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 نودهشتیا  انجمن کاربر moon shine| ماندگار ردهای رمان

 http://www.forum.98ia.com/t1352076.html: تایپ منبع

 است شده اماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

www.negahdl.com 

  

 «؟.. میبینی صورتم روی انتقامو ردهای جای... ماندگارم من»

 میکردم حس که بودم رسیده شوک از ای مرحله به... تنگ هام ونفس بود شده گشاد چشمام

 .. بستن یخ باره یک بدنم عروق تمام

 ؟.. ؟من.. بودم من اینها آیا.. میداد ارور مدام ومغزم بود چشمهام جلوی عکسها

 لندب های ریش که مردی به.. مقابلم مرد به رسید سر واخر باالتر..اومد باال ومکث تاخیر با نگاهم

 .. میگرفت لحظه به لحظه را جونم که بود کرده خلق فرانکشتاینی اش نشده اصالح وموهای

 این هک بگم وبهش کنم باز لب نمیتونستم حتی که بود اور وشوک عجیب ها عکس دیدن قدری به

 .. نیستم من.. منه به شبیه عکس توی که زنی
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 هک بودم پاکدامن اونقدر من که.. نشده ثبت عکسی همچین من ی وحافظه ذهن کجای هیچ تو که

 نبودم نزدیک مردی به حد این به تا هم رویاهام توی حتی

 انضرب که نگاه این از امان... رفت نفسم وباالخره رسید چشمهاش به تا اومد باالتر بازهم نگاهم

 .. بود رسونده صفر به رو قلبم

 .. کرد زمزمه وترسناکش شده گشاد چشمهای با مرد

 هوچی با کردی ؟فکر.. تر واضح این از ؟مدرک.. باشم داشته رو عکست نداشتی ؟توقع.. چیه-

 ؟.. میشم خر وآیه وقسم گری

 .. کشید فریاد دوباره ودرنهایت

 لشهبغ تو کی ببین.. میپوسه داره خاک زیر که منه بدبخته داداش همون این.. عوضی کن نگاش-

 — توی.. ؟تو..

 یها مویرگ.. نداشت رو اضافی هوای گنجایش ام سینه که بود شده وزیاد کم قدری به هام نفس

 .. میکرد کند رو ضربانم قبل از بدتر هرلحظه هم مرد های چشم خونی

 تا رت وپائین تر پائین.. ومکث تاخیر با هم باز اوردم تر وپائین کردم جدا ازش رو نگاهم ترس از

 هب لبهایش ولبخند بود ارمیده مرد دستان در که زنی به... کذایی عکس همون به رسید سر اخر

 .. بود من به شبیه شدت

 وجود اصال عکسی همچین میدونستم که من.. نیستم من میدونستم که من ؟ولی.. ؟من. بودم من

 .. نداره خارجی

 مقابلم مرد به شباهتی هیچ که مردی ؟این.. بودم مرد این با چرا ؟.. ها عکس این تو پس ولی

 .. کسش وهمهِ  برادرش میگفت مدام ومرد نداشت

 رفت سیاهی چشمام... کشید بیرون عکسها زیر از دیگه عکس ویه اورد جلو رو دستش مرد

 ... میشه تموم کی کابوس این خدایا.. چسبید بهم ولبهام

 .. ای دیگه ومرد منم.. منم که هم این خدایا.. واینبار بودم من بازهم

 خبره چه اینجا ؟! خدا.. بپرسم خدا از ؟یا.. خبره چه اینجا بپرسم ازش تا نفرباشه یه داشتم دوست

 ؟.

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

   انجمن کاربر moon shine| ماندگار ردهای رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

3 

 

 اخرو میکنی فکر بهش ای ثانیه چند شدن بیدار از بعد که.. مسخره کابوس یه... کابوسه نکنه

 میره یادت سرهم

 مه دوستی حتی والناسی احد هیچ با که منی داره امکان مگه میشه؟ مگه.. دیگه ؟کابوسه خدا اره

 بکشه نعره مرد همین ؟اره مرد واون باشه مرد یه دست تو مختلفم های عکس این حاال نکردم

 ؟.. بخواد ازم رو اش شده مرگ جوون وبرادر کنه بارم ناموسی وفحش

 ومجسمن؟ زنده اینقدر ها عکس این چرا..؟ نمیشم بیدار چرا ولی.. کابوسه یه که بگو تو خدایا

 .. میکنم شک ام وگذشته خودم به دارم هم خودم که مجسم اینقدر..

 لرزوند رو تنم ستون چهار دوباره مرد صدای

 ؟.. میکنم اشتباه نمیگی ؟دیگه.. اومد بند زبونت شد چی... کن نگاهش اره-

 .. صورتم تو کرد وپرت زد چنگ رو دوم عکس

 جـــون سامان بود رفیقت یکی ؟اون نه شناختی-

 که دنکشی ثانیه به ولی.. کردم جمع رو خودم بیشتر که کشید زن بهم وحال کشدار چنان رو وجون

 چشمش داخل های کشدارومویرگ هاش ونفس ترسناک صورتش شد گشاد چشمهاش دوباره

 .. نزد هم ضربه حتی ترس از من وقلب.. تر خونی

 خاطر به...---- توی خاطر به.. ومرد کرد تصادف بدبختم داداش که بود ها عکس همین خاطر به-

 .. نشد پیدا سالم هم استخونش یه وحتی وسوخت شد خاکستر پاش زیر نشستی که تویی

 دستش تو های عکس لحظه یه تو مرد.. شد سیخ تنم موهای اور درد شدت این به مرگی تصور از

 ولی.. کشید بیرون جیبش رواز رنگ تیره جسم ویه برد جیبش به ودست ریخت زمین روی و

 .. دستشه توی چی ببینم تا نمیذاشت چشمهام امان بی ریزش

 موندم ثابت درجا جسم وبازشدن ای تقه صدای با که چرخید شی اون پی نگاهم

 باعث هم هنوز که همونی.. بودم کرده لمس قبال رو ردش که داری ضامن چاقوی همون.. بود چاقو

 بود نشده خوب زخمش هنوز که همونی.. بود دستم مچ سوزش

 .. گفت تند های ونفس شده گشاد چشمهای همون با مرد
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 من.. ماندگار بترس ازم.. بگیرم ازت رو داداشم مرگ تقاص میخوام که منی... وتو منم دیگه حاال-

 .. فرهاد.. فرهادم

 

 «نیست درتوانم دیگر ها نگاه تحمل»

 ورتمص به نگاهی چرکینی دل با ائینه وتو کشیدم باال ها زخم رد روی رنگو مشکی های دستکش

 رو صورت این های خط جای جای دیگه وحاال میگذشت تلخ روزهای اون از سال هفت.. انداختم

 .. بودم حفظ

 میشد شروع صورتم طرف یه از که خطی... پیشونیم روی افقی خط.... ام گونه روی مورب خط

 جک میرسید که لبم وبه بود شده شروع گوشم کنار از که خطی... ودراخر.. میشد ختم ام چونه وروی

 .. میرفت پائین لبم وازروی میشد

 به نمیتونستم سال ازهفت بعد هم هنوز ولی میکردم رولمس ردها این وهرلحظه هرروز اینکه با

 .. نمیشدن خودی برام وقت هیچ که انگار.. کنم عادت ها خط این

 بستن موچش گرفتن نگاه داشت فایده چه ولی.. گرفتم ائینه از ونگاه کشیدم تر پائین رو هدبندم

 لیو بپوشونم رو دستم ومچ پیشونی روی های زخم جای میشد وهدبند دستکش این با شاید..

 هیچ... نمیشد پاک جوری هیچ بود کرده خوش جا ولبم چونه وکنار گونه روی که چاقویی ردهای

 .. کنم پنهون وقت

 وجای فرهاد کردن فراموش میکرد تر سخت وهمین دیگران دید از نمیشد پنهون وقت هیچ اره

 ونرفته مونده یادگار به تنم روی زیادش نفرت از که هایی زخم تک به تک

 ایبر... میسوزه براش دلم... ام همیشه از تنهاتر که روزهایی.. میکنم فکر بهش که وقتهایی یه

 .. اورد سرمن بالیی همچین که بود ارمیده وجودش تو نفرت اونقدر که مردی

 بکشه خط دارش ضامن چاقوی ورد بگرده بازهم نکنه که روزیم منتظر وهرثانیه لحظه هر ومن

 .. من هستی ی وهمه وبدن صورت روی

 یدپرس وپرخوابش خسته چشمهای همون با مامان.. اومدم بیرون اتاقم از همیشه از تر حوصله بی

 ؟.. نمیخوری ؟صبحونه.. ماندگار-
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 .. دادم تکون وسری ورکشیدم رو کفشم ی پاشنه

 .. خداحافظ میشه دیرم نه-

 کرد تکرار دوباره رو اش هرروزه ی وجمله اومد ام بدرقه به سرم پشت

 باش خودت مراقب مادر کن جمع حواستو-

 بالهایی فکر از میلرزه وتنش میترسه چشمش هم هنوز که مادری اخر حرف به زدم پوزخند ومن

 .. نشد تموم هم وقت وهیچ اومد سرم به پیش سال هفت که

 وقتها جور این.. شدم اتوبوس ایستگاه وراهی دوختم زمین به رو نگاهم دغدغه وبی آسه آسه

 روی رو کوچه ته سرتا نگاه تا بود پام زیر رنو درحد کوچیک ماشین یه تا دارم دوست خیلی

 .. نکنم حس صورتم

 نمیشد عادی برام وقت هیچ و اور ودرد بود سخت هم هنوز ولی بود گذشته سال هفت اینکه با

 .. میگرفتن رو صورتم ی کهنه های زخم رد تعجب با که هایی بچه بد نگاه..

 قرار ارانگ توانا ماندگار..! ومن میگذشت کنارم از تفاوت بی وگاهی تمسخر با گاهی که پسرهایی یا

 مردم زیرکی زیر های نگاه به بشم اخت وقت هیچ نیست

 دش رد چشمم جلوی از که مشکی مزدای.. گذری های ماشین به شدم وخیره ایستادم ایستگاه دم

 روی کرده گره ودست ماشین چرم بوی حس از... خاطرات اوری یاد از.. لرزید لحظه تو وبدنم تن

 .. گردنم

 .. کاوید رو صورتم چشمهاش وبا شد رد میانسال مرد.. عمیق عمیق.. گرفتم ونفس زدم پلک

 دمش خیره.. نگرفتم چشم اینبار.. چرخید صورتم روی.. دست به سنگک زن   نگاه که سرچرخوندم

 هم من ولی.. هیبت وبد بودم زشت هرچند.. برداره احمقانه کنجکاوی این از دست تا زن به

 ودب نمونده باقی ازش هیچی دیگه که بود شده خطی خط اونقدر ها نگاه همین با که داشتم غروری

 سرهم پشت بودن کشیده صف خالی های صندلی.. شدم سوار درنگ بی رسید که اتوبوس

 .. بود شهرم مردم از بیشتر خیلی ها صندلی این معرفت انگار... حرف وبی خاموش..
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 رو نگاهم اتوبوس پرشدن تا.. وخالی سرد صندلی ی گوشه کردم وکز زدم اخری نام به رو قرعه

 هب کردن نگاه بدون حاال که آدمهایی.. ادمها به بازهم.. دوختم گرفته غبار های شیشه بیرون به

 .. دوئیدن می زندگیشون پی هرکدوم صورتم

 .. شد مجسم نه که زنده بازهم ها وخاطره افتاد هم روی کم کم بیداریم شب از خسته های پلک

 امده زندگیم به ناشناسی

 ..« قبل سال هفت»

 .. زدم رو سیمی بی گوشی آن ی ودکمه کردم کم رو تلوزیون صدای خیالی بی با

 بفرمائید الو-

 ؟.. آشغال خودتی-

 که بود اور رعب حال ودرعین عجیب جمله این قدری به.. تلوزیون تبلیغ رو موند ثابت چشمام

 .. کردم فراموش ای ثانیه برای هم رو کشیدن نفس حتی

 .. ماندگار سراغت میام دارم-

 به یهثان ده همین ولی نرسید هم ثانیه ده به گفتگو این ته سرتا شاید.. کامل وقطع اشغال بوق

 .. بود من خوشبختی تمام ی خاتمه معنای

 ردم ولی.. نمیشناختم ابدا رو گوشی پشت مرد.. بودم مونده دست به گوشی همچنان ومات گیج

 صفت بابت.. کالمش در نفرت بابت بودم مات ومن میدونست رو اسمم.. میشناخت خوب رو من

 .. کرد قطع توضیح وبی کرد بارم که اشغالی

 ؟.. بیاد سراغم به که بود کی ؟اصال.. ؟چرا.. سراغم میاد گفت

 میشناخت خوب.. میشناخت رو من.. میزد دو دو چشماهام.. گذاشتم سرجاش مکث با رو گوشی

 به ات نمیذاشت وهمین بشه ومزاحم بزنه زنگ بودن روانپریش یا کاری بی سر از که نبود ادمی..

 .. رو اور رعب تماس این کنم فراموش سادگی

 ؟.. ماندگار بود کی-

 دادم قورت رو گلوم واب پریدم جا از
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 .. کرد قطع.. نمیدونم-

 ودب توانا ماندگار وارزوهای باورها وتمام زندگی شدن ویران ابتدای.. نبود ماجرا اخر تلفن این ولی

 .. بود ماجرا اول تازه تلفن این..

 .. شد شروع روشن روز تو من کابوس که بود روز همون فردای از دقیقا

 دموجو داره نفر یه ی خیره نگاه که.. دنبالشه به چشمهایی که داشتم رو آدمی حس میرفتم هرجا

 .. کرده تنگ رو هام ونفس گرفته رو گلوم بیخ نفر یه نفرت که.. میکنه پاره پاره رو

 .. رو مرگ پای صدای.. میشنیدم دنبالمه به که رو هایی قدم صدای

 .. است احمقانه توهم یه اینها ی همه میدیدم هم باز.. برگشتنم یا. چرخیدن با ولی

 کشیدم می نفس کمی روزها این خبری بی تو ومن بود گذشته مشکوک تلفن اون از روز ده

 تن به مو که ترسی.. میکنه فراموش رو ها واالرم خطرها ی همه وقتهایی یه کار فراموش انسان..

 .. اندازه می تپش به رو قلب که ای ونگرانی میکنه سیخ

 به میخواست اون از وبدتر میدونست رو اسمم که رو گوشی پشت مرد صدای کردم فراموش

 بود متنفر ووجودم ازمن اینکه تر موهوم اینها ی همه بیادواز سراغم

 یرز پائیزی برگهای خش خش واز میرفتم پائین رو دانشگاه روی روبه خلوت ی کوچه حوصله با

 .. همیشه از تر لطیف وهوا بود مهر اوایل.. میبردم لذت پام

 .. زدم پویا اسم به لبخندی گوشیم ی ویبره وبا گرفتم نفس

 ؟..کردن سرافراز رو حقیر ی بنده این پویا اقا که اومده در طرف کدوم از افتاب به به-

 .. کرد ای خنده تک

 ؟.. شیطون میریزی مزه داری که کجایی.. نوازی خانم به سالم-

 .. گفتم بود درونیم حس از گرفته نشات که لبخندی وبا گرفتم دیگه عمیق نفس یه

 ناال نمیدونی... خالی جات هوائیه عجب.. پائین میرم دارم آسه اسه رو دانشگاه رویی روبه کوچه-

 .. خوبیم فاز چه تو
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 چهب با ؟قراره.. نکردی فراموش که رو هفته اخر ی برنامه.. نپریده فازت تا بزنم رو حرفم زود پس-

 .. دربند بریم ها

 .. بریم که میکنم وریست راست رو کارهام من هست حواسم نه-

 .. باش خودت مواظب.. نشم خوبت وفاز زدن قدم مزاحم باشه-

 .. تر دار ریشه قلبم تو پویا ومحبت شد بازتر لبخندم

 .. بای باش خودت مواظب هم تو-

 ادامه همچنان کوچه زیبای سراشیبی.. کردم جا به جا رو ام کوله ی ودسته کردم قطع رو گوشی

 .. بود دلپذیر واقعا گاهی عصر زیبای وسکوت داشت

 .. بشه کمرنگ لبخندم ناخواسته شد باعث هایی قدم صدای که بستم خوشی از رو چشمهام

 که بودم مطمئن ها قدم صدای شنیدن با ولی بودم کرده فراموش.. میشناختم رو ها قدم صدای

 .. بود مونده ذهنم تو هاش کفش صدای کوبیدن طنین مدت این تو که شخصیه همون

 خوبی به رو مرگ پای صدای که اونوقته.. باشی من جای وقتی ولی قاطعیتم این باشه عجیب شاید

 میشناسی

 .. پرید سرم از پائیزی وقرمز نارنجی برگهای روی زدن قدم ولذت شد تند اراده بی هام نفس

 روی تا که ونقابی کم ی فاصله با که مردی دیدن از واینبار انداختم نگاه سرم پشت به اختیار بی

 .. لرزید پشتم ی تیره میومد دنبالم وبه بود شده کشیده پائین چشمهاش

 وچهک سراشیبی.. داشتم اصلی خیابون تا زیادی ی فاصله هنوز.. هراسون ونگاهم شد تند هام قدم

 تند خش وخش مرد وسریع تند های قدم صدای ولی بشه تر سریع هام قدم میشد باعث

 .. داشت مرد های قدم گرفتن سرعت از نشون هم پائیزی برگهای

 اید؟ش... میکنی فرار داری چرا که میپرسیدم خودم از مدام.. بود افتاده شمارش به دیگه هام نفس

 ؟.. بگذره کنارت از ومیخواد داره کار بیچاره

 نمیداد رو اینها به کردن فکر ی اجازه وجودم به بود شده خوره که افکاری ولی
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 کافی ها خش وخش قدمها صدای.. نداشتم هم رو سرم پشت به کردن نگاه جرات حتی ترس از

 .. برسم شده نفرین خیابون اون به زودتر کنم وسعی بدوئم توانم تمام با تا بود

 یتوان دیگه ومن میرسید من به داشت مرد.. افتاد ازکار من قلب شد نزدیک بهم که ها قدم صدای

 .. نداشتم دوئیدن برای

 حتی سرم پشت مرد از ترس.. انداختم خیابون تو رو خودم مهابا بی گذری های ماشین دیدن با

 .. باشم داشته پرسرعت های ماشین از ترسی نمیذاشت

 باهام که االنه کردم حس لحظه یه تو... کرد ترمز بدی صدای با پام جلوی ای نقره هیوندای

 مونه با و.. دادم قورت سختی به رو دهنم اب ایستاد سانت چند اختالف با هیوندا ولی کنه تصادف

 .. انداختم سرم پشت به نگاهی ترسیده نگاه

 هرانند مرد.. بودیم شده روح قبض ثانیه یه تو هردو انگار بود شده کند هاش قدم من مثل هم مرد

 راه به دار نقاب مرد های قدم دوباره که فحاشی به کرد وشروع اورد بیرون شیشه از رو سرش

 .. افتاد

 ئیدندو برای توانی دیگه سستم وزانوهای میپیچید هم گوشهام تو حتی بلندم های نفس صدای

 .. افتاد راه به اراده بی هام قدم.. مرد شدن نزدیک دیدن با ولی.. نداشت

 به ارومی چندان نه ی ضربه که کرد ترمز پام جلوی وانت یه اینبار که کردم رد هم رو بعدی ماشین

 انداخت جلو به مسافتی ومنو کرد وارد پهلوم

 وضعیتم دیدن با حداقل داشتم انتظار.. انداختم عقب به نگاهی ودوباره پیچیدم خودم به درد از

 سمتم هب ماشینها الی به ال از بود اومده پائین چشمهاش روی تا که نقابی همون مردبا ولی بایسته

 .. میومد

 وجم این با جوری وچه کنم کار چی شرایط این تو باید اینکه... نمیداد قد هیچی به فکرم دیگه

 یه.. شد معجزه انگار لحظه همون ولی.. کنم فرار کجا به کرده سست رو بدنم تمام که دردی

 سوار و پریدم تاکسی جلوی انی تصمیم یه تو که گذشت وانت کنار از درست رنگ سبز تاکسی

 .. شدم
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 افتابیش عینک به نگاهم.. ایستاد خیابون وسط اخرم های ونفس ترسیده چشمهای میون مرد

 سر من زیبای زندگی وسط درست ولی کجا از نمیدونم که شومی ی سایه اون به. موند خیره

 .. بود دراورده

 ؟.. میری کجا خانم-

 تموم که بودم ترسیده قدری به.. کردم مشت سینه تو رو ودستم پریدم ازجا راننده صدای با

 .. مرد وجود از لرزید می وجودم

 نداشتم زدن حرف برای نایی زیاد های زدن نفس نفس از ولی زدم بهم رو ام خشکیده لبهای

 .. گفتم کنان وزمزمه کشیدم عمیقی نفس..

 ؟.. کجاست محل این نزدیک کالنتری-

 .. گفت خیالی بی با مرد

 .. خوره نمی مسیرم-

 ... نالیدم عجز با

 .. برید فقط.. اقا برید دربست-

*** 

 .. انداختم تخت روی و خودم خستگی وبا گذاشتم میز روی حالی بی با رو کیفم

 نشونه هیچ.. بود نشده عایدم هیچی ولی بودم کرده دوندگی وکلی بودم رفته کالنتری به اینکه با

 .. ببرم پیش کاری بتونم تا نداشت وجود سر به کاله مردی از ای

 ؟.. اومدی ماندگار-

 .. گذاشتم هم روی و چشمهام حوصلگی بی با

 .. اومدم مامان اره-

 ؟..کردی دیر اینقدر چرا پس -

 .. شدم متوسل دروغ به مامان اتی های نگرانی دل ترس از
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 .. شاپ کافی رفتیم دیدم و دوستم راه سر-

 جواب رو گوشیت اون حداقل.. بود شده نگران دل.. زد زنگ دفعه صد پویا.. میزدی زنگ یه خب-

 .. نکنی نگران رو وادم عالم که بده

 .. گفتم مامان غرغرهای دست از شدن خالص برای بودم کشیده که هایی استرس تمام از خسته

 .. میارم در دلش از میزنم زنگ بهش خودم باشه-

 از یکی پویا.. دوختم وپویا خودم ی نفره دو عکس قاب به رو ونگاهم چرخوندم روبالشت و سرم

 .. شدیم اشنا هم با بستگان از یکی فوت ی بواسطه که بود مادرم دور های فامیل

 ودوستش داشت دوستم اینها ی همه از ومهمتر.. میرسید دهنش به ودستش بود خوبی پسر

 یا مبگ رو ماجرا حقیقت داره تعصب روم زیادی حد تا که پویایی این به نمیدونستم حاال.. داشتم

 .. کنم سرهم دروغ هم اون برای

 یشپ یه هم قبل از که مخصوصا بشه تحصیلم ادامه مانع خود بی های نگرانی دل با میترسیدم

 .... داشتم ازش تحصیل ترک برای درامد

 خراب واعصابم میلرزید دستهام بود افتاده که اتفاقی از هم هنوز برداشتم رو گوشی چرکینی دل با

 .. بود

 یا.. مندار انچنانی ی وقیافه تیپ که من..؟ باشه دنبالم باید نفر یه چرا میپرسیدم ازخودم مدام

 .. فراوون واموال مال حتی

 خواستمی که مردی همون..باشه زدن قبال که تلفنی همون به مربوط نکنه.. میگفتم خودم با وبازهم

 .. داد اشغال لغب بهم موجهی دلیل هیچ بی که همونی.. سراغم بیاد

 ویاپ ی شماره نتیجه بی های وخیال فکر این ی همه از وخسته مالیدم حوصلگی بی با رو چشمهام

 ترجیح هک هرچند.. کنه ارومم کمی بتونه پویا با کردن صحبت داشتم انتظار دلیل بدون.. گرفتم رو

 داده انجام رو صلی کارهای.. نیارم میون به بود افتاده دنبالم به که مردی از حرفی فعال میدادم

 .. کنن پیداش که بود کالنتری مامورهای ی وظیفه این وحاال بودم

 .. کردم سالم پویا گفتن الو وبا کشیدم دردناکم پهلوی روی دستی

 .. جان پویا سالم-
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 پیچید گوشی تو پویا طوفانی صدای من کردن سالم محض به

 ؟.. کجایی تو پس سالم-

 جویدم رو ناخونم ی گوشه

 حرف به سرم شاپ کافی رفتیم دیدم رو دوستهام از یکی راه سر. شدی نگران میدونم ببخشید-

 .. شد گرم زدن

 ؟ میشم نگران نمیگی.. نمیدی جواب رو گوشیت چرا-

 .. کردم زمزمه میبافتم هم سر پشت که دروغی سیل از ناراحت

 ببخشید بازهم نشدم متوجه بود سایلنت رو-

 .. بود شده راحت خیالش حدی تا انگار.. پیچید گوشی تو پویا کشیدن نفس صدای

 .. بگردم دنبالت خیابون کوچه تو میوفتادم راه داشتم دیگه.. دلم عزیز کن مراعات یکم-

 رو گوشی رفتن صدقه قربون کلی با هم سر واخر دادم گوش هاش نگرانی دل به فقط حرف بی

 .. کردم قطع

 .. کشیدم بیرون رو وگوشیم ام کوله جیب تو انداختم دست

 یغامپ حوصله بی.. میداد خبر پویا وترس نگرانی از همه که پیغام تا وپنج.. پاسخ بی تماس تا ده

 .. لرزید دستم تو گوشی که کردم پاک رو خودی بی های

 .. بود عجیب کال.. دو تا سه... سه تا دو.. وغریب وعجیب بود ناشناس شماره

 .. بفرمائید بله-

 ؟.. ماندگار میکنی فرار دستم از-

 مبه که مردی همون بود خودش.. گذاشت فلک به سر لحظه تویه پهلوم ودرد نشست تنم تو لرز

 هک همونی.. بود اومده سراغم به هم واقع وبه سراغم میاد بود گفته که همونی.. اشغال بود گفته

 گذاشتمش جا خیابون وسط امروز

 .. اومدم حرف به شده خشک لبهای با
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 ؟.. میخوای من جون از ؟چی.. هستی کی تو. تو-

 .. وتند سخت.. پیچید گوشی تو مرد خشن صدای

 .. رو جونت-

 کرده کار چه من مگه.. میزد حرف جونم گرفتن از رحمانه بی چه تلفن پشت مرد .. وایساد قلبم

 ؟.. بودم فروخته بهش تری هیزم چه..؟ بودم

 ؟... بری در دستم از میتونی دیگه بار چند میکنی فکر.. ماندگار جستی رو امروز-

 با.. بود کرده تاریک چشمهام جلوی رو دنیا ومرگ مرد از ترس.. بود شده درمیون یکی هام نفس

 .. نالیدم عجز

 ؟.. کردم کار چی من ؟مگه.. چرا اخه-

 ؟.. اوردی سرش بالیی همچین که بود کرده کار چی اون بگو بهم.. یادته رو شایان-

 پیدا چیزی گشتم باشه داشته اسمی همچین که کسی دنبال به ذهنم تو ؟هرچی... ؟شایان.. شایان

 .. نمیشناسم شایان اسم به کسی من که رسیدم نتیجه این به سر واخر... نکردم

 هک خانم محبت ی کوچیکه پسر علی امیر.. پویا.. پدرم.. بودن محدود شدت به من زندگی مردهای

 نبود فامیل پسرهای هم وپرهام سیامک.. رفتن محل از هم مدت یه از وبعد بود قبلیم خواستگار

 .. نام شایان به برسه چه.. نبود زندگیم تو ای دیگه مهم مرد هیچ اینها از غیر..

 ؟.. بال کدوم ؟اصال.. کیه شایان -

 ی گوشه اش سوخته بدن که همونی... مالیدی شیره سرش اشغال توی که کسی همون-

 .. افتاده قبرستون

 الهک رو سرکسی من.. گرفت رو نفسم پهلوم ودرد لرزید پشتم ی تیره تمام بزرگ تهمت این از

 اقعو به من.. نمیشناختم بود مرده حاال که شایان اسم به ای زنده یا مرده هیچ من.. بودم نذاشته

 فرار تشدس از که لحظاتی تمام که نفرتی میشناختم رو مرد کالم نفرت ولی نمیشناختم رو شایان

 .. بود لرزونده رو بدنم وپی رگ تمام میکردم

 . نالیدم ناراحتی با
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 .. گرفتید اشتباه خدا به.. نمیشناسم شایان من.. من-

 پیچید گوشی تو مرد پوزخند صدای

 .. میکنیم اشتباه کدوممون میدم نشون وبهت سراغت میام.. اشتباه هه-

 .. پریدم حرفش میون

 مزدممنا.. دارم نامزد خودم من.. شمارو نه میشناسم نامی شایان نه من گرفتید اشتباه خدا به اقا-

 .. دارم دوست خیلی هم رو

 .. کرد زمزمه نفرت با

 نقشه هم اون برای.. کردی من بدبخت برادر با ای معامله چه خان پویا همین خاطر به میدونم اره-

 .. ببین رو هام نقشه وتمام بشین.. دارم

 ..پیچید گوشی تو تماس شدن قطع با من تند های نفس صدای

 .. اقا.. گرفتید اشتباه.. اقا الو الو-

 برادرش مرگ باعث من میکرد فکر اشتباه به که صدایی.. نبود خط طرف اون صدایی دیگه ولی

 نوید بدجوری... میکرد تزریق صداش تو هرلحظه که تنفری حس با.. دیدنش با وقلبم شدم

 .. میداد رو بد خبرهای

 .. وریخت شد سرته اب لیوان یه مثل قلبم.. خورد زنگ که بود دستم تو هنوز گوشی

 بود من پناه تنها خدا از بعد که کسی.. من پوریای.. بود پوریا.. انداختم شماره به نگاهی ترس با

 .. کردم برقرار رو تماس لرزون دستهای با..

 .. جان پویا سالم-

 ؟... اشغاله سره یه میزدی حرف کی با.. سالم-

 هم دلم لیو.. کالمش در وخشونت مرد از میترسیدم اینکه با.. نه یا بگم نمیدونستم.. گرفتم نفس

 کنم خراب رو پویا ذهنیت زندگی اول همین نمیخواست

 ضیهق ببره موضوع از بویی اینکه بدون میدادم وترجیح کنم زندگی مرد این با عمری بود قرار من

 .. ادد فیصله صدا سرو بدون رو جریان این میشه میکردم فکر که بودم ساده چقدر.. کنم ختم رو
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 .. فریبا با-

 ؟.. شدی دوست باهاش دانشگاه تو تازه که دختره ؟همین.. فریبا-

 رو من ها دروغ این تمام خاطر به خدایا.. گرفتم دندون به رو دستم های ومفصل گرفتم نفس

 ببخش

 ؟.. زدی زنگ چی برای تو.. نه یا دارم ببینه زد زنگ میخواست جزوه یه اره-

 .. دادم ادامه حواسش کردن پرت وبرای زدم رمقی بی لبخند

 !؟.. شده تنگ برام دلت دوباره نکنه-

 .. کرد ارومی ی خنده

 .. کرده دعوتتون مامان... شب فردا برای زدم زنگ-

 چی باید.. چرخید می مرد وحوش حول ذهنم.. دادم بیرون رو ام خسته ونفس مالیدم رو چشمهام

 ؟.. میکردم کار چی باید وانفسا این تو من.. میکردم کار

 هم رس پشت عزیزانم برای اختیار بی که هایی دروغ با.. مداوم های کاری پنهون این با نفرتش با

 .. میکردم قطار

 .. شد ؟قطع.. ماندگار الو-

 .. اومدم خودم به دستپاچه

 .. میدم بهت رو خبرش میگم مامان به باشه.. هستم نه نه-

 فعال پس. اکی-

 اسیب پهلوی وروی دستم..شدم بلند جا واز دادم خودم به وقوسی وکش کردم قطع رو گوشی

 میزد کبودی به ضربه جای.. وایسادم ائینه روی وروبه گذاشتم ام دیده

 ویاپ ی خونه شب فردا بگم مامان به باید رفتم در سمت وبه کشیدم پائین رو لباسم ی گوشه

 ردمک برقرار رو تماس شماره به کردن نگاه بدون.. خورد زنگ دستم تو دوباره گوشیم که دعوتیم

 ... جان پویا جانم-
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 ؟ بود گرامی نامزد پس-

 .. پیچید زدن زنگ صدای گوشم وتو اومد کش فکرم... حس بی پاهام... شد شل دستم

 .. کنم روشنش یکم نیست ؟بهتر.. داره خرابی نامزد چه میدونه جونتون پویا احتماال-

 .. نالیدم توانم اخرین با.. اومد جلو چشمهام پشت تا اشک

 .. هستی کی تو اصال.. نکردم کاری که من میخوای من جون از چی-

 هلحظ دارم جونت گرفتن برای که فعال.. تقاص مامور شایدم.. الموت ملک یا.. عزرائیل کن فکر-

 .. میکنم شماری

 ودب متعصب حدی تا که پویا گوش به حرفها این خبر اینکه.. نمیداد قد جا هیچ به فکرم دیگه

 .. موند نمی باقی من آبروی از چیزی دیگه اونوقت.. مامان گوش به حتی یا.. برسه

 .. ونالیدم اوردم پائین رو صدام نشه متوجه مامان اینکه برای

 ناسمنمیش رو برادرتون من.. گرفتید اشتباه ای دیگه کس با رو من.. گرفتید اشتباه که خدا به-

 .. نامزدمه هم اون که داشتم نزدیک ی رابطه پسر یه با فقط عمرم تو من.. نمیشناسم رو شما..

 پیچید گوشی تو اش زمزمه صدای ودرنهایت کرد سکوت لحظه چند مرد

 ؟.. نیستی توانا ماندگار تو مگه-

 .. من ازخود بهتر.. میگفت درست رو وفامیلم اسم.. گزیدم لب

 ؟.. نیست سالت ودو بیست مگه-

 بودم ودوساله بیست توانا ماندگار! من.. بود

 ؟.. نیست نوازی پویا نامزدت اسم مگه-

 .. دنیا تموم از بهتر.. خودم از بهتر.. میدونست رو چیز همه خدا یا.. خدا یا

 .. کنم توجیه خواستم اراده بی

 شناسمنمی رو برادرت من.. شدید متوجه اشتباه میگم بازهم ولی درسته گفتید که اینهایی ی همه-

.. 
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 .. بدم ادامه رو حرفم حتی نذاشت مرد فریاد صدای ولی

 نمیذارم ؟راحتت.. بشی اوردی برادرم سر که بالیی منکر میخوای کی تا.. طه — س شو خفه-

 روزی اون برای میکنم شماری روز دارم.. نمیذارم راحتت وقت هیچ.. باش مطمئن رو این.. ماندگار

 وزهنمیس حالت به دلم هم لحظه یه برای حتی من ولی.. کنم رحم بهت تا.. میکنی التماس بهم که

.. 

 رو حرفش واقعا اگه.. بود شده خشک ازترس اشکام.. افتاد مانتوم روی ودستم شد قطع گوشی

 .. اگه.. میکرد عملی

 ودمب مرد ورود منتظر انگار.. شد مشت سینه تو ودستم پریدم ازجا در هوای بی شدن باز صدای با

 .. بود دویده دنبالم به رو مسیر تمام دارش تقاب کاله با که مردی همون..

 ؟.. پرید رنگت چرا.. ماندگار شده چی-

 .. شد باز دروغ به من اذن بی لبهام

 .. خستم یکم.. نیست هیچی...هیچ-

 ؟.. دنیا یه... تا ؟سی.. تا بیست.. بود گفته دروغ تا چند ساعت چند این عرض تو

 .. دیدی جن انگار ؟اخه.. مطمئنی-

 ... کرده دعوتمون شب فردا برای پویا راستی... نباش نگران.. خوبم اره.. آره..آ-

 .. بود اش وخونواده پویا عاشق مامان.. رفت چشمهاش از نگرانی ورنگ شد گشاده مامان صورت

 .. سالمتی به-

 ؟.. نداری کاری شب فردا برای-

 هزشت خالی دسته بگیریم چیزی یه رفتن موقع باشه یادت.. دامادم دعوت از مهمتر کاری چه نه-

 رنگ.. بخور شد ات گرسنه هروقت.. گازه رو غذا کن استراحت هم تو.. شبم شیفت که برم من...

 میفرستت پس.. ببینتت اینجوری شب فردا پویا.. نمونده روت به

 رو اپوی با ام رابطه که میدونستم دلم ته انگار.. نشستم تخت وروی زدم مامان حرف به پوزخندی

 . بود افتاده زندگیم روی بختک مثل مرد نحس ی سایه.. اتمامه به
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 ؟... میکردم کار چی مرد این با باید من خدایا.. بستم رو وچشمهام گذاشتم وروبالشت سرم

 ؟ فرهاد میشنوی را هایم ودل درد

 فتهگ راست فرهاد.. رفتم پائین ها پله از عجله وبدون شدم بلند جا از.. رسیدم که اخر ایستگاه به

 .. دارم ازخدا مرگ ارزوی هرروز که اورد سرم به بالیی. بود

 اش دالترجمه که ساز قدیمی ساختمون یه. نه که شرکت البته.. گرفتم پیش در رو شرکت راه

 ترجمه رکا بکشم نفس نمیتونستم حتی ورطوبت نم گند بوی از که اتاقش اخرین تو ومن.. کردن

 .. میدادم انجام رو وتایپ

 اگه.. انداخت اشوب به رو دلم رطوبت بوی کم کم. رفتم پائین اروم اروم رو قدیمی سنگی های پله

 ولی.. کنم کار جایی همچین تو هم دیگه ی لحظه یک برای نبودم حاضر حتی بود خودم دست

 درمونگاه تو مامان وخرحمالی کار این از که نمیری بخون ونون ومادرم بودم من.. نداشتم ای چاره

 .. میشد عایدمون

 .. گذشتم باریک راهروی واز دادم جواد اقا تحویل ای نیمه نصفه سالم راه سر

 اقعاو.. کوچکش های وپنجره طبقه این ولی.. بود بهتری جای زمین زیر این نسبت به اول ی طبقه

 این با.. صورت این با.. نداشتم ای چاره مشکالت این ی همه میون ومن.. بود تحمل قابل غیر

 وخرج کنم کار... خاطر ونگرانی دغدغه بی میشد که بود جایی تنها نمور زمین زیر این.. شرایط

 .. بیارم در رو خونه

 .. نشستم میز وپشت کردم اویزون اتاق در ی دستگیره پشت رو کیفم

 چاقو رد مابین از که گوشتی برامدگی.. گذاشتم چاقو رد جای روی و ودستم مالیدم رو چشمهام

 .. کردم لمس رو بود اومده بیرون

 ؟خوشی.. ؟خوبی.. کجایی ؟حاال.. خودت با کردی ؟چه.. من با کردی چه.. بیچاره فرهاد! ...فرهاد

 حاال قبل از تر سنگین... نه ؟یا.. شدی سبک حاال... گرفتی خوب که رو ؟انتقامت... هستی ؟راضی..

 ؟.. میکنی زندگی عذاب کوه دوتا با

 خدا از هرروز... شد میخواستی که چیزی همون اخه.. باش خوش تو ولی گذشت که من از فرهاد

 خوب که الحق.. سرکنم بدن واین صورت این وبا باشم زنده قراره.. نمیده ولی میخوام مرگمو
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 سرت ور بال این که نبودم اونی من.. گرفتی اشتباه... انصاف بی ولی گرفتی رو برادرت مرگ تقاص

 .. اورد

 دلیل که هرچند.. فرهاد اومد در اب از غلط کتابهات حساب.. افتادم روز این به گناه بی من

 که دروغگویی دوتا اون شهادت...  فتوشاپی های عکس اون.. بست هم رو خودم دهن وبرهانهات

 ... انداختن تو دامن تو رو من کجا از نمیدونم

 ها مزخ این تمام وجود با حتی ومن بود حقت که انتقامی.. انتقام برای.. گرفتن تقاص برای اومدی

 بدبخت نداشتم گناهی هیچ که رو منی... خورد سنگ به تیرت ولی.. میدم بهت رو حق این بازهم

 نم ریش وبه میکنه رو زندگیش خیال وبی راحت داره بود اینها تمام مسبب که کسی واون کردی

 میخنده خوردی رو گولش که وتویی

 هودار درست کارش میکرد فکر که فرهادی.. میسوزه فرهاد حال به دلم بازهم میرسم که اینجا به

 دست روی چاقوهاشو زخم اگه کذایی ی هفته یک اون طول در که فرهادی.. میکنه اجرا را عدالت

 .. نشد نزدیک حریمم به هم قدم یک حتی ولی.. دیدم وفور به وگردنم وصورت وپا

 قطف... کاری کثافت از خبری ونه بود تجاوز از خبری نه ولی وزجر نفرت با هم اون کرد لمسم شاید

 یکردم ونگام میکرد نگام..میکرد ونگام اومد می.. وسوزشش بود میکشید که چاقوهایی های رد درد

..  میسوخت بود کشیده تنم روی قبال که چاقوهایی وجای گشاد وچشماش میشد تند هاش نفس

 ام وشقیقه هام گونه.. دستها..  گردنم

 .. میکرد وزمزمه اورد می بیرون را چاقوش وقت اون

 نمک تموم رو نفست اینکه جای به میخواد دلم ولی.. کمیه چیز کردی برادرم با که کاری درمقابل-

 .. میکنی زندگی سگ یه مثل جوری چه که.. ببینم چشمهام روبا کشیدنت بدبختی عمر یه

 قتیو باشم تو جای هم لحظه یک حتی نمیخواد ودلم میکشم بدبختی دارم! فرهاد؟ میبینی حاال

 .. رفتی خطا رو راه که میفهمی

 میگفت چشماش تو سرخ  های مویرگ و تند های نفس همون با

 .. بدی بس رو کارت تقاص لحظه به لحظه تا میگیرم ازت رو واروم راحت زندگی یه من-
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 دست ویک بلند ریش واون طوفانی های نفس واون چکان خون چشمهای با اومد می سراغم به

 .. میکشید رو چاقوش ودرنهایت سیاه

 .. وپرقدرت ضرب با.. میکشید اومد می دستش به که هرجا.. کجا نمیکرد فرقی

 .. تا سه میذاشت فلک به سر عصبانیتش که هم گاهی.. دوتا.. یکی

 هام پنجه الی البه از که خونی به.. میکرد نگاه هام خوردن وتاب پیچ وبه میشست وقت واون

 .. میشد جاری

 برادرش برای میریخت اشک.. میشد جاری هاش اشک زمین روی چکیده خون دیدن با ودرنهایت

 بده انجام کارهایی چه کرده واردارش انتقام زهر که خودش برای.. 

 اومد سراغم به دوباره بودکه گذشته روز شش.. رو اخر روز اون میاد یادم خوب خیلی

 ور کردن حرکت توان حتی که بودم حس بی اونقدر بودم کشیده که ودردهایی ریزی خون خاطر به

 واز کشید خط انگشتام بند روی الود خون چاقوی همون با خوردن اب سادگی به واون نداشتم هم

 سوزوند رو جیگرم ته تا درد

 زدم وزجه شد جاری اشکام

 .. نکردم خیانت برادرت به من.. نکردم گناهی من انصاف بی-

 ... بود دستم روی چکان خون ردهای به نگاهش هم هنوز اون ولی

 .. زدم زار دل ته از

 هم قیامت خود تا چاقو وردهای دردها این خاطر به.. بخشمت نمی وقت هیچ.. نمیبخشمت-

 .. نمیبخشمت

 که یدد نگام تو چی نفهمیدم.. کشوند چشمهام به تا رو نگاش که بود حسی چه صدام تو نمیدونم

 رو روبه دیوار به زد وتکیه رفت عقب حسی بی با

 .. زد زانو زمین وروی شد خم کمرش... شکست سر واخر کرد نگاه هام گریه به

 ودمب مظلوم من... منه درد برابر صد مقابلم مرد درد فهمیدم تازه بست حلقه چشمانش تو که اشک

 .. وظالم ظلمی خود تو بفهمی که نکنه خدا ولی. ظالم واون
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 .سرخورد چشمش ی گوشه از اشک قطره

 الوخوشح موفق ادم یه که ؟منی.. اوردی سرمن به بالیی چه ؟ببین.. کردی کار چی من با ببین-

 ازت وقت هیچ تو مثل منم.. ماندگار نمیگذرم ازت منم.. زنجیری های قاتل مثل شدم حاال.. بودم

 انتتخی با.. وفایت بی با تو ولی.. بود مادرم.. بود پدرم جای اون.. گرفتی ازم و برادرم تو.. نمیگذرم

 بهم باهاش چرا نمیخواستیش اگه.. پرسیدم ازت بار هزار مدت این تو.. گرفتی وازم ومادرم پدر

 اینجا به کارمون حاال که کردی وخامش دادی ووعید وعده وبهش موندی باهاش ؟چرا.. نزدی

 ؟.. بکشه

 شد خیره چشمهام وتو کشید صورتش روی دست خشونت با

 ؟.. بکشم چاقو روت قبل از محکمتر بار هر میشه باعث وچی میسوزم چی از میدونی-

 اصال.. نداشتم داغدیده مرد این به گفتن برای چیزی.. نداشتم جوابی من موند وفشرده بسته لبهام

 ؟.. بدم رو قاتل این ذهنی هیاهوی جواب میتونستم جوری چه.. بودم درد کوه خودم من

 چشماش میزد حرف ازت وقتی... بگیرتت میخواست.. خواستگاریت بیاد میخواست چون-

 یسروسامون باالخره.. میشه وار عیال داره باالخره اینکه از.. میبافت رویا خودش برای میدرخشید

 ..؟ کردی کار چی تو اونوقت.. ..میکرد سیر اسمونها تو میشه روشن اش وخونه میکنه پیدا

 .. بزنم وهق بدم فشار ام سینه تو رو سرم شد باعث اش نعره صدای

 اندگارم نمیبخشمت..  قبرستون کش سینه فرستادی و کردی وخاکستر سوزوندی رو جوونم برادر-

 خونده درس ادم یه مثال که من از که نمیبخشمت.. کردی خراب هم با رو وبرادرم من زندگی که

 ... ساختی روانی یه بودم وفهمیده

 .. میسوخت هم عجیب میسوخت اول لحظات مثل همچنان.. فشردم انگشتم های بند روی و دستم

 گفتم کنان ونجوا کردم نگاه خون رد به ام سینه هق هق میون

 .. نبودم من که خدا به.. نبودم من-

 هام صحبت قبول به امیدی دیگه وشاید.. رنج.. عذاب.. درد زور از.. شد خاموش کم کم صدام

 کنه فکر گناهیم بی به ای لحظه برای نمیخواست عنوان هیچ به مقابلم مرد.. نداشتم

 گفت وقاطعانه گرفت رو صورتش اشک لباسش استین با... شد بلند ازجا
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 یه از من... منی برادر زندگی نامرد دختر همون تو که نکردم شک هم بار یه حتی روزها این تو-

 تیح... بود خاطرخواهش شایان که هستی کسی همون تو که گفتن هم با نفر دو.. نپرسیدم نفر

 شاید که اونوقته.. کن وقبول بردار دروغ از دست.. بودی تو که کرد اعتراف آشغالت پسر دوست

 .. بری وبذارم بسوزه حالت به دلم

 رمب میذاشت.. شنیدنش به کردم شک که کرد زمزمه حالی وبی خستگی با قدری به و اخر ی جمله

 ؟.. میکرد رهام وکردم کار این که میگفتم دروغ به ؟اگه.. ؟واقعا..

 موند محبوس ها دندون مابین همونجا ولی.. شد قطار سرهم پشت زبونم نوک دروغ حرفهای

 ودخ تا ازحاال.. بودم نکرده اینکارو من.. کنم اعتراف نکرده جرم وبه بگم دروغ نمیتونستم... نه..

 .. بود همین حرفم قیامت

 مزد ناله گرفت اتیش جیگرم هم باز.. سوخت بازهم.. شد پخش خون ورد دستم روی چکید اشکم

 نبودم که خدا به.. نبودم من-

 .. بلند وصداش شد هم در هاش اخم

 .. نگو دروغ-

 .. کردم پرخاش غیض با

 .. شرف بی نیست دروغ-

 غرید شده جفت بهم های دندون بین واز اورد باال رو ودستش برداشت خیز سمتم به

 شیدیک گوه به هات کاری گند با رو دیگه نفر دو زندگی که تویی شرف بی.. شرف بی نگو من به-

.. 

 تکون سری تاسف وبا اورد پائین رو ومشتش کشید نفسی که دید چی وصورتم نگاه تو نمیدونم

 داد

 ارب زیر از میتونی ها بازی مظلوم این با فکرنکن.. نمیشی آدم هم وقت هیچ... کثیفه ذاتت تو-

 دربری گناهت

 .. نالیدم بغض با که رفت در سمت وبه گرفت فاصله ازم
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 .. فرهاد-

 هکشید مهنت صدای یا.. بود اسمش بردن تاثیر نفهمیدم بازهم... وایستاد شد خشک هاش قدم

 .. ام

 .. باشم تو جای نمیخوام وقت هیچ وقت  هیچ.. وقت هیچ-

 روی فرهاد نگاه.. فشردم ام سینه تو رو خونیم دست.. خیسم نگاه به شد وخیره سمتم به چرخید

 .. شد موندگار دستم

 اصال که اونوقته.. شده برادرت مرگ باعث که نیستم کسی اون من میفهمی که میرسه روزی-

 .. بکشم عذاب تو وجای باشم تو جای نمیخوام

 .. رسید چشمهام وبه شد کنده دستم از نگاهش

 ارب و نباشم تو جای وقت هیچ امیدوارم.. نمیمونه ابر پشت وقت هیچ ماه..فرهاد روز اون از بترس-

 .. نکشم میکشی روز اون که رو عذابی

 کوبیده سرش پشت در ودرنهایت..  کرد بهم رو نگاه شدواخرین موندگار چشمهام روی نگاهش

 چشمهای تو رو درد رنگ که بود باری اخرین روز اون.. گذاشت اسمون به سر هام زخم ودرد شد

 .. دیدم وسرخش تیره

 وبازهم.. میکشم سر وزجر میکشم درد هرروز.. شد خواستی که چیزی همون.. فرهاد ببین حاال

 بشی اشتباهات ی متوجه تو که روزی..  باشم تو جای به نمیخوام وقت هیچ.. هستم حرفم روی

 .. بکشی زجر قیامت خود تا عذاب این بار وزیر..

 ونیم می تو... بسپری فراموشی ی بوته به خاطراتمو منو که نبودی بد.. هستی خوبی ادم تو چون

  میکنی دق ودرد غصه همه این از سر واخر میکشی وزجر

 فرهاد اسیر.. تموم هم وبعد بودم اسیرش تمام روز شش... ندیدم دیگه رو فرهاد روز اون از بعد

 .. ونفرتش دار ضامن وچاقوی

 سرخ های ومویرگ پرپشت وابروهای نزده های ریش مونده یادم روزها اون از که چیزهایی تنها

 .. بود چشمهاش
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 نم درد با گاهی که چشمهایی... میکشید چاقو وصالبت وقدرت نفرت با که دستهایی ودرنهایت

 .. من حال از تر بیچاره آدم یه... میگریست

 ونهم نگران هم شاید... شد خسته وفقط نکشید ته هم شاید.. کشید ته نفرتش اینکه از بعد

 .. کرد رهام...شد زدم دم ازش که فردایی

 مردگی مردن از وبدتر بمونم زنده هم شاید.. بمیرم تا کرد رها خدا امون به رو وخون پراززخم من 

 .. کنم

 گم مفهمید تازه که بود اونوقت بشم باخبر اطرافم واز بیام خودم به بتونم تا کشید طول هفته دو

 .. اورده سرم به بالهایی چه شده نفرین روز   شش اون تو من شدن

 تب تو هفته ویک بود گرفته رو بدنم تمام عفونت.. بود شده پیچی باند وپاهام ودستها صورت تمام

 هب شخصی از اثری هیچ... بود فرهاد شدن گم... بالها این تمام ختام وحسن... بودم گذرونده ولرز

 .. نداشت وجود بود دزدیده رو من که فرهاد نام

 .. ربود خودش با رو من چیز همه خودش وهمراه شد ناپدید ونفرتش وشایان فرهاد

 .. وزیباییمو سالمتی... ودرازمو ودور خوش ارزوهای... مشترکمو وزندگی پویا

 گم فرهاد.. نبود سرجاش چیز هیچ شدودیگه فیکون کن کل به کالم یک در ومادرم من زندگی

 رسید گوشم به ازدواجش خبر ماه شش عرض وتو نکرد نگاه رو سرش وپشت رفت پویا... شد

 شد پیرتر سال صد ی اندازه به هم مادرم..

 روی همه از وبدتر پام مچ روی... دستم وساق دست روی خط عالم ویه موندم من سر اخر و

 .. وگردنم وگونه پیشونی

 کرد کاری ولی.. نیاورد سرم به هم خاصی بالی هیچ... نکرد تجاوز وحریمم من به واقع به فرهاد

 .. نخوام خدا از چیزی مرگ جز که

 از بعد اگرچه که.. چاقو دردناک های رد واین ها خط واین موندم ومن رفت من زندگی از فرهاد

 .. بود کرده سیاه رو روزهام تمام معنویش درد ولی نداشت جسمی درد دیگه سال هفت

 حتی تعقیبمه در اش سایه بازهم.. میبینم رو فرهاد بازهم میکنم حس وقتها بعضی.. سالها این تو

 وبه مهسر پشت طوفانی ونگاه سرخ چشم دو همون دوباره سربگردونم اگه که مطمئنم وقتهایی یه
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 وقت هیچ دیگه باشم صادق بخوام اگه ولی.. بکشه گردنم شاهرگ روی چاقوشو میخواد انی

 .. ندیدمش

 اصوتق کنه پیدا رو فرهاد نتونست هم دیگه خود بی کار هزار وهزاران وشکایت وکالنتری پلیس

 بگیره ازش رو هام زخم

 به که سالی هفت... گذشت من ودرد توانزوا که سالی هفت میگذره روزها اون از سال هفت حاال

 ..کرد زمین روی خدا ی بنده تنهاترین رو مرورمن

 زپرتی درمونگاه یه تو شب تا صبح از.. نداره رو هام زخم دیدن طاقت هم هنوز ام بیچاره مادر

 مگه ولی.. کنه خالص صورتش روی های خط این ازشر رو دخترش تک بتونه تا میکنه جون

 .. میشه؟

 شده کهنه ها زخم رد که مخصوصا..میذاره فلک به سر خرجش که میگن انصاف بی دکترهای

 کردن انداز پس برای ای فرجه هیچ نفرمون دو زندگی ومخارج وخرج سخت شدت به وبازسازیش

 .. نمیده بهمون

 ؟؟ اسم به جدیدی دوست

 

 مالیم روز یک تو من وپرازغم ساده زندگی باالخره تا گذشت شکن کمر دردهای اون از سال هفت

 . شد تغیر خوش دست بهاری

 بود وتار تیره شدت به اسمون خاکستری رنگ که عصرهایی اون بوداز ای کننده خسته عصر

 شتپ روی وگرفته حوصله وبی بودم برگشته خونه به فرسا وطاقت سخت روز ازیه بعد..  ودلگیر

 گاهن میکردند وامد رفت وحالم من از خبر بی که وادمهایی اسمون به دررفته زهوار کولر کنار... بوم

 .. پروندم ازجا گوشی اس ام اس صدای که میکردم

 ای فرستاده اشتباه یا کردم فکر.. چی چی ونمیدونم نهصد صفر ایرانسل یه.. بود پرت شماره

 .. کردم باز رو پیغام کاری بی سر واز اراده بی.. دیگه های خیلی مثلِ .. مزاحم

 ... تنها تنهای.. تنهام خیلی اینجا ؟من.. هست کسی-
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 بودم تنها هم من خب.. غریبی عجیب اس ام اس عجب چرخید کلمه چند همین روی نگاهم

 .. فرستاده برام اشتباه به رو مسخره مسیج این که اونی از تنهاتر خیلی شاید..

 حسن وچه.. تنها تنهای.. بودم تنها هم من.. شدم خیره گرفته مه غروب وبه کردم پاک را پیغام

 ... عجیبی تصادف

 ... چی چی ونمیدونم نهصد صفر ی شماره پیش همون بازهم.. شد بلند دوباره گوشیم صدای

 ؟.. بشی همدمم میشه.. میخوام صبور سنگ یه-

 میتونستم چجوری! ..بودم؟ ودرمون درست همدم یه محتاج خودم که ؟من.. ؟من.. بشم همدم

 ..شم؟ کسی همدم

 داخ یا..  شیم هم همدم میتونستیم هردومون.. نداشتن هم با منافاتی شدن همدم این که هرچند

 پرنمیکشید که کجاها به فکرم وتنهایی کاری بی سر از.. زدم وپوزخندی دادم تکون سری

 افیب رویا خودم برای ساده پیغام یه با که بودم تنها چقدر شد تر پررنگ لبم ی گوشه پوزخند..

 .. میکردم

 رزیدل گوشی بازهم که.. خودم تنهای پی وفکرم لبم ی گوشه وپوزخند بود دستم تو گوشی هنوز

 پناه یه دنبال تنها تنهای.. تنهام-

 شتز که من از!.. نبود تنهاتر که من از! ..تنهاست میگفت چقدر.. رفت سر ام حوصله کم کم دیگه

 از دم فقط پررویی با واون داشتند رو هواش که بودند ورش و دور ادمهایی مسلما! ..نبود تر

 .. میزد تنهاییش

 .. کردم تایپ سرهم پشت حوصلگی بی با

 .. نشید مزاحم لطفا گرفتید اشتباه-

 همدمی تا برده گوشی به دست غروبی دم تنگی سردل از ای بیچاره بدبخت کدوم نبود معلوم

 .. کنه دلگیرپیدا لحظات این برای
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 هک هرچند..من از تر بدبخت هم شاید.. میشد پیدا من از تنهاتر هم شاید.. میگفت راست هم شاید

 به دیگه چیز هیچ نباشه خوش که ودل.. بود کرده مه پر رو دلم غم دنیایی ولی بودم سالم من

 .. اد نمی خوش مذاقت

 زامرو چقدر.. گرفت شدت من تعجب بندش وپشت لرزید بازهم که بود دستم تو همچنان گوشی

 امروز یه نمیگرفت مرده مادر ماندگار این از خبر کسی ماه دوازده به سالی حاال.. بودم شده مهم

 .. اورد می وپیغام میلرزید هم سر پشت

 .. شو همدمم میکنم خواهش... تنهام-

 .. بود تنها فقط هم ؟شاید.. مازوخیسمی ؟مزاحم.. ؟مجنون.. است ؟دیوانه.. کیه دیگه ؟این.. عجبا

 آسایش مخل بازی اس ام اس با ولی.. بودم تنها هم من...  هایش پیغام دلیل میشد این خب

 .. نمیشدم دیگرون

 .. بعدی اس

 

 .. ماهان  اسمم-

 ... کردم زمزمه اختیار بی

 .. ماهان-

 تذهن تو خوب تصویر یه جهت بی که هایی اسم اون از.. داشت هم زیبایی تن.. بود قشنگی اسم

 میسازه

 بود سررفته اش حوصله تنهام دل غروبی دم لحظات این در.. گرفتم دست تو را گوشی هدف بی

 .. اورد می سرحالم ها اس ام اس وهمین

 ؟.. اسمت-

 مار نم.. عمرا ولی.. میدم دستش گزک راحتی این به میکرد فکر احمق.. نشست لبم روی لبخندی

 .. شم گزیده دوباره بود محال.. میترسیدم وسفید سیاه ریسمان واز بودم گزیده

 ؟. رها باشه.. مرد نه زنی بشه معلوم نه که رها میذارم رو اسمت-
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 اگه هک.. ماده یا نرم.. زن یا مردم بود نپرسیده ازم حداقل. بود قشنگی اسم رها. شد بازتر لبخندم

 خودم برای جدید خط یک فردا وهمین میکردم خاموش رو گوشی لحظه همون بود پرسیده

 .. میگرفتم

 .. شد جلب بعدی پیغام به توجهم تمام اختیار بی ومن لرزید گوشی بازهم

 ؟ میخونی رو حرفهام.. ؟تنهام..رها-

 خبر که خط طرف اون مرد... غروب دم حسی وبی حوصلگی بی از امدن در برای هم اون.. میخوندم

 را هاش پیغام خمودگی از شدن خارج برای اش چهره تو موندگار رد کلی با طرف این زن نداشت

 .. میخونه

 تیح.. زمینم روی ی بنده ترین وبدبخت تنهاترین من.. نیست من فکر به کس هیچ دنیا توی-

 .. میسوزه حالم به دلش هم خدا

 رو دلم انصاف بی.. نشست چشمام تو واشک پرکشید دلم از وکیف تفریح باالخره

 یادن تو من از تر بدبخت اصال.. نبود من از تر بدبخت اون مسلما.. سوزوند روهم چشمام..سوزوند

 .. نمیشد پیدا

 ؟.. میشه پیدا هم تر بدبخت من ؟از.. رها-

 وبد گوشتی های خط این با.. اونها از یکی من ؟خود.. نمیشد چرا.. میشد پیدا.. چکید باالخره اشکم

 .. نمیشد پیدا من از تر سوخته پیشونی... ترکیب

 ؟.. افریده هم من از تنهاتر خدا.... وبمیرم کنم دق میخواد دلم-

 ...کرد کباب رو دلم غروبی دم که ببرن را شورش مرده... چکید هم بعدی اشک

 بود من مال به شبیه دردهاش چقدر.. لرزون ولبهام شد اوارمی میخوندم که ای هرکلمه با قلبم

 .. فرستاد می پیغام برام که بود من من  انگار اصال..

 ازب ببینم تا کنم رو براش و هام غصه طومار اصال.. بگم دردهام از اون مثل هم من میخواست دلم

 ... میکنه ناشکری هم

 بخت دختر هم من مثل... درد همه این.. نداشت موندگار خط همه این که خط طرف اون ماهان

 .. بپوسه تنهاییش ریش بیخ عمر اخر تا که نبود ای مرده
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 نوم دیگه هم خدا.. رها تنهام.. تنها تنهای موندم من میکنن پشت هم به همه که دنیایی این تو-

 .. نداره دوست

 ... بازکرد رو اشکم های ی دریچه هاش پیغام اماج با باالخره.. شکست باالخره چشمهایم سد

 هک بیچاره این ولی.. داشت رو هوام هنوز ام نکرده واشتباه خطوط عالرقم که داشتم مادری من باز

 هناخوداگا.. میشد پیدا هم من از تر بدبخت گویا... نه.. نداشت هم ودرمونی درست وکار کس حتی

 فرستادم تر پائین براش را ها غم ترازوی ی کفه

 ؟.. نه نمیشی همدمم-

 از بعد..هافتاد سوزش به قبلم وتنهاییش درد شنیدن با که میدونست خودش خدا.. بشم میخواستم

 را دلم... صورتم های زخم روی تیزش نگاه وبا بود خط طرف اون که بودم جسته همدرد یه عمری

 .. نمیسوزوند

 ؟.. رها-

 به هک بود شده پیدا کسی باالخره..بازمیکرد رو شدم تلمبار های عقده.. اسم این بود قشنگ چقدر

 .. نمیدید زیبا منو هم مادرم حتی که بود سال هفت.. بده زیبا لقب یه هم من

 ؟.. بزنی حرف باهام نمیخوای-

 .. نمیذاشت خوفناک های گذشته از ترس... نمیشد ولی میخواستم

 ؟.. رها برم-

 .. گفتم باشه روم جلوی ماهان که وانگار انداختم باال شونه

 .. میکنم قربونی خودمو ها پیغام این نشدن وقطع نرفتن برای کرده فکر نکنه.. برو خب-

 رفته بغرو راستی! ا ه.. میکنم نگاه اسمون به ودوباره گوشه این میشینم باز هم من.. بره بذار اصال

 .. تاریک تاریک.. شده تاریک اسمون.. رفته هم ومیش گرگ..

 زیر شیرینیو حس.. بود خوب ها پیغام این بودن..  چرا دروغ.. نداشتم رو اش حوصله دیگه نه

 ...منداشت بود سال هفت که زیبایی.. بودن زیبا.. دغدغه بی.. آزاد.. بودن رها حس.. میدووند پوستم

 .. خوش شبت میرم پس-
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 دهش وسیاه تاریک قیر مثل آسمون.. نشد بلند گوشیم از هم کوچک صدای یه حتی دیگه.. ورفت

 یک دنبال به اون مثل هم من! وحاال تنها تنهای.. ماهان مثل درست.. بودم تنها بازهم ومن بود

 .. کنه روشن را ودلم( رها) بگه من به تا ماهان مثل.. میگشتم همدم

 نم.. ماهان اور ودرد کننده گیج های پیغام از بعد که فعال.. ؟نمیدونستم.. بود زیادی ی خواسته

 .. نبود وشفاف روشن دیگه که وآسمونی بودم مونده

 .. اما

 .. نرفت ماهان

 کرده خوش جا بوم پشت ی گوشه فرش تکه روی تازه من که وقتی همون دقیقا روز اون فردای

 .. داد پیغام میکردم فوت را گاهیم عصر وچای بودم

 .. رو کذایی ایرانسل ی شماره همان.. بودم حفظ دیگه را اش شماره

 پریروز از تنهاتر.. دیروزم از تنهاتر خیلی امروز.. میشه؟ پیدا دنیا تو هم من از تر بدبخت-

 .. همیشه تنهاتراز..

 ؟.. من از تر سیاه پیشونی.. من از تر ؟بدبخت.. من از تنهاتر بگم که نچرخید زبونم رو

 ؟.. رها-

 وریمنظ چه گفتن رها این از که میکردم حالجی خودم برای باید ومن نبود رها کنار هم ایکنی حتی

 ..داره

 ..رها-

 .. بودم ظلمات که منی برای.. میداد روشنی بوی هاش پیغام

 زد رو تیرخالص واخرسر

 .. بزنم رگمو میخوام.. رها-

 تیغ اب باید باشه وبدبخت تنها که هرکس مگه.. احمقانه چه.. کنه؟ خودکشی ؟یعنی.. بزنه رو رگش

 .. بیفته؟ دستش ی وریشه رگ جون به

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

   انجمن کاربر moon shine| ماندگار ردهای رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

31 

 

 چون شاید.. افتادم نمی خودکشی فکر به من چرا اصال.. میکردم فکر اشتباه من هم شاید

 .. میرسه حقدار به حق روزی یه میدونستم

 شد نوشته ذهنم تو همیشگی سوال همون بازهم ولی

 شبخش برای وفرهاد میگرفتم االن همین را حقم اگر مثال..؟ بود مهم حقم به من رسیدن واقعا ایا

 ... میدونن همه دیگه و جواب..؟ میشدم راضی افتاد می پام به

 نه-

 .. کرد تایپ دستام اراده بی

 .. نباش خودکشی فکر به پس نیستی من از تر بدبخت-

 .. کرد تایپ به شروع دستهام بازهم ولی کردم سند

 ؟.. هست... نیست صورتت چاقوروی رد-

 .. اومد دم در جوابم

 .. نیست-

 ؟.. هست... نیست بسته ودلُمه اضافه گوشت انگشتهات بند روی-

 .. نوشتم ودوباره کردم سند

 تودس صورت روی چاقو رد کلی با زشتم دختر یه من ولی تنهائیه دردت فقط که پسری یه تو-

 همیش پیدا هم تو از تر سیاه پیشونی.. بکشه دست صورتم به داره کراهت مادرمم حتی.. وپاش

 .. من مثل یکی..

 .. نوشتم ودرنهایت کردم سند

 سیک همدم نمیتونم وقت هیچ ها خط این با.. نیستم کس هیچ صبور سنگ من.. نیستم رها من-

 همدم سراغ.. ماهان خوشبختی تو.. دنیا اهالی ی همه از تر کس بی.. ریخت بد.. زشتم من.. باشم

 .. میکنی ودق میگیری غمباد بدتر غمم از که.. نگیر من از رو

 یفهمیدم اینها خوندن از بعد شاید.. بود تنهاییم اشکهای.. چکید گوشیم روی اشکی که کردم سند

 .. نیست بیچاره هم چندان که
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 .. شو ؟همدمم.. رها-

 یا ودب نفهم.. میخوندم براش شبستری کرد حسین داستان داشتم انگار! ..نفهمی زبون ادم عجب

 ؟ بود زده نفهمی به رو خودش شاید یا..؟ فهم دیر

 .. کردم تایپ حرص با

 .. نه-

 داشتم درد هزارتا خودم من.. نمیشدم کسی همدم من.. کردم خاموش رو وگوشیم فرستادم

 .. میشدم؟ کسی مرهم چطوری

 ..! داشت شدن مرهم انتظار وبازهم خونده رو هام دل درد که بود سرخوش مردک

 .. بود شده وتلخ سرد.. بردم لیوانم به دست.. کشیدم ونفس بستم رو هام چشم

 منداشت خط طرف اون ماهان برای ای حوصله دیگه.. داشتم نگه خاموش رو گوشیم بعد روز چند تا

 ازش رو دنیا ادم ترین بدبخت خودش قول به که پایانش بی های غصه تو نمیخواست هم دلم..

 تربیش دردهای برای گنجایشی دیگه.. درد وهزار داشتم دل یه خودم من.. بشم شریک بود ساخته

 .. نداشتم

 هکلم یک دم از هم همه.. شد سرازیر ها پیغام سیل.. کردم روشن روز چند از بعد که و گوشیم ولی

 .. بود

 .. رها-

 نظورشم که میفهمیدم باید کجا از بیچاره من  اخه.. عالمت وبی آیکن بی.. پیشوند وبی پسوند بی

 ؟.. فرسته می برام ورها رها مدام کهِ  کار بی اصال.. چیه

 خیابونی پست دوش به خونه یه حد در چاقوها رد که منی به.. رها میگفت من به هم باز چرا اصال

 .. کرده اش وکریه زشت

 .. رها بود فرستاده بازهم.. لرزید که میزگذاشتم روی گوشیو

 .. میزدم ولبخند میبستم چشم بود داده بهم که لقبی خواندن با هربار.. چرا دروغ

 .. گفتم خودم پیش.. کردم عادت گفتنها رها این به که وگفت وگفت گفت اونقدر باالخره
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 اتظلم بلکه.. هیچ که نکرده تنگ رو جام هاش پیغام... بده لقبم رها بازهم بذار.. داره اشکالی چه-

 رهاش رهای وتشنه زده عطش بار هر ومن بفرسته رها ومدام مدام بذار.. کرده روشن هم رو دلم

 .. بشم ورها بخوونم رو

 اره همین سر اخر که فرستاد ورها رها اونقدر... هفته یه به رسید روز سه... روز سه به رسید روز دو

 .. فرستادم وپیغام داد دستم کار ها گفتن

 .. ماندگار.. نه رها-

 ؟.. یناراحت یا بود شوق ی گریه.. شکلکش به زدم لبخند.. فرستاد گریه شکلک یک فقط وماهان

 .. میشد ختم چیز یه به هاش پیغام جدید سری

 .. شو همدمم ماندگار-

 کجا داشتم همدم صد به احتیاج خودم من.. نمیشدم همدمش من... بود محال یکی این نه

 ؟.. بکشم دوش به خودم دردهای از غیر هم رو اون ودردهای بشم همدمش میتونستم

 .. نوشتم

 .. هرگز.. نمیشم همدمت-

 .. میشم همدمت-

 به تنهایی سال هفت از بعد.. بودم زشت من.. میشدم اش وابسته میشد همدمم اگر.. گرفت نفسم

 .. بیاره سرم به بالیی چه بود قرار میدونستم خودم که وابستگی این از میترسیدم واقع

 ؟.. شی وترشیده زشت دختر یه همدم میخوای.. زشتم من-

 تهمدم باش مطمئن سپیدی تو من مقابل در نمیشه پیدا من از سیاهتر... ماندگار سیاهم من-

 .. کنه سنگینی دوشت روی... هام غم بار از هم ذره یک حتی اینکه بدون میشم

 .. نوشتم اراده بی

 .. بیاد وجود به وابستگی نمیخوام-

 اقوچ رد چرا بدونم میخوام.. ماندگار صبورت سنگ میشم من.. نمیخوای؟ صبور سنگ یه تو مگه-

 ؟.. زشتی میگی چرا.. صورتته رو
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 سوال نم از طرفانه بی ببیند را هام وزشتی چهره اونکه بدون کسی که بود بار اولین.. گرفت بغضم

 .. پرسید که ندادم جوابی.. میپرسید

 ؟.. ماندگار نمیخوای صبور سنگ-

 .. پرسیدم رکی با رو اومد می لبهایم پشت تا که حرفی

 نای ببر.. میشه بیشتر هات غصه.. شی؟ کسی صبور سنگ میخوای جوری چه دردی پر که تو-

 .. سالمت به ومارو خیر به رو تو.. رو رشته

 تراس تو شاید.. رفت یادم از هم خودم درد شاید.. وابستگی بی.. میشم صبورت سنگ بخواه تو-

 وت از تر بدبخت من شاید.. باشی من از تر بدبخت تو واقعا شاید.. میکنم ناشکری ودارم بگی

 .. ماندگار بشم صبورت سنگ بذار..

 . برام شد خوبی صبور سنگ چه ها بعد که وواقعا شد صبورم سنگ باالخره

 .. ندارم دوست را سالگیم سی

 شوم ی هفته اون از ماه ودو سال هفت میشدم ساله سی.. نداشتم دوستش ومن بود تولدم روز

 .. میسوختم هاش شعله گرمای تو هم هنوز ومن میگذشت

 کی.. شدم بزرگتر سال یه که کنم فراموش ومن بگذره روزها باقی مثل روزهم این میخواست دلم

 .. قبل از تنهاتر سال

 کت تولد حتی که بود شده غرق هاش روزمرگی تو اونقدر.. نداشت تولدم از خبری اصال که مامانم

 فراموش هم رو تولدش روز ادم مگه.. بود یادم خوب.. اما من.. نداشت یاد به هم رو فرزندش

 !؟.. میکنه

 روشاد دلم کمی میتونه وهورا ودست وهلهله گرفتن جشن با میکرد فکر.. نبود بردار دست اما فریبا

 الج اینکارها با سال هفت از بعد زده وزنگ پوسیده دل این میکرد فکر خیاالنه خوش هم هنوز.. کنه

 .. نمیشد که خدا به.. نمیشد ولی میشه وجوون میکنه پیدا

 نبود معمول طبق مامان.. بود خونه در وصفرپشت سه شمع تا ودو کیک یه با عصر هفت ساعت

 روشن رو دلم ومثال بگیره جشن میخواست ومصرا بود یادش فریبا ولی نبود یادش اصال که گفتم..

 .. کنه
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 .. وبازکردم ودر زدم خوشحالیش به تلخی لبخند

 ... گرفتی کیک دوباره.. تو بیا-

 . بست پا با درو وگشاده باز لبخند یه با

 .. گرفتم برات مستونی جینگیلی کیک چه ببین بیا.. معلومه-

 .. گفتم تلخی به

 نمیخوام تولد گفتم که من-

 من که کردم اعتراف دلم تو بازهم ومن درخشید ماه مثل گلش برگ صورت.. کرد نازی اخم فریبا

 ؟.. فرشته فریبای با دوستی با روچه

 هباش درکنارم همواره مصرامیخواست فریبا ولی.. نمیاریم دووم هم کنار.. شب ومن خورشید  اون

 هام وکابوس دردها تو.. ها وناخوشی ها خوشی تو..

 .. ندارم دل من مگه..؟ گرفتم تو برای گفته کی اصال-

 به لبخند ومزد اجر بی.. بود همین من وشیوای زیبا دوست.. بود همین فریبا زدم رمقی بی لبخند

 .. میکرد شاد رو ودلم اورد می لبم

 .. کردی کور رو بازار چشم جوری چه ببینم بیا.. تو بیا.. دلم عزیز داری چرا-

 ... بازکرد حوصله با رو ها شمع..قلب کلی با کوچولو ی پروانه یه.. گذاشت میز وروی کیک

 ؟ ولنتاینه مگه.. فریبا چیه قلبا این-

 تا که.. من جیگر بیار هم کبریت یه برو بدو حاال.. خوجله چه ببین.. دیگه نزن ذوقم تو ماندگار اه-

 .. نمیدم بهت خوجلم کیک این از هم ذره یه نکنی فوت رو ها شمع

 انگار.. کردم روشن رو کتری وزیر شدم اشپزخونه وارد کبریت دنبال به کوکی ادم یه مثل اراده بی

 .. بود افتاده دامنم تو ناخواسته اجباری توفیق این

 نرابطمو.. شدم اشنا باهاش دانشگاه تو که دوستی.. بود من ی ساله وچند چندین دوست فریبا

 بود ولوند زیبا حد از بیش ها موقع اون اخه.. وگرفتن دادن جزوه درحد.. نبود جدی زیاد اوایل

 .. دوستیش کردن قبول بود سخت بودم محجوب حد از بیش که منی وبرای
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 اون با.. بود زیبا واقعا فریبا.. نشست دلم به مهرش شدم اشنا اش روحیه با کم کم که ها بعد ولی

 دوست وشدیم برد هم رو من دل.. میبرد رو هرکسی دل طالیی وموهای بلند وقد عسلی های چشم

 .. صمیمی های

 زا بعد نه.. نذاشت وتنهام موند یارم همچنان فریبا ولی بریدم ازهمه اتفاق اون از بعد که هرچند

 پیش جنون مرز تا وبارها بارها وماتم یاس شدت از که روزهایی اون تو حتی نه.. تحصیل ترک

 وتنها دوست تنها.. خواهرم... مادرم.. شد من کس همه فریبا.. نذاشت تنهام فریبا وبازهم رفتم

 .. غمخوارم

 زا جزئی فریبا دیگه حاال.. کشوند جا این به دادوتا نجات منو نابش ودوستی شاد ی روحیه با

 خوشبخت تا بدم انجام هرکاری خاطرش به حاضربودم ومن بود شده من وساکت خموده زندگی

 بود ردهک خرج پام به که هایی محبت تمام پاس به که حقی.. بود فریبا حق این.. ببینمش وسالمت

 .. میشد حالش شامل..

 ؟.. بیاری هیزم رفتی موندی کجا.. ماندگار ای-

 .. زدم وصدا کردم مشت رو کبریت ی بسته

 .. اومدم اومدم-

 این با بازهم تا کنه کمک بهم خدا کردم وارزو کردم فوت رو ها شمع فریبا وداد جیغ صدای با

 .. ندارم ای دیگه راه صبوریها این جز میدونستم چون.. بیام کنار وشرایط صورت

 مکانا ودیگه بود شده محال اروزی یه سابق زندگی به وبرگشتن گوشتی خطهای این رفتن بین از

 .. برگرده اولش حالت به چیز همه نداشت

 روی سفیدو ای سرمه وشال خندیدم شوقش به.. بازکردم رو فریبا کادوی ربط بی ای خنده با

 .. انداختم سرم

 .. میومد صورتم روی گوشتی های رد به شدت به ای سرمه شال ولی بیاد نظر به احمقانه شاید

 باشه خوش هست هرکجا فرهاد میکنم ارزو هم هنوز ومن سالگیم سی تولد.. تولدم از هم این

 قویچا همون وبا کنه هندستون یاد فیلش دوباره که نکنه.. کنه فراموش رو بدبخت ماندگار واین

 .. بیاد سراغم به دارش ضامن
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 وبرای.. داشت بندی فصل هام داستان هم موقع اون.. افتادم دنیا از پس دنیا یاد بخیر یادش

 صلف به راجع وبدونم بخونم رو نظرات تا مینوشتم رو بعدی فصل اسم داستان هیجان باالبردن

 چهار ومدام بود ماهش نه هشت اش همه ارین که روزهایی یاد به حاال.. دارن نظری چه بعدی

 .. میگم هم رو بعدی های فصل اسم.. میریخت بهم رو خونه وپا دست

 نگاه وبرق ونقاب چاقو کابوس  

 یابونخ نور کم والمپ اتاق سیاهی به نگرانی با.. شدم خیره اتاقم تاریکی وبه ازجاپریدم ترس با

 تنم تمام میخورد چرخ چشمهام جلوی هنوز دستش تو وچاقوی فرهاد تصویر ولی.. کردم نگاه

 سرخش وچشمهای فرهاد موهوم های سایه... وکشدار بلند هام ونفس بود شده عرق از خیس

 .. بود انداخته ازکار رو قلبم

 اتاق تو بودم شده مطمئن اینکه با.. بگیرم نفس کردم وسعی دادم قورت زور به رو گلوم اب

 بیتوته وجودم ته روزها ازاون که وترسی تنش هنوز ولی میگذره فرهاد ازحضور سال وهفت خودمم

 .. بکشم راحت نفس یه نمیذاشت بود کرده

 لیو شستم رو صورتم بود عرق خیس صورتم تمام.. رفتم دستشویی سمت وبه شدم بلند ازجا

 .. بود نشده عادی هام نفس هم هنوز

 صدای هک.. برگشتم اتاقم به سروصدایی کوچکترین ایجاد وبدون سرکشیدم اب لیوان یه درنهایت

 ... شد بلند موبایلم ی ویبره

 تاریک میون.. انداختم ساعت به ؟نگاهی.. شب وقت این بود کی.. کرد بیداد دلم تو دوباره ترس

 یامپ. میشد وخاموش روشن گوشیم ی صفحه.. میداد شب نصفه ی سه ساعت از خبر اتاق روشن

 ودب ماهان.. شدم خیره اش صفحه به ترس وبا رفتم گوشیم سمت به سست های قدم با.. داشتم

 .. بازکردم رو وپیغام کشیدم صورتم روی دستی.. ماهان؟..

 ؟.. خوبه حالت دیدم بد خواب-

 رهقط یه بودم کشیده کابوسم تو که واسترسی ترس اون تمام از بعد وباالخره سوخت چشمهام

 .. داشت ازحالم خبر خودم از بهتر انصاف بی.. شد سرازیر چشمم ی گوشه از اشک

 .. نوشتم کلمه تک
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 نه-

 قبل زا تندتر اشکهام که چون.. نمیشد پاک اما.. کردم پاک نبود کنترل قابل دیگه که رو واشکهام

 .. بارید می

 منی به که بود ماهان شب نصفه ی سه ساعت... بود ماهان.. لرزید دستم تو گوشی لحظه همون

 .. بود زده زنگ نبود خوب حالم اصال که

 ؟.. شده چی! ؟.. ماندگار-

 هازی بعد نمیومد ودلم داشت شیفت امشب... نرسه مامان گوش به ام گریه صدای تا گزیدم لب

 .. کنم زابراهش خستگی روز

 .. میترسم-

 پرسید زده وبهت گنگ

 ؟.. کی ؟از.. ؟ازچی.. میترسی-

 .. فرهاد-

 .. کرد زمزمه رو فرهاد اسم

 ..! فرهاد-

 اومدن ازکجا ردها این که نمیدونست ولی چاقوا   پررد صورتم که میدونست فقط تاحاال.. نمیشناخت

 که حاال.. حاال ولی کنم شریکش هام غم تو بود نخواسته دلم حاال تا.. بودم نگفته براش تاحاال..

 کمی تا.. بشه صبورم سنگ... شبی نیمه این تو تا داشتم احتیاج بود گرفته رو وجودم تموم ترس

 .. نترسم چیز ازهیچ بگه تا.. کنه ارومم

 .. دادم توضیح خودم بپرسه ای دیگه سوال اینکه بدون

 .. کشید ودستهام صورت چاقوروی که کسی.. اورد زندگیم سر رو بال این که کسی همون-

 .. پرسید ودوباره کرد مکث ثانیه چند

 ؟.. داشت باهات پدرگشتگی ؟چه.. کرد اینکارو ؟چرا چرا-
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 .. گفتم بازکنه سر دوباره نمیخواستم که وبغضی دار خش صدای با

 .. بود گرفته اشتباه ای دیگه کس با منو-

 ؟.. گرفته اشتباه که چیه ؟منظورت.. کی ؟با.. چی-

 تا کنم رو ام سعی تمام تا.. نشه پررنگ دوباره روزها اون خاطرات تا گذاشتم چشمهام رو دست

 .. افتادم وروز حال این به جوری چه بگم براش تا... اومده سرم به بالیی چه کنم فراموش

*** 

 برام تلفن زنگ روزها این.. پریدم جام از فشفشه مثل خورد زنگ که خونه تلفن گوشی

 .. میپریدم جا از صدایی هر با بودو شده وروزم کابوسمشب

 .. شد بلند اخم وصدای شدم خم ازدرد که کرد گیر صندلی به پام راه میون

 .. ماندگار شد چی-

 فتمر گوشی سمت وبه مالیدم رو ام شده سرخ زانوی.. درد با.. پرسید اشپزخونه ازتو که بود مامان

 .. رفت تلفنی منشی وروی شد قطع تلفن زنگ صدای که

 ؟.. برداری رو گوشی نمیخوای.. ماندگار سالم-

 هک انگار..رسید گوشی به واخرسر چرخید حدقه تو هراسونم چشمهای..  شدم میخکوب راه میون

 .. میکنم نگاه داره شدن منفجر امکان هرلحظه که بمبی به دارم

 .. بردار رو ؟گوشی.. مانــــدگــــار-

 .. پرسید در چهارچوب ازتو دست به مالقه مامان

 ؟.. ماندگار کیه این-

 اومد حرف به دوباره مرد چون بدم بهش جوابی حتی نشد فرصت

 قشنگی خیلی خیلی ؟مطالب.. خوندی رو خریدی که ای روزنامه اون ؟راستی.. بود چطور امروزت-

 بیست که هم تو.. جالب چه آع.. ودوساله بیست دختر یه به تجاوز مثل.. شده نوشته توش

 .. ودوسالته
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 قد بهشون ذهنم که حرفهایی مسخ.. بودم مسخ همچنان ومن اومد جلو لرزون های قدم با مامان

 .. نمیداد

 ؟.. میدونه ازکجا رو ؟اسمت.. چیه اراجیف ؟این.. کیه این ماندگار-

 مارش بی سواالت جواب میتونستم جوری چه.. میکشید تیر بدنم های وعصب بودم مسخ من ولی

 همیدون ازکجا رو واسمم چیه اراجیف واین کیه نداشتم خبر هم خودم وقتی.. روبدم مامان ومنطقی

 مخان میشنوید.. بشنوه رو صدام هم مادرت ؟میخواستم.. خونتون به زدم زنگ امروز چرا میدونی-

 داداش هاش بازی شارالتان با کی.. خیابونیه اشغال یه از بدتر دخترتون که بدونید ؟میخوام..

 قبرستون ی سینه فرستاده رو جوونم

 صدای دنشنی وانجماد ازشوک تا بود کافی ها کلمه همین شنیدن انگار.. کنم تحمل نتونستم دیگه

 .. ببرم هجوم گوشی سمت وبه بیام بیرون مرد

 ؟... جونم قاتل شدی که کردم کارت چی من مگه.. کثافت شو خفه.. شو خفه-

 با هلحظ به لحظه داره انگار نه انگار که بود صداش تو ارامشی چنان.. پیچید گوشی تو مرد صدای

 .. میکنه بازی ابروم

 .. جونت قاتل بشه قراره که همونی.. شایانم برادر من.. شایان.. ماندگار نه من-

 سرازیر ونگرانی استیصال سر از اشکهام.. زمین روی شدم اوار اراده بی ومن شد قطع گوشی

 .. کنم کار چی باید ابروریزی این با حاال نمیدونستم.. بود شده

 ؟.. ماندگار-

 این به.. خودم وبخت حال به زدم وزار گرفتم دستهام وتو صورتم شد تر بلند ام گریه صدای

 علهش رو دامنم هاش شراره دیروز از بدتر وهرروز کنم درستش نمیتونستم جوری هیچ که مشکلی

 .. میکرد ور

 ؟.. بود کی این.. مادر..؟ ماندگار-

 پرده تونستمنمی این از بیشتر دیگه.. بگم مامان به رو حقیقت کل کردم وسعی کشیدم باال رو بینیم

 .. کنم پوشی
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 دیروز همین تا شد مزاحمم که روزی اولین از.. کردم تعریف براش رو چیز همه هق وهق گریه با

 .. بود اومده دنبالم به که

 رو من.. مرد که رسید نتیجه این به سر اخر هم خودش ولی.. کرد ودعوام شد ناراحت چقدر مامان

 تاهکو همیشه برای رو مرد دست میشه اش شماره از شکایت وبا گرفته اشتباه ای دیگه کس با

 .. کنیم

 رش میتونم دستی ودم روتین کارهای این با میکردم فکر که من بیچاره.. من ی ساده مادر بیچاره

 .. نشد نه ولی.. کنم کم سرم از رو مرد

 .. کردم زمزمه شد بلند ازجا که مامان

 .. نداشتم رابطه پویا از غیر کسی با حاال تا من.. دروغه حرفهاش ی همه خدا به مامان-

 .. زد تلخی لبخند مامان

 ننگرا.. راحته خیلی بردن ابرو ولی.. میشناسم کسی هر از بهتر رو دخترم من.. عزیزم میدونم-

 هتب چیزوراجع وهمه افتاده دنبالت خیابون تو میگی اگه.. ببره جریان از بویی پویا که وقتیم اون

 کجا به ببینم تا کالنتری بریم شم اماده بذار فعال.. گرفت کم رودست ادم این نمیشه میدونه

 .. میرسیم

 بشه جریان متوجه بعدها اگه مرد  باشه هرچی.. بذاریم جریان تو رو پویا باشه بهتر هم شاید

 .. کنه اعتماد بهت نمیتونه دیگه..

 .. کردم التماس هراسون

 .. میگیره رو خوندنم درس جلوی بفهمه اگه.. نه پویا مامان نه-

 .. شد هم تو مامان های اخم

 زهاچی این از خبر جوونی تو.. کنی زندگی ودلخوری شک تو عمر یه که اینه از بهتر.. بگیره خب-

 هوبدبینی شک تخم یکیش.. خیانت یکیش.. نمیره ادمها یاد از وقت هیچ چیزها بعضی.. نداری

 .. کنم صحبت پویا با بذار.. بپاشه ازهم نشده شروع زندگیت نذار..

 .. بگی شما هرچی.. باشه نشد اگه.. بدیم انجام هم رو کار این بذار.. مامان نه-
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 ندستمو نداشتیم ازش هم درستی ی شماره حتی که الهویه مجهول مرد یه از ما شکایت با بازهم

 گفت شدمی فقط که بود تلفن باجه یه از بود گرفته تماس خونه با که ای شماره نشد بند جا هیچ به

 .. بوده خودمون ی محدوده از

 به که افرادی پیگیری حتی.. نداشت فرهاد وبرادرش شایان اسم به فردی از خبری هیچ کس هیچ

 .. کنه حل مشکلی نتونست هم بودن کرده فوت تازگی

 جومه تلفن سمت به هم هردوبا ومامان من... شد بلند تلفن کذایی صدای دوباره که بود عصر فردا

 استرس وقته چند این تو اونقدر ولی شد راحت کمی خیالم پویا ی شماره دیدن با که.. بردیم

 .. برداشت رو گوشی مامان سر واخر نشستم گوشی کنار حال بی که بودم کشیده

 تو رو مشکل این که ادمی اون کنه لعنت خدا.. بود ونزار پریده من از بدتر هم مامان وروی رنگ

 .. گذاشت من دامن

 .. نه کردم اشاره حالی بی با که کنم صحبت کرد اشاره مامان

 شدن قطع با.. گذاشت عصر برای رو عروسی خرید وقرار کرد صحبت پویا با خودش مامان اخرسر

 .. توپیدم گوشی

 .. میدونی رو من شرایط که تو..؟ مامان کردی قبول چرا-

 .. گفت زده وماتم ومایوس داد تکون سری مامان

 یچ که باالخره.. نخریدید هم ساده ی حلقه یه هنوز شما عروسیتونه دیگه ماه یه.. کنم کار چی-

 ... بریزه سرم به خاکی چه ببینم کنم فکرامو تا برو.. نمیشه خبری که ایشاهلل... بری ؟باید

 .. ولی-

 یکس اخه.. نمیده قد جا هیچ به وعقلم میکشه سوت داره مخم.. ماندگار ام خسته... ولی بی ولی-

 پویا گوش به حرف سر اخر.. باالست سر تف بگم هم هرکی به.. بگم بهش که نداریم هم رو

 .. کن ودرستش وبیا میرسه اش وخونواده

 مشد خیره کذایی تلفن گوشی به وناتوان حس بی ومن شد اشپزخونه راهی معمول طبق مامان

 کنم کار چی باید خدایا..
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 میون.. بودم پویا منتظر خودم با وجدال استرس ساعت چند از خسته ومن بود غروب دمای دم

 ریدخ به رفتن برای وکششی حوصله هیچ بود کرده ایجاد برام مزاحم مرد که هایی اشوبه دل تمام

 ارهاک انجام بار زیر از ونمیشد بود عروسی تاریخ دیگه ماه یک بودم مجبور ولی نداشتم عروسی

 .. کنم خالی شونه

 رو ما شونه.. دید رو نگاهم ته مامان.. رفتم پائین بوقش تک با ایستاد در پشت که پویا ماشین

 .. کرد وزمزمه فشرد

 .. میکنم درست رو کارها خودم.. نترس-

 از چیزی بذارم بود محال.. کردم اماده پویا با روشدن روبه برای رو وخودم زدم رمقی بی لبخند

 .. بدونه مزاحم مرد واون مشکل این

 پویا نم برخالف.. کردم وبش خوش همیشه ومثل شدم ماشین سوار نشوندم لبم رو که لبخندی با

 رو نحسش ی وسایه مرد کم کم هم من که شد باعث هم وهمین بود وسرحال خوشحال خیلی

 .. کنم فراموش

 ردم تصویر دیدم وهرچی رفتم هرجا چون.. کنم فراموش که نشد.. نشد که بود اینجا مشکل ولی

 .. بود کوتاهش کت واون نقاب واون

 ی هشیش تو وقتی ولی ترسمه از وناشی توهم زائیده میبینم که تصاویری ی همه میکردم فکر

 مزاحم مرد که فهمیدم تازه.. وسربرگردوندم دیدم رو عکسش بازتاب فروشی جواهر ی مغازه

 .. وکابوسیه توهم هر از تر واقعی

 ودب اینجا مرد.. نشست پشتم ی تیره رو سرد وعرق وایساد قلبم لحظه همون تو قامتش دیدن با

 الدنب به.. حلقه های وست جواهرات عظیم سیل الی البه که خیالی بی پویای....و من سر پشت..

 میگشت مناسب ست یه

 که مردی.. میدیدم رو سر به نقاب مرد ها مغازه ی شیشه تو مدام.. افتاد زدن دو دو به چشمهام

 .. بدم تشخیص میتونستم فاصله اون از رو خشمگینش نگاه برق حتی

 این زا بویی پویا نمیخواستم که بود این اون از بدتر.. نمیداد قد هیچی به وعقلم میپرید فکرم

 .. بود برده پیش سقوط ی استانه تا رو من هم وهمین ببره اتفاق
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 های حیون تمام از تر خطرناک مرد.. بودم مطمئن چیز یه از وتاب پرتب لحظات همون تو ولی

 .. بده قد پویا های زمزمه به فکرم حتی نمیذاشت وهمین.. دنیاست

 تمسم به که پویا.. میرم ازحال دارم میکردم حس هرلحظه که بود شده کند قدری به قلبم ضربان

 .. شد وروزم حال متوجه تازه برگشت

 ؟.. پریده رنگت چرا ؟چته.. ماندگار-

 ... زدم لب وحال حس بی

 .. افتاده فشارم کنم فکر نیست خوب حالم-

 .. بود خوب دستهاش گرمای چقدر.. گرفت گرمش دستهای تو سردمو دست

 خورب شیرین چیز یه بریم داره مرتب شاپ کافی یه اینجا..  کرده یخ دستهات میگی راست اره-

 .. اومد جا حالت شاید

 صارح که ای خونه.. بود خونه کنه ارومم میتونست که جایی تنها لحظه این تو.. برچیدم لب عجز با

 .. نمیداد سرم پشت مرد به درازی دست ی اجازه دیوارهاش

 همین هم شاید... تباه رو ام واینده کنم مشکوک رو پویا نمیخواستم.. بزنم حرفی نمیتونستم ولی

 .. کرد تباه رو زیبا ی اینده وهمون داد دستم کار باالخره که بود اشتباه ترسهای

 شتمیگ مرد دنبال به که چشمامو چرخش جلوی کردم وسعی افتادم راه به پویا سر پشت اراده بی

 .. بگیرم

 ی هشیش رو نگاهم فقط.. نمیشنیدم هیچی واضطراب ترس از ومن میگفت شدنم ضعیف از پویا

 .. بود دار نقاب مرد همون ودنبال میگشت ها مغازه

 ؟.. کجاست حواست ماندگار-

 .. برگشتم ترس با

 .. گفتی ؟چیزی.. چی-

 .. تو بریم ؟رسیدیم.. کجایی میگم-
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 صندلی روی حال بی.. شدیم شاپ کافی تاریک نیمه فضای ووارد دادم تکون سری حواس بی

 زد ادند وسفارش دستهاش شستن به راجع حرفهایی یه پویا.. گرفتم دستم تو وسرمو نشستم

 .. گذاشت تنها ومنو

 تموم... کنه تموم رو احمقانه کابوس این االن همین خواستم ازخدا دل ته واز بستم رو چشمهام

 .. بشه تموم من جون اونکه از زودتر کنه

 ی فاصله به دار نقاب مرد.. برنمیاد هم خدا دست از کاری دیدم کردم بلند رو سرم که همین ولی

 .. میکرد رصد رو من کالهش نقاب زیر واز بود نشسته روم روبه صندلی تا چند

 ترس از رو لبهام کوتاه وکت تیره نقاب همون وبا شاپ کافی این سقف زیر بود اینجا مزاحم مرد

 .. میدوخت بهم

 .. پویا زدن صدا برای توانی ونه داشتم کردن حرکت جرات نه که بودم شده فلج قدری به

 پشت تا اشک.. شدم خیره بهش نمیدید رو کسی مرد وجز میرفت سیاهی که چشمهایی با

 ینا سر از دست که.. نیاره سرم به رو بال این که میکردم التماس نگاهم وبا بود رسیده چشمهام

 .. باشه انتقامش زهر فرونشوندن برای ای دیگه کس دنبال که.. برداره بیچاره ماندگار

 .. میترسیدم نگاه برق این از شدت به من... اومد بند لحظه تو نفسم برد جیب به دست که مرد

 هدیگ ترس از میکردم حس گذاشت میز روی طمانینه با و کشید بیرون رو اش شده مشت دست

 .. شده منجمد وجودم ی وهمه نیست جاری رگهام تو خونی هیچ

 ازجا ومن اورد دستش به فشاری مرد.. ایستاد من ونبض بازکرد رو اش شده مشت دست مزاحم

 .. پریدم

 واکنش بدنم تمام ان یه وتو انداخت جهش به رو تنم های عصب تمام لحظه تو دار ضامن چاقوی

 .. رسوند صفر به رو وفشارم کرد میخکوبم درجا پویا صدای لحظه همون.. دادم نشون

 .. ماندگار-

 گرفتم ازمرد زحمت به رو نگاهم

 .. دادم سفارش شدی بلند کجا-
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 .. زدم لب وزیاد کم های ونفس شده خشک لبهای با

 .. است خفه هواش اینجا بشینیم حیاط تو بیرون بریم.. بریم-

 گرفت رو دستم نگرانی با پویا

 .. میری حال از داری. ماندگار شده چت-

 لیو گرفتم نفس دوباره.. هستم کردن سنگکوپ درحال ازترس که نیارم خودم روی به کردم سعی

 داشت نیاز بیشتری اکسیژن به قلبم

 .. جان پویا بریم.. میشم خوب بخورم شیرین چیز یه افتاده فشارم که گفتم-

 .. زد محوی ولبخند کرد بهم ای خیره نگاه پویا

 .. بریم باشه-

 گاهن برق به.. شد کشیده مرد سمت به اختیار بی من ونگاه گرفت دستش تو رو ام زده یخ دست

 .. میسوزوند رو وجودم هاش شعله هم نقاب پشت از حتی که ترسناکی

 یاطح تو پالستیکی های صندلی روی.. هاش قدم دنبال به شدم جاری ومن کشید رو دستم پویا

 .. رفت داده سفارش های بستنی دنبال وبه نشوندم

 .. بده نجات رو ام شده متشنج اعصاب تا داشتم احتیاج ها لحظه این تو واقعا که چیزی

 به منگاه که اوردم وباال روپرکردم قاشق لرزون دستهای همون با رسید سر که بستنی سینی با

 .. شد خشک هوا تو ودستم افتاد پویا سر پشت

 ردم ی شده منقبض فک پویا صورت کنار از که چرا مُردم ترس از ومن گرفت رو دیگم دست پویا

 .. دیدم می رو

 جسم میخکوب نگاهم.. کردم حس دستم روی و سردی جسم لمس که بود گردش در هنوز نگاهم

 .. سفید طال ظریف دستبند یه.. شد

 میکرد نگاهم لبخند با پویا.. پویا به ورسید اومد باال اختیار بی نگاهم

 ؟.. اومد خوشت-
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 قدرت بود چشمهام جلوی که پویایی... پویا وعشق پرید سرم از ای لحظه داربرای نقاب مرد

 .. گرفت

 حس.. کردم لمس رو دستبند روی های رگه سرانگشت با.. نشست لبهام روی مالیمی لبخند

 .. بود خزیده پوستم زیر ترس همه اون از بعد خوشی

 .. کردم زمزمه.. بود داده خوشی به رو خودش جای ترس همه واون بود شده مرتب قلبم ضربان

 .. ممنون قشنگه خیلی-

 این دح از بیش شیرینی حتی که رو مرد ترسناک نگاه همینطور.. میکردم حس رو پویا گرم نگاه

 بود کرده زهر دهنم به هم رو زیبا ی هدیه

*** 

 ؟.. بهتری.. ماندگار-

 همهو بود افتاده سوزش به گریه زور از چشمهام.. کردم پاک استینم با رو واشکهام گرفتم نفس

 .. گرفتم ونفس کشیدم دراز خونه سرد زمین روی.. میدیدم تار رو چی

 ؟.. ماندگار-

 اصال.. کردن؟ سرهم دروغی همچین ازکجا شاهد دوتا اون نمیدونم هم ؟هنوز.. ماهان میدونی-

 هک دانشگاه تو بودن ؟کسایی.. کی ولی بوده اشنا بوده هرکی.. دادن رو ومشخصاتم من اسم چرا

 لک وتقریبا دادم شیرینی همه به نامزدیم خاطر به که مخصوصا.. داشتن وشرایطم من از خبر

 رمس به بالیی همچین که بود دشمن حد این تا من با کی اخه ولی شدن باخبر ازدواجم از دانشگاه

 ؟.. بیاره

 هب برسه چه.. نمیرسید کس هیچ به ازارم.. نداشتم دشمنی من. کردم فکر ها بچه تک تک به

 .. بیارن سرم بالیی همچین اینکه

 که روزی شیش ازاون بعد.. ساختن برام که پاپوشی قربونی.. شد قربونی من مثل هم فرهاد

 روزها اون ترس ولی. رفت زمین دل تو شد اب انگار.. نشد ازش خبری هیچ دیگه بودم اسیرش

 عذاب هنوز ؟داره.. میکنه کار چی داره حاال میگم خودم با وقتهایی یه.. نمیکنه وولم منه با هنوز

 ؟.. میکنه نفرینم وهرروزداره متنفره من از هنوز.. میکشه
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 رمیج چه به میفهمیدم حداقل. میکرد باز برام رو اتفاق این کور وگره میشد پیدا نفر یه کاش ای

 گول هم رو خودم دیدم من که عکسهایی اون.. نگذره ازشون خدا.. اومد سرم بالیی همچین

 .. بقیه به برسه میزدچه

 عکس ازم هپروت عالم وتو خوردم چیزی قرصی نکنه کردم فکر خودم با بار صد حتی که جوری

 .. نمیده قد هیچی به عقلم دیگه نمیدونم.. نبوده هم این میدونم ولی.. انداختن

 کشیدم ای خسته اه

 رو چیزها این براش که ندارم رو کسی جزتو ولی.. کردم زابراه هم رو تو شبی نصفه ببخش-

 هغص از من فقط حاال تا برعکس ولی.. بشم تو همدم من بود قرار.. ببخش تروخدا.. کنم تعریف

 ؟.. نمیگی ازخودت وقت هیچ چرا تو راستی.. گفتم هام

 .. پیچید گوشی تو ماهان ی خسته صدای

 میدم ترجیح داری تو که هایی غصه حجم این با.. کن ولش.. نیست تا دو یکی که من دردهای-

 .. نزنم حرفی

 .. گفت خنده به که کشیدم ای خمیازه

 ؟.. نمیترسی چیزی از دیگه...گرفته خوابت کم کم اینکه مثل-

 .. نشست لبم رو محوی لبخند

 شبت.. شنوات گوش بابت ممنون.. شدم سبک زدم حرف باهات همینکه.. نمیترسم دیگه نه-

 .. بخوابی خوب.. خوش

 .. بخوابی خوب.. طور همین هم تو-

 میشد روشن داشت هوا.. شدم خیره اسمون ومیش گرگ رنگ وبه گذاشتم شکمم وروی گوشی

 مکن شروع رو روزم میتونستم تری بارسبک با حاال ماهان وجود لطف به اما... شروع ای دیگه وروز

.. 

 

 است اسان ادمها کشتن
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 برسه چه.. نداشتم هم رو خودم ی حوصله حتی که خود وبی نحس صبح یه.. بود صبح ده ساعت

 .. واون این ناشتای اردهای به

 گشتممی کلمه یه صحیح ی ترجمه دنبال مختلف های ودیکشنری شده وپال پخش های برگه میون

 .. خورد زنگ میز روی تلفن که

 .. برداشتم رو گوشی بود دستم تو خودکار که همونجور

 .. بله-

 .. هستن اینجا فراهانی اقای.. توانا خانم-

 فتهاش این میون..  میخواد من ازجون چی مرد این نمیدونستم واقعا.. کردم فوت تاب بی رو نفسم

 .. شد اراسته نیز سبزه به بود گل قولی به... شد اضافه که بود کم شدت به اقا این وجود بازار

 .. کردم فوت گوشی تو حرص با

 .. باشم داشته اقا این با حضوری مالقات نمیتونم سلیمانی خانم گفتم که من-

 .. کرد پچ پچ گوشی تو فهیمه

 .. نکن ردش داره اصرار اینقدر که حاال.. داده گیر مهندس ؟خانم.. کنم کار چی میگی-

 .. کردم رها رو وخودکار اوردم پائین رو صدام اختیار بی منم

 دارم اقا این با صنمی چه من.. بره کن سرش به دست جوری یه.. چیه من درد میدونی هم تو-

 ایه صیغه چه شخصی وتشکر حضوری مالقات دیگه.. رفت شد تموم دادم تحویل رو کارش..

 .. بره کنه تمومش.. نمیکنه کار اینجا خانم این بگو کالم یک اصال..

 .. داد جواب بازهم کنان پچ پچ

 هم سمهند خانم.. ببینتت ومیتونه سرکاری امروز که دونده موش کشمیری که اینجاست مشکل-

 .. دراورده بازی خودشیرین نپره دستش از اقا این بعدی کار اینکه برای

 .. من گند شانس از هم این.. کردم پوفی کالفه
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 ومدا الموت ملک حمداهلل به شاید.. میکنم غلطی چه ببینم بده فرجه ساعت نیم یه.. خب خیل-

 ی قضیه این خیر از کنی کاری یه میتونی ببین هم موقع اون تا.. شدم راحت همه شر از سراغم

 .. نه یا بگذره حضوری مالقات

 دفه نمیدونستم اصال.. شدم خیره میز روی های برگه به ومستاصل کردم رها دستگاه روی گوشیو

 این دلیل ولی دادم انجام نقص وبی عالی رو متونش ی ترجمه کار که درسته خب.. چیه مرد این

 .. نمیفهمیدم رو اصرارش همه

 گیر ووقت تر سخت هرچند.. بود عادی ی ترجمه یه.. اضافی کار نه بودم داده انجام شاقی کار نه

 .. بود عادی ی ترجمه یه بازهم ولی بقیه از تر

 مبود رفته هپروت به رو ساعت نیم تمام.. پریدم در روی ای تقه صدای با که گذشت ساعت نیم

 .. بود در پشت مرد وحاال

 ساعت.. نامرتبه میزم که جهنم به.شدم بلند جا از وسریع کردم رها رو میز روی کاغذهای دسته

 .. باشه داشته انتظاری نباید این از غیر... دیگه کاریه

 .. گفتم بفرمائید بلند ونیمه کردم دست به رو هام ودستکش کشیدم تر پائین رو هدبندم

 موهای.. داشت خوبی صورت.. گذاشت نمورم اتاق به قدم ای چهره وخوش قد بلند ومرد بازشد در

 وبوی کشیده اتو وشلوار کت ولی داشت مرد وسال سن از وخبر میزد سفیدی به بناگوشش

 .. جیبیه به ودست مرتب مرد حال عین در میداد نشون ادکلنش

 .. بشم راحت مرد ومات عجیب نگاه شر از تا انداختم زیر به سر اراده بی نگاهش نوع دیدن با ولی

 .. اومدید خوش سالم-

 .. دادم وادامه کردم اشاره اتاقم صندلی تک به دست با

 .. بفرمائید-

 .. پرسید بده رو سالمم جواب حتی اونکه بدون مرد

 ؟..! هستید توانا خانم شما-
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 نمیکردم که کاش ای ولی کردم بلند سر سریع که شدم ناراحت صداش متعجب تن از قدری به

 .. گفتم عتاب اندکی با.. بود اور وزجر دهنده ازار واقعا مرد نگاه..

 .. هستم خودم بله-

 دراومد درعذرخواهی واز کرد نشینی عقب صدام تو خوابیده خشونت از مرد

 مداشت ای دیگه ذهنیت یه من.. گرفتم اشتباه ای دیگه کس با رو شما کنم فکر راستش خب-

 مگه..؟ بببینه منو نداشت اصرا خودش مگه.. کشید وتیر کرد رگ وبینیم شقیقه روی های عصب

 ورتص به ربطی من معلومات ؟مگه.. کنه تشکر ازم نقصم بی ی ترجمه بابت شخصا نمیخواست

 ؟.. کنه نگاه بهم اشمئاز وبا بکشه درهم ابرو چاقوها رد دیدن با حاال که داشت وظاهرم

 کشید می ام کهنه های زخم به خنجر نگاهش با... رفتارش با که.. بود مرگش چه حاال پس

 ؟.. پری حوری دنبال به دخمه این تو بود ؟اومده..

 وبی رک بود اومده باال گلوم تا که ای دیگه حس وهر. زجر هم شاید درد با.. حرص با.. بغض با

 .. دادم جواب پرده

 رجمهت رو شما متون که کسی هستم توانا ماندگار من.. نگرفتید اشتباه ای دیگه کس با آقا نه-

 یستن هم منتی.. دادم تحویلتون نقص بی ی ترجمه یه لغت تا هزار ازبین که بودم کسی من کرده

 من تیدداش اصرار اینهمه وقتی نمیفهمم ولی.. تر اضافه حتی.. گرفتم حقوق بابتش.. کار این برای

 ربطی چه من ی وترجمه ؟معلومات.. کردید عوض رنگ من وظاهر چهره دیدن با چرا حاال ببینید رو

 ؟.. داره ظاهرم به

 هب وشروع نشینی عقب بازهم.. نداشت رو پرده بی صحبت این انتظار.. شد شرمنده کمی مرد

 .. کرد عذرخواهی

 چک چک نمیتونست وعذری کالم هیچ با وحاال بود رفته نشونه رو قلبم ورفتارش حرفها تیغ ولی

 .. کنه کم رو هاش خونابه

 .. کردم سکوت به اشاره دست با حواس وبی دل بی
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 من های گوش ولی داد تحویلم خوبم ی وترجمه عالی کار به راجع اراجیف سری یه فراهانی اقای

 دز حرف چقدر نمیدونم.. رو نگاهش های کردن مالی ماست نه رو توجیهاتش نه.. نمیشنید دیگه

 .. شد بسته سرش پشت در که خوردم رو خودم چقدر ومن

 صندلی رو شدم دراوار شدن بسته صدای شنیدن محض به

 که ونمیدونستن میدادن ازارم وحرفهاشون نگاه با چقدر.. بودن شده ورو چشم بی ادمها چقدر

 میارن سرم به بالیی چه دارن

 دردهای جزو درد این اینکه با.. بگیرم رو اشکهام ریزش جلوی تا دادم قورت رو گلوم اب جهت بی

 یمعفون زخمهای رد تلنگری با بار هر چرا.. نمیشد عادی برام وقت هیچ چرا نمیدونم ولی بود کهنه

 .. میکرد زهر رو وجودم تمام وکثافتش وچرک میخورد شکاف

 بود بس.. ببارن چشمهام نمیخواستم دیگه.. کشیدم ام گونه روی دست حرص با چکید که اشکم

 .. افتادم می زر زر به نامالیمتی کمترین با هربار

 دستهام.. واحوالی حال نه.. بود ای حوصله نه.. ترجمه کلمه یک از دریغ اما سرکردم وقت اخر تا

 .. بود کرده قیام وجودم ی همه انگار.. داشتن تمرد به میل دلم از بدتر هم

 صورتم با من.. بود خزعبالت مشت یه هستم ای حرفه آدم ومن نداره حرف ام ترجمه اینکه

 ووجدان لهوحوص صبر با که کلماتی با نه.. هنروشخصیتم با نه صورتم زیبایی با.. میشدم سنجیده

 .. بدم ارائه نقص بی کار یه تا میچیدم هم کنار

 سطو ولی.. رفتم باال رو ها پله راه کارم دادن تحویل وبدون برداشتم رو کیفم.. پنج ساعت راست

 ... شد راهم سد منیر راه

 ؟؟.. دیدی رو فراهانی اقای.. ماندگار شد چی-

 .. کردم تکرار خودم با مدام ومن.. اومد باال وبغضم سوخت دلم چشمهاش ته ی اشاره به

 .. نیست حراف جماعت این جلوی شکستن وقت.. نیست گریه وقت.. نیست وقتنش االن

 .. گفتم وتنها انداختم پائین رو سرم

 .. دیدم آره-
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 ؟.. اومد خوشش ازت گفتین؟ چی شد؟ چی خب-

..  تمنمیتونس ولی.. برداره سرم از ودست بسوزه برام دلش الاقل تا بگم رو حقیقت میخواست دلم

 همچین از دست بود محال بود بسته من نابودی به کمر رسما زن این.... زن این به نه و جا این نه

 .. برداره ای سوژه

 .. گفتم جوابی وتک گذشتم ازکنارش

 .. خداحافظ.. نگفتیم خاصی چیز-

 .. کرد زمزمه وواج هاج منیر

 .. دارم کارت کن ؟صبر.. کجا-

 .. رفتم باال یکی رودوتا ها پله عجله با

 .. بعد برای باشه منیر دارم کار-

 دمش رها قفس از که گویی تو.. زدم بیرون وازشرکت گذشتم ها بچه کنار از کوتاه خداحافظی یه با

 ودب افتاده راه تازه که اتوبوسی سر وپشت کشیدم صورتم وروی دستم.. چکید باالخره واشکام

 .. دوئیدم

 هب بال این که روزهایی همون به.. ها گذشته به پرید ذهنم ودوباره کردم کز اول صندلی ی گوشه

 ...کشوند اینجا به رو من ی واینده وزندگی اومد سرم

 

 نمیشناسم را شایانت من نکش مرا

 به که مداشت خوشی حس اونقدر..انداختم قشنگم دستبند به نگاهی ودوباره بستم پا با رو درحیاط

 باقی مرد از ردی هیچ دیگه دستبند دیدن از بعد که هرچند.. بودم کرده فراموش رو مزاحم مرد کل

 یا دیگه کس با رو من که وفهمیده دیده رو پویا محبت میکردم فکر خیاالنه خوش.. بود نمونده

 گرفته اشتباه

 شیدک سرک در صدای شنیدن با مامان.. باالرفتم ها پله واز گرفتم دست تو رو دستم مچ خوشحال

.. 
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 ؟.. ماندگار اومدی-

 ؟.. خریده برام چی پویا ببین بیا مامان اره-

 .. اشپزخونه سمت رفتم شال مانتو همون وبا انداختم کناردر رو ام وکوله کندم کفشمو شوق با

 . گفت دید رو خندونم لبهای که مامان

 ؟.. خریده چی ببینم... شادی به همیشه ایشاهلل-

 پشت تنی ولی نبود سنگینی زیاد دستنبند شاید.. دادم تکون چشمهاش وجلوی دستم مچ ذوق با

 .. میکرد خوشحالم خیلی دستنبند این خرید

 .. زد محوی لبخند مامان

 ؟.. خوردی چیزی... مادر باشه مبارکت قشنگه خیلی-

 .. میام االن.. دربیارم مانتومو برم من.. خوردم اره-

 رو دراتاق میکشیدم دست دستبند های رگه روی ذوق با جورکه وهمون درقاپیدم دم از کیفمو

 وشیگ همزمان ولی بزنم پویا به زنگ یه که برداشتم ام کوله جلوی توجیب از گوشیمو.. بستم

 لرزید

 ؟.. ناشناس کردم نگاه صفحه به

 رو تماس نداشتم جرات حتی.. پیچید گوشم تو مزاحم مرد صدای.. شد سر جهت بی دستهام

 بچه از یکی شاید اینکه.. نذاشت ازحدم بیش کنجکاوی ولی کنم ریجکت میخواستم.. کنم برقرار

 .. شد برقرار تماس.. فریبا شاید یا.. باشه ها

 .. شدم مخاطبم صدای منتظر سکوت وتو گذاشتم گوشم روی احتیاط با گوشیو

 ؟.. بودی طور همین هم شایان با-

 کشیده صداش اما.. مزاحم مرد همون.. بود مرد.. شد گشاد وچشمهام شدم میخکوب لحظه یه تو

 کن خرد واعصاب اروم تن اون از خبری هیچ دیگه.. همیشه از تر وخفه تر گرفته.. بود معمول از تر

 .. نبود
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 بیدیومیچس بازوش به میزدی وگره دستت خیابون تو.. میزدی لبخند وبهش میگرفتی دستهاشو-

 ؟.. بهش

 .. میاد سرم به داره که بالییه چه این خدایا.. بود گرفته ام گریه دوباره

 ور برادرت من.. بودم نامزدم با فقط که خدا به.. نمیشناسم رو کسی پویا جز من.. خدا به نه نه-

 دوستش که هرکسی تروجون.. برسم زندگیم به بذار.. بردار سرم از دست تروخدا.. نمیشناسم

 .. نکن بدبختم داری

 دش داغون اونجوری رسید دستش به عکسها اون وقتی.. کردی ولش وقتی که کردی همینکارارو-

.. 

 .. زدم هق یاس با

 نکن یباز ابروم با.. میدم قسم عزیزت تروجون. نکن تباه رو زندگیم.. میکنی اشتباه داری خدا به-

 .. پاکم پاک من..

 .. من از تر خفه ولی.. من مثل.. میکرد گریه داشت.. نمیشنید ولی

 .. باش منتظرم.. ماندگار سراغت میام-

 کشیدم جیغ خفه فریاد با

 .. میخوای ازجونم چی اخه بردار سرم از دست-

 .. اومد جواب ای لحظه به چون شنید انگار اینبار

 .. اوردی داداشم سر که بالیی... رو جونت.. ماندگار رو جونت-

 ... میکنی اشتباه خدا به.. میکنی اشتباه-

 از یزیچ رفتم شناسائیش برای وقتی میدونی.. سوختن برای بود جوون خیلی... ماندگار بود جوون-

 زشا خاکستر تیکه یه... دستهاش.. صورتش.. بود سوخته چیش همه.. بود؟ نمونده باقی بدنش

 کردمی دستش همیشه که همونی.. شناختمش بودی داده بهش که ای حلقه روی از تنها.. بود مونده

 .. کنم جداش ازخودم محاله.. عشقمه ی حلقه این میگفت..
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 رو برادرش ی سوخته ی جنازه خط طرف اون مرد.. نداشتم هاش ناله برای هم جوابی حتی دیگه

 .. بود وباورم تحمل از خارج واین بود کرده دفن

 کن باور حرفمو.. باورکن-

 .. ورنمیدارم سرت از دست نگیرم رو انتقامش تا.. تو مثل.. ماندگار بود جوون-

 تانداس این نمیشد گرفته تا که وانتقامی خودم درد از.. مرد درد از.. شکستم ومن شد قطع تماس

 ات رو وشیراب تو وپریدم بازکردم رو خواب اتاق درحموم فکر بی مامان صدای با.. نداشت تمومی

 .. کردم زیاد ته

 هیچ دست از میکردم حل رو مشکل این خودم باید من.. ببره جریان از بویی مامان نمیخواستم

 چه هه.. مبزن حرف باهاش ومستقیما ببینمش اینبار بودم امیدوار هم شاید.. نبود ساخته کاری کس

 .. کنی خراب خونه ترس چه.. ای گانه بچه افکار چه.. خامی خیال

 روزهامو وخیال وفکر ولرز ترس با هم من.. نشد هاش ومزاحمت مرد از خبری هیچ هفته یه تا

 وبا کنم صحبت باهاش رودررو حتما دیدمش اینبار اگه که میکشیدم نقشه وباخودم میگذروندم

 ... کردم قانعش وبرهان دلیل

 سوءتفاهم یه فقط.. خوبیه ادم مرد که بود شده ثابت بهم اخری تلفن این تو که چیزی حداقل

 .. بود شده مشکالت این تمام باعث

 زیاد داشتم سعی بودم شنیده رو مرد تهدیدهای ازوقتی.. داشتم قرار پویا وبا بود عصر پنج ساعت

 .. ودمب ونگران میترسید ودلم چشم گذشته دفعات از که مخصوصا نرم راه وخیابون کوچه تو تنها

 یرز هم اون.. ماشین کو ولی بگیرم ماشین میخواستم بودم گذاشته قرار(-) میدون تو پویا با

 بیاد مدنبال بدم پیغام پویا به حداقل نمیداد انتن که هم ها خط.. اومد می که بارونی امان بی شرشر

.. 

 بارون این شر از منو تا بودم تاکسی یه ومنتظر میگذشتم خیابون کنار های چاله کنار از کنان لخ لخ

 .. کار وبی بود مزاحم بود هم اگه.. نبود ماشینی هیچ اما.. بده نجات امان بی

 همه انگار ولی کردم بلند دست گذری های تاکسی برای گاهی وهرازچند گرفتم خیابونو راست  

 نگاه هی سنگینی حس با که.. نداشتن بارون زیر شده خیس ی پیاده از وخبری بود سیر شکمشون

 .. کردم سربلند
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 تهداش اطرافم به نسبت خوبی دید نمیذاشت بارون شدت ولی کردم نگاه کنجکاوی با رو اطرافم

 .. باشم

 اب خیس رو شلوارم وتمام گذشت سرعت با کنارم از که کردم بلند دست تاکسی یه جلوی بازهم

 .. کرد وگل

 ترس ولی.. نبود کسی نه.. کردم سربلند نگاه سنگینی حس با وبازهم کردم نثارش فحشی لب زیر

 ... کنه عمل اش وعده به میخواد حاال نکنه.. مزاحمه مرد نکنه.. بود افتاده جونم به دوباره

 سترا ویه ماشین اولین جلوی کنم پرت خودمو میخواستم که بود روگرفته وجودم ترس قدری به

 .. چاه وت بیفتم بیام در چاله از میترسیدم.. کرد اطمینان هرماشینی به نمیشد ولی.. خونه برگردم

 من.. نک کمکم خدا.. کردم نگاه رو اطرافم نگرانی وبا ایستاد هام قدم واینبار نگاه سنگینی بازهم

 .. میترسم کیه به متعلق نمیدونم که نگاهی سنگینی این از من.. میترسم

 دهنم.. رو پیاده تو انداختم رو خودم وحشت با که شد رد ازکنارم وباد برق سرعت به ماشین یه

 جا زا هرجنبشی وبا بره تحلیل اعصابم که بود شده علت بر مزید هم بارون وشدت بود شده خشک

 .. بپرم

 ارهودوب دراوردم ام کوله توجیب از رو گوشیم.. رفتن راه به کردم شروع رو پیاده تو تند های قدم با

 .. گرفتم رو پویا ی شماره

 ..( باشد نمی پذیر امکان نظر مورد مشترک با تماس)

 جونم وت ولرز شد مورم مور.. گرفتم استینم پشت با رو صورتم وخیسی گرفتم دندون به رو لبهام

 .. میرسیدم کذایی میدون این به کی پس.. نشست

 نفس به زیاد سرعت از میرفت تاریکی به رو وهوا بود شده بشری بنی هر از خالی دیگه خیابون

 پشت هک هایی کفش سایش صدای شنیدن با که بود نمونده توتنم رمقی ودیگه بودم افتاده نفس

 .. کرد یخ تنم میومد شتاب با سرم

 ؟.. دنبالمه مزاحم مرد واقعا یا شدم دیوونه خدایا.. نبود کسی بازهم ولی برگشتم سرم پشت به

 از نممیتو.. کردم فکرمی حماقت با... کنه گمم هست هرکسی تا.. فرعی یه تو پیچیدم اختیار بی

 .. میکنه گمم باشه دنبالم که هرکی جوری واین برسم میدون به کوچه پس کوچه
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 .. انداختم هچل تو رو خودم دستی دستی که.. وخام بودم ساده چقدر

 به ماشین یه ویراژدادن صدای که کردم رد رو ها کوچه بارون وزیرشالق پرشتاب های قدم با

 .. میشنیدم وضوح به هم رو اب قطرات شدن پرتاب صدای حتی.. رسید گوشم

 با که اومدم خودم به وقتی ولی میکردم رد دیگری از بعد یکی رو ها کوچه وهراسون ترسیده

 سربلند.. بودم رسیده کوچه انتهای به نمیدید رو چیزی بارون شالق زور از که چشمهایی همون

 .. بود بست بن کوچه.. کردم

 تهش سرتا که قدیمی باغ خونه یه.. کجاست؟ دیگه اینجا خدایا.. ایستاد هام وقدم موندم مات

 .. بود دیوار

 ی هشیش پشت از.. کرد سد رو راه سرکوچه رنگ مشکی مزدای یه که سرکوچه سمت به برگشتم

 رنگ مشکی رنگ دیدن با قلبم ولی.. بدم تشخیص رو ماشین تو ادمهای نمیتونستم گرفته مه

 .. میداد رو بد خبرهای نوید جهت بی ماشین

 مرد.. رفتم پیش مردن مرز تا لحظه یه تو و شد باز هوا بی درماشین که رفتم سرکوچه تا شتاب با

 .. بود مزاحم مرد خدایا.. کت همون با.. نقاب همون با.. بود مزاحم

 .. رفت عقب من اذن بی هام وقدم کشیدم ای خفه جیغ ترس از

 همون بود چاقو.. سردراورد مشتش تو از تیز نوک شی یه وهمزمان اومد سمتم به درنگ بی مرد

 .. بودم دیده قبال که چاقویی

 رو وچاقو پیچید گردنم دور من حرکت از زودتر مرد بازوی ولی فرارکنم دستش از تا برگشتم

 .. روگردنم گذاشت

 نبود هم مرد بازوی فشار اگه حتی ترس از ومن بود گردنم رو مرد چاقوی.. اومد بند نفسم

 .. ... بکشم نفس نمیتونستم

 .. پیچید بارون ی همه توهم گوشم بیخ مرد ی زمزمه صدای

 .. رسیدم بهت دیدی.. ماندگار سالم-

 .. افتادم التماس به ترس وبا شد روون اشکام که کرد بیشتر رو گردنم دور فشار
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 .. نمیشناسم رو برادرت من میکنی اشتباه داری.. نکن نه-

 ... نشست گردنم وروی برید ام مقنعه ی لبه چاقو ازفشار که انداختم چنگ بازوش به

 .. میزنیم حرف وباهم میشینم دونفری اونوقت... بیا باهام ادم ی بچه ومثل نزن حرف-

 . کن ولم نه نه-

 .. خواستم وکمک کردم بلند رو صدام.

 ...کنید کمکم تروخدا.. کنه کمکم یکی-

 انصاف بی.. افتاد بارون شالق زیر شده جاری خون به نگاهم دستم مچ روی سوزشی احساس با

 .. بود بریده رو دستم

 شو خفه پس شاهرگته رو بعدیش بود اخطار برای این-

 رجوریه میخواستم.. افتاد زمین وروی شد کشیده دستم از پویا اهدایی دستبند.. کردم تقال بازهم

 بده نجات مرد شر از تامنو بگم پویا به رو چیز همه که.. بشم خالص دستهاش بند از شده

 افتادم زمین روی ودرنهایت شد تار چشمهام جلوی چیز همه شد وارد سرم به که ای ضربه با ولی

.. 

 بود شده مماس گل پراز زمین  با صورتم.. ندارم رو حرکتی هیچ وقدرت شدم فلج میکردم حس

 وبعد دش بسته چشمهام که بود خیره سفیدم طال دستبند روی بارون های قطره ضربات به ونگاهم

 .. نفهمیدم هیچی اون از

 چقدر.. کردم رو التماسش چقدر.. بودوشد زندگیم روزهای ترین سخت اون از بعد روزهای

 .. دادم قسمتش خدا به چقدر.. دادم قسمتش

 از یکی خدا رضای محض حتی که عکسهایی.. بست رو دهنم عکسها اون دادن نشون ولی

  گرفت ازم رو انتقامش ومدرک دلیل با فرهاد.. نمیشناختم رو داخلشون مردهای

 رز رنگین های گل دسته
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 ور ام مقنعه خونه به ورود محض به.. شدم خونه راهی سست های قدم با ایستاد اتوبوس همینکه

 هک ونفرینش فرهاد از باید میزدم حرف باهاش باید.. گرفتم رو ماهان ی وشماره کشیدم سرم از

 مبش خفه وغصه حرص زور از که مبادا میزدم حرف نفر یه با باید.. میگفتم بود گرفته رو دامنم

 ؟.. ماندگار-

 ؟.. ماهان-

 .. زدم هق تونستم تا ومن کرد سکوت لحظه چند شنید که رو صدام

 ؟.. میکنی گریه ؟داری.. ماندگار شده چی-

 .. پرسیدم سوالش به توجه بی

 ؟.. نه نشسته حق جای خدا-

 .. اومد جواب نهایت ودر کشید ها ثانیه به خط پشت سکوت

 .... ماندگار نشسته حق جای خدا.. نشسته-

 گفتم بندش پشت که بودم جمله همین منتظر انگار

 ؟.. نمیاره حساب به هاش بنده جزو رو من ؟یا.. میگیره منم حق-

 .. شد این من جواب وبازهم درجواب تاخیر بازهم... سکوت بازهم

 .. برمیگردونه بهش رو هرکسی حق خدا.. میگیره روهم تو حق.. آره-

 نالیدم نداره امیدی هیچ دیگه که ادمی مثل

 تقضاو روم صورتم های زشتی خاطر به که ساله هفت.. میکشم تلخی که ساله هفت.. فایده چه-

 ؟.. کنه کم رو سال هفت این ؟میتونه.. میکنه دوا ازم دردی چه حقم برگردوندن.. میکنن

 .. پیچید گوشی تو ماهان عمیق های نفس صدای

 ؟.. شده ؟چی.. ماندگار چته-

 .. زدم هق
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 از من.. ترم بدبخت تو از من ماهان میبینی.. نداد حقمو وخدا شد تموم عمرم.. کشیده ته صبرم-

 همین. میکنن برخورد باهام نوتردام گوژپشت از بدتر همه چون.. زشتم چون. کمترم انسان یه

 رفک روز تو بار هزار که.. نبینه رو من که.. باشم خواب.. نباشم من که ومیره میاد جوری یه مادرم

 شدم باعث خودم که.. بودم مقصر من که نکنه

 .. شده چی بزن حرف ماندگار-

 زابراهم است دوهفته مردک حاال.. دادم انجام عالی رو فراهانی اقای کار که بودم گفته بهت -

 نمخا واون منشی به بار هزار.. ببینم وایشونو بزنم حرف شخصا توانا خانم با میخوام که کرده

 خودشون از بهتر رو مردم این جنس که من... نمیتونم.. نمیخوام گفتم شده فالن فالن مهندس

 نشد امروز ولی بگیرم قرار دیگه ادم یه روی در رو بخوام دوباره داره دلیلی چه میشناسم

 .. نتونستم..

 رتمصو رو اسید انگار میکنه نگاه جوری یه ولی اومده اقا.. ببینمش تا دادن هم دست به دست همه

 بهم ازخودم حالم دیگه.. بود وتحقیر فحش تا صد از بدتر وحرفهاش نگاه تحقیر.. پاشیدن

 .. اومدم مریخ از من که انگار میکنن نگاه بهم جزامی یه چشم به همکارام اینکه از.. میخوره

 تادهاف گریه به جوری.. کردن گریه به کرد وشروع دید منو بچه پسر یه اتوبوس تو پیش روز سه

 .. گفت چی زنه پیر میدونی اون بعد.. بشه پیاده مسیر وسط شد مجبور مادرش که بود

 .. بگم ام هرروزه های سختی از که کرد ترغیبم خطر طرف اون سکوت بازهم

 ماهان دیدی!؟ نکنی اب رو ادمها ی وزهره.. خونه تو بشینی نیست بهتر جون دختر گفت-

 می بهش نوعی به هم گرفته سرطان که اونی حتی...ترم بدبخت عالم ی همه از من دیدی!..؟

 یک.. میکنن نگاه چشم یه غول یه چشم به من به ولی میکنن نگاه بهش دلسوزی با همه.. رسن

 من نفع به هیچ

 دم به دم که بغضی روی.. نبود من دست دیگه که هایی گریه رو انداخت خط ماهان سکوت

 .. میشکست

 .. دادم ادامه درمیونم یکی های نفس میون

 اب بدن خیلی ادمها ولی ندارم کسی از هم توقعی.. ندارم هم حرفی.. زشتم که میدونم خودم من-

 نمیشه خوب هاش زخم وقت هیچ که میکنن پاره پاره رو ادم دل چنان حرف دوتا
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 .. نداشت حرفی هیچ زندگیم های واقعیت تمام جواب تو ماهان.. سکوت وبازهم سکوت

 چه نمیدونی اصال که حرفهایی این به ؟داری میخندی من به داری.. ماهان؟ نمیزنی حرف بازم-

 وت برای شاید.. زشتم که منم..؟ نیستی زشت که تو.. بخندی داری حق..؟ میخندی داره ای معنی

 حرف وخودی وهمکار وناکس کس از هرروز که منی برای.. هست من برای ولی نباشه مهم

 .. اوردم کم دیگه که خدا به.. ماهان شدم خسته.. هست میشنوم

 . داد رو جوابم باالخره سکوت ها ثانیه از بعد.. نشست حرفهام وجای شد بلند ام گریه وصدای

 دهاور سرت به رو بال این که کسی واون نشسته حق جای خدا باش مطمئن.. ماندگار نکن گریه-

 نکن گریه.. عزیزم نکن گریه.. میده پس تقاص باالخره

 ولی خدا به هام شکوایه میون هرچند.. من ی خفته های هق هق میون هرچند.. گذشت شب اون

 ولی میبرد یادم از کم کم رو دردها وشب روز وگذر بودم انسان.. گذشت

 گنجید نمی هم ام مخیله تو حتی که چیزی.. پیوست وقوع به زندگیم اتفاق ترین عجیب فردا صبح

.. 

 ... آبی رزهای پراز گل دسته یه

 وبه گرفتم جواد اقا از تعجب ؟با... اومده کجا از ؟اصال.. چیه دیگه گل دسته این.. بودم متعجب

 تاقا این تا فوضولی سر از که منیر کشیدن سرک به حتی.. نذاشتم وقعی غریبش عجیب نگاه

 .. بود اومده پیش ونمور تاریک

 به کرف با.. نبود وادرسی کارت هیچ ولی.. کردم نگاه رو اطرافش کنجکاوی وبا بوئیدم رو گل دسته

 .. شد بلند موبایلم ی ویبره صدای که بودم شده خیره گل دسته

 ؟.. قشنگه-

 ... وایساد کج دستم تو گل ودسته شد شل دستهام

 از ؟ادرس.. اومد می کارم چه به گل ؟اصال.. چی ؟برای.. ؟چرا.. فرستاده گل برام ؟ماهان.. ماهان

 ؟.. اورده کجا

 وبه ماهان به زدم زنگ اراده بی.. جواب بی هم وهمشون.. بود شده قطار سرهم پشت هام سوال

 .. پرسیم وار مسلسل تماس برقراری محض
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 هک خواسته گل اینجا ؟کی.. فرستادی چی برای ؟اصال.. اوردی کجا از ؟آدرس.. فرستادی گل تو-

 ؟.. فرستادی گل تو

 .. پیچید گوشی تو ماهان اروم صدای

 ... بخیر صبحت.. سالم-

 بود ردهک طغیان وجودم تو جوری چه نمیدونم که عصبانیتی با بدم ادبیم بی به اهمیتی اینکه بدون

 گفتم

 ادرس اصال.. چشم همه این وجلوی شرکت تو هم اون.. فرستادی؟ گل چی برای بده جوابمو-

 ؟.. اوردی ازکجا رو اینجا

 هم رو ها گل.. دادی خودت قبال که رو ادرس.. بدم رو جوابت برسم هم من تا بپرس تک به تک-

 رنگ یه ات گشتم ها گل میون.. بشه باز یکم ودلت نکنه اذیتت کسی دیگه که فرستادم این برای

 .. آسمون مثل درست قشنگن چقدر میبینی.. کنم پیدا قشنگ

 آبی.. میگفت راست.. نشست لبم روی لبخند ویه رفت هوا وبه شد دود عصبانیتم حرفش این با

 بودن اسمون رنگ ها گلبرگ

 .. کردم زمزمه حواس بی

 .. ممنون قشنگه خیلی.. مونه می اسمون عین اره-

 . اومد اتاق داخل که بود کسی اولین منیر کردم تموم که رو تماس

 میدی؟ بهم رو اش شاخه تا سه دو.. خوشگلی های گل چه به به-

 اصال نه.. وماهان انداخت می اسمون یاد منو گلها... نمیومد دلم نه ؟..بدم بهش شاخه تا سه دو

 نمیومد دلم

 .. کرد نازک چشمی پشت دید رو حسرتم که منیر

 ؟.. ماندگار شدی خسیس چیه-

 .. کردم مزمزه رو حرفم

 .. است هدیه اخه-
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 گفت اشکار حسادتی وبا برد کمر به دستی

 ؟.. میدن هدیه بهت آبی رز که شدی عزیز اینقدر حاال تا کی از.. واه واه واه-

 تهالب.. نداشت صورتم از خبر که ماهان.. میگفت راست... قبل وروزهای دیروز از بدتر شکست دلم

 با بیتناس هیچ ارومم صدای خودش قول به که نمیدونست.. دیدن مانند بود کی شنیدن ولی داشت

 .. نداره خطیم خط صورت

 تو رو ها گل حسرت وبا شدم بلند ازجا.. کردم دسته رو وهمه پیچیدم ها ساقه دور رو دستم

 . کردم وزمزمه نگرفتم ها ازگل رو نگاهم بغض با.. گذاشتم منیر متعجب دستهای

 .. تو مال.. ها هدیه این به وچه من.. میگی راست-

 .. برد باال ابرو منیر

 .. تنده یکم زبونم.. نیست من قلب تو چیزی میدونی که ؟تو.. ماندگار شدی ناراحت-

 هک بود قلبش تو چیزها خیلی اتفاقا.. منیر حرف برخالف.. گرفتم ونفس دادم قورت رو بغضم

 .. بود کرده وتیز تند طور این رو زبونش

 .. ببرشون داری دوست چون نه-

 .. خواستم رو اش شاخه تا چند اش همه من اخه-

 .. گردونه برش میگفتم جواد اقا به موقع همون باید.. گرفتم کردم اشتباه اصال.. منیر ببر-

 رشس پشت رو اتاق در رنگم ابی رز های گل ازگرفتن اضی ور وخوشحال شد باز ته تا منیر نیش

 .. بست

 .. دادم واس بردم گوشی به ودست کردم رها رو ام نهفته اه در شدن بسته صدای با

 .. نفرست گل خرده چاقو ماندگار برای دیگه.. شد همکارم منیر خرج هات گل آسمون-

 تهنداش.. ندونسته که واونی خودم با.. گویا بودم کرده قهر.. نمیخواستم هم جوابی.. نیومد جوابی

 .. بود کرده قبل از تر سنگین رو قلبم وبار بود کشیده رخم به رو هام

 اب ازدوستیم که ماه دو از بعد.. شد خیره صورتم وتوی برداشت موچین با رو ابروم کنار تار فریبا

 که چرا.. بودم غرغرهاش منتظر وحاال داشت خبر چیزم همه از راحتی به دیگه میگذشت ماهان
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 تیدوس این سر پشت ای دیگه ی خواسته وماهان.. نداره جایی به راه دوستی این میگفت همیشه

 .. داره

 .. نشست مقابلم صندلی وروی بازکرد دستش دور از رو دوک نخ حرص با

 ؟.. نباشه خطرناک موقع یه.. ماندگار شدی اش وابسته که کیه این اخه-

 .. زدم لبخند بود مونده دنیا دار تو برام که دوستی تنها به لذت با

 ؟.. خطری چه.. بابا نه-

 افتاد وولز جلز به اتیش رو اسفند ومثل شد گشاد وچشمهاش پرید باال ابروهاش

 ؟.. خطری چه میگی اونوقت بعد.. دادی بهش رو کارت محل ادرس تو-

 ؟.. نمیومد یادم هنوز چرا ؟پس.. بودم داده من

 ولو صندلی وروی شد اروم کمی نشنید حرفی که فریبا

 نداره کاری که ات خونه کردن پیدا.. باشه داشته رو کارت محل ادرس وقتی.. خنگ ی دختره اخه-

 ابی ؟.. رنگی چه هم اون.. بده گل دسته خرج خودی بی که خورده خر مغز مگه

 این تمنمیتونس دیگه من ولی.. است رابطه این نگران من از بدتر میدونستم.. میگه چی میدونستم

 هرلحظه ازش شدن وجدا بودم کرده عادت هاش وپیغام وتماسها ماهان به من.. کنم پاره رو رشته

 .. میشد تر سخت برام

 من درمورد معنی این مسلما ولی.. داره ای معنی چه فرستادن گل میدونستم هرکسی از بهتر خودم

 برام هنوز که دردهایی تمام وجود با اون... بود ساده دوستی یه ما ی رابطه.. نمیکرد صدق وماهان

 دایره رو براش رو هام غصه که ساده دوست یه ومن بود صبورم سنگ بود مونده باقی مجهول

 .. کنم کمتر رو دردشون واندکی کمی تا بودم ریخته

 رو خودش بود کسی همچین اگه.. دوستم باهاش ماه دو من.. نیست ادمی جور این.. فریبا نه-

 ... میداد نشون

 .. شد بلند وازجا کرد فوتی حوصله بی فریبا
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 نت کارهات این با اش همه باشی دوستی این عاقبت فکر به ذره یه اینکه جای به.. خل بابا خلی-

 .. بلرزون رو من وبدن

 .. گرفتم لپش از ابدار ماچ ویه گرفتم دستهام تو رو صورتش..  ریاش بی محبت از

 ... ماه.. خدا به ی ماه.. فریبا جیگرتو-

 .. زد وغر کرد پاک حرص با رو ام بوسه جای باز ولبخندی کرده گره ابروهای با فریبا

 ؟.. نکن جالفتی وکارهای روم نپر هویی یه مدلی این نگفتم دفعه صد.. چندش اه-

 بود کرده همراهم رو فریبا خط همه این جبران به خدا شاید.. روشن وقلبم شد باز ته تا نیشم

 .. بود بس برام هم همین..

 بودم کرده قهر فریبا منهای دنیا ی همه با من.. فرستادم پیغامی ونه اومد پیغامی نه فردا صبح تا

 های گیرشیفت همچنان حالم از فارغ مامان بین این وتو داشت رو خودش جای که ماهان..

 .. بود محل درمونگاه ودرشت ریز های ومریض اور سرسام

 اقمات در پشت بازهم جواد اقا فردا صبح.. افتاد اتفاق روزها این عجیب اتفاق دومین فردا صبح اما

 .. رنگ زرد رز گل دسته یه با اینبار بود

 فرستاده زرد رز برام حاال منیر به بودم کرده اجبارحبه به رو ها آبی من.. اومد بند درلحظه نفسم

 !؟.. بود

 وشیمگ ی ویبره وهمزمان کشیدن سرک اتاق تو قناری زرد بزرگ گل دسته بند پشت وگالره منیر

 .. لرزوند رو قلبم

 شهب روزروشن مثل دلت تا فرستادم برات رو ها گل خورشید اینبار.. منیرها ارزونی گلها آسمون-

 به میکردم حس که بود نواز وچشم فریبنده قدری به گلها زردی.. موند ثابت گل دسته رو چشمهام

 .. دارم اتاقم تو رو خورشید واقع

. . میخواست رو اونها دلم.. نبود راضی دلم ولی.. بود گلهام گرفتن منتظر لب به نیشخند منیر

 ..بودن رنگ خوش زیادی ها المصب

 .. منیرپروند.. میکرد عاصیم گالره اون از وبدتر منیر تمسخر پراز های نگاه اما
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 یپر حوری جای به رو وخودت کردی پیدا اینترنتی دوست نکنه.. ماندگار؟ دیده رو صورتت طرف-

 .. کردی غالبش

 ور رنگ خوش رزهای این مخصوصا.. فرستاد نمی گل برام ماهان کاش.. قفسش کنج کرد کز دلم

 .. انداخت می مادرجون ی خونه های قناری یاد عجیب رو من که...

 شونپچ پپچ وصدای میشد پخش ها بچه میون قشنگم قناری رز های گل نکشیده ساعت نیم به

 وروانم روح به میشد خوره

 خورده چاقو صورت این روبا وولخرج جیب به دست مردهای.. است بقیه از تر جلب ماندگار اینکه

 میکنه تور اش

 درد وهنوز همیشه از بدتر صورتم روی های رد از صحبت. صورتم روی چاقوهای رد داشت درد

 .. داشت

 .. فرستادم اس نمیدید رو جا هیچ زورتیرکشیدن از که وچشمهایی لرزون دستهای با

 .. نفرست گل دیگه میکنم خواهش ازت.. اسمونی های ابی دل ور رفت هم ها قناری زرد-

 اهانم.. کنم باز رو چشمهام نمیتونستم گریه زور از دیگه.. گذشت درسکوت روز شبانه یه بازهم

 برای تحملی دیگه ومن بود کرده وعام خاص نمای انگشت رو من هاش محبت این با ناخواسته

 .. نداشتم گویان یاوه این مفت حرف شنیدن

 بود جواد اقا دستهای تو بعدی گل دسته ام کرده وپف زده بهت چشمهای میون فردا صبح ولی

 .. داشتند رزها کاهویی سبز رنگ از خبر شرکت ی وهمه

 راه اییسینم فیلم.. واعصابم من میکردبا کار چه داشت ماهان.. شدم خیره گل دسته به بدبختی با

 ادش خب.. کنه؟ شاد رو دلم.. کنه؟ لطف من به ؟میخواست بودم اولش نقش هم من که بود انداخته

 .. بود اور عذاب نهایت بی بعدش وتلخی زهر.. ارزید نمی بعدش تلخی به ولی میشدم که

 ؟.. بود کی مال رنگ خوش های کاهویی این پس.. نفرسته گل که بودم نگفته مگه

 که.. کرده جاسازی اتاقم تو مخفی دوربین.. شد نوشته سرم تو سوالی.. موبایلم ی ویبره وبازهم

 ؟.. میزنه زنگ بزنگاه سر

 .. بازکردم رو پیغام میکردن ام مسخره وغرض قصد سر از که همکارهایی های کنایه میون
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 کنه اروم رو سرخت چشمای کاهویی سبز اینبار شاید نخورد دردت به قناری وزرد ابی اگر-

 میسوزه چشمام که میدانست کجا از وگرنه حالم از وخبر داشت دوربین مسلما.. داشت دوربین

 .. نداره سویی ودیگه

 این..؟ میکرد اینکارها از جلفی مرد کدوم.. من؟ برای میبافت شعر... افتاد پیغام به نگاهم دوباره

 .. بود عاشقانه تخیلی علمی های ورمان ها قصه مال کارها

 میسادیس نه... سادیسمی ی دیوانه یه هم شاید.. بود شاعر یا سوفی وماهان کردم اشتباه نکنه

 ..میکرد؟ بازی دختر یه وروح قلب با اینجوری مریضی ادم کدوم.. نبود

 قه قه ها بچه.. نمیشد وروم میخواست رو ها سبز من دل ولی ها رنگ کاهویی به برد دست منیر

 زدن

 ؟.. رنگیه چه فردا.. رنگ یه هرروز.. شانس بده خدا-

 کم کم داشتم.. بشه تموم امروز همین بازی شب خیمه نمایش این. کردم دعا دل ته از ومن

 رنگی رزهای سریال این از میمردم

 خودش برای موند شاخه یه سر واخر شد کم.. شد کم منیر های دست میون از دونه به دونه ها گل

 .. رزها خوش بوی جز.. نذاشتن برام هم گلبرگ یک خدا رضای محض حتی..

 قول به تا.. میخوام رو رنگم سبز رزهای من.. نامردها که.. کوبید زمین به وپا زد زار کوچیکم دل

 .. بشه اروم ام خسته چشمهای ماهان

 سوراخ تو که بود روز سه رایحه این اصال.. بود کرده بود خوش رو شرکت رزها خوش عطر عصر تا

 .. ونمیرفت.. بود انداخته لنگر شرکت های سنبه

 موند نمی وچشمهام من برای رزها رنگ خوش های رنگ شاید.. کشیدم وبو اومدم باال ها پله از

 .. بگیرن ازم نمیتونستن رو رزها عطر ولی

 .. نوشتم ودوباره نشستم اتوبوس ایستگاه صندلی روی

 ولی.. نموند دستم کف هم گلبرگ یه حتی.. کرد وخیرات برداشت رو ها سبزکاهویی اجازه بی منیر-

 اخهش یک حتی هیچ که رز لیاقت من میدم قسمت دوستیمون به.. نمیره بیرون مشامم از رزها عطر

 .. ندارم هم رو گل
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 محض میسوخت ات رفته دست از های اسکناس حال به دلت میدیدی صورتم روی رو چاقو رد اگه

 .. نفرست گل برام دیگه داری دوستش که کسی واون خدا رضای

 برخالف فردا صبح.. ماهان طرف از پیامی نه.. من طرف از حرفی نه.. وسکوت بود سکوت بازهم

 گل دیگه که میکرد ماهان به التماس وجودم از نیمی.. داشتم استرس بشدت گذشته روزهای

 ایدش وجودم ی دیگه ی ونیمه نکنه شرکت دخترهای دست ی ملعبه این از بیش رو ومن نفرسته

 ؟.. رنگیه چه هاش گل رنگ اینبار که بود این کنجکاو وجودم ی همه تقریبا هم

 . باشه سرخ اینبار شاید.. اسمونی وآبی قناری زرد.. داشتم کاهویی سبز حال به تا

 .. زد غر ام خفته وجدان همون یا.. ناخوداگاهم ضمیر

 بده هدیه سرخ رز که دارید باهم صنمی چه واون تو.. عشقه ی نشانه سرخ...  نیست سرخ نه

 ؟.. رنگیه ؟چه... پس نیست سرخ.. نه.. گل دسته یه هم ؟اون..

 ها لگ دور رو دستم.. عروس لباس مثل.. زیبا زیبای.. وشیری بود رنگ کرم اینبار رزهاش.. سفید

 ماهان که واقع به.. بده ازارم تا نبود ها گل ی دسته به هم خواری هیچ حتی.. کردم مشت

 .. کنه ارومم میخواست

 رمنی ی شده دراز های دست از رو گل دسته.. بودم پیغامش منتظر.. لرزید هام چشم جلوی گوشی

 .. وخوندم کردم دور

 ور دلت چشمهات جای اینباربه که میفرستم برات رو ها شیری شد خیرات وسبز وزرد آبی اگه-

 .. نکن خیراتشون خدا رضای محض خودت قول به فقط.. کنه روشن

 .. زد طعنه گالره وقتی.. نتونستم.. نشد ولی

 !؟.. نمیبینه رو صورتت روی های وخط کور   طرف ؟نکنه.. میری آبی زیر ماندگار خبره چه-

 .. شکست استقامتم سد

 هب وگلبرک رز وعطر موندم من وبازهم قاپید تیز هم گالره.. گالره به واداد رو ها رنگ کرم دستهام

 .. میز روی مونده جا
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 دیگه اینبار.. گذاشتن دلم به هم رو ها رنگ کرم حسرت... وبقیه منیر انصاف بی.. گالره انصاف بی

 یچ میخواستم گل تنهاِ   من اصال.. بود؟ چی دیگه فرستادنش گل.. شدم عصبانی ماهان دست از

 .. ادمها بدی به بودم کرده عادت که من..؟ کار

 ماهان خود پیش بمونه ها گل.. بده نمیدونست صالح خدا فعال که میخواستم رو حقم فقط من

 المنظر وکریه زشت ادم یه برای ووارنگ رنگ های گل خرج رو پولش که شده خرفت مگه اصال...

 ؟.. میکرد

 حل وپسغوم پیغوم با کار اینکه مثل.. گرفتم رو اش شماره واینبار برداشتم رو گوشی حرص با

 .. میزدم حرف مستقیما باهاش باید نمیشد

 !؟ ماندگار-

 .. توپیدم پیچید گوشی تو صداش تا

 !؟.. نفرست نگفتم بار ؟چند.. فرستادی گل چرا-

 ؟.. داشتی دوستشون-

 لگ برام که بود خدام از.. داشتم دوستشون که بود معلوم..  دوخت بهم رو اومدولبهام باال بغضم

 .. رنگیه چه بعدی گل دسته که کنم فکر خودم با بار هر ومن بفرسته

 میکردم فکر که خوب.. نه میبردن غارت به رو گلهام تمام که مردمی این میون! اینجا ولی

 یب گلهای این من پس.. بود مردم مال موند نمی من دستهای تو که هایی گل.. نداشتم دوستشون

 .. نداشتم دوست اصال رو وفا

 .. غریدم وبغض حرص با

 شدن خبردار شرکت ی ؟همه.. چی که کردی همه نمای انگشت منو.. ندارم دوستشون نه-

 خترهد.. توانا خانم سعادتتون به خوش میندازه متلک رسیده هم رئیسمون گوش به گلها جریان...

 رو ما که نداره خودش از ب ه دوقولو داداش یه اقا این.. نداره ها شانس این از برورو کلی با من

 ؟.. کنید معرفی بهشون

 نگیر چه امروز که اتاق تو کشیدن سرک دفعه شونصد وگالره منیر این شرکت اومدم که صبح از

 برام سیاه گل.. ها رنگ این جای به چرا اصال.. وعام خاص ی مضحکه شدم.. بفرستی میخوای
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 بکشه امدسته تو واز کنه نگاه بهشون نمیکنه رغبت کسی دیگه حداقل.. بختم مثل.. فرستی نمی

 بیرون

 اما.. گرفتم دستم تو رو وسرم کردم قطع حرص با رو گوشی حرفهاش به دادن گوش وبدون

 .. بود زده داغ دستهام روی شیری رزهای بوی اخه.. نداد مجالم بازهم سردرد

 امیدوار.. داشتم عذرخواهی برای حالی من ونه شد اون از خبری نه حرص پراز گفتگوی این از بعد

 جماعت این غاز یه من صد های حرف شنیدن ی جنبه دیگه که واقع به.. خالص تیر این به بودم

 .. نداشتم رو

 کس وبهمان وفالن وگالره ومنیر من ی شده وگشاد متعجب چشمهای میون فردا صبح ولی

 .. بود گل پراز شرکت..

 مه موبایلم ی ویبره.. بود داشته نگه باز رو هممون دهن مشکی رز های گل دسته صبحی اول صبح

 ... بگیره بود هم زیبا غریبی شکل به که مشکی رز همه اون از رو نگاهم نتونست

 .. افتادم پیغام یاد تازه گرفتم که نفس

 بود نارنجی امروز گل وگرنه.. نیست حرفی باشه کردی، مشکی گل گرفتن وهوس گرفته دلت اگه-

 ندزدن دستهات میون از رو گلهات تا فرستادم همه برای... مطاع تو امر بازهم ولی.. غروب رنگ به

 .. رها ببر لذت مشکی رزهای بوی از...

 ؟.. بود کی ماهان که راستی به... شکست مقاومتم سد

 رچیآبدا تا بگیر ومدیر منشی از.. همکاران وگفتگوی بحث مجالس ونبات نقل شد ها گل حکایت

 برای ای حوصله ونه جدال برای جونی نه دیگه اخطار بار چند از بعد.. اما من.. شرکت ی وراننده

 .. داشتم فرستادن پیام

 از ات کردم قفله سه رو ودر رفتم اتاقم به گرفتم دستهام تو رو گل ی دسته روز چهار از بعد تنها

 .. کنم پیدا نجات بقیه های سوال شر

 هرچه بذار.. بدم ازار این از بیشتر رو خودم داشت لزومی چه پس میکرد رو خودش کار که ماهان

 سیر سیاه هرچند های گل این بوئیدن از که من بریزه اب جوب تو رو پولش داره دوست که قدر

 .. بده انجام میکشه عشقش هرکاری ماهان.. نمیشم
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 .. اومد پیغام عصر

 ؟.. نشست دلت به ها سیاهی-

 نبود کوک کیفم بازهم ولی ها قناری زرد.. ها شیری... ها آبی.. بود نشسته بود وقت خیلی که دلم به

 میشد ختم من به سره یک که جمعی ی اشاره از بودم متنفر..

 ؟.. جواب... ماندگار-

 بود سکوت جوابم پس... خوش نا ونه بودم خوش نه.. نداشتم سوالش برای جوابی هیچ.. ندارم

 ... خالی پیغام جوابش.

 بقیه که میدیدم اتوبوس صف توی.. بودن هم عجیب ولی بودن زیبا شدت به سیاه های رز اینکه با

 زمدتهاا بعد مامان... میشن خیره سیاهم یکپارچه گل ودسته ومقنعه ومانتو من وبه میکشن سرک

 .. دید رو من انگار تازه

 .. ماندگار چیه این-

 ... رز گل-

 ... بخریشون بودی مجبور.. افته می قبر سیاهی یاد ادم.. داره رنگی چه وا-

 هم هنوز وقت چند از بعد که مردی ی هدیه.. است هدیه بگم ونتونستم شد بسته زبونم

 .. نشناختمش

 پرگل را شرکت که روزی همان.. روز همان فردای.. شد تمام روز یک باالخره هم گلها داستان

 سرخ رز.. کرد رها رو ترکشش تیر اخرین ماهان.. شد ماجرا ختم گل شاخه تک یک کرد رز سیاه

 .. فرستاد برام

 قداست که رز شاخه تک یه بلکه.. شرکت اهالی ی همه برای ونه گل دسته یه نه هم اون

 یقدم هیچکس که بودیم بهت در همه اونقدر.. کرد قلم هم رو وگالره منیر هرز دستهای وزیباییش

 ادامه داب به تا گلها این داشتن انتظار احمقانه.. متحیر بودن مونده همه..  برنداشت گرفتنش برای

 .. باشه داشته

 رو وچشمهام سوزند رو دلم.. کرد رو خودش کار سر اخر وماهان موند دستهام تو سرخ گل شاخه

 .. نشوند اشک به
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 .. زد طعنه مینا

 هرز علف یه ما شوهر این اونوقت.. فرستاده سرخ رز گل همه اون بعد طرف.. میبینی رو شانس-

 .. نمیذاره دستمون کف هم

 .. غرید.. زیبا رز اخرین نداشتن برای هم در هاش واخم بود گل شاخه به چشمش که منیر

 مموناس داشتیم شانس اگه وتو من جان مینا بریم.. ترن بورس رو آدمها جور این اینکه مثل فعال-

 .. بود شمسی

 مودل بودم زده نشنیدن به رو خودم اصال.. نمیزدم حرفی ولی میشنیدم رو بقیه پچ پچ صدای

 وبخ که همجنسانی این.. مردم این بودن الظالمینی قول چه.. میشد قبل از تر سنگین هرلحظه

 .. اوردن نمی خودشون روی به وبازهم میکشم درد چقدر میدونستن

 کلی با ساله سی ؟دختری.. باشن من جای داشتن دوست ؟واقعا.. داشت حسادت من شرایط مگه

 دوچن دقیقه چند.. نه هم روز یه اصال.. روز یه کاش.. نه قطعا.. وبدنش صورت روی بسته دلمه خط

 .. وتنهایی سوزش... داره درد.. نداره حسادت من شرایط میفهمیدن تا بودن من جای ثانیه

 مداو می که بغضی.. نزدم ودم کردم مقابله بود گرفته رو نفسم که هایی اشک هجوم با روز تمام

 .. وسکوت کردم وترجمه موندم بقیه خاطر به ولی میکرد جونم نیمه.. ومیرفت

 ستمد کار باالخره جمع جلوی شده رها نیمه های بغض این نکنه که وپرکشیدم زدم بال رفتن وقت

 .. ندارم رو جماعت این وسخن حرف طاقت دیگه من که میدونست هم خدا خود کنه ام وخفه بده

 خالی تو هم من شده پرازحفره بارون های قطره ضربات با که سنگی اون مثل سال هفت از بعد

 به هم نگاهی نیم وحتی اومدم خونه به سره یک.. نداشتم رو ها گذشته توان دیگه.. بودم شده

 .. اتاقم کنج وچپیدم کندم رو ام مقنعه.. وکور وسوت بود خالی خونه.. نینداختم اطرافم

 ردهپرک رو مشامم تمام هیچ که رو کیفم خوشش عطر ولی بود شده مچاله کیفم ی گوشه سرخ رز

 گوشم روی وگوشی.. لغزید اش شماره روی دستم اراده بی بود

 شد سرخ رنگیت رزهای ختام حسن چرا بود دنیا تو رنگ همه ؟این... سرخ رز ؟چرا.. ماهان-

 .. عالقه سراپا یعنی.. شور یعنی.. عشق یعنی سرخ رز نمیدونی ؟مگه..
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 یکهت تیکه که چاقوهایی رد.. ندیدی رو صورتم هم بار یه اصال.. نمیشناسی.. ندیدی منو که تو

 باهام خواستی.. نیستی عاشقم که ؟تو.. فرستادی رز چرا پس. ندیدی کرده زشت رو صورتم

 ؟.. بقیه به بزنی کنایه ؟یا.. کنی شوخی

 های گوش همون با خط طرف اون ماهان میدونستم ولی.. کردم خفه توسینه رو هقم هقم صدای

 .. میشنوه رو هقم هق صدای بازهم سرشارش وهوش تیز

 زر کردن ارزونی با.. بود شده مرگش چه دیگه اون.. گرفتم خفقان شد بلند که اش گرفته صدای

 ؟.. بود ناالن من از بدتر صداش چرا حاال.. بود اورده هم منو وجیگر دل تمام سرخ

 تدس جرات کسی که فرستادم تک.. نبره یغما به رو گلت کسی حرمتش به تا فرستادم سرخ-

 .. میارم فرود تعظیم سر احترامت به بگم که فرستادم رز... باشه نداشته درازی

 روح تو شناختم رو ذاتت ولی هستی شکلی چه میدونم ونه ندیدمت آره.. درسته زدی که حرفهایی

 به رو ودلم بپوسم خودم تنهایی تو اینجا اینکه نه.. بودم تو مثل منم کاش.. ماندگار داری بزرگی

 .. کنم خوش تو صدای

 این هب دل نکنه.. کرده اش وابسته ها تلفن این نکنه.. برچیدم لب لرزوند رو دلم صداش ته بغض

 ؟.. بسته خسته صدای

 .. نالیدم

 .. شدی وابسته ؟نکنه.. ماهان میگی چی-

 .. پیچید گوشی توی پوزخندش صدای

 ؟.. شدین وابسته ها تلفن واین من به.. تو خود ؟یا.. نشه ووابسته بشه خور دم کسی با ادم میشه-

 زندگی تو مگه.. بودم صداش تن ی وابسته هم حد از بیش.. بودم شده وابسته اول ازهمون که من

 .. ؟هیچی.. میدرخشید خورشید تا چند من تاریک

 ستاره تک همون ماهان خاموش کهشکشان این میون حاال.. نبود من مال هم ستاره تک یه حتی

 .. نبود عجیب وابستگیم پس.. بود کرده نورانی رو زندگیم تمام که بود وروشنی دار دنباله ی

 .. خودم حتی نداره رو صورتم دیدن طاقت کس هیچ.. ماهان ندیدی منو تو-
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 .. ماندگار بسه.. بسه-

 امروز؟ بود شده مرگش چه.. لرزید بلندش آوای از وجودم تمام اصال. لرزید لبم.. لرزید دستهام

 ؟.. بود کرده رو جونم قصد

 یایزب یه خودم پیش نکنه که کردی تجسم برام رو صورتت بارها.. شنیدم هم ومن گفتی رها با-

 اهیتم من.. کنی؟ نوشروع از سر هربار که احتیاجیه چه دیگه.. نیستم نفهمم هم من.. بسازم خفته

 که ارانگ.. نیست پیشروی برای بیشتری جای.. دارم قبولش هم طور وهمین فهمیدم رو امون رابطه

 بهمون وهوشمون عقل رو این.. نیست کار در شدنی وصل.. زمین ساکن وتو مریخم ساکن من

 وشگ حرفهات به ومیذاری میشنوی منو صدای تو همینکه.. ندارم قضیه این با هم مشکلی.. میگه

 .. کافیه برام بدم

 .. زدم فریاد دل تو

 صفر هب رو کذایی وزمین مریخ این ی فاصله هات فرستادن گل با تو لعنتی.. نیست من برای ولی

 زا ؟مگه.. نشم نزدیک تو وبه دارم نگه ثابت زمین روی پاهامو همچنان داری انتظار بعد رسوندی

 امون رابطه میگی وحاال گرفتی نشونه رو قلبم فرستادنت سرخ رز وبا کردی ام وابسته.. سنگم

 ؟.. کردی فرض خر منو یا احمقی ؟تو.. همونه

 ی ستاره این به.. بودم راضی وتلفنی دور هرچند ی رابطه این به من هرحال به.. گرفتم نفس

 کردمی در به راه از هاش فرستادن گل با منو که جهنم به.. بود شده روشن شبهام دل تو که روشنی

 نداره وجود صاحاب بی های موبایل این از غیر ای دیگه ی رابطه هیچ میدونست خوب خودش.

 روشن رو من دل ولی نمیکنه تنگ هم رو کسی جای.. ها همین به باشم خوش دل بذار پس..

 .. میکنه

 وماهان منم بازی این ی بازنده که میدونستم خوب خیلی.. دادم قورت رو دهنم واب گرفتم نفس

 ینا دیدن برای رغبتی هیچ که میفهمید دیدنم با مسلما که وماهانی شدم اش وابسته که منی..

 .. میبره کجا به مارو اب مسیر ببینم بذار درک به... نداره زده دلمه گوشت پراز صورت

 یمک من میدونی هرکسی از بهتر خودت تو.. نمیگم صورتم از دیگه من.. موافقم حرفهات با باشه

 احتتنار که ببخشید.. نداریم همیدگه قبال در ومسئولیتی توقع هیچ دیگه دوفردای پس.. وچیم

 .. ممنون گل بابت.. کردم
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 دکشی خط خوشش ی رایحه..  گرفتم دستهام تو رو پالسیده گل ی وشاخه کردم قطع رو گوشی

 .. میسپارم فردا به رو فرداها فکر.. بود غنیمت دم. هام نگرانی تمام روی

 !؟1؟.. فرستاده سرخ رز برات واقعا-

 میپرسید بشه افتابی سرش رو بود مونده کم که هایی وشاخ تعجب با که بود فریبا

 .. شاخه تک یه آره-

 هکرد اویزون لوله به برعکس رو گل شاخه تک.. کردم اشاره اتاقم کنار گاز ی لوله به ام چونه با

 .. بشه خشک وطناز زیبا جور همون تا بودم

 .. اونجاست اوناها-

 .. انداخت باال ابرویی فریبا

 ؟.. کیه دیگه این.. الخالق جل-

 .. انداختم باال وشونه برداشتم پام رو از رو دیکشنری. حوصلگی بی با

 ... نره این از فراتر وقت هیچ امون رابطه کردیم قبول هردومون که فعال.. فریبا نمیدونم-

 .. کرد گرد رو چشمهاش فریبا

 شدید همدیگه عاشق شماها االنشم همین.. ها میزنی ؟حرفها میشه مگه.. ماندگار؟ خرخودتی-

 ؟.. بدی ادامه رویه همین به میخوای اونوقت

 که اون.. من وروز حال از داشت خبر چه فریبا.. کردم وباز بستم رو فروغم بی چشمهای

 ها تماس وهمین ها پیغام همین به.. بدنم روی موندگار وردهای ها خط همین با من نمیدونست

 .. بود محال ارزوی اینها از بیشتر.. راضیم

 بودم راضی هم ها تماس اندک همین به که داشتم دوست رو زندگیم تو ماهان بودن اونقدر

 بخیر صبح.. صبح به وصبح میگفت بخیرم شب... شب به شب بالین وهم شوهر جای به همینکه..

.. 

 کس فالن یا شکوفه که هالهلی زهر از میگفتم براش ومن روزم واز میپرسید غذام از ناهاری وقت

 .. مهندس خانم ناشتای اردهای از یا.. ریخته جونم به
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 بودم یراض ها همین به من.. نه.. باشم؟ داشته توقع میتونستم هم این از بیشتر صورت این با مگه

 میرفت جلو طوری همین رابطه این که بهتر همون پس. نداشتم رو دادنشون دست از وتاب

 .. پذیری مسئولیت ای ذره بدون ملموس..

 .. زندگیم ی همه بودونگران وناخوشم خوش روزهای رفیق.. نبود حالیش چیزها این فریبا ولی

 .. ؟چیزه.. ماندگار میگم-

 .. بزنه رو حرفش راحت خیال با تا دارم وقوسی کش رو خودم حوصله با ومن کرد منی منی

 .. که درسته... که درسته.. باشه ای دیگه چیز هدفش نکنه.. نکنه-

 .. رفتم حرفش اخر تا که انداخت صورتم به ای کالفه نگاه

 .. نیست کسی همچین ماهان ولی.. میگی چی میدونم فریبا نکن خسته رو خودت-

 .. رفت هم تو فریبا های اخم

 ؟.. وعقیم خواجه یا.. پیغمبره ؟بچه.. نیست آدمی همچین که چی یعنی-

 .. فشردم سرانگشت با رو ام گونه روی وزخم کردم اخمی

 .. تربیت بی فریبای ای-

 .. گفت قبل از وارومتر گرفت نفسی فریبا

 خودت قول به که درسته میزنم حرف رک طور این که ببخش.. دختر؟ ای ساده اینقدر چرا تو اخه-

 شهب نزدیک بهت نقشه با بخواد مرد یه که هست چیزها سری یه هم هنوز ولی.. اینطوریه صورتت

.. 

 .. نبود کسی همچین ماهان ولی.. بود درست کامال فریبا حرف

 .. دارم اطمینان چشمهام جفت مثل ماهان به من.. فریبا میکنی اشتباه-

 وقته چند مگه...؟ داری اطمینان بهش چرا اصال.. وابادت جد پشت هفت با میکنی غلط تو-

 .. نبود بست قلبی ی تجربه ی ؟مگه.. شدی خرش کلوم تا وچهار گل دوتا با.. میشناسیش؟
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 دلم.. نبود ادمی همچین ماهان... ماهان ولی بود بس هم وابادم جد پشت هفت برای.. بود بس چرا

 هب میتونست بار هزار حاال تا بود اگه که.. نیست سواستفاده اهل ماهان که.. نیست که میگفت

 ... برسه نیتش

 .. اومدم حرف به بود بعید ازم که ارامشی با

 چند این تو.. داره فرق ما دوستی نوع اصال.. داره فرق ماهان کن باور ولی نگرانمی که میدونم-

 .. کنیم تر جدی رو دوستی این اینکه از حرفی نه.. شنیدم هم به شدن نزدیک از حرفی نه وقت

 .. میپاشه دون داره شاید احمق اخه-

 لمث من.. میزد دیگه حرف یه من دل ولی بود درست همه حرفهاش.. کردم نگاه فریبا به مستاصل

 .. داشتم اعتماد ماهان به چشمم دو

 رهگ کمرش دور رو دستم.. گرفت اغوشم تو محبت وبا بازکرد رو دستاش دید رو نگاهم که فریبا

 بشثوا پاس به خدا که کردم گذشته در خیری کار چه نمیدونستم.. شدم سیراب محبتش واز زدم

 .. بود کرده یارم رو فریبا

 بدن خیلی ادمها.. ماندگار نگرانتم خدا به-

 از بدتر.. بودن شده بد خیلی خیلی ادمها.. میگفت راست همیشه فریبا اصال.. میگفت راست بازهم

 .. دشمن باطن ودر ظاهر در بودن دوست ولی.. دشمنن که میدونستی حداقل کاش.. دشمن تا هزار

 گهودی بری نکنه که میترسم.. برگردی درد کلی وبا بری پیش سال هفت مثل دوباره نمیخوام-

 ... باش ات بیچاره مادر فکر به نیستی من فکر به.. برنگردی

 یهر واین قلب این دیگه اومد می سرم به بالیی همچین بازهم اگه واقع به.. شد سیخ تنم موهای

 .. میکردم تموم همونجا قطعا.. نداشت طاقت

 با.. من الود اشک چشمهای از بدتر.. بود پراشک لبالب چشمهاش شدم جدا ازاغوشش

 .. زدم خیسش ی گونه روی ای وبوسه کردم پاک و اشکهاش سرانگشت

 الس چند همون شاید نبودی تو اگه.. گذاشت راهم سر رو تو مثل یکی که داره دوستم خیلی خدا-

 .. بودم زده رگمو پیش

 .. گرفت دست تو رو دستهام درد با
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 .. کن درکم.. نگرانتم فقط االنم... بوده طرفه دو دوستی این.. ماندگار نگو-

 .. هستی پیشم که ممنونم.. وممنونم عزیزم میدونم-

 دی ولنتاین

 .. ماندگار مبارک ولنتاینت-

 بودم نفهمیده حاال تا چرا پس بود ولنتاین ؟اره.. بود ولنتاین. انداختم میز روی تقویم به نگاه یه

 بود ارقر مثال.. میگم رو نبودن یا بودن ولنتاین.. نداشت حالم به فرقی هم فهمیدنش که ؟هرچند..

 داشتمن رو کسی که ؟من.. کی ؟به.. شکالت کلی با ؟قلب.. بدم گل کسی ؟به.. بیفته اتفاقی چه

 .. نمیخواستن وشکالت قلب هم اونها که.. وماهان فریبا منهای البته..

 .. نوشتم

 ؟.. میگی تبریک که داره من به ربطی چه ترکوندن والو وشکالت قلب روز.. عشاق روز.. ولنتاین-

 االوح بود عصر هفت ساعت.. کردم نگاه مقابلم های برگه به خیال وبی گذاشتم کنارم رو گوشی

 .. بود وقت مامان اومدن تا حاالها

 اومد اس

 .. دره دم پیک بازکن رو درخونه-

 رو معنیش ؟البته.. داشت معنی ؟چه.. در پشت پیک  .. موند ثابت پیغام کلمات رو چشمهام

 دی نوولنتای من به ربطی چه... در پشت پیک این کنم باور نمیخواستم احمقانه ولی میدونستم

 ؟.. ولنتاین به چه رو گوشتی های خط این با من.. داره مسخره

 .. ونوشتم انداختم دراز زبون ایکن یه

 .. کردیم پیدا خاطر انبساط بسی بود جالبی شوخی-

 ودمب مطمئن.. بزنم لبخند خیال بی که نذاشت پیغام فرستادن با شد همزمان که زنگ صدای اما

 ؟ بود کی پس.. نمیگرفت بیغوله این تو رو سراغمون هم کسی.. نیست مامان که

 .. بازکردم احتیاط با رو ودر سرکردم به چادر دست به گوشی

 .. شد قطار هم سر پشت ها داده ی همه ذهنم تو.. بود در پشت دستش تو بسته یه با مرد
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 بود دی ولنتاین

 بود گفته تبریک ماهان

 در   پشت پیک یه که بود فرستاده پیغام

 ..! بود در پشت دست به بسته مرد! وحاال

 ؟.. توانا منزل-

 باهیاشت مرد احتماال ولی.. بود توانا منزل دیگه آره ؟خب توانا منزل.. شد شل دستم تو چادر ی لبه

 .. کنه من با ای مسخره شوخی همچین ماهان نداشت امکان.. بود اومده

 ؟.. توانا منزل شمام با خانم-

 .. گفتم هم سر وپشت دادم قورت رو گلوم اب

 .. بفرمائید بله بله-

 .. خانم دارید بسته-

 المح.. کنه کاری همچین ماهان بود محال.. نشست لبم روی ای احمقانه لبخند.... داشتیم بسته

 !؟.. بود مامان برای شاید شاید اصال.. باشه من برای بسته بود

 ؟... هستید توانا ماندگار شما-

 بودم توانا ماندگار من.. من خود خود.. بود من برای بسته.. رفت هوا وبه شد ودد لحظه تو امیدهام

 داشتم بسته سال هفت از وبعد

 .. هستم خودم بله-

 .. کنید امضا رو اینجا لطفا-

 یکردمم امضا باید روش که دستگاهی وبه بسته به کردم نگاه مرد دست تو الکترونیکی خودکار به

.. 

 ؟.. فرستادی بسته ؟برام.. کردی کار چی ولنتاین ؟روز کردی کار چی تو ماهان
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 دستهام وبه سرخورد سرم از چادر شد بسته سرم پشت درکه... گرفتم رو وبسته زدم امضا

 .. شد اویزون

 لوسای این ی همه ومیون دستام جفت اویزون چادر.. ام دیگه دست تو گوشی.. دستم تو بسته-

 .. شد بلند موبایلم ی ویبره

 .. بازکردم رو پیغام سر واخر دوشم رو انداختم کردم جمع رو وچادر گرفتم دست یه تو رو بسته

 .. عزیزم مبارک ؟ولنتاینت.. شد باورت حاال-

 با اردوز تومنی روزی همچین تو گفتن عزیزم ولی بود گفته ؟قبال عزیزم میگفت من ؟به.. عزیزم

 .. داشت فرق روزها ی بقیه

 .. کردم لباس ی گیره اویز حواس بی رو وچادر کندم در دم رو هام دمپائیی کنان لخ لخ

 طخ عزیزم ی کلمه که روشن صفحه موبایل ویه تودستم دربسته ی بسته و موندم من سر واخر

 .. رو میکردافکارم خطی

 .. گذاشتم زمین روی روم جلوی رو وبسته نشستم در دم ی تیره موکت رو همونجا

 اب میترسم ومن رومه جلوی نشده خنثی بمب یه انگار.. نمیرفت جلو بازکردنش برای دستم

 .. کنه نابود رو وزندگیم ومن بشه منفجر بمب این هرحرکتم

 .. موبایلم ی ویبره بازهم.. نبود زندگی اسمش داشتم من که ای زندگی این که هرچند

 ؟ اومد خوشت-

 سیدر کتاب یه قد به بود کوچیک بسته.. نه یا اومده خوشم بدونم تا بودم بازنکرده هنوز که من

 ؟باز.. میکردم چه.. نزدم هم وپلک زدم زل بهش پاندرا ی جعبه مثل درست.. کوچیکتر هم شاید

 ؟.. فرستادم می پس.. میکردم

 ور داخلش میتونستم.. بردم جعبه به ودست شد چیره بهم حدم از بیش کنجکاوی سر اخر ولی

 میکردم خاکروبه سطل راهی راست یه لحظه همون بود وشکالت وقلب گل از خبری واگه ببینم

 .. میفرستادم پس ادرسش به پیک با هم شاید..
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 کاش شد عیان چشمهام جلوی جعبه محتویات وقتی...شد باز که زرورق بی ی ساده ی بسته ولی

 .. نشست چشمهام تو

 روم جلوی های قوطی وبه کردم برقرار رو تماس فقط.. بود ماهان.. خورد زنگ گوشیم لحظه همون

 .. شدم خیره

 ؟.. دیدی رو ات هدیه.. ماندگار-

 کردم پاک رو چشمم ی گوشه سرانگشت با

 ؟.. ماهان چیه اینا-

 نیومد لمد ولنتاینه امروز فهمیدم وقتی.. بگیرم برات مناسب ی هدیه یه تا فکرم تو که وقته خیلی-

 .. بدم دست از رو مناسبتی همچین

 من مکا چون نفرستادم هم شکالت.. بوده اینها از باالتر ارزشت نظرم از چون. نفرستادم وگل قلب

 .. نمیشه شیرین چیزها این با که تلخه اونقدر وتو

 بی بدونی که فرستادم وبرات خریدم.. افتادم حرفهات یاد دیدم روکه پوست ترمیم لوازم ست این

 فانهمتاس ولی.. نیست مهم برام وظاهرت صورت گفتم بار هزار.. باشی خوش میخوام وبابهانه بهانه

 .. پرغصه ودلت بشه پراشک چشمهات خطها این دیدن با هربار نمیخوام ومن هست تو برای

 ترمیمش مخارج پس از وقت هیچ ومادرت تو و نمیشه پاک چیزها این با ردها اون که میدونم

 .. بده ازارت کمتر تا کنی ترش کمرنگ میتونی اینها با حداقل ولی برنمیاد

 ولی-

 معنیو امروز به ربطی هیچ هدیه این ولی.. میگرفتم ای هدیه همچین ولنتاین برای نباید میدونم-

 .. ماندگار کن قبولش.. بودم بهانه یه ودنبال بدم هدیه یه بهت میخواست دلم.. نداره امروز

 طرع میتونستم هم فاصله این از حتی.. میچرخید ها کرم زیبای های شیشه روی همچنان نگاهم

 .. کنم حس رو ها لوسیون خوش

 .. ماندگار-

 .. کنم قبول اینو نمیتونم.. بدم هدیه همچین بهت نمیتونم وقت هیچ من ولی-
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 .. نشست جونم به ارومش ی خنده صدای

 ؟.. خوب دختر خواست هدیه ازتو کی-

 .. کنم قبولش نمیتونم.. سخته برام جوری این-

 ؟.. کنی رد رو نیتم حسن میخوای-

 ینا نمیومد ودلم کرده هزینه ست این برای هنگفتی پول میدونستم خوب.. زدم پس رو بعغضم

 گفتم استیصال با.. بزنم اش سینه به رد دست جوری

 الیهخ دستم من ولی.. نباشه مهم زیاد برات پولها این کردن خرج که باشی پولدار اونقدر شاید تو-

 ؟.. کنم جبران جوری چه..

 بشم خالص سرم تو فکرهای شر از باحرفهات بذار.. بزن حرف باهام وهمچنان کن قبولش فقط-

.. 

 .. گفتم رنگ صورتی های قوطی به وخیره زدم بهم چشم

 برام سرت تو فکرهای از وقت هیچ تو ولی.. بدم انجام کاروبرات این ابد وتا همیشه حاضرم-

 .. نگفتی

 کشید ای خسته اه

 ... عزیزم نیست دور زیاد... نیست دور زیاد.. میگم روزی یه-

 .. داد وادامه گرفت نفس یه

 شده هنوشت جعبه کنار ی برگه روی چیز همه.. گرفتم متخصص دکتر یه از رو اش استفاده دستور-

 .. برگردونه لبت وبه لبخند بتونه امیدوارم..

 .. بودم خوش دل اش هدیه گرفتن از هم حاال همین.. نشست لبم روی ای ناخواسته لبخند

 ؟.. نداری کاری من با-

 .. کردم وزمزمه کشیدم جعبه روی دستی

 ؟.. ماهان-
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 .. جانم-

 .. ممنونم-

 .. کردی قبولش که ماندگار ممنونم.. ممنونم ازت من-

 ماهان.. میداد نوازش رو مشامم ها لوسیون خوش عطر.. اوردم باال رو وجعبه کردم قطع رو گوشی

 .. بود ساخته برام رو دی ولنتاین ترین قشنگ

 ؟. است رفته ماهان

 .. ریخت بهم رو افکارم گوشی خالی ی صفحه وبازهم کردم نگاه گوشیم به هزارم بار برای

 فرستادم پیغام بارهزارم وبرای گرفتم دست تو رو گوشی

 ؟.. کجایی-

 ازش تماسی نه بود گفته بخیر شب بهم که دیشب از.. میزد شور دلم.. نبود جوابی بازهم ولی

 بوده تدرس فریبا حرفهای نکنه.. نمیفرسته پیغام چرا میگفتم خودم با مدام.. پیغامی ونه داشتم

 وبی تنهایی تو داره وحاال اومده سرش بالیی شاید یا شده خسته هام وپیغام من از اون وحاال

 ؟.. میره دستم از کسی

 به جاهمین تنها نمور زمین زیر این تو.. بده انتن بهتر تا..گذاشتم پنجره کنار رو گوشی هدف بی

 یمگوش هم لحظه یه حتی تماسش یا ماهان پیغام زودتر هرچه گرفتن برای ومن میداد انتن خوبی

 .. نفهمم ومن بفرسته پیغام یا بزنه زنگ که مبادا.. بودم نکرده دور پنجره کنار از رو

 بی.. گرفت رو حالم خالی ی صفحه وبازهم رسید گوشی وبه شد جدا پنجره پشت از نگاهم دوباره

 .. گرفتم دندون به رو ناخنم ی گوشه... سه.. دو.. بوق یه.. گرفتم رو اش شماره اختیار

 .. اعصابم به میکشید سوهان گوشی خوردن زنگ صدای.. چهار

 این تا چرا.. نداشت؟ وقرار واروم میجوشید وسرکه سیر مثل من دل چرا.. برنمیداشت؟ چرا پس

 ؟.. بودم شده وصداش ها پیغام این به وابسته حد
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 هدیگ اونوقت ساده پیغام یه حداقل.. داشتم ازش خبری کاش ای که کردم اعتراف چارگی بی وبا

 وشیشگ باره وسه دوباره.. نمیزدم بال بال سالمتیش از گرفتن خبر وبرای میشدم نگران اینجوری

 .. بودم گرفته رو اش شماره باره وصد باره ده صبح از اصال.. گرفتم رو

 طعق دوستی این که میداد خبر االن همین اگه.. ؟ اومده سرش به بالیی چه میگفتم خودم با مدام

 ناراحت جواب بی های خوردن زنگ این قدر به باشه داشته رابطه باهام نمیخواد ودیگه شده

 .. نمیشدم

 ... نبود مهم اصال نبود مهم دیگه اش بقیه.. وخوشِ   خوب بدونم میخواستم فقط

 اون ککوچی ی پنجره پای دست به گوشی ساعت چند اصال.. گرفتم رو گوشیش بار چند نمیدونم

 دم وتازه بود غروب دم میدونم فقط.. نکردم تجربه هم رو کلمه یک وحتی ایستادم زمین زیر

 .. بپرم جا از شد باعث گوشیم زنگ صدای که بودم ایستاده ایستگاه

 کنم نگاه گوشی ی صفحه به حتی اینکه از میترسیدم.. بود افتاده لرزش به ناخواسته دستهام

 تماسش اخرین به دارن وحاال کرده تصادف مثال اینکه.. بده بهم رو خبربدی ازماهان غیر وکسی

 میزنن زنگ

 .. من ماهان.. بود ماهان.. بازکرد راه نفسم دیدم رو ماهان ی شماره ترس با همینکه ولی

 .. بردم رو اسمش هراس وبا زدم رو تماس ی دکمه لرزون سرانگشت   با

 ؟.. ماهان-

 بود ماهان ی سینه صدای.. شد ریش دلم.. پیچید گوشی تو خس خس پراز هایی نفس صدای

 ؟.. چرک وپراز گرفته اینقدر چرا..

 ؟.. ماندگار-

 بود محال.. میشناسم دیگه صدای هزاران بین رو صدا تن این من.. خودش خود.. بود خودش

 .. کنم اشتباه

 رفت راه هزار دلم.. زدم زنگ بهت دفعه صد کردم باز چشم که صبح ؟از.. شده ؟چی.. ماهان-

 ؟.. بدی بهم پیغام یه نباید..

 .. پیچید توگوشی ماهان ی گرفته صدای دوباره
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 .. سرمم زیر هم االن همین عزیزم نتونستم.. ماندگار اروم-

 سرهم پشت مشهودی نگرانی دل با و شدم بلند ازجا ؟؟وارفته.. بود چی مشکلش مگه! ..سرم؟

 .. پرسیدم

 ناال من... بیام بده ؟ادرس.. بیمارستان ؟کدوم.. ؟بیمارستانی.. اصال ؟کجایی.. ماهان شده چت-

 .. میرسونم خودمو

 تاکسی هوای به کردم بلند ودستمو رفتم خیابون سمت به

 .. نمیخواد-

 .. رومشغول وذهنم کرد شل رو دستم نه یا شنیدم واقعا نمیدونستم که ای کلمه شنیدن شوک

 بود گفته راست.. نداشت رو صورتم دیدن دل حتما.. برم سراغش به نمیخواست.. نمیخواست

 .. بود ها پیغام وهمین ها تماس همین ما ی رابطه

 .. پرسیدم ناامید

 ؟.. نیام-

 .. شد کالم ختم کالم یک

 .. نه-

 فقط ودب گفته قبال.. گرفتم ونفس فشردم هم رو لبهامو ام احمقانه وابستگی از.. دوریش از دلسرد

 عاقلی ادم کدوم اصال.. بیشتر نه میخواست تلفنی صدای یه عنوان به فقط رو من.. ها پیغام همین

 بود زیبایی طالب انسان.. کس هیچ..؟ باشه دومیش ماهان که داشت رو من صورت دیدن تحمل

 ؟.. میخوردم دردش چه به پس.. نبودم زیبا که من

 .. پرسیدم اهسته..ایستادم جدول ولب اومدم کنار خیابون وازکنار کردم جمع رو وپام دست

 ؟.. خوبی تو-

 .. خوبم-
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 باشه داشته ازاحواالتم خبری نمیخواست دلم... چپ علی ی کوچه به بزنم رو خودم کردم سعی

 خورده زخم هرچند.. بود مونده باقی وجودم ته غرور کمی بازهم ولی بودم بازنده یه که درسته..

 .. داشتم غرور بازهم ولی شده وتباه

 ؟.. شده چت بگو حداقل-

 .. شد سوالم جواب اش سینه خس خس صدای

 ؟.. داره مشکل ات ریه-

 .. است ساده سرماخوردگی یه نه-

 واین سرم به کاری که ساده سرماخوردگی یه بود کرده فرض وخر من!؟.. ساده سرماخوردگی یه

 ؟.. نداشت خراب ی سینه

 .. غریدم حرص با

 .. نگو هم دروغ ولی نده بدی رو جوابم نمیخوای-

 بگم دل ته از ناخواسته شد وباعث کرد دگرگونم بازهم خط طرف اون ی سینه خس وخس سکوت

.. 

 ؟.. برمیاد من ازدست کاری-

 .. اره-

 پرسیدم امیدوارانه.. رسید بدنم وپی رگ به ای تازه امید

 .. بگو.. کنم کار چی-

 .. نباش ناراحت دستم از-

 مبود گفته خودم..بود گفته خودش اخه.. بودم می ناراحت نباید اصوال.. کردم جمع هامو لب دوباره

 .. نمیفهمید رو اینها که دلم ولی.. شده تایپ وکلمات صدا فقط.. تماس فقط که

 دارم شدوست دونستم می ولی.. شکلیه وچه کیه نمیدونستم که مردی اولین نگران.. بود نگرانش

 .. دل ته ازته 
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 .. گفتم کرده بغض

 ؟؟.. داشتی کاری.. باش خودت سالمتی فکر به تو.. نیستم ناراحت-

 .. دادم ادامه ولی بود شده له غرورم ازحد بیش اینکه با.. گرفتم نفس

 یکس نکنه.. نبود مهم هم شب ونصفه شب.. نیست مهم وزمانش وقت.. کن خبرم داشتی کاری-

 ؟.. بربیایی پسش از میتونی.. ماهان؟ میکنی کار چی ؟تنهایی... بیاد سرت بالیی نیست دورت

 .. نیستم تنها نباش نگران-

 .. باش خودت مراقب پس... پس-

 .. بیفتم گریه به های های خیابون وسط همونجا بود مونده کم

 تنها ومن ایستاد پام کنار درست اتوبوس.. افتاد پائین ام شده حس بی بازوی شد قطع که تماس

 به مجنون من  ولی بودم کرده خوش دل رابطه این به که بودم احمق.. کردم نگاه هاش چرخ به

 .. داشت ارزش برام دنیایی هم رابطه همین ندیده محبتِ   من.. بودم قانع هم همین

 هلحظ فکر.. گذشت هام ساعت وخیال فکر تو که بس از.. شد شب نیمه.. شد شب کی نفهمیدم

 برای.. کردم وگریه خندیدم ام مسخره رویاهای به.. شدم بسته دل ماهان به اراده بی که هایی

 .. دلم برای.. هام حماقت

 از روزی یه ماهان اگه اینکه.. کنم فراموش رو مشکالتم بود شده باعث ماهان روزهای این بودن

 .. میشم سنگینی خلع چه دچار من وبره شه محو زندگیم

 دل اینقدر ای عاریه هم اون صدایی به که.. بودم ندیده محبت چقدر.. سوخت خودم حال به دلم

 .. بودم شده بسته

 .. کردم باز رو صفحه میل بی.. شد بلند گوشیم ی ویبره صدای

 ؟.. قهری باهام-

 .. فرستادم فقط.. نداشتم رو صداش نشنیدن دل.. نمیتونستم.. نبودم ؟نه.. بودم قهر

 ؟. توخوبی... نه-

 .. فرستاد
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 .. نه-

 ودب ولرزکرده تب تنهایی وتو بود تنها ؟نکنه.. نبود خوب حالش.. گذاشت فلک سربه ام شوره دل

 ؟..

 که من.. له پا زیر رو وغرورم کرده رد منو دفعه صد که جهنم به.. گرفتم رو اش شماره اراده بی

 .. بشم خیالش وبی باشم سنگدل اون مثل نمیتونم

 ؟.. بده حالت... ماهان الو-

 .. بود شده بهتر اش سینه حمداهلل به اینکه مثل نه.. کرد ای سرفه تک

 .. نباش نگران خوبم -

 ؟.. چرا پس-

 .. دلخوری دستم از میدونم.. تو خاطر به-

 .. بودم زده درد.. بودم ناراحت نهایت بی.. نبود شکی مورد این در

 .. ؟ببخش.. ماندگار-

 دندون به لب..  بود مونده سرحرفش ومردونه کرده عمل حرفش به واقعا اینکه.. رو؟ چی.. ببخشم

 .. کنم رو وبراش دستم نمیخواستم.. گرفتم

 نگران زیادی امروز منم میکنی عمل وقرارمون قول به داری تو.. نیست عذرخواهی به احتیاجی-

 راقبم فقط.. شنیدیم وچی گفتیم بهم چی کنیم فراموشش بیا.. بهتری االن اینکه مثل.. شدم

 .. نریزی بهم رو من وروان اعصاب امروز مثل دیگه که باش خودت

 داشتم کم کم.. مالیدم رو وچشمهام کردم قطع رو گوشی توجیهاتش و حرف به دادن گوش بدون

 .. میترسیدم رابطه این انتهای از

 .. اومد اس

 .. ماندگارم بخیر شب-

 ؟.. میبری کجا به رو من داری تو ماهان.. سوخت چشمهام
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 .. من وهمراه من کنار باش فقط تو

 ور حالم اصال.. زدم چنگش اشپزخونه ی قفسه وازرو دوئیدم کیفم سمت به لرزون دستهای با

 نای رواز مامانم تا کنه کاری یه تا بزنم زنگ ماهان به زودتر هرچه میخواستم فقط.. نمیفهمیدم

 .. ماهان  هم اون... داره حالل یه من مشکالت تمام میگفت بهم ذهنم.. بده نجات وضعیت

 یال به ال نداشت حسی دیگه که دستهایی همون وبا کردم خالی زمین روی حرکت یه با کیفمو

 .. گشتم گوشیم دنبال وسائل

 دمش مواجه مامان جون بی پیکر با اشپزخونه تو که بود نگذشته رسیدنم از ای دقیقه چند هنوز

 .. دنمیش دراز سمتم به حتی دیگه که ای چروکیده ودستهای بود نمونده بهش رنگ که صورتی..

 بود افتاده زمین روی ونذار زرد که بود مامان به نگاهم وهمزمان میزدم کنار رو وسائل دستپاچگی با

 هوایی هیچ ارانگ ولی کنم تازه نفسی بتونم تا کشیدم پائین رو ام مقنعه ی گوشه.. نمیکرد وحرکتی

 .. نبود تنفس برای

 ونشده شده ترجمه کاغذهای الی به ال واز چرخوندم زمین روی وسائل بین رو نگاهم دوباره

 .. قاپیدم رو گوشیم

 ناراحتی قدیم از مامان.. کردم چک ونبضشو رفتم مامان سراغ دوباره گرفتن شماره با همزمان

 انداخته وروز حال این به وحاال.. بود زده دامن حالش شدن تر خراب به من وضعیت که داشت قلبی

 بود نیومده جا حالش بازهم بودم داده رو زبونیش زیر قرص اینکه با.. بودتش

 .. زدم صداش

 ؟.. میشنوی صدامو مامان.. مامان-

 .. گفت کالم یک تنها همیشه مثل.. پیچید گوشی تو ماهان صدای همزمان

 .. ماندگار-

 المس صدتا ی اندازه به گفتنش ماندگار همین ولی... حرفی ونه بود کالم یک این تو سالمی نه

 .. میکرد کفایت برام واحوالپرسی

 ... میزنه کند نبضش.. شده بد حالش مامانم.. مامانم.. ماهان؟-
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 .. تماس قطع هم وبعدش شد برقرار سکوت ثانیه چند

 ؟.. بود شده قطع ؟یا. بود کرده قطع گرفتم صورتم جلوی رو گوشی مبهوت

 .. گرفتم تماس دوباره

 ..( میباشد مشغول نظر مورد مشترک)

 پنجم ربا برای میخواستم ومن میزد انگشتهام زیر مامان ضعیف نبض.. باره چهار.. گرفتم باره سه

 .. لرزید دستم تو گوشی که بگیرم رو اش شماره

 ؟.. ماهان-

 .. میان دارن.. اورژانس زدم زنگ-

 .. اورژانس بود زده زنگ... شد شل هام شونه

 مثل اروژانس به کردن تلفن جای به چرا..؟ نرسیده خودم عقل به چرا که کردم توبیخ رو خودم

 ؟.. بود دکتر ماهان مگه.. ماهان به زدم زنگ ها احمق

 .. کردم وسکوت مامان به شدم خیره کشیدم راحت نیمه نفس یه وباالخره دادم تکون سری

 ؟... بده خیلی حالش.. میرسن االن-

 .. گفتم کرده بغض

 .. شده سفید دیوار گچ مثل ورنگش نیست هوش به..  نمیدونم-

 . میرسن االن باش اروم.. بزرگه خدا-

 راژی ذهنم تو گرفتم رو ماهان ی شماره که اول ازهمون سوال یه بدبختانه ولی کردم سکوت بازهم

 .. نه ای بپرسم میتونم نمیدونستم حتی ومن گشت وبرمی اومد می جلو زبونم تانوک.. میکشید

 توق ازچند بعد ؟ایا کنه کمکم میتونه لحظات این تو ایا.. چیه ماهان جواب میفهمیدم باید ولی

 ؟.. بازکنم حسابی دوستیش روی میتونم دوستی

 ؟. میایی هم تو-
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 بی سیل وبازهم خورد ترک وجودم تو چیزی یه.. انداخت لنگر گوشی خط روی صدا بی سکوتی

 شد ردیف سرهم پشت توذهنم سوالها امان

 داشت ؟یا.. بیاد ؟نمیخواست.. سکوت اینقدر چرا.. مکث اینقدر ؟چرا.. نداد رو جوابم سریع چرا)

 (؟.. بمونه وقرارش قول روی میخواست همچنان یا.؟. میکرد فکر

 زدم صدا نرمی به رو اسمش

 ؟.. ماهان-

 .. نبود قرارمون این.. ماندگار نمیتونم-

 تشکس باالخره بود ماهان اصلی جواب منتظر شکسته نیمه وجودم تو که چیزی همون.. شکست

 گرفت رو وجودم وتمام شد جاری هاش خونابه.. شکست هم رو وقلبم

 ماهان.. کرد تنگ رو هام ونفس گرفت رو گلوم راه قندک سیب اون روزها این تمام عادت به

 .. ونمیخواست بیاد میتونست.. میداد ازارم نخواستن وهمین نمیخواست.. بیاد نمیخواست

 بردم رو اسمش وکالفه مستاصل

 .. ندارم رو کسی تو جز که من.. دارم نیاز کمکت به االن.. تنهام ماهان-

 .. کنم تموم رو ام جمله نذاشت حتی ماهان صدای ولی

 .. همراهته همیشه میگفتی که دوستت اون به بزن زنگ-

 ظهلح این تو که.. نیاد که میداد پاس فریبا سمت وبه من.. میکرد دک منو عمال.. سوخت چشمهام

 پرسیدم پرت وحواس دل بی نباشه کنارم ها

 کردم فراموش وراستمو چپ دست من که شرایطی این ؟تو.. باشی اینجا ؟نباید.. چی تو پس-

 !؟.. بذاری تنهام میخوای

 قرار یب.. بشکنه رو اون ماهان لبهای نبود قرار که سکوتی این به لعنت.. وسکوت وسکوت سکوت

 .. گفتم واسطه بی رو بود ذهنم تو که چیزی واون گرفتم رو حرفم پی
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 مشکل من مثل هم تو شاید.. ظاهرت ؟شاید.. کردی پنهونش ازمن که وسطه این چیزی نکنه-

 دیگه.. ماهان نیست مهم برام اینها که خدا به ولی... نداری رو کردنش ابراز وجرات باشی داشته

 .. بیا فقط تو.. نیستی بدتر که ازمن

 شنیدن از دل شد باعث حیاط زنگ صدای وباالخره نشد گفته خط سوی اون حرفی هیچ بازهم

 تا دو.. بازکردم رو درحیاط سرعت به و شد رها دستم از گوشی... بکنم ماهان مستقیم جواب

 .. بودن در پشت اولیه های کمک کیف با پرستار

 دنپرسی وداروهاش قلبی ناراحتی ی سابقه به راجع سوال تا چند و گرفتن رو مامان دور سرعت به

 مامانم حال میدونستم فقط نبود حالیم چیزی میبردن کار به که اصطالحاتی از.. شدن کار وسرگرم

 ناخری لحظات این ممکنه که شده خراب اونقدر خونیم پیوند تنها حال.. دنیا تو کسم تنها حال..

 .. باشه عمرش لحظات

 رو ها ثانیه مامان نگران ودل میچرخیدم خودم دور.. شد تار وچشمهام شد سرازیر دوباره اشکهام

 چرخید صدا پی نگاهم گوشیم صدای با که.. میکردم رد سختی به

 ینا تو میخواست که نامرد ماهان.. بود ماهان.. برداشتم زمین رو از رو گوشی رنگ بی دستهایی با

 عهد روی وهمچنان بود گذاشته تنهام میدادم دست از رو کسم تنها داشتم من که لحظاتی

 .. بود مونده پابرجا وپیمانش

 .. کردم وبرقرار تماس تار وچشمهای غیض با

 ؟.. میکنی گریه داری که بده ؟حالش.. اومدن.. شد ؟چی.. میاد صدام.. ماندگار الو-

 اب داشتم که بودم سفید چشم چقدر. وبرد شست خودش با رو هام دلخوری تمام نگرانش صدای

 ومن بود نرسیده دادم به لحظات این تو اگه واقعا.. میزدم پا پشت هاش محبت تموم به حرف یه

 رفتنش برای باید من! وحاال بود کرده تموم دفعه صد حاال تا مامان. بودم مونده تنها دست

 .. میکردم تنم عزا ورخت میزدم وصورتم سر تو... وتاخیرم

 واهشخ دوباره اختیار وبی انداختم بود مرد پرستار دست تو که وسرنگی اکسیژن ماسک به نگاهی

 .. کردم

 .. برنمیام پسش از تنهایی من.. بیا ماهان-

 .. نالیدم دلم تو ومن کرد سکوت
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 هب نمیتونی چرا. کردم خواهش یه ازت عمری از بعد من.. بده بهم جوابی یه لعنتی نکن سکوت)

 به من هک باشی پشتم.. باشی وکنارم بیایی شده ایجاد بینمون ماهها این تو که رفاقتی تمام خاطر

 ..( وپناهم پشت بی شدت

 ترکید بغضم.. نشد خارج ماهان لبهای چفت از وحرفی شد التماسم جواب سکوت بازهم ولی

 .. کرد ریزش به شروع قبل از تر تند واشکهام

 ازتمام عدب که بود القلب قصی.. ونمیدونستم بود سنگدل.. نمیدونستم ومن بود انصاف بی چقدر

 .. نمیومد بازهم التماسهام

 .. نالیدم وبغض گریه با

 دستم از چشمهام جلوی داره مامانم.. ماهان االن.. فردا پس نه فردا نه.. دارم نیاز بهت االن من-

 .. تو اونوقت میره

 مزد چنگ رو کیفم دست به گوشی همونجور ومن کردن منتقل امبوالنس به رو مامان پرستارها

 .. برم همراهشون بذارن که کردم التماس پرستارها سر پشت وهراسون

 گوشم به بغض با رو گوشی.. کردم نگاه سرهمشون پشت زحمات وبه شدم امبوالنس سوار

 .. بردم رو واسمش چسبوندم

 ؟.. ماهان-

 .. نمیتونم-

 .. نامرد ماهان.. نامرد.. مروت بی... انصاف بی.. شد قفل هم رو لبهام

 یکردمم روشن سنگدل ماهان این با رو تکیلفم االن همین باید من. گرفتم رو تصمیمم لحظه یه تو

 های دوستی میگن... میکرد نرم وپنجه دست مرگ با داشت چشمهام جلوی مادرم که االن همین..

 .. نمیخواستم رو دوستیش دیگه نمیومد االن اگه.. هاست سختی زمان مال محکم

 پرسیدم پرستار ازمرد

 ؟.. میریم بیمارستان کدوم-

 .. رجائی-
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 .. کردم زمزمه گوشی تو

 یکنمم سعی... بگیر قلم رو من دور هم نخواستی.. بیا خواستی رجائی بیمارستان میریم داریم-

 .. کن فراموش راحتی همین به منو هم تو.. میشناختم ماهانی کنم فراموش

 اشکهام دوباره مامان رنگ بی صورت دیدن با ولی کردم بغل رو وخودم کردم قطع رو گوشی

 .. سوخت قبل از بیشتر ودلم شد جاری

 یدمیرس دادم به لحظات این وتو بود می کنارم باید.. بذاره تنهام شرایط این تو نداشت حق ماهان

.. 

 دادم تاب رو وخودم گزیدم لب

 .. کنی تمومش که خواستی خودت.. تمومه دیگه رابطمون.. معرفت بی ماهان-

 مات نگاه اولین

 (ماهان)

 جلو سختی به هام وقدم داشتم استرس.. کردم ماندگارنگاه به دور واز مالیدم بهم رو دستهام

 من حرکت اولین.. من سمت از قدم اولین.. وماندگاربود من نزدیک ی رابطه اولین این. میرفت

 .. وعقلم ذهن ی خواسته برخالف

 هدیگ وطرف میکرد برگشت به دعوت منو هنوز ذهنم سمت یه رفتم باال ها پله از مردد های قدم با

 این ومن هم جون به بودن افتاده ودلم ذهن.. میدونست محال رو ها وتماس ماندگار از جدایی

 .. بودم افتاده راه دلم پی بیشتر وسط

 سوار لحظه همون کرد مجبورم که بود ماندگار هق هق پراز صدای تو سحری چه نمیدونم هم هنوز

 .. بیام دیدنش وبه بشم ماشین

 ینا وتو نیام اگه گفت که اخرش تهدید یا.. خودم دلتنگی هم شاید.. بود صداش ودرد تالم شاید

 اخرین رو.. بودم اینجا حاال بود هرچی که خالصه نمیخواد رو وجودم دیگه.. نباشم کنارش لحظات

 ..میکاویدم رو وجودش تمام چشمهام با محابا بی داشتم وحاال پله

 بود شده وذهنم فکر ی دغدغه تمام ماه چند این طول تو که همونی.. بود ماندگار دختر این

 .. بود کافی هام دلهره تمام کردن اروم برای غمگینش صدای شنیدن که همونی..
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 خودش تو شده مچاله دختر اون با قدم چند تنها حاال.. وجلوتر جلو.. رفت جلو من اذن بی هام قدم

 این فتمیگ دلم ولی.. ببینم رو صورتش میتونستم زحمت به حتی فاصله این از.. داشتم فاصله

 جز کسی مشکی ی ومقنعه شلوار ومانتو ساده بند بی های کفش اون با وغش غل بی ظاهر

 .. نیست ماندگارمن

 .. قدم دو.. قدم سه.. قدم چهار

 من که میزد داد صورتش روی گوشتی ردهای.. بود خودش.. هام قدم کوبش صدای از کرد سربلند

 این زا بیشتر نازکم دل.. نده ازار این از بیشتر رو ومن بگیر وچشم ببین رو ها چاقو رد.. ماندگارم

 .. نداره رو اطرافیان سمج های نگاه گنجایش

 شد یرهخ میکردم نگاه بهش ومستقیما بودم ایستاده قدمیش یک ی فاصله تو که من به تعجب با

 ایستادم پاهاش جلوی ودرست برداشتم هم رو اخر قدم ماتش نگاه دیدن با...

 .. ام خیره نگاه یا بود صورتم به خیره نمیدونم.. نشد جدا صورتم از ولی چرخید من با نگاهش

 دور از فقط که ماه چند از بعد باالخره.. سوخت می قبل از بیشتر چشمهام.. نگاهش هر با ولی

 گوشتی ردهای.. رو صورتش.. رو چشمهاش.. دیدم ماندگارمو نزدیک از میشنیدم رو صداش

 ..رو گلش برگ صورت به چسبیده

 .. بردم رو اسمش اراده بی

 .. ماندگار-

 قابل حرکت هیچ بازهم که بود زده شوک اونقدر..  افتاد تکاپو به شدو باز چشماش های مردمک

 .. نیفتاد اتفاق نشستنش وطرز ظاهر تو توجهی

 تمام چون. نفهمیدم حرفهاشون از هیچی ولی. کردن پچی وپچ شدن رد کنارم از پرستار تا دو

 وچشمهای مظلوم نگاه محو.. صورتش ردهای محو.. بود ماندگار محو ووجودم نگاه.. ذهنم.. فکرم

 .. اشکیش

 .. گرفتم رو ودستهاش زدم زانو پاهاش جلوی اراده بی

 خیس نگاه محو.. نشست دستهام تو مقاومت بی سردش دستهای که جوری بود بهت تو هنوز

 .. کردم نجوا اش زده وشوک
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 .. ماهان ماندگار منم-

 شد بلند ازجا وسریع زد پس و دستهام.. رمیده ونگاهش شد مشت دستم تو دستهاش انی به

 باور داشت حق.. کنه باور رو اومدنم نمیتونست هنوز.. بود شده قرار بی میزد دو دو چشمهاش..

 بهش ای عالقه نبود قرار اصال.. برم نبود قرار.. رفتم دیدنش به که نمیشد باورم هم خودم...  نکنه

 میذاشت فلک به سر دیدنش با ام وعالقه بودم اینجا حاال اما کنم پیدا

 طیوخ رنگ بی لبهای پی بود زده چنگ رو مانتوش که دستهاش پی.. رفت مرددش نگاه پی نگاهم

 تداش امتداد اش چونه ی دیگه طرف وتا گذشته لبش روی واز بود شده کشیده لبش باالی از که

 .. تو تو-

 هم ها خط این ی زننده ظاهر حتی.. بود دنیا دختر ترین مظلوم من ماندگار.. شد نرم نگاهم

 . کنه کم رو چشمهاش نهایت بی مظلومیت رنگ نمیتونست

 خورده وبارون ترسیده ی بچه یه مثل میخواست دلت اش رمیده چشمهای دیدن با ناخواسته

 .. بکشی رو ونازش کنی بغلش

 پچ آرومو طمانینه با.. نشست لبم روی محوی لبخند نمیده قد جمله ی بقیه به فکرش دیدم وقتی

 .. کردم پچ

 قرمز خط یه رو دورم و نیا نخواستی اگه گفتی که همونی... خط طرف اون ماهان.. ماندگار ماهانم-

 .. اومدم من.. ماندگارم اومدم.. کن فراموشم راحتی همین وبه بکش

 .. پرسید حیرت وبا کشید عقب رو دستش که کردم دراز اش شده مشت دست سمت به رو دستم

 ؟.. ماهانی واقعا تو-

 ؟.. نمیکرد باورم که داشت ماهان از ذهنیتی چه مگه.. سوالش از کردم تعجب

 .. ماهانم خود کن باور... ماهانم-

 نبوده این قرارمون گفت... بیاد نمیتونه گفت که ماهان ولی-

 .. اومدم که دیدی-
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 قاا کجاست خودش.. فرستاده رو تو نشم ناراحت اینکه برای بیاد نتونسته..؟ نه میگی دروغ-

 .. بیاد نمیخواد..؟

 ؟.. ماندگار-

 .. نگاهم رو موند وثابت افتاد دو دو از چشمهاش

 .. بگو دیگه بار یه-

 نمگفت ماندگار بود شناخته رو من شد مهربون چشمهاش.. بردم رو اسمش دوباره نگاهش تو خیره

 .. پرسید دوباره وحیرت پرسشی لحن همون با.. میشناخت رو

 ؟.. ماهان خودتی-

 .. شدم خیره چشمهاش تو فقط

 ؟.. نمیایی گفتی که تو-

 .. کنی فراموشم واقعا نکنه ترسیدم.. بمونم حرفم رو نتونستم-

 .. گفت تندی به

 .. بیایی کنم مجبورت میخواستم.. گفتم دروغ-

 .. خندیدم اش بچگانه فکر طرز به

 ؟.. شدی راضی اومدم که حاال-

 .. لرزید ولبهاش اومد پائین نگاهش.. رفت نگاهش از خوشی وبرق شد صاف چشمهاش ی گوشه

 .. ی نمیومد کاش.. نیستم راضی نه-

 .. رفت هم تو هام واخم پرید لبم ی گوشه لبخند

 میموندی باقی خط پشت خیالی ماهان همون کاش-

 ؟.. ماندگار میگی چی-

 .. گفت تنها من به پشت
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 .. ماهان برو-

 عایدش چی ها زدن پس این از ماندگار نمیفهمیدم.. نمیفهمیدم منظورشو.. اومد کش اعصابم

 ؟.. میشه

 .. سراومدم با منم.. بیام خواستی ؟تو.. برم کجا-

 .. درگیره خودش انگاربا چرخید خودش دور کالفه

 .. بیایی نمیخوام دیگه برو.. میومدی نباید-

 ؟.. ماندگار-

 پراز چشمهاش اینبار ولی.. چسبید نگاهم به ودوباره شد کنده طرف واون طرف این از نگاهش

 .. بود اشک

 تمدس.. نداشتم رو مظلوم چشمهای این از اشک قطره یه ریختن طاقت مسلما.. شد فشرده قلبم

 دستش حتی.. نزد حرفی.. کردم لمس رو سردش وانگشتهای کردم دراز سمتش به اختیار بی رو

 .. ماهانم خود بود باورکرده نکشید عقب هم رو

 .. پرسیدم جهت بی ولی چرا نمیدونم

 ؟.. خوردی چیزی-

 ینا به بازهم ماندگار نمیخواست دلم ولی.. شرایط این تو ربطیه بی حرف میدونستم خوب خودم

 برای نمیتونستم دیگه که.. نمیتونستم من که.. بذارم تنهاش که بخواد وازم بزنه پس رو من رکی

 .. کنم رهاش خدا امون به شرایط این تو هم اون ای لحظه

 نوک احتیاط با که سرانگشتهایی.. نشست سرانگشتامون وروی شد جدا چشمهام از ماندگار نگاه

 خط رو.. چرخید دستهامون رو هم من نگاه وچرخید چرخید نگاهش.. بود گرفته رو انگشتهاش

 این زا هرکدوم بابت ماندگار.. زد نیشتر قلبم به درد..  انگشتاش بند روی وگوشتی ومعوج کج های

 بود کرده تحمل رو دردی چه ها زخم

 بی که هایی خط این از بود کشیده خجالت.. کشید وعقب شد مشت دستش لحظه یه تو ولی.. 

 .. بود برده خودشون پی رو نگاهم اراده
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 .. میومدی ؟نباید.. ماهان-

 برم یجای اینجا از نبود قرار من.. میکرد پافشاری حرفش رو اینقدر نباید.. شدم عصبی ناخواسته

 .. میکرد تکرار مدام نباید پس..

 .. نشوندمش دیوار کنار رنگ سفید چوبی صندلی وروی کشیدم رو دستش دوباره سماجت با

 دیگه گاهن اینکه بدون.. گذاشتم پام روی ودستشو نشستم کنارش که بود دستم تو هنوز دستش

 .. گفتم کردنش روشن با وهمزمان برداشتم کناری صندلی رو از رو موبایلش کنم بهش ای

 هک باشه اخر بار ضمن در.. نمیرم جایی دیگه اومدم که حاال.. بیام میخواستی ازم نباید اول از-

 سرم هب وخیالهایی فکر چه اینجا تا خونه از میدونی هیچ میکنی خاموش رو وگوشیت کردی تهدید

 .. میشم دلخور بدجوری که نکن تکرار این از بیشتر هم تو.. نمیرم اومدم که هم ؟حاال.. زد

 به رو سرم گوشی شدن روشن با زمان هم ومن موند ثابت پام روی اش شده مشت دست

 .. کردم گرم ماندگار گوشی محتویات

 رسیت که میدید خودی اونقدر منو.. بود دستم از گوشی نگرفتن ماندگار نکردن حرکت از تر عجیب

 .. نداشت دادن نشون العمل عکس برای توانی هم شاید.. نداشت گوشیش رازهای شدن برمال از

 یزیوچ میزد لق درش که ودردار قدیمی سیصد دبلیو یه.. رفتم هاش تماس لیست سراغ راست یه

 .. بود نمونده باقی رنگش از

 فریبا هم گاهی گه.. ماهان ماهان ماهان.. بود اسم سه دو شامل تنها هاش وپیغام ها تماس لیست

 .. ومامان

 .. پرسیدم ودوباره انداختم جیبم تو رو گوش

 ؟.. خوردی ؟چیزی نگفتی-

 .. میکرد پاک رو صورتش روی اشکهای استین پشت با که سمتش به چرخید نگاهم

 هق ایصد یادمه.. میکرد گریه صدا بی اینقدر دخترچرا این.. ریخت بهم واعصابم شد منقبض فکم

 رصح با رو نفسم.. میکنه گریه داره که میفهمیدم حداقل.. بود این از بلندتر گوشی پشت هقش

 .. روبردم واسمش کردم فوت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

   انجمن کاربر moon shine| ماندگار ردهای رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

111 

 

 ؟.. ماندگار-

 .. گفت گریه وبا کشید باال رو دماغش

 ؟.. چیه-

 ؟.. شد چی جوابم-

 .. رفت بهم ای غره چشم حرص با

 ؟.. مهمه-

 .. انداختم باال ای شونه قید بی

 .. بخور چیزی یه پاشو میشه انجام مامانت کارهای تا.. مهمه که معلومه-

 .. انداخت باال شونه

 .. مامانم ازمایش جواب منتظر.. نمیخوام-

 .. کشید سنگینی آه

 .. بشه عمل باید گفتن دکترا-

 .. پرید ازجا ماندگار میگشت سرشار فرزانه دنبال به که پرستاری صدای با

 هب طمانینه وبا شدم بلند ازجا.. رفت زن سمت به تند های قدم وبا شد رها دستم بند از دستش

 .. رفتم سراغش

 .. میکرد نگاه نتیجه به پرجهش نگاهی وبا ازمایش ی برگه تو بود کرده رو دماغش

 .. کردم حلقه اش شونه دور رو ودستم کشیدم ازدستش رو ازمایش ی برگه

 جیب وت رو برگه وکی نشوندمش صندلی روی کی نفمید که بود گرفتنم برگه مات اونقدر ماندگار

 .. دادم جا کتم

 .. باشه.. میام تا میشینی همینجا-

 .. نمیفهمید منظورمو شد خیره چشمهام تو
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 ؟.. چی-

 .. دادم توضیح براش بازتر حوصله با

 میفرستم هم رو شامت.. سراغت میام بعد کنم وریست راست رو کارها من تا همینجا میشینی-

 ؟.. اکی بیاره پرسنل این از یکی

 .. بیرون کشیدم جیبم تو از رو گوشیم

 .. کن خبرم داشتی کاری باشه پیشت هم این-

 .. شد بلند ماندگار صدای که کردم گرد عقب

 .. دکتر پیش ببرم باید بده رو ؟برگه.. میری کجا-

 سمتش چرخیدم

 تو.. نیست زن کار.. است مردونه کارها این.. میرسم کارها همه به خودم من نمیخوری جم ازجات-

 .. نباش هم هیچی نگران.. نخور جم ازجات فقط

 .. کشید رو کتم واستین دوئید سرم پشت ماندگار که چرخیدم دوباره

 .. ازمایشه جواب منتظر دکتر.. مریضه مامانم... ماهان نکن اذیت-

 .. میکنه التماس ببینم نمیتونستم ایستاد هام قدم

 روی دستهام فشار وبا خورد صندلی به پاهاش.. کردم هدایتش عقب وبه گرفتم رو هاش شونه

 .. نشست صندلی

 ... نباش چیزی ونگران کن استراحت فقط تو.. هستم من ماندگار بمون-

 (ماندگار)

 هت محبت با.. نگاهش با.. جادوش با.. سحرش با.. بود هرچی ولی بود چی چشمهاش توی نمیدونم

 .. اباد ناکجا به برد خودش وبا کرد محو.. کرد کم رو هام نگرانی چشمهاش
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 به رو چیز همه ومیخواست بود اومده من سفید براسب سوار ی شهزاده.. من ای افسانه ماهان

 ماهان ؟همینکه... ونگرانی دلشوره همه این به حاجتی چه دیگه پس. کنه درست العینی طرفه

 .. خودش دست چیز همه دیگه.. کافیه بود وکنارم اینجا

 مچ به اختیار بی که بیفته راه به میخواست.. کرد راست وقد برداشت ام شونه وازرو دستش

 .. کردم وزمزمه چسبیدم دستش

 .. مامانم وجون تو جون.. ماهان-

 .. رفت بود اومده که سبکی همون به وماهان شد باز اراده بی دستم مچ که زد گونه پری لبخندی

 که زنی به شدم وخیره دیوار به دادم تکیه رو سرم.. نیمکت به زدم وتکیه شد لخت هام شونه

 .. میکرد سکوت به اجبار لب به انگشت

 پیدا دوریش از که ای افسردگی میون.. من ودرشت ریز مشکالت تمام میون.. بود اومده ماهان

 سفید اسب بر سوار ی شهزاده همون مثل درست بود اومده.. بودم کرده

 زشت.. خودم مثل میخواستم نفر یه من.. نمیخواستم شهزاده من که بود اینجا مشکل ولی

 احمقانه تفکرات تمام ماورای میدیدم من که ماهانی واین. خودم کفو هم یکی.. بدچهره.. بدقواره..

 .. بود من ی

 دممیکر فکر که بود زده ناله هاش سختی از اونقدر میگذشت اشنایمون از که وقتی چند این تو

 رهخی جلوی نمیتونستم ووجاهت زیبایی از که مردی این حاال ولی داره مشکل تا هزار من از بدتر

 دهن به انگشت رو همه پهنش های وشونه ادکلن بوی با که مردی این.. بگیره رو چشمهام شدن

 .. بود من توان ماورای ها وهمین بود کشیده گند به رو من وتخیل ذهنیت تمام.. میداشت نگه

 میشناسم رو ودردهاش ماهان روزی یه باالخره اینکه.. اینده برای هام پردازی خیال تمام ماورای

 .. کنم زندگی اسوده درکنارش ومیتونم

 بار یک حتی نامرد ماهان.. چشمهام رو مالیدم دست... سوخت وقته چند این عادت به چشمهام

 درد یه حتما میکردم فکر احمق ومن وشمایلش شکل به.. بود نکرده ظاهرش به ای اشاره هم

 .. میناله جوری این که است نهفته دردهاش تمام پشت جسمی

 ؟.. بودم رسیده نتیجه این به جوری چه.. وحماقتم من برسر خاک
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 نمیکردم خریت کاش.. نمیومد کاش.. شدم خیره ماهان ی رفته راه وبه چرخوندم رو سرم

 رو روبه واقعیت با جوری واین بودم فغان تو ازدوریش همچنان کاش.. نمیکردم وتهدیدش

 .. بیاد که نمیکردم مجبورش وقت هیچ کاش ای.. نمیشدم

 (ماهان)

 اعتس یک همین تا.. مالیدم رو سرخم وچشمهای انداختم صندلی ی دسته روی خستگی با رو کتم

 با ودرنهایت بودم کرده وریست راست رو ماندگار مادر وعمل بیمارستان کارهای تمام پیش

 .. وبرگشتم کندم ازماندگار دل.. ماندگار مادر عمل بودن امیز موفقیت خبر شنیدن

 ساعت چند از بعد ام معده.. ریختم خودم برای اب لیوان ویه رفتم یخچال سمت به راست یه

 ما دیگه دردهای همنشین وقته خیلی که دردی.. ومیسوخت بود اومده فغان به وکالفگی بدوبدو

 شده

 یکت تیک وصدای بود وکور وسوت تاریک(  پرده نوعی)زبراها بودن بسته خاطر به پذیرایی فضای

 بشه تهشکس وقت هیچ نبود قرار که سکوتی این از همیشه مثل.. میپیچید فضا تو بدجوری ساعت

 نداشت تمومی..  بود قبرستون سکوت مثل خونه این سکوت.. اومد بدم

 که کردمی زندگی دیگه نفر یه تنها خونه این تو.. نکردم بلند هم رو سرم درحتی شدن باز صدای با

 تمخ اسم یه به من هستی تمام روزها این.. بود شده کمرنگ برام بود وقت خیلی ونبودنش بودن

 خورده زخم ماندگار.. ماندگار.. میشد

 اولین نزدیک صدا تا دادم گوش انداخت می رد خونه لمینت روی که هایی چرخ صدای به خیال بی

 .. شد خفه مبل

 اب یمحتو لیوان روی مختلف زوایای از که ضعیفی نور انعکاس وبه کردم بلند رو دستم تو لیوان

 اومدم حرف به مقابلم فرد از خواستن اذن وبدون شدم خیره میتابید

 .. دیدمش باالخره-

 چهی برای دیگه که بود وقت خیلی.. نبودم ازجانبش حرفی منتظر هم من نزد حرفی مقابلم فرد

 .. دادم ادامه لبهاش سکوت به اهمیت بدون.. نمیخواستم نظر ازش کاری

 از بهتر خودش بیچاره.. میکرد تعریف همیشه که بود جوری همون..دیدمش نزدیک از باالخره-

 اونقدر.. بود گوسفند ی شده ساطوری جیگر عین صورتش..باخبره اش چهره زشتی از هرکسی
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 لبشه نای بگی مثال.. بدی تشخیص رو صورتش اجزای نمیتونستی که بود خطی خط صورتش روی

 .. اشه گونه خط این بگی یا..

 بی چشمهای به.. مقابلم فرد به کردم ونگاه گذاشتمش میز روی اب لیوان به زدن لب بدون

 تمیزویلچرش های چرخ به.. گندمیش جو وموهای لرزون دستهای به..فروغش

 .. گربه بچه یه مثل بود مظلوم چشمهاش.. چشمهاش ولی-

 .. سقفی لوستر به شدم وخیره زدم کمر به رو ودستهام بردم عقب به خستگی با رو سرم

 ات نبود حالیش حرفها این که ماندگار ولی بوده راحتی عمل گفتن.. شد تموم مادرش عمل کار-

 .. بود عمل اتاق در به چشمش صبح خود

 اینقدر تمومه رابطمون گفت وقتی چرا.. رفتم چرا میکنم فکر خودم با دارم حاال تا شب سر از

 عالقه هی... کرده وصل دختر این به رو من چی فهمیدم وباالخره بیمارستان رفتم سر با که ترسیدم

 مکن فراموشش که کرد تهدیدم وقتی که.. میکنه نرم باهاش رو دلم که ماست میون طرفه دو ی

 .. ورفتم نتونستم

 .. کردم زمزمه لب زیر.. رفت اتاق سمت وبه چرخید ویلچر چرخهای

 .. هام نگرانی از.. صورتش های خط از.. ماندگار از.. بگم ام عالقه از برات وبذار بمون.. نرو-

 .. میرفت تحلیل صدام رفته رفته

 ؟.. سراغش رفتم چرا که.. برگردم گفت بهم اینکه از-

 .. پیچید خونه ساکت سالن تو خشنش صدای

 .. بشنوم نمیخوام-

 .. کردم تکرار بازهم و کردم نگاه ویلچر رفتن جلو به

 .. نرو-

 گرفته رو وجودم تموم که ازحسی ونذاشت رفت. شد التماسهام تمام درجواب شدن بسته ولی

 .. بود پرکرده رو نگاهم تمام مظلومیتش رنگ که چشمهایی از.. بگم

 (ماندگار)
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 یسهک ویه شیرینی ی جعبه ویه گل دسته یه با.. بود بیمارستان ماهان ظهر بعداز دوی ساعت راس

 .. داشت سامسونگ موبایل عکس روش که پالستیک

 یحت خوابی بی روز شبانه یک از خسته ومن بود بیهوش نیمه هنوز نه که خواب.. بود خواب مامان

 وانیت دیگه که بودم کرده خودخوری االن به تا دیشب از اونقدر.. بشم بند پاهام روی نمیتونستم

 .. بود نمونده برام

 برخورد واولین ماهان دیدن شوک طرف یه داشتم مامان عمل ی نتیجه خاطر به که استرسی

 .. بود انداخته پا از کل به رو من دیگه طرف از ماهان متفاوت وظاهر نزدیکمون

 نشستم صندلی روی وحال حس وبی شد زده زانوهام به اخر ی ضربه ماهان اومدن با وباالخره

 به که نگاههایی واون شیک کت واون ماهان.. عطرش وبوی ماهان اسمونیش وصورت ماهان..

 صورتم روی های خط از تر واقعی.. نبود بهاری شب نیمه زیبای رویای.. میشد کشیده دنبالش

 .. بود زندگیم تو فرهاد ووجود

 ؟.. ماندگار خوبی-

 چهی به صورتش دیدن از بعد قاعدتا.. نبودم خوب اصال... نه که ؟معلومه.. خوبم پرسیدم ازخودم

 بود نگفت قابل بود شده وارد بهم که شوکی مگه بود؟ تعریف قابل من حال مگه.. نبودم خوب عنوان

 .. ؟..

 .. نه.. بود مشخص جواب

 ودب ایستاده قد تمام چشمهام جلوی زیبایی تندیس مثل که ماهان مثال بی ی رخساره دیدن با

 نبود گفتن قابل..

 .. اومد حرف به خودش من سکوت به توجه بی که.. کردم نگاش فقط

 گذشته خطر خداروشکر.. خوبه مادرت عمومی حال گفتن پرسیدم پرستارها از-

 افانص بی ای..؟ بود کرده خودش مال رو نگاهها مثالش بی جمال این وبا بود پرسیده پرستارها از

 ؟.. میتراشید رقیب من برای کارها این با.. رفیق نا ماهان ای..

 ؟.. بیداری سره یه یا.. کردی استراحت دیشب از اصال-
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 پلک بود نذاشته ومجسمت زیبا رویای دیدن. نکردم استراحت نه.. دادم جواب خودم پیش دوباره

 .. بره هوا وبه بشه دود قشنگت رویای که مبادا.. بزنم

 ؟.. بخوابی یکم نمیخوای-

 .. بدم دست از رو شیرین رویایی این نمیخواستم.. بخوابم نمیخواستم نه... ورچیدم لب

 ؟.. ماندگار-

 همون ماهان این که کردم باور.. شدنش هست.. شد باورم بودنش هست کرد لمس که رو دستم

 .. اومد دیدنم وبه داد نشون رخ ماه چند از بعد که همونی.. دیشبیه ماهان

 ازم ای دیگه سراغ وپیغام تماس از غیر وقت وهیچ میمونه وپیمانش عهد روی بود گفته که همونی

 نای درد نه.. نبودنش درد.. داشتم درد یه فقط من تا میموند عهدش روی که کاش ای و.. نمیگیره

 ؟؟.. و زیبایی واین صورت واین جمال

 .. زدم غر رفته فرو توهم ابروهای وبا کشیدم پس رو دستم

 ؟.. نیا دیگه ؟نگفتم.. اومدی چرا-

 خط نه.. نگاه به خیره.. کرد نگاه بهم خیره ونگران مهربون جور همون.. نشد عوض نگاهش نوع

 .. چشمام فقط. دستم روی وراست کج های خط نه.. ام منظره بد لب حتی نه.. صورتم روی های

 ؟.. برم میخوای واقعا-

 هم بعدو میومد بغض وبعد میکشید تیر اول.. بود همین همیشه.. تیرکشید بینیم روی های عصب

 .. داشت اتی اشکهای از نشون ها کشیدن تیر این... اشک

 .. نکن نگاه هم رو سرت وپشت برو اره-

 التماس به که قلبی کرد مچاله رو قلبم سکوتش با.. زدنش پلک وبا نزد حرفی وبازهم زد پلک

 گذاشتی من چشم سر وقدم اومدی تازه ؟تو.. من رویای بری میخوای کجا.. نرو که بود افتاده

 خط طرف اون ماهان ونرو بمون..

 .. شد کمر به ودست رفت پنجره سمت به من به پشت
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 هم رو ها هزینه تمام.. نداری مدت این برای مشکلی کردم رله رو بیمارستان کارهای ی همه-

 .. تخت خیالت کردم پرداخت

 .. داد وادامه سمتم به چرخید پنجره کنار

 بده استراحت سرخت چشمهای اون به ویکم کن خودت حال به رحمی یه حداقل رفتم که من-

 ؟.. باشه

 نبازکرد لب جرات میکردپس رو رفتن موقع اخر وصیت داشت.. نزدم وحرفی فشردم هم به لبهامو

 .. بمونه که بخوام وازش بیفتم التماس به مبادا.. نداشتم

 .. داد دستم وبه برداشت میز رو از رو پالستکی کیسه... پرکرد رو فاصلمون

 یداشت کاری باشی راحت که کردم سیو هم رو ها شماره... گوشی این به انداختم رو کارتت سیم-

 .. بگیری رو یک کافیه فقط

 .. اومدم حرف به اختیار بی

 ؟.. خودم گوشی پس-

 .. داد جواب معمولی خیلی

 .. شکست افتاد دستم از-

 بود نیومده دلم سالها این تو که..بود فوتش از قبل پدرم ی هدیه موبایل اون.. گرفت بغضم

 وک خاطراتم تمام.. کو هاش تیکه خرده پس.. وشکسته افتاده میگفت راحت حاال.. کنم عوضش

 اینکه جز بزنم حرفی نتونستم اما.. میداد پس من به باید میخواستم رو موبایلم من..

 ؟.. اش حافظه پس-

 .. است بسته تو-

 گرفتم سمتش به رو بسته.. میخواستم رو خودم موبایل من.. شدم عصبانی

 .. تعمیر میدم بده رو گوشیم نمیخوامش-

 هنگا خوش وملودی لرزید جعبه همزمان که گرفتنش برای نشد دراز ودستی بود دستم تو بسته

 .. شد پخش کالیفرنیا هتل
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 .. داری تماس اینکه مثل-

 تیح.. کنم استفاده ازش نبودم بلد حتی که غریب عجیب مدل یه.. بازکردم رو بسته اختیار بی

 نداشت مدلی همچین هم فریبا

 .. گفت وهمزمان کرد قبول رو تماس سرانگشت با دید رو تردیدم که ماهان

 .. واردی خودت ولی انگلیسیه اینکه با است بسته تو راهنماش دفترچه-

 که عاتیاطال اندک همون با که.. میشنیدم کلید وبی عجیب دستگاه ازاون فریبا گفتن الو الو صدای

 .. گرفتم سمتش به رو گوشی ودوباره کردم قطع رو تماس داشتم

 میخوام خودمو گوشی-

 .. زد پس دست با

 .. کنم تعمیرش تا پیشت بمونه-

 .. ولی-

 .. دیگه میارم.. ولی بی ولی-

 .. گفتم تندی به داشتم که قدرتی اندک وبا زدم پس رو بغضم

 نجاهمی رابطه این.. ببینمت نمیخوام هم دیگه.. بده رو گوشیم.. نیست درکار ای دیگه ی دیگه-

 .. تمومه

 !؟.. ماندگار-

 .. لرزوند رو لرزونم دل  .. لرزوند رو دلم صداش تو بهت

 مبود زده غم.. بودم سرگردون.. گذاشتم عقب قدم ویه دادم هل پیرهنش جلوی جیب تو رو موبایل

 موقع اون که کشید چاقو روم به فرهاد که لحظاتی تمام از تر سرگردون.. ماهش روی دیدن از

 .. نبودم باخته دل جوری این

 زدم باالخره رو دلم حرف نابسامون وحال وضع همون با
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 رویا خودم برای احمق من تا میگفتی ازخودت یکم بودیم دوست هم با که مدتی این تو کاش-

 یگیم همیشه که چیه دردت میپرسیدم ازت بار یه بگم خودم ازدرد فقط اینکه جای به کاش.. نبافم

 یخوب دوست مدت این تو که ؟متاسفم.. میدونی خوشبخت رو من همیشه که.. وبیچاره بدبختی

 مفهمید تازه دیدمت که حاال.. نفهمیدم ازت هیچی ومن بودی صبورم سنگ فقط تو.. نبودم برات

 .. کردی حروم من مثل ادمی برای رو وقتت که متاسفم.. بود اشتباه هم اول از رابطه این شروع

 .. دادم وادامه چرخوندم سالن ته کثیف های سنگ وروی نگاهم

 پول.. بندازم دورش نمیاد دلم بوده بابام یادگاری.. بفرست برام پیک وبا کن وتعمیر موبایلم-

 .. میدم بهت برمیدارم مامان ازحساب هم رو بیمارستان ی وهزینه تعمیر

 ؟..! ماندگار-

 .. ودلخوری سوال پر.. بود بهت پر صداش بازهم

 .. ببینم گوشیم تو رو اسمت حتی نمیخوام.. نگیر ازم سراغی هم دیگه-

 ؟.. برم یعنی-

 نکن صورتش به نگاه.. بمونه بذار که میکوبید وپا میکرد فغان دلم.. میگفتم؟ چی.. برچیدم لب

 حقش.. نکنم درحقش رو ظلمی همچین یه.. نه میگفت عقلم ولی.. بشه دلت مرهم همچنان وبذار

 هم تو هاش اخم اش چهره دیدن از حداقل که کسی.. بشه اشنا من از وزیباتر بهتر کسی با که بود

 .. نره

 .. اره-

 .. پرسید دوباره جدیت با

 ؟.. نمیخوای رو وهمراهیم دوستی-

 وبی امان بی های سوال وبهت نیش از یا میسوخت اتاق کف های سنگ مداوم دیدن از چشمهام

 ؟.. ماهان جواب

 .. نه-

 ؟.. میکنی تمومش.. نیگاه منو ماندگار-
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 انهافس صورت تو... زیباش چشمهای تو اینکه.. بود همین دنیا کار ترین سخت.. کردم بلند سر

 ودب دادن وجون مردن از تر سخت این.. بره که بیام زبون وبه بشم خیره مهربونش نگاه تو.. ایش

 فرهاد چاقوی ضربات زیر کشیدن درد از تر سخت..

 .. وگفتم کندم جون ولی بود محال که من برای گفتنش.. نگاهش تو شدم خیره

 .. ببینمت نمیخوام دیگه.. ماهان برو-

 راوا تخت کنار صندلی روی اومد درکه شدن بسته صدای.. وایسادم مامان تخت وکنار برگشتم

 .. رسید بسته در به ونگاهم شدم

 .. دبو کرده خوش جا اتاق صندلی روی لمسی موبایل وگوشی بود رفته واقعا من ماهان.. بود رفته

 « ماهش روی دیدن دارد دردی چه»

 که بودم کرده گریه قدری به.. کشوند خودش دنبال و من حرص وبا کشید رو دستهام فریبا

 بالیی چه فهمید تازه ازظهر بعد که فریبا.. ام داده ازدست عزیز میکرد فکر میدید منو هرکسی

 با رو ام شده چفت ولبهای دید رو وروزم حال همینکه ولی بیمارستان اومد سره یه اومده سرم

 ... نکنم نگران رو مامان این از بیشتر تا کشید رو دستم حرص

 هق قه لب زیر فقط.. بزنم که نداشتم حرفی اصال.. نمیزدم وحرفی میشدم کشیده سرش پشت

 .. باشه نداشته سوزانم وچشمهای درد از خبر کسی تا داشتم وسعی میکردم

 .. غرید حرص وبا صندلی رو داد هلم فریبا

 نهمیک فکر ندونه هرکی.. میگیری ابغوره داری جوری این که شده مرگت چه وبگو اینجا بتمرگ-

 .. گرفتی عزا جوری این که مردن وکارت کس

 .. ونالیدم زدم گره هم تو رو دستهام

 .. بیمارستان اومد سر اخر.. فریبا دیدمش سر اخر-

 .. پرسید بهت با.. موند باز فریبا دهن

 .. ؟ماهان.. کی-

 شد روون اشکهام دوباره که برچیدم لب فقط
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 .. داد رو مامان عمل های هزینه ی وهمه موند کنارم رو شب اومد-

 .. پرسید دوباره بود دراومده بهت از که فریبا

 .. نداره کردن گریه دیگه که این اومده که اومده خب-

 شیدنک نفس برای کواکسیژن ولی کنم مشخص براش رو واقعیت وتمام بگیرم نفس کردم سعی

 .. کرد وزمزمه مالید رو ام شونه نگرانی با فریبا که زدم چنگ رو دستش..

 جوری این االن که کرد کاری..؟ کرد اذیتت.. زد؟ حرفی اومد وقتی... چته اخه.. ماندگار اروم-

 ؟.. شدی

 .. دادم تکون وراست چپ سمت به شدت به رو سرم

 ؟.. شدی اینجوری که کرده کار چی... ماندگار بزن حرف د -

 .. گفتم هقم هق بلند صدای وبا زدم زار

 .. میاد بدم وامونده دل این از.. میاد بدم خودم از... نفهم یه.. خر خر.. فریبا خرم من-

 داشت ؟لکنت.. بود ظاهرش تو مشکلی.. بشه حالیم منم بزن حرف درست.. میگی چی-

 .. بوده فلج ؟نکنه... وپاش دست.. ؟چشمهاش..

 .. دادم تکون سری افسوس با

 .. داشت رو ایرادها این از یکی حداقل کاش.. بود میگی که اینهایی کاش.. نه نه-

 جسته اونقدر.. داشت هم حق.. نمیفهمید رو حرفهام معنی.. بود اورده کم رسما دیگه فریبا

 .. بود نفهمیده رو قضیه اصل که بودم زده حرف وگریخته

 اسمون سمت به رو وسرم کردم گشاد رو چشمهام.. کردم پاک رو واشکهام دادم قورت رو بغضم

 .. اومدم حرف وبه گرفتم نفس یه.. کنم جلوگیری اشکهام ریزش از تا گرفتم

 این وت احمق من ولی.. منی نگران خواهر یه مثل میدونستم چون.. نمیگفتم بهت مدت این تو من-

 ادم یه به بستن دل میدونم.. میشدم نباید میدونم.. فریبا شدم عاشقش.. شدم اش وابسته مدت

 .. نبود که خودم دست.. نشد.. نتونستم ولی محضه اشتباه خیالی
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 ونمهرب.. میداد عشق.. میکرد محبت بهم سره یک.. داشتم دوستش تو ی اندازه به نباشه ازتو به

 مرد از زن یه مگه.. میگفتم روزهام خستگی از براش ومن بود یادم به شب اخر میداد کادو بود

 خودم دست حس این اومدن وجود به کن باور بود زیاد سرم از هم ؟همینها.. میخواد چی مقابلش

 .. کرد خودش.. شد باعثش خودش.. نبود

 .. ممیخوند نگاهش تو رو اشک شفاف بلورهای شدن جمع کم کم که کردم نگاه فریبا چشمهای تو

 قول هب.. تر کریه.. منه از تر زشت اون وبدونم ببینمش لحظه یه برای که اینه آرزوم تمام ماه  چند-

 که.. بود اگه که... وپاش دست.. صورتش چشمش میدونم چه.. باشه داشته مشکلی یه حداقل تو

 که بس از کنم رو کنیزیش عمر اخر تا بودم حاضر بود فلج اگه حتی داشت مشکالتی همچین اگه

 .. ولی.. بود وباشعور فهمیده مرد این

 افتاد می راه به چشمهام سیالب افتادم می ماهان یاد همینکه... گرفت رو حرفم جای هق هق

 .. پرسید قبل از تر نگران ودل فشرد رو دستهام فریبا..

 .. اومد لبم به جونم.. بزن حرف تروخدا.. ماندگار چی ولی-

 ارد دندونه نفس نفس زور به که صدایی با.. کردم پاک رو اشکام سرانگشت وبا گزیدم رو لبم

 .. نالیدم بود شده

 رکردمفک که بود وقشنگ جذاب اونقدر.. ستاره یه.. فریبا بود خورشید.. نبود اینها کدوم هیچ ولی-

 زیباییش مجذوب اونقدر اومد که دیشب.. مردونه صورت.. هیکل خوش بلند قد.. میبینم رویا دارم

 رفتمگ ودستهامو زدم زانو پاهام جلوی اومد.. کنم ودرویش چشمهام نمیتونستم حتی که بودم شده

 سالم بدون جوری همون وقتی کرد صدا اسممو وقتی. میبینم خواب دارم میکردم فکر که من..

 .. واقعیه فهمیدم تازه اورد و اسمم

 همچین عاشق که کیم من.. پارسی ی شهزاده.. شدم کی عاشق من.. میاد بدم ازخودم. فریبا وای

 .. محلم گوژپشت از بدتر من.. نوکر یه حتی نه.. کلفت یه نه..بشم؟ مردی

 نگاه بهش اراده بی هرکسی.. اومده پائین خدا های فرشته از یکی انگار اومد که وقتی از خدا به

 .. بزنم پلک دیدنش با نمیتونستم حتی که بود کننده وخیره جذاب قدری به.. میکرد

 .. زدم وزار کردم رها رو هام گریه
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 نم نصیب ،زیباترینشون ادم همه این میون از باید چرا..؟ اینه من شانس چرا..؟ فریبا چرا اخه-

 یا دفعه یه خدا چرا پس.. نخواستم پهن های وشونه بلند قد.. نخواستم خوشگلی که من.. بشه

 رو من نمیخواد وقتی که بودم داده امیدواری خودم به کلی..؟ گذاشت ام کاسه تو قسمتی همچین

 بعی میگفتم خودم با.. هست هاش کردن دوری برای دلیلی یه حتما.. داره عیبی یه حتما ببینه

 یبرا هرکاری حاضرم باشه من از بدتر اگه حتی.. میرم پاش به پا باشه داشته هرمشکلی نداره

 ؟.. بریزم سرم به خاکی چه من حاال.. حاال ولی.. بدم انجام خوشبختیش

 .. نبود راحت ماهان دادن   دست از.. نبود کم دردهام.. میریخت اشک من با هم فریبا

 چپ علی ی کوچه به وزد کرد پاک رو اشکهاش

 .. داره گریه هم این جان احمق اخه-

 .. کردم نگاه خیسش چشمهای تو

 اینکه.. بودم کرده پیدا زندگیم تو امیدی یه عمری از بعد.. داره که میدونی خودت.. فریبا داره-

 نمنمیتو دیگه ولی.. کنم صحبت راحت باهاش دردهام از تا گذاشته راهم سر رو نفر یه خدا باالخره

 .. فریبا قلبم.. قلبم.. میشه خالی وجودش بدون زندگیم..

 .. زدم وزار کردم مشت رو ام سینه

 .. فریبا کنم کار چی دل بی دل این با-

 نم حال به بود سوخته دلش.. میشناختم خوب رو چشمهاش ته حرف.. چکید بازهم فریبا اشکهای

 مبادا ات گرفتم رو دهنم جلوی دست کف با ومن.. بارید تندتر اشکهاش.. بارید تندتر اشکام.. ودلم

 .. بشن دار خبر بیمارستان کل هقم هق صدای از

 .. پیچید ام شونه دور اش دیگه دست وبا کشید رو دستم فریبا

 .. بزرگه خدا ماندگار نکن-

 .. گرفتم ونفس گزیدم لب

 کنمنمی فکری همچین دیگه حاال ولی مهربونه. بزرگه خدا اره میکردم فکر دیشب همین تا شاید-

 زیاده هم سالم ماندگار  سر از حتی ماهان.. رو ماهان نه.. میذاشت سرراهم رو ناتوان ادم یه کاش..

 .. وروزم وحال من به برسه چه..
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 دل کار اصل.. نیست وظاهر قیافه که چی همه.. میگیری کم دست رو خودت اینقدر چرا تو اخه-

 .. ادمه

 نم کنار هم مادرم حتی بخورم قسم حاضرم من.. کشکی چه دلی چه.. نباف اراجیف فریبا بسه-

 هب ودلت باهامی هنوز ومهربونی دوستی روی میدونم. تو خود.. تر نزدیک ادم به مادر از کی.. معذبه

 فریبا نگاه من به.. کنی قبول شریک یه عنوان به ابد تا رو من نمیتونی بازهم ولی.. میسوزه حالم

 که وت فریبا سخته.. نیست راحت صورت این ودیدن ؟تحمل.. کنی تحمل رو صورت این میتونی..

 .. میدونی هرکسی از بهتر اینو

 فشرد ام شونه دور به محکمتر رو دستش فریبا

 .. دارم دوست بیشتر هم ام نداشته خواهر از رو تو من که میدونی خوب خودت ماندگار نگو-

 نانهمچ فریبا که بود باقی شکرش جای باز.. شد اب کمی قلبم دور منجمد های ویخ گرم کمی دلم

 نجوا.. روبوئیدم تنش عطر وبوی دادم تکیه اش شونه وبه پیشونیم... صبورم وسنگ بود کنارم

 .. کردم

 حاال.. باشم گذارش شکر باید عمر اخر تا فرستاده برام رو تو خدا ؟همینکه.. نه میکنم ناشکری-

 .. میگم کفر رسیده راه از تازه پسر یه خاطر به

 .. نداری غم داری منو تا.. نترس.. خبره با ادمها قلب از خودش خدا.. من عزیز چیه حرفها این-

 ماروم فریبا ی شونه رو گذاشتن سر.. شدم خیره پام جلوی به حواس وبی کردم پاک رو اشکهام

 .. بود کرده

 ؟.. ماندگار-

 ؟.. هوم-

 ؟.. بپرسم سوال یه-

 .. بپرس-

 ؟.. نمیشه خراب حالت دوباره-

 ... بپرس نه-
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 ؟.. کنی کار چی میخوای حاال-

 بدم انجام که برمیومد دستم از کاری ؟چه.. میکردم کار چی.. گذاشت آسمون به سر غمم دوباره

 .. زدم ؟لب..

 .. ازش بشم جدا باید.. هیچی-

 .. پرید بودم توش که ای وخلسه خورد تکون فریبا ی شونه

 اکتس فضای به دوختم دیده ودوباره نشستم صاف بیمارستان محیط ی درفته زهوار نیمکت روی

 .. روم روبه

 هرنگاه اب باید بازهم وگرنه بودم جسته فریبا بینی تیز نعمت به هم رو بیمارستان ی گوشه این

 .. میشم معذب مردم ی خیره

 ؟.. عاشقشی گفتی که ؟تو.. ماندگار میگی چی-

 رو ام چهره منو جادو چوب مثل میتونه عشق میکرد فکر احمقانه فریبا. نشست لبم روی پوزخندی

 .. کنه عوض ماهان نظر تو

 مثل واون من رسیدن ولی درست هم اون دارم دوستش تو ی اندازه به.. درست عاشقشم-

 .. نمیرسیم بهم هم نهایت توبی.. موازیه خط تا دو رسیدن

 .. شد نگران فریبا چشمهای

 .. داره دوستت اون.. ماندگار خرنشو-

 .. گفتم حسی بی با

 ؟.. شده نزدیک بهم ای دیگه چیز خاطر به میگفتی که نبودی تو مگه-

 .. گرفت ونفس کشید پیشونیش به دستی فریبا

 نه.. بود پیش وقت چند مال من حرف این.. میکنی؟ قاطی باهم رو چی همه چرا خدا خنگ اخه-

 شرایط بدترین تو هم جوره همه.. داده بهت وهدیه گل وکلی میگذره رابطتون از چندماه که حاال

 نمیده رو دختر یه مادر عمل خرج گفتم که چیزی همون محض احمقی ادم هیچ.. داشته رو هوات

 .. میاد باهات رو خط اخر تا داره که هست دلش ته چیزی یه حتما.. تضمیمنی هیچ بدون هم اون..
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 واقعیت من صورت.. نمیخورد وماهان من ی رابطه درد به ولی.. بود وسط این چیزی یه مسلما.. بود

 قعیتوا دو واین بود واقعیت هم ماهان حد بی زیبایی.. شد منکرش نمیشد که محضی واقعیت.. بود

 .. نمیومد کنار باهم وقت هیچ

 میبریدم دبای من.. نمیتونستم من بیاد کنار صورت این با میتونست ماهان اگه حتی.. نمیتونستم

 احمق من وولی میبریدم اینها از زودتر باید رو محکم ریسمان این.. میبریدم رو رشته این..

 نمیشد نه.. کشونده اینجا به رو کارم حاال که دادم وبرگ شاخ بهش اونقدر حماقت با.. باخریت

 .. نداشت جایی به راه رابطه این..

 .. سرخورد چشمم ی گوشه از دیگه اشک قطره ویه سوخت چشمهام دوباره

 تیح.. نمیکنه سر صورت این با کس هیچ.. است چاره راه اخرین این.. فریبا کنم تمومش باید-

 دارم دوستش قدر اون.. کنم ماهان درحق ظلمی همچین که محاله.. بیزارم صورت این از هم خودم

 .. کنم تمومش باید.. کنم تحمیل بهش رو صورت این کردن تحمل عمر اخر تا نخوام که

 چقدر.. متاسفه صورت واین من برای چقدر که میخوندم چشمهاش ته.. کرد نگام فقط فریبا

 طعق رو رشته این باید من. نبود راهی هیچ ولی.. بذاره پام وجلوی کنه پیدا حلی راه تا داره دوست

 .. میکردم

*** 

 

 .. شو دور من وزندگی من از

 وروم... افتاد میز روی سرخ رز گل دسته به نگاهم دوباره که... کوبیدم زمین روی حرص با پاهامو

 بیفته ماهان به نگاهم نمیخواست دلم اصال.. رسید ماهان به نگاهم اختیار بی که برگردوندم

 .. بشم سست ودوباره

 بود من اتاق تو ماهان وحاال میگذشت بود اومده بیمارستان به ماهان که روزی اون از هفته یه

 .. شیک بسیار بسیار وشلوار کت دست ویه گل دسته یه با دالترجمه تو کارم اتاق..

 نیرم از.. کنه صحبت توانا ماندگار خانم با میخواد که بود کرده خبردار رو شرکت تمام پررویی وبا

 دست هی دنبال که وناکسی وهرکس شرکت ابدارچی تا بگیر مهندس وخانم سلیمانی وخانم وگالره

 .. بودن سرم پشت خوندن لغز برای اویز

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

   انجمن کاربر moon shine| ماندگار ردهای رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

118 

 

 نیروم ماهان ی خرخره میخواستم گذاشت فلک به سر عصبانیتم کشید سرک اتاق تو که منیر

 .. بجوم روداره زندگیم تو فضولی قصد که وهرکسی

 تو کوبیدنش صدای.. کوبیدم داشتم که قدرتی اخرین وبا اتاق ودر شدم بلند ازجا حرص با

 بقیه به برسه چه.. لرزوند هم رو خودم وقلب پیچید خالی راهروی

 .. شکوندی درو... ارومترعزیزم.. ماندگار؟ چته-

 .. غریدم دارم نگهش پائین میکردم سعی فقط که صدایی وبا سمتش به برگشتم

 .. ندارم خبر من ای دالترجمه صاحب نکنه..توا مال مگه.. چه تو به-

 .. گفت رو وخوش زیبا جنتلمن یه ومثل انداخت پا روی پا کنی خرد اعصاب خونسردی با

 ؟.. باشم میخوای-

 .. پرسیدم گیج

 ؟.. باشی چی-

 .. دالترجمه صاحب-

 رفتم سمتش به... کنم تحمل رو محیط این نمیتونستم دیگه... گذاشت فلک به سر عصبانیتم

 .. کردم بلندش بازوش گرفتن با وهمزمان

 ؟..داری ماشین-

 .. کرد جیبش تو بودم گرفته که رو بازویی همون ودست شد بلند جا از خیال بی

 ؟ مگه چطور... اوردم اره-

 .. وجوشیدم زدم چنگ رو کیفم

 میزنیم حرف ماشینت تو میریم-

 .. کشیدمش سرم وپشت وبازکردم در شتاب وبا
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 قتل رو همشون میخواستم عصبانیت از... فهیمه هم بندش پشت.. پرید جا از در شدن باز با منیر

 ماهان که رفتم باال یکی دوتا رو ها وپله گذشتم ازکنارشون حرفی کوچکترین بدون ولی کنم عام

 .. اومد حرف به بازهم

 .. میوفتی ها پله از االن ماندگار یواشتر-

 توا دست از میکشم هرچی که.. بگیر خون خفه تو-

 مردم ی کننده معذب های نگاه بازهم ولی بگیرم نفس تونستم تازه بیرون زدم که ازشرکت

 نگاه کنارهم ودلبر دیو این.. بودیم ودلبر دیو بارز مصداق وماهان من... باشم راحت نمیذاشت

 ؟ نداشت کردن

 شد شیدهک دستم که داره ماشینی چه نمیدونستم اصال که هرچند.. گشتم ماشینش دنبال چشم با

 ... افتاد راه به وماهان

 .. بیا دنبالم اونجاست ماشین-

 کردم وول بازوش عصبانیت با.. دستمه تو اول ازهمون بازوش فهمیدم وتازه افتادم راه دنبالش

 .. شدم جاری پرحرص قدمهای با ودنبالش

 دمش ماشین سوار خروش با و وزد دزدگیر خیال بی که.. بود پارک در دم سفید کروالی تویوتا یه

 .. اومدم جوش به ای دفعه یه که نشست حوصله با هم ماهان.. کوبیدم بهم درو وبازهم

 دور نگفتم مگه.. نزن زنگ بهم دیگه... نیا نگفتم مگه.. جونم از خوای می ؟چی.. مرگته چه تو اخه-

 میکنم ریجکتت دارم هی که است هفته ؟یه.. چیه حرفت دیگه ؟پس.. بکش قرمز خط ویه من

 راه ات وقیافه وتیپ ماشینت این با حاال ندادی اهمیتی.. میکنم پاک رو هات پیغام دارم هی..

 از تربیش ؟که.. بدی پز ؟که.. بشه چی که.. ببینم؟ رو توانا خانم میخوام که سرکارم اومدی افتادی

 .. نداریم هم با صنمی هیچ تو منو.. نمیفهمی ؟چرا.. کنی وعامم خاص نمای انگشت این

 .. گرفتم رو حرف وپی کردم اشاره صورتم به دست با

 رهخی بهمون همه که.. کنی نگاه صورت این به مدام میاد خوشت.. بنداز من ی قیافه به نگاه یه-

 ؟.. نمیکشی خجالت صورت این از.. کنن مسخرمون خودشون وپیش بشن

 .. نه-
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 .. کردم زمزمه مات.. موند باز دهنم

 !؟.. نه-

 .. داد ادامه رو اش وجلمه زد تکیه صندلی روی راحتی به کنش خرد اعصاب خونسردی همون با

 کرد درست زیبایی عمل تا چند با میشه رو اینها ی همه.. نیست مهم برام قیافت چون...نه-

 المان تو زیبایی متخصص دکتر یه شنیدم.. میشه درست باالخره ولی. بره وزمان گیر وقتی درسته..

 حتی جدید های روش این با میدم قول.. کنه محو خیلی خیلی رو زخم جای میتونه که هست

 .. میکنن معجزه امروزه زیبایی های متخصص.. شه بهتر هم قبل از صورتت

 .. گفتم نامردی وبا زدم پوزخندی

 ؟.. تو پول ؟با.. بشم زیبایی عمل پول کدوم با قراره اونوقت-

 گفت لب وزیر انداخت هاش ناخن به نگاهی خونسردی با

 ؟.. هست مشکلی-

 رو خونم وهرکارش هرحرف با...  میکنم خرد خونسردیش این با رو ماهان فک امروز من... لعنتی

 .. میبست روم به درو اون میرفتم دری هر از من.... اورد می جوش به قبل از بیشتر

 ونا بشه انجام وعملی بشه جمع پولی قراره اگه.. متنفرم ودلسوزی ترحم از که اینه مشکلش-

 دممی ترجیح پس.. نداره وجود وجه هیچ به شرایطی همچین فعال که مادرم نهایتا.. خودمه مال پول

 گاهن با کافی حد به.. کن گم زندگیم از گورتو کن لطف هم تو.. کنم زندگی ها خط این واقعیت با

 .. بشم دیده تو وبا تو کنار اینکه به برسه چه شدم معذب مردم

 قلب هب خنجر یه اول میزنم که بدی هرحرف با.. هرتوهینم با میدونستم.. میزنم حرف بد میدونستم

 زوال به و خودم ماهان کردن وخراب کردن خرد جای به دارم که میدونستم.. میکشم خودم وروح

 .. نبود بیا کوتاه ماهان.. نداشتم ای چاره ولی میکنم تر نزدیک

 .. گفت مالیمت وبا سمتم به چرخید سکوت تو ماهان

 ؟.. بشی اروم کمی یه خوای نمی-

 .. غریدم
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 ... نذاری راحتم وقتی تا نه.. نه-

 .. میکرد فکر داشت انگار.. کشید پرپشتش ابروهای روی دستی

 ؟.. بشی راحت دستم از میخوای واقعا-

 علومم نگفته جوابم که من.. گذاشت ازحد بیش عصبی فشار همون تو رو من دوباره.. پرسید دوباره

 مثل وحاال بودم کرده عادت مرد این به بدنم وپی رگ تمام با من.. نمیتونستم.. نمیخواستم.. بود

 .. نمیزدم ودم میترکوندم استخون بودن ترک درحال که معتادهایی

 رو گلوم بیخ گنده بغض یه خشم اون ی همه جای به میکردم هیجی خودم با رو سوالش که حاال

 دمب دستی دو هم رو جونم ماهان با بودن برای بودم حاضر من.. نمیخواستم که معلومه.. بود گرفته

 ..ذاشت نمی که وفرهاد ها خط این به لعنت.. نمیشد ولی..

 .. دادم تکون اره معنی به وسرمو دوختم ماشین داشبورد به رو نگاهم

 .. نکنم نگاه هم رو سرم وپشت برم ابد تا حاضرم که اونوقته.. کن عمل من خواهش یه به پس-

 ومدنمی دلم ولی.. چیه اخر شرط اون ببینم تا نگاهش به بدوزم ودیده کنم بلند سر میخواستم

 کردم وگریه زدم هق هفته یه این تو هرچی بود بس.. شه روون اشکهام دیدنش با میترسیدم..

 .. نداشت بیشتر ی گریه برای نایی دیگه چشمهام..

 ؟... ماندگار-

 .. دادم جواب دلم تو

 نمک تو وقربونی وجودم تمام من تا بازکن لب تو.. بگو تو.. بخواه تو.. ماندگار عمر.. ماندگار جان-

.. 

 ...ماندگار-

 ردمک سربلند بلند نفس یه با هم باالخره.. بشم مسلط خودم به کمی تا فشردم هم وروی لبهام

 .. برگشتم سمتش وبه

 .. بگو-

 .. بدم رو زیباییت عمل خرج بده اجازه بهم-
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 دنبو ریختن اشک وقت.. نبود وقتش االن.. بشه جاری اشکهام که مبادا فشردم روهم هامو دندون

 وجدا بود جدال وقت فقط االن.. بوم پشت روی قدیمی کولر وکنار بود خونه مال ها خوردن غصه..

 .. ماهان از شدن

 .. روم روبه ی منظره به شدم وخیره سرچرخوندم

 .. محاله-

 ..! ماندگار-

 اهم چند این حرمت به.. شدیم تر نزدیک بهم کس همه از که ماه چند.. دوستیم باهم که ماه چند-

 دلسوزیت به احتیاج نه.. ودردم باشم خودم بذار.. شو دور من زندگی از.. میدم قسمت ورفاقتمون

 ونقدرا.. نیستم کس هیچ پول محتاج من.. باشی داشته ازمن ذهنیتی همچین میخواد دلم نه.. دارم

 .. کنم عادت مردم های ونگاه حرفها به که شدم ابدیده سال هفت این تو

 .. من ولی-

 صورتم تمام ای ثانیه عرض وتو بگیرم رو اشکهام جلوی نمیتونستم دیگه.. سمتش به برگشتم

 .. شد اشک خیس

 این با.. غرورش جز نمونده باقی هیچی دیگه خورده چاقو ماندگار از.. بمونه برام غرور یکم بذار-

 .. ونشکن غرورم وکارهات حرفها

 .. کردم پرت رو پیاده تو خودمو دوان ودوان شدم پیاده ازماشین

 .. نداری زندگیم تو جایی دیگه تو.. برو من زندگی از میکنم خواهش ازت ماهان

 .. شد تمام ماهان با ام رابطه

 عدب که فریبایی... رفتم فریبا وسراغ گرفتم دربست راست یه... شدم پیاده که ماهان ازماشین

 کافی تو باهاش.. ___ خرید مرکز تو گفت که گرفتم رو گوشیش.. بود شده کسم تنها ازماهان

 گذاشتم قرار دوم ی طبقه شاپ

 بدونو خط پر دستهای این با من.. بشم گرم نبود قرار انگار ولی.. مالیدم می وبهم سردم دستهای

 .. نبودم زنده دیگه ماهان وجود
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 گاهن تحمل دیگه که واقع به.. کشیدم صورتم وروی دراوردم بود جیبم تو همیشه که رو دستمالی

 .. نداشتم لحظات این تو رو مردم های

 واون طرف این نگرانی وبا میره رژه شاپ کافی در دم که دیدم رو فریبا رفتم باال رو ها پله همینکه

 .. میکنه ونگاه طرف

 با.. برداره رو شاپ کافی تمام ام گریه های های بود مونده کم.. شد جاری اشکهام سیل دیدنش با

 .. اومد وسمتم کرد تند قدم دیدنم

 .. گذاشتم اش سینه وچشمهامورو انداختم بغلش تو خودمو

 این رفتنت با حاال که شدی خودی برام جوری ؟چه زندگیم تو اومدی جوری چه.. بدجنس ماهان

 ؟.. میشم داغون دارم جوری

 دادم اجازهو میز رو وگذاشتم سرم.. برد شاپ کافی فضای تاریکی کنج به منو و گرفت دستمو فریبا

 مرگ دق حتما اشک های قطره این نریختن با.. وگرنه.. بشوره رو دلم درد از ویکم بریزه اشکهام

 .. میشدم

 رو نکخ اب اون از قلب یه نمیتونستم حتی ولی.. داد دستم به اب لیوان ویه وفشرد ام شونه فریبا

 قلب یه هبرس چه بکشم نفس نمیذاشت بود گرفته رو گلوم بیخ ماهان رفتن با که بغضی.. بدم فرو

 . بخورم اب

 نورفت اومدن نفر چند.. گذاشتم شاپ کافی میز ی شیشه سرروی چقدر گذشت چقدر نمیدونم

 هدیگ که میدونم قدر همین فقط.. شکست ماهان رفتن از هام شونه وبازهم کردم گریه بازهم ومن

 هک ماندگاری از.. شدم تموم هم من.. شد تموم.. کشید ته اشکهام.. کردن گریه برای نموند نفسی

 هک خدا به.. اسونه شدن پا سر مگه.. بود نمونده باقی چیزی بود شده سرپا دوباره ماهان عشق با

 های محبت یا.. بود مامان خاطر به شاید.. بلندشدم ازجام زور به.. فرهاد رفتن از بعد من.. نیست

 خالیش وجای نبودش با.. رفتنش با وحاال شد عوض من زندگی ی همه ماهان اومدن با ولی فریبا

 ... کنم راست کمر نمیتونستم دیگه..

 ؟.. جان ماندگار-

 قرمزو سرخ هم فریبا عسلی چشمهای.. نشوندم لبم رو تلخ لبخند ویه کردم وپاک چشمهام اشک

 .. بود شده
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 .. کردم فرار دستش واز کردم بارش دراومد دهنم از هرچی... فریبا کردم تمومش-

 کشید ای ناخواسته اه

 یبش جدا ازش که بوده صالح حتما.. بدم ازارت حرفهام با نمیخوام.. متاسفم بگم میتونم فقط-

 همراه فهقیا این با نمیتونستم که من.. بوده صالح اره.. کشیدم سنگینی واه انداختم پائین سر

 بدترین به هک بهتر همون پس.. نشم دلبسته بهش این از بیشتر نمیتونستم که من.. بشم ورفیقش

 .. نمیشد پیم پا دیگه حداقل جوری این.. بشم جدا ازش ممکن شکل

 .. بزرگه خدا.. نخور قصه.. دلم ؟عزیز.. ماندگار-

 تار رو جا وهمه میسوخت چشمهام اشکها اون تمام از بعد.. شدم خیره سرخش چشمهای به

 .. رو فریبا نگران نگاه حتی.. میدیدم

 .. زدم ای دیگه تلخ لبخند

 .. ندارم دنیا این وتو کس هیچ دیگه که اونوقته بری هم تو اگه.. وتو موندم من بازهم-

 .. زد گره دستهام تو دستهاشو فریبا

 ... عزیزی وبرام نگرانتم چقدر میدونی خودت.. منی خواهر تو.. ونزن حرف این-

 .. بود ودرد بغض از امروز سرشت انگار امروز به لعنت.. اومد باال بغضم دوباره

 .. میدونم خوب.. میدونم اره-

 واینمیخ خدایا.. شد جاری اشکهام وبازهم وبازکرد دستش کف فریبا دستهامون رو گذاشتم سرمو

 هبس..  بفرست رو شبت وماه وببر خورشیدت...  زدم زار بس از مردم که ؟من.. کنی تموم امروزتو

 .. سرکشیدم وزهر نوشتم درد هرچی

 .. نداره گنجایش ماندگارت دیگه امروز

 اون اقاتاتف تمام... ولنتاین روز مثل درست.. بسته یه با.. بود در دم پیک دوباره که بود بعد ی هفته

 دردهای از وفارغ خیال بی.. روز اون بودم خوش چقدر.. شد قطار چشمهام جلوی روزقشنگ

 .. ماهان ورفتن نبودن درد..  امروزم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

   انجمن کاربر moon shine| ماندگار ردهای رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

125 

 

 تهبس.. گرفتم رو وبسته کردم امضا رو بود مرد دست تو که دستگاهی ی صفحه دوباره حواس بی

 .. نمیشد هم دست کف دوتا قد که کوچیکی ی

 نامه یه وکنارش جدید قاب یه با.. بود موبایلم کردم بازش

 ادرسی.. باشه پیشت دادم بهت که ای گوشی.. انداختم بهش هم جدید قاب یه.. کردم تعمیرش»

 .. بزن زنگ بهم شد اکی صورتت کردن عمل برای جوابت اگه.. بفرستی پس نتونی که ندادم

 همب بازهم داشتی همدم یه به واحتیاج شدی تنها اگه.. بزن زنگ بهم داشتی نیاز کمکم به اگه

 اینو. . بخوری وحرص ببینی اسیب این از بیشتر که مبادا نمیشم مزاحمت دیگه ولی..  بزن زنگ

 .. تماستم منتظر جا وهمه همیشه من که بدون

 « ماهان تو همیشگی دوست

 هم شاید.. نه هم شاید.. شد بسته همیشه برای وماهان من دوستی پرونده که شد جوری واین

  ماهان.... از جدیدی شخصیت.. من زندگی تو شد باز جدیدی ی پرونده

 .. فریبا عسلی چشمهای در کرده النه ترس

 اکردمپ لنگه به لنگه رو هام دمپایی ونکشیده کشیده سر به چادر سرهم پشت های زنگ صدای با

 ارکن خالیش جای با بودم تونسته وتازه میگذشت بودم دیده رو ماهان که باری اخرین از ماه یه..

 .. بیام

 .. کوبید سرش وپشت ودر داخل کرد پرت خودشو فریبا در شدن باز محض به اما

 شرایطش ی ومتوجه افتاد وظاهرش سر به نگاهم وقتی شداما راحت خیالم کمی فریبا دیدن با

 میومد چشم به ولرزون ترسیده قدری به فریبا.. افتاده اتفاقی یه که شد خبردار شصتم تازه شدم

 .. افتاد شور به جهت بی قلبم که

 .. پرسیدم هم سر پشت ودستپاچه نگران

 .. شدن ؟مزاحمت.. کرده دنبالت ؟کسی.. وضعیه چه ؟این. فریبا شده چی-

 .. نه معنی به برد باال سر زنان نفس نفس جور همون فریبا

 .. پرسیدم دوباره که
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 ؟.. وضعیه چه ؟این.. شده چی پس-

 امه ودمپائی کردم ورد کوچیک حیاط.. کشوند سرخودش وپشت گرفت دستمو ومچ کرد راست قد

 .. شدم کشیده شتاب با ودنبالش کردم پرت لنگه به لنگه رو

 یدروکش ودستم نشست پذیرایی کنج ودرنهایت بست هم وبعد باز سرعت با دونه به دونه رو درها

 .. بشینم کنارش کرد ومجبورم

 .. بود شده بد حالم هم من که بود ترسناک فریبا ظاهری وضع اونقدر

 .. رسید لبم به جونم... بزن حرفی یه آخه..؟ فریبا شده چی-

 .. اومد حرف به تازه اون وبعد کنه تازه نفس کمی تا گذاشت اش سینه روی دست

 ؟.. ماندگار میگم-

 پرسیدم وقت فوت وبی شده گشاد چشمهای با

 .. شده ؟چی.. چی ها-

 .. پسره این-

 .. نداشتم رو اش جمله کردن تموم برای کردن صبر تحمل که بودم تاب بی اونقدر

 ؟.. پسره ؟کدوم کی-

 ؟.. فرهاد-

 نیدنش.. شد منقبض لحظه یه تو بدنم وعضالت گذاشت فلک سربه وترسم موند باز هم از لبهام

 .. ببره وزندگی مرگ مرز لب تا منو بود کافی فرهاد اسم

 .. کردم زمزمه سستی به

 ؟.. چی ؟فرهاد.. فرهاد-

 ؟.. یادته قیافشو-

 تموم شنیدنش با بود عزرائیل دیدن مثل فرهاد اسم.. نمیتونستم ولی بکشم نفس میخواستم

 .. میکرد قفل وجودم
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 داشت وسبیل ریش صورتش رو موقع اون بهت که ؟گفتم.. یادته قیافشو که چیه منظورت-

 ..و پرپشت ابروهای..

 میریخت بهم اعصابم هم فرهاد وچشمهای صورت ی دوباره اوری یاد از حتی.. بدم ادامه نتونستم

 .. اوردنش زبون به برسه چه

 . پرسیدم کنان ونجوا فریبا به شدم خیره زده شوک ای دفعه یه

 ؟.. میپرسی داری چرا-

 .. هیچی که کرد اشاره دست کف با فریبا

 تا هک افتاده اتفاقی یه که میزد جار فریبا چشمهای وترس وظاهر صورت.. نمیشد باورم که من ولی

 گرفتم رو حرف پی دوباره.. ترسوندتش حد این

 .. وروز حال این با اونم.. افتادی؟ فرهاد یاد ای دفعه یه چرا پس-

 .. زدم وناله کردم دستش مچ بند دستمو

 ؟... سراغت ؟اومده.. ؟سرکوچه.. خونه ؟دم.. دیدیش... فریبا بگو راست-

 از هردو داریم.. نمیشه جوری این دیدم که بود ترسیده اونقدر ولی.. نه کرد اشاره سر با بازهم

 .. افتیم می پس ترس

 قند نقندو نصف.. نکردم توجهی ولی پیچید پام به راه وسط چادرم که دوئیدم اشپزخونه سمت به

 یه خودم همونجا.. زدم همشون دستی دم قاشق یه وبا ریختم واب کردم خالی لیوان دوتا تو رو

 صفر به داره فشارم... فریبا وروز وحال روزها اون اوری یاد با میکردم حس.. سرکشیدم رو لیوان

 .. میرسه

 .. نشستم کنارش لیوان زدن هم با وهمزمان رفتم فریبا سراغ به بعدی لیوان با

 .. میکرد تازه نفس داشت کم وکم بود شده کج گردنش حال بی فریبا

 .. بشه بهتر حالت یکم بخور اینو بیا جان فریبا.. فریبا-

 .. دیوار به زد تکیه حال وبی خورد نیمه تا که چسبوندم لبش به رو لیوان

 .. بردم اسمشو استرس با
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 .. فریبا-

 ریزمب سرم به خاکی چه ترس از نمیدونستم دیگه.. بود رو روبه دیوار به فریبا ی خیره نگاه ولی

 رسمبپ سوال ازش ارامش با کردم وسعی اوردم تر پائین رو صدام.. بود اومده فریبا سر بالیی چه..

 .. کنیم سکته ترس از هردومون نبود بعید جوری این..

 ؟.. شدی جوری این که دیدی رو ؟کسی.. شده چی میگی جان فریبا-

 همون با دوباره... اسمش اوردن با که مبادا.. فرهاد اسم اوردن زبون به از داشتم ترس حتی

 .. ظاهربشه روم جلوی دارش ضامن چاقوی

 .. زد زل نگاهم وتو سمتم به برگشت فریبا ای دفعه یه

 ؟ میکرد تعقیبت گفتی تو-

 ؟.. داشت ای معنی چه سوالها این اخه.. میومد باال داشت جونم

 .. اره-

 دهوترسی کردم نگاه میکرد جلو ای وشیشه ترسناک ارایش بدون حاال که عسلیش چشمهای تو

 هدیگ.. دیده رو شده بلند گور از ای مرده یه انگار که بود جوری وضعیتش... کشیدم عقب رو خودم

 ؟.. بیاد سرم به قراره بالیی چه دیگه خدایا.. میفتادم گریه به داشتم کم کم

 .. زدم وناله گرفتم دستهام وتو صورتم طرف دو

 دهفرها شبیه  کردی فکر که کرده تعقیت کسی.. بزن حرف داری دوست که هرکسی جون فریبا-

 ؟..

 اروم میک و شدم کند قلبم نامنظم های تپش پرید بیرون دهنم از فکر وبی ناخواسته که حرفی با

 .. گفتم خودم با.. گرفتم

 به ذهنش من های وترس حرفها خاطر وبه بوده فرهاد به شبیه که دیده رو کسی فریبا شاید اره

 شده ترس دچار حاال رفته خطا

 از فرهاد.. نمیره فریبا دنبال باشه هرکی دنبال فرهاد قاعدتا.. میچیدم هم کنار رو ها پازل کم کم

 .. بود من دنبال هم اول
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 ور مزاحم یه فریبا.. میومد در اب از درست هم با چیز همه جوری این.. کشیدم اسوده نیمه نفس یه

 .. فرهاده کرده وفکر دیده بودم کرده توصیف براش من که فرهادی به شبیه که

 .. گرفت رو وجودم دلسوزی لحظه یه تو

 بود اورده سرش به بالیی چه من های وسختی زندگی... فریبا بیچاره

 فریبا هک کسی اون بودم مطمئن ولی فرهاد از میترسیدم اینکه با.. کردم لمس دلسوزی با دستشو

 مرامش تو.. خودم سراغ میومد راست یه برگرده بود قرار اگه فرهاد.. نیست فرهاد میکرده خیال

 .. پیاز ته ونه بود سرپیاز نه که.. فریبا نه خودم سراغ میومد.. بده ازار رو دیگران نبود

 .. چسبید دستم مچ به بیشتر بود نشده اروم فریبا ولی

 .. میکرد تعقیبت وقت چند گفتی تو. بود شکلی چه ماندگار بزن حرف-

 .. اومدم حرف به ها گذشته به فکر با

 .. جین وشلوار کوتاه کت یه با داشت دار نقاب کاله یه که گفتم-

 می لرزه به دوباره وحرفهاش حال از داشتم کم کم که قدری به.. شد گشاد ته تا فریبا چشمهای

 .. بود انداخته روز این به رو فریبا که بود افتاده اتفاقی چه... افتادم

 .. کنم مک دستشو فشار کردم وسعی فریبا دست رو گذاشتم دستمو پیچید دستم تو که دردی با

 گرانن.. من سراغ میاد بیاد بخواد اگه.. نمیاد تو سراغ که فرهاد.. نیست چیزی خانمم.. جان فریبا-

 تهگذش اونقدر ولی بوده خیابونی مزاحم یه حتما ندیدم چیزی من که هم حاال تا.. دلم عزیز نباش

 .. ترسیدی که کرده خراب ذهنتو من ی

 .. میکرد نگاه خیره بهم فقط شده گشاد چشمهای همون با فریبا

 .. نداره کاری تو با فرهاد نترس هستم من فریبا نیست چیزی-

 همباز حال این با ولی. دیوار به زد تکیه دوباره ارومی به وفریبا شد کم دستم روی فشار کم کم

 سرش بالیی چه اما بود ای قوی دختر اصوال بود بعید فریبا از کارها این... بود نشسته دلم تو ترس

 بودتش ترسونده حد این به تا که اومده

 .. شد جدا وادم عالم واز خودش دادن تاب به کرد وشروع کرد بغل پاهاشو فریبا
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 دمز تکیه حرف بی فریبا.. کردم حلقه اش شونه دور ودستمو سردادم کنارش خودمو نگرانی دل با

 .. کردم موهاش نوازش به وشروع دراوردم شالشو ام شونه به

 ؟.. کنی کم سرم از رو ات سایه میخوای ؟کی.. فرهاد

 روش پتو ویه خوابوندمش زمین روی واروم ساکت.. برد خوابش فریبا که گذشت چقدر نمیدونم

 .. گذاشتم سرش زیر بالشت ویه کشیدم

 وقت چهی نبود انگارقرار.. بود گرفته بدجوری دلم.. اومدم بیرون پاورچین وپاورچین شدم بلند جا از

 .. ببینم زندگیم تو خوشی روی

 نم ولی.. سرد وهوا بود بهمن دمای دم.. شدم بوم پشت راهی راست ویه گرفتم دست تو موبایلمو

 .. کردم بیتوته کولر وکنار انداختم ام شونه دور کشمیری شال یه

 .. کردم نگاه دونه به ودونه اوردم رو هام مخاطب لیست.. موند ثابت موبایلم روی نگاهم

 .. ماهان"

 .. ماهان"

 .. ماهان"

 .. ماهان بازهم"

 .. فریبا"

 .. مامان"

 .. ماهان"

 ..! وبرنگشتی ورفتی کردی قبول هم تو ولی.. برو گفتم خودم که ؟درسته.. کجایی.. ماهان آخ

 که شکستم غرورتو... روندمت خودم از بدجوری داشتی حق که هرچند بودی؟ انصاف بی چقدر

 . نامرد نبود رسمش این ولی نمونه برگشت جای دیگه

 .. بود بارونی دلم هوای مثل هم اسمون امروز اینکه مثل.. انداختم اسمون به نگاه یه
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 ردهاتد از برام تا.. میشدم ت پی پا بیشتر کاش.. نمیدونستم ازت هیچی میفهمم رفتی که حاال

 کن حالل منو.. نشدم حالت کمک جوری هیچ... نپرسیدم ازت هیچی ولی.. مشکالتت از.. بگی

 .. نبودم برات خوبی همدم اصال.. ماهانم

 .. لرزیدم خودم وبه کردم پاک سرانگشت با.. شد تر چشمم ی گوشه

 وجذاب زیبا کاش.. نگرانت همیشه های پیغام برای.. صدات برای.. شده تنگ تماسهات برای دلم

 .. باشم کنارت عمر اخر تا میتونستم اونوقت.. ودلبر برومند حد این تا.. ماهان نبودی

 کردم وزمزمه بلند اسمون سمت به سر.. شدم بلند وازجا پیچیدم خودم دور شالو

 ماندگار بدون.. باشی خوش هستی که هرجا امیدوارم ولی نمیشی من مال وقت هیچ که درسته-

 .. دردهات وبدون

 وفریاد فرهاد

 رحالد حد از بیش تپش از ام شقیقه های رگ.. گلوم تو بلکه ام سینه تو نه.. میزد شدت به قلبم

 هام ودوئیدن زیاد های زدن نفس نفس از ولی دادم قورت سختی به رو گلوم اب..  بود ترکیدن

 وبایلمم دنبال کیفم همیشگی های واشغال ات تو لرزون دستهای با.. بود نمونده گلوم تو ابی دیگه

 .. فشرد بازومو اضطراب با فریبا... میگشتم

 .. ماندگار میکنی کار چی داری-

 مکرد نجوا نه یا میشنوه فریبا بدم اهمیتی اینکه وبدون مالیدم هم روی و ام خشکیده لبهای

 ؟.. کجاست المصب این پس.. موبایلم-

 .. کرد دوپا پا ویه کشید رو بازوم قبل از محکمتر فریبا

 .. میکنه پیدامون االن ماندگار بیا-

 سری صدقه از که بود قدیمیم موبایل همون.. کردم مشت دستمو شکل مکعب جسم حس با

 ردک التماس فریبا که بیارم رو مخاطبام لیست تو میخواستم بود شده نونوار ماهان تعمیرات

 ؟.. ماندگار-
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 دنبالمون داره شده نفرین فرهاد.. فرهاد.. میاد داره میدونستم.. چرخید کوچه ته سمت به نگاهم

 ولی بیرون بودیم اومده وخرید خوری هوا برای وقت چند از بعد امروز.. بودم مطمئن رو این..  میاد

 نگر خاکی کوتاه وکت دار نقاب کاله که مردی به پاساژ بوتیک ی شیشه تو نگاهم هوا بی وقتی

 .. زدم سکته درجا افتاد پوشیده

 کشیدم رو فریبا دست فقط میکنم کار چی دارم نفهمیدم اون از بعد دیگه... بود دنبالم فرهاد

 نبالمهد فرهاد فهمید اینکه محض به ولی شد کشیده سرم پشت وگنگ گیج اول فریبا... ودوئیدم

 می یدهکش فریبا سر پشت داشتم دستم تو موبایل یه با من وحاال کرد دویدن به شروع من همپای

 شدم

 .. کردم پچ پچ دستپاچگی با

 .. بگم ماهان به باید-

 .. شد شل کمی فریبا ی پنجه فشار

 ؟.. بزنی زنگ پسرت دوست به میخوای تو بعد.. میرسه االن ؟فرهاد.. چی برای ؟ماهان.. ماهان-

 قادقی.. بود شده فلج ذهنم همه از وبدتر نمیموند ثابت جا یه نگاهم.. چرخوندم وراست چپ سرمو

 ... ماهان.. میزد چراغ ذهنم تو اسم یه فقط.. شد خراب حالش مامان که روزی همون مثل

 ؟.. ماندگار-

 بل زیر.. بریزه بهم دوباره واعصابم بلرزه تنم ستون چهار شد باعث که بود فریبا غرش صدای

 . کردم پچ پچ باخودم

 .. کارکنه چی میدونه اون.. بگم ماهان به باید من-

 نذه شدن فلج.. نمیدید رو من عجیب وابستگی.. نمیفهمید رو ذهنم تو های ترس که فریبا اما

 به دوباره سال هفت از بعد که رو صورتم روی گوشتی ردهایی امان بی سوزش.. رو وپاهام ودست

 .. بود افتاده سوزش

 .. میرسه االن بریم باید ماندگار-
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 ردهک فلجم ترس.. کشوند ها کوچه پس کوچه به خودش همراه ومنو کشید بازومو قدرت نهایت وبا

 بن های کوچه همین تو من.. نه ها کوچه پس کوچه.. نه بگم که نمیکرد یاری زبونم حتی.. بود

 .. دراورد روزگارم از ودمار افتادم فرهاد گیر بست

 رویو بیارم رو هام مخاطب لیست که بود این بده دستور بهش میتونست هنوز مغزم که کاری تنها

 ماهان..  کنم اکی شماره اولین

 .. پیچید گوشی تو ماهان پرشوق صدای که نکشید زنگ تا سه به

 ؟.. ماندگارم-

 رو من همچنان فریبا.. بود شده تنگ گونه پری مرد این برای دلم چقدر.. صداش ازتن برچیدم لب

 اهان م به نشدنیم تموم محبت رویای تو... میکردم سیر رویا تو ومن میکشوند سرخودش پشت

 .. خط طرف اون

 ؟.. زدی زنگ باالخره-

 .. دادم جوابشو دلم تو

 .. فرهاد ؟هاه.. چی برای ولی.. زدم زنگ وبهت نیاورد طاقت دلم باالخره اره-

 داشتم ماهان تنگی  دل ومست خمار... احمق ومن  بود امون پی در فرهاد.. چسبید بهم دوباره لبهام

 .. میسوزوندم رو لحظاتم تمام

 .. کشید فریاد دوباره فریبا

 .. میرسه االن ماندگار بجنب-

 .. گرفت نگرانی رنگ ثانیه چند عرض تو ماهان صدای

 ؟.. میرسه بهت داره کی... میری داری کجا..؟.. خودتی.. ؟ماندگار.. باهاته کی-

 .. وخروشیدم بازشد بغضم با لبهام قفل

 .. دنبالمونه فرهاد.. فرهاد-

 ؟.. میزنی حرف چی به ؟راجع.. چی-
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 .. دنبالمونه فرهاد.. ماهان فرهاد-

 ؟.. کی دنبال-

 .. دادم جواب وکسر کم بی رو سوالهاش ی دونه به دونه ونفهمیده ندونسته ساده ومن

 .. وفریبا من-

 پیچید گوشی تو فریادش صدای

 ؟.. شما ؟کجائین.. وفریبا تو-

 .. زدم داد که..کشید دستم از رو گوشی فریبا

 .. من بده رو گوشی-

 زمال که هرچند.. کشوند سرش پشت رو ومن ودویید گرفت دستمو مچ وبازهم کرد تماس رد فریبا

 .. میدوئیدم گوشیم پی مهابا بی گوشیم گرفتن سری صدقه از.. نبود اینکار به

 .... ماهان به زدن زنگ احمق اخه-

 داد وادامه گرفت نفسی

 .. ؟نه.. میگیره رو شده گور به گور فرهاد اون.. ؟جلوی.. داره ای فایده چه-

 دستش تو که رو وگوشیم شدم راهش سد میدونستم بعید ازخودم که قدرتی با لحظه یه تو

 .. قاپیدم میلریزد

 برام هک توانی وتنها دلخوری با فریبا از وجلوتر کردم برقرار تماسو تنها ومن موند مستاصل فریبا

 .. دوئیدم بود مونده

 ؟.. داری صدامو الو الو.. ماندگار-

 .. کردم التماس زنان نفس ونفس مستاصل

 .. دنبالمونه..؟ ماهان کنم کار چی-

 ؟.. تو کجایی-
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 بازهم کنم فکر ولی کنه گممون ها کوچه پس کوچه تو پیچیدیم.. دیدمش که بودیم(-) پاساژ تو-

 .. دنبالمونه

 .. نشنوم رو ماهان تند های نفس صدای نمیشد باعث تندم های نفس صدای

 ؟.. سراغش اومد باالخره پس-

 راست کمر.. بود کشیده ته توانم تمام.. زانوم رو شدم وخم ایستادم هام زدن نفس نفس میون

 با.. دبو دراومده پا از بدترازمن هم فریبا.. انداختم سرم پشت به ونگاهی دیوار به زدم وتکیه کردم

 .. چسبوندم گوشم به رو وگوشی کردم تازه نفسی کوچه خلوتی دیدن

 .. نشنیدم ؟درست.. میگی چی-

 .. پرسید رو ای دیگه سوال من سوال به اهمیت بدون ماهان ولی

 ؟.. داری اطمینان من به.. بده جواب وراست رک من سوال یه به ماندگار ببین-

 .. دادم جواب درمیونم یکی های نفس میون مکث بی

 .. چشمهام جفت مثل-

 .. کشید بازومو فریبا

 .. ماندگار بیا-

 کردم مشت رو ام سینه

 .. نمیتونم دیگه نمیتونم-

 .. ماندگار میاد-

 .. زدم غر بود انداخته جونم به سال ازهفت بعد فرهاد که وترسی تالش همه این از عصبی

 .. ندارم دوئیدن نفس دیگه من کنه وتمومش بیاد.. جهنم به-

 ؟.. صدامو میشنوی ماندگار-

 .. نشنیدم رو فریبا وحرفهای شد جلب گوشی پشت صدای به دوباره حواسم

 ؟.. ماندگار داری اعتماد من به-
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 .. زدم غر توانی وکم حوصلگی بی با

 ؟.. سوالهاست این پرسیدن وقت االن مگه اصال.. اره که گفتم میپرسی؟ بار چند-

 . رسید ماندگار-

 دکن هاش قدم دیدنمون با کوچه ته که مردی به ورسید رفت نگاهم.. افتاد وبازوم سرشد دستم

 .. میشد نزدیک بهمون ارومی به وحاال بود شده

 .. نداشت چهره به رنگ ازمن بدتر که افتاد فریبا به نگاهم عجز با

 ؟.. ماندگار ؟...ماندگار-

 .. چسبوندم گوشم به رو وگوشی رفتم عقب عقب مرد به رو جور همون

 .. کن کمکم توروخدا... رسید فرهاد.. ماهان رسید-

 .. بده گوش حرفم وبه کن اطمینان من وبه نترس-

 رممیمی خودم نکشه منو اگه حتی.. میکشه منو بندازه گیرم دفعه این اگه... ماهان کنم کار چی-

 .. وندارم کشیدم که دردهایی طاقت دیگه... ماهان میمیرم من..

 .. میاد داره.. بدو ماندگار-

 .. کردم نجوا فریبا ودرجواب دادم قورت رو گلوم اب

 .. ندارم دوئیدن رمق دیگه من.. میرسه بهمون... نمیتونیم-

 .. زد غر واضطراب ووحشت ترس واگیر هاگیر اون میون فریبا

 .. بفرما. کیفت تو بذار چاقو یه گفتم بهت دفعه هزار-

 ؟.. منه با گوشت ماندگار-

 .. شد ماهان جلب حواسم دوباره

 .. نمیشناسم رو اینجا من..؟ برم کجا بگو.. اره اره اره ا-

 انگار.. میومد جلو اروم اروم هم اون وفریبا من کردن گرد عقب با که بود مرد به نگاهم همزمان

 .. بشیم اماده بعدی راند برای تا میکردیم در خستگی داشتیم هممون
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 ؟.. میشنوی ماندگار.. حرفهام به کن گوش خب-

 .. بگو باشه-

 .. شو جدا فریبا از-

 .. شدم خم عقب به کمی که کشید رو بازوم فریبا.. ایستاد هام قدم

 ؟.. کنم کار چی-

 .. شو جدا فریبا از-

 .. بود محال... شم؟ جدا ازش.. چرخید فریبا سمت به نگاهم

 اضرمح.. نمیذارم نه.. بگیره انتقام فریبا از من جای به اگه.. بندازه گیر رو فریبا ؟اگه.. چی برای-

 .. نره فریبا پای به خار ولی بدم جون دفعه صد خودم

 وپرسید شد خیره بهم پرسان نگاه با رمق بی جور وهمون ایستاد کنارم هم فریبا

 چیه راجیف ؟این.. ماندگار میگه چی-

 .. میکنه گمتون تر سریع شید جدا ازهم اگه بده گوش حرفم به ؟.. مانـــــدگار-

 .. بشم جدا فریبا از بود محال.. دادم تکون چپ راست به شدت به رو سرم

 .. ماندگار-

 .. زدم فریاد داشتم که قوتی تمام با

 .. نمیشم جدا فریبا از نه نه-

 .. گفتم بود مونده برام که نفس اندک وبا میکرد نگام داشت وواج هاج که فریبا به کردم رو

 .. بشیم جدا ازهم نباید فریبا بدو-

 .. میشد قبل از تر نزدیک وهرلحظه شد تند هاش قدم هم سر به نقاب مرد اما شد تند هامون قدم

 منو اومد می مرگ بوی.. ببرم پناه کی به نمیدونستم بدنی توان وکمبود وخیال فکر رو از دیگه

 .. میکشیدم رو اخرم های نفس داشتم انگار
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 .. گفتم مقطع کلمات وبا چسبوندم گوشم به رو گوشی دوباره

 .. بگو دیگه.. راه یه... نمیکنم ول.. رو...ر فریبا... من-

 .. کرد سیخ رو تنم موهای ماهان فریاد صدای

 .. شو جدا ازش.. فریباست دنبال فرهاد-

 دوئیدن زا خسته حاال که فریبایی به.. موند خیره فریبا به نگاهم.. ایستاد کم وکم شد کند هام قدم

 .. بود نمونده براش نفسی مکرر های

 .. نالید فریبا

 .. ماندگار اومد.. وایسادی؟ چرا-

 فریباست؟ دنبال فرهاد.. بود ماهان ی شده گفته حرف به.. نبود حرفهاش به حواسم من ولی

 ؟؟؟؟.. ؟فریباست.. ؟دنبال.. فرهاد...

 ؟.. گفتی چی تو تو-

 .. پیچید گوشی تو ماهان مایوس صدای

 .. تو نه یباستفر دنبال فرهاد-

 حاال هنکن.. بود؟ کرده کار چی فریبا مگه.. باشه؟ فریبا دنبال باید چرا فرهاد.. بود اومده بند زبونم

 یخوادم میزنم لبخند فریبا وجود نعمت به وگاهی میکشم ونفس میکنم زندگی هنوز دارم دیده که

 .. بگیره ازم هم رو دلخوشیم اخرین

 .. گفتم خیالی خوش با

 ؟.. داره فریبا به ربطی چه فرهاد.. شدی خل.. ماهان؟ میگی چی-

 یشترب.. میزدیم نفس نفس هردو.. من به شد وخیره وایساد صاف فریبا دراومد دهنم از جمله این تا

 وننگاهام ولی.. میشد پروخالی هوا هجم از مدام هامون وسینه بودیم افتاده نفس نفس به ترس از

 .. بود شده قفل بهم

 .. شنید رو ماهان حرفهای من اذن بی هام گوش
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 .. نداری خبر هنوز چیزها خیلی از.. نمیدونی رو چیزها خیلی تو ماندگار-

 .. زدم لب فریبا وهراسون پرش پر چشمهای تو خیره

 هم رو دوست دونه یه همین اراجیف این با ؟میخوای.. میگی داری ؟چی.. نمیدونم رو چی.. رو چی-

 ؟.. بگیری ازم

 نقاب مرد.. چرخید باهاش همزمان هم من نگاه.. موند خیره سرم پشت به هراسون فریبا چشمهای

 .. ولی ولی بود قدمی چند تو دار

 .. ودنب فرهاد ؟؟؟ که مرد ولی.. ببینم رو صورتش تونستم می خوبی به حاال که مرد به شدم خیره

 .. نبود فرهاد دار نقاب مرد.. نبود فرهاد.. شد شل اختیار بی تنم عضالت

 .. ماندگار-

 داشت فریبا.. فریبا؟؟.. سرچرخوندم ها ریزه سنگ روی سایش بندش وپشت فریاد صدای با

 .. بود کرده رها ومنوتنها بود کرده دوئیدن به شروع من بدون.. میرفت

 بارهدو کوتاه نگاه نیم یه وبا گذشت ازکنارم ارومی به... اما مرد.. چرخید مرد سمت به دوباره نگاهم

 .. دوئید فریبا سر وپشت شد تند هاش قدم

 یه مثل فکرم.. میکردم نگاه میافتاد اتفاق دورم که هایی صحنه به بازمونده دهن با وواج هاج

 .. میشد قطار چشمم جلوی ها وصحنه ومیچرخید میچرخید همزن

 .. منداشت افتاد می پیرامونم که اتفاقاتی از درستی درک هیچ من.. نمیفهمیدم هیچی بازهم ومن

 ؟.. ماندگار-

 چرا ؟اصال.. بود پیش سال هفت فرهاد به شبیه شدت به که بود کی ؟مرد.. بود خبر چه اینجا

 ؟.. گذاشت تنهام چرا.. رفت؟ چرا..؟ وفریبا بود دنبالمون

 ؟.. ماندگار-

 چرا یبافر اما.. فریبا؟.. فریباست دنبال میگفت که ماهان.. بود فریبا دنبال.. نبود من دنبال نه نه

 .. فریبا نه بودم من بود باخته جان که کسی.. گذاشت وتنهام کرد وفرار دویید

 ؟.. ماندگار-
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 ؟.. نمیفهمم رو ها سوال این جواب چرا.. میشم فلج دارم

 من از اجازه بدون گوشهام.. پائین تا خوردم ولیز سرم پشت ی شده سنگ دیوار به زدم تکیه

 شدنمی باز هم از لبهام که بود درگیر اونقدر ذهنم ولی میشنید رو ماهان های گفتن ماندگار صدای

 ؟.. ماندگار-

 اقیب بود فرهاد به شبیه شدت به که مردی از ونه فریبا از نه نشونی هیچ ودیگه بود خلوت کوچه

 .. بود نمونده

 ... بده جوابمو ماندگار-

 رو ماهان های گفتن ماندگار صدای همچنان ومن روگوشم گوشی رو بود شده خشک دستم

 .. میشنیدم

 .. بزن حرفی یه میکنم خواهش ماندگار-

 سخ به زدن نفس نفس زور از که خشکی صدای با شد نوشته سرم تو که پررنگی سوال اولین

 .. اوردم زبون به بود افتاده خس

 ؟.. هستی کی تو-

*** 

 .. فرهاد... قبل سال هشت

 .. درخشان چشمهای... خوش های لحظه

 

 .. میبردیم لذت صبح دم خنک هوای واز بودیم ایستاده کوه ی دامنه رو شهر ی نقطه باالترین

 زا صبح چهار ساعت همین خاطر به باشیم کوه ی دامنه رو افتاب طلوع حتما داشت اصرار شایان

 .. بودیم زده بیرون خونه

 .. دادم شایان ودست ریختم چایی یه

 .. ومیشه گرگ هنوز هوا.. شی روشن بزن بیا-
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 .. انداخت باال وابرو برداشت بسته در ی شیشه تو از قندی شایان

 .. کن نگاه نه-

 روشن باهم رو ودشت دامنه داشت خورشید طلوع های اشعه اولین میگفت راست.. سرچرخوندم

 .. بود زیبایی بسیار تصویر که واقعا.. میکرد

 دلگرم لحظه اون شاید.. دوختم خورشید طلوع به رو ونگاهم کردم رومزمزه گرمم چایی سکوت تو

 .. میشد حک زندگیم تقویم تو که بود ای لحظه وزیباترین ترین

 سر از رو زیادی مشکالت که درسته.. زندگی از راضی هردو... خوشبخت هردو.. وشایان بودم من

 .. خوشبختیم گفت میشد هم باز ولی بودیم گذرونده

 ؟.. فرهاد-

 .. فرستادم ام سینه تو رو چایی خوش بوی

 .. هوم-

 .. بگم بهت چیزی یه تا اینجا اوردمت-

 .. گفتم بگیرم چشم خورشید طلوع تماشای از ای لحظه حتی اینکه بدون سرخوش

 ؟.. بگی چی-

 .. میکنم ازدواج دارم-

 میخواست.. پیچید گوشم تو حرفش.. پرید خورشید طلوع وجادوی سمتش به چرخیدم انی به

 ؟.. کنه ازدواج میخواست شایان..؟ کنه ازدواج

 ؟.. چی-

 به بود کرده قالب پاش زانوی دور ودستهاشو بود نشسته سنگ تخته رو که جور همون شایان

 .. اومد حرف

 .. وجودمه ی دیگه ی نیمه میکنم فکر که کردم پیدا رو یکی-

 ؟ میشناسیش کجا ؟از.. هست کی-
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 وعالقه شدیم رفیق هم با کم کم.. بود اومده ها ازبچه یکی ی واسطه به.. دیدمش ها دورهمی تو-

 .. مند

 .. پرسیدم شک با

 ؟.. میشناسیش وقته چند مگه... کنی؟ ازدواج باهاش بخوای که شدی مند عالقه اونقدر-

 سرک اش خورده نیم لیوان پشت از که نورهایی تاللو وبه گرفت دست تو رو چائیش لیوان

 .. دوخت چشم میکشید

 .. نداشتم دختری هیچ به حسی همچین حاال تا که اینه مهم.. نیست مهم زمانش-

 .. تیپی چه.. شکلیه چه.. دختریه جور چه-

 .. گفت اشتیاق با و کرد خالی رو چائیش لیوان وته سمتم به چرخید

 است بچه تک.. خودمونن سطح هم اش خونواده.. وباز ولنگ زیاد نه اس محجبه نه.. خوبیه دختر-

 .. زبان ششم ترم..

 .. نشود بهم رو بود دستش تو وقته چند این که ای وحلقه اورد باال دستشو

 .. کردم اخمی غرغر با

 وخبرش بعد میگرفید هم رو وعرویستون عقد مجلس ای دفعه یه.. دادید بهم که هم حلقه به به-

 ... میدادی

 .. کشید گردنش پشت به دستی خجالت وبا شد شرمنده کمی

 حلقه بهم رابطمون شدن رسمی خاطر به بیشتر اس فرمالیته این.. چیه حرفها این داداش نه-

 .. عروسی خرید سر مونده اصلی ی حلقه.. دادیم

 ... چیه اسمش-

 .. اومد جالل اقا صدای که بازکرد لب شایان

 ؟.. میکنی چه اینجا سحری کله صبح..فرهاد ها-

 .. دادیم دست باهاش و وهرد شدیم بلند احترامش به
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 کردین خلوت برادر دوتا-

 .. کردم خالی رو خودم ولیوان زدم لبخندی

 ؟.. باال میاید-

 .. کنم جمع رو اینا بذار.. خان جالل میایم-

 گفتم وهمزمان کنه جمع رو ووسائل بجنبه که زدم شایان ی شونه به دست وبا

 .. ببینمش بذار هم جلسه یه کن تعریف برام بعدا رو جریان ی بقیه-

 .. سرمون پشت افتاب طلوع مثل درست درخشید شایان صورت

 .. بوسید امو شونه

 .. بگی شما هرچی چشمم رو. داداش چاکترم-

 بدلچس وهوای بود کرده طلوع خورشید.. انداختم پشتم امو وکوله خندیدم زبونیش شیرین به

 .. اورد سرحال رو هام ریه صبحی اول صبح

 ی دیگه ی نیمه اون از... ای افسانه دختر اون از شایان که نشد فرصت.. نشد که حیف ولی

 هم ومن سوخت شایان.. شد ورو زیر زندگیمون تمام روز دو عرض تو چون.. بگه برام وجودش

 .. کشیدم جوونم برادر ازمرگ که ودردی انتقام اتیش تو.. سوختم باهاش

*** 

 .. داد وجواب شد وصل باالخره که.. گرفتم رو شایان ی شماره هزارم بار برای

 ؟.. منتظرتم کی از میدونی.. تو پس کجایی.. شایان الو-

 مباه بود قرار.. میگذشت بود گفته برام دخترش دوست از شایان که ای لحظه اون از روز دو دقیقا

 از کیی به حتی شایان مدت این وتو بود گذشته ساعت دو حاال تا ولی.. .. بریم دستگاه خرید برای

 .. بود نداده جواب هم تماسهام

 ؟.. میاد صدام.. شایان الو-

 .. میکنم اش خفه دستهام همین با.. فرهاد میکشمش-
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 کی؟.. بکشه رو کسی میخواد میگفت.. تلفن دستگاه به موند خیره چشمهام فریادش تاثیر از

 به هم بار یک حتی که بود ومالیمی زیر به سر پسر اونقدر... نبود کارها جور این اهل که ؟شایان..

 .. بود نشده باز اش مدرسه یا کالنتری به پام... کسی با دعوا جرم

 ؟.. میگی ور شرو..؟ ؟چی.. کی-

 .. میکشم رو___¬¬¬جن این من.. فرهاد میکشمش-

 ای هدفع یه چرا ندیدم رو شایان که دوساعتی این تو.. نمیداد قد میزد که حرفهایی به عقلم اصال

 ؟.. بود افتاده حال این به

 ؟.. میزنی حرف کی به راجع-

 .. داد ازار گوشمو شایان فریاد صدای

 چشمهام جفت با.. دیدمشون خودم.. فرهاد میکنه خیانت بهم داره.. شرف بی.. شرف بی-

 ستشهد تو من ی حلقه.. میزنم اتیش رو جفتشون.. میکشمشون.. دنبالشونم هم االن.. دیدمشون

 ... دیگه یکی وبا

 .. کشید فریاد ودوباره کشید عصبی نفسی

 .. میکنم اش خفه.. شرف بی..__هر-

 .. میزد حرف دخترش دوست به راجع داشت..  فهمیدم رو افتادوجریان دوزاریم تازه

 عیس برم دنبالش به تا بودم ماشینم سوئیچ ودنبال میچرخیدم خودم دور داشتم که جوری همون

 ودب معلوم میگفت برام عصبانیت شدت این با هم اون شایان که چیزهایی از.. کنم ارومش کردم

 .. نداره خوبی اوضاع اصال که

 .. کنار بکش خودتو میگی که کسیه همچین اگه خونه بیا بفرست صلوات.. شایان خرنشو-

 .. شد کشیده تنم های عصب فریادش باصدای

 وبا ودهب من کنار.. کرده بازی من با مدت این تمام تو.. بریزم بهش زهرمو باید.. نمیتونم.. نمیشه-

 .. میگشته دیگه یکی

 ؟.. مطمئنی اینقدر کجا از اخه-
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 .. رومه جلوی عکسهاش... شرف بی.. دستمه عکسهاش-

 .. پرسیدم میرفتم در سمت به که جور وهمون زدم وچنگ ماشین سوئیچ

 .. دنبالت بیام تا بگو.. برات میشه شر.. کن ؟ولش.. شایان کجایی-

 ....دی من جهنم به-

 از وسوئیچ موند ثابت هام قدم.. تماس قطع هم وبعد.. پیچید گوشی تو شدیدی ترمز صدای

 .. شنیدم رو شایان صدای که بود باری اخرین این.. شد رها دستم

*** 

 ایانش خندان عکس.. ایستادم وسه سی ی شماره قبر سنگ وکنار کشیدم بو رو داوودی گل دسته

 .. میگفت امد وخوش میزد لبخند بهم فاصله این از

 .. خندید شایان.. گذاشتم عکس کنار رو گل ودسته نشستم قبرش سنگ کنار

 .. نیومدم سرخاکت وقته خیلی... داداش سالم-

 وبرومند جوون.. وسرزنده شاداب.. بود سالگیش سی عکس.. موند عکسش به خیره نگاهم

 دمیا همچین هم اون برادر داغ اخه.. میشد خم هام شونه بیشتر میکردم نگاه بهش بیشتر هرچی..

 .. بود شکن کمر

 تدس.. نداشت رو میکشیدم دوش روی که باری سنگینی طاقت کمرم... زمین رو شد خم زانوم یه

 اومدم زبون وبه عکسش به شدم خیره دوباره.. میسوخت بدجوری چشمهام.. چشمهام رو کشیدم

.. 

 ؟.. میگیرم رو انتقامت گفتم یادته-

 .. میخندید هم هنوز شایان

 .. کنه زندگی نتونه دیگه که میارم سرش به وبالیی میکنم پیداش گفتم یادته-

 .. شایان لبهای روی لبخند از امان

 جرات دیگه که اوردم سرش به بالیی.. گرفتم ازش رو انتقامت.. گرفتم ؟باالخره.. داداش یادته-

 شدادا انداختمش ریخت از.. کنه ردش به راه از ودلبری لوندی وبا بشه نزدیک مردی هیچ به نکنه
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 ردماو سرش به بالیی.. نمیکنه هم نگاه توصورتش کس هیچ که شده زشت قدری به صورتش..

 .. بزنن زار حالش به هم اسمون های مرغ که

 یه مثل درست.. خیابون ی گوشه انداختم رو لشش تن.. شدم راحت شرش از باالخره دیروز

 تف مردی هیچ دیگه بمونه زنده هم اگه یا بمیره که کردم ولش.. بود لیاقتش که چیزی.. خیابونی

 .. ننذدازه صورتش تو هم

 .. ولی شدم وراحت شکستم رو لعنتی انتقام این طلسم

 شلب روی لبخند به وخیره گذاشتم اسمش روی دستمو.. خاک رو وافتادم شد خم زانومم یکی اون

 .. زدم ناله

 به نفسم مه هنوز ولی گرفتم انتقامتو اینکه با.. سنگینه هام شونه هم هنوز.. شایان سنگینم ولی-

 .. ومیره میاد زور

 ... نشم متاثر این از بیشتر تا کردم وجمع لبهام.. شد منقبض وفکم.. چکید اشکم

 امانتق زور از ومن باشه خاک زیر وضع این با ات سوخته ی جنازه حاال ؟که شدی اش دلبسته چرا-

 ؟.. بیارم سرش بالیی همچین

 هک نبود رسمش این ولی کردی وتصادف ریخت بهم اعصابت غیرت زور از میدونم.. کردی اشتباه

 .. بری جوری این

 .. شد جاری واشکام لرزید هام شونه وباالخره گذاشتم چشمهام رو دستمو

 .. دماوم حرف به ودوباره گرفتم دماغمو... بیاد بند اشکهام تا کردم گشاد وچشمهامو کردم سربلند

 نداشت توفیری میت با اخر روز که رفت خون ازش اونقدر.. کشیدم چاقو اومد دستم که رو هرجا-

 ؟... چرا نمیدونم ولی..

 .. بود سنگین ام سینه هنوز اما.. گرفتم نفس

 اشتباه که من ولی میکنم اشتباه: گفت بهم.. نشدم سبک ولی گرفتم رو انتقامت من.. میترسم اما-

 اومده بند هم خودش زبون کن باور.. کردم ثابت رو جرمش.. کردم متهمش مدرک با من.. نکردم

 .. باشه گناه بی ممکنه که میچرخه سرم تو مدام چرا نمیدونم حاال.. بود
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 ؟.. باشه ؟اگه.. گناه بی دخترت دوست.. شایان میگی چی تو

 گفتم نفس ویه قاطعیت وبا کردم پاک رو چشمهام شدت با دست کف وبا کردم سربلند

 من. ودب خونده کور ولی بشم خیالش بی تا میزد رو حرفها اون حتما.. نیست که میدونم نیست نه-

 توصورتش من که چاقوهایی جای بایدبا عمر اخر تا حاال.. گرفتم ازش خوب خیلی رو مرگت تقاص

 .. وتو من انتقام میشه این.. کنه زندگی کشیدم

 .. زدم تلخی ولبخند صورتش رو کشیدم دست

 .. بخوابی راحت میتونی باالخره.. شایان باش خوشحال-

 .. انداختم شایان به رو اخر ونگاه شدم بلند ازجا

 .. بشه پایمال خونت نذاشتم.. هستم من باش راحت پیشت میام بازم-

  نمیخندید شایان دیگه انگار اخر های تولحظه.. گرفتم ونفس سرچرخوندم

 « وردها چشمها کابوس»

 لیو میرفتم راه داشتم.. نمیدید رو جایی چشمهام.. گور ظلمات مثل تاریک تاریک.. بود تاریک هوا

 رو اهامپ جلوی حتی که بود زیاد قدری به اطرافم تاریکی... میرفتم فقط.. میرم کجا به نمیدونستم

 .. نمیدیدم هم

 ؟.. میریم کجا شایان-

..  میکرد اذیت رو چشمم که بود قدری به چشمها درخشش.. سمتم به چرخید سرخ چشم دوتا

 پرسیدم دوباره

 ؟... میبری کجا منو داری... باتوام شایان-

 .. شد وسیاه خالی اطرافم فضای بازهم... وچرخید نذاشت بهم وقعی چشمها ولی

 بودنش از میخواستم.. بگیرم و شایان بازوی میخواستم.. مقابلم سمت به کردم دراز دستمو

 .. میترسوند رو من محض تاریکی این.. کنم امنیت احساس

 ؟... کجایی.. شایان-
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 .. خورد دستم به دستی

 روی ور سرانگشتهام خزید دستم زیر که حسی با ولی گرفتم دستم تو دستشو دستام دوتا با

 .. درهم شیارهای.. بود پرشیار... کشیدم دستش پوست

 گوشتی های خط.. میکشیدم دست شایان دست شیارهای روی وگنگ متعجب.. ایستاد هام قدم

 بود پرکرده رو دستش جای همه که.. برهم ودرهم

 ؟.. چیه ها وخط شیارها این.. شایان چیه اینها-

 .. سمتم به برگشت دوباره سرخ چشم تا دو

 هب هاش نفس هوای... شایان صورت روی نشست... بردم سمتش وبه کردم بلند رو راستم دست

 .. ببینم رو صورتش تاریکی توی نمیتونستم بازهم ولی میخورد صورتم

 ی یرهت نشست دستم انگشت بندهای روی که حسی با بازهم که کنم نوازش رو اش گونه خواستم

 های خط پر صورتش جای همه.. بود شده تکرار هم صورتش روی شیارها اون.. کشید تیر پشتم

 .. بود گوشتی

 ؟.. پرخطه صورتت روی ؟چرا.. چیه اینا شایان-

 .. ترشد سرخ چشمها

 .. کشیدی رو ها خط این تو.. اوردی سرم رو بال این تو... کردی تو-

 لیو نمیدیدم رو صورتش.. کردم لمس دستهام وبا وصورتش کردم رها بود دستم تو که دستشو

 .. کنم لمس میتونستم

 اومده شایان سر بالیی چه.. شد فشرده قلبم.. لبهاش روی اخ.. اش چونه روی.. اش گونه روی

 بود

 ؟.. شده جوری این صورتت چرا.. چیه ؟اینا.. میگی چی-

 ؟.. گرفتی ماندگار رواز ؟انتقامت.. فرهاد شدی راضی-

 ... بشه پایمال خونت نذاشتم.. راضیم که معلومه-

 ؟.. هستی وراضی خوشحال میگی که تو.. ناراحتی میکنی لمسم وقتی چرا پس-
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 .. گرفتم ودستشو پائین واوردم دستم دوباره

 دیگه دخترت دوست که کردم کاری من.. اوردم سرت بالیی همچین کی ؟من.. میگی داری چی-

 .. کنه دلبری اش وقیافه صورت با نتونه

 ... دیو های چشم مثل.. میومد نظر به قرمز دست یه که شد سرخ قدری به چشمها

 اوردی سرم به که بالیی از ببر ولذت ببین حاال-

 کشید قد چشمهام جلوی ماندگار وبدن صورت ای دفعه ویه شد روشن جا همه لحظه یه تو

 ؟.. ماندگار..

 یدستها همون با.. بودمش دزدیده که ای ومقنعه مانتو همون با.. بود ماندگار.. موند گشاد چشمهام

 .. میچکید خون ازش وچک چک طور همین که چاقوهایی جای با.. پرازخون

 .. افتادم زمین رو پشت واز ترسیدم کشید قد چشمهام جلوی که هیبیتی از لحظه یه

 ؟.. کجاست شایان پس.. شایان

 همون با روشنایی مرکز تو وماندگار بود تاریک هم باز.. کردم نگاه رو واطرافم رفتم عقب عقب

 .. بود زده زل بهم شایانه مال میکردم فکر که سرخی چشمهای

 ؟.. کجایی شایان-

 .. کن نگاه بهم.. فرهاد اینجام-

 .. درمیومد ماندگار لبهای از صدا.. ماندگار سمت به چرخیدم

 .. بود اومده بند نفسهام

 ؟.. هستی راضی.. شایان منم..؟ فرهاد شدی راضی حاال-

 جلوی که کسی از واقعا.. رفتم عقب عقب بودم افتاده زمین روی پشت به که جوری همون

 .. میترسیدم بود چشمهام

 ؟.. هستی کی تو تو-

 .. شایان.. فرهاد شایانم-
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 .. شایان نامرد دختر دوست.. ماندگاری.. نیستی شایان تو نه-

 کرد دراز سمتم به دستهاشو

 .. گرفتی رو ؟انتقامت.. شدی راضی-

 و خودم انتقام نه گرفتم رو شایان انتقام من نه نه-

 ؟.. فرهاد خوشحالی-

 یم ورد میریخت زمین روی هاش خونابه که چاقو پررد دستهای همون با.. برداشت قدم سمتم وبه

 اومد می سمتم به انداخت

 .. اوردم سرت رو بال این شایان خاطر به من.. کن ولم نه نه-

 هوهلهل بیا.. کن لمس رو ها خط وجای بیا.. بیا...؟ نیستی خوشحال چرا پس بود من خاطر به اگه-

 .. کن

 ادغام هم تو که ومردی زن از من دوئیدن به کردم وشروع شدم بلند وازجا چرخیدم لحظه یه تو

 .. میترسیدم بودن شده

 بود ام پی در همچنان شایان وصدای ماندگار ونور رفتم وجلو شدم حل بود روم پیش که توظلماتی

.. 

 ... وببین بیا کردی کارو این تو... وببین وبمون بیا.. نرو-

 تدس از فرار برای من ولی... میومد میدوئیدم سمتش به که طرفی از جیغ صدای.. دوییدم بازهم

 ومجبور دش کرکننده که جایی تا.. وبیشتر بیشتر.. شد بیشتر جیغ صدای.. میدوئیدم بازهم ماندگار

 .. بگیرم هامو وگوش بایستم شدم

 همون با میشد پخش لبهاش از شایان صدای که ماندگاری واینبار وگرفت اطرافم دوباره نور

 ... ایستادن طرفم دو میکرد والتماس میکشید جیغ که وماندگاری درازشده دستهای

 ... گناهم بی من... نمیشناسم رو برادرت من.. نبودم من-

 .. زدم ونعره گرفتم گوشهامو

 .. کنید بس.. بسه بسه-
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 .. گناهم بی من-

 ؟.. فرهاد شدی راضی-

 .. برم بذار-

 ؟.. فرهاد خوشحالی-

 .. بسه بسه بسه-

 چشم اتاق تاریکی تو ترس با.. بود چشمهام جلوی اتاق تاریک فضای پریدم ازخواب هوا بی

 ولی کردن احاطه رو اطرافم متلمس وماندگار خورده ماندگارزخم میکردم خیال هم هنوز.. گردوندم

 ... بود وگرما عرق از خیس من وبدن بودن رفته ها ماندگار.. نبود خبری هیچ

 حق به هک بالیی کابوس باید کی تا نمیدونستم.. شدم بلند وازجا کردم پاک خشونت با رو صورتم

 .. بکشم رو اوردم ماندگار سر

 ونگاهم بودم گرفته پناه سرکوچه برق چراغ تیر پشت.. ومیش گرگ هم هنوز وهوا بود زود صبح

 .. بود ماندگار ی خونه ی زده زنگ درب به مستقیما

 چاقوی رد پراز صورت دیدن جز به چیزی وهیچ بود شده شروع ام شبانه های کابوس دوباره

 .. کنه ارومم نمیتونست ماندگار

 .. گفتم خودم با لب وزیر تیر به زدم تکیه

 از بهتر که برق چراغ تیر این کنار.. ماه بهمن وسرمای سوز تو.. فرهاد میکنی کار چی داری-

 .. ببینی دادی اب به که گلی دسته تا منتظری میشناسه رو تو هرکسی

 .. غرید ذهنم خروشان ی نیمه

 اخد از رو مرگش هرنفس با که.. میکشه زجر داره که شم ومطمئن ببینمش دوباره منتظرم اره-

 .. نداره راحت خواب یه من مثل هم اون که ببینم میخوام.. میخواد

 وخودم بازشد ماندگار ی خونه درب باالخره که گذشتن کنارم از نفر وچند گذشت چقدر نمیدونم

 هک بود شده ثابت بهم اواخر این که هرچند.. نبینه منو کردم وسعی کردم قایم چراغ تیر پشت
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 اهمیت کسی وهیچ چیز هیچ به مردم ی ناجوانمردانه نگاه هم گاهی وگه پاش جلوی جز ماندگار

 .. نمیده

 باشه خبر با میدادم انجام درخفا که وگریزهایی ازتعقیب که داشتم شک حتی

 اکپ صورتش روی از رو ردها از یکی نمیتونست حتی که بود بدبخت اونقدر.. بود همون صورتش

 شی تروخاکس بسوزی ابد تا اینکه.. بود شایان با کردن بازی سزای این.. زدم تلخی نیشخند.. کنه

.. 

 رفتمی اتوبوس ایستگاه سمت به شتاب بی های قدم با.. کردم نگاه بهش سر پشت از نفرت با

 میکرد قبل از تر افتاده هرلحظه رو هاش شونه که.. میدیدم رو مردم ی شده ومیخکوب خیره نگاه

 .. ام هرروزه کار شده زدن پوزخند اصال.. زدم پوزخند دوباره..

 .. گفتم لب زیر

 تاب ردمم نگاه بار زیر میتونی کی تا ببینم میخوام.. سگیت زندگی پی برو.. توانا ماندگار برو-

 .. میکنم ارزو مرگت برای هرلحظه که من... بیاری

 شدم ماشینم سوار بود وایساده اتوبوس صف تو که ماندگاری به وپشت کردم کج رو هام قدم

 به ودب چسبیده که نگاهش به.. صورتش به شدم خیره فاصله ازهمون وبازهم ماشین تو نشستم..

 که بود سناریویی.. کردم خلق من که بود شاهکاری این... شد منقبض فکم... نمیشد وجدا زمین

 ساخته براش من که منجالبی این تو لحظه به لحظه.. ماندگار وحاال کردم واجراش نوشتم من

 .. میکند جون ذره وذره میکشید نفس بودم

 ور سرم.. شد محو چشمهام جلوی از دقیقه چند ی فاصله به هم وبعد شد سوار رسید که اتوبوس

 که ستهدر.. نداشتم توانی دیگه ولی.. شرکت میرفتم باید.. گرفتم ونفس صندلی به دادم تکیه

 لقب از تر بیش هرلحظه انتقام این همراه هم من وروح ذهن ولی.. بودم گرفته خوبی به رو انتقامم

 .. میرفت تحلیل

 می خودم به احمقانه.. میکشیدم عذاب میدیدم که رو ماندگار وضعیت.. نبودم سنگ از من

 ماندگار همراه هم من حاال... گرفتن انتقام ادم.. نبودم اینکار ادم من ولی حقشه که قبولوندم

 .. نمیزدم ودم میسوزوندم رو هام لحظه

 .. کشنده های واقعیت
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 .. گفت ودوباره داد تکون دستش تو رو رانی ظرف کیوان

 ؟... بریدی ازما چرا.. رو شایان بیامرزه خدا.. نیست ازت خبری هیچ وقته خیلی-

 دادم وجواب گذاشتم پام کنار رو رانی.. بود شده مرطوب دستهام رانی ظرف خنکی از

 نداشتم راحت خواب هم شب یه مرگش از بعد..  نشدم راه روبه هم هنوز.. نداشتم ودماغ دل-

 .. کنم زندگی خیال وبی راحت ها قدیم مثل قراره کی نمیدونم..

 کرد پرت رو پیاده طرف اون ی زباله سطل توی رو رانی خالی ظرف

 این تازه.. بیاد ادم کس عزیزترین سر بالیی همچین تلخه خیلی.. داری حق.. داداش داری حق-

 درپ بی.. گذاشته کاله هم رو ها بچه از دیگه سردوتا شایان از قبل شنیدم نبوده تو برادر فقط

 .. بود وخالی خط خوش مار عجب

 .. پرسیدم کنجکاوی کمی با

 ؟. میشناختیش تو مگه-

 چهی کس هیچ بودم دنبالش در به در که پیش چندسال یادمه.. پرید باال ابروهام.. داد تکون سر

 فتمیگ پدر بی کیوان همین حاال ولی میکردن خالی شونه جوری یه همه نمیداد بهم درستی خبر

 زدم غر عصبانیت کمی با.. میشناختتش

 .. نمیدونم گفتی هی بگیرم ازش نشونی یه کشتم خودمو موقع اون ؟من.. نکردی رو چرا پس-

 . گفت شرمندگی کمی وبا کشید گردنش به دستی

 نیک بدبخت وخودتو بیاری طرف سر بالیی ومیترسیدیم بود داغ ات کله.. شدیم مجبور اره خب-

 .. میگم برات دارم گذشته که حاال ولی..

 ایانش مرگ انتقام بودم رفته سراغش بقیه از پنهون من که داشت خبر چه کیوان.. زدم نیشخندی

 یه زا که نمیسوخت دلم حداقل سال چند گذشت از بعد وحاال بودم گرفته ازش دستهام همین با رو

 .. خوردم دست رو زن

 .. کشید واه کشید پاش رون روی دستی
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 عابد کثافتکاری تا هزار از بعد ادمها جور این ؟اینکه.. سوزه می چی از آدم میدونی.. هی هی هی-

 .. وروزه نماز خط تو ومیوفتن میشن وزاهد

 دچن.. همیم با هم هنوز.. یادته که دخترمو دوست مژگان.. کردن بدبخت رو ادم کلی انگار نه انگار

 .. میگرده زشت دختر یه وبا بریده دوستهاش ی همه از میگفت.. بودتش دیده پیش وقت

 قدری به صورتش اینکه مثل.. کنه تحمل رو دختره میتونه جوری چه موندم من میگفت مژگان

 .. میگفت؟ چی.. بدی کفاره باید دیدنش برای که ترسناکه

 .. زد ضربه اش شقیقه به سرانگشت با

 ؟.. صورتش اسیدیه-

 یجانه وبا سمتم به برگشت بیاد یادش چیزی یه انگار ای دفعه یه ولی میپرسید خودش از داشت

 .. داد ادامه

 چینهم که کرده کار چی دیگه اون نیست معلوم.. بریدگیه پرجای صورتش تمام میگفت.. نه نه-

 .. حقشونه ادمها این هرچند.. اوردن سرش بالیی

 من ولی میکرد صحبت دوروورش زنهای بدی از همچنان که...کیوان لبهای موندرو ثابت چشمهام

 .. نمیشنیدم هیچی دیگه اش جمله شنیدن از بعد

 روی که داشت دوست یه بود کرده بدبخت رو شایان که دختری.. میشد نوشته سرم تو مدام

 .. چاقو رد مثل ؟ردهایی.. بوده بریدگی رد صورتش

 .. گفتم بلند نیمه صدای وبا سمتش برگشتم هوا بی

 ؟.. گشت می کی با ؟ماندگار.. گفتی چی-

 میخواست انگار.. رفت هم تو هاش واخم کرد من به نگاه یه.. موند باز اش جمله وسط کیوان دهن

 .. بفهمه رو حرفم

 .. میگم رو ؟فریبا.. خریه کدوم دیگه ؟ماندگار.. ماندگار-

 ؟.. بود یک دیگه فریبا.. نمیشناختم نامی فریبا من ولی.. بردم لب زیر رو ؟اسمش.. ؟فریبا.. فریبا

 .. فریبا میگفت این ماندگار میگفتم من.. بود کودن کیوان این چقدر خدا اخ
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 ؟.. نبود ماندگار بود شایان رفیق که ای حرومزاده اون اسم ؟مگه.. تو میگی چی-

 ابجو شک سربا واخر خاروندن به کرد وشروع برد سرش فرق وسط رو انگشتش گیجی با کیوان

 داد

 رها.. نراقی فریبا.. بود فریبا اسمش.. رسوندم عرضت به غلط ؟اطالعات.. کیه ماندگار بابا نه-

 خودشه

 .. گفت متشکر وازخود زد بشکنی

 .. یادمه خوب رو اسمش چه ببین.. حافظه مرسی-

 مبکش نفس درست نمیذاره که سینمه روی سنگ تخته یه انگار.. بود شده سنگین هام نفس

 هک صدایی با.. میشد قاطی سرم تو ها اسم... نمیداد قد جا هیچ به وعقلم بود شده خشک لبهام..

 .. کردم زمزمه نداشت جونی دیگه

 ؟؟.. ماندگار پس-

 .. زد غر اعصاب بی کیوان

 روشنت قشنگ بذار.. من داداش   ؟ببین... کیه خر ماندگار... گیرکرده سوزنت که هم تو بابا ای-

 وقالش دراومد اب از زرد تو هم وبعد گذاشت ازدواج قرار باهاش که همونی شایان دوست.. کنم

 .. نراقی فریبا.. بود فریبا بهترون ازما سراغ ورفت گذاشت

 انوشای تو از سالی دو یکی.. بود ماها از زیادتر سنش البته.. بود زبان پنجم ترم موقع اون یادمه

 شد متحول انگار هم داداشت مرگ از بعد.... گرفت پا رابطشون هم همین خاطر به بود کوچکتر

 .. شده سوفی داداشت مرگ از میگن ها بچه.. تو جون  ..

 این به چسبیده دستی کشیدهودو قرمز خط یه هم رو اش گذشته های کاری کثافت ی همه دور

 گم دفعه یه دختره که بودن دوست هم با دانشگاه تو قبل از میگن ها بچه.. اش پاره پاره رفیق

 بکس برو.... قبله مال جریانات این البته.. میشه ظاهر وصورتی سرو همچین با هم وبعد میشه

 شده مقدس مریم میکنی فکر ببینی رو فریبا اگه میگن
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 حس.. داشتم شایان کردن تصادف وقت که حسی همون.. داشتم رو لعنتی حس همون دوباره

 شتم رو ام سینه.. کنم استشمام اکسیژن ای ذره نمیذاره حتی لعنتی سنگ تخته اون میکردم

 .. بشم خالص ام سینه ی قفسه درد از شاید کردم

 .. کردم زمزمه میکنن تجربه رو مرگشون اخر های لحظه که ادمهایی مثل

 دبر رو ای دیگه کس اسم.. حمید... ؟حمید.. بود کی دادن نشون من به که کسی اون پس.. پس-

.. 

 .. گفت تفریح وبا پاش روی کوبید دست با... شنیده جوک انگار کیوان

 تهگف هرچی.. نداره دسته یکیش بسازه چاقو تا ده اگه اون.. ؟هه.. میگی رو کپکی ؟حمید.. حمید-

 رمندا شک.. بود شده گور به گور فریبای این فاب رفیق خودش اول از اصال.. بوده چرند درصد صد

 .. بود اخور یه تو هم با سرشون

 ثلم گلوم.. نمیرسه مغزم به خونی هیچ دیگه که شده کند قدری به قلبم ضربان میکردم حس

 .. بود افتاده خس خس به ام وسینه وبایرشده خشک برهوت

 تداش اش گونه رو خال یه والغرکه قد بلند پسر یه.. کرد تائید حرفهاشو هم دیگه نفر یه ولی-

 ... شایان  همکالسی ومیگفت میکرد سیخی سیخ موهاشو..میزد ها عملی به هم یکم

 رفت هم تو دوباره کیوان های اخم

 .. ؟نکنه.. داشته صورتش رو خال ویه بوده الغر ؟کی.. کی-

 .. پرسید شک وبا شد خیره چشمهام تو ومستقیم پرید ازجا

 ؟.. میگی رو ساسان نکنه-

 . داد رو خودش جواب خودش هم بعد

 بابا. نبود حمید دوروور میگی که وقیافه تیپ این با ساسان جز ای دیگه کس هیچ.. دیگه اره-

 .. دادن غلط ادرس بهت که همه.. مریزاد دست

 .. داد باال ولبهاشو کرد نگاه اطرافو یکم
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 هب نیست بعید.. بود حمید ساقیش اخه.. باشه داده تحویلت چرت که نیست هم عجیب همچین-

 .. باشه بسته خالی برات مواد گرم یه خاطر

 به وجودم اجزای ی همه جای به وذهنم بود شده کرخت بدنم ی همه.. بود اومده بند دیگه نفسم

 .. میچید هم کنار رو ها وداده بود افتاده کار

 حمید قالبی شاهد.. بود کی ساسان.. حمید فابریک رفیق.. ..  شایان ؟دوست.. بود کی فریبا

 دوست فریبا..خورده چاقو دخت ر دوست  فریبا.. ودراخر برد رو ماندگار اسم که کسی...  حمید.....

 .. ماندگار

 .. ناهگ بی ماندگار نه.. خورده چاقو ماندگار نه.. ماندگار نه.. بود فریبا داستان این ی گمشه ی حلقه

 با من ولی.. بود چشمهام جلوی همیشه از تر تلخ واقعیت وحاال بود چیده هم کنار رو چیز همه ذهنم

 .. پرسیدم اندکی امید

 ؟.. کیوان مطمئنی تو-

 .. کیوان به برسه چه کردم تعجب هم خودم صدام خس خس از

 ؟..  کردی سفید چرا شد چت-

 .. پرسید شده هم تو های اخم وبا کرد نگاه بهم کمی

 موقع اون مگه..  گفتن؟ دروغ بهت چرا وساسان ؟حمید.. میپرسی رو سوالها این چی برای اصال-

 ؟ نیستی جریان پاپی دیگه که نگفتی

 .. کشیدم بازوشو

 !؟... نبود ماندگار.. بود فریبا-

 ورهنمیخ دردتو به دختر این گفتم بهش چقدر.. کرد معرفیش بهم شایان خود.. مطمئنم بابا اره-

 داداش.. شنوا گوش کو ولی.. بردار دختر این سر از دست بیا.. خودمه بغل زیر اش پرونده..

 از مه میخوره توبره از هم زنیکه دید ونمی بود کرده کورش فریبا جمال.. بود شده عاشقش احمقت

 .. اخور
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 هنمیش گرم داداشت از ابی دیگه دید ووقتی زد تیغش تونست تا.. داداشت با هم بود حمید با هم

 .. فریباست گردن فقط داداشت خون.. کنه لعنتش خدا.. دیگه یکی سراغ رفت

 دهفهمی که هرچند.. بفهمم رو ماندگار ربط میخواستم مصرانه.. کرد پردازش به شروع دوباره ذهنم

 .. میزدم نفهمی به رو وخودم بودم

 ؟؟.. ماندگار پس-

 .. گفتم برات رو چی همه که من.. میگی ازش مدام که کیه ماندگار این بابا ای-

 برخ شایان از هم روحش.. بود گفته رو حقیقت.. بود کاره هیچ ماندگار.. موند خیره کیوان به نگاهم

 گارماند وبدن صورت روی پرضرب رو چاقو که دستهایی به.. رسید دستهام به نگاهم.. ومن نداشت

 اومد چشمهام جلوی میشد پاشیده دستم رو ها وقت اون که خونی رنگ... کشید

 .. میمردم نفس تنگی زور از داشتم.. میشد وکمتر کمتر هام نفس

 ؟.. شد چت... فرهاد چته-

 دالتع میکردم فکر من مدت این وتمام بود شایان قاتل ماندگارو دوست.. نامرد فریبای.. بود فریبا

 دگارمان اینکه به فکر با رو سال چند این تمام.. رسوندم عملش سزای وبه ماندگار کردمو رعایت و

 دانموج با تونستم... بمونم زنده وتونستم کردم سر داده پس رو هاش کاری وکثافت کارها تقاص

 .. حاال ولی..  کردم کم مردم سر از رو اشغال یه شر که بیام کنار

 ؟... بکشی نفس نمیتونی... توام با.. فرهاد-

 عذاب زور از حاال بودم گذرونده اشتباه فکر یه با رو سال چند که منی.. بکشم نفس نمیتونستم اره

 .. بکشم نفس نمیتونستم

 جاری دستهاش روی که هایی خون یاد... میزد سفیدی به که دستهایی.. بود دستهام رو نگاهم

 .. اخرش روز حرفهای یاد.. افتادم میشد

 و نباشم تو جای وقت هیچ امیدوارم.. نمیمونه ابر پشت وقت هیچ ماه..فرهاد روز اون از بترس-)

 ..( نکشم میکشی روز اون که رو عذابی بار
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 شد له هام شونه بارش زیر که عذابی.. رو وجدان عذاب بار این کردم لمس وجودم تمام با ومن

 سر باهاش هم من وعمر دراومد ماه.. نموند زیرابر ماه.. میگفت راست ماندگار...  تنگ هام ونفس

 اومد

 ؟... شدی چی بابا ای... فرهاد... فرهاد-

 .. کردم وزمزمه کیوان به شدم خیره وسوزان شده گشاد چشمهای با

 .. کنم پیدا رو فریبا میخوام-

 .. بود ترسیده احواالتم تغیر از.. نشست وعقب خورد جا کیوان

 این کن ول ؟بابا.. بگیری رو پیش سال چند انتقام میخوای ؟نکنه.. چی ؟برای.. فریبا.. چی-

 .. کردی هالک خودتو.. جریانو

 .. کن پیدا رفاقتمون خاطر به.. کیوان کن پیدا برام رو فریبا-

 فتهگ دروغ بهت حمید ؟چرا.. نداشتی جریان از خبر تو ؟مگه.. وضعیه چه این.. تو چته باشه باشه-

 ؟.. فرهاد ؟ماندگارکیه..

 .. کیوان فریبا-

 ... شده میت عینهو رنگت بزن سروصورتت به ابی یه پاشو... باشه که گفتم-

 .. کیوان-

 .. زد غر من وروز حال از عصبی کیوان

 .. نداره کاری که کردنش پیدا... برات میکنم پیداش.. دیگه باشه بابا ای-

 ... شد بلند وازجا گرفت رو بغلم زیر

 وبخ بخور بگیرم چیزی یه پاشو... دیوار گچ عینهو شده رنگت.. افتاده فشارت کنم فکر پاشو-

 .. میکنی پنهون داری که هست چیزی یه.. ها نفهمیدم نکن خیال ولی.. شی

 یبافر.. شدم کشیده کیوان سر پشت نداشت توانی هیچ دیگه که هایی قدم وبا شدم بلند ازجا

 دستهاته رو نفر دو خون حاال که.. فریبا روزت به وای.. فریبا.. فریبا..
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** 

 شایان حماقت

 .. دیوار بیخ وکوبیدمش زدم چنگ اشو یقه

 ؟ گفتی دروغ چرا.. اشغال د بنال-

 تنرف کلنجار به کرد شروع میچکید روغن تارش هر از که وزلفایی انداز غلط ی قیافه اون با حمید

.. 

 .. ث..دی کن ولم-

 یقدر به... کنه تقال حتی نتونست دیگه وحمید کردم وتنگ دستهام ی حلقه قبل از محکمتر

 رلحظهه که وجنونی دستهام زور از من.. بود حتمی کشتنش نمیومد حرف به اگه که بودم خشمگین

 .. میترسیدم واقعا میگرفت قوت وجودم تو

 .. نکردم خفت تا بزن زر-

 .. بکشه نفس کمی تا کرد دستهام مچ بند دستهاشو حمید

 .. میشم خفه دارم کن ولم-

 وقمعر تو وخون هستم سکته مرز تو عصبانیت از میکردم احساس.. میجوشید داشت وجودم تمام

 .. افتاده قل قل به

 ... بنال بکن جون-

 .. برد باال تسلیم حالت به دستهاشو ترسو حمید

 .. کن ولم میگم باشه باشه-

 افتاد نفس نفس وبه شد خیز نیم ودرجا افتاد زمین به ازپشت... سالن وسط کردم پرتش غیض با

.. 

 وندمشوچبس اش شونه رو گذاشتم پامو... زمین رو افتاد دوباره که کتفش به کوبیدم کفشم کف با

 .. زمین کف
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 .. بود چی ها عکس اون جریان.. گفتی؟ دروغ بهم چرا.. باش زود-

 ومدا حرف به باالخره بشه بود اش شونه روی که فشاری مانع میخواست دست کف با که همونجور

.. 

 بودی دخترش دوست دنبال در به در خنگت داداش اون ازمردن بعد.  کنم کار چی میخواستی-

 هگری سراغم اومد روز یه.... کنی پیداش که مبادا بیرون بیاد ازخونه حتی نداشت جرات فریبا..

 ودب گیر خودمم پای چون کنم کمکش شدم مجبور.. کن کمکم.. منه دنبال شایان داداش که وزاری

 .. بیرون بکشی ازما که کشیدم رو نقشه این.. نداشتم ای چاره..

 زا.. کشید تیر سرم ی کاسه دوباره که سمتش به شدم خم.. بود اش روشونه پام که جور همون

 رمس های کشیدن تیر این بود گرفته بهم رو وحقیقت بودم شده صحبت هم کیوان با که وقتی

 .. بود شده عادی

 .. کنه کم پام سنگینی از تا گرفت رو پام مچ دست با

 .. بود خودت تقصیر اینها ی همه.. مادرت جون نکن رم-

 .. غریدم شده چفت های دندون الی البه از چکان خون چشمهای همون با

 ؟.. بود قضیه کجای ماندگار-

 ادرنالین که قدری به.. کشوند جنون مرز تا رو ومن زد ولی بود اراده بی هرچند.. زد نیشخندی

 گذاشت فلک به سر خونم

 در به نگاهی... وایساد سالن ی دیگه وسمت کرد فرار دستم از اینبار که زدم چنگ رو اش یقه

 زدم نعره کرده گره مشت با.. کنه فرار چنگم از میخواست بود مشخص کامال انداخت

 ؟.. بود کاره چی ماندگار بزن زر-

 .. باالانداخت شونه القیدی با

 .. کاره هیچ-

 .. انداخت درد رو سرم مغز وبازهم گفت احساس وبی قید بی

 .. داد جواب اهمیت وبی تکوند لباسشو خاک
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 لکنو که هم تو..  خودشه الک تو وسرش ساکتیه دختر میگفت بود شده اشنا باهاش تازه فریبا-

 بود فمخال اول فریبا... کنیم قالب بهت فریبا جای که بودیم نفر یه دنبال در دربه.. نبودی معامله

 .. بیاد کنار وجدانش با شد مجبور نیستی کن ول دید وقتی ولی داره گناه مظلومه میگفت

 .. غریدم لب زیر

 .. عکسها اون-

 .. افتاد راه سالن در سمت به مضحکی لبخند با

 که امخصوص نبود براش سختی کار زیاد.. کار این تو اوستاست ساسان.. بود فتوشاپی اش همه-

 که عکسهایی اون ها بگم البته.. داشت وفراوون وفت ماندگارو حجاب بی های عکس فریبا

 ردیمک دستکاریشون که بود دخترها از تا سه دو مال نبود ماندگار برای ولی.. بود واقعی..  ساختیم

 .. سراغت واومدیم تنگش زدیم هم رو وشایان ماندگار عکس وبعد

 تخت خیالت تا بزنه جا ماندگار قبلی پسر دوست جای خودشو شدساسان قرار هم طرف اون از

 قامانت تو خرخره تا که هم تو.. کرد کارها خیلی میشه قرص تا چند با بود اسونی کار.. بشه تخت

 .. چیه به چی نشد حالیت اصال میسوختی

 ی همه.. افتادم وخروش ازجوش که میکرد سنگینی هام شونه روی قدری به عذاب سنگین بار

 یب.. میگه رو حقیقت داره که میدونم میگذره روزها اون از سال چند که االن.. بود حقیقت حرفهاش

 .. پرسیدم تنها میل

 ؟.. کجاست فریبا-

 .. نبود مهم براش ای دیگه چیز هیچ جونش از غیر مرتیکه... انداخت باال شونه بازهم

 رجیحت انداختی راه جنابعالی که افتضاحی اون با.. ندیدمش دیگه قضیه اون از ؟بعد.. میدونم چه-

 .. نرسه کدوممون هیچ به تادستت کنیم وگور گم خودمونو.. شیم جدا ازهم دادیم

 شسمت به برداشتم خیز که بیرون بره در از میخواست.. گذاشت فلک سربه عصبانیتم دوباره

 .. گرفتم رو اش یقه ودوباره

 .. کن ول رو یقه.. روانی چته اوی-

 ؟.. کجاست فریبا میگم بهت-
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 .. نمیدونم که گفتم-

 .. گفتم شده سائیده های دندون الی البه از

 .. کنم ات نفله نزدم تا بنال-

 .. نمیدونم که گفتم-

 اوردم باال دستمو مشت

 ؟.. بزنم یا میگی-

 .. نمیدونم-

 .. اومد حرف به ای لحظه به که نشست صورتش رو اول مشت

 .. نزن میگم خب خب-

 .. وگفت زد پس دستمو

 .. کن ولم اول-

 عقب دادم هلش دوباره

 . ندارم زیادی خبر گفتم-

 .. اومد حرف به خودش دوباره که اومد باال مشتم عصبانیت با

 .. نکردن عوض رو خونشون هنوز میدونم ولی-

 .. غریدم خشونت با

 ادرس-

 .. کنی چیکار میخوای-

 .. زدم نیشخندی

 .. بسته زگری..توهر هم رو تو دست اونکه..؟ میسوزه اش واسه دلت نکنه-

 .. زد ای ترسیده لبخند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

   انجمن کاربر moon shine| ماندگار ردهای رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

164 

 

 ؟.. بیاری سرش اوردی سرماندگار که بالیی همون خوای می-

 فرو مردک ی خرخره تو تا بود اینجا دارم ضامن چاقوی میخواست دلم ته شد گشاد چشمهام

 .. بکشه رخم به بود شده باعثش خودش که اشتباهی نداشت حق.. ببرم

 .. ادرس-

 .. نمیاری سرش بالیی بشم مطمئن باید-

 .. داد خالی جا که برداشم خیز سمتش به

 .. نخواستم تضمین اصال بابا خب-

 .. کردم قبول حرفشو فکر کدوم با احمق ومن... بود وترسو بزدل چقدر شد منتقبض فکم

 .. گفتم لب وزیر زدم تلخی لبخند... وبست وفلنگ داد ادرسو

 شایان برسرت خاک... نمیگذره هم ککش حتی ازمردنت اینکه.. فریبا کردی اعتماد کی به-

 ؟.. شدی کی عاشق..

*** 

 (؟.. کیست ماهان...) مهم سوال اولین پاسخ

 ( ماندگار)

 ؟.. هستی کی تو-

 یه منتظر تنها من.. رو روبه دیوار به شدم خیره شده گشاد چشمهای با ومن شد برقرار سکوت

 .. بود؟ کی ماهان.. بودم کلمه

 ؟.. باشم کی ؟قراره.. میپرسی که سوالیه چه این: بپرسه ساده خیلی میخواست دلم

 .. ماهانم دیگه معلومه خوب:بگه راحت خیلی یا

 .. میکرد رد رو جوابها این ی همه که.. سکوتش از امان ولی

 رک کاش ؟ای.. جوابی چه ولی.. رسید جوابم باالخره ولی.. قرن دو.. قرن یه.. گذشت چقدر نمیدونم

 .. نمیشنیدم وقت وهیچ میشدم
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 قدراین جوابش شنیدن تا نمیشدم دوست باهاش وقت هیچ اصال..  ونمیفهمیدم میمردم کاش ای

 باشه دردناک برام

 .. شایان برادر-

 اهدستگ یه انگار... این از تر تنگ هام ونفس نمیشد این از گشادتر چشمهام.. اومد بند نفسم

 .. میکنه فشرده رو ام سینه ی قفسه داره پرس

 کشید طخ بدنم رو شایان برادر اسم به که بود نفر یه تنها.. نمیشناختم بیشتر شایان برادر یه من

 .. کرد وزننده وزشت وصورتم

 .. پرسیدم برمیومد ام سینه از که دمی تنها با

 ؟.. فرهادی ؟تو. فرهاد-

 این تمام یعنی میپرسیدم ازخودم مدام.. میگرفت تولحظه رو جونم داشت خط طرف اون مکث

 از گرفتم که هایی گل ؟تمام.. بود فرهاد برای هام ودل درد تمام..؟ بودم دوست فرهاد با مدت

 ؟.. بود فرهاد

 بلندو شری با مرد یه داشتم ذهنم تو فرهاد از که تصویری اینکه با.. نیست بودم مطمئن.. نبود ولی

 تنیس فرهاد دیدم که زیبایی ی الهه اون بودم مطمئن ولی.. بود سرخ وچشمهای سیاه دست یک

.. 

 صدا.. بود نفرستاده... نه ولی.. بود فرستاده خودش جای رو ای دیگه کس فرهاد هم شاید یا

 ارازگ ماه چند من.. بهتر هم مادرش از حتی.. میشناختم خوب رو گفتنش ماندگار.. بود ماهان صدای

 ... بودم صدا تن این زابراه

 تلفن ناال همین میگفت عقلم.. میشدم دیونه رسما داشتم که ومیرفت میومد ذهنم تو سوال اونقدر

 هب.. رو واقعیت شنیدن توان.. نداری رو شنیدنش توان تو.. کن تموم کابوسو این.. کن قطع رو

 .. رو زندگیت بت تنها شدن ونابود دیدن چشم

 بغضی... دیوار روی جرز به بود مونده خیره.. نمیزد هم پلک چشمهام.. میکرد تمرد دستهام ولی

 خاموشی به رو ماهان صدای با که.. بود شده سوال عالمت یه من وجود تمام.. نبود گلوم تو هم

 گرفتم رو سوالم جواب باالخره.. رفت
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 .. ماهان... وفرهادم شایان برادر من.. ماهان.. نه فرهاد-

 ؟.. فرهاد ؟برادر.. شایان ؟برادر.. ماهان.. افتاد زمین روی بدی صدای با وگوشی شد شل دستم

 هم به شبیه... گرفت جون چشمهام جلوی بودم دیده تصویر تو که ومردی وفرهاد ماهان تصویر

 ! ..هستن؟ هم به شبیه وخواهرها ها برادر ی همه مگه ولی. نبودن شبیه اصال.. نبودن

 ادریم پدربزرگ به شاید هم یکی.. پدر به ویکی مادر به میرفت یکی.. داشت ژنشون به بستگی

 چطور احمق من  ولی.. هم شبیه حد از بیش..بود هم به شبیه وماهان شایان اسم قطعا ولی..

 یا دفعه یه هام تنهایی تمام میون که مردی این که ونفهمیدم شد کور چشمهام چطور.. نفهمیدم

 داشته دیدم گذشته تو که فرهادی با جدی خونی نسبت یه میتونه درخشید، ودرنهایت کشید سرک

 ؟.. باشه

 دنبال رو رو روبه دیوار روی های ریزه سنگ.. افتاد دو دو به نگاهم دیوار به خیره جور همون

 یاد هب ذره ذره داشتم.. میگشتم پالزل این ی شده وگم اصلی قطعات دنبال به ذهنم وتو میکردم

 میاوردم

 ترسم می-)

 ؟.. کی ؟از.. ؟ازچی.. میترسی-

 .. فرهاد-

 .. کرد زمزمه رو فرهاد اسم

 ..! فرهاد-

 .. کشید ودستهام صورت چاقوروی که کسی.. اورد زندگیم سر رو بال این که کسی همون-

 ؟.. داشت باهات گی پدرکشته ؟چه.. کرد اینکارو ؟چرا چرا-

 .. بود گرفته اشتباه ای دیگه کس با منو-

 (؟.. گرفته اشتباه که چیه ؟منظورت.. کی ؟با.. چی-

 .. کرد بازی نقش خوب چقدر.. زد گولم خوب چقدر که اخ
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 دنامز که دستش ی حلقه جز که همونی.. تصادف اون تو شده خاکستر شایان.. بود شایان برادر

 .. بود نمونده باقی ازش ای دیگه چیز هیچ بود داده هدیه بهش نامَردش

 خط طرف اون ماهان.. من ماهان. میکشید نفرت وبا پرضرب رو چاقوها که فرهادی.. فرهاد برادر

 ماهان اخ.. بود هردو برادر... من ی گونه وپری داشتنی دوست ماهان..

 دایص مدام.. میداد نشون بدی های رفالکس و بود گرفته تیک بدنم ناخوداگاه.. باال پرید دستم

 هم کنار رو قدیمی های رابطه مدام.. ماهان های خنده صدای.. میپیچید سرم تو دنگ دنگ

 .. داشتم که اطالعاتی اندک.. بودم شنیده ازش که حرفهایی.. میذاشتم

 تو مرد به هم شباهتی هیچ.. بود نکرده رو که نامرد ماهان.. نشناسمش که داشتم حق من ولی

 .. خونی وچشمهای بلند ریش اون با فرهاد به شباهتی ونه.. نداشت عکس

 حماقت همون احمق من.. نکردم که کنم شک بهش داشتم حق ولی.. نشناسمش داشتم حق خب

 .. میدونست برادرش قاتل منو که بستم مردی به دل لوحانه ساده.. کردم رو پیش سال چند

 زهمبا هام ونفس گرفت گردنم رگ.. برگشت گوشی سمت نوربه سرعت به ونگاهم لرزید گوشی

 .. شد کند

 .. میداد ارور من ومغز میشد وخاموش روشن صفحه روی ماهان اسم

 .. شایان برادر... ماهان

 .. شایان برادر.. فرهاد

 .. فرهاد برادر ماهان

 نمک نزدیک گوشم به رو گوشی اینکه توان حتی.. گو بلند رو وزدم رفت گوشی سمت به دستم

 نداشتم

 ناولی ودوباره خورد بهم لبهام.. نمیفهمیدم رو کلماتش ولی گرفت رو اطرافم فضای ماهان صدای

 .. اوردم زبون به رو بود جواب منتظر زبونم نوک که وپررنگی مهم سوال

 ؟.. فریباست دنبال فرهاد چرا-
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 با اتلحظ این تو بودم حاضر.. نمیشد تموم.. بود اعدام از قبل های لحظه مثل ای ثانیه چند سکوت

 از رو میشه نوشته داره فکرم تو که چیزی اون ولی بمیرم ذهنمه تو که پررنگی سوال عالمت همین

 .. نشنوم ماهان زبون

 .. ساخت پاپوش برات حمید همدستی با که بود کسی فریبا-

 رنگ خوش طالیی وموهای برنزه پوست بااون فریبا.. کشید قد چشمهام جلوی فریبا زیبای صورت

 .. ولبخند میداد عشق من به همیشه که نگاهی.. عسلیش ونگاه

 که ببندم شرط جونم رو بودم حاضر.. بود امیز جنون اصال.. بود کننده دیوونه.. کنم باور بود محال

 ..فرهاد  طرف از دیگه ی نقشه یه اینها تمام

 .. غریدم گرفته خش صدای با

 رفهاتح محاله.. بگیرید ازم هم رو نفر یه همین تا کشیدید نقشه فرهاد با.. سگ مثل میگی دروغ-

 .. فریبا محاله.. باشه درست

 .. ماندگار-

 بود شده نزدیک مردنم ی لحظه انگار.. شد منجمد عروقم تو وخون خشکید دهنم تو حرف

 .. فرهاد.. فرهاد.. اخرمردنمه لحظات مطمئنم..

 ذهنم تو هم هنوز صداش تن.. میشناختم رو گفتنش ماندگار.. فرهاده صدای این.. میزد داد ذهنم

 .. بود انداخته لنگر

 بود هموند.. نرفت پائین نفسم ولی.. زدم چنگ ام مقنعه ی چونه وبه فرستادم پائین رو گلوم اب

 .. گلوم وسط

 .. بردم رو اسمش میخورد بهم مدام که هایی دندون بین از

 ؟.. فرهاد-

 خوبی این به رو صدام سال هشت از بعد جوری چه میکنم تعجب.. شناختی خوب.. خودمم-

 ... شناختی
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 روی از ذهنم کردی قبلم از تر داغون وهربار خونه به زدی زنگ که باری چند اون بگم نتونستم

 .. کرد ذخیره صداها ترین نشدنی جزوفراموش رو صدات ترس

 گرفته ور تنم تمام هیستریک لرز ویه بود گرفته تیک دوباره بدنم.. شد مشت دستهام کوچه وسط

 .. بود

 موبایل به خیره جور همون ومن میخورد بهم روانی بیمارهای مثل انگشتهام.. شد دور فرهاد صدای

 .. خوردم وتاب لرزیدم وبازهم گرفتم صورتم جلوی رو ام شده مشت دستهای

 داشتم مدرک من ولی.. ونمیشناسی شایان ؟گفتی.. نداری گناهی تو گفتی یادته.. ماندگار؟ یادته-

 .. مدرک به ودست کلفت گردن داشتم شاهد

 ید؟حم.. ماندگار میشنوی.. بود شفیقت رفیق همین دوست حمید.. وحمید بودن ساسان شاهدهام

 ی همه تو.. تر عجیب یکی از یکی اورد برام عکس مشت یه عزیزت فریبای همین پسر دوست

 افریب از حجابتو بی های عکس میگفت که عوضیش خود.. مختلف ومردهای بودی تو ها عکس اون

 ؟.. داشته رو عکسهات فریبا جز دیگه کی ماندگار کن فکر خوب.. گرفته

 واز بودم اورده باال صورتم روی تا بازوهامو. میلرزید وجودم تمام.. بود شده بیشتر هام لرزش

 چشمهام جلوی واقعیت.. بود ترکیدن درحال درد از عضالتم تمام وپاهام دستها امان بی لرزش

 .. وندیدمش بودم کور من که.. مخرب واقعیت این از امان اما.. بود

 روی های بوسه یاد... پرمهرش اغوش یاد.. گرفت جون ذهنم تو فریبا ریای بی های محبت یاد

 .. بود شده همراهم شرایط بدترین تو که دستهایی یاد.. هام زخم

 .. شدم بلند جا از اشفته وضع همون با

 ؟.. ؟ماهان.. میشنوی صدامو ماندگار-

 .. پیچید گوشی تو ماهان صدای

 .. عزیزم بده ؟جواب.. ماندگار الو-

 سال صد رو من قضیه واقعیت.. میلرزید ساله نود فرتوت پیرزن یه مثل پاهام ولی کردم قدراست

 .. بود کرده پیرتر
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 ادمهای از شم دور.. برم میخواستم فقط من ولی.. افتاد خراش دستم ومچ دیوار به خورد ام تنه

 میکنن اعدامت نکرده جرم به که کسایی از.. پست دروغگوهای این از.. اطرافم

 .. میرفتم جلو قدم به وقدم میشنیدم رو ماهان های گفتن ماندگار صدای

 هونال کردم بلند اسمون سمت به سرمو. بذارم سر پشت رو چی وهمه برم میخواستم فقط... من

 زدم

 .. برم بذار... خدا

 ..( ماهان)

 هم اون از وبعد نمیومد گوشی تو از ماشین یه بوق گاهی وگه باد هوهوی صدای جز صدایی هیچ

 .. تماس قطع

 .. چسبیدم رو اش ویقه فرهاد سمت برگشتم عصبانت با

 .. شد راحت ؟خیالت.. گفتی ؟بهش.. کردی خودتو کار باالخره-

 .. کرد زمزمه بود کرده تباهشون مروارید اب که سفید چشمهای همون با

 بشم؟ راحت عذاب همه این بار زیر از میتونم مگه.. نمیشه راحت من خیال هم جهنم خود تا.. نه-

 ؟.. میاد سر عمرم کی.. ماهان؟ میمیرم کی من..

 ارفش وبا بود شده اویزون دستهام به پاهاش بودن فلج خاطر به.. انداختم وضتیتش به نگاهی

 .. بکشه نفس درست نمیتونست وحتی بود افتاده خرخر به دستهام

 .. زدم فریاد سرش.. شد وکج رفت عقب کمی ویلچر های چرخ که چرخ رو دادم هلش

 ؟... شده ماندگارسوا از کجا احمقت پادوی اون بگو.. کجاست بگو-

 صورتش به شدم خیره.. برداشت رو وگوشی کرد پاک رو اش چروکیده پلک سرانگشت با فرهاد

 نجاما توان حتی که بود ساخته فرتوت پیرمرد یه ازش میکشید وهرثانیه هرلحظه که وزجری درد..

 زودتر تنش اجزای ی همه بود شده باعث خراب واعصاب بود رفته تحلیل بدنش.. نداشت رو کاری

 .. بشه فرسوده ازحد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

   انجمن کاربر moon shine| ماندگار ردهای رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

171 

 

 روی ساله شصت مرد یه میکردی فکر میدیدیش اگه ولی داشت سن سال چهل اش همه فرهاد

 .. نشسته ویلچر

 جدا ماندگار از که ،جایی سر اخر تا شدم وزنده مردم ومن.. گرفت رو ادرس زیردستش از باالخره

 .. کنم پیدا رو بود شده

 .. زدم داد وهمزمان قاپیدم دستش از رو وموبایل زدم وچنگ کتم

 .. بشه کم سرش از مو یه اگه حالت به وای.. فرهاد حالت به وای-

 .. کرد نجوا اتاق ی گوشه به خیره فرهاد

 .. نمیاد سرش بالیی.. محکمیه دختر ماندگار-

 در که جور همون... بشه جاری چشمم از اشکی مبادا تا کردم جمع رو لبهام شد منقبض ام چونه

 .. دادم جواب میکردم وباز

 وچهک وسط رو اش وجنازه برم میترسم.. نداره توانی دیگه روزها این ماندگار.. فرهاد نیست دیگه-

 .. ببینم

 .. کرد وزمزمه چرخید سمتم به فرهاد مات نگاه

 خدا وای...وای-

 فرهاد زیردست ی شماره راست یه ازهمونجا.. کوبیدم سرم ودروپشت نردم درنگ دیگه من که

 .. بده بهم رو کوچه دقیق ادرس تا وگرفتم

** 

 .. قبل سال سه

 بیمارستان اینکه با.. میشد پخش بیمارستان سالن مرمر کف روی هام قدم سایش صدای

 ردنک پیدا مختلف های ادم وامد رفت و همهمه ولی ها بیمارستان ی بقیه تراز وخلوت بود خصوصی

 .. بود کرده سخت برام رو اتاق
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 شتاب پر های قدم با که هایی اتاق.. بود اتاق از پر دور تا دور.. شدم اول ی طبقه راهروی وارد

 اتاق.. دو بخش.. بود گردش در هشت ی شماره دنبال چشمهام.. میشدم رد هرکدومشون ازکنار

 هشت

 .. فرهاد اتاق.. بود خودش.. داشت نگه رو هام قدم اتاق ،کناردر هشت فلزی پالک

 بود اتاق وسردی ابری اسمون اومد چشمم به که چیزی اولین.. شدم اتاق ووارد زدم در به تقه یه

 ینمبب رو ابری اسمون میتونستم خوبی به کنارشون گوشه واز بود شده کشیده نیمه ها پرده..

 مداشت حتم که مردی... بود روم جلوی مرد ویه دار چرخ صندلی یه.. گردوندم چشم تاریک اتاق تو

 .. فرهاد.. برادرمه

 .. بردم اسمشو ارومی به

 .. فرهاد-

 رو مرد صورت.. روز وسط روشنایی تاریک اون تو من ولی.. سمتم به چرخید ویلچر روی مرد 

 .. نیست هادفر مرد این که بودم فهمیده تازه مرد برگشتن با که انگار.. ببینم وضوح به نمیتونستم

 .. کردم زمزمه دوباره

 ؟؟.. فرهاد-

 چشمهایی با واستخون پوست پاره دو.. نداشت ادم به هم شباهتی حتی.. هیچ که فرهاد مرد ولی

 ..مرگ فروغی بی به

 دمق از قدم نمیتونستم بود کرده عادت مرد صورت دیدن به چشمم که حاال.. نمیرفت جلو هام قدم

 حیرمت نگاه جلو نمیتونستم که بود انگیز رقت حال ودرعین ترسناک قدری به مرد ظاهر.. بردارم

 .. بگیرم رو ام وخیره

 ؟.. اومدی باالخره-

 فرهاد ی وگرفته بم صدای.. بود صدا همون صدا.. شد باز وجودم قفل که بود سوال این با تازه

 ؟ نبود صورت این به ،شبیه داشتم یاد به من که صورتی دیگه چرا..؟ دار خش اینقدر چرا ولی..
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 از.. دراومد گردش به بود نشسته ویلچر رو چشمهام جلوی که مردی روی مهابا بی نگاهم

 ویلچر های پدال روی ومعوج کج که پاهایی تا بود زده چنگ رو ویلچر چرخهای که دستهایی

 .. بود شده موندگار

 ؟.. بود شده شکلی این چرا ؟پس.. بود من برادر واقعا مرد این.. شد ریش دلم

 من تا میکرد وصل هم به رو وزمان وزمین ایستاد می پاها همین روی.  میشناختم من که فرهادی

 ؟.. مرد این ولی باشه کامل همیشه مثل زندگیم تا.. برسونه جایی به رو وشایان

 رنو شایان شاید.. بود وشایان من پناه همیشه که دستهایی... موند دستهاش به خیره چشمم

 ما دراومده زندگیش وسط اباد ناکجا از بابا هوس خاطر به که ناتنی داداش یه ومن بود چشمیش

 بود من گاه تکیه تنها فرهاد بازهم ولی...

 میگذشت مرگش از سال پنج درست.. کرد تنگ رو چشمهام ی دریچه ها وگذشته شایان یاد

 .. دیگری یا بود خودش دست به نفهمیدم باالخره که مرگی..

 یدمرس ووقتی برسونم رو خودم خاکسپاریش برای تا ریختم بهم رو دنیا شنیدنش با که مرگی

 نداره مرده ادم یه از کمی دست هم فرهاد فهمیدم تازه.

 مرده یه مثل فرهاد.. پاشیدن مرده خاک رو جا همه انگار.. ویخی سرد.. روزها اون بود دورانی چه

 اهی نه... اشکی نه.. حرفی نه... وسربی ساکت.. اورد می جا به رو مراسم تنها شده بلند گور از ی

... 

 بود که هرچی ولی ای انگیزه چه با نمیدونم.. شد سرپا هم مرده نیمه برادر همین باالخره ولی

 بگیره مشتش تو رو شرکت وکارهای کنه راست قد دوباره شد باعث

 تو.. بودن سیاهش چشمهای تو ای انگیزه هیچ دیگه اینبار البته.. گذشته فرهاد همون بشه بازهم تا

 اب ومن برگرده زندگیش به دوباره میتونه فرهاد که فهمیدم بودم پیشش که ماهی سه دو همون

 .. بگیره سر از رو وزندگیش بمونه اینجا فرهاد تا.. برگشتم وکارم درس سر به دوباره مرده دلی

 ینا که میدیدم مقابلم مرد دیدن با میگذشت شایان مرگ از سال پنج درست که حاالیی! حاال اما

 دادم دست از دستی دستی هم رو برادرم یکی

 .. پرسیدم وهمزمان رفتم جلو نبود اختیارم به که هایی قدم با
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 ؟... اوردی خودت سر بالیی چه-

 ههمیش از تر تلخ لبش روی پوزخند ولی بود فرهاد همون فرهاد.. نشست لبش ی گوشه پوزخندی

.. 

 .. میگیرم انتقام خودم از دارم-

 .. کردم زمزمه لب زیر شد خم دیدنش از کمرم.. رسیدم پاهاش جلوی به که همین

 دوباره.... بودی سالم تو رفتم که من.. ؟ اورده سرت رو بال این کی.. فرهاد وضعیه چه این-

 ؟.. چرا پس.. سرزندگیت بودی برگشته

 موند خیره سرم پشت به نگاهش.. شد بدل نیشخند به وپوزخندش شد خم طرف یه به سرش

 .. کردم زنده براش رو ها گذشته یاد که انگار..

 اون.. رو پیش سال ده یادته.. ونمیدونستم بود قشنگ چقدر زندگی.. بودیم خوش وقتی یه اره-

 وت گفتم یادته.. بخونم درس کانادا برم میخوام وبال اال که زدی ودیوار در به رو خودت که موقعی

 هم یخوش به... رفتی.. میشم حیف اینجا.. اونجاست مال پیشرفت گفتی.. میشی اذیت تنهایی

 کرف حماقت با موقع اون.. برسم اینجا به سال ده از بعد نمیکردم فکرشو اصال موقع اون.. رفتی

 یول.. ایران برگردوندمت دوباره هم شاید.. پیشت میایم هم وشایان من سال ازچند بعد میکردم

 .. افتاد دخترش دوست گیر وشایان شد گرم وزندگیت درس به سرت تو.. نشد

 .. دادم تکون سر نبود من جواب که حرفهایی از حوصله بی

 ؟.. اورده سرت رو بال این کی میگم ؟دارم.. میگی چی-

 تن زدنی بهم چشم به بپره ازخواب که ادمی مثل.. پروند وجودش از رو خلسه من پرتنش  صدای

 .. رفت باال صداش

 .. اوردم سرخودم رو بال این خودم ؟من.. بگم رو حرف یه باید بار ؟چند.. خودم نگفتم مگه-

 .. کردم نجوا مبهوت

 چند تو مگه..؟ میاره بالیی همچین سرخودش عاقلی ادم کدوم... شدی؟ دیوونه.. میگی؟ چی-

 ؟ افتاده گود چشمهات ودور شده سفید موهات جوری این که سالته
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 رو تهگرف چشمهاشو سفیدی تمام که خونی میتونستم خوبی به که جوری.. کرد گشاد چشمهاشو

 .. ببینم

 .. کردم خودم-

 .. اورد باال دستهاشو

 ولی.. بشم خالص وجدان عذاب این شر از تا.. دره تو برم تا چرخوندم فرمونو دستهام همین با-

... 

 .. داد وادامه شد مچاله فرهاد وجود تمام.. شد خم هاش شونه.. افتاد دستهاش

 هرروز.. بدم پس رو اوردم سرش که بالیی تقاص که موندم زنده.. ماهان موندم زنده.. نشد ولی-

 .. نباشه بند جا هیچ به ودستم بمیرم ویلچر این روی.. هرلحظه..

 تو نمیفهمیدم.. نمیکردم درک اصال رو فرهاد حرفهای.. کشیدم پیشونیم روی محکم دست کف با

 .. دادن خوردش به که وداروهاییه ها قرص تاثیر یا میزنه رو حرفها این داره عادی حالت

 وخودت میخواستی ؟واقعا.. میزنی حرف عذاب کدوم ؟از.. اوردی بال سرکی... میگی چی فهمم نمی-

 رهبمی کنه تصادف یکیش که دارم داداش تا چند من مگه... ؟.. چرا ؟اخه.. دره تو ؟بندازی... بکشی

 .. روبکشه خودش بخواد هم یکی واون

 .. گفتم عجز وبا زدم زانو هاش قدم جلوی

 ؟.. شدی جوری این چرا-

 .. گفت کنان پچ وپچ کرد گشاد چشمهام تو چشمهاشو

 وناکسی هرکس فریب که احمق یه.. شه محو زمین رو از باید که عوضی یه.. قاتلم یه من چون-

 .. میخوره رو

 من مردمقابل..  بود اومده فرهاد سر بالیی چه.. ترسیدم هیبت اون با اش شده گشاد چشمهای از

 ؟.. بود کی واقعا

 .. صورتم رو کشیدم دستهامو سردرگمی با
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 نیک وول من ؟میخواستی.. بکشی خودتو میخواستی واقعا.. نمیشه باورم من.. میگی داری چی-

 ؟.. رو بودم فکرت به دقیقه هر که ؟منی.. وبری

 یدمکش چی غربت اون تو میدونی.. کنارت؟ وبرگردم کنم ول وکارمو درس خواستم بار چند میدونی

 تخت خیالت گفتی هربار.. برگردی نمیخواد.. درسته چی همه گفتی زدم زنگ که هربار ولی..

 ... وبرنگرد وزندگیت درس به بچسب..

 ؟..شایان خاطر به.. چرا ؟اخه.. افتادی وحال وضع این به میبینم برگشتم که حاال

 دادم وادامه گرفتم نفس

 ودمب مراسمش تو تو همپای ؟منم.. کردی تنت سیاه تو فقط ؟مگه.. دیدی برادر داغ تو فقط مگه-

 خودکشی فکر به تو مثل ولی دادم دست از برادر منم.. ریختم قبرش رو خاک مشت مشت خودم..

 .. نیفتادم

 .. کرد زمزمه وبازهم پنجره به شد خیره سرخ چشمهای همون وبا چرخوند رو صورتش

 .. باش ومطمئن این.. میکشم خودمو بگیرم خدا از دوباره عمر هم دیگه بار هزار اگه

 خروشیدم غیض وبا کردم نزدیک بهش صورتمو میشدم روانی حرفهاش شنیدن از داشتم

 فکر.. تنهاییم ؟فکر.. نکردی منو فکر..؟.. بکشی خودتو میخواستی چرا ؟.. شده مرگت چه تو اخه-

 .. کسیم بی

 نبود وت که بالیی به... جونش بی پاهای به افتاد نگاهم دوباره.. میوفتاد سوزش به کم کم چشمهام

 .. کردم زمزمه کرده بغض.. بود اومده سرش به من

 ؟.. میگذره پوکت ی کله اون تو چی... بزن حرف فرهاد-

 عیتوض این تو دیدنش شوک از کمی که حاال.. گرفتم دستهام تو وسرمو نشستم کنارم مبل روی

 .. دهرسی اینجا به که افتاده اتفاقی چه.. بوده چی کارش این دلیل میفهمیدم باید.. بودم اومده در

 از دبع که فرهادی با میبینم که فرهادی چرا اینکه.. میفهمیدم رو چیز همه باید سال پنج از بعد

 .. افتاده روزی همچین به سالگی چهل تو چرا.. کرده فرق اسمون تا زمین کردم ترکش مراسم
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 رفتمگ دستم وتو ویلچر های ودسته وایسادم فرهاد سر پشت.. کردم تازه ونفسی شدم بلند جا از

 اهر بیمارستان حیاط سمت به نبود اشنا برام عنوان هیچ به دیگه که فرهادی همراه به ودرنهایت..

 .. افتادم

*** 

 حیاط ی گوشه رنگ وزرد وبلند کوتاه های چمن به زده شوک هنوز ومن بود شده تاریک دیگه هوا

 البه از حرف یه.. فکر یه.. تجسم یه گاهی وگه.. بود شده قاطی سرم تو چی همه.. میکردم نگاه

 .. میداد نشون وخودی میکشید سرک الشون

 بانهش شش دارش ضامن چاقوی با.. افتاده گرفتن انتقام فکر به فرهاد شایان، مرگ از بعد اینکه

 .. هشایان مرگ اصلی مقصر میکرده فکر روزها اون تو که ماندگار اسم به دختری جون به افتاده روز

 بوده کاره هیچ اورده سرش به رو بال اون که ماندگاری که فهمیده سال پنج از بعد وحاالتقریبا

 .. بوده اصلی دختر صمیمیش ودوست نبوده شایان دختر دوست اصال ماندگار..

 هم ارکن.. موند خیره پام زیر های ریزه سنگ به نگاهم.. شدم خم جلو وبه گرفتم دستهام وتو سرم

 اورب که میساخت برام رو داستانی هاش شونه ولرزیدن ها نفس تنگی میون فرهاد حرفهای چیدن

 .. نبود پذیر امکان کردنش

 ودنب ادمی همچین فرهاد.. نیست فرهاد انتقام ،داستان داستان این که بخورم قسم بودم حاضر

 به هم اون تقاصی همچین اینکه ولی.. داشت شتری ی کینه شاید بود شق کله شاید من برادر..

 .. نبود کردنی باور بگیره ناحق

 اون.. بیاره کسی سر بالیی همچین فرهاد نداشت امکان.. نداشت امکان.. نه نه.. میشد؟ چطور اخه

 که اونه از تر واضح چی همه که میگفت پشیمونش چشمهای رنگ به کردن نگاه ولی.. ناحق به هم

 ... کنم حاشا بخوام

 .. شدم بلند وازجا ومالیدم چشمهام

 ادم هی.. نبود من ی بزرگه برادر دیگه فرهاد.. نمیشناسم رو درکنارمه که مردی دیگه میکردم حس

 شاز رو دختر یه هستی تمام ناحق به انتقامش حس خوابیدن خاطر به که بود توز وکینه اشغال

 .. گرفته
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 من رادرب مطمئنا مرد این.. باشم مرد این کنار ثانیه یه نمیخواستم حتی دیگه.. افتاد راه به هام قدم

 .. نبود

*** 

 تحقیق وبا بودم برگشته که وقتی از ماه یه.. انداختم فرهاد ودرنهایت خیابون به نگاهی دوباره

 شتمیگذ بودم شده اشنا بود اورده ماندگار اسم به دختری سر به که وبالیی فرهاد زندگی دردناک

 ... چیز یک برای تنها هم اون... هم درکنار... هم با هردو.. بودیم اینجا حاال

 .. میکرد وزیاد کم رو هاش ونفس بود کرده خمیده رو فرهاد های شونه مصیبتش که دختری دیدن

 کرده رکا چی دختر یه با کینه این ببینم خودم چشمهای با.. ببینم ماه یک از بعد میخواست دلم

 با شهب وشاید باشه بهتر میگه فرهاد که چیزی اون از اوضاع شاید که بود دلم ته اندکی امیدواری..

 ی چهره یه با کردن زندگی درد وحداقل کرد ترمیم رو صورتش دختر اون طرف از همکاری کمی

 .. کرد کم رو خورده چاقو

 بودیم اومدنش منتظر میکرد کار اونجا ماندگار که شرکتی دم همچنان وما بود ورب پنج ساعت

 میخوندم وصورتش چشمها از ثانیه وهر هرلحظه که دردی.. درد کلی با وفرهاد امید کمی با من..

 صورتشو ماندگار.. دیدم ببینم نباید که رو چیزی اومدن بیرون شرکت از که کسایی بین از باالخره

 میکردم فکر که بود اون از تر ساده خیلی خیلی شناختنش... رو

 یه ودرنهایت ساده شلوار مانتو.. مشکی مقنعه یه.. داشت ای ساده تیپ.. بخت نگون دخترک

 .. بود کرده محفوظ رو دستهاش که هایی ودستکش هدبند

 رو تصورش که بود چیزی اون از بدتر ماندگار صورت.. شد بلند ازنهادم اه.. اومد جلوتر وقتی اما

 .. میکردم

 چشمهای اون از وبدتر میومد چشم به وزننده زشت زمان مرور اثر بر که پررنگی گوشتی های خط

 ازار قبل از بیشتر رو بیچاره دختر نگاهشون هر وبا میشدن رد کنارش از کنجکاوی با که ادمهایی

 .. میدادن
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 ونهگ روی وتا بود شده جاری اش گرفته قی چشم کنار از اشک قطره یه... فرهاد سمت به برگشتم

 ی حاالگوشه که دختری سمت به برگشتم ودوباره کردم نگاه اشک رد به تنفر با.. داشت ادامه اش

 .. بود کرده مخفی روزها این رحم بی مردم ازدید رو خودش اتوبوس ایستگاه

 تحمل لحظه هر دختر این که رو دردی نمیتونستم هم مرد یه عنوان به حتی.. شد منقبض فکم

 با ایدب عمر اخر تا که میکنه اوری یاد بهش نفس هر با میدونستم که دردی.. بکشم دوش به میکنه

 کنه زندگی صورت این

 کنارش که ماهی یک این تمام عادت به هاش شونه.. بود شده بلند دیگه فرهاد ی گریه صدای

 جلوی که صورتی این دیدن با نه.. نمیدادم دلداریش سابق مثل دیگه من ولی میلرزید بودم

 .. میکشه دختر این هرلحظه که زجری دیدن با نه.. چشمهامه

 .. غریدم شده منقبض فک همون با

 هترب جوری این شاید.. نزدیکتر برم میخوای.. ببینش وخوب واکن ؟چشمهاتو.. میکنی گریه چرا-

 .. ببینیش

 سر اتوبوس.. کرد خطی خط رو واعصابم پیچید ماشین تو فرهاد ی مردونه ی گریه های های

 .. محو چشمهامون ازجلوی دقیقه چند عرض وتو شد اتوبوس سوار ارومی به وماندگار رسید

 این.. کنم پرش نمیتونستم جوری هیچ که بود کنده چاهی برادرم.. افتادم وراه چرخوندم رو سوئیچ

 .. نمیشد محو دختر این زندگی از جوری هیچ.. ها زخم این.. دردها

 تکاپو به من وذهن.. میریخت اشک همچنان ولی بود شده ارومتر فرهاد.. افتادم وراه دادم دنده

 یه باید.. بشم نزدیک بهش باید چجوری.. کنم کم رو دردها این میتونم جوری چه.. بود افتاده

 این از کنم کمکش ودرنهایت همدمش.. بشم صبورش سنگ بتونم که راهی یه.. باشه راهی

 .. کنه پیدا نجات ساخته براش من احمق برادر که منجالبی

*** 

 حال زمان

 کردن پیدا... بود چیز یه دنبال فقط چشمهام میکردم رد دیگری بعد یکی رو ها کوچه شتاب با

 برادر نم واینکه فریبا خیانت شنیدن از بعد اینکه.. خوبه حالش بشه راحت خیالم اینکه.. ماندگار

 .. بپزیره رو من هم هنوز هستم فرهاد
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 های جوونی به شبیه دور از مرد.. شد کند هام قدم بود سرش دار نقاب کاله یه مردیکه دیدن با

 نداشتم بیشتر شتاب برای هم نفسی دیگه که هرچند رفتم سمتش به اروم اروم.. بود فرهاد

 اب ارماندگ.. نبود ماندگار از خبری ولی انداختم نگاهی اطرافم به میرفتم سمتش به که طور همون..

 .. گم زمین دل وتو بود شده

 .. گفت کالم یک تنها رسیدم که بهش

 .. بود همینجا-

 واطرافم شدم کمر به دست.. کردم نگاه بود شده جدا ماندگار از که جایی به سوزان چشمهای با

 گرفتم ونفس گرفتم فاصله ازش.. نبود جا هیچ واقعیت شنیدن از بعد ماندگار.. نبود.. کردم نگاه رو

 درش میتونست ماندگار که ؟جاهایی.. کارش ؟محل.. ؟خونه.. بگردم دنبالش کجا باید خدایا..

 .. بود کمتر هم دست یک های انگشت از حتی بشه پنهان

 ؟.. کجایی وروز حال اون با شهر تواین من ماندگار

 بود گفته من به اگه گذاشته موقعیتی همچین تو رو من چرا که کردم لعنت رو فرهاد هزارم بار برای

 بشه کاراش براش حقیقت فریباست با که زمانی نمیذاشتم وقت هیچ بود گذاشته ودرجریان من اگه

.. 

 ی شماره ولی.. دراوردم رو گوشی خوشحالی با.. شد روشن دلم تو امید نور یه.. لرزید که گوشیم

 .. بود ناشناس.. نبود ماندگار

 گرفت شتاب هام قدم.. اومده سرم به بالیی چه فهمیدم تازه.. گذاشتم گوشم رو که رو گوشی

 .. گفتم تنها لب وزیر

 .. میام دارم کن تحمل.. ماندگار-

*** 

 .. واقعیت چون تلخ

 فسمن که بودم دوئیده مدت این تو اونقدر.. رفتم باال میون در یکی رو ها پله شتاب پر های قدم با

 اریماندگ.. ماندگار الود وخون زخمی صورت.. میشد ترسیم چیز یه تنها ذهنم تو ولی.. نمیومد باال

 .. بود بیمارستان تو وحاال کرده غش خیابون تو که
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 ی استانه تا رو من فکرها وهمین شده خون پراز صورتش ی کهنه های زخم میکردم فکر مدام

 .. میبرد پیش جنون

 خودشون خواست به هام قدم ولی.. نداشتم دادن ادامه برای نایی دیگه رسیدم که ها پله سر به

 .. میکرد امر اطاعت بدنم وتمام.. ماندگار دنبال برو میگفت فکرم.. میرفتن جلو

 .. کرد ام زده شوک ماندگار بلند نیمه صدای که بود سوم اتاق به نرسیده

 ؟.. بود ماندگار

 .. شد کم هام قدم شتاب

 .. بمونم میکنید مجبورم چی برای نیست چیزیم که من.. برم میخوام.. کنید ولم-

 .. بود ماندگار صدای این واقعا

 .. بندازی عکس باید خورده سرت به صدمه شاید کردی غش خیابون تو.. عزیزم ارومتر یکم اخه-

 دست از رو دستش داشت سعی ماندگار.. رفتم جلو در ی استانه تا شده کند های قدم همون با

 .. بود جاری اش چونه پائین تا اش شقیقه ی گوشه از خون ورد بکشه بیرون پرستار

 دنشنی از بعد که شکر.. شکرت خدایا.. وسالمت صحیح.. بود سالم.. دیدنش از گرفت اروم قلبم

 دهاوم سرش به که بالهایی تمام از بعد من ماندگار که هرچند.. بود سرپا هنوز ها واقعیت اون تمام

 .. بود شده عادی براش ودردها درد. بود شده کلفت پوست بود

.. . حسابی چه رو نمیدونم که میکردم نگاه وماندگار زن مکش کش به داشتم حرف بی جور همون

 .. اومدم حرف به ای دفعه یه که بود پرستار با رفتنش کلنجار یا... اش شقیقه روی زخم

 ؟.. نمیرسین سرش زخم به چرا.. خبره چه اینجا-

 ثابت ودستهاش شد گشاد چشمهاش مردمک لحظه یه تو.. نشست من ورو چرخید ماندگار نگاه

 .. هستم هم هنوز اینکه از.. بودنم از بود متعجب.. موند

 اهانم مثل چیزی ویه خورد بهم ماندگار لبهای... چرخید سمتم به هم پرستار که شد شل دستش

 .. اومد بیرون لبهاش بین از
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 سرو زا خون.. بکشم اتیش به رو بیمارستان تمام سالمتیش برای میخواستم گذاشتم جلو قدم

 ندت ماندگار های نفس لحظه یه تو اما.. نمیکرد غلطی هیچ وپرستار بود جاری من کس تنها روی

 .. پیچید اتاق تو فریادش صدای ایستاد هام قدم که شد هم تو چنان هاش واخم شد

 .. بیایی گفت ؟کی.. میکنی غلطی چه اینجا تو-

 رو وجوشان عصبانی ماندگار روی این حاال تا من.. خوردم جا کمی برخوردش ونوع صداش تغیر از

 .. بودم ندیده

 دش کج وبدنش رفت گیج سرش ای دفعه یه که بیاد سراغم به وخواست برداشت خیز سمتم به

 .. شدم میخکوب درجا فریادش صدای با که برداشتم سمتش به قدمی..

 .. بیرون گمشو اتاق این از.. نیا جلو-

 متمس به ای کننده توبیخ ونگاه اومد جلو پرستار ولی نرسید هم دقیقه یک به اینها تمام شاید

 .. کرد اشاره در سمت به دست وبا انداخت

 .. بیرون شما اقا-

 اطرخ به.. نمیذاشت بود جاری اش مقنعه ی گوشه از که خونی.. بیرون برم نمیتونستم من ولی

 .. کردم زمزمه نگرانی با همین

 .. میره گیج داره سرش.. نیست خوب حالش-

 .. کرد پرت سمتم به رو میز رو کاغدی دستمال ی جعبه واینبار شد بلند ماندگاردوباره فریاد

 .. اشغال بیرون گمشو-

 سمتش به بازهم من ولی.. رفت خطا وحالش وضع خاطر به گیریش هدف که هرچند دزدیدم سرمو

 تمنمیشس عقب پس.. داشتم رو اینها از بدتر انتظار بودم کرده رو جا همه فکر من.. برداشتم قدم

.. 

 .. عزیزم ماندگار-
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 تا تمداش حتم بود باال وسنش نبود جوون اگه.. شد گشاد دوباره وچشمهاش موند ثابت لحظه یه تو

 نهسی ی قفسه شدن وپائین باال که بود شده عصبانی اونقدر.. بود کرده رد رو سکته دوتا حاال

 .. میکردم حس قدمیم چند ی فاصله از حتی رو هاش زدن نفس ونفس

 .. پرسید کنان زمزمه

 ؟.. گفتی چی-

 غرید وخروشان جوشان

 ؟.. خوردی گوهی چه تو-

 کرد سعی پرستار که سمتم به برداشت خیز... روانی ی دیوونه یه.. شد دیوونه لحظه یه تو انگار

 .. زد فریاد وهمزمان کنه محارش

 .. اقا بیرون برید-

 تمیگف بهم میومد در دهنش از هرچی ومدام بشه ازاد پرستار دستهای بند از داشت سعی ماندگار

.. 

 ؟.. من به.. عزیزم میگی من به عوضی اشغال-

 .. بود جاری اش شقیقه ی گوشه از همچنان وخون.. نمیومد باال هاش نفس

 ..اومد می ماندگار سر داشت بالیی چه... درد از شد منقبض فکم

 ندستتو هم با.. نمیشم فطرت پست اون داداش عزیز سیاه سال صد من.. عزیزم میگی.. من به-

 یباز عروسک یه ومثل ومن میدونستی ؟.. اره میدونستی رو چی همه اول ؟از.. نه بود کاسه یه تو

 ؟.. دادی

 .. غرید بود شده اتاق وارد تازه که جدیدی بهیار به پرستار که برداشت خیز سمتم به دوباره

 .. نکرده سکته دختره تا بیرون ببرش-

 حرکتش کرد پرت سمتم به رو تخت کنار فلزی پارچ اینبار ماندگار ولی ایستاد جلوم وارد تازه بهیار

 ای ثانیه عرض وتو کرد پرت رو پارچ.. ایستادم سرجام ومحکم نکردم حرکت جام از ولی دیدم رو

 . پیچید صورتم توی ودرد خورد ام گونه به پارچ فلزی ی دسته
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 خشم.. گرفت رو اتاق وسکوت شد خفه بود فرما حکم اتاق تو که وهیاهویی وفریاد داد لحظه یه و

 کرد گاهمن تنها بود نشسته اشک به حاال که چشمهایی وبا شد خالی پرباد بادکنک یه مثل ماندگار

.. 

 .. زد فریاد پرستار

 ؟.. دختر کردی کار چی-

 مه دقیقه دو بذارید... بردارید سرمون از دست بزنم فریاد میخواست دلم.. اومدن سمتم به وهردو

 دونستن از بعد ماندگار وحال وضع دیدن از که سوزشی حس که کنیم صحبت هم با شده که

 .. بود صورتم درد از بیشتر خیلی خیلی دارم حقیقت

 ی قطره قطره وباالخره.. نشست تخت ی لبه وروی رفت عقب اشکی چشمهای همون با ماندگار

 .. شد سرازیر اشکاش

 ماندگار وضع دیدن از قدری به.. سربازکنه هم من بغض که مبادا سائیدم هم رو هامو دندون

 بن یه تو میکردم احساس.. بود نداده ازارم همه این هم شایان مرگ حتی که بودم وکالفه ناراحت

 .. ندارم جایی به وراه کردم گیر بست

 رایب رو وماندگار من خواستم ازش ارومی وبه کردم ببینه رو سرم زخم میخواست که پرستار به رو

 دشای یا.. چشمهام تو اشک ی حلقه یا بود صدام عجز از پرستار نمیدونم.. بذاره تنها لحظه چند

 .. بست رو ودراتاق گذاشت تنهامون که ماندگار صدای بی های وگریه سکوت هم

 .. شدم میخکوب ماندگار حرف با راه وسط ولی.. رفتم سمتش به اروم های قدم با

 .. نیا جلو -

 وت هرچی بودم زن این گوش به حلقه ی برده من.. برم نتونستم.. نرفت جلوتر واقع به هام قدم

 .. گذاشتنش وتنها کردن ترک جز به میدادم انجام میکرد اراده لحظات این

 ؟.. اینجام فهمیدی کجا از-

 .. رفتی ازحال خیابون تو گفت زد زنگ گوشیم به پرستار-

 رهذ داشت واقعیت شنیدن شوک.. میلرزید اش چونه هنوز ولی کرد پاک دست پشت با اشکاشو

 .. میکرد کشش زجر ذره
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 ؟.. عزیزم ماندگار-

 .. پرسید دوباره حرفم به توجه بی

 ؟.. بود حقیقت-

 سرخورد اش مژه سر از اشک قطره یه

 ... برادر اینکه.. اینکه.. گفتی تلفن پای که اونهایی-

 .. گفتم راحتیش برای ومن.. وتندتر تند.. شد تند هاش نفس

 .. خدابیامرز شایان برادر.. فرهادم برادر.. آره-

 .. کرد دار دندونه رو وصداش لرزید ودوباره دوباره لبهاش

 .. دادی پیغام بهم وغرض قصد ؟با.. میشناختی منو اول از پس-

 رایب نه ولی شدم نزدیک بهش غرض با که بود این مطلب حقیقت که درسته.. شد مشت دستم

 .. بودم زده واتیش اب به رو خودم دردش کردن وکم بودن مرهم برای من.. نابودیش

 .. لبش کنج زخم رو ونشست سرخورد اش مژه ازروی بعدی اشک

 نهببی رو شاهکارش نیومده ؟چرا. کجاست خودش ؟پس.. وبگیری فرهاد ناتموم انتقام که اومدی-

 شتز صورت یه جز.. نمونده باقی هیچی کرده ولش خیابون تو که ماندگاری از ببینه نیومده چرا..؟

 .. ومنزوی تنها ادم ویه

 .. گفتم تنها سنگ سختی به صورتی با

 .. بیاد نمیتونه-

 .. زد نیشخندی گریه میون

 .. شده فلج حمداهلل وبه گرفته رو دامنش آهم ؟نکنه.. چرا-

 .. کردم زمزمه بودم خور دم فرهاد با که وقتی سردی به چشمهایی با

 .. نداره رفتن راه برای پایی دیگه.. شده نخاع قطع پائین به کمر از اره-
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 باورش حرفهام.. نمیکرد هم گریه حتی ودیگه بود بازمونده تعجب از لبهاش موند ثابت سرجاش

 .. پرسید حیرت با. نمیشد

 ؟.. شده نخاع قطع-

 تو که هایی واقعیت.. بخونه میتونست خوبی به رو نگاهم حرف ماندگار.. کردم نگاش فقط

 .. بود شده نوشته چشمهام

 از دمیلرزی هاش شونه.. کرد گریه به شروع بیشتری شدت با ودوباره دهنش جلوی گرفت دستشو

 ... زد ناله هق هق میون.. بود گرفته وجودشو که وماتمی درد

 !؟.. داد پس بود اورده سرم به که بالیی تقاص باالخره پس-

 .. پرسید گریه ومابین کرد بلند سر ای دفعه یه

 وت موزی موش یه مثل.. بیاری سرم رو بال همون که اومدی تو حتما شده فلج فرهاد ؟اگه.. چی تو-

 ؟.. کنی مرگم دق ذره ذره تا کردی نفوذ زندگیم جزجز

 .. بردم اسمشو تنها استیصال با

 ؟ ماندگار-

 طرهق... بود ذهنش تو گذشته مالیخولیایی افکار همون هم هنوز.. کرد دراز سمتم به دستهاشو کف

 رنگش کرم ی مقنعه وروی میشد مخلوط بود شده سرازیر چشمهاش از که سیالبی با خون های

 میاورد درد به رو دلم عجیب صحنه واین.. میریخت

 راحت وفرهاد تو خیال حداقل.. بهتره من االن زندگی از مردن که خدا به.. کن وتمومش بیا بیا-

 ... میشه

 .. کشیدم فریاد اختیار بی که بودم عصبانی حال ودرعین مستاصل اونقدر

 .. استفریب اصلی مقصر گفتم که من.. میزنی خریت به خودتو چرا.. کن تمومش.. بسه.. کن بس-

 ... بیاره تاب نمیتونست رو واقعیت یکی این... کرد بغل وخودشو لرزید لبهاش

 .. نمیکنم باور... میگی دروغ-

 .. پرسیدم سنگدلی با
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 ؟.. گذاشت وتنهات کرد فرار کنه کمکت اینکه جای به ؟چرا.. دنبالشه فرهاد چرا پس-

 شا ساله وچند چندین دوست خیانت نمیتونست.. میزد راه اون به خودشو ولی میدونست جوابمو

 رس به فرهاد که بالیی نمیتونستم من که جور همون.. میدادم حق بهش کامال ومن کنه باور رو

 .. کنم باور رو بیاره ماندگار

 .. کنی علم قد جلوش خود بی های وبرهان دلیل با بتونی که بود اون از تر پرتوان حقیقت اما

 .. دادم وادامه اوردم پائین کمی صدامو

 کنزدی بهت اونقدر کس اون.. بود دوخته پاپوش برات نفر یه که میدونی کسی هر از بهتر خودت-

 .. داشته هم رو حجابت بی عکسهای حتی که بود

 .. گفت فریاد وبا گذاشت گوشهاش رو دستهاشو

 .. بشنوم نمیخوام دروغه.. بسه-

 .. زد جیغ دوباره که رفتم سمتش به

 .. جلو نیا-

 جمع خودشو من حرکت دیدن با.. زدم زانو پاهاش جلوی ودرست ندادم اهمیتی حرفش به ولی

 ... نزد جیغ ودیگه کرد

 .. کن باورم.. ماندگار-

 کرد زمزمه ترس از شده گشاد چشمهای وبا بازوش رو کشید استرس با دستهاشو

 صورتم رو رو ها خط این داشت که موقعی ؟اون اره.. بودی همدستش هم تو حتما.. نمیتونم-

 ؟.. بودی همدستش میکشید

 وت اینکه.. بود؟ این ماندگار فکر واقعا.. گرفت رو ذهنم ی همه ممتدش وصدای کشید سوت مخم

 حق ؟هرچند.. بودم فرهاد همراه هم من اورد می سرش به رو بال این فرهاد که روزهایی اون

 ؟.. بگم براش رو واقعیت میتونستم جوری چه ولی باشه بدبین هم من به داشت

 .. پرسیدم پرت حواس با

 ؟... ؟اره.. بودم فرهاد با منم میکنی فکر تو-
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 .. زد وزار کرد جمع رو خودش دوباره فریادم از که گفتم بلند قدری به رو اخر ی کلمه

 سر احقن یا حق به چه بالیی همچین تا بشم شریک فرهاد با که احمقم اونقدر من میکنی فکر تو-

 ؟ بیاره مردم دختر

 .. پرسیدم وار وزمزمه شدم خم صورتش تو

 ؟... ماندگار شناختی اینجوری منو-

 ببینم باهم رو وجودش های حس ی همه میتونستم.. شد خیره بهم اشکی چشمهای همون با

 ناراحته دستم از نهایت بی.. ودرنهایت میترسه.. نگرانه.. نداره اطمینان بهم دیگه اینکه...

 ؟.. جوری چه اخه.. میکردم حل رو سوتفاهم این باید جوری چه... موهام الی البه کشیدم دست

 .. کردم شروع ودوباره سمتش به شدم خم

 الدوس تا حتی من.. نبودم اینجا اصال چون نداشتم خبر هیچی از من.. نداشتم خبر من کن باور-

 اینکه از بعد هم اون شدم دار خبر ساله دو تازه.. کرده کاری همچین فرهاد که نمیدونستم پیش

 من.. بشه راحت خیالت تا ببینی میتونی هست وبرگشتم رفت تاریخ.. افتاد خونه ی وگوشه شد فلج

 ... پیش دوسال همین تا رفتم شایان مرگ از بعد ماه سه دو

 شنیدن از بعد که درسته.. نشدم نزدیک بهت غرض با کن باور.. بودم خبر بی چی ازهمه من

 فرهاد.. نبودم درجریان اصال نمیدونستم هیچی اول از ولی.. تو خوشی شد وغمم هّم تمام جریان

 وندهنم هم کسی هرچند.. دیگه کس به نه بود گفته من به نه.. برد پیش کارشو وسرخود تنهایی

 فکر تو دنیا سر این وفرهاد بودم دنیا سر اون من که موندیم هم برای برادر دوتا ما دنیا دار تو.. بود

 انتقام

 ؟؟.. اومد سرم بال این که موقع اون پس... پس-

 .. کردم زمزمه پشیمونی با

 خودم پیش وبیارم فرهاد یا ایران یابرگردم زودتر هرچه که میکندم جون داشتم خر من -

 همه حتما میکردم فکر خودم با میگفت شرکت کارهای از وقتی ولی.. شده مرگش یه میدونستم..

 .. میکشه نقشه تو نابودی برای هرلحظه داره میدونستم چه.. سرجاشه چی
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 ازم نگاهشو درد وبا.. شد خیره ام گونه روی زخم رد به سرخ وچشمهای لرزون ی چونه همون با

 کرده باور حرفهامو تقریبا که میخوندم چشمهاش ناب رنگ از.. گرفت

 .. خونه برم میخوام.. برم اینجا از میخوام-

 .. گفتم مکث بی

 .. ولی.. میبرمت خودم-

 سراستین با خشونت با ماندگار که داشت خونریزی هنوز افتاد اش شقیقه روی زخم به نگاهم

 .. شد بلند وازجا کرد پاک رو اش وگونه چونه روی شده جاری خون مانتوش

 .. کردم راست قد باهاش همزمان

 .. باید ماندگار-

 .. کرد التماس ماندگار که چرا... موند زبونم نوک حرفم ولی

 .. نمیکشم امروز برای دیگه ماهان خونه ببر منو-

** 

 « میکند خون ودل زخمت از میچکد خون»

 ..( ماندگار)

 وماشین.. میشد پخش مایکل ازجرج( Like Jesus to a Child)  ی العاده خارق موسیقی صدای

 اهانم با که پارسال مثل دقیقا.. طوفانی وهوا بود بهار اواخر.. میرفت جلو بارون امون بی شرشر زیر

 سرم قفر توی پتک مثل ماهان وجود تلخ حقیقت اشنائیمون سالگرد تو وحاال بودم شده اشنا تازه

 .. بود اومده فرود

 ... اش گونه زخم سمت به چرخید اراده بی نگاهم

 فکش پائین تا که اش گونه روی شده خشک خون های لکه ولی وداغون بودم عصبانی اینکه با

 .. میداد ازارم داشت ادامه

 سیهک برادر بلکه.. نیست خط طرف اون صبور سنگ.. ماهان این لحظه این وتو حاال که میدونستم

 ایدنب دیگه که نیست هم من مال حتی میدونستم دیگه.. بود گردنش به من مشکالت تمام که
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 دلم ولی کرد وزنده وکشت من که کسیه همون برادر مرد این اینکه.. باشه من ی وقبله عشق

 .. بود چسبیده عشقش به دستی ودو بود گسیخته لجام هم هنوز که دلم این از امان..

 رزه دستهای وقلم بود ماهان عشق از تر قوی فعال بود، شده پا به وجودم تو که وعصیانی ذهنم اما

 .. میکرد خرد کنن پاک صورتش رو از خونو رد میخواستن که رو عشقم ی شده

 سمتش به ومدام بود رفته در دستم از نگاهم افسار.. سمتش به چرخید نگاهم ودوباره دوباره

 .. میچرخید

 .. است ساده زخم یه نباش نگران-

 عاشق قلب واین خودم به هزارم بار وبرای گرفتم ازش ونگاهمو نشستم صاف سرجام سریع

 .. فرستادم لعنت

 ؟.. شدی ارومتر-

 این ازم بودم گرفتن غمباد درحال وغصه غم از که وقتهایی ی همه مثل بازهم.. پرسید بازهم

 جاری هام ورگ ها دهلیز تک به تک تو که محبتی با کرد مچاله رو قلبم وبازهم پرسید رو سوال

 .. بود کرده

 اج خودش مرکز تو همسفر دو مثل رو وماهان ومن ماشین های شیشه رو میکوبید شدت به بارون

 . بود داده

 ولی.. خال حس این بود عجیب شاید میرفتم شیرین ای خلسه به موسیقی نوای با داشتم کم کم

 ولی.. نبود سخت کردنش باور دیگه.. بودم رسیده سکوت نوعی به واقعیت ودیدن شنیدن از بعد

 .. بود دهنده ازار فرهاده برادر ماهان اینکه دونستن بازهم

 .. لرزید بگم ماهان به میخواستم که حرفی به فکر از ام چونه دوباره

 ؟.. مقصرنیستم من که فهمیدی کی از-

 اومدم که موقع همون-

 ازگلوم هرز های علف مثل هرلحظه که رو بغضی زدم وپس ماشین ی شیشه سمت سرچرخوندم

 میومد باال
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 ؟.. موندی کنارم وجدان عذاب خاطر به مدت این وتمام-

 .. کرد سنگین هم رو من ی سینه که کشید ای خسته آه

 .. نه اون از بعد ولی.. آره اولش-

 .. پرسیدم ودوباره گزیدم لب

 .. فرستادی سرخ رز برام که موقع اون-

 داشتم دوستت-

 یا.. ؟ هارو خط واین صورت ؟این.. داشت دوست رو ؟چی داشت دوستم.. نشست لبم رو پوزخندی

 .. رو بیشمارم دردهای

 ؟... اینکه جز به بود نمونده سوالی دیگه

 ؟.. اومد سرش به بالیی چه ؟فرهاد... فرهاد-

 .. داد جواب خونسردی با

 دیگه نفر دو واون وفریبا اورده سرت رو بال این ناحق به فهمید تازه که بود پیش سال سه تقریبا-

 تو یبینهم وقتی ولی میکنه هم پیداش... فریبا سراغ بیاد میخواست.. شد روانی گذاشتن کاله سرش

 به زیادی وخیال فکر روزاز یه.. بگیره ازت هم رو خوشی این نمیاد دلش وخوشی دوستی باهاش

 از رو پاهاش جفت ولی میمونه زنده قضا از که دره تو بندازه خودشو میخواد.. میوفته خودکشی فکر

 جریان تو منو که بود موقع همون تازه.. شده نخاع قطع که ساله سه به نزدیک االن.. میده دست

 باشه داشته ای کینه همچین که نمیدادم رو احتمالش هم درصد یه حتی اون از قبل.. گذاشت

 یول...  ناتنی ومن بودن تنی اونها.. بود وشایان من از بیشتر وفرهاد شایان ی رابطه که هرچند..

 .. بگیره انتقام جوری این بخواد که نمیکرد خطور ام مخیله به وقت هیچ

 یادهپ تا بردم دستگیره به دست.. داشت ادامه همچنان بارون امون بی شرشر ایستاد که سرکوچه

 سرم تو بودم دیده رو ماهان وقتی از که ورفتن رفتن ی واژه جز بود نمونده حرفی دیگه.. بشم

 .. بود انداخته لنگر

 .. نشده رفتن وقت ؟هنوز.. ماندگار-
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 ؟.. یکردم تعین رو ونرفتن رفتن وقت که ما بین بود مونده چی دیگه.. شد شل دستگیره ازرو دستم

 مه ام پاره پاره قلب که هرچند.. رفتن اذن برای شنیدن ومنتظر کردم چفت زانوم سر رو دستهام

 .. ماهان عشق از نمیکند دل.. بود گذاشته ناسازگاری بنای

 .. هستم حرفم روی هنوز-

 منمیدون.. ودلم دست به شد خار اش گونه روی زخم دوباره که.. سمتش به چرخوندم سر گیجی با

 دراز کاغذی دستمال ی جعبه سمت به هوا بی رو دستم که شد چطوری اصال.. شد چرا.. شد چی

 کشیدم دستمال برگ ویه کردم

 جرج های زمزمه میون رو اش گونه روی زخم های خونابه کاغذی دستمال بیام خودم به من وتا

 .. میکرد پاک مایکل

 دربرا صورت از ؟خونابه.. میکردم کار چی داشتم.. شد خشک صورتش رو دستم نگاهش تیزی با

 تهگرف رو وجودم تمام هاش ریشه که عشق این به لعنت.. دل این به ؟لعنت.. میکردم پاک قاتلم

 .. کرده قبل از تر دشوار رو کردنش وهرس

 هم قلبم.. شد مشت دستم تو الود خون کاغذی دستمال ی برگه.. گرفت دست تو دستمو

 ؟.. ماندگار-

 ووجودم تمام که االن نه.. نداشت رو رفتن باالتر طاقت.. نرفت باالتر کتش ی یقه روی از نگاهم

 .. بود شده فراموشم وانتقامش واشتباه فرهاد از ونفرت بود گرفته ماهان به عشق

 .. بکن براورده خواستمو اخرین-

 درد این که..درد پراز میدیدم حاال که نگاهی.. نگاهش کنج وچسبید اومد باال باالخره نگاهم

 کرده دار لکه رو ماهانم زیبایی... لعنتی

 ینا شنیدن دل که من.. میشد اکو ذهنم تو خواسته اخرین ی کلمه.. کشید تیر چشمم ی گوشه

 چی هک بشنوم اصال.. بشنوم رو خواسته اخرین این نمیخواستم اصال.. نداشتم رو خواسته اخرین

 ور فریبا من موقع اون که قبل، از تر تنها حتی..! بشم تنها دوباره..! بشم جدا بعدش ؟که.. بشه

 ..! کس هیچ وحاال داشتم

 .. زدم لب فقط.. سرخورد اجازه بدون چشمم ی گوشه از اشک قطره
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 .. بگو-

 .. کن موافقت زیبایی عمل با-

 خون ی لکه کنارش ازگوشه هم هنوز.. اش گونه روی زخم به ورسید شد سوا چشمهاش از نگاهم

 .. واروم اهسته.. میریخت

 رو زخم این دیدن دل نفر یه من.. زخمش رو وگذاشتم اوردم باال دوباره رو کاعذی دستمال

 تمگرف انتقام نکرده جرم به.. نکرده گناه به.. فرهادم مثل هم من میانداخت یادم که چرا.. نداشتم

 .. دیگه کس از

 ته هن پیاز سر نه.. کارست هیچ وسط این ماهان که میدونستم خوبی به دیگه حرفهاش شنیدن با

 به هک بالیی تاوان جوری بد ساله چند این تو قطعا که بود فرهاد گریبانگیر بود جرمی اگه.. پیاز

 .. داده پس اورده سرم

 ها وهمین نیست مقصر عنوان هیچ به ماهان که میزد فریاد دلم بلکه ماهان حرفهای تنها نه رو این

 بود برگردونده قلبم کنج به رو اعتماد دوباره ها فریاد ،همین

 ... گذاشتم بود زخمش روی که دستمالی وروی کردم بلند رو چپش دست لرزون دستهای با

 رمس به مرد همین برادر رو بال این.. دستم روی گوشتی های خط به.. شدم خیره دستم پشت به

 یدیام هیچ دیگه میدونستم فقط. نبودم چرکین دل ازماهان هم سوزنی سر حتی من ولی بود اورده

 .. نداره وجود وماهان من ی رابطه دادن ادامه برای ای روزنه اندک حتی...

 .. گفتم وهمزمان باشم نداشته اشکهام ریزش برای مجالی تا گزیدم لبمو

 نبود خودم دست کن حاللم.. باشه داشته الزم بخیه شاید.. بده نشون دکتر یه به رو زخمت-

 .. میکنم خالی سرتو رو عصبانیتم بودم شده شوکه

 .. گرفت رو دستم مچ

 .. میره خون سرت از ؟هنوز.. چی خودت پس-

 .. زدم خندی زهر

 .. نداره چندانی توفیر وزیاد کم زخم یه.. صورتمه رو که زخمی همه این میون-
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 .. بردم دستگیره به دست دوباره

 ؟.. ؟جوابم.. ماندگار-

 .. کردم مکثی

 .. کن عمل من ی خواسته به تو اول-

 .. داد نشون رخ دوباره وزخمش اومد پائین دستش

 .. میدم انجام برات بخوای هرکاری بخوای، ؟هرچی.. بگو ؟..چی-

 .. باش نداشته درخواستی همچین ازم دیگه-

 بهش رو نگاه اخرین زده حسرت چشمهای با.. شد شل پهنش های شونه وکالفه مستاصل

 .. روکشیدم شده نفرین ی دستگیره اون خره وباال انداختم

 .. پرکرد وگوشهامو ماشین تو ریخت هری بارون شر شر صدای

 هن.. نداشتم خداحافظی دل دیگه زده حسرت من .. نیومد لبهام رو خداحافظی برای هم کالمی حتی

 .. بودم گذاشته جا اش تراشیده ی گونه روی که زخمی با

 قدم با.. بود شده زیاد دوباره ام شقیقه وسوزش میریخت ام مقنعه روی وتند تند بارون قطرات

 .. کرد میخکوبم ماهان صدای که گرفتم پیش در رو خونه راه سست های

 .. نرو ماندگار-

 ابرهای مثل درست.. میباریدن من ی اجازه بدون نبود که خودم دست شد جاری دوباره اشکهام

 .. سرم باال سیاه

 یدکش قد چشمهام جلوی ها ثانیه عرض وتو پیچید بارون ی همهمه تو پرشتابش های قدم صدای

 .. بود زیبایی تندیس ماهان که واقع به.. وار الهه جور همون.. زیبا جور همون..

 میسوخت شدت وبه بود کشیده هوا حاال که ام شقیقه زخم روی بارون ضربات شدت زیر نگاهش

 دش خونابه پراز پارچه نصف.. ام وچونه شقیقه رو.. ام گونه رو کشید دستمال یه با.. شد موندگار

 .. ماهان زیبای محبت از خون من ودل..

 .. بدم انجام رو ام خواسته اخرین این بذار-
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 ؟.. برمیومد دستم از هم ای دیگه کار مگه.. زدم لبخند محبتش به فقط گریه میون

 مزندگی هدف تمام که ونیمه ساله یه.. برسونم سرانجام به رو کار این باید من.. ماندگار نکن-

 .. بده اجازه بهم.. شده من ی دغدغه تنها وضعیت این از تو نجات.. شدی

 داشتم حق پس نداشتم رو مرد این دیگه من.. وواخورده زده حسرت.. کردم نگاهش فقط حرف بی

 .. کنم حک ذهنم تو رو صورتش قبل از بیشتر وکمی باشم حریص

 ؟.. نمیکنی قبول-

 .. نه معنی به دادم سرتکون فقط گر نوازش نگاه همون با

 جوری این رو چشمها واین بدم رو چیزم همه بودم حاضر.. جونم به زد اتیش بازهم چشمهاش

 زتع ی مونده ته.. بود نشدنی فرهاد برادر پول با هم اون زیبایی عمل ولی.. نبینم وپردرد مایوس

 نمیذاشت بود کرده خوش جا وجودم تو که نفسی

 تنها بلکه.. هرکسی پیش نه.. داره نگه رو اش ووجه کنه حفظ غرورشو داشت اصرار هنوز ذهنم

 .. زندگیم تمام پیش.. مرد این پیش

 داغ اش گونه های خونابه با لبهامو.. اش گونه زخم رو زدم وبوسه شدم بلند سرپنجه رو فکر بدون

 عمر اخر تا نمیبوسیدم اگه که.. بود وداع ی بوسه.. بوسه این.. گذشتم کنارش از ودراخر زدم

 .. میکرد سنگینی دلم ته حسرتش

 ما سینه.. پیچید بارون ی همهمه تو هم ماهان ماشین دادن گاز صدای شد بسته سرم پشت درکه

 زدم ولب کردم مشت رو

 برادر کن مراقبت خوب ازش حداقل.. انصاف بی بردی خودت با رو قلبم.. من ماهان خداحافظ

 .. فرهاد

** 

 کشیدن خیانت دارد ای مزه عجب

 .. پرسید بازهم هزارم بار وبرای کشید زخم وروی استریل گاز وکالفه عصبانی مامان

 ؟.. شده چی بگی نمیخوای-
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 .. سرچرخوندم حوصله بی

 .. زمین خوردم-

 اوردی گیر بچه.. بشه سوراخ سرش فقط که زمین میخوره اینجوری ادمی کدوم.. کردی غلط تو-

 ؟.. ماندگار

 کمی بلکه تا داد فشار حرص وبا قصد از.. سرم زخم رو وگذاشت ریخت استریل گاز روی و بتادین

 .. بشه کمتر عصبانیتش از

 نمیخوری غذا.. شدی جوری این وقته چند االن.. نیست حالیم نکن فکر.. هست چیزیت یه تو-

 .. بوم پشت باال میری سرما این تو شبها... نمیخوابی خوب..

 ؟.. میدونست رو اینها ازکجا.. مامان سمت برگشت ام شده گشاد چشمهای

 .. رفت ای غره چشم مامان

 یادم باشه خودش حال به مدت یه بذار گفتم ؟.. نمیدونم هم چیزی نمیاریم روت به اگه کردی فکر-

 ؟.. داره دنیا تو کی تر نزدیک من از مگه.. میگه بهم دردشو

 رو شمحبت نمیتونست فقط.. نبود عاطفه بی هم ها اونقدر مامان پس.. چشمهام کنج نشست اشک

 .. بده نشون

 اشک پراز هم مامان نگاه... سمتش به چرخوندم سر.. برداشت ارومی به روزخمم از رو استریل گاز

 ... بود

 .. داد تکون ناراحتی با وسرشو انداخت ظرف تو بود داشته نگه رو استریل گاز که پنسی

 که ینها خاطر به وفقط فقط میکنم جون دارم شیفت دو میبینی اگه... ماندگار اتم شرمنده خدا به-

 .. بردارم صورتت رو از رو ها زخم این

 ور هام زخم دیدن دل.. نبود محبت بی خوبم مامان.. کشید تیر بینیم های وعصب لرزید ام چونه

 .. بود دنیا مامان ترین فرشته من مامان.. نداشت
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 باور یول.. هستم بدی مادر میدونم.. نمیشه تومن دو ریالمون یه.. میکنم جون هرچی.. نمیشه ولی-

 راقبم یکم پس.. هستی من زندگی ی همه تو.. بشی خوشبخت تو که میکنم رو سعیم ی همه کن

 ... باش خودت

 به.. واقعیت دونستن خاطر به کنم زاری های های تونستم تازه ومن پیچید دورم به مامان دستهای

 جای به کاش.. نمیشد پیداش زندگیم تو وقت هیچ ماهان کاش.. شیرینم رویاهای مرگ خاطر

 ندارم هیچی حاال ولی.. بود هام دارایی تو دل یه حداقل اونوقت.. میکرد رهام بهم کردن محبت

 .. وپری بال نه.. جسمی نه.. دلی نه..

 راه رایب هم یکیش که داشتم درد اونقدر.. رفتم هوش از تقریبا که کردم گریه مامان بغل تو اونقدر

 .. بود کافی چشمهام سیالب افتادن

 مبرد پناه اون اغوش به مامان اغوش جای به االن مثل که روزهایی چه..؟ بود کم مگه فریبا خیانت

 هب اغوش این میفهمیدم باید کجا از... بود محبت با مامان مثل اغوشش نیست پنهون که خدا از..

 ؟... شده نصیبم صورتم روی های خط خاطر

 از امروز.. بستم چشم فقط ومن گذاشت وتنهام بست رو سرم زخم.. کرد ارومم باالخره مامان

 .. نداشتم هم رو کشیدن اضافه نفس یه حتی طاقت دیگه. بود باریده برام درودیوار

*** 

 ی دیگه سر به ومیرسیدم میکردم شروع سر یه از.. ومیچرخید میچرخید قالی های گل رو نگاهم

 هک ای تیکه اون که هرچند.. میکردم شروع اول از وبازهم.. اتاقم ی شده نما نخ متری شیش فرش

 .. نمیشد رد چشمهام جلوی از بود نشسته روش فریبا

 فتمگ بهش من.. کرد مجبورم ندیده خیر حمید اون.. نبود من تقصیر خدا ؟به.. ماندگار کن حاللم-

 بیشرف اون ولی.. نمیرسه هیچکس به آزارش.. است ساده.. مظلومه.. نه ماندگار گفتم بار هزار..

 سر اخر.. بدم بهش عکسهامونو کرد مجبورم وزور تهدید با.. نداشت سراغ تو مثل بهتری کس

 .. .. بودی شایان قبلی دختر دوست تو که دادن شهادت دیگه نفر یه با هم

 .. دستم ساق رو کشیدم دست کف با... کرد سیخ رو دستم موهای اش گریه های های صدای

 یدونمم.. نباشم پشیمون کارم این از که نبوده ای لحظه سالها این ی همه تو.. ببخش منو تروخدا-

 لیو کردم تباه رو ات واینده انداختم اتیش تو رو تو خودم جای به میدونم.. کردم درحقت ظلمی چه
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 پیش راه نه داشتم پس راه نه.. توش موندم خر ومثل کردم غلطی ؟یه.. بگو تو میکردم کار چی

 چه یاوردم خودم سر رو بال همین میفهمید رو واقعیت فرهاد اگه.. ببرم پناه کی به باید نمیدونستم..

 .. میکشت رو هردومون شاید کشیدیم براش ای نقشه چه فهمید می اگه بدتر بسا

 .. داد وادامه کشید باال دماغشو

 تازه ومن کرد ولم... بشه رو دستش میترسید.. کرد ولم هم نامرد حمید اورد سرت که بالیی از بعد-

 انجام بود درتوانم هرکاری که بودی شاهد خودت.. سراغت اومدم.. کردم اشتباهی چه فهمیدم

 ستمنمیتون بود خالی دستم.. زندگی به برگردونمت تا.. بدم نجاتت روحی بد شرایط اون از تا دادم

 .. نذاشتم وتنهات شدم همراهت جا همه ولی کنم بهت مالی کمک

 ذره وذره میکشم زجر دارم ونگاهت صورت دیدن با که ساله هفت کن باور ولی.. کردم بد میدونم

 .. میشم اب

 .. کرد بودم گذاشته قائم که زانوهام بند ودستهاشو کشوند خودشو فرش روی

 شب یه کن باور.. دادم پس مدت این تو تقاصشو که خدا به... کردم غلط.. ماندگار ببخش منو-

 هک بالیی همون وایندفعه سراغم وبیاد بفهمه رو جریان کل فرهاد که مبادا نداشتم راحت خواب هم

 بال این از بدتر هم شاید بیاره سرمن اورد سرتو

 .. کرد گریه های وهای.. روزانوهام گذاشت سرشو دوباره

 هدیگ که بودم کرده گریه روزه چند این تو اینقدر.. بلوندش موهای به دوختم سوزانمو چشمهای

 های حاالو بود گرفته دنیامو سکوت.. مطلق تفاوتی بی یه به بودم رسیده.. بود نمونده برام اشکی

 .. میداد وازارم میشکست رو سکوت این فریبا ی گریه های

 رو بال این اگه ولی.. نیست حرفی بوده من کس وتنها پناه تنها فریبا گذشته سال هفت اینکه در

 .. جاتمن غریق بشه فریبا که.. نمیشدم گرفتار وعزلت تنهایی این به وقت هیچ شاید نمیاورد سرم

 ارجحیت بود کرده درحقم که ودشمنی خیانت به سال هفت این تو فریبا ناب دوستی واقعا ایا

 .. بود هاش خوبی هموزن هم هاش بدی اما بود زیاد شاید فریبا های ؟خوبی.. داشت

 شتری ی کینه من. بود محال... ببخشمش؟.. کنم کار چی باید نمیدونستم که بودم اشفته اونقدر

 باطن ودر دوست این.. بود دختر این اورد سرم به فرهاد که بالهایی تمام مسبب ولی. نداشتم

 .. دشمن
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 .. گفتم تنها سردی به

 .. شده فلج پائین به ازکمر نمیاد سراغت دیگه.. نباش فرهاد نگران-

 مزانو از سرشو.. کرد وگریه زد زار قبل از بدتر هیچ نشد که ارومتر حرفم شنیدن با فریبا ولی

 از رو هامدست نمیتونستم حتی که بودم حال وبی خسته اونقدر.. گرفت دست تو ودستهامو برداشت

 .. کنم رها کرده تباه رو زندگیم دشمنیش با که کسی دستهای بند

 ارزو وقتهایی یه حتی اخرها این.. نیست فرهاد دیگه من درد.. کن حاللم تروخدا.. کن حاللم-

 تشدن اب.. نمیدیدم چشمهام جلوی رو تو جوری واین بودم گفته رو حقیقت کاش ای که میکردم

 یغدر ازم هم رو دستهات حتی صورتم تو زدن سیلی جای به که تویی.. تویی من درد.. نمیدیدم رو

 .. نمیکنی

 نگج برای توانی دیگه فقط من..؟ میبخشم رو گناهش میکرد فکر واقعا باور وزود بود ساده چقدر

 .. رفت در دستم از که وحقوقی حق روی.. نداشتم هام خواسته روی وایستادگی وجدال

 کنم نیست به سر خودمو برم میخواد دلم.. میاری؟ سرم به بالیی چه کارهات این با میدونی-

 شدم مجبور ولی نمیخواستم کن باور.. بشم راحت عذاب این بار زیر از شاید بکشم خودمو..

 یه برای حتی که دادم انجام تونستم هرچی سال هفت تواین ولی.. کرد مجبورم فرهاد از ترس..

 .. کنی فراموش رو خوردی وحمید ومن فرهاد از که ای ضربه شده که هم لحظه

 بخشب تو.. ماندگار بزرگواری تو ببخش تو ولی نیست بخشش حقم که میدونم درحقت کردم بد

 ... رو ناخلفت دوست این

 چشمهای همون با دوباره مامان.. مادر وبی پناه بی گنجشک یه مثل.. اتاقم کنج بودم کرده کز

 چیه دردم بفهمه تا بود کرده کفش یه تو رو پاهاش جفت.. اتاقم تاریکی تو کشید سرک نگرانش

 عالمت یه بودم شده براش.. بود شده هم قبل از کنجکاوتر فریبا اومدن از بعد که مخصوصا..

 .. دنیا وتارک شدم نشین عزلت چرا که.. بزرگ سوال

 تو نم.. نمیتونستم ولی.. کن حاللم.. میگفت کالم یک هم هنوز.. رفت ومی میومد هم هنوز فریبا

 .. بودم داده دست از بود کرده نصیبم خدا که رو ای الیتنهای بخشایش قدرت روزها این

 فرهاد ماهان.. شایان ماهان بود شده حاال من ماهان.. نمیکردم رحم هم ماهان به وقتهایی یه حتی

 یومدنم دلم که بود این خاطر به خوردنم دل خون ولی بود گناه بی پا به سرتا هرچند.. قاتلم برادر..
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 بشم رهخی.. بمونم اتاق این کنج همیشه برای میخواست دلم.. باشه من سگی زندگی درگیر ابد تا

 .. بشم تموم باالخره تا ببینم رو وشب وروز ام پنجره به

 هیچ.. ماهان وچه وحمید فریبا چه.. فرهاد چه.. بودم بازیچه همیشه داشت؟ اهمیتی چه من زندگی

 .. نبوده برام نابی رفیق کس

 ؟.. بخوری غذا نمیخوای بازهم ماندگار-

 .. اتاقم تاریکی به زدم زل بازومو رو گذاشتم سرمو

 .. اومد جلو مامان

 ازت هرروز جوری این که شده دعواتون جوری چه.. گذشته وفریبا تو بین چی بزن حرفی یه اخه-

 .. میبخشیدی زود رو ادمها.. ماندگار نبودی جوری این که تو.. ببخشیش میخواد

 .. نشست لبم ی گوشه پوزخند یه دلم تو

 یقرق خیلی پیش ی هفته چند همین.. نه هم ها گذشته اصال.. دور نچندان های گذشته ماندگار اره

 مدنمیو دلم ولی میدادن وازارم میزدن نیش ومدام مدام وگالره ومنیر فهمیه اینکه با.. بود القلب

 قدرت نه ماندگار این حاال ولی.. سرشون تو وبکوبم کنم چماغ اونها مثل رو هاشون بدبختی

 .. زندگی ی ادامه قدر نه داشت بخشش

 ... نمیشد زاده ازش ققنوسی هیچ که بود ،خاکستری گرفته اتش ماندگار این

*** 

 !«؟ میشنوی را مرگ های ناقوس صدای»

 

 بش اونقدر.. اومدم بیرون خودم ی پوسته از مامان اجبار به باالخره نشینی عزلت هفته دو از بعد

 واقعا بود انفجار درحال مغزم که بودم کرده فکر بود اومده سرم به ناحق به که بالهایی به وروز

 .. داشتم انتراک یه به احتیاج
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 ومجانی مفت کار  این خاطر به کلی مهندس خانم که هرچند برگردم سرکار کرد مجبورم مامان

 مشکالت تمام میون وکور وسوت تنگ ی دخمه اون به برگشتن باالخره ولی گذاشت منت سرم

 .. بود غنیمت من ودرشت ریز

 بودم ذروندهگ که ای فاجعه از فرار برای مفری میتونستم وثقیل انگلیسی کلمات سیالب بین حداقل

 .. کنم پیدا

 .. شد شروع دوباره ها وحدیث وحرفها.. کردن ام دوره دیدنم با ها بچه

 ؟.. شدی الغر اینقدر چرا.. شدی مریض..: میگفت یکی

 .. گذاشته قالت پسره حتما..: میگفت یکی اون

 شپس که دیده صورتشو حتما..: ومیگفت میداد جرات خودش به ای ناراحتی هیچ بدون یکی واون

 .. داری ای قیافه چه بگو بهش گفتم اول از که من بابا... زده

 جماعت این مفت حرف به بودم کرده عادت من.. بستم حرفهاشون رو همیشه عادت به گوشهامو

 داشت درد حرفهاشون شنیدن هم هنوز که بود اینجا بدبختی ولی

 دستی یه هفته سه دو این تو بود نکشیده زحمت حتی جواد اقا.. ام گرفته خاک میز پشت نشستم

 .. بکشه میزم وگوش سر به

 بود شده تلمبار هم رو نشده ترجمه کاغذهای از کوه یه وحاال بودن برده رو ناقصم های ترجمه

 بی.. فریبا بی.. ماهان بی اینبار اما.. میکردم شروع دوباره باید.. وبازکردم کردم مشت دستهامو..

 .. بود کرده درست برام فریبا که اندکی های خوشی

 ممیداد ادامه باید پس.. بودم زنده هم من.. بود خورشید.. بود اسمون.. داشت ادامه زندگی قولی به

 .. نبود قبول قابل هم ای بهانه هیچ..

 بود هنشست خاک بند یه قدیمیم دیکشنری روی.. کردم شروع وباالخره گرفتم دست تو خودکارمو

 های کلمه.. شد ردیف چشمهام جلوی گذشته از اشناتر ها کلمه.. کردم وبازش کشیدم دست..

 از رارهق کی میدونید شماها.. برگشت قلبش تو ماندگار ورد درد کلی با هم باز ماندگار.. من مانوس

 ؟.. بشم راحت ها رد این شر
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 ائینپ ریخت هری دلم هوا بی.. شد بلند گوشیم زنگ صدای که.. کردم تایپ صفحه چند نمیدونم

 .. وماهان فریبا.. مامان.. داشتن رو ام شماره نفر سه تنها..

 رامب گذشتمون ودوستی ماهان یاد.. بود ناشناس شماره.. بیرون کشیدم موبایلمو ها برگه ازمیون

 .. ندونستم قدر احمق ومن گذشت زود وچقدر.. وشاد درخشان.. زیبایی روزهای چه.. شد تازه

 .. زدم رو گوشی آن ی دکمه حوصله بی

 ... بله-

 .. ماندگار-

 .. فرهاد.. بود چهارم نفر بلکه.. نبود نفر سه اون از کدوم وهیچ بود رفته خطا به حدسم

 هک فرهادی.. فرهاد جز بودم عزرائیل حتی هرکسی صدای شنیدن منتظر.. شد رها دستم از خودکار

 .. داشت رو اول ی رتبه زندگیم های نافرجامی مابین

 .. اومد لبم رو اسمش اراده بی

 .. فرهاد-

 شده مریض هم اون.. بود کرده سرفه تک هم اون.. افتادم ماهان یاد.. کرد گوشی تو ای سرفه تک

 فرهاد.. نبود تنها چرا فهمیدم می حاال.. نیست تنها بود گفته.. سراغش نیام بود گفته یادمه.. بود

 .. بود زندگیش تو من از مهمتر که کسی... رو برادرش.. داشت رو

 نازم وجایگاهش فرهاد.. گرفت نشونه رو قلبم دیگه تلخ حقیقت یه بازهم.. شد منقبض فکم

 .. بود تر مهم ماهان برای وزندگیم

 .. پرسیدم ازش شده تایپ های برگه به خیره

 ؟.. زدی زنگ چرا-

 گرفتم دست به خودکار که زمانی از ها ساعت انگار.. چرخید چشمهام جلوی شده تایپ های کلمه

 .. بودم کرده گیر خال یه تو فرهاد تلفن با.. وحاال میگذشت زندگی به کردم وشروع

 .. بزنم حرف باهات باید-
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 هب رو کارش که بینهایتی وجدان عذاب جز..بود نمونده وفرهاد من بین حرفی هیچ ؟مسلما.. حرف

 هیچ به گفتم بارها.. سوخت حالش به ای لحظه برای دلم چرا نمیدونم.. بود کشونده ویلچر اون

 .. ببینم چشم به میکشه فرهاد که رو دردی نمیخوام عنوان

 ؟.. مونده حرفی چه حاال.. نکردی باور وتو گفتم بهت روز شیش اون تو حرفهامو.. نمونده حرفی-

 ... ببینمت خوام می-

 الاص مگه..  بود ؟محال.. رو ام ساله هفت ؟قاتل.. رو ؟فرهاد.. ببینمش.. کشید تیر پشتم ی تیره

 ؟.. بودم خورده خر مغز ؟مگه.. قاتلم سراغ میرفتم خودم پاهای ؟با.. بود شدنی

 .. بزنم حرف باهات باید ماندگار-

 زرو شیش اون تو که فرهادی.. نمیشد باز هم وناسزا فحش به لبهام حتی.. بودم خیره جور همون

 ونا که دردهایی.. کنم بارش بیاد در دهنم از چی وهر ببندم چشمهامو تا نمیذاشت.. بودم شناخته

 .. نمیداد رو اجازه این بهم میخوندم چشمهاش تو روزها

 یا حلقه از یا.. میکرد تعریف شایان بدن خاکستر از وقتی.. بود اشنا هم من با دردهاش که انگار

 .. کشید بیرون دستش تو از شایان انگشت شدن خرد با که

 لمس وگوشتم پوست با رو فرهاد دردهای من میزد حرف شایان وشاد شفاف چشمهای از وقتی

 هک میدونستم فرهاد مسلم حق رو این بودم شایان نامرد دختر دوست واقعا اگه شاید.. بودم کرده

 .. نبودم فریبا من که بود اینجا مشکل ولی بگیره ازم انتقامی همچین

 اینده رد که شیرینی زندگی به کردن فکر دلخوشیش تنها که بودم واروم صدا سرو بی دختر یه من

 .. بود داشت، خواهد پویا کنار در

 یرهش سرش داره فریبا که ونفهمید شد فریبا عاشق که ؟شایان.. بود کی مقصر وسط این واقعا

 .. خودش منفعت.. بود چیز یه وهدفش بود کرده رد رو قرمزها خط که ؟فریبایی.. میماله

 هک بود کرده کورش انتقام حس اونقدر که فرهادی یا.. کشید؟ من برای رو نقشه این که حمیدی

 ؟.. بگیره تصمیم درست نمیتونست

 نهببی رو من میخواست.. وفرهاد من مابین وسکوت بود چشمهام جلوی همچنان شده تایپ کلمات

 .. ببینمش میخواستم هم من که میافتادم فکر این به کم کم ومن میگذشت ها ثانیه..
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 چشم وتاد با داشتم دوست.. افتاده براش اتفاقی چه اورد سرم به که بالیی از بعد ببینم میخواستم

 نفهمیدم چطور.. ماهان اخ.. بود گفته ماهان که جوری همون.. نشسته حق جای خدا که ببینم خودم

 ؟.. نزدیکی وفرهاد من زندگی به حد این تا که

 یدند از که متنفری ازم اونقدر میدونم.. ببینی منو هم لحظه یه برای حتی نمیخوای که میدونم-

 .. ولی.. میشه بد حالت ام قیافه

 .. زدم لب ها کلمه به خیره

 ؟.. ادرس.. میام-

 مدل واقعا من ولی.. برم دیدنش به میخوام که نمیشد باورش.. مابینمون انداخت لنگر سکوت

 یهرچ بود بس.. بشکنم رو بودم ساخته ازش ذهنم تو که عظیمی غول واون برم.. برم میخواستم

 .. میپریدم خواب از دارش ضامن چاقوی کابوس با شبها

 این با حداقل حاال.. گذشته ها سختی.. شده تموم ها بدی اینکه.. میخواست ارامش کمی من دل

 به ارونب شرشر زیر یا شبها تاریکی تو که نیست فرهادی دیگه.. بیایی کنار باید وقیافه صورت

 .. وصورت دستها رو بکشه خط که.. بیاد سراغت

 زندگی هب باالخره میتونستم جوری این شاید.. بکشم ذهنم تو رو ومقتدر قوی فرهاد اون میخواستم

 .. میرفتم باید من.. میرفتم باید.. برگردم

 حال؟؟ به وای دگران و بمان تو.... کردی ما با تو آنچه گذشت و گذشتیم ما 

 سمونا دل تا هیوال یه مثل ای وشیشه بزرگ برج.. شد کشیده ساختمون باالی تا پائین از نگاهم

 کردمی فکر من به وداشت.. دودی های شیشه همین از یکی پشت.. بود اینجا فرهاد.. بود رفته باال

 !!؟.. اورده سرم که بالیی به!؟..

 .. ومیدیدم میرفتم باید.. نمیدونستم رو کدوم هیچ جواب

 حرکت جلوی که افقی چوب ازکنار میخواستم.. شد کشیده در جلوی های ریزه سنگ روی هام قدم

 .. پرسید ازم نفر یه که بشم رد میگرفت رو ها ماشین

 ؟.. داری کار کی با.. خانم کجا-
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 از انام ولی.. بود اپارتمان نگهبان بارز ی نشونه خاکستریش لباس اون با مرد.. گرفتم باال سر

 میکرد نگاه ودزد کش چاقو یه به انگار.. نگاهش

 .. خورد بهم لبهام

 ؟.. فرهاد-

 مقواح ساده چقدر.. رو ماهان نه رو فرهاد نه.. نمیدونستم هم رو فامیلیش حتی.. بازموند لبهام ولی

 هیچ حتی من.. بودم

 .. نداشتم قاتلم از درستی ونشون نام

 .. گفت قلدری وبا انداخت بهم ای دیگه بد نگاه مرد

 ؟.. واحد کدوم.. طبقه ؟کدوم.. چی فرهاد-

 رو دستم تو ی برگه.. اومدم ساختمون این به گری تکدی وبرای مزاحمم یه داشت حتم انگار

 .. بفرسته برام رو ماشینش فرهاد نذاشتم چرا که فرستادم لعنت خودم وبه.. دادم نشون بهش

 نشونو نام بی قاتل دنبال نداشت نایی رفتن برای که هایی وقدم پیاده پای با جوری این حداقل تا

 .. کنم تحمل رو نگهبان مرد این واشکار خفا های وتوهین.. نباشم خودم

 .. طرف این از بفرمائید.. دارید کار رفیعی جناب با اهان-

 چه.. وقدرت پول ی معجزه از امان.. شد ای دیگه ادم اصال.. شد عوض درجه وهشتاد صد رفتارش

 !..میکرد؟ تبدیل محترم مهمان یه به بردار وکاله دزد یه از رو ها انسان لحظه یه تو جوری

 کمر اوت زد برام هم رو اسانسور ی دکمه وحتی ایستاد اسانسور کنار کرد راهنماییم البی سمت به

 .. شد خم جلوم

 .. وقدرت پول جادوی از امان امان

 زندگی واین خونه این.. گرفت جون چشمهام جلوی زندگی از جدیدی ی جلوه انگار در شدن باز با

 ؟.. داشت وجود ایران تو هم هایی کاخ همچین واقعا بودم دیده سینمایی های فیلم تو تنها رو

 یکوتاه سالم.. اومد جلو شده جمع موهای با ای سرمه مرتب وشلوار کت یه با میانسالی نیمه زن

 .. گفت امد وخوش گفت
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 های انداست یاد.. کرد وراهنماییم گرفت دستم از رو کیفم تنها نینداخت صورتم به هم نگاهی حتی

 ارباب عاشق که میدیدم خدمتکار دختر یه رو خودم که وقتهایی اون.. افتادم ایرانی ی عاشقانه

 میشه خونه

 تممیدونس چه... بیفته برام قراره که هایی اتفاق از.. اینده از داشتم خبر چه.. بود شادی روزهای چه

 .. بشم وهمسایه فامیل دختر ترین زشت روزی قراره که

 سیندرال از رو خودم حتی میدونستم زمین روی دختر ترین وجذاب زیباترین رو خودم ها موقع اون

 ویه خط پراز صورت یه.. اورد برام بدی دست روزگار ولی.. میدونستم تر باال هم پیشونی وماه

 .. داده دست از دل ویه سوخته پیشونی

 هب پشت که مردی میتونستم هم اول ازهمون ولی.. داد ازارم اتاق تاریک نیمه فضای.. شد باز درکه

 .. من رس دست از ودور ای افسانه ماهان.. بود ماهان.. ببینم رو ایستاده پنجره به ورو من

 که اش گونه روی زخم به ومن سرم زخم به اون.. شدیم خیره چیز یه به وهردو.. چرخید سمتم به

 .. بود کرده خوش جا سرجاش مصرانه هم هنوز

 .. زدم ناله دلم تو

 (؟.. کردی چه گلش برگ صورت با بببن.. ماندگار دستت بشکنه)

 مسل تا.. اش سینه به برسه سرم تا.. هاش قدم به برسم تا وجلوتر جلو.. برم جلو میخواست دلم

 ی کاره هیچ تو که... زخم این خاطر به ام شرمنده که بگم بهش تا.. رو اش گونه روی زخم کنم

 شدی نزدیک بهم نیت حسن با تو که.. اوردم سرت به ناحق به رو بال این ومن بودی جریان این

 کنم عملی رو ات خواسته اخرین نمیتونم که ببخش.. نتونستم من ولی.. دردهام بردن بین از برای

 مصر عزیز

 .. بیایی نمیکردم فکر-

 رو قلبم که واقعیتی به.. برگشتم حال به من.. پرید بود شده وبزرگ گرفته پا ذهنم تو که ای خلسه

 .. میبرد بدنم از رو وحس میسوزوند

 الواحو ضعیف ی روحیه این نداشتم دوست.. نرم ازحال وقت یه تا مبل ی گوشه به گرفتم دست

 وزندگیم من بابت از خیالش میخواست دلم.. بشه نگران همیشه ومثل ببینه ماهان رو ناخوش

 .. بدم انجام درحقش میتونستم که بود لطفی تنها این.. باشه راحت
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 شوانتقام فرهاد ی سایه اینکه.. کنم زندگی راحت این از بعد میخواد دلم.. ببینم رو فرهاد اومدم-

 .. نیست سرم رو دیگه

 .. باشه اون برای هم جایی اومدن این تو داشت دوست حتما... شد رنجیده چشمهاش

 خونه این ات منو تو عشق به هام قدم که کنم فریاد نمیتونستم.. بگم نمیتونستم که من ولی بود

 تا گونه زخم بدونم اینکه برای.. ماهت روی دیدن برای ونیمی فرهاد کنجکاوی از نیمی.. کشید

 .. نشده هم هنوز که شده خوب

 .. هستن منتظرتون رفعتی اقای-

 شدن رودررو برای پناهم تنها انگار ولی چرا نمیدونم.. ماهان سمت به برگشت زده وحشت نگاهم

 .. فرهاد برادر.. بود مرد همین فرهاد با

 من همپای ماهان اگه.. کرد سرازیر دلم تو رو دنیا ارامش زدنش پلک وبا ارومی به زد پلک ماهان

 ودل جون مردبا این پای به پا هم رو قیامت خود تا من نبود چیزی که فرهاد پیش رفتن میشد

 میرفتم

 نای که واقعا.. میانداخت وبزرگش بلند ودرهای سیندرال داستان یاد رو من اتاق ی شده باز درهای

 .. نداشت سیندرال قصر از کمی دسته خونه

 مه جهنم به حتی مرد این با من.. شدم جاری سرش پشت اختیار بی ومن گذاشت جلو قدم ماهان

 .. میذاشتم قدم

 ارور مدام مغزم.. باره وچند باره یه.. زدم بهم پلکهامو بود حکفرما اتاق تو که زیادی تاریکی تو

 ؟.. میشناسی رو مرد میداد

 هیچ به نشسته ویلچر این روی که رو مردی من.. نه میزد فریاد ام شده مختل ذهن همون ولی

 ... کجا مرد واین کجا کشید سالبه به منو که فرهادی.. نمیشناسم عنوان

 اون.. سرخ چشمهای اون.. دستها اون.. بود گذشته از هایی نشانه دنبال گرم جستجو چشمهای

 ترحم شدت به فاصله اون از مقابلم ومرد.. نبود هیچی ولی.. پیشونی روی ی برجسته رگهای

 .. بود برانگیز
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 بود دسفی دست یه اش شقیقه کنار موهای نمیشد بند جا ویه میزد سفیدی به چشمهاش مردمک

 واقع به... شباهتی هیچ که بود ساخته مسن نیمه مرد یه ازش چشمهاش دور های وچروک وچین

 .. نداشت کشت روز شش اون توی رو من وروح جسم که فرهادی به شباهتی هیچ

 .. ماندگار بشین-

 یه تو چون.. جایی به حرف چه که وواقعا.. بگیرم مرد از چشم شد باعث که بود ماهان صدای

 وزن کردن تحمل توان زانوهام دیگه که چرا.. دارم نشستن به شدیدی احتیاج کردم حس لحظه

 .. نداره رو بدنم

 کجاست فرهاد پس ولی.. گرفتن انتقام برای.. فرهاد کردن مال ولگد دیدن برای بودم اومده من

 ؟.. داشت فرهاد به شباهتی چه مرد این..

 خوب چرویل روی مرد  با صندلی ی فاصله.. مرد به شدم خیره وبازهم اتاق پائین صندلی رو نشستم

 ادفره که تقاصی نتونم که دور اونقدر ونه بده ازار رو ام اومده کش اعصاب که زیاد اونقدر نه.. بود

 .. ببینم چشمهام با رو داده

 همون با.. دستش تو لیوان یه با بود ماهان کردم بلند سرکه شد گرفته سمتم به شربت لیوان یه

 .. نگران همیشه چشمهای

 کرد زمزمه ارومی وبه کرد اشاره لیوان به سر با

 ... نیفته فشارت بخور یکم-

 محال بود من جای به ای دیگه هرکس شاید.. بود نوسان در وچشمهاش شربت لیوان بین نگاهم

 خورن میگفت سلیم ،عقل میکرد تعارفش داشت وقاتلم فرهاد برادر... بزنه شربت اون به لب بود

 ...ولی.. صدات سرو بی کشتن برای راه بهترین.. باشه مسموم که شاید

 اعتماد بهش جا وهمه همیشه که من ی هرروزه بت.. بود ماهان دست شده دراز دست این ولی

 .. داشتم

 من که.. ندادم اهمیتی افتاد چشمش کنار کارم خوشی از که ریزی چروک وبه کردم دراز دستمو

 های کابوس تک به تک بردن بین از برای.. مالقات اخرین برای... فرهاد دیدن برای بودم اینجا

 ...ولی مجسمم
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 دستهاش... بود شده تبدیل ندار وحال بیمار مرد این به فرهاد... نبود جاش سر هیچی انگار ولی

 زده چنگ رو ویلچر وچرخ میلرزید حاال میکشید پرضرب رو ها چاقو که دستی همون مخصوصا...

 میزد سفیدی به مروارید اب زور از چشمهاش که چرا نبود چشمهاش تو ای سرخی وهیچ.. بود

 .. اوضاع این بود مسخره چقدر.. رقصید می شفاف گوی تا دو مثل هاش ومردمک

 ؟بیام که گفت چی برای اصال.. اومدم که کردم فکر چی خودم با احمق ومن.. بیام که گفت من به

 حد نای تا ؟یعنی.. ببخشمش ؟که.. بسوزه حالش به دلم مقابلم مرد وحال وضع دیدن با که بیام..

 ؟ بودن کرده حساب القلب رقیق منو

 .. بخور یکم ماندگار-

 به بوی نیست پنهون که خدا از.. رو ماهان ی شده تعارف نارنج بهار شربت.. بود رفته یادم آخ

 هب بردم لب.. میکرد اروم وانفسا اوضاع این تو رو ام شده تحریک های وعصب داشت خوبی شدت

 .. خوردم رو شربت از نیمی نفس یک و لیوان

 میخوردم شربت گوشه این داشتم من.. نبود جاش سر هیچی واقعا.. ای مسخره اوضاع عجب

 .. میافتاد خس خس به داشت فرهاد ی وسینه

 جااین احمق من... فرهاد به دوختم دیده وبازهم گذاشتم کنارم کوچیک میز روی حواس بی رو لیوان

 !؟.. میخواستم چی

 .. گفتم هوا بی سر واخر کاوید رو پاش به تا سر نگاهم

 .. فرهاد شدی پیر-

 .. وشبم روز کابوس به هم اون.. نبود صحبتم پشت غرضی هیچ که واقعا.. حرف این پرید دهنم از

 هی. شده عوض شرایطمون چقدر میکرد فکر داشت شاید... نشست خنده کج یه لبش ی گوشه

 جلوش.. چکیده سرچاقوش از که هایی زخم همون با من وحاال بود واخرم اول صاحب اون روزی

 .. میگفتم شدنش پیر واز بودم نشسته

 داشتم... ترس از شدم قفل صندلی روی ومن.. اومد وجلو چرخید ویلچر های چرخ روی دستهاش

 جاری  بدنم وپی رگ تو هنوز فرهاد از وحشت که اوردم می یاد به تازه

 .. ایستاد قدمیم دو تو وباالخره هیوال یه مثل درست... وجلوتر جلو.. اومد جلو فرهاد ویلچر
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 وندنمیرس من به ازاری هیچ بود ناتوان حد این به تا که مردی مسلما.. میزد تپش پر جهت بی دلم

 .. بودم اومده خونه این وتا اینجا تا ترس همین بردن بین از وبرای میترسیدم بازهم من ولی

 بیو حرکت بی خشک چوب تیکه یه مثل راستش پای... برداشت رو پاش زیر وپدال شد خم فرهاد

 .. کرد ریش رو ودلم شد اویزون جون

 هک..؟ نمیگیره فرهاد از کشیدم که دردهایی تقاص خدا چرا که بودم زده هق چقدر سال چند این تو

 ... نمیده نشون بهم رو نهایتش بی عدالت چرا

 دست عنوان هیچ به سوختن واین ومیسوخت میشد ریش دلم جونش بی پاهای دیدن با حاال

 .. نبود خودم

 تقاصی همچین عنوان هیچ به من.. گرفت دلم بود نشسته صورتش توی که زجری دیدن با

 ؟ میکرد دوا من از دردی چه فرهاد شدن فلج مگه. نمیخواستم

 رایب که لحظاتی این تو ؟یا.. برمیگردوند بهم رو گذشته خوش زندگی یا میکرد درست صورتمو

 ؟.. داره نگه کنارم رو ماهان میتونست میدادم جون ماهان با بودن

 .. بود ای وارونه دنیای چه.. هه

 .. کشیدی که دردیه تقاص ؟این.. ماندگار میبینی-

 زجر این دیدن توان.. نداشتم رو دیدنش توان من نشست چشمهام تو واشک شد جمع صورتم

 ... تحرک بی پاهای واین

 ... زد خندی وتلخ دوخت چشمهام به رو نگاهش فرهاد

 .. گرفتم انتقام ازخودم خودم.. نیاورده سرم به رو بال این تو آه.. نترس-

 ینزم ،روی ترسم از شده جفت پاهای وجلوی کنه حفظ رو تعادلش نتونست که شد خم سمتم به

 .. افتاد

 بدی صدای با ولیوان گرفت شربت ی خورده نیمه لیوان به دستم که پریدم جا از حرکت یه با

 ... وشکست افتاد زمین رو فرهاد ی شده مچاله هیکل جلوی

*** 
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 حنهص همچین دیدن توان واقعا من.. بود گرفته صورتمو وتمام نبود خودم کنترل به دیگه اشکهام

 دستشو حرص با فرهاد که برد فرهاد بغل زیر ودست اومد جلو شتاب با ماهان.. نداشتم رو هایی

 .. زد وفریاد زد پس

 .. بشه خنک دلش شاید ببینه چشمهاش جفت با بذار.. ببینه بذار.. کن ولم-

 گهم نمیشد خنک دلم بدبختی این دیدن با من.. نه... میریخت بهاری ابر مثل جور همین اشکهام

 کدوم فرهاد کشیدن ؟درد.. بشم وراضی خوشحال وضعیتی همچین دیدن با که بودم سنگ از

 ؟.. باشم خوشحال که میکرد وحل من مشکل

 دهکشی خودم که دردهایی برای وزارزدم کردم رها رو اشکهام وسیالب صورتم جلوی گرفتم دستمو

 .. بود کشیده مرد این که ودردی بودم

 یروز که درسته.. مرد این شدن فلج دنبال. نبودم چیزی همچین دنبال که میدونست خودش خدا

 مک وبدن جون بی پاهای اون با فرهاد انگیز رقت وضع دیدن ولی میکردم شکایت خدا به بار هزار

 .. نبود من ی خواسته توان

 وهمزمان.. اومد جلو خیز سینه پیکر غول ی خزنده یه مثل درست.. کشید جلو دست رو خودشو

 .. گفت بود شده حاصل کردن تقال از که هایی زدن نفس نفس میون

 .. ببر ولذت ببین خوب.. ماندگار ببین-

 خیره مقابلم مرد توانی بی به میدید تار رو چی همه هق وهق گریه زور از که چشمهایی با ومن

 .. سمتم به کرد بلند سر.. شدم

 ستارپر اگه.. پات کف افتادم.. شدم بدبخت چقدر ؟ببین.. نیستی ؟خوشحال.. میکنی گریه چرا-

 قدم یه ونمنمیت حتی باشم ونداشته ویلچر این اگه.. میشم خفه خودم وکثافت گند تو باشم نداشته

 ؟.. اره خوشحالیه از ات ؟گریه.. نه خوشحالی... کنم حرکت جام از

 هب ودست شدم خم سمتش به وتوان انگیزه کدوم با اصال.. حسابی چه رو.. حسی چه رو نمیدونم

 ... بردم بازوش زیر

 بازوش خیس صورت همون با.. موند خیره چشمهام وبه شد گشاد من حرکت دیدن با چشمهاش

 بلند جون کم من توان  با که بود اون از تر سنگین.. نمیتونستم ولی کنم بلندش بتونم تا کشیدم رو

 .. بشه
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 .. نشوندیمش ویلچر وروی کردیم بلندش هم با وهردو رسید دادمون به ماهان بازهم

 اش سینه خس خس بلند وحشتناک وصدای بود عرق از خیس تقال همه اون از فرهاد صورت

 بازهم ولی.. کردم خشک دست کف با وصورتمو گرفتم فاصله ازش.. بود شده صحنه متن موسیقی

 .. میچکید اشکهام پاهاش دیدن با

 یادن وعذاب بفرستم لعنت.. رو شرفش بی دوست اون یا.. کنم نفرین رو فریبا میخواست دلم

 هدیگ میدیدم رو مقابلم مرد سرنوشت که حاال.. بود شده قفل لبهام ولی بخوام براش رو واخرت

 .. کنم نفرین رو وکسی بکشم آه نمیتونستم

 اومد حرف به شد کمتر که فرهاد ی سینه خس خس

 حتی.. گشتم دنبالش.. اورده سرمون به بالیی چه اشغالت دوست اون فهمیدم که پیش سال چند-

 بردارم دوشم رو واز عذاب این وبار کنم اش خفه دستهام همین با میخواستم.. کردم هم پیداش

 خاطر به.. بودم رسیده اینجا به لعنتی ی کینه همین خاطر به من.. چی که اخرش دیدم ولی..

 .. خودم حماقت

 میخندی باهاش که میدیدم.. هستی باهاش وقتها بعضی که ومیدیدم میکردم تعقیبت روزها

 .. بشم مرتکب رو کاری همچین دوباره نتونم شد باعث هم ها همین.. وخوشی

 که ،کنه اعتراف رو حقیقت میخواستم.. بود ترسوندنش خاطر به فرستادم اش پی ادم روز اون اگه

 با میخواست دلم.. بود تر سخت برام هرچیزی از دوسال این تو حقیقت کشیدن دوش به

 ... کردی اعتماد کسی چه به که ببینی خودت چشمهای

 بودم گذشته ی ساده ماندگار همون هم هنوز میدادم ترجیح.. گرفتم ازش مهری بی با رو نگاهم

 .. اشهب داشته رو ماهان نمیتونه که بود این غمش وتمام نداشت ورفیقش دوست خیانت از خبر که

 میشدم له هلحظ به لحظه سنگینیش زیر داشتم که بود سنگین اونقدر واقعیت شنیدن بار حاال ولی

.. 

 باهاته روزها اون کابوس هم هنوز اینکه از.. گفت برام دردهات از شد اشنا باهات که ماهان-

 نهمی خاطر به.. کنی فراموش رو ها لحظه اون ونمیتونی نداری اسوده خواب شبها بعضی اینکه..

 بهم... وبدبخت ذلیل پیرمرد یه جز.. نمونده کابوس اون از هیچی ببینی که.. بیایی خواستم ازت

 وامنمیخ دیگه من.. بشی خالص میبینی که هایی کابوس دست از شاید.. ماندگار کن نگاه خوب
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 و یبش اروم فقط بگیری ازم میخوای که تقاصی هر راضیم حتی.. برسونم بهت ازاری کوچکترین

 کنم ارک چی نمیدونم ولی برگردی زندگیت به دوباره میخوام.. بره بین از وجودته تو که ترسی اون

 ؟؟.. بگیره اروم ات خورده زخم دل که بشم وارد راهی ؟ازچه..

 ازکسی میدم حق.. میدم حق کامال بهت.. نشدی جراحی عمل به حاضر کرده هرکاری میگه ماهان

 .. دارم رو انجامش توان که کاریه تنها این کن باور ولی نخوای کمک ما مثل

 باید قامتش بلندی از که فرهادی از حاال.. ایستاد هام قدم ودم اومد وجلو گرفت ویلچر به دست

 .. داره عجیبی های بازی چه زندگی خدایا.. بود مونده باقی خمیده نیمه مرد یه میبردم باال سر

 .. کنیم جبران کشیدی که رو دردی ی گوشه یه بده اجازه بهمون.. کنیم کمکت بده اجازه بهمون-

 .. گفتم درد با نمیشد جدا پاهاش از نگاهم که جور همون

 یبدبخت سال هفت بتونی میکنی فکر.. بردی بین واز کردی پاک رو ها چاقو این جای که گیرم-

 دست از که ای اینده.. کشیدیم ومادرم من که دردری سال ؟هفت.. کنی جبران هم رو من وماتم

 ؟.. کنی جبران میتونی کدومشونو.. دادیم

 ماهان ی غمزده نگاه وبه شد رها فرهاد پاهای بند از نگاهم.. افتاد خس خس به دوباره اش سینه

 ... میکرد نگاه بهم ناامیدی با که چشمهایی.. رسید

 کنه اندرم کشیدم ناحق به سالها این تو که دردی نمیتونه کس هیچ چون.. کنید جبران نمیخوام -

.... 

 .. بود وغمزده سرخ فشار شدت از حاال که چشمهایی به.. چرخید فرهاد سمت به دوباره چشمهام

 میخوام چیزی یه ازت فقط-

 زا که. رو فرهاد امیدوار نیمه چشمهای برق حتی.. برداشت قدم سمتم به که دیدم رو ماهان حرکت

 .. برداره قدمی رضایتم برای میخواست دل ته

 .. وردار فریبا سر از دست-

 .. اومد پائین چشمش ی گوشه از اشک قطره یه ودرنهایت شد طوالنی فرهاد ی خیره نگاه

 .. پرسید دلخوری وبا وایساد فرهاد ویلچر کنار ماهان
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 ؟.. چی خودت پس-

 .. بود مونده درخواستم منتظر هنوز که چشمهایی... چشمهاش سمت به چرخید نگاهم

 از هک نبود چیزی.. نمیخواستم چیزی برادر دوتا ازاین من.. دادم تکون هیچی معنی به سری فقط

 .. بخوام اینها

 .. کردم زمزمه چشمهاش تو خیره

 .. ببینمتون نمیخوام دیگه.. باشه اخرمون دیدار دیدار این میخوام-

 .. شدم خم سمتش وبه فرهاد سمت به چرخیدم

 .. قیامت برای بمونه هم وتو من کتاب حساب-

 .. سوخت بازهم چشمهام.. لرزید هاش وشونه چکید تندتر فرهاد های اشک

 .. گذاشت جلو قدم ماهان

 ؟.. ماندگار-

 کردممی رو سعی تمام ومن.. برد می جوری این رو اسمم وقتی میگرفت اتیش قلبم.. بستم چشم

 .. بگه جانم من ی اراده بدون لبهام که مبادا

 .. کردم وزمزمه زدم خندی زهر.. بازکردم رو وچشمهام رفتم عقب

 .. ماهان خداحافظ-

 .. دادم رهایی ی اجازه کنم کنترلشون نمیتونستم دیگه که اشکهایی وبه سرچرخوندم

 دردها اون تمام.. ها کابوس اون تمام.. شد تموم باالخره زدم بیرون ازخونه تند های قدم با

 .. ها ومصیبت

 لمد تو ابد تا که حسرتی از.. نداشتنش از.. ماهانم روی ندیدن از.. میسوخت همچنان من قلب ولی

 ... میموند

 ماهان نبود با تا کنه کمک بهم خدا کردم دعا دل ته واز شدم خارج ساختمون از بلند های قدم با

 ... بیام کنار بتونم ووجودش
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 .. کردم وزمزمه انداختم اسمون سقف به نگاهی

 .. شد تموم باالخره وفرهاد من ی قصه

 وندارم دار تمام

 خداحافظی از بعد میکردم احساس.. کشیدم سر به اهستگی به رو چادرم حیاط در زنگ صدای با

 مخصوصا.. ندارم حیات ی ادامه به میلی هیچ دیگه هستم درگیرش االن که واوضاعی ماهان از

 نوم.. بود نذاشته باقی زندگیم تو ای انگیزه هیچ داشتم ماهان با که سختی ووداع فرهاد دیدن

 .. میگذروندم وامورات میکشیدم نفس قلبیم خواست بدون تنها

 ازش کردن ودوری دیدن که چرا نگرفته ازم سراغی دیگه ماهان که بودم خوشحال طرفی از

 .. بود شکسته دلم دیگه طرف واز بود سخت

 که شد قفل نگاهش تو سردم چشمهای.. دیدم در پشت رو فریبا که بازکردم ای تقه با رو در

 .. پرسید اشپزخونه تو از مامان

 ؟.. ماندگار کیه-

 .. گفتم بلند نیمه میکردم نگاه فریبا به که جور همون مهر بی

 .. فریباست-

 .. حاضره ناهار.. تو بیاد بگو-

 .. وگفتم شدم خیره نمیکرد ارایششون بود وقت خیلی که فریبا براق چشمهای به عالقه بی

 .. بره میخواد داره کار نه-

 تیاهمی من ولی.. نداشت رو توجهی بی همه این انتظار.. لرزید اشکار مهری بی این از فریبا لبهای

 جای.. نمیشد صاف باهاش دیگه دلم... نداشتم هم رو توانش دیگه که بگم صادقانه.. ندادم

 .. میکرد زهر رو ووجودم میسوخت هنوز بود کرده فرو قلبم تو دسته تا پشت از که خنجری

 .. ماندگار-

 .. نمیشد نرم ها البه این با دیگه من دل ولی... درد از پر.. بود عجز پراز صداش

 .. بزنم حرف باهات بذار-
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 .. گفتم سردی به

 .. نیا اینجا دیگه.. نمونده حرفی-

 .. مگفت خفه صدای وبا وبستم در حرص با... داخل خزید باز نیمه در الی از که وببندم در خواستم

 ؟.. جونم از میخوای ؟چی.. چیه-

 .. نالید بود شده سرازیر دیگه که اشکهایی وبا گرفت دست تو محابا بی دستهامو

 .. ببخش-

 وجود به من روزی یه.. میداد ازارم هم وجودش کردن لمس حتی.. کشیدم عقب حرص با دستمو

 میاد پیش باهام وهمقدم همراه بازهم معایبم تمام وجود با اینکه از.. میفروختم فخر دختر این

 ور دردها این ادم وهمین دستها همین نمیدونستم که دریغ ولی.. میشه وروزم شب صبور وسنگ

 .. کرده ردیف برام

 .. نکرد رها دستهامو بازهم فریبا

 .. بودی مهربون که تو.. میبخشیدی راحت که تو.. ماندگار نگو اینجوری-

 بخشمشب راحتی این به میتونم بود فکرکرده فریبا واقعا.. میذاشت فلک به سر عصبانیتم کم کم

 .. نبودم راضی که دل ازته ولی بخشیدم میگفتم زبون به که گیرم ؟اصال..

 .. غریدم حرص با

 !؟... بخوای حاللیت ازم سراغمو بیایی میشه روت جوری چه.. بردار سرم از دست.. کن ولم-

 دادم تکون چشمهاش جلوی دستهامو

 .. دستهامو ببین-

 .. کردم نزدیک بهش صورتمو

 هچ کارت این با میدونی.. سرکردم صورت این با سال هفت نامرد توی خاطر به.. صورتمو ببین-

 ودرک بکشم من که وزجری بذاری من جای خودتو بار یه شده اصال.. اوردی من زندگی سر بالیی

 .. دادم تاوان تو جای ناحق به جوری چه که.. کنی
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 .. گفتم سنگدلی وبا کردم جمع نفرت با صورتمو

 منو خودت خاطرنجات به.. هات گاری گند خاطر به.. میاومد تو سر به باید که بود بالیی این-

 هرروز هرروز حاال.. اونو هم کردی بدبخت منو هم.. بود کرده روشن فرهاد که اتیشی تو انداختی

 ؟.. میبخشیدی بودی خودت! ..ببخشمت ؟که.. چی که خونمون دم میای

 .. میگفت ومدام میزد زار بود دستهاش بند دستم که جور همون فریبا

 .. ببخش ولی توا با حق-

 .. گرفتم وگر رفت باال صدام ناخواسته

 یاد یبینمم صورتم روی مردمو نگاه که ،هربار میبینم ائینه تو خودمو که هربار... نمیتونم.. نمیبخشم-

 .. میوفتم کردی بهم که ظلمی

 .. کنم درست رو صورتت تا میفروشم رو زندگیم تمام.. میکنم جبران-

 خورد وتاب نشست لبم کنج تلخی پوزخند

 اسیب وسط این من فقط کردی فکر..؟ چی بدبخت فرهاد اون.. کردی درست رو این گیرم هه-

 هچ میدونی اصال.. کردی ساقط زندگی از هم رو بیچاره فرهاد اون تو... نه! ..باختم من فقط.. دیدم؟

 ؟.. اومده سرش به بالیی

 .. دادم تکون ومحکم گرفتم رو هاش شونه

 یلچرو شده.. نمرده ولی.. بشه خالص نکبتی زندگی این از که.. بمیره که.. دره تو انداخته خودشو-

 دوست اون با هم.. پریدی ز.هر.. کردی بازی شایان زندگی با شرف بی توی ؟چون.. چرا.. نشین

 .. دادی ازدواج ی وعده بهش.. بدبخت این با هم بودی شرفت بی پسر

 با تونستی ؟چطور.. واون این زندگی بختک شدی که داشتی کم چی زندگیت ؟تو.. فریبا چرا اخه

 .. کنی بازی ادم همه این زندگی

 .. فشرد رو دستم هق هق میون فریبا

 .. میکنم صورتت خرج رو زندگیم تمام.. بگذره ازم که میوفتم فرهاد پای به خدا به ببخش-

 .. گفتم نفرت وبا شد گشاد شنیدم که حرفی از چشمهام
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 عیول با خریتت، با تو.. است دیگه یکی بخشش دنبال خودش بدبخت ؟اون.. ببخشه فرهاد.. هه-

 ؟که.. چی که کردی تباه منو ی اینده.. نشوندی سیاه خاک وبه فرهاد.. وکشتی شایان داشتی که

 ؟.. بشه عایدت چی

 رتواگذا.. ببینمت هم دیگه ی لحظه یه برای نمیخوام حتی دیگه.. وردار سرم از ودست فریبا برو

 .. خدا به میکنم

 .. زد زار فریبا

 یگدای.. فرهاد وضع.. شایان مرگ.. تو وضع... سیاه زندگیم هم االن همین که خدا به... ماندگار نه-

 ... میگیرم حاللیت وازش میوفتم فرهاد پای به میکنم رو ات درخونه

 مسال فرهاد نه بکشی هم میخ چهار به خودتو اگه تو.. میشه درست حرفها این با میکنی فکر-

 ... برمیگرده ام گذشته وزندگی درست من صورت نه میشه

 ؟.. ماندگار میگی چی-

 ؟.. ؟مامان.. بود مامان صدای.. بازموند حیرت از لبهام

 ؟.. کردم برمال رو زندگیم رازهای ی همه بلند صدای اون با ومن بود خونه تو مامان خدایا

 .. بود وایساده حیاط ورودی در چهارچوب تو که.. سمتش به چرخیدم نگرانی دل با

 .. میزد هق وگاهی بود گرفته خون خفه مامان دیدن با هم فریبا

 ؟.. میکنی کار چی اینجا.. مامان-

 .. بود فریبا به مستقیم.. نبود من به مامان نگاه ولی

 .. پرسید فریبا از حیرت وبا در چوب چهار به گرفت دستشو

 .. میزنه ماندگار که ؟حرفهایی.. فریبا راسته-

 با امانم.. بود افتاده لرزه به وجودم تمام.. بزنم گریه زیر استیصال زور از بود مونده کم.. گزیدم لب

 .. خر من ولی.. میفهمید چیزی نباید مریضش قلب اون

 .. پرسید دوباره که مامان سمت برداشتم قدم
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 خاطرش به شایان که ؟اونی.. کردی درست پاپوش براش ؟تو.. اوردی سرماندگار رو بال این تو-

 ؟.. بودی تو مرد

 .. رفت قلبش سمت به مامان ودست شد بلند فریبا ی گریه های های صدای

 بردم رو اسمش فریاد با ناخواسته

 .. مامان-

 .. ودب رفته حال از حیاط کف بود زده چنگ قلبشو که دستی همون با.. نبود پا سر دیگه مامان ولی

 

 نمیخواهم هیچ دنیایتان این از من.. کنید رهایم تنها

 بار برای.. هبشین نمناکم پیشونی روی شیشه خنکای وگذاشتم چسبوندم شیشه روی دستهامو کف

 .. گرفت وصورتمو وسرخورد سرخورد تک به تک اشکهام هزارم

 وغریب عجیب های ودستگاه بود خوابیده وناتوان هوش بی ویژه های مراقبت اتاق تو مامانم

 .. میکرد حکایت قلبش ی شده کند ضربان از وهرثانیه هرلحظه

 .. زدم ناله دلم وتو کردم بلند سرمو

 چه اخه؟.. سبدش سر گل بشه مصیبت این حاال که بود کم ریختی سرم که هایی مصیبت خدایا-

 لفامی.. دشمن از بدتر دیدی که دوستهامو.. نداشتم رو کسی مادر این جز که من اومد؟ دلت جوری

 بی ؟.. کنم کار چی من ؟حاال.. کسم ی همه رو گذاشتی انگشت ؟چرا.. چرا پس.. نداریم که هم

 ؟.. ببرم پناه کی به قبل از تر یاور

 .. زدم وهق لرزید لبهام

 ندارم رو شدن تنها طاقت دفعه این من که نکن قبلم از تنهاتر.. برگردون بهم مامانمو تروخدا-

 .. برگردون بهم ؟مامانمو.. ؟میشنوی.. خدا..

 وبا.. بود اومده فریبا بازهم.. سرم پشت سمت به سرچرخوندم هایی کفش سایش صدای با

 یرهخ اشکش لبالب چشمهای به اشکی چشمهای همون با.. ایستاد راستم سمت قدم چند اختالف

 .. شدم
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 فریاد میخواست دلم.. میکردیم نگاه بهم هردو حاال.. ایستادم بهش ورو چرخوندم رو بدنم تمام

 سر رو بال این که دربیارم کاسه از چشمهاشو جفت هام ناخون با میخواست دلم... سرش بزنم

 ... نداشت رو خیانتش تحمل که نازکم دل مامان... اورده ام بیچاره مامان

 ... جوشیدم اتشفشان یه مثل که کرد زمزمه اسممو فریبا

 .. نیا ؟نگفتم.. اومدی چی ؟واسه.. ازجونم میخوای چی ؟دیگه.. چیه

 گفتم بغض وبا سمتش به برداشتم خیز

 مانموما.... فریبا مامانم... کردی بدبختم تو.. اوردی مامانم سر رو بال این تو.. کردی تو... ببینش-

 ؟.. تونستی ریطو چه اخه... دراوردی روز و حال این به تو

 .. زد هق فریبا

 .... دیدی که خودت.. نبود قصد از خدا به.. نمیخواستم-

 افریب از چشم شد باعث بیمارستان کف سنگ روی شتاب با هایی کفش سایش صدای بازهم

 بود رسیده تازه که افتاد ماهان به نگاهم.. بگیرم

 لحظه یه تو.. بودن کرده ام احاطه دنیا نامردهای ی همه انگار.. خورد چرخ وماهان فریبا بین نگاهم

 ؟... میخواستن من جون از چی اینها اخه.. شد تحریک اعصابم

 شرایط این وتو.. بود هام بدبختی شریک همیشه که ماهانی سمت به.. سمتش به چرخیدم

 دردهام ادی که.. بشه چی که ببینمش.. ببینمش نمیخواستم اصال.. میداد ازارم قبل از بدتر دیدنش

 ؟.. بشه تازه

 جوشیدم سنگدلی با که کرد نگام نگرانی وبا برداشت سمتم به قدمی ماهان

 بسوزه حالم به دلت دوباره ؟که. ببینی چشمهات با بدبختیامو ؟اومدی.. اومدی چرا دیگه تو-

 یه شتپ.. اونجاست مامانم ببین.. وببینش کن ووا چشات خب.. ببین چشات جفت با بیا ؟باشه..

 .. دستگاه مشت

 .. دادم وادامه فریبا سمت چرخیدم

 ؟ شدی خوشحال-
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 .. شد جاری واشکهاش لرزید فریبا های شونه

 .. زد غر بخش پرستار.. بود شده قاطی فریبا صدای با هقم هق صدای

 .. بیرون برید.. خبره چه اینجا-

 ؟.. میرفتم کجا.. بود اونجا مامانم.. نمیتونستم من ولی

 .. گفتم وهمزمان برگشتم عقب شدت به که.. کشید بازومو ماهان

 سیاه زندگی تو.. ببینم رو کدومتون هیچ نمیخوام دیگه.... هرجفتتون.. برید شماها.. باهات نمیام-

 .. ندارید جایگاهی هیچ دیگه وفریبا تو..  من

 نبود خودم دست ولی شدم تلخ حد چه تا میدونستم خودم.. شد نور وکم کدر ماهان چشمهای

 خالی سرش رو هام عقده وتمام.. باشم تر مهربون باهاش نمیذاشت مامان مات تصویر دیدن..

 .. میکردم

 ؟.. چی بیمارستان خرج-

 .. زدم پوزخندی

 این عمل خرج میزنه دو سگ داره عمره یه. خوابیده اونجا که ای بیچاره اون.. نباش فکرش به-

 .. دربیاره رو صورت

 .. برنمیایی پسش از تنهایی.. ماندگار بمونم من بذار-

 گمب دیدنش با هربار ؟که کنه بیشتر رو هام مصیبت درد که بمونه میخواست.. فریبا به کردم رو

 ؟.. اورده ومادرم سرمن رو بال این دختر این

 .. گفتم وگریه درد با

 هام بدبختی تک به تک یاد دیدنت با بار هر که.. زخمم الی استخون بشی.. بشه؟ چی که بمونی -

 برید همتون... ؟برید.. کنی درمون دردمو میخوای جوری چه.. دردی خودت که تو اخه.. بیفتم؟

 .. بشم خور دم باشماها هم لحظه یه نمیخوام حتی دیگه..

 انوماه فریبا های قدم سایش صدای وبه چسبیدم مامان اتاق ی شیشه به دوباره برگردوندمو رو

 دادم گوش میشد محو کم کم که
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 .. دهید قرض من به هایی شانه.. نشده کم هایم سختی

 ربدت که بود نشده بهتر حالش.. بود بستری همچنان ومامان میگذشت شوم روز اون از هفته سه

 از رت خراب وحالش میوفتاد من های وبدبختی فریبا خیانت یاد میاومد هوش به که هربار.. بود شده

 .. میشد قبل

 مخفی ازش خودمو هم بودنش هوش به زمان وقتها گاهی که بود شده بغرنج قدری به وضعیتم

 . کنه پنبه رو هام رشته وتمام بیفته فریبا یاد صورتم دیدن با که مبادا.. میکردم

 ومخارج خرج مدت این تو.. افتادم راه به سرکوچه بانک عابر سمت به ووامونده سرخورده

 کنم نتقلشم دولتی بیمارستان یه به میخواستم بار چند.. بود گذاشته فلک به سر مامان بیمارستان

 ته دهمون مامانم برای که جونی نیمه وهمین بشه کم ازش ها مراقبت میترسیدم.. نمیومد دلم ولی

 .. بکشه

 که مایی برای.. بود کرده احاطه رو ما طرف همه از که اوری سرسام های وخرج بود مونده من حاال

 دلم که بود اورده فشار بهم اونقدر زندگی.. بود درموندگی اخر این نداشتیم چندانی انداز پس

 ونا.  دوستم از اون.. مادرم از اون.. بذارم وبیابون کوه به وسر بزنم فریاد خیابون وسط میخواست

 .. عشقم از.... هم

 میکرد درحقم که هایی ومحبت ماهان اوری یاد.. شد نمناک چشمهام روزها این تمام عادت به

 همباز ولی... داشته وجود ماندگاری کنه فراموش که... بره بودم گفته بهش اینکه با.. میداد ازارم

 .. خراب رو واعصابم میکرد حمایت ازم بده نشون رو خودش اینکه بدون

 ودرشت ریز های محبت ولی..  دور بریزم رو ام گذشته وتمام وفریبا وفرهاد ماهان میخواستم من

 .. هاش محبت از امان اما نبود کنارم وجودش.. نمیداد بهم رو اجازه این ماهان

 وهوابمی کمپوت از لبالب همیشه اتاق یخچال.. بود اتاق میز روی وخونگی گرم غذای شب به شب

 دهش پرداخت تاکسی ی وکرایه بود در دم تاکسی خونه به برگشت موقع شبها.. روزمره ومایحتاج

.. 

 هبش حالم کمک میخواست مثال.. باشه راحت کردنش فراموش نمیذاشت.. نمیذاشت ماهان که اخ

 .. کلمه یک بود شده روزهام این تمام درد.. نبود ولی

 .. ماهان
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 من  هب.. نکن بسه.. بسه که بزنم فریاد وتوچشمهاش کنم صورتش بند دستهامو میخواست دلم

 .. شدم وشخصیتت ومرام تو ی شیفته بدجوری من که.. نکن محبت ندیده محبت

 مگه.. نمیتونستم.. نمیشد اما.. سخته خیلی کردنت فراموش که بمیرم خودم عاشقی درد به بذار

 ؟.. بتونم حاال که بزنم فریاد عشقمو بودم تونسته قبل های دفعه

 رشونس پشت.. ومنتظر بودن صف تو نفری سه دو.. ایستاد هام قدم رسیدم که بانک عابر صف به

 هم هلحظ یه برای نبودم حاضر حتی بود خودم دست اگه.. دوختم زمین به دیده وبازهم گرفتم پناه

 .. میگرفتم پول وخوراکم خورد برای باید.. بودم مجبور ولی بیام بیرون خونه از

 غرق روزها این که..شدم غرق ماهان های محبت یاد تو وبازهم گذاشتم سر پشت رو ها نگاه

 .. بود شده شبم وهر هرروز کار هاش خوبی تو شدن

 دص عدد دیدن با.. گرفتم موجودی ویه فرستادم دستگاه وداخل کارت واخورده رسید بهم که نوبت

 حساب تو پول از چیزی ودیگه بود کشیده ته مامان حساب کشیدم ای خسته اه تومن هزار وده

 .. بود نمونده هم خودم

 ادهافت عقب ی خونه اجاره فکر.. افتادم راه خونه سمت به اسه آسه و گرفتم کارت از تومن بیست

 حاال تا نبود ماهان مالی های حمایت همین اگه شاید.. غوز باال غوز بود شده مشکالتم میون هم

 .. میگرفتم دست کنم چه کنم چه ی کاسه باید

 بود وداغون اونقدرخراب حالش ولی بشه مرخص بیمارستان از زودتر هرچه مامان میخواست دلم

 مامان من.. نباشه بند جا هیچ به ودستم بشه وخیم وضعیتش شب ونصفه شب مبادا میترسیدم که

 هم جوری همین.. نداشتم رو سالمتیش رو کردن ریسک ودل بودم گرفته دوباره خدا از زور به رو

 .. میگرفت درد وقلبش میذاشت اسمون به سر فشارش شب به شب

 اختممیشن خوبی به رو صدا این من.. موندم ثابت سرجا ای سرفه صدای با که در تو انداختم کلید

.. 

 ؟.. خانم ماندگار-

 که بود دوماه ماه این حساب با وحاال بود کرده کاهلی اخر ماه مامان.. بستم حرص با چشمهامو

 به دنمیش روم حتی که بود کم قدری به پیشمون پول مون بدبختی از.. بود افتاده عقب امون اجاره

 ... کنه کم رو ،اجاره پیش پول رو از تا بگم کمالی اقای
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 .. کرد سالم گرد ودندون پیر ی صاحبخونه وبه برگشتم طمانینه با

 ؟.. خوبن ؟خونواده.. شما حال.. سالم-

 .. گفت میچرخوند دست تو رو تسبیحش که جور وهمون کرد اخمی

 ؟.. نشدن مرخص ؟هنوز.. چطورن مادر.. شما مرحمت به.. الحمداهلل-

 .. گفتم ناامیدی با

 .. کرد ترخیصش نمیشه.. نشده ثابت وضعیتش.. متاسفانه نه-

 .. وگفت کشید محاسنش به دستی کمالی اقای

 .. بده خیلی که این بابا ای-

 .. کردم تائید بله ی کلمه با وتنها انداختم زیر به سر

 واریز رو اجاره اخرین پیش ماه دو مادرت... خونه به راجع صحبت برای بودم اومده من راستش-

 .. بود کرده

 .. پریدم حرفش میون

 رو مسعی من.. شده زیاد یکم مامان بیمارستان ومخارج خرج راستش ولی هستم درجریان بله بله-

 .. کنم پرداخت رو اجاره پول فرصت اولین تو میکنم

 .. گفت راحتی وبه گرفت دست به رو تسبیح کمالی اقای

 .. کنی صبر میتونی هم رو ماه این شما.. نیست مشکلی نه-

 ... کنم جور پول ومیتونستم میشد فرجی یه شاید جوری این... شد روشن دلم تو امیدی نور

 .. گفتم بود نشسته لبم رو اراده بی که لبخندی با

 .. نکنه کمتون پدری از خدا.. ممنون وای-

 .. داد وادامه اورد باال کن صبر معنی به رو دستش

 .. هست مشکلی یه فقط-
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 .. گفتم تنها واخورده

 ؟.. مشکلی چه-

 برای اج یه دیگه ماه تا که باشید درجریان بگم خواستم سرهمین.. بسازم رو خونه این میخوام من

 .. کنید جور خودتون

 روز هفت اش همه سرماه تا.. کردم خالی سرم رو جوش اب سطل یه انگار حرف این شنیدن با

 .. کنه خونمون بی میخواست افتاده عقب ی اجاره دوماه هوای به صفت کفتار وپیرمرد بود مونده

 .. کردم باز دهن

 .. کمالی اقای ولی-

 .. دوخت بهم ولبهامو پرید حرفم میون

 نمیومد دلم داشتم که دوری فامیلی نسبت حساب به منم میکنید زندگی اینجا ساله خیلی شما-

 خیلی ها خونه وکرایه مستاجری وضع این با که درجریانی خودت وگرنه بشید واالخون االخون

 .. اومدم راه باهاتون خیلی

 .. غرزدم تودلم

 خونه کرایه نرخ باالبردن برای نشده سال سر که تو.. کردی؟ کمک بهمون تو... روت تو تف-

 ..! بودی در پشت

 .. گفتم باطنیم میل عالرغم

 مامان دمیدونی بهتر خودتون که رو ما شرایط ولی.. ممنونیم کمکتون از هم ،خیلی میدونم بله بله-

 یه ماش... نمیده بهمون جایی جابه ی اجازه هم بیمارستان ومخارج وخرج کنیم مرخص نمیتونیم رو

 تونخود وبا بشه مرخص موقع اون تا مامان ایشاهلل تا بدید وقت بهمون ماه یه حداقل کنید لطفی

 .. کنه صحبت

 نهخو میکنن ازدواج دارن پسرام.. کردم صبر خیلی هم حاال تا من.. دخترم نیست صحبت بحث-

 گهدی.. بشه خرجمون کمک تا نمیسازم رو خونه این چرا که میزنه غر بند یه زنم.. میخوان زندگی

 هم صبراون ولی باشید راحت شما تا گذاشته جیگر رو دندون خیلی طلعت نیستی غریبه که تو
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 ولی بمونید اینجا همچنان شما میخواد دلم اینکه با که شده جوری یه وضعیت حاال..  داره حدی

 .. بشه اماده دیگه سال تا بکوبم رو اینجا باید.. است بسته دستم

 .. نالیدم حالی بی با

 .. مامان شرایط این با هم اون.. کنم؟ پیدا خونه ازکجا دیگه روز هفت تا من کمالی اقای اخه-

 .. گفت حوصله وبا داد تکون سری کمالی اقای

 لیو بگم مادرت خود به اینها از زودتر میخواستم من.. دارم خودمو شرایط منم ولی دخترم میدونم-

 .. کنی فکری یه که میگم خودت به دارم حاال نیست مناسب شرایط دیدم

 ممیریخت رو خونه این باید پیش ما دو بود خودم به اگه وگرنه.. صبرکردم حد از بیش هم االن تا

 دوست سال چند این تو باالخره.. شمام ومنتظر دادم انجام هم رو وکارهاش جواز تمام... پائین

 .. بشه خوب ایشاهلل مادر حال تا بمون پیششون مدتی یه میتونی که هست واشنایی

 کم هدیگ.. میگرفت بیشتر بغضم درمیومد مقابلم مروت بی مرد دهن از که ای هرکلمه شنیدن با

 .. بزنم وزار بشینم جا همون بود مونده

 .. اورد می بد برام ودیوار در از داشت خدا

 این روزه هفت میتونم جوری چه تنها دست من بدید فرصت یکم اخه.. کمالی اقای تروخدا-

 .. نداریم شما از غیر رو کسی که ؟ما.. برم کجا ؟اصال.. کنم جمع رو اثایه اسباب

 .. طبقه پنج اپارتمان یه برای بود کرده تیز دندون.. نمیرفت گوشش تو حرف انصاف بی ولی

 انبار ی گوشه روزی چند رو اثاثیه میتونی میخوای اگه.. دخترم نیست من دست دیگه اون-

 یا.. باشی درجریان که گفتم هرحال به.. کنید دیگه فکر یه باید خودت برای ولی بذاری کارخونه

 .. حق

 .. دوئیدم دنبالش که افتاد راه به

 .. نکن اینکارو هات بچه تروجون کمالی اقای-

 .. نذاشت حرفهام به وقعی اما

 ؟.. برم کجا من اخه-
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 .. برد باال دستی خیال بی

 .. میشه جور ایشاهلل بزرگه خدا-

 خدا اسم به.. بود انصاف بی چقدر.. شد جاری چشمهام از واشک ایستاد کوچه وسط هام قدم

 .. میبرید سر پنبه وبا میکرد ظلم بهمون داشت وحق

 .. بریزم سرم به خاکی تایه بده فرجه ماه یه شرایط این تو نبود حاضر حتی

 اون تمام اشکی چشمهای اون با.. خونه سمت به سرچرخوندم شد محو ازکوچه که کمالی اقای

 .. میدیدم تار رو قدیمی ی خونه

 دل ته واز کردم بلند اسمون سمت به سر... بود شده اضافه هم یکی این حاال.. بود کم مشکالتم

 .. گفتم

 ؟.. کنم کار چی باید حاال خدایا-

 «ماهان جدید سناریوی»

 ترسم از.. مالقات برای بودم اومده گذشته ماه یک ی برنامه وطبق بود ظهر از بعد ی سه ساعت

 وزهر چند این تو مامان حال.. بشه واذیت ببینه منو کمتر مامان تا میومدم مالقات زمان از تر دیر

 .. قبل از تر خراب من حال اما بود شده بهتر

 انجام بود درتوانم که هرکاری روز چهار این تو ومن بود گذشته کمالی اقای اومدن از روز چهار

 هی مرغش ولی.. بده فرجه بهمون ماه یه وحداقل بشه پیاده شیطون خر از کمالی اقای تا بودم داده

 .. میکردیم کشی اسباب باید داشت پا

 یداپ ما مثل پولی بی ادمهای برای هم ای خونه ؟مگه.. توان کدوم با اصال.. پولی چه با.. کجا به اما

 تپرداخ پس از حتی که بود باال اونقدر ها اجاره ولی.. بودم خونه دنبال در به در پریروز ؟از.. میشد

 .. برنمیومدیم هم پیش پول

 اسهمیشن رو کسی اگه تا شدم بقلی همسایه نویدی اقای دامن به دست وخیال فکر زور از دیشب

 ههمسای مرد که کاری ولی.. بدم انجام کاری اونها ی واسطه به بتونم که شاید.. کنه معرفی بهم

 ... میخواست دوماه از بعد رو پولش برابر دو که.. بود خور نزول ادم یه معرفی کرد
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 بعد روزهای اون تو حتی.. بریزم سرم به خاکی چه باید نمیدونستم دیگه.. بود کشیده سوت مخم

 .. بودم نشده درمونده حد این تا هم بود وزخم باند پراز صورتم که فرهاد رفتن از

 ردمک روشکر خدا بار اولین وبرای زدم اتاق در به ای وتقه کشیدم چشمهام رو دستی پریشونی با

 .. میدم دستش از حتما اینبار داشتم حتم وگرنه.. نداره خونه برهم درهم وضعیت از خبر مامان که

 .. داد رو جوابم مامان صدای.. کردم سالم بود پام جلوی به حواسم که جور وهمون کردم دروباز

 ؟.. اومدی عزیزم سالم-

 قابلمم فرد دیدن با دهنم ولی بدم مامانو جواب که کردم وسربلند بستم سرم دروپشت حوصله بی

 ... بازموند

 یجار ازبینشون ارومی به ماهان واسم خورد بهم لبهام.. نمیکرد باور میدید که رو چیزی چشمهام

 .. شد

 ... افکارم تو انداخت فاصله مامان صدای

 .. منتظرته کی از رفعتی ؟اقای.. وایسادی اونجا چرا مادر ماندگار-

 که ودروزب وپنج بیست تقریبا.. گذاشتم جلو وقدم کردم رها دستگیره بند از دستمو سختی به

 .. مامان کنار درست بود اینجا وحاال بودم ندیده رو ماهان

 دمب نشون العملی عکس چه نمیدونستم که بود زیاد مامان درکنار هم اون دیدنش شوک اونقدر

 وکنجکاو دمیفهمی مامان.. نمیتونستم.. نمیشد ولی.. کنم محلی بی یا بزنم فریاد وسرش کنم اخم..

 .. نمیگرفت اروم اورد نمی در رو قضیه ته وتا میشد

 یروی چه با که سرش بزنم داد میخواست دلم. شد پذیرا باز روی با که.. رفتم بهش ای غره چشم

 ؟ مامان پیش هم اون.. اینجا؟ اومدی

 یب من مشکالت جریان تو ماهان که ؟هرچند.. میکردم سرم تو خاکی چی میفهمید رو حقیقت اگه

 .. چاقوها ی ک شنده. بود فرهاد برادر بازهم ولی بود دنیا ادم ترین تقصیر

 وبا کرد دستی پیش ماهان که نمیشد باز هم سالم به حتی دهنم.. پرکردم رو فاصلمون قدم چند

 .. کرد سالم خودش خاص لبخند همون
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 .. وگفتم دادم رو جوابش لب زیر اراده بی

 ؟.. میکنید کار چی اینجا شما-

 گذاشت جلو مامان تخت سمت به قدمی میشد بلند تخت کنار صندلی از که جوری همون ماهان

 .. گفت وهمزمان کرد مرتب حوصله با رو مامان سر پشت وبالشت..

 شرکت های بچه که دیروز تا.. نداشتم حالتون از خبر وقته چند این.. رسیدم دیر که شرمنده-

 ... گفتن مادرتون حال به راجع

 ترافاع باید.. اتاق این به ورود برای بودن همکار.. بود نوشته جالبی سناریوی چه.. زدم نیشخندی

 .. بود ای هوشمندانه ی نقشه میکردم

 .. کرد اضافه رویی خوش وبا مامان سمت چرخید دوباره

 .. بهترید حمداهلل به اینکه مثل ولی-

 .. کشیدید زحمت شکر-

 .. گفتم خونسردی از درجه اخرین وبا گرفتم نفسی

 .. میشه مرخص مامان روزها همین ایشاهلل نبود اومدنتون به نیازی.. کردید لطف هرحال به-

 محبت پای روبه اومدن واین خوشحاله خیلی خوبش واخالق ماهان دیدن از بود معلوم که مامان

 .. غرزد گذاشته من به ماهان

 ؟.. حرفیه چه این ا ماندگار-

 .. داد وادامه ماهان سمت به برگشت

 .. شده حوصله وبی خسته دوششه رو من کارهای وقته چند این.. نشید دلخور ازماندگار-

 .. داد وادامه کرد اشاره کنارش صندلی سمت به دست وبا

 از میوه میک مادر ماندگار. کنم درست پذیرایی یه نتونستم حالم این با من.. بشینید بفرمائید-

 .. بیار یخچال

 .. مامان برای بلکه من برای نه عسل از تر شیرین.. شد شیرین بازهم ماهان
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 .. بشن موضوع متوجه همکارا نداشتن دوست شاید.. میدم حق ایشون به من.. چیه حرفها این-

 .. داد وادامه سمتم به چرخید

 دستگیر روزهای همچین تو باید خوردیم رو همدیگه ونمک نون ماها باالخره توانا خانم ولی-

 .. باشیم همدیگه

 ؟.. کنی بازی نقش خوب اینقدر میتونی چطوری موزی ماهان ای... انداختم بهش نگاهی حرص با

 .. مامان سمت به کرد رو ماهان.. گذاشتم میز جلوی میوه ظرفی حرف وبی کشیدم هم تو هامو اخم

 اینکه مثل خداروشکر که بود شما دیدن غرض.. میکنم زحمت رفع دیگه من اتون اجازه با خب-

 .. بده سالمتی خدا ایشاهلل...شده رفع کسالت

 .. افتاد وپا دست به مامان

 .. نشد که جوری این ؟اخه.. میبرید تشریف وا-

 هب دوباره که.. ندادم واهمیتی برگردوندم رومو من ولی باشم مودب که رفت سمتم به ای غره چشم

 اومد حرف

 .. نشید ناراحت ماندگار حرف از تروخدا-

 .. مامان سمت به شد خم ماهان

 ومدبرمی من دست از کاری اگه فقط.. برسید استراحتتون به شما تا میرم من حرفیه چه این نه-

 .. میدم انجام باشه درتوانم هرکاری پسرتون مثل هم من

 ومنتظر میداد ازارم اتاق این تو بودنش.. انداختم ماهان به سردی ونگاه فشردم هم رو لبهامو

 به رو جاش وحاال بود رفته داشتم بهش که واعتمادی عشق حس اون تمام انگار.. بودم رفتنش

 رو شبودن این از بیشتر نمیتونستم ماجرا شدن برمال ترس از که مخصوصا... بود داده بدبینی

 .. کنم تحمل

 ازمامان هم من که بود اتمام به رو مالقات ساعت.. کرد وخداحافظی کند دل باالخره ماهان

 باهم رو وماهان من ازخداشه که میخوندم مامان چشمهای ازبرق که هرچند.. کردم خداحافظی

 .. ماهان دیدن از خوشحاله وچقدر کنه جفت
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 .. وکشید گرفت مچمو ماهان که کنم پرخاش ماهان به وخواستم بستم سرم دروپشت

 .. کشوند خودش دنبال منو هم تو های اخم وبا هیس کرد اشاره ولی بزنم حرفی خواستم

 هردو.. افتادیم راه به بیمارستان پشتی حیاط سمت به ها مالقاتی توک و تک وامد رفت میون هردو

 .. بشه نفرگفته دو خودمون بین خلوت جای یه تو باید که مونده حرفهایی میدونستیم

 .. گفتم عتاب با.. ایستاد حیاط ی گوشه درخت وکنار کرد رها رو دستم مچ باالخره

 ؟.. اومدی چی برای-

 .. کرد وغرش سمتم به چرخید خشمگین ببر یه مثل درست ماهان ولی

 شکارم حسابی دستت از که نزن حرف.. ماندگار نزن حرف-

 وپر طوفانی برخورد همچین توقع اصال.. کردم کپ ماهان موقع بی خروش این از لحظه یه

 .. توپیدم اومدن کوتاه جای وبه کردم جمع وپامو دست... نداشتم رو صدایی

 . تو نه منم شاکیه که ؟اونی.. شکاری تو-

 منفس که جوری.. وایساد صورتم به وصورت پرکرد رو وفاصلمون اومد جلو ببر مثل لحظه یه تو

 پناه یب اهوی یه مثل ومن بود شده قبل از بیشتر ،بلکه هیچ بود نشده که کم ماهان ی جاذبه.. رفت

 .. میکردم ضعف احساس درمقابلش

 ؟.. میاری سرخودت بالیی چه داری دستی دستی میدونی ؟اصال.. میکنی کار چی داری میدونی-

 .. نیومدم کوتاه پررویی با

 ؟.. کنی دخالت من زندگی تو خواسته ؟کی.. کاری ؟چه.. بالیی چه-

 پخش هوا تو رو بود مونده ذهنم تو گذشته های دفعه از که رو مالیمی وعطر مالید رو پیشونیش

 .. کرد

 ؟.. خور نزول سراغ رفتی-

 ؟.. فهمید ازکجا.. بازموند دهنم

 ؟.. کنید خالی رو خونه که.. در دم بود اومده ات صاحبخونه-
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 ؟.. میدونست ازکجا رو اینها.. بود درگاهت ی فرشته نکنه...؟ پری یا بود جن.. خدا یا

 .. داد ادامه عصبانیت با

 ؟.. کاهدون به زدی کشیده ته حسابت-

 .. تو... تو-

 .. گفت رو حرفم ی ادامه وخودش.. رفت باال ابروهاش

 ازهمه جوری وچه کجا از من ،مهمه داری که شرایطی این تو نظرت ؟به.. ؟مهمه.. میدونم ازکجا-

 ؟.. دارم خبر هات بدبختی ی

 .. پام زیر به ورسید شد جدا طوفانیش نگاه از نگاهم

 که سوال این... من نابسامون شرایط این تو.. بود گفته درست همیشه مثل.. داشت حق واقعا

 .. نبود مهم عنوان هیچ به فهمیده ازکجا

 ترس کم کم داره... ام بیگانه ماهان روی این با خدایامن.. گرفت دست تو خشونت با بازوهامو

 .. میکنه خونه دلم تو ازش

 یمیدون ؟هیچ.. کنی غرق نزول پول تو خودتو خرخره تا ؟میخوای.. ماندگار میکنی غلطی چه داری-

 راتب اتفاقی چه بدی بهشون مبلغ از کمتر ریال یه حتی اگه میدونی ؟هیچ.. داره ای معنی چه این

 ؟.. میوفته

 به ؟نه.. بدبختی هستی شرایط این تو که االن میکنی ؟فکر.. سخته شدن بدبخت میکنی فکر تو

 به بیفتن خورها نزول همین که میبینی وقتی اون رو بدبختی.. نیست چیزی که االنت حال.. خدا

 ... بزنن زار حالت به هم اسمون های مرغ که میارن سرت به بالیی.. کنن ات تیکه وتیکه جونت

 .. ولرزید شد مور مور ماهان حرفهای به فکر از تنم تمام

 یا.. کردی هم رو دیگه دوماه ؟فکر.. برگردونی رو قرض مبلغ برابر دو میتونی عقلی چه با تو اخه-

 کثافت این از منو خودش خدا فردا لجن تو برم خرخره تا امروز.. بزرگه خدا گفتی احمقها مثل

 .. میاره بیرون
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 هیچ دیگه... بود شده تلخ چقدر.. بود شده بد ماهان چقدر.. میکرد سرباز داشت کم کم بغضم

 .. دمیکوبی صورتم به تند لحن اون با رو ها واقعیت تمام داشت حاال.. نبود گذشته ادم اون از خبری

 دارم خودمو میفهمیدم تازه میگفت کارم عواقب از داشت پرده وبی رک جوری این ماهان که حاال

 میکردم چه رو خونه واجاره مامان بیمارستان خرج..؟ میکردم کار چی ولی.. میندازم هچلی چه تو

 ؟..

 زدن قدم به شروع دورم.. بشه اروم کمی تا کشید عمیق های ونفس کرد رها ارومی به بازوهامو

 بی های توبیخ بودم بعدیش تند حرفهای منتظر.. کردم نگاهش خیس چشمهای با تنها ومن.. کرد

 کی دامن به دست.. میکردم چه باید من واقعا ولی.. بودم ها توبیخ این الیق من که.. نهایتش

 ؟.. میشدم

 .. کرد زمزمه سرخوردگی با ماهان

 تو تاونوق.. کنم حل زدنی بهم چشم به رو مالیت مشکالت تمام میتونم من.. ماندگار نمیفهممت-

 کنین قبول ازم پولو این که کنی خار ومنو بندازی رو شرفی بی هر ،به وناکسی هرکس به حاضری

 ؟.. نشکنی من جلوی وغررتو بشونی سیاه روز به خودتو ؟که..

 ؟.. کردی فکری چه خودت با تو اخه

 .. نالیدم گریه میون.. بودم افتاده هق هق به گریه زور از کم کم

 .. نمیخوام...و فرهاد پول من.. من-

 رو بلندش صدای بازهم ولی گوشهام رو گرفتم دست.. لرزوند رو ستونم چهار فریادش صدای

 .. میشنیدم

 ؟. فرهاد پول گفته کی-

 هوگری شدم جمع خودم تو بیشتر ومن سمتمون به برگشتن میشدن رد اونجا از که نفری چند

 .. کردم

 اورد پائین سرشو حرص وبا.. شد نزدیک بهم قدم دو وبا کشید ای عصبی نفس ماهان

 ؟.. فرهاد پول گفتم من ؟.. گفتم من-
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 .. بود فرهاد پول پول، این حتما ولی بود نگفته درسته خب!؟.. بود جواب منتظر

 .. رفت تشر

 ؟! ماندگار-

 .. کردم زمزمه سختی به

 .. نگفتی نه-

 که پولی این بگم بهت بار واخرین اولین برای ؟بذار.. رسیدی نتیجه این به جوری ؟چه.. چی پس-

 میخوام حاال.. غربت تو ام ساله چندین های کندن جون ی هزینه.. منه مال بدم بهت میخوام

 هک ؟اشتباه .. جرمه این.. داشتیم هم با که ای دوستی ماه چند خاطر به هم اون.. کنم کمکت باهاش

 ؟.. میکنی پافشاری کارت رو اینقدر

 .. نیست نه-

 .. پس-

 .. نیست که دوزار قرون یه.. برگردوندم بهت جوری چه-

 ؟.. برگردون گفتم من-

 .. کردم پاک چشمهامو حرص با

 .. نمیخوام پولو این من ؟اصال.. میگی چی-

 .. غرید شده چفت بهم های دندون بین از بود خم صورتم رو جورکه همون حرص با

 وصلهح نه.. نمیکشم این از بیشتر. اومدم راه باهات خیلی االن تا ماندگار خدا به.. میکنی غلط تو-

 هب بدی میکشم چکم یه.. میدم پولو تمام صندوق میریم االن همین.. رو وقتش ونه دارم رو اش

 .. عتیقت ی صاحبخونه اون

 .. برم ماهان دین بار زیر جوری این نمیخواستم من.. کردم پافشاری حرفم رو حرص با

 .. نمیخوام-

 ... گرفت رو وجودم ترس که قدری به.. خیره چشمهام وتو شد صاف ای دفعه یه ماهان
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 ؟.. هان نمیخوای که-

 ؟.. بود حرف این پشت تهدیدی چه.. کرد سیخ رو تنم موهای سوال این شنیدن

 کار چی فرهاد اینکه... مو به مو میگم رو ها واقعیت ی همه مامانت به میرم االن همین.. خب خیل-

 .. بودی دوست بودم فرهاد برادر که من با ماه وچند دراوردی اینجا از سر جوری چه وتو کرده

 میگم.. داشتم دست پیش سال هفت جریان تو هم من میگم دروغ به شد جور این که حاال اصال

 بیفتی کردن نزول فکر به بخوای تو که میمونه زنده مامانت ببینم.. انداختم روز این وبه ماندگار من

.. 

 انمام مرگ با منو داشت زور به که ماهانی این.. نمیشناختم رو ماهان این من.. شد شل وپام دست

 .. نداشتم دوست.. میکرد تهدید

 .. کوبیدم اش سینه به مشتی حرص وبا کردم قیام

 ... نامردی همون داداش که الحق.. شرف شوبی خفه-

 نبود فرهاد برادر ماهان.. گرفتم گاز رو ولبم شدم پشیمون حرف این گفتن محض به که هرچند

 .. بود دنیا مردهای تمام از تر غیرت با ماهان

 .. نشده بلند سگم روی اون تا بیفت راه حاالم.. هست که همینی-

 .. نمیخوام.. نمیام-

 منمیگ بهت هیچی هرچی.. ها میکنم خراب رو چی همه میزنم.. قاطیم من.. نکن عصبیم ماندگار-

 قتو که بیفت راه یاال.. بشه چی که کنی غرق لجن تو گردن تا خودتو میخوای!.. میشی بدتر تو

 .. ندارم

 کرد حساب زیاد ریال یه ونه کم ریال یه نه رو بیمارستان مخارج تمام ماهان.. شد هم وهمین

 دوماه تا کرد صحبت وباهاش کرد واریز کمالی اقای حساب به هم رو افتاده عقب ی اجاره پول..

 ورمجب ماهان سر اخر.. نمیکرد قبول.. بود حرفها این از تر نفهم کمالی اقای ولی بده فرجه بهمون

 .. داد فرجه ماه دو دردسر وبدون اومد کوتاه کمالی اقای تا کنه شکایت به تهدید شد
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 وبی صدا سرو نگران دیگه که ای خونه همون.. میرفتیم خونه سمت به ماشین تو هردو وحاال

 ارامش ودرش بشه مرخص میتونست مامان که ای خونه همون.. نبودم اش صاحبخونه ابروگی

 .. کنه پیدا

 تو.. بیا ابی واسمون بود افتابی افتابی همیشه برخالف هوا.. ماشین ی شیشه به چسبوندم سرمو

 تو وحاال بود نشده زده بینمون حرفی هیچ دیگه ماهان تهدیدهای تمام از بعد پنهان قرار یه

 .. میرفتیم جلو سکوت

 .. بدیم انجام باید که مونده هم دیگه کار ،یه راه روبه وحالش شد مرخص که مادرت-

 نبهتری کرده ماهان که کاری میدونستم دلم ته ته اینکه با.. بودم قهر باهاش مثال.. نزدم حرفی

 می باال هم سر پشت که هایی وقوله قرض بین ما من نبود ماهان اگه که... بوده شرایط این تو کار

 دیدته رو من نداشت حق.. بودم عصبانی بود کشیده که ای نقشه از بازهم ولی میشدم خفه اوردم

 ماورای من ماهان.. ببینم فرهاد مثل رو ماهان نمیخواست دلم.. برسه اش خواسته به زور وبه کنه

 .. بود اش وکینه فرهاد

 ؟.. شنیدی-

 اهشنگ بازهم من ولی.. سمتم به وبرگشت کنارزد رو ماشین عصبانیت با که ندادم جوابی بازهم

 .. نمیکردم واشتی بودم دلخور نکردم

 کنی بحث باهام قیامت خود تا میخواستی نمیزدم حرفو اون اگه میدونی ؟خودت.. تو چته اخه-

 ؟.. میگم دروغ..

 ... اما نمیگفت نه

 ؟.. ماندگار-

 .. گفتم تنها حوصله بی

 .. برم شم پیاده خودم یا خونه؟ ببری منو میشه-

 .. گفت تنها

 .. خونه نمیریم-
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 .. انداخت راه به رو وماشین

 ؟.. میریم کجا-

 .. نداد جواب

 ؟.. ماهان-

 دستگیره به ودست سائیدم هم ورو هام دندون.. میکرد مثل به مقابله داشت.. نداد جواب بازهم

 .. گذاشت پاش وکنار کشید کیفمو که بازکنم قفلو خواستم.. کرد قفل که بردم

 اون انگار.. بکنه میخواد کار چی اینبار ببینم تا.. شدم سینه به ودست کردم فوت حرصی رو نفسم

 .. بود شده رو اون به رو این از وماهان بودن برده رو گذشته ماهان

 اعتراف دلم تو که بود شده ودرایت وبافکر گو زور نیمه مرد یه حاال نبود خط طرف اون ماهان دیگه

 .. دارم نیاز وحمایتش وجود به شدت به میکردم

*** 

 «شکست مقاومتم سدهای باالخره»

 هی.. میخوره رو کباب های لقمه ولعی چه با که میکردم نگاهش داشتم سینه به دست جور همون

 .. سمتم به کرد ودراز پیچید وگوجه کباب تیکه ویه ریحون پر ویه سنگک نون تیکه

 ؟.. بخوری نمیخوای همچنان-

 ات گرفت رو دهنش جلوی دست وبا شنید ماهان اینبار که شد بلند شکمم وقور غار صدای دوباره

 .. نبینم رو لبخندش

 نمک ثابت میخواستم رو چی گانه بچه اینکارهای با مثال.. شدم نرم اتفاق این با چرا نمیدونم

 کوره گربه اون یاد میکرد نگاه من کارهای به هرکی وحاال بود شده من منجی ماهان ؟درواقع..

 .. میکرد حمله صاحبش سمت به محبت جای به که میافتاد

 سودها غذای یه خوردن لذت.. گرفتم دندون وبه گرفتم ازش رو ولقمه شد باز لبخند به اراده بی لبم

 .. بود بخش لذت واقعا ودرایتش ومحبت ماهان درکنار هم اون

 .. وگفتم کردم بلند سر تازه سیر وشکممون شد تموم که ها لقمه
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 ؟؟.. خونه ی واجاره بیمارستان پول بابت-

 .. نگو چیزی-

 .. میرفت ور نون روی های کنجد با وداشت بود انداخته زیر به که شد صورتش قفل نگاهم

 خوب.. بود داشتنی دوست چقدر مرد این با بودن که اخ.. چایی قوری یه وطلب کرد بلند دست

 .. کنه طلب وقت چه رو چیزی چه میدونست

 .. اومد حرف به سر واخر شد زیر به سر دوباره

 عدب اگه شاید.. من خون هم.. منه برادر فرهاد هرحال به ولی.. نیستیم تنی وفرهاد من که درسته-

 ماندگار پشیمونه فرهاد.. نمیاورد سرت رو بال این وقت هیچ نمیذاشتم تنهاش شایان مرگ از

 .. ببخشیش تو ولی بمیره االن همین حاضره که پشیمون اونقدر..

 کرد خراب رو زندگیت از سال هفت اون.. اشتباه بخشش طلب میدونه هرکسی از بهتر خودش

 میدونم.. کوتاه دستش ولی میدونه هم خوب خیلی میدونه رو اینها ی همه خودش.. رو ات اینده

 من.. میخوره رو وجودش ذره ذره داره خوره مثل پشیمونی جوری چه که فهمیدی هرکسی از بهتر

 .. اش دیگه ونصف.. خودمه وجدان عذاب خاطر به نصفیش بشم حالت کمک میخوام اگه

 .. دیگه امر جناب بفرمائید-

 .. حرفش دیگه ی نیمه پی موند ذهنم ولی.. پیچید مشامم تو دارچین چای خوش بوی

 ریخت چایی استکان دوتا ماهان

 .. نمیزنه غرورت به ای ضربه هیچ اینکار.. کنم کمکت ؟بذار.. ماندگار-

 ؟.. چیه خاطر به دیگه ی نیمه نگفت چرا.. نداد ادامه حرفشو چرا.. کردم بغض

 .. اورده سرت به رو بال این که نیستم فرهاد من.. نرون منو اینقدر-

 .. بود ها کینه تمام از جدای من ماهان نبود اره

 .. یبرنمیای پسش از تنهایی تو.. بگیرم رو مشکالتت ی گوشه یه بذار.. ماندگار نزن پس منو-

 .. نمیخوام-
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 .. نکنه سرباز بغضم که کردم جمع رو لبهام

 نمیشه حل چیزی که گفتن نه با.. بیار پسند محکمه دلیل یه ؟حداقل.. نه چرا-

 .. نداشتم پررنگ مخالفت این برای جوابی هم خودم که حقیقتا.. بود جوابم تنها سکوت

 .. کن نگاه من به ماندگار-

 رفتمگ دستشو... بود من جواب منتظر جفت به پا که نگاهی.. نگاهش به رسید تا اومد باال چشمهام

 گفتم کنان وزمزمه.. صورتم رو گذاشتم انگشتاشو.. کردم وبلند

 ؟... ولی رفت اش همه اصال.. شد درست ؟گیرم... رو صورت ؟این.. کنی درست میخوای رو چی-

 .. زدم چنگ رو قلبم ام دیگه دست با

 اینجاست هنوز ترسش.. اینجاست هنوز دردش ولی-

 .. گفت بلند ونیمه کشید دستشو

 ؟... کنی سر صورت این با عمر اخر تا درد اون خاطر به میخوای یعنی-

 .. زدم تلخی لبخند

 .. میشه درست باالخره نه-

 ؟.. بشه درست قراره کی.. رفت عمرت.. رفت جوونیت.. نکرده تغیر وهیچی سالته ؟سی.. کی-

 وتلخ وحقیقت حقیقت.. بود راست همه حرفهاش.. کردم فرو ام شونه کنج وتو سرم

 .. ردها رو کشید وسرانگشت گرفت دستمو

 طخ واین تو.. شدی تو من وذهن فکر تمام که ساله سه نزدیک. نده زجرم این از بیشتر.. ماندگار-

 نذاشته برام راحت خواب وزندگیت تو وخیال فکر.. میکنی پیرم اینکارهات با داری خدا به.. ها

 ردا جریحه غرورت که نیستم فرهاد من میگم بازهم ولی نمیذاره غرورت میدونم.. برم راهمو بذار..

 نکن پس... زندگی به وبرگردوندنت دادنت نجات...ها خط این کردم محو شده من زندگی. بشه

 .. نده ازارم اینقدر..
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 یگهد وکس نیست فرهاد ماهان که بود حقیقت این.. کرد سستم حقیقتش حرفهای.. شدم سست

 دیگه که منی برای هم اون.. بود سخت کردنش قبول اما میکرد کمک بهم داشت فرهاد جز ای

 ... نداشتم دادن دست از برای چیزی

 مکک این کردن قبول واقعا.. موند خیره بود پوشونده رو گوشتی ردهای روی که دستش به نگاهم

 ؟.. بود درستی کار ماهان طرف از

 یگهد میون این تو ومن.. افتابی افتابی وهوا بود ابی اسمون.. گرفتم ونفس فشردم وروهم لبهام

 .. نداشتم مخالفت برای دلیلی

** 

 .. بعد دوسال

 .. کرد باید زندگی.. است گذر در زندگی

 بیرون رو بود وصل تاب لب به که فلشی.. شدم بلند وازجا دادم هل عقب وبه کیبورد حرص با

 .. میکردم سنگکوب داشتم عصبانیت از.. کوبیدم سرم ودروپشت کشیدم

 بود محتوا وبی غلوط غلط ها ترجمه ی همه.. میرفتن در کار زیر از اش همه... کار نشد که این

 پراز همه... بندازن کردن ترجمه که هایی جمله به نگاهی یه بودن نداده زحمت خودشون به حتی..

 ... ونوشتاری انشایی های غلط

 .. پرسید پته تته با بود پریده ازجا دومتر در شدن کوبیده صدای با که میرزایی خانم

 .. توانا خانم شده چیزی-

 ... میز رو کوبیدم و دستم تو فالش

 شماها قراره کی اخه.. بنداز ها ترجمه این به نگاه ؟یه.. شده چیزی میپرسی ؟تازه.. شده چیزی-

 ؟.. کنید پیدا کاری وجدان

 .. گفتم عصبانیت با که کشیدن سرک وتوک تک ها بچه

 النا همین رو قضیه این باید نمیشه جوری این.. اتاقم تو بیان بگو تاشون هرسه به االن همین-

 .. کنم تموم
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 اینها.. تمانداخ بهشون نگاهی عصبانیت با.. بودن تواتاقم مترجم تا هرسه نکشیدکه دقیقه پنج به

 که هرچند.. بودن شده دالترجمه ثابت کارمند کردن چین دست سال دو از بعد که بودن کسایی

 نمیخواستم وواقعا بودن شرکت رسمی مترجم اینها ولی داشتیم کارمند هم دالترجمه از بیرون

 .. کنم پیدا جایگزین وبراشون بگردم مصیبت با دوباره

 ادم یه ودنبال بدم اگهی دوباره اینکه جای به سرکنم ومریز دار کج همینها با میدادم ترجیح

 .. بگردم مناسب

 سردرد به منو هاش ترجمه با وهمیشه بود تر دقت وبی تر حال بی ازهمه.. دوختم ثریا به نگاهمو

 ریاث مثل هم اون بگم رو واقعیت بخوام اگه ولی بود بهتر ثریا از یکم بود راحله بعدی.. انداخت می

 ودب دوتا اون از بهتر کارش نسبت به شیما خب.. شیما واخری میکرد کاری وکم میرفت ابی زیر

 ور وخشک تر تا میشد باعث هم وهمین داشت کارش تو اشتباه بازهم ولی... تر وفهمیده باوقارتر

 .. بسوزونم هم با

 .. جوشیدم حرص وبا نکردم ثریا زیرکی زیر های نگاه به اعتنایی

 .. هستم افتضاح های ترجمه این برای دالیلتون منتظر خب-

 زمانی یه.. گرفت بود کرده خوش جا ام گونه روی که خطی اخرین رو از ونگاهشو کرد منی من ثریا

 به یچ نمیدونم.. نه دیگه حاال ولی نمیکردم راست وکمر میشدم له ها نگاه جور این بار زیر شاید

 حاال که ماهان چشمداشت بی های همکاری یا بود زندگی وتند تلخ های واقعیت. بود گذشته من

 ینا که هرچند.. نرنجم مردم عجیب های نگاه از ودیگه دارم نگه باال رو سرم جسارت با میتونستم

 .. ترمیمی متعدد های عمل لطف به هم اون. بود شده کمتر خیلی سابق نسبت به ها نگاه

 .. توانا خانم راستش-

 .. بگو بکن جون باهاته گوشم یعنی.. بردم باال شنیدن ی نشونه به ابروهامو

 .. ندارم کار سر درستی وحواس وهوش شده زیاد مشکالتم وقته چند من که میدونید-

 .. گفتم خونسردی با

 مونه نداره دلیل پس میدونم رو شرایطتت اومدی وقتی از.. نیست ودیروزت امروز مشکل که این-

 .. نمیمونه باقی توجیهی دیگه وگرنه بگو داری جدیدی حرف اگه.. کنی تکرار رو گذشته چیزهای
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 .. زد غر که راحله سمت به چرخیدم که کرد وسکوت انداخت زیر به سر ثریا

 .. نداشت مشکل زیاد که من کار ولی-

 .. پرسیدم باالرفته ابروهای همون با

 ؟ مطمئنی خودت به ؟اینقدر.. نداشت واقعا-

 کرد مشت رو مانتوش ی گوشه

 ؟؟..  میدونید.. خب نه-

 .. گفتم هرسه به رو ارومتری لحن وبا کشیدم سنگینی نفس و شدم سینه به دست

 هاش مترجم با خوبی این به قردادی جا هیچ.. داره فرق جاها ی بقیه با اینجا میدونید خودتون-

 بهتون.. نمیاد کنار هاش کارمند با حد این تا مشکالتشون خاطر وبه نمیکنه اشون بیمه.. نمیبنده

 ادم خم وقتهایی یه میدونم.. جوریه چه شرایط میدونم.. بودم شماها مثل روزی یه خودم گفتم بارها

 ارک اینکه.. میخوام ازتون چیز یه تنها ودرمقابلش اومدم کنار هاتون با جوره همه من.. میکنه هنگ

 ؟.. شیما زیادیه ی خواسته این.. بدید تحویل من به درست رو

 .. گفت فکر با شیما

 .. شماست با کامال حق نه-

 خورده گوشتون به کاری وجدان ی کلمه تاحاال.. بدم تذکر بهتون مدام باید ؟چرا.. چی پس-

 ؟.. داره ای معنی چه میدونید ؟اصال..

 .. میکردم فکر جور این بینانه خوش من البته.. بودن شده شرمنده.. شد خم سرهاشون

 ساعتی مرخصی دادم خواستین مساعده.. کنارمیام باهاتون.. ندارم زاتون زیادی توقع من-

 هاوشما من ی رابطه باشم حالتون کمک کردم وسعی دادم گوش مشکالتتون به.. دادم خواستید

 تهنداش انتظار ازم دیگه ولی.. دارید قبول همتون دیگه که اینو نیست ومرئوس رئیس ی رابطه

 .. بدم حقوق وبهتون بیام راه باهاتون میتراشید من برای که ای اضافه کار درمقابل باشید

 .. دادم وادامه گرفتم ای دیگه نفس
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 خونواده با امشب همین.. میشه هم شماها شامل نیست تنبل های بچه مال فقط کردن جریمه-

 اشکاالت کردن برطرف برای کاری ساعت از بعد فردا که میدید واطالع میکنید صحبت هاتون

 اشهب میزم روی شده ویرایش فایلها تمام صبح شنبه میخوام.. میمونید شرکت تو هاتون ترجمه

 ؟.. مونده حرفی..

 .. نه معنی به شد وراست کج سرهاشون

 ازهمب باشیداگه مطمئن دادم اخطار بهتون که بود بار اخرین این ضمن در.. برید میتونید خب خیل-

 .. میکنم تون اخراج بروبرگرد وبی میبیندم همکاری مدت این رو چشممو ببینم کاری کم

 ترکو اتاق اویزن ی ولوچه لب با ثانیه چند عرض وتو اومد پائین شدن متوجه معنی به سرهاشون

 .. کردن

 ولبهای اهانوم.. برگشتم صدا سمت به زدن کف صدای با که کشیدم پیشونیم به دستی حوصله بی

 .. دیدم در چهارچوب تو رو میخورد بهم که ودستهایی خندون

 .. گفتم خنده با

 ؟.. میزنی کف چرا-

 .. گفت خنده وبه بست سرش وپشت در ماهان

 ومالیمیه اروم خانم یک.. میشناسید رو توانا ماندگار احتماالخانم شما ببخشید.. کشته منو جذبت-

 .. بود زمین رو سرش اش همه پیش سال دو که همونی.. نگو که

 شدم سرپا ودوباره خوردم زبون زخم چقدر.. روزها اون بود روزهایی چه.. شد تر عمیق ام خنده

 .. پیش سال دو مال نه.. بود دور سالیان مال روزها اون انگار..

 ؟.. نیستید توانا خانم فراری شریک همون هم شما احیانا.. خودمم اتقاقا چرا-

 .. کردم تحسینش زیبایی این خاطر به بار هزار هزاران بازهم ومن زد نمایی دندون لبخند

 .. پرسیدم که نشست اداری صندلی روی

 .. قهوه یا ؟چایی.. میخوری چیزی-

 ؟.. کردی وخاک گرد دوباره چرا ببینم بشین بیا.. برم باید کاردارم نه-
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 گوش حرفهام ی همه به همراز یه از قشنگتر وقتها جور این.. نشستم روش روبه کشیدم پوفی

 .. وهبشن واون قطارکنم براش رو دردهام من که دراختیارمه ابد تا گوشها این میدونستم ومن میداد

 شونه که هم تو.. میشه بدتر داره هم مدام.. افتضاحه هاشون ترجمه.. خون که نذار دلم رو دست-

 .. بیچاره من گردن رو افتاده کارها ی همه کردی خالی

 .. برد باال تسلیم حالت به دستهاشو

 .. نمیخورم دالترجمه کار درد به من که میدونی خوب خودت ولی باهاته حق میکنم اعتراف-

 کلمه به چه رو صنایع مهندس.. من زیبای مسیح میگفت راست.. نشست لبهام رو روشنی لبخند

 ..! کننده خسته های وویرایش سلمبه قلمبه های

 یا دیگه توقع نباید اون از غیر ولی میکرد ترجمه خودش رو مشکل متون وقتهایی یه که هرچند

 .. باشم داشته ازش

 ؟.. کنی اخراجشون میخوای واقعا حاال-

 بردم باال ابرو

 .. ببرم جلو کارمو میتونم هم همینها با.. بگیره جاشو خوب نرفته بدی ؟هیچ.. شدی بچه-

 .. زد نیشخندی

 .. ببری رو کسی نون بخوای نمیخوره خونیت گروه به گفتم-

 .. کشید بیرون بلیط ودوتا برد کتش داخلی جیب تو دست

 یممیر هواپیما با رفتنی.. داریم پرواز صبح ده ساعت فردا.. شد اکی چی همه.. ها بلیط از هم این-

 .. برگردیم قطار با باید برگشت برای ولی

 ونا با رو مامان نمیخواست دلم.. نبودم رفتن به راضی هم هنوز.. کردم نگاه ها بلیط به دلی دو با

 .. روز سه برای هم اون.. بذارم تنها قلبش بد وضع

 .. کردم نگاه چشمهاش به استیصال با

 ؟.. بری تنهایی خودت نمیشه.. بیام هم من الزمه واقعا-
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 .. میکردم بحث باهاش سفر این درمورد که بود هزارم بار این.. شد هم تو ماهان های اخم

 گها.. ایه گنده کله ادم مال انتشاراتی این.. بگم بهت باید دیگه بار چند.. ماندگار تو دست از -

 این اب میخوای کی تا.. راحته کار بابت از خیالت سال اخر تا بگیری کتابهاشو ی ترجمه حق بتونی

 وت قلمبه کار همیشه که خدا... برداری بلند قدم یه که وقتشه.. کنی؟ گرم سرتو ها ترجمه خرده

 .. نکن دست دست میشنوی ازمن... کنی همت باید خودت نمیندازه دامنت

 میکردم قبول ودل جون با من برو میگفت اگه ماهان.. دراومد چرخش به مطمئنش نگاه تو نگاهم

 بل وزیر دادم تکون باشه معنی به سری.. برم راحت خیال با نمیذاشت مامان نگرانی که هرچند..

 .. گفتم

 .. میزنم حرف مامان با امشب خب خیل-

*** 

 از ایدب نمیدونستم.. کردم مزمزه وحرفمو انداختم میکرد خرد سبز لوبیا داشت که مامان به نگاهی

 هک مخصوصا.. بذارم تنها رو مامان روز سه میخواستم که بود بار اولین برای این.. کنم شروع کجا

 اونقدر شد مرخص بیمارستان از اینکه از بعد.. نداشت خوشی چندان حال روزها این تو مامان

 تو هانما قدم یمن به.. گذاشت وکنار بوسید رو درمانگاه تو کار کل به که بود شده وناتوان ضعیف

 درمیاوردم دارالترجمه از که درامدی با وحاال بذارم سر پشت رو مالی مشکالت تونستم زندگیم

 بگذرونم رو اموراتمون

 ؟.. مامان-

 .. گفت وهمزمان کرد خرد تخته روی سبزو لوبیا تا چند مامان

 ؟.. هوم-

 رو وموضوع بچینم مقدمه اینکه جای به.. بزنم رو حرفم محابا بی وبهتردیدم فشردم بهم لبهامو

 بپیچونم

 .. سفر برم باید روزی چند یه من-

 لوبیا ی شده خرد های دونه به رو نگاهم.. شد رها تخته رو وچاقو اومد باال سرعت به سرمامان

 .. گفت مامان که دوختم
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 ؟.. خبر بی چه.. باشه خیر-

 داد قرار انتشاراتی یه با قراره بخواد خدا اگه.. بشه کنسل شاید گفتم ولی دارم وقته خیلی که خبر-

 .. ببندیم ترجمه

 ؟.. میری ؟تنها.. باهاته کی.. بری میخوای کجا-

 .. دادم جواب وار سلسله همین خاطر به داشتم رو انتظارش

 .. میرم ازهمکارها یکی با.. نمیرم تنها..مشهد-

 .. بگم شدم مجبور که کرد نگاهم منتظر

 .. میرم رفعتی اقای با-

 .. دادم جواب تر کامل که.. شد شل کم کم مامان نیش

 .. قطار با برگشت هواپیما با رفت.. برمیگردیم روزه وسه میرم ماهان با-

 برای وهمیشه بود کرده پیدا ماهان به زیادی ی عالقه ساله دو این تو.. شد بازتر مامان لبخند

 هب رو وماهان مامان ی رابطه تا کردم رو سعیم تمام اینکه با.. .. میکرد دعا زندگیمون تو بودنش

 .. بود کرده ماهان ی وشیفته عاشق رو مامان وبازدیدها دید اندک همون ولی برسونم حداقل

 نمیداد واجازه میکرد بازی خوبی به رو ومهربون مودب همکار یه نقش همچنان ماهان که هرچند

 .. ببره اصلیمون ی رابطه از بویی مامان

 .. گفت تنها مامان که.. میکردم نگاه مامان دهن به مردد

 ؟.. برید قراره کی حاال.. وبرگردید برید سالمت به-

 .. فردا پس-

 .. گفت میشد لوبیاها کردن خرد مشغول دوباره که جور همون کنان غر وغر کرد ظریفی اخم

 رداف.. کن تمیزش دربیار انباری از رو چمدونت برو! ..میگه من به االن تازه بره فردا پس میخواد-

 مه رو حواست.. نمونی لنگ فردا پس بشورم برات که سبد تو بنداز رو دستیت دم لباسهای هم

 .. نشو جدا ماهان از هم رو ثانیه یه نرفتی غریبه شهر حاال تا.. کن جمع
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 .. پرسیدم ازخودم وبازهم دادم گوش غرغرهاش به صدر ی سعه با

 ؟.. میسپره دستش به روز شبانه سه رو دخترش که داره اعتماد ماهان به حد این تا چرا مامان-

 « ها وحسرت ها اشک»

 سفارشم مامان اومدن موقع اونقدر.. کنم طی ارامش با رو پرواز این کردم وسعی بستم چشمهامو

 بودم سالگی وسه سی ی استانه تو.. بودم انفجار حال در عصبانیت از که بود کرده ماهان به رو

 قبلی های تجربه به توجه با که هرچند.. بود نگرانم ساله دو ی بچه یه مثل هم هنوز مامان ولی

 .. میدادم حق کامال بهش

 ذات انگار.. داشت اعتماد ماهان به چشمهاش جفت ی اندازه به مامان که بود سری چه نمیدونم

 میکردیم اعتماد دیگران به جهت بی هردومون.. بودن زده نقش حماقت با رو ومامان من

 میذاشت من به اش عالقه حساب به رو ماهان های محبت مامان که مخصوصا..

 ؟.. خوابیدی-

 ما گونه.. سمتش به چرخیدم بود هواپیما نرم پشتی روی سرم که جور همون و بازکردم چشمامو

 .. شد قفل روشنش نگاه تو ونگاهم نشست صندلی پشتی روی

 .. نخوابیدم نه-

 .. شد بازتر صورتم دیدن با لبخندش

 ؟.. همه تو هات سگرمه چرا پس-

 .. پرسیدم ازخودم ؟دوباره.. داشت خبر احواالتم از خوب اینقدر جوری چه.. نشست لبم رو لبخندی

 .. افالطونیم ی عالقه از.. عشقم از.. نداره دلم از خبر چرا پس

 .. عصبانیم مامان دست از-

 .. رفت باال ابروهاش

 !؟.. کرد بهم رو سفارشت ؟چون.. ناراحتی چرا-

 .. زدم ونق کردم فوت صدا پر نفسمو
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 .. ام ساله دو بچه میکنه فکر هنوز-

 .. گفت وار وزمزمه زد ای گشاده لبخند

 .. شد حسودیم بهت بار اولین برای امروز-

 ؟.. کنه حسادت بود قرار من چی به.. رفت باال ابروهام

 سیدنمیر هم وجب دو به هامون نفس ی فاصله حاال.. داد تکیه صندلی پشتی به رو سرش من مثل

 . ها ووجب ها نفس نزدیکی این داشت لذتی وچه

 .. بود زنده هم مادرمن داشتم دوست-

 بد چقدر.. برداشتن چشمهام جلوی از رو تاریک های وپرده کردن مشت قلبمو لحظه یه تو انگار

 مادر بی من ای اسطوره ماهان.. نداشت مادر من ؟ماهان.. فکر بی چقدر.. نداشتم خبر وخودم بودم

 .. میگرفتم وعشق میدادم پز چشمهاش جلوی مهربونم مادر با ومن بود شده بزرگ

 .. کرد ونجوا وکاوید چشمهام ذره ذره نگاهش.. نشست چشمهام تو اشک

 ؟.. سوخت حالم به دلت-

 شد جاری دلم سوز روی از.. اشک قطره ویه سوخت چشمهام وبازهم شدم محو دریائیش نگاه تو

.. 

 ستهخ بازدم... گرفت سرانگشت با بود انداخته رد بینیم تیغی روی که رو واشکی کرد بلند دست

 گرفت ای

 .. ندارم رو نفر یه تو دل سوختن طاقت.. نسوزه دلت-

 .. بگم تونستم تنها

 .. کنه رحمتش خدا-

 ومسئولیت خلف فرزند چون.. میشد حالش شامل خدا رحمت الحق که.. بود دلم ته از حرف این که

 ستمیدون برادرش اشتباه مسئول ابد تا رو خودش که پسری... بود داده تحویلم ماهان مثل پذیری

.. 

 .. پرسیدم اراده بی که زد خندی تلخ
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 ؟.. کرد فوت جوری چه-

 دادن خبر بهم که بود سالم ده من.. وتموم میکنن تصادف پدرم همراه به روز یه.. ساده خیلی-

 تدس خالی جای نتونست کس هیچ ولی نذاشتن تنهام وفرهاد شایان که هرچند.. ندارم مادر دیگه

 .. پرکنه رو مادر نوازش

 شبنم شدن جمع ومن زد برق هم ماهان نگاه.. کرد باز راه چشمم ی گوشه از دیگه اشک قطره یه

 .. دیدم نگاهش برق میون رو اشک های

 .. کنم زنده برات رو بد خاطرات نمیخواستم.. متاسفم-

 .. زد خندی زهر

 .. کرد رو خودم مادر هوای دلم مادرت دیدن با امروز-

 چشمش ی گوشه رواز نچکیده اشک  قطره تا کشیدم چشمش ی گوشه ارومی به رو سرانگشتم

 .. نداشتم رو ماهان های چشم اشک دیدن توان حداقل نفر یه من که.. بگیرم

 .. گفتم فضا شدن عوض برای

 ؟.. بود ادمی جور چه قبال.. بگو برام فرهاد از-

 این به رو بودن مادر بی داغ که کردم روشکر خدا ومن شد شفاف چشمهاش ها گذشته اوری یاد با

 .. بردم خاطرش از زودی

 شیره به شیره.. داشتن سنی تفاوت سال یه اش همه وشایان فرهاد میدونی.. واقعی برادر یه-

 از وبعد.. میشه فرهاد کس همه خدابیامرزشون مادر فوت از بعد شایان که همینه خاطر به.. بودن

 برخالف هرچند.. موند باقی شدت همون به اشون رابطه ،بازهم من ودرنتیجه من مادر شدن اضافه

 نگاه بهم بیگانه یه چشم به وقت وهیچ دادن راه جمعشون به رو من زود خیلی ادمها از خیلی

 .. نکردن

 امخصوص.. کنه تحمل رو درد این نتونست وابستگی همین خاطر به فرهاد شایان مرگ از بعد اما

 .. داده دست از رو شایان ناحق به میکرد فکر که

 .. کشید انگشت ام گونه رو گونه ونوازش زد کنار سرانگشت با ارومی به رو پیشونیم موهای
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 بهترین فرهاد روزی یه کن باور ولی ساختی خودت پیش ودم شاخ بی غول یه فرهاد از میدونم-

 .. ببره رو درست راه که نذاشت شایان درد.. ومهربون پذیر مسئولیت.. بوده زمین روی ادم

 عیمس تمام من ولی.. نشدنیه شاید.. سخته که میدونم.. ببخشیش دل ته از روزی یه میخواد دلم

 .. میکنم رو

 نجاای به وقت هیچ اونوقت شاید.. نبود پذیر مسئولیت حد این تا ماهان کاش.. شد تیره چشمهام

 .. نمیرسیدم

 های ودل درد وزمان بود ناهار موقع.. برگشتیم صدا سمت به هردو هواپیما مهماندار صدای با

 .. اتمام به رو وماهان من پنهونکی

*** 

 تلخ ایه واقعیت شنیدن از بعد.. گذاشتم چمدونم کنار ماهان سر پشت رو کیفم حوصله وبی خسته

 بادام کنم پنهون رو ناراحتی این داشتم سعی ولی بود کشیده ته ام وحوصله حال.. ماهان زندگی

 .. بندازم ماهانم نازک دل به رنجشی

 .. گفت وهمزمان گذاشت تخت وپائین چمدونم ماهان

 .. بنداز میس داشتی کاری اگه.. هستم وهفت سی اتاق تو من-

 .. راحت خیالت که زدم بهم چشم باشه دل ته از کردم سعی که لبخندی با

 .. گفت خلقی بد وبا انداخت ساده اتاق دور تا دور به نگاهی ماهان

 .. بگیرم اتاق خودم میذاشتی کاش.. کوچیکه خیلی اینجا-

 .. کردم هم تو رو هام اخم

 .. دیگه خوبه ؟همین.. بزنم باالنس ؟پشتک.. کنم کار چی میخوام مگه-

 .. شد تر پهن لبخندم که داد تکون سری اخم با

 ؟.. خواستی چیزی اگه.. نداری الزم چیزی پس-

 ... در سمت به دادم وهلش کتفش رو وگذاشتم دستم کف خنده با
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 اون اتاق دوتا که هم تو.. هست یخچال تو چی همه.. ندارم احتیاج هم هیچی به.. نمیخوام هیچی-

 .. ای خسته کن استراحت برو تخت خیالت پس.. ورتری

 .. سمتم به چرخید ودوباره وایساد در دم

 .. بزنیم دوری یه بریم عصری تا.. بخواب هم تو-

 در سمت به دادم هلش دوباره

 .. بخوابم میخوام دیگه برو.. باشه باشه باشه-

 .. در به زدم وتکیه بستم سرش پشت رو در سر واخر داد تکون سری تاسف روی از مثال ماهان

 دمب انجام براش کاری میتونستم کاش.. کشید تیر ماهان چشمهای اشک اوری یاد از قلبم دوباره

 محبت جبران کاری هیچ که میدونستم خوب خودم ولی باشه هاش محبت تمام جواب که کاری.

 .. بودم مرد این مدیون ابد تا من که چرا.. نمیشه ماهان ریای بی های

 تخت جزیه نداشت خاصی چیز هیچ.. بود ماهان با کامال حق.. چرخید اتاق دور تا دور نگاهم

 اراجب به که ماهان بیچاره.. سرهم بهداشتی سرویس یه ودرنهایت کوچیک یخچال ویه وتلوزیون

 .. بمونه اتاقی همچین تو بود شده مجبور من

 دوش از رو مالیم بار داشتم سعی که بود وقت خیلی.. نداشتم انتخاب این جز ای چاره من ولی

 دست به چشمم ابد تا که نمیشد.. داشت رو دلیل همین هم اتاق این وانتخاب.. بردارم ماهان

 میشدم پا سر خودم باید.. باشه ماهان

 ارشسف به که ای مالفه تنها.. بزنم هام چمدون به دستی حتی اینکه بدون و برداشتم در از تکیه

 .. برد خوابم زدنی بهم چشم وبه انداختم تخت وروی بودم اورده خودم با مامان

 « دراورده را اشکم بودنش شیرین»

 جا یک رو زیبایی همه این که بود بار اولین برای.. دادم ای وفاتحه زدم زانو فردوسی قبر کنار

 طور این من چشم به هم شاید.. بود ایران های شهر زیباترین از یکی که واقعا مشهد.. میدیدم

 .. بودم نرفته سفر به زیاد عمرم تو اخه.. میومد

 .. ؟.. اومده اینجا به بار چند مگه میپرسیدم ازخودم ومن قشنگه خیلی مشهد بهار میگفت ماهان
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 یه حتما دادم قول خودم وبه میرفت غنج دلم توس ی شده باز های وگل بهار تجسم از حتی من

 .. برگردم مشهد به دوباره توس های گل ی شده باز های شکوفه میون بهاری روز

 رو شرفتار زیرکی وزیر بود ماهان میخ که افتاد کناریم دختر به ناخواسته ونگاهم شدم بلند جا از

 عادت ها نگاه این به باید سال چند از بعد.. گرفتم ودم فرستادم بیرون رو نفسم.. میزد دید

 اول ی لحظه تو هردختری اینکه.. مختلفه ادمهای توجه مرکز ماهان میرم هرجا اینکه به.. میکردم

 جذب باعث هم وهمین نیست دخترها مثل زیبایئش اینکه.. میشه ماهان وزیبایی جاذبه عاشق

 .. میشه سمتش به بقیه شدن

 رخوردب ماهان با که دخترهایی ی شیفته پا سرتا های نگاه دیدن با میگذشت هرچی متاسفانه ولی

 از وماهان من ی فاصله که میکردن گوشزد بهم هربار که چرا.. میشدم قبل از تر ازرده.. میکنن

 دمنبو هم داشتنش فکر به دیگه حتی که بود دسترسم از دور اونقدر ماهان که...اسمون  تا زمین

 من ینب پیوندی هیچ میدونستم که چرا برنمیداشتم بهش رسیدن برای هم قدمی حتی دیگه که..

 .. نیست واون

 نگاهش که.. چرخیدم ماهان سمت وبه گرفتم دختر عسلی چشمهای از ای خسته اه با رو نگاهم

 هشب دلم نگاه وبا بایستم جور همین وابد ابد تا داشتم دوست چقدر.. بود قبر سنگ اشعار روی

 رو اه بهترین ارزوی براش وعاشقانه داشتم دوستش خودم از بیشتر حتی که مردی به.. بشم خیره

 میکردم

 ترین گونه ،نوازش دل ته از من که چرخید سمتم به نگاهش شد فارغ اشعار خوندن از که ماهان

 .. ودب شده زندگیم تو ناقابلم وندار دار تمام روزها این تو مرد این که.. کردم تقدیمش رو لبخندم

 ؟.. بریم-

 لب نیست الزم دیگه روزها این تو که.. میخونه نگاهمو حرف خوبی ،به من ماهان که زدم پلک

 بازکنم

 باال اه پله واز گذشتیم دیوار روی ی برجسته های نقش کنار از ارومی وبه گرفت دستش تو دستمو

 .. بردیم باال خودمون با رو دختر ونگاه رفتیم

 ؟.. میاد خوشت اینجا از-

 .. شد جوابم تنها لبخندم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

   انجمن کاربر moon shine| ماندگار ردهای رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

253 

 

 فتمنر حاال تا خودم من اونجاست مشهد بهشت ؟میگن.. ای خسته یا.. شاندیز بریم میخواد دلت-

 .. شنیدم زیاد رو تعریفش ولی..

 .. وگفتم تابیدم انگشتهاش دور به بیشتر رو انگشتم بندهای اراده بی

 .. میام منم بری هرجا-

 .. ونبودنش بودن خاطر به.. نداشتنش خاطر به کردم گریه خون وبازهم دیدم رو قشنگش لبخند

 تلخ.. وسخت داشتنیه دوست هست که ؟هرچی... ثواب یا عذابه ماهان با بودن.. بگو تو خدایا

 .. هم درکنار وشیرین

 تو رو یزپائ خوش وعطر کشیدم سینه ته از نفسی خوشی وبا کشیدم پائین رو ماشین ی شیشه

 زد غر ماهان.. پرکردم ام سینه

 .. میخوری سرما باال بکش رو شیشه-

 .. عالی هوای این تو بکشم نفس وفقط فقط داشتم دوست.. نمیومد دلم من ولی

 هرچی که هایی میدون وبه کشیده فلک به سر درختهای به.. کردم نگاه رومون پیش مسیر به

 حتی.. مامان برای.. خریدم سوغاتی مغازه تا ازچند راه وسط.. میشد قبل از زیباتر میرفتیم جلوتر

 شرکت های بچه برای

 چرا.. نخریدم هم سر واخر وبرگشت رفت فریبا برای شده دوزی سنگ کیف پی دستهام وچقدر

 .. بودم کرده بیرون زندگیم از رو فریبا پیش سال دو همون که

 وباذوق میگشتم رو ها مغازه.. اتاقم برای میزی رو ساعت ویه ماهان برای زیبا کوب دیوار یه

 به حتی دیگه.. داشت غنیمت برام دم روزها این تو که پیچیدم می ماهام بازوی دور به دستهامو

 .. نمیکردم هم فکر اینده

 به میکردم روشکر وخدا میکشوندم ها مغازه از هرکدوم به خودم ودنبال میبوئیدم رو ماهان بوی

 .. بردارم قدم کنارش راحت خیال با حداقل تا برد صورتم از رو ها خط که ماهان حضور خاطر

 م،ه فضاش تو کشیدن نفس که زیبا ی شده مفروش های تخت به.. رسیدم شاندیز به ودرنهایت

 از وماهان... پائیزی خوش هوای از پرکردم سینه ومن دادم لم پام کیفموکنار... بود بخش لذت

 خندید لبهام روی لبخند
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 .. عمرم تمام از تر عالی وهوا بود مهر اواخر

 .. سرده یکم هوا.. توبشینیم بریم میخوای-

 .. نه معنی به انداختم باال ابرو

 . شد تر باز لبخندش

 ؟.. داری دوست رو اینجا-

 .. بودم کرده وپائین باال براش سری میشد ساطع ازش خوشی که چشمهایی با

 ؟.. میخوری چی-

 .. خوردی خودت هرچی-

 .. زد بازی لبخند

 .. من گردن انداختی رو همه.. شده؟ خبر چه-

 .. خودت دست دادم رو وقیچی ریش. بده مگه-

 .. گفت خوشی وبا مالید بهم دستهاشو کف

 .. رو خدا ی بنده هم بیاد خوش رو خدا هم که بخوریم چی خب-

 جاک به رابطه این فردای نمیدونستم که بودم مجنونی اون مثل من.. زدم صداش طنز به لبخندی

 زبا چشم با رو ها ثانیه... مجنون من .. میدونستم خوب رو هام لحظه قدر همین خاطر به.. میکشه

 بخورم رو کردنش حروم حسرت ها بعد ومن بگذره چشمم از پنهون ای لحظه که مبادا میگذروندم

.. 

 بارهجم.. میگذروندم ماهان درکنار رو هام لحظه خوشی با که جور همون..  بود اینجا بدبختی ولی

 .. سخت خیلی.. بود سخت خیلی ماهان ونداشتن داشتن.. میشد بیشتر هم هام غصه

 زیر بردم دست. گذاشتم تخت ی لبه رو ارنجمو.. پرکردم شبانگاهی هوای از نفس شام از بعد

 .. بود ها دست دور به نگاهش که شدم ماهان ومحو ام چونه

 ؟.. ماهان-
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 .. دوخت چشمهام به مستقیم رو ونگاهش شد حرفم جمع حواسش

 ؟.. بود کی دیدی رو من که اولی ی دفعه-

 .. صورتم به شد وخیره شد ریز چشمهاش

 ... شدی وغریب عجیب امشب خبره چه-

 .. رفت فرو فکر وبه کشید لبش روی دستی که زدم لبخندی فقط

 .. گفت تو واز کرد باز زبون فرهاد که روزهایی همون اشنائیمون از قبل ماه شیش کنم فکر-

 .. پرسیدم زده حسرت نگاه همون با

 ؟.. کردی فکری چه بهم راجع دیدی منو بار اولین برای وقتی-

 .. کردم زمزمه ناراحتی با که کرد نگاهم فقط

 ؟.. شد چندشت.. اومد بدت ازم-

 .. سوخت دلم-

 بهم داشت که ترحمی حس برای هم اول از ماهان که شد باورم ومن گفت تامل ای لحظه بی

 .. شد نزدیک

 دمنمیکر فکر وقت هیچ.. شدم متنفر ووجودش فرهاد از بازهم ولی بودم داده قول خودم به اینکه با

 رو وحشتناک کار اون دارم قبولش جوره همه که برادرکسی اینکه. برسم جایی همچین به روزی

 .. بکشونه ها وخم پیچ این تو رو من وزندگی بده انجام

 داد ادامه من ازحال خبر بی ماهان اما

 تمنداش ای دیگه ی چاره که کن قبول ولی شدی ناراحت دستم از هستم کی فهمیدی وقتی شاید-

 ددر پراز خودت مثل یکی.. ببینی خودی رو من اینکه.. بشم زندگیت وارد کم کم میخواستم..

 کنم کمکت ومیخوام فرهادم برادر من وبگم بزنم رو ات درخونه هوا بی نمیتونستم.. وتنهایی

 .. کنی عمل رو صورتت

 .. شد رحم بی فرهاد که زمانی ومثل زمانه مثل.. شدم رحم بی جهت بی
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 ؟.. چیدی برام هم سر پشت رو ها دروغ اون همین خاطر به پس-

 .. کشید واه شد خیره چشمهام تو ناراحتی با

 یادته.. نداشتم هم رو فرهاد دیدن تحمل حتی دیگه.. بودم تنها واقعا من.. نبود دروغ اش همه-

 امبر فراهانی اقای از یادته.. میبینی؟ رو فرهاد اومدن کابوس که میکردی گریه میزدی زنگ بهم

 ؟... داده ازارت حرکتش با چقدر اینکه گفتی

 تلخ وفرهاد خودم کام به رو زندگی.. هات گریه شنیدن با.. هات ودل درد شنیدن با هربار کن باور

 دیگه طرف از.. میگرفتم فاصله بیشتر فرهاد از من میگفتی من به دردهات از که هربار.. کردم

 .. کنم کمکت باالخره بتونم تا.. بفهمم رو مشکالتت تا بشم نزدیک بهت میخواستم

 .. پرسیدم اراده بی

 .. میسوزه برام دلت هم ؟هنوز.. چی حاال-

 .. کشیدم ای اسوده نفس که.. رفتم رو تهش تا که کرد بهم نگاهی

 ؟.. نداشت... داشت شکر جای وهمین نمیسوخت حالم به دلش

 « دلواپس ومن است نگران او»

 

 به هم هنوز ومن بود گذشته ظهر از بعد ونیم دو از.. افتاد میدون دور ساعت به دلشوره با نگاهم

 روشن بازهم ولی فشردم رو موبایلم کردن روشن ی دکمه دوباره استرس با.. بودم نرسیده هتل

 .. نشد

 ی فاصله هم هنوز.. دوختم وامد رفت وپراز شلوغ خیابون به رو ونگاهم مالیدم بهم رو دستهام

 بده قرض بهم رو موبایلش بودم کرده خواهش ازش که کناریم زن به.. داشتم هتل با زیادی

 .. افتادم منفیش جواب ویاد انداختم نگاهی

 برخ ماهان به بتونم حداقل تا بده قرض بهم لحظه یه برای رو گوشیش نبود حاضر کس هیچ چرا

 .. بدم
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 نای تو سرخود ماهان بدون که کردم توبیخ وخودمو فرستادم لعنت خودم به هزارم بار برای بازهم

 .. باشم بلد رو جایی اینکه بدون هم اون.. افتادم راه بزرگ شهر

 .. زدم غر خودم به

 دوره پاشدی سرخود که بودی بلد رو اینجا مگه ؟تو.. بود چی دیگه کردنت سیاحت... احمق اخه-

 هدلشور از االن ؟نمیگی.. بدی میخوای چی رو ماهان جواب ؟حاال.. میشی گم نکردی ؟فکر.. افتادی

 ؟.. میدوزه وزمانوبهم زمین داره

 جاک ظهر بعداز وسه کجا صبح ده.. میرفت جلو باد سرعت به که انداختم ساعتم به نگاهی دوباره

 نیطوفا اگه که هرچند.. دستم از نشه عصبانی زیاد ماهان کردم ودعا گرفتم دندون به رو ناخونم..؟

 .. میدادم حق بهش میشد هم

 .. زدم ناله لب وزیر کردم بلند سر

 .. کردم غلطی عجب خدایا-

 هنوز که بود اینجا بدبختی ولی.. اومدم پائین ها پله از فشنگ مثل رسید ایستگاه به که اتوبوس

 ادهجزپی به وراهی بود طرفه یه مسیر من گند شانس واز بود مونده باقی هتل تا زیادی ی فاصله

 .. نداشتم روی

 نگاهی مچیم ساعت به نداشتم جرات حتی.. کردم رد هم سر پشت رو ها کوچه تند های قدم با

 تنفس برای جایی دیگه ام وریه شده سرخ عجله خاطر به صورتم تمام میکردم حس.. بندازم

 .. نداره بیشتر

 اب دستهاش حرکت با که افتاد پوشی سفید مرد به نگاهم هتل ورودی در دم که پیچیدم رو کوچه

 .. میزد حرف دیگه مرد یه

 .. میشنیدم بهتر رو مرد ناراحت صدای میرفتم جلوتر هرچی که دادم شتاب هام قدم به

 چقدر دمشه میدونید.. که نیست دوجا جا یه اخه ولی.. گشتم میرسید فکرم به که هرجا کنید باور-

 ؟.. بدیم خبر پلیس به میخواید اصال.. بگردیم دنبالش که رفته سمت کدوم بدونیم باید.. بزرگه؟

 دچن.. منه ماهان پوش سفید مرد بودم شده مطمئن کامال دیگه ولی بودم نرسیده بهشون هنوز

 .. بردم هام زدن نفس نفس میون رو اسمش بهش مونده قدم
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 ؟.. ماهان-

 از دبع که ای اسوده ونفس نگران نگاه تونستم تازه ومن سمتم به برگشت پوش سفید قامت

 .. ببینم رو کشید سینه به... حال اون به دیدنم

 هم رس پشت میذاشتم ام شده سنگین ی سینه وروی دستم که جور وهمون پرکردم رو فاصلمون

 .. کردم ردیف

 

 رو شهر کمی گفتم.. بکشه طول اینقدر نمیکردم رو فکرش اصال.. کردم دیر که ببخشید ببخشید-

 .. گوشیمم شدم گم راه وسط که ببینم

 میدونستم حاال که مردی سمت به حرفم به توجه بی ماهان که چرا خشکید دهنم تو حرف ولی

 فتگ باز نیش با راننده که کردم نگاه بهش مونده باز دهن همون با وواج هاج...رفت تاکسیه راننده

.. 

 .. شد حل مشکل که خداروشکر خب-

 .. کرد زمزمه میبرید رو نفسم قبل از بیشتر هرلحظه که اخمی وبا سنگینی به ماهان

 .. گرفتم رو وقتتون.. شما از ممنون بله-

 ایچشمه وجلوی کشید راهشو کوتاهی تشکر وبا گذاشت مرد دست کف تومنی پنجاه تراول دوتا

 .. شد هتل داخل من ی زده بهت

 یفتادهن برام مسیر تو اتفاقی یا.. سالمم بپرسه اینکه بدون حتی من اشک لبالب چشمهای جلوی

 .. ورفت گذاشت سرش پشت رو من..

 ئولمس رفت پذیرش مسئول سراغ سره یه که افتادم راه به هاش قدم پشت وپریشون مستاصل

 .. پرسید میبارید شوق چشمهاش از که جور همون پذیرش

 ؟.. کردید پیدا رو همراهتون-

 .. گفت سردی به ماهان

 .. بله-
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 همچین مرد چند به حال به تا.. پرسیدم ازخودم ذهنم هیاهوی مابین ومن زد جذابی لبخند زن

 ؟.. داده تحویل ربایی دل لبخند

 .. رفت فرو نگرانی قالب تو زن

 ؟.. ندارید احتیاج چیزی به.. بودم نگرانتون واقعا خداروشکر خب-

 . کنید لطف رو اتاقها کلید فقط نه-

 دهمون کم که بودم ناراحت ام احمقانه واشتباه خودم از راننده ومرد زن حرفهای شنیدن با قدری به

 کامال برخورد با وحاال بودم کرده طی وعجله نگرانی تو رو مسیر تمام.. بشه جاری اشکهام بود

 .. بودم اورده کم کل به ماهان سرد

 تاداف راه ها پله سمت وبه گذاشت دستم کف رو اتاقم کلید حرف وبی گرفت رو اتاقها کلید ماهان

 مامت اگه حتی.. بزنم عذرخواهی برای حرفی نمیشد روم حتی.. شدم جاری سرش پشت اختیار بی

 از رو ونگرانی دلشوره ساعت چند این نمیتونست هیچی بازهم ولی.. میخواستم عذر هم رو روز

 .. کنه پاک ماهان ذهن

 اریک هیچ هم ماهان.. نبنده رو در تا گرفتم در ی دستگیره به دستمو اراده بی که بازکرد رو اتاق در

 .. انداخت تخت روی خستگی با رو رنگش فیلی کت ارومی وبه کرد رها رو در اینکه جز به نکرد

 نیم حتی ماهان ولی.. شدم خیره بهش التماس با ودوباره انداختم اتاقش به نگاهی حواس بی

 تیح... کنه پرخاش بهم بودم حاضر.. میداد ازارم هرچیزی از بیشتر واین نینداخت بهم هم نگاهی

 .. باشهن اعتنا بی بهم ونسبت نگیره سکوت ی روزه جوری این ولی کنه فریاد سرم رو عصبانیتش

 همیشه که منی برای واین.. بود نگرفته پیش رو رویه این هم بار یک حتی اشنائیمون مدت تمام تو

 رو ماهان طرف از کردن محلی بی ای لحظه تحمل حتی من.. بود فاجعه میگرفتم عشق ماهان از

 .. بگیره ندید کامال رو من اینکه به برسه چه.. نداشتم

 .. رفت اتاق ی پنجره سمت وبه ریخت خودش برای اب لیوانی ماهان

 یکردم باز سر داشت کم کم که بغضی با.. نگرفتم جوابی بازهم که زدم صدا رو اسمش ناراحتی با

 .. گفتم برچیده لب مادرش مهری بی از که بچه یه مثل درست
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 زنمب دوری یه برم گفتم.. نبودی تو صبح.. نکردم رو اینکار قصد روی از خدا به..ماهان ببخشید -

 تلفن ی بادجه از بارهم دو یکی.. شد تموم شارژم.. کردم گم رو مسیر راه وسط ولی.. برگردی تا

 .. بود اشغال که زدم زنگ موبایلت به

 کرد رها میز روی رو لیوان ودرنهایت خورد اب جرعه یه کنش خرد اعصاب سکوت همون با ماهان

 .. چرخید سمتم وبه

 .. گفت سربیش نگاه با که برداشتم سمتش به قدمی واکنشش از خوشحال

 .. بیرون برو لطفا.. کنم استراحت خوام می-

 ومن.. وخشن حس بی.. بود شده سرد چقدر.. لرزید ام وچونه برگشت عقب به ام رفته جلو قدم

 .. نداشتم دوست عنوان هیچ به رو ماهان این

 تو رموس.. نداشتم ازش کندن دل برای توانی حتی ومن بود من رفتن بیرون منتظر ماهان تیز نگاه

 ببینه رو ام شده چفت ولبهای لرزون ی چونه مبادا کردم فرو ام سینه

 .. کنم استراحت میخوام.. ام خسته ؟واقعا.. ماندگار-

 بود مونده وکم میدیدم تار رو چشمهام جلوی ماهان وروح حس بی کلمات لطف به دیگه حاال

 .. بشه سرازیر اشکهام

 ؟.. ماندگار-

 .. نالیدم بغض با.. چکید اشکم ی قطره اولین که کردم سربلند لحظه یه تو

 نه؟ منو نمیبخشی-

 .. موند سرگردون خیسم، چشمهای روی نگاهش

 هک میشدم وزنده میمردم دفعه صد بودم تو جای اگه میدونم.. کردم ،اشتباه کردم بد میدونم-

 نشد کن باور ؟ولی.. نمیده بهم خودش از خبری یه ؟چرا.. نمیزنه زنگ بهم ؟چرا.. کجاست ماهان

 .. شدم گم..

 کسل شخصیت این از بودم خسته.. نشه سرازیر اشکهام تا کشیدم چشمم رو انگشتهام با

 .. انداخت می راه به زاری گریه ای هربهانه با که خودم ی کننده وخسته
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 .. گرفتم دستهام تو رو ودستش گذاشتم جلو قدمی

 .. ماهان نکن قهر باهام-

 .. برگردوند ازم رو وروش شد منقبض ماهان فک

 .. ام خسته واقعا ماندگار برو.. است بهانه چیزها ی بقیه.. مهمه سالمی که همین-

 .. گفتم سرتقی با

 .. نمیرم نبخشی رو من تا-

 گفت تلخی وبه زد پوزخندی

 جا چهی..؟ گذشت من به چی ؟میدونی.. میشه تموم کشیدم که های نگرانی بخشیدمت بگم اگه-

 بگردم دنبالت باید کجا نمیدونستم حتی ومن بود خاموش گوشیت.. حرم تو نه.. هتل تو نه.. نبودی

 کجاست درندشت شهر این تو ماندگار اینکه.. میچرخید؟ سرم تو فکرهایی چه میدونی..

 اسم وبه بزنه زنگ مادرت به تا گفتم پذیرش مسئول به حتی.. بگیرم؟ کی از رو ؟سراغش..

 ؟.. نه یا ای خونه بپرسه دوستت

 .. مالید سرانگشت با رو وچشمهاش کشید ای خسته نفس

 کهچی دوتا با داری انتظار حاال..؟ اورد سرم به بالیی چه نگرانی ساعت چند این میدونی ماندگار-

 ور من وقت هیچ ؟اینکه.. چیه اصلی مشکل ؟میدونی.. ببخشمت ساده خواهی معذرت ودوتا اشک

 ... اصال میکنی رو خودت کار همیشه.. نمیکنی حساب ادم

 دستم از ارومی به رو دستش که.. اومد باالتر بغضم.. کشید ای کالفه ونفس خورد رو حرفش

 .. گفت ودوباره کشید بیرون

 .. بشم پشیمون بعدها که بزنم حرفی نمیخوام برو-

 ماهان وعتاب قهر طاقت من.. بزنم وزار بشینم جا همون بود مونده کم ماهان حرفهای ی غصه از

 که رو مهربون همیشه ماهان همون.. بود کرده رو گذشته ماهان همون هوای من دل.. نداشتم رو

 .. سربی ماهان این از امان اما میبخشید رو من ساده تشر دوتا با میکردم اشتباهی اگه

 .. کردم وزمزمه رفتم عقب قدم دو
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 مزندگی تمام که فرهادی.. رو وفریبا فرهاد حتی.. بخشیدم رو تو ها این از تر راحت خیلی من ولی-

 همب تموم سال هفت که فریبایی.. کردی پنهون ازم رو مهمی این به واقعیت که تویی.. سوزوند رو

 باشه سخت اینقدر بخشیدنم روزی یه نمیکردم فکر وقت هیچ شماها بخشیدن از بعد.. کرد خیانت

.. 

 ناهگ هزار هزاران من.. بود شکسته بدجوری دلم که نینداختم سرم پشت به نگاهی وحتی چرخیدم

 به هانما حاال ولی نداشتم وکینه انتقام برای توانی که چرا.. بودم وبخشیده بودم دیده واون این از

 .. میزد پس رو من جوری این.. نگرانی ساعت چند خاطر

 .. بست حلقه ام سینه دور ودستهایی شد کشیده بازوم که بردم در ی دستگیره به دست

 نه.. خودم ماهان.. بود ماهانم ستبر بازوهای.. میشناختم خوب رو دستها این من.. گرفتم نفس

 ... پیش ی دقیقه چند سربی ماهان

 اشکهام دستها واین اغوش این داشتن دوباره ازلذت ومن گذاشت گردنم گودی روی سرشو

 .. شد سرازیر

 که اش شونه به دادم وسرتکیه تنش ازهوای گرفتم ونفس زدم چنگ بازوش به سرانگشتهام با

 .. بود کافی من عمر تمام برای گاه تکیه یه همین

 این ی واسطه به ابلهانه که شوقی از مُردم ومن زد وبوسه نشست ام شقیقه روی ماهان لبهای

 بود شده سرازیر دلم به بوسه واین دستها

 .. رفتم تند ببخشید-

 .. کردم وزمزمه بستم رو چشمهام باارامش

 یزندگ این تو من.. بخشی نمی رو من نگو ولی داری حق بگی هرچی.. میدونم بود اشتباه کارم-

 .. اینکه جز دارم رو هرچیزی طاقت.. شدم کلفت پوست

 نورانیت ورحض این.. باشم نداشته رو تو دیگه اینکه جز بگم که بازنشد.. نشد وباز شد بسته ولبهام

 .. کردن قائم خودشون تو رو دنیا امنیت تمام که بازوهایی این.. رو

 هرق با.. نکن دریغ ازم رو حضورت.. ماهانم میمیرم تو بی من بگم تا بازنکردم رو ام بسته لبهای

 ... نکش ذره ذره رو من کردنهات ودوری
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 توق هیچ دیگه.. گذشت دیر سال چند ی اندازه ساعت چند این کن باور ولی میدونم رفتم تند-

 .. نرو جایی خبر بی وقت هیچ!؟.. ماندگار میشنوی..

 ترک رو همدیگه داشتیم استدعا هم از هردو اینکه... مابینمون جاری حس این بود قشنگ چقدر

 تیح ومن اورد می زبون به ماهان که.. نشیم گم زمان دل تو همدیگه از خبر بی.. نشیم جدا.. نکنیم

 نداشتم رو اوردنش زبون به جرات

 وبازهم پیچید دورم به ریسمان مثل دستها.. وبوسیدم گذاشتم دستش ساق روی لبهامو اختیار بی

 وتو بستم چشم ای لحظه برای تنها ومن.. گرفت رو وجودم ماهان پرمحبت اغوش ی خلسه

 پیدا تحقق وقت هیچ میدونستم که شیرینی رویای.. شدم غرق ماهان بودن همیشگی رویای

 .. رو دلم کام میکرد تلخ هم وهمین نمیکنه

 دل وتو اب چیکه یه هم شاید.. رفت هوا وبه شد دود من ورویای.. شد شل کم کم ماهان دستهای

 .. رفت زمین

 بادام کردم تند قدم ام گونه وحوا ناب خیاالت از سرخورده ومن برگشت گذشته از تر تلخ واقعیت

 ودب مرد خیلی اگرچه که مردی گردن دور به بزنم گره رو ودستهام بچرخم دلم اذن به اختیار بی که

 .. داشت فرهاد اسم به نامردی برادر ولی

 تمیگرف رو ام شده اویزون دستهای جلوی که بود زیاد قدری به زیباییش اینها ی همه از بدتر که

 .. نکنم خیالبافی.. نرم این از جلوتر تا پام جلوی انداخت می قرمز خط یه که..

 حرف المصب دل این که بردارم دست باهاش بودن رویای وشیرینی حالوت از میکردم اگه که

 .. برنمیداشت ودست نمیشد حالیش

 ؟.. ماندگار-

 .. گفتم میکردم باز رو در که جور همون

 .. میبینیم رو همدیگه البی تو عصری ام خسته منم بخواب برو-

 من تا موند اتاقش دیواری چهار وتو برداشت دلم از دست.. نذاشت جلو قدم ماهان که خدا وشکر

 .. ونخواستنش نداشتن برای بریزم واشک بزنم زار سیر دل یه با
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 تمام وبازهم نفهمیدم هم سر اخر که.. چندم چند بیچاره دل واین خودم با بفهمم باالخره تا

 نفهم که.. نریز بهم رو وزمان زمین داشتنش برای که.. نخواهش که دلم این تو ریختم رو دردهام

 .. تو نه بهشتیه حوری ماهان لیاقت که.. وخورشید ماهید واون تو..!  بفهم..! 

 هک نمیفهمی.. نمیاد هم حساب به حتی که ای ذره اون تو.. نه هم کم...  کمی؟ براش که نمیفهمی

 یزندگ از ات احمقانه مسئولیت خاطر به داری که ؟.میسوزونی رو زندگیش زیبای های لحظه داری

 ؟.. میکنی ساقطش

 بهش رهاشدن ی واجازه بستی رو راهش.. وصورتت دست روی های خط اون با احمق توی که

 ؟.. نمیدی

 کی به اصال.. کنی چه وندونی بشینی محاکمشون وسط تو که.. وعقل دل بین جدال سخته چقدر

 تو بگیره ریشه حالوت این نمیذاره وجدان ندای ولی شیرینه دل ی وسوسه ؟که.. ببری پناه

 .. وجودت

 دهش افسون دل دست اصال.. میکرد سوا ازهم رو دوتا واین میشد پیداش اباد ناکجا از یکی کاش

 عقل همین با تا.. خودم برای میذاشت رو وعقلم.. دور دور جای یه میبرد خودش وبا میگرفت رو ام

 .. زندگیش پی بفرستم رو ماهان ناقصم

 سر از ودست بشه راضی دلم تا کنم ظلم ماهان به باید دیگه چقدر میکنم فکر وقتهایی یه

 هشنگ خودم وبرای پذیرش مسئولیت دور به بزنم پیچک میخوام دیگه چقدر.. بردارم؟ زندگیش

 ؟.. دارم

 این از.... بهش اویزون طفیلی این از.. هستم که اینی از.. متنفرم... ماهان به وابسته من  این از من

 زده چنگ یوسفش پیرهن به جهت بی که زلیخایی

 ریختم واشک شدم له وعقلم دل بین جدال میون چقدر.. کردم چقدرگریه گذشت چقدر نمیدونم

 رو سوزانم چشمهای کورسوی همون اتاق تاریک هوای.. پریدم ازجا اتاق تلفن   زنگ صدای با که

 .. بود گرفته هم

 .. برداشتم رو گوشی تلفن زنگ صدای روی از کورمال کورمال

 .. بله-

 ؟...شارژ به زدیش ؟اصال.. نکردی روشن رو گوشیت که هنوز-
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 .. بود شده عاصی من های خرابکاری دست از که بود ماهان ی حوصله بی صدای

 بدیا وابستگی این انگار.. بکنم؟ ماهان از دل میخواستم کی باالخره.. شد سرازیر اشکهام دوباره

 برنمیومد دستم از کاری هیچ ومن بود شده

 دادم گوش فقط بزنم حرفی اینکه بدون

 .. ؟الو.. ماندگار-

 .. گفتم تنها گرفته صدای با

 بگو-

 ؟..هنوز ؟خوابی.. کجایی-

 وابستگی این شاید تا.. نشه این از تر نگران تا... میکشم چی نفهمه تا دادم قورت رو بغضم

 .. بشه کم احمقانه

 .. بودم خواب اره-

 ؟.. پائین نمیایی-

 .. بگیرم دوش میخوام ام خسته نه-

 ؟.. خوردی چیزی ظهر از ؟اصال.. شام پس-

 دل این از مهرش روزی یه میشد یعنی.. نبود نگرانم اینقدر کاش.. نشست لبم رو تلخی لبخند

 ؟.. بره بیرون

 .. اتاقم بیارن میدم سفارش-

 .. بردم رو اسمش اختیار بی که انداخت لنگر گوشی تو سکوت

 ؟.. ماهان-

 .. پیچید گوشی تو خشنش صدای

 ؟.. نه نبودی خواب-

 .. میشناسه دستش کف مثل رو من مرد این اینکه از سوختم بازهم ومن شد دوخته بهم لبهام
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 .. باال میام دارم-

 .. گفتم بلند نیمه اختیار بی

 .. نیا نه-

 .. شد عصبی ماهان صدای

 .. خواستم عذر که من.. داشتیم؟ ظهر که بحثی  خاطر ؟به.. نیام چرا-

 هار دستگاه روی گوشیو شد باعث تلفن شدن قطع صدای که.. گرفتم دست پشت با رو اشکم

 .. بگیرم بغل رو وزانوهام کنم

 هیچ.. نمیشد که بشه سبک دل این که شاید بچکه اشکهام دادم واجازه گذاشتم زانوم روی سرمو

 .. نمیشد سبک اشک چیکه چند این با وقت

 .. کردم تیز وگوشهامو پریدم ازجا در به ای ضربه صدای با

 .. شنیدم در پشت از رو ماهان اروم صدای ودرنهایت شد دار ادامه ها تقه صدای

 نتونستم داشتم که شرایطی اوری یاد با ولی بازکنم براش درو تا شدم خیز نیم اختیار بی

 استر یه اشکها این.. نبود که خودم دست.. نریزم واشک ببینمش لحظات این تو نمیتونستم..

 .. میگرفت سرچشمه ازدلم

 .. شد بلند بازهم ماهان صدای.. گرفتم پناه در وپشت شدم بلند جا از ارومی به

 .. دروبازکن ماندگار-

 نمیخوام.. نمیتونم ولی.. ببینمت هم لحظه یه برای میتونستم کاش.. در روی گذاشتم دستمو کف

 .. یبسوزون رو لحظهات وزندگیم من برای نگرانی با بازهم که بشی همیشه از تر نگران نمیخوام..

 ؟.. ماندگار-

 .. بودم مرد این عاشق ودل جون با من که دادم گوش صداش تن وبه در به دادم تکیه سرمو

 .. کن باز میگم-

 .. دادم گوش وبازهم گرفتم رو اشکم
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 .. بازکنه رو وامونده در این تا هتل مدیر سراغ میرم یا میکنی باز رو در االن همین یا-

 .. نداشت وجود هم فراری راه هیچ.. بود همین ماهان.. کشیدم سنگینی نفس

 اتاق تو ریخت هری راهرو داخل نور بازکردم ارومی به ودرو نشست در ی دستگیره رو دستم

 .. زد وچشمهامو

 مسوزان چشمهای ارومی به شد باعث در شدن بسته بندش وپشت برق کلید شدن روشن صدای

 .. بازکنم رو

 بود کرده حلقه اش چونه دور به رو اش دیگه دست جدیت با که درحالی کمر به دست ماهان

 .. میکرد نگاه بهم قدمیم یک تو درست

 ..! میکردی گریه داشتی پس-

 برای دلیلی هیچ شرایط این تو.. کشیدم سرخم چشمهای به ودستی کشیدم باال رو دماغم

 .. نداشتم الپوشونی

 .. تمبایس اش سینه به سینه کرد ومجبورم گرفت رو دستم مچ که افتادم راه به تختم سمت به

 من که بگیرم رو اشکهام ریزش وجلوی کنم نگاه چشمهاش تو نمیتونستم.. نیومد باال نگاهم ولی

 .. بودم بغض پراز لبالب بازهم زاری گریه ساعت چند از بعد حتی

 .. کن نگاه من به-

 .. نکردم ونگاه کردم طمرد.. نکردم نگاه

 ؟.. ماندگار-

 میبرد رو اسمم جوری این که وقتی هم ؟اون.. نکنم نگاه بهش میشد مگه ولی

 فگیکال وبا کشید سنگینی اه صورتم بادیدن.. دوختم بهش رو خیسم وچشمهای کردم سربلند

 .. کشید پیشونیش رو دستی

 .. بزنیم حرف هم با میخوای-

 .. دادم تکون نه معنی به وراست چپ به سرمو فقط

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

   انجمن کاربر moon shine| ماندگار ردهای رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

268 

 

 ؟.. بیرون بریم میخوای-

 .. اومد حرف به که کردم نگاهش فقط

 اریک کثافت ؟یاد.. افتادی ها قدیم یاد دوباره نمیبخشمت گفتم ؟وقتی.. نه منه حرفهای خاطر به-

 .. من عرضگی وبی فرهاد

 .. کرد زدن قدم به شروع اتاق تو کالفه که کردم نگاهش وبازهم فرستادم بیرون رو سنگینم اه

 یدناپد بازهم میکردم دراز دست سمتش به هرچی که نیافتنی دست شبح یه یا... رویا یه مثل

 رو بودنش مرد... رو همتابودنش بی.. رو زیبائش لحظه به ولحظه کردم نگاه بهش حسرت با میشد

 مرد این وجود داشت تقدس چقدر که.. کردم ستایش

 .. وگفت وایساد ام سینه به سینه دوباره

 ؟.. بشه توم اشکها این قراره ؟کی.. ماندگار کنم کار چی-

 هست اینکه.. نقصش بی وجود.. وجودشه دردم تمام که نمیدونست.. نمیفهمید وقت هیچ نه

 گرفتن جرات حتی ومن گرفته رو مشامم تنش عطر اینکه...  قدمیمه یک تو اینکه.. وندارمش

 دو میخواستم هم رو ماهان جون اگه من وگرنه... ظلمه اینکارم میدونم که.. ندارم هم رو دستش

 دارو تمام میشد هم وپاس اس اگه حتی میخواستم هم رو دنیا اگه که.. میکرد تقدیمم دستی

 .. نمیذاشت کم وبرام میریخت پام به رو ندارش

 .. گفتم گرفته صدای همون وبا برگردوندم رو که کرد دراز صورتم سمت به رو دستش

 .. بود گرفته دلم فقط امشب.. نباش نگران میشه تموم-

 داد تکون سری تاسف با

 .. ماندگار نکن فرض خر منو-

 . گفتم سردی به ومن

 .. باش مطمئن.. خوبم خوب بیاد که ؟فردا.. بذاری تنهام میشه-

 .. کرد نگاه صورتت تو نمیشه زیاد ی گریه از وقتی باشم مطمئن جوری چه-

 . کرد دهنی بد دلم ته از نفر یه
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 ستینی همترازش تو.. نفهم بفهم.. میمونی باقی زشت زن یه همیشه و زشتی نظرش ؟به... دیدی-

 .. نباف خیاالت.. ماندگار بیا خودت به..

 .. شدم خیره چشمهاش تو

 .. میکنم خواهش.. برو ماهان-

 هک بود شک دوبه ؟یا.. میگشت هام گریه برای دلیل یه دنبال.. شد طوالنی چشمهام روی نگاهش

 ؟.. نه یا بذاره تنهام

 ؟.. برم کجا اینجاست دلم-

 رمس به داره بالیی چه کارهاش.. حرفهاش با که نمیفهمید وقت هیچ بشر این خدایا.. نمیفهمید

 .. اورد سرم به فرهاد که بالیی از بدتر برابر صد بالیی.. میاره

 .. زدم ای احمقانه لبخند

 پس.. بذارم کم فردا نمیخوام.. میشم خوب خوب کنم استراحت یکم.. نباش نگران خوبم من-

 .. راحت خیالت

 .. پرسید مردد

 .. میگه دیگه چیز یه که اشکها خوبی؟این واقعا.. کنم اطمینان بهت-

 .. زدم پلک-

 ردب دستگیره به دست.. افتاد راه به اتاق در سمت وبه فرستاد بیرون رو نفسش اشفتگی با

 .. گفت وهمزمان

 .. اتاقت تو بیارن رو شامت میگم-

 ... اورد باال وار تهدید رو انگشتش ودرنهایت

 ...ندارم کشی نعش ی حوصله.. بخوابی شام بی حالت به وای-

 فاز تو بدجوری امروز که.. بذاره تنها دردهام با رو من که... بره تا زدم بخشی اطمینان لبخند

 .. بود بودنش از بهتر صد در صد مسلما ماهان ونبودن بودم هام تنهایی
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*** 

 یخیال بی ماسک وبازهم قلبم ته ته فرستادم بدبختی با رو دردهام.. بود جدیدی روز فردا صبح

 .. نداشتم رو ماهانم دادن ازار دل ومن بود غنیمت دم که صورتم به زدم

 نگرانی تمام پذیرای لبخندم دلپذیرترین با ومن بود در پشت ماهان صبح هشت ساعت راس

 .. شدم هاش

 دلخوری تا زدیم لبهامون به سکوت قفل هردو.. من ونه زد دیروز وقایع از حرفی اون نه که هرچند

 .. نشه کشیده پیش گذشته های

 اماده روزهام این چالش بزرگترین با مالقات برای ودرنهایت خوردم کامل اشتهای با رو صبحونه

 .. وسفید سیاه انتشارات با صحبت.. شدم

 یعال چیز همه ماهان لطف وبه شد انجام هتل البی تو اشنایی قرار بود واسطه ماهان که ازاونجایی

 .. گفت دل ازته ماهان وهمکارش نوازی اقای رفتن از بعد که هرچند.. شد برگزار

 کردی روسفیدم... ماندگار میکنم افتخار بهت-

 به چشمهاش ازته رو ماهان کالم صداقت که چرا شدم پذیرا رو زیبا تعریف این دل ته از ومن

 .. میخوندم خوبی

 ادند پروبال با... وجودش با اینکه...دیدم عینه به رو زندگیم تو مستقیمش وتاثیر ماهان بازهم

 .. بایستم خودم پاهای رو اینکه به.. مطلق نفس به اعتماد این به.. رسیدم اینجا به من... هاش

 .. بود محال که من نظر ؟از کنم فراموشش میتونم واقعا ایا کردم فکر خودم با بازهم ومن

 نداشت وجود مفری هیچ که بود شده تثبیت قدری به توانا ماندگار زندگی تو وجایگاهش ماهان

 .. داشت ماندگار زندگی سناریوی تو رو اول نقش ابد تا ماهان..

*** 

 « میکند مجنون مرا رفتنش فکر بازهم»
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 یدهکش دراز وجیبیم چند تو درست که ماهان سمت به رو سرم کوپه وروشن تاریک نیمه فضای تو

 میرفت جلو کنان لخ لخ... مسیر تاریکی تو وقطار بود شب یازده حدود ساعت.. چرخوندم بود

 .. میگرفت نفر یه من از رو وخواب

 ور ماهش صورت نمیتونستم حتی ومن بود گرفته ازم چشمهاشو که افتاد ماهان ارنج به نگاهم

 .. زدم لب بهش خیره.. ببینم

 ؟.. ماهان-

 تگف ای کلمه تک فقط گذاشت باقی صورتش دیدن درحسرت رو من وبازهم روبرنداشت دستش

.. 

 .. هوم-

 .. کردم جمع ام سینه تو ودستهامو کشیدم باالتر رو مالفه

 ؟.. خوابیدی-

 رخوندسرچ.. ببینم کوپه تاریکی تو رو نگاهش برق تونستم تازه ومن برداشت رو ارنجش باالخره

 .. شدیم خیره بهم وهردو سمتم به

 ؟.. بره نمی خوابت-

 .. خورد بهم لبهام

 .. نه-

 وگفتم گزیدم لب

 ؟.. بپرسم سوال یه-

 .. کرد چلیپا سینه رو ودستهاشو سمتم چرخیدبه کامل

 موهاش خوش ی رایحه.. میتونستم هم همینجا از ومن بود صورتم روی روبه درست صورتش حاال

 .. کنم حس رو

 .. بپرس زده، سرمون به بیخوابی هردو امشب اینکه مثل-
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 ؟.. چیه زندگیت تو ارزوت-

 .. گفت کردن فکر وبدون سریع

 .. کنم جبران رو فرهاد اشتباه که-

 .. نبود مرد اینقدر کاش.. پذیری مسئولیت همه این از کردم مشت رو مالفه

 .. گفتم دلمردگی با

 ؟.. چی خودت پس.. فرهاد ارزوی اینکه-

 .. نگاهش برق دیدن از گرفتم اتیش ومن.. شب تاریکی تو زد برق چشمهاش

 پشت رو مشکالتی یه همه مثل که درسته.. نداشتم کم زندگیم تو ؟من.. ماندگار میدونی-

 که گمب جرات به میتونستم نمیکرد رو اشتباه اون فرهاد اگه.. اومدم کنار باهمشون ولی سرگذاشتم

 .. بیفته اتفاقی همچین نذاشت فرهاد ی کینه ولی.. وخوشبختیم موفق ادم

 نظر از.. دارم زندگیم تو رو تو.. دارم دوست رو کارم.. ندارم کم چیزی زندگیم تو هم االن هرچند

 کنه رانجب تو قبال در رو واشتباهش بیاره دست به رو سالمتیش فرهاد اینکه جز به..  تامینم مالی

 نمیخوام ای دیگه چیز

 .. زدم نق دلم تو و کشیدم داخل به رو لبهام

 دلم مفرط های تابی بی برای میگردم جواب یه دنبال من.. نمیشدم قانع حرفها این با من نه

 ؟.. کنه اروم رو من میتونست اینها از یکی کدوم..

 .. کردم پافشاری لجاجت با بازهم

 ؟.. چی اون از بعد-

 .. گفت که شنیدم قطار های کردن تلق تلق صدای میون ومن کرد مکث کمی

 بهتری های پیشرفت اونجا احتماال.. بیاد باهام کردم مجبور هم رو فرهاد شاید.. میگردم بر-

 .. دارن بیماریش درمورد

 .. شد پژواک سرم تو برگشتن ی وکلمه کند شده، مچاله ی مالفه از دل اروم اروم دستهام
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 .. لرزید ام چونه.. برگرده میخواست

 .. کشید تیر بینیم روی های رگ.. وبره بذاره رو من میخواست

 .. وبره کنه رها رو وابسته من این میخواست هام وابستگی تمام از بعد

 .. نشست چشممهام کنج اشک بلورهای

 .. ونمیدونستم.. من یوسف بود سنگدل چقدر

 .. کردم زمزمه وتلخی بغض با

 ؟.. کنی واشتباهش فرهاد زندگی وقف رو خودت عمرت اخر تا میخوای-

 .. امشب بود دردناکی شب عجب.. کرد قبل از تر سنگین رو ام سینه اهش صدای

 هشت تا هم حاال.. گذاشتم تنها رو فرهاد که بودم من اصلی مقصر.. دوشمه به ابد تا که باری  این-

 .. کنم جبران باید.. وایسادم

 .. زدم نیش اختیار بی

 ؟.. میشه جبران میکنی فکر-

 .. ام گونه بیخ تا ورفت سرخورد اشک قطره ویه گرفت ام سینه دوباره.. کشید اه دوباره

 .. خداست دست.. نیست من دست دیگه باقیش میکنم رو سعیم تمام من-

 .. قطار صدای بی های وتولوق تلق میون انداخت سایه سکوت

 ؟.. چی تو-

 اشتهد رو تو ابد تا ؟اینکه.. تو از غیر به باشم داشته میتونم اروزیی چه:  بگم که اومد زبونم سر

 .. رفتنش به اعتراف از بعد هم اون.. بگم میشد مگه ولی.. وهراس هول بی.. باشم

 .. نداشتم گفتن برای حرفی که واقع به.. بهش شدم خیره تاریکی تو

 ؟.. ماندگار-

 ینا تمام شدن امباشته از بودم پر ومن بود سرانجام بی های اه شب امشب.. کشیدم ای خسته اه

 .. ها اه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

   انجمن کاربر moon shine| ماندگار ردهای رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

274 

 

 ؟.. بخوابیم میشه-

 .. گفت ماهان ودرنهایت شد جوابم سکوت بازهم

 .. بخوابی خوب-

 .. نالیدم دلم وته کردم ماهان به وپشت کشیدم تر باال رو مالفه.. اومد باالتر بغضم

 .. نکن خوش دل رو خودت خودی بی.. داشت نخواهم خوشی شب تو حرفهای با-

*** 

 « عزادام سخت رفتنت برای اینجا من»

 بودیم برگشته مشهد از که ازوقتی.. گرفتم دستهام تو رو وسرم کردم پرت حرص وبا خودکار

 عدب ماهان اینکه.. میچرخید سرم تو رفتن ی کلمه مدام.. شده صفر مقاومتم ی قوه میکردم حس

 .. بذاره تنها هام غم تمام با رو ومن بره میخواد ماموریتش شدن تموم از

 .. زدم غر تماس شدن برقرار محض وبه گرفتم وشماره برداشتم رو گوشی

 ؟.. میرزایی خانم وپیش   پس اینها که باز-

 .. پیچید گوشی تو میرزایی پرتنش صدای

 باشه نداشته مشکلی کردم چک دفعه صد من خدا به-

 .. گفتم گوشی تو حوصله بی

 بینیباز هم رو نفر یه تو کار نمیکشم دیگه من باشه اخرت ی دفعه فقط. بدی توضیح نمیخواد -

 .. کنم

 که ندهرچ.. نداشتم رو مشکل همه این کشش دیگه.. شدم بلند وازجا دستگاه رو کوبیدم رو گوشی

 .. نداشتم رو ماهان از شدن جدا کشش من.. بود بهانه اینها تمام

 دور ور شال حوصله بی.. شد کج کمی لباسی چوب که کشیدم لباسی چوب رو از رو کشمیری شال

 اون از امروز.. زدم رو پنجم طبقه ی ودکمه افتادم راه اسانسور سمت به راست ویه پیچیدم خودم

 .. میکردم خلوت خودم با باید که بود روزهایی
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 تهخس... گرفتم پیش در رو باال ی طبقه ی پله راه شتاب بی های قدم با شد باز که اسانسور در

 کارمندهام کاری کم... کنار به ماهان رفتن ی قضیه.. خود بی اعصاب جنگ همه این از بودم شده

 ؟.. نداشت کاری وجدان کس هیچ زمونه دوره این تو چرا واقعا.. میکردم؟ کار چی رو

 کنم کاری کم که مبادا میکردم خفه کار تو رو خودم من.. میکشید سوت مخم میافتادم که خودم یاد

 نبود وحروم حالل به کسی روزها این تو انگار ولی... نباشه حالل میبرم ام سفره سر که ونونی

 .. برن در کار زیر از بتونن وهرجوری دربیارن پولی یه میخواستن فقط.. نمیده اهمیتی لقمه

 دست دنبای که میدونست سید اقا دیگه.. بود پهن همیشه مثل کولر کنج ی شده نما نخ ی قالیچه

 ... کردم بغل رو وپاهام روشو نشستم... بزنه قالیچه این به

 شهر این تو سکوت ای ذره دنبال به فقط پرتنش روز یه از خسته ومن بود غروب دمای دم

 .. میگشتم پرهیاهو

 ؟.. نشستی اینجا که بازم-

 بود خوب چقدر لحظات این تو بودنش... گرفتم ونفسی بستم رو چشمهام صداش شنیدن با

 .. سخت چقدر ورفتنش..

 غنیمت ها دم همین من برای که.. دادم جوابشو لبخندی وبا پیچیدم خودم دور رو پشمی اشارپ

 بود

 .. گفت خنده با میکرد طی رو بوم پشت عرض که جور همون ماهان

 ؟.. کردی اختیار عزلت که کرده اذیتت کی باز-

 مهه ناخواسته.. کولر ی بدنه به داد وتکیه کرد خم زانوهاشو... قالیچه رو نشست کنارم وهمزمان

 ... نبود خودم دست نگاهم افسار دیگه پردرد روزهای این تو.. کردم تماشا لذت با رو حرکاتش ی

 .. گفت بود رفته باال ازشیطنت که ابروهایی وبا سمتم به چرخید

 ؟.. شدم ؟خوشتیپ.. چیه-

 ؟.. نبود من ماهان برای پائینی رده ی ؟کلمه خوشتیپ
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 کامال جوابش که سواالتی این برای.. گرفتم ازش ونگاهمو زدم ضربه بازوش به ارومی مشت   با

 ی درجه به راجع مسخره های کل کل با نداشتم دوست حتی.. نداشتم جوابی هیچ بود مشخص

 .. بیارم پائین رو مقامش وظاهرش خوشتیپی

 .. مالید بهم دستهاشو کف

 لرکو این به وچسبیدی گرد پوست تو گذاشتی رو همه دست که کرده اذیتت کی نگفتی خب-

 ؟.. فکستنی

 وحضور خاطره گاهی وگه غروب این.. خورشید غروب به شدم وخیره گذاشتم ام شونه ورو سرم

 ؟.. میومدم خلوت این به کی یاد با ماهان رفتن از بعد.. بود شده من زندگی الینفک جزو ماهان

 ؟.. ای دیگه ی هفته نگران-

 .. اخر زیبایی عمل.. اومد یادم اه..؟ بود خبر چه دیگه ی هفته.. کردم ریز رو چشمهام

 .. گرفتم ونفس بستم چشم

 اه هک دید چی نمیدونم... ببینه رو چشمهام بهتر تا زد کنار رو ام شقیقه روی موهای سرانگشت با

 .. کشید ای خسته

 .. اخریشه این ایشاهلل نباش نگران-

 ینسنگ مسئولیت اخرین به داشت واون میکردم تن به عزا رخت رفتنش روزهای برای داشتم من

 غر وعبوس ننر ی بچه یه ومثل راه اون به بزنم رو خودم دادم ترجیح.. میکرد فکر دوشش روی

 .. زدم

 .. برم نمیخوام-

 .. شد بلند متعجبش صدای

 ؟.. چی-

 .. ماهان رفتن خبر شنیدن از قبل ماندگار... پیش هفته دو ماندگار جلد تو رفتم

 نمیخوام دیگه.. میکنیم تالش بردنشون بین از برای دوساله.. ماهان ام خسته-

 .. ببین رو ؟نتیجه.. چرا اخه.. بزنی جا اخری این سر میخوای-
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 هدستگا لطف به که بود مونده مالیمی نهایت وبی کمرنگ رد ها خط اون از.. کرد اشاره دستم وبه

 از دراونق.. این از بهتر هم صورتم.. نبود هم دیدن قابل حتی دیگه پوستم شدن وبرنزه سالردیوم

 .. میخندیدم خودم پیش سال چند حماقت به که بودم درعجب مختلف های کرم تاثیر

 .. نیست این حرفم-

 .. شده دماغت موی سارمی دوباره نکنه.. نگفتی که مونده پنهونکی ؟حرف.. چیه پس-

 .. میکرد فشرده رو قلبم وهمین.. حرفش از بودم شده دلگیر.. سمتش به وچرخوندم نگاهم

 بی.. دقی بی.. خیال بی چقدر... نبود خیالش وعین میزد حرف قرصم پروپا خواستگار به راجع داشت

 وحاال بودم همپاش که بود سال ؟سه.. میکرد ناراحتی احساس ذره یک هم ذهنش تو حتی.. اهمیت

 !؟.. نبود مکدر خواستگاری این از ای ذره

 بخوای اگه. داره خبر که هم زندگیت وبم زیر از... خوبیه ادم ؟هرچند.. بزنم حرف باهاش میخوای-

 .. کنی ازدواج

 حتی دیگه.. میومد چشم به باریک خط تیکه یه مثل دوردورها اون از خورشید.. کشیدم اه دوباره

 بکشه رکس میخواست مزبوحانه که بود خط تیکه یه به شبیه بیشتر.. نبود هم رنگ وخوش نارنجی

.. 

 ؟.. ماندگار-

 یک عشق از دست دل این بود قرار کی.. ریخت هری من قلب وبازهم.. بود کرده صدام بازهم

 !؟.. بکشه اش طرفه

 ؟.. نه نمیگی حرفتو-

 .. نه معنی به بردم باال سر

 ؟.. بذارم تنهات میخوای-

 اش ههرلحظ موندن... بره باید میگفت عقلم ولی نمیخواست لعنتی دل این... نمیخواستم مسلما

 .. نک تمرین رو جدایی ازاالن... بره بذار پس.. بره؟ نمیخواد باالخره مگه.. میکنه قبلت از تر عاصی
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 گرفتممی عشق هاش پنجه سر از باید کی تا.. گرفت بیشتر دلم که کشید باال ام شونه وروی شال

 ؟..

 .. شد موندگار کتفهام رو دستهاش

 از هرکدوم الی البه حاضرم که عزیزه برام خاطرت اونقدر.. کنارت دقیقا.. ماندگار اینجام من-

 .. بره پات به خار هوا بی مبادا که بگردم رو پات زیر های وماسه شن

 .. بیارم زمین به برات رو اسمون من تا وبخواه بازکن تولب

 وبخ خودم.. اورد می در اسمونیش حرفهای با رو اشکم داشت بازهم.. کشید تیر بینیم های عصب

 .. بود صداقت از پر زیباش چشمهای میگه رو حقیقت که میدونستم

 زد زار و پاکوبید کوچیکم دل

 یچ بخوام رو کرده خونه قلبم دهلیزهای تو یادت ساله سه که تویی اگه..؟.. چی بخوام رو تو اگه-

 .. پرخون دل این با.. شرایط این با.. باشی؟ باهام ؟حاضری..

 برق ودیدن میشد تاریک داشت هوا.. نگاهم تو شد خیره وماهان موند بسته همچنان لبهام اما

 .. سخت درخشانش چشمهای ودیدن مشکل نگاهش

 .. ماندگار نیستی تنها تو-

 .. اش سینه به زد دست کف با

 اجرا ومن کنی امر تو تا اینجام من-

 .. ام سینه ی قفسه به پاکوبید بازهم کوچیکم دل

 وناکسی هرکس که چشمهایی... میخوام ابد تا رو چشمها این من.. نمیخوام جادو چراغ غول من-

 ودنب زیبا کاش ای که رو زیبا صورت این.. میشدم وزنده میمردم دفعه صد من میشد خیره بهش

 اومدم می حرف وبه میکردم باز سال ازچند بعد رو لبها این قفل وقت اون تا..

 .. کرد نگاهم ویکم شد بلند جا از

 .. میشه تاریک داره ؟هوا.. بیایی نمیخوای-

 گرفتم رو تصمیمم وباالخره تاریک اسمون به دوختم رو ام خیره چشمهای
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 .. فرهاد پیش ببر منو-

 ی گوشه خنده موقع که بودم بهر از رو حرکاتش تمام دیگه.. کردم حس ابروهاشو پریدن باال

 خرمن الی دست وقتی یا.. میشه مچاله وشکنش هرچین مابین من ودل میخوره چین چشمش

 .. میریزه باره وهزار صدباره هم من قلب میریزه هرتار که میبره موهاش

 ودمب حالم از زیباتر من حداقل یا نبود ای افسانه اینقدر ماهان میشد چی که خوردم حسرت دوباره

.. 

 باو نشه خیره چشمهاش تو اش خورده ریمل پرو های مژه اون با که گلستانی شیما همتزار حداقل

 .. نبره یغما به رو مقابلش مرد ودین دل زدن پلک بار هر

 ؟.. مطمئنی-

 ونمجن... ماهان عشق از بودم شده مجنون.. گفتم چی بود رفته یادم حتی.. پریدم بیرون خلسه از

 .. میکردم جیگرم به خون وبازهم میبافتم خودم برای خیاالت.. ماهانم

 .. من زندگی تمام من  هفتاد مثنوی بود شده این

 صیخال که خدا به.. نمیشد تموم.. بود موندنی زدن من به که ای ضربه ولی بود رفته صورتم ردهای

 .. نداشتم

 .. ببینمش میخوام-

 تک به تک سمت بچرخه وار واله که مبادا نگاهم به زدم ریسمان من که.. موهاش تو کشید دست

 .. بشه رو ماهان جلوی ودستم موهاش

 ؟.. ببرمت کی-

 دل از رو مهرش میخوام مدام.. مرد این با کنم چه من اخه.. دارم ؟حق.. میبینی ؟خدا..: میبینی

 جا. ..لبخندهاش... حرفهاش... کارهاش تک به تک با.. دلم تو شده گیر جا.. نمیره ولی کنم بیرون

 .. ومحکم سفت.. دلم تو میگیره

 .. نمیره بیرون دل این از مهرش.  بیخوده ها تالش این ی همه خدا نه

 .. عصر فردا پس.. فردا پس-
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 ؟.. مطمئنی تو.. فقط باشه-

 زده محنت دل که... بده ازارم که بزنه حرفی نمیخواست..  میگفت نگرانی با میجوئیدو رو حرفهاش

 ِ  من با کامال حق خدا میبینی.. بندازه نازکم دل به خط یا.. برنجونه رو ام

 .. بود اون مال لبخندم ترین گشاده وگرنه داشتم توان در رو همین.. زدم لبخندی نیم

 .. میبینمت بعدا.. راحت خیالت نترس-

 به که رو ماهان های قدم تک به تک وصدای بستم وچشمهامو شهر سمت به چرخیدم بازهم

 دادم گوش جان گوش با میشد دور ازم کندی

 ..« میشوند کمرنگ زود چه ها دوستی.. گذشته خاطرات تلخی از امان»

 میومدن نظر به چشم از دور چقدر.. شدم خیره ردها محو جای وبه کردم خم ائینه جلوی صورتمو

 رو اشون همه تقریبا وسختی ودرد زجر دوسال.. نبوده صورت این رو ردی هیچ اول از اصال انگار..

 متدادا گوشم کنار وتا میشد شروع ابروم ی گوشه از که باریک خط یه.. یکیشون جز بود کرده محو

 ... داشت

 بی ائینه تو صورت.. انداختم می زخم رد روی رو ام شقیقه کنار موهای از ای دسته اگه که هرچند

 میشد پیش سال چند از تر نقص بی شک

 برادرش چاقوی از که ردهایی تمام برگردوند بهم رو صورتم مالیش های وکمک ماهان پشتکار

 به اینده تو تلخی لبخند.. بودم شده سابق ماندگار همون دوباره حاال.. بود برده رو بود چکیده

 .. شد بلند گوشیم صدای که زدم بودم گذرونده که سختی ی گذشته

 لبخند اش شماره دیدن با.. بود داده هدیه بهم مامان مریضی موقع ماهان که بود ای گوشی همون

 لبخند ترین روشن.. شد روشن تلخم

 !؟.. شد تنگ برام دلت زودی همین به -

 .. در دم میای-

 طمشرای ماهان.. بود شب هشت.. انداختم اتاق کنج ساعت به نگاهی.. کرد پاره رو دلم بند نگرانی

 .. برم دیدنش به شب از ساعت این بود نخواسته ازم وقت وهیچ میدونست رو
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 ؟.. شده چی-

 .. گرفته دلم فقط.. نترس هیچی-

 ( کشیده من ی خونه در دم رو تو شب از ساعت این که گرفتنیه دل چه این) که رو جمله این ومن

 .. کردم وزنجیر قل لبهام پشت

 .. کن صبر میام باشه-

 .. داره سوز هوا.. بپوش گرم لباس یه-

... هاش وحمایت ماهان... بود همین همیشه.. نشست لبم رو محبتش از محوی لبخند ناخواسته

 بت کاش.. میکرد بدی.. میشد بد کمی دوسال این تو کاش.. نشدنیش تموم های وخوبی ماهان

 .. بودم مرد این فدایی هم هنوز ومن نشکست اما. میشکست باالخره من

 تعریف مامان برای شرکت های بچه از یکی به راجع سروته بی داستان ویه کردم تن به پالتو

 این هک چیه اش گرفته دل دلیل ببینم تا.. باشم ماهانم رکاب در رو ساعتی یک بده اجازه تا کردم

 .. اومده ام درخونه به شب ساعت

 .. دیدمش کوچه برق چراغ تیر کنار بازکردم رو درخونه همینکه

 .. ماندگار -

 .. وپرسیدم بستم سرم دروپشت.. بود اومده پیاده پای.. زدم لبخندی دیدنش با

 ؟.. کو ماشینت پس-

 ؟.. بریم.. نداشتم رانندگی ی حوصله-

 کردم زمزمه دل ته از که.. گرفت رو ودستم اورد جلو دستشو

 .. بریم-

 میومد حرف به خودش میخواست اگه ماهان.. بپرسم سوالی جهت بی مبادا فشردم هم رو و لبهام

 .. نداشتم اوردنش حرف به برای راهی هیچ نه اگه

 .. نیستی نگران فردا برای-
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 .. زدم خیالی بی به رو خودم.. بود وفرهاد من مالقات نگران..! گیریش دل بود این پس

 ؟.. باشم باید-

 ..؟ میکنی طرح معما-

.... ردم این با... ابد تا که رسیدم نتیجه این به بازهم ومن.. شد گرم کم کم گرمش دست تو دستم

 .. میکشم سرک هم جهنم های سنبه سوراخ به حتی

 .. میگذره مالقاتموم اخرین از که دوساله.. دارم استرس یکم ، نمیدونم-

 .. شد وناپدید رفت باال هوا تو بخار مثل نفسش وهوای گرفت نفسی

 رچقد یادته.. میرفتی عمل اتاق به بار اولین برای که بود دیروز همین انگار... گذشت زود چقدر-

 .. میکردی فرار بیمارستان لباس همون با بودمت نگرفته..؟ بودی ترسیده

 جای شر از وقت هیچ نبود داشتم بهش که واطمینانی ماهان اگه واقعا. شد پررنگ محوم لبخند

 .. نمیشدم خالص چاقوها

 چونه با گرفت وجودمو سرخابی لبوهای اون خوردن وهوس.. پرکرد رو مشامم داغ ولبو باقالی بوی

 .. کردم اشاره دستی چرخ بساط به ام

 .. لبو-

 .. زد نمایی دندون لبخند

 ؟.. میخوای-

 .. گفتم زده ذوق ها بچه مثل

 .. وپرسش نیکی-

 ستمنش کش گدا سرمای اون تو پارک کنار وهمونجا گرفت صورتم جلوی مصرف بار یه بشقاب یه

 . میکرد نگاه تنها ماهان.. کردم خوردن به وشروع نیمکت رو

 ؟.. نمیخوری چرا-

 .. جونت نوش بخور تو ندارم میل-
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 .. گفتم حسرت وبا کشیدم سینه تو رو لبو بوی

 .. نکردم برات کاری هیچ حاال تا من ولی میکنی برام کاری ؟همه.. هستی جوری این چرا-

 .. گفت رضایت با

 .. راضیم میدی گوش حرفم به همینکه-

 ؟.. ماندگار-

 وشفرام که بود وقت خیلی رو صدا تن این.... صدا سمت به برگشتیم وهردو لرزید دستم تو ظرف

 جااین درست حاال ولی. نبود صداش وتن مرد این از نشونی هم خاطراتم تو حتی دیگه.. بودم کرده

 مه هنوز که چشمهایی همون با... میزد برق پارک پرژکتورهای نور زیر که خرمایی موهایی با..  بود

 ... باشم نکرده فراموش رو نگاهش برق بود ممکن

 شدم بلند سرجام از و کردم رها نیمکت رو پام کنار حواس بی رو لبو ظرف

 ؟.. پویا-

 ویاهامر تو وقتی یه که کسی.. بود پویا.. نکردم اشتباه که شدم مطمئن دیدم رو لبخندش وقتی

 امون وبه کرد طرد رو من شدنم دزدیده از بعد که کسی اولین.. میدونستم خودم کس همه رو اون

 .. نیومد دیدنم به هم بار یک حتی که بودم دلچرکین ازش هم هنوز که کسی همون.. کرد رهام خدا

 پرسیدم سردی وبه گرفتم نفس

 ؟.. میکنی کار چی اینجا-

 لندب جا از پویا اسم شنیدن با داشت خبر ام رفته ازدست ونامزدی وپویا من جریان از که هم ماهان

 ایستاد وکنارم شد

 شونه دور که بود ماهان بازوی کرد حیرت غرق رو من ام شونه دور به دستی پیچیدن لحظه یه تو

 محالم اروزی مدتها که اغوشی گرمایی تو شدم غرق بیام خودم به تا ومن..  بود شده پیچک ام

 .. بود شده

 ؟.. پویا ؟اقا.. سالم-
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 اب..نداره رو شریکی همچین توقع بود معلوم.. شد هم تو هاش سگرمه ماهان حرکت دیدن با پویا

 کرد دراز دستشو هم تو های اخم همون

 .. خودمم بله-

 .. گفت طعنه وبه

 ؟.. ماندگار نمیکنی معرفی-

 .. داد جواب ماهان من ی شده چفت لبهای شدن باز از قبل

 .. هستم ماهان-

 که خماری تو بود ومونده بود نگرفته کامل جواب هنوز.  سمتم به چرخوند چشم بازهم پویا

 .. چیه نسبتمون

 داد ادامه ای ناجوانمردانه مکث با ماهان

 .. ماندگار نامزد-

 .. من رو چرخید پویا متعجب نگاه

 ؟... کردی نامزد ؟کی.. نامزدت-

 .. کرد واجرا چید نقشه ماهان بازهم

 ؟.. نبودید جریان در.. میشه ماهی دو-

 .. بود رفته نشونه رو پویا مستقیما اش طعنه

 .. خبریم بی هم از وقته خیلی نه-

 .. زدم نیش و بازشد اختیارلبهام بی

 نگاه هم رو سرت وپشت ورفتی ترسیدی صورتم های باندپیچی دیدن با ای دفعه یه تو اره-

 .. نکردی

 ریخت وزهر شد تلخ طبع به هم پویا

 .. مونده صورتت رو چاقو جای بودم شنیده-
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 بود دهنده ازار هاشون زدن نیش هم وهنوز بودن بد هم هنوز.. بودن بد خیلی ادمها.. گرفت بغضم

.. 

 یا ردفش خودش به بیشتر رو من که بود اون دستهای نمیدونم.. رفتم فرو بیشتر ماهان اغوش تو

 .. من های شونه سنگینی

 داد جواب من از وزودتر فهمید رو حالم ماهان

 .. خوبه خدا شکر که میبینید-

 .. انداخت بهم ای خیره نگاه پویا

 .. خدا شکر اره-

 .. وپرسید نکرد نامردی ماهان

 ؟.. کجاست خانمتون پس... کردید ازدواج شنیدم ماندگار از-

 گفت ساده خیلی پویا

 .. جداشدیم-

 .. گفت تاسفی کمترین بدون ماهان

 .. متاسفم-

 .. نداشتیم تفاهم نیست مشکلی-

 .. کرد لمس رو ام شونه ماهان

 ؟.. عزیزم بریم.. بخوره سرما ماندگار میترسم سرده هوا.. بریم ما بهتره خب-

 معزیز.. باشه داشته ادامه میدیدم که اینهایی کردم ارزو دل ته واز شفافش نگاه به دوختم نگاه

 ها متلک بار زیر شده سنگین های شونه این پناه تنها که دستی.. نگرانش اغوش.. ماهان گفتن

 .. بود

 .. گفت من به رو ودرنهایت.. کرد اکتفا دادنی دست وبه برداشت رو نگاهش خیره پویا
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 هاگ.. نذاشت بابا.. داشت دوستت چقدر میدونی که خودت.. ببینتت داشت دوست خیلی مامان-

 .. میشه خوشحال خیلی شده حل مشکالتت بدونه

 .. گفتم سردی به

 .. دارن لطف ایشون-

 تبرداش زیبام شب رو از رو نحسش وقدم گفت دیداری امید وبه شد رفتن به راضی باالخره پویا

.. 

 بود شده پیچیده ام شونه دور به هنوز که ودستی موندم من وباالخره

 ؟.. خوبه حالت-

 که ودمب اغوشی تو..؟ نباشم خوب میشد مگه ولی کنار به پویا دیدن نحسی.. سمتش به چرخیدم

 ؟.. باشم بد میشد.. داشتم رو ارزوش وار پروانه

 .. خوبم-

 .. کشید ای اسوده نفس

 .. بیایی میخواستم ازت شب وقت این نباید.. شد من تقصیر.. ببخشید-

 .. بودن شده زنده بازهم تیره خاطرات.. زدم ای خسته لبخند

 .. بود وقسمت نصیب.. نبود کسی تقصیر نه-

 بازهم داشتم دوست چرا نمیدونم. شد تموم باالخره ورویاها برداشت ام شونه دور از رو دستش

 .. میشد جاودانه ماهان اغوش لذت تا میموند کنارم پویا

 .. میشه نگران حتما مامانت.. سرده هوا خونه بریم-

 بد فال هب یا میگرفتم خوب فال به رو پویا دیدن باید نمیدونستم.. افتادم راه وبه دادم تکون سری

.. 

 !!«تغیر؟؟ همه واین گذشته سال دو»
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 از بعد.. یدمیتپ وتند تند گذشته مثل من وقلب میرفت جلو به تهران شلوغ های خیابون میون ماشین

 .. متفاوت ظاهری با بار این اما.. میرفتم فرهاد دیدن به داشتم دوباره سال دو

 عوض به زیبایی های وعمل ها کرم نعمت به صورتم.. نبود وکریه زشت ماندگار اون از خبری دیگه

 های خط اون از خبری ونه بود لبم ی گوشه رو چاقو جای از خبری نه دیگه.. بود برگشته سابق

 .. وبازوهام دست روی گوشتی

 زامرو وماندگار کجا بود رفته فرهاد ی خونه به ولرز ترس با که پیش سال دو ماندگار اون واقع به

 .. کجا برمیداشت قدم نفس به اعتماد با که

 هک میرفتم مردی دیدن به سال دو از بعد.. میزد موج ترس دلم ته هم هنوز اینها، تمام وجود با ولی

 .. نداشتم ازش خبری هیچ وقت چند این تو

 خبر هیچ االن همین وتا شد وفرهاد من دیدار اخرین طبقه چندین برج اون تو دیدارمون که واقعا

 زهنو که مردی دیدن به.. برم دیدنش به میخواستم سال دو از بعد.. وحاال.. نداشتم ازش واضحی

 .. بود جاری بدم وپی رگ تو ازش وحشت کمی هم

 رو اهنگی لب وزیر میروند حرف بی و اروم ماهان... بودم ونگرانی استرس پراز که من برخالف اما

 .. میکرد زمزمه

 گذشته نگهبان هم نگهبان حتی.. ورودی وهمون برج همون.. شد تازه برام گذشته مثل ها صحنه

 .. اومدم خودم به تازه کرد باز وبرام در گذشته پوش ودامن کت زن همون وقتی..  بود

 که خونه صاحب تملک از گرفته نشات.. ومرتب مجلل جور همون.. بود همون هم ساختمون داخل

 .. رو سالمتیش.. نداشت رو زندگیش مایملک ترین اصلی

 هک فرهادی.. کردیم پیدا اتاقش تو رو فرهاد وباالخره کردیم رد رو ها اتاق ماهان ی شونه به شونه

 .. نداشت پیش سال ده فرهاد به شباهتی هیچ

 میدونستم که خودم صدای بودن رسا از بودم عجب در هرچند.. کردم سالم ومن کرد سالم ماهان

 .. خوابیده سرش پشت ترس کلی

 دستش تو گلدون به پاش اب یه با که دیدم رو فرهادی ومن چرخوند سمتمون به رو ویلچر فرهاد

 .. شرایط این تو هم اون فرهاد دیدن بودن عجیب که وواقعا.. و میرسید
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 ؟.. ماندگار خوبه حالت.. اومدید خوش.. سالم-

 امروز فرهاد... خوب تا بودم وگنگ گیج بیشتر.. نبود من حال شرایط برای مناسبی ی ؟کلمه.. خوب

 ماسک سه من انگار.. نداشت شباهتی هیچ هم پیش سال دو فرهاد اون با.. بود کرده تغیر بازهم

 .. میدیدم رو فرهاد خصوصی زندگی از مختلف

 .. گفتم ارومی به

 .. ممنون.. خوبم-

 تگف ماهان به رو ودرنهایت کشید گلدون رنگ سرخ های گل رو ودستی زد ای خسته لبخند فرهاد

.. 

 .. سرجاش بذار وببر گلدون این بیا-

 دنبال به کشوند خودش با رو من ها گل وعطر گرفت اغوش تو رو وگلدون کرد دراز دست ماهان

 ... میذاشت تنها فرهاد با رو من داشت که ماهانی

 وگفتم شدم زهر اختیار بی

 .. اب پراز پاش اب ویه.. ببینم گل گلدون یه دستت تو چاقو جای به اینکه.. سخته کردنش باور-

 .. نداشتم خبر وخودم بودم شده تلخ چقدر.. گرفت من ودل شد غمگین سفیدش چشمهای

 قیحمو خیلی میدونم.. زندگی به برگردم بازهم گرفتم تصمیم رفتی اینکه از بعد پیش سال دو-

 از بودم وخسته بودم کشیده وجدان وعذاب زجر سال چند.. کنم زندگی مجبورم هم من ولی..

 .... وضعیتم

 ببره پیش رو کارها دادی اجازه ماهان وبه اومدی کوتاه فهمیدم که شد محکمتر ام اراده وقتی

 .. شم پا سر تونستم تازه که بود اونوقت..

 .. کرد وزمزمه چرخید صورتم روی نگاهش

 خودش مدیون رو من اینکارش با ماهان.. بکشم راحت نفس یه میتونم دیدم رو صورتت که حاال-

 کرد

 ؟.. کنی خودت ی بنده رو همه میتونی جوری چه... تو دست از امان.. ماهان... ماهان
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 .. گفت وفرهاد.. پروند خلسه از منو خونه در زنگ صدای

 .. بنده دستش سعیدی ؟خانم.. وبازکنی در میشه-

 نممیک غلطی چه کاخ این تو من پرسیدم ازخودم هزارم بار وبرای.. افتادم راه به وناراحت سنگین

 ؟.. میکنم بازی رو فرهاد ی خونه کلفت ؟نقش..

 کردم وباز ودر گذشتم فسنجون خوش وعطر یاس های گل دلپذیر ی ورایحه وواپیچ پیچ از

 ونا اخه.. نمیکردم باور میدیدم عینه به که چیزی.. تعجب از بازموند هم دهنم در شدن باز با ولی

 در که کسی با رو شخص این ؟اینکه.. ببینه اشتباه چشمهام بود ممکن ایا... میکرد کار چی اینجا

 ؟... باشم گرفته اشتباه میشناختم گذشته

 مشوشم خیال ی زائیده اینها ی همه هم ؟شاید.. میکرد کار چی اینجا اصال.. بود ممکن مگه اخه

 .. خونه این تو وخائینم قدیمی یار ودیدن گلدون تو گلهای به نشین ویلچر فرهاد دادن اب بود

 ؟.. چطوره حالت.. عزیزم سالم-

 .. گذاشت میبوسید همیشه که جایی همون صافم ی گونه روی به ای وبوسه شد خم ودرنهایت

 هواقعیت اینها ی همه که رسیدم باور این به تازه لبش رو لبخند ودیدن لبهاش قفل بازشدن با

 وچشمهایی بود ریخته وبلند کوتاه پیشونیش روی که افتاب روشنی به موهایی با.. بود اینجا فریبا..

 .. میومد چشم به گذشته از وزیباتر تر جذاب برابر صد حاال که

 هگذشت های خیانت از ردی هیچ دیگه که ای گونه به بود زده بوسه گذشته از تر وار وپری زیباتر

 .. نداشتن

 هن انگار.. گذشت ازکنارم قبل از تر تفاوت وبی کرد جا به جا رو دستش های وپرت وخرت وسایل

 و میگذره کرد بیمارستان راهی رو مادرم که روزی اون از سال دو که.. ندیدمش ساله دو انگار

 .. شدیم جدا ازهم عذابی چه با بار اخرین

 هک قدمی هر با وبازهم.. افتادم راه به سرش وپشت بستم سرم پشت رو در تنها وگیچ حواس بی

 نهمیک کار چی اینجا فریبا که میذاشت فلک به سر تعجبم برمیداشت ولوندی خیالی بی با

 رو اینجا.. میچرخید سرم تو وباربط ربط بی سوال هزار وهزاران میشدم کشیده سرش پشت

 ؟.. بود شده باز خونه این به پاش کی ؟اصال.. ؟چطوری.. میشناخت
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 امدو رفت خونه این به ساله صد که کسی ومثل گذاشت اشپزخونه اپن روی و دستش تو وسایل

 .. رفت فرهاد سراغ به راست یه میکنه

 به تشنه که ؟فرهادی.. فرهاد سراغ میرفت داشت.. نمیشد این از بازتر تعجب زور از چشمهام

 ااینج خدایا..! میدید فریبا چشم از رو جونش به افتاده های اتیش ی همه که فرهادی..! بود خونش

 ؟.. گذاشته گاهش قتل به پا راحتی این به فریبا چرا.. خبره چه

 تاقا اون تو قاتلت.. اتاقه اون تو فرهاد.. نرو وبگم وبکشم ودستش برم سرش پشت میخواستم

 .. نشسته ویلچرهمیشگی همون رو

 هوهم بودم هپروت تو من هم شاید.. نترس هم شاید یا..بود شده خنگ اینقدر دختر این چرا خدایا

 ؟.. بود سودام پر سر ی احمقانه وخیاالت فکر اینها ی

 ؟.. چطوری.. فرهاد سالم-

 مخ با دیدار این ی صحنه که بودم شده خیره فرهاد العمل عکس به شده گشاد چشمهای همون با

 املک کاشت فرهاد ی گونه روی که ای وبوسه شد حلقه فرهاد گردن دور به که ودستی فریبا شدن

 ؟.. نبود عجیب حوادث این دیدن.. للعجب یا.. شد

 کردممی نگاه تنها قبل از تر متعجب بازهم ومن میدرخشید داشت.. نبود خسته دیگه فرهاد صورت

 ینا به راحت جوری این فریبا که افتاده اتفاقی چه سال دو این تو میپرسیدم ازخودم ومدام ومدام

 ؟.. میکنه حلقه فرهاد گردن دور به رو ودستش میکنه ورفت شد خونه

 ؟.. بهتره پات-

 .. میکردم نگاه زده مات فقط بازهم ومن میپرسید که بود فریبا

 .. داد وجواب زد رنگی کم لبخند فرهاد

 نیست حرکت از خبری هیچ هنوز ولی.. میکنه درد قبل از کمتر دیگه.. بهتره-

 .. گفت بال فراغ وبا خیال بی فریبا

 .. خوبه هم همین.. نداره عیب-

 .. پرسید حضورم به توجه وبی انداخت وور دور به کنجکاوی با نگاهی
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 ؟.. ؟ماهان.. کو سعیدی خانم-

 .. گفت خیال بی شنیده عجیبی سوال انگار نه انگار که فرهاد

 کرد پیداشون بگرد خودت.. بودن همینجا نمیدونم-

 یدهکش دنبالش به اراده بی بازهم ومن کرد کج اشپزخونه سمت به دوباره راهشو درنهایت وفریبا

 .. نداشت پیرامونش امور تو دخالتی هیچ که داشتم رو سرگردونی روح همون حس.. شدم

 ؟ سعیدی خانم.. سعیدی خانم..: زد صدا

 .. شد بلند بازکرد برام رو در که زنی همون گنگ صدای

 .. اشپزخونه تو.. اینجام-

 رنگ دودی جین اون تو رو نقصش بی وهیکل میاورد در رو وروسریش مانتو که جور همون فریبا

 .. کشید وسرک شد خم اپن رو میذاشت نمایش به مشکی ی بنده دو وتاپ

 .. اومدم من سالم-

 .. پیچید سعیدی خانم سرخوش صدای

 .. اومدی خوش-

 .. پرسیدم خودم از وبازهم کشیدم نفسی وگنگ گیچ

 ؟چرا.. بود خبر چه اینجا ؟خدایا.. میزنه فرهاد ی گونه رو ؟بوسه.. میشناسه هم رو سعیدی خانم

 .. ام بیگانه ادمها این ی همه با میکردم حس

 .. هستم من... برو دیگه شما-

 .. داد جواب راحت خیلی سعیدی خانم

 .. میرم بذارم دم رو برنج این بذار باشه-

 .. داشتن مراوده هم با سال صد انگار که گفتمان این بود عادی اونقدر

 .. وپرسید دید منو تازه بار اولین وبرای کرد راست کمر فریبا

 ؟.. ندیدی رو ماهان-
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 من ماهان.. بود ماهان دنبال به حاال بود کم سعیدی وخانم فرهاد.. شد هم تو ناخواسته هام اخم

 ؟؟؟..

 .. داد تکون چشمهام جلوی رو دستش شد که طوالنی سکوتم

 ؟ ؟ماهان.. ماندگار-

 .. پیچید ماهان صدای که بشه بیدار ام رفته خواب به مشاعر شاید تا زدم پلک

 .. اینجام من-

 کز دلم ازهموب شد شکفته گل مثل فریبا زیبای صورت که واقعیت این دیدن از کشید تیر قلبم ومن

 افرینشش موقع خدا الحق که فرییا وزیبایی مالحت همه اون دیدن از ام سینه قفس کنج کرد

 .. بود گذاشته تموم سنگ

 ؟.. تو پس کجایی.. سالم هی-

 ذهنم به هم رو فکرش وقت هیچ که رو چیزی اون دیدم سوزان چشمهایی با ومن رفت سمتش به

 .. زد ماهان ی گونه روی محبت با.. عشق با ای وبوسه شد بلند سرپنجه رو فریبا... نمیدادم راه

 ماهان صورت لبهام با بود اومده پیش ندرت به سال چند این تو.. گرگرفتم پا به سرتا احمقانه ومن

 قعاش چشمهای جلوی فریبا... حاال ولی.. ناگسستنی بود حریمی وماهان من بین.. کنم لمس رو

 یکردم دلبری.. میگرفت بوسه.. میشد بلند سرپنجه رو.. میکرد نامردی قرار بی دل این جلوی.. من

 .. میداد عشق..

 این تمام دیدن ختام وحسن.. کشید خنجر من قلب به وبازهم انداخت ماهان کمر تو دست فریبا

 .. گذشت ازکنارم کنان بخند بگو ها فاجعه

 ؟.. خبرها چه-

 ؟.. اوردی وتو ماندگار.. سالمتی هیچی-

 ... نکنه پیدا رو خونه شاید گفتم اره-

 .. سمتم چرخیدبه همزمان ماهان

 .. بخوریم عصرونه میخوایم ماندگار بیا-
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 اخلفن فریبای.. میشد پاره صد داشت جیگرم... داد ادامه راهش به فریبا با من به توجه بی ودوباره

 چشم بی ؟عچب.. من ماهان رو بود انداخته چنگ حاال بود کم من وگذشته زندگی تمام گرفتن..

 .. دختر این بود شده ورویی

 تلقا وبشی نیایی تا بذاره راحتت نمیخواستم ازفرهاد پیش دوسال کاش ای.. زدم ناله دل وازته

 .. من جون

 حالی بهم تازه حس وهر وهرلمس هرنگاه با میرفت وپائین میومد باال گلوم تا که هایی بغض

 وقف تاثیر.. رو وجودش وجادوی فریبا میفهمیدم داشتم تازه.. رو ماهان های نخواستن دلیل میکرد

 .. بود گذاشته ماهان روی که ای العاده

 یه عنوان به رو من تنها چرا که.. نکرد عالقه ابراز بهم وقت هیچ ماهان چرا که میفهمیدم حاال

 من.. باشه داشته ای دیگه عشق ممکنه ماهان نفهمیدم که بودم احمق چقدر خدایا.. میدید دوست

 میشدم فراموش خاطرش از ها خط شدن محو با کم کم که بودم بزرگ تعهد یه از تصویر یه فقط

.. 

 مقابلدر میکردم اعتراف باید.. بزنم پس رو اشکام کردم وسعی.. انداختم فریبا به نگاهی ازهمونجا

 حوری واون نوتردام پشت گوژ من.. ها قصه برفی سفید واون بودم فرانکشتاین من فریبا زیبایی

 ... بهشتی

 حابام بی داشت.. نشست گوشه یه ساکت وقلبم شد تر چشمهام من سعی تمام وجود با باالخره

 .. ماهان عشق از میکشید دست

 لبهای واون پسرونه کوتاه موهای با حاال که وفریبایی ماهان به.. کردم نگاه بهشون حسرت با

 چال شلبخند با که ماهانی.. ماهان وبه.. بود شده بیشتر برابر صد ازگذشته جذابیتیش رنگ سرخ

 .. میکرد هویدا چشمداشت بی فریبا برای تنها رو اش گونه روی های

 جدا ی تافته چقدر وسط این ومن هم همپای.. هم همطراز.. درکنارهم نفر دو این بودن زیبا چقدر

 .. میدادم نشون رخ ناجور ی وصله یه مثل ودرست بودم بافته

 .. دیگه ؟بیا.. ماندگار-
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 رسوای نای از بیشتر تا.. نشم خیره بهشون تا کردم رو سعیم ونهایت نشستم مبل کنج سرخورده

 شیرین ارزوی.. ومزد اجر بی طبق طبق رو هاش خنده که ماهانی به نشم خیره.. نشم وادم عالم

 .. میکرد فریبا های زبونی

 جیگر رو ودندون خوردم می دل وخون گرفتم ازشون نگاه مصرانه بازهم ومن سوخت می چشمهام

 .. بوم پشت کولر وکنج بود خودم تنهایی مال دل این های غصه که میذاشتم

 اکپ ماهان چون... نبود ماهان حق واقعا فریبا...ظاهر رو بگیرم تصمیم واقعیت روی میخواستم اگه

 شیرین.. اشهب دلبر بخواد فریبا وقتی میدونستم که بود اینجا مشکل ولی.. بود دنیا تو هرکسی از تر

 کرده ابتث بهم سرکردم باهاش که سالی هفت.. بشه دنیا تو یار بهترین میتونه خوب خیلی وفا وبا

 .. بخواد خودش اگه البته بشه ادم همراه وفادارترین میتونه فریبا بود

 ... چرخید فرهاد سمت به نگاهم ای تقه صدای با

 که هایی واقعیت ترین تلخ از رو من که شدم ممنونش وچقدر گذاشت کنارم رو چایی فنجون

 ... کشید بیرون میشد قطار چشمهام جلوی لحظه به لحظه

 .. نکن غریبگی بخور-

 .. زدم خندی تلخ

 ؟ میکنی فکر چی به-

 .. دادم جواب دروغ به من وبه

 ؟.. بودی دنبالم که اول ی دفعه یادته.. عجیبه وتو من های مالقات چقدر اینکه به-

 کرد فراموش رو روزکذایی شیش اون میشد مگه.. بود یادش که معلومه.. زد تلخی لبخند

 .. کنی ام خفه میخوای که میدیدم هیوال مثل رو تو.. میترسیدم ازت روزها اون چقدر-

 .. دادم وادامه کشیدم ای خسته اه.. شد تر تلخ لبخندش

 وت قربانی من نه منی زندگی هیواالی تو دیگه نه ولی.. اینجایم وتو من سال چند از بعد حاال-

 .. نداره که هایی بازی چه زندگی..

 .. زیبایی تندیس دو سمت به چرخید ناخواسته نگاهم وبازهم
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 گذاشت ماهان دست جلوی کیک ای تکه فریبا

 .. پرسیدم وازخودم نزدم وهق گرفتم نگاه.. نزدم ودم سوختم بازهم ومن

 .. بودم نکرده ماهان برای هایی خدمتی خوش همچین حاال تا چرا-

 ی همه که منی حال به وای و داد تحویلش رو لبخندش وزیباترین گذاشت دستش کنار چنگالی

 .. میبینم خودم چشمهای همین با رو اینها

 .. میاد اینجا به فریبا که میشه دوسالی-

 که وبهخ وچقدر بود فریبا به نگاهش سفید چشمهای همون با فرهادکه سمت به برگشتم تعجب با

 .. میفهمه رو توذهنشون های سوال ادمها ازچشم حداقل فرهاد

 خشمشبب ولی بکشمش راضی  میگفت حتی.. کنم حاللش ومیگفت میکرد گریه فقط اول روزهای-

 تونستمنمی افتادم می تو یاد وقتی مخصوصا.. بودیم کشیده سختی کم وتو من مگه.. نتونستم..

 گناه بی که بود تو زندگی مهمتر ازهمه.. نه.. بود شده خراب من زندگی فقط مگه.. ببخشمش

 .. شدی مجازات

 مریض فریبا حرفهای شنیدن با مادرت که روزی اون از بعد مخصوصا.. بود این کارش ماه سه دو

 .. میکشه خودشو نبخشمش اگه کرد وتهدید درخونه اومد روز یه.. افتاد بیمارستان تخت ورو شد

 مهم برام اصال.. ندادم حرفش به اهمیتی که بودم خودم مشکالت درگیر اونقدر روزها اون تو من

 روش و در.. برداره من داغون زندگی سر از دست میخواستم فقط بیاد سرش قراره بالیی چه نبود

 رگشو.. یمکرد پیدا در پشت رو فریبا همسایه وفریاد داد صدای با نکشیده دقیقه پنج به که بستم

 .. بود ریخته زمین روی وخونش بود زده

 .. میکرد مخفی خوبی به رو واقعیت زینتی پهن دستبند.. افتاد فریبا دست مچ به اختیار بی نگاهم

 .. داد وادامه کشید اهی فرهاد

 .. بود کرده تموم ریزی خون شدت از وگرنه کرد وخبرمون دیدتش همسایه که بود یارش شانس-

 .. شد بلند اش سینه خس خس وصدای کشید ای خسته نفس

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

   انجمن کاربر moon shine| ماندگار ردهای رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

296 

 

 ولی. بشن راحت همه تا بکشه خودشو میخواسته ؟گفت.. گفت چی بهم بیمارستان تو میدونی-

 تو چرا پس.. کردیم بد ماندگار به هردو وتو من:  گفت که بود این ببخشمش شد باعث که چیزی

 ات خونه در گدای از بدتر شدم ومن نمیبخشی التماس همه این با رو من که رفتی باال اونقدر

 کرده دب بودیم هم مثل هردو.. نیست هم کمتر نباشه من از بیشتر فریبا گناه دیدم که بود همونجا

 .. میدادیم پس تقاص وداشتیم بودیم

 تاوان ات پیشت میمونم ولی ندارم رو ماندگار پیش رفتن روی گفت.. نکرد قبول ولی حالل گفتم

 هی میکنه وکارهامو میزنه سر بهم شنبه هرپنج که ساله دو حاال.. وبدم اوردم سرتو که بالیی

 .. رو ماهان کارهای هم وقتهایی

 نقدرای ادم این میگفت.. نداریم فریبا مثل پرستاری به احتیاج میگفت.. بود مخالف اوایل ماهان

 ؟.. کنه رحم ما به میخوای نکرده رحم خودش دوست به که پسته

 از اقعاو فریبا میدید که مخصوصا.. کرد قبولش دید رو فریبا ریای بی رفتار که مدت یه از بعد ولی

 .. کنه جبران ومیخواد پشیمونه اش گذشته کارهای

 ارزونی رو ایش اسطوره لبخند داشت... لبهاش لبخند گل روی چرخید میلم برخالف بازهم نگاهم

 .. من ی زده محنت دل از غیر.. من از غیر کسی به.. میکرد فریبا

 حملت.. میرفتم باید من ولی..چرخید سمتم به تعجب با سرها ی همه که کردم وقیام گرفتم نگاه

 .. تر سخت ماهان براق چشمهای دیدن.. بود سخت فریبا های دلبری دیدن

 .. پرسید ماهان که گرفتم دستم تو کیفمو

 ؟.. کجا-

 .. برم میخوام-

 ردم رو پاشوندم رو ام شکسته دل نگاه.. فرهاد سمت به چرخیدم تنها ومن شد نگران ماهان نگاه

 .. نشین ویلچر

 .. میرم من-

 اون رانگا.. نکرد بیشتر موندن برای هم تعارفی حتی.. کرد نگاهم وتنها نشد باز ازهم فرهاد لبهای

 .. میشه وجگرم دل به ها ثانیه این تو زجری چه میکردکه درک هرکسی از بهتر
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 .. افتاد وولز جلز به ماهان تنها

 .. بمون شام.. شبه سر ؟تازه... میری کجا-

 تو من که میخواست مقاومت وقدرت توان چشمها این تو کردن نگاه که کردم دریغ ازش نگاهمو

 .. نداشتم سوزنی سر حتی ها لحظه این

 .. دادم جواب زور به

 میشه نگران مامان-

 .. ماندگار-

 بهش ببره رو اسمم جوری این وقتی نمیشد که خدا به... نمیشد.. سمتش به چرخید باالخره نگاهم

 .. کنم محلی کم

 ؟.. شده چیزی-

 لبخندی گل هیچ دیگه که لبهایی.. بسته لبهای با که فریبایی نشست فریبا رو ناخواسته نگاهم

 .. میکرد نگاه منو داشت نمیکرد خودنمایی روشون

 .. خداحافظ.. بمون تو میرم من-

 .. ماندگار کن صبر-

 دست از داشتم اینکه نه مگه.. نایستاد من های قدم ولی میومد سرم پشت از که بود فریبا صدای

 ؟.. میومد دنبالم چرا پس.. میکردم فرار دختر این وجادوی سحر

 که وفریبا ماهان شدن جفت این از.. سرم تو مخرب افکار شر از کنم فرار میخواستم فقط من

 .. میان هم به عجیب میکردم اعتراف

 .. شد کشیده بازوم که دروبازکردم

 .. میرسونمت خودم-

 واستمیخ اون وحاال میکردم فرار مرد این دست از داشتم من.. چسبید کتش ی لبه به خیسم نگاه

 ؟.. برسونه مقصد به رو من غیرتمندانه
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 ورهاش میانداخت چنگ عشق این به من از اجازه بدون دلم هم هنوز.. بیارم نه نتونستم بازهم

 .. نمیکرد

 بشر این داشت اساطیری ی عالقه وچه... بود انداخته طنین ماشین تو انگلیسی ومالیم اروم اهنگ

 ی خونه تو که رنگی هفت معجون تو وبازهم بودم کرده سکوت تنها ومن.. مالیم های اهنگ به

 .. بودم شده غرق بودم دیده فرهاد

 ؟.. کرد اذیتت فرهاد دیدن یا شدی خسته-

 .. ؟نه.. شدم بلند هوا بی که بودم شده خسته.. کردم فکر خودم با

 عنوان هیچ ؟به.. کرد اذیتم فرهاد دیدن.. دوم ی گزینه

 دادم جواب پس

 .. خونه برگردم زودتر میخواستم فقط. کرد اذیتم فرهاد دیدن نه شدم خسته نه.. کدوم هیچ-

 ؟.. ناراحتی فریبا اومدن از پس-

 .. ودب پرکرده رو ذهنم لحظات این تمام که رو چیزی اون وپرسیدم بگیرم رو خودم جلوی نتونستم

 ؟.. نگفتی بهم چرا-

 .. نپرسیدی فریبا از هم بار یه مدت این تو-

 .. نمیشدم وساکت بودم اتیش رو اسپند من ولی.. خیال وبی داد جواب ساده

 ؟.. بگی نباید تو نپرسم من-

 داد جواب خونسرد بازهم

 تشوق که بودم گفته فرهاد به من درضمن... بدونی فریبا از باشی نداشته دوست شاید گفتم-

 .. کرد دعوت رو فریبا سرخود ولی نیست

 .. زدم نیش اختیار بی ومن

 .. خواسته ازخدا که هم تو-

 .. سمتم به برگشت حیرت با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

   انجمن کاربر moon shine| ماندگار ردهای رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

299 

 

 ؟.. هستی عصبانی چرا..؟ تو چته-

 .. گفتم وتنها گذاشتم هم رو چشمهامو

 . نیست مهم اصال.. نیست مهم.. کن ولش-

 ماشین ی شیشه به چسبوندم و سرم وبازهم

 اومد حرف به که دادم گوش بود زیبا شدت به که مالیمی اهنگ وبه

 ... دیگه ی هفته عمل به راجع-

 .. گفتم بودم نکرده استفاده ازش ماهان درمورد حال به تا که لحنی ترین خشن با لحظه یه تو

 .. نیست کار در عملی-

 .. پرسید گیج ونیمه عصبانی نیمه

 .. زدیم رو حرفهامون قبال میکردم فکر ؟من.. نه گفتی که ؟باز.. چی-

 دادم جواب وقاطع وتند سرد

 یه الکام گفتگو اون.. موافقم که نگفتم وقت هیچ ولی.. شنیدم هم من... گفتی تو.. نبود حرفی-

 .. بود طرفه

 گرفت رو ومیونه زد راهنما حوصلگی بی با ماهان

 ؟.. میکنی اذیت داری اخری این سر چرا-

 دادم جواب ای جمله تک گفتگو به دادن خاتمه برای

 .. بدم توضیح نمیخوام-

 اگه حتی.. میکندم دل ماهان از باید من.. بود شده قطعی تصمیمم.. بودم دیده امروز که چیزهایی با

 ی واندازه درحد بازهم.. میگرفتم فاکتور اش وظیفه شدن وتموم جراحی عمل از بعد ماهان رفتن از

 ثلم نه.. میکردم تموم رو رابطه این باید.. بدم ادامه زندگیش تو بودنم به بخوام که نبودم ماهان

 .. قاطعیت با بلکه قبل های دفعه

 بردم رو اسمش طلبانه مصالحه و سمتش به چرخیدم
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 .. ماهان-

 دادم ادامه و گرفتم نفس یه

 به هک ساله چند.. زندگیت سر برو تو.. کنیم فراموش رو چی همه همینجا بیا.. کنیم تمومش بیا-

 .. ببینم رو باختنت نمیتونم این از بیشتر سوختی من پای

 .. اومد می در خونسردی الک اون از حرفهام شنیدن با کم کم ماهان

 .. تویی که من زندگی.. زندگی؟ کدوم.. باخت؟ کدوم-

 .. کنم مقاومت درمقابلش ومن بده رو جوابم جوری این که بودم سخت.. گزیدم لب

 .. نداریم بهم دینی هیچ وتو من.. شد تموم که بود تو وزندگی کار خطها این.. نه من ، نه-

 .. کرد زمزمه وگیج گنج

 ؟.. چی گذاشتیم سر پشت که سالی سه.. دالترجمه پس-

 جایی هب راه نمیتونستم این از غیر.. بکنم دل تا میشدم سرد باید.. سنگ از تر سخت.. شدم سرد

 .. ببرم

 الهک سرتو کاری لحاظ از میخوام من نه.. بدیم ادامه کارمون به میتونیم هم همدیگه دیدن بدون-

 .. داریم اعتماد بهم.. تو نه بذارم

 .. وایساد قرمز چراغ وپشت مالید سرانگشت با رو چشمش

 امانج رو عمل اخرین دیگه ی هفته.. ندارم وکرشمه ناز ی حوصله هم دیگه.. میگی چی نمیفهمم-

 .. ووالسالم میدی

 .. افتاد وراه داد دنده

 .. نمیتونم-

 :که سرم زد فریاد

 ؟.. کنم تهدیدت دوباره باید.. چرا -

 .. زدم پوزخندی
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 .. نمیترسم هیچی از دیگه حاال.. میترسیدم تهدیدت از که زمانی اون گذشت-

 .. گفت میکنه اعتراف داره تلخی حقیقت به وانگار کشید اه ماهان

 خودت برای.. نمیدازی هم نگاهی نیم ات گذشته به که رفته باال نفست به اعتماد اونقدر دیگه اره-

 ؟.. چیکار میخوای رو بدبخت ماهان شدی کسی

 .. بازشد ای دیگه حرف به زبونم دلم حرف برخالف

 رفح صاحبخونه با بیایی که.. ندارم بهت احتیاجی هیچ دیگه گرفته منو غرور.. توا با کامال حق-

 ... کنی جور برامون وخونه بدی رو مامان بیمارستان خرج یا بزنی

 .. پرسید بازهم صبورانه ماهان

 .. بدم بهت جوابی چه میفهمم حداقل.. چیه دردت بگی وحسینی راست میشه-

 .. گفتم بودم شده خیره ادمها به که جور وهمون ماشین ی شیشه سمت چرخیدم

 .. رو دردهام نه میشناسی رو من نه کن فکر... زندگیت پی برو فقط تو-

 .. شد بلند دوباره عصبیش صدای

 .. نمیکنم ولت که میدونی.. برسی کجا به حرفها این با میخوای-

 .. اومد حرف به معصومانه بازهم که.. شد پراشک چشمهام

 کار که گفتم فرهاد به..؟ نه فریباست دیدن خاطر به حتما.. کنی بیرون زندگیت از منو میخوای چرا-

 .. نیست درستی

 نه-

 هم شاید.. فرهاد خاطر به حتما.. بودی خوب فرهاد ی خونه به رفتن از قبل تا که تو... چته پس-

 .. فریبا

 .. دوختم موهاش به رو نگاهم درد وبا سمتش به چرخیدم

 .. ماهان-

 .. نگاهم به ودوخت گرفت ازخیابون نگاه.. انداخت وراه ماشین
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 .. بگو-

 .. کن تموم رو رابطه این.. بردار ام شونه رو از دستتو-

 .. غرید حرص وبا شد منقبض فکش

 ؟ بشه چی که-

 هم ونا داری خواسته یه نگفتی مگه... بسوزی من پای به میخوای کی تا.. برسی زندگیت به که-

 .. نمونده مشکلی دیگه.. شد تموم خوب کنم عمل اینکه

 ... فریباست خاطر به مطمئنم دیگه حاال-

 .. کردم زمزمه اسمشو

 .. بود ام ساله وچند چندین دوست همون انگار نه انگار.. بود شده عوض چقدر..! ؟فریبا.. فریبا-

 ؟.. متنفری دستش از هم هنوز-

 .. دادم جواب دیگه ای هرلحظه از سردتر

 ندارم کسی به حسی هیچ دیگه که دوساله-

 .. ووجودت جزتو کردم اعتراف دلم وتو

 ماندگار-

 .. گفت جانم ودلم شد باز بله به لبهام بازهم

 ؟.. میدونه مادرت-

 .. میشه خبردار-

 ؟.. کنی ازدواج میخوای نکنه-

 .. شدم جواب حاضر

 ؟.. کنم ازدواج نباید-

 .. کنی بازی اعصابم با که نه... بده منو جواب-
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 .. کشیدم خط رو ازدواج دور که وقته خیلی من-

 ؟.. چرا-

 .. میکنه فکر ای زمینه پیش همچین با ای ترشیده دختر به کی-

 .. کرد اخمی حرص با

 .. بهت داده گیر جفت به پا سارمی که فعال-

 ؟.. میکنی حسابش ادمها جزو که ادمه اخه اون-

 .. خام ونه شد خوشحال نه من حرف این با ماهان ولی

 ؟.. چیه حرفت پس-

 .. گفتم عصبانیت با

 بذارم عمل اتاق تو رو پام نمیخوام دیگه اصال.. کنم عمل نمیخوام.. گفتم اول همون که من-

 وزندگیم من سر از ودست کن فرض شده تموم رو کارت هم تو.. راضیم وازش خوبه االنم شرایط..

 ؟.. شد روشن.. همین.. بردار

 اخر سیم به وزد شد عصبانی طبع به هم ماهان

 لوس مه تو.. نمیکنم ولت درنیارم رو قضیه توی ته تا من.. میشم خام حرفها این با نکن فکر.. نه-

 .. بزن رو دلت وحرف کنار بزار رو بازی

 درکنار تو بیشمار های زیبایی دیدن دلم حرف بگم که مبادا کردم جفت هم رو و لبهام ومن

 .. ندارم میونتون جایی هیچ ومن میاین بهم دردمندانه چقدر اینکه.. فریباست

 « فرهاد کالم های واقعیت از گریزانم»

 ..( ماهان)

 .. کشیدم سنگینی ونفس کردم پرت مبل رو حرص با گوشیو

 ... نمیداد جواب تماسهام از کدوم هیچ به پریروز واز بود مونده ماندگار جراحی عمل به هفته یه

 ؟.. برنداشت بازهم-
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 .. بود من به ونگاهش بود نشسته ویلچر رو که فرهاد سمت به چرخیدم

 .. برنداشت نه-

 ؟.. چیه حسابش حرف-

 شده رو اون به رو این از انگار.. افتاده چپ من با اومده اینجا به که روزی از ولی نمیدونم-

 برو بردار سرم از دست که میگفت هم پریروز.. میکنه محلی بی.. میزنه غر میکنه سرهم اراجیف..

 .. زندگیت پی

 ؟؟.. گفت رو اینها ماندگار-

 اره-

 .. ادبی میگفتم فریبا به نباید.. توبود با حق شاید... افتاد؟ اتفاقی چه روز اون ؟مگه.. چرا خب-

 .. نیست میگه خودش البته.. نیست فریبا بحث نه-

 ؟.. چیه پس-

 به بکوبونمش... بچسبم رو اش یقه عصبانیت از میخواد دلم.. نمیده قد جایی به عقلم نمیدونم-

 .. دیوار

 .. شد بلند فرهاد مالیم ی خنده صدای

 !؟... دیوار به بکوبونیش تو تا وایسه که قبلیه ماندگار همون میکنی فکر-

 هیچ به که بود رفته باال نفسش به اعتماد اونقدر روزها این ماندگار.. گرفت ام خنده هم خودمم

 .. نمیداد رو وتحقیر توهین ی اجازه احدالناسی

 ؟.. کنی چیکار میخوای حاال-

 .. مادرش سراغ برم ندارم بیشتر راه یه-

 داد تکون سری

 . نیست خوبی ی ایده نظرم به-

 .. غریدم حرص با
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 .. یذارهم باال طاقچه من برای خانم بعد بیمارستانه تاریخ دیگه هفته یه.. کنم چیکار میگی پس-

 .. پنجره به شد خیره متفکرانه فرهاد

 .. میده نشون واکنش جوری این داره که شده چیزی یه حتما.. نیست ادمی همچین ماندگار-

 .. کشیدم ای خسته نفس

 رو اون به رو این از ای دفعه یه که پیش دوروز همین تا بود درست چی ؟همه.. اتفاقی چه اخه-

 .. کنه دلخورش که نزدم حرفی من.  شد

 .. گفت بخونی ازش رو هیچی نمیشد دیگه که چشمهایی همون با فرهاد

 ؟.. شده سرخورده نزدی حرفی حاال تا چون شاید-

 .. گفتم کالفگی با فرهاد وپالی پرت حرفهای از گیج

 ؟.. بزنم باید حرفی ؟چه.. میگی چی-

 .. کرد چفت هم تو دستهاشو فرهاد

 ؟.. چیه ماندگار به راجع نظرت.. باشیم روراست هم با بیا ماهان-

 .. پرسیدم شده ریز چشمهای وبا شدم کمر به دست.. شد هم تو هام اخم

 ؟.. نمیدونی نظرمو ؟تو.. نظرم-

 .. بشنوم خودت زبون از دارم دوست.. نه هم شاید بدونم شاید-

 کشیدم پیشونیم روی کالفگی با رو دستم

 ؟.. میکنه دوا من از دردی چه حرفها این نمیفهمم-

 .. گفت تنها خونسردی با فرهاد

 .. بدم جوابتو من تا بگو تو-

 .. کنم فکر ماندگار به کردم وسعی فرهاد رو کردم ریز چشمهامو.. کشیدم لبم به دستی
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 صحبت هم باهاش که مدت یه از بعد ولی. بود وحشتناک واقعا ماندگار صورت دیدن اول روزهای-

 رهچه دیدن بازهم که هرچند.. میپوشونه کامل رو نقص این که داره خوبی باطن اونقدر دیدم شدم

 .. واروم کشیده ودرد محجوب.. بود مظلوم ها موقع اون.. بود سخت اش

 .. دادم وادامه رسید فرهاد ویلچر به نگاهم

 البته.. جذاب هم شاید.. شده زیبا.. نداره رو وکریه زشت صورت اون دیگه امروز ماندگار اما-

 ی همهو میکنن سرباال دماغشونو که کسایی نمیاد خوشم فرنگی عروسک از من که میدونی خودت

 نستمیتو اینکه وجود با اینکه.. میاد خوشم ماندگار طبیعی ظاهر از من.. میکنن عمل صورتشونو

 .. نکرد هم رو صورتش تغیر فکر حتی ولی بده تغیر رو صورتش

 .. دادم ادامه که میکرد نگاهم منتظر همچنان فرهاد

 فتهر باال العاده فوق نفسش به اعتماد.. اومده بیرون بود دچار بهش گذشته تو که انزوایی اون از -

 رفته باال اش جذبه میگردونه رو ودالترجمه میره خودش جیب تو دستش چون... دیگه طرف از..

 ها موقع همون مثل کاش میکنم ارزو وقتهایی یه نیست گذشته مظلوم دختر اون از خبری ودیگه

 .. بچرخونه انگشتش سر ومنو بشه شیر جوری این نه.. بود واروم ساکت

 .. پرسید فرهاد من سکوت با

 ؟.. کنی ازدواج دختری همچین با حاضری تو خب-

 فیهد من.. نبودم هم ازدواج فکر به ؟اصال.. کنم ازدواج.. ایستاد لبم رو ودستم شد گشاد چشمهام

 هیچ من حال زندگی تو وعاشقی وعشق ازدواج.. بودم نرسیده بهش هنوز که داشتم زندگی تو

 .. نداشت جایگاهی

 ؟.. فرهاد میگی داری چی-

 .. گفت خونسردانه

 ناییاش حد این تا خصوصیاتش با که دختری با حاضری میگم.. نپرسیدم غریبی عجیب سوال-

 ؟.. کنی ازدواج

 ای گذشته با هم ؟اون.. کنم ازدواج ماندگار با میتونم جوری چه ؟من.. فرهاد میزنی مفتی زر چه-

 ؟.. بدم دست از هم رو رابطه مثقال چس همین میخواد دلت.. داشتیم هم با که
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 .. زد نیشخندی فرهاد

 .. باشه باهات نمیخواد دیگه ماندگار.. میدی دست از داری میاد بوش که جوری این فعال-

 .. رفتم رژه رو اتاق طول عصبانیت با

 باری اون مگه.. نذاشتم من کنه قطع رو رابطه این خواسته بار هزار..  زده مفت زر... کرده غلط-

 لفنت جواب اول بار برای وقتی ؟مگه.. نرم سراغش دیگه گفت فریبا جریان فهمیدن از بعد که نبود

 ؟.. اونه دست اصال مگه ؟.. شرکتش نرفتم نمیداد رو هام

 ؟.. نیست-

 .. بستم وچشمهامو فشردم رو ام شونه.. سردرگمی با

 .. میده بازی منو داره که فعال.. هست چرا خب-

 .. بحث این از شد کالفه هم فرهاد

 پیشنهاد بهش منتظره که دوساله ؟ماندگار.. میزنی خریت به خودتو یا خری ؟تو.. ای بازی چه-

 .. برف زیر کردی کبک مثل سرتو خر توی ولی.. باشه باهات بخوای ازش زن یه عنوان به که.. بدی

 .. زدم ای خنده تک ناباوری با

 هب رو بال اون که کسی برادر با حاضره دختری ؟کدوم.. رفته کجا عقلت ؟.. فرهاد چیه اراجیف این-

 ؟.. کنه مراوده سرش تو بخوره ازدواج ؟اصال.. کنه ازدواج اورده سرش

 .. میزد رو خودش حرف جفت به وپا نمیگرفت کناره مواضعش از هم درصد یه فرهاد ولی

 براش زیاد معلومه که طور این هم وماندگار.. نمیزنم حرف دیگه دخترهای به راجع من که فعال-

 هستی من برادر نیست مهم

 زا بهتر خودت دیگه که رو این.. نداره دل به ای کینه هم ازتو.. بخشیده منو حدی تا که جور همون

 .. بنویسه تو پای منو گناه که نیست احمق.. میدونی هرکسی

 .. کردم فوت رو حرصیم نفس

 .. نمیکنم هم فکر تصمیمی همچین به حتی من.. خزعبالت مشت یه.. چرنده. پوف-
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 ؟.. نداری دوستش بگی میخوای-

 .. کردم زمزمه ناباور

 بیدار میخوابم.. دختره این من فکر تمام.. داری من دل از خبر که ؟خودت.. شدی خل فرهاد-

 فاهر برای من میدونی خودت.. باشه سالمت که.. باشه خوش ماندگار که کنم چیکار میگم میشم

 .. کردم فدا رو چیزهایی وچه گذشتم چیزهایی چه از ماندگار حال

 روزی اون.. باشه داشته دوستت کنم فکر هم ماندگار...داری دوستش تو.. چیه دردت دیگه پس-

 تو ی صمیمانه ی رابطه دیدن از که بود مشخص کامال ولی نبود حواست تو اینجا اوردیش که

 ارهد همین خاطر به.. داری عالقه فریبا به تو کرده فکر خودش پیش شاید اصال.. جاخورده وفریبا

 .. کنار میکشه رو خودش

 .. بردم فرو شلوارم جیب تو دستمو حوصله بی

 یکنهنم صدق ماندگار درمورد مطمئنم ولی باشم داشته عالقه ماندگار به من شاید.. فرهاد ببین-

 یه.. تنیس زندگی چیز همه داشتن دوست بازهم کنم نگاه قضیه به بینانه خوش بخوام اگه حتی..

 سال انسالی بتونیم دوست تا دو عنوان به وماندگار من شاید..  شده شکسته ما بین حرمتها سری

 .. نه زوج یه عنوان به اما بمونیم هم کنار وخندان خوش

 میشم دهشرمن میکنم فکر کشیده که زجرایی به هربار ومن.. میوفته تو یاد میبینه رو من بار هر اون

 هم تمام االن من.. نمیخوره درد به بگذره فکرهایی همچین با اش هرلحظه که ای رابطه این..

 حتی.. کنم خوشبختش.. برگردونم بهش رو زندگیش.. بدم انجام بهش رو دینم که اینه وغمم

 .. بدم سروسامونش

 .. حرفم وسط پرید فرهاد

 ؟.. ببینی رو ای دیگه مرد با ازدواجش ؟میتونی.. میتونی-

 .. گفتم درد وبا شدم خیره سالن کف وبه اوردم پائین سرمو

 .. ندارم رو تحملش.. نه بخوای رو راستش-

 ؟.. میزنی مفت حرف چرا پس-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

   انجمن کاربر moon shine| ماندگار ردهای رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

319 

 

 کردن رفک حق من.. کنم فکر چیزها این به نمیخواستم من.. میشدم عصبانی داشتم کم کم دیگه

 با.. نداشت برام عایدی هیچ که چرا.. بود اشتباه اش نتیجه که چرا نداشتم رو عالقه این به

 .. زدم غر کالفگی

 ونون اب من برای اینها به کردن فکر.. سودا تا هزار دارم سر یه االن من.. کن ولم.. فرهاد اه-

 هم رو عمل اخرین این.. کنم اش پیاده شیطون خر از که بذار من پای جلوی راه یه فعال.. نمیشه

 .. بده انجام

 .. کشید ریشش رو دستی فرهاد

 میکنه محلی بی بهت داره جوری واین نمیده جواب رو گوشیت اینکه:  میگی تو که جوری این-

 .. کن دیگه فکر یه برو.. بشه حاضر عمل سر دیگه هفته یه نمیخوره اب چشمم..

 .. مادرش سراغ برم مجبورم پس-

 یتونست ؟شاید.. چیه دردش ببین بزن حرف باهاش.. نکن این از تر خراب خودتو میشنوی من از-

 .. کنی قانعش

 .. کردم فوت نفسمو

 هچ پس.. نمیده که هم رو تلفنم جواب.. نمیذاره بهم سگ محل که دارالترجمه تو..؟ جوری چه اخه-

 .. بزنم حرف باهاش باید جوری

 یلیخ خیلی نمیشناخت رو تو ماندگار که زمانی اون.. خنگی اینقدر چرا تو نمیدونم من ماهان اخ-

 فکر به فقط که االن مثل نه میکردی محبت بهش حداقل.. میکردی رفتار باهاش االن از بهتر

 .. میاد بدش خودی بی های ترحم این از ماندگار که نمیدی واهمیتی هدفتی

 .. زدم فریاد عصبانیت با

 ؟.. کرد ترحم بهش کی-

 .. شد بلند طبع به هم فرهاد صدای

 که هست ودینی وجدان عذاب خاطر به کارهات تمام که کردی فرو ذهنش تو رفتارت با... تو-

 داری بهش
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 .. نیست که میدونی خودت.. اشتباه این ولی-

 خاطرات میشنوی من از.. اومده وجود به ماندگار تو که واعتقادیه فکر مهم.. نیست مهم من نظر-

 از کهبل.. نیست اجبار روی از میکنی که کارهایی بفهمه اینکه.. کن تازه براش رو پیش سال چند

 .. داری دوستش هنوز که بفهمه بذار بخر کادو.. بفرست گل براش.. است وعالقه محبت روی

 .. گفتم دیوار به وخیره سرخورده

 نم ی ازعهده.. فرهاد ؟نمیتونم.. بسازم خودم برای ووارنگ رنگ رویاهای که.. براش بفرستم گل-

 زیباتر.. میشه قبل از بزرگتر داره هرروز من چشمهای ؟جلوی.. سنگم از من میکنی فکر تو.. برنمیاد

 زا نمیده اجازه کسی به.. من برای شده شیر حاال.. نیست ومنزوی خور سری تو دیگه.. تر جذاب..

 .. بزنه حرفی بهش باالتر گل

 من میگم خودم با هربار که... میبینم چشمهام جفت با رو کشیدنش قد دارم وهرلحظه هرروز من

 کن خوشبختش میگم خودم با هرلحظه... دادم وپر بال بهش من.. رسوندم اینجا به رو دختر این

 .. من زندگی تمام شده شدنش خوشبخت که.. بگیره بذاراوج..

 .. بستم وچشم انداختم زیر به رو سرم

 نیمیک ؟فکر.. چی دیگه دوروز.. کرد قبول هم واون کردم عالقه ابراز بهش اصال گیرا.. نمیشه ولی-

 وفته؟نمی کشیده که هایی بدبختی یاد دیدنم با افتادیم تاب و تب از وهردو گذشت مدت یه وقتی

 برگشت عادیش زندگی به دوباره تا گذشت سال ده.. برسه اینجا به که کشیده طول سال ده..

 این.. نگیر هم رو من جلوی.. نزن خریت به خودتو فرهاد.. نمیشه فراموش وقت هیچ سال ده این..

 .. نمیرسم جا هیچ وبه ومیرم میرم دارم که ساله سه من میری تو که راهی

 امیدوار اون از بعد بشه شاید.. شم گم زندگیش از هم وبعد کنم وفا عهدم به میخوام فقط من

 .. باشه داشته رو معمولی مرد یه با عادی زندگی یه بتونه که باشم

 تهانداخ سایه اتاق تو که بود ممتدی سکوت حرفهام تمام وجواب.. نشد باز ازهم دیگه فرهاد لبهای

 .. نداشت من زندگی حقیقت برای جوابی هیچ فرهاد.. بود

 ..« است شده جنگجو سخت روزها این ماهان.. بیاورید لشگر یک»

 (ماندگار)
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 ماهان سما.. دوختم موبایلم وبه گرفتم میشد باز سبز فضای یه به که اتاق باز ی پنجره از رو نگاهم

 واقع به من.. بدم رو جوابش نمیخواستم دیگه من ولی.. میزد چشمک بهم خندانش وعکس

 بلکه.. گذشته دالیل وتمام خودم خاطر به نه.. کنم بیرون زندگیم از رو ماهان بودم گرفته تصمیم

 .. ماهان خود خوشبختی خاطر به وتنها تنها

 مبش خوشبختیش مزاحم... پاش جلوی سنگ کوچکترین ی اندازه به حتی نمیخواستم دیگه

 میشد کات همینجا باید نفر دو ما ی رابطه...

 .. پیچید اتاق تو ماهان صدای که شد قطع ها زنگ صدای

 ؟.. نمیدی رو تلفنم جواب جوری این پس-

 تیشا وازچشمهاش اتاقم سقف زیر.. بود اینجا ماهان.. گرفت ونفسم ام سینه تو شد مشت دستم

 .. کشمکش همه این از بودم خسته واقعا که منی جون به میبارید

 میکرد هنگا بهم بود دستش تو که وموبایلی سنگ سردی به صورتی با ماهان... سمتش به چرخیدم

 .. میکرد پاره تیکه میگرفت شعله چشمهاش از که هایی گدازه با رو من لرزان قلب وتمام

 ریباف برای حتی.. بود راحت پویا برای ؟چرا.. سخته اینقدر بریدن دل ؟چرا.. بپرسم سوال ؟یه.. خدا

 زنده دیگه دل این بی ومن منه چیز همه من دل چون ؟شاید.. سخته حد این تا من برای ولی..

 .. نیستم

 اتاق تو قدم.. میسوختم اتیشش لهیب از که چشمهایی همون با وعصبانی خیره جور همون

 ی الهه میتونستم هم فاصله اون از حتی که بود عصبانی اونقدر.. کوبید سرش ودروپشت گذاشت

 .. ببینم گرفته رو اطرافش که رو خشمی

 ارامش برای داره که اینی از.. داده دل ماندگار این از باید.. کردم جزم رو وعزمم شد منقبض فکم

..  وبره بشه دلگیر ازم تا.. میکردم بازی رو خیال بی ادم یه رول و میکردم فرار میزنه پرپر ماهان

 تا.. برمیداشت بخت سیاه ماندگار این سر از ودست اومد می خودش به کمی شاید جوری این

 .. بود شده روزها این تو زندگیم ارزوی ترین مهم این که خوشبختیش پی میرفت

 های دستک که.. همیشه مثل.. بود کمر به ودست انداخت وسط میز روی حرص با رو موبایلش

 ... میکردن کجی دهن بهم دستهاش کنار از کتش

 ؟.. چیه بازیها مسخره این-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

   انجمن کاربر moon shine| ماندگار ردهای رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

312 

 

 ادهام نبرد برای باید... شدم سینه به ودسته انداختم پام روی وپا چرخانم صندلی رو نشستم

 ؟.. ژست این از بهتر ژستی وچه میشدم

 اروم برای دلت که کسی برای هم اون کردن بازی نقش بودن سخت واقعا.. بود سخت ولی

 طاقته بی کردنش

 .. انداختم باال وشونه زدم سردی لبخند

 .. نمیفهمم ؟حرفتو.. بازی مسخره-

 رفت رژه رو اتاق عرض کمر به دست جور همون

 سراغت میام که عصر هرروز چرا..؟ نمیدی وجواب میزنم زنگ بهت دارم روزه سه چرا پس-

 بشه اذیت قلبش مادرت مبادا بزنم زنگ ندارم جرات که هم خونه.. نیستی شرکت میبینم

 به ازهمب میگرفتم اش نادیده راحتی به که شرایطی این تو نبود حقش... شد منقبض دوباره فکم

 ! میکرد جوانمردی وماهان بود جنگ میدون اینجا.. باشه مامان مریض قلب فکر

 ؟.. نه یا بدونم واخرم اول ی قبله رو ماهان که میدادی بهم حق حاال خدایا

 باو.. دادم لم صندلی ی پایه به رو سانتیم پنج کفش ی وپاشنه دادم صندلی به چرخی نیم

 .. گفتم داشتم سراغ ازخودم که لحنی سردترین

 ؟.. سخته اینقدر فهمیدنش.. بزنم حرف باهات نمیخوام یعنی نمیدم رو جوابت وقتی-

 اچر.. نزد هم لحظه یک حتی ترس از من وقلب میز سمت به برداشت خیز هوا بی غران شیر مثل

 روی دما ترین ناشناخته میتونست خوب خیلی.. وسخت عصبانی.. بشه بد میخواست ماهان اگه که

 ... بشه من برای زمین کره

 .. چشمهاش تو شدم وخیره ایستادم ومن.. ایستاد چرخان صندلی

 باشی بیمارستان تو باید وتو عملت تاریخ به مونده چندروز اش همه وقتی.. سخته اره-

 .. نکنم وپیدات باشم دردنبالت به در که سخته بدی انجام رو ازعمل قبل وازمایشهای

 .. گفتم چشمهاش تو خیره وسخت سرد سینه به دست جور همون
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 خط این بردن بین از برای قدمی هیچ دیگه من.. کنم تکرار نمیخوام رو گذشته حرفهای-

 .. برنمیدارم

 .. شد گم بلندش چرای صدای تو خودکارم شدن پرت صدای که کوبید میز رو محکم دستهاشو

 ..دروبازکرد نگرانی با میرزایی

 ؟.. چی توانا خانم-

 .. زدیم فریاد هم هردوبا

 .. بیرون برو-

 نای با مقابله که الحق.. شدم بلند ازجا.. بست سرخودش وپشت ودر رفت ترس با میرزایی که

 .. شنب دارش جلو نمیتونستن هم لشگر یه کنه جنگ میخواست اگه ماهان.. نبود من درتوان ماهان

 .. گفتم پنجره قاب وروبه ماهان به پشت

 نکرده تنگ جامو.. باشم داشته داداشت اشتباه از رو یادگاری اخرین میخوام کن فرض تو-

 .. نداره زیبائیم تو هم ،تاثیری

 مشت تو بازوم ها ثانیه عرض وتو شد پخش اتاق روسرامیک ماهان پرشتاب های قدم صدای

 فتنر وپائین باال به باشه سرد میخواستم هم هنوز که چشمهایی همون با ومن بود اسیر دستش

 .. میکردم نگاه عصبانیت فرط از اش سینه

 .. بشه چفت هم رو لبهام شد باعث فریادش صدای

 ونیمید.. ببینی که نخواستم چون ندیدی رو من روی اون وقت هیچ تو.. ماندگار نکن بازی من با-

 .. ننداز لج سر منو پس میبرمت بیمارستان تخت رو تا کشون کشون شده حتی بخوام اگه

 .. گفتم تحکم بازومووبا سمت به سرچرخوندم

 .. بکن داری دوست هرکاری هم تو.. نمیشه تا دو حرفم-

 .. ماندگار-

 هارچ با که نبودم گذشته ماندگار دیگه من ولی لرزوند رو تنم ستونم چهار فریادش صدای هم باز

 .. بشم قائم موش سوراخ تا ده وتو بترسم وفریاد داد تا
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 کم نخوام که مقدس اونقدر من وهدف بود جنگ میدون واینجا امروز.. کردم بلند صدامو هم من

 .. بیارم

 با یتونینم ؟دیگه نمیبینی.. شده عوض خور سری تو ماندگار اون وقته خیلی.. پائین بیار صداتو-

 بندازی راه کارتو وسروصدا تهدید

 تسم به نگاهم شد باعث وباالخره انداخت لنگر اتاق تو ماهان طوفانی های نفس وصدای سکوت

 .. درده از لبریز میدیدم حاال که چشمهایی بچرخه چشمهاش

 .. کرد وزمزمه خورد بهم لبهاش

 تمام هک پیش سال سه ماندگار برای دلم وقتهایی یه.. نمیترسی هیچی از دیگه که وقته خیلی اره-

 .. میشه تنگ بود خط طرف اون ماهان پیش دلش حرف

 از نکهای.. بود نامردی اخر این.. اورد می درد به رو دلم نباید.. میکرد اینکارو نباید.. تیرکشید فکم

 .. بنشونه کرسی به رو حرفش دلم راه

 .. عنوان هیچ به.. میخوردم شکست نباید.. زدم پلک

 اش هسال چندین ودوست.. قاتلشه برادر صبورش سنگ فهمید وقتی پیش سال سه ماندگار اون-

 .. نداره ای وعقده زشت دختر اون به شباهتی هیچ ماندگار ؟این ماهان نمیبینی.. مرد.. خائن

 .. گفت میرفت در سمت به که وهمزمان کشید وبازومو شد چفت دندونهاش

 میبرمت کتک با شده.. همونی من برای نباشی یا باشی-

 .. زدم وفریاد کشیدم حرص با رو بازم راه وسط

 تو خوامنمی دیگه اصال.. بدم جواب هات تلفن به یا ببینمت نمیخوام نمیفهمی بردار سرم از دست-

 .. بفهمی تا بگم بهت باید دیگه بار چند.. باشی زندگیم

 .. برد موهاش تو دست حوصله وبی عصبی ماهان

 .. تمومه چی همه ازاون بعد.. مونده چندروز اش همه.. نمیکشم دیگه خدا به.. ماندگار نکن-

 دیگه چقدر.. میره باالخره روزی یه که میانداخت یادم ومدام مدام نباید.. ومیکرد اینکار نباید

 .. رفتنش با کنه جیگر این به خون میخواست
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 .. زدم فریاد دوباره

 رفک.. داره برات فرقی چه بری میخوای که تو.. رو کذایی عمل این نمیخوام میفهمی... نمیخوام-

 .. شده تموم کن

 .. ماندگار-

 رفتن ی کلمه پراز.. بودم وفریاد درد پراز امروز من.. کنه ام خفه نتونست هم فریادش صدای

 .. میشد پژواک سرم تو که.. ماهان

 .. فشرد دست کف با محکم رو پیشونیش ماهان

 .. نشده تموم هنوزکارم که من..؟ برم میخوام گفته کی-

 .. کردم زمزمه ارومی به... ها فریاد از بودم خسته.. گذاشتم چشمهام رو دستهامو

 ور سعیم.. بگیر پس رو کردی واریز که وپولی برو امروز همین.. کنی عوض رو نظرم نمیتونی-

 .. بدم پس بهت رو بدهیم از مقدار یه هرماه میکنم

 وبا برداشت میز رو از وموبایلشو شد خم درنهایت.. وگرفت اتاق ماهان تند های نفس صدای

 .. کرد تهدید سرانگشت

 .. کن فرو پوکت ی کله اون تو رو این.. میشه انجام عمل این چندروزدیگه-

 سرامیک رو شدم واوار کنارم میز به گرفتم دست ومن شد بسته سرش پشت بدی صدای با در

 .. اتاق سرد

 که همیدمیف میشد تموم کذایی روز چند این وقتی... میکرد قبول باالخره ولی کنه قبول نمیخواست

 .. نداره وجود فردایی دیگه اینبار.. داره فرق همیشه با بار این

 « میخواهم پرواز برای اسمانی.. ام شده زاده ققنوس»

 .. زدم غر وهمزمان بازکردم رو شده کار لباس کاور خلقی کج با

 ؟.. افتادن ما یاد جوری چه سال همه این از بعد اخه-

 .. کنم قانعش بازهم کردم وسعی مامان سمت چرخیدم
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 هدار ومنزلتی قدر خودش برای هرکسی.. نیست درست رفتنمون که خدا به.. مامان میگم بازم -

 ؟.. دیدنشون بریم هاشون گرفتن ندیده ی همه از بعد باید چرا..

 اش کرده سشوار موهای به ونگاهی برد کمر به دست.. نرفتم رو از که رفت ای غره چشم مامان

 .. گفت وهمزمان انداخت

 دعوت کرده عذرخواهی کلی زده زنگ.. من دل عزیز.. بار هزارویکمین شد این گفتم بار هزار-

 .. کنیم رابطه قطع همشون با ابد تا که نمیشه ؟فامیلن.. نریم میشه مگه حاال.. کرده

 .. کردم پرت تختم وروی لباس حرص با

 راغیس نفرشون یه که ساله چند ؟میدونی.. برنیومدیم زندگیمون پس از نبودن که حاال تا مگه-

 ثلم که من.. زد؟ سرد بودی بستری یو سی سی تو که روزهایی اون تو کدومشون..؟ نگرفته ازمون

 .. نداره گفتن که هم شما.. میچرخیدم خودم دور اش همه ها یتیم

 ما سال دچن این که وممنون مرسی که دستمون بگیریم وشیرینی گل عاری بی طبل به بزنیم حاال

 .. خدا امون به کردید ول رو

 ولی میدونست رو حرفهام معنی هرکسی از بهتر خودش بست درد با رو چشمهاش مامان

 ... نمیتونست اون ولی میتونستم من شاید.. کنه تحمل رو بودن تنها نمیتونست

 درد قلب.. برم جلو نمیتونستم این از بیشتر.. شد دوخته بهم لبهام که داد ماساژ رو اش سینه

 .. بگم چیزی این از بیشتر نمیذاشت مامان

 .. وایسادم مامان کنار ائینه وجلوی پوشیدم جذب ی مردونه یقه بلیز یه با رو شده کار سارافن

 هی حس.. کشیدم ای خسته واه دوختم بود کرده ولو میز روی مامان که ارایشی وسائل به رو نگاهم

 .. ان زده هیجان کردنش مسخره برای همه که داشتم رو دلقک

 یومدم چشم به قبلش جوونتراز سال چند شده رنگ موهای اون با که افتاد مامان به ائینه تو نگاهم

 ادمها بدی وجود با چرا که خودمون حال به سوخت دلم ومن زد بهم لبخندی خوشی با مامان..

 .. میبخشیم رو همه زود اینقدر

 اینو بگذره نمیتونست خودش خون هم از که مامان از اون.. نداشتیم شتری ی کینه بقیه مثل چرا

 .. بودم شده قاتلم برادر وشیدای واله که من از
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 مزخرف جمع این وتو امروز کردم عهد خودم وبا بردم کننده مرطوب کرم سمت به دست

 .. بدم نشونشون رو صورتم زیباترین..

 بودم مطمئن دل ته از.. دادم فحش هاش وبرنامه پویا وبه کردم پخش صورتم پوست روی کرمو

 پیشمونه وقت چند ودیدار پویا سر زیر دعوت واین مهمونی این که

 ایشار که وقتی از سال چند.. دوختم ائینه تو دختر به ونگاهمو گذاشتم میز وروی بستم رو رژلب

 روزهای اون از میگذشت سال ده اره.. سال؟ ده.. بیشتر ؟نه.. سال ؟هشت.. میگذشت بودم کرده

 .. وسفید شیرین

 بودن نشده ارایش لبها این.. بودن ندیده خودشون به چشم خط ها چشم این که بود سال ده

 .. بودم کرده فرق چقدر کرده ارایش صورت این با ومن...

 .. گفت حواس وبدون کرد باز درونیمه مامان

 .. خطه پشت رفعتی اقای جان ماندگار-

 وبا دش باز خنده به لبهاش که افتاد صورتم به چشمش اورد می سمتم به رو گوشی که جور وهمون

 .. رفت ام صدقه قربون شوق

 .. میکنه چشمت ببینتت ات خاله... حسود چشم بترکه.. شدی خوشگل چقدر بشم فدات الهی-

 یگوش دهنی گرفتن با وهمزمان کردم دراز گوشی سمت به رو دستم که فرستاد صلوات لب وزیر

 .. زدم غر

 .. میشنوه االن مامان اروم-

 .. زد ولب انداخت باال شونه خیال بی مامان

 .. بپرس ازش هم وام به راجع-

 هگفت مامان به دروغ به مدت این تمام تو.. میگفتم مامان به همچنان که دروغی ازاین گزیدم لب

 وخورد.. میکنم پرداخت کرده جور برام ماهان که وامی رو از رو ها وعمل بیمارستان خرج که بودم

 بود کرده باور داشت اعتماد ماهان به چشمهاش جفت مثل که هم مامان.. برمیگردونم بهش خورد

.. 
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 حرفی هیچ دیگه دیروز دعوای از بعد.. کشیدم بلند نفس یه ومن شد گم در چهارچوب تو مامان

 .. بگه گوشی پای میخواست که ماهان ی ناگفته حرف از میترسیدم وحاال بودم نزده باهاش

 .. بله-

 ؟.. میری کجا داری-

 .. گفتم رو واقعیت وتنها گرفتم دندون به لب

 .. کرده دعوتمون ام خاله-

 .. انداخت موج گوشی تو سرش صدای

 ؟.. داشتی هم خاله تو ؟مگه.. ات خاله-

 .. دادم جواب حس بی خودش مثل

 .. تا دو اره-

 .. گرفت رو هام گوش بلندش نیمه صدای

 ؟... میزدی دو سگ دوزار قرون یه ودنبال داشتی خاله تا دو تو-

 بیرون به نگاهی نیم.. بود بسته پشت از هم رو من دست ماهان.. کردم فوت حرص با نفسمو

 .. کردم نجوا گوشی وتو.. بستم ارامی ودروبه انداختم

 خیلی مامان.. ببینیم رو وماندگار تو میخوایم که وعذرخواهی زده زنگ خاله.. برم مجبورم-

 .. نمیذاشتم خونشون پاتو سیاه سال صد بود خودم به وگرنه.. برم مجبورم.. ماهان خوشحاله

 .. لرزیدم خودم به برودتش از که شد سرد قدری به صداش

 ؟.. سابق فامیل دیدن بری که کردی خوشگل االن پس-

 چشم تا میکردم خوشگل داشتم اره باشم صادق بود قرار اگه.. موند قالی های گل رو نگاهم

 .. بیارم در کاسه از رو بدخواهام

 ؟.. ماندگار اره-
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 به سابق مثل ندارم حق حاال میشنوم حرف واون این از دارم عمره یه.. ندارم؟ دل من ؟مگه.. چیه-

 ؟.. بپوشم خوب ولباس برسم خودم

 .. بدم ادامه شد باعث خط طرف اون سکوت

 شمچ به بار یه برام شده عقده که.. نیستم زشت دیگه که بدم نشون همشون وبه برم میخوام-

 ..کنن نگاه بهم ها گذشته

 ؟.. چی پویا-

 خودش به رو خودش وحرف انداختم خراش دیوار روی ناخنم ی گوشه وبا کردم خم سرمو

 برگردوندم

 ؟.. چی پویا-

 ؟.. ماندگار-

 .. گفتم بلند هم من که بود فریادش صدای

 ؟.. میزنی داد ؟چرا.. چیه-

 .. نزن راه اون به خودتو-

 .. کردم وزمزمه زدم ائینه تو زن به تلخی لبخند

 که کسی با من.. کرد رهام پیش سال چند که پویائیه همون پویا ؟این.. ماهان کردی فراموش-

 .. ندارم صنمی هیچ کرده رهام

 یزچ هیچ ؟دیگه.. بود مهم مگه ولی.. بود نشده قانع هم هنوز.. پیچید گوشی تو هاش نفس صدای

 هیچ که کنه باور میخوای دل ته از هم هنوز.. هست میگفت دلم که هرچند.. نبود مهم برام ماهان

 .. راه اون به زدی رو خودت ابلهانه ولی.. نیست وپویا تو بین ای رابطه

 .. بگم گوشی تو شد باعث مامان صدای

 ؟.. بود چی کارت-

 .. ماندگار نرو-
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 ؟نمیخواست.. داشت ای معنی چه حرفش.. چرخید اتاقم ناچیز وسائل رو چشمهام.. کردم مکث

 ؟.. برم نمیشد هم دوساعت سرجمع که مسخره مهمونی این به

 .. ماندگار-

 .. مامان صدای دوباره

 .. نزنی زنگ بهم دیگه بود قرار.. ماهان برم باید من-

 ..نرو ماندگار-

 .. خداحافظ.. نزن زنگ دیگه-

 هک داشتم دوست شدت به ومن نرو میگفت محبوبم.. کردم وبغض کشیدم قطع ی دکمه رو دست

 ؟.. میکردم کار چی رو مامان ولی.. نرم

 ؟ نشدی اماده ماندگار-

 .. بردارم رو وسائلم بذار چرا چرا-

 .. میشه ناراحت ات خاله.. شد دیر دیگه باش زود-

 دبو نشده حاضر حتی روز یه که ای خاله.. نداشت که عجیبی های بازی چه زندگی.. زدم پوزخندی

 ..!! وقبیح زشت کار کردنش وناراحت بود شده عزیز حاال.. بیاد موتش روبه خواهر سراغ به

 .. کردم پچ وپچ اسمون سقف سمت به کردم سربلند

 .. ندیدم ام ساله چند عمر تو که چیزهایی چه.. شکر رو مصبت خدایا-

 ائینه تو دختر صورت.. کردم مرتب رو کجم چتری وموهای انداختم خودم به ائینه وتو اخر نگاه

 .. ؟شاید.. ؟زیبا.. بود شده ملیح

 هم یکبار کاش..بود اینجا ماهان ؟کاش.. بود شده قشنگ لبهام.. انداختم رژلبم به نگاهی

 ؟به.. یکردم تحسینم ایا. ببینم رو چشمهاش برق میخواست دلم... ببینه ارایش با رو من میتونست

 ؟.. میومدم زیبا نظرش

 که ودب دوروورش رو زیبا اونقدر.. نمیکرد تحسینم مسلما نه.. شد شل هام وشونه افتادم فریبا یاد

 .. نبود مهم هم تغیر این حتی
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 .. شد دیر بجنب ماندگار-

 .. گفتم میکردم پام رو کفشهام که جور وهمون گرفتم ائینه از نگاه

 ؟.. اژانس به زدی زنگ-

 .. نداشت ماشین ولی اره-

 .. غرزدم رفته وا

 .. دربستی دنبال بیفتیم راه خیابون کوچه تو نمیشه که شکل سرو این با امامان-

 .. درخشید خورشید مثل وصورتش انداخت بهم ای خریدارانه نگاه مامان

 .. دارم خوشگلی دختر چه ببینن مردم ؟بذار.. داره عیبی چه مگه-

 شدست ولی دروبازکرد مامان.. افتادم راه مامان سر وپشت گرفتم دست تو ووسائلمو شدم پا سر

 .. در پشت به ونگاهش موند در ی دستگیره رو

 جدا مامان از هم ماهان نگاه.. شد گشاد چشمهام ماهان دیدن با که مامان ازکنار کشیدم سرک

 مچش به رو اروزهام از یکی شدن براورده بار اولین برای ومن نشست من روی ای ثانیه وبرای شد

 .. دیدم

 اومد خودش به مامان

 ؟.. خوبه ؟حالت.. چطوری.. پسرم سالم-

 دکر گرمی واحوالپرسی سالم زده حرف مامان با پیش ساعت نیم همین که انگار نه انگار ماهان

 .. بود من به پرونده یه رسوندن ی بهونه هم حرفهاش ختام وحسن

 .. میبافت هم به دروغی همچین نباید... مامان پشت از کردم اخم

 .. کرد منی من مامان

 .. دیگه وقت یه برای بذاریش نمیشه دعوتیم جایی ما جان ماهان راستش-

 .. میرسه کجا به نمیدونستم که راهی اون به زد رو خودش ماهان

 .. شرمنده.. شدم مزاحم بدموقع اینکه مثل پس-
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 .. کرد تعارف لحنش ترین مهربونه با مامان

 .. نداشتی خبر که تو.. پسرم شرمنده دشمنت-

 بودن خیالش عین ماهان ولی میرفتم غره چشم ماهان سمت به مامان سر پشت از همچنان پرتوقع

 .. میکرد اعتنایی بی بهم نامرئی موجود یه مثل ودرست

 .. توانا خانم به بدم رو فالش این فقط نمیشم مزاحم زیاد من-

 کرد پرت سمتم به مامان چشم از دور به رو قدیمی وفالش کرد رد مامان کنار از رو دستش

 اش همه واینها نیست مسخره فالش این تو بخوری درد به چیز هیچ میدونستم خوب که هرچند..

 .. است بهانه

 .. مامان برای شد شیرین بازهم درنهایت

 .. برسونمتون بدید اجازه-

 .. نمیشیم مزاحمت پسرم نه-

 .. طرف این از بفرمائید.. مزاحمتی؟ چه-

 با هم من.. شد ماشین سوار دیگه تعارف یه حتی بدون.. خوشحالی با ومامان زد رو ماشین دزدگیر

 قتواف به باهم چیزی سر نفری دو وقتی.. شدم ماشین سوار سرشون پشت اویزون ی ولوچه لب

 .. برنمیومدم نفرشون دو پس از میرسیدن

 که.. ؟نرم که بشه مانعم رسوندنمون با میخواست.. دوختم ماهان به مستقیم ناراحتی با رو نگاهم

 با هم واون میرفتم باید هرحال به که ؟من.. بود اومده چرا ؟اصال.. بشه چی ؟که.. نبینم رو پویا مثال

 .. بشه راهم سد نمیتونست کارهاش این

 صورت ؟این.. دیده هم رو من ایا پرسیدم ازخودم تازه ومن گرفت ندیده رو من بازهم ماهان ولی

 ؟.. رو ها چشم ارایش واین

 های پری درمقابل که بودم ساده اونقدر هنوز هم شاید..؟ نبود نگاهش تو برقی هیچ چرا پس

 .. اومدم می حساب به هیچ اطرافش

 ؟.. برم سمت کدوم-
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 .. پاسداران سمت برو دستت قربون-

 افسوس به وسری کرد نگاه بهم مستقیم ائینه ازتوی بار اولین وبرای چرخوند رو فرمون ماهان

 .. خوابیده حرفی چه افسوس این پشت میدونستم.. داد تکون

 ..( نکرده بهت ای مالی کمک وهیچ میرسه دهنش به دستش ات خاله اینکه)

 .. نبود ماهان دادن سرتکون به ونیازی میدونستم ای دیگه هرکس از بهتر خودم رو این

 ردممیک فکر که وقتهایی اون به.. ها گذشته به رفتم ومن وایساد خاله ی طبقه سه ساختمون دم

 گذاشتن تنهامون همه.. پرید خوردم که ای ضربه با اینها ی همه ولی.. دارم خوبی ی خونواده چه

 .. مهربون مثال ی خاله همین حتی

 .. گفت خودش به مخصوص دلپذیر لحن همون با ماهان که شد پیاده ماشین از مامان

 .. بذارم درمیون توانا خانم با هست کاری مسائل سری یه بدید اجازه اگه-

 .. داد وادامه سمتم به برگشت گشاده روی وبا

 .. واجبه میگیرم رو وقتتون که ببخشید البته-

 که وماهانی موندم ومن ورفت کرد خداحافظی خوش روی با داشت دوست قلبا رو ماهان که مامان

 بودم نبرد ی اماده کامال ومن.. بود پرکشیده لبهاش روی از زیبا لبخند اون حاال

 .. داره مایه خیلی ات خاله اینکه مثل-

 .. گفت ای موابانه جاهل لحن وبا کشید باغ خونه وراست چپ سمت به سرکی

 ؟.. نه.. باشه متری صد هفت شیشصد کنم فکر-

 .. کرد مسخره ودوباره زد سوتی

 .. میلیاردرن.. دارن مایه خیلی هاتون فامیل بابا نه-

 .. فرستادم بیرون حرص با رو نفسمو

 ؟.. اومدی چی برای-

 .. غرید میبارید ازشون اتیش که چشمهایی وبا سمتم به چرخید سرعت به

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

   انجمن کاربر moon shine| ماندگار ردهای رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

324 

 

 ؟.. اومدی چرا تو-

 .. داد ادامه چشمهام تو وخیره کرد گشاد چشمهاشو

 ؟.. کردن ولت اشغال تیکه یه مثل که کسایی ؟برای.. کی برای کردی بزَک رو خودت-

 درست ؟چرا.. میزد حق حرف همیشه چرا.. بودم؟ موافق حرفهاش ی همه با چرا.. بستم چشم

 ؟ درمیومد ماهان دهن از همیشه حرفها ترین

 نمحتاجشو دیدن ؟وقتی.. مهمه براشون ظاهر فقط که بدی ادمهایی نشون صورتتو بری میخوای-

 !؟.. بیرون کردن پرتت زندگیشون وازخونه زدن پَس ت شدی

 ازو بکشمش داشتم دوست نهایت بی دقایق این تو که در ی دستگیره به شدم وخیره زدم پلک

 .. کنم فرار ماهان حقیقت حرفهای بار زیر

 ؟.. محفلشون بحث.. بازیشون شب خیمه عروسک بشی میخوای-

 نیاوردم طاقت دیگه

 .. کن تمومش بسه-

 سختی چرا... کردن رهات اونها.. اینهاست از بیشتر تو ارزش... ماندگار نرو.. کن تمومش تو-

 ؟.. نمیاد یادت کشیدی که هایی

 .. زدم فریاد حرص با

 .. باشم داشته رابطه میخوام کی با که نداره ربطی هیچ تو به بسه بسه-

 .. شدم خالص حرفهاش بند واز کشیدم رو شده نفرین ی دستگیره اون باالخره

 ها وشمشاد کردم رد رو جوی عرض.. شد بلند هم ماهان سمت درب بازشدن صدای همزمان ولی

 .. زدم پس رو بازوش دست کف کبا زد چنگ رو بازوم ماهان دست که گذروندم رو

 .. دادم وهلش سمتش به چرخیدم اینبار که.. زد چنگ بازوم به ودوباره نیاورد کم ماهان اما

 حرفای شنیدن که باشه پیشم نمیخوام دیگه که نمیفهمید چرا.. موند گشاد ماهان چشمهای

 وجود با که.. سخته تلخش
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 .. بیام کنار خونواده این با مجبورم که.. بشم حل زندگی این تو مجبورم حقش حرفهای

 عقب قدم یه که نداشت رو خشونتی همچین توقع.. شد گشاد حرکتم دیدن با ماهان چشمهای

 کردم دراز دست ولی حسابی چه رو.. فکری چه رو نمیدونم.. سرش پشت جوی دیدن با.. گذاشت

 .. بیفته اب جوی تو که مبادا خودم سمت به کشیدم رو وبازوش

 .. بود زده چنگ رو بازوش که دستی به شد وخیره موند سرجاش ماهان

 .. گفتم کنان ونجوا کردم رها ارومی به رو بازوش

 .. ببینمت نمیخوام دیگه که گفتم بهت.. بروماهان-

 یچشمها تو هم ی سینه به سینه حاال وایسادم سرجام ومحکم قرص که سمتم به برداشت قدم

 .. بودیم شده خیره همدیگه

 برت هوا شده سابق مثل صورتت که ؟حاال.. شدی هوایی دیدی رو پویا ؟نکنه.. برم میخوای-

 ؟.. نه داشته

 ایادمه به که میکرد فرض احمق یه رو من نباید.. ومیکرد اینکار نباید.. فشردم هم رو هامو دندون

 .. میکنم اطمینان معرفت بی

 هدیگ که معلومه. وسالمت سالم که هم تو تنهاست که سابق ؟نامزد.. این از بهتر چی دیگه اره-

 ؟.. نداری گوسفند ماهان این به احتیاجی

 خشم رازپ اونقدر.. شد منقبض وفکش نشست صورتش تو م وسیل رفتم باال دستم.. لحظه یه تو

 بده فحش خودش به نداشت حق.. کنم خراب روسرش رو دنیا تمام میخواست دلم که بودم

 .. کنه توهین من ماهان به نداشت حق ولی بدم گوش اراجیفش به عمر اخر تا بودم حاضر..

 ؟.. افتاده اتفاقی-

 ام به بود خیره.. شده وریز تیره چشمهای همون با بود پویا.. صدا سمت به چرخیدیم هم با هردو

 .. دونفر

 رنگ هم هنوز.. صورتم تو شد خیره اینکارم با ماهان.. گرفتم فاصله وازماهان رفتم عقب قدم یه

 .. میکرد تر مصمم رو من هم وهمین بعدی اتفاقهای از میترسوند رو من نگاهش
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 . وتار تیره.. شد سیاه ماهان ونگاه بازشد لبخند به لبهام اش خیره چشمهای جلوی

 .. بکشه دست ازم که میکردم کاری باید حاال همین.. میردم فراموش رو ماهان باید من

 .. پویا سمت به چرخیدم شده باز لبخند همون با

 صدای رسیدم که پویا نزدیک.. گذاشتم جا سرم پشت رو ماهان و برداشتم قدم پویا سمت به

 ویجل از وباد برق مثل ماهان و پیچید کوچه تو ماشین دادن گاز صدای بندش وپشت شدن روشن

 .. گذشت چشمهام

 گلوم خبی به چسبیده بغض این به کردم وسعی گذشتم در درگاهی از ماشین شدن دور به توجه بی

 .. ندم جولون مجال لرزون ی چونه واین

 ؟.. ماندگار-

 ماهان جلوی بودم مجبور که درسته.. سمتش به چرخیدم سردی وبه دروایسادم درگاهی میون

 دادن وننش از ابائی هیچ ومسلما بدم نشون میتونستم رو واقعیم خود که االن ولی کنم بازی نقش

 .. نداشتم سردیم

 ؟.. نمیاد گرام نامزد-

 گفتم تنها

 .. نه-

 ؟.. نامزدته مطمئنی-

 ههم وحاال بود گذاشته خاله دست کف زندگیم به راجع رو چیز همه مامان مسلما.. نکردم تعجبی

 .. مجردم هم هنوز من میدونستنن

 .. نه-

 مثل نامردی ادم با حرفی هیچ من.. دادم ادامه رو وراهم چرخیدم بهش توجه بی که شد گیج پویا

 .. نداشتم بود ماهانم چشم خار که پویا
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 حتی من.. نداشتم براشون ای حوصله هیچ که واراجیفی ابکی های وتعریف حرفها از میگذرم

 با.. بودم کرده بدرقه بدجوری رو ماهانم که چرا نداشتم هم رو امدها خوش به زدن لبخند طاقت

 وقهر وفریاد داد

 .. واکن اخمهاتو یکم.. چته:  که میزد سقلمه مدام مامان

 .. کنم عرضه رو لبخندم رو دو مردم این به نبود درتوانم.. نمیتونستم من ولی

 یمعن میدونستم خوب.. نمیکرد رهام ای لحظه که بود پویا ی خیره نگاه اینها تمام ختام وحسن

 .. نفهمم رو وورم دور های نگاه معنی که نبودم ساله چهارده دختر دیگه.. رو نگاهش

 رایب عنوان هیچ به که رو خوشی خاطرات گویا که.. کردم درگیرش سابق مثل دوباره که میفهمیدم

 .. کردم تازه نبوده خوش من

 مجلس این تو وقدم میدادم گوش ماهان حرف به کاش ای کنم اعتراف اینکه از متنفربودم ومن

 .. نمیذاشتم نحس

 ردهک صبوری حدم از بیشتر هم کار اینجای تا که واقعا.. اومد سر صبرم دیگه که بود شام از بعد

 ورا زجر هم بقیه پچ وپچ درگوشی حرفهای پویا ناپذیر جدایی نگاه از جدای که مخصوصا.. بودم

 ونستنمید ادبی بی ومنودختر داشتن بیجا توقع هم وبعضی میکردن دلسوزی بعضی اینکه.. بود

 .. نمیشدن عوض وقت هیچ مردم این.. اوف.. گرفتم رو خودم سال همه این از بعد که..

 راجبا به میدید پوشیده لباس رو من اگه... بذارم شده انجام عمل تو رو مامان که شدم بلند ازجا

 ناراحتی اب چشمهامو.. کرد میخکوبم پویا صدای که گذاشتم اتاق ی دستگیره رو دست.. میشد بلند

 .. نه دیگه... نه.. کردم وزمزمه بستم

 .. گفتم بلند ونیمه سمتش به برگشتم حرص با

 ؟.. چیه-

 .. دارم کارت-

 .. ندارم تو با کاری من-
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 که کردم گرد وعقب کردم رها رو دستگیره اجبار به که گذاشت دستم روی همزمان دستشو

 مونده باقی رد وتنها اش خورده تا بازوی بین نبود ای فاصله حالت این تو.. شد راهم سد بازوش

 .. ام گونه رو

 دادم هل رو بازوش

 ؟.. میخوای چی-

 ؟... شب اون بودی کی با-

 .. سواست ازهم راهمون وقته خیلی وتو من.. نداره ربطی تو به-

 .. میکرد تجاوز حریمم به داشت که بازوهایی تو بودم شده اسیر نوعی به من و سمتم به شد خم

 .. میگرده ناموسم با کی بدونم باید من.. نباف هم به ور شرو-

 .. کرد ریز رو چشمهاش که بود بلند اونقدر نیشخندم صدای

 ؟.. چی سراغ اومدی حاال.. نشدی میشدی غیرتی باید که زمانی اون-

 فسشن هوای.. اش سینه وجناغ ام سینه جناغ بین نموند ای فاصله وباالخره شد خیره چشمهام تو

 .. صورتم روی شد رها

 .. بود کی اون بگو وحسینی راست.. ماندگار دورنزن منو-

 ؟.. بگم بازهم.. فرندم بوی.. پسرم ت.دوس-

 .. ماندگار-

 کردم تقال که فشرد رو بازوم

 .. کن ؟ولم.. چیه ها بازی خل ؟این.. تو چته-

 کرد نشینی عقب ای ذره فقط وپویا شد کم بازوم روی فشار

 .. بزنم حرف باهات باید-

 .. گفتم صورتش تو سردی به

 .. نمونده بینمون حرفی-
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 .. میکنم نگاه بهت قبل ماندگار همون چشم به هم هنوز من... دارم من ولی-

 ! بزنم بال بال ازخوشحالی حرف این شنیدن با داشت انتظار.. کردم نگاهش تنها

 .. داد وادامه برداشت کنارم دیوار رو از رو دستش

 .. که.. پشیمونم من -

 .. گفتم قاطعیت وبا سردی به

 که دارم زندگیم تو العاده فوق مرد یه حاال تو لطف به.. نیستم پشیمون منم چون.. نباش پشیمون-

 .. نمیکنم عوضش تو صدتای با رو موش تار یه

 .. شد کالفه پویا

 واون خودت به نگاه یه اصال.. تو زندگی مرد نه.. مردمه مرد دیدم من که اونی.. نشو خر ماندگار-

 ؟.. انداختی

 .. ماهان قشنگ های مردونگی اوری یاد از شد بازتر لبخندم

 نکرد فرار هام زخم دیدن با حداقل.. منه زندگی مرد تنها، دیدی که اونی اتفاقا-

 گرفت ام سینه ومقابل دستهاش کف.. شد وارد ای دیگه در واز کرد رها هم رو دیگم بازوی

 مونمب نمیتونستم کن باور ولی کردم ولت کردم نامردی که.. زدم گند میدونم خوب خودم میدونم-

 .. صورتت ولی.. بود بد خیلی حالت نیست یادت تو..

 چاقو ماندگار اون اوری یاد هم هنوز.. کشید تیر من وقلب گذشته اوری یاد از شد جمع هاش گونه

 .. بود اور چندش براش خورده

 حتی.. کنیم شروع امونو رابطه دوباره ها موقع همون مثل میخوام.. کنم جبران میخوام االن ولی-

 .. کنه خواستگاری ازت امشب همین که کردم صحبت مامان با من حتی..

 رو من دوباره ؟میخواست.. میکرد غلطی چه داشت مردک این.. تند هام ونفس شد گشاد چشمهام

 .. کنه وعام خاص نمای انگشت

 .. کردی غلط ؟تو.. چی-
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 .. رفتم وسایلم سراغ وبه زدم پس رو اش سینه دست کف با

 ممیزد گند مامان ی فته گر پا تازه ی رابطه تمام به وگرنه میرفتم اینجا از باید االن همین من

 .. شنیدم سرم پشت از رو پویا صدای که زدم چنگ مانتومو..

 .. میکنی کار چی-

 .. گفتم لب زیر

 .. نیست من جای دیگه اینجا-

 پویا دست اسیر اش وسردیگه پیچید دورش به پویا دست که کشیدم بیرون کیفم تو از رو شال

 .. شد

 مرد نای چقدر.. کنم اش خفه پارچه تیکه همین با میخواست دلم که بودم وناراحت عصبانی اونقدر

 .. بود وقیح

 .. زدم لب سردی به نگاهش تو خیره

 پس.. میرم خونه این از هم شال این بدون شده حتی که فراریم خونه واین تو ازدست اونقدر-

 .. بکش رو کثیفت دست

 مک فقط.. نبود مهم هم برام.. نه یا خوند رو نگاهم حرف اصال ایا. دید نگاهم تو چی پویا نمیدونم

 .. گفتم کیفم برداشتن با وهمزمان انداختم سرم وروی شال که.. شد شل دستش کم

 ی خورده چاقو ماندگار همون من کن فکر.. ببینمت هم دیگه بار یک برای حتی نمیخوام دیگه-

 .. بیایی کنار زدی که گندی این با میتونی بهتر جوری این.. ام گذشته

 ..« میدانم خوب خودم را واین ام شکسته را دلش»

 شده وخیره بودم کرده بغل رو زانوهام.. بودم کرده خلوت ام خسته پاهای با ومن بود شب نیمه

 نمیتونستم کس هیچ با که مگویی رازهای پراز... بود حوادث پراز امشب... تاریک اتاق به بودم

 .. بزنم حرف بهشون راجع
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 پیش سال چند هم هنوز کاش.. بود اینجا قدیم ماهان کاش... خوردم حسرت وبازهم کشیدم اه

 اون تمام وجود با ودنیام بودم خط طرف اون ماهان به دلخوش که موقعی همون مثل درست بود

 امروز از تر قشنگ خطها

 عکسش دیدن با.. ولبخندش ماهان اسم سمت به کشوند رو نگاهم موبایلم ی ویبره صدای

 .. است زاده حالل چقدر که کردم اعتراف وبازهم نشست لبم رو لبخندی

 وروی شاندیز تو که عکسی همون.. عکسش به شدم خیره وارزومند ام شقیقه رو گذاشتم دست

 انگار.. میومد چشمم نظربه از دور روزها اون چقدر.. بودم گرفته ازش صفا با های فرش تخته اون

 .. پیش سال صد هم شاید.. بوده قبل سالها

 .. اومد وایبر پیغام موقع همون که رفت هم ماهان وعکس شد قطع ها زنگ

 ؟.. بدی جواب نمیخوای-

 ارب صد حاال تا داشتم باهاش رو رفتار اون که عصر از.. موندم خیره پیغام کنار کوچیک عکس به

 که مستبدی ماندگار این با.. کردم قهر خودم با.. دادم فحش خودم به.. کردم مالمت رو خودم

 .. کردم کنتاک کنه بیرون زندگیش از رو ماهان میخواست

 .. گوشیم وایبر صدای

 .. ماندگار-

 بازهم

 .. ماندگار-

 نزدیک لبهام به رو گوشی.. جواب بی ماندگارهای از شد پر صفحه تمام وباالخره وبازهم بازهم

 داره حوصله وبی تاب بی خط طرف اون میدونستم که ماهانی عکس رو زدم وبوسه کردم

 .. میفرسته سرهم پشت ماندگارهای

 .. همنف من نفهمی زبون از.. نگرانه ودل میشه دنده اون به دنده این از صبح خود تا که میدونستم

 دل ازته حرفهاش ی همه به که این... میزد بهش رو دلم وحرف میشد پیدا نفر یه کاش ای ولی

 یخب از رفتنم که میکنم اعتراف عکسش به میزنم بوسه دارم که ای لحظه همین که... دارم ایمان

 ؟.. میکردم چه ولی.. بود محض اشتباه وبن

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

   انجمن کاربر moon shine| ماندگار ردهای رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

332 

 

 این به نمیتونستم.. ؟نمیتونستم.. میبریدم اش خونواده با رو تنهام مادر  ی گرفته پا تازه ی رابطه

 .. بزنم تیشه مامان زندگی تو زده ریشه امید

 .. پرسید ای کلمه تک های ماندگار ازتمام بعد

 ؟.. بگیری ندید منو میخوای کی تا-

 پیغامش به شدم خیره دنیا وتلخ قشنگ هایی حس تمام با اصال... حسرت با... درد با.. ارزو با

 فحهص به شده خیره... رحم بی ظاهر به ماندگار  این که میرسوند گوشش به وحی ی فرشته کاش..

 .. بگیره نادیده رو قشنگت های وماندگارگفتن ووجودت تو نمیتونه طریقی هیچ وبه گوشی ی

 ممکنه کهاین به کردم وفکر.. لبخندش به.. عکسش به دوختم ودیده بالشتم کنار گذاشتم رو گوشی

 وزر یک تنها اگه که.... حقیقت این اشکاری از اومد بند ونفسم بذاره وتنهام بره.. بره االن همین

 .. میمیرم باشم نداشته ازش خبر

 .. میشم تموم هم من ماهان رفتن با میدونست دلم ولی بره میگفت عقلم اینکه با

 مچشم ی گوشه شده جمع ی قطره تا.. زدم وپلک شده خاموش سیور اسکرین رو کشیدم دستمو

 .. کنم خفه رو خودم نداشتنش حسرت تو وبازهم ببینمش بتونم بهتر تا بشه خالی

*** 

 .. دنیایی ی همه از تر دشمن تو.. نامرد فریبای

 نیمه اون از.. انداختم گوشیم ی صفحه به دیگه نگاه ویه کردم خاموش رو سیستم وکالفه خسته

 منداشت ازش هم کوتاه تماس یه حتی بودم گذاشته جواب بی رو ماهان ماندگارهای تمام که شبی

 .. مالیدم وچشمهامو زدم تلخی لبخند..

 تدس کرده رو پویا هوای مثال که گسیخته ولجام عصبی ماندگار این از.. باشه رفته بود ممکن

 .. کنم فکر رفتنش به ای لحظه نمیتونستم حتی که هرچند.. ده کر وفرار برداشته

 بود شده تموم که بود وقت خیلی کاری ساعت.. بستم سرم ودروپشت انداختم دوشم روی کیفمو

 میزدم وپا دست وسختم تلخ خاطرات میون مدام ومدام بودم اینجا هم هنوز من ولی

 هب همیشه ماهان.. بده انجام ممکنه که کارهایی از میترسیدم.. میترسیدم ماهان سکوت این از

 جریان تو کامال داشت دوست اینکه با مختلف های عمل زمان حتی.. میذاشت احترام ام خواسته
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 ومامان میرسید کارها به دور ودورا نمیذاشت جلو قدم مامان وجود و مصلحت خاطر به باشه کارها

 .. میکنم وریست راست رو کارها تنهایی به خودم که میکرد فکر هم من ی ساده

 از.. میرفت هم مامان سراغ به حتی شاید.. بده نشون العملی عکس چه ماهان نبود معلوم حاال ولی

 .. نبود بعید چیزی هیچ عصبانی ماهان این

 وهک میکردم حس که بود درگیر فکرم اونقدر.. گرفتم نفس خیابون به ورو کردم قفل رو درورودی

 کردم بلند دست تاکسی اولین سمت به.. کندم

 .. ماندگار-

 تو.. میشناخت خوب رو صدا تن این من وگوش ذهن..  شد موندگار تاکسی ی دستگیره رو دستم

 .. بود شده حک زندگیم های خوب جزو صدا تن   این من وتنهایی عمر سال هفت

 .. دیدم قدمیم چند تو وهرروز همیشه از زیباتر رو وفریبا سمتش به چرخیدم

 کرد رارتک رو اسمم دوباره همیشه از تر گونه فرشته پیشونیش روی کوتاه های چتری اون با فریبا

!  فریبا دیدن که چرا موند هوا روی خشک جور همون من ودست افتاد وراه زد غر تاکسی راننده.

 .. بود عجیب نداشت ازش خبر ای دیگه کس هیچ وماهان مامان جز که شرکتی دم!  اینجا هم اون

 .. بزنیم حرف باهم باید-

 .. رفت مالش دلم

 هیچ به میدونستم ام احمقانه ششم حس همون با ومن نبود حرف این پشت ای دوستانه کالم

 .. ندارم خائن این با کردن صحبت برای تمایلی هیچ عنوان

 فسن و.. سرچرخوندم فریبا ی خیره نگاه زیر.. شدم گرم وکمی پیچید بینیم تو قهوه خوش بوی

 .. شد حبس ام سینه تو نفس همین فریبا حرف با که گرفتم

 ؟.. میکنی اذیت رو ماهان چرا-

 شد مشت دستهام لحظه یه تو

 وپاش دست جلوی که میکشتم رو خودم داشتم که ؟منی.. ؟من.. میکردم اذیت رو ماهان من

 ؟.. کنم اذیتش میتونستم جوری ؟چه.. برسه زندگیش وبه کنه فراموشم ؟که.. نباشم
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 تمداش.. بود فریبا با حق شاید.. شدم سست بودم کشیده سرش که هایی فریاد اوری یاد با ولی

 ..زندگیش پی میرفت باید ماهان.. نداشتم ای دیگه ی چاره ولی.. میدادم ازار رو ماهان

 .. کن وتمومش بده انجام هم رو عمل اخرین این-

 میتونست ماهان تنها که شرکتی ادرس از! ..داشت؟ خبر چی ازهمه فریبا.. شد چفت هم رو لبهام

 .. بود وماهان من بین که چیزهایی کوچکترین از.. بده بهش

 ؟.. میخواست ازجونم چی دیگه شکل حوری فریبای.. گرفت رو گلوم بغض

 .. شد سینه به ودست زد پس رو اش قهوه فنجون دید رو نگاهم تنها وقتی

 .. من به بدش نمیخوایش اگه-

 .. نمیخواستم رو ؟چی... میزد حرف چی از.. شدم گیج لحظه یه

 .. کرد اصالح رو حرفش که چرخید چشمهاش رو وواج هاج نگاهم

 .. من به بدش نمیخوای رو ماهان اگه-

 با تمیتونس چطور بود نشسته مقابلم که زنی این.. بازموند دهنم حرفش شنیدن وشوک تعجب از

 ؟ کنم حبه بهش رو ماهان بخواد ازم نفس به اعتماد این

 اشک بهاری ابر مثل من بخشایش برای که بود پیش دوسال فریبای همون زن این واقعا

 ؟هرچند.. بود شده عوض اینقدر چرا.. نداشت؟ موقع اون به شباهتی هیچ چرا پس! ..میریخت؟

 عوض میتونستن هم بقیه شدم عوض من که جور همون.. بود عمر یه قد دوسال نداشت تعجبی

 .. بشن

 ؟.. رو حرفم شنیدی-

 .. شد باز لبهام اراده بی

 ؟.. فریبا میگی چی-

 .. زد لب عسلی شهالی چشمهای همون با چشمهام تو خیره

 ودلت بشی راحت ازشرش ومیخوای نداری دوستش دیگه اگه شدی خسته ماهان دست از اگه-

 .. زده رو
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 .. داد وادامه اورد جلو رو سرش

 .. باشه من مال بذار-

 .. ببرم رو اسمش درد با تونستم تنها

 !؟.. فریبا-

 .. کرد فوت حوصله بی نفسشو

 دست.. ماندگار دیگه بسه... بهش چسبیدی که ساله سه.. دنبالته که ساله ؟سه.. ؟چیه.. هان-

 .. بردار ازسرش

 همین مقصد که من.. ام سینه تو داشت نگه رو ونفسم بست رو گلوم راه قندک سیب یه مثل بغض

 فریبای راچ پس.. برسه زندگیش به ماهانم بذارم اینکه.. نکنم نگاه رو سرم وپشت برم اینکه.. بود

 ؟.. میزد رفته برباد ی ریشه این به وتیشه جونم قاتل بود شده نفهم

 تجسم اونقدر.. بود کاری ضربه شدت اونقدر.. نداشتم حرفی من که درد با کردم نگاهش تنها

 .. بود انداخته کار از رو مغزم که بود وثقیل سخت فریبا به ماهانم بخشیدن

 .. برد باال رو هشتیش ابروی تای یه

 ؟.. پرروام نظرت ؟به.. چیه-

 .. برد وچپ راست به سرشو

 ملع اخرین این.. من به بدش نمیخوایش اگه میگم بهت دارم که گرام واقع ادم یه من نیستم نه-

 .. خالص اون از وبعد بده انجام هم رو

 .. پرسیدم لکنت با

 ؟.. چیه.. رت..منظو-

 .. داد جواب خونسرد خیلی

 این بذار.. برنمیداره سرت از دست نکنه حل رو تو مشکالت تمام تا ماهان ؟.. نمیفهمی یعنی-

 .. بشه راحت خیالش که بشه انجام هم اخری
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 .. داد وادامه انداخت بهم نگاهی

 وجدان عذاب خاطر به باید کی تا.. برسه زندگیش به ونذاری بچسبی بهش میخوای کی تا-

 .. بشینه تو پای به.. نداره بهش ربطی هیچ که ای مسخره

 ومقابله بود زیاد واقعا ضربه شدت...نشد خارج هام دندون ازقفس حرفی ولی خورد بهم لبهام

 .. نبود من درتوان باهاش

 دو از تربه.. ببین منو.. نیستی اش اندازه هم اصال.. نیستی ماهان قد هم تو.. بیا خودت به ماندگار-

 وماهان من که نداری قبول.. بازموند دهنت دیدنم با میدم قول..؟ قشنگتر..؟ نشدم پیش سال

 .. میایم بهم خیلی خیلی

 ریباف مطمئنم.. بود کرده رو جونم قصد فریبا.. کشیدم نیمه های نفس ام بازشده لبهای ازمیون

 .. بکشه رو من حرفها همین با همینجا میخواد

 .. داد وادامه دوخت قهوه فنجون به رو نگاهش

 صورتت نکنه درد ماهان دست.. خوردم جا واقعا دیدمت که سال دو از بعد دارم قبول هرچند-

 االح.. کرده جبران خوب رو پیشم سال چند کاری گند که شد راحت خیالم حداقل کرده تغیر خیلی

 .. ولی.. شدی هم زیبا حتی میبینم میکنم نگاه که

 ماتم نگاه به وچسبوند اورد باال رو نگاهش

 نیستی ماهان ی واندازه درحد بازهم ولی-

 تفریباس با کامال حق که کردم اعتراف دلم ازته ریخت جونم به که هایی تلخی تمام وجود با ومن

 .. پیش سال ده حتی ونه.. حاال ونه.. پیش سال سه نه.. نبودم ماهان ی اندازه هم وقت هیچ من..

 بردار ماهان سر از دست ماندگار-

 وزیر اون یاد میشدم نزدیک مردن به قدم به قدم داشتم که شرایطی این تو چرا نمیهفمیدم ومن

 .. بردارن فریبا سر از دست اینکه.. داشتم وماهان فرهاد از خواسته یه تنها که افتادم

 کنار رو خوشبختی طعم سال چند از بعد بذار.. کنم خوشبختش میدم قول.. من به بسپر رو ماهان-

 هست دینی احساس خاطر به ماهان ی عالقه تمام میدونی هرکسی بهتراز خودت.. بچشم ماهان

 .. کجا واون کجا تو وگرنه.. داره بهت که
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 فریبا ایحرفه تک به تک با بود قرار ضعیف قلب این میدونم... بایسته بود قرار.. کشید تیر قلبم

 .. برداره تپیدن از دست

 که دردناکه اونقدر حقیقت شنیدن که اوردم ایمان بازهم من وچرا.. بود راست حرفهاش تمام چرا

 .. قیاسه قابل مردن ی تجربه با

 .. ماندگار-

 .. شد دستم اویزون کیفم بند.. شدم بلند جا از بود ای شیشه میز به نگاهم که جور همون

 ... ماندگار-

 .. شد بلند زمین روی کیفم سایش صدای برداشتم که قدم-

 .. ماندگار-

 .. نباشه دهنده ازار حد این تا زمین روی سایشش صدای تا کشیدم رو کیفم بند ناخوداگاه

 .. ماندگار-

 .. اومدم وبیرون دروبازکردم

 تاریک جا همه میکردم حس.. داد ادامه راهش به جهت بی هام وقدم چسبوندم خودم به رو کیفم

 شدم کور.. نمیدید رو جا هیچ چشمهام ؟چرا.. ؟کجاست.. کو خورشید پس.. کردم بلند سر.. شده

 ؟.. نه خدا

 محبت به کردم خوش دل احمق ومن داره درکارش رو زیبایی ی ملکه ماهان که وندیدم شدم کور

 .. بود ماهان ذات ناپذیر جدایی مسئولیت حس برای تنها که هایی

 که ؟من.. میکردم تجربه رو مردن دم های لحظه داشتم چرا.. دارم که حالیه چه این نمیدونستم

 های نفس دارم میکردم حس چرا.. میسوخت؟ قلبم اینقدر چرا.. چرا پس میکردم رهاش داشتم

 رو ریباف نمیتونستم ؟چرا.. داره چشم ماهانم به فریبا کنم باور نمیتونستم ؟چرا.. میکشم رو اخرم

 .. کنم مجسم ماهان کنار ای لحظه برای حتی

 .. وایسادم پیاده عابر های خط ولب.. چشمهام به کشیدم دست
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 تا رهمس پشت شدن صف ماشینها ی همه که بیا.. شو رد بیا ومیگفت میزد چشمک بهم سبز چراغ

 .. پیش نه میرفت پس نه هام قدم ولی بشی رد انسان توی

 زیبایی تو که وفریبایی ماهان.. وفریبا ماهان بین عشق وسط.. میکردم کار چی وسط این من

 ؟.. نمیاوردن کم ازهم وجذابیت

 .. شد وروشن زد چشمک بهم قرمز وچراغ شد خاموش توش وادمک سبز چراغ

 نمیدونستم دیگه که چرا.. روم روبه به موندم خیره بازهم ومن شد بلند وویراژ وترمز بوق صدای

 رو قلبم لحظه به لحظه داشت که اتیشی این از.. ها ناگفته از پربودم من.. کنم کار چی باید

 .. میسوزوند

 درست بودم زوال به رو من.. خودم ی بسته لبهای از.. بود شده تلمبار دلم ته که هایی عشق از

 میکشیدن سرک ها گذازه روشن نیمه اتشفشان یه مثل

 تمیریخ اتیششون رو اب فریبا تلخ وحرفهای میداد نشون خودی داشت ماهان خواستن... کم کم

.. 

 یه ور گندیده عشق این تکلیف باید. میرفتم باید.. کردم بلند دست رو روبه به خیره جور همون

 .. میکشیدم حماقت این از دست باید.. میکردم سره

 « اخر حرف... اخر فصل»

 .. بودم اومده اینجا به دنیا تمام نشاندن وخون خاک به برای امروز ومن بود شده پا به طوفانی

 نداره ور داشتنش نگه قوت دیگه دستهام میکردم حس که میکرد سنگینی قدری به دوشم رو کیفم

 رو امه عقده باید بودم ودرد بغض پراز دنیا حد به که منی. میرفتم باید.. دوختم برج به رو نگاهم..

 ..! فرهاد از بهتر کسی وچه.. میکردم خالی

 .. بود کرده کور چشمهاشو که ای کینه با.. حماقتش با... چید کج رو رابطه این اول آجر که فرهادی

 مه خودش ی دکه تو حتی نگهبان.. گذشتم کنارش از حرف وبی رفتم نگهبانی ی دکه سمت به

 از هتیک یه دنبال که عکسی به.. ائینه تو خودم عکس به زدم وزل زدم رو اسانسور ی دکمه.. نبود

 .. نمیکردم پیدا وهیچی بودم درش فریبا زیبایی
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 گذاشتم کنارش از تنها.. شد حاضر در چوب چهار تو متعجبش چشمهای با که سعیدی خانم

 .. کرد زمزمه سرم پشت..

 .. هستن اتاقشون تو رفعتی اقای-

 .. بودم متنفر ازش دنیا تمام قد به حاال که مردی اتاق سمت به کردم کج قدم ومن

 اتیش برای من.. نه یا داده بهم ورود ی اجازه فرهاد که نبود مهم.. بازکردم هوا وبی زدم در به تقه

 ؟.. بود مهم گرفتن اجازه واقعا.. بودم اومده زدنش

 هت واقع به من توان که چرا.. شد اویزون دستم از کیفم باالخره که سمتم به چرخید فرهاد ویلچر

 از گمب بتونم تا.. بزنم پس رو اشکهام تا زدم پلک ومن شد ونگران گیج فرهاد نگاه.. بود کشیده

 .. میکنه تباه رو من ذره ذره داره که دردی

 بازکردم رو لبهام ارومی به و گیجی وبا رفتم سمتش به قدم یه

 طور چه.. باشه بسته جوری این لبهام حاال که اوردی سرم رو بال این ؟چرا.. کردی اونکارو چرا-

 ؟.. بزنی گند من مثل دخترجوون یه واینده زندگی به تونستی

 .. خورد بهم لبهاش وواج هاج فرهاد

 ؟.. سرووضعیه چه ؟این.. شده چی-

 نکشت برای... کشتنش برای... نابودیش برای بودم اومده من.. نمیشنیدم رو حرفهاش من ولی

 .. خودم دردهای

 حظهل ؟یه.. میکنی اشتباه کار داری شاید کنی فکر که شد هم لحظه یه کذایی روز شیش تواون-

 ؟.. باشه گناه بی ممکنه دختر این که کردی فکر این به هم

 .. انداخت وپائین وسرش بست درد با چشمهاشو فرهاد

 رفتم جلوتر

 وشبختخ نمیتونم هم هنوز که ببین.. کردی چیکار وببین باال بیار سرتو.. ننداز پائین سرتو نه-

 ؟.. چرا میدونی.. باشم دارم دوستش که کسی با نمیتونم هم هنوز.. باشم

 .. میرفت باال کم کم صدام تن
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 .. هستی برادرش تو چون-

 زدم وزار خودم تو شدم خم.. انداخت پا از رو من درد همه اون وباالخره چکید تک به تک اشکهام

.. 

 که اینه وذکرش فکر ی همه.. نه اون ولی.. دارم دوستش دلم تمام با.. فرهاد دارم دوستش من-

 .. بده نجات ها زخم این شر واز من

 .. دادم نشونش رو باقیمونده زخم تنها وجای ام گونه به کشیدم دست

 فکرمن به اصال.. نیست دلم فکر به.. نیست خودم فکر به.. هاست زخم این فکر به اش همه-

 .. نیست

 .. پرسیدم چشمهاش تو وخیره ویلچرش دم تا رفتم جلوتر

 .. ببین ؟حاال.. اوردی سرم رو بال این ؟چرا.. کردی نابود زندگیمو ؟چرا.. فرهاد چرا-

 .. خودم دور به چرخیدم

 .. سرجاش برگشته چی همه..! ببین-

 .. زدم چنگ رو ام سینه

 .. ندارم دلی دیگه من.. نیست دلم ولی-

 ... ویلچر روی ناتوان پاهای کنار زدم وزانو کردم ویلچرش بند رو ودستم زدم زار

 اتیش دارم..برگردون بهم رو داشتم که وشادی خوش زندگی اون... فرهاد برگردون بهم دلمو-

 چیه؟ عشق میدونی.. شدی؟ عاشق حاال تا اصال... نمیفهمی رو حالم که خدا به.. فرهاد میگیرم

 با هام اییتنه تو باید کی تا.. وبسوزم ببینمش باید کی ؟تا.. نبینه رو تو که داره دردی چه میدونی..

 ؟.. باشم خوش داشتنش خیال

 .. داره دوستت هم اون-

 .. زدم وپوزخند گرفتم دست با و اشکم.. شنیدم جوک که انگار
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 هم هنوز.. نه میبینم ولی.. کرده آدمت وضعیت این میکردم فکر.. شدی عوض میکردم فکر-

 یباز دلم با حاال.. نبود بس زندگیم با بازی.. بودی که هستی شرفی بی همون.. هستی عوضی

 ؟.. میکنی

 .. شدم بلند جا از

 ؟.. داره دوستم..! هاه چی؟-

 سمتش به چرخیدم عصبانیت با

 .. شده بازیت وقته خیلی که منم زندگی کردن ؟خراب.. داری دوست رو ادمها با کردن بازی-

 .. زد وفریاد کرد بلند سر لحظه یه تو فرهاد

 ؟.. نمیفهمی چرا داره دوست میگم-

 .. سمتش به شدم براق

 ائمق رو کارهاش مسئولیت نقاب پشت همیشه ؟چرا.. نمیده نشون چرا داره دوستم ؟اگه.. کو پس-

 میخواد میگه چرا..  نشنیدم ازش وخالی خشک دارم دوستت یه سال سه از بعد ؟چرا.. میکنه

 ؟. برگرده

 .. بدم ادامه درد با شد باعث فرهاد سکوت

 میخواد فقط ؟چرا.. مهمی تو فقط ؟چرا.. زندگیشم کجای من ؟.. چی من پس.. فرهاد بگو بهم-

 ؟.. توا  فکر به فقط یا.. هستم؟ مهم براش ؟اصال.. نمیبینه منو ؟چرا.. کنه درست رو تو اشتباه

 هم من اراده بی که.. شد خیره سرم پشت جایی به.. نکرد نگاه من به ولی سرچرخوند فرهاد

 .. بودم شنیده هم رو حرفهام ی همه ومطمئنا بود اومده ماهان.. بود ماهان.. برگشتم

 از داشتم.. میکردم؟ کار چی اینجا من... ای دیگه زمان هر از تر دیوونه.. شدم عاصی لحظه یه تو

 ..! میکردم گدایی محبت بود مسئولیتش فکر به فقط که مردی

 .. زدم وفریاد سمتش به چرخیدم نفرت با

 .. جفتتون از... متنفرم ازتون-
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 دمق یه کارم تعجب از ماهان... اش سینه تو کوبیدم کرده گره مشت وبا برداشتم قدم سمتش به

 گذاشت عقب

 ... میاد بدم ازت-

 یک بازهم وماهان.. نداره قدرتی هیچ ها مشت این میدونستم که هرچند.. کوبیدم رو بعدی مشت

 .. بود عجب در زده وعصیان پرهیاهو ماندگار ازاین.. گذاشت عقب قدم

 ؟.. نمیری وبیرون موندی زندگیم تو که ساله سه ؟چرا.. زندگیم تو اومدی چرا اصال-

 .. بود اشاره یه سبکی به بعدی مشت

 کنارم نمیخوام دیگه ؟من.. میخوای جونم از چی تو اصال.. بشم خالص ازشرت نمیذاری چرا-

 .. باشی زندگیم تو نمیخوام اصال.. باشی زندگیم مسئول نمیخوام دیگه.. باشی

 بود دراومده بهت از انگار.. نذاشت عقب قدم دیگه ماهان اما کوبیدم اش سینه به رو بعدی مشت

 چشمهاش از که بود اون این حاال.. کرد نگاه بهم عصبانیت وبا ایستاد سرجاش ومحکم سفت که

 چشمها این از میترسیدم کم کم ومن.. میبارید اتیش

 ..! ببینی منو نمیخوای دیگه ؟واقعا.. برم زندگیت از میخوای-

 .. نداشتم سواالش برای جوابی.. کرد سستم عصبانیتش هجم

 .. گذاشتم عقب قدم ترس از که سمتم به برداشت قدم

 ؟... داره دوستم میگفت که بود کی پس-

 فرهادوپرسید سمت به چرخید.. دوختم پام زیر وبه گرفتم ازش نگاه

 .. فرهادی بودی شاهد که تو-

 هیچ ومن بود محاکمه ی صحنه واینجا امروز.. میرفتم باید من.. ندونستم مجاز رو بودن دیگه

 .. نداشتم خودم از دفاعی

 .. گفتم لب زیر جور وهمون زدم وچنگ وکیفم زمین سمت به شدم خم

 .. گفتم که کردم غلط من-
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 .. کشید رو بازوم ماهان

 مدوست که میکنی ودل درد فرهاد وواسه اینجا میایی.. میشه جالب داره تازه بحث.. کن صبر نه-

 .. ندیدی چیزی من از ولی داری

 .. خورد صورتم به هاش نفس هوای.. صورتم تو شد خم بود دستش تو بازوم که جور همون

 ارمد دوستت میدونی ساله سه که منم.. شده اجحاف درحقم که منم این.. خانم شده اشتباه ولی-

 ه؟چ.. کنم کار چی من داری انتظار خب.. برنداشتی من به احساست دادن نشون برای قدمی ولی

 کردم مظل بهت اینکه..! بشم بودن عاطفه بی به متهم بعدها که بذارم جلو ؟قدم.. بگیرم تصمیمی

 !؟.. کردی ازدواج اورده سرت بالیی همچین برادرش که مردی با که

 این بیچاره ماهان این بپرسی خودت از شده بار یه حاال ؟تا.. بزنی رودرست دلت حرف شد بار یه

 دیکر فکر ؟تو.. نگیره انس وبهم باشه کنارم که سنگه از ؟مگه.. کرده سر جوری چه رو سال چند

 ؟.. چی من ؟پس.. شدی اذیت خودت فقط

 ی دیگه روی یه هم این.. ترس از شد کند من قلب وریتم انداخت لنگر اتاق تو فریادش صدای

 .. بودم ندیده حاال تا که بود ماهان

 ارمد دوستت بگم بهت باره وصد دوباره خواستم بار ؟چند.. بگم بهت خواستم بار چند میدونی-

 اگه حتی که.. اشتباه  گفتن این.. اشتباه  گفتم دیدم زخماتو که... دیدمت که هربار..؟ نتونستم ولی

 .. نیست انتظارمون در ای اینده هیچ هم بگم بهت

 .. زدم جیغ ام شده چفت های دندون بین از

 به لد که نیستم پیش سال چند گیر گوشه دختر دیگه من. مزخرف.. چرنده اش همه.. بسه بسه-

 ... نمیشم خر حرفها این با.. ببین منو.. ماهان شدم بزرگ.. ببنده صدا یه

 لحظه یه تو که کشید بازومو بازهم ماهان ولی چسبوندم خودم به رو وکیفم کشیدم رو بازوم

 .. زدم پس شدت به رو ودستش شدم عاصی

 .. برداشتم تند های قدم

 .. ماندگار-
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 زامرو واسه من گنجایش... بازوش به زدم محکم دست کف با که شد ام شونه بند دستش دوباره

 .. نداشتم رو دژخیم این با مقابله توان دیگه.. بود پر

 .. ماندگار نکن-

 .. زدم فریاد

 من رفک به وقت هیچ تو.. بمالی شیره سرم اراجیف این با نمیتونی.. بردار سرم از دست کن ولم-

 .. نبودی

 از که نمیذاشت.. نمیذاشت دستهاش ولی.. زدم عقبش بازوهام با.. شد مانعم دستهاش ولی

 بیفتم گریه به فشار زور از بود مونده کم.. بشم خالص دستش

 . بری نمیذارم-

 .. دادم هل رو اش شونه

 کردی غلط-

 .. ماندگار-

 .. داشت چشم بهش فریبا که مردی با رفتم کلنجار بازهم ومن افتاد زمین رو کیفم

 .. ماندگار نزن-

 اینکه هب فکر.. بگیرم رو میزدم وگردنش سینه به که هایی ضربه جلوی تونستم نمی حتی من ولی

 ردهامد تمام وهیستریکم احمقانه حرکات وتو میگرفت رو نفسم داشت من زندگی به چشم فریبا

 .. میکردم خالی ماهان سر رو

 ؟.. شده چت-

 .. زدم فریاد که گرفت رو دستهام مچ

 .. کن ولم.. متنفرم ازت-

 .. نمیذارم-

 .. زدم ضربه اش شونه وبه.. کشیدم بیرون رو دستم مچ
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 .. نزن-

 بازوهایی تو شدم حبس ودرنهایت.. گرفت ثانیه یه تو دستهامو پشت از که وچرخیدم دادم هلش

 .. میشد شرمم زدم بهش که هایی ضربه تجسم از حتی که

 .. اش سینه جناغ به زدم ضربه سرم پشت با که بودم داغون اونقدر

 .. نکن-

 .. زدم جیغ

 کن ولم-

 دوباره دیوونه ادمهای مثل ومن نکرد رهام... نشد شل ام سینه دور به شده پیچیده بازوهای ولی

 .. باره سه.. زدم ضربه

 فک که... میشه تر متورم سرم رگهای میزنم اش سینه جناغ به که ای ضربه هر با میکردم حس

 داشتم رو تباهیش قصد که ای سینه جناغ به شدم فشرده ومن پیشونیم روی نشست ماهان دست

.. 

 ؟... میکنی زنی خود داری چرا... اروم اروم هیس-

 شد خم زانوهام.. شد سرازیر باالخره واشکام بازوهاش تو شدم شل تقال همه اون از حال بی

 .. پام زیر رنگ کرم پارکت رو شدیم اوار هم با وهردو

 وت کردم شیون.. بود کشیده ته توانم که بباره اشکهام دادم واجازه بازوش به دادم تکیه سرمو

 .. داشت چشم بهش فریبا که اغوشی

 یگهد که موندم دستهاش حصار تو اونقدری ولی.. بکشه ته اشکهام که کشید طول چقدر نمیدونم

 .. اومدم حرف به وگریه فریاد کلی از بعد وباالخره.. نموند برام رمقی

 ؟.. داری دوست رو فریبا-

 تو جوری حاال.. کرد پاک رو ام گونه روی واشک اومد پائین بود پیشونیم روی که دستی کف

 ور دیوار روی عکس قاب میتونستم تنها ومن بود داده اش شونه به تکیه سرم که بودم اغوشش

 ببینم
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 ... گفت.. گفت.. سراغم بود اومده عصری-

 یرمبگ نفس نمیذاشت که بغضی یا بود زیادی تقالهای خاطر به نمیدونم.. نمیومد باال نفسم

 .. بردارم سرت از دست ندارم دوستت اگه گفت-

 ازپر نگاه میتونستم خوبی به حاال... سمتش به سرچرخوندم بود بازوش رو سرم که جور همون

 .. ببینم رو دردش

 .. فریبا تند حرفهای اوری یاد با اومد باال دوباره بغضم

 .. زندگیت رو نشم بختک.. بردارم سرت از دست گفت.. بهش بدم رو تو که.. گفت-

 .. کشیدم اش شقیقه روی گونه ونوازش اوردم باال اراده بی رو دستم

 .. میکنه خوشبختت گفت-

 .. خورد بهم لبهاش

 .. خوشبختم تو با تنها من-

 .. موهام الی البه ورفت سرخورد اشک قطره

 ؟؟.. باشه خوش دلم که میگی دروغ-

 .. داشتم اعتماد ماهان چشمهایِ  حرف به شدت به ومن نیست دروغ حرفهاش که میگفت نگاهش

 روی عکس قاب به شدیم خیره وهردو. سرم رو گذاشت وسرشو پیچید دورم به رو دستهاش

 .. دیوار

 .. بود فریبا ی نقشه اش همه-

 .. اش شونه به بزنم تکیه دوباره شدم ومجبور نذاشت که سمتش به بچرخم خواستم

 پویا به من چشمهای ؟جلوی.. کردی کار چی یادته یادته؟ رو ات خاله ی خونه رفتی که روزی اون-

 وندمر خونه وتا نشستم ماشین تو حالی چه با نمیدونی.. رفتی اون وبا کردی وول من.. زدی لبخند

 که ودمب ودلگیر عصبانی دستت از اونقدر.. بودم داغون اونقدر بودومن اینجا فریبا برگشتم وقتی

 .. کنی بیرون زندگیت از رو من کردی قصد اینکه واز پویا اومدن از.. گفتم فریبا به رو چیز همه
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 اولی ارب گفت برام.. داشتی دوستم هم اول از میگفت داری دوستم که مطمئنه دل ته از گفت فریبا

 .. داریم ظاهر تفاوت اینقدر چرا که زدی زار جوری چه دیدی رو من که

 رو ودتخ وهم منو هم که. نمیکنی باز لب از لب همچنان تو نیاریم فشار بهت که وقتی تا گفت ولی

 .. نیستی من ی واندازه درحد میکنی فکر که چرا.. نمیزنی وحرفی میکنی کش زجر

 .. پیچید دلم تو وخوشی پیچید دورم به بیشتر دستهاش

 .. داد نتیجه که دیدی.. دستش سپردم هم ومن.. من دست بسپارش گفت-

 وت شد خیره... اش سینه به دادم تکیه وسرمو سمتش به چرخیدم بودم اغوشش تو که جور همون

 .. کرد وزمزمه نگاهمو

 تونستمن هنوز که درسته.. دادم بهت زندگی ویه گرفتم ازت زندگی یه.. بگو ماندگار به گفت فریبا-

 .. شدیم مساوی یک یک ولی.. کنم ادا بهت رو دینم

 .. شوق از اما اش سینه رو ریختم اشک وبازهم اش گونه رو دستموگذاشتم کف

 .. وپرسید فشرد خودش به منو ماهان

 جونت به درد ساله وچند چندین برادرش که مردی کنار حاضری.. ابد تا باشی کنارم حاضری-

 ؟.. باشی ریخته

 اره معنی به اوردم پائین وسرمو گرفتم نفس بودم کرده مخفی اش سینه تو سرمو که جور همون

 ؟.. نیفتی ها زخم اون یاد به دیدنم با میدی قول-

 توو گرفت ارومی به رو بازوهام که نشستم زانو رو روش روبه.. شدم وبلند گرفتم اش سینه از سر

 دوخت دیده چشمهام

 ؟... بشی اذیت مدت یه از بعد ؟میترسم.. ماندگار نمیده ازارت بودنم-

 وپرسیدم نه معنی به دادم سرتکون

 ؟.. بری زیبایی عمل از بعد میخوای گفتی-

 نشست لبش رو محوی لبخند
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 .. دلم به موند حسرتش که بشنوم رو دلت حرف میخواستم.. گفتم دروغ-

 ودمب دیده باهاش رو فریبا رفتار سال دو از بعد که روزی اولین اوری یاد با.. اومد باال دوباره بغضم

.. 

 .. میخندیدی.. بودی خوشحال تو... فریبا پیش روز اون-

 . گفت قاطعانه

 که صامخصو.. نمیکنم نگاه خائن یه چشم به فریبا به دیگه من.. دوستیم دوتا تنها وفریبا من-

 .. پشیمونه اش گذشته کارهای واز میکنه کمک فرهاد به وجون دل با میبینم

 .. پرسید دوباره که... چرخید چشمهاش بین نگاهم

 ؟.. قبوله ماندگار-

 .. بستم وچشم.. بود بازوم روی که دستی رو گذاشتم دست

 وت خیره جور وهمون بازکردم پلک.. قبوله میگفت عمری یه دلم... بود قبول درصد صد.. بود قبول

 .. کردم باز لب چشمهاش

 .. قبوله-

 .. پیچید گوشم تو فرهاد بشاش صدای

 .. عروسیه خبر که.. بخره شیرینی جعبه یه بگو بهرام اقا به.. سعیدی خانم-

 دام خوش توانا ماندگار به داشت دوباره دنیا انگار.. هم من لبهای.. بازشد لبخند به ماهان لبهای

 .. میگفت

 .. والسالم

 .. شاین مون

 .. نودوسه اذر

 http://www.forum.98ia.com/member46658.html: بانویسنده ارتباط
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 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 با ما و همراجع ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 بگیرید تماس
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