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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@:  تلگرام کانال

 شهرزادنام رمان : 

 کاربر رمان فوریو مهیفه:  هنویسند

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Roman4u@ کانال تلگرام : 

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است



 

 شهرزاد
 
 مهیفه

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 شهرزاد 

 یباسمه تعال
 

 :شهرزاد
باخوشحالی ازدانشگاه دراومدیم بیرون دیگه رسما شده بودم یه متخصص 

اطفال چیزی که ازبچگیم ارزوش رو داشتم توی حال وهوای خودم بودم که 
 شایان صدام کرد

  : شهرزاد کجایی سه ساعته دارم صدات می کنم 
 :باعجله گفتم

 چیه بابا همش غرغر می کنی
 درگیرمراسم خانم هستیم اون وقت اینه جوابمونبله دیگه پنج ساعته :

 اومدم یه چیزی بهش بگم که باباصدامون کرد
 .بچه هابرید سوارشید دیگه:

توماشین داشتم پیام هایی که برام اومده بود رو چک می کردم و شایان هم 
  مدام برای خودش یه اهنگ رو زمزمه می کرد .

 شایان نیم نگاهی به من کردوگفت:
 واقعااالن دکتر شدی؟یعنی تو

 باچشمهایی گرد شده گفتم:
 یعنی نباید میشدم؟

 :نه ولی خوب باورم نمیشه اینقد زود بزرگ شدی خواهر کوچولو .
 گوشیم رو انداختم داخل کیفم وگفتم:
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شایان جان همچین میگی کوچولو هرکی ندونه فکر می کنه ما چقد اختالف 
 تری ها .سنی داریم به خدا همش دوسال از من بزرگ 

 :خوب کوچولویی دیگه .
 باحرص نگاهش کردم موهام رو از زیر مقنعه بهم ریخت وگفت:

 خیله خوب بابا چه زودی هم بهش برمی خوره.
 سری به نشانه ی تاسف تکون دادم و از پنجره به بیرون خیره شدم.

 همن تنهادکتر خانواده نبودم ...اصوال تمام فامیل پدریم دکتر بودند و این دیگ
به یه سنت تبدیل شده بود که بچه ها ناخوداگاه به سمت پزشکی میرفتند 

...شایان مغزواعصاب رو انتخاب کرد اما من اطفال رو انتخاب کردم..از 
 بچگی دوست داشتم که برای بچه ها یه مطب بزنم .

 
دوساعت بعدوقتی که بابا ماشین رو تویه حیاط خونه پارک کرد ازماشین 

 خارج شدم.
 :ن باخنده نگاهم کردوگفتشایا

 چیه کبکت خروس میخونه؟
 :یه ماچ محکم ازش گرفتم وگفتم

 خودت رو که یادت نرفته چی کار می کردی بعداز گرفتن تخصصت؟؟
  :دستش رو گذاشت روی دهنم وگفت

 .خیله خوب بابا ابرومونو بردی
پله هارو ازکنار باغچه مورد عالقه ام که پراز گل های رزو مریم بود رد شدم ...

 یکی دوتا طی کردم  ووارد خونه شدم .
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کبری خانم یه پیرزن  کل خونه رو برداشته بود .... بوی غذای کبری خانم
زرنگ بود ومن عاشقش بودم مهربونی بود که برخالف سنش خیلی زبرو

هممون عاشقش بودیم تاجایی که یادم میاد ازوقتی من به دنیااومدم باهامون 
  بود طوری باهاش صمیمی بودم که مامانی صداش می کردم

  لند بلند صداش زدم:ب
 مامانییی کجایی؟؟؟

یرون اخ خدایا که من چقداین پیرزنو دوست دارم بااون ازاشپزخونه دراومدب
  .دست های گرمشپرچین وچروکش صورت مهربون 

 :تویه دستش یه مالقه بود پریدم بغلش کردم وگفتم
 اخیششش دلم برات یه ذره شده بود

 :زدبه پشتم وگفت
  .ای دختره ی شیطون همش چندساعته رفتی ها

 :خودم رو لوس کردم وگفتم
  .وچکه دیگه زودتنگ میشهخوب دلم ک

 :گفت م شایان ازپشت سر
  چقده شاعرانه

 :ن بامالقه شایان رو تهدید کردوگفتومادرج
 .ای شایان خان حق نداری دخترم رو اذیت کنیا

لبخندی شیطانی زدم تواین خونه تنها کسایی که شایان ازشون حساب میبرد 
 مامانی ومامان بودند.
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 :قه باال وگفتمادرجون هدایتمون کرد طرف طب
 .برید لباس هاتون رو عوض کنید غذاحاضره

 هردومون چشم بلند باالیی گفتیم و به طبقه دوم رفتیم .
دراتاق رو باز کردم و باخوشحالی وارد شدم ....نگاهم به قفسه کتاب هام افتاد 

باور نمی کردم که دیگه نیازی بهشون ندارم...از شدت خوشحالی زبونم رو 
 ردم و به سمت کمدم رفتم تالباسی انتخاب کنم .براشون دراز ک

اواخراردیبهشت بود وهوابه شدت گرم شده بود یه سارافن صورتی رنگ بایه 
ساپورت مشکی پوشیدم موهای قهوه ایمم دم اسبی بستم وازاتاق دراومدم 

  بیرون شایان هم همزمان بامن ازاتاقش دراومد بیرون
ده بود موهاش هم خیس بود باخنده یه تیشرت سفید بایه شلوارمشکی پوشی

 :گفتم
 توبازحموم بودی؟؟

 :شونه باالانداخت وگفت
 .خوب چی کار کنم گرمم بود

  دستش رو گرفتم و با خنده گفتم:
  پس وقتی بهت لقب ماهی میدن حق دارن

 :دستم رو گرفت وگفت
 وواقعا هم بقیه حق دارن که به تو لقب وراج میدن ...

 چشمام گرد شد
 :منننن؟



wWw.Roman4u.iR  8 

 

 :اره تو...حاال بریم غذابخوریم که من گشنمه.
 :سرم رو تکون دادم وگفتم

  ولی بعدا به حسابت میرسم  باشه بریم
بادیدن نگاه متعجب بابا وارد اشپزخونه شدیم  هم دیگه  دست دردست

 خندیدم.
شایان مثل این مردای متشخص تو تلویزیون صندلی رو کشید عقب برام و 

 :گفت باناباوری نشستم بابا
  جل الخالق

 :نگاهش کردم وگفتم
 وابابا چی شده ؟؟

  شمادوتا چرااینقده اروم شدید یهو؟؟
 :کبری خانم که داشت غذا می کشید گفت

 .اقا ولشون کنید این دوتارو تا دوباره نزدن سروکول همدیگه 
 همه خندیدیم

ا ت اولین ناهاری که بعدتقریبا پانزده سال باارامش میخوردم ...حرفی نزدم
 نهایت لذت رو ازاین ناهارم ببرم.

ال این همه سظهر تو اتاقم نشسته بودم شدیدا حوصله ام سررفته بود بعداز 
یکم با بچه های دانشگاه صحبت دوندگی و درس یهو بی کارشدن سخت بود 

کردم امااین هم باعث نشد که حالم بهتر بشه ...لب تاب رو خاموش کردم 
 ن.یاتصمیم گرفتم برم اتاق شاو
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بدون درزدن وارد اتاقش شدم سرش که تولب تاب بود روکج کرد طرفم 
 :وگفت

 سی سالت شده نمیخوای ادم بشی؟
  :نوچی گفتم و نشستم روی تخت لب تاب رو خاموش کرد ونگاهم کرد

 چی شده؟
 :باتعجب نگاهش کردم وگفتم

 چی رو چی شده؟
 

واای شهرزاد خیلی ای کیوت صفره هاا می گم چی شده پاشدی اومدی اتاق 
 من 

 :اهاااا 
 :قیافه ام رو مظلوم کردم وگفتم
  من حوصله ام سررفته شایان

 :هنگ نگاهم کردوگفت
 وااا به من چه خوب ؟

 :یکی ازبالش های رو تختش رو پرت کردم طرفش و گفتم
 ..هاخوب خیرسرت برادرمی بریم بیرون بابچه 

 اهان یعنی من زنگ بزنم بگم که ای مردم حوصله خواهر من سررفته؟
 : وای شایان اذیت نکن دیگه

 خیله خوب بابا چه کنم که دل رحمم :
 خندم گرفت تابیاد گوشیش رو برداره گوشیش زنگ خورد جواب داد 
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 :بعدازچندلحظه گفت
 باشه االن میام

 :باتعجب گفتمگوشی رو قطع کرد و بلند شد کتش رو برداشت 
 چی شده؟

 :فقط درحد یه جمله گفت
حال یکی ازمریض هام بد شده دارن منتقلش می کنن اتاق عمل و بعدرفت 

 .بیرون عالی شد فقط همین کم بود 
برگشتم داخل اتاقم هنوز تصمیم نگرفته بودم که برای گذروندن طرح دوساله 

ال رو انتخاب کرده ام کجارو انتخاب کنم بچه های دیگه اکثرا روستاهای شم
 بودن دلم میخواست یه جای خوب رو انتخاب کنم

  گوشیم زنگ خورد نگاه کردم دیدم مریمه
 جواب دادم

 :به به خانم دکترچه عجب یادی ازما کردید شما کجا این جا کجا؟
 زد زیرخنده وگفت:

 شهرزاد درست نمیشی تو؟
 :نخیرحاال کارت رو بگو

 رستوران میای؟:بچه ها امشب جشن گرفتن تو 
 ابروم پرید باال وگفتم:

 اووهو کی همچین پیشنهادی داده؟
 مکثی کردوگفت:
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 امیررضا جانت .
:اوالاون االن برای من امیررضاست نه امیررضا جان بعدشم ازکی تاحاال انقد 

 دست و دلبازشده؟
 من ازکجابدونم خوب حاالبگو چی کاره ایی میای؟

 پوفی کردم وگفتم:
 ادرس رو برام بفرست  خیله خوب میام

گوشی روقطع کردم من وامیررضا یه مدت تو دانشگاه باهم دوست بودیم ولی 
اخالقیات امیراصال به من نمیخورد ورابطه رو بهم زدم االنم تقریبا اولین باری 

 بود که بعدازبهم زدنمون میخواستم بیرون ببینمش . 
ستاده بود برام که باصدای پیامک گوشی ازجا پریدم ادرس رستوران رو فر

 توگیشا بود 
ساعت هفت ونیم قرارگذاشته بودن نگاهی به ساعت مچیم انداختم چهارونیم 

 بود 
اولین کارم این بود که شیرجه زدم توحموم وبه قول شایان گربه شور کردم و 

اومدم بیرون موهامو بدون سشوار گرفتن جمع وجور کردم یه تاپ مشکی با 
به ارایش رسید یه ارایش سنگین کردم پشت جین مشکی پوشیدم نوبت 

 چشمام رو یکم سیاه کردم ویه رژ مسی رنگ هم زدم
ونیم که شد کارم تموم شد یه مانتوی زمینه مشکی باگل های رنگی ساعت پنج

 کردم بایه شال نارنجی رنگی انتخاب
 ضربه ایی به درخورد وبعدازاون مامان وارد شد بادیدن من که ارایش کرده بودم

 و اماده شده بودم 
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 گفت :
 کجاداری میری؟

شالم رو مرتب کردم داشتم گوشیمو ازروی تخت برمیداشتم که جوابش رو 
 دادم :بچه ها جشن گرفتن امشب تورستوران دارم میرم اون جا 

 روی تخت نشست وگفت:
 شهرزاد زن عموت دوباره توروبرای علی خواستگاری کرد

م تو دیوار اقامن نمیخوام باعلی ازدواج کنم الله اکبر دلم میخواست باکله بر
 اینام چه گیری دادن 

علی یه ادم خشک ومتعصب وطرفداراون دسته ازادم هابود که با کار کردن زن 
 ها تو محیط بیرون مخالف بودن 

 کیفم رو روی شونه ام انداختم وگفتم:
زدواج ا مامان من سی سالمه بچه که نیستم ,برام تعیین تکلیف نکنید که باکی

 کنم .
 بانارضایتی گفت:

 که چی شهرزاد بالخره که باید ازدواج کنی.
 دستم رو روی دستگیره ی در گذاشتم چرخیدم طرفش وگفتم:

 اره ازدواج می کنم اما باکسی که ازنظر سطح فکری درسطح خودم باشه
مشکیم شدم وازحیاط ۲۰۶خداحافظی کردم وازخونه دراومدم بیرون سوار 

 ون دراومدم بیر
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برای فرار ازافکارم یه اهنگ شاد پلی کردم وشروع کردم به زمزمه کردن درست 
 ساعت هفت بود که رسیدم جلوی رستوران 

عالی شد االن باید نیم ساعت صبرمی کردم ازماشین پیاده شدم و به کاپوت 
 تکیه دادم با پا روی زمین ضرب گرفتم 

 خیدم دیدم امیررضاست .که باضربه ایی به روی شونه ام ازجام پریدم چر
 بااخم گفتم:

 نمیشه مثل ادم ابراز وجود کنی؟
 سرش رو تکون دادوگفت:

اوالسالم دوما وقتی جنابعالی داری اهنگ گوش می کنی و صدای من رو 
 نمیشنوی منم مجبورم این طوری صدات کنم 

گذاشتم توکیفم داشتم به در ورودی رستوران نگاه می کردم وجمعگوشی رو
که بالخره سوالی که ذهنم رو درگیر کرده بود پرسیدم :مناسبت مهمونی  کردم

 چبه؟؟
 باخنده ایی گفت:

 فکر می کردم مریم همه چیزرو بذاره کف دستت .
 سرم رو تکون دادم وگفتم :

مریم که گفت جشن فارغ التحصیلیه ولی نمیدونم چرا یه حسی بهم می گه 
 که یه دلیل دیگه داره 

 کردوگفت:زیرچشمی نگاهم 
میدونی شهرزاد توواقعا پلیسی بیشتربهت میاومد تادکتربودن اون  هم ازنوع 

 متخصص اطفال 
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 سرم رو کج کردم وگفتم :چرادقیقا؟
 :چون هم باهوشی هم دل سنگ 

 تعجب کردم :
 یعنی هرکی که باهوش و دل سنگ بود باید پلیس بشه؟

 خواست جوابی بده که با رسیدن چند ماشین منصرف شد
بچه های دانشگاه بودن که رسیدن اولین اشخاصی که دیدم سحروسیامک 

 خواهربرادر دوقلو جمعمون بودن که جفتشون متخصص قلب بودن .
سی کردم به سیامک هم سالم دادم :سالم اقا *و*باسحر دست دادم و روب

سیامک :به به سالم شهرزاد خانم خوبی شما احوال شما؟؟؟مامان بابا خوب 
 هستن؟

 جب برگشتم طرف سحروگفتم:باتع
 این چشه؟؟

 شونه باالانداخت وگفت:
 نمیدونم واال خوشی زده زیردلش 

 سرم رو تکون دادم وگفتم :
 کامال مشخصه

 داشتیم میرفتیم سمت درورودی که یهو یکی دستم رو کشید وگفت:
 کجا کجا بدون من؟

 رفیق گرمابه و گلستان من  مریم بود
 :حاالکه اومدی امری بود؟
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 نخیر:
:مریم واقعا خدابه داد مریض های بیچارت برسه که چه دکتربی عقلی 

 گیرشون میاد 
 وارد رستوران شدیم مریم زیرگوشم زمزمه کرد:

 ببینم باامیررضاجونتون حرف زدید نگفت مهمونی به چه مناسبتیه؟
 نیشگونی ازدستش گرفتم که اخش دراومد زیرلب گفتم :

 نی بعدشم نه نگفت تاتو باشی که ازاین حرف ها نز
 نشستیم سرمیز یهو کامران گفت :

 خیله خوب ازاالن بگید کجارو برای طرحتون انتخاب کردید؟؟
 باتعجب نگاهش کردم وگفتم :

 کامران چه خبرته چرااینقدعجله داری
 :یعنی می خوای بگی هنوز اعالم نکردی طرحت رو کجا میخوای بگذرونی؟

 ابروم رو دادم باال وگفتم :
 نگفتم هنوز مشکلیه؟ نخیر

 سانازبا نیشخندگفت:
 من مطمعنم شهرزاد میخواد جایی رو انتخاب کنه که مایه ی تعجب بقیه بشه 
باحرص نگاهش کردم توچندین سال گذشته تو دانشگاه. از هیچ کدوم ازبچه 

های دانشگاه به اندازه ساناز نفرت نداشتم حتی انقدی که ازاین متنفربودم 
 ازامیررضا متنفرنبودم 
 خیلی خونسرد گفتم :
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ساناز جان من نمیخوام مثل بعضی ها پارتی های دم کلفت پدرم محل طرحم 
 تهران که هرروز سوارماشین مدل باالم بشم وبرم و برگردم رو بندازن حوالی 

 پوکرفیس شد توی دلم بهش خندیدم 
 اخ ساناز خانم نصف عقده های چندین سالم رو سرت خالی کردم

 گارسون اومد و امیررضا سفارش هارو داد 
 همش نگاهش به دم در بود ایمان باتعجب پرسید :امیرمنتظر کسی هستی؟

 :باحواس پرتی گفت
 اره یه مهمون دیگه 

 ابروهای مریم به طور خودکاررفت باال و زیرلب گفت:
 غلط نکنم خبریه

 یه قلوپ اب خوردم و اروم گفتم:
 مریمم لطفا ساکت 

 درهمین حین در رستوران باز شد و نرگس اومد داخل
همکالسی من تودوران پزشگی عمومی بود ولی سر دوران تخصص ازهم 

من لج داشت مخصوصاازقضیه ی امیررضابه بعد دیگه جداشدیم همیشه با
 درکنارجمع قرارگرفت وباخنده سالم علیک کرد 

 امیررضا بالبخندی گفت:
 بچه ها مناسبت اصلی این جشن اعالم نامزدی من و نرگس هستش .

مریم که داشت نوشابه میخورد ناخوداگاه زدزیر سرفه راستش رو بگم خودمم 
شتم فکرش رو نمی کردم امیراینقد زود بخواد اصال انتظار این موضوع رو ندا
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باکسی دیگه نامزد کنه اونم چی بایکی از دوستای سابق خودم نرگس بایه 
لبخند پیروزمندانه ایی چرخیدطرف من البد فکر می کرد که من ازاین که 

  نامزد کردن شوکه میشم ولی نه قراار نبود که همچین اتفاقی بیافته
یک گفتن منم بایه لبخند صمیمی با نرگس دست همه ی بچه ها بهشون تبر

 دادم و یه تبریک رسمی هم به امیررضا گفتم 
بعدازخوردن شام وکیک نامزدی این دوتا ساعت رو نگاه کردم نزدیکای ده بود 

ایناهم انگار قصد بلندشدن نداشتند منم که فردا هزارتا کارریخته بود سرم 
 ازجام بلند شدم وگفتم:

 بچه ها من دیگه باید برم خونه فردا خیلی کاردارم خیله خوب دیگه 
 مریم بالب ولوچه اویزونی گفت:

 بمون دیگه
 زیرلب گفتم:

 مریم ولم کن کاردارم باید برم 
 ستایش باخنده گفت:

 شهرزداد پدر مادرت چیزی نمی گن اگه یه شب دیر برسی خونه هااا
بیشترپی به واقعاقدیمی ها راست می گن که  ادم هرچی بزرگتر میشه 

اشتباهاتش میبره و من االن خودم رو لعنت می کردم که چرا بااینادوست شدم 
:صددرصد چیزی نمی گن امامن فردا یک سری کار دارم که به خاطراوناباید 

 زود پاشم
بی توجه به اونا ازرستوران دراومدم بیرون داشتم میرفتم سمت ماشین که امیراز 

 پشت صدام کرد :شهرزاد؟
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 عقب دستاش توجیبش بود واروم اومد طرفم :چیزی شده امیر؟ برگشتم
 ازجیبش سوویچم رو دراورد وگرفت طرفم :بدون این کجا میخواستی بری؟

 :اخ اصال حواسم نبود ممنونم
اومدم بگیرم ازدستش ولی دستش رو کشید عقب :امیرخواهش می کنم 

 ی؟:میدمش فقط قبلش به یه سوال من جواب بده چرابا من بهم زد
 پای کسی دیگه دربین بود؟

:اوالامیراین یه سوال نیست و دوتاسواله بعدشم بهم زدم چون اصال ازلحاظ 
اخالقی باهم جورنبودیم تودنبال دختری مثل نرگس بودی که ازاد و بی پروا 

باشه امامن نیستم امیر شعار نمیدم اما من برای خودم قوانینی دارم وباتو بودن 
 شون :یعنی اینقد این قوانین برات مهم بود که بهم زدی؟داشت گند میزد به هم

 :اره مهم بود برام حاال سوویچ رو بده 
روهوا پرتش کرد و گرفتمش چرخیدم طرف ماشین قبل ازسوارشدن سرمو 

 چرخوندم طرفش وگفتم:
 دیگه همه چیز تموم شده ببخشید امیراما ازاولش باهم بودن ما یه اشتباه بود

 سوار شدم 
بار چندین سالمو زمین گذاشتم وسبک شدم ساعت یازده بود که  خوب شد

ماشین را پشت ماشین شایان پارک کردم و از پله ها باالرفتم وارد رسیدم خونه 
همه بیداربودن و داشتن تلویزیون نگاه می کردن شایان ولی تو سالن که شدم 

 پذیرایی نبود 
 متعجب به مامان گفتم:
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 شایان کجاست پس؟
 تواتاقشه یکم خسته بود :

خداحافظی کردم و رفتم طبقه باال دراتاق شایان بسته بود اول رفتم اتاق خودم 
لباس هامو عوض کردم میخواستم نرم پیشش اما طاقت نیاوردم ازاتاق دراومدم 

 بیرون و رفتم دم اتاقش ضربه ایی به درزدم وگفتم:
 شایان بیداری؟

ه صدای اهنگ مالیم ازاتاقش میاد پس جوابی نیومد یکم دقت کردم دیدم ی
 بیداربود 

اروم دروباز کردم و رفتم داخل رو تخت دراز کشیده بود و داشت سقف رو 
 می کرد نگاه

 کنارش نشستم وگفتم:
 چی شده چرااینقد ناراحتی ؟بیمارستان اتفاقی افتاده؟

 اهی کشید وگفت:
 مریضم زیر دستم مرد

 
 .اولین مریضم تو سه سال گذشته 

 .اهی کشیدم واقعا این قسمت کار دکترا خیلی سخت بود 
 دستش رو گرفتم وگفتم:

 اشکال نداره تو تالشت رو کردی چندسالش بود؟
 :دوازده 

 ...خدابه پدرومادرش صبربدهوای خدایا بچه دوازده ساله وسرطان
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تصمیم گرفتم شایان رو تنها بذارم کامال معلوم بود حال وحوصله ی حرف 
 زدن نداره 

برگشتم داخل اتاق ولب تابم رو روشن کردم فردا باید اعالم می کردم مکان 
 طرحمو ولی هنوز انتخاب نکرده بودم 

 .یکم تونت چرخ زدم ساعت تقریبا سه ونیم بود که خوابم برد 
 «شایان

ساعت هفت ونیم صبح بود که اماده شدم برم بیمارستان شهرزادهنوز خواب 
یمه باز بود حدس زدم دوباره تانیمه های شب بودرفتم تواتاقش  لب تابش ن

بیداربوده کنارش نشستم بالشش رو بغل کرده بود موهاشم پخش شده بود 
توصورتش اروم موهاش رو زدم پشت گوشش :شهرزاد ،شهرزاد پاشو کار 

 داری ها 
 تکونی خورد وناله کرد :مامان توروخدا ولم کن میخوام بخوابم 

 خندم گرفت وگفتم:
 ایانم پاشو شهرزاد ش

دم گوشش فوت کردم میدونستم به این حرکت شدیدا حساسه درجا حرکتم اثر 
 کرد ازجاش پرید ناله کنان گفت:

 وای شایان خوب بیماری اخه میخوام بخوابم 
 دستش رو کشیدم ومجبورش کردم بلند شه هلش دادم سمت حموم وگفتم:

گذرونی انتخاب خانم حواس پرت امروز باید جایی که میخوای طرحت رو ب
 کنی بعدشم باید برای مهمونی حاضرشی 
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 وقتی که بالخره فرستادمش دوش بگیره خودم رفتم بیمارستان
 

 «شهرزاد
خواب الو خواب الو یه دوش یک ربعی گرفتم وازحموم دراومدم بیرون ساعت 

هشت ونیم بود که اتاقمم مرتب کرده بودم نشسته بودم پشت میز و فکر می 
 کردم که بااین انتخاب لعنتی چه کنم 

 ضربه ایی به درخورد وکبری خانم اومد داخل سینی صبحانه دستش بود 
 م صبحانه ات رو بیارم باال:دخترم دیدم پایین شلوغه گفت

 بلندشدم وسینی رو ازش گرفتم وگفتم:
 ممنونم مادرجون صدام می کردید خودم میاومدم 

 :اشکالی نداره دخترم
 سینی رو گذاشتم رو میز کامپیوتر داشت ازاتاق میرفت بیرون که صداش کردم 

 :مادرجون شمااهل کجایید؟
 :چه طور مگه؟
 :میخوام بدونم 

 :برای یه روستاحوالی طالقان یه روستابه اسم ایستا 
 زمزمه کردم 

 :ایستا؟؟؟چه اسم جالبی
ازاتاق رفت بیرون همون طور که داشتم صبحونه میخوردم توگوگل اسم 

ایستارو زدم باخوندن مشخصات روستا دهنم ازتعجب اندازه ی غارعلی صدر 
 باز مونده بود 
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جمعیت ایران محسوب نمیشوند زن  روستایی که شناسنامه ندارند وجزوه
هایشان راهرگز کسی ندیده با تکنولوژی مشکل دارند وخودشون رو جزوه 

منتظران حضرت مهدی میدونن هنوز بادستورات خان روستا زندگی می 
 کردند 

 اینا دیگه چه ادم هایی بودند 
 ازگیج ومنگ 

وی نسبت چیزهایی که خونده بودم لب تاب رو خاموش کردم یه حس کنجکا 
جالب بود دیدن مردمی که سالیان سال این به این روستا پیدا کرده بودم برام

 طوری زندگی می کردند 
باصدای مامان که داشت صدام می کرد برم کمکش ازافکارم دراومدم بیرون 

. مامان از دوران بیکاری من بعد ازبرداشتن سینی صبحانه ازاتاق خارج شدم
 یبرد داشت نهایت استفاده را م

یه روز  بعداز بود توحیاط روی تاب دونفره نشسته بودم شب  ساعت یازده ونیم
لب تاب روپام بود باید بالخره این ایمیل رو میفرستادم  کاری سخت با مامان

 نفس عمیقی کشیدم و متن رو تایپ کردم 
 :بالخره تصمیم خودت رو گرفتی ؟

یید ده بود سرم رو به نشونه ی تاازجام پریدم شایان بود که به نرده تاب تکیه کر
 تکون دادم 

 :کجا؟
 :ایستا حوالی طالقان 
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 متعجب گفت:
 مطمعنی ازاین انتخاب شهرزاد؟من یکی دوباراون جا رفتم محیط سنگینی داره 

 سرم رو تکون دادم وگفتم :
 دلم میخواد ببینم چه جوری این همه سال بااین شرایط زندگی کردند 

 بی بازن ها ندارند این رو میخوای چی کار کنی؟:ولی شهرزاد میونه خو
 نفسم رو دادم بیرون وگفتم:

 چاره ایی ندارند بالخره کنار میان 
باشه پس خودت میدونی پاشو بریم بخوابیم پس فردا باید اون جا باشی سرم 

 رو به نشونه ی تایید تکون دادم لب تاب رو بستم و ازجام بلند شدم 
افت کردم که بامحلی که انتخاب کرده بودم موافقت صبح روز بعد ایمیلی دری

شده بود وگفته بودن که چه کارهایی باید انجام بدم تصمیمم رو به مامان بابا 
هم گفتم اوناهم اول بااین انتخاب دو دل بودند ولی بعد قبول کردند حتی 

 شایان هم اون روز بیمارستان نرفت وموند خونه 
ریم زنگ زد گفت برای خداحافظی یک نزدیک ساعت هفت عصر بود که م

سر میاد پیشم اونم داشت میرفت جنوب برای گذروندن طرحش اصالتا 
 د ولی توتهران بزرگ شده بود جنوبی بودن

ساعت هشت شب بود که رسید ایفون رو سه بار پشت هم زد که باعث شد 
 تقریبا شیرجه بزنم سمت ایفون 

ازپله های حیاط که اومد باال همون دم در پرید بغلم طوری که داشتم تعادلم 
 رو ازدست میدادم 

 :وای مریم خفه ام کردی چته



wWw.Roman4u.iR  24 

 

 :بی ذوق خوب ازاالن دلم برات تنگ میشه 
 ازبغلم دراومد زد به بازوم وگفت:

ببینم این همه روستا این چی بود انتخاب کردی ؟اوصافش رو توی گوگل 
 خوندم 

 رفتیم سمت پذیرایی وگفتم:
 ماییم دیگه

 شایان باخنده وارد هال شد وگفت:
 اخ حال میکنم شمادوتا دارید ازهم جدا میشید 

 چاقویی که دستم بود رو اوردم باال وتهدید کنان گفتم:
 شایان اگر گذاشتی مادرارامش ازهم خداحافظی کنیم 

 :باشه بابا حاال چرا چاقو دستته ؟
کمک می کردم حاالجنابعالی مثل یه پسره خوب برو فوتبالت  :داشتم به مامان

 رو ببین 
پرت گفتیم وخندیدیم ساعت ده بالخره شایان رو رد کردم کلی بامریم چرت و

 شب بود که مریم رفت منم میخواستم برم بخوابم که بابا صدام کرد تو پذیرایی 
 وارد شدم رو مبل جلوی پذیرایی نشسته بود 

 :جانم بابا؟
راستش شهرزاد من فردا ساعت نه یه عمل سخت باید تو بیمارستان انجام :

 بدم برای همین نمی تونم باهات بیام برای همین شایان تورو میبره طالقان 
 سرم رو تکون دادم وگفتم:
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 باشه بابا اشکالی نداره 
 خیله خوب پس برو بخواب فردا صبح زود باید پاشی 

م  به اطرافم یه نگاهی کردم تااخرین خداحافظی کردم و رفتم اتاق خود
 تصاویر رو ازاتاقم تو ذهنم ثبت کنم 

تایی کتابهای درسی بود چندکتابخونه ی بزرگم که انتهای اتاقم بود و پر رمان و
از رمان هامو برداشته بودم که اونجا بخونم یه میز کامپیوتر خوشگل وجمع 

های دونفره من وشایان  وجور باکلی تزیینات اطرافش باالی میز تمام عکس
 بود یه تخت خواب قرمز سفید که عاشق شیرجه زدن روش بودم 

 گذاشتم وخوابیدم گوشی روبرای پنج زنگ
غرق خواب بودم که باصدای االرم گوشی ازجام پریدم خمیازه ایی کشیدم 

وازتخت دراومدم بیرون هنوز چشمام درست باز نمیشد درو که باز کردم برم 
 به کسی چشمام رو که باز کردم دیدم شایانه بیرون خوردم 

 :به به خانم خانما داشتم میاومدم صدات کنم 
 خمیازه ایی کشیدم وگفتم :

 بیدارشدم دیگه 
 برو دست صورتت رو بشور مامان صبحانه حاضر کرده 

سرم رو تکون دادم رفتم دستشویی یه مشت اب یخ به صورتم زدم و دذاومدم 
یدم همشون دور میزن مامان داره چایی میریزه صورتش بیرون رفتم اشپزخونه د

 معلوم بود که ناراحته از پشت بغلش کردم وگفتم:
 اخ قربون مامانم برم که هنوز نرفته ناراحته 

 _مادر نشدی که درک کنی 
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:مامان من طالقان که نزدیکه هر وقت اراده کنی اونجایی منم سعی میکنم 
 هراز گاهی بیام 

 _خیله خوب دیگه بشین صبحونه بخور 
سریع یه چهار پنج تا لقمه خوردم و چایی رو داغ داغ سر کشیدم و برگشتم 

 داخل اتاق که اماده بشم 
یه مانتوی مشکی کوتاه با لی یخی پوشیدم و یه شال سبز فسفری انداختم رو 

 سرم خواستم چمدون رو بردارم که شایان به موقع رسید
 ی میکنی میخوای چمدون به اون سنگینی رو بلند کنی ؟_اهای چیکار دار

 خندم گرفت 
چمدون رو برد بیرون هر کاری کردم بغضی که کرده بودم اروم نشد که نشد. 

 دم ماشین اروم خزیدم تو بغل مامان 
 _مراقب خودت باش باشه ؟مارو بی خبر نذار .غذاتم بخور .

 :باشه مامان جان 
بابارو هم بغل کردم محکم من رو در اغوشم کشید و گفت :نهایت استفاده رو 

 ببر 
کبری خانم داشت گریه میکرد خنده ی تلخی کردم و گفتم :نترس کبری خانم 

دوباره برمیگردم و از دستم عاصی میشی پس تو این دوسال حسابی از دستم 
 راحتی 

  بغلم کرد و گفت: به فاطمه زهرا میسپارمت دخترم
 سوار ماشین شدیم مامان پشت سرم
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 ون اب ریخت ساعت هشت و نیم بود که باالخره راه افتادیم 
توراه داشتم به اهنگ های شایان گوش میکردم که همشون قربونشون برم شاد 

 بود .یه حس دلشوره و اضطراب تو دلم بود که سعی کردم بهش توجه نکنم 
 میکرد که من رو  بخندونه  شایان هم انگار فهمیده بود چون. همش سعی

 نزدیک یک ظهر تابلویی که منتظرش بودم رو دیدم
 ایستا دویست متر جلوتر

 شایان گفت:
 اخیش بالخره رسیدیم 

وارد روستا شدیم سعی داشتم محیط اطرافمو حضم کنم بااین که تقریبا اوایل 
 خرداد بود ولی یه مه مالیمی پخش بود که به روستا فضای مرموزی میداد

ازورودی روستا عبور کردیم و وارد قسمت اصلی شدیم هرکی که ازکنار 
ماشین رد میشد طوری نگاهمون می کرد که انگار مرتکب قتل شدیم 

 متعجبانه به شایان گفتم :
 اینا چرا این طوری نگاه می کنن؟؟

 عینک دودیش رو زد باال وگفت :
ه باهات شرط میبندم ک به خاطر این که اینا اصال ازماشین استفاده نمی کنند

 نصفشون حتی نمیدونند این چیه 
دم ادرسی که بهم داده بودند پارک کرد ازماشین پیاده شدم ونگاهی به اطرافم 
انداختم همه ی خونه ها کاه گلی بود بعضی جاها خاکی که تو کوچه بود گل 

 شده بود که نشون میداد دیشب یابارون اومده یایکی این جاهارو شسته 
 سیگنال در دسترس نیستم رو دراوردم زده بودگوشی
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 این ماس ماسک این جا کار نمی کنه دختر خانم :
ازجام پریدم و به سمت صاحب صدا نگاه کردم یه پیرمرده خمیده بود که 

 تقریبا هفتاد سال رو داشت :پس دکتر جدید توهستی؟
 تکون دادم اومد جلو وگفت:سرم رو

 اسمت چیه دختر جون؟
 :شهرزاد،شهرزاد مشایخ 

شایان که رفته بود داخل چمدون ها رو بذاره وقتی که برگشت از دیدن صحنه 
 مقابلش تعجب کرد 

 گفت:اشاره ایی به شایان کرد پیرمرده 
 نامزدته؟

 :نه برادرمه منو رسوند 
:من کدخدای این روستام ظاهرا خودت محل خونه و درمونگاه رو میدونی 

 یستدیگه نیازی به من ن
 سرش رو انداخت و رفت چند قدم که دور شد برگشت وگفت:

 دختر جون امیدوارم این جا طاقت بیاری و رفت 
 حیرون موندم 

 رو به شایان گفتم:
 چی میگفت؟این

 چرخوند طرفم وگفت:سرش رو
 بیخیال باید یادبگیری کناربیای
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وارد خونه شدیم یه حیاط نقلی داشت که گوشه حیاط دو پله میخورد به باال 
 ووارد اتاق میشد 

یه اتاق تقریبا بیست متری که گوشه اتاق یه اجاق و یخچال کوچک داشت 
 طرف دیگش یه تخت داغون بود 

نفسی کشیدم که باعث شد به سرفه بیافتم بوی نم بدی بود درو پنجره رو باز 
 کردم

 نگاهی به اطراف کرد و گفت:شایان 
نه خوب خونه ات بد نیست.فقط باید یه فکری برای گرمایش بکنیم،زمستون -

 های طالقان سرده.
سرمو تکون دادم از خونه اومدیم بیرون،درمونگاه کوچه پایینی بود.قدم زنان 

 رفتیم اونجا.
 هرچی بیشتر میگذشت بیشتر حس میکردم که در نگاه این مردم من یه ادمه

 عجیبو غریبی بیش نیستم!
متری بود.گوشه ی اتاق یه کمد دارو بود.و یه  20،30درمونگاه یه اتاق تقریبا 

 میز کوچیک کنارش با یه تخت برای معاینه.
 دارو هارو نگاه کردم بدک نبود.

شایان تا بعد از ظهر موند و بهم کمک کرد و بعدش مجبور شد که برگرده 
 تهران.

 سفارش کرد. دم رفتنش هم کلی بهم
 یادت نره حتما درو پنجره هارو ببندی مشکلی هم داشتی زنگ بزن حتما.-

 با تاریکی هوا بیشتر خوف میکردم
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یه چیزی خیلی جالب بود.اصال رفت و امدی توی کوچه ندیدم توی این چند 
 ساعته!

اینقدر درگیره مرتب کردن خونه و درمونگاه بودم که شب بدون خوردن هیچی 
 .خوابم برد

 ولی سکوت بدی بود!
صبح با صدای گنجشک ها بیدار شدم.از جام پا شدم شاعت رو نگاه کردم 

 شش و نیم بود!
باید برای صبحونه میرفتم خرید.راستش میترسیدم ولی خوب چاره ای 

 نبود.باید عادت میکردم به محیط روستا
روی  اسعی کردم در ساده ترین حالته ممکن لباس بپوشم.یه مانتوی قهوه ای ت
 زانو پوشیدم با یه شلوار مشکی راسته و یه شال ساده کرم انداختم سرم.

 بود که از خونه زدم بیرون.اصال نمیدونستم اینجا مغازه دارن یا نه؟ 7ساعت 
 غیر ممکن بود نداشته باشن!پس اینهمه ادم تو روستا چیکار میکردن؟

ی زیاد بود.یک دستام رو بغل کردم و راه افتادم.کوچه پس کوچه هاش خیل
 ربعی که راه رفتم یه لحظه ترسیدم که چجوری میخوام راهمو پیدا کنم؟

 ساعتی داشتم دوره خودم میچرخیدم و به نتیجه ای نرسیدم 2
 باالخره یه زن میانسال تقریبا هم سن مادرم رو دیدم

 صداش زدم:ببخشید مادر جان؟
 از جاش پریدقیافش طوری بود که انگار جن دیده

 ید گفت:با ترد
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 چی....چی میخوای؟-
 میخواستم ببینم اینجا مغازه ای هست که بشه خرید کرد ازش یا نه؟-
 کوچه پایینی یه مغازه قدیمی هست-

 همین حین دره یکی از خونه ها باز شد و یه مرد نسبتا هیکلی اومد بیرون
 با داد گفت:هی زنیکه بیا برو داخل

فت تو خونه!قشنگ شنیدم که بهش زن بیچاره رنگ و روش پرید و با عجله ر
 توپید:چرا داشتی با اون حرف میزدی؟؟

 و درو محکم بست
 مات و مبهوت موندم

 تازه داشتم معنی اون چیزایی که تو گوگل خوندمو درک میکردم
 باالخره موفق شدم که یه مقدار خرید کنم برای صبحونه

 همو گم کردماولی موقع برگشت به سمت خونه ر
 دادم بیرون.این جا چرا این طوری بود؟؟ با حرص نفسمو

 تچشمم به یه جاده خاکی فرعی خورد که یه شیب نسبتا تند رو به باال داش
 اطراف جاده هم درخت های زیادی کاشته بودن

 این جاده میره سمت خونه خان-
 کدخدا بود سریع برگشتم عقب

ه یا فقط بترسون نمیدونم عادتش بود که اینطوری پرسه بزنه تو روستا و مردم رو
 میخواست همین اول کاری منو خل کنه؟؟

 با تعجب گفتم:
 خان؟-
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کمتر کسی تاحاال پاش به خونه ی خان کشیده شده ولی همون  درسته،خان
 تعداد که رفتن دیگه بر نگشتن چون به دستوره خان کشته شدن

 خدایا!!من کجا اومده بودم اخه؟؟
 تم:پالستیک توی دستم رو جابه جا کردمو گف

 حتی شما هم نرفتید؟!-
 چندباری خیلی کوتاه رفتم-
پس اگه مشکلی داشته باشید خان چجوری میفهمه که بخواد بهتون کمک -

 کنه؟؟
 به مستشار خان میگیم تا به خان ممنتقل کنه-

 Iهجری شمسی خوش امدید! :  16به قرن 
 مستشار رو دیگه کجای دلم میذاشتم؟؟

 با قیافه ی درهمی گفت:
 اینجا چیکار میکنی؟؟حاال 

 رفتم خرید.موقع برگشت گم شدم-
 دنبالم بیا-

 با اینکه دوست نداشتم ولی مجبور بودم
 ده دقیقه بعد وارد خونه شدم

 وسایل رو گذاشتم تو یخچال و بزور یچیزی درست کردم خوردم.
مثال رفته بودم برای صبحانه خرید کنم.ولی انقدر دوره خودم چرخیده بودم که 

 ظهر 12ده بود ساعت ش
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 باید یه فکره اساسی میکردم.اینطوری نمیشد
بعد از ظهر رفتم درمونگاه یکم بهم ریخته بود مرتبش کردم.چند ساعت 

 منتظر نشستم ولی هیچی به هیچی
 البته تعجبی هم نداره طبیعی بود

ساعت هفت و نیم بود که از درمونگاه در اومدم.خیلی ذلم میخواست به 
 بزنم.ولی لعنتی این جا سیگنال نداشت.مامان اینا زنگ 

 برای گرفتن تماس باید میرفتم سر ورودی روستا تا انتنم بیاد
از خونه تا دمه ورودیه روستا اونقدری راه نبود.راهشم سر راست بود بنابراین 

 گم نمیشدم.
گوشیمو از خونه برداشتمو راه افتادم.یکم که گذشت احساس کردم کسی 

 میرهپشت سرم داره راه 
چرخید عقب ولی کسی نبود!هوا هم کم کم داشت تاریک میشد!و الهی 

 قربونشون برم هیچکس هم تو کوچه نبود
 برای باره ده هزارم حس کردم کسی پشت سرمه ولی بازم کسیو ندیدم

 رسیدم به وروردیه روستا و نفسی کشیدم.گوشیم رو نگاه کردم.
 تماس پی پاسخ 10پیام و  5

 بازشون کردم
 تا تماسا از امیررضا بودبقیشم از خونه 3ها و  پیام

توی تمام پیام هاشم خواسته بود که باهم حرف بزنیم!توجهی نکردم و به 
 گوشی مامان زنگ زدم.

 هوا یکم سرد شده بود میخواستم زودی برگردم خونه.
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 به دوومین بوق نکشیده جواب داد
 سالم مامان جونی خوبی؟؟-
 وای شهرزاد،دخترم خوبی؟-
اره مامان جان حالم خوبه خوبه.نگران نباش.بزور انتن پیدا کردم تونستم -

 زنگ بزنم
 خیلی دلم برات تنگ شده دخترم.کاش این دو سال زودترتموم شه.-
 میشه مامان جانم..میشه-

دلم برایش تنگ شده بود و میخواستم تلفن راقطع کنم اما چاره ایی نداشتم 
 خونه هواسرد بود باید زودتر برمی گشتم

طع کردم زوزه ی گرگ بلند شده بودراستش رو بگم ترس برم داشت گوشی رو ق
 تا خوده خونه دویدم

 ولی نمیدونم چرا هنوز حس میکردم یکی دنبالمه
دوهفته بی هیچ اتفاقی گذشت روز پونزدهمی که تو درمونگاه بودم صدای 

بغلش بود جیغ یه زن توجهم رو جلب کرد دوییدم بیرون یه زن که یه نوزاد 
داشت بایه مرده که شوهرش بود دعوا می کرد مرده داد میزد نمیذارم بچه ام رو 

 بدی دست این شهری .
 دوییدم طرفشون . 

 :چی شده چتونه؟
 :خانم دکتر دستم به دامنت بچم ازدستم رفت

 :چی شده؟
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 :تب کرده .
 خواستم بچه رو ازبغل زنه بگیرم که باباهه گفت:

 کشتمتدست به دخترم بزنی 
 باعصبانیت نگاهش کردم .

 :ببخشید بچتون تب کرده اگه به موقع تبش پایین نیاد تشنج می کنه
 منتظرعکس العمل باباهه نشدم و بچه رو بردم داخل و رو تخت خوابوندمش.

بود روی صورتش دون دونای قرمز بودآبله گرفته بودتو 4۰تبش رو اندازه گرفتم
 این سن آبله خطرناک بود

از دیروز صبح -از کی تب داره؟ -ر بهش دادم.رو به مادرش گفتم: یه تب ب
 ولی شب بدتر شد.

 از دیروز تب داره اونوقت االن اوردینش؟!! با ترس به شوهرش نگا کرد-نالیدم 
-وهره گفتم: به ش دعا کنید تبش پایین بیاد وگرنه تشنج میکنه-با اخم گفتم: 

مادرش  طبشم.شما برید فقباید برای چند ساعت نگهش دارم تا مطمعن 
 بمونه.

 میرید یا به نحوه دیگه اقدام کنم؟-خواست حرف بزنه که توپیدم بهش: 
جیب ببندم.اما یه چیزی خیلی عبا عصبانیت رفت بیرون.دنبالش رفتم تا درو  

 تا اومدم درو ببندم احساس کردم سایه سیاهی پشت دیوار محو شد.بود
ا یه مرگیش هست یا من خیاالتی شدم. گیج و منگ منگ موندم!یا این روست

برگشتم داخل.بچه خوابش برده بود.تازه به صورتش دقت کردم خیلی با نمک 
 اسمش چیه؟-و لپ گلی بود رو به مامانش گفتم: 

 گلسار - 
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 چه اسمه خوشگلی.چند ماهشه؟؟-
 هفت- 

 گفتم: رو صندلی نشستم.ساکت بود و مضطرب 
 رت راضی نمیشد بیاریش؟؟شوه-
اخره عمر ؟چون زنم؟!چون زن بودن اینجا جرمه؟!چون باید تا چرا- نه- 

 بخدا دورانه برده داری تموم شده .هرچی شوهر گفت بگی چشم؟
 :نه این مردم فقط با غریبه ها اینجورین!بین خودشون بهترن به نسبت

خودتم داری میگی به نسبت.این مردم هنوز تو دوران قبل از -پوزخندی زدم:  
 مبکنن دیگه حرفی نزدیم. میالد سیر

تابعدازظهربچه رو توی درمونگاه نگه داشتم که زیرنظرش داشته باشم مامانش 
 توحالت خواب وبیداری بود معلوم بود که شب بدی رو پشت سرگذاشته .

داروهااثرکرده بودوتبش کم ترشده بود داشتم یه کتاب میخوندم که صدای نق 
ود رفتم بغل دست تخت دیدم زدنش رو شنیدم مامانش خوابش برده ب

 بیدارشده 
 _سالم خانم خوشگله میبینم که حالت بهتره .

 مامانش باصدای من یهو ازجاپرید.
 _حالش چه طوره؟

 _عالیه عالیه 
چندتادارو براش گذاشتم یکی پمادبود برای جای جوش هایی که زده بود و 

 دوتاهم برای کنترل تبش بود 
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روجوش ها این دوتارو هم هرشب بهش _پمادروهرروز صبح وشب بزنید 
 بدید

 اروم بغلش کردم وگذاشتمش توبغل مامانش وباخنده گفتم:
 خداحافظ خانم کوچولو 

 مامانش بالبخندارامش بخشی گفت:
 ممنونم خانم دکتر

 لبخندی زدم وگفتم:
 کاری نکردم حرفش رو نزن 

 تم وگفتم:انداخازمطب رفتند بیرون دروبستم یاداون سایه سیاه افتادم شونه باال
 بی خیال خیاالتی شدم .

گوشیم شارژتموم کرده بود واین به این معنی بود که باید میرفتم تاخود طالقان 
 تاگوشیم روشارژکنم و تماس بگیرم 

ساعت شش بعدازظهربود باخودم حساب کردم تابرم برگردم دیرمیشه برای 
 همین گذاشتمش برای فردا صبح .

حوصله ام سررفته بود لباس پوشیدم وبعدازبرداشتن چراغ قوه جیبیم ازخونه 
دراومدم بیرون کم کم توکوچه پس کوچه هاادم های بیشتری میدیدم ولی 

 هنوزهمشون بادیدن من طوری برخورد می کردن انگار جن دیدن 
بعدازدوسه ساعت پیاده روی به خودم اومدم دیدم وسط جنگلم و چراغ قوه 

 رژتموم کرده بود .هم شا
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ای لعنت به این شانس خودم رو برای این که تواین ساعت بلندشدم اومدم 
بیرون لعنت کردم ساعت نه شب بود وسوز میاومد دستام رو بغل کردم واهی 

 کشیدم 
هرچی بیشترراه میرفتم بیشترگیج میشدم رسیدم به جاده ایی که میخورد به 

 طالقان 
شد صدای خردشدن چوب های روی زمین وخش  گل بود به سبزه نیز اراسته

 خش برگ هاباعث شد ازجام بپرم .
وای خدااین دیگه ازکجااومد یه مار مشکی تقریبا یک متری داشت میاومد 

 طرفم 
 _اگرجونت رو دوست داری بهتره تکون نخوری 

چرخیدم عقب وچشم توچشم یه جفت چشم های ابی خوشگل شدم یه پسره 
 له باچشمهای ابی وصورتی تقریبا استخونی و سفید.تقریبا سی ویکی دوسا

بلوز مردونه ی مشکی با یه کت چرم مشکی و شلوار مشکی پوشیده بود که با  
سفیدی صورتش و سیاهی موهاش هارمونی قشنگی ایجاد کرده بود تیپش 

قیافه اش همه چیزش باافرادی که داخل روستادیده بودم فرق داشت وخیلی 
 خوشگل تر بود 

خاک برسرت کنن شهرزاد که وایستادی داری یه پسرو دید میزنی اونم ای 
نصفه شب توجنگل ناکجااباد نهیبی به خودم زدم تابیشترازاین سنگ رویخ 

 نشم خش خش برگ هادوباره اون مارلعنتی رو به یادم اورد
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بدون این که حرفی بزنه یه چوب خیلی دراز پیدا کرد واومد طرفم باچوب ماره 
 طرف دیگه هدایت کرد چوب رو هم پرت کرد طرفی واومد به سمتم  رو به یه

 _دختره پردل وجرعتی هستی 
 نفسم رو دادم بیرون وگفتم:

 چراچون تواین ساعت اومدم بیرون ؟
خنده ایی کرد.وای خدایااین چرااینقدنازبود قیافه اش شبیه هالیوودیا بود .ای 

 شهرزاد خاک برسرت اروم بگیردیگه 
_هم این که این موقع شب اومدی بیرون اونم توجنگل هم این که برای 

 طرحت اومدی این جا 
 _پس میبینم تواین مدت کم خیلی تواین روستا مشهور شدم 

 _صددرصد یه دختره شهری توروستایی مثل این جا خیلی سروصدا می کنه 
 تیپ حرف زدنش هم بابقیه روستایی ها فرق داشت 

 ؟_گم شده بودی اره
 چشمام گرد شد:ازکجا میدونی؟

 خندیدوگفت:
 شنیدم داشتی به خودت فحش میدادی

 چشمام گرد شد چی چی میگفت این ؟
 _نمی خوای برگردی خونه ات؟

 _چرا 
 _پس راه بیفت کمکت می کنم 
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دستام رو بغل کردم وپشت سرش راه افتادم .تارسیدن به خونه ترجیح دادم 
 حرفی نزنم 

 یم پفتم:جلوی درخونه که رسید
 بابت کمکتون ممنونم اگرنبودید تو دردسرمیافتادم 

 لبخندی زد وگفت:
قابلی نداشت فقط حواست باشه دیگه خودت رو تو دردسرنندازی شاید دفعه 

 بعدی من نباشم که نجاتت بدم  مکثی کردوگفت:
 شبت بخیر

 چرخید که بره صداش کردم 
 _ببخشید ولی میشه حداقل اسمتون رو بگید؟

 د صدام کن _مهدا
اسمش هم مثل خودش خوشگل بود معنی اسمش میشد داده ماه دوباره نهیبی 

 به خودم زدم که جدی باشم وگفتم:
 خوشبختم منم...

 _میدونم اسمت شهرزاده .
 چشمام گرد شد درمقابل صورت متعجب من خداحافظی کردورفت

 
 «مهداد
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چراتعقیب کردنش پشت دیوارایستادم تا شهرزاد بره داخل خودمم نمیدونم 
برام عادت شده بود دستام رو فرو کردم توجیبم وراه افتادم طرف خونه قدم زنان 

 از جاده به سمت خونه رفتم خونه که چه عرض کنم عمارت .
نگهبانهای دم در بادیدن من درو باز کردن نفسی کشیدم و بااقتدار همیشگی 

ود این که تقریبا یک وارد عمارت خان بابا شدم یه عمارت دو طبقه که باوج
 قرن از روش میگذره هنوز صالبت خودش رو داره .

یعنی نذاشتن که ازدست بده برای خاندان سپه وند حفظ سنت های قدیمی 
همه چیز بود واین عمارت هم جزوی ازاون سنت ها بود از راه پله مارپیچ رفتم 

ش مدرن تر باال و درو باز کردم و وارد سالن شدم داخل خونه به نسبت خارج
 بود .

این خونه مدرن ترین خونه تو روستا بود چون بقیه با کوچکترین چیزی که به 
نوعی به تکنولوژی ختم بشه مشکل داشتن این مدرن بودن هم به خاطر تالش 

های من و مهرداد بود دکوراسیون طبقه اول که برای جریان های خان بازی 
 مبل های سلطنتی به سبکخان بابا بود سبک سنتی داشت یک طرف سالن 

 زمان رضا شاه بود و طرف دیگه پشتی های اصل ترکمان .
 توافکار خودم بودم که باصدای زرین خاتون ازجام پریدم :اقااتفاقی افتاده؟

 سرم رو به عالمت نه تکون دادم وگفتم:
 هیچی خان باابا کجاست؟

 :پیش پاتون رفتن بیرون میخواستن یه سر برن شهر .
 که چطور ندیدمش سرم رو تکون دادم وگفتم: تعجب کردم

 مهرداد کجاست؟
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 :طبقه باالن .
 سرم رو تکون دادم وراهمو کج کردم طرف طبقه باال .

دکوراسیون طبقه دوم به نسبت مدرن تر بود یه ست مبل ال مشکی چرم که رو 
 به منظره کوه گذاشته شده بود با دوتا درختچه که دوطرف سالن بودن .

های بدن سازی مهرداد که درگوشه سالن بود همین که رسیدم طبقه و دستگاه 
 ی باال دیدم که طبق معمول درحال کارکردن با دستگاه هاست .

و انداختم رو مبل خودمم نشستم روی دسته مبل و باخنده  کتم رو دراوردم
 گفتم:

 گوریلی شدی برای خودت تا کی میخوای ادامه بدی به این تمرین ها؟
ازروی دستگاه بلند شد عرقش رو خشک کرد و از پارچ یک لیوان  مکثی کرد

 اب برای خودش ریخت .
 :تاهروقت که عشقم بکشه ادامه میدم مشکلیه؟

 سرم رو تکون دادم وگفتم:
 نه اصال تو راحت باش .

 داشتم به اتفاقات تو جنگل فکر می کردم :اهای مهداد :هان؟
ف .نگو که بازم رفتی دنبال اون :کدوم گوری هستی از بعدازظهر به این طر

 .اسمش چی بود ...دختر دکتره
 :شهرزاد

 بله بله شهرزاد ببینم توکاروزندگی نداری افتادی دنبال این دختره؟
 سرخوردم ونشستم رومبل باکالفگی گفتم:
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 بیرون رفته عالوه براین تواین خراب شده میخوای چی کارکنم تنها سرگرمیم
 لجن الی روستا باهاش تمام اه

 _خوب برای این که برای این مردم این چیزا عجیبه 
 پوزخندی زدم وگفتم:

 برای این مردم همه چی عجیبه .
 ساعتم رو نگاه کردم نزدیک دوازده بود خمیازه ایی کشیدم وگفتم:

 من میرم بخوابم 
 _باشه ...اه راستی مهداد

 _بله؟
 _کی برمی گردی تهران؟

 بخیر_نمی دونم فعال که هستم شب 
 _شب خوش

 کتم رو انداختم رودوشم و رفتم تواتاقم
 شهرزاد:

صبح به عادت همیشگی باصدای گنجشک هاازخواب بیدارشدم خیلی حس 
خوبی داشت که دیگه باصدای همیشگی ورعشه اورموبایل ازجابلندنمیشدم 

شایداهالی این روستا یه چیزی میدونستند که ازموبایل وتکنولوژی استفاده 
 نمی کردن

تودرمونگاه که قربونش برم خبری نبود مثل همیشه بنابراین درمانگاه رو بستم 
تابرم توی روستا بچرخم عالرغم مردم عجیب غریب این روستا خود 

 روستاخیلی خوشگل بود وادم رو به خودش جذب می کرد 
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چندتازمین کشاورزی متوسط توقسمت انتهایی روستا بود قدم زنان رفتم 
داشتن روزمین ها کارمی کردن چه مرد چه زن جالب بود  طرفف زمین ها همه

این مردم فقط موقع کاربود که زن هاشون روهم حساب می کردند داشتم 
 کارکردنشون رو نگاه می کردم .

 کمی اون طرف ترهم بچه ها داشتند باهم بازی می کردند.
ایستا مدرسه ی مناسبی نداشت فقط یه ساختمون خیلی کوچک که 

حداگثرپنجاه تا دانش اموز داشت و تا پایان ابتدایی بیشترتدریس نمیشد 
.ازشرایط مدرسه هم که نگم بهتره تخته شکسته میزوصندلی نداشت بچه 

 هاروی زمین میشتند کتاب دفتراشون هم اکثرااشتراکی بود 
تند تدایی رو میتونستند بخونند برای بقیه پایه ها باید میرفدخترهافقط تاپایان اب

مدرسه خود طالقان که اونم اولیاقبول نمی کردند اما پسرها ازادی عمل 
بیشتری داشتند وحداکثرمیتونستند تا پایان راهنمایی یااگرخیلی خوش شانس 

 بودند تاپایان دبیرستان رو بخونند 
ن دادند منم متعاقبابراشون دست تکون بچه هابادیدن من خندیدند ودست تکو

 دادم 
یکی ازپدرهابااخم اومد طرف بچه ها وبهشون تشررفت بچه هاهم بالب 

 ولوچه اویزون رفتند جای دیگه .اهی کشیدم 
باصدای فریاد یک نفرازجام پریدم نگاهم کشیده شد به وسط یکی اززمین ها 

ازم توجهی نکردم و که ازدحام شده بود میدونستم شاید راهم ندند ولی ب
دویدم طرفشون صدای ناله یک مرد میاومد جمعیت رو زدم کنار ورفتم جلوتر 
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یه پیرمرد تقریبا پنجاه ساله بود که پاش رو گرفته بود داشت ناله می کردکنارش 
 زانو زدم وگفتم:

 چی شده پدرجون؟
 

 کدخدا که ازشانس من همه جا بود گفت:
 فت پاش پیچ خورد افتاد چیزی نیست دخترجون داشت راه میر

 _یعنی چی چیزی نیست شاید پاش دررفته باشه .
 دستش رو پاش بود ملتمسانه گفتم:

 پدرجون خواهش می کنم بذارید پاتون رومعاینه کنم
 نالید:نمی خووام :اماپدرجون دررفتگی برای سن شما شدیدا خطرناکه 

 دستش رو بااکراه برداشت .
دستام روگذاشتم دوطرف پاش دورانی که داشتم برای عمومی میخوندم 

توخیلی چیزا سرک کشیده بودم وهمین طورم خیلی چیزها بهمون یادداده 
 بودند که یکیش همین شکسته بندی بود 

 حدسم درست بود روبه کدخدا گفتم:
 پاش دررفته باید جابندازم .

 :این جا؟
 زیاده نمی تونیم جابه جاش کنیم  :اره فاصله امون تادرمانگاه خیلی

دوتاازمردا محکم گرفتنش پاش رو گرفتم اول یکم حوالی اون نقطه رو مالیدم 
وبعد دریه حرکت جاانداختم حقیقتاازشکسته بندی متنفربودم تق صداداد که 

 نشون داد درست جاانداختم بیچاره پیرمرده رنگ به رو نداشت 
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به عنوان دستمال گردن ببندم رو  شال گردنی رو که همیشه عادت داشتم
بازکردم و اون نقطه رو محکم بستم خداروشکر که شالم به اندازه کافی بزرگ 

 بود .یه مسکن ازکیفم دراوردم دخترش برام اب اورد و قرص رو دادم بهش.
ازجام بلندشدم وعرقم روخشک کردم نگاهم افتادبه کدخدا که داشت 

 نکردم و روبه زن پیرمرده گفتم: باعصبانیت بهم نگاه می کرد توجهی
میتونید ببریدش خونه اگردرد داشت بازم بیاید درمانگاه تابهش مسکن بدم 

 .دوباره پیرزن بیچاره کلی دعام کرد 
ازجمع خداحافظی کردم هرچندکه کسی جواب نداد بعداز اون جا تصمیم 

 گرفتم برم شهر
 

 :مهرداد
 ی داد زدم:دستام رو فرو کردم تو جیبم و با بی حوصلگ

 دیر شدمهداد کجااایی توو؟-
 صبر کن اومدم-
 چی شده مهرداد؟-

 از جام پریدم خان بابا بود
 منتظره مهدادم قراره بریم شهر کار داریم.-
 خیلیه خوب سریع برگردید.برای شب مهمون دعوت کردم-
 چشم خان بابا -
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اصوال م رفت یدن خان بابا قیافه اش در همهداد از پله ها اومد پایین و با د
مهداد با شرایط اینجا که بابا ایجاد کرده بود زیاد راه نمی اومد و االنم برای 

ماه دوم تهران.ولی  6ماه اول سال اینجا بودم  6تعطیالتش اومده بود اینجا.منم 
 مهداد فقط تابستون ها میومد اینجا اونم بزور خان بابا.

 با اخم های در هم به خان بابا سالم کرد
 از اینکه بینشون حرفی بشه گفتم:قبل 

 خیله خوب دیگه بریم-
 :شهرزاد

 قدم زنان داشتم میرفتم طرف شهر که یهو یکی از پشتم گفت:
 ببخشید یه لحظه -

 ساله بود 40چرخیدم عقب یه مرده تقریبا 
 با تعجب گفتم:

 ببخشید شما؟!-
 من از طرف خان اومدم.ایشون شمارو برای امشب دعوت کردن.-
 تعجب گفتم:با 
 جناب خان منو دعوت کردن؟-
 بله دوست دارن از نزدیک با شما اشنا بشن-

 هنوز گیج بودم
 باشه-
 پس اماده باشین خودم میام دنبالتون-
 ممنون-



wWw.Roman4u.iR  48 

 

 راهش رو کشید و رفت
 از تعجب وا مونده بوددعوت خاندهنم 

و  تهتا حاال کسی به عمارته خان نرفوداگاه حرف کدخدا تو ذهنم اکو شد نا خ
 اون معدود افرادی هم که رفتن کشته شدن

اب دهنمو قورت دادم و به راهم ادامه دادم.اولین جایی که رفتم مخابرات 
بود.حوصله نداشتم صبر کنم تا گوشیم شارژ شه.ولی از شانسم مخابرات 

بسته بود.مجبور شدم که برم تو یه مغازه و یک ساعت لنگ در هوا بمونم تا 
 بته این بین کلی هم به این مهمونی فکر کردمگوشی شارژ بشه.ال

باالخره گوشی شارژ شد و از مغازه در اومدم بیرون.خواستم به مامان زنگ 
بزنم که چشمم خورد به یه مغازه لباس فروشی کوچیک که اونجا بود.یدفه 

 ی همچین مهمونی لباس مناسب ندارمیادم افتاد که من برا
 برم یه لباس بخرم بعدا زنگ میزنم.بیخیاله زنگ شدم گفتم تا نبسته 

بین لباس هایی که داشت یه سارافن استین بلند که روش سنتی کار شده بود و 
کامال شیک بود توجهم رو جلب کرد.رفتم داخل داشتم نگاهش میکردم که 

 ساله بود اومد طرفم و گفت: 30فروشنده که یه خانم تقریبا 
 سلیقت عالیه گلم-

 لبخندی زدم
 میخریش؟-

 سرم رو تکون دادم بعد از پرداخت پول لباس اومدم بیرون.
 :مهداد
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خدارو شکر که ماشینم رو اورده بودم اصال حالو حوصله پیاده رفتن 
بع از ظهر بود که رسیدیم طالقان.ماشین رو گوشه ای پارک  3نداشتم.ساعت 

 کردم و با مهرداد از ماشین پیاده شدیم.
 ه میای اینجا کارای شرکتتو به کی میسپاری؟ببینم تو تو این مدتی ک-مهرداد

 درو قفل کردمو گفتم:
ماه کارای  2.3نفر کارمند دارم باالخره یکی پیدا میشه که یه  150خیر سرم -

 شرکتو انجام بده دیگه!
اینم حرفیه!حاال اومدیم اینجا چه کار؟کار ضروریت چی بود که من رو -

 کشوندی اینجا؟میخوای بدزدیم؟
 خنده:زدم زیره 

 تورو بدوزدم؟!چه تحفه ای هستی مگه؟!نه بابا -
 خیلیم دلت بخواد پسر به این خوش تیپی!نه جدی چیکار داری؟-اونم خندید

 چه تحویلم میگیره خودشو.بزار فکر کنم-
 یکم حالته فکر کردن گرفتم.بعده چند لحظه:

 هیچی!-
 سالت شده هنوز دروغ میگی؟؟ 31هیچی و درد! -

 ختم و گفتم:شونه باال اندا
انتظار نداشته باش که تمام روز مثله یه غالم حلقه به گوش بشینم که خان -

 بابا هرچی که خواست بهم بگه.حوصله اش رو ندارم.
 زد زیره خنده

 هنوز داشت میخندید
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 ببند دیگهمرض -
خوب برادره من تو که نمیتونی یک روزه کامل تو عمارت طاقت بیاری خوب -

 میای اینجا؟؟برای چی میکوبی 
 همینجور که داشتیم راه میرفتیم دستامو فرو کردم تو جیب شلوارم و گفتم:

شما این خان بابای فوالد زره مارو ندیدی؟ اگه میتونی خودت راضیش کن -
 که من دیگه نیام!

ماه  6ماه مثله من سالی  2حاال که بهش فکر میکنم میبینم .اصال بجا سالی -
 کم میای دیدن ما؟ بیا.خجالت نمیکشی انقد 

 بیخیال بابا اصال کمک نخواستم -
 زدیم زیره خنده

 ببین کی اینجاست-مهرداد
 کی کجاست؟!!-
 هحواس پرت پشته سرتو نگا-

چرخیدم عقب دیدم شهرزاد قدم زنان داره برای خودش میره.خندم گرفت 
 انگار این بشر هم مثله من یه جا نمیتونست دووم بیاره

 ندید:مهرداد زیر زیرکی خ
 به به میبینم خانم دکتر هم اینجاست-
 بریم یه سالم بدیم -

 دسته مهرداد رو کشیدم و با عجله راه رفتیم و رسیدیم به پشت سرش.
 :داشت با تلفنش ور میرفت که گفتم
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 باشه این موقع مطبش رو تعطیل کنهفکر نمیکنم یه دکتر حق داشته -
 :شهرزاد

صدای شخصی که گفت"فکر نمیکنم یه دکتر داشتم به مامان زنگ میزدم که با 
حق داشته باشه این موقع مطبش رو تعطیل کنه"از جام پریدم نمیزارن ادم یه 

بود اینم مثله. این کدخدا چرخیدم عقب اخ باز این پسر هالیوودی  زنگ بزنه
 مثل روح میمونه ولی این بار تنها نبود

 
ش تیپ بود.بازوهای یه پسر دیگه هم همراش بود که خیلی خوش هیکل خو

پهنش هوش از سره ادم میبرد.بر خالف مهداد چشمای درشتو قهوه ای تیره ای 
 داشت که در نگاه اول جلب توجه میکرد

 با تته پته گفتم:
 ا چیکار میکنین؟شما اینج-

 همون کاری که شما میکنین-مهداد
 از دهنم پرید

 و من چیکار میکنم؟!-
 د.منم دیوونه شدم!از خنده غش کرد پسره ی پروو.ببن

 اونیکی پسره هم خندش گرفته بود ولی بزور داشت جلو خودشو میگرفت.
ولی بر خالفه مهداد که چهره اروپایی هالیوودی داشت این یکی شرقی بود. با 

 خنده اومد جلو و گفت:
 ظاهرا اگه به امیده مهداد باشم چیزی نمیگه من مهردادم برادرش.-
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ی یکاینا که اصال شباهتی باهم نداشتن! بود!یا خددهنم از تعجب باز مونده 
 من باید یه صحبتی با بابای اینا داشته باشماروپایی کامل یکی شرقی شرقی 

 ببند شهرزاد چی میگی مشکوکه
 خوشبختم منم شهرزادم-
 بله میشناسمتون.اوازتون تو کله روستا پیچیده-

 من همچنان داشتم با تعجب نگاشون میکردم
 و گفت: مهداد خندید

 چیه تعجب کردی؟؟-
پروردگارا این کال قصد کرده منو خیط کنه.همینجور که داشتم فکر میکردم 

چی بگم سریع انالیزشون کردم.یه کتو شلوار مشکی پوشیده بود با پیرهن 
مهرداد هم یه بلوزه استین بلند بنفش پوشیده بود که کامال جذب بود و  سفید

 هیکلش رو به نمایش میزاشت.
 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 قطب متفاوته 2ه چون قیافه هاتون خوب راستش ار-
 حرفیه که خیلیا بهمون گفتن-

 اوضاعتون تو روستا چطوره؟؟ خوب از برادر بودن یا نبودنه ما بگذریم-مهرداد
هفته دوتا مریضه زوری  3سرم رو تکون دادم و گفتم:ای بدک نیست بعد از 

 داشتم.
 یهپیشرفته بزرگ-مهداد

 پوزخندی زدم:خیلی
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اومد حرفی بزنه که گوشیم زنگ خورد.اخی دلم واسه ی صدای قشنگه زنگ 
 بچم تنگ شده بود

 جواب نمیدی-مهداد
دلم میخواد با کله برم تو سوکه همین دیوار پشتی!تو چیکار داری؟ دارم به 

 صدای دل نوازش گوش میدم.
جااان دلم واسه اینم تنگ نگا کردم دیدم مریم بود که داشت زنگ میزد.ای 

 شده بود
 جواب دادم

 ت تنگ شده بودبه به مریم بانو دلم واسه صدا-
مریم:زهره ماااارررر...صدا خودت نکرس بیشعور.منو بگو دلم برا توی دیوونه 

 تنگ شده بود زنگت زدم.
 عه خوب منم گفتم که دلم برات تنگ شده دیگه مشکل چیه؟!-
نمیفهمی چی میگی.ببینم روح موحی گه  ببند...رفتی اونجا جنی شدی-

 تسخیرت نکرده؟؟
 :چرا دیگه برای کناراومدن بایک مشت ارواح خودمم باید روح بشم دیگه .

یهو صدای ترکیدن اون دوتا یادم انداخت که چه غلطی کردم وجلوی این دوتا 
گاز می گرفت دیگه ولی مهردادبه چه سوتی دادم مهداد که داشت زمین رو

تلمن تر بود  اخ مهداد خان نمیدونی چی چی دارم برات تازه یادم نسبت جن
 افتاد که من فامیلی اینارو نمیدونم .

مریم:دیوونه ای دیگه.خیره سرت همش دلت میخواد خاص باشه.خاص 
 بخوره تو سرت.خوب میرفتی یجا درست حسابی احمق.
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 دقیقه 2اخخخخ چقد حرف زد ببند -
 کیه؟ کن ببینم.این صدای خنده صبر-

 وای!حاال چی بگم؟
خنده کجا بود؟!حاال بگو بینم چیکارم م تو که بیشتره من جنی شدی.مری-

ببند.خیلی هم ازخدات باشه دوست به این -داشتی؟ این جاهم ولم نمی کنی 
 خوبی .

:اوووف ارهههه خیلی فقط اخرسر یا من تورو راهی امین اباد می کنم یا تو من 
 رو .

 چی زنگ زدم .بگم برایبه دهن بگیر اصال یادم رفت:اوووف شهرزاد زبون 
:یعنی میخوای بگی این همه فک زدی تازه هنوز دلیل اصلی زنگ زدنت رو 

 نگفتی؟خدا شفا بده
 :هااا یادم اومد .

 :بله؟
 :زنگ زدم بگم اخراین ماه می تونی بیای تهران ؟؟؟

 :جاااانم؟؟؟واسه چی؟؟؟
ن گفتم تو هم بیای :مریم من نمی تونم این :ما داریم برای یه کاری میایم تهرا

 جا رو ول کنم به امان خدا .
 روز ول کن اون روستای عتیقتو. 2:حاال 

 :عههههه
 :خووووب بابا باشه من باید برم مریض دارم
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 هییی خدا خوش به حالش حداقل جایی که رفته بود مثل یه روانی بهش نگاه
 نمی کردن .

 :باشه شرت کم.خدافظ
 عشقم.بای بای:همچنین 

 دوقتی قطع کردم از اون دوتا دیگه چیزی باقی نمونده بو
مهداد روشو کرده بود اونور و سرشو انداخته بود پایین و میخندید.مهردادم باز 

 رو حالته انفجار بود.
 گوشیمو گذاشتم تو جیبم و سعی کردم خونسرد باشم

 با من دیگه کاری ندارین؟-
ن مثله مهرداد رو حالته انفجار بود.دوتاییشون با مهداد برگشته بود و اونم اال

 نده سری تکون دادن.جونتون درادخ
لبخندی زدمو سری تکون دادمو برگشتم به راهم ادامه دادم.یکم که دور شدم 

 صدای انفجارشونو شنیدم.ای نمیری شهرزاد که جلو زبونتو نمیتونی بگیری
 د چون نمیدونستم کی میانبالخره بعدازظهرپراسترس هم رسید دل تو دلم نبو

دنبالم برای همین زوداماده شدم. سارافنی که گرفته بودم رو بایه شلوارجین 
جذب مشکی پوشیدم موهامم کامل زیرشال مهارکردم  وتنهاارایشی که کردم 

 فقط زدن یه رژبود نمی دونستم برخورد خان چی ممکنه باشه.
اعت هفت درب خونه به هزاربارکل خونه رو رژه رفتم تااین که نزدیک س

 صدادراومد یاخودخدااا شروع شد.
 لرزون به طرف دررفتم همون شخصی بود که صبح اومده بود بامتانت گفت:

 اماده ایید؟
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سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم کیفم رو برداشتم و درخونه رو قفل کردم 
تیم ااسب میرف.اما چیزی که فهمیدم واقعا شوکه ام کرد تاخونه ی خان رو باید ب

.اخ مامان اخه اینو دیگه کجای دلم بذارم منی که به عمرم تنها حیوون 
 خوونگیم یه طوطی بود که اونم فرار کرد .

اون مرده که بعده ها فهمیدم اسمش ذوالفقاره ومستشارخان به یکی ازاسب 
 هااشاره کردوگفت:

 این اسب رو برای شمااوردم .
زاین که ارتفاعش یه دومتری میشد فکرکنم یه نگاهی به اسبه انداختم جداا

 خیلی خوشگل بود قهوه ایی تیره بود و ظاهرا اسب ارومی به نظر  میرسید .
برای سوارشدن مات مونده بودم ارتفاعش واقعا خیلی بند بود برای من که 

 ذوالفقارگفت:
 دستت رو به زینش هایل کن و بپر روش .

همچین میگه بپرباال انگار باکابوی اهاا اینم نفسش ازجای گرم بلند میشه 
جماعت طرفه .خالصه یه ده تا صلوات نظر کردم که بتونم سوارشم وسالمت 

برسم دستام رو به زینش گرفتم و یه پام رو گذاشتم روی قالب فشاری اوردم 
 ورفتم باال واون یکی پامم ثابت کردم .

 تا نمیزد دروغ می گفتم .360بگم قلبم باسرعت 
 چک به بدنش بیاری شروع می کنه به راه افتادن .:یه فشارکو

با پا ضربه ی ارومی به پهلوش زدم که یهو شروع کرد به راه افتادن شانس اوردم 
 دستم به یه جا بود وگرنه با مخ پرت شده بودم زمین .
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 خداروشکر اروم اروم می رفت
اد قلبم تبه جاده ایی که به عمارت خان منتهی میشد رسیدیم توی باریکه که اف

تو دهنم بود یک طرفم که دیوار بود و به فاصله ی چندسانت اون طرف تر یه 
پرتگاه کنارم بود ترجیح دادم که مستقیم جلو رو نگاه کنم تا فکر وخیال به سرم 

 نزنه .
بالخره از باریکه عبور کردیم وعمارت خان رو بعدتقریبا یک ماه دیدم دهنم 

ی خیلی بزرگ مشکی داشت با سه نگهبان که ازتعجب بازمونده بود یه درورود
اسلحه به دست درحال نگهبانی دادن بودند اب دهنم رو قورط دادم این جا 

 دیگه کجا بود که من بلند شده بودم اومده بودم .
بااشاره ی ذوالفقار دروردی رو برامون باز کردند ارتفاع درانقد زیاد بود که 

 باهمون اسب راحت وارد شدیم .
خان یه حیاط خیلی بزرگ داشت که یک طرفش به باغ میخورد و عمارت 

طرف دیگه اش هم یک ساختمون کوچک درست کرده بودند که فهمیدم 
 طویله است .

یاخدایعنی االن من باید ازروی این نره غول می پریدم پایین؟چشمام رو بستم 
یه حرکت و یه پامو ازاد کردم انداختم اون طرف پای دیگه امم ازاد کردم و در

پریدم پایین شانسی که اورده بودم کفش اسپرت پوشیده بودم وگرنه قطعا پام 
 میشکست .

ازاسب که خالص شدم تازه فرصت کردم که یه نگاهی به خود عمارت بندازم 
یه ساختمون بزرگ دوطبقه با نمای کاه گلی مثل بقیه ی ساختمون های روستا 
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م روی سردرورودی عمارت و بایه تفاوت جزیی که یک سری نقش ونگار ه
 دورپنجره ها کار شده بود .

 یه راه پله که به صورت مارپیچ میخورد به طبقه اول .
 :دنبالم بیاید 

لباسم رو مرتب کردم و دنبالش راه افتادم ازپله ها که باالرفتیم قشنگ صدای 
 قلبم رو میشنیدم درو برام باز کرد نفس عمیقی کشیدم و رفتم داخل .

یزی که جلب توجه می کرد دکوراسیون سنتی اون جا بود مبل های اولین چ
سلطنتی که تو قسمت باالیی سالن چیده شده بود وقسمت های پایین هم 

 باپشتی های ترکمن پرشده بود .
تیکه ایی که پشتی گذاشته بودند یه بوفه باانواع صنایع دستی زیبا هم بود 

 رداشتم .باصدای ذوالفقار دست ازانالیزکردن سالن ب
 :بفرمایید بشینید االن جناب خان رو صدا می کنم .

به طرف مبل ها اشاره کرد سرم رو تکون دادم .خودش راهش رو به سمت یکی 
 ازاتاق ها کج کرد خودم رو روی نزدیک ترین مبل انداختم 

احساس خفگی بهم دست داد شالم رو یکم ازاد کردم و منتظر این جناب خان 
 موندم

 مهداد:
شتم تواتاقم روی الگوریتم پروژه ی جدیدی که گرفته بودم کارمی کردم که دا

 دربازشد و مهرداد اومد داخل لب تاب رو بستم وگفتم:
 تو یادنمی گیری دربزنی ؟
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 :وااا مگه داشتی چی کارمی کردی قتل که نمی کردی .
سرم رو تکون دادم وگفتم:خوب برای اینده گفتم شاید داشتم یه کاری می 

 م که دلم نمی خواست توبفهمی .کرد
 :اووف مهداد توروخدا بیخیال .مهمون بابا اومده باید بریم پایین .

 ابروم پرید باال وگفتم:
 ازکی تاحاال خان مهمون دعوت می کنه ؟

 :مهدااااد :خیله خوب خیله خوب نزن منو. اماده بشم میام .
 اول اماده میشی.:وااای مهداد مگه دختری که هرجا میخوای بری سه ساعت 

 لب تاب روانداختم رو تخت و کتم رو برداشتم وپوشیدم :بریم بابا
 شهرزاد:

یکی ازخدمتکارا برام چایی ویه نوع شیرینی اورد که اخرسرهم نفهمیدم چی 
بود داشتم چاییمو میخوردم که ذوالفقاراومد وپشت سرش یه مرد تقریبا 

 نزدیک شست سال .
 ب خان .:شهرزاد خانم ایشون هم جنا

چایی پرید گلوم ازجام بلند شدم خدایا این قیافه اشم ترسناک بود نمی 
 خواستم دیگه به اخالق هاش فکر کنم :سالم :پس دکترجدید این جا توهستی 

 مامانیییی این چراانقده خشک وبی روح بود :بله
 :به  روستای بدقلقی اومدی فکر کنم تاحااال این رو فهمیده باشی .

 :بله 
اشاره کرد که بشینم خودش هم روی مبل باالیی نشست پاروپاانداخت 

 وگفت:
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 این همه روستاچی شد که این جارو انتخاب کردی؟
 اب دهنم رو قورط دادم وگفتم:

 برام جالب بود که محیط این جا روببینم خیلی چیزادرموردش شنیده بودم .
 درهمین حین ذوالفقارتعظیم بلندباالیی کردوگفت:

 مری ندارین خان؟بامن ا
 باصدای خشکش گفت:

 پسرارو صدا کن که بیان پایین .
 :احتیاجی به صدا کردن نیست خان بابا خودمون اومدیم .

نه نههه ههه این نمی تونست حقیقت داشته باشه سرم رو اوردم باال وچشمامم 
توچشمهای ابی مهداد گره خورد این امکان نداشت یعنی این دوتا پسرهای 

 د.خان بودن
:میبینم که یک بارهم که شده مثل یه پسرخان رفتارکردید وبدون حرف 

 درمهمونی شرکت کردید 
 مهداد بااخمهای درهم گفت:

 خان بابا فکر نمی کنم که این حرف ها جلوی مهمونمون خوبیت داشته باشه 
درهمین حین مهرداد هم اومد اوناهم ظاهراازدیدن من دراین جا شوکه شده 

 فت:بودند .خان گ
 می خوام با پسرهام اشنا بشی مهرداد ومهداد سپه وند .

 دهنم از تعجب بازمونده بود مهدادیواشکی چشمکی زد و بالخند گفت :
 خوشبختم شماهم باید خانم دکترجدید روستا باشید درسته؟



 61 شهرزاد

 :بله
رومبل بغلی من نشستند خدایا چه سوپرایزای دیگه ایی برام مهردادو مهداد هم

 نمی دونم واال باصدای سرد و بی روح خان به خودم اومدم . درنظر گرفتی
 :خوب ازخودت بگو ازخانوادت .

 جاااانم این چرا داشت ازم بازجویی می کرد .
:سی سالمه متخصص اطفالم و یه برادر بزرگتر ازخودم دارم که متخصص 

 مغزواعصابه .
اده کال مهداد  باحیرت داشت نگاه می کرد مهرداد باتعجب پرسید :خانو

 دکترید اره؟
 سرم رو تکون دادم .

 خان:بامحیط این جا کنار اومدی؟
 سرم رو تکون دادم وگفتم:

 دارم سعی می کنم کنار بیام .
 سرش رو تکون داد وگفت:

فقط بهت یه نصیحت می کنم دخترجون سعی نکن که عقاید این مردم رو 
 ند .نتیجه ایی نرسیدعوض کنی خیلی ها قبل ازتو این تالش رو کردند ولی به 

االن دقیقا کی قصد داشت عقاید اینارو عوض کنه ؟؟؟؟ المصب داشت گربه 
 رو سر حجله می کشت .

سکوت کرده بودم مهداد توجهم رو جلب کرده بود که خیلی جدی و اخمو 
نشسته بود طوری که اصال با چیزی که من صبح دیدم قابل مقایسه نبود خان 

 باصدای بندی گفت :
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 بیا این جاا . زرین
 یه زن میانسال درحالی که پیشبند بسته بود دوان دوان اومد .

 :بله اقا با من کاری داشتید؟؟
 :میز شام امادست؟

 :بله خان امادست داشتم میاومدم صدا تون کنم .
 خیله خوب می تونی بری .

 ازجاش بلند شد وگفت:
 تشریف بیارید سرمیز وخودش جلوتر راه افتاد .

 د مهداد زیرلب چیزی زمزمه کرد که نفهمیدم مهرداد بالبخند گفت:دور که ش
 عادت می کنید به این چیزا .

یعنی واقعاا میشد عادت کرد ؟؟؟؟ازجام بلند شدم موقع رفتن به سمت میز 
 شونه به شونه مهداد قرار گرفتم زمزمه کرد :شوکه شدی از شنیدن حقیقت؟

 چپ چپ نگاهش کردم وگفتم:
 نباید میشدم؟

:خوب نمیشد که توهمون برخورد اول بیام بگم من مهداد سپه وند فرزند تورج 
 سپه وند که ازقضا خان این روستا هست هستم که بدتر شوکه میشدی .
سرم رو تکون دادم به میز که رسیدیم مهداد صندلی رو برام عقب کشید 

 ونشستم خودشم درمقابلم قرار گرفت .
 خان اشاره کرد وگفت:

 . شروع کنید
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ولی من بدبخت به قدری استرس داشتم که بیشتر احساس می کردم دارم 
موکت می جوم غذا زرشک پلو با مرغ بود با سوپ و دوغ سنتی و ساالد 

 شیرازی .
داشتم باسوپم بازی می کردم که احساس کردم یکی داره نگاهم می کنه سرم 

 لب گفتم : رو اوردم باال و دیدم مهداده. اشاره کرد که بخور .با حرکت
 نمی تونم .

 خندید باصدای بلندی گفت:
 خانم دکتر ازاین دوغ ماهم امتحان کنید مطمعنم که خوشتون میاد .

 درادامه حرفش باچشمکی گفت:
 برای باز کردن اشتها هم فوق العاده است .

 مهرداد زیرلب خندید لیوان دوغ رو ازش گرفتم وتشکر کردم
 :تاکی این جایی؟

این حداقل سرشام حرف نزنه کوفتم شد نفهمیدم چی خوردم خدایا نمیشد 
 اصال به زور لقمه ایی که توگلوم بود رو بادوغ دادم پایین وگفتم:

 تادوسال .
:خوبه پس امیدوارم طرحت رو کامل کنی و وسط راه ازبودن تو این جا خسته 

 نشی .
 واال من اگه سکته نکنم ازدست شماخیلی حاال خستگی به کنار .

 تموم شد برگشتیم داخل سالن خان روی مبل مخصوصش جلوس کرد . شام
 :تاحاال مریضی هم داشتی؟

 :تقریبا .
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 :یعنی چی تقریبا؟
مهداد دوباره خندش گرفت به امام اگه این خان نبود یه چیزی بهش می گفتم 

 ولی حیف که مثل گرگ نشسته این جا .
 :یه نوزاد هفت ماهه بایه پیرمرد .

 یان سر زمین؟:هااا همون جر
 :درسته .

 :ذوالفقار برام تعریف کرد که چطور سر کدخدا داد زدی .
 ماماااان اینا چرا همشون روح بودند ذوالفقار اون روز کجاا بوده اخه .

 :الزم بود اگر درمان نمیشدند خطرناک بود براشون .
:حواست به کدخدا باشه توی روستا بعده خانواده سپه وند کدخدا حرف اول 

 و میزنه .ر
 استعداد خوبی هم در کشتن گربه دم حجله داره .

 :روستارو گشتی؟
 :بله تاحدودی .

:مطمعنم که خیلی خوشت میاد اما مواظب باش که زیاد مجذوبش نشی برای 
 دختری مثل تو خطرناکه .

 :حتماا .
کمی دیگه حرف زدیم که بیشتر اون گوینده بود و من شنونده وقتی که ازجاش 

م از سالن که *ص*ق*و شب بخیر گفت واقعا دلم می خواست بربلند شد 
 رفت افتادم رو مبل .
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 مهداد جابه جا شد وگفت:
 وحشتناکه اما عادت می کنی بهش .

 مهرداد: مهداد نترسونش :خوب دارم راست می گم دیگه .
 ازجام بلند شدم وگفتم :
 بهتره من برگردم خونه .

 گفت:جفتشون از جاشون بلند شدند مهرداد 
 بذار به ذوالفقار بگم ببرتت :نه خودم تنها میرم .

 مهداد:که مثل اونشب گم بشی؟
 چشم غره ایی بهش رفتم خندید وگفت:

 باشه نزن منو خودم میبرمت .
 :اما....

 :اما ولی و اگر وشاید نداریم خودمم می خوام هوا بخورم .
بیرون بالبخند سرم رو تکون دادم از مهرداد خداحافظی کردیم و دراومدیم 

 گفت:
 اسب سواری خوش گذشت؟؟

 :وااای توروخدا یادم نیار .
 :می خوای پیاده بریم؟

 با سر استقبال کردم .
از درخونه دراومدیم بیرون تانیمه های راه سکوت کرده بودم مهداد متفکرانه 

 گفت:
 خان بابا عالوه برترسوندنت زبونت رو هم خورد؟
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 :دست خودم نبود ولی خندم گرفت 
 نه

 :پس چته؟چرا هیچی نمی گی؟
:خوب دارم فکر می کنم :به چی؟ به این که  پسره خان ازاب دراومدم  و نمی 

 تونی دیگه باهام  حرف بزنی؟
 مکثی کردم وگفتم:

 تقریبا .
 روبه روم ایستاد وگفت:

شهرزاد من هیچ وقت ازاین قوانین روستا راضی نبودم ازاین که همه به چشم 
کنن و پشت سرم حرف بزنن راضی نبودم منم مثل بقیه ام یه  پسره خان نگاهم

 فرد عادی فقط ازشانس بدم یه پدر خان دارم. پس
 «شهرزاد

 پیاده تاخونه  یک ساعتی طول کشید
 وقتی که بالخره رسیدیم دم در خونه گفتم:

 واقعا بابت امشب ممنونم همه چی خیلی خوب بود
 دستش رو فرو کرد توجیبش و باخنده گفت:

 حتی خان بابا؟
 مکثی کردم فهمید منظورمو خندش گرفت .

:باور کن درکت می کنم من خودم االن سی ویک ساله هنوز نتونستم باهاش 
 کنار بیام .
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 سرم رو تکون دادم مکثی کردوگفت:
 دیگه مزاحمت نمیشم شبت بخیر :شب بخیر .

 قفل درو باز کردم و رفتم داخل .
 «.مهداد

م رفت داخل راهمو به سمت عمارت کج کردم دلم بعدازاین که مطمعن شد
براش میسوخت خان بابا امروز خیلی تند باهاش صحبت کرد و اکثر حرف 

هاش رنگ و بوی تهدید داشت وقتی که بالخره رسیدم خونه ساعت یک شده 
بود باخستگی کتم رو اویزون کردم و خودمو پرت کردم روی تخت .چشمم 

فردا باید صبح زود بیدار میشدم که به پروژه  افتاد به لب تاب و اهی کشیدم
 برسم .

 .باخستگی خزیدم تو جام و کلمو فرو کردم زیر بالش
 «مهرداد

ساعت هشت ونیم صبح بود مهداد هنوز بیدارنشده بود دراتاقش رو باز کردم و 
رفتم داخل از وضعی که خوابیده بود خندم گرفت دمر خوابیده بود و بالش رو 

دهنش نیمه باز بود و نصف پتو هم رفته بود زیر پاش رفتم کنار  بغل کرده بود
 تختش و صداش زدم .

 :مهداد پاشو دیرشداااا .
 نه انگار نه انگار مثل یه خرس قطبی خوابیده .

 :مهداد
 مدیونتون بشم اگه ذره ایی تکون بخوره خیله خوب بیدار نمیشی دیگه .

 ید .بالش رو از بغلش کشیدم بیرون یهو ازجاش پر
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 :هااا چی شد کی بود .
 با دیدن من اخم هاش رفت تو هم باخنده گفتم:

 وقتی بیدار نمیشی تقصیر من چیه .
 ز اتاقبالش رو پرت کردم سرش و قبل ازاین که رعدوبرقش من رو بگیره ا

 ندراومدم بیرو
 مهداد

غر غر کنان بلند شدم نشستم سرجام.اومدم بگم مهرداد خدا لعنتت کنه که با 
بود و من  9دیدن ساعت حرفم رو قورت دادم.عالی شد.ساعت یک ربع به 

االن چشممون به جمال خان بابای ود بیدار بشم خیره سرم میخواستم صبح ز
 گرامی هم روشن میشه.

حموم رفتن رو به دلیله دردسر هایی که داشت بیخیال شدم.منی که تو تهران 
اومدم میشه هر دو سه روز حاال اینجا که م بودم هروز صبح و شب حمو

یکبار.یه تیشرت سفید و شلوار جین ابی پوشیدم.از برداشتن کت منصرف 
شدم و گوشیم رو که اینجا فقد یه اسباب بازی بود رو گذاشتم جیبم.نفس 

 عمیقی کشیدم و از اتاق رفتم بیرون.
با زرین خاتون روبه رو شدم.بین خدمتکارا تنها کسی بود که حق داشت بیاد 

 قه منو مهرداد.طب
 صبح بخیر اقا-
 صبح بخیر بقیه کجان؟-
 تو حیاط دارن صبحونه میخورن-
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 خان بابا هم هست؟-
 بله اقا-

پووف عالی شد اول صبحی.زرین رو رد کردم بره.دستی به موهام کشیدمو به 
 طرف حیاط سرازیر شدم.

داشتند باهم دیگ حرف میزدن.که مهرداد با دیدنه من حرفش رو قطع 
 خان بابا:کرد.

 چه عجب!باالخره بیدار شدی-
 نشستم سر جام

تا جایی که یادم میاد من برای تعطیالت اومدم اینجا پس نیازی نمیبینم که -
 کله سحر پاشم.

ه حرفه ی که ببهت گفتم کار تو تهرانو ول کن و بیا روستا ولی انقد کله شق-
 بزرگترت گوش نمیکنی

حرفش از صبحونه خوردن منصرف خم شده بودم که شکرو وردارم.با این 
 شدم.صندلیم رو دادم عقب.

ا پدره من اگه شما میخواستین مارو واسه همیشه اینجا نگه دارین پس چر-
چرا اول ازادیو نشونمون میدین بعد میخواین زندانیمون فرستادینمون شهر؟

کنین؟!خوب از همون اول میزاشتین همینجا باشیم یه چیز میشدیم مثل 
 خودتون...

 یکم ولومش رفت باال
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میخواستم همراه با علم باشین واستم همراهه دنیا پیش برین بده؟اینکه میخ-
بده؟!با اینکه خالفه عقایدمون بوده و هیچکدوم از اعضای این روستا این کارو 

 ه شماها دادم.حاال بده کارم شدم؟نکردن.ولی بازم من این اجازه رو ب
 بلند شدم ایستادم

م که الاقل شما مثه بقیه نبودین.ولی دیگه نباد انتظار داشته خیلی تشکر میکن-
باشین بعده پیشرفت کردن باز برگردیم عقب و پسرفت کنیم.من تو این روستا 

سال هنوز  11هیچی ندارم.ینی اصال خوده روستام هیچی نداره.شما بعده 
 نفهمیدین که کله زندگیه من تو تهرانه و من اگه همین یکی دو ماه رو هم

 همشونو ول میکنم و میام فقط فقط بخاطره احترام به موی سفیدتونه.
مهرداد با ناراحتی نگام میکرد.حرفامو قول داشت ولی هیچوقت موافق این 

 نبود که با خان بابا اینجورحرف بزنیم.راه افتادم که برم.
 خان بابا با خونسردیه دیوانه کننده همیشگیش گفت:

 پس لطف کن دیگه نیا اینجا
 شهرزاد:

ی بری نبود که نبود رفتم درمونگاه.ولی بازم مثل همیشه خب 8صبح از ساعت 
حوصله سرم رو گذاشتم رو میز که با صدای ضربه های محکمی به در از جا 

 نمیزننپریدم!اوصوال مردم اینجا اینجوری در 
 با تعجب رفتم درو باز کردم!که با دیدن اشخاص پشت در جیغی زدم

 ودنشایان بمریم و 
 افتادم تو بغله مریم.با جیغ گفتم
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 اینجا چیکار میکنی دیوونه؟-
 پرده گوشم نیم متر جا به جا شد اوویی یواشتر-
 خفه شووووو-
 ینی عاشقه این ابراز دلتنگیو عالقتم.کم مونده بزنیم-

 خندم گرفت
 هستااا.مثال یک ماهه همو ندیدیم اهم اهم یوقت نگی داداشمم-

 برگردوند.از مرم جدا شدم و گفتمبا حلته قهر صورتشو 
 فدات بشم که انقد نازک نارنجی شدی-

 یه دستمو انداختم دوره گردنش
-از قصد لحنم رو بچگونه کردم خندش گرفت  ببخشید دیگه...االن قهلی؟-

 میتونم با توی دیوونه قهر باشم؟ مگه
 محکم بغلم کرد اخ که چقد دلم براشون تنگ شده بود.

 وب بسه دیگه!اهخییییییله خ-مریم
 از بغلش اومدم بیرون با خنده گفتم

 حاال شما اینجا چیکار میکنین؟-
 4به این دوسته دیوونتون بگین.دیشب رسیده تهران بزور من رو ساعت -شایان

 بینهباشیم تا خانم توی تحفه رو بصبح کشیده بیرون که بتونیم صبح اینجا 
 به فکرش رسید بیاد از به مریم کهببند دهنتو خیلیم دلت بخواد.ب-
 خوب خوب غلط کردم-

 زدم زیر خنده
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ارو ببر خونت ی شهرزاد اومدی اینجا رسمه مهون داری یادت رفته؟!موا-مریم
 دیگه!مردم از خستگی

 شه خوب صبر کن یکم چقد هوولی داریم خوشو بش میکنیم!اخ باا-
 بیا برو خونه خوشو بش کن-

 سمت خونه راه افتادیم.کلید رو برداشتمو بعد از قفل کردن در ب
داشتیم با مریم تو سرو کله هم میزدیم.که یهو کد خدا عین جن جلومون سبز 

 شد
 دستم رو گذاشتم رو قلبمو اهی کشیدم

 کد خدا میشه اقد مثه روح جلوم ظاهر نشین؟-
 چیه میترسی دختر شهری؟!-
نه فقد عادت ندارم یدفه یکی جلوم ظاهر شه!دوست هم ندارم وقت و بی -

 وقت سوپرایز شم.
 خبر رسیده دیشب خونه خان بودی!-
مریم و شایان داشتند با دهن باز گوش میکردن.حاال این دوتارو چیکارشون -

 کنم؟!
 میبینم که کالغا خیلی فعالن کدخدا-
 بهتره حواست رو جمع کنی دختر جون-
ببینین کدخدا من میدونم دارم چیکار میکنم.مهمونی دیشب هم به دعوت -

خان بود و فقط برای اشنایی بوده نه چیزه دیگه ای.حاالم اگه بزارین خود 
 میخوام برم خونه.مهمون دارم.
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 خدافظی کردیمو راه افتادیم.شایان با لحن جدی گفت
 این هنوز اذیت میکنه؟!-

 سرم رو تکون دادم:میتونم از پسش بر بیام
 

ه رو نگاه وارد خونه شدیم.مریم با چشمای از حدقه در اومده داشت خون
 میکرد.

 با تعجب گفت:
 .مرگه من تو اینجا زندگی میکنی؟؟شهرزاد-
 اره مگه چشه؟خونه به این خوبی-
 اره خیلی خوبه.فقد خیلی َگنده-
 بمیری مریم.نیومدم تعطیالت که-

 تا کی میمونین؟-مانتو و شالم رو پرت کردم روی تخت 
 تا پس فردا بعدش باید برگردم جنوب-
 تو؟ ایوووول.شایان-
 من...-
 خواهش میکنم بمون-

 مثل بچه کوچیک ها دستام رو دوره گردنش حلقه کردم
 .خواهش..بمون دیگه-

 مریم ادای باال اوردن در اورد
 ی جمع کنین خودتونو باباااااوو.دختره چنار..اای-
 .چش نداری ببینی با داداشم خوبم؟درد...چنارم خودتی-
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 حس میکنم کل بدنم کهیر زده.وای وای اره خیلی حسودی میکنم.فقط -
 ای بمیری بیشعور..-
 منم دوست دارم عزیزم..-

 شایان:میشه لطفا جفتتون خفه شید .
 من ومریم همزمان گفتیم نوچ.

 لبخندی زد وگفت:پس اگرامشب برگشتم تهران نگی چراهاااا.
 :شاااایاان.

حویل بهت ت:باشه بابا غلط کردم تازه مامان کلی چیزی برات فرستاده که اگه 
 ندم خرخره امو می جوه

 مریم باخنده گفت:
 ازکی تاحاال خاله خون اشام شده ؟

 شایان لبخندی زد وگفت:
 اوووه ازوقتی این خانم خانما برای طرحشون اومدن این جا .

 دستام رو ازروگردنش برداشتم وگفتم:
 واقعا شایان؟

 :بله ....شدیدا دلتنگته .و پاچه من بدبخت رو می گیره 
پوووف مادره دیگه چه کار کنم ولی ازشانس خوبم ماهه دیگه تولدش بود 

 ومیتونستم یه روزه برم تهران وبرگردم .
 :حاال جوون به سرکردی منو میمونی امشب یا نه؟
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:بله باباجان میمونم فکرکردی پس کی قراره این دوست محترمتون رو برگردونه 
 تهران؟

 :اخخخخ جووون.
 دا تومنو اخرسر کر می کنی .:ای درد شهرزاد به خ

 دستی زدم وگفتم:
 بریم بگردیم؟

شایان:ای زهرمار بگردیم یه لیوان اب هنوز دستمون نداده بعد می گه بریم 
 بگردیم اخه اینم وضع پذیراییه؟

 خندم گرفت
:خوب ببخشیددیگه اشپزی وچایی گذاشتن تو شرایط این جا خیلی سخته 

 حاال بریم شهر تو یه چایخونه چایی مهمون من 
 مریم:اوهووو شهرزاد خانم دست و دل باز می شوند .

 :مریم جونم کتک می خوایاااا.
بعدازسروکله زدن من ومریم اماده شدیم که بریم شهر شایان می خواست 

 ه مخالفت کردم وگفتم:باماشین بریم ک
بی خیال به اندازه کافی درنظراینا من لولوهستم دیگه نمی خوام بهونه دستشون 

 بدم .
 مریم:حقته

چپ چپ نگاهش می کنم وچیزی نمی گم یه دستم رو دوربازوی شایان 
 حلقه می کنم وبادست دیگه دست مریم رو می گیرم .

 مریم:زیادیت نشه جان من ؟
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 :نه نترس طوریم نمیشه 
تاخود شهر مسخره بازی دراوردیم بیچاره شایان که قراربود دوروز باما تک 

 بیافته سربه کوه وبیابون نمیذاشت خیلی بود .
 مهداد:

انقدازدست کارخان بابا عصبانی بودم که نفهمیدم یهویی چه طور رسیدم 
م اخان بابا بد نبودطالقان به دیوارتکیه دادم واهی کشیدم من همیشه اینقد ب

فقط لجبازیام اززمانی شروع شد که به خاطر عقاید مزخرف این مردم خان 
بابا نذاشت که مامان برای درمان به شهر منتقل بشه و بعدازیک هفته درد 

کشیدن جلوی چشمم جوون داد مهرداد نسبت به من مطیع تربود و همه چیزو 
ل شدم به یه ادم شدیدا بدخلق توخودش حل می کرد ولی من ازاون ماجرا تبدی

شوخی هام فقط بامهرداد بود پیش خان بابا وحتی تهران توی شرکت انقد 
بدخلق میشم که کسی جرعت حرف زدن با من رو به خودش نمیده و ترجیح 

 میدن منو به حال خودشون بذارن .
اون اتفاق که افتاد من هیجده سالم بود ومهرداد بیست ویک هنوز دانشگاه 

 ه بود وتوروستا بود منم اخرای دبیرستان بودم .نرفت
خان بابا بادیدن بدخلقی ها ی من یه جورایی تصمیم گرفت که ازدستم راحت 

بشه برای چندسال برای همین من روفرستاد تهران تاادامه درسم رو تهران 
 بخونم مهردادم به نوعی به عنوان بادیگارد برام فرستاد

من مهندسی نرم افزار دانشگاه امیرکبیرقبول گذشت تاجفتمون کنکور دادیم 
 شدم و مهرداد مدیریت صنعتی دانشگاه علم وصنعت .
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برای فرار ازتمام افکارم وتنفرم نسبت به خان بابا به درس پناه بردم و تو ترم پنج 
بایکی ازدوستام یه شرکت کامپیوتری کوچک راه انداختیم که االن بعده تقریبا 

وتبدیل شده بود به یه شرکت کامپیوتری که اگه حرف  هفت سال جاافتاده بود
 اول رو توایران نمیزد دوم بود .

مهردادهم بعدخوندن مدیریتش مدیرتولید یه شرکت ساخت قطعات خودرو 
شد وازطرف دیگه طرح های جدیدی هم ازخودش ابداع می کرد برای شرکت 

 که باعث پیشرفتش شد .
 درد منفجر میشد زیرلب زمزمه کردم ساعت نزدیک یازده بود وکلم داشت از

ازت متنفرم خان بابا به خاطرتمام نفرتی  که باعث شدی این همه سال تو دلم 
نگه دارم .تو ی پارک دم چشمه کوچک زانو زدم ومشتم رو پراب کردم و زدم به 

صورتم خنکی اب باعث شد که یکم ازسردردم کاسته بشه همون جا 
که با مادراشون برای بازی اومده بودند نگاه  کنارچشمه نشستم وبه بچه هایی

کردم من ومهرداد هم یه زمان مثل اینا تمام سرگرمیمون این پارک بود اما چه 
حیف که اینقد سریع بزرگ شدیم باافتادن سایه ایی درمقابلم سرم رو میارم 

 باال وبه قیافه مغموم مهرداد خیره میشم :میدونستم که میای این جا .
 ین کنارم نشست .اونم روزم

 اهی کشیدم وگفتم :
بعدگذشت یازده سال هنوز نمی خواد باور کنه که مامان رو به کشتن داده و 

 میخواد باقلدری مارو این جا نگه داره .
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مهرداد:مهداد میدونم هنوز نتونستی ببخشیش ولی تاکی میخوای این نفرت 
کنه نمیذاره رو توخودت نگه داری ؟این نفرت داره ازداخل داغونت می 

 زندگیت رو بکنی .
:تاوقتی که خان بابا ی لجبازویک دنده قبول کنه که قاتل مامانه تاوقتی که زانو 

بزنه وبگه معذرت میخوام معذرت می خوام که به خاطریه سری عقاید 
مزخرف و یه عده ادم مزخرف گذاشتم مادرتون جلوی چشمتون ازدست بره 

به خاطراین عقاید مادرتون رو زیرپام له  تاوقتی که بگه معذرت می خوام که
 کردم.

نفس عمیقی کشیدم ازشدت عصبانیت دوباره تپش قلب گرفته بودم مهرداد 
 درمقابل حرف های من هیچی نگفت وگذاشت تاخودم رو خالی کنم .

 :حاال چی کارمی خوای بکنی ازتابستون دیگه نمیای؟
وسریع برمی گردم ترجیحا  :نمیدونم ولی اگه بیام کل تابستون رو نمی مونم

 می گردم یه خونه همین جا پیدا می کنم تاوقتی که میام چشم توچشمش نشم
 

 :اما مهداد..
:مهرداد خواهش می کنم خودت داری میبینی که هرسال بالخره به نحوی 
کاری می کنه که من رو از کوره به در ببره دیگه نمی تونم تحمل کنم توان 

 این طوری هم اون راحت تره هم من . جنگیدن باهاش رو ندارمم
 دستی به سینه ام کشیدم واهی کشیدم مهرداد باناراحتی گفت :

 تپش قلب؟
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 سرم رو تکون دادم وگفتم:
 چیزی نیست یادگاریازده سال حرص وعذابه .

 بلندشدم ودستم رو دراز کردم طرفش وباخنده ی تلخی گفتم:
 بیخیال خان بابا بریم عشق و صفا .

وازجاش بلند شد خواستم راه بیافتم که دستم رو کشید برگشتم طرفش خندید 
 وگفتم:

 چی شده ؟
کشید توبغلش سرم رو گذاشتم روشونه اش مهرداد تمام این سال ها تنها تکیه 

گاه من بود واگه نبود مطمعنم که من همون سال بعده مرگ مامان یه بالیی 
 سرخودم میاوردم .
 زدبه پشتم وگفت:

 همیشه هرکاری کنی باهاتم؟میدونی که 
 سرم رو تکون دادم وگفتم:

 اگرنمیدونستم که مطمعنا تاحاال دیوانه میشدم
 خندید احساس خفگی بهم دست داد باخنده گفتم:

مهردادسرجدت میخوای کسی رو بغل کنی حداقل یکم اروم تر بغلش کن له 
 شدم به خدا .

 ازبغلش دراومدم بیرون قیافه اش رو جمع کردوگفت:
 ازخداتم باشه اصال اقا خوبی به تو نیومده .
 :باشه باشه من غلط کردم اصال حاال بریم؟

 سرش رو تکون داد وگفت:
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 حاال کجا بریم .
 :چایخونه چطوره
 :عالی بزن بریم 

 دستم رو انداختم دور گردنش و راه افتادیم .
 :مهداد؟

 :بلی؟
 :حالت خوبه؟

 گرمابه وگلستون منه :اگر منظورت قلبمه اره این قلب من رفیق 
 .باخنده گفتم:

حاال بیخیال من شو تو روخدا می خوایم بریم خوش بگذرونیم قدم زنان به 
طرف چایخونه راه افتادیم نزدیکای دوازده ونیم بود که رسیدیم اما همین که 

خواستیم بریم داخلش شاخ به شاخ سه نفرشدیم سرم رو اوردم باال دیدم 
 سره دیگه .شهرزاده با یه دختر و پ

 «شهرزاد
انقد ازدست مسخره بازی های مریم خندیده بودم که دیگه داشتم ازدلدرد می 

ترکیدم بالخره رسیدیم دم چایخونه اما همین حین که خواستیم بریم داخل 
 شاخ به شاخ دونفرشدیم که اصال فکرش رو نمی کردم که اون جا باشن .

 سرم رو اوردم باال
مهداد و مهردادو دیدم!که با تعجب داشتن مارو نگاه میکردن.قیافه شایان و 

مریم هم دیدنی شده بود.اخ ماماان االن شایان رو چیکار کنم!بگم هنوز یک 
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ماه نشده اومدم با پسر های خان رفت وامد دارم؟!با خودش میگه چه فعالم 
بره ه بود!ابرومو نمن!به مریم نگاه کردم چشمایه درشتش اندازه توپ تنیس شد

 صلوااااات...
دیدم مهداد داره یجوری نگا منو شایان میکنه.خندم گرفت حاال حتما فکر 

 پسرمهمیکنه دوست 
رو کردم طرفه مریم دیدم با چشمای از حدقه در اومده داره این دوتارو نگاه 

 االن ابروم میبره...صداش زدم میکنه.اخ
 مریم...!-

ن گرفته بود.ای خاک بر سره بی جنبت نکنن جواب نداد.اون سه تا خندشو
 .کامال تو هپروته.نگا کجا میکنه...خدا داند...مریم.

 یه مشت زدم به بازوش و با حرص گفتم
 اهای کجا داری سیر میکنی؟-

 یدفه از جا پرید به خودش اومد و یه لبخند دندون نما زد وبا تته پته گفت
 ها ببخشید سالم سالم مریم هستم-

قی زد زیره خنده.نمیری پسر که همش داری میخندی.و اینک بازم مهداد پ
همچنان مهرداد رو حالته مخصوصش بود.با لبخند داشت نگا مریم میکرد 

یگه از دوساش نیس حتما با خودش میگه این دختر خودش دیوونس توقع د
 شایانم نگم بهتره

 مهرداد بالبخندگفت:
 شما هم برای چایی خوردن اومدید؟

 رش رو تکون دادوگفت:شایان س
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بله من ومریم تازه رسیدیم این جا شهرزاد خواست که اطراف رو بهمون نشون 
 بده .

به این جا که رسید مهداد پقی زد زیرخنده اخ من تورو میکشم مهداد سپه وند 
 فقط صبرکن وببین .مهرداد درو باز کرد وگفت :

 پس عالی شد باهم دیگه چایی می خوریم .
که بخوام همزمان بامهداد ومریم کل بزنم نفسی کشیدم ورفتیم  همینم کم بود

داخل .دوریکی ازمیزها نشستیم مریم رو ازقصد انداختم نزدیک خودم تا 
بتونم درمواقع حساس کنترلش کنم مهداد درمقابلم قرار گرفت .سرش پایین 
بود واین بهم فرصتی داد تازیرچشمی نگاهش کنم بااین که می خندید ولی 

حت بود چشماش با شبی که من رو رسوند خونه فرق داشت دیشب نارا
 چشماش رنگ وبوی شیطنت داشت ولی االن هیچ حسی توش نبود .

 مهرداد سفارش هارو داد وروبه شایان گفت:
 خوب نظرتون درمورد روستای ماچیه؟

شایان باشنیدن روستای ما یکم تعجب کرد حاالحاالها جاداری برادر من 
 کردن این تازه اولشه .برای تعجب 

 مهرداد باخنده گفت:
 شهرزاد خانم موقع معرفی من ومهداد یادش رفت یه قسمت رو بگه .

 باعجله صدامو صاف کردم وگفتم:
اخ بله من معذرت می خوام راستش شایان جان مهردادخان واقا مهداد 

 پسرهای خان روستا هستن و دیشب من خونه اشون دعوت داشتم .
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 ت سرش رو تکون دادوگفت:شایان باحیر
 پسرخان بودن البد باید حس خوبی داشته باشه؟

همین حین مهداد چیزی گفت که دیگه واقعا مطمعن شدم امروز یه مرگیش 
 هست

:حس خوب که اگر باعصبانیت تودیواررفتن هم جزو حس های خوب تلقی 
 میشه اره حس خوبی داره .

نگاهی به مریم کردم دیدم  مهرداد به وضوح سعی کرد که بحث رو عوض کنه
 دوباره رفته توهپروت ای خاک برسرت نکنن مریم که ابرومو بردی.

 خوشبختانه کسی به زیرمیز دیدی نداشت وپای مریم هم دردسترسم بود
 پاشو لگد کردم ناخوداگاه اخش دراومد شایان باتعجب نگاهم کرد وگفت :

 چی شده ؟
 باعجله گفتم :

زوند و چشم غره ایی به مریم رفتم که اونم هیچی با چایی دستش رو سو
 ماشالله کم نیاورد و بربر نگاهم کرد ای بمیری مریم .

 چاییمون که تموم شد مهداد بالخره به صدا دراومد وگفت:
 تاکی این جا هستید؟

 شایان:تا پس فردا .
 :عالیه پس بازم می تونیم همدیگه رو ببینیم .

قابل شایان که می خواست صورتحساب شایان سرش رو تکون داد مهرداد درم
رو بده مقاومت کرد و خودش پول چایی هارو حساب کرد .ازچایخونه 

دراومدیم بیرون مهرداد و شایان گپ زنان جلو میرفتن و مهداد بافاصله ازشون 



wWw.Roman4u.iR  84 

 

راه میرفت به بهانه ی بستن بند کتونیم مکث کردم تا سرعتم رو کم کنم در 
واسش پرت بود که اصال نفهمید . اروم صداش کنارش که قرار گرفتم انقد ح

 زدم .
 :مهداد؟

 :بله؟
 :چیزی شده ؟

 :نه چطور؟
 :اخهه خیلی تو فکری

 :نه چیز خاصی نیست شاید یه روز بهت گفتم .
سرم رو تکون دادم و دیگه چیزی نگفتم مدتی بینمون سکوت بود که خندید 

 وگفت
 

 .مراقب باش برادر و دوستت رو گم وگور نکنیاااا
 :مهدااااد .

پقی زد زیرخنده زیرلب زهرماری نثارش کردم اما پررو بدتر خندش شدید شد 
من میدونم با تو حاال صبر کن :خوب چیزی که عوض داره گله نداره خانم 

 دکتر .
 :خیلیییی بیشعوری میدونستی اینو؟

 :اوهوم همه بهم میگن .
 سرم رو تکون دادم وگفتم :
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 خوبه پس عادت داری.
 .:اره 

 رسیدیم جلو درخونه مهرداد بالبخند گفت :
 خوب اینم ازاین امیدوارم دوباره ببینیمتون .

 سرم رو به نشونه ی تایید تکون دادم مهداد زیرلب گفت :
 خداحافظ خانم دکتر حواس پرت 

ودرمقابل قیافه برزخی من چشمکی زد و به همراه مهرداد خداحافظی کردند و 
و با من بخیر کنه تهران مریم کم بود این جا اینم رفتند . خدا اخرعاقبت این

اضافه شد اخه خداجون قربونت برم چرا هرچی خل وچله رو سر راه من 
 میذاری .

 درو باز کردم و رفتیم داخل 
برای ناهار از غذاهایی که مامان فرستاده بود داغ کردم وخوردیم البته با هزار 

 مصیبت که حاال بگذریم ازش .
وحوض تو حیاط داشتم ظرف هارو میشستم که مریم اومد بیرون بعداز غذا ت

 کنارم زانو زد و مشغوول اب کشی ظرف ها شد :میگم شهرزاد
 :هان

 :هان و درد :خوب چته بگو دیگه .
 :میگم مطمعنی اینا پسر خانن ؟

:اون وقت من بهت میگم احمق ازم دلخور نشی ها دارم می گم دیشب 
خونشون بودم مریممم :باشه باشه ولی از حق نگذریم چقد خوشگل بودن 

 کثافتا 
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 دستم رو پراب کردم و پاشیدم تو صورتش .
 :ای خاک تو سر ندید بدیدت کنن مریم که ابرومو بردی جلوشون .

 :خوب اونا خوشگلن من چی کار کنم؟
 ظرف رو ازدستش گرفتم وگفتم:

 برو برو تو تا نزدم یه بالیی سرت بیارم .
 زد به صورتش وگفت:

اوا خجالت نمی کشی من رو بابرادرت تنها میذاری نمی گی یه وقت دختر 
 مجرد وپسر مجرد بینشون یه اتفاقی میافته .

 :مریم به خدااا قسم نری داخل خونت حالله .
 جا به تو هم سرایت کرده ها . :اوه اوه خشونت اهالی این

 :پس حواست رو جمعکن اینقد هم رو مغز من تاب تاب عباسی نکن 
بالخره رفت داخل خونه منم یه نفس راحتی کشیدم کارم رو با ظرف ها تموم 

کردم بدم نمی اومد یه سر به درمانگاه بزنم ولی میدونستم بی فایده است 
 برگشتم داخل . چون کسی نمی اومد شونه باال انداختم و

مریم خانم خیلی راحت داشتن رو تخت من چرت میزدند شایان هم درحال 
خوندن یه چیزی توگوشیش بود باورود من گوشیش رو جمع کرد وگذاشت 

 کنار لبخند شیطانی زدم وگفتم:
چشم و دل مامان روشن که ببینه پسرش به طور مشکوکی داره با گوشیش کار 

 می کنه .
 دماغم رو کشید وگفت:کنارش نشستم 
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 اخه فندوق این جا اصال انتن داره که من بخوام با گوشی کاری بکنم ؟
 :پیام های قبلش رو که می تونی بخونی

 گوشم رو کشید وگفت:
 شهرزاد به خدا خیلی خلی .

 سرم رو گذاشتم رو پاش وگفتم:
 برادرم تویی دیگه 

 گفت :خندید و بغل دستم دراز کشید موهامو زد پشت گوشم و
 راحتی این جا ؟

 سرم رو تکون دادم وگفتم :
 اره :اما این مردم رفتار خوبی ندارند باهات .

شایان قبال هم گفتم بالخره مجبور میشن که به این اوضاع عادت کنن :و اگه 
 نکردند؟

 :بذاراون موقع که شد یه خاکی برسر میریزم .
 خمیازه ایی کشید خندیدم وگفتم :

 کشتی خودتو .بگیر بخواب بابا 
 مهداد:

به زور مهرداد برگشتم به خونه ولی بدون حتی یه سالم خشک وخالی به خان 
بابا رفتم باال تو اتاقم و سعی کردم رو پروژه تمرکز کنم ولی انقد ذهنم خراب 
بود که هرچی بیشتر می نوشتم بیشتر به بن بست میخوردم اخر سر هم لب 

 تاب رو بستم وگذاشتم کنار
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ح افتادم وناخوداگاه ازیاداوری خاطره ی چایی خوردن لبخندی روی یاد صب
لبم اومد صدای فریادی ازحیاط توجهم رو جلب کرد اروم به طرف پنجره 

رفتم و پرده رو زدم کنار و منظره ایی که ازش متنفربودم رو دیدم خان بابا 
ریاد فدستور داد تا یه پسر تقریبا بیست و پنج شش ساله رو فلک کنن .صدای 

های پسره عصبیم می کرد اولین بارم نبود که خان بابا رو درحال دستور دادن و 
فلک کردن کسی میدیدم تو بچگیمم شاهد این داستان ها بودم ولی این یکی 

خیلی بد بود بعد ازاین که حسابی پسره جیغ کشید و تقریبا میشه گفت از حال 
 رفت صدای داد خان بابا رو شنیدم که گفت :

 ش کنید برگرده پیش خانواده اش .ول
ازعصبانیت پرده تو دستم مشت شده بود کمی اون طرف تر مهرداد هم ایستاده 
بود و بااخم درحال تماشا کردن بود کاری از دستش برنمی اومد وفقط مجبور 

بود نظاره گر باشه مثل من لحظه اخری که خان بابا برگشت من رو پشت 
و ازدیدش کناررفتم همون جا کنار پنجره سرخوردم پنجره دید پرده رو انداختم 

 ونشستم .
نگاهم کشیده شد به عکس سه نفری من ومهرداد با مامان عکس رو از روی 
پاتختی برداشتم و به سینه ام تکیه دادم هنوز که هنوزه حضورش رو تو خونه 

 احساس می کردم .
 دستی به روی قاب عکس کشیدم و زمزمه کردم

 کمکم کن دیگه دارم داغون میشم . :مامان توروخدا
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مثل دوران بچگی که روی زمین دراز می کشیدیم تا مامان برامون قصه بگه 
دراز کشیدم و پاهامو جمع کردم تو شکمم صدای مامان تو سرم پیچید که 

 باخنده می گفت:
مهداد برادرت رو اذیت نکن وبعد من که از ترس قهر کردن مامان سریع با 

 ی کردم و مامان لبخند شادی میزد .مهرداد اشتی م
ی سه ای*و*اهی کشیدم و ازپشت پرده ایی ازاشک به قاب عکس خیره شدم ب

 به عکس زدم وچشمام رو بستم .
 مهرداد:

اعصابم از دست حکم امروز خان بابا بهم ریخته بود .دستور فلک کردن یه 
تا  نوچه هاشمپسر بیست ساله رو به جرم دزدیدن دوتا سیب زمینی داده بود و 

 پای مرگ بچهه رو زدن وبعدشم مثل یه تیکه اشغال پرتش کردند بیرون .
رفتم طبقه باال دراتاق مهداد بسته بود خواستم یکم تنهاش بذارم برای همین 

 رفتم تو اتاق خودم .
سعی داشتم با یه کتاب سر خودمو گرم کنم اما نمی شد هرکاری می کردم اون 

نمیرفت ضربه ایی به در زده شد اجازه ی ورود  صحنه ازجلوی چشمم کنار
 دادم زرین بود .سرم رو اوردم باال وگفتم:

 چی شده زرین خاتون؟
 :اقا...اقا مهداد .

 قلبم ریخت صداش مضطرب بود
 باترس گفتم:
 مهداد چی؟



wWw.Roman4u.iR  90 

 

:رفته بودم اتاقشون که ببینم چیزی نمی خوان دیدم دراز کشیدن زمین و یه قاب 
 ...عکس رو بغل کردن 

منتظر نشدم تا حرفش تموم بشه و ازاتاق دراومدم بیرون دراتاقش نیمه باز بود 
 پریدم داخل.

 ازدیدنش تو اون حالت ناخوداگاه به دستگیره در چنگ زدم .
رفتم کنارش زانو زدم قاب عکس منو خودش ومامان بغلش بود خوابش برده 

 بود اما زیرلب همش هذیون می گفت اروم صداش کردم
 اد....مهداد داداشی خوبی ؟:مهد

 چشماش رو به زور باز کرد و ناله کرد
 :مهرداد مامان...

 :هیششش چیزی نیست اروم باش
عکس رو ازبغلش کشیدم بیرون و کمکش کردم از روی زمین بلند بشه 

 بردمش طرف تخت وخوابوندمش .
دعوای امروزش باخان بابا و بعدم البد دیدن صحنه فلک کردن خیلی رو 

ابش تاثیر گذاشته بود نمیدونستم این نفرتش تا کی میخواد ادامه پیدا کنه اعص
 و همین نگرانم می کرد .

پتو رو روش مرتب کردم دوباره خوابش برده بود درباز شد و خان بابا رو تو 
 استانه در دیدم .باصدای بی تفاوتی گفت :

 چی شده ؟
 پوزخندی زدم وگفتم:
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ز براش تشنج درست کردید و باعث شدید تابه هیچی فقط به اندازه کافی امرو
 این حال بیافته  پس االنم بهتره برید تابیدار نشده و شمارو ندیده .

خیلی راحت ازاتاق رفت باتاسف سرم رو تکون دادم این همه سال خان بودن 
 رو قلبش هم تاثیر گذاشته بود و بی تفاوتش کرده بود .

خوابش میبرد و هی ازخواب می پرید  تا بعدازظهر باال سر مهداد موندم هی
واسم مامان رو صدا می کرد اخرسر با یه قرص خواب خوابوندمش تا حداقل 

 س نبینه .و ازاتاقش دراومدم بیرون .*و*هی کاب
حوصله ی موندن تو خونه رو نداشتم برای همین دراومدم بیرون به زرین 

 سفارش کردم که هرازگاهی یه سر به مهداد بزنه .
ازجلوی درمانگاه داشتم رد میشدم که شهرزاد و مریم رو دیدم ومجبور شدم 

 که سالم علیک کنم .
 شهرزاد:

بعدازظهر مریم اصرار کرد تا باهم دیگه بریم درمانگاه شایان هنوز خواب بود 
برای همین موافقت کردم و بعدازگذاشتن یادداشتی براش از خونه دراومدیم 

درمانگاه توجهم به مهرداد جلب شد که تنهایی  بیرون چندتاخونه مونده به
 داشت راه میرفت مریم سوت ارومی زد وگفت:

 اخخ جونم ببین کی این جاست اما اون یکی خوشگله کجاست؟
 زدم به بازوش وگفتم :

 مریم میشه خفه شی و اینقد ضایع بازی درنیاری
 سرش رو تکون داد وگفت:

 خیله خوب بابا خفه شدم اصال .
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اومد طرفمون و سالم داد مریم جلوترازمن با ذوق وشوق جواب داد که مهرداد 
 میخواستم سرش رو همون جا از بدنش جدا کنم .
 سالم دادم مهداد پیشش نبود و این برام عجیب بود

 :دارید میرید درمانگاه؟
 سرم رو تکون دادم .

 :راستش چیزه مهداد خان کجاست ؟
 گفت:قیافه اش درهم رفت و فقط دریه جمله 

 حالش بد بود خوابید .
 باتعجب گفتم:

 چشه مگه ؟
 :چیزه خاصی نبود فقط یه سردرد عصبی .

خداحافظی کردیم بابهت داشتم به حرف های مهرداد فکر می کردم حرفش تو 
 سرم اکو شد

 :سردرد عصبی؟
 مریم باتعجب گفت:

 کی میره این همه راهووو سردرد عصبی . 
 :ای بمیری مریم

 ین همه ارزوی مرگی که تو برام می کنی چراتااالن نمردم:من موندم باا
 چپ چپ نگاهش کردم وگفتم:

 راستش رو بخوای منم موندم که چراتااالن راهی تیمارستان نشدم از دستت .
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رفتیم درمانگاه  طبق معمول همیشه کسی نیومد داشتم باخودم فکر می کردم 
ه لولو خورخوره نگاه می یااینا اصال مریض نمیشن یاهنوزم به من به چشم ی

 کردند ساعت هشت شب بود که دست از پادرازتر برگشتیم .
توکوچه چندتازن بودند که داشتند باهم دیگه حرف میزدند که با دیدن من 

ومریم اخم کردن وقتی که ازکنارشون رد شدیم به وضوح شنیدم که یکیشون 
 گفت:

پسره رو هم اورده  ایییش دختره ی شهری خودش کم بود حاال دوستش و یه
خونش معلوم نیست دوتا دختر تنها بایه پسر چه اتفاقی داره میافته تو اون خونه 

 کذایی.
بله همینم کم مونده بود که لقب هرزگی بهم بدن دستام رو مشت کردم 

 وچرخیدم طرفشون وگفتم
 م های عزیز خوب هستید همگی ؟؟:روز به خیر خان

می کرد اومد دستم رو بکشه که ببره دستم  مریم بادهن باز داشت من رو نگاه
 رو کشیدم بیرون وگفتم:

نه مریم یک سری مسایل باید روشن بشه اول این که اون پسری که می گید 
برادر منه و ایشون هم دوست صمیمی منه که برادرم فقط به چشم خواهر 

 نگاهش می کنه شیرفهم شد؟
ند و سرشون رو تکون داد جمله اخرو باصدای بلندتری گفتم عقب عقب رفتند

 لبخند شیطانی زدم وگفتم:
 روزبه خیر خانم های عزیز

 دست مریم رو گرفتم و دور شدیم ازاون جا مریم باتعجب گفت:
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 این چه کاری بود؟
 :چی رو چی کاری بود؟

 :همین دیگه
 :فقط سنگ هامو باهاشون وا کندم

 بادهن باز داشت نگاهم می کرد باخنده گفتم:
ظارنداری که بعد زدن اون حرف ها درموردم بی تفاوت خوب چیه انت

 ازکنارشون رد میشدم .
 :به امام دیوانه ایی شهرزاد

 همین لحظه رسیدیم دم در خونه دروباز کردم وگفتم:
 هرچی باشه به پای دیوانگی تو نمیرسم .

 رفتیم داخل شایان باتعجب گفت:
 تااالن درمونگاه بودید؟

 نشست وگفت :سرم رو تکون دادم مریم 
 شایان یه چیزی رو حدس بزن.

 چپ چپ نگاهش کردوگفت:تا جایی که یادم میاد من علم غیب ندارم
 :خیله خوب بابا بی ذوق مهداد حالش بد شده سردرد عصبی گرفته

 مریم نخود تو دهنت خیس نمی خوره دختر . ای خداا
 شایان باتعجب نگاهم کرد وگفت:

 واقعا؟
 م اون گفت:اوهوم داداشش رو دیدی
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 :صبح که حالش خوب بود
 شونه انداختم باال وگفتم:

 نمیدونم برای خودمم عجیبه
شام رو که خوردیم  به پیشنهاد مریم به یاد قدیم ها اسم فامیل بازی کردیم 

 اخرسر ساعت یک ونیم شب بود که خمیازه کشیدم وگفتم :
 مرگ من دیگه رضایت بدید دیگه .

 مریم هم خمیازه کشون گفت:
 اره منم خسته شدم .

 شایان رو فرستادم رو تخت بخوابه و برای خودمو مریم پایین جاانداختم
 «شهرزاد

صبح ساعت چهار به لطف لنگه پای مریم که به صورت ناگهانی رو دلم فرود 
اومد از جام پریدم و دیگه نتونستم بخوابم باحرص نشستم سرجام و پاشو 

 انداختم سرجاش .
هفت پادشاه رو داری میبینی و من رو بی خواب کردی ای بمیری که خودت 

 که عاشقش .پتوم رو انداختم دورم و رفتم تو حیاط نشستم دم حوض کوچک
 شده بودم .

 «مهداد
باافتادن نور خورشید به روی صورتم تکونی خوردم و چشمام رو باز کردم گیج 

پاتختی  گیج بودم اصال یادم نمی اومد کی خوابم برده .ساعتم رو از رو
برداشتم شش صبح بود تعجبم بیشترشد تکونی خوردم و از تختم دراومدم 

 بیرون .
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یواش یواش رفتم دم پنجره پرده رو زدم کنار تانور خورشید کامل بیاد داخل 
همین که پرده رو زدم کنار و چشمم به حیاط خورد اتفاقات دیروز تو ذهنم پلی 

 د خنکیش از داغی درونم کم کنه ازشد پیشونیم رو تکیه دادم به شیشه تاشای
اتاق دراومدم بیرون در اتاق مهرداد بازبود نگاه کردم دیدم خوابه هنوز بیدارش 

 نکردم .
برای فرار از دیدن روی خان بابا برگشتم داخل و لباس عوض کردم که برم 

بیرون یه تیشرت استین کوتاه مشکی با جین مشکی پوشیدم اصوالاکثرلباس 
بود چندتالباس رنگیی که داشتم ازصدقه سری مهرداد بود که  های من مشکی

 تو تولدم یامناسبت های دیگه گرفته بود .
 پاورچین پاورچین ازپله ها اومدم پایین 

 :مهداد خان حالتون خوبه؟
ازجام پریدم ذوالفقاربود نوچه درجه یک خان بابا و شدیدا ازش متنفربودم 

 قشنگ معلوم بود چشم دیدنم رو نداره .البته احساس دوجانبه ایی بود چون 
 سرم رو تکون دادم وگفتم :

 اره تو این جا چی کار می کنی؟
 :باخان کاردارم .

 ابروم پرید باالوگفتم:
 ساعت شش و بیست دقیقه صبح برای کار داشتن یکم زود نیست؟

 :نه خان بابا عادتشونه دیگه االنابیدار میشن .
 پورزخندی زدم وگفتم:
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 راحتی  هرطور که
از خونه دراومدم بیرون دلم برای تهران تنگ شده بود حداقل تو تهران مجبور 

 نبودم به کسی جواب پس بدم
 شهرزاد:

به لطف مریم دیگه تاصبح نتونستم بخوابم ساعت پنج ونیم بود که برگشتم 
 داخل بمیری دختر که مثل خرس خوابیدی اروم مانتومو پوشیدم

 
صبحونه هوا هنوز گرگ ومیش بود وکامل طلوع نکرده که برم نون بگیرم برای 

بود از خونه زدم بیرون تک وتوک بیرون داشتند می چرخیدند و بازم بادیدن 
من یااخم می کردن یا این که میرفتند تو خونه اشون تصمیم گرفتم که یه مدت 
بی تفاوت باشم تاببینم چی پیش میاد .نون رو گرفتم داشتم برمی گشتم طرف 

 دوتا کوچه مونده بود .که یهو صدایی ازپشت سرم گفت: خونه
میبینم که پردل وجرعت شدی و هوا طلوع نکرده درمیای بیرون وبرا خودت 

 می چرخی.
 نفسم رو باحرص دادم بیرون وگفتم:

ومیبینم که شما حرف اون روز من رو که گفتم خوشم نمیاد کسی سوپرایزم 
 کنه رو نشنیدید .

میاومد طرفم شانس گندمم کل کوچه خلوت بود البته یواش یواش داشت 
درمواقع دیگه هم خلوت بود ولی ساعت شش ونیم صبح دیگه همون یکی 

 دونفرم به ندرت پیدا میشد .
 انقد اومد نزدیک تا پشتم خورد به دیوار و مجبور شدم مکث کنم .
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 :شیرین زبونم که شدی بااهالی این جا بحث می کنی .
 اهم همه چیزرو سریع میذارن کف دست شما.:ومیبینم که اون

 :من کدخدای این روستام .
:کدخدا یا رییس روستا که انقد نسبت به این روستا ومردمش احساس 

 مالکیت دارید؟
:ببین دخترجون خان باید بهت گفته باشه که من بعد ایشون حرف اول رو توی 

 روستا میزنم
 ی مهمون روستارو هم بترسونی .:اما یادم نمیاد بابا گفته باشه که حق دار

دهنم ازتعجب بازموند به عقب نگاه کردم دیدم مهداد بااخم های درهم داره 
 کدخدارو نگاه می کنه کدخدا بادیدن مهدادگفت:

 باید بعضی چیزا به مهمونمون یاداوری بشه .
 مهداد عصبانی جلو اومد وگفت:

می کنه نیازی به دخالت مطمعنم هرنکته ایی که باشه خان بابا بهش یاداوری 
 شما اونم به این شکل نیست حاال خوش اومدید .

 :اما اقا...
 :کدخدا نذار رومون تو روی هم باز بشه خوش اومدید .

بعدازاین که یه نگاه عصبانی به من کرد که مضمونش چیزی جز تاوانشو پس 
 میدی نبود رفت .مهداد اومد جلو وگفت:

 حالت خوبه 
 :اره
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 ادم در خونه باهات میام .:راه بیافت ت
 سرم رو تکون دادم بعد ازاین که راه افتادیم اروم گفتم:

 شد دو صفر به نفعت .
 خندید

 :قابلی نداشت .خیلی اذیتت می کنه؟
 :نه زیاد ولی کامال معلومه که چشم دیدنمم نداره .

 :خوب چون میترسه .
 باتعجب نگاهش کردم وگفتم:
 مگه من دیو دوسرم که بترسه .

 قهقهه ای زد وگفت:
نه دیو نیستی اما برای این دخترایی که تاحاال پاشون رو از ده نذاشتن بیرون و 

 هیچی ازدنیای بیرونشون نمیدونن تبدیل شدی به یه الگوی خطرناک.
 دهنم اندازه توپ تنیس باز شد بادیدن من خندش شدت گرفت وگفت:

 اون جوری نگاه نکن خوب ادم وحشت می کنه .
 خه منظورت چیه؟:اما ا

 سرش رو تکون دادوگفت:
 به موقعش میفهمی منظورم چیه .

 رسیدیم جلودرخونه
:خوب اینم ازاین صحیح وسالم رسوندمت فقط جان هرکی دوست داری 

 اینقد خودت رو نندازتودردسر حداالمکان هم از کدخدا دور بمون .
 لبمو گازگرفتم وگفتم:
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 تالشم رو می کنم.
ون میشناسمش بالخره به نحوی تالش می کنه که :پس خیلی تالش کن چ

 کرمش رو بریزه .
 :حواسم هست

 :برو داخل دیگه نون ها سرد شد
 باخنده گفتم :

 باشه
 :فعال خداحافظ

 اومد بچرخه بره که صداش کردم
 :مهداد

 :بله؟
 :حالت خوبه ؟

 :چه طور؟
 :لخه دیروز بعدازظهر مهردادو دیدم گفت ظاهرا سردرد داشتی .

 کردوگفت:مکثی 
 فقط یه سردرد ساده بود چیز خاصی نبود

 :باشه
 :برو داخل مواظب باش
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ازهم دیگه خداحافظی کردیم ورفتم تو خونه درو بستم و همون جا تکیه کردم 
به در بایاداوری لحن کدخدا عصبانی شدم این جور که پیش میرفت ظاهرا 

 نمیذاشت این دوسال من به ارامش تموم بشه .
خونه و نون هارو گذاشتم توسفره تقریبا هفت هفت ربع بود که رفتم داخل 

 شایان بیدارشد بادیدن من که بیدارم تعجب کردوگفت:
 کی بیدارشدی؟

 :ساعت چهارصبح
 :هاااان؟

 به مریم اشاره کردم وگفتم:
 به لطف ایشون .

 خندش گرفت.
 فرستادمش بره حموم تاصبحونه رو اماده کنم .نزدیکای هشت ونیم بود که

سفره رو انداختم ای مریم خواب مرگ بری ایشاال .رفتم کنارش و صداش زدم 
حاال خوبه دیروز ظهرم خوابیده بود نخوابیده بود دیگه فکر کنم تاشش ماه 

 اینده می خوابید .
 :مریم

 :هوووم
 :پاااشو صبحونه امادست

 :وووای شهرزاد بذار بخوابم .
ازم می گی بذارم بخوابی :دیوانه عین خرس از ساعت یک شب خوابیدی ب

 پااشو مریم وگرنه به ولله پارچ اب رو خالی می کنم روت .
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 :شهرزااد
 :مرگ شهرزاد درد شهرزاد . پامیشی یابریزم .

 ازباال سرش پارچ اب رو برداشتم
 :سهه....دووو...

 :خیله خوب پاشدم پاشدم .
نه همین حین شایان هم اومد تو اتاق که باعث شد سریع سیخ بشه بشی

 سرجاش و شالش رو سرش مرتب کنه ازعکس العملش خندم گرفت وگفتم:
 میدونستم این طوریه زودتر میگفتم شایان بیاد داخل.

باهم دیگه رختخواب هاارو جمع کردیم و مشغوول خوردن صبحوونه شدیم 
 مریم بادیدن نون های تازه گفت:

 کی بیدارشدی مگه که نون هم گرفتی؟
عین خرس میمونی ساعت چهارصبح بلندم کردی منم  :ازاون جا که تو خواب

 نزدیکای ساعت شش رفتم نوون بگیرم
 :اوووهو فعال شدی

:اوال که فعال بودم دوما اصال نیازی نیست به روی خودت بیاری که دیشب 
نزدیک بود خفه ام کنی تو خواب سوما صبحونه ات رو بخور اول صبحی 

 حوصله ندارم باهات
 کل کل کنم 

صبحونه امون رو خوردیم بعدصبحونه قرار شد که سه تاییمون بریم  درارامش
 درمانگاه واگه خبری نبود بریم داخل روستا بچرخیم
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عدازسه ساعت عالف موندن توی درمانگاه فهمیدم امروز هم مثل روز های 
 دیگه خبری از مریض نیست اهی کشیدم و. به مریم گفتم:

 بریم بیرون فکرنکنم خبری بشه .
ستیم و دراومدیم بیرون کوچه رو تاانتها رفتیم ورسیدیم به کوچه ایی که درو ب

مدرسه داخلش بود صدای فریاد بچه ها توجهم رو جلب کرد شایان باتعجب 
 گفت:

 جل الخالق این جا چه خبره؟
 :نمیدونم بریم ببینیم.

در مدرسه رو بازکردم که یه کلبه خرابه بود. رفتیم داخل بچه ها بادیدن ما 
 جب کردن معلمشون نبود باتعجب گفتم تع

 معلمتون کجاست بچه ها؟
 یه دختره که میخورد ازلحاظ سنی ازبقیه اشون بزرگترباشه گفت 

 با پسرخان رفتند جایی .
ابروم پرید. باال وبه مریم نگاه کردم اونم تعجب کرده بود وسط اتاق دوتاپسر 

دیگه دعوا می کردند بچه. تقریبا هشت ساله سریه تیروکمان داشتند باهم 
 شایان کنارشون زانو. زدوگفت :

 چی شده بچه. ها .
 یکیشون که جثه ضعیف تری داشت گفت:

 عباس تیروکمان من رو نمیدهههه.
 عباس هم باقلدری گفت :

 این ماله منه
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 شایان باخنده تیروکمان رو ازدستشون گرفت وگفت:
نه بهم اسیب بزنید اما این برای بچه هایی به سن شما خیلی خطرناکه ممک

 .اون یکی پسره اسمش قاسم بود گفت:
 نه عمو خطرناک نیست ما با پدرمون میریم شکار بلدیم .

دهنم ازتعجب بازمونده بود بچه به این سن رو چه به شکار یکی از دختربچه 
ها توجهم رو جلب کرد که ازبقیه اشون ساکت تربود و داشت کتابش رو می 

م اونم داشت همون دختره رو نگاه می کرد رفتیم خوند به مریم نگاه کرد
طرفش کنارش نشستم توجهش به ماجلب شد و سرش رو اورد باال بالبخند 

 گفتم:
 اسمت چیه خانم کوچولو ؟

 :ساغر
 مریم موهاش رو نوازش کردوگفت:

 چه اسم خوشگلی مثل خودت .
 ذوق زده شد وگفت:

 مرسییی.
 داشت علوم می خوند .کتابش رو نگاه کردم کالس سومی بود 

 مریم:علوم دوست داری؟
 سرش رو تکون داد .

 من:چرا ؟



 105 شهرزاد

:دلم می خواد وقتی بزرگ شدم دکتر بشم که قلب مامانم رو عمل کنم که دیگه 
 حالش بد نشه .

دلم براش سوخت طفلکی نمیدونست که وقتی بزرگتر بشه میزنن تو سرش و 
گه ایی به جز خانه داری نباید گن که باید ازدواج کنی و هیچ کاره دیبهش می

 انجام بدی
 لبخندی زدم وگفتم:

 من و دوستمم دکتریم میدونستی؟
 با حیرت نگاهمون کرد ذوق زده گفت:

 واقعا؟؟؟
 :اوهوم تازه اون اقاهه هم که اون جاست اونم یه دکتره .

 چی چی هستین؟:دکتر
 دکتر مغزه .:من دکتر بچه هام مریم دوستم دکتره قلبه و اون اقاهه هم 

 گوش می کرد باتعجب داشت حرف هامو
 مغز؟؟؟؟:دکتر

 :اره متخصصه .
 کنههه؟؟؟یعنی مغزه ادمارو باز می کنه؟؟؟؟چی کار می :اما

 گرفته بود سرم رو تکون دادم وگفتم:خندم
 اره فقط اونایی که مریض باشن .

 :بعد خوبشون می کنه؟؟
 :اوهوم .

 نگاه کرد وگفت:روبه مریم
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 خیلیی سخته اره؟؟؟ قلب
 دماغش رو کشید وگفت:

نه خوشگله فقط باید عالقه داشته باشی که اونم باعالقه تو من مطمعنم که 
 موفق میشی .

درباز شدویه مرد تقریبا سی ساله اومد داخل باعصبانیت به ما سه نفر نگاه 
 کرد وگفت:

 این جا چی کار می کنید؟
 هابازی می کردگفت:شایان که داشت بایکی از پسربچه 

 دیدیم دارن سروصدا می کنن گفتیم بیایم یه سری بهشون بزنیم .
 دادی زدی وگفت:

 برییید بیرون
شایان اصوال ادمی بود که کم قاطی می کرد ولی اگه عصبانی میشد منی که 

 خواهرش بودم ازش میترسیدم چه برسه به بقیه .
 :بهتره که اروم باشی جناب .

 زدوگفت: باصدای بلندی داد
اروم باشم وقتی اومدید دارید توگوش بچه های ما یه مشت اراجیف پر می 

 کنید .
 باحرص گفتم :

 میشه بگید چه مزخرفاتی؟؟؟
 اومد طرفم وگفت :
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تو ساکت شو دختره ی شهری هیچ معلوم نیست دوتا دختر تنها بایه پسره 
لطی می جوون به شایان اشاره کرد که خون خونش رو داشت می خورد چه غ

 اسم خودت رو هم گذاشتی دکتررر. ه*ر*ز*هکنید دختره ی 
 ساغر ازترسش رفته بود تو بغل مریم از جام. بلند شدم وگفتم:

 فکر نمی کنم همچین رفتاری درخور معلم یه مدرسه باشه .
 پوزخندی زدوگفت. :

 حاال تو یه ذره بچه شهری به من درس میدی که چی کار کنممم.
سیلی بخوابونه تو صورتم خودم رو اماده کردم ولی دست  خیزبرداشت که یه

 مرده رو هوا متوقف شد .
 شایان بود که مچ معلمه رو نگه داشته بود 

 بالحن قاطعانه ایی گفت :
ببین هرچی تاحاال گفتی هیچی نگفتم ولی دیگه بهت اجازه نمیدم که به 

 خواهرم توهین کنی فهمیدی؟؟؟؟
بره عقب یهو معلمه چنان زدتش که شایان  دستش رو کشید همین که خواست

پرت شد زمین برای چندلحظه گیج اتفاقی بودم که افتاد دختربچه ها داشتند 
گریه می کردند و پناه برده بودند سمت مریم .به خودم اومدم و دوییدم طرف 

 شایان .
 کنارش زانو زدم و صورتش رو برگردوندم .

 :شایان حالت خوبه؟؟؟؟
شده بود .با دستمال تمیزش کردم بغض کرده بودم ولی گوشه لبش پاره 

 عصبانیت مانع ریختن اشک هام میشد .
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 سرم رو اوردم باال وگفتم:
االن مثال چی شد خیالتون راحت شد؟؟؟مثال مانع ما شدید یااین که فقط این 

 بچه هارو ازترس تاپای مرگ بردید و برگردوندید .
 :من هرکااری می کنم تاشماها

 اراجیف رو تو ذهن این بچه ها پر نکنید .این 
 مریم با داد گفت:

 محض رضای خدا خفه شید نمیبینید بچه ها ترسیدند .
 چرخید طرف مریم چنان نزدیکش رفته بود که مریم چسبیده بود به دیوار .

 .:دختر جوون از جونت سیر شدی هااا
 دم در کسایی مریم اومد جواب بده که یهو درشکسته شد سرم رو اوردم باال

 نبودند جز مهرداد ومهداد به همراه شخص مورد تنفر من خان بابا .
 این جاست که قدیمی ها می گن گل بود به سبزه نیز اراسته شد .

 مهرداد و مهداد عصبی بودند خان باابا با تحکم گفت:
 این جا چه خبره؟؟؟

ه حق ان قیافدست شایان رو گرفتم و کمکش کردم که بلندشه معلمه با دیدن خ
به جانبی گرفته بود میخواست دست پیش بگیره که پس نیفته .مهرداد 

 باعصبانیت اومد جلو وگفت:
 چه غلطی داشتی می کردی؟؟؟

 :بهتره ازاین دخترای شهری بپرسید که داشتند ذهن بچه ها رو پر می کردند .
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مهرداد چنان سیلی خوابوند توگوشش که ازصداش من چنگ زدم به بازوی 
 ایان .ش

:فعال من دارم ازتو میپرسم پس مثل ادم جواب بده یا میدم چنان بزننت که 
 صدای سگ بدی .

 سرش رو انداخت پایین .
 «مریم

داشتم ساغر رو اروم می کردم البته خودم انقد عصبی بودم که دستم میلرزید 
 مهرداد نگاه پرسشگرانه ایی بهم کرد وگفت:

 حالتون خوبه؟
 .سرم رو تکون دادم 

 انقد عصبی بود که میترسیدم بهش نگاه کنم .
اون پیرمرده که حدس میزدم باید خان باشه هنوز سکوت کرده بود .چقدرم 

قیافه اش وحشتناک بود تنها شباهت بچه ها بهش .چشمای رنگی مهداد و فرم 
 لب و دهن مهرداد بود و دیگه هیچ حسن شباهتی نداشتند .

 «شهرزاد
دن دم مدرسه انگار که داشتند فیلم سینمایی نگاه همه ی مردم جمع شده بو

می کردند اعصابم واقعا داغون شده بود بااین اتفاق امروز دیگه عمرا بهم 
 اعتماد نمی کردند مهداد دادی سرشون کشید وگفت:

 مگه دارید فیلم سینمایی نگاه می کنید برید پی کارتون ببینم .
 ای رو اعصابی گفت:یواش یواش پراکنده شدند . خان بابا باصد

 تا نیم ساعت دیگه همتون باید تو خونه من باشید شیرفهم شد .
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سرمون رو تکون دادیم راهش رو کشید و رفت تازه متوجه حضور ذولفقار هم 
 شدم مهرداد ومهداد موندن پیشمون

نفس عمیقی کشیدم تا اشک هام سرازیر نشه خانواده ها به نوبت بچه هاشون 
 . رو میبردن ازمدرسه

 مهداد اومد طرف من و شایان وگفت:
 حالتون خوبه؟

سرم رو تکون دادم ونگاهی به شایان انداختم که زخم گوشه ی لبش کامال 
 معلوم بود سرم رو گذاشتم رو شونش وگفتم:

 ببخشید شایان نباید این طوری میشد .
 چرخید طرفم و صورتم رو بادستانش قاب گرفت وگفت:

 یر تو نبوده اصال .این حرف رو دیگه نزن تقص
 مهرداد ومریم اومدند درکنارمون مهرداد باصدای گرفته ایی گفت:

 باید بریم پیش خان بابا .
 مهداد باغیض گفت:

 چرا که هرچی دلش خواست بگه؟؟
:مهداد خواهش می کنم اگرنریم بهونه میدیم دستش واین بیشترازهمه برای 

 شهرزاد بده .
 رو کرد به معلمه وگفت:

 رت رو گم کن راه بیافت تا بالیی سرت نیاوردم .توهم گو
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ازمدرسه دراومدیم بیرون هممون تو افکارخودمون بودیم دستام رو بغل کرده 
 بودم و داشتم راه میاومدم حتی مریم هم سکوت کرده بود مهداد اروم گفت:

 حالت خوبه؟
 سرم رو تکون دادم وگفتم:

 اره .
 :مطمعن؟

 :اوهوم .
 :نگام کن .

 چرخوندم طرفش یه نگاهی کرد وگفت:سرم رو 
 پس چرا بغض کردی ؟

 :هیچی نیست .
 رو تند کردم میترسیدم یهو جلوش بزنم زیرگریه .سرعتم

 یک ربع بعد رسیدیم جلوی درخونه ی خان بابا .
مریم با وحشت داشت خونه رو نگاه می کرد حسش رو درک می کردم منم 

گرفتم و دستش رو گرفتم  باراول دست کمی ازش نداشتم درکنارش قرار
 دربازشد و رفتیم داخل .

ازکنار طویله رد شدیم بینشون اون اسبی رو که اون شب ذوالفقار برام اورده بود 
رو شناختم ازپله ها رفتیم باال یکی از خدمتکارا درو برامون باز کرد ورفتیم 

 داخل .
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ه قلیون هم یخان بابا روی زمین نشسته بود و به پشتی تکیه کرده بود جلوش 
بود تعجب کردم چه جوری تواین مدت کم براش قلیون اماده کرده بودند 

 جلوش قرار گرفتیم اشاره کرد که بشینیم .
 دوزانو نشستم دستام یخ یخ بود معلمه دوباره شروع کرد .

:خان قربونتون برم من هیچ کاری نکردم این اینا بودن که داشتند با بچه ها 
 ف های شهری رو تو ذهنشون پر می کردند .حرف میزدند و این حر

 سرش رو اورد باال وگفت:
ازکی تاحاال بدون اجازه ی خان حرف میزنیی . میدونی که االن می تونم بدم 

 تا به مرز کشتن شالقت بزنن .
 .:نه خان من قربونتون برم من غلط بکنم بدون اجازه شما حرف بزنم

 :پس الل شو
 رو به من کردوگفت:

نگفته بودم که سعی نکن باعقاید این مردم بازی کنی؟؟؟بهت گفتم من بهت 
 که این کارتاوان داره .

 دستم رو مشت کردم وگفتم:
نکردم فقط سروصدای بچه ها میاومد رفتیم داخل دیدیم من هیچ کاری

معلمشون پیششون نیست دوتاشون هم داشتند باهم دیگه دعوا می کردند تنها 
 زشون بود تازمانی که این شخصه به ظاهر معلم بیاد .کردیم مراقبت اکاری که

 معلمه سمت من تیزشدوگفت:
 خفه شو دختره ی بی چشم رو .
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:اسفندیااار حرف دهنت رو بفهم تو خونه ی من کسی حق توهین به کسی رو 
 نداره .

 از داد خان هممون ازجامون پریدیم .باصدای بلند گفت:
 ذوالفقاار.

 
 اتاق شد .ذوالفقار باعجله وارد 

 :امری داشتید؟
:این رو بدید فلکش کنن تا یاد بگیره اوال بدون اجازه ی خان صحبت نکنه 

 دوما یاد بگیره که نباید به مهمون توهین کنه .
 اسفندیار ناله ایی کردوگفت:

 اماا خاان.
:اسفندیاار ساکت شو تا نظرم رو عوض نکردم ونگفتم که برای همیشه ساکتت 

 ش .کنن ذوالفقارببر
ذوالفقار باقیافه ی درهمی اومد و اسفندیار رو کشون کشون باخودش برد 

 صدای فریادش تو گوشم میپیچید که باعث میشد دستام بدتر بلرزه .
 صدای اسفندیار که قطع شد خان گفت:

 همتون به جز شهرزاد برید بیرون .
 مهداد:خاان بابا نههه .

 بیرونت کنم .:مهداد میری بیرون یا به نحوه دیگه ایی 
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شایان خواست حرفی بزنه که سرم رو تکون دادم واشاره کردم که چیزی نگه 
بعد این که اینا ازاتاق رفتند بیرون خان دود قلیون رو از حلقش داد بیرون 

 وگفت:
این باربه خاطربودن برادر و دوستت باهات کاری ندارم ولی مراقب باش 

 متوجه شدی؟شهرزاد خانم باردیگه بخششی در کارنیست 
 سرم رو تکون دادم واروم گفتم :

 بله خان .
 :میتونی بری .

ازجام به زور بلند شدم پاهام میلرزید ازدردراومدم بیرون بقیه رو دیدم که تو 
حیاط منتظر بودن احساس می کردم سرم گیج میرفت به زور نرده ها رفتم 

 ی گفت:پایین نگاه نگران مهداد از دیدم دور نموند شایان بانگران
 حالت خوبه؟؟؟

 سرم رو تکون دادم .
 مهرداد باصدای گرفته ایی گفت:

 بهت چی گفت؟
 سرم رو تکون دادم وگفتم:
 هیچی چیز خاصی نبود .

 مهداد:چیزی نبود و قیافه ات عین گچ شده؟
احساس کردم محتویات معده ام داره میاد باال دستم رو گذاشتم رو دهنم 

 برای شستن دست اینا بود .ودویدم طرف حوضچه کوچکی که 
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بی حال صورتم رو اب زدم شایان داشت پشتم رو نوازش می کرد این همه 
 اتفاق تویه روز از توانم خارج بود ازجام بلند شدم مریم بغلم کرد اروم گفتم :

 بریم دیگه کاری نداریم این جا .
حظه شایان هم سرش رو تکون داد ازمهداد ومهرداد به زور خداحافظی کردم ل

 اخر مهداد صدام کرد .
 :شهرزاد؟

 صداش غمگین بود برگشتم طرفش .
 :بله؟

 :متاسفم .
 چشمامو بستم و قطره اشکی از چشمم چکید .

کل راه خونه هیچ حرفی بینمون ردوبدل نشد وقتی که رسیدیم خونه خودم رو 
 پرت کردم روی تخت دست شایان رو به روی سرم احساس کردم .

 :حالت خوبه؟
 و به عالمت اره تکون دادم .سرم ر

:می خوای طرحت رو کنسل کنی؟؟؟می تونیم اقدام کنیم که یه جای دیگه 
 طرحت رو بگذرونی .

 ازجام بلند شدم وگفتم:
 نمی تونم شایان نمی تونم .

:حتی باوجود این رفتارهاا؟؟؟شهرزاد اینا ادمی که ازخودشون نباشه رو قبول 
تو کنار بیان همون طور که تو نمی تونی با نمی کنن نمی تونن باطرز تفکرات 

 طرز تفکرشون کناربیای .
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 سرم رو گذاشتم روشونه اش وگفتم:
من تالش کردم که برسم این جا االن به خاطراین ادما هدفم رو عقب نمیندازم 
اوناهم بالخره یاد می گیرن که بفهمن افکارشون اشتباهه یاد می گیرن که باید 

 ن .بهم دیگه احترام بذار
 خواست حرفی بزنه که دستم رو به نشونه ی سکوت اوردم باال وگفتم:

 شایان چیزی نگو که هیچ تاثیری درتصمیمم نخواهد داشت .
 مریم:به خدا خلی شهرزاد به ولله دیوانه ایی .

 خندیدم وگفتم:
 خل نیستم سرم برای دردسر درد می کنه .

 چی؟:اون وقت ااگه این وسط خودت رو برباد دادی
 :همچین اتفاقی نمیافته .

 شایان:میدونی که اگه به بابا بگم عصبانی میشه .
 دستم رو به نشونه ی تهدید اوردم باال وگفتم:

 جناب عالی همچین کاری رو نمی کنید وگرنه با من طرف میشید .
 :خیله خوووب حاال دیگه بی خیال بشید من گشنمه کی ناهاار می خوااد .

 مریم:مننن
یدونم ماشاال همه ی عادت هات عین خرس ها می مونه عین :تورو که م

 خرس می خوابی عین خرس هم می خوری .
 :شهرززاااد 

 :ای شهرزاد و مرگ پاشو کمکم کن ناهار اماده کنیم .
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 مهداد:
عصبانی تو حیاط داشتم راه میرفتم نمیدونم چندمین باربود که عرض و طول 

 دراومد .حیاط رو طی کرده بودم که صدای مهرداد 
 :وااای مهداد کالفم کردی بگیر بشین دیگه یه جا .

 :نمی تونم مهرداد نمی تونم .
 :االن باعصبانیت تو هم چیزی درست نمیشه .

 :می خوام بدونم خان بابا چی بهش گفته بود که اینقدرترسیده بود .
 :خود شهرزاد که چیزی نمی گه .

نداره بااون دختر همچین کاری رو :همین هم داره عذابم میده خان بابا حق 
 بکنه .

 :مهداد اون این حرف ها حالیش نیست فقط حرف خودش رو پیش میبره .
 :خیله خوب پس وقتشه حالیش بشه .

 :دیوانه شدی؟
:اره از دست این خان بابا و رسم و رسوماش دیوانه شدم دیوانه شدم ازاین که 

 نمی تونیم یه زندگی عادی داشته باشیم
ها دوییدم باال و در سالن رو باز کردم ذوالفقار با یکی از پیشخدمت  از پله

 های مخصوص خان داشت صحبت می کرد با دیدن من گفت :
 مهداد خان اتفاقی افتاده؟

 :خان بابا کجاست؟
 :بعدازاین که حکم اسفندیار اجرا شد رفتند اتاقشون گفتند کسی مزاحم نشه .
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رف اتاق خان بابا و درو باشدت باز کردم بدون توجه به حرف ذولفقار رفتم ط
 .ذوالفقار سعی کرد جلومو بگیره ولی موفق نشد مهرداد هم پشت من رسید

 داشت کتاب می خوند حتی زحمت نداد که سرش رو بیاره باال .
 :ذوالفقار مگه نگفتم کسی مزاحمم نشه .

 :نکنه می خوای دستور بدی پسرهات رو هم شالق بزنن .
 وبا دیدن من 

 
 مهرداد خشکش زدوگفت:
 این جا چی کار می کنید .

 مهرداد دست به سینه ایستادوگفت:
 اول اگه میشه این نوچه هاتو بیرون کن .

باحرکت دست به ذوالفقاروخدمتکارش اشاره کرد که برن بیرون درو باشدت 
 بستم وگفتم:

 به شهرزاد چی گفتی؟
 اروم کتابش رو بست وگفت:

 چیزی که الزم بود .
 اد زدم .د

:خاان بابا فکر نمی کنم ترسوندن یه دختره تنها و دور ازخانوادش جزو رسم و 
 رسوم های یه خان روستاباشه .

 :مهداد اون باید بفهمه که نباید تو قوانین این جا دخالتی بکنه .
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 مهرداد پوزخندی زد وگفت:
ید فرو کردقوانینی که شما وخانوادتون برای قرن های متوالی تو ذهن این مردم 

 ه نکنند تا وقتی امام زمان ظهور کرد پاک بمونن؟؟؟*ا*ن*؟؟؟؟که چی که گ
 ه نکنیم .*ا*ن*:مهرداد این وظیفه ماست که گ

 داشتم باکله میرفتم تو دیواار .
نیست؟؟؟االن یعنی امام  ه*ا*ن*گ:خاان بابا ترسوندن یه دختر تا پای مرگ 

 زمان خیلی راضیه که شمااین کارو کردید .
 :مهداااد ..

:نه ساکت نمیشم این بار دیگه ساکت نمیشم وقتشه که قوانین این روستا تغییر 
 کنه .

 :تو حق نداری این کارو کنی .
 :حق دارم و میبینید که انجام هم میدم .

خواست مهرداد رو بندازه جلو که من رو ساکت کنه ولی مهرداد سرش رو 
 تکون دادوگفت:

 مام احترامی که براتون قائلم این بار بامهداد موافقم .متاسفم خان بابا ولی بات
 ازجاش بلند شد وگفت:

مراقب باش مهداد چون هرکاری که تو بکنی بدترشهرزاد رو تو دردسر 
 میندازی

 یه قدم گذاشتم جلو وگفتم :



wWw.Roman4u.iR  120 

 

یازده سال پیش سرمرگ مامان سکوت کردم وچیزی نگفتم سکوت کردم و 
ه داشتم اما این سری دیگه اجازه نمیدم بااین تااالن این نفرت رو تو دلم نگ

 عقاید مزخرف کسی رو به کشتن بدی .
 رو باشهرزاد قاطی نکن .:ماجرای مادرت

 دیگه رسما داشتم فریاد میزدم .
:قاطی می کنم چون دقیقا ماجراشون یکیه یازده سال پیش به خاطر عقاید 

ن و االن هم نمیذارم مزخرفتون نذاشتید که ماامان منتقل بشه به بیمارستا
 شهرزاد رو تو دردسر بندازید .

 :خودتون میدونید که سرپیچی ازقوانین من چه مجازاتی داره .
 مهرداد با پوزخند گفت:

 مجازات چی ؟؟؟شالق؟؟؟اونم پسرهای خودتون؟؟؟
 اولین باربود که مهرداد هم بااین لحن با بابا حرف میزد .

 نفس عمیقی کشیدم وگفتم:
م رو دارم می کنم خان بابا ،باشهرزاد دربیافتی من و مهرداد رو اتمام حجت

برای همیشه ازدست میدید شده باشه کله این روستارو خراب می کنم اما 
 نمیذارم این قوانین مزخرف ادامه پیدا کنه .

منتظر نشدم که حرفش رو ادامه بده و ازاتاق دراومدم و رفتم طبقه باال 
 الی کردم و افتادم روی تخت .عصبانیتم رو سر دراتاقم خ
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دوباره عصبانیت و دوباره تپش قلب دستم رو گذاشتم رو سینه ام از کشوی 
پاتختی جعبه پرانول رو برداشتم و بدون اب یکیش رو انداختم باال جعبه 

 قرص تو دستم بود که مهرداد وارد شد .
 بانگرانی گفت:

 خوبی؟
 ت کارهای خان بابا منفجر بشه .مونده که قلبمم مثل مغزم ازدس:اره ولی کم

 :االن چی ؟؟؟رسما اعالم جنگ کردیم یعنی؟؟؟
:مهرداد منم دوست ندارم که بجنگم ولی چاره ایی برام نذاشته کوچکترین 

 کاری که انجام بده دیگه درمقابلش سکوت نمی کنم .
 دراز کشیدم روتخت وچشمامو بستم .مهرداد روتخت نشست وگفت :

 خبرگرفتی؟؟ازشرکتت 
پوووف شرکت به کل یادم رفته بود یاشا صددرصد خرخرمو میخورد چشمامو 

 باز کردم و دستم رو گذاشتم زیرسرم و گفتم :
نه فردا بایاشا حرف میزنم تو چی؟؟؟چه جوری هنوز اخراجت نکردند وقتی 

 یه پات این جاست یه پات اون جا؟
 خندیدوگفت:

 تشون شدم که نخوان اخراجم کنن .خوب دیگه به قدری باعث پیشرفت شرک
 :االن داری هندونه میذاری زیربغل خودت؟

 بالش کنارم رو برداشت و پرت کرد توصورتم و باحرص گفت:
 مهداااد توچه لذتی میبری ازحرص دادن من؟

 بالش رو گرفتمم و سرجام نشستم بالبخند پیروزمندانه ایی گفتم:
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 انقد اتفاقا حرص خوردنت برام جذابه.
 گههه من زنتم مرد مومن که حرص خوردنم برات جذابه.:م

 :زنمی دیگه سی وپنج سالت داره میشه هنوز زن نگرفتی.
 :مهداد به خدا خیلی پرروییییی.

 :اختیار دارین .
 :زن گرفتن بااین پدر ما یعنی اصال امکان پذیرهست ؟

 خندیدم وگفتم:
 مگه این که با دخترای روستاازدواج کنیم.

 می کنی بااینا؟؟ :تو ازدواج
 :نووچ

 :پس برای منم نقشه نکش .
 :اخه دلم برات میسوووزه پیر شدی رفت تنها می میری هااا .

خیزبرداشت طرفم و موهامو بهم ریخت تعادلم رو ازدست دادم و افتادم رو 
 تخت و اونم باهام پرت شد .

 باخنده گفتم :
 ی ارزو دارمممم .اوااا با من چی کار داری مرتیکهه من هنوز مجردم کل

 دستش رو گذاشت رو دهنم وگفت:
 وااای مهداد الل شوووو االن یکی بشنوه چی فکر می کنه .

 دستشو پس زدم وگفتم :
 فکرهای بد بد .
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یهو درباز شد و زرین اومد داخل و مارو توی همون حالت دید بدبخت 
 وگفتم :خشکش زده بود .مهرداد ازجاش پرید منم باخنده ازجام بلند شدم 

 چی شده زرین ؟
 باقیافه ی وحشت زده ایی گفت :

اقا کل مردم جمع شدن جلوی در و از خان می خوان تا خانم دکتر رو از 
 .روستا بیرون کنن

 ازجام پریدم .
 :چییی ؟؟؟

 مهرداد :خان کجاست؟؟
 :تو سالن نشستند .

 باتعجب گفتم :
 یعنی هیچ کاری نکرده؟

 :نه قربان .
 کشید وباعجله گفت: مهرداد دستم رو

 بجنب
 که فکر کنم فهمیدم هدف خان بابا چیه.

باعجله رفتیم طبقه پایین تازه متوجه سروصدای بیرون خونه شدم وارد اتاق 
 خان بابا شدیم مهرداد بااخم گفت:

 چه خبره این جا؟
 و میخوان که بیرونش:خبراین که مردم ازبودن شهرزاد تو این روستا ناراضین 

 ا کنم ازروست
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مهداد:ااما شما نمی تونید این کارو کنید خان بابا اون باید طرحش رو 
 بگذرونه .

 . :مهداد من بایدی نمیبینم این جا
 مهرداد :پدرشما باید باهاشون صحبت کنید که اروم بشن .

 پاروپا انداخت وگفت:
من دخالتی نمی کنم تواین مورد حاال که شماها می گید می خواین قوانین این 

 ستا و عقایدش رو عوض کنید پس این گوی و این میدان .رو
 می کنم که شما پدرمون باشید خان باابا.مهداد:بعضی مواقع واقعا شک

 ازجاش بلند شد ودرمقابلم قرار گرفت
:من اگه پدرتون نبودم ،همین جا نگهتون میداشتم تا باهمین قوانین زندگی 

مردم بشید اون وقت دوست کنید همین جا نگهتون میداشتم تا مثل همین 
 داشتم ببینم بازم این طوری نطق می کردید.

اومدم جواب بدم که سروصدای بیرون منصرفم کرد اول به هرنحوی که شده 
 بودباید این ادمارو ساکت می کردیم .

دیم و رفتیم طرف در بامهرداد ازاتاق دراومدیم بیرون و ازساختمون خارج ش
 ورودی عمارت 

 «شهرزاد
ازکتابامو جا گذاشته بودم توی درمونگاه برای همین ازخونه زدم بیرون که یکی 

ازدرمانگاه برش دارم تازه رسیده بود به جاهای حساسش و دوست داشتم 
 زودتر تموم بشه .
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 هنوز پام به درمانگاه نرسیده بود که صدای بچگونه ایی توجهم رو جلب کرد .
 :خاااله خاالههه .

خوندم و باکمال تعجب ساغرو دیدم که دوان دوان سرم رو به طرف صدا چر
 داشت میاومد طرفم .

 بهم که رسید نفسش باال نمیاومد کنارش زانو زدم وگفتم:
 ساغر چی شده این همه عجله برای چیه؟؟

 :خالهه اهالی جمع شدن دم خونه خان .
 گفتم:باتعجب

 برای چی؟
 :میخوان به خان بگن شمارو از روستا بندازه بیرون .

دهنم ازتعجب باز موند بیخیال درمانگاه شدم و راهمو به سمت عمارت کج 
 کردم کل راه رو دوییدم تابتونم به موقع برسم دم عمارت

 مهداد:
درعمارت روکه بازکردیم تقریبا میشه گفت تمام اهالی روستا جلوی دربودن 

 بادیدن ما صدای دادوفریادشون باال رفت 
 اون نباید این جاباشه اون باید بمیره...:اون دختره باید بره بیرون 

 مهرداد بافریادی گفت:
 ساااکت شید .

 بعدازاین که سکوت کردند گفتم:
شماها چتونه هاان؟دکتربراتون اومده که بدون هیچ چشم داشتی معالجه اتون 

 می کنه اون وقت شما می گید باید بره.
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 یه مرده گفت:
 خان کجاست مابااون حرف میزنیم فقط

 ادبااخم گفت:مهرد
 فعال که میبینی من ومهداد این جاییم نه خان .

 :شماها هم بااون دختره ی شهری دستتون تویه کاسه است
 ازکوره دررفتم وگفتم:

اوال که اون دختر هیچ کاراشتباهی نکرده تنها جرمش این بوده که خواسته 
تمون سبابچه های شما بازی کنه تا معلمشون برگرده بعدشم کی گفته ماهم د

 باشهرزاد دستمون تویه کاسه است؟
 یه پیرزنه گفت:

ازاین که سالی فقط دوسه ماه میای این جا معلومه که چه افکاری دارید دیگه 
 شماهمم مثل اون دختره شهری هستید.

 دستم رو مشت کرده بودم تا فریادم باالنره و باغیض گفتم:
تمام زندگیم کارم تو تهرانه و اگه من سالی فقط دوسه ماه میام به خاطراینه که 

من نمی تونم ولشون کنم به امان خدا بعدشم عقاید خودم به خودم مربوطه 
 رو تاپای دارببرید .ه *ا*ن*گ هاهم اجازه نمیدم که یه دختره بیولی به شما

 :امااون برای دخترای این روستاالگوی بدیه .
 طبابته و هیچ کاری به مسایلمهرداد:اوالکه تنها کارشهرزاد تواین روستا فقط 

دیگه نداره بعدشم اون الگوی بدی نیست اتفاقا بهترین الگو برای هردختری به 
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سن وسال خودشه فقط این افکارشماست که باعث میشه اون رو به عنوان یه 
 الگوی بدبدونید .

 :اون باید ازاین روستابره .
 یه قدم جلوگذاشتم وگفتم:

ید که به خاطر حرف زدن رو حرف خان چه بالیی اسفندیارو امروز همتون دید
سرش اومد وچه مجازاتی براش درنظرگرفته شد اگه کسی دوباره بخواد حرکت 

اسفندیارو تکرار کنه مطمعن باشه که مجازاتی بدترازاسفندیاربراش تعیین 
 میشه .

 کدخدا ازبین جمعیت اومد بیرون وگفت:
 و فرستادند.مهرداد خان کدخدا چرا نیومدند ؟چراشماهار

 مهرداد با پوزخندگفت:
دلیل نیومدن خان به کسی ربطی نداره کدخدا اینم بدونید که ازاین به بعد 

درمورد موضوع شهرزاد کوچکترین حرکتی رو ببینیم چه من چه مهداد 
 مجازاتی رو براش تعیین می کنیم که تو تاریخ روستا نوشته بشه .

 شهرزاد:
بادیدن جمعیت جلوی درجاخوردم و دوان دوان رسیدم جلوی عمارت 

باخودم فکر کردم این روستا مگه اینقد جمعیت داشته ومن نمیدونستم صدای 
فریادهاشون که میگفتن اون دختره باید بره تافاصله بیست متری میومد قلبم 

ازتو حلقم داشت درمیومد ازدور تونستم مهداد رو تشخیص بدم پس 
 چرا خان بیرون نبود . صددرصد شخص کناریشم مهردادبود اما

 مهداد:
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وسط حرف زدن های مهرداد چشمم خورد به اول ورودی جاده ی عمارت و 
شهرزاد رو دیدم که اون جا ایستاده باشرایط االن اگر اهالی میدیدنش 

نمیدونستم چه عکس العملی نشون میدادند دم گوش مهرداد گفتم شهرزاد 
 این جاست سرش رو تکون دادوگفت :

 م هست .برو حواس
 برگشتم داخل عمارت یه 

رودی دیگه هم بود که مخصوص خدمه بود و به اول جاده میخورد ازدر درو
دراومدم بیرون وخودم رو پشت سر شهرزاد دیدم جمعیت یواش یواش داشت 

متفرق میشد و میاومدن به سمت ورودی دستم رو گذاشتم روی دهنش 
 وکشیدمش داخل عمارت .

 شهرزاد:
 شده بودم که پاهام قفل شده بود وتوانایی حرکت نداشتم فاصله  به قدری شوکه

زیاد بود وصدای حرف زدن های مهرداد رو نمیشنیدم بعدازچنددقیقه جمعیت 
یواش یواش راه افتادن که برگردند که ناگهان دستی به روی دهنم گذاشته شد و 

کشیده شدم عقب از ترس جیغ خفیفی کشیدم که صدای اشنایی دم گوشم 
 زمزمه کرد 

 :هیششش مهدادم .
اروم تر شدم و سرم رو تکون دادم یه دستش جلوی دهنم بود ودست دیگش 
دور شونه ام بود و به طور کامل تو بغلش بودم دستش رو که برداشت سریع 

 دراومدم بیرون وچرخیدم طرفش باحیرت گفتم:
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 این جا چه خبره چرامردم روستا جمع شده بودند؟
 ر وگفت:تکیه کرد به دیوا

به خاطراین که بعد ماجرای امروز مدرسه و شالق خوردن اسفندیاربه خاطرتو 
 حسابی شاکی ان و میخوان که ازروستا بری 

 :هاااان؟
:فعال قانعشون کردیم ولی خیلی عصبانین نمیدونم اگردوباره بزنه به سرشون 

 چه کاری ممکنه انجام بدن .
 دست ازسرم بر میداری ؟ خداااایا من بگم غلط کردم اومدم این جا

 با گیجی ومنگی گفتم:
 من...من باید برگردم خونه شایان ومریم نگران میشن .

 باجدیت گفت:
 نه چنددقیقه صبرکن فعال همشون تو کوچه ان ببیننت برات بد میشه .

 به دیوارتکیه کردم ونشستم زمین مهداد هم کنارم نشست .مستاصل گفتم:
 یک ماه ونیم ازاومدنم میگذره .من حاال چی کار کنم تازه 

:اگه واقعا میخوای طرحت رو این جا بگذرونی باید تالش کنی چون اینا به 
 همین راحتی راه نمیان .

 نفسم رو دادم بیرون وگفتم:
وارد راهی شدم که هیچ راه پسی ندارم اگربخوام برگردم تهران طرحم عقب 

 میافته و من این رو نمی خوام .
 :نگام کن 

 رو چرخوندم طرفش.سرم 
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 :از پسش برمیایم باشه؟؟
 :یه چیزی بپرسم؟

 :چی؟
 : چرا میخوای به من کمک کنی؟

 :همین االن باید بهت بگم ؟
 سرم رو تکون دادم وگفتم:

 اگه نمی تونی باشه نگو
 :یه روز بهت می گم فقط  صبرداشته باش

و خاک موندیم ساعت نزدیک سه بود که ازجام بلندشدم یک ساعتی همون جا
 لباسم رو تکوندم .

 من باید برم خیلی دیر کردم 
 میخوای باهات بیام؟

 سرم رو تکون دادم وگفتم
 نه فکر نکنم نیازی باشه 

 :باهام تادم در اومد موقعی که خواستم جداشم گفت
 شهرزاد

 بله؟
 :فعالتایه مدت شب ها سعی کن بیرون نری

 سری تکون دادم وگفتم:
 باشه حواسم هست .
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 خودت باش . :مراقب
 لبخندی زدم وگفتم:

 هستم .
ازش خداحافظی کردم وازعمارت دراومدم بیرون تاخودخونه رو دوییدم درو 

 که باز کردم شاخ به شاخ شایان شدم بااخم های درهم گفت:
 چرااینقد دیر کردی؟
 نفسی کشیدم وگفتم:

 یه مریض داشتم دیر شد تابرگردم .
 نگاهی به صورتم کردوگفت:

 شم مطمعن با
 :اوهوم .حاال اگه میشه برو کنار میخوام برم داخل .

سرش رو تکون داد و ازجلوم رفت کنار به طرف در که رفتم چرخیدم طرفش 
 داشت میرفت بیرون باتعجب گفتم:

 کجا میری؟
 :میرم یه دوری بزنم .

 هیییی شایان بمیری االنم اخه وقت دور زدنهه .
 باعجله گفتم:

 نهه نرو بیرون .
 گرد شد. چشماش

 :چرا؟



wWw.Roman4u.iR  132 

 

چرااا؟؟بگم چون مردم روستا میخوان سربه تنه خواهرت نباشه؟؟؟؟که 
 میخوان بکشنش و باتهدید پسرهای خان فعال اروم شدن؟؟؟

 اب دهنم رو قورط دادم وگفتم:
خوب چون بلد نیستی این جاهارو میری گم وگور میشی و اون وقت من 

 . بدبخت میشم تا پیدات کنم حاالهم برگرد داخل
 :شهرزاد خوبی؟

 :اوهوم چطور؟
 :پریشونی .

 :هیچی نیست .
 :شهرززاااد

 :هاان دارم می گم چیزی نیست دیگه .
 برگشتیم داخل مریم تا پامو گذاشتم داخل پرید بهم وگفت:

 فالن فالن شده کجایی تو؟؟؟ازساعت یک رفتی کتاب بیاری؟؟؟
باد زدم همون طور شالمو که داشت خفم می کرد باز کردم و باهاش خودم رو 

 که داشتم خودم رو باد میزدم با لحنی که سعی کردم بی تفاوت باشه گفتم:
 مریض برام اومد .

 چشماش شش تا شد 
 :مریضضض برای تو؟؟

 چپ چپ نگاهش کردم وگفتم:
 چشم نداری ببینی یه مریض برام اومده ؟؟؟
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م :نه خوب چشم که دارم ولی خوب تعجب اور چیزی مریض برای تو اون
 تواین قبرستون که گرد مرده پاشیدن .

 شالم رو پرت کردم طرفش وباحرص گفتم:
 مریم بمیر یعنی فقط بمیر

بعدازظهرشایان که درحال چرت زدن بود مریم هم داشت با لب تابش فیلم 
میدید خواستم برای فرارازافکارم یکم کتاب بخونم ولی االن دقیقا نیم ساعت 

بودم اصال نمیفهمیدم بابالشی که به صورتم بود که رویه صفحه مکث کرده 
 خورد ازجام پریدم شایان بود ابروم پرید باال وگفتم:

سی و دوسالتهه خجالت بکش اگه دوسالت بود می گفتم بچه ایی اما االن 
 چی بگم بهت؟؟؟

 :چتهه که االن نیم ساعته سراون صفحه موندی؟؟؟
 منه:تو بالخره داری چرت میزنی یاحواست به کارهای 

 :جفتش.حاال بگو چته؟
 :دلم برای تهران تنگ شده .

 مریم هدست رو ازگوشش برداشت وگفت :
 دلت تنگ شده نیم ساعته روی اون صفحه موندی؟

 کتاب رو ازحرصم بستم وگفتم:
 واای کالفم کردی اصال .

 شایان:نمی خوای بامامان حرف بزنی؟
 سرم رو تکون دادم وگفتم

 فردا زنگ میزنم بهش حتما 
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 مریم:اقاااا
 شب بریم جنگل 
 :جااااانمممم؟؟؟

 :بریم دیگه میریم سیب زمینی اتیشی میخوریم 
 :اون وقت بگو چراهی میگی بمیر اخه دختراینم پیشنهاده؟؟؟

 :شهرزااااد توروخدا بریم دیگه 
 :من منی کردم باخودم فکر کردم وکفتم

 شب که اینا بیرون نیستند قاعدتا خطری نباید داشته باشه 
 :سرم رو تکون دادم وگفتم

 باشه میریمم
 :شایان گوشش رو گرفت وگفت

مریم من واقعا دلم برای شوهرایندت میسوزه به یک ماه نکشیده ازدستت سکته 
 می کنه .

 قیافه اش رو چپ وچول کرد وگفت:
 خوبی گیرش بیاد .خیلی هم ازخداش باشه که زن به این 

 شهرزاد:اوووهووو اعتماد به سقف .
 پس چی فکر کردی من مثل توام ؟

 شایان دستش رو اورد باالوگفت
 اقا اصال من غلط کردم شماها به کارتون برسید فقط باهم کل کل نکنید
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بالخره جنگل رفتن قطعی شد مونده بودم حاال چه غلطی کنم نصفه شب 
 روستا دنبال جنازم بودند جنگل اونم من که کل اهالی 

سرم رو تکون دادم و سعی کردم که به این افکارمزخرف فکر نکنم داشتم خونه 
رو با جارو دستی تمیز می کردم و به اهالی روستافحش میدادم که چرا 

نذاشتند برق به روستابیاد کمرم رو صاف کردم و چشمم افتاد به شایان که به 
باخنده نگاهم می کرد جارو رو اوردم باال و  استانه درتکیه کرده بود و داشت

 باتهدید گفتم:
چیزی بگی به خدا باهمین جارو انقد میزنم تو مالجت که خودت به یه دکتر 

 مغزو اعصاب نیاز پیدا کنی .
 دستاش رو به حالت تسلیم اورد باال وگفت:

 باشه بابا اصال تو خوبی .
 یبندی .یعنیااا بعضی مواقع دست مریم رو هم از پشت م

 خندم گرفت .
 :حاال چی کارم داری؟

 :اومدم بگم وسایل رو اماده کردیم برای جنگل .
 :امان ازدست پیشنهادهای این مریم .

 دوست تودیگه 
 خیله خوب بریم دیگه

یه تونیک قرمزبلند پوشیدم وموهامم زیرکاله پنهان کردم این طوری راحت 
تربودم وهمشم نیازی نبود که بخوام شالم رو مرتب کنم وسایل دست شایان 

 ومریم بود 
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 :شهرزااد بدو دیگه
 :اومدم اومدم.

تقریبا ساعت هفت ونیم بود که ازخونه زدیم بیرون همش فکر می کردم که 
ازیه سوراخ موشی بپره بیرون و خفه ام کنه نیشگونی  یکی هرلحظه ممکنه

 ازخودم گرفتم تاازاین افکارمالیخولیایی دربیام بیرون .
تاجنگل پیاده بیست دقیقه راه بود کوچه ها دوباره خلوت شده بودند جوری که 

 اصال باورم نمیشد من اون همه جمعیت رو صبح یک جا دیده بودم .
با ذوق وشوق داشت جلوجلو میرفت که  مریم مثل این بچه های کوچک

 صدام دراومد 
 :مریم انقد تند نرو گم می کنی

 :نترس گم نمی کنم 
:میل خودته فقط اگه گم کردی و یه مارخوشگل سرراهت سبز شد نگی 

 چراهاااا
 باجیغ گفت:

 مااار؟
 :اره مار

 :مگه این جا مارداره؟
 نه باشه :عقل کل این جا جنگله و تو جنگل هم هرحیوونی ممک

 :وااای شهرزاد برگردیم توروخدا من مار دوست ندارم .
 لبخند شیطانی زدم وگفتم:
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نه دیگه ااالن نمیشه پس کشید باید همون موقع که پیشنهاد جنگل میدادی به 
 این موضوع فکر می کردی 

 :خیلی بدجنسی شهرزاد.
 شایان:اوووف کجاشو دیدی نصفش تازه زیرزمینه .

 ه ایی زدم وگفتم:لبخند پیروزمندان
 بدجنس نباشم که نمی تونم ازپس شما دونفربربیام .

وارد جنگل شدیم هرچی پیش میرفتیم هوا تاریک تر وتاریک تر میشد چراغ 
قوه ام رو دراوردم تا بتونیم جلوی پامون رو ببینیم ناخواگاه ذهنم کشیده شد به 

گم مزاحم یا خوش اولین باری که مهداد رو دیدم و اون ماره نمیدونم بهش ب
 قدم .خنده ایی کردم و سرم رو تکون دادم شایان باتعجب گفت:

 چرا میخندی؟
 :هیچی

 :همون یه نخود عقلتم ازدست دادی این جا .
 بااین چیزایی که من دیدم تااالن زنده ام خودش خیلیه .

بالخره یه جای مناسب برای نشستن پیدا کردیم شایان وظیفه اتیش رو به عهده 
و من ومریم هم سیب زمینی هارو اماده کردیم ته دلم خوشحال بودم  گرفت

 ازاین که کسی من رو ندید تااالن.
 مهداد:

برای شام پایین نرفتم و زرین غذام رو اورد داخل اتاقم یه چندلقمه ایی خوردم 
وسینی رو گذاشتم کنار شدیدا حوصله ام سررفته بود میخواستم برم طبقه 

 رو شدن با خان بابا کوروپشیمونم کرد .پایین ولی فکرروبه 
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بالشم رو بغل کرده بودم و داشتم به شرایط شرکت فکر می کردم و این که یاشا 
 تااالن چی کار کرده که باضربه ایی که به دراتاق خورد رشته افکارم پاره شد 

 :بیاداخل 
 دربازشد سرم رو چرخوندم ومهرداد رو دیدم با چشمانی گردشده گفتم:

 ب ازکدوم طرف دراومده تو اینقد یهو مودب شدیافتا
 دست به سینه ایستادوگفت:

بدون درزدن میام یه چیزی میگی درمیزنم یه چیزی میگی میشه دقیقا بگی 
 باخودت چندچندی؟

 بالشم رو انداختمم کنار و باخنده گفتم:
 اخه تعجب کردم که چه طور انقد سریع متحول شدی 

 بیخیال این پایین نمیای؟ :واای خدا مهداد .....حاال
 :نوچ

 :اگه به خاطر خان بابا نمیای با ذوالفقار رفتن جایی
 :جان من ؟

 :جان خودت 
:اخیش بالخره میتونیم یه نفس بکشیم برای چند ساعت .....پایه ایی بریم 

 بیرون؟
 :االن ساعت نه شب ؟

 :اوهوم .
 :اون وقت کجا؟
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 :ازسمت جاده بریم ازجنگل برگردیم بیایم .
 :واقعا زده به سرت ها .

 ازجام بلند شدم و به سمت بیرون اتاق هدایتش کردم وگفتم :
اره زده به سرم حاال جنابعالی هم تشریف ببر اماده شو تا ده دقیقه دیگه میام دم 

 اتاقت
لباس هامو بایه جین ابی تیره و یه تیشرت مشکی عوض کردم یه کت قهوه ایی 

ی به ساعت کردم ده دقیقه گذشته بود ازاتاق هم برداشتم برای احتیاط نگاه
دراومدم بیرون همزمان بامن مهرداد هم دراومد بیرون هرچی من تیپ تیره 

 میزدم مهرداد نقطه مقابل من بود و روشن میپوشید 
یه پیرهن مردونه اسپرت ابی اسمانی با یه کت مشکی سرم رو تکون دادم 

 وگفتم:
 خیله خوب بزن بریم 

چشمهای متعجب خدمتکارا ازخونه دراومدیم بیرون البته اونا به این درمقابل 
جغدبازی های من عادت کرده بودند ولی این که این سری مهرداد هم باهام 

بود فکر کنم براشون تعجب اورچیزی بود .از در پشتی عمارت دراومدیم 
 بیرون و راه افتادیم باد خنکی که میاومد مجبورم کرد کتم رو بپوشم .

مهرداد:راستی امروز شهرزاد دم عمارت چی کار می کرد ؟چی جوری باخبر 
 شده بود ؟

 شونه باالانداختم وگفتم:
 نمیدونم انقد همه چی سریع اتفاق افتاد که فرصت نشد ازش بپرسم .
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رسیدیم به جاده خاکی که به جنگل میخورد داشتم اطرافم رو نگاه می کردم 
ه بود باعث شد لبخندی بزنم همون چوبی که تیکه چوبی که گوشه ایی افتاد

بود که اون شب باهاش اون مار رو دور کردم همون شبی که برای اولین بار 
 شهرزادو دیدم 

 مهرداد:چته؟
 :هااا؟هیچی

 :پس اون قیافه برای چیه؟
 :کدوم قیافه؟

 : همین قیافه خندون 
 :چیزی نیست فقط یاد یه خاطره افتادم یه اشنایی

 حاال رمانتیک شدی:اووهو ازکی تا
 چشمام گرد شد وگفتم:

کی حرف از رمانتیک باززی زد فقط دارم میگم این جا برای اولین بار بایکی 
 اشنا شدم .

 :تو گفتی ومنم باور کردم 
 :مهرداد به خدا خلم کردی بیخیال اصال 

 :باشه باشه تسلیم .
 :راستی دارم تو خود طالقان دنبال خونه می گردم 

 باتعجب گفت:
 یعنی انقد تصمیمت برای جدا شدن از خان بابا جدیه؟
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 :اره 
 :فقط کاری نکن که بعدا پشیمون بشی 

 :نمی کنم 
دیگه افتاده بودیم تو جنگل کم تر حرف میزدیم و بیشتر به جلوی پامون توجه 

می کردیم از دور شعله های نوری توجهم رو به خودش جلب کرد مکثی کردم 
 شت خورد به من مهردادکه حواسش نبود ازپ

 :اهههه مهداد چته چرا وایستادی؟
 با دست اون نقطه رو نشون دادم وگفتم:
 اون جارو نگاه کن اتیش درست کردند 

 خندیدو گفت:
 یعنی ازتو دیوونه ترهم پیدا میشه برای جنگل

 :بریم پیششون؟
 :اگه از مردم روستا باشن چی؟

 نمیریم . :ازفاصله دور نگاه می کنیم اگر اونا بودند جلو
 :باشه بریم .

 شهرزاد:
تا سیب زمینی هااماده بشن شایان داشت از خرابکاری هاش تو دانشگاه می 
گفت و من ومریم غش کرده بودیم از خنده مریم اشک هاش رو پاک کرد و 

 باخنده گفت:
 پس معلوم شد شهرزاد به کی کشیده .

 د وگفت:شایان دستش رو گذاشت روسینه اش و ادای تعظیم رو دراور



wWw.Roman4u.iR  142 

 

اختیاردارید مریم بانو و.لی این شهرزاد قصه ی ما دست شیطون رو هم 
 ازپشت میبنده من که انگشت کوچکشم نمیشم .

 درحالی که داشتم تالش می کردم سیب زمینی ها پرت نشن تو اتیش گفتم:
 وااا من به این مظلومی کجا دست شیطون رو هم از پشت میبندم .

 دادوگفت:سرش رو باتاسف تکون 
 پس اون من بودم که دوره ی پیش دانشگاهی ادامس چسبونده بودم به کت

استاد و باعث خراب شدن پرینتر دفتر مدرسه شدم که باعث شدی بابا 
 صدهزارتومن پول تعمیرش رو بده ؟

 شونه باالانداختم وگفتم:
اوال استاده میخواست حواسش رو جمع کنه که قبل از نشستن صندلیش رو 

و اونقدرهم به بچه ها گیر ندن پرینتره هم یه حساب تصویه نشده با ناظم  ببینه
 مدرسه امون بودد .

 روبه مریم گفتم:
 خیله خوب جنابعالی ازشیرین کاری هاتون برامون تعریف کنید .

 قیافه متفکری به خودش گرفت وگفت:
 اماا من بچه مظلومی بودم تو مدرسه ودانشگاه 

 گفتم:ابروم چسبید به موهام و
مدرسه رو من نمیدونم ولی دوران دانشگاه همه ی استادها از دستت شکار 

بودنااا اگه یادت باشه حتی پروندت هم داشت میرفت کمیته انضباطی که با 
 وساطتت من جلوش گرفته شد 
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 شایان:اوه اوه شماها چرااینقده خطرناکید 
 دم وگفتم :سیب زمینی ها اماده شده بود نفری یدونه به هرکدومشون دا
 روزی نبود که این مریم کالس یکی ازاستادهارو به فنا نده .

 :خوب حوصله ام سرمیرفت تو کالس استاداهم ماشالله همشون خواب اورن
 شایان غش کرد از خنده.

 :من موندم شماها چه طور استادهاتون رو راهی بهشت زهرا نکردید
 باخنده گفتم:

درسمون طول می کشید رسما راهی بهشت فکر کنم اگه یکی دوسال دیگه 
 زهرا میشدن .

 مهداد:
رسیدیم به نزدیکی های جایی که اتیش روشن بود تو نور اتیش قیافه شهرزاد 

ودوستش رو تشخصی دادم پس اون نفر سوم هم صددرصد باید شایان میبود 
 مهردادباتعجب گفت:

 بااین اوضاع ده  ای بابا این سه تااین وقت شب این جا چی کار می کنن اونم
 :کله شقه دیگه چی کارش کنم .

از پشت درخت دراومدم و رفتم طرفشون اولین نفرم خودشهرزاد متوجه 
اومدنمون شد و از ترسش سیب زمینی که دستش بود پرت شد تو اتیش من 

 من کنان گفت:
 سالم

 شهرزاد:
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ز وداشتم سیب زمینیم رو میخوردم و شایان هم که جلومون نشسسته بود هن
داشت حرف میزد یه لحظه باشنیدن صدای خرد شدن شاخ وبرگ هایی که از 

 پشت شایان میاومد قلبم ریخت و فکر کردم از مردم  روستان .
سایه تاریکی که پشت سر شایان افتاد باعث شد تاازترسم ازجام بپرم درهمین 

 یحین هم سیب زمینیم افتاد تو اتیش که باعث شد اتیش شعله ورتر بشه برا
چندلحظه باانعکاس نور اتیش که به صورت اون شخص افتاد نفس راحتی 

 کشیدم و باتعجب زمزمه کردم
 :شماها این جا چی کار می کنید؟

مهداد خوش خوشان باشایان دست داد و به مریم سالم کرد انگارنه انگارکه 
من هم دراون جا وجود دارم مهرداد هم درهمین حین پیدا شد باز صدرحمت 

 صیت اون که حداقل یه سالم رو داد .به شخ
 مهداد کنار اتیش نشست وگفت:

 این سوالی که من باید ازتو بپرسم .
 بااخم نشستم سرجام وگفتم:

 پیشنهاد مریم بود که بیایم جنگل من کاره ایی نیستم .
 :اگه گم میشدید چی؟

 بالبخند کجی گفتم:
 فعال که گم نشدیم .
 مریم باگیجی گفت:

 ره ؟این جا چه خب
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مهرداد هم متعجب بود و انگار ازبحث پیش اومده چیزی نمیدونست شایان 
 یکم دور شده بود تا از کوله مریم سیب زمینی برداره مهداد خندیدوگفت:

ازدوست عزیزتون بپرسید که عادت خوبی به گم شدن داره و حتی تو روز 
 روشن هم گم میشه.

گم شده بودم که شب بود این  دهنم ازتعجب بازموند اون بار که من تو جنگل
 ازکجا خبرداشت که من یک بار تو روز هم گم شدم؟
 شایان بهمون ملحق شد دست به سینه نشستم وگفتم:

 ادم تو یه جای غریبه معلومه که گم میشه گم نمیشدم تعجب داشت 
 سرش رو تکون دادوگفت :

 بله بله کامال حق با شماست .
امروز صبح چیزی نگن چون اگه شایان دعا دعا می کردم که از ماجرای 

 میفهمید صددرصد من رو کشون کشون هم که شده باخودش میبرد تهران .
 سیب زمینی هارو دادم دستشون چشمکی زد وگفت:

 بامارهای این جا درچه حالید ؟
 مریم جیغ خفیفی زد وگفت:

 وااای توروخدا حرفش رو نزنید مو به تن ادم سیخ میشهههه.
 باخنده گفت:

 برخالف دوستتون خیلی ترسویید ها .
مریم اومد قیافه ی شجاع ها رو به خودش بگیره که با دیدن این که مهرداد داره 

 میخنده قرمز شد و اروم نشست سرجاش خندم گرفته بود .
 مهرداد بالحن سرزنشگری گفت:
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مهداد ول کن دیگه نصفه شبی گیر دادی به مار واینا انقد بگو تا یکیشون 
 پیدا بشه. سروکلش

 نگاهی به من کرد وگفت:
 اتفاقا دلم میخواد یکیش پیدا بشه.

ای عجب ادم االغیه این یه بار ازم نقطه ضعف گرفته حاال ول کن معامله 
 نیست 

 شایان گفت :
 اون وقت تو جیغ جیغ این دوتارو جمع می کنی؟

تونم  چشم و دلم روشن برادرم که اینو بگه من از مهداد دیگه چه انتظاری می
داشته باشم .نگاهم افتاد به مریم که انگار الل مونی گرفته بود ای سقط شی که 

 جایی که باید حرف نمیزنه فشاری به دستش اوردم که از جاش پری
 :هاااان چته شهرزاد 

 :اوال هان و درد بعدشم کجایی که اصال صدات درنمیاد .
 بااعتماد به نفس گفت :

 همین جام.
 گرگ بلند شد مهردا باصدای جدی برگشت گفت:یهو صدای زوزه ی 

بهتره یواش یواش برگردیم طرف خونه این موقع ازشب جنگل خیلی خطرناک 
 میشه .

 شایان هم موافقت کرد وگفت:
 اره دختراا  یواش یواش وسایل رو جمع کنید باید بریم .



 147 شهرزاد

اید یه ببابی میلی بلند شدم مریم هر ده دقیقه ایی یک بار میرفت تو هپروت و 
جیغی سرش میزدم که از هپروت دراد به پیشنهاد مهداد از طرف جاده خاکی 

 برگشتی
 

م بااین که راهش طوالنی تر بود اما به نسبت امن تر بود البته دقیقا میدونستم 
 هدفش چی بود 

 کالهم رو داشتم روی سرم مرتب می کردم که کنارم قرار گرفت 
 :شبیه پسرا شدی

 رم .:این جوری راحت ت
:من مگه نگفتم حداالمکان از خونه درنیا بیرون اون وقت تو بلند شدی 

 اومدی جنگل ؟
 چی تو سرت میگذره؟

 چونم رو خاروندم وگفتم:
 این موقع شب که کسی تو جنگل نیست که بخواد من رو ببینه .

 :خیلی کله شقی میدونستی؟به برادرت گفتی؟
 :نوچ

 :چرا؟
ع برگشتش به تهران شده باشه به زور من رو :چون اگه بفهمه همین فردا موق

باخودش برمی گردونه تهران بعدشم چی می گفتم بهش این که اهالی روستا 
 قصد کردن جون خواهرت رو بگیرن؟

 بااومدن مریم درکنار ما حرفم رو قورط دادم مهداد هم دیگه چیزی نگفت
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 مریم خمیازه ایی کشید وگفت:
 . کی حال داره فردا برگرده تهران

 مهرداد:دارید برمی گردید؟
 مریم:بله

 :چراانقد زود 
:دوست داشتم بیشتر پیش شهرزاد بمونم اما مرخصیم تموم شده پس فردا باید 

 درمونگاه باشم .
چه ازکیسه خلیفه میبخشه من که اصال دوست ندارم بیشتر پیشم بمونی سال 

 هایی که تو تهران از دستت حرص خوردم برای هفت جرم بسمه .
افتاده بودیم تو جاده خاکی به اون تیکه که هفته ی پیش که مهداد جونم رو 
نجات داد رسیدم ناخوداگاه جفتمون چشم تو چشم هم شدیم پس اون هم 

 داشت به اون شب فکر می کرد 
نزدیکای دوازده بود که رسیدیم خونه مهداد ومهرداد هم تا دم در باهامون 

 اومدند .
 ون که اومدید.مریم:خیلی خوش گذشت ممن

 ای بمیری تو دختر همچین حرف میزنه انگار که میزبان اون بوده .
 مهرداد خندید وگفت: به ماهم خوش گذشت امیدوارم که بازم بیاد این جا.

 واااای مهردادسر جدت همچین ارزویی نکن .که من راهی امین اباد میشم .
 مهداد بغل دست من بود زمزمه کرد 
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زدم یادت نره ازفردا سعی کن به غیراز خونه و درمونگاه :حرف هایی که بهت 
 جایی نری .

 سرم رو تکون دادم این بار برخالف کل امشب کامال جدی بود .
 خداحافظی کردند و به طرف عمارت راه افتادن با صدای شایان که گفت:

شهرزاد چرا نمیای داخل ازجام پرییدم و وارد خونه شدم از ترسم درخونه رو 
 له کردم .دو قف

تو این دوروز شدیدا به وجود مریم وشایان وابسته شده بودم و نمیدونستم با 
 رفتن اونا چی کار باید می کردم 

صبح روز بعدناخوداگاه ساعت شش صبح از جام پریدم مریم و شایان هنوز 
خواب بودند از جام دراومدم بیرون و رفتم حیاط که دست و صورتم رو بشورم 

و زود اماده می کردم که دیرشون نشه برای برگشت .وقتی باید صبحانه ر
 برگشتم داخل دیدم شایان بیدارشده .

 :سالم صبح بخیر.
 دستی به موهاش کشید وگفت:

 سالم صبح تو هم بخیر .
 به مریم اشاره کرد وگفت:

 بیدارش کن زود باید راه بیافتیم .
 سرم رو تکون دادم کنارش نشستم .

 ت میشه ها به پروازت نمیرسی .:مریمم مریم پاشو دیر
بااین حرفم انگار برق دویست ولت بهش وصل کرده باشن ازجاش پرید و 

 هول ساعتش رو نگاه کرد باخنده گفتم:
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 اروم باش فعال هنوز وقت دارید بلند شو کمکم کن سفره رو بندازیم .
سرش رو تکون داد شش ونیم نشده بود سفره ی صبحانه رو اماده کرده بودیم 

ولی خودم اصال میلم نمیبرد فکر این که ازامروز به بعد دوباره تنها میشم 
باعث شده بود که بغض بدی تو گلوم بشینه تازه داشتم به تنهاییم عادت می 

کردم ولی اومدن شایان و مریم بدعادتم کرد و دوباره باید تالش می کردم که 
 به تنهایی عادت کنم .

هشت بود که دم در درحال بدرقه اشون  ساک هاشون اماده بود راس ساعت
 بودم .

 مریم بغلم کرد وگفت:
 تو هم هرازگاهی ازاین جا دربیا وگرنه مالیخولیایی میشیاا از من گفتن بود .

 خندم گرفت وگفتم:
 باشه میام .

چرخیدم و روبه روی شایان قرار گرفتم به عادت همیشگیم دستم رو دور 
 گردنش حلقه کردم وگفتم:

 انندگی کن باشه؟بادقت ر
 سید وگفت:*و*لپم رو ب

 حواسم هست توهم قول بده مراقب خودت باشی باشه؟؟
سرم رو تکون دادم ناخوداگاه اشکی از چشمم افتاد باخنده دستی به صورتم 

 کشیدوگفت:
 نگاش کن تو رو خدا دختره ی خرس گنده گریه می کنه .
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 زدم به بازوش وگفتم :
 خوب دلم برات تنگ میشهه .

 بغلم کرد وگفت:
 هروقت دلت تنگ شد بااولین تماس من این جام .

سرم رو تکون دادم .سوار ماشین شدن و بعد از تک بوقی که شایان زد راه 
 افتادن .نفسی کشیدم وزمزمه کردم 

 :پیش به سوی تنهایی.
دستی به صورتم کشیدم و اشک هامو پاک کردم و برگشتم داخل خونه غافل 

 داشته تمام این مدت نگاهم می کرده .ازاین که یکی 
 مهداد:

فردای اون روز به بهونه رفتن به شهر از عمارت زدم بیرون حتی به مهرداد هم 
چیزی نگفتم کمی که گذشت خودم رو جلوی خونه ی شهرزاد دیدم که 

داشت برادرو دوستش رو بدرقه می کرد اول خواستم برم جلوولی پشیمون 
 اشه پشت دیوار پنهان شدم شدم و گذاشتم که راحت ب

دیدم که شایان رو بغل کرد وناراحت بود دلم براش سوخت تنها بودن تو این 
روستای لعنتی زجراورترین بالی ممکنه شایان ومریم سوار ماشین شدند و 

 شایان بعداز تک بوقی خداحافظی کرد و راه افتادن 
 شهرزاد بعدازچندلحظه مکث به داخل خونه برگشت.

ن که مطمعن شدم دیگه درنمیاد بیرون از پشت دیوار دراومدم بیرون و بعدازای
 به طرف شهرراه اافتادم نزد
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یک ساعت یازده بود که رسیدم به شهر انتن گوشیم برگشت و پیام هام شروع 
کرد به رسیدن صدوسی تا تماس ازدست رفته ازطرف یاشا صددرصد منو 

 وق نکشیده جواب دادمیکشت نفسی کشیدم وشمارش رو گرفتم به یه ب
:هیچ معلوم هست کدوم قبرستونی هستی مهداد یک هفته است دارم تالش 

 می کنم باهات تماس بگیرم 
گوشی رو ازگوشم دورکردم وصبرکردم تا داد بیدادش رو بکنه بعدازچندلحظه 

 گوشی رو دوباره گذاشتم دم گوشم 
 یاشا یه مهلت بده خوب منم حرف بزنم 

 بنال 
 اومده احتماال امسال یکم دیرتر برمی گردم تهران . کاربرام پیش

 مهداااااد من رو می خوای بااین همه کار تنها بذاری؟؟؟
:نه می خوام تو خود طالقان خونه بگیرم به اینترنت که دسترسی پیدا کنم می 

 تونم ازراه دور بهت کمک کنم .
 :جاااان من؟

 :مرگ تو
 :حاال کی خونه می گیری؟

 یست ولی همین که بگیرم خبر میدم:فعال معلوم ن
 :تکلیف قراردادها چی میشه مهداد؟

:فعال به نیابت از من حق امضا داری ولی قبلش درمورد پروژه ایی که خواستی 
 قبول کنی باهام حرف بزن .
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 :اوکی .
 :من فعال باید برم کارام ردیف بشه خبرت می کنم .

 باشه خداحافظ .
 خداحافظ .

گوشی رو قطع کردم خواستم بذارم تو جیبم که دوباره زنگ خورد نگاه کردم 
 دیدم از طرف امالکی که سپرده بودم دنبال خونه برام بگرده است 

 سالم اقای محبی 
 روز خوش جناب سپه وند 

 اخ که من چقدرازاین فامیلی بدم میاومد 
 :روز شماهم بخیر جناب خبری شده که باهام تماس گرفتید؟

 بله جناب یه مورد براتون پیدا کردم که فکر می کنم مورد پسندتون واقع بشه :
 :واقعا؟کجاست؟
 ادرس رو بهم داد 

 :باشه من االن راه میافتم 
گوشی رو قطع کردم چون ماشین پیشم نبود و راه رو هم بلد نبودم مجبور شدم 

 که تاکسی بگیرم 
ین و یه خونه پارک کرد ماشینه ماشیه نیم ساعتی تو راه بودم تااین که بالخره جل

 محبی رو تشخیص دادم بعداز دادن کرایه از ماشین دراومدم بیرون 
محبی هم از ماشین پیاده شد نگاهی به سرتا پاش انداختم یه مرد حدودا پنجاه 

ساله فوق العاده چاپلوس و پول دوست که حاضربود برای دوقرون پول بیشتر 
 هر غلطی بکنه 
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 ت دادیم باهم دیگه دس
 :خیله خوب جناب محبی این خونه ایی که برای ما درنظر گرفتید کجاست؟

 به یه در قهوه ایی رنگ اشاره کرد وگفت
جوون بوده که حدود یک میلیارد برای دکور اینه .صاحب این خونه یه مرد

خونه خرج کرده امااالن میخواد بره خارج ازکشور و فوری میخواد خونه رو 
 بفروشه 

 االن داخل خونه رو دید؟ :میشه
 حتما 

 کلید رو دراورد و درو باز کرد درمقابل نگاه متعجب من گفت
 صاحب خونه فعال تهرانه من رو وکیل کرده که کارهای فروش رو انجام بدم 

 سرم رو تکون دادم 
از راهروی ورودی که رد شدیم وارد سالن شدیم میشه گفت درنگاه اول 

پارکت شده بود از راهروی ورودی دو تا پله میخورد گرفت کل خونه چشمم رو
به پایین و سالن شروع میشد که دوتا فرش نه متری کرم وسطش پهن بود وبقیه 

اش خالی بود یه شومینه هم داشت که دورش منبت کاری شده بود و درکل 
قشنگ بود ست مبل های راحتی مشکی جلوی شومینه چیده شده بود که 

 کرده بود به یه راهرو اشاره کردوگفت فضای قشنگی رو درست
اون راهرو هم میخوره به اتاق خواب ها درکل چهارتااتاق خواب داره کلم 

سوت کشید چهارتااتاق خواب رو من میخواستم چه غلطی کنم باهاش ولی 
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خونه انقد به دلم نشسته بود که نتونستم مخالفت کنم و تا ساعت سه 
 بعدازظهر اون روز کارهای خرید رو انجام دادم 

و خندون برگشتم طرف عمارت امروز حتی خان برای اولین بار خوشحال 
 باباهم نمی تونست رو اعصابم راه بره

موقع برگشت شهرزاد رو نه دم در خونه و نه تو درمونگاه دیدم یعنی اصال 
 ازخونه درنیومده بود بیرون؟

جلوی درعمارت که رسیدم خان بابا و ذوالفقار سواربراسب به تاخت از 
ک لحظه هنگ کردم چی شد روبه یکی از دردراومدن بیرون جوری که ی

 نگهبان های دم در گفتم:
 کجا رفتند؟

اظهاربی اطالعی کرد حدسش رو میزدم سرم رو تکون دادم و رفتم داخل 
داشتم دنبال مهرداد میگشتم که تو اشپزخونه پیداش کردم داشت چایی 

 میخورد .
 ایی؟ :افتاب ازجهت برعکس طلوع کرده که تو این موقع روز تو خونه

 یه لیوان اب برای خودم ریختم و باخنده گفتم:
 شاید 

 استکان رو گذاشت رو میز وباتعجب گفت:
عجب عجب جالب شد حاال بگو ببینم چی شده؟نکنه شهرزادو دیدی نیشت 

 تا بناگوش بازه .
 باخنده گفتم:

 تو طالقان خونه گرفتم
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 :چییییی ؟به همین زودی؟
 :اوهوم .

 ؟:به خان بابا گفتی اصال
 بی تفاوت شونه باال انداختم وگفتم:

اوال که اون اصال چشم دیدن من رو نداره بعدشم موقعی که اومدم قصد 
 داشتم بهش بگم که باذوالفقار ازخونه رفت بیرون .

 :اره برای سرکشی به بعضی زمین ها رفته.
 :اصال عالقه ایی به دونستن این که چی کار می کنه ندارم.

 :میگم مهداد
 :هاا

 :تواگه بری خونه ی دیگه چه جوری شرایط این جا رو کنترل می کنی؟
:نمی خوام برم تو خونه ام بس بشینم که به هرحال به این جاهم سرمیزنم ولی 

 دیگه به عمارت نمیام .
 :بی معرفت 

 :وااا؟چرا؟
:خوب  همه چی رو به همین راحتی پشت سرت گذاشتی و داری میری بدون 

 بندازی . این که به عقب نگاهی
 لیوان رو گذاشتم سرجاش و گفتم:

 دمن همه چی رو پشت سرم نگذاشتم مهردا
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د فقط دارم سعی می کنم اززیر سلطه ی خان بابا دربیام بیرون و اون رو عقب 
بذارم وگرنه من هیچ وقت همه چی رو ول نمی کنم نه همه چی و نه هیچ کس 

. 
 لبخندی زد .

رو میز ضرب گرفته بودم که بالخره به  مدتی جفتمون حرفی نزدیم باانگشت
 حرف دراومد .

 :به شهرزاد گفتی؟
 باتعجب نگاهش کردم :

 به شهرزاد چه ربطی داره ؟
:خوب دارم میبینم که این همه باهاش صمیمی شدی و کمکش می کنی گفتم 

 شاید به اون هم خبر داده باشی .
هیچی نیست :اوال که اون ذهن منحرفت رو درست کن بین من و شهرزاد 

صمیمیتم فقط برای اینه که میخوام کمکش کنم که تو روستا جا بیاقته این 
 مردم به اصطالح مهمان نواز ماهم کاربه کارش نداشته باشن دوما نه نگفتم.

 :باشه بابا جان چرا حاال میزنی منو
 :خیلی رو داری به خدا مهرداد

 اون جا تعجب کرد زرین همین حین وارد اشپزخونه شد و با دیدن ما دوتا
 :اقا اگر چیزی میخواستید من رو صدا می کردید من میاوردم .

 مخاطبش مهرداد بود .
 سری تکون دادوگفت :

 احتیاجی نبود زرین خاتون می خواستیم یکم حرف بزنیم .
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 :چایی بریزم براتون .
 :نه نمی خوریم ممنون .

 ازاشپزخونه رفت بیرون مهرداد متفکرانه گفت:
 ه گرفتی؟؟خونه مبل

 :اوهوم 
 :پس کارت راحته .

 :اره .
 :راستی بایاشا حرف زدی؟

 :اوه اوه یادم ننداز که نزدیک بود از پشت تلفن درسته قورطم بده .
:خوب بدبخت حق داره تک وتنها انداختیش تو شرکت خوب جوش میاره 

 دیگه.
 نم .داد ک:این کاراش رو نگاه نکن اتفاقا از خداشه من نباشم که سرشون داد بی

 :از بس که بدعنقی .
 :تو این رو بگی ازبقیه چه انتظاری باید داشته باشم؟

:خووب دیگه به جای این که انتظاری داشته باشی اون اخالق گندت رو 
 درست کن 

 سرتکون دادم و چیزی نگفتم 
 شهرزاد :

اصال دل و دماغ درمانگاه رفتن نداشتم بعد از رفتن شایان و مریم بی حوصله 
نشسته بودم رو تخت همش صدای خنده های مریم تو سرم می پیچید سخته 
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وقتی تازه داری به تنهایی خو میگیری یه اتفاقی بیافته که به عقب برت گردونه 
و برای چند روز خوش باشی و تنهایی رو حس نکنی و اون وقت تو اوج 

 خوشحالی یهو دوباره تنها بشی .
ی ساعت پنج عصربود که تصمیم گرفتم یه ناهار هم نخوردم بالخره نزدیکیا

سر برم درمانگاه هرچند که کسی نمی اومد ولی از خونه موندن بهتر بود 
 حداقل کم تر مالیخولیایی میشدم .

یه تیپ ساده زدم و از خونه دراومدم بیرون تو حال و هوای خودم بودم که دیدم 
ته بود که من رو کدخدا از روبه روم داره میاد چه عجب امروز تصمیم نگرف

 سوپرایز کنه خواستم بی تفاوت رد شم که صدام کرد .
 :خانم دکتر .

 :سالم 
 با پوزخندی گفت :

 چیه کشتی هات غرق شده؟
 اره کشتی هام غرق شده مرتیکه احمق ازسنش هم خجالت نمی کشه .

:مهمون هات بالخره رفتند و تنها شدی خانم شهری حاال علی میمونه و 
 حوضش .
 نگاهش کردم وگفتم: چپ چپ

 این به شما چه ربطی داره ؟
:میخوام ببینم ازاین به بعد که برادرت نیست که ازت دفاع کنه چی کار می 

 خوای بکنی
 دست به سینه ایستادم وگفتم:
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 همون کاری که تاقبل ازاومدن برادرم انجام میدادم .
 :اما االن فرق داره اوضاع.

بودید و تو گوش مردم رو پر کردید و :چه فرقی؟فرقی که باعثش خود شما 
ازمن بارشون یه دیو دوسر ساختید؟؟؟کدخدا فکر نکنید که نمیدونم این مردم 

 چه حرف شنوی ازشما دارن.
 :بایدم داشته باشند .

 بی حوصله گفتم:
درهرصورت االن برای من هیچ فرقی بوجود نیومده شماهم بهتره من رو تو این 

ار نیست به همین زودی ها جایی برم  حاال اگه دوسال تحمل کنی چون من قر
 اجازه بدید میخوام برم درمونگاه.

 پوزخندی زد وگفت:
 خودت رو زیاد خسته نکن چون کسی نمیاد .

بدون این حرفی بهش بزنم از کنارش رد شدم خودم کم دردسر دارم 
 حاالهرروز باید بااین دهن به دهن بشم مرتیکه هیزو چشم چرون .

دردرمانگاه رو باز می کنم و میرم داخل نبود دو روز گذشته ام کامل خودش 
رو با گردو خاک های روی میزو قفسه داروها نشون میده روپوشم رو پوشیدم و 

مشغوول نظافت شدم که حداقل یه کار مفید انجام داده باشم یه یک ساعتی 
 افتاد .درگیر کارهای نظافت بودم تااین که کل درمانگاه برق برق 

راضی از کارم نشستم روی صندلی ویه اهنگ برای خودم پلی کردم گوشیم 
 این جافقط به درد همین کار میخورد وبس .
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باضربه ایی به در ازجام پریدم درو بازگذاشته بودم برای همین باصدای بلند 
 گفتم:

 دربازه بفرمایید 
تنها نبود یه دختره ازجام بلند شدم و درکمال تعجب ساغرو دیدم اما این بار 

تقریبا بیست وسه چهارساله باهاش بود صورت ساده ایی داشت اما 
بیشترازهرچیزی چشماش ادم رو درنگاه اول جذب می کرد یه چادر گل گلی 
سرش کرده بود معلوم بود که ازاومدن به این جا زیاد راضی نیست ولی همین 

 که اومده بود خودش کلی بود .
 ش سالم کرد ساغرباصدای بچگونه ا

 :سالم خاله جوون .
 :سالم قربونت برم حالت چه طوره 

 :خوبم خاله راستی این خواهرم صباست .
 دستم رو دراز کردم وگفتم :

 ازاشناییتون خوشبختم خواهر فوق العاده شیرینی دارید .
 کمی مردد بود ولی بعدش اروم دستش رو دراز کرد و باهام دست داد .

 مکی ساخته است ؟:خوب از دست من چه ک
ساغر:خاله جوون حال خواهرم بده همش حالت تهوع داره به کسی هم چیزی 

 نمی گه
 

 که کمکش کنن  امروز بهش گفتم که باهام بیاد پیش شما .
 صبا رو نگاه کردم وگفتم :



wWw.Roman4u.iR  162 

 

 چندوقته حالت تهوع داری ؟
 :دو سه هفته ایی هست .

 کمی مکث کردم و روبه ساغرگفتم :
ل خاله تو میری تو حیاط بازی کنی تا من و خواهرت باهم ساغرجوون خوشگ

 صحبت کنیم؟
 سرش رو تکون دادو رفت .
 چرخیدم رو به صباا وگفتم:

 ازدواج کردی؟
 باناراحتی سرش رو تکون داد تا ته ماجرا رو خوندم جلوش نشستم وگفتم :

 عادتت عقب افتاده ؟
 :اره 

 شی .:پس بهت تبریک می گم عزیزم که داری مادر می
 بهت زده نگاهم کرد بعدازچندلحظه من م کنان گفت:

 نه....نهههه من نمی خوام من این بچه رو می خواممم.
صداش داشت میرفت باالترازترس این که ساغر صداش رو بشنوه دستش رو 

 گرفتم وملتمسانه گفتم :
 صباخواهش می کنم اروم باش االن ساغرو میترسونی

صداش درنیاد ولی داشت میلرزید جلوی دهنش رو گرفته بود که 
 بعدازچندلحظه اروم تر شد گفت:

 خانم دکتر باید کمکم کنی این بچه رو بندازم .
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 دهنم ازتعجب باز موند .
 :اما ...چرااا؟؟؟؟

:شماهم وقتی زن یه پیرمرد شصت ساله باشی دوست داری که ازش باردار 
 ه؟؟؟بشی؟؟؟دوست داری پدربچه ات سن پدربزرگش رو داشته باش

 باگیجی گفتم:
اما صبا هرچیم که باشه من نمی تونم این بچه رو سقط کنم اموزشش رو 

 ندیدم ممکنه جونت به خطر بیافته .
:من همین جوریش بااومدن پیش شما جونم رو به خطر انداختم واگر اون 

مرتیکه بفهمه که اومدم این جا صددرصد من رو میکشه اما خانم دکتر دستم 
قل به این بچه رحم کن من نمی تونم بذارم تو این محیط خفقان به دامنت حدا

 اور به دنیا بیاد نمی تونم بذارم بشه یه کسی مثل کدخدا.
 :چه ربطی به کدخدا داره؟

 :من زن صیغه ایی کدخدام.
 دود ازکلم بلند شد

 :کدخدااا مگه خودش زن نداره؟؟؟؟
پیش به بهونه دادن یه :چرا داره اما اینقد هیزو بی چشم و روهه که دوسال 

مقدارپول من رو از پدرم خرید و برد خونه اش به هوای این که دخترت رو 
خوشبخت می کنم بابام رو گول زد و من رو برد کرد خدمتکار زن اولش 

دوسال عین خدمتکارا دارم کار می کنم و هزارتا فحش میشنوم نمی خوام این 
 بچه تو این اوضاع به دنیا بیاد .
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با دستانم گرفتم هرچیزیم که بود من هیچ تجربه ایی تو سقط نداشتم سرم رو 
هرکاری می کردم مساوی بود با مرگش و من دکتربودم نه یه قاتل من سوگند 

 خورده بودم که جون ادم هارو نجات بدم نه این که قاتلشون باشم .
 دستش رو گرفتم وگفتم:

م برنمیاد ولی میتونم صبا من واقعا متاسفم اما درمورد سقط کمکی ازدست
بهت قول بدم که این اوضاع رو عوض کنم که دیگه دخترایی مثل تو زجر 

 نکشن.
 دستش رو ازدستم کشید و ازجاش بلند شد 

:شاید اوضاع برای بقیه بهتر بشه اما زندگی ازدست رفته من برنمی گرده خانم 
 دکتر.

کرد وبرگشت  چادرش رو مرتب کرد و به طرف در راه افتاد لحظه ایی مکث
 طرفم بالبخند گفت:

 ازدیدنتون خوشحال شدم خانم دکتر .
درمقابل نگاه حیرون من دست ساغرو گرفت و رفت .هاج وواج مونده بودم 

االن احساس می کردم بیشتر ازقبل از کدخدا و مردم این روستا متنفرم . توان 
از  موندن تو درمونگاه رو نداشتم برای همین روپوشم رو عوض کردم و

 درمونگاه زدم بیرون .
سردرگم و خسته رسیدم خونه دلم برای تهران تنگ شده بود اون جا همه باهم 

خوب بودن حتی اگر کدورتی چیزی هم باهم داشتند بالخره یه نحوی باهم 
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کنار می اومدن اما این جا این جا فرق داشت این جا همه با مرده متحرک 
 دگی هم دیگه رو خراب می کنن .فرقی نداشتند زندگی نمی کنن فقط زن

دراز کشیدم رو تخت و پاهامو بغل کردم اخ که چقد دلم برای مامان تنگ شده 
بود که موهامو نوازش کنه دلم برای صحبت های مادردختریمون تنگ شده 

بود دلم تنگ شده بود که شبا وقتی بابا از سرکار برمی گرده برم استقبالش 
کاش که برای رسیدن به هدفم مجبور نبودم این کاش که این طرح لعنتی نبود 

 دوسال رو تحمل کنم .
بدون خوردن شام خوابیدم صددرصد من تا پایان این دوسال سوءتغذیه می 

 گرفتم .
 صبح روزبعد بود که به صدای شکمم از خواب پریدم 

 باشه شکم عزیز میدونم میدونم . 
وپنیر با گوجه خوردم . یه دوری چایی رو فاکتور گرفتم و دو سه تا لقمه نون 

هم تو خونه زدم و ریخت پاش هارو مرتب کردم .نزدیک ساعت ده بود که از 
 خونه دراومدم بیرون تصمیم داشتم اگه شد یه سر برم شهر .

 داشتم درو میبستم که صدای اشنایی گفت:
 جایی میری؟

ه اش کل کلم به طرف صدا چرخید مهداد بود که تو سمند مشکی نشسته بود و
 رو از پنجره اورده بود بیرون تعجب کردم تاحاال پشت ماشین ندیده بودمش .

 :سالم
 :سالم بر خانم دکتر کجاایشاال ماشاال قصد عزیمت کردید اول صبح؟

 دست به سینه ایستادم وگفتم:
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 این رو باید از خودتم بپرسم هاا .
 :دارم میرم شهر دنبال یه سری کار اداری 

 م شهر میخوام به مامانم زنگ بزنم.:منم دارم میر
 :بپر باال 

 :اما...
 :تااون روی من رو باال نیاوردی دختر سوار شو

خم شد و درو بازم کرد شونه باالانداختم و به طرف ماشین رفتم سوار که شدم  
 راه افتاد .

 :با نبودن مهمون هات چی کار می کنی؟
 :راستش رو بگم هم خوشحالم هم ناراحت

 ید باال:اوه چه صادقانه .ابروش پر
 :خوب دیگه نکته خوبش اینه که حداقل از دست مریم ارامش دارم .

 بدیش اهی کشیدم وگفتم:
 این که دوباره باید به تنهایی عادت کنم .

سرش رو تکون دادوچیزی نگفت نیم نگاهی به تیپش انداختم امروز مشکی 
با یه کت مشکی  پوشیده بودنپوشیده بود یه تیشرت استین بلند سبز رنگ تقریبا 

با شلوار کتان مشکی هرچند که هنوز کل تیپش مشکی بود ولی خوب یه تغییر 
 کوچولو داده بود به تیپش.
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عینک دودیش رو که موقع سالم احوال پرسی با من زده بود باال دوباره روی  
چشماش بود و نمی تونستم بفهمم درچه حالیه ولی صداش معلوم بود که 

 له .شادوشنگو
باماشین راهی رو که من یک ساعته میرفتم نیم ساعته رسیدیم . دم پست خونه 

 نگه داشت وگفت:
خیله خوب من باید برم یه چیزی رو پست کنم برای یه دوستم تو تهران تو هم 

 برو تلفنت رو بزن نیم ساعت دیگه همین جا منتظرتم .
 :باشه 

ازماشین پیاده شدم و به سمت مخابرات رفتم که چندتا ساختمون بیشتر با 
پست فاصله نداشت ولی ازشانس بدم شلوغ بود و یک ربع مجبور شدم صبر 

 کنم تااین که بالخره مرده داد زد 
 :باجه سه 

پووف بالخره نوبت منم رسید چپیدم داخل باجه وشماره خونه رو گرفتم . 
اویزون شد شایان و بابا که بیمارستان بودند پس مامان کسی جواب نداد سرم 

 کجا بود؟
شماره گوشیش رو گرفتم باراول جواب نداد فکر کنم به خاطر غریبه بودن 

 شماره بود باردوم که برداشت صداش بدجور عصبی بود .
 :الووو چی میخوای مزاحم لعنتییی

 بامن من گفتم:
 مامان جان شهرزادم

 چرا باگوشیت تماس نگرفتی:ای وای دخترم تویی؟
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:گوشیم جامونده تو خونه االن شهربودم گفتم با تلفن مخابرات زنگ بزنم چه 
 خبر همه چی خوبه شایان به سالمت رسید؟

:اره دخترم همه چی عالیه تو چی حالت خوبه؟به موقع غذا میخوری ؟؟؟به 
 خودت میرسیی

 خندم گرفت نگرانی های تمام نشدنی مادرها 
من حالم خوبه عالیه عالیه ام دلم برا صدات تنگ شده بود که االن  :اره مادر

 صدات رو شنیدم دیگه اونم برطرف شد .
 صدای بوقی که اومد بهم فهموند که باید مکالمه رو تموم کنم باعجله گفتم:
مامانی قربونت برم من دیگه باید برم هدف فقط شنیدن صدات بود به بابا و 

 شایان سالم برسون.
 ه دخترم مراقب باش خداحافظ:باش

 :خداحافظ
از تو باجه دراومدم بیرون و به ساعت نگاه کردم هی دل غافل کی نیم ساعت 
تموم شد بعد از پرداخت هزینه تماس از مخابرات دراومدم بیرون و به طرف 
پست خونه دوییدم  مهداد رو دیدم که به ماشین تکیه کرده بود و با پارو زمین 

 نفس زنان گفتم:ضرب گرفته بود 
 ببخشید منتظر موندی مخابرات شلوغ بود 

 ازماشین جدا شد و بالبخند گفت:
 اشکال نداره این جا طبیعیه 

 :ممنون 
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 :میگم بایه بستنی موافقی؟؟؟
 :هاااا

 :بریم بستنی بخوریم من گرممه.
 باخنده سرم رو تکون دادم مثل بچه ها ذوق کرد وگفت:

 ت پس بزن بریم همین نزدیکی هاس
 کمی که گذشت گفت:

 راستی مامانت خوب بود ؟
 :اوهوم عالی بود 

 :خداروشکر 
تازه که این حرف رو زد یه چیزی مثل جرقه تو ذهنم روشن شد چرا من تو 

شب مهمونی مادرمهداد اینارو ندیده بودم ؟؟چرا نه مهدادنه مهرداد حرفی از 
 مادرشون نمیزدن؟؟؟

گرفته باشه که باعقاید این روستا محال بود اول به ذهنم رسید که ممکنه طالق 
گزینه بعدی یا تنها گزینه فوت بود که فکر کردنش هم ناراحت کننده بود چه 

برسه به این که بخوای باهمچین دردی زندگی کنی . باز بااین حال جرئت 
 نکردم بپرسم .

رسیدیم دم درمغازه بستنی فروشی ازاین بستنی دستگاهی ها داشت که من 
قش بودم دوتا گرفت یکی شکالتی برای خودش ومیوه ای برای من چه عاش

 پیشگو ههمیدونه که میوه ایی دوست دارم .
بستنی رو ازدستش گرفتم انقد حرکاتش بامزه شده بود که خندم گرفته بود رو 

 نیمکت جلو مغازه نشستیم 
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 :اخیشششش از جمله عادت هایی که نمیشه ترکش کرد بستنی خوردنه .
 ه گفتم:باخند

 حاال چرا ترکش کنی؟
 :خوب دیگه همه ی عادت هارو نمیشه که تااخر عمر باخودت نگه داری 

سرم رو تکون دادم اولین نفر خودم بستنیم رو تموم کردم مهداد انقد با ارامش 
میخورد که حرصم گرفته بود بالخره تموم کرد بستنیش رو چپ چپ نگاهش 

 کردم وگفتم:
 ری؟همیشه اینقد دیر میخو

 :اوهوم 
ای درد  نگاهم افتاد به صورتش یه لحظه پقی زدم زیر خنده مثل این بچه ها 

 دهنش رو کثیف کرده بود وااای مامان مردم از خنده .
 بادیدن صورت خندون من با تعجب گفت:

 چی شده ؟
 به لبش اشاره کردم وگفتم :نی نی کوچولو کثیف کردی دور دهنت رو که .

 کشید ولی باز نفهمید که کجا کثیفه .دستی به دور دهنش 
 ییه دستمال کاغذی از کیفم دراوردم و گرفتم طرفش 

 :خودت تمیزش می کنی
جااانممم؟؟چه پرووهم هست خوب خودت تمیز کن دیگه .لبم رو گاز گرفتم 
و اروم با دستمال گوشه لبش رو تمیز کردم برای چند ثانیه چشمام تو چشماش 

 قفل شد 
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اوردم پایین و ازجام بلند شدم خودش هم از جاش بلند شد  سریع دستمال رو
 و سعی کرد جو رو عوض کنه 

 :برگردیم ؟؟
 سرش رو تکون داد 

 : اره اره برگردیم 
به طرف ماشین راه افتادیم ولی هیچ کدوممون حرفی نزدیم خوشحال ازاین که 

بامامان صحبت کرده بودم نشستم توماشین مهداد هم کتش رو دراورد و 
انداخت صندلی عقب و بعد سوار شد این که گرمش میشه خوب برای چی 

 اصال میپوشهه.
 کل راه داشتم به صبا فکر می کردم نمیدونستم داره چی کار می

 
کنه جلوی خونه که رسیدیم پیاده شدم مهداد هم ماشین رو خاموش کرد و 

 پیاده شد چرخیدم طرفش وگفتم:
 ممنونم بابت امروز 

 :قابلی نداشت 
اومدم حرفی بزنم که صدای شیون وگریه ایی که بلند شد توجه جفتمون رو به 

 خودش جلب کرد با تعجب نگاهش کردم وگفتم 
 :چه خبر شده ؟؟

 :نمیدونم راه بیافت میفهمیم 
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باصدای دوباره ی گریه جفتمون مثل فشنگ دوییدیم هرچی بیشتر پیش 
ه ی از کوچه ها جمعیتی کمیرفتیم صدای گریه واضح تر میشد تااین که دم یک

 جمع شده بود توجهمون رو جلب کرد و سرعتمون رو اروم کردیم .
 مهداد:اما این که....

 :چی شده؟
 :این جا خونه کدخداست

 :چیییی؟
به جمعیت رسیدیم و به سختی ازبینشون رد شدیم اما همین که وارد خونه 

ل شکم زد کشدیم با جسد اغشته به خون صبا که چاقویی تو شکمش بود خ
 تنم یخ کرده بود .

 صداش تو گوشم پیچید که گفت :
 زندگی ازدست رفته من درست نمیشه .

احظه اخر که ازم خداحافظی کرد وگفت که ازاشناییم خوشحال شده خداایا 
چرا من اینقد احمق بودم باید میفهمیدم باید میفهمیدم که می خواد همچین 

تاده بود و به ظاهر داشت خودش رو کاری بکنه کدخدا کمی اون طرف تر ایس
غمگین نشون میداد اعصابم بهم ریخته بود به طرفش یورش بردم .دقیقا داشتم 

 سرش فریاد میزدم 
:مرتیکه بی ابرو دختر به این جوونی رو به کشتن دادی حاال وایستادی داری 

 ادای ادم های ناراحت رو درمیاری انسانیتت کجا رفته چرا بازندگی دختری به
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این جوونی بازی کردی پیر خرفت تو االن باید بمیری اون وقت دوباره زن 
 صیغه می کنی؟؟؟

 صدام به جیغ تبدیل شده بود رسما کدخدا با قیافه حق به جانبی گفت :
 اون خودش چاقو رو فرو کرد تو شکمش من چی کارم 

 باجیغ گفتم:
 دی...تو چی کاره ایی این تو بودی که زندگیش رو به تباهی کشون

 مهداد:
وقتی که رسیدیم داخل خونه کدخدا بادیدن جسد اون دختر جوون به طور 
کامل شوکه شده بودم که باصدای فریاد شهرزاد که به طرف کد خدا یورش 

 برده بود از جام پریدم .
مدام داشت می گفت که زندگی اون دختر و تو تباه کردی میدونستم کدخدا 

ته ولی نمیدونستم اینقد جوونه به طرف دوسالی هست دوباره یه زن گرف
 شهرزاد دوییدم و سعی کردم دستش رو بگیرم ولی عصبی تر ازاین حرفا بود 

 :شهرزاد خواهش می کنم بیا بریم 
 :مهداد این مرد قاتله اون صبارو به کشتن داد 

 زد زیر گریه بازو هاش رو گرفتم وگفتم:
 درمورد چی داری حرف میزنی شهرزاد ؟؟؟

 احتی نالید :بانار
صبا حامله بود مهداد اون حامله بود و به خاطر این که نمی خواست بچه 
 کسی که جای پدرشه رو به دنیا بیاره خودش رو کشت ...اون مرتیکه ....
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از ناراحتی دیگه نفسش درنمیاومد بیرون از کار کدخدا شدیدا بدم اومد ولی 
شرایط شهرزاد فعال بد بود و باید میبردمش بیرون دستم رو دورش حلقه کردم 
و اروم اروم ازبین جمعیت دراومدیم بیرون وارد کوچه که شدیم تکیه دادمش 

 به دیوار و صداش کردم 
 :شهرزاد حالت خوبه ؟؟؟

خودش نبود سرخورد ونشست روی زمین کنارش نشستم وسرش رو  تو حال
 تکیه دادم به شونم 

 :مهدااد اون جوون بود اون حاال حاالها میتونست زندگی کنه 
 :هیششش اروم باش میدونم میدونم 

 یکم که گذشت احساس کردم اروم تر شده .
 :شهرزاد .

 کرده بود .سرش رو برداشت از روی شونه ام نگاهش کردم چشماش پف 
 :حالت خوبه؟؟

 شهرزاد:
 باصدایی که از چاه درمی اومد گفتم:

 اره بهترم .
ازجاش بلند شد و منم با خودش بلند کرد سرم گیج میزد ناخوداگاه چنگ زدم 

 به بازوش بانگرانی نگاهم کرد :
 شهرزاد خوبی؟؟؟

 :اوهوم چیزی نیست .
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 :حاال واقعا صبا بارداربود ؟
 وگفتم:اهی کشیدم

ره دیروز باخواهرش اومد درمونگاه عالئمش رو بهم گفت حامله بود التماسم ا
کرد که کمکش کنم بچه رو سقط کنه ولی بهش گفتم نمی تونم چون ممکنه 
جونش به خطر بیافته و من نمی خواستم باعث مرگ کسی بشم مهداد من یه 

 دکترم نه یه قاتل .
ت که شده از سرم بیرون نمیرف دوباره گریم گرفته بود فکرش برای یه لحظه هم

. 
:اوون کدخدا ...اون باید تقاص تمام کارهایی که کرده رو پس بده ...اون باید 

 تقاص تک تک زجرهایی که صبا کشیده رو پس بده مهداد .....اون...
 مهداد:

 دستی به صورتش کشیدم و صورتش رو با دستانم نگه داشتم وگفتم:
 کن .نگاه شهرزاد ....شهرزاد من رو

 بااون چشمهای اشکیش بهم زل زد .
 :کدخدا تقاصش رو پس میده بهت قول میدم ....بهم اعتماد کن باشه؟؟؟

 سرش رو تکون داد .
 :حاال سعی کن اروم باشی .

 شهرزاد:
باحرف مهداد کمی اروم تر شدم ولی هنوز جسد اغشته به خون صبا جلوی 

 به طرف عقب چرخوندم .چشمم بود باصدای نازکی که پربغض بود سرم رو 
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ساغر بود که لباس مشکی پوشیده بود دستی به صورتم کشیدم و اشک هامو 
 جلوش زانو زدم چشمای مشکیش براثر گریه قرمز شده بود . کردمپاک

 گفت:گرفت و بابغضکاغذی رو به سمتم
این رو دیشب صبا بهم داد گفتش امروز هراتفاقی که افتاد این رو به شما بدم و 

 گم که قولتون یادتون نره .ب
 بادست های لرزون برگه رو ازدستش گرفتم .

 :خالهه؟
 :جانم؟

 خواهر بدیم اره ؟:من
 بغض داشت خفه ام می کرد دراغوش کشیدمش وگفتم:

 تو بهترین خواهر دنیایی که هرکسی می تونه ارزوش رو داشته باشه خوشگلم
 پس چرا نتونستم جلوی خواهرمو بگیرم

 چرا رفت :
 وگفتم:اهی کشیدم

خواهرت االن خیلی جاش خوبه و پیش خدا و فرشته هاست پس نگرانش 
 نباش ازامروز به بعد خدا مراقبه خواهرته. 

 :یعنی دیگه ناراحت نمیشه؟دیگه گریه نمی کنه؟؟؟
 بود و دوباره گریه خودمم شروع شد تالشم برای گریه نکردن بی فایده

 :نه خوشگلم دیگه گریه نمی کنه ازامروز به بعد خوشحال خوشحاله 
 که گفت: باصدای محکمی
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 ساغربرو تو. 
 پنجاه بود شایدم بیشتر باقیافه ی وحشتناکاز بغلم دراومد بیرون یه مرد نزدیک

 اومد جلو .
ساغر ازترسش از من فاصله گرفت مهداد به هوا خواهی من قدمی به جلو 

 گذاشت 
دختر جون بهتره که هرچی زودتر شرت رو ازاین روستا کم کنی وگرنه :ببین 

 ممکنه بدبالیی سرت بیاد. 
مهداد:اقای جهانبخش بااتمام احترامی که براتون قائلم ولی االن دارید زیاده 

 روی می کنید شهرزاد هیچ تقصیری تو مرگ دخترتون نداره. .
 وگفت:باعصبانیت اومد طرفم

گاه چی بهش گفتی که به یک روز نکشیده خودش رو دیروز تو اون درمون
 کشت هان ؟؟؟این طوری میخوای کل دخترهای این روستا رو ازبین ببریی..

 تا جلوش کم نیارم و باصدای محکمی گفتم: کردمجمعتمام توانم رو
وقتی که شما دخترتون رو به خاطر یه مقدار پول به یه مردی که سن پدربزرگش 

باید به این جای ماجرا فکر می کردید وقتی که فرستادینش  رو داشت فروختید
تا کلفت زن اول کدخدا باشه، باید به این جای ماجرا فکر می کردید محض 

که اطالعتون من دیروز تو درمانگاه هیچی بهش نگفتم اتفاقا تشویقش کردم
بچه رو نگه داره ولی معلوم نیست از دیروز تاحاال چه بالیی سرش اومده که 
تصمیم گرفته خودش رو بکشه ولی بدونید اقای محترم قاتل صبا من نیستم 

حتی کدخدا هم نیست قاتل دخترتون در درجه اول خود شمایید اقای محترم 
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پس به جای این که حق رو به خودتون بدید یکم به این فکر کنید که باتصمیم 
 های کور کورانه چه گندی به زندگی دخترتون زدید 

 وادامه دادم نفسی گرفتم
:من دیروز توی درمونگاه به صبا قول دادم که کاری می کنم که اوضاع این 

روستا عوض بشه بهش قول دادم تا دوباره دختری به درد اون دچار نشه و تا 
پای جونمم که شده پای قولم میمونم شماهم بهتره فعال به مراشم دخترتون 

 ای چوبه دار ببرید. برسید به جای این که من رو تا پ
 حرفی بزنه که مهداد باتحکم گفت:دوباره خواست

 اقای جهانبخش جسد دخترتون هنوز روی زمینه به فکر اون باشید 
 رو به ساغر کرد و با تحکم گفت: 

 راه بیافت تابعدا حساب تو رو هم میرسم. 
لبم قنگاه لحظه اخر ساغر که سراسر پراز ترس و وحشت به همراه التماس بود 

 رو به درد اورد و باعث شد که تو تصمیمم مصمم تربشم. 
چشمامو روی هم فشردم تصویر صبا جلوی چشمم نقش بست اروم زمزمه 

 کردم 
 :صبا تک تک کسایی که زجرت دادن تقاص پس میدن قول میدم 

با دستی که به روی شونه ام نشست به سمت عقب برگشتم مهداد با صدای 
 مغمومی گفت: 

 خوبی؟؟
 اره 
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 با گریه گفتم: 
 مهداد من میترسم ،،من ازاین مسولیت که صبا به دوشم گذاشته میترسم 

دستش رو گذاشت پشت گردنم و سرم رو دراغوش کشید مخالفتی نکردم 
 یعنی توانی برای مخالفت نداشتم. 

 سرم رو نوازش کرد وگفت: 
 تااخرش باهاتم.

بالخره سرم رو از روی شونه چنددقیقه ایی درهمون حالت موندیم تااین که 
 اش برداشتم 

 :بهتری؟
 :اره .

 :بریم تا دم در خونه ات میرسونمت .
نگاهی به اطرافم کردم کوچه ی پشتی خونه ی کد خدا بودیم که به نسبت 

خلوت تربود دستش رو به طرفم دراز کرد توچشماش نگاه کردم یه جور ارامش 
بدون هیچ حرفی دستش رو واطمینان خاصی تو چشماش بود که باعث شد 

 بگیرم .بادیدن عکس العمل من لبخندی زد و سرش رو تکون داد .
دوباره برگشتیم داخل کوچه کدخدا اما همین که مارسیدیم صدای ال اله اال 
الله مردم بلند شد داشتند از تو خونه درمیاومدن بیرون داشتند جنازه صبا رو 

وتی بودند که جسد داخلش بود میبردن کدخدا و پدرش زیر به اصطالح تاب
مادر صبا هم پشت داشت از گریه خودش رو میکشت بقیه مردم هم باقیافه 

 های ناراحت ایستاده بودند .
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اب دهنم رو قورط دادم کسی که دیروز سالم جلو روم بود االن داشتند 
جسدش رو میبردن که برای همیشه زیر خروارها خاک دفنش کنن . بی توجه 

ردم روستا ممکنه ببیننمون دستم هنوز تو دست های مردونه مهداد به این که م
 فشرده میشد و تنها دل گرمیم بود .

لحظه اخر از داخل خونه مهرداد و خان بابا هم دراومدند بیرون دیدن خان بابا 
بدتر بهمم ریخت .مهرداد اولین نفر متوجه ما شد ناراحت بود با چرخیدن 

متوجه شد و چرخید طرفمون .قلبم داشت تو مهرداد طرف ما خان بابا هم 
حلقم میزد خواستم دستم رو ازتو دست مهداد دربیارم ولی نذاشت و محکم 
تر دستم رو گرفت .با دیدن دست من تو دست مهداد اخم هاش درهم رفت 

 ولی مهرداد خوشحال شد .
 :این جا چه خبره مهداد؟

یه دختر جوون رو گرفته :واال من خبری جز این که کدخدای عزیزتون زندگی 
 رو نمیبینم .

 :مهداااد خودت خوب میدونی دارم درمورد چی حرف میزنم .
:وشماهم خوب میدونید که من اجازه نمیدم تو این مورد دخالتی کنید روز 

 بخیر خان بابا .
 زیرلب از مهرداد خداحافظی کرد و راه افتادیم .کمی که دورتر شدیم گفتم :

 دربیارم . چرا نذاشتی دستم رو
 همون طوری که داش
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 تیم راه میرفتیم بااخم هایی درهم گفت :
 سی و یک سالمه نیازی نمیبینم بابت هرکارم به خان بابا جواب پس بدم .

سکوت کردم  این لجبازیش با خان بابا برام سوال بود نزدیکای خونه به خودم 
 جرعت دادم وپرسیدم .
 :امروز دفنش می کنن؟

 کرد وگفت: به ساعتش نگاه
فکر نکنم به امروز بکشه چون هوا داره تاریک میشه و نمیشه تو تاریکی دفنش 
کرد کاهاشو می کنن و تا فردا تو سرداب قبرستون نگهش میدارن .فردا با اذان 

 صبح دفنش می کنن
 ناخوداگاه لرزیدم .

 :خوبی شهرزاد؟
 :اره خوبم مهداد؟

 :جانم؟
 یای دنبالم ؟:می تونی فردا برای مراسم دفنش ب

 :مطمعنی که میخوای بیای؟
 :اره 

 :باشه پس میام دنبالت .
 رسیدیم جلو درخونه دستم رو از تو دستش دراوردم وچرخیدم مقابلش 

 :ممنون که پیشم موندی وگرنه نمیدونستم چه بالیی ممکنه سر خودم بیارم .
 فت:رامش گبا دوانگشت لپم رو ناز کرد که ناخوداگاه مو به تنم سیخ شد و باا

 هیچ بالیی سرت نمیاومد چون تو دختر قویی هستی .
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 :اگه نباشم چی؟
 :هستی وقتی که تااالن تو این جا طاقت اوردی پس یعنی قویی .

 سکوت کردم اشاره کرد به درخونه وگفت:
 برو داخل استراحت کن فردا برای مراسم میام دنبالت .

 سرم رو تکون دادم و اروم گفتم :
 خداحافظ مهداد 

 :خداحافظ
درو باز کردم و رفتم داخل همون جا پشت در سرخوردم ونشستم زمین به صبا 

 فکر می کردم که ازامشب تنهای تنها شده .
 مهداد:

بعدازاین که شهرزاد رفت داخل سوار ماشین شدم و راه افتادم طرف عمارت 
ک کردم و از سرم به شدت درد می کرد ماشین رو تو حیاط پشتی عمارت پار

 در ورودی مخصوص خدمتکارا رفتم داخل .
 خواستم برم طبقه باال که باصدای خشک وبی روح خان بابا سرجام ایستادم .

 :مهداد صبر کن .
چرخیدم طرفش تازه متوجه شدم که مهرداد هم بااخم های درهم درحالی که 

 .دستاش رو تو جیبش فروکرده داره ازپنجره بیرون رو نگاه می کنه 
 دستام رو بغل کردم و به دسته یکی از مبل ها تکیه کردم 

 :بله ؟
 :رابطتت رو باید بااون دختر قطع کنی .
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 چشمام چهارتا شد مهرداد هم کلش چرخید طرف ما بابهت گفتم :
 چه رابطه ایی رو؟

 ازجاش بلند شد و اومد طرفم 
و روستا :خودت خوب میدونی که من اجازه نمیدم با کسی که ازاین طایفه 

 نباشه ازدواج کنی پس حواست رو جمع کن .
 صاف ایستادم وگفتم :

اوال که اون دختره شهری که شما میگی اسم داره و اسمش هم شهرزاده ثانیا 
بین من و شهرزاد هیچ خبری نیست ثالثا به اندازه کافی بزرگ شدم که بتونم 

خش ه تو این بتصمیم بگیرم عاشق کی بشم و عاشق کی نشم و اجازه نمیدم ک
 زندگیمم دخالت کنیدد.

 :مهداااد.
 داد زدم.

:بس کنید خان بابا من دیگه ادم یازده سال پیش نیستم که بایه تهدید کوچولو و 
یه شهر فرستادن بتونید من رو خام کنید این سری کوتاه نمیام خان بابا بسه 

 چیزیهرچقدر برای خودتون تو این روستای لعنتی تاختید و هیچ کس هم 
 بهتون نگفت.

بدون زدن حرف دیگه ایی چرخیدم طرف راه پله همین که داشتم میرفتم باال 
 گفتم :

ومحض اطالعتون من تو طالقان خونه خریدم و فردا برای همیشه ازاین 
 عمارت میرم .
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درمقابل نگاه متعجبش رفتم طبقه باال و وارد اتاقم شدم و درو باضرب 
ید نمی دونستم این جنگ اعصاب تا کی می بستم.سرم داشت ازدرد می ترک

 خواد ادامه پیدا کنه .
 شهرزاد:

بازهم یه شب دیگه رو بدون خوردن چیزی سپری کردم . روی تخت نشسته 
بودم و زانوهامو بغل کرده بودم هرکاری می کردم تصویر صبا ازجلوی چشمم 

 تکنار نمیرفت نگاه معصومانه ی ساغر که ترسیده بود و کمک می خواس
.سرم رو گذاشتم رو بالش .تازه یادم افتاد امروز ساغر به من یه نامه داده بود 

 ازجام پریدم و از تو کیفم برش داشتم .
 موقع باز کردن نامه دستم میلرزید .

 "خانم دکتر سالم
میدونم اشنایی ما خیلی کوتاه بود و االن که شما دارید این نامه رو میخونید 

تم من چیزی برای ازدست دادن ندارم تنها نگرانیم فقط یعنی من ازاین دنیا رف
 اینده ی ساغره .اینده ایی که ممکنه مثل من بشه .

امروز تو درمونگاه تو چشماتون دیدم که درمورد تصمیمتون مصممید دیدم که 
باتمام حرف هایی که مردم روستا درموردتون میزنن بازم طاقت اوردید و جا 

کنید که دیگه دختری مثل من درد نکشه و حاال من نزدید گفتید کاری می 
 ازتون می خوام که به قولتون پایبند بمونید .

نذارید که اینده ساغر و ساغرها مثل من به تباهی بکشه میدونم که ازپسش 
 برمیاید دعای من همیشه پشتتونه .
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دوستتون دارم و بابت این اشنایی تلخ ازتون مغذرت می خوام  دوستدار شما 
 با"ص

کاغذ نامه رو به سینه ام چسبوندم و دراز کشیدم . لحظه ایی رو تصور کردم که 
تو اوج تنهاییش نامه رو نوشته بود و اون چاقو رو برداشته بود و تو خودش فرو 

 کرده بود دستم رو گذاشته بودم جلوی دهنم که جیغ نزنم .
 از شدت گریه نفهمیدم کی چشمام بسته شد .

 مهداد:
ح نخوابیدم سرو صداهایی که می اومد حاکی از رفت و امدهای تاخود صب

درون روستا بود طبق رسم قدیمی خان بابا باید برای جسد نماز میت رو می 
خوند نمیدونستم مهرداد درچه حالیه نه اون ازدیروز تاحاال حرفی زده بود و نه 

 وصله ی حرف زدن با کسی رو داشتم من ح
 ممردد بودم اما بهش قول داده بودم و نمی خواست برای بردن شهرزاد به مراسم

که زیر قولم بزنم .ازرو تخت بلند شدم و لباس هامو عوض کردم بازم مثل 
همیشه یه تیپ مشکی انگار مشکی تنها رنگی بود که می تونست درد دل من 

 رو بیان کنه .
عجب ه تکتم رو پوشیدم و از اتاق دراومدم بیرون با دیدن این که در بالکن باز

کردم کمی نزدیک تر رفتم و مهرداد رو دیدم که داره از بالکن به روستا نگاه می 
 کنه و اصال حواسش نیست .

 :به کجا خیره شدی؟
 از جاش پرید و چرخید طرفم 

 :اه تویی چرا نخوابیدی؟
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 :به همون دلیلی که تو نخوابیدی .
سته ردم مردم دسته دکنارش قرار گرفتم و به منظره ی گرگ و میش روستا نگاه ک

 داشتند به طرف قبرستون میرفتند .
 :شهرزاد چطوره؟ البد براش سخته

 سرم رو تکون دادم وگفتم:
 دیروز اگر ولش کرده بودم صددرصد کدخدا رو کشته بود .

 اهی کشید . به ساعتش نگاه کرد وگفت :
 با طلوع افتاب دیگه همه چی تموم میشه و صبا هم زیر خروارها خاک دفن

 میشه .
:یعنی واقعا همه چی تموم میشه؟؟؟مهرداد خودتم میدونی که صبا تو این 

روستا اولین نفری نبود که به خاطر خانوادش تن به یه ازدواج اجباری داد و 
 طبیعتا اخرین نفرهم نخواهد بود .

 :تازمانی که این قوانین باشه این داستان ها هم هست مهداد .
این قوانین عوض بشن مهرداد این حموم خون  :منم به همین خاطر میخوام

 دیگه باید تموم بشه االن بودن شهرزاد هم برامون یک شانس بزرگه .
 دربازشد و زرین سرش رو کرد بیرون 

 :اقا مهرداد خان می گن که باید راه بیافتیم .
 سرش رو تکون دادوگفت:

 برو منم االن میام.
 :چشم قربان .
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 درکه بسته شد گفتم:
 میخوای به حرف هاش گوش کنی ؟تاکی 

:من به حرف هاش گوش نمی کنم مهداد فقط اگر قرار باشه جلوش گرفته بشه 
 یکی باید به طور کامل پیشش باشه که از کاراش باخبر باشه 

ضربه ایی به شونه ام زد و رفت .تازه یادم افتاد باید برم دنبال شهرزاد برای 
برای رودررو نشدن با خان بابا ازدر  همین منم ازبالکن دراومدم بیرون ولی

پشتی از عمارت زدم بیرون یکم مسیرم طوالنی تر شده بود ولی باز به ارامش 
اعصابش میارزید .نزدیک ساعت چهار ونیم بود که رسیدم جلوی خونه 

شهرزاد . ضربه ایی به در زدم ومنتظر شدم درو باز کنه اما خبری ازش نشد . 
دیدم صدای دویدن کسی میاد و بعد از اون درو باز  چند ضربه ی دیگه زدم که

 کرد .
 شهرزاد:

صبح با ضربه های پی درپی که به در می خورد از جام پریدم باصدای قرانی 
که پیچیده بود تازه یادم افتاد که باید بریم برای مراسم ختم وکسی هم که پشته 

 دره کسی نیست جز مهداد .
توی مشکی نسبتا بلند عوض کردم و یه شال مانتویی که تنم بود رو بایه مان

مشکی کشیدم سرم و بعد از برداشتن کیفم دوییدم بیرون درو که باز کردم 
 دستش رو هوا خشک شد ظاهرا میخواسته دوباره دربزنه .

 :متاسفم خواب مونده بودم 
 :اشکال نداره بریم؟

 :اره 
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 درو بستم و درسکوت راه افتادیم .
یقه صبح روز شانزدهم تیر بود کل روستا جو متفاوتی  ساعت چهار و پنجاه دق

داشت صدای مردمی که تو پشت بوم قران میخوندن زن هایی که چادربه سر و 
ناراحت درحال رفتن به قبرستون بودن حتی دیگه گنجشک ها هم صدا نمی 

 کردن حتی اون ها هم ناراحت بودن .
 مهداد:

ه صورتش انداختم چشماش پف همون طور که داشتیم میرفتیم نیم نگاهی ب
 کرده بود و این یعنی کل شب رو داشته گریه می کرده .

دستاش رو بغل کرده بود و داشت راه میاومد سرد نبود ولی برای کسی که 
معلوم نبود شب رو چه جوری صبح کرده و چه به روز خودش اورده سوز بدی 

 داشت کتم رو انداختم دورش از جاش پرید 
 د .:من خوبم مهدا

 بالبخندی تلخ گفتم:
ازصورت رنگ پریدت و اون چشم های قرمزت معلومه که چقدر حالت 

 خوبه کم مونده پس بیافتی باهات شرط میبندم که غذا هم نخوردی .
 :چیزی از گلوم پایین نرفت .

 :اما این طوری که نمیشه 
 : میشه مهداد فعال که شده .

دیم کم کم قبرستون ازدور داشت چیزی نگفتم و درسکوت به راهمون ادامه دا
 نمایان میشد گنبند کوچک مسجدی که وسط قبرستون ساخته
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 شده بود .
کل قبرستون با نور شمع روشن بود و فضای خاصی داده بود دم قبرستون که 

 رسیدیم دست شهرزاد رو کشیدم وگفتم:
 نبهتره که ازهمین جا نگاه کنیم این مردم همین جوریش ناراحت هستند بادید

 تو اوضاع بدتر میشه .
 :اما...

 :خواهش می کنم به حرفم گوش کن .
سرش رو تکون داد پشت نزدیک ترین درخت به قبرستون ایستادیم و به مردمی 

که دررفت و امد بودند نگاه کردیم کم کم صف نماز داشت بسته میشد به 
گریه می شهرزاد نگاه کردم که سرش رو تکیه داده بود به درخت و اروم اروم 

 کرد .
چیزی نگفتم و گذاشتم تا خودش رو خالی کنه تو صف اول تونستم مهرداد رو 

 ببینم که پشت سر خان بابا ایستاده بود .
 نماز شروع شد چرخیدم طرف شهرازد اروم صداش کردم 

 :شهرزاد؟
توحال خودش بود ونشنید همش خیره شده بود به تابوت صبا که اون جلو بود 

 ر گرفتم تا حواسش رو پرت کنم .در مقابلش قرا
صورتش رو اورد باال نمیدونم چرا تحمل گریه اش رو نداشتم و حاضربودم 

هرکاری کنم تا خنده رو لباش ببینم اشک هاش رو پاک کردم و اروم 
 نشوندمش رو زمین و خودمم کنارش نشستم و کشیدمش تو بغلم .
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که خوشحال و خندون باهم لرزش شونه هاش قلبم رو به درد میاورد یاد دیروز 
رفته بودیم شهر افتادم و دیروزمون رو باامروز مقایسه کردم که چقدر همه چی 

 صدوهشتاد درجه عوض شده .
 دم گوشش زمزمه کردم 

:اروم باش دیگه ببین صبا هم دوست نداره که تو اینقد بی تابی کنی ها مگه 
 بهش قول ندادی که همه چی رو عوض می کنی پس اروم باش

 سرش رو اورد باال وگفت:
 اما من میترسم مهداد صبا مسوولیت سنگینی رو به دوشم گذاشت .

 اشکش رو پاک کردم وگفتم :
 کمکت می کنیم هم پشتیبانی من رو داری هم مهردادو پس نترس .

 :کدخدا هرکاری می کنه که جلومون رو بگیره .
کنه مطمعن باش تا :اوال که کدخدا غلط کرده که بخواد ثانیا هرکاری که ب

 وانش رو هم پس میده 
 شهرزاد:

نمازتموم شد هوا دیگه روشن شده بود صدای الله اکبر مردم اومد که داشتند 
 تابوت رو برای دفن میبردند.

 چنگ زدم به بازوی مهدادوباگریه گفتم:
 مهداد ....دارن میبرنش ..دارن. ...

 مهداد:
 سرش رو به سینه ام چسباندم نالیدم:
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 شهرزاد اروم باش خواهش می کنم 
کتم رو که افتاده بود روی زمین برداشتم و انداختم دورش و کمکش کردم که 

 ازجاش بلند بشه. 
 بریم خونه تو باید یه چیزی بخوری 

 شهرزاد:
 سرم رو تکون دادم وگفتم:

 من چیزی نمی خورم. 
 فشاری به بازوهام دادوگفت:

شهرزاد اون روی من رو باال نیارهاا به زور سرپا موندی یکم دیگه بگذره 
 ازحال میری 

 مهداد:
به طرف عمارت راه افتادم امروز دیگه اخرین روزی بود که پام رو تو اون خونه 
 میذاشتم به مخالفت شهرزاد توجهی نکردم و به دنبال خودم کشوندنش رسما 

 شهرزاد:
 گریه زیاد گفتم باصدای گرفته ی ناشی از 

 چرا داریم میریم عمارت ؟؟؟اگه پدرت ببینه چی؟؟؟
 :فشاری به بازوش اوردم وگفتم 

اوال که برام مهم نیست اگرببینه بعدش هم خیالت راحت باشه اون کم کم تا 
ظهربرنمی گرده خونه چون باید تو مسجد هم به عنوان خان و بزرگ ترروستا 

 حضور داشته باشه .
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دادوچیزی نگفت ازقبرستون تا عمارت فاصله ی زیادی نبود و سرش رو تکون 
 یک ربع بعد رسیدیم .

وارد خونه که شدیم تمام خدمتکارا از حضور شهرزاد تعجب کردند اونم 
 دراون حالت که دست من به دور بازوانش حلقه شده بود زیرلبی گفت: 

 فکر نمی کنی االن به سرعت نور به پدرت خبرمون رو میدن؟
 ن کاری نمی کننهمچی

 باتعجب گفتم:
 ازکجا میدونی؟؟؟

 از پله ها باالرفتیم درو باز کردوگفت:
چون میدونن که درصورت انجام همچین کاری بااون اخالق خوشگله ی من 

 مواجه میشن. 
 وسط بغض و گریه یهو خندم گرفت بادیدن خنده من گفت:

 یووووهوو موفق شدم. 
 اشک هامو پاک کردم وگفتم:

 ه اورست رو فتح کردی که اینقد ذوق می کنی؟؟؟مگه قل
 به طرف اشپزخونه هدایتم کردوگفت:

 ازقله اورست هم بدتره به خدا. 
وارد اشپزخونه شدیم یه میز چوبی دایره ایی شکل وسط اشپزخونه بود که 

 دورش به جای صندلی از کنده ی درخت استفاده شده بود باحیرت گفتم: 
 نمی کنن؟؟ یعنی ازصندلی هم استفاده
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 :نوچ 
 من رو رو یکی از کنده ها نشوند درحالی که رفت طرف یخچال گفتم:

 پس اون دکوراسیون تو سالن؟
:اوه اونا حاصل پنج سال خون دل من و مهرداده که تونستیم راضیش کنیم ولی 

 دیگه برای دکوراسیون اشپزخونه حوصله ی جرو بحث باهاش رو نداشتیم 
در یخچال رو باز کرد و باتفکر داشت به داخل نگاه می کرد انقد بانمک شده 

 بود که باخنده داشتم نگاهش می کردم یهو گفت: 
 شاخ دراوردم یا دم که این طوری نگاه می کنی؟

 جاخوردم و باتعجب نگاهش کردم این که اصال حواسش به من نبود. 
 متفکرانه گفت:

 پس صبحانه می خوریم  خوب برای ناهار که هنوز زوده
 درحالی که سعی داشتم نخندم گفتم:

 کمک نمی خوای؟
 :نوچ جنابعالی میشینی سرجات و تکون نمی خوری 

 دستام رو اوردم باال وگفتم: 
 باشه باشه حاال چرا من رو میزنی؟؟؟

 ظرف کره و مربا رو دراورد بیرون و با حیرت گفت 
 نه مثل این که حالت داره بهتر میشه زبونت دوباره فعال شده. 

 ناراحتی ساکت میشم هاا؟؟
 نه نههه غلط کردم تازه تونستم به حرف بیارمت. 

 به طرف کتری مسی چرخید و یواشکی انگشتش رو زد به



wWw.Roman4u.iR  194 

 

 کتری داغ بود چون یه لحظه قیافه اش درهم رفت. 
 :عااشقتم زرین خاتون جون 

 :هاااان؟؟
 لبخندی گفت: با

 خدمتکارمون رو می گم :
 :و عاشق خدمتکارتون شدی؟

 اهوم :
 :اون وقت چرا؟

 :چون همیشه چاییش به راهه. 
 لحظه ایی جفتمون بهم دیگه خیره شدیم و بعد زدیم زیرخنده

قدیمی ها راست می گفتن که خنده گاهی ازهر گریه ایی هم بدتر می تونه 
شد یکم ازاون حال و هوای دپرسی  باشه ولی خوب هر چی که بود باعث

 خارج بشم 
 باخنده گفتم

 پس یادت نره برای عروسیت دعوتم کنی ها
 چشمکی زد وگفت 

 حتمااا مگه میشه خانم دکترو به عروسیم دعوت نکنم 
ظرف نون رو گذاشت رو میز و کره و مربا رو تو دو ظرف جداگانه ریخت و 

گذاشت رو به روم انقد تمیز و مرتب کار می کرد که من یهو یاد مامانم افتادم 
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دستم رو گذاشتم زیر چونه ام و داشتم نگاهش می کردم دوتا چایی ریخت و 
 یکیش رو گذاشت جلوم و رو به روم نشست 

 دم بودم که یهو باصداش ازجام پریدم تو حال و هوای خو
 :یوووهوو شهرزاد بخور دیگه سرد شد چاییت 

ای نمییری تو خوب یه لحظه هم نمی تونم درتفکراتممم سیرو سیاحت 
 کنم؟؟عجباا 

سرم رو تکون دادم و تیکه ایی نون برداشتم لقمه اول رو که گذاشتم دهنم 
ود استکان چاییش خیره شده بچشمم افتاد بهش که باقیافه متفکرانه ایی به 

 لقمم رو قورت دادم و صداش زدم 
 کشتی هات یهو غرق شد؟

 هاا؟
 چت شد یهو رفتی تو فکر 

 هیچی بخور می گم 
 مگه نمی خوری خودت؟

 میل ندارم 
 دست به سینه نشستم وگفتم 

 پس منم نمی خورم 
 جاااانم؟

ه پس خودتم خوب من رو به زور وادار کردی به خوردن باش.اگر این طوری
 باید بخوری 

 به امام خیلی کله شقیی 
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 می خوری یا نه؟؟؟
 خیله خوب تسلیم 

 تیکه ایی نون برداشت و کره و مربا رو مالید روش 
درحال خوردن داشتم نگاهش می کردم احساس می کردم چیزی رو می خواد 

 بگه ولی مردده 
 مهداد:

 ن رفتنم رو بهش بگم یا نهداشتم باخودم یکی به دو می کردم که ماجرای طالقا
 که باهاش چشم تو چشم شدم بانگاهی پرسشگرانه داشت نگاهم می کرد 

 چی تو اون کلته خانم دکتر؟
 استکانش رو پایین گذاشت وگفت

 نمیدونم چراحس می کنم میخوای یه چیزی رو بهم بگی 
 ابروم رفت باال 

 مثال؟
 اونو دیگه نمیدونم 

 باقی مونده ی چاییم رو سر کشیدم وگفتم 
 راستش من تو طالقان خونه گرفتم برای همیشه می خوام ازعمارت برم 

 استکان چاییش رو که اورده بود باال تو دستش خشک شد باعجله اضافه کردم 
فقط جای وسایلم عوض میشه وگرنه خودم که بیست وچهارساعت این جام 

 مطمعن باش 
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ولی دیگه ازلبخند چنددقیقه پیشش خبری نبود لعنتی به سرش رو تکون داد 
خودم فرستادم که چرا بهش گفتم ولی بهتربود که ازخودم میشنید تا کسی 

 دیگه 
 داشت بالقمه توی دستش بازی می کرد که صداش کردم 

 شهرزاد؟
 سرش رو گرفت باال 

 :بله؟
 :لقمه ات رو بخور.

 شهرزاد:
ز حرف دیگه ایی لقمه ام رو گذاشتم دهنم ولی سرم رو تکون دادم و برای فرار ا

دیگه چیزی از مزه اش نمیفهمیدم درسته که من ومهداد همش نزدیک یک ماه 
اینا بود که باهم اشناشده بودیم ولی تنها کسی بود که این جا می تونستم 

راحت باهاش حرف بزنم و تنها کسی بود که قضاوتم نکرد مهرداد هم بود ولی 
هداد دارم و بااون نداشتم. مهداد شوخ بود بعضی وقت ها راحتی که بام

اعصابم رو خورد می کرد ولی کنارش احساس امنیت داشتم نمیدونم دلیلش 
چی بود وچرایهو به ادمی که همش یک ماه بود میشناختمش اینقد وابسته شده 

 بودم ولی میدونستم که رفتنش ازروستا عواقب خوبی برام نداره .
 یگه که خوردم کاسه رو زدم کنار واروم گفتم :یکی دو لقمه د

 دیگه میل ندارم.
 دستم رو گرفت ومجبورم کرد ازجام بلند شم باتعجب نگاهش کردم وگفتم:

 چی شده؟
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 :قراره که بامن بیای اتاقم تا چمدونم رو جمع کنم .
 :هاان؟

د وبه دنبالش کشیده شدم به طبقه دوم بادیدن دکور طبقه باال دهنم بازمونده ب
 همه جا ست مشکی و بنفش بود باخنده گفت:

 سلیقه مهرداده اون موقع من این جا نبودم.
سرم رو باگیجی تکون دادم در یکی ازاتاق هارو باز کرد و من رو به دنبال 

 خودش کشوند داخل .
نگاهی به اطرافم انداختم یه اتاق کامال ساده بود یه تخت خواب با 

و کمی اون طرف تریه میزکامپیوتر کوچک خوشخواب مشکی گوشه اتاق بود 
که یه لب تاب وچندتا کتاب روش بود دستم رو ول کرد وبه طرف کمد رفت و 
یه چمدون کوچک کشید بیرون کنجکاوانه به طرف میزرفتم و کتاب هایی که 

روش بود رو نگاه کردم همشون روشون برنامه نویسی زده شده بود منتها به 
 خیدم طرفش وگفتم:زبان های مختلفش بود چر

 رشتت کامپیوتربوده؟
درحالی که داشت لباس هاش رو میذاشت داخل چمدون سرش رو به 

 عالمت مثبت تکون داد 
 :چه گرایشی؟

 :نرم افزار .
یکی از کتاب هارو برداشتم و یه نگاهی بهش انداختم تقریبا یه هزارصفحه 

 ایی بود باحیرت گفتم:



 199 شهرزاد

 یعنی کل این رو خوندی؟
 خندیدوگفت:

 مگه تو کل کتاب هایی که به رشتت مرتبط باشه نمی خونی؟
 سرم رو تکون دادم وگفتم:

 خوب اره ولی این خوب خیلی سنگینه.
اومد طرف میز و لب تاب وکتاب هارو ازروی میز برداشت کتابی که تو دست 

 من بود رو باخنده ازدستم کشید وگفت:
ه سیزده چهارده سال تو مغزشما فرو مطمعن باش به اندازه اون کتاب هایی ک

 میکنن سنگین تر نیست .
کارش با چمدون تموم شد ونگاهی به اطرافش انداخت لحظه اخر قاب 

عکسی که دم تختش بود رو برداشت یه لحظه رو قیافش دقیق شدم ودیدم که 
باناراحتی روی عکس دست کشید فاصله ام دور بود ونمیتونستم بفهمم کی تو 

ده که یهو اینقد ناراحت شد زبونم رو گازگرفتم تاانقد باخودم فکر اون عکس بو
 نکنم نفس عمیقی کشیدوگفت: بریم دیگه من کاری ندارم.

چمدون رو گذاشت زمین وصافش کرد هنوز گیج ومنگ بودم وقتی که رسید 
 دم دراتاق چرخید طرف من وگفت:

 شهرزاد بریم دیگه .
 :یه چیزی بپرسم راستش رو میگی؟

 رو دستگیره در خشک شد و با چشمانی پرسشگرانه نگاهم کرد دستش
 :چی؟

 :اول بگو قول میدی؟
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 :خیله خوب .
:دلیل این همه  لجبازیت با پدرت چیه ؟؟؟چون اون طور که میبینم رابطه 

 مهرداد با پدرت بهتر ازتوهه.
 به وضوح ازسوالم کالفه شد داشت با دسته ی چمدون بازی می کرد .

 دادی ها.:مهداد قول 
 نفسی عمیق کشید وگفت:

رابطه مهرداد با باباهم اونقدرها خوب نیست فقط مهرداد توانایی این رو داره 
که درمقابل دیگران همه چیزرو خوب نشون بده طوری برخورد کنه که 

انگاراتفاقی نیفتاده ولی من نمی تونم که همین جوری راست راست برم ووانمو 
 شکلی باهاش ندارم.کنم همه چیز خوبه و هیچ م

اروم به طرفش رفتم دستش حلقه شده بود به دور دسته چمدون و دیدم که 
 ازشدت فشاری که اورده رو به سفیدی میزنه .

 :نمی خوای بگی که چرا نمی تونی وانمود کنی که همه چیزخوبه؟
:چون اون یکی ازعزیزترین کس زندگیم رو ازم گرفت مهرداد تونست 

نوز نبحشیدتش ولی به هرحال تونست باخودش کناربیاد باخودش کناربیاد ه
 ولی من نتونستم .

تش نستم عاقبمکثی کردم ترسیدم که بخوام این بحث رو ادامه بدم چون نمیدو
 به کجا ختم میشه 
 من من کنان گفتم:

 بریم؟
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سرش رو تکون داد دراتاق رو باز کرد و صبر کرد که من برم بیرون نگاه پایانی 
انداخت البد میخواست اخرین تصویرهارو از اتاقی که نصف رو به اتق 

 بیشترزندگیش رو اون جا بوده به یاد داشته باشه .
ازپله ها اومدیم پایین اما باصحنه ایی رو به رو شدم که صددرصد باب میلم 

نبود کدخداوخان با یه پیرمرده دیگه تو سالن درحال صحبت کردن بودن به 
االن باید اینا رو میدیدم رسیدن مهداد به پایین پله ها شانسم لعنت فرستادم که 

مصادف شد بابازشدن درسالن و اومدن مهرداد باصدای در توجه همه جلب 
 شد و ماهم دقیقا تو تیررس نگاهشون بودیم .

نیم نگاهی به مهداد انداختم قیافه اش چیزی رو نشون نمیداد ولی خیلی 
من تو خونه تعجب کرده بود ولی  خشن به نشر میرسید مهرداد هم ازبودن

خان بااخم داشت نگاهم می کرد طوری که دوست داشتم هرچه زودتر ازاون 
 جافرار کنم.

نگاهش بین من وچمدونی که دست مهدادبود لغزید و با صدای خشنی 
 گفت:

 این جا چه خبره؟
 مهداد زمزمه کرد

 :شهرزاد تو حیاط منتظرم بمون .
 نگاهی بهش کردم و گفتم:

 معنی؟مط
 :اره .
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چرخیدم ولی تابیام یه قدم به طرف دربذارم بافریاد خان بابا سرجام خشک 
 شدم .

 :تو هیچ جا نمیری .
چرخیدم طرفش مهداد دسته چمدون رو تااالن نشکسته بود ازعصبانیتش 

 خیلی بود مهرداد باصدای ارومی گفت:
 خان بابا فکر نمی کنم نیازی به این کار باشه.

مهرداد فعال طرف حساب من برادرت و این دختره شهری  :تو ساکت باش
 هستند .

نگاهم کشیده شد به طرف کدخدا که بالذت داشت صحنه رو نگاه می کرد 
طوری که انگاروارد سیرک شده دستام رو ازشدت عصبانیت وناراحتی مشت 

 کرده بودم.
ر خان بااشاره سر کدخدا و اون پیرمرد دیگه رو فرستاد که برن لحظه اخ

کدخدا با پوزخند داشت بهم نگاه می کرد پوزخندی که معنیش چیزی بیشتر 
 از لذت بردن از صحنه نبود .

 بابسته شدن در خان گفت:
 خیله خوب میبینم که درنبود من یه دخترو میاری خونه .

تاپایان ماجرارو خوندم همینم این وسط کم بود که بخوان ازاین حرف ها 
 درموردم بزنن.

 ی به طرف خان بابا برداشت وگفت:مهداد قدم
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موضوع اونی نیست که شما فکر می کنید هرچند هم که االن من حتی اگر 
خدارو هم براتون شاهد بیارم حرف پسرتون رو باور نمی کنید پس تالشی 

 درقانع کردنتون نمی کنم.
پسره ی نمک به حروم اینه جواب تمام کارهایی که من برات کردم این طوری 

 درجون دستت درد نکنه.می گی پ
نگاهی به مهرداد کردم مشخص بود ازاین که نمی تونه دخالتی بکنه کالفه 

 شده بود .
 مهداد با صدای اروم ولی محکمی گفت:

من تااالن حتی خیلی بیشترازاون چیزی که باید احترامتون رو نگه داشتم و 
ردم وظایفم عمل کتوتمام این سال ها باوجود کینه ایی که ازتون داشتم بازم به 

ولی منم یه ادم با افکارو عقاید خودم و میخوام ازاین به بعد با عقاید خودم 
 زندگی کنم نه بایه مشت عقاید پوچ و بی فایده و اساس.

باسیلی که خان بابا به صورت مهداد زد دستم رو جلوی دهنم گرفتم تا صدام 
 باال نره مهرداد بااستیصال نالید

 بابا :خواهش می کنم خان
 تو ساکت باش مهرداد: 

 دادی زد وگفت
ساکت نمیشم خسته شدم ازاین اجبارهای بی فایده شما چراباور نمی کنید که 

بااین کارهاتون مارو گذاشتید لبه ی گیوتین و بااین عقاید مزخرفتون دارید 
 خفمون می کنید. 

 به به پس عقاید برادرت درتو هم اثر گذاشته :
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 باکالفگی گفت:
 مهداد هیچ ربطی به من نداره این یک دوما عقاید

من و مهداد اوج جوونیمون رو بین فرهنگ و تمدنی گذروندیم که این روستا تا 
 صدسال اینده هم بهش نخواهد رسید  

 اگر خیلی ناراحتید می تونید ازاین جابرید 
 مهرداد باصدای عصبی گفت: 

ران فکر نمی کنم دیگه بخوام مهداد رو که فراری دادید منم این بارکه برگردم ته
برگردم به این خراب شده پس اونقد دورنیست که من رو هم ازاین جا فراری 

 بدید 
 شهرزاد:

 مهداد به مرز انفجاررسیده بود و خیلی قیافه ترسناکی داشت .خان چرخید
 روبه مهداد وگفت:

  به محض این که پاتو ازاون دربیرون بیداری جزوه دشمن های من خواهی شد
مهداد:چه عالی مطمعن باش که همین االن برام پدری نکردی و فقط باعث 

شدی تمام این سال ها بایه قلب پراز کینه زندگی کنم امروز ازاین جا میرم ولی 
مطمعن باش که این خان و خان بازی رو که سالیان ساله تو این روستاحموم 

 خون راه انداخته تمومش می کنم.
مهرداد باعصبانیت به طرف طبقه باالرفت و باشدت هاج وواج مونده بودم 

دراتاقش رو بهم کوبوند طوری که شش متر ازجام پریدم .مهداد هم 
 چمدونش رو برداشت اومد طرفم 
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 :بریم شهرزاد 
 :مهداد اما

 دستم رو کشید و باحرص گفت: 
راه بیافت بدون حرف دیگه ایی به طرف حیاط رفتیم .دم ماشین دستم رو ول 

 ندوق عقب رو باز کرد وچمدون رو گذاشت داخلش کردوص
دم ماشین ایستاده بودم ومردد بودم که حرفی بزنم یانه کوچکترین حرفم می 

 تونست مثل باروت عمل کنه
 سوارشو

 باشه 
سوارماشین که شد رسما رنگ به رو نداشت سرش رو گذاشت روی فرمون 

 بانگرانی صداش کردم
 مهداد ....مهداد حالت خوبه؟؟

دستم رو گذاشتم رو شونه اش سرش رو که برداشت دیدم دستش رو گذاشته 
 رو قفسه سینه اش بادیدن نگاه من لبخندی زد وگفت
 چیزی نیست فقط دیگه زیادی برای این کارا پیرشدم 

 مهدااد 
 :چیزیم نیست 

 نفسی کشید و استارت زد نگهبانهای دم در دروبرامون باز کردن. 
له گرفتیم اما درکمال تعجب داشت مسیر شهرو خیلی زود ازعمارت فاص

 میرفت باتعجب گفتم
 کجا داری میری؟؟
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 دارم میرم خونه جدیدم 
 خوب چرا من رو داری باخودت میبری؟؟

 :خوب دیگه یه امروز گروگان منی باید پیشم بمونی 
 چشمام چهارتاشد باتعجب گفتم

 گروگان میخواستی برادرت رو میاوردی چرا من؟
 ...بیخیالمهرداااد 

 :ازمن مظلوم ترپیدا نکردی پس اره؟
 باخنده گفت

 فکرکن اره 
 من اخه چی بگم بهت؟

 همون جور که داشت رانندگی می کرد گفت
 فقط غرغرنکن من ممنونت میشم 

 باشه تسلیم تو بردی 
 یووووهووو.

 باخنده نگاهش کردم ولی چیزی نگفتم .وارد شهر شدیم 
 خیله خوب این خونه شما کجاست؟

 صبرداشته باش میرسیم 
 ازجلوی یه مغازه رد شدیم که یهو گفتم

 صبر کن 
 زد رو ترمز وچرخید طرفم 
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 چی شده؟؟؟
 باید خرید کنی 

 هاان؟
 زدم روشونه اش وگفتم

 بااکسیژن که نمی تونی زندگی کنی باهوش باید یه سری مواد خوراکی بخری 
 منگ گفتگیج و

 اما من نمی دونم چه خریدی؟؟؟
 ماشین پیاده شدم به دنبالم وارد مغازه شد هلش دادم سمت قفسه ها گفتماز 

 تو این همه سال تنها زندگی کردی نمیدونی باید خرید خونه کنی؟
 شونه باالانداخت وگفت

 خوب همیشه خدمتکار خونم خریدارو انجام میداد 
 چشم غره ایی رفتم وگفتم

 بیچاره زن ایندت که از دستت قراره حرص بخوره 
 لبخند همیشگیش رو زد وگفت

 از کجا میدونی که قراره حرص بخوره 
 بود بهش اشاره کردم که یکی رو برداره چندتاسبد رو میز فروشنده

عین این بچه های کوچک داشت به حرف هام گوش می کرد و اینقد مظلوم 
شده بود که دلم براش سوخت تمام این سال ها تنها زندگی کردن اونم باشرایط 

وادگی مهداد و همش کار باعث شده بود به یه ربات تبدیل بشه و االن خان
 عادی رفتار کردن براش عجیب بود 
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دم یخچال چندتا غذای اماده یخ زده مثل کباب و اینا برداشتم و انداختم تو 
 سبد خوبی مغازهه این بود که همه چی داخلش پیدا میشد 

 .اخرسر با سه تا کیسه پرخرید دراومدیم بیرون
 خریدارو گذاشتیم تو صندوق عقب درو که بست باخنده گفتم:

 خوب اینم از درس اول زندگی مجردی تون اقای مهدادسپه وند .
یه لحظه گفتم االنه که من رو بابت این که فامیلیش رو گفتم بزنه ولی خوب 

 خداروشکر بخیرگذشت و چیزی نگفت .
 سوارکه شدیم گفت:

 بدی . پس حاال حاالها باید بهم درس
 استارت زدو دوباره راه افتاد .

 :کال من موندم تو تمام این سال ها چطوری زندگی کردی؟
:خوب وقتی همش سرت به کاروشرکت گرم باشه دیگه وقتی برای زندگی 

 کردن برات نمی مونه .
رسما باحرفش خفه شدم و دیگه چیزی نگفتم .کمی بعد پیچید تو یه کوچه و 

 پارک کرد 
 پر پایین.:خیله خوب ب

ازماشین که دراومدم بیرون یه نگاهی به کل کوچه انداختم اخیششش خونه 
های این جا میشه گفت شبیه تهران بود و خیلی هاش هم حتی باکالس تربود 

 خواستم بهش تو دراوردن خرید ها کمک کنم که گفت:
 نووچ نیازی به کمک شما نیست 
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 :مهدداد
 دختر عجبااا. :درد مهداد میگم کمک نمی خوام دیگه

 :باشه باشه نزن منو حاال خونه ات کدومه .
 :بیا میفهمی 

 :امروز کال قصد کردی من روبچزونی؟
:به حرفم گوش کن که دعوامون نشه .کلید انداخت و رفت داخل پشت سرش 

وارد شدم اول ازیه راهرو ردشدیم وبعدش از دیدن صحنه مقابل دهنم از 
 بازموند چقده این جا نازبود .تعجب به اندازه غارعلی صدر 

 :شهرزااااد کجا محو
 شدی؟

 ازجام  پریدم وگفتم:
 اومدم اومدم .

یه سالن خیلی بزرگ داشت که سرتاسر باپارکت پوشیده شده بود و از راهروی 
ورودی دو پله به پایین میخورد ووارد سالن میشد .و یه طرف سالن نمای 

 کی تزیین شده بود شیشه ایی داشت که با پرده های قرمز شی
 :چیه خوشت اومده

 :خیلیی نازههه همچین خونه ایی این جااصالباورم نمیشه.
 :خوب دیگه 

 خریدارو برد داخل اشپزخونه که با یه راهرویی جدا میشد ازهال 
یه ست مبل مشکی چرم جلوی شومینه چیده شده بود که فضای دل نشینی به 

 خونه میداد .
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 م که مهداد بادوتا لیوان اب پرتقال اومد بیرون دور خودم داشتم می چرخید
 :بیابخور هوا گرمه .

لیوان رو ازدستش گرفتم وتشکری کردم .جفتمون رو مبل نشستیم همون طور 
 که داشتم شربتم رو میخوردم گفتم:

 این خونه مال کی بوده قبال؟
 :یه بنده خداایی که این جاروهم خودش طراحی کرده بوده 

 باتعجب گفتم:
 ین همه هزینه کرده و االن به تو فروخته؟ا

 :اره چون داره میره خارج.
 :اوهه دارندگی و برازندگی.

 بالیوان خالی تو دستم داشتم بازی می کردم که گفت:
 یه چیزی بپرسم؟

 :چی؟
 :ازاین به بعد میخوای با مطب وروستا چی کارکنی؟

 اهی کششیدم وگفتم:
 کار کنم باور کن خودمم گیجم نمیدونم باید چی

:شهرزاد این مردم حتی شناسنامه ندارن کناراومدن باهاشون خیلی سخته اونم 
 برای دوسال

 جرقه ایی تو ذهنم زده شد وگفتم:
 اگربراشون شناسنامه بگیریم چی؟
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 شربتش پرید تو گلوش سرفه ایی کرد وگفت:
 چییی؟

 برای اولین بارتوچندوقت گذشته اشتیاق داشتم با شوق گفتم:
بکن شناسنامه داشته باشن هویت پیدا می کنن ....هویت پیدا کنن  فکرش رو

زندگیشون بهتر میشه تازه می تونیم برای خدمات بیشترازدولت هم کمک 
 بگیریم .

 کمی فکر کردوگفت:
 ایده خوبیه ولی باتوجه به موانع رو به رومون خیلی باید بادقت عمل کنیم .

 :اوهوم .
 گفت:کمی درسکوت سپری شد تااین که 

 گشنه ات نیست ؟
خندم گرفت نگاهی به ساعت کردم یک ونیم بود سروصدای شکمم بهم 

 یاداوری کرد که وقت خوردن غذاست .
 :اوهوم

 :بزن بریم ببینم تو اشپزخونه چی هست
انتهای سالن یه راهروی دیگه بود که میخورد به اشپزخونه و اتاق خواب ها 

اشت .کابینت های ام دی اف اشپزخونه هم دکوراسیون سفید وططوسی د
 طوسی با لوازم برقی طوسی .

دریخچال رو باز کردم و نگاهی به خرید هامون کردم گوجه وخیار به همراه 
 ابغوره محلی و کباب تابه ایی یخ زده لبخندی زدم وگفتم

 :باکباب چه طوری؟
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 :عالی .
 :خیله خوب پس درس دوم زندگی مجردی 

 باحیرت نگاهم کردوگفت :
 اشپزی؟؟؟

:اوهوم حاالغر نزن و از بین اون یکی کیسه روغن و برنج رو دربیار بیرون و تو 
 یه ظرف کوچک دوتااستکان برنج خیس کن .

موبه موی حرف هام رو اجرا می کرد هرچندکه دست وپاچلفتی نصف برنج 
هارو موقع خیس کردن به فنا داد بایه دست داشتم کباب هارو تو ماهیتابه سرخ 

 کردم و بادست دیگه ام خرابکاری های این رو جمع کردم .می 
 :می تونی یه پیاز خورد کنی که بیام ساالد درست کنم ؟

سرش رو تکون داد یه ظرف بهش دادم چاقو رو برداشت و شروع کرد مثال به 
خورد کردن پیازها ولی هرکدومش رو به اندازه دوتابندانگشت من خورد می 

 کرد .
 کردی که این جوری خورد نمی کنن . :مهدددادد داغون

رفتم نزدیکش و دستم رو دراز کردم که پیاز رو ازدستش بگیرم که بدجنس 
 لبخندی زد وگفت:

 همین طوری نشونم بده .
 هییی خدا اینم شیطنتش گل کرده بوداااا.

 :اماا...
 :امانداریم امروز هرچی که من گفتم رو باید گوش کنی.
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 :بااشهه
ام رو گذاشتم رو دستاش یه لحظه ضربان قلبم تا .رفتم طرفش ودست

صدوهشتادرفت و برگشت پاایین صبح بغلم کرده بود ولی این فرق داشت 
 صبح حالم بدبود واصال تو حال خودم نبودم ولی االن فرق داشت .

 اروم اروم بهش خورد کردن رو یاد دادم پیاز که تموم شد برگشت طرفم وگفت:
 سخت نبود . نهه خوب بود اون قدراهم

فاصله امون به قدری نزدیک بود که قشنگ فیس تو فیس هم بودیمبه چشم 
های ابیش که شیطنت ازش میبارید خیره شدم اروم یه قدم برداشت طرفم اب 

 دهنم رو قورط دادم مهدداد اومدی و نسازی هاا.
 باصدای جلزوولزروغن ازجام پریدم و دوییدم طرف گاز 

 
یع کباب هارو جابه جا کردم دو دقیقه بعد وقتی که دستام داشت میلرزید سر

سرخ شدن کامل نگاهی به برنج کردم که اماده شده بود نگاهی به مهداد کردم 
که دست به سینه به اپن تکیه کرده بود وداشت حرکت هامو نگاه می کرد 

 باصدای ارومی گفتم:
 انقد حرکت هام برات جالبه؟؟؟

 اره 
 فتم سر ساالد بدون این که نگاهش کنم گفتمزیرگاز رو خاموش کردم و ر

 چرا؟
 :چون خیلی وقته که اشپزی کردن رو از نزدیک ندیده بودم اونم .....

 حرفش رو نیمه تمام گذاشت باتعجب گفتم 
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 چی شد؟
 هیچی بیخیال 

کارساالد رو تموم کردم وچرخیدم که ظرف ساالد رو بذارم رو میزیهو به 
یبا تا مرز واژگونی رفتم ولی دستش که به دور شدت باهاش برخورد کردم وتقر

کمرم حلقه شد ازافتادن نجاتم داد بافشاری به کمرم من رو کشید باالو با 
 دست دیگش ظرف ساالد رو گذاشت رو میز باابرویی باالرفته پرسید

 خوبی؟؟
سرم رو به نشونه ی اره تکون دادم تو همین گیرو دار یه تیکه از موهام 

 دراومده بود بیرون دستش رو اورد باال و اروم دست کشید بهاززیرشالم 
 موهام و شالم رو مرتب کرد 

بوی عطرش تلخ بود و من به بوی تلخ حساسیت داشتم ناخوداگاه عطسه ای 
 کردم 

 چی شد ؟
:به بوی ادکلنت حساسیت دارم خندید ای مرض بگیری تو که امروز قصد 

 کردی یه بالیی سرمن بیاری 
 داد غذااها مه

 اووه .اره 
 نمی خوای دستت رو برداری؟؟

خنده ایی کرد و دستش رو کشید و تونستم یه نفس راحت بکشم دوتابشقاب 
 غذا ریختم و گذاشتم روی میز 
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درسکوت غذامون رو خوردیم داشتم ساالد میخوردم که چیزی به ذهنم رسید 
 قاشقم رو پایین گذاشتم و باتردید صداش کردم 

 مهداد 
 بله ؟

 مممم راستش درمورد درد قلبت ا
 لیوانش رو تو دست فشرد وگفت

 گفتم که چیز جدی نیست 
 اما رنگ به رو نداشتی دکتررفتی؟

 اوهوم 
 چی گفتن؟

 :چیز خاصی نیست فقط زیاد نباید عصبانی بشم همین 
 بانگاهی مشکوکانه نگاهش کردم وگفتم 

 همین؟
 دستش رو اورد باالوگفت

 به تموم مقدسات قسم میخورم که همین بود 
سرم رو تکون دادم و از پشت میزبلند شدم خواستم ظرف هارو بشورم که 

 گفت
 ولشون کن 

 وااا؟
:فکر کردی من حوصله دارم تو تنهایی ظرف بشورم؟؟؟قراره ماشین ظرف 

 شویی بگیرم فردا 
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 شونه باالانداختم وگفتم
 بهتربه نفع من 

 رفتیم سالن خودم رو پرت کردم رو مبل وگفتم 
 االن چی کار کنیم ؟؟؟؟

 مقابلم نشست وگفت
 حرف بزنیم 

 :جاااانم؟؟تمام دوساعت گذشته رو داشتیم چی کار می کردیم؟؟؟
 :خوب از خودمون تعریف کنیم تاباهم اشنا بشیم 

 دستم رو زدم زیر چونمو گفتم
مال تو رو میدونم پس چی می  تو که تمام زندگی من رو میدونی منم که

 گی؟؟؟
 چقد مطمعنی که تمام سرگذشت من رو میدونی؟؟؟

 سکوت کردم حرف منطقی بود بحث رو عوض کرد وگفت 
 تو نامزد نکردی هنوز ؟؟؟مشکلی با این جااومدنت نداشته ؟؟

 خندم گرفت وگفتم
  منامزدم کجا بود بعدشم فعال حوصله ی درگیرشدن تویه رابطه احساسی ندار

 اووه خیلی دلت پره پس
 :هوووم تاحدودی تو چی تو چراازدواج نکردی؟

 پوزخندی زدوگفت
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فکر می کنم دلیلش رو امروز به طور واضحی دیدی تا زنده بودن خان بابا نه 
 من نه مهرداد زندگی عادی نمی تونیم داشته باشیم 

 می گم شماها برخالف اهالی روستا شناسنامه دارید درسته؟؟؟
 اونم برحسب اجبار  اوهوم

 چشمام گرد شد و باتعجب گفتم
 چرااجبار؟

:خوب تاسر دبیرستان شناسنامه نداشتیم دبیرستان که وارد شدیم مدرسه اجبار 
کرد که شناسنامه بگیریم حتی برای گرفتن شناسنامه هم خودمون مجبورشدیم 

 اقدام کنیم خان بابا هیچ کمکی بهمون نکرد 
یام این جا هیچ وقت فکرش رو نمی کردم که :روزی که تصمیم گرفتم ب

 باهمچین چیزی روبه رو بشم 
 قهقهه ایی زد وگفت:چیه برات عجیبه؟؟

 داشتم منبت کاری های شومینه رو نگاه می کردم سرم رو تکون دادم وگفتم:
 اره عجیبه .راستی مادرت چه جوری باهمه ی این ها کنارمیاد؟؟

نگاهی به صورتش انداختم ناراحت بود و مکثی کرد سرم رو اوردم باال و 
 قشنگ ناذاحتیش رو میشد ازاون چشمهای ابیش فهمید اروم گفتم

 مهداد چیزی شده؟؟
 نفس عمیقی کشید وگفت

 مادرم خیلی وقته که فوت شده 
 خودم رو بابت حرفم لعنت کردم که چرا یادش انداختم باناراحتی گفتم

 ببخشید نمی خواستم ناراحتت کنم 
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 نداره اشکال
 به بعضی مسائل دیگه باید عادت کرد 

 دستم رو قالب کردم دور زانوم و سکوت
کردم به ساعت دیواری پشت س رش نگاه کردم ساعت شده بود پنج دهنم 

 ازتعجب بازمونده بود 
 گفتمازجام بلندشدم و

 من باید برم دیگه دیرشد االن جاده هم خالی میشه 
 از جاش بلندشدوگفت

 میرسونمت
 ازی نیستاانی

 چشم غره ایی بهم رفت که ساکت شدم 
 کتش رو از روی مبل برداشت وگفت

 بریم 
 کیفم رو برداشتم دم درمنتظرم بود 

ازدرخونه دراومدیم بیرون همزمان همسایه روبه روییش از خونه دراومد 
 و چشمش خورد به ما بیرون

 ندی گفتیه مرد شاید هم سن و سال خود مهداد بلکه بزرگتربود بالبخ
 شما به جای اقای رستمی اومدید درسته؟

 مهداد سرش رو تکون داد وگفت
 بله تازه خونه رو خریدم 
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 همین حین دختر بچه ایی از خونه اش دراومد بیرون و دستش رو کشید گفت
 بابا بریم دیگه دیر شد

 باشه باشه 
 رو کرد به ما وگفت

 خیله خوب از دیدنتون خوشحال شدم ایشاال خوشبخت بشید 
سرم که پایین بود باشنیدن این حرف اوردم باال جاااانم؟؟این چه فکری بود که 

 ااین می کرد مهداد بالبخندی گفت
 خیلی ممنونم جناب 

 اون که رفت چرخیدم طرف مهداد باخنده گفت
 چیهههه چرااین طوری چشماتو باز گرد کردی؟؟؟؟

 ن چی بود این گفت؟ای
 خوب حق داره بدبخت تو خودت بودی همین فکرو نمی کردی؟؟؟

بدون این که منتظر جواب من بشه رفت طرف ماشینش خواست سواربشه که 
 با دیدن این که من هنوز سرجام ایستادم دستش رو زد به ماشین وگفت

 قراره تافردا همون جا وایسی؟؟
 اومدم اومدم

 که زد باخنده گفت  سوارماشین شدم استارت
اقا من برای ازدواج و تشکیل خانواده هنوز جوونم ارزو دارم خوب میخوام 

 مجردی برم عشق و صفا 
 چرخیدم طرفش و گفتم 

 تو سن سی و یک خودتو هنوز جوون میبینی؟
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 ابروهاش رو بامزه داد باال وگفت
 یعنی نبینم؟

 شونه باالانداختم وگفتم
 جوگیرنشو.ببین ولی خوب دیگه اینقدم 

 خندید وگفت 
 هرچی شما بگی خانم دکتر 

 افرین پسرخوب 
ساعت تقریبا شش ونیم بود که رسیدیم دم درخونه ماشین رو که پارک کرد 

 چرخیدم طرفش و با
 :لبخندی گفتم

 بابت همه چی ممنون .
دستم رو که گذاشته بودم رو پام رو تو دستش گرفت یه حس خوبی بهم دست 

 داد 
 شستش روی دستم رو ناز کرد وگفتباانگشت 

 منم ممنونم که بعد این همه سال باعث شدی به زندگی برگردم 
 شبت بخیر .

 اومدم دروباز کنم وپیاده شم که صدام کرد 
 شهرزاد؟
 گفتمبی اراده

 جانم
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 میشه یه قول بهم بدی؟
 مکثی کردم 

 خواهش می کنم شهرزاد 
 چشمام رو به عالمت مثبت بستم وگفتم

 قول میدم حاال چی شده؟باشه 
 :هراتفاقی که تو روستا افتاد برات رو باید بهم بگی خواهش می کنم 

 سری تکون دادم وگفتم
 باشه بهت می گم 

 شبت بخیر
ازماشین پیاده شدم و ودرو باز کردم رفتم داخل همین که دروبستم صدای دور 

د دستم رو پریشدن ماشین به گوشم رسید قلبم تو سینه ام داشت باال پایین می
گذاشتم رو قلبم و نفس عمیقی کشیدم بایاداوری امروز لبخندی زدم و رفتم 

 داخل خونه
 دفترچه خاطرات عزیز 

امروز دقیقا سه ماه ازاومدن من به این روستای عجیب غریب می گذره 
روستایی که هم روزبه روز بیشتر مشتاق میشم که بتونم اوضاعش رو تغییر بدم 

 وستایی که گاهی من رو به شدت میترسونه .و درهمون حین ر
باگذشت زمان داغ ازدست دادن صبا برای همه کمرنگ تر شد ولی من هنوز 

نتونستم اون چشمهای مشکی که درعین بی امیدی کورسوی امیدی هنوز 
درچشمانش دیده میشد رو فراموش کنم بعدازگذشت سه ماه هنوز که هنوزه 

جمع می کنم به روهاپیادهه اکثرا ازکنارهرروز بعد ازظهر با دسته گلی ک
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رو ناراحت می کنه  دیدنش میرم کسی زیاد بهش سر نمیزنه و این بیشتر من
که گاهی اوقات وقتی که میرسم به قبرستون ساغرو از فاصله ی دوری میبینم
باالسر قبر خواهرش نشسته و عقب می کشم تاهرچقدر که دلش بخواهد 

همان گونه که وقتی خودم بر سرقبر او هستم راز دلم  کند بتواند بااون درد و دل
 گویم.رو به او می

خان بابا که بعدازاخرین بازدیدمون که زیاد هم دوستانه نبود دیگه درموردو
ندیدمش اما چندباری به طور کامال تصادفی مهرداد را تو روستا دیدم که 

انه ی بعد ازاون ناهار خخیلی کوتاه توانستیم باهم دیگه صحبت کنیم دوهفته 
مهداد ازطرف مهداد مامور شدم که ادرس خانه اش را به دست او برسانم 

 بازهم خان رو ندیدم .
رو فراموش نکرده و هرروز بعد از مهداد هم باتمام مشغله های ذهنیش قولش

کارهایش سری به من میزند و با کارهایش سعی در خنداندن من می کند تنها 
دوقت گذشته این بود که ثبت احوال طالقان قبول کرد که اتفاق عالی چن

 درمورد داستان شناسنامه ها بهمون کمک بکنه
بعدازظهریه روز گرم تابستونی بود و تو درمانگاه نشسته بودم ازاون جا که هم 

 حوصله ام سررفته بود هم گرمم بود رفتم داخل حیاط 
رمی ی میتراشی و سرگمیگن وقتی بیکارباشی برای خودت سرگرمی دیگه ای

 جدید منم درست کردن یه باغچه تو حیاط درمانگاه بود 
یه پارچ اب برداشتم و به گل هایی که تازه کاشته بودم اب دادم خیلی خوشگل 

 شده بودند
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 دستی به روشون کشیدم وگفتم
 چقد زود بزرگ شدید شماهاا

 ت نکرده هاانقدری که تو ازاینا مراقبت می کنی کسی به خدا از من مراقب
ازجام پریدم و به طرف صدا چرخیدم مهداد بود که به دیوارتکیه کرده بود اما 
 امروز تنها نبود مهرداد هم کمی اون طرف ترایستاده بود .اهی کشیدم وگفتم 

 از کی اومدید؟
 لبخندی زد وگفت

پنج شش دقیقه ایی هست راستی خوب سرگرمی برای خودت درست کردی 
 هاا 

 کردم و سالم دادم بالحن دوستانه ایی گفتم رو به مهرداد
 کم پیدا شدی دیگه نمیبینمت 

 :تهران بودم تازه برگشتم 
 باتعجب گفتم

 تهران چه کار داشتی مگه قرارنبود مهربری؟
 اره مهر میرم 

 مهداد اومد وسط حرفمون و گفت
بریم داخل درمانگاه حرف بزنیم تایکی ازاین اهالی محترم روستا راپورت 

 اومدن من رو به خان بابا نداده و تااین بستنی ها اب نشده 
کیسه ایی رو درمقابل چشمانم تکان داد با دیدن بستنی شکالتی با ذوق جیغی 

 زدم وگفتم
 اخخخ جون بستنیی
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جلف بازی دراوردم لبم رو گاز مهرداد زد زیرخنده تازه متوجه شدم چه قد 
 گرفتم مهداد با چشمهای خندون نگاهم کرد وگفت

 بریم داخل خانوم کوچولوو
درو باز کردم و رفتیم داخل ساختمون پشت میزم نشستم و بهشون اشاره کردم 

که بشینن مهداد خیلی راحت نشست روی میز دستم رو که برده بودم بستنی 
 رت گفتمرو بردارم رو هوا خشک شد باحی

 به خدا صندلی هم هستاا
 :این جوری راحت ترم 

 مهرداد داشت میخندید چشم غره ایی رفتم وگفتم
 هیچیت خدا رو شکر مثل ادمیزاد نیست 

درحال خوردن بستنی قیافه این پسربچه های شیطون رو گرفته بود گازی از 
 بستنیش زد وگفت

 حاال ساکت میشی که من حرفم رو بگم ؟
 ز کردم وگفتمبستنیم رو با

 بفرمایید 
 دهنش که خالی شد گفت

 مهرداد تونست موافقت مسوولین تهران رو هم بگیره 
 چرخیدم رو به مهرداد و باذوق گفتم

 جدیییییی؟
 سرش رو تکون دادوگفت:
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 اره
 یکم کاربرد ولی بالخره جواب داداشغال های بستنی رو جمع کردم وگفتم

 حاال چی میشه؟؟؟
 پاانداخت وگفتمهداد پارو 

 حاال باید اهالی محترم رو راضی بکنیم که شناسنامه لولو نیست
هم من هم مهرداد بابت تشبیهی که به کاربرد خندمون گرفت ناخوداگاه 

ق ابا وکدخدا اتفابایاداوری این که به زودی یک دیدار دوستانه دیگه باخان ب
 میافتاد مو به 

یه ام فروکش کنه وساکت شدم سیخ شد و باعث شد که اون ذوق اولتنم 
 .باصدای مهداد سرم رو اوردم باال 

 :چت شده؟
 :هاا هیچی.

 :بابت عکس العمل خان بابا و کدخدا میترسی؟
 پوفی کردم وگفتم

 اگه بخوام راستش رو بگم اره 
 مهرداد پارو پاانداخت وگفت

 اگه بتونیم برای یکی دوروز ازروستا دکشون کنیم خوب میشه 
 متفکری گرفت وگفت  مهداد قیافه

 من که هیچ عقیده ایی ندارم برای دک کردن این دونفر 
 چونمو خاروندم وگفتم

 مهرداد خان بابا کی برای سرکشی به دهات های اطراف میره؟
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 باتعجب نگاهم کردوگفت
 چی تو سرته؟

 ازجام بلندشدم و دوری تو درمانگاه زدم بعد از مکثی گفتم
بهترین شانس ماهمون روزیه که خان بابا برای سرکشی به دهات های اطراف 
میره فقط باید قانعش کنی که اون روز سرت شلوغه و نمی تونی باهاش بری و 

 تو روستا بمونی 
 سرش رو تکون داد مهداد ازمیز پایین پرید وگفت

 خیله خوب بهتره دیگه مابریم تاسروکله کسی پیدا نشده 
رش وبه عالمت تایید تکون داد تا دم درباهاشون رفتم مهرداد مهرداد هم س

جلوتررفت بیرون دم در که رسیدیم مهداد مکثی کردباتعجب نگاهش کردم 
 وگفتم

 چی شده؟
 خیره شد تو چشمام وگفت

من نگران تو ام به محض این که این کارو شروع کنیم تمام اهالی روستابرعلیه 
 تو میشن و نمی دونم که ممکنه چه کاری ازشون سربزنه 

 لبخندی زدم وگفتم
 اتفاقی برای من نمیافته توهم نگران نباش خوب؟؟؟

 دستم رو تو دستش فشرد وگفت
 شهرزاد بهم قول دادیاا هرچی شد باید بهم بگی 

 ول قول که میگم حاالبرو تادیرت نشده :ق
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 فشاری به دستم اورد و باگفتن خداحافظی رفت بیرون
منم یکم بعد درمانگاه رو بستم و به سمت خونه راه افتادم اما یه اتفاق جاالب 

برام افتاد اتفاقی که شاید باعث شد برای باراول درنگاه افراد اون روستا یه 
 هیوالبه نظرنرسم 

ونده به خونه ی خودم متوجه یه خانم نسبتا میان سال شدم که چندتاخونه م
 خطچون راه رفتنش تودرحال راه رفتن بود ولی معلوم بود حال خوشی نداره

 مستقیم نبود 
داشتم ازپشت نگاهش می کردم که یهو ازهوش رفت و افتاد روی زمین با هول 

م صداش دوییدم طرفش و بغلش کردم صورتش کبود بود اهی کشیدم ارو
 کردم خانم ....خانم حالتون خوبه؟؟؟

 گرفتم وگفتمتکونی خورد و ناله ایی کرد خواست بلندبشه که جلوش رو
 یکم همین طوری بمونید نباید زود تکون بخورید 

کرده بود اولین حدسم این بود که فشارش افتاده دستش رو تو دستم گرفتم یخ
 اروم گفتم 

 چندسالتونه؟
 به ناله شبیه بود گفتباصدایی که بیشتر

 چهل وهشت 
 خیلیی هنوز جوون بود ولی صورتش بیشتر نشون میداد با ترس پرسیدم 

 صورتتون چی شده؟؟؟همسرتون؟؟
 :اروم بلندشد نشست سرجاش وگفت
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دو روز به خاطر مریضی سرزمین کارنکردم شوهرم این بالرو سرم  کهچون
 اورد 

دم تو کیفم عاشق شکالت بودن این خدااایا اینا مردبودن یا حیوون دست بر
جابه دردم خورد یه شکالت ازکیفم دراوردم وگرفتم طرفش با تردید نگاهم کرد 

 لبخندی ارامش بخش زدم وگفتم
 بخورید کمک می کنه فشارتون میزون بشه 

برای چندلحظه توچشماش اعتمادو صمیمیتیو دیدم که تو سه ماه گذشته بی 
 ت وخورد سابقه بود شکالت رو ازم گرف

 چنددقیقه ایی همون جا نشستیم که دیدم بلند شد 
 حالتون بهتره؟

 سرش رو تکون داد دستانم رو تو دستش فشرد وگفت
 ممنونم عزیزم 

 :خواهش می کنم 
 لبخندی زد و رفت و من رو تو بهت و ناباوری به جاگذاشت

ود باذوق تاخازجام پاشدم و لباسم رو تکوندم کم مونده بود از ذوقم جیغ بزنم 
 رو انداختم داخل خونه .خونه دوییدم وخودم

 جیغ خفه ایی زدم وگفتم
 خدااا جوون ممنونممم
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تااخرشب ازشدت ذوق می خندیدم برای خودم یا میرفتم توفکر جای شایان 
ز میگفت اخالی بود که صددرصد االن سرش رو باتاسف برام تکون میداد و

 دست رفتی دخترجون ازدست رفتی 
تصمیم گرفتم که این خبروفردا به مهداد هم بگم و یکمم خرید بکنم .ساعت 

 تقریبا یازده بود که بالخره خوابم برد 
پنج ونیم از خواب بلند شدم چشمام به زور باز بود ولی روز بعد ساعتصبح

چاره ایی نداشتم باید میرفتم موهامو بافتم و جمع کردم باال یه مانتو زمینه 
ا گل های رنگی رنگی پوشیدم کادو تولدم بود که مریم برام سورمه ایی ب

خریده بود با یه جین ابی ویه شال کرم رنگ که با گل های مانتومم ست بود 
پوشیدم درحین اماده شدن یکی دوتالقمه صبحانه خوردم عادتم همین بود 

تهران هم که بودم همیشه با عجله صبحانه میخوردم و یادش بخیرکه همیشه 
امانم جیغ میزد سرم .خالصه باهرمکافاتی که بود ساعت شش ازدرخونه هم م

جوون میداد برای پیاده روی نزدیکای خونه دراومدم بیرون هواا عالی شده بود و
مهداد که رسیدم برای چندلحظه مکث کردم اگه خواب بود چی؟؟؟من بیدار 

 بودم دلیل بر بیداری اون نبود که .
وایی بربری و لبخندی به لبم نشست دوتابربری داغ چشمم افتاد به مغازه نان

گرفتم و از مغازه بغلی کره و مربا گرفتم و با سالم و صلوات رفتم تاخونه مهداد 
زنگ درو که زدم تا چندلحظه خبری نشد خودم رو فحش دادم خواب بود پس 
دوباره زنگ زدم که درباز شد و رفتم داخل ازراهرو رد شدم و وارد سالن شدم 

ه باقیافه خواب الو ومتعجب مهداد روبه رو شدم مثل پسر بچه هاشده ک
 بودباتعجب گفت:
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 ساعت هفت و ربع صبح این
 

 جا چی کار می کنی شهرزاد؟
 بالبخندی گفتم:

اوال سالم صبح بخیر اقای خواب الو بعدشم کار داشتم گفتم بیام صبحانه رو 
 باهم بخوریم

هاج وواج ازرفتارهای من مونده  خوش خوشان رفتم طرف اشپزخونه بیچاره
بود نان هارو گذاشتم توجانونی وچرخیدم طرفش یه بلوز استین بلند سفید 
 پوشیده بود باشلوارپارچه ایی مشکی موهای مشکیش هم پخش وپال بود .

 اشاره ایی بهش کردم وگفتم:
 تاتو بری یه دستی به سروروی خودت بکشی من میزرو ردیف می کنم .

 گی چی شده؟:نمی خوای ب
 :برووووو اول اماده شو بعد میگم خوب دارم ازگشنگی تلف میشم.

بالخره رفت زیرکتری رو روشن کردم و دوتا استکان گذاشتم کره و مربارو هم 
 ریختم گذاشتم روی میز داشتم چایی میریختم که دیدم اومد 

 :بشین پشت میز .
 بعدازاین که چاییش رو گذاشتم جلوش بااعتراض گفت:

 ی شده بالخره می گی یانه؟چ
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جرئه ایی ازچاییمو خوردم هنوز داغ بود وباعث شد قشنگ خودم رو 
بسوزونم.بالیوان داشتم بازی می کردم که تمام جریانات روزگذشته رو براش 

 تعریف کردم اونم مثل من اولش باورش نمیشد باحیرت گفت:
 جااان من ؟

ه تکون دادم باقیافه ی خوشحالی دهنم پربود برای همین سرم رو به نشونه ی ار
 گفت:

 این خودش اولین قدمه برای راضی کردن اهالی روستا .
 لقمه ام رو قورط دادم وگفتم:

 اما خوب فقط یه نفربود .
 سرش روکج کرد گفت:

 قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود خانم دکتر یکم حوصله به خرج بده.
 دراومد مهداد باتعجب گفت:خنده ایی کردم همین حین صدای ایفون 

 این دیگه کیه اول صبحی؟
درحالی که لقمه اش دستش بود ازاشپزخونه خارج شد دیگه میلی به خوردن 

نداشتم برای همین تکیه کردم به صندلی و شروع کردم به شمردن سرامیک 
های کف اشپزخونه خودمم ازکارخودم خندم گرفته بود باصدای پایی که اومد 

باال ودرکمال تعجب مهرداد رو دیدم که پیش مهداد ایستاده  سرم رو اوردم
 باتعجب گفتم:

 تواین جا چی کارمی کنی؟
 روی صندلی کناریم نشست وگفت:

 فکر کنم منم باید همین سوال رو ازت بپرسم .
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 مهداد که چایی برای مهرداد ریخته بود به سرمیز برگشت وگفت:
 ن دعوا و بزن بزن حرف بزنه .بالخره تونسته بایکی از اهالی روستا بدو

ای ادم دهن لق خوب دودقیقه مهلت میدادی خودمم میتونستم بگم دیگه 
 عجب.

 روی صندلی مقابل نشست وگفت :
 حاال این دیدار نابه هنگام تو برای چه دلیلیه .

 مهرداد نفسش رو داد بیرون وگفت:
 بالخره تونستم بفهمم خان بابا کی برای سرکشی میره.

 خ کرد مهداد باجدیت پرسید :دستام ی
 کی؟

 :فردا بعدازظهر .
 مهداد متفکرانه گفت:

 خوب بهمون زمان کافی میده.وکدخدا؟
 :اون نمیره.

 پوفی کردم وگفتم:
 اون مرتیکه تمام کارهامون رو خراب می کنه.

 مهرداد درحال خوردن چاییش گفت:
ه ازدسترسمون خارج باشاون مرتیکه رو میشه یه کاری کرد فعال باید خان بابا 

 این طوری راحت تر میتونیم بامردم حرف بزنیم .
 مهداد باقیافه درهمی گفت:
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 چقدطول میکشه کارش معموال؟
 شونه باالانداخت وگفت:

 نمیدونم بستگی داره شاید دوسه ساعت شاید یک روز.
 زیرلب زمزمه کردم :

 بره دیگه برنگرده ایشاال.
جفتشون دارن بهم نگاه می کنن فهمیدم بازم بلند سرم رو اوردم باالدیدم 

 فکرکرده بودم ولی خوشبختانه چیزی بهم نگفتن مهرداد رو به مهداد گفت:
 چی کارمی کنی حاال برنامت چیه؟

 مهداد هم باقیافه ایی خیلی خونسرد گفت :
فعال مثل بچه هاب خوب رفتار می کنیم طوری که انگارقرار نیست افاقی 

 ا ظهر که من  میام روستا .بیافته تافرد
خندم گرفته بود جای خان بابا خالی که بدونه چه نقشه هایی درسر داریم 

 باصدای متعجب مهداد که گفت چرا میخندی به خودم اومدم وگفتم:
 هیچی دارم فکر می کنم خان چه عکس العملی ممکنه نشون بده .

 مهرداد باچشمهای گرد شده گفت:
 و این کجاش خنده داره؟

 پوفی کردم وگفتم:
نمی تونم که زانو غم بغل بگیرم . بعدشم چه من بخندم چه ناراحت باشم اون 

 کارخودش رو می کنه .
 کمی درسکوت سپری شد تااین که مهدادگفت:
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خیله خوب شماهاباید برگردید به روستا و طوری برخورد کنید که همه چیز 
 زیررفتن به سرکشی دربری.بروفق مراده مهردادتوهم یه بهونه پیدا کن که از

 مهرداد سری تکون دادوگفت :
 حواسم هست.

ازجامون بلند شدیم من رفتم که کیفم رو بردارم مهداداینا هنوزداشتن حرف 
میزدن دوباره که برگشتم دم اشپزخونه بادیدن من سکوت کردن. نمی خواستم 

 :گفتکنجکاوی کنم برای همین نپرسیدم ماجرا چیه مهرداد سری تکون دادو
 من برم ماشین رو بیارم دم در توخیابون پایینی پارکش کردم .

تعجب کردم شهربه این کوچکی هم باز مشکل پارکینگ داشت یعنی جل 
 الخالق.

 اومدم ازش خداحافظی کنم که یهو گفت:
 نمی ترسی؟

 جاخوردم.
 :چراباید بترسم؟

 کناربیای:خوب ازفردا هیچی دیگه رنگ ارامش به خودش نمی گیره می تونی 
 باهمچین چیزی؟

 یه قدم به طرفش گذاشتم وگفتم:
من به خاطر صباهم که شده باید این کارو تموم کنم بهش مدیونم و این دین 

 تنها بااین کار ادا میشه.
 سری تکون داد بالبخندی گفت:
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 پیشنهاد می کنم امشب یه دل سیربخوابی که ازفردا خوابیدن بهمون حرامه .
باصدای بوقی ازبیرون باعجله ازش خداحافظی کردم و  سرم رو تکون دادم

 رفتم بیرون .
 مهرداد تو پرشیامشکی نشسته بود این دوتاانگارعاشق این

 
تیپ ماشین ها بودن اون ازسمند مهداد اینم ازپرشیای این دروباز کردم 

 وسوارشدم .
 راه که افتاد گفتم:

 ازدروغ گفتن به خان بابا راضیی؟
چین سوالی ازمن رو نداشت خودمم نمی دونم چرا انقد جاخورد انتظار هم

 زود پرسیدم همچین سوالی رو .
 عینک دودیش رو گذاشت و بامکثی گفت:

دروغ گفتن من بهترین راه برای حفظ صلحه خودت که رابطه بین مهداد وخان 
بابا رو دیدی اگر منم بخوام شمشیرو ازرو ببندم دیگه اون موقع است که یه 

 حسابی شروع میشه . جنگ درست و
سری تکون دادم وچیزی نگفتم .ساعت تقریبا نزدیکای دوازده بود که رسیدیم 

 به روستا 
 :مهرداد؟

 :بله؟
 :میشه منو بذاری دم قبرستون ؟

 باتعجب نگاهم کرد که اضافه کردم 
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 :میخوام باصبا حرف بزنم.
 :باشه .

برستون مسیرش رو به سمت قبرستون عوض کرد ده دقیقه بعد جلوی ق
 ازماشین پیاده شدم .

 :منتظرت بمونم؟
 کلمو از قسمت پنجره کردم داخل ماشین وگفتم:

 نه نمی خواد کارم شاید طول بکشه برو تو فردا همدیگه رو میبینیم
 :باشه مراقب باش 

 :خداحافظ.
دورشدن ماشینش رو نگاه کردم و نفس عمیقی کشیدم راهمو به سمت قبرصبا 

 نبود ولی معلوم بود قبرتازه شسته شده .کج کردم کسی اون جا 
 کنارقبرش نشستم رو زمین دستی به روش کشیدم وگفتم:

ای کاش بدونی که چقدربه دعات نیاز دارم صبا بهت گفتم کاری می کنم که 
دیگه دختری مثل تو زجر نکشه و دارم به قولمم عمل می کنم فردا می خوام 

و این روستا انجامش نداده دعا کن کاری رو شروع کنم که برای سال ها کسی ت
 برام چون االن دعای تنها کسی که قبول میشه  مال توهه.

 اشکی که ازگوشه ی چشمانم چکیده بود رو پاک کردم وگفتم:
راستی میخوام کاری کنم که ساغر ب ارزوش برسه می خواد یه دکتر قلب بشه 

تونه به هدفش  که بتونه مادرتون رو جراحی کنه دختر باهوشیه مطمعنم می
 برسه بهت قول میدم که اون اولین دختر درس خونده ی این روستا میشه .
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کمی دیگه اون جا موندم نزدیکای ساعت یک ونیم بود که ازجام بلند شدم تا 
 به طرف خونه برم .

همین که ازقبرستون دراومدم بیرون کدخدا رو دیدم که داشت ازکنار قبرستون 
ندید خودم رو کشیدم پشت یکی از درخت ها تا  رد میشد خداروشکر من رو

رد بشه پوفیی از عصبانیت کردم اگر دست خودم بود خیلی وقت پیش کله این 
 ادم رو از سرش جدا می کردم ولی حیف که حاالحاالها باهاش کاردارم 

صبرکردم تا دورتر بشه  از پشت درخت دراومدم بیرون و به طرف خونه راه 
 م بود که درخونه رو باز کردم و رفتم داخل .افتادم ساعت دو ونی

 بازم همه جا سکوت بازم دوباره تنهایی .
 تاپایان این دوره ازاین سکوت خل نمیشدم خیلی بود .

برای فرار از تنهایی دفتر خاطراتم رو باز کردم چندلحظه مردد بودم که چی می 
دی تو تردی خوام بنویسم ولی وقتی که خودکارو به روی صفحه گذاشتم دیگه

 وجودم نبود.
 مرداد . 29

 دفترچه عزیزم سالم 
روز بزرگ بالخره داره میرسه فردا بالخره باید با اهالی روستاروبه رو بشیم 

وازهمه مهم تررویارویی نزدیکم باکدخدا و خان بابا.نگرانی از جانب کدخدا 
نن لم کندارم چون بعداز کاری که باصبا کرد به قدری ازش تنفردارم که اگه و

می تونم بکشمش. نگرانی اصلیم خان بابا وعکس العملی که ممکن بود ازش 
سربزنه . قراره که برای سرکشی به مزارع اطراف بره ولی به هرحال خبراین 

کارمابه زودی به گوشش میرسید نگرانی بعدیم مهداد بود میدونستم برای دفاع 
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خوب بهم میده من رو  از من ممکنه هرکاری بکنه این درحین این که یه حس
هم میترسونه نمی خوام به خاطر من اسیبی ببینه .اون بهترین دوستیه که می 

 .تونه تو زندگی هرشخصی باشه
 نفس عمیقی کشیدم پایان برگه خیلی بزرگ نوشتم

 خداجون ممنونم 
بود .ازپنجره نگاهی به بیرون پنجگذاشتم ساعت نزدیکایخودکارو که زمین

ها چیزی بود که به گوش میرسید سرم رو به دیوار تکیه دادم و کردم سکوت تن
 فردایی فکر می کردم که قراربود هرسه نفرمون رو وارد مسیر جدیدی بکنه

 مهداد:
صبح روز بعد هنوز هوا روشن نشده بود که رسیدم به روستا حداالمکان نمی 

هارونیم چ وقتش برسه کسی تو روستا من رو ببینه .ساعتخواستم تا زمانی که
بود که رسیدم دم درخونه  شهرزاد نمی تونستم برم عمارت پس باید میرفتم 

 پیش شهرزاد که اونم مطمعن بودم االن خوابه. 
در زدم ولی جواب نداد ای خدااالن دقیقا باید چه خاکی برسر میریختم 

 ساعت پنج صبح تواین تاریکی هوا.
بود و میشد از روش پرید اهی دیوار حیاط انداختم تقریبا کوتاه نگاهی به

کشیدم نگا کن تورو خدا بخاطره این خان بابا کارمون به کجا کشیده که باد از 
 دیواره دختر مردم باال برم
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رفتم طرف دیوار نگاهی به اطراف انداختم تا مطمعن بشم کسی اون اطراف 
ودم خونیست همینم مونده یکی ببینه انگه دزدی هم بم بزنن... دست انداختم

 رو از روی دیوار کشیدم باال و پریدم تو حیاط 
خوب این ازاین رفتم طرف درخونه از شیشه ایی که داشت نگاهی به 

کردم شهرزاد روی تخت خوابش برده بود بدون این که پتو بندازه رو خونهداخل
 خودش 

پاهاش رو بغل کرده بود ضربه ایی به در زدم اول جواب نداد باضربه ی دوم 
اومد دم در با باز شدن در و دیدن من دم در که از جاش پرید و خواب الو دیدم

 شش متر ازجاش پرید وشیرجه زد به داخل. 
 خندم گر

 
 فته بود.دختره دیوونه. 

 شهرزاد:
صبح باضربه هایی که به در میخورد ازجام پریدم خواب الو خواب الو بدون 

یافه خندان مهداد روبه رو شدم که ببینم کی پشت دره درو باز کردم که باقاین
تازه فهمیدم شال سرم نیست برای همین شیرجه زدم به داخل و اولین شالی که 
دم دستم بود رو سرم کردم خدارو شکر که تیشرتی که تنم بود به نسبت پوشیده 

 بود 
رو سوپرایز می کنی فکر کنم داشت مقابله ای نمییری مهداد که این طوری ادم

رو می کرد دستی به سرو روم کشیدم و درو باز کردم دست به به مثل دیروز 
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سینه به دیوار تکیه کرده بود و یه لبخند واضحی هم رو صورتش خودنمایی می 
 کرد که ینی من دیگه دیدم همشو 

 از جلوی دررفتم کناروگفتم:
 بیا تو

 خمیازه اییی کشیدم وارد خونه که شد درو بستم وگفتم:
 اینجا چیکار میکنی؟؟

 رفت نشست رو تخت منم کنار دیوار سر خوردمو نشستم
عمارت که نمیتونم برم.نمیخواستمم تو روزه روشن منو ببینن.واسه همین 

 اومدم اینجا
 روزه روشن؟!صبر کن ببینم!!ساعت چنده؟؟-

 یکم نگام کرد بعد با تردید گفت
5 

یکار صبح اومدی منو بیدار کردی چ 5چییییییییییییییییییییی؟؟!!!!!ساعت 
 اخه!!؟؟؟

 داشت هر هر میخندید پسره الدنگ.من خوابم میاااااااااد
 حدیث داریم میگه سحر خیز باش تا کام روا باشی-

 و دوباره زد زیره خنده
 :میخوام کام روا نشم...کام روا بخوره تو سرش

 باز داره میخنده نخند دیگه بیشعور 
 ببند دیگه...اخ من امروز سردرد نگیرم صلوات
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 نخندید. دیگه
 ببخشید میدونم بد موقع اومدم

 حاال دیگه چاره ای نیس.مجبوریم به این کاراگا بازیا عادت کنیم: 
 پاهامو بغل کردم و چونه ام رو گذاشتم روشون 

 مهداد هم سکوت کرده بود وچیزی نمی گفت یکم که گذشت گفتم
 چیز خراب بشه چی؟اگه همه

 سرش رو اورد باال وگفت
 می کنی؟ چراهمچین فکری

نمی دونم ،فقط این که کدخدا هم تو روستا هست باعث میشه که کارمون 
 سخت تر بشه 

 باصدای مالیمی گفت
 چیزی نمیشه خیالت راحت 

 چشمام داشت از خواب بسته میشد که گفت
 فعال بخواب صدات می کنم سه چهارساعته دیگه 

 تو چی؟
 :من خوابم نمیاد

 همون طور نشسته چشمام بسته شد و دیگه چیزی نفهمیدم 
 مهداد:

داشتم به امروز فکر می کردم و اتفاق هایی که ممکن بود بیافته نگاهم افتاد به 
شهرزاد که سرش رو گذاشته بود رو پاش وخوابیده بود سرش بدافتاده بود و 

داشت باعث میشد بدنفس بکشه بلند شدم رفتم طرفش بغلش کردم 
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شتمش رو تختش و پتوشو کشیدم روش.یه تکونی خورد ولی چشماشو باز گذا
 نکرد منم همونجا کنار تختش نشستم و سرمو تکیه دادم به تخت

نفهمیدم کی چشمام بسته شد که با اشعه های خورشید که به صورتم میخورد 
 ازجام پریدم نگاهی به ساعت مچیم کردم که هفت ونیم صبح رو نشون میداد 

کش و قوسی به بدنم دادم نگاهی به شهرزاد کردم که خیلی لندشدم وازجام ب
 اروم خوابیده بود دستی به سرش کشیدم واروم گفتم

 شهرزاد پاشو 
وچشماش رو باز کرد خواب الو بود با دیدن من ازجاش پرید و با تکونی خورد
 حیرت گفت

 چی کار می کنی جاتوووو...توو این
 ز شال سرش بود و پووفی کرد گفتنگاهی به خودش کرد که هنو

ای خداا یادم رفته بود تو هم این جایی خندم گرفته بود سرم رو تکون دادم 
 وگفتم

 واقعا ازاین همه لطف ومحبتی که به من داری ممنونممم
 «شهرزاد

 شالم رو مرتب کردم و ازتخت دراومدم بیرون بالبخندی گفتم
ط و دم حوض صورتم رو شستم خواهش می کنم قابلت رو نداره رفتم تو حیا

 بلند که شدم حوله ایی اومد جلو روم 
 بالبخندی ازش گرفتم و تشکر کردم چشمکی زدوگفت

 االن یعنی اتش بسیم؟
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 داشتم صورتمو خشک می کردم نگاهی بهش انداختم وگفتم 
 تاجایی که من یادم میاد دعوا نکردیم که بخوایم اشتی کنیم 

 خوب پس خداروشکر 
 رو پله دم در نشستم وگفتم 

 تاکی باید منتظر بمونیم؟
 کنارم نشست وگفت

 نمیدونم قراره مهرداد دراولین فرصت خبربده 
سوزاول صبحی باعث شد که دستام رو بغل کنم این جاتابستون هاشم فرق 

 داشت المصب 
 بمیری شهرزاد با این جا انتخاب کردنت.

 سردته؟
وگفتم بریم داخل صبحونه بخوریم فکر کنم سرم رو به عالمت نه تکون دادم 

 روز طوالنی در پیش داریم
 مهرداد:

کل شب خوابم نبردو تو تختخواب این پهلو اون پهلو شدم دست اخرساعت 
 شش ونیم بود که بلندشدم نشستم سرجام

سرم داشت ازدرد می ترکید برای همین تصمیم گرفتم یه دوش بگیرم .تازه 
 داشتم موهامو خشک می کردم که ضربه ایی به در خورددراومده بودم بیرون و 

 :بیاداخل
 ازداخل ایینه ذوالفقارو دیدم حوله رو گذاشتم رو میزوچرخیدم طرفش 

 چی شده؟
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 اقا خان کارتون دارند 
 ابروم رفت باال و باتعجب گفتم 

 ساعت هفت ونیم صبح؟
 سرش رو تکون داد ولی چیزی نگفت بااشاره سرمرخصش کردم وگفتم 

 برو خودم میام 
 امااقا

 بااخم های درهمی گفتم:
 بروو خودم میام  

اروم رفت عقب و درو بست فکرش رو نمی کردم که اینقد زود بخواد احضارم 
کنه.ازقصد یک ربعی صبر کردم و بعدازاتاق دراومدم بیرون ازپنجره طبقه دوم 

 دیدم که رو تختی که تو حیاطه درحال خوردن صبحانه است
 ه بعد جلوی روش بودم وباصدای ارامی گفتمدو دقیق

 صبح بخیر خان بابا 
باسر اشاره کرد که بشین ولی ازاون جا که عاقبت این نشستن رو میدونستم 

 سرم رو به عالمت نه تکون دادم وگ
 

 فتم
 ممنون این طوری راحت ترم

 :خودت میدونی 
 هرچی فعال کمتر تنش بینمون ایجاد میشد به نفع همه بود 
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 رداد :مه
 بله :

 :من امروز دارم برای سرکشی میرم و میخوام که باهام بیای :
پوووف حدسم کامال درست بود سعی کردم قیافه ناراحت به خودم بگیرم 

 وگفتم
من رو ببخشید خان بابا اما برای یه کار خیلی مهم دارم میرم شهر و نمیدونم 

 کی برمی گردم با ذوالفقاربرید این بار 
 بااخمی درهم نگاهم کرد 

 انقدر کارت مهمه؟
 سرم رو به عالمت تایید تکون دادم خیلی خشک و رسمی گفت

 خیله خوب می تونی بری 
ازفرصت پیش اومده استفاده کردم و برگشتم داخل ساختمون کت و سوویچم 

 رو برداشتم و دراومدم بیرون 
 شهرزاد:

تاب سرگرم کنم ولی حواسم بعدازخوردن صبحانه سعی داشتم خودم رو بایه ک
 پرت بود یهو کتاب از دستم کشیده شد سرم رو اوردم باال دیدم مهداده 

 تو مطمعنی سی سالته ؟؟؟
 اوهوم :

 :اما رفتارات بیشتر شبیه بچه های سه ساله است تا سی ساله :
 خندش گرفت وگفت:

 حوصله ام سررفت خوب 
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 کتاب رو انداختم کناروگفتم:
 دقیقا چی کار باید بکنم؟خوب االن من 

 بازی کنیم؟
 چشمام شش تاشد 

 اون وقت من میگم سه سالته نگو نه :
 :توروخدا دیگه شهرزاد 

 :خیله خوب
 دست به سینه نشستم وگفتم:

 حاال چه بازی کنیم اقای نابغه ؟
 قیافه متفکری به خودش گرفت وگفت:

 کاغذ داری؟
 :اوهوم

 :وخودکار؟
 :اره.

 سم فامیل بازی می کنیم.:خیله خوب پس حله ا
 فکر می کنم چشمام دیگه داشت از حدقه درمی اومد بیرون باحیرت گفتم:

 جاان من؟
 :جان تو.

دفتر وخودکارکه تو کیفم بودند رو دراوردم دوتا برگه کندم و یکی رو باخودکار 
دادم دستش برگه رو تا کرد تا بتونه روش بنویسه خودکارو که گرفت دستش 
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دسته مثل خودم لبخندی زدم سرش رو اورد باال و بادیدن فهمیدم چپ 
 خودکارتو دستم با خنده ایی گفت :

 چقدر تفاهم داریم ماا.
 :اوهوم....بگو دیگه اسم فامیل از چی؟

 کمی فکر کردوگفت:
 اززز ک .

اخخ بمیری مهداد هیچ وقت خدا تو ک خوب نبودم به زور رسیدم به میوه که 
 یهو باداد گفت:

 م.وقت تما
 باحرص نگاهش کردم وگفتم:

 خیلی بدییی سخت ترازاین نبود ؟
 شونه باال انداخت وگفت:

 نوچ نوچ نوچ. دکتر مملکت تو یه اسم فامیل کم اورده 
 دفترو زدم به بازوش وگفتم:

 چه ربطی به دکتر بودنم داره خوب ناامرد.
 دستاش رو به حالت تسلیم اورد باال وگفت:

 باشه باشه من تسلیمم .
تا نزدیکیای ساعت دو بازی کردیم بعدش هردومون ساکت نشستیم نمیدونم 
شاید برای این که هرچی به بعدازظهر نزدیک میشدیم استرس جفتمون بیشتر 

 میشد.
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باصدای الله اکبر اذان ناخوداگاه جفتمون بهم دیگه نگاه کردیم دیگه کم کم 
 دم بیرون وقتش رسیده بود باضربه ایی به در ازجام پریدم و دویی

 مهرداد بود پشت در باقیافه ی درهمی گفت:
وقتشه وقتی که مردم دارن ازمسجد برمی گردند بهترین موقع برای حرف زدن 

 باهاشونه.
سرم رو تکون دادم برگشتم که مهداد رو صدا کنم دیدم پشتم ایستاده باقیافه ی 

 جدیی گفت:
 بریم دیگه .

له خونه تا مسجد باعث میشد که تا درو بستم و باهم دیگه راه افتادیم فاص
 مابرسیم اونا  نمازشون رو تموم کنن مهداد رو به مرداد گفت:

 خان بابا رفت؟
 سرش رو به عالمت مثبت تکون داد

 مهداد:چه بهانه ایی برای نرفتن جور کردی؟
 :گفتم که می خوام برای انجام دادن چندتا کار مهم برم شهر

 :و اونم خیلی راحت قبول کرد؟
 :اوهوم.

 باصدای بمی گفتم:
 مشکوک نیست؟

مهرداد:فعال که دوست دارم فکر کنم همه چیز عادیه وهیچ اتفاقی قرارنیست 
 بیافته ....
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تارسیدن به مسجد کسی دیگه حرفی نزد وقتی که رسیدیم مردم یواش یواش 
داشتند از مسجد درمیاومدن بیرون به گروه های سه یا پنج تایی تقسیم شده 

داشتند باهم دیگه صحبت می کردند البه الی جمعیت کدخدا رو  بودند و
 تشخیص دادم خدایا فقط خودت بخیر بگذرون .

مردم بادیدن ما سه نفر تعجب کردند و همین تعجب باعث شد تا بتونیم از 
 موقعیت پیش اومده نهایت استفاده رو بکنیم.
 کدخدا با لبخندی زهراگین اومد جلو وگفت:

ر دیگه کارت به جایی رسیده که در مال عام با پسرهای خان به به خانم دکت
 رفت و امد می کنی؟

:فکر نمی کنم این موضوع به شما ربطی داشته باشه کدخدا بعدشم دلیل 
 حضور ماامروز این جا یه چیز دیگست .

 یکی از مردا با صدای بلندی گفت :
صبا رو به  مثال چی بازم میخوای ازاون عقاید شهریت به خورد مردم بدی

 کشتن دادی بس نبود.
 مهداد قدمی جلو گذاشت وگفت:

خیله خوب دیگه خیلی دارید تند پیش میرید عباس اقا بعدشم مرگ صبا 
 کوچکترین ربطی به شهرزاد نداره .

 یه زن دیگه که بعدا فهمیدم خاله صبا بوده دراصل گفت :
 رف زده .چراربطی نداره همه میدونن که صبا قبل مرگش بااین خانم ح

 سکوتم رو شکستم وگفتم:
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من که میدونم تمام این افکارشما زیر سر کدخدای محترمه روستاست من 
همون موقع هم گفتم که صبا روز قبل مرگش باخواهرش اومده بودن به دیدن 
من اونم به اصرار ساغر که نگران حال مریض خواهرش بوده بعد صحبتم با 

رد که بچه اش رو بندازم ولی من بهش گفتم صبا فهمیدم که بارداره التماسم ک
نمی تونم این کارو بکنم برخالف اون تصوری که از من ساختید که من یه 

 قاتل و شیطانم برای این روستا من تالشم رو کردم که نجاتش بدم اما صبا نارا
 

حت بود ناامید بود نمی خواست بچه ی ادمی رو به دنیا بیاره که جای 
 پدربزرگشه .

 یرزنه درحالی که عصاش رو به زمین میزد گفت:یه پ
این رسمیه که سالیان سال تو این روستااجراشده م خودمم باشوهرم بیست 
سال اختالف سنی دارم اما بچه ام رو نکشتم خودم رو نکشتم این به خاطر 

اینه که دخترای این روستا بادیدن یه خانم دکتر شهری خیاالت برشون داشته 
بخونن و خودشون تصمیم بگیرن و خودشون زندگی  که می تونن درس

خودشون رو اداره کنن ولی دختر جون تو این روستااازین خبرا نیست ما درس 
نمی خونیم ما از هیچ چیزی که به خدا توهین بکنه استفاده نمی کنیم درس 

خوندن یعنی نقض کردن هرچی که خدا گفته یعنی افریدن چیزی که 
 . افرینندش خود خدا نیست

ازعصبانیت می خواستم کلم رو بکوبونم تو دیوار مهرداد این دفعه پیش دستی 
 کرد وگفت:
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ماهم مثل همه ی شما مسلمونیم و ماهم همون کتابی رو قبول داریم که شما 
قبول دارید ولی میشه بهم بگید چرا هیچ جای قران همچین حرفی زده نشده 

د اتی که تو دمیاهست استفاده کنیچرا شما فکر می کنید که اگه بخواید ازامکان
 کردید؟ ه*ا*ن*گ

:مگه شما شهری ها با استفاده کردن از هزار تکنولوِژی جدید تو افرینش خدا 
هه کسی به جز خدا نبایدتو افرینش ه *ا*ن*گدست نبردید این خودش 

 دخالت داشته باشه .
 مهداد با صدای نسبتا بلندی گفت:
کردن نداره ه *ا*ن*گ چ ربطی به اسالم واین چیزی که شما می گید اصال هی

این فقط کارهاییه که باعث میشه زندگی ادم ها راحت تر بشه باعث میشه که 
زندگیشون راحت تر بشه باعث میشه که بتونن راحت به کارهای دیگشون و 

 عبادت خداشون بپردازن.
 :ماهم داریم خدامون رو عبادت می کنیم .

 با پوزخندی گفتم:
از خدا یه بت ساختید و قران رو هم به هرشکلی که خودتون شما بیشتر 

خواستید باورش کردید اما به ولله قسم هیچ کدوم ازاین حرف ها تو قران 
نیومده کجای قران اومده که ازتکنولوِژی استفاده نکنید چون این جنگ با منه 

 ااالن شما مسلمونید که حتی یک بار هم به زیارت امام هاتون نرفتید شماه
دارید از اون طرف پشت بوم میافتید گیر دادید به یه مسائلی که اصال اهمیت 

 نداره و ازطرف دیگه واجبات دینتون رو فراموش کردید .
 کدخدا بالحن خیلی بدی گفت:
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فکر نمی کنم نیازی باشه که سه تا بچه به ما بگن که چی کارباید بکنیم وچی 
ن به هاتون مردم برای چی ایستادین داری کار نباید بکنیم راه بیافتید برید خونه
 حرف های این سه نفر گوش میدید.

 شتابزده گفتم:
فقط یه لحظه بایستید من میخوام کاری کنم که زندگیتون بهتر بشه می خوام 

کاری کنم که هویت خودتون رو پیدا کنید شناسنامه داشته باشید تابتونید مثل 
 من رو باید کجا پیدا کنه .بقیه زندگی کنید هرکسی خواست میدونه 

باهمهمهه ایی ازاون جا متفرق شدند مستاصل به مهداد نگاه کردم بالحن 
 دلداری دهنده ایی گفت:

خوب برای قدم اول بدک نیست همین که االن زنده اییم خودش جای شکر 
 داره .

اومدم چیزی بگم که با دیدن شخصی که از پشت درخت ها داشت به حرف 
 کرد ناله ایی کردم ذوالفقاربود.هامون گوش می 

 :اون جارو
جفتشون به جایی که من اشاره کردم چرخیدند ولی کسی اون جا نبود مهداد 

 باتعجب گفت:
 چی شده؟

 :ذوالفقاربود داشت به حرف هامون گوش می کرد 
 مهرداد باتعجب گفت:

 اما اون که باخان بابا رفته بود .
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 حرفم رو کامل کردوگفت: :امااالن این جاست پس یعنی....مهداد
 خان بابا هم این جاست و به زودی خبر کارمون به گوشش میرسه .

 پووفی کردم مهرداد اضافه کرد:
 شماها بهتره برگردید برید منم میرم عمارت 

 مهداد بالحن نگرانی گفت:
 فکر می کنی بتونی از پسش بربیای؟

 سرش رو تکون دادوگفت:
انجام دادن یه کاری فردا باید برم تهران و یک  اره فقط حواستون باشه من برای

 هفته بعد برمی گردم سعی کنید زیاد باهاش درگیر نشید تا من برگردم .
 جفتمون سرمون رو تکون دادیم 

 :خیله خوب دیگه راه بیافتید...
ازهم دیگه جدا شدیم تو راه برگشت به خونه سکوت کرده بوددم سرم ازاین 

 د مهداد باصدای اهسته ایی گفت:همه اتفاق داشت می ترکی
 چی شده؟

 :هیچی به لطف سوپرایز امروز صبح شما سرم درد می کنه .
 لبخندی زدوگفت:

 االن میری خونه می خوابی ..
 رسیدیم جلوی در خونه خواستم درو باز کنم گفت:

می تونی تنهایی ازپسش بربیای؟مهرداد هم که بره تو این جا بی دفاع تر ازقبل 
 میشی

 تکیه دادم به درو گفتم:
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من به هرحال نباید به بودن مهرداد عادت کنم به هرحال اون تا یک ماه دیگه 
 داره برمی گرده باید خودم باکارهای خودم کناربیام.

 بامکث کوتاهی گفت:
 شبت بخیر

 :شب توهم بخیر
 وارد خونه شدم و درو بستم .

درمانگاه بزنم کوچه مثل همیشه صبح روز بعد از خونه زدم بیرون تا یه سر به 
خلوت بود و پرنده توش پر نمیزد قدم زنان داشتم به طرف درمانگاه میرفتم که 

 یهو دستمالی به روی دهنم گذاشته شد و بعدازاون دیگه هیچی نفهمیدم .
نمیدونم چقد گذشت تاااین که بالخره چشمام رو باز کردم اولش تار میدیم 

ک زدن تونستم واضح تر ببینم تو یه جای تاریک و تااین که بعداز چندبار پل
 سرد بودم حدسم سرداب قبرستون بود ازفکرش هم مو به تنم سیخ شد .

دربازشد باهجوم نوری که اومد برای چند لحظه چشمام رو بستم وقتی که به 
 نور عادت کردم اروم ارو

 
ا نبود رو م چشمام رو باز کردم و دم در فرشته ی عذابم که کسی جز خان باب

 دیدم
 با پوزخندی مسخره گفت:

میبینم که از نبودن من استفاده می کنی ....بهت گفته بودم که دفعه ی بعد 
 بخششی در کارنیست دختر جون ...
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هاج وواج مونده بودم ذوالفقار خیلی زودتر از چیزی که فکرش رو می کردم به 
 خان خبر رسونده بود رفت سمت در با لبخندی گفت:

این سری نه داداشی هست که نجاتتت بده و نه مهدادومهرداد دوست اهان 
 دارم بدونم چه جوری میخوای خودت رو ازاین مخمصه نجات بدی

درو بست و رفت ....بغض بدی توگلوم بود سرم رو تکیه دادم به پاهام و زمزمه 
 کردم:

 صبا توروخدا کمکم کن
ت که تو تاریکی سرمای واقعا بدی بود طوری که بعدازگذشت چند ساع

سرداب نمی تونستم بفهمم دقیقا چند ساعته تا مغزاستخونم نفوذ کرده بود کز 
کردم گوشه ی دیوار و دستام رو بغل کردم نباید به افکار منفی فکر می کردم 

 نباید...
سعی کردم به یه خاطره فکر کنم خاطره ی یه جای گرم این طوری گرم میشدم 

ت و دوسالگی مریم وقتی که من و مریم به همراه ذهنم کشیده شد به تولد بیس
شایان رفتیم توچال برف بازی و تله کابین و بعدش رفتیم تو کافی شاپ نزدیک 

به اون جا مریم با اون کاپشن اسکیمویی قرمزش و صورتی که از سرما سرخ 
شده بود خیلی بانمک شده بود منم خزیده بودم تو بغل شایان بااین که دم 

دیم ولی گرم نمیشدیم شایان سفارش چایی داد با گرفتن لیوان داغ شومینه بو
چایی تو دستم احساس خیلی خوبی بهم دست داد مریم هنوز مثل بید 

 میلرزید شایان بالبخندی شیطانی گفت:
 مجبور بودی که پیشنهاد بدی بیایم این جا؟؟؟

 مریم هم با کله شقی زمزمه کرد:
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 تولده خودمه اصال دوست دارم .
 رئه ایی از چاییم رو خوردم وگفتم:ج

سر جدت فقط از سال بعد برای تولدت یه جای بهترو انتخاب کن این طوری 
 من خودم به شخصه ممنونت میشم.......

سرم رو از روی پاهام برمیدارم اشکی ناخوداگاه از گوشه ی چشمم به زمین 
و این میخوابیدم تمیافته خوابم گرفته بود ولی تالش می کردم نخوابم نباید 

 شرایط خوابیدن برام مثل خودکشی بود ...
ازجام بلند شدم کل استخون هام درد می کرد یواش یواش از دیوار گرفتم و 
سعی کردم یکم راه برم تو تاریکی سرداب یهو به چیزی محکم برخوردم که 

 باعث شد زانوم تیر بدی بکشه ...
یه  این رو کم داشتم دستم خورد به لعنتی به خودم فرستادم تو این شرایط فقط

میز قلبم ریخت میزی بود که برای شست وشوی مرده هاازش استفاده می 
 کردند عقب عقب رفتم..

 حرف مهداد تو ذهنم اکو شد که گفت:
 می تونی دووم بیاری یانه ...

 سرم رو بادستانم گرفتم و باحرصی امیخته به بغض گفتم:
 دی به خدا پس میدیخان بابا تاوان کارت رو پس می

سرم گیج میرفت سخت بود تحمل این همه فشاراون هم تو این مدت کم 
سخت بود کنار دیوارسرخوردم ونشستم روی زمین صدایی باعث شد که سرم 

 رو بیارم باال
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 :تحمل کن میدونم که میتونی 
 بابهت زمزمه کردم

 :صباا 
 
ف اخرین باری که اومد نزدیکم و روبه روم نشست صورتش اروم بود برخال 

 دیده بودمش 
 بالبخندی مهربان گفت

ازت ممنونم که به قولت وفادار موندی ممنونم که تو این همه مدت بهم 
 سرزدی 

 بابغض گفتم
جا نگه میداره که اما موفق نشدم صبا موفق نشدم ....خان من رو انقد این

وستا ه این ربمیرم و جنازمم بدون این که به کسی بگه دستور میده که یه گوش
 دفن کنن سرش رو تکون دادوگفت

یادته به من چی گفتی؟؟؟یادته بهم گفتی امید داشته باش همه چیز درست 
میشه ؟؟؟االنم من اون حرف رو به خودت میزنم امیدداشته باش من میدونم 

 که تو بالخره ازاین جا سالم درمیای بیرون 
 ازجاش بلند شد با گریه گفتم

 ی کنم پیشم بمون خواهش م
 سرش رو تکون داد وگفت

 نمیشه یعنی بیشترازاین نمی تونم 
 به سمت دیوار رفت لحظه اخر به طرفم چرخید وگفت
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 مراقب ساغرباش خواهش می کنم 
 چشمام رو بستم و هق هقی کردم

 مهداد
روز بعدازماجرای مسجدازخونه دراومدم بیرون .میخواستم برم به روستایه 

 سری بزنم اما یهو گوشیم زنگ خورد یاشا بود 
 بله یاشا؟؟؟

:سالم مهداد برات یه فکس فرستادم درمورد یه قرارداده جدیده باید هرچی 
 زودتر بخونیش امضاش کنی و برام بفرستی 

 ابروهام پرید باال وگفتم
 اینقده ضروریه؟یعنی 

 قرارداد با یه شرکت تو دبی.
 پووفی کردم وگفتم

 گفتی فرستادی فکس رو؟
 اره

 باشه پس االن چکش می کنم امضاشده برات میفرستم 
مجبور شدم وسط راه برگردم خونه رفتم داخل اتاق دستگاه فکس درحال بوق 

 زدن بود کاغذ رو برداشتم و نشستم رو تخت 
شا تقریباهمه چیز رو درنظر گرفته بود دراخر امضاش قرارداده خوبی بود یا

 کردم و دوباره براش فکس کردم 
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ساعت نزدیک دوازده ونیم یک بود که ازخونه دراومدم بیرون به سمت 
روستاراه افتادم یه حس بدی داشتم احساس می کردم یه اتفاقی توی 

  ساکت روستاافتاده وقتی به روستارسیدم همه چیز مثل سابق بود همه جا
رسیدم جلوی در خونه شهرزاد در زدم ولی جواب نمیداد دوباره در زدم و 

 باصدای بلند صداش زدم 
 :شهررزاادخونه ایی؟

اتفاقی نیفتاد راهمو به سمت درمانگاه کج کردم اما درمانگاه هم بسته بود گیج 
 شده بودم میدونست تو این شرایط نباید جایی بره پس االن چه خبر بود این جا

 یک ساعتی تو مسیر خونه و درمانگاه
 

دررفت و امد بودم تمام جاهایی که ممکن بود بره رو هم سر زدم ولی هیچی 
به هیچی یه چیزی ته دلم می گفت یه اتفاقی افتاده ولی نمیدونستم چی نبودن 
مهرداد هم بدتر رو اعصابم بود اگر اون بود حداقل میتونستم از داخل عمارت 

 خبری بگیرم 
 ه نرده تکیه کردم و سرم رو بادستانم گرفتم کجایی تو شهرزاد کجایی ب

 شهرزاد
چشمان خمارم رو بازکردم سرما دیگه رمقی برام نذاشته بود تاحدامکان خودم 

 رو گلوله کردم ولی باز افاقه نمی کرد به خودم نهیبی زدم وگفتم
 تو نباید بخوابی نباید بخووابی 
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شیده شد اما این بار خاطره ام بامهداد بود همون دوباره ذهنم به یه خاطره ک
روزی که باهاش تاخونش رفتم همون موقع که نزدیک بود پرت بشم رو زمین 

 ولی اون با دستان قدرتمندش مانع ازاین اتفاق شد اون نگاه شیطونش 
واای خداایا دارم می میرم خودت بهم کمک کن االن بیشترازهرموقع دیگه ایی 

م رو می خواست دلم می خواست که سربه روی زانوش بذارم دلم اغوش مادر
و اونم موهامو ناز کنه دلم میخواست خودم رو دوباره براش ناز کنم و اونم 

باخنده به کارهام نگاه کنه اهی کشیدم مامان کجاایی دیگه نتونستم مقاومتی 
 کنم و چشمانم بسته شد 

 مهداد
ر ه شب نزدیک تر میشدیم بیشتدیگه نمیدونستم چی کار باید بکنم هرچی ب

حس اضطراب اذیتم می کرد .به ناچار برگشتم به شهر ولی فکرم همش پیش 
 شهرزاد بود دم درخونه مهرداد بهم زنگ زد 

 همون طور که داشتم درو باز می کردم جواب دادم
 بله مهرداد؟

 چه خبر ؟همه چیز مرتبه؟؟
 درو بستم و به در تکیه کردم بااستیصال گفتم

 نه مرتب نیست 
 صداش جدی شد :چی شده مهداد؟

 شهرزاد نیست 
 یعنی چی که نیست؟



 261 شهرزاد

:نمی دونم مهرداد نمیدونم امروز رفتم دم خونش خونه نبود به درمانگاه سر 
زدم درمانگاه هم بسته بود تمام جاهایی که ممکن بود بره رو سر زدم ولی نبود 

 مهرداد نبود 
 باکمی مکث گفت

 ؟به عمارت سر زدی؟؟
دستام مشت شد خان باباا یاد دیروز افتادم که ذوالفقار داشت به حرف هامون 
گوش می کرد لعنتی به خودم فرستادم که چرا زودتر به این فکر نیفتادم:مهرداد 

 یعنی خان بابا پشت این ماجراست؟؟
:بعید نیست اما مهداد یادت باشه نباید از کوره به در بری وگرنه شهرزاد رو تو 

 ندازیخطر می
 سرخوردم ونشستم زمین :مهرداد اگه خان بابا بالیی سرش بیاره چی؟؟

 بالحن دلداری دهنده ایی گفت
 نترس مهداد فقط حواست باشه که خونسردی خودت رو حفظ کنی 

 باشه 
 میخوای من برگردم؟

 :نه می تونم از پسش بربیام 
 باشه فقط هرچیزی شد بهم خبر بده باشه؟

 باشه
کردم به زور بلند شدم و رفتم داخل سالن نگاهی به اطراف کردم تلفن رو قطع 

صدای خنده هاش به گوشم میرسید اون لبخند شیطونش وقتی که صبح زود 
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اومده بود این جا .و نگاه خجالت و عصبی دیروزش وقتی که بدون شال 
 دیدمش چشمام رو روی هم فشردم وگفتم

 پیدات می کنم مطمعن باش 
بح صبر کردم هوا هنوز کامل طلوع نکرده بود که از خونه به سختی تافردا ص

دراومدم بیرون این بار با ماشین رفتم روستا نمی خواستم زیاد وقت رو از 
 دست بدم 

یکم پایین تر از عمارت ماشین رو پارک کردم و دراومدم بیرون پشت یکی از 
 ذوالفقار دیوارهایی که به عمارت دید کامل داشت پنهان شدم بابیرون اومدن

ازعمارت لبخندی زدم خان بابا بچرخ تابچرخیم وقتش بود که به سبک خودم 
 وارد ماجرا بشم 

داشت میرفت طرف میدون اصلی روستا عمارت رو دور زدم تا از جلوش سر 
 دربیارم 

 تو حال خودش بود که با یهو پیچیدم جلوش و بالبخندی گفتم
 صبح بخیر ذوالفقار 

 ن کنان گفتبه وضوح جاخورد من م
 صبح بخیر اقا 

 دست به سینه ایستادم وگفتم
 جایی داشتین تشریف میبردید؟؟

 ن نهه
 بااعصابی داغون قدمی به طرفش گذاشتم وگفتم
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 شهرزاد کجاست؟
 :اقا من نمیدونم داذید درمورد چی حرف میزنید 

 که نمیدونی نه؟
 :نه

 دیواردستم رو گذاشتم دور گلوش و باعصبانیت هلش دادم سمت 
ببین خودت هم خوب میدونی که من اعصاب درست و حسابی ندارم پس 

 بهتره بگی شهرراد کجاست قبل ازاین که بالیی سرت نیاوردم 
 به نفس نفس افتاده بود :خیله خوب اقا می گم 

 وگفتدستم رو اوردم پایین چندنفس عمیق کشید
 کنیم  خان دستور دادن تا خانم دکترو تو سرداب قبرستان زندانی

 یخ کردم بابهت زمزمه کردم 
 قبرستون؟؟؟

 به خودم اومدم گلوی ذوالفقارو فشاری دیگه دادم وگفتم
اگر کوچکترین بالییی سر اون دختربیاد اون عمارت رو رو سرتون خراب می 

 کنم باترس زمزمه کرد
 اقاتوروخدا بذارید من برم 

 :پوزخندی زدم وگفتم
ون بردمش سمت ماشین و پرتش کردم نترس میری امابه موقعش .کشون کش

داخل و به سمت قبرستان راه افتادم از شدت عصبانیت دستام چسبیده بود به 
فرمون ده دقیقه بعد وقتی که رسیدم دم قبرستون درهای ماشین رو قفل کردم 

 که نتونه فرار کنه و خودمم به سمت سرداب خونه دوییدم 



wWw.Roman4u.iR  264 

 

فل یه در کوچک برای رفت و امد در قسرداب قبرستون توانتهای قبرستان بود با
بود اطرافم رو نگاه کردم یه میله اهنی افتاده بود کنار فکر کنم برای بازنگه 
داشتن در ازش استفاده می کردند میله رو برداشتم و ازش به عنوان اهرم 

 استفاده کردم تا قفل درو بشکنم 
 داخل  م و دوییدمبعد از پنج دقیقه تالش بالخره در باز شد نفس عمیقی کشید

نور کمی که به داخل میاومد تونستم پیداش کنم کنار دیوار ازهوش رفته بود 
زانو زدم کنارش و نبضش رو گرفتم خیلی اهسته بود بدنش هم یخ یخ بود کتم 

 رو دراوردم و انداختم روش 
کشیدمش تو بغلم و از سرداب خونه دراومدم بیرون روی زمین نشستم و 

 ام تکیه دادم دستی به سرش کشیدم وناالیدم رو به سینهسرش
شهرزاد خواهش می کنم چشماتو باز کن به خودم فشردمش و دم گوشش 

 زمزمه کردم
 متاسفم نباید تنهات میذاشتم نباید

جام بلند شدم دم ماشین به سختی درو باز کردم و درازش کردم روی صندلی از
کرد بدون توجه به اون سوار عقب ذوالفقار هنوز باترس و نگرانی نگاهم می 

 ماشین شدم و راه افتادم تا بیمارستان نزدیک دوساعتی راه بود ذوالفقار گفت
 اقا تو رو خدا من رو کجا میبرید 

 :گفتم به دیوار کوبیدمش و با عصبانیت
ذوالفقار یاخفه میشی یا کاری می کنم که برای همیشه خفه شی خودت 

 انتخاب کن
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بعدازظهربود که رسیدم جلوی دربیمارستان درعقب رو باز نزدیک ساعت سه 
کردم و بغلش کردم و وارد بیمارستان شدم به محض دیدن من دوتا پرستار با 

 برانکارد اومدند سمتم و گذاشتمش رو برانکارد یکیشون پرسید
 چه اتفاقی براش افتاده؟؟؟

 :تقریبا بیست و چهارساعت تو یه جای سرد زندانی بوده 
ش کردند داخل مراقبت های ویژه نگاهم افتاد به ذوالفقار که یه گوشه منتقل

ایستاده بود و حرف نمیزد اخ خان بابا فقط دعا کن چیزیش نشه وگرنه همین 
 یک ذره احترامیم که برات دارم رو زیرپام میذارم 

نشستم روی نیمکت و سرم رو گرفتم با صدای زنگ گوشی از جام پریدم 
 مهرداد بود 

 شد مهداد پیداش کردی؟:چی 
 باصدایی که خودمم به زور شنیدمش گفتم

 اره 
 بانگرانی گفت

 چی شده چرا صدات این جوری؟؟
 چنگی به موهام زدم وگفتم

 خان بابا تو سرداب قبرستون زندانیش کرده بوده 
 :چییی؟؟؟حالش چه طوره؟؟

م ن:وقتی پیداش کردم نبضش خیلی ضعیف بود کل بدنش هم یخ کرده بود اال
 بیمارستان طاالقانیم 

 مکثی کردوگفت 
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 من تاشب خودم رو میرسونم طالقان 
 گوشی رو قطع کردم و خیره شدم به در مراقبت های ویژه 

یاد دوشب پیش افتادم که بهم گفت اتفاقی نمیافته .گفت که می تونه از پسش 
 بربیاد و االن.... االن که داشت با مرگ دست و پنجه نرم می کرد

زدیک هشت شب بود که درباز شد ودکتراومد بیرون ازجام پریدم ساعت ن
 بادیدن من گفت:

 شما چه نسبتی باهاش دارید؟
 یه لحظه موندم که چی بگم اولین چیزی که به ذهنم رسید رو گفتم:

 دوستش هستم .حالش چطوره اقای دکتر؟
 :سرما به شدت ضعیفش کرده فعال تونستیم ضربان قلبش رو ثابت نگه داریم

 ولی دمای بدنش هنوز پایینه و این من رو میترسونه .
 دستام رو مشت کرده بودم

 :بهتره به خانوادش هم خبر بدید .
پیجش کردند مجبور شد بره .باصدای پایی به عقب چرخیدم مهرداد بود که 

 باعجله داشت میاومد بادیدن من گفت:
 حالش چطوره؟

 سرم رو تکون دادم ونالیدم:
 نتونستن دمای بدنش روو باال بیارن .بد.هنوز 

 دستی به شونه ام زد وگفت:
 حالش خوب میشه من مطمعنم ...
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سرم رو تکون دادم نگاه مهرداد افتاد به ذوالفقار که مثل موش گوشه ایی نشسته 
 بود خواست به طرفش خیز برداره که باتحکم گفتم:

 مهرداد نه من میدونم بااین جوجه چی کار کنم .
 نگاهم کرد اروم گفتم:سوالی 

 تو این جا بمون من برمی گردم زود ..
 :کجا میری؟

 تو یه جمله گفتم:
 میرم عمارت .

 رفتم طرف ذوالفقار و بلندش کردم با پوزخندی گفتم:
 بریم ببینیم اربابت چی میگه بادیدنت

سوار ماشین کردمش و باسرعت به طرف روستا راه افتادم دم عمارت که 
 بوقی که زدم نگهبانا درو برام باز کردند و رفتم داخل .رسیدیم با تک 

ازماشین پیاده شدم همه با دیدن من تعجب کرده بودند و جمع شده بودند تو 
 حیاط باغیض گفتم:

 میرید سرکارتون یاهمین االن همتون رو اخراج می کنم .
ه بتهدیدم کارساز واقع شد و متفرق شدند ذوالفقارو از ماشین پیاده کردم و 

 سمت راه پله رفتیم .
درو که باز کردم خان بابا رو دیدم که به پشتی ترکمنش تکیه کرده بود و درحال 

 خوردن میوه بود بادیدن من ابروش رفت باال وگفتک
 تاجایی که یادم میاد گفته بودی دیگه برنمی گردی به این عمارت
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ا و ی خان بابذوالفقار که بیرون بود رو کشیدم داخل و پرتش کردم جلوی پا
 باعصبانیت گفتم:

االنم فقط اومدم این نوچه اتون رو بهتون تحویل بدم و بگم بد کاری کردید 
 خان بابا با دزدیدن شهرزاد بد کاری کردید .

 نگاهی به ذوالفقار کرد وگفت:
 فکر می کنم باز یکی دهن لقی کرده .

 پوزخندی زدم وگفتم:
 خره شهرزادو پیدا می کردم چه ذوالفقلر میگفت وچه نمی گفت من بال

 وسط حرفم اومد وگفت:
 البته جسدش رو پیدا می کردی.

 دستام رو مشت کردم تا دادم نره باال وگفتم:
این عمارت و من خرابش می کنم حتی اگر یک روز از زندگیمم باقی مونده 

 باشه .
 :نمی تونی

چرخ میخوره :فعال که شروع کردم و این که یه سیب رو بندازی هوا هزارتا 
تابرسه به زمین مطمعنم که می تونم ذهن مردم روستا رو نسبت به شما 

 برگردونم پس ازاخرین روزهای حکومتتون لذت ببرید خان بابا.
 چرخیدم طرف درو بدون گفتن حرف دیگه ایی از ساختمون دراومدم بیرون .

 م:تچندنفرهنوز تو حیاط زیر زیرکی داشتند نگاه می کردند با فریاد گف
 چیه ایستادید فیلم سینمایی نگاه می کنید برید پ
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 ی کارتون.

سوار ماشین شدم و دراومدم بیرون دستام میلرزید از عصبانیت کمی که از 
محیط روستا فاصله گرفتم و انتن گوشیم برگشت شماره مهرداد رو گرفتم به 

 دومین بوق نکشیده جواب داد 
 :بله

 :حالش چطوره مهرداد؟
 غییری نکرده:فعال که ت

 :خیله خوب منم دارم برمی گردم بیمارستان 
 :مهداد چی شد؟

 :برسم تعریف می کنم .
گوشی رو قطع کردم و انداختم روصندلی بغلم.وقتی که دوباره رسیدم 

بیمارستان ساعت نزدیکیای یازده بود مهرداد رو دم میز پذیرش دیدم و رفتم 
 پیشش

 :دکترش هنوز چیزی نگفته؟
 عالمت نه تکون دادوگفت:سرش رو به 

 عمارت چه خبر بود؟
 :خبری نبود یه صحبت دوستانه با خان بابا انجام دادم .

 باتعجب نگاهم کرد اضافه کردم
 :نه دیگه اونقدر هم احمق نیستم .

 :حاال به خانوادش خبر میدی؟
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:نمیدونم بذار اول وضعیتش تثبیت بشه بعدش یه فکری می کنم شاید خودش 
 دش نگران بشن .نخواد خانوا

تا صبح به هر زحمتی که بود صبر کردیم ساعت نزدیکای شش صبح بود که 
 دکترش اومد بیرون با دیدن ما گفت:

خطر از بیخ گوشش رد شد بالخره داره به درمان جواب میده و دمای بدنش 
 هم اومده باال .

 نفس راحتی کشیدم ازخوشحالی پریدم ومهرداد رو بغل کردم.
 گفتم: کمی که گذشت

 می تونم ببینمش؟
 :فقط کوتاه

 سرم رو تکون دادم به دنبال دکتر وارد بخش شدم 
 :پنج دقیقه 

 :ممنون دکتر
:وارد اتاقش شدم اروم خوابیده بود کنارش نشستم و نگاهی به صوررت رنگ 

پریده اش انداختم سکوت رنج اور اتاق با صداهای بوق بوق دستگاه ها 
 و زمزمه کردم  شکسته میشد دستش رو گرفتم

:بلند شو دیگه ...میدونی از دیروز تاحاال چی به سرم اوردی بذار یه بار دیگه 
صداتو بشنوم...شهرزاد بخدا این حس عذاب وجدان داره منو از درون داغون 

 می کنه اگر اتفاقی برات میفتاد تااخر عمر نمی تونستم خودم رو ببخشم ..
 م:با دوانگشت دستش رو ناز کردم و گفت
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تنبل نشو دیگه میدونی چقد کار داریم تازه هنوز کارهای ساخت مدرسه مونده 
 بچه ها امیدشون به توهه شهرزاد ناامیدشون نکن دیگه..

دستش تکون کوچکی خورد با ذوق نگاهش کردم پلک هاش بالرزش کمی باز 
 شد باخنده گفتم:

 سالم بر خانم خواب الو..
 ناله ایی کرد

 :مهداد..
 :جانم .

 چه اتفاقی افتاده؟:
 :از هوش رفته بودی منم اوردمت بیمارستان .

 خواست حرفی بزنه که  انگشتم رو مقابل لباش گذاشتم و زمزمه کردم:
 هیشش فعال انرِژی تو هدر نده باید هرچه زودتر خوب بشی .

 لبخند بی حالی زد 
 موهای پریشونش رو که از شال زده بود بیرون مرتب کردم وگفتم:

 این کارو با من نکنااا وگرنه من میدونم و با تودیگه 
 خندش گرفت که با سرفه قاطی شد 

 :یه سرمای خوشگل هم نوش جون کردی خانم خانم هااا.
 :اخخخ مهداد االنم از شوخی دست برنمیداری؟

 :نوچ.
 سرفه ایی کرد وگفت:

 زهرمار
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 :خیلی خیلی ممنون که هنوز به هوش نیومده بهم فحش میدی .
 به ساعتم نگاه کردم اوه اوه ده دقیقه شده بود 

 :من دیگه باید برم تا دکترت نیومده من رو پرت کنه بیرون .
 :باشه .

 دستش رو فشردم وگفتم:
 یادت نره ها باید زود خوب بشی

 از رو تخت بلند شدم و به طرف در رفتم لحظه اخر صدام کرد وگفت:
 مهداد
 :بله؟

 :ممنونم
 لبخندی زدم وگفتم:

 حرفش رو نزن
 

ازبخش دراومدم بیرون مهرداد بادیدن قیافه خندان من ازجاش بلندشد و به 
 طرفم اومد .

 :چی شد؟
 خندیدم وگفتم:
 به هوش اومد .

 وگفت:لبخندی زد
 من مطمعن بودم که بهوش میاد .
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به طرف کافه بیمارستان رفتیم سفارش دوتاقهوه دادم و به سرمیزی که مهرداد 
گرفتم برگشتم بادیدن قیافه متفکرش کرمم گرفت و سرم رو یهونشسته بود 

 جلوش وگفتم:
 پخخخ.

 ازجاش پرید و باحرص گفت:
مرض چیه شهرزاد حالش خوب شده زبون تو باز شد دوباره؟؟؟تادیشب باید 

 به زور اززیر زبونت حرف می کشیدم .
 قهوه اش رو گذاشتم جلوش وگفتم:

 ی که نفهمیدی من اومدم؟؟خوب دیگه حاال به چی فکر می کرد
 چونه اش رو خاروند وگفت:

داشتم فکر می کردم ازاالن به بعد بین شهرزاد وخان بابا چه اتفاقی 
 میافته؟؟؟بهش حق میدم اگر بخواد ازش کینه به دل بگیره.

 قلوپی ازقهوه ام رو خوردم وگفتم:
 نه .کباید صبر کنیم تاخود شهرزاد سرپاشه و خودش تصمیم بگیره چی کار 

سرش رو تکون داد ولی چیزی نگفت  بالیوان قهوه ایی که در دستانم بود بازی 
 کردم وگفتم :

 می خوام یه مدرسه تو روستا ساخته بشه .
 سرش رو اورد باال و باحیرت گفت:

 این دیگه ازکجااومد؟
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:خودتم خوب میدونی که اون مدرسه اصال استاندارد نیست و به خاطرناقص 
می تونن دبیرستان رو بخونن میخوام مدرسه ایی ساخته بشه که بودنش دخترا ن

 حداقل به دخترا این امکان رو بده تاپایان دبیرستان بخونن .
 سرش رو تکون دادوگفت:

 پیشنهاد خوبیه ولی مردم روستا چی؟؟
 شونه باالانداختم وگفتم:

 این یه نقشه به نفعه خودشونه به مرور زمان کنار میان .
 رشد .سکوتی برقرا

 :راستی شهرزاد کی مرخص میشه؟
 متفکرانه گفتم:

 نمیدونم بادکترش باید حرف بزنم
 

صبح روز بعد منتظر دکترش بودم که بالخره از ویزیت بیماراش برگشت با 
 دیدن من لبخندی زدوگفت :

همین االن همکارمون رو معاینه کردم حالش خوبه فقط یکی دوهفته ایی 
 کامل رفع شه . طول می کشه تاسرماخوردگیش

 مهردادگفت:
 کی مرخص میشه؟

 :تااخرامشب می تونید ببریدش فقط باید بگم که به مراقبت دائم نیاز داره .
 سرم رو تکون دادم وگفتم :
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 حتما خیلی ممنونم دکتر.
 :خواهش می کنم .

 :راستی می تونیم ببینیمش؟
 :اره حالش خیلی بهتره امروز .

 :ممنون .
 شهرزاد:

لعنتی به لطف مهدادنجات پیدا کرده بودم ولی این  ازاون سرداب
سرماخوردگی لعنتی گریبانگیرم شده بود به بالشم تکیه کرده بودم و سعی 

داشتم رو فیلمی که داشت پخش میشد تمرکز کنم ولی سرفه و عطسه بدبختم 
کرده بود داروهام هنوز اثرنکرده بود فحشی بوقدارنثار خان بابا و تمام نوچه 

دم و خم شدم از کنار تختم جعبه دستمال کاغذی رو برداشتم چشمام هاش کر
ازشدت ابریزش پف کرده بود نگاهی به تخت بغلیم کردم که یه دختر 

تقریباهم سن و سال خودم بود نمیدونم مریضیش چی بود ولی خواب بود و یه 
خانم میان سال که حدس زدم باید مادرش باشه کنارش نشسته بود با احساس 

 ه من سرش رو باالاورد و بالبخندی گفت:نگا
 خدا بد نده دخترم برای چی اوردنت بیمارستان؟

 عطسه ایی کردم وگفتم:
 به خاطر بی عقلی یه نفربدجور سرماخوردم وحالم بد شد .

 سرش رو تکون دادوگفت :
 ایشاال زودترخوب بشی .

 :دخترتونه؟؟؟
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 :بله .
 :میشه بپرسم مریضیش چیه؟؟؟

 شدید می گیره دکترها گفتن میگرن داره .:سردرد های 
انقدری باشایان گشته بودم که بفهمم هرسردرد شدیدی الزاما میگرن نیست 

 :حالت تهوع هم داره؟
 باتعجب گفت:

 از کجا میدونین؟
 سرفه ام گرفت وسط سرفه به سختی گفتم :

چون دکترم خودمم و عالئم رو میشناسم .ومیدونم که هرچی زودترباید از 
 دخترتون یه سیتی اسکن گرفته بشه .سر

ضربه ایی به درخورد و به دنبال اون مهداد و مهرداد وارد اتاق شدند و حرفم 
نیمه موند مادره پرده دوره تخت دخترش رو کشید حق داشت خوب دلش می 

 خواست راحت باشه
 ادیدن مهرداد باتعجب گفتم :

 تومگه تهران نبودی؟
 وگفت :به دیوار نزدیک تخت تکیه کرد

 بودم ولی خوب حاالبرگشتم دیگه .
 :اماقراربود که یک هفته بمونی .
 مهداد رو تخت نشست وگفت:
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اهههه چقد سوال پیچ می کنی دختر اره قراربود یک هفته بمونه ولی بادزدیده 
 شدن تو برگشت این جا .

نگاهی به جفتشون کردم خواستم بگم بابت همه چیز ممنونم که باز زدم 
 مهداد باخنده دستمال کاغذی رو گرفت سمتم وگفت:زیرسرفه 

 تو فعال ترجیحا سکوت کن که هم به نفع خودته هم به نفع ما .
 چپ چپ نگاهش کردم خودش رو مظلوم کرد وگفت:

 خوب راست می گم دیگه ازهر ده تاحرفت نه تاش سرفه است .
 نفس عمیقی کشیدم وگفتم:

 میزدم سرت اون سرش نا پیدا .حیف که صدام درنمیاد وگرنه چنان جیغی 
 مهرداد پقی زد زیرخنده و رو به مهداد گفت:

 بسه دیگه اینقد سربه سرش نذارخوب .
 کمی که اروم تر شدم گفتم:
 کی مرخص میشم راستی؟

 مهرداد:تااخرامشب .
 باذوق گفتم:
 جدییی؟؟؟

 مهداد باتعجب نگاهم کردوگفت:
 انقد ذوق داری برای خونه رفتن؟

 نشانه ی مثبت تکون دادم دست به سینه نشست وگفت:سرم رو به 
 اولین دکتری هستی که ازبیمارستان خوشش نمیاد .

 خندم گرفت این اخرسر جیغ من رو درمیاورد



wWw.Roman4u.iR  278 

 

بعدازظهربالخره دکتر بالخره برگه ی مرخصیم رو امضاکرد و بایه عالمه دارو 
ر م که دمرخصم کرد لباس هامو عوض کرده بودم وداشتم کفشم رو میپوشید

 باز شد و مهداد اومد داخل .
 صاف شدم وگفتم:

 تو هنوز این جایی؟؟
 :اوهوم مگه باید کجا میبودم؟؟

 :خوب خسته شدی دوروزه درحال دوییدنی.
 :تو نگران من نباش فعال اماده شدی؟؟؟

 :اره .
 :خیله خوب پس راه بیافت .

 یده بودم که مکثکیفم رو برداشتم و راه افتادم که برم ولی هنوز به در نرس
کردم و چرخیدم طرف تخت بغلیم اروم پرده رو زدم کنار مادر دختره که از 

روی چارتش فهمیدم اسمش ارامه مادرش سرش رو اورد باال و بالبخند تلخی 
 گفت:

 داری میری دخترم؟
 :بله مادرجون .

 :به سالمت دخترم .
 مکثی کردم وگفتم:

 باعالئمی که از دخترتون گفتید فکر کنمراستش میخواستم یه چیزی رو بگم 
 بهتر باشه به یه دکتر مغزواعصاب تو تهران مراجعه کنید .
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 :اما من که کسی رو نمیشناسم .
از کیفم یه تیکه کاغذ دراوردم و ادرس بیمارستانی که شایان توش کار می کرد 

 با شماره تلفنش نوشتم و دادم دستش .
 باتعجب گفت:

 این چیه؟
ماره تلفن برادرمه که یه دکتر مغزواعصاب تو بیمارستان طالقانیه :ادرس و ش

.بهش زنگ بزنید بگید که از طرف خواهرش هستید کارهای معاینه رو ردیف 
 می کنه براتون .

 بانگاهی مهربان دستم رو گرفت وگفت:
 ممنونم دخترم واقعا ممنونم .

 لبخندی زدم وگفتم:
 میرم .....من دیگه بااجازتون قابلی نداشت

سه ایی به گونش زدم و خداحافظی کردم بامهداد از بیمارستان *و*ب
 دراومدیم بیرون پرسشگرانه گفتم:

 مهرداد کجاست؟
 در ماشین رو برام باز کردوگفت:

 کار داشت مجبور شد برگرده .
 گفت:سوار که شدیم

 ماجرا چی بود؟؟
 وگفتم:اهی کشیدم
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دکترهای این جا بهشون گفتن که فکر می کنم دخترش تومور مغزی داره ولی 
 .سردردهاش برای میگرنه

 چیزی نگفترو تکون داد وسرش
همیشه ازداروهای سرماخوردگی بدم میاومد چون باعث میشد درجا خوابم 

بگیره توماشین هم که نشسته بودیم سرم رو تکیه دادم به پنجره و چشمامو 
 کرد از جام پریدم . بستم چنددقیقه بعد باصدای کسی که اسمم رو صدا می

 :شهرزاد...شهرزاد پاشو رسیدیم .
چشمام رو باز کردم مهداد بود که درو باز کرده بود و داشت صدام می کرد از 

 ماشین پیاده شدم ولی بادیدن منظره مقابل دهنم ازتعجب باز موند.
 جلوی خونه مهداد بودیم چرخیدم طرفش وگفتم :

 این جا چی کار می کنیم؟
 بالبخندگفت:دروبست و 

جنابعالی باید تحت مراقبت باشید و ازاون جایی که میدونم وقتی خونه 
 هیچی نمی خوری پس مجبور شدم این کارو بکنم .هستی

 عطسه ایی کردم وگفتم:
 یادت باشه این بار دومه که من رو میدزدی هاا.

 هلم داد به سمت خونه وگفت:
 پس حواست باشه چون تاسه نشه بازی نشه.

 :مهداااااد.
 :ای درد مهداد دختر تو بااین صدای ناهنجارتم دست از جیغ زدن برنمیداری؟
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 :خیلی ....
 :بیشعورم خودم میدونم حاالبرو تو تاهمه نریختن سرمون

 
 وارد خونه شدیم مهداد گفت:

 خیله خوب شمامثل بچه ادم میرید استراحت می کنید تا من بیام .
 :من خوبم مهداد .

 به مبل وگفت:اشاره کرد 
 میشینی مثل بچه ادم وگرنه اون روی من رو میبینی هااا.

 دستام رو به نشونه تسلیم باالاوردم وگفتم:
 خیله خوب لجباز یک دنده .

نشستم رو مبل داغ داغ بودم شالمو یکم شل کردم یکم که گذشت بایه لیوان 
 اب پرتقال اومد وگفت:

 وقت داروهاته .
 باتعجب گفتم:

 میدونی؟؟؟ تو از کجا
 :ته و توی همه چی رو از دکترت دراوردم پس چی فکر کردی؟؟؟

لیوان رو از دستش گرفتم بااین که یخ نبود ولی برای چندثانیه به خودم لرزیدم 
. 

 :شهرزاد خوبی؟
 سرم رو تکون دادم وگفتم :

 اره
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 ولی ناخوداگاه یاد اون سرداب افتادم باصدای ارومی گفت:
 رو فراموش کنی ولی باید تالشت رو بکنی .میدونم سخته اون شب 

 اب دهنم رو قورط دادم وگفتم :
 باشه.

سکوتی بینمون برقرارشد سرم رو اوردم باال ونگاهش کردم تو نگاهش ارامشی 
 بود که باعث شد برای چندلحظه هم که شده اروم بشم .من منی کردم وگفتم:

 صبا رو دیدم .
چیز دیگه ایی فقط توی اون سرداب توی باتعجب نگاهم کرد :نه خل شدم نه 

اوج ناامیدی صبارو دیدم که بهم گفت طاقت بیار بهم گفت تو میتونی ازپسش 
 بربیای

 
 کنارم نشست وگفت:

 خوب پس خداروشکر که صبابه دیدنت اومد .
 :میدونی ازم یه خواهشی کرد :چه خواهشی؟

 :ازم خواست مراقب خواهرش باشم .
 رد همین هم باهات حرف بزنم .:راستش می خواستم درمو

 :چی شده؟؟؟
 :می خوام کارهای ساخت مدرسه رو شروع کنم .

 باذوق نگاهش کردم وگفتم:
 جدی؟؟؟
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 :اره ولی به کمکت نیاز دارم این کار ازعهده من خارجه .هستی تااخرش؟
 باذوق نگاهش کردم وگفتم:

 تااخرش هستم .
 دستش رو اورد جلو وگفت :

 پس بزن قدش .
 گرفت باهم دیگه دست دادیم که یهو گفت:خندم 

خیله خوب میرسیم به داستان شام . با گلویی که تو داری پس چیزی جز 
 سوپ نمی تونیم بخوریم .

ازجاش بلندشد خواستم بلندشم که دستش رو به عالمت تهدید تکون 
 دادوگفت:

 بلند شدی نشدی هااا.
رم کردم و سرم رو ناچارنشستم سرجام هنوز تب داشتم دستام رو حایل س

 گذاشتم رو دستام .
 نفهمیدم چقد گذشت که چشمام خمارشد و پلک هام بسته شد .

 مهداد:
دوازده سیزده سال زندگی مجردی حداقل باعث شده بود که دیگه سوپ 

درست کردن رو یاد بگیرم خوشبختانه دیروز خرید بودم و همه چی گرفته بودم 
ریختم تو قابلمه و درش رو بستم زیرش رو  پیازها و تمام وسایل الزم رو باهم

کم کردم که کامال بپزه گوشیم زنگ خورد یاشا بود پوووف بابا ولم کن دیگه 
 یاشا .بی حوصله جواب دادم :چی شده باز یاشا؟

 :من رو باش با چه ذوقی زنگ زدم که بهت بگم قرارداد دبی رو اوکی کردم .
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 لبخندی زدم وگفتم:
 راضی شدی؟؟خیله خوب ممنونم 

 :هعیییی اگه کارمندا می دونستن چه رییس بی ذوقی دارناا.
 :یاشااا سرجدت ساکت شو...هاراستی .

 :چیه؟
 :میخوام یه معمارخبره برام پیدا کنی .

 :جاااانم؟
 :دارم می گم یه معمارخبره برام پیدا کن .

 :برای چی؟
 :ساختن یه مدرسه تو روستا.

 :مهداد حالت خوبه؟
 عالی ام حاال حرف اضافی نزن و برام یه معمار پیدا کن .:اوهوم 
 :باشه .

 :خداحافظ .
 گوشی رو قطع کردم و نگاهی به سوپ انداختم دیگه اماده شده بود .

دو تا کاسه ریختم و گذاشتم تو سینی و  نون و ابلیمو و نمک رو هم کنارش 
ز شتم رو میگذاشتم و رفتم سالن شهرزاد رو مبل خوابش برده سینی رو گذا

 وصداش کردم .
 :شهرزاد...شهرزاد پاشو باید یه چیزی بخوری .
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تکونی خورد و چشماش رو باز کرد کاسه سوپ رو دادم دستش باصدای گرفته 
 ایی گفت :

 مرسی .
 سرم رو تکون دادم .

 شام تو سکوت خورده شد غذاش که تموم شد گفتم:
 یدا کنه .باشریکم صحبت کردم قرارشده برام یه معمارخبره پ

 :خیلیی خوبه .
 به ساعت نگاه کردم نزدیکای نه ونیم بود گفتم:

 خیله خوب پاشو برو بخواب .
 بادیدن قیافه متعجبش گفتم:

 من باید برم جایی کار دارم تو راحت باش .
 راهنماییش کردم سمت اتاق مهمان وگفتم :

 من دارم میرم بیرون فعال بای بای .
 :خداحافظ 

خواستم برم بیرون که صدای دستگاه فکس توجهم رو جلب رفت داخل اتاق 
 کرد ای خدابمیرییی یاشا .

رفتم داخل اتاق یه سری جزییات راجبه قرارداد بود گذاشتمش الی کالسور که 
 بعدا بخونم .

ازاتاق دراومدم بیرون اروم الی دراتاق شهرزاد رو باز کردم خوابش برده بود 
ده بود وصورتش رو مظلوم ترنشون میداد موهای قهوه اییش رو بالش پخش ش

جلوتررفتم دستم رو گذاشتم رو پیشونیش تب داشت هنوز نمیدونستم اگرخان 
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بابا بالیی سرش میاورد چی کار باید می کردم با دو انگشت صورتش رو ناز 
 کردم  باتکونی که خورد سریع ازاتاق دراومدم بیرون

 صبح روز بعد :
 شهرزاد:

ورشید که لجبازانه میخواد من رو از خواب بیدارکنه غلطی لعنت به این نور خ
توجام زدم و نشستم سرجام موهام دورم ریخته بود و شدیدا ژولی پولی شده 

بودم از پایین تخت شالم رو برداشتم و سرکردم ازاتاق دراومدم بیرون خونه 
 ساکت بود یعنی هنوز برنگشته خونه؟؟؟؟

باز بود رفت وخوب منم که اصال ادمی  توجهم به یکی ازاتاق هایی که درش
 نبودم که دربرابر حس فضولیم مقاومت کنم .

وارد اتاق شدم ازبوی عطر تلخی که میاومد کامال مطمعن شدم اتاق مهداده 
مثل اتاقش تو ویال این جام یه ترکیب سفید مشکی داشت ولی دکور این جا 

 رم مشکی براقخوشگل تربود یه تخت دونفره مشکی با یه ست مبلمان چ
 باخودم فکر کردم این اصال رنگ دیگه ایی رو میشناخت یانه .

ست چوب اتاقش قهوه ایی سوخته بود یه میز کامپیوترنیم دایره ایی شکل که 
اصال تاحاال شبیهش رو ندیده بودم تو کف اتاق بودم که یهو کسی از پشت 

 سرم گفت:
 نشی؟احیانابه تو یاد ندادن بی اجازه وارداتاق کسی 

ازجام پریدم و به طرف صدا چرخیدم مهداد بود دستم رو گذاشتم رو قلبم 
 اهی کشیدم وگفتم:
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 ترسوندی من رو تو
 قتل مگه داشتی می کردی؟

 :نهه.
 :پس چرا می ترسی؟؟؟

 :بیخیال کجا بودی؟
 :تهران .

 چشمام گرد شد باتعجب گفتم:
 تهران چی کار داشتی؟؟؟

 صبحانه خوردی؟؟:رفتم به شرکت یه سر بزنم 
 سرم رو به عالمت نه تکون دادم گفت:

 خیله خوب بزن بریم که نون تازه گرفتم .
 بعدازخوردن صبحانه گفتم:

 من باید برگردم روستا شاید چیزی بشه .
 باتردید نگاهم کرد گفتم:

نترس دیگه خان بابا اینقدر کم عقل نیست که یه کارو دوبار تکرار کنه تابیاد یه 
برای دک کردن من پیدا کنه منم سعی می کنم خودم رو تو دل مردم راه دیگه 

 روستا جا کنم .
 :باشه خودت میدونی پس اماده شو میرسونمت .

 :مطمعنی اومدن تو ایده خوبیه؟
 :نترس دم ورودی روستا پیادت می کنم که کسی نبینه .
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ن افتاد مازجام بلند شدم موقع اماده شدن تازه یادم افتاد شبی که اون اتفاق 
 گوشیمم پیشم بود ولی ازموقعی که مرخص شده بودم گوشیم رو ندیده بودم .

ازاتاق دراومدم بیرون مهداد کتش رو پوشیده بود و دم درایستاده بود صداش 
 کردم وگفتم:

 مهداد؟
 :بله؟؟

 :گوشی من کجاست؟؟
 دست کرد تو جیب کتش ودوثانیه بعدگوشیم رو گرفت جلوم باتعجب گفتم:

 و چی کار می کنه؟دست ت
:شبی که پیدات کردم دوباره مجبور شدم ازبیمارستان برم روستا توجهم جلب 

 شد جلودرخونه ات دیدم نگران هم نباش کسی زنگ نزده .
 گوشی رو انداختم داخل کیفم وگفتم :

 بابت این دوروز واقعا ممنونم .
 سرش رو تکون دادوگفت:

 خوبه کافیه برام  نیازی به تشکر کردن نیست همین که حالت
نیم ساعت بعددم ورودی روستا ازماشین پیاده شدم که باصدای مهداد سرم رو 

 کردم داخل ماشین .
 :بلههه؟

 :یادت نره غذاتو بخوریااا
 :چشمم مامان جون امردیگه ایی نبود؟
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 خندش گرفته بود سرش رو به عالمت نه تکون دادوگفت:
 نه برو به سالمت .

 :خداحافظ 
جدا شدیم و به سمت روستا راه افتادم جدا یعنی کسی باورش  ازهم دیگه

میشد من این جا با چه مشکالتی دارم دست و پنجه نرم می کنم یا حرف هامو 
 میزدن به پای تخیلی بودنم؟؟؟

جلوی درخونه فرشته عذابم یا همون کدخدا رو دیدم بادیدنم جاخورد ظاهرا 
رم اگرهرزمان دیگه ایی بود خوشم فکر نمی کردن من بتونم جون سالم به دربب

نمیاومد باهاش حرف بزنم ولی االن برای چزوندش هم که شده مقابلش 
 قرارگرفتم و بالبخندی گفتم:

 سالم کدخدا صبحتون بخیر.
بااخم های درهمی یه صبح بخیرخشک وخالی جوابم رو داد و من هم 

هنوز  خوشان خوشان به طرف درخونه رفتم نگاهی بهش انداختم و دیدم
 سرجاش ابستاده و داره من رو نگاه می کنه لبخندی زدم وگفتم :

 ببخشید که نمردم کدخداا ...حاالحاالها درخدمتتون هستم من .
زیرلبی چیزی بهم گفت که ترجیح دادم نادیده بگیرمش وارد خونه شدم 

ازشدت خنده اشک هایم دراومده بود قیافه متعجب کدخدا طوری بود که 
 لوش دیده .انگار روح ج

 اشک هایم رو پاک کردم و زمزمه کردم :
 حتی اگر بمیرمم دست ازسرت برنمیدارم کدخدا
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لباس هامو عوض کردم و از خونه دراومدم بیرون و به طرف درمانگاه دلم برای 
بوی الکل و فضای سرد درمانگاه تنگ شده بود موقع رفتن به درمانگاه یه 

ز کنارم رد میشدن هنوز ازم اون ترس رو چیزی عجیب بود زنا و دخترایی که ا
داشتن ولی ته نگاهشون یه مهربونی ومحبتی بود که تاحاال ندیده بودم و این 

 برام عجیب تر شد .
تعجبم وقتی بیشتر شد که یه مرد تقریبا چهل ساله درمقابلم قرار گرفت و 

 بدون گفتن حرفی دوتاسیب داد دستم و رفت .
بودم اینا حالشون خوب بود؟؟؟من خیاالت برم هاج وواج وسط کوچه مونده 

 داشته بود چی بود موضوع ؟؟؟هضمش برام سخت بود .
 سیب تو دستم رو انداختمش باال و دوباره گرفتمش وگازی زدم .

درحالی که داشتم اوازی رو زیرلب می خوندم در درمانگاه رو باز کردم که با 
دم خدااایا یه اتفاق ظرف دستی که به روی دهانم گذاشته شد جیغ خفیفی ز

 تقریبا هفتاد و دو ساعت .
به داخل درمانگاه هلم داد دستش رو که از روی دهانم برداشت چرخیدم 

 طرفش خواستم جیغی سرش بزنم ولی با دیدن این که دوتا زنن منصرف شدم 
 معترضانه گفتم:

 این جا چه خبره؟؟
 یکیشون که به نسبت جوون تر بود گفت:

 حرف بزنیم خانم دکتر باید باهاتون
 سرم رو تکون دادم وگفتم:
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 خیله خوب حرفتون رو بگید :این جا نمیشه باید بریم داخل .
 سرم رو تکون دادم وگفتم:

 خیله خوب بریم داخل.
در ساختمون رو باز کردم و کنارایستادم تا وارد بشن نگاهی به اطراف انداختم 

درو بستم تازه تونستم یه نگاهی  همه جا درامن وامان بود خودمم رفتم داخل و
اجمالی به. جفتشون بندازم یکیشون سفید با چشم ابروی مشکی و دماغی 

تقریبا گوشتی که به فرم صورتش میاومد تقریبا میخورد نزدیک های سی 
سالگی باشه اون یکی چشمهای کشیده قهوه ایی باصورتی گندمگون.دست به 

 سینه ایستادم وگفتم:
 چه خبره این پلیس بازی ها برای چیهه؟؟ خیله خوب این جا

 همونی که جلوی دهنم رو گرفته بود گرفته بود گفت:
شمااون شب دم مسجد گفتید که می تونید کاری کنید زندگی بهتری داشته 

 باشیم درسته؟؟؟
 ابروم پرید باال باسرتایید کردم دوباره گفت:

 شناسنامه درخواست ماهم شناسنامه می خوایم شماگفتید که می تونیم برای 
 بدیم و ماهم شناسنامه می خوایم 

 چونم رو خاروندم وگفتم:
 اسماتون چیه؟؟

:من زهرام بیست و هفت سالمه اینم میناست بیست و پنج سالشه :ازدواج 
 کردید؟؟

 میناگفت:
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 من سه سال پیش شوهرم مرد زهراهم دوتابچه داره.
 :میدونید بااین کار دارید ریسک می کنید؟؟

که دارید علیه رسم و رسوم های این روستااقدام می کنید چرا دیگه  :شما
 حرف از ریسک می زنید؟
 سرم رو تکون دادم وگفتم:

خیله خوب به من بیست وچهار ساعت وقت بدین تا بتونم کارهارو انجام بدم 
 .فعالهم برگردید خونه اتون .

 ازجاشون بلند شدند زهراگفت:
 قولتون یادتون نره خانم دکتر

بعدازرفتن زهرا ومینا از درمانگاه گیج ومنگ روی صندلی نشستم قطعاشروع 
خوبی بود ولی موضوع اصلی این بود که برای گرفتن شناسنامه باید 

 ازروستاخارج میشدند و این خودش مصیبتی بود.
اگرمیفهمیدند که ازروستاخارج شدند. صددرصد مرگشون. حتمی بود ومنم 

زم تکرار بشه .ساعت سه بعدازظهراز درمانگاه زدم نمی خواستم داستان صبابا
بیرون ناخوداگاه خودم رو تومسیر قبرستون دیدم خیلی وقت بود که 

سرقبرصبانرفته بودم وقتی که به قبرستون رسیدم سعی کردم سرداب رو ازذهنم 
بیرون کنم نزدیک قبرصباکه شدم ساغرو دیدم که کنارقبرنشسته بود و دستاش 

 ود. رو بغل کرده ب
 پشتش ایستادم و صداش کردم .

 :ساغر؟
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 ازجاش پرید و باحیرت گفت:
 خالهههه...

سه ایی به سرش زدم *و*محکم بغلم کرد دستام رو دورش حلقه کردم وب
 سرش رو گرفت سمتم وگفت:

 خاله کجایی چرا نیستی؟؟
 :ببخشید عزیزم حالم بد بود چند روز حاال مگه چی شده؟؟؟

 :باقیافه ی ناراحتی گفت
 مدرسه بسته شده خاله.

 باحیرت گفتم:
 چییی؟؟؟

 :بهمون گفتن که دیگه نیازی نیست درس بخونیم.
 :اما کی این حرف رو زده؟؟؟

 :بزرگای روستاا.
پووفی کردم بزرگای روستاا اینا واقعا بزرگ روستابودند یافقط میخواستند به 

 روستا حکم رانی کنند؟؟
 جلوی ساغر زانو زدم وگفتم:

 دوباره باز میشه بهم اعتماد کن .مدرسه 
 فکری کردم وگفتم:

 دلت میخواد تااون موقع من بهت درس بدم .
باذوق سرش رو تکون داد قرارشد که هرروز ظهر دم قبر صبابهش درس بدم 

 اون جا بهترین جای ممکن بود و احتمال لو رفتنمون هم خیلی کم بود
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 کردم زمزمه کردم . بعدازرفتن ساغر روی زمین نشستم و پاهامو بغل
:دیدی صبا؟؟؟امروز بالخره اومدن پیشم و ازم خواستند که کمکشون کنم 

باورم نمیشه میدونی تغییر دادن رسومی که برای قرن ها تو ذهن این مردم 
 واقعاسخته .چرخیده خیلی سخته صباا

 نفسی کشیدم و بالبخندگفتم:
مدرسه دوباره باز بشه راستی میخوام به ساغر درس بدم حداقل تازمانی که 

مهداد قراره که بایه معمارصحبت کنه میخوایم یه مدرسه ایی بسازیم تا دخترا 
دیگه به مشکل برنخورن به دعات نیاز دارم صبا بیشترازهروقت دیگه نیاز دارم 

. 
از قبرستون دراومدم بیرون موقعیت قبرستون طوری بود که عمارت خان به 

اهی درحال رفت و امدجلوی دربودند که خوبی دیده میشد نقطه های سی
همون نگهبان های اسلحه به دست عمارت بودند نمیدونستم مهرداد برگشته 

یانه شدیدا تو موقعیتی بودم که به حمایت و پشتیبانی نیاز داشتم ولی 
تنهاترازهمیشه تو این روستا گیرافتاده بودم.بالخره وقتی که برگشتم خونه 

عدازخوردن شام مختصری دفتر خاطراتم رو ساعت نزدیک نه شب بود ب
 برداشتم .

تابستون داره تموم میشه و من هنوز درتالش اینم که بتونم ذره ایی افکاراین »
مردم رو تغییر بدم مهداد ومهرداد هردوشون سرگرم کارهای خودشون هستند 

 هرچند که مهداد تمام تالشش رو داره می کنه تا من تنها نمونم ولی بااین حال
نمی تونم ازش انتظار زیادی داشته باشم تاهمین جاهم برای من خیلی کارها 
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کرد ازمهرداد خبر ندارم اخرین بار تو بیمارستان دیدمش ولی میدونم که 
هرجاهست حالش خوبه امروز بالخره دونفر درخواست کمکم رو قبول 

 «کردند ولی میترسم ازاین که باز هم ماجرای صبا تکراربشه می ترسم
افرداصبح صبر کردم از شدت استرس و اضطرابی که داشتم نمی تونستم هیچ ت

کاری بکنم باید یه راهی برای بیرون بردن دخترا پیدا می کردم ولی تنهایی نمی 
شد از مهرداد هم هنوز هیچ خبری نداشتم نمی دونستم برگشته یانه یکی باید 

روستاخارج بشیم و  ازخارج روستا کمکم می کرد تابدون این که لو بریم از
کارهای مرتبط به شناسنامه رو انجام بدیم تنها راه چاره ایی که به عقلم رسید 

صحبت بامهداد بود میدونستم بااین کارهم خودمو به پای مرگ میبرم هم 
 مهداد رو ولی نمی تونستمم زیر قولم بزنم .

هریور ساعت هشت صبح بود که اماده شدم و از خونه دراومدم بیرون هوای ش
ماه خنک و ملس بود طوری که ادم دلش میخواست یه دل سیر پیاده روی کنه 

ولی خوب االن من تو شرایطی نبودم که بخوام رویای و اینا فکر کنم  به شهرکه 
رسیدم.اول تصمیم گرفتم که به خونه زنگ بزنم روز جمعه بود و احتمال 

یه کردم و شماره خونه رو خیلی زیاد هم شایان هم بابا خونه بودند به دیوارتک
 گرفتم بعدازخوردن دو بوق جواب دادند شایان بود

به به ببین کی یادش افتاده که به خونه زنگ بزنه احیانا کلت که به جایی 
 برخوردی نداشته؟

 :باز من حرف نزده تو شروع کردی؟؟بزار ال اقل سالم کنم بابا!!
 :اصال من الل میشم خوبه؟؟؟

 گفتم:باحرص
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 ن.شااایا
 :باشه باشه اصال یه کاری می کنیم قطع کن دوباره زنگ بزن .

 چشمام گرد شد باتعجب گفتم:
 مگه بیکارم؟؟

اما دیرشده بود و شایان زودتر گوشی رو قطع کرده بود احمق دیوانه مجبور 
 شدم دوباره شماره خونه رو بگیرم .

 جواب داد :به به سالم بر خواهر عزیز تر از جانم 
 تم:خندیدم وگف

 خوب حاال درست شدی مثل یه پسر خوب .
 :من همیشه خوبم .
 :برمنکرش لعنت .

 :بشمااار 
انقد خندیده بودم که هرکی رد میشد بهم چپ چپ نگاه می کرد یکم خودم 

 رو کنترل کردم و باصدایی که هنوز خنده توش بود گفتم :
 کسی خونه نیست؟

 :نووچ
 ابروم پرید باال وگفتم:

 کجا رفتند تو خونه تنهات گذاشتند؟روز جمعه ایی 
:اهم اوال که من دیشب شیفت بودم بیمارستان و تازه امروز ساعت شش 

 برگشتم خونه .
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 لبمو گاز گرفتم وگفتم:
 اووخ بیدارت کردم؟

 :نه خوابم نمی اومد .
 :مامان و بابا کجان؟؟؟

 :رفتند خونه عمه زهرا
 :واقعااا

 :اوهوم .
 دراومده مامان رفته خونه عمه زهرا؟؟؟:افتاب از کدوم طرف 

عمه زهرا عمه ی بزرگم بود و شدیدا عشق اینو داشت که تو مسائل خانوادگی 
 ش چیه ما دخالت کنه که بعد از گذشت سی سال هنوز نفهمیده بودم دلیل

 شایان صداش رو صاف کرد وگفت:
 خوب به دیدار خواهرشوهر اعظم نائل شدن مگه مشکلی داره؟؟

 نداره ولی خوب برام عجیبه . :مشکلی
خندید این بارباصدای جدی پرسید :اوضاعت رو به راهه مشکلی نداری تو 

 ده؟؟
یه لحظه تو دهنم اومد که بگم اره مشکل دارم ولی سریع حرفم رو قورط دادم 

 وگفتم:
 نه مشکلی ندارم همه چیز بروفق مراده .

 یهو یاد کاری که باید می کردم افتادم وگفتم:
ان من دیگه باید برم به مامان بابا سالم برسون و بگو که زنگ زدم :باشه می شای

 گم .
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 :قربونت پسرخوبی باش شیطونی هم نکن خداحافظ .
 :ای درد بگیری شهرزاد .خداحافظ

باخنده گوشی رو قطع کردم نفسی کشیدم و به طرف خونه مهداد راه افتادم 
خداخدا می کردم تهران نرفته  ساعت نزدیک یازده بود که رسیدم دم خونه اش

باشه وگرنه بیچاره میشدم باهزارتاسالم و صلوات زنگ درو زدم اماجواب 
 ندادیکی از همسایه ها که داشت میرفت بیرون گفت :

 دخترم دنبال کسی هستی؟؟
 چرخیدم طرفش .

 :بله مادرجون دنبال صاحب این خونه .
 :همون پسر جوونه رو می گی؟

 :بله .
زود از خونه زد بیرون فکر کنم داشت میرفت تهران چون :امروز صبح 

 ماشینشم باخودش برد .
بااین حرف یخ کردم نمیری مهداد حاال تهران رفتنت چی بود این وسط این 

طوری خیلی کارم سخت تر میشد .ازش تشکر کردم و راه افتادم مهداد 
حتما  ه پسصددرصد روستا نیومده بوده وگرنه میدیدمش این که عجله ایی رفت

 کارخیلی واجبی داشته .
سرم داشت از درد می پوکید بعد از ماجرای دزدیده شدن نبودن همزمان مهداد 
ومهرداد بدترین چالشی بود که باید از پسش برمیاومدم افکارم رو جمع کردم 

و بهشون نظم دادم تا افسار کارهایی که باید انجام میدادم ازدستم در نره 
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ی ز رفتن به روستا یه سر به ثبت احوال بزنم سر کوچه تاکستصمیم گرفتم قبل ا
 دربستی به سمت ثبت احوال گرفتم

بیست دقیقه بعدجلوی ساختمون ثبت احوال از ماشین پیاده شدم و 
بعدازپرداخت کرایه به داخل ساختمون رفتم یکم شلوغ بود ومجبور بودم که 

 صبر کنم .
بود و تازه شماره ۲۵۰مد شماره ام از دستگاه شماره گرفتم اه ازنهادم دراو

رفته بود به باجه چون همش دو باجه بودند که به کارها رسیدگی می ۱۰۰
 کردند وجمعیت هم باالبود ازدحام زیادی شده بود

ویکی از صندلی ها نشستم و سعی کردم سر خودم رو با گوشی گرم کنم تا 
لی جلوییم یه وقتم برسه باصدای غر غر یه بچه سرم رو اوردم باال صند

پسربچه تقریبا یک سال ونیمه داشت که یه بلوز سفید و شلوار لی پوشونده بود 
بهش و استین هاشم باال زده بود و دست های تپل موپولش بیر.ون افتاده بود 

از گرمای داخل ساختمون کالفه شده بود و داشت نق میزد متوجه نگاهم شد 
چشمهای درشتش داشت نگاهم  نمیدونم چی شد که نق نقش کم شد و بااون

می کرد دستم رو جلوی صورتم گذاشتم و باهاش دالی بازی کردم اخمی که 
اول روی صورتش بود رفته رفته جای خودش رو به خنده داد مادرش کنجکاو 
از خنده های پسرش به عقب بازگشت با دیدن مادرش خودم رو تاحدی جمع 

 کردم وگفتم:
 است . پسر شیرینی دارید خیلی بامزه

 بالبخند گفت:
 ده ظاهرا از شماخیلی خوشش اومده کمتر به غریبه ها می خن
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لبخندی زدم و دست تپلش رو در دستم گرفتم اما دیری نپایید که مادرش 
مجبور شد بره چون نوبتش شده بود با چشمام داشتم دنبالش می کردم وقتی 

وفی ناشی از بی گوشی و پکه از نظرم محو شد دوباره سرم رو چرخوندم طرف
حوصلگی کردم بالخره بعد ازسه ساعت صبر ساعت دو ظهربود که نوبتم 

 دش
رفتم یه مرد جوونی بود تقریبا  زخونده شدن شمارم به طرف باجه دوبعدا

 نزدیک بیست و پنج سال که خیلی هم مودب بود با دیدن من گفت:
 روز بخیر چه کمکی از دست من ساخته است؟

ن میخوام بدونم برای ثبت نام برای شناسنامه می تونم فردا :روز بخیر راستش م
 بیام؟؟

 :برای خودتون؟؟؟
:نه برای چندتا از دوستانم نمی تونستن امروز باهام بیان برای همین ازمن 

 خواستند که بپرسم فردا میشه اومد یانه .
 نگاهی به دفترش کردوگفت:

 بله میشه فردا صبح اول وقت این جاباشید .
زدم و ازش تشکر کردم با یاداوری موضوع اصلی که اون دونفر  لبخندی

 باراولشونه برای شناسنامه چونه ام رو خاروندم وگفتم :
اممم راستش دوستان من به دالیلی تااالن شناسنامه نگرفتن این که مشکلی 

 درروند ماجراایجاد نمی کنه؟؟؟
 ابروش پرید باال وگفت:
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 برای روستای ایستاهستید؟؟
 انگشت نمای خاص و عامم شدیم سرم رو تکون دادم وگفتم : هیییی

 خودم که نه من فقط دکتر روستام ولی دوستانم بله .
 :باشه مشکلی نیست باالی سن قانونی هستند دیگه؟؟؟

سرم رو به عالمت تایید تکون دادم :باشه فرداصبح زود این جا باشید .تشکری 
وچهل وپنج بود شدیدا گشنم شده کردم و دراومدم بیرون ساعت نزدیک دو 

بود نگاهی به اطرافم انداختم جز یه سوپر مارکت مغازه دیگه ایی نبود اهی 
کشیدم و باخودم فکر کردم من اگه از دست خان بابا تلف نشم حتما با این 
تغذیه ایی که دارم  تلف میشم یروزی یه شیرکاکائو وکیک گرفتم و ازمغازه 

یه نیمکت کهنه بود که روی اون نشستم و کیک رو باز دراومدم بیرون دم مغازه 
 کردم ومشغوول خوردن شدم .

باید هرچی زودتر برمی گشتم به روستا و بهشون خبر میدادم ولی هنوز 
 نمیدونستم چه جوری از اونجا بیارمشون بیرون .

گوشیم رو گرفتم دستم لعنتی فرستادم به خودم که چراحداقل شماره مهداد یا 
 نداشتم که حداقل االن ازشون یه راهنمایی بگیرم. مهردادو

ساعت نزدیک پنج عصربود که برگشتم روستا نزدیک زمان دیدارم باساغربود 
کل توانم رو جمع کردم وتاخود قبرستون دوییدم ساغرتنهاکسی بود که می 

تونست بهم کمک کنه به موقع زهرا ومینارو پیدا کنم وقتی به قبرستون رسیدم 
 میاومدبادیدنم به طرفم اومد و باحیرت گفت :نفسم درن

 خاله چی شده؟؟
 جلوی پاش زانو زدم وگفتم:
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 باید کمکم کنی دونفرو پیدا کنم .
متنفربودم ازاین که پای ساغرروهم به داستان باز کنم ولی  چاره ایی نداشتم 

 :کی رو میخوای پیدا کنی خاله؟
 :تو زهراومینارو می شناسی؟؟

 د ازچند ثانیه گفت:کمی فکر کرد و بع
 اره خاله دوست های صبا بودن .

 نفسم رو دادم بیرون وگفتم :
پیداشون کن برام و بهشون بگو هرچه زودتربیان درمانگاه پیشم :خاله درس 

 های امروزمون چی؟
 :بعدا جبران می کنم عزیزم فعال بدو.

 ساغرکه ازقبرستون رفت خم شدم و دستانم رو به روی زانوهایم گذاشتم
بعدازچندلحظه صاف شدم و به قبرصبا نگاه کردم عرق های روی پیشانی ام 

 رو پاک کردم و زمزمه کردم :یادت نره دعام کنی .
ازقبرستان خارج شدم و به سمت درمانگاه رفتم تو راه خوشبختانه کسی رو 
ندیدم وقتی که بالخره پام به درمانگاه رسید ازشدت خستگی همون رو پله 

 تم و سرم را به روی پام گذاشتمهای دم درنشس
 

نفهمیدم چقدرگذشت که باصدایی که اسمم رو صدا میزد سرم رو باالاوردم 
ساغربود پشت سرش مینا و زهرا بودند ازجام پریدم در درمانگاه رو باز کردم 

 وبهشون اشاره کردم که وارد بشن رو به ساغرگفتم:
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و بت این موضوع چیزی نگساغرتو دیگه برگرد خونه اتون فقط به هیچ کس با
 خوب؟؟؟

 سرش رو تکون داد وگفت:
 باشه خاله .

ایستادم تاساغراز دیدم دور بشود وارد درمانگاه شدم و درو بستم نمیدونم چرا 
امایهو حرف امیررضاتو اخرین مالقاتمون یادم اومد که گفت شهرزاد تو باید 

 پلیس میشدی نه دکتر .
تکون دادم تااین افکار رو از سرم بیرون  ناخوداگاه لبخندی زدم ولی سرم رو

 کنم میناگفت:
 چی شده که خواستید مارو ببینید؟

 روی یکی ازصندلی ها نشستم وگفتم :
من کارهای شناسنامه رو اوکی کردم فقط موضوع اصلی اینه که باید از روستا 

 خارج بشیم .
 زهرا بالبخندی گفت :

 این که کاری نداره .
 اضافه کرد:باتعجب نگاهش کردم 

زن های این جامعموال صبح های خیلی زود برای رفتن به سرزمین یا سرزدن 
به گوسفندهاازخونه خارج میشن و تاساعت هشت نه که شوهراشون ازخواب 

 بیداربشه طول می کشه برگشتنشون .
یه حسی مخلوط از ذوق و تعجب و استرس رو باهم داشتم کال فازم باخودمم 

 تکون دادم وگفتم :معلوم نبود سرم رو 
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مافردا ساعت هشت باید جلوی ثبت احوال باشیم .یهو یادم اومد که اینا 
 ساعت ندارن .ساعت مچیم رو باز کردم و دادم دست زهرا وگفتم :

 فردا راس ساعت شش این جا باشید .حاال هم تاکسی نفهمیده برید
 رونم رو کمسرم رو به روی میز گذاشتم تاخنکی سطح میز ذره ایی ازحرارت د

کنه ولی هیچ تاثیری نداشت نمیدونم شاید به این خاطر بود که این حجم از 
پلیس بازی ازتوان من خارج بود سرم رو اوردم باال و نگاهی به اطراف انداختم 

سخت بود مستاصل باشی بترسی و همزمان هم بخوای پای قولی که دادی 
د د ولی میدونستم که خیلی نبایبمونی تنهاترازهمیشه شده بودم واین ازارم میدا

روی مهداد و مهرداد تکیه می کردم سری قبل وقتی خان تاجایی پیش رفت که 
دستور داد دستگیرم کنن و حبسم کنن بااین کارم صددرصد حکم تیرم رو 

صادر می کرد ازفکرش هم به خودم لرزیدم نباید ضعیف میبودم این تنهاراهی 
ان بابا طاقت بیارم چنگی به موهای اشفته ام بود که میتونستم درمقابل اون خ

 که نیمی ازاون اززیرشال بیرون ریخته بود زدم و زیرلب زمرمه کردم
 :اخه کجا رفتی مهداد.

بالخره ساعت نه شب بود که برگشتم خونه کورمال کورمال شمعی روشن 
کردم و روی تخت نشستم صدای یخچال نمیاومد پووفی ازعصبانیت کردم 

عالی شد تو این موقعیت شارژ اینم تموم شد شال و مانتوم رو دراوردم و 
گوشیم رو روی ساعت سه صبح زنگ گذاشتم سرم رو به روی بالش گذاشتم 

 رهای وحشتناکی که به سرم میاومد به خواب رفتمو بافک
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باصدای زنگ گوشی ازجام پریدم خواب الو خواب الو ازباالسرم برش داشتم 
و زنگش رو قطع کردم چندلحظه ایی طول کشیدتاهمه چیز کامل یادم بیاد 

مانتو وشالم رو از پایین تختم برداشتم و پوشیدم و ازخونه دراومدم بیرون برای 
به دیوار حیاط تکیه کردم و به اسمون پرستاره خیره شدم یه حس چندلحظه 

مزخرفی درونم بود میدونستم که نباید این حس رو میداشتم ولی دست خودم 
نبود یه سوز بدی میاومد که باعث میشد بدتر یخ کنم دستانم رو بغل کردم و 

ین ریکی زمبه طرف درمانگاه راه افتادم تمام حواسم رو جمع کرده بودم تا تو تا
نخورم وقتی که دم درمانگاه رسیدم نفس راحتی کشیدم و درو باز کردم و 

داخل شدم از کشوی میزم دوتاشمع برداشتم روشن کردم یکی رو روی میزم 
گذاشتم و اون یکی رو روی کمد داروها گذاشتم و خودمم روی صندلی 

یموندم م نشستم ساعت نزدیک چهاربود و این یعنی دوساعتی باید منتظرشون
. 

برای گذروندن زمان به یکی از خاطره هام برگشتم خاطره ایی که خودم خیلی 
 دوستش داشتم اولین باری که ترم اول مریم رو توی دانشگاه دیدم

 فلش بک :
ازوقتی که جواب رتبه های کنکور اعالم شد سرازپا نمیشناختم رتبه صد اونم 

و خوشبختی بود روزی که  برای منی که ارزوی پزشکی داشتم نهایت شانس
شایان باجواب کنکور به خونه برگشت و بهم گفت که قبول شدم اونم پزشکی  
تایک ربع فقط جیغ میزدم ازخوشحالی بالخره پروسه عذاب اور ثبت نام اونم 

دربهترین دانشکده پزشکی تهران که دانشگاه تهران بود تموم شد و انتخاب 
به درخواست خودش خواست من رو  واحدمم انجام دادم روز اول شایان
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برسونه دم در وقتی که داشتم از مامان و بابا خداحافظی می کردم بابا بالحن 
 هشدار دهنده ایی گفت :

 تو راه سربه سر هم نذاریداا .
هردومون  چشم کشیده ایی گفتیم و دراومدیم بیرون اون موقع ماشین بابا 

راین ماشین نیاورد نیم ساعت بعد دست شایان بود و یادم نمیره که چه بالهاس
رسیدیم دم دانشگاه هم هیجان داشتم و هم ازاسترس یخ کرده بودم شایان 

 دستم رو گرفت وگفت:
 پیدا کنی .برو باید وقت داشته باشی کالستم  زودباش

سرم رابه نشونه تایید تکون دادم و بعداز خداحافظی سریع ازماشین دراومدم 
که شدم از ابهت و بزرگیش برای چندلحظه مات  بیرون وارد حیاط دانشگاه

موندم حیاطی بزرگ که تقریبا دوسه هزارمتربود و دور تا دور درخت کاری 
شده بود و میزو نیمکت هایی برای راحتی دانشجوها گذاشته شده بود که اکثرا 
توسط ترم باالیی هااشغال شده بود از روی تابلوهای راهنما دانشکده پزشکی 

ردم و خودم رو به ساختمون رسوندم همه درحال رفت و امد بودند و رو پیدا ک
دم ورودی به شدت شلوغ بود بالخره وارد ساختمون شدم و به طرف اتاق 

اموزش رفتم که لیست های کالس هارو زده بودند دنبال کالس زیست بودم 
 که همزمان دختری که جلوم بود باحرص گفت :

 رستونیه .اههه پس این کالس زیست کدوم قب
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طبقه چهارم 4050همون لحظه چشمم افتاد به کالس زیست که تو کالس 
تشکیل میشد تک سرفه ایی کردم تاحضورم رو اعالم کنم جاخورد و سریع 

 برگشت عقب بالبخند گفتم :
 باذوق گفت : 405کالس زیست طبقه چهارم کالس 

 خیلی ممنون
 :خواهش می کنم .

بود بیشعور صورت سفید و چشمهای نگاهی بهش انداختم خیلی خوشگل 
 تیره و دماغ قلمی .منی که دختربودم براش ضعف کردم چه برسه به پسرها.

 :شما چه کالسی دارید االن؟؟
 :منم زیست دارم .

 :اه چه خوب .
سرم رو تکون دادم دونفریه به طرف اسانسور رفتیم اسانسور تو طبقه پنجم بود 

 دوباره به همکف برسه .و چندثانیه ایی طول می کشید تا 
 دستش رو دراز کرد طرفم وگفت:

 خوشبختم اسم من مریمه.
 باهاش دست دادم و بالخند گفت:

 منم شهرزادم ....ازاشناییت خوشحال شدم .
خندید خیلی شیطون بود تو اسانسور یک ریز شیطنت کرد طبقه چهارم که 

 رسیدیم گفت:
اهاا این جاست بدو کجااییی کجااییی ..... 405خوووب خووب کالس 

 شهرزاد 
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 باتعجب گفتم:
 مگه دنبالمون کردن؟؟

 :خوب االن همه جاها رو می گیرن دیگه .
سرم رو تکون دادم و وارد کالس شدیم همه درحال حرف زدن باهم بودند 

پسرها موشک کاغذی درست کرده بودند و ازاین طرف به اون طرف کالس 
فت و انداخت طرف یکی از پرتابش می کردن مریم موشک رو روهوا گر

 پسرها ورو به من باصدای بلندگفت:
 اخی الهی هنوز دردوران بچگی سیر می کنن اینا .

 رو به پسرهاگفت :
 باید به مامانتون بگم بیاد پوشک هاتون رو عوض کنه نی نی هااا .

 یکیشون بامسخره بازی گفت :
 چراخودت عوض نمی کنی؟؟

 مریم هم کم نیاورد وگفت:
 ه من عوض کنم که صددرصد اززندگی ساقط میشی کوچولوو.اخه اگ

ازشدت خنده لپم رو گاز گرفته بودم همون موقع استاد وارد شد و همه مجبور 
 شدند سرجاشون بشینن .

به خودم اومدم دیدم هنوز دارم می خندم مریم و پویا تااخر دوره ی عمومی 
ه ساعت نگاه کردم مثل سگ وگربه بهم می پریدند و هیچ وقت ادم نشدند ب

خوب نزدیک پنج و ربع بود هوا داشت رو به روشنی میرفت .نمی خواستم 
کسی موقع درمانگاه اومدن من رو ببینه این طوری اگه شانس میاوردیم و کسی 
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تو راه مارو نمیدید همه فکر می کردن کن من هنوز خونه ام و خوابیدم چه 
 فتمبدونم واال فعالاولویت این بود که لو نمیر

 باضربه ایی که به درخورد ازجام پریدم و به سمت در دویدم خودشون بودند .
 وارد درمانگاه که شدند میناگفت:
 این همه پلیس بازی برای چیه؟؟

 پوزخندی زدم و گفتم:
 برای اینه که اگه لو بریم خان حکم تیر منو صادر می کنه .

شونه باالانداختم  چشمهای جفتشون گرد شد انگارباور نمی کردند حرفم رو
 وگفتم :

 فعال راه بیافتید بریم .
ازدرمانگاه خارج شدیم و به سمت شهرراه افتادیم نزدیکای ورودی روستابود 

که تو هوای گرگ ومیش کدخدارو از دور دیدم گاوم زاییده بود اونم دوقلو زهرا 
ومینارو کشوندم پشت نزدیک ترین درخت و بااشاره دست بهشون گفتم که 

ونفس راحتی اروم باشن اونقدرمنتظر موندیم تابالخره از دیدم محو شد 
 کشیدم 

 :بجنبید .
بالخره باهمه ی دزد وپلیس بازی های ممکنه ساعت هفت رسیدیم به شهر 

ولی ثبت احوال بسته بود خوبی ماجرااین بود که اولین نفرات بودیم .و سریع 
کارمون انجام میشد تکیه داده بودم به دیوار و با پام رو زمین ضرب گرفته بودم 

 که میناصدام کرد 
 م دکتر؟:خان
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 سرم رو چرخوندم طرفش وگفتم:
 بله

 راسته که شماباپسرخان رابطه دارید؟؟مهداد خان منظورمه
 چشمام گرد شد و باتعجب گفتم:

 کی این حرف رو زده؟؟؟
:خوب این که هوای شمارو درهرحالی داره برای خیلی ها ازجمله من سوال 

 شده که بینتون چه خبره .
 اخم هایم درهم رفت وگفتم:

ال که چیزی بین من ومهداد نیست و مهداد فقط یه دوسته که داره بهم کمک او
می کنه بعدشم فکر نمی کنم که اگرم رابطه ایی بینمون بود به کسی ربطی 

 داشت .
 سکوت کردم مینا گفت:

 ناراحتتون کردم؟
 سرم رو تکون دادم وگفتم:

 دوست ندارم کسی تو زندگی خصوصیم دخالت کنه .
ودیگه چیزی نگفت پنج دقیقه مونده بود به هشت که بالخره سری تکون داد 

 در ثبت احوال بازشد مینا وزهرارو به داخل هل دادم وگفتم:
 زودباشید برید داخل تاکارمون زودانجام بشه .
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مسوولین دفتر تازه داشتن سرجاشون قرار می گرفتن چون نفراول بودیم نیازی 
ازش سوال پرسیدم رفتم من رو به شماره نبودپیش همون مرده که دیروز 

 شناخت و ازجاش پاشد صبح بخیری گفت و ادامه داد:
 بفرمایید اتاق پشتی تاعکستون گرفته بشه .

 هدایتشون کردم به سمت داخل وگفتم:
 برید وحواستون باشه مو به موی حرف هاشون رو انجام بدید .

 زهرا گفت:
 شمانمیای؟

 سرم رو به عالمت نه تکون دادم وگفتم:
 افراد متفرقه نمی تونن وارد بشند .

بالخره به دنبال مسوول دفتر وارد اتاق شدند روی یکی از صندلی هانشستم از 
استرسی که داشتم با پام روی زمین ضرب گرفته بودم دوساعتی فکر کنم 

کارشون طول کشید دیگه کالفه شده بودم از جام بلند شدم و رو به روی باجه 
زدن تااین که درباز شد و زهرا و مینااومدن بیرون ومنم نفس شروع کردم به قدم 

 راحتی کشیدم
 مسوول باجه هم چندلحظه بعدازاتاق خارج شدوگفت:

 خیله خوب همه ی کارهاانجام شد نفسی راحت کشیدم وگفتم:
 خیله خوب کی می تونیم برای گرفتنش بیایم؟

 :تقریبا دوماهی طول می کشه .
 کون دادم اما زهرا باتعجب گفت:سرم رو به عالمت تایید ت

 دووومااه .
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 زیرلبی گفتم:
 مراحل صدور طوالنیه .

چیزی نگفت ازمرده تشکر کردیم و خداحافظی کردیم دراومدیم بیرون گوشیم 
 رو نگاه کردم ساعت یازده شده بود باعجله گفتم:

 خیلی دیر کردیم باید هرچی زودتر برگردیم روستا .
 میناگفت :

 بریم این طوری لو نمیریم . از مسیر جنگلی
 سرم رو تکون دادم وگفتم :

 باشه راه بیافتید .
پیشنهادخوبی بود مسیرمون یکم طوالنی میشد ولی ارزش داشت چهل دقیقه 

تاجاده ایی که به جنگل میخورد پیاده رفتیم تااین که بالخره جنگل ازدور 
شدیم برای احتیاط  معلوم شد با راهنمایی های زهرا ایناخیلی زود داخل روستا

ازجنگل که خارج شدیم ازهم دیگه خداحافظی کردیم تاکسی مارو باهم دیگه 
نبینه داشتم به طرف خونه میرفتم که نفهمیدم یهو از کدوم قبرستونی کدخدا 

 جلوم سبز شد بانگاهی موشکافانه گفت:
 جایی رفته بودید خانم دکتر؟؟

 بی تفاوت گفتم:
 باید به شماجواب پس بدم؟

 فکر کن که باید جواب بدی .:
 کمی ازش دور شدم وگفتم:
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اوال که هیچ بایدی نیست دومااگر راضیتون می کنه رفته بودم جنگل دور بزنم 
. 

نایستادم تادوباره حرف بارم کنه و به سرعت به طرف خونه رفتم وقتی که پام 
 ادمرو داخل خونه گذاشتم ازخوشحالی این که بدون لو رفتن کارم رو انجام د

 جیغ خفیفی زدم
بعدازیه حموم سنتی مشتی ازخونه دراومدم تابرم درمانگاه همه چیزباید مثل 

سابقش میبود تا کسی شک نکنه به کوچه درمانگاه که رسیدم از دیدن کسی که 
به دیوار تکیه کرده بود ناخوداگاه لبخندی زدم مهداد بود جلوتررفتم باصدای 

 پای من سرش رو اورد باال 
 گم کردی ازاین طرفا.:راه 

 باخنده اومد طرفم وگفت :
 باخبرهای خوب اومدم .

 لبخندی زدم وگفتم :
 سالم عرض شد اقای محترم .

 دست به روی سینه گذاشت وگفت:
 سالم برتو ای بانوی زیبا .

 چشمام گرد شدوگفتم :
 ازکی شاعرشدی؟؟

 :خووب دیگه ماجرای طوالنیی هستش .
طبق عادتش روی میزم نشست ابروم رو دادم باال  درو باز کردم و رفتیم داخل

 وگفتم :
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 تو عادت نداری روی صندلی بشینی؟؟؟
 :نووچ حاال زبون به دهن بگیر تامن حرفم رو بزنم .

 روی تخت نشستم وگفتم:
 باشه چی شده؟

 :یاشا تونسته یه معمار پیدا کنه که حاضربه همکاری با شرایط ماباشه .
 :وااااقعا؟

 وع اینه فرداباید بریم تهران تاباهاش صحبت کنیم .میای دیگه؟:اره ولی موض
 :اووهوم .

 :میشه االن که همه چیز خوبه انقدفکروخیال منفی نکنی مهداد؟؟
 :باشه باشه....فردا صبح پس میام دنبالت .

 :راستی مهرداد کجاست؟
 :قراره که فردا تو شرکت من ببینیمش.

 :باوشه .
 ه داری میای تهران؟:نمیخوای به خانوادت بگی ک

 سرم رو تکون دادم وگفتم :
 نمیدونم اگه وقت شد یه سری بهشون میزنم .

 ازجاش بلند شد وگفت :
 خیله خوب من برم فرداصبح ساعت هفت صبح جلو ورودی روستاباش .

 :باشه .
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رفت دم در اماهمین که دستش رو روی دستگیره درگذاشت چرخید طرفم 
 وگفت:

 دیگه؟ باکدخدا مشکلی نداری
 سرم رو تکون دادم وگفتم :

 نه .
 :مراقب باش پس

 :باشه
 :خداحافظ

 :خداحافظ.
بعدازرفتن مهداد چون نزدیک زمان دیدارم باساغربود درمانگاه رو بستم و به 

 سمت قبرستون راه افتادم
قدم زنان رسیدم به قبرستون و ساغرو دم جایگاه همیشگیش دیدم طبیعتا 

نبود که باب میلم باشه ولی فعال چاره ایی نبود و تدریس توی قبرستون چیزی 
روی زمین نشستم که متوجه ام شد و باید بااین موضوع کنار میاومدم کنارش

سالم کرد دفتروکتابش رو داد دستم و شروع کردیم دخترخیلی باهوشی بود 
وخیلی زود یاد می گرفت انقدر شیرین بود که گذر زمان رو درکنارش حس 

 اریک شدن هوا کتاب رو بستم وگفتم :نمی کردم بات
 خیله خوب برای امروز کافیه یادت نره تمرین هم بکنی

 :باشه خاله .
:و یه چیز دیگه این که من دارم برای دو الی سه روز ازروستاخارج میشم پس 

 نمی تونیم همدیگه رو ببینیم .
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 باترس گفت:
 خاله برمی گردی دیگه؟

 دستی به سرش کشیدم وگفتم :
مه که برمی گردم این دو روز هم دارم برای یه کاری میرم که اگر درست معلو

 بشه مطمعنم خیلی خوشحال میشی .
 باتعجب گفت:

 چه کاری خاله؟؟
 چشمکی زدم وگفتم:

 خوب دیگه این یه رازه تاوقتی که  همه چیز حل بشه .
ازهم دیگه خداحافظی کردیم و برگشتم خونه اون شب فقط یه جمله تو دفتر 

 طراتم نوشتم و اونم این بود که خداجون ممنونمخا
صبح روز بعد ساعت شش و پنجاه دقیقه بود که دم ورودی روستا منتظر 

مهداد بودم وسیله ایی باخودم برنداشتم اگه کارمون طول می کشید میرفتم 
خونه خودمون هنوز دو سه دقیقه به هفت باقی مونده بود که ماشین مهداد رو 

 نفس راحتی کشیدماز دور دیدم و 
 کنارپام ترمز کرد درو باز کردم وسوارشدم بالبخندصمیمی همیشگیش گفت:

 صبحت بخیر دیرکه نکردم .
 درحالی که داشتم کمربندم رو میبستم گفتم:

 صبح توهم بخیر نه به موقع اومدی.
 استارت زد و راه افتاد برای فرارازسکوت گفتم :
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 توماشین تو اهنگ هم پیدا میشه؟؟؟
 قیافه بامزه ایی به خودش گرفت وگفت :

 اهنگ که دارم ولی نمیدونم مورد پسندشماباشه یانه
 :وااا مگه چیه اهنگ هات؟؟

 اشاره ایی به داشبورد کردوگفت :
 فلش رو بردار خودت یه اهنگ رو انتخاب کن .

 مثل بچه هاذوق کردم وگفتم:
 بااااشه.

به دستگاه دونه دونه اهنگ  ازداخل داشبورد فلش مشکی رو برداشتم و زدمش
هارو پلی کردم باهراهنگ چشمام ازتعجب گرد میشد تمامشون اهنگ های 

 تاپ دهه نود بود از سلن دیون تا مدرن تاکینگ بادیدن قیافه متعجبم گفت:
 چی شده خوشت اومده؟؟؟

 باذوق گفتم:
 ایناا عالیهه ...
 خندید وگفت:

 عاشق اهنگ فارسیه .خوبه که حداقل تو خوشت اومده مهرداد که 
 قیافه اش رو چنان بامزه چپ وچول کرد که پقی زدم زیرخنده وگفتم:

 خوب هرکس سلیقه ایی داره نمی تونی سرزنشش کنی.
 :اره خوب ولی خیلی سلیقه است .

 :مهدااااد نامرد نباش دیگه ..
 :باشههه .
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که شروع شد  yuiuho  oyedomاز  muoh ym ruoh  muoh ym ruoyاهنگ 
 شروع کردم به همخونی بااهنگ مهداد باتعجب گفت :

 نمیدونستم زبانت اینقد خوبه .
 خندیدم وگفتم:

 ببخشیدا خیرسرم دکترم باید زبانم خوب باشه .
 :بله بله .

 :بله و بالااا .
 :من و تو سالم برسیم تهران صلوات

 
 از توکیفم شکالتی رو دراوردم وگرفتم طرفش

 می کردگفت: همون طور که داشت رانندگی
 خودت میذاریش دهنم؟؟

چشمام گرد شد اخ که عجب رویی هم داره این بشر بازش کردم وگرفتمش 
 جلوی دهنش بالخندی شکوالت رو خورد وگفت:

 اخیشش چقده حال میده این طوری .
 :زیادیت  نشه یه وقت

 نوچی کردوگفت:
 نه نمیشه.
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قد دیم تازه فهمیدم که چبالخره نزدیکای ساعت دونیم سه بود که به تهران رسی
دلتنگ این جا بودم مثل بچه های سه ساله با شوروشوق اطرافم رو نگاه می 

 کردم 
 :دلت تنگ شده بود؟؟

 سرم رو به عالمت تایید تکون دادم وگفتم:
 خیلی.

 سرم رو چرخوندم طرفش وگفتم:
 کی قراره معمارو ببینیم؟

 :ساعت پنج .
 وقت داشتیم متفکرانه گفتم: نگاهی به ساعتم کردم سه بود دوساعت

 دوساعت هنوز وقت داریم چی کار کنیم؟؟
:باناهار موافقی؟؟یه رستوران نزدیک شرکت هست میریم اون جا یه ناهاری 

 میخوریم بعدش میریم شرکت تااون موقع هم مهرداد میاد شرکت.
 :باشه حاال شرکتت کجاست؟

 :سمت جردن .
 ابروهام پرید باال وگفتم :

 ه باکالس .اوووه چقد
 :بله دیگه ماییم دیگه .

 :نمیری تو بااین اعتماد به سقفت
بعد ازنیم ساعت چهل دقیقه رانندگی بالخره جلوی یک رستوران خیلی 

 خوشگل و شیک پارک کردوگفت :
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 بپرپایین که من دارم ازگشنگی میمیرم .
کنار  زباخنده پیاده شدم دزدگیرماشین رو فعال کرد و وارد رستوران شدیم یه می

شیشه انتخاب کرد ونشستیم یه گارسون بالیست غذاهااومد طرفمون و یکیش 
 رو داد دست مهداد و اون یکی رو هم داد دست من مهداد باصدای بلندگفت :

 اوووووم چی بخوریم ؟؟؟کوبیده چطوره ؟؟؟کوبیده این جاعالیه .
 سرم رو تکون دادم وگفتم :

 باشه قبوله .
 رو بت گارسون گفت :

 پرس کوبیده باتمام مخلفات . دو
 :چشم قربان .

 گارسونه که رفت گوشی مهداد زنگ زد باخنده گفت:
 به به مهرداد خانه .

 جواب داد 
:الومهرداد کجایی تو؟؟؟.......من و شهرزاد رستوران نزدیک 

 شرکتیم......اوکی باشه پس میبینمت .
 گوشی رو قطع که کرد باتعجب گفتم :

 کجابود؟
 ولی برای قرارمون خودش رو میرسونه .:سرکار 

 غذارو اوردن تازه فهمیدم چقد گشنمه مهداد باقیافه شیطانی گفت :
 زود باش بخور تا من همه رو نخوردم .
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درسکوت مشغوول خوردن غذا شدیم غذاش واقعا زیاد بود طوری که دیگه 
 اخرش کم اوردم وگفتم :

 من دیگه دارم میترکم مهداد .
 باخنده گفت:

 قده کم غذا میخوری .چ
 چشمام گرد شد وگفتم :
 این کجاش کم بود؟؟؟

 :کم بود دیگه ادم باید زیاد غذا بخوره .
 کمی ازدوغم رو خوردم وگفتم :

 ببخشید که دیگه مثل شماخرس نیستم .
 به ساعت نگاهی کردم نزدیک چهاربود مهدادم دیگه غذاش رو خورده بود 

 :بریم ؟
 سرش رو تکون دادوگفت :

 اشه .ب
 بعداز دادن صورتحساب دراومدیم بیرون

 :پیاده بریم؟؟
 باتعجب گفتم:

 اینقدیعنی شرکتت نزدیکه؟
:اوهوم فقط باالتریه مشکلی که هست اینه که جای پارک پیدا نمیشه .پارکینگ 

 هم این موقع پر پره
 سرم رو تکون دادم وگفتم:
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 باشه بریم .
 گفت:درسکوت کنارهم راه افتادیم کمی که گذشت 

راستی کارمون که تموم بشه میرسونمت خونه اتون فردا حوالی ظهربرمی 
 گردیم روستا .

 :باشهه
ازخوشحالی دیدن مامان اینا داشتم بال در میاوردم صددرصد از دیدن من 

اونم به صورت کامال یهویی سوپرایز میشدن بعداز نیم ساعت پیاده روی اونم 
خره جلوی یه ساختمون مکث کرد تو گرمای ساعت چهابعدازظهرتهران بال

 وگفت:
 رسیدیم .

 تو دلم اخیشی گفتم و شروع کردم به انالیز ساختمون .
یه ساختمون سه طبقه کامال شیک بانمای گرانیت مشکی و پنجره هایی که از 

دور به دودی می خورد ورودی ساختمون هم یه حیاط تقریبا دویست 
 انی ساختمون بود .سیصدمتری داشت که بعدرد کردن حیاط نگهب

 نگهبان که درحال چرت زدن بود با دیدن مهداد ازجاش پرید و باتته پته گفت :
 خوش اومدید اقای سپه وند .

مهداد فقط سری تکون داد درجوابش و به سمت پله ها رفتیم اتاقش طبقه سوم 
 بود با دیدن قیافه من که داشتم با حیرت همه جارو نگاه می کردم گفت :

 نگه؟؟؟چیه ؟قش
 :اوهوم .



 323 شهرزاد

وارد طبقه که شدیم مستقیم به طرف اتاق خودش رفت تمام اشخاصی که تو 
طبقه بودند باچشم های ازحدقه دراومده داشتند نگاهمون می کردند سعی می 

کردند به روی خودشون نیارن ولی معلوم بود که تعجب کردند وارد اتاقش 
به  و یه میز دیگه ایی که متصل شدم یه میز قهوه ایی تیره بزرگ داخل اتاقش بود

میز خودش بود ولی به صورت عمودی گذاشته شده بود و دورش صندلی 
 گذاشته بودند کتش رو دراورد و به منشی سفارش چایی داد

اشاره کرد که بشین رو یکی ازصندلی ها نشستم و خودشم صندلی بغل دستم 
 صدام کرد  رو انتخاب کرد و نشست داشتم باناخنم بازی می کردم که

 :شهرزاد؟
 سرم رو اوردم باال 

 :بله؟
 :چیه تو فکری؟؟

 :میگماعکس العمل کارمندات رو دیدی؟؟
 خندید وگفت:

اوناعادتشون همینه و بعدشم این که تاحاال من رو باهیچ جنس مونثی ندیدند 
 برای همینم هست که تعجب کردند .

 یه ابرومو دادم باال وگفتم:
 هیچی؟؟؟؟؟

که من باهاش کار می کنم منشیم خانم خادمه که اونم نزدیک :تنها مونثی 
 چهل و پنج سالشه .
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درباز شد یه مردی میانسال باسینی چایی وارد شد مهداد ازجاش بلند شد و 
 سینی رو ازش گرفت و بالبخندی گفت :
 اقا رضا چه خبراا مارو نمیبینید خوشید؟

 مرده بالبخندی مهربون گفت:
 استغفرلله اقاا 

 ه دیگه حاج رضا من نباشم دیگه کسی نیست که سرتون غربزنه .:ار
 :اتفاقا شمانیستید شرکت خیلی سوت وکوره .

 مهداد سینی رو گذاشت رو میز و رو بهش گفت:
 راستی یاشا دفتره؟

 :بله اقا .
 :بی زحمت صداش کن .

 :چشم اقا .امری دیگه؟
 :نه میتونی بری .

درحالی که داشتم لیوان چاییم رو چرخید به طرف در و ازاتاق خارج شد 
 برمیداشتم گفتم:

 چه مرده مهربونی بود
 روی صندلی نشست وگفت:

 اره ازموقعی که این شرکت باز شده باهامونه
 :چه خوب معلومه که خیلی هم دوست داره

 :اره خوب حکم پدر من و یاشاست .
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رد مهداد وا ضربه ایی به در خورد و به دنبال اون یه پسر تقریبا هم سن و سال
اتاق شد بلوز مشکی و شلوار مشکی پوشیده بود موهای کوتاه و مرتبی هم 

داشت با یه لبخند خیلی صمیمی مهداد با دیدنش ازجاش بلند شد و اغوشش 
 رو باز کرد اونم خیلی صمیمی گفت:

به به جناب مهداد خان راه گم کردید بدم گوسفندی چیزی قربانی کنن براتون 
. 

 بغل کرد مهداد ضربه ایی به پشتش زد وگفت:هم دیگه رو 
 خیله خوب دیگه حاال شلوغش نکن .

 وقتی که حال واحوالشون تموم شد مهداد من رو نشون داد وگفت:
 خانم شهرزاد مشایخ از دوستان من ومهرداد .

 و رو به من گفت:
 اینم یاشا دوست و شریک من

نشستیم که باخنده یاشا خیلی صمیمی سالم کرد وجوابش رو دادم هممون 
 گفت:

شهرزاد خانم باورم نمیشه که تونستید بااین دو عجوبه قرن کناربیاید واقعا 
 افرین دارید .

 مهداد چشم غره ایی رفت وگفت:
 باز من نبودم تو بلبل زبون شدی یاشا.

 :بیاا کال این ومهرداد چیزی به اسم اعصاب ندارند .
رداد اومد داخل هممون از جامون مهداد خواست حرفی بزنه که دربازشد و مه

 بلند شدیم مهرداد با یاشا ومهداد دست داد و روبه من گفت :
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 خوشحالم که حالت خوب شده .
 لبخندی زدم وگفتم :

 ممنونم .
 یاشا گفت :

 مهرداد خیلی حالل زاده ایی هاا .
 باچشمانی گرد شده گفت :

 چطور؟
 :اخه داشتیم غیبتت رو می کردیم

 نمیشی نه؟؟مهرداد:تو ادم 
من ومهداد زدیم زیرخنده یاشااومد دفاع کنه ازخودش که تلفن دفتر زنگ 

 خورد ومهداد ازجاش بلند شد وبه طرف تلفن رفت و زد رو ایفون 
 :بله

 :جناب مهندس مهمونتون اومدند.
 :باشه راهنماییش کن داخل به اقا رضاهم بگو چایی بیاره .

 :چشم قربان .
 یاشا گفت :
 ا برم .من بمونم ی

 مهداد درحال پوشیدن کتش گفت :
 بمون شاید به یه دردی خوردی .

 :خیلی ممنون ازاین همه لطف ومحبتی که داری نسبت به من .
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سرم رو انداخته بودم پایین و به زور خندم رو کنترل می کردم یاشا من رو مورد 
 خطاب قرار دادوگفت:

 ازدست این دوتا .خانم دکتر ببینید...ببینید که من چی می کشم 
 مهداد دندون قروچه ایی کردوگفت:

 یاشا یه یه ساعت زبون به دهن بگیر تاابرومون رو نبردی .
ضربه ایی به در زده شد و مهداد وسط غر زدنش مجبور شد ساکت شه واجازه 
ورود بده درباز شد و یه مرد کت شلواری و خیلی شیک وارد اتاق شد صورت 

ندتار موی سفید ی که داشت نشان ازاین بود که جدیی و ساده ایی داشت چ
 حداقل سی وهفت هشت سال رو باید داشته باشه .

 یاشا اولین نفرباهاش دست دادوگفت:
 واقعا ممنونم ازت خسرو جان که درخواست من رو قبول کردی .

 سری تکون دادوگفت :
 واقعا خوشحال میشم که بتونم سهمی تو این کار داشته باشم .

تک مارو معرفی کرد و گفت که مسوول اصلی پروژه هستیم مهداد  یاشا تک
 هممون رو دعوت کرد که بشینیم و صحبت درمورد شرایط پروژه شروع شد.

 باورم نمیشد که اینقد همه چیز داشت خوب پیش میرفت
اقای رادمنش قبول کرد که باشروع مهرماه پروژه رو شروع کنه و تااون موقع یه 

ه به ما بده یاشاهم مشتاقانه امادگی خودش رو برای کمک طرح اولیه ازمدرس
به مااعالم کرد وقتی که بالخره جلسه تموم شد ساعت یک ربع به هفت بود  

 رادمنش ازجاش بلندشدوگفت :
 خیله خوب من ازهمین فردا کار طراحی رو شروع می کنم اقای سپه وند 
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 مهداد لبخندی زد وگفت :
 نیم دیگه .باشه پس ماروتون حساب می ک

 ازماخداحافظی کرد و ازدفترخارج شد مهرداد گفت:
 خوب مثل این که داریم به نتیجه میرسیم .

 متفکرانه گفتم :
 چالش اصلیمون زمانیه که بخوایم این مورد رو به مردم روستا بقبولونیم .
 مهداد :وقتی که تو عمل انجام شده قرار بگیرن مجبور میشن قبول کنن .

 یز ضرب گرفت وگفت:مهرداد روی م
 حتی خان بابا؟؟

ناخوداگاه هرسه مون ساکت شدیم کامال واضح بود که خان باباعکس العمل 
 خوبی نشون نخواهد داد  یاشابرای عوض کردن جوگفت :

 اوووهووو دیگه خیلی دارید از خان باباغول میسازید .
 مهداد لبخندتلخی زدوگفت :

 یاشا مرگ من بیخیال شو .
 ساعتش نگاه کرد و ازجاش بلند شد مهداد باتعجب  گفت :مهرداد به 

 کجا میری؟
 :برادر من منم کاروزندگی دارمااا .

 دستاش رو به حالت تسلیم اورد باال وگفت:
 باشه باشه برو به کارت برس .

 مهرداد خداحافظی کرد ورفت مهدادم پاشد وگفت :
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 خیله خوب پاشو بریم من تو رو بذارم خونه اتون .
 رو تکون دادم و پاشدم یاشا باخنده گفت :سرم 

 خوشحال شدم از دیدنتون شهرزاد خانم بازم بامهداد به این جابیاید .
سرم رو تکون دادم و باشه ایی زیرلبی گفتم از دفتر دراومدیم بیرون باید تا دم 

 رستورانه رو پیاده باز میرفتیم سکوت کرده بودیم که گفتم:
 موقع کاررو تموم کنه؟؟ نظرت چیه یعنی می تونه به

 :اوهووم معمار باتجربه اییه یاشاسوابقش رو برام گفته .
 رسیدیم دم ماشین که گفت:

 خیله خوب حاال ادرستون رو به صورت کامال دقیق بگوو .
سوار ماشین شدیم و منم ادرس رو بهش گفتم خونه امون سمت پاسداران بود 

یم ودیم بالخره نه شب بود که رسیدو با حساب ترافیک تهران دوساعتی تو راه ب
جلو درخونه خواستم از ماشین پیاده بشم که یهو موضوعی یادن اومد 

 وچرخیدم طرفش 
 :چی شده؟

 :می گم اگه کاری پیش اومد چه طوری باهات تماس بگیرم .
 خندید وگفت :

 گوشیتو بده .
ی شگرفتم طرفش شماره اش رو برام سیو کرد و از گوشی من تک زنگی به گو

 خودش زد وگفت:
 خوب اینم از این .

 لبخندی زدم وگفتم:
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 شب خوش 
 :شبت بخیر

مهداد که رفت باذوق به طرف خونه چرخیدم همش نزدیک چهارماه ازرفتنم 
گذشته بود ولی برای من مثل چهارسال بود جلوتررفتم و ایفون رو زدم 

 چندلحظه گذشت تااین که صدای شایان اومد که باتعجب گفت :
 ؟؟بلهه

خندم گرفته بود ایفون ماتصویری بود ولی فکر کنم به چشماش اعتماد نکرده 
 بود که ایفون رو جواب داده بود .

 باخنده گفتم:
 شایان شهرزادم باز کن درو .

درباصدای تقی بازشد ووارد خونه شدم خیلی حس خوبی داشتم چراغای 
د بود نگاهم افتاحیاط روشن شده بود و فضای خیلی قشنگی رو بوجود اورده 

به درخت چناری که پاتوق همیشگی من ومریم بود و دراخر شایان و مامان رو 
دیدم که دم پله ها ایستادن و با حیرت دارن من رو نگاه می کنن حسی بین 
خنده وگریه داشتم هرچقدر هم که بزرگ باشی بازم این حس دلتنگی برای 

 رفتم و باصدای بلند گفتم :خونه و خانواده ازبین نمیره از پله هاباال 
 من اومدم مهمون ناخونده نمی خواید ؟؟

 مامان از ذوقش من رو دراغوش کشیدوگفت :
 خووش اومدی دخترم .
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دستانم رو سفت دور گردنش حلقه کردم و سرم رو به روی شونه اش گذاشتم 
دلم برای این عطر یک ذره شده بود قطره اشکی لجوجانه راه خودش رو به 

ین باز کرد سرم رو ازروی شونه اش برداشتم صورتم رو با دستان سمت پای
 نرمش گرفت وگفت:

 چقد الغرشدی دخترم .
اخ خدا چه طور اخه بهش می گفتم دخترت چه چیزایی روکه پشت سرنذاشته 

 وچه بالهایی که سرش نیومده باخنده گفتم:
 نه بابا تازه خوب شدم .

باز کرد و رسما شیرجه زدم بغلش چرخیدم طرف شایان دستاش رو ازهم دیگه 
 روهوا چرخوندتم جیغی زدم وگفتم:

 شایااان بذارم زمین االن حالم بد میشه .
 گذاشتتم زمین دستامو دور گردنش حلقه کردم دماغم رو کشید وگفت:

 تنهایی خوش میگذره؟
 ههه چه خوش گذشتنی اخه لبخندی ازسراجبار زدم وگفتم:

 عالیه
 باتعجب گفتم :

 است؟بابا کج
 مامان جوابمو دادوگفت:

 تو حمومه .
 اوووخیی قربون بابام بشم که عین ماهی هم صبح میرفت حموم هم شب .

 شایان به داخل هدایتم کردوگفت:
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 زودباش ببینم باید توضیح بدی برای چی اومدی تهران .
 یاجده سادات چی می گفتم االن .

رومبل باخستگی نشستم داخل که رفتم مانتو و شالم رو دراوردم وگذاشتم 
 وگفتم :

 برای خرید یه سری دارو اومدم تهران طالقان نداشت این داروهاارو .
 خداجون منو ببخش که دارم دروغ می گم ولی چاره ایی ندارم .

مامان کنارم نشست سرم رو روی پاش گذاشتم منظورم رو فهمید و بالبخند 
 موهامو ناز کرد شایان گفت:

 نکن دیگه .اههه مامان لوسش 
 مامان هم به جانبداری ازمن گفت:

 دخترمه خوب بعدماه هااومده خونه دلم میخواد لوسش کنم .
 شایان پارو پاانداخت وگفت:

واال من ازطرحمو سربازی برگشتم اینقد محلم نذاشتید که االن دارید به این 
 محل میذارید .

 لبخندی شیطانی زدم وگفتم:
 کن .حسودی نکن برادر من حسودی ن

اومد حرفی بزنه که بابا درحالی که مرغ سحرمیخوند از پله هااومد پایین 
باحوله داشت سرش رو خشک می کرد و زیاد حواسش نبود ازجام بلند شدم 

حوله رو انداخت دور گردنش که چشم تو چشم هم دیگه شدیم باتعجب 
 زمزمه کرد
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 :شهرزاد؟؟
از کرد نفهمیدم چه طوری به باخنده سرم رو تکون دادم اغوشش رو که برام ب

 اغوشش رفتم
 دستانش رو دورم حلقه کرد و باشوق گفت:

 تو این جا چی کار می کنی؟؟
سرم رو ازروی شونه اش برداشتم درحالی که هنوز دستانم به دورش حلقه 

 کرده بودم باخنده گفتم:
 اگه مزاحمم میرمااا.

 اخمی کرد وگفت:
 این چه حرفیههه؟؟
 تسلیم باالاوردم وگفتم:دستانم رابه حالت 

 باشه باشه اصال من غلط کردم .
 مامان گفت:

 انقداز دیدنت خوشحال شدم یادم رفت بپرسم غذا خوردی یانه.
 باقیافه مظلومی گفتم:

 به خدا اصال وقت نکردم شام بخورم .
 :دخترم تومیخوای خودت رو بکشی بااین کارات؟؟؟

شه غذانخوردن پیش کش مامان اخخ مامان جانم دعا کن خان بابا من رو نک
 که رفت اشپزخونه باباگفت:

 دخترم برو یه دوش بگیر تا مادرت غذا اماده می کنهه.
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انگاربه خر تیتاپ داده باشی باذوق به طرف طبقه باال رفتم دراتاقم رو باز کردم 
و پریدم داخل همه چیزهمون طوری بود که چهارماه پیش گذاشته بودم 

دم واقعاهیچ جاخونه خود ادم نمیشد خم شدم و کیفم شیرجه ایی رو تختم ز
رو ازپایین تخت برداشتم و لب تابم رو دراوردم بیرون خواستم گوشیمم بردارم 
که یادم افتاد موقعی که وارد خونه شدم روی جاکفشی گذاشتمش پوفی کردم و 

بی خیال گوشی شدم لب تاب رو باز کردم همین که ویندوز باالاومد صفحه 
 پمم باز شد باخوشحالی دیدم مریم هم انالینه پی امی بهش دادم وگفتم:اسکای

 هستی؟؟؟
 اولش دوتااستیکر تعجب برام فرستاد استیکرخنده گذاشتم وگفتم :

 بیا رو تماس تصویری دلم برات تنگ شده
 

ب کم رو تنظیم کردم چندلحظه بعد تماس برقرارشد مریم باچشمهای گرد 
 شده ناشی ازتعجبش گفت:

 االن دقیقا کجایی؟ تو
 لب تاب رو چرخوندم تااطراف رو ببینه جیغی زدوگفت:

 تو تهران چی کار می کنی نامرد؟؟
 خندیدم وگفتم :

 برای انجام دادن چندتا کاراومدم .
 :روستاچه خبر؟

 اهی کشیدم باجدیت پرسید :
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 چیزی شده؟؟
 :اوضاعم خیلی داره بهم میریزه تو روستا .

 د نباید میرفتی به اون روستا .:بهت گفته بودم شهرزا
:مریم دیگه االن زمان سرزنش کردن نیستش باید یه راهی پیدا کنم تا بتونم 

 ازاین منجالب دربیام بیرون و تنهاراهش تغییر دادن رسوم روستاست .
 :بااون دیو دوسر؟؟

 گرفت ازلقبی که به خان داد خندم
 سری تکون دادم وگفتم:

 اولویته من برای تغییره .اون دیو دوسر اولین 
 :اما شهرزاد هفتاد سال عقاید پوچ وعقده رو نمی تونی عوض کنی .

:باید بتونم مریم من االن هیچ راه برگشتی ندارم مردم روستابهم دارن دل 
 میبیندن نمی تونم یهو همه چیزرو بذارم کنار .

 :اون دونفر چی می گن ؟
 باتعجب گفتم:

 مهداد و مهرداد؟؟
 گه نظرشون چیه؟:اره دی

:اوال که اون دونفراسم دارن مریم بعدشم که دارن بهم کمک می کنن ولی 
خان هرچی باشه پدرشونه و من نمی تونم انتظار داشته باشم پدرشون رو به 

 خاطر من ول کنن .
سکوتی بینمون برقرار شد خواستم حرفی بزنم که ضربه ایی به درخورد و به 

اتاق گوشیم دستش بود و داشت زنگ میخورد  دنبال اون شایان اومد داخل
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نگاهی به قیافه شایان انداختم چشماش اندازه توپ تنیس باز بود باحیرت 
 گفتم:

 چتهه تو کیه داره زنگ میزنه .
 بالحنی متعجب گفت:

 مهداد جانت
 گیج و منگ گفتم:

 کیی؟؟
 مریم هم چشماش چهارتاشده بود
مهدااااادددد من اگه تورو ببینم پسره ی  گوشی رو ازدست شایان گرفتم اخ

 دیوونه.... 
 اومدم مثالاوضاع رو درست کنم و بادستپاچگی به شایان گفتم:

 ازدوستامن دارن کرم میریزن .
شایان که از اتاق رفت بیرون تماس قط شد اومدم بک بدم که نگام به قیافه 

داشت یجوری نگام میکریه چشم غره بش رفتم و تا ....بی شرف مریم افتاد
 قبله اینکه حرفی بزنه به مهداد زنگ زدم.من یه اشی برات بپزم مهداد....

 به دومین بوق نکشیده جواب داد توی صداش خنده موج میزد باحرص گفتم:
 به ولله من اگه تورو نبینم..

 خیلی حق به جانب برگشت گفت:
 ه من داری ظالم؟باز مظلوم گیر اوردی؟چیکار
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:قربونتم برم که اصال برو خودتم نمیاری که چی کار کردی شایان موقع زنگ 
 زدنت گوشی رو دید ...

 دهپقی زد زیرخن
 به به چه شششود.. مرضی نثارش کردم وگفتم:-مهداد

 حاال چی شده که این موقع زنگ زدی بهم .
 :هاااا یادم اومد با رادمنش صحبت کردم .

 تخت نشستم وگفتم:چهارزانو روی 
 چیی گفت؟؟؟

:گفت یکی باید تو روستا باشه تاکارهاش رو کنترل کنه و چون خودش نمی 
تونه بیاد میخواد که یکی از شاگردای قدیمیش رو بفرسته باما به روستا یه دختر 

 هم سن و سال خودته .
با دمم داشتم گردو می شکستم این برای من عالی میشد و یه همدم تو روستا 

  نباشه یدا می کردم فقط امیدواربودم که ازاین دخترای فیس و افاده اییپ
 :خیله خوب همین بود حرفت؟

 :نه :دیگه چیه؟
 :فردا موقع برگشتن به روستا باید بریم دنبالش 

 باتعجب گفتم:
 اینقد زود میخواد بیاد .

 :تقریبا پونزده روز دیگه مهرهه ها کجا ش زوده :راس میگیا.باشه حله
 :خیله خوب دیگه بیشترازاین مزاحمت نمی شم فردا ساعت پنج میام دنبالت .

 :بهتره با زره بیای چون نمی دونم چه بالیی ممکنه سرت بیارم .
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 خندید وگفت:
تو هربالیی که سرم بیاری قبوله .فقد با موهام کاری نداشته باش :اتفاقا میخوام 

 قیچی بیارم همشو بچینم...
فکرش میکنم من فردا کار خیلی دارم میگم مهردا بیاد اوخ اوخ حاال که -

 دنبالت.
 زدم زیره خنده

 نه قربونت-
 پس خدافظ-با خنده 

 خدافظ-
گوشی رو قطع کردم تازه یادم اومد مریم هنوز انالینه چرخیدم طرفش 

 چشماش دیگه داشت از حدقه  درمی اومد بیرون .
 :هاا چی شده؟؟

 :تووو...توووو
 :من چی؟

 هداد اومدی تهران ؟:تو با م
 :مریم اوال که اروم االن همه میشنون ثانیا اره بامهداد اومدم .

ماه هم هنوز نشده دختر چه ۴:بینتون خبریه؟؟؟؟؟می کشمت اگه بهم نگی  
 هوولی تو!!

 :خاک تو سره منحرفت کنم نخیر چیزی نیست بینمون .
 ووووو بیااااااا برو-:خرخودتی من بزرگت کردم شهرزاد میشناسمت 
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مامان که صدام کرد برای غذا از خداخواسته از مریم خداحافظی کردم وای 
خدا دختره احمق یاد کار مهداد که میافتم و نگاه شایان دلم میخواد با کله برم 

 تو سوکه همین دیوار جلویی
اوخ تازه یادم افتاد که دوش نگرفتم شونه باالانداختم و به اخرشب موکولش 

 دم بیرون .کردم و ازاتاق ز
بوی قرمه سبزی مامان همه جارو برداشته بود وارد اشپزخونه شدم باذوق 

 گفتم:
 اخ جوونم قرمه سبزی .

 مامان درحالی که داشت بشقابی برام می کشید گفت:
 اگه گفته بودی میای  غذای دیگه ایی هم درست می کردم .

 از یخچال ماست برداشتم وگفتم:
 اینقد شلوغش می کنی همینم عالیههه .مادر من من مگه مهمونم که 

پشت میز نشستم و تقریبا میشه گفت حمله ور شدم به غذا صدای شایان اومد 
 که باصدایی که رگه ی خنده درش موج میزد گفت:

 دختر مگه ازقحطی فرار کردی که این طوری غذا میخوری .خفه نشی
 . مامان:شایان برو بیرون بذار تو ارامش غذاش رو بخوره بچم

اهی کشید وگفت:  ای خداااااا چرا من اینقد بدشانسم.اخرش سر به بیابون 
 میزارم

 مامان:شااایااان 
 :باشه باشه رفتم .
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خندم گرفته بود شایان تو خونه فقط از مامان حساب میبرد بابا چون خیلی 
باهاش صمیمی بود بیشتر حکم دوست رو داشتند تا پدر وپسر وبرای همین 

نمیداد بهش مگر درمواقع خیلی حساس ولی جذبه مامان تنها  بابا زیاد گیر
 چیزی بود که میتونست شایان رو ادم کنه .

اخرشب تو اتاقم نشسته بودم خوابم نمیبرد نمیدونم چرا انتظار داشتم همین 
که پام به اتاقم برسه ازخستگی بیهوش بشم ولی چشمام مثل عقاب باز بود 

نهادم دراومد دوازده ونیم بود ومن بدبخن االن نگاهی به ساعت انداختم اه از 
نزدیک چهل وپنج دقیقه بود که داشتم این پهلو اون پهلو میشدم اخ که دهنم 
سرویس شد  ولی خوابم نمیبرد پوفی کردم و ازجام بلند شدم اروم دراتاق رو 

باز کردم و دراومدم بیرون به هرترتیبی بود توی تاریکی خودم رو رسوندم به 
نفس عمیقی کشیدم و دم درخت چنار نشستم ماجراجویی های توی  حیاط

روستا روی همچیم اثرگذاشته بود من جمله خوابم.من سالم طرحمو اونجا 
تموم کنم صلوات نمیدونستم فردا که برگردیم با چی دوباره روبه رو میشم ولی 

حس بدی داشتم حسی که میگفت از فردااوضاع خیلی بدترازقبل میشه سرم 
رو به اسمون گرفتم ستاره هادرحال چشمک زدن بودند کم پیش میاومد تو  رو

 هوای الوده ی تهران ستاره هارو اینقد واضح ببینی زمزمه کردم .
 :خداجونم میشه کمکم کنی .

 :چی شده شهرزاد 
 ازجام پریدم وبه طرف صدا چرخیدم

 :اخ شایان ترسوندی منو .
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 کنارم نشست وگفت:
 اومدی حیاط؟نصفه شبی برای چی 

 اهی کشیدم وگفتم:
 خوابم نمیبرد .

 ابروش رو داد باالگفت:
 چراا؟؟

 :وااا من چه بدونم خوب
:خوب اصوال اگر ادم خوابش نبره یکی از دالیل اصلیش مشغوول بودن 

 مغزشه
 :االن اون رگه متخصص مغزواعصاب بودنت گل کرده؟؟

اومدی رفتارات  :تاحدودی....حاال خارج از شوخی چت شده از موقعی که
 رو دیدم خیلی تو خودتی

 :ذهنم مشغوول روستاست .
 :اتفاقی افتاده؟؟؟

همه ی ماجرارو به غیرازجریان هایی که باکدخدا و خان بابا پیش اومده بود 
 براش تعریف کردم ازاین که خود مهداد ومهرداد هم تصمیم دارن کمکم کنن .

 همه ی حرف هایم رو گوش کرد دراخرگفت:
خوام نصیحتت کنم چون بچه نیستی و میدونی داری چی کار می کنی نمی 

فقط حواست رو جمع کن که جنگیدن دربرابر چندین سال عقاید اونقد اسون 
 نیست .

 لبخندی زدم که باتعجب گفت:
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 چی شد االن؟
 :چقدتو ومریم باهم تفاهم دارید بعدازظهر مریم هم همینوگفت.

 خندیدوگفت:
 اال نصیحت کردن بلد شده؟؟اون دیوونه از کی تاح
 زدم به بازوش وگفتم:

 اهای اوالاین که اون دوستمهه بعدشم خیلیم عاقلهه .
 :باشه اصال انیشتینه خوب شد؟

 سرن رو تکون دادم .
دستش رو حلقه کرد دورم و بغلم کرد سرم رو گذاشتم روی سینه اش  سرم 

 سید وگفت:*و*روب
 وقت . بهت افتخار می کنم اینو یادت نره هیچ

 سه ایی به سرم زد زمزمه کردم:*و*ب
 اما شایان میترسم بعضی وقتاازعاقبت این داستان میترسم .

 حلقه ی دستانش رو محکم تر کرد وگفت:
شهرزادی که من میشناسم قوی ترازاین حرف هاست و بدون هیچ ترسی پیش 
 میره هروقت که ترسیدی هروقت که احساس کردی تنهایی به این فکر کن که
بچه های اون روستابهت دل بسته ان و دوست دارن تو براشون یه الگو هستی 

 الگویی که هیچ وقت نداشتن پس قوی باش .
 به گونه اش زدم وگفتم :سه ایی *و*بسرم رو اوردم باال 

 میدونی که چقد عاشقتم .
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 خندید وگفت :
 فکر نمی کنی باید عاشق همسرت بشی نه عاشق من؟؟

 وگفتم :شونه باالانداختم 
فعال که همسری درکار نیست بعدشم کی حاال میخواد ازدواج کنه این 

 ماجرای روستا حاالحاالها طول می کشه .
 دماغم رو کشیدوگفت :

 هروقت که عاشق شدی دیگه به این چیزافکر نمی کنی .بعد با شیطنت گفت 
راستی...موضوع امروز چی بود نامرد؟؟؟مهداد جونت؟؟شهرزاد یکار نکن 

 شم بیام اونجا...پا
 پریدم وسطه حرفش با خنده گفتم

شایاااااان چرا اینجور میکنی پسر.گفتم که شوخی بود.خودش اینجور سیو -
 کرد

 اصن چه نیازیه که شمارشو داشته باسی چه معنی میده.یعنی چه این کارا-
 دیگه داشتم زمینو از خنده گاز میزدم

 سالمه ۱۴بمیری شایان.یه لحظه حس کردم -
 واال بیشترم نیسی-

 زدم پسه کلش
 سال عمرو گذروندم همه رو ترکوندی که۳۰زهره ماااااار.جون کندم تا -

 زد زیره خنده
 در کل میگم حواست جمع باشه.یوقت فکرو خیال برش نداره-
 نه بابا مهداد اینحور نیس.دیدیش که-
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 ازجاش بلند شد ومنم باخودش بلند کرد وگفت:
 رو بخواب که فردابتونی پاشی .خیلیه خوب حاال پاشو ب

 شب بخیری گفتم و به سمت اتاق خودم رفتم
صبح روز بعد بایه چیزنرم که روی صورتم کشیده میشد ازخواب پریدم و دیدم 

 شایانه که داره با یه پر روی صورتم میکشه خمیازه ایی کشیدم وگفتم :
 اخ ادم عااقل کله صبح کی این کارارو می کنه که تو می کنی .

 ظهر چرا... ۱۱:اهم کله صبح شاید نه ولی ساعت 
 :چیییی؟؟

خم شدم از روپاتختی ساعتم رو برداشتم ای وای من راست می گفت :کی 
 میخوای برگردی؟؟

 :ساعت پنج .
 :با مهداد جونت میخوای بری؟؟

 زدم به بازوش
 ای زهره ماااار حاال توهم واسه من دست گرفتی.جلو خودش نگیا-

 ده قرمز شده بود کله تکون داددر حالی از خن
 :اره با اون میرم قبلش هم باید بریم یه کاری رو انجام بدیم .

 ازجاش بلند شدوگفت :
 خیله خوب پاشو تا مامان نیومده سراغت .

پتو رو زدم کنار و دراومدم بیرون کش وقوسی به خودم دادم و بعدازرفتن شایان 
 به سمت حموم روانه شدم .
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 حموم درست وحسابی بعداز مدت ها .اخخخ جووون یه 
نیم ساعتی تو حموم برای خودم حال کردم واقعا مردم روستاچی می کشیدن 

 برای حموم کردن .
اومدم بیرون خوشبختانه نصف لباس هام هنوز تهران بود یه سارافن جذب 
طوسی که یقه اش زیپی بود رو بایه شلوارجین ابی انتخاب کردم و پوشیدم 

موهامم شونه کردم و ریختم دورم گوشیمو برداشتم ازاتاق رفتم بیرون مامان 
 مهدادو بگیرمداشت باتلفن با دایی حرف میزد وارد حیاط شدم و اومدم شماره 

که دیدم اخ هنوز اسمس عوص نکردم یادم باشه بعد حتما عوضش کنم یدفه 
بهش زنگ زدم  یکم طول کشید ��دیدی جلو مامان بابام ضایع کاری شد 

 تاجواب داد
 :بله؟

 :سالم مهداد شهرزادم .
 سالم چی شده؟؟؟-

 :میخواستم ببینم ادرس این شاگرد رادمنش رو داری؟؟
 باتعجب گفت:

 برای چی؟
:خوب من زودتر میرم دنبالش این طوری تو وقتمون هم صرفه جویی میشه 

 :خیله خوب ادرس رو برات میفرستم :باشه منتظرم خداحافظ.
 :خداحافظ
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گوشی رو قطع کردم و به نرده هاتکیه کردم چندلحظه بعد صدای پیامک 
رفتم م گگوشیم اومد پیام رو باز کردم ادرسش خوب بود زیاد پرت نبود تصمی

 بعده ناهاربرم دنبالش
بابا و شایان رفتند بیمارستان داشتم باخودم فکر می کردم یعنی واقعا این 

 دوسال منم تموم میشه که بتونم مثل یه دکترواقعی بشم ؟؟
روی تاب توی حیاط نشستم و اهنگی رو پلی کردم چقدارامش داشتن خوب 

بود تماس اول رو قطع بود وسط اهنگ بود که گوشیم زنگ خورد امیررضا 
کردم حرصم دراومده بود این که نامزد کرده بود پس ازجون من چی 

 میخواست دیگه باتماس دوم تماس رو قبول کردم باحرص گفتم :
 بله .

 :به به چه عجب جواب دادید
 :امیر بین ما همه چیزتموم شده چراهی زنگ میزنی .

 :یعنی من نمی تونم به دوستم زنگ بزنم ؟
 ی زدم وگفتم:پوزخند

تو اندازه موهای سرت دوست داری اگر میخوای باکسی حرف بزنی یه لطفی 
 به خودم و خودت بکن به من یکی زنگ نزن .

 :تهرانی؟
 میدونستم اگه بگم تهرانم عاقبت خوشی نداره برام برای همین گفتم :

 نه .من باید برم خداحافظ .
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 ض می کردم تاازاین کنهگوشی رو قطع کردم سرفرصت باید سیم کارتمو عو
 راحت میشدم :شهرزاااد بیااا ناهار .

باصدای مامان از رو تاب بلند شدم لعنتی به امیرفرستادم که رو اعصابم دو 
 میدانی رفت ووارد خونه شدم مامان داشت غذا رو می کشید که گفت :

 شایان گفت امشب برمی گردی درسته؟؟
 شتم دهنم بادهن پر گفتم :یکم ازسبزی تو بشقاب رو برداشتم و گذا

 اوهوم باید برم .
 :پس یادم بنداز یکم غذابهت بدم .

 :باوشه .
 غذارو داشتم هول هولکی میخوردم که صدای مامان دراومد وگفت:

 چته شهرزاد چراهولی؟؟
 بادهن پر گفتم:

 باید قبل ازرفتنم برم جایی .
 باالکه اماده بشملقمه تو دهنم رو به زور بااب دادم پایین و دوییدم 

سوویچ ماشینم رو که روی میزم مونده بود رو برداشتم نگاهی به خودم 
انداختم شلوارجین یخی با مانتوسفید و طوسی موهامم جمع کرده بودم با 

کلیپس و یه شال سفید سرکرده بودم بعدازخداحافظی ازمامان از خونه 
ی من فرستاده بود یه دراومدم بیرون و سوار ماشین شدم ادرسی که مهداد برا

دفتر توی میدون فردوسی بود زمانی که داشتم برای کنکور میخوندم اون 
جاهاخیلی می پلکیدم دفتربه اسم مهسا مصطفوی بود یه اهنگ شاد پلی کرده 

بودم و باانگشتم رو فرمون ضرب گرفتم ساعت دو ظهربود که رسیدم به 



wWw.Roman4u.iR  348 

 

لی ر یه طبقه ایی بود ولی خیدفترش ماشین رو پارک کردم و رفتم داخل یه دفت
قشنگ دکور شده بود رفتم طرف میز منشی :روز بخیر می تونم کمکتون 

 کنم؟؟؟
 لبخندی زدم وگفتم:

 روز بخیر من باخانم مصطفوی کار داشتم :شما؟؟
 :بهشون بگید از طرف اقای رادمنش اومدم .

 :چندلحظه صبرکنید .
رفت نگاهی به اطراف ازجاش بلند شد و به طرف یه در قهوه ایی رنگ 

انداختم یه سالن تقریبا صدوبیست متری بود با سه تااتاق و دوتا میز داخل 
 خود سالن چندلحظه بعد اومد بیرون وگفت :

 بفرمایید منتظرتون هستند .
لبخندی زدم و تشکر کردم وارد اتاق که شدم داشت رو به پنجره باتلفنش 

اومدن من که شد سریع تلفنش حرف میزد صدای خیلی نازی داشت متوجه 
 رو قطع کرد وچرخید طرفم .

وااای مامانی این چقده این بشر نازه! چشمهای ابی و موهای بلوندی که 
کمیش اززیر شالش معلوم بود صورت سفیدش و شال نارنجیش بااون ارایش 

محوش هارمونی قشنگی ایجاد کرده بود)اینم مثله مهداد هالیوودیه.چرا 
چشم رنگیه ریخته دوره من؟!( ازجاش بلندشد و به طرفم اومد هرچی هالیوده 

. 
 خیلی صمیمی بامن دست داد وگفت:



 349 شهرزاد

 سالم ازاشناییتون خوشبختم شماباید شهرزاد باشید درسته؟
 سرم رو تکون دادم وگفتم :

 منم اراشناییتون خوشحالم خانم...
 رم .:اخ تو روخدا مهساصدام کن من حوصله ی این القاب و چیزا رو ندا

 خندم گرفت اینم مثل خودم دیوونه بود انگار
 :خیله خوب من سرتاپاگوشم .

 دستام رو قالب کردم وگفتم :
 امممم راستش شما بااقای رادمنش صحبت کردید؟؟

:اگر منظورت موضوع اومدن به روستاست بله صحبت کردیم عمو کامال من 
 رو درجریان گذاشتن .

 باتعجب گفتم:
 عمو؟

 زد وگفت:لبخند شیرینی 
عمو خسرو تو سن هجده سالگی سرپرستی من رو قبول کردن بیشترازاین که 

 استادم باشن خانوادم ان.
 سرم رو تکون دادم وگفتم:

ماامروز داریم برمی گردیم روستا و بنابرشرایط جوی روستااگر شمابامابیاید 
 خیلی بهتره .

 دستش رو زد بهم وگفت:
معلومه من باید تو روستا پیش شمابمونم عالیه منم اماده ام .این طور که 

 درسته؟
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 :میل خودتونه میتونیدم تو خود طالقان یه خونه بگیرید .
 باشیطنت گفت :

 نه بابا ماجراجویی داخل روستا رو ول نمیکنم راستی شما دکترید؟
 :بله .

 :چه تخصصی؟
 :اطفال .

 ده..:اووو عالیه ولی راستش من هیچ وقت از درسای  حفظی خوشم نمیوم
 خندیدم وگفتم :

پس اگر شمااماده باشید باهم دیگه بریم خونه من که ساعت پنج ازاون جا راه 
 میافتیم .

 :باشه فقط اولش سرراهمون یک سرباید به خونه بزنم .
 :باشه .

بعدازاین که سفارش های الزم رو به منشیش کرد کیفش رو برداشت و از دفتر 
کوپه مشکی)بابا پولدار!!( رفت که دست  دراومدیم بیرون به سمت یه هیوندا

برقضا جلوی ماشین من پارک شده بود قرار شد که دنبالش برم تا دم خونش که 
 ماشین رو بذاره و وسایلش رو برداره .

ساعت نزدیک سه ونیم بود و من ارزو می کردم که بتونیم به موقع به خونه 
مان یمخان بود یه اپارتبرسیم چهل دقیقه ایی رانندگی کردیم خونش حوالی کر

شش طبقه ازماشین دراومدم و منتظرش موندم بیست دقیقه بعد با یه ساک 
 کوچک دراومد بیرون و گفت :
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 ببخشید که منتظر موندی
 :اشکال نداره سوارشو بریم

 تو راه گفتم :
 پروژه ایی مثل این چقد طول می کشه؟

م سال می تونی :بستگی به شرایط داره اگرهمه چیزخوب پیش بره ظرف یک
 جمعش کنیم .

 من ومهداد همزمان جلوی درخونه ترمز کردیم مهسا باتعجب گفت:
 این کیه دیگه؟؟

 :پسر کوچک خان روستا .
 :جااان؟؟!!

 خندیدم وگفتم:
 خودت رو اماده کن که ازامروز باهشتمین عجایب دنیا رو به رو میشی .

 مابینشون قرار گرفتم وگفتم:از ماشین دراومدیم بیرون مهداد هم پیاده شد 
خوب ایشون خانم مصطفوی هستن و ایشونم اقای سپه وند یکی از صاحبین 

 پروژه .
 مهداد:ازاشناییتون خوشحال  شدم .

 مهسا سری تکون داد:منم همین طور .
 مهداد رو به من گفت:

 اماده ایید؟
و :اوهوم فقط یه ده دقیقه بهم وقت بدی که ماشین رو پارک کنم داخل 

 خداحافظی کنم کاری ندارم .
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 :باشه مشکلی نیست
درو با ریموت باز کردم و ماشین رو بردم داخل بعدش باعجله دوییدم داخل 

 خونه مامان داشت تلویزیون میدید با دیدن من ازجاش بلند شد وگفت:
 چی شده؟

 :من دیگه باید راه بیافتم مامان اومدن دنبالم .
 بغلم کرد وگفت:

 ه؟بازم میای دیگ
 :اوهوم .

 ساکم رو داد دستم وگفت:
 برو به امان خدا دخترم .

به گونه اش زدم و دراومدم بیرون مهداد با دیدن من ساک رو از سه ایی *و*ب
من گرفت و گذاشت صندوق عقب کنار ساک مهسا برای این که مهساتنها 

 نباشه نشستم صندلی عقب کنارش
نگاهی به مهداد کردم و دیدم  تقریبا نصف بیشترراه رو هممون ساکت بودیم

 چشماش قرمزه باتعجب گفتم:
 تو نخوابیدی دیشب؟

 :نوچ
 :چرا؟

:باید به کارهای شرکت میرسیدم این مدتی که نبودم بعضی چیزابهم ریخته 
 بود و باید بهشون رسیدگی می کردم .
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 سری به نشونه اهاان تکون دادم
 مهسا:زمینی که برای مدرسه درنظر گرفتید چقدره؟؟

 :نزدیک پنج هکتار .
 سرش رو تکون داد وگفت:

 خوبه میشه قشنگ روش کار کرد .
 سرم رو تکیه دادم به عقب وگفتم:

 مهرداد دیگه روستا نمیاد؟؟
 :اگر بتونه اخر هفته ها مرخصی بگیره اخرهفته میاد سر میزنه و میره .

اهنگی رو پلی کرد و هممون سکوت کردیم نمی دونم چرا یه حس دلشوره 
افتضاحی به دلم افتاده بود سرمای جاده هم حالم رو بدتر می کرد تااین که یه 

 جا باعجله گفتم:
 مهداد می تونی یه گوشه پارک کنی؟؟

باتعجب نگاهم کرد ولی ازحال زارم فهمید که ان چنان حال خوبی ندارم 
ماشین رو که گوشه ی جاده پارک کرد پیاده شدم و به سمت قسمت خاکی 

رو به روی زانوم گذاشتم و خم شدم خدایااین چه حسی بود دیگه  رفتم دستم
 دستی به روی شونه اام گذاشته شد سرپاشدم دیدم مهساست بانگرانی گفت:

 حالت خوبه؟؟
 سرم رو تکون دادم وگفتم :

 اره نمیدونم چرایهوویی حالت تهوع گرفتم 
 دستم رو گرفت وگفت:

 چرااینقد یخی .



wWw.Roman4u.iR  354 

 

 فت:مهداد به طرفمون اومد وگ
 چی شده؟؟

 قبل ازاین که حرفی بزنم مهسا گفت:
 یخ یخه .

 مهداد دستم رو گرفت قیافه اش جدی شد وگفت:
 یه گلوله یخی چراا .

 :دلشوره دارم نمیدونم چم شده .
 :دلشوره بابت چی؟؟

 :نمیدونم وهمینم داره ازارم میده .
 کتش رو انداخت دورم وگفت:

 برید بشینید تو ماشین .فکروخیال الکی نکن اتفاقی نمیافته 
سرم رو تکون دادم و بامهسا به داخل ماشین برگشتیم تمام طول راه سرم رو 

شونه مهسا بود و دستم رو گرفته بود دختر خیلی مهربونی بود و میدونستم که 
می تونیم دوست های خوبی برای هم دیگه بشیم چشمام تازه گرم شده بود که 

 باصدای مهداد که گفت:
 رسیدیم 

از خواب بیدار شدم همه جا تاریک شده بود از ماشین پیاده شدیم مهداد 
 داشت ساک هارو درمیاورد بیرون که مهساباحیرت گفت:

 میگم مغول حمله کرده اینجا احیانن؟؟؟چرا اینجوره؟؟؟!!!
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چرخیدم طرفش با چراغ قوه ی گوشیش رو خونه نور انداخته بود دهنم از 
های خونه شکسته شده بود در خونه شکسته  تعجب بازمونده بود کل شیشه

 شده بود به بازوی مهداد چنگ زدم و نالیدم :
 مهداد اونا ماجرای شناسنامه رو فهمیدن به خدا فهمیدن .

 دستم رو گرفت وگفت:
 نمیشه مطمعن شد شاید موضوع چیز دیگه اییه .

ومهداد هم ناگهان به یاد درمانگاه افتادم و به سمت کوچه باالیی دویدم مهسا 
پشت من اومدن با دیدن درمانگاه دنیا رو سرم خراب شد وضعیت درمانگاه به 

 مراتب بدتر ازخونه بود وکامل داغون
مهداد:نمی تونید تواین موقعیت این جابمونید بهتره بیاید خونه من فردا یه 

 فکری برای اینامی کنیم .
اهی طول می کشه مهسا:خسارت بدی به خونه و درمانگاه وارد شده یکی دوم

 تا درست بشه .
دوباره سوار ماشین شدیم و به طرف خونه اش راه افتادیم نیم ساعت بعد وقتی 

 جلوی در پارک کرد باصدای گرفته ایی گفت:
 پیاده شید .

 خواستیم ساک هارو برداریم که گفت:
 بیخیال ساک ها میارمشون برید داخل .

روی مبل و سرم رو با دستام  هممون به نحوی بی حوصله شده بودیم نشستم
 گرفتم مهسا گفت:

 میدونی ممکنه کار کی باشه؟؟
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 با پوزخندی گفتم:
 خیلی ها .

 چشماش از تعجب گرد شد :خیلی هاتو این روستا چشم دیدن منو ندارن .
مهداد وارد سالن شد و ساک هارو گذاشت گوشه ی سالن روی دسته مبلی که 

 من نشسته بودم نشست وگفت :
 نباید عکس العملی نشون بدیم .فعال 

 چشمام گرد شد باتعجب گفتم:
 راست راست بگردیم ووانمود کنیم هیچی نشده؟؟

:شهرزاد عاقل باش مادامی که ما روبه روی اینا گارد بگیریم اوناهم بدتر لج 
 می کنن باهامون

 :اما مهداد سکوت هم نمی تونیم بکنیم .
کسی که این کارو کرده جبهه بگیریم :شهرزاد گیرم که االن ما درمقابل اون 

 چی میشه هاان؟؟فقط تصویری بدی از خودمون تو ذهنشون میسازیم .
 مهسا تک سرفه ایی کرد وگفت:

میدونم من تازه توجمعتون اومدم ولی باید بگم که من هم می گم کاری نباید 
 بکنید .

 م:گفتاهی کشیدم و سرم رو به روی دستانم گذاشتم باصدای گرفته ایی 
 اگر دستور خان بابا باشه چی؟؟

:نه خان بابا راه و روشش این نیست بعد سی و یک سال زندگی باهاش 
میشناسمش این کار کدخداست چون اونه که میخواد تو روستا حکمرانی کنه 
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و همه به حرفش گوش کنن و حاال تو رو به عنوان یه خطر دیده خطری که 
 بگیره . ممکنه قلمروی فرمانرواییش رو ازش

 :چی کار کنیم حاال؟؟
:هیچی عادی عادی من با چندنفر صحبت می کنم که کارهای تعمیرخونه 
ودرمانگاه رو شروع کنن تو هم باید باالسرشون باشی فعال مهسا به عنوان 
دوست تو وارد روستا میشه و به کسی نمی گیم قصدمون چیه تازمانی که 

 حله ساخت برسیم .طراحی ساختمون مدرسه تموم بشه و به مر
 پوفی کردم وگفتم:

خدااون موقع رو بخیر کنه االن این کارو می کنن مدرسه ساختش شروع بشه 
چی کار می خوان بکنن :بذار همون موقع بهش فکر کنیم فعال برید بخوابید 
که ازفردا کارزیاد داریم میخوام با مخابرات تهران و طالقان هماهنگ کنم که 

 ل بشه .خطوط تلفنی روستاوص
 :خوب این حداقل مارو از رفت و امد الکی نجات میده .

 :پاشید پاشید برید بخوابید .
شب بخیری گفتیم و به طرف اتاق مهمان رفتیم مهسا به خواست خودش اومد 

تو اتاق من تاباهم بخوابیم رو تخت دراز کشیده بودم دستم زیرسرم بود و 
 ار گفت:داشتم سقف رو نگاه می کردم مهسا زمزمه و

 ازاین محیط نمی ترسی؟
چرخیدم طرفش :ترس فقط عامل ضعف ادمه همین و من نمیخوام ضعیف 

 باشم .
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:اما دختری باموقعیت اجتماعی تو چراخودش رو باید داخل همچین کاری 
 کنه؟

 نفسم رو دادم بیرون وگفتم:
 به خاطر یه قول .

 تعجب کرد اروم گفتم :
 خوش :شبت بخیربخواب ازفردا دوندگی داریم :شب 

خستگیم دربرابر افکارذهنم پیروز شد و بالفاصله بعد از گفتن شب بخیر به 
 مهسا خوابم برد .

بااولین اشعه های خورشید چشمامو باز کردم به مهسانگاه کردم که هنوز 
خواب بود اروم از تخت اومدم پایین شالمو انداختم و ازاتاق خارج شدم 

م پرده های سالن رو کنار زدم تا نور خورشید مهداد نبود باز حدسش رو میزد
بیشتر وارد اتاق بشه چشمم افتاد به یه کاغذی که روی عسلی بود خم شدم و 

 برش داشتم .
 "من رفتم جایی کار برام پیش اومد تاساعت هشت خودمو میرسونم"

مهداد بود به ساعت دیواری سالن نگاه کردم شش بود و هنوز دوساعتی مونده 
یکی از مبل ها نشستم و به مدرسه فکر کردم مدرسه که تاسیس بشه بود روی 

به معلم هم نیاز پیدا می کنیم که اون هم داستانی بود برای خودش توی 
 داستانی افتاده بودیم که هیچ پایانی براش نمیدیدم .

 :صبح بخیر .
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ازافکارم اومدم بیرون مهسا بود که جلوم ایستاده بود صبح بخیری بهش گفتم 
 اضافه کردم:و

 کی بیدارشدی؟؟
 :ده دقیقه ایی هست .

 به ساعت نگاه کردم شش ونیم بود 
 گشنته؟

 مهسا:اخ اره دارم میمیرم
 خندیدم

 خیله خوب پس بریم یه فکری برای صبحونه بکنیم ..
 ازجام بلند شدم و به طرف اشپزخونه رفتم پشت سرم اومد وگفت:

 پس مهدادکوش؟
 وگفتم:زیر کتری رو روشن کردم 

 کار داشت رفته بیرون .
 به اپن تکیه کرد وقتی که حرکات من رو دید گفت:

 تو قبالهم این جابودی نه؟
 :اوهوم .

 :باهم دوستید؟
 ظرف کره پنیرو دراوردم وگفتم :

 نه فقط یه رابطه ی دوستانه است .
 :اما چیزی که من دیشب دیدم خیلی صمیمانه تراز دوستی ساده بود.

 ایستادم وگفتم :کنار گاز 
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من ومهداد فقط دوتا دوستیم که تنهایی همدیگه رو پر می کنیم اون برای من 
مثل یه حامی میمونه تو این روستا تااحساس دلتنگی نکنم :و تو چه حکمی 

 براش داری؟
 شونه باالانداختم وگفتم :

 این رو باید از مهداد بپرسی .
 چشمکی زد وگفت:

 بگم ناراحت نمیشی؟حاال که فقد دوستین؟؟خواهیم پرسید.ولی یه چیزی 
 متعجب گفتم:نه بگو

مهسا:المصب خیلی خوشگله!!منم چشمام ابیه ولی چشمایی مثه چشمای 
 اون ندیده بودم تاحاال.به نظرم تا دیر نشده بگیرش تا از دستت نرفته

اولش یه حسی بم دست داد از حرفش...ولی از جمله اخرش زدم زیره 
 ...خنده.دختره نامرد

 خیلی مسخره ای اگه خیلی خوشت اومده ورش دار واسه خودت خوب-

 تو خدایی ولی️✌نه قوربون دستت.من هپی سنگل الیف حال میکنم-
 .روستاها این از باشه تا غنیمته بودن پسر این و روستا

 دیگه مرده بودم از خنده
 تازه داداشسو ندیدی-
 مگه داداشم داره؟!؟!؟-
 داره بیا و ببین اوف چه جورم.یه هیکلی-
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جون بابا...من اصن عاشقه این روستا شدم همینجا میمونم من دیگه.بیچاره -
 دخترا شهریا که میگن کمبوده شوهره.باید بیان این روستاهارو بگردن

 یه نگاه بش کردم و بعدش
 زدیم زیرخنده

باخنده هاوشوخی های مهسا برای چندساعتم که شده ازالک افسردگی 
بعدازصبحونه داشتیم باهم دیگه درمورد طرح فرضی ساختمون  دراومدم بیرون

مدرسه حرف میزدیم که در بازشد ومهداد اومد داخل باخستگی خودش رو 
 انداخت روی مبل نگاهس بهش کردم وگفتم:

 خسته نباشی کجابودی؟
 سرش رو به عقب تکیه داد وگفت:

مخابرات ولی  دنبال کارگر برای تعمیر خونه و درمانگاه ازاون جاهم رفتم
 برقراری خطوط تلفنی بیشترازچیزی که فکر می کردم داستان داره .

 مهسا درحال طراحی گفت :
 همیشه کارهای اداری دردسر داره به عقب تکیه دادم وگفتم:

 فعال برقراری تلفن زیاد برامون اولویت نداره بنابراین خودت رو خسته نکن 
 رو به من ومهسا گفت :

 یدید .شماها به کجا رس
مهسا:یه طرح اولیه برا ساختمون درنظر دارم فعال وقتی می تونم طرح رو 

 قطعی کنم و برای عمئ بفرستم که زمین و موقعیتش رو ببینم .
 مهداد سری تکون داد وگفت :

 سرزمین هم میریم .
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مهسا:موقع شروع پروژه من به کمک یه مهندس کامپیوترهم برای سرپا کردن 
 و اصالحات نهایی احتیاج دارم .طرحم تو کامپیوتر 

 چونم رو خاروندم وگفتم:
 کسی رو درنظر داری؟

 :اره خواهرم هست می تونه کمکم کنه .
 مهداد:باشه پس هرجور خواستید عمل کنید .و شهرزاد؟؟

 :بله :کارگرا امروز ساعت دوازده ظهرمیان گفتم بدونی .
مهسا هم بااون جااشنا :باشه مرسی. ماهم بهتره دیگه بریم روستااین طوری 

 میشه و زمین رو هم میبینه .
 :باشه میرسونمتون .

 مخالفت کردم وگفتم:
نمیدونیم تو کله مردم روستا و کدخدا چی میگذره فعال کمترباهم دیده بشیم 

 بهتره .
 شونه ایی باالانداخت وگفت:

 باشه هرجور مایلی .
 روبه مهسا گفتم:

 اماده شو یواش یواش
 ازخونه دراومدیم مهسا گفت:بعدازاین که 

 جان من من هنوز که هنوزه میگم رابطه ی شما بیشتراز دوستیه .
 چپ چپ نگاهش کردم که گفت:
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 خیله خوب اصال من غلط کردم .
 :افرین .

ساعت حوالی ده ونیم بود که رسیدیم به روستا تو روشنایی روز تازه به عمق 
 وگفت:ماجرا پی بردم و اهی کشیدم مهسا نگاهم کرد 

 چی شده؟؟
 :دارم فکر می کنم اصالاین جا دوباره درست میشه؟؟

 سرش رو تکون داد وگفت:
درست میشه فقط یکم زمان بره فعال بریم داخل خونه ببینیم داخل خونه چه 

 خبره.
سرم رو تکون دادم درو باز کردیم ووارد خونه شدیم در داخلی هم شکسته 

باز موند تخت شکسته شده بود شده بود وارد که شدیم دهنم از تعجب 
 رختخواب ها وسط ریخته شده بود مهسا با حیرت گفت:

 اینا دیگه عجب ادمایی هستن .
روی زمین نشستم هنوز تااومدن کارگرا مونده بود مهسااطرافش رو نگاه کرد 

 وگفت:
 هرکی که این کارو کرده به طور قطع چشم دیدنت رو نداشته .

 :میدونم
 مانگاه ببینیم اون جا در چه وضعیه .مهسا:پاشو بریم در

ازجام بلند شدم نگاهی به اطرافم انداختم و ازخونه دراومدیم بیرون تو سکوت 
 داشتیم راه میرفتیم که مهسا گفت:

 تا کی این جایی؟
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 :دو سال .
 :اوه اوه بیچاره ایی پس .

 :اوهوم .
 :میبینم که دوباره برگشتی این جاخانم شهری .

تادم و به سمت صاحب صدا که کسی جز کدخدا نبود لعنتی زیرلب فرس
 چرخیدم .

 :نباید میاومدم؟؟؟
امروز تنهانبود و یه پسر جوون بغل دستش بود که حدس زدم باید پسرش باشه 

 چون ته چهره ایی بهش شبیه بود .
کدخدا:گفتم شاید دیگه حس جنگیدنت رو از دست دادی که از این جا رفتی 

پررو تر ازاین حرف ها هستی و این بار باخودتم  ولی ظاهرا میبینم خیلی
 مهمون اوردی .

 پوزخندی زدم وگفتم :
پس باید بهتون بگم که حاالحاالها من این جاهستم و فکر این که می تونید از 

 شرمن خالص بشید رو از اون کله اتون بیرون کنید .
 پسره قدمی جلو گذاشت وگفت:

 ری با پدرم صحبت کنی .اهای خانم شهری اجازه نمیدم این طو
 اینبار مهسا به هواخواهی از من جلو اومد وگفت:

 ببین اقا پسر این پدر شماست که طرز رفتار بایه مهمون رو نمیدونه .
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:شما این جااضافه ایین و باید ازروستا برید شماها باعث شدید که روستا 
 ارامشش بهم بخوره .

اشاره کردم ساکت باشه خودم مهسااومد چیزی بگه که بازوش رو گرفتم و 
 جلوی پسر کدخدا قرار گرفتم وگفتم:

ببینید چه شمابخواید چه نخواید من باید دوسال طرحم رو این جا بگذرونم 
فکر هم نکنید که نفهمیدم دسته گل خونه و درمانگاه کار شماست اما اینو 

 بدونید که این که همش چوب الی چرخ من میذارید باعث نمیشه که زودتر
 از روستابرم .

 دست مهسا رو کشیدم وگفتم:
 روز خوش

 ازشون که جداشدیم مهسا با حیرت گفت:
 اینا دیگه چه ادم هایی هستن .

پوفی از عصبانیت کردم در درمانگاه رو باز کردم ووارد شدیم باعصبانیت 
 گفتم:

 فکر می کنه  که این طوری من رو بترسونه میتونه ازشرم خالص بشه .
کسته شده میز و صندلی هارو کنار زدم و به سمت داروهارفتم تیکه های ش

خوشبختانه داروها سالم بود نگاهی اجمالی به سرووضع درمانگاه انداختم 
باغچه توحیاط که کامال داغون شده بود و گل هایی که کاشته بودم همشون 

 ریخته بودن بیرون داخل درمانگاه هم همه چی شکسته شده بود .
 ه کردم مهسا زمزمه وار گفت:به دیوار تکی

 ولی پسرش خیلی هیز بودا .
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 سرم رو باتعجب چرخوندم طرفش وگفتم:
 چطور؟؟

و ات ر:موقعی که داشتی با پدر محترمش حرف میزدی همچین داشت سرتا پ
 نگاه می کرد که نگو ونپرس 

 شونه ایی باالانداختم وگفتم :
واست رو جمع کن این جهنم برام مهم نیست نه خودش نه اون پدرش :اما ح

 شهرستانی ها بعضی مواقع ازشهری هاهم خطرناک تر میشن .
سران کدخدا و *و*:باور کن االن به تنها چیزی که فکر نمی کنم افکار ه

 پسرشه.
زمان گذشت تااین که بالخره کارگرا رسیدن تعدادیشون مشغوول خونه شدن و 

زم بهشون از درمانگاه بقیه اشون اومدن درمانگاه بعداز دادن دستورات ال
 دراومدیم و به سمت زمین مدرسه رفتیم تامهسا کارشو انجام بده

 به مدرسه که رسیدیم مهسا بادیدن وضعیت ساختمون مدرسه گفت:
 یعنی اینااین جادرس میخونن؟

 سرم رو تکون دادم وگفتم
 :اره ولی فعال مدرسه بسته شده .

به دیوارتکیه کردم تا راحت بتونه از من جداشد تا دوری اطراف زمین بزنه منم 
 کاراشو انجام بده .بعدازنیم ساعت چرخیدن اومد وگفت:

 خیله خوب کار من تمومه می تونیم برگردیم.
 : بریم. 



 367 شهرزاد

تو راه برگشت صدای جیغ زنی که از یه خونه میاومد توجهمون رو جلب کرد 
 :یعنی چی شده؟

 باتعجب زمزمه کردم:
 نمیدونم 

 ونستم طاقت بیارم دست مهسارو کشیدم وگفتم:باجیغ بعدی زنه نت
 بدو بیا
 :اما...

:مهساحرف نزن فقط بیا .باهزار مصیبت بالخره خونه ی موردنظرو پیدا کردیم 
 صدای ناله ی زنه میاومد محکم به در کوبوندم و داد زدم:

 درو بازکنید خواهش می کنم ...
و صورت رنگ  چندلحظه گذشت وخبری نشد تااین که بالخره در باز شد

 پریده زنی رو دیدم که ازشدت درد عرق کرده بود وارد خونه شدم وگفتم:
 من دکتر جدید روستام حالتون خوبهه؟

یه دفعه تو بغلم غش کرد تازه فهمیدم حامله است و زمان زایمانشه روبه مهسا 
 گفتم:

 کمکم کن ببریمش داخل .
مهسا باترس  باکمک مهسا به سختی بردیمش داخل خوابوندمش سرجاش

 گفت:
 چرابیهوش شد

 عرق پیشونیم رو پاک کردم وگفتم:
 درد بدی رو داشته تحمل می کرده برای همون ازهوش رفته
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 :االن بچه چی میشه؟
 دستام مشت شده بود نگاهی بهش انداختم وگفتم:

 اگه نتونم بهوش بیارمش باید سزارین بشه .
 :چییی؟اماتوکه تخصصت این نیست

 :چندباری سر سزارین بودم میدونم چی کار کنم 
نگاهی به اطرافم کردم هیچ کس خونه نبود و این خیلی عجیب بود روبه مهسا 

 گفتم:
گوش کن باید بری درمانگاه و این وسایلی رو که بهت می گم رو از داخل 

 کمد برداری و بیای فقط خیلی سریع 
رو بهش گفتم و ازخونه  سرش رو به عالمت تایید تکون داد لیست وسایل

دویید بیرون خداخدا می کردم همه چیز یادش بمونه کنارش زانو زدم وموهای 
عرق کرده اش رو جمع کردم چند ضربه ی اروم به صورتش زدم و صداش 

 کردم
 :خانم ...خانم 

اما تکونی نمیخورد نبضش رو گرفتم میزد ولی ضعیف بود بچه خیلی زود باید 
 نه جونش رو از دست میداد به دنیا میاومد وگر

 دربازشد و مردی وارد اتاق شد با دیدن من شوکه شد وگفت:
 تو این جا چی کار می کنی.چه بالیی سر مهلقااوردی؟؟

 همون جور که سرش رو پام بود گفتم:
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وقت زایمان زنتون رسیده و ازاون جا که کسی نبوده بهش کمک کنه ازشدت 
وش بیارمش باید باجراحی بچه رو به دنیا درد ازهوش رفته اگراالن نتونم به

 بیارم .
 :توحق نداری بهش دست بزنی

 باداد گفتم:
گوش کن اقای محترم مثل این که حرف ادم حالیتون نمیشه من دارم میگم 

اگربچه هرچه زودتربه دنیانیاد باعث میشه زنتون جونش رو ازدست بده میل 
رو دفن کنید من همین االن  خودتونه اگه میخواید بادست های خودتون زنتون

 ازاین جا میرم .
 مهداد:

بعدازانجام دادن کارهام تصمیم گرفتم سری به دخترابزنم و ببینم کارگرا درچه 
حالن ولی وقتی رسیدم به درمانگاه هیچ کدومشون نبودن ازیکی ازکارگرا 

 سراغشون رو گرفتم که گفت:
 یک ساعتی میشه رفتن بیرون .

ارو میدیدم که یهو دربازشد ومهسانفس نفس زنان وارد داشتم کارهای کارگر
 شد باعجله رفتم طرفش وگفتم:

 چی شده این چه حالیه شهرزاد کو؟
یه لحظه بدجور استرس گرفتم که مبادا براش اتفاقی افتاده باشه نفس عمیقی 

 کشید وگفت:
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:ماداشتیم برمی گشتیم که صدای جیغ زنی اومد شهرزاد طاقت نیاورد ودنبال 
دا رفت و یه زن پابه ماه تنهارو توخونه پیدا کردیم االن ازهوش رفته شهرزاد ص

 باید هرچی زودتربچه رو به دنیابیاره.
ازتعجب چشمام چهارتاشد مهسابه سراغ کمد داروهاو وسایل رفت و چندتا 

وسیله ازقبیل ملحفه تمیز برداشت و چندتادارو هم برداشت :خونه اون زن 
 کجاست دقیقا

 م بیا.:دنبال
از درمانگاه که خارج شدیم باعجله به سمت خونه دویدیم وقتی که رسیدیم 
دروباز کردم و رفتیم داخل شهرزاد چهارزانو نشسته بود و داشت تالش می 

 کرد زنه رو بهوش بیاره و یه مرده دیگه هم
 مهداد:مطمعنی شهرزاد؟

 سرم رو تکون دادم وگفتم:
 . چاره ایی ندارم وگرنه تموم می کنه

 شوهرش اومد جلو وگفت:
 نه خواهش می کنم جونش رو نجات بدید .

 :خیله خوب حاال میخوام که برید بیرون شما دونفر.
 روبه مهسا گفتم:باید کمکم کنی یه نفری نمی تونم از پسش بربیام .

ترسیده بود ولی بااین حال قبول کرد کمکم کنه. خیلی سریع دوتا ملحفه تمیز 
کاور بودن رو پهن کردیم روی زمین بافندکی که به مهسا واستریل رو که تو 

گفته بودم بیاره تمام وسایل رو ضدعفونی کردم خودم داشتم از ترس سکته می 
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کردم ولی سعی می کردم به خودم دلداری بدم که همه چیز خوبه و هیچی 
نمیشه داخل حیاط دستام رو باالکل ضدعفونی کردم وبرگشتم داخل خدا 

 استادم رو بیامرزه که مجبورم کرد چندبار سرسزارین باشم .پدرمادراون 
به کمک مهسا ماسکی رو روی دهانم گذاشتم به خودش اشاره کردم وگفتم که 
خودشم ماسک بزنه یه تیکه ملحفه انداختم روی خودش .صدتاایت الکرسی 
نذر کردم تا مادروبچه سالم اززیر دستم بیان بیرون نمی تونستم بیهوشش کنم 

ن دیگه  تو این یه مورد تجربه ایی نداشتم و همون طوری عمل رو شروع چو
 کردم .
 مهداد:

بیرون خونه ایستاده بودیم دلم بدجور شور میزد نگاهم به مرده افتاد که 
بااسترس داشت باال وپایین می کرد دستم رو به روی شونه اش گذاشتم وگفتم 

: 
 اسمت چیه؟

 :مهدی
 ت سالم به دنیا میاد:مهدی جان مطمعن باش بچه ا

 :خدا کنه اقا وگرنه من ...
همین حین صدای گریه ی ضعیفی که  ازخونه اومد باعث شد تا جفتمون 

 بخندیم بغلش کردم وگفتم:
 دیدی گفتم
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باعجله وارد خونه شدیم شهرزاد بچه بغلش بود و داشت میخندید دست و 
وشحال بود و بالش تمام خونی شده بود مهسا هم رنگ به رو نداشت ولی خ

 داشت میخندید رو به شهرزاد گفتم:
 جنسیتش چیه؟

 :یه دختره خوشگل ومامانییی
 مهدی بادلهره پرسید:حال همسرم چطوره؟

 نگاه مهربونی بهش کرد وگفت:
 نگران نباشید نبضش قوی شده یکم دیگه بهوش میاد .

بچه رو پیچید الی ملحفه و اروم اومد بغل دست مهدی :میخوای بغلش 
 ؟کنی

 :اما...اا میترسم
 شهرزاد:

 لبخندی زدم وگفتم:
 نباید بترسی 

اروم بچه رو گذاشتم بغلش و سرشم تنظیم کردم که اذیت نشه دستکش هامو 
دراوردم وانداختم الی بقیه وسایل  پدرش یواش یواش ترسش داشت میریخت 

سید باناله مهلقا هرسه نفرمون ازجا پریدیم *و*ب و بچه رو بو می کرد ومی
 خواست ازجاش بلند بشه که مانعش شدم وگفتم:

 نباید تکون بخورید تازه عملتون کردم
 نالید:
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 بچم بچم...
به همسرش اشاره کردم اومد نزدیک تر و بچه رو گذاشت تو بغلش گریه اش 

 گرفته بود دستی به صورتش کشیدم وگفتم:
 گریه نکن دیگه خودت سالمی بچتم سالمه همه چیز عالیه ..

 کرد دستم رو با دستان یخش گرفت وگفت:نگاهم 
 ممنونم خانم دکتر تااخرعمرم بهتون مدیونم

 
 دستش رو ناز کردم وگفتم:

 حرفش رو نزن اصال به من مدیون نیستی ...
 مهداد گفت:

 حاال اسم بچه رو چی میخواید بذارید ؟َ 
 مهلقا میون خنده وگریه گفت :

 مهربونی که جونش رو نجات داداسمش رو میذاریم شهرزاد به یاد خانم دکتر 
ناخوداگاه بغض گلومو گرفت ازپشت پرده ایی از اشک مهداد رو دیدم که 

لبخندی زد و سرش رو تکون داد مهسا پرید باال و یه دست زد همه خندیدیم 
واسش.چه ذوغی کرده بچم... بعدازداد دستورهای الزم بهشون ازخونه 

 دراومدیم بیرون .
 مهداد باخنده گفت:

 چه حسی داری خانم دکتر همه کاره؟
 :احساس می کنم هر لحظه ممکنه پس بیافتم 

 دستم رو گرفت وگفت:
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 بهت افتخار می کنم امروز کارخیلی بزرگی کردی.
فشاری به دستم اورد لبخندی زدم نگاهم افتاد به مهسا که زیرکانه داشت 

و مضمون نگاهش چیزی جز خر خودتی نبود یه ��نگاهمون می کرد 
ابرو برام انداخت باال  خندم گرفته بود نسخه شماره دوم مریم بود البته شاید 

 بدتر از مریم .
 صداش زدم ازجاش پرید

 :بابت کمکت ممنونم مهسا اگرنبودی نمیدونستم چی کار کنم
 :من که کاری نکردم همه کارا باخودت بود :چرا بودنتم برام ارزش داشت .

م چقد خوب شد نیومدم پزشکی وگرنه روزی ولی واقعا به این نتیجه رسید-
 بار میمردم!چقد من دوست دارم رشتمو۱۰

 با مهداد زدیم زیره خنده
 حتی این خوشی بعدشم خوب نیس-مهداد
خوب این خوشی تو رشته منم وقتی یکاری درست میکنی هست -مهسا

 نگرانه این قضیه نباش.
 این دختر دیونس

ت خون خالی بود االن اگر هرکسی من نگاهی به لباسم انداختم که میشه گف
 رو میدید باخودش فکر می کرد کسی رو کشتم .

اول رفتیم خونه تا من لباس عوض کنم و بعدش بعداز سرزدن به کارگرها به 
 سمت شهر راه افتادیم ساعت نزدیک چهارونیم بعدازظهربود که رسیدیم خونه
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اق مهسا رفت تو اتباخستگی روی مبل نشستم و سرم رو به عقب تکیه دادم 
 تاروی طرحش کار کنه مهداد رو مبل مقابلم نشست وگفت:

 خسته ایی؟
 :ناجوور .

 :خوب حق داری انجام دادن همچین عملی تو اون شرایط خیلی سخته .
دستم رو تکیه داده بودم به دسته مبل و سرم رو تکیه داده بودم بهش مهداد هم 

 سکوت کرده بود یهو باخنده گفت:
 ایان چیزی نگفت اون شب؟؟راستی ش

 بایاداوری نگاه و حرف های شایان خندم گرفت سرم رو تکون دادم وگفتم:
تا دلت بخواد بهم چیزی گفت.خدا بگم چیکارت نکنه پسره مسخره :اوه اوه  

 خیلی بد بود؟
 :نه فقط شانس اوردم شاهکارت رو  مامان  بابام ندیدن که به فنا میرفتم .

 بنویسم مای الو خوب شد ننوشتم تازه اول میخواستم-
 پشتیه رو مبلو پرت کردم طرفش

 زهره مار....بیشعور-
 با خنده گرفتش انداخت طرفه خودم

 همینجوریش شایان برام دست گرفته دیگه اونو مینوشتی سرویس بودم-
 زد زیره خنده.بترکی چقد خندید

داشت گوشیم زنگ خورد امیر بود واای خدا این چرا دست ازسرمن برنمی
 ریجکت کردم و گوشی رو انداختم بغل دستم :کی بود؟

 :کس خاصی نبود .
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 :اما معلومه که اعصابت بهم ریخته
 حالم خوبه  مهداد باور کن .از جام بلند شدم و گفتم :

 گشنت نیست؟
 :چرا راستش .

 :االن برمی گردم 
زاحمت مگوشیمو برداشتم و به طرف اشپزخونه رفتم باید یه فکری برای این 

های وقت و بی وقت امیر می کردم دوباره زنگ زد این بار تماس رو قبول کردم 
 و باصدایی که سعی داشتم ازعصبانیت باال نره گفتم :

 امیر من خیلی واضح بهت گفتم نمیخوام باهات حرف بزنم .
 :اما من دوست دارم شهرزاد .

 دستم از شدت عصبانیت می لرزید .
فرو کن من هیچ عالقه ایی بهت ندارم دفعه بعدی که زنگ :امیر اینو تو سرت 

 بزنی اینقدر خوب برخورد نمی کنم .
گوشی رو قطع کردم و گذاشتم رو کابینت دریخچال رو باز کردم و نگاهی 

اجمالی به داخلش انداختم چندتاسیب و خیار و پرتقال رو برداشتم و داخل 
 سینک شستمشون .

م داشتم میوه هارو خورد می کردم که یهو چاقو هنوز ازدست امیر عصبانی بود
از دستم در رفت و کف دستم رو بریدم چاقو از دستم پرت شد ازشدت درد 

 اخمی کردم و فشاری به روی زخمم اوردم .
 :چه کردی با خودت دختر؟
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 مهداد بود البد باشنیدن صدای افتادن چاقو توجهش جلب شد و اومد. 
 ردم حواسم نبود دستم رو بریدم .:داشتم میوه هارو خورد می ک

اومد جلوم و دستم رو تو دستش گرفت بدنم گر گرفت  که سعی کردم بهش 
بی توجه باشم از داخل کابینت بتادین و باند رو برداشت بتادین رو که روی 
 زخمم ریخت ناخوداگاه چنگی به بلوزش زدم فشاری به دستم اورد وگفت:

 درد داره میدونم .
 پیچی کرد خیلی دردش بد بود باخنده گفت : دستم رو باند

اقا ما چیزی نخواستیم بشین سرجات تا خودت رو داغون نکردی بیافتی رو 
 دستم .

 :مهداددد...
 :باشه بابا برو بیرون من میوه هارو میارم

 
برگشتم داخل سالن نمیدونستم امیرو لعنت کنم یا خودم رو که اینقد دست و 

ستم و مهداد با بشقاب های میوه اومد بیرون و بلند پاچلفتی بودم روی مبل نش
 بلند مهسارو صدا کرد که بیاد .

 کنارم نشست وگفت:
 درد می کنه؟

 :نه پس!
 خوب حاال خواستم یه چی گفته باشم-

 خندیدم
 کوسن مبل رو برداشت دستم رو بلند کرد و گذاشت رو کوسن .
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 :این طوری بهتره .
 ل زد وگفت:زیرلبی تشکری کردم تو چشمانم ز

 شهرزاد مطمعنی که اتفاقی نیفتاده ؟؟؟
اون نگاه نافذش و چشمهای ابیش اینقد تحریک کننده بود که برایه یه لحظه 
خواستم بهش همه چیزرو درمورد امیر بگم ولی پشیمون شدم االن نه االن 
زمانش نبود نگاهی به صورتش که فقط چند سانت با صورتم فاصله داشت 

نش شدیدا هوش رو ازکله ادم میپروند دستم هنوز تو دستش کردم  بوی ادکل
 بود و ازاین نزدیکی گرمم شده بود :اهم اهم.رعایت کنین لطفا

جفتمون از جامون پریدیم مهسا بود که جلومون ایستاده بود دستم رو ازدست 
مهداد کشیدم بیرون قیافه مهسا طوری بود که هرلحظه ممکن بود از خنده 

لته انفجاره معروفه مهرداد(رو مبل نشست با دیدن دست من بترکه )همون حا
 گفت:

من بخدا همش نیم ساعت نبودم چی کار کردی باخودت؟؟؟ادم میترسه 
 تنهات بزاره

 :هیچی نیست حواسم پرت شد بریدم
 :اونوقت حواست به چی پرت بود؟؟

 لبخندی شیطانی زد وگفت:
 یا شاید بهتره بگم به کی

چشمکی زد و ساکت شد مهداد خندش گرفته بود  چشم غره ایی بهش رفتم
 برای عوض کردن جو موجود گفت:
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 خیله خوب دیگه میوه اتون رو بخورید .
 خم شدم تا چاقو رو بردارم مهداد زیرلبی گفت:

 دوباره نزنی خودتو ناقص کنی
 با حرص درحالی که سعی داشتم لبخند بزنم گفتم:

 یزی سرت نیارم .تو هم مراقب باش تا من یه موقع بالیی چ
خوشبختانه دست چپم ناقص شده بود و این یعنی برای انجام دادن کارهام به 

مشکل زیادی برنمی خوردم بعدازظهرتو بالکن نشسته بودم و دفترخاطراتم رو 
پام بود ولی ذهنم به قدری مشغوول بود که نمی تونستم چیزی بنویسم :هنوز 

 تصمیم نگرفتی چی بنویسی؟؟؟
طرف صدا چرخوندم مهداد بود که به در تکیه کرده بود :نه نمی سرم رو به 

 دونم چرا ....اولین باره که نمی تونم بنویسم .
 مقابلم به نرده های بالکن تکیه کرد وگفت:

 به ذهنت فرصت بده امروز روز پرماجرایی داشتی .
دفترو بستم و روی میز گذاشتم داشتم به رفت و امد مردم تو کوچه نگاه می 

 کردم که یهو گفتم:
 یعنی از من خوششون میاد؟؟؟

 :مردم روستا؟؟
 :اره .

 بااون لبخند ارامش بخشش که من خیلی دوست داشتم گفت:
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من مطمعنم که اونا عاشقت میشن فقط صبر کن و ببین. سرم رو تکون دادم و 
به بچه ایی که تو کوچه درحال بازی کردن بود خیره شدم کاش کی همه ی این 

 تتیجه ایی داشکارا ن
بافشارهای مهداد ظرف دوهفته اینده خونه و درمانگاه به حالت قبلیشون 

 برگشتند و من ومهسا برگشتیم داخل روستا 
مهساا سرش شدیدا باکشیدن طرح ساختمون گرم بود و منم ترجیح میدادم 

موقع کار کردن مزاحمش نشم بنابراین موقع کار کردن مهسااکثرا زمانم رو تو 
 گاه می گذروندم .درمان

 سوپرایز بعدیم زمانی بود که پدر مادر شهرزاد کوچولو اومدن درمانگاه .
یک روز به شروع مهرماه مونده بود و تو درمانگاه داشتم کتابی رو میخوندم که 

ضربه ایی که به در خورد سرم رو به طرف در چرخوندم و با دیدن پدر مادر 
و مهلقا رو دراغوش گرفتم بالبخند شهرزاد تعجب کردم از جام بلند شدم 

 گفتم:
 حالت چطوره عزیزم؟؟

 :مرسی خانم جان به لطف شما حالم خوبه .
 :اقا مهدی شما چه خبر دخترکوچولوتون کجاست؟؟

:سالمتی خانم دکتر گذاشتیمش پیش مادرم موضوعی پیش اومده که خواستیم 
 باهاتون درمیون بذاریم .

 دعوتشون کردم به نشستن وگفتم:
 خیله خوب من چه کمکی می تونم بکنم؟
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 مهلقا:ما میخوایم برای شهرزاد شناسنامه بگیریم .
 مهدی:و میخواستیم که شما بهمون کمک کنید 

 باذوق گفتم:
باشه من هرکمکی که از دستم بربیاد انجام میدم اولین کارمون اینه که باید 

  بامن بیاید طالقانگواهی تولد شهرزاد رو بگیریم  و این که خودتون هم باید 
من منی کردند ولی جفتشون قبول  کردند و قرار شد که پس فردا برای انجام 
دادن کارهای اولیه بریم طالقان تاتو یه نوبت دیگه برای شناسنامه بریم شهر 

.بعداز رفتن مهلقا و مهدی یه مریض دیگه برام اومد که بچه سه سالش مریض 
 نگاه رو بستم و رفتم خونهبود اونارو که راه انداختم درما

اهنگ گوش می کرد  ضربه ایی به در زدم اما مهسا درو باز نکرد البد باز داشت
خودم درو باز کردم و رفتم داخل وارد هال که شدم دیدم وسط هال رو نقشه 

خوابش برده و اهنگ درحال پخش شدنه اخی...بچم..لباس هامو عوض 
کردم بااین که چیزی ازش  کردم و کنارش نشستم به نقشه ها نگاهی

 نمیفهمیدم ولی مطمعن  بودم چیزخوبی میشه 
 دستم رو به روی شونه اش گذاشتم و گفتم:

 خانم مهندس خواب الوو پاشو دیگه پااشوکه خوش خبرم .
 چشمای خواب الوش رو بازکردوگفت:

 ها چیه؟چی شده؟!مهداد پیشنهاد ازدواج داده؟عروسی افتادیم؟
 ردنی بهش زدم وگفتم :خندم گرفت یه پس گ

 ای خاک برسرافکارت کنن دختر .
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چشماش رو مالید و نشست سرجاش موهای بلوندش رو که پخش و پال 
 ریخته بود دورش جمع کرد وگفت:

 اخه مگه میشه تو این  روستا خوش خبر هم بود؟؟؟
 :مادر پدر شهرزاد میخوان برای شهرزاد شناسنامه بگیرن 

 :چشمهای ابیش گرد شد وگفت
 جونه من؟؟!!

 :مرگ توو.
 :خوب خدارو شکر ظاهرا دارن ادم میشن کم کم.جای شکرش باقیه 

 خندم گرفت یعنی واقعا میشد این روستاازاین حالتش دربیادد؟؟
 :نقشه ها به کجارسیده؟؟
 خمیازه ایی کشید وگفت :

 تقریبا اخرشه هفته دیگه تموم میشه و باید بریم تهران تاعمو هم تاییدش کنه و
 نفس هم فرصت کار  روش رو داشته باشه .

 :باشه :دستت چطوره؟؟
:بهتره چندروز دیگه باز می کنم باندش رو حاالفعال پاشو یه چیزی بخوریم 

 من دارم ضعف می کنم
 روز بعد بامهسا دراومدیم بیرون تا داخل روستا رو بگردیم .

 دست در دست همدیگه داشتیم راه میرفتیم که گفتم :
زندگیمون حرف بزنیم کم کم تایک سال دیگه باید باهم دیگه زندگی بیا از 
 کنیم .
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 :باشه ولی بگم از زندگی من زیاد خوشت نمیادا.
 :باشه شروع کن .

:خیله خوب اسمم رو که میدونی شغلمم میدونی بیست و هشت سالمه یه 
خواهر بیست و شش ساله دارم اسمش نفسه مهندس کامپیوتره دوازده ساله 

 و زندگی می کنیم .باعم
 :و خانوادت؟؟؟

 :پدرو مادرم توسط دوتامعتاد کشته شدن..
 اهی کشیدم وگفتم :

 واقعا متاسفم نمیخواستم ناراحتت کنم 
 خندید وگفت :

نه بابا عادت کردم دیگه بعد ازقبول شدن تو دانشگاه همزمان پیش عمو کار 
نم ستم درسی که میخوکردم چون ادمی نبودم که فقط برم دانشگاه و بیام میخوا

 فقط حفظ کردن یه مشت فرمول و قوانین چرتو پرت نباشه .
نفس هم عاشق کامپیوتر بود دوسال فقط پشت کنکور موند تا بتونه کامپیوتر 

 قبول بشه :پس خیلی کله شقه :به شدت...حاال تو...
:امممم خوب کارمو که میدونی سی سالمه یه برادر بزرگتر دارم سی و دو 

 متخصص مغزواعصابه . سالشه
 خندید وگفت:

 ماشاال ماشاال همه هم دکترید اره؟؟
 :اوهوم فقط مامانم پرستاره .

 :اخرش باالخره یه ربطی به دکتری و بیمارستانو اینا داره
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 خندیدم
:راستش رو بگم اول برای کنجکاوی بود که برای طرحم این جارو انتخاب 

ه...که باعث شد تو تصمیمم مصمم کردم ولی بعد از یه مدت اتفاقی افتاد ک
 تر بشم .

 :چه اتفاقی؟؟؟
 باهام بیا میفهمی

رسیدیم به قبرستان مستقیم رفتیم طرف قبرصبا باز ساغر دم قبربود دلم 
میسوخت وقتی که میدیدم یه بچه به سن ساغر تمام دنیاش شده بود همین 

 ازدور چندساعتی که کنار قبر خواهرش میگذروند دلم براش تنگ شده بود
 صداش زدم :ساغری 

سرش رو اورد باال چشماش پرازاشک بود دلم لرزید دستانم رو باز کردم 
 باگریه خودش رو به اغوشم انداخت دستی به سرش کشیدم وگفتم :

 چی شده چراعشق من چشماش ابریه
 :خاله کجا بودی ؟؟؟

 سرش رو بلند کردم اشک هایش رو پاک کردم وگفتم:
 خاله یادته گفتم بایه سوپرایز برمی گردم؟؟ فدای تو من بشم عشق

 سرش رو تکون دادوگفت:
 اره .

 مهسارو نشونش دادم وگفتم:
 ماقراره ساختمون مدرسه رو بازسازی کنیم ومدرسه رو دوباره باز کنیم .
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 اولش شوکه شد ازحرفم ولی بعدش باذوق گفت:
 واقعااا؟؟

 مهسا کنارمون نشست وگفت:
 راره که یه مدرسه خیلیی خوشگل تررداشته باشید .اره عزیزم امااین بار ق

 :خالههه جونم مرسیی .
 سیدم وگفتم :*و*لبخندی زدم گونه اش رو ب

 االن دیگه برو درس هاتو تمرین کن تافردا باهم دوره کنیم .
ازمون خداحافظی کرد و رفت کنارقبر صبانشستم و فاتحه ایی برایش خوندم 

می کرد اشاره کردم که بشینه مقابلم نشست مهسا درسکوت کارهایم رو نگاه 
:ازم پرسیدی که چرا خودم رو درگیرهمچین کاری کردم و منم بهت گفتم به 

 خاطر یه قول قولی که به صاحب این قبر دادم .
ازماجرای صبابراش گفتم اینکه چجوری اغشته به خون پیدایش کردم 

رو اوردم باال بایاداوری دوباره اون صحنه هااشک هایم جاری شد سرم 
 مهساهم گریه می کرد نامه صبا رو دادم دستش وگفتم :

 اره این قول من بود به کسی که زندگی باهاش تا نکرد
ازجایم بلند شدم کمی ازقبرفاصله گرفتم دستی به صورتم کشیدم و اشک 
هایم را پاک کردم کمی به مهسا زمان دادم تانامه رو بخونه دستانم رو بغل 

 و به درختی که درهمان نزدیکی بود تکیه دادم .کردم و سرم ر
چندلحظه بعد با احساس دستی به روی شانه ام به طرف عقب چرخیدم مهسا 

 بود چشمانش خیس بود 
 دستی به صورتش کشیدم وگفتم:
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اومدن من به این جا بی حکمت نبوده شاید خدا میخواسته صبا رو جلو راه من 
ه که هیچ وقت نمی تونی خیلی راحت به بذاره تاازاین طریق هم بهم یاد بد

هدفت دست پیدا کنی میدونی من اینجا یاد گرفتم بجنگم بجنگم تابتونم 
زندگی کنم و زندگی اطرافیانم رو تغییر بدم و حاال باید تااخراین ماجرابرم 

 حاال هرچی که بشه .
 :منم کمکت می کنم .

 دستانش رو گرفتم وگفتم:
تونم بذارم کسی دیگه ایی واردش بشه چون  مهسا این یه بازی مرگه نمی

 طاقت ندارم زجری رو که سرصباکشیدم بازم بکشم .
 فشاری به دستانم اورد وگفت:

اوال که قرار نیست بالیی سرکسی بیاد من میخوام وارد این بازی بشم چون تک 
تک اون زجرهای صبارو حس کردم چون وقتی که پدرومادرمم ازدست دادم 

روز افتادم و خواستم خودکشی کنم اما عمو به موقع فهمید و  به همین حال و
 نجاتم داد االن میخوام کمک کنم چون میفهمم ناامیدی یعنی چی .

 لحظه ایی به صورت ارامش نگاه کردم و بعد دراغوش کشیدمش وگفتم:
 تو بهترین اتفاقی هستی که می تونست برام اتفاق بیافته

م بده و من هم سری به طالقان زدم تاموضوع مهسا برگشت خونه تا کارشو انجا
شناسنامه شهرزادو بگم به مهداد و هم برای خونه خرید کنم دم خونه به مهسا 

 گفتم:
 مطمعنی که تنهایی مشکلی نداری؟؟
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 چپ چپ نگاهم کردوگفت:
 بچه پنج سالم مگه که بایه تنهاموندن بترسم؟؟

 :خیله خوب باشه سعی می کنم زود برگردم .
 زدوگفت:چشمکی 

 بااقا مهداد خوش بگذره .
 :مهسااااا.

 :هاها برو دیگه دیرت شد .
ازهم دیگه خداحافظی کردیم و به طرف شهرراه افتادم انقد دیگه این راهو طی 

کرده بودم که چشم بسته هم می تونستم برم تمام سنگ های تو راه رو 
یم زدیک دو نمیشناختم تک تک چاله چوله های راه رو میدونستم دقیق کجان ن

سه بعدازظهربود که رسیدم طالقان دم درخونه دست برقضا به مهداد برخوردم 
 که تازه انگار ازبیرون رسیده بود .

 :اوه تو این جا چی کار می کنی؟؟
 :باید باهم دیگه حرف بزنیم 

نگاهم رو که دید بدون گفتن حرف دیگه ایی سرش رو تکون داد و درو باز کرد 
 . ووارد خونه شدیم

دستش چندتاکیسه خرید بود رفت طرف اشپزخونه و من هم به سمت پنجره 
رفتم خونه مهداد با وجود اینکه یه طبقه بود اما پنجره اش ویوی خوبی به شهر 

 داشت :به چی داری فکر می کنی؟؟
:هیچی راستش اومدم بگم مامان بابای شهرزاد میخوان که براش شناسنامه 

 بگیرن .
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 لبخندی زد وگفت:
 این که عالیه .

 :اوهوم فقط یکم کارمون طوالنی تره چون باید گواهی تولدم براش بگیریم .
:باشه مشکلی نیست من کارارو درست می کنم تا به مشکل نخورید کی 

 میاید؟
 :فردا .
 باشه .

تو سکوت داشتم بیرون رو نگاه می کردم با دستش چونه ام رو گرفت و به 
 تعجب شدمسمت خودش چرخوند از حرکتش م

 :گریه کردی؟؟
 سرم رو تکون دادم وبه دروغ گفتم:

 نه :شهرزاد چشمات کامال مشخصه چی شده مگه؟؟
 اهی کشیدم وگفتم:
 یادصباافتاده بودم .

 :هنوز فراموشش نکردی؟؟
:مهداد سخته ادمی رو که ظرف بیست چهارساعت هم باهاش اشنابشی هم 

 کنی...جنازش رو به چشمان خودت ببینی فراموش 
 موبایلم رو روی عسلی گذاشتم وگفتم:

 من یه لحظه میرم دستشویی برمی گردم :باشه .
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داخل دستشویی شیراب رو باز کردم تاصدای هق هقم بیرون نره به این گریه 
نیاز داشتم حداقل بعداز تمام چیزایی که پشت سر گذاشتم صورتم رو شستم 

و از دستشویی دراومدم  وکمی صبر کردم تاازقرمزی چشمانم کاسته شود
بیرون برگشتم پیشش فهمید که دوباره گریه کردم ولی چیزی نگفت نگاهم 

افتاد به گوشیم که چراغ میزد و این یعنی اس ام اس داشتم گوشی رو ازروی 
 عسلی برداشتم و پیام رو باز کردم از امیر بود

 "مینویسم دوست دارم و....
 خواهد داشت"یعنی که این نوشته تاهمیشه امتداد 

امیر خداخودت و این عشق و عاشقیت رو لعنت کنه که ابروی هرچی عشقه 
 رو بردی .

باعصبانیت پیام رو پاک کردم وگوشیمو انداختم تو جیب مانتوم رو به مهداد 
 گفتم:

 پس هماهنگی هایادت نره من باید برگردم مهسا تنهاست .
 نگاهی به چشمانم کرد وگفت :

 باشه مراقب باش
 اد:مهد

شهرزاد رو تادم دربدرقه کردم و درو بستم بعدازخوندن پیامی که براش اومده 
بود خیلی بهم ریخت خواست نشون بده حالش خوبه ولی معلوم بود حالش 

 بده
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برگشتم داخل سالن و گوشیم رو برداشتم باید به یه نحوی میفهمیدم مشکلش 
هیچ  شکالت دختری کهچیه یکی نبود بگه توچرااینقد عالقمند شده بودی به م

 شناختی روش نداشتی .
 شماره مهرداد رو گرفتم و نشستم رومبل 

 بعداز چندبوق جواب داد :سالم مهرداد :سالم خوبی چی شده؟؟
 :امممم راستش فکر می کنی بتونی ریز مکالمات یه خط روو برام گیربیاری ؟

 :چی؟؟؟خط کی؟؟
 نفس عمیقی کشیدم وگفتم:

 شهرزاد .
 نه شدی؟؟؟:مهداد دیوا

 :خواهش می کنم مهرداد می تونی یانه؟؟
:تا دلیلش رو نگی هیچ قولی نمیدم :خیله خوب احساس می کنم تو 

دردسرافتاده  هیچی نمی گه ولی مشخصه که اعصابش بهم ریخته میخوام 
 بفهمم چی شده .

 :اخه مهداد شاید خوشش نیاد که تو زندگی خصوصیش دخالت کنی .
داد اگر چیز خاصی نبود بدون سروصدا کنار می کشم :دخالت نمی کنم مهر

 :خیله خوب بذار ببینم چی کار می تونم بکنم
 :یکی بهت مدیونم مهرداد :حرفشم نزن

گوشی رو قطع کردم موضوع داشت برام جالب میشد که چه چیزیه که اینقد 
 بهمش ریخته .
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 شهرزاد :
ازدست امیر که نفسم به زور از خونه مهداد که زدم بیرون انقدر عصبانی بودم 

درمیاومد به اولین دیواری که دیدم تکیه کردم و دستم رو گذاشتم روی قلبم 
 امیرو باید میشوندم سرجاش وگرنه برام شر میشد .

کمی که اروم شدم رفتم تاخرید های خونه رو انجام بدم موقع برگشت به خونه 
اد مم بیارم ولی خیلی زیداشتم تالش می کردم که تمام کیسه هارو بادست سال

 بود برای همین بی توجه به دست زخمیم چندتااز کیسه هارو دادم دست چپم 
موقعی که رسیدم خونه خیسی دستم رو احساس می کردم با پا ضربه ای به در 

 زدم چندلحظه بعد که مهسا درو باز کرد باناله گفتم :
 اینا رو ازم بگیر که مردم .
 بیرون با دیدن باند خونی دستم گفت: کیسه هارو از دستم کشید

 دیوونه ای دختر اخه چه نیازی بود این همه خرید کنی
همون بیرون باند رو باز کردم و انداختم تو اشغال ها دوباره زخمم سرباز کرده 

بود وارد خونه شدم و از تو کیف مخصوص باند برداشتم همون طوری که 
 داشتم میبستم گفتم :
 بعدا برای خرید هم بکوبم برم طالقان . دیگه حوصله نداشتم

 کارم که تموم شد مهسا گفت:
منم کار نقشه رو تموم کردم هرچه زودتر باید بریم تهران تا من نقشه رو به عمو 

 نشون بدم همین جوریش هم عقب افتادیم از برنامه .
 :خیله خوب فردا بعد ازاین که کارای گواهی تولد انجام شد میریم .
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دراوردم و دراز کشیدم رو تخت به این نتیجه رسیده بودم اینبار که  مانتوم رو
 رفتیم تهران باید ماشین خودمم میاوردم شدیدا بهش نیاز داشتم

 مهسا که سرش به طرح گرم شد دفتر خاطراتم رو باز کردم و نوشتم :
نمیدونم این داستان داره به کجا میرسه ولی میدونم که بالخره  داستان ماهم 

قصه های دوران کودکی به خوبی تموم میشه مدرسه در حال ساخته شدنه  مثل
هنوز به طور علنی تو روستااعالم نکردیم ولی امیدوارم که مردم استقبال کنن 

مرحله ی بعدی دلم میخواد یه درمانگاه مجهز ساخته بشه تا مردم مشکلی 
 نداشته باشن .

میدونم استرس چیزی که  خوشحالم خستم گیج شدم  و استرس اینده رو دارم
هنوز نرسیده احمقانه است ولی دست خودم نیست امیر هنوز دست ازسرم بر 

 نداشته و این بیشتر از همه عذابم میده '
 باصدای مهسا که گفت :

 پاشو بریم غذا بخوریم دفترو بستم و گذاشتم کنار .
یم موقع خوردن غذا ضربه ایی به درخورد که باعث شد جفتمون از جا بپر

 باتعجب گفت:
 ساعت هفت ونیم شب کیه یعنی؟؟

 شونه باالانداختم وگفتم:
 علم غیب ندارم که نمیدونم منم .

 شالم رو انداختم سرم و رفتم حیاط باترس گفتم:
 بله؟؟؟
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صدای شخصی که گفت درو باز کن باعث شد که چشمام از تعجب  شش تا 
ت درایستاده باخنده بشه درو که باز کردم دیدم باهمون خنده همیشگیش پش

 گفتم :
 مریم تو این جا چی کار می کنی؟

 وارد خونه شد شالش رو انداخت وگفت :
 ظاهرا من و تو ,تو دوران طرحمون هم باید بیخ ریش همدیگه باشیم 

 باتعجب نگاهش کردم که گفت:
 پدرم مریضه :چییی؟؟؟

 :دوباره درد قلبش شروع شده نتونستم جنوب دووم بیارم
انتقالی بگیرم تهران ولی تهران رو قبول نکردند گفتم حداقل بیام این  میخواستم

 جا که هم تو دیوانه بازی درنیاری هم من تنها نباشم هواسمم به تو باشه.
 :االن کجاافتادی یعنی؟؟

 :روستای بغلی پنج شش دقیقه بااین جا فاصله داره .
 از ذوقم پریدم و بغلش کردم :این عالیهه مریمم

خل و چل من فقط موندم این دوسال مانزنیم همو ناکار کنیم  :میدونم
 عالیه....حاال لهم نکن دیگه...اوه مهمون داری؟؟

به طرفی که داشت نگاه می کرد چرخیدم و مهسارو دیدم که دم در ایستاده 
 دست مریم رو کشیدم و بردم نزدیک مهسا باخنده گفتم:

به ما کمک کنن و اینم مریم مهسا جان قراره که تو ساخت یه مدرسه مجهز 
 خله منه که قراره ادامه ی طرحش رو این جا بگذرونه .باهم دست دادن

 مریم:شهرزاد تو از این دوستا خوشگلم داشتیو رو نکرده بودی نامرد؟
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 مهسا خندید
 این چیزیه که من باید بگم-

 نگهت داشته بوده برا داداشش فک کنم.از من که نا امید شد-مریم
 ه خندهزدیم زیر

 باخنده رفتم تو اتاق وگفتم: 
خوبه میتونید باهم کنار بیاید  شکر خدا جفتتون هم دیوانه ایید من راهی امین 

 اباد نشم صلوات..
 مریم لباس هاشو کند وگفت:
 نه اینکه االن خیلی عاقلی؟؟

 شونه باالانداختم وگفتم:
 هرچی باشم از شما دونفرعاقل ترم .

ام رو خوردیم بعداز خوردن غذا مهسا مریم انقدر اون شب با شوخی وخنده ش
صمیمی شده بودند که انگار نه انگار تازه دوسه ساعته اشنا شدن باهمدیگه 
 خوشحال بودم بااومدن مهسا و مریم حداقل بهونه ایی برای خندیدن داشتم
از خواب بیدارشدم و به ساعت نگاهی کردم با دیدن عقربه های ساعت که 

و پنج بودند جیغی زدم و ازجام پریدم مریم توجا غلطی خورد روی نه و چهل 
 و گفت:

 چه مرگته اول صبحی جیغ میزنی ؟جن دیدی؟
 درحالی که داشتم لباس هامو عوض می کردم گفتم:
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خدا بگم چیکارتون نکنه شما دوتارو.از دسته کارای دیشب شما صبحی 
 خواب موندم

صدایی که از خواب الودگی مهسا کله اش رو از زیربالش دراورد وبا یه 
 کلفت)نکره به اصطالح(شده بودگفت:

 کجا داری میری؟؟
 حاال خندمم گرفته بود از صداش 

 مریم که زد زیره خنده
 کوفت...ببند-مهسا

 مانتومو پوشیدم وگفتم:
ای خدا مگه حافظه ماهی داری تو که هرچیزی رو هشت ثانیه بعد فراموش 

 میرم طالقان دیگه... می کنی دارم با پدر مادر شهرزاد
 مریم نشست سرجاش چشمانش رو مالید وگفت:

اهم اهم بسیار خوشحال میشم اگه که کسی هم پیدا شه  به منم بگه جریان 
 چیه؟

باعجله کیفم رو برداشتم و درحالی که داشتم از خونه درمیاومدم بیرون به 
یدم که ر شنمهسا گفتم که همه چیز رو براش تعریف کنه)البته صداشم اخره کا

بی حوصله گفت ای بمیری شهرزاد( تاخود خونه اشون یک نفس دویدن وقتی 
ررسیدم به کوچه مکثی کردم تا نفسم سرجاش بیاد و بعد چند ضربه به در زدم 

 که خود اقا مهدی درو باز کرد با دیدن من گفت:
 اه خانم دکتر اومدید؟
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اگراشکالی نداره االن  :بله شرمنده دیشب برام مهمون اومد خواب موندم صبح
 راه بیافتیم اماده ایید؟؟؟

سرش رو به عالمت اره تکون داد چندلحظه بعد مهلقاباشهرزاد از خونه 
 دراومدن بیرون باذوق شهرزادو ازبغلش گرفتم وگفتم:

 وای خدااین فسقلی چقد بزرگ شده .
 مهلقا گفت:

 بچه خیلی ارومیه مثل شما خانم دکتر.
 اوه!منو اروم!باشه

ندم گرفته بود اگرمریم و شایان این جابودند صددرصد دهنم سرویس می خ
 کردند

درحالی که شهرزاد بغلم بود و داشتم باهاش بازی می کردم به طرف 
شهررفتیم یکم مونده بود از روستاخارج بشیم که کدخدا جلومون سبز شد 

ای للهی این کارو زندگی نداشت ؟؟؟یاتنها کارش این بود که رفت و امد ه
 من رو کنترل کنه. 

بادیدن من پیش مهلقا و مهدی اخم هایش درهم رفت ولی خوشبختانه بدون 
 گفتن چیزی از کنارمون رد شد و رفت ناخوداگاه لبخندی زدم مهدی گفت:

 خانم دکتر راستش ...
 سرم رو به طرفش چرخوندم وگفتم:

 چی شده؟؟
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طرته ش خیلی پست ف:خیلی مراقب کدخدا باشید نگاه به سنش نکنید به وقت
خیلی از دخترای این روستارو به همین ترتیب ازبین بردتشون .مراقب باشید 

 خانم دکتر .
اه کدخدا اه کدخداا همش باید کثافت کاری های تورو بفهمم به طالقان که 

رسیدیم شهرزادو دادم مهلقا تابتونم بامهداد تماس بگیرم اماهمین که دست به 
 ت سرم گفت:گوشی بردم صدایی از پش

 نیازی نیست زنگ بزنی من این جام .
 چرخیدم عقب دیدم خودشه باتعجب گفتم:

 این جا چی کار می کنی تو؟؟؟
 شونه باالانداخت وگفت:

 داشتم همین اطراف میچرخیدم و منتظرتون بودم که بالخره دیدمت .
سید *و*بامهلقا ومهدی سالم و احوال پرسی کرد و پیشونی شهرزاد رو ب

 وگفت:
 خیله خوب دیگه بریم همین االنم خیلی دیرمون شده .

 راه که افتادیم نگاهی بهم انداخت وگفت:
 دستت چطوره؟؟

 دستم رو بازوبسته کردم وگفتم:
 داره خوب میشه فردا پس فردا بازش می کنم .....اه راستی

 :چیه؟
 :مهسا گفت باید بریم تهران باید نقشه رو به عموش نشون بده .

 ز میریم .:باشه امرو
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 اهی کشیدم نگاهی بهم کردوگفت:
 چی شده؟؟

 لب ولوچه ام رو اویزون کردم وگفتم:
 خسته شدم خوب همش درحال بدو بدو کردنیم

 دماغم رو کشید وگفت:
 لوس نشوو دیگه عوضش وقتی مدرسه ساخته بشه خستگیت برطرف میشه

 :خدا کنه .
قیه رفته بغلم بود مهداد با بنیم ساعت بعد تو بیمارستان نشسته بودم شهرزاد تو 

 بود دنبال کارهای گواهی تولد .
نگاهی به شهرزاد انداختم چشماش مثل خودم قهوه ایی بود باموهای بور کم 
پشتی که رو سرش بود بااون چشمهای درشتش جوری داشت نگاهم می کرد 
که انگار یه ادم سی ساله بود بااون دست های کوچکش انگشتم رو به سختی 

سیدم رژی شد باخنده لپش رو پاک کردم *و*ستش گرفت لپش رو بدر د
 وگفتم:

 اوخ اوخ رژی شدی که عشق شهرزاد .
 :مادر خوبی  میشی خانم دکتر

 سرم رو اوردم باال مهلقابودکنارم نشست شهرزاد رو دادم بغلش وگفتم:
 هنوز که ازدواج هم نکردم .

 داشته باشی و قسمتت :بالخره ازدواج هم می کنی وقتی که کسی که دوستش
 باشه بیاد تو زندگیت بالخره ازدواج می کنی .
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 بالبخندی گفتم:
 اگه بیاد .

 :شاید االن هم اومده و تو نمیبینیش .
باتعجب نگاهش کردم به جایی اشاره کرد اشاره اش رو دنبال کردم و دیدم که 

 به مهداد داره اشاره می کنه باتعجب گفتم:
 دوستیم .اما من ومهداد فقط 

:خانم دکتر مهداد خان دوستون داره از نگاهش معلومه ولی نمیدونم چرا 
 چیزی نمی گه

 :اماا...
 :اما نداره خانم جان بالخره میفهمی که حق بامنه .

 صحبتش بااومدن مهدی ومهداد نیمه کاره موند رو به مهدی گفتم:
 چی شد گرفتید؟؟

 :بله خانم دکتر :عالی شد پس
 

 وب برگردیم طالقان برای شناسنامه یک روز دیگه میایم .مهداد:خیله خ
تو راه برگشت دوتا دوتا داشتیم راه میرفتیم با ناخنم داشتم بازی می کردم که 

 نمیدونم چی شد یهو بدون هیچ مقدمه ایی گفتم :
 مریم هم برای گذروندن طرحش اومده حوالی ایستا .

 چشمانش رو خیلی بامزه گرد کرد وگفت:
 جدی؟؟
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:اره دیشب اومد خونه ام با مهسا کلی خندیدیم شبم موند پیشم دیگه نمیدونم 
 رفت خونه خودش یاهنوز هست :پس حسابی جمعتون جمع شد 

 یهو زد زیر خنده چپ چپ نگاهش کردم وگفتم :
 چی شد االن؟؟

:دارم تورو تصور می کنم که بین مریم و مهسا گیر افتادی و نمی تونی کاری 
 انجام بدی .

 زهر مار :قربانت .:
 :کوفت :مرسی عزیزم .

 :بیشعووور :من عاشق این لقب گذاشتناتم  میدونستی!؟
 دست به کمرایستادم وگفتم :

 بایدم باشی پسره ی ....
 :بیشعور؟؟

 لحظه ایی مکث کردم وگفتم:
 لعنت برشیطون ببین دهن من رو باز می کنییی

 دستم رو کشید وگفت:
 ابرومونو پیش اینا میبری .بریمممم شهرزاد االن 

 مثل یه بچه کوچولو دوباره راه افتادم که گفت:
 ازخونه اینا میریم خونه تو بامهسابرمی گردیم طالقان که بریم تهران

 :اهههه مگه اسب دنبالمون کرده اخه؟؟
 :شهرزاد نق نزن
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 پامو به زمین کوبیدم وگفتم:
 باشه

ضربه ایی به در زدم و بلند بلند ساعت یک ظهربود که رسیدیم جلوی درخونه 
 گفتم :

 مهسااا باز کن ماییم .
چندلحظه گذشت تااین که صدای دویدنش تو حیاط رو شنیدم باعجله درو 

باز کرد با دیدن مهداد که پشت سرم بود نیشش تا بنا گوش باز شد وارد خونه 
 شدیم زیرلبی طوری که مهداد نشنوه گفتم:

 نیشت رو ببند دختره پررو .
 زد به بازوم وگفت:

 گردش خوش گذشت؟؟ با از ما بهترون میگردی
 ببند-

اخ که اگه مهداد نبود دوست داشتم یه پس گردنی درست و حسابی بهش بزنم 
 ولی به زور خودم رو کنترل کردم وگفتم :

 برو تو اون روی من رو باالنیار و سریع  اماده شو باید بریم تهران .
 ن بفرمایین تو توروخدا دمه در بده:باااوشه...سالم مهداد خا

 مهداد یه خنده کرد
 نه قربونت منتظرتون میمونم تا بیاین.فک کنم تا شب سره کارم-

 دوتاییمون زدیم زیره خنده
 درو بست

 شهرزاد-مهسا
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 هوم؟-
 کوفتت شه...عجب خنده های نازی داره-مهسا

 و با سرعت برق دووید تو اتاق
 مهههههساااااااااا.-داد زدم 

 زد زیره خنده
 جونم عزیزم؟؟-
ما بعدن به هم میرسیم که.... خالصه شروع کردیم اماده شدن وسایل زیادی -

برنداشتیم بیشتر بار مهسا زیاد بود و برای صرفه جویی در زمان داشتم به اون 
کمک می کردم عاقبت بالخره ساعت نزدیک دو بود که اماده شدیم دراومدیم 

 بیرون
لفنی به عموش اطالع داد که داره میاد تهران تانقشه رو بهش تو راه رفتن مهسات

 نشون بده .
سرم رو تکیه داده بودم به پنجره و داشتم اهنگ گوش می کردم هوای مهرماه 

رفته رفته داشت خنک میشد و حس خوبی به ادم دست میداد گوشیم تو دستم 
ن دم دیدم یه متویبره رفت نگاه کردم دیدم امیره اهی کشیدم پیامش رو باز کر

 عاشقانه دیگه .
از حرصم گوشی رو خاموش کردم و انداختم تو کیفم سرم رو اوردم باال دیدم 

مهداد داره از تو ایینه نگاهم می کنه بااشاره ازم پرسید که چی شده که لبخندی 
 زدم وبااشاره سر گفتم هیچی .
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امون تو حال و هوای خودمون بودیم که گوشی مهداد زنگ خورد هرسه ت
 ازجامون پریدیم زیرلبی گفت :
 ببخشید وگوشی رو جواب داد 

 مهداد:
مهرداد بود که داشت زنگ میزد هنسفیری رو وصل کردم و گوشی رو جواب 

 دادم :بله مهرداد :ریز مکالمات شهرزاد رو گرفتم .
 :جدی؟؟؟

 :اوهوم فقط یه چیزی میای تهران یا بفرستمش طالقان؟؟
 میام تهران شب میام پیشت ازت میگیرم . :نیازی نیست خودم دارم

 :باشه منتظرتم .
گوشی رو قطع کردم نگاهی به شهرزاد کردم دیدم از پنجره داره جاده رو نگاه 

 می کنه بالخره میفهمیدم چشه و چیه که داره اعصابش رو بهم میریزه .
 حوالی پنج شش بعدازظهر بود که رسیدیم تهران مهسا گفت:

 جلسه شماهم باشید . عمو خواستن که تو
 سرم رو تکون دادم وگفتم:

 باشه مشکلی نیست کی؟؟
:فردا صبح ساعت ده دفتر عمو تااون موقع هم عمو نظر نهاییش رو اعالم می 

 کنه بابت نقشه .
مهداد تشکر کرد مهسارو رسوندیم دم خونه اش موقع برگشت دم یه مغازه که 

 :کنه باتعجب نگاهم کردوگفتسیم کارت میفروخت به مهداد گفتم که صبر 
 چی شده؟؟
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 کمربندم رو باز کردم درحالی که داشتم پیاده میشدم گفتم:
 میخوام سیم کارت جدید بگیرم
 همراه من وارد مغازه شد وگفت:

 رو میخوای ول کنی ایرانسل بخری؟؟912خط 
 شونه باالانداختم وگفتم:

 تو طالقان انتن ایرانسل بهتره .
معلوم بود از جوابم قانع نشده صاحب مغازه یه جوون بیست نگاهی بهم کرد 

و یکی دوساله بود که شدیدا سرزبون داشت با دیدن ماازجاش بلند شد 
 وگفت:

 روز بخیر چه کمکی ازدستم ساخته است؟؟
مهداد انقد چپ چپ نگاهش می کرد که خودم یه لحظه خندم گرفت برای 

 اینکه زودتر دربیایم بیرون باعجله گفتم:
 یه سیم کارت میخواستم باشماره رند .

 :بله حتما .
لیست شماره هارو بهم داد متفکرانه داشتم لیست رو نگاه می کردم که مهداد 

 دست گذاشت رو یه شماره وگفت:
 همین خوبه .

نگاهی به شماره کردم خوب بود رند بود و حفظ کردنش راحت بود بعد از 
بیرون بهم گفت که حداقل بیست  پرداخت هزینه وکارهای الزمه دراومدیم
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وچهارساعت طول می کشه تافعال بشه ای لعنت براین شانس که بیست 
 وچهارساعت اینده رو هم باید باامیر کل میزدم.

سوار ماشین شدیم مهداد باعصبانیت نفسش رو داد بیرون باخنده نگاهش 
 کردم وگفتم:
 چی شده؟؟

 تیپ مزخرفش .:اه اه پسره ی تازه به دوران رسیده بااون 
 یهو پقی زدم زیرخنده بچم چه دلش پربود باخنده گفتم:

 یعنی تو ازاین تیپ ها نمیزدی؟؟؟
 چپ چپی نگاهم کرد که نگو حرفم رو قورط دادم وگفتم:

 خیله خوب حاال چرا اون جوری نگاه می کنی .
 استارتی زد و راه افتاد گوشی رو روشن کردم خداروشکر خبری از امیرنبود

 
 د:مهدا

سیم کارت خریدن شهرزاد اونم به این هول هولکی دیگه واقعا بهم ثابت کرد 
یه چیزی داره اذیتش می کنه دم درخونه پیادش کردم و بعداین که خداحافظی 

 کردیم تصمیم گرفتم که برم پیش مهرداد .
 گوشیش رو گرفتم یکم طول کشید تاجواب بده :بله مهداد؟

 :سالم خونه ایی؟؟
 خوب من تهرانم دارم میام خونه ات .:اره :خیله 

 :باشه
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گوشی رو قطع کردم و انداختم بغل دستم روفرمون ضرب گرفتم ترافیک تهران 
واقعارو اعصاب ادم دومیدانی میرفت دوساعتی تو راه بودم تااین که بالخره دم 

 اپارتمانش پارک کردم و زنگ درو زدم .
 د بفهمم داستان چیه .تو اسانسور باال پایین میشدم دل تو دلم نبو

ازاسانسور دراومدم بیرون در واحد رو باز گذاشته بود که رفتم داخل بلند بلند 
 صداش کردم

 :مهرداااد کجاایی؟؟
 :بیا اتاقمم .

راهمو کج کردم و به طرف اتاقش رفتم پشت میز کارش نشسته بود بادیدن من 
 اشاره کرد که بشین .

 :خیله خوب چیز مشکوکی هم بود؟؟
 پرونده ایی رو انداخت جلوم وگفت:

ریز مکالمات به عالوه پیام هاش رو گرفتم اوال که بدون به سختی تونستم 
دوستم رو قانع کنم که این کارو کنه ثانیا اون شماره ایی که هایالیت شده رو 

 ببین
پرونده رو باز کردم لیست بلند باالیی بود تقریبا اما یه شماره تو چندروز 

بهش زنگ زده بود  یاد اون روز تو خونه افتادم که گوشیش زنگ  گذشته خیلی
زد و عصبی شد تو لیست نگاه کردم دقیقا تو همون تایم و روز اون شماره هم 
بهش زنگ زده بود هم پیام داده بود پیامش معلوم نبود چیه ولی دیگه مطمعن 

 شدم یه چیزی هست پام رو انداختم رو پام وگفتم:
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 ه براکیه؟؟؟میدونی این شمار
 به صندلیش تکیه داد وگفت:

ازاون جایی که فکرش رو می کردم همچین چیزی رو بگی باهزارالتماس 
 ازدوستم خواستم که اسم طرف رو برام دربیاره :و؟

 :امیررضا محمدی سی ساله متخصص اطفال :متخصص اطفال یعنی؟؟
 :اره باشهرزاد هم دوره بوده .

عشقی بود؟؟پس چرا شهرزاد باتماس های اون به فکر فرو رفتم یعنی ماجرای 
 اعصابش بهم میریخت .

 تو افکار خودم بودم که گوشیم زنگ خورد یاشا بود جواب دادم .
 :سالم چی شده یاشا؟؟

 :تهرانی؟
 :اره

 :می تونی یه سربیای دفتر؟؟
 :چی شده؟؟

 :درمورد یه قرارداد جدیده اما این بار خودتم باید باشی .
 ی؟؟:خیله خوب دفتر

 :اره
 :باشه میام 

 گوشی رو قطع کردم و ازجام بلندشدم مهرداد گفت:
 کجاحاال بودی؟؟

 پرونده رو گذاشتم تو کیف دستیم وگفتم:
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 باید برم شرکت یاشاکارم داره .
 :این وقت شب؟

 :چه بدونم یاشاست دیگه من برم .
 :باشه خداحافظ مراقب باش

 :خداحافظ .
 :مهداد؟چرخیدم به طرف در که صدام کرد 

 :جانم؟
:قول دادی که دخالت نمی کنیااا حداقل  تاوقتی که خود شهرزاد ازت کمک 

 بخواد :باشه قول دادم دیگه
 :برو به امان خدا

 
از اپارتمان مهرداد دراومدم بیرون یاشاهم این وسط گیر داده بوداا اخه بشر کی 

 ساعت هشت شب میرفت شرکت .
رنبود دگی تو طالقان این بود که ترافیکی درکادوباره گیر ترافیک افتادم خوبی زن

. 
ساعت نزدیک ده شب بود که رسیدم شرکت نگهبانی تازه شیفتش عوض شده 

 بود با دیدن من تعجب کرد وگفت:
 اقاا شمااین جا چی کار می کنید؟؟

 :کار داشتم مجبور شدم بیام 
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بیرون  د و داشتاشاره کردم که راحت باشه و رفتم باال یاشا دم پنجره ایستاده بو
 رو نگاه می کرد بلند گفتم:

 موضوع چیه که این موقع شب من رو کشوندی این جا؟؟
 چرخید به سمتم وگفت:

 شرکت رویال یادته که تو امریکاباهاش قرارداد بستی؟؟
 به یکی ازمیزها تکیه دادم وگفتم:

اره ولی قرارداد رویال برای تقریباشش سال پیشه االن چی شده یاداون 
 تادی؟؟؟اف

:رویال میخواد یه شعبه بین المللی تو ایران تاسیس کنه و میخواد چهارشرکت 
برتری که تو چند سال گذشته باهاش کار کرده تو جشن تاسیس شعبه باشن 

 .و...
 :وچی؟؟

 :باید بایه شریک دراین مهمونی شرکت کنی .
 :هااان
 :اوهوم

 :اخه مایک برای چی همچین ایده ایی به سرش زده؟؟
 ونه باالانداخت وگفت :ش

اهم من تو مغز مایک نیستم که دلیلش رو بدونم فقط میدونم که شرط گذاشته 
 برای این مهمونی هردومون باید همراه داشته باشیم .

بلهههه تو همین داستان های روستاهمینم کم بود پاشم برم مهمونی اونم با 
 همراه 
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 سرم رو خاروندم وگفتم :
 باکی میری؟؟توچی کار می کنی 

:فعال نمیدونم ولی تو نگران خودت باش که کی راضی میشه باتویه ابولهول به 
 مهمونی بره .

 :یااااشااا...
:خیله خوب ولی عجله کن مهمونی هفته ی بعد تو ولنجک برگذار میشه 

 راستی باخسرو صحبت کردم فردا انگار باهم قرار دارید درسته؟؟
 :اره میای؟؟

 یش نیاد اوکی .:اگه کاری برام پ
ازجام بلند شدم نگاهی به ساعت انداختم یازده و ربع عالی شد تا برسم 

 اپارتمان میشه یک ونیم دو .
ازیاشا خداحافظی کردم و ازشرکت زدم بیرون فکر رفتن بایه همراه شدیدا 

ذهنم رو درگیر کرده بود نمیدونستم شخصی که تو ذهنمه این درخواستم رو 
 اه خدا مایک خدالعنتت کنه بااین مهمونی گرفتنت قبول می  کنه یانه

 شهرزاد:
بعدازاین که دوساعت تمام مامان اینارو قانع کردم که برای چی برگشتم غذامو 
خوردم و رفتم تو اتاق خودم خندم گرفته بود چه دروغ هایی که نگفتم بهشون 

 عال ناچاربودم ولی ف
نگ گوش می کردم که رو تخت دراز کشیدم چشمام بسته بودو داشتم اه

بخدا اگه امیر رضا باشه همین  خرمگس معرکه لعنتگوشیم زنگ خورد ای بر



 411 شهرزاد

شبی دهنشو سرویس میکنم... بدون باز کردن چشمام تماس رو جواب دادم 
 :بلهههه :غلط کردم شهرزاد جون دیگه تکرار نمیشه....

 سیخ شدم سرجام وگفتم:
 مهداد تویی؟؟

 کدخدام که درنقش مهداد زنگ میزنم  عرضم به حضورتون :نه عزیزم
خو نابغه خودمم دیگه .البته اینجور که تو جواب ادی فک کنم منتظره کسی 

 مثله کدخدام بودی...
 خندیدم

چشمام رو مالیدم و به ساعت نگاه کردم نزدیک یک ونیم بود :تو عادتته من رو 
 از خواب بیدار کنی اره ؟؟

 :خواب بودی؟؟
 ندی نگاه می کردم حاال چی شده زنگ زدی ؟:نه پس داشتم فیلم ه

 :خواستم قرار فردا رو یاداوری کنم .
 یکم مکث کردم

 زنگ زدی قراره فردا یاد اوری کنی؟؟خوب همون فردا صبح ۱:۳۰ساعت -
 میگفتی..

 :نمیسششششد....ام شهرزاد
 :نمیری تو بشر...بله؟

 :فردا باید بعد جلسه رادمنش باهات حرف بزنم 
 کشیدم وکفتم:دراز 

 )دیگه داری مشکوک میزنی چی شده؟
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:فردا می گم دیگه :خیله خوب چی کارت کنم دیگه باشه :برو بخواب پس 
 شب خوش
 :شبت بخیر

 گوشی رو قطع کردم و گذاشتم رو پاتختی خمیازه ایی کشیدم وگفتم:
 ای نمیری تو مهداد که بی خوابم کردی....یروزی میام بی خوابت میکنم...

رو زنگ گذاشتم برای ساعت هفت صبح و سعی کردم باشمردن گوشی 
 نفهمیدم کی خوابم برد  گوسفندها بخوابم اتفاقا جواب هم داد

 شایان:
صبح ازاتاق دراومدم بیرون تادست وصورتم روبشورم که صدای زنگ گوشی 

شهرزاد ازتو اتاقش میاومد خندم گرفت البد باز زنگ گذاشته بیداربشه ولی 
سنگین شده نمیشنوه .اینبار نمیدونم دقیق برای چی برگشته تهران  انقد خوابش

 ولی ازوقتی وارد اون روستا شده خیلی الغرتر و ضعیف ترشده...
درو باز کردم خیلی خنده دار خوابیده بود لحاف قشنگ تو بغلش بود و دستو 
پاهاش دورش بود سرشم فرو کرده بود توش...ندزدنش ازت!!!نوچ نوچ نوچ 

 ز راه بدر شد...باید همینروزا شوهرش بدم عقده ای شده...بچم ا
گوشیش رو قطع کردم پتو رو اززیر دستاش کشیدم بیرون ضربه ایی به شونش 

 زدم وگفتم:
شهرزاد....شهرزاد پاشو دیگه عین خرس قطبی می خوابی.خوابه کدوم بیچاره 

 ای رو داری میبینی؟



 413 شهرزاد

ه شد و ازخواب پرید با دیدن من غلطی زد داشت از تخت میافتاد که یهو متوج
 باالسرش گفت:

 واقعاا تو کار دیگه ایی به غیراز بیدار کردن من نداری؟
 کردی؟!:نه ...تو برای چی ساعتت رو روی هفت صبح کوک

 یهو از تخت پرید پایین وگفت:
 واای نه ...دیرم شد 

 دستش رو کشیدم وگفتم:
 صبرکن ببینم چی شده مگه؟؟

 م دیدن کسی:ساعت ده باید بر
 :کی؟؟

 شهرزاد:
 هولش دادم سمت بیرون وگفتم:

 فعال به شمامربوط نمیشه اقای محترم حاالبرو تادوش بگیرم
تا دوش بگیرم و لباس بپوشم ساعت شد نزدیک هشت وربع داشتم موهامو 

 شونه می کردم که گوشیم زنگ خورد 
 بله؟؟؟دستم رو دراز کردم و ازرو میز برش داشتم شماره نااشنابود :

 :یوووهووو سالاااام.منم
 :مهسااا؟

 :نخیر عزیزم شوهر ایندتم
 :شماره من رو از کجا گیراوردی؟؟
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:ادم نباد شماره زنش داشته باشه؟؟ولی شهرزاد  یادم نیار به خاک سیاه نشستم 
ازبس برای پیدا کردن شماره جنابعالی به این و اون زنگ زدم مگه من پسرم که 

 ندادی.مهداد داره من نباد داشته باشمشمارت به من 
 شونه رو گذاشتم رومیز وگفتم:

خیله خوب حاال چی شده که اینقد واجب بوده بهم زنگ بزنی :نفس من رو 
کچل کرده که میخواد تو رو ببینه خواستم ببینم اگربعد جلسه وقت داری بریم 

 بیرون وگرنه یا اون منو میکشه یا من اونو...
ولی به احتمال زیاد کاری ندارم :باشه پس میبینمتون  :اممممم نمیدونم

 :جونم؟؟من چن نفرم مگه؟؟!!
 منظورمه دیگه :اههه تو ومهداد 

:کوفتو مهداد جونی قطع کن تاجیغ نزدم :خخخخخخ خدافظ.سالمه منو به 
 مهداد جونی برسون..

 و سریع قطع کرد.میخواسم جیغ بزنما.دختره بیشعور..
 شم صددرصد دیوانه ایی بود مثل خودش این وسط منخندم گرفته بود خواهر

باصدای مامان که برای صبحانه صدام می کرد ازاتاق  خل نشم صلوات
 دراومدم بیرون

باعجله داشتم صبحونه میخوردم سرم رو اوردم باال دیدم هرسه نفرشون زل 
زدن به من و دارن نگاهم می کنن لقمه ایی که تو دهنم بود رو به زور دادم 

 رون وگفتم :بی
 میشه بذارید صبحانه ام رو بخورم؟؟؟
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 بابا درحالی که داشت موشکافانه نگاهم می کرد گفت:
 نمی خوای بگی برای چی اومدی تهران؟؟

اخخخ مامان دقیقا همین رو کم داشتم :باباجون من که دیشبم گفتم بهتون پدر 
تغییر دکور مریم مریضه اومدم یه سربهش بزنم همین درمانگاه رو هم دارم 

 میدم برای همین چندروز بسته است .
بازم باورش نشد این رو از نگاهش دیدم ساعت نه از پشت میزبلند شدم 

 وگفتم:
 من میرم اماده شم کار دارم باید برم بیرون 

 همین که خواستم از اشپزخونه دربیام بابا گفت:
 راستی امیر زنگ زد .

 م گردنم رگ به رگ شد نالیدم:باچنان شدتی به طرفش چرخیدم که فکر کن
 چی گفت اون وقت؟؟؟

 :گفت که میخواد دریه مورد بامن صحبت کنه .
امیرر امیررر بمیری ایشالله که به جزدردسر چیزی برام نداری تاوان یه رابطه 

 ناتمام  یک ساله رو االن باید پس میدادم 
 بدون گفتن حرف دیگه ایی از اشپزخونه زدم بیرون

ز حرصم به شدت بستم اون زمان که من اون غلط رو کردم و در اتاق رو ا
باامیر دوست شدم همش بیست و سه سالم بود دوستیمون نزدیک یک سال 
یک سال ونیم ادامه داشت موقعی که امیر میخواست برای خواستگاری بیاد 

من رابطه رو بهم زدم چون بالخره به این نتیجه رسیده بودم که من و امیر نمی 
باهم دیگه کناربیایم امیرهم بعداز اون بهم زدن یه مدت گم وگور شد و تونیم 
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بعدا که برگشت سعی کرد باانواع و اقسام دوست دخترهاش جلوی من رژه بره 
تابه قولش من احساس ندامت کنم ولی من دیگه اون دختره بیست و سه ساله 

م و ب اماده شدنبودم و دیگه یه اشتباه رو دوبار تکرار نمی کردم بااعصاب خرا
 دراومدم از خونه بیرون .

موقع رانندگی دو سه باری تا پای تصادف رفتم و برگشتم ولی بالخره سالم 
رسیدم دم دفتر رادمنش از ماشین که پیاده شدم مهداد و یاشارو دیدم که جلوی 
دفتر ایستادن سعی کردم قیافه طبیعی به خودم بگیرم و رفتم پیششون یاشا زود 

من شد و به مهداد عالمت داد لبخندی مصنوعی زدم و سالم کردم تر متوجه 
یاشا باهمون روحیه شادش جوابم رو داد ولی مهداد دوباره زل زده بود بهم 

اینم نمیدونم حس کاراگاهی چیزی درونش داشت که همیشه میفهمید من یه 
مرگیم هست برای رد گم کردن باصدایی که سعی کردم شوخ و شاد به نظر 

 گفتم: برسه
 دیر که نکردم؟؟

یاشا:نه خانم دکتر اتفاقا به موقع رسیدین این مهداد دیگه چشماش خشک شد 
 از بس زل زد به این خیابون تاشمابرسید .

 مهداد سقلمه ایی به یاشا زد وگفت:
 مزه نپرون خواهشاا فعال بریم باال تا دیر نشده .
م و کنار مهداد داشتم راه میرفتیاشا جلوتر راه افتاد سرم رو انداخته بودم پایین 

 که گفت:
 چرااینقد اعصابت خورده؟؟
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 :چیزی نیست بایکی از دوستام دعوا کردم .
از اون نگاه های خرخودتی بهم تحویل داد خواستم چیزی بگم که از ادامه 
حرفم پشیمون شدم بااومدن اقای رادمنش ومهسا هرسه نفرمون از جا بلند 

 شدیم
 اقش دعوت کرد مهسا درکنارم قرارگرفت وگفت:رادمنش همه رو به ات

 چته چرااینقد پوکرفیسی؟؟
 اهی کشیدم وگفتم :

 مهسا مرگ من بیخیال شو 
تو اتاق همه دور میز کنفرانس نشستیم رادمنش بالبخندگرمی به همه خوش 

 اومد گفت و ادامه داد:
 هخیله خوب مهسا نقشه رو به بهترین شکل ممکن تموم کرد و اینم نمای س

 بعدی از مدرسه ...
به پروژکتور اشاره کرد نگاهی به صفحه کردم واقعا مدرسه بزرگ وخوبی میشد 

کالس یه کتابخونه بزرگ و بقیه امکانات 60یه ساختمون پنج طبقه با تقریبا 
 الزم .

 چرخیدم طرف رادمنش ومهسا و گفتم:
 واقعا عالیههه ...

م ازاین که خوشمون اومده بود رادمنش لبخندی زد و به مهسا نگاه کرد مهساه
ذوق زده بود رادمنش:مهسا لطفا نفس رو صدا کن که درمورد طرح توضیح 

 های بیشتر بده 
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برام جالب شده بود که زودترنفس رو ببینم چند دقیقه بعد درباز شد ومهسا با 
یه دختر دیگه وارد اتاق شد اول زیاد قیافه اش رو ندیدم چون سرش تو تب لت 

ت بامهسا چیزی رو چک می کرد پشت میز که قرار گرفت تازه بود و داش
تونستم صورتش رو ببینم صورت ساده و زیبایی داشت برخالف مهسا چشم 
ابرو مشکی بود من موندم اینا چرااینهمه اززمین تااسمون باهم تفاوت داشتن 

 اون از مهداد ومهرداد و اینم ازاین دوتا .
 رادمنش با غرور گفت:

س دختر کوچک من و مهندس کامپیوتر شرکت ما که مسوول اجرای اینم از نف
 طرح های شرکت به صورت سه بعدیه

وقتی که شروع کرد به حرف زدن اول انتظار داشتم که صداش ازاین صداهای 
 رو اعصاب باشه ولی برخالف نظرم صدای گرم و دل نشینی داشت .

 ته هاش تمام مراحلچهل دقیقه ایی مشغول توضیح دادن طرح بود بر طبق گف
ساخت موبه مو ازروی نقشه اجرا میشد و بنابراین هیچ گونه تمایزی بین 

 ساختمون ونقشه اولیه وجود نخواهد داشت .
اخرجلسه قرار براین شد که از بیست مهرماه یعنی هفته بعد استارت ساخت 
زده بشه ازخوشحالی داشتم بال درمیاوردم رادمنش قرار دیگه ایی هم داشت 

 نابراین ازماخداحافظی کرد و از دفتررفت بیرونب
 ساعت نزدیک یک شده بود مهسا تکیه داد به صندلیش وگفت:

اخیشش راحت شدیم ولی جونه شما نباشه جونه این نفس دارم میمیرم از 
 گشنگی.
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 نفس درحال تایپ کردن چیزی تو لب تاب جلو روش گفت:
اولن جونه خودت بیشعور...دوماازبس که که شکمویی خوب بیشتر از این  

 ازت انتظار نمیره
:نفس جان خواهش می کنم برای چندساعت بذار من مودب بمونم جلو اینا 

 که تازه اشنا شدیم زشته خوب...
خودمو کنترل کنمو یه حرفی میزنم در خودت که میدونی من نمیتونم -نفس

 اشنا شدیم اون روی بی ادب تورو میبینن ضمن بعدا که بیشتر
 همه زدیم زیره خنده

 ازجاش بلند شد وگفت :
 ببند عزیزم...کی موافقه  بریم رستوران ناهار؟

 نالیدم :
 مهساخواهش می کنم من اصال حال وحوصله ندارم .

 اومد طرف من و دستم رو کشید گفت:
 حرف اضافه نباشه پاشو ببینم .

 اشاره کرد به مهداد زیره لب یواش گفتبعد یه چشمک زد یه 
 از ما بهترون هم هس دیگه چی میخوای-

 یه چشم غره خفن رفتم تا اومدم چیزی بگم رو به مهداد و یاشا گفت:
 شماهاهم میاید؟؟

 مهداد اومد مخالفت کنه که یاشا گفت:
 چرا که نه .

 شنیدم که نفس زیر لبی گفت:
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 قمون خو یه دفعه ایبه سنگ پا گفتن زکی...بیا برو تو حل
 و بعد گفت:بریم رستوران یاس؟

مهسا موافقت کرد ولی من یخ کردم رستوران های زنجیره ایی یاس برای 
پدرامیررضا بود چندسال قبل خیلی باهم میرفتیم اون جا ولی بعد جریان بهم 

زدن دیگه پامو اون جا نگذاشتم به سختی از جام بلند شدم و مثل یه ربات 
 راه افتادمپشت سرشون 

دو تا ماشین شدیم و راه افتادیم مهسا و نفس هم بامن اومدند توراه سکوت 
 کرده بودم و ازاسترس رو فرمون ضرب گرفته بودم مهسا گفت:

 توچته امروز چرااینقد ساکتی؟؟
 :هیچی چیزی نشده .

مهسا ونفس یک ریز داشتند حرف میزدند و شوخی می کردند ولی من توانایی 
ه حرف هاشون و همراهیشون رو نداشتم بغض بدی تو گلوم بود گوش کردن ب

خدایااگه بگم غلط کردم که باامیر دوست شدم دست از این امتحانا برمیداری 
 یانه ...دیگه واقعا ازاین همه استرس بریده بودم اون ازروستاو اینم از این جا .

 :گفتپشت ماشین مهداد پارک کردم و پیاده شدیم مهسادستم رو کشید و
 بریم دیگه من گشنمه 

 از جاده سنگی رد شدیم و وارد رستوران شدیم 
درو که باز کردم همه ی خاطراتم دوباره به ذهنم هجوم اوردن چنگ زده بودم 

به گوشه ی مانتوم نگاهی به اطراف کردم خوشبختانه اکثر پرسنل رستوران 
مگراین که عوض شده بودند و احتمالش کم بود که کسی من رو بشناسه 
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سروکله فرشته عذابم سروکلش پیدا بشه . دکور رستوران فرق کرده بود اون 
موقع ها سبک مدرن و به روزی داشت ولی االن سبک سنتی داشت و به جای 
میزو صندلی از تخت استفاده کرده بودند یکی از تخت هارو انتخاب کردیم و 

ذا رو داد دستمون  نشستیم یکی از گارسون ها به طرفمون اومد و لیست غ
 نفس:من جوجه میخوام .

مهساهم جوجه انتخاب کرد من ومهداد قرمه سبزی گفتیم و یاشا هم کوبیده 
انتخاب کرد نفس با شور وهیجان داشت درمورد طرح صحبت می کرد ولی 

من تنها کسی بودم که گوش نمی کردم صدای باز شدن درکه اومد  سرم رو به 
 امیر دنیارو سرم خراب شد طرف درچرخوندم و با دیدن

سرم رو چرخوندم طرف نفس ومهسا و تالش کردم که حواسم رو پرت کنم 
ولی عینهو بید میلرزیدم غذارو برامون اوردند ولی احساس می کردم که یه 

 گردو تو گلومه که راه گلوم رو بسته .
 ازتخت پایین اومدم نفس گفت:

 کجا میری؟؟
 :میرم دستشویی برمی گردم 

کردم بدون هیچ جلب توجهی برم سمت دستشویی درو باز کردم و سعی 
داخل شدم احساس خفگی بهم دست داده بود شالم رو انداختم رو شونه ام و 

چندمشت اب به صورتم زدم نمیدونم ترسم برای چی بود من باامیربهم زده 
بودم هیچ عالقه ایی هم بهش نداشتم ولی این که بعد از شش سال دوباره 

 یاد هندستون کرده بود من رو میترسوند .فیلش 
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نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم امیر ادمی نبود که 
بخوام ازش بترسم یا وحشت کنم وقتی از پس ادمی مثل کدخدا براومده بودم 

 از پس امیر هم می تونستم برام .
 دم تخت شالم رو مرتب کردم و از دستشویی دراومدم بیرون داشتم میرفتم

خودمون که صدای اشنایی که اسمم رو صدا زد باعث شد سرجام مکث کنم 
 :شهرزاد

بامشت کردن دستام تالش کردم  عصبانیتم رو کنترل کنم ولی دیدن امیر بااون 
 لبخند ژکوند همیشگیش و ژست رو اعصابش بیشتر باعث شد که بهم بریزم 

 نفسی کشیدم و گفتم:
 مت شهرزاد.سالم امیر :خیلی وقته ندید

خدارو شکر که من رو ندیدی وگرنه هرروز میخواستی برام شر درست کنی 
خدااجون تو روخدا شراین رو ازسرم کم کن :امیر مگه تو االن نباید سر 

 طرحت باشی؟؟
 :خوب این سوالیه که منم ازتو دارم .

:من به دالیلی مجبور شدم که برای چندروز بیام تهران موضوع من رو 
 اطی نکن .باخودت ق

 :خوب پس بذار بگم که من طرحم رو دارم تو تهران میگذرونم .
 ای تف به اون روحت امیر .

 بالبخندی گفتم:
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خوب من دوست داشتم که برای یه مدت هم که شده از اطرافیانم فاصله بگیرم 
 و زندگی جدیدی رو تجربه کنم .

 :حتی از من؟؟؟
 :حتی از تو امیر .

 م بهم زدیم .:شهرزاد من و نرگس باه
 پوزخندی زدم وگفتم:

اینقد تو چندسال گذشته دوست دخترعوض کردی که باشنیدن این جمله 
اصال تعجب نمی کنم البد نرگس هم به همون نتیجه ایی رسیده که من شش 

 سال پیش رسیدم .
 :شهرزاد من واقعا بابت گذشته متاسفم و...

 پریدم وسط حرفش وگفتم:
 میدونم ادامه حرفت چیه ...نمیخواد ادامه بدی چون 

صدای اشنایی باتعجب اسمم رو صدا کرد که باعث شد بیشتر دلم بخواد 
 امیرو بکشم

به سمت صدا چرخیدم مهداد بود که بااخمی درهم پشت سرم ایستاده بود 
 :چیزی شده شهرزاد؟؟

 نفس عمیقی کشیدم وگفتم :
 نه چیزی نشده .

 :دیر کردی .
بدم  امیرزهرش رو ریخت دستش رو اورد جلو وگفت قبل ازاین که جوابش رو 

: 
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 خوشبختم من امیرم نامزد سابق شهرزاد 
مهداد باصورتی متعجب باامیر دست داد از عصبانیت نفسم درنمیاومد با 

غیض به امیر نگاه کردم اما اون اصال به من توجهی نمی کرد و همون طور 
 وباره قراره که باهم اشتی کنیم .حرفش رو ادامه داد :نامزد سابقیم ولی ایشاال د

حتی دهنم باز نمیشد که بگم همه ی اینا دروغه و من حتی دوست ندارم 
 ریخت امیرو ببینم 

 مهداد بالبخند گفت:
 امیدوارم زودتر باهم دیگه اشتی کنید لیاقت خوشبخت شدن رو دارید .

یده بود که باعجز به امیر نگاه کردم تااین بازی مسخره رو ادامه نده ولی فهم
دست گذاشته رو نقطه ضعفم و داشت ازهمین نقطه ضعف برای خفه کردنم 

 استفاده می کردم مهداد رو به من گفت :
 نمیای ؟؟؟منتظرتن

 ازخداخواسته قبول کردم وگفتم:
 باشه میام االن تو برو .

 صبر کردم تا مهداد بره چرخیدم  طرف امیر وگفتم
 س میدی .:به خدا قسم تاوان این کارت رو پ

 قدمی به جلو گذاشت وگفت:
 نمی تونی کاری کنی شهرزاد چون تو ازاولشم برای خودم بودی ..

 باغیض گفتم :
 من کاال نیستم امیر اینو بفهم بعدشم به کسی هم تعلق ندارم 
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 با پوزخندی گفت :
 به وقتش کاری می کنم که برای همیشه به من تعلق داشته باشی

 
شدم و برگشتم پیش بچه ها دیگه از غذام هیچی  باعصبانیت از امیر جدا

نفهمیدم و سریع بلند شدیم مهساایناهمش داشتند از اینکه چفدر غذا خوب 
بود تعریف می کردند ولی من از عصبانیت فقط می لرزیدم جلو تر ازهمه از 

 رستوران دراومدم بیرون پام که به حیاط رسید نفس عمیقی کشیدم 
 ش کردم که عادی به نظر برسم نفس گفت:باسرو صدای بچه ها تال

 خیله خوب دیگه کجا بریم .
 پریدم وسط حرفشون وگفتم:

دیگه بسه دیگه بچه ها هممون خسته اییم بهتره بریم به کارهای خودمون 
 برسیم :اما...

 :نفس جان خواهش می کنم .
بالب و لوچه ایی اویزون موافقت کرد همون دم رستوران از پسرها خداحافظی 

 کردیم و سوار ماشین شدیم .
تو سکوت داشتم رانندگی می کردم و به حرف های امیر فکر می کردم این که 
گفت کاری می کنم که برای همیشه متعلق به من باشی انقد فرمون رو محکم 
چسبیده بودم که دستم سفید شده بود .باصدای جیغ مهسا که اسمم رو صدا 

 می کرد ازجام پریدم
 باش :شهرزاد مراقب
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نزدیک بود که بایه کامیون که از روبه رو میاومد شاخ به شاخ بشم فرمون رو 
 چرخوندم و یه میلی متری جدول ترمز کردم .

همین جوریش که از عصبانیت میلرزیدم این ترس هم مزید بر علت شد و 
 مثل چی می لرزیدم مهسا باوحشت نگاهم کردوگفت:

 دی چت شده تو داشتی همه رو به کشتن میدا
ضربه ایی به فرمون زدم و سعی کردم اشک هامو کنترل کنم به سختی بهش 

 گفتم که به جای من بشینه پشت فرمون 
پیاده شدیم و جاهامون رو عوض کردیم تا دم در خونه خودشون مهسا رانندگی 

 کرد وقتی که رسیدیم گفت:
 مطمعنی میتونی رانندگی کنی؟؟می خوای باهات بیام؟؟

 ادم وگفتم:سرم رو تکون د
 نه دیگه حالم بهتره می تونم برم .

ازشون خداحافظی کردم و راه افتادم اهنگ گذاشتم تاحداقل کمی حواسم 
پررت بشه ماشین رو همون بیرون خونه پارک کردم و رفتم داخل کسی خونه 

نبود خداروشکر وارد اتاقم شدم و افتادم روی تخت باهمون لباس های بیرون 
 پاهامو بغل کردمدراز کشیدم و 

گوشیم رو از تو کیفم دراوردم ونگاهی انداختم سیم کارت ایرانسلم فعال شده 
بود و باعث شد نفس راحتی بکشم گوشی رو خاموش کردم و سیم کارت 

ام رو از توش دراوردم این جوری بهتربود هرچی ارتباطم باامیر کم تر بود  912
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این کنه واقعادست ازسر من بر  باعث میشد که زودتر ازیادش برم البته اگر
 میداشت.

تازه یادم افتاد که دیشب مهداد بهم گفته بود میخواد باهام حرف بزنه برای 
 همین شمارش رو گرفتم طول کشید تاجواب بده باصدای خشکی گفت:

 بله؟
 :مهداد

 یهو صداش عوش شد :شهرزاد توویی؟
بهم گفتی کارم :اره خط ایرانسلم فعال شد راستش معذرت میخوام دیشب 

 داری اما به کل فراموش کردم امروز که ازت بپرسم کارت چیه
:امممم می تونیم همدیگه رو ببینیم؟ باید رودررو حرف بزنیم به عالوه اینکه 

 من االن باید برم جلسه نمی تونم حرف بزنم
 :باشه کجا؟

 :پارک والیت خوبه ؟ ساعت هفت؟
 :باشه مشکلی نیست میام.

م و گوشی رو قطع کردم یه اس ام اس به مهسا دادم وشماره خداحافظی کردی
ایرانسلم رو بهش دادم ساعت نزدیک چهار بود تازه برای گذروندن وقت یه 

رمان از تو کتابخونه ام انتخاب کردم و نشستم رو تخت  یاد ساغر افتادم یهو 
 دلم براش تنگ شده بود و نمیدونستمم االن داره چی کار می کنه .

به قدری کسل کننده  بود که یک ساعت نکشیده حوصلم رو سربرد و رمانه 
انداختمش کنار برای این که به موقع برسم پارک تصمیم گرفتم که اماده شم 

 وزودتربزنم بیرون .
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یه شال صورتی با مانتو مشکی و جین مشکی پوشیدم و دراومدم بیرون هوا 
 خنک بود ادم لرزش می گرفت ولی باز حال میداد 

برای رفتن به پارک ممجبور شدم میان بر بزنم که تو ترافیک گیر نیفتم ولی باز 
تو خیابون پارک به خاطر یه تصادفی که شده بود چهل دقیقه تو ترافیک موندم 

 و هفت و ده دقیقه بود که رسیدم پارک داشتم
اطرافم رو نگاه می کردم که بالخره پیداش کردم رو یکی از نیمکت ها نشسته 

و خیره شده بود به گل های روبه روش باعجله رفتم طرفش اول متوجه  بود
 نشد تک سرفه ایی کردم سرش رو چرخوند طرفم

 :ببخشیددیر کردم میدونم
 :اشکال نداره بشین

 کنارش نشستم وگفتم:
 خیله خوب این چه موضوعیه که نمی تونستی پشت تلفن بگی؟

 خندید وگفت:
 سه به این که بخوام به کسی بگم هضم کردنش برای خودم سخته چه بر

 یه ابروم رو دادم باال وگفتم:
 دیگه داری عجیب غریب میشی.

:باشه میگم راستش من شش سال پیش بت یه شرکت امریکایی قراردادبستم 
واالن اون شرکت برای تاسیس یک شعبه داره میاد ایران و به همین مناسبت 

باهاش کار کرده تو این  جشن گرفته و می خواد که چهارشرکت برتری که
 جشن باشن  ولی..
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 :ولی چی؟
:شرط اصلی برای حضور تواین مهمونی اینه که من باخودم یه همراه ببرم چون 

ص افتخاری جشن رو انجام بدن نمیدونم واال *ق*چهار زوج برتر باید ر
 ازاین رسم های گیج کننده ی امریکایی.

 باچشمانی گرد شده گفتم:
 ص دونفره؟*ق*ر

ی نگاهم کرد که یه لحظه خودم رو برای گفتن این حرف لعنت کردم جور
خوب معلومه دیگه دونفره دختره ی خنگ ولی موضوع این بود که من اصال 

 ص رو .*ق*بلد نبودم این ر
 باخنده سرش رو تکون دادوگفت:

 اره چطور؟
 لبم رو گاز گرفتم نمیدونم ازسکوتم چی برداشت کرد که گفت:

کنم اگر نمی تونی بیای من میتونم کسی دیگه رو پیدا کنم  نمی خوام مجبورت
 فقط چون...

 پریدم وسط حرفش وگفتم:
 نه مشکل ندارم فقط...

 :فقط چی؟
 نفسم رو دادم بیرون وگفتم:

 ص بلد نیستم .*ق*من ر
برای چندلحظه خیره نگاهم کرد وبعد زد زیرخنده :مرض کجای این 

 ماجراخنده داره؟
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خندم ولی همچین سکوت کرده بودی که من گفتم چی شده :باشه باشه نمی 
 این که مشکلی نیست من می تونم بهت یاد بدم ..

 :واقعا؟
 :اوهوم خیلی سادست.

 :باشه پس
 :قبول؟
 :قبول.

 نفس راحتی کشید وگفت:
واقعا ممنونم ازت نمیدونستم اگر قبول نمی کردی باید چه خاکی برسر 

 میریختم ..
 بالحنی شیطون گفتم:

 مطمعنم دخترای زیادی برای اومدن باتو سرودست میشکنن 
 لبخند کجی زد وگفت:

 موضوع اینه من ازاون تیپ دخترا خوشم نمیاد ..
 :مثال چه تیپ دختری رو دوست دارید شمااا؟

 کمی فکر کردوگفت:
 یه دختربه ظاهر اروم ولی شیطون که با کاراش ادم رو می خندونه

 دوست داری دیگه.:صبرکن ببینم یهو بگو دلقک 
 قهقهه ایی زد وگفت:

 نه ولی دوست ندارم دختری که عاشقش میشم زیاد جلف باشه .
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 شونه باالانداختم وگفتم:
 ودیگه؟

:دوست دارم کسی که عاشقش میشم عاشق هیجان و خطر کردن باشه می 
 خوام همیشه پابه پام بیاد.

 مکثی کرد و گفت
 :توچی؟

 دستام رو بغل کردم وگفتم:
قط میخوام کسی که عاشقش میشم اینقد قوی باشه که بتونم بدون هیچ من ف

ترسی بهش تکیه کنم و وقتی که دستاش رو تو دستم می گیرم احساس کنم که 
 هیچ اتفاقی تو دنیا نمی تونه مانعمون بشه .

 نگاهم کرد وگفت:
 همین؟

 :همین .
 :عجیبه
 :چرا؟

 سواربراسب سفید میخوام.:چون اکثر دخترا تو خیاالت خودشون شاهزاده 
:اما من اکثر دخترا نیستم مهداد بعدشم تو سن سی سالگی این که بگم من 

هنوز منتظر شاهزاده سواربراسب سفیدم یکم دیگه خیلی بی مزه میشه من تنها 
خواستم و ارزوم اینه که عاشق یه مرد واقعی بشم حاال بقیه خصوصیاتش برام 

 فرقی نداره .
 ی کرد وگفت:نگاهی تحسین امیز
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 اگر همه ی دخترا مثل تو بودن چی میشد؟
 ازجام بلند شدم وگفتم :

 هیچی اون موقع دیگه خیلی خوش به حال شما پسرا میشد
 :خیلی نامردیا شهرزاد .

 خندیدم ولی چیزی نگفتم از جاش بلند شد وگفت :
 فقط یه چیزی درمورد نامزدت ..

 نفسم رو با حرص دادم بیرون وگفتم:
 فقط گذشته منه مهداد همین و بس .امیر 

 :مرسی شهرزاد .
 ساعت نزدیک هشت بود که گفتم :

خیله خوب من دیگه باید برگردم خونه وگرنه بدبختم فقط یه چیزی کی برمی 
 گردیم ؟

 :تا یکی دو روزه دیگه چطور؟
 :هیچی فقط میخواستم بدونم که برنامه هام رو مرتب کنم .

 :باشه .
 یم و راهمون رو به سمت ماشین ها کج کردیم .ازهم خداحافظی کرد

تو راه تازه یادم افتاد من هنوز توخونه اعالم نکرده بودم که خط عوض کردم 
بنابراین یه زنگی به خونه زدم مامان جواب داد :الو مامان :ااا شهرزاد 

 تویی؟؟این خط کیه؟؟
 دنده عوض کردم وگفتم:
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 اس بگیرید .خط خودمه مامان ازاین به بعد باهمین تم
 :خطتت رو برای چی عوض کردی اخه؟؟

ای خدا االن چی میگفتم بهش اخه چه گیری افتادم :طالقان ایرانسل بهتر انتن 
 میده برای همین .

 :خیله خوب کجایی االن؟؟
 :نزدیکم تا یک ربع بیست دقیقه دیگه میرسم .

 :مراقب باش :چشم مادر جاان .
رو زیرلب زمزمه کردم پیچیدم تو گوشی رو قطع کردم و سرخوش اهنگی 

کوچه که دیدم امیر جلوی خونه به ماشینش تکیه داده و با پاش روی زمین 
 ضرب گرفته

ی به درگاهت مرتکب شدم که هی *ها*ن*گخدایا میشه دقیقا بهم بگی چه 
 این کنه رو سرراهم میذاریی؟؟؟

ا ریموت بدون توجه بهش در حیاط رو با ریموت باز کردم و رفتم داخل و ب
دوباره قفل کردم ماشین رو پشت ماشین شایان و بابا پارک کردم و رفتم باال 

 مانتو و شالم رو همون دم در اویزون کردم و باصدای بلند گفتم :
 من اومدددم کسی نیست؟؟؟

 شایان تب لت به دست اومد دم راهرو وگفت:
 بذار برسی بعد صداتو بنداز تو گلوت .

 سه ایی به گونه اش زدم وگفتم:*و*گردنش حلقه کردم بباخنده دستام رو دور 
 داداشیییی.

 :یاجده سادات .
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 چشمام گرد شد وگفتم:
 چیههه؟؟

 :صدات مهربونه یعنی یه چیزی میخوای .
 پقی زدم زیر خنده وگفتم:

 اوهوم .
 :خدابخیر کنه چی؟؟

 :بریم بیرون. :جااانم؟؟؟
:من دو سه روز دیگه باید برگردم روستا و این بار نمیدونم کی برمی گردم و 

 دلم برات تنگ میشه نامرد. 
 لپم رو کشید وگفت:

 باشه گوجه 
 جیغ خفیفی زدم وگفتم:

 من گوجه نیستم. :چرا گوجه منی. :نیستممممم. 
 دعوا داشت باال می گرفت که بابا سروکلش پیدا شد وگفت:

 ا دوتا؟؟؟باز بچه شدید شم
 لب و لوچه ام رو جمع کردم وگفتم:

 بابا به این پسرت یه چیزی بگو
 :باز چی شده؟؟

 :به من میگه گوجه. 
 باخنده اومد طرفمون دست من رو گرفت وگفت :
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 شایان جیغش رو درنیار دیگه تو هم برو باال لباست رو عوض کن 
 هارفتم باالدرحالی که داشتم برای شایان خط ونشون می کشیدم از پله 

از پنجره اتاق بیرون رو نگاه کردم امیرهنوز دم در خونه بود خندم گرفته بود 
حقته امیر بگرد تابگردیم سرخوش شیرجه زدم رو تخت تصمیم گرفتم بزنم به 
دنده بیخیالی باترسیدن از امیر هیچ چیزی درست نمیشد.. اینطوری حداقل با 

 اا....بخداااا...استرس خودم رو داغون نمی کردم. واالاا
فکری شیطانی به سرم زد وشماره مهسارو گرفتم بااولین بوق جواب داد باخنده 

 گفتم:
 خوابیده بودی رو گوشیت؟یا شیرجه زدی؟

 :هیچکدام داشتم بازی می کردم :به به چشمم روشن .
:چشمم روشن نداره کودکه درونم فعاله مثه تو زمخت نیسم مامان بزرگ حاال  

 زدی؟؟ برای چی زنگ
:خخخخخخ ....خیلیه خوب باشه...امممم اها زنگ زدم بگم پایه بیرون رفتن 

هستید؟؟؟تا دو روز دیگه باید برگردیم روستا میخوام از فرصت استفاده کنم 
 :شهرزاد؟!!!!

 بله؟-
 خوبی؟؟؟-
 وا!!مهسا چته؟!حاال میپرسی؟؟-
 نه میگم خودتی واقعا؟-

 باتعجب گفتم:
 حالت خوبه مهساا؟؟
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دیواری  هه تو و پیشنهاد بیرون دادن؟؟؟عجججبببببب!!!میگم اونجا کلت ب:اخ
 چیزی که نخورده 

:خیله خوب حاال پررو نشو و قطع کن تا نظرم عوض نشده. :اوخ اوخ.باشه 
 باشه.من اماده شدم بیا دمه در 

 زدم زیره خنده...
 حاال که نه.چه هوولی.صبر کن خبرت میدم.-
 بابایی اوک-

کردم تازه به این فکر افتادم که برای مهمونی لباس ندارم بااین  گوشی رو قطع
 فکر که باید برم خرید با کله رفتم تو بالش...

خواب الو سرمیز شام حاضرشدم طوری که اگه ولم می کردند باسر میرفتم تو 
غذا شایان که صدام کرد اومدم جوابش رو بدم ولی اول خمیازه ایی کشیدم که 

 باباگفت:
 مگه چندوقته نخوابیدی؟؟دخترم 

 خمیازه بعدی رو نیومده جلوشو گرفتم وگفتم:
 روز خسته کننده ایی بود اخه بابا. شایان نوشابه اش رو خورد وگفت:

 چی شد بیرون رفتنت؟؟
 مابین خمیازه ام گفتم:

 فردا بهت می گم. 
 مامان بشقاب رو از جلوم برداشت وگفت:

 خمیازه کشیدیپاشو برو بخواب کشتی خودتو ازبس 
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 شب بخیری گفتم و از پشت میز بلند شدم شایان چشمکی زد وگفت:
 تو راه پله کله پانشی

به قدری خسته بودم که حال کل زدن باهاش رو نداشتم و فقط یه شکلک 
 براش دراوردم و رفتم تو اتاق خودم همین که کلم به بالش رسید خوابم برد

 
ولی به زور ساعت هفت ونیم بلند  صبح باوجود اینکه هنوز خوابم میاومد

شدم و خودم رو انداختم داخل حموم تا دوش بگیرم بلکه خواب از سرم بپره 
اخخخ که چقد صبح زود بیدار شدن ماره سختیه...نیم ساعت بعد که از 

حموم دراومدم بیرون داشتم موهامو خشک می کردم که شاخ به شاخ شایان 
 م خوابالودراومدم :سالم عرض شد برسرکار خان

 :سالم صبحت بخیر :اهم بالخره نمیخوای بگی کجا میخوایم بریم؟؟
:فعال نمی دونم ولی بدون که به احتمال زیاد تنها نیستیم :یاخدا کیارو 

 میخوای دنبال خودت راه بندازی دوباره؟؟؟
 چشمکی زدم وگفتم:

 اشنا میشی باهاشون. 
 گفت:راهم رو به طرف اتاقم کج کردم که باصدای بلند 

 شهرزاد به خدا کشتمت. 
 سرخوش گفتم:

 نمی تونییی. 
دراتاق رو بستم هنوز صدای غرغرش میومد خندیدم یه کاری هم که 

 میخواست برای ادم انجام بده کلی نق میزد. 
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موهامو شونه می کردم که مهسا زنگ زد داشتم به این فکر می کردم که نکنه 
که همش موقع موشونه کردن من  این تو خونه ما دوربین مخفی کار گذاشته

 زنگ میزنه!!!
 :بلهه

 :سللالااام شهرزاد جونی
 انقد صداش بلند بود که مجبور شدم 

 گوشی رو از گوشم دور کنم صداش که خوابید گفتم :
 چته مثل این گوینده های رادیو سالم میدی؟؟

 :تو چته که اول صبح به ادم میپری؟
 ن دو میدانی بری چی شده؟؟:نه ظاهرا تو باز قصد کردی رو مغزم

 :اهان زنگ زدم بگم با دربند چطورید ؟؟؟من بابچه ها هماهنگ کردم 
 ابروهام پرید باال و باتعجب گفتم:

 بچه هاا؟؟
 :بهههله :اونوقت کیا؟

 :خییلیا سورپرایزه...
 :مهساااا

:ای درد...کر شدم...هرچیم که خودتو بکشی نمی گم. :باشه من که تو رو 
:خوب مسلما میبینی کور که نیسی.خیلیم دلت بخواد.دختر به این میبینم. 

 ماهی....خوشگلی
 :اوهوووو بگیر سقفو ریخت...خیلییی پررویی مهساا به موال
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:نوکرم. :خیله خوب دیگه قطع کن باید برم به کارو زندگیم برسم. :باشه بابای 
 ساعت و مکان قرارو برات اس ام اس می کنم. :باشه بای

که قطع کردم به فاصله پنج دقیقه بعد صدای پیام اومد باز کردم برای  گوشی رو
ساعت یازده قرار گذاشته بود نگاهی به ساعت انداختم و بادیدن عقربه های 

 ساعت روی نه از جام پریدم و ازاتاق رفتم بیرون شایان تو اتاقش نبود
 :شاااایااان کجایی؟

 صدای مامان از پایین اومد که گفت:
 جاست دخترم.این 

از پله ها دویدم پایین نفس زنان رسیدم به اشپزخونه شایان داشت صبحانه 
 میخورد تازه با چشمانی گرد شده نگاهم کرد وگفت:

 چته تو باز؟؟!!
 :اماده شو باید بریم با بچه ها برای ساعت یازده قرار گذاشتم .

 :االن باید بگی؟
 :خوب االن تازه قطعی شد پاشوو دیگه

 نمی خوای صبحانه بخوری؟ :دخترم
 از تو یخچال چندتا شکالت برداشتم وگفتم:

 همینا کافیه مامان جان.
 شایان هنوز باخیال راحت داشت صبحانه میخورد که با جیغ گفتم:

 شاایان پاشو دیگه دیرمون میشه.
 :نگران نباش من زودتره تو اماده میشم.

 :شااایان..
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 م اماده میشه :دخترم برو تو فعال اماده شو داداشت
ویه چشم غره ایی به شایان رفت باعجله برگشتم به اتاقم و نگاهی به کمدم 

انداختم هوا به نسبت سرد بود یه مانتو کتان ابی با شلوار ابی انتخاب کردم با 
شال سفید ابی ارایش ملیحی کردم نگاهی به خودم کردم بد نشده بود خیلی 

م بیست دقیقه مونده بود به ده که از وقت بود این طوری تیپ روشن نزده بود
اتاق دراومدم بیرون شایان اماده جلوی در داشت رژه میرفت اومد غربزنه که 

 دستم رو اوردم باال وگفتم:
 خیله خوب اقاجان میدونم دیر کردم حاال بریم

خندید و سرش رو به عالمت تاسف تکون داد حاال خوبه خودش هم جایی 
 به قروفرش میرسیدا. میخواد بره سه ساعت تمام

باماشین شایان رفتیم توراه اهنگ های امینم گذاشته بود بااین که خودم عاشق 
اهنگ خارجی بودم اماازاهنگ های امینم خوشم نمیاومد خیلی رو مخ بود 

 همچین تند میخونه انگار دنبالش کردن اخرسر صدام دراومد وگفتم:
 اهنگ دیگه ایی نداری تو به جز این بدصدا؟

 بدسلیقه:
:بابا خوش سلیقه اما ببخشید که چهل دقیقه تمام بااهنگ های ایشون مخمون 

 رو خوردی چیچیه اینا...
کنترل رو برداشتم و شروع کردم به باال پایین کردن اهنگ هاش اخرسر هم 
هیچی چیزی گیر نیاوردم و ضبط رو خاموش کردم :چراخاموش می کنی 

 ضبط رو
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 :سرم درد گرفت بخدا...
 دیم دربند ماشین رو پارک کرد و پیاده شدیمرسی

 :چقد نازک نارنجی شدیاا
دست به سینه ایستادم خواستم چیزی بگم که چشمم افتاد به نفس ومهسا که 
ازماشین پیاده شدند اما ماشین بعدی که پشت سرشون پارک کرد باعث شد 

 اده شدند .دهنم ازتعجب باز بمونه  مهداد ومهردادو یاشا بودند که ازماشین پی
 شایان گفت:

 خوب تااین جا دونفرشون رو که میشناسم خدابخیر کنه بقیه رو .اونا کین؟
 :میگم برات..

به طرفشون رفتیم هنوز نمیفهمیدم مهداد اینااین جا چی کار می کنن نگاهی 
بهش کردم تیشرت طوسی پوشیده بود باشلوار جین مشکی و طبق  معمول یه 

 ل کتش فرق داشت .کت چرم مشکی روش ولی مد
 ومد و بغلم کرد :سالم شهرزاد جوننفس اولین نفری بود که به طرفم ا

 :سالم عزیزم.
مهسا مردد بود درجلو اومدن فکر کنم خودشم میدونست چی کار کرده که 

جلو نمیاومد از راهه دور با نیشه باز برام دست تکون داد منم چشمام ریز کرده 
رها داشتند باهم حرف میزدند ازفرصت بودم نگاش میکردم وقتی که پس

 استفاده کردم وگفتم
 اینارو برای چی دعوت کردی اخه؟

 شونه باالانداخت وگفت:
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تا دختر خوشگل ۲.۳خودت گفتی میخوای از فرصت استفاده کنی.بعدم 
 خوشتیپ که نمیشد با یه پسر برن بیرون که.گفتم چن نفرو بیارم برا داداشت

 چپ چپ نگاش کردم
 مثل این که همه ی شما قصد کردید من رو خل کنید اره. :خداایا

 زد به پهلوم وگفت:
بابا کشتی خودتو حاال یه مهداد جونی که اقد غر غر نداره تو االن باید ذوق 

ولی راست میگفتیاعجب داداشی داره وقتی که  میکردی میپریدی بغلش
نمیدونست دیدمش چشمام چهارتاشده بود .همچین نگاش میکردم هرکی 

 فک میکرد عشق در یک نگاه پیش اومده برام
 خندیدم.باتعجب نگاهش کردم وگفتم:

 مگه کجا دیده بودید همو؟
:اومده بودند دفترعمو کارش داشتند من و نفس هم اون جا بودیم که 
دیدیمشون باهم اومدیم تااین جا.نفس بیشعور انقد قربون صدقشون 

 میره.میترسم بشنون!!
 خودتهواال مثله -

 یواش زد زیره خنده 
سکوت کردم بچه ها داشتن بهم معرفی میشدن مهرداد داشت به شایان معرفی 

میکرد به طرفشون رفتم مهرداد بادیدن من سری به نشونه سالم تکون داد که 
همین طوری جوابش رو دادم یاشا هم که مثل همیشه انگارهیزم زیرش روشن 

داد رو دیدم که هنوز اون جو خشک و بود درحال شیطنت بود اخرین نفر مه
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سنگینش رو نگه داشته بود ای خدا یه امروزو ازاین جلد کوه یخی دربیابیرون 
 دیگه.

 کنارش قرار گرفتم وزیرلبی گفتم:
 چیه ازدیدن من تعجب کردی؟

 تکونی خورد وگفت:
 من که نه ولی ظاهراتو خیلی تعجب کردی
 انتظار اومدن شماهارو نداشتم .:اخه من فقط به مهسا ونفس خبرداده بودم 

 :یدفعه ایی شد .
 :مهساگفت باهم اومدید تااین جا.

:اخ اخ نگو نگو...سرم رو خورد تو دفتر تاقانعم کنه برای بیرون اومدن .چقد 
 جیغ جیغ میکنن این دوتا خواهر!انگار بلندگو خوردن!

ا پقی زدم زیرخنده ازصدای خنده من مهسا ونفس به عقب برگشتند مهس
موزی نگاهی بهم کرد و ابرویی انداخت باال و دست نفس رو کشید و 

سرعتشون رو بیشتر کردند من میدونم باتو مهسا فقط صبر کن تنها گیرت بیارم 
 دختره ی ورپریده

بعدازدوساعت باالرفتن از سرباالیی اولین نفری که صداش دراومد مهسابود 
 که گفت:

ی؟بخدا ما هممون هیکالمون اااااخخخخخخ.مگه اومدیم ورزش همگان
 فیته.خیلی هم زیاد!!

با جمله اخرش یه اشاره کوچیکی به مهرداد کرد که فقط منو مهدادو نفس 
 دیدیم که پقی زدیم زیره خنده.راس میگه بخدا...
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بعدش باالتماس نگاهی بهم کرد که منم نامردی نکردم و شکلکی براش 
این رستورانایی که سرراهمون بود دراوردم پسرها موافقت کردند که تو یکی از 

 بشینیم.
کمی اونطرف تر یه رستوران  بود که میزهاش رو تو هوای ازاد گذاشته بود نفس 

 با ذوق گفت:
 بریم اون جا.

 دوتا میز کنارهم رو انتخاب کردیم ونشستیم مهسا نفس راحتی کشید وگفت:
 اخیش داشتم میترکیدم

 وبه مهداد گفت:انگارکه چیزی یادش افتاده باشه یهو ر
 راستی کی برمی گردیم روستا؟

شایان یهو توجهش جلب شد لبم رو گاز گرفتم وبا چشم غره ایی خواستم 
مهسارو ازادامه دادن حرفش منصرف کنم ولی اون ندید و حرفش رو ادامه 

 دادگفت:
عمو کارهارو مرتب کرده که راس بیستم کارگرابرای استارت ساخت مدرسه 

 برسن روستا .
 یان:ساخت مدرسه؟شا

 بادست زدم به پیشونیم مهسا تازه فهمید چه کاری کرده وگفت:
 او او!!

 بعد با یه لبخند بسیار مسخره گفت:شما نمیدونستین؟؟
 حاال شایان خندشم گرفته بود سرش رو به عالمت نه تکون دادوگفت:
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 نه شهرزاد به من نگفته...
 فشاری به کف دستم اوردم وگفتم:

 میخواستم بگم اما ....به وقتش 
نفس:اماازاونجا که نخود تو دهن خواهر من خیس نمیخوره زودتر 

فهمیدید.بابا یه پا بی بی سیه ها حاالشو نگاه نکنید تا یه خبری بهش میرسه 
 زرت پخش میکنه

 دیگ به دیگ میگه روت سیاه...-مهسا
 نفس یه نگاهی به خودش انداخت

 یکنمهه هه به موقعش خودم سیاهت م-نفس
 یاشا باخنده گفت :

 حاال بیخیال  این که چیزی نیست میخوان یه عمل خیر انجام بدن دیگه
 نفس گفت:

 البته اگر سرشون رو برای این کار برباد ندن
نفس چون بغل دستم بود اززیر میز پاش رو لگد کردم که اخش رفت هوا 

 وگفت:
میکنم یه گاو پامو خیله خوب بابا نمی گم حاال چرا پامو له می کنی. حس 

 لگد کرد با اون لنگای درازت
 زیرلبی گفتم:

 نفس مرگ من زبون به دهن بگیردیگه.



wWw.Roman4u.iR  446 

 

سرم رو اوردم باال وچشم تو چشم مهداد شدم که داشت نگاهم می کرد یه 
چیزی تو نگاهش بود که نفهمیدم احساس کردم برای چند ثانیه رنگ نگاهش 

 ت شد و سرم رو انداختم پایین .عوض شد ولی بااومدن گارسون حواسمون پر
برای نهار یاشا پیشنهاد ابگوشت داد که نفس و مهسا دوتایشون اعتراض کردن 

 نفس با قیافه مچاله گفت:
 وااایییی غذا بهترازاین نبود.فکر میکردم سلیقه داری ولی اشتباه میکردم

 بابا بیییییخخییییاااااللللللل.میخوای سومین غذای چندش دنیا رو-مهسا
 بخوری؟؟

 یاشا هم نامردی نکرد وگفت :
 بله...غذا به این خوبی چشه مگه؟

نفس:چش نیست دهنه بااون همه روغن روش ادم حالش بد میشه  موقع 
گوسفندا که وقتی عن میکنن پاهاشون میره خوردن با اون گوشتای گاو و

 روشون عووق با اون نونهایی که میریزن توش . من یه چیز دیگه میخورم 
 منم-هسام

:نفس بیخیال دیگه یه روز اومدیم بیرونا باهاش ترشی هم سفارش میدیم که 
 راحت بخوری.

 رو ترش کرد وگفت:
 خیله خوب باشه این اخرین باره

ولی نگاهی به یاشا انداخت که مظمونی به جز خرخره ات رو میجوم نداشت 
خودش وای مهسا اصال زیره بار نرفت گفت عمرن اصال نگاش کنم واسه 
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کوبیده سفارش داد غذا رو اوردن نفس چنان بهش نگاه می کرد که 
انگارابگوشت قراره اون رو بخوره نه اون ابگوشت رو صدای خندون یاشااومد 

 که گفت:
 نفس خانم هیوال نیستش بخورید تاسرد نشده .

:خیلی ممنون ازراهنماییتون جناب یاشا خان خوب شد گفتید هیوال نیست 
 من نمیدونستمستم .چقدر شما باهوشید ووگرنه نمیدون

و باحرص شروع کرد به خوردن مهرداد و شایان لبخندی زدند ولی من ومهسا 
 ومهداد پقی زدیم زیرخنده

اتفاقن قیافش یه جوره که من فک میکنم االن زنده میشه پا میشه میشینه -مهسا
لین بار بود که باز ما زدیم زیره خنده نگاهم به چشمهای خندون مهداد افتاد او

 بین جمع اینطوری میخندید دیگه اون مهداد یخی که اول اومده بود نبود
غذا باتمام غرغرای نفس و تیکه های یاشا تموم شد البته مهسا هم کم مزه 
نریخت گارسون که ظرف هارو برداشت نفس نوشابه اش رو یه سره خورد 

 باچشمهای گردشده گفتم:
 نفس میمیری نکن .

 به اش رو گذاشت رو میز وگفت:شیشه نوشا
میخوام مزه غذا از دهنم بره مردم تابخورم.عجب حالی داد ناموسا هیچی مثل 

 نوشابه بعد غذا نمیچسبه
 یاشا:اما فعال که زنده ایید

 نفس باغیض گفت:
 اره زنده ام ولی شاید یکی دیگه رو زدم وکشتم .یکی برام تفنگمو بیاره
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 مهسا اومد وسط وگفت:
لطفا خونسردی هایه خود را ول نکنین حفظش کنین یکی رد بشه  عزیزانم 

 بشنوه فکر می کنه باقاتل سریالی جماعت طرفه .
نفس سکوت کرد ولی تااخر اون روز یه ریز داشت بایاشا کل مینداخت یابه 

 هرنحوی باعث میشد که صدای یاشا دربیاد.
من اشتند میرفتند وتو راه برگشت به سمت ماشین ها مهرداد و شایان جلوجلو د

 ومهداد نفس ومهسا ویاشا هم پشت بودیم .
 شایا یهو چرخید جلومون ایستاد هممون مکثی کردیم 

یاشا سرفه ایی کرد و بالحنی که خیلی سعی می کرد مودب باشه رو به نفس 
 گفت

 :سرکارخانم محترم افتخار همراهی برای یک مهمونی رو به من میدهید.
چیه خندم گرفته بود و به مهداد نگاه کردم که اونم  من که میدونستم ماجرا

سرش رو انداخته بود پایین و داشت میخندید ولی مهسا جاخورده بود و 
 قیافش شبیه عالمت سوال شده بود 

 جانممم؟!؟!؟-مهسا
 سقلمه ایی به پهلوش زدم وگفتم:

 هاان چته قیافه ات رو جمع وجور کن بشر .
 گفت؟افتخارهمراهی به چی؟؟:این االن چی 

 :کرشدی مهسا جان مهمونی..
 نه بابا؟؟-مهسا
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 باصدای نفس که گفت:
 نخیرم نمیام...توی آرزوش بمون

 ازجامون پریدیم به قیافه پوکرفیس یاشا نگاه کردم و خندم شدت گرفت 
اصال رو چه حساب یه دفعه ای این وسط؟!؟!؟زشت نیس؟؟نه؟!؟من -مهسا

 از شما میپرسم
مهداد این پشت داشتیم زمینو گاز میزدیم نفس هم خیلی داشت سعی منو 

میکرد نخنده ولی یاشا با بهت داشت به مهسا نگاه میکرد.نمیدونست این 
 کاراش شوخیه

راستم میگه جلو جمع یه دفعه ای میان به یه دختر پیشنهاد مهمونی -نفس
 رفتن میدن؟؟رو که رو نیست سنگه پا روستاست

 یخواسی تو خلوت در تنهایی رمانتیک بهت بگه؟؟نفی جون م-مهسا
 ماها ترکیدیم دیگه

راست میگه باید مثله مهداد باهاشون عاشقانه قرار میزاشتم تو پارک و -یاشا
 درخواست میکردم!

ای وای!!!یدفه مهسا و نفس دوتایی سریع سراشون برگشت طرفه مهداد یا به 
رو حالته انفجار بود و خیلی  عبارتی من!!برگشتم به مهداد یه نگاه کردم که

داشت سعی میکرد نترکه!مهسا نفس هم با شیطنت داشتن نگاه میکردن.خدا 
 بگم چیکارت نکنه یاشا

بابا چرا شما اینجور نگاهه من میکنین؟؟یاشا داشت در مورده مهداد -من
 حرف میزد نه من!!

 زیر چشمی یه نگاه به مهداد کردم دیدم داره اینجور نگا میکنه
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 عوربیش
 اون سه تا زدن زیره خنده

با توجه به اینکه شما بسیار بسیار صمیمی هستین بعیدم نیس که -مهسا
 پارتنرش تو باشیا...

 اصن به قیافه هاتون میخوره قشنگ ضایععع-نفس
 چون بهم میان؟-مهسا

 دقیقا-
باز اونا همه زدن زیره خنده حتی مهداد منم خون خونمو داشت میخورد دیگه 

 ه داشتم اون دوتا وروجکو چپ چپ نگا میکردمدس به سین
دسته شما درد نکنه لطفا کسیو به من نندازین که من قصده این کارا -مهداد
 ندارم
 خیلیم دلت بخواد دختر به این خوبی-مهسا
 دقیقا کدوم کارا؟؟ ها زود باش بگو کلکککک-نفس

 یاشا ترکید:واسه سنه تو خوب نیس 
 نفس یه چشم غره رفت بهش

 یادم نبود شما پیره مردی...پیرمرده هاف هافو غرغروی بی ریخت اها-
 بابا جمع کنین بساطتونو داشتیم در مورده این زوج حرف میزدیم-مهسا

 .نفس جواب یاشا بده بریم دیگه اخمیخوام حرف نزنین-من
غلط کردم شهرزاد جون دیگه تکرار نمیشه!اصن اگرم یوقت همچین -مهسا

 میزارم ییاد سراقت!!زشته اصالدم نفکری به سرش زد خو
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از موضوعه اصلی جدا نشیم.من نمیاما!گفته باشم...اینقدرم اصرار -نفس
 نکنید

 نفس قرمز شده بود.حاال از خجالت بود یا عصبانیت خدا داند
 حاال این پیشنهاد ازدواج نیس ولی میشه از همین شروع کرد-مهسا ادامه داد

اومد نگا کردم دیدم مهرداو شایانن که این بار صدای خنده دو نفر دیگه هم 
 برگشتن واسه ما!وای نکنه همه حرفامون شنیدن؟؟!!

بمیییییررررر من کی گفتم اینووووو!!!بهتره تو هستم که به امیده یه -نفس
عکس از یه بازیگر هم سن بابام نشستی...همینطور توی اتاقش زل میزنه به 

 ترشیدهعکس به امید این که یکی بهش پیشنهاد بده 
 خاک تو سرم 

 ببند دره اون تاالر اندیشه رو.-مهسا
من غلط کردم نمیخواد بیاین  اقا اصال-چشماش میومد گفت یاشا که اشک از

 مرسی.
این دوتا واقعا لنگه همن!!خیلی دیونن!!پسرا که واقعا داشتن میمردن دیگه.منم 

باشه  شنیده جلو خودمو گرفته بودم.ولی همچنان استرس اینو داشتم که شایان
 من با مهداد میرم مهمونیه!!

میگم حاال مجبور بودی یه دفعه این وسط از این دختر درخواست -مهرداد
 بکنی؟؟

 بخدا دارم دنباله دکمه غلط کردمش میگردم-یاشا
 حاال دختر زیاده نفس نشد مهسا هست-مهداد

 با تعجب همراه با خنده برگشتم طرفش!یه چشمک زد برام.چه نامردیه!
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اوووخخ اوووخ نه عمرن اصال فکرشم نکن.همه این اتیشا از زیره این -اشای
 بلند میشه 

 زدیم زیره خنده
 حاال تازه این یه ذره شه!-من

 کردیمبرگشتیم اونارو نگا
نمیزدش چون نفس هم جا مهسا گرفته بودش داشت به شوخی میزدش.یعنی

 خالی میداد!
وضوعه کوچیک چی ساختن!!بیاین بابا بس کنین دیگهههههه نگاه از یه م-من

 بریم دیگه
 موضوعه کوچیک؟!؟نزار شروع کنما!-مهسا

 نه نه ببخشید لطفا سریع جمعش کنین تا نیومدم دوتایتونو بزنم!!-
 اقا باشه-نفس

 همه برگشتیم طرفش
 جووون!!نفس خانم قبول میکنن!!-مهسا با خنده

 همه تعجب کرده بودیم.نه به اولش نه به حاالش
 یلی خوشحال نشو واسه ماشینتهخ-مهسا

 ای مهسا
 خودم فهمیدم-یاشا

 نه پس!عاشقه چشم ابروش که نیستم!!-نفس
 مهسا اومد حرف یزنه یدفه نگاش به قیافه برزخی من افتاد!
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 عهههههه جمع کنین دیگه.چقد حرف زدن!!-مهسا
 بعد اشاره کرد به شایانو مهرداد

 دیگه!!چقد معطل میکنین شما دوتا؟؟بیاین بریم -
 قیافه این دوتا دیدنی بود !!

همه یک ثانیه نگاهه مهسا که داشت میرف طرفه ماشینش کردیم بعد زدیم 
 زیره خنده.خیلی پروعه این دختر

 به دل نگیرین.اینو با وسیقه از تیمارستان دمه خونمون اوردم بیرون!-نفس
 راه افتادیم سمته ماشینا 

 خوب دیگه باید جدا بشیم...-مهرداد
 اممم مهرداد ماشین کاریش داری؟؟-هدادم
 چطور؟-
میگمت....شایان جان میشه لطفا این خواهره شمارو واسه چند ساعتی -

 قرض بگیرم؟؟
 ماال خودته عزیزم تعارف نکن!-مهسا

 مهساااااااا-من
 شکر خوردم-

 اینبار همه رو حالته انفجار بودن
 باید ببینیم نظره جناب داداش چیه-مهداد

 گاه به من انداخت.سرمو کج کردم.فهمید میخوام برم.شایان یه ن
 اوکی ولی فقط چند ساعت-

 اصال ساعت بگیر-مهداد
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 مهرداد سویچو گرفت طرف مهداد با لبخند گفت
 ساعت بر میگردی۲سره -
 توکه بدتری برادرم!-

 بابا من خودم اینجاما.نترسین سره ساعته قانونی خودم برمیگردم-من
 همه خندیدیم

 ساعت میگیرما...نیومدی میام سر وقتتمن -مهسا
 مزاحم نباشم؟-مهرداد تو هم با من بیا.یی ماشین شدی -شایان

 نه بابا شهرزادو اوردم تورو میبرم فرقی نکرده-
 تنها فرقش تو هیکالست!-مهسا

 نفس و مهداد ترکیدن بقیمون مثه ادم خندیدیم!
 منم اینجا هویج دیگه؟؟بخدا منم با اینا اومدم-یاشا

 شما مازراتیت کجاست پس؟-مهسا
 بخدا اگه میدونستم اینجور میشه میوردمش-یاشا

 اره بعد نفس با تو برمیگشت-مهسا
نفس یه چپ چپی نگاش کرد بعد به یاشا گفت:خوب توهم با شایان اینا برو 

 دیگه بخدا مهرداد اینقدم جا نمیگیره
 ه. چه همه هم گیر دادن به من من این وسط چی کارم اخ-مهرداد
چقد گفتم نمیخواد انقدر ورزش کنی گوش ندادی!حاال بیااینم -مهداد

 نتیجش
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حاال یه نفر اینجا فکره هیکلشه شما نمیزارین؟؟نخیرم مهرداد خان -مهسا
 هیکلتون فوق العادست چشم حسود بترکه ایشاال 

 با خنده به پهلوش زدم و زیرلب گفتم:
 این حرفا چیه تو میزنی اخه؟

 بلند بلند گفت:
اخ من بی کلیه میشم امروز از دست این ضربه های تو بابا خوب راست می 

 گم دیگه. 
 نفس:حرف راست رو باید از بچه شنید. 

 مهسا نگاهی بهش کرد وگفت:
 نه این که خودت خیلی بزرگی اخه. 

 اومدن دوباره شروع کنن که باعجله گفتم:
 بابا اصال من غلط کردم 

 مهسا لبخندی زد وگفت:
 دخترم. افرین 

 بیشعوری زیر لب نثارش کردم که گفت:
 ساعتتون االن تموم میشه!۲بیاین برین بابا وقته 

 با خنده و شوخی باالخره خدافظی کردیمو راه افتادیم
 سوار ماشین شدیم مهداد که راه افتاد چرخیدم طرفش وگفتم:

 قضیه چیه؟
 :امم خوب باید بهم تو خرید کت شلوار کمک کنی.

 شدچشمام گرد 
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 :جاااانم؟پس تاقبل ازمن چی کار می کردی؟
:خوب اکثرا بایاشا میرفتم ولی این مهمونی فرق داره دلم میخواد یه ادم 

 متفاوت بهم نظر بده.
 :باشه ولی هرچی گفتم باید بخریااا نق هم نباید بزنی.

 سرش رو با خنده تکون دادوگفت:
 باشه

 کمی که گذشت گفت:
 ری؟بااشایان به مشکل برنمی خو

 سرم رو تکون دادم وگفتم:
 یکم سربه سرم میذاره ولی چیزی نمی گه میشناسمش.

 :چه برادر خوبی
 :بهترین برادر دنیاست.

 :خوش به حالت
 :چرا تو که خودتم برادر داری بقوله مهسا داداش به این گلی.

:اره ولی خوب اینطوری فرق داره من همیشه دلم میخواست یه خواهرم داشته 
 خوب به اون مهرداد باید بسنده کنم. باشم ولی

 زدم زیرخنده وگفتم:
 بیچاره مهرداد اگر اینو بشنوه.

 :خودشم میدونه.
 :جان من؟الهی بچم
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زد زیره خنده:اوهوم خودشم همینجوره راستش بخوای حاال کجابریم برای 
 خرید؟

 مکثی کردم وگفتم:
 تان یا تیراژه.*س*و*شایان معموالبرای لباس رسمیش میره ب

 :خیله خوب پس میریم تیراژه.
 :میگماامهمونی دقیقا کیه؟

 :بیست ویکم.
 نفسم رو دادم بیرون وگفتم:

یعنی درست زمانی که کارگرا استارت ساخت مدرسه رو زدن ولی اگر ما 
 روستا نباشیم مشکلی پیش نمیاد؟

 :بامهرداد حرف میزنم یکی دوروزی بیاد روستا اون موقع تا ما برگردیم.
بیرون رو نگاه کردم این به این معنی بود که هفته ی بعد هم درراه  ازپنجره

تهران طالقان باید سپری میشد جدا مونده بودم این دوسال میخواست چطوری 
سپری بشه تقریبا پنج ماه ونیمش گذشته بود و داشتم پرس میشدم وای به حال 

 شک میکنن. پایان دو سال .همش هم دارم میام تهران اخرش مامان بابام بهم
ساعت پنج رسیدیم دم تیراژه ماشین رو تو پارکینگ پارک کرد و رفتیم باال طبق 

معمول همه جا شلوغ بود وارد قسمت مردونه شدیم داشتم مغازه هارو نگاه 
می کردم که کت شلوارهای یکی از مغازه ها توجهم رو جلب کرد و صداش 

 کردم
 :مهداد؟
 :جانم؟
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 جا فکر کنم یه چیزی بتونیم پیدا کنیم . یه مکثی کردم:بیابریم این
 وارد مغازه که شدیم یه پسر باقیافه معمولی اومد طرفمون وگفت:

 روزبخیر چه کمکی می تونم بکنم؟
اخ که من ازاین جمله متنفربودم میخوام کمک نکنی ولی ظاهرا تیکه کالمه 

 همه ی فروشنده ها بود لبخندی زدم وگفتم:
 هستیم. دنبال یه کت شلوار رسمی

 :با من بیاید
مارو به قسمتی دیگه از مغازه راهنمایی کرد که کت شلوار رسمی داشت مهداد 

داشت رگال ها رو نگاه می کرد که دست گذاشتم رو یکی از کت شلوارها 
 وگفتم:

 این عالیه .
 یه کت شلوار مشکی براق بود خیلی ناز بود سرش رو تکون داد وگفت:

 . باشه امر امر شماست خانم
 خندم گرفت االن این فکر می کرد دوست پسر دوست دختریم البد .

کت مهداد رو ازش گرفتم و منتظر موندم تا لباسش رو عوض کنه چند لحظه 
 بعد ازاتاق پرو اومد بیرون چرخی زد وگفت:

 چطوره؟
هرچند که االن با تیشرت پرو کرده بود کت شلوارو ولی نگاهی بهش کردم 

جلو خودم گرفتم نیشم تا بنا گوش باز نشه لبخندی زدم عالی شده بود بزور 
 وگفتم:
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 عالیه حاال باید برای پیرهن و کراواتت فکر کنیم .
 کت شلوارو اوکی کردیم و رفتیم سراغ پیرهن متفکرانه گفتم:

مهمونی رسمیه پس نمیشه پیرهن رنگی خرید پیرهن سفید باکراوات مشکی 
 عالیه 

 باخنده گفتم:
 این بادیگارد ها میشی ولی عالیه. هرچند که شبیه

 چشم غره ایی رفت وگفت:
 خیلی ممنون از تشبیهت.

 منم بالبخند گفتم:
 خواهش میشه.

بالخره خرید مهداد رو تموم کردیم و از مغازه دراومدیم بیرون داشتیم همین 
 طوری پاساژ رو می گشتیم که یهو صدام کرد :شهرزادد بیا.

 ایستاده بود باتعجب رفتم کنارش وگفتمدم یه مغازه پیرهن مجلسی 
 چی شده ؟

 یکی از پیرهن هارو نشون دادوگفت:
 نظرت درمورد اون چیه خوشت میاد ازش؟

نگاهی به پیرهنی که اشاره کرده بود انداختم یه پیرهن بلند وجذب ابی رنگ 
 بودکه بندی بود باتمام سادگیش نظرمو جلب کرد سرم رو تکون دادم وگفتم:

 .اره نازه
 :بزن بریم که پروش کنی.

 باتعجب گفتم:
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 هااا؟
:مغزفندقی تو داری به خاطر من به این مهمونی میای پس دوست دارم لباست 

 رو هم خودم برات بگیرم دیگه.
یه لحظه از حرفش حس خوبی بهم دست داد جلوتراز من وارد مغازه شد منم 

وپشت سرش وارد سرم رو به شدت تکون دادم تاازاین رویایی بودنم دربیام 
مغازه شدم صاحب مغازه یه خانم نسبتا میانسال بودد خدارو شکر این دیگه 

اون جمله معروف رو نگفت و فقط به یه سالم روز بخیر اکتفا کرد مهداد 
 گفت:

 ازاون پیرهن به سایز ایشون میشه بیارید .
نگاهی به من کرد و به انتهای مغازه رفت چند لحظه بعد پیرهن به دست 

 رگشت طرفمون وگفت:ب
 سلیقه فوق العاده ایی دارید این کار جزو یکی از پرفروش ترین کارهامونه.

مهداد  فقط به تکون دادن سرش اکتفا کرد ولی معلوم بود خندش گرفته از این 
حرف اینبار جاهامون برعکس شد و این مهداد بود که کیف من رو گرفت 

اتاق پرو شدم لعنتی به همه ی اتاق پرو ومنتظر موند تا لباسم رو پرو کنم وارد 
ها فرستادم که چرا همیشه اینقدر باید کوچک باشن که ادم دستش بخوره به 
درو دیوار )شست پات نره تو چشمت!(به زور و بدبختی لباس رو پوشیدم و  
ایینه نگاهی به خودم کردم جنس پیرهنه طوری بود که خیلی قشنگ رو بدن 

نداشت باید  اعتراف کنم که واقعا سلیقه این بشر  میشست و هیچ کم وکاستی
حرف نداره مردد موندم که صداش کنم یا نه اخرسر شالم رو انداختم روسرم و 
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طوری مرتبش کردم که رو دستام و اینارو بپوشونه من موندم روز مهمونی رو 
 میخواستم اخه چه غلطی کنم .نهیبی به خودم زدم وگفتم:

مین وبس بعد این مهمونی همه چیز به حالت فقط یه مهمونی سادست ه
 عادیش برمی گرده.

 شالم رو که مرتب کردم در باز کردم و صداش زدم
 مهداد

صدای قدم هاش رو شنیدم که به طرف اتاق پرو میاومد چند لحظه بعد مقابل 
 در ایستاد نفسم رو دادم بیرون وگفتم:

 خوب چطور شدم؟
میدونستم تو اون مغزش چی میگذره و برای چند ثانیه درسکوت نگاهم کرد ن

 شدیدا کنجکاو بودم که بفهمم بعدازچندثانیه لبخندی رو لباش اومد وگفت:
 عالی شدی خیلی بهت میاد.

تو دلم ذوق کردم ولی سعی کردم خودم رو عادی نشون بدم و فقط با صدای 
 ارومی گفتم:

 مرسیی.
 :پس اگر خوشت اومده درش بیار همین رو میگیریم.

 :باشه.
درو بست لحظه اخر که در بسته شد به وضوح دیدم که سرش رو انداخته بود 
پایین و یه لبخند ملیحم رو لباش بود در که بسته شد  تکیه دادم به دیوار اتاق 

...خدااخرو پرو و نفس عمیقی کشیدم بگم ذوق مرگ شدم دروغ نگفتم
 عاقبت من رو بااین مهمونی بخیر کنه.



wWw.Roman4u.iR  462 

 

شیدم و ازاتاق پرو دراومدم بیرون فروشنده لباس رو ازم گرفت و به لباسم رو پو
 دقت مرتبش کرد وگذاشت تو مشما و داد دستم وگفت:

 مبارکت باشه عزیزم .
 مهداد:خیله خوب بریم دیگه.

 بیرون مغازه گفت:
 خیله خوب اینم ازلباس تو 

 کمی فکر کرد وگفت:
 چیز دیگه ایی نمی خوایم؟

 تکون دادم که گفت: سرم رو به عالمت نه
 پس برگردیم

 
 :اره 

برگشتیم پارکینگ خرید های خودش رو گذاشت داخل صندوق عقب و سوار 
 شدیم نگاهی به ساعت کرد وگفت :

 خوبه تازه شش ونیمه.
 خندیدم وگفتم:

 چیه میترسی مهرداد دعوات کنه که چرا دیر برگشتی؟
 ;نه واال بیشتر میترسم مهسا یقمو بگیره 

 خنده زدم زیذه
 :نخیر خانم میترسم که تو دیر برسی خونه.
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 :نترس من تا ساعت نه ده اجازه بیرون موندن دارم .
 :واقعا؟

 :اره
 :نمی ترسی تنهایی؟؟

 :وا برای چی باید بترسم؟
 :خوب ساعت ده شب برای یه دختر تنها اونم تو تهران .

 پنجره رو دادم  پایین وگفتم :
 روستا نیستش .هرچی باشه وحشتناک تر از 

 یه لحظه مکث کرد و بعد زد زیرخنده :
 خوب اره دراین مورد راست میگی.

تو راه برگشت هردومون ساکت بودیم من بیشتر به خاطر خستگیم حال حرف 
زدن نداشتم مهداد هم فکر کنم خسته بود چون دستش رو زده بود زیر چونش 

قه بود که جلوی و داشت یه دستی رانندگی می کرد ساعت هفت وچهل دقی
خونه پارک کرد اومدم بچرخم طرفش ازش خداحافظی کنم که دوباره امیرو 
دیدم که تو ماشینش نشسته و داره باقیافه عصبانی نگاهمون می کنه از قصد 

برای حرص دادن امیر با خنده و یکم ناز از مهدادخداحافظی کردم بیچاره 
دم در که صدای امیر از پشت تعجب کرده بود!  دراومدم بیرون داشتم میرفتم 

 سرم اومد باغیض گفت:
 اون کی بود که باهاش بودی؟

 منم با پوزخندی برگشتم طرفش وگفتم
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فکر نمی کنم به تو اصال ربطی داشته باشا  امیر حاال گورت رو گم کن و برو 
 تااون روی من رو باال نیاوردی

تش کوبوندم زنگ درو زدم در که باز شد سریع رفتم داخل و درو تو صور
.لبخندی از سررضایت زدم و رفتم داخل خونه کفشام رو کندم و رفتم داخل 
اتاق خودم خوشبختانه جلو راهم کسی سبز نشد که خریدم رو ببینه و بخواد 

 سوال  پیچم کنه 
 داشتم موهامو مرتب می کردم که در باز شد و شایان اومد داخل

 گشتند .جا مارو هم خالی کردین؟:به به میبینم که خانم خانم هااز گردش بر
 خندم گرفت اینم االن میخواست کرم بریزه :اره برگشتم.بسیار بسیار

 نشست رو تختم ابروهاش رو باحالت بانمکی داد باال وگفت:
 حاال کجا رفتید بااین اقا مهداد؟

 چرخیدم طرفش وگفتم:
 ایا شما کاراگاه تشریف دارید؟

 شونه باالانداخت وگفت:
 نمی خوای بگی؟ شاید حاال

 :رفتم تو یه کاری بهش کمک کنم
 :حاال چه کاری؟

 چپ چپ نگاهش کردم وگفتم:
اگر میخواست بگه که همون ظهر تو دربند جلوی همه میگفت دیگه البد 

 نخواسته که همه بدونن
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 نوچ نوچی کرد وگفت:
 حاال این به کنار مدرسه رو چرا بهم نگفتی؟

یه فرصت مناسب بودم که بگم بعدشم اگر  :واای شایان گفتم که بخدا منتظر
میخواستم بگم قصد همچین کاری دارم خوب شماها نگران میشدید و اینا 

 گفتم تا همه چی به روال نیفتاده نگم بهت
 :خیله خوب خوددانی

 :شایان
 :ها

 :دلخوری ازم؟
 :نه

 :مطمعن؟
 :مطمعن خوب شد حاال؟

 نیشم باز شد وگفتم عالی شد
من به روستا رسید ولی این بار دیگه باید باید زره تنم می  دوباره زمان برگشت

کردم برای برگشت به روستا چون باشروع ساخت مدرسه عکس العمل های 
خوبی درانتظارم نبود جنگ اعصاب بعدی برای من زمانی شروع شد که امیر 
 اپاپیش گذاشته بود و من رو از بابام خواستگاری کرده بود و این بار مامان و باب
هردو نظر خیلی مثبتی برای این ازدواج داشتند و منی که ازدواج باعلی رو به 

بهانه هم سطح نبودن رد کرده بودم سرامیر نمیدونستم چه بهونه ایی بیارم اگر 
ماجرای دوستیمون رو میگفتم صددرصد به تمام اعتمادی که مامان و بابا بهم 

 ه. اینبار عالوه بر مهسا نفسداشتند گند میزدم و نمیخواستم که اینطوری بش
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هم باهامون اومد و منم ماشین خودم رو اورده بودم. دو ساعتی بود که تو راه 
بودیم برای این که حواسم پرت نشه سکوت کرده بودم و حواسم رو رو 

رانندگیم جمع کرده بودم فردا کارگرها میرسیدن روستا و من ونفس دوباره باید 
برمی گشتیم تهران انقد تو حال خودم بودم که دو روز دیگه برای مهمونی 

 تابلوی ورودی روستا رو ندیدم و اشتباهی رفتم باصدای مهسا به خودم اومدم
 :شهرزاد داری اشتباه میری راه رو 

پوفی کردم راهی برای دور برگردون نداشتم مجبور شدم یه پونصدمتری رو 
ودمو برم :حواست دنده عقب برگردم تا برسم دم  ورودی روستا و راه خ

 کجاست تو دختر؟
 :هیچی

:معلومه هیچی فقط نزدیک سه ساعته مثل برج زهرمار شدی این رو 
 میدونستی؟؟؟

 کالفه جلوی درخونه پارک کردم وگفتم:
 مهسابه تمام مقدساتی که می پرستی  قسم یه امروز رو سربه سر من نذار.

مون جدا شده بود تا از صندوق عقب ساک هارو برداشتم مهداد تو طالقان از
 به خونش سربزنه .

وسایل رو که جابه جا کردیم به بهانه رفتن به درمانگاه ازخونه  زدم بیرون ولی 
حقیقتا حوصله درمانگاه رفتن رو هم نداشتم میدونستمم کسی منتظر من 

 نیست .
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سرم رو انداخته بودم پایین و سنگ های سرراهمو میشمردم که باصدای 
وردم باال پسر کدخدا بود عالی شد قبال باباش سوپرایزم می سالمی سرم رو ا

 کرد االن این نفربعدی کی بود خدابخیر کنه .
نگاهی که بهم می کرد ادم رو یاد وقتی مینداخت که میخواست جنسی بخره و 

ازسرتا پای اون جنس رو نگاه می کرد تامبادا مشکلی داشته باشه .سالمی 
 کشم برم که مانعم شد وگفت:زیرلبی کردم خواستم راهمو ب

 کجا حاال بودی خانم دکتر میبینم که باخودتم مهمون اوردی.
 غیض کردم وگفتم:

 به تو هم باید جواب پس بدم اقاکوچولو؟
ظاهرااقاکوچولویی که بهش گفتم بهش برخورد باعصبانیت اومد جلومجبور 

د یچیشدم عقب عقب برم که پشتم خورد به دیوار از دردی که تو پشتم پ
ناخوداگاه اخمی کردم بغل دستم یه ستون مانندی بود که راه رفتنم رو سد کرده 

بود و دستش که در طرف دیگه دیوار بود عمال مانع این میشد که کوچکترین 
 حرکتی کنم .

:ببین خانم کوچولو تو عددی نیستی که بخوای اینطوری بامن حرف بزنی 
 فهمیدی یانه؟؟؟

 رو مشت کردم که  سیلی ابدار بهش نزنم وگفتم:با داد اینو گفت دستام 
 اتفاقا چرا میتونم اینطوری باهات حرف بزنم اقا کوچولو.

ازقصد روی اقاکوچولو تاکیید کردم میی دونستم دارم با دم شیر بازی می کنم 
ولی دست خودم نبود به نقطه ایی رسیده بودم که هیچی برام اهمیت نداشت 

 :باهمون پوزخند ادامه دادم
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من پدرت رو نشوندم سرجاش حاال تو که دیگه برام عددی نیستی مثال 
میخوای چی کار کنی ؟؟؟بازم دستور بدید که خونه و درمانگاه رو خراب کنن 

 یایه بالیی سر خودم بیارن هااان کدوم؟؟
 :لهراسب.

سرم رو به طرف صدا چرخوندم کدخدا بود که به عصاش تکیه داده بود و 
نگاه می کرد بایدن پدرش دستش رو کشید و منم ازفرصت باعصبانیت داشت 

 استفاده کردم و ازش دور شدم روبه روی کدخدا قرار گرفتم وگفتم:
بهتره یه فکری به حال پسرتون بکنید کدخدا دفعه ی بعدی اینقد مهربون 

 باهاش رفتار نمی کنم .
 بدون این که منتظر حرف کدخدا باشم ازاون جا دور شدم ..

اه رفتم که پام داشت میترکید چشم باز کردم و خودم رو درمقابل خونه انقدر ر
 مهلقا دیدم دلم براشون تنگ شده بود تنها دوست من تو این روستا اون بود.

 ضربه ایی به در زدم صدای مهربون خودش اومد که گفت:
 کیه؟

 :مهلقا منم شهرزاد درو باز کن.
 دروباز کرد و باذوق گفت:

 جا بودی شما دلمون برات تنگ شده بود .خانم دکتر جان ک
 لبخندی زدم وگفتم:
 دنبال یه چندتا کار.

 دعوتم کرد داخل وگفت:
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 خوش اومدید خانم دکتر واقعا صفااوردید
 :مهلقا

 :بله خانم دکتر
:بهم بگو شهرزاد دیگه اینطوری که خانم دکتر صدام می کنی حس ناجوری 

 بهم دست میده.
 :اما..

 :مهلقااا
 م ..:چشم چش

وارد اتاق شدم شهرزاد رو دیدم که تو جاش بود و داشت دست وپا میزد به 
 طرفش رفتم و بغلش کردم من رو شناخت چون بالفاصله خندید .

 سیدم وگفتم:*و*دستش رو ب
 حال این کوچولو چطوره؟

 :عالی هرروز شیطون تر از دیروز میشه 
داشتم موهای کم  خندیدم و دوباره گذاشتمش سرجاش دستم رو ول نمی کرد

 پشتش رو ناز می کرد م که مهلقا صدام کرد
 :خانم دکتر.... یعنی شهرزاد جان.

 سرم رو اوردم باال :جانم
 :چیزی شده ناراحتی؟

 :نه فقط اومدنی بااین پسره کدخدا لهراسب دعوام شد همین .
 قیافه اش درهم رفت باتعجب گفتم:

 چی شده ؟
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 :شهرزاد خیلی مراقب خودت باش
 دیگه داشتم شاخ درمیاوردم :چرا مهلقا چی شده؟

 اهی کشید وگفت:
 لهراسب ادم کثیفیه ازش دور باش تا میتونی ازش دور باش.

اروم دستم رو از تو دست شهرزاد کشیدم به سمت مهلقا رفتم که سرش رو 
 انداخته بود پایین  با دستم چونه اش رو گرفتم و اوردم باال اروم گفتم:

 ؟چی شده مهلقا
 قطره اشکی تو چماش بود گفت:

حوصله ی شنیدن یه قصه رو داری شاید این طوری بفهمی که چرا میگم از 
 لهراسب دوری کن .

 سرم رو تکون دادم وگفتم:
 باشه بگو.

:میدونی خانم دکتر من تو یه خانواده چهارنفره خیلی صمیمی به دنیااومدم یه 
می کرد اون موقع شرایط کار  پدر مهربون و مادری که برای خانوادش هرکاری

کردن تو این روستا خیلی بهتر بود ووضع ماهم خوب بود وبه نسبت دستمون 
به دهنمون میرسید گذشت تااین که من پنج شش ساله شدم که مادرم دوباره 

حامله شد خیلی خوشحال بودم فکر داشتن یه خواهر یایه برادر باعث شده بود 
این که بچه به دنیااومدد یه دختر بود یه دختر ناز و که اروم وقرار نداشته باشم تا

 سفید درست مثل مادرم 
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اسمش رو فاطمه گذاشتند چون شب تولد حضرت فاطمه به دنیااومد هیچ 
یادم نمیره پدرم از خوشحالیش تاچندروز دور مامانم میگشت و هرچی که 

 مادرم میخواست براش فراهم کرد
بزرگ شد و تبدیل شده بود به خانمی زمان گذشت من بزرگ شدم فاطمه هم 

زیبا که تو سن شونزده سالگی همه ی مردای این روستاارزوی ازدواج باهاش 
رو داشتند اما فاطمه ازیه جایی به بعد عوض شد دختری که خونگرم ومهربون 
بود تبدیل شد به یه دختر افسرده ومنزوی اون موقع من هیجده نوزده سالم بود 

طمه نمی گفت دردش چیه نگرانش بودم هرروز میرفت هرکاری می کردم فا
 بیرون و تا شب برنمی گشت خونه 

تااین که بالخره یه روز تصمیم گرفتم تعقیبش کنم یه روز صبح که از خونه زد 
بیرون باکمی مکث دنبالش رفتم دیدم که رفت دم خونه کدخدا و چندلحظه 

دم فاطمه همچین بعدش درباز شد و لهراسب اومد بیرون تعجب کرده بو
ادمی نبود اصال دنبالشون رفتم لهراسب فاطمه رو برد به یکی از باغ هایی 

 انتهایی روستا 
 به این جای داستان که رسید صداش لرزید ادامه داد:

وقتی که رسیدم بهشون در بدترین وضعیت ممکن دیدمشون خواهر کوچولوم 
خراب شد جیغ کشیدم  رو بین بازوهای اون لهراسب عوضی دیدم دنیا رو سرم

سرشون فاطمه بادیدن من زد زیر گریه رفتم کنارش و لباسش رو پوشوندم 
بهش لهراسب رو تهدید کردم که حق نداره دیگه به فاطمه نزدیک بشه و باهم 

برگشتیم خونه اونشب فاطمه تاخود صبح گریه کرد و من به خودم لعنت 
 دم .فرستادم که چرا زودتر این ماجرارو نفهمیده بو
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اشک هایش میریخت و تالشی برای مهار کردنشون نمی کرد سرش رو اورد 
 باال وگفت:

فردای اون روز فاطمه به بهانه دل درد نیومد مدرسه کاش منم قلم پام خورد 
میشد و نمیرفتم مدرسه وقتی که برگشتم خونه صدای جیغ و فریاده همسایه ها 

 ارد خونه شدم و وو...میاومد که دم خونه جمع شده بودند باوحشت و
 اروم گفتم:

وچی مهلقا ؟هرچند این صحنه بقدری برای خودم اشنا بود که میتونستم ادامه 
 اش رو حدس بزنم .

 بغضش شکست وگفت:
 فاطمه رو حلق اویزشده دیدم

به هق هق افتاد بغلش کردم خیلی تالش می کردم که اشک های خودم نریزه 
 رو خالی کنه ومیلرزید تو بغلم گذاشتم تا خودش 

 کمی که گذشت از بغلم اومد بیرون اشک هایش رو پاک کرد وگفت:
هفته ی بعد مرگش وقتی داشتم وسایلش رو جمع می کردم یه یادداشت پیدا 
کردم یادداشتی که توش نوشته بود که چه بالیی سرش اومده این که لهراسب 

رو یواش یواش به بار اول توی باغ وقتی که فاطمه داشته کار می کرده اون 
خودش جذب می کنه و فاطمه هم بعد یه مدت عاشقش میشه تااین که یه بار 
وقتی فاطمه سرزمین مشغوول کار بوده لهراسب گیرش اورده و به زور باهاش 

رابطه داشته  بعداونم فاطمه رو تهدید کرده بوده که نباید چیزی به کسی بگه 
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ن فاطمه هم ازترسش سکوت می وگرنه کاری می کنه کا خانوادش بدبخت بش
 کنه و همین باعث میشه تابیشتر تو باتالق گند وکثافت لهراسب فرو بره .

 نگاهی بهم کرد وگفت:
میدونی فاطمه خیلی شبیه شما بود چشمهای قهوه اییش درست مثل شما بود 

توش پرمهربونی و شور زندگی بود اما لهراسب روحش رو کشت بااون 
تر بچه پونزده شونزده ساله خودکشی رو تنها راه رهاییش کارباعث شد تا یه دخ

بدونه هرچند اون از ترسش این کارو کرد اگر بابام میفهمید صددرصد 
 سرنوشتی به جز مرگ درانتظارش نبود

 نالیدم:
 اما اون که مقصر نبوده.

:خانم دکتر این جا زن و دخترشون نامووسشونن هربالیی که سر ناموسشون 
دن خودشون اون رو بکشن تا به اصطالح ازابروشون دفاع کرده بیاد ترجیح می

 باشن لهراسب هم این رو میدونست و ازهمین هم سواستفاده کرد 
سکوت کرد منم به فکر فرو رفتم هم کدخدا هم لهراسب دستشون به خون ادم 

الوده بود وتاوان کارشون رو پس میدادن صدام رو صاف  ه*ا*ن*گ های بی
 کردم وگفتم:

 هیچ وقت این ماجرارو برای کسی تعریف کردی؟
 سرش رو به عالمت نه تکون داد وگفت:

به فاصله یک سال بعد از مرگ فاطمه پدرم تبدیل شد به یه ادم معتاد که 
اخرشم سر همین اعتیادش مرد مادرمم بعد ازاون از غم و غصه دق کرد ومرد 
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شدن زندگیم شده بود ومن موندم بایه نفرت عمیق از لهراسب که باعث خراب 
 :یادداشت فاطمه رو هنوز داری؟

 :اره
ازجاش بلند شد و به طرف یه صندوقچه ایی که گوشه ی اتاق بود رفت چند 

 لحظه بعد با یه تیکه کاغذ زرد شده به طرفم برگشت و داد دستم:
 این کاغذ االن هفده ساله که دسته منه و کسی هم از وجودش خبر نداره .

 گرفتم که گفت:کاغذش رو ازش 
 

 چی توسرته شهرزاد؟
 از جام بلند شدم وگفتم:

این پدرو پسر بالخره باید تاوان کارهاشون رو پس بدن بهت قول میدم که 
 لهراسب تاوان کاری که با فاطمه کرد  رو میده.

درمقابل چشمای نگرونش از خونه دراومدم بیرون یاد قرارم بامهداد افتادم به 
نزدیک هفت ونیم بود تاخود خونه دویدم مهسا ونفس ساعت نگاهی انداختم 

با نگرانی منتظرم بودن دم در که رسیدم جفتشون رو دیدم که دخ خونه دارن 
 این ورواون ور میرن مهسا جلو اومد وگفت:

 توکجا غیب شدی یهو میدونی مردیم و زنده شدیم؟
 نفسی تازه کردم وگفتم:

برم شهر شب دیر برمی گردم منتظرم رفته بودم دیدن کسی دیر شد االنم باید 
 نباشید
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 نفس:اما شهرزاد؟
 :نفس خواهش می کنم.

 ماشین رو روشن کردم و راه افتادم.
تو راه بایاداوری داستان مهلقا بغضی که تالش می کردم سر باز نکنه سر باز 

 کرد و اشک هام بی محابا رو صورتم میریخت .
رده بود برای چند لحظه سرم رو دم خونه مهداد مکه پارک کردم چشمام پف ک

 گذاشتم رو فرمون تا یکم اروم تر بشم .
اشک هامو پاک کردم و از ماشین پیاده شدم بارون شدیدی گرفته بود باعجله 

 دویدم طرف درخونه و زنگ رو زدم یکم طول کشید تا درو باز کرد .
 دیدمشوارد خونه که شدم سرو صورتم رو با شالم خشک کردم که دم راهرو 

 :مگه پیاده اومدی؟
 سرم رو  به عالمت نه تکون دادم وگفتم:

 نه تادرو باز کنی خیس شدم
 اومدم وارد سالن بشم که دستم رو کشید نگاهی بهش انداختم که گفت:

 چرا گریه کردی؟
 

 خواستم بپیچونمش که گفت:
 شهرزاد من خر نیستم نمی تونی سرم رو شیره بمالی؟

مبل رفتم و باخستگی روش نشستم رو عسلی مقابلم دستم روول کرد به طرف 
 نشست وگفت:

 چت شده امروز که ازهم جداشدیم حالت خوب بود با دخترا دعوا کردی؟
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 :نه
 :پس چی؟

 :فقط خستم از همه چی خسته شدم ازاین همه اتفاق خسته شدم...
 :من رو نگاه کن...

و عصبانیت سرم رو اورد باال چشم تو چشم شدیم تو نگاهش یه نگرانی 
 خاصی بود :چی شده ؟؟؟

:دارم چیزایی رو ازگذشته این روستا میفهمم که هرچی میگذره نفرتم نسبت به 
 مردمش بیشتر میشه .

:میدونم این کار خیلی سخته هروقت بخوای کنار بکشی من کامال درکت می 
 کنم.

 سرم رو تکون دادم وگفتم:
میشه و منم میخوام ازاین نه نفرت بعضی وقت ها باعث محکم تر شدن ادم 

نفرت استفاده کنم تا محکم بشم تا بتونم با کدخدا و خان بابا کنار بیام و بتونم 
 به قولی که به اون دختر بچه سیزده ساله دادم عمل کنم...

 برای عوض کردن جو موجود لبخند تلخی زدم وگفتم:
 ص یاد بدی اقای معلم؟*ق*حاال نمیخوای بهم ر

ند شد و دستش رو به طرفم دراز کرد دستش رو گرفتم و خندید از جاش بل
بلند شدم به طرف شومینه رفتیم فضای نیمه روشن سالن که نیمی از نورش با 

شعله های شومینه بود به اضافه صدای بارونی که میاومد خیلی جو قشنگی 
 درست کرده بود یه دستم رو به روی شونه اش گذاشت و دست دیگمو گرفت 
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بار تو چنروز گذشته احساس کردم یه حامی قوی پیدا کردم  دست  برای اولین
مردی که با چشمای ابیه جادوییش بهم اطمینان میداد که همیشه پشتم میمونه 

ص هرچند که یکی دوباری پاش رو لگد کردم *ق*خیلی زود راه افتادم تو ر
 ولی باخنده ردش کرد وچیزی نگفت

ود رفت و اهنگی رو پلی کرد نگاهش مکثی کرد به طرف پلیری که تو سالن ب
 که کردم گفت:

 
 ی.*ص*ق*این بار باید بتونی باریتم اهنگ بر

لبم رو گاز گرفتم.باشروع اهنگ دستم رو گرفت اهنگ که اوج گرفت دستم رو 
چرخوند فر خوردم و دستام رو دور گردنش حلقه کردم دستاش رو اورد باال 

 دور کمرم و گفت:
 یاد گرفتیشاگرد خوبی بودی زود 

 لبخندی زدم وگفتم:
 معلم خوبی داشتم .

 اونکه صد البته-
 اوه اوه سقفو بگیر نریزه-

 دوتایی خندیدیم
اهنگ تموم شد هردومون مکثی کردیم دستاش هنوز دور کمرم بود یه دستش 

ص بهم ریخته بودن رو مرتب کرد *ق*رو برداشت و چتری هام که درحین ر
 وگفت :

 یت خیلی خوشگل شده بودی.میدونی تو لباس مهمون
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 سرم رو انداختم پایین باصدای ارومی گفت:
 نگام کن.

به سختی سرم رو اوردم باال زیراون نگاه اسمونیه نافذش داشتم اب میشدم و 
 بی رحم نمیفهمید که داره چی به روز من میاره .

 :هیچ وقت جلوی من این جوری سرت رو پایین ننداز خوب؟
 و گفتم: اب دهنم رو قورط دادم

 باشه .
دستش رو برداشت و ازبغلش دراومدم بیرون احساس می کردم نفس کم 

اوردم .روی مبل نشستم رفت اشپزخونه و چند لحظه بعد برگشت دستش دوتا 
 بستنی بود خندم گرفت وگفتم:

 بستنی تو این هوا؟
 :میچسبه .

رت اازدستش گرفتم و بازش کردم گازب به بستنی زدم یخیش باعث شد تا حر
 بدنم کمتر بشه راست میگفت واقعا میچسبید .

 تو سکوت داشتم میخوردم که گفت:
 حاال نمیخوای بگی چت شده بود؟

 
 مکثی کردم وگفتم:

 تو پسره کدخدارو میناسی؟
 فکری کرد وگفت:
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 لهراسب؟
 :اوهوم

:اون قدیما چند باری دیدمش اما ازوقتی که ازروستا رفتم دیگه ندیدمش 
 چطور؟

:امروز دیدمش هرچند بار اولم نبود که دیدمش ولی خوب امروز برخوردمون 
 جدی تربود 

 درمقابل نگاه نگرانش گفتم:
 چیز خاصی نبود نگران نباش

:شهرزاد فعال تو تو موقعیتی نیستی که تو روستا بخوای دشمن تراشی کنی 
 برای خودت حوواست رو جمع کن

ه...حاال این رو بیخیال فردا رو چی کار :باشه بابا میدونم چیز خاصی نبود دیگ
 کنیم که کارگرها بااون همه دم و دستگاه وارد روستا میشن.

 پارو پاانداخت وگفت:
 باید عادت کنن حتی شده به زور

 ابروم رو دادم باال وگفتم:
 مثل پدرت حرف میزنی

:میدونم شاید خودخواهانه باشه ولی اینبار باید زور باالسرشون باشه خسته 
شدم از بس با لطافت باهاشون کنار اومدم :تو نبودی که میگفتی نباید 

 باهاشون خشن باشیم؟
 :اره اون موضوعش بااین فرق داشت
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 ابروهام رو دادم باال وگفتم:
 چه فرقی؟

 مکثی کرد یهوو ازجاش بلند شد وگفت:
 نمیخوای برگردی نگرانت میشن.

گاه کردم راست میگفت واقعا فهمیدم نمیخواد حرف رو ادامه بده به ساعتم ن
دیرشده بود یک ربع به ده بود و االنم روستا تو تاریکی مطلق بود از جام بلند 

 شدم وگفتم:
 فردا میای روستا؟

 :اره برای سرکشی به کارگرها یه سری میزنم .
 :باشه.

به طرف دررفتم خم شدم تا کفشم رو بپوشم وقتی که صاف شدم دیدم دست 
 کیه داده و داره نگاهم می کنه باتعجب گفتم:به سینه به دیوارت

 چی شده؟
 :قول بده با لهراسب درنمیافتی

 لبخند اطمینان بخشی زدم
 :قول میدم.

شب بخیری گفتم و ازخونه دراومدم بیرون دم ماشین به عقب برگشتم و دیدم 
دم درایستاده داره نگاه می کنه دستی براش تکون دادم که سرشو بایه لبخند 

 برام تکون داد سوارماشین شدم و راه افتادم .مهربون 
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نزدیکیای روستا چراغ های ماشین ازکارافتاد ای تو روحت!وچون هیچ دیدی 
نداشتم مجبور شدم پارک کنم لعنتی فرستادم به این شانسم و بعدازبرداشتن 

کیفم از ماشین دراومدم بیرون و درارو قفل کردم .هوای مهرماه برخالف سال 
دتربود و منم فقط یه مانتوی نازک تنم بود درحالی که سعی داشتم های قبل سر

لرزیدنم رو نادیده بگیرم  دستم رو کردم داخل کیف تا گوشیم رو دربیارم ولی 
پیداش نکردم یدفعه یادم افتاد که تو خونه مهداد از کیفم دراوردم تاساعت رو 

 نگاه کنم گذاشتمش رو میز و یادم رفته برش دارم.
میخواست از حرص جیغ بزنم دستام رو بغل کردم و راه افتادم خیلی سعی دلم 

می کردم که حواسم رو جمع کنم و تمام چال چوله های مسیرو به یاد بیارم 
زیرلبی داشتم خودم رو فحش میدادم اخه یکی نبود بگه میمیردی تو روز 

 روشن میرفتی خونه مهداد تااین جوری تو هچل نمیافتادی؟؟؟
پام به کجا گیر کرد که افتادم رو زمین درد بدی تو پام پیچید اشکم  نفهمیدم

 دراومد سعی کردم از جام بلند بشم ولی ازشدت درد جیغ خفیفی کشیدم
 

 :چه کردی باخودت؟
سرم رو باال گرفتم وزیر نور کمی که از مهتاب میومد شبه مهرداد رو تشخیص 

 دادم کنارم نشست از درد نالیدم وگفتم:
 تا چی کار می کنی؟تو روس

:مهداد بهم گفت کارگرها فردا میان خواستم برای شروع کار این جا باشم حاال 
 تو این وقت شب بیرون چی کار می کنی؟

 :پیش مهداد بودم کارش داشتم.
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 خندید وگفت:کارت چی بود که نمیتونستی تافردا منتظربمونی.؟؟؟
 بادیدن قیافه من حرفش رو خورد وگفت:

 شه حاال نزن منو .درد داری؟خیله خوب با
 باحرص گفتم:

 نه نشستم این جا خستگی درکنم.عجب هواییه نه؟
 خنده ی ارومی کرد وگفت:

 یدقیقه نق نزن ببینم چه بالیی به سر خودت اوردی
دستش رو که گذاشت دور مچ پام اخم دراومد خیلی سعی می کردم جیغ 

 نزنم کمی که گذشت گفت:
 نشکسته پات .خیله خوب شانس اوردی 

 باتعجب گفتم:
 تو از کجا میدونی؟

 :خوب دیگه تو  دوران سربازی یه چیزایی بهمون یاد دادن .میتونی پاشی؟
 :نه

بازوهامو گرفت و بلندم کرد داشتم سکندری میخوردم که محکمتر ازقبل 
 گرفت وگفت:

 باید سعی کنی راه بری .
 لبمو گاز گرفتم وگفتم:

 خیله خوب تالش می کنم.
 ه دستم رو دور گردنش حلقه کرد وگفت:ی
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 ...سنگینیت رو فعال رو اون پات ننداز
 

به سختی تالش کردم تاراه برم تو سکوت به صدای جیرجیرک ها گوش میدادم 
تا شاید حواسم از دردم پرت بشه فشارهای گاه وبیگاه مهرداد مانع از این 

 برداشتم وگفتم: میشد که بیافتم جلوی درخونه دستم رو از دور گردنش
 واقعا ممنونم نمیدونم اگه نبودی چی کار می کردم .

:دختره کله شقی که من میشناسم بالخره راهی برای نجات خودش پیدا می 
 کرد.نگران نباش
 خندیدم وگفتم:
 من کله شقم؟؟

 :اوهوم .
 :خیلی نامردیاا .

 قهقهه ایی زد وگفت:
 نایست . نامردی از خودتونه حاال برو داخل زیاد سرپا

 وگفت:چشمکی زد
 راستی مهمونی بهت خوش بگذره .

 نگاه کردم وگفتم:باحیرت بهش
 تو از کجا میدونی؟؟

 :خوب دیگه یاشا تو دهنش نخود خیس نمی خوره .
 واای خدا یاشا بذار من تورو ببینم.دهنت سرویسه
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 ردادمهسا اومد بیرون با دیدن من که هنوز یه بازوم تو دست مهیهو درباز شد و
 بود ابروهاش پرید باال وگفت:
 من چی رو از دست دادم؟؟؟

 هردومون همزمان گفتیم:
 هیچی .

 :بله بله و منم باور کردم 
 به دست من اشاره کرد که مهرداد سریع دستشو ورداشت.گفتم:

 تو این بیرون چی کار می کنی؟؟
 :منتظر بودم برگردی دیر کردی نگرانت شدم .

 مهرداد گفتم: سری تکون دادم و روبه
 ممنونم که باهام اومدی شبت بخیر

بیشتر سعی داشتم زودتر بره تا مهساباز شروع نکنه وگرنه میخواست تاخود 
 صبح فک بزنه سرش رو تکون داد وگفت:

 شب شماهاهم بخیر .
 ازمون که جدا شد رفت مهسا چرخید طرفم وگفت:

 مهرداد.سردیت نکنه؟نگرانتمحال می کنیاا از مهرداد به مهداد از مهداد به 
 وگفتم:با پای لنگان وارد خونه شدم

یعنیااا خاک عالم بر سراون افکار منحرفت کنم.بابا خوردم زمین تااین جا 
 کمکم کرد که بیام همین .

 :بله بله فرمانه شما متینه
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 متوجه لنگیدنم شد وگفت:
 تو بخدا اخر سر تو این روستا خودت رو میکشی .

شدم و اولین جایی که تونستم نشستم زمین نفس سرش رو از لب وارد اتاق 
 تاب اورد باال وگفت:

 این جا چه خبره؟
 مهسا دست به سینه ایستاد وگفت:

 خانم رفته بود خونه اقا مهداد بااقا مهرداد برگشت خونه .پاس میده خودشو.
 وگفتم:چشمای نفس گرد شد بالش بغل دستم رو پرت کردم طرف مهسا

 دنیا نری صلوات... الل از
 

مهساونفس که خوابشون برد از شدت درد و زق زق پام بلند شدم نشستم 
ص باید *ق*سرجام بالشم رو بغل کردم یاد خونه مهداد افتادم و تمرین ر

اعتراف کنم وقتی کنارش بودم حس خیلی خوبی داشتم اون تنها کسی بود که 
یتونم از پس همه چی بربیام به من این حس اعتماد به نفس رو داده بود که م

مهداد بود که باعث شده بود ازته دلم خوشحال باشم و بخندم و بازهم اون بود 
که ازیه دختره لوسی مثل من دختری ساخت که بتونم مقابل مردم این روستا 

بایستم درسته برای این جا موندن و تغییر عقاید این مردم پارو خیلی از عقاید 
االن که فکر می کردم شهرزاد االن هیچ شباهتی به اون خودم گذاشته بودم و 

شهرزاد بی فکر وخوش گذرون دوران دانشکده نداشت بودن مهداد و 
حمایتش باعث شده بود که احساس کنم یکی هست که تو این روستا میتونم 
بهش تکیه کنم علی رغم هراتفاقی که بیافته سرم رو به دیوار پشت سرم تکیه 
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ونم تغییر کرده بود ولی هنوز نمیدونستم چی ولی هرچی بود دادم یه چیزی در
 دوستش داشتم این حس شیرین رو دوست داشتم یه حس شیرین دخترونه .

مهسا تو خواب غلطی زد و دستش افتاد رو گردن نفس ولی نفس هم انقد 
خوابش سنگین بود که هیچی نفهمید لبخندی زدم و اروم دستش رو برداشتم 

ش پتوی نفس رو هم مرتب کردم نگاهی به ساعت کوکی وگذاشتم رو پتو
باالسرم کردم اه خدایا ساعت دونیم نصفه شب بود و من هنوز مثل جغدا بیدار 
بودم بالشم رو دوباره گذاشتم سرجاش و دراز کشیدم و تالش کردم بدون فکر 

 کردن به درد پام بخوابم
 

کم طول کشید تا به صبح باصدای ماشین و رفت و امد مردم از جام پریدم ی
خودم بیام و یادم بیاد که این سرو صدا فقط یه معنی داره و اونم اومدن 

کارگرابرای شروع ساخت مدرسه بود به بغل دستم نگاه کردم ولی مهسا ونفس 
رو ندیدم از جام بلند شدم درد پام بهترشده بود ولی هنوز نمیتونستم درست 

م بیرون به خاطر بارونی که پیشب اومده راه برم لباس پوشیدم و ازخونه دراومد
بود کوچه ها خیس شده بودند و بوی نم قشنگی پیچیده بونفس عمیقی کشیدم 

و نرمک نرمک به طرف مدرسه رفتم و ازدحام کارگرارو دیدم وسط جمعیت 
تونستم مهسا و نفس رو تشخیص بدم که باجدیت درحال صحبت کردن 

که همیشه این دوتا رو درحال سروکله باکارگرها بودن جلل خاق!!برای منی 
زدن دیده بودم دیدن این حجم از جدیت درون این دوتا چیزعجیب غریبی بود 
چقد جدی بودن به قیافه هاشون نمیاد!خندم گرفته بود.اگه خودشون بفمن من 



 487 شهرزاد

اینو گفتم...کمی اون طرف تر مهداد ومهرداد رو دیدم که درحال صحبت 
سال بودن از تفاوت تیپ اون مرده بابقیه کارگرها  کردن بایه مرد نسبتا میان

حدس زدم که باید مسوولشون باشه به طرفشون رفتم مهرداد با دیدن من سرش 
 رو تکون دادوگفت :

 حداقل یکم به اون پا استراحت بده 
 مهداد که ظاهرا چیزی نمیدونست باتعجب گفت:

 چی شده؟؟
 مهرداد با لبخندی معنی دار گفت:

 ن از پیش شما زمین خوردن خانم .موقع برگشت
سرمهداد با چنان سرعتی به طرف من چرخید که گفتم االنه کن یا گردنش 

 بشکنه یا رگ به رگ بشه :تو که ماشین اورده بودی پس ماشینت چی شد؟
تازه یادم افتاد که دیشب ماشین رو دم ورودی پارک کرده بودم به کل یادم رفته 

 ردن مهسا ونفس رو میدیدم گفتم:بود درحالی که داشتم کار ک
 چراغاش از کارافتاد مجبور شدم دم ورودی پارک کنم پیاده بیام .

یاد گوشیم افتادم اومدم بگم گوشیم مونده خونه تو دیدم یهو دستش رو گرفت 
 جلوم و گوشیم دستش بود باخنده ایی گفتم:

 از کجا ذهنم رو خوندی؟؟
 :کار زیاد سختی نبود 

تو جیبم اومدم حرفی بزنم که لهراسب رو درحالی که  گوشی رو گذاشتم
بافاصله ایستاده بود و داشت به جمعیت نگاه می کرد دیدم مهداد رد نگاهم رو 

 زد و متوجه شد دارم به کی نگاه می کنم متفکرانه گفت:
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 اون کیه؟
 :لهراسب .

 چشماش گرد شد :واقعا؟
 :اوهوم...

 
 بودمش :خیلی تغییر کرده ده سالی بود ندیده 

لهراسب یکم همون جا ایستاد و بعد راهش رو کج کرد رفت چرخیدم طرف 
 مهداد وگفتم:

 خیله خوب از این االناست که سرو کله پدر محترمشون پیدا بشه .
اما مهداد زل زده بود به پشت سر من و اصال به حرف هام گوش نمی کرد 

 دستم رو جلوی چشماش تکون دادم وگفتم:
 ؟اهای کجایی تو؟

 :ظاهرا قبل از کدخدا باید مشکلمون رو با یه نفر دیگه حل کنیم
 :کی؟

 :پشت سرت رو ببین.
چرخیدم و بادیدن شخصی که با عصبانیت داشت به منظره مقابلش نگاه می 

کرد ناخوداگاه مو به تنم سیخ شد خان بابا بود که با ذواافقار و یه نفر دیگه 
ان بابا شده بود و بااخم های درهم وایستاده بود مهرداد هم متوجه حضور خ

 ایستاده بود زیرلبی به مهداد گفتم:
 االن چی کار کنیم؟؟؟
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:منتظر میشیم تاببینیم کی  صداش درمیاد صددرصد ابروی خودش رو جلوی 
 این همه ادم نمیبره .

بااون اخم های درهمش چنان باخشم نگاهم می کرد که باوجود این که سعی 
وا ندم چنگی به بازوی مهداد زدم :نگران نباش کاری نمی داشتم مقاوم باشم و 

 کنه 
یکم که گذشت راهش رو کج کرد و از زمین دور شد ولی ذوالفقار اومد طرف 

 من و گفت:
 خان میخوان که شما رو ببینن.

انتظار همچین مالقاتی رو داشتم فکرش رو می کردم که دوباره بخواد زهرش 
 مخالفتی کنه که گفتم:رو بهم بریزه مهداد خواست 

 نه مهداد میتونم از پسش بربیام .
 مهرداد گفت:

 منم باهات میام
 ذوالفقار:نه اقا مهرداد خان میخوان که خانم دکترو تنها ببینن

 سرم رو تکون دادم وگفتم:
 اونوقت این خان شمااالن میخوان من رو ببینن؟

 :بله
 :خیله خوب بریم 

 مهداد:اماشهرزاد...
خواهش می کنم فکر این مالقات رو کرده بودم بالخره دیریازود باید :مهداد 

 باهاش روبه رو بشم و اگر تنها باشم راحت ترم .
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باذوالفقار به سمت عمارت راه افتادیم بادیدن درهای سیاه و بزرک عمارت اه 

از نهادم دراومد بعد از جریان سرداب خونه این اولین باری بود که باهاش 
شدم نگهبان هادر و برامون باز کردن ووارد عمارت شدیم یکی از روبه رو می

 خدمتکارها به طرفمون اومد وگفت:
 خان تو طویله منتظرتونن. 

پوزخند تلخی زدم سری قبل قبرستون این سری طویله سری بعدی کجابود 
 خدابخیر کنه. 

 دم طویله که رسیدیم ذوالفقار مکثی کرد وگفت:
 بفرمایید داخل. 

دی بهش کردم و وارد طویله شدم علوفه هایی که رو زمین ریخته شده نگاه سر
بود زیر پام خورد میشد خان بابا درحال ناز کردن یکی ازاسب ها بود نگاهی 

 به اسبه کردم یه اسب سیاه باهیکل گنده. 
باصدای پای من به طرفم چرخید هنوز که هنوزه اون پوزخندش توی سرداب 

ااخر راهه یادم نرفته ازعصبانیت دستم رو مشت خونه وقتی بهم گفت این ج
 می کنم :میبینم که هنوز از رو نرفتی

 خنده ی عصبی کردم وگفتم:
وقرار نیست هم ازرو برم :داستانی که تو قبرستون پیش اومد برات درس عبرت 

 نشد؟
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:چرا درس عبرت شد ولی نه اون درس عبرتی که شما درنظر داشتید شمابااون 
عث شدید تا من  راهی که میخواستم برم رو بااعتماد به نفس کارتون فقط با

 بیشتری طی کنم. 
 عصایش  رو باعصبانیت به زمین زد وگفت:

 دختره ی گستاخ چطور جرئت می کنی. 
 قدمی به جلو گذاشتم وگفتم:

جرئت می کنم چون این عصبانیت شمابه من این باورو میده که تو راه درستی 
ای شما فقط باعث میشه من تو تصمیمم مصمم تر قدم گذاشتم و این کاره

 بشم همین وبس. روز خوش. 
 چرخیدم که به طرف خرووجی برم با دادی گفت:

 بهت اجازه رفتن ندادم. 
اهمیتی ندادم و از طویله خارج شدم باصورت متعجب ذوالفقار روبه رو شدم 

 وگفتم:
 بهتره بری به خانت یه سربزنی. 

چیزی که فکر می کردم باصورت خندون از حس خوبی داشتم بر خالف 
عمارت دراومدم بیرون و چشمم به صورت نگران مهداد افتاد از اون فاصله 

ایی که داشتیم خنده ایی کردم با دیدن صورت خندون من اخم هاش از 
 همدیگه بازشد

 
بهش که رسیدم با صورتی متعجب نگاهم می کرد خندیدم وگفتم:چیه 

 نی؟؟چرااینجوری نگاهم می ک
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 :حالت خوبه؟
 :عالی ام .

 :همچی خوبه؟؟همجات سالمه احساس سرگیجه مرگیجه ای چیزی؟!؟
 :نههههه همه چی ارومه من چقد خوشحالم...

 بادیدن صورتش که از تعجب نزدیک بود شاخ دربیاره گفتم:
 چیه فکر کردی االن باصورت گریون من مواجه میشی؟؟

 :تقریبا.
 نوچ نوچی کردم وگفتم:

 شدیدا اشتباه کردی اقاهه دیگه قرار نیست کسی گریه کنه .پس 
:دیگه دارم مطمعن میشم یه چیزیت شده ها فکر کنم افتادن دیشب به جای 

 پات به مغزت اسیب زده .
 حرف پا رو که زد دوباره یاد دردم افتادم اخم هام درهم رفت وگفتم:

 .یادم میرفت نمیشد ماجرای دیشب رو یادم نمیاوردی؟؟؟تازه دردم داشت
 قیافه اش رو مظلوم کرد وگفت:

 ببخشید ولی خوب این تغییر رفتار یهویی...
 راه افتادم وگفتم:

 بهش عادت می کنی بقیه کجان؟
:هنوز پیش کارگران چندتااز مردم اومدن برای اعتراض ولی خوب تونستیم 

 ردشون کنیم .
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وزه های قضامو می :اوووف خدابخیر کنه این مدرسه ساخته بشه ها من تمام ر
 گیرم .

 خندید و سری به نشانه تاسف برام تکون داد...
 

رسیدیم سر زمین کارگرا کارشون رو شروع کرده بودند نگاهم افتاد به مهسا که 
بااون کاله قرمز رنگش و عینک دودی باجدیت ایستاده بود و داشت به کار 

 بود این بشر کارگرها نظارت می کرد نفس هم سرش طبق معمول تو لب تاب
کور نشه صلوات..رفتم کنار مهسا سرش به قدری گرم بود که متوجه حضور 

من نشد دستام رو گذاشتم روی چشماش ازجاش پرید و چرخید طرفم 
 بادیدن من گفت:

 ای زهره مار این چه وضع اومدنه ؟؟زهرم ترکید...
 خندیدم:خواستم سوپریزت کنم. :سوپرایزهاتم مثل خودت خشنن

راش دراوردم:میگم نمردیمو حالته جدی شمارو هم دیدیم...تو مگه شکلکی ب
جدی بودن بلدی؟؟؟!! اومد جواب من رو بده که یهو نمیدونم یکی از 

 کارگرها چی کار کرد که جیغ این رفت هوا
 گوشام رو گرفتم وگفتم:

 وای کر شدم بمیری دختر. 
 جیغ جیغ کنان گفت:

ه سمت کارگرا رفت باخنده داشتم جونت دراد که حواسم رو پرت کردی و ب
حرکت هاشو نگاه می کردم چشمم افتاد به مهداد که داره با خنده نگاهم می 
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کنه چشمکی زدم و به طرف نفس رفتم...منم که مثله طوفان میرم که همه رو 
 سرویس کنم...نفس اماده باش

 
نفس هم قربونش برم وقتی کله مبارکش رو می کرد تو اون لب تاب دیگه 

راوردنش کار حضرت فیل بود کنارش که ایستادم یهو دستم رو بردم جلوی د
 صفحه چنان ترسید که کم مونده بود از حرصش کل زمین دنبالم کنه.

 :دختره ی چیییییییزززززز
 دست به سینه ایستادم وگفتم:

 توروخدا خجالت نکش حرفت رو تموم کن خجالت نکشیااا.
:شهرزاد به خدا خونت حالله .دختره ی خیز برداشت طرفم که جاخالی دادم 

 لوووس
شکلکی دراوردم وگفتم:این همه شماها من رو اذیت می کنید من بدبخت 

 صدام درنمیاد حاال یه بار من اذیتتون کنم چی میشه؟
 :اتفاقی افتاده؟

همزمان بانفس به طرف صاحب صدا چرخیدیم و مهداد رو دیدیم که باقیافه 
 کل کل بین من ونفس بود سردرگم درحال نگاه کردن 

 دستم رو که برده بودم باال دست نفس رو بگیرم سریع اوردم پایین وگفتم:
 نه هیچی نشده 

 نفس نگاه خرخودتی به من کرد وگفت:
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چقدر بدبختیم شماهااین جا چی کار می راست میگه همه چی آرومه ما
 کنید؟

 مهداد مشکوکانه گفت:
 سر بهتون بزنیم. دیدم سروصداتون بلند شده گفتیم یه

 دستم رو انداختم دور گردن نفس وگفتم:
 ماخیلی خیلی خوشحالیم.

 نفس این شکلی بود
 باحیرت گفت:

 تو امروز واقعا یه مرگیت شده.
 لبخند گشادی زدم وگفتم:

 
 یه امروز من خوش اخالقماا اگه گذاشتی...

 :خیلهه خوب رفتم رفتم...
 گفت:ازمون که دورشد نفس پس گردنی زد بهم و

اره جون عمت همه چی ارومههه ارهههه پتت رو بریزم رو اب؟؟؟دختره ی 
 سفیده نقطه چییییینچشم

 یه امروز خوش اخالق شده پدر منو در اورده زنیکههههه
درحالی که داشتم بانفس کل مینداختم چشمم افتاد به مهسا ومهرداد که 

گوشش بازبود و داشتند باهم دیگه حرف میزدند و مهرداد هم نیشش تا بنا
 مهساهم درحال خندیدن بود لبخند شیطانی زدم وگفتم:

 نفس اون جارو دریاب!



wWw.Roman4u.iR  496 

 

چشماش که افتاد به مهسا ومهرداد برق خبیث  شیطنتی تو چشماش موج زد 
 وگفت:

 من االن برمی گردم.
 هاها مهسا خانم بگیر که اومد .

 نزدیک شدمهرداد داشتم دیدشون میزدم..نفس یواشکی از پشت به مهسا و
یه دفعه دستشو به حالت میکروفون گرفت به دهنش و بلند بلند شروع کرد به 

 حرف زدن من فقط منتظر بودم که ببینم چی میشه به مهسا هر هر بخندم
_یکی بود یکی نبوددددد یه دختری بودد زشتت بیریختتت دماغ عملیییی مو 

 مردای خوشگل  زل می زد بهبلوووند پروتززززز بود که همش توی اتاقش 
 حتی به مردای بزرگتر از خودش هم زل می زد

تا به امید این که یکیشون یه و پیشنهادی بهشون بده از ترشیدگی در بیادبیچاره 
اینقدر منتظر موند چشماش روی در و عکس ها لوچ شد کسی نیومد و 

موشگل سیکس خودش دست به کار شدددد رفت سراغ پسر های خوشگل
شوه شتری میومد...بدبختی اینه که شتر عشوه هاش از این پکی ها و هی ع

 خالصه حتی به پسر های کوچیک هم رحم نکرددد.... بهتره
 واااااااای مردم از خنده وای دلممممممم

مهسا از پشت صورتش قرمز شده بود  حاال نمیدونم از عصبانیت بود یا 
بقوله معروف و مهرداد صورتش اونور بود و از چشماش اشک میومد  خجالت

رو حالته انفجار مخصوصش بود  مهداد که وضعیتش نابود 
 نزدیک بود خودشو خیس کنه����بود
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 سفید م.وایسا بینم دختره چشهنت سرویسهد مهسا:نفس
 کی بدوبعدش افتاد دنبال نفس حاال دوباره ندو

 بامزه ای در اورد که من دوباره ویبره رفتمنفس در حالی که می دوید شکلک
 نمیباره_به دعای گربه سیاه و کثیف باروننفس

 بیشتر دوییید نفس جیغ کشید و بیشتر دویدمهسا جری تر شد و
 : فرستادیش دنبال کرم ریختن؟

مهداد بود که با خنده میگفت بدبخت ترکید فکر کنم سرم رو تکون دادمم 
 وگفتم:

 حقشه این همه من رو اذیت کرده یکم هم خودش بکشه
 :شیطون شدی..

 بودم.:
 :بله بله فرمانه شما متینه...

وقت ناهار شده بود پسرها از شهرغذا سفارش داده بودندکارگرهاهمون 
 سرزمین مشغول خوردن شدند و خودمون هم رفتیم خونه من تاغذا بخوریم

 
 مهسا با خستگی تکیه داد به دیوارو گفت:

 وای خدا مردم از خستگی
 نفس هم نشسته چشماش روبسته بود وگفت:

 چشمام داره میترکه.
 غذاش رو گذاشتم جلوش وگفتم:

 حقته میخواستی این همه زل نزنی به کامپیوتر.
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خودمم نشستم سرسفره موقع غذاخوردن کسی حال حرف زدن نداشت 
 هممون وارفته بودیم از خستگی.

 نفس گفت:
 فردا کی راه میافتیم؟

 مهداد :ساعت دوازده .
 میزنم . :خوب خوبه صبح یه سری به کارگرها

 مهسا قیافه اش رو جمع کرد وگفت:
نامردا شماها میرید مهمونی عشق وحال  اونوقت من بدبخت باید این جا بایه 

 مشت کارگر سروکله بزنم.چرا اقد من بدبختم
 مهداد خندید وگفت:

خانم غرغرو تنها نیستی مهرداد هم قراره چندروزی این جا بمونه تا مابرگردیم  
  مراقب کارها باشه

 یهو سیخ نشست تو جاش و نیشش بازشد وگفت:
 بگو جونه تو؟؟!؟

 مهرداد با خنده:جونه تو
 نفس با قیافه ی مرموزی به مهسا نگاه می کرد

_خب خب میبینم امروز زیادی نیشت باز شده خبریه خواهر؟؟؟نقشه ای 
 چیزی در سر داری؟؟

 خفهمهسا:
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 ر عزیزم.خنده ی عصبی کردم وگفتم:مهسا جان شما غذاتو بخو
 باقیافه حق به جانبی گفت:

 به َجِدت دارم میخورم دیگه 
 چشم غره ایی رفتم وگفتم:

 اره دارم میبینم.
بعدازخوردن غذا ماها دیگه سرزمین نرفتیم مهسا گفت که دستورات الزم رو 
به سرکارگرداده و نیازی به بودن ماها نیست مهدادومهردادکه برگشتن طالقان 

ه درمانگاه ازخونه خارج شدم کم کم داشت یادم میرفت که منم به قصد رفتن ب
 هدف اول من ازورود به این روستا طبابته

 وارد درمانگاه که شدم از گردوخاکی که همه جابود سرفه ام گرفت...
 

بعد از تمیز کاری داخل درمانگاه رفتم حیاط که به باغچه اب بدم تو حال و 
سی ازجام پریدم لهراسب بود که به هوای خودم بودم که یهو باصدای سوت ک

 درتکیه کرده بود و داشت سوت میزد سرجام وایستادم و باحرص گفتم:
 اینجا چی کار می کنی؟؟

 پوزخندی زد وگفت:
 اومدم دیدن خانم دکتر مون اشکالیه.
 :سرتاپاش اشکاله حاالحرفت چیه؟؟

 اومد نزدیکم وگفت:
عین خیالت نیست گشتن  پس چه طور وقتی که بااون پسرهای خان میخندی

 باما برات عیب داره؟؟؟
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بوی گند عرق و تنباکوش باعث شد تاحالت تهوع بگیرم به سختی تعادلم رو 
 حفظ کردم وگفتم :

من مشکلی برای رفت و امد باادم ها ندارم فقط از حیوون هایی مثل تو خوشم 
شیشه ایی  رچنمیاد به قدری اومد نزدیکم که دیگه پشتم چسبیده بود به دیوار پا

که برای اب دادن به باغچه دستم بود از دستم افتاد و هزارتیکه شد پوزخندی 
 زد وگفت:

 چیه ترسیدی؟؟؟
 نیشخندی زدم :از توی مفنگی باید بترسم ؟؟؟

دستش رو انداخت دور گلوم و به شدت فشار داد صورتش تو نیم سانتی 
میخورد :کی  صورتم بود و وقتی که حرف میزد حالم از بوی دهنش بهم

مفنگیههه هااان؟؟؟حاال چون مثل اون پسرهای شهری خان مرتب و خوش 
 تیپ نیستیم شدیم مفنگییی؟؟

نفسم درنمیاومد و به سختی دنبال راهی برای خالص شدن از دستش بودم 
تمام نیرومو جمع کردم و  ضربه ایی به زیر شکمش زدم موفق شدم از شدت 

ور شم به سرفه افتاده بودم داشتم پیچ درد دستش شل شد و تونستم ازش د
وتاب خوردن های لهراسب رو نگاه می کردم بدتر جری شد و به سمتم حمله 
کرد اما باصدای فریاد یه نفر سرجاش متوقف شد به ناجی زندگیم نگاه کردم 

که باصورتی عصبانی و دست های مشت شده داشت به لهراسب نگاه می کرد 
 ت:مهلقا قدمی جلو گذاشت وگف
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چیه لهراسب خان باز یه دخترخوشگل دیدی فیلت یاد هندوستون 
کرده؟؟؟نخیر اقااا این بار دیگه زدی به کاهدون حاال برو وگرنه بالیی سرت 

 میارم که ارزوی مرگ کنی .
 لهراسب باخشم نگاهم کرد وگفت:

 کار من باتو هنوز تموم نشده خانم خوشگله .
 مهلقا دادی زد وگفت:

 گم شو برو .
ا نگاهی پراز کینه از حیاط درمانگاه رفت بیرون همون جا تو حیاط روی دو ب

 زانو افتادم مهلقا کنارم زانو زد وگفت:
 خدا مرگم بده حالت خوبه؟؟؟

 سرفه ایی کردم وگفتم:
 اره خوبم ....واقعا ازت ممنونم اگر نمیاومدی نمیدونستم چی کار کنم .

 دست هامو گرفت وگفت:
کنم به مهداد خان بگوو این لهراسب تازهرش رو نریزه شهرزاد خواهش می 

 ولت نمی کنه .
 سرم رو با دستام گرفتم وگفتم:

 فعال نه به وقتش می گم :شهرزااد .
:مهلقاا ..فکر می کنم بتونم برای یه مدت از پس یه مرد معتاد بربیام پس جای 

 نگرانی نیست .
دم ی به دور گردنم کشیچیزی نگفت ولی ازصورتش معلوم بود که نگرانه دست
 درد می کرد لهراسب خان خیلی داری دور برمیداری
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با کمک مهلقا برگشتم داخل درمانگاه از تو ایینه به خودم نگاه کردم دور گلوم 
 رد دستای لهراسب مونده بود عالی شد حاال این رو باید چه غلطی می کردم .

 روبه مهلقا گفتم:
 راستی تو این جا چی کار می کنی؟

 :داشتم میرفتم خونه مادرشوهرم که صدای دادش رو شنیدم .و اومدم 
 نشستم روی صندلی وگفتم:

 به وقتش خیلی خوشگل حال بعضیارو میگیرم .
:ولی خیلی باید مراقب باشیاا شهرزاد یادت نره لهراسب گنده دماغیه مثل 

 پدرش شاید ازاونم بدتر .
 شالم رو مرتب کردم وگفتم:

 که برسه منم می تونم گنده دماغ بشم . نترس عزیزم وقتش
بامریضی که برام اومد مهلقا ازم خداحافظی کرد و رفت منم سرم به مریضم 

 گرم شد .
بعد از رفتن مریضم ساعت نزدیک شش عصربود که درمانگاه رو بستم سرو 

صدای کارگرها هنوز میاومد لبخندی ازسررضایت زدم و به سمت خونه رفتم 
 ستم چه داستانی برای گلوم سرهم کنمفقط هنوز نمیدون
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درو باز کردم ووارد اتاق شدم مهسا که چپه شده بود رو تخت و داشت چرت 
میزد نفس هم داشت باهدفون اهنگ گوش می کرد و اصالحواسش نبود بلند 

 بلند گفتم:
 من اومددددم .

 مهساازجاش پرید باچشم های خواب الو نگاهم کردوگفت:
 قا یعنی چی؟؟؟پاشم برات فرش قرمز بندازم.خوب که چی االن دقی

 نفس هدفون رو برداشت وگفت:
 چی شده بازشما دوتا میپرین به هم؟؟

 رو تخت نشستم وگفتم:
 خبری نیست به جز سالمتی شما .

 :هرهر بی مزه .
 شالم رو باز کردم و انداختم رو شونه هام مهسا یهو گفت:

 صبر کن ببینم .
 باتعجب گفتم:

 چی شده؟
اش نشست و چهارزانو اومد طرفم بافشار دست صورتم رو برگردوند سرج

 وگفت :
 گردنت چی شده؟

 :هیچیی.
 باصدای جدی گفت:
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شهرزاد من خر نیستم گردنت کبود شده این دوتا دلیل بیشتر نداره یا با کسی 
رابطه داشتی یا کسی قصد کرده خفت کنه ازاون جا که میشناسمت و میدونم 

 کنی پس بگو ماجرا چیه .ازاین غلط ها نمی 
 نفس هم اومد جلو بادقت نگاه کرد وگفت :

 اره مهسا راست می گه چی شده حاال؟
نگاهی به جفتشون انداختم که دست به سینه منتظر بودن که من حرف بزنم 

 نفسم رو دادم بیرون وگفتم:
پسره کدخدا  بهم حمله کرد ولی خوب مهلقا به موقع رسید و باعث شد که 

 گورش رو گم کنه 
 مهسا باناباوری گفت:

 همون پسری که اون روز دیدیم؟
 :اوهوم .

نفس:صبر کن ببینم نگو که میخواست بهت .....وای خدا از فکرشم موهای 
 تنم سیخ میشه 

 مهسا:شهرزاد من رو نگاه کن .
 راست می گه؟؟:چیههه :نفس 

 سرم رو تکون دادم وگفتم:
 اره

 
 نفس جیغ خفیفی زد مهسا هم سرش رو باناراحتی تکون داد وگفت:
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 شهرزاد باید به یه نفربگی تادیر نشده جلوش رو بگیرن. 
 دستی به گلوم کشیدم وگفتم:

 مثال به کی بگم مهداد و مهرداد ؟؟
 :اره چی میشه مگه

:مهسا نمیشه اوال که هنوز اتفاقی نیفتاده که من بخوام شکایت کنم بعدشم 
گیریم من به مهداد اینا گفتم تنهااتفاقی که میافته اینه که این اتیشی که افتاده 

 شعله ور تر میشه. 
 نفس درجواب حرف من گفت:

 یدفعه بگو وقتی که کار از کار گذشت میخوای بگی دیگه .
 دادم وگفتم:کالفه سرم رو تکون 

بچه ها خواهش می کنم االن تو روستابه اندازه کافی دشمن دارم این کارو 
 بکنم اوضاعم ازاینی که هست بدتر میشه. 

 سکوت کردیم مهسانیم نگاهی به گردن کبودم انداخت وگفت:
 حاالاین به کنار مهمونی فردا رو چی کار میخوای بکنی؟؟

 نفس گفت:
 گریم حلش کنه.  من یه دوستی دارم میتونه با

 نگاهش کردم وگفتم:
 فردا کاری نداره؟؟

 :کاری هم داشته باشه کنار میذاره نترس. 
 به ساعت نگاه کردم هشت و بیست دقیقه بود باخستگی گفتم:
 بیاید شام بخوریم بخوابیم من دارم بیهوش میشم از خستگی. 
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میزدند کل مدت غذا درست کردن و خوردن من ساکت بودم مهساایناحرف 
ولی به نسبت همیشه کم تر بود از طرفی استرس مهمونی فردارو گرفته بودم و 

 ازطرف دیگه استرس این که بالهراسب قراره به کجا برسم
 

اون شب باذهن اشفته ایی خوابم برد و باعث شد که کل شب خواب های 
 اشفته ببینم صبح قبل ازبیدارشدن دخترهاازجام بلند شدم اول صبحی به جای

این که احساس سرحالی بکنم بدتر خسته بودم صبحونه رو که اماده کردم 
 جفتشون ازخواب بیدار شدن مهساباتعجب گفت:

 تو کی بیدار شدی؟
:یک ساعتی هست بدویید بیاید صبحونه که من ونفس زود باید راه بیافتیم 

 وگرنه دیر میشه .
 وگفتم:مهسا قیافه اش رو چپ وچول کرد بالشش رو پرت کردم سرش 

 پاشو دیگه مهسا .
 :خیله خوب بابا پاشیدم!

 نفس:راستی ماشینت رو اوردی؟
بادست زدم تو پیشونیم کامالیادم رفته بود که برم ماشین رو بردارم ازجام بلند 

 شدم وگفتم:
 من برم دنبال ماشین .

 مهساباخنده گفت:
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ف .حییعنی قربون حواس جمعت البته اگه تااالن ماشینی باقی مونده باشه
 ماشینه خوبی بود...

 شکلکی دراوردم ورفتم بیرون .
درو که باز کردم از دیدن صحنه مقابل دهنم اندازه توپ تنیس بازموند ماشینم 
صحیح و سالم جلوی در پارک شده بود یه کاغذ زیر برف پاک کن ماشین بود 

 «مهرداد » برش داشتم :اینم از ماشینت صحیح و سالم. 
 اخل مهسا بادیدن من گفت:خندیدم و برگشتم د

دارای سرعت نور هستی یا خودتم به این نتیجه رسیدی که ماشینی وجود 
 نداره؟

یادداشت رو پرت کردم طرفش قیافه اش بادیدن یادداشت دیدنی شده بود :به 
 ه...بابا مهربون...بب

 نفس یادداشت رو از دستش کشید بعد خوندنش گفت:
 .اوه اوه زیادیش نشه این مهرداد 

 چرا مهرداد؟این شهرزادو بگو یوقت رودل نکنه...-مهسا
 شالم رو که دستم بود و داشتم باهاش بازی می کردم انداختم سرش وگفتم:

 شماهااخرسر من رو بااین افکارتون می کشید .
 

نزدیکای ساعت ده ونیم بود که شروع کردیم به اماده شدن تمام وسایلم پیشم 
بود پس نیازی به رفتن به خونه خودمون نداشتم مامان ایناهنوز از ماجرای  

امیر از دستم دلخور بودن تهران امیرو باید تحمل می کردم این جا لهراسب و 
 پدرش و خان بابا 
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 نفسساکم رو اماده کردم وچرخیدم طرف 
 :اماده شدی :یه لحظه االن تموم میشه کارم .

از تو ایینه کیف پولم نگاهی به صورتم کردم ارایش چندانی نداشتم وفقط یه 
کرم و رژ زده بودم یه شال مشکی بامانتو کرم پوشیده بودم نگاهی هم به گلوم 
انداختم بهتربود نسبت به دیروز ولی هنوز یه رد کمرنگی ازش مونده بود :من 

 اماده ام .
 رفتم طرف مهسا وگفتم:

خیله خوب ما دیگه باید بریم مراقب باش سعی کن زیاد بیرون نری در رو هم 
 برای کسی باز نکن لطفا

 چشمکی زد وگفت:
 حتی مهرداد جونی؟

 نیشگونی از بازوش گرفتم وگفتم:
 خودت میدونی منظورمو.کوفتو مهرداد جونی...

استون رو جمع کنید زیاد شیطنت نکنید :باشه بابا فهمیدم شما دوتاهم حو
شب چایی نخورین...از غریبه هم خوراکی داد نگیرین...با کسی هم که 

نمیشناسین حرف نزنین...نفس مراقب این شهرزاد باش کار دست خودش نده 
 ها.امانته دستمون...

 چشمام گرد شد :
 دیگه چی میخوای پوشک و شیشه شیرمم بده دیگه؟

 تمون کرد وگفت :به طرف بیرون هدای
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 شایدم دادم خدارو چه دیدی!؟
خداحافظی کردیم و راه افتادیم مهداد تو جاده منتظرمون بود نفس باذوق گفت 

: 
 دوست دارم زودتر زمان بگذره .

 :ذوقت برامهمونیه یا ماشین یاشا.
 چه حالی بده بالخره باید تالفی بعضی از کارهاشو در بیارم نه :هردو

 . :ای دختره ی پررو
درحین رانندگی لهراسب و پدرش رو دیدم که داشتند به طرف مزرعه 

 هامیرفتند ناخوداگاه اخمی کردم نفس باتعجب گفت:
 یا امامزاده شهرزاد چته

 :هیچی فقط دوتافرشته عذاب دیدم اوقاتم تلخ شد .
 :کی؟؟ بگو خودم عزراییلشون بشم

 :لهراسب و پدرش :کجاان؟
 بهشون اشاره کردم  وگفتم:

 وناهاا
 رد نگاهم رو گرفت وگفت:

 چندشه بی خاصیت اییی چقدم زشته .ریقوی زشت
 چقدر سیاه

 پقی زدم زیرخنده :
 جون به جونت کنن منحرفی .

 ::بالخره ما یه اینطور چیایی تو خودمون داریم
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 ازدور ماشین مهداد رو دیدم که پارک کرده  بوق زدم متوجه شد و راه افتاد .
 

نفس با دوست ارایشگرش هماهنگ کرد که بیاد خونه اشون تابرسیم به تهران 
به تهران که رسیدیم مهداد کشید کنار و پارک کرد منم پشت سرش پارک کردم 

 ازماشین پیاده شد و اومد طرفمون شیشه رو دادم پایین خم شد وگفت:
 شماها میخواید کجا اماده بشید؟

 گفت: نفس که خم شده بود طرف من تابهتر مهداد رو ببینه
 خونه ما اماده میشیم .

:خیله خوب ادرس رو برای من اس ام اس کن ساعت سه با یاشا میایم 
 دنبالتون مهمونی ساعت پنج شروع میشه. :باشه .

همون جاازهم خداحافظی کردیم ومهداد رفت خونه خودش منم به سمت 
 خونه مهسااینا راه افتادم نفس وقتی دید من راه رو بلدم باتعجب گفت:

 تو خونه مااومدی مگه؟؟
 :یه بار بامهسااومدم تامهسا وسایلش رو جمع کنه بیرون منتظر موندم .

ساعت یک بود که رسیدیم جلو درخونه خوشبختانه دوست نفس هم به موقع 
اومد نفس کلید انداخت و رفت داخل وارد اپارتمان که شدم از دکور اپارتمان 

تاد متری دوخوابه بود  کل خونه خیلی خوشم اومد یه اپارتمان تقریبا هش
سرامیک سفید براق بود و یه فرش الکی نه متری وسط هال انداخته شده بود با 

 ست مبلمان مشکی که کوسن های نارنجی داشت .
 نفس مانتو و شالش رو انداخت رو مبل و گفت:
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خیله خوب بپر برو دوش بگیر شهرزاد خانم تامن چایی رو ردیف کنم حموم 
 نه اون سمت راستی .تو اتاق م

سرم رو تکون دادم و تشکری کردم دوست نفس هم که اسمش سحربود رفت 
 تو یکی از اتاق ها تا وسایلش رو مرتب کنه .

زیر دوش که ایستادم احساس کردم تمام خستگی هام ازبین رفت ده دقیقه بعد 
دوش رو بستم و سریع لباس پوشیدم دراومدم بیرون نفس و سحر درحال 

 دن بودنحرف ز
 

نفس:خوب سحرجان این تو اینم ازشهرزاد قصه گوی ما ببینم چی کار می 
 کنی تا من برم دوش بگیرم .

 سحر:خیالت راحت خوشگلش می کنم که چشمای بعضیا دربیاد .
 من:جانممم؟؟؟چشم کی دربیاد؟
 نفس اومد طرفم و دم گوشم گفت:

 مهداد جونی .
 :نفسسسس

 فت سحر گفت:قهقهه ایی زد و به طرف حموم ر
 خیله خوب بیا بشین ببینم چی کارت باید بکنم.

اول از همه موهامو سشوار گرفت تا خشک بشه و بعدش موهامو فرنسبتا 
درشت کرد که باعث شد حجم موهام بیشتربشه یه دسته ازموهامم به طورریز 

 بافت و پشت سرم جمع کرد طوری که باعث میشد موهام نریزه تو صورتم .
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رو سیاه کرد و یه خط چشم کمرنگ برام کشید بایه رژقرمز  پشت چشمام
خوش رنگ چشمام رو که باز کردم ازتغییری که کرده بودم خوشم اومد ارایشم 

درعین ملیح بودن خیلی قشنگ بود نفس ازحموم اومد بادیدن من سوتی زد 
 وگفت:واااو چقد خوشگل شدی بیچاره دل مهداد که باید طاقت بیاره .

 خواهرم عزیزم  ساکت شوو :نفس جونم
 :یوهاهااا.

باکمک نفس لباسم رو پوشیدم هم نفس و هم سحر ازلباس خیلی خوششون 
اومد تو دلم به سلیقه ی مهداد افرینی گفتم نفس که نشست برای ارایش 

 گوشیم رو برداشتم تا به مهداد اس ام اس بدم
 

ای قهوه اییش یک ربع مونده بود به ساعت سه که کار نفس هم تموم شد موه
پشت سرش به طرز زیبا و ساده ایی جمع شده بود و یه قسمتیش ریخته شده 

بود تو صورتش لباسش هم یه لباس مشکی براق بود که پشتش باز بود و 
 جلوش چندتاچین میخورد که خیلی شیک نشونش میداد .

سحرازمون خداحافظی کرد و رفت ماهم مانتو و شالمون رو پوشیدیم لباس 
 ه نسبت من جذب تر بود ولی مال من دامن ازادی داشت .نفس ب

راس ساعت سه بود که زنگ در به صدا دراومد نفس مثل بچه ها باال پایبن 
 پرید کیف دستی کوچکم رو باگوشیم برداشتم و از خونه دراومدیم بیرون .
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درو که باز کردیم یاشا تو اون کت شلوار مشکیش و پیرهن سفیدش خیلی 
ود مخصوصابرای ماکه بار اولمون بود اونو باتیپ کت شلواری بامزه شده ب

 میدیدیم .
نگاهی به نفس کردم که با نیشی باز درحال نگاه کردن به یاشابود دختره ی 

 پررو حاالخوبه به زورراضی شد برای اومدن .
 نگاهی به اطرافم کردم وگفتم:

 پس مهداد کو؟
 ید به سمتی و گفت:همون طور که دست هاش تو جیب شلوارش بود چرخ

 اونا هاا جناب درون ماشینشون منتظراومدن شماهستند .
باتعجب نگاه کردم ماشین مهداد این بار سمندی نبود که همیشه زیرپاش بود 

 و یه ساناتای مشکی این بارزیر پاش بود نفس ضربه ایی به بازوم زد وگفت:
مهدادافرین در اوو مای گاد با سمند ازماجدا شد باساناتا برگشت افرین 

 سوپرایز کردن دخترا مهارتی بسیار ستودنی داری .
 چپ چپ به یاشا نگاه کرد وگفت:

 برخالف بعضیاا
 زیرلبی گفتم:

 سرجدت بیابرو بذاراین مهمونی بخیر بگذره .
ازشون جداشدم و به طرف ماشین مهداد رفتم با دیدن من از ماشین پیاده شد 

م رو پوشیده بود و موهاشم زده بود باال و کت شلواری که من انتخاب کرده بود
 اون لبخند همیشگیش رو لباش بود .

 بهش که رسیدم لحظه ایی مکث کردم وگفتم:
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 خیلی خوش تیپ شدی .
 در ماشین رو برام باز کرد وگفت:

 تو هم فوق العاده شدی .
 :ممنونم .

اتفاقات درو بست  وخودش هم سوار شد یاشا زودتر از مهداد راه افتاد داشتم 
 درحال وقوع رو حضم می کردم که گفت:

 چیزی نمی گی؟؟چیه چرا
 :میگماا بالخره ماشین اصلی تو کدومه؟؟

 زد زیرخنده وگفت:
 پس مشکلت اینه؟

 :اوهوم .
:خوب سمند برای مواقعیه که میام روستا و بیشتر برای رفت و امدم به شرکت 

 بیرون .این رو فقط برای قرارهای خیلی مهمم درمیارم 
 لبم رو گاز گرفتم وچیزی نگفتم مهداد هم درسکوت رانندگیش رو کرد

 
نزدیک یک ساعت ونیم رانندگی کررد و اخرسر جلوی سه ساختمون دو طبقه 

سفید رنگ با منبت کاری های خیلی قدیمی پارک کرد به اطراف نگاه کردم 
 تمام ماشین های مدل باال پارک شده بودند نصف ماشین هارو حتی

نمیشناختم باصدای باز شدن در تازه به خودم اومدم و دست از انالیز کردن 
 اطرافم برداشتم مهداد گفت:
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 اگر انالیز کردنتون تموم شده افتخار میدید پیاده شید؟؟
 بالبخند گفتم:
 باکمال میل .

دستش رو دراز کرد طرفم تا بهم تو پیاده شدن کمک کنه .یه امروز رو باید مثل 
ر می کردم حداقل برای کمک به مهداد دستش رو گرفتم و ازماشین بقیه رفتا

پیاده شدیم نفس و یاشاهم دست در دست هم کنار ماقرار گرفتن نگاهی به 
نفس انداختم که دستش رو به دور بازوی یاشا حلقه کرده بود و بالبخندی 

 گشاد درحال راه اومدن بود ورودی ساختمون یه دربزرگ سفید بود که دو نفر
درحال چک کردن کارت های دعوت بودند هردو هم با کت شلوارهای فرم و 

 خیلی جدی و بیسیم به دست .
پشت صفی که درحال  وارد شدن بودن قرار گرفتیم یاشااینازودتر نوبتشون شد 
و کارت دعوتشون رو نشون دادند یکی دو دقیقه بعد ماهم وارد خونه شدیم  و 

 حیاط منتظر ماننفس و یاشارو دیدم که گوشه ی 
 

 مهداد رو به یاشا گفت:
 مایک برای این مهمونیش سنگ تموم گذاشته واقعا .

 یاشا باحرکت سرتایید کرد نفس گفت:
 ای بابا پس این اقای مایکی که میکید کیه .

 یاشا چرخید طرفش وگفت:
واقعا تو همه ی کارهات اینقده عجولی یااالن ادرنالین خونت رفته باالقاطی 

 ؟کردی؟؟
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 نفس بااخم گفت:
 چیزی بیخبر بمونم .نخیرم فبط دوست ندارم از

 مهداد باعجله گفت:
خیله خوب بذار ببینیمش معرفی می کنم حتما حاال راه بیافتید بریم داخل که 

 همه دارن نگاهمون می کنن .
یاشا و نفس رو انداختیم جلو تا درصورت لزوم کنترلشون کنیم از یه جاده ی 

دور با گل های سرخ و سفید کار شده بود رد شدیم ووارد خونه سنگی که دورتا
شدیم داخل خونه هم همه چیز سفید بود دیگه چشمام داشت گیجیلی میرفت 

 زیرلبی به مهداد گفتم :
 وای چرااین جااینقد سفیده حالم بد شد .

 اروم خندید وگفت:
 .سلیقه مایکله دیگه

طرفمون زنه شاید اواخر همین حین مرد و زنی دست دردست هم اومدن 
چهل سالگیش بود و مرده هم تو همین رنج سنی بود یه قیافه صمیمی و 

مهربونی داشت تقریبا و زنش هم یه پیرهن جذب کوتاه قهوه ایی پوشیده بود و 
موهاش رو یه وری ریخته بود تو صورتش از قیافه زنه چیز زیادی نمیشد 

 فهمید.
اومد طرفمون وبافارسی دست و پاشکسته  مرده با دیدن مهداد اینا باهیجان

 ایی گفت:
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واووو ...بالخره مهمان های افتخاری من از راه رسیدن .جنا این هم از مهداد 
 و یاشای عزیز دوستان افتخاری من وهمراهان عزیزشون .

زنش دستش رو دراز کرد که دست بده و من ونفس هم صمیمانه باهاش دست 
 دادیم

 نفس وگفت:و بعد چرخید طرف من و 
پسرها بهتون افتخار می کنم بانوان زیبایی رو برای همراهی انتخاب کردید 

 افتخار میدید بانوان زیبا که اسم هاتون رو به من حقیر بگید .؟
نفس خودش رو معرفی کرد و بعد نوبت من شد اسمم رو که گفتم بالبخندی 

 گفت :
 شهرزاد قصه گو ....چه زیبا .

 باتعجب گفتم:
 و یک شب خوندید؟؟شماهزار

 دستش رو دور کمر همسرش حلقه کرد وگفت:
من و همسرم جنا عاشق ایرانیم شاید دلیل اصلیمونم برای تشکیل و راه اندازی 

 یه شعبه تو ایران همین بود ه 
 بالبخندی سرتکون دادم وگفتم:

 واقعا خوشحالم که میبینم اینقد به ایران عالقه دارید
 

 میشه پرچونه هستی .جنا:وای خدا مایک مثل ه
:خوب ادم درکنار این ادم های دوست داشتنی نمی تونه که سکوت کنه توهم 
 حاال این دوخانم زیبارو به باال هدایت کن تالباس هاشون رو تعویض کنن .
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 :حتما.
ازجمع جدا شدیم و به طرف طبقه باال راه افتادیم گوشه گوشه ساختمون میشد 

دید که داشتند باهم حرف میزدند و خوشحال  چهارنفری روگروه های سه الی
 بودند جنا مارو به سمت یکی از اتاق های خالی طبقه باال برد وگفت:
می تونید این جاخیلی راحت لباس هاتون رو بذارید چند لحظه دیگه 

 ص چهار زوج برتر این شعبه شروع میشه .*ق*ر
فس بستم که نتشکری از جنا کردم و گفتم که می تونه بره درو پشت سرش 

 باحرص گفت:
 وایییی این چرااین جوریهه بااون صدای جیغ جیغیش .

 دکمه های مانتوم رو باز کردم وگفتم:
 نامرد نباش دیگه این همه مهربون بودن باهامون .

 مانتوش رو اویزون کرد وگفت:
وقتی مارو اه مهربونی میخوام چی کار اونم بااون لهجه اشون وادای مایک رو

روتخت خودشم داشت غش می کرد دراورد از شدت خنده نشستمصدا می 
 کرد از خنده ابرویی باالانداخت وگفت:

 راستی دیدی چه نگاهی به مهداد می کرد نامرد
 :نفسسس

 :خیله خوب
 لباسم رو مرتب کردم و روبه نفس گفتم:

 کبودی گردنم که مشخص نیست؟
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 نگاهی کرد وگفت:
 نه زیاد اگردقت نکنه نمیفهمه .

استرس خاصی گرفته بودم هم بابت مهمونی و هم بابت این موضوع که اگر 
 مهداد لهراسب رو میفهمید چی کار باید می کردم

 
باصدای اهنگی که از پایین پخش شد فهمیدیم که مراسم به طور رسمی 

شروع شده از اتاق دراومدیم بیرون دم راه پله دوزن دیگه ایستاده بودن صدای 
 اومد که گفت:جنا از پشت سرم 

 ص رو انجام بدند بامن بیاید .*ق*چهارزوج برتر مجلس باید دور اول ر
پشت سر بقیه ایستادیم تک تک اسم زوج هابرده میشد و اون زوج وارد حیاط 

 میشدند .
 نوبت خودم رسید

رو صدا کردند از پله های مارپیچ پایین رفتم و مهداد رو دیدم که پایین اسمم
تاده بارسیدن من لبخند گرمی زد و دستم رو گرفت بعد من پله ها منتظر ایس

نفس رو صدا کردند دربین تشویق های مهمان ها وارد حیاط شدیم 
ه ص ایستاده بودندبقی*ق*اکثرمهمون ها تو حیاط اصلی بودند و دور پیست ر

زوج ها دوبه دو روبه روی هم ایستاده بودن و من ومهداد هم دراول صف 
لی شروع شد قدمی به جلو گذاشتیم و بهم تعظیم کردیم  ایستادیم اهنگ اص

داشتم سعی می کردم تمام چیزهایی که مهداد بهم گفته بود رو به خاطر بیارم 
بااوج گرفتن اهنگ دستم تو دست مهداد گره خورد و دست دیگم رو روی 

 ص*ق*شونه اش گذاشتم اون یکی دستش رو گذاشته بود پشتم درحین ر
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ونش بهم خیره شده بود و هرکاری می کردم نمی تونستم بااون نگاه مهرب
باهاش چشم تو چشم نشم اون نگاه مهربونش و لبخندش باعث شده بود 

تاازخودم متنفر بشم که چرا دارم درمورد خودم و لهراسب بهش دروغ میگم 
اون هرکاری برای من کرد و من درعوض این طوری داشتم جوابش رو میدادم 

من احساس گرما می کردم گرماازحضور کسی که اینقد هوا خنک بود ولی 
بهم نزدیک بود و من چقد ازش دور بودم من رو ببخش میدونم مزد خوبی 

های تو چیزی بیشتر از دروغ های منه ولی درحال حاضر این تنها کاریه که از 
 دستم ساختست .

ون باتموم شدن اهنگ دوباره سر جاهای اولمون ایستادیم و مهمون هابررام
 دست زدند

 
باصدای دست زدن شخصی در نزدیکیم ازجام پریدم و مایک رو دیدم که 

 باخوشحالی کنارم ایستاده
 :واااو فوق العاده بود مهداد جان 

 رو به من گفت:
 شماهم عالی بودید شهرزاد عزیز .

ص *ق*زیر لب تشکری کردم یواش یواش زوج های دیگه ایی هم برای ر
ماها از پیست دراومدیم بیرون و دور یکی از میز ها  میاومدن داخل پیست اما

ایستادیم پسرها دوباره بهمون ملحق شدن سرم پایین بود و داشتم با ناخنم رو 
 میز دایره های الکی میکشیدم که نقس زد به بازوم وگفت:
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 اهای کجا داری سیر می کنی؟
 :هیچ جا .

ص بهم دیگه *ق*ر:ببخشیدا اوال خرخودتی دوما دیدم که چه جوری موقع 
 زل زده بودید .

میخواستم جدی باشم ولی این حرفش باعث شد پقی بزنم زیرخنده چرخیدم 
 طرفش وگفتم:

 ما؟ ر*ق*صص خودتون بود یا *ق*تو حواست به ر
 :هردو.

 :پس بگو چراهمش پای من بدبخت رو لگد می کردی .
 فت:بابیخیالی  گیاشا بود که بادو لیوان اب پرتقال به دست اومده بود نفس 

 بلد نیستی من چی کار کنم. ر*ق*صتو 
 لیوان رو داد دستش وگفت:

 من نیست موضوع فضولی جنابعالیه . ر*ق*صموضوع 
 با بی حوصلگی گفتم:

 بس کنید دیگه حوصله کل کل ندارم ...... یاشا مهداد کو؟
 :مایک کارش داشت .

یکم از افکارم فاصله سرم رو تکون دادم و سعی کردم باخوردن اب پرتقالم 
 بگیرم
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 ر*ق*صاومدن مهداد یکم طول کشید نفس و یاشا دوباره رفتن داخل پیست 
و منم پشت میز ایستاده بودم و داشتم نگاهشون می کردم :میخوای ماهم 

 بریم؟
 به طرفش چرخیدم که با مهربونی بهم نگاه می کرد .

حالم از خودم بهم این مهربونیش و نگاه گرمش فقط باعث میشد تاهرلحظه 
 بخوره که چرا دارم این کارو می کنم .

 :تو خودت میخوای؟
 سرش رو به عالمت نه تکون دادوگفت:

 راستش مایک انقد دم گوشم فک زد که سرم داره از درد می ترکه .
 لبخند تلخی زدم و گفتم:

 مرد مهربونیه .
 :اوهوم ولی خیلی حرف میزنه .

و نفس رو نگاه می کردم که برای اولین بار  یاشا ر*ق*صجوابی ندادم داشتم 
 یدن .ر*ق*صبدون کل کل کردن باهم دیگه داشتند می

 :شهرزاد ؟
 :بله؟

 :چرا همه چی رو بهم نگفتی؟؟
 یه لحظه یخ کردم به سختی نگاهش کردم وگفتم:

 چی رو بهت نگفتم؟
 :این که لهراسب تو درمانگاه بهت حمله کرده .
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 سرم . احساس کردم با چکش زدن تو
 :من ....من...

:شهرزاد تو توی روستا یه مهمونی برای ما یه مهمونی که االن برای خیلی از 
اهالی اون روستا عزیزه و اگر بالیی سرت بیادمن نمی تونم خودم رو ببخشم 

 هم من هم مهرداد .
 سرم رو انداختم پایین وگفتم:

 ال شره .نمی خواستم دردسر درست بشه لهراسب ادمیه که شدیدا دنب
 :من رو ببین ..

تمام نیروم رو جمع کردم و بهش نگاه کردم :من برای محافظت از تو هرکاری 
 می کنم.

 :از کجا فهمیدی؟
:همون روز مهلقا اومد پیشم و همه چیز رو تعریف کرد گفت که بهش 

التماس کردی تاچیزی به من نگه ولی نگرانت بود وازم خواست به روت نیارم 
ناراحت شدم  چون فکر می کردم بهم اعتماد داری وهمه چی  راستش رو بگم

 رو بهم می گی ولی این موضوع ....
 باعجله گفتم :

این که بهت نگفتم برااین نبود که بهت اعتماد نداشتم برای این بود که از 
باالگرفتن این ماجرا میترسیدم ازاین که به خاطر من درگیر یه همچین داستانی 

اد سردرگمم از طرفی میخوام به مردم رروستا کمک کنم تا بشی میترسیدم مهد
زندگی بهتری داشته باشن ولی هربار که به جایی میرسم یه چیزی باید این 
وسط کارهارو خراب کنه ازاین همه بالتکلیفی و استرس خستم میدونم که 
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موقعی که تو این راه اومدم باید فکر این جارو می کردم ولی ازاین که هربار 
 کاری می کنم بهم میخوره بریدم به ولله بریدم.هر

 دستم رو گرفت وگفت:
اوال که دیگه هیچی بهم نمیریزه مدرسه که داره ساخته میشه مردمم که تقریبا 

 قبولت کردن وفقط مشکل اصلیمون خان بابا و کدخدان و بعدشم که
 لهراسب دیگه نمی تونه کاری انجام بده بهت قول میدم .

ستم اورد و اون لحن ارومش باعث شد که اروم بشم و لبخندی فشاری که به د
 بزنم با دیدن خنده ی من گفت :

 خداروشکر به توافق رسیدیم .
 خندم شدت گرفت خودشم خندید و سری تکون داد

نفس و یاشا که برگشتن مایک  وجنا به وسط پیست رفتن که دقیقا در دیدهمه 
 به سمتش جلب شد . بود بااشاره مایک اهنگ قطع شد توجه همه

 باهمون لبخندش شروع کرد:
خیله خوب دوستان عزیز من از همه اتون ممنونم که امروز به این مهمونی  

اومدید و خودمم از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجم که بعداز 
چهارسال تالش مداوم بالخره تونستم به هدفم برسم و این شعبه رو تو ایران 

 تاسیس کنم .
 دست زدن دستش رو به نشونه ی سکوت اورد باال وگفت :همه براش 

ازهمتون ممنونم و حاال وقتشه که زوج برتراین مهمونی رو به همتون معرفی 
 کنم و به عالوه سوپرایزی که خودم خیلی درموردش ذوق دارم .
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 دعوت می کنم از مهداد عزیز به همراه همراهشون شهرزاد عزیز .
 د یاشا و نفس هم باهیجان دست میزدند .صدای دست زدن جمعیت بلند ش
 مهداد دستش رو اورد باال وگفت:

 افتخار میدی؟؟ :باکمال میل .
سی کرد و مهداد و مایک هم *و*باهم دیگه وارد پیست شدیم جنا بامن روب

 دست دادن مایک رو به جمعیت گفت:
 خوب دیگه وقتشه که ریاست شعبه جدید رو تعیین کنم و من از مهداد عزیز

 درخواست می کنم که این کار رو به عهده بگیره .
باذوق به مهداد که از شنیدن این خبر شوکه شده بود نگاه کردم با خنده ایی 

 شیرین گفت:
 باشه من قبول می کنم .

 همراه جمعیت دست زدم و با ذوق  بهش تبریک گفتم
 

به مهمونی بالخره تموم شد ولی مایک وجناازمون قول گرفتن که دوباره 
 دیدنشون بریم .

 از خونه که دراومدیم بیرون نفس و یاشا همزمان گفتند:
 ماشیرینی میخوایم یاال .

 مهداد باخنده نگاهی به من کردوگفت:
 توچی توهم اگرمیخوای تعارف نکنااا.

 شونه باالانداختم وگفتم:
 حاال که خودت گفتی منم میخواام 
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 دستاش رو اورد باال وگفت :
 بستنی موافقید؟؟؟خیله خوب با 

 همزمان بله گفتیم قرار شد بریم یکی از بستنی فروشی های ستارخان .
 تو ماشین چرخیدم طرفش وگفتم :

 تبریک می گم واقعا لیاقتش رو داشتی .
 خندید وگفت :

 اصالانتظارش رو نداشتم مایک همیشه. عادت داره که ادم رو سوپرایز کنه .
 :حاالشرکت خودت چی میشه؟؟

 :اتفاق خاصی نمیافته یاشا می تونه کمکم کنه به هردو برسم .
جلوی کافی شاپ پارک کردن و پیاده شدیم نگاهی به تیپ خودم ونفس کردم 

 وگفتم :
اقاکاش اول میرفتیم خونه لباس عوض می کردیم بااین تیپ بهمون شک 

 نکنن؟؟؟
 یپتون .نه به ت یاشا:نه مطمعن باش اگه قرارباشه به چیزی شک کنن به عقالتونه

 نفس چشم غره ایی رفت وگفت:
 باز بعضیا خوش مزه شدن...

 بعدش کامل رو به یاشا برگشت و با انگشت اشارش تهدید کنان گفت:
نفس:اینقدر برام شاخ نشو ها من خودم شاخ همه ی پسرا رو میشکنم پس 

 اینقدر خوشمزه باشی در نیار پیرمرد هاف هافو
 تهدید نکناااا پیری هه هه ههیاشا با خنده:تو هم منو 
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 نفس خندش گرفت ولی به روی خودش نیورد
 عین بچه ها کل کل میکنن نمیشدنمنو مهداد خندیدیم اینا هیچوقت ادم

 مهداد :بچه ها برید داخل دیگه .
وارد کافی شاپ شدیم و یکی از میزهای سمت دیوارو که دنج تر بود انتخاب 

 هااومد طرفمون تاسفارش بگیره .کردیم .و نشستیم یکی از گارسون 
 :چی میل  دارید؟؟؟

 نمیدونم چطوری اما همزمان با مهداد گفتیم:
 بستنی شکالتی .

 نفس و یاشا پقی زدند زیر خنده .
لبمو گاز گرفتم تو صورت خود مهداد هم خنده مشخص بود نفس کافه گالسه 

 سفارش داد یاشا هم بستنی میوه ایی .
 که مهداد یهو گفت:منتظر سفارش هابودیم 

 من االن برمی گردم .
باتعجب نگاهش کردم که از مغازه خارج شد دو دقیقه بعد برگشت و لی 

 معلوم بود پشتش چیزی قایم کرده باکنجکاوی گفتم:
 چیه پشتت؟؟

شاخ گل رزی گرفت طرفم جاخوردم حتی نفس هم که داشت زیرلبی غر میزد 
 ن می کرد باتته پته گفتم:ساکت شده بود و بادهن باز داشت نگاهمو

 گل برای چی؟؟
 :البته این ازطرف مایکه بهم داد وگفت که ازطرفش بدم بهت .
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باید اعتراف کنم بدضدحالی خوردم گل رو گرفتم وتشکری زیرلبی کردم 
 کنارم نشست و یه شاخه دیگه گرفت جلوم. :این از طرف خودمه .

 بود . کامالشوکه شدم کامال درسوپرایز کردن من استاد
:میدونی یه تشکر بهت بدهکارم امروز حضورت باعث دل گرمی من شد 

 ر*ق*صخنده هات تو پیست 
 

و اون نگاه مهربونت وقتی با مایک حرف زدی همه و همه باعث شد تا انرژی 
 بگیرم و ازت ممنونم .
 نفس غری زد وگفت:

خدابده شانس بعضیا یاد بگیرن لطفا که مطمئنم از بس ذهنش معیوبه 
 بلد نیست هیچی

 یاشابابیخیالی شونه انداخت باال وگفت:
 ببخشید من اهل این کارا نیستم .

 نفس:نگفتم نگفتممممم
ازطرفی هم شوکه بودم و هم خندم گرفته بود گل رو ازش گرفتم و بو کردم 

 خیلی خوب بود :ممنونم مهداد
 بااومدن گارسون و بستنیاحواسمون به خوردن پرت شد

ل آرامش میخوردیم و عجیب اینجا بود که اصال صدایی از نفس داشتیم با کما
 ارومپچو یاشا در نمیومد...به جز یه پچ
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یهو صدای جیغ نفس بلند شد با چشمای گرد شده نگاهی به یاشا کردم که از 
 خنده سرش رو روی میز گذاشته بود

 نفس بلند شد و لباسشو تکوند و داد زد جوری که سر همه برگشت طرف ما
 نفس با چشم غره:یاشااااا دهنت سرویسسسسس

 تورو میکشمممممم عبضییییمن اخر
 دنبال یاشا دویدبعدش سریع از روی میز بلند شد و
 یاشا هم سریع با خنده رفت بیرون

 مهداد همچنان هنگ نگاش میکردیممنو
 

یاشاکاری کرد که نفس تبدیل شده بود به بمب ساعتی وهم من وهم مهداد 
دادیم که حرفی بهش نزنیم حتی موقع برگشت از کافی شاپ هم نفس ترجیح 

 نشست تو ماشین مهداد و هرکاری کردم بایاشا اشتی نکرد که نکرد .
ساعت ده شب بود که به سمت روستا راه افتادیم مهداد دوباره ماشینش رو 
عوض کرد و همون سمند رو برداشت موقع رانندگی چشمم افتاد به شاخه 

 م داده بود و لبخندی زدم .گلی که به
 نفس:هوی چیه؟؟لبخندا ژکوند میزنی؟؟

 :چیه میخوای مثل تو بااخم بشینم؟؟؟
:بله دیگه اگر به ماهم گل داده بودند لبخندهای یواش یواشکی ذوق مرگی 

 میزدیم.
:حسودیت میشه؟؟میخواستی یکم با یاشا خوب باشی که برات گل بخره.تازه 

 از نعمته ماشین محروم شدیبخاطره این قهر برگشتنا 
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:اخ یادم نیار که دلم خونه.مازراتی جونم...بعدم ماها که مثله شما دوتا مرغه 
 عشق نیستیم

:ببند دره تاال اندیشرو حاال باز خوبه بدبخت کلی ازت عذرخواهی کرد و تو 
 طوری می کنی .

 :حقشه زد لباسه نازنینم رو خراب کرد .
 ی کنیاا .:مثل بچه های دوساله رفتار م

دیدم هنوز عصبانیه و هرچی بگم میخواد غربزنه برای همین ولش کردم تاهم 
خودش راحت باشه هم خودم ارامش اعصاب داشته باشم بعداین همه برو و 

بیا شدیدا خسته بودم و خوابم میاومد خیلی دوست داشتم صبح برمی گشتیم 
 اما نمیخواستم مهسارو شب اون جا تنها بذارم .

ه شب بود که جلوی خونه پارک کردم مهداد همون دم ورودی ازمون دو نصف
جدا شد و رفت خونه خودش ولی گفت که فردا برای چک کردن کار کارگرا 

برمی گرده باخستگی از ماشین پیاده شدم و نفس رو که باخیال راحت خوابیده 
 بود صدا کردم :ای نفس پاشو که رسیدیم .

 یهو ازجاش پرید وگفت:
 ده؟!؟کی مرده؟!؟!ها چی ش

 :خاک تو سرت کسی نمرده.میگم رسیدیم
 :رسیدیم؟!؟!؟

 ساک هارو از صندلی عقب برداشتم وگفتم:
 بله ساعت خواب .
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نمیدونستم مهساخوابه یا بیدار برای همین در نزدم و اروم چفت درو دست 
انداختم  از  پشت باز کردم این جا خونه ها هنوز باقفل و کلید مشکل داشتند 

ت درم که خوب هرکی میتونست باز کنه دیگه تااالن سرم از تنم جدا نشده چف
بود  به لطف این مردم خیلی بود  واقعا من موندم چجوری اینهمه مدت دووم 

اوردم فکر می کردم مهسا خوابه اما با باز کردن اتاق ودیدن مهسا که داره با 
م حاال باید برای مریم خوش و بش میکنه  همون جا دم در نزدیک بود وا بر

 جوابگویی به بعضیا اماده میشدم
 اقا انصاف نیست

چند نفر به یک نفر؟!؟!؟این ستا دهنه منو سرویس میکنن که!!خودشون نتها 
 کم بودن حاال ستاییشون باهم چی بشن!!! خدایا خودمو به تو سپردم

 
 مریم با دیدن من گفت:

مهمونی؟؟؟نه نه با  چشمم روشن بدون گفتن به من با مهداد جونت میری
 مهداد عزیزت باید میگفتم

 باخستگی ساک هارو گذاشتم کناری وگفتم :
مثال چی باید می گفتم میاومدم میگفتم مامانی دارم با دوستم میرم مهمونی 

 اجازه میدی؟؟؟
:بله که باید میگفتی.منم میگفتم  برو عزیزم ماکه با مهداد جونی این حرفا 

 نداریم که.
 اقد خرف نزن به خدا سرم داره میپوکه .:ااااخخخخ 

 مهسا:چته مگه؟
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 رو به نفس که تازه وارده اتاق شده بود اشاره کردم وگفتم:
 ازخواهرگرامیت بپرس که چه جوری بایاشا دعوا گرفت .دهنمون سرویس شد

 نفس مانتوش رو دراورد وگفت:
 حقش بود میخواست اون بالرو سرم نیاره .

کشیدی سرش حقش بود بدبخت رو عمال به غلط :بله البد جیغی هم که 
 کردن انداخته بودی .

مهسا و مریم غش کردن از خنده رو بالشی که بغل دست مریم بود شیرجه زدم 
 وگفتم:

 مرض برای چی میخندین .
 مهسا:دارم قیافه یاشا رو تصور می کنم .

کار  چی خودمم از به یاد اوردن قیافه یاشا که مستاصل مونده بود و نمیدونست
 کنه خندم گرفته بود .
 مریم باتعجب گفت:

 حاال این یاشا خان کی هست؟؟
 چشمام رو روهم فشاری دادم وگفتم:

 شریک مهداد.
 :اوهووو...حاال چه ریختیه؟؟

 سرم رو از رو بالش برداشتم و گفتم:
 اخه به تو چه که چه ریختیه ها!!؟؟؟؟

 شونه باالانداخت وگفت:
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 بخته منم باز شدخدارو چه دیدی شاید 
 ازحرصم بالش رو کوبوندم تو سرش وگفتم:

 ستارست چندنفرچند نفر؟؟۵دل نیست که هتل 
 نفس بالبخند کجی گفت:

 دیگ به دیگ میگه روت سیاه . 
 :جانم؟!؟!؟

 دست به سینه نشست وگفت:
 خودتو نزن به خریت خانم خانما یه روز بامهداد یه روزم بامهرداد .

 میری مهمونی.یبار بغل مهرداد پیدات میشه مهسا:یبار با مهداد
 :ببنننننددددد من کی بغلش بودم؟!؟!؟

 نفس:اینارو ولش.یبار مهداد بهت گل میده یبار مهرداد ماشینتو برات میاره
دیگه داشتم می ترکیدم باسررفتم تو بالش و صدای خنده بچه ها رفت هوا 

 بیشرفا همشون اینجوری بودن
 را من نمیزارن.ای خدااااا چیکار کنم من با اینااینا اخر ابرو حیسیت ب

صبح روز بعد باصدای فریاد کسی از جام پریدم اصال یادم نبود کی خوابم 
برده بود دختراهم باصدای فریاد ازجاشون بلند شدن نفس چشماش رو مالید 

 وگفت:
 چه خبره این جا؟؟؟
 ازجام پریدم وگفتم:

 نمیدونم .
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از خونه زدم بیرون صدای فریاد از طرف زمین مانتو و شالم رو پوشیدم و 
مدرسه بود چند ثانیه بعد نفس و مهسا و مریم هم از خونه دراومدن بیرون 

 مهسا باشنیدن صدا گفت:
 اما این که از طرف مدرسه است

هرچهارنفرمون به سمت مدرسه دوییدم تازه تازه متوجه دودی شدم که تو 
ین که رسیدیم از دیدن منظره مقابل اسمون بود شستم خبرداد چی شده سر زم

مات و مبهوت مونده بودیم اتاقکی که برای کارگرها ساخته شده بود داشت تو 
اتیش میسوخت و کارگرها داشتند تالش می کردند خاموشش کنن .مریم با 

 وحشت گفت:
 کسی داخله؟؟

:نه خوشبختانه به موقع دراومدن بیرون ولی اتیش به نیمی از وسایل هم 
 ت کرده .سرای

 عبدی بود سرکارگری که روز اول درحال صحبت کردن با مهداد دیدمش .
 مهسا:چقد خسارت داشتیم؟

 :فعال معلوم نیست باید تاخاموش شدن کامل اتیش صبر کنیم. 
بااستیصال به دودی که حلقه حلقه به اسمون میرفت نگاه کردم باید حدس 

 میزدم همه چی انقد ساده پیش نخواهد رفت
 

ش بالخره بعد از یک ساعت خاموش شد اما دود بدی همه جارو گرفته بود اتی
جلوتررفتم و نگاهی به اتاقک انداختم تقریبا میشه گفت که چیزی ازش باقی 
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نمونده بود همه ی کارگرها سالم بودند ولی شدیدا خسته و ترسیده به نظر 
 بودن .میاومدن حق هم داشتند اگر درنمیاومدن بیرون همشون کشته شده 

 :نصف بیشتر مصالح و وسایل سوخته .
 صدای گرفته مهسا بود که این حرف رو زد چرخیدم طرفش وگفتم:

 چیزی هم از اتاقک باقی نمونده دوباره باید ساخته بشه .
 نفس دوان دوان سررسید وگفت:

 یه مشکل جدی داریم. 
 نالیدم:باز چی شده؟

 که کار کنن .:کارگرها اعتصاب کردند می گن  حاضر نیستند 
 سرم رو بادستانم فشردم وگفتم:

 حق هم دارن ولی باید یه راهی پیدا کنیم که ازاین کار منصرف بشن .
 مریم:چه راهی؟؟؟

 :نمیدونم واقعا نمیدونم .
نفس:بااین کار پروژه دوباره عقب میافته تا مصالح دوباره سفارش داده بشه و 

 ازتهران برسه خیلی طول میکشه .
 مهداد که جلوی زمین پارک شد کورسوی امیدی درونم روشن شدماشین 

 
به سمت ماشین دوییدم مهداد که ازماشین پیاده شد رسیدم بهش بادیدن قیافه 

 پریشون من و فضای دودالود مقابلش گفت:
 این جا چه خبرشده؟؟
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:یکی صبح زود اتاقک کارگرهارو اتیش زده اما تلفات نداشتیم نصف بیشتر 
 وخته .مصالح هم س

 دستی به سرش کشید وگفت:
 باید فکر یه همچین چیزی رو می کردم باید یه نگهبان میذاشتم .

 بازوش رو گرفتم وگفتم:
کردن نداریم مهداد کارگرهااعتصاب کردند  ه*ا*ن*گاالن وقت برای احساس 

 نمیخوان کار کنن چون احساس خطر می کنن .
 نفسش رو داد بیرون وگفت:

 عبدی کجاست؟
 که کارگرها جمع شده بودند رو نشون دادم وگفتم: جایی

 اون جاست .
 :خیله خوب باهاش حرف میزنم منتظر بمون .

سرم رو تکون دادم ازم که جداشد باخستگی به ماشین تکیه دادم نفس و بقیه 
 هم اومدن دم ماشین مریم درحالی که داشت به کارگرها نگاه می کرد گفت:

 چی شد؟
 میزنه . :گفت که باهاشون حرف

 مهسا:شهرزاد؟
 :ها؟

 :اون جارو؟
 :کجا؟؟
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بازوم رو گرفت و چرخوندتم به مسیری که به سمت عمارت میرفت لهراسب 
رو دیدم که دست به سینه با یه لبخند مزخرف وحال بهم زن ایستاده .زیرلب 

 زمزمه کردم:
 وای به حالت اگر کارتو باشه

 
 رفتم وگفتم:چنددقیقه بعد مهداد برگشت سریع به طرفش 
 چی شد حرف زدی باهاشون راضی شدن؟؟

 سرش رو تکون داد وگفت:
راضی شدن ولی تاوقتی که ازلحاظ امنیت این جا خیالشون راحت نشه دوباره 

 شروع نمی کنن .
 :چی میشه االن؟

:بایاشا صحبت می کنم تا دوتا نگهبان مسلح بفرسته این جا ازاول هم باید این 
 اری خودم بود که این اتفاق افتاد .کارو می کردم سهل انگ

 چند ثانیه ایی درسکوت سپری شد که مریم گفت:
 حاال چطوری اتیش زدن؟؟؟کسی فهمیده؟؟

هممون به فکر فرو رفتیم نکته خوبی بود فهمیدن این که کی این جارو اتیش 
 زده میتونست بهمون کمک زیادی کنه. 

رفتم بادقت داشت به  مهداد به سمت اتاقک کارگرهارفت درسکوت دنبالش
اطرافش نگاه می کرد معلوم بود که داذه دنبال نقطه شروع اتیش سوزی می 

 گرده .
 چند دقیقه بعد صداش رو شنیدم که داشت صدام میزد
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 :شهرزااد بیااین جا .
کمی دورتر ازاتاقک زانو زده بود و داشت به چیزی نگاه می کرد کنارش زانو 

 زدم وگفتم:
 چی شده؟؟

 دراز کرد و تیکه شیشه ایی به طرفم گرفت باتعجب گفتم: دستش رو
 شیشههه؟؟

:اوهوم هرکی بوده از شیشه به عنوان یه ذره بین استفاده کرده و بامتمرکز کردن 
نور خورشید اتیش سوزی راه انداخته شیوهذی موثریه بدون دردسر و 

 باکمترین ریسک ممکن .
 ما کی این جا تو کارشیشه گریه؟؟شیشه رو در دستم تکون دادم داغ شده بود :ا

 فکری کرد وگفت:
یه نفر هست از خیلی وقت پیش هااون موقع که من و مهرداد بچه بودیم 

 شغلش شیشه گری بود :بریم پیشش
 

توراه رفتن پیش اون شخصی که مهداد میگفت همش تواین فکر بودم که نکنه 
 این موضوع هم کارلهراسب باشه .

 :میگم مهداد؟
 :بله ؟

 امکانش هست کارلهراسب باشه؟:
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:راستش خودم هم داشتم به این موضوع فکر می کردم ازاون لهراسب هیچ 
 چیزی بعید نیست .

جلوی یه در مکث کرد و ضربه ایی بهش زد چندلحظه بعددر باز شد ویه پسره 
 سیزده چهارده ساله درو باز کرد مهداد مکثی کردوگفت:

تقریبا هفت سال پیش این جا تو ببخشید من دنبال یه شخصی هستم که 
 کارساخت شیشه بود .

 پسره گفت :شما دنبال پدربزرگم دارید می گردید .
 قدمی جلو گذاشتم وگفتم:

 می تونیم باهاش صحبت کنیم؟
 :متاسفم اما پدربزرگم سه ساله فوت شده .

هردومون جاخوردیم .ازش خداحافظی کردیم کمی که از خونه دور شدیم 
 گفتم:

 ب اینم از این تیرمون به سنگ خورد .خیله خو
 :برگردیم سر زمین تاببینیم چی کار کنیم 

موقع برگشت به مدرسه به فکراین بودم که چرا خان باباانقد سکوت کرده و چرا 
درمقابل ساخت مدرسه هیچ عکس العملی نشون نداده .با دیدن لهراسب 

 درمقابلم ناخوداگاه  به بازوی مهداد چنگ زدم .
 خندی داشت نگاهمون می کردبانیش

 
 :ها خانم دکتر چیه دوباره پسر خان رو دیدی نمیدونی چی کار کنی؟

 مهداد قدمی جلو گذاشت طوری که تقریبا جلوی من قرار گرفته بود وگفت :
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 لهراسب  حرف دهنت رو بفهم .
:مثال اگر نفهمم چی میخواد بشه وایساا مثال میخوای به پدر محترمت بگی که 

 مجازات کنه؟؟من رو 
 مهداد باصدایی که نیشخند درش موج میزد گفت :

ظاهرا نمیدونی اما من برای همیشه ازاون عمارت دراومدم بیرون پس برای 
 مجازات کردن تو نیازی به خان بابا ندارم .
 :اوه پسر کوچولوی خان بابا شجاع شده .

ر انه به نظمهداد که قدمی جلو گذاشت از پایان این جروبحث که خیلی دوست
نمیرسید ترسیدم ودست مهداد رو گرفتم دم گوشش زمزمه کردم :مهداد نه اون 

 دقیقه هدفش عصبانی کردنه توهه.
 نگاهی به من کرد ودوباره چرخید طرف لهراسب با لحنی تهدید امیز گفت :

ببین به نفعته که این دور واطراف افتابی نشی وگرنه دفعه ی بعدی بهت نشون 
 بودن خان بابا برای مجازات کردنت نیازی ندارم .میدم که به 

شونه باالانداخت و راه افتاد درحال رد شدن از کنارمون نگاهی بهم انداخت 
 وگفت :

 دوباره میبینمتون خانم دکتر .
 :لهراسب گم شو تا اون روی من رو بااال نیاوردی .

تین موقع رد شدن لهراسب یه چیز دیگه هم توجه ام رو جلب کرد دم اس
 پیرهنش سوخته بود
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 کمی که دور شد چرخیدم طرف مهدادوگفتم:
 کارخودشه دم استینش سوخته بود .

 کاره؟؟؟ه *ا*ن*گاالن هرکی لباسش سوخته باشه  :یعنی
 .ه کاره*ا*ن*گ:هرکی رو نمیدونم ولی لهراسب قطعا 

 مردد بود چندلحظه فکر کرد وگفت :
 . بریم ببینیم کارگرها به کجا رسیدنخیله خوب حاال یه کاریش می کنیم فعال 

دلم میخواست زودتر این لهراسب رو خفه می کردم وگرنه صددرصد راهی 
 تیمارستان میشدم از دستش .

به مدرسه که رسیدیم چند نفری تجمع کرده بودن گل بود به سبزه نیز اراسته 
 هشد سروصدایی درکارنبود ولی خوب بقدری چشمم ازاین مردم ترسیده بود ک

 حد نداشت زیرلب گفتم:
 اینااین جا چی کار می کنن؟

 نیم نگاهی بهشون کرد وگفت:
 بهشون اهمیت نده صددرصد اومدن فضولی .

 چشم چرخوندم و مهسارو که بااعصاب خورد درحال کار کردن بود دیدم .
 :خالههه خالههه .

ه دیگبه طرف صدا چرخیدم و ساغرو دیدم اما این بار تنها نبود و چندتابچه 
 پیشش بودن .

 :جانم ؟
 :چه اتفاقی برای مدرسه افتاده؟چرا کسی کار نمی کنه نکنه منصرف شدید؟

 کنارشون زانو زدم وگفتم :
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هیچ چیزی نمی تونه من رو از ساختن این مدرسه منصرف کنه بهتون قول 
 میدم بچه ها حاال برید بازی کنید .

 که شدم مهداد گفت : ازحرفم خوشحال شدن و باخنده دوییدن رفتن سرپا
 چه حسی داره این که امید مردم باشی؟؟!

 نفسی عمیق کشیدم وگفتم:
 حس شیرینیه ولی تا وقتی که امیدشون ازبین نره .

 نگاهی بهم کرد و سکوت کرد
 

 :فهمیییدم.
 باصدای جیغ مهسا شش متر ازجام پریدم و بهش نگاه کردم باحرص گفتم:

 کنی؟ نمی تونی اروم تر ابراز احساسات
 مهداد درحالی که معلوم بود حوصله ی کل کل نداره گفت:چی رو فهمیدی؟
:چرا اون تیکه شیشه ایی رو که پیدا کردید به پلیس نشون نمیدیدتا اثرانگشت 

 روش رو بررسی کنن؟
باپام رو زمین ضرب گرفتم وگفتم:کارگاه خوبی میشی ولی ایا به این هم 

 جوری به دست بیاریم؟ فکرکردی که اثرانگشت لهراسب رو چه
 سکوت کرد.

نیم ساعت بود که هممون تو حیاط درمانگاه جمع شده بودیم و دنبال راه حلی 
برای گیرانداختن لهراسب بودیم مهداد راست میگفت یه سوختگی ساده ی 
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لباس نمی تونست به عنوان مدرک محکمی ارائه بشه و برای شکایت باید 
 دستمون پر میبود .

 ه داشت با نوک شالش بازی می کرد گفت:نفس درحالی ک
 اگر تو تله بندازیمش که خودش اعتراف کنه چی؟

 باابروهای باالرفته نگاهش کردم وگفتم:
 مثال چه جوری؟

 نیم نگاهی به مهداد کرد وگفت:
 ازطریق تو.

 :چییی؟
:خوب هممون میدونیم که لهراسب شدیدا دنبال این موقعیته که تورو تنها 

تازمانی هم که این همه ادم دور و اطرافت باشن همچین کاری نمی گیربیاره و 
کنه ولی اگر تنها گیرت بیاره میتونی کاری کنی که به اتیش زدن مدرسه اعتراف 

 کنه.
 اومدم حرفی بزنم که مهداد درجا گفت:

 نه این خیلی خطرناکه نمیدونیم لهراسب ممکنه چه کاری انجام بده.
ایی نیست فقط امیدواربودم کاربه جاهای باریک  فکری کردم و دیدم بد نقشه

 نکشه روبه مهداد گفتم:
 

نفس راست میگه صدای ضبط شده ی خودش بهترین مدرکیه که می تونیم 
 ارائه بدیم.

 :شهرزاد من نمیذارم این کار خیلی خطرناکه.
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:مهداد اگر لهراسب سرجاش نشونده نشه معلوم نیست چی کار ممکنه بکنه 
ت ندادیم اما تضمیمنی هست که سری دیگه کسی کشته این بار تلفا

نشه؟؟؟هرچقدرهم که مابخوایم نگهبان بذاریم بازم ممکنه که یه اتفاقی بیافته 
بعدشم دستگیری لهراسب برای بقیه یه زنگ خطر میشه که اگر بخوان حرکتی 

 مثل لهراسب انجام بدن باهاشون به شدت برخورد میشه.
 مجبور شد که قبول کنه.بااین که راضی نبود ولی 

قرارمون شد برای فردا تا مهداد بتونه با پلیس هماهنگ کنه و این که کل فردا 
کسی نباید اطراف من میبود تا لهراسب برای اومدن احساس امنیت کنه 

 خودمم استرس گرفته بودم ولی سعی می کردم درنظر نگیرمش.
به سقف نگاه می کردم  اون شب موقع خواب تو جام دراز کشیده بودم و داشتم

 که مهسا گفت:
 نمیترسی؟

 چرخیدم طرفش و دیدم بیداره .
 :توچراهنوز نخوابیدی؟

 :خوابم نمیبره تو چرا بیداری؟
غلطی تو جام خوردم و کامال روبه روش قرار گرفتم:نمیدونم فکر کنم استرس 

 فردارو دارم.
نداره معلوم نیست :مطمعنی میخوای این کارو بکنی؟؟؟لهراسب تعادل روانی 

 تااون فاصله ایی که مهداد با پلیس ها برسه چه بالیی سرت بیاره.
 اهی کشیدم وگفتم:
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 چاره ایی نیست وگرنه دوباره میخواد که کارامون رو خراب کنه .
 سکوتی برقرارشد بعداز چندثانیه گفتم:

 بخواب فردا روز شلوغی رو داریم.
 :شب بخیر.
 :شب بخیر

 قرار گرفتم ولی چشمام هنوز باز بود . چرخیدم و پشت بهش
 

صبح قبل ازبیدار شدن دختراازخونه دراومدم بیرون میخواستم کامل باورش 
بشه که امروز تنهام و هیچ کس دورواطرافم نیست گوشیم هم توجیب مانتوم 
 بود و دستم روی صفحه اش بود تا وقتی نیاز شد بتونم ضبطش رو فعال کنم 

دم دیوانگی محض بود ولی برای نجات مدرسه تنها کاری که داشتم می کر
کاری بود که می تونستم بکنم درمانگاه رو باز کردم ورفتم داخل خدا خدا می 

کردم امروز مریضی نیاد گوشی رو گذاشتم رو میزم و خودمم نشستم پشت 
میز برای گذروندن زمان تصمیم گرفتم یه کتاب بخونم خبری از مهداد نداشتم 

تونسته پلیس رو قانع کنه یا نه ولی ترجیح میدادم خوش بین باشم نمیدونستم 
. 

ساعت به کندی سپری میشد تااین که ساعت ده و ربع با ضربه ایی که به در 
خورد از جام پریدم خودش بود که دم در ایستاده بود به بهانه گذاشتن کتاب رو 

 میز ضبط صوت گوشی رو فعال کردم و ازجام بلند شدم
 جا چی کار می کنی؟:تو این 
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وارد درمانگاه شد و درو از داخل قفل کرد قلبم داشت از تو حلقم درمیاومد 
 اما باید ادامه میدادم.

 لبخند کریهی زد به طرفم اومد وگفت:
 گفته بودم که دوباره همدیگه رو میبینیم خانم دکتر.

اشت له دوسط سالن درمانگاه ایستاده بودم و لهراسبم دقیقا یه قدم باهام فاص
بوی الکلی که ازش میاومد باعث میشد تا حالت تهوع بگیرم :چیه امروز 

 تنهایی عشقت پیشت نیست؟
 باحرص گفتم:

 من ومهداد باهم رابطه ایی نداریم .
یواش یواش به سمتم اومد باهرقدم اون مجبور میشدم که یه قدم به عقب برم 

 تااین که به شدت بامیزم برخورد کردم .
رد باال و شالم رو از سرم کشید و پرتش کرد کنار دستش دور دستش رو او

 گردنم حلقه شد و گفت:
 میدونی خانم دکتر خیلی خوشگلی ...خوشگل و خواستنی .

دستش رو دور کمرم حلقه کرد و کامال به خودش فشارم داد از شدت استرس 
و عصبانیت به میز چنگ میزدم لبش رو روی گردنم می کشید و باصدای 

 ی گفت:خمار
 از موقعی که اومدی تو حسرت این روز بودم خانم دکتر.
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نه خدایا االن نباید این جوری میشد بغض داشت خفم می کرد تمام نیرومو 
 جمع کردم و باشدت به عقب هولش دادم و غریدم:

ز کنی اره ؟؟؟اما کورخوندی جناب *و*ا*ج*که چی که مثل فاطمه بهم ت
 باید تو کلت فرو کنی.من فاطمه نیستم و این رو 

دوباره به طرفم اومد ولی از زیر دستش فرار کردم قبل از رسیدنم به در از 
موهام گرفت و به شدت به عقب کشیدتم جوری که گردنم درد گرفت پرتم 

 کرد روی زمین وگفت:
اره فاطمه نیستی و همین تورو خواستنی تر می کنه فاطمه یه دختر بچه بود و 

 برام لذتی نداشت. بودن باهاش اصال
 پوزخندی زدم وگفتم:

 پس چرا هی ازش سو استفاده کردی تاخودش رو بکشه.
 :برای ارضای خودم بود .

 خونی رو که تو دهنم جمع شده بود و باالاوردم وگفتم:
 خیلی پست فطرتی هم تو و هم اون پدرت که باعث کشته شدن صبا شد .

 باالسرم ایستاد وگفت:
هم نیست ازاولشم به بابا گفته بودم که اون ادم به درد اون صبااصال برام م

 بخوری براش نیست .فقط به درد کلفتی میخورد همین و بس.
کنترلم رو ازدست دادم خواستم بهش حمله کنم ولی بالگدی که بهم زد 

 دوباره پرت شدم رو زمین سرفه ایی کردم و باعث شد دوباره خون باالبیارم .
حرف بزنه انرژیمو داشتم از دست میدادم و این اصال باید مجبورش می کردم 

 به نفعم نبود 



wWw.Roman4u.iR  548 

 

باید بهش یه دستی میزدم تا اعتراف کنه نفس عمیقی کشیدم که نتیجش جز 
 سرفه و خون بیشتر نبود

 :مدرسه رو برای چی اتیش زدی؟
 جاخورد زدم به هدف چرخید طرفم وگفت:

 کاراگاه هم که هستی خانم دکتر
 مت دیوار و سرم رو به عقب تکیه دادم وگفتمخودم رو کشیدم س

 
هوش باالیی الزم نیست تافهمید اتیش سوزی کارتوهه دیروز وقتی جلوی من 

 ومهداد رو گرفتی استین پیرهنت  سوخته بود.
 قهقهه ایی زد کنارم زانو زد وگفت:

افرین خانم دکتر افرین اره اتیش سوزی مدرسه کار من بود چون به هیچ کدوم 
عقاید شهری تو اعتقاد ندارم به درس خوندن و موفق بودن و تمام اون  ازاون

 چرندیاتی که تو اسمشون رو گذاشتی عقیده.
 دلم خیلی درد می کرد جوری که یواش یواش داشتم اشک میریختم وگفتم:
 اما من اعتقاد دارم و کاری می کنم که تمام عقایدم تو این روستا پیاده بشه .

 پوزخندی زد وگفت:
 خیلی حرف میزنی خانم دکتر وقتشه به کارمون برسیم .

چشمام رو بستم ازهمون بالیی که میترسیدم داشت سرم میاومد ایستاد 
ومجبورم کرد که بلند شم از شدت درد ضربه هایی که زده بود دیگه توان 

حرکت نداشتم دست انداخت و کش موهام رو باز کرد دستش رو فرو کرد 
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به صورتم نزدیک کرد همزمان دست دیگش رو کمرم  داخل موهام و لبش رو
 باال پایین میرفت .

چشمام داشت سیاهی میرفت لبش رو کشید رو صورتم و به طرف لبام اومد 
به  سه ایی که*و*فشاری که به دور کمرم میداد هرلحظه بیشتر میشد اولین ب

لبم زد مصادف شد باشکسته شدن در و صدای ایست پلیسی که  باعث شد 
 ادرد لبخندی بزنم .ب

چهار مامور اسلحه به دست ایستاده بودند و به سمت لهراسب نشونه رفته 
 بودن لهراسب چند لحظه طول کشید تا به خودش بیاد 

 باعصبانیت نگاهی بهم کرد و غرید:
 تو چه غلطی کردی؟؟؟

 لبخند بی جونی زدم وگفتم:
 کاری که خیلی وقت پیش باید می کردم .

مهداد و دختراهم وارد درمانگاه شدن مهداد بادیدن وضعیت من شوکه شد 
دختراجیغ خفیفی زدن لهراسب هم مست تر ازاونی بود که بتونه مقاومتی 

 دربرابر پلیس بکنه 
اخرین نیرویی که تو بدنم مونده بود  به کارگرفته بودم تا صحنه ایی که 

لیس ببینم بارفتن مامورهای پلهراسب دستبند به دست به بیرون منتقل شد رو 
دیگه نتونستم طاقت بیارم و زانوهام شل شد بازوهای محکمی که  دورم حلقه 

 شد مانع ازافتادنم به روی زمین شد مهداد بود
 

 مهداد:
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بالخره بعد از چندساعت صحبت با مامورای پلیس تونستم درمورد جریان 
تم ا به محض رسیدن رفلهراسب قانعشون کنم و با یه واحد برگشتیم به روست

دم خونه شهرزاد اما مهسا ونفس گفتن صبح زود ازخونه رفته بیرون جای 
بعدی که به ذهنم میرسید درمانگاه بود باعجله به سمت درمانگاه رفتیم بادیدن 

 در قفل شده ی درمانگاه  قلبم ریخت.
ی ایبه دستور یکی از مامورا در شکسته شد و وارد درمانگاه شدیم اما صحنه 

سیدن شهرزاد بود و *و*که دیدم باعث شد که خشکم بزنه لهراسب درحال ب
 سر شهرزاد خونی بود ومعلوم بود توانی برای مقاومت نداره.

با دستگیری لهراسب به طرف شهرزاد دوییدم که روی دوزانو افتاده بود 
 دختراهم بانگرانی کنارش نشستن .

 :سرش رو به سینه ام چسبوندم و زمزمه کردم
 همه چی تموم شد دیگه نگران نباش.

 باناله اسمم رو صدا زد نگاهش کردم به سختی گفت:
 گوشیم....اعتراف کرد .

مهسا به طرف میز رفت و گوشی رو برداشت نگاهش که کردم باناراحتی 
 گفت:

 اره همه چی ضبط شده .
دوباره به صورت بی جون شهرزاد که یه طرفش خونی بود نگاه کردم و 

 حتی گفتم:بانارا
 اون باهات چی کار کرد؟؟
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 :هیچی.
به سرفه افتاد ازگوشه ی دهنش خون ریخت بیرون خداایا لهراسب خودم 

 بادستای خودم خفه ات می کنم .
 نفس با گریه گفت:

 باید بریم بیمارستان حال خوبی نداره .
 دستش رو اورد باال و گذاشت رو شونه ام به سختی گفت:

 نهه؟؟؟ مدرسه ساخته میشه دیگه
سه ایی به پیشونیش زدم وزمزمه کردم :ساخته میشه مدرسه ساخته *و*ب

 میشه
 

چشماش که بسته شد باعجله ازروی زمین بلندش کردم و به سمت در 
 خروجی رفتیم .

معلوم نبود لهراسب چه بالیی سرش اورده که این جوری خون باال میاورد دم 
رو دراز کردم و سرش رو ماشین مهسا نشست صندلی عقب و اروم شهرزاد 

 گذاشتم رو پای مهسا .
 نفس هم نشست صندلی جلو و به طرف بیمارستان راه افتادم .

عصبی بودم و تو دلم به لهراسب فحش میدادم از ایینه به مهسا نگاه کردم 
 وگفتم:

 حالش چطوره؟
 سرش رو تکون دادوگفت:

 بد نبضش به سختی میزنه .



wWw.Roman4u.iR  552 

 

 میذاشتم این کارو کنه لعنت به تو لهراسب.مشتی به فرمون زدم نباید 
دم بیمارستان بغلش کردم و وارد بیمارستان شدیم پرستارا با برانکارد به طرفم 

 اومدن اروم خوابوندمش منتقل شد به بخش مراقبت های ویژه 
دم دربخش روی زمین نشستم و سرم رو بادستانم فشردم خدایا چرا دوباره 

 شد .باید این موقعیت تکرار می
 مهساونفس هم حال خوبی نداشتن .

چندساعت سپری شد و هنوز خبری از دکتر نبود باصدای دویدن شخصی 
سرم رو باالاوردم ومریم رو دیدم که با گریه داره میاد طرفمون ازجام بلند شدم 

 به محض رسیدن گفت:
 حالش چطوره؟

 باصدای گرفته ایی گفتم:
 گفته .فعال هیچی نمیدونم دکترش هنوز چیزی ن

 :اما چرااین جوری شد کی این بالرو سرش اورده .
:مریم خواهش می کنم بیخیال شو این موضوع رو فعال باید ازوضعیتش باخبر 

 بشم خواهش می کنم تو دکتری شاید گذاشتن بری داخل.
 سری تکون دادوگفت:

 تالشم رو می کنم
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گذشت ده مریم بادردسر تونست وارد بخش مراقبت های ویژه بشه بعداز 
ساعت هنوز دکترها چیزی بهمون نگفته بودند و همین داشت دیوانه ام می کرد 

. 
صدای قدم هایی که اومد باعث شد تا سرم رو بلند کنم و یکی از مامورهای 

پلیسی رو دیدم که امروز باهام اومده بود :روز بخیر اقای سپه وند درخصوص 
 عتراف مظنون رو ضبط کنیدشکایتتون مزاحمتون شدم ظاهرا شما تونستید ا

 درسته؟؟
 سرم رو تکون دادم و باتلخی گفتم:

 بله اعترافش ضبط شده است .
 :میشه بدینش به من برای اضافه کردن به پرونده بهش نیاز دارم .

چرخیدم طرف مهسا و گوشی رو ازش گرفتم اصال دلم نمیخواست به 
 شهرزاد از بیمارستانمحتویاتش گوش بدم ماموره بعد از ارزوی سالمتی برای 

 رفت .
تو راهرو داشتم قدم میزدم که بابازشدن در باعجله به سمت دکترو مریم رفتم 

 که باخستگی از بخش دراومدن بیرون .
 :دکتر چه اتفاقی افتاده؟

:متاسفانه ضربه های سنگینی که بهش وارد شده باعث اسیب های داخلی 
بت نگه داریم ولی باید عمل زیادی شده تااالن سعی داشتیم وضعیتش رو ثا

بشه تا بتونیم اسیب های داخلی رو درمان کنیم موضوع دیگه ایی هم که 
نگرانمون می کنه فشاریه که به قلبش اومده و ترسمون ازاینه که سرعمل قلبش 

 طاقت نیاره .
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نفس باگریه رفت تو بغل مهسا سعی می کردم خونسردی خودم رو حفظ کنم 
 بگیرم :االن چی میشه اقای دکتر؟تابتونم تصمیم درستی 

:چیزی که مشخصه اینه که مابه جز عمل راه دیگه ایی نداریم و هرچه زودتر 
 باید به خانوادش خبر بدید .

 دکتربه سمت ایستگاه پرستاری رفت . به مریم نگاه کردم وگفتم:
 چه طوری به خانوادش خبر بدیم؟؟

 باناراحتی گفت :
عمو و زن عمو خبر بده عمو متخصص قلبه و یکی از به شایان زنگ میزنم تابه 

اساتید من تو دانشگاه بود بودنش سرعمل می تونه کمک بزرگی برای شهرزاد 
 باشه .

 :خیله خوب خبربده بهشون باید زودتر بیان .
 مریم رفت زنگ بزنه رو به یکی از پرستارها گفتم :

 میشه من مریضمون رو برای چند لحظه ببینم؟؟
 کرد وگفت:مخالفتی 

 نمیشه جناب محترم ورود به بخش قدغنه .
 :می تونن چندلحظه از پشت شیشه ببیننشون .

 دکترش بود :ممنونم اقای دکتر .
 با پرستار وارد بخش شدیم جلوی یکی از اتاق ها ایستاد وگفت :

 فقط پنج دقیقه .
 :ممنون .
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 ده بود گ پریرفت به شهرزاد نگاه کردم که زیرماسک اکسیژن بود و صورتش رن
خیلی نامردی شهرزاد پاشو دیگه پاشو ببین مهسا ونفسی که از دست شیطنت 

هاشون کفری میشدی االن باچشمهای گریون منتظرتن پاشو ببین که مریم 
چطوری داره خودش رو برای تو به اب و اتیش میزنه دارم دق می کنم شهرزاد 

باهام نکن شهرزاد این  تازه فهمیدم که بودنت چقدربرام باارزشه این کارو
 طوری امتحانم نکن به خدا طاقت دوباره مرگ عزیزمو ببینم

 
ازبخش دراومدم بیرون و مهرداد رو دیدم که داشت با مهسا صحبت می کرد با 

 دیدن من به سمتم اومد وگفت:
 چی شده چرا این جوری شد؟؟

 :تقصیرخودم بود نباید به این کارراضی میشدم .
 :حالش چطوره؟

 باید عمل بشه مریم رفت به خانوادش خبربده :و لهراسب؟ :بد
 :بازداشت شد شهرزاد تونسته اعترافش رو ضبط کنه محاله که بتونه در بره .

مهرداد اومد حرفی بزنه که اومدن مریم باعث شد حرفش رو قطع کنه :چی 
 شد مریم خبر دادی؟

 قیافه اش خیلی ناراحت بود وگفت:
 ستان بود گفت  که سریع راه میافتن به شایان زنگ زدم بیمار

ساعت شش بعدازظهربود و تااونامیرسیدن ساعت نه ده شب میشد کالفه بودم 
 و نمیدونستم چی کار باید می کردم .

 نفس بابغض گفت:
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 لعنت به من نباید این پیشنهاد رو میدادم نباید ....
 مهسا دستش رو گذاشت رو شونه اش وگفت:

همچین کاری رو می کرد و شاید اون موقع مانمیفهمیدیم لهراسب بالخره یه 
ولی االن درسته شهرزاد حالش بده ولی زندست چون به موقع نجاتش دادیم 

 پس فکرش رو نکن...
:اگر به موقع نجاتش دادیم پس چرااالن این جاییم هااا چرااالن شهرزاد زیراون 

 همه دستگاهه و داره بامرگ دست و پنجه نرم می کنه ...
هممون سکوت کردیم مریم که اروم اروم داشت اشک میریخت باحرف نفس 

گریه اش شدت گرفت و با دو رفت بیرون مهساهم نفس رو بغل کرده بود و 
 داشت دلداریش میداد .

به دیوار تکیه کردم و چشمام رو بستم ببین شهرزاد نبودنت چه جوری  هممون 
 رو داغون کرده .

یان به همراه پدر ومادرش رسیدن بیمارستان ساعت سپری شد و بالخره شا
مادرش یک ریز درحال گریه کردن بود مریم رو که دید گریه اش بیشتر شد 

 وگفت:
 مریم توروخدا شهرزادم چش شده.

 مریم بغلش کرد و باصدای بغض داری گفت:
 حالش خوب میشه زن عمو فقط باید یکم استراحت کنه .

 رو برد بیرون شایان رو به من ومهرداد وگفت:بااشاره شایان مریم مادر شهرزاد 
 این جا چه خبر شده کی این بالرو سرش اورده؟؟؟
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 مهرداد با دیدن حال خراب من پیش دستی کرد وگفت:
کسی که این کارو کرده بازداشت شده جای نگرانی نیست شهرزاد این برنامه 

 رو ریخت تابتونه اعتراف یه مجرم رو ازش بگیره .
 پدرش گفت:

 کترش چی گفته!؟د
:به خاطر ضربه هایی که خورده یه سری اسیب داخلی دیده باید عملش کنن 

 ولی میترسن ایست قلبی کنه .
قیافه اش خیلی ناراحت و غمگین بود دکتر شهرزاد که اومد برای امضای برگه 

 ی رضایتنامه به اتاق دکتررفتند
 

مارستان اومدم احساس می کردم دارم خفه میشم عذرخواهی کردم و از بی
بیرون نفس عمیقی کشیدم روی اولین صندلی که دیدم نشستم پاهام توان وزنم 

 رو نداشتن .
دستی به روی شونه ام نشست سرم رو اوردم باال و مهرداد رو دیدم که 

 باناراحتی داره نگاهم می کنه نشست کنارم وگفت:
 خوبی؟

حمق چشم هام رو بسته :نه قلبم درد می کنه مهرداد دارم داغون میشم  من ا
 بودم

 اما حاال دیگه دارم میبینم
 که چه منظوری داشتم ازاین 
 که گذاشتم یکی بیاد تو دلم
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 تا چیزای خصوصیم رو ببینه
که هیچ کس دیگه ای اونارو ندیدده من باخنده های شهرزاد دوباره معنی 

شم ب زندگیم رو فهمیدم باشیطنت های اون بود که دوباره تونستم همون ادمی
که میخواستم نه اون ادم بداخالق ولی االن ....االن معنی زندگی من روی اون 

تخت لعنتی خوابیده و من نمی تونم صداش رو بشنوم سرم رو با دستانم 
 فشردم مهرداد خنده ی تلخی کرد وگفت:

 مبارکت باشه داداش کوچکه .
 سرم رو گرفتم طرفش باهمون لبخند گفت:

 . عاشق شدنت مبارک باشه
 :مهرداد....

:هیسس هیچی نگو عاشق شدی اره مهداد خان سپه وند که همه ازش به 
 عنوان کوه غرور اسم میبردن بالخره دلشو باخت

 
مهرداد برگشت داخل بیمارستان ولی من توحیاط موندم تایکم حالم بهتربشه 

سرم رو گذاشته بودم رو دستام و به حرف های مهرداد فکر می کردم اره عاشق 
ده بودم عاشق یه دختر شیطون و باوفا که حتی خودش از این ماجرا خبری ش

نداشت صورتم خیس شد سرم رو به طرف اسمون گرفتم ظرف چند ثانیه 
بارون شدیدی گرفت انگار که خدا هم دلش گرفته بود .تمام افرادی که تو 

حیاط بیمارستان بودن به سرعت پراکنده شدن ولی من ازجام تکون نخوردم 
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طره های بارون که به صورتم میخورد باعث میشد که حرارت بدنم کمتر بشه ق
. 

گوشیم تو جیبم لرزید درش اوردم یه پیغام از طرف مهرداد که نوشته بود 
شهرزاد رو  به اتاق  عمل منتقل کردند ازجام بلند شدم و بابدنی کرخت به 

د اولین داخل ساختمون برگشتم همشون جلوی دراتاق عمل جمع شده بودن
نفر شایان من رو دید و بادیدنم بالباسی خیس و موهای بهم ریخته تعجب کرد 

 به طرف مهرداد رفتم که به دیوار تکیه کرده بود چشماش گرد شد وگفت:
 دیوانه این چه کاری بود که باخودت کردی؟؟؟سرم رو به دیوارتکیه دادم

 چشمام رو بستم وگفتم:
 ز داشتم .بهش نیاز داشتم باور کن که نیا

چشمام رو که باز کردم نگاهی به افرادی که باچشمان نگران به دراتاق عمل 
خیره شده بودند کردم و اهی کشیدم شهرزاد به معنی واقعی یه فرشته بود یه 
دختر مهربون و خواهر دوست داشتنی یه دوست وفا کسی که نبودش برای 

رنمیاومد  دردش برای یه همه درد سنگینی بود باز قلبم درد می کرد و نفسم د
 فرشته بود یه فرشته ی زمینی که زندگیم رو عوض کرده بود

 
ساعت دوازده شب بود که دراتاق عمل بازشد و سه نفرباصورت های خسته و 

 ناراحت از اتاق عمل خارج شدند مریم و پدرشهرزاد و دکتراصلی شهرزاد .
 به دکترش گفت: اولین نفرشایان به خودش اومد و دویید به طرفشون رو

 حالش چطوره اقای دکتر؟
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:عمل سختی رو رد کرد و قلبشم یه بار ایست کرد ولی باتالش دکتر تونستیم 
دوباره ضربانش رو برگردونیم ازاین جابه بعد دیگه باید منتظر بمونیم تا بدنش 

 واکنش نشون بده .
ان و شایگریه های مادرشهرزاد باعث شدتاازحال بره و تواورژانس بستری بشه 

 باباشم حال خوبی نداشتن رو به پدرش گفتم :
 کی ممکنه بهوش بیاد؟؟

 :هیچی معلوم نیست شاید فردا شایدم دوهفته دیگه .
چشمام رو روهم فشار دادم این امکان نداشت دختر کله شق و لجبازی که من 

 میشناختم زودترازاینا بهوش میاومد .
 دادم :اقای سپه وند؟گوشیم زنگ خورد شماره ناشناس بود جواب 

 :خودمم
:از اگاهی تماس می گیرم اگر ممکنه برای کامل کردن پرونده یک سر بیاید 

 اگاهی تا ماهم فردا مجرم رو به دادسرا بفرستیم 
 باخستگی به ساعتم نگاه کردم نزدیکای دوازده ونیم بود :باشه االن میام .

 گوشی رو قطع کردم مهرداد باتعجب گفت:
 کجا میری؟؟

 :اگاهی 
 گوش های شایان تیز شد وگفت:

 منم میام باهات .
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:نه شایان تو بهتره این جا پیش پدرت بمونی مهرداد توهم دخترارو ببر خونه 
 من تااستراحت کنن نمیشه هممون این جابمونیم .

 مهساخواست مخالفتی کنه که دستم رو اوردم باال وگفتم:
دارید یک نفرهم باید مراقب  مهسا خواهش می کنم همتون به استراحت نیاز

 مادرشهرزاد باشه .
بدون گفتن حرف دیگه ایی ازبیمارستان دراومدم بیرون ..سوار ماشین که شدم 
لحظه ایی سرم رو روی فرمون گذاشتم :چرا تو باز باخستگی میخوای رانندگی 

 کنی؟
 سرم رو اوردم باالو باتعجب به صاحب صدا نگاه کردم بابهت زمزمه کردم

 شهرزاد ..تو..:ش..
 خندید وگفت:

 نترس هنوز نمردم .
 بالحنی غمگین گفت :

مهداد مراقب خانوادم باش خیلی دارن رنج می کشن من نمیخواستم این 
 طوری بشه نمیخواستم ...

 :شهرزاد تو تقصیری نداری .
 از پنجره بیرون رو نگاه کرد وگفت :

 ام نبودنم اسیبی بهشمراقب شایان باش مهداد اون خیلی به من وابست نمیخو
 بزنه .

 :شهرزاد ..
 به طرفم چرخید چشماش خیس بود مابین گریه خندید وگفت :
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 به اون نفس و مهساهم بگو که کمتر بهم دیگه بپرن ....
 :شهرزاد گوش کن ....

 اما به حرف من گوش نمی کرد .
 ش:به ساغرم بگو که مدرسه خیلی زود ساخته میشه و نگران نباشه باناله اسم

 رو صدا کردم سکوت کرد و بهم نگاه کرد :شهرزاد من ..
 :هیششش میدونم همه چی رو میدونم 

چشمام رو بستم ولی زمانی که بازش کردم دیگه کنارم نبودسرم رو به عقب 
 تکیه دادم و تالشی برای مهاراشک هام نکردم

م و دیک وچهل و پنج دقیقه بود که رسیدم به اگاهی طالقان ماشین رو پارک کر
 وارد اگاهی شدم یه سرباز با دیدن من گفت:

 اهای جناب کجا راهتو کشیدی داری میری؟؟
 بااخمی گفتم:

 با سروان معینی کار دارم خودشون باهام تماس گرفتن .
 به تته پته افتاد وگفت:

 ایشون تواتاقشون هستند .
راهمو به سمت اتاق معینی کج کردم چندلحظه بعد جلوی اتاقش ایستادم 

 ضربه ایی به در زدم وبعد ازاین که اجازه ورود داد درو باز کردم .
پشت میزش نشسته بود و شدیدا خسته به نظر میرسید بادیدن من ازجاش بلند 

شد و دستش رو دراز کرد :ممنونم که تااین جااومدید اقای سپه وند اونم این 
 وقت شب و بااین شرایطی که االن دارید .
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 خشک و یخ شدم و گفتم: باز وارد جلد مهداد
 مشکلی نیست فقط اگر میشه زودتر کارمون رو انجام بدیم .

:حتما .....درمورد قضیه اتیش سوزی مدرسه که مدرکی که درگوشی ضبط 
شده قابل قبوله و قاضی باتوجه به اون مدرک لهراسب رو محاکمه می کنه اما 

 درمورد اتفاقی که برای شهرزاد خانم افتاده ...
 رو مشت کرده بودم تا خونسردیمو ازدست ندمدستم 

:طبق حرفی که مامورهای من زدن شما و دو نفر دیگه هم تو درمانگاه بودید 
 درسته؟؟؟

 نفسی کشیدم وگفتم:
بله ما بعد از ورود پلیس وارد درمانگاه شدیم لهراسب که پستگیر شد ماهم 

 شهرزاد رو به بیمارستان رسوندیم .
ا فردا صبح تو دادگاه شماو اون دونفر دیگه هم باید :میدونم خیلی سخته ام

شهادت بدید تا قاضی باتوجه به تمامی مدارک موجود و شهادت شماسه نفر 
 لهراسب رو محاکمه کنه .

 :محاکمه این جا اتفاق میافته؟
:بله فردا قاضی از تهران برمی گرده و محاکمه رو انجام میده بعداز دادگاه هم 

 ن تهران .فرستاده میشه زندا
 از فکر این که بالخره به سزای کارش میرسید لبخندی زدم وگفتم:

 باشه ما فردا تو دادگاه حاضر میشیم .
 :ممنونم من دیگه باهاتون کاری ندارم میتونید برید .

 بلند شدم و بعدازخداحافظی با معینی از اگاهی خارج شدم .
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ین رو روشن کردم و سوار ماشین شدم حوصله رفتن به خونه رو نداشتم ماش
 بی هدف راه افتادم به خودم که اومدم خودم رو تو روستا دیدم .

ماشین رو پارک کردم و پیاده راه افتادم به سرزمین رسیدم و کارگرها رو دیدم که 
دسته دور اتیش خوابیدن صدای قرانی که میاومد توجهم رو جلب کرد مدرسه 

به مسجد نزدیک تر میشدم  رو دور زدم صدا از طرف مسجد بود هرچی که
صدا واضح تر میشد در مسجد باز بود بادیدن صحنه مقابل که چندین نفر تو 

مسجد درحال خوندن قران هستند شوکه شدم دم در کفش هامو دراوردم و وارد 
مسجد شدم همون جا دم در سرخوردم ونشستم روی زمین صدای تالوت 

 ی برای این دل پراز دردم بود .قرانی که کل مسجد رو پر کرده بود مثل مرحم
 :اقاا...

 سرم رو که اوردم باال مهلقا رو دیدم که باچشمانی
 

 باچشمانی گریون درحال نگاه کردن بود روبه روم دورانو نشست وگفت:
 اقا شهرزاد حالش چه طوره؟؟

 به اللهی که پشت سرش بود خیره شدم وگفتم:
 بده ....

 فتم:گریش شدیدتر شد نگاهی بهش کردم وگ
 این جا چی کار می کنید .

 دستی به صورتش کشید وگفت:
 این مردم جمع شدند تابرای سالمتی خانم دکتر دعا کنن .



 565 شهرزاد

نگاهی به جمعیت درون مسجد کردم پیر وکوچک همه نوعی درحال دعا 
کردن و اشک ریختن بودن لبخندی رو لبم نشست ببین شهرزاد ببین چقد 

دارن برای سالمتیت دعا می کنن .نگاهی به  براشون عزیز شدی که تااین موقع
گوشه ی مسجد کردم شهرزاد بایه پیرهن بلند سفید و شال سفیدی که رو 

 سرش بود ایستاده بود و داشت میخندید نگاهش به من افتاد و چشمکی زد .
 چند بار پلک زدم ولی دیگه ندیدمش.

جاخوردم  چشمامو که باز کردم و خودم رو تومسجد دیدم برای چند لحظه
کمی طول کشید تاماجرای دیشب یادم بیاد و این که سراز مسجد دراورده بودم 

 اصال نفهمیدم کی خوابم برده.
ازجام بلند شدم کل بدنم خشک شده بود و پامم به خاطراین که بد گذاشته 

 بودمش بدجور سرشده بود .
 نیم بود رو روال که افتادم از مسجد خارج شدم نگاهی به ساعتم کردم هفت و

 سروصدای کارگرها باعث شد تاباتعجب به سمت زمین برم .
بادیدن یاشا که سر زمین بود و داشت با کارگرها صحبت می کرد تعجب کردم 

 به سمتش رفتم و صداش زدم
 :یاشاا

 چرخید طرفم :تو این جا چی کار می کنی؟؟
رس دست:نگهبان هایی رو که خواسته بودی پیدا کردم به گوشیت زنگ زدم در

 نبودی مجبور شدم به مهرداد زنگ بزنم .
 صداش غمگین شد وگفت:

 بابت اتفاقی که افتاده متاسفم .
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سری تکون دادم ونگاهم به وسط زمین افتاد که مهسا درحال صحبت باکارگرا 
 بود  روبه یاشا گفتم:

 باعبدی صحبت کردی؟
 :اره راضی شدن که باوجود نگهبان ها کارشون رو شروع کنن .

دای داد و بیداد مهسا که اومد باعجله  به سمتشون رفتم :مگه نگفتم ص
مصالح رو اون جا نذارید چرا به حرف گوش نمی کنید .االن نقشه هارو 

 داغون کردید
 :مهسااا چه خبره .

باحرص نقشه های روی میز رو جابه جا کردوگفت :به حرف گوش نمی کنن 
 االن . نتیجش هم این میشه که نقشه ها اسیب دیده

 و با داد رو به یکی از کارگرها گفت
 :برید دیگه برای چی این جا وایستادید .

 دستم رو گذاشتم رو شونه اش وگفتم:
 مهسااروم باش با دادو بیداد کاری از پیش نمیره .

 :مهداد اونا....
 :برو یه هوایی به سرت بخوره بعد برگرد بیاسرکارت.

 و رفت  مکثی کرد نفسش رو باحرص داد بیرون
 یاشا:خیلی عصبیه.

:این اتفاق بدجور روهممون اثر گذاشته مادرش ازدیروز به قدری گریه کرده 
 که مجبور شدن باارامبخش ارومش کنن .
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 اهی کشید و گفت:
 مطمعنم بیدار میشه اون برای این مدرسه هم که شده بهوش میاد

 
خونه ی شهرزاد میخواستم برگردم بیمارستان اما بادیدن شایان که جلوی 

ایستاده بود منصرف شدم و به سمتش رفتم انقد تو فکر بود که نفهمید کنارش 
 ایستادم دستم رو به روی شونه اش گذاشتم و اروم صداش کردم

 :شایان .
ازجاش پرید چشماش خیس بود خواست ازم مخفی کنه ولی نتونست :این 

 جاچی کار می کنی؟
یی که چندماه گذشته رو توش سپری کرده شایان:خواستم بیام یه نگاهی به جا

بندازم روز اول هم باهاش اومدم ولی انقدر کارداشتم که مجبور شدم زود 
 برگردم تهران و نتونستم پیشش بمونم .

 :میخوای بریم داخل؟
 :اره .

اروم چفت درو باز کردم ووارد خونه شدیم دراتاق رو باز کردم و رفتیم داخل یه 
فرش دوازده متری الکی قدیمی بایه تخت و چنددست اتاق ساده بود یه 

رختخواب. شایان به طرف تخت رفت و دفتری رو که روی تخت افتاده بود 
 برداشت نگاهی بهم کردوگفت:

دفترخاطراتش ....از هیجده سالگی عادتشه که هراتفاقی که هیجان زده اش 
 می کنه یاناراحتش می کنه بنویسه 

 خندید وگفت:
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 شه امااالن نزدیک سه تاکارتون دفترخاطرات داره شاید باورت ن
لبخندی زدم :بهش گفتم نیااین روستا گفتم نمیتونی عادات چندین و چندساله 

ی مردم رو تغییر بدی اماقبول نکرد باخنده بهم گفت که قبولم می کنن گفت 
که بالخره عوض میشن ....تو اون دوباری که اومد تهران فهمیده بودم چیزی 

می کنه امابهم نگفت گفت که داره تالشش رو می کنه و داره موفق  اذیتش
 میشه ولی چیز دیگه ایی نگفت 

 اهی کشید وگفت:
 کاش این جا نمی اومد .

 نگاهی به اطراف کردم وگفتم:
 حالش رو داری یه یکی دوجابریم؟

 باتعجب نگاهم کرد:کجا؟
 :بیامیفهمی.

ا راه افتادم شایان هم درسکوت ازخونه دراومدیم بیرون به سمت خونه ی مهلق
دنبالم میاومد وقتی به کوچه اشون رسیدیم دست برقضا مهلقا رو دیدم 

درحالی که شهرزاد تو بغلش بود داشت بایه زن دیگه صحبت می کرد شایان 
 رو کشیدم کنار وگفتم:

 اون دختر بچهه رو میبینی که تو بغل مادرشه؟
جون اون بچه ومامانش رو نجات  سرش روبه عالمت تایید تکون داد:شهرزاد

داد و بچه رو به دنیااورد باوجوداین که اصال تخصصش نبود مادرش هم اسم 
دخترش رو به یاد کسی که نجاتش داده شهرزاد گذاشت  به طرف مدرسه 
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رفتیم و کارگرهای درحال کارو بهش نشون دادم :میدونی مدرسه ایی که قبال 
دماه قبل به کل بسته شد شهرزاد هم به این جابود اوضاع خوبی نداشت و چن

بچه ها قول یه مدرسه جدید داد و به قولش هم عمل کرد و االن مدرسه درحال 
 ساخته شدنه .

برگشتم طرفش شوکه شده بود :اینارو بهت گفتم تا ببینی شهرزاد واقعا موفق 
شد ادم هایی که وقتی شهرزاد تازه به این جااومده بود حتی حسابش  نمی 

ن دیشب برای سالمتی شهرزاد دعا می کردند میدونی یعنی چی شایان کرد
 ؟؟خواهرت برای این روستا حکم یه فرشته است

 
 شش روز بعد:

شش روز ازعمل شهرزاد میگذره دکتراش میگن که وضعیتش روبه بهبوده 
اماهنوز دلیل بهوش نیاومدنش رو نمیدونن شش روزه که خواب وخوراک 

دازیه روز خسته کننده سرزمین برگشتم خونه تا دوش ازهممون گرفته شده بع
بگیرم  کسی خونه نبود البد بازم رفته بودن بیمارستان کتم رو انداختم رومبل و 

 باخستگی نشستم .
لب تابم که روی میزبود رو روشن کردم ایمیل داشتم ازطرف مایکل بود 

 عکس ها و فیلم های مهمونی بود که برام فرستاده بودتش.
از عکس هارو بازکردم عکس دسته جمعیمون بود اهی کشیدم چقد یکی 

سریع همه چیز بهم ریخت .عکس بعدی ازشهرزاد بود که عکاس موقع پایین 
اومدنش ازپله ها گرفته بود دقیق یادمه که وقتی از پله ها میاومد پایین چه 
حسی تو صورتش بود و چه استرسی داشت خنده ایی که مایک کرد کرد 
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و  یدیم*ص*ق*ر شهرزاد قصه گوی زیبایی وقتی که داشتیم می وگفت:چه
دستش تو دستم حلقه شده بود میخواست چشم تو چشم نشیم ولی نمیتونست 

استرس و هیجان تو چشماش رو درک می کردم یخ بودن دستاش حال 
درونیش رو خوب میرسوند اخ خدا وقتی که بهم اعتراف کرد که بهم اعتماد 

 دنیارو تجربه کردم ولی االن ..... داره قشنگ ترین حس
اخ شهرزاد پاشو که دیگه دارم کم میارم تواین شش روز انقدر باخودم حرف 

زدم که دیگه احساس دیوانگی بهم دست داده به شایان همه چی رو گفتم 
نمیدونم من رو میبخشی بابت این کاریانه .اماشایان خیلی خوشحال شد تازه 

 چه چه خواهر مهربونی داره .خواهرش رو شناخت و فهمید 
سرم داشت از دردمیترکید به طرف حموم رفتم و باهمون لباس ها زیر دوش 

اب سرد ایستادم .سردی اب اول باعث شد که بلرزم ولی بعداز گذشت 
چنددقیقه عادت کردم و اتفاقا حس خوبی بهم دست دادچنددقیقه ایی زیر 

کردم جلوی ایینه ایستاده بودم دوش موندم و دراومدم بیرون لباس هامو عوض 
 که گوشیم زنگ خورد ازروی تخت برش داشتم شماره مهرداد بود جواب دادم

 :بله
 :مژده بده که خبر توپ دارم واست

 با بیحالی گفتم
 چه خبری؟

:َبهک!!من رو باش زنگ زدم بگم عشقت بهوش اومده اونوقت تو اینقده بی 
 گیره چه کوه یخی افتاده. حس و حالی؟؟؟دلم برای شهرزاد میسوزه که
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 به گوش هام اطمینان نداشتم بابهت تکرار کردم
 :بهوش اومده؟؟؟

:اره....البته هنوز کامل هوشیار نشده  که دکترش میگه تافردا صبح کامل 
 هوشیاریش رو به دست میاره.

 :من االن میام بیمارستان 
 خندید وگفت:

 کشتن ندیا. باشه فقط حواست باشه موقع رانندگی خودت رو به
 :مهردادددد

 زد زیره خنده:بدو بیا
گوشی رو قطع کردم نمیدونستم دقیقا االن بخندم یا گریه کنم شونه ایی به 

موهام کشیدم و سوویچ رو برداشتم ازخونه دراومدم بیرون تابیمارستان هزاربار 
به این مسیر وشلوغی خیابون فحش دادم ماشین رو داخل حیاط بیمارستان 

 وننبردم هم
 

 همون بیرون پارک کردمم و دوییدم داخل .
همشون جلوی بخش مراقبت های ویژه جمع شده بودند و قیافه هاشون  

 خندون بود به مهرداد رسیدم چشمکی زد و یواشکی گفت:
جونم سرعت عمل.نگا حاال اگر من بهوش اومده بودم انقد زود نمیاومدی 

 بیمارستان 
 اخمی کردم وگفتم:

 نپرونی؟؟؟ میشه انقد مزه
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 :نوچ...
دکترش از بخش دراومد بیرون خسته بود ولی میخندید روبه پدرو مادرشهرزاد 

 گفت:
تبریک میگم دختر مقاومی دارید تمام عالئم حیاتیش داره نرمال میشه فردا 

 منتقلش می کنیم به بخش.
دخترا خندیدن مادرش همون جا رو صندلی شست و اشک میریخت مریم 

تی به صورتش کشید با صدایی که امیخته به خنده وگریه کنارش نشست و دس
 بود گفت:

خاله خوشحال باش دخترت حالش خوب میشه :دخترم اشک شوقه بخدا 
 اشک شوقه .

شایان پدرش رو دراغوش کشید و می خندید نگاهی به من کرد و سری تکون 
 داد براش لبخندی زدم.

موندیم نزدیکای طلوع  اون شب خواب به چشم کسی نیومد و همه بیمارستان
افتاب بود و از پنجره داشتم بیرون رو نگاه می کردم که حضور کسی رو کنارم 
 احساس کردم سرم رو که برگردوندم شایان رو دیدم که دست به سینه ایستاده .

 :تو هم میخوای طلوع افتاب رو نگاه کنی؟؟
 خندید وگفت:

 شاید ...شایدم بخوام با کسی حرف بزنم.
 ر تکیه کردم وگفتم:خوب اگر من رو قابل میدونی سرپا گوشم.به دیوا
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مقابلم ایستادوگفت:میدونی حرف هایی که درمورد شهرزاد بهم زدی باعث 
شد تاخواهرمو یه جور دیگه بشناسم تو اون ذهنیتی رو که من از شهرزاد داشتم 

 تکه یه دختر شر و سرکش بود رو تبدیل کردی به یه دختر مهربون وفادار از
 ممنونم مهداد.

 سرم رو اوردم باال وگفتم:
 برای چی؟

:برای این که تمام این مدت کنارش بودی برای این که تو این روستا  تنهاش 
 نذاشتی و برای خیلی چیزای دیگه.

 لبخندی زدم وگفتم:
 درواقع شهرزاد کسی بود که من رو ازتنهایی نجات داد ..

ه صدای دویدن کسی حواس حرفم رو درست نفهمید خواست چیزی بگه ک
 جفتمون رو پرت کرد مریم نفس نفس زنان رسید وگفت:

 شهرزاد رو منتقل کردن بخش .
 ضربه ایی به شونه شایان زدم وگفتم:

 فعال بریم بعدا حرف میزنیم.
چنددقیقه بعد همه پشت دراتاق جمع شده بودیم و منتظر بودیم که دکترش 

میخواست هرچی زودتر دخترش رو ببینه بیاد بیرون مادرش بی تابی می کرد و 
. 

 بالخره در باز شد و دکترش اومد بیرون رو به ما گفت:
 فعال فقط  خانوادش می تونن ببینش نباید زیاد خسته بشه.)ای تو روحت!(

 شهرزاد:
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 چشمام رو که بازکردم همه چی برام گنگ بود صدای مهربونی باالسرم گفت:
 بالخره بهوش اومدی خانمی.

 به یه پرستار افتاد به سختی دهن باز کردم وگفتم: چه اتفاقی افتاده ؟چشمم 
 صدای مردونه ی دیگه ایی گفت:

 تویه درگیری شددیدا اسیب دیدی ماهم مجبور شدیم عملت کنیم االنم
 

شش روزه که بیهوش بودی که خداروشکر از دیشب هوشیاریتو داشتی به 
 دست میاوردی .

 دمدل درد بدی داشتم زمزمه کر
 :دلم درد می کنه .

لبخندی زد وگفت:طبیعیه جای عملته بهت مسکن زدم یکم دیگه اثر می کنه 
.فعال هم برم به خانوادت خبر بدم که شش روزه همشون ازاسترس داغون 

 شدن .
ازاتاق خارج شد چشمام رو بستم تمام اتفاقاتی که افتاده بود تو ذهنم پلی شد 

چنگی به ملحفه تخت زدم چشمهای سه هاش *و*لهراسب کتک زدنش و ب
 نگران مهداد و صورت گریون دخترا .

درکه باز شد چشمام رو باز کردم و سرم روبه طرف در چرخوندم مامان و بابا 
 به همراه شایان بودند .

مامان رو تخت نشست و دستم رو گرفت یک ریز گریه می کرد اخررسر 
 صدام دراومد وگفتم:
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 یر به پغمبر حالم خوبه گریه نکن دیگه دلم ریش شد بابا مادر من به خدا به پ
 اشک هاش رو پاک کرد و خندید :دخترم تو که مارو کشتی تو این چند روز.
دستش رو ناز کردم وگفتم:ببخشید مامانی ولی خوب چی کار کنم که سرم 

 برای دردسر درد می کنه .
 نداری؟سه ایی به پیشونیم زد وگفت:خوبی عزیزم مشکلی *و*بابا ب

 :نه خوبم بابا عالی ام
 شایان خندید وگفت:

خوبه که داره این طوری مزه میپرونه دیگه این تادم در جهنم میره ولی تو نمیره 
. 

خندیدم دردی که تو دلم پیچید باعث شد که نده رو لبام خشک بشه شایان 
 تعجب کرد وگفت:
 وا چت شد یهو؟؟

 برای عوض کردن جو گفتم:
دم چقدر ارامش داشتم تو این چندروز واقعا.بدونه هیچ داشتم فکر می کر

 مزاحمتی...
 اخمی که کرد باعث شد صدای خنده مامان و بابا دربیاد...

 
مامان و بابارو فرستادم که برن استراحت کنن و شایان پیشم موند کنارم نشسته 

 بود و دستم تو دستش بود یه لحظه هم دستم رو ول نمی کرد .
 رقرار بود که باخنده من شکسته شد باتعجب گفت:سکوتی بینمون ب

 یاخدا فکر کنم به جا معدت مغزت رو عمل کردن.
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 خندم شدت گرفت شایان هم باخنده من خندید وگفت:
 چته تو خل دیوونه .

 :هیچی اخه همچین دستم رو گرفتی انگار قراره بدزدنم .
 یه لحظه از حرفم جاخورد و بعد گفت:

 مده دختر .واقعا به تو خوبی نیو
 اومد دستش رو بکشه که دستش رو محکم گرفتم وگفتم:

 اههه چرااینقد زود از کوره درمیری بابا جان شوخی کردم .
 چپ چپ نگاهم کرد وگفت:

 واقعا به این نتیجه رسیدم به جا معده ات مغزت رو عمل کردن .
 باصدای مظلومی گفتم:

 شاایان .
 :یاخدا باز چته .

 بغل دستم اشاره کردم و گفتم:خندم گرفته بود به 
 میشه بغلم دراز بکشی دلم برات تنگ شده .

یه لحظه چنان نگاهم کرد انگارباورش نمیشد منم که دارم این حرف رو میزنم 
ولی بعدش خندید و اروم کنارم دراز کشید اروم خودم رو کشیدم تو بغلش 

 مسکن ها اثرکرده بودند و دردی نداشتم .
سه ایی که *و*سینه اش بازوش به دورم حلقه شد با ب سرم رو گذاشتم روی

 به سرم زد حس خوبی بهم دست داد 
 باصدای ارومی گفت:
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 دیگه هیچ وقت ازاین قهرمان بازی ها درنیار شهرزاد قول بده .
سرم رو گرفتم باال و به چشمای قهوه اییش نگاه کردم غمگین بود چشمایی که 

 حاال غمگین بود . صاحبش همیشه باعث خنده های من بود
 دستم رو اوردم باال و گذاشتم روی صورتش وگفتم:

 قول میدم .
 خنده ایی کردم وگفتم:

 بعدشم حاالحاالها از دست من راحت نمیشید .
 معترضانه گفت:

 شهرزاااد :باشه غلط کردم .
به هیچ وجه دوست نداشتم از تو اغوشش دربیام بیرون از طرفی کنجکاو بودم 

سرلهراسب چه بالیی اومده و نمیدونستمم شایان و مامان بابا تاچه که بفهمم 
 حد درجریانه ماجران .

 :شایان
 :بله .

 :سر اون یارو چه بالیی اومد؟
 :لهراسب؟

باچشمانی گرد شده نگاهش کردم :تعجب نکن خانم کوچولو مهداد برام 
 سجریان رو تعریف کرد با مدرکی که تو ازش گرفتی قاضی به پنج سال حب

 محکومش کرد .
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خوشحال شدم پنج سال برای ادمی مثل اون کم بود ولی باز غنیمت بود .ولی 
باید تاوان کاری که با فاطمه کرده بود رو هم پس میداد بالخره شجاعتم رو 

 جمع کردم وگفتم :
 شایان مهداد این جاست؟

 باابروهای باال رفته نگاهم کرد سریع گفتم:
 دارم :چه کاری؟ فکرهای خاک برسری نکن کارش

 باحرص گفتم:
 د اگه میخواستم به تو بگم میگفتم دیگه .

 :نخیرم کار براش پیش اومد رفت .
 :داداشییی

 :چیه باز کارت گیر کرده مهربون شدی
 :بهش زنگ بزن لطفاااا .

 گوشیش رو داد دستم وگفت:
 خیله خوب بیا خودت زنگ بزن .
 باذوق گوشی رو از دستش گرفتم

 
 شمارش رو گرفتم و دعا کردم که جواب بده 

 مهداد:
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تو بیمارستان که بودم یاشا بهم زنگ زد وگفت به چندتااز مدارکی که پیش منه 
احتیاج داره برای همین مجبور شدم که برگردم خونه چقدر یاشا رو تو دلم 

 فحش دادم اون بماند .پسره ی خیره سر....
کنم طول کشید بعد ارسال کردنشون هم  تا مدارک رو پیدا کنم و براش ارسال

مجبور شدم چند بار باهاش تلفنی صحبت کنم تا به طور کامل توجیهش کنم 
. 

رو تخت دراز کشیده بودم و چشمام بسته بود که گوشیم زنگ خورد ازفکر این 
 که دوباره یاشاست گوشی رو برداشتم وباحرص گفتم:

 اخه چند بار بید بهت بگم یاشا؟!!
 مثل این که بد موقع تماس گرفتم .:اوهوکی 

 با شنیدن صدای پشت تلفن مثل برق گرفته ها سیخ شدم و سرجام نشستم
 :شهرزاد تویی؟؟؟

 :نخیر شایانم که در نقش شهرزاد داره نقش افرینی می کنه خودمم دیگه .
 خندیدم دختره ی دیوونه هنوز چیزی ازش بهوش اومدنش نگذشته شروع کرده

 :مهداد :جانم
 ثی کردمک

 :میشه بیای بیمارستان .
 :چطور؟؟

 :کارت دارم .
 :باشه تایک ساعت دیگه اون جام .

 :مرسیی.
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 گوشی رو قطع کردم و باخوشحالی از جام بلند شدم 
 شهرزاد:

تماس که تموم شد گوشی رو برگردوندم به شایان که دیدم داره چپ چپ 
 نگاهم می کنه :باز چی شدههه؟

 نگاه می کنی؟ :هیچی :هیچی و اون طوری
 :یه سوال پیش اومده واسم

 :چی؟!؟
 :سرکار خانم شماره مهداد جونشونو حفظن!؟!؟!؟

:ای بمیری هی.....خوب تو روستا من فقد با اون در ارتباطم حفظ میشم دیگه 
 ....راستی دخترا کجان؟

:بحث عوض کنه خوبی نیسی میدونسی که...بیرونن مخ من رو پیاده کردن که 
 ببیننت . میخوان بیان

 :یا خدا...دهنم سرویسه...
 :حقته .

 :هییی خدا من موندم تو برادرمی یا دشمن درجه یکم .
 درحالی که به سمت در میرفت :

 کمی از دوتاش عزیزم
 الیش می کردم.حیف که حال میزون نداشتم وگرنه ح

 
 چندصدم ثانیه بعد ازرفتن شایان درباز شد و سه نفرپرسروصدا وارد اتاق شدن 



 581 شهرزاد

بااین که باشیطنت هاشون حرصم میدادن ولی دلم براشون تنگ شده بود مریم 
که بغلم کرد صدام دراومد :ای بابا خیرسرت دکتریا این چه وضعه بغل کردنه 

 .ترکیدم که
 کنارم نشست وگفت:

 میخواستی شش روز نخوابی.
:ببخشید ولی اون جاش دیگه دست من نبود شاید خدا دلش برام سوخته بود 

 این شش روز مرخصی رو بهم داد .یکم از دسته شماها راحت باشمکه 
مهسا:اره واقعا عجب مرخصی خوبی فقط هممون رو تا مرگ بردی و 

برگردوندی.دهنت سرویس دختره خیره سر.یکار دادیم دستت مثله ادم 
 نمیکنی.جونه هممون در اومد...

 نفس چشمکی زد وگفت:
 مخصوصا بعضیا 

 کیا؟ ابروم پرید باال:مثال
مریم :کیا نه و کی؟ازاون جایی که دراین جور مواقع خیلی خنگ میشی بذار 

خودم بهت بگم که مهداد جونت تو این شش روز داشت دق می کرد حتی 
شبی که دکترا گفتن باید عمل بشی رفته بود زیر بارون و داخل نمیاومد تااین 

 که به زور مهرداد اوردش داخل
خودش نبود.فهمید بهوش اومدی همچین تو  مهسا:بچم حاله خودشم دسته

راهرو میدووووویییییییدددددد.یک لحظه فک کردم یا مسی دنبالشه یا دو 
 ��ماراتن شرکت کرده.اخه شک داشتم واسه تو باشه



wWw.Roman4u.iR  582 

 

جاخوردم انتظار همچین عکس العملی رو نداشتم هم تعجب کرده بودم و هم 
ن به مهیا رفتم.بیشعور.همشوته دلم قند اب می کردن البته قبلش یه چشم غره 

 زدن زیره خنده ضربه ایی به در خورد با خنده گفتم:
 بفرمایید .

و سرم رو چرخوندم به طرف مریم که  داشت به گل های توی دستم سیخونک 
میزد صدای گرم و پرابهتی که سالم کرد گل تو دستم افتاد روی زمین به طرف 

 صدا چرخیدم خودش بود
کرده بود اولین تغییری هم که خود نمایی می کرد ته ریش :س....سالم  تغییر 

صورتش بود و بعدد ازاون پیرهن ابی اسمانیی که پوشیده بود که خیلی هم به 
 چشماش میومد و  دسته گلی تو دستش خود نمایی می کرد

برای من دیدن مهدادی که همیشه مشکی می پوشید تو لباس رنگ روشن یکم 
 یشه بیشرف.خوب چرا نمیپوشی لباس روشن؟!؟تعجب اور بود .چه ناز ن

دخترا با لبخندی معنی دار خداحافظی کردند و ازاتاق رفتند بیرون .اخ اخ 
 بدبخت شدم.حاال باس میومدی؟!

 دسته گل رو به طرفم دراز کرد بالبخندی ازش گرفتم وگفتم:
 خیلی خوشگله مرسیی.

و گیج می کرد روی یه دسته گلی ترکیبی از انواع گل هابود و بوش ادم ر
 صندلی کنار تخت نشست وگفت :

 واقعا خوش حالم که بهوش اومدی .
 دستی به گل ها کشیدم وگفتم
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:خودمم همین طور .....میدونم حرفم یکم احمقانه است ولی ازاین که 
 برگشتم خوشحالم...

 
 :حاال بامن چی کار داشتی؟

دختر نوجون :من مدرکی دارم که نشون میده لهراسب تو گذشته ازیه 
 سواستفاده کرده .و باعث مرگ اون شخص شده

 باگیجی نگاهم کرد وگفت:
 مطمعنی؟

 :اره و یه شاهدم دارم که اون رو درحال ارتکاب جرم دیده .
 :و کی هست اون شاهد؟

 :مهلقا .....
 :و اون شحصی که مرده؟؟
 :خواهر مهلقا ....فاطمه .

دستم نگاه کردم اواخربهمن بود سری تکون داد و سکوت کرد به پنجره ی بغل 
و بوی بهار و سال جدید میاومد سال تحویل امسال بابقیه سال ها فرق داشت 

. 
 یک ماه بعد:

دفتر خاطرات عزیز میدونم که خیلی وقته چیزی ننوشتم و ازت معذرت 
 میخوام اما االن با دست پر اومدم و میخوام نبودنم رو جبران کنم .
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م با مهداد ازبیمارستان مرخص شدم و به اصرار مامان یک هفته بعد از مالقات
به تهران برگشتم تا دوره نقاهتم سپری بشه هرچند که خودم خیلی دوست 

 داشتم برگردم به روستا 
توچندباری که با مهسا ونفس صحبت کردم فهمیدم که روند ساخت مدرسه 

ن جریا به خوبی داره سپری میشه و بابت این موضوع خوشحال بودم بعد از
بیمارستان مهداد رو ندیدم مریم مابین حرف هاش لو داد که مهرداد بهش گفته 

به خاطر کارهای انتقال مالکیت شعبه جدید شرکت مایک مجبور شده بره 
 امریکا .

دلم برای روستا تنگ شده بود احساس می کردم که دیگه اون جا جزئی از 
ای سال تحویل برگردم به خونه و خانوادم شده برای همین تصمیم داشتم بر

 روستا هرچند که میدونم مامان ممکنه کلمو از تنم جدا کنه .
دفترو بستم و به ساعت روی میزم نگاه کردم دو ونیم نصفه شب بود .به سمت 

 تختم رفتم به سه شماره نکشیده خوابم برد
 

 :وااای مامان به خدا حالم خوبه دیگه درد هم ندارم .
بود که در حال راضی کردن مامان محترم بودم و دیگه دقیقا سه ساعت تمام 

 کم مونده بودباسر برم تو دیوار
 ملتمسانه به بابا نگاه کردم وگفتم:

 خواهش می کنم شما یه چیزی بگید بابا به خدا حالم خوبه .
 بابابا صدای محکمی گفت:
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 اگه واقعا میخوای برگردی از نظر من مشکلی نداره 
 نه که بابا گفت:مامان خواست اعتراض ک

خانم نمی تونیم مانعش بشیم اگر خودش این تصمیم رو گرفته که برگرده به 
 اون روستا پس باید به تصمیمش احترام بذاریم .

وقتی که مامان هم موافقت خودش رو اعالم کرد باخوشحالی ازجام پریدم و 
یغ جسه ایی به گونه ی جفتشون زدم و به سمت اتاقم دویدم و درمقابل *و*ب

 مامانم که گفت شهرزاد ندو خنده ی سرخوشی کردم .
وارد اتاق شدم و از خوشحالی طاق باز روی تخت افتادم گوشیم که تو جیبم 

بود لرزید درش اوردم مریم بود :به به مریم خانم چه عجب یادی از ما کردید 
. 

 :خوبی شهرزاد ؟؟؟؟؟ما دیشب حرف زدیما .
 ای چی زنگ زدی .؟:باشه حاال بهونه نیار الکی بر

 :پاشو بیا روستا دیگه تهران بهت خوش گذشته ها .
 :هاهاا جات خالی .

 :چشم و دلم روشن البد باامیرجونت میری گردش اره؟
:مریم اگر میخوای وقتی برگشتم سرت رو تنت باقی بمونه حرفت رو پس بگیر 

. 
 :واای باشه بابا چرااینقد خشن شدی .

 :خوب دیگه .
 ر بهتون بررنمی خوره بگید کی برمی گردید .:حاال لطفااگ

 مکثی کردم وگفتم:
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 برای سال تحویل طالقانم .
 جیغی زد وگفت:

 واقعا؟
 :اوهوم .

 :یعنی واقعا هفته ی دیگه این جایی؟
 :وای اره دیگه مریم .

 مکثی کردم تاهیجانات مریم بخوابه و گفتم:
 مریم؟

 :ها؟
 :یه چیزی میپرسم جدی جواب بده .

 بگو ببینم . :یاخدا
 :مهداد برگشته؟

 پقی زد زیرخنده باحرص گفتم:
 بمیری که برای دو دقیقه هم که شده نمی تونی جدی باشی .

 :باشه باشه قربون اون دل عاشقت برم نیومده هنوز .
ضدحال خوردم نمیدونستم چرااینقد کارش طول کشیده و چراهیچ خبری 

 ع کردمنداده بعد از یکم کل کل بامریم گوشی رو قط
 

امشب شب اخری بود که تو تهران بودم رو تختم نشسته بودم و به این فکر می 
کردم که فردا تو روستا چه اتفاق هایی قراره بیافته و چه چیزایی ازاین به بعد 
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تغییر می کنه .نگاهی به ساعت کردم ده ونیم بود مامان و بابا داشتند تلویزیون 
 رستان بود .نگاه می کردند و شایان هنوز بیما

دلم هوای تاب دونفره ی تو حیاط رو کرد یه پالتو پوشیدم و ازاتاق دراومدم 
بیرون هوا با وجود این که اخر اسفند بود ولی هنوز سرد بود بدون این که 

جلب توجه کنم رفتم حیاط و با ذوق روی تاب نشستم پاهام رو بردم عقب و 
دیدم چقد بازی های دوران بافشاری که اوردم تاب شروع به حرکت کرد خن

 کودکی شیرین بودن .
 :این جا چی کار می کنی؟؟؟

سرم رو اوردم باال و صورت خسته ولی خندون شایان رو دیدم :حوصله ام 
 سررفته بود گفتم تااین جام یه سری هم به تاب بزنم .

حندید و کنارم نشست :یادته وقتی بچه بودی بزور من رو میاوردی این جا تا 
 دم؟؟هلت ب

 خندیدم وگفتم :
اره وتوهم همیشه جیغم رو درمیاوردی ازهمون بچگی ارادت خاصی به ازار 

 دادن من داشتی .
 قهقهه ایی زد :خوب تقصیرخودت بود دیگه عین ادم نمیشتی رو تاب .

 نیم نگاهی بهش کردم وگفتم:
 ازروهم نمیری نه؟

سه ایی به *و*دستاش رو از هم باز کرد و باخوشحالی خزیدم تو بغلش ب
 سرم زد وگفت:

 چقد زود زمان گذشت .
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 سرم رو تکون دادم
:دختر بچه ده ساله ایی که تو این حیاط این ور و اون ور میدویید و حرص من 
 رو درمیاورد حاال برای خودش یه خانم بزرگ و عاقل شده که همه عاشقشن .

تو صداش یه بغض خاصی بود همون طور که تو بغلش بودم سرم رو 
 رخوندم طرفش و باحیرت گفتم:چ

 چرابغض کردی؟
 دماغمو کشید وگفت:

 میدونی که عاشقتم جوجه اره؟
 :من جوجههه نیستم .

 :تو هفتاد سالتم بشه برای من جوجه ایی .
 س کردم وگفتم:*و*خندم گرفته بود لپش رو ب

 منم عاشق یه برادر خل دیونه ام که تمام دنیامه .
 به سینه اش فشردخنده شیرینی کرد و سرم رو 

روز بعد بعد ازاذان صبح راه افتادیم چون ماشین بیچارم هنوز طالقان بود 
شایان باید من رو تاطالقان میرسوند کل راه رو چرت زدم وقتی که چشمام رو 

 باز کردم دیدم نزدیکای ورودی روستاییم خمیازه ایی کشیدم و گفتم:
 عه!چقد زود رسیدیم .

 شایان غرغر کنان گفت:
بله بایدم درنظر شما زود برسیم همه راه رو خواب بودیا خانم خانما .من اینجا 

 سرویس شدم
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 سرجام صاف نشستم وگفتم:
 باشه حاال شلوغش نکن دیگه .

پیچید داخل روستا یاد اولین باری افتادم که اومدم این جا ده ماه قبل وقتی 
م روسپری کنم و اومدم این جا فقط یه دختری بودم که میخواستم دوسال طرح

 حاال کسی بودم که باتمام وجود میخواستم برای این مردم مفید باشم .
 دم درخونه از ماشین پیاده شدم و به خونه ام نگاه کردم :چیه دلت تنگ شده؟

 :خیلییی .
عجیب بود فکر می کردم مریم تااالن اومدن من رو گذاشته کف دست مهسا 

 باال رفتن از سرو کووله من بودنو نفس و االن ستاییشون در حاله 
 :این جاهمیشه اینقد ساکته؟

 ساکم رو برداشتم وگفتم:
 تقریبا . 

یدفعه صدای ساز و دهلی که از جهت مخالف کوچه  اومد باعث شد که 
همزمان باشایان به طرف صدا بچرخم با صحنه ایی  که دیدم نمیدونستم 

 بخندم یا گریه کنم .
مردم روستا که با سازو دهل در حال اومدن بودن یه جمع بیست سی نفری از 

اما یه شخص  ت زدن بودنجلوی همشون مریم و نفس و مهسا درحال دس
دیگه ام کنارشون بود کسی که اصال فکرش رو نمی کردم مهداد بود که کنار 

 مهرداد باخنده داشت دست میزد شایان باخنده گفت:
 سوپرایز پارتیه ظاهرا .
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و دورمون حلقه زدن باخوشحالی دخترا رو بغل کردم  جمعیت بهمون رسیدن
به طرف مهداد برگشتم که با خنده نگاهم می کرد باصدای بلندی که ناشی از 

 سروصدا بود گفتم:
 تو مگه امریکا نبودی؟؟؟

 چشمکی زد وگفت:
 به هیچ وجه برگشتت رو از دست نمیدادم 

 به مریم اشاره کرد وگفت:
 تاجلوی زبون اینو بگیرم .هرچند که مردم و زنده شدم 

 خندیدم با مهرداد هم سالم علیک کردم
 مهلقا به طرفم اومد وبغلم کرد دم گوشم گفت:

 خدا دوباره خواهر من رو بهم برگردوند ..
 اشک تو چشمام جمع شد 

 دستی به صورتم کشید وگفت:
 خوش اومدی عزیزم 

 مهسا:حاال همه دس دس
 «اومدی خانم دکتر خوش اومدی خانم دکتر خوش»نفس:همه لطفا یکصدا

خندم گرفته بود از طرف دیگه توجهم به مهداد جلب شده بود که دست هایش 
را درجیب شلوارش فرو برده بود و باخنده نگاه می کرد فکر نمی کردم یه 

 روزی این طور منو سوپرایز کنه 
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برای ناهار بزرگ ترها ابگوشت محلی درست کردن .زن ها جمع شده بودن 
نه مهلقا و مرد ها خونه ی روبه رویی جمع شدن هنوز که هنوزه باور نمی خو

کردم همه ی این ها برای منه برای منی که یک روز اصال قبولم نداشتند 
جمعیتشون کم بود ولی همین جمعیت کم برای من اندازه یه دنیاارزش داشت 

. 
 خوردن و همه از بعد از خوردن ناهار که البته مهسا و نفس با کلی ادا  و اصول

جمعیت پراکنده شدند و همه به خونه های خودشون  دلدرد بزور غذا خوردیم
برگشتند و حاال تو خونه ی مهلقا فقط ما شش نفرمونده بودیم داشتم باشهرزاد 

 بازی می کردم که مریم گفت:
 اخیششش بالخره این سوپرایز پارتی تموم شد .

 مهرداد زد زیرخنده وگفت:
 داشتن انقد برات سخته؟؟ چیه راز نگه

:اخ اخ نگوووو نگوووو تو این یک هفته گذشته انقد خودم رو نیشگون گرفتم 
 که چیزی به شهرزاد نگم جای سالم تو بدنم نمونده .نگا قرمز شدم

 بعد دستشو نشونه مهرداد داد.اونم با خنده سری تکون داد
 همه خندشون گرفته بود .مهداد گفت:

تو بدن تو منم مویی روی سرم نموند ازبس که بهت گفتم عالوه بر جای سالم 
 حواست باشه لو ندی.

 مهسا نگاهی به سر مهداد کرد وگفت :
 خوب یعنی من االن دارم توهم میزنم یا رو سره تو واقعا مو موجوده؟؟
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مهداد:تو یکی حرف نزن که دهنم از دستت سرویس شد.تو یه ویزی هستی 
 بدتره مریم

 دههمه زدیم زیره خن
 مهسا:اقد مشخصه؟؟؟خوب بیا برم برات مو مصنوعی بخرم

از شدت خنده داشتم به خودم میپیچیدم تا اخرش اینا داشتن مسخره بازی در 
میوردن از خونه مهلقا دراومدیم بیرون دخترا دورم کرده بودند و یک ریز حرف 

 میزدند اخرسر سرسام گرفتم وگفتم:
 که انقد فک میرنین .اخ بسه دیگه شماها چی خوردید دیشب 

 نفس دستم رو کشید وگفت:
 ای شهرزاد اون جارو داشاه باش

 :کجا
نگاهش رو دنبال کردم و به شایان و مهداد رسیدم که داشتن باهم دیگه 

 صحبت می کردن مهسا سوتی زد وگفت:
جووووووون  اینا از کی تاحاالاینقد باهم صمیمی شدن شهرزاد یه خبرایی 

 هستا
 باالاانداختم وگفتم:شونه 

 من از کجا بدونم اخه .
مریم:چه خبری مثال؟!همچین میگه انگار منتظره فردا مهداد بیاد از شایان 

 خواستگاری کنه
 زدیم زیره خنده 
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 مهسا با خنده:واال بعیدم نیس
 من:بمیری مهسا

 مهسا:منم دوستت دارم عزیزم
ن بود که ماجرابرام درسته خودمو بی تفاوت نشون دادم ولی حقیقت ماجراای

 مورد چی حرف میزدنجالب شده بود و دوست داشتم بفهمم در
 

از دخترا جدا شدم و به سمت مهداد وشایان رفتم بادیدن من بحثشون رو قطع 
 کردند شایان گفت:

 چیزی شده؟
 دستم رو دور بازوش حلقه کردم وگفتم:

ه ارید باهم دیگاین چیزیه که من باید ازشمادونفر بپرسم که انقد باجدیت د
 صحبت می کنید .

 مهداد دستاش رو فرو کرد تو جیبش و گفت:
 نمیتونیم دو کالم مردونه باهم صحبت کنیم؟

 خیلی جدی گفتم:نخیر
 زدن زیره خنده

 مهداد:دفعه بعد حتما خبرت میکنم بیای
 :کاره خوبی میکنی

 شایان گفت:
 ه عمل دارم .خیله خوب من دیگه باید برگردم تهران تاچندساعت دیگه ی



wWw.Roman4u.iR  594 

 

اه سه ایی کوت*و*بااین که دلم نمیخواست بره ولی چاره ایی نداشتم بعد از ب
خداحافظی کرد و رفت فقط من موندم و مهداد دختراازفاصله دور درحال 

 پشت چشمک زدن بودن البته مهسا داشت شکلک در میورد که نگم بهتره
 بهشون ایستادم تا خندم نگیره مهداد گفت:

 الشو داری بریم یه جایی؟میگم حس وح
 باتعجب نگاهش کردم وگفتم:

 کجا؟
 :جای دوری نیست همین جا تو روستاست .

 :باشه بریم .
 تو سکوت راه افتادیم کمی که گذشت گفتم:

 هنوز نمیخوای بگی با شایان درمورد چی حرف میزدید؟
 :دختر چقد فضولی توو ..

 :تووروخداا .
 :اون جوری نگاهم نکن خر نمیشم

 :خیله خوب اصال نخواستیم بابا نگوو 
 سرجاش ایستاد وگفت:

 بیااین جا .
 درمقابل قیافه متعجب من گفت:

 نترس بابا کاریت ندارم که



 595 شهرزاد

خندیدم مقابلش قرارگرفتم دستمالی از جیبش دراورد و چشمانم رو بست 
 :دیگه داری من رو میترسونیاا .

 :حرف نزن باهام بیا .
راه افتادیم دوسه بار نزدیک بود بخورم زمین که  دستش رو دورم حلقه کرد و

 مانع از زمین خوردنم شد معترضانه گفتم:
 نرسیدیم؟؟

 :یکم تحمل کن .
 :خیلهه خوب .

 یکی دو دقیقه بعد ایستاد وگفت :
 خیله خوب رسیدیممم .

دستمال رو از دور چشمام باز کرد چشمم افتاد به یه زمین خالی با حیرت 
 گفتم:

 این چیه؟؟؟
:جاییه که قراره درمانگاهتو توش بسازی کالغه بهم گفته که ارزوت  ساختن یه 

 درمانگاهه.
این همه سوپرایز تو یه روز واقعاازتوان من خارج بود به صورت خندانش نگاه 

کردم این ادم واقعا استعداد خوبی تو سوپرایز کردن من داشت حاال چقد 
 (��شته دخترجلویه خودمو گرفتم که نپرم بغلش بماند.)ز
 :نمی دونم چطوری ازت تشکر کنم مهداد .

 :اصال نیازی نیست تشکر کنی خودم میدونم چه پسر گلی ام.
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 زدم به بازوش وگفتم:
 ندارهخیلی پرووییی .شانس اوردیم اینجا سقف

 چشمکی زد وگفت:
 به خودت رفتم .

ردم کخیلی خودم رو کنترل کردم که جیغ نزنم سرش برگشتم و به زمین نگاه 
 ارزوی بچگیم داشت به واقعیت نزدیک میشد

بعدازسرزدن به مدرسه و دیدن این که همه چی داره به خوبی پیش میره 
 باخوشحالی برگشتم به خونه .

 همین که درو باز کردم ووارد خونه شدم هرسه نفرشون ریختن سرم وگفتن:
 مهسا:زود تند سریع بگو کجا رفتین؟

 نفس:چی شد؟
 ؟مریم:چیا گفتین

 شال و مانتوم رو دراوردم وگفتم :
 یکی یکی بابا!!بعدم...الزمه که بگم ؟وااااییی

 نفس خیز برداشت طرفم وگفت:
 یعنی تو نگو ببین چی کارت می کنیم 

 روی تخت نشستم وگفتم:
هیچی اتفاق خاصی نیفتاد فقط قراره که بعد ازتموم شدن پروژه مدرسه کار 

 ساخت درمانگاه رو شروع کنیم 
 هسا:بگو جووون تووو؟؟؟م
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 :مرگ تو .
 :طراحیش با منه هااا از االن گفته باشم

 با لبخندی شیطانی گفتم:
 شایدم نباشی .

 :تو کال میخوای من رو حرص بدی؟؟
 :ارررره ....یه ذره تاوان پس بدی بد نیست .

 مهسا:حاال اینارو بیخی.من کلی سوژه از تو دارم میخوام پتت بریزم رو اب
 مهسا.چرا ولم نمیکنی تو؟ :اخ بمیر

 مریم:چه سوژه ای؟
 مهسا:سرکار خانم شماره مهداد خان رو حفظ هسسسستتتتتتتنننننددددددد

 مریم:تونکه بعله.باالخره مهداد جونشونه دیگه
مهسا و نفس با تعجب نگاش کردن و مریم قضیه اینکه مهداد اسمشو چی 

 سیو کرده بود گفت.که اونا ترکیدن دیگه.
ص بهم زل زده *ق*نفس:اینارو بیخی.تو مهمونیو بگو همچین بین ر

 بوددددددنننن.
اخ من باید تمامه جزیاته این مهمونیو بدونم.نفس بپر تعریف کن مریم:اخ

 همشو
در تمامه مدتی که اینا داشتن چرت و ورت میگفتن من فقط پوکر نگاشون 

 بعد خیلی ریلکس از جام بلند شدم وگفتم:��میکردم
 باید برم درمانگاه  من
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 همشون ساکت شدن مریم با من من گفت:
 مطمعنی امادگیشو داری که برگردی به درمانگاه؟

 لباس پوشیدم وگفتم:
مریم من نمی تونم برای همیشه تو گذشته بمونم اگه میخوام موفق بشم و این 
 . مردم کامال قبولم کنن باید پا بذارم رو گذشته ام و به سمت اینده حرکت کنم

 ازشون خداحافظی کردم و دراومدم بیرون .
دستام رو از سرما بغل کردم و راه افتادم تو راه چند نفری بهم سالم دادن و 

بعدش با سرعت رد شدن رفتن به درمانگاه که رسیدم قلبم به شدت میزد دستم 
رو گذاشتم روی در و بافشاری وارد شدم نگاهی به اطرافم کردم همه چی 

ی بیشتر به میزم نزدیک میشدم بیشتراتفاقات اون روز تو ذهنم مرتب بود هرچ
 پلی میشد باعصبانیت مشتی به روی میزدم و  گفتم:

 لعنت به تو لهراسب نمیذارم با خاطراتتم که شده به زندگیم گند بزنی
روز قبل از سال تحویل فکری شیطانی به سرم زد میخواستم خان بابا رو هم 

ل دعوت کنم میدونستم کارم شدیدا احمقانه است برای سرسفره ی تحویل سا
ولی  اون چیزی که مسلم بود این قهرو دعوا نمیتونست تاابد ادامه داشته باشه 

و باید یه کاری هم می کردم که مهداد از خرشیطون بیاد پایین و برگرده به 
عمارت  دلیل ناراحتی مهداد ازخان بابا رو هنوز نمیدونستم ولی هرچی بود 

 ره باید کنار گذاشته میشد.بالخ
رو تخت دراز کشیده بودم و داشتم فکر می کردم که باصدای مهسا از جام 

 پریدم
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 :اهااای درکدوم دوران سیر می کنی؟؟
ازجام پریدم و بهش نگاه کردم:بازچیه؟؟؟؟من نمیتونم دودقیقه از دست 

 شمادرارامش باشم ایااا؟؟؟
 :پاشو بیاغذا بخوریم

ین و نشستم سرسفره نفس گفت:حاالبه چی فکر می کردی از تخت اومدم پای
 که اینقد محو سقف اتاق شده بودی.

 غذامو قورت دادم وگفتم:بعده ناهار میخوام برم عمارت دیدن خان بابا.
مهسا که داشت اب میخورد پرید گلوش نفس هم قاشق از دستش افتاد و 

م حالت باصدای مزخرفی به بشقاب خورد مهساسرفه کنان گفت:ببین
 خوبه؟؟؟عمارت میخوای بری چی کار؟؟؟

 :میخوام خان بابا رو برای سال تحویل دعوت کنم .
 نفس :هااااان؟؟

:همین که شنیدی میخوام دعوتش کنم .تصمیم دارم باهاش ازدرد صلح و 
 مذاکره وارد بشم ببینم چه عکس العملی نشون میده .

 داد ومهرداد هم گفتید؟:خانم مذاکره گر اونوقت این تصمیمتون رو به مه
 :نوچ

 :شهرزاد این تن بمیره خوبی؟؟؟
 :وااای نفس بسه دیگه من تصمیمم رو گرفتم حاال غذاتون رو بخورید .

غذادرسکوت خورده شد و سفره رو سریع جمع کردیم ظرف هارو گذاشتم به 
 عهدا اون دوتا و خودم از خونه زدم بیرون
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کارم چه عکس العملی نشون میده هنوز نمیدونستم مهداد بعدازفهمیدن این 
دعوای اخرش باخان بابا از ذهنم نرفته اما باید این کارو انجام میدادم اگر 

 میخوام این روستاتغییر کنه اولین شخصی که باید تغییر می کرد خان بابا بود .
چشمم که به در عمارت افتاد نفسی عمیق کشیدم دستام از استرس یخ کرده 

تم یکی از نگهبان ها بادیدن من جلو اومد وگفت:این جا چه بود جلو تر رف
 کاردارید؟

 :اومدم که خان بابارو ببینم
 :اما خان داخل عمارت نیستتن .

پوزخندی زدم وگفتم:من گوشام مخملی نیست جانم اگر خان بابا میخواست 
جایی بره باید از جلوی خونه من رد میشد پس برو به خانت بگو میخوام 

 ونم همین االن .ببینمش ا
 مردد بود باحرص گفتم:د برو دیگه منتظر چی هستی؟

به طرف دررفت و وارد عمارت شد باپارو زمین ضرب گرفته بودم و ثانیه 
شماری می کردم تابرگرده پنج شش دقیقه ایی سپری شد تا دردوباره باز شد و 

 م:گفت نگهبانه اومد بیرون اما تنها  نبود ذوالفقار هم پیشش بود بااخمی
 من  میخوام خان بابا رو ببینم .

 :بامن بیاید .
ذوق زده شدم دنبال ذوالفقار وارد عمارت شدم بعد از دوسه باری که به این 

جااومده بودم این بار فرصتی کردم تا با دل سیر نگاهی به اطرافم بندازم .پشت 
 سر ذوالفقار از پله ها رفتم باال درو برام باز کرد وگفت:
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 ا تو اتاقشون منتظرتوننخان باب
سری تکون دادم  ووارد شدم نگاهی به اطرافم انداختم سالن از اخرین باری 

که این جا بودم تغییری نکرده بود دری گوشه سالن توجهم رو جلب کرد باید 
اتاق خان بابا میبود اروم اروم به طرفش راه افتادم به در که رسیدم مکثی کردم 

رده بود و میتونستم خان بابا رو ببینم که به پشتی تکیه ک تا اروم بشم در نیمه باز
و داره  یه کتاب خیلی قدیمی رو میخونه تعجب کرده بودم نمیدونستم سواد 

خوندن هم داره .ضربه ایی به دراتاق زدم و منتظر اجازه ورودش موندم صدای 
 خشک و بی روحش اومد که گفت:

 بیاداخل 
کردم اشاره کرد که بشین دوزانو درمقابلش وارد اتاق شدم و زیرلبی سالمی 

نشستم ازشدت استرس ناخنم رو به کف دستم فشار میدادم کتابش رو بست 
 وگذاشت کنار نگاهی بهم کرد وگفت:

 برای چی اومدی این جا.
اب دهنم رو قورت دادم وگفتم: راستش برای این اومدم این جا چون فردا سال 

 تحویله
 :که چی

و مستقیم به چشماش زل زدم:وازاون جا که شما بزرگ  به خودم جرئت دادم
این روستا هستین و به نوعی پدر همه محسوب میشدید میخواستم ازتون 
خواهش کنم که سرسفره ی هفت سین کسی که دعا رو میخونه و به بقیه 

 عیدی میده شما باشید .



wWw.Roman4u.iR  602 

 

ه کازتو چهرش میشد کامال تعجب رو دید شاید اصال انتظار نداشت که منی 
اون روز اون جوری باهاش صحبت کرده بودم یهو با پیشنهاد دعوت برگردم 

 خونه اش :بودن شما واقعا مارو خوشحال می کنه :حتی مهداد ومهرداد رو ؟
:من نمیدونم مشکل شما و پسرهاتون چیه اما با شناختی که من از اون دونفر 

 یشن .پیدا کردم حتی اون دونفر هم فردا از دیدن شما خوشحال م
 :هیچ قولی بهت نمیدم .

 خوشحال شدم همین هم کلی غنیمت بود برا من :باشه اشکالی نداره .
 موندن رو دیگه جایز ندونستم وگفتم:بااجازتون من برم باید برگردم درمانگاه

 سری تکون داد از جام بلند شدم به طرف در که چرخیدم گفت:
 شنیدم پسر کدخدا کتکت زده بوده 

 تم طرفش وگفتم:دوباره برگش
بله اما چیز خاصی نبود االنم لهراسب تو زندانه و داره تاوان کارش رو پس 

 میده .
با دیدن سکوتش منم ازاتاق دراومدم بیرون لبخندی زدم وگفتم :یک هیچ به 

 نفع من ...خان بابا جونم داری میبازی .
با سرخوشی ازعمارت دراومدم بیرون ذوالفقار بادهن باز داشت من رو نگاه 

می کرد با خنده به طرفش چرخیدم وگفتم:سال نوت پیشاپیش مبارک 
 اقاذوالفقار 

 با من من گفت:سال نوی شماهم مبارک خانم دکتر
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ازعمارت دراومدم بیرون اگر خان بابا هم این تغییرات رو قبول می کرد و این 
کلهه شقی نمی کرد دیگه من به هدفم رسیده بودم اما به قول مریم اون  همه

سالیان سال بااین عقاید زندگی کرده و نمیشد ازش همچین انتظاری داشت که 
 خیلی زود همه چیز رو فراموش کنه .

به طرف خونه راه افتادم خش خش برگ هازیرپام حس خوبی بهم دست میداد 
ی من و هم برای این روستا درو باز کردم وارد امسال سال خوبی میشد هم برا

 خونه شدم باصدای بلند شروع کردم به صدا کردن دخترا :من اومدمممممم.
کله مهسا دم دراتاق ظاهر شد با دیدن من اخیش بلندی گفت که باتعجب 

 گفتم:
 چی شد االن ؟

 :مرگ تو فکر کردم دوباره باید بیایم بیمارستان مالقاتت
 ردم ورفتم داخل باخنده گفتم:کفش هامو دراو

 نخیر قرار نیست همچین اتفاقی بیافته خانم خانما
 :چی شد حاال ؟؟؟داد زد سرت بیرونت کرد چی گفت؟؟؟

 شونه باالانداختم وگفتم:
 هیچی

 :هااا؟؟؟یعنی چی هیچی؟؟؟
 :هیچی دیگه فقط خیلی خشک گفت:نمیتونم بهت قول بدم .

 :جااان من ؟؟؟
 اینا چی بهشون میگی؟؟؟:بله :حاال مهداد 

 :نه میخوام سوپرایز بشن
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 :سکته نکنن از دست سوپرایز جنابعالی خیلیه
:نترس هیچیشون نمیشه حاال هم زود باشید باید بریم شهربرای فردا خرید 

 کنیم
یه ریع بیست دقیقه ایی معطل اماده شدن دخترا شدم و بعدشم همه باهم 

مورد نیازمون رو پیدا کنیم چون خرید  رفتیم خرید امیدواربودم بتونیم وسایل
 سفره هفت سین اونم درست شب قبل ازسال تحویل واقعا احمقانه بود .

 نفس:شهرزاد مرگ من خان بابا فقط بهت گفت که نمی تونه قول بده .
 :برای بار هزارم داری میپرسیا نفس اره فقط همین رو گفت

 ر شیطون پیاده میشه .:یااخرالزمان شده یا واقعا خان بابا داره از خ
 درحالی که چشممم رو مغازه ها بود زمزمه کردم:

 امیدوارم گزینه دوم باشه .
بالخره بعداز نیم ساعت گشتن یه مغازه ایی رو پیدا کردم که وسایل مورد 

 نیازمون رو داشت نفسی از اسودگی کشیدم وگفتم:
 بچه ها بریم داخل .

یه سوزن ازباال مینداختی زمین  مغازه بقدری شلوغ بود که فکر کنم اگه
نمیافتاد و صددرصد تو تن یکی فرو میرفت به زور خودمون رو داخل مغازه جا 

کردیم دنبال یه ساتن خوش رنگ بودم که به عنوان سفره ازش استفاده کنم که 
 مهسا صدام کرد :بیااین جا

 ازبین جمعیت به زور رد شدم وگفتم:
 چیه ؟
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 ن داد وگفت:یه ساتن زرد براق بهم نشو
این چه طوره؟؟؟؟وسایل روشم میتونیم بنفش ست  کنیم یک سال من خونه 

 این کارو کردم چیز قشنگی ازاب دراومد .
 کمی فکر کردم وگفتم:

 خیله خوب حاال باید وسایل هفت سین رو بخریم .
همون جا تونستیم نصف بیشتر وسایل مورد نیازمون رو بخریم اما برای خرید 

 رفتیم جای دیگه .سیب باید می
 از مغازه که دراومدیم بیرون نفس گفت:

وای خدا دیگه داشتم خفه میشدم ظاهلرا همه مثل ما خریدشون رو گذاشتن 
 روز اخر 

 خندیدم و به مغازه میوه فروشی اشاره کردم
 :بریم میوه بخریم .

کیسه های خریدی که تو دستمون بود رو کمی جابه جا کردیم که بریم میوه 
ی دو قدم مونده بود به میوه فروشی که یهو کیسه ها ازدستم کشیده شد فروش

جیغ خفیفی زدم و به عقب برگشتم و فیس تو فیس مهداد دراومدم که نیشش تا 
 بناگوشش باز بود با حرص گفتم:

نمی تونی مثل ادم ابراز وجود کنی؟؟؟زهره ترک شدم :نوچ این جا چی کار 
 می کنید؟؟

ی تو دستمون معلوم نیست برای چی اومدیم این جا نفس:یعنی از کیسه ها
 نابغه جانم؟؟؟

 :اومدم خرید کنم برای عید 
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 مهسا با چشمایی گردشده گفت:خریددد اونم تو مگه بلدی؟
 :بله یه استادی خیلی وقت پیشا بهم یاد داد .

 خندم گرفته بود مهسا نگاهی مشکوک به من کرد و زیرلبی گفت:
 ط میبندم اون استاد تو بودی اره؟سرهرچی بخوای باهات شر

 دستم رو دور بازوش حلقه کردم و گفتم:
اره ولی به قران اگر االن جیغ جیغ راه بندازی کاری می کنم که مرغای اسمون 

 به حالت گریه کننا.
 :تهدید می کنی؟

 :تقریبا :خیله خوب چیزی نمی گم
 :افرین .

یکم میوه از مغازه دراومدیم مهسا بامهداد به میوه فروشی رفتیم و بعد از خرید 
 نفسی تازه کرد وگفت:

دستامون پرپر بود و فکر گرفتن چندتا کیسه دیگه گریمو درمیاورد مهداد 
 گفت:

 یه پیشنهاد بدم؟
 مهسا:ده تا بده فقط زودتند سریع که کمردرد گرفتم

:ماشین من همین نزدیکیاست من باماشین شماهارو میذارم روستا اجیلم 
 عدا میارم براتون .میخرم ب

نفس از خدا خواسته جلو جلو راه افتاد وگفت:ای خدا خیر ببینی خدا از 
 بزرگی کمت نکنه خوب پسر خوب زودتر پیشنهاد میدادی دیگه .
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 من ومهسا از خنده درحال ویبره زدن بودیم که مهداد باصدای بلندی گفت:
 اهای نفس خانوم ماشین این طرفه .

نفس داشت میرفت اشاره کرد من ومهسا بادیدن قیافه  و به جهت مخالفی که 
نفس که ضدحال شدیدی خورده بود نتونستیم جلی خودمون رو بگیریم و 

زدیم زیر خنده .البته اونم کم نیاورد با خونسردی از کنارمون رد شد که البته 
 پای منم ازقصد لگد کرد منم باصدای بلند گفتم:

 ی چرا پای من رو لگد می کنی.خیله خوب بابا حاال ضد حال خورد
 برگشت وشکلکی برام دراورد .

 خریدارو که گذاشتیم صندوق عقب تازه متوجه حجم زیادیشون شدم .
 مهسا:یاا خدا اینقد خرید کردیم یعنی؟

 سوار ماشین شدیم و گفتم:
 چیه باورت نمیشه؟

 :نه به جون تو 
حویل برنامت مهداد که راه افتاد به طرفش چرخیدم وگفتم:برای سال ت

 چیه؟؟؟
 :هیچی

:میشه بیای روستا میخوایم سال تحویل رو دسته جمعی جشن بگیریم مهرداد 
 رو هم بیار باخودت .

 :واقعا؟
 :اوهوم فردا منتظرتونم پس

 :باشه
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 به خونه که رسیدیم مهداد گفت:
دختراازماشین پیاده شدند اومدم پیاده  94خیله خوب اینم از اخرین روز سال 

دستم رو گرفت ازاین حرکت ناگهانیش شوکه شدم جعبه کوچکی رو بشم که 
 گرفت طرفم پرسشگرانه نگاهش کردم :امشب وقتی تنها شدی بازش کن .

 :مگه چیه؟
 :وقتی بازش کردی متوجه میشی .

سری تکون دادم و ازماشین  پیاده شدم قبل ازاین که دخترا جعبه رو تو دستم 
ن خترا رفتم تاتو بردن خرید ها کمکشوببینن گذاشتمش تو کیفم به سمت د

 کنم تاشب دل تو دلم نبود میخواستم تو تنهایی جعبه رو باز کنم
بالخره شب که شد بعد از خوابیدن دخترا بی سرو صدا کیفم رو برداشتم و 
جعبه رو دراوردم یه گوی کریستالی توش بود اما چیزی که باعث شد شوکه 

پسر بودن که وقتی گوی رو روشن می کردی بشم داخل کریستال بود یه دختر 
یدن  ونکته قابل توجه پیرهن دختره بود که  شبیه پیرهن من تو *ص*ق*ر می

مهمونی بود مهساتکونی خورد باعجله گوی رو خاموش کردم و پتو رو کشیدم 
 روش که نبینه  بیدار شد نگاهش کردم وگفتم:

 ببخشید بیدارت کردم .
 ا نمیخوابی؟:نه بیدار بودم تو چته چر

 :نمیدونم دیوانه شدم از دست این بی خوابی .
 کنارم نشست وگفت:

 شاید برای اینه که با دلت کشمکش داری.
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 نگاهش کردم وگفتم:
 منظورت چیه؟؟

 :واقعا خیلی دیوانه ایی شهرزاد .
 :مهسا نصفه شبی توروخدا سربه سرم نذار

 همی .:شهرزاد تو داری عاشق مهداد میشی و خودت اصال نمیف
 :مهسااا دیوانه شدی به خدا .

:نخیرم تو دیوانه شدی که این موضوع رو نمیفهمی وقتی پیش مهدادی از ته 
دل میخندی وقتی بهش نگاه می کنی چشمات برق میزنه شهرزاد به خدا 

عاشقش شدی .درست یادمه که اونروزی که من داشتم ازش تعریف 
س داد نه؟؟حاال االن میکردم.یدفه ای یجوری شدی...یه حسی بهت د

 نمیدونی اون حس چیه ولی بعدا میفهمی...
سرم رو گذاشتم رو دستام صدای خنده مهسااومد باتعجب بهش نگاه کردم 

 وگفتم:
 چی شده؟

 :یادته تو خونه مهداد دستت رو بریدی؟
 :اوهوم .

:وقتی اومدم بیرون و تو ومهداد رو دست تو دست دیدم قیافه ات مثل گوجه 
بود و کامال معلوم بود هیجان زده شدی خالصه این که دل باختی سرخ شده 

ناجور و خودت عین کبک کلتو کردی تو زمین و هنوز نفهمیدی فردا به نگاه 
های مهداد دقت کن ببین که چطوری بهت  نگاه می کنه اونوقت میفهمی من 
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حقیقت رو گفتم بعدم فکر می کنی چرا یک هفته زودتر از امریکا برگشت و 
 درمورد برگشتش به تو چیزی نگفت...

 دوباره سرجاش دراز کشید وگفت :
درهرصورت باید این حرف هارو بهت میگفتم یکم اون مغزت رو به کار بنداز 
میفهمی که من دارم درست میگم .فقد بهت پیشهناد میکنم اگه شبی به نتیجه 

 رکرسیدی فردا خیلی تو اون چشماش نگا نکنی.ابرو ریزی میشه.با تش
 دختره پروو

فردا صبح ساعت شش از خواب بیدارشدم و با گوشیم اهنگ گذاشتم روش 
خیلی ساده و بی دردسری برای بیدار کردن دخترا بود نفس با چشمهای خمار 

 گفت:
 مرگ من این تن بمیره نمیشد یه دوساعت دیرتر بیدار میشدی؟

 دستش رو کشیدم و بلندش کردم 
 ادم میخوابهه؟؟ :تنبال پاشید روز سال تحویل

 مهساغرغر کنان نشست سرجاش 
 :اقا به خدا امروزم یه روزه مثل بقیه روزا .

 خندم گرفته بود چقدغر میزدن برای یه زود بیدارشدن .
فرستادمشون حیاط که سروصورتشون رو بشورن سال تحویل راس ساعت سه 

رگرها کاونیم ظهربود میخواستم سال تحویل رو سر زمین مدرسه باشیم که با 
 جشن بگیریم .
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با کمک دخترا کل خونه رو برق انداختیم مهسا اهنگ گل پری جون گذاشته 
بود و بانفس هی ادا درمیاوردن بعد از دوساعت کار نفسی تازه کردم و به خونه 

نگاه کردم که مثل ایینه برق میزد  خونه تکونی اونم روز سال تحویل واقعا 
داشتم رختخواب هارو مرتب می کردم برای جالب بود ضربه ایی به در خورد 

همین به مهسا گفتم که درو باز کنه چند لحظه بعد برگشت اما مهلقا هم 
پیشش بود این بار رختخواب هارو ول کردم و به سمت مهلقا رفتم با ذوق 

 بغلش کردم 
 مهلقا:سال نوت مبارک خواهر کوچولوو .

 خندیدم :سال نو تو هم مبارک خواهر بزرگه .
 اومدم برای غذا پختن کمکتون کنم .:

نفس:ای قربون دستت امداد از غیب رسید مهلقا جان بشتاب که کلی کار 
 داریم .

 با کمک به موقع مهلقا تونستیم تا ساعت دوازده تمام کارهارو انجام بدیم .
 باخستگی روزمین نشستم وگفتم:

زم ه خاکی برسر بریواقعا ممنونم مهلقا اگر نبودی نمیدونستم بااین همه کار چ
. 

 :خواهش می کنم .
 مهساسرفه ایی کرد وگفت:

 ماهم این جا چغندربودیم دیگه اره؟
 :شما پیاز بودید گلم .

 مهلقا جلوی دعوای احتمالی رو گرفت وگفت:
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 پاشید اماده شید کجا میخوای وسایل رو بذاری؟
 :سرزمین .

 نفس:جااراون جابهتر نبود؟
ون میخواد تو این جشن باشن بدون هیچ :میخوام همه اونایی که دلش

 محدودیتی بیان .
 مهلقا:پس پاشید اماده شید دیگه .

 از بین مانتوهام یه مانتوی کرم کشیدم بیرون که مهسا دستم رو گرفت وگفت:
 نه اینو نپوش .

به سمت مانتوهای خودش رفت و بایه مانتوی صورتی برگشت طرفم با حیرت 
 گفتم:

 ا صورتی بپوشم؟؟؟مهسا من سی سالمهه ه
 :همچین میگی سی سال انقد سیصد سالته بابا سی سالگی اول عشق و حاله .

به زور کاری کرد که مانتو رو بپوشم بعدش از بین شال هام یه شال سفید 
انتخاب کرد و انداخت رو سرم و خیلی شل تنظیمش کرد نگاهی به خودم 

برسه به کسایی که کردم  این تیپ روشن برای خودم تعجب اور بود چه 
 میخوان من رو ببینن .

 :عروس درستم کردی که مهسا .
 :ساکت شو ببینم همش گیر دادی به رنگ های تکراری .

بعد از برداشتن وسایل از خونه دراومدیم بیرون به زمین که رسیدیم دیدم 
 کارگرها با لباس های مرتب در حال چرخیدنن عبدی با دیدن ما گفت:
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 خوش اومدید خانم دکتر 
 :اقا عبدی ما کجا پالس کنیم وسایلمون رو؟

به سمت دو تا میز بزرگی که خارج از محدوده ساخت و سازبود اشاره کرد 
 وگفت:

 اون جا .
نگاهی به میزها کردم خوب بودن بزرگ بودن باکمک دوتااز کارگرها میز هارو 

م وسایل هفت سین رو چسبوندیم بهم دیگه و ساتن رو روش انداختیم داشت
 درمیاوردم که نفس گفت :

 به به مهمون داریم .
 به عقب برگشتم 

مهداد و مهرداد به همراه یاشا بودن یاخود خدا خودت امروز رو با یاشا و نفس 
 بخیر بگذرون من که یاشا رو دعوت نکردم اخه این جا چی کار می کنه

 نفس:اخ یاشا خان اماده باش که بیچارت می کنم .
:نفس امروز کوچکترین دعوایی راه بندازی من میدونم و باتو :عههههه اما 

 نمیشه که.من اگه کرم نریزم نمیشه
:اما ولی اگر نداریم همین که گفتم داشتم به طرفشون میرفتم که سالم علیک 

 کنم که یه نفر دیگه هم باعجله سررسید و نفس زنان گفت:
 اخیش فکر کردم از دست میدم امروزو .

 اتعجب به مریم نگاه کردم وگفتم:ب
 تومگه نرفته بودی تهران به خانوادت سربزنی؟

 :رفتم ولی دلم طاقت نیاورد صبح برگشتم .
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 به سمت پسرارفتیم دست مهداد کیسه ایی بود که حدس زدم اجیل باشه .
 کیسه رو به طرفم گرفت وگفت:

 اینم از امانتی من .
 لبخندی زدم

 :ممنونم .
 رفتم و دادم دست نفس باتعجب گفت:کیسه رو ازش گ

 چرا میدیش به من؟
 دندون قروچه ایی کردم وگفتم
 :عزیزم میشه اینو بدی مهلقااا.

 و اشاره کردم که بره 
 یاشا بالبخندی گفت:

 خوشحالم که دوباره سالم میبینمتون خانم دکتر 
 به سمت میزا راه افتادیم وگفتم:

 ممنونم .
شد نگرانه نفس و یاشا بودم نگو یکی بدتر با خنده و شوخی ناهار سپری 

نشسته بغلم.این مهسا دسته همه رو از پشت بسته.با همه کل 
میندازه!!خالصه...همش چشمم به کوچه ایی بود که به عمارت منتهی میشد 

 دل تو دلم نبود که بدونم خان بابا میاد یانه .
ه بودند و ساکت پنج دقیقه به سال تحویل مونده بود و همه دور میز جمع شد

بودند عبدی یه رادیو شارژی داشت و داشتیم به اون گوش میکردیم کم کم 
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داشتم از اومدن خان بابا ناامید میشدم که شیهه ی اسبی اومد باحیرت به 
شخصی که روی اسب بود نگاه کردم خان بابا بود ذوالفقارم رو اسبی دیگه 

صورتش منقبض شده بغل دستش بود سرم به شدت به طرف مهداد چرخید 
بود... مهرداد هم خیلی تعجب کرده بود حاال ناراحت  بود نمیدونم.بقیه هم 
ماشاال دهنا همه افتاده بود کفه اسفالت. خداجون تورو خدا خودت میدونی 

 هدف منو خودت یه کاری بکن شر راه نیفته .
نگاهی به دست مشت شده مهداد انداختم نمیدونم چی شد که یهو دستش رو 

 گرفتم باتعجب نگاهم کرد زیرلب غرید :این این جا چی کار می کنه .
 باترس گفتم:

من دعوتش کردم مهداد اما ازت خواهش می کنم اروم باش امروز اون باید 
 پیشمون باشه به عنوان یه بزرگتر کسی که دعای سال تحویل رو میخونه .

 دستش میلرزید چشماش رو بست وگفت :
 خیله خوب باشه .

نده رادیو شمارش معکوس رو اعالم کرد خان بابا در کنار مهداد قرار گوی
 گرفت و دعای سال تحویل رو خوند

 چشمامو بستم و تو دلم گفتم:
خدا جون مرسی که تااالن پیشم بودی و کمکم کردی از این به بعد بیشتر 

 بهت احتیاج دارم کمک کن که بتونم خان بابا رو به طرف خودم بکشم .
 بر همگان مبارک باد ." 1390ل "اغاز سا

چشمامو باز کردم همه دست زدن و بهم تبریک گفتن  خان بابا بعد از تحویل 
سال  بدون هیچ حرفی  رفت تو شوک رفتارش بودم هیچ کس به جز من و 
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مهداد متوجه رفتن ناگهانی خان بابا نشد همین اومدن کوتاه هم خودش 
برای ساعتی از فکر خان بابا بیام پیروزی بزرگی برای من بود  سعی کردم 

 بیرون و با بچه ها خوش باشم .
********************** 

دو روز از سال تحویل میگذره و تو دو روز گذشته همه درگیر کارهای 
خودشون بودن نفس و مهسا برای دیدن عموشون به تهران برگشته بودن و مریم 

ور شد که به تهران برگرده از هم چون حال پدرش به طور ناگهانی  بد شد  مجب
 بقیه خبری نداشتم .

تو این دوروز یه جای خیلی باحال توروستا پیدا کرده بودم جایی که میتونستی 
از باال به کل روستا نگاه کنی یه صخره خیلی بلند که از طریق جنگل 

 میتونستی بهش برسی .
تم یفم گذاشساعت نزدیکای هفت و نیم عصربود که دفتر خاطراتم رو داخل ک

 و چراغ قوه ام رو هم محض احتیاط داخل کیفم گذاشتم و راه افتادم .
از راه میان بر رفتم تازودتر برسم به باالی صخره که رسیدم نفسی تازه کردم و 

ریه هامو پر از هوا کردم اسمون نارنجی شده بود وبه روستا جلوه ی خیلی 
 قشنگی داده بود .
 دفترم رو باز کردم

از سال تحویل گذشته خان بابا رو دیگه ندیدم هنوز نتونستم با رفتار  :دو روز
 روز سال تحویل کنار بیام. ولی همین سکوت هم نشونه ی خوبی بود .
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تنهام و شدیدا بی حوصله ام دوباره به روزهای تنهاییم برگشتم روزهایی که تو 
که  رفته این روستا کسی باهام حرف نمیزد حتی االنم مهداد تو سکوتی فرو

درکش برام سخت بود از بعد سال تحویل ازش خبری نداشتم ناراحت بودم 
 فکر این که از دعوت خان بابا از دستم دلخور شده باشه ازارم میداد .

 اره دلتنگش بودم و نگرانش بودم نگران بزرگترین حامیم .
 حرف مهسا تو ذهنم اکو شد که گفت:

 و به اون راه زدی .شهرزاد تو عاشق مهداد شدی و  خودت ر
پایان یادداشت هام عالمت سوال بزرگی کشیدم و دفترو بستم به غروب افتاب 

 خیره شدم و زیر لب زمزمه کردم 
 :مهداد خواهش می کنم برگرد

ازصخره پایین اومدم و به سمت خونه راه افتادم ساعت نزدیکای هشت و نیم 
کردم به جاده  فرعی شب بود چراغ قوه ام رو از کیفم دراوردم و روشنش 

رسیدم حرکتم رو کند کردم ذهنم برگشت به اون شب اولی که مهداد رو دیدم 
چرا هیچ وقت ازش نپرسیدم اون شب من رو چه طوری پیدا کرده ده ماه از 

اون شب گذشته و من احمق هنوز این سوال رو ازش نپرسیدم دوباره راه افتادم 
ی که برمی گشت به روز های اول اما صحنه ایی تو ذهنم پلی شد صحنه ای

اومدنم تازه یادم اومد اون موقع همش احساس می کردم یکی دنبالمه و اون 
 روز هم دم درمانگاه یکی رو دیدم که سریع پشت دیوار مخفی شد .

خشکم زده بود یعنی مهداد از اپل ورود من به روستا داشته تعقیبم می 
 کرده؟؟؟

 باید. از دست کارای تو سوپرایز بشم . نفسمو دادم مهداد چرا من همیشه
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صدای زوزه ی گرگ که اومد باعث شد تا سرعتم رو تند تر کنم و به سمت 
 خونه راه بیافتم .

وقتی که در اتاق رو باز کردم و داخل شدم قلبم تند تند میزد همون پشت در 
سرخوردم و نشستم روی زمین سرم داشت میترکید از طرفی نبودن دخترا واز 

 فی هم این سکوت ناگهانی مهداد اعصابم رو داغون کرده بود .طر
 ************** 

 مهداد:
بعد دیدار غیر منتظرم با خان بابا خیلی شوکه شده بودم باور نمی کردم شهرزاد 

 همچین کاری رو بکنه .
همون روز شبانه برگشتم تهران احتیاج داشتم برای یه مدت از همه دور باشم 

هرداد رو هم جواب ندادم دیدن خان بابا زخم قدیمیم رو حتی تلفن های م
دوباره باز کرده بود میتونستم درک کنم که شهرزاد به نیت خوب خان بابا رو 

 دعوت کرده ولی این که بخوام خان بابا رو ببخشم  .
یک ساعت بود که قرارداد جدید جلو روم بود اما به قدری ذهنم درگیر بود که 

م اخرسر تسلیم شدم و پرونده  رو بستم گوشیم زنگ هیچی ازش نمیفهمید
خورد نیم نگاهی بهش کردم مهرداد بود تصمیم گرفتم جواب بدم نزدیک یک 

 هفته بود که به هیچ کدوم از تماس هاش جواب نداده بودم 
 :سالم مهرداد

:سالم و درد  سالم و زهر مار هیچ معلوم هست کجایی تو چرا به تلفن های 
 ی من جواب نمید
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 :کار داشتم مهرداد جان حاال چی شده مگه؟
 :کجایی؟

 :شرکتم 
 :چرا یهو از روستا رفتی ؟؟

 :چرا نداره خوب کار داشتم مجبور شدم بیام تهران .
 :بله البد به شهرزادم خبر ندادی .

 :چرا باید خبربدم؟
:مهداد دیوانه نشو میدونم دلیل اصلی این ناپدید شدن یهوییت چیه ولی 

 اهی نداره اون فقط خواست سنت رو به جا بیاره .*ن*شهرزاد گ
 باصدای سرد گفتم:

 میدونم مهرداد .
:نه نمیدونی مشکل منم اینه نمیدونی و خودتم زدی به اون راه تا نفهمی مهداد 

مامان مرده چه تو بخوای چه نخوای نفرت تو هم از بابا مامان رو برنمی 
 گردونه 

 .:مهرداد من باید برم کار دارم 
بدون این که منتظر حرف دیگه ایی بشم گوشی رو قطع کردم سرم رو گذاشتم 

روی میز هنوز چنددقیقه ایی سپری نشده بود که ضربه ایی به در خورد و 
 کیارش اومد داخل 

 :مهداد .
 :چی شده؟

 :مهمون هایی که منتظرشون بودی رسیدن .
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 :باشه ببرشون اتاق کنفرانس االن میام .
اتاق رفت از روی صندلیم بلند شدم و کتم رو پوشیدم گوشیم رو کیارش که از 

از روی میز برداشتم یه لحظه رفتم داخل شماره هام و شماره شهرزاد رو پیدا 
 کردم اما پشیمون شدم و گوشی رو گذاشتم تو جیبم و رفتم بیرون.

************ 
 شهرزاد:

منم خیلی زود به  قدیمیا راست می گن که ادم به هر شرایطی عادت می کنه
شرایط جدیدم عادت کردم و سرم رو به کار گرم کردم صبح تا نزدیکیای پنج 
شش تو درمانگاه بودم و بعدش به کارگرا سر میزدم  خاک برداری تموم شده 

بود و داشتن پایه گذاری ساختمون رو شروع می کردند کالس هامو دوباره با 
میدادم دوست داشتم ازبقیه  ساغر شروع کردم و باجدیت بیشتر بهش درس

 جلوتر باشه .
روز دوازده فروردین حوصله ی موندن تو درمانگاه  رو نداشتم برای همین 

زودتر دراومدم بیرون دلم برای صبا  تنگ شده بو.د برای همین تصمیم گرفتم 
برم سر قبرش طبق عادت همیشم از دم باغچه چندتا گل برداشتم و به سمت 

 افتادمقبرستون راه 
 به قبرصبا رسیدم وگل هارو گذاشتم رو قبرش لبخندی زدم وگفتم:

سال نوت مبارک صبا میدونم باید زودتر میاومدم ولی نشد امیدوارم من رو 
ببخشی ....راستی مدرسه خیلی داره پیشرفت می کنه مهسا خیلی خوش بینه 

ه رسه یا نمیگه تا سال بعد مدرسه باز میشه هرچند که نمیدونم کسی میاد مد
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بااین حال تالش می کنم که مثبت فکر کنم ساغر خیلی پیشرفت کرده خیلی 
 باهوشه مطمعنم که می تونه به ارزوش برسه و یه دکتر موفق بشه .

نیم ساعتی سر قبر صبا بودم و بعد این که دردودل کردم باهاش و سبک شدم 
ه قبری که یاز سر قبرش بلند شدم داشتم به طرف خروجی قبرستون میرفتم 

توجهم رو به خودش جلب کرد که سنگ قبر داشت این جا برای قبرها سنگ 
 قبر نمیذاشتن که.

به طرف قبر رفتم روی قبر اسم سیما سپه وند نوشته شده بود و زیرش نوشته 
 بودن مادری فداکار .

 باتعجب زمزمه کردم:
 سپه وند؟؟؟مادری فداکاار .

 :اره قبر مادر ماست .
تم مهرداد بود که یه دسته گل یاس دستش بود جلو اومد و دسته به عقب برگش

گل رو گذاشت رو قبر فاتحه ایی خوند طرف دیگه ی قبر زانو زدم و منم فاتحه 
 ایی خوندم باصدای ارومی گفتم:

 خدا بیامرزدش 
 :ممنون .....عجیبه که تاحاال مهداد چیزی بهت نگفته .

همش نزدیک چهل و  1385ود وفات ب1340تاریخ تولدش رو نگاه کردم تولد 
 شش سالش بود 

 :اما خیلی جوون بود که مادرتون 
سالگی ازدواج کرد و یک سال بعدش من به دنیااومدم سه 16:مامان تو سن 

سالم بود که مهداد به دنیااومد خان بابا خیلی خوشحال بود دوتا پسر که 
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داد با ورودش به میتونستن راهش رو ادامه بدن اما این جور نشد یادمه مه
دبیرستان سرکش شد و دیگه با اخالقیات خان بابا کنار نیومد البته منم زیاد دل 
خوشی از قوانین نداشتم ولی به عنوان پسر بزرگ باید تحملش می کردم زمان 

گذشت مهداد به پیش دانشگاهی رسید اون موقع من سه سالی بود که از 
ار دستور خان بابا کنارش مشغوول به کدبیرستان فارغ التحصیل شده بودم و به 

شده بودم خان بابا اخرین بازمانده ی خاندان سپه ونده ولی مامان یه خواهر و 
یه برادرم داشت یه روز که از سر زمین برگشتم دیدم مامان داره گریه می کنه و 

باباهم عصبانیه مهداد هم چیزی نمیدونست اون شب فهمیدیم که خواهرو 
ه خاطر فرارکردن با دونفر که اهل این روستا نبودن کشته شدن  برادر مامان ب

مامان بعد از شنیدن این خبر خیلی حالش بد شد به یک سال نکشیده زمین 
گیر شد خان بابا موافقت نمی کرد که ببریمش بیمارستان اون موقع هم دکتری 

ن از وموتو روستا نبود مخالفت خان بابا باعث شد که بالخره مامان ذره ذره جل
 دست بره .

شوکه شده بودیم من تو سکوت و تنهایی خودم براش عزاداری می کردم ولی 
مهداد شربود ازبعد از مرگ مامان دعواهاش با خان بابا شدید شد تاجایی که 

 خان بابا با تهران رفتن ما موافقت کرد 
 به این جا که رسید سکوت کرد نمیدونستم این چیزا رو چه طور هضم کنم 

مهداد هیچ وقت نتونست خان بابا رو ببخشه چون اون رو مسوول مرگ مامان :
 میدونست .

 اب دهنم رو قورط دادم وگفتم:
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 االن مهداد کجاست ؟چرا هیچ خبری ازش نیست؟
:روز سال تحویل که خان بابا رو دعوت کردی باعث شدی تاخاطرات قدیمی 

ده ساله فراموششون کرده برای مهداد زنده بشه خاطراتی که مهداد نزدیک دواز
بود حاال بهش زمان بده من باهاش دعوام شد زمان این رسیده که دیگه مهداد 

 باخودش کنار بیاد .
 خنده ی تلخی کرد وگفت:

میدونم حق تو نبود که داخل این ماجرا بشی اما احساس می کنم تو تنها کسی 
 هستی که می تونی  مهداد رو راضی کنی

 :اما مهرداد چطوری؟
 ازجاش بلند شد وگفت :

شهرزاد بعد سال ها مهداد بالخره یکی رو به زندگی خصوصیش راه داده حاال 
 باید از موقعیتت استفاده کنی و اون رو اروم کنی .

 بادیدن صورت متعجب من لبخندی زد وگفت:
 سخته میدونم ولی مطمعنم که از پسش برمیای .

رگیر به سنگ قبر خیره شده خداحافظی کرد و رفت و من موندم و یه ذهن د
بودم تاریخ وفاوتش برای ماه بعد بود پس مهداد هرجا که بود ناچار بود تاماه 

بعد برگرده طالقان .اروم اروم به سمت خونه راه افتادم دروکه باز کردم از 
سروصدای داخل خونه متعجب شدم درو باز کردم ووارد اتاق شدم مهسا 

 ونفس بودن باحیرت گفتم:
 کی برگشتید؟ شماها

 مهسا:یکی دوساعتی هست جنابعالی کجا بودی؟
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 روتخت نشستم وگفتم:
 قبرستون .
 :هااااا؟؟

 :بابا جان رفته بودم سرقبرصبا افتاد حاال. 
 :یه سرزدن به صبا انقد طول کشید؟

 :باهاش دردو دل کردم .
 نفس حواسش پرت بود مهسااومد کنارم نشست وگفت:

 ی؟درمورد چی؟یا بهتره بگم ک
 :احیانا نیازیه بهت بگم؟؟؟

 :من که اخه میدونم دردت چیه .
 نفس:شما دوتا دارید درمورد چی حرف میزنید؟؟؟

 نگاهی بهش کردم وگفتم:
 هیچی خواهرت داشت انشای عید خودراچگونه گذراندید برام میخوند .

 مهسا نیشگونی از دستم گرفت بالبخندی گفتم:
 خوب راست میگم دیگه .

 که نفس نشنوه گفتم:بعد طوری 
به نفعته از این موضوع به کسی چیزی نگی وگرنه من میدونم باتو :خشم 

 شهرزاد؟
 :یه همچین چیزی .

 ازجام بلند شدم و باصدایی که سعی داشتم شاد به نظر برسه گفتم:
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 خیله خوب بیاید بریم غذا بخوریم که من گشنمه. 
********* 

برم شهر تا سفارش یه کتابی رو بدم که  عید بالخره تموم شد امروز میخواستم
 برام از تهران بیارن .

صبر کردم تا ساعت نزدیک یازده بشه بعد راه افتادم به طرف شهر این روزا 
کمتر از همیشه با دخترا حرف میزدم مهسا بهم شک کرده بود ولی سکوت 

م دکرده بود و چیزی بهم نمیگفت انقدر تو افکارم دست و پا میزدم که نفهمی
که رسیدم به شهربه کتاب فروشی رفتم و سفارش کتابی رو که میخواستم دادم 

 بعد از چندپقیقه دراومدم بیرون .
دم پارک صبری کردم و روی یکی از نیمکت ها نشستم گوشیمو ازتو کیفم 

 برداشتم شماره مهداد رو شماره گیر سریع بود شمارش رو گرفتم .
 ی جواب نداد .بوق خورد یک بار دوبار سه بار ول

دوباره گرفتم بازم جواب نداد باحرص گوشی رو قطع کردم و پیام براش تایپ 
کردم "مهداد باید باهات حرف بزنم به محض دیدن این پیام باهام تماس بگیر 

 کارم مهمه"
پیام رو سند کردم و گوشی رو انداختم تو کیفم خیله خوب مهداد خان اگر تو 

برابر تو لجباز ترم .پسره ی خودرای و یک  لجبازی مطمعن باش که من ده
دنده لجباز مغرور به خودم اومدم از این القابی که بهش دادم خندم گرفته بود 

 ولی کامال مناسب حالش بود.
صدای پیامک گوشیم اومد بازش کردم بابا بود که نوشته بود امیرو خانوادش 

ست گوشیم رو خورد قراره که برای اخر این ماه بیان خواستگاری دلم میخوا
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کنم من این جا تالش می کردم که این افکار قدیمی رو از ذهن مردم روستا 
 بیرون کنم اونوقت پدر مادر خودم از این مردم بدتر بودن .

یک ساعتی به امید این که از مهداد خبری بشه صبر کردم ولی وقتی که امیدم 
ظهربود که رسیدم سنگ رویخ شد به سمت روستا راه افتادم نزدیک دونیم 

خونه مهسا رفته بود به کارگرها سربزنه و نفس خونه بود و داشت رویه برنامه 
 جدید کار می کرد با دیدن من گفت:

 چرااینقد دیر کردی؟
 رو تخت دراز کشیدم و گفتم:

 کارام طول کشید .
 رو پهلو مخالف نفس دراز کشیدم وگفتم:

 من میخوام بخوابم بیدارم نکنید .
حقیقت فقط چشمام بسته بود ذهنم مثل یه کارخونه درحال کارکردن ولی در 

بود امیر مهداد این دوران لعنتی که معلوم نبود بالخره کی میخواد تموم بشه 
 چشمام رو فشار دادم و سعی کردم برای یه ساعتم که شده بخوابم

باتکون های شدیدی از خواب بیدارشدم چشمام رو به سختی باز کردم و 
 و دیدم که کنارن نشسته بااعصابی داغون گفتم:مهسا ر

 مگه نگفتم بیدارم نکنید .
 :میدونی چندساعته که خوابیدی؟؟؟

نگاهی به ساعت مچیم کردم هشت و نیم شب بود هنگ کرده بودم نشستم 
 دستی به موهای بهم ریختم کشیدم و مرتبشون کردم 
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 مهسا:چیه ؟دلتنگشی؟
زیر تخت گوی کریستالی رو دراوردم و  نگاهی به اطراف کردم نفس نبود از

 نشون مهسا دادم 
 :این چیه؟

 نفس عمیقی کشیدم وگفتم:
روز قبل از سال تحویل وقتی مارو رسوند خونه بعد پیاده شدن شما تو ماشین 

 این رو بهم داد .
 یدن باذوق گفت:*ص*ق*گوی رو روشن کرد و دختر پسره شروع کردن به ر

 که .این خیلی خوشگله
 روش و گفتم:زانوهامو جمع کردم و چونم رو گذاشتم

 ونم .مید
 :باهاش حرف زدی؟

 :جواب تلفنم رو نمیده تو چندروز گذشته فقط مهرداد باهاش حرف زده .
 خنده ایی کرد وگفت:

 جواب من رو ندادیا دلتنگشی؟
 با دستانم فشاری به سرم وار د کردم وگفتم:

ز تمام به خودش زحمت نداده یه زنگ به رو۱۳اره دلتنگشم ولی چه فایده که 
 من بزنه .

 :میگم لباس عروس اماده داری دیگه؟
 چند ثانیه طول کشید تا متوجه حرفش بشم جیغ خفیفی سرش کشیدم وگفتم:

 مهساااااا .....میشه برای یه لحظه هم شده جدی باشی؟؟؟
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 باخنده گفت:
 خیله خوب بابا جان من تسلیمم .

 بگذریم به نظر من خودت یه سر برو شرکتش .ولی از شوخی که 
 پوزخندی زدم وگفتم:

 که چی که فکر کنه دارم خودم رو براش لوس می کنم؟
 :نخیر مغز فندوقی من که فکر کنه یکی هست که نگرانش باشه 

 :مهرداد رو داره دیگه چه نیازی به من داره .
 پوفی کرد وگفت:

 زم .وقتی میگم مغز فندوقی هستی قبول کن عزی
نگاهی به گوی کردم بغض کردم من  نگران پسری بودم که حتی شاید تااالن 

 من رو فراموش کرده بود چنگی به موهام زدم 
:برو شرکتش شهرزاد این تنها راهیه که می تونی بفهمی تو ذهنش چی میگذره 

. 
 سرم رو اوردم باال و نگاهش کردم :اگه بگه به تو هیچ ربطی نداره چی؟؟؟

 گفت:خندید و
اوال غلط می کنه که همچین حرفی بزنه دوما مطمعن باش خرذوق میشه .فردا 

برو تهران این جوری که تو داری خودخوری می کنی یک ماه نشده نابود 
 میشی .

 نفس که به داخل برگشت جفتمون سکوت کردیم .
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اون شب دوباره بی خواب شدم دفترخاطراتم رو برداشتم و برای این که اون 
و بیدار نکنم خیلی اروم رفتم حیاط روپله ها نشستم صدای جیرجیرک دوتا ر

هایی که میاومد حس خوبی به ادم دست میداد نگاهی به اسمون کردم مثل 
 همیشه پرازستاره .

دفترو باز کردم دیگه داشتم به اخرای یه دفتر خاطرات دیگه میرسیدم اینم مثل 
بخوره .بعدازاون عالمت سوالی که بقیه دفترام قرار بود که تو کارتن خاک 

 کشیده بودم یه شکلک ناراحت کشیدم و شروع کردم .
اومدن به این روستا خیلی چیزا بهم یاد داد یاد گرفتم قوی باشم و بجنگم 

دوست داشتن و دوست داشته شدن رو مهلقا بامهربونیش بهم یاد داد وفاداری 
،مهداد بهم امید داد امیدی که و از دوستیم بامهسا و نفس یاد گرفتم و مهداد 

موقع اومدن به این جا نداشتم بهن یاد داد رابطه ی دخترو پسرخیلی میتونه 
 شیرین باشه بدون هیچ چشم داشتی کنارم موند .

باخیس شدن برگه ی دفتر فهمیدم که دارم گریه می کنم اشکامو پاک کردم و 
سری که تو تمام این مدت ادامه دادم:خدایا من میخوام امیدم برگرده میخوام پ

مثل کوه پشتم بود برگرده اخرین خط دفتر نوشتم دلم براش تنگ شده و یه 
 ایموجی غمگین کشیدم دفترو بغل کردم و به اسمون خیره شدم

به سختی تا فردا صبح صبر کردم به جرئت میتونم بگم هزاربار کل حیاط رو 
اماده شدم دخترا غرق طی کردم بااولین اشعه های خورشید برگشتم داخل و 

در خواب بودن یادداشتی برای مهسا گذاشتم و از خونه دراومدم بیرون و سوار 
 ماشین شدم 

**************** 
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 مهداد:
واردنگهبانی شدم مسوولش با دیدنم سرپا ایستاد و سالم کرد که سری تکون 

دادم و وارد شرکت شدم کارهای شرکت مایک به قدری زیاد شده بود که 
 کت خودم رو عمال داده بودم دست یاشا .شر

 رسیدم داشتم به طرف در شیشه ایی میرفتم که کیارش صدام کرد . 10به طبقه 
 :مهدااد .

 به طرفش چرخیدم و گفتم:
 چی شده؟

 :مایک برات یه ماموریت تازه گذاشته .
 مثل الستیک پنچر شده بادم خوابید وگفتم :

 این بار چیه؟
رکت بحرینی قرارداد ببنده و میخواد که این قرار داد تو :مایک میخواد با یه ش

 ایران بسته بشه .
پرونده ایی رو گرفت جلوم گرفتمش و در سکوت به طرف اتاق خودم رفتم 

کیف و کتم رو روی مبل گذاشتم و به سمت میزم رفتم پرونده رو پرت کردم 
ه کرد رو میز به سمت پنجره چرخیدم مکانی که برای شرکت جدید انتخاب

بودیم تقریبا نزدیک به کوه بود و منظره قشنگی که داشت باغث میشد خستگی 
از تن ادم در بره به فکر روستا افتادم اوایل شاید به خاطر دیدن دوباره خان بابا 

بهم ریخته بودم ولی االن اصال برام مهم نبود و بهش فکر نمی کردم به طور 
برای اون زندگی ساخته نشده بودم  کل دیگه روستا رو فراموش کرده بودم من
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من نمی تونستم زندگیم رو براساس خواسته های دیگران بنا کنم اما تنها یه 
چیزی این وسط ازارم میداد و اونم شهرزاد بود  که باید بدون من به این راه 
ادامه میداد خیلی وقت بود که ندیده بودمش حتی کوچکترین خبری ازش 

ر بود شهرزاد با من اینده ایی نداشت نمیخواستم نداشتم اما این طور بهت
زندگی با یه کوه یخ زندگیش رو به تباهی بکشونه دلم پر می کشید برای 

دیدنش اما به این نتیجه رسیده بودم نبودن من بیشتر به نفعشه نفسی کشیدم و 
مشغول ماموریت جدیدی شدم که مایکل گفته بود ساعت از دوازده گذشته 

اتاقم به صدا دراومد بختیاری منشیم بود یه دختره بیست و سه بود که تلفن 
ساله افاده ایی که فقط اگر به خاطر هوشش تو برنامه نویسی نبود عمرا 

 استخدامش می کردم 
 :بله خانم بختیاری؟

 :قربان خانمی اومدن و قصد مالقاتتون رو دارن .
 :کیه؟

مد که باعجله داشت یه لحظه تلفن قطع شد صدای پایی از بیرون اتاق او
نزدیک میشد به ده ثانیه نکشید که در باز شد بختیاری دوان دوان سررسید 

 وگفت:
 خانم محترم مگه نگفته بودم بدون اجازه حق ورود ندارید 

سرم رو اوردم باال تا ببینم این با کی داره انقد بلند بلند داره صحبت می کنه که 
 با دیدن شخص جلو روم یخ کردم 

 تونی بری خانم بختیاری .:تو می
 از اتاق که خارج شد قدمی به طرف اون شخص گذاشتم با ناباوری گفتم :
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 شهرزاد تو این جا چی کار می کنی؟
 شهرزاد:

دو ساعت تموم اسیر شده بودم تا تونستم ادرس شرکت جدیدش رو پیدا کنم 
 ووقتی هم  که رسیدم منشیه اون جوری رفت رو اعصابم حاال هم این .

 باصدای خیلی جدی گفتم:
 یه توضیح به من بدهکاری چرا اینقد یهو از روستا رفتی .

 سرش رو مشغول پرونده دم دستش نشون داد وگفت :
 شرکت کار داشتم باید میاومدم .

کفری شده بودم این حرکاتش و این که نگاهم نمی کرد داشت کالفه ام می 
 کشیدم بیرون  کرد باحرص جلو رفتم و پرونده رو از زیر دستش

:من دوهزارکیلومترو نکوبیدم بیام این جا که تو این طوری جواب من رو بدی 
 مهداد خان .

از جاش بلند شد و باقدم های محکمی اومد طرفم :چیه چه طوری انتظار 
داشتی جوابت رو بدم ؟؟؟شهرزاد منم ادمم منم کارو زندگی دارم و نمیتونم 

 تای لعنتی سپری کنم مثل تو تمام وقتم رو تو اون روس
 پوزخندی زدم وگفتم:

 روستای لعنتی؟
 مهداد:

 :اره درست شنیدی روستای لعنتی.
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کامال تو صورت شهرزاد بهت و ناباوری رو میدیدم حق داشت این تصویری 
رو که االن داشت از مهداد میدید با چیزی که تو ذهنش بود از زمین تااسمون 

ط یه هویت دروغی از مهداد بود نباید هفتم فاصله داشت اما ذهنیت اون فق
 خودم رو گول میزدم من این بودم یه ادم سرد و مغرور .

:مهداد این تو نیستی اون کسی که من میشناختم خودش رو به اب و اتیش زد 
برای روستا باهمه جنگید حتی با پدرش و االن تو جلوی من ایستادی می گی 

 اون روستا هیچ اهمیتی نداره؟؟؟
 ن چند روز فرصت داشتم تاکامل فکر کنم:تو ای

با دیدن شهرزاد تازه فهمیدم چقد دلتنگشم اما نمی تونستم این دلتنگی رو 
نشون بدم برای شهرزاد بهتر بود که از زندگی من بره برام سخت بود دوستش 

داشتم ولی االن باید اون رو ازخودم میروندم پشت میزم نشستم و خیلی 
بشینه تو چشماش ذوق رو میدیدم و ازخودم متنفر شده  خونسرد اشاره کردم که

بودم که باید این ذوق رو کور میکردم  داشتم به پرونده رومیزم نگاه می کردم 
 که صدام کرد 

 :مهداد
 بدون نگاه کردن بهش گفتم:

 بله ؟
 :فکر نمی کنی یه توضیح بهم بدهکاری؟

 مکثی کردم پرونده رو بستم و سرم رو اوردم باال 
 بت چی؟:با

 جاخورد 
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:بابت این ناپدید شدن یهوییت بابت این که نزدیک سه هفته داره میشه که به 
 هیچ کدوم از تماس ها و پیام های من جواب ندادی .

:من ناپدید نشدم شهرزاد فقط برگشتم به زندگی که قبل از تو داشتم االن 
 ریاست دوتاشرکت بامنه پس وقتی برای تلف کردن ندارم .

ن ببینم وقتی برای تلف کردن؟یعنی میخوای بگی زمانی رو که :صبر ک
 توروستا هستی تلف شده میدونی؟

 :اره 
 توچشماش میدیدم که اون ذوق اولش االن به یه تعجب و گیجی تبدیل شده .

 شهرزاد:
از صحبت های مهداد هنگ کرده بودم ذهنم قفل کرده بود و نمیدونستم چی 

بهش بگم لحظه ایی سکوت کردم تا افکارمو جمع وجور کنم نگاهی به 
صورتش کردم تغییر کرده بود اون چشمهای مهذبونش االن تبدیل شده بود به 

 یه جفت چشم ابی بی حس و روح 
ادی که من شناختم خیلی مهربون تر :مهداد دلیل این تغییر یهویی چیه ؟مهد

 از این مهداد بود .
 از پشت میزش بلند شد و اومد این طرف رو مبل مقابلم نشست وگفت:

من تغییری نکردم فقط همونی شدم که قبال بودم اون مهداد مهربون که تو ذهن 
تو نقش بسته پوچ و توخالیه شخصیت اصلی من اینه و قرارم نیست که عوض 

 همیدی اینو؟بشم االن ف
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از سردی صداش لرزیدم بغضی گلومو گرفته بود و داشت خفم می کرد تالش 
 کردم که بغضمو عقب بزنم و گفتم:

اما چرا مهداد ؟برای این که خان بابا رو دعوت کردم؟؟؟د لعنتی حرف بزن 
دیگه سه هفته تمامه دارم این سوال رو ازخودم میپرسم که کجارو اشتباه رفتم 

ونوقت تو این جا خیلی راحت به کارهای شرکت هات میرسیدی که این شد ا
 بدون این که فکر کنی که تو اون روستا یه سری وظایف داری .

 ناخوداگاه صدام رفته بود باال دستم رو مشت کرده بودم و گذاشته بودم رو پام .
:شهرزاد من هیچ وظیفه ایی تو اون روستا ندارم تااالنم هرکاری کردم فقط 

ستم تو راحت ترباشی اما دیگه االن به وجود من نیازی نیست دیگه میخوا
 وقتشه که منم به زندگی خودم برگردم .

از جام بلند شدم مخم داشت از این همه تضادو تناقض منفجر میشد برگشتم 
 طرفش وگفتم:

این تو نبودی که جلوی خان بابا ایستادی وگفتی  هرطوری شده این روستا رو 
 و نبودی که با کدخدا درافتادی؟جواب بده دیگه .عوض می کنی؟؟ت

 ازجاش بلند شد و به طرفم اومد :
بهت گفتم شهرزاد همه ی اینا برای محکم کردن موقعیت تو تو روستا بود 

 همین و بس من دیگه به اون روستا برنمی گردم .
توچشماش زل زدم و ضربه ی اخرمو بهش زدم :برنمی گردی چون هنوز 

 ر مرگ مادرت میدونی؟!بابات رو مقص
 جاخورد انتظار نداشت که این موضوع رو بدونم 

 :فکر می کنم این بحث همین جا تموم شد .
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برگشت پشت میزش سرگردون مونده بودم باچه امیدی به تهران اومدم و با چی 
رو به رو شدم کیفم رو باحرص برداشتم و به طرف در رفتم لحظه ی اخر به 

 طرفش برگشتم وگفتم:
 از این که وقت باارزشتون رو گرفتم متاسفم جناب سپه وند .

چیزی نگفت ازاتاقش دراومدم بیرون و درو باحرص بستم منشی داشت با 
 دهانی باز نگاهم می کرد باعصبانیت گفتم:

 چیه فیلم سینمایی داری میبینی؟
نشست سرجاش از شرکت دراومدم بیرون و سوار ماشین شدم سرمو گذاشتم 

به هیچ وجه نمیتونستم این اتفاق رو هضم کنم گوشیم زنگ خورد  رو فرمون
 سرم رو از رو فرمون برداشتم و گوشیمو از کیفم برداشتم مهسا بود جواب دادم 

 :بله مهسا؟؟؟
 :چی شد باهاش حرف زدی؟؟

 سکوت کردم 
 :چی شده شهرزاد؟بگو دیگه جون به لب شدم 

 بغضم شکست :مهسااون ...اون 
 ایشاال اون چی؟ :شهرزاد بمیری

 :اون مهدادی که من میشناختم دیگه وجود نداره مهسا
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بعدازتماسم بامهسا میخواستم راه بیافتم که مهرداد بهم زنگ زد حوصله حرف 
زدن نداشتم اما باید جواب میدادم سعی کردم به خودم بیام و گوشی رو جواب 

 دادم 
 :سالم مهرداد

 :سالم کجایی تو ؟کارت دارم .
 حوصله گفتم:تهرانم چه طور؟بی 

 باتعجب گفت:تهران چی کار می کنی؟؟؟
 :ولش کن کارت چیه ؟

 :حالت خوبه شهرزاد اگر نیست می تونم بعدا ببینمت .
خودمم حوصله ی دیدن کسی رو نداشتم برای همین گفتم:اره اگر بعدا همو 

 بینیم بهتره .
 گوشی رو قطع کردم و استارت زدم 

 مهداد:
زاتاق رفت کالفه ترازقبل شدم لحظه اخر برق اشک رو شهرزاد که ا

توچشماش دیدم ولی این جوری بهتربود اون باید از من دور میشد وگرنه بیشتر 
صدمه میخوردسرم رو تکیه داده بودم به صندلیم که گوشیم زنگ خورد مهرداد 

 بود جواب دادم.
 :شهرزاد اومده بود پیش تو اره؟

 کجا فهمیدی؟ :اوال سالم دوما اره تو از
 :مهداد چه غلطی کرده تو باهاش حرف زدم صداش به زور درمیاومد .

 :کاری رو کردم که باید می کردم مهرداد پس حرفش رو نزن خواهش می کنم
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 :این بود اون همه احساساتی که بهش داشتی؟؟
:اره دقیقا به خاطر این که دوستش دارم دارم عقب میکشم اون با بودن بایه ادم 

 ایی مثل من خوشبخت نیشه مهرداد  کینه
:وچون خوشبخت نمیشه االن باید این طوری داغونش می کردی؟؟واقعا 

 نامردی مهداد این طوری نشناخته بودمت .
 باعصبانیت گفتم:

اره من نامردم یه ادم پست فطرتم راضی شدی حاال اگربذاری باید برگردم سر 
 کارم .

ز صدای بدی داد اما بهش توجه گوشی رو قطع کردم و پرت کردم روی می
 نکردم درباعجله باز شد وکیارش وارد اتاق شد با نگرانی گفت:

 حالت خوبه؟
 سری تکون دادم و اشاره کردم که ازاتاق بره .

 شهرزاد:
توراه حواسم به قدری پرت بود که دوباری تا پای تصادف رفتم و برگشتم 

و به عقب تکیه دادم یاد اخرسر ماشین رو گوشه ی جاده پارک کردم  وسرم ر
مراسم ختم صباافتادم که مهداد دم مسجد بهم قول داد تااخراین ماجراباهام 

میمونه وقتی که جلوی خان بابا ایستاد وگفت هرچی که بشه این عقاید رو 
تغییر میده ذوقی که برای ساخت مدرسه داشت اما صدای سرد و بی روحش 

تی تو اون روستاندارم و وقتشه به تو ذهنم اکوشد که گفت من دیگه مسوولی
 زندگی خودم برگردم مشتی به فرمون زدم و با حرص گفتم:
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 مهداد چرااا..اخه چرااا.
ماشین های کنارم بابوقی از کنارم رد میشدن و میرفتن به خودم اومدم و دیدم 

یک ساعته کنار جاده پارک کردم دستی به صورتم کشیدم و راه افتادم برای این 
فکارم فرو نرم یه اهنگ پلی کردم نزدیکای غروب بود که رسیدم روستا که تو ا

مهسا دم در بانگرانی درحال راه رفتن بود ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم 
 بادو اومد طرفم

:تو هیچ معلوم هست کجایی؟؟؟چراانقد طول کشید برگشتت ؟؟؟گوشیتو 
 چرا جواب نمیدی؟

 میسکال دارم ازش سرمو تکون دادم وگفتم:گوشیمو نگاه کردم و دیدم بیست 
 حتما نفهمیدم

 خواستم به طرف خونه برم که دستمو کشید نگاهش کردم وگفتم:
 چیه دارم میگم نفهمیدم دیگه

 :مهداد بهت چی گفت؟
 عصبانیت و ناراحتی باهم به سراغم اومده بودن خیلی ساده گفتم:

و هرکاری که کرده فقط به بهم گفت که دیگه تو این روستا وظیفه ایی نداره 
خاطر محکم کردن جایگاه من بوده حاال هم وقتشه که به زندگی خودش 

 برگرده.
 درمقابل نگاه متعجب مهسا داخل خونه شدم .

نفس معلوم نبود باز کجا رفته نشستم رو تخت پام به چیز سرد خورد خم شدم 
 و دیدم گوییه که مهداد داده ازروی زمین برش داشتم

 میخوام وقتم رو تو اون روستا تلف کنم""دیگه ن
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گوی رو از حرصم به طرفی پرت کردم خورد به دیوار و به هزارتاتیکه تقسیم 
شد دختروپسرتوش هم هرکدوم یه طرف افتادن بالشم رو بغل کردم و سرم رو 

 فرو کردم روش تا هق هقم باال نره .
ابشم ردم سرپباکمک مهسا ونفس تونستم خیلی زودترازچیزی که فکر می ک

بعداز  نه روز ازاون دیدار کذایی کم کم حالم خوب شده بود هنوز که هنوزه 
وقتی یاد حرف هاش میافتادم حالم گرفته میشد اما دیگه یاد گرفته بودم باهاش 
کنار بیام یادگرفتم احساسم رو سرکوب کنم جدیدا هروقت که میرفتم قبرستون 

م خیلی دلم میخواست حداقل ازش یه یه سری هم به مادر مهرداد اینا میزد
عکس وجود داشت تا ببینمش ولی نبود و بایدبه همون سنگ قبر قانع میبودم 
اما سه روز بود یه چیزی توجهم رو به خودش جلب کرده بود هروقت که سر 

قبر میرفتم یه شاخه گل یاس رو قبر بود اول به مهداد شک کردم اما نمی 
ه رفتم به قبرستون از دور کسی رو سرقبر دیدم تونست اون باشه روز پنجمی ک

جالب شده بود نگاهی به اطرافم ارعصاش فهمیدم که خان باباست ماجرا برام 
کردم جایی که ایستاده بودم فاصلش از قبر زیاد بود نگاهی به مسجد کردم 

پشت مسجد یه راه باریکی بود که از اون طرف قبرستون درمیاومد بدون این 
کنم به سمت مسجد رفتم راه باریکی بود و به سختی ازش رد که سروصدا 

شدم وقتی که تموم شد نگاهی به اطرافم کردم و خان بابا رو تقریبا سه 
چهارتاقبر اون طرف تر دیدم دستش یه شاخه گل یاس بود اخ خان باابا بالخره 
گیرت انداختم روزانو نشستم تا لو نرم خم شد و شاخه گل رو گذاشت رو قبر 

چند لحظه مکث کرد احساس کردم شونه هاش لرزید برای اولین بار ازموقعی 
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که وارد این روستای لعنتی شدم دلم برای خان بابا سوخت یاد صحبت مهرداد 
افتادم که از زندگی شادشون برام گفت پس خان بابا هم همیشه اینقد خشک و 

 بدعنق نبوده .
ه ترق صدا داد نزدیک بود حواسم نبود و پامو گذاشتم رویه شاخه خشک ک

سکته کنم اگر خان بابا میفهمید این جام و دارم نگاهش می کنم صددرصد 
خونم حالا بود اما صدارو نشنید خوشبختانه ازاسترس دست و پام میلرزید 
انقد همون جا موندم تا بالخره خان بابا عصا زنان ازاون جا رفت و تونستم 

 پاشم .
ه طول کشید تا بتونم کامل راه بیافتم ازهمون راه پام خواب رفته بود چند لحظ

 باریکه برگشتم و به طرف خونه رفتم اما ذهنم هنوز درگیر چیزی بود که دیدم .
وارد خونه که شدم دیدم دخترا درحال سروکله زدن باهمن مانتو وشالم رو 

 اویزون کردم و باتک سرفه ایی گفتم:
 من اومدم .

رخید طرفم همین کارش باعث شد که یه دست مهسا رو هوا خشک شد و چ
کتک جانانه از نفس بخوره خندم گرفته بود مهسا مالشی به گردنش داد و 

 باحرص گفت:
 درد به چی میخندی .

 :هیچی .
 رو زمین کنارشون نشستم نفس گفت:

 کجابودی؟البد بازم رفته بودی قبرستون .
 :اوهوم 
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 بیه روح شدی .مهسا:به خدا من نگرانتم انقد قبرستون میری ش
 بی ادبی نثارش کردم وگفتم:

 حاال حدس بزنید تو قبرستون کی رو دیدم
 جفتشون همزمان باهم گفتن:

 کی ؟
 :خان بابا .

 نفس:یا امامزاده بیژن چی شد
 :اومده بود سرقبر زنش .

مهسا ونفس فقط میدونستن که مادرمهرداد و مهداد فوت شده اما جزییات 
 دقیقش رو نمیدونستن یعنی خودم نگفته بودم بهشون 

 مهسا:داری شوخی می کنی دیگه؟
 :کامال جدیم با یه شاخه گل یاس اومده بود سر قبرش .

جفتشون ساکت شدند خودمم به فکر فرو رفتم خیلی دلم میخواست قفل 
 ن بابا رو بشکنمسکوت خا

 سکوتت را ندانستم نگاهم را نفهمیدی
 نگفتم گفتنی هارو تو هم هرگز نپرسیدی

 شبی که شام ِ آخر بود به دست دوست خنجر بود
 میان عشق و آینه یه جنگ نا برابر بود

 چه جنگ نابرابری چه دستی و چه خنجری
 چه قصه ی محقری چه اول و چه آخری
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 یم و پیوستیمندانستیم و دلبستیم نپرسید
 ولی هرگز نفهمیدیم شکار سایه ها هستیم

 سفر با تو چه زیبا بود به زیبایی رویا بود
 نمیدیدیمو میرفتیم هزاران سایه با ما بود
 سکوتت را ندانستم نگاهم را نفهمیدی

 نگفتم گفتنی هارو تو هم هرگز نپرسیدی
 در آن هنگامه ی تردید در آن بن بست بی ُامید

 ه باغ عشق به دست باد َپر َپر بوددر آن ساعت ک
 در آن ساعت هزاران سال به یک لحظه برابر بود

 شب ِ آغاز تنهایی شب ِ پایان باور بود
 سکوتت را ندانستم نگاهم را نفهمیدی

 نگفتم گفتنی هارو تو هم هرگز نپرسیدی
 شبی که شام ِ آخر بود به دست دوست خنجر بود

 بود میان عشق و آینه یه جنگ نا برابر
 چه جنگ نابرابری چه دستی و چه خنجری
 چه قصه ی محقری چه اول و چه آخری..

نگاهی به صفحه اول دفتر خاطرات جدیدم می کنم عادتم این بود که همیشه  
دفترخاطراتم رو بایه شعر شروع کنم این سری این به ذهنم اومد بارها و بارها 

پرمفهوم بود مفهومی که شاید شعرو برای خودم تکرار می کنم هرخطش برام 
خیلی دیر فهمیدمش بالخره این موضوع رو که عاشق مهداد شده بودم رو پیش 
خودم قبول کرده بودم سخت بود برام اما قبول کردم زمانی هم قبولش کردم که 
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دیگه همه چیز تموم شده بود االن رسما یک ماه شده بود که دیگه به این روستا 
نفس و یاشا فهمیدم که شدیدا خودش رو با کار برنگشته از صحبت های 

شغوول کرده و یه پاش ایرانه و یه پاش امریکا ظاهرا اون خیلی زودتر تونسته 
 بوده همه چیز رو فراموش کنه .

باصدای شخصی که اسمم رو صدا می کرد ازافکارم بیرون اومدم مریض 
به چیزهای  داشتم درمانگاه تنها جایی بود که می تونست کمکم کنه زیاد

مزخرف فکر نکنم مریضم  یه دختر نوجون بود که دوروز بود دل درد داشت 
بعداز معاینه و دادن داروی الزم بهش بهش گفتم که می تونه برگرده خونه اگر 

 باز دردش ادامه پیدا کرد بیاد پیشم.
به ساعت نگاه کردم پنج ونیم بعدازظهربود درمانگاه رو بستم و دراومدم بیرون 

جلوی مدرسه که رد شدم برای چچند لحظه ایستادم و به ساختمون نیمه از
کاره خیره شدم که روز به روز درحال تکمیل بود تااخر تابستون بالخره این 

مدرسه هم ساخته میشد عبدی با دیدن من از دور سری تکون داد که جوابش 
 قت بهرو دادم حوصله ی رفتن به خونه نداشتم برای همین برای گذروندن و

 طرف قبرستون راه افتادم برام جالب بود بدونم خان بابا بازم هست یانه .
هوادوباره گرم شده بود و بااین که ساعت نزدیک شش بود اما افتاب شدیدی 
 که به مغزادم میخورد باعث میشد که احساس تخم مرغ ابپزبه ادم دست بده .

م حدسم سیما خانم رفت به قبرستون رسیدم اما کسی سر قبر نبود به طرف قبر
درست بود خان بابا این جا بوده یه شاخه گل دوباره سرقبرش بود کنارقبر زانو 

 زدم و فاتحه ایی براش خوندم .
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نگاهی به قبرستون سرسبز کردم خداوکیلی حال می کردن بااین همه ارامش 
.فکر کنم زده بود به سرم که به این چیزا فکر می کردم زانوهامو بغل کردم 

 وگفتم:
خیلی دوست داشتم برای یه بارم که شده شمارو ازنزدیک میدیدم نمیدونم چرا 

انقد برام جذاب شده این موضوع ولی دلم میخواست بفهمم کسی که زمانی 
عشق خان بابای پیرو مغرور بوده چه جور ادمی بوده کسی که دوتا پسربه این 

 گفتم:خوبی تربیت کرده ...مکثی کردم یاد مهداد افتادم و
البته یه پسر خوب چون پسر کوچکتون یه ادم شر لجبازه که به هیچ وجه 

نمیخواد ازموضع خودش کوتاه بیاد اما برخالف اون شخصیت اروم و درعین 
 حال قوی مهرداد که تمام این سال ها از برادرش حمایت کرده .....

 دستی به روی شاخه گل کشیدم وگفتم:
من جفتشون مغرورن و استعداد خاصی تو مهداد وخان بابا خیلی شبیه ه

 اذیت کردن اطرافیانشون دارن مخصوصا مهداد بااهی گفتم:
میدونی عاشق پسرت شدم و اون حتی روحشم ازاین ماجرا خبرنداره خیلی 

راحت تو روم ایستاد وگفت که دیگه نمیخواد برگرده به این روستا گفت که این 
د شدم گذاشتم بره یعنی ازاولش نبای جا فقط وقتش رو تلف می کنه منم تسلیم

میرفتم پیشش ....االن فهمیدم که عاشقش شدم واون کیلومترهااون طرف داره 
تو امریکا برای خودش خوش گذرونی می کنه  میترسم به کسی بگم میترسم 
بگم و مسخره بشم خانوادم دارن برای ازدواج با کسی که ازش متنفرم اصرار 

ضه انقد جرعت این رو ندارم که بهشون بگم می کنن و من احمق بی عر
 عاشق کسی دیگه اییم ...
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به خودم اومدم دیدم دوساعته که دم قبر دارم حرف میزنم پاهام خشک شده 
بود بلندشدم و به طرف خونه راه اافتادم یکم مونده بود برسم به خونه که 

ندیده  بکدخدا رو دیدم باعصبانیت بهم نگاه می کرد از بعد دستگیری لهراس
بودمش از مهلقا شنیده بودم مریض شده و زمین گیر شده ولی ظاهرا این ادم 

 ده تا جون داشت و قرار نبود حاال حاال ها چیزیش بشه ....
 بدون توجه بهش رفتم خونه .

 مهداد:
چهارساعت بود که منتظربودم یاشا بیاد شرکت قراربود یه پرونده رو به عالوه 

بیاره پسره ی کله شق گفتم بهش که بافکس برام یه فلش مموری رو برام 
 بفرسته اما اصرار کرد که خودش میاد 

نگاهی به گوشیم کردم ساعت هشت شب بود نگرانش شدم ازساعت 
چهارقراربود بیاد تو همین فکر بودم که گوشیم زنگ خورد شماره یاشا بود 

 جواب دادم :هیچ معلوم هست کجایی یاشا؟
 :اقای سپه وند؟

 دم صدای یه زن بود جاخور
 :بله شما؟

:من از بیمارستان میالد تماس میگیرم صاحب این گوشی تصادف کردن و به 
 بیمارستان منتقل شدن .

 :چیییی؟؟؟حالش چطوره؟
 :من چیز خاصی نمیدونم فقط باید  باهاتون تماس میگرفتم .
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 :خیله خوب من همین االن میام بیمارستان .
پریدم از داخل اتاقم کت و سوویچم رو برداشتم گوشی رو قطع کردم و ازجام 

 از خونه دراومدم بیرون لعنت به تو یاشا من که گفتم فکس کن برام .
تا رسیدن به بیمارستان مردم و زنده شدم ماشین رو تو حیاط پارک کردم و 

 باعجله وارد بیمارستان شدم به سمت پذیرش رفتم 
 به این جا منتقل شده .:روز بخیر با من تماس گرفتن گفتن دوستم 

 :اسمشون؟
 :یاشا شفیعی .

 :تو اتاق عمل هستن طبقه سوم .
 :ممنون .

منتظر اسانسور نشدم و از پله ها رفتم باال جلوی اتاق عمل که رسیدم قلبم به 
شدت میزد روی نزدیک ترین نیمکت نشستم و سرم رو با دستانم فشردم باورم 

 نمیشد  
 بی حال جواب دادم گوشیم زنگ خورد مهرداد بود 

 :مهداد خونه نیستی؟؟؟
 "دکتر رضایی به بخش اورژانس"
 با شنیدن صدای بلند گو گفت:

 مهداد چی شده بیمارستان چی کار می کنی؟
 :یاشا تصادف کرده .

 سکوت کرد بعداز چندلحظه گفت:
 کدوم بیمارستان؟
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 :میالد.
 :االن میام .

شدم چرا باید کار به این جا گوشی رو قطع کردم . به دراتاق عمل خیره 
 میکشید تاوان چی رو داشتم پس میدادم دل شکسته شهرزاد رو؟

************ 
ساعت نزدیک ده بود که مهرداد هم به بیمارستان رسید باعجله به سمتم اومد 

 وگفت:
 چی شده حالش خوبه؟
 سری تکون دادم وگفتم:

 نمیدونم دارم دیوانه میشم .
 ؟:به خانوادش خبر دادی

 :شهرستانن االن اگر خبر دار بشن شوکه میشن .
همین حین در اتاق عمل باز شد و دکتر اومد بیرون به سمتش رفتم اما همین 

 حین که ماسکش رو برداشت تعجب کردم شایان بود با دیدن من گفت:
 وقتی یاشا رو دیدم حدس میزدم که سروکله تو هم تو بیمارستان پیدا بشه .

 وره؟:شایان حالش چه ط
:خوبه وقتی که اورده بودنش بهوش بود اما به خاطر ضربه ایی که به سرش 

خورده بود از هوش رفت منتقلش کردیم به اتاق عمل تا فشار روی جمجمه 
 اش رو برداریم  فقط.....

 :فقط چی شایان؟



 649 شهرزاد

 :احتمال داره حافظه اش رو از دست بده .
 احساس می کردم کسی با چکش زده تو سرم

 داده بودم بگیرم که گوشیم زنگ خورد شایان بود 
 :جانم داداش .

 :سالم چه خبر تامن زنگ نزنم یادی از داداشت نمی کنی؟
 ماشین رو پارک کردم وگفتم:

 اخه داداش من شرایط من رو که دیگه میدونی .
 :باشه باشه راستی یه چیزی رو میخواستم بهت بگم .

 :چی شده؟
 :یاشا تصادف  کرده .

 ریبا جیغ کشیدم تق
 :چییی؟

 :دیشب منتقلش کردن به بیمارستان جراحیش رو خودم انجام دادم .
 :وضعیتش جدیه؟

 :زنده میمونه اما نگرانی من اینه که حافظش رو از دست بده .
 :باشه خبری شد به مریم زنگ بزن اون بهم خبرارو میده .

 :باشه .
بود یاشا دوست صمیمیش  گوشی رو قطع کردم االن البد مهدادم بیمارستان

بود و مثل مهرداد دوستش داشت برای چند لحظه دوست داشتم کنارش باشم 
 اما به خودم نهیب زدم و گفتم:

 اون تو رو نمی خواد فراموشش کن .
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بعد از گرفتن کتاب دوباره برگشتم خونه داشتم باخودم یکی به دو می کردم که 
 به نفس بگم یانه

ونه نبودن حدس زدم رفته باشن مدرسه برای همین وارد خونه شدم جفتشون خ
 کیف و کتابم رو گذاشتم و از خونه دراومدم بیرون .

حدسم درست بود سر زمین بودن مهسا درحال صحبت کردن باعبدی بود و 
نفس هم درحال کل زدن بالب تابش بود و درهمون حال بایکی از کارگرها کل 

ه چیزی به عبدی گفت و اززمین میزد مهسا اولین نفر متوجه حضورم شد ی
 دراومد بیرون 

 :این جا چی کار می کنی مگه نرفته بودی شهر؟
 :چرااما کارم زودتموم شد برگشتم .

 به نفس نگاه کردم وگفتم :
 داره چی کار می کنه؟

:یکی از گرافیست هایی کار طراحی داخلی رو به عهده داره خراب کاری کرده 
 خرابکاری های اون رو درست کنیم .از صبح در تالشیم که 

 سکوت کردم نگران یاشا بودم لعنت به این روستا که انتن نداشت .
 :شهرزاد خوبی؟؟

 :هاا...اره اره خوبم 
 :نیستی قیافه ات ضایع سردرگمه ..

 :صبح با شایان صحبت کردم .
 :چی گفت بهت که انقد بهم ریختی؟
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 اهی کشیدم وگفتم:
 شایان عملش کرده .یاشا تصادف کرده دیشب 

 چشماش رو روهم فشرد و باصدای غمگینی گفت:
 حالش چطوره؟

:شایان که گفت خوبه فقط نگرانیش اینه که به خاطر ضربه ی وارده حافظش 
 رو از دست بده .

 :چییی؟
به عقب برگشتم نفس بود انگشتاش رو لب تاب خشک شده بود روبه من 

 گفت :
 بده؟؟ االن چی گفتی تو؟حافظش رو از دست

 :شایان که این طوری میگفت .
 ازصورتش چیزی رو نمیشد فهمید 

 :کدوم بیمارستانه؟
 :میالد .....میخوای بریم اون جا؟؟؟

سرش رو تکون داد میدونستم رفتنم به معنی روبه رو شدن بامهداده ولی قبول 
 کردم 

 :خیله خوب برگردید خونه اماده بشید تا نیم ساعت دیگه میریم .
 

ار تکیه داده بودم وچشمام رو بسته بودم *من دیگه مسوولیتی تو اون به دیو
روستا ندارم *چشمام رو باز کردم از این که همش این مکالمه تو ذهنم پلی 
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میشد خسته شده بودم هروقت چشمام  رو میبستم چشمهای سردوبی روح 
 مهداد درمقابل چشمام میاومد .

 :مااماده اییم .
 :خیله خوب سوار بشید 

************** 
 مهداد:

تاصبح نه من نه مهرداد چشم روهم نذاشتیم نزدیک یازده صبح بود که شایان 
 از بخش در اومد  بیرون ازجام بلند شدم و به طرفش رفتم 

 :حالش چطوره شایان ؟
:هوشیاریش رو داره به دست میاره به احتمال زیاد تابعدازظهر میتونیم منتقلش 

 ....اه ظاهرا مهمون داریم .کنیم به بخش عمومی 
به عقب برگشتم و کسی رو که بیشترازهمه دلتنگش بودم و ازخودم رنجونده 

بودمش دیدم .اما بدون نگاهرکردن به من شایان رو مخاطب قرار داد و به اون 
 سالم داد 
 شهرزاد :

بعد ازرسیدن به بیمارستان یکی از همکارهای شایان رو دیدم که اسمش امین 
 لی خونگرم سالم علیک کرد وگفت:بود خی

 به به راه گم کردید شهرزاد خانم؟؟
 خندیدم وگفتم:

 راستش با شایان کاردارم میدونید کجاست؟
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 :اره میتونی طبقه پنجم دم ای سی یو پیداش کنی .
 :ممنونم .

سواراسانسور شدیم و طبقه پنجم رو زدم نفس همچنان خونسرد بود و چیزی 
 از صورتش معلوم نبود 

به طبقه پنجم رسیدیم شایان رو از دور دیدم که داشت باکسی حرف میزد از 
نیم رخش فهمیدم که مهداده بغل دستشم مهرداد بود چنگی به بازوی مهسا 

 زدم قلبم به شدت داشت میزد 
 :خوبی؟

 :اره .
شایان که بهمون سالم کرد مهداد به طرفمون چرخید بدون توجه به اون به 

ین طوری بهتربود اگر باهاش چشم تو چشم میشدم وضعم سمت شایان رفتم ا
 ازاین بدتر میشد

 
 :حالش چطوره شایان؟

:داشتم به مهداد میگفتم هوشیاریش رو به دست اورده احتمال خیلی زیاد تا 
 بعدازظهر به بخش منتقل میشه .

نگاهی به نفس کردم چشماش میخندید برای چند ثانیه بامهداد چشم تو چشم 
زی تو نگاهش عوض شده بود هنوز سردی و غرور اون روزش رو شدم یه چی

داشت اما یه غمی هم تو چشماش بود بدون هیچ حرفی نگاهم رو ازش 
 برگردوندم و رفتم پیش دخترا .

 بغل دست مهسا که نشستم گفت:
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 تالفی راه انداختی؟
 پام رو انداختم رو پام وگفتم:

 بطی نداره .اون خودش این طوری خواست مهسا به من هیچ ر
:شایان رو میخوای چی کار کنی؟اون میدونه شما دوتا باهم صمیمی هستید 

 حاال اگر جلوی شایان این طوری جبهه بگیری نسبت به مهداد چی؟
 درحالی که با گوشیم ور میرفتم گفتم:

 شایان انقد بی کار نیست که رفتار من و مهداد رو زیر ذره بین بذاره .
شد نفس با پاش  رو زمین ضرب گرفته بود و صداش سکوتی بینمون برقرار 

 یواش یواش داشت میرفت رو اعصابم اخر سر باحرص گفتم:
 نفس  بس  کن سرم درد گرفت .

 :باشه .
 مهداد:روستا چه خبر؟

 با پوزخندی نگاهش کردم وگفتم:
 واقعا مطمعنین که این موضوع  براتون  مهمه  اقای سپه وند؟

هنوز توپم اینقد پر باشه .مهرداد و مهسا و نفس جاخورد فکر نمی کرد من 
سکوت کرده بودند و سراشون مثل بازی تنیس بین من و مهداد در چرخش بود 

 دست به سینه نشست وگفت:
 برای گذشتن وقت پرسیدم .

 لبخند تلخی زدم وگفتم:
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برای گذروندن وقت راه های دیگه ایی هم هست اگه حوصله اتون سررفته 
 ید به شرکتتون و وقتتون رو این جا تلف نکنید .میتونید برگرد

ازقصد رو تلف نکنید تحکم کردم داشتم تمام حرف های خودش رو بهش 
برمیگردوندم باید میفهمید اون روز تو دفتر بااون حرف ها چه بالیی سرمن 

 اورده .
از جام بلند شدم و به طرف اب سرد کن رفتم دستم رو پراز اب یخ کردم و به 

 زدم سرمای  اب باعث شد تا کمی از داغی درونم کاسته بشه .صورتم 
باصدای اشنایی به مقابلم نگاه کردم امیر بود گل بود به سبزه نیز اراسته شد 

 جرا هرجا میرفتم این باید جلوتراز من  اون جا سبز میشد .
لیوان یک بار مصرفی رو که برای اب خوردن برداشته بودم در دستم مچااله 

 فتم:کردم وگ
 تو این جا چی کار می کنی؟

 خندید وگفت:
 سوال جالبیه اتفاقا منم میخواستم از تو بپرسم .

 لیوان رو انداختم تو سطل وگفتم:
امیر باور کن االن به قدری اعصابم خرابه که ممکنه هر بالیی سرت بیارم پس 

 بگو چی شده
 دستاش رو گذاشت تو جیبش وگفت:

یاداوری کنم دلم میخواست سرش رو از  خواستم روز خواستگاری رو بهت
تنش جدا کنم به بچه ایی که تو بغل مادرش درحال گریه کردن بود نگاهی 

 کردم وگفتم :
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امیر من  خیلی روشن و واضح حرفم رو بهت گفتم من هیچ عالقه ایی به این 
 ازدواج ندارم .
 :اما من دارم .

 با پوزخندی گفتم:
ا برای فیلم هاست و منم دوباره میگم فکر امیر بس کن تو روخدا این حرف ه

 ازدواج با من رو از اون کله پوکت بیرون کن .
 :اتفاقی افتاده؟

مهداد بود که بااخم درحال نگاه کردن بود برای صدم ثانیه ازاین که از شر امیر 
 خالص میشم خوشحال شدم .

 امیر: و باز هم شما .....این جا چی کار می کنید؟
 ه به خودم ربط داره .مهداد:اونش دیگ

 بینشون قرار گرفتم وگفتم:
 بسه دیگه امیر داشت میرفت .

 باغیض نگاهش کردم خداحافطی کرد و رفت 
 ازعصبانیت  لیوان ابی رو یک سره خوردم که مهداد گفت:

 ممنونم که اومدی .
 به طرفش برگشتم وگفتم:

 من فقط به خاطر نفس اومدم همین و بس .
 رو انداختم تو سطل اشغال و به طرف دخترا رفتم چشماش گرد شد لیوان
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هنوز چندقدم بیشترنرفته بودم که دستم کشیده شد باحرص برگشتم عقب دیدم 
 مهداده

 :بااز چیه؟
 :مشکل تو چیه شهرزاد؟

 پوزخندی زدم:مشکل من چیه؟؟؟نه خداوکیلی مهمه اصال؟!
میدونستی اما  :شهرزاد من از اول توی اون روستا موندنی نبودم خودتم اینو

 نخواستی باورش کنی پس االن چته چرااین جوری می کنی؟؟
 شهرزاد:مشکلم اینه که عاشق شدم میفهمی؟!؟خودمم نمیفهمم چی میگم!!

خودمم از حرفه خودم جا خوردم!داشتم نفس نفس میزدم.اونم چشماش گرد 
 شده بود!

حرفی زدم  خودم رو لعنت کردم که چرا نتونستم جلو خودمو بگیرم و همچین
 فشار دستش روی بازوم هرلحظه بیشتر میشد و دیگه داشت دردم میگرفت .

 تو صورتش سردرگمی رو می دیدم 
 :عاشق کی شدی؟

میخواستم زبون باز کنم و بگم عاشق تو شدم عاشق تویی که بااون غرورت 
گند زدی به زندگیم به احساسم به دنیام اما نتونستم االن زمانش نبود تا وقتی 

ه این غرورش مثل یه دیوار فوالدی جلوش بودجایی برای من نبود من عاشق ک
اون مهداد خونگرم و مهربون شده بودم عاشق اون چشمهای ابی مهربون شده 

 بودم  نه این  چشمهای سرد و پر از غرور .
 نالیدم:دستم درد گرفت .
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متوجه فشاری که داشت به دستم میداد شد و دستش رو برداشت بازومو 
 مالشی دادم وگفتم :

دیگه برام مهم نیست که بخوای برگردی به اون روستا یانه فقط اینو بدون که 
 حساب دیگه ایی روت کرده بودم که بااین کارت گند زدی به تمام تصوراتم .

باعجله ازش دور شدم احساس می کردم دارم خفه میشم رفتم حیاط 
 و با دستام فشردم .بیمارستان رو یکی از نیمکت ها نشستم و سرم ر

 مهداد:
از حرفش گیج شده بودم یه جمله فقط گفت عاشق شدم و رفت صدای 

 مهرداد اومد که گفت :
 چی بهم میگفتید؟

 به سمتش چرخیدم ادامه داد 
 :چی گفتی که بااون عجله از این جا رفت بیرون ؟

 :هیچی ...فقط گفت عاشق شده همین .
 خندید وگفت :

داره تالفی سری قبل که خیلی شیک ازش پذیرایی کردی رو در میاره تو هم تا 
زمانی که نتونی این غرورت رو بذاری کنار نمی تونی اون رو به دست بیاری  

.حاال هم بیا برو که یاشا رو منتقل کردن بخش . حالشم خوبه شایان گفت که 
 حافظشم سر جاشه 

 :باشه .ممنون .
 تو اتاق یاشا جمع شده بودیم اما شهرزاد نبود . چنددقیقه بعد هممون
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 کنار یاشا نشستم وگفتم:
دفعه بعد که میگم اطالعات یه پرونده رو برام فکس کن کله شق بازی درنیار  

 خواهشا.
 نفس باحرص. گفت:

 پیر هاف هافو عادت به حرف گوش کردن نداره لجبازه یه دنده 
 وق زده است  باصدای ارومی گفت:یاشا که کامال معلوم بود از بودن نفس ذ

 من ازاین به بعد  کامال بچه حرف گوش کنی میشم .
 نفس:اوخیییی الهیی برای پسرم بمیرم که تازه میخواد به حرف مامانش بگوشه

صدای خنده همه دراومد ضربه ایی به درخورد و شایان و شهرزاد وارد اتاق 
م کوچکترین نگاهی به سمتشدن نگاهی به قیافه شهرزاد کردم خیلی سرد بود 

 نکرد با لبخندی زوری به یاشا گفت:
 خوش حالم که حالتون خوبه  .

 یاشا:منم خوشحالم که مریض برادر شما بودم ....
مهسا:خیله خوب دیگه تمومش کنین این تعارف تیکه پاره کردنارو.سواله من 

 اینه که دقیقا کجا تصادف کردی؟
 تا یاشا اومد جواب بده

ه اینو ولش دقیقا چجوری تصادف کردی؟!که به ماها میگفتن ممکنه مهسا:نه ن
 حافظت از دست بدی!!!کجا بودی وقتی رانندگی میکردی؟!

 همه زدن زیره خنده.نگاهه شهرزاد کردم.اصال تو این عالم نبود!
 نفس:حتما داشته به عشقش فکر میکرده حواسش پرت شده

 رهمهسا:نکن پسر نکن اینجور با خودت.اررش ندا
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 یاشا با لبخند:از کجا میدونی ارزش نداره؟شاید داشته باشه!
 یدفه مهسا و نفس برگشتن با تعجب همو نگاه کردن

 مهسا:نگا ببین جناب چی میگه!!پس نفس درست حدس زد
نفس:وا در مورده اونیکی موضوع میدونم تو راست گفتی.عمرن ارزش داشته 

 باشه
ا ن چرتو پرتاتونو بس کنین دیگه.خدشایان گفت:خیله خوب دیگه شما دوتا ای

 نکنه چونتوم گرم شه!.. بر گردید نباید زیاد خسته اش کنیم .
 مهسا:دستتون درد نکنه شایان خان

 شایان:خواهش میکنم
 دخترا که خداحافظی کردن رفتن یاشا گفت:

 این جا چه خبره؟
 باتعجب گفتم:

 چی رو چه خبره؟
 :چرا شهرزاد انقد ناراحت بود؟

 باالانداختم وگفتم :شونه 
 نمیدونم

 :مهدااااد .
 :نمیدونم یاشااا .

 :خرخودتی.
 :حیف حالت بده وگرنه حالیت میکردم . 
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 شهرزاد:
توراه برگشت سکوت کرده بودم و به حرف های دخترا گوش می کردم به خاطر 

اصرار من دیگه تهران نموندیم و راه افتادیم طرف روستا هرچند که نفس کلی 
 سرم اخرسرهم حرصم گرفت و بهش توپیدم تا ساکت شد .غرغر کرد 

ساعت هشت شب بود که ماشین رو جلوی خونه پارک کردم و پیاده شدیم 
 حوصله نداشتم برای همین به دخترا گفتم میرم یکم بگردم 

 مهسا:تو این تاریکی؟
 :چیزی نیست گوشیم و چراغ قوه ام پیشمه .

یرک هایی بودم که میاومد نکته جالب اروم اروم راه افتادم عاشق صدای جیرج
 این بود که دیگه از زوزه ی گرگها هم نمی ترسیدم .

سرم رو که باالاوردم خودم رو مقابل عمارت خان بابا دیدم که تو نور مهتاب 
سایه ایی ازش معلوم بود و ابهتش رو زیاد تر کرده بود یاد اولین باری که به این 

پسر خان نبود کاشکی اون روز حقیقت رو  عمارت اومدم افتادم کاش مهداد
 نمیفهمیدم .

 خسته بودم ولی ذهنم اروم نمیشد سرقبر سیما جون ایستادم وگفتم :
امروز از دهنم دررفت و به پسرت گفتم چه احساسی دارم اما نتونستم از حسم 

 دفاع کنم  یک ماه گذشته و از این موش و گربه بازی خسته شدم .
 می کنی؟:تو این جا چی کار 

 از جام پریدم خان بابا بود با من من گفتم :
 من ....من فقط حوصله ام سررفته بود اومدم این جا .

 خم شد و شاخه گلی سرقبر گذاشت وگفت 
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 :میدونی اخالقیاتت خیلی برام عجیبه .
راستش رو بگم به گوشام اطمینان نداشتم که خان بابا این رو گفته باشه 

 باتعجب پرسیدم چطور؟
 :چطور؟

:این که این جا طاقت اوردی برام عجیب بود و این که تونستی بامهداد رابطه 
 برقرار کنی و اون رو از تنهاییش دربیاری .

 لبخند تلخی زدم مهداد رو از تنهایی دراوردم و خودم تنها شده بودم .
:رابطه برقرار کردن بامهداد اون قدرها هم سخت نیست اون فقط مثل بچه اییه 

 به محبت نیاز داره .که 
 نگاهی به قبر کردم وگفتم :

 مهداد هنوز شمارو برای مرگ مادرش مقصرمیدونه .
:اون ازاولشم من رو به عنوان پدرش ندید بیشتر حکم دشمن خونیش رو 

 داشتم تا پدرش .
خودم باورم نمیشد که اینقد راحت دارم باخان بابا حرف میزنم اونم درمورد 

 مهداد
 باهاش حرف نزدید ؟حتی یک بار .:چرا تاحاال 

 خندید وگفت :
 دعوای اون روزمون رو صددرصد هنوز یادته  .

 سرم رو انداختم پایین وگفتم:
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مهداد فقط به یه محبت از طرف شما احتیاج داره مطمعنم که اگر از جانب 
شما محبت ببینه میتونه اون کینه اش رو فراموش کنه و شمارو هم قبول می کنه 

. 
 کرد وگفت: نگاهم

هیچ فکرش رو نمی کردم که روزس درمورد زندگیم با دختر کم سن و سالی 
 مثل تو حرف بزنم .
 لبخندی زدم وگفتم:

شاید برخالف حرف بقیه بعضی اوقات ما کوچکترها چیزی رو میبینیم که 
 شما بزرگتر ها نمیبینینش

 وگفتم:به ساعت نگاه کردم نزدیک نه و نیم بود مانتوم رو تکوندم 
 من دیگه باید برگردم خونه نگرانم میشن سرش رو تکون داد وگفت:

 باشه .
 زیرلبی شب بخیری گفتم و راه افتادم صدام کرد برگشتم طرفش 

 :بله ؟
 :ممنونم .

به قدری شوکه شده بودم که نتونستم جوابش رو بدم از قبرستون دویدم بیرون و 
هنوز میزد باور کردن این موضوع به طرف خونه رفتم وارد خونه که شدم قلبم 

که خان بابا خیلی خونسرد به حرف هام گوش کرد برام سخت بود دم دریه 
لحظه مکث کردم تا ضربان قلبم عادی بشه و بعد وارد خونه شدم کمتر از 
دوهفته به سالگرد سیما جون مونده بود میدونستم مهداد با تمام غرورش 
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رش به طالقان برگرده اگر خان بابا به حرفم بالخره مجبوره که برای سالگرد ماد
 گوش کنه بعد از چندین سال میتونم بین ایپ دونفر صلح برقرار کنم

بعدصحبتم باخان بابا امیدوار ترشده بودم و حاال باانرژی بیشتری به کارهام 
میرسیدم به دلیلی که میتونستم حدس بزنم چیه مریض هامم درحال افزایش 

یشتر خوشحالم می کرد اتفاق خوب دیگه زمانی افتاد که بود و این از همه ب
برای اولین بار از داخل ساختمون مدرسه دیدن کردم که البته ساغرو هم 

سه بارونم کرد بابت این که به قولم *و*باخودم برده بودم وکلی ذوق کرد ب
 پایبند موندم و مدرسه ساخته شد .

یوقت مهداد نیاد داشت دیوانه  یک روز مونده بود به سالگرد و استرس این که
ام می کرد ازطریق مریم که با تهران درتماس بود فهمیدم که مهداد به مهرداد 

گفته جلسه ی مهمی تو اون روز داره و برای همین شاید دیربرسه به روستا 
 وشایدم اصال نرسه .

 :اگه نیاد چی مهسا؟؟؟
 هسا گفت:تو درمانگاه نشسته بودیم و درحال صحبت کردن بودیم م

به خدا شهرزاد میگیرم میزنمتا این بار دهمه که این سوال رو میپرسی حاال فردا 
 نیاد پس فردا بیاد چی میشه اخههه

:خوب من میخوام با خان بابا رودررو بشه فردا تنها شانسمون برای اشتی دادن 
 این دوتاس

 :حاال چه جوری میخوای رودرروشون کنی؟؟
 وگفتم:یه ذره از چاییمو خوردم 
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 مریم قراره که  فردا بره طالقان و کشیک اومدن مهداد رو بکشه .
پقی زد زیرخنده وگفت:این قد برات مهمه که تااین جا میخوای کارگاه بازی 

 دربیاری؟
 :چاره ایی ندارم مهسا .

 :وبعدش؟
:بعدش باید امیدوار باشم که خان بابا حرفم رو قبول کنه و تو ساعتی که من 

ه قبرستون ...اگر این ماجرای اشتی کنون حل بشه مشکلمم با بهش میگم بر
 خان بابا ازبین میره و من به هیچ وجه این شانس رو از دست نمیدم

 ابروهاش رو داد باال وگفت:
پس بگو چراانقد به این موضوع عالقه داری بیشتر به فکر موقعیت خودت 

 هستی تامهداد اره؟
هداد با خان بابا اعتماد خان بابا رو نسبت :به فکر جفتشونم .... اشتی کردن م

 به من جلب می کنه و مهداد رو به پدری که چندین ساله نداره میرسونه .
به ساعتم نگاه کردم شش و ربع بود از جام بلند شدم و بعدازدراوردن روپوشم 

 گفتم:
 پاشو برگردیم خونه دیگه فکر نکنم مریضی بیاد .

دازبستن درمانگاه باهم دیگه رفتیم خونه لیوانش رو گذاشت و بلند شد بع
نفس رفته بود شهر تا یه سری خرید بکنه جدیدا خرید هارو نوبتی کرده بودیم 

 و خیلی ازاین موضوع خوشحال بودم .
اون شب مردم و زنده شدم تا صبح بشه با طلوع افتاب از جام پریدم که مهسا 

 گفت:
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 خیالت راحت دیگه انقد زود نمیاد 
 طرفش چرخیدم وگفتم:توچرابیداری. باتعجب به

 سرجاش نشست وگفت:انقد که وول خوردی دیشب نذاشتی من بخوابم .
 خندیدم وگفتم:ببخشید دست خودم نبود .

 چشماش رو مالید وگفت:چی کارت کنم تو رو اخه ؟؟
 از جام بلند شدم و گفتم:هیچ کارمن به این خوبی.

 ه سمتم پرت کرد جاخالی دادم .باخنده به طرف دررفتم و اززیر بالشی که ب
بعداز خوردن صبحونه به سمت عمارت راه افتادم میخواستم خان بابا رو بیارم 

 درمانگاه تا وقتی که  مریم میاد وقت رو از دست ندم .
نگهبان ها این بار دیگه جلومو نگرفتن و بادیدن من درورودی رو برام باز کردن 

 از پله ها باال برم که صدایی گفت:تشکری کردم و رفتمم داخل میخواستم 
 من این جام .

خودش بود به طرفش چرخیدم درحال نوازش یکی از اسب هایش بود به 
 طرفش رفتم وگفتم :

 امروز مهداد به احتمال زیاد  میاد سرقبر مادرش.
 نگاهم کرد وگفت:

 و این چه ربطی به من داره؟
امروز به یاد گذشتش میافته و  :امروز تنها شانس شما برای اشتی با مهداده  اون

 این گذشته با وجود شما کامل میشه .
 درسکوت بهم خیره شد بعدازچند لحظه گفت:میخوای من چی کار کنم؟
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:من یکی رو فرستادم تا به محض اومدن مهداد به طالقان بهم خبر بده و 
 میخوام اون موقع شما تودرمانگاه پیشم باشید تا زمان رو ازدست ندیم .

ت کرد شاید نمیدونست باید به بچه ایی مثل من اعتماد بکنه یانه سکو
 باالتماس نگاهش کردم سرش رو تکون داد وگفت:

 باشه میام اما تو برگرد به درمانگاه من خودم تنهایی میام
 :اما

 :به حرفم گوش کن .
توموقعیتی نبودم که بخوام باهاش کل کل کنم برای همین ازش خداحافظی 

 م درمانگاه .کردم و برگشت
ساعت ده بود که درمانگاه رو باز کردم خودم تو حیاط رو پله ورودی نشستم و 

 منتظر شدم تا زمان بگذره .
بیست دقیقه بعد باصدای پای اسبی از جام پریدم و به سمت دردوییدم 

خودش بود که سوار براسبش داشت میاومد برخالف همیشه تنها بود اسبش 
اشت و پیاده شد با وجود سن باالیی که داشت هنوز رو جلوی درمانگاه نگه د

محکم و باصالبت بود از جلوی در کناررفتم وارد شد نگاهی به اطراف کرد و 
 گفت:پس این جا کار می کنی؟

 :بله 
 نگاهی به باغچه کرد وگفت:

 خودت درستش کردی؟
 سرم رو به نشونه تایید تکون دادم :زیباست.

 . دلم میخواست ازذوق جیغی بزنم
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صدای ماشینی که اومد باعث شد تا مثل فشنگ به طرف دربدوم مریم بود که 
 از ماشین پیاده شد به طرفم اومد باعجله گفتم:

 چی شد رسیده؟
 :اره اومد رفت گل فروشی.

 :خیله خوب
 به طرف خان بابا چرخیدم وگفتم:

 وقتشه باید بریم .
گذاشت و پیاده به  سرش رو تکون داد اسبش رو همون جا تو حیاط درمانگاه

سمت قبرستون راه افتادیم از درمانگاه تا قبرستون اونقد راه نبود و دو سه دقیقه 
ایی ادم میرسید راه باریک پشت مسجد رو بهش نشون دادم اول تعجب کرد 

اما بعدش دنبالم اومد همون جایی که چند شب پیش من ایستاده بودم و 
ادیم دید خوبی به قبر داشت و کسی هم داشتم خان بابا رو نگاه می کردم ایست
 مارو نمیدید از استرس یخ کرده بودم.

بیست دقیقه گذشت اما هنوز خبری نشده بود از مهداد دیگه قیافه خان بابا 
داشت کفری میشد که صدای ماشینی اومد دستم رو به نشونه سکوت گذاشتم 

 ین پیاده شد دستهروبینیم و به طرف ماشین اشاره  کردم مهداد بود که از ماش
گل یاس بزرگی دستش بود کت شلوار مشکی پوشیده بود و عینک دودی زده 
بود اما عینکشم نمی تونست اخم رو صورتش رو پنهان کنه به طرف قبر رفت 

 و دسته گل رو گذاشت روش زانوزد کنار قبر .
 مهداد:
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 عینکم رو برداشتم و کنارقبر زانوز زدم
اصال بهت سرنزدم و هرچی که االن بهم میگی حق :میدونم چندوقته گذشته 

داری پسر بدی بودم مامان ...پسرخیلی بد دل کسی رو شکوندم که خیلی برام 
عزیز بود و حاال هرکاری کنم اون من رو نمیبخشه مثل من که هنوز نتونستم 

 بابا رو ببخشم .
:حتی اگر االن جلو روت زانو بزنم و ازت درخواست بخشش کنم من رو 

 نمیبخشی؟
باتعجب به سمت صدا چرخیدم بابا بود قیافه اش ناراحت بود و دیگه ازاون 

 خان بابای مغرور خبری نبود .
:میدونم من بعد مرگ مادرت به جای صحبت کردن باتو بدتر تو رو از خودم 
روندم و بافرستادنت به تهران باعث شدم تا کینه ات از من بیشتر بشه اما تک 

و تهران بودی خودم رو لعنت می کردم .هرشب مادرت به تک روزهایی که ت
خوابم میاومد و باالتماس ازم میخواست که کاری کنم برگردی اما دیگه دیر 
شده بود تو تبدیل شده بودی به یه مرد سرد و خشن که مصببش فقط خودم 
بودم بعداز چندین سال وقتی برای اولین بار به روستا برگشتی ازخوشحالی 

م چی کار کنم اما وقتی دیدمت پشتم لرزید اون موقع بود که فهمیدم نمیدونست
باهات چی کار کردم از اون روز به بعد دور خودت یه حصار فوالدی کشیدی 

 و اجازه نزدیک شدن هیچ کس رو به خودت ندادی .
نگرانت بودم میدونم که این نگرانی رو نشون ندادم و حق داری که االن بگی 

هستی دیگه ولی پسرم منم پابه پای تو عذاب کشیدم تو فقط تو چه طور پدری 
مادرت رو از دست دادی اما من عالوه بر مادرت تو ومهرداد رو هم از دست 



wWw.Roman4u.iR  670 

 

دادم مهرداد برخالف تو اروم تر بود ولی میدونستم که اونم ته دلش من رو 
 مقصر میدونه ....

 
نگاه غمگین رو نگاهی بهش کردم چشمهای رنگیش خیس بود اخرین بار این 
 سر مراسم خاک سپاری مامان دیدم شونه هاش لرزید و گفت:

به خاطر تک تک زجرهایی که کشیدی متاسفم مهداد میدونم درحقت بدی 
کردم تنها خواستم اینه که تو این اخرعمری من رو ببخشی ...اشاره ایی به قبر 

 کرد وگفت:
خوابم قیافه اش نگران  مادرت هنوز ارامش نداره مهداد چند شب پیش اومد به

بود ترسیده بود هرچی بهش گفتم سیما چی شده فقط گریه می کرد و اسم 
 تورو به زبون میاورد ...

صورتم خیس شد و به مردی نگاه کردم که چندین سال از خودم روندمش به 
 چشمام زل زد وگفت:

 برای ارامش مادرت هم که شده من رو ببخش مهداد .
میخورد زمین که رو هوا گرفتمش هق هق مردونش زانوهاش لرزید داشت 

قلبم رو چنگ میزددستی به صورتش کشیدم با ناباوری نگاهم کرد جفتمون 
 زانو زدیم رو زمین 

 دستش رو به روی صورتم گذاشت و با گریه گفت:
 پسرم بگو که میتونی این پیرمرد درحال مرگ رو ببخشی ...
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تش رو اورد باال وبه کتم چنگ زد اشک هاش رو پا ک  کردم و بغلش کردم دس
 برای اولین بارتو چند سال گذشته زمزمه کردم 

 :من رو ببخش بابا ...من روببخش...
 یم زد سه ایی به پیشون*و*گریه اش شدیدتر شد سرم رو با دستانش گرفت و ب

 :مطمعنم که روح مادرت امشب به ارامش میرسه پسرم .
 کینه ایی به اغوشش رفتم .اغوشش رو برام باز کرد و بدون هیچ 

 شهرزاد:
صدای صحبت هاشوون رو نمیشنیدم اما میتونستم ببینم خان بابا داره گریه می 

کنه بغض کرده بودم میترسیدم مهداد تند برخورد کنه صورتش رو نمیدیدم 
 نمیدونستم چه حالی داره .

ن زانوهای خان بابا شل شد درست تو لحظه ایی که امید نداشتم مهداد بی
زمین و اسمون گرفتتش از شدت ذوق زدم زیر گریه جفتشون نشستن روزمین 

 دستم رو گذاشته بودم جلوی دهنم تاصدام درنیاد و به گوششون نرسه .
سه ایی به پیشونی مهداد زدد ازلرزش شونه هاش فهمیدم که *و*خان بابا ب

ا پناه مهداد هم داره گریه می کنه مثل بچه های بی پناه به اغوش خان باب
 برد.نگاهی به اسمون کردم و زمزمه کردم 

 :مرسی خدا جون 
 بدون این که سروصدا کنم ازراه باریکه برگشتم به طرف خونه .

مهسا ونفس هم باشنیدن داستان کلی خوشحال شدن اون شب تنها چیزی که 
 تو دفتر خاطراتم نوشتم یه شعربود 

 من دیگه اشتباه تورو تکرار نمی کنم
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 با دستای خودم قلبم رو بدبخت کنمنمی ذارم 
 من مثل تو نمیزنم همه پالی پشت سرم رو خراب کنم

 تو بدجور شکست خوردی
 این برام تجربه شد، که اینقدر چیزی رو گشش ندم

 بهخاطر تو، دیگه گم راه نمیشم
 بخاطر تو، یادگرفتم که خودم رو به آب و آتیش نزنم

 پس دیگه زربه نمی بینم
 دم که اطمینان کردن سختهبخاطر تو، فهمی

 نه فقط خودم، بلکه همه دور و بریام
 به خاطر تو من می ترسم

 راهم رو گم کردم
 و زمان طوالنی نیست که تو باعثش شدی

 نمیتونم گریه کنم
 چون میدونم که این در برابر تو ضعف به حساب میاد

 مجبورم که به دروغ لبخند بزنم، بخندم
 هر روز زندگیم

 ه همین راهتیا نمیشکنهقلبم دیگه ب
 وقتی حتی این تمام چیزی نبود که شروع شد

 مهداد:
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اون شب تو عمارت خوابیدم یه خواب راحت و اروم بعداز چندین سال .صبح 
با برخورد یه شی نرم به صورتم ازخواب پریدم چشمهامو که باز کردم مهرداد 

 رو جلو روم دیدم نشستم سرجام باحرص گفتم:
 خوای تو؟؟اول صبحی چی می

 :بگووو که بابا راست میگه .
یکم طول کشید تا به خودم بیاد و یادم بیاد چی میگه ازرو تخت پایین اومدم 

 وگفتم:
 اره راست میگه .

نگاهش طوری بود که انگارباور نداشت منم که دارم این حرف رو میزنم از 
 ایینه نگاهش کردم وگفتم:

 مهرداد خوبی توو؟؟؟
 :نههه

برگشتم که یهو کشیده شدم تو بغلش :وای مهداد بالخرهههه این به طرفش 
 جنگ و دعوا تموم شد واقعااا خوشحالم کردی .

 خندیدم وگفتم:
خوبه که خوشحاالی اما اگر همین طوری به فشار دادنت ادامه بدی صددرصد 

 له میشم .
به خودش اومد و ازم جدا شد نگاهی به ساعتم کردم نه و ربع بود شاخ 

 دراوردم که اینقد خوابیده بودم باضربه ایی که مهرداد به پشتم زد از جام پریدم 
:بزن بریم که خان بابا ی محترم امروز دستور یه صبحانه مفصل رو به افتخار 

 جنابعالی دادن 
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 دراومدیم بیرون که مهرداد گفت: خندم گرفت و سری تکون دادم ازاتاق
 راستی شهرزاد رو دیدی جدیدا؟

 :نه ....ازبعد بیمارستان ندیدمش چطور؟
 :به این فکر کردی که این تغییررفتار ناگهانی بابا برای چیه؟؟

 پام رو پله خشک شد سرم رو چرخوندم طرف مهرداد و باحیرت گفتم:
 شهرزاد؟

 کوندی ....:اوهوم ....مهداد تو دل بد کسی رو ش
 خدایا شهرزاد تو بامن چی کار کردی اخه ....

به حیاط رسیدیم بابا باشوق درحاال دستور دادن به زرین خاتون بود با دیدن ما 
 دوتا لبخندی زد وگفت:

خیله خوب زرین چایی هارو بیار که این دوتا شازده پسرم اومدن . رو تخت 
تم و بااون مشغوول شدم نشستم لقمه ایی از کره و مربا برای خودم گرف

سنگینی نگاهی رو حس کردم سرم رو باالاوردم و دیدم که باباست باتعجب 
 گفتم:

 چیزی شده؟
 :باورم نمیشه که دوباره دوتاتون رو به دست اوردم .

 سکوت کردم که ادامه داد 
:میخوام ازاون فرشته ایی که شمادوتا رو به من برگردوند تشکر کنم .نظرت 

 شهرزاد چیه مهداد؟؟ درمورد  دعوت
 باتعجب گفتم:
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 چراازمن میپرسید؟؟
:چون میدونم که باهاش صمیمی هستی .....ومیخوام که تو به این مهمونی 

 دعوتش کنی
 

 :امااا....
 :رو حرفم حرف نزن مهداد بعد صبحانه میری دعوتش می کنی ..

ین یسکوت کردم بقیه صبحانه درسکوت سپری شد لیوان چاییم رو که اوردم پا
 بابا گفت:

 خیله خوب دیگه پاشو برو ...
 سرم رو تکون دادم خداحافظی زیرلبی کردم و دراومدم بیرون .

نمیدونستم شهرزاد چه عکس العملی ممکنه نشون بده اول رفتم درمانگاه به 
امید این که اون جا باشه و حدسم درست از اب دراومد در درمانگاه باز بود 

درورودی رسیدم سرش پایین بود و درحال خوندن حیاط رو رد کردم و به 
 کتابی بود ضربه ایی به در زدم وگفتم :

 اجازه هست ؟
سرش رو ازرو کتاب بلند کرد با دیدن من کتاب رو بست و بالحن ارومی 

 گفت :
 بیا داخل .

وارد شدم و رو یکی از صندلی های مقابلش نشستم به صندلیش تکیه 
 دادوگفت:

 ه که این همه راه اومدی تا درمانگاه؟خیله خوب موضوع چی
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 :یه دعوت ...البته از طرف بابا .
 شهرزاد:چییی؟اما برای چی؟

 :برای تشکر از کسی که زندگیش رو دوباره به روال سابقش برگرده شهرزاد:
 باتعجب نگاهش کردم که گفت:

فکر نکن که نمیدونم این نقشه ی تو بوده شهرزاد ...بااین کارت من رو زیر 
ینی بردی که تااخر عمر نمیتونم جبرانش کنم .... برای چند ثانیه بهم خیره د

 شد و گفت:
 شهرزاد حرف اون روزت تو بیمارستان.

 اب دهنم رو قورت دادم و نگاهش کردم :کدوم ؟این که عاشق شدم ؟
 :اره ..

 :اون حرفم ....
 اما یهو پرید وسط حرفمو وگفت:

  میدونی چیه مهم نیست نمیخواد بگی
درمقابل نگاه متعجب من خداحافظی کرد و رفت بیرون حاال این وسط 

 دعوت خان بابا رو چی کار می کردم
نمیدونم دنیام کجاست )اطرافیانم به چی مشغول شده اند(، ولی دلم براش 

 تنگ شده
 روی لبه هستم و مثل یک دیوانه اسمم رو با تمام نفسم فریاد میزنم

وانمود میکنم که حالم خوبه، اما کافی نیست بعضی وقتا که چشامو میبندم 
 نمیتونم ( ) 
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 چون بازتاِب صدام
 تنها صدایی هست که بهم برمیگرده

 سایه ام ) خاطراتم (
 تنها دوستیه که دارم

سرم پراز افکار گوناگون بود و داشت از درد منفجر میشد بعدازرفتن مهداد 
ستم طاقت بیارم و برگشتم هزار عالمت سوال دیگه تو ذهنم به وجود اومد نتون

خونه اما کسی خونه نبود مهسا یادداشتی گذاشته بود که برای انجام چندتا کار 
 بانفس به شهر میرن .

کاغذو کناری انداختم و رو تخت دراز کشیدم به عادت بچگیام بالشم رو بغل 
کردم نگاهم رو در ورودی خشک شده بود یاد شبی افتادم که با اومدنش 

 ردسوپرایز ک
 "اه مهداد چی کار می کنی؟؟؟

 حوصله ام سررفته خوب ...االن دقیقا من باید چی کار کنم؟؟؟بازی کنیم ....
 :مطمعنی سی سالته نه سه سال؟!...بله ."

اشک هام روی بالش میریخت ثانیه به ثانیه حضور من تو این روستا پر 
 خاطراتی بود که یاداوریش هم برام شیرین بود و هم عذاب اور 

 *حتی اگه نجوا تماِم چیزی هستش که میتونی به من بدی، برای من ارزش داره
 ولی اونم نیس

 میتونستی بیای و نجاتم بدی
 این جنونو از سرم بیرون کنی*
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چشمای دردناکم رو باز کردم نفهمیدم کی خوابم برده بود اتاق نیمه تاریک 
شده بود سرجام نشستم و نگاهی به ساعتم کردم نزدیک شش عصربود یاد 

مهمونی افتادم نگاهی به قیافه داغونم کردم ریملم براثر گریه ریخته بود و 
ل کرمی تم داخچشمام پف کرده بود به حیاط رفتم و ابی به صورتم زدم و برگش

به صورتم زدم تا ازاون رنگ پریدگی دربیام رژگونه ماتی زدم که بیشتر براقیش 
به چشم میاومد و رژ صورتی زدم حوصله نداشتم تاریمل و خط چشم بکشم 

برای همین فاکتور گرفتمش یه شلوار جین برفی با مانتوی سرمه ایی که گل 
رو سرم انداختم  اخرین  های رنگی توزمینه اش داشت پوشیدم و شال ابی

لحظه به صورتم نگاهی کردم رنگ پریدگیم حتی باارایش هم مشخص بود 
درو بستم و از خونه دراومدم بیرون قدم زنان به سمت عمارت راه افتادم  

نزدیک های هفت بود که به عمارت رسیدم نگهبان با دیدن من درو باز کرد و 
تا دست خاالی نباشم ....ولی داخل شد دوست داشتم چیزی باخودم داشتم 

نشد از پله ها باالرفتم و در سالن رو باز کردم وارد شدم دستام رو تو هم حلقه 
 کرده بودم و داشتم اطراف رو نگاه می کردم که صدای خان بابا اومد

 :ممنونم که دعوتم رو قبول  کردی.
 به طرفش برگشتم وگفتم:

 منم بابت این دعوت ازتون ممنونم .
 شین ....زرین ...زریین .:بیا ب

 زرین به سرعت ازاشپرخونه دراومد بیرون 
 :بله اقاا؟
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 :پسرهارو صدا کن ....بگو مهمونمون اومده. 
 :چشم اقا .

رو یکی از مبل ها نشستم بنا به عادتم که وقتی استرس داشتم یا ناراحت بودم 
 پام رو تکون میدادم رو زمین ضرب گرفتم .

 :بهت تبریک می گم ..
 ابهت بهش نگاه کردم وگفتم:ب

 بابت؟
 :بالخره موفق شدی تا مدرسه رو بسازی .

 لبخند زوری زدم وگفتم:
 ممنونم هرچند که اگر کمک دوستام نبود ممکن نبود بتونم موفق بشم. 

 خواست چیزی بگه اما یهو گفت:
 اه پسرها بیاید بیاید بشینید .

ایستادن مهداد کمی عقب تر سرم رو باالاوردم و مهداد ومهرداد رو دیدم که 
 بود و با ناراحتی و عصبانیت دستاش رو درجیبش فرو کرده بود

 
به دستور خان بابا خیلی زود زرین روی میز رو پر از تنقالت کرد  اما هیچ 

 میلی به خوردنشون نداشتم 
 :چرا نمیخوری؟

 خان بابا بود بالبخندی گفتم:
 چرا میخورم ممنون .

 یه شیرینی برداشتم و به زور خوردمش 
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:تو چندوقته گذشته  تعریف  کارهای شما سه نفر رو خیلی شنیدم و بااین که 
 باخیلیاش موافق نبودم اما بهتون افتخار می کنم .

 لبم رو بانوک زبونم خیس کردم وگفتم:
 ممنونم ..

 :پسرها شما حرفی ندارید؟
 خیلی کمک کرد مگه نه مهداد . مهرداد:خوب مسلما وجود شهرزاد به ماهم

 اما مهداد حواسش نبود 
 :مهداااد .

 :هاا؟
 :میگم وجود شهرزاد به ماهم خیلی کمک کرد مگه نه ؟

 تو چشمام زل زد وگفت:
 اره خیلی ..  

عصبانی بود دلیل عصبانیتش رو نمیفهمیدم .معذرت خواهی کرد و به بهانه 
 با لبخندی گفت: انجام دادن کاری جمع رو ترک کرد خان بابا

 این پسر مارو ببخش هنوز ادم گریزه .
خنده زورکی کردم زرین برای شام صدامون کرد اما مهداد هنوز نیومده بود 

 خان بابا رو به من گفت:
 زحمت صدا کردن مهداد رو میکشی؟

 :مننن؟
 :اره .
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 :باشه .
 نبود از از جام بلند شدم اولین جایی که به ذهنم رسید اتاقش بود اما اون جا

پله ها اومدم پایین تازه دقت کردم که سالن خونه دو تیکه است و تیکه دوم با 
دیواری جدا میشه. روبه روی شومینه ایستاده بود و داشت به سوختن چوب ها 

نگاه می کرد تعجب کردم که چرا تو این گرما اتیش روشن کرده اروم صداش 
 کردم

 :مهداد
 به طرفم برگشت وگفت:

 کار می کنی ؟؟؟اومدی تا دوباره بابت رفتارم سرزنشم کنی؟؟ این جا چی
جاخوردم فکر نمی کردم که این طوری بحث رو شروع کنه سکوت کرده بودم 

:میدونی من بابت رفتاراون روزم متاسف نیستم چون من ادم مزخرفیم که 
تصمیمات بد می گیرم و اطرافیانم رو میرنجونم اما تمام رفتارم برای این حس 

عنتی بود حسی که خیلی وقته تو دلمه و نتونستم بهت ابرازش کنم ....االنم ل
 درکت می کنم که ازم متنفر بشی و از اشنایی با من متاسف باشی ..

 سکوت کرد با عصبانیت گفتم:
خیله خوب من اومده بودم برای شام صدات کنم اما دست رو موضوعی 

ارم ازخودم میپرسم کجا رو گذاشتی که دوماهه داره عذابم میده دوماهه د
اشتباه رفتم که جوابم این بود چی کار کردم که اون پسر مهربونی که تحت 

 هرشرایطی پیشم بود و پابه پام اومد اون حرف رو زد ..
 درسکوت نگاهم کرد .
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:اره ادم مزخرفی هستی که استعداد خاصی تو زجر دادن اطرافت داری اما من 
مهربون شدم متاسف نیستم که مالقاتت  احمق عاشق شدم عاشق اون پسر

کردم متاسف نیستم که شناختنت باعث شد پارو تمام عقایدم بذارم متاسف 
نیستم چون دوست دارم....بین تصمیم های اشتباه تو و تصمیم هایی که خودم 

گرفتم این یکی قطعا بدترینشون خواهد شد اما من متاسف نیستم که دوست 
 مدارم مهداد ....من عاشقت

 سکوت کردم برای چند لحظه با بهت و حیرت نگاهم کرد.
دستام از شدت عصبانیت مشت شده بود به طرفم اومد اومدم دهن باز کنم که 
با لب هاش که به روی لبم نشست چشمامو بستم قلبم ازشدت هیجان اروم و 
قرار نداشت هنوز تو شک بودم ولی بالخره یکم همراهیش کردم همین باعث 

 شتر ادامه بده .شد که بی
یکی دو دقیقه بعد هردومون نفس کم اوردیم ازم جدا شد لبخند رو لبش بود 

 سید و دمه گوشم گفت:*و*لپم رو ب
 بابت همه کارام معذرت میخوام...

 من همچنان تو شوک بودم!
 تو چشمام با شیطنت نگاه کرد

 :حاال حاال ها باید تاوان پس بدی
 

 ابروهام رو دادم باال وگفتم:
 خودتم کم نباید تاوان پس بدیااا.
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 دماغم رو کشید وگفت:
 باشه اصال جفتمون تاوان پس میدیم .

دستاش رو دور کمرم حلقه کرد احساس ارامش می کردم دیگه ازاون حس 
بدبینی و ناراحتی خبری نبود تازه یادم اومد که خان بابا منتظرمونه خنده ایی 

 کردم وگفتم:
جع بهمون می کنه من اومده بودم براشام صدات االن خان بابا چه فکری را

 کنم .
 :نترس فکرهای خوب خوب می کنه .

 :مهدداااد.
 :جان مهداد؟

 ازلحن صداش دلم غنج رفت :بریم دیگه .
 :خیله خوب خانم خجالتی بریم .

 دستاش رو برداشت و دستش رو به طرفم دراز کرد :بریم؟
 :میخوای دست در دست بریم؟؟؟

 :میخوای نریم؟
 :اما

 قیافه اش رو جمع کرد وگفت:
خیله خوب بابا اصال نخواستیم وراهش رو کشید از کارها و رفتارش که دقیقا 

مثل بچه کوچک ها بود خندم گرفته بود دوییدم طرفش و دستش رو گرفتم 
 باچشمانی باز نگاهم می کرد و بدون گفتن حرف دیگه ایی راه افتادیم .
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دستم رو از تو دست مهداد کشیدم :از دعوتتون به سرسفره که نزدیک شدیم 
 خیلی ممنونم خان بابا ...

 با چشمهای از حدقه دراومده به مهداد نگاه کردم وگفتم:
 این صدای مهسا بود یا من قاطی کردم؟

 خندید:نه خودش بود 
 یاجده سادات خودت کمکم کن که این دختر تااخرشب من رو نکشه .

مهسا و نفس هم اومده بودند و از طرز همشون سرسفره نشسته بودند 
نشستنشون کامال معلوم بود اولین بارشونه که سرسفره دارن غذا میخورن خان 

 بابا با جدیت گفت:
 چرا انقد دیر کردید غذا یخ کرد .

 اخ مهداد حاال خودت جوابشو بده .اینم انقد خونسرده فک کنم بگه همه چیو
 داد وگفت:خوشم میاد اصال خونسردیش رو ازدست ن

 داشتیم درمورد یک موضوع مهمی باهم صحبت می کردیم دیر شد .
ابروهای نفس ومهسا به قدری باال رفته بود که دیگه کم مونده بود بچسبه به 

موهاشون و مهسا نگاه های مشکوک می کرد و ابرو مینداخت باال واسم 
 نده .مهرداد هم سرش رو انداخته بود پایین و میخندید هرهر هر مرد گ

 :بشینید .
 مهداد کنار مهرداد نشست و منم از شانس بدم افتادم بغل مهسا...
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شام کباب بود باساالد و دوغ و مخلفات سرم پایین بود و داشتم غذامو 
میخوردم که باضربه ایی که مهسا به پهلوم زد ازجام پریدم نگاهش کردم و 

 زیرلبی گفتم:
 چیهه؟

 میزدید؟ :شما دوتا داشتید درمورد چی حرف
 :مهمههه؟؟؟

:بله که مهمه ....خوده مهدادم گفت موضوعه مهم حاال زود تند سریع مثل 
ادم میگی درمورد چی حرف میزدید وگرنه همین االن پتت رو میریزم رو اب و 

 به خان میگم عاشق پسرش شدی...اونم االن که همه هم هستن عالی میشه
 نه این جا نمیشه. :خیلههه خوب میگم میگم فقط بذار رفتیم خو

 نفس یهو خم شد طرفمون و گفت:
 شما دارید چی پچ پچ میکنید؟

 :هیچی عزیزم قربون شکل ماهت برم بعدا میفهمی .
 :اتفاقی افتاده؟

خان بابا بود نفس سیخ شد سرجاش نشست و مهسا هم خیلی ریلکس به 
خوردنش ادامه داد ای بمیری خودش حرف زد االن من رو انداخت جلو 

هم به مهداد و مهرداد افتاد که قرمز شده بودند چشم غره ایی به مهداد رفتم نگا
 و گفتم: نه خان بابا چیزی نیست...

مهداد زد زیرخنده قاشق رو تو دستم محکم نگه داشته بودم اخ من تو رو 
 بیچاره می کنم .
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شام باتمام بدبختیاش تموم شد بعد از شام همه پایین سالن نشسته بودیم خان 
 بابا گفت:

 چقد از طرحت باقی مونده؟؟
 :یک سال .

 :چقد زود یک سال از اولین باری که اومده بودی این جا گذشت ...
 سری تکون دادم .

 مهسا:بعله خیلی زود گذشت
بعد یواش طوری که فقد خودمون بشنویم گفت:فقد دهنه هممون سرویس 

 شد.واسه شما زود گذشت....
 نو گرفتیم ولی نفس پقی زد زیره خندهمنو مهداد مهرداد جلو خودمو

 نفس:ببخشید یاده یه جک افتادم
 اخخخخخخ تو روحتون...

ساعت نزدیک یازده بود نفس و مهسا رسما نشسته بودن داشتن چرت میزدن 
 .که گفتم:

 ما دیگه رفع زحمت کنیم .
 خواست ازجاش بلند شه که گفتم:
 نه خواهش می کنم راحت باشید .

 برسون ... :مهداد دخترا رو
 مهرداد هم گفت:

 منم میام...
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نگاهی به مهداد کردم میدونست که االن تالفی سفره رو سرش درمیارم پسرها 
 بعداز برداشتن کتشون اومدن پایین و راه افتادیم

سرعتم رو تنظیم کردم که پابه پای مهداد بیام دستاش تو جیبش بود و چیزی 
 دنه .نمی گفت اما احساس می کردم اماده خندی

 زمزمه وار گفتم:
 بخند عزیزم االن میترکی...

 حدسم درست بود یه دفعه زد زیر خنده باحرص گفتم:
 رو اب بخندی ضایع شدن من اینقد لذت داره؟

 :راستش رو بگم؟
 :نه پس دروغ بگو...

 :ارههه.
 :مهداد خونت حالله به خدا .

د طرفمون که باعث شیه دفعه مهسا و نفس که جلوتر داشتن میرفتن چرخیدن 
 ماهم متوقف بشیم .

نفس:جووون دارم چی میبینمممم دارم یه عشاققق میبینممممم که توی حلق 
 همننننن

مهسا:همین االن اعتراف می کنید وگرنه برمی گردم عمارت به خان بابا می 
 گم .

 مهرداد:راستش موضوع برای منم جالب شده .
 مهداد با حیرت گفت:

 توهم؟؟؟
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 باالانداخت وگفت:شونه ایی 
اخه تا چند ساعت پیش جفتتون رو نمیشد بایک من عسل قورت داد االن چی 

 شده؟
مهسا:همینو بگو حاال همچین میگنو میخندنو.مهداد خان هم که ِپِخش 

 میکنی میخنده
 زدیم زیره خنده

 مهداد دست به سینه ایستاد وگفت:
 اشتی کردیم ....

 گیرم و باحرص بگم:مهسا جیغی زد که باعث شد گوشامو ب
مامانت تو بچگیت چی داده بهت که اینقده جیغ میزنی.بلند گو خوردی 

 دختر؟
 مهسا:خاک تو سرت برا تو ذوق کردم مسخرههههه

 مهرداد ضربه ایی به شونه مهداد زد وگفت:
خداروشکر که اشتی کردید چون دیگه نمی تونستم اخالق گنده دماغت رو 

 تحمل کنم .
 لطفت  برادرم :خیلی ممنونم از

 :خواهش میکنم عزیزم
 نفس دست هاشو بهم زد وگفت:
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اگه اینارو میذاشتی تا اخرش همینطور میموندن ولی خوبه اخرش صلح برقرار 
شد وگرنه ماها االن اینجا نبودیم یه جشن افتادیم اره؟؟بدوین زود باشید برین 

 یه حالی هم به من بدید
 هممون خندیدیم .

اه کردم وبا دیدن اون نگاه اشناو مهربون لبخندی زدم اره به چشمهای مهداد نگ
 این اون کسی بود که من عاشقش شدم .

دم در خونه ازشون خداحافظی کردیم و رفتیم داخل به محض این که پامو 
 گذاشتم داخل خونه مهسا دستمو کشید وگفت:

 صبر کن ببینم .
 شالم رو انداختم رو شونه ام وگفتم:

 باز چی شده؟
چرا موقعی که اومدی سرسفره رژ نداشتی؟؟؟میدونم هیچی ارایش نکنی :تو 

 رژ رو صددرصد میزنی .
 هم خندم گرفته بود و هم از دست این کنجکاویش داشتم حرص میخوردم .

 :خوب پاک شد دیگه .
نفس:پاک شده یا به دست یه بیشعور چشم ابی پاک شده؟اگه فیلمی چیزی 

 چیزایی بلد شدم در آیندهگرفتی به منم بده ها شاید یه 
 پس گردنی بهش زدم وگفتم :

 خیلی منحرفی به خدا .چقد فوضولین شما دوتا؟!
 مهسا پرید باال و داد زد:

 یییییییییسسسسس....باالخرهههه....
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 باتعجب به طرفش چرخیدم وگفتم :
 بالخره چی؟

 :بالخره بهم دیگه اعتراف کردید اره؟؟
 تم :لحظه ایی مکث کردم و باخنده گف

 اره .
 نفس:پس دیدی گفتم یه بیشعور چشم آبی اینکارو کرده دیدی درست گفتم؟

 مهسا:تو کال تو اینجور موارد همیشه راست میگی.استادی شدی دیگه
 نفس با یه چشم غره ای بهش گفت:

پس اون عمه ی منه که بیست چهار ساعته توی اتاق دم به دیقه فیلم سسکی 
 ال من شدم استاد؟میبینه میگه الزمم میشه حا

 مهسا:ببند دره تاالر اندیشه رو....
 زدیم زیره خنده 

 جفتشون پریدن بغلم .و باخوشی بغلشون کردم...
مهسا:خوووووب حاال زود تند سریع با تمامه جزعیات تعریف کن کجا و 

 چجوری به چه شکل؟؟
 من:نفس بگیر خفه نشی.چیو؟؟!!

 ..نفس:چیکاره من داری دیگه؟منه مظلوووووم.
 مهسا:جزعیاته اعترافو میگم.بایدم تمااااامه جزعیاتو بگیااا

 نفس:منظورت همون عملیات مثبت هیجده اره؟
  uloc ymمهسا:
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 من:خاک تو سرتون!!....
 مهسا:حرفه اضافه نباشه 

 نفس:خوب زود تند سریع بتعریف که یاد بگیرم منم بعدا 
 تا مامان بزرگشون دوتایشون مثله این بچه های کوچیک که منتظر میشینن

براشون داستان تعریف کنه نشسته بودن.دستا زیره چونه چشما همه به دهنه 
 من!!

 ترکیدم از خنده
 هاتون عالیه من:قیافه

 نفس:ای درد بگیری زر بزن خو
 مهسا:جون بکن دیگه

 :خیله خوب خیله خوب
  مخالصه داستانو براشون تعریف کردم تا رسیدم به اونجایی که اعتراف کرد
 مهسا:بدبخت مهداد چقد چیزی بارش کرد.الهی بچم.خوووووب؟!؟!؟

نفس:هیچی دیگه اونم با عشق فراوان گفت دوسش داره و بعدم دیگه رفتن تو 
 کاره  عملیات مثبت هیجده

بعد صداشو اورد پایین:شهری میگم کارتون به تختی چیزی اهن اوهونییی 
 نکشید

 زدیم زیره خنده
 حرفففف:درد بگیری بیشعور من

 مهسا:همینجوری شد؟؟
 من:نه...من همچنان میخواسم ادامه بدم که...یدفه اومد طرفم...
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 دوتایشون باهم:جوووووووننننننننن
 مهسا:عجب صحنه ایییییییییی

 نفس:مثله این فیلما هالیوودییییییی واااای خداااا موخواممممم 
 مهسا:منم میخوام بیشعور

 نفس:کوفتت شه منو عقده ای کردیییی 
 من دیگه داشتم میمردم...

 :بمیرین الهی دل درد گرفتم
مهسا:صصصبر کن بینم اصن به چه حقی یدفه بلند اومد جلو ماچت 

 کرد؟؟خجالت نمیکشه؟!؟با دختر نامحرم .اگه به شایان نگفتم
 ؟نفس:اصن چرا اون نگفت دوِست داره همینطور زرتی اومد تو حلقومت؟

مهسا:خاک تو سرت خو وقتی یدفه میره تو کارش یعنی چه؟؟مثله این رمانا 
 عاشقانه ایرانی میخوای حتما بگتت؟؟

 نفس:خفه بمیر
 مهسا:درد...

 من:انشاال خدا نصیبه شما هم میکنه نترسین
 مهسا:منکه چشمم اب نمیخوره....

 نفس با لبخند مرموزی گفت:
 زودی نصیب میکنههههاونو که حتما به
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صبح روز بعد شوکه کننده ترین خبر ممکنه بهم رسید تازه از خواب بیدارشده 
بودیم داشتم صبحونه رو باکمک نفس درست می کردم و مهسا رفته بود شهر 

 تا برای صبحونه نون بگیره ساعت نه بود که صدای دراومد .
 :نفس میری درو باز کنی؟

 داد زد:
 من دستم بنده. 

وان رو گذاشتم کنار کتری و دوییدم حیاط درو باز کردم اه بمیری دختر هیی .لی
. 

 :اخ بگیر این نون هارو که سوختممم .
 :خوب مجبوری مگه میذاشتیشون تو یه کیسه .

پام رفت روی چیزی و باعث شد که ساکت بشم به زمین نگاه کردم یه پاکت 
 بود .

 مهسا:اوهووو از کی تاحاال برات نامه میفرستن؟
 :نمیدونم.

شدم و از روزمین برش داشتم وارد اتاق شدیم نون هارو گذاشتم داخل خم 
 سفره و پاکت نامه رو باز کردم نفس هم باکنجکاوی کنارمون زانو زده بود .

"سرکار خانم مشایخ باسالم و درود فراوان به شما ازتون درخواست داریم که 
رروستای که به خاطر اقدامات شما د23/3/90درمراسم روز یک شنبه مورخ 

 ایستا تدارک دیده شده با همراهانتون شرکت کنید باتشکر استانداری طالقان"
 نفس:جاااااانم؟

 مهسا:چی شد االن؟



wWw.Roman4u.iR  694 

 

 با حیرت نامه رو جمع کردم وگفتم:
 استانداری دعوتمون کرده ..

 نفس:او مای گاد .
 انقد بامزه گفت که ناخوداگاه زدیم زیر خنده

احافظی کردم و به سمت درمانگاه راه بعدازخوردن صبحونه از بچه هاخد
 افتادم .

تو حال وهوای خودم بودم که یهو کسی چشمام رو گرفت قلبم از تو حلقم 
 داشت درمیاومد :کجا دارید تشریف میبرید؟؟

 به سمتش چرخیدم و باحرص گفتم:
 مهدااااااد.

 غش غش میخندید دست به سینه ایستادم وگفتم:
 سکته می کردم چی؟ خیلییی دیونه ایی به خدا اگر

 لبخند کجی زد وگفت:
 باشناختی که من ازتو دارم حاالحاالها طوریت نمیشه .

 :ظاهرا از خداتم هست طوریم بشه نه؟؟
 دستم رو کشید و افتادم تو بغلش :مهداااااد االن یکی میبینه. بدبخت میشیم .

ه نمی بود کم کرده تقال کردم از بین بازوهاش دربیام بیرون اما انقد سفت بغل
 تونستم دربیام

 :شما تااخر عمرت بیخ ریش خودمی خانم خانمااا...
 دستام رو گذاشته بودم رو سینه اش باخنده ایی گفتم:



 695 شهرزاد

 از کجا مطمعنی که منم میخوام تااخر عمر پیشت باشم؟
اخ اخ چنان قیافه اش مثل پسر بچه های پنج ساله مظلوم شد که دلم براش 

 ده وگفتم:کباب شد پقی زدم زیرخن
 اینم به تالفی دیشب که به من خندیدی...

 وقتی فهمید سربه سرش گذاشتم اخماش ازهم باز شد وگفت:
 میدونی االن دلم میخواد چی کار کنم؟؟

 :چی؟مدیونی اگه پیشنهاد بی شرمانه بخوای
سرش رو خم کرد و یک دفعه گاز کوچکی از لپم گرفت جیغم دراومد:ای تو 

 جووور.روححححتتتت.نکن این
 :تاتو باشی این کارارو نکنی .

خودم رو از بغلش کشیدم بیرون و ایینه ام رو از کیفم دراوردم بیرون . نگاهی 
به صورتم انداختم قرمز شده بود :ای خاک براون سرت نکنن پسر که معلوم 

 نیست سی سالته یا سه سال .
 دستی به لپم کشید وگفت:

 این بچه شهرستانیای لپ گلی ...اتفاقا این طوری بامزه تر شدی مثل 
 با دیدن قیافه برزخی من گفت:

 خیله خوب باشه اون جوری نگاهم نکن .
 لبخندی زدم وگفتم:

افرین حاال بگو بامن چی کار داشتی چون اگه دو دقیقه دیگه این جا بمونی 
 مطمعنم که می کشمت .
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رد طرفم از کقیافه متفکری به خودش گرفت و بعد پاکتی از جیبش دراورد و در
باتعجب ازش گرفتم باخوندن خط به خطش احساس می کردم چشمام بیشتر 

 گرد میشد دعوت نامه برای مهداد هم اومده بود .
 :اگر اشتباه نکرده باشم تو هم دعوت شدی اره؟

 :وااای چه عالی هممون باهم میریم .
زدیک خندید و نامه رو از دستم گرفت :دیگه داریم به پایان این حکایت ن

 میشیم .
 :حکایتی که با مرگ صبا شروع شد .

 :اره ولی االن مطمعنم اونم خوشحاله .
 سکوت کردم یاد درمانگاه افتادم و باعجله گفتم:

 من دیگه برم درمانگاه کار دارم .
 :باشه خداحافظ .

خوشبختانه اون روز مریضی نداشتم و بابت این موضوع خداروشکر می کردم 
پرت بود که اصال تمرکزی رو کارام نداشتم داشتم به اون چون بقدری حواسم 

مهمونی فکر می کردم که یهو ضربه ایی به در خورد سرم رو اوردم باال و 
پسربچه ایی ده یازده ساله رو دیدم از اهالی این روستا نبود تو این یک سال به 

د بلن اندازه کافی این اطراف چرخیده بودم که تمام مردمش رو بشناسم از جام
 شدم و گفتم:

 کاری داری پسر کوچولو؟
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به طرفم اومد ونامه ایی به دستم دادامروز چراهمه رفته بودن تو فاز نامه دادن 
 خدا داند نامه رو باز کردم مریم بود تکیه دادم به میزو نامه اش رو خوندم:

شهرزاد من امروز با شایان صحبت کردم بابات میخواد هرچه زودتر بری تهران 
 تکلیف امیرو روشن کنی" تا

اه خدا امیر لعنت به تو که همیشه سرراهم سبز میشی نامه رو باعصبانیت پاره 
کردم و ریختم تو سطل اشغالی مراسم استانداری دو روز دیگه بود هیچ راهی 
نداشت که قبل از این مراسم بتونم برم تهران سرم رو روی میز گذاشتم و اهی 

چیز داره عالی پیش میره یه اتفاقی باید گند بزنه  کشیدم چرا همیشه وقتی همه
 به کل زندگی ادم.

به این نتیجه رسیده بودم تنها کسی که می تونست تو راضی کردن مامان بابا 
بهم کمک کنه شایان بود که اونم مستلزم این بود تاهمه چیزرو براش تعریف 

 کنم ..
ومهرداد هم به این مراسم  صبح روز مراسم  بعدازاین که به بچه ها گفتم مهداد

دعوت شده اند کلی سروصداراه انداختن و ذوق کردند مراسم ساعت ده بود 
قراربود که ساعت نه ونیم هموون تو شهر باشیم رسمی ترین تیپ ممکنم رو 

زدم و ارایش نکردم دخترارو هم نذاشتم ارایش کنن هرچند که کلی غرغر سرم 
 کردند .

 ت:توراه رفتن به شهر نفس گف
 االن چی میشه؟
 :منظورت چیه؟
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:خوب تاحدود خیلی زیادی موفق شدی به هدفت برسی دیگه چی کار 
 میخوای بکنی تو این روستا؟

:بعدساخته شدن درمانگاه دیگه فقط باید منتظر تموم شدن این یک سال باقی 
 مونده بشم.

ودن از بهمین حین به شهررسیدیم پسرا جلوی بانک ایستاده بودن و منتظرمون 
 دور دستی براشون تکون دادم که مهسا گفت:

خیله خوووووببب حاالاااااا فهمیدیم عاشقی بابا حاال کولی بازی درنیار 
 انگشت نمای ملت شدیم :مهسااا چی داری میگی..

:نگاه کن توروخدا تا عشقش رو دید نیشش تا بناگوشش باز شد .همچین 
 ال دیده.بگیر دستاتو کنده نشهدست تکون میده انگار باباشو بعده چند س

کل کل کردن با مهسارو به زمان دیگه ایی موکول کردم به پسرها که رسیدیم 
 سالمی کریم مهرداد گفت:

 چه عجب اومدید دیگه داشتیم ناامید میشدیم .
 به اون دوتاااشاره کردم وگفتم:

 همش تقصیراین دوتاست که اینقد اومدنمون طول کشید .
 زک کرد وگفت :نفس پشت چشمی نا

نه این که خودت دهنمونو کج نکردی تا یه مانتو انتخاب کنی.اصال اجدادمونو 
 اورد جلوی چشمامون

مهسا:دهنه مارو سرویس کردی این خوبه؟ اون چطوره؟این یکم ژیگول 
 نیس؟رسمی تر نیس؟؟
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 همه خندیدن.بیشعورا
 مهداد:خیله خوب حاال راه بیافتید وگرنه دیر میرسیم.

 مهسا:حاال واقعا این جشن الزم بود .؟
 مهرداد:چیه نکنه خجالت می کشی؟

 من و نفس ترکیدیم از خنده مهسا با حرص گفت:
 نه خیر خجالت نمی کشم فقط میگم همچین مراسمی لزومی نداشت 

 مهرداد:خوب فعال میبینی که لزوم داره.
 فه خندونه مهرداد رفت.مهسا یه چشم غرره به قیا

حله رسیدیم پالکارد بزرگی دم در زده بودن و روش نوشته بودن به  سرای م
 جشن تقدیر از خیرین روستای ایستا.

 مهسا سوتی زد وگفت:جووون مامانم ایناااااا  بیگیر منوووو االن پس میوفتم!!
نفس:دستتو بده خواهرم تااگر غش کردی باهم غش کنیم .من اماده ی شهید 

 شدن مییاشم
رو کنترل می کردم که از دست کارای اینا غش نکنم از به زور داشتم خودم 
 خنده مهرداد گفت:

خیله خوب برید داخل محض رضای خدا هم که شده برای یک ساعت تیکه 
 نپرونید .

 مهسا:تالشمو می کنم 
 نفس:قولی نمیدم .نمیتونم خودمو در برابر کرم ریزی کنترل کنم

فید به سمتون اومد و با به محض داخل شدن مردی میان سال با ریش های س
 خوشحالی گفت:
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 خوشحالم که اومدید من امینی هستم معاون استاندار بفرمایید
 

 داخل سالن .
 نفس رو به مهسا کرد و یواش در گوشش گفت:

مهسا این تالش های دعا کردنت برای بی شوهری نبودنه برو پیرمرده رو 
 اریتورش کن بره بی شوهر نشی عقده ای شنشی پدرمو در بی

 مهسا چشم غره ای رفت:خفه خون بگیر نفس تا به مشت نیومدم تو دهنت
 خندیدم چقدر این دو تا کل میندازن

نگاهی به ساختمون انداختم  یه ساختمون دو طبقه که برخالف سایر 
ساختمون های شهر خیلی شیک ساخته شده بود طبقه اول سالن امفی تئاتر 

و طبقه باالهم ظاهرا کتابخونه و بود که مراسم دراون جابرگذار میشد 
 چندکالس اموزشی بود .

داخل سالن شدیم یه سالن تقریبا با ظرفیت صدنفر بود که شیب کمی داشت 
با صندلی های روکش دار قرمزی . امینی مارو به ردیف جلو راهنمایی کرد 

 بعداز چنددقیقه سالن کم کم پر میشد خیلی ازاون ها رو نمیشناختم .
 ه امینی به روی سکو رفت و میکروفون رو دستش گرفت...راس ساعت د

:سالم و درود به تمامی مهمان های عزیز که امروز افتخار حضور دراین جمع 
خودمانی رو دادن ماامروز میخوایم از زحمات و تالش های پی درپی گروهی 

از خیرین روستای ایستا تشکرو قدردانی کنیم که با کوششون راهی برای 
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ین روستا پیدا  کردند .تریبوون رو به استاندار تحویل میدم و ازتون پیشرفت ا
 میخوام که به افتخارشون دست بزنید .

 مهسا زیرگوشم گفت:
 اوهو.... اصن بابا....چقدم نوشابه باز می کنن  برای هم دیگه .

نفس:برا همدیگه نه برا ما اه اه مردیکه با اون صدای رو مخش داره اعصابمو 
 میکنهچیز مرغی 

 دستشو فشاری دادم وگفتم:
 اقا مرگ من حرف نزنین خواهش می کنم .

 :خیله خوب بابا کشتی مارو
 :افرین .

 استاندار هم به روی سکو اومد و بعداز یک سری حرف های تکراری گفت:
خیله خوب میخوام از جمع خیرینمون دعوت کنم که به روی سکو بیان و این 

 یادگارقبول کنن به افتخارشون دست بزنید .لوح های تقدیرو به رسم 
باصدای دست جمعیت ازجامون بلند شدیم و به طرف سکو رفتیم خود 

 استاندار تک تک لوح های تقدیرو به دستمون داد و دراخر گفت :
خیله خوب من مطمعنم که مردم میخوان کمی با شماهااشنا بشن افتخار این 

 صحبت رو کی میده ؟
 ردن به من بابهت گفتم:همه اشون اشاره ک

 اما چرا من؟
 مهسا:اخه تو مهشری...از همه سری

 رفتم رو حالته انفجار.تو روحت بی شرف



wWw.Roman4u.iR  702 

 

 مهداد هم اینور دم گوشم زمزمه کرد:
 چون اگر تو نبودی هیچ کدوم ازاین اتفاق ها نمیافتاد .

لوح رو دادم دست مهسا و یه چشم غره توپ رفتم واسش اون بیشعورم فقد 
ید بمیری حاال نمیتونم حرف بزنم ولی میکروفون رو ازدست استاندار میخند
 گرفتم

نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم :اصوال من زیاد سخنران خوبی نیستم و 
برای همین خسته اتون نمی کنم . فقط میخوام تشکری صمیمانه از دوستان 

 عزیزم بکنم که تمام یک سال گذشته من رو تنها نگذاشتن
شتن و تحت هرشرایطی ازم حمایت کردند و از جناب استاندار هم تنها نگذا

ممنونم که این لطف رو نسبت به ما داشتند و مارو الیق این تقدیرنامه دونستند 
 روزتون بخیر.

 با تشویق جمعیت دوباره سرجاهامون قرار گرفتیم 
 مهسا:بابا سخنراااااانننمنم

 ااااانفس:بابا اینکارههههه پرفسووور مامانم اینا
 مهسا:من بجا تو قلبم داشت از دهنم میزد بیرون

 من:بمیری مهسا بزور جلو خندمو گرفتم بخدا رسیدیم خونه دهنت سرویسه
 مهرداد با خنده:باز چیکار کرده؟

 مهسا:باز؟!؟!؟میام براتااااا
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هممون زدیم زیره خنده.موضوع رو هم که تغریف کردم بزور جلو خودمونو 
جمه رسمی گند نرنیم به همه چی.خالصه مراسم نیم گرفته بودیم تو اون 

 ساعت بعد با تالوت قران و اینا تموم شد.
 از سرای محله که دراومدیم مهسا نفسی کشید وگفت:

 اخیششش.ترکیدم
:چیه داشتی هالک میشدی از این که یک ساعت ساکت اره جون تو واقعا 

 کارسختیه .
 بستنی داد اما من گفتم:هممون خندمون گرفته بود مهداد پیشنهاد 

 باید برم تهران کاری برام پیش اومده .
 باتعجب نگاهم کرد وگفت:چه کاری؟

 :شخصیه 
نمیدونم اون سه نفر کجا غیب شدن و مادوتا تنها موندیم باصدای  3بشمر 

 ارومی گفت:
 بگو دئیگه چی شده؟وگرنه باهات پامیشم میام تهرانا

 :تو این کارو نمی کنی
 ودتم اینو خوب میدونی.:می کنم و خ

اهی کشیدم راست میگفت به اندازه ی کافی کله شق بود که بخواد این کارو 
انجام بده :خیله خوب من تسلیمم نامزد قبلیم دوباره من رو از پدرم 

 خواستگاری کرده و باید برم تهران تا جواب اون رو بدم :وجواب تو چیه؟
 باحیرت گفتم:

 یعنی نمیدونی؟
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 ودت بشنوم .:میخوام ازخ
 توچشماش خیره شدم وگفتم:جوابم نه است چون هیچ عالقه ایی بهش ندارم.

 للبخندی زد وگفت:خوب خیالم راحت شد پس منم باهات میام تهران .
 :جااااانم؟؟چرا؟؟؟

:خوب وقتی که میخوای پدرمادرتو راضی کنی باید دلیلی که داری این ازدواج 
 رو رد می کنی پیشت باشه دیگه .

 دیدم :باشه باشه تورو به عنوان مدرک زنده میبرم .خن
 نگاهی به اطراف کرد وگفت:

 حاال این سه تا کجا غیب شدن؟
 شونه باالانداختم وگفتم:

 نمیدونم اما بهتره پیداشون کنیم تا نزدن یه خراب کاری به بار بیارن .
 :مااین جاییم.

مهداد با تعجب باصدای نفس شش مترازجام پریدم و به طرفشون چرخیدم  
 گفت:

 کجا غیب شدید؟
 مهرداد:رفتیم داخل سرای محله رو چرخ بزنیم.

 من:وااا برای چی؟
 مهسا:اخه خیلی چیزای باحالی داشت .
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نگاهم به مهداد افتاد که داشت میخندید این سه تاغیب شده بودند تا بتونیم 
ه جایی کحرف بزنیم سری تکون دادم و دیگه چیزی نگفتم دم ورودی روستا 

 باید ازهم جدا میشدیم مهدا اروم طوری که بقیه نشنون گفت:
 کی میخوای راه بیافتی؟

 :ساعت سه :باشه پس تو جاده منتظرت میمونم .
 لبخندی زدم

 لبخندی زدم وگفتم:باشه .
 خداحافظی کردیم و به سمت خونه راه افتادیم تو راه گفتم:

 ا؟بچه ها امشب باید تنها بمونید تو خونه :چر
 :دارم میرم تهران تاتکلیف یه چیزی رو روشن کنم .

 :تکلیف چیزی یاکسی؟
 :هردوش.حاال واقعا رفتین داخل چرخ بزنین؟؟

 مهسا:نه پس رفتیم ولگردی به دخترپسرا اونجا شماره بدیم
 زدم زیره خنده

 :از شماها بعیدم نیس
دادم  نهادنفس:اتفاقایه دختر ترگل به اضافه ورگل هم دیدیم به مهرداد پیش

شماره بده ولی نمیدونم چرا ترکید  میخواستم یه پیرمرده هم به مهسا بدم دیدم 
خیلی ریقوئه ردش کردم بره حیف شد ولیا میخواستم مهسارو دکش کنم بره 

 اخه بوی ترشی خیلیی پیچیده اینجا
 مهسا با چشم غره:کثافتتتت به موقعش دارم براتتت

 نفس زبونشو اورد بیرون:حقتههه
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 ندیدم :خااااک تو سرم.ابرومونو بردین بیشعوراخ
مهسا:اینارو ول کن یه پسرم دیدیم ولی دیگه حیف نشد مهرداد اونجا بود نشد 

 که بشه...
چرا اقد این دوتا بیشعورن ترکیدم از خنده.همچینم جدی حرف میزنن ادم 

 میمونه شوخیه یا جدی...
 نفس:میگم کی فهمیدی ما نیسیم

 :همون اول
 ابا حواس جمعمهسا:ب

نفس:مهسا فهمید دارین پچ پچ میکنین دوتایی رفتیم بازوها مهردادو گرفتیم 
 کشیدیم عقب که دور شیم 

 مهسا:بیچاره کپ کرده بود فک کن یدفه دوتا دختر بیان اویزون شن بهت
 ن:تو روحتو

 رفتیم رسیدیم خونه
ن گفتن درو باز کردم و وارد خونه شدیم کیفم رو رو تخت انداختم و بدو

 حرفی رفتم که یه حموم بکنم .
بعداز یک سال زندگی تو این جا به این سبک حموم عادت کرده بودم برای 

 همین خیلی سریع تر کارامو انجام میدادم.
 باموهای خیس وارد اتاق شدم و نگاهی به ساعتم کردم یک ساعت ونیم

وقت داشتم موهامو همون جوری بدون شونه با کلیپس جمع کردم و یه کرم  
سفید کننده و بایه رژ ملیح زدم اولین مانتو شالی که دم دستم اومد رو پوشیدم  
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کیفم رو اماده کردم و به سمت دخترا چرخیدم :سفارش نمی کنم پس مراقب 
ت تا با لگد پرت خودتون باشیدا :چشم مامان جون کشتی مارو برو دیگه .برو

 نکردم بیرون
سیدمشون و ازخونه دراومدم بیرون  و سوار ماشین شدم احساس سبکی *و*ب

می کردم داشتم میرفتم تابرای همیشه شر امیر رو ازسرم کم کنم و این عالی 
 بود بهترازعالی بود .

اهنگ شادی برای خودم پلی کردم و راه افتادم طبق قولی که داده بودم ساعت 
بود که رسیدم به جاده و مهداد رو دیدم که تو ماشینش منتظر نشسته بابوقی سه 

که زدم متوجه شد و استارت زد گوشیمو از کیفم برداشتم و شماره شایان رو 
 گرفتم دعا دعا می کردم سرعملی جایی نباشه که صدای تلفش رو نشنوه .

 دعام مستجاب شد و بعد دوبوق جواب داد
 :بله؟

 هرزادم .:سالم شایان ش
 :اه خوبی اصال به صفحه گوشی نگاه نکردم .

 :من خوبم ....باید باهات حرف بزنم
 من بیمارستانم چطور؟

 :منم دارم برمی گردم تهران می تونی ساعت شش بیای کافه  رز؟
 :باشه اما چی شده ؟

 :بیا میفهمی حرف هام زیاده پشت تلفن نمی تونم بگم .



wWw.Roman4u.iR  708 

 

میدونستم اگرم خودم به مامان بابا ماجرارو گوشی رو قطع کردم  اوکی بای :
میگفتم به قدری خوب بودن که بخوان به تصمیمم احترام بذارن اما بودن 

 شایان کنارم باعث میشد که اعتماد به نفس بیشتری داشته باشم
پشت ماشین مهداد درحال رانندگی بودم باتمام خوشحالی که داشتم یه ترس 

 کنه امیر بزنه به سرش .بدی هم ته دلم بود ترسی که ن
 سرم رو تکون دادم و زمزمه کردم :نه اون همچین کاری نمی کنه حق نداره .

دم تهران خوردیم به یه ترافیک خیلی سنگین که به خاطر تصادف دوتا ماشین 
باهم بود و یه نیم ساعت چهل دقیقه ایی اون جا عالف شدیم داشتم حالت 

انندگی بالخره موفق شد راه رو باز کنه و تهوع می گرفتم که پلیس راهنمایی ر
باسرعت راه افتادیم .ازاین جا به بعد من جلو افتاده بودم و مهداد پشت سرم 

بود جلوی کافه پارک کردم و پیاده شدم هنوز یک ربع به شش مونده بود پشت 
 ماشین من پارک کرد و پیاده شد باتعجب گفت:

 برای چی اومدیم این جا؟
 ا قرار گذاشتم .:باشایان این ج

 :میخوای همه چیز رو بهش بگی؟
 :اوهوم .

تکیه دادیم به ماشین پنج دقیقه به شش مونده بود که پرادوی شایان رو ازدور 
 تشخیص دادم وگفتم:

 اومد .
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بوقی زد و سمت مخالف ما پارک کرد پیاده که شد حس کردم که ازدیدن 
د از خیابون رد شد و مهداد درکنار من تعجب کرد اما سریع به خودش اوم

 اومد پیشمون 
 باهم دیگه دست دادیم و سالم علیک کردیم باخنده گفت

 :نگفتی تنها نیستی؟
 :بریم داخل حرف بزنیم؟

 :خیله خوب
:وارد کافه شدیم و یه میزسمت پنجره رو انتخاب کردیم سفارش سه تاقهوه 

 دادم و نشستم شایان دستاش رو بهم قالب کرد وگفت:
 من سرپاگوشم .خیله خوب 

:راستش خواستم بیای این جا تا بگم من هیچ عالقه ایی برای ازدواج باامیر 
ندارم و توچندماه گذشته هم تمام تالشم برای راضی کردن مامان اینا بی نتیجه 

 مونده اخرین امیدم اینه که تو بتونی راضیشون کنی.
 :اما چراامیر که تمام چیزایی که تو میخوای رو داره .

 ره اما امیر ادم کثیفیه شایان ...:ا
چنددقیقه از کثافت کاری های امیر براش تعریف کردم دهانش از تعجب باز 

 مونده بود باحیرت گفت:
 چرابه مامان اینا نگفتی؟

:چمیدونم اونااین چندوقته هر حرف من رو به عنوان بهونه تلقی می کنن اما 
 اعتراضی نمی کنن .اگر توهم مهرتایید ی باشی روی حرف هام دیگه 
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قهوه هارو اوردن دستام رو حلقه کرده بودم دور فنجون قهوه و به بخاری که 
 ازش بلند میشد نگاه می کردم که شایان گفت:

 شهرزاد پای شخص دیگه ایی درمیونه اره ؟
 خوداگاه سرم رو اوردمنا

بزنه اوردم باال و به مهداد نگاه کردم این جا دیگه نوبت اون بود که حرف 
:شایان جان راستش این موضوعیه که من خیلی وقت پیش میخواستم بهت 

بگم اما یه سری اتفاق هایی افتاد که مانع شد من میخوام که تااخرهفته بعد به 
 خواستگاری خواهرت بیام .

 شایان جاخورد اما بعداز چندثانیه خنده ایی کرد وگفت:
 رو دزدیدی اره؟پس حدسم درست ازاب دراومد بالخره دل خواهرم 

 خندم گرفته بود مهداد سری تکون دادوگفت:
 البته اون اول دل منو دزدید .

شایان:باشه پس من امشب با مامان اینا صحبت می کنم که فردا تکلیف امیر 
 روشن بشه .

 نفس اسوده ایی کشیدم وگفم:
 واقعا ممنونم شایان .

 شی.روبه مهداد گفت:توهم بهتره که به فکر خواستگاری با
 :باشه .

درارامش قهوه امون رو خوردیم و داشتم فکر می کردم یعنی پایان قصه من 
 نزدیکه ؟ یا دوباره قرار بود یه اتفاق دیگه بیافته .
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 ازکافی شاپ دراومدیم بیرون مهداد گفت:
 من یه سر میرم دفتر ببینم اوضاع درچه حاله :باشه مراقب باش 

 شایان چرخید طرفمو گفت:خداحافظی کردیم مهداد که رفت 
 پس بالخره بند رو اب دادی اره .

 :شاااایان .
 :خیله خوب بابا چرا جیغ میزنی

 :اخه همچین میگی بند رو اب دادی انگار چی کار کردم من .
لپم رو کشید وگفت:ایقربون اون دل نازک خواهرم برم من فعال بجنب که باید 

 می گرده خونه .بریم خونه بابا امشب شیفت نیست زودتر بر
 هی وای من خداخودت رحمی به من بکن .

جداشدیم و هرکدوم به سمت ماشین خودمون به راه افتادیم توراه همش به 
 کافی شاپ فکر ی کردم بایاداوری جمله مهداد که گفت:

اون اول دلم رو دزدی لبخندی زدم این بار تهران در نظرم متفاوت بود حتی 
د از افکارم خندم گرفته بود خیلی دیگه قاطی کرده شلوغیشم برا شیرین شده بو

بودم .شایان جلوی در مکثی کرد تادر باز بشه نگاهی به خونه انداختم حتی 
 خونه هم درنظرم متفاوت به نظر میرسید .

ماشین رو بردم داخل حیاط و پشت ماشین شایان پارک کردم ماشین باباهم 
 داخل بود باتعجب گفتم:

 که. بابا که خونه است
 :البد جاشو با کسی عوض کرده زود برگشته .

 ازپله هاباال رفتیم شایان درسالن رو باز کرد وگفت:
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 بفرمایید داخل سرکارخانم .
 :خیلی ممنونم اقا .

 باصدای بلندی گفتم:
 من برگشتممم کسی نیست از من استقبال کنه ...

با تعجب  مامان درحالی که مالقه ایی دردست داشت دم راهرو ظاهر شد و
 گفت:

 شهرزاد تو تهران چی کار می کنی؟
 :کارهای خوب خوب.

 تو بغلش فرورفتم
 ازبغلش دراومدم بیرون و باشوق گفتم:

 اخخ جون قرمه سبزی داریم برای شام .
 :برو باال لباس هاتو عوض کن االناست که اماده بشه .

 نگاهی به اطراف کردم وگفتم:
 باباکجاست؟

کنه باخانواده امیر ....دوباره درخواست کردن که فردا  :داره باتلفن صحبت می
 برای خواستگاری بیان .

بلههه باید حدسش رو میزدم از پله ها دوییدم باال و وارد اتاقم شدم گوشیم 
زنگ خورد از تو کیفم دراوردمش و کیف رو پرت کردم رو تخت مهداد بود 

 :بله؟
 :رسیدی خونه؟
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 :اره تو کجایی؟
 شرکت بعدش میرم خونه .:اومدم یه سر 

 :راستی یاشا چه طوره؟
 :عالیه برگشته شرکت .

افتادم رو تخت و طاق باز دراز کشیدم :خانواده امیر فردا برای خواستگاری 
 میان .

 سکوت کرد :الوووو .
 :دارم میشنوم باا با چی کار میخوای بکنی .

 :میخوام بعداز شام با بابا صحبت کنم .
 بگوهااا .:نتیجش رو حتما بهم 

 :خیله خوب بهت زنگ میزنم دیگه .
 مامان صدام که کرد باعجله گفتم :

 من باید برم مامانم داره صدام می کنه . 
 :باشه منتظرم پس خداحافظ

 :خداحافظ
گوشی رو قطع کردم نگاهی به سرووضعم انداختم و بعدش رفتم پایین وارد 

ه من دید طوری بود که باشپزخونه که شدم بابا پشت میز نشسته بود صندلیش 
 سیدم :سالااام .*و*نداشت دستام رو حلقه کردم دورش و گونه اش رو ب

 :سالم به اتیش پاره خودم .
رو صندلی مقابلش نشستم مامان غذا رو کشید شایان هم اومد ماامان 

 باعصبانیت گفت:
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 پس کجایی تو پسر .
 :داشتم باتلفن صحبت می کردم .

 خنده ارومی کردم وگفتم:
 من میشناسمش دیگه؟

 از زیر میز پامو لگد کرد و اشاره کرد که چیزی نگو باخنده سری تکون دادم 
شام درسکوت خورده شد استرس گرفته بودم و اصال نمیفهمیدم چی دارم 

 میخورم .
غذا که تموم شد سریع به مامان تو جمع کردن و شستن ظرف ها کمک کردم 

 رسر دوتا چایی ریختم و رفتم تو پذیرایی .شایان با بابا تو پذیرایی بودن اخ
باابا سرش به تلویزیون گرم بود و شایان هم داشت با گوشیش ور میرفت زدم 

 رو دستش و به بابا اشاره کردم زیرلبی گفت:
 االن؟

 حرصم گرفته بود فشاری به دستش دادم وگفتم:
 پس کی؟

 :خیله خوب باابا جان .
 گوشی رو گذاشت رو میز وگفت:

 میشه چنددقیقه باهاتون صحبت کنیم؟ بابا
 نگاهش رو ازتلویزیون گرفت و باتعجب گفت:

 چیزی شده؟
 شایان:درمورد خواستگاری  فرداست .
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 تلویزیون رو خاموش کرد وگفت:
 من سرپا گوشم .

:راستش من طی صحبت هایی که با شهرزادکردم و تحقیق هایی که کردم به 
 زاد نیستش .این نتیجه رسیدم که امیر مناسب شهر

 :چطور؟
:خوب راستش امیر پسریه که تو زندگیش خیلی کارها کرده و برای همین 

 مناسب شهرزاد نیستش .
 :اما االن فردا برای خواستگاری دارن میان .

:مشکلی نیست که اتفاقا اگر شهرزاد جلوی شما این ازدواج رو قبول نکنه 
 خیلی بهتره .

 تایید حرف های شایان تکون دادم .نگاهی به من کرد سرم رو به نشونه 
 :خیله خوب فقط امیدوارم بدونید دارید چی کار می کنید .

 خندیدم .
 شایان ادامه داد:و یه موضوع دیگه .

 :خدا بخیر کنه .
 شایان باخنده گفت:

راستش یکی از دوستان مشترک من و شهرزاد امروز ازم اجازه گرفت که اخر 
 .و شهرزاد هم نظر مثبتی داره . این هفته برای خواستگاری بیاد

:من باید ببینمش اما اگر شما دوتا تاییدش می کنید پس منم باهاش مشکل 
 نخواهم داشت .

 باذوق کنارش نشستم و بغلش کردم:مرسیی بابا .
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 سه ایی به سرم زد و گفت:*و*ب
تنها چیزی که من میخوام خوشبختی شما دو نفره اگر این برادرت هم ازدواج 

 دیگه غمی نداشتم . می کرد
 چشمکی به شایان زدم وگفتم:

نگران شازده پسرتون نباشید که مورد مناسب براش زیر سر دارم به موقعش 
 اعالم می کنم .

 شایان:یا خدا یکی از خودت دیوانه تر البد .
 کوسن رو به سمتش پرت کردم وگفتم:

 خیلی هم از خدات باشه .
 ماامان وارد بحث شد وگفت:

 چه خبره؟این جا 
بابا:دخترتون ازقراره معلوم برای ازدواج کسی دیگه رو زیر سر دارن و قراره که 

 فردا به امیر جواب نه بده .
 ماامان باتعجب گفت:

 حاال کی هست اینی که دلتو برده؟
 به سمتش رفتم وگفتم:

 اخر هفته میبینینش .
اتاق سه ایی به گونه اش زدم و بعدخداحافظی از همشون به سمت *و*ب

 خوابم رفتم .
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برق رو روشن نکردم کورمال کورمال به سمت تختم رفتم و پریدم روش ترک 
عادت موجب مرض است از بچگیم این عادت پریدن رو تختم باعث شده 
بود که بابا مجبور بشه هر سال برام یه تخت جدید بگیره گوشیم رو از جیب 

 طول کشید تابرداره شلوارم کشیدم بیرون و شماره مهداد رو گرفتم یکم 
 :الو سالام .

 :سالم مژدگونی بده .
 :چی شد ؟

 :مامان اینا قبول کردن اخر هفته میتونی بیای .
 باصدای شادی گفت:

 واقعا؟
 :بله .

 :پس من فردا یک سر میرم روستا تا با بابا صحبت کنم .
 وای وای که اون خان بابا رو به کل از یاد برده بودم .

 :قبول می کنه؟
گر یک سال پیش بود میگفتم نه اما االن عوض شده ولی شک دارم راضی :ا

 بشه از روستا دربیاد بیرون اونم با ماشین .
 خندیدم .

 :باشه پس منتظر خبرت میمونم .
 :شبت بخیر عزیزم .

 من:شبت بخیر .
 گوشی رو قطع کردم جلوی دهنم رو گرفته بودم تا جیغ نزنم از خوشحالی
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روز بعد زمان به سرعت برق و باد گذشت و وقتی که به خودم اومدم ساعت 
نزدیک پنج و نیم عصر بود و چیزی به اومدنشئن باقی نمونده بود یه سارافن 

استین دار سفید مشکی  پوشیده بودم با جین مشکی و شال سفید انقد تو خونه 
 راه رفتم که بالخره صدای شایان دراومد 

خوبه میخوای جواب رد بدی و انقد استرس داری .اون اصل  :بگیر بشین دیگه
 کاری اخر هفته میاد .

 رو یکی از دسته های مبل نشستم و گفتم:
 توهم ببین حال من بده هی برو رو اعصابمااا .

 زنگ در زده شد کبری خانم ایفون رو زد گفت:
 مهمون ها اومدن.

م رفتن و منم پیش مامان موند ازجام پریدم شایان و بابا برای استقبال به دم در
چنددقیقه بعد وارد سالن شدن پدرش بود و خودش و برادرش مادرش خیلی 

وقت پیش به خاطر سکته قلبی مرده بود کت شلوار قهوه ایی پوشیده بود که 
بااون موهای قهوه اییش دقیقا احساس می کردم دارم به نسکافه نگاه می کنم 

ه طرفم اومد و دسته گلی که دستش بود رو خودم رو کنترل کردم که نخندم ب
 داد بهم .

نگاهی بهشون انداختم دسته گل رز بود ترکیبی از تمام رنگ هاش تشکری 
 کردم و دسته گل رو دادم دست کبری خانم .

 وقتی که همشون سرجاشون نشستن پدرش گفت:
 دخترم چقد دیگه ازطرحت مونده ؟
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م دوره ایی بودم پس االن مثل پسرت اخ یکی به این بگه که من اگر با پسرت ه
 یک سال از طرحم مونده دیگه .

 لبخندی زدم وگفتم :
 یک سال 

 :چراانقد جای دوررفتی میگفتی  کاری می کردم همین جا تو تهران بیافتی .
 :معذرت میخوام اما ازاین پارتی بازی ها خوشم نمیاد 

 دم .امیر یه لحظه بهم خیره شد که با پوزخندی جوابش رو دا
 کبری خانم برای بردن چایی ها صدام کرد 

وقتی که سینی رو گرفتم جلوی امیر چنان بهم نگاه کرد که حالت تهوع بهم 
دست داد سریع ازش رد شدم و سینی رو برگردوندم اشپزخونه وقتی دوباره به 
جمع برگشتم پدرش بحث رو پیش کشیده بود داداششم که فکر کنم در نقش 

 داشت .مجسمه فقط حضور 
:راستش همون طورم که همتون میدونید ماامروز برای خواستگاری از شهرزاد  

 جان این جااومدیم .
 بابا لبخندی زد وگفت :

من دوست ندارم دخالت کنم تو این ماجرا و هر تصمیمی که شهرزاد بگیره من 
 حمایتش می کنم شهرزاد جان ؟

 لبخند زورکی زدم ووگفتم :
یر گفتم من عالقه ایی به این ازدواج ندارم ونخواهم من قبال هم به خود ام

داشت و نمیدونمم چرا شمارو به زحمت انداخته اما من خیلی وقت پیش 
 نظرم رو بهش گفته بودم .
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 امیر:اماا...
:خواهش می کنم امیر فکر می کردم عاقل ترازاین حرف ها باشی و تصمیم 

 امون سخت شد.من رو بپذیری اما کاری کردی که بدتر همه چی بر
سکوت برقرار شد برادرش گفت :پس بااین حساب حرفی باقی نمیمونه و ما 

 دیگه باید رفع زحمت کنیم .
ازجاشون بلند شدن امیر ساکت بود اما از چشمهاش می تونستم حدس بزنم 

 عصبانیه .
موقع خداحافظی حتی به خودش زحمت نداد یه خداحافظی بکنه درو که 

نفسی راحت کشیدم برگشتم طبقه باال تا نتیجه رو به پشت سرشون بستیم 
 مهداد بگم

دعا می کردم که از روستا برگشته باشه یاحداقل جایی باشه که انتن داشته باشه 
دفعه اول برنداشت و دوباره زنگ زدم این بار با بوق اول برداشت نفسم رو 

 دادم بیرون وگفتم :
 کجایی تو ؟

ستم جواب بدم باید پارک می کردم بغل چی شد  :ببخشیددد تو جاده بودم نتون
 رفتن ؟چی گفتی؟

 :چیزی که باید میگفتم اما زیاد خوشحال نشد 
 :بالخره اینم تموم شد .
 لبمو گاز گرفتم وگفتم :

 خان بابا؟
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 :اونم حله .
 خندیدم وگفتم :

 چطوری؟
 :طوالنیه بعدا تعریف می کنم تا یکی دوساعت دیگه تهرانم بهت که زنگ زدم

 بیا پایین دم در 
 :باشه .

گوشی رو قطع کردم یاد امیرافتادم پسره احمق فقط خودش و پدرش رو سبک 
کرد میخواستم تو دفتر خاطراتم امشب رو بنویسم اما یادم افتاد تو اون یکی 

خونه جا گذاشتمش .ضدحال بدی خوردم لب تابم رو برداشتم و تصمیم 
 صفحه فیسبوکم زدم که نزدیک یک سالگرفتم یه چرخی تو نت بزنم سری به 

بود نرفته بودم لیست دوستام رو نگاه کردم چشمم خورد به امیرو برادرش 
جفتشون رو از بین دوستام حذف کردم داشتم بایکی از بچه های دوره 

دبیرستان چت می کردم که گوشیم زنگ خورد مهداد بود دوباره باحیرت به 
 و نفهمیدم .ساعتم نگاه کردم اصال گذر زمان ر

پیام دادم که االن میام و از رو تخت پریدم پایین یه مانتو جلوبسته پوشیدم و یه 
شالم انداختم رو سرم و رفتم پایین درجواب مامان که گفت :کجا میری گفتم 

 دوستم اومده دم در .
طول حیاط رو دویدم و درو باز کردم تکیه داده بود به ماشین و دست به سینه 

 منتظر بود 
 :سالاام چی شد بگووو دیگه دو ساعته من رو گذاشتی تو خماری .
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خندید :اوال سالم عرض شد دوما منم خوبم سوما که بابا با کمال میل 
 موافقت کرد ولی گفت که  نمی تونه تو خواستگاری باشه .

 :اون رو حل می کنم با بابا صحبت می کنم دیگه؟؟
 :دیگه چی؟

 :فقط برای گفتن همین اومدی؟؟
 لب و لوچه اش رو جمع کرد وگفت :

 میخواستم  ببینمت خوب .
 :بعدا به انذازه کافی فرصت دیدن داری قربانت شوم فعال برو تا لو نرفتم .

 قدمی جلو گذاشت که دستم رو زدم به سینه اش وگفتم :
 ااااا شیطون نشو دیگه برو خونه ات که داری از خواب غش می کنی .

 ....شبت بخیر .خندید وگفت :یکی طلبت 
 :شب خوش . 

 برگشتم داخل مانتوم رو دم دراویزون کردم و رفتم اتاق 
شب قبل از خواستگاری تصمیم گرفتم که به مریم زنگ بزنم اخرشب بود 
همه خوابیده بودن اما خوابم نمیبرد تو بالکن ایستاده بودم بادی که میاومد 

دست داده بود شماره مریم موهای بازم رو به بازی میگرفت و حس خوبی بهم 
 رو گرفتم :دختر تو خواب نداری هاا؟؟

 خنده ی ارومی کردم ساعت دوازده بود حق داشت بهم فحش بده .
 :مریمییی مریم جونممم ...

 :یا خدا باز چته .
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 :دلم برات تنگ شده خوب ..
 :خوبی شهرزاد؟

اد تش دارم می:عالیه ام هیچ وقت بهتر از االن نبودم فردا بالخره کسی که دوس
خواستگاریم به هدفم رسیدم روستا داره پیشرفت می کنه دیگه چی میخوام هاا 

. 
 :شهرزاد حالت خوب نیست فکر کنم داری هذیون می گی .

 :نمیدونم شایدم زده به سرم فردا میتونی بیای؟
:میدونی که خیلی دوست دارم بیام اما خیلی کار دارم اما به دخترا خبر میدم 

 تهران .که بیان 
 :مریمممم 

 :چیه .
 :مریممم جونمم؟؟؟

 :د الل از دنیا نری صلوات چته دختر؟
 :کی بالخره زن داداشم میشی؟

 غش غش خندید وگفت :
 این دیگه دست من نیست ااز برادرت بپرس .

 با ذوق گفتم:
 یعنی واقعا دوستش داری؟

 مکثی کرد گفت:
 اره .

 :واااای مریم من عاشقتمممم .
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 که باید عاشقم بشه خبری ازش نیست .:فعال کسی 
 خندیدم وگفتم:

به حرف میارمش مطمعن باش اگر منم تااخر این ماه عروسیتون رو برگذار می 
 کنم 

 :چقده هولی تو دخترر .برو بخواب که فردا کلی کار داری .
 :شب بخیر .
 :شب خوش

 مهداد:
ی کش و قوسروز خواستگاری با شوق و اشتیاق از خواب بیدار شدم تو تخت 

 به بدنم دادم و ازجا بلند شدم گوشیم زنگ خورد مهرداد بود .
 :سالم بر برادر گرامی .
 خندید:کیفت کوکه هاا

 :حسابی کجایی تو؟
 :دارم میرم دنبال دخترا خیلی دوست داشتن امروز پیش شهرزاد باشن .

خندیدم شهرزاد چه حرصی میخورد امشب از دست این دوتا :خیله خوب 
 تظرتم دیر نکن :نترس دیر نمی کنم .پس  من

 گوشی رو قطع کردم و رفتم حموم تا دوشی بگیرم .
از تو ایینه حموم نگاهی به سرم کردم از زخم سرم یه نواره ی خیلی کوچک 

 باقی مونده بود اونم با یکم ور رفتن باموهام حل میشد .
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هرزاد رو دوشی گرفتم و از حموم دراومدم بیرون رو تخت نشستم و شماره ش
 گرفتم :الو سالم .

 صداش پرانرژی بود :ظاهرا کبک تو هم خروس خونه اره؟؟
 :اوهوم اونم چه خروس خونی ..

 :یه خبر برات دارم مهسا و نفس هم امشب هستن .
 :مرگ من بگو شوخی می کنی؟
 :نه مهرداد داره میره دنبالشون .

 :خداایاااا امشب اینا من رو میکشن حاال ببین. 
 م :چی کار داری می کنی؟خندید

 :فیلم میبینم اونم از نوع اکشنش ابرومو دادم باال وگفتم:
 اولین دختری هستی که تو روز خواستگاریش انقد ریلکسه .

 پقی زد زیر خنده وگفت:
من با بقیه دخترا فرق دارم اقا مهداد :بله بله دارم میبینم باشه پس مزاحم فیلم 

 دیدنت نمیشم خوش بگذره بهت .
 :خداحااافظ .

 گوشی رو قطع کرد نامرد فیلمش براش ارزشش بیشتره تا من .
 سری تکون دادم و سعی کردم خودم رو مشغوول کنم تا مهرداد برسه

 شهرزاد:
داشتم فیلم مورد عالقه ام رو نگاه می کردم که در باز شد و شایان اومد داخل 

 دست به سینه به دیوار تکیه کرد وگفت:
 خدا شهرزاد .کور میشی به 
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 گوجه سبزی که تو دهنم بود رو گاز زدم وگفتم:
 نترس نمیشم .

 :میگم عزیزم اقد استرس نداشته باش میترکی یوقت.
:خوب چی کار کنم خواستگار داره میاد دیگه لولو خور خوره نمیاد که بگم ای 

 استرس گرفتم بدم میاد ازاین لوس بازی ها .
 خدا .خندید:هیچیت شبیه بقیه نیست به 

 لب تاب رو بستم وگفتم:
 االن اومدی این جا چی کار؟

 یادم اومد مامان گفت بری کمکش . :ها
واای خدا این مامان منم هربار که مهمون میخواست بیاد خونه امون از درو 

دیوار گرفته تا کلید پریزهارو باید تمیز می کرد.واال واسه عید ما اینکارا 
 ری میکنه! نفسم رو دادم بیرون وگفتم:نمیکنیم!که حاال برا خواستگا

 خیله خوب اومدم .
دو دقیقه بعد از پله ها سرازیر شدم پایین و مامان و کبری خانم رو دیدم که تو 

 اشپزخونه مشغوول کارن با صدای بلندی گفتم:
 من اووومدمم .

 مامان چپ چپ نگاهم کرد وگفت:
 خواستگاری خانمه .چه عجب میخواستی االنم نیای انگار نه انگار روز 

اینا چرا همشون باخواستگار به عنوان یه موجود ناشناخته برخورد می 
 تند .کردند؟؟یا من خیلی بی خیال بودم یااینا خیلی استرس داش
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سرگرم شستن میوه ها شدم تا مامان سرم غر نزنه و همزمان زیرلب یه اواز شاد 
 هم زمزمه می کردم کبری خانم خندید وگفت:

 معلومه که دوستش داری هاا .دخترم 
 سیب از دستم افتاد تو لگنی که اب کرده بودم و لباسم خیس شد .

 :جانم؟!؟
 :اخه از صبح خیلی شاد وخوشحالی برخالف روز خواستگاری امیر .

 خنده ایی کردم وگفتم:
 اووووونو که کال بیخیال مامانیی .

 مامان نگاهی بهم کرد وگفت:
 را...نه واقعا زده به سرت ظاه

ساعت نزدیک شش و نیم بعدازظهربود که بالخره تونستم از دست مامانم در 
 برم و برگردم اتاق تااماده بشم .

بیخیال دوش گرفتن شدم چون زمانی نداشتم یه پیرهن ابی رنگ که تا کمر 
جذب بود و بعدش تا سر زانودامن داشت پوشیدم با ساپورت مشکی و ساق 

ابی کمرنگ زدم که با لباسم هارمونی  قشنگی  دست سفید انداختم یه سایه
ایجاد کرد یه رژ صورتی زدم و با ریمل مژه هامو پرتر کردم نگاهی به صورتم 

کردم خوب بود درحین کم بودنش اثر خودش رو گذاشته بود موهامو به 
صورت کج بافتم و یه شال ابی سفید که کادوی تولد شایان بود رو از تو کمد 

 نگ دراومد تعجب کردم قرار نبود انقد زود بیان که .برداشتم صدای ز
صدای شایان رو که از حیاط میاومد تشخیص دادم که داشت سالم علیک می 

کرد صدای بعدی که اومد باعث شد اشهدم رو بخونم مهسا ونفس بودند اخ 
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اخ....ازاتاق پریدم بیرون و نفهمیدم پله هارو چه طوری رفتم پایین وارد حیاط 
نده خنمیدونم این دوتا باز چی گفته بودن که شایان دیگه داشت از  که شدم

همین که کله من رو دیدند به طرف من اومدن شایان سری تکون غش می کرد 
 داد که معنی جز دهنت سرویسه نداشت

 وارد خونه شدیم مامان و بابا دم راهرو بودند مهسا ونفس رو نشون دادم وگفتم:
من که تو روستا همراهم هستند مهسا ونفس ....و  اینم دوتا از دوستان خوب

 امشب هم نخواستن که تنهام بذارن .
بابا خوش امدی گفت و به داخل سالن برگشت مامان هم باخوشحالی ازشون 

 استقبال کرد وگفت:
 خوشحالم که شهرزادو تو اون روستا تنها نذاشتید .

 نفس:غیر ممکن بود که تنهاش بذاریم .
ته که داریم روز شماری می کنیم برای این اتفاق خوشایند و مهسا :ما چندوق

 خجسته .
چشمام گرد شد تو این یک سالی که من این بشررو میشناختم اولین بارش بود 

 انقد رسمی حرف میزد اینم رسمی حرف زدن بلده مگه؟!!
 باعجله گفتم :

 مامان جان ما میریم باال مهمون ها رسیدن صدامون کنید 
 دم سمت راه پله ها .و هلشون دا

 مهسا درحین باال رفتن گفت :
 خونه قشنگی دارید در حین قدیمی بودنش خیلی شیکه .
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 نفس:باز تو َشمه مهندسیت گل کرد؟!؟
 دراتاقم رو باز کردم و فرستادمشون داخل نفس سوتی زد وگفت:

 نه بهت امیدوار شدم خوش سلیقه ایی .
 رو صندلی نشستم وگفتم :

 لقان تااین جا بامهرداد جونت خوش گذشت؟چه خبر ؟از طا
 باز به روی مبارکش نیاوردطرف صحبتم مهسا بود یه ذره سرخ و سفید شد اما 

. 
:مردک یه کله از طالقان تااین جااومد بدون این که یه جا نگه داره چیزی 

 بخوریم به ولله پوکیدم دیگه ...
 :خیلییی پرروویی به خدامهسا .

 نفس باحرص گفت :
ته اینم نمی گه که کل راه یک ریز داشت بامهرداد صحبت می کردااا.کله الب

 بچه رو خورد!!حاال  این رو بیخیال مریم چرا نیومد؟
 :باهاش صحبت کردم ناراحت بود که به خاطر کاراش نمی تونه بیاد .
 باصدای ایفون اون دو نفر بیشتراز من ازجاشون پریدند باخنده گفتم:

 منه ها شما ها چرا استرس دارید؟مراسم خواستگاری 
 نفس گفت:

 اخه چون خیلی دقمون دادید استرس داریم نکنه همه چیز دوباره بهم بخوره .
 باخنده سری تکون دادم وگفتم:

 چطورشدم؟
 مهسا سوتی زد وگفت:
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 عالی شدی بزن بریم پایین .
ه ها پایین پلدراتاق رو باز کردم و بعداز نگاهی به اطرافم از اتاق خارج شدم به 

که رسیدیم  مهرداد و مهداد هم وارد سالن شدند با مهداد چشم تو چشم شدم 
رده ه طرفی ککت شلواری مشکی پوشیده بود با پیرهن سفید موهاش رو هم ی

 یه دسته گل رز قرمز هم دستش بود بود 
 مهداد:

به محض ورود به سالن چشم تو چشم شهرزاد شدم که با دخترا از پله پایین 
میاومد تو اون تیپ ابی خیلی ناز شده بود مهرداد سقلمه ایی به پهلوم زد که 

 باعث شد بااخم نگاهش کنم زمزمه وار گفت:
 خوردی دختر مردم رو یه ذره اون نگاهتو درویش کن دیگه پسر .

 به مهسااشاره کردم وگفتم:
 نوبت تو هم بالخره میشه هاا .

 :فعال که نشده .
 و گفت: شهرزاد به طرفم اومد

 خوش اومدین .
 دسته گل رو دادم دستش بو کرد وگفت:

 مرسیی خیلی خوشگلن .
 لبخندی زدم

به دعوت پدرش که من رو دوباره بیاد اورده بود رو مبل نشستیم شهرزاد دیرتر 
 وارد جمع شد و رو مبل بغل دست نفس نشست پدرش گفت:
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خودش و اگر شایان به من دقیق میگفت کن منظورش از دوست مشترک 
 شهرزاد شما هستید زودتر این قرار رو میذاشتیم . شهرزاد:
 باحرف بابا نگاهی به مهداد کردم که خیلی رسمی گفت:
 نه اشکالی نداره این مراسم باید طبق رسوم سپری میشد .

بابا سری تکون داد :پدرتون؟شهرزاد جست و گریخته به من گفت که از روستا 
 خارج نمیشن درسته؟

 خاطر کهولت سن و این که از شلوغی تهران خوشش نمیاد .:بله به 
مهرداد ساکت بود درواقع تنها گوینده های داخل سالن بابا و مهداد بودند که 

 مامان گفت :
 بهتره بریم سر اصل مطلب دیگه. .اخ مامان من عاشقتم

 
مهداد گفت :راستش دخترتون خودش درجریان زندگی من هست من ریاست 

دستمه که تو یکیش با بهترین دوستم شریکم و هم یه اپارتمان دو تا شرکت 
 توتهران دارم و یه خونه تو طالقان .

 اخ مهداد من می کشمت اصل ماجرا رو بگو دیگه .
:تو یک سال گذشته هم تو روستا چندین بار هم دیگه رو دیدیم و از دخترتون 

 خوشم اومده .
 پدرتون چی؟بابا:من که مشکلی برای این وصلت نمیبینم 

 مهرداد گفت:
پدر بااین ازدواج کامال موافقه فقط تنها شرطش برگذاری مراسم ازدواج تو 

 روستاست
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 باور نمی کردم خان بابا همچین حرفی زده باشه یعنی واقعااینقد تغییر کرده .
 بابا:شهرزاد جان نظر تو چیه موافقی؟

 نفس دم گوشم زمزمه کرد :
 غلط کرده موافق نباشه .

 م گرفته بود به زور خودم رو کنترل کردم و  گفتم:خند
 منم موافقم .
 مامان گفت:

 بچه ها نمیخواید قبلش باهم صحبت کنید؟
شایان و مهسا و نفس اززور خنده داشتند میلرزیدند مهرداد هم لبخند زده بود 

 به طرف مامان وگفتم:
 نه مامان جان نیازی به صحبت کردن نیست

از جیب کتش جعبه ایی کوچک داد دست مهداد و همه دست زدن مهرداد 
مهداد هم بعد از گرفتن اجازه از بابا حلقه ایی رو به دستم انداخت نگاهی به 
حلقه کردم یه حلقه خیلی ظریف بود با یه نگین روش به مهداد نگاه کردم که 

 چشماش میخندید زیرلبی گفتم:
 خیلی نازه .

 چشمکی زد .
 صدام کرد و مجبور شدم برم اشپزخونهمامان برای بردن چایی ها 

وارد اشپزخونه شدم و مامان رو درحال پچ پچ بامامانی دیدم دست به سینه 
 ایستادم وگفتم:
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 جلسه سرانه؟؟زودتر خبرم می کردید دیگه .
 مامانی درحالی که معلوم بود حسابی کنجکاوه گفت:

 شهرزاد دخترم؟
 :جانم؟

 :بااین اقا دوماد کجااشنا شدید؟
مانی خودش گفت دیگه تو روستا باهم اشنا شدیم مهرداد ومهداد پسرهای :ما

 خان هستند .
 قیافه اش کال شبیه عالمت سوال شده بود مامان گفت:

 ولی اصال شباهتی بهم ندارن .
 روی صندلی نشستم وگفتم:

 نه که من و شازده پسرت شبیه همیم
ود بالیوودی .خندم گرفته ب:اخه این دوتا یکیشون قیافه هالیوودی داره اون یکی 

 اولین فکری هم که بعداز دیدن مهداد ومهرداد به ذهنم رسید همین بود .
 :ولی خوشگله ها .

 باحواس پرتی گفتم :
 کی؟

 باحرص نگاهم کرد وگفت:
 همسرایندتون خانم .

حس شیرینی وجودم رو گرفت همسر ایندم .خنده ایی کردم و سرم رو تکون 
 داره!!دادم :عجب چشمایی هم 

 :مامان راه افتادیا!!
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 خندید:چیه من نمیتونم عینه شما دخترا انالیز کنم؟؟حاال داداشش مجرده؟
 :اره چطور؟به اونم رحم نمیکنی؟؟

 :برای مریم گزینه خوبیه ها.
 اب دهنم پرید گلوم و با سرفه گفتم:

 نه نه برای مریم نه .
 :وا تو دیگه چه دوستی هستی؟

 برای مریم کسی دیگه رو در نظر دارم. :کی؟ :مامان من میگم نه چون
 :میگمت...

 سینی رو داد دستم وگفت:
 خیله خوب فعال این رو ببر کم َترم نقشه بریز برای دیگرون..

چایی هارو به ترتیب نشستنشون گرفتم به مهسا که رسیدم جوری که فقط 
 خودم بشنوم گفت:

 ا.مراقب باش هول نکنی چایی رو خالی کنی رو بنده خد
خندم گرفته بود سری تکون دادم و ازش گذشتم وقتی که اخرین لیوان چایی 

بدون هیچ حادثه ایی برداشته شد نگاهی بهش کردم و چشمک زدم یواشکی 
 یه الیک فرستاد)ای بی تربیت(مامان هم دوباره به پذیرایی برگشت .

 بابا جرئه ایی از چاییش رو خورد وگفت:
 کری کردید؟تاریخ ازدواجتون چی؟فخوب 

 این یکی رو للهی اصال بهش فکر نکرده بودم که مهداد گفت :
 من پیشنهادم برای اخر تابستونه .
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 نگاهی بهش کردم اخر تابستون مصادف میشد با جشن افتتاحیه ی مدرسه .
بابا:خوبه سه ماه زمان خوبیه شماها هم زیاد منتظر نمی مونید و نامزدیتون 

 موافقی؟طول نمی کشه .شهرزاد 
 سری تکون دادم که گفت:

 من فقط یک شرط دارم .
باابروهای باال رفته نگاهش کردم :شما دوتا قبل از برگشتتون به روستا باید بهم 

 محرم بشید .
چایی پرید تو گلوم مهسا و نفس بیشعورم هم دستشون رو گذاشته بودند 

رفتم نیشگونی گجلوی دهنشون و ویبره میرفتن دست نفس رو که نزدیکم بود 
 و زیرلبی گفتم:

 مرض بگیرید .هی .
مهسا:اره اره محرم شدن برای این دوتا نیازه واقعا تا دیرنشده باید انجام بشه 

البته اگه که  دیر نشده باشه ونگاهی به من انداخت خدایا االن بلند میشم یه 
 ت:فبالیی سر این میارم اونوقت خونش میافته به گردنم همین حین مهرداد گ
 خوب اگر شما صالح میدونید صیغه محرمیتشون رو خودتون بخونید .

 دیگه واقعا داشتم شاخ درمیاوردم بابا فکری کرد وگفت:
 اره خیلی هم خوب میشه شهرزاد پاشو بشین کنار مهداد .

 گیج و منگ بودم...
مهسا کال رفت دیگه.یعنی صورتشو برگردونده بود سمته پنجره و به اصطالح 

ره لذت میبرد)چه منظره ای!!ماشینو ادمو دودو خاک!(دارم برات از منظ
 مهسا...
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صیغه محرمیت خونده شد هرچند که من انقد گیج بودم که هیچی نفهمیدم 
 ازش .

 به ساعت نگاه کردم نزدیک هشت ونیم بود مهرداد گفت:
 خیله خوب پس ما یواش یواش رفع زحمت می کنیم .

 مامان از جاش بلند شد وگفت:
 دارک شام دیدم ناراحت میشم واقعا اگر بخواید برید .ت

جاااانمممم ؟؟؟از االن نینی به الالی دامادش میذاره بعد ازدواج فکر کنم کال 
 من رو از یادش میبره .

 مهداد:اما قرار نبود که ما شام این جا بمونیم .
 بابا گفت:پسره خوب مادرزنت  داره میگه بمون پس به حرفش گوش کن .

لحنی که گفت مادر زن ناخوداگاه خندیدم اروم زمزمه کردم:بهتره بمونی از 
 وگرنه مادر زن جونت همین اول کاری از دستت ناراحت میشه هاا .

 نگاهی بهم کرد و بعدش گفت:
 باشه پس ...اما قرار نبود این طوری بشه .

 شایان گفت:
 اه بیخیال قرار نبود و این حرف ها. 

شده بود مهمون هاش موندنی شدن به اشپزخونه مامان که خیالش راحت 
رفت که به مامانی کمک کنه بابا تلفنش زنگ خورد قبل این که جواب بده 

 گفت:
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شما جوون ها می تونید راحت باشید .برید باال که راحت حرف هاتون رو 
 بزنید .

 شایان ازجاش بلندشد وگفت:
ال که مجوزش هم خیله خوب دخترها و اقا پسرهای محترم پاشید بریم با

 صادر شد .
اولین نفرها نفس و مهسا ازجاشون پریدند و به دنبال اون دوتا رفتیم باال دم در 

 اتاق شایان عذرخواهی کردم و رفتم اتاق خودم تا نگاهی به گوشیم بندازم .
با دستی که به دورم حلقه شد ازجام پریدم مهداد بود که از پشت بغلم کرده 

 می کنی؟؟ بود :این جا چی کار
 :اومدم دنبال زنمم خوب ....یادت نره دیگه بهم محرمیم ها .
 دستم رو گذاشتم رو دستش و سرم رو به سینه اش تکیه دادم .

 :مهداد؟
 :جانم؟

 :واقعا خان بابا میخواد مراسم تو روستا برگذار بشه؟
 :اوهوم

 همون طوری که تو بغلش بودم چرخیدم طرفش و مقابلش قرار گرفتم دستام
 رو دور گردنش حلقه کردم وگفتم:

 چرااخر شهریور رو پیشنهاد دادی؟
 قیافه متفکری به خودش گرفت و گفت:

خوب چون رابطه مااز جایی جدی شد که دنبال کارهای ساخت اون مدرسه 
افتادیم میخوام جشن ازدواجم همزمان با جشن دلیل اشناییمون باشه لبخندی 
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طون شده بود و االن دیگه نمی تونستم زدم چشماش برق میزد اخ که باز شی
کنترلش کنم سرش رو خم کرد و اروم به طرفم اومد لباش که روی لبام 

سه اش اروم بود برخالف اون شب *و*نشست چشمام رو بستم این بار ب
سید دستم رو فرو کردم الی موهاش و با خوشی جوابش رو *و*ب باعشق می

ش میفشرد اخر سر که جفتمون دادم دستش روی کمرم بود ومن رو به خود
 نفس کم اوردیم عقب کشید با خنده نگاهم می کرد :این قیافه برای چیه؟

 :کدوم؟
 :همین قیافه .

 :خوشحالمم همین .
 سیدم و رفتم تو بغلش*و*رو نوک پا بلند شدم و گونه اش رو ب

 چند لحظه بعد از بغلش دراومدم وگفتم:
 عجوبه گیر میدن به من خندید وگفت:زود باش بریم وگرنه باز این دوتا 

 پایین چی میگفتن که اونقد حرص میخوردی ؟
 با یاداوری حرف های نفس و مهسا خنده ی عصبی کردم وگفتم:

 یادم ننداز وگرنه باز امپر میسوزونم.اگه بدونی چه بشرای منحرفو نامردین..
وتا ه از اون داز ایینه نگاهی به خودم کردم رژم پاک شده بود بنا بر شناختی ک

داشتم رژم رو از کشو برداشتم و خیلی سریع دوباره زدم از تو ایینه نگاهی به 
 قیافه خندون مهداد کردم وگفتم:

 عزیزم رواب بخندی چته باز؟
 :برای چی رژ میزنی؟
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 به طرفش چرخیدم وگفتم:
برای این که اگر همین طوری وارد اتاق میشدم اون دوتا امون بهم نمیدادن 

 بجنب بریم که دیر شد . االنم
دستش رو کشیدم و از اتاق دراومدیم بیرون صدای خنده هاشون میاومد درو 

 باز کردم و وارد شدیم همشون ساکت شدن که گفتم:
 اهم مزاحم شدیم؟اگر مزاحمیم بگیدا تعارف نکنید .

اون دوتا وروجک زوم کرده بودن روی صورت من ای پدر صلواتیا لبخند 
 تم:گشادی زدم وگف

 نفس جون مهسا جون احیانا دنبال چیزی می گردین تو صورتم؟
 جاخوردن 

 نفس:نه .
 مهسا:خوشگلی عزیزم.نمیتونم ازت چشم وردارم

کنارشون روی تخت نشستم مهداد هم بغل شایان رو مبل نشست مهسا دم 
 گوشم گفت:میبینم که ارایشت سرجاشه .

 :نباید میبود؟
 ی بعید نیست.:واال از همسر عزیزتون هیچ چیز

 :بمیری مهسا بااین افکارت
 شایان:مهرداد...خدا وکیلی این تن بمیره...چجوری ساختی این بدنو؟؟

 همه زدن زیره خنده
 مهسا:با تالشو پشتکاره فراوان با دعایه خیره بزرگتران

 مهرداد:دقیییییقا
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 دیگه ترکیدیم
 مهداد:مخصوصا دعای خیره خان بابا

بابا که عشقه هه اوشون که جای خود دارند.خاننفس:اونکه صد الللبتهههه
 مگه نه مهسا؟؟

 مهسا محکم زد رو پیشونیش و ادای غش کردن در اورد 
مهرداد:به به ...چشمم روشن ؟!؟مهداد...مثکه قراره یه زن بابا نصیبمون 

 بشه؟مهسا نگفته بودی به بابامون چشم داری؟؟
 م...مهسا:من کال عالقه خواصی به خونواده شما دار

 همه:اوهوووو
 من:یک نفرو این وسط بیشتر دوست داری نه؟؟

 همه نگاها زوم شد رو مهسا
 :خب گفتم کی که!خان بابا جونی دیگه

 زدیم زیره خنده
 مهداد:ماشاال عجب زن بابای جوونی

 نفس:ای تو زن داری چشمات درویش کن
 مهداد:مامانمه هاا.مامان جون بیا بشین بغل دسته خودم

 اومد بلند شه که من دستش گرفتم یدفه مهسا
رش اینجور رفتار نمیکنه همهسا:عه عروسه گلم دستم ول کن.ادم با مادر شوو

 ها
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:بشین سره جات مادر شوهر جون که اونجا نا محرم زیاده میترسم کار دسته 
 خودت بدی 

نفس:اخ جون بگیرش که میترسم این وسط یه صیغه دیگه هم مجبور بشیم 
 بخونیم

 ی مریم خالیه.اگه بود واقعا یه زوجه دیگه رو هم بهم میرسوندشایان:جا
 مهسا:اووومممممم.یه بوهایی میاد.شایان خان دلش تنگ شده

شایان:اونم یه چیزیه مثله تو نباشه انقد همه جا ساکت میشه که جای خالیش 
 خیلی خوب حس میشه

 خندیدیم.مهرداد خیلی حرفشو تایید کرد!!
تایید میکنی انگار جایه خالیه مهسا رو این روزا نفس:مهرداد خان همچین 

 خیلی حس کردیا نه؟؟
 مهسا:نفس جون عزیزم من کال ادمی هستم که نبودم واسه همه حس میشه...

 خالصه اونشب انقدر چرتو پرت گفتیمو خندیدیم که دل درد گرفتیم
 ولی واقعا یه چیزایی داره این وسط اتفاق میوفته ها

خواستگاری و خونده شدن صیغه محرمیت زمانش بود دوروز بعداز جریان 
که دیگه برگردم به روستا تا یک سال باقی مونده از طرحم رو تموم کنم مهداد 
یک روز جلوتر رفته بود روستاتا به مدرسه و درمانگاه سری بزنه خیلی وقت 
بود که هیچ کدوممون سرکشی نکرده بودیم . موقع خداحافظی از شایان دم 

 م:گوشش گفت
داری پیر میشیااا اگر تا قبل از ازدواج من خبر نامزدیتون به گوشم نرسه خودم 

 دست به کار میشم .
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باتعجب نگاهم کرد که لبخندی زدم و به سمت مامان بابا چرخیدم تاازشون 
خداحافظی کنم باصدای بوقی که ازبیرون اومد فهمیدم که حوصله ی اون 

 رون دوییدم.دوتا بدجور سررفته و با عجله به بی
 سوار ماشین شدم و گفتم:

 چه خبرتونه شمادونفر مگه سراوردید؟
 نفس که پشت نشسته بود دست به سینه نشست و گفت:

 نخیر فقط نیم ساعته که منتظر جنابعالی هستیم .
 :خیله خوب بابا جان اومدم دیگه .

کر شتم فاستارت زدم و راه افتادم داشتم به مدرسه و درمانگاه و کارهایی که دا
 می کردم که مهسا گفت:

 میگم شوهرتون کجا تشریف دارن؟
 :برگشت روستا تا به مدرسه سرکشی کنه .

 :اوهووو نمیتونستن صبر کنن باهم دیگه برید روستا عجب شوهر بی وفایی.
 باچشمانی گرد شده نگاهش کردم وگفتم:

 چی میگی تو؟
 :خوب همین اول کاری دارید جدا جدا می پرید .

عوض کردم وگفتم:محض اطالعتون خودم پیشنهاد دادم تا اون زودتر دنده 
 برگرده چون نگران مدرسه و درمانگاه بودم :باور کنم؟

 شونه باالانداختم وگفتم:
 میخوای باور نکن
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سکوت کردم که نفس گفت:راستی درمورد این که خان بابا گفته باید باهاش 
 ؟زندگی کنید چی کار میخوای بکنی؟قبول می کنی

 ازایینه نگاهش کردم وگفتم:
نفس اون عوض شده و االن میخواد ازکوچکترین فرصتی که داره برای جبران 
سال های دوری از پسرهاش استفاده کنه پس چرا نباید قبول کنم ؟؟تازه فکر 

 می کنم از زندگی تو تهران خیلی بهتر باشه .
نفس هم  بقیه راه درسکوت سپری شد مهسا که داشت اهنگ گوش می کرد

داشت چرت میزد و هی سرش میافتاد پایین منم برای خودم تو افکارم سیر می 
 کردم دم درخونه پارک کردم وگفتم:

 خیله خوب پیاده شید رسیدیم .
نفس ازجاش پرید گوشی مهسا رو از گوشش بیرون کشیدم وگفتم:رسیدیم 

 دیگه کر نشدی از بس اهنگ گوش کردی؟
 :نوچ

 تکونی دادن و از ماشین پیاده شدنددرو باز کردم وگفتم:بالخره به خودشون 
 شماها برید داخل من یه سر میرم درمانگاه میام 

 نفس:خیلی راحت بگو میخوام برم دیدن شوهرم .
 چشم غره ایی بهش رفتم که گفت:باشه باباجان اصال من غلط کردم .

 لبخندی زدم وگفتم:صدافرین.
اما دربین راه تصمیم رو عوض کردم و  راهم رو به طرف درمانگاه کج کردم

رفتم طرف مدرسه دیگه داشت کامل میشد نمای بیرونی تکمیل شده بود و 
االن داشتن رو طراحی داخلیش کار می  کردن یه ساختمون سه طبقه با نمای 
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گرانیت مشکی و طوسی که هر طبقه پنج تا کالس داشت و مخصوص یک 
جبور نباشند درهم درس بخونن .غرق پایه جداگانه بود تا دیگه بچه ها م

 تماشای مدرسه شده بودم که صدایی از پشت سرم گفت:
 بالخره رسیدین؟

برگشتم عقب خودش بود باهمون لبخند کج همیشگیش . سری تکون دادم 
 وگفتم:

یک ربع بیست دقیقه ایی هست میخواستم برم درمانگاه اما وسط راه نظرم رو 
 عوض کردم .

 وگفتکنارم قرار گرفت 
 

 نظرت چیه؟
 :عالی شده واقعا فکرش رو نمی کردم تو این زمان کم انقد جلو بره .

 دستاش رو فرو کرد تو جیبش وگفت:یه سوپرایز دارم
 سوالی نگاهش کردم که گفت

 :مشکل معلم هم حل شد روز جشن افتتاح مدرسه معلم ها هم میان .
 باذوق گفتم:جدی میگی؟؟؟

بالخره درست شد .راستی یه چیزی رو تا یادم نرفته بهت :اره یه ذره کاربرد اما 
 بگم .

 :باز چی شده ؟
 :بابا میخواد باهات صحبت کنه .
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 :هااان؟درمورد چی؟
:ازدواج تو طالقان رسم و رسوماتی داره که بابا میخواد بر طبق رسوم همه چی 

 انجام بشه .
 تم:هی وای من این یکی رو دیگه کجای دلم میذاشتم . باگیجی گف

 االن میخواد ببینه؟
 :اره

 :خیله خوب پس بریم.
 تو راه عمارت گفتم:

 حاال این رسم و رسومات چی هست؟
 خندید وگفت:

 خیلی چیزا :مثال؟
:اگه بخوام از همون خواستگاری شروع کنم میشه  شیرینی خورون...دوران 

.خیاط نامزدی و تک گرفتن ...دیدو وادید ...قرار عروسی... َرخت َوّچی ِین...
 سور

 نفسی تازه کرد که باحیرت گفتم:
 همین بود یابازم هست؟

:نه اینا تازه تا روز عروسیه تازه از روز عروسی هم یک سری مراسم دیگه 
 هست .

 یاجده سادات خودت بهم رحم کن اب دهنم رو قورط دادم وگفتم:
 دیگه چی هست؟
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انواده داماد :خوب روز اول عروسی با خورده بار ببردن شروع میشه  که خ
چیزایی مثل قند شکرو ازاین چیزا میارن و چندتا دختر اونارو روسرشون می 

 گیرن واواز میخونن و بااین مراسم عروسی به طور رسمی شروع میشه 
 بله بله تازه شروع میشه

 :دیگه؟
:دیگه این که تو طالقان رسمه که سرعروسی و عذا هرکس که به عروسی میاد 

 باخودش بیاره تا صاحاب عروسی تو خرج زیادی نیفته .یه چیزی باید 
 :حتی اگر صاحاب مجلس پسرخان باشه؟

 خندید وگفت:
 اره حتی اگر من باشم به هرحال این جزئی از مراسمه و باید اجرا بشه .

 :خوب ادامه اش
:روز بعداین که مردم رو دعوت می کنن تا برای شرکت در عروسی باخودشون 

 برای ساییدن کشکه .چیزی بیارن دعوت 
 که میرسیم به روز دوم عروسی .

 مخم سوت کشید
:روز دوم عروسی مراسم عقد انجام میشه که معموال بعد ازخوردن ناهار 
درخونه عروس انجام میشه اما به خاطر شرایط تو فکر کنم عقد همون تو 

عمارت برگذار بشه بعدش مراسم کشک هاشور سو که زن ها دور هم میشنن 
ردری حرف میزنن بعدش نوبت میرسه به مجلس حنابندون که این رو از ه

 دیگه خودت میدونی داستان از چه قراره بعد
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اونم عروس و داماد هرکدومشون تو خونه های خودشون تا صبح باید با 
ساقدوش هاشون به شادی و سرور بپردازن بعد اینم دیگه میره برای روز اصلی 

ه جاهاست مثل حموم رفتن عروس وداماد و که  همون رسم و رسوه های بقی
 ازاین کارا .

انقد حرف زد که نفهمیدم کی به عمارت رسیدیم نگاهی بهم کرد و زد زیر 
 خنده

 :به چی میخندی؟
 :به قیافه تو

 :چرا مگه قیافه ام چشه؟
:به قدری تعجب کردی که فکر کنم هر لحظه ممکن بگی من این ازدواج رو 

 نمی خوام
م وگفتم:نه ولی خوب للهی این همه مراسم خیلیههه که من به چونمو خاروند

 شخصه نابود میشم بعد این همه مراسم .
 دراصلی عمارت رو باز کرد وگفت:

 نترس هیچیت نمیشه .
 :خدا کنه .

وارد حیاط شدیم نگاهی به اطراف انداختم درخت ها هلو انتهای حیاط 
طویله بودن و درحال خودنمایی می کردند دوسه تاازاسب ها هم بیرون 

خوردن علوفه بودن از پله ها باالرفتیم و مهداد درو باز کرد :فکر کنم کار بابا 
 رو راحت کردم دیگه نیازی نیست که بهت توضیح بده .

 درمقابل نگاه گیج و سردرگم من خنده ایی کرد و به داخل هلم داد.
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وس خواهد جور قطعا به این جای ماجرا فکر نکرده بودم اما خوب هرکه طاو
هندوستان کشد دقیقا شرح حال االن من بود .وارد سالن که شدم خان بابا رو 
دیدم که به پشتی ترکمنش تکیه داده و تو فکر فرو رفته مقابلش قرار گرفتیم اما 

 نفهمید مهداد تک سرفه ایی کرد وگفت:
 مااومدیم 

 سرش رو اورد باال و اشاره کرد :بشینید .
به پشتی تکیه دادم بشقابی جلوش بود و توش گردو بادوم و مقابلش نشستیم و 

 ازاین جور چیزا بود رو به کناری گذاشت وگفت:
اوال باید بگم که امیدوارم من رو بابت کارهایی که تو یک سال گذشته باهات 

 کردم ببخشی...
 سری تکون دادم و اهسته گفتم:

 من هیچوقت ازتون دلخور نبوم .
بخشیدنت از ته دلت نباشه و فقط به خاطر اروم کردن دل این :حتی اگر این 

 پیرمرد باشه ازت ممنونم ...
 سرم رو انداختم پایین و سکوت کردم کمی که گذشت گفت:

 فکر کنم مهداد بهت گفته دلیل این مالقات چیه درسته؟
سرم رو تکون دادم :من موافقت کردم که مهداد و مهرداد به تهران بیان 

ی اولیه رو با والدینت بکنن اما میخوام االن که پدر مادرت تاصحبت ها
موافقتشون رو اعالم کردند مراسم ازدواجتون طبق رسوم انجام بشه نظرت 

 چیه؟



 749 شهرزاد

 ناخنم رو به کف دستم فشار دادم وگفتم:
 اگر شما صالح میدونید پس منم مشکلی ندارم .

 لبخندی زد وگفت:
 صحبت کنی که به این جا بیان . باشه به وقتش بهت میگم تا با والدینت

 سرم رو تکون دادم .
 :می تونید برید دیگه کار خاصی باهاتون ندارم .

از جامون بلند شدیم اهسته خداحافظی کردم و به سمت در راه افتادم که 
 صدام کرد :شهرزاد

به طرفش چرخیدم چشماش میخندید :خوشحالم که مهداد باتو اشنا شد 
 ن میدونم تو باهاشی .دیگه نگرانش نیستم چو

 لبخندی زدم  و از خونه دراومدم بیرون.
 از عمارت که بیرون اومدیم مهداد خندید وگفت:

 میگم باید کفش اهنی بپوشی یواش یواشا .
 سری تکون دادم وگفتم:

یااادم ننداز که از االن خسته شدم راستی درمانگاه درچه حاله مراحل 
 ساختش؟

خره می تونیم یواش یواش رو طرحش کار :کارهای مجوزش انجام شد بال
 کنیم :به مهسا خبر میدم پس .

 :راستی مهسا چی کار می کنه جدیدا؟
 باتعجب نگاهش کردم وگفتم:

 چطور مگه؟
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 به شوخی اضافه کردم:نگران مادرتی؟
 پقی زد زیر خنده وگفت:

 نه نگران دل برادرمم
 :چطور مگه؟

شده و احساس می کنم اون :نمیدونم امااحساس می کنم با یکی دوست 
 شخص مهساس

 چونمو خاروندم وگفتم:
 واال نمیدونم اگرم دوست شده باشن از مهسا عجیبه که بهمون چیزی نگفته
از مهداد جدا شدم و به درمانگاه رفتم یکی دوساعتی رو تو درمانگاه سپری 

کردم ولی خبری نبود ظاهرا اینا بامریض شدن میونه ایی نداشتند نزدیک سه 
ظهر بود که درمانگاه رو بستم و به سمت خونه راه افتادم تو راه چند نفرو دیدم 

 که خیلی صمیمی باهام سالم و علیک کردن .
خیلی دوست داشتم عکس العملشون بعد از فهمیدن این که قراره با مهداد 

ازدواج کنم ببینم صددرصد هیچ کدومشون انتظار ندارن که خان بابا یه دختر 
ه عنوان عروسش قبول کنه در خونه رو باز کردم و داخل شدم نفس شهری رو ب

 و مهسا تو حیاط نشسته بودن و داشتن گوجه سبز میخوردن خندیدم وگفتم:
 تنها خوری خوش میگذره؟

 کنارشون رو موکتی که انداخته بودند زمین نشستم وگفتم:
 ماموریت جدید دارم براتون .

 مهسا:باز چی شده؟
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 مانگاه تموم شده باید روی طرحش کار کنید .:کارهای زمین در
 :باشه شروع می کنم .

 نفس:توکجا غیبت  زد؟
 :رفتم خونه خان بابا .
 مهسا:ججججاانم؟؟

تمام حرف های مهداد رو براشون تعریف کردم نفس که انگار با پتک زده بودن 
تو سرش و با گیجی داشت من رو نگاه می کرد مهسا هم قیافه متفکر به 

 گرفته بود وگفت:خودش 
 بگو جون مهسا .

 :جون مهساا .
 :یعنی واقعا همچین رسم و رسومی هم وجود داره؟

 :فعالکه میبینی وجود داره .
 :من همین جا اعالم می کنم ازازدواج منصرف شدم 

 باابروهایی باالارفته نگاهش کردم و گفتم:
 مگه میخوای بایه طالقانی ازدواج کنی که میگی پشیمون شدم

سرفه افتاد حاال نفس هم توجهش جلب شده بود ضربه ایی به دستش زدم  به
 وگفتم:

 ببین به نفعته چیزی از من مخفی نکنیاا وگرنه میدونی که چی کارت می کنم .
 دستش رو زد زیرچونش و گفت:

 حاال من یه چیزی گفتم شماها چرا دور برمیدارید .
 نگاهی بهش کردم وگفتم
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 طوری یه چیزی گفتی ؟؟:یعنی مطمعن باشم همین 
 گوجه ایی برداشت و درنمک زد وگفت:

 تاحاال دیدی من حرف جدی بزنم؟
ناخوداگاه خندم گرفت خودشم میدونست که حرف هاش چه جوریه سرم رو 

 تکون دادم وگفتم:
 نه واال ندیدم .

 :پس اینم مثل اون یکی حرف هامه دیگه .
 شونه باالانداختم وگفتم:

 باشه خوددانی .
ترشی گوجه ایی که تو دهنم بود چشمام بسته شد. وقتی که دوباره چشم باز از 

کردم دیدم مهسا تو هپروت فرو رفته پس یه خبری هست مهسا خانم به وقتش 
 قشنگ میندازمت تو تله حاال صبر کن و ببین .

نفس:حااال کی میخوای به مامان بابات درمورد این مراسم های عجیب غریب 
 بگی؟

 وگفتم:اهی کشیدم 
 خان بابا خودش گفت خبر میده .

 یاددرمانگاه افتادم وگفت
 :مهسا ...

 حواسش نبود .
 گوجه ایی به طرفش پرت کردم ازجاش پرید وگفت:
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 چیهههه؟
 :من نقشه ی درمانگاه رو خیلی زود میخواما نگی نگفتی .

 سرش رو تکون داد و با حواس پرتی اشکاری گفت:
 باشه باشه حواسم هست .

 :افرین .
دوباره ساکت شد اخ اخ قربون بچه ام برم که داره عاشق میشه و انقد کله پوکه 

 که هنوز نفهمیده
یک هفته ایی درارامش سپری شد روز هشتمی که از تهران برگشته بودم تو 

درمانگاه مشغوول خوندن یه کتاب تاریخی بودم تازه کارم با مریضم تموم شد 
ی که از بیرون اومد توجهم جلب شد کتاب رو که با سروصدای داد و بیداد

بستم و روی میزگذاشتم روپوشم رو دراوردم و رفتم حیاط چند نفرجلوی 
درمانگاه تجمع کرده بودن و باعصبانیت درحال زمزمه کردن چیزی بودند 

 نزدیک که شدم تازه صداهاشون برام واضح شد .
 :توو باید بری .....تو یه الگوی بی خاصیتی .

ف فکر می کردم بعد از گذشت یک سال بالخره ادم شده باشند اما ظاهرا پوفف
چشمشون زده بودم بین جمعیت کدخدا رو دیدم شستم خبردار شد که این 
اتیش از زیر سر خودش داره بلند میشه به سختی از بین جمعیت رد شدم و 

 گفتم :
شتی به گچیه کدخدا سرگرمی جدید نتونستی برای خودت پیدا کنی دوباره بر

 عادت سابقت و شست و شوی مغز اهالی روستا اره؟
 جلو اومد عصاش رو به زمین کوبید وگفت:
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وقتشه که دیگه جلوی تو و این کارهات گرفته بشه نمیفهمم چرا خان تاحاال 
 جلوت رو نگرفته اما مشکلی نیست من جبران می کنم.

 دست به سینه ایستادم و با پوزخندی گفتم :
کاری بکنی دیدی که سر پسر عزیزت چه بالیی اوردم کاری نکن نمی تونی 

 تورو هم بفرستم بغل دست پسرت ها .
 :دختره ی بی چشم و رووو..

 دستش رو برد باال تا سیلی بزنه که صدای خشک و عصبی گفت:
 کدخدا حق نداری به عروس من سیلی بزنی

 ستاده بود دستخان بابا بود که سوار بر اسبش بافاصله ی کمی از مردم ای
 کدخدا تو هوا خشک شد و با حیرت گفت :

 عروس؟
 :شهرزاد بیا این جا .

باخوشحالی به طرفش رفتم قیافه کدخدا واقعا دیدنی شده بود بقیه مردم هم 
درحال پچ پچ کردن بودن کنار اسب خان بابا قرار گرفتم از اسب پیاده شد و 

 طور ممکنه عروس شما باشهدر کنارم قرار گرفت :خان این شهری ... این چ
 باعصبانیت  گفت:

فعال که میبینی عروس من شده و اگر ازاین به بعد کسی کوچکترین مزاحمتی 
براش ایجاد کنه بدون شک با من طرفه کدخدا حواست باشه ....شهرزاد 

عروس خانواده سپه وند و همسر مهداده کسی بااون مشکل داشته باشه یعنی 
 شدین؟؟بامن مشکل داره متوجه 
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همه با ترس سرشون رو تکون دادن :حاال این جا ایستادین که چی بشه 
 برگردید خونه هاتون .

همه از ترسشون تو کمتر از یک دقیقه ناپدید شدن به طرفم برگشت 
 وگفت:حالت خوبه؟

سرم رو تکون دادم  خیلی دوست داشتم  بدونم این موقع روز این جا چی کار 
 می کنه 

اه کرد و بعد به طرفم برگشت :خواستم بهت بگم که میخوام نگاهی به درمانگ
خانوادت رو تااخر این ماه به این جا بیاری تا مراسم ازدواجتون روشروع کنیم 

. 
 باحیرت گفتم:

 یعنی تا وسطای هفته ی بعد؟
 چپ چپ نگاهم کرد وگفت :تاجایی که میدونم اخر ماه هفته ی بعده. 

رگرد به درمانگاه مطمعنم کارهای سکوت کردم سوار اسبش شد وگفت:ب
 زیادی برای انجام دادن داری .

فشاری به اسب وارد کرد و باسرعت راه افتاد هاج وواج مونده بودم و 
نمیدونستم دقیقا چه فکری بکنم یاحتی چه عکس العملی نشون بدم در 

درمانگاه رو بستم و به سمت زمینی که قرار بود درمانگاه اصلی توش ساخته 
راه افتادم انقد به مهسا گیر دادم تا ظرف سه روز نقشه ی درمانگاه رو تموم بشه 

کرد و کارگرهایی که روی ساخت مدرسه کار می کردند االن مشغوول ساخت 
درمانگاه بودن از دور مهسا رو دیدم که درحال صحبت بامهرداد بود خندم 

نشم گرفت و راهمو به سمت مخالفشون کج کردم تا مزاحم صحبتاشون 
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بافاصله داشتم نگاهشون می کردم برای اولین بار مهسا اروم بود و کرم 
 نمیریخت اما یه ذوق خاصی تو صورتش بود 
 _خانم خانما به شما یاد ندادن فضولی نکنی؟

ازجام پریدم مهداد بود :توهم هنوز یادنگرفتی که من رو تعقیب نکنی 
 چراهرجا میرم یهو پشتم سبز میشی

 :خوب دیگه .
 ی درد ....راستی .!!:ا

 :چی شده؟
ماجرارو براش تعریف کردم اولش هنگ کرده بود و بعد خندید :چرا 

 میخندی؟
 :دوست داشتم اون جا میبودم و قیافه کدخدا رو میدیدم .

 خندم گرفته بود :پس از هفته ی بعد داستانمون شروع میشه 
نگاهشون می کردم نگاهم دوباره افتاد به مهسا و مهرداد همون طور که داشتم 

 گفتم:
 اوهووم .

 جفتمون ساکت شدیم که یهو مهداد گفت:
 میگم بهم میاناا .

 باحواس پرتی گفتم:
 کیا؟

 طوری نگاهم کرد که انگار با یه دیوانه طرفه تازه دوزاریم افتاد وگفتم:
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 اره اره .
یاد حرف اون شب مهسا افتادم خندم گرفت اما ازقرار معلوم یه عروسی دیگه 

 افتاده بودیمهم 
ولشون کردم تاراحت باشن و خودم برگشتم خونه مهداد هم خداحافظی کرد 

وگفت میره سری به خونش بزنه و تااخر شب برگرده وارد خونه شدم  
دفترخاطراتم که روی تخت بود رو برداشتم و به حیاط برگشتم دم حوض 

واد ن بابا میخنشستم و دفتررو باز کردم "دیگه چیزی به ازدواجمون نمونده خا
همه چیز براساس رسم و رسوم پیش بره میدونم که قراره حسابی خسته بشم 

بابت این رسم و رسوم اما میدونم که ارزشش رو داره امروز خان بابا درمقابل 
همه من رو به عنوان عروس خانواده سپه وند معرفی کرد و بابت این موضوع 

زدیک میشه کمتراز دوماه دیگه هم خوشحالم همه چیز داره بالخره به پایانش ن
مدرسه ایی که این همه برای ساختش تالش کردم افتتاح میشه و هم با کسی 

که دوستش دارم ازدواج می کنم غلط نکنم بین مهسا ومهرداد خبریه اما هیچ 
کدومشون اعتراف نمی کنن نفس هم باوجود این که بایاشا مثل کارد و پنیره 

ستش داره درمورد مریم هم به زودی باید دست به اما میدونم که ته دلش دو
کار بشم چون اگر به امید شایان بمونم فکر نکنم حاال حاالها هیچ کاری 

 انجام بده ."
 با باز شدن در و ورود پر سرو صدای نفس ومهسا مجبور شدم دفترو ببندم
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نگاهی به مهسا کردم که کبکش خروس میخوند میخواستم یکم برم رو 
لی دلم نیومد وگذاشتم خوش باشه دو طرفم نشستن مهسا با اعصابش و

 خستگی گفت :جون تو دیگه دارم نابود میشم ازاین همه کار .
نفس هم غرغر کرد لبخندی زدم وگفتم :عوضش من براتون یه خبر خوش دارم 

. 
 جفتشون باتعجب نگاهم کردند که گفتم :

ه بعد برای شروع مراسم خان بابا امروز گفت که خانوادم باید تاوسطای هفت
 ازدواج بیان روستا .

 چنان جیغی کشیدن که دو دستی چسبیدم به گوش هام و بااعتراض گفتم :
 کر شدم به خدااا بسه دیگه .

چنان پریدن بغلم کردند که نزدیک بود با مخ برم تو حوض 
***************** 

ن نفس جریایک هفته به سرعت برق و باد گذشت فردای روزی که به مهسا و
رو تعریف کردم با تهران تماس گرفتم و االن دو روز بود که به روستااومده 

بودن مریم رو هم به سختی قانع کردم تابرای چندوقت درمانگاهش رو ول کنه 
و به روستا بیاد .سرم رو تکون دادم تاازاین افکار بیرون بیام و به پسر پنج ساله 

بود پیشم نگاهی کردم انقد بامزه و تپل ایی که به خاطر سرماخوردگی اومده 
بود که دلم میخواست یه گاز حسابی ازاون لپش بگیرم و لی دلم نیومد وقتی 
که امپولش رو زدم و هیچ گریه ایی نکرد از تو کشو شکالتی دراوردم وگرفتم 

 طرفش چشمای درشت مشکیش خندید وگفت :
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 مال منه خالهههه؟؟
 :اره عزیزم مال توهه .

ایی به سرش زدم و از تو کمد داروها شربتی برداشتم و به مادرش سه *و*ب
 دادم :ازاین یه بار صبح یه بار شب بهش بدید اگردوباره تب کرد بیاریدش .

 :چشم خانم دکتر ممنونم .
از درمانگاه رفتن بیرون به سمت میزم برگشتم تا مرتبش کنم که دستی به روی 

 چشمام نشست خندیدم وگفتم:
 رسممم .دیگه نمیت

 دستاش رو که برداشت چرخیدم و مستقیم رفتم تو بغلش .
 مهداد:پس همسرم شجاا ع شده افرین به تو ای همسر دالورم .

سید دستام رو دور کمرش محکم تر کردم که *و*خندیدم خم شد و گونمو ب
 گفت:

 میدونی کم تر از یک ماه به عروسیمون مونده .
 سرم رو تکون دادم .

بابا میخواد امشب برای خواستگاری بیاد خونه اتون چون ما :راستی خان 
 تصمیمون رو گرفتیم این مرحله راحت تموم میشه.

 ذوق کردم دیگه چیزی نمونده بود
سمش اما خجالت می کشیدم می دونستم *و*وسوسه شده بودم که بب

سیدن همسرم خجالت بکشم نهیبی به خودم زدم *و*احمقانه است که از ب
سیدم خواستم عقب *و*بلند شدم و اروم گوشه ی لبش رو ب رو پنجه پا

 بکشم که دستش رو گذاشت پشت سرم و مانعم شد
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وارد خونه شدم و با ذوق مامان اینا رو صدا کردم ماامان با تعجب نگاهی بهم 
 کرد وگفت:

 یاخدا چت شده تو؟
 خندیدم:خان بابا امشب برای خواستگاری میاد این جا .

 :بابا با حیرت گفت
 خواستگاری برای بار دوم؟؟

 شالم رو از سرم برداشتم وگفتم:
 اره اما این خواستگاری باسری قبل فرق داره .

:چی بگم دخترم فقط کم مونده از این همه رسم و رسوم عجیب غریب شاخ 
 دربیارم .

پقی زدم زیرخنده پدر بیچاره من االن اگه شاخ درمیاری سال قبل اگر این جا 
دونستم چه عکس العملی ممکن بود نشون بدی .به حیاط رفتم تا بودی نمی 

 دست و صورتم رو بشورم که مریم پشت سرم اومد .
دستام رو پر اب کردم و به صورتم زدم تو گرمای اواخر تیرماه واقعا این کار 

 میچسبید .
 :بگیر .

یه چشمم رو به سختی باز کردم حوله ایی به طرفم گرفته بود ازش گرفتم و 
 تشکری کردم بعد از خشک کردن صورتم گفتم:

 راستی شایان کو؟
 شونه باالانداخت گفت:
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 من از کجا بدونم؟داداش توهه .
 :مریمممم .

 :ای درد مریم خوب نمیدونم دیگه .
 سکوت کرد 

این دوتا کامل معلوم بو.د که هم رو میخوان جدیدا هم شایان بد خلق شده 
ه شقی خاصی تو خاندان مشایخ هست مانع بود اما ازاون جا که یه رگه ی کل

از این میشد که احساسش رو درمیون بذاره دلیلش رو نمیدونستم پنج سالی 
میشد که نمیدونستم  شک کردن من به این دوتاازجایی شروع شد که تمام 
کسایی که ظرف پنج ساله گذشته برای خواستگاری  مریم میاومدن بعداز 

ن هم پنج سالی بود که زیربار نمیرفت تا جلسه اول منصرف میشدن و شایا
براش زن بگیریم البته خوب من شهرزاد نیستم اگر تو همین چند روز اینده 

 نامزدی اینارو نگیرم
 :مهسابرای بار هزارم دارم مییگم یه بار دیگه بخندی من میدونم و باتو .
ه چادر ییک ساعتی بود که اماده شده بودیم برای مراسم شب به پیشنهاد مامان 

سفید روی سرم انداختم هرچند که خان بابا و خود مهداد من رو باهرنوع تیپی 
دیده بودن اما مامان میگفت بذار االن که همه چیز داره برااساس رسوم جلو 

 میره تو هم تیپ سنگین داشته باش .
هرچندکه نمیدونست چه عذابی دارم میکشم بااون چادراونم تو خرماپزون 

خونه که اصال کولروپنکه ایی نبود من مونده بودم زن های این جا تیرماه و تو 
چه جوری بااین گرما میتونن چادر سر کنن مهسا ومریم ونفس هم که دیگه 

غش کرده بودند انقد که  به من خندیده بودن بخندید جانان من خنده بر 
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هردرد بی درمانی دوُاست ولی خوب نوبت منم میرسید دیگه اون موقع هم 
 هرهر بهتون میخندم کاری داره . من

تو حیاط داشتم استکان ها رو میشستم که صدای شایان اومد :به پا چادرت رو 
 خیس نکنی .

باحرص بهش نگاه کردم تو صداش رگه ایی از خنده بود :دخترا کم بودن توهم 
 اضافه شدی؟

بغل حوض نشست وگفت:خوب دست خودم نیست تواین چادر خیلی 
 بانمک شدی .

 دیدم سرم به استکان ها گرم بود که یهو گفتم:شایان؟خن
 :هوم؟

 :کی میخوای بامریم حرف بزنی؟
 جاخورد :مریم برای چی؟

 با عصبانیت گفتم:
واقعا حیف که این استکان هارو الزم دارم وگرنه تک تکش رو تو سرت خورد 

می کردم پسره ی احمق پنج ساله دختر مردم رو عاشق کردی و خودتو زدی به 
 کوچه علی چپ بس کن دیگه .

 اومد حرفی بزنه که صدای پای اسبی رو شنیدم باعجله گفتم:
قضیه تو مریم بمونه برای بعد اما اینو بدون اگر تااخر تابستون حداقل مراسم 

 نامزدیتون برگذار نشه کالهمون بدجور میره توهم خوددانی .
 :سینی استکان هارو به داخل بردم و به مامان اینا گفتم
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 دارن میان .
 مریم:ازکجافهمیدی؟

:صدای پای اسب خان بابا رو تشخصیص دادم همشون با تعجب نگاهم 
کردند اما وقتی صدای درخونه اومد تعجبشون به حیرت تبدیل شد خواستم 

 برم دروباز کنم که شایان گفت:
 من میرم .

یزد م سری تکون دادم از اتاق خارج شد قلبم داشت توسینه ام باسرعت باالیی
در اتاق باز شد و اول از هرچی عصای خان بابا رو دیدم و بعد اون خودش رو 

دیدم که وارد اتاق شد بابا نسبت به بقیه به درنزدیک بود خان بابا با دیدن بابا به 
سمتش رفت و با خوشحالی باهاش دست داد :من سپه وند هستم پدر مهداد 

 :خوشبختم خان بابا بفرمایید .
ون سه تا ورپریده افتاد که گوشه اتاق ایستاده بودن و زیرزیرکی نگاهم به ا

داشتند میخندیدن چشم غره ایی بهشون رفتم که ساکت شدن بعداز خان بابا 
به ترتیب شایان ومهداد ومهرداد هم وارد شدن .چشمهای در گردش مهداد با 

ی دستم بود خشک شد دیدن من بااون چادری که نصفش به طرز ناشیانه ای
 تعجب و

خوشحالی رو به وضوح تو چشماش میخوندم .دست مهداد یه ظرف شیرینی 
بود با یه کیسه که نمیدونستم چیه پس این به احتمال زیاد شیرینی خورون بود 

 با صدای بابا که گفت :بفرمایید بشینید حواس جفتمون پرت شد 
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ینی م قسمت پایخان بابا به همراه مهداد و بابا باالی اتاق نشستند بقیه امون ه
نشستیم سکوتی که برقراربود با صدای خان بابا شکسته  شد :امیدوارم 

 ازروستای مالذت برده باشید تو این چند روز 
 بابا سری تکون داد وگفت:

بله واقعا فوق العاده بود روستای خیلی زیباییه االن به شهرزاد حق میدم که 
 چرااین جا رو برای طرحش انتخاب کرد .

دخترتون به این روستا خیلی چیزارو تغییر داد که شاید خیلی هاش رو :ورود 
 نمی پسندم اما باید بگم خوشحالم که پسرم باهمچین دختری اشنا شده .

با قسمت اول حرفش ناخوداگاه چشمهای بابا گرد شد اما تیکه دوم حرفش 
 باعث شد تالبخندی بزنه .

اومدن ما به این جا رو میدونید خان بابا:خوب میدونم که همتون دلیل اصلی 
میدونم که تهران مهداد باهاتون صحبت کرده و درمورد ازدواجشون تمام 

تصمیم ها گرفته شده اما من میخوام که همه چیز براساس رسم جلو بره حاال 
این بار دارم از خودتون میپرسم اقای مشایخ پسر مارو به غالمی خودتون قبول 

 می کنید ؟
 من کرد سرم رو تکون دادم و بعدش گفت: بابا نگاهی به

 بله قبول می کنیم..
 همه دست زدن خان بابا سری تکون داد وگفت:

 پس باید بقیه مراسم هارو هم شروع کنیم .
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چشم توچشم مهداد شدم نگاهی بهم کرد که معنیش جز بدبخت شدی نبود 
 .اخرسر بعد یکم صحبت از خونه رفتند .

هسا ومریم با اشتیاق هرچه تمام درحال باز کردن از حیاط برگشتم که دیدم م
 کادویی بودند که مهداد گذاشته بود .

 :فقط برای یاداوری می گم عروس منماااا .
نگاهی بهم کردند و شونه ایی باالانداختند ای نامردا کادو رو باز کردند مهسا 

 سوتی زد وگفت:
 وایی چقده خوشگله 

ناز بود که جنس خیلی نرمی داشت نگاهی بهش کردم یه چادرسفید خیلی 
توجهم به جعبه ی کوچکی که تو کیسه بود جلب شد درش اوردم و بازش 

کردم یه حلقه خیلی ناز البته درشت بود که روش یه نگین سبزرنگ کارشده 
بود از شکل و شمایل حلقه حدس میزدم حلقه ی موروثی چیزی باشه چون 

 قدیمی میزد مامان جلو اومد وگفت:
 دری خوبی جنسش باتمام سبک بودنش لیز نیست .چه چا

 با گیجی سر تکون دادم .
 خیر سرمون از فردا دوران نامزدیمون شروع میشد ولی چه دوران نامزدی 
توی درمانگاه بودم که با شنیدن حرفی که مهرداد بهم زد نزدیک بود جیغ 

 بکشم
 رسمییه :اما یعنی چی که نباید هم دیگه رو ببینیم اخه این دیگه چه

 شونه ایی باالانداخت وگفت:
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واال منم نمیدونم دستور خان باباست گفته نباید باهم دیده بشید و توهم هرجا 
 مهداد رو دیدی باید فرار کنی .

 
بله همه جای دنیا نامزدا بهترین دوران عمرشون رو سپری می کردند اونوقت 

رار کنم .مهرداد من بدبخت این طوری اخه مگه ماجرای دزدوپلیسه که ازش ف
 برگشت خونه خودشون من بدبخت هم داغون و سردرگم موندم تو درمانگاه .

سرم رو گذاشته بودم رو میزکه با شنیدن صدای مهلقا بباخوشحالی سربلند 
 کردمم شهرزاد تو بغلش داشت جیغ می کشید و ریز ریز مامان مامان گفت .

 تمباخوشحالی به طرفش رفتم و شهرزادو ازبغلش گرف
 :ای جووونم نگاش کن این فیسقیلی رو چقده بزرگ شده .

 بامهلقا سالم علیک کردم خندیدوگفت:
 دیگه باید خانم کوچک صدات کنیمااا.

سری تکون دادم وگفتم:بیخیال توروخدا من حوصله ای القاب رو ندارم .بیا 
 بشین.

 فت:شهرزاد رو گذاشتم رو پام و مشغوول بازی کردن باهاش شدم که مهلقاگ
 چته چراانقد دمغی؟

 اهی کشیدم وگفتم:خیرسرم دوران نامزدیمه ....
 تااین رو گفتم پقی زد زیرخنده وگفت:

 هیچی نگو که دردتو فهمیدم .
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باحرص گفتم:اخه این چه رسمیه جان من :فعال که میبینی باید ازش پیروی 
 کنی.

سگ اخالق مهلقا تا ظهر پیشم موند و بعدش رفت منم ازاون جایی که خیلی 
شده بودم رفتم خونه حوصله حرف زدنم نداشتم حتی و به محض رسیدنم 

 افتادم رو تخت و چشمامو بستم .
یک هفته ایی به همین منوال سپری شد و هنوز به کسی نگفته بودم دردم چیه  

سعی کردم سرخودم رو باداستان مریم وشایان گرم کنم تا کم تر برم تو 
تنها میشدم خیلی دلم براش تنگ میشد نمیدونستم فکروخیال ولی مواقعی که 

 داره چی کار می کنه وحتی این که اصال دلش تنگ شده برای من یا نه .
داستان به همین منوال ادامه داشت تا نه روز بعد  جریان شیرینی خورون وقتی 

 رفته بودم به درمانگاه درحال ساخت سربزنم مهرداد رو دیدم
 ی برد که چه حالی دارم برای همین چیزی نگفتفکرکنم ازصورت داغونم پ

درحالی که داشتم به کارگرها نگاه می کردم باصدای ارومی پرسیدم :مهداد 
 کجاست؟

 :رفته تهران :چییییی؟
 :خوب کارداشت مجبورشد بره.

هیییی باشه دیگه مهداد خان دارم برات بالخره که میبینمت .مهرداد ضربه ایی 
 عنتی...به پیشونیش زدوگفت:اخ ل

 باتعجب نگاهش کردم:چته؟
:میتونی بری طالقان خونه مهداد من اون جا یه چیزی رو جا گذاشتم و برام 

 بیاری
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 :چراخودت نمیری؟
 :خوب سرم شلوغه نمی تونم برم .

 :خیله خوب چی هست؟
 :یه پوشه زرد رنگ روی یکی ازعسلی ها .

 ازجیبش کلید رودراورد و گرفت طرفم
 :االن برم؟
 نگاهم کرد که گفتم:خیله خوب بابا فهمیدم .چپ چپ 

کلید رو ازش گرفتم ومسیرم رو کج کردم حوصله رانندگی نداشتم برای همین 
 ماشین رو نبردم .

بی حوصله پام رو میکوبدم زمین وراه میرفتم مثل این بچه های دوساله که 
دم یاسباب بازی مورد عالقشون روازدست داده بودن باهرباری که پامو میکوب

 زمین
گردوخاک بدی بلند میشد ازگردوخاک بلند شده سرفم گرفته بود رسیدم به 

شهر و راهم رو به سمت خونه مهداد کج کردم نیم نگاهی به کفش های خاک 
الودم کردم و اهی کشیدم به خونه اش رسیدم ماشینش نبود کلید انداختم و 

راهرو رو روشن  رفتم داخل همه جا تاریک بود کفش هامو دراوردم و المپ
کردم و رفتم داخل نگاهی به اطرافم کردم  دستی به میز کنار دیوار کشیدم 
گردوخاک روش نشون ازاین بود که چندروزی هست کسی تو خونه نبوده 

پاکت زرد رنگی رو روی عسلی دیدم و به سمتش رفتم که برش دارم خم شدم 
 ��برش دارم اما باصدای مهداد سرجام خشک شدم :شهرزاد
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صاف شدم و به طرفش چرخیدم تیشرت قرمز رنگی پوشیده بود با شلوار جین 
تازه به عمق دلتنگیم پی بردم موهاش کوتاه تر شده بود و ژل زده و مرتب به 

 سمت باال شونه شده بود :تو مگه تهران نبودی؟؟
 جلوتر اومد وگفت:

 بودم دوسه ساعتی هست برگشتم تو این جا چی کار می کنی؟
 :مهرداد من رو فرستاد دنبال این پوشه .

 جفتمون سکوت کردیم که یهو مهداد زد زیر خنده باتعجب گفتم:
 چته تو؟

 :امان از دست مهرداد .
تازه فهمیدم همه ی اینا نقشه مهرداد بوده تا ما دونفر رو باهم رودر رو کنه 

سرم  بود بهلبخندی به این نقشش زدم ازاون جایی که نه روز گذشته شدیدا زده 
 کرم درونیم گل کرده بود خم شدم پوشه رو برداشتم وگفتم:

 خیله خوب من دیگه باید برم مهرداد منتظرمه. 
قدمی به سمت راهرو برداشتم که یهو دستاش دورم حلقه شد و من رو کشید 

تو بغلش دستش رو اورد باال و اروم شالم رو از سرم کشید سرش رو که 
بستم نفس های گرمش که به گردنم میخورد حس  گذاشت رو گردنم چشمامو

 خوبی بهم میداد :من باید برم مهداد ما نباید پیش هم باشیم .
مثل چی داشتم دروغ می گفتم دلم داشت براش پر می کشید دستاش رو دورم 

 محکم تر کرد وگفت:
 تو هیچ جا نمیری .
 :رسم و رسوم چی؟
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 وگفت:باخشونت خاصی من رو به سمت خودش برگردوند 
 میدونی که اون رسم و رسوم اصال برام مهم نیست .....

 نگاهی بهش کردم دستام رو اوردم دور گردنش محکم کردم 
 سرش رو اورد نزدیکم وگفت:

 دلم برات تنگ شده بود .
 اروم زمزمه کردم:منم همین طور.

دستاش رو به قدری محکم دورم حلقه کرده بود که نفسم به سختی درمیاومد 
از دوست داشتم لباش که روی لبم نشست دستم رو بردم الی موهاش اما ب

سیدن عقب عقب رفت و افتادیم رو مبل نفس کم اوردم و بعد *و*درحین ب
از یکی دو دقیقه کشیدم عقب دستام رو گذاشتم رو سینه اش و نگاهی بهش 

کردم چشما و لباش میخندید سرم رو گذاشتم رو سینه اش و دستاش رو دورم 
 کرد حلقه

تو سکوتی که بینمون بود به سروصدای بیرون گوش می کردم نیم نگاهی به 
 صورتش کردم وگفتم :این خیلی قشنگه ساکت اروم ....

 سه ایی به سرم زد وگفت :*و*ب
 بالخره ارامش هم به زندگیمون برگشت .میگما یه چیزی :هاا؟

 :من میخوام خیلی زود بچه دار بشیمااا گفته باشم .
 روبرداشتم و نگاهش کردم :این از کجااومد دیگه؟؟سرم 
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:خوب بچه میخوااام دیگه همین االنش نزدیک سی و دو سالمه تابچه به دنیا 
بیاد میشه سی و سه سال نمیخوام دیر بشه که فاصله سنیمون با بچه امون هی 

 بیشتر بشه .
 لبخندی زدم وگفتم :
 فکرش رو می کنم .

 لپم رو کشیدوگفت :
 فکر نداریم باید عمل کنی . نه دیگه

 زدم به بازوش و معترضانه گفتم :
 مهداااد خیلی بی حیایی .

 نامرد غش غش خندید :راستی راستیی :چی شده؟ 
 :اهم مهرداد از مهسا خوشش اومده بالخره اززیرزبونش کشیدم بیرون 

 جیغی زدم:جاان من؟
 :اره فکر کنم عروسی در عروسی شد .

اره گذاشتم روی سینه اش دم گوشم زمزمه کرد:میدونی ذوق کردم سرم رو دوب
 که چقد دوست دارم؟

مثل دختر بچه های هیجده ساله ذوق زده شده بودم نگاهی به ساعت انداختم 
 سه ساعت بود که من تو خونه مهداد بودم نالیدم:مهداد دیرم شد باید برم .

 دستاش رو سفت تر کرد وگفت :شما هیچ جا نمیرید .
 گرد شده نگاهش کردم:جاااانم؟ باچشمهای

 :امشب این جا میمونی .
 :دیگه چی؟؟مامان اینا نگرانم میشن خوب .
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 :نترس مهرداد احتمال زیاد فکر اون جا رو هم کرده و بهشون اطالع میده .
 خندیدم وگفتم:

 مهرداد هم میدونه چه داداش شری داره ها .
 :خوب دیگه این طوری هاست .

 نزدیک هفت ونیم عصربود :گشنت نیست؟ نگاهی به ساعت کردم
 سرش رو تکون داد وگفت:

 چرااتفاقا 
 خودم رو از بغلش کشیدم بیرون وگفتم :

 من برم یه فکری برای غذا  بکنم .
وارد اشپزخونه شدم داشتم اطراف رو نگاه می کردم که تصمیم بگیرم چی کار 

دیوار و نگاهم می کرد  کنم که چشمم افتاد به مهداد که دم در تکیه داده بود به
 :چی شده؟

 :میدونی که این بار به عنوان خانم خونه داری اشپزی می کنی ؟
بااون لحنی که گفت خانم خونه دلم ضعف رفت لبخندی  زدم و به کارم 

 مشغوول شدم
 شایان:

تازه از بیرون برگشته بودم که مریم رو تو حیاط دیدم بی حوصله بود به قدری 
شت من نشده بود رو به روش ایستادم و صداش کردم که حتی متوجه برگ

 :مریم؟؟
 ازجاش پرید :ها چی شده؟
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 :چته چرا اینقد تو فکری؟
:صبح با مامانم صحبت کردم بابام دوباره حالش بد شده بوده برده بودنش 

 بیمارستان. 
اهی کشیدم این دردی بود که از زمان جنگ باخودش داشت :دکتراش چی 

 گفتن؟
هاش رو زیاد کردن ولی گفتن اگه باز حمله قلبی بهش دست بده :دوز دارو 

 باید پیوند قلب انجام بشه وگفتن که باید برای مدتی از تهران دور بشه .
 :میخوای چی کار کنی؟

 :میخوام برای یه مدت بیارمشون طاالقان این طوری خیالم راحت تره .
 :مطمعنم که حالش خوب میشه نگران نباش .

 لبخندی زد .
 نگاهی به اطراف کردم وگفتم:

 شهرزاد کجاست؟
 خندید وگفت:

 پیش شوهرشه .
 :جااانم؟؟؟

 :چنددقیقه پیش مهرداد اومد گفت امشب شهرزاد پیش مهداد میمونه .
 سری تکون دادم خوب شد بابااصرار کرد تا صیغه کنن این دوتا.

 . برگشتممریم بلند شد و به داخل برگشت  منم بعد از چنددقیقه به داخل 
 شهرزاد:
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صبح روز بعد با افتابی که روی صورتم افتاده بود چشم باز کردم یکم طول 
کشید تادوباره یادم بیاد کجام نگاهی به صورت اروم مهداد کردم که خوابیده 

بود دیشب تا نزدیکی های صبح باهم صحبت کرده بودیم و بالخره ساعت 
 یدارم .نزدیک سه ونیم چهار بود که خوابیدیم :من ب

 جاخوردم از کجافهمیده بود دارم نگاهش می کنم .
 :اگر بیداری چشماتو باز کن دیگه 

 یکم که گذشت دیدم زیرچشمی داره نگاهم می کنه باخنده گفتم :
 خوابی یا بیدار تکلیف خودت رو مشخص کن ؟ 

 چرخیدم و طاق باز دراز کشیدم صداش اومد که گفت:
 امروز چی کار کنیم؟

 بهم قالب کردم وگفتم:دستام رو 
 من که باید یه فکری به حال شایان و مریم کنم تورو نمیدونم .

 اومد حرفی بزنه که زنگ در به صدا دراومد باتعجب طرفش برگشتم وگفتم:
 منتظر کسی بودی؟

 :نه .
از تخت اومد پایین و از اتاق خارج شد از جام بلند شدم و شال و مانتوم رو 

 بیرون پوشیدم و ازاتاق رفتم
وارد سالن که شدم باتعجب مهرداد رو دیدم که داره بامهداد حرف میزنه با 

 دیدن من خندید وگفت:
 رفتی پوشه بیاری موندگار شدی؟؟؟
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 زدم زیر خنده وگفتم:
 توهم نگفته بودی جاسوس خوبی هستی .

 مهداد اشاره کرد وگفت:
 بشین ببینم اول صبحی برای چی اومدی این جا .

ل هم نشستن منم رفتم اشپزخونه تا زیرکتری رو روشن کنم به جفتشون مقاب
سالن برگشتم و پشت مبلی که مهداد نشسته بود وایستادم مهرداد ساکت بود 

 که گفتم:
 خوب حرف بزن دیگه برادر من اومدی این جا که سکوت کنی؟

 خنده ایی کرد دستام رو گذاشتم رو مبل و خم شدم 
 :مهرداد حرف بزن دیگه .

 بار مهداد بود که به صدا دراومد لبخندی شیطانی زدم وگفتم:این 
 مهداد فکر کنم بدونم داداشت چشه؟

 همون طور که نشسته بود رو مبل سرش رو چرخوند طرفم وگفت:
 چشه؟

 :امممم درد عاشقیه .
اول گیج نگاهم کرد و بعد نگاهی به مهرداد کرد با دیدن مهرداد که تقریبا 

 ه بود گفت:میشه گفت سردرگم موند
 اره ؟

 مهرداد سرش رو تکون داد باخوشحالی دست زدم وگفتم:
 مهسا؟

 :اره فقط نمیدونم چطوری بهش بگم .
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 اینو که بگه هم زمان من ومهداد زدیم زیر خنده مهرداد عصبی شد وگفت:
 ای بمیرید خوبه خودتون دوتا هم بدتر بودیداا ...

 مهداد به زور خندش رو کنترل کرد وگفت:
 شید برادر من اما خیلی لحنت بامزه شده بود .ببخ

 هنوز رگه هایی از خنده تو صداش موج میزد 
 مهرداد مستاصل گفت:

با شناختی که من ازاون دارم تا من شروع نکرده میخواد بزنه تو رگه ی مسخره 
 بازی و شوخی نمیدونم چه جوری و کی بهش بگم .

 بالخره تونستم خندم رو کنترل کنم و گفتم:
 یه موقعیت خوب داری برای گفتن بهش .

 جفتشون با تعجب نگاهم کردند کنار مهداد نشستم وگفتم:
شب قبل عروسی دونفر معتمد باید به خونه های مردم برن و دعوتشون کنن 

 درسته؟
 جفتشون سر تکون دادن مهداد گفت:

 یعنی میخوای این دوتا رو بفرستیم؟
 :اوهوم .

شپزخونه دووییدم خیلی سریع سه تا چایی باسرو صدای کتری به داخل ا
 ریختم و به سالن برگشتم 

 چایی هارو که روی میز گذاشتم گفتم:
 اوهوم اون شب بهترین موقعیته .
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 :یعنی قبول می کنه؟
 :اون دیگه بستگی به جنم خودت داره که بتونی راضیش کنی یا نه .

ود اهم دراومد در سکوت چایی ها خورده شد نگاهی به ساعت کردم دوازده ب
 باید برمی گشتم خونه .

 از جام بلند شدم که مهداد با تعجب گفت:
 کجا میری؟

 :باید برگردم خونه دیرم شد .
 :باشه میرسونمت .

 مهرداد بلند شد وگفت:
 تو نمیخواد بیای شما دوتا فعال نباید تو روستا دیده بشید .

 بیرون دوباره یاد رسم مسخره افتادم و نفسم رو باحرص دادم 
 مهرداد:من میرسونمش .

کیفم رو از اتاق مهداد برداشتم و برگشتم داخل سالن بعد از خداحافظی سوار 
 ماشین شدیم مهرداد گفت:

 دیگه کمتر از یک ماه مونده و راحت میشید .
 با شیطنت نگاهش کردم و گفتم:

 اما تو میافتی تو دردسر .

 خندید:دردسر شیرینیه .
یکی دو جمله بیشتر بینمون رد و بدل نشد دم درخونه پیاده تا رسیدن به روستا 

 شدم سرم رو از پنجره کردم داخل وگفتم:
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و نصیحت اخر این که اگر میخوای به مهسا اعتراف کنی سعی کن زیاد از 
 الفاظ لفظ قلمی استفاده نکنی .

 قهقهه ایی زد وگفت:
 حتما به نصیحتت گوش می کنم .

رد خونه بشم که شاخ به شاخ شایان دراومد خداحافظی کردیم چرخیدم وا
 لبخند مرموزی زد وگفت:

 پیش همسرت بودی با برادر شوهرت برگشتی
 ضربه ایی به بازوش زدم وگفتم:

 من رو رسوند فقط .
 وارد خونه شدیم نگاهی به اطرافم کردم مریم نبود باتعجب گفتم:

 مریم کو؟
 که موقع اومدنشون باشه . مامان:مادر پدرش امروز قراره بیان طالقان رفت

 :اها .
 داشتم لباس عوض می کردم که شایان گفت:

 فکر می کنی االنا موقعیت خوبی برای خواستگاری باشه؟
 گردنم به نحوی به طرفش چرخید که صدای تقش رو خودم شنیدم 

 :خواستگاری از کی؟
 :مریم .

 :جااان من؟
 :مرگ تو .
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 پریدم بغلش وگفتم:
 .من عاااشقتم شاین 

 :فعال برو دعا کن این دوست محترمت جواب نه نده .
 

بااعالم امادگی شایان برای ازدواج با مریم کار من سنگین تر شده بود حاال 
عالوه بر تمام کارهای درمانگاه درحال ساخت و مریض هام خرید عروسی 

هم شروع شده بود که اوضاع رو بدتر کرده بود تو یه شب نشینی بین بابا و 
اابا تاریخ عروسی افتاد به شش شهریور چون هم هوا خوب میشد تو خان ب

 شهریور ماه هم این که بعد برداشت محصوالت بود .
روزها به سرعت سپری شد مریم با خانواده خودش درگیر بود و باید از پدرش 
مراقبت می کرد ماامان ایناهم گفتن بعد از تموم شدن مراسم ازدواج من برای 

ام می کنه ازاین همه عروسی خودم سرگیجه گرفته بودم مونده خواستگاری اقد
بودم نمیشد حداقل یکی دوتامون یکم زودتر ازدواج می کردیم االن این همه 

 مصیبت نکشیم ؟؟
جست وگریخته از مهرداد شنیده بودم مهداد برای دعوت مایک و جنا خودش 

ندم نم با تیپ ایرانی خبه امریکا رفته از تصور بودن جنا تویه مهمونی ایرانی او
 می گرفت .

اون مهداد نامردم که خیلی شیک و مجلسی همه ی کارها رو انداخته بود 
 گردن من و خودش رفته بود امریکا عشق و حال .

چهار روز مونده بود به ششم که خیاط بالخره لباسم رو اماده کرد و اورد خونه 
. 
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لباسم رو دیگه بر طبق لباس های محلی این جا نگرفتم چون خیلی دست و 
پاگیر بود و توانایی جمع و جور کردنش از عهده من بدبخت خارج بود بااماده 

شدن لباس مراسم بعدی شروع شد حاال کل افرادروستا باید میاومدن خونه 
 امون و لباس رو میدیدن و یه مبلغ کوچکی کمک می کردن 

ارمی بود فکر کنم که امروز داشتم چایی میریختم دیگه حرصم داشت بار هز
 درمیاومد :چیهه؟هرکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد .

 مهسا بود نگاهی بهش کردم وگفتم:
 که هرکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد دیگه اره؟؟؟

 :اوهوم :به وقتش حالت رو می پرسم خانم خانما .
 مقابل نگاه متعجبش  به سمت مهمون ها رفتم .سینی رو برداشتم و در

 تک تکشون موقع چایی برداشتن نگاهی بهم کردن وگفتن:
ماشاال ماشاال معلومه بااین زیبایی و خوش اندامی باید دل پسر خان رو ببری 

. 
چاییم پرید گلوم یه زن تقریبا پنجاه و خورده ایی سال بود که این رو گفت بقیه 

 هم تایید کردن .
خواستم بگم اخه به شما چه مربوط اما جلوی خودم رو گرفتم و سکوت می

 کردم .
چاییشون که تموم شد یه دوتا پنج تومنی کنار سینی گذاشتند و رفتند با 

خستگی افتادم رو تخت و پیش خودم فکر کردم این زن های این جا چه طور 
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 این بودبااین همه مراسم کنار میان این همه مصیب یک طرف مصیبت دیگه 
 که خود عروسی هم تو چهارروز برگذار میشد .

 بایاداوری روزهای باقی مونده باکله رفتم تو بالش
 

فردای روزی که برای دیدن لباس عروسی اومدن خونه امون به خودم مرخصی 
دادم و نرفتم درمانگاه مامان اینا هم رفته بودن طالقان تایه سری خرید کنن و 

 دوتا ورپریده تو خونه مونده بودیم .فقط من و شایان و اون 
 رو تخت لم داده بودم و داشتم کتاب میخوندم که نفس گفت:

 چه خبره امروز خونه دراارامشه .
 سرم رو از روی کتاب بلند کردم وگفتم:

 چیه دلت دوباره مهمون میخواد؟
:نه نه خدا خیرت بده تو چندروز گذشته به قدری مهمون دیدم که حالم بهم 

 ه .میخور
 شایان پقی زد زیر خنده چرخیدم طرفش وگفتم:

 تو چته دیگه؟
 دستاش رو اورد باال وگفت:

 برای اولین بار با این وروجک موافقم .
 نفس پشت چشمی نازک کرد وگفت:

 وروجک کیه دیگه؟
 شایان :توو...

 قبل این که صدای جیغ نفس دربیاد گفتم:
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روز رو میخوام درارامش سپری بچه ها بس کنید دیگه بعد یک ماه بالخره یک 
 کنم .

نگاهی به مهسا کردم سرش پایین بود و داشت تو دفتر خاطراتش چیزی می 
نوشت ساکت بود و این چیزی بود که خیلی تعجب اور بود باالش رو پرت 

 کردم طرفش وگفتم:
 اهای تو چته چرا ساکتی؟

 بالش خورد به دستش با حرص نگاهم کرد وگفت:
میگفتم بچه ایی اما شهرزاد سی سالته االن دقیقا چی باید  اگه یک سالت بود

 بگم بهت .
 سرجام نشستم و گفتم:

 هیچی فقط بگو چته چرا ساکتی؟
 :دارم دفتر خاطراتم رو پر می کنم مشکلیه؟

 لحنش هنوز عصبانی بود ابرومو دادم باال وگفتم:
 اووهوو باشه ببخشید .

نگاه کردم اونم نمیدونست  دوباره مشغوول نوشتن شد با تعجب به نفس
 ماجراازگه قراره .

ساعت نزدیک سه ونیم چهار بعدازظهربود که مامان اینا با دست های پر 
 برگشتن .

 کیسه هارو از دستشون گرفتم.  با تعجب گفتم:
 اخه مادر من نیازی بود این همه خرید .
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 باخستگی نشست وگفت:
 گی .واای شهرزاد چیزی نگو که دارم میمیرم از خست

کیسه هارو مرتب گذاشتم گوشه ی اتاق و براشون اب بردم .صدایی که از 
بیرون میاومد باعث شد که هممون باتعجب به هم نگاه کنیم مهسا چونش رو 

 خاروند وگفت:
 این دیگه چیه .

 ناالیدم:یه مراسم دیگه
مانتوم رو تنم کردم و از خونه دراومدم بیرون سروصدا تازه واضح تر شد برام 

صدای سازودهل به همراه دست بود که میاومد کمی که گذشت جمعیتی رو 
دیدم که داخل کوچه شدن درراس همشون خان بابا ومهرداد و ذوالفقارو 

 تشخیص دادم.
زن ها ودخترهای زیادی اوازخون درحالی که سینی هایی باالی سرشون بود 

شایان برگشت درحال اومدن بودن مهسا و بقیه هم از خونه دراومدن بیرون 
 گفت:

 این دیگه چه مراسمیه؟
درحالی که سعی داشتم صدام ازبین اون همه سازودهل به گوشش برسه 

 گفتم:
 خورده بارببردن .

 :هاان؟
 :بااین مراسم عروسی به طور رسمی شروع میشه 
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جمعیت به دم درخونه رسید زن ها و دخترا درحالی که سینی رو سرشون بود 
 ن و سینی هارو گوشه ی حیاط میگذاشتند تک تک وارد خونه میشد

خان باباومهرداد ازبین جمعیت رد شدن و اومدند نزدیکمون خان بابا 
 گفت:دیگه مراسم ازدواجت شروع شد دخترم خوشبخت بشید .

 بالبخندی تشکر کردم 
نگاهی به اطرافم کردم همشون باهم یک صدا میگفتن عروسیتون مبارک 

 عروسیتون مبارک .
 بابا:بفرمایید داخل .

خان بابا:نه من زیاد حوصله ی سروصدا رو ندارم اما اگرمهرداد بخواد بمونه 
 من مشکلی ندارم من برمی گردم عمارت 

 مهرداد سری تکون دادوگفت:باشه منم بعدا میام خونه :باشه .
خان بابا رفت تمام سینی ها به داخل حیاط منتقل شد تقریبا میشه گفت بیست 

ی نفری بودند به داخل دعوتشون کردم هرکدوم اززن ها موقع داخل الی س
سی می کرد و تبریک می گفت .با کمک مهسا اینا *و*رفتن با هام روب

تونستم خیلی سریع چایی رو اماده کنم .عقلی که کرده بودم تو اون چندروزی 
که برای دیدن لباسم میاومدن دو دست لیوا اضافه گرفته بودم چایی ها رو 

 پخش کردیم خوشبختانه بعد خوردن چایی زیاد نشستن و رفتند .
دم در خانومی بهم نزدیک شد وگفت:دخترم ایشاال خوشبخت بشی برات 

 دعای خیر می کنم ....مرسی که روح دخترم رو به ارامش رسوندی .
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تعجب کردم قیافه تکیده ایی داشت ولی معلوم بود که تو جوونیش خوشگل 
 یی  داشت من من کنان گفتم:بوده ته چهره اشنا

 ببخشید من شمارو میشناسم؟
 دستم رو گرفت وگفت:

من مادر صبام دخترم ...دیشب دخترم به خوابم اومد خیلی خوشحال بود و 
میخندید بهم گفت ازطرف اون عروسیتون رو تبریک بگم و بگم که حتما با 

 مهداد خان خوشبخت میشید .
ت و بغلم کرد :ممنونم که به دخترم سم اما نذاش*و*خواستم دستش رو بب
 شادی رو برگردوندی ..

ازبغلش دراومدم بیرون نگاهی غمگین بهم کرد ورفت نمیدونم شاید صبارو 
درمن میدید و شاید ارزو می کرد کاش دخترش هم مثل یه دختر معمولی به 

 سر خونه و زندگیش میرفت.
بشه و بعد به درو پشت سرش بستم لحظه ایی مکث کردم تا حالم عادی 

 داخل اتاق برگشتم .
مهرداد و شایان و بابا داشتند باهم دیگه صحبت می کردند مهرداد بادیدن من 

 گفت:
 راستی تا یادم نرفته خان بابا برای فردا مراسم عقدت یه کادو برات فرستاده 

 باتعجب نگاهش کردم که گفت:
 تویکی از سینی ها گذاشته شده .

که اون دوتاهم خیلی فضول بودن با من اومدن حیاط برگشتم حیاط ازاون جا 
 داشتم به سینی ها نگاه می کردم که مهسا گفت:
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 فکر کنم پیداش کردم 
به یکی ازسینی ها که درانتها قرار داشت اشاره کرد به سختی راهمو باز کردم و 
به طرفش رفتم این سینی بابقیه فرق داشت فقط یه بسته تقریبا بزرگ روش بود 

 رو برداشتم و اومدم سمتشون نفس با هیجان گفت: بسته
 باز کن ببینم 

ازنرمی بسته حدس زدم باید لباس باشه اروم بازش کردم و درش اوردم بیرون 
دهنم با دیدن لباس بازموند یه لباس قرمز بلند پولک دوزی شده بود که استین 

یده ال پوشهای بلندی داشت و از دم ارنج به بعد استین هاش کلوش میشد کام
 بود یه شال به رنگ خودش هم داشت

 نفس:این خیلی خوشگلهههه
سرم رو تکون دادم واقعا فکر نمی کردم خان بابا همچین سلیقه ایی داشته باشه 

 به اتاق برگشتم مهرداد بادیدن من گفت:
 امیدوارم خوشت اومده باشه اینو خان بابا خودش برات سفارش داد 

 مونده بود مامان لباس رو ازدستم گرفت وگفت:دیگه بدتر دهنم باز 
 فوق العاده است چه رنگ زیبایی داره .

 :ازطرف من از خان بابا تشکر کن حتما .
 کمی که گذشت مهرداد ازجاش بلند شد وگفت:

من دیگه باید برگردم .فردا تو مراسم عقد میبینمتون حتما ....راستی اینم بگم 
خان بابا گفت ال قبل از ظهر حتمااون جا  که مراسم تو عمارت برگذار میشه

 باشید 
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 سری تکون دادم .
قبل ازرفتنش با نگاه بهم فهموند که کارم داره عذرخواهی کردم و به دنبالش به 

 حیاط رفتم :چی شده ؟
 :امشب رو که یادت نرفته؟

 زدم به  پیشونیم
 :اخ راست میگی باشه

 
ردن وسایلی بودیم که تا ساعت هفت ونیم هشت شب مشغوول جمع وجور ک

اورده بودند به ساعت که نگاه کردم یک ربع به هشت رو نشون میداد وقتش 
 بود که نقشه امو عملی کنم .

 زدم به پیشونیم وگفتم: 
 ای داد بیداد یادم رفت .

 همه باتعجب به طرفم چرخیدن شایان گفت:
 چی رو یادت رفته نصفه شبی؟

 دست به کمر ایستادم وگفتم:
 رایشم مونده تو درمانگاه .وسایل ا

خودمم از چیزی که گفتم جاخوردم ولی تو اون لحظه چیزی به غیر از اون به 
 ذهنم نرسید .

 برگشتم طرف مهسا وگفتم:
 میشه بری بیاریشون برام .
 چشماش گرد شد وگفت:
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 من چرا؟!؟
 قیافه ام رو مظلوم کردم وگفتم:

تگی خوب ....چی میشه مهسااایی خواهش می کنم من دارم میمیرم از خس
 بهم کمک کنی؟

 س کردم *و*اومد چیزی بگه که رفتم طرفش و لپشو ب
مهسا:ای جمع کن این چابلوس بازیاتو.انقد مهمه این لوازم ارایش که من االم 

 عزیز شدم؟؟
 لبخندی زدم وگفتم:

 بودی عزیزم
 شال رو روسرش مرتب کرد وگفت:

 عروسی دلم نمیخواد اشکت رو دربیارم .خیله خوب بابا رفتم چه کنم که تازه 
از در که رفت بیرون منتظر صدای بستت شدن در شدم و بعد احساس درونیم 

 رو با جیغی ابراز کردم .
نفس و شایان با تعجب نگاهم کردند درمقابل نگاه متعجبشون شونه ایی 

 باالانداختم و مشغوول بقیه کارها شدم .
 نفس:بچم خل شد!!

 مهرداد:
دقیقه ایی بود که اطراف خونه شهرزاد داشتم پرسه میزدم تا مهسا بیاد چهل 

بیرون یواش یواش داشتم ناامید میشدم که صدای در اومد و به دنبال اون 
مهسااومد بیرون خودم رو کشیدم پشت دیوار تا من رو نبینه نمی دونم شهرزاد 
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داره  ه زیرلببه چه بهونه ایی فرستاده بودش بیرون چون قشنگ معلوم بود ک
کمی صبر کردم تاازخونه فاصله بگیره و به دنبالش رفتم دوسه تا رغر می کنه غ

 مونده بود به درمانگاه صداش زدم در
 :مهسا

شش متر ازجاش پرید و به طرفم چرخید دستش رو قلبش بود و نفس نفس 
 میزد خندیدم:ببخشید

 با حیرت گفت:
 تو این جا چی کار می کنی مهرداد؟

 زدم وگفتم:لبخندی 
 ورزانه . ه*ر*ز*همراسم 

 چی چی؟!؟ ه*ر*ز*ه:جونم؟!؟!؟
 ای منحرف.

 با خنده مراسم رو براش توضیح دادم که گفت:
 خوب چه کنم من االن؟؟

 :میشه کمکم کنی؟ زیاد دوست ندارم تنهایی دم خونه های مردم بچرخم .
 :اما شهرزاد منتظرمه .
 چشمکی زدم وگفتم:

 ه ساعتی رو میتونه منتظرت بمونه حاال میای؟مطمعنم که شهرزاد دوس
 لحظه ایی مکث کرد وگفت:

واال همچین واسه لوازمش چابلوسی کرد و من عزیزه دل شده بودم فک کنم 
 بمیره بچم
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 خندیدیم
 :اوکی بریم

لبخند پیروزمندانه ایی زدم کنار هم دیگه راه افتادیم به نوبت به دم درخونه 
رو برای عروسی دعوت می کردیم هرکدومشون های مردم میرفتیم و اون ها

باید برای روز عروسی باخودشون چیزی میاوردن اوایلش مهسا غرغر می کرد 
اما یکم که گذشت براش عادی شد و دیگه چیزی نمی گفت به اخرین خونه 

 تو روستا که رسیدیم گفت:
 پوووف چقد خونه داشت این جا و من نمیدونستم .

 گفتم:ضربه ایی به در زدم و 
 چیه خسته شدی؟

 :دارم میترکم.خسته شدم؟؟!!
 اخرین خونه هم بالخره تموم شد دستام رو بهم زدم وگفتم:

 خیله خوب االن کجا بریم؟
 نگاهی به ساعتش کرد وگفت:

واال ساعت ده و نیم شب اونم انجا اوصولن کجا میرن مردم؟؟مجتمع تجاری 
 چطوره؟بریم خرید؟؟

 هم نیسا.میخوای بریم تهران اصال؟؟ فکری کردم وگفتم:فکره بدی
 :عالیه بریم

 خندیدم:با ماجرا جویی چطوری؟؟
 لبخندی زد:عالیم
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 به سمت جنگل راه افتادم که گفت:
 نصفه شبی میخوای بری جنگل؟؟این دیگه خیلی ماجراجویی شد

 :اوهوم تمام مزش به نصفه شب بودنشه 
روشن کردم از مسیر میون بر  چراغ قوه ام رو که همیشه تو جیبیم بود دراوردم و

 راه افتادم مهسا کنارم با ترس و لرز قدم بر میداشت نگاهی بهش کردم وگفتم:
 چیه میترسی؟

 :چطو؟!؟عمرن!حرفا میزنیا
 همین حین زوزه ی گرگی اومد ازجاش پرید و چنگی به بازوم زد 

 خنده ایی کردم وگفتم:
 چی شد خانم شجاع ؟

 چپ چپ نگاهم کرد وگفت:
 شتم دیگه.شنیدم مار هم پیدا میشهحاال انتظارزوزه ی گرگ رو نداخوب 

افتاده بودیم تو سرباالیی پاش به سنگ گرفت سکندری خورد اما قبل این 
 بخوره زمین دستش رو گرفتم و کشیدمش باال نفس نفس میزد  و گفت:

 وای نزدیک بود ناقص شم.مرسی
 :خواهش میشه. 

 د رسیدیم.بالخره به جایی که مورد نظرم بو
دم کوه بود البته کوه به اون شکل نبود یه صخره نسبتا بلند بود همون پایینش 

رویکی از سنگ ها ایستادیم تمام جنگل زیر پامون بود نور ماه جلوه ی 
 قشنگی ایجاد کرده بود چرخیدم طرف مهسا وگفتم :

 نظرت چیه؟
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 نگاهی به اطرافش کرد وگفت
 نظرت چیه؟

 وگفتنگاهی به اطرافش کرد 
:خییییییلی خوبه کاشکی دوربینم اورده بودم منظره کامال هنریه ...خیلی 

 خوش شانسید که این جا زندگی می کنید .
 دست به سینه ایستادم وگفتم:

 خوب نظرت چیه که هروقت خواستی بتونی این منظره رو نگاه کنی؟
 با گیجی نگاهم کرد :جان؟!؟!؟

زیاد مقدمه چینی کنم برای همین :خوب راستش من ادمی نیستم که بخوام 
میرم سر اصل مطلب خودت میدونی که سن من تو یه رنجیه که هرچی زودتر 
باید ازدواج کنم اما خوب تااالن از کسی خوشم نیومده بود اما از روز اولی که 

تو رو دیدم درنظرم متفاوت اومدی شوخ و شیطون بودی ولی اصال لوس 
فاداریت به شهرزاد بهم ثابت کرد که میشه نبودی و این من رو جذب کرد. و

تحت هر شرایطی روت حساب کرد ....میخوام بدونم.... حاضری که شریک 
 زندگیم بشی؟

چشمای ابیش گرد شد صورتش خیلی بامزه شده بود و  نور ماه افتاده بود رو 
 چشماش چه ناز شد نامرد!

 :فک کنم زیادی یهویی گفتم!مهسا....
 که گفت: بازوش رو تکون دادم

 ها چیزه.....حاال باز خوبه نمیخواسی مقدمه چینی کنیو اقدم حرف زدی
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 زدم زیره خنده
 :تازه فک میکردم خیلی بی مقدمه گفتم اینجور رفتی تو ُشک

:فقد بگما من اینجا زندگی نمی کنم ....عروسی رو هم به سبک همون 
 خودمون می گیرم 

 باخنده نگاهش کردم:
 می کنی؟یعنی.....یعنی قبول 

:نخیر دارم همینجور بهت میگم که اگه یوقت خواستم با یکی تو این روستا 
 ازدواج کنم در جریان باشی 

 بعدم یجوری نگام کرد که یعنی خیلی خنگی.خندیدم
 :خب خیالت راحت هرموقع خواستی ازدواج کنی خبرم کن میام میگمش

 خندید.داشتم همینجور نگاش میکردم
 مردمو زشته.مگه خودت خواهر مادر نداری؟؟ :اینجو نگا نکن دختر

 یدفه رفتم جلو و بغلش کردم
 قشنگ معلوم بود جا خورد.بعد اونم بغلم کرد.

 :ترسیدما.گفتم میخوای صحنه رو مثبت هیجده کنی
 :نه شناختمت.مذهبی و اینا

 :بعله..و با این حساب بازم اومدی دختر مردمو بغل میکنی؟؟
 خندیدم.دمه گوشش گفتم

 بگمت که اروم شی دو دقیقه؟! :چی
 خندیدو پیشونیشو گذاشت رو شونم

 :نمیدونم واال....خیلیا گشتن دنبالش و پیداش نکردن
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 :دوست دارم
 دیدم هیچی نمیگه

 :اها...دیدی یافتمش
 :نامرد

 خندیدیم
 

 دشهرزا
ساعت نزدیک یازده ونیم شب بود اماهنوز خبری از مهسا نبود دیگه داشتم 

باضربه هایی که به در خورد ازجام پریدم چون بقیه خواب  نگران میشدم که
بودن قبل ازاین که بیدار بشن شیرجه. زدم تو حیاط و درو باز کردم خودش بود 

 نفسم رو دادم بیرون وگفتم :
 ای درد بیدرمون بگیری دختر کدوم قبرستونی بودی مردم از دلشوره .

م داره چپ چپ نگاهم وارد حیاط شد درو قفل کردم و چرخیدم طرفش دید
 می کنه با قیافه ی حق به جانبی گفتم :

 چته ؟؟؟چرا این جوری نگاهم می کنی؟
 شونه ایی باالانداخت وگفت :

 هیچی .
ای درد و هیچی مرض بگیری دختر که سه ساعته به خاطر تو ی احمق 

 استرس گرفتم .
 وارد خونه شد منم باحرص دنبالش رفتم داخل .
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د و دراز کشید خوشبختانه جاش رو بغل دست خودم شالش رو از سرش کن
 ونفس انداخته بودم و مامان اینا باالی اتاق میخوابیدن .

 سرجام نشستم واروم زمزمه کردم 
 :نمی خوای بگی چرا اینقد دیر کردی؟
 نگاه عاقل اندر سفیهی بهم کرد وگفت:

 یعنی خودت نمیدونی؟
 :چی رو؟

بالخره حرف بزنه ارنجش رو گذاشت میخواستم انقد اذیتش کنم تا خودش 
 رو بالش و دستش رو حایل سرش کرد وگفت:

میگم شهرزاد....تاحاال کسی بهت گفته که وقتی خودتو میزنی کوچه علی 
 چپ خیلی ضایع میشی؟؟

 زدم به بازوش وگفتم :
 ای بمیری دختر بنال دیگه .

ش همراهی یکم نگام کرد بعد یدفه شروع کرد به خندیدن.البته بی صدا.منم
 کردم.

مهسا:بمیرین شما دوتام با این نقشه کشیدنتون.از همون اولم گفتم کارات 
مشکوکه.اون ارچز چابلوسیت برا لوازمت این از االن که اومدمو اثال 

 سراغشون نگرفتی
 :اوال.دیر کردی نگرانت بودم دیگه اونا یادم نبود.دوما.کدوم نقشه؟!؟

بازی در میارم با اون نیشی که نمیتونیتم  البته قیافم داد میزد دارم مسخره
 ببندمش....
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مهسا:عزیزم من پیراشکی این کارا دارم دیگه منو سیاه نکن.الاقل قبلش خبر 
 میدادی یکم خودمو اماده میکردم

 :دقیقا ویکار میخواسی بکنی؟؟ارایش پیرایش؟؟
ال ص:درد...خودمو نه...حرفامو....نبودی ببینی فقد چرتو پرت میگفتم که ا

 ربطی به موضو نداشت
 :اخ اخ ابرومون بردی؟؟

 :فک کنم
:به به.حاال با خودش فکر میکنه عجب زنه خنگی قراره گیرش بیاد.پشیمون 

 نشه صلوات.
 شیرجه زد طرفم که بزنتم

 :ای درد...ببند
 همینجور داشتیم میخندیدیم

 :صبر کن بینم!؟؟تو ارایش داشتی یا نه؟؟رژه لبت کو؟؟
یکی نمیتونی منو دس بندازی.چون من مثله تو رژه لب به :هههههههه.تو 

 جونم بسته نیس.امروز نداشتم کال
 بعد زبونشو در اورد.منم براش شکلک در اوردم

 :حاال مطمن باشم که کاری نکردین که؟؟
 :نخیر ما مثله شما بی حیا نیسیم خانم

 :اخ دهن باز کن دیگه.
 خندیدو شروع کرد تعریف کردن
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 م جلوی جیغم رو بگیرم و هیجانم رو سربالشم خالی کردم خیلی سعی کرد
 :جاان من مهسا؟؟

:جان اون جد داشته و نداشته ات حاال بگیر بخواب دختر فردا سر عقد و 
 عروسی همش میخوای چرت بزنی .

 دراز کشیدم ولی انقد هیجان داشتم که خوابم نمیبرد....
 

 :شهرزاد پاااشووو دیگه دیرمون میشه .
 ایی کشیدم وگفتم: خمیازه

 فقط نیم ساعت دیگه مهسا خواهش می کنم .
 صدای شایان اومد که گفت:

شهرزاد مثل دختر خوب بلند میشی وگرنه ضمانتی نمیدم که چی کار ممکنه 
 انجام بدم .

 چشمام رو باز کردم مهسا سوتی زد وگفت:
 اوووهووو دست بزنید عروس خانم خواب الو بالخره بیدار شد .

 رو از بغل بالشم برداشتم و نشستم سرجام موهامو بستم وگفتم: کش موم
 ساعت چنده؟

 شایان:یک ربع به ده .
 :جااااانم؟؟مامان اینا کجان؟

مهسا:صبح زود مریم و مامان باباش اومدن این جا با نفس و مامان بابات  
رفتن عمارت من و داداش محترمتون هم موندیم این جا تا جنابعالی بیدار 

 .بشید 
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از جام پریدم و رفتم حیاط دم حوض نشستم و صورتم رو شستم کش و قوسی 
به خودم دادم و برگشتم داخل ظرف یک ربع به سرعت نور اماده شدم و از 

 خونه دراومدیم بیرون .
تو سکوت داشتیم راه میرفتیم که یک دفعه چیزی به ذهنم رسید و برگشتم 

 طرف شایان:
 مریم رو روشن کنیا. امروز به نفعته تکلیف خودت و

 دستاش رو فرو کرد تو جیبش و گفت:
 خوب تو چه خواهری هستی پا پیش بذار دیگه .

 :یعنی میخوای بگی مشکلی نداری؟؟
 :نه .

 :افرین داداش خوبم .
کل روستا در حال جنب و جوش بود و برای اولین بار همه ی مردم رو 

ردن بودن و با دیدن ما خوشحال میدیدم دختربچه ها تو کوچه درحال بازی ک
برامون دست تکون میدادن خان بابا همه رو دعوت کرده بود حتی کارگرها رو 
 به عمارت رسیدیم .نگهبان ها با دیدن ما درو سریع باز کردند و رفتیم داخل .

با دیدن حیاط اب و جارو شده و گلدون های شمعدونی اطراف حیاط ذوق 
این بود کل حیاط رو ریسه المپ کشیده زده شدم چیزی که متعجبم کرده بود 

 بودن شایان گفت:
 مگه این جا برق دارن؟؟؟
 سرم رو تکون دادم وگفتم:
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 نه ...هنوز ...
از پله ها که رفتیم باال در از داخل یک دفعه باز شد و در کمال تعجب یاشا رو 

یه زوج دیگه رو باید بهم  دیدم مهسا از پشت زمزمه کرد :بشتاب که هنوز
 نیبرسو

 سعی کردم خندم رو کنترل کنم و روبه یاشا گفتم:
 به به سالم تو کی رسیدی؟

 :امروز صبح رسیدم یعنی درواقع بامهداد اومدم .
 چشمکی زد وگفت:

 غیر ممکن بود که عروسی ابولهول رو از دست بدم .
از لقبی که روی مهداد گذاشت زدم زیرخنده از جلوی در کناررفت ووارد 

 شایان رو به یاشا گفت :سالن شدیم 
 میبینم که حالت کامال خوب شده .

 یاشا هم خندید وگفت :
 اره خوب به لطف دکتری که داشتم حالم کامال خوب شده .

نگاهی به اطراف کردم تمام خدمتکار ها درحال رفت و امد بودن :بالخره 
 اومدین؟

قتدار سرهر چهارنفرمون به سمت راه پله چرخید خان بابا که باهمون ا
 همیشگیش از پله ها پایین میاومد سری تکون دادم وگفتم :

 صبح بخیر خان بابا .
 به سمتمون اومد وگفت :
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باید زود اماده بشی عاقد تا یک ساعت دیگه میاد .می تونی تو اتاق مهداد 
 اماده بشی مهداد خونه خودش اماده میشه میاد 
رفتم وقتی که مستقیم رفتم  سری تکون دادم و به همراه مهسا از پله ها باال

 طرف اتاق مهداد مهسا باتعجب گفت:
 نگو که قبال اتاق مهداد هم اومدی؟کجا نرفتی تو؟؟

 باخنده نگاهش کردم وگفتم :
 اره اومدم ولی اون افکار منحرفت رو جمع و جور کن .

دراتاق رو باز کردم و رفتم داخل مامان ونفس مریم و مامانش تو اتاق بودن 
 قریبا اماده شده بودن سوتی زدم وگفتم :همشون ت

 اووهو چه همتون زود تراز من اماده شدید .
 مامان به سمتم اومد و وسایل رو از دستم گرفت وگفت:

 تقصیرخودته میخواستی زود از خواب بیدار شی .
 حاال بگیر بشین که زود باید اماده بشی .

 مامان مریم که ارایشگر بود گفت :
 ه چیزی ازت بسازم عروسک که دهن اقا داماد کف کنه .بشین دخترم که ی
 مهسا:بدبخ بچم

 خندم گرفت همون طور که میرفتم سمت تخت گفتم :
 ایشاال سری بعد مریم رو درست کنید خاله جون .

 و رو تخت نشستم خاله درحالی که مشغوول وررفتن با وسایل بود گفت :
 ه .ای بابا دخترم کی میاد این مریم رو بگیره اخ
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 همه زدن زیر خنده مریم معترضانه گفت :
 ماااامان شماهم .

 درحالی که سعی داشتم خندم رو کنترل کنم گفتم :
خوب شاید من یه دیوانه کله شق بشناسم که حاضره بااین خل و چل ازدواج 

 کنه .
 مهسا:واقعا هم دیونس واال

 مریم یه چشم غرره رفت بشم.اونم فقط میخندید.
باتعجب نگاهم کرد نگاهی به مامان کردم و چشمکی زدم منظورم ماماِن مریم 

 رو فهمید وگفت :
اممم راستش اگر موافق باشید ساراجان بعد مراسم شهرزاد یک روزی رو 

 تعیین کنیم و برای یه امر خیر خدمت برسیم .
 هم مریم و هم خاله از این حرف شوکه شدند با لحن مظلومی گفتم :

دیوانه من رو به غالمی خودتون قبولش کنید تا منم از خاله جون این داداش 
 دستش راحت شم .

 خاله گفت :
 دامادم بشه اما نظر مریم ... من که از خدامه شایان

 اشاره ایی به مریم که ذوق کرده بود کردم وگفتم:
 اگر نگران اینی خاله این از االنش ذوق مرگ شده .

 ه...نفس:اره بابا نگا قیافش کنین داره میترک
 مریم سری تکون داد وگفت :

 من مشکلی ندارم . 
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 با ذوق بغلش کردم وگفتم:
 اخرشم شدی زن داداشم .

 زد به پشتم وگفت :
 حاال از کجا معلوم شاید قبول نکردم .

 گوشش رو کشیدم وگفتم :
 تو قبول نکن ببین من چی کارت می کنم .

 نفس زیر زیرکی گفت :
 حجله کشت .عجب خواهر شوهری گربه رو دم 

 شلیک خنده همه رفت باال
مهسا:در ضمن نفس خانم.فکر نکن حواسم به شما هم نبودا.چشمو دلت 

 روشن. بیرون عامله ذوق مرگ شدن االنه شمارو دیدیم
 منو مریم ترکیدیم

نفس:ببند دره تاالر اندیشتو.یکی نیس از خودت بپرسه دیشب تا دیروقت کجا 
 ��بودی

داره.اینبار من مردم دیگه.ولی مریم از داستان خبر  این دختر چه حواسه جمعی
نداشت.مهسا همینجور داشت پوکر فیس به نفس نگاه میکرد.قیافش عااالی 

 بود هممون خندمون گرفته بود
 مریم:حاال مهسا جون شما به بزرگیه خودت ببخش االن میخوریش بچه رو

 مهسا خندید
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ه علنی شد.حاال میریم سره من:ولی کم بیراه هم نمیگه ها.موضوع مریم دیگ
 موضوع تو...

 میخواستم ادامه بدم دیدیو داره چشمو ابرو میاد نگو.اهمیت ندادم
:باید اعالم کنم که دیشب از سرکار خانم خواستگاری شده و خانم هم قبول 

 کرده
 یه دفه نفس یه جیغی کشید پرید بغله مهسا.

مثله اینکه دیوونه تره  :بخخخخداااااا؟!؟!؟!؟کدوم دیوونه ای بوده؟؟؟؟خوب
 شایان هم یافتیم

 همه خندیدیم
نگاهی به خودم کردم ارایشم نسبت به همیشه غلیظ تر شده بود خاله درمقابل 
اعتراض من گفت که ازامروز دیگه باید با دنیای دخترونه ات خداحافظی کنی 

هرچند که اولش به خاطر این حرف کلی سرخ و سفید شدم ولی بعدش 
خط چشمی که برام کشیده بود چشمام رو درشت تر کرده بود رژ عادت کردم 

قرمزی که زده بود هارمونی قشنگی بالباسم داشت موهامم به سرعت توسط 
مریم فر شده بود و با یه کلیپس نیمه باز بسته شده بود  مریم شالم رو گرفت 

 طرفم و بایه خنده ایی گفت :
 شبیه توت فرنگی شدیاا .

 :اخمی کردم وگفتم 
 ساکت شو گل من دلت کتک میخواد .
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شالم رو خیلی شل روسرم انداختم نگاهی به ساعت کردم هنوز ده دقیقه به 
یازده مونده بود ضربه ایی به در خورد همون طور که دم ایینه مشغوول بودم 

 باصدای بلندی گفتم
 :بیا داخل .

بهم خیره در باز شد و مهداد وارد اتاق شد چرخیدم طرفش برای چند ثانیه 
 شدیم مهسا باصدای ارومی که رگه هایی از خنده داشت گفت:

 خوب دیگه ما باید رفع زحمت کنیم .
همشون ظرف چند ثانیه ازاتاق رفتن بیرون نگاهی به مهداد کردم توی اون کت 

شلوار طوسی و پیرهن صورتی خوش رنگش و اون کراوات زرشکیش فوق 
 ت وگفت :العاده شده بود دستم رو تو دستش گرف

 بالخره روزش رسید .
 سری تکون دادم .

 با نوک انگشتش گونه ام رو ناز کرد وگفت:
 خانم سپه وند به زندگیم خوش اومدی .

از شدت هیجانی که داشتم چنگی به بازوش زدم پیشونیش رو به پیشونیم 
 چسبوند وگفتم:

 بریم دیرشد .
 لبخندی زد :

 باشه اما قبلش باید صیغه رو فسخ کنم .
 نفس عمیقی کشید و بعدش صیغه رو فسخ کرد 
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 دستش رو به طرفم دراز کرد وگفت :
 بریم؟

 دستم رو دور بازوش حلقه کردم وگفتم :
 بریم .

ازاتاق دراومدیم بیرون لباسم یکم بلند بود و مجبور بودم با دست بگیرمش از 
 ن اومدیم صدای دست وجیغ ملت اومدراه پله که پایی

اشنایی که دیدم شایان ومهرداد بودن که دم راه پله ایستاده اولین چهره های 
بودن و درحال دست زدن بودند پایین پله ها که رسیدیم شایان به طرفم اومد 

 وگفت :
 دیدی خواستت عملی نشد و نتونستی من رو دک کنی .

خندم گرفته بود رو پنجه پا بلند شدم و دم گوشش گفتم :نترس اقاهه عروس 
 ثبت داد .خانم جواب م

 چشماش گرد شد وگفت:
 واقعا؟

 سرم رو تکون دادم 
جمعیت رو رد کردیم سفره عقد رو تو سالن پهن کرده بودن ست سفید بود 

 مامان و بابا رو کنار سفره دیدم مامان دستم رو گرفت وگفت :
 خوشبخت بشی ایشالله دخترم .

 سیدم وگفتم :*و*چشماش خیس شده بود  گونه اش رو ب
 ن دیگه مامان جان من قربونت برم .گریه نک

 سه ایی به پیشونیم زد وگفت :*و*ب
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 خوشبخت بشی دخترم .
چرخیدم طرف بابا دستاش رو از هم باز کرد و به اغوشش رفتم محکم بغلم 

 کرد و دم گوشم گفت:
دعا می کنم خوشبخت بشی دخترم .....لیاقتش رو داری ....بهت افتخار می 

 رسیدی. کنم به هرچی که خواستی 
ازاغوشش دراومدم بیرون لحظه ایی به چشماش خیره شدم و بعد همراه مهداد 

 روی صندلی نشستیم 
موقع خوندن خطبه عقد مهسا ونفس بودن که پارچه رو باالسرمون گرفتند و 

مریم بود که باال سرمون قند رو سایید باراول و دومی که خطبه خونده شد 
 یزی گفت که باعث شد همه غش کنن .مهسا بود که کرم ریخت و هربار چ

عاقد که شروع کرد برای بار سوم خطبه رو بخونه همه سکوت کرده بودند قران 
روی پام بازبود چندایه ازش رو خوندم باصدای عاقد که گفت وکیلم قران رو 

 سیدنش گفتم :*و*بستم و بعد ازب
 بااجازه بزرگ ترها بله

 مهداد دم گوشم گفت :
 و میترسوندیا .دیگه داشتی من ر

خندیدم مامان ظرف عسل رو گرفت جلومون خواستم سربه سرش بذارم برای 
همین انگشتم رو قشنگ فرو کردم تو ظرف عسل و درش اوردم با دیدن حجم 
عسل چشماش گرد شد لبخند شیطانی زدم و انگشتم رو بردم نزدیک یه تکون 

با چشمای از  کوچک دادم بهش و همین کافی بود تا عسل بریزه شلوارش
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حدقه دراومده نگاهم می کرد چشمکی به سبک خودش زدم و شونه ایی 
 باالانداختم .

صدای خنده دخترا میاومد و مهداد هم داشت برام شاخ و شونه می کشید به 
مهرداد اشاره ایی کرد تابهش دستمال بده رو صوورت مهرداد هم خنده بود و 

مراعات عروس بودنم رو می همین اعصاب مهداد رو بدتر خط خطی کرد 
 رنه همین جا غش غش میزدم زیرخندهکردم وگ

از سر سفره عقد که بلند شدیم همه بهمون تبریک گفتن و کادوهاشون رو دادن 
برای مراسم عقد فقط خودمون بودیم و بقیه شب برای مراسم عروسی میاومدن 

 خودم رو لعنت کردم که چرا خواستم عقد و عروسی یک روز باشه .
موقع ناهار هرچی چشم چرخوندم مهداد رو ندیدم چشمم افتاد به مهرداد که 

 داشت بامهسا صحبت می کرد بانزدیک شدن من مهسا گفت :
 اخ اخ  شوهرت کو عروس خانم ؟؟

 پشت چشمی نازک کردم وگفتم:
 تو فعال مراقب خودت باش همچین چسبیدی به شوهرت انگارقراره بدزدنش.

اد نبود صددرصد کله من رو میخورد ولی خوبی فکر می کنم اگه مهرد
 ماجرااین بود که بعداز عاشق شدنش ظاهرا کلش خورده بود به جایی .

 چرخیدم طرف مهرداد وگفتم:
 مهداد کجاست؟

 :رفت اتاقش لباسش رو عوض کنه .
 چرخیدم طرف راه پله که مهرداد باصدای بلند گفت:

 نمیخواد بری االن میاد بعدشم باید بریم ناهار بخوریم. 
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بدون توجه رفتم باال تو اتاق خودش نبود حدسم اتاق مهرداد بود در اتاق رو 
 باز کردم و یک دفعه رفتم داخل .

داشت کتش رو می پوشید که با ورود من دستش یک دفعه بین زمین و اسمون 
 خشک شد باتعجب گفت:

 نی؟این جا چی کار می ک
 درو بستم و تکیه کردم به در :اومده بودم دنبال جنابعالی .

 خندید وگفت:
 چیه اومدی دست گلت رو ببینی؟

سری تکون دادم تازه متوجه شدم که کت شلوارش تغییر کرده و یه کت شلوار 
 مشکی پوشیده بایه پیرهن سفید جلوتر رفتم دستی به کتش کشیدم وگفتم:

 اومدم باشوهرم برم پایین .
 توچشمام نگاه کرد و خندید دستش رو دور کمرم حلقه کرد وگفت:

 ای شیطون این جوری داری خرم می کنی؟؟؟
 دستام رو اوردم باال و دور گردنش حلقه کردم باصدای ارومی گفت:

 میدونی امشب خیلی خواستنی شدی؟؟
سرش رو خم کرد و اورد جلو اما یک دفعه صدای در اومد دلم میخواست 

 و که پشت دره از جا بکنم مهداد زمزمه کرد :سرهرکی ر
برخرمگس معرکه لعنت و رفت  درو باز کنه با دیدن مامان که پشت در بود 
جاخورد قیافه اش یهو شد مثل این بچه  های هشت ساله با ناخنم به کف 

 دستم فشار میاوردم تا نزنم زیرخنده و روبه مامان گفتم :
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 جانم مامان؟
 ناهار حاضره همه منتظرشمان فقط .:بچه ها بیاید 

 مهداد سری تکون داد وگفت :
 چشم االن میایم .

 مامان که رفت نتونستم طاقت بیارم و زدم زیرخنده با حرص گفت :
 بخند بخند ظاهرا امروز همه چی بروفق مراد توهه .

 به زور خندمو خوردم وگفتم :
 نمه .باشه باشه ببخشید حاال بریم ناهار بخوریم که من گش

سه سریع از لب ازش گرفتم *و*هنوز قیافش درهم بود رفتم جلو و یه ب
 وگفتم:

 د قهر نکن دیگه بعدا جبران می کنم .
اخم هاش باز شد راست میگن که زن ها توانایی خارق العاده ایی تو خر کردن 

 به سرو روم کشیدم و رفتیم پایین مرداشون دارن دستی
ه زبون خوش زن هارو فرستاد تویه اتاق و بعداز خوردن ناهار خان بابا ب

 مردهاهم تویه اتاق دیگه .
به محض وارد شدن به اتاق رو تخت شیرجه زدم که البته باعث شد تاجیغ 

 مامان دربیاد :شهرزاد پاشو لباست االن خراب میشه .
 به زور نشستم رو تخت وگفتم:
 مامان تورو خدا خستم خوب .

 مریم بغل دستم نشست وگفت:
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ته جانم میخواستی اینقد شیرین بازی درنیاری و عقد و عروسیت رو تویه حق
 روز نندازی .

 شالم رو ازسرم باز کردم وگفتم:
 دوست داشتم خوب مشکلیه؟

 نفس پارو پا انداخت وگفت:
اااا دعوای بین خواهرشوهر و زن داداش بالش رو تخت رو برداشتم و پرت 

 کردم طرفش:
 پارازیت .توچی میگی دیگه این وسط 

 مامان درحالی که میخواست بین ما صلح برقرار کنه گفت:
بسه دیگه بچه ها تا چند ساعت دیگه مراسم عروسی برگذار میشه باید اماده 

 بشیم .
 نالیدم:اماده بشیم؟؟؟

چشم غره مامان باعث شد تا ساکت بشم نمیدونستم پسرها درچه حالن ولی 
مهداد میذاره نگاهی به لباس مطمعن بودم که مهرداد حسابی سربه سر 

 عروسم که گوشه اتاق بود کردم و لبخندی زدم 
اماده شدن برای مراسم شب بیشتر از مراسم عقد طول کشید طوری که دیگه 
میخواستم جیغ بزنم وقتی که بالخره خااله گفت میتونی پاشی کم مونده بود 

 غربدم چرا مازن ها انقدر دردسر داریم خدا داند و بس .
نگاهی به خودم کردم موهای فرشدم به صورت یه گل نیمه باز پشت سرم 

جمع شده بود بایه نیم تاج خیلی ظریف .ارایشم نسبت به مراسم عقد تغییر 
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چندانی نکرده بود فقط رنگ رژم از قرمز به صورتی کم رنگ تغییر کرده بود با 
ذب بود و از کمک مامان و خاله لباسم رو پوشیدم یه لباس که تاروی زانو ج

 پایین دامن بلندی داشت .
کفش های پاشنه بلند رو فاکتور گرفتم چون توخونه نمیشد باهاشون کناراومد 

به جاش یه صندل  پاشنه پنج سانتی پام کردم مامان نگاهی بهم کرد و با 
 چشمانی خیس گفت:

 فوق العاده شدی دخترم .
 نگاهی بهش کردم وگفتم:

 درمیاریاا نکن دیگه . مامان این جوری اشک من رو
 اشک هاشو پاک کرد وگفت:

 م خوشحالم به خوشحالی تو خوشحالمنه دختر
نگاهی به ساعتم کردم تقریبا شش ونیم بود این جاعادت داشتن تا مراسم 

عروسی رو باتاریکی هواشروع کنن و تانیمی از صبح ادامه بدن باهمون لباس 
دم که باصدای هیجان زده ی نشسته بودم رو تخت و درحال غاز چروندن بو

 مهساازجام پریدم :وااای شهرزاد این جارو ببین .
 ازجام پریدم و باتعجب گفتم:

 چته تو دختر ؟
 اومد به سمتم و دستم رو کشید :

 بیاااا .
به سمت پنجره رفتم هوا تقریبا داشت تاریک میشد دهنم از دیدن منظره نورانی 

ه بودن نمای کل حیاط رو تغییر داده حیاط باز موند ریسه هایی که روشن شد
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بودن کل حیاط با میزوصندلی های سفیدوقرمز پرشده بود  روی هرمیز یه  
گلدون کوچک با گل های رز سفید بود نفس ومریم همزمان سوتی کشیدن 

 وگفتن:
این همه تغییر تو این زمان کم بابا ایول خندم گرفته بود صدای ساز و دهل که 

 روع مراسم بود.بلند شد به معنی ش
از پنجره که نگاه می کردم دسته دسته زن ها و بچه هارو میدیدم که وارد حیاط 
میشدن صدای سازو دهل هرلحظه باالتر میرفت بین مرد ها تونستم خان بابا و 
بابا رو ببینم که داشتند با مهمون ها خوش و بش می کردند درباز شد و مهداد 

 ان وارد اتاق شدن مهداد با لبخندی گفت :و مهرداد  به همراه یاشا و شای
 باید بریم مهمون هااومدن 

 مامان گفت:
 پس مازودتر میریم شماها بعد مابیاید .

تک تک بیرون رفتنشون رو نگاه کردم نفس و یااشا هنوز بهم نرسیده دوباره 
پریدن سروکول همدیگه ایناادم نمیشدن ظاهرا همه که ازاتاق رفتند بیرون 

 سمتم اومد وگفت :مهداد به 
 اماده ایی ؟؟

 لبخندی زدم وگفتم :
 اماده ی اماده .

 دستش رو دراز کرد وگفت:
 پس پیش به سوی امشب
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بین صدای سازودهلی که صداش کل روستارو برداشته بود وارد حیاط شدیم  
 نگاهی به ریسه ها کردم مهداد زمزمه وار گفت :

 چیه خوشت اومده؟؟
ور المپ تو چشماش و اون چشمای ابیش رو بیش به طرفش برگشتم تاللوی ن

 از بیش مهربون نشون میداد سرمو تکون دادم وگفتم:
 فوق العاده شده .

ازبین میزها رد شدیم و دراین بین باهمه سالم و احوال پرسی کردیم ازدور 
میزی که مهلقا و شوهرش بودن رو دیدم و با ذوق به طرفشون رفتم مهلقا هم با 

 ازجاش بلند شد تو اغوشش فرو رفتم محکم بغلم کرد وگفت:دیدن من 
 مثل یه فرشته شدی شهرزاد بهت افتخار می کنم ....

 ازاغوشش دراومدم بیرون و نگاهی بهش کردم معترضانه گفتم:
 گریه نکن دیگه ....

 اشک هاش رو پاک کرد وگفت:
 هر خواهری شب عروسی خواهرش گریه می کنه شهرزاد .

گرفتم و فشردم مهدی هم با مهداد دست داد و تبریک گفت مهلقا دستش رو 
 دم گوشم زمزمه کرد:

 یادته اون روز توی درمانگاه بهت گفتم که این روز میرسه یادتهه .
 بایاداوری اون زمان ها لبخندی زدم .

ازمهلقااینا جدا شدیم و به سمت میزی رفتیم که بزرگ ترها نشسته بودن خان 
ن لبخندی زد وسری تکون داد اره حاال دیگه هیچ شکی نداشتم بابا با دیدنمو
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که موفق شده بودم نگاهی به اسمون کردم صاف صاف بود و ستاره ها به ادم 
 ن  انگار خدا هم جشن گرفته بود .چشمک میزد

نشستیم سر میز بادیدن میوه وشیرینی مقابلم تازه فهمیدم چقد گشنمه  اروم 
 زدم به بازوی مهداد

 د؟:مهدا
 :بله :من گشنمه 

 چشماش گرد شد وگفت:خوب من چی کار کنم االن؟
اخمی کردم وگفتم:الحق واالنصاف یاشا خوب لقبی روت گذاشته باباجان 

 حداقل یه میوه ایی چیزی پوست بکن دیگه اههه
 خندید وگفت:

 خیله خوب باشه چراانقد نق میزنی
 ید این کارارو بهت بگم:نق میزنم دیگه مثال شب عروسیمونه اونوقت خودم با

. 
 یه خیار برداشت درحین پوست کندن گفت:

 حاال یاشا چه لقبی روم گذاشته؟
 خیارو خیلی ظریف ازدستش کش رفتم وگفتم:

 ابوالهول 
 چشماش گرد شد:هاااان؟
 گازی به خیار زدم وگفتم:
 همین که شنیدی جانم .
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یدم اصوالادمی بالذت مشغوول خیارخوردن شدم و به قیافه عصبی مهداد خند
نبودم که اینقد کرم بریزم ولی امشب نمیدونم چه مرگیم شده بود که انقد 

دوست داشتم اینو اذیت کنم بانزدیک شدن بچه ها به میزمون اشهد یاشا رو 
 تودلم خوندم .

 به میزمون که رسیدن مریم گفت:
 توچی کارکردی این بدبخت هنوز نیومده اخم هاش توهمه .

کردم دیدم همچین اخم کرده که هرکی ندونه فکر می کنه  نگاهی به مهداد
دشمن خونیش رو دیده رد نگاهش رو دنبال کردم دیدم داره یاشا رو نگاه می 

 کنه به سختی خودم رو کنترل کردم .
 مهداد:یاشا؟

 :بله؟
 :توخجالت نمی کشی؟

 یاشای بدبخت ازهمه جابی خبرم گفت:
 چرا؟

 ی:برای این القابی که رومن میذار
ار کرده کنفس باتعجب گفت:این بار دیگه چه دسته گلی به اب داده؟؟باز چی

 مردک؟؟
 باخنده گفتم:لقب جدید گذاشته رو مهداد 

 یاشا که فهمید منظورم کدوم لقبه خواست جو رو عوض کنه وگفت:
 مهدااد بیخیال شو دیگه حاال خوبه اولین بار نیست لقب گذاشتم روت ...

 ت:نفس چرخید طرفش وگف
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نه جان جدودم  تو خجالت نمی کشی مرتیکه گنده این حرکت ها چی چیه 
 می کنی اخه ؟

 یاشا هم بهش برخورد وگفت:
نه این که توخیلی مراقب کارها و رفتاراتی اون روز من رو پیش دوستام سکه یه 

 پول کردی.
حاال دعواازبین مهداد و یاشا چرخید رو نفس ویاشا و هممون هاج وواج 

نگاهشون می کردیم حتی مهداد هم کنجکاو شده بود مهساهم که داشتیم 
همیشه خدا فک میزدم حتی ساکت شده بود : خیلی هم دوست داشتم 

جنابعالی یادت نره که همچین بااون دختره گل میگفت و میشنفت که هرکی 
 نمیدونست فکر می کرد دوست دخترته . کم مونده بود دیگه بری تو حلقش..

زتعجب گرد شده بود مهسا که دیگه اززور کنجکاوی داشت چشمای هممون ا
 میمرد ولی فعال نمی تونستیم حرف بزنیم .

 یاشا هم باحرص گفت:
احمق بااون دختره حرف میزدم چون میخواستم درمورد پیدا کردن یه حلقه 

 عروسی بهم کمک کنه .
شربتی رو که داشتم میخوردم پرید گلوم و به سرفه افتادم مهداد اروم زد پشتم 

 یکم که نفسم باز شد باتعجب گفتم:
 میشه یه کدومتون دهن باز کنید بگید این جا چه خبره؟

 ولی انگارنه یاشا صدای من رو شنید نه نفس 
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پژمان خان یاشا ادامه داد:اون موقع هم که جنابعالی داشتید با اون دوستتون 
دل میدادید و قلوه میگرفتید من رفته بودم که حلقه بخرم  نفس با 

عصبانیت:چشمم روشن من رو باخودت کشوندی بیرون که بری برای 
 نامزدت حلقه ازدواج بگیری؟فقط میخواستی منو مسخره کنی؟

 یاشااین بار باصدای نسبتا بلندی گفت:
 احمق برای تو خریدم .

 خوردیم نفس به تته پته افتاد وگفت:یه لحظه هممون جا 
 برای من؟چرا؟؟

 :با من ازدواج می کنی؟
نمیدونستم جیغ بزنم بخندم کال چی کار کنم مهسا سرش مابین نفس و یاشا 

 درگردش بود و باتعجب گفت:
شمادوتا کی اینقد صمیمی شدید که تو االن داری از خواهر من درخواست 

 ازدواج می کنی؟
 برگشت وگفت: یاشا به طرف مهسا

عید وقتی که برگشته بودید تهران .....من از عموتم اجازه گرفتم نفس اونم 
 موافق این ازدواجه .

 مریم باصدای بلندی گفت:
 قبول کن دیگه نفس .

تعجب وحیرت رو صورتمون جای خودش رو داده بود به خنده نفس بعداز 
 چند ثانیه بالخره سری تکون داد وگفت:

 یادت نره من یه مدت با تو کار دارمباشه قبوله فقط 
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 یاشا با خوشحالی و خنده سر تکون داد
ناخوداگاه دست زدم که باعث شد تمام مهمون ها باتعجب نگاهم کنن دستم 

 رو کشیدم و از جام بلند شدم نفس رو بغل کردم وگفتم:
 خوشبخت بشی کوچولوی لجباز و یک دنده من .

 به طرف مهسا چرخیدم وگفتم:
ا خواهر شیوه ی نوینی رو درخواستگاری ایجاد کردید بهتون تبریک شمادوت

 می گم .
 مامان و خاله به طرفمون اومدن وگفتن:

 این جا چه خبره چراانقد شلوغ بازی درمیارید .
 باذوق مامان رو بغل کردم وگفتم:

 یه عروس دیگه هم به جمع عروس هااضافه شد و به نفس اشاره کردم .
نفس رو بغل کرد و بهش تبریک گفت .دوباره که تنها مامان باخوشحالی 

 شدیم مهداد به سمت یاشا رفت وگفت:
 این بار شانس اوردی چون داری دوماد میشی هیچی بهت نمی گم .

 و  باخنده همدیگه رو بغل کردن .
اون شب بهترین شب زندگیم بود هم به خاطر یکی شدنم با کسی که دوستش 

تمام کسایی که دوستشون داشتم خوشبخت شده  داشتم وهم به خاطر این که
بودند و بیشترازاین چیزی نمیخواستم و از خدا ممنون بودم که این همه خوشی 

 رو باهم به زندگیم اورد .
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مهمونی تا پاسی از شب ادامه داشت دیگه چشمام داشت از شدت بی خوابی 
 روهم میافتاد خمیازه ایی کشیدم و به مهداد گفتم:

 م خوب اینا کی میرن؟من خسته شد
 دستم رو گرفت وگفت:

 تحمل کن دیگه غرغرو االنا دیگه میرن .
 پامو از تو صندل دراوردم از بس این ورواون وررفته بودم بدجور درد می کرد .
اولین سری مهمون ها که بلند شدن برن من از شدت خوشحالی نزدیک بود 

 جیغ بکشم .
 خره وقتی تمام مهمون ها رو بدرقهبال

 کردیم خان بابا به طرفمون برگشت وگفت:
 بچه ها شماها برید بخوابید معلومه که خیلی خسته ایید .

 و به صورت خواب الوی من اشاره کرد 
 به سختی لبخندی زدم وگفتم:

 ممنونم خان بابا .
 ش رو تکون داد وگفت:انگشت اشار

تا تو دکتراین روسنه دیگه از امشب فقط بابا ......من زمانی خان بابا بودم که 
بودی امااالن فرق می کنه و تو عروس این خانواده ایی .برید دیگه ...مهداد 

 زنت حسابی خوابش میادا اذیتش نکنی..
 مهداد خندید وگفت:

 اون من رو اذیت نکنه من به کنار .
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از جمع خداحافظی کردیم و به داخل عمارت برگشتیم خدمتکارا هنوز درحال 
ن دم راه پله خمیازه ایی کشیدم که یهو احساس کردم از جمع وجور کردن بود

 روزمین بلند شدم جیغ خفیفی زدم که صدا خندون مهداد گفت:
 جاتون خوبه خانم سپه وند ؟

 خندیدم وگفتم:
 دیوونه من رو بذار زمین .

 :نهه خیر دیدی که پدر شوهرتونم امر کردن مراقب زنم باشن 
 ابروم پرید باال وگفتم:

 چه حرف گوش کن شدی جدیدا . اوووهووو
دم اتاقش که رسیدیم با پادرو باز کرد و وارد اتاق شدیم همون جوری با پاهم 

 درو بست دستم رو دور گردنش حلقه کردم وگفتم:
 نمیخوای من رو بذاری زمین؟

 صورتش رو چسبوند به گونه ام وباصدای ارومی گفت:
 چیه میخوای بذارمت زمین ...

روم تر میشد اروم خم شد و پام رو گذاشت روی زمین سرپا صداش رفته رفته ا
که شدم محکم دستاش رو دور کمرم حلقه کرد صورتش اروم بود اروم 
ترازهرزمان دیگه تو این یک سالی که میشناختمش دستش رو اورد باال 

وکلیپسمو باز کرد موهام دورم پخش شد قلبم به شدت داشت میزد دستش رو 
ه ضعفمو میدونست روموهام حساس بودم بااین حرکت برد داخل موهام نقط

درجا چشمام بسته میشد و خوابم میگرفت شایان هم بچگیامون ازاین کار 
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سه ایی به گونه ام زد و بعدش اومد *و*برای خوابوندنم استفاده می کرد ب
 طرف لبام .

دستام دور گردنش محکم شده بود عقب عفب رفت و افتاد روی تخت من رو 
 خودش کشید ....هم با 

اون شب بالخره از دنیای یه دختر فاصله گرفتم و وارد دنیای جدیدم شدم 
 که دوستش داشتم به اخر میرسوندم دنیایی که با کسی

بعدازساعت ها نوشتن بالخره به اخرین صفحه دفترخاطراتم رسیدم به ساعت 
ده ونیم رو میزی مقابلم نگاهی کردم و با دیدن عقربه های ساعت که روی یاز

نصفه شب بودد اهی کشیدم چقد زمان زود میگذره  دفترو بستم وتو کشوی 
میز گذاشتم اما یه دفتر دیگه ایی که اون جا بود توجهم رو جلب کرد تا دیروز 

رو خیلی اون جا نبود برش داشتم و صفحه اخرش رو اوردم دست خط مهداد 
 سریع شناختم یه شعربود :
 بانوی منی ای شهرزاد شعر من، فرزانه

 سرزمین قصه ها، فانوس جادوی منی در
 خوش می خرامد روز و شب، در دشت های هستی ام

 از کاروان آهوان، نازنده آهوی منی
 در مرغزاران غزلهایم شکوفا می شوی

 می بری، شب بوی خوشبوی منی گل می دهی ، دلی
 با تاب و تب های تو در من عشق پیدا می شود

 ن زیستن، قوی منیه ام در اطلس ایدریاچ
 خون تو در رگ های من جوشیده روز خلقتم 
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 منی، چشم منی، نیروی بازوی منی  عقل
 چون قایقی متروک در ساحل تمنا می کنم 

 برانم سوی دریاها که پاروی منی  بنشین
 از زخم های زندگی بیمار و دلخون گشته ام

 یب و نسخه ام، درمان و داروی منیطب و طب
 بودنت، چون آسیاب بادی امدر گردباد 

 و آسیابان منی، معنای نه توی منیت
 در شرح و تفسیر دل سرگشته می تازد قلم

 ن و گفتارم تویی، اصل فراسوی منیهر مت
 غوغا اگر عارف شود فریادها سر می کشد

 هر لحظه می گوید به تو، های منی، هوی منی 
 پنج سال ازازدواجمون بعدازخوندن شعر دفتروبستم و به سینه ام تکیه دادم

میگذشت و من هرروز بیشترازروز قبل ازخدا ممنون بودم که همچین مردی 
رو سرراهه من گذاشت دو روز بعد مراسم ما مدرسه به طور رسمی و باحضور 

خوداستاندار طالقان افتتاح شد هیچ وقت اشک شوق ساغرو بقیه بچه هارو 
ی خیلی کمی ازدواج کردند و فراموش نمی کنم بقیه بچه هاهم به فاصله ها

سرخونه زندگیشون رفتند مهسا ومهرداد هم شش ماه اول سال با ما توعمارت 
زندگی می کردند و شش ماه دوم رو تو تهران میگذروندن اماهراخرهفته و 

تعطیالتی که میاومد حتما به روستا سری میزدن حاال بعدازگذشت پنج سال 
ی ناز به اسم عسل داشتند که من دلم شایان ومریم یه دختریک ساله ی خیل
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براش ضعف میرفت مهساومهرداد هم تازه بچه دارشده بودند و صاحب یه 
دوقلوی خیلی ناز شده بودن دوتا دختر به اسم انا و السا.نفس هم فعال تصمیم 

به بچه دارشدن نداشت ولی خوب باشناختی که ازیاشا داشتم این کله شقی 
 ا کنه .نمی تونست خیلی ادامه پید

به خودم اومدم و دیدم نزدیک یک ساعته تو افکارم غرق شدم مهداد نبود 
 ازاتاق دراومدم بیرون نگاهی به درنیمه بازه اتاق صبا انداختم .

من ومهداد هم االن صاحب یه دختر سه ساله ی خیلی ناز به اسم صبا بودیم 
روم گار کرد ااسمش روصبا گذاشتم به یاد کسی که من رو تو این روستا موند

وارد اتاقش شدم و به قیافه اروم و درخوابش نگاهی کردم پتورو روش مرتب 
 کردم و از اتاقش دراومدم بیرون 

 بازرین روبه رو شدم وگفتم:
 مهداد کجاست شما دیدینش؟

 :بله خانم تقریبا یه یک ساعت پیش رفتند بیرون .
 تعجب کردم این موقع شب کجارفته 

شدم ومانتوم رو پوشیدم شالی رو روسرم انداختم و دراومدم وارداتاق خودمون 
 بیرون ازخونه .

هوای مهرماه شدیدا دلپذیرشده بود دستام رو بغل کردم و راه افتادم به خودم که 
اومدم خودم رو همون جایی دیدم که همه چی شروع شد جایی که مهداد من 

کشه نزدیکتررفتم رو ازدست ماره نجات داد باتعجب دیدم روی زمین دراز 
 وباصدای بلندی گفتم:

 این جا چی کار می کنی؟
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 نیم نگاهی بهم کرد و ازجاش بلندشد 
:اومدم جایی که پنج سال قبل یه خانم دکتر تازه وارد رو ازدست یه مارخیلی 

 خوش قدم نجات دادم.
 به طرفم اومد و دستام رو گرفت خندیدم وگفتم:

 دیانگفتی چرا همیشه تعقیبم می کرولی 
سه ی اروم و طوالنی ازم گرفت *و*دستاش رو دور صورتم گذاشت و ب

 پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند وگفت:
 بالخره دست ازاون دفترخاطراتت کشیدی؟

بحث رو عوض کرد منم اصراری برای گرفتن جوابم نکردم سری تکون دادم 
 وگفتم

 :اره ...تموم شد برگه هاش باید یه دفترتازه بخرم .
 تکون داد وگفت:سری 

 امان ازدست تو واین خاطراتت 
به روی خودم نیاوردم که دفترش رو توکشو دیدم باقطره ی ابی  که روی دستم 

افتاد به اسمون نگاه کردم بارون شدیدی شروع شد ازخوشحالی خندیدم 
 مهداد دستم رو کشید وگفت:

 بریم االن موش اب کشیده میشیم
 حال میده . دستش رو کشیدم وگفتم:نه صبرکن

 سری تکون داد وگفت:
 خیلی دیوانه ایی به خدا .
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نگاهی به صورتش کردم که موهای خیسش توصورتش ریخته بود دستام 
تودستای گرمش بود و باعث میشد احساس سرمانکنم چشماش میخندید 

اروم خم شد و لباش رو به روی لبم گذاشت همراهیش کردم فقط درحد یه 
 بعد عقب کشیدم وگفتم:سه کوتاه چندلحظه *و*ب

 بهم قول بده که این خوشبختی همیشگیه
 لبخندی زد وگفت :

وسید اره مایک راست میگفت من شهرزاد قصه گو *قول میدم ودوباره لبامو ب
بودم یک ساال با داستان های مختلف روبه رو شدم اما مثل شهرزاد قصه گو 

که بعد از هزارویک شب بالخره داستانش به پایان رسید داستان منم همین جا 
  تموم میشه

 زیبا رمانبابت نوشتن این  عزیز مهیفهبا تشکر از 


