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 دانلود نگاه انجمن کاربر fatemeh.a | خاکستر و زمرد رمان

 کنید مراجعه دانلود نگاه به بیشتر رمان دانلود برای

 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

 www.negahdl.com 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 : مقدمه

 ، تهدید ، تنهایی جز ، بردم می سر به ونامیدی یاس ، ها تیرگی در که زمان ان ودر

 و امده ستوه به انان ناپاک های وعشق ها زمینی از.نداشتم همدمی تهمت و ترس

 ارافس و خودم و مهرش از اکنده را قلبم.یافتم را خویش خدای یعنی ؛ اسمانی معشوق

 که اموختی من به.شدی قلبم وارد وسرزده اجازه بی تو.  سپردم او به را ام زندگانی

 انتچشم سرد خاکستر با.نیستند گرگ انسانهایش وهمه ناپاک زمین های عشق همه

 .کرد پر را وجودم همه عشقت گرمای که کشیدی اتش به را چشمانم زمرد چنان

 : خالصه

توی شب تولد هیجده سالگیش با دوست برادرش سامان ؛ یعنی  قصه درباره زندگی دختری به اسم سوگله.سوگل

زنگی می کرده  اون رو ندیده ، اشنا می شه ودر همین زمان دوست دیگه برادرش که توی امریکا فرهاد که تا حاال

دعوت می کنه.بعداز اون شب سوگل با ونداد  میاد ایران .سامان هم اون رو به تولد سوگل داره برای مسافرت

لباخته خودش کنه.از فرهاد از هر فرصتی استفاده می کنه که سوگل رو د کلکل زیادی داره ودر همین موقع

گول حرفهای به ظاهر  که سوگل توی سیزده سالگی پدر ومادرش رو از دست داده و خیلی تنهاست ، زود اونجایی

 ... عاشقانه فرهاد رو می خوره.تا اینکه
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 ام جوانی های وخنده ها شیطنت تمام ، ام زندگی تلخ اتفاق بابت من که زمان ان ودر

 هب ایمانی وبی کفر چاه قعر در که زمان همان شد، خاکستر از تلی چشمانم ودر سوخت

 زندگی انگیزه من وبه رسیدی فریادم به اسمانی ای فرشته همچون ، بردم می سر

 زیر اتش زمانی چه ندانستم که کرد جذب خود به مرا چنان چشمانت زمرد.دادی

 به بسته من زنگی نبض.سوزاند را وجودم وهمه گشت ور شعله چشمانم خاکستر

 .توست چشمان

 وخاکستر زمرد ، چشمانمان در زمرد از وجفتی خاکستر از تلی با تو و من وحال

 .راساختیم

 اینه توی خودم شاد ظاهر به چهره به.کردم برانداز اینه توی رو خودم بار اخرین برای

 ، زمردی سبز چشمای.بخونه رو چشمام عمق هنوز بود نتونسته کس هیچ.شدم خیره

 اعتدوس. خوشگلم گفت شد می کل در ؛ متوسط بینی و ای قلوه ولبای سفید پوست

 هک کردم نگاه ساعتم به.اومد می در سامان صدای دیگه االن. بودم اتاقم توی که بود

 که گفت سامان.بود من سالگی هیجده تولد امشب.داد می نشون رو شب هشت

 یادش رو تولدم کس هیچ وقتی.بده کسی بی قدر چه.بریم مهمونی قراره امشب

 .اومد در سامان صدای باالخره.نیست

 دوساعته؟ موندی کجا.  شد دیر سوگل:  سامان

 .هشته ساعت ؟هنوز شد دیر کجا.بابا اومدم:  من

 .امشب شدی خوشگل چه راستی.شه می دیر برسیم تا -

 .یدار اینکه مثه حاال ولی نداشتی تو که میخواست بصیرت چشم. بودم خوشگل -

 بری؟ میشه حاال -

 .مهمونی سوی به پیش. ؛ نمیشه چرا بله -
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 نیمرخ به. بزرگتره ازم سال نه که برادرمه سامان.شدیم ماشینش سوار سامان با

 ات دو ولی بودیم هم شبیه خیلی.شدم خیره بود رانندگی حال در دقت با که سامان

 ناو از واقعا امروز.بود عسلی وچشماش سبزه پوستش سامان. داشتیم باهم تفاوت

 یاب تولد برم میخوام من بود داده گیر دوستم نازی طرف اون از.بود کننده خسته روزای

 از.گذاشت استاده که برنامه همه واون کنکور کالس طرفم اون از ، بخرم لباس بریم

 زنده اموباب مامان وقتی یادمه. کشید پر گذشته سمت فکرم.مردم می داشتم خستگی

 اصال کس هیچ ؟ چی حاال اما ؛ کردن می دعوت مهمون تولدم از قبل هفته یه از ، بودن

 زور به رو من اسم که داره مشغله شرکتش توی قدر این که سامانم.نیست یادش

 می پر دلم که ساله پنج ؟ فایده چه ولی.زد می پر وبابام مامان واسه دلم. یادشه

 حس هک بود گذشته چقدر دونم نمی.برد خوابم کی نفهمیدم که کردم فکر قدر این.زنه

 دیدم.  کردم مرتب رو خودم واستادم.کرد باز درو که کسی بغل توی شدم پرت کردم

 ندارم عمه بود؟چون کجا ریشم.ام عمه ارواح.) خنده می ریشم به هرهر داره سامان

 .(کنند می تاییدم چه.  دارین عمه باشه خداتونم از ؛ گفتما

 ترسیدم؟ ، کنی می باز جوری این دررو چرا ؟ سالمتی به شدی خل:  من

 .نمیدی که جواب ، کنم می صدات دارم دوساعته:  سامان

 .شم بیدار تا دادی می تکون رو شونم ادم عین میومدی خب -

 . کنم بیدارتون وبوسه گل شاخه با باید دونستم نمی.لیدی سوری اوه -

 :گفتم حرص با

 .شد جلب خودمون ویالی به توجهم تازه.کردی می صدام.پیشکش گلت شاخه -

 اوردی؟ رو من کجاست جا این:  من

 .بال شدی پرت حواس جدیدا دونی؟ نمی یعنی:  سامان
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 مدیاو چرا پس ؟ مهمونی میریم نگفتی مگه.دونم می خودمم.نریز مزه.بسه بسه:  من

 خودمون؟ ویالی

 .داخل برسیم ما دودقیقه بذارین مارپل خانم شما اگه ولی.میگم االنم:  سامان

 .بریم خب خیله:  من

 کفشای صدای از غیر.اومد نمی صدایی هیچ.بود گرفته فرا بدی سکوت رو جا همه

 رو فضا نازی و بنفش های جیغ سوت صدای کردیم باز که درو.رسیدیم باالخره.من

 .پرکرد

 .اومد سمتم به فشفشه دونه یه با نازی

 سوگلی مبارک تولدت.مبارک تولدت مبارک مبارک.مبارک تولدت تولد تولد:  نازی

 .جونم

 .کنه صدام جوری این داشت عادت همیشه.زدم بازوش به دونه یه شوخی به

 : گفت مهربون سامان

 . داداش سوگلی مبارک تولدت -

 یوک ایرانی فیلمهای خارجی؟توی چرا) خارجیا فیلم توی جوگیرای این عین برگشتم

 .کردم بوسش وشلوپ شاالپ بغلش تو انداختم خودمو(  ببوسه داششو دیدن

 : گفتم و کردم نگاش قدرشناسی با

 .نکنه درد داداشیم دست -

 با.ندیدمشون بارم یک که بودن سامان دوستای اکثرشون.دیدم مهموناروهم بقیه تازه

 کی روهم همه.اومد می سمتم به که بود تبریک سیل دیگه حاال.کردم علیک سالم همه

 از.اومد نزدیکم اونا از یکی. باشه خوش بادوستاش تا رفت سامان. دادم جواب تنه

 .کرد دراز سمتم به رو دستش.بود گرفته رو چشمم اولشم
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 .جان سامان دوست هستم فرهاد:  فرهاد

 : گفتم و دادم دست باهاش

 .هستم سوگل منم خوشبحتم -

 نچنی با امشب کردم فکرنمی هرگز ولی.بودم شنیده رو تعریفت خیلی سامان از -

 .بشم رو روبه زیبای بانوی

 .نیستم میگین شما که هم ها قدر اون.کنم می خواهش -

 .کن صدام فرهاد.من مثه باش راحت -

 .بگم اقا کسی به ندارم عادت اصال چون.ممنون واقعا -

 .کنم می خواهش -

 ور لباسم ، اتاقا از یکی توی.  رفتم باال ها پله از.کنم عوض لباس برم من.اجازه با -

 پوشیده یاسی دکلته یه.کردم مرتب رو لباسم.کردم اویزون رو مانتوم. کردم عوض

 کارشده لباسم خود جنس از بزرگ گل دونه یه دامنش روی.روش کت دونه یه با بودم

 یول بودم ازادی ادم شاید. پوشیدم هم مشکی ساپورت دونه یه.  بود ساده کل در.بود

 لهپ پایین.  رفتم پایین ها پله از خرامان خرامان.یومد نمی خوشم باز لباسای از اصال

 .بود منتظرم فرهاد انگار ها

 .زیبا بانوی.دید می همراهی افتخار من به:  فرهاد

 نه؟ که چرا حتما بله:  من

 .اومد سمتم سامان که رفتیم می راه شونه به شونه فرهاد با داشتم

 .داریم هم دیگه مهمون یه امشب سوگل ببین:  سامان

 : گفتم تعجب با من
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 همینان؟ فقط کردم فکر.مهمون -

 امریکا از داره سال پنج از بعد دوستم ونداد.خاصه کم یه مهمون این نه:  سامان

 نداره؟ اشکالی.کردم دعوتش ، رسید می امشب چون.میاد

 .جان سامان اشکالی چه نه:  من

 .استقبالش بریم.تو میاد داره االنم:  سامان

 . رفتیم استقبالش به وسامان فرهاد با

 ونرنگش عین خاکستریش چشمای.واردشد ساله نه یا وهشت بیست حدودا پسر یه

 رازد ادب نشون به رو دستم. بود بلند خیلی وقدشم گندمی پوست.بود ومغرور سرد

 سمت کردورفت فرهاد به خشک سالم یه چون.ندید رو من اصال انگار اون ولی.کردم

 واس فرهادم این این.دادن رضایت باالخره وبش خوش دقیقه چند بعداز. سامان

 .ها بود دلقکی خودش

 دست همون واسه.دیگه زیاده ارتفاع اختالف خب.جان سوگل نشو ناراحت:  فرهاد

 .نداد

 می وندادم و سامان مهمونا از غیر.نداد دست باهام ونداد این فهمیدن همه حاالدیگه

 بهش توپ غره چشم یه همین واسه.بودم کفری فرهاد این دست از خیلی.خندیدن

 ستشد توی کیک دونه بایه بعد شدو غیب سامان دقیقه چند.شد خفه طفلک که رفتم

 .اومد

 .مبارک تودلت تولد تولد تولد:  سامان

 .سامان شونه به زد.شد ظاهر داده بو جن عین ونداد یهو

 کردی؟ دعوتمون ساله پنج بچه تولد نگفتی:  ونداد

 :گفت خنده با سامانم
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 .خودمه کوچولوی ابجی بازم بشه سالشم هشتاد سوگل اینن دیگه اره -

 .مشخصه کامال رفتارشون از بله:  ونداد

 : شدم منفجر یهو بودم ساکت لحظه اون تا که من

 به یبزرگ میگم منم حاال ؟ ونداد اقا سال به نه است عقل به بزرگی میگن شنیدین -

 کردین فکر کردین باد رو هیکلتون وامپول قرص تا چها با.هیکل به نه است عقل

 ؟ کنین می تجزیه رو بقیه رفتار که بزرگین

 نازی.رفتم میز پشت د وندا واخما سامان ونشون خط برابر در ریلکس خیلی بعدم

 .شد نمکدون نازی این باز کنم فوت خواستم تا.کرد روشن رو ها شمع

 .بگیری تولد وبچت شوهرت با دیگه سال تا شاءاهلل ان کن دعا جان سوگل:  نازی

 : گفت و وسط پرید ونداد این باز.خنده زیر زدن همه

 .بشه پیدا اگه البته -

 .میشه پیدا منم واسه بشه پیدا شما واسه کسی اگه.ونداد اقا نترس:  من

 مه زیادی خواسته.بیام در وتنهایی کسی بی از که کردم ارزو من ولی.شد خفه دیگه

 رو روبه فرهاد محبت پراز نگاه با و کردم بلند رو سرم م ارزو این با زمان هم.نبود

 خوشگل غره چشم یه زد می پوزخند که ونداد به اما زدم لبخند اون به.  شدم

 پالک یه وفرهادم بود خریده واسم البالویی206 یه سامان.رسید کادوها به نوبت.رفتم

 و من عکس.شدم دپ خیلی کیکم روی عکس بادیدن من اما.انگلیسی اس شکل به

 وضبط سمت رفت نازی کادوها بعداز. اراده وبی خواسته نا کردم بغض.بود ومامان بابا

 دور همین واسه.داشتم رو حالش ونه بودم ص*ق*ر اهل نه من اما.کرد روشن رو اون

 و ندهخ صدای وقتی.ها گذشته به رفتم.نشستم استخر لبه بیرون رفتم همه چشم از

 اشک قطره یه.بودن زنده عزیزم وبابای مامان وقتی.داشت می بر رو جا همه ما شادی
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 دردارو این همه.کردم می گریه نباید من.کردم پاکش بادست.چکید چشمم گوشه از

 .بود فرهاد.کردم حس م شونه روروی دستی گرمی.داشتم می نگه دلم توی باید

 .میخوری سرما تو ؟بریم نشستی اینجا چرا جان سوگل:  فرهاد

 : گفت حرص با فرهاد.گرفت خندم ویر هیر اون توی من

 سوگل؟ خندی می چی به -

 باشم؟ دومیش من که خورده سرما کی مرداد وسط اخه.تو به:  من

 .میشه سرو شام داره تو بریم.تسلیم من خوب خیله:  فرهاد

 از دور فرهاد.بود نمونده کسی وفرهاد ونداد سامان وجز رفتن مهمونا همه شام بعداز

 .گرفت سمتم به رو کارتش سامان چشم

 .ببینمت بیشتر میشم حال خوش:  فرهاد

 هوا روی ، کرد می نگاه ونداد چون ولی ، کردم می ناز کم یه عادی شرایط در شاید

 کلی با سامان و ومن رفت وندادم فرهاد بعداز.دیدنش میرم حتما وگفتم گرفتمش

 .شدیم خونه راهی خستگی

 زا رو بود داده فرهاد که کارتی هزارم بار برای.گذشت می تولدم از از هفته یک تقریبا

 .مبود شده حفظ رو اش شماره که بودم خونده قدر این.خوندم وبرعکس پایین باالبه

 با. انووپی تار سه ،گیتار، دوتار اموزش.فرهمند فرهاد مدیریت با.ثنا موسیقی اموزشگاه

 .شود می پذیرفته تعلیم جهت جو هنر.مجرب کادر

 نگز بهش بهانه این به گفتم همین واسه داشتم دوست گیتارو خیلی بچگی از من

 یدخترا اون از گرفتم زود رو کارت چون نکنه فکر.  دادم طولش هفته یه بعدشم.بزنم

 .برداشت بوق دوتا بعداز.زدم زنگ شمارش وبه برداشتم رو موبایلم گوشی.هرجاییم

 .بفرمایید.هستم فرهمند.سالم الو:  فرهاد
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 میاد؟ که یادت.هستم سوگل سالم.اِ:من

 .گرفت انرژی تازه کردم حس

 ؟خوبی؟ چطوره حالت.جان سوگل.سالم:  فرهاد

 خوبی؟ تو ممنون:  من

 .بکن ما دل حال به هم فکری یه بابا.بودم زنگت منتظر ازاینا تر زود:  فرهاد

 جز خوبه حاال.دروغگو ای.)داشتم مشغله خیلی هفته یه این توی.دیگه خب:  من

 (نرفتی هم جاییم کنکور کالس

 :گفت مشتاق فرهاد

 .ببینیم رو دیگه هم بذار قرار یه.زدی زنگ که حاال خب -

 ونجاا بیام گفتم خوندم که رو کارتت.بودم زدن گیتار عاشق بچگی از من راستش:  من

 .واموزش نام ثبت واسه

 .میشی خودم خصوصی هنرجو خانومی سوگل شما چون ولی.بهتر این از چی:  فرهاد

 بیام؟ وساعتی روزی چه خب:  من

 .اینجا بیای هفت ساعت باید تو.هستن ونیم شیش تا هنرجوها بقیه:  فرهاد

 .ندارم من رو ادرس فقط باشه:  من

 خودته؟ شماره این:  فرهاد

 .خودمه مال اره:  من

 .فرستم می رو ادرس برات پس خوبه:  فرهاد

 : کردم ناز منم
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 .فعال.کاردارم برم باید من دیگه خب -

 .خداحافظ نمیشم مزاحمت جان سوگل باشه:  فرهاد

 .خداحافظ:  من

 یه رفتم.بودم قرارم فکر توی همش.نذاشتم هم روی پلک صبح خود تا شب اون

 مشکی مانتو یه.شدم حاضر سریع.بود شیش ساعت بیرون اومدم وتا گرفتم دوش

 وییچس.کردم ارایش هم کوچولو یه.پوشیدم سفید وشال سفید شلوار باکفشو ساده

 روشیف گل دونه یه جلوی راه توی.نشستم توش ورفتم برداشتم رو خوشگلم ماشین

 هک ادرسی به.داشتم دوست خیلی خودم اخه.خریدم ابی رز گل دسته یه.داشتم نگه

 مونساخت یه.تاخیر مین پنج یعنی این.بود دقیقه وپنج هفت ساعت.رسیدم بود داده

 وراسانس توی.زدم رو نهم ودکمه شدم اسانسور سوار.بود جلوم طبقه بیست تقریبا

 فوق خانم یه.زدم رو واحد زنگ.کردم مرتب رو لباسم دوباره همین واسه داشت اینه

 .کرد باز دررو اخمو العاده

 تمومه اموزش ؟ساعت خانم کاردارین باکی:  دختر

 .هستم فرهمند اقای خصوصی شاگرد من.دونم می:  من

 .نظارته کارشون.ندارن ای دیگه شاگرد فرهمند اقای: دختر

 درجریان خودشون ایشون.اومده پارسا سوگل بفرمایید شما.هستم متوجه بله:  من

 .هستن

 .داخل برم که گفت اومد وتخم بااخم ، زدن زر مین چند بعداز

 .شدم وارد در به تقه تا چند با

 .اومد سمتم به لبخند با فرهاد

 .اومدی خوش خیلی.سالم:  فرهاد
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 خوبی؟ سالم:  من

 ؟ نبود خوب دید شمارو میشه مگه بله:  فرهاد

 .بداخالقه قدر چه.بود منشیت این راستی:  من

 گفت؟ بهت چیزی.مدلشه اون.منشیمه اره:  فرهاد

 .داد می قورتم داشت فقط نه:  من

 .بده قورت خواد می هرروز منم اون:  فرهاد

 .دیده رو من شده حساس.همونه پس:  من

 .میاد خوشم ایکبیری دختر این از خیلی.بابا نه:  فرهاد

 اب فرهادم دیگه حاال.خنده زیر زدم من همون واسه ؛ گفت دار خنده خیلی رو ایکبیری

 .بود پیچیده اتاق کل توی خندمون صدای.خندید می من

 موافقی؟.کنیم شروع رو اموزش حاال خب:  فرهاد

 .موافقم اره:  من

 یول.نبودم خسته اصال داشتم عالقه چون من ولی ؛ داد می اموزش بهم کامل دوساعت

 قبول خداخواسته از اونم.خستم که گفتم من.بارید می خستگی فرهاد چشمای از

 .زد صدام فرهاد که میکردم جمع رو وسایلم داشتم.کرد

 .بیرون بریم شام باهم امشب بریم دار وقت اگه.میگم:  فرهاد

 .نشه نگرانم بزنم سامان به زنگ یه بذار:  بذارم کالس اومدم الکی منم

 .کنم جمع رو وسایلم برم منم ، زنی می حرف تو تا باشه:  فرهاد

 گوشی توی سامان خسته صدای.برداشت بوق چندتا بعداز. گرفتم رو اش شماره

 .پیچید
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 خوبی؟.جان سوگل سالم الو:  سامان

 خوبه؟ ؟حالت توچی سالم:  من

 پرسی؟ می چی برای اره:  سامان

 .گرفته صدات:  من

 .داشتی کاری.نباش نگران نیست چیزی نه:  سامان

 .شنبا نگران میام دیر.رستوران میرم دوستم با امشب من بگم خواستم می اره:  من

 ینم کل هم با.بهتره نباشی تو.اینجا بیاد قراره وندادم امشب اتفاقا.خوبه:  سامان

 .ندازین

 .چلغوز پسره.کنه می شروع هی خودش.گم نمی چیزی که من:  من

 .بزن حرف درست دوستام درباره بعدشم.سوگل توروخدا نکن شروع دوباره:  سامان

 .برم من دیگه خب:  من

 .بگذره خوش برو:  سامان

 .کردم قطع رو تلفن

 نه؟ یا زیبا بانوی افتخارمیدی شد چی:  فرهاد

 .بریم.میدم بله:  من

 خودش از خیلی فرهاد.زدیم قدم پارک یه توی رفتیم وبعدشم رستوران رفتیم اول

 رفتیم شدیم ،سوار بودیم اومده من ماشین با چون.بود دوازده حدود ساعت.گفت

 ات گفت برداشت رو ماشینش که فرهاد.برداره رو ماشینش فرهاد تا اموزشگاه سمت

 مورفت شدم پیاده ماشینم از ، رسیدیم که ما خونه در.وقته دیر چون.میاد باهام خونه

 .داد پایین رو شیشه.ماشینش سمت
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 .فرهاد امشب بابت ممنون خیلی:  من

 .زوج روزای یعنی ؛ فرداست پس اموزشت بعدی روز.خواهش:  فرهاد

 .ممنون باشه:  من

 .رفتم خونه در سمت وبه کردم خداحافظی فرهاد از

 ولی ؛ بود چی دونم نمی. خوردم سخت جسم یه رفتم کله با کردم باز که رو خونه در

 بینیم زچلغو پسر پوف.دیدم رو ونداد این باالکه گرفتم رو سرم.گرفت درد بینیم خیلی

 .ترکید

 ؟ کجا اینجا کجا شما.خانم سوگل به به: ونداد

 . هستا ما خونه اینجا ببخشید:  من

 ؟ بودن بیرون فرهاد اقا با شب موقع این تا خواهرش دونه می سامان:  ونداد

 .باشم خونسرد کردم سعی.بود دیده کجا از رو فرهاد.افتادم پته تته به رسما

 داره؟ ربطی چه شما به:  من

  ؟ درسته.دونی نمی دونی؟هیچی می چی فرهاد این از تو:  ونداد

 دونی؟ می چی تو مثال ؛ اومدی سال پنج از بعد که چی؟توهم که خب:  من

 دختر هد با ، میره بیرون باتو که جوری همون شاید گفتم فقط.هیچی تو مثه منم:  ونداد

 .میره هم دیگه

 .نیست ادمی همچین فرهاد مردمی؟ فضول قدر این که هستی کی تو:  من

 ؟ کنی می دفاع ش از اینقدر چرا ؟ نیست گفته کی:  ونداد

 هستی؟ دختر تا چند با تو.کنی می زندگی امریکا توی چی؟ رو خودت:  من

 .نپرس.رفته در شمارش اصال که من:  ونداد
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 .پندارد خود کیش به را همه کافر.دیگه همون:  من

 .کوچولو خانم بینم می هاتم گریه حاال. کافر من باشه:  ونداد

 ؟کوچولو میگی من به که بزرگتری چقدر مگه بعدشم.ببینی خواب توی.ها ها ها:  من

 گرفتی؟ حاال.بزرگترم ازت سال دوازده من بکنی انگشتی سر حساب یه:  ونداد

 .بزرگتره سامانم از.اوف.سالشه سی یعنی.رفت بعدشم

 واسه.بود شده ونداد مثل وجدانمم.کردم فکر ونداد حرفای به خیلی شب اون چرا دروغ

 .خوابیدم باالخره بود که بختی بد هر با.رو این هم کردم خفه رو اون هم همین

 (( بعد ماه دو)) 

 اموزش فرهاد وپیش رفتم می قرار طبق روز هر.بودم شده ماهر خیلی زدن گیتار توی

 تقریبا.بود نکرده اعتراف هنوز ولی ؛ زد می من به عاشقانه حرفای روز هر اون.دیم می

 اختهودلب شیفته خیلی هم من.باهمیم فرهاد و من که دونستن می وسامان دوستام همه

 می جذب خودش به ناخداگاه رو من که داشت چی دونم نمی.بودم شده فرهاد

 هادفر عکس.خورد زنگ تلفنم.نباشه طرفه یک عالقه این که ترسیدم می همش.کرد

 .صفحهافتاد روی

 چطوره؟ حالت.خودم سوگلی سالم:  فرهاد

 طوری؟ چه تو.عالی که من:  من

 راتب دلم.دیدن مانند بود کی شنیدن سوگلم ولی.عالی صدات شنیدن با منم:  فرهاد

 .شده تنگ

 .شده تنگ برات دلم منم:  من

 رفتی؟ زود اینقدر روز اون چرا راستی:  فرهاد
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 . داشت مهمونی دوستم اخه.شدم مجبور:  من

 .دارم کارمهمی.بیرون بریم باهم امروز زدم زنگ راستی.طور این که اهان:  فرهاد

 .خونه تو پوسیدم.خدامه از که من باشه:  من

 .دنبالت ،میام باش حاضر پنج ساعت:  فرهاد

 .خداحافظ.باش خودت مواظب:  من

 .خداحافظ. باش خودت مراقب توهم:  فرهاد

 تاهکو خیلی مانتو دونه ویه کردم ورو زیر رو کمدم.باشم جذاب امروز برای خواستم می

 طبق و کردم ارایش هم بیشتر ذره یه.پوشیدم مشکی وشال مشکی باشلوار لیمویی

 ور مگوشی وبا نشستم همین واسه چهاربود ساعت هنوز.گرفتم دوش ادکلنم با معمول

 باهام مهمی کار چه فرهاد بدونم خواست می دلم.بود مشغول خیلی فکرم.رفتم

 دادم می استرس مقابلم طرف به من همیشه.جورنگرانی یه نه که فضولی.داره

 چی همه که نخواد ، شدم اش دلبسته که حاال ترسیدم می.کردم می کات وباهاشون

 ودمب تنهایی دختر من.نبود پسرم دوست اولین که فرهاد.نکنید تعجب خب.بشه تموم

 یشترتاب شیش یا پنج شاید البته.شدم می دوست پسرا با وقتا بعضی همین واسه

 ونهاش خواسته که ترسیدم می.کردم می کات زود خیلی من بود که چی هر ولی نبودن

 یم احتیاط وباید بودم تنها من حال هر به.نکشه باریک جاهای به که نشه معمول غیر

 رو خودم و شدم بلند جا از همین واسه اومده فرهاد فهمیدم.خورد تک گوشیم. کردم

 .رفتم در سمت و کردم مرتب

 سمت به خنده با.دره پشت فرهاد دیدم و کردم باز دررو.رسیدم ورودی در به

 .رفتم بود مشکی کروز لند یه که ماشینش

 چطوره؟ حالت.فرهاد اقا بر سالم:  من

 .شدم عالی عالی دیدم تورو که حاال ولی نبودم خوب زیاد که من:  فرهاد
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 افتاده؟ اتفاقی شده چیزی چرا:  من

 .فکرکن منم زار دل این به بابا ؟ دلتنگی از مهمتر اتفاقی چه:  فرهاد

 .کنم می فکر اونم به.چشم:  من

 .کشید رو لپم

 بریم؟ حاال.شد این.خوب دختر آفرین: فرهاد

 .بریم بزن بله:  من

 از استرس.نداشت استرس من مثه اصال انگار.شد نمی دیده هیچی اش چهره از

 دقت فرهاد صورت به.میاد بدم کلمه این از چقدر فهمم می حاال.جدایی یا دادن دست

 هیچی که اش چهره. بود خنده و شیطنت پراز ونداد برعکس مشکیش چشمای.کردم

 .....خیلی هم.ومهربون شاد خیلی هم بود وخوشگل جذاب هم ،

 .کردم نگاش برگشتم.زد صدام فرهاد که بودم فکرا همین توی.بگذریم

 .بگو دوباره گفتی چی نشنیدم:  من

 فکری؟ توی قدر این چرا میگم:  فرهاد

 .همین.بودم خسته یکم فقط.بابا نه:  من

 نگفتی؟ خب:  فرهاد

 گفتی؟ هم ای دیگه توچیز مگه:  من

 امش واسه هنوز.اونجا بریم تودربند، ؛ سنتیه شناسم می رستوران یه گفتم:  فرهاد

 .زوده

 .بریم.گرفته دلم منم.نه که چرا اره:  من
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 باغ که نبود رستوران.رسیدیم خوشگل خیلی رستوران یه به. کرد بیشتر رو سرعتش

 کاری سنگ دورش که بود بزرگ خیلی ابشار دونه یه ش ورودی.بود هم طبقه سه.بود

 زیبایی محو که منم.بگیره خوراکی دریکم جلوی مغازه از تا رفت فرهاد.بود شده

 .اومد فرهاد.شدم اونجا وارامش

 .تره خلوت اونجا.اخر طبقه تختهای از یکی بریم:  فرهاد

 .ن خانواده با همه اینجا.بریم اره:  من

 ما اسهو انگار بود دونفره کوچیک تخت یه.  رسیدیم سوم طبقه به و باالرفتیم ها پله از

 شهیکل فرهادم.نشستم تخت روی و دراوردم بود بختی بد هر به رو کفشام.ساختنش

 و خورد تکون تخت کل تخت روی بشینه اومد وقتی همین واسه نداشت کم ونداد از

 اروم خیلی.نبود معلوم چیزی صورتش از بازم.نشست روم روبه اومد.طور همین منم

 زدن حرف به کرد شروع وشمرده

 فرشته یه انگار اصال.داری فرق همه با کردم حس دیدمت که تولدت شب همون از -

 اول از.داری فرق خیلی دورم دخترای با حداقل باشی معمولی هم اگه.زمین اومده

 گاتن تا بردم می بهره فرصتی هر از.بودم شده تو کننده خیره زیبایی محو من جشن

 درخواستی یه ازت خواستم می من سوگل ببین.شدم نمی سیراب اصال انگار.کنم

 ... چیزه امم.بگم چیزی یه خوام می نه نه.بکنم

 : گفت مقدمه بی کامال دفعه یه

 چیه؟ من به راجع نظرت حاال.همین.دارم دوست -

 .شدم شوکه خیلی ازحرفت ولی چرا دورغ.ندارم خاصی نظر که من واال:  من

 داری؟ رو من حس توهم.بگو وراست رک.نکن اذیت دیگه سوگل:  فرهاد

 .باشه عشق نیستم مطمئن ولی ؛ هست دلم توی چیزایی یه راستش:  من
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 .گذاشتم پیش امروزپا ولی داشتم تردید منم.هست سوگلم هست:  فرهاد

 .میگی که باشه طور همین شاید.دونم نمی:  من

 گی؟ نمی بهم وخالی خشک دارم دوست یه یعنی:  فرهاد

 .ادمه قلبه مهم.گفتم بهت شاید.ببینم حاال:  من

 منه؟ مال قلبت یعنی:  فرهاد

 .اره یعنی.کردم وبسته باز رو چشمام بار یک:  من

 دونم نمی.بودم عاجز صورتش درک از من شایدم.نبود معلوم زیادی شادی چهرش از

 توی ولی.کنم می اعتراف منم.نه هنوز ومن کرد اف اعتر اون که بود این مهم.چی هر

 نم که بگم بهش اونجا.خونمون کنم دعوتش شب یه خواست می دلم.قشنگ شب یه

 .دارم دوسش

 خوای؟ نمی چیزی تو.بدم سفارش وچایی غذا که میرم من:  فرهاد

 .نکنه درد دستت نه:  من

 یشب برای من دغدغه بیشتر.گذاشت تنها وخیال فکر از دنیایی با رو ومن رفت اون

 هب پسره وقتی.میگن چی رمانا این پس.باشم فرهاد میزبان بود قرار من خود که بود

 کجای من.چه من به.دونم چمی... یا کنه می بغل رو دختر کنه می اعتراف عشقش

 هر برای وگفت اومد فرهاد مین بیست بعداز.باشه اینجاش که بوده رمانا مثه زندگیم

 گفتم همون واسه اومد نمی بدم شیشلیک از منم.داده سفارش شیشلیک دومون

 مریخت خودم واسه چای لیوان یه داشتم عالقه بیشتر چای به که من.کرده کارخوبی

 توی کرد دست.باشه اومده یادش چیزی یه انگار فرهاد.فرهاد دست دادم هم یکی

 .جیبش

 .توئه برای دعوت کارت این جان سوگل راستی:  فرهاد
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 مناسبتی؟ چه به من برای:  من

 یتمعرف ام معشوقه عنوان به به تا بیای خواستم.گرفتم مهمونی یه خودم من:  فرهاد

 .کنم

 هست؟ کی مال:  من

 مدل من بفهمن وقتی.بشم راحت دخترا این شر از جوری این شاید.شنبه سه:  فرهاد

 .است دیگه یکی پیش

 ؟ ناقال کیه پیشه:  من

 .رسه می منم نوبت.کن اذیت رو من هی حاال.باشه:  فرهاد

 این به امروز نه،من ولی.بود تهدید مثه لحنش.گفت دیگه جور یه رو اخریش جمله

 دازبع.شدم نگران الکی پس.طور همین که منم.داره دوسم میگه.شدم بدبین بیچاره

 دوروز اخه.کارداره خیلی گفت فرهاد که بود ده حدودا ساعت ، خوردیم رو شام اینکه

 رسوند خونه در رو من فرهاد.کردیم رفتن عزم هردو همون واسه.بود مهونیش دیگه

 .شدم خونه وارد خستگی کلی با منم.رفت وخودشم

 فرهاد وحرفای کارا به.بود دهنم توی هم وخودکارم بودم نشسته کنکور کالس توی

 خودم عاشق رو اون تونستم که بودم خوشحال خودم پیش تازه.کردم می فکر

 ارنج با نازی که بودم رویا غرق.زدم می لبخند هم گاهی هراز فکرکردنا این توی.کنم

 نگینس واقعا دستش المصب.نزدم داد که گرفتم گاز رو پایینم لب.زد توپهلوم محکم

 .بود

 خندی؟ می چی واسه.دیوونه چته:  نازی

 فضولی؟.چی هر توچه به:  من

 کردی؟ می فکر فرهاد به:  نازی
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 توروسننه؟ ، نخیرم:  من

 کرد؟ اعتراف نکنه ببینم.دونم می که من:  نازی

 : گفتم و کردم نگاه بهش برگشتم ذوق با یهو من

 داره؟ دوسم کرد اعتراف بودیم رفته که رستوران یه توی دیروز اره -

 داری؟ دوسش نگفتی بهش ؟ توچی:  نازی

 انعمم غرورلعنتی این بعدشم.نکردم اعتراف هنوز.کنم اذیتش کم یه خوام می نه:  من

 .شده

 .کرده هم ذوقی چه ببین.عاشقی پدر بسوزه:  نازی

 .  فهمی نمی نشدی عاشق توهنوز:  من

 .میگی ارست تو اره -

 .گرفت خودش به غم رنگ چشماش.کشید اه یه بعدم

 .جونم نازی گفتم بدی چیز من -

 گفتی؟ چی مگه عزیزم نه -

 وهرد.رفت نازی و من به غره چشم یه عطایی.  نبود ، استادمون ، عطایی به یادم اصال

 دادنش درس واقعا عطایی استاد این.داد ادامه دادن درس به بعدشم.شدیم خفه

 یم که کالسش سر.زکی بود گفت سگ به اخالقش اما ؛ نداشت وحرفم بود بیست

 درس خاطر به.بودیم می سایلنت باید هم خودمون.بود خاموش ها گوشی همه اومدیم

 ای هجذب خدای خدایی ولی.کنیم وتحملش بگیریم خون خفه همه بودیم مجبور دادنش

 رفته یادم من روز اون(. کردم خ خ خ خ همش.داشتین رو ارایی واج.) خودش برا بود

 ایهب عطایی استاد.فاجعه یعنی این خورد؛ زنگ گوشیم.کنم خاموش رو گوشیم بودکه

 می نگاه و ر من وبر بر.پیری نشکنه استخوانهات.حلقم تو انعطافت.برگشت حرکت
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 که این دوم کنم لهت دارم دوست که این اول.گفت بهم حرف دوتا نگاش وبا کرد

 هم خواهی معذرت اهل.واستادم شدم بلند صندلی روی از خونسرد من.بیرون گمشو

 .نبودم اصال که

 پارسا؟ خانم دونید می رو من کالس قوانین شما -

 رفته؟ یادتون شما طور؟نکنه چه استاد بله -

 ها بچه جلوی جوری این نداشت توقع.بود قرمز چشماش.خورد می رو خونش خون

 .بردن می حساب ازش خیلی اخه.کنم ایش قهوه

 .بیرون برید کالس از االن همین میدونید اگه پس -

 .نبود عمد روی از ولی.استاد باشه -

 .گذاشتید پا زیر کالسمو قانون شما.عمد غیر وچه عمد چه -

 دوشم روی رو کولم.کردم می جمع رو وسایلم من ، زد می زر اون خیال بی منم

 .بود نمونده کالس ته به بیشتر مین بیست.انداختم

 ماش ومزخرف خشک کالس از.بود موقع به خیلی ولی نبود عمد روی از استاد درسته -

 .شدم راحت

 .رفتم در سمت به

 .خوش روز -

 نازی چشمای.کشید می ونشون خط برام که دیدم رو استادم چشمای اخر لحظه در

 رهدا غرور عطایی اگه ولی.نکن ترش خراب بیرون گمشو برو توروخدا بود این از حاکی

 راهرو توی های صندلی روی.بشم خرد مرد پیر این جلوی باید چرا.دارم منم خب

 خورد زنگ دوباره.کردم نگاه رو گوشیم.نشستم
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 .دادم جواب.بود سامان.کردم نگاه گوشیم به

 کجایی؟ سوگل سالم الو:  سامان

 .بود زدن زنگ وقت چه.سالم کوفت:  من

 بودی؟ کجا مگه چرا:  سامان

 تق صدای چون پیشونیش به زد کنم فکر.بودم کالس سر سرم ؟خیره بودم کجا:  من

 .اومد

 زنی؟ می حرف راحت اینقدر کجایی االن.نبود یادم اصال ببخشید:  سامان

 .بیرون کرد پرتم کالس از دیگه کجاباشم؟معلومه داشتی توقع:  من

 .بیرون شدم پرت کالس از بار هزار خودم من.ولشش:  سامان

 داشتی؟ چیکارم حاال خب:  من

 تو ونداد ویالی برن خوان می ونداد و من دوستای اکیپ امروز راستی.اها:  سامان

 .نباشیم تنها ما بیان هم ونازی تو گفتم.میان دختراشون دوس با اونا.لواسون

 میاد؟ اونم چی فرهاد:  من

 نه؟ دیگه میاین.تونه نمی داره کار گفت نه:  سامان

 .میایم اره:  من

 .نشم وادم عالم رسوای گفتم ، اصرارنکردم فرهاد مورد در بیشتر

 .داشتم هم دیگه زحمت یه پس:  سامان

 زحمتی؟ چه:  من

 ما هک دنبالمون بیا زود.نداریم ماشین ونداد و من.پارکینگ بردن رو من ماشین:  سامان

 .ونداده دست کلید.نفربریم اولین باید
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 .میام نازی با شه تموم کالس باشه:  من

 .فعال پس:سامان

 .خداحافظ باشه:  من

 .اومد بیرون نازی که بود شده تموم کالس

 بخت چی؟بد بگه مدیریت به انداختی؟اگه کل باهاش چی برای دیوونه دختر -

 . ببینم بگو دیگه بهتر؟بگو اینجا از بری کالس دیگه میخوای میشی؟کجا

 مرتیکه.نیستم من که کیه عطایی این بروبابامگه.یکی یکی.خبرته چه.وای -

 .میاد بدم ازش قدر این تو جون.الدنگ

 هب سر خواد می اونم.کنی می ناز همون واسه ؛ توئه خسته دل عاشق اون که این نه -

 .نباشه تنت

 .بیرون بریم ای پایه.جونم نازی خی بی -

 بریم؟ میخوایم کجا -

 ویالی برن خوان می دختراشون دوس با دوستاش اکیپ گفت زد زنگ سامان

 .بیاین هم ونازی تو تنهاییم ما گفت.ونداد

 .خوابید عصبانیتش همه انگار.کوبید بهم دستاشو باذوق

 .خدامه از که من باشه.نریم زشته گفته سامان اقا چون -

 . بریم -

 عاشق که هم نازی.رفتم تند خیلی بود شده دیر وچون شدیم ماشینم سوار

 ترمز یه با.کشید می وجیغ داد می تکون رو خودش. بود گذاشته اهنگم.سرعت
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 هواسرش روی نازی این هم بود زیاد سرعت هم چون.داشتم نگه رو ماشین ناگهانی

 .شد بلند اخش صدای.داشبورد به خورد

 خوبه؟ حالت نازی شد چی -

 با باید تو.زکی گفتی گاریچی به.علی حق به سوگل بشورم رو قبرت سنگ الهی -

 اهینامهگو تو به خری کدوم ببینم بگو اصال.کنه رانندگی ها بازی اسباب ماشین همون

 داد؟

 .کردی نمی زر زر اینجوری وگرنه.بهتره منم از حالت.بابا برو -

 .میگی راست اره -

 بیان که زدم تک سامان گوشی به.گفت می رو این میاورد کم وقتی همیشه

 .پایین اومدن مین ده بعداز.پایین

 هنوز که نازی.کردم خالی خشک سالم یه ونداد به.نشستن پشت وونداد سامان

 انگ حاال.کرد پرسی واحوال سالم سامان با دوساعت برگشت بود کلش روی دستش

 رو سرم.دوتا این واسه هاش خنده منه برا وتخمش اخم موقع اون از.توروخدا کن

 اینه توی از ونداد گاه وبی گاه ی ها نگاه متوجه.کردم روشن رو وماشین دادم تکون

 معلوم اش قیافه از که سامان.انداخت می نگاه یه سامان به گاهی هراز هم نازی.شدم

 رو یشهش.واستاد کنارم پسر پر ماشین یه که بودیم قرمز چراغ پشت.میاد خوابش بود

 .بیرون کرد رو کلش رانندهه.میگن چی بیینم پایین دادم

 خوشگله؟ میشی دوست بدم شماره:  پسر

 .سوسول بچه گمشو برو:  من

 .بدم ها رنده خدا به: : پسر

 .بگیرم شماره تویکی از نشدم خر اونقدر هنوز:  من
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 .نشنوم عنترو پسره این صدای.کردم زیاد اهنگم صدای. باال دادم رو شیشه

 .دید می وخواب رستم خان هفت که سامان.گرفت ریتم اهنگ با باز نازی

 :گفتم نازی به رو من

 .باش خانم خرا این جلوی یکم جان نازی -

 .باشم خانم چطور من گذاشتی اهنگو این خب:  نازی

 اهنگه؟ کدوم مگه:  من

 .کتس بلک از جون دافی اهنگ:  نازی

 تو بعد نیاد پسره اون صدای کردم بلند رو این من.کوفتی هر حاال.خب خیلی:  من

 میدی؟ تکوت رو خودت

 .ورقصش دختره.نرقصن که نیستن غد تو مثه که همه:نازی

 .شد خوب سرت.بروبابا:  من

 نشه؟ خوب چرا بله:  نازی

 .زنی می غر من به زنا پیر عین فقط.جوری همین هیچی:  من

 .شد سبز چراغ بریم:  نازی

 .اومد حرف به بود خفه لحظه اون تا که ونداد

 تو خودم هنوز من رسن می ها بچه االن. لطفا تر زود میشه اگه خانم سوگل:  ونداد

 .راهم

 .دادم رو جوابش درست منم گفت مودبانه چون

 .حتما باشه:  من
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 ساعت یک بعداز باالخره.پرسیدم ونداد از رو ادرس.کردم زیاد رو سرعتم

 نمی کدوم هیچ سالمتی به و بودن هم دیگه ماشین چهارتا ما غیراز.رسیدیم

 مهه از اخر ما وبعدش تو رفتن ماشینا بقیه اول کرد باز درو ریموت با ونداد.شناختم

 .شدیم وارد

 باز ور درخونه خواست می کنم فکر.پایین پرید برق عین ونداد.کردم پارک رو ماشینم

 شد پیاده سامان با اونم دیدم بگم چیزی یه نازی به تا کردم نگاه رو کنارم.کنه

 توشون از ماشین تا چهار اون.مهمم همه برا من چقدر واقعا نکنه درد دستشون.ورفت

 یه.سفید سوناتای اون سمت رفت نگاهم.شدن پیاده پسر دختر جفت یه کدوم هر

 ادهالع فوق مانتو ویه یومد نمی صورتشم به اصال که زننده ارایش یه با جلف دختر

 امانس ببینم.  رفتم خونه طرف به بقیه به توجه وبدون شدم پیاده ماشینم از.کوتاه

 چه مبگ بهتون نتونستم نبود کرده ارایش انقدر دختره ها بچه.) کجارفتن ونازی ونداد

 قیهب دیدن با وونداد سامان.داخل رفتن همه(گیرم می حالشو کنین صبر حاال شکلیه

 دختر یه به کرد شروع سامان. کنن معرفی همه به رو نازی و من تا شدن بلند ومن

 :  گفت و کرد اشاره خوشگل اما میزه ریزه

 .ما خان امیر کنارشم وپسر خانوم مهناز این -

 .بود نمک با خیلی.زد روم به مهربون لبخند یه دختر

 . خوشبختم: مهناز

 .طور همین منم -

 .داد تکون کلشو فقط هم پسر

 .هستش خانم غزل هم وایشون جان عرشیا ایشون -

 نمهربو مهناز مثه اونم.بود رنگی خوش خیلی خاکستری چشماش.کردم نگاه غزل به

 .رسید می نظر به
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 .جوان خانم بختم خوش:  عرشیا

 .خوشبختم منم:  عسل

 .همچنین -

 . جان گالیل وایشونم جان سعید ایشون -

 واسه.کنن می نگاه باال از رو همه اونایی از.رسید می نظر به مغرور خیلی اما گالیل

 .دادم تکون رو سرم فقط دوتا اون برای.شد محو لبخندم همین

 .خانم والینا جان متین هم وایشون -

 از تر بد هم الینا...طور این که.بود الینا اسمش ریخته بی دختر اون پس. اِ اِاِ

 ونداد سامان خود سال سن هم تقریبا همشون.ندادم تکون سرم که اون واسه.گالیل

  بودیم نازی و من شون کوچولو وسط این پس. بودن

 .خواهرم دوست جان نازی وایشونم من خواهر خانم سوگل هم ایشون وباالخره -

 اشچشم انگار.کرد می نگاه سامان به بود برگشته خاصی توجه با نازی کارش بااین

 .زد می برق

 .درسته ونداده دوست هم سوگل حساب این با پس:  الینا

 .پریدوسط ونداد نه بگم اومدم تا

 .درسته کامال بله:  ونداد

 چرا.بودن نکرده تعجب ونازی سامان انگار ولی.شدم متعجب خیلی حرکتش این از

 نکردن؟ تعجب چی برای

 میگم؟ درست باشه سالت13 شایدم یا 10 میخوره بهت:  الینا
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 دخونسر خیلی.بود زیاد مون سنی اختالف چون بود ونداد منو به منظورش کنم فکر

 .کردم نگاش

 واقا تو بینب.بیشتره تفاهم باشه بیشتر چی هر سنی فاصله.بعیده تو از جون الینا اوا -

 باشه اختالف بینتون سال 12 یا سال ده شاید که این با.دارین تفاهم هم با چقدر متین

 لیو ؛ کنه می تر جوون کنه می خوشگل ادم ارایش عزیزم.باشه تر کوچیک متین واقا

 کنه؟ نمی هلو که رو لولو

 خون الینا.خنده زیر دوزدن هر هم ونازی سامان. بگیره خودشو جلوی نتونست ونداد

 تل میزد بود دستش دم چیزی یه کنم فکر.کردم ایش قهوه قشنگ.میخورد رو خونش

 .کرد می وپارم

 .نمیدی گوش بچه یه حرفهای به.چی که واستادین اینجا دوساعته.خندیدم هه:  الینا

 .شد جدی ونداد یهو

 تحکم از پر لحنش.زنی می حرف جوری این سوگل با باشه اخر بار:  ونداد

 گفتم؟ چی فهمیدی.شد

 راپس.شدن پراکنده هم بقیه.نشست مبال از یکی روی رفت اون به جه تو بی الینا

 وغزل نازی و من.ور این اومدن همه هم ودخترا کردن می بازی حکم طرف یه نشستن

 می حرف هم با داشتن همه.نشستن رومون روبه هم وگالیل والینا مهناز طرف یه

 .برگشت سمتم به گالیل یهو.زدن

 سالته؟ چند واقعا جون سوگل حاال:  گالیل

 چطور؟ -

 کنجکاوی؟ محض هیچی:  گالیل

 .سالمه هیجده:  من
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 .ای بچه خیلی هنوز پس:  گالیل

 .گفت اروم رو این

 گفتی؟ چی جانم:  من

 .نبودم تو با هیچی:  گالیل

 شکر خدارو که من.کردن می بحث داره حساسیت چی به کی اینکه سر داشتن همه

 نوای که نبودم هم تیش تی دخترای این از.نبودم حساس دیگه هیچی به ماهی جز به

 .زد سرزر بر خاک الینا این یهو.خورم نمی رو اون خورم نمی

 .دونه می گالیل.دارم حساسیت چیزا خیلی به.حساسیم دختر کال من:  الینا

 .کنه می ورم وصورتش زنه می کهیر بخوره اگه.حساسه هل به مثال اره:  گالیل

 نمی ور شون حرفا بقیه دیگه.انگار نه انگار اون ولی رفت گالیل به غره چشم یه الینا

 له کجا واز چجوری کشیدم می نقشه خودم با داشتم.بودم ابرا روی خوشی از.شنیدم

 می همه کردم می کارو این زود اگه چون.شد نمی حاال ولی.چاییش توی بریزم بیارم

 ساعتم به.کردم عجله نه دادم نشون خوشحال خیلی خودم نه پس.منه کار فهمیدن

 این حرص خواستم می ولی چرا دونم نمی.ناهار قت..بود ونیم یک ساعت کردم نگاه

 .بیارم در الینارو

 جان؟ ونداد:  من

 شده؟ چی جانم:  ونداد

 .ها ناهاره وقت:  من

 .کنم می درست رو کباب بساط االن.میگی راست ببخشید اخ: ونداد
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 تهدس بازی یه شد ناهارقرار بعداز.کنند درست رو کباب بساط بیرون رفتن بقیه با

 ویر.کردن قبول همه.کنیم بازی حقیقت یا جرئت دادم پیشنهاد منم.بکنیم جمعی

 .شد شروع بازی بطری یه وبا نشستیم زمین

 .افتاد الینا به اش دیگه وطرف من طرفش یه تا چرخید چرخید بطری

 حقیقت؟ یا جرئت.خب:  من

 .جرئت ترجیحا:  الینا

 .زد سرم به پلید فکر یه

 چیکارکنم؟ باید دیگه بگو:  الینا

 ما بشور صابون با رو صورتت دستشویی توی برو.ساده کار یه عزیزم هیچی: من

 .همین.بینیم تو واقعی چهره

 .پرید جا از یهو

 ایه؟ مسخره کار چه دیگه این: الینا

 .بود مشتاق انگار متین

 نه؟ مگه ؛ نیستی زشت تو دونیم می که ما. عزیزم اره:  متین

 رو صورتش تا دستشویی توی ورفت شد بلند جاش از عصبانی.اره گفتیم هم با همه

 : گفتم همه به اروم نشنوه رو صدام شدم مطمئن.بشوره

 .بیرون میاد الینا لولو شه می پاک صورتش از ها هلو االن -

 وچولوک لبای مشکی ریز چشمای.بود شکلی چه بگم تونم می حاال.بیروناومد الینا یهو

 یم نمایی خود صورتش روی خوشگلم جوش تا چند البته.سبزه العاده فوق وپوست

 .بخند کی نخند حاال.خنده زیر زدم یهو.کرد می برابر چند شو زیبایی که کرد
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 .نه کوفته زیبای ولی بودم شنیده خفته زیبای:  من

 بود ختب بد متین بین این.خنده زیر زدن بلند همه چون بودن من منتظر هم بقیه انگار

 وبارهد تا ورفت شد غیب سریع الینا.خندید نمی واصال بارید می چشماش از ندامت که

 ونداد منو به تا چرخید چرخید بطری دوباره.نشیم ترک زهره ما وقت یه کنه ارایش

 .رسید

 حقیقت؟ یا جرئت:ونداد

 .حقیقت گفتم همون واسه.باشه داشته پلیدی فکر نکنم فکر

 حرفیه؟ چند عشقت:  ونداد

 رو ونداد کردن فکر بقیه.حرفی 5 گفتم همون واسه.فرهاده منظورش دونستم می خوب

 .کیه دونستیم می خوب ونداد سامان نازی و من ولی.زدن دست ؛همه میگم

 .چرخوند ونداد رو بطری دوباره

 دبای ونداد بازم یعنی.سامان سمت طرفشم اون بود ونداد سمت سرش یه دفعه این

 .پرسید می

 جان؟ سامان حقیقت یا جرئت: ونداد

 .جرئت:  سامان

 .بزن گیتار برامون بردار گیتارو برو پس باشه:  ونداد

 .بخوادبزنه که نبود بلدم اصال.گرفت غم رنگ چشماش سامان یهو

 .نیست بلد اصال سامان.ونداد ها گفتی چیزی یه: من

 .بلده که دونم می دوستشم من:ونداد

 .نیست بلد دونم می خواهرشم منم:  من
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 ویت گیتارو اصال سامان گفت می چرت داشت اخه.گرفت می باال داشت بینمون بحثه

 .متنفره گیتار از گفت می همیشه.بود ندیده عمرش

 .انداخت غضبناک نگاه یه دومون هر به سامان یهو

 .نبودم بلد زدن گیتار وقت هیچ من.ونداد میگه راس سوگل.کنید بس:  سامان

 ناراحت وونداد شد دمغ سامان چون.کرد نمایی خود چشماش توی کهنه غم یه

 فکرم ویه.بیارم چای سینی یه گفت ونداد که شدم می بلند داشتم.شد تموم بازی.بود

 .کلم تو اومد

 می باز کابینتارو یکی یکی اروم خیلی.خونه اشپز توی رفتم.باشه گفتم عادی لحن با

 یه.شد خاموش ساز چای.کردم پیداش اها.نبود دومی نبود اولی.کنم پیدا هل که کردم

 به تا ونداد دست دادم بردم ریختم چایی سینی یه.ها چایی توی ریختم هل قاشق

 سر رو چایی نفس یه الینا.دخترا برای اوردم رو بقیه شد تموم وقتی.بده پسرا

 مدام یناال دیدم.بود گذشته دقیقه ده.نرفته لو قضیه تا باشم عادی کردم سعی.کشید

 ورم داشت صورتش یواش یواش.بود شده قرمز خیلی صورتش.میزنه باد رو خودش

 .بود شده بسکتبال توپ یه عین.بود شده زشت چقدر وای.کرد می

 داشته؟ چیزی ها چایی توی:  الینا

 چطور؟ عزیزم نه:  من

 .کنه می ورم داره صورتم اخه داشته هل کنم فکر:  الینا

 .کنی می فک نه:  من

 .شدی قرمز خیلی الینا اره:  گالیل

 واقعا؟:  الینا

 .کن باور اره:  گالیل
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 .نیس خوب حالم من.دکتر بریم بیا توروخدا. متین متین:  الینا

 شده؟ چی مگه:  متین

 شده؟ چی بعدبگو ببین رو صورتم: الینا

 .شدی طوری این.گرمه هوا چون نیست چیزی:  متین

 .برداشت رو ماشینش سوییچ رفت متین به توجه بی اون ولی

 .دیگه پاشو بریم پاشو:  الینا

 می رمو بیشتر الینا صورت لحظه هر.شد بلند بابا ای گفتن وبا داد تکون سری متین

 خداحافظی همه وبا کردن رفتن عزم هم بقیه رفتن که دوتا اون.نترکه خدا یا.کرد

 .کردیم می جمع رو وسایل هنوزداشتیم ما.کردیم

 .گرفتی رو حالش خوب اومد خوشم:  ونداد

 زنی؟ می حرف چی از:  سامان

 .بگو ماهم به.میگه راست:  نازی

 .بود ریخته هل ها چایی توی سوگل که نفهمیدین شما یعنی:  ونداد

 :گفتند تعجب با همه

 سوگل؟ اره -

 .بود حقش ایکبیری دختره.نکنه درد دستمم کردم خوب بله:  من

 .کردی خوبی کار اره:  نازی

 .نازی نداشتم توتوقع از:  سامان

 : کرد مظلوم رو لحنش نازی
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 .کوچولو گفت سوگل و من به.بود مغرور خیلی اخه -

 .کشید رو لپش سامان

 .ندارید کم اونا از هم وسوگل تو برو برو:  سامان

 بردم هم رو نازی.  رسوندم هتل به رو ونداد.خوابیدن گرفتن همه.شدیم ماشین سوار

 .بودم شده ملت شوفر.خونه سوی به پیش م سامان و من.  خونشون

 لباس نازی با برم نشد که دیروز.کردم ورو زیر رو کمدم تمام.  شدم بلند صبح از

 بونز کمدم اگه مطمئنم کنم؟من تنم چی موندم امروز حاال.  ونداد باغ رفتیم ، بگیرم

 من ماشاهلل.اوردی در رو پدرم که کنه خفت خدا گفت ومی یومد می حرف به داشت

 چهار زا بعد.گشتم می لباسم دنبال باید صبح از همون واسه بودم مرتبی بچه خیلیم

 کیی تولد برای پارسال که لباسی همون.کردم پیدا لباس یه باالخره گشتن ساعت

 سبز لباس یه. برم که نشد بود خورده سرما سامان چون ولی بودم خریده ازدوستام

 شده کار مشکی های نگین اش باالتنه قسمت روی که چشمام رنگ به زمردی

 ودوبندب دکلته.رسید می پاهام پشت تا بندهاش که بود پاپیون یه دامنشم پشت.بود

 ویت خداروشکر.کردم نگاه رو لباس.بود زانوم باالی تا لباسم خود بلندی.نداشت هم

 خودش جعبه توی رو لباسم.  چروک نه بود شده خراب نه شلوغی همه اون

 یه.بود ظهر بعداز یک حدودا ساعت.گشتم جعبه خود دنبال چقدر که بگذریم.گذاشتم

 ارایشگاه وقت دو چون ارایشگاه برم که شدم وحاضر خوردم سرسری ناهار

 به.رفتم ارایشگاه طرف به سرعت با خودمم ماشین توی گذاشتم رو لباسم.داشتم

 ویب جا همه شدم وارد وقتی.بود شیک خیلی مجتمع یه پنجم طبقه.رسیدم ارایشگاه

 با.بودن انجا عروس دوتا فقط من غیراز.شدم می خفه داشتم.داد می وتافت عطر

 زرو اون کنه خدا.دنبالم بیاد فرهاد که اینجا میام منم روز یه یعنی کردم فکر خودم

 .اومد سمتم ، شناختم می که رو جون پری.برسه

 عزیزم؟ چطوره حالت جان سوگل سالم:  جون پری
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 خوبید؟ شما خوبم من:  من

 .کنم شروع که اینجا بشین بیا.عزیزم آره:  جون پری

 فتگ که بودم دستش زیر دوساعتی یک تقریبا دستش زیر نشستم اوردم در شالمو

 .شو بلند

 دخترم؟ خوبه:  جون پری

 هزد وسبز مشکی لباسم های نگین رنگ هم سایه یه.کردم نگاه رو خودم اینه توی

 هشد اهویی که جوری یه بود کشیده چشم خط خوشگلی طرزخیلی به چشمامم.بود

 .بود

 .شده عالی واقعا نکنه درد دستتون اره:  من

 نکردم؟ کاری که من وگرنه خوشگلی چون خودت.گلم خواهش:  جون پری

 .نفرمایید.دارید اختیار:  من

 باشن؟ جوری چه موهات خب:  جون پری

 .کنید فرشون.باز مدل:  من

 .عزیزم باشه:  جون پری

 خرماییم موهای به لباسم نگین رنگ هم مشکی تل دونه ویه کرد درشت فر موهامم

.  رفتم مهمونی طرف به و پوشیدم رو ،مانتوم کردم حساب رو پول که این بعداز.زد

 لیخی واقعا مسیر.رسیدم باالخره ونیم دوساعت از بعد.بود راه اونجا تا دوساعتی چون

 هناگ رو ساعتم.شدم پیاده ماشین از کالفه.ریخت بهم رو اعصابم همین بود شلوغ

 رسیدم می زود امشب باید من.بود گذشته مهمونی از ساعتم یک.هشته دیدم کردم

 مجاز غیر نوشیدنی بوی جا همه شدم وارد.کنه معرفی رو من همه به قراربود چون

 رمتنف مجاز غیر نوشیدنی از بودم ازادی ادم که این با.داد می اشغاالرو واین سیگار
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 منو تا اومد سمتم به خدمتکار.شد نمی سرو هم خودمون های مهمونی توی.  بودم

 حاال ونداد سرد چشمای.خاکستری چشم جفت یه توی شد قفل چشمم که راهنمایی

 ....من اما غلطه راهت این گفت می انگار.کرد می دلسوزی من واسه داشت انگار

 .گرفتم ش از رو نگام.شدم ونداد اخمای متوجه که اومد سمتم به بالبخند فرهاد

 .خودم سوگلی سالم:  فرهاد

 .نباشی خسته جان فرهاد سالم:  من

 باشم؟ خسته من چرا دادن انجام خدمتکارا کارارو چی؟همه واسه خسته:  فرهاد

 .باالخره.دیگه خب:  من

 .بودم منتظر اینا از کردی؟زودتر دیر چرا راستی:  فرهاد

 .کردم گیر ترافیک توی.ببخشید:  من

 .امشب شدی خوشگل چه.نیست مهم کنم می خواهش: فرهاد

 . گرفت رو ام چونه دستش با.شد قرمز هام گونه.انداختم پایین رو سرم خجالت با

 .بگیرم باال رو سرم مجبورشدم

 باشه؟.نکش خجالت عشقتم که من از وقت هیچ:  فرهاد

 .باشه:  من

 عوض رو لباسم باال رفتم.بودم ونداد گاه وبی گاه های نگاه شاهد مدت این تمام

 لهپ از.مشکی مخمل کفشهای با پوشیدم لباسم زیر هم مشکی ساپورت یه.کردم

 ینپای فرهاد.بشه جلب بهم ها خیلی توجه شد باعث که پایین رفتم خرامان هاخرامان

 تشدس توی رو دستم منم. کرد دراز روبرام دستش.  رفتم پایین. بود منتظرم ها پله

 هک این از غافل.دونستم می خودم پادشاه رو وفرهاد رفتم می راه ها ملکه عین.گذاشتم

 معشوقه رو من فرهاد ، کردیم می علیک سالم که کس هر با.ایه دیگه کس پادشاهم
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 کردم حس ولی چرا دونم نمی.روگفت همین وندادم به حتی.کرد می معرفی خودش

 موناشمه به اون تا بشینم وگفت برد میز یه سمت به رو من فرهاد.عصبیه خیلی ونداد

 دنرقصی می توش دو دوبه نفر حاالچند که ص*ق*ر پیست وبه نشستم منم.برسه

 .نشسته ونداد دیدم کردم رونگاه بغلم.کنارمه کسی کردم حس.کردم نگاه

 گذره؟ می خوش فرهادجونت با:  ونداد

 کردیم؟ اذیت نه؟شمارو که چرا بله:  من

 شی؟ معشوقه بودی نگفته:  ونداد

 .بشی سوپریز میخواستم فهمیدی خودت که حاال:  من

 دونه؟ می ،اونم چی سامان.جوریه این اِ:ونداد

 .نداره ربطی هم تو به.دونه نمی نخیر:  من

 نازی؟ می بهش قدر این که داره چی فرهاد این:  ونداد

 . شعور شخصیت ادب اخالق قیافه.چی همه:  من

 نداره؟ چی وقت اون.زد پوزخند:  ونداد

 .غرور عالی جناب مثل:  من

 .خوره می زمین وگرنه باشه داشته غرور باید مرد:  ونداد

 .نکنه له رو بقیه غرورش با که شرط این به بله:  من

 .نکردم له رو کسی من:  ونداد

 .موند نصفه حرفم فرهاد اومدن با

 .زنم می حرف باهات من که شد می غیرتی داشت دوستت اگه:  ونداد

 .نیست گیر سخت فرهاد:  من
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 .کنه می نکردن گیری سخت بهونه رو بودنش زمینی سیب دیگه همون:  ونداد

 .بروبابا:  من

 .سوپریزدارم یه برات که بیا پاشو جان سوگل: فرهاد

 خالی رو پیست همه کرد اعالم جی دی.گفت چیزی ویه جی دی سمت به رفت بعدشم

 .کنه نوازندگی خواست می فرهاد چون کنن وسوکت کنن

 .خوند رو چیزی نگاهش از نمیشد بازم.شد خیره من به فرهاد

 .زندگیم فرد عزیزترین به کنم تقدیم اهنگو این میخوام: فرهاد

 .شدم محوش ومنم کرد شروع فرهاد.منم منظورش که فهمیدن خیلیا

 اینجام اگه خوبم اگه

 دنیام توی هست نفر یه

 همیشه موند پشتم کوه مثه که

 ست پدیده یه که نفر یه

 ویژست ناب اتفاقی

 کلیشه از کرده خالی زنگیمو

 بارون زیر مکث مثه

 اون واسه عشق خود

 نبضه مثه مهربونی

 ارادست بی

 سرد شب یه توی عشقو
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 کرد منتشر توجودم

 ترانه یه ان مثه

 ست العاده فوق

 شد عاطفی تودنیام با

 شد منتفی جزعشق هرچی

 روزمینی فرشته یه انعکاس

 گنجینه یه مثله دلت

 شیرینه ازرویای پر

 تضمینی یه من ارامش واسه

 من دل کردن وابسته واسه

 کردی اصرار خندیدنت این با

 هرروز لبخندات اندازه به

 کردی تولدمنوتکرار

 کنندست خیره تو لبخند چقدر

 .کرد اشاره لبخندم به

 فرده به منحصر که تصویر همین

 سادت همیشه معجزه همین

 کرده پرت غم از منو حواس

 شد عاطفی دنیام تو با
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 شد منتفی عشق جز چی هر

 زمینی رو فرشته یه انعکاس

 گنجینه یه مثله دلت

 شیرینه رویای پراز

 تضمینی یه من ارامش واسه

 (جهانبخش بابک شیرین رویای)

 ادفره ولی.یومد می جمعیت دوباره دوباره صدای شد، تموم نوزاندیگش که این بعداز

 .اومد سمتم به.باره یه همون مزش گفت

 بود؟ چطور: فرهاد

 .نداره حرف صدات.عالی: من

 .داره گفتن واسه حرف خیلی دلم ولی:  فرهاد

 .طور همین منم:  من

 زا یکی فرهاد.نبود برمون دور ای دیگه کس.نشستیم میز یه پشت باهم رفتیم

 .اومد نزدیکمون نوشیدنی سینی بایه خدمتکار.صدازد خدمتکارارو

 جان؟ سوگل خوری می چی: فرهاد

 مشروبه؟:  من

 باشه؟ موز سیب ابمیوه داشتی توقع دیگه اره:  فرهاد

 .میاد بدم مجاز غیر نوشیدنی از من.ممنون نه:  من

 .نداره ضرری که امتحانش: فرهاد
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 .کنه می اصرار خیلی دیدم من

 .ممنون.گفتم که من جان فرهاد:  من

 .خورن نمی گفتن خانم ؟ واستادی چرا.طورمیلته هر:  فرهاد

 .کرد سرسری خداحافظی یه هم خداحافظی موقع چون. شد ناراحت ازم کنم فکر

 وقت واصال بودم درسام درگیر خیلی منم.گذشت می فرهاد مهمونی شب از روزی چند

 لفنت از دادم ترجیح.خاموشه دیدم که گوشیم سمت رفتم.بزنم زنگ بهش که نکردم

 بوق تا ده بعدزا.کردم هست که ازاونی تر نازک رو صدام. بزنم زنگ فرهاد به خونه

 .داد جواب رو گوشیش

 سالم الو:  من

 . گرفتی اشتباه:  فرهاد

 قطع رو گوشی فرهاد چون ؛ اومد می هم دیگه صدای یه.بزنم ای دیگه حرف نذاشت

 واسم خیلی صدا اون کردم می حس.شد شروع دعوا یواش یواش.بود نکرده

 .شد جلب حرفاشون به حواسم.کیه صدای نفهمیدم کردم فکر چی هر اما.اشناست

 .روشناختم عوضی حاالتوی:  نفر

 .رسم می هدفم به دارم من دیره؟ کم یه کنی نمی فکر اِ:فرهاد

 عوضی؟ هدف کدوم: نفر

 .نکن عجله زیاد.فهمید خواهی:  فرهاد

 .نشناخته رو شارالتان توئه ؛هنوز سالشه هیجده فقط اون روانی: نفر

 میگی؟ گفته؟چراچرت کی.شارالتانم من:  فرهاد

 میگم؟ چرت من: نفر
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 میشه؟ حسودیت.شده اینجوری نداده پا بهت چون کی؟نکنه پس دیگه اره:  فرهاد

 .خواهرمه مثه اون: نفر

 غلطی چه خوای می این واسه.بکنی کاری نتونستی خودت خواهر توواسه:  فرهاد

 .داده تشخیص خوب تورو و من فرق که هست بزرگ قدر اون بعدشم بکنی؟

 زا منم کرد الوالو برداشت رو گوشی چندبار فرهاد چون ؛ شد تموم دعواشون فکرکنم

 رو ذهنم خیلی حرفاشون راستش.بودم من بفهمه ترسیدم می. کردم قطع ترس

 بود کی اصال.بودم شده کنجکاو جور بد.زدن می حرف دختر کدوم درباره.کرد مشغول

 که کردم فکر اینقدر.بود اشنا من واس صداش کرد؟چرا می دعوا فرهاد با داشت که

 لیو بپرسم وازش بزنم زنگ فرهاد به لحظه همون خواستم می.ترکید می کلم داشت

 زشا بگم بهش خونمون اومد که شبی صبرکردم همون واسه.کنه کتمان شاید گفتم

 باالخره بوق چندتا بعداز.زدم زنگ بهش گوشیم با بعد دوساعت.بخوام توضیح

 .برداشت

 خوبه؟ حالت جان فرهاد سالم:  من

 .شدی وفا بی وقته توچطوری؟چند ممنون:  فرهاد

 .بدتر من از که توهم توچی.بودم درسام درگیر ببخشید:  من

 .ببخشید.بودم ام پروژه کارای درگیر.تو مثه منم: فرهاد

 .کنم دعوتت خونمون فرداشب برای زدم زنگ.نداره عیبی:  من

 مناسبت؟ چه به: فرهاد

 .ام موسیقی عزیز استاد از بنده تشکر مناسبت به:  من

 هست؟ کی دیگه.میل کمال با حتما چشم: فرهاد

 .است دونفره مهمونی.کس هیچ:  من
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 .میشم مزاحمت فرداشب پس باشه.عالیه: فرهاد

 .کنم می خواهش:  من

 .خداحافظ جان سوگل فعال:فرهاد

 .خداحافظ:من

 .شوم شب اون برای کارام دادن انجام برای ورفتم کردم قطع تلفنو

 دکوراسیون.چیدم اول از رو خونه وتمام شدم بلند صبح از.رسید فرا شب اون باالخره

 ونداد امشب گفت دارم مهمون بگم که زدم زنگ سامانم به.بود شده عوض کل به

 نگرانش.پیشش برم باید منم.داره پرواز صبح پنج ساعت وفردا گرفته مهمونی

 یادب قراره فرهاد که بفهمه اگه دونستم نمی چون کردم قبول وچرا چون بی منم.نشم

 رزی.زکی بود گفته زمینی سیب به خان سامان که گرچند.داره واکنشی چه ما خونه

 دوش که اتاقم توی رفتم.بود شیش هنوز کردم نگاه ساعت.کردم کم غذامو قابلمه

 تمرف ها پله از سریع.کشید می طول دوساعت من خود شدن اماده.بشم وحاضر بگیرم

 فرشده موهام بیرون اومدم حموم از اینکه بعداز.حموم توی کردم پرت وخودمو باال

 رد کاور از لباسمو.بمونن وهمونجوری بدم حالت بهشون کم یه دادم ترجیح منم.بود

 راه توی باید همون واسه بود زانوم باالی تا بلندیش.بود مشکی قرمز دکلته یه.اوردم

 هشلخت جور یه مشکی های توی ودامنش باالتنه قسمت روی.بودم می مواظب رفتنم

 که داشت هم بند دوتا.داشت اطرافشون پر چندتا با مشکی گل دوتا بود شده کار

 هچ دونم نمی.کردم تنم رو لباسم بود که بدبختی باهر.میشد بسته گردنم پشت

 بدم یلیخ کنه می شنا توتنم که لباسی از اخه.بخرم تنگ لباس همیشه من که اجباریه

 ههمیش من ارایش.کردم ارایشم کم یه.بود هشت نزدیک که کردم نگاه رو ساعت.میاد

 که کردم انتخاب قرمز رو رژلبم خریت روی از دفعه این ولی.بود ورژلب چشم خط یه

 رس غذا به.اومدم پایین ها پله واز کردم پام هم قرمز صندل جفت یه.بیاد لباسم به

 شب امشب.بودم کرده درست دسر مدل وچند وساالدالویه وقیمه سبزی قرمه.زدم
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 م قهوه دونستم می.دارم دوسش که بگم فرهاد به خواستم می.بود من اعتراف

 درو رفتم.اومد در صدا به در زنگ.کردم درست وقهوه گذاشتم رو جوش قهوه.یخوره

 سفید شلوار یه.شد وارد فرهاد.واستادم استقبالش واسه ورودی در وجلوی کردم باز

 شلوارش با خواسته می البد خب بابا مشکی؟ای چرا.مشکی پیرهن یه با بود پاش

 رفمط به رو گل دسته.بود گل دسته پشت چون.بودم ندیده هنوز رو صورتش.بشه ست

 .کرد رونمایی یوسف تازه به به.گرفت

 .سوگل برای گل: فرهاد

 .گلی خودت ممنون: من

 .نباشید خسته.کنم می خواهش:  فرهاد

 .نیستم خسته.باشی سالمت: من

 خدمتکار؟ به دادی کاراتو توهم مگه چرا:فرهاد

 .نیستم تنبل شما مثه بنده جانب خیر:من

 .فرمایید می درست شما بله:فرهاد

 ور سرتاپام تازه انگار.نشست مبال از یکی روی.بشین بیا.اومدی خوش خیلی:من

 یدبا امشب ولی بودم؛ شده شکاک خیلی من شایدم.کرد می فرق نگاهش امشب.دید

 کتش.داره هدفی وچه کیه زد می حرفش تلفن توی روز اون که دختر فهمیدم می حتما

 .بیارم قهوه تا خونه اشپز توی رفتم منم.بود دستش روی

 ؟ جان سوگل:فرهاد

 بله؟:من

 ؟ کنم اویزون کجا رو کتم من:فرهاد

 .سفید در چپ سمت اتاق اولین.من اتاق ببرتوی:من
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 .شه می چروک اینجا گفتم.ممنون:فرهاد

 .کنم می خواهش:من

 عدب.بیاد فرهاد تا بیرون ورفتم دادم انجام رو شام میز کارای. زدم غذاسر به یکم منم

 .پایین اومد دقیقه ده از

 دوساعته؟ کنی می چیکار:من

 .بدم جواب شدم مجبور.اومد برام تلفن ببخشید:فرهاد

 چشماش کردم حس.خورد برداشت رو اش قهوه.بخور تو قهوه بیا نداره عیبی:من

 .خورد رو ش قهوه.میاد نظر به خسته

 .بخواب اتاقم توی برو ای خسته اگه جان فرهاد:من

 نداره؟ اشکالی:فرهاد

 اشکالی؟ چه نه:من

 .کنم استراحت نشد وقتم دیگه شدم بیدار زود صبح من.ببخشید:فرهاد

 .کجاست که دونی می.برو باشه:من

 .کردم پیدا اره:فرهاد

 .کنه استراحت کم یه تا رفت فرهاد

 هب.کردم باز رو اتاق در.بخوریم شام کنم بیدارش باال رفتم که بود نه حدودا ساعت

 ونوازش کردم فرو موهاش الی رو ودستم کنارش نشستم.اومد می خواب غرق نظر

 .گذاشت دستم روی رو داغش دست یهو.کردم

 .یومدی می خواب نظر بیداری؟به:من

 .شدم بیدار االن نه:فرهاد
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 .شام واسه پایین بریم کنم صدات اومدم:من

 .بریم باشه:فرهاد

 در توی کلیدو درو سمت فت.شد بلند جاش از وفرهاد بودم نشسته تخت روی من

 فقط چشاش توی.سمتم اومد.انداخت جونم به لرزه کارش این.شد قفل ودر چرخوند

 بهم که قدم شد؟هر عوض چیز همه چرا یهو شد چی.شد می دیده وخشم نفرت

 بلند توان که بودم ترسیده ازش قدر اون.رفتم می عقب کم یه من شد می نزدیک

 یه با. واستاد سرم باالی اومد.کرد باز رو پیراهنش ها دکمه یکی یکی.نداشتم شدن

 می داد وفقط بود عصبانی.تخت روی خوابوند رو من. گرفت رو دستم دوتا دستش

 .کشید

 سالش هیجده.میگم بهت من نه دونی بود؟نمی سالش چند من مادر دونی می: فرهاد

 اج وهمه بود روستایی ساده دختر یه چون.میگم بود؟بهت چی مادرم جرم میدونی.بود

 دوسش خیلی که مادری.مادرم عزای چیه؟لباس من تن لباس این میدونی.خبر بی

 .مادرمه انتقام روز امروز.داشتم

 و من.بفهمم منم بگو زنی؟واضح می حرف چی از.شکست دستم توروخدا فرهاد: من

 اینه؟ از غیر ؛ همیم عاشق تو

 به من اینکه برای ؛ بود کشک همش ؟ وعاشقی عشق کدوم.ازاینه غیر اره: فرهاد

 .بگیرم رو گناهم بی مادر اتنقام.برسم ام خواسته

 ردمک گریه اینقدر.دید نمی دیگه چشمم که گوشم توی زد چنان.بزنم حرف خواستم تا

 یپ در پی.بزرگ شکست یه.بودم خورده شکست من.نداشت فایده ولی زدم پا ودست

 پوست.  زد می گوشم توی ، بشه خنک ودلش کنه اروم رو خودش بخواد اینکه مثل

 می دادزدنم خاطر به گلومم بود گرفته اتیش دلم.سوخت می دیگه صورتم

 نمی کاش که زد حرفهایی بیرون رفت می اتاق از داشت که اخر لحظه.سوخت

 .شکست نمی جوری اون رو قلبم کاش.زد
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 ه*ا*ن*گ بی مادر انتقام به رسیدن برای بودی طعمه یه فقط: فرهاد

 یکرد فکر چی خودت توپیش.نبود کار در وعاشقی عشق اول از وگرنه.همین.ومظلومم

 عکس هم من چون نزنه سرت به شکایت فکر درضمن ؟ بشم دشمنم عاشق من که

 بود کرده جاساز کاغذی دستمال جعبه توی که رو دوربینی اومد بعدم. فیلم هم دارم

 شکست این تحمل خیلی.بودم متنفرشده خودم از.شدم داغون خیلی.بست درو.برد

 می سامان دست یا شد می پخش عکسها این اگه بدتر همه از.بود سخت من برای

 رو دستام و صورت مدادم.کردم پرت حموم توی رو خودم.بود فاجعه عمق وای.رسید

 هک بودم شسته قدر این.بود خورده بهم فرهاد کثیف دستای چون.شستم می اب با

 زا ، دنیا از.انداختم تخت روی رو وخودم بیرون اومدم حموم از.زد می کبودی به پوستم

 . متنفربودم وهمه همه ادماش

 ، خنده ، خوراک ، خواب ، رو زندگی چیز همه من.گذشت می ماجرا اون از هفته یک

 کور چرا که کردم می فکر این به داشتم.  بودم کرده تعطیل رو چیز ،همه زدن حرف

 حرفش به گفت ونداد چی هر دفعه این چرا بودم محتاط همیشه که من.بودم شده وکر

 فرهاد با که بود اون اخر روز نکنه.شناخت می رو عوضی اون ونداد نکنه ندادم؟ گوش

 یه نه که خسته.بودم شده خسته خیلی.دیگه بودم من وهدف دختر شاید.کرد می دعوا

 ادم من نه اما بکشم رو خودم که رفت می تیغ به دستم بار هر.بودم بریده جورایی

 رهادف حرفای به.بگیرم انتقام فرهاد مثه منم که ایستادم می تااخرش.نبودم ضعیفی

 بگه من به باید فرهاد چرا اصال داره؟ ربطی چه من به اون مادر.کردم فکر

 ینم هم خودت حتی که این به.بشی مجازات نکرده ه*ا*ن*گ به سخته دشمن؟خیلی

 وغرورم من بفهمه کس هیچ نذاشتم.کنند صادر حکم برات ولی چیه جرمت دونی

 یه که.بره ازبین وپاکیش عفت جونیش اول که سخته خیلی دختر یه واسه.شکستیم

 شده وابسته فرهاد به فقط من ؛ مقدسه عشق؟عشق چرا.بخوره هم عشقی شکست

 ماتاق از بارهم یک روز چند این تمام توی.شد نمی تنفر شبه یه بود عشق اگه.بودم

 نم سامان اتفاقی که اول روز.اومد می وقت ودیر کارداشت که هم سامان.نرفتم بیرون
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 بود جور هر من ولی کرد پیچم سوال خیلی.شده پاره لبم گوشه فهمید دید رو

 همه ، وپاکیم عفت ، وغرورم من ببینه نخواستم.نگفتم هیچی هم نازی به.پیچوندمش

 تا راوردمد گوشیم توی از رو کارتم سیم.رفتیم بین واز شکستیم وابستگی یه خاطر به

 باز درو من ولی خونه در اومد نازی هم دوبار یکی.نباشم شده که هم وقت چند

 راه طرز از.خونه اومد ظهر یازده ساعت روزها بقیه برعکس سامان روز اون.نکردم

 می زمین به رو پاش بود عصبانی وقت هر چون.عصبانیه بود معلوم رفتنش

 نفس گراز مثه.بارید می خون چشماش تواز امد پاک وبایه کرد باز رو دراتاقم.کوبید

 .زد می نفس

 شده؟ چیزی سامان سالم: من

 کنی؟ می فکر چی تو: سامان

 .خب بدونم کجا از من: من

 .فهمی می رو پاکت این بگیر.میگی راست اره: سامان

 ازب رو وپاکت ندادم اهمیت ولی چشمم به خورد پاکت.کرد پرت صورتم توی رو پاکت

 .لرزید می دستم توی عکسام.بود افتاده اتفاق شد، می نباید که چیزی اون.کردم

 داده؟ تو به کی اینارو: من

 .لعنتی بده جواب اره ؟ نمیشه رو دستت کردی فکر چیه؟: سامان

 هان؟ نباشه فتوشاپ که معلوم کجا از.کنی می تواشتباه.توروخدا سامان: من

 هست؟ اونم چی فیلم فتوشاپه عکسا.شاپ فتو: سامان

 .گناهم بی من.کنی می اشتباه تو سامان: من

 کناره نشستی دیدم خودم.میگی چرت چرا.سوگل گناهی بی کدوم: سامان

 کنی؟ می انکار اینم.کردی موهاش توی رو دستت دیدم خودمم.فرهاد
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 ...فرهادبودکه خود خدا به:من

 شاید هک سیلی.خورد صورتم به که بود سامان سیلی. سوخت صورتم ثانیه یه درعرض

 .پیچید وجودم عمق تا دردش اما بود کمتر فرهاد های سیلی از ضربش

 باشه خونه توی اثرت خوام نمی خونه اومدم که فردا خواد می دلم سوگل: سامان

 فهمیدی؟

 دیگه؟ بگو هان باشه خیابون توی خواهرت کنه نمی باد غیرتت رگ.بابا نه ؟ اِ: من

 واست بشینه غریبه پسر یه وقتی کردی فکر غیرت؟تو کدوم.غیرت رگ: سامان

 این دونی می مونه؟ می غیرت واست تو کرده چیکار باهاش خواهرت کنه تعریف

 واسه تو.همشون جلوی بودن شده جمع کارگرا همه که داد؟وقتی بهم کی عکسارو

 .نیستی ،هیچی ننگ لکه جز پارسا خانواده

 .گناهم بی من کن باور داداشی سامان:من

 .کردی خستم.نگو دروغ خدا ترو سوگل:سامان

 .نشست زمین وروی داد تکیه دیوار به به اروم اروم

 که امکانتی جواب بود این. ات اینده با خودت با من کردی؟با چیکار سوگل:سامان

 اینه جرمم.داشتم بهت که واعتماد ازادی همه این کردم؟ فراهم واست

 برادرت؟ اعتماد به ت*ن*ا*ی*خ.اره

 خاطره این به فقط میگی داری که اینایی تمام که دونیم می هردو تو هم من هم:من

 نمی یادت اسمم بدی ادامه جوری همین اگه.بودی کارخونه کار فکر به همیشه تو که

 .مونه

 .تروخدا برو سوگل: سامان

 برم؟ کجا: من
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 عوضی اون.فرهاد از هم دوری من چشم از هم جوری این ، شمالت ویالی برو:  سامان

 .کنه می تهدیدم هرروز

 ...من ولی:من

 پوشیده بود چی لباس اون.نداری گناهی بگی میخوای ؟ هان چی ولی: سامان

 .داشت هم رنگی چه.نداشت هم پارچه متر نیم.بودی

 .کنم می خواهش.کن کمکم سامان:من

 خوای نمی یعنی.توئه برعلیه چی همه.ندارم اعتماد بهت چون تونم نمی:سامان

 بفهمی؟

 مدرک؟ کدوم.دونه نمی چیزی کسی هنوز:من

 هک نرفتی بیرون اتاقت از.ومنه فرهاد دست که عکسایی این از تر مهم مدرکی:سامان

 .بری باید میگم که همینه واسه.شدی عام و خاص مجلس نقل ببینی

 دیگه وقت اون.کنم ثابت همه به رو گناهیم بی برگردم وقتی ولی میرم باشه:من

 هب خورد سرم.  کرد وپرتم گرفت رو م یقه.کنم نمی قبول رو کس هیچ خواهی معذرت

 .کشید ومحکم کرد هاش پنجه الی موهام.تخت گوشه

 هم شدی خطا مرتکب هم تو.کنم خواهی معذرت ازت من که ببینی خواب توی:سامان

 دخترای مثل توهم حاال.جایی هر دختره.درک به برو.متاسفم برات ؟ کنی می کتمان

 .خیابونی

 ذره ذره رو ووجودم زد اتیش رو قلبم ، اش هرکلمه.بود قلبم توی خنجری مثه حرفاش

 حس ام پیشونی روی رو خون گرمی.رفت گیج سرم.شدم بلند جام از.سوزوند

 هک خوردم هم قند اب لیوان یه.بستم باند بایه رو وسرم پایین رفتم ها پله از.کردم

 .بود اخر روز فردا.کنم جمع رو وسایلم که باال رفتم.بشه خوب ام سرگیجه
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 گریه کسی بی همه این واسه نتونستم حتی من.گذاشتم چمدون توی رو وسایلم تمام

 به.رفت سامان.سوخت نمی کس هیچ واسه دلم که بودم نکرده گریه قدر این.کنم

 ستهخ تنم بیشتراز خیلی ذهنم بودم خسته.هرجایی میگه خواهرش به سادگی همین

 ناراحت ازم که دیدم رو وبابا مامان خوابم توی.خوابیدم بود که بختی بد باهر. بود

 روشن رو المپا سریع.رفت بیرون اتاق از سیاه سایه یه.پریدم خواب از.بودن

 یناول.کردم خاموش المپارو.بودم دیده انگاراشتباه ولی.نبود خونه هم سامان اخه.کردم

 گرفتم دوباره.همینه وروزم حال که ساله پنج.خوابیدم می تنها که نبود بارم

 از قبل.بود پیشونیم زخم خاطر به فکرکنم.پاشدم ازخواب بدی باسردرد صبح.خوابیدم

 .انداختم نگاهی اتاقم به.کردم جمع چیزو همه خواب

 تاقا یه شد فقط ازاونا بعد ولی ؛ بود اینجا عمرم روزای بهترین وبابام مامان از قبل تا

 برمی صورتم رواز خنده نقاب.شدم می واقعی سوگل توش که زندان یه.وسرد تاریک

 ولق به که دوستامم.بودم قهر که هم خدا با.رفتم می خودم تنهایی قالب توی و داشتم

 جوری این اما نازی.شیرینی گرد مگسانند بینی می که دوستان این معروف

 اونم کنم ودل درد که ونداشتم ندارم عادت چون ولی بود ام صمیمی دوست.نبود

 اه پله از.کردم خداحافظی چی همه با.روبرداشتم چمدونم.بود ندیده رو واقعی سوگل

 به فتادا نگام.واستادم اخر پله وروی گرفت سنگین چمدون خلطر به نفسم.رفتم پایین

 واسه بود قصری و رویایی ظاهر به خونه این.عزیزام عکس قاب.خونه دور تا دور

 از قبل ماشین توی گذاشتم چمدون.بود تنگ زندون یه فقط من واسه ولی خودش

 .خوندم فاتحه یه.زدم ومامانم بابا مزار به سر یه رفتنم

 که یکجای کرد؟ بلند دخترت روی دست رسید راه از کی هر ببینی که کجایی بابایی-

 یگفت بهش مرگت از قبل بیمارستان توی یادته هرجایی؟ میگه من به پسرت گل

 خونه از رو من.نبودم اینجا حاال بود بهم حواسش اگه چون.نبود اما ؟ باشه مواظبم

 یم نوازش که وصورتی کردی می نازش تو که موهایی.کشید رو موهام.انداخت بیرون
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 ور چشمام یا بخندم دردام به دونم نمی ؟ شد اینجوری که شد چی.گیجم بابا.کردی

 ... ه*ا*ن*گ بی.گناهم بی من بابا.ببندم روهمشون

 : گفتم و مامان قبر سمت کردم رو

 مگفت می دروغ همیشه.  نیستم خوب نه ؟ من چی ؟ خوبه ؟حالت چطوره گلم مامانیِ -

 هیجده توی دخترت مامانی.داغونم خیلی فهمیدی کنم فکر حاال ؟ فهمیدی می. 

 نم سهم تنهایی که بدم نشون روزگار دست به خواستم می.خورد شکست سالگی

 وبابایی تو خاک به مامانی.داد نشون بدجور رو دستش ضرب بهم اون ولی ؛ نیست

 بی زدن تهمت که اونایی همه به و گرده برمی روز یه اما میره داره سوگل قسم

 مقصد دونم نمی درواقع اما ، شمال ویالی میرم دارم ظاهرا. کنه می ثابت رو گناهیش

 کجاست؟ اصلیم

 ... خداحافظ

 متس رو دستم.بود گیالن طرفای ویالم.  شمال سمت به افتادم راه.شدم سوارماشینم

 به شروع هم پاییزی بارون.بیاد وروزم حال به که بذارم اهنگی یه که بردم ضبط

 .پیچید ماشین توی اهنگ صدای.کرد باریدن

 کردم هواتو

 روزا تواین حیرون من

 کردم هواتو

 میخوادت دلم

 تواسمون بیام میخوام

 بگردم دورت

 میشم هوایی
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 بینم می که روزا همون

 داری هوامو

 بدونم میخوام

 و ببینی میخوای کی تا

 نیاری روم به

 تودادم دست دلمو

 احساسی دلتنگ من

 شم تنها که ذاری نمی

 حساسی خیلی تورومن

 دادم تو دست دلمو

 کن اسمونی دلمو

 بودی مهربون همیشه

 کن مهربونی دوباره

 دیدی روزحالمو چه

 رسیدی که شبایی چه

 شنیدی منو تنهای دل توصدای

 میدونی دردامو توکه

 میخونی چشمامو توکه

 نشونی یه من دل به بازم بده
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 دادم تو دست دلمو

 احساسی دلتنگ من

 شم تنها که ذاری نمی

 حساسی خیلی تورومن

 تودادم دست دلمو

 کن اسمونی دلمو

 بودی مهربون همیشه

 .کن مهربونی دوباره

 (علیزاده محمد از کردم هواتو اهنگ)

 ریاش بی اغوش هوای.خواست می رو باباییم دلم.اومد می وروزم حال به چقدر واقعا

 دوهزار ویالی یه. ویالرسیدم به ظهر بعداز پنج حدودا ساعت.داشتم رو

. داشت خوشگل خیلی عمارت یه.شده فرش سنگ بلند راهروی یه ورودیش.متری

 هدیگ زندون یه هم اینجا.داشت فرقی چه من واسه.هه.بود تر قشنگ خیلی ازخونمون

 کخا من یه جارو همه ماشاهلل. وداخلبردم برداشتم رو چمدونم بدبختی با دوباره. بود

 می روش و سر به دستی یه باید ، باشم اینجا مدت یه بود قرار اگه.بود برداشته

 توی و برداشتم رو مبالبود روی که هایی ملحفه تمام.بستم سرم دور رو شالم.کشیدم

 جا این کردن، تمیز توی بودم وسواسی من که قدر این.شوییانداختم لباس ماشین

 مامت پاکن شیشه با.خورد دردم به امروز.بودم کرده شوینده مواد از پر خونه مثل روهم

 که جوری ریختم تیرک رو خونه کف تمام طی دونه یه با.کردم تمیز رو ها شیشه

 جاروازنظر وهمه زدم کمرم به رو دستام کارم از راضی.زد می برق ها سرامیک

 که نه!  هه.بودم نخورده هیچی من بود شده شب ده ساعت.چیدم اتاقمم.گذروندم
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 بیرون از زدم زنگ.کردم عادت نخوردن به خوردم چیزی خیلی هفته یک این توی

 .برد خوابم زیاد خستگی فرط ،از پیتزا خوردن بعداز. بیارن پیتزا واسم

 ریاوکنارد پوشیدم ورزشی لباس دست یه.شدم بلند خواب از یازده حدودا ساعت صبح

 اینجا که بود این خوبیش.نشستم ها ماسه روی.داد می ارامش بهم صداش.رفتم

 هک وقتایی تمام که کاری.شدم خیره دریا به.نبود خودم جز ای دیگه بودوکس شخصی

 می یادم هام وغصه غم تمام اومدم می اینجا همیشه.کردم می جا این اومدم می

 که ودب فاجعه یه.نبود وغصه غم اتفاق این. داشت فرق قبل دفعات با بار این ولی.رفت

 جز دنیا این از که من.نخواستم کسی از چیزی که من.کرد ویرون رو دنیام تمام

 قول به ؟ چزونه می رو من داره جوری این روزگار چرا پس.نکردم طلب ی چیز ارامش

 .صبورش سنگ اهنگ توی چاووشی محسن

 نشونی هام جوونی از نمونده

 جوونی توای پیر شدم پیر

 ها لیلی از وگرفته مجنونم

 خیلیا از گرفته دلم خیلی

 مدل.بودم شده وپژمرده مرده دل پیرزن یه سالگی هیجده توی من.گفت می راست اره

 رو من اسم میگه هم سامان.رفته یادش رو من اصال که نازی.بود گرفته خیلیا از

 پشت تهدید هی حاال نبود بس کرد باهام که کاری انگار که هم عوضی فرهاد اون.نیار

 بچگی از.نداره عیبی.بره می رو وسامان و من ابروی کارخونه میره روز هر.تهدید

 ماموت اونارو داغ جمله همین با منم.است سپید سیه شب پایان بود داده. یادم مامانم

 در سپیدی صبح کنم می فکر دفعه این چرا دونم نمی ولی.کردم تحمل رو هام سختی

 اییخط چه کردم چیکار دونم نمی.شن راحت بقیه تا بمیرم باید من شاید.نباشه کار

 نگفتم چیزی خدا به کفر از غیر سال پنج این تموم توی.اینه مجازاتم که کردم

 چی همه دونستم ومی داشتم خدارودوست خیلی اون از قبل تا من.بودم قهر وباهاش
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 یقین چون.کردم قهر باهاش عزیزام مرگ بعداز که بود همین برای.خودشه دست

 شدم بلند جام از.داشتن رو گذشته واندوه کردن فکر بود بس.خودشه کار داشتم

 صدای ها دروپنجره شدم وارد وقتی همین واسه بود بارونی هوا.ویال توی ورفتم

 اهارن بعداز.کنم درست نهار خودم برای تا ورفتم روبستم همشون.دادن می وحشتناکی

 .خوابیدم گرفتم

 .کرد پر جارو همه اش مستانه های قهقه صدای.شد می نزدیک داشت فرهاد

 بگو.کنی چیکار میخوای اینجام من حاال.بری در دستم از تونی نمی گفتم دیدی: فرهاد

 .دیگه

 ؟ میخوای چی جونم از.کن ولم تروخدا فرهاد: من

 .من معصموم و ه*ا*ن*گ بی مادر انتقام: فرهاد

 .فهمم نمی هیچی میگی که چیزایی از من خودم جونم به فرهاد: من

 اومدم انتقام برای فقط من.فهمید خواهی: فرهاد

 ... انتقام:من

 رو فرهاد کابوس هروز.شد نمی بدتر این از دیگه.پریدم خواب از جیغ با

 کنهن بشه؟ تعبیر خوابم نکنه.وای.شد اضافه کابوسشم حاال بود کم تهدیداش.دیدن

 به ندارم رو کس هیچ.تنهام قدر چه.بدبختم من قدر چه وای.کنه پیدا رو اینجا فرهاد

 مسر که قدر این.کردم وخیال فکر شب خود تا.کشیدم دل ته از عمیق اهی.برسه دادم

 های گونه که رودیدم خودم.افتاد اینه به چشمم دفعه یه خواب موقع شب.کرد می درد

 به رنگش ام چهره.بود شده اب نخوردن غذا حسابی درست روز چند خاطر به پرم تو

 زخمم.قبلی جای زد درست که خانم سامان.بود پاره اش گوشه هنوز ولبم زد می زردی

 مونده متحرک مرده یه گل ور گل تر سوگل اون از کل در. بود نشده خوب هنوز سرمم
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 دیگه نکهای امید به خوابیدم گرفتم ناامیدی با. گرفتم اینه از رو نگام و کشیدم اهی.بود

 .نشم بیدار

 خواهد می خواب دلم)

 .نباشد کار در صبحی دیگر که عمیق انقدر

 خورشید وگرمای نور جای به که

 کند لمس را خاک وسیاهی سرد تنم

 سفید ملحفه جای به که

 .(باشم داشته برتن کفن از لباسی

 صدای.ومخوف تاریک قبرستون یه.بودم وایستاده قبرستون شبیه تاریک جای یه توی

 هواستاد قبر یه باالسر.کرد می ترش وحشتناک پیچید می ها شاخه بین باد هوهوی

 مشخص چهرش.واستاد کنارم اومد پوش سیاه مرد یه.بود توش جنازه یه که بودم

 .لرزیدم می دیگه حاال.افتاد جونم به وحشت اومدنش با ولی نبود

 کیه؟ جنازه این میدونی: مرد

 کیه؟ مگه.نه... نـ: من

 .بزن حدس خودت: مرد

 .بگو من کنم؟به می کار چی جا این دونم نمی اصال بدونم؟من کجا از من: من

 .مردی تو چون.واضحه دلیلش: مرد

 .زنه نمی حرف که میگی؟مرده چرند چرا.چی: من

 .تونه می که روحش: مرد

 معلوم؟ ازکجا گفته کی.محضه دروغه: من
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 کنم؟ باز رو کفن خوای می.شه نمی باورت بیچاره ای: مرد

 .بشه معلوم دروغت تا کن بازش داری جرئت.اره:من

 .خواستی خودت باشه:مرد

 رس رفت.نفهمیدم خودم که مردم کی من اصال.لرزید می تنم تمام ولی چرا دونم نمی

 هب خیره فقط من.واستاد کنارم دوباره اومد.کردم کپ خودم دیدن از.کرد باز رو کفنم

 .بشه براورده شبم اون ارزوی شد نمی باورم.بودم خودم جنازه

 .بشه مشخص جایگاهت که اینه وقته: مرد

 جایگاه؟ کدوم.جایگاه: من

 وبراساس میشه سنجیده اعمالش مرگش بعداز کس هر که دونی نمی تو مگه: مرد

 .جهنم یا بهشت میره یا اونا

 برم؟ باید کجا من حااالال:من

 .ببینم بده دستتو:مرد

 رو راهرو یه در.بود قبر کنم فکر که تاریک اتاق یه توی برد منو.دادم بهش دستمو

 .کرد باز واسم

 بینی؟ می چی ببین اینجا برو: مرد

 صدای دفعه یه ولی بود ساکت جا همه اول.شدم اونجا وارد و کردم گوش حرفش به

 یوم گرفت می اتیش وفقط بود بسته دستاش که دیدم ورو دختر یه.اومد وبیداد داد

 می جیغ خیلی دختره.افتاد می واسش اتفاق وهمون شد می درست دوباره اما.سوخت

 هم دیگه های خیلی.بود اومده بند زبونم ترس از.گرفتم رو گوشام که قدر اون.زد

 .برگشتم راه نصفه که بود ترسناک اینقدر.سوختن می جوری همین

 .اتیشها بین.اونجاست توهم جای: مرد
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 کردم؟ چیکار من مگه چرا: من

 نماز.ه*ا*ن*گ.کردی خواستی کاری هر دنیا کردی؟توی چیکار: مرد

 .باخدا قهر تر مهم همه از.خدا امر از نافرمانی سرپیچی.نخوندن

 ونکش.طور همین پاهامم.بستن زنجیر با رو ودستام اومدن دونفر بجنبم خودم به تا

 .شدم می زنده دوباره کاش.پشیمون خیلی بودم پشیمون.بردن می رو من کشون

 .پشیمونم.کردم خداغلط

 هب.بودم خودم اتاق توی خداروشکر.کردم نگاه وبرم دور به.پریدم خواب از جیغ با یهو

 وضوح به.بود شده عرق از خیس صورتم تمام.نبود سفید نبود کفن.کردم نگاه لباسم

 می اتیشا اون توی باید واقعا داشت؟من معنی چی خواب این یعنی.لرزیدم می

 بود؟ این باخدا قهر تاوان سوختم؟واقعا

 .شدم دیوونه وای.نخوابیدم صبح تاخود ترس از.بودم گیج واقعا.دونم نمی

 فکر طوفق بودم شده خیره نامعلوم نقطه یه به.نرفتم بیرون اتاقم از روز تمام تقریبا

 نای از قبل تا ؟ بوده باخدا من قهر خاطر به همه اتفاقات این خواب این یعنی.کردم می

 مین اما.شد نمی قضا نمازم جورایی یه بودم مقیدی ادم خیلی مادرم تاثیر تحت من ،

 مین.نبود جایز دیگه کردن فکر.کردم قهر باالیی اون با که شد شد؟چی چی یهو دونم

 و وشیدمپ بلند مانتو یه سریع.بندازم جهنم اتیش توی رو خودم دستی دستی تونستم

 نمی که زاده امام سمت رفتم.  برداشتم رو ماشینم سوییچ.پوشوندم رو موهام همه

 امام کنار بازارچه از.  داشت ضریح نه ولی بود مسجد شایدم. بود چی اسمش دونم

 ونیم هفت ساعت هنوز. برگشتم خونه به و خریدم وسجاده چادور خودم واسه زاده

 بود چپ دست.خب.بگیرم وضو خونه اشپز توی رفتم.داشتم وقت پس.بود

 هنوز تااذان.کردم پهن رو ام سجاده.بود اول راست دست اومد یادم یاراست؟اهان

 سال پنج.نشه پذیرفته من توبه اینکه از.ترسیدم. کردم باز رو قران.بود مونده

 .افتاد آیه این به چشمم.کردم باز رو قران الی.نبود کمی جرم باخدا وقهر ه*ا*ن*گ
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 امید نا خدا رحمت از اید داشته روا روی زیاده برخود که بندگانم ای بگو)

 . (است مهربان امرزنده او اری.امرزد می را گناهان همه خداوند.نشوید

 دش شکسته چشمام سد سال پنج از بعد.بخشه می رو من خدا پس.شد راحت خیالم

 حال عین در بودم خوشحال خیلی.غلتید ام گونه روی اروم اروم اشک های دونه و

 .بود رسیده خودش واقعی معشوق به دلم دیگه حاال انگار.داشتم ارامش

 وفقیر دست تهی)

 ارزش وبی

 ام امده تو نزد

 ها خدایارزش ای

 (پذیری؟ می مرا

 رسیدن حس.گرفت فرا رو وجودم همه شیرین حس یه.پیچید گوشم توی اذان صدای

 ساعت یک از بعد.است من اسمانی معشوق او زلیخا قول به اری.اسمانی معشوق به

 شام واسه چیزی یه تا رفتم.کردم جمع رو خودم سجاده باخدا ودل ودرد عبادت

 دمدی کردم بازش.اومد در تابم لپ صدای.اتاقم توی باال رفتم شام از بعد.کنم درست

 باهر.نداشتم خوبی حس اصال.انداخت تنم به لرزه اسمشم.دارم فرهاد از ایمیل یه

 .کردم باز رو ایمیل بود که بدبختی

 .نیست مهم کن چطوری؟ولش خانوم سوگل.سالم: فرهاد

 .داری فرصت فقط دوهفته بگم بهت تا فرستادم رو ایمیل این سوگل ببین

 یجاباش هر وبعدم اینترنت توی ذارم می و عکسات که این یا کنی می ازدواج بامن یا

 .کنم می تر خوشگل اسید با رو خوشگلت صورت اون

 .اولشه تازه.عذابت ملک طرف از
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 .بابای

 دیده کس بی رو من هم عوضی این ؟ تنهام قدر این من چرا خدا ای.لرزید تنم تمام

 شکا دوباره. بزنن رواتیشش عوضی پرو بچه این داد می ، بود زنده باباییم اگه وگرنه

 شده ویرون دیگه من.کردم گریه خودم وتنهایی کسی بی از.شد جمع چشمم توی

 .بود نمونده باقی ازم متحرک جسم یه جز هیچی.بودم

*** 

 (بعد روز ده)

 هب کاری هیچ منم.بود مونده باقی روز چهار فقط بود گفته فرهاد که ای دوهفته اون از

 رو عوضی فرهاد کابوس که روزم هر.نداشتم روز ده این توی خوردن وغصه گریه جز

 شخود پیش وقعا فرهاد.بسوزونه رو صورتم خواست می اسید شیشه یه با که دیدم

 این بیشتر ذارم نمی دیگه شکسته غرورم بار یه کرده؟من فکر چی

. فرهادخان باطل خیال زهی.شم می زنش سریع و ترسم می فکرکرده.هه.بشکنه

 ور کسی وقتی.  بسه دیگه ، کشیدم وتحقیر وتهدید س وتر تنهایی تهمت هرچی

 کشی خود دونستم می کنم؟ زندگی چرا پس ، کنم زندگی امیدش به که ندارم

 یم قطع نفس این همیشه برای بار یک یه باید.بودم مجبور ولی ؛ بزرگیه ه*ا*ن*گ

 یم جور بد دستم.دستم رگ روی وگذاشتمش برداشتم رو تیغ.اتاقم توی رفتم.شد

 کمتر ترسم ، شم راحت ها زمینی از قرار که کردم می فکر این به وقتی ولی.لرزید

 ماه یک از بعد.کردم تعجب خیلی.اومد در گوشیم صدای ، بزنم رو تیغ خواستم تا.شد

 عکس دیدن با.بدم جواب رو عمرم تلفن اخرین افتاده؟خواستم من یاد کی یعنی

 .دادم رو جوابش ومغرور سرد ولی.کرد رو هواش دلم سامان

 .سالم الو: من

 علیک: سامان
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 داری؟ کاری: من

 .مهمه خیلی اره: سامان

 کاری؟ چه: من

 چون داری انتخاب حق گم ن.گم چی ببین کن وا رو گوشات خوب سوگل: سامان

 علم قد واسم و این شدی حاال که کردم ول خودت حال به تورو سال هیجده.نداری

 .بردی رو پارسا وخونواده وبابا و من ابروی روزه یه.کردی

 .مطلب اصل سر برو خوب خیله: من

 اون که دونم می. کنه می تهدید روز هر فرهاد رفتی تو که پیش ماه یک از: سامان

 ور کارات که زدم حرف ونداد با پیش ماه یک همون منم.فرستاده توهم واسه رو ایمیل

 .امریکا بری بکنه

 کشورغریب؟ برم ؟کجا سامان شدی دیوونه تو: من

 تو اگر اما کشه می طول دوسال جوری این گفت وندادم.نزن حرف دودقیقه: سامان

 .شه می درست کارات زود و کارتش گرین توی ره می اسمت. زنش بشی

 بهش؟ گفتی چی تو: من

 .قبوله گفتم هیچی: سامان

 یس ونداد.کردی قبول طوری همین برنجم گونی من مگه.کردی غلط خیلی تو.چی: من

 ؟ فهمی می سالشه

 چشه.تر عاقل بزرگتر چی هر مرد.باشه دوما.بزن حرف درست شو خفه اوال: سامان

 خوبی؟ این به پسره

 .نیستم ادم چی من.گوشه نیس چش.هه: من
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 .فروختی نمی عوض اون به رو خودت بودی اگه نیستی نه: سامان

 .گناهم بی من بگم بار چند.نکن بازی من اعصاب با قدر این سامان: من

 کاری اگه حالت به وای.جا اون میایم فردا وباباش ومامان ونداد منو.بابا برو: سامان

 شد؟ فهم شیر.وتو دونم می من وقت اون.شه خراب چی همه که کنی

 شازده؟ بکنی غلطی چه خوای می مثال: من

 از گنن لکه یه تا ریزم می رو خونت دستام باهمین.کنم نمی خاصی کار.هیچی: سامان

 .شه پاک خونواده

 برادر؟ میگن توهم به.شهنمی باورم: من

 .برادر میگن اره: سامان

 میان؟ باباش ننه چی واسه حاال: من

 .نیستن هرجایی تو مثه همه.بزن حرف درست: سامان

 .دونه می خدا میگن چی ها غریبه باشی تو که من وکار کس دیگه بله: من

 خود تا.کنم چیکار باید دونستم نمی.بود هنگ توی مخم واقعا.کرد قطع رو گوشی بعدم

 ریدهب دیگه.ترکید می داشت هام شقیقه سوخت می چشمام.رفتم راه بودم بیدار صبح

 خوب سردردم بلکه دادم ماساژ دست با رو هام شقیقه.بود شده قرمز چشمام.بودم

 .نشد ولی بشه

 طخ وهفت عوضی فرهاد مثل حداقل.کنم می ازدواج ونداد با.گرفتم رو تصیمم باالخره

 ردک وسعی ننداخت من به بد نگاه یه حتی ، دیدمش من که هم مدتی تمام تو. نیست

 من.نداره اشکال.ونخواستم کردم خریت خودم که افسوس. بده نجات بیراهه از رو من

 دگیمزن کردم نمی فکرشم وقت هیچ.روش اینم.داشتم عادت بختی وبد تنهایی به که

 به هک پوشیدم رو کنم؟لباسام چیکارش شده حاال ولی.نامرد روزگار هی.بشه رمانا عین
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 سادر ، میاد خوشم خیلی ماهی از اینکه نه حاال. برم فروشا ماهی بازار کنار ارایشگاه

 گلوخوش سرتر پسرش از که کنم ثابت وخودش ونداد مادر به خواستم. بلدم بازارشم

 ماسک باید.بود شده زشت ام چهره خیلی ، اخیر اتفاقات این خاطر به بعدم. ترم

 .گذشته بهم وچی شده چی که نفهمه کسی تا زدم می شادی

 گفت.داد دست باهام اومد جوون تقریبا خانم یه. شدم وارد.ارایشگاهه به رسیدم

 رو صمخصو بند پیش.کردم رو کار همین.بیارم در وشالمو ومانتو صندلی روی بشینم

 ؛ دارم دوست شرابی گفتم بهش منم.کنه رنگ رو موهام خواست اول.بست شونم دور

 اون.شماله اصل بچه بود معلوم داشت که ای لهجه از.کرد شروع رو کارش اونم

 به چشمام زیر.شدم خیره اینه توی خودم رمق وبی زار چهره به منم و کرد رو کارش

 چشمام زیر ازاون بدتر.بود افتاده باریک خط چندتا روزم چند این های گریه خاطر

 یهو.سوزه می سرم پوست کردم احساس.زد می زردی به پوستم ورنگ بود شده گود

 .بیرون اومدم وخیال فکر از

 زنی؟ می سرم به چیه اینا خانم: من

 طور؟ چه: خانوم

 .چطور میگی بعد.شه می کنده جاش از داره سرم پوست: من

 .رسونه نمی اسیبی اینا وگرنه.حساسه پوستت عزیزم: خانوم

 مطمئنید؟: من

 زنی؟ می جوش اینقدر عروسیته واسه نکنه اره: خانوم

 . دیگه بله: من

 سالمتی؟ به هست کی: خانوم

 .اینده روز دو یکی همین: من
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 داری؟ دوست رو شوهرت: خانوم

 .بود پوزخند شبیه بیشتر کنم فکر ولی ، زدم لبخند یه

 .براش میرم می. خیلی اره: من

 .نیست دنیا این توی عشق از تر مهم هیچی خوبه: خانوم

 .عشق.هه: من

 با رو صورتم موهای بعد برداشت رو ابروهام اول بود حساس چون صورتمم پوست

 ، شد تموم که کارش.شد خوب بعدش اما سوخت می کم یه اولش.کرد اصالح شمع

 چشمام اال خوب صورتم چی همه.کنم نگاه اینه توی رو خودم خواست ازم

 شتو که کهنه غم.بود غم از پر که چشمایی.الکیه چی همه زد می داد که چشمایی.بود

 و کردم حساب رو پولم. بود شده چشمام مهمون تازه که جدید وغم کرد می بیداد

 ادم که نداشت ترافیک تهران مثه اینجا خداروشکر. رسیدم خونه به.بیروناومدم

 فتمر ، شد مرتب که کم یه.کشیدم خونه وگوش سر به دستی یه.بشه معطل دوساعت

 بیشتر نفر پنج گفت می سامان که جوری اون.کنم درست غذا که خونه اشپز داخل

 اهللماش که خودمم.نگیره ته تا کردم کم غذاروهم وزیر کردم درست فسنجون.نیستیم

 با ور لباسم.گرفتم دوش ویه اتاقم توی رفتم.دادم می چیزا طور واین وروغن پیاز بوی

 دتهام بعداز تا اینه جلوی نشستم.کردم عوض رنگش هم شلوار ویه ورزشی مانتوی یه

 ردمک پوستم رنگ هم رو چشمام وزیر باال پودر باکرم اول.بدم صفایی یه صورتم به

 هام گونه که مسی گونه ورژ زدم ریمل کوچولو یه.زدم کرم صورتم همه به بعدشم

 مبال از یکی روی پایین رفتم.زدم یاسی خوشگل رژلب یه بعدم.بشه دیده توپر

 هب در صدای.کردم خوندن به وشروع کردم باز رو خریدم که رمانایی از ویکی نشستم

 انسام کنم فکر.اومد ماشین صدای بعدم.باشه کرده باز درو یکی انگار. خورد گوشم

 کرف.اومد می خونه سمت سرعت با یکی که کردم نگاه رو بیرون پنجره از.بودن وونداد
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 با واول شد وارد ونداد.برنداشتم رو شالم که من برسرم خاک وایی.بود ونداد کنم

 .زد می هم نفس نفس خرده یه.شد خیره من به تعجب

 .انداختم پایین خجالت با رو سرم

 سالم: ونداد

 .سالم س.س: من

 ؟ بزنیم حرف باهم شه می:  ونداد

 مورد؟ چه در: من

 .خصوصیه: ونداد

 .شنوم می بگو خب.نداریم خصوصی مورد تو و من: من

 .شه نمی اینجا: ونداد

 شه؟ نمی چرا: من

 .بزنیم حرف اتاقا از یکی توی بریم میشه. بفهمن ومادرم پدر خوام نمی چون: ونداد

 .نداره بدی نیت نظر به دیدم

 .من اتاق توی بریم باشه: من

 .بریم خوبه: ونداد

 ردمک مرتب رو شالم.کنم سرم شال که باال رفتم ها پله از سریع من.افتاد راه دنبالم

 ویر نشست.بود شده عادی براش انگار بعد کرد نگاه تعجب با اول.رسید هم ونداد که

 .انداخت بهم نگاهی یه.نشستم ، صندلیم روی کامپیوتر، میز پشت منم تختم

 ده؟ معنی چه کردن سر شال دیگه ؛ دیدم ت*خ*ل سر تورو که من: ونداد

 .پوشیدم االن همین واسه.پایین ببرم بودم کرده فراموش رو شالم من: من
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 .کنم نمی باور که شدی مقدس مریم که نگو: ونداد

 داشتی؟ ،چیکار بگودیگه.نداره توربطی به: من

 تو و من کنن می فکر.ندارن خبر هیچی از وبابام مامان من.گفتی شد خوب.اها: ونداد

 برات من تحمل دونم می. کن بازی نقش جلوشون خواهشا.ایم خسته دل عاشق دوتا

 که روزم یه واسه مجبوریم دومون هر اما ؛ سخته من واسه که جور همون ؛ سخته

 قبوله؟.باشه.کنیم تظاهر شده

 .کردم خوشبختی به تظاهر صرف رو عمرم کل.اسونه واسم تظاهر من.باشه: من

 .ندی سوتی جلوشون.دیگه حله پس: ونداد

 .پایین بریم.راحت خیالت نه: من

 .کنیم چیکارمی کنن فکرمی حاال. میگی راست اره: ونداد

 یا.ومدا نزدیکم خوشگل العاده فوق خانم یه.رفتم پایین ودنبالش کردم مرتب رو شالم

 بود معلوم ولی.کوچولو ودماغ عسلی چشمای.من تا خوره می ونداد به بیشتر اینکه خدا

 .بود ناز خیلی کل در. داشت سفیدی خیلی وپوست کوچولو لبای.عملیه

 .جان ویدا.هستن بنده مادر زیبا خانم این. جان سوگل خب: ونداد

 یب زیبایی توی واقعا ولی شنیدم زیاد ونداد از رو تعریفت.گلم عروس وایی: جون ویدا

 .گفت افرین اش وسلیقه ونداد به باید.عزیزم نظیری

 .نیستم دیگه میگین شما که هم اونجور دارین اختیار: من

 نگارا.خاصیه رنگ یه چشمات.مونی می جواهر تیکه یه مثه ماشاهلل گلم چرا: ویداجون

 .توش گذاشتن زمرد دوتا

 .سرده خاکستر عین چشماش که ونداد برعکس: من
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 .مهربونه خیلی قلبش اما ؛ جوریه این مدلش ونداد.شم فدات نه: ویداجون

 .نبودم قلبش توی من حاال نبود اگه.دیگه بله: من

 : گفت و خندید

 داد؟ نشون بهت هارو حلقه ونداد راستی.درصد صد.عزیزم اره -

 (دیدی؟ کجا تواز خودت جون اره.)بود قشنگ خیلی. اره: من

 پسرم؟ جان ونداد: جون ویدا

 جان؟ مامان جانم: ونداد

 دبای.کارداریم ت وبابا و من چون.کنه تموم کارو بیادو عاقد بزن زنگ ظهر بعداز: ویدا

 .بریم

 ای؟ دیگه امر جان مادر چشم: ونداد

 .بگیر چیزی یه ناهار واسه رستوران برو فقط.هیچی: جون ویدا

 .کردم درست ناهار من.نیست الزم نه: من

 .بلدی اشپزی دونستم گی؟نمی راست: جون ویدا

 .داره دوست ونداد دونستم می چون.کردم درست فسنجون اتفاقا: من

 .کردی کاری خوب. خانومی نکنه درد گلت دست:  ونداد

 .بود ام وظیفه.کنم می خواهش:  من

 .ها داری رو شوهرت شکم هوای خوب شیطون ای: جون ویدا

 .دیگه بله
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 ایستاده جون ویدا کنار بابام سن هم تقریبا اقایی یه. شوهر.هه.غریبی واژه چه

 .نداشت کم زنش از اونم.بود

 .خان مهداد بنده پدر هم اشون.جان سوگل: ونداد

 .خوشبختم جان پدر سالم: من

 کنه؟ ن اذیت که ونداد این.طور ن ه منم.دخترم سالم: مهداد

 .خوبی این به ونداد ؟ میاد دلتون اینجوری نگید اِ: من

 .دارید دوست دیگرو هم شما اینقدر که شکر خدارو خب: مهدادخان

 .بخوریم ناهار بریم: من

 .نزدم حرف سامان با کام تا الم اخر تا اول از.کردن موافقت همه

 جون وپدر وونداد سامان. گذاشتم سینک توی و کردم جمع ظرفارو همه ، نهار بعداز

 اونم گفتم بهش نذاشتم من اما.بشوره ظرف باهام که موند جون ویدا.رفتن بیرون

 یکمک یه خب.شعوره بی چقدر ونداد این.کرد قبول اونم کنه استراحت بره س خسته

 .اومد بیرون از ونداد صدای که شستم تنهایی خودم ظرفارو ؟همه مردی ؛ کردی می

 .دیگه شو ؛برواماده میاد عاقد دیگه دوساعت تایکی.جان سوگل: ونداد

 .رم می االن شد تموم ظرفا باشه: من

 با داریم جدی انگار.هه.بشم اماده تا رفتم اتاقم وسمت شدم خارج خونه اشپز از

 دور.پوشیدم مشکی سفید ودامن کت دست یه.ونداد هم من هم.شیم می اماده عشق

 شال.پوشیدم هم مشکی ساپورت یه.بود مشکی هم سارافونش از کم ویه استیناش

 دوباره.بود باز کم یه ؛چون کردم ام یقه داخل رو ش وبقیه کردم سرم هم رو سفیدم

 سرم که کنار گذاشتم هم رو سفیدم چادر.قبل دفعه عین.کردم ارایش نشستم

 وبا کردم سرم رو چادرم.اومد پایین از نفر چند وصحبت صدا سرو صدای.کنم
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 دیدن وبا پایین رفتم.وندادن و سامان دوستای باز نکنه.اومده کی ببینم رفتم کنجکاوی

 کنار به اینا حاال کنن؟ چیکارمی اینجا اینا.زد خشکم وغزل وعرشیا ومهناز میر وا نازی

 رابطه عوضی اون با قبال من که دونه می اون ؟ بذارم دلم کجای رو فضول نازی این

 علیک سالم همه با رفتم.بشینم ونداد با عقد سرسفره اون جلوی حاال داشتم

 لیخی منم برا که گفتن همون واسه.بودن کرده نامزد وعرشیا امیر با وغزل مهناز.کردم

 .خوشحالن

 .شمال میای تنها تنها دیگه حاال.مبارکه.جون سوگل: نازی

 .شه می خراب چی همه نگفتم وای

 .هبش برگزار اینجا عقدم دادم ترجیح بعدشم بود گرفته دلم.جان نازی دیگه اره: من

 .گلم کردی کاری خوب: نازی

 عقد سفره.دارم کار باهات بعدا یعنی این.زد نمی حرف بامن اینجوری نازی وقت هیچ

 اومد زنگ صدای.عقدنشستم سفره پای و کردم سرم رو چادرم.بود چیده جون ویدا رو

 این به تر زود من که دادن هم دست به دست چیز همه انگار.رسید راه از هم وعاقد

 می هم به رو دستام هی همون واسه داشتم استرس کم یه.بدم تن اجباری ازدواج

 تردید.خوندن خطبه به کردن شروع عاقد.بود کرده عرق دستام که قدر اون.مالیدم

 بودن واستاده سرم باالی ونازی غزل.بودم نگران زدوخیلی چنگ دلم به بدی وترس

 .  کنم می تکرار دوباره گفت عاقد که شد چی نفهمیدم.ساییدن می وقند

 وکیلم؟ بنده ایا -

 .اقا حاج خواد می لفظی زیر خانوم عروس: نازی

 مارو.کنه دستم که باال بگیرم رو دستم گفت. اورد در کتش جیب از هارو حلقه ونداد

 :پرسید دوباره کالفه اقا حاج.کرد دستم رو حلقه

 وکیلم؟ بنده ایا _
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 واسه.ومن بودم من. نداشتم چون برادرم اجازه با نگفتم.نداشتم چون ومادر پدر نگفتم

 .بله گفتم فقط همین

 .ناراحته که بود معلوم سامان چشمای از اما.گفتن وتبریک زدن دست همه

 : سامان

 مغ جز چیز هیچ چشماش توی.بود نشسته چشمم جلوی واندوه غم دنیا یه با سوگل

 می. چیه بخت بد من تقصیر خب اما ؛ متنفره منم از حتما.شد نمی دیده ونفرت

 خاطر به.کنم ثابت رو اون گناهی بی که نداشتم مدرکی هیچ اما ، پاکه خواهرم دونستم

 اما ؛ زد کسی وبی تنهایی از دم شاید سوگل.ده می اجباری ازدواج یه به تن داره من

 خاکشون خودم بادست که عزیزم وبابای مامان اون.بود ازاون بدتر وضعم خیلی من

 همه که وانیایی ، وانیا.گذاشتم خاک توی خودم دستای با عشقمم حتی من. کردم

 ودب بسته اروم رو چشماش رفتم سرش باالی وقتی که رسیدم دیر اینقدر.بود دنیام

 وقت هیچ که ای سایه.بودن شده چشماش روی سنگین سایه یه بلندش های ومژه

 یگرمای دیگه حاال بود من ارامش مایه گرماش با همیشه که دستایی. رفت نمی کنار

 دهش کبود خوشگلش چشمای.بود سرد یخ تیکه یه عین.بگیرم ارامش که نداشت

 حرفامون یاد دیدم تنش رو کفن لباس وقتی ، ختم مراسم توی اون بعداز.بود

 : گفت می و خندید می اونم.میاد بهت سفید لباس گفتم بهش همیشه.افتادم

 .برسه راه از تر زود روز اون میدوارم ا -

 اون هک کردم نمی رو فکرش هرگز.پوشید دیگه سفید لباس یه وانیا چون.نرسید اما

 سک همه من.بود پر خیلی دلم.عروس لباس نه باشه کفن داشت رو ارزوش که لباسی

 مرده یه عین سوگل.شد اضافه بهشون هم سوگل وحاال بودم داه دست از رو خودم

 سی باشه چی هر اما ؛ بود خوبی پسر خیلی ونداد.بود نشسته ونداد کنار متحرک

 باید گل،سو گفت می همیشه بابام بخیر بخیر یادش.بزرگتره سوگل از وخیلی سالشه
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 یادو کنه تجربه عشقو کوچولوم دختر دارم دوست.کنه ازدواج بعد.من عین بشه عاشق

 .بگیره

 مراقبت کوچولوت دختر از نتونستم اصال خودت قول به.ببخش رو من. نشد بابا اما

 تا ردمک ونگاش نشستم تختش کنار صبح خود تا بره باید گفتم بهش که شبی.کنم

 بود خودم گوشت و ورگ خون از.دیگه بود کوچولوم خواهر نباشه چی هر.بشم سیر

 می عرق ترس واز خورد تکون همش که دید می کابوس کنم فکر شب نصفه.بود

 ریعس رفتم شد بیدار که هم وقتی.نذاشت غرورم چون بکنم نتونستم کار هیچ.ریخت

 مدونچ اون کوچیکش دستای با وقتی صبح.نه شایدم یا فهمید کنم فکر.اتاقم توی

 خودم از دلم.نشد بازم اما بگیرم ازش برم خواست می دلم ، بود برداشته رو گنده

 دمپیچی انگشتام الی ، کردم می شونه همیشه که زو قشنگش موهایی.بود گرفته

 لبش گوشه که زدم سیلی روجوری کردم می نوزاش روکه صورتی.کشیدم ومحکم

 .افتاد راه شدوخون پاره

 از غافل.کردم کار درگیر خودم من ، وانیا از بعد.کشید تیرمی درد همه این از قلبم

 اجازه با نگفت عقد سرسفره.کنم می دور خودم از خواهرمم خودم دست با دارم اینکه

 دمنکر برادری واسش باید که طور اون یعنی.بود من به سیلی یه کارش واین برادرم

 خودم که ازدواجی ، ازدواجی چه اونم.بگیره اجازه ازم ازدواجش واسه حاال که

 .خواست نمی اجازه دیگه کردم مجبورش

 : سوگل

 خاطر به باید گفتن ونداد به ها بچه.کردیم امضا برگه ونداد با نشستیم کلی عقد بعداز

 وصلهح اصال.رفتمنمی من وگرنه شد نمی حیف.ببره بیرون شام اونارو امشب عقدمون

 هی با.جا این اومده جوری وچه چرا نازی دونستم نمی.داشتم استرس خیلی.نداشتم

 خوش بهم جمع توی دیگه وقت هر شاید.اتاقم توی ورفتم شدم جدا جمع از ببخشید

 کشیدم موهام به دستی.اوردم در رو شالم.نشستم تختم روی.نه حاال اما گذشت می
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 در صدای.کردم شونشون حوصله وبا کردم مرتبشون کم یه.بود فرشده همش که

 .بود در پشت کسی کنم فکر.اومد

 خانوم؟ عروس هست اجازه: نازی

 نه؟ که چرا بله: من

 گفتم؟شکست می بهش چی.رسید باالخره ترسیدم می که ای لحظه اون

 تخت روی روم روبه و شد وارد.کن کمکم خدایا.شکسته غرورم.خوردم

 اشهنب چی هر.بود مصنوعی من مال که طور همون.بود مصنوعی کامال لبخندش.نشست

 .فهمیم می خوب رو هم.شدیم بزرگ باهم

 .چکید چشمش از اشک قطره یه نازی

 هان؟ شدی شکسته اینقدر شد؟چرا اینجوری که شد چی.من دوست.سوگلم: نازی

 .بدم توضیح برات باید:  من

 یه فهمیدم نکردی باز روم درو که روزایی همون.دونم رو چی همه.نیست الزم: نازی

 سامان پیش رفتم اینجا اومدی که هم روزی.بگی بهم خوای نمی که هست چیزی

 ...فقط.گفت اونم.پرسیدم رو وهمه

 اره؟ منه گناهکارم؟تقصیر من کنی فکرمی توهم نکنه چیه:  من

 اومده بالسرش همه این وقت همه این دوستم چرا که ناراحتم خودم از نه: نازی

 .فهمیدم تازه من خورده وغصه

 .کنه می درد وبدبختی درد همه این از قلبم.میرم دارمی.نازی شدم خسته: من

 .ببینم بغلم بیا.من برم دلت قربون الهی: نازی
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 اسمی چه دونم نمی.دوستانه خواهرانه.کشیدم اغوشم توی رو اون وجودم همه با

 منم اشک.فهمیدم رو ارزشش تازه که قدر اون.بود تنگ براش دلم ولی ؛ بذارم روش

 .شد خیس پیرهنش پشت چون اومد در منم گریه.  فهیمد نازی.اومد در

 .نداره شگون زشته.کنه گریه خانم عروس نبینم: نازی

 منه ختم مجلس این.کردم بدبخت رو خودم ، خودم دست با.بروبابا.عروس کدوم:  من

 .عروسیم نه

 .افتاد دلت به ونداد مهر شاید دیدی چه خدارو.حرفارو این نگو: نازی

 گفت؟ چی بهم اومد راه از ندیدی چون اینارومیگی:  من

 گفت؟ چی مگه: نازی

 .کنم تحمل تورو باید منم کنی تحمل رو من مجبوری تو میگه ، هیچی:  من

 . نیست مهم.خیال بی: نازی

 .....که اینه ازاون مهمتر.نیست مهم این اره:  من

 .کردی لبم به جون سوگل چیه: نازی

 .ونداد با امریکا برم باید که همین:  من

 .نگفت دیگه رو این سامان.سوگل میگی دورغ.. د:  نازی

 ناراحتم؟ چرا گرفتی حاال دیگه همون: من

 .راحت خیالت.پیشت میام من باش مطمئن ولی جوری چه سوگل دونم نمی: نازی

 .رفتم اغوشش توی دوباره

 .دی می دلداری بهم اینقدر که مرسی:  من

 .شده خوشگل موهات چقدر راستی.خوشگله خانم خواهش: نازی
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 .کردم رنگ امروز:  من

 کنی؟ خوشگل ونداد واسه خواستی:  نازی

 .هبل.خوشگلترم پسرش از کنم ثابت ننش به خواستم. خوشه دلت بابا برو:  من

 .فعاله ریزیت کرم روحیه هم هنوز.تو دست از.شیطون ای: نازی

 .اومد در صدای دوباره

 .رستوران بریم که شید حاضر جان سوگل:  ونداد

 .باشه:  من

 .بریم کن خوشگل رو خودت شیم حاضر پاشو:  نازی

 .بابا باشه:  من

 سفید الوش مشکی شلوار با سفید مانتو یه منم بشه حاضر تا بیرون رفت اتاق از نازی

 ...... ولی نزدم دست رو ارایشم.پوشیدم

 ور بودم خریده وتازه بود مشکی که رو چادری کمدم توی از تردید کلی از بعد باالخره

 یه من. شد شروع جایی یه از باید اما ، میشم همه تعجب باعث دونستم. برداشتم

 یرونب پنجره از.اومدن می کنر جدید منه این با بقیه باید پس بودم شده جدید سوگل

 خواد می سامان نکنه.زنن می حرف هم با دارن وونداد سامان دیدم کردم نگاه رو

 با ور من خواد می نکنه.میره بین از دلخوشیم تنها بره زود؟اگه قدر این چرا نه وای.بره

 فکر.بده غریبه یه دست رو خواهرش میاد دلش جوری چه اخه بذاره؟ تنها گودزیال این

 .مردم سامان برای من واقعا کنم

 :  ونداد

 تیدوس رسم به.کرد رفتن عزم هم سامان ، اتاق توی رفتن وسوگل نازی اینکه از بعد

 یخداحافظ همه با.کنه خداحافظی سوگل از که باال نرفت.کنم اش بدرقه تا رفتم مون



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر fatemeh.a | خاکستر و زمرد رمان

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

 

78 

 

 همیدمف باال رفت سوگل وقتی طوالنیش نگاه از.بود گرفته رو سامان عجیبی بغض.کرد

 ولی.داشتم دوست رو کوچولوم خواهر منم.داره دوست رو ش خواهرکوچولو بدجور

 به نگاهی یه سامان.بودیم واستاده ویال حیاط توی.گرفتش من از روزگار که حیف

 .کرد وشروع انداخت باال پنجره

 زن بشه اینکه از قبل کنه می نگاه پنجره از داره که گلی دسته اون ونداد: سامان

 ش مرده ودل پژمرده رو اون خواسته روزگار دست.منه کوچولوی خواهر ، توباشه

 ، دهاوم من سوگل سر بالیی روز یه فقط ، روز یه بفهمم اگه ونداد خدا خداوندی به.کنه

 اسمتو دیگه قسم سالمون چند دوستی حرمت به خورده تکون دلش توی اب یا

 .شهب تر پژمرده هست که اینی از روز یه نشه ؛ ظریفه گل برگ عین من سوگل.نمیارم

 .اومد درمی اشکش داشت.لرزید می هاش شونه

 .باش مراقبش ونداد خدا تورو:  سامان

 .میدم قول.تخت خیالت.رفیق باشه: من

 یقهدق تا شدومن ماشینش سوار رفت بعد بود دقیقه چند انداخت بغلم توی رو خودش

 اول.سوخت خیلی سامان حال به دلم.کردم اش بدرقه بانگاهم ، رفت بیرون که اخر

 ور غرورش بتونه تا بمونه بیشتر نخواست سامان.خواهرش بعدم ؛ مادرش وپدر وانیا

 .......وقت هیچ. بشکنم رو غرورم نباید منم پس ؛ کنه حفظ سوگل برابر در

 گویند که ای شنیده)

 کرده تکیه بردرختی جوانی دیدی اگر

 کرده وگریه شده عاشق بدان

 .ام نشده عاشق من اما

 انچنان رفتنت بعداز
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 که شد خم کمرم

 (شد گاهم تکیه درخت

 : سوگل

 یمکس بی امید اخرین وبودنش سامان.ریخت شیشه روی صدا بی اشکم.رفت سامان

 متنفر ازش تونم نمی بازم من ولی.ورفت کرد رها رو من رحمانه بی سامان اما.بود

 برمی ، دیدمی رو اشکام اگه مطمئنم.خودمه خون از.برادرمه باشه هرچی.باشم

 قراره که ای دیگه دفعه دونم نمی.نداشت رو من اشک دیدن طاقت وقت هیچ.گشت

 اون با هیچ رفت که نخورده شام.  بود شب هشت ساعت. باشه کی ببینم رو سامان

 تو بیاد وگفتم زد در ونداد.زد شور دلم.کرد می رانندگی شب نباید حالش

 رفت؟ سامان: من

 .داره کار گفت اره: ونداد

 .ارمد بد خاطره جاده این از من.کنه رانندگی شب توی ترسم می.  نگرانشم خیلی: من

 .منتظرن ها بریم؟بچه حاضری.دقیقه رانندگیش توی سامان.نترس نه: ونداد

 .میام منم توبرو باشه: من

 با کم یه اولش. شد وارد نازی ، بیام بیرون اتاق از خواستم وتا کردم سرم رو چادرم

 .اومد بیرون شوک از کم کم بعد اما کرد نگاه چادرم به تعجب

 کردی؟ تعجب چیه: من

 .برد ماتم شدی خوشگل نقدر ای نه: نازی

 گی؟ نمی که دروغ: من

 برگشتی؟ جوری چه سوال یه اما.خوشحالم واست: نازی
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 .کنه عوض رو زندگیم خواب یه دیدم نمی خوابم توی: من

 اشتی که خوبه ولی بودی قهر باهاش چون ؛ اوردی نمی روهم خدا اسم تو اخه: نازی

 .مبارکه.کردی

 .بود گانه بچه قهر همین خاطر به فقط اتفاقات این از خیلی نازی: من

 خوشحالی؟ حاال: نازی

 وغم یار. کردم پیدا رو خودم اسمونی معشوق من بکن رو فکرش.جورم چه اره: من

 .زنم می خودش به رو حرفام همه.رو خودم واقعی خوار

 .گفتی نمی کسی به رو هیچی غرورت از اولشم از تو: نازی

 حرف باهاش وقتی شم می ارامش ،غرق شه نمی باورت.خدا به.گم می حاال ولی: من

 .زنم

 دیدی؟ خوابی چه بگی خوای نمی حاال.عالیه: نازی

 .شده دیرمون حاال بعدا ولی گم می بهت جونم نازی چرا: من

 رفت؟ سامان دیدی راستی: نازی

 .نیست مهم ولی ؛ دیدم اره: من

 .نیست برادرت مگه چرا: نازی

 دیگه شدم ونداد زن زور به و انداخت بیرون رو من خونه از که وقتی از ؛ نه: من

 .ندارم سامان اسم به برادری

 .خواد می رو خودت وصالح خیر اون اما: نازی

 .نهمی بشه پاک پارسا خانواده از ننگ لکه یه خواست می چون برم گفت اون ولی: من

 .....تو ولی: نازی
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 خب؟ بزنیم حرف درموردش خوام نمی نازی بسه: من

 .خانم مغرور باشه: نازی

 .نمونده هیچی وغرورم من ؟از غرور کدوم.هه: من

 . خودمی مغرور سوگل هنوزم تو اما: نازی

 جون ویدا حتی و ونداد مهناز، ، عرشیا ، امیر،غزل.بیرون رفتیم اتاق از.اومد در صدای

 به وهمه شد عادی هم اونا واسه کم کم.کردن می نگاه من به تعجب با همه جون وپدر

 .افتادیم راه ماشینا سمت

 با نازی. شدند من ماشین سوار هم اونا و شدیم جون پدر ماشین سوار ونداد و من

 نخودشو ماشینای با هاهم بچه بقیه.  رفت بود سفید سوناتای که جدیدش ماشین

 نرفته کمی راه هنوز.زدم زل رو روبه به حرف وبی نشستم جلو ونداد کنار من. اومدن

 به مه دیگه ماشینای کم کم.انداختند را بوق بوق و ماجلوزدن از وعرشیا امیر که بودیم

 لیخی بقیه واز گرفت سبقت همه واز شد کالفه وضعیت این از ونداد.شدن اضافه اونا

 نای ؛ منه بزرگه بابا اندازه به سنش.نداره رو کارا این حوصله که معلومه.شدیم دور

 گفت جدی لحن با.کشید هم توی رو اخماش.بازیه بچه واسش کارا

 انداختی؟ راه چیه بازیا مسخره این: ونداد

 چیه؟ بازی؟منظورت مسخره کدوم: من

 .کردی سرت که چادری همین: ونداد

 ست؟ مسخره این نظرت به: من

 .کردی مسخرش تو ولی ؛ مقدسه نیست مسخره نه: ونداد

 چیکارکردم؟ من مگه چرا: من
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 رهادف با بود من عمه.بینه نمی تورو کسی ببندی رو چشمات کنی فکرمی چرا: ونداد

 داشت؟ جوری اون عکسای

 .......ه*ا*ن*گ بی گناهم بی که میگم و گفتم من: من

 ای زنده پس توچرا بمیره بهتره بیرون بندازه خونه از رو اون برادرش که ادمی: ونداد

 هان؟

 .نامرده یه تو مثل هم سامان: من

 کی رو ه*ز*ر*ه تویه وگرنه.کردم مردونگی حقت در من بخت بد ؟ نامردم من: ونداد

 بگیره؟ خواست

 یم مثال.نزدم وجیک شدم خفه دیگه که قدر اون.زد اتیش قبلم به حرفاش از کلمه هر

 کیهت ماشین شیشه به رو سرم.  بودم خسته.است خاموشی ابلهان جواب بگم خواستم

 یشترب نخواستم.نیان پایین که گرفتم زور روبه م اشکا جلوی.بستم رو وچشمام دادم

 .داشت نگه ونداد.بشکنم غرور کوه این جلوی این از

 .رسیدیم شو پیاده: ونداد

 متس به مارو گارسون.  شدیم وارد.بود شیک خیلی رستوران یه. شدم پیاده ماشین از

 دیگه طرف یه جونم وپدر نشست میز طرف یه ونداد.نفره ده میز یه.کرد هدایت میز

 هاستفاد سرویس سلف از که گفت بهش ونداد و چید میز روی رو ها بشقاب گارسون.

 االدس یکم وفقط دسر منوی سمت رفتم من.شدیم بلند دست به بشقاب همه.کنیم

 یم. بود زده زل بهم عجیب نازی چاره بی.نشستیم دورمیز دوباره همه.برداشتم کاهو

 ارکن جون ویدا.ام گرفته قدر این که شده چی دونست نمی اما شده چیزی یه دونست

 .زد زل بهش تعجب با بشقابم دیدن وبا بود نشسته من

 خوری؟ نمی غذا چرا.جان سوگل وا اِ:  جون ویدا

 .ندارم اشتها مرسی: من



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر fatemeh.a | خاکستر و زمرد رمان

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

 

83 

 

 تو که نخورده رو عروسیش شام عروس کدوم.ندارم اشتها چی یعنی: جون ویدا

 باشی؟ دومیش

 .خوردم زیاد غذا ظهر چون. نیست اینطور نه: من

 .غذابیار سوگل برای پاشو.پسرم جان ونداد: جون ویدا

 .برداشت بشقاب ویه شد بلند جاش از ونداد

 سوگل؟ خوری می چی: ونداد

 : گفت ورامیر اون از ، بدم جواب اومدم تا

 داره؟ دوست چی خانومت دونی نمی خودت شما ونداد اقا -

 مگه؟ داره دوست غذایی چه عشقش بدونه باید ادم دیگه میگه راست:  مهناز

 .خورم نمی شام شبا اخه من نه:  من

 .یش الغر نداری نیازی ، عزیزم تیپی خوش که تو.بخوری باید حاال نکرده الزم:  غزل

 .داره دوست ماهی خانومم.داره دوست چی خانومم دونم می:  ونداد

 یخ اب پارچ یه انگار ، اومد بیرون ونداد دهن از حرف این وقتی.بیاره ماهی تا رفت

 رواگ داشتم حساسیت ماهی به من اخه.بیاد در اشکم بود نزدیک و سرم روی ریختن

 شد می ضایع ونداد هم خوردم نمی اگه ، نه اما.شد می خراب چی همه خوردم می

 لبخندی با رو ماهی ونداد.افتاده بینمون اتفاقی شاید که کردن می شک بقیه وهم

 چقدر.شد بد حالم.اه اه اه.دهنم توی گذاشتم رو اول لقمه.گذاشت جلوم ، مصنوعی

 به.کنه رحم خدا وای.شدم می بدتر ، خوردم می که ای هرلقمه.است بدمزه ماهی

 ام معده توی عجیبی تالطم ، گذاشتم دهنم توی رو لقمه اخرین اینکه محض

 کنم فکر.زدم می باد رو خودم چادرم گوشه با مدام.بود شده گرمم هم خیلی.افتاد

 نگه رو خودم خیلی.داشتم هم تهوع حالت تازه. شدم می قرمز داشتم یواش یواش
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 برگردند تهران به وباید دارن کار گفتن همه ها بچه.شدیم خارج رستوران از.داشتم

 فردا نازی ولی ؛ برن وباید دارن کار شرکت توی که گفتن هم جون وپدر جون ویدا.

 به چشمم. کردم روبوسی همه با. کنه رانندگی شب توی تونه نمی ؛چون رفت می

 باغچه کنار رفتم سریع.بود بد حالمم خیلی.دیدم می تار دیگه که بود جون پدر ماشین

 کنارم نازی.خورد می بهم حالم دوباره باز بودم نکرده سربلند هنوز.خورد هم به وحالم

 .زد زل بهم ونگران نشست

 .بگو چیزی یه.بده جواب خدا تورو ؟ سوگل خوبه حالت: نازی

 .بود واستاده سرم باالی وندادم.دادم تکون رو سرم فقط

 خوبه؟ یهو؟حالت شد چت سوگل: ونداد

 . کشید داد سرش نازی

 این خوره می وقتی ؛ حساسه ماهی به ؟نازی باشه خوب داری توقع احمق پسر: نازی

 ؟ دونستی نمی رو این تو.کنه می وتب میشه بد حالش جوری

 داره؟ حساسیت که نگفت چیزی چرا پس: ونداد

 گرفتی؟ حاال.  کنه ضایعت جمع جلوی خواست نمی: نازی

 مبغل زیر اومد ونداد.رفت خودش ماشین سمت و کرد وبلندم گرفت رو بغلم زیر نازی

 بعداز وخودشم بست رو در.شدم نازی ماشین سوار.زدم پس رو دستش که بگیره رو

 خاطر به.  کرد حرکت سرعت با و گذاشت گاز پدال روی رو پاش ، شد سوار اینکه

 می ازم مدام نازی.گرفتم می تهوع حالت بدتر بود بد حالم خیلی ماشین سرعت

 یم تکون رو سرم فقط نداشتم زدن حرف نای چون منم ، نه یا خوبه حالم که پرسید

 عسری و به کرد ویلچر یه سوار رو من نازی. رسیدیم بیمارستان یه به باالخره.دادم

 .نفهیمدم هیچی دیگه و کشیدم دراز تخت روی.برد اورژانس سمت



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر fatemeh.a | خاکستر و زمرد رمان

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

 

85 

 

 زل بهم نگران که دیدم رو نازی.شدم بیدار خواب از دستم توی سوزش بااحساس

 .کردم خونی لب براش خوبه؟منم حالم پرسید وازم دید رو بازم چشمای.بود زده

 .خوبم اره -

 نوای شدیم ماشینش سوار رفتیم.شدم بلند جام از نازی وباکمک شد تموم سرمم

 چند بعداز.بگیره رو م داروها ورفت داشت نگه داروخونه یه جلوی.روند می م ارو دفعه

 هب اخم با داره دیدم رو ونداد که حیاط توی رسیدیم.افتاد راه خونه سمت و اومد دقیقه

 واز گرفتم ازش رو روم.پرو بچه داره شو بابا طلب انگار.کنه می نگاه نازی و من

 با. نشستم باغچه کنار همون واسه واستم پام سر نتونستم اما.شدم پیاده ماشین

 خیلی بودم خورده که داروهایی خاطر وبه کردم وعوض اوردم در رو لباسم نازی کمک

 .برد خوابم زود

 رمس باالی کسی کردم احساس.بود شده صبح مطمئنا ولی بود چند ساعت دونم نمی

 بادیدینش.واستاده سرم باالی واماده حاضر نازی دیدم کردم باز رو چشمام. نشسته

 شد؟ صبح زود اینقدر یهو چرا اصال.شد خالی دلم توی جور بد

 .کردم بیدارت ببخشید:  نازی

 زودی؟ این به صبح کجا.شدم می بیدار باید دیگه نه:  من

 .ونیمه نه ساعت.خانوم سوگل نیست زودم:  نازی

 .گیره می نری؟دلم نمیشه:  من

 شاید گفتم.کنم بیدارت خواستم نمی.برم باید.میشه باز داره دانشگاها.گلم نه: نازی

 .نباشه خوب حالت

 اره؟ بره خداحافظی بی خواستی می.نامرد ای: من

 .ندارم جرئت.بابا نه: نازی
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 .تبس حلقه اشک نازی چشمای توی.واستادیم هم روی به رو و رفتیم حیاط توی باهم

 شپی بیام که کارام دنبال میرم تهران برم اینکه محض به.نخور غصه سوگل:  نازی

 . میدم قول.خودت

 زنونه؟ یا مردونه: من

 .مردونه ی مردونه: نازی

 خیس نازی اشکای از پیرهنم سرشونه.کردم بغلش ومحکم نیاوردم طاقت ذیگه

 داوم بغلم از.کنم گریه نتونستم.بود شده جمع غرورم سد پشت اشکام من اما.شد

 دیگه دش بسته ودر بیرون رفتت در از اینکه محض به.شد ماشینش سوار ورفت بیرون

 لبغ زانوهامو.نشستم زمین روی کردو سستی زانوهام.واستم پاهام روی نتونستم

 صدا وبی اروم اشکام.صورتم توی ریخت موهام.گذاشتم اونا روی رو وسرم کردم

 صدا وبی اروم همیشه.کنم گریه صدا سرو با تونستم نمی وقت هیچ.اومد پایین

 هم نازی.بودم مونده خیره نازی رفته راه به.بود شده خیس اشک از موهام همه.بود

 ..........ندارم رو کس هیچ دیگه حاال.رفت

 عالم تنهای شدم)

 (حالم خرابه خیلی

 : ونداد

 چون هواست پاش رو تونست نمی دیگه انگار سوگل.رفت بیرون ویال از ماشین با نازی

 بیرون اتاقم از.بود مونده خیره نازی راه به.گرفت بغل غم ی وزانو زمین روی نشست

 خاطر به هم.ید لرز می داشت سوگل ظریف های شونه.رفتم حیاط توی و شدم خارج

 رد رو شرتم سویی.بلده هم گریه سوگل.بابا نه.گریه خاطر به هم زمستون سرمای

 رو سرش.بود شده سردش پس ؛ لرزید نمی دیگه. انداختم اش شونه روی و اوردم

 بود معلوم بودن خیس چون ولی ؛ بودن پوشنده رو صورتش تمام موهاش.اورد باال
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 به حتما.گرفت م از رو روش ،چون بود دیده موهاش الی از رو من انگار.کرده گریه

 دبلن کنارش از حرف بدون.ناراحته دستم از افتاد که واتفاقاتی دیشب حرفای خاطر

 چرت داشت معمول طبق. کردم ورو زیر رو کاناالش.نشستم وی تی پای واومدم شدم

 یک.داره بازی طرفدارشم که تیمی دیدم که دیگه کانال یه زدم.یداد م نشون وپرت

 شدن گل نزدیک ؛ رفت می دروازه سمت داشت من تیم معروف بازیکن.بود خورده گل

 .خودشه کار.باال میره ها پله از داره سوگل دیدم.سرم توی افتاد چیزی یه که بود

 مواعصاب زد رو پایان سوت داور.نبود بازی دقیقه به حواسم اصال.نشد گل که اینم.اه

 ها پله از داره دست به گیتار که دیدم رو سوگل.کردم خاموش رو وی وتی ریخت بهم

 .کرد نواختن به شروع و دراورد شو گیتار.دریا کنار بیرون رفت پشتی در از.پایین میاد

 : سوگل

 بود هغریب آشنای یه مثل ونداد.بود گرفته خیلی ، بود کنارم حاال که ی مرد تنها از دلم

 به داشتم.شناسمش نمی اصال.غریبم باهاش چون وغریبه شوهرمه چون اشنا.

 برادرم وقتی.کرد می مردونگی حقم در داشت واقعا شایدم.کردم می فکر حرفاش

 بیاد باید چرا دنیا سر اون از غریبه ونداد پس ، بکشه رو خواهرش جور نشد حاضر

 خیلی که اهنگی وخوندن زدن به کردم وشروع اوردم در رو گیتارم.بکشه رو من وجور

 .اومد می وروزم حال به

 بگیر منو دست

 جهنمه حالم

 هرشبم حس از

 کمه بگم چی هر

 غرورمو بغضم

 کنه نمی یاری
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 برام ها گریه این

 کنه نمی کاری

 اتیشه دریای دلم هرشب

 میشه مگه بدتر ازاین

 زدم فریاد

 تودنیا هیشکی حال

 نیست من ازحال بدتر

 زمین رو درد

 بدترازهمین

 نیست شدن تنها درد

 ی همیشه تو توکه

 هامی خاطره

 نباشی چه که تو

 باهامی باشی چه

 من وجود همه

 باتو ارومه

 لحظه یه واسه

 کن کم عذابمو

 عاشقمی هنوز اگه
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 کن کمکم

 کسی هیچ گیره نمی

 جاتو توقلبم

 اتیشه دریای دلم هرشب

 میشه مگه بدتر این از

 تودنیا هیشکی حال

 نیست من حال بدتراز

 زمین رو درد

 بدترازهمین

 نیست شدن تنها درد

 (امیری خواجه احسان بغض اهنگ)

 .نشسته کنارم ونداد دیدم.کنارمه کسی کردم حس. کردم باز رو چشمام

 اینجایی؟ کی از: من

 . کردی شروع که ازاولش:  ونداد

 شنیدی؟ رو صدام پس:  من

 .قشنگه خیلی صدات اره:  ونداد

 .ممنون:  من

 زنی؟ می غمگین انقدر چرا:  ونداد

 دونی؟ نمی تو یعنی:  من
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 .باشه ناامید قدر این نباید ادم اما چرا:  ونداد

 .نه متحرک مرده ولی.بله ادم:  من

 رسیدی؟ اینجا به که شد چی:  ونداد

 شایدم.کردم می فکر دیشبت حرفای به داشتم االن.بکنم اعترافی یه قبلش بذار:  من

 نازاو غریبه پسر یه داره لزومی چه ، نکشید رو خواهرش جور برادرم وقتی.باتوئه حق

 .کنه ازدواج من وبا کنه ول رو وزندگیش کار دنیا سر

 تحساسی ماهی به تو دونستم نمی اصال من.بکنم اعترافی یه منم بذار پس: ونداد

 ماباهم مثال الکی بگم خواستم.  امماهی عاشق من دونستن می ها بچه چون.داری

 اشینم سوار تاخواستم.نذاشتی که بگیرم رو دستت اومدم بعدشم.داریم تفاهم خیلی

 .ورفت گرفت رو گازش بیام وباهات بشم نازی

 .بیای نخواستی خودت که گفت نازی اما:  من

 .نیست طور این نه:  ونداد

 .نداره دشمنی بامن که نازی اما:  من

 .کردم کارو این عمدا کرده فکر شاید:  ونداد

 شاید اره:  من

 رسیدی؟ اینجا به که شد چی.نگفتی:  ونداد

 مدهع دلیل.وخامی بچگی.ومادر پدر نداشتن.کسی وبی تنهایی شاید.دونم نمی:  من

 هر اگه شاید.کردم خفه رو وجدانم و گرفتم نادیده تورو حرفای که بود این هم اش

 رکو انگار اما.شد می رو برام دستش ذاشتم می هم کنار فرهادو کارهای پازل از تیکه

 .بودم شده وکر

 عشق؟ خاطر به:  ونداد
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 .شد نمی تنفر شبه یه بود عشق اگه.اصال نه:  من

 نمیشی؟ عاشق دیگه یعنی پس:  ونداد

 تو.بکنم رو اون وبندگی باشم خدا عاشق میدم ترجیح بشم عاشق قراره اگه نه؛:  من

 اینجا؟ واومدی شدی راضی ازدواج این به که شد چطور؟چی

 ...چون اومدم: ونداد

 سامان؟ با رفاقتت:  من

 !نه:  ونداد

 چی؟ پس:  من

 .گفتم بهت روزی یه شاید:  ونداد

 : گفت من به رو و تکوند رو وخودش شد بلند

 .بریم پاشو -

 به فکری یه تا شدم خونه اشپز وارد.رفتم ویال تا شونش به شونه شدم بلند جام از

 .بکنم وناهار زار شکم این حال

 یه از دریغ ؛ گشتم رو هاش سمبه سوارخ تموم.نبود هیچی یخچال توی متاسفانه

 .میگه چی اون ببینم کنم صدا رو ونداد گفتم.شدم دیوونه خدا وای.نون تیکه

  ونداد؟ ؟ ونداد: من

 دیدم ، رفتم بیرون خونه اشپز از.بده شفاش خدا.هست هم کر پسره این بابا نه

 گر اتماش ببینم برو بیا.داره بازی خودش تیم انگار کنه می نگاه فوتبال داره همچین

 .واستادم وی تی جلوی کمرمو به زدم رو دستام.نما

 نمیدی؟ جواب چرا.کنم می صدات دوساعته:  من
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 .ببینم کنار برو بیا بچه:  ونداد

 .خودتی بچه:  من

 .بینیم کنار برو.بزرگ خانم باشه:  ونداد

 کنم؟ درست چی ناهار میگم:  من

 .میشه گل االن.کنار برو:  ونداد

 چیکار؟ خوای می گل.واستاده جلوت گل:  من

 .زنه می گل االن المصب د. کنار برو.حلقم تو نفست به اعتماد: ونداد

 .رمنمی کنم درست چی نگی تا: من

 .رستوران ریممی: ونداد

 .شد راحت خیالم.اخیش:  من

 .کرد می نگاه تعجب با ونداد

 شد؟ راحت خیالت چی خوبه؟از حالت تو:  ونداد

 .همین واسه.نداریم تویخچال هیچی اخه:  من

 .کنم می پرش برات نخور غصه:  ونداد

 من ماا رستوران رفتیم شامم واسه.گشتیم شب اخر تا کلی و بیرون رفتیم ناهار بعداز

 اخرشب.کردم نگاه بهش فقط منم.خورد چی عین ماشاهلل ونداد ولی.نخوردم چیزی

 ملباس.کردم عوض خواب لباس دست یه با رو ولباسم اتاقم توی رفتم. خونه اومدیم

 داختان روپایین سرش ونداد یهو که کردم می اویزون رو مانتوم داشتم.نبود باز خیلی

 .شد وارد و

 میخوای؟ چی اینجا: من
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 .باشم سرد خون کردم سعی.کشید دراز ام دونفره تخت روی حرفم به توجه بدون

 .پاشو تختم روی از: من

 .کرد چندشا پسر این مثه رو لحنش.شد خیره بهم ارامش با

 داشتیم مزاحم دیشب ما حاال ؛ خوابن می هم پیش وشوهرا زن همه ، عزیزم اِوا: ونداد

 .نداریم خر سر که امشب.نشد که

 فسن به.نشد اما پایین بندازمش تخت روی از کردم سعی و افتادم جونش به بالش با

 .خندید می فقط ونداد اما افتادم نفس

 . نکن خسته رو خودت.نیستم قلقلکی من عزیزم: ونداد

 . ببینم پاشو چی یعنی:  من

 .یمبخواب اتاق یه تو هستیم اینجا وقتی تا بگم بهت اومدم.نزن حرف دقیقه دو:  ونداد

 مثال؟ بشه چی چی؟که:  من

 فاقیات هر سنگینه خوابم من.خورمت نمی که من.درنیار بازی بچه سوگل ببین:  ونداد

 .بخوابیم جا یه بهتره پس.فهمم نمی من بیفته برات

 اعتماد بهت جوری چه اصال!اتاق تویه تو با من داره وجود تضمینی چه.بابا نه ا: من

 کنم؟

 ستادا ماشاهلل خودت که تو؟تو به من یا کنی اعتماد من به میگه؟تو کی به کی: ونداد

 !کارایی این

 رو حرفش منم.زد می طعنه داشت مستقیم غیر.شدم ناراحت خیلی حرفش این از

 ابتث همه به رو گناهیم بی من که بشه کی.خدا ای.گرفت خیلی دلم اما گرفتم نادیده

 هم توی رو اخمام.میشن شرمنده که هستن خان ونداد و سامان اقا این وقت اون.کنم

 .ام گرفته خودم به ناراحتی وحالت کشیدم
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 .ام خسته خیلی.بذار تنهام لطفا:  من

 .خواستی خودت.باشه: ونداد

 عطر بوی.زدم کنار رو مالفه.کشیدم دراز تخت روی.رفت بیرون حرف بی اتاق از

 چقدر.کردم عطرش از پر رو هام ریه ناخواسته.بود گرفته خودش به رو ونداد مردونه

 .برد خوابم نرسیده ثانیه وبه گذاشتم هم روی رو چشمام.بود خوشبو

 ویت از مرد سایه یه بعدازاونم.پیچید اتاقم تاریکی توی ای مستانه های قهقه صدای

 دیدنش با.شد ظاهر تاریکی توی از فرهاد اروم اروم.شد می نزدیک بهم تاریکی

 .زد قهقه دوباره.افتاد تنم به لرزهای

 کوچولو؟ کنی فرار من دستم از تونی می کردی فکر:  فرهاد

 ور موهام و اومد نزدیکم.بود اسید شیشه.اومد در اشکم دستش توی شیشه دیدن با

 داص رو ونداد وجودم تمام با.اورد صورتم نزدیک کرد باز رو شیشه.گرفت چنگش توی

 حد؟ این در ولی سنگینه خوابم که گفت.جواب یه از دریغ اما ؛ کردم می

 .کن کمکم خدایا

 تهنشس ام پیشونی رو ترس عرق.زدم می نفس نفس ترس از.پریدم خواب از جیغ با

 طاقت دیگه.دیدم می رو فرهاد لحظه هر کردم می نگاه که رو اتاقم ودیوار در.بود

 وبیدار خواب که ظاهرا. رفتم ونداد اتاق سمت به و بغلم زیر زدم رو وبالشم نیاوردم

 .کرد باز رو چشماش.کردم می هق هق.بود

 تو؟ میای نزده در که است طویله شده؟اینجا چیزی:  ونداد

 بخوابم؟ اینجا میشه: من

 .زد خبیثی لبخند

 ؟ قبوله بگم شرطی هر: ونداد
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 . کرد اشاره دستش به.  دادم تکون رو سرم فقط

 بخوابی اینجا باید: ونداد

 .دادم تکون رو سرم بازم

 ؟ زنی می کله فقط که سالمتی به شدی الل نکنه چیه: ونداد

 .نچ: من

 رماوس ترس از.گذاشتم دستش روی رو سرم.کشیدم دراز کنارش و گذاشتم رو بالشم

 ...گرم.بود گرم ونداد اغوش ولی لرزیدم می

 .شد لرزیدنم متوجه ونداد

 ؟سردته؟ لرزی می چرا: ونداد

 .دیدم کابوس.نه... نـ: من

 کی؟ کابوسی؟کابوس چه: ونداد

 چی هر.بسوزونه اسید با رو صورتم خواد می و اتاقم توی اومده فرهاد دیدم خواب: من

 .دادی نمی جواب زدم صدا تورو هم

 .چکید ونداد بازوهای روی اروم اشکم های قطره

 : گفت تحکم با

 .نکن گریه -

 بغلش توی محکم رو من.کشید من و خودش شونه وتاروی زد کنار رو مالفه

 ارامش غرق انگار.زد می اروم قلبش چقدر.اومد بند ام وگریه شد خوب لرزشم.کشید

 .بود

 .بشه تونزدیک به که کنه می غلط خیلی فرهاد:  ونداد
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 .زدم زل چشماش وتوی گرفتم باال رو سرم ناخوداگاه

 میدی؟مردونه؟ قول:  من

 .مباش مراقبش باید.منه دست سامان امانت نباشه چی هر.مردونه.میدم قول اره: ونداد

 : کردم زمزمه خودم وبا بستم رو چشمام.شد راحت خیالم

 .باشه همیشگی امنیت واین بخش ارام اغوش این کاش -

 : کرد زمزمه اروم لحن یه با ونداد

 .میدم قول بهت اینم.هست -

 .برد خوابم و گذاشتم هم روی رو چشمام اروم

 ینم کردم هرکار.شدم بیدار خوابم از بود افتاده چشمام توی که نوری خاطر به صبح

 ستد بین که ودیدم کردم باز رو چشمام.افتادم گیر که انگار.بخورم تکون تونستم

 مین رو خودش.کارایی این استاد تو میگه بعد.باش رو اقا زکی.افتادم گیر ونداد وپای

 بود گفته قطبی خرس به ماشاهلل.بیرون اومدم بغلش توی از بود که زوری هر به.بینه

 از و بغلم زیر زدم دوباره رو بالشم.مرده انگار بود خوابیده بود گرفته همچین.زکی

 صدای که بود نبرده خوابم وهنوز کشیدم دراز خودم تخت روی.اومدم بیرون اتاقش

 لایمی اول توی فرهاد اسم دیدن با.کردم وروشنش رفتم سمتش به.اومد در تابم لب

 ویر دستم.لرزونی می رو من تن قدر این که فرهاد کنه خدالعنتت.افتاد جونم به لرزه

 . کردم باز رو ایمیل باالخره.لرزید می کیبورد های دکمه

 ؟ نمک نمی پیدات من کنی فرار دستم از اگه کردی توفکر ببینم.کوچولو سالم: فرهاد

 زا دیروز نازی گفتن.گرفتم ازشون رو نازی و تو وسراغ دوستات پیش رفتم دیروز

 با میام دوروزه یکی همین.گرفتم ادرسم تازه.برگشته شمال رفته که سوگل پیش

 .باش اماده.وعاقد شاهد
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. ودب نشسته ام پیشونی روی سرد وعرق بود کرده یخ تنم تمام.بستم رو تابم لپ

 ونداد وبه رفتم می باید.شد نمی اینجوری نه.زدم می قدم رو اتاقم وعرض مدادطول

 .بکنه وضعیت این حال به فکری یه کل عقله اون بلکه گفتم می

 تکونش و سرش باالی رفتم.بود خوابیده اروم تخت روی.کردم باز رو اتاقش در

 .نشد بیدار زدم صداش چی هر.دادم

 .ونداد شدم بدبخت.شو بیدار خدا تورو.خان ونداد.وندادجان -

 این راچ خدایا.کرد پر رو صورتم تمام اشکام.نشستم تختش کنار کنار وناامید خسته

 عقد رو من وعاقد شاهد با خواد می رسه می راه از کی هر نداره؟ تمومی ها کابوس

 ات که دردایی تمام خاطر به.کردم وگریه زدم زجه خودم کسی بی از.ببره برداره و کنه

 .کشیدم بلندی فریاد بودم نزده ودم بودم کرده سکوت االن

 : ونداد

 دمش بیدار خواب از زنونه جیغ یه صدای با.دارم الزایمر خواب توی کم یه متاسفانه من

 یه دیشب میکنه؟نکنه چیکار اتاقم توی کجام؟زن من.خدا یا. نکردم باز رو چشام ولی

 و بیا حاال.خان ونداد رفت شدی بیچاره.زنه می جیغ دختره این که کردم غلطی

 چه! به به.کردم نگاش پلکام الی از.واستاد سرم باالی اومد دختره.کن درستش

 اب دختره.ای گرفته ای تیکه عجب.جان ونداد جونت نوش.بود گلم ور ترگل و خوشگل

 که این اِ.زدم پلک هم سر پشت بار چند.زد می نفس ونفس بود زده زل بهم عصبانیت

 نبود؟ یادم چرا.خخ زنم سوگله

 سرصبحی؟ خندی می چی سالمتی؟به به شدی خل:  سوگل

 .زنی می جیغ صبحی سر که شدی توخل نخیر:  من

 .اومد یادش چیزی یه انگار

 فهمی؟ می شدم بیچاره.رفت شدم بدخت ونداد: سوگل
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 کردی؟ بیدار خواب از رو من همین برای ؟ همین: من

 .کردم بهش رو پشتم

 .شمال میاد داره.کرده پیدا رو جام فرهاد.شدم بخت بد فهمی؟میگم نمی ا چر: سوگل

 . نشستم تخت روی فوری فرهاد اسم شنیدن با

 بعدش؟ خب:  من

 .بکن کاری یه خدا تورو.میاد داره وعاقد شاهد با گفت هیچی:  سوگل

 .پرید جاش از که جوری.کشیدم داد سرش

 ویر من اسم وقتی تا بشی کسی زن نداری حق تو. تو با کرده غلط خیلی فرهاد:  من

 شد؟ فهم شیر.اسمته

 .فهمیدم اره: سوگل

 .بگیرم بلیط میرم.کن جمع رو وسایلت برو: من

 ختب بد این.زدم می داد سرش نباید. کردم اشتباه بازم.رفت بیرون اتاقم از حرف بی

 لباس دست یه.زدم وصورتم دست به ابی یه ورفتم شدم بلند جام از داره؟ گناهی چه

 تمبرداش میز روی از رو سوگل ماشین سوییچ.وپوشیدم بیرون کشیدم کمدم توی از

 من که سوگلی اون.بود شده سوگل مشغول ذهنم خیلی راه توی.شدم ماشین سوار

 یم فکر من.زد می موج چشماش توی واندوه غم.بود شده عوض خیلی.نبود بودم دیده

 یه.بودم واستاده قرمز چراغ پشت. بود سوگل تنهاتر من از اما تنهاهستم؛ خودم کردم

 سروپ دختر یه.بود مشکی رنگش من مال.واستاد کنارم خودم ماشین مثه قرمز فراری

 الشس ویک بیست یت بیست هم وپسره بود سوگل وسال سن هم دختره.بودن توش

 مچش دختره از پسره.کردن می وبدل رد عاشقانه نگاه باهم بیرون دنیای از فارغ.بود

 از رو ومادرش پدر سالگیش سیزده توی.سوخت سوگل حال به دلم. داشت برنمی
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 یه مجبوره هم حاال.میوفته براش بد اتفاق این سالگیش هیجده وتوی میده دست

 به که زدم وفک کردم فکر انقدر.کنه تحمل رو من مثه وبداخالقی دماغ گنده شوهر

 قفل هارو ودر شدم پیاده ماشین از.رسیدم مسافرتی اژانس به دیدم اومدم خودم

 . کردم

 .بود نشسته پشتش خانمی یه که میزهایی از یکی سمت رفتم

 .خواستم می امریکا برای بلیط دوتا من.بخیر وقتتون.خانوم سالم:  من

 .نیست مهم براتون وهواپیما پرواز ساعت:  خانوم

 .برگردم زودتر چه هر باید.اومده پیش برام کاری.دارم عجله نه:  من

 اونجا واز داره پرواز دبی مقصد به هفت ساعت.داریم کنسلی بلیط دوتا:  خانوم

 .امریکا به مسقتیم

 نداره؟ ترانزیت المان توی:  من

 .کنید لطف رو هاتون گذرنامه.هست نه ساعت مپروازش ساعت.نداره نه:  خانوم

 راه ماشینم وسمت گرفتم هارو بلیط.دادم بهش رو سوگل و خودم های گذرنامه

 یفروش طال یه.شد نمی پیدا پارک جا چون ، کردم پارک دورتر کم یه رو ماشین.افتادم

 براش چیزی ،یه بیارم در سوگل دل از که این واس کردم فکر.خورد چشمم به

 رو چشمم قشنگ خیلی اهلل زنجیر پالک یه ویترین توی شدم که وارد.بخرم

 خوشش حتما بخرم رو این اگه پس ؛ پیغمبره خدا اهل دیدم من که سوگلی.گرفت

 .خونه سمت ورفتم جیبم توی گذاشتم رو جعبه.گرفتم براش قرمز مخمل جعبه یه.میاد

 : سوگل
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 نچمدو.بستم رو ،چمدونم کردن حروم کاغذی دستمال و فین فین کلی بعداز باالخره

 یادش.  گذاشتم چمدون توی رو ام خونواده نفره چهار عکس قاب.بستم هم رو ونداد

 ... بود روزهایی چه.گرفتیم خونمون حیاط توی رو عکس این.بخیر

 اتاقم واز ندادم اهمیت اصال.اومده ونداد که دیدم پنجره پشت از.اومد ماشین صدای

 حالمخوش خیلی من انگار احمق پسره کشید عربده سرم صبح همچین.نرفتم بیرون

 تا چند ازاون وبعد شد نزدیک که شنیدم رو قدمهاش صدای.کرده پیدا رو جام فرهاد

 .کرد وصدام زد در دوباره.ندادم رو جوابش.خورد در به تقه

 . کنم کارت کن باز درو سوگل: ونداد

 . بنده خوای؟دستم می چی: من

 شدی؟ بچه.دارم کارت گفتم: ونداد

 .شدم بچه اره: من

 . خواستی خودت باشه: ونداد

 مخمل.اورد در جیبش توی از جعبه یه.گرفتم ازش رو روم.اتاقم توی واومد کرد باز درو

 .اورد در توش از اهلل پالک یه.بود خوشگل خیلی.قرمز

 .خریدم تو برای رو این: ونداد

 مناسبت؟ چه به: من

 .اومد خوشم جوری همین: ونداد

 .کنم نمی قبول کادو جوری همین من برسونم اطالعت به باید: من

 .نگرفتم کادو شب اون چون.گرفتم تولدت واسه خب: ونداد
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 هک منم.بست رو وپالک زد کنار رو موهام.ببنده گردنم دور واسم رو پالک اومد حرف بی

 .ادمد می تکون محسوس نا رو گردنم خورد می بهم که گرمش نفسهای.بودم قلقلکی

 خوان می که خطاکار های بچه پسر این عین.  بود کرده کج سرمن روازپشت گردنش

 .دیدم می رو رخش ونیم بود صورتم توی من موهای.کنن خواهی معذرت مامانشون از

 .صبح اتفاقای خاطر به خریدم رو این:  ونداد

 ... کاری کند عاقل چرا خب: من

 نیستی؟ ناراحت ازم دیگه حاال.پشیمانی ارد باز که: ونداد

 نکردی؟ خواهی معذرت هنوز که تو: من

 .کرد عوض رو بحث

 بستی؟ رو کردی؟چمدونت جمع رو وسایلت: ونداد

 .تورو چمدون هم رو خودم مال هم بله: من

 : گفتم طعنه با.ادب بی.چیزی تشکری یه.انگار نه انگار.بود پررو بشر این چقدر

 . نکردم کاری کنم می خواهش _

 .کنی جمع رو شوهرت وسایل که اته وظیفه دونم می:  ونداد

 .بود گرفته لجم پرروییش همه ازاین

*** 

 به نم.بودیم کامل سکوت توی هردو. بودیم نشسته فرودگاه های صندلی روی ونداد با

 حاال بودم تنها و غریب خودم وطن توی من.بودم فکر وغرق بودم شده خیره رو روبه

 .نور علی نور!  شود چه.کنم زندگی غریبه یه با و غربت توی برم که برسه چه

 که ادمهایی از متنفرم)
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 .کردند ترکم درک جای به

 برمن که ادمهایی از متنفرم

 .زدند ناروا تهمت

 دفاع اجازه بی که انهایی از

 .کردند صادر را حکمم

 لبخندم که ازادمهایی متنفرم

 واجازه گرفتند را

  هم باریدن

 .ندادند من به

  را باورهایم که ازادمهایی متنفرم

 نکردندو باور ومرا گرفتند

  که ادمهایی از متنفرم

 کردند خردم

 کردند وسکوت

 را صدایش تا

 .(بشنوند بهتر

 اب داشت کنم فکر.بیرون اودم خودم وخیال فکر دنیای از ونداد موبایل زنگ صدای با

 بود شده تیز رادار عین گوشام.بود دعوا وبی اروم لحنش چون ، زد می حرف دختر یه

 .داره هم زشتی اسم چه.مهتابه اسمش خانوم فهمیدم.خط پشت کیه ببینم
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 خوبه؟ حالت.جان مهتاب سالم: ونداد

 : ...مهتاب

 .خوبم منم اره: ونداد

 : ...مهتاب

 .فرودگاهم توی: ونداد

 :... مهتاب

 .هواپیمام توی ساعت یازده اخه.صبح نه یا هشت کنم چی؟فکر واسه: ونداد

 :... مهتاب

 .یدار کالس تو صبح موقع بشه؟اون چی که دنبالم بیای.من عزیز جان مهتاب:  ونداد

 :... مهتاب

 یم زنگ بهت فرودگاه رسیدم وقتی.دی نمی گوش تو بگم هرچی که من باشه:  ونداد

 .زنم

 :... مهتاب

 .خداحافظ.باش خودت مراقب توهم باشه: ونداد

 دوتا اقا.بود مهم خیلی چرا دروغ ولی.مهمه برام خیلی نکنه فکر گرفتم ازش رو روم

 رس دختره بااین پس بامنه که گفت می خواست می اگه شم بعد.دارن سر زیر دوتا

 نگاه رو سرشون پشت مسافرا همه.کردن اعالم رو پروازمون شماره!  هه.داره وسری

 نگاه رو سرم وپشت برگشتم ناخداگاه منم.دادن می تکون دست بعد و کردن می

 رو روم شکسته ودل ناامید ها شیشه ور اون ندیدم رو کسی وقتی اما.کردم

 دهز زل چی عین پسره یه شدیم می هواپیما سوار داشتیم که اول همون از.برگردوندم
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 نعی طور همون انگار نه انگار اما.رفتم بهش غره چشم ویه شد خورد اعصابم.بهم بود

 پسرِ نگاهای متوجه ونداد.بود نشسته من روی روبه صندلیه منم بد بخت از.قبل

 نم که نشست جوری یه.نشوند پنجره کنار رو من و شد بلند جاش از عصبانی.شد

 از رپ چشمای که ونداد.بود گرفته خوابم.بود خسته چشمام.نبودم پسر دید توی اصال

 : گفت دید رو خوابم

 میاد؟ خوابت.عزیزم جان سوگل -

 این روی خواد می حتما.راستی اها.شدم نما خواب من نکنه.دراوردم شاخ تعجب از

 .کنم ضایعش نخواستم منم. کنه کم رو پسر

 .خیلی اره: من

 .بخواب وراحت ام شونه روی بذار رو سرت: ونداد

 ...برد خوابم نرسیده سوت وبه شونش روی گذاشتم رو سرم منم

 : ونداد

 نظرم به.شدم خیره صورتش به ناخداگاه.بود برده خوابش ام شونه روی اروم سوگل

 نمی ضایع رو ادم.زرنگیه دختر میاد خوشم ولی.نداشت کم چیزی خوشگلی از

 می.کشیدم صورتش به گونه نوازش رو دستم.بیاد فرود خواست می هواپیما.کنه

 شصورت با دستم کف تماس محض به.بیداربشه که واالنه سبکه خوابش دونستم

 .بازکرد رو چشماش

 .کردم بیدارت ببخشید: من

 .شدم می بیدار باید دیگه نه: سوگل

 .ببند رو کمربندت.بیاد فرود خواد می هواپیما: من

 رسیدیم؟ زودی همین به: سوگل
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 کجا؟: من

 !دیگه امریکا: سوگل

 .گرفت خندم

 رفتی؟ کی به زرنگی همه این تو: من

 طور؟ چه شوهرم به: سوگل

 یا دبی بریم باید.نداریم امریکا به مستقیم پرواز که ایران از.خانوم خنگول اخه: من

 .امریکا ریم می مستقیم دبی از.ریم نمی المان ما خب ولی.امریکا بعد المان

 ادند پز.رفتم منم خب.رفتم خارج زیاد من بگه خواد می مثال ؟حاال چی که خب: سوگل

 .نداره

 .یاری نمی کمم میاد خوشم: من

*** 

 شستهن فرودگاه توی.گرفتیم تحویل رو چمدونامون و شدیم پیاده سوگل با هواپیما از

 مخواست.بود فکر توی بدجوری سوگل.کنن اعالم رو مون بعدی پرواز شماره تا بودیم

 .بیارم درش فکر از از

 کنی؟ می فکر چی به: من

 برم که بود بابام و مزارمامان یه حداقل ایران توی.کسی بی به تنهایی به: سوگل

 . ندارم صبورم سنگ دوتا چی؟همون حاال.کنم ودل درد واونجا

 .کنن می رو کار این زنا همه.بگو من به خب: من

 وفقط بوده اجبار ازروی ما ازدواج که دونیم می خوب تو هم من هم.ونداد ببین: سوگل

 .ستا دیگه یکی پیش دلت ولی زنتم من میگی تو خود نیست؟مثال که دلی.اسمیه
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 عشق ادم ونداد که دونه نمی هنوز.زد می حرف کی از سوگل.نگفتم چیزی دیگه

 .ندارم خبر خودم که دارم دوست رو کی من کنه می فکر پس.نیست وعاشقی

 سوگل فکر کردم می حس ولی چرا دونم نمی.بودیم زده زل ور روبه به حرف بی هردو

 ور بعدیمون پرواز شماره ، بیایم خودمون به تا.منه فکر که چیزیه همون مشغول هم

 ویت شاممونم.شدیم هواپیما سوار باالخره تا رفتیم راه هم شونه به شونه.کردن اعالم

 اربید سوگل و من ولی.خوابیدن شام بعداز هوپیما مسافرای اکثر.شد صرف سکوت

 از اعتس.صندلی پشتی به ومنم هواپیما شیشه به بود داده تکیه رو سرش اون.بودیم

 نه؟ ای بیداره سوگل ببینم خواستم.بودن خواب دیگه همه.بود گذشته شب نصفه دو

 بیداری؟ سوگل: من

 .بره نمی خوابم نه: سوگل

 مشغوله؟ خیلی فکرت نبره؟نکنه خوابت چرا: من

 نخوابیدی؟ توچرا چی؟ خودت: سوگل

 .مشغوله فکرم.تو مثه منم: من

 وقت؟ اون هست چی مشغول: سوگل

 .دیگه تو حرفهای همین: من

 .بارید می وحسادت فضولی چشماش از ولی.راه اون به زد رو خودش

 حرفا؟ کدوم: سوگل

 .وپرتا چرت واین وعاشقی عشق همین: من

 .کرده مشغول رو ذهنت چرا پرته چرت اگه: سوگل

 !!محاله. وعاشقی عشق من.زنی می دار خنده حرف اخه: من
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 گفت؟ می عزیزم جان مهتاب فرودگاه توی بود من عمه.بابا نه اِ:  سوگل

 .شیم ساکت که داد تذکر پیما هوا مهمانداره که قدر اون.بلند اونم.خنده زیر زدم

 .دانشجوهامه از یکی مهتاب.حسود کوچولوی خانم ای: من

 .شد سبز شاخ سرش روی

 دانشگاهی؟ تواستاد مگه: سوگل

 زا واعصاب مغز دکترای همچنین.نیویورک پزشکی کالج در دانشگاه استاد بله: من

 .دانشگاه همون

 ونمخ می درس منم خو.چیزیه وزیری، ، رئیسی انگار میگه همچین.اوهو،نچایی: سوگل

 .پزشکی دندون اونم.گیرم می دکترا

 کیی زن مهتاب ضمن در.نگفت سامان داری؟یعنی هم عمه نگفتی راستی.بابا نه: من

 .سامانه و من دوستای بهترین از

 .گرفت ارامش رنگ نگاهش چون.شد راحت انگارخیالش

 .ندیدیمش کدوممون هیچ ولی داریم عمه یه.اره: سوگل

 ندیدش؟ چطور: من

 .کنم تعریف برات روز یه شاید حاال.دونم نمی: سوگل

 .شد نمی روش یا بکشه خجالت ولی بگه چیزی یه خواست می انگار

 سوگل؟ بگی خوای می چیزی: من

 .بخوابم قبلی جای همون میشه اگه خوام می.اره: سوگل

 .گرفت خندم

 .بخواب بگیر بیا باشه:  من
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 هتکی بهش رو سرم منم.برد خوابش که نکشید دقیقه به چون نداشت دغدغه دیگه

 .برد خوابم کی ونفهمیدم دادم

 : سوگل

 رو کمربندمامون باید که کرد می اعالم داشت.شدم بلند خواب از مهماندار صدای با

 اشصد هرچیی.بود من شونه روی سرش کنه؟ بیدار کی رو خرسه اقا این حاال.ببندیم

 شگردن به خورد دستم که بستم می داشتم رو خودم کمربند! درک به.نشد بیدار زدم

 .حساسه گردنش به پس.گرفتم ضعف نقطه ازش جون اخ.پرید خواب واز

 کردی؟ م بیدار چرا: ونداد

 .بیاد فرود خواد می هواپیما.هشته ساعت که ببخشید: من

 .بست رو وکمربندش داد تکون سری

 امونه چمدون تا.بیاد دنبالمون که زد زنگ مهتاب به ونداد.شدیم پیاده باهم هواپیما از

 از بیرون سمت به داشتیم ها چمدون با.کشید طول ساعتی یک ، بگیریم تحویل رو

 عادی هم ها وخیلی میکردن نگاه بهم تعجب با کم یه خلیا.رفتیم می گاه فرود

 مدید رو مشکی لندکروز ماشین یه دور از.بود حجابم خاطر به.دیگه معلومه خب.بودن

 .داد تکون دست وبراش کرد اشاره بهش ونداد.بود داده تکیه بهش دختر یه که

 .نده سوتی.دونن نمی چیزی هم اینا.مهتابه اون.سوگل: ونداد

 .گرفتم باشه: من

 ای قهوه چشمای با دختری مهتاب.واستاد مهتاب شدوکنار پیاده ماشین از هم پسر یه

 صورتش با متناسب لباش و بینی.بود چشماش همرنگ وموهای رنگ خوش خیلی

 چشماش.بود ونداد خود سن هم تقریبا پسر یه کنارشم پسر.نداشت حجابم.بود

 هوای رخاط به.بود خرمایی موهاشم.بود شتری یکم لباش اما متوسط وبینی خاکستری
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 سردم که بود شده متوجه ونداد.بود شده قرمز وصورتم بود کرده یخ هام شونه سرد

 رسیدیم وحسام مهتاب به باالخره.شده

 جاخورد؛اما کم یه بودم پوشیده که چادری و حجابم خاطر به ، دید رو من وقتی مهتاب

 نداشته حجاب خودش مثه منم داشته توقع.گرفت خودش به عادی حالت سریع

 سوار زودتر سردمه من چون گفته ونداد معمول های پرسی واحوال سالم بعداز.باشم

 .کنه می معرفی هم به مارو بعدا. بشیم ماشین

 ونداد.نشستیم عقب هم ومهتاب ومن نشست جلو ونداد.شدیم حسام ماشین سوار

 . انداخت مهتاب و من به نگاهی ویه برگشت

 رهمس خانوم سوگل ایشون جان مهتاب.کنم معرفیتون بهم باید حاال.خب خب: ونداد

 .بنده

 .عزیزم خوشبختم: مهتاب

 .همچنین: من

 .خانوم مهتاب همسر حسام اقا ایشونم: ونداد

 .ونداد تو ازدواج بابت میگم تبریک خیلی: حسام

 .ممنون خیلی: من

 .هست هم سامان خواهر ایشون راستی: ونداد

 ......دوتا شما.جالب چه:  حسام

 کرد من به رو مهتاب.خورد رو حرفش بقیه

 وبد بداخالق اخموی استاد یه کالس سر.ها نبین اینجوری رو ونداد این: مهتاب

 بی بار یه ولی کشتم رو خودم تاحاال.کنی نگا بهش تونی نمی که قدر این.عنقه
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 مورد در هاینک مگه.نکرده اضافه امتحانم به نمره نیم یا نگرفته نادیده رو هام انضباطی

 .کنه بازی پارتی زنش

 میگه؟ راست مهتاب.ونداد اره: من

 .نیست اینطورهام.بابا نه: ونداد

 گیری پاچه از دودرجه یکی فقط.نیست هم طوری این.طفلی میگه راست: حسام

 .کمتره

 سگم؟ من مگه.نکنه درد دستت: ونداد

 .ازجون دور جان ونداد وا اِ: من

 پشیمون حرفت از میدم قول.جان سوگل بینیش می کالس سر میری حاال: مهتاب

 .میشی

 رخوردب ش دانشجوها بقیه مثل منم با تونه نمی که ونداد.عزیزم بینی می تو حاال: من

 .کنه

 .سانند یک دانشجوا همه من واسه خانوم سوگل ولی: ونداد

 .دید خواهیم حاال: من

 چون اهدانشگ رفتن اونا.شدیم پیاده حسام ماشین از.نشد وبدل رد بینمون حرفی دیگه

 یهو بود کوتاه سنگیه راهروی یه.کرد باز رو خونه در کلید با ونداد.داشت کالس مهتاب

 خونه وارد.خودشه ماله بود معلوم.بود شده پارک حیاط توی مشکی فراری ماشین

 رفت می خورد ومی خورد می پله اشپزخونه کنار از که متوسط پذیرایی یه شدیم

 ندادو مال هم یکی واون بود قفل درش که اتاق یه.بود باال خواب واتاقای دسشویی.باال

 ، گذاشتم اتاق توی رو چمدونم اینکه محض به.بود من مال راهرو ته اتاق درنتیجه.بود

  اروم. زد صدام ونداد
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  پایین ها پله از

 . رفتم

 روبه.بشینم روش روبه که کرد اشاره منم به.بود داده لم نفره سه مبل روی خودش

 .انداخت هم روی پاهاشم و کرد باز طرف دو از رو دستاش.نشستم روش

 خب؟.کنی می گوش فقط تو گم می من:  ونداد

 . خب: من

 زندگی اینجا بعد به این از قراره تو و منه خونه اینجا ، دونیمی که طور همون: ونداد

 کشی منت ادم من چون ، بندازی راه واشتی قهر بساط خوام نمی دیگه اوال.کنی

 روب بی رو ترم ،اون بزنه سر من کالس سر ازت انضباطی بی یا خطا اگر.دوما.نیستم

 رو ومن بریزی هم به رو من کالس نکن سعی وقت هیچ پس ؛ مشروطی وبرگرد

 داشتی دوست هرکاری که نیست خودتون خونه اینجاهم.کنی خراب دانشجوهام جلوی

 رو متنهایی من بدون رو این ولی منی زندگیه شریک ظاهر در تو.نره یادت اینو ؛ بکنی

 ماس ضمن در.بکشی سرک توکارام نکن سعی پس ، شمنمی شریک کس هیچ با

 باز رو قفله که اتاقی اون در نداری حق طور همین.نمیاری من خونه توی فرهادم

 کنم؟ تکرار دوباره یا فهمیدی.شد تموم خب.کنی

 توی رو ناخونام که قدر این.بود ریخته بهم کل به اعصابم.خورد می رو خونم خون

 دبلن جام از منم.بود شده کبود دستم کف ناخونام رد ، بودم کرده فرو حرص از دستم

 رو انگشتم.کردم خم روش رو خودم ، بود داده لم چون.واستادم جلوش رفتم ؛ شدم

 . دادم تکون صورتش جلوی

 با رو یمتنهای منم دوما.میگی برام رو ات خونه قوانین که نیستم کلفتت من که اوال: من

 نم؟ک تکرار دوباره یا فهمیدی.تونیست به هم نیازی وهیچ نمیشم شریک کس هیچ

 . برگشتم سمتش وبه واستادم صداش با که رفتم می داشتم
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 ... وگرنه کنی رعایت باید که منه خونه قوانین اینا هرحال به:  ونداد

 کرد اشاره در به دست با

 .دراز جاده باز راه: ونداد

 .غریدم دندونام الی از.کردم مشت رو دستام

 توق اون.بذارم بیرون خونه ازاین رو پام جلف لباس دست بایه فقط خواد می دلم: من

 .میرن می واسم بهتر ازتو تا وچند کنن می ترمز پام جلوی ماشین تا چند که بینی می

 چند ،من اومد می جلو اون هرچی.بود قرمز قرمز چشاش عصبانیت از.شد بلند ازجاش

 رو مخود گودزیال این جلو ولی.خوردم دیوار سینه به که قدر این رفتم می تر عقب قدم

 دز وچنان اورد باال رو دستش.کردم می ونگاش بهش بودم زده زل.ننداختم تا و تک از

 .شد خون پراز لبم.زمین روی وافتادم شد پاره لبم که دهنم توی

 همیبف که زدم رو این.بکنی غلطا این از نباید منی خونه وقتی تا گفتم بهت:  ونداد

 .نیست خودتون خونه اینجا

 باال ها پله واز نکردم نگاه بهش دیگه.واستادم پام روی زور به شدم بلند ازجام

 پام روی نتونستم دیگه.کردم پرت اتاق توی رو وخودم کردم باز رو اتاق در.رفتم

 پاک رو لبم گوشه ،خون دستمال یه با.نشستم زمین روی و شد سست زانوهام.بایستم

 جام از.سوخت می وچشام کرد می درد گلوم بودم خورده رو بغضم که قدر این.کردم

 هک کردم گریه قدر اون.کردم فرو بالش توی رو سرم.خوابیدم تخت روی.  شدم بلند

 شهن سه تا.هه.تویی هام بدبختی همه عامل که فرهاد کنه لعنتت خدا.شد خیس بالش

 تاداف هم روی پلکام اروم.ونداد از هم ویکی ازسامان یکی فرهاد از سیلی یه.نشه بازی

 ...برد وخوابم

*** 

 ( بعد دوماه) 
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 ادم دوتا مثل ونداد و من ، وقت چند این توی. گذشت می امریکا به اومدنم از دوماهی

 که اولی روز خاطر به.شناختم نمی وندادی انگار اصال من.کردیممی زندگی باهم غریبه

 اهنگ یه بهش حتی شد نمی راضی دلم دیگه ، زد رو حرفا اون ونداد و اینجا بودم اومده

 مهتاب.خوردم نمی چیزی وشامم خوردم می دانشگاه توی رو وناهار صبحانه.بندازم

 می همش مهتاب.بودیم شده صمیمی باهم مدت این توی خیلی.  بود خوبی دختر خیلی

 رایب من دونست نمی.میشی الغر وزود هستی باربی قدر این که حالت به خوش گفت

 این توی.خورم می غذا دانشگاه توی نذارم ونداد خونه خونه اشپز توی پامو اینکه

 رفح باهام زیرکی زیر مهتاب سرکالس که وقتا بعضی.نرفتم بیرون اتاقمم از دوماه

 همون.منه مال وتخمش اخم که جالبه.میده وتذکر کنه می وتخم اخم ونداد ، زنه می

 به تا خواستم ازش و بازکردم اینجا حساب یه وگفتم سامان به زدم زنگ اول روزای

 دختر اچندت.باشم ونداد منت بار زیر خواستم نمی اصال. کنه واریز پول برام حساب این

 درخشید می چشاشون ، شد می کالس وارد ونداد هروقت که بودن کالسم توی

 می اشاره من به خنده با دید می اونارو که مهتاب.رفتن می اش صدقه وقربون

 این توی. اورانگوتانیه چه که ندیدن خونه توی رو این بدبخت دخترای این.هه.کرد

 السک باما دوبار درهفته ، بود پزشکی رشته سوم سال که دنیل اسم به پسر یه دوماه

 حواس که وقتاهم بعضی.شدم می گاهش وبی گاه نگاهای متوجه وقتا خیلی. داشت

 اینجاهم جالبه.بود کرده عاصی رو من که قدر این.کرد می نگاه خیره ، بود پرت ونداد

 ، شد تموم کالسم اولین وقتی هم روز اون.رفت می غره چشم بدبخت من به ونداد

 که رفتم می دانشگاه بوفه سمت داشتم.بیرون اومدم کالس واز کردم جمع رو وسایلم

 یهو. اومد می همچنان نفر اون اما کردم تندتر رو قدمام.سرمه پشت یکی کردم حس

 یه.جاخوردم کم یه دنیل بادیدن.واستاد روم جلوی اومد سرم پشت از شخص اون

 رو من که بود لبش روی کریهی لبخند یه.انداخت سرتاپام به خریدارانه نگاه

 واپسهه دیدم منم.  کرد رو روبه نیمکت به اشاره بادست.بود شیطانی نگاهش.ترسوند

 روی نشستم سریع همون واسه.بفهمه ونداد ترسیدم ؛ کنن می نگاه دارن وبقیه
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 بچسبه نم وبه کنه کم رو فاصله داشت سعی.نشست ازمن کمی فاصله با دنیل.نیمکت

 اج جابه دیگه که رفتم بهش توپ غره چشم ویه کردم زیادتر باهاش مو فاصله منم

 .هبزن حرف فارسی خوب اینقدر که شد نمی باورم.زدن حرف به کرد شروع دنیل.نشد

 .گرفتم نظر وزیر تور که وقته خیلی: دنیل

 یخیل چطور عالی جناب وقت اون.  داریم کالس دوبار هفته در شما و من. ببخشید: من

 بشه؟ چی که گرفتی؟اصال نظر زیر رو من وقت

 .ستیه مناسبی کیس نظرم به.شناخت رو ادما میشه هم نگاه بایه وقتا بعضی: دنیل

 مناسبم؟ چی برای: من

 ...بودن باهم ؛ دوستی برای: دنیل

 .بود دنبالم اونم.افتادم وراه شدم بلند ازجام.شد می پرو داشت دیگه

 نیست؛ ایران که اینجاهم.ای کاره این خودت دونم می که من.ببینم واستا: دنیل

 . بکنی هرکاری ازادی.دخترجون امریکاست

 .احمق پسر شو خفه: من

 . کرد اشاره وحجابم شال به

 .کنیه گم رد هم اینا دونم می که من:  دنیل

 دمامق همون واسه.کیه دونستم نمی ولی.بود دنبالم یکی هنوزم.کردم تندتر رو قدمام

 اوتقریب کشید رو بازوم چون بود تر سریع من از طرف انگاراون.کردم تندترازقبل رو

 ونداد صدای با.کنه متوقف رو من هم بشه خالی حرصش هم که فشارداد جوری رو اون

 .کردم تعجب خیلی.برگشتم

 .شکوندی رو ؟دستم وحشی چته: من
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 : غرید دندوناش الی از

 .کردم کاری خوب -

 کردم؟ کار چی من مگه.کردی جا توبی: من

  اره؟ فرهاد بعداز جدیدته کیس دنیل.دونی نمی خودت: ونداد

 .شد خورد دستم استخوان.کرد می درد خیلی دستم

 خب؟.بفهم رو دهنت حرفه: من

 بودکه عجیب براشون.شدن می جمع دورمون داشتن دانشگاه های بچه وبیش کم

 .کنه دعوا جوری این داره اولی سال دختر بایه عنقشون بد استاد

 جلوی دنیل نکنه چیه.زودی این به نه ولی کنی شروع رو کارت کردم می فکر: ونداد

 کرد؟ ترمز پات

 باال اوردم رو دستم.وتحقیر توهین هرچی بسه. ریختم آزادم دست روتوی توانم همه

 داشتن دانشگاه های بچه.کرد ول رو دستم تعجب از.خوابوندم گوشش زیر ومحکم

 روی دستش.حقشه.شد خورد دانشجواهاش جلوی مغرور ونداد.اوردن درمی شاخ

 بود عصبی بدجور.زد می نفس ونفس بود صورتش

 شد؟ فهم شیر نره یادت.زدی وتهمت کردی توهین هرچی بسه:  من

 نمی ولی ؛ داشتم باونداد دیگه کالس یک.بیرون زدم دانشگاه واز شدم دور اونجا از

 .ببینم رو اش قیافه دیگه خواستم

 اینجا من هستم؟اصال چی دنبال دونستم نمی.زدم می قدم خیابونا توی هدف بی

 ور اسمون سیاه رسیدم؟ابرهای اینجا به که شد چی ونداد قول به کنم؟یا می چیکار

 به کرد شروع نم نم اروم وبارون زد اسمون توی رعدوبرق چندتا.پوشوندن

 اشک اروم بارون زیر منم.بود فهمیده رو من دل هوای اسمونم انگار.باریدن
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 یم خدا.لرزید می هام شونه.کنم می گریه دارم فهمید نمی هیچکس اینطوری.ریختم

 بگو هن تاکی؟ ولی شکر؛ رو وکرمت بزرگی.افتاده روزی چه به ات بنده اره؟ببین بینی

 هم تیخوشبخ کاش میگم وقتا بعضی.رونبینم خوشی رنگ باید من مرگ دم تا تاکی؟

 من.پوله به خوشبختی کنن می فکر ها بعضی چرا دونم نمی.بود همه سهم مرگ مثه

 وبابام مامان قاتل.زدم سرم به گلی چه گذشته وهفت شیش از حسابم صفرهای که

 وبابامو مامان انتقام پولها بااون تونستم من ولی ره می راه چشمم جلوی

 ینارحت ، ها سختی بخرم؟تونستم خودم واسه دغدغه بی لحظه یه بگیرم؟تونستم

 بنصی چرا پس ، سعادته مرگ گن نمی مگه.خستم ببرم؟خدایا ازبین پول با رو هام

 تمانداخ رو اره؟سرم ؛ ببینم سختی فقط که اوردی دنیا این به رو نمیشه؟هان؟من من

 دیدم اومدم خودم به کردن متر رو خیابونا ساعت چند بعداز.دادم ادامه راهم وبه پایین

 الاص.باال گرفتم رو سرم.شده اب از خیس لباسام تمام که شده شدید بارون قدر اون

 ولی گشتم رو وداخلش برداشتم ام شونه روی از رو کولم.رسیدم خونه به کی نفهیمدم

 باسمل جیب توی رو دستم.گذاشتم زمین روی رو کولم نامیدانه.نکردم پیدا رو کلیدم

 باز کلید با درو.جیبمه توی کلیدم جون اخ.خورد فلزی شئ یه به دستم که کردم

 هواس.بود تاریک تاریک حیاط.بود شب نه تقریبا ساعت.بارید می بارون هنوز.کردم

 روشن رو ها المپ.شدم وارد و کردم باز رو در.خونه به رسوندم سریع رو خودم همین

 املباس.چکید می لباسام از اب.اتاقم توی رفتم.سردمه چقدر فهمیدم تازه انگار.کردم

 ردمس هنوزم ولی.کردم تنم دار واستین بلند بافت یه.انداختم چرکا رخت سبد توی رو

 توی پتواز دونه یه.کشیدم ام پیشونی تاروی وکالهم کردم کاله توی رو موهام.بود

 سرهم پشت سرفه وچندتا عطسه دونه یه.پیچیدم خودم ودور برداشتم کمد

 مبل وروی کردم درست قهوه و پایین رفتم ها پله از.خوردم هم سرما.کردم

 بهو خوردن می شیشه به محکم بارون ای قطره.بود رفته شدت خیلی بارون.نشستم

 تا کردم بلند رو وصداش کردم روشن رو وی تی.لرزیدنمی ها شیشه رعدوبرق خاطر

 به کردن شروع سرهم پشت دونه دون لوستر المپای یهو.بشه کم ترسم از که اخر
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 رلوست ورفتم بلندشدم م جا از سریع.  ریخت می زمین روی هاشون خورده.شکستن

 توی بره شیشه ترسیدم.واستادم سرجام جا همون.رفت برقا که کنم خاموش رو

 هک نوری با.شد روشن وچراغش برداشت جارو همه بود میز روی که گوشیم صدای.پام

 یکی روی ونشستم زدم دور مبالرو اون ، شد می پخش گوشی روشن صفحه از

 .بود مهتاب.دادم جواب رو گوشی.ازاونا

 داری؟ برنمی رو گوشیت ا چر: مهتاب

 .ترسم می خیلی من مهتاب: من

 ؟ شده چی: مهتاب

 بیای؟ پیشم تونی نمی تو.ترسم می خیلی ومن رفته برقا: من

 ونداد هم موقع تااون.کشه می طول ساعت پنج چهار اونجا تابیام.بیرونم من: مهتاب

 زنی؟ نمی زنگ بهش چرا.رسیده

 .نکنه درد نزنی؟دستت زنگ بهش نه: من

 خداحافظ.کنم می خواهش: مهتاب

 خداحافظ: من

 هشیش باال ماکه ولی.اومد ای شیشه شئ یه افتادن صدای کردم قطع که رو گوشی

 قهقه صدای اون زا بعد. شدم ترک زهره ترس از.نفرامد یه های قدم صدای.نداریم

 قفل ترس از دیگه دندونام.بودم حال همون توی ساعتی یک.کرد جاروپر همه خنده

 شدن وبسته باز صدای.شد قطع نفر اون قدماهای صدای.کردم می هق وهق بود شده

 .شد نزدیک مرد یه سیاه بعدمسایه.اومد در
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 ونداد شاید که نرسید فکرم به اصال لحظه اون توی.تو اومد ادم واون شد درباز

 فلق دندونام ولی کرد صدام چندبار ونداد.گرفت اروم دلم پیچید که ونداد صدای.باشه

 .گرفت ترس رنگ صداش کم کم.بدم رو جوابش تونستم ونمی بود شده

 دختر؟ تو کجایی.بده جواب تروخدا سوگل:  ونداد

 چشام نور خاطر به.توصورتم گرفت رو خودش گوشی قوه چراغ نور.شد نزدیک بهم

 .گرفتم چشمام جلوی رو دستم.شد اذیت

 نمیدی؟ جواب ، کنم می صدات هرچی چرا پس: ونداد

 ولی کنم باز رو دهنم زور به خواستم.کردم می هق هق داشتم.انداخت بهم نگاهی یه

 .نشد

 .باال بزنم کنتورو میرم من.بگی چیزی خواد نمی فهمیدم.خوب خیله: ونداد

 .شد باز زبونم.شدم بلند جام از سریع

 .میام باهات.ترسم می می من: من

 .بیا توهم ؛ باشه: ونداد

 داشت نگه رو گوشی دستش بایه.چسبیدم سفت رو وبازوش واستادم کنارش

 توی رفتیم.چسبیدم بهش ازترس منم.  کشید خودش سمت رو من دیگه وبادست

 شبازو.ریخت ترسم.شد جاروشن همه زدباال کنتورو.بود برق کنتور حیاط اخره.  حیاط

 بودم خورده که وسرمایی ترس خاطر به اما.افتادم راه خونه سمت وخودم کردم ول رو

 نم ونداد. معلقم وزمین هوا بین کردم حس که افتادم می داشتم.  رفت می گیج سرم

 خواب بین چون.کرد زمزمه گوشم زیر.داد فشار خودش به ومحکم بود کرده بغل رو

 .شنیدم می رو صداش سختی به بودم وبیداری

 .لجباز کوچولوی کنی؟دختر می چیکار بامن خودت با توداری:  ونداد
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 یم اش سینه به امان بی قلبش ولی چرا دونم نمی.چسبوندم اش سینه به رو سرم

 ومار قلبم حاال که من برعکس.بود گرم گرم بود شده حصار دورم که دستاش.کوبید

 روی رو من.خودش اتاق توی رفت.رفت باال ها پله از.بود کرده یخ ازترس وبدنم بود

 یه اول.افتاده فشارم هم دارم تب هم که شد ومتوجه گرفت رو نبضم.گذاشت تخت

 بهتر حالم کم یه.خوردم اروم اروم.کرد بلند رو سرم وزیر کرد درست قند اب لیوان

 داد قرص چندتا.اتاق توی دوباره اومد دارو سینی یه اشپزخونه توی از پایین رفت.شد

 .فهمید ونداد.شد جمع صورتم.بود تلخ زهر مثل که شربت قاشق ویه بخورم که

 ولرزه تب واسه.بخوری باید: ونداد

 دادون.کشیدم سرم روی وپتورو کشیدم دراز پررویی با تخت روی خوردم که رو شربت

 .کرد صدام.ام شونه روی گذاشت رو دستش دقیقه چند بعداز

 بهتره؟ حالت سوگل: ونداد

 این.گذاشت رو دستش ودوباره ازرونرفت ولی زدم پس ام شونه روی از رو دستش

 .شد تر مهربون کم یه لحنش بار

 اره؟ ترسیدی خیلی.جان سوگل: ونداد

 یخیل میگه بازم رفتم پیش سکته تامرز دیده اومده.دررفتم کوره از حرفش این با

 ارکن رو پتو نشستم توجام.کنم غافلگیرت گفتم جوری همین.پ نه ترسیدی؟پ

 .شد جاری واشکم کنم تحمل نتونستم دیگه.زد می چنگ گلوم به بدی بغض.زدم

 نمبی می حاال ولی ؛ کردی مردونگی تودرحقم کردم می فکر من.بدی خیلی ونداد:  من

 می لعنت رو وسامان فرهاد و خودم هزاربار روزی ولی نشه باورت شاید.نامردی خیلی

 ازدواج این به رو من چون سامان.اورد سرم بالرو اون که خاطر این به رو فرهاد.کنم

 تلفن ، کنم فرو دستم توی رو تیغ روز اون اینکه جای به چرا که رو خودم.کرد اجبار

 ته.نشدم فرهاد زن تو جای وبه شدم راضی ازدواج این به چرا. دادم جواب رو سامان
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 دکراسیون با تو که اتاقی اون.شدم نمی کش زجر االن مثه عوضش بود مرگ تهش

 تو از. ونداد خستم.داره رو وسیاه تنگ زندون یه حکم ، کردی درست واسم صورتی

 زبون زخم ولی ، شه می خوب باشه بدنت روی که زخم باشه یادت.وحرفات وازکارات

 باالخره روز یه که بدون رو این.افته می قلبت روی ردش چون.نمیشه خوب جاش اصال

 زهبسو واسم دلت اینکه برای نه گفتم اینارو.گیرم می ازت هارو زخم زخم این تقاص

 سامان شرمنده دراوردی اتاقم ازتوی رو جنازم روز یه اگه اینکه واسه شی ومهربون

 .اومد حرف به بود کرده سکوت که ونداد.نبودی براش خوبی دار امانت که نشی

 ...من اما: ونداد

 چی؟ اما: من

 .بشه تکرار خوام نمی دیگه.شدم سامان شرمنده بار یک من: ونداد

 رو دلم حرفای.کشیدم دراز دوباره.زدم می رقم برات من رو دوم بار باش مطمئن: من

 .برد وخوابم هم روی گذاشتم رو چشمام واروم زدم

 : ونداد

 راضی فرهاد به که بودم بد قدر اون یعنی ؛ گذاشت تاثیر روم بدجور سوگل حرفای

 خونه تادم بیرون، زد دانشگاه از اینکه بعداز امروز ولی ؛ نیستم فکرش به شده؟میگه

 وقتی.بیرونه که گرگی همه این با اونم.خیابون توی شب تنها دختر یه.کردم تعقیبش

 ساعت نیم اماهنوز.بودم شب شیفت چون بیمارستان رفتم منم خونه توی رفت

 رعتس با منم.ترسیده خیلی وسوگل رفته برقا وگفت زد زنگ مهتاب که بود نگذشته

 زهرترک ترس از بود نزدیک دیدمش حالت اون توی وقتی.رسوندم خونه به رو خودم

 هم که هرروشی با کردن سعی وبرم دور دخترهای همه ، اینجام که االن تا من.بشم

 رقف دخترا این همه با سوگل ولی.نشدن موفق اما.بیارن بدست رو من سنگی دله شده

 اومده خوشش فرهاد از عوض ودر نداشت توجهی من به اصال اول ازروز.داشت

 دست دختر یه دنبال من.نداشتم من که بود فرهاد چرب زبون خاطر به همه اینا.بود
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 تمام یتو.بودم دنبالش من که باشه دختری همون سوگل کنم می وفکر بودم نیافتنی

 می رفتار ها غربیه مثه وباهام یداد نم اهمیت من به ذره یه سوگل چندوقت این

 زد خودکشی از حرف که امشب.کرد جذب خودش به بیشتر رو من رفتارش همین.کرد

 ینهم هم وانیا دقیقت که وقتی.افتادم پیش سال هفت یاد.افتاد لرزه به تنم تمام ،

 هم طور همون و بره اون اگه شم می سامان شرمنده که گفت.داد تحویل بهم حرفارو

 اما.کنم مراقبت گناهم بی خواهرکوچولوی از نبودم بلد چون.شدم سامان شرمنده

 ممن. بسه ، بود ودعوا جنگ هرچی دیگه. بشه وانیا مثه هم سوگل ذاشتم نمی دیگه

 ... ارامش.بود یکی سوگل و من خواسته.بودم ارامش دنبال

 وکلی سوگل صورت به بودم مونده خیره من ، بود برده خوابش که سوگل برعکس

 گرفتم رو سواالم جواب باالخره کردن فکر کلی بعداز باالخره.بود ذهنم توی سوال

 ... سوگل واسه خونه توی حداقل.شدم می دیگه ونداد یه باید بودکه این واونم

 حانهصب سینی یه توی وبراش پایین رفتم.شدم بیدار خواب از سوگل از زودتر صبح

 دهش بیدار سوگل شدم اتاقم وارد وقتی.باال ها پله از رفتم دست به سینی.گذاشتم

 گذاشتم رو سینی.زد غرمی مدام بود خورده گره چون اما.رفت می ور وباموهاش.بود

 گرفتم لقمه براش دونه دونه.نشستم ، تخت ،روی روش روبه خودمم و پاش روی

 که اش صبحانه.خورد می وفقط یزد نم پلک تعجب از اونم.بخوره که دستش ودادم

 موارو نشستم سرش پشت رفتم.گرفتم دستش از کشش با رو شونه ، شد تموم

 .کردم زمزمه خودم با اروم.کردم شونه رو موهاش

 ام کالفه جا همه از وقتی

 بافم رومی تو موهای

 رو هشت کش، وبا بافتم اروم سوگلم موهای.بافتم می وانیارو موهای که یادوقتهایی به

 اروم رو گونش.دربیارم دلش رواز بداخالقی مدت این خواستم می.بستم

 .کردم زمزمه اروم گوشش توی.کرد اونور رو صورتش.بوسیدم
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 .نشون بقیه که میگم یواش: من

 .نیست اتاق توی کسی توی و من از غیر.اقا شدی خیاالتی: سوگل

 ورفتارام کارا همه خاطر به من اگه.داره گوش موشم داره موش دیوار هرحال به:  من

 بخشی؟ می رو من ، کنم خواهی معذرت ازت

 میشه؟ حل خواهی معذت با چی همه کردی فکر.بخشم نمی نوچ: سوگل

 کنم؟ چیکار بگو خب: من

 .کن جبران رو اشکام.برگردون رو غرورم: سوگل

 چطوری؟ خب: من

 اب ضمن در.افتادی می روز این فکر به کردی می رو کار این داشتی وقتی: سوگل

 .نره یادت ونداد اقا کرد جمع نمیشه رو ریخته

 من ولی.نبخشه زودی این به زدم می حدس.خودش اتاق توی ورفت شد بلند جاش از

 کنم می رام رو  رو پر دخترکوچولوی این

 ! لجباز تخس.

 .بزنه سر سوگل به اومده مهتابه حتما.راومد د زنگ صدای

 .زدم در دوباره.نداد جواب ولی روزدم سوگل اتاق در رفتم سریع

 خوای؟ می چی ها:  سوگل

 .کنه می شک مهتاب.من اتاق توی برو اومده مهتاب سوگل:  من

 تاقما توی سوگل شدم مطمئن شنیدم که رو اتاقم در صدای.رفتم پایین ها پله از اروم

 . شد وارد غرغر با مهتاب.کردم باز رو در.کنه نمی ول رو در زنگ که مهتابم این.رفته

 نشنیدی؟ زنم می در دوساعته کنی می کار چی:  مهتاب
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 .بودیم اتاق توی نه:  من

 .شلوغه سرت.بگو پس:  مهتاب

 .نخیر:  من

 بهتره؟ سوگل حال راستی:  مهتاب

 .خورده سرما بارون زیر رفته دیشب.اره:  من

 .باال رفتیم ها پله از

 رسیدی؟ خونه ؟کی چی دیشب:  مهتاب

 .زدی توزنگ که وقتی همون:  من

 ؟ بیمارستان میری کنی می ول تنها رو کشی؟زنت نمی خجالت توی:  مهتاب

 .دیگه کارمه کنم چیکار خب:  من

 .نشست تخت روی سوگل.کرد باز رو اتاق در

 خوبه؟ حالت جان مهتاب سالم:  سوگل

 کردی؟ می چیکار دختر؟زیربارون توچی:  مهتاب

 .زدم قدم بارون زیر رفتم شدم رمانتیک سرم به زد.دونم می چه:  سوگل

 بهتری؟ حاال:  مهتاب

 .شدم بهتر.شکر خدارو اره:  سوگل

 ترسیدی؟ خیلی دیشب:  مهتاب

 .خونه بیاد ونداد زدم زنگ.دیگه نه:  سوگل

 .خونه برم گفتم زدم زنگ بهش منم چون.زدی زنگ بهش توهم ا:  مهتاب
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 .کرد عوض رو بحث.داده سوتی فهمید سوگل

 کنی؟ نمی پذیرایی چرا جان ونداد:  سوگل

 .انداخت اتاق وبر دور به نگاهی یه مادوتا به توجه بی مهتاب اما

 .کنی عوض رو اتاق دکوراسیون اومده سوگل که حاال کردم می فکر ونداد:  مهتاب

 .من از بدتر هم سوگل دانشگاه درگیر من.نشد وقت اخه:  من

 .نزدید هم رو عکساتون که بوده شلوغ سرتون قدر این اینکه مثه:  مهتاب

 .رسید دادم به سوگل بار این

 تهران عکسامون همه.واومدیم گرفتیم بلیط ای عجله دانشگام خاطر به:  سوگل

 .جاموند

 قهوه؟ یا بیارم چای جان مهتاب:  من

 .بیاد برامون قراره امروز ماهی استاد یه.دارم کالس االن برم باید.هیچی:  مهتاب

 .ندیدم استاد اونجا خودم شوهر از تر ماه که من واال:  سوگل

 .تنیس بیش تظاهری دونستم می اینکه با حتی.نشست دلم به سوگل حرف چقدر

 ماه؟ استاد این هست کی حاال:  سوگل

 .زلیل شوهر میگه رو حسام بابا:  من

 .باش خودت مراقب جان سوگل برم من.نیست خودت زن که نه:  مهتاب

 .سرزدی بهم که ممنون.حتما باشه:  سوگل

 دارن؟ ترم میان امتحان شنبه از ها اولی سال دونستی می راستی:  مهتاب

 .دونستم نمی نه:  سول
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 نگفت؟ بهت ونداد:  مهتاب

 .رفت یادم نه:  من

 .خداحافظ.داری امتحان که شو خوب زودتر:  مهتاب

 فتهر سوگل دیدم ، گذاشتم اتاقم توی که رو پام.کردم اش وبدرقه رفتم مهتاب دنبال

 هکرد درست سوگل واسه که سوپی به رفتم.شدم پنجر توپ عین.خودش اتاق توی

 .سربزنم بودم

 : سوگل

 حالم دیشب از.نشه هوایی پرو بچه این تا رفتم خودم اتاق به ، مهتاب رفتن بعداز

 رووپتو کشیدم دراز تختم روی.  بود بریده رو امونم سردرد ولی بود شده بهتر خیلی

 دوباره چون ، شد می داروهام وقت داشت یواش یواش کنم فکر.کشیدم سرم روی

 دونستم می.کشید می تیر واستخونام کردم ولرز تب دوباره.شد شروع دردام همه

 نمی.لرزیدم چی وعین شدم خیالش بی همین واسه ونداد پیش برم باید قرصام برای

 رو من و زد می در ونداد.شد زده اتاقم در که بودم حالت اون توی که بود چقدر دونم

 .زد دریا به دل باالخره.بدم رو جوابش تونستم نمی ولی کرد می صدا

 .تو اومدم من اجازه با:  ونداد

 همون با ودوباره پایین رفت.کنارزد پتورو اومد سریع وضعیت اون توی من بادیدن

 که رو داروهام.بدمزه شربت وهمون قرصا همون دوباره.باال اومد دیشب داروی سینی

 نیسی یه با دفعه واین پایین رفت اونم. کشیدم دراز دوباره ونداد به توجه بی خوردم

 بلند جام از خورد ام بینی به که غذا بوی.باال اومد بود توش سوپ کاسه دوتا که

 رو سوپ از پر وقاشق خودش و من بین گذاشت رو وسینی زد کنار پتور ونداد.شدم

 .گرفت دهنم نزدیک

 .خورم می خودم.بچم نه چالغم نه:  من
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 راحتی هرجور:  ونداد

 کنار رو وغذاش نخورد بیشتر رو نصفش ونداد ولی خوردم ته روتا خودم کاسه

 هکاس توی سوپهای به نگاه ویه ونداد به نگاه یه بودم گشنه هنوز که منم.گذاشت

 .فهمید ونداد.کردم

 .تمیزه ولی دهنیه درسته:  ونداد

 خندش ونداد که کشیدم شکمم به دستی.خوردم ته تا رو اون گرفتم ازش رو کاسه

 .گرفت

 .نکردم کاری کنم می خواهش.جان نوش:  ونداد

 .کنن می زنشون واسه کارو این شوهرا همه.عزیزم دونم می:  من

 گذاشت رو دستش ونداد.انداختم خودم روی وپتورو.کشیدم دراز تخت روی دوباره

 .ام شونه روی

 بخوابی؟ تنها اینجا ترسی نمی:  ونداد

 تداعی برای دیشب اتفاقات تمام تا بود کافی کلمه یه همین.ونداد کنه خدالعنتت

 .پااومد وصدای ها خنده اون به یادم.نشستم سیخ سرجام.بشه

 بخوابی؟ من پیش خوای می:  ونداد

 .داره شرطی یه ولی باشه:  من

 شرطی؟ چه:  ونداد

 نمی خوابم من وگرنه نخوری وول تخت روی باید.سبکه خیلی خوابم من خب:  من

 .بره

 .خوابی می خرس عین دادم بهت من که داروهایی اون با نترس:  ونداد
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 .نبودم ویبره روی جوری اون بود موثر داروهات اگه.خودت جون اره:  من

 .بشه مصرف مشخص سرساعت باید داروهم باالخره:  ونداد

 . بلبلی ،طاووسی، تربیت؟قویی بی چیه خرس درضمن:  من

 . کالغی ، مرغی شتر ، مرغی:  ونداد

 .نچ نچ.نداری خانوادگی توتربیت اصن:  من

 .افتاد راه دنبالم اونم.رفتم ونداد اتاق وسمت بلندشدم جام از

 .انداختی راه پرندگان باغ چه؟خودت من به خب:  ونداد

 دراز تخت روی کنارم اومد هم ونداد.کشیدم دراز تختش روی حرفش به توجه بی

 یهویی شدن ادم اونم.بود کرده مشغول رو ذهنم بدجور سوالی یه دیشب از.کشید

 .زنه می دید رو من داره ونداد اقا ازاینکه غافل بودم فکر توی من.بود ونداد

 ندیدی؟ خوشگل چیه:  من

 .ندیدم نه:  ونداد

 میگی؟ راستشو خودت جون هیچی که من جون ؟ بپرسم سوال یه ونداد:  من

 .بپرس هیچی؟اره خودت جون چرا:  ونداد

 من دیشب حرفای خاطر شدی؟به مهربون قدر این توباهام یهویی که شد چی:  من

 نبود؟ که

 ناو دیدم وقتی.بود تو حرفای خاطر به بخشیش یه.همش نه ولی بود چرا دروغ:  ونداد

 نم مثل توهم وقتی.اومد بدم خودم از ، شدی راضی دشمنت به که بودم بد باهات قدر

 بین ؟ دعوا و جنگ چرا پس ، ارامشیم دنبال هردومون وقتی.نداری وهمدم تنهایی

 دیدن اومدن خودشون وبه جنگیدن تقدیرشون با که بودن ادما از خیلی.سوگل
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 از دسته اون جزو تو و من خوام نمی من.شدن بازنده واخرم گذشته بیشترعمرشون

 صرف رو عمرمون که کنیم زندگی دنیا این توی چندسال قراره مگه.باشیم ادما

 پس شده نوشته ازدواج این تقدیرمون توی تو هم من هم ؟ بکنیم بیخودی چیزهای

 هنمذ توی دیشب جواب بی سوال کلی. نکینم تلخ رو وزندگیمون کناربیایم باهاش

 .همین بس اتش.کلمه یه شد اش نتیجه سواال این تمام جواب اخرسر.بود

 عمر قراره قدر چه مگه.میگه راست.نبود ومنطق صداقت جز هیچی چشماش توی

 ینا مثه بقیش خوام نمی.گذرونم مصیبت هزارتا با رو سالش هیجده تاحاال من.کنم

 .اومدم می کنار زندگی واین بود شوهرم که ونداد با باید پس.بشه سال هیجده

 .ارامشم دنبال.چیز همه از.خستم منم.ونداد میگی راست اره:  من

 .طور همین منم:  ونداد

 .برد وخوابم هم روی گذاشتم رو چشمام اروم

 درس هیچی ، ام مریضی خاطر به.خوابیدم ونداد اتاق توی هم شب اون

 ازش جوری چه دونمنمی.ونداده درس مال امتحان اولین فردا که دونستممی.نخوندم

 جون ویدا از زدم زنگ رفتم ، بشه بیدار ونداد اینکه از قبل ، صبح.بگیرم سواالرو

 توی ونداد.والزانیا ماهی گفت هم اون.داره دوست رو غذایی چه ونداد که پرسیدم

 اتاقش از دوساعت بعداز.کردمی طرح سواالرو داشت.بود کرده قفل رو ودر بود اتاقش

 خودش.بکن ما به هم رحمی یه خدا وای.باریدمی خستگی چشماش از.اومد بیرون

 فتمر منم.نشست مبال روی پایین رفت.ما به برسه چه ، شده کالفه کرده طرح سوالرو

 نگاه وی تی درظاهر ونداد.گذاشتم میز روی رو قهوه سینی.کردم درست قهوه براش

 کش سواالرو جوری یه کن کمکم خودت خدایا.نبود حواسش اصال اما ، کردمی

 هک بخاری وبه براشت رو ش قهوه ونداد.فرگذاشتم توی و کردم درست هم الزانیا.برم

 چشمم.گذاشتم شونش روی رو سرم اروم.بود وقتش دیگه.شد خیره یومد می ازش

 ینا من جلوی کشه نمی خجالتم.بود مشکی جذب رکابی یه که که افتاد لباسش به
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 گذاشتم رو گرمم دستای.بیچاره زنیمی یخ خودت هیچی که من حاال.رهمی راه حوری

 هاگ.کردمی نگاه من به متعجب ونداد. ریختم صدام توی عشوه کلی اش سینه روی

 : کردم زمزمه. بود ضایع خندیدممی

 ؟ ؟عزیزم جان ونداد -

 بی چقدر.رفتمی وپایین باال سینش قفسه.  زدنمی پلکم واصال بود شده من میخ ونداد

 رشوس کرد وبسته باز رو چشماش چندبار ، چنددقیقه بعداز.ایش.بشر این اس جنبه

 : گفت شوخ لحن بایه کردو نگاه من به شیطنت با.داد تکون رو

 .خرشدم بگو خوای؟باشهمی چی -

 . عزیزم ازجونت دور:  من

 خوای؟می چی گیمی حاال:  ونداد

 که توهم.بخونم درس که نبود خوب حالم چندروز این توی من ببین جان ونداد:  من

 .سخته امتحانات گنمی همه

 .امتحان سر کنممی کمکت خب:  ونداد

 فهمم؟می چی ازکمکت نخوندم درس من وقتی بابا:  من

 خوای؟می. سواالرو که نگو:  ونداد

 از چرا چون بی ونداد.اره یعنی هم روی گذاشتم رو وچشمام کردم س*و*ب رو لپش

 ویر من کارش این خاطر به.بیاره سواالرو تا اتاقش توی رفت و شد بلند سریع جاش

 واالس برگه.واستاد سرم باالی اومد ونداد که کردممی نگاه رو سقف داشتم.افتادم مبل

 .چشم توی چشم.شد خیره وبهم شد خم من روی.بود سرش پشت

 . سواال اینم:  ونداد

 . نکنه درد دستت ایول:  من
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 . کرد نوچ نوچ که بگیرم هارو برگه که پشتش بردم رو دستم

 ! داره شرط:  ونداد

 ؟ شرطی چه مثال:  من

 .اس قرینه صورتم من:  ونداد

 چی؟ که خب:  من

 هم به توازنش. بمونه طرف اون ببوسی رو طرف یه شهنمی.دیگه همین:  ونداد

 .خورهمی

 می طرفشم این.وضرر جهنم.لبام روی کرد خم رو سرش.اورد جلو رو چپش گونه

 .  کردم بوسش. بده سواالرو فقط.بوسم

 ؟ شد خوب:  من

 . داد دستم سواالرو

 . وفا الوعده:  ونداد

 .بود سخت چقدر کردم نگاه سواالرو

 .مقاومم خیلی زنونه عشوهای دربرابر من دونستیمی کوچولو خانوم درضمن:  ونداد

 .رفتم در جوری اون بودم من.عمت جون اره:  من

 . خودت عمه جون:  ونداد

 .بده قسم رو جونش هی تو بعد ندیدم تاحاال رو بدبخت این من.نیگا حاال:  من

 داریم؟ چی ناهار.خیال بی:  ونداد

 .داری تودوست که همونی.بزن حدس:  من
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 اره؟ الزانیاس ؛پس خورینمی خودت ،چون نیس که ماهی:  ونداد

 .خان شکمو بله:  من

 .بخوریم زودتر بریم:  ونداد

 کشید طول ساعتی دو.دراوردم رو وجواباش ونداد اتاق توی بردم سواالرو ناهار بعداز

 تشریف وی تی پای وندا اقا دیدم پایین رفتم.شدم خسته.کردم حفظشون تا

 .انداخت من به نگاهی یه ونداد.دارن

 . دالور نباشی خسته:  ونداد

 .نیستم خسته نخیر عالی جناب باسواالی:  من

 . زد غرور با لبخند یه

 امتحان وخوبم باشید داشته یاد رو درس دارم توقع دممی درس خوب:  ونداد

 .گیرممی

 . بابا برو:  من

 .زد صدام ونداد که برداشتم چیزی یخچال از خودم وواسه خونه اشپز توی رفتم

 کنی؟می کار چی داری سوگل:  ونداد

 طور؟ چه:  من

 .خرید بریم امشب موافقی گممی:  ونداد

 چی؟ خرید:  من

 اگه توهم.بشه عوض دکراسیون خواممی.بخریم وسیله اتاقمون واسه بریم:  ونداد

 .بخری داری الزم چیزی

 .نرفتم جایی دانشگاه غیراز دوماه این توی منم.نیس هم فکری بد:  من
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 .شو حاضر برو پس:  ونداد

 .زوده.چهاره ساعت که االن:  من

 .دانشگاه بریم باید فردا.برگردیم زودم که ریممی زود:  ونداد

 .رممی االن باشه:  من

 .شم حاضر تا اتاقم توی رفتم

 از اش هویق استیناش دور.پوشیدم رو بود زانوم تازیر بلندیش که قرمز چرم پالتوی یه

 تهبس بود کارشده مشکی نگین روش که درشت های بادکمه جلوشم.بود مشکی خز

 ینا خوبیش. پوشیدم رو زانوم تا مشکی های وچکمه کردم مختصر ارایش یه. شدمی

 همه.پوشیدم هم مشکی قرمز گردن وشال کاله.نبود دار وپاشنه لژداشت کم یه که بود

 بش کیف.نباشه معلوم گردنم که بستم جوری رو وشالش کردم فرو کاله زیر موهانو

 اعتشس به بود واستاده ها پله پایین ونداد.رفتم پایین ها پله واز برداشتم رو مشکیم

 حرص دستم از ، رفتم می دیر وقتی جوری همین اونم.افتادم سامان یاد.کردمی نگاه

 سر پشت.کرد رو وفام بی داداش هوای یهو دلم.کردمی نگاه رو وساعت خوردمی

 پوشیده جلوبسته مشکیه ژاکت یه با سفید پیرهن یه اونم.بودم واستاده ونداد

 ونداد.اینجام من یعنی کردم مصلحتی سرفه تا چند.بود مشکی کتون شلوارشم.بود

 جلوی خنده با رو دستم.کردمی نگاه طوری همون چنددقیقه.شد من ومبهوت برگشت

 .دادم تکون چشمش

 .اقا شدم تموم بسه:  من

 .شینمی تموم زودی این به نترس نه:  ونداد

 خورد اعصابم اه.کردمی رانندگی حوصله وبا اروم ونداد.شدیم سوارماشین ونداد با

 ردمب ضبط سمت رو دستم.هافو هاف پیرمردای این عین.گیره نمی سرعت کم یه.شد
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 شدم پشیمون.پرکرد رو ماشین فضای کالم وبی مالیم اهنگ یه.کردم وروشنش

 .انداختم نگاهی ونداد به.شدم خیره بیرون به.کردم خاموش رو وضبط

 .سررفت حوصلم.برو تندتر کم یه:  من

 .شممی جریمه.برونم تند شهنمی.نشو بچه:  ونداد

 .بده رو جریمه خسیس خب:  من

 .داره دردسر تا هزار.الکیه مگه:  ونداد

 .شد طبقاتی پاکینگ یه وارد

 .رسیدیم بیا:  ونداد

 انسوراس سوار.رسیدیم وباالخره باال رفتیم طبقه چند که بود شلوغ پارکینگ اونقدر

 ارزه خواب کاالی که ای طبقه رفتیم اول.شدیم.خرید مرکز وارد.باال ورفتیم شدیم

 یالبالوی چیزش همه که خواب سرویس یه به افتاد چشمم.شدیم مغازه یه وارد.کردمی

 قشنگی سرویس خیلی.بود والبالویی سفید حریر هم اتاق های پرده.بود سفید

 هاهم وبالش روتختی.بود البالویی تختش تاج ولی بود سفید هم چوبش سرویس.بود

 .واستاد کنارم ونداد.بود البالویی

 .بدم سفارش خوایقشنگه؟می:  ونداد

 .پریدم جا از صداش با

 .ترسیدم اِ:  من

 .دینفهمی بودی چه؟غرق من به خب:  ونداد

 نه؟ مگه قشنگه ونداد خیلی:  من

 بدم؟ سفارش.خوبه اره:  ونداد
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 .بیارن برامون بگو رو همین اره:  من

 مرفتی ونداد با.بدن تحویل بهمون دیگه هفته یک شد وقرار داد وسفارش رفت ونداد

 جوری چه دونستمنمی..کردم خرید وکیف کفش و پالتو چندتا من مغازه چندتا واز

 یباحال بچه ونداد این چقدر.بخرم زیر لباسه خودم واسه خواستممی.کنم دک رو ونداد

 . کرد اشاره مغازه یه به.بود

 .بخر خوایمی چیزی هم ازاونجا اگه برو:  ونداد

 .داشت هم خانوم فروشنده یه.بود فروشی زیر لباس.کردم نگاه مغازه به

 .کنم حساب من بیرون بیا کردی خرید.  وایمیستم بیرون من:  ونداد

 . هست همراهم پول خودم.ممنون:  من

 .بده برادرزنم رو زنم خرج که شهنمی.بسه نگفتم چیزی که هم جا تاهمین:  ونداد

 .جاباش همین پس باشه:  من

 .برو باشه:  ونداد

 اهنگ لباسه به.مونده خیره لباس یه روی ونداد دیدم بیرون اومدم.  کردم خرید رفتم

 همه هم تنش باال.بلندبود تقریبا ؛ بود حریر دامنش که صورتی لباس یه.کردم

 التخج از.لباسه به نگاه ویه کرد من به نگاه یه ونداد.داشت کثیف صورتی پولکهای

 .انداختم پایین رو کلم

 کردی؟ خرید:  ونداد

 .اره:  من

 ازپشت روهم لباس واون اومد فروشنده خانوم ناباوری ودرکمال مغازه داخل رفت

 هوی بیرون اومد مغازه از ونداد.نبود مغازه داخل هم کسی ونداد از غیر.برداشت ویترین

 .داد دستم هم دیگه نایلون
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 هست؟ منه؟چی برای این:  من

 . برداشت ویترین پشت از خانومه که همونیه:  ونداد

 کنم؟ چیکارش خب:  من

 غیرازاینه؟ پوشن می لباسو:  ونداد

 ... خب ولی اره:  من

 : گفت وناراحت دلخور لحن بایه.نکرد نگام ودیگه شد دلخور ونداد

 .اشغال سطل بنداز نداری بپوش دوستداری -

 یلباس اون من بابا خب.بود دلخور ازم بدجور ونداد.خوردیم وشام رستوارن رفتیم باهم

 رفیح دیگه ونداد.شدیم پیاده ماشین بشه؟از چی که بپوشم نداره پارچه متر نیم که

 .زدنمی

 :  ونداد

 اتاق توی رفت اونم خودم اتاق توی رفتم من.شدیم پیاده ازماشین سوگل با

 هن ولی ؛ کرد ناراحتم کم یه سوگل حرف.شد ولی بشه جوری این خواستمنمی.خودش

 فاجعه یه افتاد سوگل برای که اتفاقی.داره حق خب.کردم بزرگش من که اونقدر

 توی رفتم.دربیارم دلش از جوری یه باید.باشه نداشته اعتماد منم به که طبیعیه.بود

 انگار.کشیده دراز تخت روی سوگل دیدم بیرون اومدم.کردم عوض رو لباسام و حموم

 ور خوابم چراغ.کردم بهش رو وپشتم کشیدم دراز کنارش تخت روی.دادن بهم دنیارو

 .کرد صدام سوگل.شد تاریک جا وهمه کردم خاموش

 ناراحتی؟ من ازدست.ونداد:  سوگل

 برق تاریکی توی چشماش.بود شده مظلوم خیلی.کردم نگاه وبهش برگشتم

 .زدم کنار صورتش توی از رو موهاش.ملوس گربه یه عین بود شده.زدمی
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 . نه دیگه حاال:  من

 چرا؟:  سوگل

 .کردمی کاررو همین بود هم دیگه هرکی.نکنی اعتماد که میدم حق بهت چون:  من

 ای دلهره هیچ بدون چندشب نداشتم اعتماد بهت اگه.نیست طور این ونداد:  سوگل

 .خوابیدم نمی پیشت

 داری؟ ارامش االن یعنی:  من

 . خیلی اره:  سوگل

 .تمنیس ام نفسانی های خواسته اسیر فرهاد مثل من که بدون رو این.جان سوگل:  من

 .قولی خوش هم خیلی ضمن در.دونممی:  سوگل

 گی؟می راست:  من

 .باشه همیشه امنت واغوش نرسه بهم فرهاد دست دادی قول چون.اره:  سوگل

 شدی؟ چی شبیه دونیمی االن سوگل راستی.حالی خوش قدر این که خوبه: . من

 . کرد نازک چشم پشت وسگل

 . توبگو نه:  سوگل

 . ملوس گربه یه:  من

 . کشید هم توی رو واخماش شد عصبی یهو

 .کردم تعریف ازت که منه تقصیر:  سوگل

 یهو؟ شد چی:  من
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 هم حاال دادی نسبت من به رو پرندگان باغ که دیروز از شد؟اون چی:  سوگل

 .سانان گربه تورده رفتی کردی پیشرفت

 .کرد بهم رو پشتش

 حله؟ ببخشید کنی؟بگممی قهر چرا حاال.جان سوگل:  من

 .میاد خوابم فعال دونم نمی:  سوگل

 .بخواب باشه:  من

 . کرد نگام جوری همون ودوباره برگشت سوگل

 .بخیر شب.بخشیدمت:  سوگل

 بخیر توهم شب:  من

 وبه رفتمی راه غرور با.داد رو اشبرگه که نکشید دقیقه ده به سوگل روز اون فردای

 از قبل چندمتر رو سوگل اتفاقا این از قبل تا.بودن مونده همه که کردمی نگاه ها بچه

 توی تا بعد به روز اون از ولی ؛ ماباهمیم نفهمه کسی که کردم می پیاده دانشگاه

 از هم روزا بقیه سوگل.شدمی ها خیلی تعجب باعث وهمین رفتیم می هم با دانشگاه

 نمی من وشامم ناهار سر حتی.خوند می درس وبیشتر اومد نمی بیرون اتاقش

 لیک و اتاقش توی رفتم می درساش توی کردن کمک بهانه به اوقات بعضی.دیدمش

 تاحاال که حسی.بود کرده ریشه وجودم توی سردرگم حس یه. زدممی حرف باهاش

 ردهک نفوذ وجودم عمق تا هاش ریشه ، بفهمم خودم اینکه بدون. نداشتم کس هیچ به

 اینکه اونم.بود دلم توی ترسی یه فقط.اورد درش جا از شدنمی وجه هیچ وبه بود

 سی ازبکنم؟بعد باید چیکار من وقت چی؟اون نشه یانه؟اگه شهمی دلبسته بازم سوگل

 هک دلهایی تقاص به ترسم می.شده یکی بند دلم بار یه دنیا این توی زندگی سال

 نصافاا.کنم بیرون سرم از رو ومنفی بد فکرای کردم سعی.بشکنه خودم دل شکستم

 باعث جورایی یه.بودن راضی ازش استادا همه که جوری.بود عالی درساش سوگل
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 سوگل ، اوردن که رو خواب سرویس.دیگه زنمه نباشه چی هر.شدمی منم سرافرازی

 تخلو سرش تا کردیم صبر همین واسه.بچینه رو اتاق نتونست داشت امتحان چون

 از یکی روی تنها که دیدم رو سوگل.شد تموم اخرم امتحان باالخره روز اون. بشه

 رفتم.دبو گرفته مرخصی چندروز این هم مهتاب.بود نشسته دانشگاه حیاط های نیمکت

 رو من یوقت.  بود فکر توی خیلی.سرش پشت گذاشتم رو ودستم نشستم سوگل کنار

 .کرد تعجب کم یه دید

 کنی؟می چیکار اینجا:  سوگل

 .پیشت م اومد جوری همین:  من

 ...مارو اگه:  سوگل

 .داره؟ببینن عیبی چه نیستی؟خب من زن مگه.نگو هیچی هیس:  من

 .من بودن شده عادی برات پس:  سوگل

 .نبود عادی غیر اولم از:  من

 دلم.زد برق چشمام مامان اسم دیدن با.خورد زنگ گوشیم ، بزنم حرفی تاخواستم

 .بودم نشنیده رو صداش که بود ما چهار.بود شده تنگ براش

 . خودم برمامان سالم:  من

 . وفا بی برپسر سالم:  مامان

 .شلوغه سرم خیلی.جان مامان ببخشید:  من

 .توئه مثل وضعشون. گیرنمی زن وقتی پسرا همه.دونممی:  مامان

 . دیگه کنم چیکار:  من

 خوبه؟ حالش خوبی؟سوگل خودت:  مامان
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 .رسونهمی سالم بهتون راستی.سوگل هم خوبم من هم.خداروشکر اره:  من

 . برسون سالم هم تو:  مامان

 کردی؟ یاد ما از شده چی حاال:  من

 .دارم برات خوش خبر یه:  مامان

 . من مادر بگو خب:  من

 سر هی.میام منم اونجا بیاد قراره.بسته قرارداد امریکا توی شرکت یه با بابات:  مامان

 .ریممی هم اردالن بابا دیدن

 .داریم تعطیالت کریسمس خاطر به ماه یه ما اینجا اتفاقا.عالیه خیلی:  من

 .برسم کارام به برم منم.برسون م سال زنت به.خوب چقدر:  مامان

 .دنبالتون رسین؟بیاممی کی:  من

 .پنج ساعت بعدازظهر فردا پس:  مامان

 خداحافظ.دنبالتون سوگل با میام ساعت همون من پس باشه:  من

 .پسرم خداحافظ:  مامان

 .گرفت خندم.زدمی بیرون فضولی داشت چشواش از سوگل.کردم قطع رو گوشی

 خندی؟می چی به:  سوگل

 .فضولی قدر این که تو به:  من

 بیان؟ جون وپدر جون ویدا قراره.بروبابا:  سوگل

 .که شنیدی.فردا پس اره:  من

 .کاردارم کلی که خونه بریم پاشو:  سوگل
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 توهم؟ بابا داری چیکار:  من

 چی بیان مامانتینا بعد نداریم مشترک اتاق یه ما دونی؟هنوز نمی خودت:  سوگل

 .بزنیم اتاق توی که نگرفتیم هم عکس کنار به اون.بگیم

 .نبود یادم اصال.گفتمی راست

 . کنی خالی اونا واسه رو واتاقت من پیش بیای تو باید طوری این پس:  من

 .بکنم رو کار همین باید اره:  سوگل

 .خونه جون به افتادن خانوم وسوگل رفتیم خونه سوگل با

 : سوگل

 ونداد.کردم روعوض خونه دکوراسیون تمام.افتادم خونه جون به و شدم خونه وارد

 دادون.دادم تغییر رو ها مبل تموم جای. چرخید می خونه توی ها فرفره این عین بیچاره

 اختماند روزنامه وکلی پاکن شیشه یه اون به توجه بی من ولی ؛ بود گرفته رو کمرش

 عدازب پنج ساعت.بزنه گریه زیر بود مونده کم.کنه تمیز هارو شیشه که بغلش توی

 کنارم اومد ونداد.بودم نکرده درست ناهار ولی ؛ شد تموم کارام بودکه ظهر

 برق چی همه.گذروندم نظر از رو خونه رضایت با و کمرم به زدم رو دستم.واستاد

 گذاشت کرد دراز رو وپاش مبال روی نشست خستگی از ونداد.بود شده وتمیز زدمی

 و پرید ازجاش که کشیدم داد سرش.میز روی

 کردم؟ تمیز دراومد پدرم بینی نمی:  من

 خبرته؟ چه.خستگی از بینی؟مردم نمی توچی:  ونداد

 .نداریم ناهار.کن ولش اینارو:  من

 گشنمه چی؟من:  ونداد

 . پیتزابیارن بزن زنگ:  من
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 .زنممی زنگ باشه:  ونداد

 توی اوردم رو م خانواده عکس قاب.اوردم ونداد اتاق توی رو وسایلم و لباسام تمام

 سفارش که هایی کمد توی رو وسایلم.نشکنه که کردم قایمش جایی ویه ونداد اتاق

 دادون های واسپری ها ادکلن کنار رو ارایشم لوازم.چیدم ونداد لباسای کنار بودیم داده

 .بود گرفته اتلیه وقت صبحش فردا برای ونداد.گذاشتم

 

 هک گفت برسری خاک ژستهای عکاسه دختر این قدر این.بهتره نگم که هم اتلیه از

 اب.هیچی دیگه که هم ونداد اقا.کنم نگاه ونداد روی توی کشممی خجالت دیگه من

 هم هدون ویه گرفتم مختلف های بالباس عکس چندتا.بوده ماهری شناگر وگرنه ندیده

 رممی خودم بعدا گفتم رو اون ولی.بود خریده ونداد که لباسی اون با

 با ونداد چشمای که گرفتیم هم دیگه عکس یه.بشه سوپرایز خواستممی.گیرممی

 بود نیم جهارو ساعت.شدم واماده کردم درست رو شام.بود هم کنار من چشمای

 با.فتمر پایین ها پله از همین واسه نداشتم ارایش برای وقت.بود منتظرم پایین وونداد

 رانندگی تندتر کم یه ، بود شده دیر چون امروز ولی.شدیم ماشن سوار ونداد

 واسشون و دیدم دور از رو جون ویدا و جون پدر.رسیدیم فرودگاه به باالخره.کردمی

 ونداد گرفت بغلش توی رو اون پسرش دیدن محض به جون ویدا. دادم تکون دست

 نگاه ونداد جون ویدا به حسرت با من.گرفت اغوش توی رو مامانش هم

 توی رو من وسریع شد من نگاه متوجه جون ویدا.بود زنده منم مامان کاش.کردممی

 .گرفت بغلش

 دخترم؟ خوبه حالت:  ویداجون

 خوبید؟ شما.ن ممنو:  من

 .خداروشکر:  جون ویدا
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 بوسید رو سرمن جون پدر.کردم روبوسی جون پدر وبا دراومدم جون ویدا بغل از

 . رفتهگ بغلش روتوی من بابام انگار.شدم اروم خیلی.گرفت بغلش توی رو من وپدرانه

 .دخترم باشی خوب امیدوارم:  پدرجون

 .خوبیم خداروشکر.شما سایه زیر:  من

 .نشست جلو من بااصرار جون وپدر شدیم ماشین سوار

 . روکرد من وبه برگشت جون پدر که بودیم ماشین توی

 کنه؟ نمی اذیتت که ونداد.جان سوگل:  جون پدر

 پدر به جوری ویه هم توی کشید رو اخماش جون ویدا دیدم بگم چیزی خواستم تا

 .پسرشه ناسالمتی داره حق خب.کرد نگاه جون

 کرده؟ چیکار.ماهی این به من پسر.مهداد اوا:  جون ویدا

 .نشه دعوا که گفتم چیزی یه منم باالخره

 .خوبی این به پسر ونداد.پدرجون گنمی راست جون ویدا:  من

 . زد ولبخند انداخت من به نگاهی اینه توی از ونداد

 . کردی تعریف ازمن شما خانوم سوگل عجب چه:  ونداد

 ؟ گفتم تورو بد کی من:  من

 .وقت هیچ:  ونداد

 گی؟می چی پس دیگه خب:  من

 هستی؟ راضی ودانشگاه درس زندگی از:  ویداجون

 .عالیه خیلی چی همه خداروشکر.نباشم چرا جون ویدا اره:  من
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 .شکر خدارو گفتن هم با وپدرجون جون ویدا

 عوض تالباس اتاق توی بعدرفتم کردم دم چایی واول تو رفتم من خونه رسیدیم

 کتونی بایه رو لباسام.گذاشت من اتاق توی رو وباباش مامان چمدونای هم ونداد.کنم

 توی داوم ونداد.ریختم چای سینی ویه پایین رفتم.کردم عوض شال ویه بلند استین

 .کردمی نگاه من کارای وبه اشپزخونه

 جان؟ سوگل:  ونداد

 بله:  من

 گفتی؟ دلت ته از عالیه چیز همه گفتی که ماشین توی:  ونداد

 .بود جوابم منتظر ونداد.زدم ولبخند گرفتم ونداد جلوی رو سینی

 . عالیه چیز همه واقعا چون گفتم دلم ته از اره:  من

 . ید*س*و*ب*مو*ن*و*گ ونداد

 . خوشحالی قدر این تو که خوشحالم:  ونداد

 رو اه چایی ونداد.نشستم جون ویدا پدرجون روی روبه ومن بیرون رفتیم خونه اشپز از

 .کرد تعارف من به واومد کرد تعارف

 . خانوم سوگل بفرمایید:  ونداد

 . برداشتم رو چایی

 .نکنه درد شما دست: من

 من که گفت چیزی یه ویداجون یهو که زدیم می حرف داشتیم.  نشست کنارم اومد

 . پرید گلوم توی چایی

 بیارید؟ نوه من واسه خوایدمی کی دوتا شما:  ویداجون
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 . رسید دادم به ونداد که انداختم پایین رو وسرم شدم سرخ خجالت از

 . شدن مادر واسه کمه سنش هنوز سوگل.من مادر بابا ای:  ونداد

 .بود سالت سه تو بودم سوگل سن هم من وقتی پسرم:  ویداجون

 . شده عوض وزمونه دور جون ویدا اخه:  من

 زنده تا خواممی من تازه.باال رهمی شوهرت سن ولی.دخترم تودرسته حرف:  ویداجون

 .ببینم رو م نوه ام

 من.رفت کردی پسر پیر رو من دستی دستی.جان مامان نکنه درد شما دست:  ونداد

 . جوونیمه اول تازه

 .جوونید هنوز که شما جون ویدا تازه:  من

 وسرش انداخت نگاهی ونداد و من به بالبخند جون پدر بگه چیزی تاخواست ویداجون

 . داد تکون رو

 باید دونستید صالح خودتون وقت هر.خانوم نکن اذیت رو دخترم قدر این:  پدرجون

 .بهتره خیلی اینطوری. بشید دار بچه

 .بود خودم ارسالن بابا مثه واقعا.زدم ای زده خجالت لبخند

 .شماست با حق.پدرجون دارید لطف شما:  من

 هانهب به هم ونداد که خونه اشپز توی رفتم. کنم اماده شامو برم گفتم.بود نه ساعت

 ؛ کردممی فکر جون ویدا حرفای وبه چیدم رومی میز داشتم.دنبالم اومد من به کمک

 هب ونداد صدای بشیم؟با دار بچه ونداد و من روز یه که بود ممکن چیزی همچین یعنی

 . اومدم خودم

 شدی؟ ناراحت مامانم حرفای از:  ونداد
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 .دونهنمی چیزی که اون داره حق بیچاره خب نه:  من

 . گیمی راست اره:  ونداد

 خواد؟می بچه دلت واقعا تو ونداد:  من

 .نه که ای بچه هر نه:  ونداد

 ...پس:  من

 . توباشی مامانش که ای بچه:  ونداد

 ......اخه:  من

 .نزن رو حرفش دیگه.هیس:  ونداد

 مشغول رو فکرم بدجور ونداد حرف.شدند آشپزخونه وارد جون ویدا و جون پدر

 با ظرفارو.شدم کیف خر کلی ومن کردن تعریف من پخت دست از همه سرشام.کرد

 ویت رفتم. بخوابیم که رفتیم بودیم خسته همه چون شام وبعداز شستم جون ویدا

 .کنم عوض رو لباسام نیومده ونداد تا ونداد اتاق

 ونداد.بمبخوا بلند لباسای با تونستم نمی اصال.کردم عوض تیشرت یه با رو تونیکم

 مجلو امد.چرون چشم پرو بچه.بهم شد خیره افتاد من به نگاهش ووقتی شد اتاق وارد

 تمدس کبودی از اصال.کنهمی نگاه چپم بازوی به داره دیدم کردم دقت که خوب.واستاد

 راست به چپ از بار وده گرفت دستش توی رو وبازوم نشست کنارم اومد..نبود یادم

 .مونهنمی یادش هم کاراش اقا هه. گرفت بغضم.کرد بررسی مختلف ای زاویه واز

 سوگل؟ زدی کجا به رو دستت:  ونداد

 ؟ دونی نمی تو یعنی:  من

 . که ندارم غیب علم نه:  ونداد
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 . عالیه جناب دست هنر:  من

 یاد؟ نمی یادم من که بوده کی:  ونداد

 رو صورتم و نشستم تخت روی رفتم.برچیدم ولب کشیدم بیرون دستش از رو بازوم

 .کردم ور اون

 ول ور دستم ولی شکست دستم نگفتم.چهارشنبه.دانشگاه توی پیش هفته یه:  من

 ؟ نکردی

 نشده؟ خوب حاال تا پیش هفته یه از یعنی:  ونداد

 .نشده خوب اس هفته یه که فشاردادی جوری چه ببین خب:  من

 چه؟ من به توحساسه پوست.  گرفتم رو دستت اروم من:  ونداد

 حساسه پوستم بعدشم.من واسه نه بله اس مردونه که شما دستای ولی:  من

 کنه؟می درد که چی استخونام

 کی ونفهمیدم کردم ونداد به رو پشتم و کشیدم دراز تخت وروی نزدم حرفی دیگه

 هم و داشت کاری قرار پدرجون هم چون ؛ بلندشدم خواب از زود صبح.برد خوابم

 هک بود هشت تقریبا ساعت.  کردم اماده رو صبحانه.بره بیمارستان خواستمی ونداد

 جون وپدر جون ویدا هم اون وبعداز اشپزخونه توی اومد رفته وحموم کشیده اتو ونداد

 : وگفت زد لبخندی بودم چیده که رنگینی زم دیدن با جون پدر.داخل اومدن

 کشیدی؟ زحمت چقدر جان سوگل -

 .نکردم کاری باباجون نه:  من

 های زن این عین منم.بده رو لباساش پدرجون به که رفت جون ویدا ، صبحانه بعداز

 تیشکال پیرهن ویه سوخته ای قهوه کتون شلوار یه ونداد که دیدم باال رفتم کدبانو

 داشتمبر رو داشتم دوست خیلی که ادکلنی میز ازروی.بود واستاده اینه جلوی.پوشیده
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 کردم بهش رو پشتم.زدم دستش دو هر وبه گرفتم رو دستاش مچ.زدم اش یقه به

 و برداشتم شیک خیلی ای نقره ساعت یه.بردارم ساعت یه تا کردم باز رو وکشو

 من رس محکم ونداد که ببندم میزرو کشوی که برگشتم دوباره.بستم مچش دور براش

 رازپ نگاه یه.شد خیره من به اینه توی واز ام شونه روی گذاشت رو چونش.کرد بغل رو

 . کرد زمزمه انداخت من به محبت

 . خانومی نکنه درد دستت:  ونداد

 . کنممی خواهش:  من

 . انداخت کبودم بازوی به خجالت پراز نگاهی ونداد

 .تم شرمنده کلی اینم بابت:  ونداد

 . شرمنده دشمنت:  من

 تظاهر باشیم مجبور نبودکه کسی دیگه اینجا.کردیممی نگاه هم به اینه توی از

 اب.رفت یادم از دیشبم ناراحتی که اونقدر.بود خواستنی مهربون ونداد چقدر.کنیم

 از ونداد شدیم خارج حالت اون از ود هر کرد صدا رو وونداد زد جون پدر که در صدای

 .رفت بیرون اتاق

 مثل توبرام گفت ویداجون که زدیممی حرف هردری از ویداجون با داشتیم ناهار بعداز

 .هستی وانیا دخترم

 ازش حتی.بود نگفته ازش چیزی من به تاحاال چرا پس دیگه ونداده خواهر وانیا

 پرسیدم جون ویدا از وباالخره رفتم کلنجار باخودم کلی.ندیدم هم عکسی

 جون؟ ویدا:  من

 دخترم؟ جانم:  ویداجون

 بپرسم؟ سوال یه شهمی:  من
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 . دخترم بپرس:  ویداجون

 : گفتم ومن من با

 .ندیدم تاحاال رو ونداد خواهر وانیا -

 با... یا کرده فرار که بوده دخترایی ازاین نکنه.کرد وبغض گرفت غم نگاهش رنگ

 . اومدم خودم به جون ویدا حرف

 .گفتید چی نشدم متوجه ببخشید:  من

 نگفته؟ بهت ونداد تاحاال گممی:  ویداجون

 . نگفته چیزی ونداد؟نه کی:  من

 . شد کشته تصادف توی پیش سال هفت دخترم وانیا:  ویداجون

 . کردم بغلش.شد جاری واشکش شکست بغضش باالخره

 .کنم ناراحتتون خواستم نمی ویداجون ببخشید:  من

 از هک رو عزیزایی تا بیوفته گذشته یاد به وقتا بعضی باید ادم.دخترم نه:  ویداجون

 .نکنه فراموش داده دست

 .ریخت پایین چشمم از منم اشک خودم عزیزای یاداوری وبا زدم تلخ لبخند یه

 . جان سوگل سخته عزیز یه داغ چقدر دونینمی:  ویداجون

 : گفتم وار وزمزمه حقیقت روی کشیدم سیاه پرده یه

 بدی ازدست زمان هم رو عزیز دوتا یکی جای به اونم.ویداجون دونممی -

 ومادرتن؟ پدر منظورت:  ویداجون

 . شدن تصادف قربانی هم اونا اره:  من
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 .دادم دست از هم رو دیگه یکی وانیا از غیر منم:  ویداجون

 رو؟ کی:  من

 .کرد زدن حرف به وشروع دراومد بغلم از ویداجون

 بعداز بیرون رفت خونه از که روز یه.ساله هیجده.توبود سن هم وانیا:  ویداجون

 ارفر وراننده بود کرده تصادف ماشین یه با وانیا.دادن بهمون رو مرگش خبر دوساعت

 ادش پسر یه ونداد.رفت خونه از هم ونداد ، وانیا مرگ بعداز.نشده پیدا حاالهم وتا کرد

 تدوس خیلی رو کوچولوش خواهر.بود بسته وانیا نفس به نفسش که بود وشیطون

 وبعد بود قهر ما وباهمه دونستمی مقصر رو خودش ونداد ، وانیا مرگ بعداز.داشت

 یزندگ ، بوده قبال وانیا که ای خونه توی خواست نمی.گرفته جدا خونه یه فهیمدیم

 بعداز اینکه تا.اومد می دیدنمون ونه دیدمی مارو نه.کردمی فرار چیزش همه از.کنه

 فکر ؛ بودیم خوشحال خیلی پدرش و من.چمدون یه با اونم خونه اومد چندماه

 که هک گفت ونداد.نشد طوری این ولی مابمونه پیش همیشه برای که اومده کردیممی

 حتی.هکن زندگی همیشه برای جا همون خوادومی گرفته امریکا کالج از پزشکی بورسیه

 که وشیطون شر ونداد اون از.کرد خداحافظی وازاونجا بریم باهاش فرودگاه تا نذاشت

 این تموم توی..بود مونده باقی احساس وبی وسرد مغرور پسر یه خندوندمی رو همه

 زا یا بیاریم ونداد جلوی رو دختر یه اسم که نداشتیم جرئت پدرش رو من هم سالها

 اب رو تنهاییش خواد نمی اینکه ؛اونم بود یکی ونداد حرف چون ؛ بزنیم حرف ازدواج

 وگلس اسم به دختر یه با خوادمی که گفت قبل ماه چند اینکه تا.بشه شریک کسی

 احترام انتخابش به پدرشم و من.کس هیچ یا سوگل یا گفت ونداد.کنه ازدواج

 مین دانشگاهت خاطر به وگفت فرستاد تورو عکسای از چندتا.کردیم وقبول گذاشتیم

 لیقهس از ، دیدم تورو وقتی ولی ؛ بودیم دودل کم یه پدرش و من.بگیریم مراسم تونیم

 .شدیم مطمئن پسرمون انتخاب وحسن

 : گفتم و زدم لبخند یه من
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 .تونه لطف نظر -

 کردممی حس چرا دونم نمی اما.ونداد طفلک.کردممی فکر جون ویدا حرفای به داشتم

 رو کار همین داره ،اونم کردم مخفی ویداجون از رو چیزی یه من که جور همون

 خودش از ، تنهاشدم باونداد وقتی امشب گرفتم تصمیم همین واسه.کنهمی

 وابج گوشیو ونداد اسم دیدن وبا خورد زنگ گوشیم که بودم خودم افکار توی.بپرسم

 . دادم

 چطوره؟ حالت خانومی سالم:  ونداد

 : پرسیدم وازش کردم تعجب کم یه

 اونجاست؟ کسی ونداد -

 چطور؟ نه:  ونداد

 خوبی؟ تو ممنون.کن ولش هیچی:  من

 . شدم خوب بله شنیدم تورو صدای که حاال:  ونداد

 .بود کرده تغییر ونداد قدر چه

 . نکن لوس رو خودت:  من

 . خرید بریم دنبالتون میام باشین حاضر هفت ساعت.اومد یادم راستی اها:  ونداد

 چی؟ برای خرید:  من

 . گممی بهتون میام حاال:  ونداد

 چی؟ جون پدر ولی ؛ باشه:  من

 نداری؟ کار برم من.دنبالتون بیام گفت من به بابا خود:  ونداد

 . باش خودت مراقب عزیزم نه:  من
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 . خداحافظ طور همین توهم باشه:  ونداد

 . خداحافظ:  من

 . کردم نگاه بگم چیزی بود منتظر که جون ویدا وبه کردم قطع رو گوشی

 بود؟ ونداد:  ویداجون

 اره:  من

 گفت؟می چی خب:  ویداجون

 .خرید بریم خوایممی باشیم حاضر هفت ساعت ،گفت هیچی:  من

 چی؟ برای خرید چی؟اصال مهداد:  ویداجون

 کرد قطع کارداشت بعدشم کرده هماهنگ جون پدر با گفت:  من

 توی رفتیم هرکدوم جون ویدا و من.بود شیش ساعت.انداخت ساعت به نگاهی یه

 رمس رنگ کرم ساده شال بایه سوخته ای قهوه پالتوی یه.شیم اماده تا خودمون اتاق

 ها لهپ از و برداشتم رو کیفم.کردم ارایش کم ویه برداشتم رو ایم قهوه کفشهای.کردم

 دیدن از من هم اون هم.اومد بیرون خودش که زدم رو ویداجون اتاق در. رفتم پایین

 زنگ صدای با اما.پوشیده جوری این ومن بود حجاب بدون اون.کردیم تعجب کلی هم

 به داشت معمول طبق ونداد.شد ماشین سوار ویداجون.رفتیم پایین هردو گوشیم

 . زد مهربون لبخند یه من دیدن با.کرد می نگاه ساعتش

 . امشب شدی خوشگل چه:  ونداد

 دیدینمی تو بودم خوشگل:  من

 ونداد.جاپرید از زد جون پدر که ی بوق باصدای ولی ؛ ببوسه رو گونم که جلو اومد

 اهنگ من به ونداد.موند ناکام بدبخت گرفت خندم.کشید موهاش توی دستی کالفه

 . انداخت ناراحتی
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 بخند من وروز حال به توهم بخند:  ونداد

 .بریم شو سوار.که نداره گریه حاال:  من

  کرد حرکت ونداد ماشین توی نشستیم

 : گفت ونداد که بودیم نشسته ساکت ماشین توی

 .خرید ریممی داریم چی واسه بگو بابا -

 . مهداد بگو دیگه اره:  ویداجون

 هک کرد دعوت من از ، قرارداد بستم بعداز.مجستیک اقای شرکت رفتم امروز:  پدرجون

 منم.گرفته پسرش التحصیلی فارغ خاطر به که مهمونیش برم ام خانواده با فرداشب

 خرید؟ ریممی چرا گفتین اگه حاال.میل کمال با حتما گفتم

 : گفتیم باهم زمان هم جون ویدا منو

 چرا؟ -

 : گفت ای بامزه لحن وبا خندید ونداد

 بپوشید؟ چی شما که شدیممی مواجه پرسش این با ما چون دیگه معلومه خب -

 ونداد با دوباره.خندیدیم هم ویداجون و من بار این.خنده زیر زدین جون پدر با بعدم

 ونج وپدر ویداجون با یکم.کردیم پارک رو ماشین.رفتیم قبلی خرید مرکز همون به

 بره جون پدر با شد قرار.نیومد خوشش لباسا از ویداجون اما ؛ کردیم نگاه هاور مغازه

 شد قرار.  جداشدیم هم از همین واسه.دیگه های طبقه توی کنه نگاه هارو مغازه بقیه

 تیمداش ونداد با.ماشین سمت بریم که بزنه زنگ یکی ان به شد تموم خریدش هرکی

 باسایل پراز توش که مزون یه به افتاد چشمم که کردیممی نگاه ولباسارو رفتیممی راه

 دش خم شد نگاهم متوجه ونداد.گرفتم اونا از رو نگاهم.بود وشیک نایس خیلی عروس

 : کرد زمزمه گوشم وزیر
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 .بخوره رو چیزی حسرت خانومم نبینم -

 لبخند یه.کنه تظاهر بخواد ونداد که نبود کسی که اینجا.بود بخش ارام صداش

 . نشه ناراحت که زدم مهربون

 . شهمی تموم باالخره دیگه شبه یه همش.حسرت چرا نه:  من

 .برم باشعورم خانوم قربون:  ونداد

 لتهدک یه. لباس یه روی بودیم مونده خیره هردومون. واستادیم مغازه یه جلوی ونداد با

 کار یمشک نگینهای چندردیف اش باالتنه قسمت.بود ساتن جنسش که ساده مشکی

 هک داشت هم کوتاه تقریبا ساتن قرمز کت یه.بود زانوم تاروی وبلندیش بود شده

 ویقه استیناش دور.بود حریر وجنسش بود هفتی اش وبقیه بود تنگ ارنج تا استیناش

 هی با.من به هم نگاهی ویه انداخت لباسه به نگاه یه ونداد.داشت مشکی نگین اش

 : گفت دلخور لحن

 کنار؟ ذاریمی یکی اون مثه یا پوشی می بخرم واست رو این اگه -

 : گفتم رضایت با بود اومده خوشم چون منم

 پوشم می نه -

 فتگ رو سایزم وخودش واستا کنار تو گفت بود مرد فروشنده چون وونداد داخل رفیتم

 بود نمت فیت. پوشیدم رو لباس.پرو اتاق توی رفتم.گرفت فروشنده دست از رو ولباس

 ختاندا بهم نگاهی کردیه باز درو ونداد که بودم نپوشیده رو کتش هنوز.نداشت وحرف

 .بود پیدا چشماش از رضایت که

 . چرخیدم دور ویه انداختم پایین رو سرم

 شدم؟ خوب:  من

 .شدی ؛عالی نشدی خوب:  ونداد
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 هک مغازه از.داد ودستم گذاشت کاور توی رو لباسم.  کنه حساب که ورفت بست دررو

 : گفت ونداد بیرون رفتیم

 . بپوشی رو این خوادنمی.بخر دیگه لباسه یه فرداشب واسه -

 .بازه خیلی دونممی خودم:  من

 .خوب دختر افرین:  ونداد

 جون پدر با.خریدم فرداشب واسه هم سفید بادمجونی پوشیده دامن کت دست یه

 رطف از خونه رسیدیم وقتی.خوردیم رستوران توی رو شام.خونه برگشتیم ویداجون

 چشماش.کنارش ومنم کشید دراز تخت روی ونداد.خودمون اتاق رفتیم همه خستگی

 مشغول ذهنمو که رو سوالی ونداد واز دریا به زدم رو دل.نبود خواب ولی بود بسته رو

 : پرسیدم بود کرده

 شی؟نمی ناراحت بپرسم ازت چیزی یه ونداد -

 : گفت بسته چشم

 بپرس نه -

 . وانیا خواهرت درباره:  من

 جنسی همون از غم یه زدمی موج چشماش توی عجیبی غم یه.کرد باز رو چشماش

 .بود سامان چشمای تو بودیم باغ توی که

 بدونی؟ خوایمی چی:  ونداد

 .....ولی شده کشته تصادف توی که گفت ویداجون:  من

 چی؟ ولی:  ونداد

 شده؟ کشته تصادف توی حاال.کنه پنهون ازم خوادمی رو چیزی یه کردم حس:  من
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 نه:  ونداد

 بگی؟ بیشتر شهمی:  من

 :  گفت زدو تلخ لبخند یه ونداد

 باشه ام خسته امشب.فرداشب واسه بذار -

 مونما بیشتر خستگی اما ؛ داشتم جواب بی سوال کلی ذهنم توی ولی کردم؛ قبول منم

 . برد وخوابم نداد

 ورتساپ یه با پوشیدم رو ودامن کت.بشم حاضر تا اتاقم توی رفتم ظهر بعداز روز اون

 رایشا هم بیشتر خرده یه.پوشیدم رو ام شیری وپالتوی سفید حریر شال یه سفید

 .زد رضایت روی از لبخند یه من دیدن با.یانه حاضرم ببینه اومد ونداد.کردم

 دارم؟ دوست رو حجابت چقدر بودم گفته بهت تاحاال:  ونداد

 بودی؟ نگفته نه:  من

 .میاد بهت حجاب خیلی.گممی حاال خب:  ونداد

 مهه ماشین توی.کرد حرکت ونداد.  نشستیم ماشین توی رفتیم هم با ممنون:  من

 پارک محل.بزرگ خیلی باغ یه به رسیدیم ساعت یک بعداز باالخره.بودیم ساکت

 واسه.بود تاریک تاریک.بود دارودرخت از پر ولی ؛ جدابود باغ محوطه از ها ماشین

 دهخانوا.رسیدیم باغ داخل. چسبیدم رو ونداد ،بازوی شدیم پیاده که ماشین از همین

 نم اما ؛ داد دست اونا با ویداجون.اومدن سمتمون به پدرجون دیدن با مجستیک اقای

 قمعل هوا روی پسرش و مجستیک اقای دست همین واسه کردم اکتفا سالم به فقط

 اقای خانواده با ورفتن جداشدن مادوتا از اول همون از جون وپدر ویداجون.موند

 اکتدوس هر ای چنددقیقه.نشستیم میز یه سر تنها رفیتم هم ونداد و من.مجستیک

 یم توهم همه.استغفراهلل ایش.رقصیدنمی که ادمهایی به افتاد چشمم ومنم بودیم

 غره چشم یه.بود گرفته خندش هم ونداد.برگردوندم رو وروم شد چندشم.لولیدن
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 عجبت کلی ونداد دیدن وبا میزمون جلوی اومد پسره یه یهو.شد ساکت که رفتم بهش

 من اینکه بدون هم خان ونداد.بود ونداد دوستای از یکی پسر.طور همین هم ونداد.کرد

 از لیخی.رفتن دوستش وبا انداخت پایین رو کلش ، بگه چیزی اصال یا کنه معرفی رو

 اول از دختر یه بودن هم دختر چندتا که جمعی توی بود رفته.شدم ناراحت کارش این

 لبخند مدام چون اومد نمی بدش انگار که اونم اومد می شتری عشوه ونداد واسه

 وادای شدم حرصی.بلندشد هردوشون خنده صدای که گفتن چی دونم نمی یهو.زدمی

 منه عمه.وندادرونشنید خنده صدای کسی وانیا مرگ بعداز.دراوردم رو ویداجون

 مببین دختره اون با رو ونداد زدن حرف خواستم نمی.کنهمی وکر هر بادختره اینجوری

 نگاه رقصیدن می غم وبی خوشحال که ادمهایی وبه برگردوندم رو روم همین واسه

 دنیل دندی با که کیه ببینم کردم بلند رو سرم.گرفت رو دیدم جلوی نفر یک یهو. کردم

 حال اصال.دادمی وسیگار الکل گند بوی دهنش.کرد دراز جلوم رو دستش.لرزید تنم

 : گفت بدی لحن یه با.نداشت درستی

 .زیبا بانوی دیمی من به رو ص*ق*ر دور یه افتخار -

 کنارم اومد من به توجه بی اون زدم؛اما پس رو ودستش هم توی کشیدم رو اخمام

 کیی.برداشت سینی توی از مجاز غیر نوشیدنی جام ودوتا صدازد خدمتکارو.نشست

 : گفت دوباره.گرفت دستش خودش هم رو ویکی گذاشت من واسه

 . بودنمون باهم سالمتیه به بزنیم -

 ولی.شد تیکه وهزار وافتاد زدم دستم با رو ب*ا*ر*ش جام.ریخت بهم اعصابم

 : گفت دوباره دنیل. برگردوندم رومو.بود شده گم همهمه همه اون بین شیشه صدای

 ندیدمت؟ ها مهمونی توی تاحاال -

 .غریدم عصبی دندونام الی واز بلندشدم جام از

 .دید نخواهی هم دیگه:  من
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 کیف توی ماشین سوییچ.گرفتم خدمتکار از رو وپالتوم برداشتم میز روی از رو کیفم

 به اونم.زدم تنه دختره به ومحکم شدم رد دختره واون ونداد کنار قصداز از.بود خودم

 کنار.بود شده ونداد قد هم قدم کفشام خاطر به.بغلی روی افتاد کفشاش خاطر

 : گفتم گوشش

 .وندادخان غیرتی بی خیلی -

 عقیبمت کسی بشم متوجه اینکه بدون رفتم ماشین سمت به عصبی همه به توجه بی

 زدیم زنگ گوشیم به سرهم پشت ونداد.کردم قفل ودرهارو شدم ماشین سوار.کنهمی

 : دادم تندی با رو وجوابش ریخت بهم اعصابم اخرسر.ندادم جواب من ولی

 خوای؟می هاچی -

 رفتی؟ کجا:  ونداد

 توچه؟ به اصال.قبرستون:  من

 کجایی؟ گممی.درنیار بازی بچه:  ونداد

 .دیگه ماشینم تو خب.قبرستون که گفتم:  من

 اونجا؟ بری گفته تو به کی:  من

 ...پیشنهاد بهم رسید راه از کی هر که موندم می چیه:  من

 ویت بیابیرون ماشین از سریع.ناکه خطر اونجا.ببند رو دهنت سوگل؛ شو خفه:  ونداد

 .محوطه

 ونهدمی چیزی یه حتما.نبود لجبازی وقت واقعا االن.ترسیدم کم یه ونداد حرف این با

 ودمب عصبی چون نترسیدم انقدر اومدممی داشتم وقتی.شدم پیاده ماشین از.دیگه

 چون اونم.یکی به خوردم که رفتم می داشتم.لرزدیم می ترس از بدجور حاال ولی
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 لدنی.رفتم عقب قدم چند دنیل دیدن با.زمین روی بیفته خواستمی نداشت تعادل

 .زدمی قهقه

 که رو ص*ق*ر پیشنهاد دنیل گنمی من کنی؟به فرار ازمن تونیمی کردی فکر:  دنیل

 ....شاید نکردی قبول

 تامرز ترس از.اومد می جلو بیشتر اون رفتممی تر عقب من چی هر.خندید دوباره

 دایص ولی.کشیدم جیغ تونستممی تا و گوشام روی گذاشتم رو دستام.رفتم سکته

 وافتادم رفت پام زیر سنگ یه.بود شده گم دنیل شیطانی های خنده توی من

 .کرد نگاه رو چهرم ودقیق شد خم دنیل بلندشم تاخواستم.زمین

 .گشتیممی دنبالش ما که هستی همونی تو.دونستممی:  دنیل

 تار اشک خاطر به چشمام.زدممی نفس نفس ترس ؟از بودن چندنفر مگه ؟ ما

 رو ونداد زدم کنار اشکامو.زمین روی افتاد.شد جمع دنیل خندون چهره یهو.دیدمی

 م زانوها.شدم بلند جام از کمکش بدون من سرم باالی اومد.زدش خوردمی تا.دیدم

 ن اما بی. کرد بغلم ونداد که زمین روی بیفتم خواستممی.نداشت رو وزنم تحمل

 .کوبیدم می مشت سینش به ومحکم

 یه بیاد بابا نه.بود وساکت کرد می تحمل رو من های مشت فقط حرفی هیچ بدون اونم

 : گفتم ناراحتی با.شدم طلبکارم.بگه هم چیزی

 . نامردی خیلی ونداد بدی خیلی -

 بارهدو ونداد.رفتم عقب قدم وچند اومدم بیرون عصبانیت با بغلش از.بود ساکت بازم

 : گفت پشیمون لحن یه با ونداد.جلو اومد

 اینجا؟ اومدی چرا بگی شه می:  ونداد

 دونی؟ تونمی یعنی:  من
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 بدونم؟ باید کجا از نه:  ونداد

 ادوم.کیم من نگفتی بهش واصال کردی فراموش رو من تااومد که دوستت از اون:  من

 .بگه بهم چیزی یه رسید راه از تاهرخری رفتی کردی ول رو من

 .نبود ،حواسم نکردم معرفیت دوستم به:  ونداد

 .نیست سراینا بحث ونداد اقا نخیر:  من

 : دادم وادامه کردم اشاره خودم به انگشت با

 خودت زن رو من حداقل.نداره عیبی.نداری قبول خودت زن عنوان به رو من اصال تو -

 .باش مواظبم شده که هم سامان امانت عنوان به.کن فرض امانت ، دونی نمی

 ...سوگل ولی:  ونداد

 .تانشنوم گوشم روی گذاشتم رو دستام من

 امشب.است بیان به حاجت چه است عیان که وندادچیزی نگو هیچی هیس:  من

 .داری امانت قدر چه فهمیدم

 : گفتم طعنه با.رفتم ماشین سمت به

 برم؟ خودم یا برسونی تاخونه رو من شه می دار امانت اقای حاال -

 .برمتمی خودم بشین:  ونداد

 تقصیر هار.بود من تقصیر.دادم تکیه ماشین شیشه به رو سرم. نشستم عقب صندلی

 ونمهرب دیگه واقعا کردممی فکر که.داشتم مثبتی برداشت رفتاراش از که بود خودم

 در وگرنه مونده جوتظاهر همون توی.ومادرشه پدر حضور خاطر به همش اینا ؛اما شده

 این به هم وباباش مامان اومدن از قبل های کشی منت اون.نیست هیچی واقعیت

 از نهخو به رسییدن محض به.بکنم رو باباش ننه کلفتی ومجانی مفت که بود خاطر

 ایینپ و بغلم زیر زدم رو وبالشم کردم عوض رو لباسم.باالرفتم و شدم پیاده ماشین
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 بازم.کشیدم دراز کاناپه روی. کردم خاموش المپارو.کرد می نگاه فقط ونداد. اومدم

 هوز.دمکشی سرم روی رو پتو. خیاله بی بشر این گفتم که من.نگفت وچیزی کرد نگاه

 سرم باالی ونداد.برداشت سر روی از پتورو یکی دیدم که بود نشده گرم چشمام

 : گفت دستور با ونداد.بود واستاده

 . بخواب اتاق بروتوی پاشو -

 : گفتم وحرصی رو سرم روی کشیدم پتورو

 . خوام نمی -

 . برداشت سرم روی از پتورو دوباره

 . بخوابیم اتاقمون توی بریم پاشو گفتم:  ونداد

 :  توپیدم بهش عصبی

 .من نه عالیه جناب اتاق اونجا.اقا حضرت.نداره وجود اتاقمونی -

 وچیدی؟ خریدی وسایل واسش چرا پس تونیست اتاق اگه:  ونداد

 .بریم لو نشیم ضایع اومد کسی که این واسه:  من

 رفت باال ها پله از وناراحت ومغلوب کشید سرم روی پتورو خودش ونداد بار این

 و نداشتم کردن فکر فرصت که بودم خسته قدر اون منم.بست رو اتاق در ومحکم

 .برد خوابم زود خیلی

 رو وروم دست و کردم شونه رو موهام.بلندشدم خواب از نه ساعت تقریبا صبح

 اشپز وارد جون وپدر ویداجون.کردم درست وصبحونه اشپزخونه توی رفتم.شستم

 که دنام کی برگشتن؟اصال کی با دیشب یعنی.نبود یادم اونا از اصال وای.شدن خونه

 ونویداج.گفتم اروم خیلی بخیر وصبح سالم یه. ریختم چای نفهمیدم؟واسشون من

 : پرسید مشکوکی لحن با ویداجون انداختن هم به معناداری نگاه جون وپدر
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 .خوره نمی صبحونه ونداد -

 بشه نشگش.نباشید نگران شما:  گفتم خیال وبی باالانداختم رو هام شونه قیدی بی با

 .نیست که بچه.خوره می خودش

 یخچال به نوت ورقه یه ودیدم باال گرفتم رو سرم.نگفت چیزی دیگه ویداجوون

 :  بود نوشته روش.چسبیده

 .ونداد.رفتم زودتر کارداشتم صبح سالم -

 : گفتم ویداجون روبه کردم اشاره ورقه به

 .رفته زودتر کارداشته صبح کنید نگاه -

 : گفت وفقط داد تکون سری ویداجون

 . اوهوم -

 حاضر ویداجون که کردم مرتب جارو همه. شستم می ظرفارو داشتم ، صبحانه بعداز

 کردم تعجب چمدونش بادیدن.خونه اشپز توی اومد کوچیک چمدون یه با واماده

 خوادبره؟باالخره می کجا وگرنه.شده ناراحت رفتارمن خاطر به نکنه.باال رفت وابروهام

 : پرسیدم

 سالمتی؟ به کجا ویداجون -

 .ریم می اردالن بابا دیدن:  ویداجون

 اینجان؟ خودتون؟مگه پدر اردالن بابا:  من

 .کنن می زندگی دیگه شهر یه توی اره:  ویداجون

 .مایید خونه اس هفته یه هنوز که شما اخه:  من
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 هم هفته یه ولی.دادیم زحمت بهت هم هفته یه همین توی.دخترم دونم می:  ویداجون

 .ونداده تولد که میایم دیگه یکشنبه واسه بعد ریممی اردالن بابا پیش

 لمد کجای دیگه رو ونداد تولد.ندادم نشون ولی ؛ کردم تعجب کلی حرف این گفتن با

 با.داشتم کم رو ؟همین بگیرم تولدم واسش بیام حاال قهرم باهاش که من ؟ بذارم

 .کردم روبوسی ویداجون

 . باشید خودتون مراقب:  من

 .دخترم باش ونداد و خودت مراقب توهم:  ویداجون

 حتما چشم:  من

 می خوش همه.عیدما از اینم.رفتن که هم اینا. کردم خداحافظی هم پدرجون با

 شخو.ومادرش پدر پیش ایران رفته که خانومم مهتاب.تنهام همیشه مثل من گذرونن

 .دارن ومادر پدر که اونایی حال به خوش اصال.حالش به

*** 

 (بعد روز پنج)

 صدای فقط شبا اخر.رهمی هم زود وصبح خونه میاد شبا اخر ونداد روز پنج این توی

 شب دونستم می حداقل.بود غنیمت هم پا صدای همون بازم ولی ؛ شنوم می رو پاش

 بعداز روز اون.رفت ،می بودم خواب من وقتی هم ها صبح.نیستم تنها خونه توی

 .بودم داده تکیه تخت تاج وبه بودم نشسته تخت ظهرروی

 در یهو که بودم خودم وهوای حال توی.خوندم می رو ام درسی کتابهای از یکی داشتم

 صورتش از.نبود خوش زیاد حالش.  شد اتاق وارد وپریشون اشفته وونداد شد باز

 ورتمص.نشست کنارم تخت روی اومد.نباختم رو خودم ولی ؛ ترسیدم کم یه بود معلوم

 ماسالت لحن با.ببلعه رو اتاق هوای خواد می انگار.کشید عمیق نفس یه.برگردوندم رو

 : گفت گونه
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 بذارم؟ پات روی رو سرم شه می -

 مردونه صدای خودش واسه دلم قدر چه که رسیدم نتیجه این به تازه.نگفتم هیچی

 بود عادتم.گذاشت پام روی اروم رو سرش.بود من مثه اونم انگار.بود شده تنگ اش

 خیلی ونداد موهای.رفتم می ور موهاش با پام روی ذاشت می رو سرش هرکی

 چون.بود ارامش غرق انگار ونداد.کردم مرتب دستم با رو موهاش.بود شده پریشون

 نگشتاما.کشیدم صورتش به به دستی.کشید می نفس ومنظم بود بسته رو چشماش

 : کرد زمزمه.بوسید رو

 ؟ گفتم همه به دونستی می سوگل -

 گفتی؟ چی:  من

 . دونن نمی دانشگاه های بچه فقط.گرفتم زن گفتم همه به همه به:  ونداد

 . کردی کارخوبی:  من

 سالش سه انگار من ساله سی مرد.زد می حرف خطاکار های بچه پسر عین ونداد

 .نبود بیشتر

 .نیستی سامان توامانت خدا به سوگل:  ونداد

 : بکشم حرف ازش خواستم می

 چیم؟ پس -

 .بگیره من از تورو نداره حق هم کس هیچ.من وشرعی قانونی زن.من زن.زنم:  ونداد

 .فهمیدم باشه:  من

 بخشی؟ می رو من سوگل:  ونداد
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 اون هم خودم هم چرا پشیمون که حاال.دونه می خودش زن رو من که حاال دیدم منم

 کنم؟ اذیت رو

 . بخشیدم اره:  من

 :  گفت ای قدرشناسانه لحن یه با ونداد

 بخوابم؟ پات روی کم یه شه می.ته خانومی از اینم -

 .بخواب اره:  من

 راحت چندروز این توی انگار.برد خوابش نکشیده سوت سه وبه بست رو چشماش

 یک.بود شده معصوم ساله سه بچه عین.بود خواب باارامش حاال ولی ؛ نخوابیده

 اهنگ یه.دادم ماساژمی رو پام داشتم.بود رفته خواب پام.شد بیدار خواب از بعد ساعت

 . کرد بهم شرمنده

 گرفت؟ درد پات ببخشید:  ونداد

 .رفته خواب کم یه ، بابا نه:  من

 ودیمب منتظر انگار.بلند بلند.خندیدیم دومون هر.شد بلند ونداد شکم وقور قار صدای

 مایه ته با.شد قطع خندمون.؛ماخندونیم بختیم خوش ما بگیم.بخندیم بهونه یه سر

 : گفتم ونداد به خنده

 نده؟ صدا دیگه که شکم این توی بریزم چی حاال -

 .خوره می بدی سنگم گشنه ادم به واال:  ونداد

 طوره؟ چه الزانیا ؛ توش بریزم سنگ نمیاد دلم:  من

 .نداره حرف عالیه:  ونداد

 .کنیم درست بریم هم با پاشو پس:  من
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 هر.شستم هم ظرفارو ونداد کمک با.وخوردیم کردیم درست رو شام وشوخی خنده با

 یادم شب اون از یهو که بودم کشیده دراز تخت روی.ونداد اتاق توی رفیتم خسته دو

 دراز کنارم هم ونداد.کنه تعریف واسم رو خواهرش ماجرای ونداد بود قرار.اومد

 می یادته اونشب ونداد:  من.اوردم زبون به فکرمو تردید کلی بعداز باالخره.کشید

 کنی؟ تعریف رو خواهرت ماجرای خواستی

 . یادمه اره:  ونداد

 بگی؟ برام امشب شه می خب:  من

 خب؟ نگی هیچی تااخرش که شرط این به گم می:  ونداد

 .دم می قول باشه:  من

 یه بعداز ونداد.بخونم رو چیزی چشماش از خواست نمی انگار.کرد خاموش رو المپ

 . کرد زدن حرف به شروع طوالنی اه

 و من.بود سالش هیجده.توبود سن هم درست وانیا وقتی.بود پیش سال هفت:  ونداد

 یلیخ موقع تواون.بودیم وگلستان گرمابه رفیق باهم پیش سال ده از ،برادرت، سامان

 هم وستاد با اگه حتی.بودیم باهم جا همه.نبود بیشتر سالش پونزده وانیا.بودی کوچیک

 شتندا کل کل هم با ووانیا سامان اوایل.بود سامان  رو من با هم وانیا ، رفتیم می جایی

 گاهی حتی.شد عادی چی همه سال یک بعداز اما.کردن می اذیت رو دیگر هم وخیلی

 ورد سامان اسم هم مدت یه از بعد.داشت غیرت وانیا روی من از بیشتر سامان وقتا

 هم سامان. چیزش ،همه حرفاش ،رفتاراش، کالماش تیک.بود شده واینا زبون

 قدراون.داشت نظیری بی زیبایی خواهرم وانیا.کشید می پیش رو وانیا حرف هرازگاهی

 از هوا روی.خورد زنگ وانیا گوشی روز یه تااینکه.شد می خیره بهش چشمی هر که

 دایص با ولی.دادم جواب رو وگوشی شدم غیرتی.دلم عزیز بود نوشته.قاپیدم دستش

 چه خوشگلم خانوم احوال " گفت شادی با سامان.دراوردم شاخ تعجب از سامان

 انداخته رو سرش خجالت از وانیا.کرد قطع سریع من صدای شنیدن با ولی " طوره؟
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 حرف کردم ومجبورش باال م گرفته رو چونش.بود شده قرمز هاش وگونه پایین بود

 من کوچولوی خواهر.داره دوسش اون هم عاشقشه سامان هم که گفت اونم.بزنه

 . بود شده عاشق

 . گفتم بلندی هین ونداد حرف این با

 . دادی توقول هیس:  ونداد

 .باشه یعنی دادم تکون رو سرم

 زا زود خیلی ولی.گوشش زیر خوابوندم محکم ویکی سامان پیش رفتم اول:  ونداد

 از ، خواستگاری بیاد خواد ومی نداره قصدبدی گفت سامان وقتی.شدم پشیمون کارم

 خوش. ومعرفت مرام خدای.نداشت کم هیچی.سامان از بهتره کی.اومد بدم خودم

 .......تااینکه.کردم موافقت منم.وعاشق اخالق

 ایه تلفن متوجه ماه یه این توی.بگه ومادرت پدر به سامان تا کشیده طول ماهی یک

 به ولی بگه بهم که خواستم ازش هم چی هر.شد می وانیا به که شدم مشکوکی

 به بیاره دست به رو وانیا شده هرجور خواست می که بود پسر یه اون.نرفت خرجش

 هخون بدی حال با وشب نیومد خونه شب تا وانیا روز یه تااینکه.شده که قیمتی هر

 به پسرعوضی اون. بود افتاده اونم واسه افتاد تو واسه که اتفاقی درست.اومد

 ما مهه. بود فرستاده بابا واسه و بود گرفته عکس وانیا از که خالصه بگذریم......وانیا

 فرسته می عکسارو که بود گفته پسر اون.زدیم هرزگی انگ وانیا به من خود حتی

 یه وقتی. نداشت رو درد همه این تحمل روحش هم من کوچولوی خواهر.سامان واسه

 ام.کرد خودکشی اون.خونه غرق وان توی وانیا ، دیدیم شدیم بیدار خواب از صبح روز

 عمه.یمکن ثابت رو چیزی نتونستیم وانیا مرگ وبا دیدم عکس یه فقط پسره اون از هم

 همه به همین واسه ره می ابرومون بفهمن بقیه اگه گفت اردالن بابا ،خواهر خانوم

 اکخ روز.گفتیم رو همین هم سامان به حتی... تصادف اره کرده تصادف وانیا گفتیم

 ه*س*و*ب غرق رو وانیا صورت سامان ، کردیم باز رو جنازه صورت وقتی سپاری
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 به من ولی ؛ رفت مرزاعتیاد تا سامان.شدیم عوض هردومون وانیا مرگ بعداز.کرد

 سوخت چشمام توی شیطنتام ، هام خنده همه خودمم.دادم نجاتش وانیا روح خاطر

 بود؟ کی پسر اون دونی می.موند سرد خاکستر مشت ویه

 : گفتم کنجکاوی با.  شده خیس اشک از صورتم کی نفهمیدم

 بوده؟ کی نه -

 :  کرد زمزمه نفرت با اد وند

 عوضی فرهاد فرهاد -

 .افتاد تنم به لرزه فرهاد اس شنیدن با

 چی؟ برای اخه -

 خواست می همین سرچی؟واسه دونم نمی.دشمنه سامان هم تو، با هم اون:  ونداد

 .تو سراغ اومد بعدم بگیره سامان از رو وانیا

 فرهاد عاملش که غمی.بود تا سه ما بین که مشترک غم یه خاطر به.ریختم اشک

 ...نداشتیم خبر ازش ما که دشمنی.بود عوضی

 کجا از ها نفرت واین ها دشمنی این ؟ بودن دشمن داداشم و من با دنیا همه چرا

 جلوی از دروغ سیاه های پرده شده؟ ما گیر دامن کسی اه نکنه گرفت؟می سرمنشا

 به نم چرا که کردم فکر این به.پیش سال پنج به کشید پر ذهنم.رفت کنار چشمام

 هب فقط که گذشتم؟عزیزی عزیزام خون از داشتم دنیا این توی که کسی تنها خاطر

 هی وصورتش منصوری انگیز نفرت اسم.انداخت بیرون خونه از رو من اشتباه یه خاطر

 چندساله که کهنه بغض یه.گرفت رو گلوم بغض. اومد چشمم جلوی لحظه

 ردنک فکر محض به.بود همین همیشه.بود بسته بغض این رو نفسم راه همیشه.باهامه

 نفس راه چون.شد می بسته نفسم راه خودم برای ، اسمش بردن وحتی منصوری به

 دنکشی نفس دیگه یواش یواش.رفت می سیاهی داشت چشمام.بود بسته رو عزیزام
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 تونمب تا ام سینه روی گذاشتم رو دستم.  کشید تیر ام سینه قفسه.بود شده سخت

 شده متوجه انگار ونداد.بود افتاده خس خس به ام سینه.نشد ولی بکشم نفس

 هسین قفسه اش دیگه دست با.گرفت دستش روی رو ومن گرفت سرم زیر چون.بود

 یدکش اسودگی سر از نفس یه اونم.بکشم نفس تونستم باالخره تا ماساژداد رو ام

 سینش به رو وسرم زدم چنگ رو ونداد یقه بغض شدت از.داد تکون رو وسرش

 :  گفتم بهش دلخوری با.چسبوندم

 مستحق که کردیم گناهی چه وبرادر خواهر چیه؟ما ما ه*ا*ن*گ توبگو بگو تو ونداد -

 هستیم؟ ودشمنی عذاب همه این

 :  کرد زمزمه مهربونی با ونداد

 مگیری می انتقام وباهم کنم می پیداش خودم اونم.ندارین که فرهاد غیراز دشمنی -

 خوبه؟

 کنهن اینکه از ترسیدم.شد پاره بنددلم بدتر نشد اروم دلم تنها نه ونداد حرف این با

 عاشق چون اون.وانیا جرم مثل درست.بشه مجازات من جرم خاطر به هم ونداد

 شوهرمنه اینکه خاطر به هم ونداد نکنه کنه ازدواج باهاش خواست ومی بود سامان

 که کسی تنها دنیا این توی.تونم نمی دیگه رو یکی این نه.برسه بهش فرهاد دست

 بهش وبیشتر ترسیدم خیلی ، نباشه روز یه که این فکر از.ونداده مونده برام

 : گفت مهربونی با ونداد.چسبیدم

 شدی؟ ساکت چرا چیه -

 اونم از تر گنده کله دشمن یه فرهاد غیراز دنیا این توی دونی نمی چیزی تو ونداد:  من

 .بنداومد نفسم االن فکرش از که همون.دارم

 شی؟ اروم کم یه کنی تعریف برام خوای می:  ونداد
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 وقتش که روز یه.گفتم بهت روزی یه شاید.تونم نمی چون نخواه ازم ونداد نه:  من

 .برسه

 :  گفت خنده با ونداد

 کنی؟ تعریف دادی قول که ندیدت عمه قضیه مثه -

 :  زدم پس رو واشکم خندیدم منم

 .کنم وقت بذار.کنم می تعریف برات که اونو نه -

 .فضولترم خودت از من چون خداکنه:  ونداد

 اون.کشید دراز کنارم وخودشم تخت روی گذاشت رو من ونداد.خندیدم هم با هردو

 .  نفهمیدم هیچی دیگه که اومد می خوابم قدر

 دادون دیدم کردم نگاه رو کنارم.شدم بلند خواب از وسرگیجه سردرد احساس با صبح

 جام از.باشه دسشویی یا حموم توی که زدم حدس.اومد اب شرشر صدای.نیست

 رو رد دستگیره.رفت می گیج سرم.رفتم دسشویی سمت به خوران تلو تلو.بلندشدم

 دیوار به.  هست دستشویی توی ونداد فهمیدم.نشد باز ولی کردم وپایین باال چندبار

 از لحظه یه.  افتاد اینه توی خودم به چشمم.بیاد بیرون اقا شدم ومنتظر دادم تکیه

 از ونداد.بهتره نگم اوف که موهامم.کرده وپف قرمز چشمای.کردم وحشت خودم دیدن

 تشدس.کرد نگاه بهم نگرانی با.واستاد روم روبه من وبادیدن اومد بیرون دستشویی

 .داد تکون صورتم جلوی رو

 یهو؟ شد خوبه؟چت حالت سوگل:  ونداد

 .دارم سرگیجه کم یه فقط نیست چیزی:  دادم تکون رو سرم

 .بزنم وصورتت دست به ابی یه بریم بیا:  ونداد
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 تازه که زد وصورتم دست به ابی یه و برد دسشویی توی رو ومن گرفت رو دستم

 ام رهگ پراز موهای حوصله وبا تخت روی نشوند  رو من بعدشم.ببینم رو جلوم تونستم

 بست رو موهام ، بود برداشته اینه میز روی از که کلیپسی با اروم بعدشم.کرد شونه رو

. 

 روی. نمبشی که کشید میز پشت از برام رو صندلی.رفتم پایین ها پله از ونداد کمک با

 ختری برام پرتقال اب لیوان ویه یخچال سمت رفت سرعت با ونداد. نشستم صندلی

 سر نفس یه رو لیوان ، داشتم سرگیجه هم بودم تشنه هم که منم.داد دستم به و

 ور صبحانه ورفت شد بلند جاش از من دیدن با هم ونداد.اومد جا حالم کم یه.کشیدم

 رد چشمم جلوی از دیشب واتفاقات حرفا تمام.فکر توی رفتم یهو.کنه اماده

 چهچی؟ سامان دست کف بذاره بره حقیقت دن فهمی با ونداد اگه.شد پاره بنددلم.شد

 اگه.ندارم دنیا این توی کسیو دیگه حاال ونداد از غیر بریزم؟من سرم توی خاکی

 این.گیرمب پس رو حرفم باید.بپیچونم باید شده که جور هر چی؟نه بیفته براش اتفاقی

 ......سوزه خانمان دشمنی

 دقیقا ونداد.شدم خیره وکاراش ونداد به مدت این تمام توی که نبود حواسم اصال

 .داد تکون صورتم جلوی دستی.داد تحویل بهم رو خودم حرفای

 :  گفت خنده با ونداد

 .شممی تموم خودت قول به.ها زشتیه کار مردم پسر زدن دید خانوم دختر اهای -

 بهش حواسم.  کردم وبسته باز بار چند رو وچشمام دادم تکون محسوس نا رو سرم

 : شد جمع

 نشنیدم بگو گفتی؟دوباره چی چی -

 شده؟ چیزی ؛ پرتی.نیست حواست اصال شما خانوم نه:  ونداد

 بشه؟ خواستی می چی نه:  من
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 شده؟ خوب حالت اینکه مثه نه:  خنده با ونداد

 :  کنم ضایعش مثال اومدم

 دکتری؟ شما -

 رو سرم.خنگولی خیلی یعنی که اونا از انداخت بهم سفیهی اندر عاقل نگاه یه ونداد

 چی؟ که یعنی دادم تکون دعوا با براش

 .وبهخ حالت یعنی بیفته کار به زبونت توهروقت کنی؟ضمنا می فکر چی خودت:  ونداد

 :  گفتم طعنه وبا دادم تکون براش بابا برو معنی به هوا توی رو دستم

 هان؟کم دیگه بودی؟بگو شده هول اونطوری چی واسه پس بود خوب حالم اگه -

 اوردی؟

 . شدم روح قبض دیدم رو ات قیافه.کوچولو خانوم نخیر.خخ:  ونداد

 اره؟ بود پریده رنگم چرا:  من

 :  خندید دوباره ونداد

 چشات امازون جنگل عین بود شده که موهات.تو داری نفسی به اعتماد چه بابا نه -

 علی نور.بود شده هم قرمز زامبیا عین تازه.بود کرده پف ها چینی دختر عین که هم

 خخ.نور

 رقف توی که گشتم می میز روی چیزی یه دنبال.بودم شده حرصی دستش از خیلی

 یلیو قیلی دلم بود چیده ونداد که ی میز به افتاد چشم تا اما ؛ پرو بچه بکوبم سرش

 خوردن به شروع فقط حرفاش خیال بی منم.بود میز توی بخوای چی هر.رفت

 قیافه دیدن از صبح منم خود خدایی.خورد رو اش وصبحانه نداد ادامه دیگه اونم.کردم

 ور میز وقتی هردومون.خیلیه نکرده سکته مردم پسر حاال کردم وحشت اینه توی ام

 روی از کار این چون.کشیدیم شکممون به ودستی دادیم تکیه عقب روبه ، بلعیدیم
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 با.ودنب شستن به نیازی اهلل ماشا که ظرفاهم.خنده زیر زدیم بلند دومون هر نبود عمد

 شست اون.کرد کمک بهم ونداد.گذاشتم سینک توی وظرفارو کردم جمع رو میز ونداد

 روی و کرد باز رو بندش وپیش شد تموم زودتر من از کارش ونداد.کردم ابکشی ومن

 بود مونده که فنجونی دوتا سریع منم.رفت می بیرون خونه اشپز از داشت.انداخت میز

 که هاسرخوردم سرامیک روی.کردم پرت سینک توی رو هام کش ودست شستم رو

 رو ولپم گرفت خندش ونداد.زدم نفس ونفس کردم ترمز ونداد جلوی.برسم زودتر

 کشید

 چی؟ بیفتی اگه.جون دختر کنی می چیکار:  ونداد

 :  کشیدم عمیق نفس ویه م سینه قفسه روی گذاشتم دستمو

 .خونه توی پوسید دلم.میام منم ری می هرجا -

 اماده عکساتون گفتن زدم زنگ دیروز.بگیرم عکسارو اتلیه رم می دارم من:  ونداد

 .س

 دوندا به رو.بگیرم برم خودم بود قرار که همون. افتاد سکرتم عکس اون به یادم یهو

 :  گفتم

 .بیام منم شد واجب اوه اوه -

 شد؟ واجب یهو طور چه:  ونداد

 .که کنه نمی خبر واجباته عزیزم دیگه:  من

 :  گفت خنده با ونداد

 . شه می دیر داره که بریم شو حاضر زودتر فقط خوب خیلیه -

 ور لباسام.رفتم باال ها پله از میگ میگ سرعت وبا دادم تکون رو سرم تند تند منم

 باد رعتس به نذاره قالم ونداد اینکه ترس از.بپوشم که قبلیم اتاق توی ورفتم برداشتم
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 درسش ماشین توی برم که انداختم سرم روی جوری همون رو شالم.پوشیدم لباس

 ور خودم سریع.ونداد شکم توی رفتم کله با که بیرون انداختم اتاق از رو خودم.کنم

 :  گفتم بریده بریده.کردم مرتب رو ولباسم کردم صاف

 .حاضرم من بریم -

 یک نخند حاال.خنده زیر زد که دید چی دونم ونمی انداخت سرتاپام به نگاهی یه ونداد

 ویه انداختم نگاهی خودم به.شدم می تر حرصی من ، زد می قهقه اون چی هر.بخند

 بهم اعصابم!  ایش.خوش پسرالکی.ندیدم داری خنده چیز ولی چرخیدم هم دور

 با خنده می دوساعته خودش واس الکی بعدخودش کن عجله گه می من به.ریخت

 :  زدم داد سرش حرص

 ؟هان؟ داره خنده کجام -

 بهش اساسی غره چشم یه.  کردم می رم داشتم دیگه.خندید بدتر اما ونداد

 وبا دش کمتر اش خنده یواش یواش ونداد.شد می تنیس توپه قد چشم که ازاونا.رفتم

 : گفت اش خنده مایه ته

 هان؟ خندم می تو به گفت کی -

 :  گفتم دندونام الی از حرص با منم

 هان؟ خندی می چی به دوساعته پس -

 لباسات به:  ونداد

 .ندیدم لباسم توی وایرادی عیب ولی.چرخیدم دورم دیگه دور یه

 .قشنگی این ؟به مگه چشه:  من

 خخ گوشه نیس چشم:  گفت دلقکی با دوباره ونداد

 ها؟ من واسه تو شدی خنده خوش چه کوفت:  من
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 :  گفت جدیت وبا خورد شو خنده ونداد

 .شده بسته جوری چه.ببین رو هات دکمه.باش داشته ادب -

 وتا تک از رو خودم ولی.بستمشون پایین باال دیدم.انداختم هام دکمه به نگاه یه

 : گفتم تمام پررویی با.ننداختم

 .دیگه مده اینجوری االن ؟ چی که خب -

 باز رو هام دکمه وهمه واستاد جلوم اومد.داد تکون واسم تاسف نشانه به سری ونداد

 ینع ایش حوصله وبا بود صبور بشر این قدر چه.بست دوباره حوصله با هارو دکمه.کرد

 .انداخت بهم رضایت با نگاه یه.کرد مرتب برام هم رو شالم گوشه.دخترا

 .شد خوب حاال:  ونداد

 : گفتم پرو پرو منم

 .بود قشنگ هم همونجوری -

 .افتاد ساعتش به نگاهش یهو

 .بریم بدو شد دیر دختر اخ اخ:  ونداد

 : اوردم در اداشو منم

 .نفهمیدی خندی می ها ها دوساعته -

 ما رهباالخ.رفتیم پایین ها پله دواز حالت وبا گرفت رو دستم ، حرفم به توجه بی اونم

 ور عکس بدبختی چه با که بماند تازه. دیدیم رو ونداد اقا تند ورانندگی نمردیم هم

 اینکه به برسه چه ، کشیدم خجالت عکسه دیدن از خودمم.نفهمه ونداد که گرفتم

 روبیرون وناهار رفتیم باهم.رقصه می نزده جوری همین.ببینه رو این وندادم

 شاسی دوتا.دیوار به زدیم عکسارو تمام ونداد با.خونه اومدیم ظهر بعداز.خوردیم

 و من چشمای عکسه بزرگه شاسی اون.رومیزی هم دونه یه و متوسط یه ، بود بزرگ
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 رو البوم.بود داده بهمون هم البوم یه اونا از غیر.بود شده العاده فوق خیلی که بود ونداد

 تیمداش.کرد باز رو البوم و پاش روی نشوند رو من ونداد.کنم نگاه ونداد با که برداشتم

 عکس یکی.بود شده عالی خیلی عکسامون از دوتا.کردیم می نگاه عکسارو هم با

 پای روی من. بودیم نشسته تاب روی ونداد با من که عکسی هم یکی چشمامون

 ورتمص.بود شده طبیعی خیلی.کردیم می نگاه بهم داشتیم وهردو بودم نشسته ونداد

 چشمامون عکس روی دیدم.کنه می نگاه چی به داره ونداد ببینم برگردوندم رو

 . اومد حرف به کردن فکر چنددقیقه بعداز.شده میخکوب

 من؟ یا شه می تو مثل بچمون چشمای رنگ نظرت به سوگل:  ونداد

 پاش روی از.فهمیدم صورتم التهاب از رو این.شد قرمز هام گونه حرفش این گفتن با

 .انداختم پایین رو وسرم بلندشدم

 ندادی؟ رو جوابم:  ونداد

 .نگرفته ته غذام تا شد؟برم چی دیدی اخ اخ:  باشه اومده یادم چیزی انگار منم

 .انداخت بهم دیگه نگاه یه وندادم

 سوگل؟ غذا کدوم:  ونداد

 : نیاوردم کم بازم بودم نکرده درست چیزی هنوز که من گفت می راست

 .نمونیم گشنه که کنم درست امشب واسه چیزی یه برم بدتر دیگه -

 به و اومدم بیرون اتاق توی از جت عین منم.داد تکون کالفگی روی از سری وندادم

 . رفتم خونه آشپز

 فتمر که زدم می هم هارو سویا داشتم.کنم درست ماکارانی شام برای گرفتم تصمیم

 من هک کردم فکر این به.رفت قنج ام بچه بابای بشه ونداد اینکه از دلم ته.فکر توی

 ونداد و من بچه.کرد پر رو وجودم همه شیرین حس یه خودم فکر این از.بشم مادر
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 خراب رو اروزهام کاخ ای ثانیه عرض در که بودکه کلمه همین ثمره....ثمره شه می

 ازدواج ازدواجمون.کردم ازدواج اجبار سر از ونداد با من.بود واقعیت یه این ولی.کرد

 .....اجبار ثمره شه می هم مادوتا بچه یعنی پس.بود اجباری

 کار رد داشتنی دوست نه ای عالقه نه عشقی نه بشه؟وقتی چی ثمره خواستی می پس

 عین این.  شه نمی خوشبخت وقت هیچ ، باشه اجبار ثمره که ای بچه. باشه

 حس یه جاش به نیست ونداد به نسبت وجودم توی عشقی اگه ، خب ولی.حقیقته

 نصفه تا رو راه این بار یه من اخه.ترسم می ازش خیلی که حس یه.دارم بهش مبهم

 قدران که وندادم.بشه تکرار دوباره شکست این که ترسم می.  خوردم وشکست رفتم

 شاید.فهمید ازش شه نمی هیچی که ومغروره سرد چشماش ، ضدونقیضه رفتاراش

 .شد می تر قوی حس این دیدم می ونداد طرف از سبز چراغ یه اگه

 بعداز.کردم کم رو گاز زیر.گیره می ته غذام داره جدی جدی دیدم بیام خودم به تا

 مبل روی نشسته ونداد دیدم بیرون اومدم خونه اشپز از کردم درست غذارو اینکه

 شده بر از رو کارش این دیگه.کرد می عوض را کانال هی.بود دستش هم وکنترل

 خاک فیلم داشت که کانال یه روی زد یهو.کرد می کارو این بود کالفه وقتی.بودم

 ازاین.بگه میاد شرمش ادم استغفراهلل.....وپسره دختره.داد می نشون برسری

 وردخ می تکون نه که وی تی به بود دوخته چشم چنان وندادم.بود امریکایی فیلمهای

 این هک اخالقی این با معلومه خب.پدید ندید بدبخت.کیه دیگه این بابا.زد می پلک نه

 پدید ندید همون واس.کنه تحملش تونه می خل منه غیراز دختری کدوم داره

 مدید کردم دقت که خوب.نشد من متوجه اصال.نشستم مبل روی کنارش رفتم.شده

 به تداش فیلمه توی کار چون شم مطمئن اینکه برای.نیست وی تی به حواسش اصال

 هیچ ونداد دیدم وقتی.کردم عوض رو کانال سریع ، شد می کشیده باریک جاهای

 شاذیت کم یه خودش مثه خواستم.دوساعت بوده فکر توی که گرفتم نکرد اعتراضی

 خیلی صدای با صورتش وتوی گرفتم نفس یه.نفهمید بازم رفتم نزدیکش یکم کنم

 :  گفتم بلندی
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 ! پخ -

 می نفس ونفس قلبش روی بود گذاشته رو دستش.پرید جاش از متر سه بیچاره ونداد

 .زد

 شیب راحت دستم از کنم سکته خوای می دیوانه؟نکنه دختره کنی می چیکار:  ونداد

 اره؟

 کور منم ذوق لحنش خاطر به.گفت خشونت کم ویه دلخوری لحن یه با اینارو تمام

 دش خم ونداد.شدم خیره وی تی به سینه به دست.دادم تکیه مبل پشتی به و شد

 بودم دلخور دستش از چون منم.گفت هم خفیفی اخ یه.گرفت دستش با رو سرش

 با و من سمت کرد رو روش باشه اومده یادش چیزی یه انگار یهو. نگفتم ،هیچی

 :  گفت لحن همون

 ام خونه بیان ناهار واسه گفتم منم.وبابا مامان هم رسن می وحسام مهتاب هم فردا -

 .ارم می گرم می چی یه رستوران از خودم کنی اشپزی خواد نمی توهم.

 :  خودش عین ودلخوری حرص با منم

 .کنم می درست چی یه خودم نکرده الزم -

 :  ازمن بدتر وندادم

 هستی؟ طلبکارم دادی ام سکته -

 .نداری شوخی جنبه دونستم نمی:  من

 .کردم می کشی منت باید هفته یه تا کردم می کارو این من اگه حاال:  ونداد

 :  زد حرف خودش وبا زد صدادار پوزخند یه بعدشم

 .کشی منت پشت کشی منت هی شده هم ما کار هه -
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 بی سلو پسره اه ه ا.بکپه بگیره رفت کنه می درد سرم من گفتن وبا بلندشد جاش از

 : اوردم در رو اداش.جنبه

 .کشی منت پشت کشی منت شده ماهم کار هه -

 امش رفتم.کنه می قهر کوچیکی چیز هر سر تخس های بچه عین بینه نمی رو خودش

 به میل واصال بود شده کور اشتهام اما.کشیدم خودم واسه ذره یه.سرم خیر بخورم

 یه نییع.ندارم غذا به اشتهایی منم ، نباشه غرور کوه این اگه فهمیدم تازه.نداشتم غذا

 بازی غذام با دارم فقط دیدم.باشه سرمیز اونم که این به.کردم عادت بهش جورایی

 مرفت خوابم موقع.شستم ظرفارو.اشغال سطل توی غذاروریختم همه حرص از.کنم می

 مکرد فکر یکم وقتی.کشیدم دراز تخت روی.بودن جون وپدر ویداجون که اتاقی توی

 دلش دیگه جای یه از انگار.نبود ترسوندش خاطر به فقط ونداد امشب حرفای دیدم

 معذرت یه ،اخرشم کنه می بخواد دلش کاری هر که خودش.کرد خالی من سر بود پر

 ترسوندمش بار یه بعدمن.بخشمش می هم ساده منه ؛ تنگش زنه می خواهی

 هب رو من خواب کی نفهمیدم که بود درگیر فکرم انقدر.ره می کنه می قهر اینجوری

 ...برد خبری بی عالم

 تمام تمهس ام قبلی اتاق توی اینکه دیدن با.شدم بلند خواب از نه ساعت تقریبا صبح

 مهمون امروز گفت ونداد که اومد یادم تازه.اومد چشمم جلوی دیشب اتفاقات

 ینپای دو حالت به ها پله از.زدم وصورتم دست به ابی ویه بلندشم جام از سریع.داریم

 توی بعداز کردم خیس برنج اول.کردم پرت اشپزخونه توی رو خودم تقریبا. رفتم

 ردمک شروع.مرغ با کنم درست سبزی قورمه خواستم می.برداشتم ومرغ گوشت فریزر

 زا پنیر نون لقمه ویه شد ام گشنه وسطاشم.کردن وغذادرست کردن سرخ پیاز به

 تنها دست باالخره.کردم می ضعف داشتم.خوردم برداشتم خودم واسه یخچال توی

 مرفت راست یک خونه اشپز از.شد تموم کارم دوازده ساعت بود که کندنی جون هر وبا

 سیرو پیاز بوی.بشه دور من از گند بوهای این که گرفتم دوش یه رفتم اول.اتاقم توی

 کوچولو یه. کردم سرم شالمو.کردم جمع رو وموهام واستادم اینه جلوی...اوف وروغن
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 ذاغ به پایین رفتم ها پله از.بودم کرده تنم هم حجاب بلندوبا لباس.کردم ارایش هم

 رفتم در از.خونه توی اورد رو ماشین ونداد.خورد گوشم به در صدای که بزنم سر

 تمسم به دوان دوان من دیدن وبا شد پیاده ماشین از مهتاب.مهمونام استقبال بیرون

 یه مثل.بود نازی عین برام هم او.بود شده تنگ واسش دلم قدر چه گرفتم تازه.اومد

 خواهر انگار.رفتم فرو اغوشش توی خواهرانه و کردم باز هم رواز دستام.خواهر

 بغلش توی فقط اعتراضی هیچ بی منم.  داد فشار خودش به رو من مهتاب.بزرگترمه

 .نخوردم وتکونم بودم

 .کوچیکم ابجیه عین.بود شده تنگ برات دلم واقعا سوگل:  مهتاب

 ....بزرگه ابجی بود شده تنگ برت خیلی دلم منم:  من

 .سالمه وپنج بیست من.بزرگترم ازت چندسال من مگه خانوم ای ای:  مهتاب

 .واجبه بزرگتر احترام حال هر به:  گفتم شیطون منم

 تعطیالت اخر تا که بود گفته اخه.افتاد مهتاب ای دفعه یه برگشت این از یادم یهو

 .گرده برنمی

 برگشتی؟ یهو شد چی راستی:  من

 :  کشید پوفی مهتاب

 .کنم می تعریف برات.خواهر داره ماجرا حاال -

 .ندازم می یادت باشه:  من

 شنگاه قدر چه.کرد می نگاه مهتاب به لبخند بایه حسام.شدیم هم بقیه متوجه تازه

 .اومدم بیرون بغلش از زده خجالت.بود عاشقانه

 . بخیر رسیدن.حسام اقا سالم:  من

 هستین؟ چطوره؟خوب شما حال.خانوم سوگل سالم:  حسام
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 ور اون از ونداد.کردم پرسی احوال هم جون وپدر ویداجون با.شکر خدارو اره:  من

 .من به زده زل دوساعته یعنی.کرد می نگاه بهم داشت

 .ها زدیم یخ داخل کنی دعوت مارو خوای نمی جان سوگل:  ونداد

 وارد وهمه رفتم کنار در جلوی از خجالت با.واستادم در جلوی که گرفتم تازه منم

 ... درک به چی هر.بود تظاهر یا بود کرده اشتی دونم نمی وندادم.شدند

 برداشت میز روی از رو سینی حرف وبی خونه اشپز توی اومد وندادم.بودم ریخته چای

 . بوده تظاهر پس.رفت بیرون و

 مهتاب.کنم اماده رو ناهار تا خونه اشپز توی وبعدرفتم بودم مهمونا پیش ای دقیقه چند

 یه ویداجون.زدیم صدا رو واقایون چیدیم رو میز هم با.اومدن دنبالم هم وویداجون

 هم کنار هم وحسام مهتاب.روش به رو هم جون پدر و نشست میز طرف

 عرکهم بودم کرده درست که غذایی انصافا.نشستم ونداد کنار منم بالجبار.نشستن

 نهک تعریف ازم داشتم توقع چرا دروغ.ونداد اال کردن تعریف دسپختم از همه.بود شده

 هخون اشپز از ورفتیم شستم مهتاب کمک با ظرفارو ناهار بعداز.نکرد کارو این ولی

 عتقدم هم مهتاب حتی.ببینن رو عکسام که اتاقم توی بردم رو ومهتاب ویداجون.بیرون

 دوتا ما عکس وری از عکس یه گوشیش با.شده نظیر بی چشمامون عکس بودکه

 یه انگار یهو.تخت روی هم ومهتاب بودیم نشسته کاناپه روی ویداجون و من.گرفت

 .باشه اومده یادش چیزی

 .برگشتیم زود اینقدر چرا بگم بهت بنداز یادم گفتم سوگل راستی:  مهتاب

 برگشتی؟ زود که شد چی خب.نبود یادم هااصال گی می راست اخ اخ:  من

 پیشش ونداد تولد باید من گه می دخترا مثه.حسام این دست از.بابا هیچی:  مهتاب

 .برگشتیم زود همین واسه.ایش.باشم
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 جوری چه خو قهرم بشر این با که من.نبود یادم اصال.گفت می راست!  ونداد تولد

 .بگیرم تولد واسش

 .نکردم کار هیچ هنوز ولی.بگیرم مفصل جشن یه براش خوام می منم.بابا اره:  من

 هم نکردی؟کادو کار هیچ تو وقت اون تولدشه فرداشب.جون دختر اخه:  مهتاب

 ....مهمون کیک نگرفتی

 .کارنکردم هیچ نه:  من

 .حسام و من با ومهمون وشام کیک نداره اشکال. : داد تکون سری مهتاب

 مه با دنبالم بیا تونی می که صبح موقع هر فردا.دیگه شد حل کارا همه جون اخ:  من

 .خرید بریم

 لباس؟ واسه:  مهتاب

 .بخرم کادو ونداد واسه دارم لباس نه:  من

 رو ونداد گم می حسامم به.بهتره بریم زودتر.باش حاضر نه ساعت باشه:  مهتاب

 خوبه؟ کنه سرگرم

 .نکنه درد دستت.عالیه:  من

 که گفت بعدشم.بمونه کارگرا سر باالی خونه ویداجون شد قرار روز اون فردای

 یمداشت ظهر بعداز یک ساعت تا تقریبا مهتاب، بیچاره.گرفتن جون پدر با رو کادوش

 اعتراضی هیچ که بود اینجا وجالب بود زده تاول دیگه پاهاش کنم فکر.چرخیدیم می

 توی فروشی ساعت مغازه اخرین.بگیرم ساعت ونداد برای خواستم می.کرد نمی هم

 ربدجو ساعت یه.بودم واستاده وبرقش پرزرق ویترین پشت.بود خرید مرکز اون کل

 یا نقره ساعت یه.میاد مردم مردونه دستای به که بودم مطمئن.بود گرفته رو چشمم

 ببینم انداختم نگاهی مهتاب به.بود برلیان هم هاش وعقربه بود طال دورش قاب که
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 مغازه داخل هم با بخر، رو همین خدا تورو گفت می که زارش قیافه دیدن چیه؟با نظرم

 هشت ، شد می ایران پول به.پرسیدم رو وقیمتش گرفتم رو ساعت فروشنده از.رفتیم

 ظهر بعداز سه ساعت حدودا مهتاب وبا خریدیم رو ساعت.جهنم نداره اشکال.میلیون

 این بارکش های مورچه عین بیچاره کاگرای این دیدم شدم خونه وارد.خونه رسیدیم

 با.داد می دستور ومدام کمرش به بود زده رو دستاش هم ویداجون.رن می واونور ور

 .واستاد جلومون.اومد سمتمون به مهتاب و من دیدن

 .نباشید خسته.ویداجون سالم:  من

 .نفهمن زبون که بس.کشتن رو من اینا که دونی نمی وای:  ویداجون

 :  گفت طعنه وبا شیطون مهتاب

 .ندارین رو به رنگ.ویداجون واقعا اره -

 کنترل رو خودم خیلی.گذاشت لپاش روی رو دستاش ای مزه با حالت با ویداجون

 .نخندم کردن

 .شدم خسته خیلی امروز.جان مهتاب گی می راست:  ویداجون

 رفتیم ها پله از مهتاب با. ببینه اینه توی. خودش که اتاق توی باال رفت سریع

 : سرداد ای خنده مهتاب.باال

 کار هی بدبخت کارگرای این به صبح از.سوگل کیه دیگه تو شوهر مادر این بابا -

 .داره دوس رو خودش چه.شدم خسته گه می اخرشم گفته،

 .واال اره:  من

 : دادم ادامه و اوردم پایین رو صدام

 من از سن این با که کنه می رو کارا همین.رسم نمی خودم به اینقدر عروسشم که من

 ...ماشاهلل.تره جوون تو و
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 .گیره نمی رو دخترت جای.ها عروسه عروس گن می.خخ:  مهتاب

 .بابا برو:  من

 از.ومحم رفتم بعدشم.گذاشتم جعبه توی رو کادوم رفتم اول.من اتاق توی رفتیم باهم

 هم صورتش ارایش.کنه می درست رو موهاش داره مهتاب دیدم بیرون اومدم حموم

 وطوسی مشکی از مخلوطی ارایشش تمام و بود مشکی لباسش.بود شده تکمیل

 برام رو صورتم که بکشم دراز تخت روی گفت منم به.شد تموم موهاش کار.بود

 گذشت که ساعتی یک یه.کرد شروع رو وکارش روم انداخت رو خودش.کنه ارایش

 .کن باز رو چشمات گفت

 حالت به رو چشمام.بودم شده العاده فوق واقعا کردم نگاه رو وخودم اینه جلوی رفتم

 یه.بود کشیده برام هم مشکی های رگه با قرمز سایه.بود کشیده چشم خط ای گربه

 تپش از مهتاب.بودم شده خوشگل خیلی.جیگری رژگونه با بود زده برام قرمزم رژلب

 : گفت پسرا مثه اینه توی سرم

 .بخورمت خوشگله جون -

 .دارم صاحاب من بروگمشو:  من

 . لبات رنگ این با ونداد بیچاره:  مهتاب

 چطور؟:  من

 . بینی می خودت هیچی:  مهتاب

 .همین یخه کوه یه ونداد این.شه نمی هیچی.بابا برو:  من

 .عزیزم بود گفتن من از حال هر به:  مهتاب
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 اهممهمون کم کم.یخچال توی گذاشتن کارگرا هم رو کیک.پایین هارفتیم پله از هم با

 دوندا خره وباال گذشت ساعتی یک.بیاره رو ونداد که داد پیام حسام به مهتاب.اومدن

 ...شد باز در. بودن در پشت.رسیدن حسام و

 : ونداد

 رو بیمارام های ازمایش از دوتا وجواب بودم داده لم تقریبا ، صندلی ،روی مطبم توی

 توی توده یک هردوشون. کردم عمل پیش هفته همین رو اونا از یکی.کردم می نگاه

 ینا ولی ؛ بود خیم خوش کردم عملش که یکی اون که تفاوت این با ؛ داشتن سرشون

 عکسارو.باخته رو خودش بدجور.بدخیمه س ساله وپنج بیست جوون یه که یکی

 یلیخ امروز.کنه استراحت کم یه تا بستم رو چشمام.کشیدم وپوفی میز روی انداختم

 .....شد تکرار بازم.بودم شده خسته واقعا داشتم مریض

 هی یهو.شه می نمایان چشمم جلوی اروم سوگل تصویر بندم می چشمامو که همین

 وچشمم کردم باز دفترو.نوشتم می سررسیدم دفتر توی باید که اومد یادم چیزی

 زامرو.تولدمه امروز اومد یادم کردم فکر که یکم. اسفند هیجده.روز اون تاریخ به خورد

 .طرف یه اخرش سال ویک طرف یه سال سی این تمام.سالگی ویک سی توی رم می

 های وسیله توی از اجازه بی که همونی.میز روی عکس قاب سمت شد کشیده نگاهم

 ، خودم ، رو دلم ، رو غرورم. کرد ورو زیر رو دنیام کوچولو دختر این.برداشتم سوگل

 خودم به اتاقم در صدای با که بودم وخیال فکر غرق.....رو چی همه زندگیم

 هاومد بار هزار.بود حسام سومیش اومد که مریضی دوتا هر صبح از.حسامه حتما.اومدم

 با زد می در سرهم پشت.شه می چیزیش یه امروز این.ورفته کرده وزوز گوشم در

 : دادزدم حرص

 .پرو بچه تو بیا -

 ببینه خواسته می البد.انداخت بهم نگاه یه تو اورد در از رو سرش اروم حسام

 خواد می حتما.دست به کت اونم تو اومد شد راحت که خیالش.نه یا عصبانیم
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 االب انداختم رو هام شونه.بود هشت که کرد اشاره ساعتش به فقط نگفت هیچی.بره

 هشب غران ببر یه عین منم.بریم یعنی کرد اشاره کتش به چی؟دوباره که خب یعنی

 بلند جام واز دادم تکون سری.رفت عقب قدم چند ترس از بیچاره که کردم نگاه

 روپوشمم.کیف توی گذاشتم رو ها ازمایش بعد کردم جمع رو میزم روی اول.شدم

 کرد نگاه بهم حرص با بودکه حسام بار این.اومدم بیرون میز پشت از.کردم اویزون

 باال براش رو شونم دوباره.ونیم هشت بود شده ساعت.داد نشون دوباره رو وساعتش

 ونبیر کرد پرت رو من اول. افتادم راه ودنبالش کشید رو دستم اومد حرص با.انداختم

 به بالخره.بودیم شده الل که دومونم هر ماشاهلل.بست ودرو کرد خاموش رو والمپ

 .اومد حرف

 . شما خونه میام من:  حسام

 نداری؟ خونه خودت مگه:  من

 .دنبالش رم می اونجاست مهتاب.توهم بابا برو:  حسام

 . رسیدیم پارکینگ به

 چیزی یه فقط:  حسام

 شده؟ چی باز:  من

 .مهتابه دست.ندارم ماشین من:  حسام

 به ور سرم.فرمون پشت نشست.قاپید هوا توی اونم.باال گرفتم رو ماشینم سوییچ

 با شده؟هی چش دونم نمی.دوختم چشم حسام وبه.دادم تکیه صندلیم پشتی

 وشیوگ شدم کالفه.کنار نذاشت رو گوشی دقیقه یه راه تموم توی.ره می ور موبایلش

 .انداختم داشبورد توی و زدم چنگ دستش از رو

 کنی؟ می کار چته؟چی هوی:  حسام
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 .نشدم سیر جونم از فقط هیچی:  من

 .دارم الزمش بده دقه یه من جان:  حسام

 .برو رو راهت شه نمی حسام:  من

 اورد رو ماشین.خونه خوده تا رفت بکوب گازو پدال روی گذاشت رو پاش حرص از

 رو وگوشیش ماشین توی انداخت رو خودش سریع شدم پیاده تا.حیاط توی

 سکوت.کردم باز رو خونه در.جیبش توی گذاشت ودوباره نوشت چی یه.برداشت

 داص رو سوگل سرهم پشت.شدم نگران جورایی یه.بود شده فرما حکم بدی وتاریکی

 .زدم

 کردی؟ قهر کجایی؟باز سوگل سوگل سوگل:  من

 وسوت دست وصدای شد روشن باهم المپا همه یهو تا بود کافی جمله همین گفتن

 خوندن می صدا ویک باهم همه.کرد پر جارو همه وجیغ

 .......... مبارک تولدت مبارک تولدت

 کردم پرسی واحوال سالم باهمه.بودن دانشگاهمون های وبچه همکارا اکثرشون

 تاداف چشمم همه بین از.گفتن تبریک بهم مقابل در هم اونا.گفتم امد خوش وبهشون

 اومدم خراب حال اون وبا خوردم زمین وقتی که همون.من استاد.اریان پروفسور به

 . گرفت اغوش توی رو من پدرانه.کرد وبلندم گرفت رو دستم ، اینجا

 .بشی ساله صدوبیست اهلل شاء ان.پسرم مبارک تولدت:  استاد

 . امدید خوش. ممنون خیلی:  من

 .واستاد جلوم اومد در سرم پشت از حسام.کردم بغل رو ومامان بابا اون بعداز

 رفیق مبارک تولدت:  حسام

 . زدم حرف بدباهات اگه رفیق ببخشید:  کردم بغل اونم
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 . نیست مهم دادش خیال بی:  حسام

 شیطون.میاد بدم خیلی دونست می.کلم توی زد گرفت رو شادی برف مهتاب یهو

 . باال داد چندبار رو ابروهاش

 خان ونداد مبارک تولدت:  مهتاب

 جمعیت.برداشتم کلم توی از هارو شادی برف.کارات این با مهتاب تو دست از:  من

 .شد جلب سوگل به توجهم تازه.شدن پراکنده تقریبا

 شده وخواستنی زیبا العاده فوق. بود شده انسان قالب در ای فرشته همچون من ماه

 فتمر.بود خوب تنش توی خیلی.  بود کرده تنش بودم خریده براش که رو لباسی.بود

 به حتما.زدمی موج دلخوری چشماش ته اما.بود اون کار اینا همه.واستادم جلوش

 تمدس توی گرفتم رو دستاش.،ناراحته شدم متوجهش دیر واینکه زدم که حرفی خاطر

 : گفتم شناسانه قدر

 .خانومی زحمت توی انداختمت بازم -

 .بگیرم تولد شوهرم واسه خواست دلم.نیست زحمتی نه:  سوگل

 . خانومی که بس:  من

 وگلس. کردم معرفی همه به رو سوگل.  رفتیم مهمونا جمع به وباهم گرفتم رو دستش

 ور در.کنم عوض لباس تا اتاق توی باال رفتم منم.خونه اشپز توی ورفت جداشد ازم

 با یدسف پیرهن یه.گذاشته سوگل حتما.تخته روی لباس دست یه دیدم ، کردم باز که

 گلسو بستم که رو پیرهن دکمه اخرین.مشکی کتون وشلوار مشکی کروات دونه یه

 ام چونه زیر تا کفشاش خاطر به.برداشت تخت روی از رو کروات.داخل اومد

. دستم توی گرفتم رو دستاش دوتا.کرد وسفتش بست گردنم دور رو کروات.بود

 ...تو پرید در الی از مهتاب ببوسم
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 رو کیک خوانمی ولی.زدم هم به رو تون عاشقانه صحنه ببخشید:  شیطنت با مهتاب

 .کنم صداتون بیام گفتن بیارن

 .کرد بود شده قرمز خجالت از که سوگل به نگاه یه

 .بلده کارا این از یخم کوه.خانوم سوگل دیدی:  مهتاب

 .نخوردی کتک تا برو مهتاب:  سوگل

 این به رو خودم که من نداره عیبی.من سر بودن بسته شرط هم با البد.رفت در اونم

 ...روش اینم باختم کوچولو دختر

 یکک یه.میز روی گذاشتنش.اوردن رو کیک خدمتکارا.بیرون رفتیم اتاق از سوگل با

 عکس.بود شده چاپ گرفتیم اتلیه توی که عکسی بزرگتر طبقه روی که دوطبقه

 روشنش و کیک کوچیک طبقه روی گذاشت رو ویک سه شمع سوگل.چشمامون

 رو شمعا خواستم تا.کن فوت شمعارو وگفتن خوندن مبارک تولد صدا یک همه.کرد

 : گفت حسام کنم فوت

 .نره یادت ارزو داداش -

 .دادم تکون رو سرم

 .مردا ما نه خانوماست مال بازیا قرتی این:  من

 نمی فکرشم.بود سوگل اونم.داشتم بزرگ اروزی یه چرا دونم نمی ولی.خندیدن همه

 هی.کردم فوت شمعارو.باشم داشته رو ارزوش ومن باشه کنارم اینجوری روز یه کردم

 کادوها به نوبت.اشپزخونه توی بردن رو کیک خدمتکارا.زدم کیک هردو از برش

 کادو جا همون رو وکلیدش زدن نامم روبه شمال توی ویال یه سند وبابا مامان.رسید

 رسید نوبت.کردم باز رو کادوها همه.دادن بهم طال زنجیر پالک یه وحسام مهتاب.دادن

 رو هبزرگه؟جعب قدر این که خریده چی یعنی.بود بزرگ نسبتا جعبه یه.سوگل کادو به

 عبهج یه به رسید تا شد کوچیک جوری همین.بود توش تر کوچیک جعبه یه کردم باز
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 یلیخ ساعت یه به افتاد چشمم کردم باز که رو جعبه در.بود ساعت جعبه کنم فکر که

 ای نقره رنگشم.برلیان کنم فکر هم هاش وعقربه بود طال روش قاب که لوکس

 هی.بست مچم دور رو وساعت باال داد رو پیرهنم استین اومد عادتش طبق سوگل.بود

 .انداخت بهش رضایت با نگاه

 . حد دراین نه ولی.میاد خیلی تو مردونه دستای به بودم مطمئن:  سوگل

 .نکنه درد خوشگلم خانوم دست:  من

 : گفتن باهم جوونا از وچندتا ومهتاب حسام یهو

 یاال یاال یاال ببوس رو دوماد عروس -

 : گفت وشیطون ریتمیک خودشون عین هم سوگل

 .شهنمی جمع جلوی شهنمی شهنمی -

 ادش خیلی اهنگ یه.کرد وروشنش ضبط سمت رفت مهتاب اما.شدن پنچر توپ عین

 خودم کنار اومد سوگل اما.مهتاب خوده حتی وسط ریختن همه.کرد پر فضارو

 روی رو سرش.خودم به چسبوندم رو واون کردم حلقه شونش دور رو دستم.نشست

 سرش اریان استاد اومدن با اینکه تا بود جوری همون ای دقیقه چند.گذاشت ام شونه

 .نشست وصاف برداشت رو

 :  گفت من به خطاب.کرد نگاه رو وسوگل زد لبخند یه دوتا ما بادیدن استاد

 . گفت افرین همسر انتخاب مورد در ات سلیقه به باید جان ونداد -

 .کردم حلقه سوگل شونه دور رو دستم دوباره

 . استاد دونممی:  من

 :  زد شرمگینی لبخند سوگل
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 . استاد تونه لطف نظر -

 هک اول نگاه همون توی.نیستم اغراق اهل اصال من که دونهمی ونداد.دخترم نه:  استاد

 .هستی ایرانی اصیل خانواده یه از که فهمیدم دیدمت

 شمنمی متوجه رو منظورتون ببخشید:  سوگل

 صولا به ، نکرده تغییر پوششت نوع ، کشور این در زندگی وجود با که همین:  استاد

 که دهمی نشون نشده سرو ای دیگه چیز شربت جز مهمونیت وتوی پایبندی اخالقی

 . نکردی فراموش رو خودت ایرانی اصالت هنوز

 اش یگهد وبخش گفتین شما که هست علتهایی به بخشیش من پوشش البته:  سوگل

 .باشم هرز های نگاه برق و زرق پر ویترین خوادنمی دلم هیچ من که خاطره این به

 .کنممی تحسین رو فکرت طرز من. درسته:  استاد

 .کنهمی فرق اطرافم دخترای باهمه سوگل.استاد دیگه بله:  من

 واروم الیت اهنگ یه.جداشد ازمون ببخشید یه با واستاد اومد استاد سمت به بابا

 رو من وری وروبه بیرون اومد جمع از مهتاب.کرد پر فضارو دونفره ص*ق*ر واسه

 .کرد دراز سمتمون به رو دستش.واستاد سوگل

 .بابا برقصین دور یه پاشید:  مهتاب

 .نیستم ها برنامه این اهل اصال جان مهتاب شناسیمی که رو من:  سوگل

 . کرد من به روشو مهتاب

 ونداد بگو چیزی یه تو:  مهتاب

 خودش باشه داشته دوست اگه.کنم نمی لتحم رو چیزی من دونیمی که خودت:  من

 .دیگه شهمی بلند
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 .داد تکون سری حرص با مهتاب

 .سرتق وشوهر زن شما دست از:  مهتاب

 شد رد هم دیگه اهنگ چندتا.قردادن به کرد شروع ودوباره وسط رفت بعدم

 .کردن دعوت شام صرف به رو همه وخدمتکارا

 می ه را می میزها دور دست به بشقاب همه.بود سرویس سلف صورت به شام

 بشقاب دوتا همین واسه.نشسته مبلها روی خستگی فرط از که دیدم سوگل.رفتن

 کنارش رفتم.سوگل واسه هم یکی ، کشیدم خودم واسه رو ویکی برداشتم

 تهنشس مون رو روبه وبابا مامان چون ولی ؛ بود دلخور دستم از کم یه هنوزم.نشستم

 رفتن عزم مهمونا همه کم کم شام بعداز.نگفت وهیچی بخوره شد مجبور بودن

 حسام از سوگل هم من هم.کردیم بدرقه رو وهمه واستادیم در دم سوگل با.کردن

 بود دهنمون کس هیچ دیگه.کشیدن که زحمتهایی خاطر به کردیم تشکر خیلی ومهتاب

 ستهنش مبل روی سوگل.بخوابن که رفتن مامان وبا کشید ای خمیازه بابا.رفتن وهمه

 توی برد رو فنجونا.بلندشد جاش واز داد تکون سری.بود شده خیره ظرفا وبه بود

 ویت رفتم.بیارم طاقت نتونستم دیگه.شستن ظرف به کرد شروع.گذاشت سینک

 رو چشمم.بود دکلته یه با فقط دراورده رو وکتش وساپورت کفشا هم دیدم.اشپزخونه

 پشت رفتم.بشه الوده س*و*ه با دارم که رو حسی خواستم نمی.برداشتم ازش

 چند.چسبوندم خودم به رو اون محکم و کردم حلقه دورش رو دستام.واستادم سرش

 هوا روی جاظرفی توی بذاره رو فنجون خواستمی که ودستش بود حرکت بی ثانیه

 کارش وبه اومد خودش به بود حرکت بی که ای چندقیقه بعداز اما.بود مونده معلق

 خرا فنجون دوتا.ظرفا گذاشتن برای رفتمی وپایین باال بغلم توی لجوجانه.داد ادامه

 ور روش.خودم طرف برگردوندم رو سوگل.بستم رو اب وشیر شدم کالفه.شست روهم

 هروب رو صورتش دستام با.کردمی نگاه رو من داشت چشمش گوشه از ولی گرفت ازم

 سمت شد کشیده نگاهم.شدیم رخ به رخ دیگه حاال.کردم تنظیم خودم صورت روی
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 نگاهش ته هنوزم.دزدیدم رو نگاهم سختی به.بود شده سرخ لعل مثل که لباش

 .بود دلخوری

 ناراحتی؟ من دست از جان سوگل:  من

 گفته؟ کی نه:  سوگل

  رفتارت ، نگاهت:  من

 : کرد فکر کم یه

 . یکم ولی ؛ اره خب اوم -

 چرا؟ بگی شهمی:  من

 .مونهنمی یادت کنیمی کاری هر چرا شما خان ونداد:  شد حرصی

 چرا؟ بفرمایید شما خب:  من

 هستم منم انگار نه انگار بعدشم.زدی ورودت بدو در که حرفی از اون:  سوگل

 بغل همه جلوی داشتی دوست که رو اونایی اخرشم کشیدم زحمت برات کلی.اینجا

 .....رو من وقت اون دادی نشون بهشون رو محبتت کردی

 ارب اولین برای. بوسیدمش و جلو بردم رو وسرم شد طاق طاقتم دیگه منم ؛ ورچید لب

 ور دنیات همه که بخشه لذت خیلی.بود شیرین واقعا.من مثل یخی کوه طرف از اونم

 کرد اعتراض نه.بود شوک توی انگار.کردنمی حرکتی هیچ سوگل که حیف ولی ؛ ببوسی

 یه سوگل بکشم عقب رو سرم خواستم تا.کرد کاری نه کشید عقب رو سرش نه

 دونستممی.پایین وانداخت کشید عقب زود خیلی رو سرش و زد کوچولو ه*س*و*ب

 و بغلم توی کشیدمش سریع.بود شده تر قرمز حدمعمول از هاش گونه چون خجالته از

 مسین توی که سروصدایی همه این بفهمه که.نکشه خجالت که چسبوندم رو سرش

 ... کرده پیدا تپیدن واسه بهانه یه قلبم چون.قلبمه کوبش مال ، شده پا به
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 خوبه؟ بوسیدم تورو ولی کردم بغل رو اونا.کوچولو خانوم شد خوب:  من

 .کردی بغل جمع جلوی اونارو:  سوگل

 .بکنم رو کارا این که بعیده من از اخه جان سوگل:  من

 . دارم دل جوونم که من خب:  سوگل

 اره؟ دیگه پیرم من یعنی نکنه درد شما دست:  من

 بزرگتری؟ ازمن خیلی تو که چیه من ه*ا*ن*گ خب ولی.نخیرم:  سوگل

 گندم اخالق این با رو من کی وگرنه.سوگلم حدته از زیاد خانومی تو ه*ا*ن*گ:  من

 .کنهمی تحمل

 . گفته؟ کی:  سوگل

 گفتمی شههم حسام:  من

 ... مهربون ونداد نیست طور این نه:  سوگل

 ویت واروم بود بسته رو چشماش دهنمی جواب باشه؟دیدم باشه دیگه اشتی پس:  من

 چون باال رفتم اروم ها پله واز کردم بلندش زمین روی از.بود رفته خواب به بغلم

 وابخ مامان که اتاق توی رفتممی داشتم شهمی زودبیدار سبکه خوابش دونستممی

 . زد لبخند حالت اون توی دوتا ما دیدن با.بیرون اومد الود

 . جوونا شما دست از:  مامان

 . مامان بخیر شب:  من

 .پسرم بخیر توهم شب:  مامان

 تمرف.بود وبیداری خواب حالت بین. زد وغلتی شد بیدار.گذاشتم تخت روی رو سوگل

 :  گفتم گوشش کنار نترسه که جوری یواش
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 .خوریمی سرما باز کن عوض رو لباست بلندش سوگل -

 .خستم تونمنمی:  سوگل

 :  دادم تکون وسری کردم صاف رو خودم

 .خانوم تنبل -

 . داد رو جوابش بازم ولی خوابه کردم فکر

 .بنداز روم پتو یه حرفا این جای به.خودتی:  سوگل

 . بیداری توکه:  من

 .شدم بیدار زدی حرف.خوابمنمی خرسی که تو مثل:  سوگل

 که دونستممی ولی ؛ بست رو چشماش ظاهر به.  کشیدم چونش زیر تا پتورو

 قرار من روی وروبه زد غلت ودوباره فهمید که کشیدم دراز سرش پشت.بیداره

 خودم به گوشیم زنگ صدای با که بودم شده خیره سوگل صورت به.گرفت

 هک بود وقت خیلی.لبم روی نشست لبخند صفحه روی سامان عکس بادیدن.اومدم

 هم وگلس خواستممی.اسپیکر روی وگذاشتم کردم اکی رو گوشی.نداشتیم تماس باهم

 پیچید گوشی توی سامان شاد ظاهر به صدای. بشنوه

 . قدیمی رفیق.وفا بی برداماد سالم:  سامان

 . نگرفتی ازما خبر یه دیگه توهم.رفیق سالم:  من

 . نزدی زنگ که توهم.گرفتاری پشت گرفتاری دیگه کنیم چه:  سامان

 .شلوغه سرم شدم متاهل.داداش دونیمی که خودت:  من

 .بابا نه:  سامان

 ؟ کردی ها بیچاره فقیر ما از یادی شده چی حاال:  من
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 .سال ویک سی توی رفتی امشب.بگم تبریک رو تولدت زدم زنگ:  سامان

 . شیممی پیر داریم دیگه اره:  من

 .راهی اول هنوز.حرفارو این نگو:  سامان

 . گرفت رو خودش عادی وحالت پایین اورد رو صداش

 خوبه؟ چطوره؟حالش سوگل:  سامان

 : کردم نوازش رو سوگل موهای

 خوبه اونم -

 ؟ بیاد کنار ازدواج این با تونسته:  سامان

 ؟ نیاد کنار چرا اره:  من

 کجاست؟پیشته؟ االن:  سامان

 .خوابیده نه:  من

 من ییعن هم روی گذاشت محکم رو چشماش عجله با بود بیدار که سوگل گفتم اینو تا

 .زدم کنار صورتش توی از رو وموهاش زدم لبخند.خوابم

 . خوابیدنمی زود اینقدر وقت هیچ که خواب؟اون چرا:  سامان

 . شده خسته امشب دوما شبه دونصفه اینجا اوالکه:  من

 کرده؟ چیکار خسته؟مگه چرا:  سامان

 دهکشی زحمت هم کلی.خانومت ابجی بود گرفته تولد من واسه.نشو غیرتی حاال:  من

 .برده خوابش زود همین واسه.بود

 . مکن پنهون رو چیزی تونم نمی تو از ونداد شناسیمی رو من توکه راستش:  سامان
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 بهم شده؟بگو چیزی:  من

 رو کوچیکم ابجی هوای دلم بدجور امشب.( شد دورگه صداش.)داداش اره:  سامان

 ....ونداد تنگشه دلم.کرده

 ور موهاش.گرفت دستم از رو وگوشی بلندشد جاش از سوگل بگم چیزی خواستم تا

 . گوشش پشت زد

 گفتی هک تو.ننگم لکه من گفتیمی که سامان؟تو اقا ابجی کوچیکه؟کدوم ابجی:  سوگل

 خونه از رو اره؟من شده تنگ من برای شد؟دلت چی.نداری سوگل اسم به خواهری

 نیستم من که ؟حاال کرده رو من هوای دلت حاال ، غربت تو فرستادی کردی بیرون

 یگهد خوشی بینینمی رو من.نیستم محافل نقل دیگه.ریمی راه گیریمی باال سرتو

 نه؟

 ....سوگل ولی:  سامان

 .نشو شوهرم رو من زندگی مزاحم هم دیگه.سامان نگو هیچی هیس:  سوگل

 طفق با من مدت این تموم توی.میز روی انداختش کرد وخاموشش کرد قطع رو گوشی

 ولی ؛ بود پر سامان دست از دلش بدجور.زدم سوگل زدن حرف گر نظاره سکوت در

 ولی ؛ چکید پایین چشمش گوشه از اشک قطره یه چون ، تنگه اونم دل بود معلوم

 هاینک از سرخوشی منم. سرجاش کشید دراز دوباره.زد پسش دست با سریع سوگل

 .برد خوابم دونهمی خودش شوهر رو من سوگل

 

*** 

 : سوگل
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 رو بلیطهاشون جون وپدر ویداجون ، بود نمونده ایران توی نوروز عید به چیزی چون

 ات که صبح از هم روز سه این توی.داشتن پرواز ونداد تولد بعداز روز سه.انداختن جلو

 شال یه.بود تر پسند مشکل دیگه منم از ماشاهلل.رفتیممی خرید ویداجون با شب خود

 از ای.خریدمی اولی همون از اومد می اخرشم رفتمی رو مغازه تا ده بخره خواستمی

 بود خریده که هم چیزایی نصف.گرفتمی حرصم ای ، گرفتمی حرصم کارش این

 .گذشت وباد برق مثه روزهم سه این.بود دوستاش واسه سوغاتی

 صبح هفت ساعت از همین واسه.داشتن پرواز صبح نه ساعت جون وپدر ویداجون

 عین هم وپدرجون سپرد من به رو پسرش ویداجون خداحافظی موقع.فروگاه رفتیم

 درست.نذاره وتنهام باشه مراقبم خواست ازش.سپرد ونداد دست رو من خودم بابای

 ازو دادیم تکون دست براشون هم شیشه پشت از.گرفت من از ویداجون که قولی مثل

 رفح اصال.بود شده پکر خیلی پدرومادرش رفتن خاطر به ونداد.بیرون اومدیم فرودگاه

 قرمز چراغ یه پشت راه توی.کرد حرکت ونداد و شدیم ماشین سوار.زدنمی

 پای روی بود گذاشته رو دیگش ودست بود فرمون روی دستش یه ونداد.بودیم

 اصال اما.گذاشتم دستش روی رو دستم همین واسه فکره توی بدجور دیدم.خودش

 قفل من انگشتای توی رو وانگشتاش فهمید تازه انگار ثانیه چند بعداز.نشد متوجه

 :  زدم صداش بگم بهش دلمه توی که رو چیزی خواستم.بود پکر هنوزم ولی.کرد

 وندادجان -

 جانم؟:  ونداد

 فکری؟ توی قدر این چرا:  من

 . نیست مهمی چیز هیچی:  ونداد

 داروخ باید خیلی تو ونداد ولی.کردم فکر پکری؟یکم اینقدر چرا نیست مهم اگه:  من

 کنی شکر
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 چطور؟:  ونداد

 ونیدمی تو چون.کنیمی اشتباه خیلی که فکری توی پدرومادرت خاطر به اگه اخه:  من

 لیمشک ، خوبه حالشون کشنمی نفس ، اند زنده ومادرت پدر دنیا گوشه یه حداقل که

 مشد یتیم سالگی سیزده توی که بگم چی بدبخت بگم؟منه چی من ولی ؛ ندارن

 . کرد فکر یکم.نیس سرم باال هم ومادر پدر وسایه

 مدت این.بودم کرده عادت بودنشون به مدت این خب ولی.توئه با حق اره:  ونداد

 .بود گذشته مثه زندگی

 ونهخ توی گذاشتم رو پام که همین.تو برم شد ومنتظر کرد پیاده خونه در رو من ونداد

 ...ورفت گرفت رو گازش اونم

*** 

 پیچیده وعید بهار بوی جا همه ایران توی.گذشتمی سرهم پشت ها وماه ها روز

 رقب سر سال هر اخه.باشم وبابام مامان پیش تحویل سال خواستمی دلم انقدر.بود

 نمم ؛ بود شده شروع ترم امتحانای.قبرستون توی اونم کردممی تحویل رو سال اونا

 رفتن جون وپدر ویداجون اینکه بعداز دوروز تازه.بودم خوندن درس مشغول سخت

 وتا بردنمی خوابم اصال اول شبای.بردم رو وسایل وهمه خودم اتاق توی رفتم منم

 خوابش تنهایی من مثه هم ونداد که نماند ناگفته البته.بودم بیدار شب نصفه

 خواستمی ازم اگه شاید.اومد می شب نصفه دو حدودا تا پاش صدای چون.بردنمی

 وننش خودم اتاق به من رفتن برابر واکنشی هیچ ونداد ولی ؛ رفتممی پیشش، برم

 اومد می هرروز ونداد حرفا این از گذشته ولی.کرد تر مصمم رو من کارش همین.نداد

 هم اون های کمک هم.کرد کمک درسام توی خیلی.خوندیممی درس وباهم اتاقم توی

 اواخر.کردم پاس باال های نمره با رو ترم اون که بود این اش نتیجه خودم تالش

 داشتم کالس صبح از روز اون.بود شده شروع هم جدید وترم بود شده اردیبهشت
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 ابمهت با شدم مجبور ومن بیمارستان رفت نداشت بیشتر کالس یه چون ونداد ولی

 .بیام

 ازشون اروم.ها پله سمت رفتم دراوردم رو کفشام.شدم خونه وارد حال وبی خسته

 رو مسرعت.خورد. گوشم به ای شیشه شئ یه افتادن صدا یهو که باال رفتم می داشتم

 بینمب کردم باز رو خودم اتاق در اول.رفتم باال ها پله از دو حالت با وتقریبا کردم بیشتر

 چیزی هم اونجا ولی کردم باز وندادرو اتاق در رفتم.نبود هیچی ولی شکسته چی

 پیش وکلیدهم قفله درش گفت ونداد که سوم اتاق در به خورد چشمم.نبود

 تصمیم.کردم فکر یکم.نشد باز ولی کردم وپایینش باال چندبار.در سمت رفتم.خودشه

 ازب.کردم باز رو اتاقش در.پیداکنم رو کلید تا بگردم رو ونداد اتاق توی برم گرفتم

 مهه.نخورده دست اصال انگار.بود اولش روز عین واتاق تخت.نکرده قفل رو اینجا خوبه

 شروع رو کارم.چیدم اینجارو خودم که روزی مثه درست.بود جاش وسر مرتب چیز

 کشو.نبود ولی لباساش الی.گشتم رو کتش جیبهای وتمام کمدش سر رفتم اول.کردم

 تخت زیر.نشد دستگیرم هیچی ولی ریختم بهم رو وتمومش کردم باز رو دراورش

 پهکانا روی نشستم وخسته مغلوب.انگار نه انگار ولی ارایش زمی توی کمدها باالی

 عکس یه اون توی که عکس قاب یه به افتاد چشمم.شدم خیره روم روبه دیوار وبه

 تاحاال من چون دیوار به زده تازه انگار عکسی قاب.بود پدرجون وندادو از دونفره

 یمفضول باز.فتها می دیوار از داره انگار.بود جوری یه عکسه قاب تازشم.بودمش ندیده

 ویر افتاد فلزی شئ یه داشتم برش تا دیوار روی واز عکس قاب سمت رفتم.کرد گل

 بد کلی دلمم توی چیه ببینم شدم خم. گرفت درد خیلی پام افتاد ضرب با چون.پام

 دیگه تاقا دوتا کلیدای شبیه که کلید یه به خورد چشمم.گفتم بدبخت ونداد به وبیراه

 سوم اتاق در مال که زدم وحدس برداشتم زمین روی از رو کلید حالی خوش با بود

 با در.چرخوندم در توی رو کلید.بیرون ورفتم کردم مرتب وندادرو اتاق اول.باشه

 پایین از وندادرو صدای داخل برم خواستممی تا دادم هل درو.شد باز تیکی صدای

 تمانداخ رو وکلید بستم درو سریع شدم هول.زدمی صدا رو من سرهم پشت که شنیدم
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 ودمب خواب من یعنی پایین رفتم ها پله از. خواب وحالت کالفگی با.لباسم جیب توی

 .شدم بیدار تازه

 ؟ سرت تو گذاشتی رو خونه خبرته چه بله بله:  من

 دینمی جواب کنممی صدات چی هر چرا:  ونداد

 انداخت بهم مشکوکی نگاه ونداد.ترسیدم بابا بودم خواب خوب:  من

 وابی؟خمی شال با تو تاحاال کی از سوگل راستی.افتاده برات اتفاقی کردم فکر:  ونداد

 بودی؟ شده نگرانم چیه:  کنم عوض رو بحث خواستم منم

 .نگرفتم رو دنبالش دیگه منم ، کنه عوض رو بحث خواست که بود ونداد بار این

 ؟ داریم چی شام.خیال بی:  ونداد

 هیچی:  من

 هیچی چی یعنی:  ونداد

 رستد شام نتونستم خوابیدم گرفتم اومدم بودم خسته.من عزیز هیچی که یعنی:  من

 . کنم

 . دیگه کردیمی درست چی یه اومدی وقتی.گشنمه االن من خب:  ونداد

 . : دراوردم رو اداش منم

 .بیارن رستوران از رو چی یه همون بزن زنگ االن خب -

 . نشستم روش روبه منم مبل روی نشست کالفگی با

 .ها درنیار رو من ادای:  ونداد

 :  پاش روی انداختم رو تلفن
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 .هست منم کالم تیکه چی یه این عزیزم نه -

 . عمت جون اره:  گفت حرص با ونداد

 . اوردی رو من بدبخت ندیده عمه اسم باز:  من

 .داری دوسش اینجوری ندیدش که خوبه حاال:  ونداد

 داره جا قلبم توی ندیده دیگه:  من

 گیمی راست بابا نه اِ:  تمسخرگفت با ونداد

 .کردم شوخی بابا نه.نکن مسخره:  من

 :  گفت ، گرفتمی شماره که درحالی ونداد

 .ها چیه ندیدت عمه این قضیه نگفتی اخرم -

 .ها خورممی وقارچ گوشت من:  من

 ؟ باشه ای دیگه امر:  ونداد

 مارپلم خانوم خودم فقط کردممی فکر من تازشم.گممی بهت بود اگه عزیزم نه:  من

 .گجته کاراگاه پا یه هم اقا نگو

 .داد سفارش رو ها پیتزا ونداد

 نه؟ یا گیمی حاال:  ونداد

 .بخوریم شام بذار اره:  من

. دنز رو در زنگ که کردیممی نگاه قشنگ خیلی فیلم یه داشتیم سکوت توی دو هر

 تمگذاش دهنم توی پیتزا تیکه اخرین.خوردیم رو غذا.واورد گرفت هارو پیتزا رفت ونداد

 خوردم نوشابه قلوپ یه.فضولیه چه دیگه این بابا.شده خیره بهم منتظر ونداد دیدم که

 ینع درست بود سالم دوازده وقتی.گذشته سمت پرکشید فکرم.بشه صاف صدام که
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 به کرم وشروع کردم باز لب باالخره.کردممی نگاه مامانم به منتظر منم ونداد االن

 : زدن حرف

 ،التجار معین که بود سالش پونزده فقط مادربزرگم.کن گوش تو گممی برات من -

 نرجس عاشق التجار معین.خواستگاریش اومد ، اصفهانی حسین حاج دونه یه یکی

 بود گذشته ازدواجشون از سال پنج.کردن ازدواج باهم ونرجس معین.بود شده خاتون

 لاص در ولی خواننمی بچه فعال خودشون گفتنمی همه به.بودن نشده دار بچه وهنوز

 تگذش هم دیگه دوسال ودرمون دکتر دوا به رسید کار اینکه تا.شدننمی دار بچه اونا

 فراش تجدید زبونش ورد معین مادر دوسال این توی.نشد دار بچه خاتون ونرجس

 ، نزاع.رفتنمی بار زیر که داشت دوست رو نرجس قدر اون معین خود اما.بود پسرش

 امام زیارت بره که کرد مجبور رو نرجس معین مادر های زبون وزخم اختالف ، درگیری

 ساکش نرجس.نیاد همراهش که خواست هم معین از حتی.اینا همه از فرار برای رضا

 وگریه نشست بست تموم روز سه رضا امام حرم توی.مشهد ورفت بست رو

 شریک کسی با اونو خواست نمی ودلش دوسداشت رو معین هم خاتون نرجس.کرد

 روزد دل باالخره.نشد باردار خاتون نرجس وبازم گذشت دوماهی.تهران برگشت.بشه

 هم هب حالش که بود رفتن راه توی.خواستگاری معین واسه بره گرفت وتصمیم دریا به

 دازبع که خالصه.دوماهه اونم بارداره که گفت بهش دکتر خونه مریض رفت وقتی خورد

 لک زنش و دخترش سر صدقه التجار معین.اورد دنیا به دختر یه خاتون نرجس ماه نه

 اصفهان کل توی فرش دارای حجره بزرگترین از یکی معین.داد شرینی رو محل

 روضه ابولفضل حضرت تکیه توی وصفر محرم کل که بود مذهبی قدر اون.بود

 خوده هم همشون بانی.ذاشتنمی بار غذا اشپزهاش سر اون تا سر این از.گرفتمی

 ازش یکی رفتمی جا هر.تر وخانوم شدمی بزرگتر روز به روز گل ناز. بود معین حاج

 هیچ به نازگل اما کردن خواستگاری ازش ها حاجی پسر تموم.کردمی خواستگاری

 روی که بود ونقص عیب بی خودش واونقدر بود خیلی نازش اخه.نداد رضایت کدوم
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 واومد شد قبول تهران دانشگاه نازگل اینکه تا.کرد وردش گذاشت عیب یه کی هر

 .یومدمی استه رفتمی استه.اش دایی پیش

 بند یب بدجور که پسری.بود گل ناز همکالسی ارسالن امیر اسم به پسر یه طرف ازاون

 مخالفتی هم اش خونواده.گذروند می زار الله توی دخترا با رو وقتش ونصف بود وبار

 رام رو نازگل کردمی سعی خیلی ارسالن امیر که خالصه.بود پسر تک اونم.نداشتن

 ....غافل دل ای دید که اومد خودش به وقتی ولی.کنه خودش

 کنار گذاشت رو کاراش همه ارسالن.نازگل عاشق اون هم شده عاشقش نازگل هم

 معین گوش وبه دید اونا نازگل دایی بودن بیرون باهم اونا که روز یه ولی.شد وادم

 وعوض تهران امده ات ندیده مهتاب افتاب دختر که ای نشسته چه.رسوند التجار

 .....شده

 به هم ابروش ترس از.اصفهان برد رو ونازگل اومد معین.نیارم درد رو سرت خالصه

 شقعا که گفت اش خانواده به.یار قرار وبی تاب بی ارسالن امیر ولی.نگفت کس هیچ

 خواستگاری وباهاش کردن مخالفت هم اونا اما نازگل عاشق اونم شده

 زیاد خیلی پدرش روی اون گذاری تاثیر که خانومش عمه الخصوص.نیومدن

 باز براش درو کسی اما نازگل خواستگاری رفت تنهایی به بار هزار ارسالن.بود

 رسونده نازگل بابای گوش به رو ارسالن گذشته نازگل دایی معلومه چرا؟خب.نکرد

 ....شب یک اینکه تا.بود

 هب وچادر گذاشت لباس کوچیکش چمدون توی.موند بیدار صبح های دم دم تا نازگل

 نارسال امیر برماشین سوار.رسید قرار محل به.زد هم وپوشیه بیرون اومد خونه از سر

 پدر ونداد.بودن وسوگل سامان هاشونم بچه.دارشدن بچه.تهران واومدن کردن فرار

 انقر.کرد خیریه ووقف خرید خونه یه خوند نماز.کرد پیروی مادرم عقاید از ارسالن من

 نم پدر.نباشه حروم کنهمی ما خرج که پولی تا داد خمس رو مالش از پنجم یک.خوند

 .بود پولدارها بچه از دسته اون وجزو بود فرش تاجر خودش
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 :  گفت تفکر با ونداد

 ات؟ دیگه بزرگ پدر است؟یا زنده چی التجار معین بزرگت پدر -

 رو عروسشون سال چند بعداز پدرم خانواده ولی ؛ دونم نمی رو التجار معین:  من

 ودنب نکرده تغییری هیچ اونا چون.نپذیرفت اونارو که بود پدرم بار این اما پذیرفتن

 .بود شده ومومن بود کرده تغییر خیلی من پدر ولی

 ندیدین؟ رو تون عمه وسامان تو همین واسه:  ونداد

 : گرفت خندم

 شد؟ فضولی رفع اره -

 .شد اره:  ونداد

 .کشید ای وخمیازه شد بلند جاش از

 بخیر شب.بخوابم رفتم من:  ونداد

 :  بلندشدم جام از منم

 .بخیر شب طور همین منم -

 خیره سقف وبه کشیدم دراز صاف تخت روی.خودم اتاق توی باال رفتم ها پله از

 نم چقدر که کردم فکر این به.کردممی فکر زدم ونداد به که حرفایی به داشتم.شدم

 خونه از ، بود پدرم که عشقش خاطر به اون اما.بوده هم مثه سرنوشتمون مامانم و

 هدون یه یکی.  کرد ازدواج غریبی توی هم التجار معین دونه یه یکی.گذشت وخانواده

 دیگه ولی ؛ بود اجبار یه اولش درسته منم ازدواج حاال.طور همین هم خان ارسالن

 عدازب که حسی.گرفته رو وجودم همه که شیرین خیلی حس یه به شده تبدیل.نیست

 شتنهدا دوست.داشتنه دوست.....عشقه فهمیدم کردن وفکر خودم با رفتن کلنجار کلی

 رو پهلوم چیزی یه کردم حس که زدم غلتی یه جام توی.ونداد مثه مغروری مرد
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 بودن هیچی که تخت روی چیه ببینم بلندشدم جام از.ریخت هم به اعصابم.کرد سوراخ

 به وردخ دستم جیبم توی کردم دستمو ولی نبود روش هیچی اونم زدم دست لباسم به

 که قدر این فضول ونداد این.اومد یادم کلید از تازه اه. اوردم درش.سرد فلزی شئ

 گرفتم استرس کلی با. بود رفته یادم اتاقه واون کلید از برد گذشته به رو ذهنم

 . خوابیدم

 ش صبحانه اگه چون ؛ کنم درست صبحانه ونداد واسه تا شدم بلند خواب از زود صبح

 فضولیم به راحت خیال با ندارم کالس امروز که منم.رهمی زودتر بخوره رو

 صبحانه داره شده سحرخیز خودش اقا بابا نه دیدم اشپزخونه توی رفتم.رسممی

 اتنه تنها که باز ---:  کنم گرم رو سرش خواستم منم.انداخت بهم نگاه یه.خورهمی

 ونداد اقا خوریمی صبحانه

 : کرد نگاه مشکوک بهم بیچاره ونداد

 .ای خسته نکنم بیدارت گفتم -

 گفته؟ کی نه:  من

 .شدی خسته خیلی گفتی دیشب خودت:  ونداد

 شدم بیدار که حاال دیگه نه:  من

 :  انداخت بهم داری معنا نگاه ونداد

 نبرده خوابت باشال خوبه باز -

 :  نکرده شک تا کنم عوض رو بحث خواستم

 .دیمی گیر چقدر بابا ای -

 . بلندشدم منم بلندشد ونداد که خوردم رو م صبحونه از لقمه چند

 بخور رو ت صبحانه بشین تو:  ونداد
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 .شدم سیر دیگه نه:  من

 با ودرو بیرون دررفت از.بشم مطمئن رفتنش تا افتادم راه دنبالش اردکها جوجه عین

 رد جیبم از رو وکلید باال رفتم ها پله از جت عین فضولی شدت از منم.بست ریموت

 باز تیکی صدای با در.چرخوندمش در توی خوشحالی وبا کردم بهش نگاه یه.اوردم

 ....تو رفتم ومنم شد

 سیاه ها دیوار تمام.زیبا العاده فوق دختر یه عکسهای از بود پر اتاق ودیوار در تمام

 لباس با توش دخترک که عکس یه به افتاد چشمم.بود سیاه هم ها پرده حتی.بود

 چشماش.عسلی های رگه با خاکستری چشمای.ای قهوه بلند موهای.بود مجلسی

 اواقع.صورتش با متناسب هم وبینی لبا.من بابای چشمای عین.بود درشت خیلی

 میخکوب عکسش روی لحظه چند برای من که اونقدر.بود کننده خیره زیباییش

 اب که.بود سامان پسر اون.شد جلب بود عکس توی که پسری به توجهم تازه.شدم

 دختر زیبای چشمای توی.بود شده خیره دخترک به هم عکس توی حتی عشق

 سمت رفتم.باشه وانیا مال باید عکس این که زدم حدس.زدمی موج وعشق شیطنت

 الغر از نشون که وکوچیک رنگارنگ لباسهای. کردم روباز درش.بود اونجا که کمدی

 رو هجعب در.بود هم گیتار جعبه یه.بودن لباسی چوب سر مرتب.داشت وانیا بودن اندام

 بود شده نوشته توش که کردم باز رو نامه.افتاد توش از نامه یه که کردم باز

 جودو وانیایی دیگه شاید خونیمی رو نامه این که االن.....وانیا منم.ونداد داداش سالم

 هک کنم چه اما.منه گناهی بی شاهده باالست اون خدایی که بدون اینو.باشه نداشته

 ات حتی بودم عاشقش بگو وبهش باش سامان مواظب.ندارن باور رو حرفم هاش بنده

 خوب رهمی خونه داره دستم از چون بگم چیزی تونمنمی دیگه ببخشید.....مرگ دم

 .بینم نمی

 لندب نسبتا صدای با که شدم خیره نامه به.بود خودش خونه از هم انگشتش واثر امضا

 .اومدم خودم به نفر یه
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 کنی؟می چیکار اینجا:  ونداد

 دستم از رو نامه.نشدم جلوم درست اونم ونداد حضور متوجه که بودم غرق قدر اون

 . انداخت نگاهی بهم عصبانیت با.سرجاش گذاشت کشید

 کنی؟ باز رو اتاق این در نداری حق نگفتم مگه:  ونداد

 :  پایین انداختم رو سرم خوب دخترای عین منم

 .اینجا اومدم اجازه بی ببخشید -

 : گفت واروم کرد فروکش یکم وندادم

 اینجا؟ خواستیمی چی حاال -

 ....منم خوب اومد شیشه شکستن صدای اومدم که دیشب:  من

 :  کردم اشاره عکس وبه کردم استفاده مهربونیش از ومنم داد تکون سری ونداد

 درسته؟ ست وانیا این -

 . کشید بلندی واه انداخت عکس به حسرتی پر نگه ونداد

 خودشه اره:  ونداد

 ...وگیتارهم نامه این:  من

 .ست وانیا ماله هم اونا اره:  ونداد

 این:  کرد اشاره بود پیچیده مشکی روبان ودورش بود دیوار روی که عکسی قاب به

 عزای مال وهمه همه مشکی روبان این ها عکس این مشکی دیوار درو

 .باشه کرده بغض اینکه یا دورگه مثه شد جوری یه صداش.وانیاست

 . کنم ناراحتت خواستم نمی ببخشید:  من

 :  گفت حرفم به توجه بی ونداد اما



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر fatemeh.a | خاکستر و زمرد رمان

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

 

208 

 

 بزنه گیتار خواستم سامان از باغ توی روز اون یادته -

 . نیست بلد که سامان خب ولی یادمه اره:  من

 . داد یاد بهش وانیا.بلده چرا:  ونداد

 :  پرسیدم بلند رو وسوالم کردم تعجب

 متنفره؟ ازش که گفتمی چرا پس -

 ببینم خواستممی روز اون منم.گذاشت کنار رو زدن گیتاز وانیا مرگ بعداز:  ونداد

 .درگیره هنوز دیدم نه؟ولی بیاد کنار وانیا مرگ با تونسته

 بیرون اوردمش اتاق واز گرفت رو دستش.انداخت اتاق ودیوار در به نگاهی یه ونداد

 نایستاد توان کاناپه رو نشست ونداد.خودمون اتاق توی رفتم.کردم قفل درو ودوباره

 یتو رو سرش.ام شونه رو گذاشت رو سرش کودکانه نشستم کنارش رفتم.نداشت

 .گرفتم بغلم

 همون توی ای دقیقه چند.ام سینه قفسه روی گذاشت اعتراضی هیچ بی رو سرش

 های قطره اونم بعداز.لرزه می داره اش مردونه های شونه کردم حس که بود حالت

 تصوراینکه.کردم عرق کردم فکر اولش.کردم حس ام سینه قفسه روی رو گرمی

 بعید خیلی ونداد مثل غروری کوهه از.بود سخت خیلی برام کنه گریه ونداد

 کرف این به.گرفتم رو دهنم جلوی اما ؛ کنی گریه نباید تو بزنم داد خواستممی.بود

 واستمخ تا.کنه گریه ونتونسته مونده چشماش توی سالها اشکها این ممکنه که کردم

 دستاش با رو سرش واینبار برداشت ام سینه روی از رو سرش خودش بزنم حرفی

 روم هب مهربونی لبخند گریه وبین باال گرفت رو سرش.نبینم رو اشکهاش که گرفت

 خیره بهم وبعد زد پلک بار چند چون دیدمی تار رو من اشک پرده پشت از انگار.زد

 روی که اشک قطره ویه برداشتم ارایشم میز روی از کاغذی دستمال دونه یه.شد

 :  گفتم بهش خواهش لحن با.کردم پاک دستمال با رو بود گونش
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 باشه؟.منی مغرور مرد تو.ببینم رو اشکت خوام نمی دیگه ونداد -

 :  بوسید رو بود گونش روی هنوز که رو دستم پشت ونداد

 رو اشکم دیگه دممی قول منم نذار وتنهام باش دنیام توی فقط توبگی چی هر -

 .ندیدی

 :  گفتم مهربون منم

 .اس مردونه قولهات دونممی چون فقط کنممی اعتماد حرفت به خب خیلی -

 .شد بلند جاش از وسراسیمه کرد نگاه ساعتشو اومده یادش چیزی انگار یهو

 یهو؟ شد چی:  من

 .دارم مهم خیلی عمل امروز.نبود یادم اصال اخ اخ:  ونداد

 :  گفت ودوباره کرد تردید کم یه

 کنی؟ دعا برام شهمی -

 دبن با چرمی جلد یه وتوی بود داده بهم مامان که کوچیکی قران رفتم حرف بی منم

 کرد دتری یکم ونداد.گرفتم جلوش رو وقران رفتم.برداشتم کشو توی رواز بود مشکی

 رو قران گردنش توی انداختم واسش.جلو اورد زو گردنش سر اخر کرد فکر هم وکلی

 .لباسش توی کرد

 جان سوگل رفتم من:  ونداد

 ... پایین رفت ها پله از دو حالت با بیرون رفت اتاق در از.همراهت به خدا:  من

*** 

 هشت واسه رو گوشیم االرم شب اون.گذشت می جدید ترم ع شرو از ماهی یک

 یناول صبح روز اون.شدم بلند خواب از ، زد زنگ گوشیم که همین صبح.کردم تنظیم
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 وحاضر شستم رو وصورتم دست.شدمی ع شرو نه ساعت که بود ونداد با کالسمم

 مثه امروز ولی ؛ شدمی بیدار ونداد موقع این روز هر.بود شده ونیم هشت ساعت.شدم

 کرده دراز رو وپاش دست چهار دیدم.کردم باز رو اتاق در رفتم.بود مونده خواب اینکه

 االیب عکس به توجهم که واستادم سرش باالی رفتم.بود صاف کلشم.خوابیده وصاف

 چشمای.بود شده قشنگی ترکیب چه.ونداد رو من چشمهای عکس.شد جلب تخت

 توی زمرد جفت ویه خاکستر مشت یه شهمی پس.خاکستری وسرد زمردی سبز

 ...وخاکستر زمرد چشمامون

 پیشونیش توی مشکیش ت*خ*ل موهای که ونداد صورت سمت شد کشیده نگاهم

 سرم به شوم فکر یه یهو.  کرده هم تیغ شیش چه.پسر بشی ناز اخی.بود ریخته

 .....شود چه به به....سنگین خوابش که زدواینم

 بیدار یهو اینکه ترس از چین وپاور واروم زدم اتیشی سرخ رژ یه اتاقمو توی رفتم

 رو رمس.شهنمی بیدار دونستم می.بوسیدم محکم رو گونش و سرش باالی رفتم نشه

 خیره اومد دست به زحمت کلی با که ارزشم با نقاشی به رضایت با گرفتم

 زتمی رو لبام وسریع رویی دستش توی رفتم.بود شده نه به دقیقه ده ساعت.شدم

 خواب از کنم؟باید بیدارش جوری حاالچه خوب.بیرون اومدم.منه کار نفهمه که کردم

 زدم اروم دونه یه همین واسه.رممی ولو زنهمی غلت کنم بیدارش اروم اگه چون بپره

 هم چشماش.نشست تخت وروی خواب از سریع اونم حساسه روش که گردنش به

 دسشویی توی نره که کنم هولش خواستم اما.گرفت خندم.بود شده جغد عین

 : گفتم وداد جیغ با.ببینه اینه توی رو وخودش

 .شد خوابی؟دیرمونمی چقدر دیگه پاشو ونداد -

 : پرسید بیخیال ونداد

 چنده؟ ساعت مگه -

 .نه به دقیقه پنج دقیقا:  کردم نگا ساعتمو
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 : انداختم براش وپیرهن شلوار دونه یه کمد توی از منم.شد بلند جاش از سریع ونداد

 .شد دیر بریم بپوش -

 بپوشم؟ رو شلوارم جوری چه.که اینجایی تو خب:  ونداد

 های دکمه داره دیدم برگشتم.شنیدم رو کمربندش صدای.کردم بهش رو پشتم

 وشجل رفتم سریع.ببنده اینه جلوی رفت که مونده دکمه دوتا.  بنده می رو پیرهنش

 باو زدم یقش به هم ادکلن پیس دوتا.بستم هم رو دوتا همون بلندی قد وبا واستادم

 کیف سمت ورفت ندید رو رو صورتش ونداد.باال زدم رو هاش فوکل شونه

 زیبا فیوس این که بماند حاال.دانشگاه رسیدیم بود که بختی بد هر با خالصه.دستیش

 نذاشتم مختلف های بهانه به ومنم کنه نگاه اینه توی رو خودش خواستمی هی رو

 یقادق.کالس سمت رفتیم دو حالت با. نخندم بهش که کردم کنترل رو خودم هم کلی.

 بعد کالس ی تو فرستاد رو من اول ونداد.بود گذشته کالس وقت از ساعت نیم

 بلند جا از استادشون احترام وبه شدن ساکت یهو همه ها بچه.تو اومد خودش

 ع شرو رو ودرس تخته پای رفت ونداد.بودن شده ونداد صورت محو همه اما.شدن

 پچ پچ ، کرد می اونور رو صورتش ونداد که همین ولی بودن ساکت همه ها بچه.کرد

 مهتاب. بود ونداد گونه روی لب رژ رد خاطر به هم همه.شدمی ع شرو زدنا وحرف ها

 .پهلوم توی زد محکم

 نه؟ مگه صبحه امروز مال:  مهتاب

 گی؟می چی دونم نمی:  من

 تو؟ غیراز کیه کار.گممی رو ونداد گونه.نزن راه اون به رو خودت:  مهتاب

 .نکن ضایعش.منه کار فهمهمی االن هیس:  من

 نگاهی غضب با.شد کالفه ها بچه پچ پج واز برگشت دوباره ونداد.شد ساکت مهتاب

 : گفت امریکایی سلیس لهجه با.انداخت همه به
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 .بشین مشروط ترم این خواینمی شده؟نکنه چیزی چیه -

 :  گفت کالس ته از پسرا از یکی.کردن پیدا جرئت ها بچه

 .بوده شلوغ دیشب خیلی سرتون ظاهرا فقط.استاد نیست مشکلی -

 :  فارسی به والبته شیطون هم مهتاب

 .باشه صبح امروز مال شاید.نکنم فکر نه -

 :  کرد ونداد به رو دلخوری با دخترا از یکی. انداخت نگاهی دوتا این به کالفه ونداد

 دیدید؟ اینه توی رو خودتون استاد -

 :  شد عصبانی داد تکون سری ونداد

 خبره؟ چه اینجا بگه منم به یکی -

 :  گفت ودستوری کرد من روبه

 .بیارید برام اینه یه پارسا خانوم -

 صورتوش تازه انگار ونداد.صورتش جلوی گرفتم رو واینه ونداد سمت به رفتم لرزون

 .....بیرون رفتم کالس از لرزون پای با.دارم کارت بیرون بیا که کرد خونی ولب دید

 :  زد داد سرم عصبانیت با ونداد

 نه؟ مگه توئه کار -

 : خودش عین منم

 گفته؟ کی نخیرم -

 نبود؟ چیزی دیشب تا چطور:  ونداد

 .نیست مربوط من به دیگه اونش:  من



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر fatemeh.a | خاکستر و زمرد رمان

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

 

213 

 

 ومدا دردم خیلی.لبم گوشه کشید رو انگشتش ومحکم من لب به افتاد چشمش یهو

 .گونش کنار گرفت انگشت اثر عین.نگفتم هیچی ولی

 .  نیست هم مثه رنگش:  ونداد

 .دارم رنگی کور من دونممی چه:  باال انداختم هامو شونه قیدی بی با

 قابلم در منم و کالس توی رفت عصبانی ونداد.داشت ورم یکم بودو شده حس بی لبم

 مهتاب که کردممی جمع رو وسایلم داشتم.کالس توی رفتم ها بچه متعجب چشمای

 : گفت شیطون

 کرد؟ ورم لبت دودقیقه همین توی چرا -

 خوب؟ جان مهتاب باش ساکت:  توپیدم بهش عصبانی

 .زدنمی پر هم مرغ دانشگاه حیاط توی.بیرون زدم کالس از

 جلوی ومدمی هی متوسط سنگ یه.زدممی قدم حیاط توی زیر به وسر دوش به کیف

 نکشیده دقیقه به باز.جلوتر چهارمتر به جا ازاین.کردممی شوتش هی ومنم و پام

 ور کیفم.نشستم سبز فضای وتوی رفتم سنگ پرتاب از کالفه.بهش رسیدممی

 .....فکر توی ورفتم روشون گذاشتم رو سرم.کردم بغل رو زانوهام و کنارم انداختم

 جای ازب.بابا اس جنبه بی ونداد این.بوده اشتباه صبحم امروز کار که کردم فکر این به

 شک مادوتا به ها بچه حاال تا چند هر. نکرد ضایعم ها بچه جلوی که باقیه شکرش

 زن من که کنهنمی خطور هم ذهنشون به ولی ؛ داریم سروسری باهم وفهمیدن کردن

 روی از رو سرم.واستاده سرم باالی یکی کردم حس که بودم فکر غرق.باشم ونداد

 هب افتاد چشمم.گرفت درد گردنمم ، هست قدبلندم چه توروحت ای.کردم بلند زانوم

 .شدنمی دیده توش عصبانیت از اثری دیگه حاال که ونداد صورت

 من به صورت به رو چشماش.نشست خودم مثل جلوم اومد که گرفتم ازش رو روم

 حس که بود شده قفل نگاهش توی نگاهم.اوردم باال رو وسرم شدم کالفه منم.دوخت
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 رو گلشون دسته اقا بله.رهلبممی سمت و پایین میاد صورتم توی نگاهش داره کردم

 پس رو دستش محکم منم.کنه حس رو لبم زخم که جلو اورد اروم رو دستش.دیدن

 اهمیت ولی زد صدام چندبار.شدم بلند جام از.  دوشم روی انداختم رو وکولم زدم

 یدکش شونم روی از رو کیفم.رسیدمی بهم اونم کردممی تندتر رو قدمام هرچی.ندادم

 : کردم نگاهش غضب حالت با برگشتم.کرد توقفم به ومجبور

 یابو؟ چته هوی -

 .خانوم سوگل شدی دهن ادب؟بد بی چیه هوی:  ونداد

 .شدی هرز دست توهم ؛ شدم دهن بد من اگه:  من

 . کرد اثر من در نشین هم کمال:  ونداد

 :  دادم تکون تاسف روی از سری.  بودم من همنشین از منظورش

 .زنمنمی رو کسی بکنم هرکاری من -

 .شنیدم سرم پشت از رو ونداد صدای افتادم راه دوباره

 . دارم کارت سوگل؟واستا ریمی کجا:  ونداد

 بیچاره هک کردم نگاهش وغضبناک برگشتم یهو میاد دنبالم شهنمی خیال بی دیدم منم

 .رفت عقب گیرشدوچندقدم غافل

 . استاد جناب سرکالست افتادی؟برو راه من دنبال که خوایمی چی تو اصال:  من

 . کردم تعطیلش:  ونداد

 بشه؟ چی که خب:  من

 . زنم دنبال برم خواممی گفتم هیچی:  ونداد

 :  دادم تکون واسش بابا برو معنی به هوا توی رو دستم
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 بند خالی بهروز بروبابا -

 :  گفت ای وبامزه غیرتی حالت وندادبا

 کیه؟ دیگه بهروز -

 .  زدم مثال:  من

 :  کرد فکر کم یه ونداد

 لحاظ اون از اهان -

 شد سبز جلوم بار این که خروجی در سمت افتادم راه دوباره من کردمی فکر اون تا

 تا کرد استفاده فرصت از اونم.کردم نگاهش وفقط واستادم کالفگی فرط از ومنم

 :  کرد اشاره اش گونه وندادبه. بگه رو حرفش

 کردی؟ کارو این چی واسه بگو فقط -

 ...نداری محبت لیاقت دونستمنمی:  دادم جلوه ای دیگه جور رو موضوع کال منم

 مک یه.کنه باور رو حرفم تا چشمام توی ریختم رو داشتم که وراستی صداقت تموم

 :  گفت کردوپشیمون فکر

 .کردم قضاوت زود که ببخش رو من اینجوریه اگه پس -

 :  گفتم بادلخوری و اومدم کوتاه نیاد در گندش اینکه واسه منم

 تنگش بزن خواهی معذرت یه اخرشم ؛ کنی می خوادمی دلت هرکار خان ونداد خوبه -

. 

 بخشیدی؟ پس:  ونداد

 کنم؟ چیکار نبخشم:  من

 .واستاد کنارم اومد راهم جلوی از
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 بریم خوب:  ونداد

 ری؟نمی کالس مگه کجا:  من

 .بخوریم چیزی ای صبحونه یه بریم.کردم تعطیلش که گفتم نه:  ونداد

 شستن که همین ونداد.خوابوندم رو صندلیم کم یه من.شدیم ماشین سوار رفتیم باهم

 .انداخت بهم نگاهی.کرد پاک کاغذی دستمال با رو اش گونه

 .ها ندارم مشکلی من کنی محبت خواستی بازم اگه:  ونداد

 .نکرده الزم:  من

 : کردم اشاره لبم به

 .بیفت راه.گرفتم رو جوابم جوری این ، کردم محبت بار یه -

 .....افتاد وراه خندید ونداد

*** 

 کم یه.بود شده جوی یه ونداد.زدیمنمی وحرف بودیم ساکت هردو سرشام شب اون

 بود جوری یه نگاهش.کنهمی نگاهم داره دیدم کردم بلند رو سرم.بود فکر توی

 کونت صورتش جلوی رو دستم.فکره توی خیلی دیدم.دونمنمی... سوال یا پرازحسرت

 :  اومد خودش به که دادم

 شده؟ چیزی -

 :  دربیاد فکر از که داد تکون سری

 .نشده هیچی -

 هی خواب موقع تا.زنممی زنگ بهت خودم گفت ونداد که خورد زنگ هم گوشیش تازه

 رهمی گفت ونیم ده ساعت.نگفت اما ، بگه بهم رو چیزی یه کردمی دست دست
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 حرف حسام با داشت.دره به وپشتش بازه دراتاق دیدم باال رفتم ها پله از.بخوابه

 گهمی چی ببینم کردم تیز رو گوشام.زدمی

 . نگفتم بهش چیزی هنوز نه:  ونداد

 : ... حسام

 کنم؟ چیکار دونمنمی:  ونداد

 :... حسام

 . بگم بهش خودم باید.شهمی ناراحت اونجوری نه:  ونداد

 :... حسام

 که بدتره خداحافظی بی نه:  ونداد

 : ... حسام

 .کنممی فکری یه حاال:  ونداد

 :  حسام

 خداحافظ قربانت:  ونداد

 : ... حسام

 گرفت قول ازم که ؟اون کنه خداحافظی که بره خوادمی کجا مگه.شد پاره بندلم

 من دیدن با ونداد ، اتاق توی بره؟رفتم خوادمی کجا خودش حاال نذارم تنهاش

 دیوار، به خوردم که قدر اون.رفتممی تر عقب من اومد می جلوتر اون هرچی.برگشت

 اب.جلوم نشست وندادم و زمین روی سرخوردم همین واسه ؛ نداشتم ایستادن توان

 :  گفتم التماس

 بری؟ خوایمی ونداد؟کجا بذاری تنهام خوایمی چرا -
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 :  گفت مهربونی با ونداد

 .من برم قربونت برم نیست قرار زنی؟جاییمی حرف چی از -

 گفتی؟می چی حسام به پس:  من

 . خانومی بذارم تنهات نیست قرار من:  ونداد

 :  گفتم بغض با

 بری؟ خوایمی کجا -

 ...تهران برم هفته سه قراره پزشکی سمینار یه واسه:  ونداد

 غضب با.گریه زیر نزنم که کردم کنترل رو خودم کلی.زدمی چنگ گلوم به بدی بغض

 :  گفتم

 کنم؟ چیکار تنهایی اینجا من خب -

 : گفت مهربونی با ونداد

 . ومهتاب حسام پیش ریمی چندوقت تنهاباشی؟این اینجا توقراره گفته کی -

 : ولجبازگفتم تخس

 .رمنمی جا هیچ خودمون ازخونه من.رمنمی -

 : کنه عوض رو کردبحث یسع ونداد -

 دیگه؟ خودمون شدخونه اینجا باالخره پس -

 پازل.شد رد ای ثانیه درعرض ذهنم از برق عین شوم فکر یه یهو.ندادم رو جوابش

 ...رفتن رژه ذهنم توی ها جمله.چیدم کنارهم رو امروز به تا گذشته اتفاقات

 جونم به بدی ، ترس خودم شدن قربانی ، سامان خاطر به وانیا شدن قربانی

 خوب رو عوضی فرهاد اون من.نباشه ونداد نفرچهادم اینکه ترس.افتاد
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 یبالی یه هرجورشده وقت اون ، تهران به رسیده پاش ونداد بفهمه کافیه.شناسممی

 ونداد.لرزیدم ترس واز کردم بغل رو هام شونه.شده سردم کردم حس.میاره سرش

 :  پرسید نگرانی با چون فهمید انگار

 سوگل؟ شده چیزی -

 :  گفتم لزرون صدایی با

 .بری تهران تو ذارممی نه رممی جایی من نه -

 : داد تکون سری ونداد

 جان؟ سوگل چرا اخه -

 :  اوردم زبون به کردم که رو فکرایی

 چی؟ بیاره سرت بالیی یه وفرهاد اونجا توبری اگه -

 اره؟ ؛ کنممی نگاهش وایمیستم منم البد:  ونداد

 :  گفتم دوباره

 بری ذارمنمی نه نه نه -

 : گفت کالفه ونداد

 توبگی هرچی باشه باشه باشه -

 شرایط.خورده سوگند پزشکه یه ونداد که این به.کردم فکر یکم زدم که حرفی به

 یقاط ونداد که جوری یه و زدم که حرفی از پشیمون.پذیره می رو سفر این شغلیش

 :  گفتم نکنه

 .باش خودت مواظب خدا تورو ولی برو باشه -

 :  زد مهربونی لبخند ونداد
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 .اینا حسام پیش بری توهم که شرطی به.توبگی هرچی گفتم که من باشه -

 :  گفتم لجبازی با دوباره

 .مونمجامی نهمی من نه -

 . شممی نگرانت من خب:  ونداد

 :  کردم عوض رو بحث

 داری؟ پرواز چند ساعت راستی -

 .صبح نه فردا:  ونداد

 تمگف ونداد روبه.شدم بلند جام دادوازمی نشون رو شب یازده که کردم نگاه ساعت به

 : 

 .بیام فرودگاه تا باهات که بیدارکن صبح منم.نمونی خواب فردا که بخواب بگیر -

 مدت همه این بعداز ونداد که بیرون رفتم می در از داشتم. زد لبخند فقط ونداد

 : تگف من من کلی با.برگردم شدم مجبور که گرفت رو دستم.گذاشت کنار رو غرورش

 !امشب بمونی؟فقط من پیش امشب شهمی -

 :  زدم بهش لبخندی منم

 .توخواستی چون باشه -

 فاصله وبا اروم.زد کنار رو ومالفه خواب تخت سمت رفت.زد ای شناسانه قدر لبخند

 کهازاین غافل. رفتم خواب وبه شد بسته چشمام بیام خودم به تا منم.خوابید کنارم

 .  کردند می نگاه من به صبح به تا ها خاکستر

*** 

 : ونداد
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 به خواب بیشتر ساعت یک شاید شب کل.شدم بیدار خواب از صبح شش ساعت

 زدیم دیشب که حرفایی با.شدم خیره سوگل صورت به شب تمام. بود نیومده چشمم

 این راحت خیال با تا گفتمی رو چی همه کاش اما ؛ داره بهم احساسی یه فهمیدم ،

 دارهن عیبی.کنممی رو کوچولو دختر یه دل گدایی حاال که بگو رو من.رفتممی رو سفر

 روی از.پادشاهیه جورایی یه خودش کردن محبت گدایی سوگل از.کرد شهمی چه

 در پشت رو چمدونم.پوشیدم ولباس شدم بلند نشه بیدار که جوری اروم تخت

 بیدارش نخواست دلم هیچ که بود رفته خواب به معصومانه قدر اون.گذاشتم

 برگشتم بار اخرین وبرای نیاورد طاقت دلم که رفتممی بیرون اتاق از داشتم.کنم

 که بودم حالت همون توی ای چندقیقه.کردم نگاه لذت با رو سوگل خواب غرق صورت

 اینکه خاطر وبه نزدیکش رفتم.خداحافظیه وقت فهمیدم اژانس بوق صدای با

 بیرون اتاق واز گرفتم سختی به رو نگاهم.بوسیدم اروم رو موهاش روی بیدارنشه

 ...فرودگاه سمت ورفتم شدم اژانس سوار.زدم

*** 

 : سوگل

 هوب نشستم تخت روی.شدم بیدار خواب از بود چشمم توی که نوری خاطر به صبح

 ور دیشب اتفاقات که همین ولی نیومد یادم چیزی اولش.کردم نگاه ونداد خالی جای

 جلوی رفتم.پوشیدم لباس سراسیمه و اتاقم توی رفتم.پریدم جا از سریع ، کردم مرور

 نشون رو یازده که دیوار روی ساعت به خورد چشمم که کنم درست رو شالم اینه

 رو دادون شماره امید کلی وبا وتخت روی نشستم.وارفتم و شدم پنچر توپ عین.دادمی

 خاموش نظر مورد مشترک دستگاه " شنیدم رو این که نکشید طولی اما.گرفتم

 "...باشدمی

 .شدم خیره گوشی صفحه به ناامید
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 تبدیل متحرک مرده یه به گذشته مثله دوباره من.گذشتمی ونداد رفتن از دوهفته

 این روز یه که کردمنمی فکرشم حتی ، کردم ازدواج باونداد که روزی. بودم شده

 یخی وکوه مغرور وبهش شدمنمی رد ونداد صدمتری از که منی.بشم عاشقش جوری

 ، ستنی هم ونداد و شدم تنها که حاال.کردم پیدا نیاز دستاش گرمای به حاال ، گفتممی

 خیلی دلم.دارم دوسش عاشقانه رو ونداد که کنممی اعتراف خودم پیش بار صد روزی

 تنداش تماسی هیچ باهام ، گذشتمی رفتنش از که روزی دوسه.بود شده تنگ براش

 اما بگیرم ازش چیزی خبری یه که زدم دری هر به.شدم نگران خیلی ومنم

 بره خوادب معمولی پرواز با اگه چون نباشم نگران وگفت حسام پیش رفتم تااینکه.نشد

 اینکه تا شد کم نگرانیم از یکم.برسه اونجا تا کشهمی طول روز سه حداقل ایران

 بودم دلخور ازش بود رفته خداحافظی بی چون منم.زد زنگ بهم سوم شب ونداد خوده

 بهانه رو راه خستگی چون ، فهمید انگار خودش.نزدم حرف باهاش وحسابی ودرست

 ...وبس همین.کرد قطع رو کردوگوشی

 ممستقی غیر ، زدنمی زنگ خودم به اگه ولی.بود کرده قهر باهام من از بدتر اونم انگار

 ونداد گفتنمی بهم ازم جا همه خبراز بی هم پرسیداونا می رو حالم ومهتاب حسام از

 توی. زنهمی زنگ خودم به اول اره که دروغ پشت دروغ چی؟منم تو به زده زنگ ما به

 که ونداد و من برعکس.کردمی تدریس جاش به حسام ، نبود ونداد که چندوقت این

 زن وحسام مهتاب که دونستن می ها بچه همه ، نداشتن خبر مون رابطه از ها بچه

 بهشون من ووقتی رفتنمی هم صدقه قربون کلی فارسی به هم دوتا این. وشوهرن

 من ، رفته ونداد که هم روزی از. کردنمی نگاه بهمون تعجب با ها بچه ، خندیدم می

 وروزد یکی باشه خودمون بین البته.دانشگاه رمومی شینم می ماشینش پشت خودم

 علومم رانندشم که دودی های شیشه با مشکی لکسوز به دانشگاه رفتممی تنها که اول

 اما گمب حسام یا ونداد به خواستممی ترسیدم خیلی. کرد دنبالم دانشگاه دم تا نبود

 هشب کاش ولی. نکنم نگرانش دنیاس ور اون گفتم نشد پیداش دیگه دیدم وقتی

 ... بودم گفته
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 چی خب.نکردم قبول من ؛ولی برم پیششون که کردن اصرار بهم خیلی وحسام مهتاب

 درست ونداد عکس جلوی تونم نمی شما خونه توی گفتمگفتم؟میمی بهشون

 تنفس تازه وهوای پنجره دم رنمی شهمی که صبح ادما کنم؟همه گریه وحسابی

 از دوتا روی که عطری ذره یه کنممی باز وندادو کمد در رممی من اونوقت ، کننمی

 .کنممی استشمام وجود تمام با رو کمدش توی مونده باقی کتهای

 سکال از ونیم یازده ساعت همین واسه نداشتیم بیشتر کالس یه مهتاب با روز اون

 وایه دلم بدجور صبح از.نشستیم نیمکت یه روی دانشگاه حیاط توی بیرون اومدیم

 سرم کی نفهمیدم که بودم وهواش حال توی قدر اون همین واسه.بود کرده رو ونداد

 با.مبیا بیرون فکر از که داد تکون رو شونش اروم مهتاب.گذاشتم مهتاب شونه روی رو

 :  گفت شیطنت

 .ها گرفتی اشتباه ونداد با رو من ، خانوم اهای -

 : بازوش به زدم یکی واروم بیرون اومدم فکر از

 ! خب شوهرمه -

 . ذلیل شوهر چه واه واه:  مهتاب

 . ذلیل شوهر گهمی کی به کی ببین:  من

 . دارم دوست رو شوهرم من:  مهتاب

 ...  تو مثل منم خب:  من

 کرف توی.کردممی اعتراف کسی به رو ونداد عشق مستقیم غیر که بود بار اولین این

 : گفت دوباره مهتاب که بودم

 ...ها نیاری نه گممی چیزی یه -

 :  کنم اذیتش خواستم منم
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 باشه؟ چی تا -

 : گفت حرص با مهتاب

 .نکنی قبول که نیست خودت دست -

 :  وگفتم خندیدم

 ؟ خوایمی چی بگو حاال خب -

 : گفت دستور با مهتاب

 .بمونی هم شام ما خونه بیای باید امروز -

 :  گفتم سربازا عین منم

 قربان چشم -

 :  گفت ناباوری با مهتاب

 ؟ کنی نمی اذیت مهتاب جون -

 :  وگفتم خندیدم

 بدی؟ ما به خوایمی چی حاال -

 ...دیگه بلدم نیمرو ولی ؛ نیست خوب اشپزیم تو مثل درسته حاال:  مهتاب

 اهر دنبالش حرص با.زمین روی بیفتم بود نزدیک من که شد بلند ازجاش مهتاب یهو

 :  افتادم

 . مهتاب خدا به ای دیوونه -

 :  سرداد بلندی خنده مهتاب

 ...باشه نداشته اثر روت دنیا غم که باشی دیوونه باید -
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 .شون خونه سمت ورفتیم شدیم ماشینش سوار باهم

 لیخی مسکونی تجاری مجتمع یه اینا مهتاب خونه ، بود ویالیی که ما خونه برعکس

 رد کلیدش با مهتاب.شدیم پیاده هفده طبقه وتوی شدیم اسانسور سوار.بود شیک

 های پارکت.مدرن کامال چیدمان با متری نود تقریبا اپارتمان یه.کرد باز رو خونه

 خونهاشپز در کنار.بود دورنگ این از ترکیبی هم ها پرده.البالویی چرم ومبلمان مشکی

 کل در.بود اونجا سرویس وحموم ها خواب اتاق که داشت وجود هم راهرو ویه بود

 جورایی یه ونداد رو من خونه چیدمان چون.داشت فرق ما بامال هم خونش چیدمان

 فتمگر وضو سریع منم.کنه درست ناهار تا اشپزخونه توی رفت مهتاب.بود سلطنتی

 چیکار داره ببینم اشپزخونه توی رفتم.خوندم رو نمازم سرعقدش چادر با واول

 این کردن درست غذا وقت.کنیم درست خواستیممی الویه ساالد ناهار واسه.کنهمی

 بر روده خنده از ، دراورد رو اش جاری دونه یه و مادرشوهرش ادای مهتاب که قدر

 تهالب.)گفت بیراه و بد اش بیچاره شوهر خواهر سر پشت هم کلی وسط این تازه.شدم

 واسه طفلی رفته خدا رحمت به من مال ولی.نیست بیچاره که شوهری خواهر هیچ

 یب هاش خنده بین مهتاب که کردممی رنده خیارشور داشتم( گفتم اینجوری همین

 :  پرسید مقدمه

 بشم؟ خاله من قراره کی خانوم سوگل خب -

 ازم مثال که رفتم بهش غره چشم ویه باال اوردم رو سرم.موند دستم توی خیارشور

 اون چی هر.بخند کی نخند حاال. خنده زیر زد یهو ، ونداد لنگه اینم اما.ببره حساب

 : گفت بریده بریده هاش خنده بین.شدم می تر حرصی منم ، خندیدمی

 ... شهمی جغد...  مثله...  چشمات...خخ...  جوری...این...  دیگه...  تاب.. مه...  جان -

 ردمک پرتش حرص با.انداختم دستم توی نصفه شور خیار به نگاه یه.خندید ودوباره

 مخود با.گرفت رو اش وبینی شد ساکت ثانیه یه درعرض.خورد دماغش توی صاف که

 اهاشب منم بار این.خنده زیر زد بلند برعکس اما ؛ بزنه رو من بیاد که االنه یاخدا گفتم
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 خندید ای دقیقه چند مهتاب.بودم نخندیده الکی اینجوری وقت چند این.خندیدم

 : گفت لبخند وبا شد محو خندش اروم واروم

 شی؟نمی دار بچه چرا.شوخی بی حاال -

 :  گفتم جدی کنارو گذاشتم رو شوخی منم

 .کمه خیلی شدن مادر برا سنم هنوز اینکه واسه -

 :  کرد تایید سر با رو حرفم مهتاب

 بچه االن تو شوهر های وسال سن هم.باال رهمی شوهرت سن اما گیمی درست اره -

 .دارن

 دارن؟ سنی اختالف سال چند ونداد و حسام مگه:  من

 چطور؟.سنن هم:  مهتاب

 .بزرگتری منم از تازه.نداری بچه هنوز که هم تو خودت دیگه خب:  مهتاب

 رشس.فکربره توی و بشه محو مهتاب لبای از لبخندم همون تا بود کافی حرفم همین

 ورفتم اومدم خودم به...زخمش روی پاشیدم نمک انگار.شد وساکت انداخت پایین رو

 باال اورد رو سرش خودش.شد مانعم که باال بگیرم رو سرش خواستم اروم.نزدیکش

 : گفتم دلجویی با.شده نمدار چشماش دیدم تعجب کمال با که

 کردم؟ زدم؟ناراحتت بدی حرف جان مهتاب -

 :  گفت شوخی وبا قبلش حالت به برگشت سریع اما مهتاب

 .ها گشنمه شهمی اماده غذات کی اشپز خانوم خب -

 :  بازوش به زدم یکی باخنده

 .هستی شکمو ونداد عین توهم -



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر fatemeh.a | خاکستر و زمرد رمان

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

 

227 

 

 من دیدن با حسام.کردیم درست قیمه شام واسه.خوردیم شوخی و خنده با رو ناهار

 که زدممی حرف هردری از نفری سه ومهتاب حسام با شام بعداز. شد خوشحال خیلی

 خیره حسام دهن به کنجکاوی وبا شدیم ساکت هردو.  خورد زنگ حسام گوشیه

 .شدیم

 ؟ طوره چه حالت داداش سالم به:  حسام

 : ... ناشناس

 .نیستیم بد هی:  حسام

 : ... ناشناس

 .جاست نهمی اتفاقا.خوبه اونم اره حسام

 : ... ناشناس

 خان؟ ونداد گذرهمی خوش خبر؟تنهایی چه دیگه:  حسام

 : ... ونداد

 .گیمی چی دونممی خودم.کنممی درکت:  حسام

 : ...  ونداد

 .بزن حرف خودش با.دستت گوشی باشه:  حسام

 نهاشپزخو به باشم راحت من اینکه واسه مهتاب با خودشم.گرفت من سمت رو گوشی

 ودب باری اولین هزار؛ روی بود رفته قلبم ضربان.یانه بدم جواب که بودم مردد. رفتند

 یگوش دیدم بیام خود به تا.گرفتممی استرس ونداد صدای باشنیدن جوری این که

 سکوت خودم که قدر اون.بودیم شده ساکت شده که هم ثانیه چند واسه هردو.دستمه

 : گفتم واروم شکستم رو
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 خوبه؟ حالت.....ونداد سالم -

 :  گفت دلخوری با جورایی یه ونداد

 شما های پرسی احوال از -

 .بگیری خبر ازم تونستیمی توکه نزدم زنگ من خب:  من

 :  گفت تلخی با ونداد

 م نباشم مزاحمت.راحتی نیستم من که حاال گفتم دیگه -

 گذره؟می خوش بهت من بی اونجا حاال. نزن حرفو این دیگه:  گفتم ناراحتی با

 : گفت ناراحتی وبا کشید اه یه. شد عوض لحنش کامال ونداد

 .....جهنمه نیستی تو که جایی.نه خدا به -

.  ادبی ذهنم توی مدت این های ودلتنگی ها بغض تمام منم تا بود کافی حرفش همین

 :  گفتم بغض با

 ...شده تنگ برات دلم خیلی منم -

 :  خورد گوشم به ونداد صدای.چکید چشمم از اشکم قطره یه حرفم دنبال به -

 .دیگه نکن گریه حاال.....برم قربونت شده تنگ برات دلم منم -

 دیدی؟ کجا از تو:  من

 . کن پاک رو اشکت:  گفت مهربونی با ونداد

 .کردم پاک دست با رو اشکم

 .بدم انجام واست نداری چیزی کاری خب:  ونداد

 .برسون بهشون رو من سالم وبابام مامان قبر سر برو فقط نه:  من
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 اشب خودتم مراقب خداحافظ فعال.بگو حسام به فعال داشتی کاری.عزیزم باشه:  ونداد

. 

 .طور همین توهم باشه:  من

 :  گفت قراری بی با ونداد

 .دارم کارش حسام دست بده رو گوشی -

 وشیگ.اومد بیرون سراسیمه حسام.کردم مصلحتی سرفه وچندتا اشپزخونه در رفتم

 انداخته رو سرش مهتاب دیدم که اشپزخونه توی رفتم اروم خودم.دادم دستش رو

 رسیدمپ شک با.قرمزه چشماش دیدم نشستم که کنارش.نشسته صندلی وروی پایین

: 

 جان؟ مهتاب شده چیزی -

 :  گفت لبخند وبا کرد وجور جمع رو خودش سریع مهتاب

 بشه؟ خواستیمی چی نه -

 : کردم اشاره چشاش به

 قرمزن؟ اینا چرا پس -

 : پیچوند رو من مهتاب

 .سوزهمی شب سر از اره اخ اخ -

 : گفتم شک با

 ...اینطور که اهان -
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 ودمخ باید گفت سر اخر رفتم کلنجار کلی.شد ومانعم اومد مهتاب که پوشیدم لباس

 اون چرا بدونم خواستمی دلم خیلی.رفت هم وخودش خونه رسوند رو من.برسونمت

 .شد جوری اون مهتاب شب

 دنز حرف مشغول همه.داد انتراک ها بچه به حسام که بودیم نشسته حسام سرکالس

 بتعج با ها بچه همه.نشست دوتا ما رو وروبه کشید صندلی یه اومد حسامم که شدن

 چشم هم با هی.کردمی نگاه مهتاب به توجه بی اون اما کردن نگاه حرکتش این به

 یوقت اما ؛ نباشه مربوطی من وبه باشه خصوصی شاید گفتم اولش.امدن می وابرو

 ، کنه می اشاره وحسام کننمی من به هم نگاهی یه شون ها بازی ادا بین که دیدم

 مومت رو بازی مسخره این بلکه انداختم هردوشون به نگاه یه.منه درباره شدم مطمئن

 مهتاب حرص با. پرید جاش از حسام که زد میز روی دونه یه حرص با مهتاب که کنن

 :  گفت

 .دیگه بگو بهش ادم مثه خب.کردی دیوونم بابا ای -

 وسط پریدم خودم من بار این که باش ساکت یعنی که اومد وابرو چشم باز حسام

 : حرفشون

 .بهم بگین خب منه به مربوط اگه -

 : کردوگفت من من یکم حسام

 .ونداده درباره ولی نه توکه درباره -

 :  گفتم عصبانیت وبا گرفتم استرس ذره یه

 .رفت راه هزار شده؟دلم چی بگو خب -

 ..... ونداد فقط.خوبه حالش.بابا نیست چیزی:  حسام

 : گفت من وروبه شد عصبی کردن دست واون دست این همه این از مهتاب
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 وت به که بود گفته ولی.شینهمی پروازش چهار ظهرساعت از بعد فردا شوهرت بابا -

 .همین شی سوپرایز نگیم

 ماها بهو برگشتن همه که گفتم بلند هین یه خوشحالی از ، مهتاب حرف این شنیدن با

 زد دونه یه مهتاب.بودم شده خوشحال دل ته از واقعا نبود خودم دست.کردن نگاه

 هروب وبه انداختم ها بچه متعجب چشمای به چپ نگاه یه.شم ساکت که پهلوم توی

 :  گفتم حسام

 ....شده هفته سه برگرده؟تازه خوادمی که شده چی -

 قرار بی تلفن پشت جوری اون که گفتی بهش چی شب اون.واال دونمنمی:  حسام

 بود؟ شده

 :  راه اون به زدم رو وخودم گرفتم رو منظورش منم

 .نگفتم خاصی چیز -

 اونم.گرده برمی داره گذاشته نصفه سمینارو که نگفتی چیزی...خودت جون اره:  مهتاب

 ...فوری بلیط با

 : کردم نگاه مهتاب به تعجب با

 گی؟نمی دروغ مهتاب جان -

 :  وگفت خندید مهتاب

 .......عاشقی پدر بسوزه خواهر هی -

 با عروسکی شرت تی یه.  کردممی ارایش رو وخودم بودم واستاده اینه جلوی

 خشک تا گذاشتم باز رو موهام.نبود کوتاه زیاد اما.بودم پوشیده لی شلوارک

 ونخوره نشه خراب اون برنامه هم که برم فرودگاه نخواستم.زدم هم رو رژلبمم.بشه

 توی دستی.شدمی ناراحت دادن لو ومهتاب حسام فهمیدمی اگه هم ذوقش توی
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 که کردم نگاه ساعت به تعجب به.خورد گوشم به در صدای که کشیدم فرم موهای

 بالشاستق برم که پایین رفتم ها پله از سراسیمه.بود رسیده زود چقدر.بود ونیم چهار

 ماون.دادن بهم رو دنیا انگار ونداد دیدن با.واستادم ها پله وباالی ورودی در به رسیدم.

 وگریه ها دلتنگی همه.شدم خود بی خود از یهو.داشت برنمی چشم ازم من از بدتر

 دوتا. کنهنمی که کارها چه ادم با عشق.نبود خودم دست دیگه.اومد چشمم جلوی هام

 دویدم ودلتنگی عشق با.پریدم هم رو دیگه دوتای واون رفتم پایین سریع رو پله

 ونداد به هنوز.رقصیدند می مالیم باد گردش با هوا توی مواجم موهای.ونداد سمت

 به. دوید من سمت به و کرد ول رو وچمدوناش دراومد شوک از اونم که داشتم فاصله

 از ونداد که بودم هوا روی.کرد وبلندم گرفت آغوشش تو رو من رو من رسیدیم که هم

 به دلتنگی همه از هردو.خندیدیم می فقط بزنیم حرفی انکه بی هردو.چرخیدمی خوشی

 ندوبل موهای.بودیم شده مست وسر خوش. رسیدیم هم به که وحاال بودیم اومده ستوه

 متوقف دقیقه چند از بعد ونداد.بودن گرفته رو ونداد و من دور حصار عین مواجم

 ونداد.چسبوندم ونداد پیشونی به رو وپیشونیم پایین اوردم رو سرم اروم.شد

 میقع نفس یه منم.کشیدمی عمیق نفس سرهم پشت وفقط بود بسته رو چشماش

 :  گفت لب وزیر اروم لبخند با ونداد.کرد پر رو مشامم تلخش عطر که کشیدم

 .....بودی؟ کجا بگو سوختم نبودت در من زیبای بانوی -

 :  گفتم اروم منم

 ... حوالی همین -

 : گفت سکوت ای ثانیه از بعد ونداد

 ....خانومی بود شده تنگ برات دلم -

 گونه روی چکید چشمم از اشک قطره یه وناخواسته کردم بغض حرفش این با

 چشمم از که بود اشکی قطره خاطر به شاید.کرد باز رو چشماش سریع ونداد.ونداد

 :  گفتم بغض با.چکید
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 ......بود شده تنگ برات دلم منم -

 :  کرد زمزمه اروم ونداد

 محک. ها فاصله این شاید......ووفاست مهر از صحبت...نیست فاصله از صحبت -

 ........ست ها عاطفه

 :  گفتم دلخوری با.گرفتم رو منظورش

 باشه؟ نزن محک رو من جوری این دیگه توروخدا -

 :  گفت اروم

 .توبگی چی هر باشه باشه -

 .بوسید رو پیشونیم واروم برداشت رو سرش

 : وگفتم کشیدم عقب رو خودم

 .گرفت درد کمرت پایین رو من بذار -

 بهو برگشت سریع باشه اومده یادش چیزی یه انگار.پایین گذاشت رو من حرف بی

 ....کرد نگاه چمدونا

 :  پرسیدم تعجب با

 شده؟ چی -

 :  واستادم کنارش رفتم برداشت واونارو چمدونا سمت دوید سریع ونداد

 دیگه؟ شده چی بگو خب -

 .باشه نشکسته خداکنه:  ونداد

 جان؟ ونداد چی:  من
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 .گرفتم برات که هایی سوغاتی:  ونداد

 فکر رچیه کیف کفش لباس.بود گرفته سوغاتی برام کلی ونداد.خونه توی رفتیم هم با

 ابمهت این به یکم منم بذار حاال.سرکالس میام خودم فردا از گفت تازه.بکنی رو ش

 ومامانم بابا مزار از کلی ونداد.گرفت خندم فکرم از.برگشته شوهرم.بدم پز خانوم

 ایوباب مامان پیش شبم یه.بود رفته هم ونازی سامان پیش تازه.بود گرفته عکس

 .بوده خودش

 : ونداد

 با.مکردمی معاینه بود کرده مراجعه بهم تازه که رو ومریضی بودم نشسته مطبم توی

 کمر دیسک چون ؛ شدمی عمل باید کمش سن با متاسفانه ای ار ام جواب به توجه

 اروم اروم وقتی اما نترسه که بگم بهش جوری یه تا کردم واون پا این کم یه.داشت

 ور خودکارم.بدم عمل نوبت بهش خواست وازم کرد برخورد طبیعی خیلی گفتم بهش

 تموهش س دوشنبه که امروز خب.انداختم نگاهی کوچیکم زیروم تقویم وبه برداشتم

 واسش عمل نوبت روز وهمون زدم کوچیکی تیک عالمت براش دهم روز کنار.ماه

.  بینمب کنم نگاه بهش که برداشتم رو سررسیدم دفتر. بیرون رفت مطبم از.نوشتم

 افتاد وچشمم زدم ورق رو هاش صفحه ندارم کاری دیدم.باشم نداشته روز اون کاری

 .کردم فکر خودم با کم یه.بود مرداد ماه پونزده که بعد هفته یکشنبه به

 یک بجنبم خودم به تا.من وای ای.ایران رفتم من موقع این پارسال اومد یادم اها

 تولد شب درست من موقع اون پارسال.زد جرقه ذهنم توی فکر یه. گذشت سال

 ور سالگیش هیجده تولد شب.کردم اذیتش رو طفلی چقدر.اخ اخ.ایران رسیدم سوگل

 متنفر خودم از ادمی یادم رو اونشب اتفاقات وقت هر.کردم وخرابش بهش زدم گند

 وت بعد دید می تورو بود بار اولین واسه بیچاره دختر خب بابا گممی خودم با.شممی

 وتولد کردممی جبران شده جور هر باید نه.بودی گرفته گارد برابرش در جوری اون
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 میاد یادش وقتی عمر تااخر که جور یه.کردممی ساز خاطره رو سالگیش نوزده

 .بشه خوشحال

 چی مهه رفتیم وقتی حسام با.سوگل تولد کارای دنبال افتادم مریضم عمل بعداز دوروز

 ویت رنگ ای سورمه پورشه یه.زدیم ماشین نمایشگاه به هم سر یه دادیم سفارش رو

 با دید وقتی حسامم.بود2015 سال مال مدلشم.کرد جلب رو نظرم اول نگاه همون

 چی واسه گفتم فروشنده به.خریدم سوگل واسه رو وپورشه کرد موافقت نظرم

 . خونه در بیاره برامون سوگل تولد شب شد قرار خواممی

 کردم هماهنگ مهتاب با قبلم شب از.بود شده مهیا سوگل تولد شب برا چیز همه

 سهوا سورمه پیرهن با مشکی شلوار کت دست یه.بپیچونه رو سوگل گفتم وبهش

 انیاو اتاق در تردید کلی با.گرفتم سوگل واسه ای سورمه پرنسسی لباس یه و خودم

 واه این توی کوچولوم خواهر نفسهای عطر هنوزم.کشیدم عمیق نفس یه.کردم باز رو

 یموندن یاد به شب امشب.برداشتم رو وگیتارش کردم باز رو کمدش در.داشت جریان

 روشن صاحاب بی دل این با رو تکلیفم باید شده که هرجوری باید امشب.  میشه

 هک کوچولو دختر یه خاطر به اونم ؛ غرورم شکست شب ؛ منه اعتراف شب امشب.کنم

 ...نذاشته برام وخوراک خواب

*** 

 :  سوگل

 ونداد.بودم شده خسته وبدجور داشتم کالس ظهر بعداز سه ساعت تا صبح از امروز

 نبیرو اومدم کالس از ونیم سه ساعت.بیمارستان ورفت نیومد دانشگاه اصال امروز

 بود تهنشس نیمکت روی مهتاب.مون همیشگی نیمکت سمت دانشگاه حیاط توی ورفتم

 عتسا تاحدود.بگردیم مثال یکم تا بیرون برد رو من اصرار کلی وبا پیشش رفتم.

 کلی با خونه در رسیدیم که هشت ساعت.مهتاب با بودیم وگذار گشت توی هشت

 .بخوریم چیزی چایی ویه کنیم در خستگی یکم تا داخل بردم رو مهتاب اصرار
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 هی به خورد چشمم اما تو بیاره رو ماشینش که کردم باز مهتاب واسه ریموت با دررو

 بیخیال مهتاب.زدمی برق وهنوز بود نو نو المصب.خوشگل خیلی ای سورمه پورشه

 صداسرو کلی که خونه به افتاد نگاهم تازه.کرد پارکش بیرون وهمون شد ماشینیش

 یه اولش.بکنی رو فکرش که چی وهمه زدن وحرف اهنگ صدای. بیرون اومد می ازش

 مشکوک کم یه ها صدا سرو این با مهتاب عادی خیلی برخورد با ولی کردم تعجب کم

 اونجا ارکستر گروه یه.کردم باز رو خونه در ورسیدم کردم تند رو قدمام سریع.شدم

 انگار جورایی یه.رقصیدنومی زدنمی کردوهمهمی عوض اهنگ سرهم پشت که بود

 یمهمون بگه بهم چیزی اینکه بدون ونداد اینکه از شدم عصبی خیلی. بود مهمونی

 ونداد.کنم پیدا رو ونداد که گردوندم چشم.ها ام خونه این زن من سالمتی نا بابا.گرفته

 هی با مشکی شلوار کت دست یه.اومد سمتمون به مهتاب رو من بادیدن دور از خودش

 سفیده که پوستش رنگ خاطر به.بود شده خوشگل خیلی. ای سورمه پیرهن دونه

 کنه کم حرصم از که نبود چیزی این ولی.ادمی خیلی بهش تیره ورنگهای سورمه

 گوشم زیر اروم مهتاب که بگم چیزی خواستم.انداخت نگاهی من به لبخند با ونداد.

 :  گفت

 .خانوم سوگل مبارک تولدت -

 وای ؟ مرداده پونزده امشب یعنی ؟ تولدم.واستاد ونداد سر پشت رفت سریع بعدم

 دروق مهربونی با ؟ گذرهمی یکسال ونداد رو من دیدار اولین از ؛یعنی نبود یادم اصال

 بودیم سکوت توی هردو.بودن شده جمع دورش همه.انداختم نگاهی ونداد به شناسی

 ش.ن.رد.گ دور رو ودستام ونداد بغل پریدم ورفتم نیاوردم طاقت دیگه من که

 ونداد ممکنه که عواقبش به وسط اون تازه.کردم ماچش وشلوپ وشاالپ انداختم

 چیه من ه*ا*ن*گ جوونم که من.نبود مهم اصال اما کردم فکر هم بشه ناراحت

 : کشید لپمو مهربونی با ونداد.واستادم روش وروبه بیرون اومدم بغلش خب؟از

 ....کوچولو خانوم مبارک تولدت -
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 :  وگفتم کردم مصنوعی اخم

 ...کوچولو خانوم نگو گفتم بهت چقدر ونداد -

 :  داد سر ای خنده سرخوشی از ونداد

 .توبگی چی هر چشم.من برم دروغیت اخم قربون -

 رفتم ها پله از.کنیم عوض لباس تا باال من با بره که کرد اشاره مهتاب به -

 به افتاد چشمم کرد روشن رو المپ که همین.داخل ورفتم کرد باز رو دراتاقمون.باال

 دکلته اش تنه باال که پرنسسی لباس یه.بود شده پهن سلیقه با تخت رو که لباسی

 پیرهن رنگ هم درست ای سورمه نهزمی با مشکی نگینهای بوداز پر کمرش وتا بود

 یه.وپفی بلند تورهای با بود اش زمینه رنگ هم دامنشم.حیاط توی پورشه واون ونداد

 نایس یلیخ کل در.شدمی کشیده زمین روی کنم فکر که بلند بندهای با مشکی پاپیون

 مواس که مهتاب دست سپردم بازم رو صورتم. پوشیدم مهتاب کمک با رو لباسم.بود

 ور موهام.کرد پیاده صورتم روی زیبا اما ومالیم الیت ارایش یه بار این.کنه ارایشش

 هم اونارو.بود هم کت دونه ویه همرنگ شال یه برلباس عالوه تخت روی. بستم خودم

 هارو پله.بیرون اومدم دست در دست اتاق از مهتاب با ها عروس این وعین پوشیدم

 ردک ول رو دستم مهتاب اخر پله دوتا.شد جلب من به ها نگاه همه پایین امدیممی که

 با هک کردم دراز سمتش رو دستم.بود واستاده ها پله پایین که ونداد سر پشت ورفت

 پایین اومدم هم دوتا همون از ناز وبا اروم.بوسید رو وپشتش گرفت رو دستم عشق

 اون تا واستم لحظه یه گفت ونداد.گفتیم امد خوش همه به رفتیم ونداد وبا

 رپرستس.روش نشستم ومنم اوردن واسم وسلطنتی بلند صندلی یه خدمتکارا.برگرده

 داوم مهتاب گذاشتن من رو روبه درست صندلی یه.کنن خالی رو وسط که گفت گروه

 ارامش لبخند یه.صندلی روی نشست اومد گیتار با که دیدم رو ونداد.سرم باالی

 و زدن دست افتخارش به همه.نگفتم وهیچی شدم جذبش فقط که زد بهم بخش

 ....کرد شروع ونداد
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 پات پابه تش تا راهو این اممی/هات خنده با شممی اروم چقدر

 :کرد اشاره خودش به

 زدنات حرف قربون الهی/فدات جونم جونمی توهمه -

 :  کرد اشاره بهم

 گذاشت تنها تورو شهمی مگه/نداشت دوست تورو شهمی مگه -

 : کرد اشاره چشمام به

 ساخت دیوونه ازم عشقت ببین/شده بشته چشات به نفسام -

 اصن دیدمنمی خوابم تو که/من واسه ساختی دنیای تویه

 من به مجنون بگو بعد به این از/دارم دوست هارو لحظه این چقدر

 زدم دوستامو قید تو واسه/بدم دست از تورو ذارمنمی

 اومدم تو دنیای به من که/اتفاق این از بهتر چی دیگه

 تو به مدیونم خوشو حال این/باهم باشیم شهمی/برم کن بس نگو

 تو به مجنونم/ارامشم تویی/باشم اروم بذار/شممی تواروم با

 تو به مدیونم/خوشو حال این/باهم باشیم شهمی/برم کن بس نگو

 تو به مجنونم/ ارامشم تویی/باشم اروم بذار شممی اروم باتو

 پشتت رو من بینی می برگردی جا هر/ومشکل غم تموم تو توکه

 خوشگل رو من هوای داری هم تو وقتی/دشمنا همه چشمه کورشه

 داری امارشو که خودت/شهمی تاریک تو بی دنیا:  کرد اشاه وبرش دور به

 عالی انقده چی همه شهمی مگه/ شهمی حالیت رو من درون از
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 زونهومی حل چی همه مباهمی/ ودیوونه شر دوتا

 دونهنمی من قد تو قدر کسی چون/بینینمی هیچکی من مثه

 بشکنه گاهی دلت حتی که خوامنمی/کمه تایمش زندگی این

 ......بشنوه مارو های خنده صدای/دنیا کل که کنممی کاری یه

 :  کرد اشاره خودش به

 ...بازم مردممی صدبار اگه -

 ببین احساس بی مغرور منه/شدممی عاشق دیدممی تورو

 خودم بی خود از اینجوری حاال

 باتو دارم خوشی حال عجب/باتو شممی خیس زیربارون

 حرفاتو اروم تو گیمی من به/ارامشت دیوونه منم

 تو به مدیونم خوشو حال این/باهم باشیم شهمی/برم کن بس نگو

 تو به مجنونم/ارامشم تویی/باشم اروم بذار/ شممی اروم تو با

 زدنات حرف قربون الهی

 زدنات حرف قربون الهی

 دست قشنگش صدای واسه عشق با من خوده حتی.زدن دست ونداد افتخار به همه

 هست منم دله توی درست که حرفایی.  بود دلش حرفای خوند که چیزهایی انگار.زدم

 مارو.کردم قیام احترامش به که جلوم اومد ونداد.بگم چیزی بهش نتونستم غرور واز

 :  کردم زمزمه

 ....تو به مدیونم -

 : گفت اروم زیرلب ونداد
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 تو به مجنونم -

 فضارو دونفره ص*ق*ر واسه اروم اهنگ یه.زدن دست مادوتا افتخار به همه بار این

 جاخوردم کم یه.کرد بغلم پشت از کردم حس یکی.وسط رفتن دونفری همه. کرد پر

 : شدم اروم زد حرف زیرگوشم که ونداد صدای با ولی

 ....نیستی بلد دونممی...من خاطر به امشب یه -

 : گرفتم رو منظورش منم

 ....تو خاطر به فقط باشه -

 ومکد هیچ.خوردیممی وول الکی کنم عرض چه که رقصدیممی باهم واروم وسط رفتیم

 رو سرم ، بود خاموش برقا همه چون.شدم وخسته شد طوالنی اهنگ.نبودیم بلد

 حرکتی دیگه واستادو خواسته خدا از اونم.شدم ومتوقف ونداد سینه روی گذاشتم

 رفته قلبش ضربان بود؟انگار اینجوری چرا. کوبیدمی سینه به امان بی قلبش...نکرد

 : وگفت کرد خم سرشو ونداد.هزار روی

 صداهارو شنویمی -

 :  راه اون به زدم رو خودم

 ها صدا کدوم -

 :  سینش به کوبید مشت اروم

 گه؟می چی شنویمی.رو المصبم این صدای -

 بگو تو نه:  من

 ....یکیه نزدیک حضور خاطر به فقط قراری بی همه این گهمی.زنهمی داد داره:  ونداد

 .....کسی؟ چه:  من
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 وسط مادوتا جز کس هیچ دیدم تعجب کمال وبا شد روشن المپا همه بزنه حرفی تا

 وخدمتکار سریع کنه ماسمالی خواست ونداد.گرفتم فاصله ونداد از خجالت با.نیس

 .بیاره رو کیک که صدازد

 بزرگ قلب دوتا روش که شکل دایره بزرگ کیک یه خدمتکار.شدن جمع دورمون همه

 هن و یک شمع ونداد.بود شده نوشته من اسم هم یکی اون ونداد اسم یکی روی.داشت

 : گفت گوشم زیر ونداد که کنم فوت شدم خم.کرد روشنشون.قلبها روی گذاشت رو

 ....خانومی نره یادت ارزو -

 :  کردم زمزمه بشنوه خودش فقط که جوری واروم زدم لبخند

 ..نفرما دریغ زما/ما به عطاکردی که هایی خوشی/زیبا شب دراین/بارالها -

 : شنیدم می خدا از حرفی من ونداد دهن از که بود بار اولین واسه

 ....امین الهی -

 وندادچاقو.خوندن رو مبارک تولدت وشعر زدن دست واسم وهمه کردم فوت شمعارو

 دست روی گذاشتم وندادم ودست دستم گرفتم چاقورو.ببرم رو کیک دستم داد رو

 :  گفت خنده با مهتاب که روببریم کیک شدیم خم.خودم

 ...کنم ثبتش رو لحظه این بیارم دوربین کنین صبر -

 : گفت گوشم زیر شیطنت با ونداد.شدیم وندادصاف با ودوباره گرفت خندم -

 .بگیری رو تولد شوهرت با دیگه سال ایشاهلل گفت نازی دوستت یادته پارسال -

 :  پرسیدم کنجکاوی وبا کردم فکر کم یه

 چطور؟ اره -

 :  کردوگفت اشاره خودش وبه خندید ونداد
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 من مثه تیپ وخوش خوشگل شوهر یه هم سال یه سر بگم خواستم فقط هیچی -

 . اومد گیرت

 رسید مهتاب که بگم چیزی خواستم.گرفت خندش که بازوش به زدم دونه یه اروم

 جوهارات..کادوها به رسید نوبت.زدن دست وهمه بریدیم رو کیک.رفت یادم وحرفم

 یخیل شب لباس یه وحسامم مهتاب.بودن اورده واسم کنی فکر که وهرچیزی ولباس

 رت کوچیک اونیکی از یکی.بود نمونده میز وری بیشتر جعبه دوتا.بودن اورده شیک

 هک اومدمی نظر به.صورتم جلوی وگرفت برداشت میز روی از رو کوچیکه اون ونداد.بود

 ور ماشین یه وسوییچ کرد روباز جعبه در تعجب کمال در ولی.باشه چیزی انگشتری

 :  گفت مهربونی لبخند با.دستم داد

 .حیاطه توی ایه سورمه پورشه همون مال -

 : گفتم ذوق وبا کشیدم بلندی هیی خوشحالی از

 ...جونم ونداد خوبی خیلی تو -

 کردم نگاه بود زمی روی که ای دیگه جعبه به کنجکاوی با.زد لبخند فقط ونداد

 : وپرسیدم

 گوشیش زنگ صدای که بگه چیزی اورده؟وندادخواست کی دیگه رو اون -

 : گفت واروم کرد نگاه گوشی صفحه به بالبخند.اومد

 .بود میز روی که اخری جعبه سمت رفت خودشم.هست هم زاده حالل چه -

 : گفت واروم کرد مکث کم یه خطی پشت.اسپیکر روی وگذاشت داد جواب رو گوشی

 چطوره؟ حالت.جان ونداد سالم

 ونداد...بود سامان مال صدا این.دهنم توی اومد قلبم خطی پشت صدای باشنیدن

 :  گفت گوشی وتوی انداخت نگاه بهم بالبخند
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 .اسپیکره روی صدات شنوممی خوبی؟بگو.سامان سالم -

 :  وپرسید کرد مکث یکم سامان

 کجاست؟ سوگل -

 وتلخ زدم هکنای نه قبل دفعه مثه نکنه شک وکسی نشیم ضایع بقیه جلوی اینکه واسه

 .زدم حرف

 خوبی؟ چطوره حالت داداش سالم. جانم:  من

 :  گفت مهربون سامان

 ...مبارک تولدت کوچیکه ابجی راستی.خوبم -

 :  زدم مصنوعی لبخند

 ممنون -

 اومد؟ خوشت ازکادوت:  سامان

 دزمر نگینهای با برلیان سرویس یه.کرد وبازش جلوم گرفت رو جعبه ونداد زمان هم

 : گفتم باذوق.زدمی برق نور زیر که بود قشنگ قدر اون.چشمام نگر هم

 .قشنگه خیلی داداشی مرسی واییی -

 : گفت ای گرفته باصدای اما سامان

 .دادمشمی وبهت بودم اونجا خودم خواستمی دلم خیلی -

 صنوعیم لبخندم یا رفتارم حرفام شاید.کنه ویرونه رو دنیام تا بود کافی حرفش همین

 .کرد دعوت شام صرف به رو همه خدمتکار.بود شده تنگ براش دلم واقعا اما ؛ بود

 رو یگوش فرصت ازاین بااستفاده.گرفتمی گریم زدمی حرف سامان دیگه کلمه یه اگه

 .کرد خداحافظی ببخشید بایه اونم ونداد به دادم پاس



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر fatemeh.a | خاکستر و زمرد رمان

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

 

244 

 

 میزت خونه تا بودن ساعتی نیم یه خدمتکاراهم.کردن رفتن عزم مهمونا همه شام بعداز

 تمرفمی ها پله از داشتم.انداختم مبل روی و کندم رو وکتم شال رفتم که همین.کنن

 : زد وصدام بیرون اومد اشپزخونه از ونداد که باال

 ...سوگل -

 : وگفت کرد من من کم یه.کردم نگاش برگشتم

 ؟ دارم کارت پایین بیای شهمی -

 . میام کنم عوض رو لباسام بذاربرم:  من

 نرو نه:  ونداد

 .نشستم مبل روی پایین ورفتم دادم تکون سری

 :کرد زدن حرف به وشروع زد زانو پام جلوی ونداد

 موهای با خوشگل کوچولوی دختر یه.بود سالت ده فقط دیدمت که باری اولین -

 کردم حس اول نگاه همون توی.دیدمت دوباره تولدت شب اینکه تا گذشت.خرگوشی

 یجور.مغرور بسیار والبته وشیطون شاد کوچولوی دختر یه... تو واما.اشناست فرهاد

 اولین تو.شدمی حسودیم عوضی اون به بدجور. بردی سوال زیر هم رو من غرور که

 کرف خیلی.کرد تو جذب بیشتر رو من همین ، دیدینمی رو من اصال که بودی دختری

 قدر واون اینا مامان خونه قدیمی انباری توی رفتم.دیدم کجا فرهاد بفهمم کردم

 لشو... عکساست تو که کسی اون دیدم.کردم پیدا رو لعنتی عکسهای اون تا گشتم

 چیز این وقتی.نپلکه وبرت دور دیگه گفتم زدم کتکش. کردم دعوا فرهاد با رفتم. کن

 هطعن وبا برگشت فرهاد.بودم شده اتیش گلوله یه عین درست گفتممی بهش رو ها

 : پرسید

 چیز کل کل غیراز تو رو من اخه.بگم چی موندم لحظه یه تو منم "چیکارشی؟ تو "

 یا خنده زهر مرد نا اون ولی "...خواهرمه مثه" گفتم مصمم اما.نگفتیم هم به ای دیگه
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 گفت که رو همین "... بکنی کاری نتونستی خودت خواهر واسه تو " گفت کنایه با کردو

 انسام به مستقیم غیر.بیرون زدم اونجا از شد بسته دهنم...وخاکستر شدم خاموش

 تمگف هم تو خودت به.نرفت گوشش به اما کنه قطع پسره این با رو اش رابطه گفتم

 دلشوره صبح خوده تا بودم ایران ی تو که اخری شب.هیچی به هیچی ولی

 ... امریکا برگشتم.کردم فکر چشمات و تو به وفقط نخوابیدم.داشتم

 اب باید گفتم اولش.گفت رو چی وهمه زد زنگ ندامت با سامان که گذشتمی دوماهی

 ریعس ازدواج گفت اونم کردم مشورت حسام شه؟بامی چی ببینم کنم مشورت کسی

 یچه که خودت فقط بود مونده.کرد قبول وچرا چون بی اونم گفتم سامان به.راهه ترین

 دلم...نه من واسه اما بود اجباری تو واسه. نداشتی اجباری ازدواج این قبول جز راهی

 هی گفتم.واسته من برابر در تونه می ومغرور شیطون دخترک این ببینم خواستمی

 توی وقتی. زده زانو کی حاال ببین....نشد اینطوری اما ؛ بیاد در زانو به که کنممی کاری

 گشادی لباس رو این.  بودی شده قبل از تر الغر.شد عوض نظرم کال ، دیدمت ویال

 ارایش با بودی کرده وسعی بود شده گود چشمات زیر.دادمی نشون بود تنت توی که

 جا وهمون شدی قلبم وارد اجازه بی.خونم خانوم شدی حاال....بگذریم.بپوشونی

 ...موندگار

 : کرد اشاره چشمام به

 .....کردن ور شعله رو خاکسترم زیر اتیش که بودن همینا _

 :  گفت احساس وپر وبلند بست رو چشماش

 ارومم عشقت با/خانومم خوامتمی -

 .عاشقتم/کسم همه/نفسم سوگل

 .دارم دوستت ؛ دارم دوستت ؛ دارم دوستت
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 مدت همه این بعداز. شکرت خدایا.زد حلقه چشمم توی شوق واشک زدم لبخند

 ذهنم ملکه مدتها که رو شعری زدم لبخند خوشحالی از...رو چی همه گفت باالخره

 .خوندم بلند بلند رو بود شده

 را ولبخندهایم اشکها

 را هایم وغم خوشی

 را ام ودلتنگی نگرانی

 را عشقم وباالخره

 غرور سرد نقاب پشت

 ام کرده پنهان

 جلو اومد ونداد:  جلوتر بیا

 من بوسیدن هوای به نه

 بردار صورتم از را نقاب

 برداشت صورتم از رو فرضی نقاب ونداد

 بشکن را وچشمانم دل محکم سد

 چکید چشمم از اشک

 بر اشک های قطره که هنگام تا

 ...غلتید ام گونه

 بگویم مهابا وبی بزنم لبخند گریه میان در

 .دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت
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 در دو هر.بوسید رو موهام روی.کرد بغلم رو من ومحکم شد بلند حرفم این با ونداد

 هدیگ حاال.کشیدیم سختی چی هر بود بس.بردیممی لذت خوشی همه این از سکوت

 ادد رضایت باالخره ساعت نیم بعداز ونداد. دادیم پس رو امتحانمون ما. ارامشه نوبت

 : کشیدم اش گونه به دستی لبخند با.کرد ولم

 .بخواب برو ای خسته -

 .ای خسته که توهم:  ونداد

 دو وهر نگفت هیچی ولی کرد تعلل کم یه اتاقمون در ونداد.باال رفتیم ها پله از هم با

 ادوند به باید.برد نمی خوابم اصال.رفتممی راه اتاقم توی.خودمون اتاق توی رفتیم

 جام از صبر بی.نکرد نگاه بهم بد چشم با مدت این تموم توی اون.اوردم می ایمان

 باز رو موهام و کردم مالیمم ارایش یه.پوشیدم رو گلبهی لباس وهمون شدم بلند

 تخت ری ونداد.کردم بازش زدن در وبی ونداد اتاق در رفتم بغل به بالش.کردم

 اوب برداشت رو سرش اتاق در صدای شنیدن با.بود گرفته رو وسرش بود نشسته

 .انداخت نگاه بالشم رو من به لبخند

 ترسیدی؟ ؟باز شده چی:  ونداد

 .دادم تکون نه معنی به رو سرم

 : گفت وشیطون خندید ونداد

 دونم؟ نمی من گذاشتن خوای؟امتحانمی چیزی سوالی باز نکنه -

 با.تخت روی وافتاد شد پرت راحتی به که ونداد صورت توی کوبیدم رو بالش حرص با

 پس رو دستش که داد قلقلک رو پهلوم ونداد و نشستم سرش پشت رفتم قهر

 .تخت روی افتادم دراز به دراز خودش وعین کشید رو من.زدم

 من پیشونی به چسبوند رو پیشونیش.کرد وصافم خوابوند رو من کنارخودش

 : گفت وار وزمزمه کشید عمیق نفس یه.بست رو وچشماش
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 ...سوگل بودم لحظه این منتظر چقدر دونی نمی اخ -

 :  گفتم گنگ منم

 لحظه؟ کدوم -

 :  زد لبخندی بسته چشم ونداد

 ....معشوق وصال لحظه شاعر قول به -

 دونممی چون.گیرممی ازت قولی یه ونداد.تو مثه درست منتظربودم منم:  من

 .هستی سرقوالت

 : گفت مهربون ونداد

 ..قبوله بگی توهرچی امشب.بگو -

 :  گفتم حال هر به.  دونم نمی ؛ باچی دونم نمی عشق با ترس با

 ....نذار تنهام وقت هیچ.نذار تنهام توروخدا ونداد -

 هی من شهمی حاال.عزیزم ذاشتمنمی تنهات من هم گفتی همین؟تونمی فقط:  ونداد

 بخوام؟ ازت چیزی

 بخواه جون تو:  من

 ....اما کمه خیلی سنت دونممی ؛ کوچیکی هنوز دونممی:  ونداد

 اماچی؟:  من

 :  گفت مهربون ونداد

 ...خونم خانوم بشی.شی من مال امشب از خواممی من خاطر به -

 .........دنیا اخر تا امشب از
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 دمکر باز رو چشمام.کرد بیدارم رو من یکی انگار.شدم بیدار الکی جوری همین صبح

 وشر به لبخند یه منم.کنهمی نگاه رو من لبخند وبا نشسته سرم باالی ونداد دیدم

 رو ولپم ام گونه چال توی کرد رو دستش ونداد.افتاد ام گونه روی چال که پاشیدم

 .کشید

 :  گفت مهربونی با ونداد

 .بانو بخیر صبحت -

 بخیر هم شما صبح:  من

 . من سمت وگرفت بود دستش توی بودم عاشقش من که ابی رز گل شاخه یه ونداد

 سوگل تقدیم گل:  ونداد

 .گرفتم روازش گل

 مناسبت؟ چه به:  من

 :  گفت خنده با ونداد

 دونی؟ نمی تو یعنی -

 : کردم نگاش گنگ من

 بدونم؟ باید کجا از نه -

 ابی رز گل هزار چهارده ات مهریه توی کردیم عقد که روزی نیست یادت:  ونداد

 .نوشتم

 دارم؟ دوست ابی رز من دونستیمی کجا تواز:  من

 . گفت بهم سامانم تازه.بود شده پر ابی رز از ویال تمام تولدت شب چون:  ونداد
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 دی؟می رو م مهر داری حاال.داری دقت جزئیات به توخیلی:  من

 هم حاال.بدم بهت دونه یه روزی روز هر رو مهریه از قلم این گفت اقا حاج:  ونداد

 .بدم بهت مفصل صبحونه یه خواممی که پاشو

 ....که شدم بلند جام از ویهو گرفتم رو دستش

 رو من نگرانی با ونداد.تخت روی افتادم دوباره که پیچید وجودم توی دردی انچنان

 .کرد بغل

 شد؟ چیزیت خانومی ببخشید:  ونداد

 وناخوداگاه کردم بغض داشتم درد چون هم کشیدم خجالت هم یهو چرا دونمنمی منم

 .چکید چشمم گوشه از اشک

 : داد فشار خودش به رو من مهربونی با وندا

 .. دکتر بریم پاشو داری درد اگه.خانومی اشکتو نبینم -

 .نمسک حتی داشتم وحشت امپول از اما خوندممی پزشکی واسه خودم ترسو که منم

 :  گفتم بشه راحت خیالش که جوری اروم

 .داشتم درد یکم فقط خوبم نه نه -

 باال؟ رمبیا صبحانه یا شی بلند تونیشدی؟می بهتر دیگه؟االن باشم مطمئمن:  ونداد

 :  گفتم بهش بهترم کم یه کردم حس که منم

 .پایین بریم شدم خوب نه -

 که ودب چیده رنگارنگ میز یه.بود شده کدبانو پا یه ونداد.پایین رفتیم ها پله از باهم

 خورد هب صبحانه به کرد شروع ونداد که نشستم میز پشت.شدمی گشنه هم سیر ادم

 .نداشت حد دیگه که خوردم قدر اون.دادن من
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 ادوند! اصال که.غذا به اشتها.ندارم خوشی حال اصال وقتیه چند یه ولی چرا دونم نمی

 که هرچی.امتحانا استرس یا درسه فشار خاطر به دونم نمی.کردم عاصی هم بیچاره

 نمی هیچی ونداد حرفای از سرکالسم.ریخته بهم رو واحوالم اوضاع بدجور هست

 ....وبس دارم سرگیجه همش.فهمم

 هک وندادی.نیست قبل مثه وندا کنم می حس وقته چند این باشه خودمون بین تازه

 یول باشه عجیب شاید!ده می بو کنممی حس حاال کرد پرمی جارو همه ادکلنش بوی

 تحمل همینم واسه خوره برمی غرورش به بهش هم چیزی اگه دونممی.دهبومی واقعا

 ه خومی دماغم به بوش که همین اما پزممی غذا وتاب اب کلی با خودم تازشم.کنم می

 هک بود شده رفتارم متوجه انگار وندادم. زنم نمی غذا همون به لب اصال.واویال دیگه

 .پرسید می ازم وغریب عجیب سواالی وقتا بعضی

 عتهو حالت کردم باز رو چشمام صبح که همین.داشتیم کالس ونداد با صبح روز اون

 . دستشویی رفتم بدو.داد دست بهم شدیدی

 مهه داشتیم کالس کلی چون شدمسرپامی امروز باید.بیرون اومدم حال وبی جون بی

 نیم یه.حموم فتم ر.نشه بیدار ونداد که جوری واروم برداشتم لباس.بود امتحانا مال هم

 ازهم رو دستاش.بیداره هم ونداد دیدم بیرون رفتم وبعدش بودم حموم توی ساعتی

 رو خودم ، دادمی وقوس کش رو خودش داشت که طور همین.بود الود خواب و کرد باز

 .خودش به چسبوند محکم رو ومن فهمید هم ونداد.بغلش توی کردم پرت

 . شدی سحرخیز چه.دل عزیز بخیر صبح:  ونداد

 .بشم سحرخیز بایدم باشم داشته کالس اقامون با وقتی دیگه بله:  من

 .داره خوشگلی خانوم همچین که اقاتون حال به خوش:  ونداد

 :  گفتم شوخی وبا اروم.دهبومی بدجوری ونداد کردم حس لحظه یه
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 !ها شهدلگیرمی ازت حموم.عزیزم برو حموم یه خوایمی -

 بگیرم؟ دوش رممی نگفتم خوت چشم جلوی عزیزم؟دیشب توخوبی:  ونداد

 نبود؟ یادم اصال.ها گیمی راست ا:  من

 حموم؟ برم دمبومی اگه بگو راستشو:  ونداد

 . بهتره که بری اگه:  من

 .بیام من تا شو حاضر بخور کوچیک صبحونه یه تو پس باشه:  ونداد

 .ها بیای زود.باشه:  من

 :  ونداد

 خورهمی وحسابی درست غذای نه دهمی گوش درس به چشه؟نه سوگل دونم نمی

 شبمدی نیست یادش انگار.حموم فرستاده رو من که حاال.نیست قبل سوگل اون اصال

 رو خودم دارم مثال کروم باز رو شیراب الکی...حموم فرستاد رو من گفت رو همین

 باهم.بود شده حاضر سوگل.بیرون زدم لباسا همون با که نشد دقیقه ده هنوز.شورممی

 وگلس.شدیم کالس وارد باهم خاطر همین به رسیدیم دیر. شدیم ماشین سوار رفتیم

 دیدم که بود نگشته چیزی هنوز.کردم شروع رو درس منم سرجاش نشست رفت

:  تمگف بهش خطاب بلند باصدای.شدنمی اینطوری.میز روی گذاشته رو سرش سوگل

 پارسا خانوم

 .بود پریده بدجور وروش رنگ.کرد نگاه بهم کرد بلند رو سرش

 استاد؟ بله:  گفت اروم

 .بدین توضیح رو ودرس اینجا بیارید تشریف:  من

 ارانگ یهو که اومد می من سمت به وداشت شد بلند جاش از اعتراضی هیچ بی سوگل

 مهم برام دیگه هیچی.دویدم سمتش به سریع.زمین وخورد رفت گیج سرش
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 اه بچه از یکی به انگلیسی به.نداد جواب زدم صداش هرچی.کردم بغلش رفتم.نبود

 رفح فارسی نتونستم لحظه اون چرا دونم نمی.زد زنگ اونم.اورژانس بزنه زنگ گفتم

 .بزنم

 رو درس خواد نمی کردم غلط...خدا تورو.کن باز رو چشمات خانومی.جان سوگل:  من

 .......بازکن رو چشمات خدا تورو ونداد دل عزیز.کن باز رو چشمات فقط بگی

 با که ها بچه به.نبود مهم هیچی مکان نه ، زمان نه.بود شده چم لحظه اون دونم نمی

 .دادزدم وسرشون کردم نگاه بودن شده جمع دورم ونگرانی تعجب

 اورژانس؟ این شد چی پس.ببینم کنار برید:  من

 : گفت اروم ها بچه از یکی

 ....استاد رسهمی االن -

 نارک رو ها وبچه کردم بغلم رو سوگل ، شهمی ضعیف داره سوگل نبض دیدم که من اما

 دنبو مهم برام.دویدم سالن توی توانم تمام وبا بیرون زدم کالس در از سرعت با.زدم

 . زده خشکشون حرکتم ازاین همه که.کننمی نگام همه که

 .....بود هم روی چشماش بغلم توی که بود کوچولویی فرشته این فقط مهم

 تپش..گرفتم رو گازش سریع خودمم.بستم وکمربندم کردم ماشین سوار رو سوگل

 دهش طوالنی خیلی انگار امروز اما بود کوتاه خیلی دیگه روزای.بودیم هرروز قرمز چراغ

 .بود

 گلسو کردم حس...لعنتی چراغ به هم نگاه یه کردم می سوگل به نگاه یه نگرانی با

 سبز هم چراغ لحظه همون.خورد تکون فقط اروم جونش بی ولبای زنهمی پلک داره

 .زدم می حرف باهاش بلند وبلند بودم شده امیدوار.شد
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 کم نگرانیم که بگو چیزی یه.کن باز رو خوبه؟چشمات حالت جان سوگل:  من

 ؟ شنویمی صدامو خانومی.شه

 کردم می کار توش خودم که بیمارستانی به.نداشت زدن حرف توان اصال سوگل اما

 رو نم که هایی بچه.بیمارستان حیاط توی ورفتم کردم بغل رو سوگل سریع.رسیدیم

 منم.اورژانس بردن اونو اوردن برانکارد یه سوگل واسه حالم دیدن با شناختن می

 رو من که بود اورژانس بخش تو خانوم دکتر یه...دویدم می تختش دنبال

 سر باالی اومد...خودم مامان سن هم تقریبا.بود مهربونی زن خیلی.شناختمی

 تا وچند کرد ش معاینه.کرد وصل سرم یه بهش بعدشم.گرفت رو نبضش.سوگل

 :  گفت بهم لبخند با رو من نزدیک اومد.نوشت واسش ازمایش

 نباش نگران.شهمی بیدار دیگه ساعت یک زدم بهش ارامبخش یه.خوبه حالش -

 یقعم تفسهای.نشستم سوگل سر باالی اروم رفتم.کردم وتشکر دادم تکون سری

 ردکت خانوم دوباره که گذشت ساعتی نیم...کردم پیدا ارامش ، دیدم که رو ومنظمش

 مثه ونما.انداختم نگاهی بهش لبخند وبا گرفتم باال رو سرم.اومد برگه تا چند با با این

 :  وگفت کرد نگاهی سوگل به اما من

 داری؟ دوسش خیلی -

  : نداشتم هراسی کردن اعتراف از عمرم بارتوی اولین وبرای کشیدم عمیق نفس یه

 ...زندگیمه همه -

 جریان زندگی یه ادم زندگی همه از وقتی زندگی شهمی قشنگ چه:  دکتر خانوم

 ...باشه داشته

 :  کردم نگاه بهش گنگ من

 نشدم؟ متوجه رو منظورتون -
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 :  کرد نگاه بهم لبخند با

 لبق ضربان. کشهمی نفس داره کی یه زندگیت بطن توی یعنی.جون پسر بابا ای -

 ....داره

 ....من یعنی:  من

 ....شدی پدر تو پسرم اره:  دکتر خانوم

 یعنی. گذاشت تنها ترس و ،شادی ابهام سوال از دنیایی با رو من.ورفت گفت رو این

 عالی خیلی ؟ عشقم وجود توی من وخون رگ از اونم بچه یه شدم؟یعنی پدر واقعا من

 هک وحاالهم شدم عاشق سال یک سر زندگی سال سی بعداز. شدنمی بهتر ازاین...بود

 ....دار بچه

 خوشحال من مثل اونم یعنی ؛ کرد مشوش رو من سوگل واکنش فکر لحظه یه

 کمه سنش خیلی شدن مادر واسه هنوز سوگل چون.دممی حق بهش نشه شه؟اگهمی

 که بودم فکرا همین توی.نداره ای وتجربه داده دست از زود رو مادرخودش عالوه به

 ...ریخت بهم رو افکارم رشته سوگل صدای

 .زدمی صدا رو من ضعیفی صدای با سوگل

 .کرد طرفم به رو روش.  فهمید انگار که دستم توی گرفتم رو دستاش اروم

 اوردی؟ اینجا چی واسه رو من ونداد:  سوگل

 ...همین بود ساده فشار افت یه خانومی هیچی:  من

 مریضم نکنه.خورده هم به حالم بار چند صبح از من.بگو رو راستش من به:  سوگل

 اره؟

 ..بگم بهش االن همین بهتره دیدم کردم فکر باخودم منم
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 نمی پنهون ازت رو چیزی وعاقلی خانوم توخیلی دونممی چون من جان سوگل:  من

 .کنم

 . کنیمی خوبی کار:  سوگل

 ....تو جان سوگل:  من

 : گفت ونگران صبر بی سوگل

 دیگه بگو -

 .....بارداری هفته هفت تو:  من

 حرکتی نه زد حرفی نه.شوک توی رفت انگار.کرد سکوت سوگل ، گفتم که رو همین

 ....اما افتاد اتفاق ترسیدم می ازش که چیزی. نداشت رو انتظارش اصال انگار.کرد

 : گفت بود شده جمع چشماش توی اشکی وبا اومد حرف به سوگل

 رگاشه؟ توتوی خون که ای بچه مادر اونم...شدم مادر من یعنی -

 گلم اره:  من

 کشه؟می نفس داره وجودم توی یکی تو؟یعنی رو من عشق ثمره یعنی:  سوگل

 ...خانومی اره:  من

 ...محاله خوشبختی همه این رو من...شکرت خدایا:  سوگل

 سهوا دکتر خانوم یهو که بوسیدم رو پیشونیش شدم بلند.سوگل خانومی که حقا

 :  پوشوند رو صورتش جلوی خنده با.اومد سوگل معاینه

 ...باشید راحت ندیدم چیزی من -

 گل هاش گونه چون کشیده خجالت بود معلوم سوگلم صندلی روی نشستم سریع من

 :  گفت سوگل روبه مهربونی با دکتر خانوم..بود انداخته
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 داری؟ نی نی که دونیمی -

 :  گفت لبخند با سوگل

 ..فهمیدم تازه نه قبال -

 مراقب خیلی باید یعنی.ضعیفه بچت فهمیدم من که جور اون دخترم ببین:  دکتر خانوم

 خونه توی.گرفت جون ویکم شد تموم ماهش سه بچه وقتی تا حداقل.باشی خودت

 نه؟ مگه مواظبته شوهرتم کنی استراحت باید

 .  دکتر خانوم چشم:  من

 هداشت مناسب تغذیه اینکه وهم بری هم پزشک یه نظر زیر که بهتره:  دکتر خانوم

 .شد تموم سرمتم.کنه رشد خوب بچت تا باشی

 ماومدی بیمارستان از گرفتم رو سوگل دست.کردیم تشکر دکتر واز کشید رو سرم

 .بیرون

 :  سوگل

 هم.اورد هجوم بهم زمان هم حس تا چند بیمارستان توی خبر این شنیدن با

 رو من عشق ثمره وجودم توی بچه این اینکه هم.شدن مادر خوشحالی

 روز یه کردم نمی فکرشم هرگز ، دادم تن اجباری ازدواج این به که روزی....ونداده

 .اومدم در فکر از شنیدم که رو ونداد صدای..بده ثمره ازدواج این

 خوبه؟ کجایی؟حالت سوگل:  ونداد

 :  گفتم مهربونی با من

 .عزیزم نه -

 .بیارم رو ماشین برم من تا صندلی رو جا همین بشین پس:  ونداد
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 کجاست؟ مگه چرا:  من

 .نیست خوب روی پیاده تو واسه خب ولی پشته همین:  ونداد

 .خدا به نیست بد وضعم قدرم اون من جان ونداد بابا ای:  من

 وتاد که کردممی نگاه رو روبه به داشتم.رفت خودشم صندلی روی نشوند رو من ونداد

 که پیش دقه دو همین تا حاال.بود لواشک یکیشون دست که ردشدن جلوم از پسربچه

 .خواست لواشک دلم االن یهو نداشتم ویار ام حامله دونستم نمی

 یه.شدن محو چشمم جلوی از تا شدم خیره ها بچه دست به بدید ندید این عین

 ساکت ونداد دیدن با دادبزنم خواستم تا. گرفته رو دستام یکی کردم حس لحظه

 .شدم

 : گفتم حرص با من

 خب ترسیدم...دادی دقم مرد -

 فکر تو امروز ریمی دختر؟هی توچته.ببخشید:  ونداد

 :  گفتم التماسی لحن با منم

 ....من ونداد ببین -

 ترسید می انگار جورایی یه.جاخورد لحنم این از ونداد کردم حس لحظه یه

 :  گفت اضطراب با ونداد

 فکری؟ تو همون خاطر بگی؟به خوای می که هست چیزی -

 : گفتم ارامش با منم

 ....که دیدم بچه پسر تا دو فقط.نیست چیزی -

 بودن؟ فلج:  ونداد
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 نه:  من

 : گفت دوباره ونداد

 باشه؟ پسر بچمون داری دوست -

 نه نه نه:  من

 چی؟ پس:  ونداد

 همین خواست دلم منم خوردمی لواشک یکیشون بابا.بزنم حرف گذاشتی اگه:  من

 :  گفت ای مزه با حالت با و قلبش روی گذاشت رو دستش ونداد

 ...خو دادی سکتم ضعیفه هی -

 :  گفتم ناراحتی با

 ام؟ ضعیفه من -

 هم که ناگهانی اونقدر ید*س*و*ب*مو*ن*و*گ پرید بیام خودم به تا ونداد

 ..سوختم هم ترسیدم

 :  گفت مهربونی با ونداد

 ....خانومی..نیستی ضعیفه شما -

 :  کردم لوس خودم منم

 دبای شوهرش بخواد لواشک داره نی نی دلش توی اتفاقا که خانوم یه اگه حاال خب -

 کنه؟ کار چی

 :  کشید رو بینیم مهربونی با ونداد

 ...وگرنه.ها نکن لوس طوری این رو خودت دیگه -
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 چی؟ وگرنه:  من

 . کن ولش هیچی:  ونداد

 کنه؟ چیکار باید شوهرش.ندادی رو جوابم:  من

 :  کرد بلندم.  گرفت رو دستم ونداد

 .خرهمی واسش خواست هرچی مارکت برتش می هیچی -

 :  گفتم بازی لوس با دوباره و ونداد بغل انداختم رو خودم

 ...قشنگم شوهر مرسی -

 :  گفت مهربون وندادم

 ...قشنگم منم معلومه خوشگله خانومم وقتی -

 از چهارم ماه وارد داشتم یواش یواش.خوردم لواشک کلی باونداد رفتم روز اون

 مشه دوماه این کل توی وندادم.تپل والبته بودم شده سنگین یکم.شدممی بارداریم

 وی یت جلوی شب تا صبح از منم.بزنم وسفید سیاه به دست ذاشت ونمی بود مراقبم

 با روز همون.موند می معدم توی ساعت یه فقط اماهمش.خوردمومی دادم می لم

. دش زنان رشته التحصیل فارغ مهتاب بگم رفت یادم راستی.مهتاب مطب رفتم ونداد

 مه روز اون.بود مراقبم هی ونداد از بدتر واونم کرد ذوق کلی خبر این شنیدن از مهتاب

 .سونوگرافی واسه مهتاب پیش بریم ونداد با قراربود

 استراحتم به نیازی ودیگه بود شده رفع خطر شکر خدارو سونو رفتیم ونداد با

 تمام بچه قلب صدای که ای لحظه اما.مامان تیرداد بود پسر هم امبچه تازه.نداشتم

 شدنمی باورم.بود ابرا رو خوشی از که بود ونداد این ازمن بیشتر ، بود کرده پر رو اتاق

 ونداد ماشین تو که گشتیم برمی سونو از داشتیم.بود چشماش توی اشک نم شوق از

 :  گفت مقدمه بی
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 هستی؟ مسافرت پایه سوگل -

 :  وپرسیدم کردم فکر کم یه

 مثال؟ کجا -

 مبری ماهی یک یه گفت که کردممی صحبت اردالن بابا با داشتم پیش وقت چند -

 .ببینه هم رو من زن خوادمی تازه شه عوض وهوامون اب اونا پیش

 کجان؟ اونا حاال:  من

 موافقی؟ ندادی رو جوابم.ن وگاس زیاد زدن حرف توی اونا:  ونداد

 فتمگ ونداد روبه.شدمی عوض وهوام حال کم یه رفتم می نبود بد.کردم فکر کم یه منم

 : 

 اد؟نمی پیش مشکلی واسم هواپیما با -

 :  گفت مطمئن ونداد

 .نداره عیبی گفت کردم مشورت مهتاب با نه -

 :  گفتم بود شده راحت خیالم دیگه که منم

 .....بریم باشه -

*** 

 رمونمنتظ انگار سفید لیموزین یه.رفتیم بیرون فرودگاه واز شدیم پیاده هواپیما از

 : گفت که انداختم نگاهی ونداد به.بود

 .دنبالمون فرستاده رو این خودش. اردالنه بابا مخصوص بادیگارد -
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 والخگ ونداد فقط کردممی فکر من.بود گوالخی چه اوف.  انداختم بادیگارده به نگاه یه

 یوانگلیس فهمید نمی فارسی گوالخ.انداخت نگاهی وبهش گوالخ سمته رفت ونداد.

 .زدمی حرف

 hi mr:  گوالخ

 hello jak:  ونداد

 ?How are you:  گوالخ

 fine thanc:  ونداد

 welcome to las vegas:  گوالخ

 :  داد نشون بهش رو من دست با ونداد

- it is my wife 

 : انداخت نگاهی من به گوالخ

- hello mrs 

 :  گفتم انداختم نگاه بهش احترام با منم

- hi jak 

 .افتاد وراه شدیم ماشین سوار.شیم سوار که کرد اشاره ونداد و من به دست با جک

 نعی که خراشهایی اسمون از پربود.کردم نگاه کنجکاوی با ور واون ور این به راه توی

 .بود کشیده قد اسمون توی سحرامیز لوبیای

 . افتاد خوشگل خیلی عمارت یه به چشمم که شدیم پیاده ماشین در از

 هوب شدیم پیاده ماشین از ونداد با.خودش واسه بود قصری ، کنم عرض چه که عمارت

 . رفتیم ورودی در سمت
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 والمپای بود مرمر سنگ از کفش که بزرگ خیلی ای دایره سالن یه.شدیم عمارت وارد

 یه پله راه چپ وسمت داشت باال طبقه به پله راه یه دایره این وسط.داشت رنگی

 منشستی ماهم.کرد راهنمایی طرف اون به مارو جک.بود شده چیده بادمجونی مبله ست

 وت سخت.بود عادی خیلی ونداد اما ؛ کردممی نگاه رو اطرافم کنجکاوی با من.مبال روی

 :  زد صدام ونداد که بودم فکر

 ؟ شنویمی سوگل -

 زدی؟ صدام شده چی:  من

 . زدم صدات بار ده بابا اره:  داد تکون سری ونداد

 داشتی؟ چیکار بگو خب:  من

 یلیخ بهت گفتم که اونم.کنهمی زندگی خانوم عمه با اردالن بابا سوگل ببین:  ونداد

 .واشرافیه مغرور

 اش؟ بقیه خب:  من

 خودم من نده رو جوابش تو ، گفت بهت چیزی وقت یه اگه همین واسه:  ونداد

 .کنممی درستش

 عوض وهوام حال مسافرت اومدم.بدم گوش حرفش به دیدم خودم با کردم فکر منم

 ونداد.دراورد فکر از رو من عصا صدای که کردممی فکر داشتم.کنم دعوا نکه شه

 فتاده حدودا پیرمرد یه.واستادیم ها پله پاگرد تو رفتیم کرد بلندم و گرفت رو دستم

 ....اش چهره اما.ورزیده وبدن بلند وقد جوگندمی موهای با ساله

 اومد پایین های پله از.زدنمی مو انگار اصال.بود من چشمای رنگ هم درست چشماش

 با.دخور نمی سنش به اونم. ساله شش یا وپنج شصت تقریبا زن یه اونم دنبال به

 غرور صرتش از.بود ریخته کمرش تا که بلند موهای.ای قهوه وچشمای روشن پوست

 .انداخت دوتا ما به نگاه یه ونداد بزرگ پدر.بارید می واستبداد
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 اردالن بابا سالم:  گفت ومتین اروم ونداد

 اومدی خوش پسرم سالم:  گفت مهربون بابااردالن

 منم...رفت بغلش توی اونم.کرد باز ونداد واسه رو واغوشش کنار گذاشت رو عصا

 مودب ونداد اونم بعداز.نشنیدم که زدن حرفم کلمه چند.ونداد حال به خوش ؛ خواممی

 . کردم سپر رو امسینه.انداخت بهم نگاه یه اردالن بابا.کرد سالم خانومش عمه به

 جون اقا سالم -:  گفتم ومحکم جلو دادم رو سرم

 هک ونداد صدای با.بود توشوک انگار.شد خیره چشمام به فکر تو رفت انگار لحظه یه

 ... خانوم اماعمه.دراورد فکر از رو اون ، کرد معرفی بهش رو من

 :  کردوگفت بهم نگاهی حقارت با.کرد نگام بار ده پا سرتا از.واستاد جلوم اومد

 کنی؟ نمی معرفی ونداد -

 : افتاد پته تته به وندادم

 جان سوگل هستن همسرم ایشون -

 : وگفت کرد شکمم به نگاهی خانوم عمه

 نیست خوب برات اصال وزن اضافه حاال از جوان خانوم -

 :  وسط پرید ونداد ، بدم رو زنیکه این جواب خواستم تا

 .بارداره ماهه پنج سوگل...خانوم عمه نیست وزن اضافه -

 :  وسط پرید جون اقا ، بزنه حرفی خانوم عمه خواست تا

 خانواده این توی داره مدتها بعداز.باش همسرت مواظب.جان ونداد خوبه خیلی این -

 ...شهمی متولد نوزاد یه
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 ببرن مارو تا زد صدا رو خدمتکارا.بود اروم وبحث جر این پایان حرفش این

 تخت روی ونداد.کرد جمع هارو ومالفه کنارزد رو ها پرده تند تند خدمتکار.اتاقمون

 ... غرزدن به کردم شروع.کمد تو لباساروبچینم رفتم حرص با.کرد پرت رو خودش

 عوض وهوا حال افریته این با من!کجااوردی ورداشتی رو من ونداد اقا خیرسرت -

 .کنم

 کجا ببین اوردی رو من مسافرتم یه ، هیچی که عسل ماه حاال تا زندگیمون اول از

 .اوردی

 شتپ از یکی کردم حس که ببندم کمدو در شدم بلند جام از.زدممی غر بند یه داشتم

 هم ییک اون گرفته و کمرم دستش یه کشیدم عمیق نفس یه. ونداده حتما.کرد بغلم

 : گفت زیرگوشم اروم ونداد.کرده بغل رو پسرش اقا بگو پس..بود شکمم رو

 فهمیمی تازه باغ تو برمتمی بعدناهار بذار.ونداد خاطر به.خانومی غرنزن اینقدر -

 .اوردمت کجا

 : دادم تکون سری

 .تو خاطر به فقط باشه -

 :  گفت حرصی ونداد

 زنیمی وول چقدر سوگل -

 : گرفت خندم منم

 گفته؟ کی -

 خوره؟می تکون شکمت اینقدر چرا پس:  ونداد

 :  گفتم خندیدم منم
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 .پرونهمی لگد دوساعته که پسرتونه اقا اون -

 گی؟می جدی:  گفت تعجب وندادبا

 بله:  من

 .باباش مثه ورزشکاره ؛ برم پسرم قربون:  ونداد

 نه اخالقش یه اما.بره باباش به خداکنه:  من

 بده؟ اخالقم کدوم:  ونداد

 . نکشه نگاهش یه واسه رو خودش ، شد عاشقش دختری روز یه اگه اینکه:  من

 رو خودت تو مگه:  گرفت دستش توی رو هام شونه.واستاد روم روبه برگشت ونداد

 کشتی؟ نگاهم واسه

 :  گفتم کردم فکر کم یه منم

 هک روزی اما ؛ کنم اعتماد بهت شد باعث خوابیدم بغلت تو که شبی اولین ولی نه -

 ...زدی بهم رو حرفا اون اینجا رسیدیم

 :  رولبم گذاشت رو دستش سریع ونداد

 این رو من تو هم دارم تورو من هم...خانومی االنه مهم.ننداز یادحماقتم رو من هیس -

 .داره مارو هم بچه

 .بشه وندادشرمنده نخواستم.نزدم حرفی دیگه

*** 

 رابیکا این عین منم.. بود رفته بیرون بزرگش پدر با که شدمی ساعتی یک ونداد

 خودم به رو من اتاق در صدای که عصربود نزدیک.کردممی نگاه ودیوارو در داشتم

 :  کردم وبازش در پشت رفتم.زدمی صدام که بود خدمتکار.اورد
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 بله؟ -

 . پایین بیارین تشریف گفتن خانوم عمه:  خدمتکار

 : گفتم تعجب با منم

 منظور؟ چه به -

 .  عصرانه صرف برای:  خدمتکار

 عمه.رفتم پایین خدمتکار وبا کردم درست امقیافه رفتم وناچارا دادم تکون سری

 طاعتا اونم.بذاره موسیقی که کرد اشاره خدمتکار به بکنه بهم نگاهی که ان بی خانوم

 دمتکاراخ که بودیم سکوت توی دقیقه چند.نشستم روش روبه رفتم خیال بی منم.کرد

 به هم ای عالقه تازه نداشتم میل اصال که من.رفتن وخودشون اوردن رو عصرانه

 خیره افق به که ودرحالی برداشت میز روی از رو فنجونش.نداشتم این جلوی خوردن

 :  پرسید بود شده

 شدی؟ اشنا ونداد با چطور -

 .دیدیم دیگرو هم تولدم شب دراصل اما.بود دوست سامان بردارم با:  من

 :  پرسید طعنه با بار این خانوم عمه

 کرد؟ ازدواج باهات که شد چی -

 وریط این نه...اجبار روی از گفتم می. گفتممی بهش چی.بدم چی جوابشو موندم منم

 کجایی؟ االن دقیقا اما هستم من نزن حرف گفتی تو ونداد توروحت ای شدنمی

 ازشوق.رسید راه از زاده حالل یهو که گفتممی وبیراه بد خانوم وعمه ونداد به داشتم

 !رفتی داییت به حتما.هستی ای زاده حالل عجب:  گفتم بلند

 تهنگف بهت.نداره دایی ونداد:  کوبید میز به رو فنجونش وحشیها مثه خانوم عمه یهو

 بود؟
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 :  کردم نگاه خل پیرزن این به تعجب با

 .بود نگفته نه -

 خانوم عمه کنار بزرگشم پدر.  دورم روانداخت دستش نشست کنارم اومد ونداد

 : گفت گوشم زیر ونداد.کردم سالم اروم.نشست

 کردی؟ خرابکاری باز -

 : بزنم رو حرفم بلند دادم ترجیح

 .زدممی حرف ازدواجمون از خانوم عمه با داشتم نه -

 راحت خیالش که زدم نامحسوس چشمک یه.انداخت نگاه بهم ترس با بیچاره ونداد

 : گفتم بلند دوباره.شد

 بهشون توبیای کردم صبر منم کردی ازدواج باهام تو شد چی پرسیدن خانوم عمه

 .بگی

 :  گرفت رو قضیه وندادسریع

 .عاشق خانوم عمه شدم عاشق -

 :  کرد ونداد به نگاهی خانوم عمه

 .بگو اش خانواده ونسب اصل از خب -

 :  کردوگفت من من کم یه ونداد

 .کردن فوت تصادف توی پیش سال هفت پدرومادرش -

 ....خستم.شهمی تموم کی خدا ای.تصادف واهی کابوس این باز

 : انداخت ونداد به نگاهی غیض با خانوم عمه

 ....هست ومادرم پدر بی بلکه نداره خانواده ونسب اصل تنها نه دختر این بگو پس -
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 تهدید نشونه به دستمو.بگیرم اتش باروت انبار عین تا بود کافی حرفش نهمی

 :  وگفتم خانوم عمه به روکردم.نذاشتم که بزنه حرف خواست ونداد.دادم تکون واسش

 ازب رو کهنه زخم سریه فقط بلکه نزدید؛ زخم من قلب به امروز شما باشه یادتون -

 .......کردید

 وزمین وامالک ملک کار تو بابام.بود سالم سیزده من وقتی...بود پیش سال پنج

 واسه ، اومدم مدرسه از روزکه اون.اصفهان بره بامامانم بود قرار مزایده واسه.بود

 که زدن زنگ خونه به رفتنشون بعداز دوساعت.کردم خداحافظی باهاشون بار اخرین

 نخودشو جون دردم هردو....دره ته افتاده وماشینشون کرده تصادف کامیون با پدرتون

 ...دادند ازدست رو

 رت محکم.نبود گریه وقت االن اما.کردمی بازی گلوم با بدی بغض.گرفت درد قلبم

 : دادم ادامه

 اعدام حکم.زندان بردن دستگیرکردن رو کامیون راننده.بود تصادف یه ظاهر به -

 هرانند.رضایت واسه شدمی سبز جلومون وقت وبی وقت وشب روز زنش.بریدن براش

 اسم به چهارساله پسر ویه اهو اسم به داشت ساله یه دختر ویه بود جوونی مرد

 این به داشت ه*ا*ن*گ.دادمی ازارم اهو مظلوم چشمای گذشت که مدت یه.اهی

 دادخواست بود رفته راننده وکیل که اعدام حکم به بود مونده دوروز. بشه یتیم زودی

 درست اما.انداخت عقب رو حکم ماه یه دادگاهم.بود داده حکم نظردر تجدید قضایی

 .زد جیگرم به اتیش که ای نامه... خونمون در اومد نامه یه اول حکم تاریخ بعداز دوروز

 هنوشت.سرزمینا داشت کل کل باهاش بابام که همون.بود منصوری بهمن طرف از نامه

 پدربزرگت اردالن واسطه به پدرت با اما ؛ نداشتم دشمنی هیچ بامادرت من بود

 هاناصف زمینای این که بگیرم انتقام که بودم این دنبال.سرسخت دشمنی یه...چرا

 راننده اعدام با که هم حاال...بریدن رو پدرت ماشین ترمز من ادمای.شد خوبی بهونه

 هم ونج دختر بری پلیس پیش اگه باشه یادت اما.شد بسته تصادف پرونده کامیون
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 از بدونی که فرستادم هم رو نامه این...کشممی خوردن اب عین برادرت هم خودت

 .......خوردی کجا

 حاال تا زدم اتیش رو نامه فقط ودراخر..کردم وفکر شدم خیره نامه به ساعتها....همین

 رضایت تا کردم راضی رو سامان هم ی بعد اعدام حکم تا. نزدم کسی با رو حرفش

 .نیست اعدامش به راضی وگفته خوابم به اومده بابا گفتم دروغ به.بده

 نگاه رو هم مضطرب هردو.خانوم عمه به نگاه ویه اقاجون به انداختم نگاه یه

 .بودن حرفم بقیه منتظر سخت انگار.کردندمی

 اجرت ترین بزرگ پارسا خان اردالن نوه پارسا امیرارسالن دختر من:  گفتم ورسا بلند

 : گفتم خانوم عمه روبه.تهرانم چرم

 .شما حتی...نداره هیچکس داره من خانواده که ونسبی اصل -

 :  گفت خرابش حال با بریده کردوبریده من روبه اقاجون

 ...التجار معین دختر...نازگله مادرت اسم که نگو -

 :  گفتم تعجب با

 دونید؟می کجا از شما -

 تیکه وهزار زمین بیفته خانوم عمه دست از قهوه فنجون تا بود کافی حرف همین

 .زمین خورد وعصاش روهم افتاد چشماش بابااردالن.بشه

 هنوز خانوم عمه.بیمارستان ببریمش شدیم مجبور.نداد جواب زدیم صداش هرچی

 .بود شوک توی

 ودب اتاق توی اقاجونش که شدمی ساعتی نیم.زدمی قدم اتاق در پشت مضطرب ونداد

 ونداد.بود برده ماتش طوری وهمون نیومد اصال که خانوم عمه.بود نشده خبری وهنوز

 :  توپید بهم وباعصبانیت واستاد جلوم اومد
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 خانوم وعمه بیچاره پیرمرد این توروی که رودادم بهت قدر این...تقصیرمنه همش -

 .واستی

 رفح این.نشستم زمین روی دراتاق وکنار شد سست پاهام که بود شده چم دونم نمی

 کرف این به. کنه خیس رو هام گونه داغم واشکای بشکنه بغضم شد باعث انگار ونداد

 گهن دلم روتوی راز این سال پنج که من.گفتم می نباید.بود اشتباه کارم که کردم

 بیرون اتاق از دکتر که کردممی گریه داشتم کردم؟ برمال رو چی همه یهو چرا داشتم

 : وگفت کرد نگاهی دکتر به نگرانی با ونداد.شدم بلند جام از سریع.اومد

 دکتر؟ اقای چطوره حالش -

 هستید؟ بستگانش از شما:  پرسید اول دکتر

 : غرورگفت وبا کرد سپر سینه ونداد

 .هستم شون نوه من -

 : گفت ونداد روبه ارامش باربا این دکتر

 .شده رفع بهترهخطر االن.بوده عصبی شوک یه -

 :  داد تکون وسری شد اروم دکتر حرف این با ونداد

 ببینمش؟ تونیم می.ممنون -

 .نکنید اش خسته زیاد ولی بله:  دکتر

 سمت رفت لبخند با ونداد.سرش پشت منم.شد اتاق وارد من از جلوتر ونداد

 راه وسط ونداد شد باعث که زد صدا رو من اون تعجب عین در اما پدربزرگش

 پشت رو اسمم مدام.توبغلش رفتم ناچار به منم.کرد باز واسم رو اغوشش.بایسته

 :  گفت ضعیفی باصدای. زدمی صدا سرهم

 .....سال همه گلم؟این دختر کجابودی -
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 :  گفتم تعجب با

 دیگه بودم ایران معلومه من؟خب -

 :  گفت حسرت وبا اروم

 ....من ارسالن یادگار....گلم دختر...سوگلم -

 با.بیرون اومدم بغلش از سریع.کردن وصل بهم فاز سه برق انگار ، گفت که رو همین

 : گفتم وناباوری تعجب

 شناسید؟می کجا از رو پدرم من؟شما ارسالن -

 :  زد تلخی لبخند بزرگش پدر

 دخترم؟ نشناسه رو پسرش پدری شهمی مگه -

 :  بود گنگ واسم حرفاش هنوزم

 ندارین؟ پسر که شما اما -

 :  انداخت بهم نگاهی حسرت با پدربزرگ

 توی از رو اسمش.گفتم رو همین همه به کرد ازدواج مادرت با پدرت وقتی.درسته اره -

 .زدم خط ام شناسنامه

 ینا منه؟نه بزرگه پدر مرد این یعنی..شدنمی باورم.رفت نمی کتم توی حرفاش اصال

 نه.نشناخت دید رو من وقتی که چطوره بوده؟اصال کجا سال همه این پس.نداره امکان

 .شده خیاالتی بیچاره پیرمرد...نداره امکان این

 : گفت من روبه ونداد بزرگ پدر

 اما.دونست نمی وندادم حتی همین واسه.پیشه سال سی مال موضوع این.دخترم -

 ....منصوری بهمن
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 دختر یه عاشق هردومون جوونی دوران توی.بودیم صمیمی رفیق باهم بهمن منرو

 جای به ما بعد به روز کردوازاون انتخاب رو من مادربزرگت یعنی دختر اون اما.شدیم

 یادب نخواست پدرت بار این اما پذیرفتم رو مادرت من.شدیم هم دیرینه دشمن دوست

 ....ما خانواده توی

 ...تو بزرگ پدر...منم امیرارسالن پدر تهران چرم بزرگ تاجر پارسا اردالن جان سوگل

 ناباوری با دهنم روی گذاشتم رو دستام.دونست می رو چی همه اون.شدنمی باورم

 : گفتم بغض با.کردم نگاه بهش

 الاص سال همه این...شدن کشته تو خاطر به ومادرمن پدر...نیستی بزرگم پدر تو -

 ...شختم مراسم بیای حاضرنشدی حتی مرد پسرت وقتی تازه.داری نوه دونستی نمی

 ماشین توی جک بیمارستان بیرون.بیرونزدم در از که اونقدر رفتم عقب عقب

 الح بادیدن جک.شدم ماشین سوار رفتم. نکردم اعتنا اما شنیدم رو ونداد صدای.بود

 هب رسیدم.کردم رد رو دوحیاط با شدم خونه وارد که همین.خونه سمت رفت سریع من

 توجهی بی من اما زد صدام سرهم پشت.خورد گوشم به خانوم عمه صدای که ها پله

 هرزوری با.کردم باز رو درکمدم و اتاقم توی رفتم.نکردم نگاش باز ولی ؛ دادزد.  کردم

 مسببای که ای خونه.نبود من جای دیگه جا این.چمدون توی چپوندم رو لباسام ، بود

 رفتمو کشیدم رودنبالم سنگین چمدون گریه با.کردنمی زندگی توی ومادرم پدر مرگ

 برد رو من اروم. بود ونداد.سخت جسم یه توی رفتم کله با که کردم بازش.در سمت

 رو هام شونه اش مردونه بادستای.کرد قفل سرش پشت از رو در و اتاف تو

 برام اصال.کوبیدم می مشت بهش وقفه بی...بزرگش پدر از.ازاون.بودم عصبانی.گرفت

 طفق صبوری با ونداد.شه کم بغضم از تایکم زدممی فقط.العملش عکس نبود مهم

 :  گفت اروم.بود بسته رو چشماش

 .کن خالی رو خودت نداره عیبی -

 ....کهنه زخم یه عین.کنه باز سر ساله پنج های عقده تا شد باعث حرفش همین



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر fatemeh.a | خاکستر و زمرد رمان

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

 

274 

 

 :  دادگفتم با

 درپ چه.کشیدم تنهایی چقدر دونی نمی...کشیدم چی ها سال این دونی نمی ونداد -

 هب سال همه این چرا منه بزرگه پدر داره ادعا که اقا این.کشکی چه کوفتی چه بزرگی

 ندیده مارو شده که بارم یک تازه ؟ زنده یا این مرده نگفت چرا ؟ نزد سر برادرم و من

 قبولش داره توقع.ونداد نشناخت رو من اول روز اصال.دونست نمی رو من اسم. بود

 منصوری با من اره گهمی واستاده روم تو خودش خوش؟وقتی دله کدوم با کنم؟اخه

 ومادربی پدر رو تاوانش چرا بودی دشمن تو بگه نیست یکی....بودم دشمن

 مرده پسرش دونست نمی که است عاطفه وبی مغرور قدر این ؟ دادن من ه*ا*ن*گ

 بی. مبود ساله سیزده دختر یه من سخته خیلی ونداد.نکرد شرکت ختمش مراسم تو ؟

 اما رفتم حال از که کردم گریه اینقدر ختم مراسم تو.شدم بزرگ برادر بی مادر بی پدر

 ونا با وقتی بزرگ پدر بگم بهش داره توقع طور چه....روبگیره هام شونه نبود کسی

 واسه چون.نبود جایی هر چرا؟چون.نکردن قبول رو من مادر اصال اش افریته خواهر

 ...ونداد بگو شد؟دمی سرش ونامحرم محرم بود؟چون قائل ارزش خودش

 بریده رو نفسم وهمه همه ها دویدن گریه.داد فشار خودش به رو من فقط اما ونداد

 ات جواب بهش تونستم نمی اما شنیدممی وندادرو صدای...هم روی افتاد چشمام....بود

 .....شد قطع صداهم همون اینکه

 : ونداد

 شده پریده ورنگ زرد اش چهره.بودم شده خیره سوگل سرم های قطره به

 :  کردوگفت سوگل چهره به نگاهی خانوم عمه.بود افتاده کنارش جون بی دستاش.بود

 های قانون همیشه خواستمی اونم.پدرشه عین سوگل.فهمیدم می اول ازروز باید -

 ویه لجباز خودش عین.داشت باهام سرناسازگاری.بذاره پا زیر رو من اشرافی

 رو وجودت کل کنهمی نگاه ادم به وقتی پدرش عین که زمردیش چشمای حتی.دنده

 فکر تعجب با لحظه یه کرد سالم طوری اون اردالن به که روزی حتی. سوزونهمی
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 ارسالن کردم نمی فکرشم....عوضی منصوری اون. واستاده ما جلوی ارسالن کردم

 هخون این توی رو ارسالن دختر روز یه که رسید نمی فکرمم حتی.باشن مرده وزنش

 دیدن برای ما خونه اومد ازدواجش بعداز که ارسالنی.ببینم وگاس زیاد زدن حرف توی

 هب داشت سوگل...ناکه شبه گفت پرسیدم ازش وقتی.نزد شربتش به لب مادرش

 : پرسیدم رو بود ذهنم توی که سوالی.شد بلند جاش از خانوم عمه که اومد می هوش

 دونستم؟ نمی چیزی من خانوم عمه چرا -

 : گفت اروم خانوم عمه

 ....بودی مادرت شکم توی توهنوز -

. بودم کرده پیدا تازه که ودختردایی بودم مونده من.ورفت کرد ترک رو اتاق وبعدم

 ...دونستم نمی اما ؛ شناختمشونمی سال همه این که دایی وپسر دایی دختر

 ویهواورد داشت سرم توش که دستی چون کجاست دونست نمی انگار سوگل

 شده راحت خیالش انگار من دیدن وبا شد بلند سریع که گرفتم رو مچش.باال

 تالطم شوهرش عنوان به حداقل باید من.انداخت اطرافش و دور به نگاهی سوگل.بود

 :  کردم وزمزمه گرفتم رو دستش ارامش با...؛ کردم می اروم رو درونش

 ؟خانومی بهتری -

 :  داد تکون سری فقط سوگل

 ...خسته ونداد خستم -

 :  زدم اونراه به خودمو

 بخواب یکم.کن استراحت -

 : زد تلخی لبخند سوگل

 ونداد راستی.. اس خسته ذهنم ادنمی که خوابم -
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 جانم؟:  من

 .بشم مطمئن تا بدم ای ان دی ازمایش خواممی من.بال بی جانت:  سوگل

 : گفتم وکالفه دادم تکون سری

 نکردی؟ باور هنوز یعنی -

 : گفت لجوجانه سوگل

 .نه نه نه -

 ردالنا بابا تا کنی صبر باید ولی.ازمایشگاه از گیرم می وقت زنممی زنگ باشه:  من

 .بشه مرخص

 : داد تکون سری سوگل

 .خواممی رو ام خونه ریم؟منمی اینجا از کی -

 :  بگم بهش دکترو حرف شدم مجبور

 !شهنمی فعال -

 :  گفت عصبی سوگل

 شه؟نمی چرا -

 دویدن واین عصبی فشار خاطر به گفت کرد ات معاینه که دکتر:  گفتم مهربونی با منم

 ..نداری رو هواپیما به شدن سوار اجازه فعال هات

 ازن با که روش کشیدم رو پتو.اوردم در رو سرمش شدم بلند منم.نگفت چیزی دیگه

 :  گفت

 !بره نمی خوابم تنهایی که من -
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 اما.جاکنه بغلم تو رو خودش کرد سعی.خوابیدم کنارش خودمم کشیدم رو لپش

 نشد وجهمت سوگل اما گرفت خندم.بود انداخته فاصله بینمون کم یه بازم بابا فسقلی

 . رفت خواب به چون

*** 

 پدر با خیلی سوگل...ازمایشگاه بردمشون ، شد مرخص اردالن بابا بعدکه دوروز

 غرور قدر این که اردالنی بابا....دیدش نمی انگار اصال.کردمی برخورد سرد بزرگش

 هردری به نبود پیشش سال سالهای که ای نوه دل اوردن بدست واسه حاال داشت

 ......من عین درست.زدمی

 فتمور بیرون زدم بشن متوجه بقیه اینکه بدون سریع.زدن زنگ ازمایشگاه از روز اون

 حالم اه. دستم داد هارو برگه عشوه با دختر این تا کشید طول دوساعت.ازمایشگاه

 .......ها برگه گرفتن محض به.خورد بهم

 باوبا خانوم عمه.خونه شدم؟رفتم خوشحال چرا دونم نمی.شدم رو روبه مثبت جواب با

 اقشات توی نبودم من که وقتایی معمول طبق هم سوگل.مبال رو بودن نشسته اردالن

 نجلوشو رفتم.پایین اومد واخمو کالفه.زدم صداش سرهم پشت پله توراه رفتم.بود

 وممغم ی قیافه...بود منتظر چشماشون همشون.اوردم در جیبم از رو ها وبرگه واستادم

 .منفیه جواب کرد فکر.درخشید سوگل چشمای توی شادی برق که گرفتم خودم به

 :  گفتم اردالن بابا روبه

 ........جواب متاسفانه -

 :  دادزدم خوشحالی از

 ...بهتون گممی تبریک اردالن بابا مثبته -

.  .درخشید می شادی از چشماش اردالن بابا.نداد نشون العملی عکس هیچ اما سوگل

 :  وگفت خانوم عمه سمت برگشت یهو
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 بذاری؟ تنها مارو شهمی -

 تگف سوگل به رو اردالن بابا.اتاقش توی رفت شد بلند جاش از حرف بی خانومم عمه

 : 

 ...پدربزرگتم من که شد ثابت بهت باالخره -

 :  داد ادامه اردالن بابا که نگفت هیچی سوگل

 ...بزنم رو حرفم من ونذاشتی رفتی قاضی به طرفه یه بیمارستان توی اونروز -

 : گفت سرد باالوخیلی گرفت رو سرش سوگل

 چطور نکردین قبول رو مادرم شما.فهمیدم دونستم می باید که رو چیزهایی من -

 پدربزرگ؟ بگم بهتون

 فقط مهم برامون مادربزرگت و من.نزن رو حرف این ؟ دخترم چرا:  بابااردالن

 اهمیت ونسب اصل به که بود خانوم عمه این.ای دیگه چیز نه پسرمون خوشبختی

 ....شو و ماروشست مغز والبته دادمی

 :  گفت صریح خیلی سوگل

 گین؟می چی رو ومادرم پدر مرگ -

 ماجرای اون.داشت کل کل منصوری با هم مادرت با ازدواج از قبل تو پدر:  اردالن بابا

 ....داره چشم مادرش به منصوری کردمی وفکر دونست می رو تا ماسه بین

 :  گفت اردالن بابا اما کردمی فکر داشت بود شده قانع انگار که سوگل

 ...ندارم ای دیگه نوه ونداد و تو غیراز من -

 :  دراومدوگفت فکر از سوگل

 .دارین -
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 :  کردم دخالت من اینبار

 ....کوچیکتره ازمن سال سه...بزرگترسوگل برادر -

 :  گفت باشوق بابااردالن

 ندارین؟ ازش چیزی عکسی -

 :  دراوردم رو موبایلم منم

 .سامانه اسمش...دارم عکس ازش من اردالن بابا چرا -

 با بابااردالن.دادم نشون بهش رو سامان و خودم وعکسای نشستم کنارش رفتم

 :  گفت عکسا دیدن

 .هستی پدرت عین توسوگل اما مادرته شبیه سامان -

 .رفت باال ها پله واز نگفت چیزی دیگه سوگل

*** 

 بکشونیم خواستیممی خواهرش دیدن بهانه به رو سامان.بود فرارسیده رفتن وقت

 بزرگ درپ بابااردالن به هنوز سوگل. ببین همدیگرو اونجا بیاد اردالنم بابا که نیویورک

 سوگل.واستاد سوگل رو روبه باحسرت اردالن بابا......پایین اومدیم ها پله از.بود نگفته

 ...جلو رفت قدم یه فکرم برخالف

 هب که گفت...دیدم خواب توی پدرمو دیشب:  کرد نگاه اردالن بابا چشمای توی صاف

 ....بگم شما

 . انداخت اردالن بابا بغل توی رو خودش سوگل

 ... بزرگ پدر کردم فراموش رو چی همه من:  سوگل

 :  گفت خوشحالی با اردالن بابا
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 ...جون دختر کردی مرگ دق پیرمردو منه که تو -

 :  گفت زبونی شیرین با سوگل

 .. نکنه خدا -

 : گفت خانوم عمه وروبه بیرون اومد اردالن بابا بغل از

 چرا؟ بگید فقط. بخشمتون می منم.بخشیده رو شما پدرم -

 :  داد سرتکون فقط شرمندگی با خانوم عمه

 ....میدن دست روواز عزیزانشون کننمی که کارهایی با وقتا بعضی ادما -

*** 

 وبخ خیلی پدربزرگش با هم خانوم عمه با هم سوگل خداروشکر.نیویورک برگشتیم

 ازدواجمون سالگرد شب اون.بود شده بادریش هشت ماه وارد روزا این.بود شده

 دبو رفته اخه.کنم گیرش وغافل بردارم بیمارستان در روداز سوگل خواستممی.بود

 .....اما.روال وطبق بود عالی چی همه.کنه مشخص رو زایمانش تاریخ که مهتاب پیش

 دادم سفارش زدم زنگ.دیدم قشنگ طالی ست یه معروف طالفروشی سایت توی

 طالفروشی.طالفروشی رفتم شب اون.اس اماده دیگه دوروز که گفتن سوگل واسه

 زا غافل بیرون زدم ماشین واز کردم پیدا پارک جا یه سریع.بود اصلی خیابون توی

 .....بودم نزده رو درا قفل اینکه

 شوکه رو من که شدم مواجه ای صحنه وبا بیرون اومدم جواهرفروشی از خوشحال

 .......کرد

 نفر هی.کنم چیکار باید دونستم نمی بود شده خالی ذهنم.بود برده برده دزد رو ماشین

 تهورف شده سوارش سیاهپوش مرد یه گفت پرسیدم ازش رفتم بود واستاده جا همون

 کنم تشکای پلیس پیش برم اینکه اونم داشتم راه یه کنم؟فقط چیکار حاال من خدای.
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 تنظیم ور شکایتم تا کشی طول ساعتی نیم اونجا.پلیس اداره رفتم گرفتم تاکسی یه.

 گزن وهرچی دراوردم رو موبایلم.گرفتم عجیبی شوره ودل افتادم سوگل یا یهو...کردن

 .....نداشت فایده اما زدم زنگ سرهم پشت بار ده دوبار ، بار یک. نداد جواب زدم

*** 

 : سوگل

 دمکر خداحافظی مهتاب از.برسه باید ونداد دیگه االن وفهمیدم کردم نگاه ساعتم به

 داره سوپرایز امشب گفت اخه.رفتم سرعت با سمتش به ماشین دیدن با.بیرون اومدم

 نمک باز درو خواستم.بود کرده درگیر توی لباسم گوشه اما شدم ماشین سوار....برام

 دیدن با برگردوندم سرمو که نهمی.کرد حرکت سرعت به وماشین قفله دیدم که

 فرهاد...ما خونی دشمن.بود کابوسم شههمی که مردی....زد خشکم ماشین راننده

 ! عوضی

 :  نباختم جلوش خودمو ولی بود اومده بند زبونم ترس از

 کنه؟می چیکار تو دست ونداد کنی؟ماشینمی غلطی چه اینجا -

 : شد سیخ تنم به مو که زد کریهی لبخند فرهاد

 می پیدات باشی هرجا.کنی فرار تونی نمی ازفرهاد کوچولو خانوم که بودم گفته -

 ...کنم

 خوای؟ می...  می چی من.. مـ جون... جو ز...  ا:  گفتم بریده بریده باترس

 :  شد خیره رو روبه به فرهاد

 ...فهمید خواهی -
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 هاینک از غافل اما بزنم داد که کردم بازم رو دهنم.ترسوند رو من بیشتر حرفش این

 که گرفت رو دهنم جلوی دستمال با صندلی پشت از دست یه.هست هم نفرسومی

 ... نفهمم هیچی دیگه شد باعث

 پنجره یه فقط که بودم تنگ دو در دو اتاق یه توی..کردم باز زور به رو چشمام

 اقات درودیوار به...بود شده صبح پس.بود افتاده اتاق توی کمی نور.  داشت کوچیک

 ور من داره یکی پس. شدم سقف باالی اون مداربسته دوربین یه متوجه.شدم خیره

 : کردن دادوبیداد به کردم شروع.نشستم زور به...کنهمی نگاه

 چی من جون اوردی؟از اینجا رو من چرا توام با شرافت ؟بی رفتی کجا عوضی اهای -

 ؟ کنی؟فرهاد نمی ول هم اینجا حاال دادی ازارم خوای؟کممی

 .تنهام اینجا من اصال انگار نداد جواب کس هیچ اما

 : ونداد

 سپلی های اداره حتی ها وسردخونه بیمارستانا تمام.بود شده گم سوگل که بود دوروز

 بدترازهمه. بود سخت برام خیلی...زمین تو رفته شده اب انگار ولی سرزدم روهم

 ور سوگل خواستنمی...نیویورک رسیدنمی ونازی سامان دیگه روز ده دقیق اینکه

 با دادم رو وعکسش پلیس اداره رفتم ناچارا..نداشتم خوشی حال اصال....ببینن

 اون چرا مدون نمی منم نیستم مشکوک کسی به پرسیدن ازم پلیسها...کامل مشخصات

 به بل نه دوروز این تما توی.نیست هم اینجا اصال بااینکه رسید ذهنم به فرهاد لحظه

 شنیدم چیزهایی زدم حرف که مهتاب با.بودم سوگل نگران همش.خوابیدم نه زدم غذا

 هم وسوگل دیده بیمارستان پنجره از رو من ماشین گفت می اون.کرد ام شوکه که

 لیسپ پیش رفتیم مهتاب با.بود شده حساب گیری گروگان یه حتما پس.شده سوارش

 خونه تلفن گفت هم پلیس.شد نوشته پرونده وتوی گفت رو چی همه کامل واونم

 ...شهمی شنود من وموبایله

 :  سوگل
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 تونستم نمی وحتی نبود خوب حالم اصال.بودم نزده وغذا اب به لب که بود روز سه

 ، شنیدم راهرو توی از که پایی صدای با یهو. دید می زور به دیگه چشمام.بزنم حرف

 که صدا.در به چسبوندم رو گوشم در پشت رفتم.بود شده تیز رادار عین گوشام

 این هب داشتم.ترسیدم خیلی نه که کم یه. نشستم جام سر رفتم سریع ، شد نزدیک

 که یکیش.تو اومدن ودونفر شد باز در یهو که باشه در پشت ممکنه کی کردممی فکر

 نمی باورم اصال. زد خشکم دوم نفر دیدن با.... یکی اون اما ؛ بود عوضی فرهاد

 : گفتم وترس تعجب با.بود دنیل دوم نفر.شد

 همدستی؟ فرهاد با تو تو -

 شنمای به رو دندوناش که زد کریهی لبخند یه فقط ، بده رو جوابم اینکه بدون اون اما

 :  گفت فرهاد روبه.گذاشت

 ....ماموریت این از اینم رئیس -

 : گفتم تعجب با دوباره

 اینی؟ دست زیر تو مگه رئیس -

 :  وگفت انداخت نگاهیی من به فرهاد.دیدن نمی رو من انگار کدوم هیچ اما

 مرخصی بیرون.راضیم ازت.تو به افرین -

 ...رئیس چشم:  دنیل

 ورفتارش چهره از.بودم ترسیده بدجور. بست سرش پشت ودررو بیرون رفت در از

 جلوم.نزدیکم اومد.باشه تونسته می چی کارش این دلیل زد حدس شد نمی اصال

 :  گفت طعنه با کردو بهم نگاه یه فرهاد.دیوار به چسبیدم ترس از.واستاد

 ونداد؟ یا منه بچه این حاال -
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 خوابی بی به که شبهایی اون تمام هام کابوس تمام تا بود کافی حرفش همین

 روی گذاشتم رو دستام.بشه تداعی برام دوباره گذشته ترسهای تمام گذروندم

 :  دادزدم وسرش گوشام

 ....زاده حروم عوضی....فرهاد شو خفه -

 جای ذهنش اما بود شده من میخ فقط.واستاد حرکت از حرفم این با چرا دونم نمی

 ...زد می سرخی به چشماش.ترکید می داشت هاش رگ عصبانیت از.بود دیگه

 ویر افتادم صورت با.شدم زمین پخش که گوشم توی زد وانچنان باال اورد رو دستش

 .زمین

 :  کرد زمزمه عصبانیت با فرهاد

 ...زداه حروم بگی توبهم که مونده همینم -

 :  گفتم فرهاد وروبه شدم بلند ازجام شکمم این با سختی به

 داره؟ اهمیتی چه دیگه من گفتن. داری قبول خودتم که خرابه ذاتت قدر این وقتی -

 : کرد اشاره خودش به عصبیش لحن همون با فرهاد

 ...نیست منم تقصیر نبوده خودم دست ام زداه حروم من اینکه -

 :  زدم داد سرش

 کیه؟ تقصیر پس -

 : گفت جاش به...خورد رو حرفش که بگه چیزی خواستمی فرهاد

 ...شدین اتفاق این قربانی ه*ا*ن*گ بی وانیا و تو -

 حرف ازش ونداد که دشمنی همون. افتادم ونداد حرف یاد وانیا و خودم اسم شنیدن با

 :  اوردم زبون به رو فکرم.زدمی
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 گفت؟ می ونداد که دشمنی همون -

 : کرد زمزمه خودش با فرهاد

 ....کن فکر خوایمی هرچی اتفاق دشمنی -

 وبا بلند. فرهاد حرفای توی ابهام همه این.شدممی دیوونه داشتم.بودم شده گیج

 :  گفتم التماس

 ...بفهمم منم بزن حرف جوری یه خدا ترو فرهاد -

 : گفت فرهاد.رفتم تر عقب یکم ناخداگاه.صورتم توی شد وخم داد تکون سری فرهاد

 یدق بی.بوده وهرجایی ابالی ال مادرت با ازدواج از قبل تو پدر که داری قبول ببینم -

 درسته؟ وبند

 : گفتم شماتت با.داشت خبر کجا از دیگه اون.کردم فکر کم یه

 ...بازه همیشه ادما واسه گشت وباز توبه راه اما...دارم قبول اره -

 :  غرید عصبانیت با فرهاد

 قیمتی؟ چه به ولی اره بازگشت -

 :  کرد می گیجم همش فرهاد حرفای

 .بفهمم منم که بگی جوری یه شد قرار -

 :  داد تکون سری فرهاد

 ...بگم روبهت داستانی یه بذار پس.قبول باشه -

 : زدن حرف به کرد شروع فرهاد

 سر ویالش وبه اونجا رفت می گاهی از هر.رشت توی داشت ویال یه تو پدر -

 که ردخت یه.بسته وگوش وچشم ساده شمالی دختر یه..ثنا اسم به دختر یه حاال.زدمی
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 تپدر اینکه تا...بود شده عاشقش ظاهرش براساس وفقط خبرنداشت پدرت هیچی از

 ویال در رفت می هرروز بود عاشق که ثنا....بمونه ویال تو بود قرار ماه ویک رشت اومد

 ....بود ساله هیجده...بودوخانوم ماه زیبایی به ثنا.بردمی غذا وبراش

 :  زد داد سرم

 ....وانیا تو مثه درست -

 : داد ادامه دوباره

 که شب خود تا..توویال بودن اومده صبح از همه پدرت عالف دوستای شوم روز اون -

 .....اما...برد شام پدرت واسه جا همه خبراز بی معمول طبق هم ثنا.رفتن

 :  گفت من روبه

 میدفه بعدثنا ماه یک...کرد چیکار نفهمید که بود خورده الکل اینقدر پدرت سوگل -

 ...بود حامله فهمی می....بارداره

 : شد خیره بود افتاده پنجره از که ماه نور به دوباره

 کوچیکی به شهری توی...پیشونیش رو خورد ننگ لکه ویه شد وعام خاص زد زبون -

. ودب دوسالش.شد بزرگ نفرین لعنت طعنه با ثنا پسر.بود عادی چیزی همچین رشت

 ات شد باعث همینم...ه*ز*ر*ه بگه مادرش به دادن یاد بهش مامان بگه اینکه جای به

 مرد یه...اومد ثنا واسه خواستگار یه...مادرنشنوه هم بار یه پسرش از ثنا عمر اخر

 ناو خونه توی کرد خیال ثنا. نداشت بچه ودیگه بود داده طالق رو زنش که ساله چهل

 بعداز سال چند....اما شهمی راحت ومادرش پدر سرکوفت همه این از حداقل

 بود سالش هفده ثنا پسر.شد شروع شوهرش جانب از ها طعنه همین هم ازدواجش

 زا ثنا....کرد خداحافظی همیشه برا پسرش وبا داد رو پدرش ادرس مادرش شب یه که

 ...ومرد کرد دق قصه
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 نه اصال مرد اون اما...عوضیش پدر سراغ تهران رفت پسرش ، مرگش بعداز سال یک

 با اما...برگشت ثنا پسر....زد کتکش کارگراش جلوی شد وهرچی کرد قبول رو پسرش

 ....وگرفت بگیره انتقام خورد قسم...وجودش توی قوی خیلی انتقام حس یه

 :  گفت من روبه

 ....فرهاد فهمی می بود فرهاد پسرش اسم....ثنایی پسر چنگ توی تو هم حاال -

 ندوب قید بی من پدر شاید.رفت نمی کتم توی فرهادم حرفای شدو نمی باورم اصال

 هک خورده الکل قدر اون یعنی تازه.کنه عفت بی رو دختر یه که که قدر اون نه اما بوده

 وبی پوچ حرف مشت یه.بود دروغ همه فرهاد حرفای نه.کنهمی چیکار نشده حالیش

 : دادزدم سرش.نداشت ومدرکی سندی هیچ براش که اساس

 ماسه می بهت چی.چسبه نمی پدرم به ها وصله این.گو دروغ عوضیه.گیمی دروغ -

 کنی؟ خراب مردم پدر به نسبت رو من ذهنیت

 : زد وفریاد کرد رم من از بدتر فرهاد

 ؟کردم تباه رو واینا تو زندگی دروغ یه خاطر به من کنیمی توفکر احمق دختره اخه -

 : گفتم حرص با

 چه پس تو مادر هم مرده من پدر هم وقتی.برمیاد ازت هرکاری.بدذاتی تو.اره اره -

 داری؟ حرفات برای ومدرکی اساس

 : کرد اشاره خودش به فرهاد

 .بزرگتر این از مدرک -

 : دادزدم سرش

 بینم؟؟ نمی اینجا رو کسی حیوون یه غیراز که من -
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 : دراورد جیبش توی از برگه یه عصبانیت با فرهاد

 خوای؟می چی دیگه مدرک اینم بیا -

 الم تاریخشم.بود ازمایش برگ یه.برداشتم نزمی روی از رو برگه. لرزید می دستام

 ان دی ازمایش...بود شده نوشته باالش فرهاد واسم من بابای اسم...پیش سال نه

 خراب روسرم چی همه.افتاد دستم از برگه دیدم که رو نتیجه..مثبت نتیجه با...ای

 رهادف اسم بادیدن.باال گرفتم رو برگه دوباره. خوردم می بست بن به داشتم دیگه.شد

 : گفتم بلند.کرد خطور ذهنم از فکر یه فرهمند

 ت شناسنامه توی اسمش چرا پدری این پسر تو اگه...دروغت از اینم جناب بیا -

 ایدب داشت که عشقی اون با مادرت.نیستی من پسر گفت اون که برفرض حاال..نبوده

 ..فرهمند نه ذاشت می پارسا رو اسمت

 : زد پوزخندی فرهاد

 حاضر پدرش باید ادمی دنیا به بچه وقتی بیمارستان توی دونی تونمی.کوچولو دختر -

 بشه؟ صادر بچه برا شناسنامه که بره مادرش با باید احوال ثبت توی.باشه

 : گفتم وطعنه تعجب به

 خب؟ -

 : زد تلخی لبخند فرهاد

 جبورم منم بیچاره مادر.بیمارستان یا احوال ثبت بیاد شد حاضر پدرت کردی فکر تو -

 ....بده جا ام مه شناسنا توی خودشو اسم شد

 همه.گذاشت تنها سوال از دنیایی با رو من.بیرون رفت اتاق از...گفت نمی دروغ نظر به

 هرچند..باشه کرده کاری همچین پدرم کردم نمی فکرشم.سرم روی شد اوار چی

 یه االن پذیرفت می رو فرهاد اگه شاید. بود غلط کارش اما نادون چند هر جوون
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 پدرمون خراب گذشته جور سامان و من...ونداد سامان فرهاد وانیا من.بودیم خانواده

 فتیر پیش ماه سه.باش خوشحال خانوم سوگل ههه...نفهمیدیم چیزی اما کشیدیم رو

 هب سر خوادمی که ناتنی برادر یه که هم حاال کردی پیدا بزرگ پدر خودت واسه اونجا

 اون..نامعلو سرنوشت با اتاق این توی.چیز وهمه کس همه از.بودم خسته.نباشه تنت

 ..برد خبری بی دنیای به رو من خواب که کردم فکر قدر

 : ونداد

 توی خلوت های خیابون.  بود شده برگ سیگار پاکت یه همدمم.بودم شده مجنون

 شدممی متنفر خودم از.کردم می مرور رو اتفاقات.رفتم می راه صبح خود تا...شب نیمه

 زن هی غریب شهر این توی. کنم پیدا رو زنم بود نتونسته من بود گذشته روز پنج که

 یه ترادخ قول به شاید. اومد می بند داشت نفسم...سوگل بارداری وضعیت با اونم تنها

 این دترب همه از.رسیدمی لبم به داشت جونم.بود بسته رو نفسم راه بغض شبیه چیزی

 دونفصه.کردم نگاه ساعت به.گرفتمی رو کوچولو دختر یه بهونه که سنگی دل

 : زدم داد دل ته از.خیابون توی پیچیدم...شب

 هاشون وطعنه ادما از شدم خسته من

 ورفتناشون اومدن از شدم خسته

 ...روهاش وپیاده خیابون از خستم

 باش مراقبم بودم خواسته که ازت

 تنهام چقدر بدونی اگه...سوگل

 دستام تو بی سرده چقدر

 خواممی خواممی تورو

 چشمام سرده اشک پراز
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 رو موبایل زنگ.بود سیرشی ادم.ندادم جواب ومن خورد زنگ موبایلم معمول طبق

 من بود منتظر طرف انگار.دادم جواب.بود ناشناس کردم نگاه رو شماره.بود اعصابم

 .بزنم حرف

 بفرمایید؟ بله:  من

 خان ونداد.داماد اقا سالم به به:  طرف

 : شناخت می رو من که بود کی این

 شما؟ -

 ...قدیمی دوست یه:  طرف

 : گفتم تحکم با

 .  کنید معرفی رو خودتون.نااشناست هم تون شماره.شناسم نمی رو شما من -

 ارهشم نشد وقت.رفتین در ایران از یهو سوگل و تو.نبود یادم گیمی ست را اره:  طرف

 .  بگیرم رو ات

 : دادزدم داشت؟سرش خبر چی همه از که بود کی. ترسیدم

 شناسی؟ می کجا از رو من هستی؟زن توکی -

 ...داداش نشناختی؟فرهادم هنوز بابا ای:  طرف

 : دادزدم سرش.افتاد جونم به بدی ترس اسمش شنیدن با شد؟یهو چی دونم نمی

 کردی؟ پیدا کجا از رو من شماره تو -

 : خندید فرهاد

 . برداشتم سوگل موبایل از معلومه خب -

 : وغیرتی شدم عصبی
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 کنه؟می چیکار تو دست موبایلش -

 : خندید می تلفن پشت مستانه فرهاد

 ...منه پیش خودشم هیچ که موبایلش -

 : دادزدم اختیار بی

 کشمت می بخوره زنم به دستت عوضی -

 : گفت عصبی فرهاد

 گها البته.فرستم می برات که ادرسی به بیا شب فردا فقط...خودت مال..ندار دوربر -

 ...مهمه برات زنت جون

 دادم قول من.خواستمی چی سوگل از عوضی.  شد قطع تلفن که دادزدم سرش

 .رهبیا سرش بالیی که این از ترسیدم می!  کثافت.برسه سوگل به دستش نذارم

 که کردممی مشت اونقدر رو دستام گاهی وهراز جوییدم می رو هام ناخنم ازاسترس

 عتسا...خبردادم پلیس به رفتم شب همون.نبود خوب اوضام اصال.زدمی بیرون رگاش

 رو لعنتی ویالی اون صبح از پلیسا.رفتمی تاریکی هواروبه.ظهربود بعداز شش حدودا

 امانس.نیاد سرسوگل بالیی رسممی من وقتی تا خداکنه فقط.بودن نظرگرفته زیر

 چیکار رو امانتت بگم.بگم چی سامان به دونستم نمی.رسیدنمی فرداشب ونازی

 ...نداشتم رو م وبچه زن از مراقبت عرضه هیچی که تو امانت کردم؟بگم

 : سوگل

 اب محافظارو بیشتر فرهاد پیش ساعت یک همین.رفتمی تاریکی به رو کم کم هوا

 یا بکشه رو ونداد خوادمی اون دونممی من.بیارن سرجاده از رو ونداد تا برد خودش

 زارمه بار برای صبح از که ای نقشه.ذاشتم نمی دیگه اینبار اما...بیاره سرش بالیی

 کردم وشروع شدم بلند ازجام....کردم می اجراباید رو کردم می مرورش ذهنم توی
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 با ها غولتشن این از یکی.شد باز در تا زدم در به پشت قدر اون...زدن در محکم

 : زد داد سرم عصبانیت

 خوای؟می روسرت؟چی گذاشتی جارو خبرته؟همه چه -

 :  گفتم معترض خودش مثه منم

 !ادمم منم ناسالمتی بابا -

 : گفت تفاوت بی تشن غول

 خوای؟می چی دیگه سرجاشه که واب چی؟نون که خب -

 : وپرسیدم دادم تکون سری باحص

 کجاست؟ دستشویی -

 واجبه؟:  غولتشن

 .ذاشتم نمی روسرم رو اینجا خودت قول به نبود واجب اگه دیگه اره:  من

 .بیفت راه دنبالم:  غولتشن

 بیرون به اینجا پس..بود کرده روشنش بیرون نور که بود راهرو یه..رفتم دنبالش

 : پریدم جا از صداش شنیدن با.خوردمی

 .جاست همین برو -

 پنجره یه.انداختم دوروبرش به نگاهی.کردم قفل رو درش وخودم دسشویی تو رفتم

 در ازالی.داشتم وقت نه شدممی رد ازش نه شکم این با من اما داشت بیرون به

 اون چون بود سکرت انگار.خورد زنگ موبایلش یهو که انداختم غولتشن به نگاهی

 توی اومدم دسشویی از واروم سریع. کرده قفل روم از رو در کردمی وفکر رفت طرف

 وتهش سر که درندشت ویالی یه وبا شدم حیاط وارد راهرو از واروم تاتی..راهرو اون
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 ومار...درختا بین رفتم.بود شده درختکاری همه چپش سمت. شدم مواجه ، نبود معلوم

 شده ایجاد خش خش صدای پام زیر خشک برگای خاطر به اما داشتمبرمی قدم اروم

 الی البه قدر اون.کرد نمی دوا رو دردی بازم رفتممی راه هم کفش بدون اگه حتی.بود

 اام.کردمی درد بدجور پام.زمین وافتادم پام زیر رفت سنگ یه که بود تاریک درختا

 دش باعث ، کنن پیدا رو من گفت می ها نگهبان به که غولتشن اون صدای شنیدن

 یرونب درختا الی از باید.بود نمونده چیزی.برم راه لنگون ولنگون شم بلند ازجام سریع

 الی البه از که همین...بیرون زدممی ورودی واز کردممی رد استخررو. اومدم می

 دیگه...تر محکم خیلی اینبار.....زمین خوردم.داد هولم یکی یهو بیرون اومدم درختا

 .نفهمیدم هیچی

 : کل دانای

 ور وسوگل ترسیدن اومد می سرش از که خونی دیدن با نگهبانا...خورد زمین سوگل

 وحتی رون ودستاش استخر لبه از رو خون رد.کردن قفل رو ودر اتاق توی دوباره برون

 حیاط وارد ، بود اورده رو ونداد که فرهاد ماشین لحظه همون...کردن پاک روزمین از

 سرش روی فرهاد اسلحه که حالی در شد پیاده ماشین از بسته چشم با ونداد.شد

 ومحافظاشو ترسوند رو فرهاد خش خش صدای.پایین پریدن دیوار از پلیسها...بود

 فرار فرهاد دست از ونداد که داد رخ اونا بین درگیری....خبره؟ چه ببینن فرستاد

 ساعت یک بعداز....بود برداشته رو ویال کل وتفنگ گلوله صدای دیگه حاال....کرد

 .  خورد تیر وخودشم دستگیرشدن فرهاد افراد همه درگیری

 :  ونداد

 دست که فرهاد سمت رفتم سریع امنه ویال شده تموم دگیری شدن مطمئن وقتی

 :  زدم وداد گرفتم رو اش یقه...بود واستاده بسته

 کجاست؟ سوگل بگو لعنتی -

 : زد پوزخند فقط فرهاد



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر fatemeh.a | خاکستر و زمرد رمان

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

 

294 

 

 ..کن پیداش برو عاشق اقای -

 سپلی دوتا با. داد رو اتاق نشونی اونم محافظا از یکی سمت رفتم.نداشتم دعوا وقت

 . نداد جواب صدازدم رو سوگل هرچی.کردیم پیدا رو واتاق رفتیم مسلح

 خون غرق اتاق وسط سوگل...گرفت درد قلبم صحنه اون ازدیدن....شد باز اتاق در

 .  بود افتاده

*** 

 اول گفت.بود واعصاب مغز متخصص استادم اریان دکتر...بیمارستان اوردیم رو سوگل

 مغز از هایی قسمت چه بشه معلوم که ای ار ام ببریم رو زنت بعد بیاد دنیا به بچه باید

 رو سوگل هنوز بود گذشته دوساعت.رفتم می رژه عمل اتاق در پشت.دیده اسیب

 اومد عمل اتاق از پرستارا از یکی که بود صبح پنج ساعت...بودن نیاورده بیرون

 سمتش به شوق با.بود بغلش تو زدمی جیغ مدام که نوزاد بچه پسر یه.بیرون

 :  زد لبخندی من بادیدن پرستار.رفتم

 ...خودتونه شبیه خیلی...گممی تبریک -

 شملپ پوست.دادم فشارش ام سینه به.بغلم داد دقه یه رو بچه.دادم تکون سرمو فقط

 کشیده سوگل عین درست دستاش. کنم بوسش اومد حیفم بود نازک اینقدر که

 هاشم ولب بینی حتی...خاکستر مشت یه باباش عین چشماش اما ، بود وخوشگل

 در اروم کردمی گریه وقتی.بود خرمایی سوگل مثه موهاش عوض در.بود من شبیه

 :  گفتم گوشش

 ...ننک گریه خدا ترو.گلم پسر باشه....شه خوب حالش مامان کن دعا بابایی تیرداد -

 ...دستگاه توی بردنش می باید داشت کم ماه یک هنوز چون.شد اروم یکم بچه

 .....یو سی ای بخش دیگم پای ، بود اطفال بخش پام یه. بود یو سی ای توی سوگل
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 یانب گفتم بهش.رسیدنمی دیگه ساعت یک وتا بود صبح زد زنگ که المان از سامان

 ....بگیرن ازم رو خونه کلید بیمارستان

 محوطه توی گفت زد زنگ سامان کردممی فکر که چیزی ازاون تر زود

 سامان به جوری چه کردممی فکر مدت این تمام..شدم اسانسور سوار.بیمارستانه

 ور اسمم دیگه بیفته خواهرش واسه اتفاقی گفت بهم رفتنش از قبل یادمه. بگم

 ...نمیاره

 باشوق که سامان سمت رفتم.دادن تکون دست برام که دیدم رو ونازی سامان

 .شدمی شرمم سامان از. کشیدممی خجالت.کرد بغل رو من برادرانه

 :  پرسید نگرانی با کردو ول رو من از سامان

 خوبه؟ شده؟حالت چیزی ونداد -

 ....اما خوبم من:  گفتم اروم منم

 : رو قضیه گرفت انگار سامان

 ونداد؟ بگو افتاده؟راستشو اتفاقی سوگل واسه -

 :  پایین انداختم رو سرم خجالت با

 یبگ بهم اگه...داری حق نیاری رو اسمم دیگه اگه...داری حق بزنی اگه...رفیق ببین -

 صیرمتق بی منم بخدا ولی..شهنمی کم من شرمندگی بکنی هرکار... اگه اگه عرضه بی

 ...بدتره تو از وحالم

 : دادزد سرم سامان

 شده؟ چی لعنتی بگو د ونداد -

 : زد داد سرم نازی
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 اوردی؟ سوگل سر بالیی چه -

 بغضش بالخره مدت همه این بعداز سامان.کردم تعریف واسشون رو ماجرا همه

 زمزمه سامان...کرد گریه ام جمله باهر هیچی که نازی.شد جاری واشکاش شکست

 :  کرد

 کجاست؟ سوگل بگو فقط -

 : گفتم خجالت با

 ....یو سی ای تو -

 ...من تیرداد...رو م کوچولو پسر بعد رودیدن سوگل اول بردم رو هردوشون

 بیمارستان موندم شب وخودم خونه فرستادمشون ، کردن اصرار وسامان نازی هرچی

 ....سوگل پیش

 :  گفت نتیجه بادیدن اریان دکتر.گرفتیم سرش از ای ار ام روز اون فردای

 جاش جابه که اینم...کرده داخلی ریزی خونه خورده سرش به که ای ضربه خاطر به -

 .  شد سرش توی خون شدن لخته باعث کردن

 .نیفتم که گرفتم رو میز. شد سست پاهام حرفا این باشنیدن

 :  گفتم باترس

 ...بکن واسش تونیمی کاری هر خدا تورو..بدم ازدست رو زنم خوامنمی استاد -

 : ام شونه به زد اریان استاد

 ....باشه خدا به امیدت نباش نگران -

 در پشت همه مهتاب حتی سامان ، نازی ، من...عمل اتاق روبردن سوگل دوم بار برای

 .خوندمی قران سوگل واسه داشت نازی که بود جالب.  بودیم واستاده عمل اتاق
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 در پشت.بودن نیاورده بیرون عمل اتاق رواز سوگل وهنوز بود گذشته ساعت شش

 رفتم سریع دیدنش با. اومد بیرون اریان پروفسور که رفتم می رو قدم عمل اتاق

 : گفت تحکم وبا دستش توی گرفت رو هام شونه...سمتش

 ...ندارم انتظار دیگه تو از من...پسر باش قوی -

 :  گفتم قرار بی

 ...استاد شهاینبارنمی -

 : داد تکون سری استاد

 ....بتونی باید تو شهمی -

 :گفتم نگران

 استاد؟ چطوره حالش -

 خوبم عملش پسرم رو زنت کردم عمل من...دونیمی من با همکاری که خودت:  استاد

 ...تا اگه اما بود

 :  دادم ادامه ترس با حرفشو

 ....مغزی مرگ نیاد هوش به دیگه روز بیست -

 :  داد تکون سری تاسف با استاد

 ...درسته اره -

 بامش گفت اصرار با سامان....یو سی ای بردن رو سوگل بعد دقیقه چند.رفت استاد

 ات خونه اشپز تو رفت نازی...خونه فرستاد رو نازی رو ومن مونم می خواهرم پیش من

 می پایین گلوم از چیزی وضع این تو مگه.شدم مانعش من اما کنه درست غذا

 . اومد می وروزم حال به بدجور که اهنگ یه...کردم روشن رو وی تی.رفت
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 خیره ولی چشمام دیره خیلی هرچند

 ..بیای که دسگیره رو قفله

 قشنگه شوخیشم تنگه که دل واسه

 بیای که

 ...نرسیدی شد شب

 دیدی چه خدارو

 بیای که دیامی به زندم

 ..خوامتورومی دوری

 خواممی تورو مغروری

 بیای که خواممی تورو جوری

 تو برای اشکام طوالنی صف این رو من

 تو پای شد سفید موهام ببینی که نیشتی

 تو جای بودم من اگه گشتم برمی جوری یه

 تو جای

 ..ارممی برات مو دونفره عکسای روز یه

 ارممی برات ترمو گریه از پیرهن

 .ارممی ارممی برات خبرمو اینمی انقدر

 ام شبونه رویای

 م خونه توی انقوری
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 بیای تا بمونم زنده کاش

 صبورم که سنگم دورم اگه تو از

 ..بیای تا

 خستم کمی خوبم

 شکستم که قلبی

 دستم روی مونده

 ..بیای تا

 ...تگرگم دست که برگم یه تصویر

 ..بیای تا مرگم دم شاید

 تو برای اشکام طوالنی صف این رو من

 تو پای شد سفید موهام ببینی که نیستی

 گشتم برمی جوری یه

 تو جای تو جای بودم من اگه

 ارممی برات مو دونفره عکسای روز یه

 ارممی برات ترمو گریه از پیرهن

 ارممی برات خبرمو اینمی اینقدر

 ......ارممی

 رازغی دیگه هیچی من.نداره عیبی.کرد پر رو صورتم تمام اشکام کی نفهمیدم اصال

 :  گفت تاریکی تو یکی.بود پوشونده رو صورتم سیگار دود.نداشتم سوگلم
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 ...میاد بدش ودم دود از سوگل دونیمی -

 : گفتم دلخور

 سیگارو توگوشم بزنه اصال شه بلند تخت روی از خودش گهمی راست اگه سوگل -

 ...بگیره ازم

 :  گفت اروم..نشست مبل روی اومد نازی

 کردی؟ می گریه -

 :  نداشتم دادن دست از برای چیزی دیگه.کنم پنهون رو اشکام نخواستم

 ...کرده رو وفات بی رفیق هوای دلم اره -

 . کنه می گریه که مردی نه داره دوست رو مغرورش شوهر رفیقم:  نازی

 حس نازی....بکشم رو نازش بار هزار روزی..شه خوب حالش حاضرم خدا به:  من

 ....دنیا ته خطه اخره نشستم که اینجا کنممی

 :  گفت مهربون نازی

 عشق به یعنی زنهمی هنوز سوگل قلبه بیمارستان ریمی وقتی ونداد ببین -

 ...سرخطی توهنوز یعنی...کنهمی نگات چشماش با پسرکوچولوت وقتی...توئه

 : دادم تکون سری

 شب این اما تو بیاد خندون سوگل که دره به چشمم همش..نازی شهنمی باورت -

 . شهنمی صبح سیاه

 :  گفت اه با نازی

 باش داشته صبر شب این شهمی صبح...در این شهمی باز -

 : زدم صداش که بود ها پله پاگرد تو.رفت شد بلند جاش از
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 ...باشه بمونه خودمون بین حرفا این -

 :  گفت خنده با نازی

 نگم؟ رفیقم به ولی گفتم نمی کسی به هم جوریش همین که من -

 ...نه:  من

 ...راحتی جور هر باشه:  نازی

 متخصص یک تشخیص با روز اون.بود گذشته بود بیهوش سوگل که این از روز ده

 زا کلی.خونه برد رو تیرداد اومد بیمارستان از نازی.خونه بره تیرداد شد قرار اطفال

 کنار .یو سی ای توی رفتم...سوگل پیش برم بذاره تا کردم وتمنا خواهش اریان استاد

 تمنشس..انداختم بود بدنش کنار اروم که سردش دست به نگاه یه.نشستم تختش

 از وقت هیچ..بودم دکتر یه خودم من.بوسیدم اروم رو دستش وپشت صندلی روی

 وبتن که حاال اما ؛ شدمنمی ناراحت خودم یا بزنه امپول کسی بیمارام به اینکه دیدن

 وسیمی وامپول سرم همه اون.بودم شده نازک دل خیلی بود رسیده خودم عزیزای به

 .زدمی اتیش قلبمو بود وصل سوگل دست به که

 :  سوگل با ودل درد به کردم شروع اروم

 گیمی خودت پیش البد..داری حق دونم ناراحتی؟می من دست از خانوم سوگل -

 بده ادم من حاال...رسید اما ، نرسه بهم فرهاد دست داد قول...بود بدقول ونداد چقدر

 هرفت رم؟اونروزمیمی من گیبستی؟نمی من رو چشماتو توچرا خانومی...قول بد من

 نگاه دادن می شیر هاشون بچه به که مادرایی به حسرت وبا اطفال بخش بودم

 وهک من سوگل.خورد امپول مادر شیر جای به اومد دنیا به وقتی من پسر طفلی.کردم

 باشه تهنداش مادر که تیردادی اینده اینکه یا نباشی تو روز یه اینکه از..ترسم می یخی

 شده که منم خاطر به سوگل کنممی شه؟خواهشمی چی رهبمی پدرشم اون از وبدتر

 دادم سوگل به که قولی خاطر به اما سوختمی چشمام...خونه برگرد پسرت خاطر به
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 کردم نمی فکرشم...بردم فرو گلومو وبغض کشیدم چشمام به دستی.نیومد در اشکم

 حرف کرده خوش جا گلوش توی که بغضی از روز یه..من مثه ولجبازی مغرو یخی کوه

 دلبخن با ارین دکتر دیدم برگشتم..کردم حس ام شونه روی رو دستی گرمی...بزنه

 : وگفت انداخت سوگل به نگاهی.نشستم کنارم اومد..واستاده سرم باالی

 نزنی؟ حرف باهاش زیاد ندادی قول مگه -

 : گفتم دلگیر

 ...نشد که داشت درد دلم قدر اون...نشد -

 :  داد تکون سری استاد

 یرونب سربلند امتحانم این از توباید...دارم بیشتری توقع تو از من.پسر باش قوی -

 ...بیای

 :  گفتم باز

 وندادی دیگه بیفته براش اتفاقی سوگل اگه...شهنمی دیگه دفعه این استاد شهنمی -

 ...داشت نخواهد وجود دنیا این توی هم

 :  گفت مهربونی با استاد

 ...باشه خدا به امیدت..باش داشته صبر -

 ....غریبی واژه چه...خدا خدا خدا هه:  من

 پسرم؟ غریب چرا:  استاد

 ....حاال همین تا مرد وانیا که روزی از..قهرم باهاش چون:  من

 :  داد تکون تاسف روی از سری استاد
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 نمی قرار راهت جلوی اسمونی فرشته این نبود خدا نهمی اگه..خوب پسر اخه -

 ....داد نمی نجات بودی کرده درست خودت واسه که زندونی از وتورو گرفت

 استاد به رو.گردنم انداخت رو قران اون سوگل که افتادم روزی یاد.دادم تکون سری

 :  گفتم

 ستانبیمار بیام اینکه از قبل داشتم مهم عمل یه که روز یه کوچولو فرشته همین اره -

 ...کنه کمکم قران صاحب که.گردنم انداخت قران یه

 بعدش؟ خب:  گفت کنجکاوی با استاد

 :  گفتم خنده زهر وبا داد تکون سری

 راه خودش پای رو داره واالن شد خوب خوب حالش بعد ماه یک مریضم هیچی -

 ...رهمی

 :  گفت بهم که بیرون رفتدرمی از داشت..شد بلند جاش از استاد

 رو رو اسمونیت فرشته بخوای ازش..کنی اشتی خدا با باید تو...ونداد نره یادت -

 ....داره نگه واست نزمی

 زا رفتم.اومد می تیرداد گریه صدای اتاقم توی از.  رفتم خونه که بود صبح دمای دم

 نم بادیدن...شدنمی اروم اما ، داد می تکون بغلش وی رو بچه کالفه نازی..باال ها پله

 :  گفتم وشرمنده دادم تکون سری..کرد تعجب

 ...بخواب توبرو من بده -

 :  گفت نازی

 ای خسته هم تو..خواد نمی نه -

 : کردم پافشاری من اما
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 .کن استراحت برو من به بدش نیستم خسته نه -

 ور کوچولوم پسر....بغلم توی گذاشت رو تیرداد شیرو وشیشه داد تکون سری نازی

 ...شدنمی ساکت اما...دادم تکون اروم

 :  گفتم بالبخند

 رپس. برگرده مامانی روزا همین دممی قول..نکن گریه...بره اشکات قربون بابایی -

 .کنننمی گریه که مردها...بابات عین بشی مرد باید تو قشنگم

 : خندیدم..خورد می داشت ولع با..دهنش توی گذاشتم رو شیشه.شد اروم کم یه

 ...بود شده اش گشنه بابا شکموی..بگو پس -

 بغلم توی.وخوابید رفت هم روی چشماش که دادم تکونش اروم خورد که رو شیر

 وشد رفتم. نشه بیدار تیرداد که شدم بلند جام از اروم صبح...برد وخوابم گذاشتمش

 ور لباسام.نیست جاش توی تیرداد دیدم بیرون واومدم گذشت ساعتی نیم بگیرم

 وردنخ وبدون بوسیدم رو پسرم گونه اروم.نازیه بغله توی دیدم پایین رفتم پوشیدم

 ربیشت کالس یه شکر خدارو باز.دانشگاه سر یه رفتم.بیرون زدم خونه از صبحانه

 رسم به.شدم کالس وارد..دادمی ازارم کالس ی تو سوگل خالی جای تحمل.نداشتم

 یرو چیدم می رو هام وسیله داشتم... احترام نشانه به واستادن جلوم ها بچه همیشه

 از اتفاقا بود ماریا اسمش که کالس ته دختراز از یکی..کنم شروع رو درس که میز

 : گفت چسبوند می بهم رو خودش اول همون

 ...یارن نمی خالیه؟تشریف عشقتون جای استاد -

 :  گفت طرف اون پسرای از یکی که ندادم رو جوابش

 ...گیرنمی هم نمره پارتی با راحت اننمی که کالس دیگه خوبه -
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 رو اسمشون جلوی جا همون.شدن خفه هردوشون که باال اوردم رو سرم غضب با

 ...نداشتم شوخی کسی با من.کردم مشروطشون ترم اون وکل زدم عالمت

 سرکالسام مدت یه چون شاید دونم نمی.کردم تموم بود که بدبختی باهر رو کالس

 عذابم سوگل خالی جای بدتر همه از.بود رفته در دستم از چی همه بودم نیومده

 ردمک حس بودم که پارکینگ تو.پارکینگ سمت ورفتم کردم تعطیل رو کالس.دادمی

 سرم پشت ماریا بادیدن اما نره در یارو که چرخوندم سرمو سریع. دنبالمه یکی

 :  انداختم بهش نگاهی تعجب با.کردم تعجب

 امرتون؟ بفرمایین بله -

 :  گفت وناراحت داد تکون سری کالفه

 باشی؟ مهربون یکم شهنمی.ورسمی جدی..بودی طوری همین همیشه -

 :  گفتم تحکم وبا کردم نگاه بهش حرص با

 ...معمولی ودانشجو استاد یه مثل درست.نداریم رسمی غیر کار شما رو من -

 نگاهت رفتارت با تو اما..بودم عاشقت تموم داشتی؟دوسال دختره اون با چطور:  ماریا

 زا.بکنم کاری یه باالخره خواستممی که پارسال تا..کردی دور خودت از رو من حرفات

 عوضی امل دختره..پیداشد سوگل دختره اون کله سر که کنم شروع جایی یه

 بهم اعصابم کرد بدگویی سوگل سر پشت ازاینکه.زدمی زیادی زر داشت دیگه

 با...شدم رخ به رخ باهاش...عقب رفت ترس از قدم یه که زدم داد سرش..ریخت

 :  غریدم دندونام الی واز کردم نگاه چشماش توی غضب

 منه عشقه تنها نه اون...زنیمی رو حرفا این سوگل درباره باشه واخرت اول دفعه -

 .هست پسرمم ومادر همسرم بلکه
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 رشس تحکم طرفه؟با کی با بفهمه تا گوشش زیر خوابوندم ویکی باال بردم رو دستم

 : دادزدم

 ...مشروطی هم ترم این ضمنا -

 گونه روی بود گذاشته ناباوری با رو دستش.بود شده جمع اشک چشماش توی

 ...بیمارستان رفتم زمین روی سرخورد که بهش جه تو وبی شدم ماشین سوار...اش

 تسخ واسم بدجور اما وباد برق مثه.گذشت کما بود رفته سوگل اینکه از روز پانزده

 سرما نه داره تب نه اما مریضه یکم.بده تیرداد حال گفت زد زنگ نازی.گذشت

 با ازین..ببینه بار اولین واسه رو مامانش که اینجا رو تیرداد بیاره بهش گفتم...خورده

 ودمخ عین قشنگم پسر.بیرون ورفت بغلم توی گذاشت رو تیرداد.شد اتاق وارد بچه

 یب.بود افتاد هق هق به که بود کرده گریه اونقدر.شدمی تیره چشمام گریه وقته که

 اروم دستام دوتا با.کرد خطور ذهنم به کار این چرا دونم نمی...کرد می قراری

 ومادرش قلب ضربان صدای کنجکاوی با تیرداد...سوگل سینه قفسه رو گذاشتمش

 هدوبار بردمش شه بیدار انکه بی.رفت خواب به واروم اومد بند اشکاش.کرد می گوش

 : گفتم ناراحت...بودم دلخور سوگل از چرا دونم نمی.دادم نازی دست

 رارق بی همه از وسط این که چی بچه کنی؟بابای می اروم تو بچه فقط پسرتو فقط -

 اچر باشی؟پس دنیام توی همیشه ندادی قول نذاری؟مگه تنهام نشد قرار تره؟مگه

 بگو د نداری؟ دوسم دیگ شایدم یا..دلخوری ازم کنی؟نکنه نمی باز رو چشمات

 ...لعنتی

 که اریان دکتر که پایین انداختم رو سرم.کنم مهار رو اشکام نتونستم کردم هرکاری

 سوگل دست پشت اروم اشکام...نبینه رو اشکام بود واستاده شیشه پشت

 به نگاهی. بیمارستان محوطه توی رفتم.بیرون زدم اونجا واز بریدم دیگه...ریخت

 رفته در دستم از م وروز شب تازه.من دله مثه درست بود ابری که انداختم اسمون

 با هک رفتم کلنجار خودم با کلی...دادم تکیه وبهش نشستم درخت یک زیر رفتم.بود
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 ماد یه مثه کنم؟درست شروع کجا واز جوری چه دونستم نمی...نه یا کنم اشتی خدا

 طرفه؟ کدوم از درست راه دونست نمی گمراه

 : کردم صحبت خدا با زیرلبی اروم

 ه*ا*ن*گ که قدرم اون.کنم بلند سرمو تونم نمی که هستم روسیاه اونقدر خدایا -

 هب..برگشتم امروز خدایا ولی...شهنمی بلند اسمونت روبه توبه واسه دستام کردم

 مدت اینهمه بعداز چرا که بشی ناراحت شاید خدایا....من ابدی پروردگار...تو سمت

 های ازبنده سوگل اما گناهکارم من اگه خدایا...اومدم پیشت دارم مشکل که حاال

 من اخدای....معصومه هنوز اومده دنیا به تازه برم قربونش که تیردادم گناهه بی..خوبته

 . کنی می اجابت کنم دعا دل ته از اگه گهمی اریان استاد.خواممی خودت از رو سوگلم

 ....مرا ماه شب ظلمت از ده ورهایی/مرا اه بشنو/مرا ه*ا*ن*گ ببخش/بارالها پس

 نمی چشم به بارون توی من اشکای خوبه...کرد باریدن به شروع تندی بارون

 ه*ا*ن*گ بارون های قطره...شده متولد تازه انسان یه حس...باال گرفتم سرمو...اومد

 بارون اون توی.شدم پاک هربدی از الودگی هر از... کردمی وتمیز شست می داشت

 جام از.زد صدام دوباره کردم باز رو چشمام...خورد گوشم به سوگل صدای لحظه یه

 زدم ور اسانسور دکمه چی هر.داشتم عجیبی دلشوره.بیمارستان تو ورفتم شدم بلند

 به اروم راهرو توی...باال رفتم نفس یک رو طبقه چهر ها پله از ناچارا.پایین نیومد

 رفتم.بود شده شل سوگل دور ادم همه اون دیدن با قدمام...رفتم یو سی ای سمت

 ....کنار رفتن دکترا...یو سی ای توی

 . زد صدا رو واسمم خورد تکون که لباش..سوگل باز چشمای

 شده خوب حالش واقعا یعنی.بود اومده هوش به سوگل ؛یعنی شدنمی باورم خدایا

 توش که وفخری غرور همه اون ،از تهرانی ونداد مهربونه؟من اینقدر خدا بود؟یعنی

 خدای برابر در سجده به..خاک به افتادم باره یک ،به تکبر همه اون از...بودم
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 ریادف این با انگار.خدا عاشقتم...دل ته از زدم فریاد فقط.بگم چی دوسنتم نمی.خودم

 ....نفهمیدم هیچی ودیگه هم روی افتاد چشمام شد خالی بدنم.رفت توانم همه

 کوفته بدنم کردممی حس.شدم بیدار خواب از چشمم توی افتاد که نوری با صبح

 دستم توی هم سرمم یه.خودمم استراحت اتاق توی دیدم که برگردوندم سرمو..است

 نمی یادم اصال گیرم می الزایمر خواب توی که گفتم.بود باز هام دکمه از ودوتا بود

 ازب ی چشما.  افتاد یادم تازه.دادم فشار رو هام افتاده؟شقیقه اتفاقی چه دیشب اومد

 بیرون دستم توی از رو سرم سریع. زد صدا رو واسمم خورد تکون که لباش سوگل

 شبخ پرستار از...نبود کسی اما یو سی ای بخش باشه؟رفتم خواب نکنه...کشیدم

 رد جلوی...گشتم اتاق شماره دنبال شوق با...بخش بردن رو مریض گفت پرسیدم

 لسوگ بود اولم انگاربار...داشتم هیجان بدجوری.. زدمی امان بی قلبم..واستادم اتاق

 ورفتم کردم باز درو بود که بدبختی هر با.لرزید می دستم.ببینم خواستم می رو

 کرد بغل برادرانه رو من سامان...سامان حتی حسام مهتاب نازی..بودن همه...داخل

 تنها مارو ای بهانه یک به کدوم هر بعدش...طور همین هم بقیه..گفت تبریک وبهم

 بغلش اروم که خوردمی وول تیرداد.بغلش توی هم تیرداد.بود خواب سوگل...گذاشتن

 اشموه اروم..بود افتاده شالش...سوگل کنار نشستم.کریرش توی گذاشتمش کردم

 سبک خواب بدجوری ؛چون نشه بیدار کردم کنترل رو خودم خیلی.کردم نوازش رو

 جوری همون دستم...اش گونه ی رو پایین اومد وناخوداگاه اروم دستم...بود

 ؟فقطبگم جوری چه اصال یا کنم تشکر جوری چه دونستم نمی..کردم بلند سرمو..موند

 :  گفتم لبخند با

 ...ممنونم خدایا -

 اوردم سریع سرمو...کردم احساس دستم روی دستی گرمی لحظه همون توی

 ودمب شوکه اونقدر بودم چشماش دلتنگ قدر اون.کرد می نگاهم مهربون سوگل.پایین

 ه ردک خوش جا گلوم توی بغضی.زدیم زل هم چشمای به فقط بزنم حرف نتونستم که

 ...بود شوق اشک شایدم معروف قول به یا د بو
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 :  کردم زمزمه اروم

 ...خوبه حالت که خوشحالم چقدر دونی نمی -

 : زد لبخندی سوگل

 بده؟ حالت ظاهرا تو اما خوبم که من اره -

 : دادم تکون سری

 گفته؟ کی برم قربونت نه -

 :  گفت مهروبن سوگل

 اتچشم زیر..شده پر ریشت. شده الغر صورتت...بینم می دارم نگفته؟خودم کسی -

 ...کردی گریه یعنی قرمزه چشمات تازه...افتاده گود

 :  گفتم حسرت با

 ....گذشت بهم چی دونی نمی..سوگل نبودی من جای تو -

 ..بمیرم الهی کنم می درکت:  سوگل

 : گفتم دلخوری وبا گرفتم رو دهنش جلوی سریع

 ..داد بهم دوباره تورو خدا...برم قربونت برگشتی تازه -

 :  گفت ناباوری با سوگل

 کردی؟ اشتی باهاش پس -

 :  دادم تکون سری لبخند با

 ...دیشب همین اره -

 ...کرد می نگاه رو مامانش رو من قشنگش چشمای با که تیرداد روی افتاد نگاهم -
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 : گفتم سوگل روبه

 ؟:دیدی هم رو تیرداد -

 ...دادم شیرم بهش امروز تازه اره:  انداخت بهش نگاهی لذت با سوگل

 :  فتمگ خنده وبا سوگل بغل دادمش کردم بغلش.بود گشنش که کردم تیرداد به نگاهی

 .ام شکمو بابام مثه من مامانی دیگه ببخشید -

 ....مبوسید رو سوگل پیشونی واروم اومد سر طاقتم دیگه...داد شیر تیرداد به سوگل

*** 

 : سوگل

 زندگی ایران بریم ونداد با شد قرار. کردیم وجور جمع رو چی همه تا گذشت ماه یک

 مادرش مرگ سالگرد روز درست رو فرهاد. شدنمی وطن مثه جا هیچ...وطن.کنیم

 و ونداد اما ؛ ببخشمش پدرم ظلم خاطر به شاید من.شد اعدام ماه دی وهفتم بیست

 دلم..شمال تو من ویالی رفتیم عسل ماه واسه ونداد با.ندادن رضایت ومادرش پدر

 خواب هردوشون که انداختم شر وپسر پدر این به لذت با نگاهی.کرد رو دریا هوای

 دوداح ساعت.رفتم دریا کنار. انداختم ام شونه روی و برداشتم رو بافتم.انداختم بودن

 ندادو ولی وخوندم نشستم من که افتادم روزی یاد.ها ماسه روی نشستم.بود ونیم سه

 غروب اروم اروم داشت خورشید...بود شده مواج دریا...بود شده سرد هوا..کرد گوش

 اب...باشه ونداد جز تونست نمی هیشکی.گرفت رو چشمام یکی لحظه یه. کرد می

 : گفتم خنده

 ..خان ونداد اومد در چشمم -

 اب ونداد.بود دستش هم گیتارش.نشست کنارم واومد برداشت خنده با رو دستاش

 :  وگفت کرد نگاهی لبخند
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 ...کن گوش تو خونم می من حاال..کردم گوش ومن خوندی تو ی روز یه -

 :  نواختن به کرد وشروع اورد در رو گیتارش

 بازه روت به قلبم در زیبا خورشدک اهای

 سازهمی تو با من دله دنیا این تو فقط بیا

 قلب این کن د ابا بیا

 غمها از کن ازاد رو من

 تنها نذاری دلمو وقت هیچ بخور قسم بیا

 مجنونه دله من دله

 مونه می تو با شههمی

 من قلب به کن گوش بیا

 خونه می اسمتو داره

 جوره چی همه که بیا

 دروه ما عشق از بال

 شه کور ما عشقه بذاراز

 ...شوره که کسی چشای

 کن قبولم ساده رو من

 تولبریزم از که رو من

 من سادگیامو همه

 ریزم می عشقتو پای
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 بود رویام توی شههمی

 ....دنوفهمی دیدن تورو

 زیبا خورشیدک اهای

 من قلبه به اومدی خوش

 هستی روم روبه که حاال

 بستی برگشتنو راه

 گرفتارم چشمونت به

 هستی اخرش تا بگو

 تو برای قلبم بیا

 تو نام به دنیام همه

 شاید بده فریبم تو

 تو خام دونسته بشم

 مجنونه دله من دله

 مونه می تو با شههمی

 من قلب به کن گوش بیا

 خونه می اسمتو داره

 جوره چی همه که بیا

 مدوره عشق از بال

 شه کور ما عشق از خوام می
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 ......شوره که کسی چشای

 جهانی مهدی از زیبا خورشیدک اهای اهنگ

 عالی جان ونداد بود عالی...براش زدم دست

 : گفت فروتن ونداد

 دریا؟ توی بریم ایمی...خودم زیبای خورشیدک به تقدیم -

 : کردم دریا به نگاه یه

 نیست؟ سرد -

 ..نه:  ونداد

 بود غروب حال در خورشید.افتاد سرم از شالم.رفت جلوجلو وخودش گرفت رو دستم

 ...خوند شعررو بیت یه ونداد. ببینیم رو هم تونستیم نمی مون کدوم وهیچ

 میرم می بکند وا لب که هست نفر یک:  ونداد

 میرم می بکند اسا معجزه خنده:  من

 ...دارم عجیبی حس خدا به کنارش در:  ونداد

 : زدم فریاد من

 ......میرم می بکند فردا به موکول ه*س*و*ب -

 1395/11/8. فاطمه

 پایان
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