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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تیتلگرام سا کانال

 مهربون رغضبیم
  یشبنم کرم

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Romankhone@و  Roman4u@کانال تلگرام : 

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است



 

بون رغضبیم  مهر
 

 یشبنم کرم

 

 :ه درتهیه شد
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 مقدمه

 یباسمه تعال
 

 ...بماند خودماڹ بیڹ

 

 ..ها رفتڹ اگراز

 

 ...ها نیامدڹ

 

 ...!بگذریم هایش نبودڹ و

 

 ...مرد

 

 ...مرد

 

 ...دوستداشتنے و لعنتے موجودیست

 

 ...غم نگاه از

 

 ...غرور

 

 ...نگو ڪہ اش چہ و چہ لبخندو
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 ...هایش دست

 

 ...اسٺـــــ تمام رتڪا برسے ڪہ هایش دست بہ

 

 ...ڪڹ نگاهش خوبــــــــــ

 

 ...میدهند جاے درخود دنیارا چگونہ ببیڹ

 

 

 ...بیدارے  بہ گاه میبرندو خواب تورابہ ن*و*ا*ز*شے با گاه

 

 ...مےشوند شعر ڪہ زمانے اند چقدردوستداشتنے

 

 ...اسٺــــــــــ ـق♡عشـ

 

 ...ـق♡عشـ

 

 ...میڪند مرتب را شالٺ شلوغ درخیابانے ڪہ اسٺ ـق♡عشـ

 

 ...میروند راه تنت روے  ڪہ زمانے میڪنند اٺ دیوانہ

 

 ...میمیرے دستشاڹ بہ
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 ....راباز هایت ڪنندودڪمہ راجمع موهایت ڪہ روزے 

 

 ...!راستے

 

 ؟؟...جامانده اش بارانے درجیبہ دردستش دستت...تابحاڸ

 

 ....واے
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بون رغضبیم         مهر
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 میرغضب مهربون

 یباسمه تعال
 

 

  ی خونه های ازپله خودمو
 

  کرده آویزون دوبلکسمون
 

  بلندمشکمو وموهای بودم
 

 آهنگ وبلندبلند میدادم تاب
 

 طبیب برو اتاقی میخوندم؛هم
 

 بگو بهش, بیار بیمارمو دل
 

 ازرنج مرده مریضه عاشقش
 

 اتاقی هم اتاقی هم. وانتظار
 



 9 مهربون رغضبیم

 شده اشکم سیل چگونه ببین
 

 بجزتو دردجانسوزمو روونه
 

 آیییی!! نمیدونه هیشکی بخدا
 

  بیا رویا_بابا!!!هاهاهایییی
 

 اینقدربه, دختر میفتی پایین
 

 میفتی نشو آویزون چوبا این
 
 چرا بابا عع, _میشه چیزیت یه
 

 کنسرت میزنی؟وسط توذوقم
 

  ازقدیم_ باباباخنده!! بودما
 

 ودیونه خل دونه ی یکی گفتن
 

 ها ازپله! گفتن راست واقعا
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 رسوندم وخودمو سورخوردم

 
 !نیییستم خولللل من... _بابا به
 

 چیکار حرص رامین_مامان
 

 شدی مو؟بازباعث بچه داری
 

 !کاربندازه به طالییشو حنجره
 
 اصال واقعاکه مامان؟؟؟ عع_
 

 واقع مظلوم خونه تواین من
 

 توی ورفتم بلندشدم, شدم
 

 روی ونشستم بزرگمون حیاط
 

 عاشق, سفیدرنگم بزرگ تاب



 11 مهربون رغضبیم

 
 ساله۱۸ بااینکه, بودم بازی تاب

 
 خانوم مامانم قول وبه بودم

 
  عاشق بازم ولی بودم شده

 
 !!بودم گوشی وبازی شیطنت

 
 آهنی مانند حصیری پشتی به
 

  سرعت وبه دادم تکیه تابم
 

 از بابا, میدادم خودموتاب
 

 میکردومیخندید نگاهم پنجره
 

 بیرون ازفکر مامان باصدای
 

 سریع, رویاااا_مامان, اومدم
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 ورفتم کردم پاک هامو اشک
 

 کجایی_مامان بله؟, _حال توی
 

  میکنم؟ صدات دوساعته
 
 _مامان!نبود هواسم ببخشید_
 

 با کردی؟ توبازگریه ببینم
 

 چرا! نه نه_ گفتم، دستپاچگی
 

 دلخور اخه؟مامان کنم گریه
 

 نمیخواد کردوگفت؛ نگاهم
 

  داروخونه برو, بگی دروغ
 
 بیار واسم چیزی قرصی یه
 



 13 مهربون رغضبیم

 دنبال وبرو برم راه بتونم که
 
  پاهات بازم!! _نون لقمه یه
 

 برم قربونت خب دردمیکنه؟
 

  توروخدا سرکار؟ چرامیری
 

 قول بخدا, کارکنم برم بزارمن
 

 !پیداکنم کارخوب یه میدم
 

 نمردم هنوز نکرده الزم_مامان
 

 میری, کارکنه بره دخترم بزارم
 

 مادرمن میرم_برم؟ یاخودم
 

 ....میرم
 

 ...دوم پارت
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 ومانتومو اتاقم توی برگشتم

 
 آرایشی هیچ بدون, پوشیدم

 
 کردم سرم رنگمو مشکی شال

 
 بین مامان, شدم رفتن وآماده

 
 تاخوده هزاری چندتااسکناس

 
 وگفت؛ داددستم دوتاهزاری

 
 ورق ویک مگافون ورق یک

 
 ورفتم پولوگرفتم, بخر کدیین

 
  کفش که حیاط ی پله سمت

 
  رویا؟؟_مامان, هاموبپوشم



 15 مهربون رغضبیم

 
  چیزی خودت_مامان بله؟_
 

 به باغم نمیخوادمادر؟ دلت
 

 توی تاخورده های اسکناس
 

 تودلم! کردم نگاه مادرم دست
 

  قلب اون قربون اخه گفتم؛
 

 پوالتو من اگه, بشم مهربونت
 

 ته چیزی دیگه که بگیرم ازت
 

 جواب سریع! مونه نمی جیبت
 

 سیر من بشم قربونت نه دادم؛
 

 تاچایتو, دمه تازه چایی, سیرم
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 _مامان, اومدم من بخوری
 

 زود فقط برم قربونت باشه
 
 !!!میرم می ازپادرد دارم بیا
 

  چشمم اشک ازاینکه قبل
 

  ازخونه روکنه رو دلم دست
 

 رویاست من اسم!! بیرون زدم
 

 از دختریکی تک, رویاتهرانی
 

 ! تهران تاجرهای بزرگترین
 

 نه دیگه البته, تهرانی رامین
 

 !!!رامینی ونه هست تاجری
 



 17 مهربون رغضبیم

 ساله۱۸ وقتی پیش سال سه
 

 ! شد ورشکست پدرم بودم
 

 و کارخونه, بود تاجرفرش بابا
 

 !!داشت زیادی های فروشگاه
 

 درعرض شدکه چی نمیدونم
 

 و شد خراب چی همه یکسال
 

 زمین به طرزوحشتناکی بابابه
 

 فکرمیکرد اوایل! نشست گرم
 

 ازفروشگاه دوتا یکی بافروش
 

 وهمه میشه صاف هابدهیاش
 

 از من! میشه راه روبه چی
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 هیچی برداری وکاله تجارت

 
 مشغول روزا اون!نمیفهمیدم

 
 کنکور واسه خوندن درس

 
 به خبری نمیزاشت بابا, بودم

 
  ی متوجه, برسه من گوش

 
  مادرم یواشکی های گریه

 
 خونه ها شب بابا, میشدم

  
  که هم هایی شب نمیامدو

 
 زود صبح برمیگشت دیروقت

 
  میرفت بودم خواب من وقتی



 19 مهربون رغضبیم

 
 شرایط, بودم بابایی خیلی من

 
 ازشدت که بود شده جوری یه
 

  میکردم باباگریه واسه دلتنگی
 بر خونه به تمام هفته بابایک

 
  وبا زدم زنگ بهش, نگشت

 
 که خواستم ازش وناله گریه

 
  دیوونه منه, خونه برگرده

 
 دعوا مادرم با میکردم خیال

 
 نزدیک ساعت, وقهرکرده کرده

 
 اما, برگشت بابا که ظهربود۳
 

  تا مامانم تصورم برعکس
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 و سمتش دوید بابارودید

 
  هاروبه پله منم,کرد ب*غ*ل*ش

 
 وپریدم اومدم پایین سرعت

 
  من بابای اما, شآ*غ*و*ش توی

 
 سرو, نبود سابق بابای اون

 
 ژولیده وموهای نامرتب وضع

 
 وسیبیل ریش همیشه بابام

 
 های ریش اما, داشت مرتب

 
 خرابی بیانگر پدرم سفیدشده

 
 نفهمی خودموبه, بود اوضاع



 21 مهربون رغضبیم

 
 پدرم نمیخواست دلم, زدم

 
 حال متوجه دخترش کنه حس

 
 اینقدر, شده قهرمانش خراب

 
 که بودم زده نفهمی به خودمو

 
 روبه چی همه بود شده باورم

 
 ناهارنشسته سرسفره! راهه

 
 زده خونمون زنگ که بودیم

 
 متوجه درحیاط بابازشدن, شد

 
  به بیسیم که چندنفرشدم

 
 باورم, شد واردخونه دست
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 اومده, ماموربودن اونا, نمیشد
 

 اونا! منوببرن قهرمان بودن
 

 پدرم که ندادن اجازه حتی
 

 نگاه بابا به! غذاشوبخوره
 

 دستبندزده دستش به, کردم
 

 کردوگفت؛ نگاهم باغم! بودن
 

 میرم من بابایی نخوری غصه
 

 درست چی همه, زودبرمیگردم
 

 به بازی وکولی باگریه, میشه
 

  واجازه کردم حمله مامورا
 



 23 مهربون رغضبیم

 با بابا! ببرن پدرمو نمیدادم
 

 توپید؛ بهم شده خشک دهن
 

 عذابم بیشترازاین,, رویاااانکن
 

 میدم قول بهت,میدم قول,نده
 

 مامان, میشه درست چی همه
 

 و گرفت دستمو اومد باگریه
 

 اتاق بردتوی منو کشون کشون
 

 وباباموصدا کردم گریه هرچه
 

 ...بود بابارفته, نداشت فایده زدم
 

 ...سوم پارت
 
 پول به, رسیدم داروخونه به
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  نگاه دستم توی شده مچاله

 
 کثیف های پول همین, کردم

 
 !!!شدن پدرم نابودی باعث

 
 ودوباره هاروخریدم قرص

 
 بازم, روبرگشتم رفته مسیره

 
 بعد روز اون, فکرفرورفتم به
 

  ماهم بردن بابارو ازاینکه
 

 !کالنتری رفتیم بندش پشت
 

  همه باباواین! نمیشد باورم
 

  یه فهمیدیم اخرش, شاکی



 25 مهربون رغضبیم

 
 پدر کاله خبر بی نفرازخدا

 
  نماینده عنوان به بدبختمو

 
 بابامم, ورفته برداشته خارجه

 
 وجمع نشدن ورشکست واسه

 
  واون ازاین اوضاع کردن

 
 !! گرفته ووام کرده قرض

 
 ومامانم زندون باباروانداختن

 
  زیاد وضررهای بابدبختی

 
 فروخت هارو ومغازه کارخونه

 
 و خونه! کم خیلی!بود اماکم
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 درعرض چی همه... و ماشین
 

 !!!هوا شدورفت دود دوماه
 

 چند فقط, روفروختم خونه
 

  واسمون ازخونه تاوسیله
 

 شهر پایین اومدیم, بود مونده
 
 !خریدیم متری۵۰ ی خونه یه
 

  فروختیم هامونم مبل حتی
 

 یادگاراز که کاناپه یه فقط
 

 آوردیم همراهمون بود بابام
 

  مدت یه!! من اتاق ووسایل
 



 27 مهربون رغضبیم

 مستقرشدیم جدید توخونه
 

 نامه بایه مامور یه زود صبح
 

 من بابای! مون درخونه اومد
 

 من زندگی ی همه! من قهرمان
 

 زده دار خودشو زندون توی
 

 به ازبابام که وتنهاچیزی بود
 

 ووصیت انگشترش, رسید من
 

 سکته مامانم!! بود اش نامه
 

 فلج چپش سمت کردوپای
 

 یه خدانکنه..... من واما! شد
 

  حال!! جدابشه دخترازباباش
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 !!نداره گفتن من روازی اون

 
 هامو اشک,, رسیدم خونه به
 

 روپیش همیشگیش راه که
 

 ووارد کردم بودوپاک گرفته
 

 ....شدم خونه
 

 ...چهارم پارت
 

 اومدم_ رویا؟ اومدی_مامان
 

 به هارو قرص, بشم قربونت
 

 آشپز توی ورفتم دادم مامان
 

 سه این توی, کوچیکون خونه



 29 مهربون رغضبیم

 
 به! شده خوب آشپزیم سال

 
 خالی ساده سایدبای یخچال

 
 یکی یخچالم این, کردم نگاه

 
 سابقه خونه های ازبازمونده

 
 پیر, کن ولش پوووف...اما
 

 چند, خوردم غصه ازبس شدم
 

 خوبه, بود وبادمجون تاگوجه
 

 درست شام باهاش میتونم
 

 هاروپوست بادمجون! کنم
 

 خورد به کردم وشروع کندم
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 اومدپیشم مامان, کردنشون
 

  درست شام وگفت؛داری
 

 نداری؟ کم چیزی میکنی؟
 

 همه نه!_زم تودلم پوزخندی
 

 برو, نیست کم چیزی کسم
 

 حاضرشد شام کن استراحت
 

 به دست مامان, میکنم بیدارت
 

 اخ! گرفت پیش اتاقو زانوراه
 

 پیرشدنت وقت چه! مادرم
 

 پر آه! نداری سنی توکه!بود
 



 31 مهربون رغضبیم

 چنگ گلومو, کشیدم سوزی
 

 و بره پایین بغضم که زدم
 

 نشسته سرسفره! نکنه رسوام
 

 مامانی_ گفتم مامان به بودیم
 

 گوش هام حرف توروخدااول
 

  جون, کن بعدمخالفت, کن
 

  دندون دقیقه ده فقط, رویا
 

 کامل بده اجازه روجیگربزارو
 

  هرچی_مامان! حرفموبزنم
 

  نزن حرف ازکارکردن فقط
 

 میدم گوش ودل باجون من
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 رویا گفتم؛ تودلم!حرفات بهبه

 
 قرار!_نکنم راضیت اگه نیستم

 
 _مامان! کنی گوش شدفقط

 
 !سراپاگوشم من بفرمایید

 
  این میخوای تاکی مامانم_
 

  مردم های توخونه, پاهات
 

 به بایدچشمم تاکی کارکنی؟
 

 برگردی که بشه درخشک این
 

 سرت بالیی نکرده وخدای
 

 نگاه یه مامان, باشه اومده



 33 مهربون رغضبیم

 
 توچشمام ترس, بنداز من به
 

 تودنیا من مامان, میزنه موج
 

 مادر میترسم, تورودارم فقط
 

 !بدم ازدستت بخدامیترسم
 

 توانایی, سالمه2۱ جوونم من
 

 بزار توروخدا, دارم کارکردنو
 

 کارروز یه دنبال, کارکنم من
 

 فروشنده میرم میگردم مزدی
 

 بزارمن تورخدا, میشم یامنشی
 

 وبغض باگریه مامان! کارکنم
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 درد خب گفت؛ باالرفته صدای
 

 یگ*ن*ا*ه* چه! سالته2۱تو اینه منم
 

 چرا آخه شدی؟ دخترمن کردی
 

 توی که من ساله2۱بایددختر
 

 بره کردم بزرگش نازونعمت
 

 همین بحث این رویااا, کارکنه
 

  هنوز من, میشه تموم االن
 

 کار دخترم نمیزارم ام زنده
 

 دیگه بسه! نمیزارررررم! کنه
 

 ,میکرد دادمیزدوگریه مامان
 



 35 مهربون رغضبیم

 ونفس گرفت قلبش به دست
 

 سفره, بود دارشده کش هاش
 

 ,کردم ب*غ*ل*ش رفتم زدم رودور
 
  دیگه مامانی کردم غلط_
 

  خوردم گه, نمیگم چیزی
 

 ,بود گرفته درد دوباره قلبش
 

 هاشو وقرص بلندشدم باگریه
 

 , دادم بهش لرزون بادست
 
  به دردت خوبی! مامانی_
 

 ...بلندشو کردم جونم؟غلط
 

 آهسته, بود شده آرومتر مامان
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  خوبم مامانی گفت؛خوبم

 
 ....نشو نگران

 
 ....پنجم پارت

 
 بگید بهم دکترتوروخدا آقای

 
 چی واسه شده؟ چی مامانم

 
  االن بیمارستان؟ آوردنش

 
 دختر_دکتر کجاست؟ مادرمن

 
 , باش آروم لحظه یه جان

 
 مادرشما بگواسم من به اول

 
 نفراز یه, سرابی فرگل_چیه؟



 37 مهربون رغضبیم

 
 گرفت تماس بامن بیمارستان

 
 !!اینجا آوردن مادرمو وگفت

 
  تصادف مادرتون بله_دکتر

 
 های مراقبت بخش االنم, کرده

 
 !!هستن معالجه تحت ویژه

 
 ...زمین رو نشستم شدو پاره بنددلم

 
  خوبه؟بلندشو حالت_دکتر

 
 دکترکردم روبه بابغض!ببینم

 
 دارین نه؟ مگه دروغه وگفتم؛

 
 دکتر میزارین؟آره؟ سرم سربه
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 ماشالله, بلندشودخترخوب_
 

 مثل ازخانومی, شدی بزرگ
 

 برادر پدریا بروبه, بعیده شما
 

 تا بگوبیان یابزرگترازخودت
 

 !بگم واسشون رو شرایط من
 

 نه من, دادزدم بلند, بلندشدم
 

  همون من, بردار نه پدردارم
 

 توروخدااا... تودنیا مادرودارم
 

 ,کنید کمکش ابوالفضل تورابه
 

 جمعیت, میخوام مامانمو من
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  شده جمع دورمون زیادی
 

 اروم! هیس باشه_دکتر, بودن
 

 بخاطر!ببینمش میخوام!_باش
 

 دکتر! ببینمش بدین خدااجازه
 
  مادرتون حال, خانوم نمیشه_
 

  گریه بلندبلند! مساعدنیست
 

 ! نههههه, _کردم والتماس کردم
 

 !!ببینم میخوام مادرمو من
 

 !میکنم خواهش, توروخدااااا
 

 وگریه کردم التماس اینقدر
 

  دکترروبه که زدم وزجه
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 رو ایشون! ارجمندی گفت؛خانم پرستاری

 
 ولی, کنه مالقات ببریدمادرشو

 
 حرفو این, ندارن ورود اجازه

 
 بلندازاونجادور های زدوباگام

 
  جوون خانوم یه بعدازاون, شد

 
 همراهم گفت؛ منو اومدسمت

 
  دنبالش بیصدا های باگریه! بیا
 

  رسیدیم دوم طبقه به, رفتم
 

 !کرد اشاره اتاقی به خانومه
 
  شیشه ازپشت,اونجاست_
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 باقدم! ببینی مادرتو میتونی

 
 شیشه خودموبه سست های

 
 مامانه این وااایییی,_رسوندم

 
 هاچیه دستگاه خدایااین!منه

 
 بلند کردن؟؟ وصل بهش که
 

 !صدازدم واسمشو کردم گریه
 
 روزت این به کی! مامانیییی_
 

 حسین یاامام انداخته؟واییی
 

 بامشت شده؟ چش مامانم
 
 خدا, میزدم ضربه شیشه به
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  به میخواستم ومامانمو روصدامیزدم
 

 ولی, بشنوه صدامو امیداینکه
 
 سیم همه اون توی مادرم!نه
 

 آروم تنفسی های ودستگاه
 

 پرستار, بود خوابیده وبیصدا
 

  میدونم وگفت؛ اومدکنارم
 

 یکم ولی نیست خوب حالت
 

 هاروهم مریض حال رعایت
 

 برگشتم بهش توجه بی!بکن
 

 هق وباهق آروم, شیشه سمت
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  بلندشو مامان, کردم زمزمه
 

 من, میترسم تنهایی شبا من
 

 توروخدا, توچیکارکنم بدون
 

 مامان, نباش وفا بابابی مثل
 

  بازم ببین! رویابلندشو جون
 
 و نکردم گوش حرفت به

 , دادم قسم خودمو جون
 

 مامانیییی, کن دعوام بلندشو
 

 !تومیمیره رویابدون, توروخدا
 

  خوب حالش نباش نگران_پرستار
 

  سمت امیدواربرگشتم, میشه
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 میشه؟ خوب پرستاروگفتم؛
 

 _میگید؟پرستار توروخداجدی
 

 نرماله هوشیاریش عزیزم آره
 

 ,نمیکنه تحدیدش وخطری
 

 سرش به که ای ضربه فقط
 

 ,بوده سنگین کم یه خورده
 

 !میشه برطرف انشاالله که
 

 میگذره مادرم روزازتصادف۱2
 

 قشنگشو چشمای مامانم ولی
 

 روز۱2این توی, هنوزبازنکرده
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 نماز توی, برنگشتم خونه به
 

 , میخوابم بیمارستان خونه
 

 میگیرم دوش میرم فقط
 

 !میکنم عوض هامو ولباس
 

  وتنهایی ازسکوت من آخه
 

 ضعیف چشمم خدایا!میترسم
 

 *گ*ن*ا*ه!کردم گریه ازبس شده
 

 همه بایداین که بوده چی من
 

 سرنمازداشتم بکشم؟ عذاب
 

  وازخداگله میکردم گریه
 

 که ارجمندی خانم, میکردم



wWw.Roman4u.iR  46 

 

 
 صمیمی باهام مدت تواین

 
 اومدپیشم بودخوشحال شده

 
 مادرت بده مژده وگفت؛رویا

 
 این باشنیدن! اومده هوش به
 

 قلبم, فنربلندشدم مثل حرف
 
 کوبیده ام س*ی*ن*هتو شدت به
 

 میگی؟بگوبخدا؟ جدی,_میشد
 

  کردم؛واییی ب*غ*ل*شو پریدم
 

 _ارجمندی خانوم!خدایاشکرت
 

 تاچشم مادرت برودختربروکه
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 به, توروآورده اسم بازکرده

 
 پرواز اتاق سمت به سرعت

 
 کجا_ارجمندی خانم...که کردم

 
 انتقال مادرتو, دختر صبرکن

 
 ....بخش به دادن

 
 خوبی سرم به دردت مامانی_
 

 هزاربار مدت نفسم؟تواین
 

 خدا_مامان, شدم زنده مردمو
 

  دخترم ببخشید! مادر نکنه
 

 !بزارم تنهات نمیخواستنم
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 با داری همینکه مامان وای_
 

 میکنی نگاهم قشنگت چشمای
 

 الهی, دنیاآرامشه یه من واسه
 

 هیچوقت میدونم برم قربونت
 

 بهوش مامانم!! نمیزاری تنهام
 

 ی تنهاخواسته بودواین اومده
 

  هیچی دیگه, ازخدابود من
 

  ترخیص واسه, نبود مهم واسم
 

 انگشتر مجبورشدم شدنش
 

 بودرو پدرم یادگار که طالیی
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 خواهش ازطالفروش!بفروشم
 

 انگشتروواسم ماه تایک کردم
 

 زدن چونه بدون اونم, نگهداره
 

  مادرم امروز... کرد قبول
 

  خیلی, خونه برمیگیرده
 

 ....خیلی خوشحالم
 

  مامانم ازبرگشت ماه یک االن
 کردم راضیش باالخره, میگذره

  فقط البته! کارکنم بده اجازه
 !بود چقدرسخت خدامیدونه

 کمک به کرده تصادف ازوقتی
  رفتن وراه میره راه عصا

 !!!شده سخت خیلی واسش
  راضی هنوزم دلش میدونم
 !بیخیال پوووف... اما نیست
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 چشمم ها نیازمندی امروزتوی
  خورد خدماتی شرکت یه به

 !!میده حقوق روزمزدهم که
 شرکت یه گفتم مامانم به

  نیازبه که هست خدماتی
 مترو توی االنم, دارن منشی

 ..همونجا میرم ودارم نشستم
  میانسال خانم یه مدیرشرکت

  منو وقتی!بود ساله۴۵حدودا
 واسه وگفت؛ کرد دیدتعجب
 دیدن گلم؟فکرکنم کاراومدی

 باعث قیمتم گرون مانتوی
 خبرنداره! بود شده تعجبش

  پیشه سال3 مانتوواسه این
 !شده نگهداری خوب فقط

 آگهی بله سالم دادم؛ جواب
 !خوندم روزنامه شماروتوی

 ؟...خانوم شما درسته_خانم
 تهرانی خانوم!_هستم تهرانی_

 رو برگه واین بفرماییدبشینید
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  چرمی صندلی روی! پرکنید
 رو استخدامی وفرم نشستم
 !رسیدم تحصیالت به! پرکردم
 مینوشتم؟ چی! گرفت بغضم

 که کنکوری پشت یه مینوشتم
 بازم هانرسید؟ امتحان واسه

 اون یادشب... فکرفرورفتم به
 !میده عذابم لعنتی های شب

 درسی کتاب خوندن بجای من
 فکر!خوندم پدرمو وصیتنامه

 وبا دورکردم هاروازذهنم
 رو برگه( دیپلم)کلمه نوشتن
 !!!دادم وتحویل کردم کامل

 ازشرکت مراحل بعدازتکمیل
 بهم قرارشدفردا! زدم بیرون

 ..خبرشوبدن
 

 وواردخونه درانداختم کلیدبه
 سنگین امروزکارمون! شدم

 تاریکی روبه هواداشت, بود
 !بود سنگینی غروب,میرفت
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  واسه چراامروزدلم نمیدونم
 توزندگیم! میسوخت خودم

 امروزکار اندازه به هیچوقت
 !!بودم نشده وخسته نکرده

 برق ی همه, شدم واردخونه
  اون توی! بود هاخاموش

  جسه آسمون وکبودی تاریکی
  تشخیص مادرمو ظریف ی

 پله روی توحیاط مامان, دادم
 اینجا مامان؟چرا,_بود نشسته

 _برم؟مامان قربونت نشستی
 نگرانت,اومدی؟منتظرتوبودم

 مو گریه جلوی نتونستم, شدم
  گفتم؛آخه بابغض! بگیرم
 !توسرم بخوره وبالت دردت

  میکنی؟معلوم چرااینجوری
 !!اینجانشستی ازکی نیست
  سعی که بابغضی مامانم
 خدانکنه,_کنه پنهونش داشت

 هوا یه هم گفتم هوادلگیربود
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 !منتظرتوبشم هم بخورم یی
 قربونت چرااینقدردیرکردی

 مانتوم آستین بشم؟باگوشه
 تا اما کردم هاموپاک اشک

 بعدی ی قطره دستموبرداشتم
 چقدردلم! کرد خیس صورتمو

 کنترل پرکه اونقدری! پربود
 خارج ازدستم هام اشک کردن

 چقدر خدامیدونه فقط! بود
 صدامو لرزش کردم سعی
 امروزکارم گفتم؛, کنم کنترل

 واسه البته کشید طول کم یه
 هرچقدر, نداره زحمتی که من

  بیشتری پول بیشتربمونم
 میشینم! فکرشوبکن! میگیرم

 هارو خدمات وآمار روصندلی
  جیب به وپول میشمورم

 خداروشکرحتی_ مامان!میزنم
 کارراحت یه نمیکردم فکرهم

  روزیه ایناهمش پیداکنی
 پوزخند تودلم! دخترم خداس
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 روزیه همش مادراینا آره! زدم
  کاری چه میکنه فرقی چه

 و مامانوگرفتم دست! باشه
  اینقدربدنم! کردم بلندش
  دیگه که کاربود ی خسته
 المپ, نداشت جون دستم

 وازتوکیفم کردم هاروروشن
 خریده که هایی ساندویچ

 کانتر روی گذاشتم بودمو
 میخوری چایی,_ آشپزخونه

 مادر نه_بیارم؟مامان واست
 میارم توهم واسه من بیابشین

 چقدرسخته خدایا! ای خسته
 بابی که بغضی کردن کنترل

 !!میزنه گلوتوچنگ تمام رحمی
 بادست وزانوزدم جلوش رفتم

 مادرموگرفتم صورت دوطرف
 حتی! قشنگم مامان وگفتم؛

 روزمین آدم ترین خسته اگه
 تو نمیزاشتم بازم, بودم هم
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 حاالهم! کارکنی من جلودست
 وبعدش میخوریم دوتاچایی

 به فقط که خوشمزه شام یه
 همونی! خریدم خودت عشق

  ساندویچ داری دوست که
 !..مغزوزبان

 
 کردم روجمع سفره بعدازشام

 هادیگه ظرف وبعدازشستن
 ساعتم به!میفتادم پس داشتم

 دلم! بود ونیم10 کردم نگاه
 تنهابزارم مادرمو نمیخواست

 به! بودم خسته نهایت بی اما
 واردحمام کردن حموم هوای
 روی, بازکردم آبو دوش شدم
 به زدم وتکیه نشستم زمین
 به گرم آب دادم اجازه, دیوار
  پامو! کنه رخنه ام خسته بدن

 ودستامو توشکم کردم جمع
 هیچوقت, کردم حلقه دورش

 کار اندازه تااین توزندگیم
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 !!بودم نشده وخسته نکرده
 تو کارم شروع روزاز2۰امروز

 با, میگذره خدماتی شرکت
 وروزی میده عذابم کارم اینکه

 خوردمیشم خودم هزاربارتوی
 جیب توی دستم که همین اما

  نمیکشم کسیو ومنت خودمه
 یاداون, دنیاآرامشه یه واسم

  ورشکست پدرم که روزایی
 ی خانواده, بودافتادم شده
 پسریا ببینن نیومدن حتی پدرم

 !یامرده اس زنده برادرشون
 و اومدن شد فوت هم وقتی
 اون, مرد بهترکه همون, گفتن

 !ماروبرده ی خانواده آبروی
 اجازه بعدحتی روزبه ازهمون

 ماروپیدا خونه آدرس ندادم
 متنفررر!متنفرم ازهمشون!کنن
 کم که بودم فکرها همین توی
 شدوتوهمون سست بدنم کم
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 بااحساس, برد خوابم حالت
 هاموبازکردم چشم زدگی یخ
  زیر من یعنی,بود سردشده آب

 بود؟ برده خوابم حموم دوش
 بودم لرزکرده, بلندشدم سریع

 سردشستم آب موهاموباهمون
 جلوی مامان, بیرون واومدم

 !!بود برده خوابش تلوزیون
 رخت رفتم تنم حوله باهمون
 وبردمش کردم پهن خوابشو

 در غرق صورت به, سرجاش
 چقدرزود, کردم نگاه خوابش

 پیرشدن واسه! پیرشد مادرم
 همش مادرمن, زودبود خیلی

 فرزندکوچک بااینکه,سالشه۴۸
 باخاله بوددرمقایسه خانواده

 مسن مادرمن هام هاودایی
 مادرم خانواده! میداد ترنشون

 واز میکنن زندگی شهرستان
 اما!!دارن هافاصله مافرسنگ

 معرفت به صدرحمت بازم
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 بارمیان یک هرچندماه, اونا
 !!!!سرمیزنن وبهمون

 امروز تهرانی خانوم_زندی
  دائمی های ازمشتری یکی

 ودرخواست گرفتن مهمونی
 از! کردن خدمتکارخانوم یه

 سرهمه امروز شماهم شانس
 ,بجزشمانیست وکسی شلوغه

  برنمیایدو پسش اگه البته
 زنگ میتونم سخته واستون

  دیگه های وازشرکت بزنم
 رو زندی آقای حرف... نفر یه

  آقای نه وگفتم؛ کردم قطع
 من فقط, برمیام ازپسش زندی

 خونه شب۹ ازساعت بایدقبل
 _زندی, تنهاست مادرم, باشم

 میکنم هماهنگ نیست مشکلی
 دنبال به! برگردید۹از قبل که

  اتاقش توی رفت حرف این
 دست به بعدتلفن وچنددقیقه
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 خب گفت؛ من وروبه برگشت
  واست االن تهرانی خانوم
  سپرم ومی میگیرم آژانس

 ...بیاددنبالت ونیمم۸ ساعت
 من کاری باساعت مشکلی_

 خیالت نه_ نداشتن؟زندی
  برس کارت بروبه راحت

 .....شده هماهنگ
 

 سمت وبه شدم سوارآژانس
  داده زندی آقای که آدرسی

  کاغذ به, کردم بودحرکت
 پاسداران! شدم خیره دستم

 ..فروزش آقای....خیابان
 اگه حتی, باالشهربود خونشون

 دیربه بازم برگردم هم ونیم۸
 ظهر۱2 ساعت!میرسم خونه
 ویالیی خونه یه جلوی بودکه
  ی ازخونه, ایستادم بزرگ
 البته! تره بزرگ ماهم سابق
 آهی! بود مافرشته ی خونه
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 رو آیفون لمسی وزنگ کشیدم
 حرف بدون بعد چندثانیه, زدم

 من, شدم واردخونه, دربازشد
 با که دخترهانبودم دسته ازاون
 وتجمالتی خونه همچین دیدن
 من!! کنم وهنگ بازبمونه دهنم
 و کرده بهتراینازندگی توی

 سرموپایین! بودم شده بزرگ
 روپیش خودم وراه انداختم

  که تصورم برعکس, گرفتم
  در غرق خونه باشه بایدشلوغ

 باخودم لحظه یه,بود سکوت
 هادروبازکردن جن نکنه, گفتم
 از میترسم من ویییی, واسم

 روبه ی صحنه بادیدن!تنهایی
 وجیغ هوا مترپریدم یک, روم

 باالترین روی, کشیدم ای خفه
 مجسمه یه دوبلکس خونه پله
 !میزد حرف بودکه ایستاده ای

 جلل_هستی؟ توکی_مجسمه
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 حرف هاشون مجسمه!خالق
 من!میگیرم حرفموپس! میزنن
 هستم دخترهایی دسته ازاون

 !غاربازمیشه مثل دهنم که
 خدایا! نبود مجسمه اون ولی
 پسرقد یه! شدم هم وچل خل

 بودکه ساله2۹تا2۶بلندتقریبا
 روم وروبه هارواومدپایین پله

 بهم نافذشو های چشم, ایستاد
 شما پرسیدم وگفت؛ دوخت

 خودم کردم هستید؟سعی کی
 جلد به بازم, وجورکنم روجمع
 تهرانی, _مغروربرگشتم رویای
 باپوزخندگفت؛عع؟! هستم
  شدم متوجه! بحالت خوش

  جناب!_ نفهمیده منظورمو
 با! هستم تهرانی رویا بنده

 بودیدو گرفته تماس شرکت
 و پریدتوحرفم... درخواست

  خدمتکارخوش چه گفت؛
 که نمیخوره بهت اصال! پوشی
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 سرموانداختم! خدمتکارباشی
 تا کردم ودستمومشت پایین

  داشتن هام ناخن که حدی
 !میکردن دستموپاره گوشت

 فرهادفروزش, بیخیال_مرد
 وکارتو بری میتونی, هستم
 هاروسفارش غذا! کنی شروع

  رونظافت خونه فقط, دادم
 بندش وپشت گفت اینو! کن
 ,باال کردورفت هاروطی پله

 مورد وسایل گشتن باکمی منم
 با مانتومو, پیداکردم نیازمو
 که بلندی رنگ طوسی تونیک

 عوض بودم خریده تازگی به
 بلندهم شالموباروسری, کردم
 ویه کردم عوض تونیکم رنگ
 !پیچیدم دورسرم خاص مدل

 و کارشدم به دست خالصه
 ,گردگیری به کردم شروع

  که ظهربود ونیم3 ساعت
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 دعا دلم توی! شد درزده زنگ
  دلم! نباشن مهموناش کردم

 یه عنوان به من نمیخواست
 فرهاد, بشم خدمتکاردیده

 گفت؛غذا من روبه اومدپایین
 بعداز واسه کارباشه,رسید

  اماگفتم؛ بودم گرسنه! نهار
 شما غذاخوردم من ممنون نه

   نمیخواد_ فرهاد!بفرمایید
 جفتمون واسه من کنی تعارف

 خراب نخوری اگه, غذاگرفتم
 مردک چرااین نمیدونم, میشه

 ! میزنه مفردحرف بامن همش
  جمع هرچقدر, گرفت حرصم

 یارومفرد این میزدم حرف
 و بیرون رفت! میده جواب

 !کارشدم مشغول دوباره منم
 

 جیغ صدای که سرمیزبودیم
 شدقاشق باعث خراشی گوش

  میزوگوش روی کنم روپرت 
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 یاهمون فروزش!!فرهااااااااااد_ صدا, هاموبگیرم
  گردشده های باچشم, فرهاد

 دوخته چشم سرمن پشت به
  یه, صدا سمت برگشتم, بود

 با خودم تقریباهمسن دختر
 سرم پشت افتضاح سروضع

 حمله دفعه یه, بود ایستاده
 ازروی وموهامو سمتم ورشد

 مات!کشید بادوستش روسریم
  سعی ازحرکتش ومبهوت

 _دختره! بلندشم ازجام کردم
 ی توتوخونه افریته ی دختره

 هان؟ چیکارمیکنی شوهرمن
 باتموم شده چی فهمیدم تازه

 جدا ازخودم دستشو قدرتم
 توی محمکی وکشیده کردم

 اومددستشوبلند! زدم گوشش
 ! توهواموند دستش که کنه

 فرهاد!بود گرفته فرهاددستشو
 نشکستم تادستتو, شیدااااا_
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  خانوم این! پایین بندازش
 نظافت وواسه خدمتکارهستن

  فهمیدم که دختره! اومدن
 به باجیغ شیداست اسمش

 توغلط کردوگفت؛ حمله سمتم
 حمال شبیه کجاش این کردی
  محکم فرهادازپشت! هاس

 داد هولش عقب وبه گرفتش
 گمشو, شو خفه وگفت؛شیدا

 فرهاد... نمی_ شیدا, تواتاق
 بهت کشیدتوحرفش؛ نعره

 !تواتاااااققق گمشووو گفتم
 وروبه رفت عقب عقب شیدا

  میرسم حسابت به گفت؛ من
 فرهادبرگشت, حمال ی دختره

 شیدا که بزنه حرفی سمتش
 ..دویدباال تایکی سه هارو پله

  اشک, میلرزید وپاهام دست
 جاری ازچشمم امان بی هام

  و سمتم فرهاداومد! میشد
 !خانوم میخوام معذرت گفت؛
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  جنس وروی شیدانامزدمه
 میده نشون حساسیت مخالف

 دید بامن شماروسرسفره االنم
  باگریه! کرد اشتباه فکروخیال

  و رفتم مانتووکیفم سمت به
 هق باهق حرفی هیچ بدون
 زدم وازخونه پوشیدم لباس
 صبرکنیدخانوم_فرهاد! بیرون

  کامل مزدتونو دست, تهرانی
  گریه میون, میکنم پرداخت

 نکرده الزم گفتم؛ بانفرت هام
 امین که کن زنت درمان خرج

 نشدم منتظرجواب, شه آبادکم
  ازاون دویدم سرعت وبه

 کوچه به, شدم خارج جهنم
 گوشه یه نشستم رسیدم که

 اینقدرگریه! زدم وزار خلوت
 تا کردم لعنت وخودمو کردم

 خشک هام واشک شدم خسته
 با مانتومو بلندشدم،! شد
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 !!تکوندم لرزونم های دست
  و گرفتم دربست ماشین یه
 گرفتم تصمیم.. رفتم خونه به

 ...نرم کارلعنتی سراین دیگه
 

  من شده؟ رویاچی_مامان
 دخترمومیشناسم من مادرتم

 چرا!کرده هاگریه چشم این
 خونه برگشتی ازروز موقع این

 دیرمیای؟واسه نزدی زنگ مگه
 دلم زندگیم بارتوی اولین

 مادرمو صدای نمیخواست
 توروخدایه مامااان.._بشنوم
 اصال من! نپرس سوال لحظه

 گریه آره! امروزسرکارنرفتم
 بهشت بودم رفته چون کردم
 شده تنگ بابام واسه دلم! زهرا
 وباگریه زدم چنگ قلبم به! بود

 ! شده تنگ دلم خیلی گفتم؛
 کنار! مامان ببینمش میخوام
 شده حتی!_زانوزدم پاهاش
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 تنهام چرا بگم بهش!دقیقه یک
 چراولم بپرسم گذاشت؟ازش

 میشم خفه کردورفت؟دارم
 ازدل میدم جون دارم!مامان
  ابربهاری مثل مامان!تنگی

 ! نازمیکرد میباریدوموهامو
 عمر جونم به دردت_مامان
 چراداری! مادر خداس دست

 نه! نه_میدی؟ عذاب خودتو
 !پدرمونگرفت خداجون مامان

  خودشو جون باباخودش
 منو سختی که رفت! گرفت

 وخودش هاتنهابزاره توسختی
 دلم من مااامااان!نکشه سختی

 !!شده تنگ بابام واسه
  زدم وزجه کردم اینقدرگریه

  باصدای صبح! برد تاخوابم
 !!بیدارشدم ازخواب مامان
 خواب دخترگلم, رویا_مامان

 !برم پاشوقربونت, ها میمونی



 69 مهربون رغضبیم

 ونیم۸! کردم نگاه ساعت به
 ولی میشه دیرم آره!بود صبح
 !کارنمیرم سراین دیگه! نمیرم

  که کنه شک امانبایدمامان
 ربط کارم به دیشبم های گریه

 وبعدازخوردن بلندشدم!داشته
 !!بیرون زدم ازخونه صبحانه
 اون به برم نداشتم تصمیم
 یه ازدکه رفتم, لعنتی شرکت

 و خریدم نیازمندی روزنامه
  پارک نزدیکترین خودموبه

 بادبزنو, بود هواگرم! رسوندم
  ازدستم که درآوردم ازکیفم

 برش ازرمین شدم خم, افتاد
 !!!کرد نفربلندش یه من قبل که دارم

 
 هاش ازکفش سرموبلندکردم

 های کفش, باال به کردم شروع
  شلوارکتان, مشکی اسپرت
 توسی جذب تیشترت, مشکی
 رسیدم که صورتش به, روشن
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 که این!! کردم هنگ لحظه یک
 اینجاچیکار( فرهاد)فروزشه
 !آوردم زبون فکرموبه میکنه؟

 ؟؟!!!اینجاچیکارمیکنید شما؟_
 وا؟؟_چراسرکارنرفتی؟_فرهاد

 داره؟شمامنو ربطی شماچه به
 هاشوتو اخم کردید؟ تعقیبم

 نمیاد کشیدوگفت؛یادم هم
 که باشی بوده مهمی شخص
  ازدیروزعذاب, کنم تعقیبت
 که کاری واسه گرفتم وجدان

 حرفشو وسط پریدم... شی
 گذشتم من محترم گفتم؛آقای

 !!بدید توضیح نیست نیازی
  صبرکن گفت؛ اخم باهمون

 که نیومدم! بشه تموم حرفم
 صبح بدم توضیح کسی واسه
 زحمتتو حق کارت محل رفتم
 سر نیومدی گفتن که بدم بهت

  خونتونو آدرس منم, کار
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 اون مسئول وخودمو گرفتم
 سمت داشتم, دونستم جریان

  چشمم که میرفتم خونتون
 من االن خب, _افتاد بهتون

 برگرد_ فرهاد بایدچیکارکنم؟
 کردتوی دست.. و سرکارت

 روجلوم وپاکتی عقبش جیب
 دو اینم داد؛ وادامه گرفت

 باپوزخند, شده تایین برابرمبلغ
 و کردم نگاه دستش پاک به

 .. آقااا گدانیستم من گفتم؛
 نامزدت درمون دوا خرج گفتم

 !رونگیره مردم ی پاچه که کن
 راهمو دستش توجه بدون

 درک به_ فرهاد, ورفتم کشیدم
  امازن سوخت واست دلم

 خودمو, نداره لیاقت جماعت
 تانزنم کردم کنترل سختی به

 دورتر که کم یه! دهنش توی
 خانوم کرد؛ بلندصدام شدم

 جواب که برگشتم!! تهرانی
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 که بدم بهش شکنی دندون
 تکون دستش بادبزنموتوی

 بادبزنم به حواسم اصال اه.داد
 گرما تواون که حیف! نبود

 که برگشتم, داشتم نیازش
 از خواستم, بیارم بادبزنمو
 تر محکم که بگیرم دستش
 کردم نگاهش باحرص! گرفتش

  خواستم فقط من گفت؛ که
 خیاالت نشه ضایع کسی حق

  بادبزنمو محکم, نداره برت
 راهمو بروبابا وباگفتن کشیدم
 ازاونجا سرعت وبه کشیدم

 ....دورشدم
 

 کاری یه واسه گشتم هرکجاکه
 آخه! نبود بخوره دردمن به که

 ایه صیغه چه آوردن ضامن این
 !!زندگی این به لعنت اه! دیگه

 فقط روزم یک امروزحقوق
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 شدواخرش ماشین کرایه خرج
  به برگشتم خالی دست هم

 و درانداختم کلیدبه! خونه
 داشت مامان, شدم واردخونه

 در تاصدای! میکرد پاک باقالی
 تویی؟وارد روشنیدگفت؛رویا

 مامانم آره وگفتم؛ شدم خونه
 به دردت سالم_مامان, سالم
 کن هاتوعوض برولباس, سرم
 بخوریم باهم کردم درست شام

  چراخودتوخسته,مرسی_
 میکردم درست من کردی خسته
 هم غذایی نکردم کاری_مامان

 !پامیفتم ازدست نکنم درست
 و سیدم*صورتشوبو رفتم

 فرگل دردنکنه دستت گفتم؛
 پختی حاالچی, جونم خانوم

 پلوبا باقالی_ واسم؟مامان
 بودی بچه که همونی! مرغ

 !میشکستی سرودست واسش
  یادش! افتادم روزا یاداون
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  آلرژی باقالی به بابا,بخیر
 غذارو این ومامانمم داشت

 عاشق چون,میکرد درست کم
 که روزایی پلوبودم باقالی

 هیچکس میکردبه درست
 غذام به وهرکس نمیدادم

  بنفش میزدجیغ ناخونک
 بخیر یادش آره, _میکشیدم

 غذا این عاشق همیشه من
  دردنکنه گلت دست, بودم
 بودیم سرسفره... رویا نفس

 گلی راستی گفت؛ مامان که
 (بزرگم خاله)

 واست دلمون میگفت, زد زنگ
 تصمیم همه میگفت, شده تنگ

 سر وبهت تهران بیان گرفتن
 نیان بگم نیومد دلم منم! بزنن
  هنگ! اومدین خوش گفتم
 من! کردم نگاه مامان به کرده

 !بکنم غلطی چه شرایط تواین



 75 مهربون رغضبیم

  مادرمو دل نیومد دلم ولی
  کاری خوب گفتم؛, بشکنم
 بیان؟ میخوان کیا حاال, کردی
 (داییام)حامدوحیدر_ مامان
 (وپسرش خاله)وسپهر باگلی

 نمیاد؟ فرشته خاله عع؟_
 مرخصی شوهرش نه_مامان
 داشت تلفن پشت اتفاقا نداره
  خیلی ومیگفت میکرد گریه

 ومامان فرشته خاله, )دلتنگتم
  بودن شیره به شیره چون

 ...(هستن وابسته بهم خیلی
 سر میاد حاال نداره اشکال_

 میان؟مامان کی نگفتن, میزنه
 ی یاهفته آخرهفته فکرکنم_

 مرخصی حامددنبال آخه آینده
  طول کارش ویکم گرفتنه

  اون خالصه! تابیاد میکشه
 خودموبه استرس باکلی شبم

 تصمیمم, سپردم رختخوابم
 نمیرفتم اگه! بود شده عوض
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 کار نبودکی معلوم سرکارم
 موقع وتااون میکنم جدیدپیدا
 مهمون مخارج ازپس چطوری

 بر فردا برمیومدم؟؟ هامون
 غیبت وواسه سرکارم میگردم

  جور ای بهونه یه امروزمم
 اتاقم به ازاومدن قبل! میکنم

 وکسر بلندباالازکم لیست یه
 وتوی کردم تهیه خونه های
  خودم پیش, گذاشتم کیفم

 خدابزرگه, تکرارمیکردم همش
 اونم, نشکن مادرتو دل, رویا

 !داره خانوادشو فقط تودنیا
 ....برد خوابم که بودم فکرها همین توی

 
 دیروزما تهرانی خانوم_زندی
 عذر,_منتظرشمابودیم خیلی

 اومد پیش مشکل میخوام
 نیست مشکلی_زندی, نشدبیام

 بعد, ردکردم واستون مرخصی
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  زندی باآقای هام ازصحبت
 چک روزمو اون وظایف رفتم
 برد توی اسمم باخوندن, کردم

 آدرس این!!چهارتاشد چشمام
  محاله! نه! فروزشه ی خونه

 بایدبا!اونجابرم من ممکنه
 سمت رفتم! بزنم حرف زندی
 بفرمایید_زندی!ودرزدم اتاقش

  لطفایک زندی ببخشیدآقای_
  من, کنید جابجا نفرروبامن

 !نمیرم فروزش آقای منزل
 نکنه تهرانی؟ چراخانوم_زندی

  بله_اومده؟ پیش مشکلی
 دالیلی به, اومده پیش مشکل

 زندی! نمیرم ایشون منزل من
 خدایی گفت؛ درهم ی باقیافه
 !حرفش وسط پریدم... نکرده

 با من نکنید برداشت اشتباه_
 مشکل به بر ایشون خانوم

  دخترم باشه_زندی! خوردم
  عوض جاتو نداره اشکالی
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  بایدبدونم اماقبلش میکنم
 لیست تواون شماروکی اسم

 از اضافه حرف بدون! نوشته
 صندلی روی, بیرون زدم اتاق

 بهم کارمو زندی که نشستم
 دقیقه تقریباچهل! کنه معرفی

  کالفه داشتم, منتظرشدم
 من رفته انگاریادش, میشدم

  ازجام, نشستم منتظرجواب
 بلندشدنم محض به بلندشدم

 _زندی, اومدبیرون زندی
  طول کم یه دخترم ببخش
 شما اسم ناشری خانوم, کشید

 هم ایشون!بردنوشته روتوی
 !فروزش آقای درخواست به

 وتردیدپرسیدم؟یعنی بامکث
 خواستن خودشون چی؟یعنی

 احتمال به بله_برم؟زندی من
 کدورت رفع زیادمیخواستن

 که وگفتم زدم زنگ منم, بشه
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 که سرکارنیومدن اصال ایشون
 شد ناراحت نمیدونم, بفرستم

 هر به! کرد کالکنسل یاهرچی
 پرسنل رضایت من واسه حال

 ازش باقدردانی! دراولویته
 کار به که ورفتم تشکرکردم

 حدود ساعت, برسم امروزم
 تموم کارم بعدازظهربودکه۷

 ..اما بودم خسته خیلی, شد
  وخریدمیکردم بایدمیرفتم

 هام وخاله نمیخواددایی دلم
 ,وکسرباشه کم چیزی بیان که

 فروشگاهی به, بیزارم ازترحم
 ما ی باخونه چندخیابون که

  مثل, رسیدم داشت فاصله
 پیدا توش چی شهروندهمه

 اندازو پس کل خالصه, میشد
 یه, شد خرج امروزمم حقوق

 !!موند کیفم ته هزاری5 دونه
 خریدهام به, میشد نبایدخرج

 تادونه۱۰ اگه حتی, کردم نگاه
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 رو وسیله یه هامم انگشت
 ....پس, میارم کم بازم بلندکنن
 خرید باهزاربدبختی, پووووف

 با, رسوندم هاروکنارخیابون
 کوچولوازپول یه گفتم؛ خودم
  دارم مامانم دست که هایی

 بجاش!نمیشه چیزی که بردارم
 دوبرابرجبران برگشتم فرداکه
 که شدم منتظرتاکسی, میکنم
 باهام خریدهامو بشه راضی

 فکرها همین توی! جاکنه جابه
 بلند شاسی ماشین که بودم

 برمردم! ترمزکرد پام جلوی
  بیشعورمگه آخه, آزارلعنت
 من نمیبینه کورت چشمای

 هستم؟ منتظرتاکسی
 چیزی یه که سرموبلندکردم

 !کردم هنگ بازم که بگم بهش
 

 !!یاروفروزشه همون که این
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 سالم_فرهاد میخواد؟ بازچی
 !دارم سوارشید؟کارتون میشه

 آخه؟ داره بامن کاری چه این
  ازمرداست دسته ازاون نکنه

 استغفر.. وهم داره زن هم که
 واسه ایندفعه شما؟ بازم.._الله
 بیای اگه_فرهاد اومدید؟ چی

 داره رویی چه, میگم باالبهت
  بار یه میبنده بارجمع یه!!این

 وبا کالفه! میزنه مفردحرف
 صورتم روبه دستم حرص
 کادارم کلی من وگفتم؛ کشیدم

 !!(کردم اشاره خریدهام به) االنم, میخوام معذرت
 !!خونه ایناروببرم میخوام

 و روکشید دستی دفعه یه
 خودشو جهش بایه! شد پیاده

 چندتاازکیسه به, رسوند من به
 وعصبی زدوباحرص هاچنگ

 حمالیشو ی وظیفه اگه گفت؛
 سوارمیشی؟ بکشم دوش به

 چرااینجوریه؟ثباط وا؟؟این
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 چرامثل!! ها نداره شخصیتی
 بابهت هاررفتارمیکنه؟ وحشی

 کی من وگفتم؛ کردم نگاهش
 بیارید؟ شماواسم خواستم

 یانه؟ سوارشی میای_ فرهاد
  نه که معلومه بگم خواستم

 مثل که اش قیافه امابادیدن
 صالح, میکرد نگاهم میرغضب

 ,,,بگیرم خون خفه دونستم
 

 کردم وسعی توماشین نشستم
 .فکرنکنم مون ومحله کوچه به

  بودوحتمال شده هواتاریک
 به ماشین, بود کم شدنم دیده

 کنده وازجا رونده سرعت
 هستی؟ توکی_فرهاد, شدیم

  این بخدا!!سمتش برگشتم
 بایدبره زنش مثل, اس دیوونه

  نگاه! بشه آبادبستری امین
 اون دیدبازم که ازبهتمو خیره
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  روپرسید؛ مسخره ی جمله
 تورو هستی؟کی توکی گفتم

 نگو! من ی بودخونه فرستاده
 بد ی ساده مستخدم یه که

 از, اصالباورنمیکنم که بختی
 ,بستن روسری,خریدکردن نوع

 ویا پوشیدن مارک های لباس
  توی سوارشدنت نوع حتی

 اون بلندهم شاسی ماشین
 رو وساختگی مسخره هویت
 پره برم دورو من, نمیده نشون

  خانوم میبینی می, دشمنه
  پس خوندم کوچولودستتو

 بالودگی!!! کن اعتراف خودت
 عع؟ وگفتم؛ خندیدم ومسخره

 حاالچیکار لورفتم؟ دیگه پس
 بازی نقش داشتم من کنم؟

 بااین.. بکشمت که میکردم
 وحشت باترمز ماشین حرفم
 به تابرگشتم شد متوقف ناکی

 متوجه کنم نگاه روانی اون
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 !شدم ام کنارشقیقه ای اسلحه
 یاروقاتله این!عباس یاحضرت

 این...گفتم؛ای ولکنت باترس
 یاالبگو_کاریه؟فرهاد..چ..چ

 تورو کی, دستورمیگیری ازکی
 منوبکشی؟؟زبونم که فرستاده

 پلکهامو! بودازترس کرده قفل
 اسلحه, فشارمیدم بهم محکم

 فشاردادوبین ام شقیقه,روبه
 غرید؛ کلیدشده های دندون
 تو گلوله یه وگرنه بزن حرف

 ....میکنم خالی ات کله
 

  گفتم؛بخداداشتم بالکنت
 شما با من, میکردم شوخی

 میگی_آخه؟فرهاد چیکاردارم
 پیربه بابابه_یانه؟ هستی کی

 !هستم رویاتهرانی پیغمبرمن
 !بدبخت ی ورشکسته دختریه

 اون چون مارکه هام لباس آره
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 تاجر بزرگترین بابام روزاکه
 تامانتو۱۰ روزی من بود فرش

  گران های لباس دست۱۰و
 آره! خریدم می ومارک قیمت

 بایدسوار چطوری میدونم من
 شد قیمت گران های ماشین

 زنده بابام روزاکه اون چون
  آره,داشتیم بهترشو ازاین بود
 خرید گداها مثل بلدنیستم من

 !تهرانیم دختررامین چون کنم
 تمام رحمی بابی که همونی

 روزی تابه دخترشوتنهاگذاشت
  توو دست جلوی که بیفته

 ات نامزددیوونه اون امسال
  زگی*هر وانگ کنه حمالی

  روی اسحله که! بزن بهش
 !!بزارن دخترش دونه سریه
 روی ی اسلحه به توجه بدون

 وگریه فریادمیزدم ام شقیقه
 چرا حاالفهمیدی... _میکردم

 منو گوشه هستم؟یه کی من
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 جیغ, چاک به وبزن کن پیاده
 !!کننن منوپیاده یااااااالاااا زدم

 _فرهاد..شد برداشته اسحله
 نبایدزود! میخوام معذرت
 دشمنای من, میکردم قضاوت

 ازخودم مجبورم, دارم زیادی
 هاموباآستین اشک! کنم دفاع

 وبا کردم پاک مانتومحکم
 ادمای همیشه پوزخندگفتم؛

 به! زیاددارن دشمن خالفکار
 !!خداحافظ نداره ربطی من

  پیاده که روکشیدم دستگیره
 !شد زده مرکزی قفل که بشم

 نکنه! سمتش برگشتم بابهت
 واسم هویتش فهمیده حاالکه
 کنه؟؟ میخوادخالصم روشده

 به کنه نگاه من به اینکه بدون
 رو وفرمان بود شده جلوخیره

 توی خون, بود چسبیده محکم
 !میزد سفیدی به هاش انگشت
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 ام زنده که نداشتم شک دیگه
 کردی؟ قفل درروچرا! _نمیزاره
 صداموبلندتر_………… فرهاد
 با! باتواماااروااانییی_کردم

 اگه کردوگفت؛ نگاهم غضب
 یکباردیگه فقط... باردیگه یک

  پای خونت صداتوباالببری
 !!!خودته

 
 با ودوباره دریا به زدم دلمو
 ازجوووونممم چی گفتم؛ جیغ

 یه... کثاف میخوووووای؟؟
 !!تارشد چشمم جلوی دفعه
 بلند روم دست عوضی اون
  حقی؟؟چون چه امابه!! کرد

  دیگه, چشماموگرفت جلوی
  خودم دست کردنم کنترل

 و صندلی روی پریدم, نبود
 ی مرتیکه!!_کردم حمله بهش

 بی دزده قاتله روانیه بیشعوره
  بلند رومن دست خاصیت
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 من به هستی میکنی؟توکی
 میزنی؟هاااان؟کثافتتت دست
 دفاع میکردازخودش سعی

 داده اماکنترلموازدست کنه
 حرکت یه توی دفعه یه, بودم

 و دستموگرفت دوتا ناگهانی
 روی شد خم, زد گره پشتم

 !!منواسیرکرد وکامال صندلی
 ی نشته خون به های باچشم
 چشم زدتوی زل رنگش میشی

 نشکستم تادستتو وگفت؛ هام
 اینقدرفشار! کردم بگوغلط

 توی اشک زیادبودکه دستش
 فشاربیشتر! شد جمع چشمام

 ازچشمم اشک ی شدوقطره
 !بگوووو_فرهاد! ریخت پایین

 خورد اگه حتی گفتم؛ باگریه_
 چه من مگه, نمیگم بشه هم

 تنهاوبیکس که کردم یگ*ن*ا*ه*
 !دستم انداختی؟آخخخ گیرم
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 هابهم وحشی مثل اگه_فرهاد
 یه میخواستم نمیکردی حمله

 من کن ولم! _بدم پیشنهادبهت
 نمیکنم روقبول پیشنهادی هیچ
 اگه حتی_فرهاد, بزاربرم فقط

 و زندگی توروبه پیشنهادم
 برگردونه؟ ات گذشته آرامش

 
 برم؟ حاالمیزاری... اگه حتی_

 نمیخوای پیشنهادمم_فرهاد
 کن ولم!نه نه نه نه_بشنوی؟
 درک به باشه_فرهاد! برررررم

 دنبال به! میرسونمت بشین
 کرد روشن ماشینو حرفش این

 کولی دیگه منم,کرد وحرکت
 یه ومثل روکنارگذاشتم بازی

 !سرجام نشستم خوب خانوم
  که حرفی مسیربه کل ولی

 نذاشتم ومن بزنه میخواست
  باآدمای من خب! فکرکردم

 چیکاردارم؟ وقاچاقچی قاتل
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 کارخالفی اگه! نه ولی!!! واال
  حرف بعدش ازآرامش بودکه
 کنه خدالعنتت!! ااااه!! نمیزد

 فکرمودرگیر خرکه ی مرتیکه
 !! کردم نگاه ساعت به!! کردی
 !!ونیمه۹ ساعت توسرم خاک
  سکته بدبختم مامانه االن
 یادم گوشیمم! ازترسش کرده
 که کوچه به! بودببرم رفته

 همینجاپیاده گفتم؛ رسیدم
 مادرم االن شما لطف به, میشم

  درمنتظرم ودم نگرانمه
 !منوببینه نمیخوام, نشسته

 پارک کوچه بنبست فرهادتوی
 ی همه, شدم پیاده کردومنم

 منتظر,کردم پیاده خریداهامو
 چیه؟چرا_فرهاد! بره که شدم

 من!ببرید شماتشریف_ نمیری؟
 فرهادرفت! بیارم کمک میرم

 ازسوار وقبل ماشین سمت
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 واسه دوماه فقط گفت؛ شدن
 به منم! دوماه فقط! کارکن من

 باالشهربه توی خونه یه جاش
 پاکت توی کارتم, میزنم نامت

 تصمیم اگه, هاست شیرینی
 پشت, بزن زنگ بهم گرفتی
 از سرعت سوارشدوبه بندش

 یه موندم من! اونجادورشد
 بوداز نزدیک که چشمایی

 !!بخوره چاک تعجب شدت
 

 وجور جمع خودمو کم کم
 هارو وچندتاازنایلون کردم

 سمت وبه بلندکردم سختی به
 پسربچه, کردم حرکت خونه

 با داشت کوچه توی ای
 جلو,میکرد بازی اش دوچرخه
 وگفتم؛ ایستادم اش دوچرخه

 خرید به حواست آقاپسرمیشه
 برمیگردم؟ تامن باشه من های
 خاله باشه!ماهانه اسمم_ پسره
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  باقدردانی, هست بروحواسم
  وگفتم؛ زدم لبخندی بهش

 راهمو! برمیگردم االن, مرسی
 به.. زیاد وسرعتمو کردم کج

 باکلیددررو رسیدم که خونه
 زده حدس درست, بازکردم

 حیاط توی بازم مامان بودم
 ! بود نشسته تاریکی وتوی

 بلند شدازجاش من تامتوجه
 چرااینقدر رویا؟_مامان!شد

  سرشدم به دیرکردی؟جون
 رفته مامانم سالم,_دخترخوب

  برم قربونت خرید بودم
 , کشید طول کم یه ببخشی

 که, کنه کمکم اومدکه مامان
 خریدها ی بقیه رفتم, نذاشتم

 چیکار_مامان, آوردم روهم
 روازکجا همه دختر؟این کردی

 مادر آره_داشتی؟ آوردی؟پول
 داشتم انداز پس کم یه جان
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  مهمون که دیگه هفته گفتم
 _مامان! نباشه کم چیزی داریم

 ایناخیلی جونم به دردت آخه
 روز دوسه بیان اوناهم زیادن

  خالصه! که مونن بیشترنمی
 شب نصف یک های تانزدیکی
 وتو کردم هاروبسته خوراکی
 همش مامان, گذاشتم یخچال

  ازکسی نکنه بودکه نگران
 تا آخرشم, باشم کرده قرض

  دلش نخوردم قسم واسش
  رفت وبعدش, نشد راضی

 بودمو داده بهش که پوالیی
 انداز ایناروپس, آوردوگفت

 مامان واسه حاالبیا... و کن
 اون, مادرمن که بده توضیح

 به خالصه... خودته پوالواسه
 کردم راضی مامانو سختی
 بودکه صبح2 نزدیک ساعت

 !!!برد خوابم نرسیده بالشت به سرم
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 موضوع ازاون اس هفته یک
  به برگشت توراه, گذشته

 این به داشتم, بودم خونه
  یک بااینکه که فکرمیکردم

 هام خاله ازخبراومدن هفته
 ازخاله خبری اماهنوز گذشته
 امروزحتما, نشده هام ودایی

 زنگ بهشون میگم مامانم به
 در به چشماش بیچاره بزنه

 بگه نیست یکی! شد خشک
 الکی بیادچرا قرارنیست اگه
 منوخوش ی مادربیچاره دل

 با مدت تواین اخه؟؟ میکنین
 مثال, شدم دوست دختری یه

 ترازمن بدبخت خیلی! همکاریم
 داره تری سخت وزندگی

 ریایی وبی پاک امادخترخیلی
 پدر! سوگنده اسمش!هستش

 خواهر یه وفقط ومادرنداره
 که داره ترازخودش کوچیک



 95 مهربون رغضبیم

 با روزاوقتی این!دبستانیه
 فراموش میزنم سوگندحرف

 کشیدم چقدرسختی که میکنم
 گرد به من های سختی چون
 سوگند های بیچارگی پای

 اینقدر روزا بعضی! نمیرسه
 میلی دیگه وکه میشه خسته
 طفلک! نداره غذاخوردن واسه

 و شده شکسته سن سال2۵با
 !خواهرش واسه میکنه مادری

 ی شیشه توی تصویرخودم به
  قراره منم!! کردم مترونگاه

 تو که مادرم مثل سوگند مثل
 پیربشم؟؟به پیرشدن جوونی
  من! کشیدم دست صورتم
 نمیخواد دلم! سالمه2۱ همش
 خراب وصافم سفید پوست

 توی جرقه یه دفعه یه! بشه
  میتونم من! شد زده ذهنم

 2 فقط حمالی ها سال بجای
 اما! بگیرم وپولمو کارکنم ماه
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 قاتل یارو اون ازکجامعلوم! نه
 به بازم! نزنه زیرقولش روانی

 مامانم! کشیدم دست صورتم
  مثل صورتت میگه همیشه

 از من! هه! لطیفه حریرنرم
 دردمیکنه کمرم شبا االن همین

 !میکنم آروم خودمو وبامسکن
 !!دیگه چندسال حال به وای
 اندازه به سرکارمیرم ماهه یک
 !شدم وکوفته خسته قرن یک

 
 به همش مسیربرگشت توی

 ..فکرکردم فروزش پیشنهاد
 که من! افتادم طمع بدجوربه

 خب!ندارم باخت واسه چیزی
 !شح*ر*و*م نداد اگه میرم ماه2

 دخترانگیم من! نه ولی!! واال
 !ازدنیاست من سهم ی همه
 که دارم بهارو چیزگران یه من

 روانی اون ی توخونه ممکنه
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 کردم غلط نه نه! بره ازدست
 باابرو! فکرنمیکنم بهش دیگه

  بهتراز پولی وبی کردن زندگی
 خونه به!! ابروه داروبی پول

  درچرخوندم کلیدوتو!رسیدم
 های گریه درصدای بابازشدن

 سرعت به قلبم,شنیدم مامانمو
 پاتند! تپیدن تند کردبه شروع
 مامانی؟!!_مامانم سمت کردم
 میکنی؟ شده؟چراگریه چی

 و وگریه کردن بامویه مامان
 ما چراسرنوشت گفت؛ ناله

  سرابی ی خانواده دخترای
  مادست ی همه سیاهه؟چرا

  مردم ی خونه اخربایدکلفت
 باترس باشیم؟چراااا
 جونم به دردت گفتم؛مامانم

 وای_ مگه؟مامان شده بگوچی
 اونم! شد بیوه خواهرمم رویا
 تنهاشدچی؟ من مثل

  میگی چی خواهر؟ کدوم
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 مرده ارسالن_ مامان؟مامان
 تصادف میشه؟ باورت رویا
 بهم صبح۱۱ ساعت امروز کرده
  باورم, وخبردادن زدن زنگ

 شوهر!! عموارسالن! نمیشد
 ازچشمم قطره یه!فرشته خاله

 خیلی فرشته_ مامان!چکید
 ازدار بیچاره اون!تنهامیشه
 !داشت شوهرشو دنیافقط

 ازخدابیخبرش پسرای اون
 نیست ومعلوم رفتن ساله۷ که

 یا مامان! یامرده هستن زنده
 ضربه پاهاش به دستش کف

 باگریه منم میکرد؛ میزدومویه
 !!!افتادم گریه به مادرم های

 تنهایی واسه بمیرم آخ_مامان
 اون واسه بمیرم اخ! خواهرم
 بودتابود که بدبخت ارسالن

 !ندید توزندگی روزخوش یه
  تواین کامیون روی اینقدر
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 اخرهمون که کارکرد ها جاده
 ...جونشوگرفت کامیون

 
 تاخودصبح مادرم شب اون

 خاله به, سرداد کردوناله گریه
 بیچاره, گفتم تسلیت زدم زنگ

 حتی بودکه بد اینقدرحالش
 قرار!!بزنه حرف نمیتونست

 و دنبالمون حیدربیاد شددایی
 باکرختی! کرمانشاه ماروببره
 و بیدارشدم ازخواب شدیدی

 !رسوندم کارم محل خودموبه
 دایی! میگرفتم بایدمرخصی

 سریع بایدهرچه بود راه توی
  تاواردشرکت, تربرمیگشتم

 _سوگند!جلو سوگندپرید شدم
 آقای سوگند سالم! _سالاااام

 تو آره_سوگند اومده؟ زندی
  تو؟چرااینقدر چته!اتاقشه
 شونشو روی زدم ای؟ آشفته
 صبرکن میگم بهت بعد گفتم؛
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 کنارزدم سوگند! برمیگردم من
 در, رفتم زندی اتاق سمت وبه
 منتظرجواب اینکه وبدون زدم

 !وواردشدم درروبازکردم باشم
 دخترم سالم_زندی, سالم_

  شماهم صبح!_بخیر صبح
 میتونم من زندی آقای!بخیر
 بگیرم؟ مرخصی هفته یک

 وما شدن فوت ازبستگان یکی
 !شهرستان بریم مجبوریم

 باقی کنه رحمت خدا_زندی
 فقط ولی برودخترم, عمرشما

 و کمه پرسنل چون! هفته یک
 زندی اقای ممنون, _کارهازیاد

 حتما دیگه هفته دوشنبه من
 باشه_زندی!سرکارم برمیگردم

 و تشکرکردم! سالمت بروبه
 دراتاق سمت گردکردم عقب

 چیزی جان گفت؛رویا زندی که
 از کمکی بابا؟ نداری احتیاج
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 چقدراین ؟!برمیاد من دست
 !آشنابود واسم لعنتی ی جمله

  هاش اخرجمله که تنهاکسی
 میچسبوندپدرم بابارو ی کلمه

 و دادم قورت بغضمو! بود
  چی همه ممنون نه گفتم؛
 با.. داریدشما لطف, هست
 اتاقو بندحرفم پشت.. اجازه
 در سوگندپشت, کردم ترک

 اینجاچیکارداری!_بود ایستاده
 سرکارت؟ نرفتی تو؟چرا
 خودت!ها ای دیونه_ سوگند
 !!زودبرمیگردی وایسم گفتی

 
 شالم به دستی کالفه!پوووف
 میخوام وگفتم؛معذرت کشیدم

 من کرده فوت ام شوهرخاله
 _سوگند, شهرستان میرم دارم

 کارت پس! کنه خداررحمت
 هفته یک ممنون_میشه؟ چی

 باید دیگه من, گرفتم مرخصی
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 خدا_نداری؟سوگند کاری, برم
 خدا امان بروبه گلم وپناهت پشت

 ؟..............………………………………
 بودم نشسته دایی توماشین

 !بودم شده خیره جاده وبه
 به که ساعته۵ درست االن

 !کردیم حرکت کرمانشاه سمت
 بعدازکلی رسید وقتی دایی

  بدون رفتنم صدقه قربون
 وبعدشم حموم ناهاررفت

 غروب۷های تانزدیکی! خوابید
 دوباره وبعدش کرد استراحت

 _دایی!گرفت روپیش جاده راه
 آهنگ واست رویا؟میخوای

  دایی نه_دایی؟ قلب بزارم
 گرفته خوابم راحتم من جونم

  نه_ مامان!میپره اونجوری
 !!توروخدااا بزار هم بیاآهنگ

 ی چراپاچه فرگل عع_دایی
 من که خوبه دخترمومیگیری
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 حیدر_مامان... دادما پیشنهاد
 ی پاچه نیست خوب حالم
 بابا_دایی!!! میگیرما توهم

 !که نامدارنمرده امیرارسالن
 میخوادباشه هرکی_ مامان

 ....خواهرمم نگران من
 

 اومدیم که روزیه دومین االن
  دلم! فرشته خاله ی خونه
 هرچه!میسوزه تنهاییش واسه
 که روداره رویا مادرمن باشه
 بادنیاعوض تارموهاشو یک

  بیچاره ی خاله اما نمیکنه
 دوتاپسر! نداره رو هیچکس

 وازایران کردن ازدواج که داره
 هم ردیانشونی یه حتی!رفتن

 حتی! نزاشتن بجا ازخودشون
 اس زنده مادرشون نمیدونن

 امروز!! بدونن شایدم!!یانه
 امروزسوم! زهرابودیم بهشت

 بالهجه مداح! بود عموارسالن
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 ..میکرد مداحی ای بامزه ی
 اونجابودن که کسایی ی همه

 !میکردن مویه کوردی زبون به
 زدن بازجه اما نمیفهمیدم من

 یادعزیز به زدم زجه هاشون
 مامانم!خودم ی رفته ازدست

 بیادو پیشنهاددادکه خاله به
 خاله کنه مازندگی پیش تهران

  درخواست باتردید! مرددبود
 چطور میگفت! ردکرد مادرمو

 دلم! کنم ول بیادشوهرمو دلم
 واسه تنهاییش واسه میسوزه

 دلش حتی که! وفاداربودنش
 !!!توقبرتنهابمونه شوهرش نمیشه راضی

 
 به برگشتم باالخره روز۱۰بعداز
 نیومد مامانم! تنها البته! تهران
 چقدرمنت خدامیدونه فقط

 کردم والتماسش کردم کشیشو
 داده قسمم, تنهابیام بزاره که
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 سوگندروبیارم که بابا جون به
 میرم دارم االن, خودم پیش

  تااالن شایدم البته, سرکارم
 سه چون باشم شده اخراج

 یه! ونرفتم کردم روزبدقولی
 و فرستادم زیرلب صلوات

  سوگند, شدم واردشرکت
 !میومد پایین ها ازپله داشت

 تامنودیدگفت؛عع؟رویااومدی؟
 قرارنبودبیام؟ مگه, سالم_

 رو نفردیگه یه زندی_سوگند
 چی؟!_جات به کرده استخدام

 چند آره_من؟سوگند جای به
 ویه گذاشت جلسه روزپیش

 کردو معرفی جات روبه زنه
  دیگه تهرانی خانوم گفت
 بخاطر! نمیشد باورم!! نمیان

 شدم؟؟ اخراج روز؟یعنی سه
 بنددلم جورایی چرا،یه دروغ

 بیابرو حاال_سوگند!! شد پاره
 که نباشه اونجوری باالشایدم
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 روبرگشتم رفته راه! میگم من
 بیشتراز, باالنمیرم دیگه نه_

 چی_سوگند, تحقیرنمیشم این
 میخوادبی میگی؟دلت داری

 بکن بیابروتالشتو کاربشی؟
 سوگندمن نه! _نزاربیکاربشی

 میرم من, نیستم التماس آدم
 خداحافظ, خواهری خدابزرگه
 اصال, خیابان سمت پاتندکردم

 شب بگم بودبهش رفته یادم
 خیابون به, ما ی خونه بیان

 شونه نفرازپشت یه رسیدم که
 _سوگند!بود سوگند,هاموکشید

 میری راه تند چقدرتند المصب
 سوگند؟ جانم,_بنداومد نفسم

 منوفراموشم رویامیخوای
 دوست فقط من یعنی کنی؟

 و کردم ب*غ*ل*ش بودم؟ کاریت
 تازه من دیوونه بابا نه گفتم؛
 توبایدشب تازه! کردم پیدات
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 مادرم چون من ی خونه بیای
  وباهات بزنه زنگ شب اگه

 بلند لحظه همون نزنه حرف
 وا_سوگند!!تهران میاد میشه
 مامان_ کجاست؟ مادرت مگه

 باخاله قراره! موند کرمانشاه
 واست حاالشب,برگرده فرشته

 کارت بروبه میدم توضیح
 سارا با حتما شب ولی, برس
 میرم منم, ما ی خونه بیاین

 واستون خوشمزه شام یه
 روی ومن سوگندرفت! میپزم

  اتوبوس اسیتگاه صندلی
 بدون!شکست وبغضم نشستم

 کردم شروع اطرافم به توجه
 ....کردن گریه به
 

 باتاب میتونم رویا خاله_سارا
 گلم آره_کنم؟ بازی حیات توی

 امروز! کن بروبازی نه چراکه
 بیکارنشستم که روزیه دومین
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 باسارا سوگنددیشب, توخونه
 مامانمم, ما ی خونه اومدن

 شنیددلش صداشونو وقتی
 ازکار نگفتم بهش گرفت، آروم

 دیگه بدونه اگه! کارشدم بی
 از,سرهیچکاری برم نمیزاره
 غرق! کردم سارانگاه به پنجره
  این! بود وبازیگوشی شادی

 ازبازمانده دیگه دونه یه تاب
 مامانم اخه! منه وسایل های

  زیرپاشو حاضرشدفرش
 وسایل به امادست بفروشه

 خونه من تاب بخاطر! نزنه من
  حیاط یه, دارگرفتیم حیاط
 تاب فقط که کوچیک خیلی

 از من... اما! جابشه توش من
  یکبارم حتی بابارفت وقتی
 اخه! ننشستم تاب اون روی

 خدا ای!بده بیادتابم بابانیست
 باباتنگ واسه خیلی دلم من



 109 مهربون رغضبیم

 خاله دیگه ی هفته! خیلی!شده
 مشتری, تهران میان ومامان

 !پیداشده خاله ی خونه واسه
 بگم؛باالخره رفت یادم راستی
 کردکه روراضی خاله مامانم

 !!!کنه وبامازندگی بیادتهران
 یکبار ماهی که شرطی به اونم

 !!سربزنه شوهرش وبه برگرده
 و روبفروشه خونه قرارشد

 اش خونه البته, ما بیادپیش
 یکی توی متری۷۰ی خونه یه

 شهراونجا پایین های ازمحله
 نداره گیری چشم ومبلغ هست

 که بانک میزارم میگفت خاله
 ومخارجمون خرج ازسودش

 ریال یک مامانم که بشه تامین
 من, کردوگفت ح*ر*و*م پولشو

 ارسالن عمرزحمت یک پول
  ام روسرسفره خدابیامرز

 به هم داشتی وچشم نمیارم
 من خالصه!!! ندارم پول اون
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 میخوادباپول نفهمیدم دیگه
 !!!!!!چیکارکنه اش خونه

 
 خوابیده من تخت روی سارا

 زمین روی وسوگند بودومن
 !بودیم کرده پهن خواب رخت

 خالت اگه رویا میگم_سوگند
 نمیشه؟تو سخت بیادواست

 پاهاش که مادرتم, بیکاری که
 !نمیده بهش کارکردن ی اجازه

 !!حرفش وسط پریدم...پس
 بیادمن اگه اتفاقا خدابزرگه_

 مادرمو تنهایی ی غصه دیگه
 دیگه میگم حداقلش نمیخورم

 هم ویه تنهانیست مامانم
 تازه! خودش واسه داره زبون

 فردامیرم, بیکارنمیمونم که من
 روز خداکنه, کارمیگردم دنبال
 که سوگند!! بیاد گیرم مزدی

 بود گذاشته دستشوزیرسرش
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 بودگفت؛ شده خیره سقف وبه
 پیداکردیا گنج میشدیه کاش

 پیداکنی پول کیف یه اصال نه
 وای!!باشه توش میلیون۱۰۰که

 یه میرم اول!! فکرشوبکن
 بعد, کوچولومیخرم ی خونه
  عالمه یه سارا واسه میرم

 !!میخرم بازی واسباب لباس
 کار وروش میخرم پرایدهم یه

  چی بشه اگه رویا! میکنم
 هارو خونه کلفتی دیگه!میشه

 اون یادحرف دفعه یه!! نمیکنم
 سمت به!! افتادم یاروفروزش

 زیر ودستمو سوگندبرگشتم
 اگه سوگند,_دادم تکیه سرم

 پیشنهاد وبهت نفرپیدابشه یه
 در کارکنی واسش دوماه بده

 میزنه نامت به خونه یه عوض
 پوزخند میکنی؟سوگند قبول

 روکردسمتم من مثل زدواونم
 ,,کرد سرش گاه ودستشوتکیه
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 تو خیالی خوش چه_سوگند
 ازتوکمتره هام بافی خیال من
 وتواز دارم ازخداتوقع من, ها

 دختر؟ ای خدا؟؟ساده خلق
 تودنیا اصال ادمایی همچین

 توفکرکن خب!!_وجودنداره
 جوابمو, غیرممکنه رویای یه

  قبول معلومه_ سوگند,بده
 هم سال۱۰حاظر حتی! میکنم
 ساله۹ رویامن! کارکنم واسش

 پاپا یه وهنوزم کارمیکنم دارم
 وقتی! ندارم انداز پس سی

 سارا شدن فوت پدرومادرم
 یه به! ساله۱۶ ومن بود ماهه۶

 ماهه۶ بچه بایه ساله۱۶دختر
 خودش بچه دارن شک همه که

 دنیاکارمیدن کجای یانه هست
 میدادن؟فقروبدبختی من که

 هارو خونه کردکلفتی مجبورم
 نمیره ازگرسنگی سارا که بکنم
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  توی اخه, نشم وتنهاترازاین
 سارا فقط بزرگی این دنیابه
 ساله۹ من! بود مونده واسم
 وهنوزم میکنم حمالی دارم

 وپس ساراهستم ی شرمنده
 سارا ی آینده واسه اندازی

 نفر یه واقعا کاشکی!! ندارم
 خواهرمو ی وآینده میشد پیدا

 حاضربودم من, میکرد تضمین
 !!!کارکنم واسش تااخرعمرم

  میشدی؟اگه راضی پس_
 وتنها پسرجوون یه طرفت

 اون نمیترسی؟اگه چی؟ باشه
 باشه یاقاتل, قاچاقچی طرف

 بابا نکن پلیسیش_چی؟سوگند
 یه اگه حتی اره کدومه؟ قاتل
 واسش حاضرم باشه هم قاتل

 و بدونم که شرطی به کارکنم
 اخرخونه دست باشم مطمئن

 !!!!!میزنه نامم به رو
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 !بود درگیرشده ذهنم بدجوری
 هرچی, میگفت سوگندراست

 !کارکرده بیشترازمن اون باشه
 سرانگشتی حساب بایه

 یک تواین منم شدم متوجه
 پولی هیچ کارکردم که ماهی

 انداز پس تازه ندارم ازخودم
 ازکارکردنش مامانم که هایی

 !!!بود شده تموم اونم داشت
 ۱۰ اگه حتی سوگند قول به

 سر بازم کارکنم ام دیگه سال
 وایییی!! اولم ی خونه همون

 میخواد دلم, کن خدایاکمکم
 روقبول لعنتی پیشنهاد اون
 از میترسم!!! میترسم اما کنم
 با! میرغضب ی مرتیکه اون

 وواسه عهدبستم وخدا خودم
 پیش, گذاشتم شرط خودم
 اززبون فردا اگه, گفتم خودم

 رو امشب های حرف سوگند
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 اما, میکنم قبول پس, شنیدم
 میدم نزدقول حرفی ازش اگر

 خدا اگه, نیارم اسمشم دیگه
 سوگند دل به باشه راضی

 !!حرفوبزنه اون که میندازه
  درخواب غرق ی چهره به

 بزنیاااا گفتم؛ وزیرلب دوختم سوگندچشم
 

 منتظریه فقط که روزیه امروز
 بردارمو رو تلفن که ام جرقه

 !بگیرم رو لعنتی ی شماره اون
 سرگرم خودمو گرفتم تصمیم

 سارا! تاسوگندبرمیگرده کنم
 هاشو نقاشی داشت اتاق توی
 توی رفتم منم, میکرد زنگ

 مشغول وخودمو آشپزخونه
 شب میخواستم, کردم آشپزی

 نزدیک!کنم درست سبزی قرمه
 !!بودم نخورده بودکه دوماه

 سوگندهنوز که شب۹ساعت
 بیتابیشو سارا, بود برنگشته
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 میزد زنگ تندتند مادرم, میکرد
 خودمم, بود احوال وجویای

 ساعت, بود شورافتاده به دلم
 برنگشته هنوزم شدوسوگند۱۰
 سارارو غذای میخواستم, بود
 نمیکردومیگفت قبول که بدم

 ازگلوم سوگندنیاد تاآبجی
 بود نزدیک دیگه, نمیره پایین
 خودموکنترل خیلی, کنم گریه

 بچه اون جلوی که میکردم
 !!!بدم نشون ریلس خودمو
 بود شده شب ونیم۱۱ ساعت

 اینقدر! شد زده خونه زنگ که
 یاریم پاهام که داشتم استرس

 تاچنددقیقه ساراکه!نمیکردن
 وزاری گریه داشت پیش

 و درپروازکرد سمت میکردبه
 اخجون, گفت حالی باخوش

 در بابازشدن! اومد ابجی
 سوگندنمیان گریان ی چهره
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 دهنمو آب بااسترس! شد
 اصالنمیخواستم, دادم قورت
 !کرده گریه چی واسه بدونم

 ,نداره غم تحمل دلم من, نه
 کردی؟ چراگریه آبجی_سارا

 داخل کرداومد ب*غ*ل*شسوگند
 گریه_سوگند, ودرروبست

 من میدونی توکه.. که نکردم
 حساسیت موادشوینده به

 اشک چشمام اونه واسه, دارم
 شد باورش سارا فکرکنم! کرده
 نپرسیدو سوالی دیگه چون

 خواهرش آ*غ*و*ش خودشوبه
 چرااینقدر,_کردم سالم, سپرد

  شدیم؟ دیرکردی؟نگرانت
 سارااشاره یه سوگندباچشم

 کارم کم یه, سالم کردوگفت؛
 در تلفن ببخشید,کشید طول

 منم! معذرت, نبود دسترسم
 بعدازشام, نگفتم چیزی دیگه
 وسوگنداونو برد خوابش سارا
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 رو ودراتاق من بردسرتخت
  روبه!!بود دپرس خیلی, بست
 میتونم کردوگفت؛من سمتم
 کنم؟گفتم؛نخیرشما حموم

 و من پیش میاری تشریف
 چی که میدی توضیح واسم
 چیه؟ امشب حال ودلیل شده

 فقط رویا خوبم من_سوگند
 سارا من,_ام خسته کم یه

 سالمه2۱من!سوگندجان نیستم
 خواهش ازت,نیستم هم وبچه

 دلواپسم بیشترازاین میکنم
 ..فقط میگم باشه_سوگند!نکن

 بده قول_چی؟سوگند فقط_
 ...قبوله!_ کنی گوش حرف بدون تااخرش

 
 کنارم اومد بامکث سوگند

 پیش چندسال وگفت؛ نشست
 !نفرکارمیکردم یه ی توخونه

 پسرداشت چهارتا که پیرزن یه
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 هاش تاازنوه سه!نوه تا وهفت
 , پیمان, کامران! پسربودن

  مدت یک واسه من, شهاب
 خانم چهره پرستارماه طوالنی

 شوانجام خونه وکارهای بودم
 بود سالم2۰ موقع اون, میدادم

 !تربودم ورگل ترگل وازاالنم
 وگفتم؛ حرفش وسط پریدم
 !!خوشگلی تواالنم دیوونه
 بین قرارنشد عع؟مگه_سوگند
 گذاشتم دستمو نپری حرفام

 یادم! اوپس وگفتم؛ دهنم روی
 !میگفتم داشتم_سوگند!نبود

 زبون وشرین تربود سارابچه
  باخودم ها موقع اون, بود

 چهره ماه, سرکار میبردمش
 مثل میگفت, داشت دوستم
 ازنوه یکی, میمونی دخترم
 ی وابسته زیادی که هاش

 اونجا بودوهمیشه مادربزرگش
 ساراشده عاشق کامران, بود
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 من که وقتایی بودوهمیشه
 باسارا اون بودم کارم سرگرم

 تفریح میکردوحسابی بازی
 بهش نظرم کم کم! میکردن

 و قیافه پسرخوش, شد جلب
  اینقدر! بود مشربی خوش

 جنبه بی قلب کردکه مهربونی
 چندماه, شد زدوعاشقش منم

 نامه پاک یه گلدون بعدتوی
 چهره ماه واسه فکرکردم,دیدم

 که روبرداشتم نامه! خانومه
 !بدم صاحبش دست وبه ببرم
 کامران بلندکردم سرموکه...اما

 بودوگفت؛ ایستاده روم روبه
 !!برداروبخون خودته واسه
 بااخم, کردم نگاهش زده شک

 با منم, روشوبرگردوندورفت
 میزد گنجشک مثل که قلبی
 رو ونامه ای گوشه یه رفتم

 ازچشمش اشکی قطره,خوندم
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 نوشته اون داد؛ چکیدوادامه
 بودتوی نوشته, بودعاشقمه

 من ی دلداده مدت این تموم
 تبدیل اش گریه... اما... و بوده

 اماچی؟.. _شد هق هق به
  اسم نامه پایین رویا_سوگن
 شهاب اسم! نبود من کامران

 شهاب ازطرف نامه اون, بود
 به زده شک! من عشق بودنه
 نفر یه که میکردم نگاه نامه
 ....کشید ازدستم رو نامه

 
 رو نامه که رویااونی-سوگند

 عالمم کشیدورسوای ازدستم
 جوری یه! بود چهره کردماه
 کرد پرتم وازخونه برد ابرومو
 افسردگی تاچندماه که بیرون
 و کلفت توی میگفت, گرفتم
 و هام نوه واسه زاده کلفت
 دیگه... و کردی تورپهن پسرام
 دستاشو. نداد امونش گریه
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 وزارو گرفت چشمش جلوی
 یه کردم سعی, کرد زارگریه
 سوگند,_کنم آرومش جوری

 ..دی خواهری باش آروم, جان
 و بدم ادامه سوگندنذاشت

 !!!رویا نشده گفت؛هنوزتموم
 !کرد پیدام کامران بعدازاون

 من به نسبت ازعشقش اومد
 میدونه که گفت, کرد اعتراف

 ,ندارم شهاب به ای عالقه من
 وسارا کنیم بیاازدواج گفت

 بزرگش دخترخودم مثل هم
  عاشق یه من خب, میکنم

 کم یه اولش, بودم بدبخت
 !کردم قبول وبعدشم نازکردم
 ساعت شب یه شد؟ اماچی

 اتاقک توی بودکه شب نصف2
 سوختگی بوی کوچیکمون

 خونه ودیدم بلندشدم! میومد
 زدم ساراروچنگ,میسوزه داره
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 توی! بیرون اومدیم وازخونه
 نامه, پیداکردم نامه یه کفشم

 ,بود کامران بابای ازطرف
 ازسر دست بوداگه نوشته
 توی خواهرت برنداری پسرم
 کاری واسم, میسوزه آتیش
 ی بچه یه سوزوندن نداره

 امشب بود نوشته! نامشروع
 کوچولوبود ی شعله یه فقط

 صورت به!بگیر تهدیدموجدی
 چطور, کردم سارانگاه معصوم
  نامشروعی انگ اومد دلشون

 تصمیم خالصه!!! بزنن روبهش
 واتاقک خونه ازاون گرفتم
 روز همون فردای! برم نحس
 وبعداز کردم روجابجا خونه

 کامران سایه حتی دیگه اون
 ...تاامروز!!! ندیدم روهم

 
 چندتا عروسی یه واسه امروز

 منم که میخواستن مستخدم
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 هر من رویا, بودم جزئشون
 کامران اسم دنیاباشم کجای

 !برمیگردم بخوره گوشم به
  اون به توعروسی امشب

 روصدا اسمی زنه یه شلوغی
 خود خودبه شد باعث زدکه

 گریه بازم!! کنم نگاه عقب به
 رویا_سوگند, ازسرگرفت رو

 !!بود من کامران, بود خودش
 !شدیم توچشم چشم باهم

 بدون, کردم گم وپامو دست
 راه دستم های ژله به توجه

 اصال, گرفتم روپیش خروجی
 با هاداشتم ژله اون نفهمیدم

 من بخدا, میبردم کجا خودم
 خبر اصال من, دزدنیستم

 هایه ژله اون توی نداشتم
 خب, عروس واسه سوپرایزه

  اون توی ازکجامیدونستم
 برلیان ی حلقه لعنتی ظرف
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 درخروجی به وقتی گذاشتن؟
 راهمو چندنفرجلوی رسیدم
 سوگند های باگریه... گرفتن

 رویا_سوگند, میکردم گریه
  کامران! زدن تهمت اونابهم

 !زد همشون به اومدوتودهنی
 یه, گفتم ایشون به من گفت

 وکارشم درمنتظره نفربیرون
 آشناهاشون از فکرکنم, فوریه

 باورکردن حرفشو چون, بود
 بدون, کردن خواهی معذرت

 واز شدم اماده حرفی هیچ
 خیابون توی, بیرون اونجازدم

 جلوی ماشینی که میزدم زجه
 نگاهش زده شک, ترمزکرد پام

 خواست ازم,بود کامران, کردم
 واینکه ادب رسم به, سواربشم

 ,سوارشدم کرده حفظ آبرومو
 چنان سوارشدنم محض به

 خوردکه صورتم توی ای ضربه
 !رفت سیاهی چشمم لحظه یه
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 کردم نگاه کامران وبه برگشتم
 !بود حقت سیلی گفت؛این!!

 که روزایی تالفی سیلی این
 ودر عزاگرفتم مرگت واسه

 به!! بودم جنازت دردنبال به
 شده الل کلمه واقعی معنای

 و عربده کامران, رویا بودم
 !میکرد وگله میکشید نعره
 وداستان بازشد زبونم کم کم
 که رو نامه واون شب اون

 دفترخاطراتم البالی هنوزم
 تعریف واسش داشتم نگهش

 باعث نمیشدکه باورش, کردم
  که هایی عذاب تموم وبانی

 ماهچهره, بوده پدرش کشیده
 !هه,بود شده فوت سال همون

 تا حتی عوضی شهاب اون
 و صبرنکرده ماهچهره چهلم

 ,,بود کرده ازدواج
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 منوبرد کامران رویا_ سوگند
 وتا تاریک ی جاده یه توی

 !سید*منوبو زور به میتونست
 باید هفته همین توی میگه

 زورم به وگرنه, بشی من زن
 و بیای میکنم کاری شده که
 باهات بیفتی پام دست به

 دیگه کامران رویا, کنم ازدواج
 ! نبود وآروم مردمهربون اون

  حتی, بود وعصبی خشن
 وبی باخشونت سیدنشم*بو

 حرف ازاین که من! بود رحمی
 بودم شده آخرخرکیف های

 گریه کجاش این خب گفتم؛
 خیلی که اینجوری داشت؟

 بعداز اینکه_سوگند!! خوبه
 بخوان ازت جدایی سال پنج

 وز*تاتجا یاازدواج هفته همین
 اس؟چشمکی کننده خوشحال

 بعداز اینکه نخیرم وگفتم؛ زدم
 ستت*وببو کنه خواستگاری ازت عشقت سال پنج
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 خره! ورویاییه قشنگ خیلی
  همون بودم جات اگه من

  می وماچش میپریدم لحظه
 !دیگه ای بچه_ سوگند! کردم

 پردازی خیال نبودی بچه اگه
 بیا بگه نفربهت یه, نمیکردی

  بجاش کارکن واسم دوماه
 بااین! میزنم نامت به خونه

 ومحکم پریدم سوگند حرف
 تواون وایییی, _کردم سش*بو

 !گلییییی خیلییی! زدی حرفو
 هنگی های دیونه سوگندمثل

 شدی؟ خول-!میکرد نگاه بهم
 لم*بغ توی کم یه حرف؟ کدوم

 وگفتم؛بعدامیفهمی چلوندمش
 

 روقطع تلفن بارهزارم برای
 !نمیتونم!نمیتونم واای!!_کردم

 دیوونه دیگه بسه اه_سوگند
 حرف من به اصالبده, کردی



 129 مهربون رغضبیم

 ;وگفتم درآوردم زبونمو! بزنم
 دارم زبون خودمم من!! ببین
  زدن حرف مشکل! من گل

 نمیتونم اینه مشکل! نیست
 درخواستشوقبول بگم بهش
 نشو بچه رویا_سوگند,کردم
 واسه طالییه فرصت یه تااین

 گوشی! بزن زنگ زودباش! تو
 رو وشماره کشید روازدستم

 !اسپیکر روی گذاشت گرفت
 داد؛ جواب بعدازچندتابوق

 سوگند ………الو_....... _بله؟_
 بزن حرف گفت؛د کنان پچ پچ

 !توحلقت رونکردم گوشی تا
 _صدا! الوسالم_ الووو؟_ صدا

 تهرانی من_ بفرمایید؟ سالم
 _فرهاد! تهرانی رویا, هستم

 سوگند به باحرص! میدونم
 اگه وگفتم؛خب کردم نگاه

 میپرسی؟ چی واسه میدونی
 !شم مطمئن میخواستم_فرهاد
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 !ندارم وقت من زودحرفتوبزن
 مرتیکه این! کنم قطع خواستم

 سمت دستموبردم,نداره لیاقت
  سوگندجان, کنم قطع که تلفن

 نمیزنی حرف_فرهاد!نذاشت
 من گفتم؛ باحرص, کنم قطع

  پیشنهادتون طبق حاضرم
 دیر خیلی_ فرهاد! کارکنم واستون

 !روز شبانه چهارماه! زدی زنگ
 !…بای, میخوام جواب تافردا
 !کثافت ی مرتیکه! کرد قطع

 سوگندچشم به! بیشووووور
 !تقصیرتوبود وگفتم؛ رفتم غره

 !!جهنمممم به بره! تووووو
 

 بودین؟ خواب سالم_سوگند
 بیداربودیم نه, زهرماروسالم_

 لحظه اومدنت واسه داشتم
 ای_سوگند!!میکردیم شماری

 مار مثل زبونت که دردبگیری
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 مامانت به مگه! داره نیش
  خوب سرکار؟ میرم نگفتی

 راه بایدتوی جنابعالی االن
 توسرموگفتم؛ کوبیدم!! باشی

 اصال میگی راست واااییی
 حاضر برم صبرکن, نبود یادم
 کیه؟خواستم رویا_مامان!بشم

 !سوگندنذاشت که بزنم حرف
 فرگل خاله منم سالم_سوگند
 امروز رویاخبربدم به اومدم

 !!!تعطیله وشرکت بیکاریم
 چرا, بیاتو, دخترم سالم_مامان

 ازبستگان یکی-تعطیل؟سوگند
 منم! شده فوت شرکت رییس
 وساراهم تعطیلم حاالکه گفتم

 !!رویا پیش بیام اس مدرسه
 دخترگلم کردی خوب_مامان

 خیلی سوگند, بیاتوعزیزدلم
 زدوراه چشمکی نامحسول

 خاله گرفت؛ روپیش خونه
 خوابش! بود خواب هنوزم
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 دست, نشده ومتوجه سنگینه
 سمت وبردم سوگندروگفتم

 حال توی رتخواب, خودم اتاق
 وازچشمای بود شده پهن

 میاد بودخوابش معلوم مامانم
 و من بگیربخواب مامانی_

 _مامان! تواتاق سوگندمیریم
 _سوگند!نمیاد باباخوابم نه

 میریم ماهم بروبخواب خاله
 عع! _آخه_مامان, میخوابیم

 ,,خودتو نکن معذب مامان
 که مامان! سوگندازخودمونه
  جمله یه انگارمنتظرهمین

 توجاشوگفت رفت سریع باشه
 کنید بیدارم داشتین کاری پس
 و تواتاق سوگندوکشوندم.... 

 چراسر گفتی؟ گفتم؛چرادروغ
 اخراج توام نکنه کارنرفتی؟

 نگفتم دروغ_شدی؟سوگند
 واسه اما تعطیله شرکت خب
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 -اخراج؟سوگند یعنی!!_همیشه
 های باچشم!!! استعفا یعنی نه

 گفتم؛! کردم نگاهش گردشده
 سرت؟چرااستعفا به زده مگه

 اقا خندیدوگفت؛چون دادی؟
 چشام بازم! نداد اجازه مون

 هست؟ آقاتون؟؟کی! _گردشد
 بیدار صبحا رویا وای-سوگند
 میشی؟کامران خنگم میشی
 تاحاالشده عع؟ازکی!_دیگه

 تا ازدیشب_سوگند! آقاتون
 !کنم تعرف واست بشین, حاال

 روی نشستم گیج همنجوری
 مانتوشودر سوگندهم, تختم

 دیشب,_کنارم آوردونشست
 !کارم بودمحل اومده کامران

 از میخواستم دیدمش وقتی
 !ندم ومحلش ردبشم کنارش

 ازدهن" خانومم" ی اماباکلمه
 مثل!زد خشکم سرجام کامران

 صدام خانومم روزایکه اولین
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 امابرنگشتم, ریخت میکرددلم
 گفت؛واسه اومددستموگرفت

 نکنه فرارمیکنی؟ ازمن چی
  نذاشتم... ندا دوستم دیگه

 خوداز وخودبه حرفشوبزنه
 !نیس اونجوری نه,_پرید دهنم

 فراری چراازم پس_کامران
 با گفتم؛نمیخوام هستی؟منم

 ساراوجون جون کنارتو بودنم
 آتش اون من, تودرخطرباشه

 !نکردم روفراموش روزی
 اون سوگندپدرمن نه_کامران

 کارمادر, بود روننوشته نامه
 من بابای, بوده وشهاب بزرگ

 پیداکردنت واسه من همپای
 که شب همون, بود کرد تالش
 چی همه کردی تعریف واسم

 خالصه! کرد تعریف روواسم
 دیشب مادرم,هگ*ن*ا*ه*بی پدرمن

 واسه بیادوازت میخواست
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  رویا واااای, کنه خاستگاری
 دلم توی اینارومیگفت وقتی

  قندوشکرراه ی کارخونه
 کامران خالصه! بودن انداخته
 وسارارو اومدخونه دیشب

 سارارو میشه باورت, دید
 میکرد؟ بودوگریه کرده بغل

 بود دلتنگش ساراهم انگاری
 .....میکرد گریه کامران مثل اونم چون

 
 از یکی دیشب خالصه_سوگند
 موقع, بود عمرم روزای بهترین

 کردم اش دربدرقه تادم رفتن
 دید رومناسب اوضاع وقتی

 سم*وبو ماشین توی کشوندم
 سر دیگه گفت؛ اخرشم, کرد
 شوهرت, نمیری کارلعنتی اون

 منم, کارکنه زنش بزار نمرده
 !!کردم قبول خرکیففففف که

 و لذت همه ازاین کرده هنگ
 نمیشه گفتم؛باورم خوشحالی
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 خوشبخت دیگه یعنی!سوگند
 ;وگفتم ب*غ*ل*ش میشی؟پریدم

 _سوگند!خوشحاالم خیلی وای
 من تازه برم قربونت مرسی
 ویه نخوابیدم تاصبح دیشب

 تو واسه هم خوبی فکرهای
 ببندی منو میخوای نکنه!_دارم

 بردارش؟ ی نداشته ریش به
 تک من کامران بابا نه_سوگند

 عع_درآورم اداشو!!! اس بچه
 _اس؟سوگند بچه تک

 به ببندمت میخوام! کوفت
 !!یاروفرهاد اون ریش
 مردک اون اسم گفتم؛اه کالفه

 ضمنا, میگیری حالمو رونیارکه
 _سوگند! داره زن خودش اون

 اون من دارم؟ زنش چیکاربه
 زحمت!_رومیخوام خونه
 ام خونه اون خواب من نکش
 به اگه_سوگند! بینم نمی
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 ولجبازی کنی گوش من حرف
 تو مشکل مگه! میشه نکنی

 نیست؟ مادرت کردن راضی
  تکون مثبت ی نشونه سرموبه

 نقشه یه من خب_سوگند!دادم
 یا خوبه ببین اول, دارم هایی

 !!!!!من به بسپرش مادرتو بعدش نه
 

 تعریف کردبه شروع سوگند
 با من ودل تصمیمش کردن
 سیرسرکه سوگندمثل ی جمله

 بود خوبی ی نقشه, میجوشید
 غیر میشناختم مادرمو من اما

 بفرسته چهارماه بودمنو ممکن
 _سوگند! شهردیگه یه مثالبه
 ببین_چیه؟ حاالنظرت خب

 امامادرمن سوگندفکرتوخوبه
 تازه, کنه قبول نیست ممکن

 روزازم اون فردای فروزش
 که االن نه میخواست جواب
 !گذشته اس هفته یک نزدیک
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 اول نداره کاری خب_سوگند
 یه وباهاش میزنی زنگ یه

 مطمعن که بعدش, قرارمیزاری
 دست میسپری مادرتو, شدیم

 اصال, بود آشوب دلم توی! من
 جدا ازمادرم نمیخواست دلم

 این به دروغ وبهش بشم
 موضوع ولی! روبگم بزرگی
 خب! بود راحت زندگی سریه

 !!!میندازه طمع روبه همه موضوع این
 

 رفتم بود گرفته وجودمو تموم که بااسترسی
 حرفشو سوگند ومنتظرشدم حال توی نشتم
 خیار آرومی به سوگندداشت! بزنه

 میخواست دلم. بود گرفته حرصم. میکند پوست
 !!! توحلقش بکنم وبشقابش خیاروباچاقو اون

 وتااالن دارم استرس انگارمن انگارنه المصب
 بهش شدم خیره!! دستشویی رفتم دفعه10
 ولی بکشم ونشون خط واسش کنه نگاهم که

 چون میکنم نگاهش دارم میدونست انگاری
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 زدوبالذت نمک خیارش به. بلندنمیکرد سرشو
 !زدم وگازش قاپیدم ازدستش بلندکردنش

 بشه کوفتت_سوگند رویا؟؟ عع_مامان
 که همینه وگفتم خوردم خیارمو آرومی به

 میلیونی کار پیشنهاد میخواستم_سوگند! هست
 مسخرشو سکوت باالخره! نمیگم دیگه بدم بهت

 باچنگ خودت کاربود اگه تو بروبابا!_شکست
 جون به_ سوگند!!! چسبیدیش می ودندون

  شوخی این دیوونه میگم راست دارم سارا
 ومامان خاله جلوی!!! کرد جمع توی که نیست

 !!!من شدم چقدربدجنس... میکردیم پاسکاری
 !!!برم تاخودم خوبه اگه کاری؟ چه_ مامان

 این واسه ولی فرگل خاله ببخشید_ سوگند
 حاالنوبت! نیازدارن سال30زیر پرسنل به کار
 هست؟؟ چی کارمیلیونی این خب!!_ بود من

 _سوگند!! سالته25 توکه میگیری؟ چراخودت
 کنم ول سارارو ماه4 نمیتونم من ولی اره

 کارخونه اصفهان هست کارش. میرفتم وگرنه
 نفر یه. نیازدارن پرنسل وبه سازیه مجسمه

 هم دارن خوابگاه هم گفت داد پیشنهاد بهم
 و میبندن ماه4 قرارداد! میدن خوبی پول
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 میلیون10 به چهارماه اون حقوق جمع فکرکنم
 خب اصفهان؟ هست کارش_ مامان!! برسه

 برم بلندشم نمیتونم که نمیری؟من چراخودت
 و سوگندزدم به پوزخندی تودلم!! اصفهان

  خوش سوگندخانم بگیر تحویل بفرما! گفتم
  که نمیگم شنا واسه منم_ سوگند!! خیال
 میلیون10 میدونی خاله. گفتم رویا واسه
 بره رویا اگه میشه؟ چقدرپول ما ی واسه

 چهارسالش اندازه به کارکنه چهارماه وواسه
 وجای خوردوخوراک تازه! میشه انداز پس

 بخدااگه بهترازاین؟ چی خب. رایگانه هم خواب
 سارارو دست بود کافی جای دونفر واسه

 نداره امکان نه وای_ مامان. میرفتم میگرفتم
 یه اصفهان اونم. بفرستم روجایی رویا من

 من بکنه؟ میتونه چیکار غریب دخترتنهاو
 کنم زندگی وضعیت تواین ها سال حاضرم

 !!دوربشه ازم دخترم نمیزارم ولی
 

 اصفهان میخوادکجابره؟ مگه فرگل وا_ خاله
 تنگ دلت هروقت!! راهه ساعت4 همش همه
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 دخترفردا این. دیگه بینیش می میری شد
 !!باش آینده فکر به... میخواد جهاز فردا پس

 این بزارم محاله. نیست ممکن نه_ مامان
 نه میخوام پول نه!! کنید تموم همینجا حرفو
 فرصت یه این ولی_ سوگند!! دخترمو دوری

 امنه جاش بخدا. رویا خود آینده واسه طالییه
 واالن میکنه اونجاکار که یکساله من دوست

 دوست تازه! میخره خونه خودش واسه داره
  ونیازمالی هستن کارمند پدرومادرشم من
 کرده جاپیدا من واسه بدبختی به! ندارن هم

 !!ازتنهایی میکنه دق سارا برم اگه من ولی
 معلوم ازکجا اصال امنه؟ بدونم ازکجا_ مامان

 یعنی بعدشم دخترانباشه؟ قاچاق کارشون
 میکنم دق وای نبینم؟ دخترمو روز120 من
 !سرمیزنم بهتون میام خب گفتم؛ سریع! که

 چی؟نکنه کردوگفت؛ نگاهم مشکوک مامان
 نه نه گفتم؛ کرده هول هستی؟ راضی تو

  شهرخودم توی اگه من چه؟ من به اصال
 جمع میلیون10 یکسال سر کارکنم سخت
 توی کارکنی سخت نمیزارم_ مامان!! میکنم
 !کار دنبال میگردم هفته همین
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 از! بستم ودررو کردم خداحافظی باسوگند

 ونقشه نمیده اجازه مامانم میدونستم اولشم
 و مامان. اتاقم توی رفتم!! پوچه سوگند های
 .میزدن حرف کاره همین به راجع داشتن خاله
 اون جواب االن. پاداره یه مادرمن مرغ
 بدم؟ چی دادم قول نره اون به اسی ام اس

 یااگرم و نرسه دستش به هیچوقت خداکنه
 ظهر بعداز سوگند! کنه پاک نخونده رسیده

 جا بیادیه وبگم بدم پیام کردبهش مجبورم
 ی ساده گوشی به! کنیم صحبت کار واسه
 و صفحه به زدم وزل زدم چنگ ایم دکمه

 کاش!! نداده خداروشکرجواب.... ارسالیم پیام
 محکم چندبار... تااالن باشه شده پیشمون
 پیام بهش چرامن اصال گفتم؛ توسرم کوبیدم

 با گرفتم تصمیم... لعنتی اااااااه ؟؟!دادم
 چه کنم فراموش رفتن وحموم گرفتن دوش
 !!!زدم گندی

 
 داشتن وخاله مامان. بیرون اومدم ازحموم
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 یک حتی بدون و میکردن نگاه ترسناک فیلم
 شیطون!!تلوزیون به بودن زده زل حرف کلمه
 صدا وبی آهسته هامو قدم. توپوستم رفت
 هادورسرم هندی مثل که ای حوله. کردم

 بلندمشکی موهای. کردم باز رو بودم پیچیده
 ریختم بود دون ودون خیس االن که رنگمو

 روی بون سایه مثل رو وحوله صورتم توی
 خاله بین نشستم ازپشت رفتم. داشتم نگه سرم

 من متوجه که بودن فیلم غرق اینقدر! ومامان
  ومامان جنگیره فلیمه شدم متوجه! نشدن
 رو فیلم این داره بارهزارم برای منم جون

 روی دست کردم زنه مثل صدامو! بینه می
  های جیغ صدای. گذاشتم هاشون شونه

  توی چیزی شدن کوبیده با وخاله مامان
 بعدش. بگیرم خون خفه شد باعث صورتم

 مامان ازسمت صورتم طرف یه کردم احساس
 من مامان آخخخخخخخخخخ_زدم داد. میسوزه

  محکمم گردنی پس یه دفعه یه!! رویاااااام
 بگیری درمون بی درد ای_ مامان. خوردم
 کنار موهامو خواستم میکنیم؟ سکته نمیگی

 چشمام!! دستم به چسبید لزج مایعی که بزنم
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  اینجا ماست آخه!! نهههههههه!!! گردشد
 رویا شعوری بی خیلی_خاله چیکارس؟

 کرده شیرینش تازه رفت حدر ماستم ی همه
 بیشتر ازاون نبود ممکن من چشمای!! بودم

 بگه نیست یکی. باشه وگردشده زده تعجب
 چیکارمیکنه؟؟؟ دستت شیرین ماست جان خاله آخه
 ندیدم؟؟؟ ماستتو چرا من اههههه_ زدم داد

 باید فکرکنم_ مامان! حموم برم بازم حاالباید
 افتادم صورتم یادسوزش!!! بزنی هم الفا پماد

 دختر یه! کردم نگاه آینه توی رفتم بلندشدم
 صورتمو چپ سمت ماستی وصورت باموها

 !!انداخته خنج جانمم مامان بله... کردم نگاه
 صورتمو مامان عععع_ گفتم گریه حالت به

 چی؟اصال بمونه جاش اگه!! انداختیییی چنگ
 نگاه چرا ندارین ترسناک فیلم ی جنبه شما

 کی شد بهت خوب_ مامان! میکنینننننننن
 جاش نترس هان؟ بترسونی مارو بیای گفت
  آروم توباشی بودم کرده شک مونه نمی

 !!شد گرد چشمام دوباره!!! زدم چنگ
 زدی؟؟مامان وچنگ منم میدونستی تو مامان_
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 االن حموم بیابرو. نمیزدم که میدونستم اگه_
 خودم به دیگه نگاه یه... بدو میچسبه ماسته

 خاله!! افتادم هاشون جیغ یاد وتازه انداختم
 باصدای. میشه کلفت صداش میترسه وقتی

 هردو که خندیدم اینقدر... خنده زیر بلندزدم
 توحموم دویدم!!! بیفتن جونم به که بلندشدن

 کردم واخرتوبه میخندیدم بازم زیردوش ولی
 !!کردن داغونم زدن! نکنم ها غلط ازاین دیگه
 منم! بودن خواب ومامان خاله برگشتم وقتی

 توی ورفتم گرفتم پیش اتاقمو راه آهسته
 زیربالشتم گوشیم ویبره صدای. خودم اتاق

 کردن نگاه وبدون درآوردم سریع! میومد
 چی واسه_ صدا بله؟!! _دادم جواب شماره به

 تپیدن تندتند به کردن شروع قلبم نمیدی؟ جواب
 (فرهاد!)خودشه ومطمئنم مرده یه صدای این

 !نشدم متوجه من.. م  سالم.. س گفتم؛ ولکنت من بامن
 به میای صبح10 سرساعت فردا.سالم_ فرهاد

 سرکارم نوشتم اس ام اس توی که ادرسی
 خدا ای... خداحافظ! درخونتون میام بزاری

 اونجا برم بکنم؟ غلطی چه حاال. کرد بازقطع
 خدایا اه... و نمیزاره مامانم بگم بگم؟ چی
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 پیام؛ متن. بازکردم هارو اسمس!! کن کمکم
  دیر البته.... شاپ کافی 10 فرداساعت

 بعدی پیام!!! شده عوض من وشرایط زدی زنگ
 تختمو روی نشستم باناامیدی! بود آدرس هم

 !!!توسرم کوبیدم رو وگوشی
 

 رویا میشه10 ساعت داره دیگه برو_سوگند
 میادااا پامیشه میشناسم من که یارویی این

 بهم اینقدراسترس میشم حاضر دارم باشه_
  گفتم؛بریم و پوشیدم باعجله مانتومو. نده
 سرو به دستی نمیخوای_ سوگند. حاضرم من

 سوگند نه! _رژبزن یه حداقل بکشی؟ روت
 ببر ازاینجا منو فقط تمرکزکنم نمیتونم اصال
 اس سرکوچه کامران باشه_ سوگند! بیرون

 وگفتم؛ کردم نگاهش دانی باقدر. میرسونیمت
 _سوگند. نداشتم آژانس پول. واقعا مرسی

 میمونیم منتظر خواستی اگه خواهری خواهش
 دیگه بریم برمیگردم خودم نه نه. _برگردی تا

 ..بیرون زدیم ازاتاق باهم! دیرشد جدی جدی
 انداخت پراسترسم ی قیافه به نگاهی مامان
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 _سوگند من بجای سالمتی؟ به کجا وگفت؛
  کم یه امروز سرکاردیگه میریم داد؛ جواب

 به برین عزیزم باشه_ مامان. تاخیرداشتیم
 !دارم کارت ییا لحظه یه رویا راستی! سالمت

 !باشه نبرده بویی مامانم فرستادم صلوات تودلم
 یه داری پول رویا_ مامان.. من تواتاق رفتیم

 درست چی نمیدونم خالیه یخچال بدی؟ بهم کم
 دونه یه و کردم نگاه کفیم به باخجالت! کنم
 !بود مونده واسم که بود پولی تنها تومنی10

 بشم فدات دارم همینو امروز وگفتم؛ درآوردم
 االن میکنم خرید میشم پولدار برگردم ازسرکار

 !!!میارم باخودم شام ناهار واسه بگیر اینو
 اما! نداشتم بری؟ داری پول خودت_ مامان
 نگران. دارم وبرگشتم رفت واسه اره گفتم؛

 و سیدم*بو مامانو. جونم به دردت نباش من
 همه ازاین گرفت ام گریه! بیرون زدم ازاتاق

 با!! بیکارشدم خبرنداشت مامانم!! بدبختی
 رنگی مشکی پژوپارس وسوار سوگندرفتیم

 ای باجذبه و قیافه خوش پسر کامران. شدیم
 . میکرد روجلب نظرهردختری هر دل بودکه
 پرسیدن وبدون کرد پرسی احوال معدب خیلی
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 .گرفت درپیش رو شاپ کافی راه سوالی هیج
 ساعت. بود داده ادرس بهش سوگند فکرکنم

 این شاپ کافی به رسیدیم دقیقه 10؛10
 باعجله. برسم دیر شد باعث لعنتی ترافیک

 شدم کافه وارد. شدم وپیاده کردم خداحافظی
 نکنه. نبود وایییی. گشتم خان میرغضب دنبال و

 چشم دیگه کم یه! مامانم وای! درخونه بره
 تلفنم.. نبود اما.. کنم پیداش شاید گردوندم

 ..دادم جواب سریع.. بود خودش.. خورد زنگ
 باال_ فرهاد.. اومدم من بود ترافیک بخدا الو_

 آسوده نفس. کردم نگاه باالرو! کن نگاه سرتو
 هارو پله وراه کردم روقطع وتلفن کشیدم ای

 . کردم وسالم رسیدم میزش به. گرفتم پیش
 زبونشو یا بلندبشه ازجاش نداد زحمت بیشعور

 کرد باسراشاره. سالمموبده وجواب بده تکون
 وتودلم فشاردادم کیفمو دسته باحرص. بشینم

 روش روبه درست!سرمیز نشستم. دادم فوشش
 _فرهاد! مرسی نه_میخوری؟ چیزی_فرهاد

 _فرهاد خب؟ تکرارکردم؛ خنگا مثل خب؟؟؟
 خدایا اوه میشنوم؟! بزنی حرف میخواستی
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 کم بعدازیه بگم؟ چی االن. کردما غلطی چه
  من وگفتم؛ دریا به وزدم دل کردن من من
 هابرمیگرد شب اما میکنم روقبول پیشنهاد اون

 گفت؛ ای مسخره پوزخند فرهادبا! خونمون
 شرط که منم اون میزاری؟ شرطم بابا؟ نه

 ....تو نه میزارم
 

 حلقه باغالم داره انگار. پررومیشد داشت دیگه
 گفتم؛ بابدخلقی. مرتیکه میزنه حرف گوشش به

 شب که وکارنیستم بیکس من محترم ببنیدآقای
 آقایه اون صدالبته که بمونم مردتنها یه خونه
 پرسیدن بدون که داره زنجیری دیوونه نامزد
 و خونه من. میگیره آدما وپاچه میکنه حمله

 شرمنده نیومدم که بته ازپای. دارم خانواده
 !وگفت؛بسالمت توحرفم فرهادپرید.. نمیتونم من

  ازحرص بود نزدیک. اس دیوونه این بخدا!!وا
 !لعنتی! بکنم موهاشو دونه دونه رومیزو بپرم

 واستون اینقدر دادین پیشنهاد که اول دفعه_
 ..میگم چی ببین کن گوش خوب_ فرهاد! نبود سخت

 کارکردن دوماه واسه دنیا کجای هیچ
 نمیان نفره یه فقط ساکنش که خونه یه واسه
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  پس. کنن کسی نام باالشهربه توی خونه یه
  حاال. کن بایگانی ازذهنت گوشه یه رو این
 تو چون. دادم روبهت پیشنهاد این من چرا

 نشون حساسیت روت شیدا بودی کسی اولین
 توی دفعه اون چون. داد عذابش ووجوت داد

 قرارشده بودم داده ترتیب که مهمونی همون
  بیخیال... و بشه من نامزد رسما شیدا بود

  که دهنسوزی آش که کنم روشنت میخواستم
 چون روز شبانه گفتم اگه. بکشم منتتو بخوام
 شیدا میخوام چرا حاال. دارم رو خودم دالیل

 مکث کم یه... کنه حس خونه تواون رو وجودت
 .نداره توربطی به دیگه اونش داد؛ وادامه کرد
 باید آینده ی ازهفته بدی ادامه میخوای اگه

 میشم منصرف کال وگرنه کنی شروع کارتو
 من تازه. میبرم پیش رو کارم دیگه وازطریقی

 اونم. دارم هم مدت این تاخیر واسه شرط یه
  روبازی عاشق یه نقش مدت تواین که اینه

 کرده هنگ. برسم هدفم به بتونم من که کنی
 میزنی حرف هدفی هستی؟ازچه توکی گفتم؛
 ویادزد قاچاقچی نترس میفهمی بعدا_ فرهاد
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 ازاون آره وگفتم؛ زدم پوزخندی. نیستم وقاتل
 . بود معلوم گذاشتی سرم روی که ای اسلحه

 تاچهار سه میتونم... _راحتی هرطور_ فرهاد
 تا فقط نه_ فرهاد بدم؟ خبرشو دیگه روز
 ازجاش... دیگه دوروز یعنی هفته همین اخر
 میزحساب. کاردارم خیلی من وگفت؛ شد بلند
 ویه موندم ومن رفت فرهاد... خداحافظ شده
 ....فکروخیال دنیا

 
 برگشت واسه پولی که فهمیدم فرهاد بارفتن
 پایین رفتم هارو وپله بلندشدم بالفاصله ندارم
 نبوداین اما باشه نرفته شاید گفتم خودم پیش
 خیابابون اون توی من نبود جدی جدی دیگه دفعه

 وبه زدن قدم به کردم شروع... تنهاموندم
 قول مامان به من... فکرکردم هام بدبختی

 خدایاچقدر.. خونه برنگردم خالی دست دادم
 ی وشرمنده باشه خالی کسی دست سخته

 آه" کردم؛ زمزمه زیرلب... بشه اش خانواده
 تو رخ مراجز که... درا ماه ای کسی ازبی

 خبران بی ی طعنه.. نیست وغمخواری مونس
 کنم چه خبررا بی! من به وای کشدم، می
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 ما به که دانی توچه. نیست اسراری واقف
 تورادرهمه که میگذرد، میگذرد روزچسان

 پرسوزی آه"... نیست وخونباری دیده شب
 بابا که ازشعرهایی شعریکی این... کشیدم
 کارو های شعر عاشق بابا. تکرارمیکرد همیشه

 دست بیاو باباکجایی؟. کردم ناله بابغض. بود
  شده خسته دخترت بابایی. بگیر رو دخترت

 ..شده تنگ واست دلم باباجونم... آورده کم
 نگاه ساعت به.. پیشت بیام االن میشد کاش
 نشستم. بودم رفته راه خیلی. ظهربود1. کردم
 .. گرفتم زانوهام به ودستمو نیمکت یه روی

 پاهام بینی؟ می باباجونم.. _کردم ناله همچنان
 خونه به نداشتم پول امروز بابامن.. دردگرفته

 بابا. _چکید ازچشمم اشک ای قطره.. برسم
 از که دونته یه دختریکی همون این کن نگاه

 تو بابا.. کرده جمع توکفشش پاهاشو خستگی
  دنیاهم اون توی حتی بودی نگفته مگه کجایی؟

 کجاست؟ لعنتی هوای اون بابا داری؟ هوامو
 میکشم خجالت من بابا.. ازغم گرفته نفسم من

 بابا... باااابااا میکشم خجالت.. خونه به برگردم
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 ..ندارم ای وانه پشت من بابا.. برگرد توروخدا
 به دنیای ازاین من.. بودی من توقهرمان بابا
 زجه به تبدیل هام گریه.. میترسم برزگی این

 رد ازکنارم که هرکس.. بود شده هق وهق
 بلندترشده صدام. میکردن نگاهی باترحم میشد

 از دخترت بابا: گفتم هق هق با همراه.. بود
  خسته بخدا.. شدم خسته.. بابا بیزاره ترحم
 تو حداقل.. توخوابم بیای کاش بابا. شدم

 اتن*و*ا*ز*ش واسه بابادلم.. کنی من*و*ا*ز*ش خواب
 مهربونی واسه گفتنات دخترم واسه.. شده تنگ
 هم دستات روز اخرین لمس واسه حتی.. هات
  تنها. بود خلوت پارک. شده تنگ

 ردمیشدن پارک اطراف که بودن پیاده عابرهای
 جمع شکمم وتوی گذاشتم نیمکت روی پاهامو

 گریه وبه پاهام روی گذاشتم وسرمو کردم
 گذشت که کم یه. دادم ادامه زدنم هاوضجه

 وحراسون ترسیده. هام شونه رو نشست دستی
 فرهاد؟؟؟؟؟؟؟.. کردم بلند سرمو

 
 اینجاجای پاشو_ فرهاد توووو؟؟؟ گفتم؛ بابهت

 بازم. برسونمت بلندشو. نیست کردن گریه
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 ودنبال گرفت دستمو که کردم نگاهش بابهت
 توازکجاپیدات چیکارمیکنی؟.. _کشوند خودش

 بودم نشده گم نباشه حرف_ فرهاد شدآخه؟
 محکم خودمو. بودم نرفته من ضمنا. پیداشم که

  نگاه من وبه وایسه مجبورشد که داشتم نگه
 این کردی؟ تعقیب توبازمنو گفتم؛ باحرص. کنه

 آدم مثل نمیتونستی کردم روی پیاده همه
 کرد نگاهم خشم فرهادبا هااااان؟ کنی؟ سوارم

 داد گفت؛ اش کلیدشده های زیردندون وعصبی
 میکنی توهین باشه اخرت دفعه.باش وآروم نزن

 دستم خواستم.. توحلقت میریزم دندوناتو وگرنه
 و ترگرفتش محکم که بیرون بکشم روازدستش

 -فرهاد! کن ولم. _بگم بلندی آخخخ شد باعث
 تالش. خوردبشه دستت تا کن تالش دیگه کم یه

 گفتم؛ باگریه. بود دردگرفته خیلی دستم! کن
 بدبخت ی برده یه ومثل.. فشارنده دیگه باشه

 وفرهاد شدیم سوارماشینش. افتادم راه دنبالش
 منوکجامیبری؟ گفتم؛ باگریه. دورزد مسیررو
 داشتی رو مسیرخونه باهوش خانوم فرهاد؛
 سرازکجا نبودم من نبود معلوم میرفتی اشتباه
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 باهمون نیارم کم اینکه واسه.. درمیاوردی
 حاالچرا_ فرهاد... نمیرم خونه من گفتم؛ حالت

 چون وگفتم؛ دادم دستمومالش میکنی؟ گریه
 صدایی وباتن آروم خیلی فرهاد. دردمیکنه دستم

 سرعت به! ببخشی گفت؛ بودم نشنیده ازش که
 زل گردشده های وباچشم سرموبلندکردم نور
  نیاورد خودش روی به اصال فرهاد! بهش زدم
 حاالچرا_ فرهاد. کرده خواهی معذرت که

 مهربون این خدا وااایییی خونه؟ بری نمیخوای
  حالت توهمین الهی. عزیزمیشه چقدر میشه

 باشی؟؟ اینجوری همیشه نمیتونی بشی خشک
 بود چی نمیدونم نداشت؟ جواب سوالم_ فرهاد

 خیلی که من محبت کمبود یا مهربونش لهن
 گفتم؛ زورشنیدم به خودمم که جوری یه آروم
 فرهادکه! شدم اخراج من نمیدونه مامانم آخه

  بودروی نشسته دلنشین لبخندی من باحرف
 !خوب چه! شدی اخراج باالخره پس گفت؛ لبش
 چی؟؟... _چشمام گردشدن وبازم تعجب بازم

 لبخندشو فرهاد شدم؟ اخراج من توخوشحالی
 وگفت؛نه شد زهرمار برج مثل کردوبازم جمع
 بگو مسیرتو. باشم بایدخوشحال چی واسه
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 که کم یه!! دارم گرفتاری کلی برم برسونمت
 مزاحم نمیخواستم. سوگند به زدم زنگ فکرکردم

 تنهابود سوگند اگه گرفتم تصمیم بشم خلوتشون
 جواب طوالنی بوق بعدازچندتا. خونشون برم
 با_سوگند کجایی؟ سالم. _رویا جونم_ داد

 بیایم توکجایی؟ نهاربخوریم اومدیم کامران
 به سالم نه نه_  شد؟ ؟فرهادچی دنبالت
 دفعه یه خونه میرم دارم من برسون کامران
 سالم_ کامران توگوشی؛ پیچید کامران صدای

 پسرخاله زود چه.. دنبالت میایم کجایی رویاجان
 آقاکامران سالم!!!_ به به!!! جان رویا!!!!! شد
 مسیرخونه توی االنم. ممنون. خونه میرم من

 باالکشیده هارو شیشه صدا بی فرهاد. هستم
 .میکرد گوش ام مکالمه به دقت با بودوداشت

 وباهم بیاددنبالم که کرد راضیم کامران باالخره
  روبه کردم روقطع تلفن وقتی.. بیرون بریم

 پارک همون برسونی منو میشه فرهادگفتم؛
 گفت؛ ترسناکی بااخم فرهاد! خونمون نزدیک

 مزاحم نمیخواد کامران؟ آقا پیش برسونمت
 وقت تا میگردونم میبرمت خودم. بشی بقیه
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 کار عالمه یه شما مگه وا؟. _بشه تموم کاریت
 ..دوستام پیش برم میخوام من بعدشم نداشتین؟

 مرکزی قفل فرهاد. کن ام پیاده همینجا اصال
 همین_ فرهاد. کرد بیشتر وسرعتشو زد رو
 همش که آدما دسته ازاون میاد بدم گفتم؛ که

 بود نزدیک حرفش بااین!!! مردمن آویزون
 آویزون من_ زدم داد.. حرص از بگیرم آتیش

  اگه گفت؛ آرامش فرهادبا!!! نیستمممممممم
 ....نمیری نیستی

 
 ناهار. بودم بیرون بافرهاد غروب7 تاساعت
 اخالق. میچرخید توخیابون وهمینجوری خوردیم

  هیچ بااینکه امروز باباهاست مثل فرهاد
 حس چرا نمیدونم اما نداشتم ازش شناختی

 ..بیاد سرم بالیی نبودم ونگران میکردم امنیت
  بدخلقی همش ومن بودیم رستوران توی

 کشیدم خجالت. زد سوگندزنگ که میکردم
 کردم سایلنت گوشیمو.. نمیام وبگم بدم جواب

  خیلی. داد وجواب قاپید ازدستم فرهاد که
 بعد...کرد روجوابش سوگند ومعدبانه کتابی
 یک حتی بدون میچرخید ها خیابون توی ازاون
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 پخش ماشین توی که صدایی تنها. حرف کلمه
  سبک. بود مالیم های موزیک صدای میشد

 اروم. بود من مثل کردنش انتخاب موسیقی
 حتما فکرکردم خودم پیش! غمگین وگاهی

 شایدپدرو. داره بزرگ غم ویه تنهاس اینم
  اگه. میکنه زندگی تنها که مردن مادرش

 اون ولی. نمیکرد زندگی تنها که بودن زنده
 خدایا چیه؟ شغلش چیکارس؟ یعنی... اسحله

 ترسی هیچ بدون من که کیه مجهول مرد این
 شناختی هیچ بدون چرا نشستم؟ ماشینش توی

 ...نمیدونم هیچ خودمم کردم؟؟ اعتماد بهش
 ی کوچه رسوند منو که بود ونیم7 ساعت
 خودم پیش. بود ما ی خونه پشت که بنبستی
 از تشکرالزمشه یه وگفتم فکرکردم باخودم

 ی آواره ونذاشته افتاده راه من دنبال صبح
 ممنون گفتم؛ تردید بدون پس. بشم خیابونا

 و مرسی. گذاشتید من واسه رو وقتتون که
 مرکزی قفل دوباره رفتنم قبل.. خداحافظ

 بعدا نداره اشکالی_ فرهاد.. شد زده ماشین
 ماشین داشبورد کردتوی بعددست میکنی جبران
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 !!!بگیر توه واسه این گرفت؛ جلوم پاکت ویه
 پرداخت پیش_ فرهاد هست؟ چی من؟ واسه_

 شایدم! نکردم قبول هنوز من اما. _کار واسه
 مادرم جواب به بستگی نکنم کارو این هیچوقت

 مادرتم. میای که میدونم. میای_ فرهاد.. داره
 یادت فقط. میدونم خوب اونم. میشه راضی

 اگه دنبالت همینجا میام صبح7 شنبه. باشه
  گفتم؛ رویی باترش. رومیزنم زنگ نباشی

 حرف بامن زورگو های رییس این اینقدرمثل
 دلت هرکاری بیارو نمیام اصال! اه! نززززن
 پیدا گوش به حلقه یاغالم نوکر. بکن میخواد
 بهتره نیای نظرمنم به آره_ فرهاد. نکردی

 دخترش بدونه داره حق بدبختت مادر چون
 میزده گولش ودخترش بوده چی کارسابقش

 و نیست دیگه کارم اون بدونه داره حق تازه
 روکشیدو ماشین دستی.. شده هم اخراج

 تا. برمیگردم من بشین همینجا داد؛ ادامه
 خیلی گفتم؛ سریع گرفت دستگیره به دست

 متنفرررر متنفرمممم ازت خیلیییی زورگویی
 

 پاکتو سریع باش میخوای هرچی_ فرهاد
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 شنبه ضمنا. نشدم تاپشیمون شو وپیاده بردار
 نگاهش باحرص. بروپایین. منتظرم 7 ساعت

 پشیمونت ازاومدنم ولی باشه وگفتم؛ کردم
  کن خداحافظی_ فرهاد!! میدم قول. میکنم

 بهم محکم ودرو شدم پیاده. ندارم حوصله
 راهمو حرفی ترین کوچیک وبدون.. کوبیدم
 بار اولین واسه اسممو که گرفتم درپیش

 اززبونش اسمم چقدر وایییییی... زد صدا
 این صدابه تن خر مرتیکه بشه کوفتت. قشنگه

 واسه صدا این نیست حیف اه اه... قشنگی
 وگفتم؛هان؟ برگشتم! رویااااا_ فرهاد اینه؟؟
 دستشو فقط بده تکون سرشو اینکه بدون

 ...آورد بیرون رو کردوپاکت بیرون ازپنجره
 بدون اونم... ورفتم کشیدم محکم ازدستش

 کردن نگاه بدون.. ورفت گرفت گازشو حرف
 رو خونه ومسیر گذاشتم کیفم داخل پاکت به

 هیچکس رسیدم خونه به وقتی... کردم طی
 نوشته نامه یه یخچال روی مامان. نبود خونه

 دوری یه میریم وفرشته من جان رویا.. بود
 نشو نگران. بود گرفته دلمون بزنیم توخیابون
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 شام گفتی. هستیم سرخیابون پارک ماتوی
 رفته یادت اگرم. نکردم درست دیگه میارم
 ازطرف. بخور تویخچاله زمینی سیب پوره

 یادداشت بجای همیشه برم قربونش.. مادرت
 چیزی که من! طوالنیه که بس.. مینویسه انشا

  چه فکرکردم کم یه. بودم نخریده شام واسه
 ....افتادم پاکت یاد دفعه یه که بیارم ای بهونه
 بادیدن. کردم وپاکتوبازش کیفم سراغ رفتم

 بودازشدت نزدیک چشمام داخلش محتویات
 50 تراول بسته یک... بشه پاره گشادشدن

 میلیون؟؟؟5 یعنی... هزاری
 

  خدایااگه وگفتم؛ زدم موهام به چنگی کالفه
 پس کارم واسه باشه بیعانه یه فقط پول این

 خونه میخواد جدی وجدی نمیگه فرهاددروغ
 واسم کارو چرابایداین اما.. روبده خونه یاپول
 اذیت قیمت به فقط قیمتی؟ چه به بده؟ انجام
 کرده چیکارش نامزدش مگه نامزدش؟ کردن

 مامان اصال افتاده؟ تالفی فکر به اینجوری که
 اون بایدبا نشد اگه برم؟ من میشه راضی من

 فالکت زندگی وبه کنم خداحافظی پول همه
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 نبایدرطعم چرا چراخدایا؟ آخه.... بدم بارادامه
 خدایاااااکمک بچشم؟ دیگه رویکبار بختی خوش

 که چیزی یه. بگیرم درست تصمیم یه بتونم کن
 کن کمک حداقل خدایا. نکنه اخرپشیمونم دست

 ای لطمه وکاروزندگیش بشناسم مردو این من
 فکرهابودم توهمین. نزنه وخانوادم زندگی به

 سریع. شدم درحیاط کلیدتو چرخیدن متوجه که
 زیر رو وبقیه برداشتم هارو ازتراول دونه یه

 اگه گفتم؛ خودم پیش. کردم قایم تختم تشک
 ...سرجاش برگردونم رو تومن50 میتونم نشد

 مانتوتنم سریع مادر؟ ای خونه رویا_مامان
  اره. خاله سالم. مامان سالم وگفتم؛ کردم
 گذشت؟ خوش. برگشتم وقته خیلی ام خونه
 گردوند منوبرد بده مادرت خداخیر. سالم_خاله
  جواب مامانمم.. میکردم دق داشتم وگرنه

 بری؟ کجامیخوای وگفت؛ داد رو سالمم
 زوده گفتم موقع اون. دیگه بخرم شام برم_

  نه_ مامان. میرم االن ولی. میشه وخراب
 ای محله اینجا میخوریم چیزی یه. بری نمیخواد

 آره_ خاله. بیرون بری شب موقع این نیست
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 ازغذای جایی بری نمیخواد سرم به دردت
 ....میخوریم همونو مونده عالمه ظهریه

 
 دهنمو ببندمو چشمامو نکن کاری رویا_ مامان
 -خاله. نمیشه یعنی نمیشه میگم وقتی. بازکنم

 و رویا ازجون چی نمیدونم من فرگل وای
 فردا پس فردا بابابزاربره میخوای اش آینده

 ..رونمیکشه کسی منت میشه خودش خانوم
 من بخدا. منومیزنه حرف داره ام خاله مامان_

  تازه میترسم خودم ونامعلوم پوچ ی ازآینده
 حقوق میلیون10 چهارماه واسه دنیا کجای
 یعنی این.. بزرگه نعمت یه این مامان. میدن

 رو فرصت بیاواین مامانم.. داشته خداهوامو
 بعد میدم قول. نگیر آیندمون وزندگی ازخودم

 من بدن هم میلیون20 پیشنهاد اگه حتی ماه4
 ..نیازداریم پول این به مااالن ولی. نکنم قبول

 ازدست داشتم دیگه... مامان داریم بخدانیاز
  روزوقت2همش من.. میکردم گریه مامان

 با. نمیشه راضی میکنم هرکاری اما.. دارم
 فرصت این برم؟ میزاری گفتم؛ زاری حالت
 بزنه حرف اومد مامان مامانی؟ میدی روبهم
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 چهارماه من گفت؛ ترکیدوباگریه بغضش که
 از بینمت نمی ساعت4 من توچیکارکنم؟ بدون
 اینقدرروپله میکنم سکته دادنت ازدست ترس

 اون تابرگردی میگم وذکر وصلوات میشبنم
 خودتو اصال نبینمت؟ ماه 4میخوای ازم وقت

  زندگی مادر بدون ماه4 میاد دلت چطوری
 دردت گفتم؛ وباگریه ب*غ*ل*متو گرفتمش کنی؟

 قول تهران میام یکبار هفته2هر من جونم به
 ازکجا_ مامان. میدم قول بابا جون به. میدم

 صورتشو جای همه میدن؟ پولتو بهت مطمئنی
  نذار هیچویت اینکه اول وگفتم؛ کردم س*بو

 میگن اینکه دومم ببینم بارونی هاتو چشم
 هم تو دست میدم منم. میدن اول پولو نصف

 _مامان قبوله؟. انداز پس هم خونه خرج واسه
 خدایامنو کارمیدن؟ شروع قبل میلیون5 یعنی

 به مجبورم که دروغی همه این واسه ببخش
 کمک خدایا.. وبگم بزنم زل مادرم خیس چشمای

 برم قربونت آره. _واسش کنم جبران بتونم کن
 میکنی قبول حاال. گفتن سوگنداینو به خودشون

 داد تکون مظلوم سرشو باتردید مامان برم؟
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 ...برو ات وآینده خودت واسه باشه وگفت؛
 به تودلم.هاااا زودبیای زودبه دادی اماقول
 این واسه فرستادم لعنت مرتیکه واون خودم

 مادرمو دلتنگی شهرخودم توی مجبورم که
 ....کنم دار غصه مادرمو ودل بکنم

 
 ام بدرقه در تادم گریون های باچشم مامان

 منم کاش_ مامان. کرد ردم قران کردواززیر
 برم قربونت آخه. _باهات میومدم تاترمینال
 رو برگشتنت دلهره رو شب تموم میخوای

 دورت تره آشوب دلم من بخدا باشم؟ داشته
 نگران_سوگند. برم راحت بزارباخیال. بگردم
  اتوبوسشون تا کامران منو جان خاله نباش

  مامان. نمیخوریم تکون ازجامون نکنه حرکت
 فقط سالمت به برین باشه وگفت؛ کشید آهی

 زنگ رسیدی هروقت رویا نزادی خبر منوبی
 ویه کردم ب*غ*ل*ش محکم رفتم. بیدارم من بزن
 اشک سختی به.. وبوییدمش سیدم*سیربو دل

  خداحافظی زیرلب و کردم کنترل چشمامو
 به کردوباهم خداحافظی هم سوگند. کردم

 شد پیاده کامران. رفتیم کامران ماشین سمت
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 اومد و کرد واحوال حال مامانم با احترام وبه
 . میارم خودم ممنون! _گرفت ازدستم چمدونمو

 تو بروبشین خواهرگلم سنگینه نه_ کامران
 . سوارشدیم وباسوگند کردم تشکری. ماشین

 یه دختریکی که شد راضی مامانم باالخره"
 واسه االنم و بره سفردروغین اون به اش دونه

 من اسم به بلیط دونه یه نکنه شک کسی اینکه
 مثال االنم و کردیم رزو خدایی بنده یه واسه

  ام شرمنده خدایا.. اصفهان میرم دارم من
 خدایامیدونم! دروغ همه ازاین میکشم خجالت

 دروغ این به قسم بزرگیت به اما اشتباهه کارم
 یه وساختن مادرم آرامش واسه داشتم احتیاج
 با که ببخش. ببخش منو خدایا!! جدید زندگی
 فکری؟؟ تو چته_ سوگند. نبودم صادق مادرم

 ..آزارمیده وجودمو داره وجدان عذاب سوگند_
  سختی من واسه همه این که مادرم به من

 ...بزرگ خیلی دروغ یه.. گفتم دروغ کشیده
 ازمادرم که شهری توی مجبورم سوگندمن

 اون دل و بشم قایم ندارم چندانی ی فاصله
 قید میخوای_ سوگند. دارکنم غصه رو بیچاره
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 .. میکنم کمکت جوره همه من بزنیم؟ همشو
 مادرم فردای راحتی واسه من سوگند نه_

 اما..بکشم دوش به رو بزرگ دروغ این حاضرم
 برگشتم وقتی چشماش اشک جون به. میدم قول

 واسش رو چی همه پربرگشتم بادست وقتی
 اماچی؟؟_سوگند... اما.. بدم توضیح

 ازترد میترسم. نبخشه منو هیچوقت میترسم_
 ..سوگند میترسم خیلی. شدن

 جوری یه اما میگیم باهم میگیم بهش_ سوگند
 از کامران.. میکنم کمکت خودم.. غیرمستقیم

  بودیم نشسته عقب که مادوتا به جلو آینه
 بلند خب سررفت ام حوصله وگفت؛ کرد نگاه

 حرفا این_ سوگند.. بشنوم منم بزنید حرف
 انگاری که کامران! پسرم تونیست سن مناسب

 بودگفت؛ نشده ناراحت سوگند ازحرف اصال
  بچه من نره یادت تنهاشدیم فقط مامانی باشه

 کامران منظور متوجه مادرم وتوام هستم
 کله زدپس دونه یه زده خجالت سوگند. شدم

 توی. کنم ادبت میونه یادم آره وگفت؛ کامران
 وسربه میاورد در اصول ادا کامران مسیر کل

 . بگم رفت یادم راستی. میذاشت سرسوگند
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 ورسما کردن عقد وکامران سوگند دیروز
 خلوت صداو بی عقدشون. وشوهرشدن زن
 کنن جبران عروسی واسه قرارشد اما. بود
 واسشون خیلی.. دیگه ماه6شد موکول که

 مابودیمو عقدشون مهمون تنها. بودم خوشحال
 درسته.. وبس همین... وسارا کامران مادروپدر

  واقعا اما دراومدن عقدهم به تنهاوبیکس خیلی
 ...بینم می جفتشون چشمای توی رو خوشبختی

 
 ..بعدازشام واسه باشه شوخی خب_ کامران

 یک منوسوگند بخوریم؟ شام بریم حاالبگیدکجا
 خب؟ چیه وای_ شام؟کامران صداگفتیم؛

 اونی ببخشیدپس. _ بخوریم شام بریم دیگه آره
 بی کامران بود؟ چی ماخوردین ی خونه که

 !!عصرونه وگفت؛ انداخت باال ای شونه خیال
 سیرم که من_ سوگند.. بترکی ای گفتم تودلم

 خونه بریم میشه اگه سیرم منم_ رویاتوچی؟
 ساعت تازه_ کامران.. درگیره فکرم کم یه من

 بریم خودمون واسه سارا دنبال بریم! شبه9
 برسونید منو شمابرید گفتم؛ کالفه. تفریح
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 وروزخوشی حال اصال سوگنداینا ی خونه
 ..خونه بریم میگه راست رویا_ سوگند. ندارم

 خلوت باخواهرم روتاصبح امشب میخوام منم
 ی خونه بمونه سارا پس باشه_ کامران. کنم

 ..دادم قول بهش. بیرون ببرمش میخوام ما
 تودعا_ کامران نگه؟ چیزی مامانت_ سوگند

 عاشق ازدیروز.. بده پس سارارو مامانم کن
  ساعت باالخره  خخخخخ... انگار ساراشده

 سوگند ی خونه رسیدیم بود شب10 نزدیک
 توی سویت یه سوگند ی خونه. رفت وکامران

 پایین های ازآپارتمان یکی کف هم ی طبقه
 مثل ازتعجب دهنم شدم که واردخونه. شهربود

 سوگندنیومده ی خونه تابحال.. بازشد چی
  کوچولو اتاقک یه! متری30 سویت یه.. بودم

  های باپرده
  گوشه. بزرگ پرو اتاق یه شبیه قرمز دوز دست

  بالذت... نازبود خیلی.بود شده درست اتاق
 سوگند!! اس بامزه چه این سوگند وای گفتم؛

 ساراهمه های همکالسی کشیدوگفت؛ آهی
 وسارا بودن کرده تعریف هاشو خواب ازاتاق

 دوراز به توتنهایی نداشت خوابی اتاق ازاینکه



wWw.Roman4u.iR  170 

 

 باگریه ساراوقتی. بود کرده گریه من چشم
 شبم اون. میزنه حرف توخواب میبره خوابش

 ما ی چراخونه میکردکه ازخداگالیه توخواب
 اندازمو پس کل.. رویا شدم داغون.. نداره اتاق

 درست روواسش اتاقک این تاتونستم کردم خرج
 دنیای سارایه واسه اما کوچولوه توش. کنم

 بسیار باالدست دست گفتن همیشه... بزرگه
 سختی سوگندهم سوم یک حتی من.. است

 خدارو واقعا.. بکشم قراره شایدم.. نکشیدم
 ..رسیدن بهم وسوگند کامران که شکرمیکنم

 و میشه تموم سوگند های بدبختی اینجوری
 _سوگند! خداروشکررررر. میشه خوشبخت

 .روبزارم چایی تامن کن عوض لباستو برو حاال
  ما ی آشپزخونه کوچیکی به اش آشپزخونه

 کردوگفت؛ روشن رو کتری سوگندزیر. بود
 وبگوفردا بزن فرهاد به زنگ یه رویا راستی

 داشت میگی راست وای. _دنبالت اینجا بیاد
 وبال درآوردم گوشیموازجیبم.. میرفت یادم

 ....روگرفتم فرهاد شماره فاصله
 



 171 مهربون رغضبیم

  اماجواب. روگرفتم شماره بارسوم برای
 نامزد اون نکنه بدم اسمس میترسیدم. نمیداد

 میکردم قطع داشتم. باشه کنارش زنجیریش
 !!یاعلــــــــــی بلــــــــه_ داد؛فرهاد جواب که

 بدون گوشیمو ازترسم عصبیه؟ چرااینقدر
 شد؟ چی_سوگند... توجیبم گذاشتم کردن قطع

 گوشیمو وا؟_سوگند! هیسسسس هیچی_
 ..گذاشتم درگوشم ودوباره درآوردم ازجیبم

 میمیری_ فرهاد. سالم_ اللیییی؟_ فرهاد
 نمیکشیدی نعره اگه_ بزنی؟ حرف زودتر
 !میشنوم_ فرهاد. بزنم حرف بودم زده زنگ

  من میام خودم دنبالم بیای نمیخواد فردا_
 بلندش خیلی صدای تن باهمون فرهاد. نیستم
 . بده آدرس. میام خودم نکرده الزم گفت؛
 بر سعی که شده وکنترل آرومی روبه ادرس

 خواستم. گفتم بهش داشتم اونم کردن آروم
 موقع تواین! بینم صبرکن گفت؛ که کنم قطع
 بگم میخواستم چیکارمیکنی؟ سردنیا اون شب

 کنترل خودمو اما. توچیکارمی مرتیکه توچه به
 _فرهاد.. میکنم قطع دیگه من وگفتم؛ کردم

 ..ندارم اعصاب امشب من!! باتواما هوووویی
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 شعورنداری چی؟ یعنی هوی گفتم؛ عصبی
 انگارپشت که فرهاد بزنی؟ حرف آدم مثل

 من وااااییی گفت؛ میزد بال بال داشت تلفن
 !!نیست فرهاد اسمم نکنم کوتاه زبونتو اون

 هیستریک نیستی جلودستم شانسی خوش خیلی
 دختررر شانسی خوش خیلللیییی خندیدوگفت؛

 ریخته دندونات بودی دستم جلوی االن اگه چون
 یادمیدم بهت نباش نگران ولی. حلقت بودتوی
 !!!فروزش فرهاد روبا زدن حرف ی طریقه

 صدای این. نداره عادی حالت بودم مطمئن دیگه
 دیگه. باشه مست میتونه فقط دار وکش دورگه

 اول نمیخواست دلم. نشدم دهن به دهن باهاش
 پس. بدم دستش وآتو بیفتیم هم جون به کاری
  قطع میخوام من فروزش فرهاد آقای گفتم؛

 ازم همیشه آفرین_ فرهاد هست؟ اجازه کنم
 صدات چون کنی قطع میتونی آره. بگیر اجازه
 این جدآباد بود مونده کم. شد تکراری واسم

 کردم قطع خداحافظی بدون. بشمورم رو مردک
  کثافت. _زمین به کوبیدم باحرص وگوشیمو
 میگفت؟چرا شد؟چی چی_سوگند! روااااانی
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 کنم غلط من شکستم؟ شکستی؟ رو گوشی
 سریع. بشکونم رو مادرم با ارتباطیم تنهاراه

 روشنش و کردم جمع گوشیمو و شدم خم
 روشن محض به. بود سالم خداروشکر. کردم
 کرده سیوش که بود فرهاد. خورد زنگ شدن
 رویا_ سوگند. زدم ردتماس. زهرمار برج بودم

 میگه خربهم مرتیکه_ یانه؟ شده چی میگی
 منو. کن وقطع شده تکراری واسم صدات
 !!دارررررم. براش دارم. عوضی میکنه تحدید

 
 .خورد زنگ گوشیم که میخوردیم صبحونه داشتیم
 چایی. بیابیرون رسیدم_ فرهاد بله؟_دادم جواب

  قطع تلفن. افتادم سرفه وبه گلوم پریدتوی
 دیگه من وگفتم؛ بلندشدم سریع. بود شده
 با. برسون سالم وسارا کامران به. میرم

 دررفتم؛ سمت وبه کردم خداحافظي سوگند
 . میشدم مطمئن باردیگه یه باید رفتن قبل

 به حواست باشه؟ راحت خیالم سوگند گفتم؛
 وای_سوگند. پیششونااا بری ایناهست؟ مادرم

 االن همین اصال میرم بخدا. کردی کچلم رویا
 بادودلی.. نزده زنگ دوباره تا توبرو فقط. میرم
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 ماشینش. بیرون ورفتم گرفتم دستم چمدونمو
 صبح7 اگه بودم مطمئن. میزد برق محله تواین

 بودن ریخته محله های بچه ی همه االن نبود
 .میرفتن باال فرهاد وازسرکول ماشین روی
 خدایا گفتم؛ تودلم. زد چراغ واسم دید تامنو

 ذره یه دادی مردک این به خوشگلی همه این
 دسته. نمیشد چیزی قسم بخدا میدادی شعورهم

 به.. کشیدم زمین وروی بلندکردم چمدانو ی
 یه انگاری بابا نه. شد پیاده رسیدم که ماشین

 بانگاهش نگاهم. کردم سالم. حالیشه چیزایی
 موهای سرخ سرخ چشمای. برخوردکرد

 تیشرت بایه روشن توسی گرمکن یه هلختش
 اومده ای توخونه بالباس. بود پوشیده سفید

 میارم چمدونو خودم باال برو سالم_فرهاد. بود
 !!!نمیشه باورم کرد؟ سالم االن این عععععع

 چمدونو. میداد سالممو جواب باربود اولین
 ..شدم سوارماشین رفتم وخودم دادم دستش

 :گفت باتحکم که روبازکنم درعقب خواستم
 دلم اصال. جلو بشین نیستم آژانست راننده

 جلو نشستم. بزارم سرش سربه نمیخواست
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 ..بود روپرکرده ماشین فضای اودکلنش بوی
 همیشه بابام. ومردونه تلخ. بود بو خوش خیلی

 االن. بودم عطرش عاشق من. میزد کوکوچنل
 میرسه مشامم عطربه اون بوی میرم که هرکجا

 دومین عطر این.. اونجاست بابام میکنم حس
 بدونم کاش. نشسته دلم به خیلی که عطریه

 میکشیدم عمین های نفس داشتم. چیه اسمش
 وجور جمع خودمو. وسوارشد اومد فرهادم که

 فرهادبدون. نیاوردم خودم روی وبه کردم
 وبه میکرد رانندگیشو حرف کلمه یک حتی

 .بود سررفته ام حوصله. بود شده خیره جلوش
 خواستم. بود راه ساعت یک حداقل تاپاسداران

 قبل فرهاد که کنه روشن پخشو دستگاه بگم
 اونجابود؟ کامرانم_ فرهاد! اومد حرف به من

 ازتکرار متنفرم_فرهاد چی؟_پرسیدم باتعجب
 از کردم تعجب تکرارکنین نخواستم! _حرفام

 هامو ناخون چی؟ همه این_فرهاد... همه این
  کنترل تاخودمو دادم فشار دستم گوشت توی

 فروزش خیرجناب گفتم؛ شمرده شمرده کنم؛
 .نداشتن تشریف اونجا همسردوستم کامران آقا

 توی نگفت؛ وچیزی کرد سکوت دیگه فرهاد



wWw.Roman4u.iR  176 

 

 شد وبدل مارد بین که حرفی مسیرتنها کل
 خونه نزدیک. بود کوتاه ی جمله چندتا همون
 . خورد زنگ بود داشبرد روی گوشیش که بودیم

 انداختش دوباره و انداخت شماره به نگاهی
 .شد خوردتاقطع زنگ اینقدر. داشبرد روی

 ..زدن زنگ کردبه شروع دوباره بعد چندثانیه
 ....... شیدا؟ بله داد؛ جواب کالفه فرهاد
 ! .......... دارم کار امشب نمیام نه_ فرهاد
 حوصله االن بیای نمیخواد نه شیدا نه_ فرهاد
 کنی؟؟؟؟ قطع میشه جایی میرم دارم ندارم

..................... 
 باشه وگفت؛ روفرمون کوبید دستشو فرهاد

 چرااینجوری این... خداحافظ. بینمت می فردا
 دیوونه هردوتاشون میرنه؟ حرف بانامزدش

 رو ماشین وفرهاد خونه به رسیدیم... وروانی
 خدایاشرکت بود هم دیگه خانوم یه. بردتوحیاط

 ساله 55تقریبا مسن زن یه.. تنهانیستم من
 تو وای. سالم وگفت؛ فرهاد جلوی اومد

 درخشک به چشمم ازدیشب پسرم کجابودی
 بود؟؟ پسرش. میمردم داشتم ازتعجب. شد
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 به سالم_زن! سالم-کردم وسالم شدم پیاده
 چه وای. اومدی خوش عزیزم ماهت روی

 ...نیست خودش شبیه اصال.. مادرش مهربونه
 نتونستم دیشب عزیز ببخشی سالم_فرهاد
 وای عزیز؟! کردم هنگ بازم. بزنم زنگ بهت

 _فرهاد خیلــــــــــــی فضولم خیلی خدامن
 هم ازامروز هستن تهرانی رویا خانوم این

  کمکت توکارها وهم منه شخصی دستیار
 میرم من. چیکارکنه کن راهنماییش.. میکنه

 کامال ازاینکه وقبل خونه سمت رفت. بخوابم
 راستی وگفت؛ من سمت برگشت داخل بره

 ... کن بیدارم 10 ساعت
 

 به رویی باخوش ومادرش داخل رفت فرهاد
 رو چیزایی یه باید گلم داخل بیابریم گفت؛ من

 ببخشید گفتم؛ برگرده اینکه قبل. یادبدم بهت
 کرد ای خنده تک هستید؟ فرهاد آقا شمامادر

 که عزیزدلم شدم خوشگلیت مجذوب وگفت؛
 پری پریاهستم من.کنم معرفی خودمو رفت یادم

 من بوده بچه ازوقتی. فرهاد ی دایه کن صدام
 بیا. کردم بزرگش جورایی یه. کارمیکنم اینجا
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 روبه. میکنم تعریف واست رو چی همه تو بریم
 ..بیارم چمدونمو باید من وگفتم؛ کردم ماشین

 ..بیاتو بیاره واست رحیم مش میگم_ پری
 شکرت خدایا. هست رحیمم مش شکرت خدایا

 رفتم پری دنبال. خونه تواین نیستم تنها که
 خونه همون. بودم اومده قبال. شدم خونه ووارد

 تمیزو چی همه. درآورد منو اشک چندروز که
 بود بزرگی ی خونه اولین این جالبه. بود مرتب

  ابریشمی های فرش بود فرش تمومش که
 _پری. تمیز هم وخیلییییی... وسفید کرم

 چون دربیار هاتو کفش هرچیز اول دخترم خب
 ..بشه واردخونه باکفش کسی میاد بدش فرهاد

 .. میدادم هاگوش بچه مثل میگفت هرکاری
 قرمزرنگ سلطنتی مبل روی رفت پری

 .گلم بشیم آشنا باهم کم یه بیا وگفت؛ نشست
 داری؟ سوالی_ پری! نشستم کنارش رفتم

 به_ پری هستن؟ فرهادکجا آقا پدرومادر_
 بود ساله14 فرهاد وقتی.. خدارفتن رحمت
 تصادف میگن همه. شدن وفوت کردن تصادف

 بعد به ازاون.. خداعالمه.... اما بوده مشکوک
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  پرشداز شدوزندگیش عوض اخالقش فرهاد
 هنوزم اما دارم مادرشو حکم من.. رمزوراز
 هیچکس به فرهاد... چیکارمیکنه داره نمیدونم

 هم کرده استخدام تورو چطوری نداره اعتماد
 داره عادت اون!!! تو وظایف واما.. خداعالمه

 همیشه هاش لباس. بخوره روتواتاقش صبحونه
 که باشه سروقت ناهارش. باشن تمیزواتوشده

 ولی نیست خونه شام معموال. پزم می خودم
  1ناهارساعت. باشه سروقت باید باشه اگرم

 بهداشتی مسائل توی باید فقط. شب9 وشام
 غذای! داره وسواس چون کنی رعایت خیلی

 اینادارم. نمیخوره خورده دست ویا تکراری
 انجام توباید اینارو ی همه چون میگم بهت
 ی عهده به هم خونه ونظافت پز پخت. بدی

 .منه
 

 اتاقتو که بریم نداری سوالی اگه خب_ پری
 سوال خیلی.. داشتم سوال.. بدم نشون بهت

 ایشون شغل.  _سوال یه فقط گفتم؛..  اما
 متاسفانه نه_  نگفته؟ خودش یعنی_ پری چیه؟
 بدونه صالح اگه پس_ پری. بپرسم نکردم وقت
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 خالفکاره؟ گفتم؛ پرید ازدهنم. میگه بهت خودش
 مشکل باخالفکارا نه وگفت؛ کرد ای خنده تک
 یکی برد منو پری گفتم؛باشه ناراضی... داره

 20 اتاق یه داد؛ نشونم رو باال های ازاتاق
 لباس، ،کمد ومیزآرایش دونفره تخت یه متری
 بودن ست رنگ وطالیی چوبی سرویس، همه

 ابریشم متری12 فرش یه و بهداشتی سرویس
  ی وپرده.. طالیی های رگه با ای قهوه رنگ به

 فکرکنم من... بزرگ سلطنتی طالیی ای قهوه
 اتاق این چون داده، نشونم اشتباه رو اتاق پری

 خب_پری!! مجهزه زیادی خدمتکار یه ی واسه
  صبحونه برم من نداری کاری اگه ازاتاقت اینم

 نشده9هنوز کردم، نگاه ساعت به.. کنم آماده
 مرد یه که بیارین هامو لباس بگم خواستم. بود

  شایدم ساله50 تقریبا هیکل ودرشت قدبلند
  کنارپری اومد بود دستش چمدونم تر جوون

 سالم ادب رسم به. پری دست داد وچمدونمو
  نگهبان هستم رحیم. دخترم سالم_مرد. کردم

 آقاییم آقا چه اییییشششش.. آقا راست دست
 بچه اون به هیکلش بااین گنده مرده میکنه،
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 مو خنده جلوی خخخخخخ... آقا میگه سوسول
  رویا منم رحیم آقا خوشبختم وگفتم؛ گرفتم
 آقا میشناسم گفت؛ و حرفم وسط پرید هستم

 مردک.. بااجازه میرم دیگه من. ازشماگفته
 حرف میون یادندادن بهش نداره ادب بیشعور

 یادت میرم منم_ پری.. درک بروبه.. نپره کسی
 .ممنون باشه. _بیدارکنی فرهادو 10 نره

 ای وخونه بزرگ اتاق ویه موندم ومنم رفت پری
 وکی هستن کاره چه توش آدمای نمیدونم که

 ..هستن
 

 که میکردم آویزون کمد توی هامو لباس داشتم
 خانوم؟ پری جانم-.. بود پری. بازشد دراتاقم

 ساعت پرتی حواس دخترتوچقدر وای_ پری
 بیخیال نکردی؟ بیدارش فرهادو چرا ونیمه10

 کن بیدارش برو پاشو_ پری. رفت یادم گفتم؛
  لباسمو کالفه. میشه عصبی برم من اگه

 چقدر گفتم؛ زیرلب! شدم توکمدبلند کردم پرت
 . دیگه بیداربشه خودش خب پسر این لوسه
 از مونده حاال گفتیا چی شنیدم_ باخنده پری

 سرم ازخجالت.. دیگه برو بخوری حرص دستش
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 _پری کجا؟! _ خب برو پری پایین، انداختم رو
  نمیدونم من خب. _فرهاددیگه اتاق وایییی
 زودتر تونمیشه ازدست_ پری. کدومه اتاقش
 رو سالن ته اتاقی پری... بیا دنبالم بگی؟
 ..دربزن اول اتاقشه اون دادوگفت؛ نشونم

 رفتم. خداروشکر خب_ پری. بلدم اینودیگه_
 تا درکوبیدم به محکم ازحرصم. اتاق سمت

 . نشد خبری ولی. بزنه وتبخال بپره ازخواب
 !خرررررس. رفته زمستونی خواب به فکرکنم

 بلندی هین. شدم ووارداتاق کردم دروباز آروم
 که این. دهنم روی گذاشتم ودستمو کشیدم

 وای_ من؟ به زده زل بز مثل چرا!! بیداره
 !زدما در من ببخشید بودین؟ بیدار شما ترسیدم

 وا. _فهمیدم زدی کروکودیل مثل آره_ فرهاد
  عصبی. کنم اعالم حضورمو میخواستم خب
  ندارید؟ کاری بامن!بیدارید که حاال دادم؛ ادامه

 به دستمو کن؟ چندبیدارم ساعت گفتم_ فرهاد
 اووووم وگفتم؛ گرفتم دندونم به متفکر حالت
 من اگه_ فرهاد. فکرکنم ونیم10 ساعت گفتید

 برو. نیست فرهاد اسمم نکنم کوتاه زبونتو این
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 ...قربان چشم وگفتم؛ خاروندم مو کله. بیرون
 کیفی چه گفتم؛ وباخنده بیرون اومدم اراتاق
 برگشتم دوباره میکنمااا عصبیش میده

 ها لباس ی بقیه کردن جمع ومشغول تواتاقم
 چرا نمیدونم. بازشد دراتاقم دوباره.. شدم
 .کنم قفل دررو باشه یادم. داخل میان بز مثل

 قبل میشه خانوم پری گفتم؛ برگشتن بدون
 نباشه تنم لباس من شاید دربزنید؟ واردشدن

 تواین نگفته بهت پری_ فرهاد... بخدا زشته
 که بلندشدم ازجام باشتاب چیه؟ ات وظیفه خونه

  ونقش بخوره کمد ی لبه به سرم شد باعث
 واییییییی سرمممم آخخخخخخ.. _بشم زمین
 شد؟ چی_ فرهاد.. نشست کنارم اومد فرهاد

 آخخخخخخ شدمممم داغون سرممممم وای_
 سختی به سرتو؟ ببینم باش آروم هیس_ فرهاد

 !منووو ترسوندی. نمیخوااااد وگفتم؛ بلندشدم
 لیاقت کشیدوگفت؛ هم تو هاشو اخم فرهاد

 وگفتم؛ دادم ماساژ سرمو.. درک به. نداری
 ی صبحونه پاشو_ فرهاد داشتید؟ کاری بامن

 روبهت چیزایی یه باشه یادم کن آماده منو
 سرعت به حرفش بنداین پشت. کنم گوشزد



wWw.Roman4u.iR  184 

 

 خاک وگفتم؛ توسرم زدم. شد خارج ازاتاق
 !هرری شدم پشیمون میگه االن رویا سرت تو
 
  ودم شاخ بی قول بااین دادم قول خودم به

 خودمو سریع.. نشم دهن به ودهن نکنم لج
 خودموبه. بیرون زدم وازاتاق وجورکردم جمع

 خانوم پری گفتم؛ پری وبه رسوندم آشپزخونه
 _پری ببرم؟ بدین فرهادو آقا ی صبحونه میشه

 همش روزاولته امروز میزگذاشتم روی نمیخواد
 .توچیدم بجای خودم میکنی، کاری خراب داری

 کمکت خودم مدت یه. بخوریم صبحونه بریم بیا
  دست بهونه توروخدا فقط بیفتی، تاراه میکنم
 میدم قول کردین کمکم که مرسی. _نده فرهاد
 خواهش_پری. کنم جمع وحواسمو کنم جبران
 جونمم حاضرم پسر این آرامش واسه. میکنم

 چرا. مجهوله واسم خونه این چی همه. بدم
 عصبی نگران پری چرا اینقدرعصبیه؟ فرهاد

 اعتماد هیچکس به فرهاد چرا بود؟ شدنش
 روز چرااولین.. اس شنبه امروز نمیکنه؟

 چراها این نشسته؟ توخونه رو هفته کاری



 185 مهربون رغضبیم

 سرمیز. جونم به بود وافتاده خوره بود شده
  صبحونه مطلق سکوت وتوی بودیم نشسته

 میادتنهایی بدش فرهاد میگفت پری. میخوردیم
 قول به که ها صبحونه بجز البته غذابخوره

 ..بود استثنا وامروزم بخوره تواتاقش باید پری
 مامانم نگران. نداشتم چیزی خوردن به میل اصال
 راضی دلم اما پیششون میرم سوگندگفت. بودم

 که زدم زنگ بهش صبح4 ساعت دیشب. نمیشد
  وبه فکربودم توی. اصفهان به رسیدم مثال
 فرهادگفت؛ که بودم شده خیره دستم ی لقمه

 روبه. دارم کارت تواتاقم بیا شد تموم اگه
 دیگه ازفردا عزیز ممنون کردوگفت؛ پری

 که حرفش. تونیست ی وظیفه نکن درست
 ..ورفت گرفت هاروپیش پله راه شد تموم

 
۶۱ 

 
 گفت؛ پری که میکردم نگاه رفتنش به داشتم

 مادر نکن غریبی دخترم؟ نخوردی چراچیزی
 مرسی وگفتم؛ بلندشدم ازجام. صبحونتو بخور

 بدون. داره چیکارم ببینم میرم. ندارم میل من



wWw.Roman4u.iR  186 

 

 سمت رفتم حرفش ی ادامه به دادن فرصت
 . شدم اجازه ومنتظر درزدم آروم... اتاقش
 و دروبازکردم مظلوم گربه مثل.. بیاتو_فرهاد
 باصدای. شدم اتاق وارد و پایین انداختم سرمو

 از_ فرهاد داشتین؟ کاری بامن گفتم؛ آرومی
 7 سرساعت ازفردا. متنفرم چموش دخترهای

 ساااعت! _بازکن خوب گوشاتو میکنی، بیدارم
 وتمیزبایدروی اتوشده هام لباس بعدش!!! 7

 رفت یادم. حاضرباشه هم وصبحونه باشه تختم
 درست تااینجاش. نداریم هم... و موندم خواب و

 بله وگفتم؛ انداختم پایین سرمو بازم شد؟؟؟
 من به میزنم حرف وقتی_ فرهاد! شدم متوجه

 ! کردم ونگاهش کردم بلند سرمو. کن نگاه
 خوشش ازتو اینجا، میاد شیدا فرداشب_فرهاد
 ..بیاد پیش وجدلی وجنگ دعوا نمیخوام. نمیاد
 نامزدمه شیدا بشی؛ متوجه خوب کنم تاکید اینم

 نداری احترامی بی حق پس خدمتکار یه وتوفقط
  خیلی. کافیه تاهمینجا فعال کن ولش... اما

 !دختررامین. بودم رویا من. بودم شده ناراحت
 بودم رسیده جایی به وکبکبه دبدبه همه بااون
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 وحتی خدمتکاری تویه بگن بهم واضح خیلی که
  وحق درنمیاد صدات خوردی هم کتک اگه

 فقط تهرانی رویا چون چرا؟... نداری اعتراض
 !هه.... بدبخته خدمتکاره یه
 

 بابام ازدست. فرهاد ازدست نه. دلخوربودم
 دخترش تنها وروز حال به فکرکردن بدون که

  باباخیلی: گفتم تودلم! ورفت گذاشت تنهام
  کلفت شد دخترت بارفتنت بودی خودخواه

 یاهرروزی فردا میدونستم خوب خودم! مردم
 در هایی عذاب تحقیرهاو چه باشه شیدا که

 خاطرمادرم واسه. میکنم تحمل اما.. انتظارمه
 بازم که بیرون برم ازاتاق خواستم. میکنم تحمل
 بعد به ازاین بگم رفت یادم: شدوگفت مانعم

 !گفتم؛چشم بادلخوری. میکنی تمیز تو منو اتاق
 اما نکن کاری رو امروز. بری میتونی_ فرهاد

 . کن عمل وظیفت به وحسابی درست فردا
 خودمو سرعت به کردم باز دررو... سالمت به
 اینقدرگریه.. گریه زیر وزدم رسوندم اتاقم به

 کردم هاموباز چشم وقتی. برد تاخوابم کردم
 ازگرسنگی ام معده. ظهربود ونیم2 ساعت
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 غروب های نزدیک ازدیشب. بود دردگرفته
 کردم روقفل دراتاق رفتم. بودم نخورده چیزی

  عمل قولش به سوگند. زدم زنگ مامانم وبه
 سفارش کلی مامان. مابود ی وخونه بود کرده
 بعداز.. و...و..و باشه خودم به حواسم که کرد

 گرفتن دوش خودموبا گرفتم تصمیم تلفن قطع
 برم ازاتاق نمیخواست دلم اصال. کنم سرگرم
 مهمتر وازهمه میکردم غریبی احساس. بیرون

 با نمیخواست دلم دیگه زد فرهاد که باحرفی
 بودن مستخدم متوجه وهمه روبشم روبه کسی

 حموم قبل داشتم عادت همیشه.. باشن من
 وآروم برداشتم مو شونه. کنم موهاموشونه

 و بلندم موهای کردن شونه به کردم شروع
 ..میکردم زمزمه(پاشایی دیدی) آهنگی زیرلب

 پشیمون. پیداکرد خودشو راه چشمم اشک بازم
  کاش... نمیادم اینجا هیچوقت کاش.. شدم

 خونه وسرازاین نمیگشتم کار دنبال هیچوقت
 از. شد تنگ مامانم واسه دلم. نمیاوردم در

 وابسته شدت به بابا بعدازمرگ. ندیدمش دیشب
 کشیدم دست موهام به... بودم شده مادرم ی



 189 مهربون رغضبیم

 ات شونه مامان همیشه مثل کاش وگفتم؛
  گذشته مثل و بود زنده بابا کاش. میکرد

 اینجوی که شد چی خدایا..  میکرد من*و*ا*ز*ش
 بودخدایا؟؟؟؟؟ مگ*ن*ا*ه* کدوم تاوان اینا شد؟

 
  که آهنگی وباگریه میزدم شونه موهامو
 ..میکردم روزمزمه بابامیخونمو واسه همیشه

 کنار میشدبودم کاش موجا، روبال خوابیدی_
 به چشم توساحل سپردی،من دریادل توبه_

 ازتو نیست اما میگردم دارم دوباره.. راهت
 توی غروب یه کرد ماروجدا روزگار نشونی،
 میشدتورو کاش کرده حواتو من ول... جوونی

 سردتو دست دوباره میشدتوخواب کاش ببینم،
 روانداختم شونه رسیدم که اینجا به... بگیرم

 هقمو هق تاصدای گرفتم دهنم جلوی ودستامو
 توی!رفت بارونی روز تویه بابا... نشنوه کسی 

  االن دخترم بود؛رویاجان نوشته اش نامه آخرین
 شدن کوبیده صدای میکنم وداع باهات دارم که

 11از ساعت.. میشنوم رو بارون قطرات
 دخترم تنها دیدن واسه من ودل گذشته شب
  کنم فراموش میشد کاش. پرمیکشه داره
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 که هروقت.. ناکسان روجلوی تنهادخترم التماس
 توی شد بارونی دلت که هروقت گرفت بارون
 بابا.. کن نگاه آسمون به ازشب ساعت همین

 ضجه صدای.. میکنه نگاهت باالداره اون
 .زارمیزدم صدا وبی میکردم خفه روتوگلوم هام
 امشب کاش باشی؟ داشته هوامو کجایی بابا

 ...بباره بارون
 

 ..تارمیدید چشمم. بلندشدم ازجام ازگریه خسته
 پوزخندی سفیدرنگ وان به. روبازکردم درحموم

 ..نمیشم خوشحال توهم بادیدن حتی وگفتم؛ زدم
 آب به سپردم وخودمو کردمو روپرازآب وان
 درسته. میکردم استفاده بچه ازشامپو من.. گرم

 ...نکردم عوض رو هنوزشامپوم اما شدم بزرگ
 ..ماساژدادم وبدنمو کردم روپرازکف وان توی

 ..شد زده درحموم بودکه چقدرگذشت نمیدونم
  وازفکراومدم توهوا مترپریدم دریک باصدای

  ساعت وقتی. بود شده نگرانم بود پری.بیرون
 !بود4 ساعت... کشید سوت مغزم کرد رواعالم

 و شستم خودمو سریع. بودم توحموم ساعت1
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 کردم نگاه خودمو آینه توی. کردم تخلیه رو وان
 ...کردم نگاه آینه توی ی قیافه به زده ووحشت
 !!!قرمز ها ولب دماغ..ومتورم سرخ چشمای

 چشمام میکنم گریه هروقت... شدم دلقک شبیه
 خودمو حموم همونجاتو!بینه می تار تاچندساعت

 رو بودم کرده آماده که ولباهایی کردم خشک
 مشکی باشلوارجذب سفید تونیک یه. پوشیدم
 شونه مشغول ودوباره بیرون اومدم ازحموم

 سشوار به عادت هیچوقت. شدم موهام زدن
 !بشن خشک خودشون میذاشتم. نداشتم کشیدن

  حموم ها غریبه ی بودتوخونه روزی اولین
 کشیدن سختی مونده حاال گفتم؛ باخودم میرفتم

 ..کن تحمل پس.. خواستی خودت.. رویاخانوم
 

 ساعت. پریدم ازخواب گوشیم آالرم باصدای
 موقعیتمو فکرکردن کم بایه. بود صبح ونیم6

 و شستم وصورتمو دست. وبلندشدم کردم درک
 بایه سرم، روی مشکی شال انداختن بعداز
 فرهاد دراتاق آروم. بیرون زدم ازاتاق الله بسم

 سریع واردشدنمو محض به. شدم ووارد روزدم
 چرا مرتیکه این! گرفتم چشمام دستموروی
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 دمر کوتاه ورزشی شرتک بایه میخوابه؟ ل*خ*ت
 چند. بود صورتش زیر ودستشم بود خوابیده

 .نداشت ای فایده اما موندم بسته چشم ثانیه
 به واصال کنم نگاه درودیوار به گرفتم تصمیم
 صداش وآروم کنارش رفتم. نکنم نگاه بدنش

 زدم صداش هرچی.....  فروزش؟ آقای_زدم
 شونه به بادست. نخورد تکون هاشم پلک حتی
  حرکت بایه که زدم آرومی ی ضربه هاش

 وچشماشو گرفت محکم دستمو مچ ناگهانی
 اینقدر بیدارمیشه چراوقتی یاابوالفضل. بازکرد

 ط--فق--ف گفتم؛ من بامن. میشه ترسناک
 انگارتازه که فرهاد! کنم بیدارتون تم-س-خوا

 فشاردستشو کم کم بود کرده درک رو موقعیت
 دستمو. بود نکرده ول دستمو اماهنوز کرد کم

 چرادستموول! _گرفتش محکم بازم که کشیدم
 7 به رب یک_ چنده؟ ساعت_ فرهاد نمیکنی؟

 بازم فکرکردم وگفت؛ کرد ول دستمو فرهاد
 حالت به! کنم تنبیهت میخواستم موندم خواب

 خداروشکر خب وگفتم؛ کردم نگاهش مسخره
  ساعت تانیم آره_ فرهاد برم؟ میتونم! ارباب
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 ازاتاق اومدم حوصله بی. منوبیار صبحونه دیگه
 رو؟ چی._برگشتم! نشنیدم گفت؛ که بیرون بیام

  دندون به لبمو! چشم بگی نشنیدم_ فرهاد
  کلمه این گفته. داردم فشار ومحکم گرفتم
 !خودمو میکردم کنترل باید اما.بود سخت واسم

 ازاون کردم پاتند. سالمت به_ فرهاد! چشم_
  توچشمام اشک بازم. بیرون زدم لعنتی اتاق

 واول کنم گریه نمیخواست دلم. بود شده جمع
 عمیق نفس چندتا. کنم خراب خودمو حال صبحی
 مشغول. گرفتم پیش رو آشپزخونه وراه کشیدم
 بودم سینی توی.. ومرباو وکره وپنیر نون چیدن

 چرااینقدرتاریک؟؟؟! فکرمیکردم فرهاد اتاق وبه
 و تخت. بود تیره ای قهوه لوستراتاقشم حتی
 به وهمه همه... و وکمدوروختی وپرده فرش
 !چیه. میگیره دلش آدلم. تیره ای قهوه رنگ

 
 رو صبحونه سینی پرتقال آب لیوان باگذاشتن

 مرغ تخم. انداختم بهش نگاه یه. کردم کامل
 و کرده تزیین وگوجه باریحان رو پز آب های

 ی صبحونه یه تزیینی های گل باچندتادونه
 به به گفتم؛ تودلم. بودم کرده درست خوشگل
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 سینی اومدم! الهییییی بشه کوفتت! ساختم چی
 دست!نرسید زورم کردم هرکاری کنم روبلندش

 !!اه ببرمت؟ چطوری حاال وگفتم؛ کمرشدم به
 ی بودهمه نزدیک اما کردم تالشمو باردیگه یه

 ام گریه دیگه. بشه زمین پخش داخلش محتویات
 همه انگاری. نیست که خانومم پری. بود گرفته

  بگم فرهاد به برم گرفتم تصمیم! بودن خواب
  هرچی درک به. کنم روبلند سینی نمیتونم
 گرفتم پیش هارو مسیرپله! بشه بشه، میخواد

 خدایاشکرت ایول! رحیم مش به افتاد چشمم که
 کردم بلندسالم! نمیکشم رو بوفالو اون منت که

 سینی بکشی زحمت میشه رحیم مش وگفتم؛
 اتاق بیاری واسم آشپزخونه روتوی صبحونه

 من باال توبرو دخترم سالم_رحیم فرهاد؟ آقا
 وگفتم؛ بهم کوبیدم دستمو حالی باخوش! میارم
 مش تا ایستادم دراتاق وپشت باال رفتم! ایول

 قالب انگار المصب!اومد بعد چندثانیه! بیاد رحیم
 بدون رو فرهاد دراتاق. بود گرفته پنیردستش

 ممنون گفتم؛ رحیم مش وروبه بازکردم درزدن
 سینی خواستم. میبرم روخودم بعدش به ازاینجا
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 رد ازکمرم دستی که بگیرم رحیم ازمش رو
 که دیدم وفرهادو برگشتم گرفت؛ رو شدسینی

 اش شونه روی سفید ی وحوله خیس موهای با
 سینی حرف بدون! بود گرفته رحیم رواز سینی

 !دورشد ازاونجا حرف بدون ورحیمم روگرفت
 زورم بود سنگین خیلی ببخشید گفتم؛ باخجالت

 سینی که ضعیفی اینقدر یعنی_ فرهاد! نرسید
 باتحکم بیاری؟ نتونستی رو وزنی کم این به

 _فرهاد. سنگینه هم وخیلی نیست وزن گفتم؛کم
 بیاری نمیخوام بعد به ازاین کوچولو خانوم باشه
 اینکه احترام به! میام خودم بچین میز روی باال

  وعادت خودش تواتاق خوردن ازصبحونه
 خانوم جواب بود گذشته بخاطرمن همیشگیش

 میرم دیگه من ممنون._ دیگه ندادم رو کوچولو
 چی؟ هام لباس پس کجا؟_ فرهاد! جان نوش

 فشار بهم خیلی کردن وامرنهی کاری روزاول
 ومحکم گرفتم دندون به لبمو دوباره. بود آورده

  من میشپوشید بگیدچی شما! _دادم فشارش
 اشاره هاش لباس کمد به فرهاد. میکنم آماده

 ات سلیقه ببینم کن انتخاب بروخودت کردوگفت؛
 لباس انتخاب توی اصال من! نه اوه! _یانه خوبه
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 بود هرچی کن انتخاب_ فرهاد! ندارم سلیقه
 مهارت کردن ست توی من بااینکه! میپوشم

 تصمیم وتالفی زدن زدحال واسه اما داشتم
 کمدوبازکردم. کنم انتخاب هارو بدترین گرفتم

 کت بیشترشون. انداختم بهش اجمالی ونگاهی
 !!نبود من انتخاب شلوار کت امانه. شلواربودن

 شیکی خیلی روشن آبی شلوارجین به چشمم
 !بود لباس نوبت. آوردم بیرون رو شلوار. افتاد
 پس میشد قشنگی ست میپوشید باتیشرت اگه

 یه دنبال هرچه! بود پیراهن یه من بعدی انتخاب
 خواستم ناامید. پیدانکردم بودم خز بدرنگ لباس

 یه به چشمم چندتالباس بین که بردارم تیشرت
 چشمام! افتاد براق زشت خیلی ای قهوه پیرهن

 های لباس همه کمدواین ازاین ازخباثت زد برق
 !بعیدبود وحشتناکی این به لباس پیداشدن شیک
 بود جالب! کشیدم بیرون ولباسو خندیدم تودلم
 همین نداشت اتو که لباسی تنها همشون ازاین

 واصال بود صبحونه خوردن مشغول فرهاد! بود
 گفتم؛ انتخابم دادن نشون بدون! نبود من متوجه

  اتوکنم؟ هارو لباس کجامیتونم من ببخشید
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 !!اتوکنی نمیخواد دارن اتو همشون_ فرهاد
 بهم جاشو فقط بشن مرتب باید کم یه نه_

 پری برواز خودته میل باشه_ فرهاد! بگید
 خارج ازاتاق وفورا زدم چنگ ها لباس به! بگیر
 خخخخ!!داربشه خنده بااینا چقدر خدا وای! شدم

 !بود اتاق چهارتا پیداکنم؟ روازکجا حاالپری
 اش دیگه دوتای! فرهاد یکی من واسه یکیش
 !!دیگه هاست اتاق ازاین تویکی حتما میمونه
  اتاق اولین در بابازکردن هاروبازکردم دراتاق

 خیلـــــــــــی کالسیک بزرگ پیانوی به چشمم
 ولی نزدیکش برم میخواستم! افتاد خوشگلی

  فضولی اهل من وگفتم؛ زدم نهیب خودم به
 رو دراتاق پس! باشه هرچی میخواد نیستم
 اتاق یه هم بعدی اتاق! بیرون واومدم بستم
 نفره یک باتخت روشن، خیلی سفید ی ساده
 باید! شدم اتاق بیخیال! بود سفید چی همه
 رودرحال پری که پایین رفتم! روپیدامیکردم پری

 !بخیر صبح سالم! _دیدم پزیرایی توی گردگیری
 !بخیر توهم صبح! ماهت روی به سالم_پری

 اتو هارو لباس میتونم کجا من خانوم پری_
 به رودادم همه تازه گفت؛ باتردید پری کنم؟
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 دررفته ازدستم حتما نداره اشکال خوشکشویی
 هم هست میزاتو هم اونجا زیرپله بروتواتاق

 و زدم خبیثی لبخند لباس کردن بعدازاتو. اتو
 آینه جلوی داشت فرهاد! بازکردم دراتاقشو
 در نداری عادت گفت؛ میکرد مرتب موهاشو

 بزارشون_فرهاد! پربود دستم ببخشید_بزنی؟
 یه نداره ادب کثافت! وبروبیرون تخت روی

 !بیرون ورفتم گذاشتم هارو لباس! تشکرکنه
 که میکردم شونه موهامو داشتم اتاقم توی

 ایــــــــــــــن! بلندشد فرهاد ی نعره صدای
 !!!فهمید اوه!! چیــــــــــــــــــــــــه دیگه

 
 قایم وزیرپتو توتخت رفتم که اینقدرترسیدم

 متوجه بشم قایم رسیداگه فکرم به بعد! شدم
 از بالفاصله پس. کردم کارو ازعمداین میشه
 روتختی کردن مرتب ومشغول پایین پریدم تخت
 !!میشد کوبیده ام س*ی*ن*هتو شدت به قلبم! شدم
 !!بیرون بشه پرت ام س*ی*ن*هبوداز ممکن هرآن

 شدت به دراتاقم! میدادم قورت دهنمو آب تندتند
 منتظر بااینکه! شد کوبیده ب*غ*ل*شدیوار بازشدوبه
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 متر یک بلنددر باصدای بازم اما بودم اومدنش
 فرهاد سمت برگشتم زده شک! توهوا پریدم

 شیر مثل. کردم نگاهش گردشده باچشمایی و
 این احمق ی دختره فرهاد؛. بود شده زخمی

 اومدجلوتر هان؟ آوردی من واسه کیه لباس
  گرفت تومشتش رو باشالم همراه لباسمو یقه

 لکنت با کیـــــــه؟ لباس این گفتم کشید؛ نعره
  فرهاد! کررردم پپپیدا توتوکمد گفتم؛ زبون
 بابات اینوتن وگفت؛ گرفت روجلوچشمم لباس
  توصورتمو پرت لباس. میاد بیشتربهش! بکن
 توهین من بابای به آشغال این بابام؟؟؟! رفت
 !میرم! جایزنیست موندن دیگه! نه نه کرد؟
 قبلش ولی! میرم االن همین امروزمیرم، همین

 رو لباس! بـــــایــد! بدم پس توهینشو جواب باید
 به سرعت به! بیرون زدم وازاتاق کردم پرت

 دراتاق که شدت همون وبه رفتم اتاقش سمت
 .دیوار به ودرروکوبیدم بازکردم کردمنم منوباز
 لباسش پوشیدن مشغول ل*خ*ت ی باباالتنه فرهاد

 زل ازخشمش گشادشده باچشمای فرهاد! بود
 رفتم. میترسم ازاخمش فکرکرده. من بودبه زده

  قدرتم تموم با. ایستادم قدمیش یک وتوی جلوتر
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 کرد نگاه من به زده شک! توگوشش خوابوندم
 عصبی وقتی!بود نکرده رودرک انگارموقعیت

  سرما وانگاری میشه خفه صدام تن میشم
 بیشترشبیه که خفه صدای باهمون. خوردم

 امثال به نه! تو به نه گفتم؛ بلندبود های پچ پچ
 پدرم اسم نمیدم اجازه تو مثل هایی آشغال

 مثل آدمایی چون.  بیارن زبون به رو
 !بودن پدرمن ی نوچه هات وسال سن تووهم

  افتاده شماره به هام نفس عصبانیت ازشدت
 میخوام پولتو نه دادم؛ ادامه نفس بانفس. بود

 االن همین دونیتو آشغال ی خونه نه کارتو نه
 سرعت وبه کردم بهش پشتمو. میرم ازاینجا

 توی دروحشتناکی که رفتم دراتاق سمت به
 فرهاد! شد کشیده ازپشت وموهام پیچید سرم

 کنده ازسرم روسریم. بود زده چنگ موهامو
 هرچه باقدرت فرهاد. بازشد بلندم شدوموهای

 بلندی آخ. میکشید تودستش موهامو تر تمام
 نزدیک گوشم به لبشو زنان نفس فرهاد گفتم؛

 گوشم توی اش کلیدشده های دندون کردوبین
 روی دست هان؟ کردی؟؟ غلطی توچه گفت؛
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 کردی؟ فرهادبلند روی دست بلندکردی؟ من
 فرهاد؛! میشد کنده ازریشه موهام داشت دیگه

 چیه؟؟ عاقبتش میدونی چیکارکردی؟ میدونی
 وجودم باتموم که بود زیاد دستش قدرت اینقدر

  بهم خودشو فرهاد. کشیدم دلخراشی جیغ
 رو دهنم ومحکم کرد ول وموهامو چسبوند

 .میشدم خفه داشتم که اونقدرمحکم! گرفت
 گورخودتو خودت های بادست گفت؛ کنارگوشم

 رحیم ومش پری که میرفتم ازحال داشتم! کندی
  چیکارمیکنی دادزد؛ پری! اتاق توی اومدن

  فرهاد های ودست اومد رحیم مش! فرهاااااد
 کرد پرتم فرهاد. کرد باز ودماغم دهن رودور
 تا دورکن ازاینجا اینو وگفت؛ پری پای جلوی

 برد وازاتاق گرفت وب*غ*ل*م زیر پری! نکشتمش
 !!!!بیرون

 
 که وباصدایی ترکید بغضم رسیدیم که اتاقم به

 !!زیرگریه زدم دردمیاورد خداهم دل میدونم
 توروخدا کرد؟ چیکارت دفعه؟ یه چیشد_ پری

  فقط امامن شد؟ دعواتون چرا! بزن حرف
 گفتم؛ هق باهق. میزدم وضجه میکردم گریه
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  توکمده هرچی بیار منو چمدون خانوم پری
 !سریع حسین امام توروبه فقط. توش کن مچاله

 روانیه فرهاد این. برو ازاینجا. برو آره_ پری
  که خداازاونی. میاره سرت بالیی یه میزنه
 !نگذره بیفته روز این به فرهادمن شد باعث
 بنداین پشت. میفرستمت خودم حاضرشو پاشو

 بیرون اززیرتخت وچمدونمو بلندشد تند حرفش
 بازبود درش که چمدون بابلندکردن. کشید

 _پری! وشکست زمین فتاد بابا عکس قاب 
 انگاری شکستم؟؟ چی! سرم به خاک وای

 صدا بی! شکست منم وجود توی چیزی یه
 وبادستم برداشتم ازروش هارو شیشه رفتم

 شیشه خورده بین روکه بابا ی چهره خواستم
 !برید دستم که کنم روپاک نمیشد معلوم ها

 بیشترازشکستن دردش دستم بریدگی که بخدا
 توجه بدون! بریدی دستتو وای_ پری! نبود قلبم

 گذاشتم قلبم روروی عکس قاب پری حرف به
 قلب من های ناله صدای که بخدا! زدم وضجه
 !!کردم ناله. _درمیاورد لرزه به رو آسمون

 ام شونه روی دستشو_ پری کجایی؟؟ بابا_
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 بلندشو نکن، گریه توروخدا وگفت؛ گذاشت
 منوببخش! نزن ضجه اینجوری میکنم خواهش

 !رویا! نبود چمدونت درباز به حواسم بخدا
 عمرم سال50 این توی بخدا. مادر بلندشو

 پاشو. سوزناکی این به ای گریه بودم ندیده
 میبرمت خودم مادر پاشو. خونه ازاین ببرمت

 هرکاری. بخوره بهت کسی دست نمیزارم دیگه
 مو گریه ثانیه یه واسه نمیتونستم حتی میکردم

 ببند چمدونمو توروخدا گفتم؛ فقط! کنم کنترل
 لباس. کمد سمت ورفت بلندشد پری. تروخدا

 داخل لباس های باگیره همونطوری هارو
 پاشو بعدگفت؛ چنددقیقه.. مینداخت چمدان

 !هات لباس توی بزارم واست بده عکسم اون
 !دستش دادم باارزش شی یه مثل بابارو عکس

 رامین؟؟ گفت حیران و زده بهت عکس بادیدن پری
 
 منم چشمای! بنداومد ام گریه نور سرعت به

 توی پری میشناسی؟ منو توبابای!_ گردشد
 گفتم؛ باتحکم! بود شده خیره عکس به سکوت

 خودش به پری منومیشناســــــــی؟ بابای میگم
 !بودیم همسایه قبال آره یعنی نه نه اومدوگفت؛
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 بیابریم گفت؛ پریده بارنگ پری محله؟ کدوم_
 که بلندبشه خواست. حاضربشم برم من دیگه

  محله؟ کدوم پرسیدم_ گرفتم؛ دستشو مچ
 گفتم؛ باحرص! کن ولش! گرفتم اشتباه_ پری

 !رامینه اسمش عکس اون صاحب درسته نه
  نامزد من_ پری! بزن حرف میکنم خواهش
 ریزکردم چشمامو! حاتمی پریا! بودم سابقش

 بود کرده ول رو بابا که همون وباتردیدگفتم؛
 بود؟ کرده ازدواج دار مردزن بایه بود ورفته
 شد کارمم عاقبت! بیمعرفتمم خوده آره_ پری
 باگریه! مردم های خونه توی کلفتی سال30

 از اول همون کشیدوگفت؛ صورتم به دستی
 تودختر میفهمیدم باید چشمات وحالت رنگ

 راجع دیگه وگفتم؛ زدم پس دستشو! رامینی
 بلندشدم سریع. بشنوم چیزی نمیخوام بهش

 موهامو. پوشیدم مانتومو تونیکم همون وروی
 بود افتاده زمین که وشالمو بستم محکم باکش

 زدم وازاتاق زدم چنگ چمدونم به. کردم سرم
 پله وروی بلندکردم چمدونو ی دسته! بیرون

 مبل روی فرهاد. بردم وپایین کشوندم ها
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 مبل پشتی به سرشو..بود نشسته نفره تک
 رفتم. بود بسته هاشو وچشم بود داده تکیه

 کجاااااا؟؟؟؟_ فرهاد.. که درخروجی سمت
 !ورفتم کشیدم راهمو حرفش به توجه بدون
 خوردبشه پاهات قلم نمیخوای اگه_ فرهاد

 توکی! _تواتاقت برمیگردی آدم ی بچه مثل
  فرهاد! بروبابا دستورمیدی؟ من به باشی

 _دادزد پری که بلندشد ناگهانی جهش بایه
 تودخالت_ فرهاد! بزاربره داری؟ چیکارش

 این! میکنم خوبشم میکنم دخالت_ پری! نکن
 _کشید نعره فرهاد! مونه نمی اینجا دختردیگه

 .دربیام روت توی نکن کاری! نکن دخالت گفتم
 یادت. جانمیری توهیچ وگفت؛ من اومدسمت

 بایدکار من واسه ماه4 مدت توبه! نرفته که
 توی پولتو! باشم داده تعهد نمیاد یادم! _کنی
 بدون بروبردار جاگذاشتم اول کشوی کمد

 از من گفت؛ بلندی فریاد فرهادبا! وکاست کم
 کردم نگاهش چندشی باحالت! نمیزنم حرف پول

 نمیخوادبه نمیترسم بلندت ازصدای من وگفتم؛
 !خدانگهدار. فشاربیاری خودت
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 و انداختم باتنفربهش نگاهی حرفم گفتن بعداز
 !گرفت دستمو مچ بازم.. برم که کشیدم راهمو
 مرد یه ی روخونه شب میدونه مادرت_ فرهاد

 توی دخترش دوشب این میدونه تنهاخوابیدی؟
 کرده؟؟ روصبح شب پسرمجرد یه ی خونه
 توسط تردشدنم حتی. نبود واسم هیچی دیگه

 .بزن زنگ االن همین! نیست مهم واسم! _مامان
 جیب توی کردم دست.. صبرکن یانه بگو وبهش

 :دادم وادامه درآوردم وگوشیمو شلوارجینم
 خونه ی شماره داشتم.. میزنم زنگ بهش خودم

 کشیدوکوبوند روازدستم گوشی که رومیگرفتم
 امااونم! شکست گوشیمم کثافت!!! دیوار به

 شکست که درک به چیه؟ میدونی! _ نبود مهم
 برگشتم دوباره! نیست واسم هیچی! سرم فدای
 دلت که هرکس به راستی گفتم؛ قبلش ولی

 !نیست رنگی باالترازسیاهی! بزن زنگ میخواد
 چیزی بینی؟ می وگفتم؛ کردم اشاره خودم به

 خونه توازاین اگه_ فرهاد! ندارم باخت واسه
 !دخترشجاعی تویه میفهمم اونوقت رفتی بیرون
 وازکنارم رنگش مشکی دستی کیف سمت رفت
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 و زدم پوزخندی! ازخونه بیرون ورفت ردشد
 ماشینشواز فرهادداشت. گرفتم روپیش حیاط راه

 !ورفت نورباالزد من واسه.. میبرد بیرون حیاط
 در به! متنفربودم چقدرازش خدامیدونه فقط

 کنم بازش رفتم! شد دربسته که رسیدم حیاط
 من دخترم بروداخل_ رحیم! اومد رحیم مش که

 !نکن اذیت پیرمردرو منه پس.بری بزارم نمیتونم
  گریه بعدازظهر ونیم 3تا صبح9 ارساعت خالصه

 وبرم درروبارکنه رحیم این که زدم ضجه وناله
 وتحدید میزدم خودمو هرچه. نداشت فاید اما

 با پری هرچه میکنم شکایشتون که میکردم
  آخر دست. نذاشت که نذاشت دعواکرد رحیم
 کرده ضعف! زمین روی ونشستم شدم خسته

 سرعت به پری! میرفتم ازحال داشتم! بودم
 ازاین! خونه توی ومنوبرد قندآورد آب واسم
 از ازفرهاد. بیزارم ازآدماش! متنفرم خونه
 ! مختلف دالیل به هرکدوم! رحیم از.. پری

 وکارگیرآوردن؟ بیکس مگه برم؟ چرانمیزارن_
 !!!!بررررممم من بزارین توروخدا

 
 عوضی مردک اون بودکه شب ونیم10 ساعت
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 نمیزاره بودرحیم مطمئن اونقدر. خونه برگشت
 مانتوی هنوز امامن. برگشت ونیم10 که برم

 به باچشمای دید تامنو فرهاد.. بود تنم صبح
 تو عع کردوگفت؛ نگاهم ومست نشسته خون

 شاخ بی غول اون به گفتم؛ باحرص! نرفتی که
 گفت؛ ای خنده فرهادباتک. دروبازکنه بگو ودمت

 حرف نوع این صدا تن این نیومدی؟ زورشو چیه
 وهمه همه الکل گند وبوی سرخ وچشمای زدن

  که بلندشدم! بود بودنش مست دهنده نشون
 !افتادم مبل روی داد هولم و روم روبه اومد

  صبح. میخوام معذرت فرهاد؛! زدروم خیمه
  که رنگش میشی چشمای. بودم عصبانی خیلی

 بودتوی رودوخت بود شده خون الکل ازشدت
 پسره این حیف. بود بنداومده زبونم. چشمام

 !!!تیمارستان واسه حیفه...  باشه روانی که
 من! کن فراموش میکنم خواهش داد؛ ادامه

 باید پس... بری نشده تموم تاکارت نمیزارم
 _فرهاد.. بمونم نمیخوام_ گفتم. بیای راه بامن

 دیگه اومدی وقتی که بودم تاکیدکرده قبال من
 قبالتاکید! _ کار تاپایان نداری برگشتی راه
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 با فرهاد! میزنی خدمتکارهارو بودی نکرده
 !ببخشید گفتم! من توگوش توزدی گفت؛ حرص

 !!!!دیگه کن تموم
 
 جلوی بدبختی با. میترکیدم ازبغض داشتم_

 پشت مامانم تا گرفتم گلومو توی سنگین بغض
 !!میکنه دق ازدوریش داره دخترش نفهمه تلفن

 شارژتو برم قربونت برس کارت بروبه_ مامان
 مامان نه وگفتم؛ کردم التماس تودلم! نکن تموم

  اما! نکن دریغ ازم صداتو نکن قطع توروخدا
 .برسون سالم خاله به جونم مامان باشه گفتم؛

  باشی سالمت_مامان. باشید خودتون مواظب
 نمیاره طاقت دلم بزن زنگ بازم. جونم به دردت
 نه_ مامان نداری؟ فعالکاری چشم. _واست

 بدون شد سختت نکنیا خودتوخسته. دخترگلم
 ازچشمم اشکی قطره باشه؟ برگرد معطلی
 !خداحافظ باشه گفتم؛ خفگی احساس با! چکید

 روی کردم پرت خودمو تلفن شدن بعدازقطع
 واسه دلم! کردم گریه وجودم وباهمه تخت

 !شدم زندونی خونه تواین! بود شده تنگ مامانم
 ام ثانیه1 حتی خونه تواین اومدم روزه10 االن
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 و ماجرا بعدازاون. نذاشتم ازخونه بیرون پامو
  هم پروپای به دیگه فرهاد خواهی معذرت

 زیاد چشمش جلوی میکردم سعی! پیچیدیم نمی
 میکردیم برخورد باهم که جایی تنها. نشم آفتابی
 بعد!بود هاش لباس کردن آماده موقع ها صبح

 سلیقه نهایت دیگه زدم دفعه اون که گندی از
 بعدازچندروز. میدادم خرج به انتخاب واسه رو

 مش واسه براق ای قهوه لباس اون که فهمیدم
 لباسای بین گذاشته ندونسته وپری بوده رحیم
 رویادم روزلعنتی اون نمیخواد دلم اصال! فرهاد
 توی که! بود جالب خیلی واسم چیزی یه! بیارم

 خداروشکر نیومده اینجا شیدا روز10 این
 میدونم چون! درامانم روانی اون ازدست فعال

 صدای! چیکارکنه قراره خونه تواین من بادیدن
 !بودم کرده خفه بالشتم روتوی بلندم های گریه

 دلم. بود گرفته درد سرم که کردم اینقدرگریه
 احساس خیلی! بود شده تنگ مامانم واسه خیلی

 گریه وهوای حال توی! میکردم وغریبی تنهایی
 روتوی حضورکسی که بودم تنگی ودل کردن
 9 ساعت! بود تاریک اتاقم! کردم احساس اتاق
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 فرهاد! کنم سکته بودازترس نزدیک! بود شب
 !حموم میرم گفت هم پری. نیست خونه که

 آخه باشه؟ کرده جونمو قصد رحیم مش نکنه
 آروم!! کردم بدرفتاری باهاش خیلی مدت تواین
 کرد شروع قلبم! کردم بلند بالشم ازتوی سرمو

 !!بود افتاده زمین روی ای سایه! تندتپیدن به
 بند هامم نفس صدای هیچ که ام گریه صدای
 !شد روشن اتاق برق دفعه یه! بود اومده
 !!!!فرهادبود! کشیدم ازسرآسودگی نفسی

 
 جواب بدون فرهاد. کردم وسالم بلندشدم ازجام
 میکنی؟؟؟ گریه چی واسه گفت؛ سالمم دادن

 خجالت ازش چندروزه چرا نمیدونم...چیزه اممم_
 همینجوری گفتم؛ طوالنی بعدازمکث! میکشم

 چه بابا ای چی؟ واسه_ فرهاد! بود گرفته دلم
 ی حوصله!!! اصال؟ توچه به خب! داده گیری

 نداشت هم دلیلی نداشتم اعصاب وجنگ کل کل
 مامانم واسه دلم گفتم؛ پس. کنم پنهون دلتنگیمو

 این توی گرفته خونه تواین دلم اصال! شده تنگ
 !ندیدم چشم روبه وآدما خیابون رنگ من مدت
 همینو بودم اومده! بیرون بریم بپوش_ فرهاد
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 !کنه دلسوزی واسم این بود مونده همینم. بگم
 شمابرید نمیام من ممنون! _بیزارم ازترحم من

 _فرهاد! بیرون ببرید منو نبودکه ابن منظورم
 از قبل پس! اومدم موضوع این ی واسه گفتم

 بادوست! روگرفتم تصمیم این هات حرف شنیدن
 شیدا حاالکه تنهاباشم نمیخوام بیرون میرم هام

 مسافرت خانوم پس! بیا من توهمراه مسافرته
  باکسی نمیخوام من اما!!! _ دارن تشریف

 تصمیم که دارم حقو این من حداقل! برم بیرون
 چراهمش_ فرهاد! برم ویاباکی کجابرم بگیرم
 نگرفته دلت مگه کنی؟ بحث بامن میخواد دلت
 خب ندیدی؟ شهررو آدمای نمیگی مگه بود؟

 سرمو زده خجالت! ببین میبرمت من بلندشو
 دیگه دقیقه 10تا باشه وگفتم؛ انداختم پایین
 !دقیقه10 فقط! منتظرم_ فرهاد! میشم آماده
 ازکارم باشرمندگی ومن بیرون رفت فرهاد

 و کمدم سراغ رفتم!توسرخودم زدم دونه یه
 انتخاب هام لباس ازبین رنگی مشکی مانتوی

 خریدمش ازوقتی که بود این به خوبیش! کردم
 مشکیمم شلوار! بودمش نپوشیده باربیشتر3یا2
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 محکم باکش! موهام سراغ رفتم و کشیدم بیرون
 !کردم نگاه خودم به آینه توی. بستم سرم باالی

 ها بعدازمدت گرفتم تصمیم! بودم ساده زیادی
 !کنم آرایش کوچولو ویه بکشم صورتم به دستی
 حیاط توی حتی آرایش بدون پیشا چندسال یادمه

 نیازی! بود وبلند مشکی هام مژه! نمیرفتم هم
 رفت دستم که چیزی اولین اما نداشت ریمل به

 که هام مژه به چندبارکشیدم. بود ریمل سمتش
 مداد! بده نشون بلندتروپرتر هام مژه شد باعث
  دوران دوست! چشمم توی روکشیدم چشم

 میکشیدم چشمم توی مدادچشم وقتی دبیرستانم
 !میشه ووحشی خواستنی خیلی چشمات میگفت
 های دوست پیش میخواستم چراامشب نمیدونم

 از میترسیدم انگاری! کنم جلوه خوب فرهاد
 لوازم کیف به! خدمتکارم که بفهمن نگاهم
 و رنگ کم رژ یه ودنبال کردم نگاه آرایشم

 های رژلب ازبین! نبود... اما میگشتم ساده
 و پیداکردم گلبهی دونه یه داشتم که جیغی

 تا سه باهمین! کشیدم ایم قلوه های لب روی
  ام قیافه دادم صورتم توی که تغییری دونه

 زن زیباترین میکردم واحساس بود شده عوض
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 شلوارمو و مانتو سریع! خخخخخ!! عالمم توی
 که لمسی وگوشی برداشتم کیفمم. پوشیدم

  خریده واسم گوشیم شکستن جبران به فرهاد
 چهار روسری باپوشیدن! داخلش انداختم بودو

 وازاتاق کردم کامل تیپمو رنگم زرشکی گوش
 !بیرون زدم

 
 پایین سرش.. میزد قدم ها پله پایین فرهاد

 بودتوی زورکرده روبه هاش دست بودونصف
 و جذب کتان مشکی شلوار یه! شلوارش جیب

 خدایش!بود کرده تنش بلندیشمی بلوزآستین یه
 روتموم دیدزدن! بود استایل وخوش تیپ خوش
 فکربود توی انگار! پایین رفتم هارو وپله کردم
 م اماده گفتم؛من آروم!نشد حضورم متوجه چون

 چندثانیه که سرشوبلندکرد من صدای باشنیدن
 خوبه! کرد تعجب فکرکنم! کرد نگاهم خیره

 چرا دروغ البته!!!) زدما ریمل کوچولو یه همش
 شبیه هام مژه بودم زده ریمل بودم تاتونسته

 من محترم خانوم_ فرهاد( بود شده مصنوعی
 این باشنیدن! عروسی نه بیرون میریم گفتم
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 چرااینقدرتوکار این! گردشد چشمام حرفش
 شماهاشاهدباشیدمن اخه؟ میکنه دخالت مردم

 واسه دردمیکنه سرش خودش دعواکنم نمیخوام
  ببخشید وگفتم؛ نفهمی به خودموزدم!!! دعوا

 !بیفت راه نیست مهم_ فرهاد! نشدم متوجه
  طمعنینه با منم! بیرون ازخونه رفت جلوترازمن

 میکشیدم خجالت. کردم حرکت دنبالش وآروم
 میرفتمم بوداگه زشت اما بشینم ماشین جلوی
 رو خجالت منم. کرد ماشینوروشن فرهاد! عقب

 درروباز رحیم مش! وسوارشدم کنارگذاشتم
 بود پیچیده فرهاد عطر بوی! بیرون کردوزدیم

 بویی خوش همه این مدهوش آدم! ماشین توی
 تازه! چیه عطرش مارک بدونم کاش! میشد

 ادلکن البته! عطربزنم دفته یادم شدم متوجه
 بیشترشم نصف که کوچولو اسانس یه! ندارم
 پخشو دستگاه صدا بی فرهاد! بود شده تموم

 چند! شد پخش مالیمی کردوموزیک روشن
 درآوردو ازجیبش گوشیشو بعدفرهاد ثانیه

  محل میخواد فکرکنم! روگرفت ای شماره
 جان علی. سالم الو_ فرهاد! روبدونه قرار
  عذرخواهی ها ازبچه بیام نمیتونم امشب من
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 !!بزنه حرف مخاطب کردکه مکث کم یه! کن
 کاری. کنم جبران دیگه ای دفعه انشالله_ فرهاد

 ام قیافه!! خداحافظ باشه_ فرهاد........ نداری؟
 قرارو چی واسه! سوال عالمت بودشبیه شده

 خودم به دیوانه؟ این داره آزار مگه کرد؟ کنسل
 زد زنگ بهش که اینی شاید وگفتم؛ زدم نهیب

 !قرارداشتن باهاش امشب که نباشه همونی
 بستنی مغازه یه جلوی ماشین گذشت که کم یه

 روکشیدو دستی ترمز فرهاد! ایستاد فروشی
 مگه باتردیدگفتم؛ میخوری؟ چی گفت؛ من روبه

 !شد کنسل_فرهاد نداشتین؟ قرار بادوستاتون
 دلم_ فرهاد چی؟ واسه! _گردشد چشمام بازم

 یانه؟؟ میخوری چی حاالمیگی! خواست
 

 فرهادیه. ندارم میل من گفتم؛ س*ی*ن*ه به دست
  دقیقه10.شد وپیاده انداخت بهم ترسناک نگاه

 رنگارنگ های بااسکوپ قیفی بستنی بعدبادوتا
 بیخیال! زد برق بستنی بادیدن چشمام! برگشت

  تعارف بااولین گرفتم وتصمیم شدم بازی لج
 شعورش فرهنگ بی مردک این... اما..کنم قبول
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 رو هردوتابستنی فکرکنم. نمیداد قد چیزا این به
 بود چسبیده دوتاشو چون! خریده خودش واسه

 خوردن کردبه فرهادشروع. نمیکرد وولشونم
 ...راه اون به زدم خودمو ومنم بستنی اولین

 !نداره کردن قصدتعارف دیدم گذشت که کم یه
 کردم ورومو کردم بستنی به نگاهی باحسرت

 !شدم خیره بیرون وبه خودم سمت شیشه سمت
 رو فروشی بستنی اطراف داشتم همینجوری

 تا! شدم توچشم چشم پسره بایه که میزدم دید
  بندش وپشت زد لبخندی شد من نگاه متوجه

 گشاد چشمام حرکتش بااین!زد هم ریزی چشمک
 . خنده زدزیر من چشمای بادیدن وپسره شد

 فرهادو شدن وپیاده درماشین بازشدن صدای
  بستنی دیدم که فرهاد سمت برگشتم. شنیدم

  سمت میره سرعت به وداره کرد هاروپرت
 چیز همه!شد چی نفهمیدم اصال!فروشی بستنی

 فرهاد های مشت کوبوندن. شد ای دفعه یه
 شدن پیاده. جمعیت وهجوم مرد اون صورت به

 ! فرهاد دست زیر مرداز اون وجداکردن من
 که بامشتی.. گذشت چنددقیقه درعرض همش

 وشروع شد بلند جیغم خورد فرهاد صورت توی
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 که فرهاد کردن والتماس کردن گریه به کردم
 مفرد نباید نبود حواسم اصال! دعوابشه بیخیال
 و بودم گرفته بازوشو باالتماس میکردم صداش

 خواهش بریم بیا توروخدا فرهاد میگفتم؛ باگریه
  صدای شنید نمی که تنهاصدایی فرهاد میکنم

  کتک بعدازیه باالخره. بود من های التماس
 نشسته خون به باچشمای فرهاد مفصل کاری

 شده حضورم متوجه انگارتازه. کرد نگاه من به
 پیاده گفت کیییی کشید؛ نعره توصورتم باشه

 به و گرفتم دستشو! بروتوماااشین بشیییی؟
 بریم باهم میرم باشه! _کشوندم ماشین سمت

 !توروخدا میاد پلیس االن بیابریم فرهاد توروخدا
 و گرفت محکم دستامو وفرهاد شد عوض جاها

 وفرهاد سوارشدیم هردو. ماشین سمت کشوند
 گریه داشتم هنوز. شد دور ازاونجا سرعت به

 پیچید وفرهاد بودیم خلوت خیابون توی میکردم
 !!ترمز رو زد ومحکم هاش ازکوچه یکی توی

 یخ هام رگ توی خون که کشید ای عربده چنان
 !!دیگههههههههههههه ببر صداتو_ فرهاد.. بست
 ریختنت تمساح اشک این ریختی هاتو کرم خوب
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 اما بود بیشترشده ام گریه شدت چیه؟ واسه
 دعوای مقصر چرامنو. میکردم گریه صدا بی

 بودم؟اصال چیکارکرده من مگه میدونه؟ خودش
 اصالنگاه! کنه نگاه من یاروبه اون گفتم من مگه
 یا پدرمه مگه داره؟ ربطی چه فرهاد به! کنه

 حاال کرد؟ دعوا بااون چی واسه اصال برادرمه؟
 داشت. کردم نگاه بهش دعوا؟ عامل شدم من

 !ترسیدم! میکشید وکوتاه عمیق های نفس
 زبون بالکنت ترسیده. نبود خوب حالش انگاری

 بدون فرهاد خوبه؟ حالتون آقافرهاد؟ گفتم؛
 و بود روگرفته فرمون دودستی دادن جواب
 بودم ترسیده خیلی. فشارمیداد قدرتش باتموم

 _خوبه؟فرهاد وگفتم؛حالتون توصورتش شدم خم
 باگریه نمیخوای؟ همینو مگه! نیست خوب حالم

 هیچ بخدامن اینوبخوام؟ چراباید من آخه گفتم؛
 نعره فرهاد... من بخدا. ندارم باشما خصومتی

  کردنت آرایش ازنوع وگفت؛ توحرفم کشید
 چراباید خب من؟ آرایش! جاخوردم! شد معلوم

 های فکروخیال نذاشت فرهاد بشه؟ ناراحت
  از من نداره برت خیاالت وگفت؛ بکنم بیخود

  قبول غیرتم فقط! متنفرم تو مثل دخترهایی
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 چشمشون ملت ی همه نفربامنه یه وقتی نمیکنه
 شده ناراحت خیلی فهمیدییییی؟!باشه اون دنبال
 وگله بیام کوتاه بودکه اونقدرعصبی اما بودم
 به وغیرت دعواکرده بخاطرمن بود هرچه! نکنم
 !!نداشتم کردن گله حق من تازه! بود داده خرج

 مهتابی زیرنور! بودم ساده خدمتکار یه فقط من
  ی گوشه وزخم فرهاد عصبی ی قیافه کوچه
 کردم چراحس نمیدونم. آورد درد به دلمو لبش

 دستمال ازتوکیفم! میده عذابش داره چیزی یه
 نگاه فرهاد. جلوش وگرفتم درآوردم کاغذی

 باباش مامان قاتل من انگاری انداخت بهم بدی
 !!!نمیخوام گفت؛ دستمو زدزیر بانفرت! بودم

 ترصورتمو تمام هرچه سرعت به چشمم اشک
 اون! بودم پناه دخترتنهاوبی یه من.میکرد خیس

 کاراشتباهی من! رفتارکنه اینجوری نداشت حق
 حرف به کردم شروع گریه باهمون. بودم نکرده

 خارج ازگلوم وبابغض سختی هابه کلمه! زدن
 کاراشتباهی بااینکه آقافرهادمن باشه! _میشدن
 بسه_فرهاد.. اصالمن. میخوام معذرت نکردم

 خواهی یامعذرت بزنی حرفی نمیخواد رویا
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 !بگذره خوش بهت امشب میخواستم من! کنی
 فقط! اسیری من توخونه کنی حس نمیخواستم

 ...کرد وحرکت کرد روشن ماشینو! همین
 اسیرشده بغض ودلخورفرهاد آروم لحن
  وهق زدم چنگ گلوم به! شکست گلومو توی
 خودمو میکردم خفگی احساس! گرفت اوج هقم

 نگرانم فرهادبود دفعه این! مقصرمیدونستم
 آزادش وبادست بود فرمون به دستش یه. بشه

 !گرفت گلومو روی بودم گذاشته که دستی
 !بود شده مرگم چه لعنتی شب اون نمیدونم

 دعوام من میکنی؟ گریه چی واسه االن_ فرهاد
 محبت دلم دخترخوب؟ میریزی توچرااشک شده

 .میخواست
 

 ازطرف نداشت فرقی واسم دیگه
 دستمو فرهاد! فقط! محبت ذره یه فقط! کی

 گرم های تودست ومحکم کردو جدا ازگردنم
 اگه نکن گریه_ فرهاد! گرفت اش ومردونه

 !!!!خوب جای یه میبرمت نکنی گریه
 

 و گرم های دست توی سردولرزونم دستای
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 ازسردلتنگی وجودم باتموم!فرهادبود ی مردونه
 آروم دستمو فرهاد زارمیزدم، میکردم، گریه

 باهق!! برمتا نمی کنی گریه اگه فشردوگفت؛
 _فرهاد! نمی،،ام ج،،ا هی،،چ من گفتم؛ هق

 هاروتو مصیبت ی همه ببین نکن گریه باشه
 بسه!میگیری آبغوره داری االنم کردی درست

 وگفتم؛ کشیدم بیرون ازدستش دستمو! دیگه
  به مرده اون گفتم من مگه کردم؟ درست من
 منی ی توچیکاره بگم میخواستم کنه؟ نگاه من
 یه فرهاد؛! گرفت شدوپاچه سگ بازم فرهاد که

 کی نداره ربطی من به تکرارمیکنم بازم بارگفتم
 کسی وقتی نمیخواد دلم من! میکنه تونگاه به

 ضمنا! کنه جلب خودش روبه مردم توجه بامنه
 یه!درآوردی شکلت واسش بود بهت حواسم

 گردشده های وباچشم بنداومد ام گریه دفعه
 گریه ازشدت که ای خفه باصدای! کردم نگاهش

 میزنی؟ تهمت چرا بودگفتم؛ اومده هم به گلوم
 خانوم_ فرهاد! کردم تعجب ازکارش فقط من

  میگم فقط نخواستم توضیح ازشما من محترم
  مردک! بعیده شما مثل ازخانومی رفتارا این
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 زدم حرف بارمفرد اولین واسه بیشعوووووور
  بینده می جمع شده هم زدن توذوقی واسه

 جورآدمیم؟ چه من فکرکرده این!میزنه حرف
  بستم چشمامو بندوبار؟ وبی وواز دخترولنگ یه

 تهمت نداااااااریییی حق ودهنموبازکردم؛
 میفهمی؟! نداری حق! بزززززززززنییییی

  و انداخت بهم نگاهی وحشتناک بااخم فرهاد
  اشتباه میدون چاله روبا ماشین گفت؛ آرم ولی

 میاوردم باال عصبانیت شدت از داشتم! گرفتی
 وحالت میلرزید دستام. نبود خوب حالم اصال
  خودم به کردم سعی! بودم گرفته شدید تهوع

  میکشیدم گند به ماشینو وگرنه! باشم مسلط
  کلیدشده های دندون وبین مشتکردم دستمو
  همون منوبرگردونید لطفا محترم آقای گفتم؛

 یعنی چی؟! شو پیاده_ فرهاد! بودم که جهنمی
 اطرافم به باتعجب نبود؟ چراحواسم رسیدیم؟

 کم بایه! نیست فرهاد خونه که اینجا! کردم نگاه
 بودبام اومده! کردم روشناسایی محل فکرکردن

 که باری آخرین! کشیدم پرحسرتی آه تهران؟
 و بودیم اومده بابا با پیش سال4 بودم اومده

 بستم چشمامو! کرد غافلگیرم تولدم واسه بابا
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 تصویر کردم سعی! دادم تکیه صندلی سرموبه
 دیروزبود انگارهمین که بخدا! یادبیارم به بابارو

 واومدیم بودیم پیچونده مامانو منوبابا خیالم به
 که فهمیدم باال اون رسیدیم وقتی اما! تفریح
 باحسرت! بود گرفته تولد واسم رستوران باباتو
 هاموازم دلخوشی چرا خدایا گفتم؛ خودم پیش

 ترین قشنگ مرور از منو فرهاد صدای! گرفتی
 !کشید بیرون خاطراتم

 
 وخودمو بودم نشسته ها نیمکت از یکی روی
 پاییزنمونده فصل به چیزی دیگه!بودم کرده بغل

  نگاه ساعتم به! میرفت سردی روبه بودوهوا
 شده مچاله خودم توی! بود گذشته12از! کردم
 !میکردم نگاه پیاده عابرهای به وباحسرت بودم

 !گرفت صورتم جلوی رو معدنی آب فرهادبطری
  مگه اس؟ دیوونه! انداختم بهش اجمالی نگاهی

 بیشترازاین نذاشت فرهاد خواستم؟ آب ازش
 آب! شده سیاه بشور صورتتو وگفت؛ فکرکنم
 !راحتم من! وگفتم؛نمیخوام زدم روپس معدنی

 وگفت؛من ب*غ*ل*م توی گذاشت رو بطری فرهاد
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 به دیگه! میشه آب بستنیت زودبشور! ناراحتم
 حرف بستنی ازکدوم! کردم عقلش بودن سالم

 نگاه دستاش به بشه متوجه که جوری یه میزد؟
 با چقدر!! خدایا! خنده زدزیر دفعه یه! کردم
 میخنده وقتی! میشه نشین ودل قشنگ خنده
 تو قسم بخدا! میفته چین چشماش ی گوشه

 !!!دیدم دنیارو لبخند ترین قشنگ لحظه اون
 ...چندی کنم دلی آهن گفتم"""""
 ...دلبندی هیچ به ندهم دل

 ...برفت نامی نیک دور سعدیا
 ..."""""چندی یک عاشقیست نوبت

 درک به وگفتم؛ زدم نهیب خودم به بعدش اما
 ..نداره اخالق بیشعور مردک داره قیافه که

 ام نداشته ریش سیربه دل یه بعدازاینکه فرهاد
  بشور! شده مسخره قیافت خیلی خندیدگفت؛

 حرفش بعدازاتمام. روبیارم بستنی میرم صورتتو
 و روکنارگذاشتم لجبازی منم! مغازه سمت رفت

 تو من آخرش! نیومد فرهاد اما. صورتموشستم
 فرهاد گذشت که کم یه! میمونم بستنی حسرت

 کرد پرتش که همونی شبیه قیفی بستنی بایه
 وگفت؛ گرفت جلوم رو بستنی فرهاد! برگشت
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 قلب چه! شبیه کم یه این اما پیدانکردم اون مثل
 !نمیخوره گندش اخالق به اصال!! داره مهربونی

 بستنیمو بالذت داشتم!مرسی!_روگرفتم بستنی
 !!!نمیکردم حساب آدم فرهادم واصال میخوردم

 فرهاد! شکست سکوتو فرهاد تلفن زنگ صدای
 باعجز! داد جواب وتلفنشو گرفت فاصله ازمن

 !بخورم نمیتونستم دیگه! کردم نگاه بستنی به
 که آشغالی سطل توی کردم پرتش بلندشدم

  پشتش فرهاد!داشت فاصله بافرهاد چندقدمی
  یه وبا بود گوشیش به دستش یه! بود من به

 برگردم خواستم! بود زده موهاشوچنگ دستشم
 فرهاد اززبون شیدا اسم شنیدن که نیکمت روی

 من بااعصاب شیدا_ فرهاد! شد کنجکاویم باعث
  توهمین نمیره توکتم حرفا این من. نکن بازی
  نمیدونم من اصال! تهران برمیگردی شب فردا

 .......سردنیا؟ اون رفتی پاشدی چی توواسه
 !خدحافظ! فرداشب فقط! آخروزدم حرف من_

 رسوندم خودمو سرعت به فرهاد ازبرگشتن قبل
 رو شدیدی بااخم فرهاد! نیمکت های تانزدیکی

 !کاردارم کلی من بریم شده تموم اگه گفت؛ من
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  هام وباناخن میزدم قدم اتاقم توی بااسترس
 و مهمونیه فرهاد ی توخونه امشب! ورمیرفتم
 هایی توهین بعداز! هست هم شیدا متاسفانه

  حتی حاضرنیستم کرد من به پیش روز3 که
 !!!!!روبشم روبه باهاش ام لحظه یک ی واسه

 یه مثل. بود جلوشونگرفته فرهاد روزاگه اون
 منوخواهر فرهاد! میکرد حلمه بهم وحشی سگ
 اومده مدت یه وگفت؛ کرد معرفی پری ی زاده

 به اگه گفت؛ هم پری! عزیزباشه دست کمک
 و میرم ازاینجا منم نزارید احترام ام خواهرزاده

 خط واسم باچشم اما! شد الل شیدا که شد این
 تنهابشم باهاش اگه میدونستم! میکشید ونشون
 عنوان به شدنم معرفی دلیل! میجوه مو خرخره

 رو فرهاد شغل اما رونفهمیدم پری خواهرزاده
 مواد ی کارخونه و پتروشیمیه مهندس! فهمیدم
 تهران بام شب ازاون هفته یک االن!داره شوینده
 توخونه امشبم! شیدا ازاومدن روز3و میگذره

 داد قرار فکرکنم مناسبتشم.. مهمونیه فرهاد
 عنوان به بود سنگین واسم خیلی. باشه کاری

 امامن بایدبیای میگه پری! ظاهرشدن خدمتکار
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 رو امشبه بگم بیادبهش که هستم منتظرفرهاد
 مثل نکنه قبول اینکه استرس! کنه معافم منو

 بعدازظهربود3 ساعت! بود افتاده جونم به خوره
 اومدم ازاتاق سریع. شنیدم فرهادو صدای که

 میشه آقافرهاد! _راهشوگرفتم وجلوی بیرون
 مکث کم یه! میشنوم آره_ فرهاد بزنیم؟ حرف
 بمونم؟ روتواتاقم امشب من میشه وگفتم؛ کردم

 راستش_ چی؟ واسه_ فرهاد! میکنم خواهش
 _فرهاد! میکنم غریبی واحساس میکشم خجالت

 !!!!نمیشه
 

 که همین_ فرهاد چرا؟ آخه گفتم؛ زاری باحالت
 کمک میخوام ولی! کنی پزیرایی نمیخواد! گفتم

 و پایین انداختم ناامیدسرمو! عزیزباشی دست
 من کرد، میشه چه خب! گرفتم اتاقموپیش راه
 !شدم خسته کردن ازگریه! بدبختم خدمتکار یه

 مرد این دل من کردن باگریه تاکی؟ گریه آخه
  کردن آروم واسه تاحاال ازصبح میاد؟ رحم به

 باخاله دیشب! زدم زنگ مامانم باربه100 خودم
 کاش! خواهربرادراشون پیش شهرستان رفتن
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 همین توی! داشتم برادر خواهریا یه حداقل منم
 شالمو سریع! زد صدام فرهاد که فکرهابودم

 داشتید؟ کاری بامن! _تواتاقش ورفتم پوشیدم
 شویی ازخشک منو مشکی شلوار کت_ فرهاد

 میخواین! کمدتون تو گذاشتم! بله_ آوردن؟
 سرمو! برس کارت بروبه نه_ فرهاد کنم؟ آماده
 اماهنوزچند! ازاتاق بیرون ورفتم انداختم پایین

 بله؟_ برگشتم،!زد صدام دوباره بودم نرفته قدم
 به! هه. کن آماده بیا. شد عوض نظرم_ فرهاد

 و کمد سمت رفتم! کارمیکشه ازم داره خیالش
  صبرکردم هرچه! کشیدم بیرون شلوارو کت

 و انداختم باال ای شونه! نرفت کارش دنبال بره
  پیرهن! بیرون کشیدم ازکاورشون لباسارو

 زیر. گذاشتم تخت وروی کردم جدا هم سفید
 میز صندلی روی. فرهادبود به حواسم چشمی

 !میکرد نگاه من به وداشت بود نشسته توالت
 بعدازاتمام! یانه تمیزکارمیکنم میخوادبدونه البد
 !نه فرهاد؛! شد تموم فرهادگفتم؛ روبه کارم

  بلندشدوگفت؛ فرهاد نه؟ چی پرسیدم باتعجب
 بلند رو پیراهن... یعنی اممم پیرهن یعنی نه

 دلم! نداره سرآستین دکمه این داد؛ کردوادامه
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 شده کنترل خیلی اما! بکنم شو کله میخواست
  سمت رفت فرهاد! میندازم کنید انتخاب گفتم؛

 بیابه وگفت؛ بود هاتوشون دکمه که کشویی
 امروزچیش نمیدونم! کن انتخاب خودت سلیقه

 و کردم انتخاب ساده طالیی دکمه یه! بود شده
 فرهاد! بفرمایید! تر ترقشنگ ساده هرچه گفتم؛
 میز روی بزارش گفت؛ من به کردن نگاه بدون
 ! میندازم خودم وبرو،

 میان االن نشدی آماده توهنوز جان رویا_ پری
 خانوم پری! _نکردی خشک موهاتم توحتی ولی

 اگه پیاز؟ یاته سرپیازم اخه؟ داری من چیکاربه
 یکم برو_ پری! مینداختم روبنده که بود من به
 .کن آرایش بپوش خوب لباس. برس خودت به

 .کرده موعوض ومدل هزارتاآرایشگاه شیدا االن
 داری من جلوی ای توخونه باشلوار تو اونوقت

 خانم اون گفتم؛ باحسرت! خودت واسه میچرخی
 این شیداخانوم! رویا ومن شیداست اسمش

 بینی؟ می! خونه این کلفت ورویا است خونه
 دستش که چاقویی پری! نیست مقایسه قابل
 تو وگفت؛ دستش جلوی ظرف تو انداخت بودو
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 چراخودتوبا چی؟ یعنی میدونی! دختررامینی
 باید دختررامین! استغفرالله...  ی دختره اون

  پری گفتم؛ کالفه! حرفاباشه این مغرورتراز
 هردفعه نیاری؟ بابامو اسم اینقدر میشه خانوم

 اجازه و میشدم کالفه میاورد ازبابا اسمی که
 فقط گفت؛ بادلخوری پری! بده ادامه نمیدادم

 سنگینی بغض! هستی کی تو بدونی میخواستم
 درکنترل سعی دائما   اما بود نشسته گلم توی

 اراده بی زد، پری که باحرفی. داشتم کردنش
 جون پری نه گفتم؛ باگریه! شکست لعنتیم بغض

 اصال! نمیره یادم تاقیامت! هستم کی نمیره یادم
 !میکنم دق دارم!میشم خفه دارم که همینه واسه
 برسرم خاک کنیز یه من!هستم کی میدونم چون

 ها خونه کلفت رفته دخترش بدونه مادرم اگه که
 خانوم؟ پری بینی می! میره می میکنه دق شده
 گرفت سرمو اومد پری! هستم کی میدونم من

 زودی به عزیزدلم، نکن گریه وگفت؛ ب*غ*ل*ش توی
  ویه بدمیرن روزای.. "میشه درست چی همه

 که وآروم کردم گریه کم یه" میرسه روزخوب
 دختر یه داشتم آرزو من رویا گفت؛ پری شدم

 مثل! رویاباش امشبو! تومیشد وشبیه داشتم
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 پری.. آخه اما! _نیافتنی ودست رویایی! اسمت
  سیاه به دست نمیزارم کردوگفت؛ قطع حرفمو

 به برو! مهمونی یه امشب توام! وسفیدبزنی
 !!!کردم قبول! برس خودت

 
 !نداشتم لباس که من اما.. رفتم اتاقم به
  که اومدم!! هه!!! من خیالم خوش چه 

 !سابقم رویای فکرکردم جدی جدی! بشم آماده
 پری! بازشد دراتاقم که کشیدم دراز تختم روی

  توکه عع؟_ پری! بود دستش پاکتم یه! بود
 لباسی چون درازکشیدم_  کشیدی؟ دراز رفتی

  رویای یه بدم نشون شما قول به که نداشتم
 اشاره دستش پاکتی مشمای به پری! ام دیگه

 پاشو! بودم کرده جاشو فکرهمه من کردوگفت؛
 ..بلندشدم تعلل با! باشه ات اندازه خداکنه که

 بدون که شیکی خیلی مشکی شلوار کت پری
 _ پری! گرفت روجلوم بود قیمت گرون شک

 مهمونی خریدواسه رفتم دیروزکه میاد؟ خوشت
 وای گفتم؛ باذوق! توخریدم واسه اینم. امشب

 _ پری! ونازه قشنگ خیلی این! مررررسیییی
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 ..میاد خوشت ببین بپوش عزیزدلم نداشت قابلتو
 انگارواسه! بود تنم کیپ. کردم تنم لباسو وقتی
 وبرجستگی کمر قوس.بود شده دوخته من اندام

 لباس به دستی. میداد نشون خوبی به موب*ا*س*ن*
 ! مرسی! قشنگه خیلی عالیه وگفتم؛ کشیدم

 نه_ نیومد؟ خوشت چی؟ فقط_ پری... فقــــط
 جذبه زیادی شلوارش فکرکنم اما.. اومد خوشم

 تهب*ا*س*ن* به هیکلت قشنگی_ پری... ازپشت اخه
 گیرنده جوونا شما قول به.. قشنگه هم خیلی
 !!بلدیااا توام خانوم پری گفتم؛ باخنده... دیگه
 ی یقه که مات خیلییییی صورتیه پیرهن یه پری

 همرنگ وکفش شال. داد بهم هم داشت بلندی
 5 پاشنه کفش! بود خریده واسم هم پیرهن
 بود این به قشنگیش! بود ای بامزه خیلی سانتی

 من راستی! جوربود من ی وباسلیقه بود ساده
 165 قدم! نیستم ورعنا قدبلند من! نگفتم ازقدم

 !عیبه بدون گفت میشه! بود خوب وهیکلم
 

 !!!شدن آماده به کردم شروع ومنم رفت پری
  نگاهی وبعدازاون سشوارکشیدم موهامو
 و سفیدبود پوستم انداختم؛ صورتم به اجمالی
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 بودم لیرزکرده بدنمو تموم بودم ساله18 وقتی
 !نبود یاصورتم بدن توی زائد موهای از واثری

 با خودم ولی بود رنگ وکم پشت کم ابروهامم
 شروع برداشتم پودرو کرم! تمیزمیکردم موچین

 طول کارم ساعت نیم. کردن تمیزآرایش کردم
 مدت بعداز! بود شده عالی اش نتیجه اما کشید

 حسابی چشمام. بودم کرده آرایش کامل ها
 چشم خط بتونم کردم هرکاری. میدرخشید

 از بارمیل بجاش اما! نشد بکشم خودم واسه
 شده بلندتروپرپشت. دراومدم هام مژه خجالت

 گمرنگ لب ورژ گلبهی رنگ کم رژگونه یه! بود
  همین همیشه! میکرد تکمیل آرایشمو گلبهی

 .کارمیکردم چشمم بیشترروی آرایش واسه!بود
 االن مطمئنم! بود شب 9!کردم نگاه ساعت به

 مامان به زنگ یه اول.. مهمونه پره پایین اون
  هامو لباس عجله وبدون آروم وبعدش زدم

  ولی! بودم شده عالی نظرخودم به! پوشیدم
 !!!نه نیافتنی، دست پری قول به و رویایی

 کم یه! پایین بعدبرم بشه10 ساعت صبرکردم
 ازاتاق هام کفش پوشیدن وبعداز عطرزدم
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  اتاق توی وشیدا فرهاد صدای! بیرون اومدم
 هارو وپله کردم استفاده ازفرصت!میومد فرهاد

 !رسوندم پری به خودمو! پایین رفتم سرعت به
 واسه هزارماشالله گفت؛ باحیرت بادیدنم پری

 !!!محشررررر محشرشدی! دخترم
 
 !بودن نفری100! کردم نگاه مهمونا جمعیت به

 اکثرا مردها ی همه. میشد پخش مالیم موزیک
 !بودن پوشیده شلوار کت بالاستثنا وهمه جوان
 های وآرایش مجلسی های بالباس ها زن همه

 جالب واسم! عروسی بودن اومده انگار غلیظ
 وباموهای روسری بدون هاشونم بعضی! بود

 و فرهاد عروسی نکنه! بودن شده شینیون
 وکنار کردم خم سرمو خبرندارم؟ ومن شیداس

 گفت؛ باخنده پری عروسیه؟ گفتم؛ پری گوش
 !ایییییشش! نداره ودوماد عروس ولی آره

 و میشه گرمت! وانسا اینجا برودخترم_ پری
 !برم که روندارم جایی! _میگیری غذا بوی

 من به کاری یه. میکنم غریبی احساس بیرون
 وکشوندسمت گرفت بازمو! کنم کمکت من بده

 بیرون بیابرو گفت؛ وهمزمان ازآشپزخونه بیرون
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 جمع این توی من خدایا! گرفتم استرس! ببینم
 االن! نمیشناسم رو کسی که من میکنم؟ چیکار

 جمع خودمو کردم سعی! پریده رنگم مطمئنم
 میز سمت وبه کشیدم عمیقی نفس! وجورکنم

 های شربت پربوداز! کردم هاحرکت میوه آب
  که بردارم کدومشو بودم مونده! رنگارنگ

  درازکردم دستمو. افتاد آلبالو شربت چشمم
  لیوان دور دستی همزمان که لیوان سمت
 !بودا دونه یه همون بشه کوفتت ای! شد حلقه
 !کنم روشناسایی خفاش که کردم بلند سرمو

 آبی های چشم ساله25 تقریبا پسرجوون یه
 !هابود غربی شبیه اش قیافه! طالیی وموهای

 گرفت سمتم لیوانو. ببخشید پسر؛. قدبلند الغرو
 !برمیدارم دیگه چیز یه من بفرمایید وگفت؛

 نگاه بدون! نمیکنه فرقی من واسه ممنون نه_
 و بلندکردم شربت دونه یه ها لیوان به کردن

 _مرد. باشید راحت شما برداشتم اینو من گفتم؛
 با آشنایی افتخار. هستم کاویانی شهراد من
 بختم خوش وگفتم؛ زدم لبخندی دارم؟ رو کی
 دراز دستشو شهراد.. هستم تهرانی رویا من
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 کسی دست بدم دست تامیخواستم سمتم کرد
 !طرف سمت برگشتم! دستش توی نشست دیگه

 !بود شده وخوشگل تیپ چقدرخوش! فرهادبود
 و فرهاد. میکرد نگاهم بااخم چرا نمیدونم فقط

 موندن ومنم میکردن پرسی احوال باهم شهراد
 با فعال گفتم؛ شهراد روبه. ندونستم روجایز

 و زدم لبخندی! بینمتون می_ شهراد! اجازه
 برم خواستم! دورشدم ازاونجا بالیوانم همراه
 قرمز ی دکلته لباس! رودیدم شیدا که پری پیش

 موهای. بود وتوچشم خوشگل زیادی بلندش
 تا کنارلباسش. خلیجی وآرایش شده شینیون
 خیلی چاک یه چپش سمت پای رون های نزدیکی

 که شوهرت سراون به خاک..داشت وباز بلند
  وقپی کنه اخم بلده فقط! داره غیرت خیرسرش

 و من سمت اومد! شد من متوجه شیدا! بیاد
 و بدبخت خدمتکار! اینجاس کی ببین به گفت؛به

 چند شلوارت کت خرید واسه ببینم!! پولدارنما
 به نگاهی تاسف با خورد؟ چوب واست شب

 گفتم؛ چندشی حالت وبه انداختم هیکلش کل
 کردم کج راهمو. بدم جوابتو نیستی درحدی

 !گرفت دستمو شیدا که آشپزخونه سمت وبه



wWw.Roman4u.iR  238 

 

 دستمو! بگیربعدبرو حرفتو جواب صبرکن_ شیدا
 نمیخوام وگفتم؛ بیرون کشیدم ازدستش محکم

 !دورشدم ازاونجا سرعت به. بشم کالم هم باتو
 باچندتا زدن حرف مشغول که پری کنار رفتم

  عع دیدگفت؛ تامنو پری ایستادم، بود خانوم
  روبه! عزیزم کنم معرفیت دخترم؟بیا اومدی
 جان رویا میکنم، معرفی کردوگفت؛ خانوما

 خوشبختی ابراز همه! عزیزم ی خواهرزاده
 !کردن معرفی خودشونو دونه ودونه کردن
 اییی. خوردم شربتم از کم یه. بود شده گرمم

 !چیه دیگه این! زهرماربود کوفت نبودکه شربت
 ودنبال بلندشدم وسریع داشتم نگهش دهنم توی

  مناسب! کنم اش تلخیه که میکشتم جایی یه
 ظرفشویی سینک همون جا ترین ونزدیک ترین

 نفر بایه محکم آشپرخونه توی باواردشدنم. بود
 زهرمار اون ازترسم شد باعث که کردم برخورد

 فهمیدم دادنش باقورت! بدم قورت دهنمو توی
 مشروب میوه آب بجای.. بودم کرده غلطی چه

 لباس روی ریخت ازش کمم یه. بودم برداشته
  گفتم که اینایی! بهش بودم خورده که اونی
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 بادیدن. نکشید طول ام ثانیه3 مدت توی همش
 !!فرهاده فهمیدم رنگ طالیی سرآستین دکمه

  نگاه بهش چیکارمیکنه؟ اینجا غیرت بی این
 چشم بادیدن اما.. میخوا معذرت وگفتم؛ کردم
  اش شده منقبض وفک نشسته خون به های

 حتما یاخدا! رفت یادم وحرفم بنداومد زبونم
 !شده عصبی رولباسش ریختم مشروب چون

 پاکش االن میخوام معذرت گفتم؛ تعلل باکمی
  هرلحظه که هایی دندون بین فرهاد! میکنم
 برو شو خفه گفت؛ کنه خوردشون بود ممکن

 .. ولی وگفتم؛ دادم قورت دهنمو آب.. _ باال
  توپید نشنوه کسی که جوری یه آروم فرهاد

 ..بروباال گفتم وگفت؛ بهم
 

 !نیست من جای اینجا گفتم پری به من لعنتی
  وعقب سینک روی کوبیدم لبوانو! گرفت بغضم

 .رسوندم اتاقم خودموبه سرعت وبه گردکردم
 نفس داشتم. گرفت نفسم کم یه ها بخاطرپله

 ودراتاقم اومد فرهاد که میکشیدم عمیق های
 غلطی عجب! ترسیدم ازش!بست سرش پشت
 غر که فرهاد به زدم زل حرف بدون.. کردما



wWw.Roman4u.iR  240 

 

 خودت واسه ریختیه چه این_ فرهاد! هاشوبزنه
 هااان؟ نکن توجه جلب نگفتم کردی؟مگه درست

 کردم؟ توجه جلب کی من من؟ گفتم؛ باتعجب
 جلب نظرتونم که اومدم شما نزدیک اصال من

  نداره بودن نزدیک به نیازی_ فرهاد بشه؟
 !میکنه کارخودشو فرسخی 10از جذبت شلوار

 بگردی؟ تومهمونی اینجوری توگفته به کی
 روداده بهش زیادی دیگه پررومیشد داشت دیگه
 بهش خودمو بلند بادوگام!! شدم عصبی. بودم

 به کردن اشاره حالت به ودستمو رسوندم
 چاک بگیرکه زنتو جلوی توبرو گفتم؛ اش قیافه

 خیلی.میاره وجد به رو دخترم که منی لباسش
 نداری حق! بگیر خودتو زن جلوی داری عرضه

 !!بکنی وجود وابراز بگیری تصمیم من واسه
 یه من! شوهرم ونه بابامی نه داداشمی نه

 و پوشیدن لباس نوع واسه وخودم دخترآزادم
 خیلی_ فرهاد! میگیرم تصمیم ورفتارم آرایش

 ! حلقت توی بریزم دندوناتو بزنم میخواد دلم
 !چیکارتم میکنم حالی بعدابهت! حاالنه!خیلیییی
 !نمیای بیرون هم وازاتاق میمونی همینجا
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  هستم چیکارت کنم حالی بهت خواستی اگه
 وگفتم؛من توپیدم صورتش توی! بیرون میای

 و ریزکرد چشماشو فرهاد! نیستماااا اسیرت
 جمع خودمو سریع خوردی؟ تومشروب گفت؛

 محکم مو چونه فرهاد! نخیر وگفتم؛ وجورکردم
 !کرد نزدیک بهم وصورتشو گرفت تودستش

 ؟ب*و*س*همیخوادب نکنه چیکارکنه؟ میخواد یاعلی
 صورتم متری میلی چند توی صورتشو

  راجع االن خدایا! ببینم کن ها وگفت؛ قرارداد
 من شاهدی توخودت خدا ای! فکربدمیکنه بهم
 سریع! بودم برداشته رواشتباهی کوفتی اون

 فرهاد. بودم برداشته اشتباه فکربدنکن گفتم؛
  همون توی و وبود نکرده موول چونه هنوزم که

 هام چشم به باتاسف اول بود ازصورتم فاصله
 قلبم! شد خیره هام لب وبعدبه انداخت نگاهی

 صورتمو! میکوبید ام س*ی*ن*ه توی گنجشک مثل
 تکون ازتاسف سرشو! شد دور کردوازم ول
  شده حبس نفس بارفتنش! زدبیرون وازاتاق داد
 !گذاشتم قلبم روی دستمو! کردم روآزاد ام

 چیزی یه! افتادم یادنگاهش بود؟ کاری چه این
 رنگ چقدر ازنزدیک المصب! خورد قل دلم توی
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 ودوباره تخت روی نشستم! رنگه خوش چشماش
 مرگم چه من! فکرکردم نگاه اون به وهزارباره

 !موندم اتاق توی دقیقه چهل نزدیک بود؟ شده
  به ازباال بیرون، اومدم! بلندشدم ازجام کالفه

 ! بودم اضافی من فقط! هه! کردم نگاه جمعیت
 !!!!یدن*ر*ق*ص*می وداشتن وسط بودن ریخته همه

 کم ازعروسی چیزی که واقعا
 وشیدا فرهاد به چشمم جمعیت توی! نداشت

 نمیدونم! یدن*ر*ق*ص*می هم بغل توی داشتن! افتاد
 پرشداز وجودم تموم چرا نمیدونم واقعا چرا؟

  توی خودم به! اتاق توی برگشتم! حسادت
 آرایشمو!پنکیک سمت رفت دستم!کردم نگاه آینه

 ودرآخررژقرمز... ترازقبل پرنگ!تمدیدکردم
 باز موهامو! بهترشد حاال! زدم جیغی خیلی
 شالمو!بستم سرم باالی تر محکم وازاول کردم

 باز وجلوشو انداختم سرم روی شل حالت به
 هیچکدوم! بودم کرده لج باکی نمیدونم! گذاشتم
 پوشیدم هامو کفش. نبود خودم دست ازکارهام

 باچشم داشتم!نمیکردم روپیدا پری! پایین ورفتم
 شهرادو.. پسره اون که میگشتم پری دنبال
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 لحظه همون. میکرد نگاهم بالبخندی که دیدم
 که نفهمی به زدم خودمو! شد من فرهادمتوجه

 شهرادوبا لبخند جواب وندیدم فرهاد انگاری
 سرکشید لیوانشو شهراد! دادم عشوه لبخندپراز

 چه دادم من! سرم به خاک وای! اومد سمتم وبه
  فرهاد؟ بودم؟ کرده لج باکی میکنم؟ غلطی

 ربطی اون به زندگیم کنم ثابت فقط که چی؟ که
 !!!!نبود این کردنم لج دلیل دلم ته نداره؟؟؟ولی

 و درازکرد سمتم رسیدودستشو من شهرادبه
 فرهادو نگاه سنگینی بانو؟ افتخارمیدی گفت؛

 چشماش که فرهادی اخروبه نگاه. میکردم حس
 و انداختم نداشت فرقی هیچ خون ی باکاسه
 ش*ر*ق*ص* وهمپای دستش توی گذاشتم دستمو

 بود وکرکننده بلند مالیم موزیک صدای. شدم
  دهنتوبه باید زدن حرف واسه که جوری یه

 !میکردی نزدیک طرف گوش
 

 نگاهش باتعجب! ممنون گفت؛ کنارگوشم شهراد
 اومد دوباره شهراد چی؟ ی واسه کردوگفتم؛
 زدمو لبخندی! همراهی واسه گفت؛ کنارگوشم

 یه میکرد نگاهم برزخی باچشمای فرهادکه به
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 خودمو تاثیربیشتر وواسه انداختم کوتاه نگاه
 متوجه که بشم قدش هم که کشیدم باال کم یه

 گنارگوشش منم! تر آوردپایین وسرشو شد
 دفعه یه حرفم بااتمام! میکنم خواهش گفتم؛

 شهراد! تندشد موزیک ریتم!شد جاتاریک همه
 کردبا شروع بازکردوبافاصله دستاشوازکمرم

  مثل! بود ای دفعه یه چی همه! یدن*ر*ق*ص*ریتم
 که نمیخوردم وتکون بودم ایستاده توجام میخ

 محکم ازپست ودستم شدم ازجاکنده دفعه یه
 تعادلمواز بود ای دفعه یه چون! شد کشیده
 که اونی بغل توی خوردم ومحکم دادم دست

 ..عطرفرهادوشناختم ازبوی! بود کشیده دستمو
 وگنارگوشم کشید شالم ازپشت فرهادموهامو

 دستمو میخوری؟هان؟ گهی چه داری گفت؛
 وگفتم؛ کنه فشاروکم که دستش روی گذاشتم

 همون توی داره؟ ربطی توچه تو؟به میگی چی
 داد! ها پله سمت برد کشون کشون منو حالت

 ازجونم چی! روانی کن ول موهامو وگفتم؛ زدم
 بلندوکرکننده موزیک صدای اونقدر میخواااای؟

 خودمو! مابشه متوجه کسی داشتم شک بودکه
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 .ایستادم زور وبه داشتم نگه زمین روی محکم
 انداخت دستشو دفعه یه که هابودیم پله نزدیک

 ای دفعه یه کارش چون! کرد بلندم پاهامو زیر
  بیفتم اینکه وازترس کشیدم ای خفه بودجیغ
 سرعت فرهادبه!کردم حلقه دورگردنش دستمو

 بار کیلو 60انگار انگارنه!میرفت باال هارو پله
 کردروی وپرتم خودش اتاق منوبردتوی! داره

 میکنی؟ پرت گونی مگه!هــــوشه دادزدم؛!تخت
 وپرت کرد،کتشودرآورد قفل فرهاددراتاقشو

  خودمو. میکرد نگاهم باغضب! گوشه کردیه
 دررو چرا گفتم؛ وباوحشت وجورکردم جمع
 چرااینجوری دادم؛ وادامه بلندشدم کردید؟ قفل
 اومد شده قفل وفک اخم باهمون میکنید؟ نگاه

 به ام س*ی*ن*ه قفسه! بودم ترسیده! جلووجلوتر
 ومن جلو اینقدراومد! میرفت باالپایین شدت
 فرهادبا!تخت روی افتادم ازپشت که رفتم عقب

 با رفتی چی واسه گفت؛ پچ پچ شبیه صدایی
 میگفت؟ درگوشت چی یدی؟هوم؟*ر*ق*ص* عوضی اون

 
 ازشیدا چراخبری نمیدونم! بودم ترسیده ازش

 اش سروکله بارآرزوکردم اولین واسه! نمیشد
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 چی پرسیدم کشید؛ نعره فرهاددوباره! پیدابشه
 هیچی.. هی گفتم؛ باترس میگفت؟ درگوشت

 روم و سرم بین گذاشت دوتادستشو!بخدا
 ازنزدیک بره قربونت شیدا آخخخخخخ! زد خیمه

 با که نمیگفت هیچی_ فرهاد! چقدرنازمیشی
  جسارت دادی؟بازم جوابشو نازواشوه همه اون

 چی میدونی اصال؟ توچه به وگفتم؛ پیداکردم
 !!کردم قبول منم داد دوستی پیشنهاد گفت؟

  دربیارم حرسشو داشتم دوست چرا نمیدونم
  باتموم! بگم دروغ بخاطرش بودم راضی که

 و سوخت صورتم طرف یه دفعه یه حرفم شدن
 محکم خیلی! کردم بغض! پرید ام ازکله برق

 !شد جمع توچشمام اشک! بود گرفته دردم! زد
 بلندم! لعنتی میخوری توگه_ کشید نعره فرهاد

 بودو گرفته تودستش محکم هامو شونه! کرد
 داری؟باشه یدن*ر*ق*ص* عقده_ فرهاد! فشارمیداد
 کرد زوربلندم به بعدش! *ر*ق*ص*ب بامن بیامیبرمت

 فریاد بلند ی باگریه! کشوند خودش ودنبال
 اتاق وسط_ فرهاد! لعنتییییی کن ولم کشیدم؛

 وکامال توکمرم انداخت هادستشو دیوونه مثل
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  پایین از که آرومی آهنگ باریتم و گرفتم توبغل
 هنگ! خوردن تکون به کرد شروع میشد پخش

 این وگفتم؛ انداختن بهش نگاهی بابهت کرده
 به حرفم به توجه بدون فرهاد چی؟ کارایعنی

 عصبی رژزدی؟ کی واسه کردوگفت؛ نگاه لبم
 که جداکنم خودموازش کردم سعی وباحرص

 کوبیدم باحرص! کرد حلقه تردورم دستاشومحکم
 لعنتی؟ میخوای ازجونم چی شوگفتم؛ س*ی*ن*هتو

  وکتکم گیرمیدی بهم دقیقه به دم چی واسه
 چی واسه! میکنم شکایت ازت میرم میزنی؟
 ی برده تاوقتی_ فرهاد میکنی؟ دخالت توکارم

 من دادزدم؛! باشی من فرمان بایدتحت منی
 من چراهستی_فرهاد! تونیستمممممم ی برده

 !اینجایی چی واسه نرفته که یادت! خریدمت
 

 چشمم اشک های شدگوله باعث فرهاد حرف
 بوی! بود مست فرهاد! کنه خیس هامو گونه

 !!میگفت اینو اش شده سرخ وچشمای الکل
 کار که بود نکرده گوشزد بهم تابحال وگرنه

 ی برده من گفتم؛ باگریه!!! چیه خونه تواین من
 خفه دارم دستاتوبازکن میکنم خواهش! تونیستم
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  پرازاشکم توچشمای زد فرهادزل! میشم
  هرچه! کردی خراب ذهنیاتمو تموم_ وگفت
  هام لب زدوبه پوزخندی! کردی پنبه رستم
 دستشوشل! کردی خراب داد؛ شدوادامه خیره

 اما_ فرهاد. بکشم خودموعقب داد کردواجازه
 دوباره! افکارم به گندزدی که جهنم به! درک به

 دستشو ناگهانی حرکت تویه! شد خیره لبم
  ولب وصورتموجلوکشید سرم پشت انداخت

 خشن! لبم روی گذاشت هاشو
  نفسم!ایستاد قلبم!کردم هنگ! ب*و*س*ی*د وپرحرارت

 بودکه ای دفعه یه اینقدرحرکتش! شد قطع
 فرهاد. نمیداد بهم فکرکردن فرصت مغزم

 !اومدم خودم به میدادکه ادامه کارش به داشت
  خوابوندم ومحکم جداکردم زورخودمو به

 هام نفس میلرزید، وپام دست! زیرگوشش
  کنه خدالعنتت! _بود شده بریده بریده تندو

 انگار که فرهاد! کنه خدالعنتت! فروزش فرهاد
 میخوام گفت؛معذرت باشه اومده خودش به تازه

 !االن همین!بروبیرون زدوگفت؛ چنگ موهاش به
 بهم ازت حالم وگفتم؛ توچشمش زدم باتنفرزل
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  سریع! میدی پس کارتو این تاوان! میخوره
 .رسوندم اتاقم به وخودمو کردم روباز قفل رفتم

 
 میگذره لعنتی شب ازاون اس هفته یک امروز

 من اما. ببینم ونمیخوامم. ندیدم فرهادو ومن 
 مرخصی میخوام. بزنم حرف باهاش امروزباید

 !داره مالقات وقت هم زندونی یه باالخره.بگیرم
 حاال اما. بمونم خونه تواین اصال نمیخواست دلم
 پس زدن روبهم وبردگی خودفروشی تهمت که

 به مونده ماه سه فقط. بگیرم وحقمو بمونم باید
 که موهامو. میکنم تحمل پس. آرزوم به رسیدن

 روی آزاد همونجوری رو بودم زده شونه تازه
 خونه عوضی اون میدونم. گذاشتم هام شونه

 رنگمو مشکی شال احتیاط واسه اما. نیست
 پری. بیرون ورفتم انداختم موهام روی آزادانه

 رفتم. شنیدم توحیاط صداشو که زدم صدا رو
 !بود نشسته حیاط کوتاه ی پله روی حیاط توی

 فرهاد خانوم پری وگفتم؛ نشستم کنارش
 مرخصی مدت یه واسه میخوام من کجاست؟

 برقرار ارتباط باهاش چطوری نمیدونم اما بگیرم
 سرم ازپشت فرهاد صدایی پری بجای! کنم
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 با بری؟ میخوای کجا_فرهاد! داد جوابمو
 بعداز! گرفت اوج قلبم ضربان صداش شنیدن

 تند قلبم میاد اسمشم وقتی حتی ب*و*س*ه اون
 هفته بعدازیک!سمتش وبرگشتم بلندشدم! میزنه

 سالم بودمنم نکرده سالم اماچون! دیدمش می
 فکر! _دادم جواب خودش مثل وبیخیال نکردم

 . باشه داشته لوزومی جاش دونستن نمیکنم
 بله؟ گفتم؛ باگیجی چندسالتونه؟ شما_ فرهاد
 فرهاد داشت؟ سنم به ربطی چه من حرف االن

 منوباسوال سوال وگفت؛ زدتوچشمم زل بااخم
 _فرهاد. نداره جواب سوالتون خب! _نده جواب

  خوب اینو! میدونم جوابشو چون نیست مهم
  ترباید کوچیک ترمیاد بزرگ یه وقتی میدونم

 سوخته ازاون پس! آهان! کنه سالم ادب رسم به
 !!میسوزم دارم اس هفته یک من! درک به! بود

 _فرهاد! نگفتم وچیزی پایین انداختم سرمو
 خب حرفی؟ چه._بزنیم حرف باید. بیا همراهم
 به باغضب فرهاد! میزنیم حرف داریم اینجاهم

 کردوگفت؛ نگاهی نگاهی پری به وبعدشم من
 اره گفتم؛ باعجله نمیخواستی؟ مرخصی مگه
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 ورفت کشید راهشو حرف بدون فرهاد. میخوام
 داشت بیخیال! کردم نگاه پری به! خونه داخل

 !!خدایا ماسته زن این چقدر. میکرد نگاه من به
 دستمو. افتادم راه فرهاد دنبال حرف بدون منم

 ام س*ی*ن*ه اینقدرتوی چی واسه!گذاشتم قلبم روی
 شد وارداتاقش فرهاد! نمیدونم!! میکرد بیتابی
 دست حرف بدون! داخل رفتم بندش پشت ومنم

 زل باپررویی منم! شد خیره من وبه کمرشد به
 و شکست سکوتو گذشت که کم یه! بهش زدم

 شیدا توروبا! بودم مست اوشب من گفت؛
 جبران واسه! کن فراموشش. گرفتم اشتباه

 درخواستتو اولین گرفتم تصمیم اشتباهمم
  همیشه واسه بخوای اگه حتی باشه که هرچی

 و زد پوزخندی. نکنم مخالفت بری ازاینجا هم
  بهت هفته یک االنم! نگرفت شانست که گفت؛

 پای عواقبش برنگردی امااگه. میدم مرخصی
 . میشه شروع االن ازهمین هم مرخصی! خودته

  به داد؛ کردوادامه دراز دراتاق سمت به دستشو
 ! چرا نمیدونم! شکست ازحرفش دلم! سالمت

  ته اما! نمیدونستم رفتارهامو دلیل اصال بخدا
  ازاینکه! بود رنجیده زد حرفو اون که ازاین دلم
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  خودش حال وتوی گرفته اشتباه منوبانامزدش
  اینکه واسه و گرفته وجدان عذاب ازاینکه. نبوده

  قبول درخواستمو زدن چونه بدون کنه جبران
 درحرکت سمت وبه پایین انداختم سرمو! کرد 

 !رویاخانوم گفت؛ شدنم ازخارج قبل. کردم
 منتظرجوابش حرف وبدون سمتش برگشتم

 !کن فراموش میکنم خواهش_ فرهاد! شدم
 به بارسرمو وچند بردم دهن به ازداخل لبمو

 و دادم تکون کردن وقبول فهمیدن ی نشونه
 کامل هنوزدراتاقمو! گرفتم پیش اتاقمو راه

 ی ازگوشه سمجی اشک قطره که بودم نبسته
 بود؟؟ شده مرگم چه من! چکید چشمم

 
 دستی ساک توی خودم واسه لباس چنددست
 و کردم جمع بودم گرفته ازپری که کوچیکی
 اخرین. زدم زنگ سوگند به. گذاشتم کنارتختم

 روزپیش4 بودم زده حرف باهاش که باری
 اما باشم مزاحمش نمیخواست دلم اصال. بود
 کردن بعدازقطع. بود شده تنگ اونم واسه دلم

 ازتخت وپاهامو انداختم تخت روی خودمو تلفن
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 قرار! دنبالم میاد داره سوگند. کردم آویزون
 منوسوگند بگیم خونه رسیدم وقتی شد

 دلیل همین به! کنیم سوپرایز مامانو میخواستیم
 !دروغ پشت دروغ! میام دارم من نگفتیم بهش

 و خونه ازاین که بااین! بود گرفته دلم دلیل بی
 عادت بهش کنم اعتراف باید اما متنفرم آدماش

 مرگته؟ چه وگفتم؛ زدم نهیب خودم به! کردم
 چی واسه! احمق ببینی مادرتو میری داری

 زده دراتاقم که فکرابودم عزاگرفتی؟توهمین
 زودمیای کردوگفت؛ نگاهم باغم! بود پری! شد

 میشدهیچوقت کاش گفتم؛ حوصله بی نه؟ مگه
  زوده اونم! برمیگردم متاسفانه اما برنگردم

 خوشت شایدتوازمن. نگو اینجوری_ پری! زود
 حتی. شدم وابسته بهت بدجوری من اما نیاد

 غمبرک وتواتاقش کرده عادت بهت فرهادم
 !نشست لبم ی گوشه مسخره پوزخندی! زده

 که بیزارم ازش جوری یه گفتم؛ پوزخند باهمون
 غافل اما! بودم نکرده تجربه حسو این تابحال

 بیزاری اسمش غریب حس اون ازاینکه بودم
 دردآورده به قلبمو عجیب بود که هرچه! نبود
 ....بود
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 ومنتظر روفشردم خونه زنگ واسترس باهیجان

 فرد ترین وباارزش عزیزترین ی چهره که شدم
 پشت که شنیدم مامانو صدای. ببینم رو زندگیم

 من خانوم گفتم؛ بادلتنگی بفرمایید؟ درگفت؛
 هنوز ندیدین؟ شمامادرمنو مادرموببینم اومدم
 ومامانم بازشد درحیاط بودکه نشده تموم حرفم

 اومدی؟؟؟ جونم به دردوبالت آخ گفت؛ باهیجان
 عطر. مب*و*س*ی*د صورتشو جای وهمه ب*غ*ل*ش پریدم
 هام ریه وارد حریصانه وجودم باتموم تنشو
 ! بخدا آدمم منم دیگه بسه_ سوگند! کردم

 فراموشم دیدم رویارو دخترم ببخشید_ مامان
 دورت الهی گفتم؛ دراومدم مامان ازبغل! شد

 خدا_ مامان. بود شده ذره یه واست دلم بگردم
 بیا. پرپرمیزدم واست داشتم منم. نفسم نکنه

 وارد باسوگند.. منتظرنذار دوستتو مادر تو
 .بود خوابیده تلویزیون جلوی خاله. شدیم خونه
 خوردو تکونی که مشب*و*س*ی*د خواب توی رفتم

 تویی رویا؟ دیدگفت؛ منو وقتی. چشماشوبازد
 سریع خاله! پلیدشم خود گفتم؛ باخنده مادر؟
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  چرااینقدر بشم فدات الهی کردوگفت؛ ب*غ*ل*م
 میکردیم دق داشتیم مادرت منو دیربرگشتی؟

 !باالگرفت ها صحبت شب اون خالصه! ازدوری
 .اصفهان هوای وآب میپرسیدن ایناازکارم مامان

 اینقدر.. خونه تواون وزندگی سوگندازفرهاد
 که شدیم دلتنگی ورفع زدن حرف سرگرم

  نگاه ساعت به وقتی نفهمیدیم رو گذرزمان
 وگفت؛ کوبیدتوسرش سوگند. بود صبح4 کردم
  من خوابه کامران االن. شده4توسرم خاک

 بری قرارنیست گفتم؛ باخنده برگردم؟ چطوری
 و تمام! هستی دراختیارمن توامشب! عزیزم
 و گازگرفت مسخره به زبونشو سوگند! کمال

 اون خالصه! میکشم خجالت نگو توجمع اوا گفت؛
 !خندیدیم وخاله مامان باسوگندو صبح تاخود شب

 بودم چیبیده بهش همش بودم مامانم اینقدردلتنگ
 .....بخوره تکون ونمیذاشتم

 ساعت. بازکردم چشمامو گوشیم االرم باصدای
 وای وگفتم؛ پریدم ازجام دفعه یه. ظهربود12

 _مامان! منومیکشه فرهاد االن موندم خواب
 ی توخونه من! سرم به خاک اوه فرهادکیه؟

 گند! بودم خوابیده وکنارمادرمم بودم خودمون
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 باچشمای که کردم نگاه مامان به! رفت زدم
 دهنمو آب. میکرد نگاهم وموشکافانه ریزشده

 !دیگه کارم صاحب چیزه وگفتم؛اممم دادم قورت
 خب_ صدامیکنی؟ کارتوبااسم صاحب_ مامان

 کار محل زیادتو فروزش چون خب امممم اخه
 بااسم خودم پیش نکنم قاطی اینکه واسه داریم

 _مامان. خودما پیش فقط البته. میکنم صداشون
 تو پریدم.. نکنه منومیکشه؟ فرهاد چراگفتی

 مصاحبه داری صبحی اول مادرمن حدفشوگفتم؛
 منظورم. اصطالحه یه این بشم قربونت میکنی؟

 ودیررفتم موندم خواب دفعه یه اخه. بود غرزدن
 دیر نبایدکسی میکردکه غرغر تاآخرکار دیگه

  مغزمو... و باشه فالن باید کاری وساعت کنه
 ...خورد

 
 با وبه بودم نشسته حیاط کوتاه ی پله تک روی

 و حاالرنگ که سفیدرنگم زنجیری تاب به حسرت
 دیگه سالهاست. میکردم نگاه بود شده رورفته

 لج چرابااون نمیدونم! ننشستم تاب این روی
   باباموازم بیچاره تاب این انگاری! بودم کرده
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 بابای اما! بودم بارون عاشق من! بارون مثل! گرفته
 شاید! کرد وترکم رفت روزبارونی یه توی من

 ازوقتی اما! باشه محتوا وبی مسخره عقایدم
 از میکشه انتظارمو بابا بارون توی فهمیدم

 بارون وقتی چون متنفرم! متنفرشدم بارون
 و میکردم بازی زیربارون ازخوشحالی میومد

  که هروقت چی؟ اماحاال! میشدم لذت غرق
 و ذوق وبجای میاره یادم بابارو میباره بارون
 نمیدونم! میکنم نگاه آسمون به بانفرت شادی

  چی همه به. گیرشدم بهونه! گرفته چرادلم
 به ولی! نمیدونم کارمو دلیل اصال! گیرمیدم

  میکنم احساس! بگم دروغ نمیتونم که خودم
 به! شده تنگ لعنتی ی خونه اون واسه دلم

 وآسمون بود شده غروب! کردم نگاه آسمون
 چرا! میترکم دارم خدایا واااای! ومیش گرگ

 که فکرابودم همین توی ؟!دلگیره اینقدرغروبت
  وبه برگشتم! نشست ام شونه روی دستی
 با فکرمیکنی؟ چی بی_خاله! کردم نگاه خاله

 !هام بدبختی به وگفتم؛ کشیدم آهی حسرت
 زیر به! میگیره قهرش خدا!اینجوری نگو_خاله

 !نشست لب کنج پوزخندی! کن نگاه هات دست
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 تروتنهاترم بدبخت ازمن! جون خاله میدونم_
 !کنی نصیحتم نمیخوام! رومیدونم همه! هست

 بالودگی نه؟ مگه جاگذاشتی دلتو رویا؟_ خاله
 بزنم زنگ باشه یادم. بیارم رفت یادم آره گفتم؛

  من زدوگفت؛ زل چشمام به خاله! کنم پیداش
 توی! دیدم آینه توی پیش سال سی نگاهو این
 !بود هات چشم بیتابی به حواسم روز4 این
 خوب دوست یه میتونم اما! نگو نمیخوای اگه

 منم ی خاله خدایااین! مطمئن دوست یه! باشم
 باتحکم اخه؟ فکرکرده چی! ها خوشه دلش

 !کنه بیتابی کرده غلط من چشمای گفتم؛اوال
 خواست چشمم روز یه اگه راحت خیالت بعدشم

 !خوبم دوست میکنم خبرت حتما بگه وپرت چرت
 چندبارمحکم! اتاقم توی ورفتم بلندشدم سریع

 دل نکنه رویاااا؟ چته وگفتم؛ کوبیدم صورتم به
 !بفهم!داره زن اون! باشیا بسته عوضی اون به
 

 !خورد زنگ گوشیم بودکه شب ونیم11 ساعت
 خط این اخه! کردم تعجب! بود ناشناس شماره

  کسی وسوگند خودم خانواده بودوجز جدیدم
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 بله؟ دادم؛ باتردیدجواب! نداشت منو ی شماره
 صبر چندثانیه الو؟ گفتم؛ بازم.. نیومد صدایی

 گفتم خودم پیش! نیومد صدایی بازم اما کردم
 روروی گوشی... کردم وقطع نمیده آنتن شاید
 که بیرون برم ازاتاقم وخواستم کردم پرت تخت

  همون بازم! دراومد صدا به گوشیم زنگ بازم
 !نبود صدایی الو؟ دادم؛ جواب سریع! شماره

  مزاحم هستی هرکی هوووویییی بلندگفتم؛
 !اومد صدایی که کنم قطع خواستم خب؟ نشو
  فندک صدای! میشناختم خوب صدارو این من

 شروع قلبم! خودشه مطمئنم! فرهاد موزیکال
 حرف چی واسه فرهاده اگه! تپیدن تند به کرد

 ام س*ی*ن*ه قفسه گرفتم؟ اشتباه یعنی نمیزنه؟
 اسم اراده بدون! میرفت وپایین باال شدت به

 بوق صدای فرهاد؟!_زبانم روی اومد فرهاد
 !شده قطع تماس که میداد نشون ممتد های
 بودکه فندکی صدای اون آره فرهادبود؟ یعنی
 فرهاد! صدادرمیمود به اتاقم پنجره هاپشت شب
 نزد؟چرا چراحرف! سیگارمیکشید توبالکن شبا

 نمیدم اجازه! نه زد؟ زنگ ناشناس ی باشماره
 !کنه تسخیر قلبمو مسخره های فکروخیال



wWw.Roman4u.iR  260 

 

 !بود لعنتی صدای اون شبیه صدافقط اون
 

 !خودمون خونه اومدم که روزیه پنجمین امروز
 باحرص تنمو ی شده خاکی مشکی مانتوی

 خدایا چقدرگرمه واااای وگفتم؛ درآوردم ازتنم
 کنی؟؟ خنک هوارو رفته یادت! ها پاییزه مثال

 !نمونده جون واسم دیگه که من وای_ مامان
 اینقدردوره؟ زهراش بهشت شهر چرااین_ خاله

 !سربزنه هاش مرده به بره میکنه توبه ادم
 دیدن زهرا بهشت بودیم رفته وخاله بامامان

 دلم خیلی. بود شده تنگ واسش خیلی دلم. بابا
 اونقدرهوا اما بمونم پیشش بیشتر میخواست

 مترو! کنم تحمل نتونستم که بود وسوزان گرم
 واسه وجا شلوغه همیشه برم قربونش که هم

 وعصبی کالفه شدکه اینجوری! نیست نشستن
 بعدازظهربود3 کردم، نگاه ساعت به. بودم شده

 حموم اول دادم ترجیح بوداما شده ام گرسنه
 ....کنم رسیدگی شکمم به بعد کنم

  میزدم شونه موهامو مطلق سکوت توی داشتم
 بپرم متر یک شد باعث گوشیم زنگ صدای که
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 خوب چندتافوش. افتاد ازدستم شونه! توهوا
 به کردن نگاه وبدون کردم گیرنده تماس نثار

 الورویا_ باگریه پری بله؟_ دادم؛ جواب شماره
 شده؟ چیزی. سالم خانوم؟ پری جانم_ جان؟

 خوبی عزیزدلم ماهت روی به سالم_ پری
 اتفاقی میکنین گریه چی واسه ممنون_ مادر؟

 تنگ واست دلم فقط عزیزم نه_ پری افتاده؟
 !پرزد واست دلم دیدم اتاقت توی عکستو شده

 من؟من عکس گفتم؛ گردشده وچشمای باتعجب
 برداری رفته یادت حتما_ پری!! نداشتم عکس
 باگیجی. تابیای میدارم برش واست نباش نگران
 همراهم عکس اصال من خانوم پری اما گفتم؛

 باشه اومده ها لباس بین شاید ولی. نداشتم
 !نده کسی ودست کن قایمش واسم لطفا
 نمیدونم_ برمیگردی؟ کی عزیزم باشه_ پری
 ام دیگه چندروز فرهاد ازآقا میخوام! کی

 !بمونم مامانم بیشترپیش که بگیرم مرخصی
 دلخورشده انگاری که ضعیف باصدایی پری
 برگرد خواستی مادرهروقت باشه گفت؛ باشه

 خیلی خانوم پری نه! _شدم مزاحمت ببخشید
 نکنید گریه دیگه لطفا. زدی زنگ شدم خوشحال
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 برو عزیزدلم باشه_ پری. برمیگردم زودی به
 به که ممنون. _نمیگیرم وقتتو برس کارت به

 شاهد کسی اگه االن! خداحافظ! بودی فکرم
  چقدرسردباپری رویا میگفت مابود مکالمه

 .کرد تنگی دل ابراز پری که درحالی.زد حرف
 هرگز شایدم! دیر خیلیییی! دیرمیبخشه رویا خب

 
 ازمن پری که عکسی وبه بودم نشسته تواتاقم

 عکسه؟ کدوم یعنی! بودفکرمیکردم پیداکرده
 اونجا به هام لباس بین عکسم که ممکنه یعنی
 چون نیست ممکن این! نه نه نه نه باشه؟ رفته

 وچمدونمو کرده جابجا لباسارو اون هزازبار
 اونجاچیکار من عکس! بودم کرده خالی خالی

 خدایا وای! بزنم حدسشم حتی نمیتونم میکنه؟
 فرهاد نکنه! نمیشم آروم نبینم عکسو تااون

 نکنه خونه؟ اون به منوکشونده قبلی ی بانقشه
 جنازه میگیرن عکس که باشه آدمایی ازهمون
 فکر چرابه! آره وایـــــــــــی باشه؟ میدن تحویل

 وووااای! داره ام اسلحه اون تازه ترسید؟ خودم
 اگه!  امانه موندم؟ زنده چراتاحاال پس خدایا
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 کرده کارو این تااالن که داشت قصدکشتن
 خاک وگفتم؛ توسرم کوبیدم محکم بادستم! بود

 !فکرکنی منفی بلدی فقط که کنن سرت تواون
 فرهاد مثالاینکه فکرکنی؟ مثبت بارم یه نمیشه

 باعکست شبا ها رمان این ومثل شده عاشقت
 دونه یه دوباره بخوابه؟؟ خوابت تورخت

 چرت این وگفتم؛ توسرخودم زدم محکم دیگه
 میادازاین خان میرغضب اون اخه؟ هاچیه وپرت

 اون پس خب! اهــــــــــه درمیاره؟ بازیا رمانتیک
 خدا ای!! چیه عکسه

 
 شاید توعه؟ عکس اون مطمئنی تو_ سوگند

 چرااینقدر سوگندجان وای! _کنه اشتباه پری
 !وکورنیست سالمه چشماش پری میگم گیجی

  قصدشوخی میکرد گریه داشت زد زنگ وقتی
 به هیچی! خواهر بگم چی_ سوگند! نداشت هم

 زن..._نداشت زن فرهاد این اگه! نمیرسه ذهنم
 حاالکه کن ولش هیچی_ سوگند چی؟ نداشت

 پس! دیگه بپرس بروازخودشون اصال! داره زن
 قضیه! کردم من که کرده فکریو اون سوگندهم

  راستش! بودم سوگندنگفته روبه ب*و*س*ه اون
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 ! بفهمه دیگه خداکسی بجز نمیخواست دلم
 !شد تموم هفته زودیک چقدر رویا وای_ سوگند

 فرهادزنگ به امشب_ فردابایدبرگردی؟ حاال
 .بگیرم مرخصی دیگه هفته یه میخوام. میزنم

 شبی دیگه وا؟_ سوگند! نمیرم کنه قبول اگه
  بزن بروزنگ! ها شبه10 ساعت مونده؟ هم

 ها خدایاچراعقربه! کردم نگاه ساعت به! خب
  ومن شد10 ساعت کی دارن؟ اینقدرعجله

 توی انداختم خودمو ورفتم بلندشدم. نفهمیدم
  پوست زمینی سیب داشت که مامانم بغل

 گفت؛ ناگهانیم ازحرگت سوگندباتعجب! میکند
 چاقو اگه وای_ مامان! میزدما حرف داشتم

 خب گفتم؛ بابغض چی؟ گردنت توی میرفت
 _مامان. تنهاییام واسه کنم زخیره بغلتو میخوام

 کارت صاحب! مادر نفس برگردم دورت الهی
 برو خب_ مامان! نزدم زنگ هنوز_ نکرد؟ قبول
 برو میگه راست_ خاله! موندی شاید بزن زنگ

 بغل توی همونجا خداشاهده! نزن زنگ دیروقت
 بافرهاد تماس از اسمی فقط بااینکه مامانم

 !!!میشکافت امو س*ی*ن*ه داشت قلبم بودن زده
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 !بود چی واسه قلبم تپیدن شدت این نمیدونم
 روکنار وگوشی گرفتم شمارشو بااسترس

 روی بزارم سوگندگفت هرچه! گذاشتم گوشم
  کارمم این دلیل حتی. نکردم قبول اسپکیر

  طوالنی چندتابوق بعدازخوردن! نمیدونستم
 بله؟_ فرهاد! شنیدم آلودفرهادو خواب صدای

  شما؟_ فرهاد بودید؟ خواب ببخشید سالم_
 !!! نداشته منو شماره پس! شناخت منو اون

 !بودم کرده اشتباه! ریخت فرو دلم ته چیزی یه
 و فرهادنبوده فندک واسه موزیک صدای اون

 !بود مسخره رویای یه همش! بود نخواهد
 !خوابید نمیدونستم عذرمیخوام. هستم رویا_

 حرفتوبزن! میزنی حرف کتابی خیلی_ فرهاد
  کاش! میشنوم بگو! نبودم خواب! کن تموم

 االن میشد کاش.. نمیزد حرف باهام اینجوری
 از موهاشو دونه به دونه تا بود دستم جلوی

 و کردم کنترل خودمو! بکنم پوکش ی کله
 ! _بزنم حرف پرخاشگری بدون کردم سعی
 ی هفته یک من میشه بگم زدم زنگ این واسه
 و توحرفمو پرید.. مادرم بگیرم؟ مرخصی دیگه

 قبول! بهونه وعذر زدن چونه بدون! نه گفت؛
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 ..خداحافظ! باشی بایدسرکارت فرداهم! نمیکنم
 گوشیموگاز باحرص... کرد روقطع گوشی
 جلودستم االن اگه عوضی خب وگفتم؛ گرفتم
 میجویـــــــــــــــدمممممممم تو خرخره که بودی

 
 وگرنه سوگند نگو هیچی_ شد؟ چی_ سوگند
 سوگندبا! میجوم تورو خرخره عوضی اون بجای
 بدبختوگازمیگیری گوشی چی گفت؛واسه خنده

 با! گرفت ام خنده ازحرکتم خودمم دیوونه؟
 !بگیرم بایدگازش کردم حس گفتم؛نمیدونم خنده

 وازاتاق کردیم فرهادو غیبت باسوگند کم یه
 مادرمن نشد_ شد؟ چی_ مامان! بیرون اومدیم

  با مامان! فردابرم باید! نکردن قبول! نشد
 سر بیاین! نداره اشکال باشه گفت؛ دلخوری

 بود نمونده واسم اشتهایی! حاضره غذا سفره
 دونه ویه نشستم مامانم دل خاطر واسه.. اما
 اگه_ مامان. گذاشتم ظرفم توی هارو کتکت از

  درست بهتری غذای اخره شب میدونستم
 ! غذام این عاشقش من مامانم وا! _میکردم

 فیلم_ خاله! میگیره منم دل نگوخب اینجوری
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  منم اشک االن! ببینم روکناربزارین هندی
 ازکنار تاخودصبح شبو اون خالصه!!!! درمیارید

 صبح قرارشد سوگندم. نخوردم تکون مامانم
 مثال که کنیم بازی فیلم وبازم دنبالم بیاد زود

  زندگیم که کنن توسرم خاک... و ترمینال میرم
  مامانم اگه خدامیدونه فقط! ازدروغ پرشده
  بهش فکرکردن حتی وای! میشه چی بفهمه

 !میکنه اذیتم هم
 

 دیگه! بود شده تنگ واست دلم عشقم_ فرهاد
 ببخشید آقاییم چشم_ نزارباشه؟ تنهام هیچوقت

 زیر انداخت دستشو فرهاد! نبودم مدت این که
 نبودتو باید ببینم بیا_ فرهاد.. کرد ب*غ*ل*م پاهامو
 کردم حلقه دورگردنش دستمو منم! کنی جبران

 منو فرهاد! تالفیم عاشق من جون آخ وگفتم؛
 کم کم! انداخت تخت وروی خواب اتاق بردتوی
 رویااااا! _رسید هام لب کردوبه کم اشو فاصله

 ی ب*و*س*ه ومنتظر بودم بسته چشمامو! رویااااااا
  تکونم داشت نب*و*س*ی*د بجای که شدم فرهاد
 خوردم که شدیدی باتکون!! رویااااااااا! _میداد

 فکرکردم بگیری درد ای_ مامان! پریدم ازخواب
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 باگیجی!! تو شده سنگین خوابت چقدر! مردی
  چی_ مامان بود؟ خواب همش یعنی گفتم؛
 !اومدم خودم به بود؟ خواب چی تو؟ میگی

 عجب خودمونیما ولی! میدیدم خواب داشتم! بله
 داشتم برم قربونت هیچی! _بود شیرینی خواب
 میکنه حرکت اتوبوس االن_ مامان!میدیدم خواب

 !نه وای!میبرمت خودم بلندشو!نیومده سوگندم
 خودم کجابیای؟ شما بابا نه! _بیاد نباید مامان

 9:10 مامان چنده؟ ساعت راستی دیگه میرم
 توجام سریع! صبحه10 ساعت واسه هم بلیط

 نکردی؟ زودتربیدارم چرا وای گفتم؛ نشستم
 مادرپاشو پاشو موندم خواب خودمم_ مامان
 کجا سوگند این خدایا! میبرمت تاترمینال خودم

  باهام حتما مامان نیاد اگه نیاد؟ نکنه مونده؟
 !!!برم تااصفهان جدی جدی باید انوقت! میاد

 _مامان! کجاست بیینم میزنم زنگ االن نمیخواد_
 زنگ نمیخواد! اومده پیش واسش کاری شاید
  دیرم همینجوریش جان مامان! _زشته بزنی
 که آژانسم بریم تااونجا که نداریم وسیله! شده
 میخواست مامان! میخوان باباشونو خون پول
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 نفسی! شد زده خونه زنگ که بیاره بهونه بازم
 خداروشکراومد وگفتم؛ کشیدم آسودگی ازسر

 باز من نمیخواد_ مامان! بازکنم درو میرم من
  بدون ومنم رفت مامان! توحاضرشو میکنم
 و لباسام سراغ رفتم وصورت دست شستن

  خواب باچشمای رویا بعد کم یه! شدم اماده
 منو توحاضرنیستی؟ وگفت؛ تواتاقم اومد آلود
 دیر چی واسه! _رفتی تااالن فکرمیکردم بگو

 واسم ماشینشو کامران دیشب_ سوگند اومد؟
 بیاد ونمیتونست امروزکارداشت اخه جاگذاشت

  دیرخوابیدم شدکه واین رسوندمش اخرشب منم
 و کردم نگاهش دانی باقدر! موندم وخواب

 _سوگند! میکنم جبران خواهری مرسی گفتم
 کوچیک دستی ساک حاضری؟. گلم نکردم کاری

 بلند بودمو کرده اماده دیشب که کنارتختمو
 ودل وزاری گریه باکلی! بریم اره وگفتم؛ کردم
 وسوارماشین کردم خداحافظی بامامانم تنگی
  گفتم مامانم وبه مب*و*س*ی*د توخواب هم خاله!شدم

 !کنه خداحافظی ازش من بجای
  بامامانم شبو کل! میومد خوابم خیلی 

 برم نمیتونستم اوضاعم بااین! بودم مونده بیدار
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 دیر کم یه سوگندگفتم؛ روبه! فرهاد ی خونه
  بروسمت! نمیرسه زمین به اسمون که برم

 !میرم بعدازظهر. میاد خوابم خیلی خودت خونه
 !رفتیم که بریم عشقم باشه_ سوگند

 
 باسوگند وداشتم بودم بیدارشده ازخواب تازه

 !بلندشد گوشیم صدای که میخوردم عصرونه
 " میرغضب" انداختم، اش صفحه به نگاهی

  ودوباره زدم ردتماس بابیخیالی! فرهادبود
 کی_سوگند! شدم وپنیرم نون خوردن مشغول

 وگفتم؛ انداختم باال ای شونه ردزدی؟ بود؟چرا
 بازم! بدم جوابشو نمیخواد دلم اصال! فرهاد

 و توظرف انداختم چاقورو کالفه! خورد گوشیم
 _سوگند برنمیداره؟ ازسرم دست چرا اه گفتم؛
 بشه؟ دعواتون بازم میخواد دلت بده جواب خب
 دارگفتم؛ بلندوکش! دادم جواب حوصلگی بابی
 زد چی واسه گفت؛ زنان نعره فرهاد بله؟

  موقع اون نمیخواست دلم_ میزنی؟ تماس
 صدا تن باهمون فرهاد بفرمایید؟! بدم جواب
 زود صبح نگفتم مگه هان؟ چنده؟ ساعت گفت؛
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 !نیستی که هم خونه هان؟ سرکارباشی؟ باید
 گفتم؛ باترس هــــــــــان؟ هستی جهنمی کدوم
 کارو این بخدااگه ما؟ ی درخونه رفتی مگه
  خفه گفتم؛ توحرفمو پرید فرهاد.. باشی کرده

 کدوم پرسیدم! نکشااا ونشون خط من واسه بابا
 سر رفتن ی بهونه روبه خونه که هستی گوری

 اما! زیاد خیلی! شدم ناراحت پیچوندی؟ کار
 !نیستم خونه فهمیده ازکجا میدونستم اول باید

 سوالمو جواب همین اگه! فروزش فرهاد آقای_
 !میکنم وگور گم وخودمو میشکنم خطمو ندی
  ازکجا پرسیدم! چیزومیزنم وهمه خونه قید

 ما؟؟؟؟ درخونه رفتی نیستم؟ خونه میدونی
 کلیدشده های دندون بودبین معلوم که فرهاد
 ربطی توهم به! نررررفتم گفت؛ میزنه حرف
 کجاپیچوندی؟؟؟ حاالبگو! ازکجافهمیدم نداره

 اونجا که همین! کشیدم ازسرآسودگی نفسی
 ازکجا نبود مهم واسم! کافیه من واسه نرفته

 یاد! تالفی! هه! بود تالفی حاالوقت! فهمیده
 توعمرم که خوابی ترین مسخره! افتادم خوابم

 از شرایط تواون که باخونسردی! بودم دیده
  میام دیگه دوساعت یکی گفتم؛ بعیدبود من
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 با فرهاد! دربیارید بازی کاراگاه نبود الزم
 ای! _نکنننن بازی باعصابم رویاااا فریادگفت؛

 و اروم فرهاد دارم؟ شما چیکاربه من بابا
 کجایی؟! میپرسم باردیگه یه گفت؛ شمرده

 حاال! پسرم دوست ی خونه گفتم؛ شمرده منم
 بامکث فرهاد شد؟ راحت خیالتون فهمیدید که

 گفت؛ درمیومد چاه ازته که باصدایی طوالنی
 کی؟؟؟؟ ی خونه

 
 لجبازی شد باعث فرهاد صدای تن چرا نمیدونم

  آرومی به پس! بگم وحقیقتو کناربزارم رو
 که همونجا! دوستم! سوگند ی خونه گفتم؛

 شدید؟؟؟ راضی حاال! دنبالم اومدید روزاول
 ....فقط! نیست مهم گفت؛ تن باهمون فرهاد
 خداحافظی وبدون! اینجایی دیگه ساعت تایک
 !نه که معلومه شد؟ ناراحت یعنی! کرد قطع
 !شد ناراحت! شد ولی بشه؟ ناراحت چی واسه

 !برم باید من وگفتم؛ پوشیدم مانتومو بلندشدم،
  چراحس کردوگفت؛ نگاهم مشکوک سوگند

 کالفه میکنی؟ پنهون روازم چیزایی یه داری
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 _سوگند کنم؟ روپنهون چی توه؟ نوبت گفتم؛
 گلم نه! _برسونمت صبرکن! کن ولش هیچی
 خونه بمونی. برمیگرده سارا االن. میرم خودم
 خودم. سارا دنبال میره کامران_سوگند! بهتره

 مانتو سمت رفت حرفش بنداین پشت! میبرمت
 ادامه دیگه منم! شد اماده وسریع وشلوارش

 دقیقه40! بیرون زدیم ازخونه سوگند وبا ندادم
  باسوگند! فرهاد ی درخونه رسیدیم بعد

 !خونه سمت کردم وحرکت کردم خداحافظی
 با وفرهاد بازشد درحیاط که بزنم زنگ اومدم
 چشمش! اومدبیرون برزخی ای قیافه و عجله

 رحم خدابهت_ فرهاد! اومدسمتم افتاد من به
 چی؟ یعنی گفتم؛ گردشده باچشمای! کرد

 کل کل حوصله! داخل برو بیا هیچی_فرهاد
 و پایین انداختم سرمو. نداشتم باهاشو کردن
 کشیده ازپشت دستم که ورفتم کشیدم راهمو

 کشیدم دستمو بیا، بامن! صبرکن_ فرهاد! شد
  اشاره وکیفم دستی ساک به کجابیام؟ وگفتم؛

 فرهاد! همراهمه وسیله کلی من وگفتم؛ کردم
 دستمو دیگش وبادست زد چنگ وساکم کیف به

 کردوگفت؛ حرکت ماشینش سمت وبه کشید
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  که میرفت راه تند اینقدر! نکن بحث بامن
  پرید ازدهنم دفعه یه! دویدم می داشتم دیگه

 ایستاد فرهاد! بروتوروخدا یواش فرهاد وگفت؛
 بیخشید گفتم؛ من من با! کرد نگاه من وبه

 من گفت؛ آرومی لحن با فرهاد! پرید ازدهنم
 !کنی صدام فرهاد میتونی! نگفتم چیزی که

 کشید اخماشو بازم واقعا؟ گفتم؛ کرده هنگ
 کردوگفت؛ ول دستمو! واقعا وگفت؛ توهم

 ....سوارشو
 

 االن! کردم نگاه ساعتم به کالفه بارهزارم برای
 ماشین توی ومن رفته فرهاد ساعته2 به نزدیک
  همراه منو چی واسه نمیدونم! شدم عالف

 خلوت ی کوچه یه توی!! اینجا؟ اورده خودش
 !کجارفت نمیدونم حتی! کردورفت پارک ماشینو
 حس! بود شده تاریک بودوهوا ونیم8 ساعت

 خطرمیکردم چرااحساس نمیدونم! داشتم بدی
 راننده درسمت که بشم پیاده ازماشین اومدم

 خونی های دست و پاره لباس بازشدوفرهادبا
 که زخمیش بازوی بادیدن!شد سوارماشین
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 !کشیدم ای خفه جیغ چاقوخورده بودم مطمئن
  دستت شده؟ چی! زمان یاامام گفتم؛ وحشت وبا

 روزد مرکزی قفل سوارشد که همین ؟فرهاد
 ام چراگریه نمیدونم! دورشد وازاونجا وگازداد

 کوتاه ی چندکلمه تونستم سختی به! بود گرفته
 _فرهاد! میاد خون ددددستتت؟! _ بزنم حرف
 !زیاد خیلی! میترسیدم ازخون من! نیست چیزی

 داره خون درمونگاه، بریم وگفتم؛ زیرگریه زدم
 باگریه نیست، چیزی که گفتم_ فرهاد! میاد

 !شدی توزخمی! دکتر بریم توروخدا نه گفتم؛
 کشید؛ ونعره فرمان به کوبید بامشت فرهاد
 !آوردم توروباخودم کردم اشتباه! نکن گریه رویا

 !بودم ترسیده باالبود، خیلی ماشین سرعت
 گفتم؛ آروم کنم، کنترل مو گریه کردم سعی
 بایدتورو نمیشه_ فرهاد! میترسم من برو، آروم

  باترس!برابرشد هزار ترسم! خونه برسونم
  سوال خیلی_ فرهاد چی؟ خودت پس:گفتم

 سفید پیرهن به! میکنی عصبیم داری میپرسی
 زخمی راستش دست. کردم گ*ن*ا*ه* درخونش غرق
 خون های قطره دنده کردن وباعوض بود شده
 گریه چرادارم من خدایا! میچکید ها صندلی بین
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  دلم دستش خون دیدن با چی واسه میکنم؟
 مهم واسم ماشین سرعت دیگه میگیره؟ آتیش

 فرهاد؟ صدازدم؛ داراسمشو وکش باگریه!نبود
 واست رویا؟ میکنی داری چی واسه_ فرهاد

 میترسم ازخون من دادم؛ جواب باگریه مهمه؟
  داره ریزی تون دستت! دکتر بریم توروخدا
  زخمیش دست باهمون!!! بری ازحال میترسم

  خوبه حالم من_ فرهاد! وفشرد دستموگرفت
 ولی دکتر، برم میدم قول نکن گریه! عزیزم

  تمومش باید! دارم تموم کارنیمه یه! نه االن
 ..کنم

 
 قلبم ضربان فرهاد اززبون حرفا اون باشنیدن
 ترس،! داشتم همزمان حس چندتا. بود باالرفته

 باعث اینا ی همه تعجب، لذت، دلهره،هیجان،
 تند و کوتاه هام ونفس کنه یخ دستم بود شده
 ترمزکردوگفت؛ درخونه بعدجلوی چندثانیه!بشه

  میخواست. میام بشه تموم کارم منم! توبرو
 دستشو محکم نذاشتم من که کنه ول دستمو
 میترسیدم. بود شده مرگم چه نمیدونم گرفتم،
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 قفل دست به باتعجب فرهاد! بره بزارم ازاینکه
 توروخدا! نرو! _کرد نگاه دستم توی ی شده
 عالمه یه! نیست خوب توحالت! میترسم من! نرو

 فرهاد! نرو فرهاد توروخدا! رفته ازبدنت خون
  بهم بود نشسته توش غم دنیا یه که بانگاهی

 بعداز میکرد گوش بادقت حرفام بودوبه زده زل
 برگردم؟ سالم مهمه واست گفت؛ حرفم اتمام
 تارکرده چشمامو شدت به که اشک های قطره

  به وچندبارسرمو کنارزدم زدن بودروباپلک
  که لبخندی فرهاد! دادم تکون آره نشونه

  نشست لبش گوشه یالبخند پوزخندبود نمیدونم
 زود خیلی میدم قول بهت! میدم قول وگفت؛
  وبادست من سمت برگشت کامل! برگردم
 کردو نگاهی توچشمام گرفت، صورتمو چپش

 وادامه کرد پاک چشممو اشک شصتش باانگشت
 ی باضربه! قوله فرهاد قول! نکن گریه داد؛

 فرهاد خورد ماشین ی شیشه به که آرومی
 پنجره کنار که رحیم مش وبه جداکرد دستشو
 رو شیشه! کرد نگاه بود ایستاده فرهاد سمت
 رویارو اول گفت؛ رحیم مش وبه کشید پایین
 !شو پیاده کردوگفت؛ من روبه! عزیز به بسپر
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 حرفش به اراده وبی گیج ها شده تسخیر مثل
  به رفت یادم حتی! شدم وپیاده کردم گوش
  پزیرایی تاتوی رحیم مش! کنم سالم رحیم

 ازاومدن قبل! زد صدا رو پری کردو همراهیم
  مش! _میشدم رومطمئن چیزی یه باید پری

 زدم زل توچشماش باالتماس بله؟_رحیم ؟!رحیم
 حواسم گفت؛ بدم ادامه نذاشت.. فرهاد وگفتم؛

  صدای که تشکرکنم میخواستم! هست بهش
 !...شنیدم رو پری پرازخوشحالی

 
 مادر برم قربونت تویی؟ رویاا وااااایییی_ پری
 !!دورشد ازاونجا سریع پری بادیدن رحیم مش
 ام صدقه قربون کشیدوکلی آ*غ*و*ش منوبه پری

 تعجب پری. نکردم سالمشم حتی من اما! رفت
 و جداکرد منوازخودش من، ازسکوت کرده

  که وچشمایی ها اشک بادیدن کرد؛ نگاهم
 رویا؟: گفت زده شک بود شده سرخ میدونم

 عزیزم؟؟؟ کردی چراگریه دخترم؟ شده چی
 آره! بودم شده عاشق من کردم، بغض بازم
 دل این! بودم شده فرهاد عاشق احمق منه
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  شده ممنوع عشق یه عاشق من ی جنبه بی
 خواب توی حتی بود شده کسی عاشق! بود

 دار گریه! نبود بیچاره رویای واسه هم ورویا
  فریب نگاه نه! فرهاد زخمی دست نه! بود

 اون هام گریه دلیل! نه! وافسونگرش دهنده
 بود زده جونه دلم توی که عشقی واسه! نبود

 !ثمرم وبی ممنوع عشق واسه! میکردم گریه
 بودوتکون گرفته دستاش توی ها شونه پری

 میکنی؟ گریه چراداری رویااااا_ پری! میداد
 نترس گفتم؛ هق باهق! میترسونی منو داری
 آتیشیه واسه من های گریه دلیل! خانوم پری

 کسی به وآسیبی میسوزونه خودمو فقط که
 به نمیخوای چیه؟ آتیش اون_ پری!نمیرسونه

  پله سمت وبه جداکردم ازش خودمو بگی؟ من
 چون نه گفتم؛ هم حالت همون وتوی هارفتم
 وبا رسوندم اتاقم به خودمو! نیست گفتنی

 وبدبختیم تنهایی واسه قلبم ازته وجودم، تموم
 !!!!زدم ضجه

 
 کناربالکن توتاریکی ومن صبحه ونیم2 ساعت
 هنوز! میکشم فرهادو وانتظار ام نشسته
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  مسافرتی پتوی! بود هواسردشده! برنگشته
 کردم؛ زمزمه وزیرلب پیچیدم دورخودم رومحکم
 بدقولی خیلی! دادی توقول! برگرد توروخدا

 چشمم ی گوشه سمجی اشک قطره.. خیلی
 زمزمه بازم! چکید ام روگونه پیداکردو راهشو
 بشینی؟ قلبم دادتوی اجازه بهت کی کردم؛

 هم خودت تویی عاشق شدم؟ چراعاشقت من
 میدونم... بعدی قطرات! نامزد وهم داری عشق

 پر آه... اما میدونم! محالی رویای یه توفقط
 نمیدونم خودمم دادم؛ وادامه کشیدم حسرتی

 که میکردم گریه داشتم! شدم عاشقت چجوری
  قطره خیس داره دستم کردم حس دفعه یه

 بارون؟! بلندکردم سرمو! میشه خیس قطره
  ساعت به! بلندشدم حراسون! بارونه آره

 بارون! نه! بود صبح دقیقه 3:10 کردم نگاه
 !دادزدم آسمون رویه.. بباری نداری حق! نبار

 !!میترسم ازبارون من! نباره بگو باااااباااا_
 تویه بابامو خدایاااا قراردادم؛ مخاطب خدارو

 !بیرونه من فرهاد.. فرهاد! بردی بارونی روز
 ومن بود تندشده بارون! داد قول من به اون
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 پرت دورمو پتوی ترازقبل وترسیده حراسون
 !کردم حرکت اتاق درخروجی سمت وبه کردم
 هارو پله! بود وخاموشی درسکوت غرق خونه

 زیربارون! رسوندم حیاط به وخودمو پایین دویدم
 !!!سردادن وناله کردن گریه به کردم شروع
  بارون واسه همیشه روکه آهنگی همون

 ! میخوندم وباگریه بلندبلند میخوندمو
  بیاد میگیره بهونه دلم میگیره بارون که وقتی

  چشام میگیرهاشک. تو سراغ بارونی شبای
  گیر بهونه دل چیکه چیکه بارون مثل میشه جاری

 . نشونی تو از ندارم.. نمیشه آروم تو بی من
  بجز خواستم چی من تو از مگه مهربونی نا چقده
 هق هق میکردم گریه... زبونی هم و عشق
  میگیره بارون نم نم  ... میخوندم آهنگ کنان

  من ی خسته دل توی  میگیره جــون خاطــرها
  مهربون ای گفتم تو به نمیره یاد از تو عشق
 . نبود عاشقـــی رسم این بمون پیشم نذار تنهام
  دادمت دست از که حاال آسمـــون تا بری تنها

  بود که هرچی زندگیم داشتنت ازدوست میخونم
  چقده ازتونشونی ندارم سرنوشت به سپردمش

  عشق بجز خواستم چی من تو از مهربونیمگه نا
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 ....همزبونی و
 

  نشسته زیربارون.. بود چقدرگذشته نمیدونم
 سردم.. بود شده خیس هام لباس وتموم بودم
 شده ناامید فرهاد ازاومدن دیگه.. بود شده
 واز میکردم سکسکه گریه ازشدت.. بودم
 که بود صبح ونیم4 ساعت. میکردم گله خدا

 !!داخل اومد فرهاد وماشین بازشد درحیاط
 بود نمونده واسم جونی اما! شدم خوشحال

 شد پیاده ازماشین فرهاد. بشم بلند ازجام که
 نگاهم پرازتردید باچشمانی شد، من ومتوجه

 از سختی به رویا؟؟ پرسید؛ وناباوارنه کرد
 دو تروتوی جلو اومد فرهاد! شدم بلند جام

 چیکار زیربارون_ فرهاد! ایستاد من قدمی
 گفتم؛ وسکسکه باگریه شده؟ چیزی میکنی؟

 خیلی! زودبرگردی دادی قول! دیرکردی خیلی
 وارد بهش شک انگاری که فرهاد.. بدقولی

 وبامکث بود شده خیره توچشمام باشه شده
 واسم دیگه بخاطرمن؟..تو تو؟ پرسید؛ طوالنی

 واسم داره دوست شیدارو اون که نبود مهم
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 واسم. دارم عالقه بهش بفهمه اگه نبود مهم
 پرتم نبوداگه مهم. بره آبروم اگه نبود مهم
 روپرکردم فاصله..شد تموم طاقتم! بیرون کنه

 ازبارون من وگفتم؛ کردم حلقه دورش ودستامو
 !بگیره ازم بابام مثل توروهم ترسیدم میاد، بدم

 محکم فرهاد حرفم بعدازاتمام. ترسیدم خیلی
  مآ*غ*و*ش به سخت کردو حلقه دورم دستاشو

 کردوتوصورتم جدام بعدازخودش کم یه! کشید
 من! میلرزی داری! نکن گریه اینجوری گفت؛

 !کشید طول کارم کم یه! برمیگردم گفتم که
  پامو روی ایستادن توان! میخوام معذرت
 ودستشو شد ضعفم متوجه فرهاد! نداشتم

  جدید لباس.. کرد بلندم زیرپاهامو انداخت
 لباسش اما بود همون شلوارش.. بود پوشیده

  ای صورمه جذب اسپرت کت ویه بلوزمشکی یه
 !بود ست ایش صورمه جین شلوار بارنگ که

 وجودم باتموم وعطرشو کتش تو کردم سرمو
 عاشق اینقدر کی من خدایا! کردم هام ریه وارد

 ناکام عشقم میدونم خدایا! نفهمیدم؟ وخودم شدم
 فرهاد! بستم نمی دل هیچوقت کاش.. میمونه

 عزیزوبیدار میرم وگفت؛ گذاشت منوتوتختم
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  سرما اینجوری.. کنه عوض لباساتو کنم
 شنیدم زور به خودمم که باصدایی! میخوری

 _فرهاد! میکنم عوض خودم! ممنون نه گفتم؛
 تکون مثبت ی نشونه به چندبارسرمو مطمئنی؟

 !!میمونم منتظر بیرون من باشه_ فرهاد! دادم
 روم حتی! میکشیدم خجالت ازش مرگ تاسرحد

 میخواستم میموند اگه! بلندکنم سرمو نمیشد
  کردم؟بگم گریه چی واسه بگم بگم؟ چی

 زودی وبه دارید نامزد شما میدونم ببخشید
 عاشقتون ندونسته من اما میکنید ازدواج هم

 از حالم! اس واحمقانه مسخره خیلی شدم؟
 برنگرده اینکه واسه! میخورد بهم خریتم و خودم
  عوض لباسمو من بخوابید برید شما گفتم؛
 فرهاد! میاد خوابم خیلی اخه ومیخوابم میکنم

 گفت ای باشه نشده، انگارراضی که
 بوی! بیرون رفت ازاتاق وبامکث وناراضی

  مخصوصا! میکشید آتیش به قلبمو عطرش
 خود وحسابی بود خورده بهش بارون حاالکه

 !میکشید آتیش به وقلبمو میکرد نمایی
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  کنارگوشم فرهاد ی ومردونه آروم صدای
 به منو قشنگ، الالیی شبیه میشدو زمزمه
 رویا؟_ فرهاد.. میکرد دعوت عمیق خوابی
 چراهمش خوابه؟ بازم یعنی خدایا خوبه؟ حالت

 رویا! _دارم گ*ن*ا*ه* من اینجوری میادتوخوابم؟خب
 این میشه مگه عزیزم آره میشنوی؟ صدامو
 دستی رونشنید؟ فریب ودل نواز گوش صدای
 اخخخ تیرکشید، سرم پریدم، ازخواب! داد تکونم

 نه توبیداریه فرهاد این گفتم، ای داروخفه کش
 !میکنه اینجاچیکار! نبود خواب پس! خواب توی
 روبه ساعت به چشمم که فکرهابودم همین توی
 !شد سرم به خاک! ههههییییی!! افتاد تختم روی

 سریع! موندم خواب ومن ظهره ونیم12ساعت
 ی توفاصله اینا همه.. وایستادم بلندشدم ازتخت

  سالم گفتم؛ باخجالت.. افتاد اتفاق چندثانیه
 نفهمیدم اصال.. موندم خواب میخوام معذرت

 گفت؛ ترازقبل آروم باصدایی فرهاد... ش چی
 نگران فقط. بدی توضیح نمیخواد. نیست مهم
 .نیومدی بیرون ازاتاقت موقع چراتااین که بودم

 بند پشت پریده، رنگت کن، استراحت امروزو
 واسه وگفت؛ اخماشوکشیدتوهم حرفش این
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 نگفتی دیشب مگه خوابیدی؟ خیس بالباس چی
 سرم به خاک! کردم نگاه لباسم به میکنم؟ عوض

 !نیست سرم هم روسری حتی من فهمیدم تازه
 ومن بازکنه دهن زمین میخواست دلم ازخجالت

 نفهمیدم اصال گفتم؛ باشرمندگی! داخلش برم
  باتاسف فرهادنگاهی! برد خوابم شدکه چی

 !میمونی ها بچه مثل وگفت؛ انداخت من به
 وادامه گرفت روپیش خروجی راه بندش پشت

 از قبل! کارنکن امروزو. کن استراحت داد؛
 ..شده زخمی دستش افتاد یادم شدنش خارج

 برگشت! فرهاد آقا زدم؛ صداش سریع پس
 توسی سوییشرت. بزنم ومنتظرشدحرفمو سمتم
 بازوش به. نبود معلوم دستش وزخم بود تنش
 فرهاد دردنمیکنه؟! دستتون وگفتم؛ کردم اشاره

 زدو وآنی کوتاه کردوپوزخندی نگاه دستش به
  دیگه من! بود حواست که ممنون! نه گفت؛

 ...میرم
 

  روحمو شدت به شیدا نحس های خنده صدای
 واسه حتی ومن شبه9 ساعت میداداالن آزار
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 حدود ساعت.. نرفتم بیرون ازاتاقم ام صبحونه
 شیدا های جیغ جیغ باصدای که بعدازظهربود2

 ..نرفتم بیرون دیگه بعدازاونم. پریدم ازخواب
 نمیام چرابیرون که سراغم اومد پری چنددفعه

 که کردم وبهونه حالی بی به خودموزدم منم
 !نیست خوب حالم جدی جدی ولی.. سرماخوردم

 !میخوره بهم شیداوفرهاد های ازقهقهه حالم
 ضعف داشتم ازگرسنگی بود دردگرفته ام معده

 مرتب لباس. بلندشدم ازجام کالفه... میکردم
 اصالدلم. کردم آرایش کوچولوهم ویه پوشیدم

 و ریخته بهم ی شیدامنوباقیاقه نمیخواست
 و کشیدم لبم روی پررنگی رژلب.. ببینه غمگین
 هارو پله. بیرون ورفتم پوشیدم شالمو ودرآخر

  بودوخبری شده شیداخفه جالبه.. کردم طی
 آشپز سمت وبه کردم کج راهمو. نبود ازش
  بزرگ سینی یه توی داشت پری. رفتم خونه

 برده ازسرم هوش سبزی قرمه بوی غذامیچید
 میخواستم عزیزم سالم_ پری. کردم سالم.. بود

 نکشید زحمت مرسی وای. _غذابیارم واست
 وگفت؛ کرد اشاره سینی به پری. اومدم خودم

 بیا تواتاق ببرم گفتن شیداوفرهاده ایناواسه
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 !میخوریم مفصل شام یه میشینیم بعدش کمکم
 مسخره چه. کردم کجی دهن واسشون تودلم
 کنین کوفت سرمیز بیان خب دراوردن بازی
  سینی یه پری چیکارکنم؟ من باشه! _دیگه

 وگفت داد دستم بود نوشیدنی شامل کوچیک
 کوفتی اون باحرص. میارم بقیشو ببرمن تواینو

 ..کردم حرکت اتاقشون سمت وبه هاروبلندکردم
 ..زد جرقه توسرم فکری یه رسیدم که اتاق به

 .. بود باالرفته قلبم ضربان ندیده چرا نمیدونم
 درزدن بدون پس چیکارمیکنن ببینم میخواستم
 اینکارو هیچوقت کاش.... اما کردم دروتندباز
 خون روم روبه صحنه بادیدن...  کاش نمیکردم

 کردبه شروع دستام شد منجمد هام رگ توی
 شدی؟؟ کی عاشق رویا توسرت خاک. لرزیدن

 لباس بدون هم وشیدا ل*خ*ت ی تنه فرهادباباال
 من متوجه شیدا.. بودن هم نب*و*س*ی*د مشغول

 شعور احمق ی دختره هووووییی_ شیدا.. شد
 فرهاد دربزنی؟ میری جایی نداری خانوادگی

 باالوپایین شدت به سینم قفسه بود شده هول
 درست_ پری! شد وارد سرم پشت پری. میرفت
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 گفتم بهش من نگهدار خودتو احترام شیدا حرف
  فرهاد.. حیا بی توی ازکجابدونه کنه کمکم

 عزیــــــــــــــززززززز_ توپید پری به پرخاشگرانه
 بیرون برید_ فرهاد بزنه بزارحرفشو_ شیدا

 سینی... بروبیرون بپوش توهم شیدا باهمتونم
 از سرعت وبه میزتوالت روی کوبیدم دستمو
 پشت. رسوندم اتاقم به خودمو. دورشدم اونجا

 ..زیرگریه زدم وجودم وباتموم درنشستم
 

  خدایامن! بیزارم ازش! متنفرشدم ازفرهاد
 غلطی چه خداااا ای! خونه ازاین برم میخوام

 مقصرخوده! نداره تقصیری اون! نه ولی! کردم
 مگه شو؟ من بیاعاشق گفت اون مگه! احمقمم
 وایییییی نامزدداره؟ اون ندیدکه کورم چشمای

 داشتم.. خدایا کن کمکم.. نابودمیشم دارم خدایا
 بلند سریع! شد زده دراتاقم که میکردم گریه
 ای فایده هرچند کردم، هاموپاک واشک شدم

 بود، پری! میزد توذوق چشمام قرمزی نداشت
 نازکه؟ اینقدردلت چی واسه وگفت؛ اومدداخل

 شیدا؟ حرف میکنی؟ شیداگریه حرف بخاطر
 ازسر آهی... بود نمونده یادمم اصال بخداکه
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 های گریه ازکجابدونه پری! کشیدم حسرت
 نیست مهم! _شیدا حرف نه قلبشه واسه رویا

  دیگه! میرم ازاینجا ومن میشه تموم باالخره
 با پری! گذشت ماهونیمش یک نمونده چیزی

  واسه میکنی گفت؛روزشماری توصداش غم
 بخوام که بودم ترازاونی شکسته دل رفتن؟

 وگفتم؛ دادم تکون سرمو تندتند! کنم دلسوزی
  ماه4 این زودتر هرچه آرزومیکنم! آره آره

 انگیز نفرت ی خونه وازاین بشه تموم کذایی
 دادو تکون سری بادلخوری پری! بشم خالص
 بیادخترم. میرسه روزم اون انشالله باشه گفت؛

 شیداکه. میفته ازدهن غذا بخوریم شام بریم
 حداقل خوابید نخورده غذا فرهادم قهرکردرفت

 کورشده اشتهام! هدرنره زحمتم بخور غذا توبیا
 چرااصال نمیدونم.. نداشتم غذا به میلی! بود
 بود مامانم االن اگه.. نمیسوخت پری واسه دلم

 میخوردم ازغذاش هدرنره زحمتش اینکه واسه
 پری ممنون.. _کارونکردم این پری واسه اما

 خوب حالم من. شمابرید اشتهاندارم اصال خانوم
 سرشوانداخت. کنم استراحت میخوام نیست
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 میرم منم پس باشه_ پری! کشید وآهی پایین
 دخترم بخواب! کورشد منم اشتهای. میخوابم

 خودمو کردمنم اتاقوترک پری... بخیر شب
 گریه به کردم شروع وبازم تخت روی انداختم

 خوابم ومن صبحه3 به نزدیک ساعت... وزاری
 ...بودم خوابیده زیاد بعدازظهر چون! نمیبره
 که باری اخرین. دردمیکرد ام معده

  احساس! بود سوگند ی خونه غذاخوردم
 !بشم بیهوش میخوام ضعف ازشدت میکردم

 چقدر گفتم؛ وزیرلب کشیدم ام معده به دستی
 چیزیت کنی تحمل کم یه! تو شدی جنبه بی

  بودخودموآروم هرجوری خالصه! که نمیشه
 ....وخوابیدم گذاشتم زنگ گوشیموروی.. کردم

 
 دوش. بیدارشدم ازخواب گوشیم آالرم باصدای

 نمیخواست دلم. رسیدم خودم به وحسابی گرفتم
 !کردم نگاه ساعت به.. باخبربشه ازدرونم فرهاد

 رو میزصبحونه رفتم اول.. بود صبح7 به نزدیک
 دیگه! کنم فرهادوبیدارش رفتم وبعدشم چیدم

 وارداتاقش سرزده نمیخواست دلم هیچوقت
  نگاه توصورتش نمیخواست دلم حتی! بشم
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 آهسته. نشد خبری! زدم چندباردر آروم! کنم
 هوا بااینکه! شدم اتاقش ووارد درروبازکردم

  چیش همه چون فرهاد اتاق اما بود روشن
 پیدا توش نوری بودو تاریک بود تیره ای قهوه

  زدم صداش وآروم کنارتختش رفتم! نمیشد
 بالشت روی زخمیشو ودست بود دمرخوابیده

 باندپیچی به چشمم. بود قرارداده کوچیکی
 خشک اما بود کرده ریزی خون! خورد دستش

 اما کنم عوض واسش میخواست دلم! بود شده
 به گفتم؛ خودم پیش دیدم دیشب که باچیزی

 !بدم عذاب خودمو کی واسه نداره ربطی من
 صدامو! نشست گلوم تو بازم دیشب بایادآوردی

 با! بیدارشد! زدم وصداش بلندترکردم کم یه
 کنار ساعت به وبعدش من به نگاهی اخم

 کشیدم اخممو خودش مثل منم! انداخت تختش
 _فرهاد. شده7 ساعت! سالم گفتم؛ توهمو
 و دادم تکون سرمو! میام االن توبرو! سالم
  توی رفتم! بیرون زدم ازاتاق حرف بدون

  شیروکیک کم یه خودم وواسه آشپزخونه
 که بشینم خواستم! میزآشپزخونه روی گذاشتم



 293 مهربون رغضبیم

 جواب رویی باخوش! کردم سالم! اومد پری
 _پری! ریخت چایی خودش واسه دادورفت
 بیاسرمیز برم؟ قربونت نشستی چرااینجا

 درک به گفتم تودلم! تنهاست فرهادم بشین
  ولی ممنون گفتم؛ پری پیش اما تنهاس که

 روی نبود آدمی پری. تنهاباشم میخواد دلم
 گفت؛ همین واسه گیربده زیادی ای مسئله یه

 پشت! عزیزم بکن کارو همون راحتی هرجور
 با منم. کرد روترک آشپزخونه حرفش بنداین

 بودنشو مصنوعی خودم فقط که آرامشی
 بعداز! شدم کیکم خورن مشغول میفهمیدم

 اینقدر! خوردم ام دیگه بزرگ ی تیکه چندتا
 بود هم کیک هزارتیکه اگه که بودم گرسنه

 !.....میخوردم رو همه
 

 که میزصبحونه ازکنار ام صبحونه بعدازخوردن
 رد بودن ومشغول بودن نشسته وپری فرهاد
 حرکت ها اتاق سمت به حرفی هیچ وبدون شدم
  اما بودم شده پرتعجبشون نگاه متوجه. کردم
 اینو خدمتکارم یه اینجا فقط من. نبود مهم واسم
 ..فرهاد اتاق توی رفتم! بفهمونم خودم بایدبه
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 داشتم.. تمیزکردن کردم شروع ازروتختیش
 اومد فرهاد که میکشیدم دستمال رو میزتوالت

 باید! بمونم من هست اون که جایی دلم! تواتاق
 نمیخوام دورکنم ازش خودمو شده هرجوری

 اومد که فرهاد. ببندم دل بهش بیشترازاین
 خروجی راهو دستمالم کردن خیس ی بهونه به

 دستم مچ که ردشدم ازکنارش.. گرفتم روپیش
 نگاه بهش سکوت وتوی باتعجب شد، گرفته
 داد میخواست دلم شده؟ چیزی_ فرهاد! کردم
 ...اما کشیدم عذابی چه ازدیشب که وبگم بزنم

  اومده؟ پیش مشکلی پرسیدم_ فرهاد بله؟_
 دستمو میشه! _میکنی فرار ازمن میکنم حس

 به خیره کردبه ول دستمو فرهاد کنید؟ ول
 کم یه فقط نمیکنم فرار!_ کرد نگاه هام چشم
 وگرنه دارم، فکری ی ومشغله نیست خوب حالم

  چی_ فرهاد! معمول طبق! پریدتوحرفم...
 بود من نوبت... دیشب کرده؟ مشغول فکرتو

  ی قضیه باید چی واسه! _کنم قطع حرفشو
 درگیرکنه؟ فکرمو که باشه مهم واسم دیشب
 ازش زودی این به صبح که باآرامشی فرهاد
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 ناراحتت شیدا حرف شاید گفتم گفت؛ بعیدبود
 باتنفربه نگاهی! برس کارت بروبه باشه! کرده

 پله خواستم. شدم خارج وازاتاق کردم چشمش
  گوشیم زنگ صدای متوجه که پایین هاروبرم

 به صبح! دلم توی نشست بدی ترس یه! شدم
 سمت به بااسترس باشه؟ میتونه کی زودی این

 ! کردم نگاه گوشی به! کردم حرکت گوشیم
 فرستادم صلواتی! خیربگذرون به خدایا! مامانمه
 خوبی؟ سالم_ مامان! الوسالم! _دادم وجواب

  خوب نه_ مامان توخوبی؟ مامانم مرسی_
 !بینم می خوابتو دارم یکسره ازدیشب! نیستم

 !بپرسم حالتو گفتم نیاورد طاقت دلم دیگه االن
 ازسرآسودگی نفسی خوبه؟ توحالت رویا ببینم

 راحت خیالت. بشم قربونت خوبم وگفتم؛ کشیدم
 وازاین خوبه خوبه حالم من! بوده خواب یه فقط

  توروخدا! خداروشکر_ مامان! نمیشم بهترم
 تو چشم! _بخور خوب وغذا باش خودت مواظب

 دیگه من باشه_ مامان. باش خودت مواظب هم
  باشه! _ برس کارت بروبه میکنم قطع

 سالمت_ مامان! برسون خاله به سالم خداحافظ
  گذاشتم قلبم روروی گوشی! خداحافظ باشی
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 دورت الهی کردم؛ زمزمه باخودم! مشب*و*س*ی*دو
 بااتمام! عاشقتم! فکرمی به همیشه که بگردم
 فرهاد بادیدن که. بیرون برم که برگشتم حرفم
 !سقف به چسبیدم سرم پشت

 
 وای_ افتاد ازدستم وگوشی گفتم بلندی هیییین

 !میکرد نگاهم وموشکافانه فرهادبااخم! ترسیدم
 لباس بگم خواستم گفت؛ دلخوروعجیب لحن بایه

 این باشنیدن! نمیرم امروزجایی! نذاری واسم
 ولی! شد بلند ازنهادم آه فرهاد اززبون حرف

 باشه گفتم؛ بیخیال و جورکردم جمع خودمو
 و برداشتم رو بود افتاده گوشیموکه شدم خم

 فرهاد به اخرنگاهی ی لحظه. بیرون زدم ازاتاق
 بود ایستاده حرکت بدون همونجوری که انداختم

 که مدتی تواین کاش! بیرون میرفت کاش...
 تا انگاری ولی! رونشم روبه باهاش اینجاهستم

 آشپزخونه توی رفتم! نیست کن ول نکنم دق من
 رفتم منم! بود سبزی کردن پاک مشغول پری
 بده کاری یه منم به وگفتم؛ نشستم روش روبه

 توبرو دخترم نمیخواد_ پری! سررفته ام حوصله
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 !نمیرن امروزجایی گفتن! _ کن راهی فرهادو
 !دوشنبه_ اس؟ چندشنبه امروز مگه وا؟_ پری
 بعدازاین! هست هم هفته وسط! عجیبه_پری

 چیکار داره نمیدونم کشیدوگفت؛ آهی حرفش
 یه میترسم همش دیدم دستشو ازوقتی! میکنه
 وباکی چی واسه نمیدونم! بیارن سرش بالیی

 دلمم! بزنم که نداشتم حرفی! شده دعواش
 واسه! بزنم حرفی لعنتی روز ازاون نمیخواست

 سبزی کردن باپاک وخودمو کردم سکوت همین
 !شکست سکوتو پری بازم! کردم هاسرگرم

 بهش حواست! نیستم من رو هفته این_ پری
 میرم_ پری چرا؟ نیستی؟ گفتم؛ باگیجی! باشه

 حالش میگن! سربزنم داداشم به شهرستان
 امروزساعت! بوده بیمارستان وچندروز خرابه

 نمیخواست دلم! گرگان واسه دارم بلیط ظهر3
 که تنهاترازاینی من بره اون اگه! بره پری

 نیست کسی دیگه بره پری اگه! میشم هستم
 روز چه! خدا ای! کنه دفاع ازم شیدا درمقابل

 پری وزنگ یاددلتنگی دفعه یه! امروز گندیه
 سریع! دیده منو عکس گفت یادمه! افتادم
 چندروز! _کرد نگاهم گیج پری! عکس گفتم؛
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 پری! میدارید نگه واسم عکسمو گفتید پیش
 یعنی نه! کردم شوخی گفت؛ پاچگی دست با

 زدنم زنگ واسه میخواستم می! آوردم بهونه
  ازمن عکسی یعنی! _باشم داشته ای بهونه

 روز اون ببخش! نه گفت؛ سریع پری نبوده؟
 داشته ای بهونه میخواستم فقط! زدم حرفو اون

 که هایی پردازی خیال چه بگو منو! هه! باشم
 کالفه! میزنم توهم همش توسرم خاک! نکردم
 ....نیست مهم وگفتم؛ بلندشدم ازجام

 
  های لباس داشتم بود ظهر یک نزدیک ساعت

  مهمونی لباس بجز! میکردم مرتب کمدمو توی
 ! بودن شده کهنه دیگه لباسام ی همه هام

 بد شیدا جلوی نمیخواست دلم چرا نمیدونم
 امروزاز چرا نمیدونم اصال! باشم وکهنه لباس
 !میزنم غر همه جون وبه متنفرشدم دنیا ی همه
 باخودم! هام لباس به بودم گیرداده دفعه این

 تواین میکشم سختی همه این من خدا ای! گفتم
 همه! بودم شده کالفه!ندارم لباس اخرم دست

 یه توی انداختم هامو ای توخونه لباس ی
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 به هاگفتم؛ لباس به وباحرص بزرگ مشمای
 خواستم! اه! من نه میخورین آشغال دردسطل

 اگه اخه! شدم پشیمون که بیرون بزنم ازاتاق
 همونجا! ندارم لباسی دیگه کنم پرتشون

 !زیرگریه وزدم زمین روی نشستم دراتاق کنار
 حتی! آدماش ی ازهمه! بود گرفته ازدنیا دلم

 منو چرا اخه! بود گرفته دلم مامانمم ازدست
 دنیا به رویا چرا کرد؟ کثیف دنیای وارداین
 باز دراتاقم که میکردم گریه داشتم اومد؟

 باتعجب که فرهادی وبه بلندکردم سرمو! شد
 هاو غصه تموم عامل! زدم زل میکرد نگاهم

 توپیدم بهش وگریه باتندی! فرهاده این هام غم
 دیشب مثل منم االن خوبه ندیدی؟ ادم چیه؟_

 دربزن؟ ازاومدن قبل وبگم کنم توهین بهت
 تحقیرشدم و کردم احتیاطی بی من هان؟

 میای سرزده داری بارچندمته هان؟ توچی؟
 !تو دیشب مثل! بودم ل*خ*ت من شاید داخل؟

 االنم همین! میرم آره! ازاینجا میرم من اصال
 !میخوره بهم حالم وخونت خودت از اصال! میرم

  بسته چشمامو بود شده مرگم چه نمیدونم
 روی زیاده داشتم میدونم! باز ودهنمو بودم
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 صحنه! دلخوربودم خیلی ازدستش اما میکردم
 میشه زنده چشمم جلو نشونب*و*س*ی*د ی

 نگاهم ازتعجبش گردشده باچشمای فرهاد
 دلم! نبود خودم دست! بودم عصبی! میکرد

 که هایی لباس همون! شدم بلند! بود شکسته
 رو آشغال سطل کنم پرت بودم گذاشته
 و گرفت دستمو فرهاد! شدم وبلند برداشتم

 شدی؟ دیونه تو؟ چیکارمیکنی شده؟ چی گفت؛
 داد؛ ادامه بادلخوری کردم؟ چیکارت من مگه
 !شدم ونگرانت شنیدم تو گریه صدای فقط من

 و کشیدم بیرون تند ازدستش دستمو! همین
 فرهاد! تحقیرشدم ندونسته دیشب منم گفتم؛

 !زد زل وتوصورتم ایستاد توچندسانتیم اومد
 حموم من دلخوری؟ دیشب توبخاطر_ فرهاد
 به وخودشو تواتاق اومده شیدا ندونستم! بودم
 !شد ای دفعه یه چی همه! درآورده شکل اون
 چی وگفتم؛ توحرفش پریدم... نخواست من

 چیکار باشیدا نداره ربطی من میگی؟به داری
 ازتوهین من خواست؟ توضیح ازت کی! کردی
 !..شدم ناراحت خانوم شیدا
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 فکر من وگفت؛ رفت عقب قدم یه دلخور فرهاد
 بازم خودمو! دلخوری ای ازچیزدیگه کردم

 ازهمه من گفتم؛ وباگریه زمین روی انداختم
 فرهاد! دلخورم خداهم دست من! دلخورم چی
 کمکی گفت؛ نشست من جلوی توصدای باغم
 فریاد وجودم باتموم میخواستم برمیاد؟ ازمن
 هام دلخوری ی همه ی گره بگم! آره وبگم بزنم

 داد توصورتش میخواستم! توبازمیشه دست به
 مثل دیدم دیشب که ای صحنه لعنتی وبگم بزنم

 !میده عذابم وداره افتاده جونم به خوره
 به فرهاد! برنمیاد! نه گفتم؛ زیرلب آروم اما

 گفت؛ کردوبامهربونی اشاره ها لباس مشمای
 نگو وایییی دخترخوب؟ رسیده لباسات به زورت

 !میشم عاشقت بدتر اینجوری! فرهاد اینجوری
 !فرهاد نکن مهربونی وبگم؛ بزنم داد میخواستم

 میره یادش س*ی*ن*هتو قلبم میشی مهربون وقتی
 ی وقطره زدم زل باچشماش! بلده هم تپیدنی
 کرد مشت دستشو فرهاد! چکید ازچشمم اشکم

 جلوی المصب د_فرهاد! کلیدشد هاش ودندون
 بری؟ میخوای تو؟ چته! نکن گریه اینجوری من
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 برو! برو پاشو خب میده؟ عذابت اینجا بودن
 !درمیاره اشکتو اینجوری که ای ازاینخونه

 راهشونو سرهم وپشت تندتند بعد های قطره
  جلوتو من برورویا_ فرهاد! بودن پیداکرده
 بلند! نریز اشک بیصدا اینجوری فقط! نمیگرم

 کجامیتونستم اخه! برم نمیخواست دلم من! شد
 خروجش قبل بگردم؟ مهربون چشمای این دنبال

 سرموبلند سمتم برگشت! فرهاد! _زدم صداش
 این هام گریه دلیل! _کردم نگاه وبهش کردم
 !نکن برداشت اشتباه! نیست خونه

 
 اتاقم توی ومنم رفته پری که ساعته4 االن

 خدایا! ومیکنم غریبی احساس! زدم چمباتمه
 همین توی! نیاد شیدا مدت تواین میکنم آرزو

  صدام پایین ی ازطبقه فرهاد که فکرهابودم
 ورفتم پوشیدم شالمو سریع! رویـــــــــــا_ زد

  که پایین برم ها پله خواستم! ازاتاق بیرون
 نیاپایین شدوگفت؛ ام متوجه ازپایین فرهاد

 خواستم! خونه واسه خرید میریم بروحاضرشو
 ولی! ترسیدم خونه ازسکوت که نمیام بگم
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 !بوده ازخداش نگه بگیرم خودمو کم یه گفتم
 پس باشه_ فرهاد! شمابرید. نمیام من ممنون_

 عع؟! کرد حرکت درخروجی سمت به! رفتم من
 بلندی باصدای سریع چی؟ من پس! واقعارفت

 !چیزه میگم_ بله؟_فرهاد برگشت،! نه گفتم؛
 خنده ازاون دونه یه فرهاد! میام منم! امممم

 بدو گفت؛ لبخندش کردوباهمون خوشگالش
 هاش خنده ی صدقه قربون تودلم! بپوش برو

 !کردم نگاه کمدم به! بشم اماده که ورفتم رفتم
 چند البته! بود نمونده مانتوبیشترواسم تادونه3

 تا سه این خب اما داشتم دستی دم دیگه تای
 یکی بودن مشکی دوتاشون! بودن قیمت گرون
 گرفته کرمم داشتم قصدتالفی که منم! کرمی

 با برداشتم رنگمو مشکی کوتاه مانتوی بود
 گذاشتمشون. زرشکی وشال زرشکی شلوار
 چراولی نمیدونم! آینه سراغ ورفتم تخت روی
 ! کنه گل بازم بازیش غیرتی میخواست دلم

 باریمل( دارم محبت کمبود چیکارکنم خب)
  به زرشکی رژلب ودرآخر کردم خودموخفه

 و درآوردم اززیرتخت هامم کفش! کشیدم لبم
 انداختم وگوشیمو گرفتم دستم پولمو کیف فقط
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 فکری یه که بیرون بیام ازاتاق خواستم! داخلش
 ازاون کم یه اگه فکرکردم باخودم! زد سرم به

 خودم واسه میرم! نمیشه چیزی که بردارم پول
 !کمد سمت برگشتم! میخرم لباس چنددست

 وگذاشتم بیرون کشیدم پوال بین چندتاتراول
  خودمو باردیگه یه آینه توی. پولم کیف توی
 اومدم هارو پله! بیرون زدم وازاتاق کردم نگاه

 که کم یه رفته؟ نکنه وا؟! نبود فرهاد! پایین
 !شنیدم حیاط توی ماشینشو صدای کردم دقت

 فرهاد! توحیاط ورفتم پوشیدم هامو کفش سریع
 و آهسته منم! سواربشم که زد چراغ واسم

 بدون! شدم سوارماشین رفتم خانومانه
 وزدیم درآورد حرکت به ماشینو من به توجه

 گفت؛ رسیدیم که اصلی خیابون به! بیرون ازخونه
 لباس آخرهفته مهمونی واسه من بریم اول
  دفعه یه رسید که حرفش اینجای به... بخر

 باتعجب! کرد پارک گوشه یه وشدماشینو ساکت
 برمیگردیم_ فرهاد شده؟ چیزی! _بهش زدم زل

 وا؟ گفتم؛ که دوربزنه ماشینو خواست! خونه
 اما! خودم واسه خریدکنم میخواستم من چرا؟
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 !زد دور رو وماشین نکرد توجه حرفم اصالبه
 بااخم فرهاد شده؟ چیزی چی؟ کارایعنی این_
 قیافه توروبااین من کردوگفت؛ نگاه صورتم به

 جلب بامنی وقتی نگفتم مگه! برم نمی جا هیچ
 آره؟ غیرتم؟ بی من فکرکردی هان؟ نکن؟ توجه
 البته! درمیومد ازتعجب داشت چشمام دیگه
 حرصشودر میدونستم ازقبل! بودا ازخودم کرم

 روی چی واسه میدونستم باید خب اما! میارم
 ..میده نشون حساسیت من

 
 !بودم چسبوده صندلی خودموبه س*ی*ن*ه به دست

 نشی پیاده اگه_ فرهاد! یام می ن من! نمیام_
 به مشتمو کالفه! ومیرم میکنم هاروقفل در

 !!خرید برم میخوام من بابا گفتم؛ کوبیدم پاهام
 بایدرعایت بری بامن میخواستی اگه_ فرهاد

 آقا باشه! خورد ذهنم به فکری یه! میکردی
 چی؟ برم جنابعالی بدون اگه ببینم میخوام

 وپیاده زدم خبیثی لبخند! یانه میشی غیرتی بازم
 بعداز! میکرد نگاهم باکنجکاوی فرهاد! شدم
 حرکت خونه سمت به اینکه بجای شدنم پیاده
 وایسا_فرهاد! کردم حرکت کوچه سمت به کنم
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 شما بدون دارم! _سمتش برگشتم کجا؟ ببینم
 توجه جلب اینجوری! کنم خرید خودم واسه میرم
 لبخندی!!!نیستید شماهمراهم بشه که هم

 !گرفتم پیش راهمو ودوباره زدم نما دندون
 اون! میری اسکی روعصابم داری رویا_فرهاد
 ندادم محل حرفش به اصال! نیار باال سگمو روی

 تعجب رفتم راه که کم یه! دادم ادامه وراهمو
 یعنی! بود شده قطع فرهاد صدای چون! کردم
 واسش یعنی بودم؟ کرده پردازی خیال بازم
 سرمو پشت میخواستم یانه؟ تنهابرم نبود مهم
 !بود تابلو خیلی برمیگشتم اگه اما کنم نگاه
 رویا بله! میرسیدم کوچه انتهای به داشتم دیگه

 !میزدی که بود هایی ازتوهم یکی اینم! خانوم
 !تو پررنگ رژلب نه بود خودش نگران فقط اون

 توهمین! کنم گریه کوچه وسط بودبشینم نزدیک
 ای خفه جیغ! دیدم توهوا خودمو که فکرابودم

 بلندم پرکاه مثل! بود فرهاد! واییییییی!_ کشیدم
 هیس_فرهاد! دوشش روی بود وانداخته کرده

 روانی؟ چیکارمیکنی! _دارم آبرو تومحل من
 ترکرد تند هاشو قدم فرهاد! زمینننننننن بزارم
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 مگه! زمینا میکنم پرتت!!!هییییسسس وگفت؛
 باهات حیوون حتمابایدمثل برگرد؟هان؟ نگفتم

 وگفتم؛ کشیدم موهاشو باال ازاون رفتارکنن؟
 میخوام بابا! نامزدت واون خودتی حیوووون

 خودم بشور صورتتو_ فرهاد! خررررید برم
 نمیخوام وگفتم؛ دادم تکون پامو عصبی! میبرمت
 به فرهاد! برم اینجوری میخوام! نمیخوام
 منوآرام! رسید بود درپارک جلوی که ماشینش
 کردو نگاه توصورتم ومستقیم زمین گذاشت

 هیچ من اما! شو لجبازی بیخیال امروزو گفت؛
 به چشمم! شنیدم نمی فرهادو ازحرفای کدوم

 وبلوز میومد ایش عضله ازبازوی که بود خونی
 گفتم؛ بابهت! بود کرده خونی رنگشو کرمی
 حرفشو فرهاد! میاد.. خون.. دستت..فرهاد
 !شد من تقصیر! کرد نگاه دستش کردوبه قطع
 کنه کولم نمیشد ومجبور بودم نریخته کرم اگه

 ازدرد چشمش ی گوشه فرهاد! نمیشد اینجوری
 !اه! دردگرفت چرااینقدر گفتم وگفت؛ شد جمع

 زمان وهم زخمش سمت بردم آهسته دستمو
 تو اشک! گرفت بغضم! شد من تقصیر گفتم؛

 کشیدو عقب خودشو فرهاد! شد جمع چشمم
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 پشت! کنم عوض لباسمو میرم! کن ولش گفت؛
 ازجیب کلیدارو چپش بادست حرفش بنداین
 !درحیاط سمت کرد وحرکت درآورد راستش سمت

 که دروبازکنه خواست! رفتم سرش پشت منم
 اینقدر! بازمیکنم من وگفتم؛ گرفتم ازدستش

 لباسش اززیر که بود زیاد ریزی خون شدت
 های انگشت بین بود ریخته و بیرون بود اومده

 تارکرده هامو چشم توچشمم، اشک! دستش
 واسه! نمیکردم روپیدا قفل وسوراخ بود

 روی چکید اشکم وقطره زدم پلک قفل دیدن
 وبا کرد صدا اسممو باتعجب فرهاد! کیدا

 چراداری_ فرهاد! گرفت باال صورتمو دستش
 گفتم؛ وباگریه بیشترشد بغضم شدت میکنی؟ گریه

 کلیدارو فرهاد! اومد خون دستت بود من تقصیر
 برد ومنو دروبازکرد حرکت وبایه گرفت ازدستم

 بهم خیره کم یه!! روم روبه ایستاد و داخل
 خون واسه گفت؛ آهسته بعدش کردو نگاه

 !بودم شده مظلوم میکنی؟ گریه من دست
 هیچوقت! داشتم دوستش خب! نبود خودم دست

  انداختم سرمو! بکشه عذاب نمیخواست دلم
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 !دادم تکون مثبت ی نشونه به وچندبار پایین
 سرعت به اشکم! ب*غ*ل*شتو شدم کشیده دفعه

 !....گردشد ازتعجب چشمام! اومد بند
 
 کردوگفت؛ جدام ازخودش گذشت که کم یه

 خواهرم واسه دلم دفعه یه میخوام معذرت
 منومثل اون! نشست تودلم دنیا غم! شد تنگ

 گریه جلوی کن کمکم خدایا! میدونه خواهرش
 کنترل گلومو توی سنگین بغض! هاموبگیرم

 شما نمیدونستم من! میکنم وگفتم؛خواهش کردم
 مادرو! ندارم دیگه! داشتم_ فرهاد! خواهردارید

  نتونستم! بود گرفته خیلی دلم! داشتم پدرهم
 دلمورسوا همیشه چشمام! کنم پنهون اشکمو

 !داشت ریزی خون کردم نگاه دستش به! میکنه
 و کشید آهی فرهاد! میاد خون داره دستت_

 پانسمان بلدی! دردنمیکنه! نیست مهم گفت؛
 ی نشونه سرموبه!داری دلشو اگه البته کنی؟
 !!چکید چشمم اشک بازم که دادم تکون مثبت
 گفت؛ میکشید آتیشم به که صدایی باتن فرهاد
 گفتم؛ تودلم! چیه واسه هات گریه بدونم کاش

 !!هیچوقت! فرهاد بدونی نمیذارم هیچوقت
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 واست بریم گفتم؛ موضوع به دادن خاتمه واسه
 سمت افتادم راه جلوترازفرهاد! کنم پانسمان

 آشپزخونه توی ورفتم درآوردم کفشامو! خونه
 !نبود اما! گشتم اولیه های کمک ی جعبه دنبال

 بود ایستاده آشپزخونه درگاه توی فرهادکه
 کمک ی جعبه_ میگردی؟ چی دنبال گفت؛

 بازی سوسول ازاین من_ فرهاد! اولیه های
 داروهام مشماست یه اتاقم توکمد! هاندارم

 بردار ازاونجا! هست باندوگازهم چندتا توشه
 هارو پله! میارم من بمونید همینجا باشه! _بیار

 رفت یادم! اه! اتاقش توی ورفتم کردم دوتایکی
 حاالباید! من خنگم چقدر!!! کشو کدوم بپرسم

 واسه که کشو اولین! هاروبگردم کمد ی همه
 ..سومی.. دومی! نبود! بازکردم بود پاتختی

 !سومی.. دومی.. اولی! دوم پاتخیه سراغ رفتم
  خواستم! بود سوم کشوی توی عکس چندتا

 پشت فرهادو عصبی صدای که کنم بلندشون
 _فرهاد! خوردم وحشتناکی وتکون شنیدم سرم

 خجالت! کن فضولی توکمدها نه باندبیار گفتم
  باند دنبال ببخشید، گفتم؛ باخجالت! کشیدم
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 سرک تووسایلم میاد بدم_ فرهاد! میگشتم
 !..میزتوالته کشوی تو باند! بکشی

 
 !نداشتم ها عادت ازاین من! توسرم خاک وای
 هارو باند رفتم! میمردم ازخجالت داشتم وای

 داشتم واقعا من گفتم؛ فرهاد وروبه پیداکردم
 من! نداشتم فضولی قصد! میگشتم باند دنبال

 مردم وسایل توی نیست اینجوری شخصیتم
 من! کردم کارو چرااون نمیدونم! بکشم سرک
 نمیخواد باشه_ کرد قطع حرفمو فرهاد... معذر
 !کن پیچی باند همینجا بشین بیا! بدی ادامه

 کنارش برم خواستم. تختش روی نشست فرهاد
 باید چیزی زیردستی سینی، یه افتاد یادم که

 کردم وکج راهمو! باندش تعویض واسه باشه
 رفتم سریع! برمیگردم االن دروگفتم؛ سمت

 ...باال وبرگشتم برداشتم وقیچی سینی یه
 !بود درآورده پیرهنشو فرهاد برگشتم وقتی
 !گرفتم دندون به لبمو. کشیدم خجالت بازم

 کردم سعی هستی؟ منتظرچی بیادیگه_فرهاد
 روی روگذاشتم سینی! نکنم نگاه بدنش به

 لباسم بدون حتی! نشستم وکنارفرهاد پاتختی
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 وداخل بازکردم باندو! میده عطرشو بوی تنش
 اوناروهم گازبود دوتا زیرباند! انداختم سینی
 اش بیخه بدون دست بادیدن! درآوردم آروم
 هیییین نکرده؟ بخیه چی واسه! شدم شکه

 !میدونم_فرهاد! نشده بخیه زخمت! _گفتم بلندی
 حالمو عمیقش زخم دیدن وایییییی! بکن کارتو

 بخیه باید! عمیقه زخمش! _بود کرده دگرگون
 برو نخواستم اصال گفت؛ کالفه فرهاد! بشه

 اینجوری گفتم؛ باناباوری! میکنم درستش خودم
 جوش! نمیشه خوب اینجوری! میشی داغون

 میکنم خواهش! کنه عفونت ممکنه! نمیخوره
 کرده بغض بازم! میکنم خواهش! دکتر بریم
 هرچقدر! نکرد قبول کردم هرکاری! بودم

 گوشش کارونکنه این باخودش کردم خواهش
 چاک سانت7 ی اندازه به دستش! بدهگارنبود

 تعجب! داشت ریزی خون هم خیلی! بود خورده
 !رفته حموم دیشب چطوری دستش بااین میکنم

 شستشو باسرم مرد؟ این ازآهنه جونش مگه
 بعد! کردم ضدعفونی وبابتادین شستم زخمشو

 ونیم7! کردم نگاه ساعت به کارم شدن ازتموم



 313 مهربون رغضبیم

 کنی؟ غذادرست بلدی_ فرهاد.. بعدازظهربود
 !بخوای هرچی_ چیا؟ مثال_ فرهاد! اوهوم_

 !مزه خوش پلوی زرشک یه! اومممم_ فرهاد
 میرم من پس بلندشدوگفت؛ فرهاد! باشه_

 !سالمت به! برو باشه گفتم؛ بادلخوری! خریدکنم
 

 گریه اینقدر! بیا توهم میخوای اگه_ فرهاد
 البد! بود شده داغون صورتم که بودم کرده
 دلم دیگه! بریم بیا میگه ریخته آرایشم دیده

 واسه توتنهایی میخواست دلم! برم نمیخواست
 بغض عالمه یه! کنم گریه هام وبوبختی خودم

 جلوی که اشک عالمه یه! میکرد سنگینی توگلوم
 دیگه! نه گفتم؛! بودم گرفته جلوشونو فرهاد

 این بعدازگفتن! میام زود منم اوکی_فرهاد! نه
 و پوشید بلندشو آستین مشکی پیرهن حرفش

 و بره ازخونه کامل که صبرکردم کم یه! رفت
 و برداشتم هارو وآشغال سینی منم بعدش

 سینی بعدازشستن! رفتم آشپزخونه سمت به
 برگرده تافرهاد کردم خیس برنج. هام ودست
 !میکردم وگریه میکردم کار! باشه خورده خیس

 از! میزدم وزار میکردم گوش آهنگ باگوشیم
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 که بدیه حس خیلی! بدیه حس! میکردم خداگله
 تورومثل وطرف نفرباشی یه عاشق وقتی

 تقصیر! عذابه بخدا! سخته بخدا! بدونه خواهرش
 چشماموباز باید من. مقصرم خودم! نیست اون

 میدیدم یاید! داره زن اون که ومیدیدم میکردم
 قسم بخدا ولی! تاآسمونیم زمین منواون که

 دیدم بازکردم چشم وقتی! شد چی نفهمیدم
 ب*و*س*ه اولین یاد! نمیتپه خودم واسه دیگه قلبم

 ی ب*و*س*ه شایدهمون! میشم داغون میفتم زندگیم
 منو هیچوقت کاش! بوده عشقم شروع لعنتی

 آوردم، کم نفس! نمیگرفت اشتباه شیدا با
  دیوار به دادم وتکیه زمین روی نشستم

 که بود رسیده جایی به آهنگ آشپزخونه،
 احمد از اول عشق آهنگ! میزد منو دل حرف

 بود رفته باال هام گریه اینقدرصدای! صفایی
 چرا نمیدونم! بودم افتاده کردن سرفه به که

 خدایا میسوزم دارم دادزدم! نمیشد آروم قلبم
 شدیدتر هام سرفه! میگیره آتیش قلبم داره
 فرصت سرفه اما! تر شدید هامم گریه! شد

  که همونجوری.. نمیداد بهم ریختن اشک
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 های وسرفه زمین افتادم ازبغل بودم نشسته
 !میشدم خفه داشتم. میکردم سرهم شدیدوپشت

 روووویا؟ رویا؟_فرهاد! فرهادوشنیدم صدای
 !بکش نفس شده؟ چی_ فرهاد! باالسرم اومد
 !بکش نفس کردی؟ گریه همه این چی واسه

 !نمیومد باال نفسم میکردم هرکاری! نمیشد
 توی گرفت وسرمو نشست زمین روی فرهاد

 و بمیرم میترسید شاید! بود ترسیده! ب*غ*ل*ش
 ودکمه کشید ازسرم شالمو! رودستش بمونم

 ونفس میکردم سرفه! بازکرد مانتومو های
 نفس جان؟ رویا_ فرهاد! میکشیدم بیجون های

 شد خم کردی؟ گریه چرا اخه! توروخدا بکش
 نفسم. نشد وارد بهم شک! ب*و*س*ی*د وپیشونیمو

 مرگ درحالت چون! نکردم تعجب نشد، قطع
 و دراورد ازجیبش گوشیشو فرهاد! بودم
 سرمو بازم تلفن قطع بعداز! 115 به زد زنگ

 !میداد تابم ب*غ*ل*شتو بچه ومثل ب*غ*ل*شتو گرفت
 !باش آروم میکنم خواهش باش، آروم_فرهاد
 میدم قول! بکشی ونفس نکنی گریه کن سعی

 !بری بزارم هرجاخواستی
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 !!شد قطع هام وسرفه برگشت نفسم کم کم
 تو فرهاد! بود فرهاد بغل توی هنوزسرم اما

 !!نازمیکرد موهامو هم وهمونجوری فکربود
 االن! اومدن_ فرهاد! اومد آیفون زنگ صدای

 دستشو که بشه بلند خواست! دکتر میبرمت
 ردشون میکنم خواهش! خوبم من! _ گرفتم

 !خون ی کاسه شده چشمات_ فرهاد! برن کن
 چشمام! نه! _ نمیشه بریم باید! باالست فشارت

 !!!برن بگو میکنم خواهش! اس گریه واسه
 و شدم بلند منم! بیرون رفت بادودلی فرهاد
 گوشیم! کردم عوض لباسامو اتاقم توی رفتم

 تار چشمام! میخوند داشت وهنوزم بود پایین
 و خسته چشمام میکنم گریه هروقت! میدید

 با مو مانتو! میسوزه همش میشه، سنگین
  بلندیش که ای نسکافه ربع سه آستین بلوز یه

 بلوزم با شلوارمم. کردم بودعوض مب*ا*س*ن* تاروی
 که حموم روشویی توی رفتم. کردم ست

 !بود شده داغون ام قیافه! بشورم صورتمو
 !بود کرده سیاه وصورتمو ریخته ریملم ی همه

 !بود شده ومتورم خون ی کاسه مثل چشمم
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 چندبار باصابون! بودن کرده ورم ولبمم دماغ
 سرم باالی باکش موهامو. شستم صورتمو

 چهارگوش روسری ودراخریه کردم محکم
 فرهاد! شدم خارج وازاتاق کردم سرم کرمی
 وسرشو بود نشسته نفره تک مبل روی
 باید امشب! بود بسته وچشماشو داده تکیه

 فرهاد نباید. میکردم درست شام هرطورشده
 بهترین به میخواست دلم! نیستم بلد فکرمیکرد

 بانگاه! کنم درستش ترین مزه وخوش شکل
 خرید های کیسه ی متوجه اطراف به کردن
 خرید چقدر طفلک! شدم کانترآشپزخونه روی
 !!!!کردم کوفتش فقط امروزو! کرده

 
 یه چیدن واسه کاربردم روبه ام سلیقه تموم

 استفاده قرمز های ازدستمال.. میزخوشگل
 پیداکردم هم مصنوعی گل شاخه چندتا.. کردم

 میز یه آشپزخونه توی. گذاشتم میز ووسط
 تمیزکردم اطرافشو منم بود کوچولو ی دونفره

 !کردم استفاده غذاهام چیدن میزواسه وازهمون
 ولیوان ودستمال بود سفید هام بشقاب ست

 !بودم کرده انتخاب سفید هم رومیزی! قرمز ها
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 اما کنم درست دسرهم میخواست دلم خیلی
 روبا پلو زرشک همون پس! نکردم پیدا چیزی
 کارم شدن تموم بعداز! کردم درست جو سوپ

 !بود شده عالی! میزانداختم به اجمالی نگاهی
 فرهادو وبعدشم انداختم عکس ازش باگوشیم
 در توی که نکشید ثانیه چند به! کردم صداش

 تکرار دلم توی ومن! ظاهرشد آشپزخونه گاه
 سفید رکابی فرهاد! کردم آرزو رو شب این

 باندپیچی بازوی! بود پوشیده توسی وشلوارک
 باندو دستش خون! بود شده معلوم اش شده

 ریزی خون که معلومه اما! بود کرده کثیف
 و میزانداخت به فرهادنگاهی! نبوده شدید
 اگه! تو کردی چیکاااار_ فرهاد! کشید سوتی

 بادم! میکردم بازنشست عزیزو بلدی میدونستم
 !میخواد کلفتی واسه فقط منو این! شد خالی

 غلطی چه خدا ای! نیاد خوشش ازغذا خداکنه
 حواسم! کنم دلبری خواستم سرم خیر! کردما

 !بود خورده توذوقم! اینجام چی واسه من نبود
 !میکشم واستون بشنید گفتم؛ اروم باصدایی

 جمع وگفت؛میشه بازکشیدتوهم اخماشو فرهاد
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 سرمو! چندنفرم میکنم احساس نزنی؟ حرف
 که کردم زمزمه چیزی یه لب وزیر دادم تکون

 کشیدم غذا واسش! بود چی نفهمیدم خودمم
 عادتشومیدونستم چون! گذاشتم دستش وجلوی

 کم یه خودمم واسه نمیخوره غذا تنهایی که
 اخمش باهمون فرهاد! تنهانباشه فقط که کشیدم
 !خودت واسه بکش نخور غذا جوجه مثل گفت؛
 که حالتی باهمون. نمیکردم نگاه بهش اصال

 بیشترازاین ممنون بودگفتم؛ بشقابم به نگاهم
 که گفت زیرلب چیزی یه فرهادم! ندارم اشتها

 فهمیدم تازه! کرد تالفی فکرکنم! نشنیدم من
 !داره وسواس فرهاد میگفت چی واسه پری
  صدبار میخورد غذا داشت که مدتی توی

 میخورد نوشابه که وهردفعه کرد دهنشوپاک
 !!!!!نزنه قبلی جای به لب که دورمیزد لیوانو

 گنده اخالقش درسته! ازدرون پسرلوسیه چه
 ومهربون لوس ی ننه بچه پسر یه ازدرون اما
 خودمو سریع میکرد بلند سرشو هردفعه! بود

 خط باقاشقم داشتم! میکردم سرگرم باغذام
 فرهاد که میکشیدم بشقاب توی فرضی های

 !کردم نگاه بشقابش به مونده؟ غذا بازم گفت؛
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 و شدم بلند! بود کرده درو رو همه المصب
 اما بده بهم بشقابشو که درازکردم دستمو

 تودستشوگفت؛ گرفت دستمو بشقاب جای به
 که گفتم تو واسه! نخواستم خودم واسه

 اخه! بخوری شد ات گرسنه آخرشب اگه
 ....نخوردی هیچی

 
 گفتم تودلم! گرفتم قلب بازتپش!!! خدا ای

 طاقت من ی جنبه بی قلب! نگوفرهاد اینجوری
 قلبموبه دستش گرمای! نداره قشنگ حرفای

 بیرون دستموازدستش آروم! میکشید آتیش
 فرهادبا! مرسی. سیرشدم من وگفتم؛ کشیدم

 !مملوآرامش نگاهی. کرد نگاهم قدردانی
 نخواستن تموم به میکشید آتیش چشماش عسلی

 !!بودم شده ها چشم این عاشق من خدایا! ها
 !دردنکنه دستت عالیه پختت دست_ فرهاد

 صدا به گوشیش زنگ که بدم جواب خواستم
 گوشیشو شلوارکش وازجیب بلندشد! دراومد
 و انداخت نگاهی ای صفحه به! کشید بیرون

 !بیرون رفت وازآشپزخونه هاشوکشیدتوهم اخم
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 گوشامو! کرد اخم چی واسه بودنم کنجکاوشدم
 _فرهاد! روبشنوم مکالمه صدای که تیزکردم

 تو مرسی عشقم سالم......_خانومم؟ جونم
 میرم فردا نخریدم چیزی هنوز نه.... خوبی؟

 فرهاد اززبون که ای باهرکلمه!.... میکنم خرید
 روی نشستم! جدامیشد ازتنم روه میشنیدم
 و خیره روم روبه خالی بشقاب به.. صندلی

 _فرهاد! میکردم گوش فرهاد ی مکالمه به
 یادت خواستمو ازت که امانتی اون فقط خانومم

 فردانگی شیدا...... _بیار واسم فردا! ها نره
 !!!!توبهترینی! عشقم آفرین..... ها؟ رفته یادم
 من چشم!_ چکید چشمم ی گوشه اشکی قطره
 توقصه واسه فقط فرهاد! کن داری ابرو! نبار

 اگه! کنم گریه نباید! نه! بعدی ی قطره! هاس
 واسش دلم دست میکنم گریه دارم ببینه اون

 و کردم جمع هارو ظرف. شدم بلند! رومیشه
 فقط! کردم سرگرم ها ظرف باشستن خودمو

 تجربه رو یکطرفه عشق که یکی عاشق، یه
 کنترل واسه رویا بفهمه میتونه باشه، کرده

 فقط! میکشه عذابی چه هاش اشک کردن
 رویارو های دست ولرزش فشار ها ظرف اون
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 پلکهامو ومن تارمیشد چشمم همش! کردن حس
 اشک این نریزن که میدادم فشار هم به محکم

 رو آشپزخونه شستم هارو ظرف! لعنتی های
 ساعت به! نبود ازفرهاد خبری! کردم تمیز
 بهونه بهترین! بود شده شب11! کردم نگاه

 زنگ زرد های دستکش! بود وخواب خستگی
 آشپزخونه واز کردم آویزون سینک روی دستمو

 که برم باال هارو پله خواستم! بیرون رفتم
 برده خوابش مبل روی! شدم فرهاد متوجه

 ازته بااینکه! بود گرفته لجبازیش دلم! بود
 بایدچشمای من! میدونستم گ*ن*ا*ه* بی فرهادو قلبم

 روز من! نمیشدم وعاشقش بازمیکردم کورمو
 اون گ*ن*ا*ه* پس! داره زن فرهاد که دیدم اول

 باخودش همش! بود لجبازشده دلم اما! نیست
 غیرتی پس نداره حسی اگه تکرارمیکرد،

 چی واسه نداره حسی اگه چیه؟ هاش بازی
 اخه خب بکنه؟ نگاهمم حتی کسی نمیزاره

  زیر آروم خودمو توسرم زدم دونه یه چرا؟
 !احمقه یه رویا چون کردم؛ زمزمه لب
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 پیش اتاقمو راه فرهاد کردن بیدار بدون
 سرمامیخوره که چه من گفتم؛به وتودلم گرفتم

 از میخواست! کنه بیدارش بیاد شیداجونش
 با لباهامو! خلسه حالت تو نره شیدا عشق
 توی ورفتم کردم عوض راحتی خواب لباس
 یادم! بود شده سرد اتاقم! کشیدم دراز تختم
 !!!!بازکنه شوفاژهارو بگم رحیم مش به باشه
 خونه وقتی. بود شده تنگ مامانم واسه دلم

 گوشیم وتوی گرفتم عکس ازش عالمه یه بودم
 هاشو عکس خواست دلم دفعه یه! سیوکردم

 کانتر روی گوشیمو افتاد یادم اما! کنم نگاه
 لباس باهمون بلندشدم! جاگذاشتم آشپزخونه

 روسری فقط پایین، رفتم گلی گشادوگل های
 هارو پله! دلخوشونک واسه موهام روی انداختم

 فرهاد! رفتم آشپزخونه وبه کردم طی آروم
 خوابش نفره تک مبل روی من روی روبه دقیقا
 گفتم؛ تودلم! نازمیشه خیلی توخواب! بود برده

 باگوشیم ناگهانی تصمیم بایه! شیدا خوشبحال
 اروم اینجوری وخودمو گرفتم ازش عکس چندتا
 !!!!!ببینه جزخودم کسی قرارنیست که کردم

 فلش گوشیم نبود حواسم برسر خاک منه اما
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 باز چشماشو فرهاد زدگوشیم بافلش! میزنه
 فرهاد! رفت ابروم واییی! کرد

 گفتم؛ سریع! میکرد نگاهم جوری یه حرف بدون
 ها گوشی بااین کارکردن. میخوام معذرت.. م

 فرهاد... اصال شد چی ندونستم! سخته واسم
 گفتم تودلم! نگفتم چیزی که من گفت؛ باپوزخند

 با!! ؟!!پس چیه ات مسخره پوزخند اون خب
 !بخیر شب وگفتم؛ انداختم پایین سرمو خجالت

 این! میشناسم رو فرهاد آلود خواب چشمای من
 !بخورم قسم حاضرم! بودن نخوابیده ها چشم
 ..خاک! میدم سوتی اینقدر که کنن توسرم خاک

 
 با وموهامو تخت روی انداختم خودمو عصبی
 فهمید فرهاد! احمقم خیلی من!کشیدم حرص

 !!!بود نخوابیده اصال اون! گرفتم عکس ازش
 خوابش رومبل دیدم تواتاقم اومدم وقتی ولی
 !توگالری رفتم! من ندارم شانسم اوووف! برده

 که بره قربونت شیدا اخخخخ! بازکردم عکسو
 تو زدم دونه یه بعد! مظلومی اینقدر توخواب
 اون خودت؟ واسه میگی چی وگفتم؛ سرخودم
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  توهمین! نمیدونم! بود شایدم! نبود خواب که
 ! بیدارشدم وقتی صبح! برد خوابم که فکرهابودم

 !بود ونیم8 ساعت
 فرهادو7 باید! بودم مونده خواب بازم! بله

  شستن وبعداز بلندشدم سریع! میکردم بیدار
 ی مسخره های لباس باهمون وصورتم دست

 نبود وقت! کنم بیدارش برم گرفتم تصمیم تنم
  سرمو انداختم شال یه فقط! کنم عوضشون

 سازو چای باید اول! امانه! اتاقش سمت ورفتم
 ..ها پله سمت کردم کج راهمو. میزدم برق به

 برخورد صدای که آشپزخونه داخل برم خواستم
 بازم خدایا! بیداره واااای! شنیدم هارو استکان

 چندتا تودلم! شد شروع دیگه افتضاح روز یه
 ...اما! شدم آشپزخونه ووارد فرستادم صلوات

 روزهای تموم به ولعنت زندگی این به لعنت
 سکوت وتوی رمانتیک خیلی شیداوفرهاد! بدش

 چون شیدا اول! بودن صبحونه خوردن مشغول
 شیدا! شد من متوجه بود نشسته در روی روبه

 بیارم صبحونه واستون میخواستم کم کم! به به_
  آهسته! من سمت برگشت فرهاد! مادمازول

 طرز چه این_ شیدا. سالم_فرهاد! کردم سالم
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 با فرهاد... ج باشه بارآخرت پوشیدنته؟ لباس
 ودعوا جنگ صبحی اول! شیداااا گفت؛ تحکم

 !!وشما کردوگفت؛ من روبه بعدش ننداز راه
 آشغال! هه! ندارم کاری فعال! تواتاقتون برید

  شمایی وشما، شده معدب چه شیدا جلوی
 وراه انداختم شیدا به نگاهی بانفرت! میکنه
 ..گرفتم پیش اتاقمو

 
 نبوداگه مهم واسم! کوبیدم بهم محکم دراتاقمو

 نیست معلوم بیشعور دختره! کنه اخراجمم
 ها دلقک خودشورشبیه نشسته چندصدساعت

 جلوی رفتم! کثافت! گیرمیده من ریخت به کرده
 گلی گل سفید لباس کردم، نگاه خودم به آینه

 شلوارشم! جامیشدن توش من تای3 که گشاد
 ازکجا! خوابه لباس خب! بود خودش جفت که

 نگاه خودم به! اینجاست؟ عوضی اون بدونم
 دیشبم زیاد های گریه بخاطر چشمام! کردم

 پریشون موهامم! بود شده ومتورم الود خواب
 شیک خیلی شیدا! گرفت حرصم! بود ریخته دورم

 !!شیدا به لعنت! اههههه! بود اومده وآراسته
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 این گرفتار خودمو که من به لعنت! نه نه
 راه بهترین. بودم عصبی خیلی! هاکردم عوضی

 چی همه کنم وانمود بود این شدنم اروم واسه
 .... راهه روبه

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 بودم شده حاضر که بعدازظهربود ونیم5 ساعت

 سوگندهم به زنگ. کنم خرید خودم وواسه برم
 دیگه. کنیم خرید بریم باهم وقرارشد بودم زده

 فرصت کردنم باآرایش نمیخواستم. نکردم آرایش
 کوچولو یک حتی بدون پس. بدم ازدست هامو

 ساعت فرهاد. کردم رفتن قصد کردن آرایش
 چون. باشه خواب االنم وفکرکنم برگشت4

 رنگمو کرم مانتوی.. نرفتم بیرون اصالازاتاقم
 نگاهی. بودم پوشیده مشکی وشلوار باشال

 !بیرون زدم وازاتاق انداختم خودم به اجمالی
 داشتم. بده گیر بازبهم نبودکه فرهاد خداروشکر

 وپرخاشگرانه بلند صداشو که میشدم حیاط وارد
 انداختی سرتو کجا_ فرهاد! شنیدم سرم پشت
 میرم! _سمتش برگشتم خودت؟؟ واسه پایین
 باشه الزم فکرنمیکنم. برمیگردم شب بیرون

 ها پله روی فرهادکه! بدم توضیح واستون
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 اتفاقا گفت؛ وهمزمان پایین اومد بود ایستاده
 اجازه بدون تونباید اصال! بدی توضیح واسم باید
 ثباط! زدم داد شدم عصبی! بخوری آب من

 خانم شیدا که حاال شد چی نه؟ نداری اخالقی
  که میزنی؟صبح حرف مفرد ندارن تشریف

 که لبخندی فرهاد! میکردی شما شما خیلی
 ! حسود وگفت؛ زد بود پوزخند شبیه بیشتر

  بهتون چراباید وگفتم؛ کردم گرد چشمامو
  چرا من اصال اه... خودم خداروشکر کنم؟

 کشیدم راهمو! مبکنم؟بروبابا کل توکل وایسادم
 ...ورفتم

 
 واسه  ومجبورشدم! شد کشیده مانتوم ازپشت

 فرهادمنو! وایسم مانتوم شدن ازپاره جلوگیری
 وموشکافانه برگردوند خودش سمت به محکم
 خودت کردوگفت؛ نگاهم ریزشده های باچشم

 عجب بابا ای توچه؟ به_ خداروشکرچی؟ چی؟
 تو من مگه اخه؟ توچیکارداری! افتادما گیری

 پوزخندی به فرهاد میکنم؟ دخالت شما زندگی
 واسه اطوارا ادا این شده حسودیم بگو گفت؛
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 باکف! خیلیییی! بود گرفته حرصم خیلی چیه؟
 ازسرم دست گفتم؛ اشو س*ی*ن*هتو کوبیدم دستام
 وتوچندسانتی گرفت محکم دستمو فرهاد! بردار

 و زمین کوبیدم پاهامو! حسود گفت؛ ازصورتم
 داره چی یارو اون مگه! نیستم حسود من گفتم؛
 شیطون باچشمای_ فرهاد کنم؟ حسادت بهش

 !این داره رووووییییی چه! داره فرهادو گفت؛
 ترکیدن درحال خودشیفتگی همه اون از چشمام

 تو مگه زدی؟ توهم گفتم؛ حالت همون با! بود
 ییرون ازدستش محکم دستمامو هستی؟ کی

 وگفتم؛ انداختم هیکلش کل به ونگاهی کشیدم
 ای خنده تک_ فرهاد! نیستی هم مالی همچین
 سرشو به وبعدش کرد نگاه آسمون کردوبه
 لحظه اون که منم! داد تکون تاسف شبیه تندبار

 ریخته خونشو نمیکردم خودمو دل مالحظه اگر
 و کردم کج خروجی در سمت به راهمو. بودم
 میخوام منم! میریم باهم صبرکن_ فرهاد.. رفتم

 چیزی نشد شما لطف به که دیروز! کنم خرید
 قرار باهم! برم بادوستم میخوام من! _بخرم
 بهم راجع نمیخواستم قرار؟_فرهاد! داریم

 داشتم دوستش بود که هم هرچی! بکنه فکربد
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 خراب سرمو پست های پل نمیخواست ودلم
 !سوگند بادوستم! قرار اره گفتم؛ پس! کنم

 بری نمیخواد! شناختم_ فرهاد... که همونی
  حرفم_ فرهاد... اخه! _کن کنسل بزن زنگ

 کالفه! نکن بحث میکنم خواهش! نمیشه عوض
 وگفتم؛ زمین کوبیدم پاهامو عصبانیت با بازم

 !میدونم_فرهاد! خیلیییییییییییی گویی زور خیلی
 سرت به فکررفتنم! میپوشم لباس االن صبرکن

 آقا! ایوووول! میگیرم حالتو شدیدا که نزنه
 !ایول! توسرم انداختی فکرشو خودت! فرهاد

 
 عوض لباسشو مثال رفت که فرهاد! باوشه_

 دور کامال ازاونجا که وایسادم کم یه ومنم کنه
 !انداختم خونه داخل به نگاهی بعد چندثانیه! بشه

 زدم وازخونه کردم برقرار فرارو سریع! نبودش
 سر تا! نبودش رحیم مش خداروشکر! بیرون

 دست تاکسی یه واسه وسریع دویدم خیابون
 نفسمو شدم ماشین سوار وقتی! دادم تکون

  فرهاد! بخیرگذشت! آخــــــــــــیش! کردم آزاد
 به! خخخخخخ! برگردم تا بشین خودشیفته خان
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 و پرسیدم ازش دقیقو وآدرس زدم زنگ سوگند
 بعد ساعت نیم! کردم خاموش گوشیمو بعدشم

 بانک کنار وسوگندو رسیدم قرار محل به
 نگاه ساعتش به مدام داره که دیدم صادرات

 !سمتش ورفتم کردم حساب رو کرایه! میکنه
 پاتند! داد تکون ودست شد من متوجه سوگند

 محکم! رسوندم بهش خودمو و سمتش کردم
 فرهاد که کلکی از اگه! بودیم کرده بغل همو
 داشتم االن نبودم خوشحال اینقدر بودم نزده

 کجایی_ سوگند! میکردم گریه سوگند ب*غ*ل*شتو
 بی من_ بودی؟ کرده فراموش منو! وفا بی

 زنگ چی توواسه نزدم، زنگ وبهت کردم وفایی
 چی مثل کارت صاحب ازاون_ سوگند نزدی؟

 خبر! خنده زیر زدم! نیست خودم دست میترسم
 اش قیافه االن من ازدست کارم صاحب نداره
 چی به_ سوگند!! انفجارشده درحال دیگ شبیه

 میکنم تعریف واست بعدا هیچی_ میخندی؟
 برگردم زود باید که بکنم خریدامو بریم بیا االن

  انتخاب پاساژو این چرا حاال_ سوگند! خونه
 هم خیلی تازه گرونه اینجا چی همه کردی؟

 جلف های لباس دنبال منم گفتم؛ باخباثت! جلفه
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 رویا یاعلی_ سوگند! بتازونم میخوام! میگردم
 خرید کلی شب9 تاساعت خالصه! کرده بسیج
 واسه مهمونی مناسب لباس چنددست! کردیم
 اما ای توخونه چندتاهم! خریدم شیدا جلوی
 مجلسی مشکی لباس یه! وباکالس شیک خیلی
 توی که شیدا لباس مثل! خریدم نازهم خیلی

 !داشت باز خیلی چاک یه بود پوشیده مهمونی
 تو میکنم ارزو اما نپوشمش هیچوقت شاید

 چون! باشم منم فرهاد ی هفته این مهمونی
 !ازحدبگذرونم قراره! بترکونم شب اون قراره
 شده دیرم من سوگند وای گفتم؛ سوگند روبه
 ی مغازه یه به حواسش که سوگند! بریم دیگه
 ببین رویا وای گفت؛ بود فروشی زیر لباس

 و کردم دنبال مسیرنگاهشو! عالیه لباس اون
 دست! نازرسیدم خیلی قرمز خواب لباس یه به

 لباسو ازنزدیک که ورفتم گرفتم رو سوگند
  خودم پیش! بود خوشگل خیلی وایی! ببینم

 حتما کنم ازدواج خواستم روز یه اگه گفتم؛
 گفتم؛ بیخیال! میخرم شوهرم جلوی واسه اینو

 خودت واسه! نمیخوره من درو به ولی عالیه
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 از میکشم خجالت من! نه وای_ سوگند! خوبه
 کم یه بعداز! بریم بیا پس خب! _بپوشم اینا
 االن! خونه برم گرفتم تصمیم دیگه زدن دید

 کردم کج راهمو! خخخخخ!کشته خودشو فرهاد
 کردن بابلند! یکی به خوردم محکم اما بریم که

 این! یاعلللللیییی! شد قطع نفسم ازترس سرم
 سرخش چشمای عصبیه؟ چرااینقدر! فرهاده

 سوگند ازدست دستمو! داد دستم کارو حساب
 که محکم درحدی! گرفت محکم بود شده ول

 !بشه خورد هام انگشت که االنه کردم حس
 فرهاد! کرد سالم باترس! بود ترسیده سوگندم

 سرتکون فقط بود شدن خورد درحال فکش که
 در دم کامران بریم بیا جان رویا_ سوگند! داد

 کجابود کامران سوگند دردبگیری ای! منتظره
 شما_ فرهاد! زدی بود چی حرف این اخه

 هیچ بدون سوگندهم! میاد بامن رویا بفرمایید
  من به! میرم دیگه من پس گفت؛ مخالفتی

 !میبینمت بعدا وگفت؛ انداخت ازترس نگاهی
 ! میکردم نگاهشون داشتم بز مثل که منم

 احساس! بودم کرده کپ ازترس راستش
 خورد دستم بزنم حرف کلمه یه اگه میکردم
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 !میشه کنده امم کله هیچ میشه که
 

 کاش! گرفت اوج قلبمم ضربان سوگند بارفتن
 خب! کرد غلط اما! کردم غلط بگم بهش میشد

 و آروم خیلی فرهاد! برم بااون نمیخواد دلم
 بریم؟ باهم صبرکن نگفتم مگه گفت؛ شمرده
 فشاردستشو اونقدر حرفش بعدازاتمام هووم؟

 خفیفی وآخ پیچیدم خودم به ازدرد که کرد زیاد
 !بزنم حرف بلند ونمیشد بودیم پاساژ توی! گفتم
 !دستمو کن ول! لعنتی شکستیش گفتم؛ آروم

 ازجونم؟ میخوای چی شد؟ ازکجاپیدات تو اصال
 سریع حرفش بعدازاین! میخوام جونتو_ فرهاد

 ! شدم کشیده دنبالش ومنم دورشد ازاونجا
 !ااااه دیگه کن ولم! شکستتتتتت دستم آیییییی_

 ول دستمو کردم هرکاری! صداتو ببر_فرهاد
 دستم یه! رسیدیم ماشین به! نکرد کارو این کنه

 های مشما ام دیگه ودست بود فرهاد تودست
 !نمیام جایی باتو من! _میکرد حمل خریدامو

 مادرت تحویل میبرم االن! خوردی توگه_ فرهاد
 اینقدر! بری میخوای هرجهنمی برو میدمت
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 !ترسیدم ازش گفت ومحکم جدی حرفشو این
 مامانم وای! خونه منوببره که ترسیدم واقعا

 !کنم آرومش باید! میشم بیچاره تهرانم بفهمه
 در فرهاد! بشم تاسوار کن ول دستمو خب_

 کرد سوار اول ومنو کرد وباز شاگرد سمت
 جمع دستم خون! شد سوار خودش وبعدش

 داشت درد اینقدر! میکرد دردم خیلی! بود شده
 اشک بدم ماساژش میخواستم که هردفعه که

 کنارش چون میانیم انگشت! میشد جمع توچشمم
 کبود بود داده فشارش فرهاد و انگشتربود

 که کنن نامرد سوگند توسراون خاک! بود شده
 کبودی به! تنهاگذاشت بیشعور قول منوبااین

 !ریخت اشکم خود به خود کردم نگاه که دستم
 !!چیکارکردی بادستم ببین! حیــــــــوون_ زدم داد

 ات برده خدمتکارتم کردم؟ چیکارت من مگه
 حرف! نیستم که اثیرت خدمتکارتم! نیستم که

 !شـــــــــــووو خفه_ فرهاد! میکردم گریه میزدم
 !حلقت تو نریختم دندوناتو تا لعنتی شو خفه
 نشد ولی! کنم آرومش میخواستم خیرسرم مثال

 یادم چی همه خورد دستم کبودی که چشمم
 بهش! بگم شیدا به صبرکن. نمیشم خفه! _رفت
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 من روی میگم بهش! میدی گیر بهم میگم
 میخواستی میگم بهش! میدی نشون حساسیت

 !میگم لعنتی میگممممم بهش! خرید بیای بامن
 خون خفه دهنم توی فرهاد دست شدن باکوبیده

 دلت هرغلطی! شووووو خفه_ فرهاد! گرفتم
 جیغ خراشی گوش بلندو باصدای! بکن میخواد

 !!!میکردم ونفرینش میکردم وگریه میزدم
 کنم پرت خودمو وخواستم بازکردم درماشینو

 فرهاد! ترمز روی زد سریع فرهاد که بیرون
 کن ولم_ احمق؟ چیکااااارمیکنی_ کشید نعره

 !بشم راحت ازدستت کنم پرت خودمو میخوام
 ومحکم بود زده چنگ مانتوم آستین به فرهاد
 درو ببند_ صدا تن فرهادباهمون! بودم گرفته

  خودمو! بودم کرده لج! ببند رو لعنتی اون
 تند! اخخخخخ گفت؛ بلند فرهاد که کشید محکم
  حالت به صورتش که فرهاد! سمتش برگشتم

  وگرنه درو ببند گفت؛ بود شده دردجمع
 گفتمممم! تریلی زیر بریم جفتمون میکنم کاری

 ...بـــــــبـــــــــنـــــــد
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 ترسیدم!بست یخ توبدنم کشیدخون که بافریادی
 انگاری! بود جوری یه اش چهره حالت! ازش

 درماشینو ادم ی بچه مثل! بود دردگرفته جاییش
 شدن بعدازبسته فرهاد! سرجام ونشستم بستم

 آروم منم! کرد وحرکت زد رو مرکزی درقفل
 و نمیکردم حماقت کاش! میکردم گریه وبیصدا

 !کردم اشتباهی چه خدایا! نمیذاشتم قالش
 ترسیده ومن بود شده زیاد ماشین سرعت

 ی خونه مسیر ومتوجه کردم بلند سرمو! بودم
 میخواست واقعا یعنی! خدایا نه! شدم خودمون

 !من به لعنت! کردم خودم بشه؟ راحت ازدستم
 ازهمین! نه امشب الاقل! اونجا منوببره نباید
 داشتیم دیگه!خداا ای شد تنگ واسش دلم االن

 جلوشو باید! میرسیدیم اصلی خیابون به
 فرهاد میری؟ داری کجا گفتم؛ آروم! میگرفتم
 !بود زده روزل روبه به بااخم فقط نداد جوابمو
 !نداد جواب بازم! فرهاد آقا_ کردم صداش

 بدم تحویلت میبرم! هیییس_ فرهاد فرهاد؟؟_
 هزارتیکه قلبم حرفش بااین! بشم خالص ازشرت

 مامانم گفتم؛ باگریه! بشه خالص ازشرم میخواد شد
 ازشرم میرم باشه! هستم تهران من نمیدونه
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 من امشب! دوستم ی خونه منوببر! شو خالص
 خیابون به وااااای! خودم خونه برگردم نمیتونم

 لعنتی بلندترگفتم؛ ی باگریه! رسیدیم خونمون
 _فرهاد میفهمی؟! نمیدونه مادرم میگم دارم

 خودم فردا! فرهاد باعجزگفتم؛! خودتی نفهم
 روی زد محکم وفعه یه! کارو این نکن! میرم
 قالم چی واسه_ فرهاد! سمتم وبرگشت ترمز

 چی واسه رفتی؟ تنهایی چی واسه گذاشتی؟
 حتی من بدون نگفتم مگه زدی؟ حرف روحرفم
 بزاری منوقال نگفتم مگه رویا! نمیری جهنمم

 ! بخشید ب گفتم؛ هق وهق باگریه بینی؟ بدمی
  فرهاد! نه ن ا ل ا فقط رم می من ال ص ا ا

 نکن گریه! نزن حرف باگریه_ کشید نعره بازم
  ی دفعه مثل من اما! بده منو جواب درست

 به! بودم افتاده سرفه به گریه ازشدت قبل
 با! باریدن به کرد شروع بارون َگندمم شانس
 _فرهاد بینه؟ می داره بابا یعنی گفتم خودم
 جون وسرفه گریه ازشدت داشتم! شد پیاده

 و بازشد من درسمت بعد چندثانیه! میدادم 
 بیا وگفت؛ گرفت جلوم رو معدنی آب فرهاد
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 دلم! نمیخواستم نکنه، گریه بسه!بخور آب
 اینقدر میخواست دلم! باشم آروم نمیخواست

 بارون همین تو منم کاش! بمیرم که بدم ادامه
 !کاششششش!!! برم

 
 و دستموگرفت نمیشم آروم دید که فرهاد

 گریه رویا_ فرهاد.. کرد ام پیاده ازماشین
 میخوام معذرت ببخشی عزیزدلم! لحظه یه نکن

 روبازکردوسعی معدنی درآب! باش آروم کم یه
 !بود شدیدترشده بارون! بده خوردم به کردآبو

 ببرمت بلندشو_ فرهاد. خوردم ازآب قلوپ یه
 خوبم نمیخوام گفتم؛ ضعیفی باصدای! دکتر

 !خونمون برمیگردم فردا! سوگند ی منوببرخونه
 که هرکجا فرداش! من ی خونه میریم_ فرهاد

 ب*غ*ل*شتو بازم گذشت که کم یه! برو خواستی
 فرهاد. بودیم شده بارون خیس! شدم آروم

 !شدیم سوارماشین بلندکردو بلندشدومنم
 !دورشد ازاونجا دادو حرکت ماشینو توسکوت

 اه!! ردشدیم ازکوچمون میرفتیم داشتیم وقتی
 روکرده مادرم هوای دلم! کشیدم پرسوزی

 و شد پخش توماشین مالیم موزیک صدای!بود
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 ترشد وسنگین سنگین ام ازگریه خسته چشمای
  چشم وقتی! برد خوابم کی نفهمیدم که تاجایی

 ساعت به! بودم خوابم اتاق توی بازکردم هامو
 دل صدای! بود شب نصف ونیم1! کردم نگاه

 با! فرهاده حتما! بود کرده بیدارم پیانو نشین
 .وتکیه تخت روی نشستم! پیانومیزد سوزخاصی

 !سازش صدای به سپردم وگوش تاجش به زدم
  فردایی به! گرفت دلم بود وغمگین اینقدرآروم

 برو گفت خودش! باشم نبود قرار که فکرکردم
 !اخراج یعنی این! میخوادبرو دلت هرجا گفت
 من! داد دلم هامو بازی لج توان! کردم خودم

 بسازم آیندمو اینجا اومدم خدایا؟ چیکارکردم
 باید خدایا! برگردم قلبم بدون باید حاال... اما

 راهشونو بازم لعنتی های اشک! جابزارم دلمو
 شده عوض پیانو ریتم صدای! بودن کرده پیدا
 صدا کم کم! بودن شده قواعد وبی تند! بود
 !بلندشدم ازجام! بودن شده وعصبی دار کش ها

 خشونت بااین داره که کیه این بدونم میخواستم
 صدا سمت وبه کردم ترک اتاقو! میزنه پیانو

 وعصبی خراش گوش پیانو صدای! کردم حرکت
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 !...ایستادم اتاق درگاه توی! بود
 

 هاشو وچشم بود گرفته باال سرشو! بود فرهاد
 روی انگشتاشو وعصبی هدف بی و بود بسته

 خدای! ترشدم نزدیک کم یه! میکشید ها کالویه
 گریه داشت اون.. فرهاد! میدیدم چی من! من

 !باوربود وغیرقابل عجیب واسم خیلی! میکرد
 پیچی باند دست به بود تنش سفید رکابی یه

  ریزی خون! دستش وای! کردم نگاه اش شده
  دستش وروی زده بیرون ازباند! بود کرده

  اخخخخ یاد! گرفت آتیش دلم! بود شده جاری
 خدا وای! افتادم کشید ماشین توی که بلندی

 داره خون این! نه اما! بودم شده باعث من بازم
 هنوزم فرهاد! اس تازه ویعنی میریزه پایین

 وصورتش بسته چشماش! بود نشده من متوجه
 که میکنه درد دست شاید! بود ازاشک خیس

 هافکر بچه مثل من شایدم! میکنه گریه داره
  خون فکر به باید االن! نیمدونم باشم کرده

  شونه روی گذاشتم دستمو رفتم! باشم ریزی
 ! موند ثابت ها کالویه روی دستش! اش

 _فرهاد! من سمت وبرگشت بازکرد چشماشو
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 چشم به نگاهم توی باغم میکنی؟ اینجاچیکار
 اخماشو! کردم نگاه اش ازگریه شده سرخ های

 کسی توخلوت نگرفتی یاد وگفت؛ کشید توهم
 اشاره دستش به حرفش به توجه بدون نری؟
 با فرهاد! میاد خون داره بازم وگفتم؛ کردم

 !لعنتی کردوگفت؛ دستش به نگاهی عصبانیت
 !کرد نگاهم بابهت فرهاد! ببخشید گفتم؛ باگریه

 لعنت! تقصیرمنه همش! منوببخش توروخدا_ 
 زهرت روزارو این من.. هام لجبازی من به

 برم خواستم! ببخشید فرهاد ببخشی! کردم
 ! شد کشیده فرهاد توسط دستم که بیرون
 ببینم درمیری؟ داری عادت! صبرکن_فرهاد

 باگریه دخترخوب؟ میاری ازکجا اشکو همه این
 _فرهاد! بشه چیزیتون نمیخواد دلم من گفتم؛
 بشه؟ چیزیم یه که میکنی اذیتم چرا خب؟

 ازدست شیدا تحقیرآمیز نگاه بخاطر امروز_
 !بودم کرده لج چرا نمیدونم. دلخوربودم همه

  پرونده امروز شیدا_  گفت باپوزخندی فرهاد
  شیدا جلوی باید گفتم یادته ببینم شد بسته اش

 گفتم؛ ازحرفش وترید باگیجی کنی؟ بازی نقش
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 یه باید گفتم یادته! نقش آره_ فرهاد نقش؟
 اون! افتاد یادم عاشقمی؟ کنی وانمود جوری

 این خب گفتم؛ من من با! شاپ کافی روزتوی
 توشروع نقش ازفردا یعنی_ فرهاد چی؟ یعنی
 میخوام ازفردا! شده تموم باشیدا کارمن! میشه

 که بزنم حرف خواستم! کنی درش به ازمیدون
 !نه االن اما! گفتم روزی یه شاید! نمیگم گفت؛

 نامزدت میخوای چی واسه بدونم باید من اخه_
 !رویا وگفت؛ کرد قطع حرفمو بازم فرهاد... رو

 ساده دوستیه یه! نشدیم نامزد ما ضمنا! نپرس
 !شدم خوشحال! شد تموم ضررش به بودکه

 !رونمیخواست شیدا فرهاد! خوشحال خیلییی
  برابری دنیا تموم داشتن با من واسه این

 گفتم؛ تودلم... و چرا نپرسیدم دیگه! میکرد
  نفهمی هیچوقت که میکنم نقش بازی جوری یه

 واقعا بیچاره ی ورویا بوده واقعی چی همه
 ..کنم پانسمان دستتو بریم بیا! قبوله! _عاشقته

 
  اما میکردم پانسمان زخمشو داشتم

 کالفه! _ میکرد اذیتم نگاهش سنگینی
 و زدمو زخمش روبه چسب تیکه آخرین
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 . میخوابم میرم من! شد تموم گفتم؛
 بخوری؟ شام نمیخوای! مرسی_ فرهاد

 شکمم قاروقور دلیل فهمیدم تازه اوه
  ونه بودم ناهارخورده نه من! بود چی
 !بخوابم میرم! ممنون نه گفتم؛ اما! شام

 مچی ساعت به! گرسنمه امامن_ فرهاد
 ! بود شب12 ساعت! کردم نگاه دستم

  وقت چه( خوردی که) کاردبخوری ای
 گرفتم دندون به لبمو آخه؟؟ غذاخوردنه
 با! گفتن وپال ازپرت کنم تاجلوگیری

 میتونم چی شب وقت این گفتم؛ آرامش
 نیست هم_ فرهاد واستون؟ کنم درست

 !سوخت واسش دلم! نمونیم گرسنه فقط
 کنن توسرم خاک! بود اش گرسنه خب
 خوش چشمای به! میکنم هم عاشقی ادای

 بخاطر هنوزم.. انداختم نگاهی رنگش
 ازش میتونستم کاش.. بود سرخ گریه

 ازنگاهم نمیدونم! هاشو گریه دلیل بپرسم
 گفت؛ بود کرده وبرداشت فهمیده چی
 که اینجوریه اگه رفتی؟ تونقشت االن
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 باگیجی! میشی بازیگرخوبی بایدبگم
 گندی چه فهمیدم بعدکه نقشم؟ گفتم؛

 تمرین خب! نقشم آره آهان گفتم؛ زدم
 فرهاد! کنم بازی بلدم نترس! میکنم

 چی؟! _کنی بازی بلدی خب!اوهوم_
 چیزی یه برو کن ولش هیچی_فرهاد
 حرفای درگیر فکرم! بخوریم کن آماده

 بعد به ازامشب نمیدونستم فرهادبود،
 آرزو تودلم! بکشه انتظارمو چی قراره
 باافکاری. نشم عاشقش بیشتر ازاین کردم

 ! کردم درست املت واسش پریشون
 .گذاشتم کنارش هم وخیار وسبزی ترشی

 گذاشتم غذارو میزدونفره روی همونجا
 در بعدش دودقیقه یکی! کردم وصداش

  کشیده توهم هاشو اخم بازم که حالی
 به فکرکردن ی حوصله. سرمیز اومد بود

 من میشه گفتم؛ پس نداشتم، هاشو اخم
 آشتها! _بخور غذاتو بشین_فرهاد برم؟

 منم زدوگفت؛ کنار بشقابو فرهاد! ندارم
 گرفتم، دندون به لبمو کالفه! نمیخورم

 !سرمیز نشستم رفتم طوالنی بامکث
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  نوک اسپرت اندامی شلوار کت به باذوق

  اون وای وگفتم؛ کردم نگاهی مدادی
 تغییری هیچ بدون فرهاد! قشنگه خیلی

 _خورد تکون هاش لب فقط توصورتش
 !اصال درک به ایییییش! دارم زیاد توسی

  خرید بود آورده منوباخودش فرهاد 
 تا4 ازساعت! شبش فردا مهمونی واسه
  دونه یه هنوز شبه8 ساعت که االن

  اینقدر مرد آخه! نخریده هم جوراب
 بیشتر ها اززن وسواس؟ اینقدر لوس؟

 بخشید! _ کردن خرید تو داره وسواس
 اصال! مدادیه نوک! نیست توسی اون ولی
 !نیست شلواراتون ازکت کدوم هیچ شبیه

 واز شد مغازه وارد مکث باکمی فرهاد
 شلوارو کت همون درخواست فروشنده

 منم پرو تواتاق رفت تحویل بعداز! کرد
 تیتاب بهش که خری ازجونم دور مثل که

 بیاد ومنتظرشدم بودم کرده ذوق بدن
  که کم یه! ببینمش تنش وتو بیرون



 347 مهربون رغضبیم

 خودش های لباس باهمون فرهاد گذشت
 نازک لجنی بافت و کتون شلوار شامل که

 نپوشیدی گفتم؛ باتعجب! بیرون اومد بود
 به خطاب بعدش پوشیدم_ فرهاد ؟؟

 بدجوری! میبرم همینو گفت؛ فروشنده
 توسرمن خاک یعی! توذوقم بود خورده

 تو عوضی آخه! کردنم انتخاب بااین کنن
 خیلی! اه! بستم دل بهت من داری چی

 خودم روی به اما! بودم شده ناراحت
 !نیست مهم واسم کردم ووانمود نیاوردم

 تاخریداشو ایستادم مغازه از بیرون رفتم
 فکرهابودم توهمین! اصال چه من به! بکنه

 خیلی که افتاد دخترپسری به چشمم که
  وروبه بودن گرفته همو دست صمیمی

 اشاره لباسی به داشتن ویترین روی
 ونشاط خنده هاشون رولب! میکردن

 به داشتم باحسرت! نمیکرد خودنمایی
 وخودوبه میکردم نگاه بختیشون خوش

 منم های لب روی رنگی کم لبخند خود
  که من! بحالشون خوش! گرفت جون

 در خوشبختی ونه میرسم عشقم به نه
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 گره های دست توی بودم غرق! انتظارمه
 دستمو نفر یه کردم حس که خوردشون

 !بود فرهاد! اومدم خودم به سریع! کشید
 !بگیره دست بلدنیست آدمم مثل! بفرما

 _فرهاد میکنی؟ چرااینجوری شد؟ چی_
 تا بگیرم دستتون داری کمبود گفتم

 ازدستش دستمو! رونخوری بقیه حسرت
  من! نکرده الزم گفتم؛ کشیدم بیرون

 ! رونمیکشم چیزی حسرت هیچوقت
  دورتر قدم یک من باایستادن که فرهاد
 باآرامش و من سمت برگشت بود شده
 امامن وگفت؛ گرفت دستمو دیگه بار یک

 حاال! کشیدم هامو نداشته حسرت همیشه
 نقشتو داری فکرکن!! نکن بحث بامن هم

 ..میکنی بازی
 

 حلقه بازوش دور دستمو خواسته ازخدا
 هیس_ کرد، نگاه بهم باتعجب که کردم

 !میکنم بازی نقش دارم نباشه حرف
 باتاسف وسری کرد ای خنده تک فرهاد
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 فرهاد شدیم خارج که ازپاساژ داد، تکون
 فقط که روییش روبه پاساژ سمت به

 همش اونجا! _رفت داشت زنونه لباس
 _فرهاد! نداره مردونه اصال اس زنونه

 حرفمو فرهاد.. چی واسه پس! _میدونم
 خب غرمیزنی چقدر وای کردوگفت؛ قطع

 !!!که نمیشه چیزیت نزن حرف دوقیقه
 !!!!ادب بی بیشعور! توذوقم خورد بازم

  بکشم بیرون ازدستش دستمو خواستم
 ی مغازه یه سمت وبه گرفتش محکم که

  چشمم! کشوندم داشت مجلسی لباس
 برق قشنگ های لباس همه اون بادیدن

  انتخاب تو منو شلوار کت_ فرهاد! زد
 با! میکنم انتخاب من تورو لباس کردی

  من من؟ لباس! _کردم نگاهش تعجب
  میخوای نکنه_ فرهاد! نمیخوام لباس

 لباس اما نه_ مهمونی؟ بیای ای توخونه
 اره_ فرهاد! دارم لباس خودم! نمیخوام

 ...میخوام من که نیست اونی ولی داری
 !!!خودمه ی سلیقه قشنگه هم خیلی_

  صدای وباتن توهم کشید اخماشو فرهاد
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 !تو میکنی بحث بامن گفت؛چقدر عصبی
  میشه همون رومیزنم حرفی یه وقتی
 !بشنوم ای اضافه حرف نمیخوام دیگه

 میخرم لباس فرهاد آقا باشه گفتم؛ تودلم
  خواستی خودت! بپوشمش محاله اما

 هرچی باشه! اووووممم! _کنم سوپرایزت
 خوشش انگار که فرهاد! ارباب شمابگید

 ! شد این! هوووم گفت؛ باشه اومده
 و نشست لبم روی پررنگی پوزخندی

 رومو دورباشه فرهاد ازدید اینکه واسه
 .. کردم مغازه ویترین سمت
  یه میذاشتم که هرلباسی روی دست
 کت یه واخرسرهم میذاشت روش عیب
 که خبرنداشت اما! خریدیم مشکی دامن

 هرچند بپوشم رو لباس قرارنبوداون
 ...بود وزیبا شیک خیلی

 
  نمیدونم حتی و مهمونیه شب امشب

  اونجا کسایی وچه چیه واسه مهمونی
 .ازشهره خارج میدونم فقط! حضوردارن
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 8 ساعت شد وقرار بیرون رفته فرهاد
 باشیدا فرهاد مشکل نمیدونم! دنبالم بیاد
 به ازمیدون میخواد چرا نمیدونم! چیه

 و باشه اشتباه فکرمن شایدم! کنه درش
  پووووف! بکنه رو کاری تالفی بخواد
 یه که من! مونده فرهاد این خلقت خداتو

 5! کردم نگاه ساعت به! ناچیزم ی بنده
 یواش بلندشم وقتشه دیگه! بعدازظهربود

 با میخواد مامانمو دلم! شم اماده یواش
 باهاش بود پیش چنددقیقه همین اینکه

  شنیدن واسه دلم بازم اما زدم حرف
  که روزم ازاون! میره ضعف صداش
 گذاشت تنها بافرهاد منو اونجوری سوگند
 هاشونمیدم زنگ وجواب قهرکردم باهاش
 بابابخداترسیدم که میده پیام هم هرچی

  واال! ندادم که ندادم جواب من اما... و
 میرغضب بااین من بینه پررومی دختره

 رفیق! پررووووو! میره میزاره گیرافتادم
 دارم نشستم چرا من اصال! راه نیمه

 !رفت شدم خل وای میکنم؟ مردمو غیبت
 موهام حموم،بعدازسشوارکردن رفتم اول
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  یه تمیزکردم ابروهامو زیر نشستم
 خوب خیلی! کردم باریکش کوچولوهم

 بعداز:( خودم واسه پاآرایشگرم یه! شد
 رنگمو مشکی الک صورتم شدن تموم

 روی واسه بودم باسوگند روز اون که
 به وباحوصله آروم بودمو خریده لباسم
 صبرکردم کم یه! کشیدم بلندم های ناخن

  ساعت به وقتی! بشن خشک تاکامل
 چه!!!بود7 ساعت! کردم هنگ کردم نگاه
 ساعت یک همش!!! 7 ساعت شد زود

 سریع! صورتم آرایش واسه داشتم زمان
 طبق! شدم ومشغول آینه جلوی رفتم

 باید بودم گذاشته باخودم که قراری
 سرتر ازش من کنم ثابت شیدا به امشب
 !هستم

 
 پشت! شد تموم کارم دقیقه40و7 ساعت
 کشیدم چشم وخط مشکی ی سایه پلکمو

 .بودم زده ریمل میتونستم تا هامو ومژه
 .. بودم کارکرده هام چشم روی حسابی
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 !لب وبرق آجری ورژلب اجری ی رژگونه
 هنرم تموم! بودم شده خوب نظرخودم به

  بود وقتش دیگه.. بودم کاربرده به رو
 زد سرم به لحظه یه! بپوشم لباسامو

 تنم خریدو فرهاد که ودامنی کت همون
 شیطون اما! نزارم سرفرهاد وسربه کنم

  همون ورفتم نیومد بیرون ازتوپوستم
 لباسم اما!! بپوشم دارمو چاک شب لباس

 بیرون ریختم کمدو ی همه! نبود سرجاش
 وای! توکمد گذاشتم دیشب! نبود که نبود
 دنبال داشتم! میشممممم دیووونه دارم

 !خورد زنگ گوشیم که میگشتم لباسم
 بود دقیقه10و8 ساعت واییی! فرهادبود

 دم من بیاپایین_ فرهاد بله؟_دادم جواب
 !خب صبرکن کم یه گفتم؛ کالفه! درم

 !نیست نگرد مشکیه لباس دنبال_ فرهاد
 داشتی؟ برش چی؟نکنه! _گردشد چشمام

 حاال!کارخودمه زدی حدس درست_ فرهاد
  که بنفشی باجیغ! نزار منومنتظر هم

 واسه_ کشید سوت سرخودمم کشیدم
 _فرهاد بردااااشتیییی؟ لباسمو چیییی
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 اصال! _داشتم خبر پلیدت ازذات چون
 و نامزدخل اون بروجلوی هان؟ توچه به

 جلو نداره توربطی به_ فرهاد! بگیر چلتو
 نباشی پایین دیگه دقیقه 3تا!یانه میگیرم
 پریدم...باال ومیام میشم چی همه بیخیال

 _فرهاد! تحدیدنکناااااا گفتم؛ توحرفشو
 روقطع گوشی بعدازاون! دقیقه3 فقط
 و گازگرفتم رو گوشی باحرص بازم! کرد

 ببینم نمیرم اصال! کثاااافت! کشیدم جیغ
 خوبشم میرم! نه اما! چیکارکنه میخواد

 واسه روکه زخیمی ساق اون ولی! میرم
 !!نمیپوشم رو خریده کوتاهم دامن زیر

 کارو این بااینکه! بود زانوهام زیر تا دامن
 لجبازی بخاطر اما نداشتم دوست اصال

 نور سرعت به پس! میدم جونمم بافرهاد
 اطمینان وواسه کردم عوض هامو لباس
 گوشی و رژلب و کیفم توی گذاشتم ساقو

 بودم ریخته که موهامم! همینطور هم
 وبعدازپوشیدن انداختم روش شال دورم

 اتاقو بود کفشم تاروی که بلندم پانچو
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  لحظه یه بود تاریک خونه! کردم ترک
 ونرسیده بودم تواتاق همش! کردم خوف

 نمیدونم!کنم روشن هارو المپ بیام بودم
 !نیست پیداش رحیم مش چندروزیه چرا 

 
  برق پریز به خودمو کورمال کورمال
 سریع بعدشم. کردم وروشنش رسوندم
 ماشین به وخودمو بیرون اومدم ازخونه

 بلند شاسی ماشینش! رسوندم فرهاد
 که میکردم جمع حواسمو باید بودو

 پانچوم عادی درحالت! نبینه مول*خ*ت پاهای
 مشخص پاهام بسته جلو بودو بلند چون
 سوار وسریع زیرکانه خیلی پس! نبود

  خیره رو روبه وبه نکردم سالم. شدم
 !نیست عروسی خوبه حاال_ فرهاد! شدم
 !!میگرفتنت اشتباه عروس بجای وگرنه
 بی وحرفشو کردم نازک چشمی پشت

 امشبو که حیف_ فرهاد! گذاشتم جواب
 !اوه! سمتش برگشتم! کنم کنسل نمیتونم

 توی شلوار کت! بود شده چقدرخوشگل
 نگاهش داشتم! بود شده معرکه تنش
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 شد؟ واقع پسند مورد گفت؛ که میکردم
 !نخیر_ دادم جواب وپرخاشگرانه عصبی

 و انداخت باال ای شونه بیخیال فرهاد
 االن بودم برنداشته لباسو اون اگه گفت؛

 قرار از یکی مجبوربودم بودومن تنت
 واسه! _کنم کنسل تو واسه کاریمو های
 کردی؟ توکمدم دست اجازه بی چی

 !داشتم خبر بدجنسیت از چون_ فرهاد
 پس! بزنم سروکله باهات ندارم حوصله

 من ازکنار امشب ضمنا! نکن بحث بامن
 باهات با باید وگرنه نمیخوری تکون

 بابا؟ نه گفتم؛ بازی بالج! کنی خداحافظی
 فرهاد بشکونی؟ توپاهامو میخوای نکنه

 از! کنی امتحان میتونی گفت؛ باجدیت
 دور ازش خودمو نداشتم تصمیم اولشم

 تا گذاشتم سرش سربه کم یه ولی! کنم
 قبول اخرش اما! خونه به برگشتن مرز

 جلوی فرهاد دوساعت بعدازگذشت! کردم
 !کرد ترمز دماوند توی بزرگ ویالی یه

 بود شده پارک ویال اطرف زیادی ماشین
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 و پارک حیاط داخل ماشینو فرهاد اما
 از وگفت؛ من روبه برگشت اخر لحظه
 !شو پیاده! شد شروع نقشت االن همین

 !گرفت لرزم! بود وترسناکی بزرگ ویالی
 فصل بودودیگه شده سرد واقعا هوا

 بااسترس! نبود ومانتو پانچ پوشیدن
 چیکار داشتم من! شدم پیاده ازماشین
 اومدم بافرهاد حسابی چه روی میکردم؟

 پلیس اگه اصال ترسناک؟ ویالی این به
 داشتم؟ نسبتی چه آقا بااین من بیادچی؟

 نشه اینجوری هیچوقت خدایا نه وای
 تهران میفهمیدمن مادرمم وقت اون چون

 !گفتم دروغ وبهش هستم
 

 گرم های دست که فکرابودم توهمین
 _فرهاد! خورد گره دستم فرهادتوی

 پشیمون؟! بگو پشیمونی اگه شده؟ چیزی
  حقیقت قلبم توی که ازچیزی ازچی؟
 کردن ازبازی میزد؟ حرف ازچی داشت؟

 تربود؟ واقعی حقیقتی ازهر که نقشی
 نه وگفتم؛ کشیدم پرازحسرت آهی
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 !شده سردم کم یه فقط نیستم، پشیمون
 سمت به افتاد کشیدوراه دستمو فرهاد

 بعداز! گرمه ویال داخل وگفت؛ جمعیت
 وبامکث ایستاد چندثانیه حرفش اتمام

 !کنم شکه رو شیدا قراره امشب گفت؛
 گفتناش وپرت چرت جلوی رو امشب

 _فرهاد!داره شرط یه پس! _ کن مقاومت
 نکنی قبول اگه! _نزار شرط واسم! نه

 بهم دندوناشو فرهاد! چی زیرهمه میزنم
 اذیتش چرامیخوای! _بفرما وگفت؛ سایید

 کنی؟ اش شکه خودت قول وبه کنی
 اونا چون! متنفرم ازباباش چون_ فرهاد

 بیشرفم عموی چون! کردن وتنها منوشکه
 اگرم! بیخیال ندارم حوصله! پوف..... 

 !میگردونم برت االن همین نمیخوای
 اما نفهمیدم هاش ازحرف چیزی بااینکه
 وگفتم؛ کردم حلقه دوربازوش دستمو

 بزن... نخواستم کن ولش بابا باشه
 اعصابش انگارهنوزبه که فرهاد! بریم

 هاش اخم باهمون بود نشده مسلط
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 وفضای بود گرم ویال داخل.. افتاد راه
 بیرونش برعکس! داشت معطرودلنشینی

 و خوشگل داخل بود، وزشت تاریک که
  پرسی احوال بافرهاد همه! بود نورانی
 !میشدن راست خم وجلوش کردن

 ی خونه مهمونی توی هاشونو بعضی
  خیلی که چیزی یه! بودم دیده فرهاد

  بیشترجمعیت بودکه این میداد عذابم
  پاهامو نمیخواست دلم ومن مردبودن

 گرفتم تصمیم! بزارم نمایش اینابه واسه
 رفتم؛ساقمو که لباسم کردن عوض واسه

 با لجبازی واسه جایی اونجا! کنم پام
 !فرهادنبود

 
 ته که اتاقی به منو خدمتکارها از یکی

 تنها میترسیدم کرد، بودراهنمایی سالن
 هاشو اخم که فرهاد به باتعلل نگاهی برم

 از انگاری!انداختم بود کشیده هم توی
 محکمتراز دستمو! خوند ترسمو نگاهم

 قربون آخ! میام منم وگفت؛ گرفت قبل
  واسه کاش! بشم مردونت های حمایت
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  چی همه کاش بودی، من واسه همیشه
 گفت رسیدیم که اتاق به.. بود واقعی

 میرم خودم مرسی نه بیام؟ منم میخوای
 داخلش به ونگاهی کرد باز دراتاقو فرهاد

 ردکردو ب*غ*ل*ماز دستشو وبعدش انداخت
 نیست کسی_ فرهاد کرد، هدایتم داخل به

 باحس! میمونم منتظرت همینجا من برو،
 شدم اتاق وارد بود داده بهم که امنیتی

 پانچمودر وبعدش پوشیدم ساقمو اول
 به دورسرم هم مشکی روسری! آوردم

 واقعاجای اینجا! زدم گره پاپیون حالت
 فرهاد که حاال مخصوصا نبود، بازی لج

 قدی آینه توی خودم به نگاهی! بود آروم
 فرهاد! بیرون رفتم! بود خوب! انداختم

 با بود زده تکیه اتاق روی روبه دیوار به
 انداخت بهم پرازتحسین نگاهی من دیدن

 !نمیخوریا جم ازکنارم_ فرهاد! جلو واومد
 چشم ی نشونه وبه زدم بهش لبخندی

 توموهاش دستشو فرهاد! بستم پلکمو
 زورشنیدم به که جوری یه کشیدوزیرلب
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 ی واسه تودلم! خیلیه نشم دیوونه گفت؛
 اینجوری شده که هم خودم کردن راضی

 !حرفوزد این من واسه که کردم برداشت
 و میرفتیم اصلی سالن سمت به داشتیم

 خودمو میکرد، حرکت جلوتراز فرهاد
 حلقه بازوش دور ودستمو رسوندم بهش
 زدم چشمکی کرد، نگاهم باتعجب! کردم

 خنده تخت_ فرهاد عشقم؟ بریم وگفتم؛
 وگفت؛ داد تکون واسم سری کرد، ای

 چیزی اولین سالن به باورودمون! دیوونه
 شیدا برزخی قیافه کرد جلب نظرمو که

 شدوترس خالی چرا؟تودلم دروغ بود،
 بلند نهایت بی موزیک صدای! داشت برم

 نزدیک سرشو فرهاد بود، خراش وگوش
 دهنموبه آب! باش آماده کردوگفت؛ گوشم

 سرحرفشو وباحرکت دادم قورت سختی
 و ما روی روبه اومد شیدا! کردم تایید

 توبا عوضی هوی گفت؛ من به خطاب
 به نگاهی بعدم چیکارمیکنی؟ شوهرمن

 _فرهاد فرهاد؟ وبانازگفت؛ انداخت فرهاد
 همه گفتم بهت پیشم چندروز من شیدا
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 اومد شیدا! وعاشقشم شده تموم چی
 بادست فرهاد که بازکنه ازهم مارو دست
 بسه وگفت؛ گرفت محکم دستشو چپش
 رویا ضمنا! باش داشته غرور کم یه! دیگه

 حرف! کنی ادبی بی نداری حق! نامزدمه
 خوابوند شیدا که بود نشده تموم فرهاد

 ای خفه جیغ شده شکه فرهاد، توگوش
 !فرهاد جلوی انداختم وخودمو کشیدم

 دار کش هاش نفس ازعصبانیت فرهاد
 بودو دستش توی شیداکه دست بود شده

 اما کردی؟ غلطی چی پیچوندوگفت؛
 وفرهاد من به فحاشی کردبه شروع اون

 نشد، کنم جداشون کردم تالش هرچی
 رسید، گوش به مردی وعصبی بلند صدای

 اینجااااا؟؟؟ خبره چه_ مرد
 

 ای کشیده باصدای فریادمردغریبه صدای
 شد همزمان زد شیدا گوش فرهادتوی که

 خطاب مرد! آورد وجود به مهیبی وصدای
 احمق؟ ی پسره چیکارمیکنی_فرهاد به
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 میزنم وگرنه عمو کن جمع دخترتو_فرهاد
  فهمیده حاال که مرد! میکنم داغونش

 اومد وپدرشیداست فرهاد عموی بودم
 دستی وگفت؛ ایستاد فرهاد قدمیه یک

 !میکنم قلم رو بلندبشه دخترم روی که
  این تقصیر همش بابااا_ باگریه شیدا

 بامن منظورش! است ه*ز*هر ی دختره
 شیدا سمت به زده شتاب فرهاد! بود

 ! گرفت جلوشو پدرش کردوکه حمله
 تاپرخونش! عوضی دهنتو ببند_فرهاد
 ناسالمتی! فرهاد شو خفه_ عمو! نکردم
 دفاع ازکی داری! ها نامزدتوعه شیدا

 همچین کنم غلط من_ فرهاد میکنی؟
 ازدخترت کی من! باشم داشته نامزدی

 دختری من کردم؟ هم خاستگاری حتی
 دختر نه باشه وسخت سفت که رومیگرم

  وبانفرت! میکنه خفتم توحموم که تورو
 سیلی بار دومین واسه که زد پوزخندی

 خورده سیلی عموش ازدست دفعه این! خورد
  چپ طرف به که سرشو فرهاد! بود

 عموش سمت برگردوند بود شده متمایل
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 !کرد نگاهش معناداری ونگاه وباپوخند
 سمت به تحدید حالت به دستشو عموش

 وگفت؛دوروبردخترم گرفت فرهادنشونه
 دست فرهاد! حالله خونت بشه پیدات

 فعال گفت؛ پوزخند وباهمون منوگرفت
 بگو بهش! کنی جمع روباید دخترت که

 شیدا! خدانگهدار! قشنگه دخترباغرورش
 و گرفت راهمونو جلوی ما رفتن از قبل

 ها خونه کلفت نره یادت گفت؛ من روبه
  همین به شیدا نره یادت واینم وهستی بودی
 بهش چندشی نگاه! نمیکشه دست راحتیا

 فرهادچسبوندم وخودموبیشتربه انداختم
 وکشیدش گرفت وب*غ*ل*شزیر اومد باباش
 خصومتی چه فرهاد نمیدونم! سالن سمت

 تحقیرشون حد تااین که داشت باعموش
 خودمو بودم شیدا جای اگه من! کرد

 اسمش نفهمیدم حتی که عموش!میکشتم
 چون بود گرفته درد قلبش انگاری چیه
  وبادست میکشید شیدارو دستش بایه

 بود جالب! میداد ماساژ قلبشو اش دیگه
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 وکتک مشاجره متوجه نفرهم یک حتی
 پستوی توی چون شایدم! مانشد کاری
 موزیک صدای! نفهمید کسی بودیم سالن

 بدنم تموم! دارد خود جای که هم کرکننده
 !میترسم ازدعوا من! ومیلرزید کرده یخ

 روبه! بود شده پاهام لرزش متوجه فرهاد
 !بود عالی! اول ی ضربه کردوگفت؛ سمتم

 و بااسترس! کردم بینی پیش که همونی
 کنار دستشو دوتا! کردم نگاهش گیجی

 نه_   گفتم اما میترسی؟میترسیدم وگفت؛ گذاشت صورتم
 جمعیت ووارد کشید دستمو!  نه دیگه

  بازم اما بود شده کم فضا نور.. شدیم
 !بود چراغونی

 
  وبه میکردم حرکت فرهاد دوشادوش

 بیشتر! میشدم معرفی فرهاد دوست عنوان
 ها معارفه اتمام بعداز! بودن مرد جمعیت

 پراز لیوانی! رفت بار میز سمت به فرهاد
 این توی! سرکشید نفس یک رو نوشیدنی

  تموم! بود اومده دستم اخالقش مدت
  عادی میکرد سعی که بااین حرکاتش
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 کاسه چشماش! بود عصبی اما کنه جلوه
 فرهاد این میدونم خوب! بود شده خون

 سعی! میشد فشانی آتش چه تنهابود اگه
  مزخرف های الکل باخوردن میکرد

 دستش رو بعدی لیوان! کنه آروم خودشو
 مثل که منم! نوشید جرعه وجرعه گرفت
 یابه میکردم نگاه جمعیت یابه ماست

 پاشنه هام کفش! فرهاد عصبی حرکات
 پس! میشدم اذیت حسابی ومن داشت
 و برسم فرهاد به که باال کشیدم خودمو

 اوردپایین وسرشو شد من متوجه فرهاد
 درد پاهام بشینیم؟ بریم میشه گفتم؛
 سمت افتاد وراه داد تکون سرشو! گرفت
 !نبود اطرافش کسی که ای نفره4 میزگرد

 و کشید عقب روواسم صندلی 
 شیدا مطمئنم! بشینم که کرد راهنماییم

 توی حسابی وفرهادم میکنه نگاه داره
 وازپشت شد خم! بود شده گم نقشش

 میخوای چیزی گفت؛ کنارگوشم صندلی
 بشنوه صدامو که جوری یه بیارم؟ واست
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 کم خیلی سالن نورهای! ممنون نه گفتم؛
 رمانتیک داشت فضا کم وکم بودن شده

 اما بودیم نشسته هم روی روبه! میشد
 توی! نبود من به حواسش اصال فرهاد
 ترین تاریک به نور که بودم فکرها همین

 بابک وآهنگ رسید حدش ترین وضعیف
 ...پیچید فضا تو بخش جهان

 
  وشروع وسط ریختن ها زوج ی همه

 **ر*ق*ص غرق! خوردن تکون به کردن
 دستشو فرهاد که بودم شده هاشون

 !کردم نگاهش باگیجی! کرد دراز سمتم
 !کردم ذوق خیلی یم؟*ر*ق*ص*ب بریم_ فرهاد

  دستش توی دستمو ازخداخواسته
 بوی! شدیم بلند جامون واز گذاشتم

  بود شده قاطی مشروبش با عطرفرهاد
 رسیدیم که سالن وسط به! برد می ودلمو

 به ومنو کرد حلقه کمرم توی دستشو
 حالمو نزدیکی همه این! چسبوند خودش
 اطراف به کردم سعی.. میکرد دگرگون

 اما نکنم نگاه صورتش به واصال کنم نگاه
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 تمرکزرو ی اجازه بهم نگاهش سنگینی
 و نمیکنم بازی فیلم من بدونه کاش! داد نمی
 سعی... میده عذابم کردنش بازی فیلم
  پرت حواسمو خواننده باصدای کردم
 تقدیر چه عجیبی، احساس چه! _کنم

 ..دیدارمونه آخرین واین میری توداری غریبی،
 دیوار روی سایه یه بار، اخرین برای_
 نمیدونه اینوهیچکس زیربارون، منوتو_
 باورنکردنی... شدی دیدنی چه امشب_

 که حاال تربگیر، محکم دستامو.. شدی
 !!شدی دیدنی چه امشب... شدی رفتنی

 هم باهاش میرسید که آهنگ اینجای به
 کردومستقیم بلند سرمو میکرد، خونی

  نگاهم جوری یه! زدم زل توچشماش
 همخونی باآهنگ بود من نوبت! میکرد

 !سرشه مون قصه باجدایی قراره! _کنم
  ازغصه ودلم خیس من چشم قراره_
  اش خیره های نگاه زیرش! پرشه پر

 و کشیدم خجالت! میشدم ذوب داشتم
 فرهاد بازم! پایین انداختم سرمو دوباره
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  ولی تومیخندی_کرد خونی هم باآهنگ
 دیگه نمیگیرم آروم دیگه.. دارم دلهره من

 !!!!!نمیارم طاقت دیگه.. نمیارم طاقت
 خیره بهم ودوباره زدیم کامل دور یه

  ودوباره بود چشمم به نگاهش! شدیم
 ..شدی دیدنی چه امشب_ کرد همخونی

 محکمتربگیر دستامو.. شدی باورنکردی
 لبم روی نگاهش! شدی رفتنی که حاال
 همراهی هم جمله واخرین موند ثابت

 داشتم! شدییییی دیدنی چه امشب_ کرد
 جلوی داره یعنی! ازخجالت مردم می

 این اگه خدایا میکنه؟ بازی نقش شیدا
 تموم آهنگ! نکن تمومش هیچوقت نقشه

 شام به دعوت رو مهمونا آقایی ویه شد
 منو اما بود شده پراکنده جمعیت! کرد

 از پاهام! بودیم وسط اون هنوزم فرهاد
 فرهاد! نبود خوب حالم! میلرزید استرس

 جدا ازم باشه اومده خودش انگاربه که
 فضای! برگردیم بخوریم شام شدوگفت؛

 باید دقیقه10... فقط میکنه اذیتم اینجا
 امضا رو کاری قرارداد باید! بزارم تنهات
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 دادم تکون سری_ هست؟ حواست! کنم
 !!!نیست مشکلی! اوهوم گفتم؛

 
 گرفته ازپاهام توانو ازحدم بیش استرس

 چرا رویا؟ چته! زدم نهیب خودم به! بود
 داره خب میلرزه؟ دلت مثل داره پاهاتم

 واسه! نیست که واقعی! میکنه بازی نقش
 جواب وادادی؟خودم زودی همین به چی

 دلخراشی فریاد دلم توی! دادم خودمو
 من خدایا! عاشقشم چون وگفتم؛ کشیدم

 ازسلول تک به تک! میخواستم مردو این
 خدایا! میزدن فریاد عشقشو بدنم هایی

 یه بودیم داخلش که ویالیی! کن کمکم
 جمعیت ی همه داشت، پشتی حیاط

 بازم! کردن حرکت پشت حیاط سمت به
 عبور لعنتی وترسناک تاریک حیاط ازاون

 دستهای امنیت وحس ترس بازم! کردیم
 فروریختن هاو دست گرمی بازم! فرهاد
  غذاخوری سالن به! س*ی*ن*ه توی قلبم

 فکرمیکردم که تصورم برعکس! رسیدیم
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 و ساده باشه، وتجمالتی سرویس سلف
 ی دربسته های ظرف توی غذا نوع یک
 پرتعجب نگاه متوجه! بود بارمصرف یک

 روی شدیدا فرهاد اخه! بودم شده فرهاد
 !داشت وسواس مصرف یکبار غذاوظرف

  ازاین گفت؛ آروم عصبی فرهادباحالتی
 !!!پزیرایی نوع این بعیده احمق مردک
 نخور دادوگفت؛ قرار منومخاطب بعدش
  هاچی ظرف این توی نیست معلوم

 میبرمت شه تموم کارم صبرکن! ریختن
 درگیر اونقدر فکرم! مطمئن رستوران یه

  انتظارمو که هایی هاوعذاب بدبختی
 مطرح واسم غذاخوردن که بود کشید می

 و انداختم باال ای شونه بیخیال! نبود
 !ندارم هم وعجله اشتنهاندارم فعال گفتم؛
 دگفت؛ داد دستم ماشینو سویچ فرهاد
 برای بازهم ومن کنم؟ خواهشی یه میشه

 فرهادو!! کردم هنگ روز یک توی بارهزارم
 تکون سری! بود عجیب خواهش؟؟خیلی

 ماشین بروتو_ فرهاد! حتما وگفتم؛ دادم
  هم جهانی جنگ یا زلزه اگه وحتی بشین
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 !ترسیدم قبوله؟! نشو پیاده ازماشین شد
 بودن زده چاقو دستشو که روزی اون یاد

 خون به آخرش که انتظاری یاد! افتادم
 و بااسترس! شد ختم فرهاد های دست
  بازم! _ نالیدم هام چشم توی ترس

 ای خنده تک فرهاد کنی؟ دعوا میخوای
 بایه میخوام! دخترخوب نه کردوگفت؛

 !همین فقط.. کارکنم شراکت کارخونه
 

 یک بین ماشین توی بود ساعت نیم
 بودم نشسته شده پارک های ماشین عالمه

 تموم بود، گرفته وجودمو تموم استرس!
 ویالی این حیاط! بودم کنده لبمو پوست
 تحمل نتونستم بود، ترسناک خیلی لعنتی

  اگه حتی گفت فرهاد! شدم پیاده! کنم
 !نشم پیاده بود هم جهانی یاجنگ زلزه

 وقتی! بیارن سرش بالیی میترسم اما
 رفتنشو مسیر ماشین توی منوگذاشت

 ویال سمت مسیرش کردم، دنبال باچشم
 بایدهمون منم رفت، ماشینا ازپشت! نبود
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 بودوپربود تاریک اینقدر!کنم دنبال راهو
 از داشت قلبم! تنومند های ازدرخت

 نگاه روم روبه به! بیرون میومد دهنم
 !ترسیدم! وتاریک بزرگ باغ یه! کردم

 اما! برگردم میخواستم! شدم پشیمون
 خدا وای! نبود هیچی جزدرخت پشتم
 جلو دیگه کم یه! میترسم من! کردم غلط
  زیرلب! فرهاد پیداکردن امید به رفتم

 بود تاریک خیلی!! کجایی فرهاد نالیدم؛
 !نبود پیدا هم ماه حتی ها درخت بین

 !بود گرفته ام گریه! نمیدیدم پامو جلوی
  به احمق منه! نشو پیاده فرهادگفت

 یه! بود شده سردم! نگردم گوش حرفش
 و کردم گوشاموتیز! شنیدم صداهایی

  زدن حرف صدای! حبث هامو نفس
 هامو قدم باشه فرهاد خداکنه! مرد چندتا

 !کردم حرکت صدا سمت وبه ترکردم تند
 هایی بوی ترمیشدم صدانزدیک به هرچه

 این! بود آشنا واسم که میکردم روحس
 !!!میشناسم بورو من! بود سیگاری بوی

 ومعتاد شهربود پایین ماچون ی محله
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 فرهادتو! رسیدم بهشون! زیادبود توش
 یه پشت خودمو چیکارمیکنه؟ جمع این

 صدای کردم سعی! کردم قایم دختربزرگ
 به راجع داشتن! بدم تشخیص فرهادو
 از فرهاد! میکردن تعریف زن یه هیکل

 فرهادم یعنی خدایا!! هانداره خصلت این
  هاشون حرف که خوب جمعه؟ تواین
 هست فرهاد صدای نه دیدم کردم گوش

 ازدرخت کم یه خودمو! فرهاد خود ونه
 !!نه! ببینم هاشونو صورت که جداکردم

 نفس! نبود لعنتی جمع اون توی فرهاد
 خداروشکر لب وزیر کشیدم ای آسوده
 وبرم بکشم راهمو بیصدا اومدم! کردم

 دو بین کفشم ی شده لعنت ی پاشنه که
 دردم خیلی! زمین وافتادم گیرکرد تاسنگ
 تا کردم خفه توگلو صدامو اما! گرفت
 یکی! بود دیرشده اما! نشن من متوجه
 کی_ مرد! بود صداروشنیده ها ازمرد

 ونفس گشاد ازترس چشمام اونجاس؟
 جلوی دستمو! بود افتاده شماره به هام
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 مرد اونجا؟ کی گفتم_ مرد! گرفتم دهنم
 _مرد زدیا؟ توهم بابا نیست کسی_ بعدی

 بنداز نورگوشیتو احمد! ساکت لحظه یه
 بلند ازجام سرعت به! یاعلـــــــــــــی! ببینم
  به کردم شروع وجودم وباتموم شدم

 که میدویدم سرعت به داشتم!! دویدن
 !!!زمین وافتادم شدم کشیده ازپشت

 کجا! خانوما خانوم ببینم صبرکن_ مرد
 سایه فقط تاریکط توی! میبردی تشریف
 چی؟_ مرد! کن ولم گفتم؛ باعجز! میدیدم

 تامرد سه! کردم پیدات تازه کنم؟ ولت
 گوشیشو فلش یکشیون! رسیدن ام دیگه

 پری چه! به وگفت؛ صورتم توی انداخت
 _دیگه یکی! خورد پستمون به دریایی

 ازجام! گرم دمت! ببین خدارو روزی! آره
 من گرفتید، اشتباه آقایون! _بلندشدم

 !بودم نامزدم دنبال! بودم کرده گم راهو
 گرفته منو دفعه اول که اونی! برم بزارید

 امردیگه بری؟ بزاریم! زکی! هه گفت؛ بود
 تموم کارم! شد پاره بنددلم نداری؟ ای
  این برمیومد ازدستم که کاری تنها! بود
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 ....بکشم جیغ قدرت باتموم بودکه
 

 تقال به کردم وشروع کشیدم بلندی جیغ
  ویکی گرفت دستامو یکیشون! کردن
  زورم! بود گرفته محکم دهنمو دیگه

 کشون وکشون کردن بلندم!نرسید بهشون
 !میکشیدم وجیغ میکردم گریه.. بردن
 بزرگ دست اما میزدم صدا فرهادو اسم

 !خدایا نه! بود دهنم جلوی مرد وقوی
  خودمو بیارن سرم بالیی اگه! خداااا

 ! بابام مثل! میزنم دار خودمو! میکشم
 وطاقت باخت هستیشو ی همه من بابای
 هستیم ی همه هم من دخترانگی! نیاورد

  زمین بزارنم که میزدم وپا دست! بود
 سرم پشت که مردی! بود فایده بی اما

 کنار بود گرفته ودهنمو بود ایستاده
  نترس! دیگه نکن بدقلقی گفت؛ گوشم
 گرفتم گاز محکم دستشو! میگذره خوش
 خرد دندونام کردم حس که محکم اینقدر

 !زمین وباسرافتادم کرد ولم پشت! شد
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  وگفت؛ زد پشتم به محکمی گلد مرد
 واسم! بعدی های ولگد! زااااااددددح*ر*و*م

 واسم یانه بشن خورد هام دنده نبود مهم
 وطاقت محکم چقدر ها ضربه نبود مهم
 دهن بود مهم که چیزی تنها بودن فرسا

 و ضجه وجودم باتموم بود ام بازشده
 !!فرررررررررههههههههاااااااادد زدم؛ فریاد
 جلوی اومد بود گرفته پاهامو که اونی

 گرفت میزدنو کتکم داشتن که دومردی
  ولش! ها لعنتی چیکارمیکنید وگفت؛

 میزدم جیغ هم ومن! نفرمیاد یه االن کنید
 بلندم سریع! میزدم صدا فرهادو واسم
  که اتاقی! دویدن به کردن وشروع کردن

 بوی یاانباری بود سگ ی لونه نمیدونم
 نوری کم المپ! زمین انداختنم! میداد نا

 روشن بودو شده وصل اتاق دیوار به که
 !میشناسم مردو این من! نهههههه! کردن

 _شهراد شهرااد؟ شه کردم؛ ناله زیرلب
 اوممم... پرنسس! اینجاس کی ببین! به

 این_ مرد دنیا؟ دریا؟ بود؟ چی اسمت
 آره_شهراد مگه؟ میشناسی خرو کره
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 هرچهارتاشون سنی رنج! جـــــورم چه
 شهراد به باالتماس! بود سال25 پایین

 برم من بزارین توروخدا شهراد آقا گفتم؛
 تورو! فرهاد نامزد! دوستتونم نامزد من

 پوز شهراد! برم من بدید اجازه قران به
 میذاشتم فرهاد نامزد اگه زدوگفت؛ خندی

  ازاون من! دختر بدشانسی خیلی! بری
 !متنفرممممم آشغال

 
 باشدت بودو افتاده گردنم دور که شالمو

 انداخت بهم چندی ونگاه کشید ازگردنم
 !! میزارم دلش به داغی خوب وگفت؛

  بودم دستشوگازگرفته که مردی روبه
 !!نیاد کسی بپا بروبیرون یاسر گفت؛

 ارواح به گفتم، دروغ! صبرکن! نه نه_
 صنمی هیچ من! گفتم دروغ پدرم خاک

 !برم بزارین میخواستم! ندارم بافرهاد
 !اشم خونه خدمتکار من حسین امام به

 !!!خنده زیر زدن شون همه حرفم بااین
 وگفت؛ کشید صورتم به دستی شهراد
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 تاحاال ازکی! خوشگلی خدمتکار چه!اخی
  ولباس تیپ بااین خدمتکاراشو فرهاد
 قطع لبخندش دفعه یه مهمونی؟ میاره

 وهمزمان توهم کشید هاشو شدواخم
 خودت_ شهراد! لباسم سمت رفت دستش

 !نه توروخدا! نهههه! _ وجدوآبادت خری
 !میزدم وجیغ میزدم وپا دست! نهههههه

 نباید! دربیارن ازتنم لباسمو میخواستن
 صدا وفرهادو میکشیدم جیغ! نه! بزارم

 !کمکش بودن اومده دوستاشم! میزدم
 !حسییییییین امام یاااااا_ کشیدم نعره

 !شد پاره ام دکمه! شد پاره! نههههههه
 لعنت! شکسته های دکمه تموم به لعنت

 !فرهاد به لعنت! ها ناعدالتی تموم به
 لعنت! دستی تنگ و ورشکشتگی به لعنت

 !گفتم مادرم به که هایی دروغ تموم به
 دستمو! بابارفت که روزی اون به لعنت

  وفریاد بودم گرفته بازم لباس جلوی
 !!!نبودت به لعنت باااااااابااااااا_ کشیدم

 بودم ضعیف من! نمیرسید بهشون زورم
 و کرد نزدیک بهم صورتشو! قوی واونا
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 چند به میکردم التماس وضجه باگریه
 ازموهاش که بود رسیده ازلبم متری میلی

 !اومد من مرد! اومد! شد کشیده ازپشت
 اش قیافه! بود من فرهاد! بود اینجا اون

 و مشت فقط! بود الود وغضب ترسیده
 !میکشید نعره! میزد دونا به که بود گلد
 که دوتایی! میکرددددیییین غلطی چه

 با دربیارن لباسمو میکردن شهراد کمک
 !گذاشتن فرار پابه فرهاد های ضربه اولین

 های ولگد مشت زیر که بود شهراد... اما
 !بلندبشه ازجاش نمیتونست حتی فرهاد

 مشت وقفه بی! بود گرفته فرهادجنون
 فوش وبانعره شهراد توسرصورت میزد

 داشتی! زاده حرووووم_ فرهاد! میداد
 !بلندشم نمیتونستم میخوردی؟ گهی چه

  کشون! بودن شکسته هام دنده مطئنا
 ولش! _رسوندم فرهاد به خودمو کشون

 !توروخدا! فرهاد! میکشیش داری! کن
 !فرهاااد! _بگیرم پاهاشو تونستم فقط

 شده بیشهوش شهراد! لعنتییی کشتیش
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 !میزد کتکش وقفه بی وفرهادبازم بود
 !خدااااا واااااایییییی_ کشیدم فریاد
 !کرد ولش! من سمت برگشت فرهاد

 چیکارت_ کشید نعره_ کرد نگاه بدنم به
 فقط فرهاد هیچی! هیچی_ کرررررردن؟

 به وبالگد برگشت بازم فرهاد! کن بلندم
 !افتادم پاهاش به! افتاد شهراد جون

 خونش! میمیره کن ولش فرهادتوروخدا_
 !کن وووولم_ فرهاد! گردنت میفته

 
 عزیز جون! مادرت جون! رویا جون_

 !میکنم التماست! بیهوشه اون کن ولش
 وتنم درآورد وکتشو کرد ولش فرهاد

 انگاری! میکردم نگاه حرکاتش به! کرد
  وسفیدی میلرزید سرش بود گرفته جنون

  ی وکاسه نبود معلوم اصال چشماش
 چراپیاده_ فرهاد بود شده خون

  ماشین ازاون نگفتم مگه لعنتی شدی؟
 خدا وای!!!! نشووووو پیاده مرده صاحب

 نباید! شد تقصیرمن! میشم دیونه االن
 ترسیدم!_ میکردم گریه! میذاشتم تنهات
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 پاهام جلوی فرهاد! بیارن سرت بالیی
 باچشمای کرد نگاه صورتم وبه زد زانو
  گریه با کردن؟ چیکارت گفت؛ ای گرفته غم

  بیچاره بودی نرسیده اگه دادم؛ جواب
 خودمو بخدا! فرهاد میکشتم خودمو! میشدم

 آخم که کرد ب*غ*ل*م محکم فرهاد! میکشتم
  درد بدنم تموم! رفت نفسم! دراومد
 بعداز! میخوام معذرت_ فرهاد!  میکرد

 هاش دست وروی جداشد ازم چندثانیه
 !دکتر میبرمت االن_ فرهاد...کرد بلندم

 خوش آب نمیزارم کن، تحمل کم یه
 نمیزارم! بره پایین هیچکدومشون ازگلوی

 حرف داشت! کنن زندگی شهر این توی
 و میکشد واسشون نشون وخط میزد
 !میرفت راه ماشینش سمت به تند تند

 دیگه! میرفت سیاهی چشمام 
 انگاری! امنه ب*غ*ل*ش توی جام بودم مطمئن

 !برم ازحال تا بودم امنش آ*غ*و*شمنتظر
 و شد وکمتر کم فرهاد صدای کم کم

 بسته وچشمام نفهمیدم چیزی دیگه
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 !!!!!شد
 

  تخت روی بازکردم هامو چشم وقتی
 !کردم نگاه اطرافم به! بودم بیمارستان

 به سروم! بود درسکوت وغرق خالی اتاق
 خودمو کردم سعی بود، وصل چپم دست

 و تالش باکمی بزنم وتکیه بکشم باال
 خودمو تونستم پهلوم درد کردن تحمل

 و بود هواروشن! دربیارم نشسته حالت به
  زیادی مدت بودکه این دهنده نشون این

  توذهنم ها اتفاق تموم! روخوابیدم
 توچشمم اشک اختیار بی! شد تداعی
 !شکرت.. خدایا نالیدم؛ زیرلب! شد جمع

 میشد؟ نبودچی فرهاد اگه چرامن؟ آخه
  قطره کجابودی؟ لحظه تواون خدایا
 دلم! چکید بیمارستان لباس روی اشکم

 !مامان_ کردم زمزمه میخواست، مامانمو
  صورت تصورکردم و بستم هامو چشم
  اسمت تکرار چقدر! _رو مادرم زیبای
 توی بغض ازشدت صورتم! مامان! قشنگه

 !_گرفت شدت ام وگریه شد جمع گلوم
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 های قطره! شده تنگ برات دلم! مامانییی
 خیس صورتمو اراده وبی امان بی اشک
 بیحیات دخترت! ببخشید مامان! _ میکرد

 !منو ببخش مامان!داد دل اجازه بی
 هاجا غریبه ی توخونه دلمو که ببخش

  خجالت ازتو هستی؟ بابا؟!_ گذاشتم
 بابا! انداختی روز این به تومنو! نمیکشم

 بودی اگه بابا! بابا دلخورم ازدستت من
 کردی خودخواهی! نبودم اینجا االن من

 خودش توخونه دختر بودی اگه! بابایی
 با!تورفتی اما! میشد خاستگارش عاشق

  تنها رو زن دوتا تمام رحمی بی
 زیر هام گالیه بیصدا هام گریه! گذاشتی

 چی بعدمن دونفر این نگفتی... _بود لب
 کلفت دخترت! شد فلج مامانم بابا میشن؟

 شده کسی عاشق دختر بابا! هاشد خونه
 !!!رویاس اسمش مثل بهش رسیدن که

  تنهایی واسه دلم قسم خداییت به خدایا
  هات بنده دیشب! خدایا! میسوزه هام

 وغمدار گرفته اونقدر دلم!!!! دادن عذابم
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 !نمیشدم آروم میکرد خدایی تاخدا بودکه
  گریه بسته های وباچشم بیصدا داشتم

 !بازشد آروم خیلی دراتاق که میکردم
 وبه چشمموبازکردم خوردن تکون بدون

 !کیه نبود مهم واسم! شدم خیره سقف
 !بینن می ها غریبه هامو گریه نبود مهم
 انتظارشونو من که اونایی بود این مهم

 !!!!نمیامدن دیدارم به هرگز میکشیدم
 

 بیداری؟_ کرد جلب توجهمو فرهاد صدای
 !اره گفتم؛ آروم وخیلی دادم تکون سرمو
 !کرد نگاه صورتم وبه کنارتختم اومد

  بازم داری؟ درد کردی؟ گریه_ فرهاد
 و مثبت ی نشونه به دادم تکون سرمو
 !میکنه درد روحم! دردمیکنه قلبم گفتم؛
 فرهاد کنه؟ درمونم داری سراغ دکتری

 گرفتار سالهاست! نه کردوگفت؛ پوفی
 به برگرد شد خوب که حالت! دردم این

 روبه خونه! هستم سرقولمم! خونتون
  دیگه! بخوای که هرکجا! میکنم نامت

  از ما داد قرار! سرکار بیای نمیخواد
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 کاش! لرزید دلم! شد فسخ االن همین
  فهمیدی می کاش! فرهاد بودی متوجه

 چقدر! قلبم توی شد نیشتری زهرکالمت
  روکه قلبی میکرد جواب رحمانه بی

 گلموبه توی سنگین بغض! بود عاشقش
 سنگ خودش مثل! دادم قورت سختی
 !گدانیستم من! نمیخوام! _شدم تلخ شدم،

  خودمم تصمیم! میرم شدم که مرخص
 قرار دنیاهم ی همه اگه حتی! بود همین

 !میکردم دنیا به وپشت میرفتم بفهمن بود
 رفتنی ی همه گفت؛ دلخوری فرهادبالحن

  من بخاطر که ببخش! میرن روزی یه ها
 داد؛ ادامه طوالنی بامکث! کشیدی عذاب

 !! پوووف! حقته دادم قول که ای خونه
 !بزن زنگ داشتی کاری! بیرون میرم من

 بلند های باقدم حرفش بنداین پشت
 بسته دراتاق که همین! کرد ترک اتاقو
 !!شکست هم من لعنتی بغض شد

 
 شدم مرخص بیمارستان روبعداز سه
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 واسه نبود دنده شکستی واسه البته
  نگهم روز سه داخلی ریزی خون

 ازخونه فرهاد که هایی لباس! داشتن
 نشستم و پوشیدم بودو اورده واسم
 تو.. شدم فرهاد ومنتظر تخت روی

 قبلنا شبیه اخالقش فرهاد مدت این
 و عصبی.. ومغرور سرد, بود شده

 !میکشه انتظاررفتنمو فکرکنم!ساکت
  بعدازم به شب ازاون میکنم حس

  به حاضرنیست وحتی متنفرشده
 بخاطراون من اما! کنه نگاه صورتم
  حسرت ازسر آهی! بودم ترسیده
 تزریق واسم که هایی مسکن..کشیدم

 و اورده روچشمم خواب بودن کرده
 صندلی روی همینجا..بود کرده گیجم
 صدای …برد خوابم کنارتخت انتظار
  بیرون عمیقم ازخواب منو فرهاد
  پلک آروم رویا؟_ فرهاد! کشید

 …کردم ونگاهش بلندکردم سنگینمو
 میخوای نیست؟ خوب حالت_ فرهاد
  فقط خوبم نه_ صداکنم؟ دکترو
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 بلندشدم بریم؟_ فرهاد. میاد خوابم
  مثبت جواب سرم دادن وباتکون

 به ومن کردیم ترک اتاقو باهم! دادم
  حرکت بیمارستان صندق سمت
 اما نبود همراهم پول هرچند! کردم
  نمیخواستم, میکردم کاری یه باید

 مسیرم باتغییر! کنه ترحم بهم کسی
 ازاین خروجی راه کجا؟ گفت؛ فرهاد

 میدونم._گرفت نشونه ودستشو وره
 با فرهاد! کنم حساب صندوق میرم

 گفت؛ اش خورده گره بهم ابروهای
 ممنون! _کردم حساب من نکرده الزم
 !کنم حساب خودم میخوام من ولی

 کشید موهاش به دستی کالفه فرهاد
 !!بیابرو توروخدا نکن اذیت وگفت؛

  بیمارستان پول بخوام که این_
 !میکنه اذیتتون کنم پرداخت خودمو

 حساب گفتم توپید؛ بهم فرهادعصبی
 وبرگشتم پایین سرموانداختم! کردم

 جلوتراز حرفی هیچ بدون.. پیشش
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 بستم عهد باخودم.. افتاد راه به من
 گورمو وبرم کنم ترک خونشو فردا
 !!!!کنم گم
 

 اسپندبه پری شدم پیاده فرهاد ازماشین که همین
 قربون کلی! گرفت راهمو جلوی دست
 دلم! بود مادرم انگاری.. رفت ام صدقه
 چشم اوالیل! میشه تنگ هم پری واسه

 شدم عاشق بعدکه اما دیدنشونداشتم
 ادما واردقلب اراده بدون عشق فهمیدم

  اتاقم به! نیست ای گله پس! میشه
 بهم حواسش مامانم ومثل کرد راهنماییم

 کاش... پرپرمیزداما مامانم واسه دلم! بود
 مدت تواین! بود ساده مرخصی یه رفتنم

 بیمارستان نفهمه تامامانم خودموکشتم
  هام تاازدنده سه بجزشکستن البته!بودم
 اون واسه! داشتم هم داخلی ریزی خون
  توی فرهاد! بودن داشته نگهم بودکه

 نگاهمم حتی! بود کرده سکوت مدت این
 !بود شده یخ! نبود مهربون دیگه! نمیکرد

  که گریه ازاینا قبل! بود شده سنگ
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  تواین! هه... اما میشد ناراحت میکردم
 واسه هات گریه نمیپرسید حتی مدت

  اعتراف میپرسید ازم اگه بخدا!! چیه
 اون... اما! باختم بهش دلمو که میکردم

 !میکرد ترک و واتاق دید می هامو اشک
  پیاده ازماشین لعنتی شب اون کاش

 وارداین هیچوقت کاش! نه نه! نمیشدم
 تصمیمم! نمیدیدم وفرهادو نمیشدم خونه

 همه وقتی زود، صبح فردا! بودم روگرفته
 رویاروهم ی وسایه میرم! میرم توخوابن
 اشکی قطره! میکنم گم فرهاد توزندگی
 چه کردم؛ زمزمه لب زیر! چکید ازچشمم

  دارم دوستت خیلی! نافرجامی عشق
 ..فرهاد

 
 !!بازکردم چشممو گوشیم آالرم باصدای

 !بودواسم سخت چقدرخداحافظی خدایا
 کرده یخ هام ودست تند قلبم ضربان

 میدونی وقتی سخته خیلی! سخته! بودن
 !ببینی عشقتو نیست قرار بعد به ازاین
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 خواب همه شک بدون بود، صبح6 ساعت
 ازجا سریع! نمیشدن رفتنم ومتوجه بودن

 دیشب که چمدونی سمت وبه بلندشدم
  دهنموقورت تندتندآب! رفتم بودم بسته

 گره توهم زدمو یخ های ودست میدادم
 باش آروم_ کردم زمزمه زیرلب! میزدم

  فراموشش نبینیش که مدت یه! رویا
 !توباشه واسه نبود قرار ازاولشم! میکنی

 !تومیتونی!کن بودقبول طرفه یه عشقت
  برسه خودم گوش به صدام بلندترکه

 فراموشش میتونم! میتونم من آره گفتم؛
 و گرفتم آژانس شماره باگوشیم! کنم
 ای ونامه شدم آماده! کردم رفتن عزم

 تختم روی بودمو نوشته فرهاد واسه که
 بار اخرین واسه میشد کاش! گذاشتم
 و سبکه خوابش که میدونم اما ببینمش

  بودم مجبور! میشه حضورم متوجه
 با چون کنم بلند دستام روی چمدونو

  ام متوجه ها پله روی شدنش کشیده
 همانا سنگین چمدون کردن بلند! میشدن

 از!! همانا من های دنده صدای شدن وبلند
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 آروم! شد قطع نفسم پلهوم شدید درد
  ها پله وروی گذاشتم زمین چمدونو

 ....کردم وضعف نشستم
 

  فراموش اصال! پیچیدم خودم به ازدرد
 نرمال من جسمانی حال که بودم کرده

 میخورم قوی های مسکن اینقدر! نیست
 های تاازدنده3 بود شده فراموشم که

  زنگ صدای.. اند شکسته چپم سمت
 حتما.. بود آژانس.. بلندشد تلفنم خفیف

 جواب! رسیده که بده اطالع میخواست
 ! منتظربمونه لحظه چند وگفتم دادم

 رفتم متوجه درک به! شدم بلند سختی به
 و بشه بیدار فرهاد کاش اصال! میشن
 که زورم به کاش.. بگیره راهمو جلوی

 کشیدم چمدونو ی دسته! برم نزاره شده
 فرهاد نه اما! کشیدم ها پله تک تک وروی

  باهرجون... موندنی رویا ونه بیدارشد
 رسوندم ماشین به خودمو شد که کندنی

 آدرس دادن بعداز! شدم دور وازاونجا
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 !!!بستم چشمامو دادم صندلی به تکیه
 

 خاطرات وبه بستم چشمامو
 به, فکرکردم ماه این خوب
 ,بودن کنارفرهاد لحظات تموم

 کردم تالش دوماه,عطرتنش به
 !!نشد اما بدونم عطرشو اسم

 وگریه میزد پیانو که وقتی یاد
 بزرگ غم یاد.. افتادم میکرد

 ودرد ریزی خون که دلش توی
 اشک.. بود نکرده دستشوحس

 چشماش بایادآوری چشمم
 هامیون دیونه مثل!شد جاری

 که روز یاداون..خندیدم گریه
 بود پوشیده رحیمو مش لباس
 اخمو ی اش قیافه یاد! افتادم

 قطرات وبازهم! وحرصیش
 !عمرم ی ب*و*س*ه یاداولین! اشک

 ...بوداما گرفته منواشتباه اون
 لعنتی اشتباهی ی ب*و*س*ه اون

  یدن*ر*ق*ص* یاد! کرد منوعاشق
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 یادحمایت,رمانتیک فضای تو
 جلوی وقتی! اش مردونه های
 ازهر کرد حمایت ازم شیدا

 !واییی!!! شدم عاشقتر عاشقی
  بودمو شیرینت!فرهادم

 نفهمیدی
 وگریه بغض ازشدت داشتم

 پرتحکم صدای! میشدم خفه
 بیرون خاطراتم منواز راننده
 !!!باشماهستم خانوم! _کشید

 !!!نشدم متوجه خشید ب ب_
 و داد تکون ازتاسف,سری مرد

  به! رسیدیم بفرمایید گفت؛
 خونه جلوی! کردم نگاه اطرافم

 سریع,بود کرده پارک خودمون
 رو وکرایه اومدم خودم به

 خواهش وازراننده کردم حساب
 تاجلوی واسم چمدونمو کردم

  درد شدت به پهلوم! دربیاره
 بلندش نمیتونستم میکردو
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 حاالمن راننده بعدازرفتن!کنم
 !!بسته ودری وچمدونم بودم

 بهم صدای! بود شده هواسرد
 سرما ازشدت دندونام خوردن

  پرسوزی اه! بود شده بلند
 !!کردم زمزمه وزیرلب کشیدم

 روز وسالم فرهاد خداحافظ
 ....جدایی تلخ های

 
 درو زنگ زد یخ های بادست

 شدم ومنتظرمامانم فشاردادم
 آلود خواب صدای بعد کم یه

 باشنیدن بله؟ شنیدم؛ مامانمو
 !کشیدم خجالت مامانم صدای

 اومدشنیدن دلم چطوری من
 کنم؟ دریغ صداروازخودم این

  باتعجب اول ومامانم دربازشد
 دنده, کرد ب*غ*ل*م محکم وبعدشم

 خودمو تیرکشیداما شدت به ام
 ,درنیاد صدام که کردم کنترل
 جونم به دردوبالت اخ_ مامان
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 رفع کم بعدازیه خالصه! مادر
 ,شدیم خونه راهی دلتنگی

 بااونم بود بیدارشده هم خاله
 !کردم وروبوسی پرسی احوال

 اونجا بیایم میخواستیم_خاله
 روزه دوسه مامان دیدنت

 تو, میکرد بیتابیتو بدجوری
 مادراز! هه! زدم پوزخندی دلم

گاهه اش بچه دلش  خبرنداره!آ
 زنده االن فرهادنمیرسید اگه

 کشته خودمو صدباره نبودمو
 مامان صورت به داشتم!بودم
 بودم متوجه فقط میکردم نگاه

 اما میخوره تکون هاش لب که
 باباز! نمیشنید صداشو گوشام

 قدم ترسیدمویه دراتاقم شدن
 اینجا اون پرهام؟! رفتم عقب

 پسرعموی چیکارمیکرد؟پرهام
 و وخودش ازپدرش,بود بزرگم

 متنفر میرسید اینا که هرچی
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 توجه بدون!سالم_پرهام!بودم
 سمت روموکردم سالمش به

 خبره؟ چه اینجا وگفتم؛ مامان
 به باال انداخت ابرویی مامان
 کنم سکوت که این ی نشونه

 ی خانواده ی ازهمه من... اما
 اون اگه, متنفربودم پدریم

 بدبختم بابای هاپشت عوضی
 نمیکردن خالی وپشتشو روگرفته

 ..بود زنده منم بابای االن شاید
 

 هام عقده تموم, بودم عصبی
 بود پدرم اگه,بودن سربازکرده

 !نمیشدم ها خونه کلفت من
 هابا توخونه بوددخترش اگه

 این وبه نمیشد عاشق حقارت
 تندبرگشتم! افتاد نمی روز

 چی واسه وگفتم؛ پرهام سمت
 بی بابای اون اینجا؟ اومدی

 داره؟ ای نقشه چه چیزت همه
 !هوووووو! _جان رویا_پرهام
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 اسممو وپسوند پیشوند بدون
 عع؟رویا؟_مامان! نیار زبون به

 نگو هیچی کشیدم؛مامان جیغ
 اینجاچه بدونم میخوام فقط
 حرف نمیزاری خب_خاله!خبره
 دوباره! دخترخوب که بزنیم

 وگفتم؛ پرهام سمت برگشتم
 من_مامان اینجاچیکارمیکنی؟

 نه_پرهام! بیاد خواستم ازش
 !!اومدم خودم من رویاخانوم

 که بود شده تنگ واستون دلم
 توحرفش پریدم... و بیام گفتم

 کدوم پیش سال سه وگفتم؛
 بابات بودین؟ببینم قبرستونی

 من_پرهام اینجایی؟ خبرداره
 واسم بابام شدم بزرگ اونقدر

 نبودم سال سه! نگیره تصمیم
 ازتون ای نشونه هیچ چون

 دنبالتون سال سه من! نداشتم
 شماوابسته بیشتربه من! گشتم
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 وقتی! خودم تاخانواده بودم
 بود عمویی نه برگشتم ازسفر

 اگه!دخترعمویی وعمو زن ونه
 خب دارید مشکل من بابودن

 سال سه پاروی نمیام دیگه
 نه_مامان! میزارم گشتن دنبال
 حرفشو...نی ای ماعقده پسرم
 ی باهمه من وگفتم؛ کردم قطع

 حتی دارم مشکل تهرانی خانواده
 !!باشم خودم که تهرانی رویا

 دراز درخروجی سمت دستمو
 به حاالهم دادم؛ واداکه کردم

 بلندوباتحکم مامان!! سالمت
 !مهمونه پرهام! رویاااا گفت؛

 میگی؟ هاچیه وپرت چرت این
 چی؟ یعنی, دختر زشته_خاله

 و نگید اینجوری نه_ پرهام
 رویاحق.. نکنید تلخی اوقات

 کارو همین بودم اگه منم! داره
 !...میکردم
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 دیوار به وعبوس س*ی*ن*ه به دست
 ومنتظررفتن بودم زده تکیه

 درحیاطوبازکرد, بودم پرهام
 برگشت شدن خارج اماقبل
 خیلی منوبالبخندگفت؛ سمت

 دختر کردم پیدات خوشحالم
 بیشتر ابروهام بین گره! عمو
 بتوپم بهش بازم خواستم,شد
 بسته در که همین.. رفت که

 وتا جونم افتادبه مامان, شد
 با وقتی! زد کتکم میخوردم

 انگار میکوبید پشتم به مشت
 وازدرد جدامیشد ازتنم روح

 توگلو صدامو, میرفت نفسم
 چشم بی_مامان, بودم کرده خفه

 توروتربیت اینجوری ورومن
 بدبخت رامین اون کردم؟اره؟

 که کرد؟ دخترتربیت اینجوری
 کنی؟ بیرون روازخونت مهمون

 بودم شده سنگ, بودم شده تلخ
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 ..بودم شده مالحضه حیاوبی بی
 روحی شرایط اون توی شایداگه

 میدادم مادرم روبه حق نبودم
 جزاینکه هیچی به لحظه امااون

 میکشید انتظارمو دلتنگی فرداهای
 بلندو باصدای, فکرنمیکردم

 بدبخت اوالرامین گفتم؛ گریه
 وقتی چرا؟چون میدونی, نبود

 داشت واموال مال عالمه یه رفت
 بد تموم وبعدازون رفت اون

 اره!ما موندواسه هاش بختی
 بد بودبامهمون نیاده بهم بابا

 چشماتو! ماماااان, کنم رفتاری
 من به چیزارو باباخیلی! بازکن

 !داد یادم وزمونه بود یادنداده
 ازباباگله بابدخلقی همینجوری

 بلند رفته رفته وصدام میکردم
 که ای باکشیده, وبلندترمیشد

 !شدم ساکت خورد گوشم توی
 و کرده بغض باصدایی مامان
 یک حتی نمیخوام گفت؛ لرزون



wWw.Roman4u.iR  402 

 

 و بابهت! بشنوم دیگه ی کلمه
 خواستم, کردم نگاهش بغض

 نعره که کنم خواهی معذرت
 نادم!! کلمه یک حتتتتی کشید؛

 پایین سرموانداختم وپریشون
 !!هه, گرفتم اتاقموپیش وراه
 !!!!گرمی استقبال چه

 
 بیدار ازخواب مامان باصدای

 ونشستم حال توی رفتم, شدم
 باباروبغل عکس, کنارپاهاش

 ؟!مامان, _میکرد وگریه کرده
 هیچ نمیخوام, برورویا_مامان
 ب*غ*ل*ش زور به, بشنوم حرفی
 بخدا کردم غلط وگفتم؛ کردم

 !ببخشی! رومه فشارعصبی
 بیشترشدوباهمون مامان گریه
 نرومن گفتم که من گفت؛ گریه

 میدم خرجتو خودم گفتم که
 که رفتی رفتی؟ چی واسه
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 دربیای؟من توروم اینجوری
 کردم؟من دختربزرگ اینجوری

 عوض,نشناختم رویارواصال اون
 ببخشید, کردم غلط,_رویا شدی
 دستشو, تکرارنمیشه دیگه

 ازش ام وهزارباردیگه مب*و*س*ی*د
 تاباالخره کردم خواهی معذرت

 نبود خاله,شدوبخشیدم راضی
 خاله,_بود کجارفته نمیدونم
 دنبال رفت_مامان کجاس؟

 ,کرمانشاه بره میخواد, بلیط
 _مامان, برو باهاش توهم خب_
 ,قرارنبودبرم ازاولشم من, نه

 نیای اگه بودم گرفته تصمیم
 خداروشکر که, اصفهان بیام من

 بشم قربونت, _اومدی خودت
 سراون نمیرم دیگه, نمیرم دیگه

 ازشمارونداره دوری ارزش, کار
 پیدا مشکل چرا؟باکسی_مامان

 دیگه ولی, اصال نه_ کردی؟
 مامان, جداباشم ازت نمیخوام
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 کردوگفت؛چی نگاهم مشکوک
 چشمات صبح, شده؟راستشوبگو

 مگه بودی کرده گریه,قرمزبود
 سوزسرما صبح! مادرمن نه_نه؟

 بخداچیزی, بود خورده توچشمم
 میلیون۱۰ پس_مامان, نشده
 قیدشوزدی؟ میشه؟یعنی چی

 هنوز البته, گرفتم تومن پنج_
 نمیرم دیگه اما استعفاندادم

 ,برنمیام ازپسش, سخته کارش
 نرو جونم به دردت باشه_مامان

 نمیذاشتم وگرنه سخته ندونستم من
 مقدارازپولو یه من فقط! _بری

 نداره؟مامان اشکال کردم خرج
 منکه خودته پول اشکالی چه_

 .نمیگیرم ازت هزاریشم دونه یک
 منومامان زدن چونه خالصه

 موفق مامان تاباالخره, شد شروع
 پس واسم فقط وقرارشد شد

 ناهار سرسفره, کنه اندازش
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 واسه, برگشت خاله که بودیم
 بودوقراربود گرفته بلیط شب
 و شهرستان بره دوهفته یکی

 میخواد بودکه خوشحال خیلی
 ,سربزنه شوهرمرحومش به بره

 از رویاخبری راستی_مامان
 فکرکردن بدون_ سوگندنیست؟

 !باهاش گفتم؛قهرم حرفم به
 باتعجب؛وا؟چرا؟شما مامان

 فهمیدم! بودین خوب باهم که
 کردن جمع واسه, زدم گندی چه

 شوخی خخخخخ گفتم؛ گندم
 دیروزباهاش همین, بابا کردم

 سربزنه؟ نیومده مگه, زدم حرف
 باکامران پیش هفته یک_مامان

 .نیومده دیگه روز ازاون اومدن
 امروز بگم؛ جزاینکه ای چاره
 وخبرمیگیرم میزنم زنگ بهش

 مامان تاواسه وگرنه, نداشتم
 نمیکردم تعریف رو چی همه

 گوشیم، سراغ رفتم, نبود کن ول



wWw.Roman4u.iR  406 

 

 از پیام۱۱و پاسخ بی تماس۳۵
 رونخونده؟ نامه یعنی, داشتم فرهاد

 میرم بودم گفته تونامه که من
 هاروباز پیام.. و همیشه واسه
 جواب بود نوشته اولش, کردم

 پیام نمیدی وچراجواب بده
 بود کرده تحدید هم بعدی های
 درخونه میاد ندم جواب اگرم

 بود؛باشه این پیامشم واخرین
 به, لرزکردم! خواستی خودت
 واسه, کردم نگاه پیام ساعت

 میدونم, بود پیش دقیقه چهل
 ,میاد اون! اس دیوونه فرهاد

 تادستم بیاد؟ نکنه, خدا وااییی
 خونه زنگ کرد لمس شمارشو

 !!فرهاده! یاعلییییی!! شد زده
 

 خدایا, ازجام بلندشدم سریع
 بود غلطی چه, برس دادم به

 بازحمت مامان, اخه کردم من که



 407 مهربون رغضبیم

 دروباز بره بلندشدکه ازجاش
 داد ودلهره پاچگی بادست کنه

 چته!وا باتعجب؛ مامان! نه زدم؛
 خدالعنتت, میلرزید تو؟صدام

 زدم زورکی لبخندی! فرهاد کنه
 پاهات, بازمیکنم میرم من وگفتم؛

 ازخداخواسته مامان, دردمیکنه
 وگفت؛بدوخب سرجاش نشست

 چادرنمازمامانو سریع, میره االن
 تودلم,در سمت ورفتم پوشیدم
 ,بازکردم ودرو فرستادم صلواتی

 نمیگنجید ذهنمم تومخلیه هیچوقت
 خوشحال اینقدر پرهام بادیدن

 کشیدم ای اسوده نفس, بشم
 پرهام, کردم سالم اراده وبی

 بود هاش لب روی که بالبخندی
 سالمموداد جواب بامهربونی

 !جلوم روگرفت بزرگی وسبدگل
 تصور لحظه یه فقط لحظه یه

 خودلبخند خودبه! فرهاده کردم
  نکره باصدای, لبم روی نشست
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 و بیرون اومدن ازرویا پرهام
 اجازه_ پرهام! توهم رفت اخمام

 روی محکم دندونامو هست؟
 خواستم وبانفرت ساییدم هم

 سرم پشت مامانم که بدم جواب
 !پرهام بیاتو_مامان, ظاهرشد

 مامان به وباحرص برگشتم
 خط واسش باچشم, کردم نگاه

 ,نداد محلم اما کشیدم ونشون
 ای جعبه مکث کم بایه پرهام

 داد مامانم دست روبه شیرینی
 بودمو نگرفته ازش که وگالیی

 متنفر! توخونه اورد باخودش
 !خانواده این های ازچاپلوسی بودم

 وشیرنی گل باآوردن فکرکرده
 بابای چطوری میشه فراموشم

 دروبهم محکم!گذاشتن منوتنها
 به خودمو سرعت وبه کوبیدم

 باخشونت چادرمو! رسوندم اتاقم
 کردم اش ومچله کشیدم ازسرم
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 !!گرفتم گازش قدرتم وباتموم
 بااون مردک این داره رویی چه

 که کم یه! زشتش های سببیل
 به زنگ افتادباید یادم گذشت

 شمارشو سریع! بزنم فرهاد
 !!گذاشتم وکنارگوشم گرفتم

 خاموش موردنظر مشترک دستگاه_
 زنگ هم چندباردیگه! میباشد

 رو گوشی! بود وخاموش زدم
 درک به وگفتم؛ روتخت کوبیدم

 قلم اینجا بیای اگه! خاموشی
 حرص ازشدت! پاتومیشکونم

 میشد تندباالپایین تند ام س*ی*ن*ه قفسه
 سعی! تیرکشید ام دنده وبازم
 کم یه کنم اروم خودمو کردم

 شنیدم مامانو صدای گذشت که
 چند! ندادم جواب رویااا؟_

 و اومدتواتاقم خاله بعد ثانیه
 مادرتو, بیاتوحال گفت؛پاشو

 این جلوی, داره گ*ن*ا*ه* نکن اذیت
 من خاله!_نکن ضایعش پسره
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 _خاله!میاد بدم حیوون ازاین
 کرده؟ یگ*ن*ا*ه* چه بیچاره این

 باخودش داری مشکل باپدرش
 ,دارم مشکل باخودش!_نداری که

 خاله! دارم مشکل بافامیلیش
 !!دارم مشکل ازباخودمم من

 وگفت؛ کنارتختم نشست خاله
 الهی بشم ماهت شکل قربون

 بخاطرمادرت بیا کوتاه امروزو
 جلوی مادرت نمیخوای توکه
 میخوای؟سرمو بشه خراب اینا
 !دادم تکون منفی عالمت به

 االنم بهترازاین چی خب_خاله
 ساعت نیم بخاطرمادرت پاشو
 ازجام باعصبانیت, توحال بشین

 رویا ولی میام وگفتم؛ بلندشدم
 لباس, حالشونگیرم اگه نیستم
 ,حال توی ورفتم پوشیدم مرتب
 و کرد اشاره بادیدنم مامان

 چایی دونه دوتا دخترم گفت؛
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 اومده انگاری بفرما! به! بیار
 قره چشم! مردک خاستگاری

 توی ورفتم رفتم مامان به ای
 و تیره چایی دوتا اشپزخونه
 ها چایی به! ریختم مشکیییی

 وسیاه زشت خیلی کردم نگاه
 !هست که همینه گفتم؛ اما بود

 نشستم گذاشتم روزمین چایی
 دلیل جان رویا_ مامان, کنارخاله

 سری میدونی؟ پرهامو اومدن
 !نیست مهم یعنی دادم تکون
 تورو اومده جان پرهام_ مامان
 از, کرده خواستگاری ازمن

 واسه نمیتونم من هم اونجایی
 چی همه بگیرم تصمیم زندگیت
 با! خودت عهده به رومیزارم
 بیرون مامانم ازدهن که ای هرکلمه

 ضربان گردو من میومدچشمای
 داشت چی! باالترمیرفت قلبم

 ازمن؟ خواستگاری میگفت؟
 رحمان باپسر من حقی؟ چه به
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 رویا؟ من؟ کنم؟ ازدواج تهرانی
 پرهام! وایییی دختررامین؟

 !کندی گورخودتو تهرانی خان
 

 کرده سکوت, ازجام بلندشدم
 ,بود طوفان قبل اماآرامش. بودم آدوم, بودم

 باتعجب وخاله ومامان پرهام
 نعره دفعه یه! میکردن نگاهم
 پاشوووووبرووووازز,, کشیدم

 حقی چه به!مابیروووووون خونه
 دادی؟ خودت روبه اجازه این

 ازتاحاالادم پسررحمان هااااان؟
 کشیده حساب! شده؟هررررری

  صورتم توی امروز که هایی
 شده خارج بودازدستم خورده

 میکنم نبودتندی مهم واسم!بود
 مهم! یاحاضرجوابی یاپرخاش

 مرتیکه این حال باید بود این
 توی مادرم که باسیلی!روبگیرم

 شدم ساکت ثانیه زدیه گوشم
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 چی واسه_فریادزدم امادوباره
 تومیدونستی میززززنییییی؟

 ازاومدن قصدش عوضی این
 کردم زیادی اگه اره؟ بوده چی
 االن همین, میرم سربارتم اگه

 ,اومدم کردم اصالاشتباه,میرم
 هامو شونه رومو اومدروبه پرهام

 وباعث گرفت تودستش محکم
 نگاه بهش نکنم بازی دیونه شد
 چشماش توی که باغمی پرهام, کنم

 یه دخترخوب بودگفت؛ نشسته
 پرخاش همه این رددادن جواب

 و توپیدم بهش!نمیخواست
 واست صبح فکرنمیکنم گفتم؛
 باگل االن که باشم کرده دلبری

  جسارتت اومدی؟ وشیرینی
 با پرهام! واال س*ی*ن*هتح قابل

 صبح نه گفت؛ پوزخندتلخی
 خوشحال عشقم اینقدرازدیدن

 ازحرفاتو کلمه یک حتی که بودم
 نکردی دلبری صبح! نه! نموند یادم
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 مهمونی توی پیش چهارسال
 لباس بااون( دخترعموم)روژین

 تر تلخ! کردی دلبری عروسکی
 و پایین انداخت خندیدسرشو

 رفت دلم جوری یه داد؛ ادامه
 دنبالتون تموم نیم وسال۳ که

 چرادیرپیدات میدونی! گشتم
 کرد کردم؟نگاهم پیدات

 داد؛ ادامه زد زل توچشمم
 معرفت بی عده یه هوم؟چون

 و وگفتن شیراز منوفرستادن
 جارو همه, میکنید اونجازندگی

 پیش چندوقت!تهران الی گشتم
 فرشته شوهرخاله خبردارشدم

 کرده امادیرخبرم, شده فوت
 رسیدم زمانی, دیررسیدم, بودن
 باهزار, بود شده فروخته خونه

 قول که امالکی ادرس بدبختی
 و وپیداکردم بودن کرده نامه

 دیگه جوربدبختی باهزارویک
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 ازتون شماره یه تونستم فقط
 وقتی, کنم پیدا امالک توسط

 دنیا تهرانه واسه شماره فهمیدم
 ازخانواده من, شد خراب روسرم
 ,بودم خورده دست رو خودم
 روواسه خونه برگشتم وقتی

 ,بخاطرتو نه,کردم ترک همیشه
 بازی سال۴ که بخاطرخودم! نه

 هیچکس دل بخاطراینکه, خوردم
 که نیومد رحم به پرهام واسه

 توی چهارسال نزارن حداقل
 از اهی! بگردم شهرهادنبالت

 اینارو کشیدوگفت؛ سرحسرت
 من, بیاد رحم به دلت که نگفتم
 دلم فقط, خودموگرفتم جواب

 تو مثل منم بدونی میخواست
 اذیت نوع درسته, شدم اذیت

 رودست منم اما داشته هافرق
 خانواده تواز, تنهاشدم منم!!خوردم
 گفتم! پدرومادرخودم ومن پدری

 یکطرفه هیچوقت تایادبگیری
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 صادر حکم وقبل نری قاضی به
 به اول کردن وقضاوت کردن
 کنی گوش مقابلت طرف های حرف

 پرازغم نگاهی حرفش بااتمام
 رو خروجی وراه انداخت بهم

  بدون! صبرکن, _گرفت پیش
 خیلی,ایستاد سرجاش برگشتن

 احساس,  بودم پشیمون ازکارم
 وجودمو تموم وندامت شرمندگی
 و باشرمندگی, بود دربرگرفته
 !اووم! متاسفم گفتم؛ سرافندگی

 سرش برگشتن بدون! خبرنداشتم
 و داد تکون تایید ی نشونه به

 .....رفت
 

 و رفته خاله که روزه2 امروز
 باهام کلمه یک حتی مامانمم

 پیداش دیگه فرهادم, نمیزنه حرف
 حتی ونه زده زنگ نه, نیست

 ازخداش انگاری! پیام دونه یک
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 روز امروزسومین, برم بودمن
 .نمیدیدم قشنگشو چشمای بودکه

 صورت وتصورکردم بستم چشمامو
 کشیدم پرحسرتی آه, قشنگشو
 اخری دم کردم؛ زمزمه وزیرلب

 فقط! مهربون بودی وفاشده بی
 پشت بدم تشخیص میتونم من
 قلب چه عبوس ی قیافه اون

 نمیدونم, شده پهون مهربونی
 اومدم خودم به وقتی, شد چی

 وکنار فرهادوگرفته ی شماره
 تا, بودم گذاشته گوشم

 پر صدای کنم قطع میخواستم
 ,خورد گوشم به زنی ی عشوه

 گرفته قلب تپش بفرمایید؟_زن
 خشک دهنم نور سرعت به, بودم

 عصبی, کرد یخ شدودستام
 هستی؟؟ کی تودیگه! _غریدم
 شد حرفش فرهادمانع صدای

 _شیدا بود؟ شیداکی_فرهاد
 بعداز! مزاحم عزیزم هیچکی
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 رو گوشی حرفش شدن تموم
 ای بازیچه عجب, کرد قطع
 تموم به لعنت! احمق منه بودم

 !کردم ح*ر*و*مباتو روکه لحظاتی
 
 !شب یک! کردم نگاه ساعت به

 ترازغروب غمگین پوزخندی
 لبخند, نشست لبم روی پاییزی

 ..هام گونه روی بودواشک لبم روی
 میفهمید؟ رو بیچاره رویای حال کی
 اون رویاتوی بفهمه میتونه کی

 خدایاچراهر, کشید چی شب
 میاد؟ بارون میگیره دلم وقت

 تنم قرمزرنگمو بافتنی ژاکت
 حیاط های پله روی ورفتم کردم

 ,گذاشتم اهنگ باگوشیم, نشستم
 باباایندفعه,_کردم زمزمه زیرلب
 بخاطر! بخاطرتونیومد بارون

 نافرجامم بخاطرعشق,اومد دلم
 به اتیش خواننده صدای, اومد
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 هوابلند وبی کم کم, کشید قلبم
 یادم, رفتم تابم سمت وبه شدم

 روی که بودم خورده نبودقسم
 به فکرکردن بدون! نشینم تاب
 تکون اهسته کردم شروع کارم

 ..بااهنگ وهمخونی خوردن
 گرفتی دلم چیه_ آهنگ متن

 کنی می گریه داری چی واسه
 شکستی دلم چیه

 کنی می گریه داری کی واسه
 غریبی دلم چیه
 کنی می گریه داری دیدی چی

 رفته گذاشته میگی
 بود تو نفس مثل که اونی

 شکسته دلتو میگی
 بود تو کس ی همه که اونی

 نمونده دیدی میگی
 بود زده که حرفایی همه پای
 دیوونه داری میدونم من دل

 بیخیالش باز اما میشی 
  ویرونه داری میدونم من دل
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 ....بیخیالش باز اما میشی
 

 مامان که میکردم گریه داشتم
 الوداومدتوی خواب های باچشم

 _مامان, شد من ومتوجه حیاط
 نه_میکنی؟ گریه رویا؟توداری

 داره بروتو, نمیکنم گریه مامان
 دمپایی مامان اما, میاد بارون

 موشکافانه, نزدیکم پوشیدواومد
 که شده کردوگفت؛چی نگاهم

 این روی سال۳بعداز حاضرشدی
 ضجه واینجوری بشینی تاب

 پوستتو وگرنه بزن بزنی؟رویاحرف
 اوضاع کردن جمع واسه!میکنم
 هروقت من, شو بیخیال مامان گفتم؛

 دلیلشم, میکنم میادگریه بارون که
 _مامان, میدونی خوب خودت

 روی توهیچوقت, نگورویا دروغ
 واسه خب, ننشستی تاب این

 باید, دختراخاستگارمیاد ی همه
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 ردندادی جواب کنی؟مگه گریه
 مادرم خداروشکرذهن چته؟ دیگه
 خالصه! پرهام بودسمت رفته

 وبعدشم زدیم حرف باهم کم یه
 پهن خواب رخت کنارهم رفتیم

 این به لطفش حداقل, کردیم
 ,کرد اشتی باهام مامانم بودکه

______________________________ 
 شب ازاون اس هفته یک االن

 فرهادو که روزه ودهمین میگذره
 کردنش فراموش کمرواسه, ندیدم
 تاسر حتی روز ده توی! بستم
 ,دنیاکردم تارک, نرفتم هم کوچه

 بیرون برو پاشو میگه مامانم
 بازبشه ودلت بخوره ات کله هوابه

 باز واسه دارم دلی نه من اما 
 ,هواخوری واسه ای وکله شدن

 ازم زندگیمو, فرهاد بهت لعنت
 ,نداری توتقصیری اماخب, گرفتی

 امروز, میدونم خوب, مقصرخودمم
 زدوگفت؛ زنگ خونه به پرهام
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 (من ودخترعموی خواهرپرهام) پگاه
 خیلی میگفت, میخوادرویاروببینه

 فهمیده وازوقتی کرده گریه
 التماس همش شماپیداکردم

 میگفت بیچاره, بیارمش میکنه
 ,بگیرم اجازه ازرویا زدم زنگ اول
 ,نگفتم چیزی مادرم احترام به منم

 زشت, مادرم دست وسپردمش
 داستان همه بعدازاون بوداگه
 کنم احترامی بی کشیده سرمن که هایی
 داشتیم آمد رفتو روزاکه اون یادمه

 ,بودیم جونی جون دوست منوپگاه
 ,میشه چی ببینمش اگه امانمیدونم

 ,یانه میزنه باال تنفرم پرهام مثل
 و کنم سکوت میکنم تالش اما

 بخاطرمامانم فقط, نگهدارم حرمت
 

 بیان وپرهام پگاه امروزقراره
 خودم به حسابی, ما ی خونه

 ولباس کردم آرایش, رسیدم
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 جوره همه خالصه, نوپوشیدم
 میخواست دلم, رسیدم خودم به

 اوله مثل چی همه فکرکنه پگاه
 خوب لباس, رویاست ورویاهمون

 وموهاشوواسش کردم مامانمم تن
 ,بود اماده چی همه, کردم گیس

 کنم دم چایی برم میخواستم
 از آه چایی ظرف بابازکردن که

 وای! خالیه اینکه, بلندشد نهادم
 ,نداریم وماچایی میرسن االن

 سوپر برم که کردم مانتوتنم سریع
 نیست چایی_کجا؟_مامان, مارکت

 مطمعنی؟_مامان, بخرم میرم
 زود من نیست نه!_داشتیما چایی

 سرم شالمو سریع, برمگیردم
 کفش وبعدازپوشیدن انداختم

 بعداز, بیرون زدم ازخونه هام
 خوراکی کمم یه چایی خریدن
 نمیدونم, خونه وبرگشتم خریدم

 اینجوری یاواقعا بودم زده توهم
 مشامم به عطرفرهاد بوی, بود
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 پشت برگشتم که همین, رسید
 ی چهارشونه هیکل کنم نگاه سرمو
 ای خفه هین, ظاهرشد جلوم فرهاد
 ,گرفتم دهنم ودستموجلوی گفتم

 فراموشت چرانمیزاری لعنتی
 توهم شدت به هاش اخم کنم؟

 ,میکرد نگاهم بودوبرزخی رفته
 اومدی بگه بهش نبود یکی! بفرما

 یاداون بکشی؟ رخم اخماتوبه
 شیداگوشیشو که روزافتادم

 توهم منم ابروهای, داد جواب
 وتلخ سرسنگین, خورد گره

 !سالم_زدن حرف به کردم شروع
 !هه_فرهاد شماکجا؟اینجاکجا؟

 بهم خودت واسه ای قیافه چه
 سالممو جواب معمول طبق, زدی
 خداییش, افتادم آرایشم یاد,نداد

 ,نبود محله این ومناسب زیادبود
 و کالفه, فرهادنداشت امابه

 کاسه توی چشمامو بیحوصله
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 دارید وگفتم؛کاری گردوندم
 داشت قبلم بااینکه اقافرهاد؟

 کنترل اما میشد کنده ام س*ی*ن*هتو
 آرزوی بدونه نمیخواستم, کردم
 _فرهاد, داشتم شو دوباره دیدن
 رفتی؟ اجازه بدون چی واسه
 برم اومدم دادم؟ اجازه من مگه

 اینو, روبگم چی همه مامانت به
 !!!!!من مخالف سمت ورفت گفت

 
 و رسوندم خودموبهش سریع
 توجه بی اما, ایستادم روش روبه

 کنارکشیدوبازم خودشو من به
 االن وای, ما ی خونه سمت رفت

 ودستمو شدم سدراهش, میرسه
 صبرکن,_اش س*ی*ن*ه روی گذشتم

 پایین؟ انداختی کجاسرتو!ببینم
 روز بعدازده میگی؟ چیرومیری چی

 رفتم؟ اجازه بدون میگی اومدی
 روزکجابودی؟ضمنامگه ده تواین

 دیگه رفتم برم؟خب نگفتی خودت
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 ,بودم اطراف همین, بودم_فرهاد
 برگردی خودت دادم فرصت بهت

 ی نشونه به لبش ی گوشه.. اما
 داد؛انگاری شدوادامه پوزخندکج

 ,بروکنار,نمیکنی ووقت شلوغه سرت
 میترسیدم همش,کردم نگاه اطرافم به

 میترسیدم همش,ماروببینه یکی
 ومارو برسن ازراه وپگاه پرهام
 نه من برید؟ میشه,_ببینن باهم

 !کارکنم ونه برگردم دارم تصمیم
 نگاهش نوع فرهاد, بریدلطفا حاالهم

 نگاهم دلخوروغمگین,شد عوض
 تموم هاکه نگاه نوع ازاون, کرد

 چرا؟_فرهاد,وجودمومیسوزوند
 گردشد پسرس؟چشمام بخاطراون

 بزرگ باغم پسر؟فرهاد پسر؟کدوم_
 واست که همون گفت؛ صداش توی
 !میکنی نگاهش وباعشق میاره گل

 .بود شدن پاره درحال ازتعجب چشمام
 گفتم؛تو حرفم به فکرکردن بدون
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 بازم فرهاد ازکجادیدی؟ پرهامو
 اسمش نشست؛ پوزخندکنارلبش

 چه این اخه!توسرم خاک اه پرهامه؟
 پشت فرهادبه زدم؟ من بود حرفی

 وشمرده اروم, بود شده خیره سرم
 برگشتم, اومد آقاپرهامت! گفت؛برو

 نه وای, کردم نگاه سرم پشت وبه
 داشت گندمم ازشانس, بود پرهام

 ....میکرد مانگاه به
 

 خدایا,فرهاد سمت برگشتم دوباره
 داشت؟واسه معنی چه کاراش این

 ریخت؟خدایا بهم پرهام بادیدن چی
 فرهاد بگو؟یعنی روبهم چیزی یه

 بازم میدونستم داره؟ دوستم
 بیشترازقبل ازاینکه قبل! _زدم توهم

 شب, بایدبرم من گفتم؛ گندبزنم
 شیدا دست نده, میزنم زنگ بهت

 بعداز, خداحافظ, کاردارم باخودت
 و خونه سمت راهموبه, حرفم اتمام
 ,کردم کج منتظرپرهام های چشم
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 وبااخم موشکانه, رسیدم پرهام به
 راستش, درک به, میکرد نگاهم

 سردسالم, نبود مهم اصالواسم
 سردتر نیومد؟ پگاه وگفتم؛ کردم

 ای شونه, داخل رفت, سالم_داد جواب
 که همین! تو ورفتم باالانداختم

 خودشو نفر یه شد بسته درحیاط
 نبود کسی, ب*غ*ل*متو پرت محکم

 نه فهمیدم کردنش بابغل, جزپگاه
 واسش دلمم بلکه ندارم تنهاازکینه

 توبغل کلی خالصه, بود شده تنگ
 ,کردیم ودردودل کردیم گریه هم

 وبیگاه گاه های نگاه به حواسم
 زیرچشمی های نگاه, بود پرهام

 بیچاره میگفتم طرف ازیه! ودلخور
 عشقش من مثل کرده یگ*ن*ا*ه* چه

 میخواست دلم هم ازطرفی, اس یکطرفه
 ؟!!!نکنه نگاهم تااونجوری کنم نصفش بزنم

 
 کردن رفتن عزم مهمونا بعدازشام
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 دهنشوبسته انگارباچسب که پرهام
 حرف هم کلمه یک حتی چون بودن
 سرد خیلی شام موقع فقط, نمیزد

 بادیدن فکرکنم, کرد خداحافظی
 راستش, بود شده فرهاداونجوری

 توضیح واسش نمیخواست دلم
 بااینکه حتی میخواست دلم, بدم

 ولی منوفرهادنیست بین چیزی
 بهتر اینجوری, هست فکرکنه اون
 کره اگرروی حتی من چون,بود

 باشه پرهام دونه یک فقط زمین
 پرهام که نه, نمیکنم ازدواج باهاش
 خوش اتفاقا, باشه یابدهیکل زشت
 رومیبره هردختری ودل اس قیافه

 من دل! نداشت دل امارویادیگه
 زورگو بیمعرفت یه ی خونه توی

 پسر پرهام, کنار ازاینابه! جامونده
 وجود باتموم که کسی!رحمانه

 بدرقه واسه! بگذریم! متنفرم ازش
 _پگاه, رفتم اینا پگاه همراه در تادم
 وهر نکنی فراموشم بده قول رویا
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 بزنی زنگ بهم خواست دلت وقت
 لطف_باشه؟, دستتم دم همیشه من

 !!میزنم حتمازنگ, چشم داری
 پرهام! دیدمت شدم خوشحال

 ما وگوی گفت به حواسش که
 بادقت, زد صدادار پوزخندی, بود

 وگفتم؛ کردم نگاهش وموشکافه
 زدم؟ داری خنده حرف, عذرمیخوام

 وگفت؛ انداخت بهم عصبی نگاهی
 پگاه! داره خنده من تصورات!نه

 بیاد پیش بحثی انگارمیدونست که
 رویا, داداش بریم دیگه گفت؛خب

 بدون پرهامم! خداحافظ جونم
 کردو روشن ماشینو خداحافظی

 ازدربیشتربیرون سرمو.. رفت
 ,شدم خیره رفتنشون وبه کردم

 جینم شلوار جیب توی که گوشیشم
 وبدون دروبستم, خورد بودزنگ

 !دادم جواب شماره به کردن نگاه
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 ,بیرون بیا بپوش_ فرهاد بله؟_
 ام درخونه پشت_ چی؟فرهاد_

 زنگو میام نیای دیگه دقیقه تاپنج
 واسه نمیام تو؟ میگی چی!_میزنم

 اشتباهی چه بابا بیام؟ای چی
 گذشتم ازخیرخونه اقامن! کردما

 بیابیرون_ فرهاد!نیستیا کن ول
 !دقیقه پنج فقط رویا, بگم تابهت
 مامان دفعه یه! غریدم؛نمیام عصبی

 چیزی کیه؟رویا گفت؛ ازتوخونه
  نه_ دادم جواب سریع شده؟

 خط پشت فرهادکه! اس مادرگربه
 شدو جری حرفم این بودباشنیدن

 خودت جدوابادته گربه کشید؛ نعره
 بازشدن صدای بعدشم! خواستی
 تهدید داشت فرهاد, اومد درماشین

 درداشت ازپشت میکردوصداش
 با ومن, ترمیشد ونزدیک نزدیک

 درخیره به گردشده وچشمای ترس
 شنیدن منتظر وهرلحظه بودم شده

 تونستم فقط, بودم زنگ صدای
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 وناله فشاربدم بهم محکم چشمامو
 !نکن میکنم خواهش فرهاد کنم؛

 ,بود درخونه پشت درست فکرکنم
 فرهاد! پاشوشنیدم صدای بخداکه

 گفت؛ کلیدشده های دندون میون
 جواب خواستم! لعنتی بیابیرون

 مامانو صدای سرم پشت که بدم
 وگوشی هوا مترپریدم یک! شنیدم

 چرانمیای_مامان! افتاد ازدستم
 خم! ترسیدم مامان واییی_تو؟

 گوشیمواز که وهمونجوری شدم
 مامان گفتم؛ میکردم جمع روزمین

 سوگند؟ پیش برم ساعت یک من میشه
 دعواش باشوهرش زد زنگ االن
 چرا_ مامان هست؟ اجازه, شده

 ودعوا؟ زندگی شده؟اول دعواش
 بدونم چه وگفتم؛ کردم نگاه بهش

 برم؟ میتونم, دیگه شده دعواشون
 رفته باالرفته شدت به قلبم ضربان

 خودشو سرعت به داشت بودوقلبم
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 _مامان, میکوبید ام س*ی*ن*ه قفسه به
 یاابوالفضل! بیاداینجا بگوسوگند

 !فرهاد خدالعنتت! برم نمیزاره
 میدونم میکنه گریه داره مامان وای_

 زود!دیگه توروخدابزاربرم, نمیاد
 مکث کم بایه مامان! برمیگردم
 بابا_ اخه؟ شب وقت گفت؛این

 لطفااا بده اجازه, میرم باآژانس
 نمیری؟ نرو بگم من باشه_مامان

 تو دویدم هواو پریدم! بفرمابرو
 !عاشقتم ایول وگفتم؛ مامان بغل

 
 فرهاد وبه حاضرشدم نور سرعت به

 بزنه بوق الکی وگفتم زدم زنگ
 دودقیقه! آژانسه فکرکنه مامانم

 خداحافظی ازمامان فرهاد بعدبابوق
 ,شدم ماشین سوار ورفتم کردم

 ,ازاونجادورشد سرعت به فرهادم
 ماشینشوپر فضای عطرش بوی
 و کشیدم عمیقی نفس, بود کرده

 راستش, کردم هام واردریه عطرشو
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 کنارشم که بودم خوشحال دلم ته
 نشستم کج,نیاوردم خودم روی امابه
 بااخم, کردم ونگاهش صندلی روی

 بودبه صورتش روی که غلیظی
 پلیور یه, بود شده روخیره روبه

 تموم بودکه پوشیده جذب مشکی
 برجستگی به!بود معلوم بدنش عضالت
 تودلم! انداختم نگاهی بازوهاش

 نیست یکی! رفتم اش صدقه قربون
 دقیقه۵ همین نبودی توهمونی بگه

 داشتم میکردی؟ نفرینش پیش
 توپید؛چیه؟ بهم که میکردم نگاهش

 تعریف ازش نداره لیاقت! بیشوووور
 توهموگفتم؛چی اخمموکشیدم!کنی

 بایدزود من زودبگو میخواستی؟
 چون نکن زود زود_فرهاد!برگردم

 گردشد چشمام!برگردی قرارنیست
 میگی؟ چی!_باالرفت صدام وتن

 اومدی چی اصالواسه!تنهاس مامانم
 اعصابم من!صداتوباالنبررویا_فرهاد
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 خب خدا ای باعجزگفتم؛! نمیکشه
 منوکجا داری؟داری بگوچیکارم

 ,شد پارک گوشه یه میبری؟ماشین
 و بودیم خیابون رنگ زیرنورزد

 فضارمانتیک! بود شب۱۱ ساعت
 برمیگردی فردا_فرهاد, بود شده

 وارداون توروبابرنامه من,سرکارت
 راحتی همین به, بودم کرده خونه
 برآب نقش هامو نقشه نمیدم اجازه
 پولتو بخوای اگه! برنمیگردم!_کنی
 حرف کشید؛کی نعره!میدم پس
 و زدم پلک تندتند ازترس زد؟ پول

 ازم خودت مگه! گفتم؛خوووب
 !دیگه رفتم خوب برم؟ نخواستی

 که درحالی شمرده فرهادشمرده
 شو واشاره شصت دوتاانگشت

 میداد وماساژ گرفته پلکاش روی
 مسخره ی جمله اینقدراین!رویا گفت؛

 بدون روز اون من! روتکرارنکن
 حرفو اون عواقبش به فکرکردن

 !نکن بازی اینقدربااعصابم! زدم
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 مامانم به من! برگردم نمیتونستم
 تنها مادرم, برنمیگردم دیگه گفتم

 ,نمیکرد باورم مامانم! نمیشد, بود
 ,تنهاست مادرم, نمیشه باورکنید_

 االن بوداما پیشش قبالخواهرش
 کالفه! میتونم! شهرستانه,نیست

 میام صبح۹ گفت؛فردا ترازقبل
 روپامو کوبیدم مشتمو! دنبالت
 !!!شه نمی میفهمی؟!نمیشه گفتم؛

 !موگرفت چونه شوتوصورتمو خم
 خیره لبم به وبعدش چشمم به اول

 خون خفه! گفت؛میشه شدوآهسته
 دادموساکت قورت دهنمو آب!گرفتم

 موول چونه آروم!کردم نگاهش
 باحرص! نکن بحث بامن کردوگفت؛

 سراسر نگاهی! گفتم؛زورگوووو
 لبش ی وگوشه انداخت بهم شیطنت

 لبخند من واسه بیشوور! اومد کش
 میشه؟ چی مامانم کردم؛ ناله! میزنه

 ماشینو که درحالی فرهاد!تنهاست
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 ساعت خالت میکردگفت؛ روشن
 تنها نترس! میرسه صبح هفت

 گفتم؛ گردشده باچشمای! نمیمونه
 اصال منوازکجامیشناسی؟ توخاله

 اخماشو! رمالی نکنه ازکجامیدونی؟
 دیگه اونش کشیدوگفت؛ توهم بازم

  باهاش هرچقدر!نیست تومربوط به
 ,امانشد بزنه حرف که زدم سروکله
 سوگند به افتادمن یادم خونه نزدیک

 گفتم؛واااااییی سریع! خبرندادم
 _فرهاد! سوگندنگفتم به من! سوگند

 مادرم به! شمارو رو؟زورگویی چی
 نکنه, سوگند ی خونه میرم گفتم
 ساعت باشه؟به زده زنگ بهش
 من بود دقیقه۴۰ همش! کردم نگاه

 نمیشد! بودم زده بیرون ازخونه
 !سوگند ببرخونه منو!_خونه برگردم

 !میکنه شک خونه برگردم زوده االن
 وگفت؛ مون توکوچه فرهادپیچید

 خونه میری شمااالن, نکرده الزم
 !نبوده سوگندخونه میگی مادرتم وبه
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 گفتم بهش میگی؟من داری چی_
 !پیشش برم خواسته سوگندازم

 کوچه توی حرفم توجه فرهادبدون
 !کرد پارک کنارخونمون بنبست
 بعد میزدم حرف باسوگند بایداول

 !میزدم سروکله نفهم زبون بااین
 بعد!سوگندوگرفتم شماره سریع

 !داد جواب کوتاه ازچندتابوق
 

 یاخودتی؟ میبینم خواب_سوگند
 بگومامانم اول, خودمم, سالم_

 سوگندحراسون یانه؟ زده زنگ بهت
 مدته یه من افتاده؟ گفت؛اتفاقی

 نشده چیزی! _نیستم تهران! نرفتم
 _سوگند یانه؟ زده زنگ بگو فقط

 به, نزده زنگ که موبایلم به! نه
 ای آسوه نفس! نمیدونم رو خونه

 خداروشکر وگفتم؛خب کشیدم
 حاالبعدا! نه_ شده؟ چیزی_سوگند
 کجایی؟! میکنم تعریف واست
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 هست ای دوهفته! شمالم_سوگند
 عشقت توتب اینجا اومدم, اومدیم
 !گفتم؛لوس باخنده! وبسازم بسوزم
 نمیدادی؟ چراجوابمو!واالبخدا_سوگند

 توتاریکی داشت! کردم فرهادنگاه به
 خجالت, میکرد نگاه من به کوچه

 !میزنم زنگ بعدابهت سوگند, _کشیدم
 !بزنیا زنگ ولی باشه! بابا ای_سوگند

 گوشی! خداحافظ! حتما,باشه_
 فرهادگفتم؛ وروبه کردم روقطع

 بدون! خداحافظ, میرم دیگه من
 ازماشین, کرد نگاهم فقط حرف
 ببندم درو ازاینکه قبل, شدم پیاده

 _بله؟فرهاد! _رویاخانوم زد؛ صدام
 !کن بیرون ازسرت رو پسره فکراون

 حرفم میون ببخشید؟ گفتم؛ باتعجب
 !شبخیر! میزنیم حرف پریدوگفت؛فردا

 متوجه!کرد روشن وماشینو اینوگفت
  بستم درماشینو! نشدم منظورش

 درروباز باکلید, خونه سمت ورفتم
 حال چراغ! شدم وواردخونه کردم
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 خدا!بیداره مامانم پس,بود روشن
 !باشه سوگندنزده خونه به زنگ کنه

 خوردوگفت؛ تکونی منودید مامان
 دزدامیای چرامثل! ترسیدم وای
 !بترسونمت نخواستم, ببخشید_تو؟

 چرابرگشتی؟, نداره اشکال_مامان
 گفتم خودم پیش, شدم پشیمون_

 بود ترافیک! بهتره تنهاباشن اگه
 !بودم شده پشیمون زودتراینا وگرنه
 تکون واسم سری باتاسف مامان

 آژانس کرایه خواستی دادوگفت؛فقط
 بشم قربونت نداره اشکال_بدی؟
 چوب مانتوموبه داشتم! سرت فدای

 فرشته گفت؛ مامان که میزدم رختی
 افتاده راه شب۹ ساعت, زد زنگ

 یادحرف! اس خونه۶و۵ احتماال
 ازکجاخبرداشت اون! فرهادافتادم

 قبل میاد؟چرااون داره من ی خاله
 مارو خانواده یعنی ازماباخبربود؟

 کیه؟چرا خدایااون زیرنظرداره؟
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 مجهوله؟ مرد این زندگی ی همه
 _مامان بشناسمش؟ چرانمیتونم

 اتفاقا! آره!ها_ گفتم؟ چی شنیدی
 کارم صاحب بگم میخواستم من

 سرشب! نکرده موافقت بااستعفام
 و پگاه جلوی, زد زنگ ازهمکارا یکی

 مهساست اسمش, بگم نشدبهت پرهام
 نیاد اگه گفته فروزش آقای میگفت

 نیستم که دوماهی این بایدخسارت
 جای رونمیتونم کسی گفته! روبدم

 اگه یعنی_مامان... و بیارم گزینش
 !اوهوم_ بدی؟ بایدخسارت نری

 دروغ بهش مجبورم خدایامنوببخش
 واقعیت اگه میدونم چون! بگم

 که میدونم! میدم ازدستش روبگم
 وممکنه نمیکنه باهام برخوردخوبی

 سخته؟ نمیگی مگه_ مامان! کنه آغم
 !نه_برنمیای؟ ازپسش نمیگی مگه

 واست دلم, نیست سخت اونقدارهم
 !کردم بهونه حرفو اون بود شده تنگ
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 !اتاقم به برگشتم بازم دست به چمدون
 فرهاد ی خونه به متعلق که اتاقی

 فهیمدم تازه خونه به باورودم!بود
 وآدماش خونه این واسه چقدردلم

 رحیم مش واسه حتی,بود شده تنگ
 خوشحال اونقدر بادیدنم پری

 رحیمم مش!سرازپانمیشناخت بودکه
 رو مردهیچی این ازصورت, بود

 پس نم المصب, داد تشخیص نمیشه
 هاشو اخم انگارقرص فرهاد!نمیده

 ازسرصبح بودچون خورده نشسته
 بجز, بود کرده اخماشوتوهم بازم

 نشده ردوبدل بینمون حرفی سالم
 باالانداختم ای شونه بیخیال, بود

 خوابم شدت به! اصال چه من به
 شده بدعادت مدت تواین! میومد

 تادوازده خودمون وتوخونه بودم
 نگاه اتاقم به داشتم!میخوابیدم

 تمیزش که همونجوری! میکردم
 بود نخورده,دست! بود بودم کرده
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 میزتوالت روی که ایی شونه حتی
 نخورده تکون بودمم جاگذاشته

 وگفت؛ اومدتواتاقم پری!!! بود
 بیارم؟ خوردی؟واست صبحونه
 _پری!میاد خوابم گفتم؛ بابیحالی

 کاراتو من! برم قربونت بخواب
 فرهاد سرش پشت! میدم انجام

 نخواب نه شدوگفت؛ وارداتاق
 ای اشاره! دارم کارت بیاتواتاقم

 وگفتم؛صبر کردم تنم های لباس به
 باشه_فرهاد! کنم کنیدلباساموعوض

 باتعجب پری! منتظرم کن عوض
 بیخیال فرهادم! میکرد فرهادنگاه به

 باال ای شونه بازم!کرد اتاقوترک
 که درک به گفتم؛ وتودلم انداختم

 _پری! سرم فدای!باز شده بداخالق
 وپرخاشگر عصبی بازم چندروزه

 باهاش نمیتونم نفرکه یه من, شده
 رویی شیداچه درعجبم!بزنم حرف

 گرفته حالم شیدا اسم باشنیدن! داره
 لباس حالی بابی! ترشد بودگرفته
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 مشکی تونیک یه, کردم هاموعوض
 دورآستینش, پوشیدم بلند استین

 شلوار, داشت طالیی نوارهایی
 روسری ویه پوشیدم جذب مشکی

 ,کردم سرم هم طالیی چهارگوش
 واسه گذاشتم هارو لباس چیدن
 کم یه! داشتم حوصله که وقتی

 وبعدازپوشیدن زدم خودم عطربه
 نفس! بیرون زدم ازاتاق هام صندل
 ,فرهادوزدم ودراتاق کشیدم عمیقی

 عطر بوی, داخل رفتم! بیاتو_فرهاد
 ,بود پیچیده اتاق کل فرهادتوی

 تاریک بوداتاق کشیده پردهارو
 دمر تختش روی خودشم, بود شده

 کارید؟ کاری بامن,_بود خوابیده
 بودگفت؛ درازکشیده که همونجوری

 خوابم کن کاری یه نمیبره خوابم!آره
 ببخشید وا؟ گفتم؛ باتعجب! ببره
 _فرهاد!نیستم خواب قرص بنده
 ...من پس خب!_نیستم قرصی منم
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 باربدون یه شد وگفت؛ پریدتوحرفم
 کالفه بدی؟ انجام وظیفتو کل کل

 من ی شماوظیفه گفتم؛خوابوندن
 !بعدهست به ازاین_فرهاد! نیست

 حاالحوصله!تغییرکرده وظایفت نوع
 داشته فعالاینو بدم توضیح ندارم
 وباناخنم کردم دستمومشت! باش

 وگفتم؛ دستموفشاردادم گوشت
 فرهاد بکنم؟ واستون چیکارمیتونم

 !کرد نگاه بازکردوبهم چشمشو یه
 کنارکشیدوبادستش روتختش کم یه

 باچشم!بیااینجا گفت؛ زدکنارتختشو
 فرهاد بخوابم؟ گفتم؛ گردشده های
 !بشین! کردوگفت؛نخیر ای خنده تک

 
 وگفتم؛خب؟ نشستم کنارش رفتم

 ببینم کن شروع ازماساژدادن_فرهاد
 !داشتم دوستش یانه؟ میبره خوابم
 رفتار ها بچه مثل اینجوری وقتی

 ,میرفت ضعف واسش میکرددلم
 وتامیتونم کنم ب*غ*ل*ش میخواست دلم
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 امابایدخودموکنترل, بچلونمش
 ,نبودم عصبی ازدستش, میکردم

 راضی بودم کنارش ازاینکه! برعکس
 وبهش توفکربودم همینجوری, بودم
 کن شروع گفت؛ گه میکردم نگاه
 ازروتیشرت,بود تنش تیشرت!دیگه

 ,پشتش دادن ماساژ به کردم شروع
 کرده میخوردوعصبیم تکون همش

 توپشتش زدم محکم ناخواداگاه, بود
 !میخوری چقدرتکون وگفتم؛وای

 خودش قول به باعث موضوع واون
 تا ومن بپره فرهاد اقا خواب

 ,بدم ظهرماساژش های نزدیکی
 شده سنگین وپلکم خسته دستام

 خوابش ظهربودکه۱2 ساعت, بود
 میومدفراموش اینقدرخوابم, برد

 وکم تاریک اتاق, کجاهستم کردم
 جای ام دیگه هرکس خوب,نوربود

 همونجوری, میرد بودخوابش من
 ازتخت وپاهام بودم نشسته که
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 روی سرموگذاشتم بود آویزون
 .....برد فرهادوخوابم پشت

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 خونه برگشتم که اس هفته یک االن

 هرروز شیدا هفته یک فرهادوتواین
 میکنه دلم به خون میادوحسابی

 زهرمار برج مثل که فرهادم, ومیره
 هست وقتیم نیست اصالخونه, شده
 امروز, کارمیکشه ازم حمال مثل
 دلم خیلی, وسوگندودیدم رفتم

 دیگه نظرم به, بود شده تنگ واسش
 وبسش بودم کرده تنبیهش زیادی

 نبود تافرهاد صبح خالصه! بود
 خبر یه! ناهارخوردیم وباهم رفتم

 !داد بهم هم هیجانی وخیلی جالب
 نگرفته عروسی هنوز سوگندجان

 !!میشم خاله دارم ومنم بارداره
 خونه به خودمو فرهاد اومدن تاقبل

 افتادم عقب کارهای وبه رسوندم
 بعدازظهربودکه۴ساعت, رسیدم

 اخماش معمول طبق,فرهاداومدخونه
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 غذاکشید واسش پری, بود توهم
 کارم بقیه به اتاقش توی رفتم ومنم
 ...کشیدم پیشونیم به دستمو! برسم

 !میدادم جون داشتم خستگی از
 فرستاده خشکشویی از که لباسایی

 آویزون لباسی چوب روی رو بودن
 وارد فرهاد شدو باز اتاق در میکردم

 خیره چشماش به کردم سعی..شد
 من به توجه بی.بکنم رو کارم و نشم

 .گذاشت عسلی روی گوشیشو
 .کشید دراز تخت روی اوردو در پیراهنشو

 .انداختم پایین سرمو! حیا بی ای
 خواستم بود تخت کنار کمد

 پام که کمد توی بذارم پیراهنو
 !روش افتادم و کرد گیر تخت لبه به

 ...نشست بدنم روی سرد عرق
 !!!نکنه اخراجم! کردم خراب وای

 بی.خورد چشماش به نگاهم
 .شد خیره چشمام به تفاوت

 کردو حلقه کمرم دور دستاشو
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 که بودم شوکه انقدر! زد لبخندی
 .بخورم تکون نمیتونستم

 ...گذاشت ل*ب*ا*م روی لبشو
 کردن وارد شوک بهم انگار

 زد دورم.. که شم بلند خواستم
 روم خودشو, اونورتخت غلتیدم

 ..افتاد ل*ب*ا*م جون وبه انداخت
 

 هامو لب وگرم وقفه فرهادبدون
 خودم به وقتی, بود گرفته بازی به

 میکردم همراهی باهاش داشتم اومدم
 جداشد فرهادازم, آوردم کم نفس

 وجودمو تموم که روگفت ای وکلمه
 س*ی*ن*هتو شدت به قلبم! دربرگرفت

 شبیه زنان فرهادنفس, میکرد بیتابی
 !عاشقتم گفت؛ کنارگوشم پچ پچ به

 !کرد نگاه چشمم سرشوبلندکردوبه
 !بودم شده گم نگاهش عسلی توی

 _فرهاد!بود بنداومده زبونم بخداکه
 منتظرتوچشمم! بگوعاشقمی! بگو
 ,میزدم نفس نفس میکردو نگاه
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 باالوپایین سرعت به ام س*ی*ن*ه قفسه
 نذاشتم منتظرش بیشترازاون! میشد
 کنارگوشش کنان پچ پچ, خودش شبیه

 این باشنیدن! عاشقتم گفتم؛منم
 کرد جابجام بازم, شد دیوونه کلمه

 کردبه شروع ودوباره سرتخت اون
 میکرد؛ تکرار مدام ل*ب*ا*م نب*و*س*ی*د

 های حرف غرق اینقدر! عشقم! عاشقتم
 چشم وقتی که شدم اش عاشقونه
 !فرهادبودم ی ب*ر*ه*ن*ه توبغل, بازکردم

 تندبلند بودم؟ چیکارکرده من! وای
 به سرم تیرکشیدو زیردلم که شدم

 که گفتم اخی! دردمیکرد شدت
 وکشیدم انداخت توکمرم فرهاددستشو

 االن بیاعشقم وگفت؛ ب*غ*ل*ش توی
 وناله ریخت چشمم اشک, بلندنشو

 _فرهاد چیکارکردم؟ من! گفتم؛فرهاد
 !شدی من نفس!شدی من خانوم

 خودشوتوصورتم منوبرگردوندسمت
 سرمو باگریه رویا؟ گفت؛پشیمونی
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 فرهاد!دادم تکون مثبت ی نشونه به
 بازم!نبود ازسرعشق نگوکه دلخورگفت؛

 !بود ازسرعشق چی همه کردم؛ ناله
 چسبوندمو خودش به محکم! عشق فقط

 اینکه خب! برم قربونت گفت؛اخ
 عشقمون آتیش کم مایه! نداره ناراحتی
 !کارشدیم به دست ازدواج قبل زیادبود

 !شد قرص ازدواج ی باکلمه دلم
 بودو گذشته چندساعت نمیدونم

 قاروقور صدای! بود هواتاریک ولی
 توتاریکی فرهاد, بود بلندشده شکمم

 من!بمون توهمینجا بلندشدوگفت؛
 !میارم وغذا مسکن واست میرم
 شدکه شد؟چی اینجوری که شد چی

 اینقدرمهربون آلودمن فرهادغضب
 سراز شد چی بود؟ شده وصمیمی

 چی مامانم! درآوردم رختخوابش
 شکستم؟ کمرمادرمو من یعنی میشه؟

 نگاهمون داشت باال بابااون یعنی
 جلوشو چرا!من به لعنت! واااای میکرد؟

 !دخترنیستم دیگه من یعنی نگرفتم؟



wWw.Roman4u.iR  452 

 

 وآباژورکنار فرهادبلندشدم بارفتن
 ملحفه بادیدن! کردم تختوروشن

 من جدی جدی! آره! بلند ازنهادم آه
 لباسامو سریع! دخترنیستم دیگه

 !خودم اتاق توی ورفتم پوشیدم
 زدم ضجه حماقتم واسه حموم توی

 دائم تصویرمادرم! بودم شرمنده
 میکردم گریه داشتم! بود جلوچشمم

 رویا؟_فرهاد!شد زده درحموم که
 _فرهاد گفتم؛بله؟ گریه باهمون_

 نیست خوب حالم نه_ خوبه؟ حالت
 نمیخوام!_درو بازکن_فرهاد!برو

 باز_غرید فرهادعصبی! فرهادبرو
 خجالت! توااا میام االن! ببینم کن

 فرهاد درگفتم؛ نزدیک رفتم کشیده
 انگار فرهادکه! میکشم خجالت من

 گفت؛ لحن بودباهمون نشده اروم
 عزیز میگم! بیابیرون االن همین

 !نه پری! نه وای! بیاره حوله واست
 !صبرکن نه وگفتم؛ تنددروبازکردم
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 وکشدار شیطون فرهادبالبخندی
 مو حوله! بیااابیروون گفت؛بپوش

 انداختم تنم بودو حموم توی که
 همه اون, معنانداشت خجالت دیگه

 انداخت دستشو! بود بدنمودیده
 ای خفه جیغ! کرد زیرپاموبلندم

 حلقه دورگردنش ودستمو کشیدم
 ام صدقه قربون که همونجوری!کردم

 منوبرد تنم حوله باهمون میرفت
 گندم شانس به که خودش تواتاق

 !ماشد هابودومتوجه پله روی پری
 

 فرهادتوپید؛چیکار به عصبی پری
 همونطور فرهادم فرهاد؟ میکنی

 پری سمت بودروبه کرده ب*غ*ل*م که
 !کردم بغل وگفت؛عشقمو کردی
 نمیخواستم من! کنن توسرم خاک
 تند بالحن پری! بدونه چیزی پری

 !زمین بزارش گفت؛ ای وپرخاشگرانه
 همین مادرشبودواسه مثل پری

 میکرد گوش که تنهاکسی حرف به 
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 اضافه حرف هیچ بدون! بود پری
 ازخجات ومنم زمین منوگذاشت ای

 پری! شدم قایم فرهاد پشت رفتم
 مارسوندکفگیرچوبی خودشوبه
 گرفت فرهادنشونه سمت دستشوبه

 میفهمی میشه؟ وگفت؛توآبروسرت
 دخترمردمواوردی چی؟ یعنی امانت

 ح*ر*و*مو حالل اینکه بدون توخونت
 میکنی بغل حموم بالباس بشه سرت
 بود باپری حق بده خدامرگم ؟وای

 منو مامان! اتم شرمنده خدایا وای
 !چکید ازچشمم اشکی قطره!ببخش

 انتظار گفت؛ازتو من روبه پری
 کنه دفاع اومدازم فرهاد!نداشتم

 نگو توپید؛هیچی بهش پری که
 همین! دیدم رو چی همه! فرهاد

 با! بشین محرم بایدبهم امشب
 واسه جهنمو ات مسخره های س*و*ه

 عزیزمن_فرهاد! دخترخریدی این
 _پری! کنم ازدواج باهاش میخوام
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 رحیمو میرم! کاروبکن حتماهمین
 !بخونه محرمیت بیادصیغه صداکنم

 برو کردوگفت؛ من سمت روبه
 پایین دیگه دقیقه ده! بپوش لباس

 پاتند حرفش بعدازاتمام!باشین
 فرهادبرگشت! ها پله کردسمت

 ودوتادستشوکنارصورتم سمتم
 چی همه پای من وگفت؛ گذاشت
 باشه؟!نباش هیچی نگران! ایستادم
 معنی به دادم تکون سرمو بااشک
 !خانمم قربون_فرهاد! مثبت جواب

 باعزیز میرم منم بپوش برولباس
 رو چیزی نباش نگران! بزنم حرف

 پس! کردم روپرت ملحفه! نمیدونه
 خواست! نباش موضوع اون نگران

 من!فرهاد!_دستشوگرفتم که بره
 ...مامانم اجازه بدون نمیخوام
 !بدم ادامه حرفمو کشیدم خجالت

 بااجازه چه گفت؛ فرهادبامهربونی
 همه اون! منی توزن اجازه بی چه

 هم یکی این, بود اجازه کاربدون
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 هم ای کاردیگه مگه!کن قبول
 بود؟ هم ای چاره ؟!بکنم میتونستم

 هم ازطرفی! بود کارازکارگذشته
 خاستگاری به مادرم بودم مطمعن

 وبه وانتخاب نمیگه فرهادنه مثل
 پیشونیمو! میزاره خودم عهده

 !اعتمادکن من به وگفت؛ب*و*س*ی*د
……………………………………………… 

 لب به رحیم وفرهادومش پری
 !بودن ومنتظرجوابم خیره من های

 ی همه!دارم دوستش! ببخش بابامنو
 عجله میدونم! میکنن دختراازدواج

 ..اما!کردم حیایی بی میدونم!کردم
 فرهاد! میکنم قبول! _ام شرمنده

 پری, آزادکرد شدشو حبس نفس
 ورحیم شل شدشو مشت های دست
 وسوال بعدی ی آیه سراغ رفت

 کلمه باشنیدن! ازفرهاد پرسیدن
 ازادشد منم نفس فرهاد قبلتواززبون

 وگفت؛ب*و*س*ی*د دوتامونو اومد پری
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 !خودم گل های بچه حاالشدین
 !باشه مبارکتون! خوشحالم خیلی

 وعروسی فکرعقد بعدبه به ازامشب
 قردادن واسه زده لک دلم باشیدکه

 !عزیزام توعروسی
 

 بودیم نشسته دونفره مبل روی
 وبه ردکرد فرهاددستشوازپشتم

 زمزمه وکنارگوشم چسبودنم خودش
 سرمو منی؟ زن تواالن یعنی کرد؛

 !کردم نگاه چشماش وبه بلندکردم
 !باشه عاشقم نمیشدفرهادم باورم

 تشکر ازت میکشم خدایاخجالت
 یکطرفه عشقم که خدایاشکرت! کنم
 فرهاد همون نمیشداین باورم! نبود

 نگاهمم حتی که پیشه چندروزه
 ونگاه هستم بلغش توی االن!نمیکرد

 توی! دوخته چشمم به مهربونشو
 خوش چشمای وغرق فکرابودم همین

 کنی نگاه اینجوری گفت؛ که رنگش
 !ها میکشه انتظارتو خواب اتاق
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 اشتباهم ی تکراردوباره ازترس
 کردم عوض مسیرنگاهمو سریع

 !میکرد درد دلم خیلی! زدزیرخنده که
 !بودم نکرده رودرک هنوزموقعیت

 گیج! بود خواب چی همه انگاری
 بوداما فرهادعشقم بااینکه!بودم

 ورویا خواب یه همش آرزوکردم
 روشنی این به حقیقتی هیچ اما!باشه
 جواب گنگ_ رویا؟_فرهاد!نبود

 خوبه؟یک حالت_فرهاد دادم؛بله؟
 احتماال حالم؟! میزنم صدات ساعته
 !میرفت سیاهی چشمم! نبود خوب

 !باشه رابطه شایدبخاطراولین
 دارایی تموم بودم؟ کرده چه من

 رویا! بودم فرهادداده خودموبه
 فرهاد؟ ای صیغه شدزن کی تهرانی
 ی همه چندساعت؟ درعرض همش

 در واین دادم دستش به زندگیمو
 دقیق حتی من بودکه صورتی

 شیداکی فرهادکیه؟ نمیدونستم
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 زندگیشون رویاوارد بودوچطوری
 !خانومم دادوگفت؛ تکونم فرهاد!!!شد
 !ندارم آرزویی هیچ دیگه خدایا! آخ

 !داره عالمی هم شدن عشقت خانوم
 عشق وبا آروم شده ومسخ اراده بی

 بریم میخوای_فرهاد! گفتم؛جونم
 !فریادزدم تودلم کنی؟ استراحت

 دادنم جان احتمال! تونیا! فرهادم نه
 اما! زیاده شدن چشمانت وفدای

 !گیجم کم یه فقط خوبم گفتم؛من
 باورم_ جونم؟_بگم؟فرهاد چیزی یه

 این_خانومم؟ چی_فرهاد! نمیشه
 ورسیده کرده اعتراف عشقم به که

 کردوبا نگاهم باعشق فرهاد!باشم
 از که من گفت؛ کنارلبش لبخندزیبای

 گفتم؛ باتعجب.! میدونستم اول
 میدونستم من مثال_چطور؟فرهاد

 بهونه خواستم! توگوشیته عکسم
 ها بچه_ پری! شد مانع پری که بیارم

 نگاهی فرهاد! بفرماییدسرسفره
 گفت؛ وآهسته انداخت میزغذا به
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 !بیرون بریم میخوایم, بخور کم
 هم اماازطرفی بودم گرسنه خیلی

 دستمو فرهاد! نداشتم غذا به میل
 !نشوند کنارخودش وسرمیز کشید

 
 بودم نشسته فرهاد ماشین توی

 روحمو ماشین بخاطری که ودرحالی
 مالیم موزیک به میکرد ن*و*ا*ز*ش

 فرهاد! میدادم گوش اسپانیایی
 کرد واشاره وزد شیشه به ای تقه

 سینی فرهاد! بازکنم رو مرکزی قفل
 دستش دار وآب داغ پرازجیگرهای

 وگفت؛ گذاشت پاهام روی بودرو
 همه این مرسی! _بگیری بخورجون

 بابا گشنمه_فرهاد بود؟ چی واسه
 خجالت! شدم سرخ! داشتم فعالت

 _فرهاد! پایین سرموانداختم زده
 منظورم انداخت؟ گل چرالپات

 !پرسیدم هوا بی! بود سرکارم
 ای خنده تک فرهاد توخالفکاری؟
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 ردکرد صندلیم پشت کردودستشو
 عاشقم بازم خالفکاربودم وگفت؛اگه
 کردم نگاه توچشماش میشدی؟

 خالفکاری فکرمیکنم االنشم وگفتم؛من
 زدوگفت؛ لبخندشیرینی! وعاشقتم

 بعداز! خالفکارنیستم خانومم نه
 !بخون وخودت درداشبردوبازکن غذا
 !غذا اول_فرهاد رو؟ گفتم؛چی گیج

 وبا روگرفتم لقمه اولین واسش
 گرفتم خودمم واسه, میخورد اشتها
 فرهاد زدکه ام لقمه گازوبه اولین

 !گذاشت دهنش قاپیدوتوی ازدستم
 بااشتها اینجوری نزن گاز_فرهاد
 دهنی گفتم؛ گردشده باچشمای!بخور

 وسواس میدونم که تااونجایی! بود
 فریب دل چشمکی فرهاد! داشتی

 خالصه!اس بقیه واسه زدوگفت؛اون
 پیاده فرهاد جیگرا شدن تموم بعداز

 هارو وسیخ سینی که شدورفت
 استفاده ازفرصت ومن بده پس

 بعدیش های ازشرط قبل کردم
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 !بازکردم مدارکشو کوچیک کیف
 فرزند فروزش فرهاد! ملی کارت اول

 بعدیشم, ۱۳۶۷/۱/۱۰ متولد, فرهود
 !بود نامه وگواهی ماشین کارت
 چیزی به چشمم مدارک زدن باورق

 دهنم ازتعجب شد باعث خوردکه
 چطوری من! نهههه!متربازبشه یک

 درماشین! غیرممکنه این! نفهمیدم
 کرده هنگ! سوارشد بازشدوفرهاد

 ..تو؟تو! _میکردم نگاهش وباحیرت
 فروزش سرگردفرهاد! بله_فرهاد
 باهمون! مخدر بامواد مبارزه ازاداره
 توپلیسی؟!نهههه بازگفتم؛ دهن

 چیه کردوگفت؛ ای خنده فرهادتک
 فرهاد...اسلحه اون پس_نمیاد؟ بهم

 مخفی مامور کردوگفت؛ حرفموقطع
 بعداز, باشه دائمی نیست قرارم! هستم
 استعفا کارا سری یه شدن تموم
 !سرکارخودم وبرمیگردم میدم

 دلش انگار که فرهاد کاری؟ چه_
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 وقتش گفت؛ بزنه حرف نمیخواست
 همچنان ومن! میگم شد که

 چقدر امروز! بودم ههههنگگگگگگ
 ,سوگند بارداری! افتاد واسم اتفاق

 دنیای به پاگذاشتن, فرهاد اعتراف
 !ازدخترانگی وخداحافظی زنونه

 !فرهاد شدن صیغه! پری فهمیدن
  شغل بودن ومخفی بودن پلیس
 پرازرمزوراز! واسم بود روزی چه! فرهاد

 
 موضوع ازاون اس هفته یک امروز

 .فرهادشدم رسمازن ومن میگذره
 کردشبا مجبورم اول شب ازهمون
 هام دروغ شدت! بخوابم پیشش

 فرهاد به ام بیشتروعالقه مامانم به
 مامانم نمیدونم, هزاربرابرشده

 سراغ دائما که کرده شک چی به
 روزا این! میگیره کارمو کارومحل

 فقط فرهاد!دارم استرس همش
 ی همه وبااینکه شبامیادخونه

 وشادباشه بخنده که تالششومیکنه
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 ونمیگه هست چیزیش یه امامطمئنم
 فرهاد وواسه ذکرمیگه همش پری.

 میپرسم ازش هم وقتی! دعامیکنه
 ومن فرهادپرخطره شغل میگه

 میدونم! دعامیکنم واسش همیشه
 عکسی اون مثل! میگه دروغ داره
 کاری بامهارت بودوپری ازمن که

 !نکنم فکرهم عکس اون به کردحتی
 عکاس مهمونی شب که عکسی

 و بود گرفته هاازمن شکارلحظه
 تامزر که همونی! فرهادبود پیش

 اجازه وفرهاد رفتم گرفتش دست
 اون پری آره! برگردونم ندادعکسو

 بودودلتنگ منودیده عکس شب
 بالبخند که زمانی درست, بود شده

 لبخندشهرادو جواب ای پرعشوه
 باورم, بود شده گرفته بودم داده

  بخاطرعشق که روزایی نمیشه
 فرهادم میکردم گریه ام یکطرفه
 این توی! نزده ودم بوده عاشقم
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 کردم که ازکاری, فهمیدم هفته یک
 هم خیلی! هیچ نیستم پشیمون

 رسیدم عشقم به که خوشحالم
 دوروز!شدم اش خونه وخانوم

 کنارفرهاد وقتی زود صبح پیش 
 شدن کنده بااحساس بودم خوابیده

 ,بود شیدا, پریدم ازخواب موهام
 بود دیده هم بغل ماروتوی وقتی

 قشرقی چنان, بود شده دیوونه
 .نیست توصیف قابل پاکردکه به 

 ومیخواست بود شده عصبی فرهادم
 نمیدونم! نذاشتم من که بزنه کتکش

 شایداگه! میدادم حق چراامابهش
 حال میگرفت نفرعشقموازم یه

 فرهادبهم! میشد بدتراون وروزم
 شیدارو دادن بازی بوددلیل داده قول

 ساعت ومن کنه تعریف واسم
 انتظار پنجره روی روبه, هاست

 همین توی! میکشم اومدنشو
 پرانرژی صدای که فکرهابودم

 داشت که شنیدم فرهادوازپایین
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 !میزد قهقهه میذاشت سرپری سربه
 
 بازم! شب۸! کردم نگاه ساعت به

 ۳ساعت همیشه! بود دیراومده
 ...روزا امااین! بود خونه۴نهایتا

 بلندشدم ازجام! کنه خداخیرش
 چیکارش!_پزیرایی توی ورفتم
 سمت فرهادبرگشت! فرهاد داری

 کجا! خودم خانوم! وگفت؛به من
 سالم! دوروبر همین! سالم_ بودی؟

 !!ب*غ*ل*ش توی کردبرم کردواشاره
 !کردم ب*غ*ل*شو رفتم خجالت بدون

 ب*غ*ل*شتازیر بلندبوداما قدم بااینکه
 وگفت؛ب*و*س*ی*د موهامو روی!بودم

 !بیرون میریم شید اماده همگی
 دستاشو پری دربندموافقی؟ عزیزبا

 !جوووورم چه کوبیدوگفت؛ بهم
 حلقه دورکمرم دستشو همونطورکه

 توچی کردوگفت؛ بودنگاهم کرده
 باال ای شونه موافقی؟ عشقم؟
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 هرکجاتوباشی وگفتم؛من انداختم
 موهام روی ای ب*و*س*ه بازم! موافقم

 پس! بشم قربونت نشوندوگفت؛
 رفتم معطلی بدون منم!شو بروآماده

 ازوقتی میگفت پری!شدم آماده و
 زندگی فرهادبه شدم واردزندگیشون

 ,نمیکنه بدخلقی ودیگه برگشته
 فرهادیه اما چی واسه نمیدونم

 میکرده استفاده اعصاب قرص مدت
 از خبری من بااومدن میگه وپری

 !نبوده اعصاب وقرص عصبانیت
 یاواقعیت میکنه تعریف ازم نمیدونم

 رو پری هست که هرچی.. اما داره
 سرد هواخیلی! کرده خوشحال

 ازجاهایی یکی بودودربندم شده
 هاخیلی شب فصل تواین بودکه

 پیاده ازماشین ازوقتی! سردمیشد
 هم روی ودندونام لرزکردم شدم

 چیزی افتادن بااحساس! بندنمیشن
 !بیرون ازفکراودم ام شونه روی

 اسپرتشو مخمل کت فرهادبود،
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 _فرهاد! ام شونه بودروی انداخته
 خانومم؟ نپوشیدی گرم چرالباس

 کتشو! نمیکنه کفایت اما!پوشیدم_
 من وگفتم؛ بلندکردم ام ازشونه
 !میخوری سرما بپوش خودت! خوبم
 خالصه! وگرممه پلیورتنمه من_فرهاد

 باالخره که کردیم اینقدرتعارف
 ی واسه! کنه تنم کتشو شد موفق

 بودم ریزه زیادی فرهادمن هیکل
 هم پری! بودم شده گم کت وتوی
 وچون بود کرده تنش زخیم بافت

 ,بود نشده بودسردش توپول کم یه
 های پرازگل ای خونه واردسفره

 اومده انگاری! وباصفاشدیم قشنگ
 انگیز حیرت فضای! بهشت بودم

 فراموش بودسرمارو شده باعث
 گرفت عکس ازمون عکاس! کنم

 !داد تحویلمون هم لحظه وهمون
 من! وبامزه کوچولو های عکس
 سرخ فرهادودماغ بزرگ باکت
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 بود کرده ب*غ*ل*م فرهاد که درحالی
 فرهاد,  بودم افتاده بامزه خیلی

 پولشو کیف توی عکسوگذاشت
 خاطره واولین عکس اولین گفت؛

 !میزارم خودم پیش همیشه مونو
 پیش عالی همه شب اون خالصه

 سفارش وفرهادقلیون پری, رفت
 دستم قلیونو فرهاد بارم ویه دادن

 !افتادم سرفه به پوک دادوبااولین
 بعدش,خندید بهم فرهادتامیتونست

 وگفت؛ رفت ام صدقه قربون
 موقع! کنم امتحانت میخواستم

 ترشی اینقدر رسید که غذاخوردن
 اشتها بودم خورده هوله وهله وبالل

 چندلقمه زور امافرهادبه! نداشتم
 شب اون خالصه, داد خوردم به

 ..بود زندگیم شب ترین قشنگ
 

 شب نصف1 ساعت برگشتیم وقتی
 بودرفت دردگرفته سرش پری, بود

 ,گرفتم ودوش رفتم منم, خوابید
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 پنجره فرهادکنار برگشتم وفتی
 گفتم؛ بابدخلقی! سیگارمیکشید

 امروز! هارو بدبختی این نکش
 !کردی هات ریه دودوارده عالمه یه

 خاموش پنجره فرهادسیگاروتوی
 گفتم؛ نگرانمی؟باتعجب کردوگفت؛
 فرهاداومد! نگرانتم که وا؟معلومه

 بوکشیدوگفت؛ موهامو,کرد ب*غ*ل*م
 اگه!میدیدمت پیش سال۸کاش
 سیگارو انگشتم هیچوقت بودی
 !افتادم یادقولش! نمیکرد لمس

 سریع! کنه تعریف قراربود امشب
 واسم امشب دادی فرهادقول گفتم؛

 ای فرهادتره! کنی روتعریف چی همه
 ودرحالی گرفت تودستش ازموهامو

 بودگفت؛ شده خیره ای نقطه به که
 از نمیدونم که امااینقدرزیاده! آره

 و دستشوگرفتم! کنم کجاشروع
 وگفتم؛از تخت روی نشوندمش

 باتموم!کن روتعریف چی همه! اول
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 تکیه فرهاد! باتوه گوشم وجودم
 ,کرد ب*غ*ل*م دادوازپشت تخت تاج به

 ..بودم داده فرهاد به تکیه منم
 بودمامانم سالم۷ وقتی فرهاد؛

 ازتنهایی بااومدنش دنیاآورد آتناروبه
 خالصه زندگیم ی وهمه دراومدم
 داداش! خواهرم چشمای شدتوی

 مسعولیت احساس!بودم بزرگ
 بود شده باعث خواهرم درقبال

 مرد احساس کم سن همون توی
 اهل بابام! کنم بودن وحامی بودن

 !نبود ونازکشیدن کردن محبت
 پول بودتوی شده خالصه زندگیش

 دلخوشی ی همه!کردن جمع وپول
 آتنا کم کم! بود هاش بچه مامانم
 سالم۱2! زندگیم شدعشق, شد بزرگ
 برکارخونه عالوه پدرم فهمیدم بودکه

 بچگی باهمون! میکنه کارایی یه
 مخفی کاراش بودم فهمیده هم

 پدرم فهمیدم تاباالخره! ودزدکیه
 متوجه کم کم, ایه خالفکارحرفه یه
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 عموی که باندبزرگن اونایه شدم
 از مامانم! هست توشون بزرگمم

 بود کرده وسکوت ماجراخبرداشت
 نمیشه وکاریش هامه پدربچه میگفت

 بخاطرماتو جونشو میگفت, کرد
 !بدیم لوش اگه نامردیه خطرمیندازه

 سکوت بودم مخالف بااینکه خالصه
 بین روز یه! گذشت سال2! کردم
 وخیلی سخت دعوای یه وبابام عموم
 کشی اسلحه درحد, افتاد راه شدید

 خورد قسم عمو, وتحدیدکردن
 ازعمرش روز یک اگه حتی
 خورده که نارویی انتقام بمونه باقی

 پولشو بابا اینکه مثل,بودوبگیره
 بودم که بچه! بود باالکشیده

 وهمیشه داشتم شیدارودوستش
 ازدواج باهاش بشم بزرگ اگه میگفتم
 باباهامون بین که بعدازدعوایی! میکنم

 کردن رابطه قطع چندماهی, شد
 های ودندون بود دبستان اول آتنا
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 بالحن وقتی, بود افتاده جلوییش
 زبونش میزد وحرف بچگونه قشنگ

 ومن!میومد بیرون دندوناش بین
 روز یه, میرفت ضعف واسش دلم

 اردو بودم رفته مدرسه ازطرف
 با که کرد گریه آتناهرچی! مشهد
 مدرسه ازطرف, نشد ببرمش خودم

 !نمیشد, بود پسرونه بودومحیط
 صداش رسید که حرفش اینجای به

 ...داد وادامه کرد مکث کم یه, لرزید
 

 میشکست پام قلم کاش_ فرهاد
 تصویر آخرین, نمیرفتم اردو اون وبه

 والتماس اشکی چشمای ازخواهرم
 بازم! نزارم تنهاش اینکه واسه

 داد؛ بعدادامه چندثانیه کرد مکث
 گل عزیزخودشو برگشتم وقتی

 مادری نه, برگشتم وقتی, بود زده
 وقتی! پدری ونه خواهری نه,بود

 اینکه کردن رعایت بدون برگشتم
 تنهاشدی گفتن؛ میاد سرم بالیی چه
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 تصادف توی خانوادت ی همه گفتن
 عموسیاه! شدن وجزغاله سوختن
 .میدیمش وبعدازچندماه بود پوشیده

 واسه! بودرویا سالم۱۴ همش من
 ماه یک! زودبود بودخیلی بیکس

 مامانمو دلم, شدم بستری بیمارستان
 زبونی شیرین هوای دلم, میخواست

 واسه دلم! داشت خواهرمو های
 تنگ بابام زیرپوستی های محبت

 میزدم وضجه میکردم گریه, بود شده
 اومد روزعمو یه, وتنهایی ازبیکسی

 کشیدن محبت دست وبجای مالقاتم
 گفت؛ کوبیدتوسرمو محکم, سرم به

 روعنتر همه ماهه2! پدرومادر بی
 اطوارا.ادا این, کردی خودت دست

 ای؟ افسرده مثال درمیاری؟االن چیه
 کن کاری یه امشب خوردت گردن
 گردنی پس اون, خونه گردونم برت

 خیلی روی به چشمم! چشمموبازکرد
 پیدا خودمو کم کم! چیزابازشد
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 تودنیا که تنهاکسی وعزیزشد کردم
 میومدن عموهام, بود مونده واسم

 فرهاد تنهایی اما میکردن وسرکشی
 سالم20 وقتی! نمیشد رفع باسرکشی

 از چیزایی عمویه اززبون, بود
 که شنیدم وحقوق وحق انتقام
 یادتحدیدهایی, کردم شک بهش

 گرفتم تصمیم! بودافتادم کرده که
 پرونده!بفهمم خانوادمو تصادف علت

 ,بود شده بسته چندسال تصادف
 رو پرونده ودردسر باهزاربدبختی

 .روفهمیدم وعلت انداختم جریان به
 به شکم! فنی ترمزونقص بردیگی

 بنزونقص مرسدس, شد تبدیل یقین
 با پلیس! ترمز بنزوبریدگی فنی؟
 رومشکوک تصادف علت اینکه

 داده نفررضایت یه بوداما دونسته
 اون عموروپای امضای وقتی! بود

 .شدم مطمئن دیدم لعنتی پرونده
 وکارکسی! شدن کشته ام خانواده

 !!من عموی فروزش نبودشهرام
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 رو پرونده گرفتم تصمیم_فرهاد

 انگار اما, بندازم جریان به دوباره
 اشتباه من بودشایدم روخریده همه

 خانوادم ازمرگ سال شش میکنم
 باید,نشد آروم دلم... بود گذشته

 قطره, میگرفتم سالمو۶خواهر انتقام
 فرهاد؟, _دستم چکیدروی اشکش

 توجه بدون ندی؟ ادامه میخوای
 زدم هردری به داد؛ ادامه حرفم به

 .نبود مدرکی هیچ, امانشد کنم ثابت
 انتقام جوردیگه یه گرفتم تصمیم

 کثیفشو شغل گرفتم تصمیم, بگیرم
 از دونه بودیه کافی فقط, روکنم

 اما روبشه چاقچش های محموله
 پس, وکاربلدبود ای حرفه خیلی

 رفتم کارمیشدم به دست بایدخودم
 پلیس ومامورمخفی,افسری دانشگاه

 ابرازعالقه شیدابهم مدت تواین! شدم
 بهتر چی,داد کردوپیشنهاددوستی
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 منوزودتر میتونست ازاین؟شیدا
 مدت امابعدیه, برسونه هدفم به

 بدتره شیداازپدرش فهمیدم
 آدم قاچاق ی سرکرده وخودش

 عضو منوهم کردم هرکاری! بود
 نقش واسش! نکرد کنه گروهشون

 عاشقارودرآوردم وادای کردم بازی
 میگفت, حرفابود زرنگترازاین خیلی
 تو جونت نمیخوام عاشقتم چون

 کردم چندبارتعقیبش.. و خطربیفته
 میشدوخیلی متوجه اماهردفعه

 چند!میکرد مسیرشوعوض ماهرانه
 خوب خیلی مدرک یه پیش وقت

 نابود واسه!اومد گیرم ازپدرش
 کارت مموری یه, بود کافی کردنش

 گاوصندق توی میدونستم بودکه
 عمدا! میشه نگهداری اش خونه

 شیدافکر که میکردم کارایی یه
 !کارمیکنم دیگه گروهک بایه منم کنه
 هارو زرنگ تموم دست شیدا اما

 !نداشت بودوفایده بسته ازپشت
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 وگفتم؛خب پریدم حرفش میون
 اش توخونه نریختین چراباپلیس
 بازنکردین؟فرهادتلخ وگاوصندقو

 ای خندیدوگفت؛دخترتوچقدرساده
 توگاوصندق بمب یه بیشرفت اون

 باررمزاشتباه بایک که کارگذاشته
 بریده اواخردیگه این! منفجرمیشد

 شیدا هرطورشده میخواستم! بودم
 !نمیومد کارم به شیدا!کنم رودک
 نمیخورد دردم بودوبه قرص دهنش
 خونه دخترمیاوردم چشمش جلوی
 خیلی امااون! میکردم بازی وعشق

 !میکردومیرفتن رودک همه آروم
 

 عمواومداینجاوتهدید روز یه_فرهاد
  باشه خودم توکارم کردسرم که

 کردم شک همه بعدبه به شب ازاون
 زیر سرمنم نداشت کاری واسش

 ادامه همچنان موضوع! کنه آب
 یه! شدی تاتوواردزندگیم داشت
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 موهامو کردوروی مکث کوچولو
 تنگتر هاشو وحصاردستب*و*س*ی*د

 بالباس روزوقتی اون_فرهاد, کرد
 دیدمت ومانتومارک شیک های
 ازآدم نکنه کردم شک, کردم شک
 شیداتو وقتی, باشی شهرام های

 تموم برعکس, شد آتیشی رودید
 میدیدوسکوت ب*غ*ل*م توی که هایی زن

 پا به مقلطه دید توروکه, میکرد
 راحت واسه گزینه توروبهترین, کرد

 اومدم فرداش! دیدم ازدستش شدن
 زندی آقای, نبودی دنبالت شرکت

 آدرس, میشناخت بودمنو چندسال
 زندی آقای به من هم بعدازاون! خونتونوگرفتم

 وبا سرموبلندکردم! کنه اخراجت گفتم
 اخراج توباعث! _کردم نگاهش گردشده چشمای

 چشمم ازاولشم من وگفت؛ ب*و*س*ی*دفرهادکنارگوشمو بودی؟ شدنم
 !زد قشنگی ولبخندی! بود دنبالت

 هنوزنوزقانع اما انداخت گل هام شدولپ قندآب تودلم
 چی فرهاد پرسیدم؛! بودم نشده
 خودت منونامزد گرفتی تصمیم شدکه
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 تو بااومدن_ فرهاد کنی؟ معرفی
 منو میزدکه هرکاری به شیدادست

 تصمیم حتی!کنم وعقدش بزنه گول
 واز بندازه رابطه بودباهام گرفته
 ..اما بشه زنم وقانون بکارت طریق

 فرهاد پیش حناش شیداخبرنداشت
 عاشقش ازاولم ومن نداره رنگی
 کردم استفاده ازفرصت منم! نبودم

 ازم بابات زدم گندی یه من وگفتم
 میخوای اگه!داره ومدرک آتوگرفته

 مموری باید کنم بیرون رویارو 
 شبی همون! بیاری واسم کارتو

 همون بودی، کرده غذادرست که
 و شدی ناراحت فهمیدم که شبی

 شدکنار خم, _خواب به زدم خودمو
 که شبی همون داد؛ گوشموادامه

 خواستم! گرفتی عکس ازم یواشکی
 !هشش_فرهاد..نذاشت که کنم دفاع
 مطمعنش اینکه واسه شب اون
 نفرتم باتموم عاشقشم هنوزم که کنم
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 اگه وگفتم رفتم اش صدقه قربون
 دستم به مموری زود فرداصبح

 بیرون رویارو میدم قول, برسه
 زود صبح دیدی که فرداشم! کنم

 باهاش کارمنم بودو آورده رو مموری
 از زدکه زنگ فرداش, میشد تموم

 بهش من.. اما کنم باخبرش رفتنت
 چون کنم بیرونش نتونستم گفتم؛

 باهاش ومیخوام شدم عاشقش
 تهدیدم, شد دیوونه, کنم ازدواج

 ضربه اولین! نبود مهم واسم!کرد
 که بود این مهم, بود مهم واسم

 !خوردکنم پدرودخترو
 
 چیکار مموری بااون میخوای حاال_

 پرونده روی گذاشتم_ فرهاد کنی؟
 دوروز! نیست کافی من واسه اون

 رو بزرگ محموله یه قراره دیگه
 ریزی برنامه چی همه! جابجاکنه

 مونده دیگه روز2 فقط! اس شده
 دلم!ترسیدم, لرزید دلم! _تاانتقام
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 اونجا توکه فرهاد؟! _شورافتاد
 مگه_فرهاد داری؟ حضورنداری

 هاانتظارشو سال ای صحنه میشه
 حضور رویا نه بدم؟ ازدست کشیدم

 تنم فرم بایونی بایدخودم! دارم
 هردوتاشون! بزنم دستبند بهشون

 خانواده که جایی میرن! میشن اعدام
 فرداصبح من راستی! منوفرستادن

 ها محموله! آستارا برم زودباید
 باید, جابشه جابه ازاونجا قراره

 این باشنیدن! کنم زودترحرکت
  یخ رگم توی خون فرهاد حرف
 این هام دلشوره خدایادلیل! بست
 وایی بیارن؟ سرش بالیی نکنه بود؟

 روش وروبه جداکردم ازش خودمو! نه
 سرت بالیی میترسم! نرو! _نشستم

 زدوگفت؛ نشینی دل لبخند, بیاد
  میشی راضی اگه بشم قربونت

 باشه نرسم ام چندسالمه آرزوی به
  این پای جوونیمو من اما!نمیرم
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 خانومم نترس! گذاشتم عملیات
 دلم ته بااینکه!بترسن اونابایدازمن

 ساعت به!کردم قبول اما نبودم راضی
 خمیازه, بود صبح۳؛۳۰! کردم نگاه

 بیخود گفت فرهادباشیطنت, کشیدم
 خواب امشب درنیارکه خواب ادای

 وگفتم؛ گردکردم چشمامو, تطعیل
 کردوگفت؛چون ب*غ*ل*م فرهاد وا؟چرا؟

 باخجالت! باشی بامن بایدتاخودصبح
 !دیوونه!_ دادم غلت ب*غ*ل*ش توی خودمو

 فریاد باصدای!! عاشق بگو_فرهاد
 !پریدم ازخواب خراش گوش هایی

 سرعت به! بود مادرم صدای صداشبیه
 همزمان که توجام فنرنشستم مثل

 به ودراتاق پرید ازخواب فرهادم
 قطع نفسم! شد بازوکوبیده شدت

 !نههه! رفت ازیادش تپیدن قلبم! شد
 با!بود مامانم! نداره واقعیت این

 حیا بی دختره ناباوربه های چشم
 دختربی, میکرد نگاه معرفتش وبی

 جزملحفه چیزی که روش چشم
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 فرهادم! نبود نداده پوشش بدنشو 
 شلوارک یه فقط!نبود تنش لباس 
 ازچشمای اشکی قطره!!!! وبس 

 !هم من ازچشم! چکید مادرم ناباور
 اشک قطره یک باهمون که میدونم

 مادرم! افتادم قشنگش ازچشمای
 منو لباس بدون خواب رخت توی
 واااییی میکرد؟ فکرشو کی! دید

 !شکست فرهادسکوتو! شدم شرمنده
 سر پشت پری خبره؟ اینجاچه_

 انگیزی نفرت بالبخند شیدا, بود مادرم
 فرهاد, بود کارخودش, میکرد نگاه
 مادرررمه_ زدم جیغ!بلندشد زنان نعره
 مامان ناباوربه! شد متوقف راه بین

 !توروت تف_ باگریه مامان, کرد نگاه
 وخبر شدی هف*ا*ح*ش* ازکی! کثیف

 باگریه همراه پوزخندی نداشتم؟
 !کردوگفت؛هه لباسم به زدواشاره

 خواستم!! ساخت چی ازت پولی بی
 جلووکشیده اومد که بزنم حرف
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 وگفت؛ توگوشم خوابوند محکمی
 کشیده! مامان؟! _ه*ر*ز*ه* ببرصداتو

 _کشید زدونعره توسرم رو بعدی
 اومد فرهاد! مااادرررتونیستم من

 مادر صبرکن وگفت؛ دستشوگرفت
 برگشت مامان! میدم توضیح من جون

 توگوشش خوابوند فرهاد سمت
 حق! مقدسه مادر ی کلمه وگفت؛
 بلند سریع, بیاری زبون به نداری

 .پوشیدم لباس توحموم ورفتم شدم
 میخواستن وپری هرچقدرفرهاد

 .نمیذاشت بدن توضیح مامان واسه
 مامان روبه! بسه زدم؛ جلووداد رفتم

 !کن گوش حرفم به گفتم؛توروخدا
 کشون وکشون کشید موهامو مامان

 مامانمو دست فرهاد! در بردسمت
 ولم میکرد وهرکاری بود گرفته

 !زنمه_ کشید نعره دفعه یه! نمیکرد
 

 هیین شیدا, شل مامان های دست
  عضالت که مامان, کشید بلندی
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 شدونشست شل بود گرفته پاش
 مامان_ دادزدم باگریه! زمین روی
 مامان, خوردم گه مامان, کردم غلط

 ازاشکیش بسته حلقه باچشمای
 زنش؟ گفت؛ پچ پچ به شبیه چیزی

 شیدابدضربه بگم؟ میتونستم چی
 نقطه روی دست, بود زده بهم ای

 شیدامادرمو, بود گذاشته ضعفم
 چی! گرفت ازم کسمو عزیزترین
 نیست؟ محرمم بگم؟بگم میتونستم

 محرمه میگفتم! میزد گیف*ا*ح*ش* انگ
 به پری! کردم سکوت, بدترمیشد

 بخدامن, زنشه بخدا اومد؛ حرف
 بلندشد آهسته مامان, شاهدبودم

 بزرگت همه این گفت؛ من وروبه
 نذاشتم؟ تو شیرینی دندون, کردم
 وگفت؛ انداخت توصورتم تف بازم
 اومدازکنارم! بیشرفت شرف به تف

 باید نه_ مامان, ایستاد اما ردبشه
 !میای من توهمراه! کنم تالفی کارتو
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 سمت کشیدوکشوندم موهامو بازم
 ,تورخدا نکن مادرمن_ فرهاد! ها پله

 ولش فرهاد نه, _میکنم خواهش
 ناگهانی حرکت فرهادبایه! حقمه! کن

 جداکردو مامان ازدست موهامو
 وگفت؛چی خودش سمت منوکشوند

 گفتم؛آرومش آهسته میگی؟ داری
 دادزدم! نه_ فرهاد! بزاربرم! میکنم

 شالمو! منتظرتم گفتم؛ هسته! آره
 کردم سرم بودو افتاد دورگردنم که

 نمیومد دلم! مامان سمت ورفتم
 مجبوربشه مریضش پاهای بااون

 که ای وباگریه آهسته! بکشونتم
 فشارنیار پات به گفتم؛ بندنمیومد

 زدتو محکمی ی کشیده, میام خودم
 با مامان! شدم دماغ خون, گوشم
 !فشارمیاد قلم وانزجارگفت؛به نفرت

 باپوزخند! شیداافتاد به چشمم یه
 وروبه زدم تلخی لبخند! میکرد نگاهم

 !!!کردی غوغایی عجب شیداگفتم؛
 زنان شیداکردونعره به حمله پری
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 اخرین! ه*ر*ز*ه* درمیارم پدرتو گفت؛
 فرهاد, فرهادانداختم به نگاهمو

 اشک! میام! کن تحمل زد؛ لب آروم
 زدم پلک, میشد دیدنم مانع چشمم

 !!زودبیا زدم؛ لب آروم, کردم نگاهش
  سرت پشت
  را کوچه تمام
 نه آب

 ریختم اشک
 ... ی گریه به لعنت

 موقع بی
 ...ندیدمت بارخوب آخرین برای

 
 ,برگشتم خونه به اس دوهفته االن
 کتک نیست روز دوهفته این توی

 شده تلخ, شده ظالم مامان! نخورم
 ,گرفته گوشیموازم, شده رحم بی

 به, کرده قطع موباسوگند رابطمه
 هاروبهش زدوبدترین سوگندزنگ

 میکردم فروشی تن فکرمیکنه! گفت
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 من سوگندبه شغلو این فکرمیکنه
 سوگندشغلشو میگه, کرده معرفی

 سنگین شده تلخ هم خاله! توداده به
 نمیدونه روکامل قضیه, میزنه حرف

 چند, نبودم اصفهان میدونه فقط
 گفت توصورتم بانفرت پیش وقت

 شباازدلتنگی ومادرت بودی توتهران
 ماخواهرا میگفت, بود خیس بالشش

 حرف چه! آخ, ندیدیم خیرازاوالد
 ناجوانمردانه چه! من شنیدم هایی

 !ندارم ازفرهاد خبری!! رسواشدم
 واسش دلم! برسون خدایافرهادمو

 توصورتم حتی مامان.. شده تنگ
 ازگرسنگی دیشب, نمیکنه هم نگاه

 تعارفم غذاکه, بشم بودبیهوش نزدیک
 مثل اخرشبا خاله فقط, نمیکنن

 دستم جلوی غذارو ظرف گداها
 بودهیچی روز سه, ومیره میندازه
 ازگرسنگی دیشب, بودم نخورده

 هوش سبزی قرمه بوی, باالمیاوردم
 سرسفره رفتم وقتی, بود برده ازسرم
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 تو کوبید قاشقو مامان, نشستم
 سرسفره نداری حق وگفت صورتمو

 نداری طهارت میگفت, بشینی من
 بلند باگریه, میکنی نجس وسفرمو

 وتا اتاقم توی رفتم, ازجام شدم
 هزاردفعه, زدم ضجه میتونستم

 اون به لب دیگه اما باالآوردم دیگه
 متوجه خاله! نزدم لعنتی غذای

 غذا واسم, بود شده خرابم حال
 بخاطر, اتاق وسط کردم پرتش, آورد
 ازقرمه! خوردم کتک بازم کارم اون

 حتی میخورم قسم! متنفرم سبزی
 بگذره موضوع ازاین صدسال اگه

 دردونه! نزنم سبزی قرمه لب دیگه
  بهوش ازگرسنگی دیشب رامین

 چقدر مامان, کردم ناله تودلم! شد
 شاهدی خودت خدایا! وفاشدی بی
 شاهدی خودت, نکردم فروشی تن من

 مامانم.. اما! دادم دل ناخواسته
 واسش دستم توبدشرایطی! داره حق
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 وشنیده دیده که هرچیزی اون! روشد
 وگفته اومده شیدا, روباورمیکنه

 اومده ودخترخرابت فرهادم زن من
 وضعیت! شده شوهرم خواب بغل
 حرف تموم به میزد مادامن روز اون

 پگاه فقط مدت تواین!! شیدا های
 زودهم اومدوخیلی دیدنم باربه یک

 میکردم باارزو اولین واسه, رفت
 شماره باگوشیش یواشکی, بمونه

 بارها, بود خاموش اما فرهادوگرفتم
 وفا بی نکنه فکرمیکنم باخودم

 به سریع اما, نیاد وسراغم باشه
 اون ومیگم؛ میزنم نهیب خودم

 بهم اون! قوله فرهاد قول, عاشقمه
 ای وسیله تنها روز اون! داد قول
 موزیکال فندک آوردم همراهم که

 ,ازعشقم یادگاری تنها! بود فرهاد
 درآوردم شلوارم ازجیب فندکشو

 خودتو بوی فندکت, _مب*و*س*ی*دو
 ...زودبیا توروخدا!!! نفسم میده
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 بود شده خواب گرم تازه چشمم
 فنر مثل! شد زده خونه زنگ که

 !میاد میدونستم! فرهاده, بلندشدم
 تا ومنتظرشدم پشت رفتم سریع

 ,,ببینم زندگیمو وعشق دربازبشه
 طالع به لعنت!رویا به لعنت... اما

 !بود پرهام! نبود فرهاد! سیاهش
 توروکجای کردم؛ زمزمه زیرلب

 اومد تافهمیدپرهامه خاله! بزارم دلم
 نمیدونه چیزی! پرهامه وگفت؛ تواتاقم
 وگفتم؛ زدم پوزخندی! نکنی خراب

 باخت واسه چیزی ه*ر*ز*ه* یه! هه
 بهم حالم حرفم بعدازاتمام! نداره

 روکنارزدم خاله شدت به, خورد
 !رسوندم دستشویی وخودموبه

 چرا نخوردم چیزی که من نمیدونم
 اون توی خالصه, باالمیارم همش
 دیگه صددفعه بود پرهام که مدتی

 باال هامم روده, بدشد حالم هم
 دکتر بیاببرمت رویا؟_پرهام, آوردم
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 نمیخوادحالش_مامان, پریده رنگت
 مادرم پرنفرت های چشم به, خوبه

 بارگفتم؛من وحسرت کردم نگاهی
 اینجوری نمیخوری هیچی_ خاله! خوبم

 چیزی زیرلب مامانم, نمیمونی زنده
 پوزخندی! گفت آمین گفت؛انگاری

 یعنی_پرهام! درک به وگفتم؛ زدم
 فکرما نیستی خودت فکرت چی؟
 پرهام بدبختی باهزار خالصه! باش

 ازاون قبل! دکتر شدببرتم موفق
 ضعف ازشدت! داد هم ساندویچ
 همین اما, خوردم رو همه وگرسنگی

 تموم خوردم غذا روی رو نوشابه که
 پرهام, باالآوردم مو معدمه محتویات

 خبرنداشت طفلک, بود شده نگران
 نداره عادت غذاخوردن به من معده

  خراب حالم اینقدر! شده وزیادیم
 بند پاهام روی نمیتونستم بودکه

 و کنه ب*غ*ل*م میخواست پرهام! شم
  اجازه من اما ماشین داخل ببره

 بدونه اگه! غیرتیه فرهادمن! ندادم



wWw.Roman4u.iR  494 

 

 ,میشه عصبی زده دست بهم کسی
 رسوندم ماشین به خودمو سختی به

 یخ وجودم ی همه, بودم لرزکرده
 روشن رو بخاطری پرهام, بود کرده
 ,کرد ن*و*ا*ز*ش صورتمو بادگرم. کرد
 پلکم, شد سنگین چی همه کم کم

 !!نفهمیدم چیزی ودیگه شد بسته
 

 بیمارستان بازکردم چشممو وقتی
 وعبوس قرمز های باچشم پرهام, بودم

 شده صبح, بود ایستاده سرم باالی 
 یعنی نیومده؟ مامانم یعنی, بود

 خدایا افتادم؟ حدازچشمش تااین
 من!میدم پس موگ*ن*ا*ه* تاوان دارم

 التماست اما! میدونم کردم گ*ن*ا*ه*
 آروم! نگیر ازم مهرمادریمو میکنم
 جواب ترازخودم آروم, کردم سالم

 چیشد نفهمیدم من ببخشید, _داد
 نمیخواست دلم, نیست مهم_پرهام
 هات اخم چی واسه بپرسم ازش
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 ازچی بدونم نمیخواست دلم, توهمه
 ..اما, نبود مهم واسم چون! ناراحته

 رو شب اینکه واسه احترام واسه
 چیزی! _پرسیدم بوده مواظبم تاصبح
 خون به های باچشم پرهام شده؟
 کردم شک! نه گفت؛ اش نشسته
 همون واسه باشه گفته چیزی مامانم

 پرهام نیومد؟ مامانم پرسیدم؛ بازم
 داره حقم! نه وگفت؛ زد پوزخندی

 عصبی, خیزشدم نیم توجام! نیاد
 عوضی بوداین مونده همینم! شدم
 !کنه وبیحمل بزاره کالس واسم

 تو؟ میگی چی وگفتم؛ تندشدم
 میگی؟ چی ببینم بزنم حرف درست

 بیمارستانه! باالنبر صداتو_ پرهام
 میخوای_پرهام! هست که هرجهنمی_

 بهتر توکه البته شده؟ چی بدونی
 کرد دست, بدونی باید ازهرکس
 پرت تاشده برگه یه کتشو توجیب

 دخترعمو وگفت؛ کردتوصورتم
 !مادرمیشی داری میگم تبریک! جان
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 !آوارشد روسرم زددنیا که باحرفی
 ازتنم روح! غیرممکنه این!نهههههه
 !رفت نفسم که بخداقسم! جداشد

  جواب این! نه! روبازکردم برگه
 به لعنت! نیست رویا واسه لعنتی
 به لعنت! پاورقی های اسم تموم

 !چکید اشکم قطره! رویاتهرانی
 -نالیدم االن؟ شوقه اشک! هه_پرهام
 کنترشو پرهام! کن کمکم! پرهام

 !کردم توفت گفت؛ دادوبلند ازدست
 شناسنامه به لعنت! تو به لعنت
 به لعنت! توشکمت وبچه خالی

 لعنت! شدن وآوره دربدری سال۴
 اشک یادت به که هایی شب تموم به

 !هات گری ه*ر*ز*ه* به لعنت! ریختم
  قطره! وجدایی رحمان به لعنت
 ازچشم! چکید ازچشمش اشکی

 تودیوار کوبید مشتشو!! هم من
 داد تکیه دستش به وسرشو
 با! لعنت! تورویا به لعنت وگفت؛
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 جوابمو میدونه؟ مامانم گفتم؛ گریه
 رفتم پایین اومدم ازتخت, نداد

 نمیدونه مامانم پرهام؟, _کنارش
 دستشو, نداد جوابمو بازم نه؟ مگه

 پرهام, _بودگرفتم زیرپیشونیش که
 میدونه؟ مامانمم!بزن توروخداحرف

 تودهنم ومحکم برداشت دستشو
 حس دهنم روتوی خون مزه, کوبید
 ببینی کجایی بابا؟ کجایی! کردم

 دخترت روی دست وناکسی هرکس
 کجایی کجایی؟ فرهاد بلندمیکنه؟

 بلندمیکنن زنت روی دست ببینی
 !وروزش حال کردن رعایت بدون
 زدم,بود حقت تودهنی اون_ پرهام

 !داره حدی هم گستاخی تابدونی
 گشتم دنبالت چهارسال چون حقته

 وآرزو میکردم پیدات وتورویاهام
 حامله منو ی بچه روزی یه میکردم

 جداکردم ازکنارلبم دستمو! باشی
 وپیدام بودی عاشقم درک به وگفتم؛
 عشقم ی بچه که درک به, نکردی



wWw.Roman4u.iR  498 

 

 یکطرفه عشقت که درک به! توشکممه
 بزار! بفهمه مامانم که جهنم به! اس
 انتخاب پای اگه! دنیابفهمن کل

 درک به, میکنم انتخاب عشقمو باشه
 !درررررک به, میریزه اشک مامانم که

 زمین انداختم وخودمو زدم جیغ
 درررررک به, میزدم وخودمو میزدم جیغ

 
 چندتا, میزدم وخودمو میزدم جیغ

 میکردن وسعی تواتاق پرستاراومدن
 پرهام, نمیشدم آروم اما! کنن محارم
 التماس کردم غلط نکن میگفت؛ همش

 ,نداشت امافایده باشم میکردآروم
 پرهام, بستنم تخت به ها دیوونه مثل

 میکرد لعنت میکردوخودشو التماسم
 زدن بخش آرام بهم ها دیونه مثل

 میکرد خواهش ازپرستارا پرهام
 ,بارداره میگفت! نزنن آمپول بهم

 اینقدر, داره خطر واسش میگفت
 !!برد خوابم که کردم وورجه ورجه
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 چشمم صورتم شدن خیس بااحساس
 ,میکرد گریه سرم روی مامان, بازشد
 پرهام؟ بستن وپاشو چرادست_ مامان
 واردشده بهش عصبی شک_پرهام

 خودش به داشت, مجبورشدن, بود
 اش بچه_ مامان, میرسوند آسیب

 خدابرات! واااااییییی چندماهشه؟
 !کردی رسواترازقبلم! پرهام نسازه

 اخرخط دیگه, بود فهمیده مامانم
 ,بده سونوگرافی باید_ پرهام, بود

 آبرومون وای_خاله! نیست معلوم
 فردا همین_ مامان!! خدایا رفت
 ازاینجا, فروش واسه رومیزارم خونه
  خونه کردن باترک_ پرهام! میرم

 اش بچه رویابرمیگرده؟ بکارت
 !دیگههه بسه_ مامان میشه؟ آب

 جرعت! بشنوم هیچی نمیخوام
 دفاعی مامان, بازکنم چشممو نداشتم

 رحم به دلش انگاری, میزد حرف
 دخالت من باشه_ پرهام, بود اومده

 برم من ندارید کاری اگه, نمیکنم
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 .بسالمت_ مامان, کاردارم چندجا
 لرزون, شد آهسته صداش.. فقط
 مامان! شد وخواهش پرازالتماس, شد

 دخترمو آبروی زهرا توروآبروی فقط_
 عمو زن_ پرهام, نگو کسی نبروبه
 اینجوری, هست منم آبروی رویا آبروی

  بعدصدای کم یه!! نگوتوروخدا
 نمیتونستم! اومد دراتاق شدن بسته

 !میکشیدم خجالت, چشمموبازکنم
 چشمموبسته اینقدر, بودم شرمنده

 !!!برد تاخوابم نگهداشتم
 

 ****چندروزبعد
 چمباتمه شده کارتون های کناروسیله

 خونه, میریختم واشک بودم زده
 خونه آدرس حتی! شد فروخته

 نمتونم دیگه! جدیدرونمیدونستم ی
 !خاموشه لعنتیش گوشی! فرهادوببینم
 میشه؟خدایا چی خدایاعاقبتم

 !ببینم فرهادو باردیگه یه کن کمکم
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 !برداشتن هم کارتون کارگراآخرین
 گردن_مامان, میزدم ضجه داشتم

 نشستی چی واسه, بلندشو خوردت
 خالی خونه میگیری؟هااان؟ آبغوره

 وهمه اکوشد بلندمامانم بودوصدای
 خجالت! کردن مانگاه وبه برگشتن

  واسه میخواستم! بلندشدم زده
 مامان؟, _کنم بارالتماسش هزارمین

 هیچی!نگورویا هیچی, ببرصداتو_
 جون بابا جون, توروخدا مامان_

 رویااا_مامان! بزنم بزارحرف, رویا
 بهت گذاشتم ات زنده که همین
 یاناخواسته خواسته! کردم لطف

 عالمم رسوای, بردی آبرومو, گندزدی
 ازاینجا میکنم خواهش, _کردی

 فرهاد بزار, میکنم التماس!نریم
 باسیلی.... باردا ازفرهاد من, بیاد
 !گرفتم خون خفه زد گوشم توی که

 !بودم خورده چقدرتودهنی روزا این
 جاش بعدی نشده خوب قبلی زخم

  بریده ازداخل زبونم! سبزمیشد
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 !کن روحیا چشم بی_مامان! شد
 ازکثافتکاری من جلوچشم داری
 ی بچه واسم میزنی حرف هات

 ازشدت گلوم میاری؟ رو یح*ر*و*م
 شده خفه صدام, شد جمع بغض

 گلوم به, باالمیومد سختی بودوبه
 من ی بچه, _زدم وداد زدم چنگ

 تو مامان! نیییستتتت زادهح*ر*و*م
 با! احمق شدوگفت؛ خم صورتم

 کردی؟ حاللش عقدونکاه کدوم
 اگه!بود محرمم گفتم؛بخدا باگریه
 دخترت مامان, عقدمیکنیم بزاری
 تووو مگه کشیدم؛ نعره, شد عاشق
 هم بعدی سیلی نشددددی؟ عاشق

 میخوردم که هایی سیلی حساب! زد
 شووو خفه_مامان! بود رفته ازدستم

 دلت به داغ!گذاشتی دلم به داغ 
 !میدم عذابت دادی عذابم! میزارم

 دلم موبه بچه داغ بیشرف اون
 !میزارم دلش بچشوبه داغ, گذاشت
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 مامانم, _مب*و*س*ی*دو دستشوگرفتم
 خاک ارواح تورابه توروخدا،!نکن

 ,میکشم خودمو بخدا, بمیرم نزار بابا
 وگفت؛ کشید دستشو بانفرت مامان
 مرد اون تورختخواب ل*خ*ت وقتی

 حاالهم! مردی من واسه دیدمت
 ماشین, نکن تازه داغمو بیشترازاین

 حرفش بعدازاتمام, منتظره بیرون
 کرد بودوجمع زمین که زیراندازی

 رفتنش به باحسرت! بیرون ورفت
 جز ای چاره, بایدمیرفتم! کردم نگاه
 تکوندم مانتومو خاک! نداشتم رفتن

 ای نامه, کردم حرکت سرش وپشت
 نامه که وازکسی کمددیواری داخل

 شخصی اگه, کردم خواهش رومیخونه
 وسراغ اومد فروزش فرهاد نام به

 تنها! بدن روبهش نامه ماروگرفت
 خواستم! بود نامه همین امیدم

 پگاه ماشین که بشم سوارماشین
 تودلم نورامیدی! پیچیدتوکوچه

 نبودپگاه مهم واسم, شد روشن
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 باشناسنامه بدونه نبود مهم! بفهمه
 مهم واسم هیچی! ام حامله سفید

 مامان, ماشینش سمت رفتم! نبود
 فرار میخواستم انگاری حراسون

 شدوگفت؛کجا؟ سدراهم اومد کنم
 _مامان!کنم خداحافظی باپگاه میرم_

 خودش داره آدرس پگاه نکرده الزم
  ومن داره آدرس پگاه! هه, میاد

 آژانسو زنعمو! سالم_پگاه! ندارم
 _مامان! میرسونمتون من, بره ردکن

 میریم خودمون نکش زحمت مادر نه
 نه_مامان نیام؟ من یعنی وا؟_پگاه

 پگاه حرفوزدم؟ این کی من دخترم
 ناچار به مامان, آژانسوبفرست پس_

 ..کنه ردش آژانسو که کردورفت قبول
 

 دوربشه کامل مامانم منتظرشدم
 خواهشی یه میتونم_ جانم؟_ پگاه؟_

 !بشم قربونت آره_پگاه بکنم؟ ازت
 گذاشتم وسریع درآوردم آدرسوازجیبم
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 به آدرس این بروبه, _تودستش
 روبهش خونه آدرس, فرهادوخبرکن

 بگومیخوان, اس حامله رویا بگو, بده
 کرده هنگ پگاه! کنن سقط بچشو
 ناباورپرسید؛, میکرد نگاهم داشت

 بعداهمه! نپرس_ فرهاد؟ حامله؟
 دیگه, اومد مامان, میگم روبهت چی

 کامیون همراه خاله, بزنیم نشدحرف
 !هرازبود ی مسیرجاده, بود رفته

 نمیدونم بود؟ جدیدشمال خونه یعنی
 بودتوماشین چی لعنتی آهنگ این

 دست چی چراهمه, میشد پخش
 بیچاره بودرویای داده هم دست به

 بیصداروی هام اشک... نابودبشه
 خداحافظی به! _ میچکید هام گونه
 ودلم تورفتی که نشد,توسوگند تلخ
 ی تومیوه لب, بندنشد ای ثانیه

 ازطعم هرچه, هایم لب ولی ممنوع
 بیقرارتوامو, کندنشد تودل سرخ لب

 بیتاب آه, هاست گله تنگم دردل
 ..هاست حوصله کم عادت شدن
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 !شده تنگ واست دلم! کجایی! بابا_
 درشهر وگشتم جاگشتم همه باچراغی
 تومانند اینجابه هیچکس..هیچکس

 خودش جای من درددل هرکسی,نشد
 خداوند س*ی*ن*ه تودراین جانشین..رادارد

 بلندکش هام گریه.. _نشد.. نشد
 ..افتادم سرفه به بازم.. بود دارشده

 مراسوزاندند توودنیای خاطرات_
 شودیادتوهرچندنشد تافراموش

 ..ازمن نرجی که بازنکردم دهان من
 لبخند بازبه لبش که زخمی مثل
 گله تنگم دردل بیقرارتوامو.. نشد

 کم عادت شدن بیتاب.. آه, هاست
 با همراه اینقدر.. هاست حوصله

 پگاه..آوردم باال که زدم سرفه گریه
 کردوماشینوکنار ضبطوخاموش

 کرده هول مامان, نگهداشت جاده
 اولین واسه,نشست عقب اومد, بود

 پشتمو مدام هفته سه این توی بار 
 بکش نفس_ میدادمامان ماساژ
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 ,کسم همه بکش نفس..برم قربونت
 پیدا راهشونو هام گریه امانشد

  سرفه, نمیکرد یاری نفسم بودن کرده
 ماشینو سریع پگاه, میزدم وهق میزدم

 های مغازه سمت کردوبه روشن
 پیاده, کرد جاجرودحرکت کنارجاده

 معدنی آب بعدبابطری شدوچندثانیه
 وگفت؛چی داددستم آبو, برگشت

 اجی برم قربونت دفعه؟ یه شدی
 متوجه, بگرده نفست بخور بیاآب
  روی که مادرم های اشک قطره

 انگاراونم! شدم میچکید دستم
 !بزنه حرف نمیداد اجازه بهش بغض

 بایدمواظب, تیرمیکشید زیردلم
 سعی, میبودم ازفرهادم تنهایادگاری

 شدت کردم سعی, بکشم نفس کردم
 نفسم کم کم! کنم کنترل اشکمو
 رو بودگریه مامان نوبت, برگشت

 شمادیگه زنعمو وا؟_پگاه, کنه شروع
 دلگرمی رویا به شماباید چتونه؟

 ,کرد نگاهم مشکوک مامان, بدید
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 همش گفت؛ شدسریع متوجه پگاه
 آهنگو اون نباید, شد تقصیرمن

 بیفته پدرش رویایاد که میزاشتم
 ای آسوده نفس, میخوام معذرت
 ...شد متوجه پگاه خداروشکر! کشیدم

 
 ی خونه یه, بود بومهن جدید خونه

 رورهن خونه, بومهن توی متری۸۰
 روفروختن خونه گفتن من به, بود کرده

 ,بود داده رهن تهرانو ی خونه اما
 پیدام فرهاد میکنم التماست خدایا

 فرهاد کردم؛ زمزمه زیرلب! کنه
 وفا بی نکنه! بیا توروخدا کجایی؟

 !کردم فراموشت فکرکنی نکنه بشی
 !رویایی کشیدن نفس فرهادتودلیل

 بلند گازوبامن پایه بیا رویا_خاله
 رویا به کارسنگین! نه_مامان! کن
 بچه نگران یعنی! میام من بگو, نده

 یانبودن بودن زنده یعنی بود؟ ام
 مهم یعنی, بود مهم واسش ام بچه
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 مریض پاهای بااون حاضرشد که بود
 شایدمترسه نکنم؟ من اما کارکنه
 جمله اما, بشن نجس هاش وسیله

 افکارم بودن اشتباه متوجه بعدی ی
 هارو لباس تو رویا_ مامان, شدم
 دردمیگره پات فرگل_خاله! تاکن
 درد قلبم بهترازاینه_ مامان ها؟

 زدوچشمک من به لبخندی خاله! بگیره
 واسش یعنی چی؟ یعنی این! زد ریزی

 !نمیکرد جدام بودازعشقم مهمم؟اگه
 ساعت, بیاره شام بود رفته پگاه
 میرفت ضعف دلم, بود شب ونیم۱۰

 چند خاله, نداشتم غذا به امامیل
 گریه واسم توخلوتش پیش شب

 میکرد مویه کردی زبون میکردوبه
 نگران میگفت, شدی ضعیف میگفت؛

 عاشق بوده جوون میگفت, آیندتم
 ونذاشتن بوده اهوازی پسره یه
 من اگه میگفت, برسه عشقش به

 ی خاله, نمیکردم جداتون بودم مادرت
 درکش میتونه عاشق یه فقط! پیچاره
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 میفهمه رویا مثل یکی فقط! کنه
 !!چی یعنی اجباری وجدایی دوری

 
 ماه وسه روز ازاون ماه یک االن

 مهربون مامان, میگذره فرهاد ازندیدن
 امه بچه موظب, میکنه درکم, شده
 نیومد تنهادنبالم نه فرهادنامرد اون

 همون فردای, منونمیخواست اصال
 فرهاد ی بودخونه رفته روزپگاه

 کرده بیرونم ازخونه زنش میگه
 پلیس بشه پیدات ورا این اگه وگفته

 پس بهم گوشیمو مامان, خبرمیکنم
 وپیام زدم زنگ باربهش هزاران, داد

 گفتم, باردارم ازش گفتم بهش, دادم
 آواخرالتماسش این, نامردنبودی توکه

 وفوشم بده جواب حداقل میکردم
 ردتماس حداقل کاش, امانداد بده

 !!باشه خوش بودنش به میزددلم
 خونشون سوگندوفرستادم پیش دوروز

 زنده فرهاد بدونم میخواستم فقط
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 ماشین میگفت سوگند! یانه هست
 پری اما بود پارک فرهادتوحیاط

 میگفت سوگند, نیست خونه گفت
 فرهادو ی سایه خودم سارا جون به

  عصبی سوگند! هادیدم پله باالی
 گفته بدوبیراه بودهرچقدر شده

 میگفت, نداده نشون فرهادخودشو
 فکر گالویزبشه باپری بوده نزدیک

 بی اون همدست هم پری نمیکردم
 بچه یه موندم من حاال! باشه شرف

 !میشه چهارماهش دیگه هفته که ای
 هنوزنیومده, کنم سقطش نمیتونم

 فرهاد هنوزنمیدونه مامان! عاشقشم
 سراغشو فکرمیکنه, گذاشته قالم

 گوشه سمجی اشک قطره! نگرفتم
 بارون عجیب روزا این!چکید چشمم

 !متنفرم زیربارون کردن ازگریه, میاد
 خودم وبه کردم پاک اشک باحرص
 اشک لیاقت ن رویا بسه توپیدم؛

 !کردم نگاه شکمم به! هاتونداره
 سرمو, بود اومده باال کوچولو یه
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 !کردم نگاه آسمون به باالگرفتم
 نزار, باالمیاد داره شکمم! خدایا_

 !بزنن ام بچه روبه زادگی ح*ر*و*م انگ
 زیر وبه گرفت راهشو چشمم اشکم
 رویا_زد صدام مامان, رسید گلوم
 بالکن توی, میخوری سرما بیاتو

 طبقه, بودم نشسته خونه کوچولوی
 کردن نگاه باال وازاین بودیم چهارم

 هایی قطره! بود قشنگ بارون به
 سرهم وپشت شدت به اشک بعدی

 اومدباال مامان! میچکید ازچشمم
 باتونیستم؟ وگفت؛دخترمگه سرم

 مسئولیتی بی چقدر سرمامیخوری
 گفت؛ افتاد اشکم به که چشمش! تو

 انداختم پایین سرمو کردی؟ بازگریه
 اومدروبه مامان! وگفتم؛ببخشی

 گریه چیکارکنم وگفت؛ نشست روم
 هر, شدم تسلیم من رویا نکنی؟
 هاته گریه پایان میدونی که کاری
 باتموم, بیاد مرتیکه اون بگوبه! بکن
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 انداختم دستمو مامان حرف شدن
 !زیرگریه بلندزدم وباصدای گردنش

 گولم! ندارم اونو دیگه من مامان_
 !مامااااان زد گولم, شدم خامش, زد

 بزن حرف درست چی؟ یعنی_مامان
  چی همه نشستم, میگی چی بفهمم

 !دادم توضیح واسش روباگریه
 ,درنمیومد خونش میزدی کارد مامان
 شکایتش درمیارم پدرشو_ مامان
 زیاده روزش اون مامان نه, _میکنم

 خودش, نمیرسه اون به مازورمون
 ضجه, میگیره موازم بچه, پلیسه
 من مامان, _میزدم وحرف میزدم

 نیومده هنوز, دارم دوست امو بچه
  مامان, میدم جون واسش دارم
 خالصه, میمیرم بگیره مو بچه اگه
 ماجرارو تموم نشستم شب اون

 شدنموواسش تاعاشق آشنایی ازاول
 خون, بود هم خاله, کردم تعریف

 خاله چرااما نمیدونم, میکرد گریه
  شکسته قلب واسه بیشترازمادرم
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 ....میکرد گریه ناکامم وعشق
 

 نمیکنی؟ ازدواج چراباپرهام_سوگند
 خوش پسرخوبیه, داره منتتو اون

 میخوای تاکی, هست هم قیافه
 عصبی بشینی؟ عوضی اون پای به

 فرهاد به کسی نمیخواست دلم, شدم
 ازپدر نمیخواست دلم, کنه توهین

 حق, سوگند بسه, _بدبگن ام بچه
 هست هرچی, کنی توهین نداری

 بدبگی ازش نمیدم اجازه, پدربچمه
 درحقت نامردی وا؟خوبه_سوگند

 درک به نیست مهم, _ها کرده تموم
 !!!نیستتتتت مهم, کرده نامردی که

 صالحت من, ببخشید باشه_سوگند
 خیلی روزا سوگنداین! رومیخوام

 ..بوداما حامله, بود شده زودرنج
 ناراحت هم من! بودم حامله هم من

 وگفت؛من بلندشد سوگند, میشدم
 ,باش فکرخودت به, میریم دیگه
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 عذابم تنهایی, بره نمیخواست دلم
 !نرو ببخشی گفتم؛ بابغض, میداد
 جوری این دیونه_سوگند, نزار تنهام

 اگه! _نشدم ناراحت من نزن حرف
 ,میاد بدم ازتنهایی من! بمون نشدی
 میکنی حاالچراگریه گلم باشه_سوگند
 ,کشیدم ام گونه به دستی گریه؟

 خدایا ونفهمیدم؟ چکید اشکم کی
 سوگند؟ داره؟ ادامه تاکی عذاب این

 !فکرمیکنم بهش دارم منم_ جانم؟_
 آبروی به! پرهام به_ چی؟ به_سوگند
 ماه یک_ خب؟_ سوگند! مادرم
 فرهاد میکنم وآروز صبرمیکنم دیگه

 عاشقم هنوزم میکنم آروز, برگرده
 ازدواج باپرهام, نیومد گه اما باشه

 گفت؛راست خوشحال سوگند, میکنم
 !عاشقتم رویا تروخدا؟وای میگی

 پوزخند! عاشقته پرهام! عالیه این
 عاشق! _نشست لبم کنج ای مسخره

 روقبول بچه اصال هست؟ امم بچه
 قبول که معلومه_ سوگند میکنه؟
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 باهاش پریشب! _عاشقته اون, میکنه
 نیاد دیگه گفتم بهش! شد دعوام
 هم ازتنهایی اگه گفتم بهش, اینجا
 طعنه!شد تلخ! تونمیام سراغ بمیرم

 بودی مهم اگه گفت, کرد تحقیرم! زد
 هیچکی گفت, نمیکرد یاروولت اون

 گفت, نمیخواد تورو شرایط بااین
 سوگند! من مثل عاشق احمق یه مگه

 اون کردی توتحقیرش عزیزم خب_
 پارک توی روز اون, بوده عصبی

 نشسته درخت پشت میکردی گریه
 دوستت اون دیوونه, میکرد بودوگریه

 شکمی به, فکرکن مادر به! داره
 ,ترمیشه بزرگ روز روزبه داره که
 اسم نیازبه که فکرکن ای بچه به

 راجع میشه سوگند؟_ پدرداره؟
 !داغونم من نزنیم؟ حرف بهش
 کسی ازدواج به فکرکردن حتی

 شب اون!میکنه داغونم غیرازفرهاد
 ازخوبی صبح های سوگندتانزدیکی



 517 مهربون رغضبیم

 !ازعشقش! گفت واسم پرهام های
 پسر پرهام! میگفت سوگندراست

 هرچی! باوردارم خودمم! خوبیه
 معرفت فرهاد صدتای معرفتش باشه

 خودم قبلش باید اما! داره ارزش
 فردا, بزنم حرف بافرهاد رودررو

 نگاه توچشمم باید, تهران میرم
 واسه باید, منونمیخواد وبگه کنه

 نشسته توتاریکی, بارببینمش اخرین
 بازوبسته یادگاریشو وفندک بودم

 قلبمو موزیکالش صدای! میکردم
 و کردم اینقدرگریه! میاره درد به

 ی گوشه که کردم دردودل بافندکش
 ...برد خوابم اتاق

 
********* 

 اجازه من, بری نداری حق نه_ مامان
 توروخدا, نفسم! مامانم! _نمیدم

 بزار, نابودبشم بیشترازاین نزار
 نزار بگیرم تصمیم پیشمونی بدون

 چراقبل که بخورم عمرحسرت یک
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 حرفشو, نزدم حرف باهاش تصمیمم
 این میکنم التماست, ندادم گوش

 کدوم از_مامان, نگیر فرصتوازم
 سرموانداختم میزنی؟ حرف تصمیم

 ,داد جواب من سوگندبجای, پایین
  جواب پرهام میخوادبه_سوگند
 بلندگفت؛چییییی؟ خاله, بده مثبت
 جواب باخجالت رویا؟ آره_مامان

 بدون بازم, میخوام معذرت_ دادم
 چی_خاله! گرفتم تصمیم اجازه
 اون تکلیف پس تو؟ میگی داری
 پرهام_ سوگند میشه؟ چی بچه

 پرهام رویا؟_ مامان! داره قبولش
 نظرت به اینومیدونی؟! رحمانه پسره

 زن یه پسرش میکنه قبول رحمان
 زخم مامانم! بگیره است حامله که

 سوگند! کیم من میدونم خوب! نزن
 _مامان حرفیه؟ چه این وا؟خاله؟_

 مثل آمپوله مثل من های حرف االن
 درمون دکترواسه که تلخیه شربته
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 درسته تلخه درسته, میده مریضش به
 میگم من, مادرتم من.. اما دردداره

 !میخوام صالحتو من, نگن بقیه که
 گفتم؛ بود پایین سرم طورکه همون

 !نمیدم اجازه من_ خاله! میدونم
 رو بخوای, مادرتودارم حکم منم

 ازاینجامیرم بیاری حرف حرفم
 !میرم ارسالن خاک ارواح به بخدا

 بدبخت بیشترازاین نمیزارم من
 منم, میگه راست_ مامان! بشی

 ذوب دارم همینجوریش, نمیزارم
 میبینم خودم جلوچشم مو بچه شدن
 نابود بیشترازاین نمیدم اجازه دیگه
 بشی پرهامی زن میخوای, بشی

 عروس وقتی که نداری؟ دوستش که
 بزنن؟ طعنه بهت شدی خانواده اون

 بگیرن؟ جونتوازت ذره ذره میخوای
 اشک بازم, بود دراومده اشکم بازم
 کرده خیس هامو گونه لعنتی های
 دیگه ای چاره مگه مامان!_بودن

 شکمم دستموبه باخجالت دارم؟ هم
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 باال شکمم داره وگفتم؛ کشیدوم
 ازاین میترسم! مامانم میترسم, میاد

 ازاین میترسم! بشم بیشتررسوا
 مادرمن, بشین بیشترسرافکنده

 !کردم گ*ن*ا*ه*, کردم اشتباه, خطاکردم
 عذاب حقمه, بدم پس تقاص حقمه
 میدونم, پسرخوبیه پرهام, بکشم

 میکشم عذاب میدونم, ندارم دوستش
 مدت بعدازیه میدونم اینم.. اما

 خوب اینقدر پرهام, میشه تموم
 عاشق من! کنه عاشقم هست که
 عاشق! شدم عوضی بداخالق یه

 زمان, آسونه شدن پرهام مثل یکی
 ...میشه اما میبره

 
 بخاطر اگه, بدم اجازه نمیتونم_مامان
 میریم, شهردیگه یه میبرمت آبروته

 ات بچه واسه شناسنامه, دور جای یه
 مطلقه زن همه این مگه, میگیرم

 همه به! ابروشدن بی تودنیاهست
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 همینه آره_ خاله, گرفتی طالق میگیم
 تن شدم عصبی! راهه بهترین این

 !بسه! _باالرفت خود خودبه صدام
  بخاطرمن نکرده الزم! نمیخوام

 !!نمیخووااام, بشین شهرها آواره
 ازبین وگفتم؛ روشکمم زدم محکم

 دونه یه! بمیره که درک به! میبرمش
 درد که زدم شکمم به محکم دیگه

 !میکشم! _پیچید تودلم وحشتانکی
 دربدر بچه بخاطراین قراره حاالکه

 !میکششمششش! میکشمش بشیم
 ونعره میکوبیدم شکمم تندتندبه

 دستمو سوگند, مامان, خاله! میکشیدم
 !بودم شده دیوونه اما بودن گرفته

 !کنیددد ولمممم, _زمین روی نشستم
 شدی؟ دیوونه! رویا نکن_مامان
 !خووون بده خدامرگم واییی_خاله

 مامان, شد سوگندشل های دست
 !خدایا!نه! کرد نگاه پاهام به گیج

 خون خفه شد؟ سقط ام بچه یعنی
 پاهام بین دستمو, شدم الل, گرفتم
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 !نههههه_دادزدم! نه! بود خون! کشیدم
 صدای! نههههههه!اممممممممم بچه

 تندو تند, شد زده واحدمون زنگ
 !!میزدم جیغ فقط من اما! پیاپی

 وخاله مامان! نهههههه!!! خداااااااا_
 داشتم, میزدن خداروصدا گریون هم

 وارد حراسون پرهام که میدم جیغ
 خبره؟ چه شده؟ چی_پرهام! شد

 چشمش بود نشده تموم حرفش
 _پرهام! افتاد کرمیم شلوار خون به

 وجیغ میکردم گریه! رویا! یاابلفضل
 کرد ب*غ*ل*م سرعت به پرهاد! میزدم

 چهارم طبقه, بیرون زد وازخونه
 پرهام, نداشت اسانسورهم, بودیم

 میدوید پایین هارو پله سرعت به
 توروخدا, پرهاااام! _میزد وخداروصدا

 منم بمیره اگه! نزاربمیره! ام بچه
 هیچی, خدانکنه_ پرهام! میمیرم

 میریم, نفسم نگو هیچی, نگورویا
 انداخت عقب صندلی منو پرهام, دکتر
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 سرعتی باچه بدبختم مامان نمیدونم
 پایین هارو پله مریض پاهای بااون
 خاله, رسید بهمون که بود اومده

 اومدن بعد ثانیه چند وسوگندهم
 نشست عقب اومد مامان, پایین

 _مامان, گذاشت پاهاش روی وسرمو
 چیکارکردی بودمادر؟ کاری چه این

 پلکم, رفت سیاهی چشمم بامن؟
 !نفهمیدم چیزی دیگه, شد سنگین

 
 چشممو مادرم های گریه باصدای
 ذهنم به که ای کلمه اولین, بازکردم

 !ام بچه! _آوردم زبون اومدروبه
 سرم به جون گفت؛ باگریه مامان
 _مامان مرد؟ ام بچه مامانی! _کردی

 بیهوشی, خوبه خداروشکرحالش نه
 دستی, نبود خوب جفتتون واسه

 میکردم چراحس, کشیدم شکمم به
 تورابه توروخدا مامان_شده؟ خالی

 ام بچه, بگو راستشو حسین امام
 .بخداخوبه, خوبه_ مامان شده؟ چی
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 ضعیف بچه, نده استرس خودت به
 ریزی خون جلوی سختی به, شده

 جنین نزاربیشترازاین, روگرفتن
  حالش, بکشه عذاب ات بیچاره
 مراقبت تحت که شرطی به, خوبه
 تحت تاوقتی نمیره ازبین, باشی
 !باشه خودت دکتروصدالبته کنترل
 که همین, کشیدم ای آسوده نفس
 مو بچه همینکه, بود بودکافی زنده

  دیگه شب2,.. بود کافی بودم نکشته
 شکم بااون سوگند, بودم بستری

 دو این جسمانیش وضعیت بزرگ 
 پگاه, نخورد تکون ازکنارم روزو

 فکرمیکنه هنوزم مامان, اومد هم
 تنها وقتی, خبرنداره ازبچه پگاه

 میذاشت شکمم روی سرشو میشدیم
 داره داداشم میگفت, میکرد وگریه
 سیگار پرهام میگفت, میشه داغون

 میگفت! فاجعه یعنی واین میکشه
 واونو میکنه نفرین بابارو هرروز
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 هم خاله, میدونه مقصرجداییتون
 واسه وباگریه میزنه زنگ هرشب

 !بودن همه, میخونه قران ام بچه
 کسی اما بودن همه, نامرد جزاون

 ! نبود میکشم بودنشو حسرت که
 ,باشه سنگدل اینقدر نمیشه باورم

 بودم گفته هام اس ام تواس من
 !کردم التماسش حتی! باردارم ازش
 بارژلب همونه این نمیشه باورم

 چطوری! میریخت دنیابهم قرمزمن
 هابزرگ غریبه شو بچه کرد قبول
 نمیتونم, واسم سخته باورش! نه! کنن

 من کن کمک خدایا! باورکنم
 ببینم فرهادمو

 
 !نیومد! گذشت هم روزدیگه ده
 ..اما زدم زنگ هم هزارباردیگه ده

 مورد مشترک جز؛ نبود چیزی جوابم
 مطمعن دیگه! میباشد نظرخاموش

 بودکه معرفتش بی خوده شدم
 !ببینمش میخوام! نمیداد جوابمو
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 این کنم التماسش نمیرم دفعه این
 توصورتش بندازم تف میخوام دفعه

  باهرقطره بگم توروش میخوام
 بهش میخوام! افتاد ازچشمم اشکم

 دشمن کرد لعنتی اون که کاری بگم
 !بگم بهش رودررو باید! نکرد بامن
 !بلندشدم ازجام فکرها باهمین! باید

 بعدازچندبوق, سوگندزدم به زنگ
 سوگند؟_ رویا؟ جانم داد؛ جواب

 کجامیخوای_ سوگند دنبالم؟ میای
 _سوگند! بیا فقط! نپرس_ بری؟
 مقصدکجاست میدونم که من, باشه
 االن, نده استرس خودت به! باشه

 تماس کردن بعدازقطع! میفتم راه
 بدون دیگه! مادرم سروقت رفتم

 باید, نمیکشم هم نفس اش اجازه
 مشغول باخاله! میگرفتم اجازه ازش

 !پیریزهابودن کلید کردن درست
 خرج واسه بودن گرفته کاردرمنزل

  بدون مامان! مامانم! _ومخارج
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 هست اجازه, _کرد نگاهم فقط حرف
 !مامان! _نه_ مامان تهران؟ باسوگندبرم

 چرانمیزاری_خاله! میکنم خواهش
 سو چی همه شاید بزاربره بره؟

 خاله.. اخه_ مامان! باشه تفاهم
 خواهش کردوگفت؛ حرفشوقطع

 زمین رومو! میگم دارم من! میکنم
 دستشوبا پالستیک مامان! ننداز

 !برو! اه وگفت؛ زمین کوبید حرص
 مانع که م*س*و*ب*ب گونشو شدم خم
 !بروازچشمم! نکرده الزم_ مامان!شد

 اماده رفتم! چشم گفتم؛ باناراحتی
 میخواست چرادلم نمیدونم, شدم
 تالشمو شده بارهم اخرین واسه
 میدونستم بااینکه چرا نمیدونم! بکنم

 بدونم میخواست دلم نداره دوستم
 مثل, یانه میشه غیرتی روم هنوزم
 آرایش! کردم درست خودمو دقلکا
 غیرتیش که لعنتی رژلب وهمون غلیظ

 نشستم دیگه ساعت نیم, میکرد
 هارو پله بااحتیاط, رسید سوگند که
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 منتظرم توماشین سوگند, پایین رفتم
 !سالاام_ سوگندباحیرت! سالم_! بود

 بود وقت خیلی! شدی چقدرعوض
 !اوهوم! _بودمت ندیده باآرایش
 سرمو شو؟ خفه یعنی این_سوگند

 وچشمامو دادم تکیه صندلی به
 حرکت ماشینو حرف بدون!بستم

 !نبود تودلم دل, داشتم استرس! داد
 ازشنیدن! ترسیدم روشدن ازروبه
 !ترسیدم فرهاد اززبون سرد حرفای

 خونشون جلوی بعد ساعت یک
 تاریک پاییزبودوهوا! کردیم پارک
 س*ی*ن*هازتو داشت قلبم, بود شده

 !بود شده خشک گلوم! میزدبیرون
 میدادم دهنموقورت آب تندتند
 منم میخوای معطلی؟ چرا_سوگند

 چرا؟_ سوگند! تونه! نه نه_ بیام؟
 سوگند! باپری بشه دعوات میترسم_

 پیاده وهمزان روگرفت دستگیره
 !نمیشه دعوام بیاپایین وگفت؛ شد
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 ,وجلوشوگرفتم شدم پیاده سریع
 برگرد میکنم خواهش! سوگند نه_

 حرف تنهایی میخوام! توماشین
 تو برگشت سوگندناراضی! بزنم

 فرستادم صلوات چندتا منم, ماشین
 .....فشاردادم وزنگو

 
 دربازبشه که صبرکردم چندثانیه

 زنگو وچندباره دوباره.. نشد اما
 میشدم ناامید داشتم دیگه! فشردم

 میانسان مردی, بازشد درحیاط که
 _مرد, دروبازکرد ساله۴۵تقریبا

 فروزش باآقای من ببخشید_ بفرمایید؟
 چی؟! رفتن ازاینجا_ مرد! کارداشتم

 پرسیدم بالکنت! بنداومد رفته؟نفسم
 من_مرد کجارفتن؟ چی؟ یعنی ی_

 خونه این من خانوم؟ بدونم چه
 قبلشم! خریدم پیش هفته رویک
 _سوگند! شد سوگندپیاده! بود تخلیه

 !سوگند سمت برگشتم شده؟ چی
 نامردی خیلی! چکید چشمم اشک
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 !خیلیی!معرفتی بی خیلی! فرهاد
 میشه محترم آقای ببخشید_سوگند

 خانم!بابا ای_مرد فرهادوصداکنید؟
 !منه ی اینجاخونه فرهادخرکیه؟

 اینجاخونه میگیدشما؟ چی_سوگند
 سوگندو دست! فروزشه فرهاده
 رو خونه گفتم؛ وآهسته فشردم

 مرد روبه سوگند! بیابریم! فروخته
 اگه! بله_مرد میگه؟ راست گفت؛

 !ممنون نه! _بیارم مدارک میخوایدبرم
 بعدی قطره! شدیم مزاحم ببخشید

 به! رفتم عقب عقب! چکید هم
 !کردم نگاه آرزوهام عمارت نمای

 یخ دستت خوبی؟ رویا_سوگند
 قطره! باش ات فکربچه به! کرده
 بخدا! رویاجان_سوگند... بعدی های

 نگاه سوگند به گنگ! نداره ارزش
 ام پدربچه نداشت؟ ارزش چی! کردم

 زندگیم؟ تموم نداره؟ ارزش چی!؟
 نداشت؟ دوستم زد؟ فرهادمنوگول
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 میگفت رفته؟ هم پری بود؟ دروغ
 دخترعشقشم؟ میگفت! دخترشم من

 !شکست غرورم! اخ بود؟ دروغ اونم
 کاریه؟ چه این دخترخوب_سوگند

 زدم؛ لب آروم! فکرکن ات بچه به
 سوگندهم! شده تنگ واسش دلم

 !گفت؛میدونم بابغض, چکید اشکش
 جانم؟_ سوگند؟!_نگذره خداازش

 سوگند نه؟ مگه بینمش نمی دیگه_
 کردوگفت؛بره پاک اشکشو کالفه

 چرا! کردم نگاه آسمون به! درک به
 ازدست رو عزیزی من نمیاد؟ بارون

 وارگفتم؛ زمزمه نمیباره؟ چرا! دادم
 بعد! وفابود بی! رفت فرهادم بابا؟

 !!تو مثل گفتم؛ طوالنی ازمکث
 …میخونم ازچشات دارم_
 ...هنوزم سخته باورش_
 ...شعرام توی تونباشی_
 ...بخونم ازکی دیگه من_
 ...بمونی میخوام حاالکه_
 …میخونی شعررفتنو_
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 …ترینه عاشق من قلب_
 …میخوونی اینوازچشام_

 زمین روی نشستم! تررفتم عقب
 به! کردم نگاه خونه به باحسرت

 !بود کرده فرهادکولم که ای کوچه
 …بود من توتودست دست_
 …گرفت توروازم کی نمیدونم_
 …شوم نگاه کدوم که نمیدونم_
 …نوشت روبرام جدایی ی قصه_
 ...بمونی میخوام حاالکه_
 …میخوونی شعررفتنو_
 ...ترینه عاشق من قلب_
 ...میخونی اینوازچشام_
 

 توکوچه تورخدا, رویا پاشو_سوگند
 به!میکنن نگات دارن همه, زشته

 سوار, بلندشدم, کردم نگاه اطرافم
 !سوارشد سوگندهم, شدم ماشین
 !نبود مهم دیگه! تیرکشید زیردلم

 ام نبودبچه مهم! نبود مهم بخداکه
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 یه مادرش وقتی یابمیره بمونه
 رو صندلی! بود متحرک ی مرده

 روی آرنجموگذاشتم وبه خوابوندم
 میخوای جان؟ رویا_سوگند! چشمم

 !خونه فقط! خونه بریم_ دکتر؟ بریم
 بیارویا خودت به توروخدا_سوگند

 توروخدا, زده گولت نخواسته اون
 کلمه یک اگه, سوگند! _بیا خودت به

 انگار! میشم پیاده بزنی حرف دیگه
 انگار!بودم بودجدی شده متوجه

 تنها فرصت دنبال خبرداشت اونم
 خالصی واسه فرصتی بودم، شدن

 مسیرساکت کل توی! لعنتی اززندگی
 بود روچشمم دستم, بودیم وثامن

 !میکرد گردنموخیس هام اشک اما
 !بودم سوگندهم دماغ صدای متوجه

 حالم یعنی, میکرد چراگریه نمیدونم
 زنگ گوشیم داشت؟ اینقدرگریه

 شماره به کردن نگاه بدون, خورد
 حرف طرف متنظرشدم, دادم جواب

 گفتم؛ تودلم الورویا؟_پرهام! بزنه
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 بانفرت که منوببخش, پرهام متاسفم
 دیگه که منوببخش, گرفتم تصمیم

 ..نمیدم راه تودلم عشقو هیچوقت
 گفتم؛بله؟ آروم رویاجان؟_پرهام
 !خونتونم من عزیزم؟ کجایی_پرهام

 کارت همونجابمون, پرهام بمون_
 عزیزم باشه_پرهام, توراهم من! دارم

 وبدون کردم روقطع گوشی! منتظرتم
 از چشمم ازروی دستم برداشتن

 _سوگند کجاییم؟_سوگندپرسیدم
 ازهمین رویا! کیلومترمونده پنج
 تصمیمو بهترین میگم بهت االن

 صدتای میدم قول بهت, گرفتی
 بلند! بخورن زندگیتو فرهادحسرت

  قبل حالت روبه صندلی, شدم
 میدونم سوگند ببخشید!_برگردوندم

 میدونم, حیام وروبی چشم خیلی
 نمیخوام.. اما میخوای صالحمو فقط

 پنج این میخوام! بشنوم چیزی
 درک_سوگند! فکرکنم کیلومترو
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 نمیگم چیزی دیگه من چشم, میفهمم, میکنم
 

******** 
 که پرهام! میکنم ازدواج باهات—

 باشنیدن میکند پوست پرتقال داشت
 بریدوچاقوازدستش دستشو حرفم

 _پرهام! کرد نگاهم باگیجی, افتاد
 مثل امو بچه که شرطی به چی؟
 حتی باشی، داشته دوست خودم

 این شرط به! دنیانبودم تواین اگه
 هنگ پرهام, پدرباشی واسش که

 _پرهام, میکرد نگاه گیج, بود کرده
 رسیدی؟ نتیجه این به چطوری

 پرهام االن؟ پشیمونی گفتم؛ کالفه
 من نوبت! بلندشو وگفت؛ بلندشد
 !بلندشدم باگیجی! بزنم بودگیج

 وتوهوا کرد ب*غ*ل*م پرهام دفعه یه
 کشیدم جیغ!! عااااشقتم! _چرخوندم

 !باالمیارم االن! زمین بزارم وای_
 خبره چه_مامان, گذاشتم زمین آروم

 ببخشید گفت؛ باخجالت پرهام اینجا؟



wWw.Roman4u.iR  536 

 

 بود وقتش شده؟ چی خب_مامان
 مخالفت میدونم, بگم مامان به

 پنهان دیگه, بدونه باید اما میکنه
 بیای میشه مامان, _نمیکنم کاری

 مشکوک مامان, بودیم تواتاق بشینی؟
 نشست اومد کردوباتردید نگاهم

 !خیره_ خیرباشه؟_مامان! روتختم
 شماهم که گرفتم تصمیمی یه من

 خب؟_مامان! باشی بایددرجریان
 که بزنه حرف میخواست پرهام

 !باالبردم سکوت ی نشونه دستموبه
 شماباپرهام بااجازه میخوام من_

 باپرخاشگری مامان! کنم ازدواج
 _مامان! بده اجازه لطفا_ گفت؛چی؟

 گفت؛ باشوک پرهام! نداره امکان! نه
 ممکن این! پرهام نه_ مامان زنعمو؟
 که من چرا؟ اخه_ پرهام! نیست

 !دارم بیشتردوست رویاروازجونم
 !نمیزارم میدونم چون! میدونم_ مامان

 نگاه یه! کرده کورت عشق االن
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 !بارداره چهارماهه! رویابنداز به
 باز چشمت فرداکه! بینی نمی االن

 !میخوره دیگه شکست یه شددخترم
 گوشواره عزیزه گوش وقتی_ پرهام

 بخوام خودشو وقتی! عزیزه هم
 بچه فکرمیکنم! میخوام اشم بچه

 شو نطفه حتماباید مگه, خودمه
 ,میکنم بزرگش باشم؟ بندکرده من

 یک_ مامان, میکنم پدری واسش
 !تکرارنمیکنم هم دیگه! نه گفتم کلمه

 اتاقو سرعت به حرفش بعدازاتمام
 !بود مونده مات پرهام! کرد ترک

 مخالف مامان نمیکرد تصورهم حتی
 وآه انداختم پایین سرمو! باشه

 رویااگه_ پرهام! کشیدم پرحسرتی
 مادرتو نشی پشیمون بدی قول

 قول! بده قول فقط! میکنم راضی
  باچشمایی! _کنم راضیش میدم

 تصمیمم! _کردم نگاهش مملوازغم
 ..نیست قول به نیازی که اینقدرجدی! جدیه
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****************** 
 وای_پگاه! بیرون اومدم ازمطب
 خوشحالم خیلی خواهری میگم تبریک

 گفتم حوصله سردوبی! خیلیییی
 خودم خو؟ چته_سوگند! مرسی_

 اندر عاقل! میگیرمش پسرم واسه
 یعنی_پگاه, کردم نگاهش سفیهانه

 دختری خودتم نشدی؟ توخوشحال
 گفتم بابغض دختراچشونه؟ مگه

 !فرهاد اسمشوبزارم میخواستم_
 پرهام به مثبتم ازجواب دوماهه االن

 .نکرده موافقت هنوز ومامانم میگذره
 وپاش دست به مونده کم پرهام
 دخترم میگه, نمیشه راضی اما بیفته

 ازمادر,میترسه ازپدرش, میشه تباه
 بودم جوون میگه, میترسه پرهام

 شب ازهمون خاله, ندادن عذابن کم
 شب یه حتی, شده سرسنگین باهام

 !مابره ازپیش کرد جمع ساکشو
 این داد اطمینان بهش مامان اما
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  ام بچه االن! نمیده من روبه اجازه
 شکمم حسابی!شده ماهه شش

 ,نمیرم بیرون ازخونه! باالاومده
 میخواست گلی خاله ام دفعه یه

 !جوابشونونداد مامانم بیادتهران
 دیگه خودم واسه, فرارمیکنم ازهمه

  مادرم ابروی واسه, نیست مهم
 گفت پرهام! نمیکنن درکم! میترسم

 مامان اما! ازمنه بچه بگم میدم قول
 بعضی هنوزم! کرد مخالفت بازم
 فرهادولمس ی شماره انگشتم شبا

 اشک واسش شبا هنوزم, میکنه
 !میزنم حرف وبایادگاریش میریزم
 ودم میشه هام گریه متوجه پرهام

 !میکنه ودرک میکنه مردونگی! نمیزنه
  میکنم حس شب بغضی هنوزم

 فکر وبهم داره دوستم فرهادهنوزم
 !سابقم احمق همون هنوزم, میکنه
 اومدم اصرارسوگندوپگاه به امروز

 ام بچه جنسیت واسه سونوگرافی
 رو بچه جنسیت نمیخواست دلم
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 !زدن گولم, کردن امامجبورم بدونم
 حاالهم! اوردنم چکاپ بهونه به

 دلم! دختره بچه, شدم متوجه که
 فرهاد شبیه, پسرباشه میخواست

 مرد, میذاشتم فرهاد اسمشو, باشه
 اخرم اول عشق, میشد ام خونه
 ناشکری خدیا! دختره اما! میشد

 کاش! پسرمیشد کاش اما نمیکنم
 !کاااش! میشد نامردش بابای شبیه
 دلخورشده ازحرفم وسوگند پگاه
 میخواستم بودم گفته ازاینکه! بودن
 دلخور فرهادبزارم امو بچه اسم
 دیگه, نبود مهم واسم! بودن شده
 !نیست مهم واسم دنیاهیچی توی
 صندلی بودوسوگند فرمون پشت پگاه
 !بودم نشسته عقب هم ومن جلو

 ردمیشدیم شلوغ ازخیابون داشتیم
 دفعه یه, افتاد قنادی به چشمم که

 ,میخواد ای خامه نون دلم کردم حس
 خواستن یه, قوی خیلی خیلی حس یه
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  یه! نکردم اش تجربه که عجیب
 !میخوام ای خامه نون من گفتم؛ دفعه
 صبرکنی کم یه! چشششمممم_پگاه

 لجوجانه! خوب جای یه میبرمت
 چی نمیدونم! االن همین! نه گفتم؛

 نمیدونم, بود شده کم چراصبرم!بود
 لحظه همون اگه میکردم چراحس

 چند! میمیرم نخورم ای خامه نون
 میخواست سبز گوجه دلم پیش شب

 اما میدونم خوب, نیست فصلش
 ازتهران پرهام, نیست خودم دست
 انواع من واسه بومهن بود اومده

  من اما بود خریده هاشو ترشک
 ,میخواست سبزو خودگوجه دلم

 همه میگه, ویاره واسه میگه دکترم
 اما میشه تموم ماهگی۴ ویارشون

 !شده شروع تازه ماهگی۵از من
 ماهگی۹ اول, بود ماه سوگندپابه

 پگاه سوگندروبه! پسره اش وبچه
 دست بارداره رویا جان پگاه گفت؛

 قنادی ازهمین بریم, نیست خودش
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 بود ترافیک چون, واسش بخریم
 گوشه یه,بودیم نشده دور ازقنادی

 نگرفت اروم دلم, شد کردوپیاده پارک
 ,شدم پیاده منم! میرفتم بایدخودم
 !بود شلوغ خیلی! شدم واردقنادی

 !هاست ازبهترین یکی میگفت پگاه
 ویترین خوشگل های کیک به داشتم

 به آشنایی بوی که میکردم نگاه
 فرهاد بوی.. بو این! خورد مشامم

 نگاه جمعیت به, تندبرگشتم! منه
 حالت شده؟ چیزی_پگاه! کردم

 پگاه میاد؟ چی بوی! بوکن_ خوبه؟
 بوی خب وگفت؛ بوکشید کم یه

 !بود جمعیت به نگاهم!تازه کیک
 نه, _روزیرنظرگرفتم همه باچشم

 !ادلکنه بوی! بوبکش خوب! پگاه
 !سیلوره فکرکنم! اره اوووم_پگاه

 حرفم بعدازاتمام! فرهاده عطره بوی_
 پشت پگاه! زدم بیرون تندازمغازه

 !!کجا! رویااا_پگاه! جاموند سرم
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 بو بااین من! فرهادبود بوی بخدا
 ...دوروبراباشه همین باید! کردم زندگی

 
 کردم غلط! رویا وای_ پگاه! نشستم ای مغازه سکوی روی وکالفه خسته

 عطربوی اون بخدا پگاه_ میگردی؟ چی دنبال دوساعته! بیرون آوردمت
 تیسیلوریاهرکوف! باشه بوشبیه اون به نیست عطری هیچ! بود عطرفرهادمن

 بوی ناو! پگااااه میگیره خاصی بوی میشه یکی باعطرتنش وقتی هست که
! تا کله به فرهادزده عشق, زدی توهم گفت؛ عصبی پگاه!بوووود فرهاد تن

 !برو اذیتی بامن اگه! نداره ربطی کسی به اصال_دادم جواب خودش مثل
 خودشوبهمونرسوندوگفت؛چی سوگندازدور!برووو االن همین

 اهپگ هاتون؟ بریدخونه میشه نیستم خوب سوگند نه_شده؟رویاخوبی؟
! سرش به زده! کرده عطرفرهادوحس قراردادوگفت؛بوی سوگندومخاطب

 رانته میدغرب تهران ازشرق اینجاچیکارمیکنه؟ فرهاد دخترخوب_ سوگند
 اماانگاردلم, نبود راه بی حرفش! میگفت سوگندراست خرید؟ واسه

 سوگنددستموگرفت! بودم کرده لج باکی نمیدونم! باورکنم نمیخواست
 ممید اطمینان بهت من, فکرنکن بهش! برم قربونت گفت؛ وبامهربونی
 کشیدم وراهمو انداختم پگاه به ونفرت وحرص ازغم نگاهی! فرهادنبوده

_ پگاه ,میگرفتم بهونه بودم من این, نداشت تقصیری بیچاره پگاه! ورفتم
! میزنی س*ی*ن*ه داداشتوبه سنگ چون_ قهرمیکنی؟ حاالچرابامن خب
 ینمبب فرهادو اگه قسم وقت همین به اما داداشمه پرهام درسته! رویا نه_ پگاه

 ونمنمید, بود شده مرگم چه نمیدونم! برسی عشقت تابه میکنم التماسش
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 ؛وگفتم تعبیرکردم اشتباه خودم واسه پگاهو حرف! میومد دعوام چراباهمه
 مثال که بندازی؟ ومتلک دربیاری خواهرشوهربازی مثالمیخواستی االن
 ینبب صبرکن اول بابا کنی؟ التماسش وبری نخواسته فرهادمنو بگی

 ومتعجب گردشده باچشمای پگاه! دربیار اداشونو بعد میشی خواهرشوهرم
! ردگردک وعقب اینوگفت! واقعاکه! رویا ای بچه خیلی_پگاه, میکرد نگاهم
 ومیزنیت حرفیه چه رویااین! پگاه صبرکن هاچیه؟ بازی بچه این وای_سوگند
 سخرهم بحث بیخیال گرفتیم تصمیم کل کل ساعت بعدازنیم خالصه اخه؟
 !....بشم مون
 انو؟ب هست اجازه_پرهام! پرهامه! شد زده دراتاقم که بودم نشسته اتاقم توی

 بیخیالو باالانداختم ای شونه توحال؟ چرانمیای_ پرهام! بیاتو ناچاگفتم به
! ادمد تکیه تخت تاج به منم نشست تختم روی پرهام! نمیخواد دلم گفتم؛
 نگاهی دستم یادگاری فندک به! نه_ اومده؟ پیش مشکلی_ پرهام

 بشه ناراحت نبود مهم واسم درسته؟ فرهاده واسه فندک؟ اون کردوگفت؛
! ماوهو گفتم؛ بابیخیالی! نبود مهم واسم مردم ازرفتارهای کدوم هیچ! یانه

 داشتی؟ کاری! _بودم فندک اون جای حداقل کاش کشیدوگفت؛ آهی
 ادتهی داشت؟ قدیمی قران کتاب عمویه یادته رویا؟! نبود یادم آره اوه_ پرهام
 یخیل_ پرهام! دادم تکون سرمو حوصله بی بود؟ شده نوشته میخی باخط

 فقط بابا ای_ پرهام چی؟ که! _کنم خاطرات مرور باردیگه میخوادیه دلم
! زد برق پرهام چشمای! دارمش هنوزم! یادمه! _همین یانه؟ یادته گفتم
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 کوچیک خیلی روزا اون چون, میاد یادم کتابو اون بود خوشحال انگاری
 !!بودم

 
 کنارتختم پاتختی روی پرهام گوشی که بودیم گذشته خاطرات غرق

 پرهام (Sheyda! )افتاد مخاطب اسم به چشمم لحظه یک! خورد بودزنگ
. .اما! نکردم حسادت! کرد واتاقوترک برداشت رو گوشی بادستپاچگی

 نهیب بهم حسی یه اما! داره شیدا یه میخوره من پست به چراهرکی نمیدونم
 وبرم شمبلند خواستم! تندتپیدن کردبه شروع قلبم! شیداست همون میزداین
 اسم دونه یه فقط مگه اصال؟ چه من به! اومدم خودم به دفعه یه اما دنبالش

 اون اصال! شدم اش ودلباخته عاشق فکرمیکنه االن شیداتودنیاهست؟
 شتبرگ پریده بارنگ پرهام که گذشت ساعت نیم کجا؟ کجاوپرهام عوضی
 رهامپ! میدادم بایدجواب, بود کاری تلفن یه! میخوام معذرت وگفت؛ تواتاق

 غلشش بوداما کرده تحصیل بااینکه, داشت فروشی عتیقه بزرگ مغازه یه
 البد! اریک تلفن! زد حرفو وتابلوترین ترین مسخره! نبود اش بارشته مرتبط

! کنم طراحی چطوری رو عتیقه ی پروژه بگن زدن زنگ خانم اون
 من خب_پرهام! اوهوم وگفتم؛ انداختم باال ای شونه بیخیال! مسخرررره

 باپرهام بعدازخداحافظی!!!! نشم خلوتت مزاحم, نداری کاری اگه برم دیگه
 وباشه؟ت شیداهم بایدیه رویاهست واقعاچراهرکجا! فکررفتم تو حسابی

 بودشکممو یادگرفته ام بچه! لگدزد شکممو بچه که فکرابودم همین
 یشپ چندروز! بشه پدرش شبیه کردم وآرزو گذاشتم رودلم دستمو! لگدبزنه

 بجزفرهادشمارمو کسی, کردم عوض چرا نمیدونم, کردم عوض خطمو
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 میخواستم ها بچه مثل! میدونستم کارمو این مسخره دلیل دلم ته, نداشت
! نمیزنه زنگ هیچوقت بودم مطمعن بااینکه! خاموشم منم کنم ثابت

 ..هیچوقت
 

 پسرخوشگل یه, اومده دنیا سوگندبه ی بچه که روزیه سومین امروز
 روزمین ازخوشحالی کامران! امیرسام گذاشتن اسمشو! وسفیدوتوپولی

 سارا !میچرخید اش وبچه دورزن پروانه مثل,نمیشناخت ازپا دست, بندنبود
 اینقدرمهربون اماکامران میشه فراموش امیرسام میکردبااومدن حس

 نروزجش سه کامران پدرومادر, شده ساراچندبرابر به توجهش وباوفابودکه
 چهب ومراقب سوگند ی خونه بودم روزاومده سه تواین! دادن وقربونی گرفتن

! داشتم حددوست همین به شو بچه خواهرداشتم اگه مطمعنم, بودم اش
 اقات وارد روم روبه صحنه بادیدن که ببرم سوگندوواسش داروهای خواستم

 آه !میکردن شن*و*ا*ز*شو بودن کرده بغل امیرسامو وسوگند کامران, نشدم
 ثمره ونش بچه! خوشبحالشون! آشپزخونه توی وبرگشتم کشیدم پرحسرتی
 کردم ن*و*ا*ز*ش مو ماهه هفت جنین! کشیدم شکمم به دستی! عشقشونه

 داشته دوست دوتامون اندازه به میدم قول! منوداری توهم زدم؛ لب وآهسته
 قول طفق! _بودم گذاشته شکمم روی که دستی چکیدروی اشکم قطره! باشم

 اریب اولین! نشی عاشق قول! نزنن گولت مامان مثل شدی بزرگ وقتی بده
! شد زودمامان چه ساله22 رویای! میکردم خطاب مامان خودمو بود

 اشکمو سریع! چکید اشکم بازم! تنهاشد چقدرزود شدو عاشق چقدرزود
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 هبش ترحم بهم نمیخواست دلم! میکردم گریه نبایداینجا من! کردم پاک
! مبش رفتن ی اماده که میزورفتم روی وگذاشتم قرص! کنم جلوه ویاحسود

 سوگند! کردم رفتنم ی روبهونه احوالی ناخوش! بمونم زیادی بود زشت
 کامران! میکنه درک حالمو میکرد وانمود درظاهر اما, میکرد دلخونگاهم
 گشتمبر وباآژانس نکردم قبول مردمن هرکاری اما! برسونتم بودکه حاضرشده

 مومتور میکرد برابری خون ی باکاسه چشمش, بود کرده گریه مامان, خونه
 کردی؟ گریه چی واسه! _دخترم نه_ مامان شده؟ چیزی مامان؟, _بود شده

 خاله ازجانب منتظرجواب! کردم نگاه خاله به مشکوم! نکردم گریه_مامان
 تیازوق خاله! دیگه کردسمت کردوروشو نازک چشمی پشت اما شدم فرشته

 ازم انگاری! قهره! نزده حرف باهام هم کلمه۱۰ حتی دادم جواب پرهام به
 گیج! میگرفت رفتنتو ابغوره! نخیر_خاله شده؟ چیزی جان خاله! _متنفرشده
 وافقتم هم فرگل!!! اینجابود توپرهام پای پیش! اره_ خاله رفتنم؟ پرسیدم؛

 داشتمن انگارتوقع! شد پاره بنددلم خاله حرف شدن باتموم! کردباازدواجتون
 یه! بود هاخوش مخالفت هممون به انگاردلم! کنه موافقت هیچوقت

 وسعی آورد آب واسم مامان! افتادم سرفه شدوبه خشک گلوم نور سرعت
 هرچندقهربوداما, بود شده حول هم خاله! کنم سرفه آروم کنه وادارم میکرد

 زندگی خودش مثل نمیخواست دلش میدونستم, داره دوستم میدونستم
 !کنم تجربه عشقو بدون

 
 اما!نکرد شرکت خاستگاری تومراسم رحمان! نامزدشدم باپرهام امشب
 ازهمشون! بودن هم وعمه بزرگ ومادر پدربزرگ, بود اومده عموم زن سهیال
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 فتهگ پرهام! پرهام به نگاهش بودیه شکمم به نگاهش یه سهیال! متنفربودم
 بیان که بودن شده راضی موضوع همین واسه فقط انگاری! بودکارخودشه

, بود ردهک تب امیرسام! بیاد نتونست سوگند, بود خوشحال پگاه! خاستگاری
 نمم بگم بهش میخواستم, میکرد نگاه جمع به فقط وساکت افسرده خاله
 اما ربگیرهس وصلت نزاراین وبگم فریادبزنم میخواستم! نیستم توراضی مثل

! ودب کرده سکوت ناجوانمردانه هم خاله! بودن رویابسته قتل کمربه همگی
 گوشه مهمونا بعدازرفتن! کردن دستم نامزدی وحلقه گذاشته قرارها ی همه

, کردم گله, زدم هق, زدم زار! زدم بیصداضجه! کردم ضعف اتاقم ی
 مجبورنمیشدم نبود بچه اگه, کردم گله ازهمه, ام ازبچه, ازفرهاد,ازخدا

! رهمجبو رویا خدایا نالیدم؛ زنان ضجه کشیدم شکمم دستموبه! کنم ازدواج
 سرشپ واسه بودباید کرده لج سهیال! ازدواج این به مجبورشد بیچاره رویای
 کفش بودتویه کرده پاشو! بگیره عروسی جشن

 دیگه میگفت, ببینه پسرشو وبایددومادشدن پسربیشترنداره دونه یه که
 نمیشد هم اومده باال باشکم, بمیرم دل آرزوبه نمیخواد ودلم پیرشدم
! بگیرن جشن دنیااومد به بچه که دیگه دوماه قرارشد! گرفت عروسی

 منم میگفت؛ پرهامم! نشد کاربشه این مانع کردم خواهش هرچقدرازپرهام
 دکهش موافقت بود که هرطریقی به خالصه! کنم تنت عروس لباس دارم ارزو

 !!!بگیریم عروسی ام بچه اومدن بعداز
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 ازجام کردم سعی! پریدم ازخواب پیچید زیردلم که بادردوحشتانکی
 حس شدم خیزکه نیم! فشارمیاورد شکمم به باقدرت داشت جنینم, بلندشم

! مااااااامااااان زدم؛ صدا ومامانمو کشیدم بلندی جیغ! ترکید شکمم کردم
 شده؟ چی_ مامان! شدن اتاقم وارد حراسون ومامان بعدخاله چندثانیه

 بچه دلت؟ جلووگفت؛ اومد وترس باحیرت مامان!!! دلممممم مااااماااان_
 پرهام نه_مامان! پرهام بزنین زنگ_ خاله! نیست وقتش که االن! ات؟وای

 جیغ اومد شکمم به که بافشاربعدی! آژانس بزن زنگ دیرمیرسه!تهرانه
 دیگه ماه ودو بود ماهه هفت جنینم! نبود وقتش االن! کشیدم بلندتری

 اما بودم لرزکرده! میشدم بیهوش درد ازشدت داشتم! بود مونده تااومدنش
 ماتاق بودوارد شده اماده خاله بعد دقیقه دوسه!  بود ازعرق خیس بدنم تموم
! بدویین! داره ماشین, کردم پیدا نبودنفروازتوکوچه آژانس_ خاله, شد

 تحرک واجازه پاهام بودبین اومده بچه انگاری! بلندشم ازجام نمیتونستم
 گفت؛ من روبه خاله! بشه اماده که رفت سرعت به مامان! نمیداد بهم

 خمیمیز پالتوی ازکمدم خاله! بلندشم نمیتونم گفتم؛ باگریه چراایستادی؟
 کولت یاب کردوگفت؛ خم پشتشو شال بعدازپوشیدن! کرد وتنم بیرون کشید
! نمک بایدکولش, بلندبشه نمیتونه_ خاله شده؟ چی_ مامان! نههههه_! میکنم

 به! بیارم کمک میرم صبرکنید_ مامان! نمیکنم کارو این من! محاله نه_
 مامان, کرد پیدا میشه کیو ازشب ساعت این!بود نصف۳! کردم نگاه ساعت

 باید! ممیشد بلند باید, کنه میکردکولم تالش هم وخاله بود کرده ترک اتاقو
, مجداشد ازتختم سختی به, بود گرفته وجودمو دردتموم میکردم تالشمو
 قدم !اروم! بکش عمیق نفس_ خاله! بودن وتندشده کوتاه هام نفس! ایستادم
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 امانم! کشیدم بنفشی جیغ, رفت دردزیادنفسم ازشدت برداشتم که اولو
 قبل که مردی! بود آرزوهام تموم شبیه که مردی! مرد یه همراه! داخل اومد

! بود آرزوم اش دوباره دیدن که مردی! کرد مستم عطرش بوی ازخودش
 تنها! ام پدربچه! زندگیم ی همه! بود من فرهاد فرهاد؟_ کردم زمزمه بابهت

 های وریش بلند موهای باوجود!مردمن! فرهادمن! آره! کشیدنم نفس دلیل
 وبهت بااخم! فریادمیزد فرهادبودنشو ازصدفرسخی بازم بلندونامرتب

 ویا؟ر گفت؛ ترازمن وناباورآهسته موشکافانه! من بودبه زده زل وعصبانیت
 مچپ دست ی حلقه به! کرد نگاه شکمم به وپرازبغض گردشده باچشمای

 مثل! هبچش قاتل که کسی مثل! میکرد فرهادنگاه به بانفرت مامان! کرد نگاه
! کن بلندش بعد بمیره میخوای فرهادگفت؛ روبه بانفرت! خورده شیرزخم یه

 رمزیرپاوکم دستشو واومد انداخت مامان به نگاهی فرهادباکینه چیه؟ نظرت
 کاش جاگرفتم ب*غ*ل*ش توی که همین! کرد بلندم حرکت وبایه انداخت
 دردم شد باعث عمیق نفس همون! کشیدم عمیقی نفس! چکید چشمم
 !برم وازحال فرسابشه طاقت

 
 سرعت به, شد تداعی ذهنم توی ها اتفاق ی همه اومدم هوش به وقتی

, بست خی تورگم خون! نبود ام بچه! نبود! کشیدم شکمم به ودستی بلندشدم
 بازشد سرعت به دراتاق! خدایااااا! اممممم بچه! نههههه, _کشیدم نعره

! بود همراهشون پرستارم یه! شدن اتاق وارد حراسون وخاله ومامان
 پرستارگفتم؛ به توجه بی خانوم؟ خبره چه_پرستار شده؟ چی_مامان
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 گفتم؛ باگریه! سالمه! بشم نشوقربونت هول_ مامان! ام بچه ماااامااان
! دخترم خوبه حالش داد؛ جواب مامان جای به خاله کجاس؟چرانیست؟

 به ماهه هفت داشت عجله کوچولو یه فقط وسالمه صحیح کوچولوت
! بله ت؛دادوگف تکون باتاسف سری سالمه؟ آره؟ پرستارگفتم؛ روبه! دنیااومد
 دهش خوشحال چرابااینکه نمیدونم کشیدم ای اسوده نفس! وسالم صحیح

 ت؛وگف گرفت ب*غ*ل*شاومدمنوتو مامان! زیرگریه بلندزدم باصدای بودم
 دخترکوچولوی یه! باشی خوشحال باید میکنی؟االن وا؟دخترتوچراگریه

 حرکت مامان فرهاد؟ گفتم؛ گریه میون! افتادم یادفرهاد! ونازداری خوشگل
 !کردم سرموبلند! درک به بره وگفت؛ ایستاد دستش گرانه ن*و*ا*ز*ش

! بله کردوگفت؛ نازک چشمی پشت مامان نه؟ مگه بود خودش مامان؟_
 هم انبیمارست توحیاط! بیاوببین بودکه انداخته راه وتخمی اخم, بود خودش
! تال مرتیکه بدونم چه_ مامان چرا؟ گفتم؛ بابهت! بود گالویزشده باپرهام

 تاکسی رفتم من_خاله ماچیکارمیکرد؟ ی درخونه شب وقت اون اصال
 ودمشب ندیده تابحال! میکشه وسیگار نشسته توماشینش دیدم خبرکنم

 هی جسمیم حالت به توجه بی مامان! دنبالم اومده وارگفتم؛ زمزمه! نشناختم
 گدای کنن جونت به جون! توسرت خاک وگفت؛ توپشتم کوبوند دونه

 !گفتم بلندی واخ گرفت درد مامانم ی باضربه زیرشکمم زخم! محبتی
 بچه! _حقشه دوما! نبود اوالحواسم_ مامان چیکارمیکنی؟ وا؟ عع_ خاله

.. ن_ مامانه شده؟ چیزی! _ترسیدم! انداختن هم به نگاهی ومامان خاله! ام
 چیزی بخدا_ مامان افتاده؟ واسش اتفاقی توروخدا اماچی؟.. _اما! نه

 هب خاله چی؟ واسه بمونه؟ گفتم؛ بااسترس! بمونه روز2۳ باید.. اما! نیست
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 زخمم جای, بلندشدم ازجام! تودستگاه گذاشتنش داد؛ جواب مامان جای
 تهدیروق نمیشه_ مامان! ببینمش باید! _ندادم اهمیت اما دردمیکرد شدت به

 کردممی بحث بامامان داشتم! خوبه یعنی خوبه میگم وقتی, سرجات بشین
 !بازشد دراتاق که
 

 ستشد هم بزرگی سبدگل! شد وارداتاق وپکر ریخته هم به ی باقیافه پرهام
 !کارفرهاده شک بدون! بود کبودی کمرنگ ی حاله یه چشمش ی گوشه!بود

 من خانم به به! _بود هاش رولب خنده اما داشت اخم صورتش که بااین
 وابشووسردج گرفتم ازدستش و گل! کوچولو مامان میگم تبریک بیدارشده؟

 اما! جابزنه شوهرم خودشو فرهاد جلوی نمیخواست دلم! مرسی دادم؛
 واسش که هایی پیام فرهاد اگه! کرده کاری خوب گفتم؛ هم ازطرفی

 بهش باشه نخونده اگه اما! ازاونه بچه میدونه پس باشه خونده فرستادمو
 قشوعش بدنم سلول به سلول درسته! پرهامه ی بچه میگم! اونه ی بچه نمیگم

 ونا میگه ازقلبم قسمت یه اما! برگردم بهش نمیخوام دیگه اما میزنه فریاد
!! چیکارمیکرد ما ی درخونه شب نصف نمیخواست منو اگه! دنبالم اومده

 نشناسی نمک نباید دلخوری؟ ازمن_ پرهام! میشم دیوونه االن خدایا وای
 !کنم محلش بی نبود حقش! بود کرده محبت من به مدت همه این! میکردم

 م؟دلخورباش باید چی واسه! عزیزم نه گفتم؛ بهش عمرم بارتوی اولین واسه
! مهمی خودت االن! بعد واسه بزاریم چیشو واسه! خداروشکر خب_ پرهام

 وم بچه بریم میشه گفتم؛ پرهام به مامان اومدن وابرو چشم به توجه بی
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 هشب عصبی! خوابه االن کوچولوت فردا؟ واسه بزاریم میشه_ پرهام ببینم؟
 ع؟ع_ مامان! ببینمش ازدور میخوام! نیستم که بچه! میدونم خودم توپیدم؛

 گفت؛ باشه اومده خوشش انگار که خاله زدنه؟ طرزحرف چه این رویا؟
 میتونیم مببین بپرسم برم من دخترم صبرکن! دیگه طرفین انگاربابچه خب

! میرم نم صبرکنید گفت؛ بود ماسیده روبش خنده که پرهام! یانه ببینیمش
 اومدن دیدمش پیش چنددقیقه پرستاری وهمون پرهام بعد ساعت نیم

 تکون بتمث نشونه چندباربه سرمو مشتاقانه بری؟ راه میتونی_ پرستار! داخل
 کشیدم اخممو! ای بچه هنوز که خودت! عزیزم کردوگفت؛ ای خنده! دادم

 چنددقیقه! کن نگاش ازدور میبرم, کنی اخم نمیخواد بیا_ پرستار! توهم
 ضعیف نوزادی سمت پرستاردستشو! بودیم کودکان بعدبخش

! کوچولو خیلییی! بود وکوچولو سفید! دخترت اینم! بفرمایید درازکردوگفت؛
 بدنش به که هایی وسیله به! پشت کم موهای, بود بسته نازش چشمای

 گفتم؛ بابغض آروم! چکید چشمم اشک! کردم نگاه بودن کرده وصل
 اشک! کیلوگرمه۳ ات بچه ماشاالله عزیزم! نه_ پرستار ضعیفه؟ چرااینقدر

 گفتم؛و ترکردم نزدیک شیشه به خودمو! میریختن پایین تندتند چشمم های
 وناا گفت؛ حوصله پرستاربی داره؟ مشکلی چه مگه وصله؟ بهش چیه اینا

! اوکی _پرستار بزاری؟ تنهام میشه! _همین! میکنن چک قلبشو ضربان فقط
 گها! _دوختم چشم نحیفم کودک به وبازم دادم تکون سرمو! نده طولش زیاد

 پشت مپرها صدای! منوببخش! نبودی ضعیف تواینقدر وفانبود بی بابات
 دلم! کردم سکوت کنه؟ انتخاب اسمشو باباش میدی اجازه_ سرم

 داییص قشنگه؟! پونه_ پرهام! کنه اسمشوانتخاب واقعیش بابای میخواست
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 پدرش اسمشو! داره پدر بچه اون گفت؛ عصبی که فرهادرو ی ومردونه بم
 !میکنه انتخاب

 
 حق تم؛گف سریع که بشه یقه به دست میخواست پرهام! سمتشون برگشتم
 ینا نمیدونم! کردم نگاه فرهاد درغم غرق قیافه به! کنید کلکل اینجا ندارید
 مردمن چرا نمیدونم! بود چی ی نشونه نامرتب وسروضع بلند موهای

 ویت نفرت! نبود ازمن بخاطردوری مطمعنا! بود وداغون حال اینقدرپریشون
 میخوری گه مرتیکه_ پرهام! میداد نشون اینو میکرد نگاهم وقتی چشمش

 بندب وگفت؛ گرفت شو یقه بانفرت فرهاد! بکنی ام وبچه زن قاطی خودتو
! روزندگیم افتادی بختک مثل که تومیخوری گه پایین ریختم فکتو تا! دهنتو

 گم توگور داد؛ کردوادامه متمایلش چپ سمت به بود یقشوگرفته همونطورکه
 به مپشت! وسطتشون پریدم پاره شکم بااون که بندازه دست اومد پرهام! کن

 ونمید چاله اینجا! کنید بس گفتم؛ پرهام روبه! پرهام روم وروبه فرهادبود
 من! دیبو که ببرهمونجایی تشریفتو! وتو_ فرهاد سمت برگشتم! نیست
 م؛صورت شدتو خم ترسناکی وبااخم گرفت دستمو مچ فرهاد! هستم متاهل

 من وگفتم؛ بیرون کشیدم ازدستش محکم دستمو! بزنیم حرف باید! رویا
 اش شده کلید های دندون میون فرهاد! ندارم عالی باجناب حرفی هیچ

.. هوی_ پرهام! نیار باال سگمو روی! نزن حرف اینجوری لعنتی گفت؛
 ازخودت نه من فروزش فرهاد آقای! بدم جواب دارم زبون خودم! پرهاااام_

 بردم دخترم سمت اشارمو انگشت! میترسم بیخودت های تهدید از ونه
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! شک نبدو! میکردم نیستش سربه ازتوبود اگه! ازشوهرمه ام بچه اون وگفتم؛
 !ام پدربچه خوردشدن! دیدم زندگیم ی همه توچشمای اشکو بستن حلقه

! دیرشد اما! ازحرفم شدم پشیمون! دیدم خودم های باچشم شکستنشو
 شهگو چندشی پورزخند که پرهامی وبعدبه من به اول پرازدرد پرازغم نگاهی

 وبگم دادبزنم وجودم باتموم میخواست دلم! ورفت انداخت بود لبش ی
 جواب پرهام به! نگهدارم تورو ی بچه که کشیدم سختی همه این بگم! نرو

 ددا میخواستم! نخوره زادگیح*ر*و*م انگ عشقم ی ثمره به که دادم مثبت
 اسم ات بچه واسه خودت برگرد! بلندم قد مرد قدوباالت قربون وبگم؛ بزنم

 !!گرفتم دهن به زبون اما! کن انتخاب
 " یادتوهرچندنشد شود تافراموش, مراسوزاند توودنیای خاطرات"

 گاهن عصبیش رفتن راه به گریون باچشم! شد راهش بدرقه چشمم اشک فقط
 النس توپیچ! کردی خوبش! گذاشتی دستش کف حقشو_ پرهام! میکردم

 پرهام!! ندادم؟ گوش حرفش چرابه رفت؟ بازم یعنی! شد گم انتظار
 شتو دیگه فرهاد بودکه سالنی به حواسم تموم اما میکرد وزوز کنارگوشم

 مو شونه پرهام! بود پرکرده مشاممو هنوزم عطرش بوی بوداما رفته! نبود
 رویا بسه چیه؟ هاواسه گریه این_پرهام! برگردوند خودش وسمت گرفت

, اقمات سمت برگشتم حرفش به توجه بی! بسمه کردم غیرتی هرچقدربی
 ی پنجره پشت خاله! رسیدم اتاقم به! میگه چی نبودپرهام مهم واسم اصال
! بود کرده دراز پاهاشو همراه صندلی روی مامان, میکرد نگاه بیرون به اتاق

! معصوم طفل اون واسه میسوزه دلم_ خاله! اوهوم_ دخترتو؟ دیدی_ مامان
 لطف_ پرهام! نشسته زیربارون کن نگاش داد؛ کشیدوادامه پرحسرتی آه
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 اومد ارپرست! که نمیگم اونو گفت؛ باغیض خاله نشسته؟ زیربارون مصعوم
 مامان !شبه هفت رفتنه؟ وفت دیگه فکرنمیکنید خانوما وگفت؛ تواتاقم
 بااومدن! موند همراه عنوان به پیشم خودش اسرار به خاله! رفتن وپرهام

 تشدوس! فرهادبود پیش فکرم تموم! بود شده فراموشم نارسم ی بچه فرهاد
 روزی هی اگه فکرمیکردم خودم پیش روزایی یه! بیشتر ازخودم حتی! داشتم

 !بیچاره رویای! هه! میدادم قلبموبهش من داره احتیاج قلب فرهادبه بگن
 !!نداشت قلب االنم

 
 ماس واسش هنوزم چرا نمیدونم! دیدم مو بچه رفتمو چندباردیگه تااخرشب

 اینکه هب! فکرمیکردم زندگیم به داشتم تاریکی توی! بودم نکرده انتخاب
 به هازپنجر سویی نورکم! میخوره رغم چطوری سرنوشتم میشه؟ چی عاقبتم

! دبو زده زل سقف به هم خاله! درفکربودم وغرق نورخیره به! بود خورده اتاق
 دونب کی؟! _رعناییه جوون سکوتوشکست؛ خاله بودکه گذشته دقایقی

 راحسچ نمیدونم! بلدباشه شکستن دل نمیخوره بهش گفت؛ سوالم به توجه
 گفتم؛ کالفه! میاد بهش اسمش_ خاله فرهاد؟! _میکشه عذاب داره میکنم

 بهش_ خاله! خوردم ظاهرشو گول منم! کرد قضاوتشون نمیشه آدما ازظاهر
 چطوری! باشه وفریبکار چاپلوس نمیخوره! باشه اخالق خوش نمیخوره

 هبودب زده! میدونستم من بودکه ترازاونی فهمیده خیلی خاله شدی؟ عاشق
 توهمین! نره طرفش کسی که هست توصورتش وغضب اونقدراخم! هدف

 گها خب! شدی عاشق قیافه ازروی نگوکه گفت؛ دوباره خاله که بودم فکرا
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 مپرید حرفش میون! پرهام مرتیکه همین! قیافه مردخوش همه این اینجوریه
 ذات من گفت؛ طوالنی بعدازمکث خاله نمیاد؟ خوشت چراازپرهام وگفتم؛
 همب جوره همه بیچاره ذاتش؟! _خرابه پسرذاتش این! میشناسم خوب ادمارو
 قصدوغرض بی محبتش کدوم! بچه رویاخیلی ای بچه_ خاله! کرده محبت

 بهش کردی؟ حساب روش خیلی نبوده؟ خودش نفع به کدومشون بوده؟
 چیزی هی خاله؟_ میمونه؟ مهربون بازم ببین! برسم عشقم به کن کمکم بگو
 فرهادوبه سنگ همه چرااین_ !مادر آره_ خاله راستشومیگی؟ بگم

 چراندیده! کوبوند قلبم فرهادبه که سنگی همونی میزنی؟ س*ی*ن*ه
 من! نه! نزدم س*ی*ن*ه پسروبه اون سنگ من_ خاله گرفتی؟ طرفشو
 عمرکنارهمسرم یک! زدم س*ی*ن*ه به دخترمو سنگ بودمش ندیده تابحال
 مدیون! تونکن! کردم گ*ن*ا*ه* من, فکرکردم دیگری وبه کردم زندگی

  عشق بدون اینکه! _بشی گ*ن*ا*ه*تووارد نمیخوام فقط من! نشو همسرت
 هاینک دادوگفت؛ تکیه زیرسرش هاشو دست خاله ه؟گ*ن*ا*ه* کنی ازدواج

 اشک دیگه یکی واسه! هگ*ن*ا*ه* فکرکنی مردنامحرم به کنارهمسرت
 !بود گ*ن*ا*ه* غرق رویا! نشست لبم کنج پوزخندی! هگ*ن*ا*ه* بریزی

 
! سنگین من های وپلک میکرد تعریف واسم هاش جوانی ازدوران خاله

 فتهه یک االن! برد خوابم کی نفهمیدم که بودیم هاشده گذشته غرق اینقدر
 فردای! بیمارستانه تنهاتوی که روزه هفت دخترم! میگذره روز ازاون اس

 اجازه! نشد بمونم ام بچه پیش بزارن کردم هرکاری! شدم مرخص زایمانم
 لمس وکوچولوشو سفید های دست دارم آرزو, میرم دیدنش هرروزبه! ندادن
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 باید سالمتیش واسه اما! کنم بوش! کنم ب*غ*ل*ش میخواد دلم, کنم
 که روزی ازهمون! کشیدم انتظارشو که هایی ماه این تموم مثل! صبرکنم
 رمدا ازش ذهنم توی که تصویری اخرین! ندیدمش دیگه شد بحثم بافرهاد

 تموم روزا این! فکرمیکنم فرهاد کمتربه روزا این! بود بیمارستان انتظار سالن
 مهنوز که کودکی! میگذره کودکم قلب ضربان دستگاه حوالی فکروذهنم

! یمزندگ روزای ترین قشنگ ی ثمره! دخترم! نبودم اسمش انتخاب به موفق
 یهشب چشمش رنگ ونمیدونم بازنکرده هنوزم قشنگشو چشمای که دختری
 درخوابش غرق وصورت کوچیک ی جسه باتصور!! یاپدرش مادرشه
 همین وگندس! بود جاگذاشته واسم ماشینو پگاه! وببینمش برم گرفتم تصمیم

 این اما! هست همیشه پرهامم! خونشون برگشت من درخواست به امروز
 ور خاطراتی کردن وزنده قران کتاب سراغ دایم! بود شده مشکوک خیلی روزا

 گوشیش گرم سرش دایم! نداشت لذتی من واسه کردنش مرور که میگرفت
! افتاد پیامش ی فرستنده اسم به چشمم اتفاقی ام دفعه یه! بازی واسمس بود

 من واسه که این!بود جالب خیلی واسم (sheyda!)لعنتی اسم همون بازم
 مکالمه درحال دخترمجهول اون با ها ساعت اما درمیاره عاشقارو ادای

 هوا اما بعدازظهربود هفت ساعت بااینکه! کردم نگاه ساعت به! است
 مپوشید گرم لباس! میزد مو شوربچه چرادلم نمیدونم! بود تاریک تاریک
 انمام. بیرون زدم وازاتاق برداشتم پگاهو ماشین سویچ. شدم رفتن واماده
 بری میدن اجازه اصال االن؟_مامان! بیمارستان میرم- کجا؟_شد من متوجه

 منم صبرکن_مامان! دیگه داخل میرم جوری یه. شورمیزنه دلم اره_ داخل؟
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 حرفماز انگار که مامان! فکرکنم تنهایی بزار! تنهابرم میخوام! مامان نه! _میام
 داشت توسکوت که خاله به نگاهی! برو! باشه گفت؛ باشه شده ناراحت

 اهنگی. کردم گریه مسیرو کل. کردم وخداحافظی انداختم میکرد نگاهمون
 اشک ها گذشته یاد به و وگذاشتم میذاشت توماشینش همیشه فرهاد که

 ندادن ازهاج. رسیدم بیمارستان بعدبه دوساعت. بود شدیدی ترافیک! ریختم
 اطراف های ازکوچه یکی توی مجبورشدم. بود شب۹. ببرم داخل ماشینو

 چندقدم !بیمارستان سمت افتادم راه پیاده ماشین کردن قفل بعداز! کنم پارک
 ...دیوار به شدم وکوبیده شدم کشیده ازپشت که بودم برنداشته

 
 دایوص اومد جلودهنم دستی. میکشیدم جیغ باوحشت بودم بسته چشممو

 مینجاه بزنی داد! فرهادم! هیییس گفت؛ گوشم کنار فرهاد وپرتحکم عصبی
 شب یاداون! رباییه آدم فکرکردم. کشیدم ای اسوده نفس! میکنم چالت
 به سوباتر بازکردم چشممو! میلرزید جونم تموم. بودم افتاده وشهراد لعنتی

! بود ازصورتم متری چنومیلی توی صورتش که کردم کردم نگاه فرهادی
 کنتول باترس! _برداشت دستشو آروم! داره برش که کردم دستش به اشاره
 وبه زد چنگ محکم فرهادبازمو میخوای؟ ازجونم چی چ گفتم؛ زبون

 وگفتم؛ نگهداشتم محکم خودمو! بیا دنبالم! _کرد حرکت مخالف سمت
 بچه ؛وگفت کشوند ترمنو عصبی فرهاد! ببینم مو بچه برم میخوام! کن ولم
 2۰۶ سمت برد منو بدبختی باهزار! بزنیم حرف باید! خوبه حالش ات

 یاریدرب بازی سلیته گفت؛ در ازبستن قبل! کرد سوارم زور وبه سفیدی
 راننده صندلی روی سرعت وبه بست درو! نکن ام دیونه! میدونی خودت
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 هم به محکم فکشو میخوای؟ چی داری؟ چیکارم! _داد وگاز نشست
 نهمی همیشه. بود زیاد خیلی سرعتش! بود شده خیره جلو وبه فشارمیداد

 منم! کردمی گازخالی سرپدال عصبانیتشو میشد عصبی وقتی وقتا اون. بود
_ فرهاد! برو آروم_ آره؟ کردی؟ ازدواج_ فرهاد!! بودم ترسیده همیشه مثل

 ماشین باسویچ! پایین میکنم پرت خودمو نری اروم اگه_ آرررررره؟؟؟
 اسم گفت؛ کوبیدو تودهنم محکم! برو آروم! فرهااددد! _کرد قفل درهارو

 روی مودست باشک! گرفتم خون خفه! عوضی نیار وپسوند پیشوند بدون منو
 نی؟ک وتحمل بخوابونی کرمتو نتونستی نبودم روز2_ فرهاد. گذاشتم دهنم

! مااااه هشتتتتتت! نبوووودی ماه۸ تو دوروز؟ چرا_ زدم داد خودش مثل منم
! الآشغ انزجارگفت؛ کردوبا نگاهم وبانفرت گرفت ازخیابون روشو فرهاد

 عصبی !آبرویی وبی بیشرف خیلی کاشتن؟ توشکمت بچه ماه بعدازهشت
! یآبروتویی بی کشیدم؛ نعره خودش مثل زدم داد دادم ازدست کنترلمو! شدم

 میتونی هم سرانگشتی حساب بایه چون نامردی! تویی نامرد شرف بی
 دز محکم حرفم بااتمام! باشه بیشرفت خود ی بچه باید بچه اون بفهمی
 هب کردن شروع سرمو پشت های ماشین! داشبرد به شدم وکوبیده روترمز

 هآر آره_ من؟ ی بچه_ فرهاد میکنیییی؟ چیکارررر! _بلندوممتد های بوق
 ازت وباالتماس میزدم زنگ بهت وقتی! تو ی بچه! آررررررههههه

 !کردم ازدواج که االن نه. فکرمیکردی بایدبهش برگردی میخواستم
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 ناباورسوالشو کردی؟ ازدواج! من ی بچه گفت؛ وشک بهت باهمون فرهاد
 ودنیار عذاب که مدتی این نمیتونم اما سوخت واسش دلم لحظه یه! پرسید

 هیچ توهم. هستم همسرمم عاشق. کردم ازدواج اره! _کنم فراموش کشیدم
 رهامپ. بوه پیشم پرهام حاملگیم دوران توی. نداری بچه اون به نسبت حقی

 تند ماشینا! پرههههاااام میفهمی؟! پرهامه هم ام پدربچه پس. بوه مواظبم
 حرفم بعدازاتمام! میدادن رکیک های فوش هام وبعضی میزدن بوق تند

 غلط عوضی اون! کثاااافت! خوردی گه_ فرهاد! خوردم هم تودهنی دومین
 ی توله پیش چندوقیقه تاهمین تو؟ ی بچه!_باشه من ی بچه پدر میکنه
 نفرهادبی کرد؟ قلمبه یکجا پدرانت حس تو؟ ی بچه حاالشده بود؟ پرهام

 چشم نزار رویااااا گفت؛ اش شده مشت های ودست کلیدشده دندوهای
 شیشه هب ای تقه که میکردیم جروبحث داشتیم... و گذشته تموم روی ببندم

! دمیکوبی ماشین شیشه به محکم وپرخواشگر عصبی مردی! خورد ماشین
! بگم هتب تا پایین بیا_ مرد میگی؟ چی_ فرهاد! پایین روکشید شیشه فرهاد
 خارج کامال اینکه قبل ترسیدم. شد وپیاده روکشید دستی سرعت به فرهاد

 بانفرت فرهاد! میکنم خواهش کن ولش وگفتم؛ زدم چنگ بازوشو بشه
 یه فقط. نکشید دعوا به خداروشکرکار! شد وپیاده جداکرد دستمو

 زیرچراغ! دورشد ازاونجا سرعت شدوبه سوار فرهاد. بود لفظی جروبحث
 روی مینداخت سایه پرپشتش های مژه میشدیم رد که خیابون های

 هوهمیش تیپ خوش. بود قبالشده مثل. بود کرده کوتاه موهاشو! صورتش
 آقای. _میکنم نگاهش توسکوت دارم دیدم اومدم که خودم به! مرتب

 تلخی پوزخند فرهاد بودم؟ که همونجایی منوبرگردونید میشه فروزش



wWw.Roman4u.iR  562 

 

 عجم چشمش گوشه! میکردی صدام چیزدیگه یه قبلنا ترگفت؛ زدوتلخ
 انداختم؟ یاازقلم بود همینا! نفسم فرهادم، عشقم، بود؟ داد؛چی شدوادامه

. دارمن کاری متاهل بازن من_ فرهاد! بیمارستان منوبرگردون گفتم؛ کالفه
 که؟ میدونی نمیگذرم ازحقم من! بچه اون اما گفت؛ زدو دور برگردونو دور
 که کارها چه خانوادش حق گرفتن واسه میدونستم! میدونستم خوب آره

! مزد پوزخند منم. میدادم نشون ضعف نباید. نباختم خودمو اما! بود نکرده
 دندونات میزنم_ فرهاد! بدمش بهت تا بمون! خیره دیدی خواب! هه_

 ! میکنی بیجا! _ بریزنا توحلقت
. یاومد خوب بدبختو_ فرهاد! بدبخت میکنم شکایتت میرم! نزدی که نه

 !نمیشدم دهن به دهن تو مثل هایی ه*ر*ز*ه*با که نبودم بدبخت اگه
 

! کردم چالت همیشه واسه امروز! تهرانی خانوم افتادی ازچشمم_ فرهاد
 اومدم که روزی همون! مردی من واسه توهم! _ مردی! واسم مردی

 قایم خودتو که روزایی همون. کردم چالت بودی رفته وازاونجا درخونتون
 بود قرار امشب_ فرهاد. کردم چالت نمیدادی هامو تلفن وجواب میکردی

 روی تند تند هام اشک! پرهامه همون لیاقتت! امانه! بدونی چیزارو خیلی
 ابیجو داشتی؟ نامردیت واسه هم جوابی گفتم؛ باگریه! میچکید صورتم

 نارسم؟ ی بچه دنیااومدن به  واسه داری جوابی تنهاگذاشتم؟ واسه داری
  !دستگاه توی بودنه توشکمم ام بچه االن نمیدادی بهم عذابو همه اون اگه



 563 مهربون رغضبیم

. بود کرده تموم رودرحقم نامردی! نداشت جوابی. بود کرده سکوت
 پیاده شهترازهمی وداغون شکسته! بروپایین ترمزوگفت؛ رو زد کناربیمارستان

 بینمنمی دلیلی دیگه... اما. داشتم جواب گفت؛ که دروببندم خواستم. شدم
! نمیومد بند چشمم اشک. هاموتندکردم وقدم بستم درو! توضیح واسه

 باید. کردن بیرونم پرستارا که سردادم وناله کردم گریه دخترم پیش اینقدر
! کنه نگاه وبدبختیمو بشینه فرهاد نمیزارم! کنم ازدواج باپرهام زودتر هرچه

 های اخم شدم که خونه وارد. خونه رسیدم که بود شب ونیم دوازده ساعت
 فهموند وابروبهم باچشم خاله. داد زور به سالممو جواب. بود توهم مامان
 به. ردمفکرک امشب های اتفاق به. تواتاقم رفتم صدا بی. بگم چیزی نباید

 گل دوباره که غیرتش به. بود شده2۰۶ به تبدیل فرهادکه قیمت گرون ماشین
 میخواست چی. نذاشتم ومن بزنه میخواست که حرفایی اون به. بود کرده

 شمب نزدیک بهت اگه کردن وتحدیدم بوده توخطر جونت  بگه بگه؟مثال
 یحت! باورکردم ..ساده که منم! هه. ازکشوربودم خارج یابگه! کنن خالصت

 باید .کنم تالفی باید! هاشوباورنمیکنم دروغ من بیاد زمین به هم اسمون اگه
 !نیستم ضعیف دادم نشون که اونقدرا بدم نشون

 
 تودلم! کشیدم ازسرحسرت وآهی کشیدم دست سفیدم عروس لباس به

  کردم؛ زمزمه
 ...غریبـــه هی

 ...بپوشان او به را سیاهش شلوار و کت عروسی شب
 ...آیـــــد می خیلـــــی من مرد به سیاه رنگ
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 ...کن سفت خودت را کرواتش بند
 ...دارد دوست را کار این

 ...میگیرد را دستانت وقتی
 ...بینداز او آ*غ*و*ش در را خودت

 ...میکند آرامش احساس کار این با
 ...نکش را عروس تاج زحمت

 ...است گرفته میدانم،برایت خوب را اش سلیقه
 ...غریــــــــبـــــــه کنم خلــــــاصه

 ..من مرد جـــان و تو جان
 ی گوشه سمجی اشک قطره! شدی ماه اینقدر که برم قربونت الهی_ سوگند
 میکنی؟ گریه چی واسه! میریزه آرایشت االن عع؟_ سوگند! چکید چشمم
! چکید هم بعدی قطره! باشم عشقم عروس میخواست دلم گفتم؛ بابغض

 دیگه روز پنج. گفتیم روباهم وعروسی عقد. بود عروسیم روز امروز
 نمیدونم! میگذره دوهفته دیدم فرهادو که روزی ازاون! خونه میارم دخترمو
 رو عروسی کارهای شد باعث بود که هرچی! پرهام یااصرار بود من موافقت

 اونجا رو عروسی. داشت بزرگ باغ یه رحمان! ببریم پیش سریع خیلی
 آغ هاموپر ما باازدواج که بودیم فروخته بهش تری هیزم چه نمیدونم. گرفتیم

 ما ازقیافه. آرایشگاه بود اومده باهام همراه عنوان به سوگند االنم! بود کرده
 ونتک سری باحسرت پشیمونی؟_ سوگند. نیست مهم واسم چون! نمیگم

 داره؟ هم سودی مگه وگفتم؛ دادم
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! ودیمب ومنتظرپرهام نشته آرایشگاه سالن انتظار های صندلی روی باسوگند

! شد نمایان در چارچوب توی خاله بعد وچندثانیه زده آرایشگاه زنگ
 میگفت. بود کرده آغم مادرم عنوان به خاله. چهارتاشد چشمام بادیدنش

 اما !ببینمت نمیخوام دیگه میگفت! نمیکنم سمتت روبه هیچوقت دیگه
 چیه؟ کردوگفت؛ نازک چشمی پشا خاله خاله؟ گفتم؛ بابهت.... حاال

 بااون. ب*غ*ل*شتو وپریدم شدم بند باخوشحالی نیام؟ داشتی انتظار
 جای جا. رسوندم بهش خودمو چطوری نمیدونم تنم سنگین لباس

. اومدی که مرسی. میای میدونستم وگفتم؛ مب*و*س*ی*د صورتشو
 بخاطر! تونیومدم خاطر واسه خوبه جداکردوگفت؛خوبه منوازخودش

 هورانند بیاره تشریف نتونسته خان پرهام بروپایین حاالهم! امدم خواهرم
! دونمب چه_ خاله مگه؟ شده چی چرا؟ نتوسته؟ گفتم؛ موشکافانه! فرستاده

 ساعت یک دیگه بدوبرو کنم؟ دخالت توکاراشم میاد ازش خوشم خیلی
 سوگند! لرزیدم خودم به لحظه یه عاقد کلمه باشنیدن! میرسه عاقد دیگه

 گفت؛و گرفت بازوشو خاله! میرم بارویا منم کردوگفت؛ پرسی احوال باخاله
 خها اما_ سوگند! بکشم صورتم به دستی یه منم من پیش توبمون کجا؟

! اااانمیام میکنم لج نمونی اگه نداره اما کردوگفت؛ قطع حرفشو خاله... رویا
 وگندس! خاله پیش بمون میکنم خواهش سوگند! نه وای گفتم؛ سوگند روبه

 لمد اصال! برسونیمش ماشین تا حداقل خب_ سوگند. کرد ناچارقبول به
 گفتم کنارگوشش!بکشه کل سرم پشت کسی مرگم روز نمیخواست

 روز امروز نره یادت! کنه خوشحالی واسم کسی نمیخواد دلم! ؛نمیخوام
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 سریع! نشدم حرفش ی منتظرادامه. رفت بهم ای غره چشم سوگند! مرگمه
 داسپن ازدست نتونستم! درخروجی سمت ورفتم کردم سرم پانچمو کاله

 یلمف بدون! تنهابود رویا چقدر! انداختم دوروبرم به نگاهی. برم در آایشگر
! کردم بدرقه خودمو خودم! ای عاشقانه نگاه هیچ بدون. عشق بدون. بردار
 وسرات این. بود ایستاده ای شده کاری گل ماشین آرایشگاه جلوتراز کمی

 عقب صندلی ورفتم انداختم باال ای شونه بیخیال! نبود پرهام ماشین
 شدم سوار. نبود مهم واسم هم پیاده عابران متعجب های نگاه! نشستم
 مهم هیچیش دیگه رویا! نبود مهم هم راننده ندادن جواب. کردم وسالم

 مسیرباغ میره داره راننده که مسیری شدم متوجه گذشت که کم یه! نبود
! کنم هسکت بود نزدیک راننده بابرگشتن میریم؟ کجا ببخشید! _نیست

!!!!!!! خاله! _کردم زمزمه ناباور! خانوم عروس! به به_ فرهاد فرهاد؟؟؟_
 وایسا النا همین وگفتم؛ گرفتم رو دستگیره! کردم ازدواج گفتی توکه_ فرهاد
 ختاندا باال ای شونه بیخیال! پایین میکنم پرت خودمو قسم بخدا وگرنه

 ور دستگیره! میاد سرم چی نبود مهم! بودم گذشته ازجونم! بنداز وگفت؛
 قفلو منتونست. مربود قفل اما کردم تالش ام دیگه بار چند! بازنشد اما کشیدم
. ودب عصبی! نکن ام دیونه! فرهاد بازکن! _بود شده زده مرکزی قفل. بازکنم
 عصبی یعنی میشد ترسناک نگاهش حالت میشد سرخ هاش چشم وقتی

 به توجه بی میکردی؟ ازدواج داشتی وگفت؛ داد تکون ازتاسف سری! بود
 ییعن حرفام؟ شنیدن بدون_ فرهاد میبری؟ کجا منو داری_گفتم سوالش

! فرهااااد_ عاشقشی؟ کنی؟ ازدواج میخواستی بودم زنده اینکه توباوجود
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 هب های وچشم بااخم! سمتم برگشت ناباور! میرسه عاقد االن برگردون منو
 برت تا دارم دوستش بگو_ فرهاد! غم مملواز هایی چشم با نشسته خون

 ادد! نگردونم برت اگه نامردم دارم دوستش وبگو بزن زل توچشمم! گردونم
 فرمان رو کوبید فرهاد! نامردهایی تواخر! نزن حرف ازمردونگی زدم؛

! فرعی ویهت پیچید باسرعت! روانی بروبابا! _یاالاااا! بگووووو لعنتی وگفت؛
 قشیعاش بگو وگفت؛ ایستاد گوشه یه! باالشهر خلوت های خیابون از یکی

 کشیدم؛ نعره خودش مثل! بگوووو! کنم رو واست عشقتو هویت میخوام
 !میکنم ازدواج باهاش اما وارگفتم؛ وزمزمه آروم! نیستمممم عاشقشششش

 لوموج نمیتونه دیگه هیچکس نه! تو نه وگفتم؛ زدم زل توچشمش بانفرت
 بودم؟ توکما ماه شیش چون چرا؟_ صداش توی بزرگ فرهادباغم! بگیره
 تخت روی چون گرفت؟ هدف قلبمو بیشرفم عموی لعنتی شب اون چون

 ازدواج وایمیخ بخاطراینا دنبالت؟ بیام نتونستم بودم میت مثل بیمارستان
 فحر هم کلمه یه نتونستم حتی! بست یخ تورگم خون! لرزید دلم کنی؟

 من! کن ازدواج! باشه کنی؟ ازدواج میخوای اینا بخاطر هوم؟_ فرهاد! بزنم
 !بشناسی پیشتو شوهرعاشق بزار ازدواجت قبل اما نمیام دنبالت دیگه

 
 ردهنک نامردی یعنی! شد خیره رو روبه وبه برگروند سرشو حرفش بااتمام

 میکردم؟ نفرینش ومن بوده بیمارستان تخت روی فرهادمن یعنی بود؟
 اسمشو تونستم فقط باهزارزحمت میکردم نگاه بهش حسرت با داشتم

 صداتو نمیخوام! رویا نگو هیچی! هیییس_فرهاد! د..ها.. فر! _صدابزنم
 .بفهمونم بهت رو حقایقی میخوام گذشته روزای حرمت به فقط! بشنوم
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 تباک! بود پرهام! کن نگاه خوب! اومد گفت؛ که بود نشده تموم هنوزحرفش
 بادیدن! بودیم کرده انتخاب عروسیمون واسه که همونی! سفیدش شلوار
 دستام نور سرعت به! کردم هنگ شد خارج ازخونه سرش پشت که کسی

! ودمب زده حدس درست پس! بود شیدا اون! گرفت اوج قلبم ضربان کردو یخ
 پرهام شیدا؟؟؟_ کردم زمزمه ناباور! بود فرهاد شیدای همون پرهام شیدای
 یناا_ کردم زمزمه بازم! بود عصبی چیزی ازیه انگاری! انگار داشت استرس

 بود شنیده حرفمو که فرهاد آشناشدن؟؟؟ باهم ازکجا
 رهامپ! شدم پیاده سرعت به! دراومد ازآب توزرد معشوقتون گفت؛ باپوزخند 

 و؟ت ت گفت؛ وشک وبالکنت پرید رنگش سرعت به! شد شکه دیدنم با
 کی ینبب! به به گفت؛ چندشی پورخند با جلومو اومد پررو پررو شیدا رویا؟

 داد؛ وادامه گرفت خودش هاروبه الت ژست! خانوووم عروس! اینجاس
 منذاشت! دیگه میومد داشت پرهام صبرمیکردی! دختر تو داری عجله چقدر

 ملهح بهم میخواست! توگوشش خوابوندم محکمی سیلی! کنه تموم حرفشو
 در سعی میدادوهمش رکیک های فوش شیدا! گرفت جلوشو پرهام که کنه

 ور سیلی اون گفتم؛ هروتاشون روبه بانفرت! _داشت من به کردن حمله
 ارهند ارزش واسم تودنیا که کسی تنها چون! نزدم بهت مرتیکه این بخاطر
_ شیدا! نشد فرصت که میزدم بهت پیش ماه۷ باید رو سیلی اون! پرهامه
 چرا پرهام منه؟ عاشق میزاری که مردی روهر دست ازاینکه سوختی چیه؟
 حدیدت با پرهام! شدی وادخونشون عتیقه قران اون واسه توفقط نمیگی بهش
 من هب خراب دختره بخاطراین شم؟ خفه_ شیدا! شو خفه شیدااا_ کشید نعره
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 پرهام آقا این حمال ی دختره ببین داد؛ کردوادامه من روبه شم؟ خفه میگی
 داغون پرهام! شد خونتون وارد قیمت گران قران اون ی بهونه به ازاولشم

 هرگز نبودم اگه! شدم عاشقت من بخدا! میگه دروغ رویا گفت؛ وپریشون
 واست چی همه! بریم بیاازاینجا! بجنگم باهمه بخاطرت نمیشدم حاضر

! وششتوگ خوابوندم قدرت وبا ریختم دستم نفرتموتو تموم! میدم توضیح
 به پرهام! گردکردم عقب! کن گم گورتو! تهرانی پسررحمان! شو خفه_

 ی نعره صدای. گرفت هامو شونه بادستاش! رسوند بهم خودشو سرعت
 !شنیدم سرم پشت فرهادو

 
 ت؛گف فرهاد سمت دوید. هاشد دیونه مثل پرهام! بکششش دستتو_ فرهاد

 ای حرفه خیلی فرهاد زد که مشتو اولین! زیرسرتوبود چی همه پس
 زور اماانگار گالویزشدن باهم! چشمش زیر زد محکم ومشتی کنارکشید

! یرهبگ جلوشونو کرد وسعی رسوند اونا به خودشو شیدا! بیشتربود فرهاد
 بدون مجسمه یه مثل من! فرهاد توبغل انداخت خودشو کرد جداشون وقتی

 رنگش قرمز شال ازروی شیدارو موهای اما! میکردم نگاهشون فقط حرف
 !میدی پس کارتو تاوان کشید؛ عربده پرهام! کرد جداش زدوازخودش چنگ
 !نکنن دعوا میکرد التماس وفقط مردگی موش بودبه زده خودشو هم شیدا

 کاش! بود خلوت ی کوچه به نگاهم! نگرفتم گل درشو تا دهنتو ببند_ فرهاد
 ارناچ به! بود ترازاون خلوت کوچه اما! بشه رد ماشینی یه کاش! برم میشد
 این به چی واسه_ پرهام! برم میخوام من گفتم؛ فرهاد وروبه سمتشون رفتم

 چیکاره زد داد صورتش وتو گرفت شو یقه فرهاد! میبرمت خودم میگی؟



wWw.Roman4u.iR  570 

 

 و؟ل*ب*ا*ش بینی نمی_ داد جواب خودش مثل هم پرهام هاااان؟ شی؟
! ممتنفر ازهمتون! نیستم هیچکس عروس من گفتم؛ تحدید با! منه عروسه

 رهامپ ی س*ی*ن*هتو محکم داست فرهاد برم؟ یا میبری گفتم؛ فرهاد روبه
 ازاونجا سرعت وبه شدیم سوار! رفت عقب عقب قدم چند وپرهام کوبید

 هواس! تنهاییم واسه! زیرگریه زدم بلند باصدای حرکت محض به! دورشد
 گریه اون واسه_ فرهاد! زندگیم روی شیدا شوم ی سایه واسه! شانسم

 هک اینه ها زن ی همه رسم_ فرهاد! نداره توربطی به_ توپیدم بهش میکنی؟
 یه!  ییکردددددییی ترک تومنو_ کنن؟ ترکش باشه مریض یا بمیره شوهره اگه

 به! نکردم ترکت! نکردم_ فرهاد! کشید سمتم به وخودشو کرد پارک گوشه
 به نامه یه ساله پانزده دخترتقریبا یه! خونتون اومدم شدنم خوب محض

 از خودتو چی واسه! دروغ! میگییییی دررررووووغ زدم جیغ! داد دستم
 وخونت چی واسه شد؟ دعواش باسوگند پری چی واسه کردی؟ قایم سوگند
 رویا؟ میگی چی_ فرهاد کردی؟ عوض خونتو و بودی توکما کردی؟ عوض

 نکردی؟ روعوض خونه بگی میخوای یعنی_ کنم؟ روعوض خونه باید چرا
 هب روز اون که اونی مرد؟ اون پس! _ببین خودت خونه میبرمت االن_ فرهاد

! هبود زیرسرشیدا خندیدوگفت؛ تلخ فرهاد چی؟ خریده رو خونه گفت من
 ؛گفت کالفه فرهاد! بود دیده باال طبقه تورو ی سایه خودش سوگند اما_

 نمیکنی باور! پیش ماه یک همین تا! نیومدم هوش به اصال! من! رویااااا
 ازکردوگفت؛ب پیرهنشو ی دکمه عصبی! بودم بستری که بیمارستانی میبرمت

 تومنی۱۰۰ ی سکه یه ی اندازه به میگی؟ چی دیگه! نشونه اینم بیاااا
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 قلبمو رفبیش اون! توقلبم درست میبینی؟_ فرهاد! بود شده وبخیه برجسته
 زایس به! پلیسم مخفی مامور من میدونست چیز همه بی اون! گرفت نشونه

! گرفت هدف قلبمو اخر ی لحظه.. اما شد واصل درک رسیدوبه اعمالش
 اما! یباش ام خونه وخانم دنبالت بیام باند اون دستگیری بعداز قراربود رویا

 ازمن توبانفرت بودمم مرده اگه گفت؛ باپورخندتلخی! افتاد اتفاق
 لمسش دادم حرکت زخمش سمت به آروم لرزونمو های دست! یادمیکری

... هاگ گفتم؛ باگریه! میچکید هام گونه روی وقفه وبی تند هام اشک! کردم
 زمنا که توبانفرتی! نمیشد هیچی شدوگفت؛ متوجه منظورمو فرهاد... اگه
 گوشیت! زدم زنگ باربهت هزاران من فرهاد! _میکردی شوهر داشتی دل به

 شقلب روی که دستمو! میرسید دستت به هام والتماس هام پیام! بود روشن
 االنم حتی من! بوده شیدا پیش شاید_ فرهاد! ب*و*س*ی*دو بودوگرفت

 ممطلع اتفاق ازاین چرا نگفت؟ بهم پری چرا! _کجاست گوشیم نمیدونم
 روخوب چیزی امایه! نکرد کارو این چرا نمیدونم! نمیدونم_ فرهاد نکرد؟

 اون زن تواالن بود نگفته بهم اگه! نبود فرشته خاله اگه اینه اونم! میدونم
 ناو میدونست! میگرده چی دنبال پرهام میدونست خالت رویا! بودی مردک

 به دستم باگریه! حرفش اثبات واسه نداشت مدرک اما! میخواد کتابو
 رشوس فرهاد! بودم وفا بی من! نبودی وفا توبی وگفتم؛ کشیدم صورتش

! ببخش منو وگفت؛ ب*و*س*ی*د دستمو کردوکف کج دستم سمت
 ونستمنت مدت این که ببخش! نبودم کنارت حاملگیت مدت توی که ببخش

 تکون دتن تند وسرمو خندیدم گریه میون نه؟ مگه میبخشی! باشم مواظبتون
 حاال ؛گفت قشنگی لبخند با پرهام! کردم قضاوتت ندونسته ببخش! _دادم
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 به فقط باگیجی روبدی؟ بله میخوای چطوری سیاهت های اشک بااین
 تحویلم لبخندشو ترین قشنگ فرهاد! کردم نگاه رنگش خوش های چشم

 کجا! _کرد کردوحرکت روشن ماشینو! نکن نگاهم اونجوری دادوگفت؛
 رو بله میرم! دارم آماده عروس یه حاالکه! محضر میریم_ فرهاد میریم؟

 !بگیرم ازش
 

 ..وشانزدهم دویست پارت
 
 !هماهنگه چی همه! باشن رسیده باید تااالن_ فرهاد! مامانم گفتم؛ بهت با 

 ؟وکی گفتم؛ کردکه طوالنی مکث... و باخالت_ فرهاد هماهنگی؟ باکی_
 گردشده های باچشم! مارمولک سوگند واون کردگفت؛ ای خنده تک فرهاد
 ی قشهن چی همه آره گفت؛ خندید بلند  میدونستتتتت؟؟؟ سوگندم گفتم؛

 هامو لب همه جلوی فرهاد عقد بعداز!!!!! خاله باکمک البته بود خودش
 مامانم! کرد کاروباسوگند این حسادت به هم کامران! ب*و*س*ی*د

 ربهس وحسابی نرفت ازرو فرهاد اما! عاقد جلو زشته بگه میخواست بااشاره
  شوق اشک گاهی هم خاله! گذاشت مامان سر

 همین عقدمون های مهمون تنها! خندید می گریه میون وگاهی میریخت
 شاهد که ودستیارش عاقد. سوگند. کامران. خاله. مامان! نفربون چند

 ! شد عقدمون
 *****بعد چندروز
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 فت؛گ بود گرفته تودستش کودکمو کوچولوی های دست که ددحالی فرهاد
 فرشته پیشونی روی ای ب*و*س*ه چطوره؟! روشنا میزاریم اسمشو

 زد لبخندی فرهاد! بگه باباش هرچی! موافقم گفتم؛ نشوندم کوچولوم
 ! کرد؛عاشقتم نگاهم وعاشقانه

 !دنیایی میرغضب ترین تومهربون! عاشقتم منم_
 بعداز فرهاد! رسیدن اعمالشون سزای به هم وپرهام شیدا بعدازاون

. ودشخ اصلی شغل به وبرگشت داد استفعا ازکارش دونفر اون دستگیری
 اام! سابقمون ی وخونه تهران برگشتن هم وخاله مامان! پتروشیمی مهندس

 پگاه !بود رسیده قتل به شیدا دست به اول روزهای همون توی بیچاره... پریا
 ...گرفت فاصله وازما نیومد ما پیش دیگه موضوع بعدازاون هم

 
 پایان

 بابت نوشتن این رمان زیبا عزیز یشبنم کرمبا تشکر از 


