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نوشته بهنازنازدارابی |ن  ساخته شدهرمان عاشقم ک   telegram.me/ رمان توسط کانال این 

شدم. بیدار  میز  روي  زنگ ساعت کوکی  صداي  با 
نشستم. تخت چوبیم  به خودم دادم و کسل روي  و قوسی  کش 

!م کنار تختم دست راستم بود؛ به خودم توش نگاه انداخت  دقیقا  قدیم  ي  آینه 
.ه بست  قی  پف کرده و چشاي  و چشمهاي  ژولیده  موهاي 

و پاچه پتو آوردم بیرون،  ری  کردم و پاهام رو از ز  خودم زحمت دادم و چشمهام رو تمیز  به 
و  رفتم  سمت بیرون  شلوارم  که  باال  رفته  بود  رو  درست  کردم  و  به  زور  خودم  رو  کشیدم 

دستشویی.
.م حوصله بود  بی  همون اول صبحی  از 

ونوس  به  گوش  رسید: زیر  رو  گذاشته  بودم  دهنم  که  در  اتاقم  باز  شد  و  صداي  مسواك 
شدي؟ بیدار  مادرتون میگن  مهتاب خانم؟! 

ودهدالیسروودامیننی! و گفتم:  چرخوندم و با دهن پر ازکف رفتم بیرون  چشمی 
و  گفتم: اتاقم  کامل  اومدم  بیرون  دهنم  رو  شستم  و  از  دستشویی   . کرده  نگاهم  کرد  هنگ 

.م شد  که بیدار  نی  یب  می  کنی؟  چته انقدر سر و صدا می  میگم: 
دانشگاهتون زودتر  آماده  شین  شدین  مادرتون  گفتن  اگه  بیدار  تکون  داد  و  گفت:  سري 

.ه میش  دیر 
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. دی رسی کتفم مری موج دار بود وبه زیکمی و رهیموهام ت.  کردم و موهام رو شونه زدمیپوف
 موهام زی ساشهیوهم!  مادرم دوست ندارهیولخودم دوست داشتم موهام بلند بلند باشه 

 !انقدر بوده

 .نیی رژ زدم و رفتم پاهی و طبق معمول دمی بستم و لباسم رو پوشرهی گبا

پدرم همه رو موظف .  خوردنی نشسته بودن و صبحانه مزی و مادر و مهران پشت مپدر
 !کرده بود  صبح ها جمع باشن

 !ریصبح بخ:  حوصله گفتمی نشستم و بزی مدور

 ؟يورزش نکرد!  دختریستیسرحال ن:  و گفتدی رو هورت کششیی چاپدرم

دندونپزشک بود و حساس ! ی هم مقرراتیلی بود و خي خشک و جدی آدم مهربون ولپدرم
 .مادرم پزشک جراح بود و اونم مثل پدرم! یبه سالمت

 .هم سرحالم ورزش هم کردم یلینه اتفاقا خ: خودم رو جمع و جور کردم و گفتمعیسر

 . ندنری بهم گگهی که ددمی خندیوالک

 .دی بهم نگاه کرد خندی چشمری زمهران

 بود و پدر و مادرم ی هم درسش عالیلی خوند و خی درس می عمومی پزشکي رشته مهران
 !  کردنیبهش افتخار م

 !  اومدی خوشم نمنای و ای من برعکس اون اصال از پزشکیول

 . رو گرفتم تا برملمی وساعی شد سري که در سکوت سپري صبحانه ابعذاز

 . برونتیبا ماش! مهتاب:  گفتمادرم

 !یبا مترو راحت ترم مام:  رو قورت دادم و گفتمحرصم

 یحداقل لباس بهتر بپوش آخه در شان خانوادگ:  گفتی حرفهاش رو که مي هی بقو
 .رونی گرفتم و زدم بدهیماهست؟ ناد
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 پولدار بزرگ شهر بودن و به قول ي و مادرم دختر خاله پسر خاله بودن و از خانواده پدر
 . و منظمی هم مقرراتیلی و خی پزشکيعاشق رشته ! خودشون با اصالت

 هردو اصرار داشتن که من و نمی و والدشهی مي ما کامال شاهانه و در رفاه سپریزندگ
 .می بخونیمهران پزشک

.  تا آسمون فرق داشتنی زماتمونی اخالق و رفتار و روحی ولمید و مهران دو قلو بومن
 ی من برعکسش بی و پوالدار منش ولکیمهران مثل مادر و پدرم منظبت و درس خون و ش

 . چرت و پرتا بودمنی و ای لوکس و پزشکنی و ماشپی تالیخ

 قبول شد و ترم ی مهران پزشکنهی و خرج و هزی کالس خصوصی هم بعد از کلآخرش
 در ی انتفاعری دانشگاه غهی ي خانوادم به زور توی قبول نشدم ولیهشت بود و من پزشک

 !  ثبت نامم کردني داروسازيرشته 

 هاش رشاخهی و زی پزشکي و از رشته خمی قبول نکردن که من عاشق تارچوقتی هاونها
 .ادینم.خوشم

 تونستم ی نمیهشت بودم ول.من ترم ! کردیهشت بود و داشت تموم م. مهران ترمنکهیباا
  هامیتموم کنم به خاطر مشروط

 . شدمادهی رو اعالم کرد و پستگاهمی افکارم بودم که مترو اتو

 . مترو منتظرم بودرونی بمیمی دوست صمنگار،

! ی لوسیلیمهتاب تو خ:  گفتششی مثل دختر بچه ها دست تکون دادم و رفتم پدنشیباد
 ! کنن دختریهمه نگات م

 ه؟؟ی مگه کار بده؟یخوب مگه چ:  گذاشتم و گفتمشی و کل دندونهام رو به نمادمیخند

 ! لوسهیلی خینه ول:  شماتت گفتبا

 . رو دوست دارمي من لوس بازیول:  سمت دانشگاه و گفتممی افتادراه
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 !یالحق که خنگول:  تکون داد و گفتي سرنگار

  حال مادرت خوب شده؟یراست

 .خداروشکر االن حالش بهتره! زهیچ..آره...هاآ..؟یچ:  لکنت گفتمبا

 . دعا کردمیواسش کل. خدارو شکر:  گفتنگار

 شد ی اون پسره چیراست:  بحث رو عوض کردم و گفتمعی رو گاز گرفتم و سرلبم
 آخرش؟

 . باز شروع نکن مهتاب:  به بازوم و گفتزد

  بود؟یچرا؟ اون که پسر خوب:  و گفتمدمیخند

 با کمال ي سوخته اومده تو مجلس خواستگاراهی چلغوز سيره پس:  کرد و گفتیپوف
 ردش عی کرد، منم سری نشده زنم زنم میچیهنو ه!  زنم نباس بره دانشگاهگهی مییپررو

 .کردم

 وااا: گفتم

 !واال: دادجواب

 . می و وارد کالس شدمیدی باهم خندو

  شکل عالمت سوال مني افهیوق! یمی شيمباحث تکان دهنده .بازم

 . کردمی می خط خطی زدم به استاد و تو کتابم رو الکی فقط زل متی درنهاو

 گنده نکیاز پشت ع.  پسر هراسون وارد شدهی کالس بود که در با شدت باز شد و يآخرا
 که از رمونی نگاه کرد و بعد به استاد پمی کردی به ما که بادهن باز نگاهش مشی مشکي

 من فکر دیببخش! زهیچ! عه: ود نگاه کرد و گفت بهش زل زده بشی ته استکاننکیپشت ع
 ! کالس داشتمنجایکنم ا

 !یخسته نباش:  گفتاستاد
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 !  برادرمی کردی جمع ممی داشتگهیما د:  بودم گفتمینی چننی اي که منتظر فرصتامن

 کالسها رو قی دانشگاه و زمان دقنی گرفتم به ایآخه من تازه انتقال. شرمنده:  لکنت گفتبا
 . خوامینداشتم عذر م

 !دی جمع کنگهی د،یبه قول خانم شکوه:  تکون داد و گفتي استاد سررونی رفت بو

 .می بخوريزی چهی دانشگاه تا کی سمت کافه نزدمی کالس نبود و رفتگهی کالس دبعد

 !هی همون انتقالن،یعه نگار بب:  افتاد و گفتمهینکی عاروی چشمم به اون که

 . دی کشی می تنیکافه زم ي توداشت

  کنه؟ی کار منجایعه ا:  نگاه کرد و گفتنگار

 ! نگارمی بخندکمی ایب:  و گفتمدمی خندزی آمطنتیش

 . نکن گناه دارهتشیاذ!  نه تورو خدا مهتابيوا: گفت

 ن؟یاری بفی تشرشهی آقا مدیببخش:  توجه به حرف نگار به اون پسر گفتمیب

 من؟: رو جابه جا کرد و به خودش اشاره کرد و گفتنکشی تعجب نگاهم کرد و عبا

 .اری بفیبله آقا تشر: گفتم

 .نیاری با املت بی شکالتکیلطفا دوتا ک:  و گفتمزی مکی نزداومد

 املت؟؟:  بهم زل زد و گفتنکی در اومده از پشت عشتری بي چشمهابا

 .  که پخ نزنهنیی سرش رو انداخت پانگار

  زننی قرمزه توش گوجه داره و تخم مرغ هم بهش مه؟ی چی دونینم! آره املت:گفتم

 . اش معلوم بود چقدر ساده ست و تازه اومده تهرانافهی قاز

 !دنی شاپه کافه هم املت نمی کافنجای خانم ایول: گفت

 .اری که خواستم رو بيزی زود برو چ؟ی هستیتو چجور گارسون:  کردم و گفتماخم

 .هاری رفت تا سفارش رو بي مجبورپسره
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 .  گناه دارهزیمهتاب کرم نر:  خنده و گفتری زد زنگار

   کردمکاریمگه چ:  و گفتمدمیخند

سالم مهتاب خانم شما سفارش املت :  که صاحب کافه اومد و گفتمی زدی حرف ممیداشت
 ن؟یداد

 ؟یچ:  خنده و گفتمریزدم ز.  شناختی آقا منصور بودم من رو ممی داي اونجا که مشتراز
 م؟ی مگه دارشه؟یاملت؟؟ وا مگه م

 .نی خوای املت منی خانم شما خودتون گفتیول:  پسره گفتاون

 بزنم؟ مگه تو ي حرف مسخره انی همچدیوا آخه چرا با:  رو زدم به اون راه و گفتمخودم
 دن؟یکافه هم املت م

 . کارت دارممی برایب! روزبه:  منصور که کالفه شده بود گفتآقا

 . مهتاب خانمدیببخش: د و گفت به من کرورو

 شکالت کی کدی شار،یآقا منصور به آقا روزبه سخت نگ:  بعد رفتن قبل رفتنشون گفتمو
  املتدهی شنیرو اشتباه

 ... خانم خودتیول: گفت!  دونستم اسمش روزبه ستی پسر که حاال ماون

 . آقا منصور دستش رو گرفت و رفتنکه

 بود؟ ي چه کارنیآخه ا خدا نکشتت مهتاب :  شده بود گفتی که تازه خنده هاش علننگار
 .گناه داشت پسره

 . نگار جدا شدم و رفتم سمت خونهاز

 ! دانشگاه بود و پدر و مادرم طبق معمول مطبمهران

 ....یشگی همروال
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 ي باالییالی بزرگ ويخونه . دی رسی خونه مي خانم،خدمتکارمون داشت به کارهاونوس
 ... و باغ شاه و دم و دستگاهاطی حي جورواجور تونیشهر تهران با چهارتا ماش

 ! کردی حال من رو بد مکه

من تا پونزده .  کردنی مرفه زندگشهی بودن و همي ثروتمندي و مادرم از خانواده پدر
 .... کردمیزندگ! ي بر اساس آداب و رسوم پولداریسالگ

.  مدرسه شده بودمکی نزدی تاکسستگاهیوش کنار ا فرچی پسر ساندوهی زمانها عاشق اون
 و شهی همدنشیو من به خاطر د. پسره خوش بر و رو و مودب بود! یدر واقع عشق بچگ

 .دمی خری مچیهر روز ازش ساندو

 دادم ی کرد و من پولش رو می برام درست مچی ساندوهی عیسر.  زدی بهم زل نمچوقتیه
 پول رهی خواست پول رو ازم بگی لبخند بود که اونم وقتهی مونی عاشقتینها.  رفتمیو م
 ...میدی و خندمی شد و پاره شد و هردو بهم نگاه کرددهیکش

 . رو فراموش نکردمشی  مرتب و صورت پر از سادگي وقت دندونهاچی من هو

 کرد که اون رو اخراج ي رفت و کاریچی روز مادرم متوجه حس من شد و به اون ساندوهی
 ...کردن

دخترم در شان :  گفتدمی کار مادرم رو پرسنی الی دلیوقت. دمشی هرگز ندگهی من دو
 .می دمخور باشیی آدمانی که با همچستی ما نیخانوادگ

 ارزش ی ارزشه وقتی ما چقدر مسخره و بی شان خانوادگدم،ی تازه اونجا بود که فهمومن
 . سنجهیآدمها رو با ثروت م

 که فقط واسه یونی اعي رنگارنگ، از لباسهاينهای از ماش،ی اون موقع من از شان خانوادگاز
 .  شدمزاری بیرو کم کن
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سبک اتاقم رو .  کنمی تخت نشسته ام و به اتاقم نگاه مي تو اتاقم رودمی خودم اومدم دبه
  بودمدهی چیمیقد

 ي مطالعه و چراغ مطالعه ي برایمی قدی چوبزی کنارش بود و میفرش قرمز که دوتا پشت 
 گرد، و ساعت گرد با دوتا گوش با مزه

 . بودمی سبک سنتنی عاشق امن

  خونه؟يمهتاب؟مهتاب اومد:  مهران اومدي رو عوض کرده بودم که صدالباسم

 . زدم آره تو اتاقمداد

  زد و همه دخترا تو کفش بودنی مپی فشن تي مثل مدل هاشهیهم.  زد و وارد شددر

  بهم؟يچته مثل بز زل زد: گفتم

 ! کنهیپوستت رو م!ای اگه مامان بدونه چه بد دهنيوا:  زد گفتخندلب

 !یبرو بهش بگو گل پسر مام:  رو در آوردم و گفتماداش

 فکر کنم رفته نمرات هی اومدم بگم بابا از دستت عصباننا،ی االی خیب:  و گفتدیخند
 . رو در آوردهانترمتیم

 .دییگاوم زا:  کردم و گفتمیپوف

 که توش ی دانشگاهسیی بده ریلی خگه،یخوب د:  ابروش رو باال داد و گفتهی مهران
  پدرت باشهقی رفی خونیدرس م

لوس خود :  بود رو در آوردم و سمتش پرتاب کردم و گفتمی که خرگوشمی روفرشییدمپا
 .نیریش

 . در رو بست و رفتعیسر

  دادمی به بابا حساب پس می کلدی حاال بایچیه.  خورد شده بوداعصابم
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 کنارشون ی و الکختمی دفتر و کتاب هام و جزوه هام رو آوردم دورم رعی که اومد، سرپدرم
 ولو شدم و سخت مشغول خوندن شدم

 . اتاقمونادی ممی دونستم پدرم هروقت بخواد باهامون حرف بزنه مستقی مچون

 ! داخل بابانیایب:  در اومدي صداقهی از ده دقبعد

  منم؟ی دونستیاز کجا م:  داخل و گفتاومد

 !ی سوتاوخ

 گهی شناسم دیدر زدن شما رو م! زهیخوب چ! عه: گفتم

 ؟ي خوندیدرس م:  نشست وگفتممی طرح قدی صندلي روي جدیلی خپدرم

 ست؟یمعلوم ن:  نشستم و گفتمصاف

 ؟ي هات  رو چطور دادانترمیم:  کرد و گفتزی شد و چشمهاش رو رنهی به سدست

 .بازخواست شروع شده بود! وه ااوه

 . دادمیمن که عال. خوب معلومه: گفتم

  هستن؟؟ی درخشانت چيپس اون نمره ها:  داد زدهوی

 استادا با نیا!  باباهی چی دونیخوب م:  بودم گفتمدهی داد زدنش ترسهوی که به خاطر من
 . کننی محیبرگه هام رو با انتقام تصح! من  لجن

 رن؟؟ی خوان انتقام بگی که می کنی مکاریآخه چرا باهات لجن؟؟ مگه چ:  و گفتزی رو مزد

!  برمی سوال مریمن طرز درس دادنشون رو ز! زهیخوب چ:  رو خاروندم و گفتمسرم
 هی وگرنه من درسم عالادیاونهام ازم خوششون نم

 از کمی ! نکن مهتابفیبسه انقدر واسم چاخان رد:  از جاش بلند شد و گفتتی عصبانبا
 .. چقدر موفق و درس خونهنی ببری بگادیمهران 

 .  بودمی نگفتم، آخه اوضاع وخيزی و چنیی رو انداختم پاسرم
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 شی من رو پي آبروی ترم مشروط بشنی به حالت مهتاب اگه ايوا:  سمت در و گفترفت
 . ي احمدزاده برديآقا

 پدرم بود که رفت و آمد یمی دانشگاه ما دوست صمسیی احمد زاده ري آقارونی رفت بو
 .می هم داشتیخانوادگ

  دادی پدرم اجازه نمی کنه ها ولي تونست نمراتم رو دست کاری راحت میلیخ

 .ارمی خودم نمره بدی گفت بایم

 کرده بودم هاهنوز تو فکر بودم که مهران اومد داخل بازم اون لبخند يری عجب گپوووف
 . کنج لبش بوداریحرص در ب

  چته؟ها؟باز : گفتم

 . رو هم جمع کن خنگول خانمیشی نماي کتابهانی امی شام بخورمی برایب: گفت

 !  بدبختنیریخود ش:  رو در آوردم و گفتماداش

  ازت باهوش تر و سر ترم؟؟یلی من خشهی متی حسوده؟یچ:  زد و گفتپوزخند

 بابا و ي شب بازمهی عروسک خيدیهنوز نفهم! بدبخت خان:  و گفتمختی بهم راعصابم
 ناز پسر خونه گهی دي و اگه کج بردهی پول مي که بوي ادهی پسر لوس اتو کشهی ؟یمامان

 !یستین

 .ستمی باشم از اصالتم دور نیهرچ:  کرد و گفتاخم

 که اونها بهت دادن؟ ی مدلنی آخرنی بابا مامان پولدار؟ ماشه؟؟یاصالتت تو چ:گفتم
 ؟ي که از پول اونها دارياعتبار

 ی خوب به سر میتو چته مهتاب؟ همه در حسرت زندگ:  شد و بهم نگاه کرد و گفتيجد
 که ی خدارو شکر کننکهی اي کنه و تو به جای مرفه داشتن تالش می زندگيبرن، آدم برا

 ؟ی کنی برعکس عمل می رفاه هستيتو
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 جادی اي کنن برات آرامش مادی می خانوادت سعنکهیآره رفاه خوبه،پول خوبه، ا: گفتم
 ینی خود بزرگ بي براتیی از داراي بخوانکهیست،ای خوب نی فخر فروشی وله،یکنن عال

 .ستی اصال جالب نیخودت استفاده کن

 .یستی نیچی عملش برسه هي مهتاب،پايدیتو فقط شعار م:  جاش بلند شد و گفتاز

 ه؟یمنظورت چ: گفتم

 تازه قدر ي زدی مواری و د دانشگاهت به دري هی شهري و براي بودریاگه واقعا فق: گفت
 ...يدی فهمی رو متیعاف

 یی من تو دانشگاه بوي نکنه از بلوف ها؟ي بودری بود واقعا فقی از اتاق رفت منظورش چو
 برده باشه؟

 . و خانواده ام خبر نداشتی از وضع مالی تو دانشگاه کسآخه

 . نبودمی اوضاع راضنی شدم از ارهی و به سقف خدمی که رفت به پشت دراز کشمهران

 . صبح هم کالس داشتمفردا

 . شدم و دوباره نگار اومد سمتمادهی مترو پاز

 . سمت دانشگاهمی رفتو

 . تازه وارد بوديشوی رهینکی که نظرم رو جلب کرد آق پسر عيزی چنیاول

 !ریصبح بخ! سالم آقا روزبه:  و گفتممی نشستکشی نزدمیرفت

 ! مهتاب خانومریالم صبح شماهم بخس:  رو جمع و جور کرد و گفتخودش

 . پسر خاله شدي چه زوداوووه

 چه خبر از کافه؟؟: گفتم

 .رمی نمگهیبه لطف شما د:  و گفتدی کشیقی عمنفس

 . کردم و عذاب وجدان اومد سراغمي لحظه ناراحت شدم حس کردم در حقش بدهی
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 آخه چرا؟: گفتم

به :  که گفتدمی احوال تعارف بچه ها با استاد فقط شني استاد وارد شد و تو سر و صداکه
 ...ادمی زیخاطر سادگ

 ... توگلوم و تا آخر کالس رفتم تو الك خودمدی اونقدر ناراحت شدم که بغض دوو

 ...يآقا:  دنبالش و صداش زدمرونی از کالس رفتم بعی سررونی کالس که رفت ببعد

  روزبه؟آقا

 اد؟ی بر ميازمن کار: م کرد  گفتم سمت من و پرسشگرانه نگاهبرگشت

 .شمیمتوجه نم:  گفتمتعجب

 ! کافهيماجرا: گفتم

 ! گهی دي اومد کردی از دستت بر ميشما هرکار! آها: گفت

 . و رفتدی بعد خندو

 ...گور بابات:  لب گفتمریز.  کردمی بود و من انقدر جلز و ولز مالی خی چه بوونهید

 حرف بد؟؟! ؟يها:  حرفم تموم نشده بود که نگار زد رو شونه امهنوز

 .مینی جا بشهی می برایولش بابا ب:  کردم و گفتمیپوف

 .دنی که سحر و دوستاش سر رسمی نشسته بوداطی حمکتی نيرو

 که انگار در آسمون وا شده و خانم فقط افتادن ي پر افاده اي پر سر و صدای همکالسسحر
 . نییپا

 . حساسمیلی گفت من خی کرد و می فکر نمينجوری نگار االبته

 !ی نگيچطور! ی مهيها:  و گفتستادی اجلوم

 !!یدرود بر تو سح: گفتم

 ؟ی شناسی پسره تازه وارده رو منی اگمایم:  کرد و گفتی الکي خنده
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 ؟؟یگیروزبه رو م: گفتم.  دونستم باز دنبال سوژه ست واسه خندهیم 

او :  بودن گفتمونی که هردو همکالسي پسریکی زد و اون یوت که همراهش بود سيپسر
 ! له  له

 ؟ي شدیمیچه زود باهاش صم:  که باهاش بود گفتي دخترو

 . میدی اسمش رو تصادفا فهممیستی نیمیصم:  گفتنگار

واسه .  هی مورد باحالیلیدر کل خ:  قررررمزش گشاد شد و گفتي قلمبه ي لبادی خندسحر
 .خنده جالبه

 مگه جوکه؟:  کردم و گفتماخم

 ..هه.. ست ههفهینه لط:  که باهاش بود گفتيپسر

 .دنی همه با هم خندو

 ایآمازون

 نسبت به تو فکر نکنم:  به پسره گفتمرو

 . و رفتندنی خندباهم

 . کنمینگار واقعا فازشون رو درك نم:گفتم

 دی باشهی م وارد کالسي هر پسر؟يدی ست هنوز نفهمفتهی خود شیلیسحر خ:  گفتنگار
 کنه طرف بهش ابراز عالقه کنه بعد با کمال غرور ردش ی ميهر کار. نظرش رو جلب کنه

 .  کنهیم

 !يدلقک عقده ا: گفتم

 کنه از ی کارها رو منی ای نداره و واسه سرگرمی غمچیه:  تو فکر فرو رفت و گفتنگار
 هی بار با هی هرچند وقت ؟يدی روددشی جدنیماش. ادی تو چشم باشه خوشش منکهیا

 .ادی منیماش
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 .دهی به زور خردشمی پراهی من همون ي بابااونوقت

 .نیی سرش رو انداخت پاناراحت

 دانشگاهش رو ي هی زحمت کش بود و شهریلی بود و پدرش خیفی ضعي از خانواده نگار
 .دادیبه زور م

 اون ی پولدار نباشن ولدی من و تو شاي مهتاب  خانواده الی خیب:  نگفتم و گفتيزیچ
 . اونها ندارنمی که ما داریی و گرماتیمیصم

 . هم دارنی دونستم مشکل خانوادگیم

 ؟یآره پس چ: گفتم

 م؟؟ی کار کنی چمی ندی به خودمون دلگرمينجوریماها ا:  و گفتنیی رو انداخت پاسرش

 .کشی نزداشی روزبه بازم اون آخر نشسته بود و سحر و دور و وري بعدکالس

 . دارهي چه نقشه انمی خواست ببی حواسم به روزبه و سحر بود دلم ممدام

  سوال رو بده؟نی تونه جواب ای میخوب ک:  چرت گفتن گفتکمی بعد از استاد

 ! باال رفتي دست سحر در کمال ناباورو

 .خوب شما بگو: گفتاستاد

 ! خوان جواب بدنیآقا روزبه م! استاد من نه: و بعد رو به روز به کرد و گفتدی خندسحر

 . کردی متشیحاال اونم داشت اذ! چلغوز

 . کردم و به روزبه که هنگ کرده بود نگاه کردمیپوف

 . خندنی کنه و بچه ها بهش می و تته پته مشهیالبد پا م:  با خودم گفتمو

 ن؟یدیشما جواب م:  استاد روبه روزبه گفتکه

 نی کنه و رگ رابي تونه کاریت نمحس کردم از خجال.  نگاه به من انداختمی نهی روزبه
استاد اگه :  مستمند برم رفتم ازش دفاع کنم که صداش اومدنی زد باال تا به کمک امیهود
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 عوض من گهی کس دستمی کنم فلج که نیقرار باشه خودم جواب بدم، خودم دست بلند م
 . تونه جواب بدهی مشتاقه میلی خانم خنیحاالم که ا.دست بلند کنه

:  سحر چشم دوختن و استاد گفتي به وضوح قرمز شده ي افهیود آگاه به ق همه ناخو
 ن؟ی جواب بدنی خوایخانم م

 ...نه استاد:  اخم کرد و دستش رو جمع کرد و گفتسحر

 چرا به یستی بلد نی خانم؟ وقتيری گیچرا وقت کالس رو م:  ناراحت شد و گفتاستاد
 ؟يدی پاس مي اگهیکس د

 ! و شروع کرد به نوشتن جواب و من اعماق وجودم انگار خنک شده بود 

  داد بهشای دختر روزبه عجب جواب دندون شکنيوا:  کالس رو به نگار گفتمبعد

 . حال اومدگرمیج

 ! آق پسرنیبب:  سحر بلند شدي نکره ي ذوق کردنم تموم نشده بود که صداهنوز

 !يدی من رو ندي هایز تردستهنو!  کارتنی با اي شاخ شدیلی نکن خفکر

 . کردنی برگشته بودن و بهشون نگاه مهمه

 حرص کتاب رو ي رو جمع کرد و خواست بره که سحر از رولشی بلند شد و وساروزبه
 . کردنی و پخش زمدیدستش رو کش

 خنده و دوستش ری زدن زاشی توش پخش و پال شدن و سحر و دور و وري کاغذهاو
 . بودمهدیپسر انقدر لش ند: گفت

چته سحر؟ باز : اعصابم خراب شد و از جام بلند شدم و گفتم.  کردی فقط نگاهشون مروزبه
 ؟يرم کرد

 . زر نزنیکیهه تو :  داشت گفتی که بهم ارادت خاصیی زد و از اونجايپوزخند

 .دی خاری تنش منکهی مثل انه
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 !حاالم شررررت کم روز خوش! ی جوابش هم گرفت،ي مزه کردی بی شوخنیبب: گفتم

 ولش کن مهتاب به تو چه؟:  و گفتدی دستم رو کشنگار

 !ي گدا گشنه انی دونستم مفتش اینم:  شد و اومد سمتم و گفتالی خی روزبه رو بسحر

 !  گفتن، گدا به گدا رحمت به خدامیالبته از قد:  بهم انداخت و گفتيزی آمری نگاه تحقبعد

 . خندهری زدن زگهی و چندتا چاپلوس داشی خودش و دور و وربعد

 !یخانم بهتره درست صحبت کن:  اومد جلو و گفتروزبه

 بچه چار یگی میتو چ:  روزبه رو جمع کرد و گفتي قهی سحر بود کی فابرقی که رفآرش
 !!چش

 ؟ی بکنی تونی مي بخوای هر غلطي بچه پولداريچته سحر؟ فکر کرد:  بلند گفتمي صدابا
 بابات ي و صدقه سريدی گوه مي بوی رو نزنمتی گرون قي بگم اگه اون ادکلن هادیبا

 ی پسر داره خفت مي ؟ عقده هیچ.  يدی کشی خونه مردم پله دستمال مینبود االن داشت
 !کنه؟؟ بدبخت

 ی کشغی و جغی اومد سمتم و هولم داد و منم رفتم سمتش و هولش دادم و جادی حرص زاز
 !!ی کشسیگ و سیو شلوغ شد و گ

 .نی هم اومد تو معرکه و روزبه هم همچارهی بنگار

 می نشسته بودبی به ترتسییهمه تو اتاق ر!  بعدیساعت

 بود رشی که کل کالس درگیی دانشگاه به خاطر دعواسیی پدرم و رقی احمد زاده رفيآقا
 . من و سحر و نگار و روزبه و آرش نگاه کردیعنیشخصا وارد عمل شد و به پنج تامون 

نگار رو صورتش چنگ افتاده بود و دوتا ناخنش هم شکسته :  بودينجوری افاتمونی توصکه
 .بود
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 مقنعه اش پاره شده بود و موهاش رو انگار گربه چنگ انداخته بود و از دماغ عمل سحر
 .شده اش هم دو قطره خون اومده بود

 . بودیسته بود و لباسش خاک شکنکشی عي شهی شروزبه

 چشمش بادمجون کاشته بودن و منم که گوشه لبم پاره شده بود و ورم کرده ری هم زآرش
 .بود

 . فاتحه ام خونده بوددی دی مي اگه من رو اونجوربابا

 طی بگم به پنج تا آدم گنده؟ که تو محیآخه من چ:  گفتادی احمد زاده با حرص زيآقا
 !مسخره به پا کردن ي دانشگاه دعوایفرهنگ

  شما چرا؟آخه شما چرا؟یآخه خانم شکوه:  اول رو به من کرد و داد زدو

 .  کردنی بهم نگاه مدی با هر بار تاکهیو بق.  کردی مدیتاک!  شما چرانی اي روی هو

!  احمد زادهي نکردم آقايمن کار:  من رو لو بده که گفتمی خانوادگي االنه که شجره دمید
 .نی خانم بپرسنیاز ا

 . به سحر اشاره کردمو

 پررو خوبه خودش شروع يدختره ! وا:  زدن گفترهی که انگار به دماغش گیی با صداکه
 .کرده

 .دهی داره بهم فحش من؟یدید: گفتم

  روزبه تو هم؟؟گهیبسه د:  احمد زاده داد زدي آقاکه

 . سیی ریمی و متعجب از لحن صممی همه به روزبه نگاه کردو

 ... خواستمینم...من.. احمد زاده منيجناب آقا:  هول کرد و گفتهروزب

 حتما با خانواده دیبا:  گفتتی و با عصبانزشی نذاشت حرفش تموم بشه که رفت پشت مو
 .نی تا آدم بشرمیهاتون تماس بگ
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 . نکردميمن کار!  احمد زادهيتورو خدا آقا: هی گرری نگار زد زکه

تورو خدا :  گفتمنهیم رو به پدرم بده حسابم با کرام الکاتب دونستم اگه راپورتی من که مو
 .نی فرجه بدهی

 !من:  روزبه از جاش بلند شد و مثل سوپر من گفتکه

  می پرسشگرانه بهش زل زدی ما همگو

 .رنی تقصی بهیبق.  من بودریتقص. رمی گی رو گردن میمن همه چ:  ادامه دادکه

 ! آقا شده واسم سوپر مننمی ببنیبش:  شد داد زدی داشت منفجر مگهی که دسییر

 . من هماهنگ بودتی با ذهنفشی توصچه

 .می آروم شد تعهد ازمون گرفت و ردمون کرد برکمی که بعد

 تکرار دمی باشه؟ قول منیتورو خدا به بابام نگ! عمو:  و گفتمششی که رفتن ، رفتم پهمه
 . نشه

 .ی کارهات رو تکرار کننیحالت مهتاب اگه ا به ي بهم نگو عمو وانجایا:  اخم گفتبا

 !قول! قول!چشم چشم: گفتم

 .رونی رفتم بعی سرو

 يبه صدقه سر:  روجمع کرد و قبل رفتن گفتلشی کرد و سحر وسای مهی هنوزم گرنگار
 دانشگاه گم نی پولدار من به شما ها فرجه دادن وگرنه دوتا گدا همون بهتر از ايهمون بابا

 .شن

 کالهبردارت کنن که دختر جلف و يگوربابا:  گفتضی که اعصابش خورد بود با غنگار
  انداختی مثل تو پس نمیگوه

 . شدی حرفها؟؟ باورم نمنی و انگار

 . ناراحت شدهیلی بود که خمعلوم
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 ادتونی تعهدتون نی شورش رو درآوردگهیبسه د:  رفت حرف بزنه که داد زدمسحر
 رفته؟

 . رفت گنده گفت وشی اهی سحر

 ریمن شرمنده ام همش تقص: و روزبه اومد جلومون و گفت.  هم پشت سرش رفتآرش
 .من بود

 . و رفتدی بزنم راهش رو کشی حرفنکهی ابدون

 افهی قنی کشه به ایمهتاب بابام من رو م:  هاش گفتهیتو گر.   کردی مهی هنوزم گرنگار
  شده؟یبرم خونه آخه بگم صورتم چ

.  قلم بشهیدستش اله:  گونه اش انداختم و گفتمي سحر روي ناخن هاي نگاه به جاهی
 .يریکبیا

  شما؟؟ي خونه امی بشهیم:  بهم نگاه کرد و گفتبعد

  ما؟ي واااات؟خونه

. نه:  بگم گفتيزی چنکهی شد و قبل ای بردمش خونمون همه دروغهام فاش می ماگه
 . پل غصه بخوره ما دوتا شل ودنی ترسم با دی مضهیمامانت مر. الیخیب

 . به خاطر دورغهام به نگار شرمنده بودمی راحت شد ولالمی کردم و خیپوف

 ... و پدرم کارگر کارخونه ستمی هستي تو خونه اجاره اکه

 . بشمیمی روز با نگار انقدر صمهی کردم ی کرده بودم فکر نمي روادهی زیلی خيوا

 دونستم پدر و مادرم تا شب  مطب  هستن و مهران هم البد ی از دانشگاه رفتم خونه مبعد
 .حی با رفقا تفرای دانشگاست ای

 ... در برهمی اتاقم پناه بردم تا خستگبه
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 افتی قوونهیمهتاب؟ خل و د:  مهران اومدي نکره ي چشمم گرم افتاده بود که صداتازه
 ه؟ینطوریچرا ا

 کرد نگاه ین لبخند مضحکش بهم نگاه م خمارم رو باز کردم و بهش که باز با اويچشمها
 . رو ندارمیکیگم شو مهران، حوصله تو : کردم و گفتم

 .شهی الزمت منی اایب:  تو دستش رو باال آورد و گفتماسک

 . دست بردار نبودنکهی مثل انه

 کار؟ی خوام چی ماسک م؟بعدشمی بهت اجازه داد وارد اتاقم بشیاصال ک:  شدم و گفتمبلند

 کنه ی دلش بخواد رفتار مياولن من ازت بزرگترم و داداش بزرگه هر جور:  و گفتدیخند
 !ي کردي فهمه کتک کاری منهی ببی داغونت رو هرکي افهی قنیدوما ا

 ! دوماشهی حساب نمقهی  و چهار دقیستی بزرگتر نشتری بقهیاوال تو چهار دق: گفتم

 عمو بهت گفته؟:  و گفتمدمی جام پراز

 بوده که عمو فرهاد هم ينگو که انقدر جد! پس حدسم درسته! يوا:  و گفتدی صدا خندبا
 ! شدهریدرگ

 .  احمدزاده بودي فرهاد همون آقاعمو

 . اتفاق افتادنی شعور ای دختر چلغوز لوس بهیدست رو دلم نذار مهران به خاطر : گفتم

  دختر بوده؟هی به خاطر یمطمئن:  ابروش رو باال داد و گفتهی

 چرا به طعنه یه:  زخم کنار لبم گذاشت که دادم رفت هوا و گفتمي رو رو انگشتشو
 . دفعه بگو عمو راپورت داده و خالصهی ؟ی زنیحرف م

 گذاشت کنار لبم که باز شمی آرازی مي پماد در آورد و با گوش پاك کن روهی بشی جاز
 کنم تا ی گم دارم باهات درس کار می کنم می میامشب رو الپوشون: جونم در رفت و گفت

 .يدی بابا رو دهوی که ی ماسک رو بزن واسه وقتنی ای ولنتت،یسر شام بابا نب
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 ؟يچته تو قرص هات رو پشت و رو خورد:  نگاه کردم و گفتمبشی عجي رفتارهابه

 . من داداش بزرگه هستمنکهینه واسه ا:  و گفتدیخند

 برگشته درسش تموم کای از دوستام تازه از آمریکی !یآها راست:  بلند شد که بره گفتبعد
 . خونه ما مهمونهي از دوستان کنه چند روزيادیشده و اومده 

  نه؟رمی وقت جلو مهمونت حالت رو نگهی که یآها پس بگو باهام خوب: گفتم

 . خونهي دارم لوس کوچولوی نترس آبروت رو نگه مباشه

 .دمی هاشو نفهمي مرموزبازنی اچوقتی که من هدی با منظور خندمهران

  شام با اون صورت ورم کردهزی خونم نرفتم سر می دارم درس منکهی هم به حساب اشب

 رفتن ی سوت و کور پدر و مادرم صبح مي خونه موندم خونه ي کالس نداشتم و توفرداش
 کرد همه رو دور هم جمع کنه اونم فقط دور ی میسرکار و مهران هم دانشگاه پدرم سع

 ي کم خورای ي پرخوردی و نبامیدی خندی مدی نبام،ی زدی حرف مدی غذاکه موقع غذا نبازیم
 . دادی متی اهمیالمت به سيادی آخه زمی کردیم

 .  هم باهاش بودگهی نفر دهی ناهار بود که مهران اومد از پنجره نگاه کردم موقع

 . اومدهکای گفت از آمری مشبی بود که دی همون دوستالبد

 زد ی از دور داد مدی باری از سر و روش میپیخوشت! یواوو چه پسر خاص. اه کردم نگشتریب
 . امی جنتلمن واقعهیکه من 

 اتاق من رد ي از جلودی چون اتاق مهران بعد اتاق من بود و باسادمی پشت در گوش وارفتم
 .  شدنیم

 . لهجه داشتکمی حرف زدنشون اومد پسره انگار يصدا

 . موندمی اتاق مي و صورت همون بهتر توختی رنی با اومدمی نرونی اتاقم باز
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 یی تو دختر؟ بابات که بويچطکور:  صورت نگار افتادم و بهش زنگ زدم و گفتمادی
 نبرده؟

 ی دونی نمينه شانس آوردم پدرم واسه دو روز رفته مسافرت وا:  و گفتدی خندنگار
 . نهیدرم دوست داره تورو بب خونمون؟ مايای مهتاب فردا میراست. چقدر خوشحال شدم

 .آره چرا که نه:  اومد گفتمیخودمم بدم نم.  من و من کردمکمی

 . شدمرهی خاطی قطع کرد و من پشت پنجره به حی با خوشحالنگار

 شه؟ی به نگار بگم که بهش دروغ گفتم؟ اونوقت ازم دلخور میعنی رنگارنگ ي هانیماش

 .رونی آماده شدم که برم بعی افتادم و سريزی چهی ادی

 . و ماسکم رو زدم به صورتمرونی اتاق زدم باز

 لحظه هیمهتاب :  کردخکوبی مهران من رو مي بودم که صدادهی نرسی به در خروجهنوز
 .سایوا

 هی.  کردی لبخند مکش مرگ ما نگاهم مهی سمتش دوستش هم کنارش بود و با برگشتم
 . سرش بودي روی بونهی داشت و کاله سا لبری زکی کوچيشهای رنی و از الیسب

 . که قبال گفته بودمیهمون.  دوستم بهداد هستنشونیمهتاب ا:  گفتمهران

 . مهراني منم مهتابم خواهر دوقلونیآها خوش اومد:  زدم و گفتملبخند

 هی چقدر شبنمی تا ببنی ماسکتون رو بردارشهیم! گادياوه ما:  و با لهجه گفتدیخند
 د؟یهست

 !زدی لفظ قلم هم حرف مچه

 !  و نه اخالقافهی نه قمیستی نهیما اصال شب: گفتم

 شما خوشبختم که ییاز آشنا:  گفتی رو آورد که بهم دست بده و همزمان داشت مدستش
الو نگار :  رو در آوردم و شروع کردن به حرف زدنمی گوشیخودم رو زدم به اون راه و الک
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 ي من زودنی کنییرایاز خودتون پذ:  و داد زدمرونیتم ب رفعیو سر!  باشه باشهامیدارم م
 . گردمیبر م

 . نشده پسرخاله شده بودیچیهنوز ه!  پوفرونی از خونه زدم بو

 . رو کارت به کارت کردم و برگشتمدی که بای عابر بانک و پولنی ترکی به نزدرفتم

 خواستم مهران و دوستش ی هم نمدمی ترسی هم از پدرم مامی نرونی کردم بی هم سعشب
 .راحت باشن

 . بودنستادهی ااطی حي زود آماده شدم که برم دانشگاه که مستر بهداد توصبح

 . شمداریعادت دارم زود ب:  و گفتدی خنددنمی دبا

 . هی عالنی اری سالم صبح بخکیعل: گفتم

 منظورتون درود بود؟:  تعجب گفتبا

 !ی بابا چه اصالتنه

 .نی هم که بلدلیاص یرانی انیآفر: گفتم

 .رانمی اخیمن عاشق تار:  و با  گفتدیخند

 .روزهی کردم لهجه اش کمتر از دحس

 . بدهتی اهمخی شد به تاردای پیکیباالخره ! هی عالنی ايوا: گفتم

. می زنی بعدا در موردش حرف می شده ولرمیاالن که د:  به ساعتم نگاه کردم و گفتمبعد
 .فعال خداحافظ

 . سمت دانشگاهورفتم

 ؟یچته سرحال:گفتم.  برام دست تکون داد حالش خوب بودی با خوشحالنگار

  خونمونيای بي خوایآخه تو م:  و گفتدیخند

 . انقدر خوشحال بود منم سرحال آورده بودنکهی ااز
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 . کرده بودزی البد واسه خودش استراحت تجودمی کالس که شدم سحر رو ندوارد

 بود جلو که صورتش دراز دهی منم که ماسک زده بودم و نگار هم انقدر مقنعه اش کشو
 . زده بودی آفتابنکیشده بود و آرش هم ع

 بی و بچه ها حاال به ترتدی بود که اونم نفس زنان از راه رسومدهی روزبه هنوز نفقط
 . کردنینگاهمون م

ده تر گرفته بود که کل  دو عوض کرده بود و گننکشی باز هم آخر نشست عروزبه
 . هم سرجاش بودششی پوشوند و ریصورتش رو م

 .ي مسجدي بچه مثبت هاهیشب

 که از پشت صداش رو اطی سمت حمی محل ندادم تا آخر کالس بعد کالس با نگار رفتبهش
 ؟یخانم شکوه:دمیشن

:  و گفتنیی شد و سرش رو انداخت پاکی سمتش که بهمون نزدمی و نگار برگشتمن
 ن؟ی شما ازم دلخوردیببخش

 !یخینه ب:  با تعجب نگاش کرد و من گفتمنگار

 .گهی مي اگهی دزی برخوردتون چیول:  خواستم برم که گفتو

  شده بود اصال چرا براش مهم بود؟؟یمی چه زود صموا

 تا سحر و دوستاش يستادی ایاصال آره دلخورم اگه مثل ماست نم:  کردم و گفتمیپوف
 . نبودنیصابم خراب بشه االن وضع ادستت بندازن و من اع

 داشت که باعث شد معذب یچشمهاش برق خاص.  آورد باال و بهم نگاه کردکمی رو سرش
 چرا اعصابتون خورد شد؟: بشم و گفت

 ...خوب.... ه؟خوبی سوالیوا س: گفتم

  چرا؟ چرا اعصابم خورد شده بودواقعا
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  زور بگنی به کسادیخوب من خوشم نم:گفتم

 .شنی که ماست مییدمامخصوصا آ 

 !ينجوری لب گاز گرفت که نگو انگار

  گفتمی تو ذهنم بود میهرچ!  من عادتم بودیول

 مثل اونها دهن يخودی بي خواستم با آدمایفقط نم! من ماست نبودم:  نگاه کرد و گفتبهم
 .به دهن بشم

 .ادی بدذات بدم مياز آدما.  ندارهي خودی و بي برام باخودیول:  نگاه کردم و گفتمبهش

 . هم اشتباه کردمنباریا.  کنمی دخالت نمنی اگه دفعه بعد جواب ندشماهم

 !لب:  در جوابم گفتاما

 بهتر شده؟! لبتون:  تعجب نگاهش کردم و به لبم اشاره کرد و گفتبا

 .هیآره عال: گفتم

 . خونشونمی قرار بود برمی دست نگار رو گرفتم و رفتبعد

 صورت من انقدر دیحال تورو فقط پرس.  بودبی عجکمی! وا:  گفت و نگارمی دور شدازش
 .دی نپرسيزی شد چیلیزخم و ز

 .الی خی تخته اش کمه بهی: گفتم

  کرد؟ی نگاهت مي چطوريدی دزدای مشکوك میول! یه:  رو نازك کرد و گفتچشمهاش

 .تو هم دور ور ندار: گفتم

 هی شهري نهی که کمک هزيری اون خیآها راست:  افتاده باشه گفتيزی چادی انگار که بعد
 .  کردزی وارروزی ترم رو که عقب افتاده بود دنی اي هی داد، شهریام رو م

 . چه خوب:  نگاهش کردم و گفتمی خوشحالبا

  داد در مورد تو بهش بگم؟امی دفعه که پنی اي خوایم: گفت
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  ده؟ی مامیمگه پ:گفتم

 اگه ازش گمی دفعه منی خواد ای رو ازم مهی پرسه و مبلغ شهریو مآره حالم ر: گفت
 . به تو هم کمک کنهادیبرم

 از پس ستی نيازینه بابا ن:  زدم و به صورت معصوم و قشنگش زل زدم و گفتملبخند
 .میای ام بر مهیشهر

 .می کوچه شون شدکینزد

 هم داشت ی دوره گرد نون خشکهی کردن و ی مي که بچه ها داشتن بازیکی باري کوچه
 . همکی نزدکی کوچي شد و خونه هایرد م

:  انداخت و باز کرد و گفتدی و کلمیستادی که رنگهاش کنده بود اکی در کوچهی يجلو
 .نییبفرما

 و با رونی که دورتادور گلدون بود و مادرش اومد بکیی موزااطیح.  زدم و وارد شدملبخند
 .نیی بفرمايخوش اومد:  و گفتدی خنددنمید

 . گلدار و بلوز زرد رنگ تنش بودي روسرهی

 . مامانش بود هردو خوشگل بودنی کپنگار

 . که ازدواج کرده بود هم داشتنگهی دختر دهی و کتری پسر کوچهی نگار ری غبه

 . نگار من رو برد اتاقی از احوال پرسبعد

 مبل راحت جاشده بود با تخت و سیو سرهی اتاق من ي سوم اتاق من بود توکی اتاقش
 .لمیوسا

 واری که دکی کوچي پنجره هی بود و ی چوبری تحرزی مهی نفره و هی تخت هی اتاق نگار يتو
 . دادی رو نشون میپشت

 . طاقچه بودي گلدون گل هم روهی
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 . اتاقش آرام بخش بودچقدر

 . نگار اتاقت محشرهيوا:  زدنام که تموم شد گفتمدید

 قبال اتاق خواهرم بود اون که رفت من جاش رو گرفتم:  و گفتدیخند

 . لبت رونمیبب:  وارد شد و گفتي چاینی سهی با مادرش

 . ادبی بيبشکنه دستش دختره :  لبم نگاه کرد و گفتوبه

 . کردهی ادبی گفت چقدر بنگار

 . کف دستشمی حسابش رو گذاشتیاالن که ورمش کم شده ول:گفتم

 . میدید خنیی بعد سه تاو

 که واقعا من رو ی تدارکات قشنگی و کلی و ترشي با برنج و سبزمهی رو اونجا موندم قناهار
 ي چطوری رو با ترشیلی چرب و چي مهی اون قدی دی آورد اگه پدرم بود و میبه اشتها م

 .ارمی خوردم رو باال بی کرد هرچی خورم حتما وادارم میم

.  غذا محشرهنی نگار ايوا:  قاشق  پراز برنج  گرفتم و گفتمهی فکر خندم گرفت و نی ابا
 دست پخت مادرت پرفکته

 !هیحتما دست پخت مامان تو هم عال:  و گفتدی خندنگار

آره همه مامان ها :  ونوس درست کرده بود افتادم و گفتمشهی که همیی خونه و غذاهاادی
 .هیغذاشون عال

  صورتت ناراحت نشد؟دنیمادرت از د:  و نگار گفتمی تختش نشستي ناهار روبعد

 . کنهی درد مکمیماسک زدم و گفتم دندونم : گفتم

 .من نگرانتم مهتاب:  گفتدوباره

 ؟یواسه چ: گفتم
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 ام رو بدم و تو هی من شهرنکهی از ا؟ی کنکاری چي خوای شده مری تو هم دي هیشهر: گفت
 . دارمي حس بديند

 پدرم پول رو الی خیب: گفتم.  بودفیچقدر معصوم و لط.  نگاه کردمشی عسلي چشمهابه
 . کنمی مزیآماده کرده فردا وار

 . مشکوکه هایلی پسره روزبه خنی مهتاب ایخدارو شکر ول: و گفتدی خندی خوشحالبا

 چطور؟:گفتم

 کنم داره به تو نگاه ی کنه سر کالس هر وقت بهش نگاه می بهت توجه میلیآخه خ: گفت
 .ي کنه فکر کنم دلش رو بردیم

 .اون که بچه مثبته! برو بابا شکاك: گفتم

 درست کرد پول خودش شهی رو مهیبق.  پولدار باشهدی داره پسر فقط بایچه ربط:گفت
 ...هی شو بگرد دنبال الشی خی خوره پولدار باشه پس بیروزبه بهش نم.  محضهیخوشبخت

 پولدار! کوتاه! کچل!کور: می باهم گفتو

 .میدیاهم خند بو

 .میدی خندی بهم خوش گذشته بود کلیلی خرونی از ظهر از خونه نگار زدم ببعد

 ي توشی مهران و دوست خارجکیول.  خونه نباشهی رفتم خونه توقع داشتم کسمیمستق
 .دنی خندی گفتن میهال نشسته بودن و م

 ... گهی می بهداد چنی ببایمهتاب ب: که وارد شدم مهران گفتمن

 ! مهتابسی ميها:  رفتم سمت اونها و سالم کردم بهداد با لهجه گفتناچار

 ... نه به االن کهنی زدی حرف ملی اصینه به صبح که پارس: گفتم

 . بر اساس عادت بودنیخوب ا:  و گفتدیخند

 . کنهینی تونه کف بی مگهی ول کن مهتاب بهداد منارویا:  گفتمهران
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 . خرافات اون ور آب طرفدار داشته باشهنی کردم ایفکر نم:  زدم و گفتميپوزخند

 !نو نو نو:  اشاره اش رو آورد باال و تکون داد و گفتانگشت

 ! تونه تو رو لو بدهی خارج شده و خطوط کف دست منی چیمی قدي از کتابهاینی بکف

 اون کف دست من رو گهیآره راست م:  گفتجانی بهش نگاه کررم که مهران با هیجی گبا
 . بگهی درستيزای چهی و تونست دید

  چرا؟گهیآخه تو د! ی مملکت باشهی قراره دکتر یمهران تو ناسالمت: گفتم

 ! مهتابی ترسیانگار تو م:  زد و گفتي داری لبخند معنبهداد

 هی هربار هی که معلوم بود لنزه و ی آبي بهم زل زد چقدر نگاهش برام آشنا بود چشمهاو
 .  لبشری زکی کوچشی و اون رلیبینوع کاله سرش بود و س

 . شده بودیمی زود صمچقدرم

 .نی کف دستم رو ببای ترسم بی من نمیاوک: گفتم

 . روش گرفتمي دستم رو جلوو

 به من نگاه کرد و بعد چند تا نوچ نوچ کرد و  به کمی بهش انداخت و هی عاقل اندر سفنگاه
 .  کنجکاو من و مهران نگاه کرديچهره 

 . ي داري زود جوش و زبون تندیعنی! ی گرمیلیدختر تو خ:  گفتو

 نفر چشمش هی:  و بهم نگاه کرد بهداد دوباره به دستم نگاه کرد و گفتدی خندمهران
 .ستی ازش دور شو اون مناسب تو نیدنبالته ول

 . مهربون و با ادبهیلی خالبته

 دختر عکسش که کف واوو:  که گفتدمی گرد شد و ناخود آگاه دستم رو کشچشمام
 . ستیدستت ن

 . بسهالیخیب: گفتم
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نه بذار بگه جالب شد و اومد سمتم و دست من رو که مبهوت بودم دوباره باز :  گفتمهران
 ...ی ولهی هست اون هم خوب و اوکگهی دیکی! سیاوه :  و گفتدیکرد و بهداد د

  کنه؟ی هم می فرقایآ:  چشمم زل زد و گفتبه

 ی بود من خرافاتیهمش الک:  و دستم رو دوباره جمع کردم و گفتمدمی رو نفهممنظورش
 . ستمین

 . رفتم سمت اتاقمو

 بود سر هم کرده بود اصال ازش ی مزخرفات چنی دادم اهی اتاقم رو بستم و بهش تکدر
  خود فروختهیخارجک. ادیخوشم نم

 . ها شدهییکای آمرهی فکر کرده شبی آبي اون لنزابا

 ! گفت؟یه م در مورد روزبداشت

 پدر و مادرم اصال نی ارونی شام از اتاقم اومدم بکی نزدرمی کردم و رفتم تا دوش بگیپوف
 ! نهای هم دارن ي دخترگنینم

 ! یسالم دختر مام:  و گفترونی از اتاقش اومد بمادرم

 هی چه لباسنیا:  گفتهوی لوس کنم که کمیرفتم خودم رو ! ی چه ابراز احساساتيوا
آخه دختر چرا .  بکشی دستهی تر بپوش به اون صورتت هم ی لباس رسمهی ؟يدیپوش

 ؟يانقدر شلخته ا

 . اهمی خونه راحت باشنی اي بار نشد توهی نده ریمامان تورو خدا گ: کردم و گفتمیپوف

 بزرگ گهیمهتاب تو د: به صورت قهر رفتم سمت آشپز خونه و پشت سرم اومد و گفتو
 خانم هی مهمون متشخص لباس در خور هی ي که جلویم بفهدی حداقل انقدر رو بايشد

 ؟یبپوش
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 بی هارو تازه سرخ کرده بود چندتا سینی زمبی کرد و سی مي خانم داشت آشپزونوس
 .ادی هم اصال متشخص به نظر نماروی هم خوبم اون یلیمن خ: گذاشتم دهنم و گفتمینیزم

 ي پر از روغن رو اونجوري هاینی زمبیمهتاب اون س:  کرد و گفتی با حرص پوفمادرم
 !یستینخور تو اصال به فکر اندامت ن

 خوشگل و خوش اندام یمامانم به اندازه کاف:  سمتش و از پشت بغلش کردم و گفتمرفتم
 .قربون مامان غرغروم برم! هیهست کاف

 . می شام همه جمع شدزی مي روشب

 کاله مسخره سرش هیم  بود و بازدهی پوشفلی با طرح برج اي شرت سورمه ای تهی بهداد
 .دمی فهمی کاله رو نمنی ايبود اصال ماجرا

 زهی کردم هی کرد و حس می مدام بهم نگاه مشی آبي اون چشمابا

  لبت تبخال زده؟يگوشه :  بهم نگاه کرد و گفتپدرم

 شهی بارم نمهی یعنی.  دادنشون بهم شروع شده بودری گنایباز ا.  دستم رفت سمت لبمعیسر
 . بدنرین گ مهرانیبه ا

 . بهتر شدهگهیاالن د!آره: گفتم

 .دیچی پی مي فضاي قاشق و چنگال توي شروع شد و دوباره فقط صداغذا

 . هستمیرانی ايمن عاشق غذاها!  غذا معرکه ستنیا! واوو:  بهداد گفتهوی که

 . زد نگاه کردی سرش رو بلند کرد و با تعجب به بهداد که با دهن پر حرف مپدرم

 . خندهری و زدم زرمی خودم بگي خندم گرفت و نتونستم جلومن

  بهم چشم غره رفت که ساکت باشممامان

  زدم؟يحرف بد! اوه: دوباره گفتبهداد
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...  با دهن پر و سر غذای ولی کنفی تعرگرانی خوبه که از دستپخت دنینه ا:  گفتپدرم
 !فکر نکنم جالب باشه

 ی لذت میی از غذای کنم؟ وقتفیز دستپخت تعر ادی بایخوب پس ک:  با تعجب گفتبهداد
 دهی به آدم دست می حس خوبينجوری اياری بهتره به زبون بيبر

 !شدی جالب مداشت

 . ... شدهی غذا عالنیآره ا: گفتم

 !کیال: شصت دستم رو آوردم باال و گفتمو

 ه؟ی چه حرکتنیا!مهتاب:  با اخم بهم نگاه کرد و گفتپدرم

 !رهی هم به کار مدیی تايبرا. ی خوب، عال،یعنی کیخوب ال: گفتعی سربهداد

 .  خنده اش بلند شد و همه با تعجب بهش نگاه کردني مهران بود که صدانباری او

 .  نقص باشهی بکای کردم فرهنگ تو آمریفکر م:  شده بود گفتی که کامال عصبانپدرم

 . البته:  گفتبهداد

 .از رفتارش ناراحت شده که پدرم دی فهمی انگار نمبهداد

 .... رفتار شمادنی با دیول:  گفتپدرم

 .  غذاي با حرص شروع کرد به خوردن ادامه بعد

 . فهمم باال دادی من نمنکهی به من و مهران نگاه کرد و شونه هاش رو به منظور ابهداد

 .می بخوروهی تا ممی هال جمع شدي غذا همه توبعد

 .  ها عادت داشتوهی از خواص هرکدوم از مفی مادرم شروع کرد به تعرو

 برداشت و گاز زد و با سرو صدا شروع کرد به خوردن که مادرم با بی سهی:  گفتبهداد
 .چندش بهش نگاه کرد

 . کردی بود و رفتارش واقعا جذبم مالیخی بیلی خاروی نی پسر ايوا
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 ه؟ی چکای آمريکار شما تو:  گفتپدرم

 . خوندمی کنم درس میخوب من اونجا کار نم:و گفت زد گهی گاز دهی یالیخی ببا

 ؟یچه درس: گفتمادرم

 !تئاتر:  بشقابش و ژست گرفت با ابهت گفتي رو گذاشت توبیس

 .می با تعجب بهش نگاه کردهمه

 اد؟یاز تئاتر بدتون م:  هممون نگاه کرد و گفتبه

 !هی خوبي رشته نمیخوب نه ا! اومم: فکر کردم و گفتم.  به من زل زدو

 . باشهنی اش تامندهی بره که آيزی دنبال چدیآدم با:  گفتپدرم

 . وقت هستحی تفريبرا

 اهاشی و کنار گذاشتن روی دلخوشچی تونه تمام عمرش رو بدون هی آدم نمیول: گفتم
 . کنهیزندگ

 !کیال:  بلند گفتي با صدابهداد

 که تا هفت رسهیهم م دارم انقدر ملک و امالك و پول از پدرم بینی تامیمن زندگ:  گفتو
 شتری بلی خودم رو دارم و دلی ملک شخصکای آمري کنن  من توی مینسلم در رفاه زندگ

 .ستی که برام جالب نباشه اصال خوب ني کارنطوریکار کردن و هم

 پدرتون چه کاره هستن؟:  ابروش رو باال داد و گفتهی مادرم

 !کالهبردار!اوممم:  رك گفتیلی فکر کرد و خکمی

 . بودبی عجیلی اون خيوا 

 ي خونه هی چشم بهم زدن هی ي تونه تویپدرم م:  هممون گفتي درمقابل نگاه بهت زده و
 ! خودش بردارهي کنه و ده واحدش رو مفت برالی طبقه تبدستی رو به برج بیکلنگ

 .آها پس بساز بفروش هستن: گفتپدرم
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 .آره همون: گفت

 ؟ سراغ تئاتریپس چرا شما رفت:   گفتمادرم

 شاهزاده هی چشم بهم زدن به هی تونم تو ی کارم و منیمن عاشق ا! عشق:  زد و گفتلبخند
 ي تونم نقش شمارو بهتر از خودتون بازی بشم ملی چشم بهم زدن به گدا تبدکیو در 
 . احترام قائل بوددی هنر بايبرا.  هنرههی نیکنم ا

 معقول بود من رفتم که بخوابم و هنوز وارد ری که از نظر پدر و مادرم غیی از گپ هابعد
 یتو واقعا جالب: اتاقم نشده بودم که بهداد پشت سرم اومد و گفت

 . کردم رفت سمت اتاق مهرانی که با تعجب بهش نگاه می در حالو

 سرش نبود و نی کردم اون واقعا قوانی بهداد فکر مي شب به حرکات و رفتارهاتمام
 . بودبیواقعا عج.  کردیهرجور دوست داشت رفتار م

 . پدر و مادرم ازش متنفر شدنحتما

 . افکار خوابم بردنی با او

 چشمم رو باز کردم که خوابم نپره و به هی شدم؛ به زور داری بی زنگ گوشي با صداصبح
 . نگاه کردم نگار بودیگوش

 ... بر پدر مردم آزاريا:  خواب آلود جواب دادمي صدابا

 کتاب می تنبل خانم مگه قرار نبود امروز برنمیپاشو بب: بود که گفت حرفم تموم نشده هنوز
 م؟یبخر

 .امیم!  صبر کن بذار لود بشمکمیباشه :  کردم و گفتمیپوف

 .  اومدی به گوش ماطی حي از تویی تخت نشستم سرو صداي کردم و روی خداحافظازش

 . خورنی صبحانه ماطی حي مهران و بهداد دارن تودمی کنار پنجره و درفتم
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 شدی مدی داشت شایاگه اون کاله رو بر م.  بودمشدهی بهش نگاه کردم انگار قبال دشتریب
 . دادصیتشخ

  خاروندم که مهران و بهداد هردو برام دست تکون دادنی ام رو مدهی ژولي موهاداشتم

 ! بودن؟دهی نکره دي افهی قنی من رو با ای لعنتدمی پرده رو کشعیسر

 . دست و صورت شستم کردم و رفتم یپوف

 .اطی حي آماده شدم و رفتم توو

 . صبحانهایسالم مهتاب ب:  گفتمهران

 .یی برم جادی خورم بایسالم نم: گفتم

 کجا؟:  گفتعی سربهداد

 ! پرروچه

  کجا؟؟یچ:  اخم گفتمبا

 .می من و مهران شمارو برسوننی برنی خوای کجا منکهیا:  گفتیول.  بلکه از رو برهتا

  برمنینه ممنون اگه بخوام با ماش: گفتم

 .  تونمیخودم م 

 . برهیی جانشیاون عادت نداره با ماش:  گفتمهران

 . که راحتترهينجوریآخه چرا؟ ا:  گفتبهداد

 به ستی بردن خوب نرونی رو بنی ماشهی کی کوچدی خرهی يبرا:  کردم و گفتمیپوف
 . کنهی هوا اضافه میآلودگ

 لشه؟ی دلنی فقط ایمطمئن: د و گفت زي داری لبخند معنبهداد

 .خوش بگذره پرنسس:  بزنم گفتی حرفنکهی تعجب نگاهش کردم و قبل ابا

 . رونی و برگشتم و رفتم بومدی خوشم نچی لحنش هاز
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 . چهره اش برام آشنا بودیلی کرد،خی داشتم چقد مرموز رفتار میبی عجحس

 به چندتا کتاب ازی ترم نانی پروژه پاي براادی تا نگار بستادمی ای کتاب فروشکینزد
 . کنهنهی نگار هزذاشتمی مدیکتابها گرون بودن نبا. میداشت

 !سالم مهتاب خانم:  من رو به خودش جلب کردیی آشناي فکر بودم که صداتو

  کرد؟ی مکاری چنجای انی ادمی رو بلند کردم و روزبه رو دسرم

 ن؟ی کنی مکاری چنجایشماا:  تعجب گفتمبا

 .دمی شما رو دی کار داشتم اتفاقنجایا:  زد و گفتندلبخ

 .  پوشوندی بزرگ که چهرش رو منکی تنش بود و اون عی چهارخونه با شلوار مشکراهنیپ

 .نیآها باشه به کارتون برس: گفتم

 ن؟ی شما هنوز هم ازم دلخوردیببخش:گفت

 .گهی دالیخی ب؟یی تو هنوزم به فکر اونجايوا: گفتم

 م؟ینی بشیی جامی باهم برشهیم:  زد و گفتلبخند

 .شدی داشت پررو مگهید

 . شرمندهم،یمنتظر نگار هستم کار دار:گفتم

 . بودمستادهی که کنارش اي کرد و رفت داخل پاساژی تکون داد و خداحافظيسر

  کرده؟ری چرا دنگار

 .ستادمی تو من آرتروز گرفتم انقدر اییکجا:  زدم بهش و گفتمزنگ

 مشی زدم برات خواهرم حالش بد شده آوردیمهتاب داشتم زنگ م:  گرفته گفتي صدابا
 .شرمندتم مهتاب. مارستانیب

 اد؟؟ی بر میچش شده؟ از من کمک: گفتم

 .می کنی بعدا باهم حساب مرینه ممنون کتابهارو بگ: گفت
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 روزبه دوباره من رو متوقف ي و خواستم برم که صدادمی کردم و رفتم کتابها رو خرقطع
 :کرد

 !! خانممهتاب

 دعوت قهوه شهی منی رو کرددهاتونیحاال که خر:  سمت صدا اومد طرفم و گفتبرگشتم
 ن؟ی من رو قبول کني

 ! شده بودهاي کنه اعجب

 . کتابها رو ازم گرفت و لبخند زدلکسی بزنم نای حرفنکهی اقبل

 . ردش کنم و باهاش رفتمومدی ندلم

 کیمن قهوه دوست ندارم ک:  و گفتممی همون پاساژ نشستکی نزدکی کوچي  کافههی
  دوست دارمیشکالت

 ! خورنی قهوه مشتری جاها بنجوری کردم ایفکر م! آها:  بهم نگاه کرد و دستپاچه گفتکمی

 ! شاپ که فقط قهوه ندارهیکاف! يشما که خودت کافه کار کرد: گفتم

 !دنی املت هم میگاه!  دارهیبله همه چ:  و گفتدیخند

 ؟ی کنی مسخره ام ميدار:  گرفت و گفتمخندم

 . اون روز افتادمادیاصال فقط !نه نه:  گفتدستپاچه

 .من شرمندم که باعث اخراجتون شدم: گفتم

راستش من کار تو اون کافه رو دوست نداشتم همون بهتر که اومدم :  زد و گفتلبخند
 .رونیب

 خونه اجاره نجای و با دوستام اامی ازشهرستان مراستش من:  بهم نگاه کرد و گفتبعد
 دای وقت پمهی کار ندی دانشگاه و خونه بانهی هزي و برادی چون خوابگاه بهمون نرسمیکرد
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 ادی چون پدرم کارگره و زدنی دانشگاه بهم نمهی شهري برايادی کردم خانوادم پول زیم
 .در آمد نداره

  گفتی داشت به من منهاروی اچرا

 . نگاهش برام آشنا بودنیهم زل زد چقدر ا بدوباره

 .نی من رو درك کننی تونی پدر شماهم کارگره حس کردم شما مدمیشن: گفت

  کنم؟؟؟دی بایچه درک: گفتم

 .! بگميچطور...من... من...راستش مهتاب خانم:  مکث کرد و گفتکمی

  خواد بگه؟ی میچ!! یاعلی

 ! دهنم رو قورت دادم و بهش زل زدمآب

!  باشه هاي بدزی چنکهینه ا!  گفتنش برام سختهکمی بگم؟ يراستش چطور:  ادامه دادکه
 ! بگم؟دی باي دونم چطوری نمیول

 !گهی من رو بگو دیکشت!  پسرادیجونت باال ب! آخ

خوشم ...ازتون...من ...راستش من. مهتاب خانم:  رو بلند کرد و بهم زل زد و گفتسرش
 !اومده

 . نشسته بودم و فقط بهش زل زده بودمی صندلي و رق روشق

 وااات؟؟؟:  بلند گفتمي هارو آورده بودن که نا خود آگاه با صدای شکالتکی کتازه

 . و بهمون نگاه کرددی لحظه ترسهی گارسون هم که

 يمنظور بد...دینیبب...نه:  رو ازش گرفت و دستپاچه گفتینی سعی سرروزبه
 !به خدا... من ...راستش...به خدا...دینیبب...ندارم

 . شده بهتره برمرمیمن د! ي احمديآقا:  بلند شدم و گفتمازجام

  ن؟یازم ناراحت شد...مهتاب خانم:  پشت سرم اومد و گفتروزبه
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 . گرفتم و دور شدمی توجه به حرفش تاکسیب

 . دونم چرا ناراحت شده بودمینم

 .اونم با دوبار برخورد!  حرف رو بزنهنی اچطور جرات کرده بود!  سر و تهی بي پسره

 . رو چرخوندم و وارد شدم اعصابم واقعا خورد بوددی خونه کلدمی رسی و حرصیعصبان

 . کس خونه نبود خدارو شکرچیه

 . تخت ولو کردمي با اتاقم پناه بردم و خودم رو رودوباره

 "!ازتون خوشم اومده ". روزبه و گوشم بوديحرفها

 ! فکر کردهیواقعا چ! ارهی به زبون بدیبا! ادی که ازم خوشش نهیک!  پرروکهیمرت

 ی فکر فرار منی کرد و من از ای به خودم نگاه کردم ته دلم من رو محکوم منهی آيتو
 .کردم

 سوال مدام ته دلم بود و من خودم رو نی بود؟ اری چرا از روزبه فرار کردم؟ چون فقواقعا
 ...زدمیبه اون راه م

 شمال فردا می برمی خوایمهتاب من و بهداد م:  عصر بود که مهران بهم زنگ زديطرفها
 ؟يای تو ممی گردیکه جمعه ست واسه  شنبه بر م

 .نی شما برامینه من نم:  حوصله گفتمیب

 ! جنگلمیری م؟يایچرا نم! يتو که عاشق شمال بود:  گفتمهران

 . انگار دل و دماغ نداشتمی کرد ولی وسوسه ام مداشت

 . زاقارت تورو ندارمي دوست دخترهايمن حوصله : گفتم

 اد؟ی دوست دخترم ميدیاز کجا فهم:  و گفتدی بلند خندي صدابا

 . خوام استراحت کنمیگم شو م! یی پررویلیمهران خ: گفتم

 . قطع کردمو
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 خوردم که مهران اومد و ی آشپزخونه داشتم غذا مي ساعت بعد مهران اومد خونه تومین
 ؟یستیمهتاب؟تو هنوز آماده ن: گفت

 .برو مهران شر نشو: گفتم

 هی ی خوام تو باشی شمال من مانی کنه شدن باهام ب  دوست دخترم و دوستشنیبب: گفت
 !وقت هوا ورشون نداره

 !ای حی بدیچش سف:  نون پرت کردم سمتش و گفتمکهی تهی

 ؟؟ی مونی بفهمه بازم گل پسرش مبابا

 یآج:  نشست و گفتشمی کرد اومد پی ممی که راضیشگی همي وهی باهمون شمهران
 شده منم تازه باهاش دوست شدم نشد زونی دختره خودش آونی به خدا اگهی دایب! دوقلو

 .که ردش کنم

 شد؟  ی چاسمنی مهران پس يوا: گفتم

 فضول بود مدام من رو یلی خی دونیم! باهاش کات کردم:  سرش رو خاروند و گفتکمی
 . کردیچک م

 !دختر باز چندش: پس کله اش و گفتمزدم

 گذره ی باشه؟ بهداد هم هست خوش مگهی ديایم:  رو انداخت دور گردنم و گفتدستش
 ؟یستیمگه عاشق جنگل ن!  برمت جنگل هایم

 . کردم و قبول کردمیپوف

 .می بوداطی حي بعد همه تویساعت

 .اری بهدادو هم بای خودت بنیشمهتاب تو با ما: گفتمهران

 .شهی منتی هم سوار ماشسوی راه دوست گوسط

 .میری منی ماشهیمهران با :  گفتمتی عصبانبا
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 من نیماش:  بود شد و گفتدهی تولدش خري سوار پورشه اش که پدرم برادی پرمهران
 . حرکت کردعی دونفره و سريدودره جا

  که بابا برام لی بود که اوادی سفي نشستم مال من سانتافه نمی پشت فرمون ماشتی عصبانبا
 .  نداشتتی برام اهمگهی کم کم دی عاشقش بودم ولیلی بود خدهیخر

 .نی و شلوار جیشمی شرت ی سرش بود با تی لی بونهی کاله ساهی جلو نشست  بهداد

 . چشم باشهي تویی جوراهی زد که بازوهاش معلوم باشه و ی میپی تهمش

 .دفون هم انداخته بود دور گردنش ههی

 !لتس گو:  گفتیسی انگلطی غلي با لهجه و

 ! امی خواست کالس بذاره که من خارجکی محاال

 !ی هستی عاشق زبان پارسی گفتیتو که م:  و گفتممی سر مهران حرکت کردپشت

 .آره هستم:  و گفتدیخند

 . زدی اش تو ذوق ملهجه

 ! حرف بزن برادریپس پارس: گفتم

 برادر چرا؟:  کرد و گفتنگاهم

 !ی من هستینیچون شما برادر د:گفتم

 ه؟ی چینیاما برادر د: گفت

 ؟ي تو چند سال اونور آب بودی بهتره راستیندون:  و گفتمدمیخند

 گه وابسته به خانوادم یدرست زمان. یاز ده سالگ... تمام عمرم:  شد و گفترهی خرونی ببه
 ...بودم

 ... نهفتهی غم بزرگی خارجکي لهجه نی کردم پشت احس
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 ! دوست دختر آقا مهراني خونه کی نزدمیدی نزدم و رسیحرف

 گنده اش ی آفتابنکی که عی لش در حالي و ساپورت و مانتوی ده سانتي با پاشنه دختره
 .  مهران شدي بلوندش گذاشته بود با عشوه سوار پورشه مهی ني موهايرو رو

 ! بچه هايها:  ما شد و با عشوه گفتنی اون بود اومد و سوار ماشپی هم که هم تدوستش

  گرلفولیوتی بيها:  تا بنا گوش وا بود گفتششی که نی در حالبهداد

 !شدیکه داشت ذوق مرگ م.  سوخته نگاه کردماهی سي به دختره نهی تو آاز

 و شما؟. سوی فاب گقیمن آتوسا هستم، رف: دختره گفت 

 . کردی م به بهداد نگاهشتریب

 . بهدادی هم جلو اومده بود و دستش رو گذاشته بود رو صندلکممی

 . هم مهتابشونیا! من بهدادم:  گفتبهداد

 ن؟یشما باهم:  نگاه بهم انداخت و با شک گفتمی نهی

 !گهی دمیآره باهم:  گفتبهداد

 . گرفت انگار متوجه منظورش نشده بودخندم

 !مینگلیما هردو س. نه:گفتم

 و مهران منم خانوادم رو دارم البته ازم ي تو خانوادت رو دارنگل؟یچرا س:  گفتبهداد
 !نگلمی گفت آره سشهیدورن و م

 ؟!نی داری شما باهم چه نسبتیعنی...نهیمنظورم ا:  کردم که آتوسا گفتیپوف

 می هستینیما برادر د....دمیفهم! آها:  گفتبهداد

 .دمی بلند خندي خنده و با صداری جواب بهداد پخ زدم زاز

 !الیخی بیاوک:  شده بود گفتجی که کامال گآتوسا

 ...د...یس..ال..ی با بهداد مي آتوسا به هر بهانه اری مسيتو
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 .شدی که باعث خندم مدادی می چپکي هم جوابهابهداد

 پولدار تور کرده دست وردار نبود ی خارجکپی پسر خوشتهی کرد ی آتوسا که فکر ماما
 .زدی داشت حالم رو بهم مگهید

 .زدی و بهدادشروع کرد به خوردن و همزمان حرف هم ممیدی هله هوله خرکمی راه وسط

 کنه که تو ی مي بازي اونقدر حرفه انکهی که بوده و تئاتر و ایی و کشورهاکای آمراز
گه  و ادادی و آتوسا هم مشتاقانه گوش منای گرفته و اریجشنواره تئاتر لس آنجلس لوح تقد

 . بودکی تو دهن بهداد بس که بهش نزدرفتیچاره داشت م

 رو آماده کرده بود مرد مهربون و قابل زی از قبل همه چداری سرامیدی که رسالی وبه
 . بودياعتماد

 . رو دوست نداشتم عاشق جنگل بودمای من دری راه بود ولقهی دقستی بای تا درالی واز

 . کرددای پشهی کجا نمچی هده،یزشون به آدم م سبي تنومند و برگهاي که درختایآرامش

 .گهی دای شو بادهیمهتاب پ:  داد زدالی افکار خودم بودم که مهران از داخل وتو

 . همه رفتن داخلدمی خودم اومدم دبه

 هام هی پاك روستا رو به ري به خودم دادم و هوای شدم و کش و قوسادهی پنی ماشاز
 .دمیکش

 د. الی ومی که اومده بودي بارنیآخر

 .حی تفرنجای امشونی بود که دوست پدرم از آلمان اومده بود وما آوردپارسال

 ...می و باهم خوش بگذرونمیای بیی چهارتای بار نشده بود خانوادگهی

 راحت لباسش رو در آورد و با تاپ و یلی دوست دختر مهران خدمی که شدم دالی ووارد
 .نطوری و موهاش رو باز گذاشته بود و دوستش هم همنیشلوارك ج

 ! لباس هاشون تو اتاق من ولوئهدمی اخم کردم و رفتم تو اتاقم دبهشون
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 مهرااااان:  زدمداد

  مهتاب؟يصدام زد:  بعد مهران اومد اتاقم و گفتقهی دقده

 . ببر تا آبروت رو نبردمنجای تن لش هارو از انی ايلباس ها: گفتم

 یچشم چشم االن جمع م:  آروم باش تکون داد و گفتيهاش رو به نشانه  دست مهران
 . کنم

 یی همش کشکه؟ کارت رو به جاي که تو خونه داریخاك تو سرت مهران اون ابهت: گفتم
 ؟؟ی کنی جلفشون رو جمع ميرسوندن که لباس ها

 ؟؟ی اوکمی زنیباشه مهتاب بعدا حرف م:  گفتمهران

 .رونیب رو برداشت و رفت ولباسها

  ها چرا هستم؟؟نی من با اواقعا

 . چرا خر شدم و اومدماصال

 . آزاد داشتمي به هواازین.  بالکن نشستمي و رفتم رورونی حرص اومدم ببا

! واوو  ماهتاب:  باز گفتشی شد و با ندای کامل ننشسته بودم که بهداد سرو کله اش پهنوز
 ! نشستی صندلي معرکه ست و کنارم رونجایا

 .مهتاب:  عبوس گفتمي چهره باهمون

 ؟؟یچ:  رو جمع کرد و گفتخندش

 .اسمم رو بگو مهتاب نه ماهتاب: گفتم

 . ماه درستهیول: گفت

 .مه شاعرانه ست: گفتم

 ؟ي شعر دوست داریعنی: گفت

 . اسمم مهتابهیول!! نه:  صدا پوف کردم و گفتمبا
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 ! ترهیارس ماه پی نزدم ولي باش من که حرف بدلکسیر! یاوک: گفت

 ! اصالی دونی می چیتو از پارس: گفتم

 و باستی انقدر زیپارس:  شد و گفترهی داشت خی قشنگي که از بالکن نمایی جنگل هابه
 . کنهی خودش مي فتهی که من رو شهی که در پارس کهن بوده انقدر پر معنیاسام

 . کنه تابش ماهی مدی که ماه تولیی روشناماهتاب؛

 ! که خدا دادهینیبهتر.  داده شدهی؛ به خوب.بهداد

 ؟یروزبه چ:  خود آگاه گفتمنا

 . خودم از تعجب کردمو

 ! هم با تعجب بهم نگاه کردبهداد

 . برم داخلگهیمن د:  رو جمع و جور کردم و گفتمخودم

  هست؟یروزبه ک:  زد و گفتي داری معنلبخند

 . گفتمينجوری دونم همینم:  رو زدم به اون راه و گفتمخودم

  ؟ی زنی من را گول ميدار:  و گفتدیخند

 . حدس بزنمبذار

  مهران مگه نه؟ي هست براسوی تو همون گيروزبه برا! اوممم

 !ستی نسویروزبه اصال هم مثل گ:  گفتمتی عصبانبا

 . دار بهداد لبم رو گاز گرفتمی معني در مقابل خنده بعد

 !روژوه:  خواستم برم که گفتو

 ؟؟یچ:م و گفتم نشستی صندلي و روبرگشتم

 !  روژوهشهی میروزبه در زبان پارس:  رو جابه جا کرد و گفتشی آفتابنکیع

 . مهیاون فقط همکالس: گفتم
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 . نگفتميزیمن که چ:  شد و گفتبلند

 . داخل اتاقورفت

 ! کنه، دوست پسرمهی االن فکر میلعنت

 !! وااله؟؟ی بذار فکر کنه مگه کخوب

 . شدمرهی دوباره مغرورانه به جنگل خو

 .شورهی تشت مي داره لباسها رو تواطشونی حي توداری که دختر سرادمی باال داز

 نور ری زده بود و زرونی بي روسرری از زشیی خرماي دخترش قشنگ بود موهاچقدر
 رفتن لباسهارو چنگ ی روشن تر شده بود و چندتا اردك و غاز هم کنارش راه مدیخورش

 . کردی طناب پهن مي گرفت و رویم

 . بزنهبی بهش آسينجوری بود افی و قشنگ بود حفی ظریلی خدستاش

  کنه؟؟کاری خواد چی همه پول رو منی پدرم اپس

 . بخرهنهای واسه ایی لباسشوهی شهی میچ

پشتش .  کردی داخل نبود و مهران داشت ماهواره نگاه می از بالکن رفتم داخل کسناراحت
 کنان رفت کنار ي از اونطرف با عشوه اومد و با اون لباس جلفش دلبرسویبه من بود گ

 ... جيدختره .  کنهی خانم مارپل داره نگاهشون منکهیغافل از ا. مهران نشسته بود

 !!استغفراهللا

 چه چندش دستش رو انداخت دور گردن مهران و رفت سمتش که ببوستش خونم به شیا
 و دی رو چسبقمی از پشت یکی ارمی هردو رو در بجوش و خروش اومد و رفتم که برم پدر

 . تو آشپزخونه و در رو بستدی برم من رو کشی عکس العملنکهیقبل ا

 ! بهدادهدمی و دبرگشتم
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 دماغش گرفت و با ي سکوت جلوي بنفش بزنم که انگشتش رو به نشانه غی جخواستم
 زه؟ی آر کرویچته دختر؟ :  گفتفی خفییصدا

  دارمیمگه باهات شوخ! زهیعمه ات کر! زهیخودت کر:  کردم و گفتماخم

 . کنهي تونه هرکاریاون گرل فرندشه و م:  کرد و گفتیپوف

 . باشهذارمی من نمیعنی! سی خبرا ننی از انجای برادر من استی اونجا ننجایا: گفتم

 .گهی دنهی همی هستزهی کرگمیم:  کرد و گفتیپوف

 ما دخالت نکن یتو مسائل خانوادگ. گهی دنهی همي اوانهیت د خودگمی بابا ميا: گفتم
 .یخارجک

 رونی نوشابه رو برداشتم و زدم بخچالی بشه از تو ری دنکهی تا قبل او

 .  دادیچه آب و تاب هم م... الاله اال ا...! هيدختره  

 . کردمی سرشون خالي اجل معلق رفتم باال سرشون و نوشابه رو رومثل

 ی کار می چوونهی دیه:  و داد زددی و دختره از جاش پردمی کشغی وحشت زده جهردو
 ؟یکن

 ن؟ی کردی می چه غلطنیداشت! تی تربی بی خودتوونهید:  گفتمتی عصبانبه

 ؟؟ی کنی کار میمهتاب چ:  گفتی از جاش بلند شد و عصبانمهران

 ؟ی کنی مکاری چيتو دار:  زدمداد

 خواهرت نی چه خبره؟؟ انجایمهران ا.. أه:  و گفت به تن چسبناکش نگاه کرددختره
  چشه؟

 دهنم ي دهنم رو وا کردم که فحشش بدم مهران که به اخالقم واقف بود جلوتی عصبانبا
  ؟ی کنی ميزیمهتاب چرا آبرو ر:  اتاقش و گفتيرو گرفت و من رو برد تو
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 چه یی مامان بفهمه با چه زاقارتا؟ي کردی می چه غلطی داشتهیزیخجالتم خوب چ:  زدمداد
  کنه؟ی بازم بهت افتخار م،ی کنی مییکارا

 بعدا گمی ميزی چهی ام یمهتاب االن عصبان:  و گفتدی چسبناکش کشي به موهایدست
 .می زنیحرف م

  نم؟ی ها رو ببي جلف بازنی انجای ايمن رو آورد: گفتمتی عصبانبا

 .کنم آشغال رو تحمل ي تونم اون دختره ی نممن

 افکار عصر قجر رو به دوش نی اي خوای میتا ک! بس کن مهتاب:  گفتتی با عصبانمهران
 احمقانه ي لباسها؟ي و از پول متنفریستی که ساده زی وانمود کني خوای می تا ک؟یبکش
 رو ثابت ی تا چی کنی رو پنهان متی اصالت خانوادگي داری فروتنیلی خی تا مثال بگیبپوش

 بس کن ه؟؟ی چی فرهنگ و انعطاف فرهنگه؟ی تمدن چی دونی مصال سنت انی تو با ا؟یکن
 ... روي عهد قجري شعارهانیا

 ی دختر بهی بوسه با هی من حاال به خاطر ي سر و صدای زده به مهران داداش مهربون ببهت
 . گرفتی و افکارم رو به سخره مدی کرد و عقای داشت باهام دعوا مينجوری اتیخاص

 که تو و مامان و بابا یاصالت... من هرگز شعار ندادم:  رو باز کرد و خواست بره که گفتمدر
 مضحک و تهوع دنی دختر مثال با اصل و نسبه و بوسهی رفتن به آغوش ن،ی زنیازش دم م

 ؟یسی افراد خانوادت وايآوره که به خاطرش تو رو

 .رونی اصال از خونه زدم برونی از اتاقش زدم ببعد

 .  روستا رو گرفتم و رفتمی خاکي خوب نبود جاده حالم

 .خانم؟ مهتاب خانم:  من رو به خودم آوردي دخترونه اي حال خودم بودم که صداتو

 .  بوددارمونی سمت صدا، دختر سرابرگشتم
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 آخه انگار حالتون خوب ام،یپدرم گفت دنبالتون ب:  تا بهم برسه نفس زنان گفتستادمیا
 .نبود

 .نه حالم خوبه: فتم زدم و گلبخند

 .کنهی متتونی رفتن اذی ها تو خاکیی دمپانیبا ا:  زد و گفتلبخند

 ... تو پام نگاه کردمی ال انگشتیی دمپابه

 .شناسمی قشنگ مي جاهی ای رو گرفت و گفت بدستم

 . همراهش رفتمی حرفچی هیب

 پرشاخ و يش درختا دور تا دور.  قشنگ بودیلی چمن بود که خنی زمهی جنگل کینزد
 . آرام بخش بودیلی انداخته بودن خهیبرگ سا

 نجاروی فوتبال بچه هاست من انی زمنجایا:  از درختا نشست و گفتیکی ری چمن زيرو
 . دوست دارمیلیخ

 ! معرکه ستنجای نفر اهیبه قول : نشستم و گفتمنی زمي روکنارش

 ه؟یاسمت چ:  بهش نگاه کردم و گفتمبعد

:  معلوم شد و گفتدشی و سفزی ري باز شد و دندونهاشی و صورت نازكي زد و لبهالبخند
 . حانهیر

 .اسمت مثل خودت قشنگه منم مهتابم: گفتم

 دونم شما یم:  برق زد و گفتشیی خرماي باز شد و چشمهادشی صورت سفحانهیر
 .نی هم خوشگلیلی و خنی بلدیرانندگ

  بلدم،خوشگلم؟یچون رانندگ:  گرفت و گفتمخندم  

 .ي راه ببري بلدنی هم ماشنی هم خوشگلنهیمنظورم ا! نه نه:  و گفتدی خندی شرمندگبا

 .بای و زفی ظر،یتو هم خوشگل: گفتم
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 . گل انداختصورتش

 !؟یینجایپس شما ا:  بهداد مارو به خودش جلب کردي دفعه صداهی که

 . و بلند شد و رفت من اخم کردم و روم رو بر گردوندمدی خجالت کشحانهیر

 که ي کارنی روابط آزاده و اکای آمري توی دونیم:  چمن نشست و گفتي کنارم رودادبه
 !هیعی امر طبهی يتو به خاطرش ناراحت شد

 . نگفتميزی بحث نداشتم و چي حوصله

 سرت ي روادی بیکی االن هم نیهم.  بشهیخوب مهران هم حق داشت عصبان:  گفتدوباره
 ؟یشی نمی تو عصبانزهی دفعه نوشابه برکی

 عشقه، ي دوما بوسه نشانه رانهی و استی نکای آمرنجایاوال ا:  و گفتمدمی کشي بلندپوف
 هزار و سویگ!  داد از نظر من هرزهلشی و ماچ و بوسه تحودی رسی که به هر آدمیکس

!  هستشسوی دوست پسر گنی دوست دختر مهرانه، شک نکن مهران هم هزارمنیکمی
 . ستحانهی وقیلی کار خنی خواهرش ايتازه حداقل جلو

 !ي رو داردی عقانی تربی تو عجیول! دارهيدیهرکس عقا:  شونه باال داد و گفتبهداد

 و از پول خوشت ادی از ارتباط دختر و پسر بدت م؟ی پوشی چرا مثل اونها لباس نممثال
 !ادینم

 ي نشانه  رونی آفتاب بسوزم و اریاگه مثل اونها برم ز:  اون خندم گرفت و گفتمی کودناز
 و ستی لش که سر و تهش معلوم نياگه از اون مانتو ها!  امیتمدن بدونم دختر خوب

 ها بلوند کنم و بعد نصفش یی از اروپادی قشنگه رو به تقلشیی که به رنگ خداییموها
 و باهاش بالسم و ياگه برم تو بغل هر پسر!  با فرهنگم؟یلی باشه و نصفش زرد خیمشک

  متمدنم؟یلی خیعنیزم ماچ و بوسه راه بندا
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 من به عنوان دختر نه ه؟ی چشی معن؟ی انعطاف اجتماع؟ی دونی می تو از تمدن چاصال
 ي و فقط به عنوان جنس وجودیچیبدون ه! ي اگهی کشور دچی و نه هییکای و نه آمریرانیا

 تاج پر از الماس هرگز رو سر کی خودم قائلم ي ارزش هارو برایلیخ!. دختریعنیام 
 باشه یاقتی لی اگه پادشاه بیحت. ذارهی پادشاه اون رو به سر مهی  بلکه تنهارهیهزاران نفر نم

 ! کنهیباز از ارزش اون تاج کم نم

 حی و انزوا رو ترجد؟ی برای دني از همه دی بایعنی:  متفکرانه بهم نگاه کرد و گفتبهداد
 داد؟

 کنم من از ی کنم درسته رو اجرا می رو که حس ميدی عقاستمی نينه اصال من منزو: گفتم
 کنه نداشته ی مجادی که اي پوشم چون بعدش حس انزجاری چشم ميخودی بيهوس ها

 3000تو تمدن . ستی نیدگیچی تو پییبای زچی کنم چون هی رو انتخاب میباشم من سادگ
 که زنان و ی خواد ابهتی نشدن قدرت مدهیبه گوه کش.اد خوی ماقتی من بانو بودن ليساله 

قابل ...  و عرب و هند ویی ملکه و پرنسس اروپاچی کهن من دارن باهرانی اخیدختران تار
 . ستی نسهیمقا

 سال 3000 که مطعلق به يافکار. ي نظر رو دارنی که ایی فقط تونیخوب ا:  گفتبهداد
 .  ندارهیگاهی جاچی باشه هشیپ

 ی بزرگیستی و بلد ني و تمدن کشورت رو نخوندخیپس تو هرگز تار:  و گفتمدمیخند
 ...می متمدن بودشی سال پ3000بلکه در . می ساله ندار3000 ما تمدن گهیم

 ها ییکای آمرهی شبشتری که بی پوشونی می آبيرنگ چشمهات رو با اون لنزا.  خود تومثال
 کثافت دی چرا بامی فرار کندی باتمونیهو چرا از ؟ی کنی چرا از رنگ چشمهات فرار میبش

 م؟ی کني هارو به اسم فرهنگ ارزش گذاري ها و هوس بازيکار

 .  قلب اونهاست که مهمهنی ظاهر آدم ها قضاوت نکن اياز رو:  گفتبهداد
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! ادی از تنوع خوشش مدی کنه، شای که بلوند مي خودم رو دارم اون دخترلی من هم دلدیشا
 ينجوری چون خودت ای بگی تونی رو دوست داره تو نمدنشی سبک لباس پوشدیشا

 .یستی نی که تو تابع رفتار کسي تابع افکار تو باشن؟ همونطوردی اونها هم بايدوست دار

 شهرت داشتن که هنوزم ییبای قشنگه و دخترانش اونقدر در زدی شارانی کهن اتمدن
 خوش تراش و ی بدنره،یتموها و چشمان .  دارهتی همه جذابي برای دختر شرقيچهره 
 همه تنوع رو از مردم نی ایتونی تو نم21 االن در قرن ی بانو، ولکی ییبای درخور زيلباسها

 با ش،آتوساینی بی با جراحسویگ. ی بودن منع کنبای به زلیم  اونهارو ازی تونی نميریبگ
 ییبای به زلی مفی شال لطنی گذاشتن، تو با گذاشتن ایبلوند کردن موهاش، من با لنز آب

 .ی کنیرو رو در خودت ارضا م

 !دی نکشثاغورسی بحث به حل معادالت فنی تا امی بهتره برگهید:  بلند شد و گفتبعد

 .ستی هنوزم قانع کننده نیحرفهات درسته ول:  جام بلند شدم و گفتماز

 . راه در سکوت گذشتهی نگفت بقيزی زد و چلبخند

 .ادیول بدم نممن از پ:  گفتممیدی که رسالی وکینزد

 ؟یچ:  تعجب گفتبا

 چی هادیمن از پول بدم نم! ادی و از پول بدت مي داریبی عجدی عقایاونجا که گفت: گفتم
 رو دوست یی خودنماي استفاده از پول برای ولادی که از پول بدش بستی نای دني تویآدم

 . خرجش کنميندارم و بلدم چطور

 .داری سراي زد و رفت داخل و من سمت خونه ي لبخندبهداد

 حانه؟؟یر:  زدمصدا

 ن؟یصدام زد.خانم:  و گفترونی دستپاچه اومد بحانهی بعد رکمی
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 پرسم ی تولدشون رو مخی تارشمی که دوست میی اونايمن با همه . آره:  و گفتمدمیخند
  ؟ی تولدت رو بگخی تو هم تارشهیم

 . بهشتی ارد26:  تعجب بهم نگاه کرد و بعد گفتبا

 !ری چقدر ديوا: گفتم

 .گهی سه ماه دیعنی:  بهم نگاه کرد و گفتمشتری به تعجب بکه

 . برمگهی جون من دحانهی ریمرس

 . الی رفتم سمت وزشی پرسش آمي در مقابل چشم هاو

 . تند رفتمکمیمهتاب من :  بعد مهران اومد داخل اتاقم و گفتکمی رفتم سمت اتاقم و

 . بودمی عصبانکمی زدم ی اون حرفها رو مدیمن نبا:  توجه نکردم و دوباره گفتبهش

 .گهی دي کردي روادهی زکمی هم تو

 .ي دوست داریلی دونستم خی درست کردم می برات ماکارونای پاشو باالنم

 تو قراره ستنیمهران اون دخترا در شان تو ن:  بلند شد که بره برگشتم سمتش و گفتمو
 راحت خودشون رو یلی که خیی دخترانی بشه گشتن با همچشتری ابهتت ب ویپزشک بش

 .ستی تو ني ستهی شاذارنی مي هر پسراریدر اخت

 !ی اعتقاد نداشتزای چنی و ایتو که به شان خانوادگ:  زد و گفتپوزخند

 انسان که اعتقاد هی به شان ی که مامان و بابا ساختن اعتقاد ندارم ولیبه شان خانوادگ: گفتم
 .دارم

 . رفترونی زد و از اتاق بلبخند

 تاب هیآتوسا هم !  چسبنی با شلوار جدی شرت پاره پوره پوشی تهی سویگ.  شامزی مسر
 . چسبنی با با شلوار جیبندک
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 کنم دای رو تو دوتاشون پییبای در مورد ززدی که بهداد میی هردو نگاه کردم تا حرفهابه
 زردشون با ي تا خرخره رژ زده که موهاي با لبهاي شده اهیتا دختر س دوتی من در نهایول

 . مژه هاشونم مال خودشون نبودی که حتدمی نداشت رو دی هم خونرشونیپوست ت

 .می قدم بزنمیبچه ها بعد غذا بر:  کردم و غذام رو خوردم که آتوسا گفتیپوف

 . سمت تهرانمی حرکت کندی فردا باادیمن خستم خوابم م:  گفتمعی سرمن

 . جنگلمی قرار بود بریول:  گفتبهداد

 . تهرانمی برسدیمن شنبه کالس دارم زودتر با: گفتم

 ؟ی خونی ميچه رشته ا:  گفتسویگ

 !يدارو ساز:  اکراه گفتمبا

 .رانی خارج از ارمی مالتمی خونم احتماال بعد تحصی می بازرگانتیریمنم مد:  گفتسویگ

 ؟یپس مهران چ: گفتم

 ه؟یمهران؟؟ منظورت چ:  تعجب نگاهم کرد و گفتبه

 ؟يذاری تنهاش مي چطور؟يمگه مهران رو دوست ندار: گفتم

 ! جالبهیلی خواهرت خنی پسر ايوا:  و روبه مهران گفتدی بلند خندي صدابا

 معلوم م،ی ماهه باهم دوستکیمن و مهران ! مهتاب جون:  به من نگاه کرد و گفتبعد
 .ستمی نيزی من برنامه و هدفم مشخصه پابند چمین دوست بموی تا کستین

 بدم ی دست دوستی من برعکس تو هستم اگه به کسیول:  به مهران زدم و گفتميپوزخند
 . کنمیهرگز ولش نم

 ؟یاگه اون ولت کنه چ:  ابروش رو باال داد و گفتهی

 . کشمیدورش رو خط م:  فکر کردم و گفتمکمی

 !یرسناک تیلیواوو دختر تو خ:  گفتبهداد
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 آشغال بو گندو کهی تهی رو که ولم کنه مثل ی کنم کسیمنم مثل مهتاب فکر م:  گفتمهران
 . کنمی دور و فراموشش مندازمشیم

مهران، چرا انقدر خشن :  فضا رو پر کرد و گفتسوی گي خنده ي سکوت و بعد صداکمی
 ام بود و گرنه گهی کنم من منظورم هدف چندسال دی معلومه که من تورو ولت نم؟يشد

 . کنمی عوض نمایمن تورو با دن

 . چندششیا

 ي دستش بود شروع کرد به اجراي که چنگال توی بهداد از جاش بلند شد و در حالهوی
 : و صداش رو نازك کرد و گفتشینما

 چگونه رخ ،ی ناتمام در کنار من هستی من، آنگاه که تو چون گنجزی عشق شور انگيآه ا"
 "؟ تو برتابمياز رو

 ي من چون سکويآر! ي به من کمر بسته ابیتو به فر ": صداش رو کلفت کرد و گفتبعد
 "!دی خندی من خواهشیو تو پس از پرواز به ر!  آنور آبهاي هستم برایپرتاب

 از جاش بلند شد و رفت و ی خندم گرفت و مهران عصبانزشی آمهی کناشی نمانیمن از ا 
 ! هم پشت سرشسویگ

 !نی  کنی مي خوب بازیلی آقا بهداد شما خيوا:  گفتآتوسا

 کارت، نی چون تو مرا چون گري بر من اگر دختريوا":  دوباره ژست گرفت و گفتبهداد
 "؟؟ي اافتهی پرش خود را در من ي سکوایآ! ندی ببای دننیا

 . رفتمسهی و از شدت خنده ررمی خندم رو بگي تونستم جلوی نمگهی دنباری او

 ..... کردیه هردو مون نگاه م بی و عصبجی گآتوسا

 . سمت تهرانمی ظهر حرکت کردکی مهران برنامه رو عوض کرد و نزدفرداش

  و آتوسا با من بودنسوی مهران بود و گنی بهداد تو ماشنباریا
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 . تا تهران واقعا حوصله ام سر رفته بوددنی رو خوابری تمام مسو

 بهداد  گهی و بعدم خونه دمی کردادشونی پمیدی بود چقدر ازم متنفرن تهران که رسمعلوم
 .دمی خوابمی و مستقدمیو مهران رو ند

 اما می هم سرحال بودم نگار که اومد وارد کالس شدیلی و خدمی زودتر از نگار رسفرداش
 .دمیروزبه رو ند

 .  شدهدی پاشدم و رفتم نا امي اونجورنکهی از ااحتماال

 نی استی و تو اصال حواست به کالس ها نکهیمهتاب امتحانات نزد:  کالس نگار گفتبعد
 ؟ی مشروط بشي خوایترم هم م

 ي درسهانی کشم ای نگار من واقعا نميوا:  ولو شدم و گفتممکتی نهی ي و رودمی کشیآه
 شد و ی دفعه ترمم تموم مهی شد و ی معجزه مهی فهمم اوووف کاش یپر از فرمول رو نم

 !من همه رو پاس کرده بودم

 . هپروت خواهر مننی از ارونی بایب:  زد پس کله ام و گفتنگار

 !ابی دوست خلت را درنی نگار آه اشمیدارم خل م:  کردم و گفتمیپوف

  آخه؟ی زنیچرا لفظ قلم حرف م: و گفتدیخند

 ! خل و چل بر من اثر کردهی با نیکمال هم نش: گفتم

 .  وارد شدمهی که شروع شد روزبه سراسي بعدکالس

 .ارمی بادی به دی رو شاافشی رو برداره قنکی آشنا اومد اگه اون عیلی برام خ اشچهره

 .دی باری گوشه نشست خجالت از سر و روش مهی انداخت و نیی رو پاسرش

 . رونی زود رفت بیلی نزد و بعد کالس هم خی مدت حرفتمام

 کی روزبه از روبه رو بهم نزددمی کردم و خواستم برم سمت مترو که دی نگار خداحافظاز
 . باهاتون حرف بزنمدی من بایخانم شکوه:  و گفتنییشد و سرش رو انداخت پا
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 .آقا روزبه من واقعا وقت ندارم:  اکراه گفتمبا

 ی از وقتتون رو ندارم مقهی ارزش چند دقدی کنیاگه فکر م:  نگاهم کرد و گفتتیجد
 .دی بردیتون

 .م باعث شد که سکوت کنشی جدلحن

مهتاب خانم، :  و گفتنیی سرش رو انداخت پانی متیلی و خمی دانشگاه نشستکی نزدپارك
 شما هم یول.  زدمی اون حرف رو مدی کردم و نباي روادهی زکمی دیاون روز من شا

 . تند بودکمیرفتارتون 

 . نداشتمیمن منظور خاص: گفتم

 ...دمشی کجا دزدی آشنا میلی صداش هم برام خدمی دیی جاهی شخص رو نی من اانگار

 ندارن و ی خوبطی چون خانوادم شرانی فکر کندیشا:  افکارم رو شکستي رشته صداش
 حرف زدن هم ی حتای رو ندارم که احساس داشته باشم ونی ااقتی هستم لری آدم فقهیمنم 

 .خودهیبا من ب

 تفکر کمبود  وتی از نظر انسانیول.  کمبود داشته باشمي از نظر مادکمی دی من شایول
 .ندارم

 . دادتی کرد و الوي دسته بنداتی مادي که آدم ها رو از روستی نخوب

 اون ی ادبی بدوارمیشرمنده وقتتون رو گرفتم ام:  حرف زد و بعد بلند شد و گفتزی رهی
 .نیروزم رو ببخش

 من نیآقا روزبه صبر کن:  بلند شدم و پشتش رفتم و گفتمهی بابا چقدر نازك نارنجيا
 .نی کنی طرفه مکی قضاوت نی نبود شما دارنیمنظورم ا

 ه؟یمنظورتون چ:  سمت من و گفتبرگشت
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 دونستم چه عکس ی بود منم نمییهوی معمول و ری غکمی اون روز شنهادتونیپ: گفتم
 . نشون بدمیالعمل

 ...دمی بزرگ من اون دو کجا دي و دندونهاش معلوم شد خدادیخند

 .نی کنی بهم نگاه منی حقارت داري دهیا به دمن فکر کردم شم:  گفتو

 خوب در موردم فکر نی تونی مستمی نيمن آدم بد:  و گفتستادی مثل بچه ها جلوم ابعد
 ادی هستم که به نظر می من بهتر از اوننیمطمئن باش. نیکن

 . دفعه مثل بچه ها شده بودهی

 برام جالب یعنی  ستمی برنامه هاننی من اهل دوست شدن و ایول:  تکون دادم و گفتميسر
 . ستین

 .می رو فراموش کنهی قضنی ابهتره

 بهم شهی که می همکالسهی به عنوان یول. حق باشماست:  و گفتنیی رو انداخت پاسرش
 ن؟ینگاه کن

 نه؟ی ازاریخوب مگه غ: گفتم

 و با  دانشگاه تنها نباشمای کالس ي توشهی ندارم می دوستچی دانشگاه هينه من تو: گفت
 شما و نگار خانم باشم؟

 .  ندارهیآره اشکال: گفتم!!  آدم زرنگيا

 . کرد و رفتی ازم خداحافظی خوشحالبا

 دمش؟؟یکجا د.  برام آشنا بودیلی خیلی مرموز بود برام خچقدر

 لوکس و یی لباسشونی ماشهی ی رفتم فروشگاه لوازم خانگمی دانشگاه خونه نرفتم مستقاز
 کارت هی کارتونش ي و همونجا بارنامه کردم به سمت شمال تودمی خرکیتمام اتومات
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 قشنگت رو تو آب سرد ي مبارك، دستاشیشاپیتولدت پ " نوشتمحانهی ريپستال هم برا
 "ییبای زیلی خی ول،یستین  بلدی رانندگنکهیفرو نکن با ا

 یون م که هرماه به حسابمیی پولهاای می کردی که خرج میی در مورد پولهاچوقتی هپدرم
 يشتری کرد من چون خرجم نسبت به مهران کمتر بود پول بی ازمون بازخواست نمختیر

 . بازم پول تو حسابم بوددمی خری مگهی دیی اگه پنج تا لباسشویحت.  موندیتو کارتم م

 . خونهدمی خوردم رسی که با ذوق می و در حالدمی بسته پفک خرهی راه واسه خودم تو

االن !! یییی علای پدرم پشت سرم بوق زد نی کامل پشت در قرار نگرفته بودم که ماشهنوز
 .  بزرگم گوشمهکهی تنهیمن رو با پفک بب

 دست هی لب و لوچه رو عی و سرفمی برگردم پفک رو چپوندم تو کنکهی بدون اعیسر
 . کردم به پدرم نگاه کردمی مزی که دندونهام رو با زبونم تمی و در حالدمیکش

 تا آثار دمی به مقنعه و لباسم کشی کنترل دروازه رو باز کرد و رفت داخل دوباره دستبا
 . مانده از پفک رو محو کنمیباق

 ؟؟؟يپفک خورد! مهتاب؟:  شد گفتادهی پدرم پنکهی به محض ایول

   پفک؟؟؟؟یچ:گفتم �

 دختر هست هی کنم واقعا که، در شان یاز سرکوچه تاحاال دارم نگاهت م:  کرد و گفتاخم
  پفک بچپونه تو دهنش؟؟ی دو لپيکه  اونجور

 .  داخل کارت دارمایب:  نزدم و گفتیحرف

  برگشته بودن خونه؟ییهویچرا . اطی حي مامان هم بود تونیماش
 

 . تنش بودیرونی بود و همون لباس بدهیمامان تازه رس.  سرش رفتمپشت

 .ن خونه نبودمهرا.  کردم و نشستمسالم
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 ن؟؟ی دادبی ترتیهی شده؟؟ به خاطر پفک خوردنم جلسه تنبيزیچ: گفتم

 باهات ی خواد در مورد موضوع مهمی پدرت مه؟ی چیهیجلسه س تب:  و گفتدی خندمادرم
 .حرف بزنه

 که از پفک تو یبخور سموم:  داد دستم و گفتری شوانی لهی کتش رو در آورد و پدرم
 !!ه برنیمعده ات رفته ازب

 !رهی دونستم تا نخورم از باال سرم اونورتر نمی رو ازش گرفتم و مریش

 دی سالته و تاحاال با21مهتاب تو االن :  مبل روبه روم نشست و گفتي رو که خوردم روریش
 .ی کنی تموم مندهی قطعا تا دو ترم آی ولشدیدرست تموم م

 اونجا ی تونی داره و حتما مي بزرگ داروسازي اون کارخونه ؟یشناسی رو که می تورانيآقا
 .یمشغول به کار بش

 ...اما من: گفتم

 !وسط حرفم نپر مهتاب:  حرفم رو بزنم که محکم گفتنذاشت

 اون کارخونه ست و خودش يدی بخش تولری مدی تورانيپسر آقا:  شدم و ادامه دادساکت
 دکترا هم ادامه بده اون پسر با جنم و ي خواد برای داره و مي داروسازسانسیهم فوق ل

 .هیباهوش

  کردمی کچله رو هم تحمل می سرکوفت پسر توراندی کنم؟ حاال باکاری من چخوب

 ی و با سواد و با اصل و نسبختهی فرهیلی خانواده خنیمهتاب جان ا:  مادرم شروع کردبعد
 و دهی جشن تولد دخترشون دي بار تونی و تورو آخرهیسیمادرش استاد زبان انگل. هستن

 .ازت خوشش اومده

 . واسه شوهر دادن من بودی رسمي افتاد پس جلسه میحاال دوزار 
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 نباریا! بهداد طبق معمول پر از سر و صدا.  که مهران و بهداد هم اومدنمی حرف بودوسط
 . به موقع اومده بودنگهید

  شده؟يزی چن؟ی ا موقع روز شما خونهنیا:  سالم کرد و  با تعجب گفتمهران

 ! از دست برهی  کمک الهنی که نذاشتم اچونتشونی نگفت و مادرم خواست بپيزی چپدرم

 ! خوان به زور شوهرم بدنیمهران مامان و بابا م: گفتم

 .ادی رو مظلوم کردم تا مهران به کمکم بافمیوق

 . متعجب به ما نگاه کردنهردو

 .نی کنفیم تعر شده؟ برایمامان چ:  اومد جلوتر و گفتمهران

 ی تورانيپسر آقا!  مهتاب خواستگار اومدهيبرا:  نداشت گفتي راه فرارگهی که دمامان
 هم هم سطح خانواده شونی و وضع مالدهی بخش تولی داخلریدرسش تموم شده و االن مد

 . هم با فرهنگنیلی ماست و خي

  ن؟ی ازش شناخت دار؟یخود پسره چ:  گفتمهران

 .  ماستي و در شان خانواده ژهی مودب و با پرستیلیپسرش هم خ:  گفتپدرم

 .زنهی نمی دونستم رو حرف مامان و بابا حرفی نزد نامرد، می حرفمهران

 .من قبول ندارم:  حرص نگاهش کردم وبعد رو به پدرم گفتمبا

 خانواده از همه نی که بهمون گفتن، ایی موردهايچته تو مهتاب؟ تو: گفتعی سرمادرم
 . بهتره

 . بزنمی خوام در مورد ازدواج حرفیمن تا درسم تموم نشه نم:ام بلند شدم و گفتم جاز

 ی توراني آقاي امشب خانواده ی فکرهات رو بکنيتا امشب وقت دار:  گفتتی با جدپدرم
 .ي خواستگاري براانیم
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 چرا بدون مشورت به من دعوتشون ؟؟ی بابا نظر من چیول:  و بغض گفتمتی عصبانبا
 ن؟یکرد

 امشب ي بذاربی روش عی تونی و تو اصال نمهی اون پسر خوب،ی دونیحاال که م:  گفتپدرم
 . رفتار کننیدرست و مت

 . کله تاس متنفرمی تورانيمن از خانواده :  گفتمضی غبا

 ی پدرم که از پشت سر مي سمت اتاقم و صدادمی همه دوي بهت زده ي در مقابل نگاههاو
 .... گرفتم و به اتاقم پناه بردمدهیرو نشن!  دورزی اخالق بچه گانه رو برنیا: گفت

  کنن؟ي کارنی خورد بود چطور تونستن همچاعصابمی

 که مورد پسند یکی خواستن با یحاال م. ستمی اصال و ابدا به فکر ازدواج نبودم و نمن
 .خودشونه ازدواج کنم

و با مشت چپوندم تو  در آوردم فمی اتاقم راه رفتم و از لج اونها پفک رو از کي حرص تواز
 !دهنم

 . باهات حرف دارمنیمهتاب بش:  بعد مادرم اومد داخل اتاقم و گفتکمی

 . تختم و منتظر شدم حرف بزنهي اخم گنده نشستم لبه هی با

 و پنج ستی و منم به شخصه دوست نداشتم قبل بي بزرگ شدگهیمهتاب تو د:  گفتمادرم
 تو و ي گذاشتن که از هر لحاظ برازنده شی خانواده پا پنی حاال ای شوهرت بدم ولیسالگ

 .خانواده ما هستن

 .ی برخورد کنی احساسدی و نباهی مهمزی باش، ازدواج چیمنطق

   چرا آخه؟نی و پزشک مملکتنی دارالتی کنم شما که انقدر تحصیمامان من باور نم: گفتم

 سن ازدواج نی اي و تودمشی د و نه هرگزشناسمی که نه می با کسن؟ی من اصال فکر کردبه
 ! کنم؟ مامان من هنوز بچم
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 ي هله هوله و بازي وونهیمن هنوزم د! نیبب:  پفک رو آوردم باال و نشونش دادم و گفتمبعد
 ست؟یچرا احساس من براتون مهم ن! طنتمیو ش

  ذهنته؟؟ي توي اگهیکس د:  گفتمادرم

 ی شما چگمی می من چ؟؟ی کنوونمی ديخوای مامان ميواااا:  حرص و تعجب گفتمبا
  آخه؟ی کنیبرداشت م

 لباست هم ي براری برو دوش بگانیدرهرصورت مهمونها م:  از جاش بلند شد و گفتمادرم
 .ی پوشی می چستیتو معلوم ن.  باشمدیمن با

 . از اتاق رفتبعد

 . در اتاقم به صدا در اومد و بهداد تو چهارچوب در ظاهر شدقهی از ده دقبعد

 ؟ي خوای ميزیچ:  تو هم بود گفتم اشچهره

  ؟؟ی ازدواج کني خوایتو م: گفت

 . بس کنیکی تورو خدا بهداد تويوا: گفتم

 ...بااون ازدواج نکن ماهتاب: گفت

 ! و رفتنیی سرش رو انداخت پابعد

   چش بود؟؟اون

 که ی  مهموننیی خواست برم پاینم.دلم.  اتاقم بودمي مهمون ها اومدن و من هنوزم توشب
 . من بودلیخالف م

 .  بودمدهی که مادرم آورده بود نپوشی اون لباسهنوز

 شیمهتاب آبروم رو نبر پاشو لباس بپوش من پ:  مامان اومد دنبالم و گفتقهی از ده دقبعد
 . آبرو دارمیخانمش کل

 ؟؟ی من چشیپ:  گفتمتی عصبانبا
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 ؟؟یچ:  تعجب گفتبا

 به فکر تنها چوقتی هی ولنی هستتونینوادگشما فقط به فکر خودتون و شان خا: گفتم
 نی نکنی الکي و افاده هاسی فنی ای اونها رو قرباننیستی و ننیدختر و تنها پسرتون نبود

 .لطفا

 .می کنی بعدا صحبت مایلباست رو بپوش ب:  بلند شد و گفتمامان

 .دمی بلند شد و لباسم رو پوشتی با عصبانو

 که توش پر از غم بود و صورت ي قهوه اي به خودم نگاه کردم چشمهانهی آي و توستادمیا
 من رو ی رژ هم نزدم هرکهی ی نکردم حتیشی آراچی هزدی مي که از درد به زردیروشن

 .  اصل من رو بخواددیبخواد با

 .رونی هم رنگ لباسم گذاشتم و رفتم بی شال زرشکهی رو پشت سرم جمع کردم و موهام

 ... شوکه شدمدنشی بود با دستادهیتاقم ا در ارونی ببهداد

 ؟؟ي شدبای زشهی از همشتریچرا امشب ب:  گفتدنمی دبا

 کردن ي تئاتر بازنی ايبهداد اعصابم خرابه حوصله :  نگاهش کردم و گفتمشتری تعجب ببا
 .! کنمی لهت مزنمیهات رو ندارم م

 . بلند شدندنمی مهمان ها با دییرای رفتم سمت سالن پذو

 ! واقعاي چه دبدبه و کبکبه ااوه

 هی ادهی اومد و مادرش که معلوم بود زن فهمی گل گنده اونطرف سالن تو چشم مدسته
از دور سالم دادم و به !  کچلی تورانيدستش رو دراز کرد و بهش دست دادم به آقا

 مبل ي نگاه کنم کوتاه و مختصر سالم کردم و مثل برج زهر مار رونکهیپسرش بدون ا
 رو مبل کنار قای و بهداد دقی توراني کنار آقاپدرم کنارم مهران نشسته بود و.  منشست

 . من بوديپسره نشسته بود و مادرم روبه رو
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 دمتی که دي بارنی آخريمهتاب جان چقدر بزرگ شد:  پدرش سر حرف رو باز کردکه
 .یذاشتیمقنعه و کوله م. ی رفتیمدرسه م

 .!ذارمیه و کوله مهنوزم مقنع:  و من گفتمدنی خندهمه

 از شهی بذاره همفیمهتاب عادت نداره ک:  بهم نگاه کردن و مادرم به لبخند ادامه دادهمه
 . کنهیکوله استفاده م

 .آخه هنوزم بچه ست:  گفتعی سربهداد

 دکترا داره ي رو گرفته و براسانسشی جان االن دوماهه فوق لاریماز:  پسره گفتمادر
 . درسش خوب بودهشهی همشهیآماده م

 .شدی مجلس پزدادنها داشت داغ مپوووف

 !برعکس مهتاب:  مهران گفتکه

 . اخم گنده به مهران گفتهی پدرم

 کی بلند بگم الي خواست بلند شم و به مهران با صدای مدلم

 . خوره درست خوب نباشهیبهت نم:  گفتارهی اسمش مازدمی که حاال فهماروی اون مادر

 ! انقدر درس خون باشهادی هم نماریبه آقا ماز: د و لهجه گفت بلني با صدابهداد

 خنده و ری زد زی خارج بشه پدرم الکنی جو سنگنکهی اي مکث کردن و براکمی اول همه
 . شوخ طبع هستنیلیآقا بهداد خ: گفت

 !دنی خندی کل جمع الکو

 ن؟ی پدرتون هستي کارخونه ي شما االن تواریآقا ماز:  گفتپدرم

 بود دهی پوشی مشکزی با راه راه ردی بلوز سفهی!  سرش رو باال آورد انگار ناراحت بوداریماز
 . داشتی بانمکي لختش رو چپ گرفته بود چشمهاش روشن بود و چهره يو موها
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 شگاهی آزماي دوست داشتم از کار تویلی اونجا هستم البته خشهی سال مکیبله، االن : گفت
 . کردندی بخش تولری پدرم من رو مدیشروع کنم ول

 . اومدی من هنوزم ازشون بدم می اومد ولی منی نظر متبه

 شما یی ارشد حتما به راهنماي و براشهی درسش تموم ميمهتاب هم به زود:  گفتپدرم
 . دارهازین

 ! شدهدی موهاشون سفاریتا اون موقع آقا ماز:  به زور لبخند زد و بهداد گفتاریماز

 دادی من رو مورد الطاف خودش قرار می بهداد امشب داشت حسابنیا

 جان و مهتاب جان اری مازنیاگه شما اجازه بد:  زد و مادرش گفتی لبخند خشکادیماز
 .باهم صحبت هاشون رو بکنن

 چی دوتا جوون از هم هنی بوده ای به روش سنتي خواستگارنیالبته چون ا:  گفتپدرم
 . ندارنیشناخت

 ی مدای ساعت حرف زدن ازهم شناخت پکی با نی کنیو شما فکر م:  گفتمهران
 .چه عجب مهران زبون وا کرده بود�؟!کنن

 .شهی مشونیی سر آغاز آشنانی ایدرسته ول:  گفتاری اخم کرد و مادر مازپدرم

 بلند ي من خودم رو زدم به اون راه که مادرم با صدای بهم اشاره زد که بلند شم ولمادرم
 . کنیی رو به اتاقت راهنمااریمهتاب جان پاشو آقا ماز: گفت

 . و پاش بودختی اتاقم راتاقم؟؟

 !!! ای فاصله بقهی با پنج دقاری آقا مازرمیمن زودتر م: و گفتمدمیمثل فنر پر 

 ی که مدمی شنی بهداد رو مي سمت اتاقم و صدادمی از رفتارم دوهی مقابل تعجب بقودر
 .ستیفکر کنم اتاقش مرتب ن: گفت

 . خندهری همه زدن زو
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 و ی جا رختخوابي کمد و پتو رو چپوندم توي تخت رو چپوندم توي روي لباسهاعیسر
 پر از زی مي جمع کردم و داشتم روساری یکی بود و نیمی یکی هام رو که ی خرگوشییدمپا

 وارد اریماز!  کردم که در زده شد و من خشک شدمی و کتاب و مداد رو جمع میخوراک
 . متفاوتهیلی اتاقتون خيوا: گفت  مرتبممهی اتاق ندنیشد و با د

 .نهی مبل بشي زدم و تعارف کردم روی الکلبخند

  درسته؟نی داری سنتتیذهن:  کرد نشست و گفتی نگاه مواری که به در و دیدرحال

من ...من:  گفتمنهی من رو ببي خشک شده بودم که مبادا گند کاررمی تحرزی مي که جلومن
 .  هستمیخی و تاریعاشق سبک سنت

 ن؟ی رشته شدنیپس چرا وارد ا:  و گفتدی و خندنیی رو انداخت پاسرش

 رشته رو دوست نیمن اصال ا:  دست رو دل خونم گذاشته بود گفتمیکی که انگار من
 ...نداشتم اما

 .نیمجبور شد:  حرفم رو گرفتي ادامه

 ی شما نمفی ظرکلیه:  تعجب نگاهش کردم سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد و گفتبا
 .!نی پنهانش کنستی نيازی رو بپوشونه نی به اون بزرگزیتونه اون م

 .گهی دشیدی بابا زودتر بگو که ديا

 نی وارد انیشماهم مجبورشد:  مبل روبه روش نشستم و گفتمي ام افتاد و رفتم روشونه
 ن؟یرشته بش

 ....یول.  رشته رو دوست دارمنینه من ا:  زد و گفتلبخند

 ي خواستگارنیشماهم به اجبار به ا: گفتم.  شدهی چدمی پا و اون پا کرد و فهمنی اکمی
 ن؟؟یاومد
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 یعنی: گفت.  رنگ بودیچشمهاش عسل.  رو بلند کرد و با تعجب بهم نگاه کردسرش
 شماهم؟

 اتاقم بود که اونم با دمانی که بهم اجازه دادن چيزیتنها چ.. مجبور شدمشهیمن هم: گفتم
 .ذا بدست آوردمسه روز اعتصاب غ

 م؟؟ی بگی چنیی پامیاالن بر:  و گفتدیخند

 دونم گنداخالقه ی چه مومدی خوشم نافشیخوب تو بگو من از ق:  باال انداختم و گفتمشونه
 .گهی دگمی ميزی چهیمنم 

 .چهرتون. نه ادی من نه از اخالقتون بدم نیول: و گفتدیخند

 ! کردی می داشت واسم خوش زبونحاال

 ! االن تنها راه چاره ستینظرلطف شماست ول: گفتم

 رو ی شما شخص خاصیول.  پرسمی ميزی چنیشرمنده که همچ:  بهم نگاه کرد و گفتکمی
 ن؟؟ی دارتونیتو زندگ

 مسخره که اعصابم شی گنده اش به اون رينکهای ذهنم سمت روزبه رفت و اون ععیسر
 .  کردیرو خورد م

 ن؟ی غصه داشتنی واسه همتونه؟؟یندگ زي تویچطور مگه؟؟ شما کس: گفتم

 کنه و ی مادرم من رو درك مهی متوسطياون از خانواده :  و گفتنیی رو انداخت پاسرش
 .... پدرمی ولذارهیبه نظرم احترام م

 که به قلبت اعتماد کرده اگه ی قلبت و کسونی احساست نشو مدونی وقت مدچیه: گفتم
 اگه یحت.  سوزهی نمفی ضعي آدم هاي هرگز دلش براای براش بجنگ دنی عاشقشیلیخ

 ي بودم براخی نداره من عاشق تاری ارزشی براش نجنگی ولیهمه عمر هم عاشقش باش
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 ی من بر نميای متنفر باشم روتی موقعنیاز ا بدست آوردنش تالش نکردم و اگه همه عمر
 ...دهی اون رو بهم پس نمایگرده دن

 نی چقدر به انی دونینم...ممنون: ود رو پاك کرد و گفت چشمش بي که توی قطره اشکهی
 ... ازداشتمیحرفها ن

 رد کردن من ي برای خوبي پس بهانه هااریخوب آقا ماز:  از جام بلند شدم و گفتمبعد
 .نیاریب

 درهم بهداد نظرم رو جلب کرد و مادرم ي اول از همه چهره رونی بمی و از اتاق رفتدیخند
 . کردنی بهمون نگاه ماقیو پدرم که با اشت

 . همه محو شده بودي که لبخند هاي جورمی هردو بهم اخم کرده بوداری و مازمن

  رفت؟؟شیخوب چطور پ:  دی پرسمادرش

 م؟؟ی خونه در موردش حرف بزنشهیمادر م:  گفتاریماز

 . شونه باال انداختم و خودم رو زدم به اون راه؟ي کردکاری باز چیعنی بهم نگاه کرد مادرم

 . موندن و بعد رفتنگهی دکمی ی توراني آقاي خانواده

مهتاب :  کردخکوبمی پدرم مي و خواستم برم سمت اتاقم که صدادمی کشیقی عمنفس
 .می حرف بزننیبش

 . کردی شماتتم می کلاالن

 ن؟؟ی کار کردی اتاق چيتو:  و مهران هم کنارم نشست بهداد رفت پدرم گفتنشستم

 !استغفراهللا:  رو گاز گرفتم و گفتملبم

 چرا اتاقت رو ستی نیمهتاب االن وقت شوخ: خندش گرفت و پدرم محکم تر گفتمهران
 ؟؟ي نکرده بودزیتم

 !کنمی مزیخوب من معموال آخر هفته ها تم: گفتم 
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  بود؟ی گفت؟ نظرش چی چاریماز: گفتمادرم

 دوست شهی همنکهیرف زد و ا فقط در مورد درس حومدیفکر کنم از من خوشش ن: گفتم
 دوست داره زنش خانه دار نکهی داشته باشه و ای آبيداشته همسرش بلوند باشه و چشمها

 ...باشه و

  کردمی داشتم سرهم میی مهتاب چه چاخان هايرینم

 رو مدنظر نداره و دوست ي دخترجی گفت پسرش هی می تو؟ تورانیگی میچ:  گفتپدرم
 !داره زنش همکارش باشه

 . نگفتهيزی به پدرش چدی دونم شاینم: مگفت

 سر سوزن هی دونم تو چرا یمهتاب من نم.  من سرم درد گرفتيوا:  بلند شد و گفتمادرم
 ؟ی کنی و نجابت چرا قبول نمی خوبنی آخه پسر به ا؟یبه من نرفت

 ! چقدر خوب درکم کرده بودمامانم

 درس نی بهش نداشتم مجبورم کردي عالقه اچی که هيتو رشته ا: بلند شدم و گفتم. جاماز
 دی خورم هم بای که میی غذاهای حتنی که ازش متنفرم ثبت نامم کردیبخونم تو دانشگاه

 ی می معمولي که دوستم نگار غذاهای در حالمی نشضی وقت مرهی داشته باشه تا دییمهر تا
ق درس با عش.  از منم سالم ترهی هارو نداره وليری سخت گنیا  کدوم ازچیخوره و ه

 ی کنه و مورد مؤاخذه قرار نمی چون مجبور نبوده خواستگارهاش رو خودش رد مخونهیم
 نیای بنیی پااستی از اون تخت رکمیبابا . رهیگ

 پسر اطرافتون رو نی دخترتون پولدارتري برانکهی عوض امی بچه هاتونمیستی دشمنتون نما
 یی من چه غذانی دونیشما اصال م. نی در مورد خواسته هاش حرف بزننینی بشنی کندایپ

 دوست دا
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 شما اصال م؟ی هستی من و مهران هردو عاشق چه ورزشه؟ی مهران چي رنگ مور عالقه رم؟
 ی مچی جرئت نداشته بگه؟ هچوقتی هی بوده ولتاری عاشق گشهی که مهران همنیخبر داشت

 کرده؟ ی مغی اون همش ازم دری قبل خواب بابا بودم ولي من عاشق قصه هانیدون
 ن؟ی سالمت روحمون هم هستکر فن،بهیداریجسممون رو سالم نگه م

 اطی در مقابل سکوت همه رفتم سمت حبعد

 .. خواستی تازه مي هوادلم

 نیمهتاب ا: و گفتشمی اومد پجانی که رفتم دانشگاه حالم گرفته بود نگار با هفرداش
 .  خوب باشهیلی عضو گروه کنفرانس ما شده فکر کنم درسش خيپسره روزبه احمد

  درسش خوبه؟؟ی کنی که تازه اومده چرا فکر منیا: گفتم

هربار .  لبخند گشاد اومد کنار ما نشستهی که روزبه وارد شد و با می حرف زدن بوددرحال
 .دمشی شناسم و دی وقته میلی شخص رو خنی کردم من ای حس مدمشی دیکه م

 من عضو گروه شما شدم:  کرد و گفتسالم

 . افتمی حتما راه می ولستی درسم خوب نکمی البته

 .می دل خوش کردیمارو باش به ک:  پنچر نگاهم کرد و گفتنگار

 . تونم تالشم رو بکنمی می ولارمی سردر نمیمی از شادیالبته ز: دستپاچه گفتروزبه

 سر در یمی از شي داروسازي دانشجوهی:  و من گفتممی و نگار متعجب نگاهش کردمن
 اره؟؟ینم

 ستمی روون نادی که زنهینه منظورم ا:  گفتروزبه

 پخش هوی خورد و چی کردم و خواستم برم خونه که پام پی کالس از نگار خداحافظبعد
 . تونستم تحمل کنمی کرد که نمیاونقدر پام درد م.  شدمنیزم

 وبه؟مهتاب خانم حالتون خ:  روزبه اومدي صداکه
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 رو جمع کرد و کفش رو که از پام در اومده بود برداشت لمی و مضطرب کوله و وسانگران
 ... زدم درد دارهغییو آورد سمت پام که ج

 ... کنمی مي فکرهیآروم باش من االن ...آروم باش:  گفتدستپاچه

 ... کردمی مضطرب بود که من دردم رو فراموش کرده بودم و به حرکاتش نگاه ماونقدر

.  کرددای پی تاکسهی انقدر بال بال زد تا ی زخمي پرنده هی و مثل ی اصلابونی سمت خدیدو
 ... گرفتمی تاکسای مهتاب خانم بایب: و گفت

  پام؟؟نی با اامی خنگول من پرواز کنم بآخه

 . خانم و ازش کمک خواستهی سمت دی تونم دوی من نمدی فهمخودش

 ... کردی موونمی شدم و درد پام داشت دنی کمک اون زن سوار ماشبا

 ... کردنجادی خورده شروع کرد به استرس اری و روزبه انگار بهم تمارستانی بمیدیرس

  تونه راه برهی شده؟ نمی پاش چنی ببای پرستار بخانم

 رو بردن واسه عکس و معلوم شد در رفته دکتر ارتوپد اومد و پام رو جا انداخت و بعد من
 .هم گچ گرفتن

 هیببر تسو: تخت نشستم و روزبه اومد داخل کارت عابرم رو دادم بهش و گفتميرو
 .میحساب کن بر

 ... کردمهیتسو:  و گفتنیی رو انداخت پاسرش

 .شهی مادی پولش زهی خصوصمارستانی بنجای اه؟یمنظورت چ: گفتم

 ... هم نبودادی زادیخودم دادم ز:  زد و گفتلبخند

 آژانس گرفت و خواست من رو هیبرام .  رو داده بود معذب بودممارستانی پول بنکهی ااز
 .شنی پسر برم خونه ناراحت مهینه خانوادم حساسن اگه با:  گفتمیبرسونه ول

 ... رو بفهممشی دار کرد که نتونستم معنی معني خنده
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 .  کردمی راه به حرکات روزبه فکر مری سمت  خونه حرکت کردم و تمام مسوبه

 من انقدر ناراحت شده دنی دبی که از آسی انقدر برام نگران شده بود، کس کهی کسنیاول
 ...بود

 ری بود من رو درگی هرچی ولرمی قرار بگری کرد تا من تحت تاثی مي داشت نقش بازدیشا
 .کرده بود

 ... نبودچکسی خونه هدمی رسیوقت

و من رو برد به اتاقم و بعد .  و کمک کرد تا برم داخلرونی نگران اومد بدنمی با دونوس
 . درست کنهي مقويرفت تا برام غذا

 بغلم کنه و بگه یکی خواست ی گچ گرفته ام نگاه کردم دلم مي تختم نشستم و به پايرو
 ...شهینگران نباش زود خوب م

 . شده بودمينطوری دونم چرا اینم

 .... تخت خوابم بردي همون لباس روبا

 .  کردی درد مکمی شدم غروب بود پام داری بیوقت

   افتاده؟ی بود چه اتفاقدهی نفهمچکسی ههنوز

 . مطمئنم ونوس به مادرم زنگ زدهنه

 . زنگ خورد نگار بودمی فکر بودم که گوشتو

 پات رو ي خانم چرا جلوجی شده؟؟ آخه گیمهتاب؟؟ چ:  کامل جواب ندادم که گفتهنوز
 خونتون اصال نگران امی فردا صبح م؟يدی دبی از روزبه بشنوم آسدی من با؟؟ی کنینگاه نم

 .شهینباش حالت زود خوب م

 ... نذاشت حرف بزنموونهی از قطع تماسش خندم گرفت دبعد
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 یپات چ:  تخت نشست و گفتي قطع نکرده بودم که مادرم وارد شد و کنارم روهنوز
  شده؟

 .ه شدي چطورنمی بب؟ی کنی از خودت مراقبت نمچرا

 .اری نگران رو در ني مادرهايادا:  و گفتمدمی رفت سمت گچ پام که پام رو کشو

 ؟؟ی کنی میچته مهتاب؟چرا انقدر سرکش: کرد و گفت.اخم

 . کنهی میاون اسبه که سرکش:  زدم و گفتمپوزخند

 ی حرف مينجوری شده چرا ای منفیلیمهتاب تو فکرت خ:  وگفتدی کشیقیمامان نفس عم 
 ؟یزن

 ؟؟ی باور کنم نگرانمدیاالن من با:  گفتمتیان عصببا

 تیمن مادرتم من به تو مهران اهم. معلومه که نگرانتم مهتاب:  جواب دادعی سرمادرم
  باشه؟؟نی از اری غدی چرا بادمیم

 یاستراحت کن بعدا باهم حرف م.  خسته ستکمیمهتاب تو فکرت :  نگفتم و گفتيزیچ
 .میزن

 ریونوس اومد داخل و برام غذا آورد و بعد رفت چقدر دلگ.  بهانه از اتاق خارج شدنی به او
 .بود

 نگاه رونی تا حالم عوض بشه به برونی کرد و من رو برد بنمی که اومد سوار ماشمهران
 .کردم

 ... دونستمینم:  گفتمهران

  رو؟یچ: دمی تعجب پرسبا

 .تارمی من عاشق گی دونستی تو منکهیا: مهران
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 ی مي باهاش بازشهی و همی داشتي اسباب بازتاری گهی تو می بچه بودی وقتادمهی: فتمگ
 . يزدی و با دهنت آهنگ ميکرد

 . مهتابی شجاعیلیتو خ:  و گفتدیخند

 .ادی بهت نمی زبوننیریبس کن مهران ش: گفتم

 .  کردمی اشتباه فکر میلیمن در مورد خ! مهتاب: مهران

 زنگ زده بود به بابابهش گفت تو روزیآقا صادق د: گفت.  نگاهش کردمپرسشگرانه
 . تشکر کردیلی خيدی خریی لباسشونیبراشون ماش

 .حانهیامان از ر:  زدم و گفتملبخند

 ..تا شب تو خودش بود...ی نشون نداد ولی عکس العملچیبابا ه: مهران

 .  خونه مهران کمک کرد تا برم تو اتاقممی گشتن برگشتکمی از بعد

 . که گذشت در اتاقم به صدا اومد و بهداد تو چهارچوب در ظاهر شدکمی

 پات چطوره؟:  کردم اومد داخل و گفتتعارف

 . بزرگش کردنکمی نبود ازیگچ ن: ش کردم و گفتم  نگاهکمی

 .سمی بنويادگاری خوام روش یم: در آورد و گفتبشی از جکی ماژهی بهداد

 . دادی رو نشون نمی اش شوخچهره

و در دلم ... نگرمیبه ماه م... شودی مکی شبها دلم تاریوقت:  جلو و روش نوشتاومد
 . زندیماهتاب جوانه م

 .  سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد چقدر نگاهش آشنا بودبعد

 . کردهری گشتیمن دلم پ... ماهتاب من:  و گفتدی لرزدلم

 ...دا صنی زل زدم ابهش

 ه؟ی چه حرفنیا:  و گفتمنییسرم رو انداختم پا... نهای دونم از شرم بود ینم
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 .... تپهی چقدر دلم برات مدمی فهميدی صدمه دیوقت:  بهداد

 ..دی لرزشتریدلم ب... کردنگاهم

 . شدمرهیبهت زده و وحشت زده بهش خ.  نگاهش رو شناختمشتری و بشتریب

 .. کردي رو بشه بازيزیهرچ:  گفتآهسته

 ...شهی رو نمعشق

 . خوام تنها باشمیم:  وحشت ازش فاصله گرفتم و گفتمبا

 ...رونی و بلند شد و رفت بنیی سرش رو انداخت پاناراحت

 اد؟ی که به سراغم مهی چه حسنی شده ؟ ایچ...  تخت نشستمي لبه ي قرار رویب

 . کنمی داد که آدرس رو بفرست دارم حرکت مامینگار پ.. فرداصبح

  کار کنم؟یچ. عهی ضایلی که خستمی کردم؟ بگم نی کار می چدی بااالح

 دوستم نی تونستم به بهتری قشنگ نبود نمي کاری مخفگهید.. فکر کردمی و کلنشستم
 . داشتمي ادامه بدم حس بدي بازنی تونستم به اینم. دروغ بگم

 . کردم و فرستادمپی رو تای اصلآدرس

 الو نگار؟:  بعد زنگ زد وجواب دادمکمی

   آدرس درسته؟یمهتاب مطمئن: نگارگفت

 !ي فکر کنم اشتباه دادآخه

 . کنمی مفی آدرس برات تعرنی به همهی زعفراناینه درسته ب: گفتم

 ری دوستم ازم دلگنی خواستم بهترینم.  دلهره منتظرشی کرده قطع کرد و من با کلهنگ
 .بشه

 .  رو باز کردم تا هوا بخورم که پدرم وارد اتاق شدپنجره
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 افتاده االن حالت ی اومدم مادرت بهم گفت چه اتفاقروقتی دشبید:  نشست و گفتکنارم
 چطوره؟

 ن؟ی من افتادادی تاحاال تازه شبیاز د: گفتم

 . می خانواده اهی ما يزی همه عزي فکر نکن مهتاب تو براينجوریا:  گفتبابام

 .  خورهی که فقط کنار هم صبحانه ميآره خانواده ا: گفتم

 . اومدهشی افکار برات پنی بوده که االن ای رفتارم کوتاهياحتماال تو:گفت.بابام

 . دکتر ارتوپدشی پمی دنبالت برامیغروب م:  بلند شد  گفتبعد

 ...ختی ري زنگ به صدا در اومد و دل من هري بعد صدایساعت.  بلند شد و رفتو

 ... نگار اومدهایخدا

 اومد و بعدش در ی صحبت نگار و مهران مي صداقهی در رو باز کرد و بعد از پنج دقونوس
 . شدیاتاقم به صدا در اومد و قلبم که انگار داشت منفجر م

 کرد دهنش ی بهت زده بهم نگاه مي باز شد و مهران و نگار وارد شدن نگار با چشمهادر
 . و کمپوت بودوهی که توش آبملونیا نهی دستش ي باز بود و تومهین

 خودت گفته ی احتماال اشتباه اومده ولگهی دوست شماست؟ مشونیمهتاب ا:  گفتمهران
 .ي به اسم نگار دارقی رفهی يبود

 مهتاب؟:  با بغض گفتختهی آمرتی با حنگار

من ... نجایا....تو...تو: و گفت.  تو گلومدی مهتاب گفتنش قلبم رو لرزوند و بغض چپنیوهم
 ... اومدهشی پیاشتباه..فکر کنم

  ه؟ی کي خونه نجایهان مهتاب؟ ا:  اومد جلو تر و گفتبعد

 . چهرش پراز آشوب بودی کرد خونسرد باشه ولی میسع

 .گهیهان؟ حرف بزن د... ی کنی می زندگنجاینگو که ا:  بلند گفتي با صدادوباره
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 ... کنمیم...یزندگ...نجایا.... آره:  لرزان گفتمي صدابا

 کی من که همه ج؟یچرا بهم دروغ گفت...مهتاب:  و گفتختی رشی عسلي از چشمهااشک
 ؟ي اسکلم کردينجوری همه باهات صادق بودم چرا انیو پوکم رو بهت گفته بودم من که ا

 . نگاردمی محیبرات توض: گفتم

 من بهت چشم طمع ی رو بگقتی اگه حقي فکر کرد؟یحی چه توضگهید:  کرد و گفتاخم
 ...ی زنمت؟ من فکر کردم تو مثل منی مغی دوزم؟ تیم

 فی نداشتم بهم فرصت بده برات تعري بازای نی نگار من قصد توهستی ننطورینه ا: گفتم
 .کنم

 فرصت بده هیصبر کن نگار بابا بهم :  از دستش افتاد و برگشت که بره گفتملی وسالونینا
 ؟ی کنیآخه چراانقدر زود قضاوت م

کار تو ... دادی بهم مری که اون خهیاون پول شهر...اون پولها:  سمت من و گفتبرگشت
 بود؟؟ کار تو بود؟؟

 ...یلعنت...یلعنت... یلعنت

 ...نیی رو بستم و سرم رو انداختم پاچشمهام

غرورم رو ..  مهتابي کردرمی تحقیلیخ:  تونست پنهانش کنه گفتی که نمي اهی با گرنگار
 ... احمق بودمهی کنم تمام مدت یحس م... يله کرد

 ...رونی اش رو بخوره رفت بهی کرد گری می که سعی در حالبعد

  بود با شماتت نگاهم کرد و رفت پشت سر نگارنجای که تمام مدت امهران

 ... کردمهی بلند گري تختم ولو شدم و با صدارو

 . کردم نگار انقدر ناراحت بشهی نمفکر

 .  بودی عصبانی که برگشت حسابمهران
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   معلوم هست چته؟ي شورش رو در آوردگهیتو د: گفت

 . به سکوت داشتمازی کردم نسکوت

 ... هفته گذشتکی

 .  رفتنجای از امی همون شب که باهم حرف زدي فردابهداد

 . دادی هام جواب نمامی به تماس هام و پنگار

 . ندادی جوابی دادم ولحی هام توضامی پيبراش تو 

 باهاش روبه رو دمی ترسیم.... به خاطر نگارشترینه به خاطر پام ب  رفتم ی هم نمدانشگاه
 ...بشم

 .گچ پام رو که برداشتن رفتم دانشگاه 

 اول تعجب کرد و بعد روش دنمی کالس که شدم نگار اون وسط ها نشسته بود و با دوارد
 . داشتميرو کرد اونطرف و محلم نذاشت حس بد

 . بهم نگاه نکردی فاصله کنارش نشستم ولی صندلهی با  ورفتم

 .میدی روزبه رو هم ندی کالس رو گشتم وليتو

 جواب نداد از روبه رو ی و من دنبالش صداش زدم ولرونی رفت بعی کالس نگار سربعد
 مهتاب خانم؟:  اومد جلو و صدام زددنمی اومد با دیروزبه هم داشت م

با تو ام :  جلوتر و دست نگار رو گرفتم و گفتمدمیگار بود دو من انگار حواسم فقط به نیول
 ؟ی کنی فرار ميدختر چرا دار

 . ازت فرار کرددمیبا:  زد و گفتيپوزخند

 ... نکردمي نباش نگار من کار بدينجوریا:  شدم و گفتمناراحت
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 من ي کردی اسکلم می تو تمام مدت داشت؟ي نکرديکار:  دو در آورد و گفتچشهاش
 من رو ی کنم تو داشتی کردم مهتاب من حس می مي تو و خانوادت دلسوزيتمام مدت برا

 .ي کردیمسخره م

 يزیچ:  و پرسشگرانه به هردو نگاه کرد و بعد سالم کرد و گفتکمونی اومد نزدروزبه
 شده؟؟

 .ي تا تو هم اسکل نشديبهتره بر:  رو بهش گفتنگار

 .ر انقدر تند نرو الاقل بذار حرف بزنمنگا: نگاهش کرد و گفتمی سوالروزبه

  مونده؟؟ی چه حرفگهید: نگار

 و با آرامش صحبت نینی جا بشهی که نهی راه انی بهترنی شما قهرنکهیمثل ا:  گفتروزبه
 .نیکن

 .می نشسته بودی سنگزی مهی دانشگاه دور کی پارك نزدي بعد ما تویقیدقا

 . نداشته باشهی اونطرف تر نشسته بود تا به قول خودش دخالتمکتی دوتا نروزبه

 خوب یلی دونم تو باهام خینگار م:  بود و گفتمرهی نامعلوم خي نقطه هی اخم کرده به نگار
 ... رو بهت نگفتم چونمی مالتی خودم بودم فقط وضعشهی من همی  وليو صادق بود

 ..چون

 ؟؟یچ.چون:  اخم گفتبا

 ... هستمي آدم عقده اهیچون من : گفتم

 کردم که دوست ی معرفيخودم رو اونجور: و ادامه دادم.  گلومي بغض دوباره اومد توو
 کم يزی چی مرفه داشتم و از نظر مالیدرسته که زندگ... ی آدم معمولهیداشتم باشم 

 ... بار آورده بودي بود که من رو عقده اي جوردمی عقاینداشتم ول
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 که من و امثال يزی که بهت داده چینعمت. خدا تورو ببخشه مهتاب : پوزخند زد و گفتنگار
 ؟ی زنی حرف مينجوری ای شکرگذار باشنکهی عوض امی کنی میمن در حسرتش زندگ

 و اونور نوری شب تا صبح مسافر ادی هزارم در آمد خانواده تو باکی ي پدر من برای دونیم 
 م،ی نگه داره و نذاره کمبود بکشری شکم مارو سنکهی اي بشه، خسته بشه، مادرم براریپ. کنه

 ییبنازم خدارو که به چه کسا...  کنهی سرخ میلی گذره و صورتش رو باسیاز خودش م
 .. کننی ازش فرار هم می حتي شکرگزاري که به جایی کساده،ینعمت م

ا  بارم بهی فقط پول؟ فقط رفاه؟ من تا حاال ؟یمن چ:  چشمهام جمع شد و گفتمي تواشک
 کرده فی که مادرم تو کمدم ردی مارکي بارم اون لباسهاهی دانشگاه ومدمی ننیماش

 ناعادالنه می فخر نفروختم نگار من کفر نعمت نکردم من از تقسی بار هم به کسهی دمینپوش
 ي براي تربینکه تو که انقدر از سحر و من درس خون تر و نجی بودم از ای ثروت شاکي

 بهانه گلو درد و ی بستنهی خون، واسه خوردن یکی چشمت اشک باشه و هی دی باهیپول شهر
 روزم به هی یبی تونم با پول تو جی که من می خرج نکن، در حالی تا پول اضافياری بیضیمر

 .... خانواده بدمی دانشگاه بستنيکل بچه ها

 ی مجادی ایغن و ری فقنی که بي فاصله انی ایول...ستمی از ثروت متنفر ناد،ی پول بدم نماز
 ... خوام کافر باشمی افکارم کفره ، پس من منیاگه ا...کنه رو دوست ندارم

 رو گفته قتیکاش حق...هی موضوع چی گفتیکاش بهم م:  و گفتختی نگار ري هااشک
 ...يبود

 که تو تمام عمرم داشتم ی تنهادوست خوب؟ي شدی میمی صمينجوریاونوقت باهام ا: گفتم
 دونستم تو دختر یم..يری خواستم ازم فاصله بگینم... بی و نجای ری ساده و ب،يتو بود
 ...ی معذب باششمی خواستم پی نم،ی هستيمغرور
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 اون کمپوت رو یاگه نبخش... من رو ببخش:  کرد و دستش رو گرفتم و گفتمی مهی گرنگار
 ... هاخورمینم

 ؟؟.شیهنوز نخورد:  خنده اش گرفت و گفتهی گروسط

 ...مینه گذاشتم باهم بخور:  زدم و گفتملبخند

 ...من عاشق کمپوت آناناسم:  در آوردمش و گفتمفمی از کبعد

 ... چقدر قهر با نگار برام عذاب آور بوددمی و منم خنددیخند

 ن؟ی باهم خوب شدیبه سالمت:  اومد جلو و گفتمی کردی ما با هم آشتدی که دروزبه

 ... مردمیداشتم بدون مهتاب م:  و گفتدی خندنگار

...  پسر مرموز رو کشف کنمنی تونستم اینم...  شده بودمرهی من مبهوت به روزبه خیول
 ... مرموزهیلی پسر خنی اایخدا

. من فعال برم:  و گفت نیی از نگاه سرد و ترسناکم تعجب کرد و سرش رو انداخت پاروزبه
 .نمتونی بیبعدا م

 ... بفهممدی شناسم بای اون شخص رو ممن

 . سرم بودي تویی فکراهی روزبه رو از نگار گرفتم ي شماره

 که پشتشون گم شده بود یی کتابهانی ترم مهران رو از بي امتحان هاکی روز بعد نزدچند
  نشد؟ياز دوستت خبر:  کردم و گفتمدایپ

 کدوم دوستم؟:  کتاب گنده رو ورق زد و گفتهی

 .بهداد: گفتم

 چطور؟:  رو بلند کرد و گفتسرش

 . رفتی خداحافظی بی بود ولنجای همه انیآخه ا: گفتم

 . اومده بود و رفتشی براش پي کار فورهیخب : گفت
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 رو پنهان کنه از نگاه يزی خواست چی شناختم ، هروقت می مهران رو خوب مي چشمهامن
 . رفتیکردن به من طفره م

 ...دمی رسی نمي اجهی نتچی به هی بود ولری شد که فکرم در گی مي روزچند

 و دمشی دیسر جلسات امتحان کمتر م.  نشددهی دگهی امتحان که شروع شد روزبه دنیاول
 بعد امتحانات ومدی نگهی هارو انجام داد و به نگار داد و دقی کنفرانس هم فقط تحقيبرا
 جشن هی کرد ی که روزبه قبال کار مي همون کافه اي امتحان من و نگار تونی آخريبرا

 .میدونفره گرفت

 شهیمن هم م: دی آشنا به گوش رسي صداهی که می رو نخورده بودکمونی کوچکی کهنوز
 ملحق بشم؟

 ؟؟ي امتحاناتت رو چرا نداد؟؟یی روزا کجانیمعلوم هست ا! روزبه:  گفتعی سرنگار

 ...امی اومده بود که نتونستم بشی پی مشکلهی:  تکون داد و گفتيسر

  ترم پر؟؟نی پس ايوا: گفتم

 م؟؟ی در موردش حرف نزنشهیم:  نشست و گفتی صندلي سر تکون داد و روناراحت

 برم تا به مادرم دی زودتر بامیامروز مهمون دار:  که گذشت نگار بهونه آورد و گفتکمی
 . کمک کنم

 . رفته تا مارو تنها بذاره حتما روزبه ازش خواسته بوددمی پاشد رفت فکر کرد نفهمعی سرو

 ی خواستی می رفت چيخوب نگار رو که رد کرد:  که گفتممی سکوت کرده بودهردو
 ؟یبگ

 ...خب راستش:  رو بلند کرد و گفتسرش

 هی تونم ی تونم عالقه ام به شما رو سرکوب کنم نمی بگم؟ مهتاب خانم من نميچطور
 دی بانی کنی مي من از من دوری نزنم اگه به خاطر وضع مالی باشم و حرفیدوست معمول
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 که دست بردارم چون من واقعا نیبهم نگ.  رو عوض کنمی تونم همه چیبگم من حتما م
 ... تونمینم

 ی و امکاناتهیزی جهچی هستم هي صفرری زيمن از خانواده :  و گفتمدمی حرفش پروسط
 هی دنبال دی با من باشن پس بادیو احتماال پدر و مادرم هم بعد ازدواجم با.  تونم بدمینم

 ...پسر پولدار بگردم

 . جوابش برام مهم بودی کنم ولتشی خواستم اذینم

 من مال و ثروت ي براامی بر بمی تونم از پس زندگی نترسون ميزیمن رو از چ: گفت
 . کنه مهمهی می که با من زندگی کستی من شخصي نداره برایارزش

 .. به خاطر تنها بودنمدیشا... دونم چرا ی نمدی رسی مصمم به نظر میلیخ

 میباشه پس سه ماه باهم دوست باش:  گفتمی ولدی جدي کسب تجربه ای یی ماجراجودیاشای
 .می زنیبعدش باهم حرف م

 هی و من دوباره دی صورت خنديو به پهنا...  پس قبولههیعال:  گل انداخت و گفتصورتش
 ....دمی چهره اش دي رو توگهینفر د

 . بودمونی قرارربعد از دوستنی اون روز اوليفردا

 ی داشت غروب مدی بود و خورشسی خنی و زمدی باری بارون نم نم مستادمی اابونی خيتو
 سی از خی بارون رو دوست داشتم ولي صدانکهی سرم گرفته بودم با اي چتر روهیکرد 

 . اومدیشدن خوشم نم

 پاهاش ي شاخه گل رو روهی روزبه نشسته بود شهی کافه پشت شي توابونی طرف خاون
 تا اون ستادمی ارونی بنی همي بودم برادهی زود رسیلین خگذاشته بود تا بده به من م

 ادیزودتر ب

 . ساعتش نگاه کرد و من حرکت کردم سمت کافهبه
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  دختر پسراي بلند شد و گل رو بهم داد رز سرخ مثل همه جلوم

 م؟؟ی سفارش بدیچ:  و گفتنشستم

 ؟؟ املت خوبه:  فکر کرد و بعد گفتکمی

 . خندهری زمی زدیی دوتاو

 . کنفیخوب تعر: گفتم

 و؟یچ: روزبه

 ؟يچطور به فکر من افتاد: من

 و من در فکر اول با ی انداختکهی توکالس بهم تدمتی که دیروز اول:  زد و گفتلبخند
 !  دختر چقدر پر افاده ستنیخودم گفتم که ا

 .ایناراحت نش:  بهم نگاه کرد و گفتبعد

 !! ازت بدم اومدشتری بيرو کردبعدش که تو کافه اونکار :  زدم و ادامه دادلبخند

 یحس کردم اشتباه م... اومدشی کالس که با اون دختره بحث و دعوا پي بعدش تویول
 . بهت جذب شدمشتری و بشتریکنم و کم کم به رفتارهات توجه کردم و ب

 .ي ادهیچی پیلی تو بر خالف ظاهر ساده ات، خ؟ی دونیم:  چشمام زل زد و گفتي توبعد

 . نهفته ستی اصالتهی نگاه و عمق حرکتت در

 ...ی کنیدرست فکر م:  زدم و گفتمي داری معنلبخند

 ... ندارمنهای و ایقصد چاپلوس:  و گفتدیخند

 ؟ی کنی ميدر مورد من چه فکر!  ولش کن تو بگواصال

 جا هی کنم ی حس منمی بی من هربار که تورو میی آشنایلیخوب تو برام خ! اومم: گفتم
 ی بودنت برام جالبه ولی و خجالتی کنه سادگی فکر من رو مشغول منی و ادمتید

 ...بهیاون برام عج... نگاهت
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 . بدمصی بتونم تشخي اگه اون رو برداردیشا... نکتیع: و گفتم.  زل زدمبهش

 من نکی به عشهیم.... ستی من ني برای خوبیشوخ:  و گفتنکشی عي رفت رودستش
 ؟؟ی نداشته باشيکار

 خوام که بهت یمن واقعا و از ته دل م:  نگفتم که گفتيزی کردم ناراحت شده و چحس
 ...ی باشم که بهش اعتماد کنی تونم کسیثابت کنم که م

 رهی آب گذاشتم و بهش خي تورمی تحرزی مي روز که رفتم خونه شاخه گل رز رو رواون
 .شدم

 .دی باری سرد بود و برف هم کم کم مهوا

 رفت خارج از دشی جدي استراحت چند روزه با دوست دختراينات،برامهران بعد امتحا 
 ...کشور و طبق معمول مامان و بابا مطب و من تنها

 راحت ششی پمی گفتی و ازخودمون ممی رفتی مرونی با هم بیگاه.  روزبه بودرشیی تغتنها
 .ت ببرم بخورم و اون فقط بخنده و اون برام شعر بخونه و من لذپسی تونستم پفک و چیم

 که ي شلخته ايشهای و اون رنکی با اون عیحت.  کم حس کردم بهش دلبسته شدمکم
 .  کرد و نه بلند تری نه کوتاه مچوقتیه

 .کی نزددی زمستون بود و عيآخرا

 رو  که یستی بهزیی روبه چندتا از بچه هادی لباس  عي نهی عادت هرسالم هزطبق
 . .. خونه شدمیخرجشون رو تقبل کرده بودم دادم و راه

 ...نهی خواد من رو ببی باهام تماس گرفت و گفت که مروزبه

 . پارك قرارمون بودهی ي زمستون توي سرمايتو

 بود و به روبه رو شی کاپشن مشکبی جي نشسته بود و دستاش تومکتی ني روروزبه
 . شده بودرهیخ
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 !سالم آقاپسره:  و گفتمکی نزدرفتم

 ! سالم بدقول خانمکیعل:  و از جاش بلند شد و گفتدیخند

 . شدری دقهی همش پنج دق؟یوا چه بدقول:  اخم کردم و گفتمطنتی شبا

 . که دلم برات تنگ شده بودنیبش:  زد و گفتلبخند

 قرار یی جانی سرماهمچنی اي بود که توی چه کار مهمزیباشه مزه نر:  و گفتمدمیخند
 ؟یگذاشت

 ي که گذشت خاطره هایی روزهانی از ایلیمن خ! مهتاب:  پا و اون پا کرد و گفتنی اکمی
 آدم ي هاییبای و زی رنگکی. ي بهم نشون داديدی جديای که دنییبا تو... باتو.  دارمیخوب

 . تونه باشهی مبای چقدر زتی انسانگاهی آدم در جانکهیا...يها رو بهم نشون داد

 ؟؟ی زنی حرفها منی از اهوی شده یچ: گفتم.  بودبی عجکمی حرفهاش

مهتاب تو بامن :  نگاه کرد و گفتسی خي و به سنگ فرش هانیی رو انداخت پاسرش
 ... منیول...  ي خودت بودي بودکرنگی

 که بهش گفتم با خبر شده؟ اگه اون ینکنه از دروغ!  زنهی لحظه حس کردم داره طعنه مهی
 ؟؟یهم مثل نگار برخورد کنه چ

 .. فهممیمنظورت رو نم: گفتم

 جمی که گینگاه...ختی ري و دلم هردادی کم انجام میلی که خي چشمهام زل زد کاريتو
 . لرزوندی کرد و دلم رو میم

 خوامت ی و واقعا و از ته قلبم مستمی من وحشتناك نستمی نيمن آدم بد... مهتاب: گفت
 ...یوز تو مال من نباش اون ري شم و توداری ترسم بی می خوامت که گاهیاونقدر م

 ...دی تپی داغ شده بود و قلبم باشدت می زمستوني اون سرماي توصورتم
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 ی باشی کردم تو همونیهرگز فکر نم... شدمکی و بهت نزددمی که تو رو ديروز:  دادادامه
 من بازم اد،ی بشی پيزی هر چفته،ی بیهر اتفاق.! مهتاب... يداریکه قلبم رو مال خودت برم

 ... من بازموونتم،یمن بازم د... قرارتمیب

 ...دوستت دارم:  مکث کرد و چشمهاش سرخ شد و گفتکمی

 و آب نییسرم رو انداختم پا... شدی کردم راه نفسم بسته شده و قلبم داشت منفجر محس
 ...ی ترسونی من رو ميدار:  دادم و گفتمرونیدهنم رو قورت دادم و نفسم رو ب

 ؟؟ی زنیرفها رو م حنی حرفها، چرا انیا

 حق منه حسم رو بهت بگم و نیا:  و گفتدی رنگش کشیی پرپشت خرماي به موهایدست
 . بهت دارمی من چه حسی حق تو که بدوننیا

 کاپشنش در آورد و بی جعبه از جهی.  بودبی ازم فاصله گرفت کارهاش برام عجکمی بعد
 .بازش کن:  گذاشت و گفتنمونی بمکتی نيرو

  خواست ازم درخواست ازدواج کنه؟؟ی میعنی

 . زش کردم  نگاه کردم و آروم جعبه رو برداشتم بابهش

 .  قشنگهیلی خنیا:  ناخود آگاه گفتمو

 کی دست بود که الهی و پالکش فی ظرری زنجیی گردنبند طالهی جعبه در آوردمش ي تواز
 . دادیرو نشون م

 !کیحاال چرا ال:  گرفت و گفتمخندم

 ! خاطره دارمکیچون من با تو از ال : و گفتدیخند

 کدوم خاطره؟؟:  و گفتمومدی نادمی يزی فکر کردم و چکمی

 اد؟؟یخوشت م...یچیه:  زد و گفتلبخند

 . طالستنی ایول.  یلیآره خ: گفتم
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 ؟؟ي دادي پولش رو چطوریول:  آره تکون داد و گفتمي رو مثل بچه ها به نشونه سرش

 فقط بندازش گردنت و گنی نمينجوریدر مورد کادو ا:  و گفتنیی رو انداخت پاسرش
 .خوشحالم کن

 و اضطراب موج ی چشمهاش نگراني پاهاش نشست توي از جاش بلند شد و جلوم روبعد
 آخر هم بشه من باز تو رو ای اگه دنیحت! مهتاب:  گرد و گفتی که من رو نگران مزدیم

 ... بشموونهیدوستت دارم اونقدر که د

 روزبه تو امروز چته؟ :گفتم

 ی و در حالدی راهش رو کشعی سریلیبعد خ...  برمدی باگهیمن د:  جاش بلندشد و گفتاز
ماهتاب :  و برگشت و داد زدستادی راه ايکه من واقعا هنگ کرده بودم رفت اما وسطا

 . من باشامی خونه منتظر پيدیرس

 مثل خوره افتاد به جونم و از جام بلند شدم و يزی چهی...  و نفسم بند اومددی لرزدستام
 . اون زودتر رفته بودیول.  سمتشدمیدو

 .پکر و ناراحت.. فکر کردمی خونه کلتا

 نی اي گردنبند رو انداختم به گردنم چقدر ناز بود تونهی آي به اتاقم پناه بردم و جلودوباره
 .به دلم نشسته بود ي گردنبند انگار که بدجورنی که گرفته بودم اییهمه کادو

من رو  ":بازش کردم.  اومدمی به گوشامی پهی به خودم نگاه کردم که نهی آي زدم و تولبخند
 مسخره ي بازنی تونم به ای بودم نمي آدم بدیلی و من خي ارزشمندیلیتو برام خ. ببخش

وشم فرام... تویول.  کار رو بکنمنی تونم ای من نمنکهیادامه بدم من رو فراموش کن با ا
 "...کن

 يخدا.  و اون تازه اعتراف کرده بود دوستم دارهمی االن با هم بودنم؟؟مای بی مهی ها چنیا
 دی ترکی و دلم داشت مدی باری محابا می و اشکهام بدی تپی وار موونهیقلبم داشت د... من
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 سرد يو هربار صدا.. ده بار صد بار هزار بار.  خاموش بودی زنگ زدم ولشیبه گوش
 " باشدیدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م":دیچی پیم ی گوشياپراتور تو

 با روزبه ي و روزهاختمی ساعت ها اشک رختمی بالشت گذاشتم و اشک ري رو روسرم
 که باعث اخراجش از کافه شدم ي شدم روزری که با سحر درگيبودن رو مرور کردم روز

 .  که ازم خواست باهاش دوست بشميروز

 ... خوب بود چرا اون اتفاق افتادی چهمه

  سال بعدکی

 ! بشملی معدل فارق التحصنی با اشهی باورم نمیی شده وای من نمره هام عالمهتاب

 . زدی در مورد نمراتش حرف مجانی نگار بود که با هي صدانیا

 .انقدر نمراتت رو به رخ من نکش:  کردم و گفتمیپوف

 .  رو سرزنش نکنی پس کسيتو تالش نکرد:  و گفتدیخند

 .ابونی خي تومی و رفتمی خارج شدتی اتاق سااز

  پسره چقدر خوشگله؟نی ببيوا:  گفتنگار

 .ي نبودفی اراجنیبس کن نگار تو که اهل ا:  نگاه کنم گفتمنکهی ابدون

  نشی ماشي واه؟ی چفی پسره همه دخترا رو جذب خودش کرده اراجه؟ی چفیوا اراج: نگار
 دوست یعنی کنه ی داره خودش رو براش لوس مي سحر چطورنیبتورو خدا ب. هیخارج

 پسرشه؟؟

 ییهمزمان به جا! ی کنی چقدر ور ور مي سرم رو برديوا:  زدمی که به نگار تشر می حالدر
 . لحظه تمام بدنم سست شدهی ي کرد نگاه کردم و برایکه نگار اشاره م

 ... دی لرزپاهام
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 که انگار بند انداخته ی و صورتی آفتابنکیع.  جذب کرده بوديجوری پسر من رو اون
 کرد و سحر ی بود و به طرف ما نگاه مستادهی انشیبودنش و پالتوش تا زانو بود وکنار ماش

 . گفتی ميزی چهیکنارش داشت 

 نکن وگرنه به مهران ی انقدر چشم چرونمی براینگار ب:  و گفتمنیی رو انداختم پاسرم
 !گمایم

  داره؟یوا به مهران چه ربط:  شد و گفتدیرخ و سف سنگار

 انقدر مغرور یادولی نگار از مهران خوشش مهی دونستم چند وقتی نگفتم ميزی و چدمیخند
 . دادیبود که بروز نم

 با اصرار بابا اونجا کار شدی میچند وقت. ی توراني از جداشدن از نگار رفتم شرکت آقابعد
 . کردمیم

 هم هنوز ازدواج نکرده اری مازمی هنوزم روابطمون رو داشتيبعد از بهم خوردن خواستگار 
 .بود

 . آموزش داشت فعال برامي جنبه شتری کردم البته بی کار مشگاهی قسمت آزماتو

 . بودي کارش جدي تویلی بخش ما بود خری که مداریماز

 .ون رسونمتینگار خانم من م:  و گفتشمی از کار اومد پبعد

 . از دانشگاه اومده بودم حالم خوب نبودی زدم و قبول کردم آخه از وقتلبخند

 گهی وقته دیلیمهتاب خانم شما خ:  سکوت گفتکمی آروم نشستم و بعد از نشی ماشيتو
 .نی گذشته رو نداریشاداب

 ...دیشا:  زدم و گفتمی جونی بلبخند

 .نیت هنوز هم پر از آرامش هسیشما ول:  نگفت و گفتميزیچ
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 کردم که با ی پدرم رو راضمی از خونه شما رفتنکهیاونروز بعد از ا: تکون داد و گفتيسر
 که دوست دارم ازدواج کنم و پدرم شرط گذاشت که بعد ازدواج از ثروتش بهم يدختر

 .  و خالصه آس و پاس بشمدهینم

  شد بعدش؟یخوب چ:  نگاه کردم و گفتمبهش

بهونه آورد و کم کم ردم کرد و .. اون دختر قبول نکرد:  کرد و گفتی پر از غمي خنده
 ... سرمي منت روهی شد نیا

 .نی نکنتیقسمت نبوده خودتون رو اذ:  و گفتمدمی کشیآه

 . کنهی صحبت با شما آرومم مشهیهم:  و بهم نگاه کرد و گفتستادی خونه اکینزد

 .. شدمادهی زدم و پلبخند

 . شدمرهی ام خنهی کنار آزونی به گردنبند آوشهی اتاقم شدم و مثل هموارد

 . رفتمی از همه زندگهوی شد دی سال تمام روزبه ناپدکی

 هی شده بود با جادی امی زندگي حفره توهی که انگار ي آدم افسرده اهی سال من شدم کی
 . جوابی بيعالمه سوال ها

 . شدمی هرگز عاشق نمکاش

 . کارم دارننیی افکار خودم بودم که ونوس اومد صدام کرد که پاتو

 .رمی تو و مهران جشن  تولد بگي خوام برایمهتاب امسال م:  با ذوق و شوق گفتمادرم

 مامان الی خیب:  برداشتم و با سر و صدا گاز زدم و گفتمزی مي روي هاوهی از  مبی سهی
 مگه دوسالمونه؟

 خوام جشن فارق یخوب م!  خورنی نمي رو اونجوربیاب سمهت: مامان اخم کرد و گفت 
 .رمی دفعه بگهی و تولد شما رو یلیالتحص
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 گذرونه ی داره دوره ممارستانی شده و االنم تو بلیاما مهران پارسال فارغ التحص: گفتم
 . شوالیخی خونه ولش مامان بیتازه واسه ارشد هم داره م

 در هر شمی مضی طرز حرف زدنت آخرش مرنی مهتاب با ايوا:  بلند شد و گفتمامان
 و يری واسه اندازه گادی ماطی کردن و خی لباست رو هم دادم طراحی آماده باشدیصورت با

 . کنيدوخت باهاش همکار

 . دارنيباز چه نقشه ا.  کردم و به اتاقم رفتمیپوف

 . باشهشمی رو دعوت کردم و از صبح نگار اومد تا پنگار

 .رمی باره که منی دختر جشن تولد بچه پولدارها اوليوا: و گفت تختم نشست ي رونگار

 !خوب بابا حاال من رو نخور:  چپ نگاهش کردم که گفتچپ

اونقدر پز بازاره که حالت بد ! انی قراره بي و افاده اسی في چه آدم های دونینم: گفتم
جوون از  ي کنن و دخترای مفی تعرشونی خارجيزنها از جواهرات و مسافرت ها. شهیم

 زنن و ی که دنبالشونن حرف میی مختلف و پسراي شون و کالس هاینیدکتر جراح ب
 !!ن.د.ي.س.ا.پسرها هم دنبال دختر واسه ل

 !چه باحال:  و گفتدی بلند خندي با صدانگار

 .شهی اعصاب آدم خراب میلی خينجوریا

 که ي ترکونن جوری وسط و مزنی ری آخه انقدر دختر پسرها مادینه ز:  و گفتمدمیخند
 !رهیحوصله ات سر نم

 مهران که اجازه ي در بلند شد و پشتش صداي که صدامیدی بلند خندي باهم با صداو
 . داخلادیخواست ب

:  رو سرش کرد و مهران اومد داخل و گفتشی روسرعی شد و سردی سرخ و سفعی سرنگار
 .ادی منیی پاي خندتون تا طبقه يصدا
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 ی که آدم رو مزنهی بامزه مي حرفهایلیآخه نگار خ: گار بود گفتم مهران که نگاهش به نبه
 .خندونه

 . هستنيمشخصه کال آدم سرزنده ا:  و گفتدی خندمهران

 . اوه مهران چه مودب و جنتلمن شده بوداوه

 .ی حاظر بشدی اومده کم کم باشگرتیمامان گفته آرا:  من کرد و گفتروبه

 ؟ي اومدنیو تو واسه گفتن ا:  تعجب گفتمبا

  داره؟یاشکال. خوب ونوس نبود و من گفتم:  قرمز شد و گفتمهران

 .معلومه که نه! نه:  کردم و گفتمي داری معني خنده

 که مادرم سفارش داد رو ی اومد کارش رو انجام داد و اون لباسشگری رفت و آرامهران
 صورت نگار هم گذاشت انقدر جذاب و ي رومی مالشی آراهی گفتم شگری و به آرادمیپوش

 هم شده باتری رنگش زی عسلراهنی خواست بهش زل بزنم با پیقشنگ شده بود که دلم م
 . بودنی و متبی نجیلیخ  گذاشتی شال خوشگل عسلهیبود 

 .  خونه بودنی سالن اصلي هااومده بودن و تومهمون

 ي با سنگدوزی من هم مشکراهنی بود و پدهی پوشی مشکونی با پاپدی سفراهنی پهی مهران
 . بوددی سفيها

 بهش زل زد و نگار که داشت آب کمی نگار قشنگ وا رفت و با دهن باز دنی با دمهران
 پر زرق و ي و با مهمون هانیی پامی مهمونها و من و مهران آروم رفتنی رفت بعی سرشدیم

قع داشتن کامال  در وای زدن ولی که لبخند میی کسامی کردیبرق سالم و احوال پرس
 ! کردنی مزمونیآنال

 بدون می بوددهی دانشگاه دي خورد که کنار در ورودي دفعه چشمم به اون پسرهی که
 .ی پوشش صورتچی بدون هی آفتابنکیع
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 . مبل کنار دستم نشستمي بود پاهام سست شد و روستادهی کنارش اسحر

 .دهیمهتاب حالت خوبه؟ رنگت پر:  شد و گفتکی نزدنگار

 . نگفتم لبم قفل شده بوديزی نگاه کردم و چبهش

 زدن ی با دوستهاش گرم صحبت بود و مادرم و پدرم با مهمونها اونطرف سالن گپ ممهران
 .... چشمم بودي و مات و مبهوت تمام لحظات سال قبل جلوجیو من گ

 . بودستادهی بودم و اون در کنار سحر ارهی اون پسر خبه

 ! دعوت کرده بودی رو کسحر

 يها:  و گفتکمونی من و نگار با دهن باز بهمون زل زد و بعد اومد نزددنی با دسحر
 !مهتاب

 .... کردم توی رو نمفکرش

 جشن نی اي دانشگاه شاهزاده ي توي اون گداي کردیفکرش رو نم:  زدم و گفتمپوزخند
 !باشه

 .مادرم از دوستان مادرته:  لبش رو به هم قفل کرد و بعد گفتسحر

 ه؟ین پسر که باهاته کاو: گفتم

  روژوه؟:  اون پسر نگاه کرد و گفتبه

 روژوه؟؟؟؟.... شدمرهی به دهنش خمبهوت

 .  دانشگاهمونهسیی احمدزاده ري آقاياون خواهرزاده :  دادادامه

 ه؟؟یارمن!  آشناستافشیچقدر ق:  گفتنگار

 ! اسمش خاصهه؟ی چینه ارمن:  گفتسحر

 نگفتم و رفت برام يزیحالت خوبه؟ چ: نگار گفت.  اومدی دوتا میکی گرفت و نفسم قلبم
 .فتمی شربت آورد تا پس نوانی لهی عیسر
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 !روژوه؟

 خودشون ي وسط و تو حال و هواختنی فضا و دختر پسرا ري تودیچی پیقی موسيصدا
 .نبودن

 .دمشی دی حاال نمی تونستم چشم ازش بردارم ولی من نبود نمدی تو دروژوه

 ی که داشتن واسه تور کردن پسرا میی دختراي من نشست با همه  تا آخر کنارنگار
 . زدی نمگهی و مخلفات دینیری و شوهی مچی و با وقار و دست به هنیمت.  فرق داشتدنیجنگ

 دنی رقصکمی رفت بعد از ی کردم معذب بود مهران که از اون وسط کنار نمی حس مو
 ن؟یاری نمفینگار خانم شما تشر: اومد کنار من و نگار و رو به نگار گفت

 کوتاه دکلته تنش بود و موهاش رو دم راهنی دختر که پهی حرفش تموم نشده بود که هنوز
 کجا زمیعز:  اومد کنار مهران و دستش رو گرفت و گفتظی غلشی بسته بود با آرایاسب
 . من تازه اومدم وسطیرفت

 . حاالامیتو برو م:  چهره اش تو هم رفت و مهران دستپاچه شد و گفتنگار

 نی و به زمدی چهره تو هم کششتری مهران حلقه کرد و نگار بي دستش رو دور بازودختره
 .نگاه کرد

 تو گمیم:  و با تشر گفتدی که هول شده بود دستش رو از دست دختره پس کشمهران
 .برواون وسط پر پسره

 ...نگار خانم اون دختر: اوضاع پسه رفت و مهران گفت دی که ددختره

 مراسم نی وقت تو همچچیآقا مهران من ه:  نذاشت حرف مهران تموم بشه که گفتنگار
 با اون خانم خوش نی تونی نبودم و عادت ندارم وسط صدتا پسر گرسنه برقصم شما مییها

 . نیباش
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 مهران نکهی مهران خنده اومد تا گلوم و از ترس اي افهی قدنی وجود حال ناخوشم با دبا
 .ناراحت بشه قورتش دادم

 . هم رفت به گوشه نشستعی سریلی حال بود و خی بی حسابی رفت اون وسط ولمهران

 . هم تا آخر پکر بودنگار

 سه طبقه گنده رو کی کهی گهی ونوس و چندتا خدمتکار دی از رقص و خوش گذرونبعد
 و میدی رو برکیهمه دورش جمع شدن و من و مهران ک. اشتن گذزی ميآوردن و رو

 ! چرت حوصله سربريبعدش برنامه ها

 . بودی آپارتمان خصوصهی مامان و بابا به ما هرکدوم ي کادوهاشون رو دادن و کادوهمه

 . هی ثروتشون به بقدنی به رخ کشدرواقع

 کالی جواهرات که موزي جعبه هی.  قشنگ بود برامیلی خاری مازي هی هدای هداي همه نیب
 . اومدی از جعبه خوشم مشتری دستبند بود بهیبود و داخلش 

 ...لطفا االن باز نکن:  بهم داد و گفتیواشکی خودش رو ي کادونگار

 . کشهی دونستم خجالت میم

 .  بودییرای از تموم شدن کادوها نوبت پذبعد

 یی دستشويروم بلند شدم و بهانه  آرونی رفت بی به روژوه خورد که داشت از در مچشمم
 .رونیرفتم ب

 !بهداد:  بود که صدا زدمدهی پله ها نرسنیی به پاهنوز

 . من تعجب کرددنی رو برگردوند و با دروش

 مگه شما اسمت بهداده؟:  زدم و رفتم جلو تر و گفتمي داری معنلبخند

 . برگشتمي کنجکاويمن فقط از رو:  گفتدستپاچه

 .رام آشنا بود وار بوانهی دصداش
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 دم؟ی دییشما رو جا: گفتم

 .دی دونم شاینم:  و گفتنیی دو انداخت پاسرش

 .نی خواد شماهم باشیدلم م.  بدمبی ترتی دور همهیمن فردا شب قراره : گفتم

 . دونمی رو نملشیآخه چرا؟ دل:  تعجب گفتبا

 . آشنا شمشتری باهاتون بخوامی و مادیمن ازتون خوشم م: گفتم

 .فکر کنم مجبورم قبول کنم:  و گفتدیخند

 ... کنمی رزرو مزی فردا ساعت شش کافه کنار دانشگاه من ماریحتما سحر رو هم ب: گفتم

 . جشني تعجب بهم نگاه کرد و برگشتم توبا

 رو برداشتم تا نگار رو به چیی لباس عوض کردم و سوعی از جشن و رفتن مهمونها سربعد
 . خونه برسونم

 .  رسونمشی اومد و گفت من معی سرمهران

 .رمینه ممنون با آژانس م:  که هنوزم درهم بود گفتنگار

 .میریخودمون م:  به مهران کردم و گفتمیاخم

 . میریباهم م:  و گفتدی رو ازم قاپچیی سومهران

 .می شدنی و بعد سوار ماشمی و نگار بهم نگاه کردمن

آدرس خونتون :  سکوت برقرار شد و بعد مهران صداش رو صاف کرد و گفتکمی راه تو
 کجاست؟

 . کنمی متییبرو من راهنما: گفتم

 ! به توچهیعنی با اخم نگاه کرد بهم

 امشب بهتون خوش نگذشته؟:  به نگار زل زد و گفتنهی دوباره تو آبعد

 ! گذرهی بهم خوش مشهیکنار مهتاب هم:  گفتی آرومي با صدانگار
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 ی من صداتون رو نمیعنی در آوردم و گذاشتم تو گوشم فمی کي رو از تومی هندزفرمن
  دادمی آهنگ گوش نمنی اگه فکر کننیونیمد! شنوم

 ؟يدی آهنگ گوش ميمهتاب االن دار:  گفتمهران

 .دمی رو زدم به اون راه مثال من نشنخودم

 ...نگار خانم اون دختر:  راحت شد گفتالشی که خمهران

 ندارن حرف ی که به من ربطییدر مورد کسا:  نذاشت حرفش رو کامل کنه و گفتنگار
 . زنمینم

 کمی رفتارها نی هستن بعد ایمی با ما صمادی هامون زلی آخه فامگمینه کال دارم م: مهران
 .هیبراشون عاد

 !هی عادکمی از شتری بکمی:  پوزخند زد و گفتنگار

 م،ی غذا بخورای بهم بگه بنکهی اي براادی پسرخالم ب مونه که برم خونه خالم بعدی منی امثل
 ! بلندم کنه ببره سر سفرهنیبغلم کنه و از زم

  بود؟؟ی چه مثالنی اوونهید.! خندهری زدم زیپخ

 !ي مکاریلی خیعنی بااخم نگاهم کرد که مهران

 ! دوننی رفتار کردن رو بد نمينجوری خوب اونها ان؟ی کنیچقدر شما بزرگش م:  گفتبعد

 . دونمیخوب منم بغل کردن پسرخالم رو بد نم: نگار

 يزی من و اون دختر چنیب:  و گفتدی به موهاش کشی که کالفه شده بود دستمهران
 ...ستین

 ... من و پسرخالم همنیب: نگار

 ؟؟ياری انقدر اسم پسر خالت رو نشهیم:  گفتتی با عصبانمهران
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 و با نی که متي گردم دختری میبیجمن دنبال دختر ن:  برقرار شد و مهران گفتسکوت
 ....ده... دوست نشده باشه اون دختر با هزار نفر اليوقار باشه و هرگز با پسر

 چوقتی ازدواج کنم که هيمن هم دوست دارم با پسر! قایدق:  پوزخند زد و گفتنگار
 رقص وسط جی باشه قر دادن وسط استنی و متبی نداشته باشه و نجيدوست دختر

 !دختر رو هم بلد نباشهصدهزارتا 

 شدم و ی منی ماشي پنجره ي شهی داشتم از وارد شبای دهنم و تقري رو گذاشتم جلودستم
 . دمی خندیآروم م

 ی که مهران از ناراحتی و در حالمی کردی و از نگار خداحافظمیستادی نگار اي خونه کینزد
 .می کردم و بعد هم برگشتی نشده بود با نگار روبوسادهی پنیاز ماش

 که من نهی و پاکه اونقدر مهربون و متدهی کشی دختر سختهیمهران نگار :  گفتمنی ماشيتو
با دل .. نکني کنم باهاش بازیازت خواهش م....  ها رو داشته باشهنیدوست دارم بهتر

 کی اون همه بخور بخور به زور کي توی که حترهی نکن اون انقدر استخونش سيپاکش باز
 ... تولد رو خورد

 ... ندارمیفی قصد کثنیمن همچ:  کالفه گفتمهران

  از دوستت بهداد چه خبر؟؟یراست:  سکوت و دوباره گفتمبعدش

 ه؟؟یمنظورت چ:  تعجب بهم نگاه کرد و گفتبا

  تونم بپرسم؟یحال دوستت رو نم! واا: گفتم

 !ياری اسمش رو بيحق ندار! نه:  بودم گفتدهی وقت ازش ندچی که هیتی عصبانبا

 خونمون بود و تو دوستش یچرا؟ اون که چند وقت:  دهن باز نگاهش کردم و گفتمبا
 ؟یداشت

 .ادی ازش خوشم نمگهیحاال فرق داره د: مهران
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 . خونهمیدی نگفتم تا رسيزی چگهید

 بهم یلی رنگ که خی شال خوشگل گلبههی، . نگار رو باز کردمي از همه کادوها کادوجدا
 . کردنش وقت گذاشتهدای پيمعلوم بود برا . اومدیم

 یادداشتی چیه.  نظرم رو جلب کردیی کائوچونکی عهی کاله و هی جعبه ي کادوها تونیب
 ...ش نبود داخل

 ... فکر کردمزهای چیلی صبح نشستم و به ختا

 ازحدم شی بی و سادگم،یحماقتم، ساده لوح.  تازه من رو به خودم آورده بودزهای چیلیخ
 ...شدی مشخص مزهای چیلی فردا خادیرو که باعث شد از خودم بدم ب

 
 بود مجبورش کردم که اون پسره روژوه رو با ي به سحر زنگ زدم و به هرترفندصبح

 !ارهیخودش ب

 ي و مهران رو هم به بهونه می کافه و باهم باشمی نگار زنگ زدم و گفتم دوست دارم بربه
 .  کافهادی کردم بقیبت کنه تشو بتونه با نگار صحنکهیا

 ... من که انقدر احمق بودمومدیاز خودم بدم م.  و به خودم نگاه کردمستادمی انهی آيجلو

 ... چشمم اومد و داغونم کردي اومد جلوی مادمی دی که بای تک لحظاتتک

 ي فروشگاههانی که مادرم از بهتریی لباس هانی کمدم بي غروب بلند شدم و از توکینزد
 نهی آي رو انتخاب کردم و جلونی بهترذاشتمی بود و من محل نمدهیخارج از کشور خر

 .نشستم

 ست اون رو برداشتم و فی و کدمی پوشری کفش پاشنه دار چرم جهی کردم و شی آراکمی
 . شدم و حرکت کردمنمی بود رو گرفتم و سوار ماشازی که نيزیچ

 .شده بود ساده و احمق نبود که متولد يدی مرده بود مهتاب جدشبی دمهتاب
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 من دهنش وا موند و از جاش بلند شد و دنی بود و با ددهی کافه نگار تازه رسدمی رسیوفت
 ؟يمهتاب تو چقدر عوض شد:گفت

 ....کاش زودتر عوض شده بودم:  نشستم و گفتمی صندليرو

 . نگار هنوز هم باهاش خشک بودی ما لبخند زد ولدنی وارد شد و با دمهران

 م؟ی سفارش بدیخوب چ:  گفتمهران

 .ومدنیصبر کن هنوز مهمون هامون ن: گفتم

 ... با تعجب نگاهم کردنهردو

 . بعد سحر و روژوه وارد شدنکمی

 ن؟؟یا:  که واکنش نشون داد مهران بود و گفتی کسنیاول

 .نیآره هم:  زدم و گفتمي داری معنلبخند

 . نگفتيزی بهم نگاه کرد و به فکر رفت و چمهران

 . نشستنی و روژوه بعد از سالم و معرفسحر

 !چقدر آشناست:  گفتعی سرنگار

 ه؟ی چی دور همنی الیدل:  گفتسحر

 . کنمزی خوام همتون رو سوپرایخوب امروز م: گفتم

 نی و بذارنی ساعت وقتتون رو به من بدکی ي که همتون برانهی که دارم ای درخواستنیاول
 .ذره کنم به همه خوش بگي کارهی

 .مهتاب بس کن:  اخم کرد و گفتمهران

 .مهران لطفا نذار امروز خراب بشه:  گفتمعیسر
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خوب :  بعد من شروع کردمموی گرد، گرد نشسته بودزی و دور ممی قهوه دادسفارش
 ی نفر با عجله در کالس رو باز مهی ی روز معمولهی که تو شهی شروع مییداستان از اونجا

 .دهی ورود بهش نمي اومده بود استاد اجازه ریکنه و چون د

 ی وقت ممهی ني رو با کارهاشی خرج زندگی بود که به سختی و خوبری شخص آدم فقاون
 !شهی که مثال باعث اخراجش مشهی مدای پشی زندگي توگهی دختر دهی یول...گذروند

 ی ممیصم گردا و تی بر مکای تو همون لحظات دوست برادر اون دختر از سفر آمردرست
 . دوست خوبش بمونهشی پي چند روزرهیگ

 ... بودی و غنری فقنی بي که اون دختر تو اوج تفکرات دوگانه ای زماندرست

 . نطوری آشنا بود و دوست برادرش هم همی دختر حسابي داستان براری فقپسر

 کمی گفت شهی نداشت و میی بااللی کرد چون ذهنش قدرت تحلی نمی دختر توجهاون
 دونفر ي خنده ي بشه که فقط براي مسخره اي حماقت باعث شد وارد بازنیاحمق بود و ا

 !بود

 نی کرد عاشقشه و ای که ادعا ميپسر.  بندهی ماجرا دل مری دختر به پسر فقنی کم اکم
 .و دل باخته بود... بود که اون دختر قبول داشتیتنها اعتراف عشق

درست مثل دوست برادرش و اون دختر . شهی مبی غي بهونه اچی هی روز اون پسر بهی اما
 . مونهی می سوال و اوهام باقای دنهیبا 

 . فهممیمهتاب من اصال منظورت رو نم:  گفتنگار

 ! آقا رژوه بتونه کمک کنهدیشا: زدم و گفتميپوزخند

 ؟يچطور:  با تعجب نگاه کرد و گفترژوه

 شه؟؟ی می اسمت چیخوب معن: گفتم
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 ینم:  هم گذاشت و فکش منقبض شد و به مهران چشم دوخت و گفتي رو رودندونهاش
 .دونم

 . رو دارمیرانی اي اسم های من نرم افزار معانستیمهم ن:  و گفتمدمی صدا خندبا

 .فکر کنم بدونم... صبر کن:  رو در آوردم که گفتمیگوش

 ...هستش... روزبه... يروژوه برگردانده :  گفتبعد

 ... روزبه ستهیمهتاب اون شب...آره روزبه: گفت بلند ي با صداهوی نگار

 یلیآره نگار اون خ.... روژوه ستي شده یدرواقع روزبه اسم عرب:  زدم و گفتميپوزخند
  هم هست مگه نه؟؟گهی نفر دهی هی مهران شبیراست...  روزبه هستشهیشب

 و ي شده بودری باهاش درگادتهیخوب سحر تو روزبه رو خوب :  باز هم سکوت و گفتمو
 ...ياون کتک کار

 .بزن چشم دوست پسرت:  و گفتمحری در آوردم و دادم به فمی کي از تونکی عهی بعد

 ه؟یمنظورت چ:  گفتسحر

 ... رو گذاشت چشمشنکیبده خودم بزنم وبعد ع:  و گفتدی به موهاش کشی دستروژوه

 ... نگاهش کردنرتی و سحر هردو با حنگار

 ... اسم اون رو هم دارهیحت.. روزبه ستهی شبیلی اون خ؟ینی بیم:  سحر گفتمبه

 رو بردار و کاله نکی حاال عی کنی مي همکاريتو که دار:  کاله دادم دستش و گفتمهی بعد
 .رو بذار سرت

 ...تمومش کن... حق باتوئه..يتو برد....بسه مهتاب:  بلند شد و داد زدتی با عصبانمهران

 هم هی بگو بق؟؟ی زنی حرف می حق با منه؟از چیچ : چشمهام جمع شد و گفتمي تواشک
 . بدونن
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که من هم روزبه بودم و هم ...قتهیحق. آره درسته:  گفتتی با عصبانروژوه
 ...یلعنت..یلعنت...یلعنت...بهداد

 به مهران و روژوه نگاه کردم و گرانی کامال هنگ دي جام بلند شدم و در مقابل چهره از
 ...نی آشغالیلی تونم بگم، هردوتون خیفقط م: گفتم

 . .رونی از کافه زدم بشدی که بغضم داشت منفجر می حالودر
 

 کرده یکیمهران و اون پسره باهم دست به .  نبودی احساساتم کافي هی تخلي هم براهیگر
  کارشون کرده بودم؟؟؟یآخه چرا؟مگه من چ. بودن

 که جلوم ییابونهایکه تو دلم بود تمام خ ي و با دردی پاشنه دار به سختي اون کفش هابا
 وونهی کردن دی که فکر میی تفاوت به نگاه رهگذرهای کردم بهیبود رو راه رفتم و گر

 .شدم

اونقدر بهم ..  دردناکهیلی خی مجازات بشينطوری اي و بخوای نداشته باشی گناهچی هیوقت
 کنم بازم دردم هی بکشمو گرادی اگه تمام شب رو فری کردم حتیبر خورده بود که حس م

 ...دهی نمنیرو تسک

 اومدم و تمام ی حرکات بهداد سرذوق مدنی که کنار روزبه خوش بودم و با دییروزها
و واقعا هم ... وجود ندارهای دني کرد احمقتر از من توی و فکر مدی خندیمدت داشت بهم م

 ...دمی مسخره شون شدم و نفهميچطور وارد باز... بودنطوریهم

 نمینب: رونی اومدن بکی پارك نزدي دفعه چندتا پسر از توهی بود که ي جاراشکهام
 ! اشکهات رو خانم خوشگله؟

  .." پسرهیچه داف "

 ".. گرمي جاهی می برایهواسرده ب! متی برسونيریکجا م "
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 . زده قدم هام رو تندتر کردموحشت

 "فی کثيای عوضنیگم ش:  زدمغی تر اومدن و دورم رو گرفتن جعی اونها سریول

 .  چندششون فضارو پر کرده بودي هاخنده

 تو دی مشت کوبهی و دی اش رو چسبقهی یکی از پشت هوی  ازپسرااومد سمتم که یکی 
 . صورتش

 و دنی ترسهی رو جمع کرد و بقگهی دیکی قهی سمت ما و دی بود و بعدش روژوه دومهران
 .!! فرار کردن خوردن ودهی دو نفر هم چندتا کشنیفرار کردن و ا

  موقع شب خطرناکه؟نی تنها ای فهمیچته تو مهتاب؟ نم:  داد زدتی با عصبانمهران

 ...ي من تو خطرناك تريخطرناك؟ برا:  زدمداد

 . بهت زده اش زل زدمي چشمهاي توو

 . و صورتش سرخ شده بودزدی مرونی دهنش بي از توبخار

 .. ترسمیازت م... مهرانیترسناک...تو: گفتم

 . بدمحیبذار برات توض:  بهم نگاه کرد و گفتمونی نگاه پشبا

 ي اون هم برادر دوقلو،ی تو که برادرمی وقت؟ي بدحی توضي خوای موی چگهید:  زدمداد
  ؟ي ازم داری به جون من، چه توقعندازهی آدم دوچهره رو مهی! من

 سمت دی رو کش مهران محکم دستم رو گرفت و مننباری و به راهم ادامه دادم و ابرگشتم
 رژوه بود که در رو باز نهی خودش پشت فرمون بشنکهی اي و سوارم کرد و به جانیماش

 . توجه به اعتراض من روشن کرد و حرکت کردیکرد و نشست و ب

 ... تونم تورو تحمل کنمیمن نم: دادزدم

 . بودم پس لطفا سکوت کن و بذار من هم حرف بزنمتی موقعنی سال منتظر اکی:  زدداد
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 نقش نی ادی اصال شا؟؟يدی کدوم چهره ست که بهم نشون منی ا؟ی چه حرفگهید:  زدمداد
 .ي تا آزارم بدي اومددی اسم جدنیسومت باشه و با ا

 ..مهتاب تو رو خدا:  و داد زددی فرمون کوبي روکالفه

 هیتو ... ادیازت بدم م... تونم تحملت کنمینم...رمازت متنف... شمادهی خوام پیم:  زدمداد
 .ي هزار چهره ايدروغگو

 ...خفه شو:  زدداد

 .... و خشم و بهت بهش زل زدمرتی من با حو

 .... سرخ شده بودکامال

 ي خوای اگه میول...خوامیمعذرت م:  نگاه کرد و بعد به گوشه ترمز کرد و آروم گفتبهم
 فقط ،ي حق داری اگه ازم فرار کن،ي حق داري اگه بهم فحش بد،ي حق داریازم متنفر باش

 ... کارها به حرفهام گوش بدهنی کنم قبل همه ایالتماست م

 . شدمرهی آروم نشستم و به روبه رو خسرجام

 یانیمن روژوه ک. من نه بهدادم و نه روزبه:  فرمون و گفتي رو گذاشت رودستش
 نمای هنر سي در رشته لیفارق التحص. گاه هستم دانشسیی احمدزاده ري آقايخواهرزاده 

 ...کایو تئاتر از دانشگاه آمر

 رفتم و بعد از کای به آمرلی تحصي و بعدش من برامی دوست بودرستانی مهران تو دببا
 .با مهران هنوز هم ارتباط داشتم...  برگشتمیلیفارق التحص

اون ..  از افکار و رفتار شد خواهر دوقلو داره و حرفهی گپ هامون گفت که ي روز توهی
 جامعه فی که از قشر ضعی کنی وانمود مي جوری ولی که در رفاه کامل هستنیگفت تو با ا

 افکارت باعث شده تو خونه آرامش بهم بخوره و پدرت نی گفت افکارت خاصه و ای م،يا
 ...داره عذاب بکشه  کهی قلبيماریبه خاطر ب
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 ری خواستگار فقهیبهش گفتم اگه .  شده بودکنواختی برام ی تازه برگشته بودم و زندگمن
 افکار تورو تونهی پولدار؟ مهران شونه باال انداخت و گفت که نمای کنه ی قبول مادیبراش ب

 ی آدم پولدار نمدهی گفتم اون حتما به ثروتمند جواب مثبت منانیحدس بزنه من با اطم
 کیکردم که در دونقش بهت نزدرانه رو تحمل کنه و با مهران صحبت ی فقیتونه زندگ
 خواستم به مهران و خودم و خودت ثابت ی که مهران هم مراقب رفتا ما باشه ميبشم جور

 ... و همش شعارهي ثبات نداري که دارییکنم تو بر خالف ادعا

با اون لنز و اون کاله شدم :  کردی مفی و روژوه برام تعردی چکی صدا می آروم و باشکهام
 دفاع از ي تو برایوقت.. اما...اما... ری شدم، روزبه فقنکی و عشیو با اون ر... بهداد ثروتمند

 ی وقت،ي بهداد و روزبه، روزبه رو انتخاب کردنی بی وقت،ي شدی زخميروزبه احمق اونجور
 نی ماشدارتونی سرافی دختر ظرحانهی واسه ری وقت،ي با اون ثروت رو پس زدرایماز

 ي رو اليدی عي بر کمک های مبنیستی بهزي نامه ی وقت،ي فرستادیواشکی رو ییلباسشو
 گهی دي نگار و چندتا دانشجوي هی شهري از کمک هات برای وقتدم،ی دیواشکیکتابهات 

 نداره ی و غنری به فقی ربطتی ،انساندمی فهم،يبلد  روتی تو انساندمیفهم... خبر دار شدم
... انسان بودن به روح پاك داشتنه و تو روحت پاکه... به زن بودن و مرد بودن ندارهیربط

من اون ...  اومدم عاشقت بودمی مرونی که روزبه بودم و باهات بیمهتاب من تمام مدت
 می اعتراف رو از طرف خود واقعنمن اون روز او... گردنبند رو با همه وجودم بهت دادم

 ...گفتم

 ... گچ گرفته ات از ته قلبم نوشتمي پاي متن رو رواون

 ...!ماهتاب

 .!بهم نگو ماهتاب:  نفرت دندون هام رو قفل کردم و آروم گفتمبا
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 و در مقابل نگاه پرسشگرانه اش دست دمی کرد و خندی بهش نگاه کردم که نگاهم مبعد
 ..هام رو آوردم باال و شروع کردم به دست زدن

 !مستر روژوه! پرفکت! براوو!یعال! ود بیعال:  بلند گفتمي با صدابعد

 و تک تک ي نه؟ پس بهتره برای دهی شعار میکی نیانقدر براتون جذابه که بفهم:  گفتمبعد
 ...ی عطشت رو خاموش کني تاشعله یآدم هارو امتحان کن

...  رو بفهممقتی که تونستم حقدم،خوشحالمی خوشحالم هردو چهرت رو دیلی خ؟ی دونیم
 .يشد  شناسم تو برام تموم یمن تورو نم به بعد نیاز ا

 احمق به هی چشمهام باز بشه و مثل يتو باعث شد:  سرخ بهم زل زد و گفتمي چشمهابا
 .ي رو بهم نشون دادی واقعيای برادرم ممنون که دنیحت.  اعتماد نکنمیهرکس

 . کنمیخواهش م...بهم فرصت بده:  شم که گفتادهی پنی خواستم از ماشو

 حماقت کنم و اجازه بدم دوباره من گهی بار دهیفرصت؟ :  و پوزخند زدم و گفتمبرگشتم
 !نه روژوه...  روزبي رو داریلی تو خ؟یرو خر فرض کن

 خورم حسم به تو دروغ نبود، ی قسم می ولي اعتمادی دونم نسبت به من بیم:  گفتروژوه
 دای من بهت احساس پدی مهران فهمي نبود، بذار جبران کنم بعد از شب خواستگارشینما

 احساس عذاب ی هم توجه داشتشی شخصقی به عالی تو حتنکهی شد و از ایکردم عصبان
 ی من نمیول...  رو تمومش کنمزی اونجا برم و همه چاز وجدان کرد  و از من خواست که

 و باهام دی مهران فهمیول... دنتی اومدم دیتونستم تورو ولت کنم هنوزم مثل روزبه م
 ... کردهي کار احمقانه انی که اون همچی خواست تو بفهمینم...  شدریدرگ

 مجبور شدم ازت دور بشم به خاطر مهران مجبور شدم مهتاب حرفهام رو باور کن من من
 ی و همه چيدیحاال که تو فهم...دمتی دی اومدم دانشگاه و می سال رو مکی نیتمام ا

 ... از دست بدمدی رو هم شانی ایخراب شده حت
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 .رونیدر رو باز کردم و رفتم ب.  کردی داشت خفم منی ماشيهوا

 . کردی که رهام نمی لعنتي هاهی گرنی به من و حماقتم و العنت

 ادته؟یروز آخر توب پارك :  شد و اومد کنارم و گفتادهی پروژوه

 ..بس کن:  زدمداد

 ..فتهی بیگفتم هر اتفاق:  دادادامه

 ... خوام بشنومینم:  زدمداد

 ...بازم دوستت دارم: وجه ادامه داد تیب

 ...خفه شو:  رو بستم و داد زدمچشمهام

 ...می هردو بهم زل زدو

 .ختی چشمش ري قطره اشک از توهی

 ... شدم و گازش رو گرفتم و رفتمنی توجه بهش سوار ماشیب

 . اتاقميآروم رفتم تو.  کردی سرم درد مهیاز شدت گر.  خونهدمی رسیوقت

 مهران از پشت يهنوز کامل وارد اتاقم نشده بودم که صدا.  مواجه شمی خواستم با کسینم
  داخل؟امی بشهیمهتاب م: در اومد

 . توجه بهش رو تختم ولو شدمی رو قفل کردم و بدر

 " کرده بودم؟یمگه من چه کار اشتباه "دمی پرسی از خودم ممدام

 رفتم یصبح م.  زدمیمهران حرف نم کلمه هم با کی روز از اون ماجرا گذشت و من دو
 ببرم یی برنامم بود که نگار رو به جاهارونی رفتم بی و بعدش با نگار می تورانيشرکت آقا

...  و ی و خارجي و هندینی چي مثل رستوران هانهی خواست بره ببی هامون میکه تو دوست
 .نهی دوست داشت ببشهیهم  کهیحیمثل مراکز تفر
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 ی کرد کنارم باشه حس می می گفت و سعی نميزیچ!  دونست که درونم تنهاستی منگار
 .. تونم بهش اعتماد کنمی که مهیکردم اون تنها کس

 مهران ي رو پارك کردم و خواستم برم داخل که صدانی اومدم خونه ماشروقتی دشب
 ؟يکجا بود: اومد

 بذار حرف سایوا:  توجه بهش حرکت کردم که اومد جلو و دستم رو گرفت و گفتیب
 .میبزن

 . ندارمیمن حرف:  زدم و گفتميپوزخند

 ي جورنیتورو خدا مهتاب ا:  که بخار دهنش تو هوا پخش شد و گفتدی کشیقی عمنفس
 .شمی متیاذ

 شم؟ی متی منم اذي فکر نکرد؟یمن چ:  گلوم رو گرفت و گفتمبغض

 ينجوری خواستم آخرش ای نمی بشتی خواستم اذیمن رو ببخش نم:  جلو تر و گفتاومد
 .بشه

 .. نکن، بذار فراموش کنميادآوریدوباره : گفتم

 صبحانه هی شی و تمام دلخوشدمی دی بابا رو تو اون حال میوقت:  داد و گفتهی تکنمی ماشبه
 ی ناراحت م،ی گرفتی و تو، با رفتارهات همونم ازش ممی بود که کنار هم بودیو شام
 ... کنه تا ما رو ناراحت نکنهی رو نم،ضهیمهتاب بابا قلبش مر...شدم

 ی، وقت.ي شدن داردهی دي جور عقده هی کردم یحس م:  اومد و گفتنیی از چشمم پااشک
 یوقت..... ي بودخی تو عاشق تاردمی نفهمچوقتی و من هی قبول بشی پزشکینتونست
 همه ی وقت،ياری لج مامان رو دربيخوای کردم می و من فکر می گشتی ساده مياونطور

 ... کردمی مفکر،  ما فرق داشتي با آداب خونه زتیچ

  ام؟؟يکه عقده ا:  وسط حرفشدمیپر
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 ظاهر بشه تا ری خواستم روژوه در نقش دوتا خواستگار پولدار و فقیم:  زل زدو گفتبهم
 ی چه غلطدمی فهماری مازي اون شب، شب خواستگاریول...يری گی میمی تو چه تصممینیبب

 دمیو من تازه فهم...  شده بود و روژوه کامال عاشقت شده بود ری دگهی دکردم و اون موقع
 ...چقدر حماقت کردم

  ؟ی فهمیم...مهران من خواهرت بودم:  شد و گفتمي جاراشکهام

 کردم انقدر در یمن رو ببخش، مهتاب من فکر نم:  اشکم رو پاك کرد و گفتمهران
 کمک به ي هاش رو برایبی که پول توجيدر مقابل دختر ثروتمند... باشمریمقابلت حق

 به خاطر ارمی کنه و برعکس من و امثال من که بازم در ماه پول کم می مصرف مگرانید
 ..، حماقتم رو ببخش.یذاشتی مزتیهمه چ تو از....می بچه پولداري هایولخرج

 !نیفقط کمکم کن هم.  خوام فراموش کنمیم: گفتم

 ....ادی زیلیسردم بود، خ.  خونهي تکون داد و من رفتم تويسر

 ي هم تواری بعد دوباره رفتم شرکت دوتا همکار خانم داشتم و سه تا آقا و مازروز
 . ما بودشی پشگاهیآزما

 از همکارام که اسمش فرخنده یکی که نمی بشزی خواستم پشت مدمی رو پوشدی سفروپوش
 ؟یلی فاماریمهتاب جون تو با آقا ماز: بود کنارم نشست و گفت

 نه چطور مگه؟:  نگاهش کردم و گفتمپرسشگرانه

 ....هیپی پسر خوشتیلیخ.  هوات رو دارهیلیآخه خ:  کرد و گفتيزی ري خنده

 . و با وقارنی طور هم متنیو هم:  من اضافه کردمو

  مگه نه؟؟ادیتو هم ازش خوشت م:  و گفتدی دوباره خندفرخنده

 . به کارم برسمدیبا:  آورد که گفتمی داشت شورش رو در مگهید
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 به هر اریآقا ماز:  گفتدادی همکارم که اسمش ندا بود و داشت به حرفهامون گوش ماون
 . دهی نمتی اهميدختر

 ! گردهی و با وقار منی دختر مثل خودش متهیدنبال :  نازك کرد و گفتی پشت چشمبعد

 .تماآره ح:  زدم و به سرتاپاش نگاه کردم و گفتميپوزخند

 . تونه دلش رو ببرهی نميهردختر.  کنهی نگاه نمي دخترچی اون به هیول:  گفتفرخنده

 . کنهی تا حاال دلش رو برده و  رو نمیکی دمیشا:  با افاده گفتندا

 کرد با من ی می سعي اومد و به هر بهونه ای دور و ور من میلی خلی اوااری آقا مازراستش
 ونی با آقاي کارطی کردم، آخه دوست ندارم تو محی نمی من توجهیدر ارتباط باشه، ول

 ! مراوده داشته باشمادیز

 تو شهی هماری آقا مازیول:   و فرخنده گفتمی و فرخنده با حرص نگاهش کردمن
 ! ازهمهشتری هم  بی زماني هست و با همه هم مراوده داره با آقاشگاهیآزما

  هم نظر داره؟؟ی زماني به آقامی بگدی باپس

 تاس و شکم گنده و اون خال ي چشمم، با اون کله ي اومد جلوی زماني آقاي هچهر
 .دمی بلند خندي خنده و بادصداری زدم زی که کنار لبش داره و پخیگوشت

 ی زماني دفعه آقاهی کرد که ی هم خنده اش گرفت و ندا هم با اخم بهمون نگاه مفرخنده
 .شنی ناراحت می توراني سرکارتون آقانیچتونه؟ زودتر بر: اومد و گفت

  اومدی که نفسم باال نمي و من و فرخنده خندمون شدت گرفت، جوری زماني آقادنی دبا

  شده؟؟يزیچ:  مارو به خودش جلب کرداری مازي دفعه صداهی

 ماهم نی بگهی خنده دارزیاگه چ:  که گفتمی و خندمون رو خوردمی نگاه کردبهش
 .میبخند
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و دوباره !  کنمفی تعراری که اگه بخوام واسه مازنیفتادم و ا حرف فرخنده اادی دوباره که
 . خندهریزدم ز

 . اتاقشي تابلو نشه رفت تونکهی هم خنده اش گرفت و واسه ااری ما مازي خنده از

 . هامی ناراحتي هی شد واسه تخلي حرف فرخنده بهانه اانگار

 برسونمت شهیامروز م:  و گفتشمی اومد پاری کار کردم و موقع رفتن مازي روز باانرژاون
 . خوام باهات حرف بزنمیم

 . آوردم امروزنیخوب راستش من خودم ماش: گفتم

 . باهاتون حرف دارمم؟ینی بشیی جامی برشهیخوب  پس م: فکر کرد و گفت کمی

 کی رستوران نزدمیقبول کردم و رفت.  دروغ بگم و از سر خودم وا کنمشی نبود الکدرست
 .می و هم حرف بزنمیشرکت تا هم غذا بخور

 !شهی نمی خونگي غذایچی هیول:  گفتاری از آوردن غذا مازبعد

 .غذا پختن رو دوست دارم:  زدم و گفتملبخند

 !هیحتما دستپختتون عال: اریماز

 ! هم تاحاال درست نکردممروی نهیمن اصال :  گرفت و گفتمخندم

 ! آها:  رو خورد و گفتلبخندش

 ن؟ی حرف بزننی خواستی می خاصزیدر مورد چ :گفتم

 جور نی بگم معموال تو گفتن ادی بای دونم چیخوب راستش نم:  تکون داد و گفتيسر
 .ستمیحرفا خوب ن

 مادرم و پدرم هنوز هم یعنی... من.. راستش مهتاب خانم من:  نگاهش کردم  و گفتمنتظر
 خوبه و خودم هم یلی که برام انتخاب کردن هم خياصرار دارن من ازدواج کنم و دختر

 .ادی پسندم و ازش خوشم میم
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 ه؟یخوب پس مشکل چ! هی عالنیا:  زدم و گفتملبخند

  نه؟ای داره ی حسنی دونم اون هم همچیآخه من نم! دختره:  من کنان گفتمن،

. نی هستی و خوبنیاتفاقا شما پسر مت. نی و ازش بپرسشی خواستگارنیخوب بر: گفتم
 . کننیحتما قبول م

 "مخصوصا اگه ندا باشه " تو دلم گفتمو

 ن؟یمطمئن:  گفتکه

 .نی هستی آدم خوبیلیشما خ. البته: گفتم

 . راحت تر شدالمی خکمی:  زد و صورتش سرخ شد و گفتلبخند

 ... خوام ازتون بپرسمیخوب حاال م:  آب خورد و گفتکمی بعد

 !... من نکنه؟ي حدس زدم، خداییزای چهی...ش کردم  نگاهپرسشگرانه

 ... خونتونمیای دوباره با خانوادم برمی خوام ازتون اجازه بگیم:  دوباره گفتکه

 ي و چشمهام رو بستم و صورت روژوه جلونییسرم رو انداختم پا!  دونستمیم..یلعنت
 .چشمم نقش بست

 ست؟یحالت خوب ن: اریماز

.  اومدی به چشمم نمیول... نگاهش ی صورتش و حتیحت. ش بخش بود  آرامیلی خصداش
 ازی دختر بهش نهی که ییزهایچ... شعور باال و درك متقابلشنش،ی جذاب و متيچهره 

 .داره

 . ..  اومدی اون به چشمم نمیول

 ناراحتت کردم؟: دی پرسدوباره

 بگم؟ يچطور... خوب راستش من..عه:  رو تکون دادم و به زور لبخند زدم و گفتمسرم
 . خوام اصال ازدواج کنمیخوب من االن نم
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 ؟ی کنی محترمانه ردم مي داریعنی:  اش تو هم رفت و گفتچهره

 آرزوشه که ي و هر دخترنی آدم فوق العاده هستهی شما ستیبحث رد کردن ن: گفتم
 ...ی مثل شما داشته باشه ولیهمسر خوب

 ...ستمی شما ني از آرزوی جزئیول:اریماز

 خوام ی بگم من نمدی بای ولنی کنی من استفاده مهی بگم شما برعلیمن االن هرچ: گفتم
 زده ی که حرفرمی گی منی کنم درواقع فرض رو بر ای من دارم شما رو رد منیشما فکر کن

 .  نی من بموني خوب براسیی دوست و همکار و رهی خواد مثل ینشده و من دلم م

 .. ندارمي خواسته انی من همچیول: اریماز

 دوست هی خوام شمارو هم به عنوان ینم.  کنمیخواهش م:  و گفتمدمی حرفش پروسط
 .خوب از دست بدم

 . برمدیمن با:  از جام بلند شدم و گفتمبعد

 ونه؟ی در مي اگهی کس ديپا:  رو برنداشته بودم که گفتفمی کهنوز

 .نی برچسب بزنرانگی کارها به دحی توجيشما پسرا عادتتونه برا:  گفتمتی عصبانبا

 . از اونجا خارج شدمو

 یعنی... افتادم که با روزبهی میی روزهاادی نشستم و حرکت کردم تمام مدت نی ماشتو
 که اون ی کنم به شرطی زندگی معمولیلیهمون روژوه دوست بودم حاضر بودم باهاش خ

 ...  عاشقم باشهينجوریتا آخر هم

 ... کابوس ترسناكهی بود نه ای اون روکاش

 .انی بي خواستگاري اجازه خواستن که برایخانم توران:  بعد مامان اومد اتاقم و گفتروز
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 از ی چگهی دن؟ی داری هنوزم دست از سرم بر نمگهی دنیبس کن:  داد زدمتی عصبانبا
 آخه توو شوهرت ن؟ی که واسه شوهر دادنم هولنی شديری انقدر ازم سن؟؟ی خوایجونم م
 ن؟یستی انقدر برخورد با بچه هاتون رو بلد ننی کرده و پزشک مملکتلی تحصکه مثال

 زده رتی کرد و معلوم بود از کارم حی بهت زده نگاهم مي که با چشمهای در حالمادرم
 .رونیشده رفتم ب

  کرد؟ی کس درکم نمچیچرا ه.  شدم گازش رو گرفتمنمی سوار ماشو

 ..صدا داد!  و بومنمی خورد به ماشنی ماشهی نشده بودم که ابونیهنوز کامل وارد خ 

چند نفر جمع .  نگاه کردمیی جلونی بسته ام رو باز کردم و به ماشي زده چشمهاوحشت
 .شده بودن

 از کاپوت رونی رو باز کردم و رفتم بنیانگار خشک شده بودم آروم در ماش! جونخدا
 به داخل که شهیشت شآروم رفتم سمتش و از پ. روی بزدی بخار و دود میی جلونیماش
 . فرمون بود نگاه کردمي سرش روییآقا

 . تورو خدا کمک کنای کردم نکنه مرده باشه؟خدای ترس داشتم سکته ماز

 . کردی زدم اما سرش رو بلند نمشهی تا ضربه به شچند

 . مجروح شدهیکی زنگ بزنه اورژانس توروخدا یکی زدم داد

 ی فکرشم تمام بدنم رو سست میحت...رده باشه مدمی ترسی نداشتم در رو باز کنم مجرات
 .کرد

 قشنگ وا دمی رو که دافشی در رو باز کرد و بلندش کرد و قعی و سرکی اومد نزدیکی
 ... نشستمنی زميپاهام شل شد و رو... رفتم

 ....روژوه:  لب زمزمه کردمری زو

 آقا زنده ست؟؟:  اومد گفتمی که از ته چاه میی با صدابعد
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 . زنهی مفی ضعیول...آره:  دستش رو گذاشت رو نبضش و گفتپسره

 .. رو بهم داده بودنای دنانگار

 داخل و زنگ زدم به دمیمنم پر.  آمبوالنسي و گذاشتنش تودی زود رسیلی خآمبوالنس
 . جمعش کنهي جورهیمهران که تصادف کردم بره و 

 . خواست سالم باشهی م روژوه رو فراموش کرده بودم و فقط دلمي هاي تمام بدانگار

 . کردی موونمی داشت دینگران

 .گهی ديزهای اش کرد و بعد هم عکس و چنهی و دکتر معامارستانی بمیدیرس

 .  نشدهشیزیخدارو شکر چ:  هم اومد باال سرش و گفتآخرش

 هوشه؟یپس چرا ب: گفتم

 نی نگران نباشیول.  شوکه شدهدیشا.  خوبهشیحال عموم:  بهش کرد و گفتی نگاهدکتر
 .شهی مداری بگهی دقهیتا چند دق

 و دمیی که رفت رفتم تو فکر و بعد اومدم باال سرش و از حرص دندونهام رو بهم سادکتر
 . ناکارت نکردمي جدي پاشو تا نزدم جدی لوسیلیپاشو خ: گفتم

  مثلگمیم:  مالوند داد زدمی چشمهاش رو می آه و ناله کرد و در حالکمی خورد و تکون
 . نکردمتی آدم بلند شو تا نزدم ضربه مغزيبچه 

 . زنن آخهی حرف نمينجوری که اضی مرهیبا :  چشمهاش رو باز کرد و گفتعیسر

 مردم رو ينجوری باشه که اضی مردیآدم با. ی رو راست گفتندفعهیآره ا:  گفتمتی عصبانبا
 . کنهتیاذ

 بابا شدم چوپان ي حالم بده اي جديبابا جد: پشت سرم اومد و گفت. رونی رفتم ببعد
 .می بذار حرف بزنسایوا.. . دروغگو

 ... يآ:  نکردم و به سرعتم اضافه کردم که داد زدیتوجه
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:  سمتش و گفتمدمی ولو شده بود دونی زميرو.  برگشتم و نگران بهش نگاه کردمعیسر
 !باز چته خنگول

 !يدی متی تو بهم اهم؟ي نگرانم شديدید:  زد و گفتي بچگونه البخند

 ... چوپان دروغگويگور بابا:  گفتمضی غبا

 هات رو و دوباره خواستم که ي بازلمیپاشو جمع کن ف:  لبخند زد که اخم کردم و گفتمبهم
 !!نای ماشری زندازمی دفعه خودم رو منی اي بریپاش:  رو گرفت و گفتفمیبرم ک

 ری کنم زیبلکه خودم پرتت م! نی ماشری زي برستی نيازین:  کردم و گفتمشتری رو باخمم
 .ش دور شدم  و ازنیماش

 .شمی موونهی دارم دي باشه؟ والکسی تونه انقدر ری چطور مثی خبي دروغگوي پسره

 . خوردم راه رفتمی که حرص و جوش می در حالابونی خي تا انتهاو

!! اابمهتااا!..مهتاب:  داد رژوه بلند شدي بودم که صدادهی نرسابونی خي به انتهاهنوز
 .. سااایمهتااااب واااا

 !  بردی خل و چل داشت آبروم رو مي وونهید

 ...گهی دسااایماهههههتاب وا:  دوباره شروع کردی تند کردم که از شرش خالص شم ولپا

 . اومدی بهش نگاه کردم که دوان دوان به سمتم مضی و با غستادمیا � بهم گفت ماهتاباز

 همه ادعات دو قدم راه رو نفس نیبا ا: که گفتم. ادی و دوال شد تا نفسش باال بستادی اجلوم
 ؟يکم آورد

 کی راه رو لومتری دو کستنیدو قدم؟؟؟؟ خانم متوجه ن: نگاه کرد و گفت. زنان بهمنفس
 .دمینفس دو

 گه؟؟ی دي خوای از جونم میه؟؟چیچ:  کردم و گفتمیپوف

  ؟؟یچ:  نگاهم کرد و گفتکمی
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 .گمی حاال مادیآها صبر کن بذار نفسم باال ب: م که گفت کرداخم

 ییکای آمري مسخره ي من درآوردي اون موقع با اون لهجه ادی جونت باال بيا: گفتم
 !ي خوب ور وره بودیرانیا

 ! بابا ماهتاب گذشته ها رو انقدر پش پشو ندهيا:  و دست به کمر زد و گفتستادیا

 م؟؟ ندیچ:  نگاهش کردم و گفتمیسوال

 !! و رو نکنری زیعنی.  گرفتمادی بود اونجا یاصطالح شمال:  و گفتدیخند

 .خل وضع:  و گفتمرونیبا صدا نفسم رو دادم ب 

شما به بنده افتخار ! باشه بابا من خل و خنگول:  رومو برگردوندم و خواستم برم که گفتو
 د؟ی بنده گوش فرا دهضی به عرای شاپی گرم و دنج چون کافي جاکی در نیدیم

 .دمینه افتخار نم!  پسري رو داریلیخ:  گفتمتی عصبانبا

 خوام بکشمت که ی نم؟؟ی فرار کني خوای می بابا چرا هيا:  دوباره خواستم برم که گفتو
 . خوام دو کلوم باهات حرف بزنمیم

 .هی خوبي دهیقدم زدن هم ا:  گوش ندادم و راه افتادم و باهام اومد و گفتبهش

 والی بابا حاال ههیچ:  چپ چپ نگاهش کردم و گفترونی بزدی که از دماغم دود می حالدر
 ! خوام تورو به قتل برسونم آخهی من که نممیخوب قدم بزن...  خوبنهینشو منظورم ا

 .ي کار رو کردنی وقته ایلیتو خ:  و گفتمستادمیا

 ؟ی تو االن روحی بگي خوای میعنی: گفت

 .آره روحم االنم از جلو چشمم دور شو بذار برم:  کردم و گفتمیپوف

 ؟يریحاال کجا م:  سرم اومد و گفتپشت

 . برم، قبرستوندی که باییهمونجا: گفتم

 .رنی مگهی دي مرده هاست ارواح جاي اونجا جایول: گفت
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 !ي سرم رو بردگهی بس کن ديوا:  و گفتمستادمی اضی غبا

 ! چرت و پرت گفتن در راهنی امعوضینی جا بشهی می برایخوب ب:  گفتعیسر

 ؟؟يداریبعدش دست از سرم بر م:  کنه شده گفتمي بدجوردمید

  سر توئه؟؟يمگه دستم رو:  به دستهاش نگاه کرد و گفتمتعجب

 دای شاپ پی کافهی می زودتر برایب:  و گفتمابونی کردم و رفتم سمت اون طرف خیپوف
 .میکن

 .می نکرددای کافه پی ولمی رو رفتری از مسکمی

 . زدمخی اطراف کافه داره؟ نی ایمطمئن:  آخرش روژوه به حرف اومدکه

 .!خوب آره فکر کنم:  شک به دور و ورم نگاه کردم و گفتمبا

  ؟؟ی کنی رو فکر می تا چه مسافتقایدق:  کرد و گفتیپوف

 .ستی ني اجباری هستیاگه ناراض:  و به دور و ورم نگاه کردم و گفتمستادمیا

 ! آخهی کنیچرا ترش م. اوه نه نه:  گفتعیسر

 !! شاپی کافي جست و جودر

 دای شاپ پی گشتم کافی می انگار هرچیول. اوردمی به روم نی حرفش خندم گرفت ولاز
 . کردمینم

! پوف:  پله اش نشست و گفتي و روستادی ایی پل هواهی که روژوه کنار می گشتگهی دکمی
 !  مرخص شدمامارستانی راه رفتم مثال من تازه از ببابا پاهام تاول زد بس که

 کار ی و برو خونه استراحت کن منم کلری بگی تاکسهی پس یاوک:  و گفتمستادمی اکنارش
 ! دنبالت بدوئمستمی کار که نیدارم ب

 من رو لت و پار ي زدنی با ماش؟یچ: غرغرو گفتيرزنای رو درآورد و مثل پچشمهاش
بعدش سه ساعت آدم مجروح تازه از کما ! ي و کما رسوندمارستانی و کارم رو به بيکرد
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 که واسه آب نبات ي و مثل بچه اي سرد تهران دور دور داديابونهایدر اومده رو تو خ
 یگیحاال که کل پاهام تاول شده کورك زده م!  افتهی مراه ش  و دنبال مامانشهی خر میچوب

 ؟؟!برو به سالمت

 ری کردم ژستم رو حفظ کنم نشد و پخ زدم زيکردم و هرکار بهش نگاه هی چند ثانيبرا
 . شده بوديانقدر از حرفهاش خندم گرفته بود که اشکم جار. خندم

   اومد؟ی هم از خندم خنده اش گرفت و حاال مگه خنده هامون بند ماون

 . کردی شد با تعجب نگاهمون می هم از کنارمون رد میهرک

 که اشکهام رو ی از تموم شدن خنده هامون تو سکوت لبخند زد و بهم زل زد در حالبعد
 ه؟یچ:  کردم گفتمیپاك م

 ... خنده هات تنگ شده بوديدلم برا:  همون حالت گفتو

 برم مهران رو گذاشتم دیمن با:  نگاهش کردم و خودم رو جمع و جور کردم و گفتمکمی
 . خودم اومدمنیباال سر ماش

 بره از ی رو منمی نباش اون آقا که اونجا بود دوستمه ماشنینگران ماش: وم و گفت جلاومد
 .مهران اجازه گرفتم

 ن؟ی کردیکیبازم دست به :  زدم و گفتميپوزخند

 .می جا حرف بزنهی می گفتم برنیزود قضاوت نکن واسه هم...نه نه: گفت

 . زنمی مخیدارم قشنگ :  دستهاش رو ها کرد و بهم مالوند و گفتبعد

 قار و قور موزون هی سکوت رو به نی ای ما حکم فرما شد که شکم گرامنی سکوت بدوباره
 !شکست

 شکم هامون رو از می اول بردی بانکهیمثل ا:  و گفتدی بهم زل زد و بعد خندکمی روژوه
 .میاریعزا درب
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 . برهی آبروم رو مينجوری صاحاب همش همی شکم بيا

.. اونجا رو!نیعه بب:  بلند گفتي نگفتم که با صدايزیف و چ خجالت روم رو کردم اونطراز
 .من عاشق آش کشکم

 .منم عاشق آش کشک بودم. دمی نگاه کردم و آشکده رو دابونی اون طرف خبه

 ! گهی دمی برای بی هستیمعطل چ:  و گفتابونی سمت خدیدو

 به ی  با شکم گرسنه حتگهی می ضرب المثل ژاپنهی: که دوباره گفت!  نهای دونستم برم ینم
 ! هم نرویمهمون

 !یچه ضرب المثل چرت:  تعجب نگاهش کردم و گفتمبا

 .می و دوتا کاسه آش رشته سفارش دادمی پشت سرش رفتم و وارد رستوران شدو

 .خوب حاال حرفت رو بزن:  لذت شروع کرد به خوردن و گفتمبا

 سال قطع کی نین باهام اخوب اول راجع به مهران بگم که او:  مکث کرد و گفتکمی
 هی اصرار کردم که بهم یلی کرده من خي کرد در حقت کار بدیچون فکر م. رابطه بود

 . فرصت بده و اجازه بده باهات حرف بزنم

 م؟ی حرف بزنی چيبرا: گفتم

 .ی خوام تو ازم دلخور باشیخوب چون نم: روژوه

 ؟یشی می حاال راضستمی من ازت دلخور نمی کنیفرض م: من

 ی که فکر ميدی که من اون آدم پلی خوام بدونیم. ومدمی نی بافهیمن واسه فرض:روژوه
 ! هم خوبمیلی اتفاقا برعکس خستمی من واقعا بد نستمی نیکن

 تو ی گفتی که می کردن واقعا حق داشتيآره مخصوصا تو نقش باز:  گرفت و گفتمخندم
 !ی گرفتزهی جاکایآمر
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 گهی و گارسون رو صدا کرد و سفارش دوتا کاسه آش دی خالي رو انداخت تو کاسه قاشق
 وا مگه به درخت بسته بودنت؟: داد و گفتم

 ! بستنمهی و کناشیبه ن!  از اون بدتر ینه ول: گفت

 خوام ی حاال میکارمون اشتباه بود درسته ول.  دادمی مبتی فردیدرسته من نبا:  ادامه دادو
 !گهی دایبابا کوتاه ب. دنی فرصت جبران م کنه باز بهشیبابا طرف قتل م! جبران کنم

   اصال انگار نه انگار خوبه؟الیخیب! میباشه من تسل: گفتم

 ! دونم تو دلت ازم پرهی من میول: روژوه

 تو دوباره همه دنی با دیول.  رو فراموش کنمی خوام همه چی من مي کردوونمی ديوا: من
 دور و گهی که تو هم دی بخشمت به شرطی کار کنم؟ خوب من می چیگی مادی مادمی یچ

 .يایور من ن

و ... دی لرزی قلبم مدنشی که با دیی خرماي چشمهام زل زد چشمهاي جلو خم شد و توبه
 ؟ینی من رو ببي دوست نداریمطمئن: گفت

 کردم تو چشمهاش نگاه نکنم و روم رو طرف پنجره کردم ی میسع.  بهش زل زدممتعجب
 ....آره مطمئنم: و گفتم

 .  کنمینه باور نم:  که تازه براش آورده بودن زد و گفتی قاشق به آشهی عقب و برگشت

 !ي خوری غصه مینی اگه من رو نبتو

 حمله لی اعتماد به نفس رو داشتم با مگس کش به اسرائنیمن اگه ا! ی اعتماد به سقفچه
  کردمیم

 !داری ددیبه ام:  جلوم رو نگرفت و گفتنباری برم ادیتو آشت رو بخور من با: گفتم

 . وجود ندارهيداری ددیام:  کردم و گفتماخم
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 بود قرار یقرار قشنگ:  به آش زد و با ولع خورد که بهم نگاه کرد و گفتگهی قاشق دهی
  و منم عاشق آبگوشتی هستی سنتي چون تو عاشق جاهامی رو قهوه خونه بذاريبعد

 .رونی کردم از اونجا زدم بی لب غرغر مری که زیحال رو برداشتم و در فمی حرص کبا

 .اصال انگار نه انگار!  رو دارهیلیخ!  دغل بازي دروغگوي پرروي پسره

 !  بردی خوردم و خوابم نمی شب مدام تو تختم وول ماون

 . کردی موونمی اومد به ذهنم داشت دی امروز مي اتفاقامدام

 ی اومد جلو چشمم و دوباره چشمهام رو باز می روژوه مي افهی بستم قی رو که مچشمهام
 . کردم

 نهی و خودم رو تو آرونی بدمی پتو خودم رو کشریکالفه از ز!  برهیخوابم نم! شهی نمدمید
  شکل جن شده بودمدهی ژولي نور چراغ خواب و با اون موهاریکنار تختم نگاه کردم ز

 دهی نگاه کردم موهام ژولنهیو آ و برق رو روشن کردم و به خودم تدمی ترس از جام پراز
 . انقدر ترسناك نبودمگهی دیبود ول

 به هوا پرت قی زنگ خورد و من سه متر دقمی بودم که گوشنهی فکر خودم و جن و آتو
 .شدم

  موقع شب وقت تماس گرفتن بود آخه؟نی خروس مزاحم ایعنی

جواب .  بودی جوجه فکلي مزاحم هانی برداشتم نا آشنا بود البد از ازی مي رو از رومیگوش
 .دییبفرما: دادم

 به بابات بگم داره؟ی موقع شب بنیآخه دختر خوب تا ا:  تلفني تودیچی روژوه پي صداو
  سر و تهت کنه؟ادیب

 اگه تو هفتادتا خواب هم بودم از ي که شما زنگ زدياونجور:   گفتميری زنجي وونهید
 .دمی پریخواب م
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  زنگ زدم؟يمگه چطور: گفت

 ! به اون نداره کهی من ربطی زنگ گوشدمیر کردم و د فککمی

 بهت اجازه داد ی زنگ زدنته اصال کی وقتیمنظورم ب:  رو جمع کنم گفتمی سوتنکهی اواسه
 ؟یزنگ بزن

  اجازه گرفت؟دی زنگ زدن بايمگه برا:روژوه

 دی باي بودکای فرهنگه تو که تو آمری بي موقع شب زنگ زدن کار آدمانی اینه ول: گفتم
 ! کهیبلد باش

 .گهی روزه دکایخوب االن تو آمر:  روژوه

  داره؟یچه ربط: من

 . کنمی کار مکایمن طبق فرهنگ آمر! گهی دیخودت گفت: روژوه

 . خوام بخوابمیقطع کن م:  رفت گفتمی مورتمهی رو اعصابم داشت

 ؟ي خوای چرا از من می کنی قطع بشه خودت قطع مياگه بخوا: روژوه

 !ی زنی دونم اگه قطع کنم دوباره زنگ میچون م: من

 . کنمیباشه پس قطع م: روژوا

 ! قطع کرد انگار توقع نداشتم انقدر زود قطع کنههوی و

!  تو دستم زنگ خورد، خودش بود بازمی انگار خراب شده بود که دوباره گوشاعصابم
 ه؟؟ی چگهید: جواب دادم

 !س فرمولت درست نبودپ.  دوباره زنگ زدمیمن خودم قطع کردم ول: روژوه

 ! دست از سرم برداريوااا: من

 مگه دستم رو سرته؟: روژوه

 ؟ي کار داری بگو چمیباشه تسل: من
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 . نداشتمیکار خاص: روژوه

 ؟ی زنی موقع شب زنگ منی ايپس آزار  دار: من

  باهم کار داشته باشن تا بهم زنگ بزنن؟؟دیآها پس آدمها حتما با:روژوه

  مزاحم نشوي خودیآره ب: من

 . کنم بگردم دنبال کاریباشه پس قطع م: روژوه

 ! قطع کردواپسره خل شده بود انگارهوی دوباره و

 ؟ي دارکاری چگهید:  زنگ زد و برداشتم و گفتمدوباره

 . نداشتمي کاری قبليتو تماس ها: روژوه

 ؟ي کار داریاالن چ:  کردم و گفتمیپوف

 !ي بکشش داخل تا سرما نخوررونهیز پتو ب پات اهی فقط خواستم بگم یچیه: روژوه

 تا متوجه خنده هام نشه و دوباره یخندم گرفت و دستم رو گذاشتم رو دهنه گوش! مسخره
 . پتوئه نگران نباشریپام ز: گفتم

 م؟ی قطع کنشهی محاال

 .می راحت شد قطع کنالمیباشه پس خ: روژوه

 . دوباره قطع کردو

 ! خل و چلي وونهی ددمی خندی کلیی و خندم گرفت و تو تنهادمی تخت دراز کشرو

 نزد و منم یول...  بودم زنگ بزنهدواری امنکهی به خاطر ادی موندم شاداری بگهی دکمی
 .دمی خوابی کدمیمینفه

 .صحبت کنه     موضوع هی خواست در مورد ی ماری بعد تو شرکت جلسه بود و مازروز
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 زد امکی پمی کرد که به گوشی و داشت شروع ممیبود نشسته شگاهی آزمازی دور مهمه
درود بر تو خانم  "از طرف روژوه بود.   نگاه کردمواشی پام و ي رو گذاشتم رویگوش

 "!کارمند

   چشه؟نی اوا

 !جواب سالم واجبه ها:  دادامی دوباره پقهی ندادم که بعد پنج دقجواب

 پام و ي رو گذاشتم روی ناراحت نشه گوشنکهی کرد و واسه ای داشت صحبت ماریماز
 .دمی ندیمن سالم: نوشتم

 !  سالمهی به معنیدرود به زبان پارس:  جواب دادعیسر

 .وقت ندارم مزاحم نشو:  واسه من زبان شناس شده بود نوشتمحاال

  مزاحم؟یگی تو مرمی گیچرا هر موقع من باهات تماس م: نوشت

 . مزاحمت دارهيام جنبه  از تو بریچون هر حرکت:  دادمجواب

حواستون ! یخانم شکوه:  من رو به خودم آورداری مازي دادن بودم که صداامی در پغرق
 هست؟

 ! آره حواسم هست؟یبله چ:  شدم و گفتمهول

 ن؟ی ر رو دارشیشما آمادگ:  گفتاریماز

 ؟ی چیآمادگ:  تعجب گفتمبا

 . اتاق مننیایبعد از جلسه ب:  و گفتدی کشیقی نفس عماری بهم نگاه کردن و مازهمه

 .ی عذابي هی به تو روژوه که همش مالعنت

 . هم داد که نتونستم بخونمگهی دامی پچندتا

  افتاده؟یاتفاق:  فنجون قهوه جلوم گذاشت و گفتهی نشستم و اری اتاق مازتو

 ؟ینه چه اتفاق:  کردم و گفتمنگاهش
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 .ي دادن بودامیآخه سخت مشغول پ:  نشست و گفتزشی مپشت

 .  دادهامی از دوستامه که بعد از مدتها پیکیآهااون؟ : گفتم

  ه؟ی که گفتم نظرتون چیباشه حاال در مورد موضوع:  زد و گفتلبخند

 . متوجه نشدمی خوام ولیمن واقعا معذرت م: گفتم

 خوام ی مرازی  برم شگهی شرکت دهی قرارداد بستن با يمتوجه شدم من قراره برا: اریماز
 . همکار خانم هم با من باشه و من شمارو مد نظر دارمهی

 . ندارمي و قراردادیتیری در مورد اصول و موارد مديزی چرا من؟ من چیول: گفتم

 کوتاه در مورد حاتی توضهی فقط ي انجام بدي شما کارستی نيازین:  زد و گفتلبخند
 .گهی ديزهایساخت دارو و چ

 اجحاف در حق اونها نی تجربه تر هم هستن فکر کنم ااز من با:  زدم و گفتمی خشکلبخند
 .باشه

 تی مامورنی خوام تو ای من با شما راحت ترم و منیشما نگران نباش: و گفتدیخند
 .نی کنمیهمراه

 ! صحبت کرد که انگار الل شدمحی قاطع و صراونقدر

 .د در شرکتت منتظرتم بدرويبعد کار جلو:  روژوه رو باز کردمامی از کار پبعد

 . نکردمداشی پی ولانهی در هست ي جلونمی بلند کردم تا ببسر

 شدم و نمی شدم و سوار ماشالی خیب.  بهم دست دادي لحظه ايدی دونم چرا حس نا امینم
 ترس ابونازی رو افتاد تو خادهی از تو پیکی بودم که دهی نرسابونیحرکت کردم هنوز به خ

 . ها بلند شدکی الستي ترمز زدم که صداعیسر
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:  شدم و داد زدمادهی روژوه مغزم دود کرد و پدنی وحشت به جلو نگاه کردم و با دبا
 ابونی بهت االن مثل تف به کف خزدمی اگه مه؟ی چه کار احمقانه انی ا؟ی رواني وونهید

 وانهی دي بوددهیچسب

 ی مابونی کف پاش رو به کف خي مدرسه اي هاي و مثل بچه نیی رو انداخت پاسرش
 !شیبا توام روان پر:  بهم نگاه کرد که داد زدمی چشمریمالوند و ز

 دمی دادم دوی که بهش فحش می نظرم رو جلب کرد و در حالی پشتنی بوق ماشي صداکه
 .نمیسمت ماش

 ؟ی کنی کار میچ:  سوار شد با تعجب داد زدمعی و سرنمی اونم اومد سمت در ماشکه
 پشت سرم مجبورم کرد ي هانی ماشيکسری بوق يصدا نگفت که يزیچ!نیی برو پاوونهید

 . زدمی که بهش غر میحرکت کنم در حال

 زنگ می زنه که گوشی حرف نمدمید.  که رفتميری مسهی مدت سکوت کرده بود تا تمام
 .  روژوه معذب بودمشی دونم چرا دستپاچه شده بودم انگار پینم.  بوداریخورد ماز

 .سالم:  خورد که جواب دادمی مدام زنگ میگوش

 سفر رو ي خوام برنامه ی می که انقدر عجله تو گرفتن جواب دارم ولدیسالم ببخش: اریماز
 انه؟ی نیایآماده کنم باالخره م

 اریآقا ماز:  بلند گفتمي که با صداارمی لحظه خواستم حرص روژوه رو دربهی دونم چرا ینم
 سفر نی استی لي من رو توامیون حتما م سفر همراهتنی ايمن فکرهام رو کردم برا

 .نیبذار
 

 !هی عالنیا! واقعا:  تعجب کرده بود که گفتیلی انگار از جواب قاطع من خاریماز

 . هم قطع کردبعد
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 ؟؟يکجا بر:  روژوه تازه در اومدي صداکه

  ؟ زبونت باز شد؟؟هیچ:  زدم و گفتمي مرموزانه البخند

 ؟يری مي کجا دارگمیم:  کرد و گفتاخم

 . داشته باشهی کنم به تو ربطیفکر نم: گفتم

 ؟يری ماروی با اون ي کجا دارگمیم:  دوباره داد زدتی جدبا

 ؟ی زنیآخه به توچه؟ چرا داد م:  تعجب بهش نگاه کردم و گفتمبا

 .می باشلکسی رای بیاوک:  و گفترونی صدا نفسش رو داد ببا

 با تو ي کارچیمهتاب من ه:  و بعد گفت نگاه کرد ك دوباره سکوترونی از پنجره به ببعد
 . کشش ندمگهی ددمیقول م! نیو سفرت ندارم فقط کنجکاوم بدونم کجاست هم

   االن بهت حساب پس بدم؟دی فهمم چرا بایمن واقعا نم: گفتم

 من االن نی نکن ببتمیمهتاب به خاطر خدا انقدر اذ:  و گفتدی به موهاش دست کشکالفه
 .  کنهی کنجکاو مشتری من رو بنی و ايری کنجکاوم چون تو از جواب طفره میلیخ

 تیحاال اون حس کنجکاو! رازی شمی بري واسه سفر کارمی خوایبابا م:  کردم و گفتمیپوف
 فروکش کرد؟

 ؟؟یی تنهااریبا ماز:  اخم بهم نگاه کرد و گفتبا

 !يدی کشش نمگهی دی روژوه گفتيوا:  بلند گفتمي صدابا

 ... هی از چند ثانشتریب... هی چند ثانيبرا.  صورتم زل زدتو

 ؟؟ی کنی بهم نگاه مي چرا اونطوره؟یچ: نگاهش کردم و گفتم.  شده بودممعذب

 !یگی باره اسمم رو منیاول:  صورت لبخند زد و گفتي پهنابه

 ! گفتهی نه ک؟یچ:  شدم و دستپاچه گفتمرهی تعجب نگاهش کردم و بعد به جلو خبا

 . برام جالب بودیلی خنی مهتاب ايوا:  کرد گفتی که ذوق می حالدر
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 آورد بر خالف ی رو در لحظه داشت به زبون می اون هر حسنکهی من جالب تر اي براو
 ...من

 ؟یشی مادایکجا پ: گفتم

 .می آبگوشت بخورمی دفعه برنیمن گشنمه قرار بود ا: روژوه

 .انقدر خودت رو لوس نکن من کار دارم:  کردم و گفتمیپوف

  ؟ي کار داریچ: روژوه

  گل کرده؟تی کنجکاویعنینه ! یباز فضول: گفتم

 . نگار قرار دارمبا

 ! قهوه خونهمی بریخوب چه بهتر نگار هم م:  زد و گفتلبخند

 ! جمع کنمي دروغ رو چطورنی ول کن نبود حاال اانگار

 . شهی پسرا معذب مشینگار پ: گفتم

 !مگه آدم خوارم: روژوه

 !ستی ندی بعیچیاز تو ه: من

 ؟يندازی دستم ميدار:  کرد و گفتاخم

 گم؟؟یآره مگه دروغ م:  رك گفتمیلی خودش خمثل

 . بشهادهی گوشه ترمز زدم تا پهی و

 ! شم؟ادهیپ:  تعجب گفتبا

 .اوهوم:  تکون دادم و گفتمسر

 ..رمیدارم م... من... مهتاب: قبل بستن گفت در رو باز کرد و ی حرفچی هیب

 .ختی ته دلم ريزی چهی انگار

  کجا؟ی پرسینم: که گفت.  نگفتميزیچ
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 ...  برمينطورینذار ا:  نزدم که گفتی هم حرفباز

 اورکتش فرو کرد و به بی و دستهاش رو تو جنیی نگفتم که سرش رو انداخت پايزیچ
 . شد و آروم شروع کرد به رفتنرهی خنیزم

 بهم دست داد لعنت به تو ي قرار شدم و حس بدی کردم دلم آشوب شده بحس
 ...لعنت به من که انقدر احمقم..روژوه

 . باالایب:  کردم و رفتم کنارش ترمز زدم و گفتمروشن

 !ی مردم از گشنگای ب؟؟ی خواستیمگه آبگوشت نم: تعجب نگاهم کرد و گفتمبا

 . ترمز زدمی رستوران سنتهی کی شد و نزدنی و سوار ماشدی خندیل خوشحابا

 . آبگوشت هاش معرکه ستنجایا:  و گفتممی رستوران نشستي از تخت هایکی يرو

 .امی با نگار میگاه

 .مهران عاشق نگاره:  گفتروژوه

 ؟ی دونیتو از کجا م: گفتم

 نگار  دنی دوست نشده درست بعد دي دخترچی ساله که با ههیچون االن :  و گفتدیخند
 .ی بهتر بفهمدی بایتو که خواهرش...  شدهوونشی دیی جوراهی ی دونیم

 و مغروره اصال ای انقدر با حی بهش داره ولی حسهی دونم نگار هم ی می دونم حتیم: گفتم
 .دهیبروز نم

 ؟؟یتو هم مثل اون: روژوه

 در دی درونت رو فهمشهینم: گفت... کردم تو چشمهاش پر از غمهیحس م.  کردمنگاهش
 .ی درون گرا هستیلی خی سادگنیع

 ! هستمغوی جغی جیلیمن که خ:  ام گرفت و گفتمخنده

 !هی بازم درونت مخفیول:  و گفتدی خندروژوه
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  نه؟يتو هنوزم ازم دلخور! مهتاب:  رو آوردن و خودم رو با غذا سرگرم کردم که گفتغذا

 تو يزی چهی انگار ی چشمهاش نگاه کردم اون نفرت قبل رو نسبت بهش نداشتم ولبه
  "نبخشش " زدی مادیوجودم فر

 .شدی دار محهی من رو احمق جلوه داده بود دوباره قلبم جرنکهی ااز

  مگه نه؟یهنوزم ازم ناراحت:  سوال روژوه به خودم اومدمبا

 ؟؟يدیچرا بهم فرصت جبران نم:  کردم که گفتسکوت

  بشه؟یکه بعدش چ:گفتم

 . رو نشون بدممیکه بتونم بهت خود واقع: روژوه

 ؟. بشهی رو بشناسم که بعدش چتیخود واقع: گفتم

 ی من چه حسی دونیتو خودت خوب م.  نکنوونمیانقدر با سواالتت د: زل زد و گفتبهم
 تو ینگ رهی مهتاب من بعد از مدتها تازه مونمی من چقدر پشی دونیبهت دارم خوب م

 .  کردمدای پمیزندگ

 .بس کن ادامه نده: گفتم

انگار نه انگار االن .  خوردی کرد و شروع کرد به خوردن غذا چه با اشتها هم مسکوت
  زدی می احساسيداشت حرفها

 دی کنار تخت جمشمونیقرار بعد:  و گفتدی راهش رو کشمی اومدرونی اونجا که باز

 . تعجب نگاهش کردم و آروم آروم ازم دور شدبا

 . چشمم بودي هم شب تمام فکرم رو مشغول کرده بود بازهم چهره اش مدام جلوباز

 م؟ی صحبت کنشهیمهتاب م:  در اتاقم به خودم اومدم مهران وارد شد و گفتي صدابا

  شده؟يزیچ:گفتم

 !نگار..يدرباره :  تخت نشست و گفتي روکنارم
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 .دمیگوش م: گفتم

 دهی به تماس هام جواب نمرهی گی ازم فاصله میلیاون خ:  پا و اون پا کرد و گفتنی اکمی
 .فکر کنم در موردم دچار سوتفاهم شده

 ؟؟ي کار کردیمگه چ:  گرفت و گفتمخندم

 ! به خدایچیه:  در اومد و گفتچشمهاش

 ؟؟يد کار کریراستش رو بگو چ!  شناسمتیمن م:  هام رو تنگ کردم و گفتمچشمه

 حرف یکی داشتم با دیفقط اون روز که اومد خونمون شن! یچیه:  کرد و گفتی پوفمهران
 ! زدمیم

 ای اسمنی ای فرشته ای!ي زدی حرف ميبا ناز! مچت رو گرفته! پس بگو:  و گفتمدمیخند
 ...بایفر

 . گهی بابا تو هم مته به خشخاش نذار ديا:  وسط حرفم و گفتدیپر

 ؟!رهی گششیگلوت پ: گفتم

 کنم  دای نتونستم پي دخترچی داره که من تو هیاون نجابت:  و گفتنیی رو انداخت پاسرش
 تونم جلوش ابهتم رو ینم.  برهی سوال مری کنه و غرورم رو زی که من رو محو مییبایز

 اون اصال یول.  خوام صداش رد بشنومی خوام دور و برش باشم مدام میحفظ کنم مدام م
 . باهام حرف بزنهنکهی به اسه چه بررهی گی نملمیتحو

 .یتو عاشقش: گفتم

 ؟ی کنیکمکم م:  نگاه کرد و گفتبهم

  ؟يآخه چطور: گفتم

 . تونه من رو بشناسهی مادی بشی پيزی چی مسافرتهی:  فکر کرد و گفتکمی

 . کنمي بتونم کاردیشا:  گفتمعیسر
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 چطور؟:  مشتاق نگاهم کرد و گفتمهران

 يری بگی مرخصمارستانی از بی بتوناگهی سفر کارراری شمیقراره بر گهیما دو روز د: گفتم
 .ادی کنم باهم بی می نگار رو راضيجوریمن 

 .ی نظرش رو عوض کنی اونجا بتوندیشا

 . و رفتدی گلم و محکم لپم رو بوسی آبجینیتو بهتر:  و بغلم کرد و گفتدی پری خوشحالبا

 . خوندی رفت و آواز می خوشحال بود که تو خونه راه ماونقدر

 . کردمی می نگار رو راضي چطورحاال

نگار من :  هم گفتمدنی از دی خوشحالی نگار و بعد از کلي بعد از کار رفتم خونه فرداش
 یلی خيای معذبم اگه تو باهام بیلی شرکت و خری با مدرازی قراره برم شي سفر کارهی يبرا

 .شهیخوب م

 . ممکنه نذارنرنی سخت گکمی خانوادم  مهتابیول:  من من کرد و گفتکمی

 . کنهی بشه و بتونه پدرش رو راضی با مادرش صحبت کردم تا راضی روز کلاون

 . قرار شد بهم خبر بدنخالصه

 بهش دی که بايمن انگار مثل آدم معتاد.  دادامی روز روژوه نه برام زنگ زد و نه پاون
 ! نبودي خبری ولدمی کشی سرك ممی برسه مدام به گوشيزیچ

 . شدنی ناز کردن راضی گفت که خانوادش بعد از کلی نگار زنگ زد و با خوشحالفرداش

 پسر یلی دونستم مهران خی تونستم به مهران و نگار کمک کنم می بودم که مخوشحال
 . و از خدام بود که نگار زنداداشم بشههیخوب

ار بود مهران پشت سر ما  فرودگاه قرمی رفتاری من و نگار و مازدی روز رفتن رسباالخره
 .ادیحرکت کنه ب
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 یی کاراهی خواد یحتم داشتم روژوه بازم م.  مشکوك بوديزی چهی وسط نی انگار ایول
 ....کنه

 .می از قبل رزرو شده رفتي به هتل و اتاق هارازی شتو

 .گهی اتاق دهی اری اتاق و مازهی و نگار تو من

 .ادی مهران آدرس هتل رو دادم تا بتونه ببه

 تخت می شهرم کاش بشه برنی مهتاب من عاشق ايوا:  پنجره رو باز کرد و گفتنگار
 .دیجمش

 .میری شد باهم مفی ردیمن عاشق اونجام اگه بعد از کار همه چ:  و گفتمدمیخند

 بازار دوست دارم واسه مامانم می خواد بری دلم مهی عالنی ايوا:  و گفتدی خندنگار
 . بخرمیسوغات

 بودم اصال با دهی نخری واسه مادرم سوغاتچوقتی لبخند زدم اما لبخند تلخ من هبهش
 . نبودم که بخوام براش از مسافرت سوغات ببرمیمیمادرم تا اون حد صم

 ی نممی وقت باعث شادچی هی ولد،ی خری مختلف ميزهای برام چی خارجي از سفرهامادرم
 . شد

 زد تا از ی بار براش زنگ مکی مادرش هر چند ساعت ی شد وقتمی نگار حسودبه
 ... مادرانهي هاینگران. رهی خبر بگشیسالمت

 بود که رفتم گچ پام ي با خبر بشه روزمی که مادرم برام زنگ زد تا از سالمتي بارنیآخر
 ... بود که با دکتر ارتوپدم صحبت کنهنی اياونم برا. رو باز کنم

 .می انقدر از هم دور بودچرا

 .رهی رو جابه جا کرد و رفت تا دوش بگکشی چمدون کوچنگار
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 هی تلفن من رو ترسوند نگاه کردم يکه صدا.  رو روشن کردمونی مبل نشستم و تلوزيرو
 ". معرکه سترازی شيهوا ":به سرعت نور بازش کردم.  از روژوهامیپ

 ! شدمرهی خی تعجب به گوشبا

 ! بودگوشی بازیلیم خ آدنی کنه ای میی کاراهی دونستم داره یم

 .می بزني تو شهر دورمی اومد دنبالمون و خواست تا براری روز عصر مازاون

 .می شهر بگردي تا تومی کرد و رفتهی هتل کراقی از طرنی ماشهی

 يبرا.  کردی و اونطرف نگاه منطرفی که اومده باشن اردو با ذوق به ایی مثل بچه هانگار
 . نداشتی اومدم تازگی بار بود منیمن که چندم

 م؟یمهتاب خانم کجا بر:  بهم نگاه کرد و گفتاریماز

 .مزار حافظ من اونجا رو دوست دارم:  فکر کردم و گفتمکمی

 .ادی منم از اونجا خوشم میچه تفاهم: اریماز

 !ستی تفاهم نگهی که دنیاونجارو همه دوست دارن ا:  گفتنگار

 !زدی حرف ماری از مازنهیک گرفت از حرکت نگار آخه انگار با خندم

 .آره حق باشماست:  سرخ شد و گفتدشی پوست سفاریماز

 .رازمی شيتازه من عاشق فالوده ها: گفتم

 . تو سرما فکر نکنم خوب باشهی خوشمزه ست ولیلیآره خ:  گفتاریماز

 که سردمون میری با فالوده دوش بگمی خوایمگه م:  بزنم نگار گفتی من حرفنکهی قبل او
 و فالوده نخوره رازیآدم بره ش. می بخوررانی مشهور اي از فالوده هاکمی می خوایم! بشه

 . بدهیلیخ

 .بله حق با شماست:  و گفتدی خندی بره فقط الکی دونست چه حرکتی که نماریماز

 ! کرد آخهی رفتار مينطوری نگار چرا ایول
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 . هتلمی و برگشتمی رفتگهی دي نگار عکس گرفت و چندجاکمی و می قبر حافظ نشستکنار

مهتاب من از تنها :نگار چپ چپ نگاهش کرد و بعد گفت! ستمی بهم اشاره زد که بااریماز
 .ای بيزود!  ترسمایموندن م

 . رفت سمت اتاقمونو

 م؟ی صحبت کنکمی شهیم:  کرد و گفتی پوفاریماز

 .ادی دوستتون انگار از من خوشش نمنیا:  گفتاری و مازمی هتل نشسته بودی بعد تو البکمی

 . دونم امروز چش بودینم.  دارهینه اتفاقا نگار قلب مهربون: گفتم

 ما دی باالخره بای ولستی نی دونم االن وقت مناسبیمهتاب خانم م! میخب بگذر: اریماز
 .می تر صحبت کني جدکمیدونفر 

 چرت و پرت ها حرف بزنه و تو دلم خدا خدا نی و اي خواست در مورد خواستگاری نمدلم
 . کردم که درمورد کار باشهیم

مادرم چند وقت قبل با مادرت صحبت کرده انگار اونها بهونه :  افکارم بودم که گفتتو
 .آوردن

 ! بهونه ها از طرف توئهنی کنم ای حس ممن

 و کامال مستقل رمی گی رشته ام رو مي دکتراگهیمن چند وقت د:  کردم و ادامه دادسکوت
 . خوام نظر تورو بدونمی حرف ها منی اي جداشمیم

 ! آخهارمی بي حاال چه بهونه ایلعنت

 ؟؟يچه نظر:  رو زدم به اون راه و گفتمخودم

 پشت پرده حرف زدنمه نی همدی و شاستمی نیمن آدم رک:  زد و گفتي داری معنلبخند
 . ذاره منظورم رو برسونمیکه نم

 !ف روژوهبرخال: دلم گفتمتو
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 زنم در مورد ی پرده حرف می باشه بی ولنیدی دونم که منظورم رو فهمیم:  دادادامه
 . خوام نظرت رو بدونمیم. يخواستگار

 .می موضوع قبال حرف زدنیما در مورد ا: گفتم

 . من متقاعد نشدمیآره ول: اریماز

 ... منی ولی به اصول اخالقبندی که واقعا هم پانی هستی آدم محترم و خوبیلیشما خ: گفتم

.  کنهی معذبم مکمی...  و نی شما و هست؟ی نباشی انقدر باهام رسمشهیم:  وسط حرفمدیپر
 .می از همکار بودن، دوست هستيماجدا

 ...باشه....  یول: گفتم

 تورو پس بزنم من یعنی...  بخوام شمارونکهی من نه ااریآقا ماز:  مکث کردم و گفتمکمی
 . باشهزهای چنی خوام حرف ایخودم فعال نم

 ؟یفعال تا ک: اریماز

 ! شده بودايری بابا عجب گيا

 خوام اصال ی مختلف افتادم و نمي من تازه به فکر انجام کارهاستیزمانش معلوم ن: گفتم
 . از ازدواج باشهیحرف

 م؟ی دوست باشی تا مدتشهی خوام تحت فشارت بذارم می من نمشمیمتوجه م: اریماز

 حرفها باشه و اصال بهش فکر نی خواستم ای نمی کردم از طرفری کردم تو منگنه گی محس
 . داده بودری اونم گی تونستم ناراحتش کنم ولی نمی کردم و ازطرفینم

 م؟ی نزنی در موردش حرفگهی دشهیم:  نداشت و بلند شدم وگفتمي ادهی فابحث

 . در مقابل صورت ناراحتش رفتم سمت اتاقمو

 ...ی اومد لعنتی به چشمم نمچکسی انگار هیوب بود ول واقعا خاون
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 چرا تنها تنها باهات اروی نیا:  در رو باز کرد و هنوز داخل نشده بودم که تشر زدنگار
  باهات داره؟ی خصوصي زنه؟ اصال چرا همش حرفهایحرف م

 وا نگار چته تو؟: گفتم 

 . ازشادیخوشم نم:  کرد و گفتاخم

 . باور کنهی پسر خوبیلیاون خ:  گرفت و گفتمخندم

 !اد؟ینکنه ازش خوشت م:  رو در آورد و گفتچشمهاش

 و همکارمه چرا ی نگار اون دوست خانوادگهی چه حرفنیا:  تعجب نگاهش کردم و گفتمبا
 اد؟ی ازش بدم بدیبا

 !ای زنیمهتاب مشکوك م:  کرد و گفتکی چشمهاش رو بارنگار

 ! باباي انمی بیابا به خدا من اون رو به چشم همکار مب:  کردم و گفتمیپوف

 به يازی به شرکت مورد نظر و قراردادها امضا شد و اصال هم نمی رفتاری بعد با مازروز
 حضور من نبود

 .می بخوريزی چمی گرسنه ام بهتره بریلیمن که خ:  گفتاری راه برگشت مازتو

 .می خوری ميزی چهیتوران هتل  تو رسمینگار تنهاست بهتره زودتر برگرد: گفتم

 ن؟ی بخوريزی با من چنیستی حاظر نی حتیعنی: اریماز

 . ندارهیباشه اشکال:  ناراحتش نکنم گفتمشتری بنکهی ايبرا

 . می جا ترمز زد و وارد رستوران شدهی

 یی جایمن معموال با کس:  گفتاری مازمی و سفارش که دادمی نشستی خالزی مهی پشت
 امی که بعد از مادرم باهاش می هستي نفری خانمنی البته منظورم دختره تو اولرمینم

 .رستوران
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 خانم ای) ندا(يری اگه منم نبودم البد خانم کبگهی شده دينجوری اطیشرا:  زدم و گفتملبخند
 . نشسته بودننجایاالن ا) فرخنده(يستار

 ! مهتابی خودت رو به اون راه بزني خوای میتا ک:  کرد و گفتیاخم

 تونم از فکرت یمن از پارسال تاحاال نم:  شده اش تعجب کردم و گفتیمی صمهوی لحن از
 گهیکس د! ی کنی مقابلتم و تو اصال بهم نگاه نمقای تر فکر کن من دقي جدکمی. رونی بامیب
  کرده؟ری که تمام و کمال ذهن تورو تسخهی فکرت رو مشغول کرده؟ اون کيا

 ؟؟یینجایعه مهتاب خانم تو ا: دی آشنا به گوش رسي صداهی هوی بگم که يزی چخواستم

 . بود نگاه کردمستادهی ما ازی در اومده با روژوه که کنار مي چشمهابا

 .  به روژوه و بعد به من نگاه کردجی با تعجب و کامال گاریماز

  کنه؟ی کار می که من هستم چیی جاقای دقنجای آوردم اون االن ای داشتم شاخ در مواقعا

 یلی خای دني وانمتی ببی اتفاقشهیباورم نم:  آوردرونی روژوه من از فکر بي دوباره صداکه
 .کهیکوچ

آقا روژوه از دوستان مهرانه و ..آ:  و گفتمدمی خندی کرد که الکی نگاهم می سوالاریماز
 .می داری رفت و آمد خانوادگنطوریهم

 نم؟ی کنارتون بششهیم: گفتروژوه

 .نهی تعارف زد بشیسی تو رو در وااری زل زد و مازاریز ماي تو چشمهاو

 چشم غره بهش برم هی منتظر بودم بهم نگاه کنه تا می کردی با تعجب به روژوه نگاه مهرد
 .  انگار دستم رو خونده بودیول

 دفعه تو خونه حوصله ام سر هی که،ی واقعا کوچای دنيوا:  کرد و گفتی نگاه ماری به مازفقط
 نی هوس کردم برم سفر بعد هم اولی هستم الکیی که آدم ماجراجوییرفت و از اونجا
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 تو شهر زدم و گرسنه ام ی اومدم امروز به چرخروزی بود درازی شدی که به ذهنم رسيشهر
 ...هوی و اومدم داخل و دمی رو دنجای اهویشد و 

 !؟يدی مارو دهوی:  وسط حرفشدمیپر

 کرد و ي امهی نصف و ني کردم و خنده ی نگاهش می ببر عصبانهی نگاه کرد که مثل بهم
 !قایدق: گفت

 . آشناستیلیشما چهرتون خ:  گفتاریماز

 .فکرنکنم آخه من چهره ام خاصه:  ژست گرفت و گفتروژوه

 !  پر افادهچه

 ینی چی دونیم:  نگفت و باز روژوه متکلم وحده شد و شروع به صحبت کرديزی چاریماز
 ! سرنوشتش با اون گره خوردهیعنی نهی نفر رو ببهی ی اتفاقیکی هیها اعتقاد دارن که اگه 

 . زدي روبه من کرد لبخند گشادو

  االن سرنوشت من و شما به هم گره خورده؟یعنی:  کرد و گفتیفی اخم خفاریماز

  به دو جنس مخالفه؟دشونی ها عقینینگفتم چ!  نه؟یچ:  نگاه کرد و گفتاری به مازروژوه

 ! دوباره به من زل زدبعد

 ی گرسنه ام شما میلیفعال من خ:  که گارسون آورده بود اشاره کردم و گفتمیی غذابه
 .نی کنفی تعري اگهی کس دي رو براتونی و ژاپنینی چي داشته هانیتون

 رو اری گرسنه بودم بعد قاشق مازیلی من هم اتفاقا خی خوبي چه غذايوا:  گفتروژوه
 هیآقا : گرفت و شروع کرد از تو بشقاب من غذا خوردن و با دهن پر به گارسون گفت

 .نیاری بیکی نیقاشق کم آورد

 ! به غذام دست بزنهی کسادی خوشم نمچیه! یه:  حرص گفتمبا

 ! بودينطوری سگ پاکوتاه داشتم اونم اهی:  خورد گفتی که منطوری همروژه
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درست حرف بزن خوبه بهت بگم مثل خرس ! ما روژوه کنی زنم لهت میم:  گفتمضی غبا
 .ي خوریغذا م

 ؟!ی طلبی من رو به مبارزه ميدار:  ور دهنش جمع کرد و گفتهی غذا رو روژوه

 ها یلیدر ضمن خ! ی کار رو نکننی کنم ایبهت اخطار م:  چنگالش رو آورد باال و گفتبعد
 ! حرف رو زدننیبهم ا

 . خواست از رو برهی نمرهی خي پسره

 !ي مردی بزنگهی قاشق دیکی:  طرف خودم و گفتمدمی رو کشبشقابم

 . کننیاونوقت اعدامت م:  طرف خودش و گفتدی بشقاب رو کشروژوه

 !!به درك:  و گفتمدمی رو کشبشقاب

 . رحم کنتیبه جوون:  و گفتدی رو کشبشقاب

 . ... نده کنما انقدر حرصمی لهت مزنمیم:  و گفتمدمی رو کشبشقاب

 نی رو تمومش کني مسخره بازنیا:  از جاش بلند شد و گفتتی با عصباناری مازهوی که

 .میبهتره بر:  رو به من با اخم گفتمی با دهن باز نگاهش کردهردو

 . حرکت کردی به طرف در خروجو

 !ي سازیهمش برام دردسر م:  شدم و گفتمبلند

 نی پول غذا رو انداختن؟یریکجا م:  اومدی روژوه مي رفتم و از پشت صدااری دنبال مازو
 گردن من؟

 .يچون همش رو خودت خورد:  و گفتمبرگشتم

 .رونی بزدی بود که از تو دماغش دود می انقدر عصباناری مازرونی رفتم بو

 . نشستم و حرکت کردنی تو ماشآروم

 نه؟؟خودشه مگه : گفتتی با عصباندمشی دی می بار انقدر عصباننی اوليبرا
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 که تمام فکر و ذکرت شده اون پسر لوده ست یهمون:  نگاهش کردم و گفتپرسشگرانه
 مگه نه؟

 . کنمی فکر نمیمن به کس:  گفتمآروم

 ي االن، توي برخورد کردیش رسم هم. ي حرف نزدي بار هم باهام عادهیتا حاال :  زدداد
 ی خودت رو وقتيدیدی مدیبا...  حرکاتت و حرفهاتي دختر بچه بودهیاون رستوران  تو 

 .زدی چشمهات برق مي کردی دعوا هم میباهاش حت

 تتیمی از صمکمیکاش :  و گفتدی به موهاش کشی بهش نگاه کردم که کالفه دستمبهوت
 .يدادیرو به من نشون م

 . خوامیمعذرت م:  شم گفتادهی خواستم پی تا دم هتل وقتمی هردو ساکت شدوبعد

 .فراموشش کن: گفتم

 . مونهی و منتظر ما مدی تخت جمشرهی مهران زنگ زد که م بعدروز

 يبای که هتل برامون گرفته بود سمت اون مکان زینی ماشقی ذوق داشت از طریلی خنگار
 .می حرکت کردیباستان

 . تهرانمی گردی تونه و من و نگار خودمون برمی خواد برگرده می گفتم اگه ماری مازبه

 . کردمداشی به مهران زنگ زدم و اونقدر گشتم تا باالخره پمیدی رسیوقت

 خشک با مهران یلی و خنیی مهران بهم اخم کرد و بعد سرش رو انداخت پادنی با دنگار
 . ازمون فاصله گرفتکمیو . برخورد کرد

 تو رمی باهاش خوب باش من همراه راهنما مهی مهربونیمهران اون دختر مغرور ول: گفتم
 .رو باهاش بزنهم حرفهات 

 . کنم مهتابیجبران م:  سر تکون داد و گفتمهران

 . ها شدمستی فاصله گرفتم و وارد گروه تورازشون
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 يوا:  جلوم و گفتدی بردم که روژوه پری لذت مرانی ای باستانيبای هنر زنی داشتم از او
 فته؟ی اتفاق بهیچطور ممکنه دوبار !  مهتابشهیباورم نم

 ؟ي کردی مبمی تعقیتو داشت... تو..تو:  آوردم گفتمیخ در م که داشتم شای حالدر

  انجام بدم؟زی و گربی که تعقسمیمگه من پل:  تکون داد وگفتيسر

 .تورو خدا دست از سرم بردار: گفتم

 مگه دستم رو سرته؟:  دستش نگاه کرد و گفتبه

 . دوباره شروع کرده بوديوا

 ؟ی رو ثابت کنی چي خوای کارهات منیروژوه با ا:  گفتمي دفعه جدنیا

 !یچیه: باال انداخت و گفتشونه

 من يدی فهمروزی دي چطور؟ي کرددای من رو پي چطور؟يایپس چرا دنبالم م: گفتم
 کجام؟؟

 ... هاینیخب چ:  رو جمع کرد و به آسمون نگاه کرد و گفتلبهاش

 گهی نکن حنات دفیواسم چاخان رد...  هاینی چيگوربابا:  وسط حرفش و گفتمدمیپر
 . نداره چوپان دروغگوی رنگشمیپ

 ی دروغچیمن ه:  لبخندش رو گرفت و گفتي سرخ شده بود و اخم جاالشی خی بي چهره
 .بهت نگفتم انقدر وحشتناك نباش

 .یپس ازم دور شو تا وحشت نکن: گفتم

 . هاستی تورمی ازش فاصله گرفتم و دوباره رفتم تو تو

 رونی بدی کشتی گرفت و از جمعير کمال ناباور دستم رو دتی سرم اومد و با عصبانپشت
 ... خلوت تري جاهی دیو کش

 ... وونهی دی کنی کار میچ:  داد زدمتی با عصبانکه
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 خود ی تونی نمنکهی تو شدم از اي وونهید.  اموونهیآره د:  برگشت سمتم و داد زدعیسر
 ی تو نگاهمم نمی و حتامیدنبالت م... ی من رو بشناسی تونی نمنکهی ا،ینی من رو ببیواقع

 . کنهی موونمی داره د،یکن

 کنم ی می ندارم؟ چون دنبالت راه افتادم و سعتی من غرور ندارم؟ من شخصي کردفکر
  هستم؟ي آدم مضحک و لوده اینیاحساسم رو بب

 کار کنم که اون یچ!  کارمون مسخره و بد بود؟قبول؟قبولی بهت دروغ گفت؟ي مغرورتو
  کار کنم؟ی چشه؟ی خاطرت جمع مرمی بمرم؟ی خواد بمی م دلت؟یکارم رو ببخش

 . هم برنگردگهیبرو و د..  برونجایفقط از ا! یچیه:  داد زدمتی عصبانبا

 .چشمهاش سرخ بود.  بهم زل زدهی چند ثانيبرا

 ..باشه... کنهی کار آرومت منیاگه ا..باشه:  از دور مچم شل شد و گفتدستش

 ی بخش از وجودم مهی پشت کرد و رفت و من حس کردم قلبم باهاش کنده شد و رفت و
 . ذاشتی بخش از وجودم نمهیگفت نذار بره و 

 ... شناختمی که نمیفقط مردم... باز کردم اون نبودی رو بستم و وقتچشمهام

 . زدمهی و بهش تکستادمی ستون اهی کنار

 . گرفته بودبی عجدلم

 . هتلمی و باهم برگشتشمی زنگ زد و اومد پ ساعت بعد مهرانکی

 .می اعصابم خراب بود که اصال به نگار و مهران توجه نکردم و همون شب برگشتانقدر

 . خونهمی خونه اش و من و مهران رفتمی رو رسوندنگار

ممنون مهتاب با نگار صحبت کردم نسبت :  مهران گفتمیدی رسی داشتم وقتي بدحس
 .ادی کنم اون هم ازم خوشش می م نداره حسي بددیبهم د

@ 

  



                                           رمان عاشقم کن                             

 149 

 کنارش بمون ی باهاش ازدواج کني خوای نده اگه واقعا مشیفقط باز:  زدم و گفتملبخند
 . نشوکشیوگرنه نزد

 .... آخرمون فکر کردمي به اتاقم پناه بردم و تمام مدت به روژوه و حرفهابعد

 . زدمی باهاش حرف نمي گرفته بود کاش اونجوردلم

 . از روژوه نشدي خبرگهی از اون روز دبعد

 . نبودي خبری کردم ولی رو چک ممی گوشمدام

 . شده بودمينجوری بود؟ چرا ای حس چنیا

 . کردمی بستم ازش فرار می چشمهام رو میول "یدلتنگ"زدی مادی در درونم فريزیچ

 . به شرکت ما اومدني کاري برای گروهیسی شرکت انگلهی اون روز از نکهی اتا

 که همراهشون ی بود که خانمبی اومدن اونجاش عجی نبودن که می شرکت خارجنیاول
 . شناختیبود من رو م

 . به محض وارد شدن بهم نگاه کرد و لبخند زدچون

 . تبارهیسی بود و معلوم بود انگلییبای جا افتاده و زخانم

مهتاب اون :  و گفتشمی شرکت و قبل رفتن فرخنده اومد پرهی مدئتی از جلسه با هبعد
 .ی توراني به اتاق آقايخانم با تو کار داره گفت بر

 نبود و اون خانم با اری و بعد از در زدن وارد شدم مازاری رفتم سمت اتاق مازادی تعجب زبا
:  گفتزدی حرف میسی انگلظی غلي رو با لهجه ی که فارسیلبخند از جاش بلند شد و درحال

 ! ماهتابزهی دوش،يها

 ؟!بماهتا

 ن؟ی داريبا من کار:  زدم و سالم کردم و روبه روش نشستم و گفتملبخند

 . بوددی سفی بلوند داشت که جلوش کمي و موهای آبيچشمها
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 .همان طور که گفته است... استی دختر شرقکیتو واقعا :  زد و گفتلبخند

 .نظر لطف شماست:  و گفتماوردمی از حرفهاش در نسر

 . امدهیچون از قبل د. من تورو شناختم دختر جوان:  جلو خم شد و گفتبه

 ن؟ی شناسی که من رو منهیمنظورتون ا:گفتم

 .فولیوتی است اما مهربان اند بیتو دختر سرسخت:  سرتکون داد و گفتدیی تاي نشانه به

 . گرفتی زدم راستش از طرز حرف زدنش خندم ملبخند

 ن؟ی شناسی ميمن رو چطور: گفتم

 !روژوه:  بهم نگاه کرد و بعد گفتکمی

 .چطور ممکنه! روژوه؟

 نوشت و داد بهم و زی مي کاغذ روي دهن باز نگاهش کردم که شماره تماسش رو توبا
 ! کاغذ آدرس هتل اند تلفون نامبر نوشته ام حتما مرا سر بزننیدر ا: گفت

 . بلند شد و بهم دست داد و رفتو

 . دستم نگاه کردميو کاغذ تو من مات و مبهوت به اون زن و

   شناخت؟یمهتاب خانم اون زن چطور تورو م:  وارد اتاق شد و گفتاریماز

 ه؟یاون ک: گفتم

 . پدرمي سهام دار کارخونه نطوری در لندنه و همي شرکت داروسازهیاون زن مالک : اریماز

 . آندرسوني سوزخانم

 . دونم چه خبرهیمن واقعا نم:  و منگ بودم و گفتمجی من هنوزم گو

 موضوع دمی فهمی مدی بود رسوندم به اون هتل آخه بایقی از کار خودم رو به هر طربعد
 .هیچ
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 گاردی در دوتا بادي من به اتاقش رفتم جلوی هتل تماس گرفت و بعد از هماهنگصاحب
 .بود

 . رو برام باز کردن و من وارد شدمدر

 . بودستادهی ا کنار پنجرهدشی بلوند و سفي خانمه با موهااون

 . خوشحالمدنتیاوه ماهتاب چقدر از د:  و گفتدی خنددنمی دبا

 سواله شما و روژوه چه ي برام جای ولنیخانم من رو ببخش:  و گفتمنمی کرد بشدعوتم
 ن؟ی باهم دارینسبت

 . روژوه استيمن مادر خوانده :  زد و گفتلبخند

 آمدم رانی ده سالش بود من به ایتروژوه وق: که ادامه داد.  گرد نگاهش کردمي چشمهابا
 . انتخاب کنمی سرپرستي برای که بتوانم کودکياز برنامه ام بود که از هر کشور

 برخورد از روژوه نی آمدم و در اولنجای شراکت داشت به ارانی که همسرم در ایی آنجااز
 .!خوشم آمدم

 سیی دانشگاه اورا به انگلي و برارفتمی را پذرانی اش در ای و زندگلی تحصي نهی هزو
 .بردم

 ها سیما انگل!  ماهتابی دانی بود میمی با من صمادی زیلی نداشتم روژوه کي فرزندچون
 . شاد و سرزنده بودیلی اما او کمی سرد هستیلیک

 . آمدرانی او به انکهی اتا

 گرفت و بعد هم فرار کرد ي اجرا کرد و من رو به بازشی نماهیو به خونه ما اومد و : گفتم
 ...و

 هاست که یرانی جوان عادت شما ايبانو:  رو به عالمت سکوت باال آورد و گفتدستش
 .!نی شدی زود عصبانیلیک
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 .ی کن تا بفهمسکوت

 . خوامیمعذرت م: رفتار تند خودم شرمنده شدم و گفتماز

 مهربان و اریروژوه پسر بس:  افتاد و گفتنی چشمهاش چری زد و زییبای لبخند زدوباره
 . دادادمی یمن به خاطر او پارس.  استیجنتلمن

 ! دادادتیآره چه خوب هم :  دلم گفتمتو

 .ختی سر گذاشت و اشک رمی پاهاي بار او رونی اوليبرا:  دادادامه

 .  ما نبود او ناراحت بودی پسر خنده رو و هپگری سال او دکی

 . آماده شدهسی برگشت به انگلي شده برادی ام که او از تو ناحاال

شکستن قلب آدم ها کار :  از جاش بلند شد و کنارم نشست و دستهام رو گرفت و گفتبعد
 . از وجود تو بودی او بخشی فهمی که رفت می است وقتی آسانیلیک

 ی تورا اندوه مشهی او همی خالي جا،ي شوی مرهی و به گذشته ات خي شوی مری پیزمان
 ...دهد

 .زدی زن چقدر واضح حرف منی و بغض کردم ادی کردم ته دلم لرزحس

 . روژوه واقعا برام تکان دهنده بودی زندگقتی حقو

 و دادی برگه بهم داد که ساعت حرکت و مکان حرکت روژوه رو نشون مهی اش مادرخونده
 .به خودت و او فرصت بده: گفت

 . بودنی با اون زن واقعا برام دلنشینیهمنش. ونری تشکر کردم و از اونجا اومدم بی کلازش

 .  دستم نگاه کردمي توادداشتی به

 . پروازش امشبهخیتار

 . کردمی روژوه فکر مي مادرخوانده ي کردم، به حرفهای می مدت که رانندگتمام

  من اون حقارت رو قبول کردم؟یعنی برم دنبالش اگه
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 کنم و حسرت ی اون رو حس می خالي کنم و جای عمر به گذشته ام نگاه مهی ؟ی نرم چاگه
  خورم؟یم

مهتاب بابا حالش بد :  زنگ خورد مهران بود آشفته گفتمی بودم که گوشرافکارمیدرگ
 . که مامان هست زودتر خودت رو برسون من توراهمیمارستانیشده بردنش ب

 .مارستانی دور زدم سمت بآشفته

 خه چرا حالش بد شده؟ بابا اومد جلو چشمم و بغض کردم آي چهره

 دمی بودم و به خودم صدتا فحش دادم تا رسندنی که باهاش داشتم پشي بدي رفتارهااز
 .مارستانیب

 به سمت ساختمون دمی دوفیو سر.  شدمادهی رو کجا گذاشتم و پنی ماشدمینفهم
 بود جراح اون ی شناختن چون مادرم چند سالی پرستارها من رو مشتری بمارستانیب
 .  بودانمارستیب

 وی ی سيمهتاب خانم پدرتون تو آ:  گفتدی من رو دیجی و گی پرستار که آشفتگهی
 .هستن

 ... اومدی کجاست دلم داشت از دهنم در موی ی سي دونستم آیم

 من اومد جلو و دنی کرد با دی به پرستار گوشزد مییزهای چهی جلو مامان داشت رفتم
  بهت گفته؟یمهتاب مادر ک: گفت

 .هی گرری بود که بزنم زی حرف کافنی همفقط

قربونت برم : مامان نوازشم کرد و گفت.  کردمهی رو تو بغل مامان رها کردم و گرخودم
 گهی دوساعت دیکی.  کوچولو گرفت االنم حالش خوب خوبههیقلب بابات . ستی نیچیه
 . بخشرهیم

  گرفته مامان؟؟یدلش از چ:  گفتمهی گربا
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 .بش بودمنظورم رگ قل:  و گفتدیخند

قربون دختر :  سرم رو از رو بغلش جدا کرد و صورتم رو تو دستاش گرفت و گفتبعد
 . برم بابات حالش خوب خوبهمینازك نارنج

 حی و مامان براش توضدی نشستم که مهران رسی صندلي رونی فنی دلگرم شدم و با فکمی
 .داد که حال بابا خوبه

  آخه؟یچته دختر چرا عزا گرفت:  کنارم نشست و گفتمهران

 دن؟ی خبر مينجوری آخه اگهی توئه دریتقص: گفتم

 . بخش برو خونهبرنی بابا رو مگهی ساعت دکی:  و گفتدیخند

 .شهی راحت نمالمی خنمشینه تا خودم با چشمهام نب: گفتم

 . به بخش بردنوی ی سي رو از آبابا

 که ی و دستش رو گرفتم و در حالستادمینار تختش ا و کمی وارد اتاقش شدهمراهش
 . کردمتتی من رو ببخش که اذییقربونت برم بابا: کنترل اشکهام رو نداشتم گفتم

 . نکن مهتابم حالم خوبه باباجانهیگر:  زد و آروم گفتی جونی بلبخند

 ...شهی می واسه قلبت که همش از من عصبانرمیبم:  و گفتمدمی رو بوسدستش

 ی هستم مامان  وهم مششیبرو خونه مهتاب من امشب پ:  و گفترونی من رو برد بمهران
 .فرستم خونه

 ی بابا سر شبيا!  برهی داره ملی رو جرثقنمی ماشدمی که درونی راحت شد و رفتم بالمیخ
 . کرده بودمايریعجب گ

 .پ آخه پارك ممنوع پارك کرده بودم. رو بردننی کردم  گوش ندادن وماشيهرکار

 به ساعتم نگاه کردم  هفت بود، ساعت پرواز عی روژوه افتادم سرادی خورد بود که عصابما
 !! برم فرودگاه؟؟ي چطورکی ترافنی تو انی بود حاال بدون ماشمیروژوه هشت و ن
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 ... نرفتنای اومد سراغم و دوباره اون حس دوگانه رفتن دلهره

 ...  از جلوم رد شدمیدنش تو زندگو تمام لحظات وارد ش...  تو طول جاده راه رفتمکمی

 .  کردي رو پر از شادمی که زندگي شادپسر

 "من دوستت دارم....فتهی بیهراتفاق " حرفش در نقش روزبه افتادمنی آخرادی

 ... من دوستش داشتم.  بودی دادن خودم کافبی فرگهید... دی دلم لرزهوی

 ... خوام که برهی خواستم بره نه نمینم

 ...دربست:  سر جاده و بلند داد زدمدمیدو

 . سوار شدمستادی که ای تاکسنیاول

 فقط قبل هشت ستی شد مهم نی پولش هرچرمی تر تا فرودگاه معیآقا سر:  دلهره گفتمبا
 .... من رو به فرودگاه برسونمیو ن

 .دمی جوی از استرس ناخون هام رو مو

 یو در دلم ماهتاب جوانه م... نگرمی مبه ماه... شودی مکی شبها دلم تاریوقت...ماهتاب "
 "زند

 ... باهاش بد رفتار کردمیلی خمن

 ... من با لجاجتمیول...  بهم بفهمونه که واقعا دوستم دارهخواستی ماون

 ری بود خدا کنه پرواز تاخمی ساعت هشت و نی فرودگاه لعنتمیدی حرص خوردم تا رسانقدر
 .داشته باشه

 ! کنمدای روژوه رو پي همه آدم چطورنی داخل حاال تو ادمیدو

 . و منگ دور خودم گشتمجیگ

سرجام ... ریبدون تاخ.میلندن هشت و ن _تهران. دمی دتوری پرواز رو رو ماني هاساعت
 .... بودقهیساعت هشت و چهل دق. خشکم زد
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 ي هالمی نشستم و به کفش هام زل زدم کاش مثل فی صندلي آروم رودی رو سرم چرخایدن
 .... ويای دونستم می جلوم و بگه مادیالن ب ايهند

 تا دی بادی زود اون رفت و من شایلیخ..  شدری زود برام دیلیخ... رفته بود..ومدی اون نیول
 اون رو کنار همه عکس ها و خاطرات و غم و ی خالي کردم و جایابد به گذشته ام نگاه م

 .دمی دی هام ميشاد

 ی عدالتی و بي از بدای خواست دنی که دلم می دونم چقدر اونجا نشستم و فکر کردم منینم
 ... بار هم حق دفاع بهش ندادمهی ی آدم ظالم که حتهیحاال خودم  شده بودم . پاك بشه

 . احمقمیلی کردم من خی ناز دخترونه مداشتم

 . جام بلند شدماز

 .ه اومده بود افتاده برگشتم خونه مامان تازیی شونه هابا

  ؟يمهتاب االن بهتر:  گفتدی بد من رو که دحال

 آره بابا خوبه؟: گفتم

 .آره حالش خوبه:  زد و گفتلبخند

 که یمامان؟ درحال:  مکث کردم و برگشتم سمتش و گفتمکمی ی برم تو اتاقم ولخواستم
 .جانم:  داد گفتی مبل لم ميرو

 .نیتون و بابا رو برامون نگفت وقت داستان خودچیشما ه:  نشستم و گفتمکنارش

 ... سوالهنیاالن چه وقت ا:  و گفتدی لختش کشي به موهایدست

 .تورو خدا مامان: گفتم

من مدرسه .... يخوب اگه از اول بخوا:  و گفتدی کشیقی بهم نگاه کرد و بعد نفس عمکمی
 ی کرد وقتی کردن شوهرش اونجا کار می می خارج از کشور زندگنایخاله ا.  رفتمیم

اون موقع .  عروسش بشمدی کفش که من باهی پاش رو کرد تو دیبرگشتن و خاله من رو د
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 ما از درخت گردو اطی روز بابات تو حهی نکهیتا ا.  کنمدواج دوست نداشتم با پدرت ازادیز
 بار بود که خوب نگاهش کردم نیاونجا من اول.  بزنهدیرفت باال تا از پنجره اتاقم من رو د

 و من حس کردم نیی کرد از درخت پرت شد پاجشیاما گاز درخت گردو گ. دیلم لرزو د
 ..از دستش دادم اوردهی کردم هنوز به دست نی و فکر مختیدلم ر

 . خودم رو باال سرش حاضر کردم غش کرده بودي چطوردمی نفهمنیی پادمیدو

 ...رمیمی بود که حس کردم اگه از دست بره منم ماونجا

 نشده بود و فقط دستش شیزیاما پدرت خوشبختانه چ:  گفت ودی خندبعد
 ...گهی دی دونیبعدشم که م....شکست

 ن،؟یهنوزم دوستش دار:گفتم

 .  معلومه که دوستش دارمه؟ی چه حرفنیا:  تعجب نگاهم کرد و گفتبا

خوشحالم که تو همه عکس :  زده بود نگاه کرد و گفتواری ما که رو دی به عکس خانوادگو
 .ستادهیها کنارم ا

 ..  چقدر نگران شوهرشهدونهی لبخند زد چقدر چهره اش خسته بود خدا مو

 چشمش بود چرا ری بود چندتا چروك زنی نگاهش کردم چقدر صورتش غمگشتریب
 . به صورتش توجه نکرده بودمچوقتیه

 .... تو و بابا رو دوست دارمیلیخ...مامان:  کردم و گفتمبغلش

خوشحالم که تو همه عکس ها کنارم  " مامان افتادمي حرفهاادی.  تختم غلط زدمتو
 "ستادهیا

 ی مرهی و به گذشته ات خي شوی مری پیزمان " روژوه اومد تو ذهنمي مادر خونده حرف
 "... دهدی تو را اندوه مشهی او همی خالي و جايشو

 .آره مادر خوانده اش. دمی جام پراز
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.:  و لباس عوض کردم و رفتم دم اتاق مامان و در زدمدمی مثل برق گرفته ها پرعیسر
 ؟يداریمامان ب

 . رو باز  کردم و رفتم داخل مامان خواب بوددر

 ؟ي رو بدنتی ماشچیی سوشهیم:  کردم و گفتمدارشی بآروم

  موقع شب کجا؟نیا:  تعجب نگاهم کرد و گفتبا

 . برمدی اومده باشی پی اومده نگار براش مشکلشی پي کار فورهی: گفتم

  افتاده؟ياتفاق بد:  رو داد و گفتچیی کنار تختش سوي تکون داد و از تو کشويسر

 . نگران نباشامی مگهی دو ساعت دیکینه مامان : گفتم

 . که به مامان گفته بودم ناراحت بودمی و به خاطر دروغرونی خونه زدم باز

 . روژوه خدا کنه نرفته باشهيگرفتم سمت هتل مادر خوانده  رو گاز

 . موقع شب مزاحمش بشهنی اجازه نداره ای هتل گفت هست ولری مدخوشبختانه

 . التماس و خواهش کردم و سمج شدم که براش زنگ زد و باالخره اجازه صادر شدیکل

 . رفتم سمت اتاقششونیپر

 روژوه رفت؟:  آشفته ام گفتي چهره دنی دبا

 ....دمی رسرید:  تو چشمهام جمع شد و گفتماشک

فکر کنم از دستش :  زده شد فکر کردمنمونی که بیی برگشت به خونه به  حرفهاری مستو
 .دادم

 ؟يدی رسجهی به نترید _

 . رو تکون دادمسرم

 ؟يدوستش دار: گفت

 .م تکون داددیی تاي شد و سرم رو به نشانه ي جاراشکم
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 ؟ی به دست آوردن او تالش کني برايحاضر: گفت

 نوشت و داد دستم يزی چسی کاغذ به انگلکهی تهی ي تعجب نگاهش کردم بلند شد و توبا
 در کی داوران و هنرمندان تئاتر رمانتئتی آدرس او است در لندن عضو هنیا: و گفت

 .لندن است

 ي سفر کرد برارانی تو دوبار به اياو برا:  نگاهش کردم که اخم کرد و گفتپرسشگرانه
 .ي نداشته ای شکچی باشه پس هي تو جديتوجه تو تالش کرداگه حرفها

 . رو ازش گرفتمادداشتی

 ؟يچطور...  دنبالشای برم اونسر دني تو دستم بود من چطورهنوز

 .... بودم فکر کردم فکر کردمداری شب بتمام

 .  هفته از اون روز گذشتکی

 . کنمی مکاری چدمی فهمی نمجی آدم گهی من مثل و

 کی با رفتارش همه رو متوجه احساسش به من کرده بود پدرم مرخص شده بود و اریماز
 . رفت سرکارشی که مشدی ميروز

 . هم که مشغول درسش بودمهران

 . بودرمی تحرزی مي اون آدرس تو اتاقم روهنوز

 نکهی و من بدون ادی رو کشیصندل که ندا نمی بشزمی شرکت بودم و خواستم برم پشت متو
 .نیحواسم باشه نشستم و خوردم زم

 دمیچی پی شد و من رو که از درد به خودم مکی خنده فرخنده نزدری بلند زد زي با صداندا
 . بودي مسخره ای شوخیلیخ: گرفت و رو به ندا گفت

 ی کردم ناراحت بشی فکر نمدی ببخشيوا:  بود که گفتي ندا لبخند مرموزي چهره تو
 .دی دوستانه بود ببخشیشوخ
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 ؟ی بلند شی تونی که نشده؟متیزیچ:  نگران گفتفرخنده

 هی و کم بود به گردی خورد و پام در رفت روژوه سمتم دوچی افتادم که پام پي اون روزادی
 ...فتهیب

 ... رو حساب کرده بودمارستانی با ذوق پول بی و وقتمارستانی اش تو بچهره

 مهتاب حالت ؟يدرد دار: گرفت و اشک تو چشمم جمع شد فرخنده ناراحت گفت بغضم
 خوبه؟

 کی:  و گفتماری شده بود رو پاك کردم و از جام بلند شدم و رفتم اتاق مازي که جاریاشک
 .. خوامی میهفته مرخص

  افتاده؟یاتفاق:  شوکه شده بود گفتمی درخواست ناگهاننی که از ااریماز

 . سفر کوتاه دارمهی به ازینه فقط ن: گفتم

  شده؟ی چی بگي خواینم: اریماز

 . لطف رو در حقم بکننی کنم ایخواهش م: گفتم

 . و رفتم دانشگاه مهرانرونی اکراه قبول کرد و از اونجا زدم ببا

 موقع نی شده؟ ايزیچ:  تعجب کرد و گفتدنمی به درونی بدمشی زنگ زدم و کشبهش
 افتاده؟ یواسه نگار اتفاق! نجایروز ا

 !سی خوام برم انگلیم:گفتم

  ؟یچ:  نگاهم کرد و بهت زده گفتهیچندثان

 .يای خوام تو هم باهام بیم.. سی خوام برم انگلیم: گفتم

 ه؟ی چلتی آخه دله؟ی چه کارنی ایول: مهران

 . کنم کمکم کنیمهران خواهش م: گفتم

 ... کردمفی تمام ماجرا رو براش تعرو
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 ... گردهی بر نمگهیروژوه رفته و د: گفت

 کرد و هی گرشمی من و نگار و روژوه بود روژوه پنی نقشه بهی رازی روز اومدن به شاون
 اما تو اون رو هی اون پسر خوش قلب و مهربونشی کنه تو ببخشي خواد کاریگفت که م

 . نکنتشی رو اذمیتی بسه انقدر اون بچه يپس زد

 . کنمیخواهش م.  بار کمکم کنهی نیهم:  شد و گفتمي جاراشکم

 . رفتم خونهدی کرد و ناامسکوت

 می برمی خوای چند روز ميبابا من و مهتاب برا:  شام مهران گفتزی اون شب دور ماما
 .سیانگل

  آخه چرا؟:  سکوت و بعد مامان گفتهیچندثان

 دعوتم کرده دوست دارم برم شی جشن عروسي از دوستام اونجاست و برایکی:  مهران
 .ادیمهتاب هم دوست داره ب

 . بودمی شب زندگنی داد و اون شب شادترتی فکر رضای بعد از کلپدرم

 . بودسی روز بعد پرواز من و مهران به سمت انگلدو

 .  بهتر از منهیلی ختیسیتو زبان انگل:  رو دادم به مهران و گفتمآدرس

 !ینون داداشمم:  رو گرفت و دوباره گفتمآدرس

 .ی داداشیگی باره بهم منیاول:  زد و گفتلبخند

 .می هتل رفتهی فردگاه به ی و با تاکسمی فرودگاه لندن نشستتو

 تونستم ی میعنی ی اونجا داشتم ولی بود و من واقعا حس خوبییبای فوق العاده زشهر
  کنم؟دایروژوه رو پ

 نی پرسم ای هتل مری از مدرمیتو باش من م: هتل مهران گفتي استراحت توکمی از بعد
 . نهایآدرس رو بلده 
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 داشت ییبای زي ها نمانی خونه ها و ماشي بود و چراغهاکی تاررونی بستادمی پنجره اپشت
 من رو ششی کنه؟ اگه برم پی االن روژوه کجاست؟به من فکر میعنی و آرام بخش زیتم
  بخشه؟یم

 .... کردی فکر هارو منیومده بود دنبالم هم اون هم ای وقتدیشا

 آدرس نی هتل ما رو به ایمهتاب حاضر شو تاکس:  ساعت اومد و گفتمی بعد از نمهران
 . اونطرف ترهابونی آپارتمان چندتا خهی برهیم

 االن؟:  قلبم باال رفت و گفتمتپش

 ؟یپس ک: نگاهم کرد و گفتی سوالمهران

 ...  منیول:  گفتمدستپاچه

 . محکم باش آماده شوکمی رو بذار کنار مهتاب یدودل:  گفتمهران

 .می بودی بعد تو تاکسیقیدقا

 ادهی بود و پنی و دلنشزی ها تمابونی من چرا خی اومد ولی منجای بارش نبود به انی اولمهران
 . رفتنی راه مهی توجه به بقی که بی سنگفرش و مردميروها

 .هاشون روشن بود که چراغ یی و مغازه هافروشگاهها

 نمش؟ی بی امشب میعنی کرد ی موونمی داشت ددلهره

 .می شدادهی در آپارتمان پدم

 . اون بودي پنجم خونه ي طبقه

 . دی تپی قلبم محکم تر و محکم تر ممی آسانسور شدسوار

 25 ي باز شدن در آسانسور من رو به خودم آورد کنار در اتاق شماره نگی دري صداو
 .میستادیا

 . تا در باز شددی طول کشهی زنگ زد چندثانمهران
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 . خارج بودمدشی بودم و از دستادهی پشت ستون کنار در امن

 .شهی واقعا شوکه شدم باورم نمنجا؟ی پسر تو ایه:  مهران گفتدنی دبا

 ..ستمیتنها ن:  مهران رو بغل کرد مهران گفتبعد

 .رونی من آروم از پشت ستون اومدم بو

:  چشم هاش در اومد و لبهاش به خنده باز شد و گفتدنمی بهم زل زد و با دهیچندثان
 ....مهتاب..م...م

 ! لختش شدمي تنه می که متوجه نمی هم بوددنی هنگ دهنوز

 سمت داخل و داد زد دی تنش گرفت و دوي دستش رو جلوعی هم متوجه شد و سرخودش
 .امی داخل االن منیایب

 . خل و چلهينجوری همشهیاون هم:  و گفتدی خندمهران

 .ارهی به روش نمی کنه ولی از من و تو درك مشتری بیلیاون خ:  زدم و گفتملبخند

 ی داشت ميزی چهی هم روشن بود و تو آشپزخونه ونی بود و تلوززی مبله و تماتاقش
 . سوخت

 که تمام رو سوخته ییمروی تابه رو خاموش کردم نی ماهری رفتم تو آشپزخونه و زعیسر
 !دبو

:  بود و دستپاچه گفتدهی پوشی مشکراهنی پهی روژوه وارد آشپزخونه شد رونی بامی بتا
 . شام بوديبرا

 .رونی نگفتم و اومدم بيزیچ

 چوقتی من بود من هی زندگزی سورپرانی بزرگترنی ايواقعا شوکه شدم وا:  گفتروژوه
 . نشده بودمری غافلگينجوریا

 . زده شده بودجانی بود همعلوم
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 ادی بعد هم ادی دوست اومدم مهتاب هم دوست داشت باهام بهی دنی ديبرا:  گفتمهران
 ...میتو افتاد

 واسه شام يزی چهی رمی مدمی رستوران دهی ابونیاونطرف خ:  از جاش بلند شد و گفتبعد
 .رمیبگ

 .ارنی زنم بینه صبر کن من اشتراك دارم زنگ م:  گفتروژوه

 .امی مهتاب بمون االن مشی خواد هوا بخورم تو پیدلم م:  و گفتدی خندمهران

 .می تا حرف بزندهی می داره فرصتدمیفهم

 مبل روبه روم نشست و ي و بعد آروم روستادی معذب کنار در اکمی که رفت روژوه مهران
 .نمتی کردم دوباره ببیفکر نم: گفت

 ؟ی ناراحتيدی من رو دنکهیاز ا: گفتم

 ... حق بدهکمیخوب بهم .  شوکه شدمکمیط نه معلومه که نه فق:  گفتعیسر

 ؟ي بری خداحافظی بيعادت دار: گفتم

 کای آمريفکر کردم گفته بود:  تعجب بهم نگاه کرد و به اتاقش نگاه کردم و گفتمبا
 ؟ی کنی میزندگ

 .دی رو خاروند و خندسرش

 . بشهی عدد ده رقمهی دروغهات رو اگه بشمارم فکر کنم يوا: گفتم

  دروغگو؟ی که دوباره بهم بگي همه راه اومدنیا:  و گفتنیی رو انداخت پاسرش

 ... اومد منمیخوب مهران داشت م...نه راستش...نه:  تکون دادم و گفتميسر

دروغ بهت ! سییییه: سکوت گرفت و گفتي دهنش به نشانه ي انگشتش رو جلوعیسر
 .ادینم

 . نگفتميزی و چنیی رو انداختم پاسرم
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 ؟؟ی الل بشينجوری که اي همه راه اومدنیا! گهیبزن د حرف یلعن

 . بعد با دوتا قهوه برگشتکمی تو آشپزخونه ورفت

مخصوصا اگه بعد از !  لندن محشرهيشبها: شیشگی همي های شروع کرد به پرحرفو
 که چند ینی بی رو میقی موسي گروه هاابونی تو خی هم باشه، گاهسی خابونهایبارون خ

 خوب یلی آخه خ،ینی اونهارو ببی اتفاقی اگه بتونی دورشون جمع شدن خوش شانسينفر
 ... کننیاجرا م

 ...  زدی کرد به من نگاه نکنه، مدام حرف می میسع

 . ناراحت کننده زده بشهيش حرف ها  باشه تا بعدی خواست سکوتی نمدیشا

 فی تعرجانینن با ه زی حرف مدشونی توپ جدای تی که دارن در مورد اسکیی بچه هامثل
 هستم که خانم اسکارلت تو یی های من که عاشق بستنهی رستورانهاش عاليوا:  کردیم

 ... کنهیفروشگاهش درست م

 ... بودمدهی رو زودتر ندشی سادگنی اچرا

 ...دیببخش:  گفتمهوی حرفهاش وسط

 ؟؟ی گفتيزی چ؟یچ:  حرفش رو قطع کرد و گفتهوی باشه دهی که نشنانگار

من رو ... بدرفتار کردمیلیمن باهات خ:  شدم و گفتمرهی خنی زل زدم و بعد به زمبهش
 .ببخش

 . گفتمی مدی بود که بايزی چی سخت بود ولیلی حرف برام خنی اگفتن

 یبه خاطر اون حرف...دی کنار تخت جمشرازیاون روز تو ش: گفتم.  تعجب بهم زل زده بودبا
 . خوامیذرت ممع...بابتش... شد منی زده مدیکه نبا

  لندن روت اثر گذاشته؟؟ي آب و هواای ؟؟ی واقعا خودتنیا! مهتاب:  گفترتی حبا
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 حرفها نیلطفا حرفم رو قطع نکن اگه االن ا:  سکوت باال آوردم و گفتمي رو به نشانه دستم
 . تونم بگمی هرگز نمگهیرو نگم د

 یوقت... بهت دل بسته بودم،ي در نقش روزبه بودیوقت:  کرد و بهم نگاه کرد و گفتمسکوت
 ... بازم بهت دل بسته بودمی پام نوشتي بهداد اون متن رو رويبه جا

 حفره هی ،ي نبودچکدومشونی تو هدمی فهمیوقت...  از دونفر خوشم اومدهنکهی بودم از اجیگ
 نداشتم و اون حفره رو با نفرت پر کردم حس می شد قدرت تصمجادی بزرگ تو قلبم اي

 نه بهداد گهی دیوقت... کردی موونمی ديدی و حماقتم خندی و به سادگیر نشست چندبانکهیا
 بخوام بهت اعتماد کنم و بازم نکهیاز ا...دمی ترس،ي روژوه شده بودگهید  و نه روزبه ويبود

 ... باشهیالی ختی شخصهی روژوه هم دمیترس. نمی ازت ببدی نقش جدهی

 خواست تکرار بشه و هم از ی هم دلم م،ي اومدی مدنمی و به دي زدی برام زنگ میوقت
 ...دمی ترسیتکرارش م

 خواستم دوباره ی خواستم دوباره ازت متنفر بشم، نمی من نمدی روز کنار تخت جمشاون
 ... که به احساست گوش بدمدمیترس. ضربه بخورم

 ي رو ساعت های که تو واقعا رفتدمی رسجهی نتنی تو فرودگاه کامال به ای وقت،ی تو رفتیوقت
 زد و من دستهام ی مادی احساسم جلوم فرمونمی نشستم و حس کردم چقدر پشیصندل

 ... بودیخال

 .گمی می چی فهمیم:  نگاه کردم و گفتمبهش

 .یگی می فهمم چی مای تو دنیبهتر از هرکس:  جاش بلند شد و رفت سمت پنجره و گفتاز

 ...هیامشب شب مهتاب:  ادامه دادبعد

 . بهم داد و در جوابش لبخند زدمی برگشت و بهم لبخند زد حس دلگرمو

 !!امشب شب مهتابه:  اومد داخل و روژوه داد زدرونی سرد بي رو باز کرد و هواپنجره
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 . دی بهم نگاه کرد و خندبعد

 شبهام گهید:  داد زدابونی خندم گرفته بود و دوباره رو به خی کارش متعجب بودم ولاز
 ...هیمهتاب

 مهران که دنی و در رو باز کرد و با ددی پرعی در اومد سري که صدادی بلند خندي با صداو
 دارم باورم ژهی وي مهمونهامیری جشن بگدی مهران امشب بايوا: با غذا اومده بود گفت

 .شهینم

 نیی دادت تا پایچه خبرته داد و ب:  روژوه خنده اش گرفته بود گفتي که از کارهامهران
 .ادیم

 بود که، هم من پر از آرامش بودم، هم روژوه خوشحال بود و هم ییبایاون شب ، شب ز....
 ...یمهران راض

 خانم ی خوام بستنی دنبالت مامیفردا م:  هتل روژوه گفتمی برگردمی خواستیوقت
 ! ياسکارلت رو تو هم بخور

 .شمیخوشحال م:  تکون دادم و گفتمي سردی صورت خندي به پهناو

 فی تونستم خودم رو توصی زده بودم که نمجانی شدم انقدر هداری ذوق بي زود از روصبح
 .کنم

 خواست بره خوش ی من آماده شد احتماال مي شد و هم پاداری هم صبح زود بمهران
 .بگذرونه

 .  تا صبحانه رو آوردندمی به خودم رسیحساب

 یسی انگلي مهتاب صبحانه ی دونیم:  گفتدی مالی که دستهاش رو به هم می در حالمهران
 . از دستت رفتهي فوق العاده ست نخوریلیخ

 !يمهران فعال با:  و گفتمدمی از صبحانه روژوه اوند دنبالم کفش هام رو پوشبعد
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 ي باي زود دارکمیفکر کنم :  پوت چرمش رو پاش کرد و گفتمی زد و ني داریلبخندمعن
 .ی کنی ميبا

 . خاله اسکارلت آب نشدني های زودتر تا بستنمیبر:  تعجب بهش نگاه کردم که گفتبا

 ؟؟يای بي خوایتو هم م 

 اد؟ی هاش کم میمگه بستن:  باال داد و گفتابرو

 ! گرلهیح: کردم و گفتمی بگم پوفی دونستم بهش چینم! سرخر

 . منتظر بودنشی با ماشروژوه

 ! رفت جلو نشست و من پشتدی پرمهران

 ؟يری مییجا:  مهران تعجب کرد و گفتدنی از دوژوهر

 . خاله اسکارلتشیپ:  داد و گفتلی تحویکی لبخند شمهران

 ! دونمی نمیعنی که شونه باال انداختم کردی نگاهم میشانی از پنجره باپرروژوه

 با خانم اسکارلت صحبت کرد و بعد روبه ما یسی روژوه به انگلمی نشستیی کذاي کافه يتو
 بار هم بهش هی کنه ی هاش رو خودش درست می شلوغه آخه اون بستنشهی همنجایا: گفت

 زهی هاشون زعفرون بریگفتم تو بعض

 . طدفدار دارهیلی خشی زعفرونی کار رو کرد و حاال بستننیا 

 . دوست ندارمی زعفرونی من بستنیچه جالب ول: گفتم

 !ی گفتیخو زودتر م!  بابايا: چهرش تو هم رفت و گفت روژوه

 !هی خوبيچه هوا:  پا و اون پا کرد و گفتنی اکمی هارو آوردن و روژوه یبستن

 .می بندی ملی ها هم که کانال قندی بستننی سرده با اکمیآره فقط : گفتم

 . لندن بزنميابونهای تو خی گشتهی رمی از جاش بلند شد و خوب من ممهران

 !کجا آخه: گفتروژوه
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 !!نی حرف بزنی که کمتر در مورد آب و هوا و بستنرمیم: لبخند زد و گفتمهران

 . بلند شد و رفتو

 . خندهری زمی و بعد هم زدمی شدرهی و روژوه بهم خمن

 . رونی بمی ها از اونجا رفتی از خوردن بستنبعد

 .می داغ گرفت تا گرم بشي بود و روژوه دوتا قهوه هواسرد

 و می سکوت کردکمی  می نشستمکتی ني برگ روی به درخت بری زبای زیلی پارك خهی تو
 ؟ي کرددای پيآدرسم رو چطور: بعد روژوه گفت

 !مادر خوانده ات: گفتم

 ؟ی دونی رو می تو االن همه چیعنیواقعا؟؟ :  بهم نگاه کرد و گفترتی حبا

 ه؟یمنظورت چ:  نگاهش کردم و گفتمپرسشگرانه

 ! منیدر مورد زندگ:  و گفتنیی رو انداخت پاسرش

 . کنمی اصرار نم،ی بگياگه تو نخوا.  دوست دارم بدونمی دونم ولی نميادی ززیچ: گفتم

 ي بچه هی... کردمی خونه زندگمیتی تو ادمهی که یاز وقت:  سکوت و بعد گفتکمی دوباره
 ... بودمیسر راه

 . شدیخداجون باورم نم...  بهش نگاه کردمرتی حبا

 " مسجد توش نوشته بودهی ي نامه تو قنداقم من رو گذاشتن جلوهیبا :  دوباره ادامه دادو
 پدرش حرومزاده ست که خرج ی ولست،ی نی ندارم بهش بدم، بچه حرومریگرسنه ست، ش

 "... کنهی طفل رو دود منیا

 .زدیاشک تو چشمش برق م.  نگاه کردمبهش

 به ي سوزنکهی کردم تا ایده سال تمام تو انزوا زندگ: و ادامه داد.  زدم به پشتشآروم
اون ... خواست خداای دونم قسمت بود ی کرد نمی ما سرکشي خونه میتی اومد و از رانیا
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 دانشگاه ي رو داد و برارانی تو المی تحصي هانهی قبول کرد هزی و به سرپرستدیمن رو د
 . نجاتم بودي فرشته ي سوزامی بسییبه انگلتا   کردفیکارهام رو رد

 نهیتمام هز! ی نداشتم تن خالیچیه. سی اومدم انگلیوقت:  شوکه شده بودم که گفتواقعا
 . داده بود و من رو برد به خونه اش شوهرش چندسال بود که فوت کرده بوديهام رو سوز

 يرو! ی نباشیچی هم بخواد تو های اگه همه دنیحت:  گفتسی انگلي تودارمونی دنی اولتو
 !ی و نشون بده هستستیپاهات با

 مثل من پر ي که فکر کنم خدا از تو بهشت فرستاده تا به آدمهاهییبای زي واقعا فرشته اون
 . و بال بده

 زود تو تئاتر دانشکده یلی کردم و خلی شروع به تحصنمای هنر تئاتر و سي رشته تو
 اومد و کم کم هم شروع کردم به نوشتن یشون مهمه از کارم خوش.  شدمرفتهیپذ
 .ي و بازشنامهینما

 ورود هنر جوها تست ي داوران تئاتر شهر شدم که برائتی که تموم شد عضو هدرسم
 . می کنی برگذار میعمل

 خانم آشنا شدم از هنرم استفاده هی برگشتم و با رانی به ایحی سفر تفرهی ي برابعدش
 . فرشته باشهي تونه مثل سوزیکردم تا ثابت کنم، اون نم

 ي بازی نقشچیاما بود، اون دختر ه:  بهم زل زد قطره اشک هنوز تو چشمش بود وگفتبعد
 ...  فرشته از آسمونههی تونست بهم ثابت کنه که ینکرد ول

 ی می که تو کمک مالیستی مهتاب من به اون بهزی دونیم:  و گفتدی به صورتش کشیدست
 . رفتمیفرست

 به امثال دی که حاال بای از خودم بدم اومد من،یی دوتا از بچه های مالی حامدمی فهمیوقت
 ... کردم وی می واسه خودم زندگالیخی کردم بیخودم کمک م
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 .  نه سالشهیرضا پنج سالشه و هست:  رو قطع کردم و گفتمحرفش

 که ی من بهش گفتم هر دندونیول.  کنهی مهی گرزهی ری که مشیری شي دندونهایهست
 . خوب بدهزی چهی و به جاش بهش ادی مهربون بي بالشتش تا فرشته ریافتاد رو بذاره ز

 ي با اون موهادی نور خورشری زی وقتی تونه حرف بزنه ولی کم حرفه و هنوز خوب نمرضا
 .دنی رو بهم مایانگار همه دن!  خاله مهتابگهی طرفم و با تک زبونش مدوئهی مشییطال

 ...حتما منتظرن...ششونی نرفتم پدی لباس عيامسال برا:  گفتم شد وي اشکم جاربعد

 ! پاشو:  شد و روژوه با دستمال پاکشون کرد و گفتي جاراشکهام

 آخه کجا؟؟: تعجب گفتمبا

 !می داردی عدیخر:  رو گرفت و بلندم کرد و گفتدستم

 .دی در واقع روژوه خرمیدی و رضا خری هستي برالهی وسیکل.  بازارمی و باهاش رفتدمیخند

 . بود که من داشتمي روزنی تربای روز زاون

 ما ي برای چه خوابای دنمی دونستیو نم...میدی و خندمی ها پرسه زدابونی تد خاونقدر
 ...دهید

من :  کرد و بهم گفتی روژوه ناراحت بود وبا مهران رو بوسمی روز بعد تو فرودگاه بوددو
 .دمی گردم قول می و بر مکنمی مفی کارهام رو ردرانی اامیحتما م

 .می حرکت کردرانی و به سمت امی شدمای سوار هواپی خوشحالبا

 روژوه رو به بچه ها دادم اونقدر ي و کادوهایستی رفتم بهزرانی به ادنی محض رسبه
 . رو گرفته بودنای دنيخوشحال بودن گه انگار همه 

! انگار سفر بهت ساخته:  خوشحال شد و گفتدنمی با داری بعدش هم رفتم سرکار مازروز
 . بهتر شدهیلی ات خهیروح

 . سفر عمرم بودنیبهتر: و گفتمدمیخند
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 ؟یموافق! ي سفر نوروزمی بدم برشنهادی خوام به خانواده ها پیم! کهی نزددیع: اریماز

 !اصال موافق نبودم!  شدمپنچر

امانم تو نوروز هم دست از کار م. انی فکر نکنم پدر و مادرم بی ول؟؟يسفر نوروز: گفتم
 ! کشهینم

 ! کنمیحاال من شانسم رو امتحان م:  زد و گفتلبخند

 . دلتنگش بودمدمشی دی وقت بود نمیلی از کار رفتم سر قرارم با نگار خبعد

 . نشستم تا اومدمونیشگی همون کافه کنار دانشگاه،پاتوق همتو

  چرا؟يری گیخبر مارو نم!  دختري نامردیلیخ: تو بغلم و گفتدی پردنمی دبا

 . گفتم مزاحمت نشميمشغول خوندن ارشد بود:گفتم

 ! لوسنمیبرو بب:  زد به بازوم و گفتمحکم

  خونمون؟يایامشب شام م: گفتم

 .ذارهی بابام نمالیخیب! وا: نگار

  کنم از مهران چه خبر؟یمن باهاش صحبت م: گفتم

 ؟يری گیش رو از من مآقا مهران؟چرا خبر:  وضوح سرخ شد و گفتبه

 جارو ي کنم جای رو رنگ ملیبرو بابا من رو رنگ نکن من خودم ف:  و گفتمدمی خندبلند
 !  فروشمی میبرق

 !زنهی که شبها تا نصف شب باهاش حرف مهیک

  دونم؟یمن چه م:  رو گاز گرفت و گفتلبش

 .زنهی مهران که داره برات بال بال مای نلمیبسه واسم ف: گفتم

 !ي خواستگاري کنم برافی رد خوامیم
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 ي جورواجور بوده و هست روي  پر از کتابهاشهی شب رفتم به اتاق مهران اتاقش هماون
 مختلف از درون انسان که رو در و ي بدن انسان و نقشه های هم آناتومرشی تحرزیم
 . بوددهی چسبوارشید

 . به اتاق مني شده بعد مدت ها اومدیچ:  کتاب گنده رو بست و گفتهی

 .به خاطر نگار:گفتم

  در مورد من گفته؟يزیچ:  برق زد و گفتچشمهاش

 . در مورد جفتتون بگميزی خوام چینه من م: گفتم

 ه؟یاحساست در مورد نگار جد:  نگاهم کرد و گفتمکنجکاو

 ه؟یمنظورت چ: مهران

 ؟ی کنی نمي کارچی چرا هياگه واقعا دوستش دار: گفتم

 ... بکنمدی کار بای دونم چینم:   تکون داد و گفتي سرمهران

 . شیبرو خواستگار: گفتم

 .من االن وسط درسهام هستم برام سخته:  بهم نگاه کرد و گفتکمی

 شتری خوام بابا و مامان بی شام مي برانجای اادیبهونه رو بذار کنار مهران نگار داره م: گفتم
 .باهاش آشنا بشن

 . برم آماده بشم؟یچرا زودتر نگفت:  گفتجانی با همهران

 . بذارشی اگه قصدت ازدواجه زودتر پا پوونهید: گفتم

 . به خودم برسمکمیحاال برو بذار :  سمت حمام و گفتدی و دودیخند

 . کار کرده بودی عشق باهاش چوونهی گرفت از کارهاش دخندم

دلم برات تنگ : چک کردم که روژوه برام فرستاده بود یملی نشستم و اوترمی کامپپشت
 . خوشحالهیلی صحبت کردم اون خي با سوزرانی اامی کنم زودتر بیشده دارم تالش م
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 . ی موفق باشدوارمیام.  خوشحالمیلیخ:  نوشتمی و با خوشحالدمیخند

 . زدی دونم چرا ته دلم شور می خوب بود اما نمی همه چانگار

 . آوردنفیدوستتون تشرمهتاب خانم :  ونوس اومدي فکر بودم که صداتو

 . هم زده بودیپی نگار  اوه چه تشوازی رفتم پعیسر

 . هم کردهیبه به نگار خانوم چه بزك دوزک: گفتم

 . رژ زدمکمی هیبزك چ: خجالت لپش قرمز شد و گفتاز

 .هیآره منم گوشام مخمل:  و گفتمدمیخند

 .سالم نگار خانم:  مهران مارو به خودش جلب کردي که صدامی در حال خنده بودییدوتا

 . و جوابش رو دادنیی با شرم سرش رو انداخت پانگار

 . بودني عهد قجري دختر پسراهی شبيوا

 . انی؟ االن بابا و مامان م.مینی تو هال بشمی برهینظرتون چ: گفتم

نهاشون  تلفن کردن تي و من به بهونه می قبول کردن و دور هم تو هال نشستهردو
 . کردیگذاشتم و رفتم تو آشپزخونه ونوس داشت قهوه درست م

 . کنهی دوست داره قهوه حالش رو بد مشتری بیینگار چا: گفتم

 !یمیچقدر صم:  و گفتدی خندونوس

 .میشی تر هم میمیاگه خدا بخواد صم: گفتم

 .  هم کنارش گذاشتم و رفتم داخلکی ککهی رو خودم برداشتم و چندتا تیی چاینیس

 .کی و کي چانمی انییبفرما:  خنده گفتمبا

 . انگار هردو پکر بودنیول

 . کنم بحثشون شدهفکر

  ن؟؟ی سازی باهم نمقهی بابا دو دقيا: گفتم
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 . زدنی نمی حرفچکدومیه

 باز چه مرگتونه؟؟: گفتم

 . زنگ بزن آژانسای خونه؟ ی من رو برسونشهیمهتاب جون م:  گفتنگار

 . رسونتیشام بخور خودم م:  گفتعی سرمهران

 . خوام االن برمیم: نگار

 ...میریگفتم که بعد شام باهم م: مهران

 . کمکتون کنمدی شانیبهم بگ: گفتم.  سکوت کردنگار

 ه؟ی باشم حرف بدی خوام دوست دختر کسی نمنکهیا:  گفتنگار

 .می من باهم در ارتباط باشیلیمن نگفتم دوست دختر گفتم تا بعد فارغ التحص:  گفتمهران

 .می زنی شما باهم حرف میلیپس بعد فارغ التحص: نگار

 ؟يری ازم فاصله بگي خوای تا اون موقع میعنی:  کرد و گفتی پوفمهران

 . بده که بابا و مامان اومدنی خواست جوابنگار

  دخترم؟ی کنی کار میاالن چ: گار گفت شام پدرم رو به نزی مسر

 . خونمی ارشد ميدارم برا:  شد و گفتدی سرخ و سفنگار

 .هینگار جان دختر باهوش:  گفتمامانم

 ! افتادمی ترم آخر رو ميآره اگه نگار نبود من امتحانا: گفتمعیسر

 ! دادمی چه سوتدمی فهمبعد

 ه؟یمنظورت چ:  گفتبابا

 ادی ترم آخر زي که برانهیمنظورش ا:  رو جمع کنه گفتی سوتنکهی واسه اعی سرنگار
 .ادی کردم تونست از پس امتحانات بر بنیباهاش تمر

 . قراره ازدواج کنهدیاحتماال بعد ع:  بحث عوض شه گفتمنکهی ايبرا
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 .ی رو خوشبخت کني هر پسری تونیواقعا؟ من مطمئنم تو م:  لبخند زد و گفتمامان

 .آره نگار هم پرتالشه هم باهوش و هم خوشگل:  شد و گفتم نگار از خجالت سرخدوباره

 .مگه نه مهران:  کردم به مهران و گفتمورو

 . طورهنی ها؟ آره هم؟یچ:  که هول شده بود گفتمهران

 .ستیمهتاب انقدر اغراق الزم ن:  گفتنگار

 گهی که ددمی دی مصنوعي انقدر دور و ورم دختراگم؟ی مگه دروغ مهیاغراق چ: گفتم
 !نسانم آرزوستا

 .ستنی نينجوریمهتاب همه ا:  گفتبابا

 . هستنهی درصد بقمی نودو نه و نی مثل من و نگار ولستنی نينجوریآره همه ا:گفتم

 هشتاددرصدم ي و ابروهی گونه کاشتن،دماغها که صددرصد جراحای لبهاشون پروتزه ای همه
 ...دنیتازه اندامشونم فرم م! تتو

 ينجوری اهی در مورد بقستی خوب نستنی نينجوریهمه که ا:  مامان سرفه کرد و گفتکه
 .حرف زد

  حرف زدم؟یمگه پشت سر آدم خاص: گفتم

 . کردبای زشهی رو مرونی درون آدم باشه بدی که باهیزی چییبایز:  گفتمهران

 درونشون  ها به اشتباه فکر کننی کنن که بعضی وانمود مي ها جوریاما بعض:  گفتنگار
 .باستیز

 ونیلی کردن چهره و ظاهر مبای زي ها برای ساخت بعضشهی درون رو هم مییبایز:  گفتبابا
 تی کنن ودر نهای نمي کردن روح کاربای ساختن و زي برای کنن ولیها تومن خرج م

 . روح آدم هاستمونهی که ميزیچ

 .ستی برات ارزش قائل نیکس!  پول نهی ولی هم اگه داشته باشبایدرون ز: گفتم
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 و مهربون اگه بگم بی و هم نجباستینگار هم ز:  با تعجب نگاهم کرد و گفتمبابا
 ن؟ی کنی شما قبول ممیعروسمون کن

 . به سرفه افتاد و مهران کامال سرخ شده بودنگار

 در مورد دوتا ستیدرست ن:  آب دادم دستش و دوباره به بابا زل زدم که گفتوانی لهی
 .ی حرف رو بزننی به هم ندارن ای حسچیهآدم که 

 ی طبقاتي به خاطر فاصله ی ولادی اگه مهران از نگار خوشش ب؟ی باشه چیاگه حس: گفتم
 ؟ی نزنه چیحرف

 گه؟یآره؟ مهتاب راست م:  رو به مهران گفتعی سرمامان

آره :  سکوت کرد و نگار با بغض از جاش بلند شد که بره مهران مصمم گفتکمی مهران
 . دارهقتیحق

 . شدرهی نگفت و مامان بهت زده بهش خیچی هبابا

 کنن شما تی خوان من رو اذی کنن می می نداره دارن باهاتون شوخقتینه حق:  گفتنگار
 .نیری نگيجد

 مهتاب ی خواستم االن مطرح کنم ولی من نمستیحرف نگار درست ن. نه:  گفتمهران
 .شدیده م زدی بود که بایدر هرحال حرف.  کردی دستشیپ

 .می زنی بعد از غذا حرف منینگار جان بش:  گفتبابا

 . نخورديزی هم چگهی با اکراه نشست و دنگار

 خوام ینم:  دم در به مهران گفتدمی و شنرونی آماده شد و رفت بعی شام نگار سربعد
 . بابت شام امشب هم ممنوننی درموردمن نزنی حرفگهیلطفا د. ی برام زنگ بزنگهید

  نگار؟يریکجا م:  و گفتمرونی بدمیدو

 . بودیممنون مهتاب جون شب خوب:  و گفتنیی رو انداخت پاسرش
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 . رسونمتیخودم م:  رو برداشتم و گفتمچیی سوعیسر

 . تمام مدت سکوت بودنی ماشيتو

 .ی کردم انقدر ترسو باشیفکر نم:  دم خونه اشون گفتمدمی رسیوقت

 . کنهی مهیگر دونستم تا صبح ی نگفت و رفت و من ميزیچ

 گفت زودتر ی هفته از اون روز گذشت و روژوه هنوز برنگشته بود تو تماس هاش مکی
 .زدی دلم داشت شور مگهی بود دومدهی بود و اون هنوز ندی عگهی چند روز دی ولادیم

 . بودی تماسش رو کمتر کرده بود و مهران عصبنگار

 . کنمدی کار بای دونستم چینم

 . داشتنيدی عدی خرجانی بود و مردم شور و هکی نزددیع

 . ها شلوغ و مردم در تکاپوابونی و خبازار

 .نی نو شدن زمي اومد بوی مدی عيبو

 يچون همش انتخاب لباسم به عهده .  نداشتمدی لباس جددی ذوق خرچوقتی من ههرچند
 !دمشیوش پی نمتی و من در نهادی خری که دوست داشت رو میمامانم بود و اون هم هرچ

 .شدی مهران روز به روز کم حرف تر و پنهان تر می از نگار نشد ولی حرفگهی خونه ديتو

 . خواد من االن ازدواج کنمیبابا نم:  که مهران گفتدمی بار شنهی فقط

 !  مهران نهي برای ازدواج من عجله داشتن ولي جالب اونها براچه

 ...ی هم واضح بود، تضاد طبقاتلشیدل

 خوام واسه ارشد ی گفتم می نده الکری بابا بهم گنکهی اي استعفا دادم و برااری شرکت مازاز
 .!بخونم

 شی نماهی که تماس گرفته بود گفته بود، ي بارنی روژوه کمتر شده بود آخري هاتماس
 .رهی گی ماه وقتش رو مکی دارن و تا دیجد
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 . گردهی ماه روژوه بر نمکی تا یعنی نیوا

 ؟ی بده چي داشتم اگه بخواد من رو بازي بدحس

 سرد آخر اسفند به ی ولی آفتابيهوا. آخر سال بود پنجره رو باز کردمي چهارشنبه
 .صورتم خورد

 همه یعنی داره انی جری زندگیعنی نی زدن و ای باغچه کم کم داشتن جوونه ميدرختا
 ...شنی تازه مشن،ی مداریدارن ب

 ... به سرم زديری گردگهوس

 رونی بختمی رو باز کردم و موهام رو باال بستم و افتادم به جون اتاقم کتابهام رو رهپنجر
 ... تا دسته کنمرونی بدمیلباسهام رو کش

 ! و خسته به دور و ورم نگاه کردمجی کار کردم و بعد گجانی با هکمی

  تو عمق نگاهم بودی غلط کردم خاصهی!  نگاه کردمنهی آي بعد خود آشفته ام رو توو

 . کمکادی رفتم و ونوس رو صدا زدم که بعیسر

 . کنمزشی اتاقم دهنش وا موند و بعد کمک کرد تا تمدنی با دونوس

 !  حداقل لباس هات رو دسته کنهی بلد باشدیبا! ي بزرگ شدگهید:  کارهاش گفتوسط

 . شده بودمجی چقدر گی دونی نميوا:  کردم و گفتمیپوف

 !ای شد تو بودخوب

 !ستمی من نگهیخونه شوهرت که د:  و گفتدیخند

 . هم پولدارناری آخه خانواده آقا مازيریگیاون موقع هم البد خدمتکار م:  گفتبعد

 ه؟یمنظورت چ:  زبونش رو گاز گرفت که گفتمعی سربعد

 .. به خدایچیه: گفت

   به خداگمی نمی به کس؟يدی شنيزیقسم نخور چ: گفتم
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 ی منجای اومده بود ااری مادر آقا مازروزید! ایتورو خدا به خانم دکتر نگ:  گفتشونیپر
 عقد شما رو ي و اصرار داشت زودتر برنامه ادی از شما خوشش میلی خاریگفت آقا ماز

 .ننیبچ

 نی من همچي چرا بدون اجازه ؟ی چیعنی:  شدم و گفتمی نگاهش کردم عصبانرتی حبا
 شه؟ی نمشی چرا حالاری مازنی کنن؟ آخه ای ميکار

   کردمی که رفت طول و عرض اتاق رو طونوس

 رو اری مازي حاال چطورران؟ی گشت ای کرد؟ چرا بر نمی کار می روژوه داشت چآخه
 دست به سر کنم؟؟

 دمی پشت در که رسی تونست کمکم کنه ولی اون مدی رفتم سمت اتاق مهران شاعیسر 
 .دمی شنهی گريصدا

 ... مهراني هاهی و گرکی موزيصدا.  گوش دادمشتریب

 ... شدی باورم نمه؟؟ی و گرمهران

 ی مهی بود و گرزشی مي نشسته بود و سرش روشی صندلي در اتاق رو باز کردم روآروم
 .دمی دی بود که اشکهاش رو مي بارنیکرد اول

من و  و برگشت سمت دی رفتم داخل و دستم رو گذاشتم رو شونه اش که ترسرتی حبا
 ؟یشی اجازه وارد می بیواسه چ:  اشکهاش رو پاك کرد و گفتعیسر

 حالت بده؟: گفتم

 ؟ی فهمیتو چه م...  بدهیلیخ. آره حالم بده:  بلند شد و داد زد و گفتتی عصبانبا

 . شدهی چنمیباشه آروم باش بب: گفتم

 به نگار مربوطه؟:  رو تختش نشست و گفتمکالفه

 .دهیبه تماس هام جواب نم:  هاش افتاد و سرش رو تو دستاش گرفت و گفتشونه
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 . زنمی دلخوره باهاش حرف مدیخوب االن شا: گفتم

 با بابا حرف شبی دشهیدرست نم. شهینم:  رو بلند کرد، چشمهاش سرخ بود و گفتسرش
  دارهی چه اخالقی دونیپ خودت که م. حرف نگار رو نزنمگهیزدم، گفت د

 ی نمضهی من و خانوادم باشه خطش رو خاموش کرده بابا قلبش مرنی خواد بیه نم گفتنگار
 .ارمیتونم بهش فشار ب

 تو نگار ،ی حرف بزني خوایفقط م! ی با بابا بجنگي خوایآروم باش مهران تو که نم: گفتم
 باهاش ازدواج دی نباستی که چون نگار پولدار نستی اصال درست ننی وايرو دوست دار

 . یکن

 . زنمی با بابا حرف منم

 !ی کنی خراب ترش میزنی م،یکنینه تو کله ات داغه باهاش دعوا م:  آشفته گفتمهران

 ؟ي خوای می عمر زندگهی يحاال بهم بگو تو واقعا نگار رو برا: گفتم

 می زندگي همه يمهتاب من نگار رو برا:  چشمهام نگاه کرد چشمهاش سرخ بود و گفتتو
 ... شدهیکی شب و روزم دمشی دی تونم ازش بگذرم ازوقتینم.  خوامیم

 . شهینگران نباش درست م: و گفتمستادمیا

 !یپاشو خودت رو جمع و جور کن داداش:  بهش چشمک زدم و گفتمبعد

 . بودنی و خانوادم باز تو فکر شان خانوادگدی کشی داشت عذاب ممهران

 .سالم روژوه:  جواب دادمیالبا خوشح:  فکر بودم که روژوه باهام تماس گرفتتو

 چقدر دلم پرپر ی دونی نميوا! دلم برات تنگ تنگ تنگ شده! زمیسالم عز:  خنده گفتبا
 . زنه زودتر برگردمیم

 !يایتو که االن ها نم!  چاخانيا:  گفتمي دلخوربا
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 گردم  همه کارهام رو درست کردم کارم تو تئاتر تهران ی تموم بشه برمشی نمانیا: گفت
 . آخه از قبل از اونجا دعوت نامه داشتم. فهیهم رد

 .. گردمی بر مي نباش مهتاب فقط صبر کن زودنگران

 ... گرده و هم نگران مهران بودمی شب هم خوشحال بودم که روژوه بر ماون

 . زدمی با بابا حرف مدیبا

 . خوردی موهی نشست و می مکمی ونیزی تلوي شام طبق عادتش جلوبعد

 ؟!رمی وقتت رو بگکمی شهیبابا م:  کنارش نشستم و گفتمرفتم

 .البته چرا که نه:  زد و گفتيلبخند

 . باباششیچه عجب شده دخترم اومده پ:  رو کم کرد و گفتونی تلوزيصدا

 .ون شلوغه سرتشهی شما همی هستم ولشهیمن هم:  و گفتمدمیخند

 ! منی شرمندگنمیا: گفت

 .هی عالنیاگه شما هم درکمون کن...فقط... بابامی کنیما درکتون م: گفتم

 ! مهران تورو فرستادهدم،یآهان حاال فهم:  باال داد و گفتابرو

 . اومدمیواشکی خودم امینه مهران نذاشت ب: گفتم

 شما ي براتون بوده و باعث سربلندی خوبي بچه شهیمهران برخالف من هم:  دادموادامه
 ن؟ی بار رو شما به حرفش گوش بدهی نی اشهی حرفهاتون رو گوش داده نمشهیهم

 ...ستی مهران مناسب ني برای ولهینگار دختر خوب:  تو هم رفت و گفتبابا

  مناسب مهرانه؟ياز نظر شما چه دختر: گفتم

 دارن اما اقی کنار هم بودن اشتيها برا مهتاب االن اوننیبب:  و گفتدی کشقی نفس عمهی بابا
 ی مده،ی خودش رو نشون مي اقهی سلي که بعد از ازدواجشون بگذره تازه تفاوت هاکمی

 . چرا؟چون تو دوتا خانواده متفاوت بزرگ شدنیدون
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 جور بزرگ شده باشن؟ کی هستن که تو دوتا خانواده يخوب کدوم دختر و پسر: گفتم
 . طبقه باشن چه نباشنهیهمه آدم ها متفاوت هستن چه از 

 عمره، فقط هی یمهتاب زندگ:  و گفتدی اصالح کردش کششهی به صورت همی دستپدرم
 ...ستی سال و دوسال اول نکی

 ي و جاي ممکنه تا آخر عمر برگرد،ی ازدواج نکني که دوست داری اگه با اونیول: گفتم
 .ي و حسرت بخورینی ببتیو تو تمام مراحل زندگ رشیخال

 . گذرهی با شعر نمی زندگی راحته ولیلیشعر گفتن خ:  بهم نگاه کرد و گفتکمی پدرم

 .ي خواستگارانی اصرار دارن بیلی خاری خانواده ماز،ی کم کم آماده باشدی هم باتو

 .نی لطفا انقدر تحت فشارم نذارادی خوشم نماریمن از ماز: گفتم

 ؟ی ازدواج کنی اون پسر غربتدمی اجازه ميفکر کرد:  اخم کرد و گفتپدرم

 هم خبر تونی از زندگنمتونی بی نمادی چون زيفکر کرد:  نگاهش کردم که گفترتی حبا
 ندارم؟

 بهش اعتماد کرد هرجور که شهی نداره، نمی کردم، اصالت خانوادگقی موردش تحقدر
 . بهترهیلی خاری مازیحساب کن

 نداره؟ ی ثباتچی که هنی سنجی مییارهایچرا آدم رو با مع!  بابانیبس کن:  گفتمتیان عصببا
 ن؟ی سنجی و انسان بودنشون نمتیچرا بر اساس شخص

 چندسال نیمطمئن باش!  بدی خوبه و چی فهمم که چیمهتاب من م:  بلند شد و گفتپدرم
 .نی کنیبعد ازم تشکر هم م

 . و رفتم سمت اتاقمدمیی هام رو بهم سادندون

 . تونستم طرز فکرشون رو تحمل کنمی من اصال نميخدا
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 که االن برام شر اری لعنت به تو ماز؟ی کنه چدی بابا اگه مخالفتش رو شددمی ترسی دلم مته
 !يشد

 .می هچل افتاده بودهی تو قای نگار و مهران افتادم من و مهران انگار دقادی دوباره

 چه نجای دونست ای کرده بود و اما نمفی گشت وهمه کارهاش رو ردی داشت بر مروژوه
 .خبر بود

 .  زدی قدم ماطی رو نگاه کردم مهران تو سرما داشت تو حرونی پنجره باز

 ... اصال خوب نبودحالش

 . زنگ زداری فکر بودم که مازتو

 .ختی اعصابم بهم رمی گوشي اسمش رو صفحه دنی دبا

 .اریم آقا مازسال:  اکراه جواب دادمبا

  ؟یسالم مهتاب خوب: اریماز

 . هم شده بودیمی چه صمپررو

  شده؟يزیممنون چ: گفتم

  شده باشه تا بهت زنگ بزنم؟يزی چدیحتما با:اریماز

 .نی داري فکر کردم کارینه ول:گفتم

 .مینی هم رو ببرونی بشهی خواستم بگم اگه میم: اریماز

 . .شهی کار دارم اگه مکمیمن : گفتم

 . شرکت منتظرمکی رستوران نزدرمی گی وقتتون رو نمادیز:  حرفم تموم بشه گفتنذاشت

 . کردم و قطع کردمیپوف

 .  اونهری تقصری اخي کردم همه اتفاقای حس منمشی خواست ببی نمدلم

 .رونی و زدم بدمی لباس گرم پوشهی عیسر
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 . دی رسی بچه ها به گوش مي ترقه ي داشت   هنوز هم صداهواسوز

من رستوران : :  بوق جواب داد و گفتمنی زنگ زدم و با اولاری شدم و به مازادهی پنی ماشاز
 . من کنار شرکت هستمنی ماشي تونیای لطفا بامینم

 ارزش یعنی:  بود و گفتنمی ماشي بعد توقهی قبول کرد و چند دقی اعتراضچی هی باریماز
 . از وقتت رو ندارمکمی

 . دارمی مشکل از منه که زمان کمه،ی چه حرفنینه ا : کردم و گفتمی مصنوعلبخند

 !یانگار از من ناراحت:  و گفترونی صدا نفسش رو داد ببا

 .نی داري فکرنینه چرا همچ: گفتم

 تونم ی دوست که مهی حداقل ؟؟ی حرف نزنی انقدر باهام رسمشهیم:  کرد و گفتاخم
 !برات باشم

مادرم با مادرت صحبت کرده، پدرمم با پدرت صحبت کرده و حاال :  نزدم که گفتیحرف
 ي جانی و اادی ندارن و از من خوششون می زنم خانوادت مشکلیمن دارم باهات حرف م

 ... مونه توی داره و میخوشحال

 .فکرکنم من قبال قاطعانه جوابم رو به شما دادم:  حرفش گفتموسط

 . من جوابت رو قبول کرده باشمادی نمادمی تو، دوما اوال شما نه و: اریماز

 .ستی نظر من مهم نیعنی!  من کامال مخالفمی وقتن؟ی کنی کار رو منی انیچرا دار: گفتم

 یچرا انقدر بامن رسم:  به حالت داد گفتبای و تقردی بورش کشي به موهای دستکالفه
 ...اروی با اون ی ولی زنیحرف م

 هست که اون داره ی که من ندارم؟ چي خوای می چنه؟یچرا نظرت ا:  کرد و گفتیپوف
  من ندارم؟
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 ؟ینی بیچرا من رو نم:  زدی داشت داد مگهی نگاه کردم صورتش سرخ شده بود، دبهش
..  بهت ثابت کنم که عاشقتمي کنم که دوستت دارم؟ چطورتی حالي چطوردی باگهید

 ؟ی کشی پس م و حاال پاي تو عاشقم کردیلعنت

 گهی دیکی تو عاشق ادمهی که یی تا جا،ی نخواستم عاشقم باشچوقتیمن ه:  گفتمی ناراحتبا
 ...نی کرده باشم همی و من خواستم کمکی قرار بود با اون ازدواج کن،يبود

 مهتاب به خدا ؟يری گیبه خاطر اون موضوعه؟ به خاطر اون موضوع ازم فاصله م: اریماز
 ... کنم، مهتابی بهش فکر هم نمی حتگهی خورم دیمن اون رو فراموش کردم، قسم م

 خوام باهات ی من نمار،ی بهت ندارم مازی حسچی من هست،ی ننیبه خاطر ا! نه:  زدمداد
 ،ی نگفتی گم که نگی و رك دارم می رسمری گم، غی پرده میازدواج کنم، دارم قاطعانه و ب

 ..نی انقدر خونمون زنگ نزنن،ینم انقدر من رو تحت فشار نذار کیخواهش م

 کشم که اون پسر یمن عقب نم... ادی بوجود م؟خوبياحساس ندار:  زل زد و گفتبهم
 ...رهی تورو ازم بگی  غربتيلوده 

 ی موونهیداشتم د... کردی چرا انقدر اصرار مد،یته دلم لرز.. بهش نگاه کردمرتی حبا
 ....شدم

 تی اذينجوریا... نباش تورو خداينجوریا:  فرمون گذاشتم و با التماس گفتميو رو رسرم
 .شمیم

 ... شونه ام حس کردمي دستش رو روي که گرماادی کم مونده بود اشکم در بگهید

 ؟ی کنی کار میچ:  فرمون برداشتم و داد زدمي زده سرم رو از رووحشت

 ي دارگهید:  گفتمتی و با عصباندی خورده باشه کشی رو که انگار به جسم داغدستش
 . داشته باشمی ارتباطچی باهات هگهی خوام دی نم،ی کنی ممیعصبان
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ارتباط ما تازه شروع شده :  شد و گفترهی بهم خي جدیلی روبه رو نگاه کرد و بعد خبه
 . منتظر باشمیای مي خواستگاري برادیچند روز بعد ع

 . شد و رفتادهی پنی از ماشبعد

 ... به حرفش فکر کردمیچارگی ببا

 ...ای کنه قبول کنم، روژوه تورو خدا زودتر بی حتما بابا مجبورم مانی بي انقدر جداگه

 يزی داد و بعدم برنامه ريدی و بابا طبق رسم بهمون عمیهمه دور هم جمع شد. دی عصبح
 .دی عالتی تعطيبرا

 سه ي برای توراني آقاياده قراره با خانو. میامسال سفر به خارج از کشور ندار:  گفتمامان
 . تو شمالی توراني آقايالی به ومیروز بر

 شی ری مبل لم داده بود حتي تفاوت روی خشکم زد و به مهران نگاه کردم که بی نگراناز
 .هاش رو نزده بود انگار عزا گرفته بود

ب  رفتم تو اتاقم و جواعیروژوه بود سر.  زنگ خوردمی بهت خبر مامان بودم که گوشتو
 ؟يری گی خبرم رو مری به دری چرا انقدر د؟ییالو روژوه کجا: دادم

 ؟ی کنی کار می چ؟ي مبارك، چطوردتی دختر امان بده، سالم گلم، عيوا:  و گفتدیخند

 شرمنده ؟ی مبارك، خوبدتیع:  و گفتمدمی کشیقی اومد که سالم نکردن نفس عمادمی تازه
 . نگرانمکمی

  شده؟يزی چ؟یچرا نگران:  روژوه

 .ستی اوضاع خوب نکمی.. کمی آخه ا،یفقط لطفا زودتر ب...ستی نيزیچ..نه: گفتم

  شده؟؟يزیچ:  گفتی نگرانبا

 . کنم زودتر برگردیفقط خواهش م: گفتم

 . گردمی بر منی گردم تا آخر فروردی زودتر برمزم،ینگران نباش عز: روژوه
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 .نمتی بی سال نو مبارك، فردا م،یسالم خانم:  برام اومدامی پهی رو که قطع کردم یگوش

 ...ی لعنتاریماز:  لب با حرص گفتمریز

 .. خاموش بودی نگار زنگ زدم ولبه

 . مهران در زدم و وارد اتاقش شدمشی رفتم پی و عصبناراحت

 . بوددهی تختش دراز کشتو

 حالت خوبه مهران؟: گفتم

 ام؟یبه نظر خوب م:  و گفتدی کشیآه

 . زنمینگران نباش من با نگار حرف م: گفتم

 ؟ی کنی کارش می بابا رو چ،یبا نگار حرف بزن: داغ دلش تازه شده باشه گفتانگار

 تابع حرفشون شهی همیمن از بچگ:  بلند شد و نشست و پاهاش رو جمع کرد و گفتبعد
 کذشتم گهی ديزای چیلی و ختاری از گدیشا...  کردم باعث افتخارشون باشمیبودم و سع

من بدون ....  من روح دادهینگار به زندگ.  تونم از نگار دل بکنمی نمگهینگار نه، د...یول
 ..رمی میاون م

 کرده بود که کارش آه ي زد حاال عشق باهاش کاری که حرف به زور مي مهران مغروراون
 ...و ناله شده بود

 . کردمی مي کاردی بانمی اون حال ببي تونستم اون رو توینم

 . سفر آماده کرده بودني رو برازی مامان همه چاباب

 ....ادی مهران گفت که نماما

 ...می و مامان و بابا رفتمن

 نیمهتاب تو با ماش:  و بابا برگشت سمت من و گفتمیستادی ای توراني آقاي خونه کینزد
 .ای باریماز
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 ؟ی چیعنی ؟؟یچ:  تعجب گفتمبا

 .  بودهاری تو و مازیی آشناي براشتری مسافرت بنیا: بابا

 .دمی من جواب رد مومدی مسافرت شما از هم خوشتون ننی بعد از ااگه

 . سه روز رو تحمل کنمنی بود ای بود فقط کافیفکر خوب!  فکر کردمکمی

 ن؟ی حرفتون هستيپس رو:گفتم

 . نباشهلی و بدون دلیآره حتما فقط الک: بابا

 .نی حرفتون بزنری زدیباشه پس بعدش نبا:  زدم و گفتمیطانی شلبخند

 . کهاری مازی مدل خارجنی آخرنی شدن و رفتم سمت ماشادهی پنی از ماشبعد

 .  مباركدتیسالم ع:  لبخند زد و گفتاریماز

 .ممنون:  لبخند زدم و گفتمیمصنوع

 . رو آماده کننزیپدر و مادرم زودتر رفتن تا همه چ:  و گفتمی شدنی ماشسوار

 . کردمی نگاه مرونی بودم و به بساکت

 . دادمی نه جواب مای زد و من فقط با آره ی می حرفاری مازیگاه

 . رو تحمل کنمطی تونستم اون شرای بودم و نممعذب

 . چشمهام رو بستم و خودم رو زدم به خوابیالک

 . رفت و باد خنک به صورتم خوردنیی ها پاشهی شهوی که

 خورد و ی شمال که به چشم ميسرسبز...يوا.  نگاه کردمرونی رو باز کردم و به بچشمهام
 . کردیحال آدم رو عوض م

 .ادی دونستم خوشت میم:  گفتاری و لبخند زدم که مازدمی کشیقی اراده نفس عمیب

 اد؟ی شمال خوشش ني تازه ي که از هواهیک:  رو جمع و جور کردم و گفتمخودم

 .درسته من که عاشق جنگلهاشم: اریماز
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 .می دونفره برکی نکی پهی میدی رسیدوست دارم وقت:  نگفتم که گفتيزیچ

 . من دوست ندارمیول:  تعجب نگاهش کردم و گفتمبا

 . دوست دارمشتری رو بی خانوادگکی نکیپ

 . خانواده دو نفرههی هیخوب فرض کن خانوادگ:  و گفتدیخند

 ! کنم تصورينجوری تونم ایشرمنده نم:  و گفتمومدی طعنه اش خوشم ناز

 .می بودالشونی وکی بعد نزدیساعت

 . رسوندمهی پباده شدم و خودم رو به بقعیسر

 .می شدالی وارد وی سالم و احوالپرسی کلبعداز

 اری نداشتم مادر مازی بودم و حس خوبمعذب

 . اتاق رو بهم نشون داد تا استراحت کنمهی

 . شدی باز مای اتاق رو به دري پنجره

 . خودمونيالی ونی افتادم که با روژوه رفته بودي روزادی

 .می صحبت کرده بودییبای روز در مورد زاون

 ... خاطر مهران و اون دختره اعصابم خورد بودبه

  کنه؟ی کار می االن چیعنیپ . مهرانيوا

 . جواب ندادی رو در آوردم و بهش زنگ زدم ولیگوش

 .سالم مهتاب:  از چندتا بوق جواب داد روشن بود و بعدشی گوشنباری نگار زنگ زدم ابه

 چندبار برات زنگ زدم؟ ی دونی نگار مي بدیلیسالم نامرد، خ: گفتم.  گرفته بودصداش
  خاموشه؟تیآخه چرا گوش

 . سال نو مبارك؟یتو خوب...خراب بود: نگار

 ؟ياز مهران خبر دار.  تو مباركيآره منم خر شدم ممنون سال نو: گفتم
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 . به من دارهیمهران چه ربط:  سکوت بعد گفتکمی

 ی نکن همه چتشی مهران چقدر دوستت داره اذی دونینگار بس کن خودت م: گفتم
 .شهیدرست م

 ی نکش من دارم خودم رو دور مشی موضوع رو پنی اگهی کنم دیمهتاب خواهش م: نگار
 خوام ی نممیستین دونم من و اون چفت هم یکنم تا مهران کم کم عادت کنه مهتاب من م

  حرفش رو نزن باشه؟گهی شه دجادی موضوع تو خانوادت شکاف انیبه خاطر ا

 ..شهی موونهی اون داره د؟یپس مهران چ: گفتم

 ... کنهیعادت م:  بغض آلود گفتي صدابا

 .دنی کشی تلفن قطع شد هردو داشتن عذاب مو

 . هنگامری ناهار دهی از بعد

 لب ساحل و بعدم احتماال می شما من و مهتاب خانم بريبا اجازه :  رو به پدرم گفتاریماز
 .بازار

 .نیحتما مراقب باش:  لبخند زد و گفتبابا

 . کنهیسرم درد م.. من خستمیشرمنده ول: گفتم

 شهی هوات عوض مي بررونیب: سکوت کرد و بابا با اخم بهم نگاه کرد و مامان گفتاریماز
 .شهیحالت خوب م

 . خسته امیلی خی ولنیمن رو ببخش:  جام بلند شدم و گفتماز

 .گهی وقت دهی يشرمنده ام باشه برا:  گفتماری رو به مازبعد

 سه روزتموم نی ای آوردن کی داشتن شورش رو در مگهید.  رفتم سمت اتاقمعی سرو
 .شدیم
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 مهتاب؟ آبروم رو هی ها چي بچه بازنیا:  افکار خودم بودم که بابا اومد به اتاقم و گفتتو
 . نبری خانواده تورانشیپ

 ؟ی کنی ازش فرار مي چرا دارهی خوبیلی خیلی پسر خاریماز

 .شه؟ی می مگه چمیفردا بر. ستی کنم االن حالم خوب نیبابا من فرار نم: گفتم

 کنم مهران رو هم هتی مجبودم تنبي ادامه بدهاتیاگه به بچه باز:  تکون داد و گفتيسر
  مساله با هردو بجنگم؟هی سر دیپ با.ی کنی مثل خودت ميدار

   داره؟یبه مهران چه ربط: گفتم

 ..ي ذارم با اون دختره ی اعتصاب هاش منیفکر کرده با ا: گفت

 . کنمی منی توهاری علنا به مازنی کننیبه نگار توه:  و گفتمدمی حرفش پروسط

 .نروی در اومده نگاهم کرد و از اتاق رفت بي چشمهابا

 . سه روز تموم بشهنی خواستم ای نرفتم فقط مرونی شام هم بيبرا

 . وارد شدی شدم و بعد خانم تورانداری در اتاقم بي فردا با صداصبح

  کار کنم؟ی و صورت نشسته چدهی ژولي افهی قنی من حاال با اي خدايوا

 .ریصبح بخ:  بود لبخند زد و گفتی و مهربوننی متزن

 کردم و ی آشفته ام رو جمع و جور مي موهاعی که سری از جام بلند شدم و در حالمعذب
  ریسالم صبحتون بخ: گفتم

   بشه؟داری بدهی که اول صبح اتو کشهیک. ریانقدر سخت نگ:  و گفتدیخند

 . شدمریغافلگ:  زدم و گفتملبخند

 سفر رو هم به نی ادی و شاي نداری من حساری دونم به مازیم:  لبخند زد و گفتدوباره
 پاك ي از هوای که تمام مدت سفر  خودت رو حبس کنستی خوب نچی هی ولياجبار اومد
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 اری و به خودت و مازری جنگل سبز جون دوباره بگنی اي و تونی رو ببای لذت ببر درنجایا
 . فرصت بدههی

 ی پسرم چشم پوشقی تونم از عالی مادرم، نمهی من ی ولستی تو ازدواج اصال درست ناجبار
 هی من اری به مازستی ني بدزی دونم چی رو بخواد ميزی اون با تمام وجود چیوقت. کنم

 .ی بشتی خوام تو اذی چون نمرمی گی من جلوش رو مومدیفرصت بده اگه ازش خوشت ن

 . نظر رو داشتنی زد کاش مامان منم در مورد مهران همی حرف ممی و مالبای زچقدر

 ؟یخانم توران:  جاش بلند شد و خواست بره که گفتماز

 .  اون بودهی شباریماز.  داشتی روشني بور و چشمهاي سمت من موهابرگشت

  بعدش نظرم رو به شما بگم؟شهیبعد از فرصت دادن به هردومون م: گفتم

 جمع حاظر نی بی کنم شما تنها شخص منطقیآخه حس م:  نگاهم کرد و گفتمپرسشگرانه
 .نیهست

 . البته چرا که نه:  و گفتدیخند

 . چقدر حرف زدن با اون بهم آرامش داده بودرونی از اتاقم رفت بو

 . رونی دوش گرفتم و لباسم رو عوض کردم و رفتم بهی عیسر

 . شدی وارد اتاق مدی بزرگ هال نور خورشي بود و از پنجره دهی صبحانه چزیم

 .ی صبح قشنگچه

 . صبحانهنییمهتاب خانم بفرما: م زد صدااری فکر بودم که مازتو

 .می لب ساحل تا قدم بزنمی رفتاری صبحانه من و مازبعد

 . بودی هم مثل مادرش منطقاری مازکاش

 داشته باشم با چندتا مرغ و جوجه و به یی روستاي خونه هی دوست داشتم یاز بچگ: گفت
 .ردهیگاو ش
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 . سرسبز معلوم باشهي خونم تپه هاي سکوي بکارم و از روي سبزاطمی حتو

 . درست کنمیی چای بخوابم و با سماور نفتیزمی  هي بخارکنار

 . غرق شده بوداهاشی نگاه کردم انگار تو روبهش

 .نی بری لذت مي تکنولوژيای و از دننی کنی می قصر زندگهی ي تویول: گفتم

ونتون  خي خواستگارمی اون شب اومدی وقتی دونیم:  نگاه کرد و لبخند زد و گفتبهم
 .دمی رسی من راحت تر به اون دختر مدی شاي گفتم اگه تو نبودیازت متنفر بودم همش م

 . من بوديای به روکی نزداشی اتاقت گذاشتم؛ دني پا توی وقتیول

 .سمی عشقم واي پانکهی و ای گفتدنی برام از نترستو

 . داشتمی رفتم حس خوبی مرونی از اتاقت بیوقت

 کنه ی به سرم زد اون دختر رو امتحان کنم و بهش گفتم پدرم من رو از ارث محروم مو
 . سازمی می خوبيای کنم و برات دنی من کار میول

 . در عمل نشونش دادم ازم فاصله گرفتی وقتی قبول کرد ولاولش

 به ی وقتی کردم حتدای به تو احساس پشتریاما من روز به روز ب:  بهم زل زد و گفتدوباره
 .  افتمی تو مادی کنم یماه نگاه م

 ازت ی ولی خوام مجبور باشی نمی بشتی خوام تو اذیمن نم:  و بهم زل زد و گفتستادیا
 ...ی خوام بهم فکر کنیم

 . پر شدهگهی دیکی که من دلم از احساس دی فهمی اون نمنیی رو انداختم پاسرم

 . سردهکمی داخل میبر:  فاصله گرفتم و  گفتمی کمازش

 ؟ی بگیچی هي خواینم: ازیماز
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 دونم که ی ناراحتت کنم مای کنم نی خوام بهت توهیمن نم:  و گفتمرونی رو دادن بنفسم
 يزی چای ي گم او بدی به من هم فکر کن، به حس من، من نمکمی یحست صادقانه ست، ول

 ...یول. ی هستي واسه هردخترییای پسر روهی اتفاقا برعکس، تو ،يکم دار

 .ی حرفها محترمانه ردم کننی خواد دوباره با ایدلم نم...ادامه نده...سیه:  گفتعیسر

 ؟ي ادامه بدي خوای میتا ک: گفتم

 . که جوابت عوض بشهیتا زمان: اریماز

 . ادامه بدمينجوری تونستم ای نمگهید

تو  ام جوابم به گهی دیکیمن عاشق :  جلو رفتم و تو چشمهاش نگاه کردم و گفتمقاطعانه
 .شهیعوض نم

 .الی سکوت نگاهم کرد و بعد راهش رو گرفت و رفت سمت وتو

 . داشتمي ناراحتش کرده بودم حس بدنکهی ااز

 . بودم که درك کنهدواری امیول

 . موندم و به روژوه فکر کردمای کنار درکمی

 . قشنگشي های خنده دارش و شوخي حرف زدن هاي واقعا براش تنگ شده بود برادلم

 .دمی رو نداری روز تا آخر مازاون

 .دی خرمی رفتی بعدش دسته جمعروز

 شده بود به چشمم نیی تزی چوبي دستبند چرم که با مهره هاهی ها چشمم به ی بازار سنتتو
 .دمی روژوه افتادم و براش خرادیخورد و 

 . رو تو دستم گرفتم و نا خود آگاه لبخند زدمدستبند

 . اومدی روژوه خوشش محتما
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 و رفت دی نگاهش رو دزداری نگاه روم حس کردم و سرم رو بلند کردم مازهی ینیسنگ
 .گهی فروشگاه دهیسمت 

 . داشتمي دفعه سکوت کرده بود حس بدهی نکهی ااز

 . شده باشهالی خی بودم که بدواری امیول

 . شب بابا اومد تو اتاقم، انگار اعصابش خورد بوداون

 .می کنیفردا صبح حرکت م: گفت

 .واقعا؟ چه خوب:  گفتمیخوشحال با

 ؟ی گفتيزی چاریبه ماز: کرد و گفتاخم

  مثال؟ینه چ: گفتم

 ه؟یپس چرا اونجور: بابا

 ه؟؟؟ی دونم مگه چطورینم: من

 . تهرانمی اصرار داره زودتر برگرداریمادرش گفته انگار ماز: بابا

 . اومدهشی پيحتما براش کار:  زدم و گفتمیطانی دلم لبخند شتو

 خودمون نی من با ماشنباری و امی رو جمع کردزی نگفت و فردا صبح هم همه چيزی چگهید
 .بر گشتم

 .ومدی مهران خونه نبود و تا آخر شب هم نمیدی رسیوقت

 . احمقانه کنهي بودم نکنه فکرهادلواپسش

 . موندم تا برگشتداری بانقدر

 . آخهییکجا:  خودم رو به اتاقش رسوندم و گفتمعیسر

 . دادی گند الکل ميبو.  تخت ولو کردي رو روخودش

 !  مهرانی کنی می چه غلطي داروونهید: گفتم
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 ؟ی کنی خودت رو نابود ميدار

 ...من نابودم..نابود؟؟ آره:  سر داد و گفتیکیریستی هي خنده

 ... بود که مستهمعلوم

 . تحمل کنمينجوری تونستم اینم

 . بشم تونستم آرومی صبح نشستم و فکر کردم نمتا

 ی چرا نمرهی منی داره از بنیبابا تورو خدا به مهران توجه کن:  رفتم سراغ بابا و گفتمصبح
 ن؟ی دی خواد برسه؟ چرا به حرفش گوش نمی که می به اوننیذار

  ن؟؟یدیمگه شما به حرف من گوش م:  گفتتی عصبانبا

 . مهران به خواسته اش برسهنی کنم فقط بذاری منی بگيهرکار: گفتم

 . نگاه کردرونی کرد و به باخم

 .دمی که دهی دخترنیبه خدا نگار بهتر. رهی منیبابا تورو خدا مهران داره از ب: گفتم

 . خداتورو

 ؟ی کنی بگم ميهرکار:  سمتم و گفتبرگشت

 . کنمی مهران مي براادی از دستم بر بيآره هر کار:  گفتمی کردم ولیی شک هاهی

 .اج کن ازدواریبا ماز:  گفتي جدیلیخ

 .  پردهی و بحی نگاهش کردم چقدر صررتی حبا

 .ه؟؟ی منظورتون چ؟؟یچ:  لکنت گفتمبا

 ازدواج مهران و اون دختر رو ي ازدواج کن منم اجازه اری واضح گفتم تو با مازیلیخ: گفت
 .دمیم

 انقدر سنگ دل یآخه از ک... چرا...چطور..بابا:  شدت خشم کلم دود کرد و گفتماز
 ه؟ی چه درخواستنی آخه ان؟ی که روشنفکر بودن؟شمایشد
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 .ستی در کار نيباهام بحث نکن فکرهات رو بکن اجبار:  سمت من و گفتبرگشت

 . از پا درازتر برگشتم اتاقمدست

 . اتاقم بودمي روز رو توکل

 . من خودم رو حبس کرده بودمی رفت ولی اومد د می ممهمون

 ی کرد با کسی من براش مهم بود مجبورم نمی خوش کرد اگه واقعای بابا انقدر اصرار مچرا
 .که دوستش ندارم ازدواج کنم

 .  کار کنمی دونستم چینم

 . جواب ندادی رو برداشتم و به نگار زنگ زدم ولیگوش

 ..ي هم که اونجورمهران

 و تو کنارم رمی دلگستیحالم خوب ن ". زدملیمی روژوه اي و براوتری پشت کامپنشستم
 کنم؟خودخواه باشم و فقط به کاری چدی درسته به نظرت من باي دونم چه کاری نم،یستین

 "... ایخودم فکر کنم 

 زنه کار هر ی قدم ماطی که تو حدمیاز پنجره مهران رو د.. شب رو هم تو اتاقم نشستمکل
 ...انگار قرار نداشت. شبش بود

 ... آخرش خوابم بردی ولي دونم چطورینم

 . نشسته بودزی حوصله پشت می مامان بنیی رفتم پایوقت

 ست؟یسالم مامان حالت خوب ن:  شدم و گفتمکینزد

 .می همه انقدر از هم دوری خوب باشم وقتيحال،؟ چطور:  و گفتدی کشیآه

  شده؟يزیچ:  تعجب گفتمبا
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 هم قرار داد اری و با پدر مازمی داروخونه بزنهیمن و بابات قرار بود :  زد و گفتی تلخلبخند
 دی رسی ما مي  کنه و اگه به داروخونه ی رو پدرش وارد مابی ناي داروهاشتری بمیستب

 ... یول... بود یعال

 شه؟ی داره لغو میبه خاطر من همه چ: گفتم

 .شهی مهم مهرانه که داره آب مستیمهم ن:  زد و گفتی تلخلبخند

 . بلند شد که برهبعد

 ن؟یهنوز  و قولتون هست: گفتم.  خوندی بابا داشت روزنامه مشی پرفتم

 .آره:  نگاه کرد و گفتبهم

 ....انی بنی بگاریپس به خانواده ماز: گفتم

 ؟یمطمئن:  آورد و گفترونی سرش رو از تو روز نامه بپدرم

 . شرطهی به یآره ول:  گفتمدی لرزی که صدام می حالدر

 .باشه روز هی من و مهران تو ينامزد:  نگاهم کرد و گفتممنتظر

  قولم؟ری بزنم زی ترسیم:  دار زد و گفتی معنلبخند

 .. مهران و اوني اول نامزدي خوایاصال م...قبوله:  نگفتم که گفتيزیچ

 !اسمش هم نگاره..اون دختره اسم داره:  گفتمعیسر

 .باشه  پس آماده باش:  رو تکون داد و گفتسرش

 . تو گلوم و برگشتم سمت اتاقمدی دوبغض

 . کردی اتاق خفم مي نه هوایول

 . رفتمی راه ماطی حي مهران توي حاال من بودم  که به جااطی حي تورفتم

  کردم؟ی کار می کار کردم؟ واقعا داشتم چی من چایخدا

 ... کرد و اونوقت منی داشت به خاطر من تالش مروژوه
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 ... از آب نشستمی شد و کنار استخر خالری سرازاشکهام

 ....  بودی امروز روز وحشتناکچقدر

 رفت و لبخند از ی عمرش رو زد رو ابرها راه مپی تنی مهران مهران بهتري خواستگارشب
 . بهش داده بودناروی رفت انگار همه دنیرو لبش کنار نم

 . نگاري سمت خونه می و رفتمی دسته گل قشنگ گرفتهی

 .دلم گرفته بود.  دادمهی تکنی ماشي شهی هنوزم تو هم بود سرم رو به شبابا

 . رفتی چشمم کنار نمي لحظه هم از جلوکی شاد روژوه ي چهره

 ... شکنهی مکشیدل کوچ.. و من نباشمبرگرده

 . رو قورت دادمبغضم

 . پدرش در رو باز کردمیدی نگار که رسي در خونه دم

 . باز دعوتمون کرد داخلي و با رودی ما خنددنی بود با دی محترمی جاافتاده ولمرد

 . کردمدای پی حس خوبدنشیبا د. نطوری چادر گلدار سرش بود و مادرش هم همهی نگار

 ... تو اون چادر قشنگ بودچقدر

 . داشتی لحظه هم ازش چشم بر نمهی مهران

 . خون گذاشته شدشی تموم شد و قرار مدار عقدوازمازی شب مسالمت آماون

 .ن نبودای دننی و نگار انقدر خوشحال بودن که انگار تو امهران

 نزدن و خواستم برم داخل که مهران دستم ی کدوم حرفچی بابا و مامان همیدی که رسخونه
 ی بابا رو راضي دونم با چه ترفندی نمونمیمهتاب من واقعا بهت مد: رو گرفت و گفت

 .ییای خواهر دننی کنم مهتاب تو بهتری برات جبران می وليکرد

 . و با خنده رفت داخلدی محکم صورتم رو بوسبعد

 ...ستادمی در اي شده جلوخشک
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 ؟. رو درست کردی همه چشهی مهران؟؟ اصال می کنی برام جبران ميچطور

 . بود که روژوه زنگ زددهی به اتاقم نرسپام

  بگم؟؟یبردارم بهش چ.  نگاه کردمی به گوشدودل

 زمیت نگرانم کرده عز آخرلیمیا. مهتاب نگرانتم " زدلیمی بعد برام اکمی... ندادمجواب
 " گردمیمنتظر باش به خدا بر م

 ....هی گرری شد و زدم زي جاراشکم

 . گذشتعی سریلی عقد مهران و نگار خيکارها

 . قرار شب عقد گذاشته شدو

 دنی باشندمی ترسی جرات نداشتم جواب بدم م،ی شب روژوه چند بار زنگ زد ولاون
 .صداش نظرم رو عوض کنم

 .می تاالر برگذار کردي رو توعقدشون

 انگشت دنشی با دلیانقدر خوشگل شده بود که همه فام. دی پوشدی بلند سفراهنی پهی نگار
 .به دهن مونده بودن

 .دمی پوشی بلند کرمراهنی پهی من

 . تفاوت باشمی تونستم بی داداشم بود نمدونهی عقد جشن

 فرشته نی نگار تو عيوا: نشستن رفتم کنارشون و گفتمگاهشونی و داماد که تو جاعروس
 .زمی عزيها شد

 قابل ری لطفت غنی ازت تشکر کنم ای دونم به چه زبونیمهتاب من نم:  و گفتدیخند
 . بتونم جبران کنمدوارمیام. جبرانه

 .هی بزرگی شما کنار هم برام خوشبختدنید:  زدم و گفتمی تلخلبخند
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:  من رو به خودش جلب کردیی آشناي کز کردم که صدای صندلي گوشه روهی رفتم بعد
 .گمی مکیتبر

 . بودستادهی کنارم ای با کت و شلوار مشکاری سمتش مازبرگشتم

 . و تار شدرهی تامی انگار دندنشی دبا

 ممنون:  و گفتمنیی رو انداختم پاسرم

رت گفت  گذاشته شده پديفرداشب قرار خواستگار:  نشست و گفتی صندلي روکنارم
 .ي رو دادشنهادی پنیخودت ا

 و ی لبخند مصنوعهی حرف بزنم و با ذاشتی رو گلوم چمباتمه زده بود و نمی لعنتبغض
 يای دنهی کنم دارم وارد ی حس می دونیممنون نگار م:کوتاه جوابش رو دادم که گفت

 ... کنار توشمی منیریش

 ... خورد به روحمی پثل متک محرفهاش

 شده ی پدرت گفت نگار خودش راضیوقت. يدیخوشحالم که تو باالخره من رو د:  دادادامه
 . باورم شدهگهی رو گذاشتن دياما حاال که قرار خواستگار....  شدیباورم نم

 .  نگاه کردم مثل بچه ها خوشحال بودبهش

 .ي ها شدي پرهیامشب شب:  لبخند زد و گفتبهم

 .... تونم ازت چشم بردارمینم

 . صورت لبخند زد و صورتش سرخ شديپهنا به و

 . ندارمی حسچی که بهت هاری رو ببخش مازمن

 ...مجبور..مجبورم... بهت پشت کردمينجوری  و ببخش روژوه که امن

 . خونهمی عقد و جشن همه خسته برگشتبعد

 . اون رو از خودش دور کنهگهی تونست دی هم با ما اومد چون مهران نمنگار
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 . خبر بذارمشی تونستم بی نمگهینگ زد د  روژوه زدوباره

 ...ادی خنک به داخل بي رو برداشتم و پنجره رو باز کردم تا هوایگوش

 !سالم روژوه: گفتم

 دختراالن سه روزه جواب تماس ي کردوونمی مهتاب؟ تو که دیچه سالم:  گفتی نگرانبا
  شدم؟ی چه حالی دونی ميدی هام رو نملیمیها و ا

 ؟ي شدیچه حال:  صورتم و گفتمي رودی غلطاشکم

 يدی دفعه دهی نکن تمی اذي انجورگهیمهتاب د...الی فکر و خ،ي قراری ب،یوونگید: روژوه
 ! دق کردمابیکشور غر

 . دهنم رو گرفتم که هق نزنميجلو

 روژوه؟:  خودم رو جمع کردم و گفتمبعد

 زم؟یجانم عز:  دادجواب

 . کنسل کنرانیکارهات رد تو ا: گفتم

 ه؟ی منظورت چ؟؟یچ:  گفتعیسر

 .رانی رو کنسل کن برنگرد ایهمه چ: گفتم

 ی شده ناراحتری برگشتنم د؟چوني شده؟ از من دلخوريزیچ:  سکوت و بعد گفتکمی
 ...ازم؟ من که گفتم به خدا

 .. کنمیمن دارم ازدواج م:  و گفتمدمی حرفش پروسط

 ؟یچ:  اومدی روژوه که از ته چاه مي و صدای طوالنسکوت

 ؟ی گفتی دوباره بگو چيچرا الل شد:  روژوهادی سکوت و فردوباره

 ؟يدی کنم شنیدارم ازدواج م:  ام رو قورت دادم و گفتمهیگر

 . هم مسخره ستشی شوخی نکن ماهتاب، حتی شوخينجوریبامن ا:  زدداد
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 ...من رو ببخش... همونجا بمونرانی ام برنگرد ايمن کامال جد: گفتم

  عشقي خوای مه؟ی چفی اراجنی ا؟یگی مهی چاتی چرندنیا: روژوه

 ؟؟ی بسنجي خوای موی چگهی دوونتمی بابا من که د؟ی رو بسنجمن

...  برستی بهم زنگ نزن برنگرد و به زندگگهی تماس ما بود دنی آخرنیا:  گفتمتی جدبا
 .من رو هم فراموش کن

 یالوو لعنت...الووو.. نکن تمی اذوونهید...ماهتاب..صبر کن مهتاب، ما:  تمام وجود داد زدبا
 تونم ی نمی غلطچی هنجایلعنت به من که ا...یلعنت...هیبگو که شوخ...حرف بزن

 الوووو...بکنم

 ...دیچی هق هق تو اتاق پي رو قطع کردم و صدایگوش

 .... جواب ندادمیول... تماس دوباره

 ... کردمهی تا خود صبح گرو

 . کرد و چشمهام پف کرده بودی سرم درد می شدم حسابداری بیوقت

 .دوباره کارهاشون شروع شده بود.  مامان و بابا رفته بودن سرکاررونی برفتم

 . بوددی نه انگار عانگار

 . اومدی نگار و مهران از تو آشپزخونه مي خنده يصدا

 . شدمکی زدم و نزدی تلخلبخند

 .انقدر در فر رو باز نکن مهران بذار بپزه::نگار

 .واسه خوردن دستپختت عجله دارم خانوممآخه : مهران

 .دادی به آدم می بود حس خوبنیری شچقدر

 ... ته دلم پر از بغض بودیول

 مهتاب؟ سالم؟؟:  نگار من رو به خودم آوردي صداکه
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 .ریصبح هردو بخ:  زدم و گفتملبخند

 . زن داداشت چه کردهنی ببایب: مهران

 .مین و مهتاب دوست مشمی مي جورهیاه نگو زنداداش :  گفتنگار

 .ادی میلی وانيچه بو: گفتم

 .نی بشای پزه بی درست کردم االن مکی کاپ ککمی: نگار

 خوام اونجا ی خونشون امشب ممیریامروز من و نگار م: مهران گفت.می نشستزی دور مهمه
 .باشم

 .ایمهتاب تو هم ب: نگار

 .می که حاال شدمی سرخر نبودالیخیب: من

 ...ي کردی که بابا رو راضی کنم مرسیمهتاب برات جبران م:  و مهران گفتمیدی خندهمه

 . درونم رو بپوشونمی لبخند زدم تا آشفتگفقط

 .ادی بفهمن خواستگار داره منکهی مهران و نگار رفتن بدون اشب

 . اومدني و مامان زودبابا

 .زمی رو بپوش عزنیا:  دست لباس از تو کمدم در آورد و گفتهی مامان

 ن؟یخوشحال:  کرده بهش نگاه کردم و گفتمکز

 .گهی خوشحالم دیشی دونم خوشبخت میچون م:  با تعجب نگاهم کرد و گفتمامان

 ؟یاگه نشم چ: گفتم

 ی قشنگي بعد با شوهرت روزهاشهی زود گذشته ها فراموش میلیخ:  نشست و گفتکنارم
 ...يسازیم

 ... شدن روزهاست که نابودنی قشنگ من اي روزهایول: گفتم

 .رونی رفت بی نگاهم کرد و بعد با ناراحتکمی
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 . خوشحال و سرحال بوداری شب مازاون

 .  زد بزرگترها حرفها رو زدن و روز عقد هم معلوم کردنی مدام بهم زل مو

 . گوشه کز کرده بودمهی فقط من

  چه خبره؟؟نجایا:  زده وارد شد و گفتجانی در باز شد و مهران ههوی که

 .زمی داخل عزای بدهیمهران جان چرا رنگت پر: پاچه گفت دستمامان

 گوشه کز هی روح ی بي افهی خودش رو جمع و جور کرد و به من نگاه کرد که با قمهران
 .کرده بودم

 . کارت دارمرونی بای مهتاب جان بدیببخش:  داخل و گفتاومد

 . کردی لبخندش محو شد و متعجب به ما نگاه ماری کردن مازی با تعجب بهمون نگاه مهمه

 .رونی شدم و پشت سر مهران رفتم ببلند

 اری چه خبره؟ چرا مازنجایمهتاب؟ ا:  مهران با اخم برگشت سمت من و گفتاطی حتو
 کنه که نذارم تو ی داره گلو پاره مای شده که روژوه از اون سر دنی چ؟ياومده خواستگار

 ؟یازدواج کن

 . نشستمی استخر خاليد و لبه  سست شپاهام

 به خاطر منه مگه نه؟:  کنارم نشست و گفتمهران

 ی راضی سادگنیمن احمق رو بگو که فکر کردم بابا به هم:  رفت باالترکمی صداش بعد
 .نگو تورو سپر بال کرده..شده

 . خودم بودشنهادی پستی ننطوریا...نه: بگفتم

 ؟ی پس روژوه چ؟یچ:  بهم نگاه کرد و گفترتی حبا

 . هی پسر خوب و مودباریماز:  قورت دادم و گفتمی رو به سختبغضم

  مهتاب؟یپس روژوه چ: مهران
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 ...گهی رو مامان منیا... تونه خوشبختم کنهی که مهی کساریماز: گفتم

 شه؟؟ی می اون چ؟؟ی روژوه چوونهیبا توام د: مهران

 . خوشبخت بشماری تونم با مازی ممن..شهی گذشته ها زود فراموش مگهیمامان م: گفتم

 بهم ی بود وقتی چه حالی دونی م؟ي دادشی بازشه؟ی می روژوه چیلعنت:  داد زدمهران
 زنگ زد؟؟

  ؟؟ی رو خراب کنمی خواستگاري خوایچرا م:  گفتمتی جام بلند شدم و با عصباناز

 ؟يتو چرا انقدر عوض شد...شهیباورم نم:  شد و گفترهی با دهن باز بهم خمهران
  داده؟؟تی مغزي بابا مجبورت کرده؟ مامان شست و شو؟يمجبور

 ... خودم بودهمیتصم:  گفتمي جدیلیخ

 ي رو دوست داراریبگو جون مهران؟ که تو ماز:  خواستم برم که دستم رو گرفت و گفتو
 .... خودت بودهمیو تصم

 ...ل منه و من توجه نکرده بودم کردم چقدر شکی فکر منیبه ا...  نگاه کردمبهش

 ...قسم بخور به مرگ من:  داد و به خودم اومدم و گفتتکونم

 ...گهیبس کن د:  و گفتمدمی رو از دستش کشدستم

 . سمت ساختموندمی دوو

 . انگار پکر بوداری کرد و مازی داشت صحبت ماری که شدم پدر مازوارد

 . عقد هم مشخص شده بوددلم آشوب بود و روز .  و نشستمدمی خندیمصنوع

 ... شدی داشت تموم می همه چگهید

 . منتظرتهنیی پااریمهتاب ماز:  فردا مامان اومد به اتاقم و گفتصبح

 ؟؟یواسه چ:  از جام بلند شدم و گفتممتعجب

 !گهی برنامه هاست دنی خون و اشی حواست نبود؟ امروز قرار ازماشبید! وا: مامان
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  به سرعت نور انجام بشه؟؟دی بابا حاال حتما بايا:  خورد شد و گفتماعصابم

 . بگم منتظر باشهاری به مازرمی هفته عقدتونه پاشو دختر منی آخر اه؟یمنظورت چ: مامان

  کار کنم؟؟ی چحاال

 ...آخ مامان...ي وايواااا:  خم شدم و گفتمعیسر

  شده؟؟يزیچ:  نگران اومد سمتم و گفتمادرم

 . درد گرفتهيدلم بدجور يوا...دلم... دونمینم: گفتم

 .ادی نه درد ميوا:  که داد زدمنهی من رو خوابوند رو تخت و رفت واسه معاعی سرمامان

  چته؟نمی ببسایوا:  گفتمامان

 دوال بشم روش تا کم دی باشهی مينجوری ایگاه:  دستم رو گرفتم رو شکمم و گفتممحکم
 .کم خوب بشه

 . بدهشی آزمامارستانی بمیپاشو بر: مامان

 .شهی کنم خوب میاستراحت که م...نه نه:  روم و گفتمدمی رو شپتو

  بگم؟؟ی چاریپس به ماز: مامان

مامان پس به ... دلمییییآااا... کار کنمیحاال چ...يوا:  و گفتمی رو زدم به شرمندگخودم
  مگه نه؟شیزورم شده برم آزما

 .ادی فردا بگمی حالت؟ منینه با ا: مامان

 . تو دلم کردم و آخ و ناله به راه انداختم و مامان رفتیطانی شي خنده

 ...ادیباالخره فردا هم م... کنمي نقش بازی کردم و باخودم فکر کردم تا کیپوف

 . رو نداشتماری مازياصال حوصله .  اونروز رو قسر در رفتمیول

 .  زنگ خوردمی افکارم بودم که گوشتو
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 تونم بزنم یحاال که نگار و مهران ازدواج کردن م... دی اسم روژوه دوباره قلبم لرزدنی دبا
 !! قولمریز

 ... هرگز من رو نبخشهدی شا؟؟ی بابا چاونوقت

 ... کننی اونا دارن مجبورم م؟؟ی من چی زندگیول

 .. حال با خودم بودم که تماس تموم شدتو

 ... و مامان از پشت در اومداری صحبت مازي صداو

 .رو زدم به خواب پتو و خودم ری رفتم زعیسر

 مهتاب؟؟ حالت خوبه؟:  اومداری مازي تقه به در خورد و بعد باز شد و صدادوتا

:  کرد و بعد دوباره گفتکی تر شد و فکر کنم سرش رو نزدکی نگفتم و نزديزیچ
 ؟؟يدیخواب

 یول...ي داراقی کردم تو هم مثل من واسه امروز اشتیفکر م:  ندادم که گفتی جواببازم
 . منم که خوشحالمانگار فقط

 . سر و صدا گذاشت و رفتی آروم و ببعد

 ی من واقعا نمیول...دلم براش سوخت... دمی کشقی از پتو و نفس عمرونی رو آوردم بسرم
 . کنمدای پیتونستم بهش حس

 ... بازش کنمدمی ترسیم...  از طرف روژوهلیمی ای هام کللیمی سراغ ارفتم

 . باشمي تونستم قوی به من که نملعنت

 دونم تو عاشق یمهتاب من م:  کنار و گفتدی شب نگار اومد خونمون و من رو کشاون
 که دوستش یبا کس. زی رو بهم نرتیتو رو خدا زندگ.... ادی خوشت نماری  و از مازيروژوه ا

 . ازدواج نکنيندار

 ... عقدهگهی تموم شده سه روز دی همه چگهید:  زدم و گفتمي کج و کوله البخند
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 .. ي وضع افتادنیمن رو ببخش مهتاب،به خاطر من و مهران تو به ا:  گفتی با ناراحتارنگ

 . کار کنم؟ بگو همون کار رو انجام بدمیچ... رو ببخشمن

 فقط واسه عقدم خوشگل کن آخه تو تک عروس یچیه...زمی عزیچیه:  زدم و گفتملبخند
 .ی هستی شکوهيخانواده 

 . گلوم رو گرفت و رفتم تو اتاقمبعدبغض

 که حالم رو دی نبود و بعد هم خری مشکلچی من هي و برخالف دعاهامی خون رفتشیازما
 .زدیبهم م

 ي برای داد ولی مختلف نشونم مي با ذوق و شوق مدل هااری حلقه شدمازدی موقع خریوقت
 ... آدم خائن رو داشتمهیحس .  مهم نبودچکدومیمن ه

 خودش ي حلقه مردونه براهی من و ي برانی حلقه تک نگهی اریتخاب ماز هم به انآخرش
 .میگرفت

 ... جفت با شوهرم داشته باشهي خواست حلقه ی دلم مشهی من همیول

 . بودگهی جور دهی ی حاال همه چیول

 ... خونهمی برگشتاری مازنی ماشبا

 . خشک شدمهوی نشده بودم که ادهی کامل پهنوز

 . کردمی باور نمدمی دی رو که ميزیچ

 . اومدی داشت از دهنم در مقلبم

  شده؟ حالت خوبه؟يزیچ:  گفتاریماز

 . آره خوبم: گفتم

  شده؟يزیچ. امروز از صبح تا حاال حالت خوب نبود:  شم که گفتادهی پوخواستم

 ... کردی نشسته بود و به ما نگاه منی ماشيروژوه تو... رو به روم نگاه کردمبه
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 . بوددهی چسبشتری انگار بیو از سرم باز کنم ول راری مازخواستم

 .شمینه خوبم برم خونه بهتر م: گفتم

  دکتر؟؟می بري خوایم:  بشم که باز گفتادهی خواستم پو

 .. شوالیخی بگهی حالم خوبه دگمی بابا ميا:  اعصابم خراب شد و گفتمگهید

 نهی منظورم ایعنی..نه! عه:  گند رو جمع کردم و گفتمعیسر!!  بهت زده بهم نگاه کرداریماز
 .شهی مينطوری مونم ای مادی هر وقت تو بازار زری سخت نگادیکه ز

 ...نهی کردم که روژوه رو نبی و زد و بعد به روبه رو نگاه کرد، خدا خدا می جونی بلبخند

 ...فعال:  بهم نگاه کرد و گفتدوباره

فکر :  روژوه اومدي بودم که صدادهی در نرسيهنوز جلو رفت اری شدم و مازادهی پعیسر
 ... داشته باشهقتی کردم حقینم

 ...فتمی کم مونده بود پس بدی لرزی به وضوح مدستام

 ...ي نامردیلیخ:  دادم که گفتهی در تکبه

 .زدی موج مي زور برگشتم سمتش تو چهره اش خشم و دلخوربه

 یدلم م... خواد فرار کنمیدلم م...شمی موونهیدارم د.  دلم داد زدم، من تورو دوست دارمتو
 ...نجاتم بده...خسته ام... توشیخواد برگردم پ

 ...روژوه: لرزون فقط تونستم بگم ي با صدایول

 و نی سمت ماشدی چشم بهم زدن دستم رو گرفت و کشهی و تو دیی رو بهم سادندونهاش
 .شست پشت فرمون و حرکت کردسوارم کرد و ن

 ؟؟ي شدوونهی د؟ی کنی مي کار داریچ:  ترس گفتمبا
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 يچرا؟؟ مهتاب چرا؟؟ تو اومد...ي کردوونمی شدم تو دوونهیآره د:  تمام وجود داد زدبا
فکر ..يای بسی رفع کدورت ها تا انگلي که برايفکر کردم انقدر عاشقم بود...سیانگل

 .ی مونی هم که باشه تو منتظرم مایکردم تا آخر دن

 ؟ي بگو آخه چرا مهتاب؟ چرا بهم پشت پا زدچرا؟؟

 . تونستم انجام بدمی نمي کارهی زد و من به جز گری تمام وجودش داد مبا

 بخند، خوشحال ؟ی کنی مهی چرا گر،یشی عروس ميتو که دار! ی نکن لعنتهیگر:  زدداد
 ...ي کردانتیتو که بهم خ... باش

 ...ی کننی بهم توهيحق ندار:  نتونستم تحمل کنم و داد زدمگهید

 پس ستی نانتیاگه اسمش خ:  گوشه پارك کرد و گفتهی فرمون ضربه زد و ي رومحکم
 ه؟یچ

  داشتم؟ی بگو، حداقل بگو چه گناهبهم

مقصر خودمم، من فقط .ستی مقصر نچکسی هی گناهیتو ب:  رو پاك کردم و گفتماشکهام
 ...سفم تونم بگم متایم

 ری من رو زی زندگن؟ی فقط هم؟یمتاسف:   کرد و گفتیکیریستی خنده هتی عصباني رواز
 ؟؟ی متاسفیگی حاال ميو رو کرد

 ی بهت دروغ نبود حتچوقتیمن احساسم ه:  بعد که آرامش حکم فرما شد آروم گفتمکمی
 اومدم چون به خودم و احساسم مطمئن سیتا انگل... ی بهم دروغ گفتی کلدمی فهمیوقت

 .بودم

 ....ي که بودییفقط همه چه رو باور کن و برگرد به جا. ازم نپرسیچیه

   رو فراموش کنم و برگردم؟؟ی حرف همه چنی با همن؟؟یفقط هم: گفت

 ؟؟يدوستش دار: کردم که گفتسکوت
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 ..انگار خفه شده بودم یول... بهش ندارمی حسچیه... زدم نهی مادیتو دلم فر.  سکوتبازهم

واقعا ببخش برگرد و ... من رو ببخش:  شدم و گفتمادهی رو باز کردم و پنی ماشدر
 . هم بودهیفراموش کن که مهتاب

 . کنمی کار رو منیباشه هم:  شد و گفتادهی پنی ماشاز

 .زدی به جونم مشی بهت زده نگاه کردم سرد حرف زدنش آتبهش

 . و رفتمنیی رو انداختم پاسرم

 . جشني برااطی اتاق عقد و حنیی تزي بعد خونمون پر از کارگر بود براروز

 . نشدداشی پگهی و مهران اصال معلوم نبودن و روژوه دنگار

 . بودمي تنهايتنها

 .ستی کنارم نای کس تو دنچی هگهی کردم دی تنها که حس مانقدر

 . کردمی م قطععی مختلف سري زد به بهانه های هم که زنگ ماریماز

 بحث مهران با ي که صداي کاري برارونی شب رفتم بي آخر شب تو اتاقم بودم و آخراتا
فکرشم :  مهران اومدي صداادی راه پله ها شدم تا صدا واضح تر بکی نزددمی نفر رو شنهی

 . نی منطق باشی کردم انقدر بینم

 کردم تو درکت باال باشه حاال که به یمهران با من بحث نکن فکر م:  بابا اومدي صداو
 .یگی می تو چستی منم برام مهم ني ندادتی و به من اهميحرف دلت گوش داد

 .تونیمهتاب  دخترته نه اسباب شهرت  کار: مهران

 . خود مهتاب بودشنهادی پنیبس کن مهران ا:  داد زدبابا

 باشه؟؟ باالتونی سطح فکرکمی دیمهتاب غلط کرد شما نبا:  داد زدمهران

 .يدی جون قبال به خواسته ات رسيتو حق دخالت ندار: بابا

 .  از رو جنازم رد بشه که بخواد مهتاب رو عقد کنهدی بااریفردا ماز:  با حرص داد زدمهران
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 ... مهراناری درنيمهران بچه باز:  باباي بسته شدن محکم در اتاق و صداي صداو

 . کردن بودهی که تونستم انجام بدم مثل بدبختا گري برگشتم تو اتاقم و تنها کاردوباره

 .شگاهی اومد دنبالم تا من رو ببره آرااری فردا مازصبح

 . موهامم شونه نکردمی حترونی جنازه بلند شدم و رفتم بمثل

 .سالم عروس خانم:  با لبخند گفتاریماز

 . شدمنی ساده جوابش رو دادم و سوار ماشیلی خمن

 .ستی نندیبه عنوان عروس امروز حالت اصال خوشا:  کرد و گفت رو روشننی ماشاریماز

 . دادم و سکوت کردمهی تکشهی رو به شسرم

 . تفاوت بودی برام بای نداشتم دنحوصله

 . نزدی حرفشگاهی سکوت کرد و تا آرااریماز

 مهتاب؟:  که گفتشگاهی شدم و خواستم برم داخل اراادهیپ

  نه؟یستیتو خوشحال ن:  سمتش و گفتبرگشتم

  مهمه؟؟ی کسي من برایمگه خوشحال: گفتم

 . توجه بهش رفتم داخلی ببعد

 . پتو و فرار کنمری خواست که بخزم زیدلم اتاقم رو م.  گرفتدلم

 .... احمقي ترسوهی مثل

 . اومد دنبالماری مازعصر

 .دی سفي رزهااری بود دسته گل مازدی پف دار بلند به رنگ سفراهنی پهی لباسم

 . سرخ بودمي من عاشق رزهایول

 . شدی نمدهی دي هم شاداری مازي چهره تو

 .می عکس به باغ بري تا برامی شدنشی ماشسوار
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 ! حوصله سربري مسخره يکارها

 . بموننرونی گفت که بلمبرداری به فاری مازمی باغ که شدوارد

 ي تازه جوونه زده يبرگها.  قشنگ بودیلی  خمی من  رو گرفت و وارد باغ شددست
 ...يبهار

 . روژوه کنارم بوداری مازي به جاکاش

 مهتاب؟:  و گفتمیستادی ای مصنوعي برکه هی کنار

 . دادمجواب

 ...دمی روژوه رو دشبید:  نگاه کرد و گفتبهم

 . بهش نگاه کردمرتی به تپش افتاد و با بهت و حقلبم

 که تو بامن یتمام مدت:  نگاه کرد و گفتکی کوچری لبخند تلخ کنج لباش بود به آبگهی
 دی خري برای حتي حرف نزدی بار هم باهام درست و حسابهی يدی بارهم نخندهی يبود

 .ي هم ندادکی نظر کوچهی ی مشتاقه و ذوق داره تو حتيحلقه که هر دختر

 کردم حتما بعد عقد ی فکر می شوکي شدن کارها توي فکر کردم به خاطر عجله ااولش
 راحت لبش به خنده یلی که خیشی تو دوباره همون مهتاب سرزنده مشهی مرتب میهمه چ

 ...شهیوا م

 ... زدمیداشتم خودم رو به اون راه م....  همش گول زدن خودم بودیول

 . دونستمی رو می که من از اول همه چیدرحال

  مهران هول کرده وارد شد وی وقتيشب خواستگار:  نگاهش کردم و گفتپرسشگرانه
 ...دمی و تمام حرفهاتون رو شنستادمی بالکن اي من رورونیتورو برد ب

 ... منیول:  گفتمعیسر
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 هارو نگم نیاگه االن ا... نگو مهتابیچیه:  مکث باال آورد و گفتي رو به نشانه دستش
 . برهشی پيممکنه اصال نگم و بذارم روال عاد

 و ي خواسته دادنیمهران تن به ا به خاطر دمیفهم:  و منگ نگاهش کردم و ادامه دادجیگ
 . کنهیپدرت داره مجبورت م

 رو بهم بگه و اون هم قتی گوشه و ازش خواستم حقهی دمی خونه پدرم رو کشمی رفتیوقت
 رهی وصلت سر بگنی خواد ای بزرگ با پدرت مي کار تجارهیمجبور شد بگه که به خاطر 

 . مثل تو بودي و پدر من هم دنبال دخترادی از من خوشش میلیچون پدرت برخالف تو خ

 راستش دلم ی رفتی تو همش طفره می سراغت و باهات حرف بزنم ولامی خواستم بیم
 ..ی بگم تا تو مال من بشيزی خواست چینم

 در خونتون ي داره رو جلویبی کردم اون پسره که اسم عجادهی در تورو پي روز که جلواون
 .دادی آزارم ميو حال دگرگون تو بدجور...دمید

 ... ونی شدنیو تو اون سوار ماش...ادی مشی پی چنمی تا ببستادمی جلوتر منتظر اکمی

 .. روژوه  اومده بود کهنیبب:  وسط حرفش و گفتمدمیپر

 ... کنم بذار حرفم تموم شهیمهتاب خواهش م:  دار زد و گفتی لبخند معنهی

 ...ی و رفتي شدادهی که پدمیپشت سرتون اومدم و تو رو د:  سکوت کردم و گفتدوباره

 .. کردی مهی نشسته بود و گرنشی که تو ماشششی پشت سرت رفتم پمن

 .شدی مرد حالم بد مهی اشک دنی بود که از دي بارنیاول

 . فرمون برداشت و بهم نگاه کردي تقه زده، سرش رو از رونشی ماششهی شبه

تو  " گفتيدی سرش رو تکون داد و با نام؟یشناسیمن رو م:  شدم و گفتمنشی ماشوارد
 " که ماهتاب به خاطرش من رو پس زدهی هستیهمون

@ 

  



                                           رمان عاشقم کن                             

 217 

 ي تونه تو دل مهتاب جای ام که نمیمن همون...ینه پس نشناخت " ام گرفت و گفتمخنده
 "رهیتورو بگ

 که مهتاب به تو  داره به من داشت ی ذره از حسهی تو بودم کاش ي گفتم کاش من جابهش
 .کاش من روژوه بودم

 برام مهم نبود ی که روصورتم بود ممکن بود خراب بشه ولیشی شدن آراری سرازاشکهام
 .. تونستم بغضم رو دوباره و دوباره قورت بدمینم

 ... کنهی خواد خود کشی و مرهی میروژوه بهم گفت بدون تو م:  ادامه داداریماز

 ...شهی تو اون تموم منی بی همه چرهیتو دلم گفتم چه بهتر اگه بم. رام مهم نبود بی دونیم

 ار؟؟یماز:  گفتمضی غبا

 ؟یشی می فکر کردم که تو بدون اون چنی اون فکر گذرا بود  به ایول:  زد و گفتپوزخند

  کرد کهفی حرفهاش و برام تعرينشستم پا:  ادامه داداری و مازدنی باری هوا می باشکهام
 تا ی و حتي عاشقش شدي بهت دلبست و چطوري و چطورنی باهم آشنا شديچطور

 ...ی رفتسیانگل

 ...نهیری عشق جالب و شنی فکر کردم که چقدر انی روژوه و به اي رو گذاشتم جاخودم

 ... اونشی پی ولی کنی مغی لبخند رو ازم درهی من شی شد که تو پمی به هردوتون حسودو

 . شما دونفرمنی بی موجود اضافهی حس کردم من و

 کنم من االن شاهرخ خان یحس م:  رو پاك کرد و گفتدی که از رو صورتش غلطیاشک
 .  امي هندي هالمی فيتو

فقط بهم بگو هنوزم دوستش :  کرد و بهم نگاه کرد و گفتینی غمگي هم خنده بعد
 ؟؟يدار

 .نیی گرفت و سرم رو انداختم پاگهی دي قطره هی جاش رو ی رو پاك کردم ولاشکم
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 نکن هی گرينجوریتورو خدا مهتاب ا:  چونه ام رو گرفت و سرم رو آورد باال و گفتریز
 همه اتفاقا ببندم و ي باشم و چشمم رو روينطوری خواستم ایلی خستمی نیمن آدم سنگدل

...  منیول.  مال خودم کنمشهی همي عقد و تو رو براي و ببرم رو سفره رمیدستت رو بگ
 ي که تو وجودت داریاقیمن عشق و و روح و شور و اشت..خوام ی تورو نمیفقط جسم خال

 ...ستیمال من ن.... خوام که اون همیرو م

 ؟؟ي بهم بگو هنوزم دوستش دارحاال

 که خودم آخرش ي بازنی خواستم به ای نمگهی کنم دی رو مخفی تونستم همه چی نمگهید
 .بازنده بودم ادامه بدم

 ...آره:  تکون دادم و گفتمدیی تاي رو به نشانه مسر

 بشی هنوزم غرورش رو حفظ کرد و دستهاش رو تو جی ولنیی شل شد و اومد پادستش
 . سردادینی غمگي شد و خنده رهیگذاشت و به برکه خ

 قلبش رو ي توي هی گري تونستم راحت صدای بود که منی اونقدر غمگاری اون لحظه مازتو
 .بشنوم

 ..متاسفم: گفتم

 ی نمی تا مدت ها نتونم ببخشمت ولدیشا..   نگو مهتابیچیه:  رو تکون داد و گفتسرش
 .تونم نامرد باشم

 ... وقته منتظرتهیلیخ:  به پشت سرش نگاه کرد و اشاره کرد و گفتبعد

 . بودستادهی باغ اي به روژوه که انتهادمی نگاهش رو گرفتم و رسرد

 .دم نگاه کراری تعجب به مازبا

با پدرم صحبت کردم که با پدرت حرف بزنه همه :  و گفتدی اشک تو چشمش درخشنباریا
 . و مراسم رو جمعش کردندنی مهران و نگار زحمتش رو کشیعنی دونن یماجرا  رو م
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 راحت التی از طرف من خی داشته باشن ولي خانواده ها باهامون برخورد بدکمی دیشا
 . ذارم دوباره تکرار بشهیباشه من نم

 !ي بخوری شکست عشقدی مونه تو که شای مفقط

 ...من رو ببخش..اریماز: گفتم

 .ادی و صداش کرد که بلمبرداری و رفت سمت فنیی رو انداخت پاسرش

  تونم باهات بندازم؟؟ی عکس که مهیحداقل :  اومد سمت من و گفتبعد

 بود که نی که تونستم براش بکنم اي کار و تنهامیستادی رو تکون دادم و کنار هم اسرم
 ...  عکس کنارش بخندميحداقل تو

 دونم ی نمشهی می دونم بعدش هم چی دونم کجا نمی رفت نمعی از گرفتن عکس سربعد
  انه؟ی نمشی بیبعدها م

 . چقدر مرد بوداری که مازرهی نمادمی وقت چی هیول

 می زندگي لطف رو تونی کارش بزرگترنی با او

 .... بهم کردرو

من رو ببخش مهتاب من بازم در :  شاخه گل رز بهم داد و گفتهی شد و کی بهم نزدروژوه
 .مورد تو دچار اشتباه شدم

 ..شهیباورم نم:  شد و گفتمی و لبخندم با هم قاطاشک

 ی من نمدی که اون کرد رو شايکار:  رفته بود نگاه کرد و گفتاری که مازيری مسبه
 . تونستم انجام بدم

 . کنهي کارنی کردم همچیفکرش رو هم نم: گفتم

  نه؟مینی خودمون رو ببی تدارك عروسدیحاال با:  با لبخند بهم نگاه کرد و گفتبعد

 . به پا شدهی چه طوفانمینی ببمی بردیاول با: گفتم
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 ... ماه بعدسه

 .مشینی ببمینتظر بود مرونی کرد و من و مهران بی  داشت لباس عروسش رو پرو منگار

 فی زدم که فروشنده شروع کرد به تعری کردم و قدم می عروس رو نگاه ميلباسها
 . مدل هانی مدل ها و به روزترنیلباسهامون همش تن پوش اوله از بهتر: کردن

 به تونی عروسي حتما برامی داريادی زي هاراهنی مثل شما پی بدن الغر و خوش تراشواسه
 .نیای بنجایا

 ..یعروس:  لب زمزمه کردمری زدم و زلبخند

 ما ي افتادم که بعدش تو خونه اری سه ماه قبل و بهم خوردن جشن عقد خودم و مازادی و
 .کودتا شد

 . من رو قطع کردي ماهانه ي هایبی کرد و پول توجی سختي با من دعواپدرم

 با پدر و مادرم  چون روژوه دوماه تمام اومد و رفت ودی طول نکشادی کارش زنی ایول
 . هام رو برگردوندیبی نرم شد و پول توجکمیصحبت کرد تا حداقل بابا 

   بودنی بازم باهام سرسنگیول

 . گردهی بر مشهی همي براگهی دي هفته کی و تا سی برگشت انگلروژوه

 .دمی رو نداری اون روز به بعد هنوز هم مازاز

 . دمی نمی کفش که تورو به اون غربتهی بابا هم پاش رو کرد تو یول

 ی نرم شده چون مامانم از روژوه خوشش اومده و حتما بابا رو راضکمی دونم ی من میول
 . کنهیم

 !!! نگار کار دستمون دادییهوی ي حاالم که باردارو

 .میری رو بگشونی عروسدی زودتر باو
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 شده و کارها ی فسقلنین ا هاشون باعث اومدطنتی کردن و شی مهران و نگار بچگنکهی ابا
 و به نگار توجهش دهی به دلش تابيدی نور امهی بابا انگار ی کرده ولی هول هولکیلیرو خ

 . شدهشتریب

   که نوه دوست نداشته باشههیک

 . افکارم بودم که پرده ها رو کنار زدنتو

 . برازنده اش بودراهنی پنی که واقعا ابای فرشته ها شده بود انقدر زهی شبنگار

خوبه حاال تو :  گفتمی و مهران قربون صدقه اش رفت و به شوخمی گفتکی بهش تبریکل
 !.رنی زن داداش نمي خواهرشوهر انقدر قربون صدقه يهم جلو

 .میدی خندیی سه تابعد

 .می انجام داددهاروی خری و باقمی رو گرفتراهنیپ

 یل برخوردن چون فکرش رو هم نم اش به مشکهیزی گرفتن جهي و مادر نگار براپدر
 . آماده اش کنندیکردن سه ماه بعد با

 که قبال بهمون ی و تو آپارتماندی رو خرلشی از وسایمی از نشتری خود پدرم بود که بنباریا
 .میدی رو چلشیداده بودن وسا

 و دوستت ي که دوستشون داریی اومد و کنار کسانیی پای تخت پادشاهي از  باالدی بایگاه
 .يری تا دستهاشون رو بگیسیدارن وا

 ... کنهی بزرگتر هم می کنه حتی کم نمی کسی از بزرگنیا

 زده بود تو ذوقم و کمی روژوه ی داشتم ولجانی از صبح شور و هدی مهران رسی عروسروز
 .می صبر کندی هم باگهی ماه دهی کرده و ریگفته بود کارش گ

 همه صبر نی فکر کردم که من که انی بعد به ای دعوا باهاش قهر کردم ولی از کلبعد
 . بودمی بازم از دستش عصبانی ماه هم روش ولکیکردم 
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 رو تنم کردم موهام می مشکیی کوتاه طالراهنی رفتم و پشگاهی به آرادمی به خودم رسیکل
 . رو صورتم گذاشتنمی مالشیرو  باز گذاشتم و به آرا

 .  بودشونیشگی همیآرزوم خوشبخت.  داداشمهدونهی یبودم که عروس خوشحال یلیخ

 . ته دلم دوست داشتم خوشحال و خوشبخت باشناز

 . هم مهمون اومده بودیلی شلوغ شده بود و خیحساب

 . خندهی بلند مي با صدادمی دی بار اول بود که مي خوشحال بود و برای حسابپدرم

گلوم رو گرفت و رفتم جلو و بغلش کردم و  و داماد که وارد سالن شدن بغض عروس
 . دارمی خوشبختي قلبم برات آرزومیاز صم: گفتم

 . تو ام مهتابونی روز قشنگ رو مدنیا:  چشمهاش سرخ شد و گفتمهران

 کردم و واقعا خوشحال بودم که ی به همه خوش گذشت بهشون نگاه می روز حساباون
 .دمی آشنا دي چهره هیانگار 

 ... نبودی کسی به اون سمت ولدمیدو

 ! خواست باشهی بود که دلم می دنبال کسچشمهام

 ... چشممي دسته گل اومد جلوهی که از پشت دی چرخی و منگ چشمهام مجیگ

 روژوه؟؟:  داد زدمجانی سمتش و با هبرگشتم

 ؟؟ی خانم عصبانيچطور:  و گفتدی صدا خندبا

 ؟؟يبهم کلک زد! ی بدجنسیلیخ:  گفتم و دسته گل رو گرفتم ودمی بلند خندي صدابا

 !ی شزی خواستم سورپرایم:  و گفتدی برد سمت موهام و دست کشدست

 اخم گنده اومد سمتون و خواست دعوامون کنه که هی که بابا با می زدی حرف ممیداشت
 پسرتون دونهی گم ی مکیزتبری عزی شکوهيبه به آقا:  کرد و گفتی  دستشیروژوه پ

 ! دخترتون ماه عروس شهدونهیشاه داماد شده انشاهللا 
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 يهرجا:  بلند گفتي بزنه که رژوه با صدای و بابا بازم خواست حرفدمی بلند خندي صدابا
 ... گل ها باشهنیتا باشه از ا. نیمجلس بودم خبر جشن باشکوهتون بود واقعا گل کاشت

 ی دارن با هم حرف مدمی و بعد دگهی سمت دهی دستش رو پشت پدرم گذاشت و رفتن و
 .زنن

 نیتو واقعا ا! مهتاب:  جشن اومد سمت من و گفتي کم کم اخم هاش کمتر شد و آخرابابا
 ؟يپسر رو دوست دار

 ی باره منیاول:  و گفتدی بلند خندي و پدرم با صدانیی داغ شد و سرم رو انداختم پاصورتم
 . مهتابی کشی خجالت مشمی پنمیب

 ندارم قبل یمن مخالفت:  چونه ام گذاشت و سرم رو باال آورد و گفتری دستش رو زبعد
 ی شناسم ولی رو نمشی واقعي کردم درسته که خانواده قی در موردش تحقرانی اادی بنکهیا

 سرشناسه و دستش هم به یلی خودش خيخوب و با فرهنگ بزرگ شده و تو رشته 
 . رسهیدهنش م

 ... فقط مهمهنهای اگمینم

 تازه بهم گفت که با دل و جون دوستت داره و قول مردانه داد که ازت خوب نهای عالوه ابه
 ...مراقبت کنه

 .. شما آرزومهی فقط خوشبختستمی من سنگدل ندخترم

 .ی تو هم خوشبخت باشدوارمیام:  زدم و گفتلبخند

 ....دوستت دارم بابا:  کردم و گفتمبغلش

 . گفته دخترهی گذره و حاال من باردارم سونو گرافی از اون روز مدوسال

 .ادی و بارون مستادمی پنجره اکنار

 . هله هوله که من هوس کردم وارد شدی و روژه با کلدی تو در چرخدیکل
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 دخمل من چطوره؟:  لبخند زدم اومد کنارم و دستش رو شکمم گذاشت و گفتبهش

 ؟یمامانش چ:  رو لوس کردم و گفتمخودم

 .مامانش که جون منه:  و گفتدی رو کشلپهام

 تو ای دنیعنی دوباره شکوفه بزن مهتاب ای دني ایعنیبارون :  از پشت بغلم کرد و گفتبعد
 و يو در من جوانه زد... يعاشقم کرد...ی منییتو روشنا...  هستیی باز هم روشنایکیتار

 ....عاشقم باش و بذار عاشقانه عاشقت باشم... يچون مهتاب روشنم کرد

 انیپا
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