

زد و کلی توی چیدمان فرهاد میومد، محسن بود و ساره هم هر دو روز یکبار بهمون سر می

 .دادن که احساس تنهایی کنیمخونه و فروشگاه بهمون کمک کرد. هیچکدومشون اجازه نمی

نداشتیم و فهمیدیم، ما دوتا جز همدیگه هیچکسو من و فرهاد حاال قدر داشته هامونو خوب می

ی سختی که داشتیم یاد گرفته بودیم که باید روی پای خودمون بعد پشت سر گذاشتن گذشته

 .بایستیم، برای زندگیمون بجنگیم و هیچ وقت در مقابل ظلم کوتاه نیایم

کردیم خودمون برای میهردومون خال نداشتن پدر و مادر رو توی وجود داشتیم اما سعی 

ن مثل یه مادر توی همه چی پا به پاش بودم و اون مثل پدری که همدیگه جبرانش کنیم، م

  .کردهیچ وقت وجودشو حس نکرده بودم حمایتم می

ی بعد از گذشت یک هفته از افتتاح فروشگاه دوتا فروشنده استخدام کردیم و چون محله

از خوبی رو برای فروشگاه انتخاب کرده بودیم، استقبال خیلی خوبی ازش شد و کارمون 

 .کردهمون اول رونق گرفت و این انرژیمونو چند برابر می

شد و خیلی گذشتن و هر روز دلبستگی من و فرهاد به هم بیشتر میروزها از پی هم می

دونستیم تازه اول کردیم و میبهتر و قشنگ تر معنی زندگی و باهم بودنمون رو درک می

یم چرا که انسان خودش سرنوشت خودشو راهیم و این راه بی پایان رو باید خودمون بساز

 ...سازهمی

 

 "پایان"

1398/05/23  

19:12 

Shabnam e.i 

 

 


