
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 دسته بندی: رمان
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    : fadya.mz جلدطراح 

 /http://forum.negahdl.com/threads/134057منبع نگارش: 
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 خالصه :

 

 درگیر دنیا یهمه از ترـناه گـبی دختری و اندشده مشکالتی دچار گذشته در که است ایخانواده زندگی به راجع رمان

 اب که کندمی بازگو را دختری زندگی و است رمانتیک و اجتماعی بیشتر داستان این. شودمی زندگی بزرگ اتفاقات

 متوجه آخر در و شودمی مواجه هاییکشمش با راه این در و کشدمی دوش به را زندگی مسئولیت کل، کم سن وجود

 ...و شودمی داستان کل

 !نگذشته گذشته کل در

 جستجو را آرامش، است کشیده دوش به سنگینی بار چون؛ نیست دور کس هیچ چشم از هایشخستگی که دختری

 .کندمی

 غریب و عجیب پایانی و آنچنانی هایچیز از خبری جا این. دهد نشان هم با را بد و خوب هایچیز دارد سعی رمان این

 .دارد جریان زندگی فقط جا این، نیست
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 .انه مهر آفرینبه نام یگ

هایت را کنار بگذاری تا بتوانی خوب لذت ببری. باید فراموش کنی که چه کسی هستی یا باید تمام دغدغه

اند تا هایی که مثل خودت آمدهچقدر در زندگیت مشکل داری. باید فقط به لحظه توجه کنی و به آدم

ر کوب های بلندشان سها را بین خندهن بدی؛ اما ایفراموش کنند. کسانی که شاید خیلی بدتر از تو باشند

 .کنندمی

*** 

 .هاته، یه ریتم شادی توی پیانوی صداتهیه اقیانوس آبی توی عمق چشم

 .بوسی، همه دنیام تو میشی توی عکس خصوصیبینم که موهام رو میتو رویاهام می

 .دیمبذار طوفان بگیره ما کم خطر نکردیم، بیا دنیا رو با یه قایق بگر

 .هات رو کم کن من رو بغل بگیر رو از این طوفان ردم کنیکم مرزهای بین من رو دست

 .جا تا انتهای دنیامن رو تو با یه دوریبین یکم بارون یه دریا، بیا بریم از این

 .بیا جوری بریم که جهان تنها بمونه

 هاو مبهم تو خواب بچگیها بمونه، یه آهنگ قدیمی یه حس خوب هامون به یاد خیابونقدم

 .من این لحظه رو دیدم

 (گوگوش-عکس خصوصی)

ی ی خستههام رو آروم باز کردم با دیدن چهرهآهنگ قطع شده بود، منم از هپروتم پریدم بیرون. چشم

 !مامان جا خوردم. کی اومد تو اتاقم، متوجه نشدم

فکر کردم واسه صدای زیادشه که  کنم،جوری زل زدی به من دختر، از کِیه دارم صدات میهمین -

 !کنهای به لپ تاپم کرد( ولی دیدم نه خانوم کال تو این دنیا سیر نمیشنوی )اشارهنمی

ی مامان ی خستهآب دهنم رو با زور پایین دادم، فکر کنم گلوم خشک شده و در همین حال به چهره

 .جونی زدملبخند بی

 مهرنوش خل شدی مادر؟ -
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 !ها دیده میشیکنم چقدر زیبایی، با اون همه سختی هنوزم مثل فرشتهینه دارم فکر م -

دونستم، اما مادرم مهتاب همیشه تو چشمم زیبا بوده و هست. زندگی دار بود خودمم خوب میصدام خش

 .دادمما یک بار نابود شده بود، حاال من از کل دنیا یه مهتاب رو داشتم، نباید خستگی از خودم نشون می

 .ه رو گرفتم سمتشآین

 .درخشیببین مامانم حقا که اسمت به خودت میاد، عین ماه می -

 !آره با این چروک و شکستگی -

 !ها؛ ولی هنوزم زیباستماه هم یه عالمه گودال روشه واسه دفاع از زمین در برابر شهاب سنگ -

 دمهام رو جمع کرهاش و لبی متفکر به خودم گرفتم و زل زدم تو چشمقیافه

 ...به نظر من که همین گودال و شکستگی توی ماه جالبش کرده و -

 .درگی بمیرم برات ماجور میشی و هذیون میدونم از فرط خستگی اینبسه پاشو بیا شام بخوریم، می -

 :هام رو ببینه، عوضش لبخند زدم و گفتمصورتش رو بوسیدم و نذاشتم بغض به پا شده توی چشم

 .میشه خوبی هر کی هم قبول نداره کوره، برو میام گلمراست بود تو ه -

ام به رفتنش نگاه کردم، برگشتم و توی آینه به خودم زل زدم؛ قشنگ ترکیبی از مامان و بابا بودم. چهره

ایم گود افتاده بود و سیاه شده بود. کالفه پوفی کشیدم و های درشت و قهوهمعمولی بود؛ ولی زیر چشم

 .پریدم کشیدم دستی به صورت رنگ

سی خواد من رو ببره جایی تا لباصدای گوشیم بلند شد، پیام رو باز کردم گیتی بود. وایی حتما دوباره می

 .شناسمچیزی بخره من این دختر رو سالهاست می

 بله -

ی دیگه مهمونی داریم، لباس ندارم سالم مهرنوشی چطوری آجی؟ میشه بیام دنبالت؟ واسه هفته -

 !هیچی

داشت، االن خره، خب درمورد من اگه بابام زندگیش رو نگه میها ولی بازم هی میریا دریا لباس دارهد

 .تر از همه منمدونه فعال که بدبختمثل اون یا شاید بدتر بودم. خدا چه می

. نی صبح باید کالس باشم، یه روز دیگه جون مم تازه از بوتیک اومدم فردا هم کلهنه گیتی جون خسته -

 !ی پیش واسه تولد لباس گرفتی چه خبرته دختربعدش هم همین هفته
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ای سوخته که اثری از زیبایی و نو بودن توش نبود پرت کردم. چی گوشیم رو، روی میز آرایش قهوه

 .داشتم و چی شد، چه بالیی سرمون اومد

ولی من فکرم درگیرتر از  کردم، خوب بود؛ی مامان بازی میتو کل زمان شام خوردنم فقط با خورش قیمه

 .ها بود. این ترم درسم تموم میشه. کجا کار کنم؟ آخه این همه جون کندماین حرف

، کردن رو بلد نبودهای عادی میها پیش قبل از این که بدبخت بشیم مامان خیلی از کارهایی که زنسال

کرد؛ ولی توی تکارش درست میش رو خدمکال هیچی. دلیلی هم نداشت، پول همه چیز رو حل میکنه، همه

 .این نه یا ده سال حسابی راه افتاده

دستام رو خشک کردم  .شد فهمید که توی دنیای خودش غرقهگفت چرا با غذام ور میرم و میمامانم نمی

 .کرد ولی به قول خودش تو هپروت بودو رفتم تو هال، مامان مثال داشت تلویزیون نگاه می

 !، اهماهم -

 .و با لبخند خسته نباشیدی گفت نگام کرد

 .ممنون گلم، شبت بخیر فردا صبح زود کالس دارم -

ی پنجاه متریِ دو خوابه؛ که مثل لونه زنبور بود، خونه .گونش رو بوسیدم و به اتاق کوچیک و دلگیرم رفتم

 .آوردیمواقعا دلگیر بود؛ ولی نه من نه مامان به روی خودمون نمی

یه دختر هیجده ساله بودم و هنوز منگ از اتفاقات افتاده. پول رهن اینجا رو هم از  وقتی اومدیم اینجا من

مختصر پس انداز مامان؛ که بابا بهش دسترسی نداشت گرفتیم. این پول پیش پدربزرگم بود. مادرم تک 

خواد. دونم چرا، به خاطر دوریه یا مامان نمیها ندیدمش یعنی درست ندیدم نمیدختر بود؛ اما این سال

؛ که من رو از خودش دور های خاص خودشست با اخالقحاال هر چی پدربزرگم یه سرهنگ باز نشسته

 .میکنه

 .کال فامیل ما با ما قطع رابطه کردن هه، انگار طاعون داریم، انگار ما مقصر بودیم

خودمون رو جمع  من از هیجده سالگی تا االن کار کردم و درس خوندم البته یه مدت درس رو ول کردم تا

 .کنیم و بعد دوباره شروع کردم

 !کنم، آقای فخریکردیم کار میتوی بوتیک یکی از آشناها که قبال ازش خرید می

خیلی خفت داشت جایی کار کنی و محتاج نون جایی باشی که خودت یه زمانی ماهانه کلی پول اونجا خرج 
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پسر جوون هم داره که میاد سرکشی و گاهی هم کردی. در کل آقای فخری مرد خوبیه ولی سخته، یه می

 !مونه. چیزی بهم نمیگه برخورد زیادی نکرده باهام حتما بدش میاد ازممی

 .دیگه اصال به گوشیم نگاه نکردم حتما گیتی خودشو کشته تا االن

 .ترین دختر دنیام، وقتی از خواب پا میشم انگار تا صبح تو جام جنگیدممن ژولیده

 ...گره میخوره تو هم مثل یال شیر میشه منتها داغونش چشمامن که پف موهام مجعده

 !وایی ساعت رو ببین اه

 .مثل چی دویدم تا به اتوبوس برسم. امروز هم هوا گرفته و بارونیه، پاییزه دیگه

 .ی پاییزم هوای دلگیرش مثل خودمهمنم مرده

میرن یعنی ش میدارم. دخترها واسهامروز تخصصی دارم با استاد معینی که دو تا درس رو باهاش 

ها رسیدم شرایطم رو میدونه واسه همین هوام رو داره. بچهمیرنا؛ ولی مرد جنتلمنیه؛ چون گاهی دیر میمی

هایی که خوندم با هیچکس صمیمی نشدم، نمیدونم چرا شاید افسردم، ن تو کل ترمبه خونم تشنه

 .هشایدم جز گیتی کسی من رو واقعا دوست ندار

شدم که صدای زنگ گوشیم بلند شد توی اون حال با پوشه تو دستم چجوری توی اتوبوس داشتم له می

 !جواب بدم یا مامانه یا گیتی

با هر زوری اون کوفتی رو در آوردم و با دیدن اسمش چند تا فحش بارش کردم که انگار یکم بلند گفتم؛ 

 .چون خانوم چادری روش رو گرفت و واه واه کرد

 !ها زل زده بودم به زنه، صدای گوشیم هم که رو مخهم مثل این خنگ من

 چیه گیتی سر صبحی اه -

 نچ نچ بی ادب من رو بگو زنگ زدم صبحت رو با نشاط شروع کنی سالمت کو؟ -

 آهان کی گفته زنگ بزنی من شاد میشم، بعدم سالم -

قدر دونی چگیری میشنوی روحیه میقربونت سالم تو خوبی؟ خوشی؟ هیچی دیگه همین که صدام رو ب -

 آدم منتظر شنیدن صدای منن تا روحیه بگیرن؟

 .هوف! گوشیم رو دور کردم از گوشم، این دختر خواب نداره به خدا

 .گیتی برو بخواب، کله صبح بذار من هم به بدختیم برسم -
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 کالست کی تموم میشه خانوم عصبی؟ -

 .نو میشناسه خودش خوب میشهفکر کنم یکم دلخور شد، مهم نیست گیتی م

 .گلم تا غروب اینجام -

 .باشه میام دنبالت -

 .مهلت نداد بگم که من باید بعدِ اینجا یه سر برم بوتیک

 .اون خانوم هنوز داشت با اکراه نگام میکرد، وای نکنه باز هم بلند گفتم زدم تو پیشونیم

 !بیچاره کال فهمید رد دادم
*** 

دانشکده رسوندم تا بتونم برم باال. چندتا از پسرهای دانشگاه اونجا جمع بودن، با دو خودم رو به حیاط 

ی مانتوم افتاده و لباس انگار تا من رو دیدن با هم پچ پچ کردن. نگاهی به خودم کردم دیدم وایی دکمه

 .بافت قرمز زیرش معلومه چه ضایع شده بودم، سوژه شدم

 .یک کردم و تند رفتم بشینم سر جامی مانتوم رو بهم نزدبا شرمندگی دو لبه

سریع نشستم که بعد مدتی کالس پر شد، وقتی اون اکیپ پسر پایین اومدن باال اصال شرمنده نبودم. 

 .روم انگار مدال افتخار انداختن گردنمواسه چی باشم هان؟ با غرور زل زدم به روبه

 ..، آخیش رفتنپسرها رو دیدم که با تعجب نگام کردن و رفتن نشستن سر جاشون

 .آب دهنم رو باز زور دادم پایین چون عجله کرده بودم انگار خشک بود و گره خورده بود گلوم

 !ها این رو گفتاستاد هم که اومد، یکی از بچه

 !ی آخره و این یعنی امتحان نزدیکهی آینده جلسهاستاد بعد کلی حرف گفت که هفته

 ...های اصلی و اینایعنی درست کردن دادهنصف نمره رو واسه تحقیق قرار داده، 

 بره من زمانهمه تو کف بودن این یعنی از افتادن در امان بودیم، دمش گرم؛ ولی این خودش کلی کار می

 .ندارم که

ی دخترها وسایلم رو جمع کردم برم کالس تموم شد بعد دو ساعت مخ خوری چابلوسی پسرها و عشوه

 .ه گفت که برنکه استاد صدام کرد و به هم

م رفتم عاشقتون صداکردن، خب به من چه داشتم میها نگام میی پا چرخیدم، دخترها مثل قاتلرو پاشنه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Mahakbanoo1996  | نگذشته گذشته رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 9 

 .زد خو

 خانم پناهی -

 بله استاد -

 یه چند لحظه صبر کنید -

کنم ها نگاش میای داد دستم، وقتی دید مثل عقب موندهبعد سرش رو مثل مرغ کرد تو کیفش و بعد برگه

 :گفت

 .این همون جواب سوالتونه ببخشید دیر شد کمی سرم شلوغ بود -

 !اه دیدی آلزایمر نداشتم که گرفتم، اه فکر کردم االن میگه تو تحقیق نده یا سبک بده. خورد تو پرم

ز داد خداحافظی کردم و خیلی متین ابرگه رو گرفتم و تشکر کردم و با یه لبخند که چال گونم رو نشون می

 .رفتم بیرونکالس 

ها با برگه رو بو کردم انگار برگه رو گذاشته توی عطرش خیس خورده که اینجوری بو گرفته، چرا بعضی

 .گیرهعطرشون دوش میگیرن که حتی کیفشون هم بو می

 .کردنروز مزخرف من همینجوری پیش رفت و دخترها همچنان مثل ببر زخمی من رو نگاه می

د و باریپاییز بود و بوی زمستون هم میومد. توی این شهر مرده بارون میبارون شدت گرفته بود آخرای 

شدم. آروم آروم واسه خودم قدم زدم و منتظر گیتی بودم که یه ماشین با شدت جلو من کم کم دیوونه می

پام ترمز کرد ،خیس خیس شدم اه. با غضب سرم رو باال آوردم تا ببینم کی همچین شاهکاری کرده، یه 

 .های دخترنماد از این جلفپسر بو

 :شیشه رو بیشتر داد پایین گفت

 اع جیگر ببین چیکارت کردم حست پرید گلم -

ترکوند واسه خودش، دید جوابی نمیدم فقط داره دود از سرم بلند میشه همینجوری هم داشت آدامس می

 گفت

 .بپر باال تا سر جات بیارم -

برو خونه ناخونات رو الک بزن،  .روت کنن، تو رو چه به اینکارهابیا برو دختر جون تا ندادم پسرها بی آب -

 .زود بزن به چاک که اصال حوصله ندارم
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هاش چهارتا شد، عینک مارکشو در آورد انداخت رو داشتبورد. قیافش مثل اسبی بود که بسی پسره چشم

ه وایی داره میاد کتک خورده. جری شد یعنی االن بی آبروم نکنه، هه این جوجه خودش دماغش عملی

 .سمتم. من هم که ذاتا پرو دست به کمر شدم

 .کردن ، خو مگه هویجین شما بیایین منو نجات بدینپسرایی هم که اونجا بودن مثل چی فقط نگاه می

 !یهو نفهمیدم از کجا گیتی اومد با قفل فرمون تو دستش از پشت یکی زد به پسره

 .سه بکش کناررآهای سوسول زورت فقط به دخترها می -

 !تو رو سننه؟ یه جیگر دیگه اینجا جیگر بارونه -

امونش نداد و زد تو پاش که آخش هوا رفت، من هم موهاش رو از پشت کشیدم که اومد تو دستم. وایی 

 یارو کچل شد نگو یارو کچله، تو این جوونی طاسه؟

ه به من کرد و موهاش رو یارو کال یادش رفت دردش رو، دست زد رو سرش دید زلفاش نیست یه نگا

 :توی دستم دید، چشماش وحشی شد. دیدم بده چیزی نگم گفتم

 .چیزه، چسبش خوب نبود محکم تر بزن -

 .ای کرد، صدای خنده چند نفر میومد. نه بابا فقط بلدن بخندندندون قروچه

 !خندین، سیب زمینی از شماها بیشتر حالیشهفقط می -

 خوبی مهرنوش؟ -

 !خوام برم بوتیک دیر شد گیتی دستم به دامنتلیه ببین چی شدم، میاین چه سوا -

 .خله اومدم تا ببرمت دیگه -

 !آهان پس بریم دیگه -

با  ها تو خودم جمع شدم تا گرم بشم،توی ماشین گرم بود بینیم و سر انگشتام به گز گز افتاد مثل جوجه

 .های خیس مریض نشم خوبهاین لباس

 .حال خودش نبود گیتی هم که انگار تو

 .دونستم انقد روم حساسیچیزه، عالی بودیا نمی -

 !بعدم تند تند پلک زدم مثال دلبر شدم

 .خواد باشیشبیه غاز هستی چفت و چولم نمی -
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 .خواستم تحویلت بگیرمابی ذوق مثال می -

 .بابا گرفتی االن -

 !چی شده گیتی تو خودتی -

 واسه مهمونی استرس دارم -

 خبره مگه؟چه  -

 .هیچی قراره مسعود بیاد، واسه اون مهمونی میدن-

دونستم عاشق هام رو ریز کردم، انگار تا حاال نمیبشکن زدم و مشکوک نگاهش کردم مثل پوآرو چشم

 .پسر داییشه

 خواد بمونه؟پس داره میاد، می -

 دونم مهرنوشی چیکار کنم که بمونه؟ هان؟نمی -

 .شد. عشق همینه منم یه بار عاشق شدم ولی نافرجام بودارونی میهای طوسی گیتی داشت بچشم

 !دونم چی بگم تا اون موقع خدا بزرگهدونم گیتی من خودم اونقدر درگیری ذهنی دارم که نمینمی -

 .دعوتت کنم میایی دیگه؟ تو پیشم باشی بهتره -

 .پنچر شدم، من وقت مهمونی ندارم که. فکرم رو بلند گفتم

 .های کناریهای ممتد ماشینو شیشه و بوقسرم رفت ت

 .آخ چته دختر؟ کشتیمون من نکبت آرزوها دارما -

 !بیا دیگه -

 .ها جون توخب چشات رو مثل گربه ملتمس نکن، تو همین جوری به مسعود نگاه کنی جواب میده -

 .گم بعدش یکی نا غافل زد تو سرماول نفهمید چی می

 .بـ ـوسـ فرستاد، من هم دستی تکون دادم و رفتم داخل ام کرد و یهدمِ بوتیک پیاده

کرد. حس حقارت آقای فخری نبود، پسرش بود و یه دختر جلف از دماغ فیل افتاده که بدجور نگاهم می

بهم دست داد؛ ولی به روم نیاوردم و فقط با یه سالم خودم رو پشت ویترین رسوندم، احساس کردم 

 .ها شدمداره. گِالی روی لباسم خشک شده بود قشنگ شکل کارتون خواب کنه حقهنوز داره نگاهم می

 ببخشید آقای فخری نمیان؟ -
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اومد و حقوقم رو نقدی گه چه پروِ؛ ولی هر ماه این موقع خودش میکمی گذشت بعد نگاهم کرد، حتما می

 .دادمی

 .نه حالشون خوب نیست -

 م من چه کنم حاال؟وای به روی خودش نیاورد که چرا من این رو گفت

خوردم که دیدم پول رو از تو دخل در آورد و روی میز انداخت، حتی نگام هم همینجوری داشتم حرص می

 .نکرد

 .این کار یعنی چی؟ مگه داره پول زور میده. اشک تو چشمام حلقه زد غرورم جریحه دار شده بود

ه کنم یه زمانی واساست، اگه االن کار میببخشید مگه من گدام اینجوری پول بهم میدی؟ کارمزدم اینج -

 !خودم کسی بودم االنم یه انسانم حق نداری اینجوری برخورد کنی

 .انصافی بودبه سختی بغضم رو قورت دادم، تو این مدت عادت کردم به این رفتارها؛ ولی واقعا بی

یین خم شده بود به زور صاف هام به سمت پالروم ایستاد، من هم که شونهبهخیلی مغرور اومد سمتم و رو

 .ایستادم و بغضم رو با صدا دادم پایین

 .کنه، حالم واقعا بد شددیدم که دخترِ داره با همون حس قبلی نگاهم می

 !مگه چجوری برخورد کردم؟ حقوقته دیگه -

 :ای به سر و وضعم کرد و گفتاشاره

 !اومدیمعلوم نیست کجا بودی و چه کردی که این ساعت رو اینجوری  -

 :یک لحظه خون جوشید توی صورتم و نفهمیدم چرا داد زدم

 !تو حق نداری راجع به من اینجوری قصاوت کنی، مگه کی هستی تو -

 :انگشت اشارم رو گرفتم سمتش و اون گفت

 !هاییپدرم هم حق نداره انقدر سفارشت رو کنه، مگه تو کی هستی؟ شبیه خیابونی -

 ی نا معلومیورتش دیدم و این که روش اونور بود و با حرص به نقطهدیگه فقط جهش دستم رو سمت ص

 .خیره شده بود

دیگه راجب یه بچه یتیم که از هیجده سالگی کار کرده و جور همه رو کشیده اینجوری حرف نزن. پدرت  -

 اکنه؛ ولی نبودشم به امثال شماهخیلی مرده تو چی؟ ارثی ازش بردی اصال؟ پول آدم رو خوشبخت نمی
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 اجازه هر کاری رو میده

 :م و صدام رفته بود باال و با گریه گفتمکوبیدم رو سینهبا حرص دستم رو می

کردیم اون موقع احترام داشتم؟ اومدم خرید و زیر یک تومن خرید نمیمن همونیم که اینجا با مادرم می -

 !اون موقع خانم بودم االن شدم خیابونی؟

 .رفتم که دستم رو کشیدداشتم میکیفم رو با حرص برداشتم و 

 به من دست نزن مگه خیابونی نیستم؟ -

 ...حق نداشتی رو من دست بلند کنی من هم -

دویدم. دستش رو پس زدم و با دو به سمت در خروج رفتم. اسمم رو صدا میزد؛ ولی من بی وقفه می

مگه من چه گناهی کرده بودم که  کرد،ی آخر اون دختر رو دیدم که با لبخند موزی داشت نگاهم میلحظه

شد که دیدیم بابام دونیم چیخوردم، همینجور راه رفتم. همش تقصیر پدرمه، نمیاینجوری چوب می

دونستیم چرا اصال نگفته بود داراییش نیست و نابود شده. در آخر فهمیدیم که پول رفتارش تغییر کرد، نمی

 .ابام توش مقصر بودش رفت واسه غرامت شرکت، ضرری که بو سرمایه

  .اومدرفتارش سرد شده بود، دیر می

وخت و فرکردیم کار خدمتکارمون بود ولی نبود. بابام میشد، ما فکر میوسایل با ارزش خونه نیست می

  .داد، معتاد شده بودخرج عملش رو می

 و بابا چند تا از دوستای یه روز هم من و مامان رفته بودیم بیرون قرار بود دیرتر بیاییم ولی زود اومدیم

 .معتادش که اینجوریش کرده بودن، تو خونه بودن هیچ کس تو حالِ خودش نبود

من و مامان جیع زدیم و اونا رو از خونه بیرون کردیم، یه مدت دیگه هم بابا و این کارهاش رو تحمل 

تنها بودیم. دوستاش اومدن خونه کردیم تا این که یه روز تو اتاق خوابم بودم، مامان خونه نبود، من و بابا 

 .و صدای مشاجره اومد انگار که بابام پول بدهکار بود بهشون، هیچ کدوم حالشون خوب نبود

دونستم و کامال من همش هیجده سالم بود تا اون موقع الی پر قو بزرگ شده بودم و هیچی از دفاع نمی

 .با شکمِ بشکش دفاع بودم، یهو در اتاق باز شد، یارو هیکل گنده بودبی

شد من هم تنها کاری کردم این بود که بابام رو صدا زدم، اون هم هی تو چار چوب در مثل قول دیده می

 !گفت کار به اون نداشته باشید مهرنوش فرار کنمی
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 .شنیدم مرد اومد جلوکه دهنش رو بستن؛ چون من دیگه صدایی جز صدای خفش نمی

گفت عحب چیزیه، من فقط هق میزدم دستش که به تنم ر لب میلبخند چندش آوری روی لبش بود زی

 .دفاع بودمزدم؛ ولی حریف زور اون نبودم و بیو پا میپروا دستخورد بی

م، مرد گنده ابراز به یاد اون روزها فقط هق زدم و هق زدم، داغ بدی از اون روزها نشست توی سینه

 .بیهوش شدم و توی بیمارستان بهوش اومدم احساسات یادم نمیاد فقط یادمه مادر جیغ زد و

رسید شاید همین هم نبود آخه غیر یکمی آسیب دیده بودم ولی مهم این بود که مادرم اگه یکم زودتر می

قابل جبرانه، بماند چقدر پلیس و اینا اومدن ازم خواستن بگم کی بوده و اینا؛ ولی پیدا نشد، رفته بود کسی 

 !بود، نبودکه نصف من رو داغون کرده 

دیگه به خونه پدرم برنگشتیم. میگن بابام یکمی بعد از اون ماجرا وقتی فهمید که من آسیب دیدم انقدر 

 ...مواد زده بود که اور دوز کرده بود،ضربه پشت ضربه

 .مگه من چقد توان داشتم تازه از اون روز به بعد معنی سختی کشیدن رو فهمیدم

 .دونست از زندگی مناون دختر جلف من رو تحقیر کرد، مگه چی میاونوقت اون جوجه فوکولی جلوی 

 .میگن هر وقت خواستی کسی رو قضاوت کنی با کفشای اون راه برو بعد حرف بزن

ها پدرم همه چیزم بود و کسی که دوستش داشتم هم ولم کرد، تا پدرم رو دوست داشتم و قبل این جریان

بابا بود که تو شرکت شریکش بود. خورد شدم، من دوستش  فهمیدم نابود شدم، پسر یکی از دوستای

 داشتم

 !دونم؛ اما من تقاص دادممن زندگیم نابود شد سر چی رو نمی

 .گذشته نگذشته، برای من هر روز تکرار میشه

م و رفتهای کنجکاو مردم هم آتیش قلب من رو خاموش نکرد، بی توجه بهشون و قضاوتشون راه مینگاه

 .تونستن آرومم کنن، آتیش زیر خاکستر بودمها هم نمی؛ اما حتی این اشککردمگریه می

ها دیگه در غم نابودی خانوادم، مرگ پدرم، تجاوز به خودم و مرد نبودن عشقم، به خدا شنیدن این حرف

 .توانم نیست

 .کس حس نکرد غمی دارمبسمه هر چی سعی کردم شاد باشم و خندیدم و هیچ

متوجه شدم ساعت از یازده شب هم گذشته و من هنوز بیرونم. مامان مهتابم تا االن یه جا نشستم، تازه 
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  .نگران شده حتما

 !گوشیمم که خودش رو کشته بوده، کلی میس کال از مامان و گیتی، چرا نفهمیدم؟

وی ش تکس رو نداشتم که پیگیرم باشه. دستم رفت رو شماره مامان، صدای گرفتهجز این دو نفر هیچ

 .قرار کردی پیچید و آرامش بهم داد و من رو واسه دیدنش بیگوش

 !الو، الو مهرنوش، مادر جواب بده دق کردم دختر _

 :ش اَمونم رو برید، با صدای لرزون و خشک جواب دادمصدای گریه

 .دونم کجام اومدم یکم پیاده روی؛ از دستم در رفت زود میام پیشت گلمالو مهتاب جونم نمی -

ی ننگ پدرتی، پدری که ی مادرم دلم رو بیشتر خون کرد، لعنت به تو پسر فخری که مایههاهق هق

 .ست واال. ببین با دل من و مادر چه کردینمونه

خوابم. توهم موهام رو نوازش مهتاب جونم گریه نکن زود میام بغلت و سرم رو میذارم رو پاهات و می -

 !کنیمی

 .به صدای گریش گوش کنم اون تمام دارایی من بودتونستم قطع کردم بیشتر از نمی

ی نگران گیتی چهره .نفهمیدم چجور خودم رو رسوندم، فقط رفتم در رو باز نکرده بودم که در باز شد

ظاهر شد یکم که به چشمام نگاه کرد سرم رو انداختم پایین، مامان بدو خودش رو رسوند بهم و بی هیچ 

 های خستم کشیدم، بویدم و زار زدم. بوی تنش رو با تمام توانم به ریهحرفی به آغوش مادرانش پناه بر

 .داد. واقعا مادرها بوی بهشت میدن خودِشن اصالبهشت می

 .رفت. شکستگی قلبم رو خوب کرد، خستگیم در رفتکشیدم و آرامش به همه تنم میهی بو می

ود، های ما بر همیشه شاهد بیچارگیبعد از کمی احساس خوب از مادرم به سمت گیتی برگشتم این دخت

 .های طوسیش واسه تنها دوستش نم زده بوداالن هم چشم

تقصیرم، حالم خیلی بد بود منم حق زندگی داشتم؛ ولی حتی معمولیش کشم ولی بیاز خودم خجالت می

 .هم ازم دریغ شده بود

حرف بعد از بغل کردن من و لبخند نازش که از رضایت بود رفت، ممنونشم خیلی درک اون شب گیتی بی

 .داره این دختر

م؛ کشیدیمامانم هم همین طور انگار این سکوت از صد تا فریاد بدتر بود و با هم هی سر دنیا فریاد می
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 .شاید فرجی شد

 .نه انگار اون شب بد کنار مادر سپری شد؛ اما فرداش انگار

*** 

انصافی بود ولی غرورم کم چیزی نبود. هیچی تردید داشتم، تو این مدت خیلی بهم لطف کرده بود، بی

 .نداشتم ولی انسانم به هرحال غرور دارم

 :کرد؛ ولی به خودم جرات دادم، وقتی گفت الو با قدرت گفتمصدای بوق بیشتر من رو مضطرب می

 دا بد نده شنیدم حالتون مساعد نیست؟الو آقای فخری خوب هستین؟ خ -

 ...سالم دخترم -

 کردبین هر کلمه سرفه می

 چه عجب زنگ زدی، چرا صدات گرفته دخترم؟ سرما که نخوردی؟ -

 .تر کرداین مرد حتی تو دوران بیماریش هم حواسش به من هست چجوری بگم حاال کارم رو سخت

 چیزی نیست خوبم، شما بهتری؟ -

 !ول رسید بهت؟ شرمنده نشمبله دخترم پ -

ما های شخوام بگم یکم گفتنش سخته؛ یعنی با توجه به خوبیبله رسید، آقای فخری یه چیزی می -

 !سخته

 بگو دخترم راحت باش، چیزی شده؟ -

 .خوام دیگه بیام بوتیکراستش اگه اجازه بدین نمی -

 :بعد کمی مکث با تردید پرسید

 چیزی شده؟ پژمان کاری کرده؟ -

 :دونست پسرش نرمال نیست، خب هر چی باشه پدرشه. با تشویش جواب دادمآه پس می

 .خوام برمنپرسین فقط می -

 .ذارم، هر وقت من نبودم مختاریم نمیدخترم تا من زنده -

 ...ی درها رو ببنده ولینمیشه که خدا همه

ه بین شما و پسرتون فاصله خوام مشکلی پیش بیاد یا خدایی نکردجای من دیگه اونجا نیست نمی -
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 !ایجاد کنم

 .تونم حدس بزنم چی شده، پژمان پسر منهکنم، میحلش می -

بیشتر از این مکالمه رو کش نداد و جای بحث برای من نذاشت با یه خداحافظی تمومش کرد. وایی نکنه 

 .باز با پسرش حرفش شه بنده خدا بیماره

اونم بد کرد با من. یکم ادب الزم داره فقط به اون بنده خدا عجب کاری کردما، عذاب وجدان گرفتم؛ ولی 

 !فشار نیاد

 .یک ساعت بعدش گوشیم زنگ خورد، شماره نشناس بود تردید داشتم جواب بدم یا نه

 .کشت بعد چند تا میس کالآخرم جواب دادم، داشت خودش رو می

 :پیچید اومد و بعد تن صدای آرومش تو گوشیهای آروم شخصی میصدای نفس

 .سالم -

 سالم شما؟ -

 کنین؟سرکار خانم سر کار نمیایین هیچ، چغلیِ ما رو هم می -

 :پس فخریه، سرد جواب دادم

 !کردم منتظر من باشینفکر نمی -

 !من، راستش اون روز خیلی تند رفتم حالم مساعد نبود شما ندید بگیر -

 غد نمیخواد بگه ببخشید

 .یک باشین من کار دارمپس تا نیم ساعت دیگه تو بوت -

ی پررو، شاید من نخوام دیگه ریخت تو رو تحمل کنم؛ ولی مجبورم ای بگم پسرهحتی نذاشت چیز دیگه

 از کجا بیارم خرج زندگیم رو بدم، از کجا؟

با ضرب گوشی رو کوبیدم رو میز، تعلل جایز نبود؛ ولی با آرامش کامل حاضر شدم، یکم معطل بمونه 

 .تا این باشه دیگه من رو خورد نکنهش بد نیست واسه

 .دادی جیبیم و صدای بدی میگوشیم جیغ جیغ کرد، چرا اینو میگم؟ چون افتاده بود روی آینه

 :سریع برداشتم بدون نگاه کردن به شماره جواب دادم

 بله؟ -
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 سالمِت کو دخی؟ -

 اع تویی گیتی، سالم خوبی؟ -

 کنی؟ممنون تو چطوری؟ چه می -

 .هستیم، شکر دارم حاضر میشم برم بوتیکهیچی  -

 اع بیام دنبالت یکم هم حرف بزنیم؟ -

 .نه دیر میشه تو از سر شهر تا اینجا بیایی شب شده برگشتنی بیا -

 .اُکی یادت نره که باید با من بیایی مهمونی مسعودا -

 !ذاری برم یا نه گیتینه، می -

 .هم ببوس اکی اکی برو مراقب خودت باش مهتاب جون رو -

 باشد گلم کاری چیزی نداری؟ -

 .نه خداحافظ -

 .در پناه خدا -

 .دارم خخخخاوف همیشه به جای خداخافطی میگم در پناه خدا. فارسی رو پاس می

*** 

 .کردتوی بوتیک هیچ اتفاق خاصی نیوفتاد، جز این که پژمان خان یه جور خاصی نگاهم می

شد فهمید، هم ناراحتی هم خشم همه چی بود جز چیزی که باید راستش از توی نگاهش هیچی نمی

 .ام نگاه کنه بگه ببخشید ولی نگفت، کمی بعد هم رفتخواست تو چشمآره خب من دلم می .باشه

تم رفتم فقط گفرسید، وقتی داشتم از بوتیک میآخر وقت هم که اومد مغازه رو ببنده کالفه به نظر می

 .برسونید و منتظر جواب هم نشدمسالمم رو به پدر محترم 

گوشیش زنگ خورد، من هم داشتم از در میرفتم بیرون که کیفم گیر کرد و وسایلش پخش و پال شد، 

 :صدام رو عصبی دادم بیرون و مشغول جمع کردن وسایلم شدم که صدای پژمان تو سرم پیچید

 .خوام برم خونهنه حوصله ندارم، می -

_ ... 

 !حوصله ندارم، چرا گیر میدی تو انقدر، من کار و زندگی ندارم از دست تونرو رو مخم اصال  _
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_ ... 

 .بوتیک هم که هستم، راجب مردم درست حرف بزن اصال آره _

دیگه نفهمیدم چی شد سریع جمع کردم، بند کیفم پاره شده بود و هنوز رو زمین نشسته بودم داشتم 

 .کردموسایلم رو مرتب می

دیک شد، صدای پاهاش رو شنیدم علم غیب ندارما پشتمم چشم ندارم چون یه نفر هم که پژمان نز

 !بیشتر تو مغازه نبود، حاال گفتم بعدا داستان نشه چرا این رو گفت

 خالصه باال سرم بود انگاری، سرم رو گرفتم باال

 !خوای؟ انگار کیفت پاره شدهکمک نمی -

 :سرم رو اندختم پایین خیلی ضعیف گفتم

 .آره خراب شد، همه چیم ریخت بیرون -

 .وسایل درسم توش بود واسه تحقیق و اینا، به خاطر همین وسیله زیاد دارم

 خونی؟حسابداری می -

  .ها زل زدم بهش، از کجا فهمید؟ فکر کردم شاید باباش گفتهعین این گیج

 !تعجب نکن جزوت اینجا افتاده ،خطت قشنگه -

 .های پخش و پال شدم رو از دستش گرفتمبرگه سری تکون دادم و با یه تشکر

 !به به چطورین مزاحمتون نشدم که -

د شهر دو متعجب به طرف صاحب صدا برگشتیم که دیدم همون دخترست. انقدر آرایش داشت که نمی

 .ی اصلیش چه شکلیهفهمید چهره

 ن واسه حرفش ترهبا خشم نگاهش کردم، چشماش مثل سگ وحشی شده بود. چیزی نگفتم، انگار پژما

 .خورد نکرد؛ چون چیزی نگفت

شم، خواستم از بوتیک خارج بها رو چپوندم تو کیفم، کیفمم انداختم رو دوشم و با بی خیالی کامل میبرگه

 .هنوز جلوی در بود

 .خوام برم بیرونمیشه برین کنار می -

 .بشهاع زبون هم که داری، نه نمیشه تکلیف ما سه تا اینجا باید معلوم  -
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 !خوام برم دیره منتظرمنکدوم تکلیف؟ حالت بده بابا برو می -

ی ویترین و میشکنه. خدا رو شکر بین هولم داد که تعادلم رو از دست دادم، گفتم االن سرم میخوره به لبه

زمین و هوا موندم، نگاهی کردم دیدم دست پژمان ناجیه من شده. سعی کردم دستش رو پس بزنم که 

 .باریدو خودش ولم کرد از صورتش آتیش میسر پا شدم 

 چته تو چیکار به این بنده خدا داری؟ باز اومدی رو مخم اسکی کنی؟ -

 گیرهنالیدی که چرا بابام انقد طرف این رو میخوبه طرفش رو بگیر، خوبه خودت می -

 بعد با دستش من رو نشونه داد

 چیشده که نظرت عوض شده؟ همین دیروز بود که خودت بهش گفتی خیابونی، حاال -

 .با دادی که پژمان زد قلبم افتاد زمین

 .دونستم برگشتیم سمتشمن و دختره که تا االن اسمش رو نمی

بس کن ژینوس، چرا بچه بازی در میاری؟ چرا دیگران رو تو مسائلت دخالت میدی، هی میگم حوصله  -

 .ندارم هی گیر میدی به مهرنوش، برو مهرنوش

  .مم رو گفت، با گیجی سری تکون دادم و رفتمکف کردم اس

گیتی طبق معمول دیر کرده بود، گوشی رو برداشتم تا زنگ بزنم همینجوری تا سر خیابون میرفتم سرم 

 .پایین بود

هنوز تماس برقرار نشده بود که صدای ترمز کش داری رو احساس کردم و بعد بوق ممتد. فکر کردم 

 .م پژمانهگیتیه؛ ولی در کمال تعجب دید

 ببخشید مهرنوش خانم بابت امشب شرمنده شدم قاطی کرده بود به شما گیر داد چیزیتون نشد که؟ -

 .نه من خوبم عیب نداره -

 .بفرمایید برسونتمون -

 !نه منتظر کسی هستم -

 گوشیم زنگ خورد

 .الو عشقم من تا یک مین دیگه در رکابتم -

 !ها چیزیت نشهم تا بیایی، حواست باشهباشه عزیزم من همون جای همیشگی منتظر -
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 .باشه عشقم بـ ـوسـ -

 من هم همینطور -

 .کنه بگم بـ ـوسـ و عسلمآخه زشته جلو این که مثل چی داره نگاهم می

هام تا حاال انقدر تو چشماش دقیق نشده بودم گوشیو قطع کردم، چیزی نگفت، زل زده بود به چشم

  .هامی مشکی که زل زده بودن به چشمهچشماش مثل تیله بود، دو جفت تیل

هام بودن. اینجوری زل زده بود بهم معذب شده بودم، بعد یهو ی جذب کننده تو صورتم چشمتنها نکته

انگار که از خلسه در اومده باشه سرش رو تکون داد و زیر لب چیزی شبیه خداحافظ گفت؛ ولی یواش بود. 

ین چش بود عاشقه بیچاره؛ شاید فکر کرده با دوست پسر فرضیم وا ا .پاش رو روی گاز فشار داد و رفت

قرار دارم عجبا بذار راحت باشه، از وقتی آرمان رفت نتونستم هیچکس رو جاش بذارم حتی اگه خودشم 

 .بیاد بازم نمیشه

 .گیتی هم که اومد

 ت برنامه دارم امشب بپر باال عشقم واسه -

 .یه چشمک هم زد

 :ای کردم و الکی زدم رو دستم گفتمی مستانهلی بودم که خندهدر حال نشستن روی صند

 !کنی تو امشببی آبروم نکنی هی عشقم عشقم می -

 .هاش نازه، من موندم چجوری دل مسعود و نبردهخنده

 !ست پس بی خیال دنیا بزن دست روت رو از مادرت گرفتم، امشب مهمون منی فردا جمعهاجازه -

  .تامون رو زدیم بهمبه عادت همیشگیمون دس
*** 

توی یه کافی شاپ بودیم؛ چون شب جمعه بود این کافی شاپ باز بود و جای دنجی بود. فضای سنتی 

دونست این بشر. صدای آهنگ مالیمی پخش ی من رو خوب میبرخالف جاهای دیگه که مدرنن. سلیقه

 .م جال داده شدبستم، روح خسته هام رو با آرامشکرد، چشمشد که هر آدمی رو دعوت به آرامش میمی

آرامش چیزیه که تو زندگیم کمه، یعنی میشه منم راحت بشینم و هر روز غرق آرامش باشم؛ ولی نمیشه! 
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زندگی توی این مدت بهم یاد داده که اگه زندگی یکنواخت باشه یه جاش میلنگه و یه روزی چرخش در 

 .میاد. زندگی همیشه جریان داره

 رو دعوت کردی بیام اینجا؟خب چیشده من  -

هاش رنگ دلواپسی گرفت و دستام رو که تا االن به خاطر سرما روی میز مشت شده بود، توی چشم

 .های جدی زل زددستاش گرفت و به چشم

 خونی یا کار کردی؟دونی چند وقته یه بند یا درس میدختر تو هیچ وقتی برای خودت نداری می -

 .م رو بستم و نفس گرفتمخسته دستش رو فشار دادم، چشمای

 .دونم ولی یکمم واسه خودت باشدونم به خدا مهرنوش میمی -

گیتی، من رو آوردی اینجا یادم بیاری که چقد بیچارم چون دلیل این که من اینجوری درگیرم فقط و فقط  -

 !هامهو بیچارگی

 .و خوشم نمیاد کسی به روم بیارهکیفم رو برداشتم که برم بیرون، من ظرفیتی راجب این مورد ندارم 

حتی اگه اون یک نفر بدون قصد بد؛ بلکه با قصد خوب این رو گفته باشه؛ ولی من تحمل این که یادم بیاد 

 .کشم رو نداشتمچرا انقدر سختی می

با یه حرکت از پشت میز پرید که من رو بگیره؛ که پاش خورد به میز و صورتش از درد جمع شد، نفسش 

 :داد بیرون، لبش هم که تا االن گاز گرفته بود رو بیرون داد و با صدای ناله مانندی گفت رو حرصی

 !مهرنوش، صبر کن -

 .معرفت نبودمایستادم، بی

 بدبختم ولی بی وفا نیستم، چی شده گیتی؟ -

 !بشین جان عزیزت -

 .عزیز من کی بود مامانم و شاید گیتی

مالید، معلوم بود خیلی دردش گرفته. پام رو عصبی تکون و میتعلل نشستم منتظر نگاهش کردم پاش ربی
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 :دادم ، دیدم ضایعه اگه چیزی نگم ناله مانند گفتممی

 گیتی خوبی؟ -

هاش به جوابی نداد، نگران شدم به جلو خم شدم و رو به روش قرار گرفتم سرش پایین بود، نفس

 .هاشرو تکون دادم دست زدم به شونه خورد پس فکر کنید چجوری خم شدم روی میز دستمصورتم می

هام گرد شد، خشک شدم اصال چرا گریه کرد کنه. چشمیهو صورتش رو آورد باال دیدم داشت گریه می

 گیتی جون من چرا گریه کرد؟

 .ی کشیدش و سرش رو باال آوردمخودم رو کمی کشیدم عقب و دستم رو گذاشتم زیر چونه

 شدی دختر؟من رو ببین گیتی، چی شده؟ خل  -

 .کرد، دلم گرفتبا بغضی که توی چشماش بود نگاهم می

 .گیتی تنها کسی بود که بعد این همه ماجرا پیشم موند و حرفم رو باور کرد، حق دارم از بغضش دلم بگیره

 !خواستم ناراحتت کنمبه خدا مهرنوش نمی -

و به نمایش گذاشتم که معنی ی مژهای بلندم رهام رو آروم روی هم گذاشتم و باز کردم. طرهچشم

 .خواستم بهش بفهمونم چیزی نشدهداد، میآرامش و آروم بودن می

همه دارن نگاهمون میکنن گیتی، چیزی نشده من رو این موضوع حساسم هنوز نتونستم زخمام رو  -

 !نه تو و نه هیچ کس دیگه مقصر نیست .درمان کنم

 :سرم رو انداختم پایین و آروم گفتم

 !ن هم بی تقصیر بودم ولی گرفتار شدمحتی م -

*** 

انداختم، آروم شده بود و آثار گریه توی زدم، گاهی هم نگاهی به گیتی میداشتم شکالت داغم رو هم می

 .صورتش بود

 .کنه، لبخندی زدمیک کمی از مایع داغ درون ماگ رو خوردم، دیدم نگاهم می
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 بهتری گیتی جان؟ -

م بچه سوسولی اومدیم سیزده به در، مثال من رو آورده بود بیرون که روحیهسری تکون داد، ببین با چه 

ها این هم بود. منتها تنها نقطه های این سختیعوض بشه؛ ولی خودش حالش بد شد. خب از مزیت

 ... م سفت شدهضعفم همین بود . چشمش دید روحیه

 !خواستی شادم کنی دختر؟ بدتر شد کهاینجوری می -

 ت شدم، کی بریم لباس بگیریم؟نوش شرمندهوای مهر -

من رو آوردی اینجا که گریه کنی و وقت بگیری واسه مهمونی؟ اَی سود جو. میریم دختر، تا مهمونی  -

 !مونده هنوز

هایی که شد فهمید که مادرم خوابه، رفتم و ماچش کردم، در واقع شباز تاریکی و سکوت خونه می

 .کردممدم و مهتاب جون خواب بود این کار رو میاوشدم یا دیر میخواب میبی

گه باید برنامه بچینم و مهتاب جونم رو ببرم گردش. همیشه سر زنده بود؛ حتی با این که گیتی راست می

دار شده بودن. تنها فرزند مهتاب و فرهاد من بودم، کاش سال بعد از ازدواجشون و بعد کلی دعا بچه ۰۱

خواستن حاال ببین چی شد؛ ولی نه، اگه من هم نبودم دیگه مهتاب جونم تنهایی من رو زورکی از خدا نمی

 .کرد، پس خوبه که من رو داره و من هم دارمشدق می

 .ش نزدیک شدمآروم آروم به اتاق خواب

 شه به راحتی از مچاله شدن تو خودش فهمید، توی دستش چیه؟چرا با بغض خوابیده؟ این رو می

 یقاب عکس خانوادگیمون، من و بابا و مامان، همه خوشبخت، من بینشون بودم و دستام رو دور شونه

 .و لبخند من هم عمیق ی بابا جذاب بود، لبخند مامان دلرباجفتشون حلقه کرده بودم. لبخند مردونه

 .خیلی خوشبخت بودیم لبخند هممون توی اون عکس واقعی بود

 .این عکس دست مامانه؛ یعنی دلش گرفته و تنگ شده، نباید دیگه واسه خودم برم

 .برمش سر خاک بابا، بابایی که دوسش داشتم ولی خراب کرددلش واسه بابا تنگ شده، فردا می
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ها حتی بهش نگاه هم نکرده نها یادگاری از دوران خوشیمون و مادرم مدتقاب عکسی که حاال شده بود ت

 .بود، حاال تو بغلش بود

 .دونستنمامان عاشق بابا بود، خیلی زیاد عاشق بودن و همه هم می

ی ادونم. قاب رو آروم از تو دستش کشیدم و گذاشتم روی پاتختی کنار تخت قهوهش سخته میواسه

ن. پتوش رو مرتب کردم و آروم پیشونیش رو بوسیدم، کمی تکون خورد؛ اما دوباره ی ماماسوخته و کهنه

 .خوابید، مثل قرص ماه شده این مهتاب من

*** 

شد جلوی پام رو نبینم، خوردم به چیزی شبیه درخت همه جا خیلی تاریک بود. مه هم بود و این باعث می

  .ی کچلشاون کلهولی انگار دست داشت، در واقع اون مرد گنده بود با 

نگاه هیزش باز افتاد بهم، جیغ زدم، راه فراری نداشتم، دستم رو گرفت مثل اون روز کوبوندم به دیوار؛ 

 :ولی بیهوش نشدم. باز هم جیغ زدم

 !مهتاب جون مامان -

 .زدمکس نبود جواب بده، با اون مرد تنها بودم، جیغ میهیچ

های به خون نشسته که نشون از پریدن شد، مامان با چشم هام تا آخر بازیخ کردم با حس سردی چشم

 .خوابش داشت، زل زده بهم. عرق کرده بودم، آب روم ریخته شده بود، از خودم بدم اومد

 :کرد گفتمامان همین جوری که نازم می

 .دخترم کابوس دیدی! چیزی نیست، پاشو قرصت رو بخور -

ها به تجویز دکتر مجبور تونم تحمل کنم، بعد اون اتفاقهای مسخره. دیگه نمیوای باز هم اون قرص

 .کنهبخش بخورم. یه مدت نمیاد یه مدت میاد و آشفتگی ذهنیم رو بیشتر میهای آرامبودم قرص

 .خورمکالفه سری تکون دادم، نه نمی

 .خوام ببرمت یه جاییمادرم برو بخواب گلم، صبح می -
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 !که. بعدم کجا داریم بریم آخهبره شه دخترم، خوابت نمیآخه نمی -

 !تونیم دو تایی بریمخوابم، مامان این رو نگو. ما خیلی جاها هست که میم گلم مینه خسته -

 .سری تکون داد و با یه شب بخیر آروم رفت

 !مامان -

کردم. مامان همیشه بوی گل رز هام رو مثل بچگی باز کردم، برگشت و بغلش کردم، بوش میدست

هام آروم من رو خوابوند بدون این هام روی هم افتاد و مامان مثل همون بچگیهم مثل بچگیچشمداد. می

 .که چشمم رو باز کنم شب بخیر آرومی گفتم

دونستم فرداش چه دنیا دیگه وجود نداشت؛ چون من به خواب عمیقی دعوت شدم و هیچ وقت نمی

 .اتفاقات مهمی پیش رومه

*** 

ی کرد. کش و قوسی به بدنم دادم، صدای تِرق و توروق کمرم بلند شد، خمیازهمیآفتاب چشمم رو کور 

 .ای کشیدم و موهای ژولیدم رو از رو صورتم کنار زدمتپلی

 .ها میخواییم بریم دیدن بابا، دیر میشهداد، وایی امروز بعد مدتساعت روی میز ده صبح رو نشون می

یزم همون عکس رو در آوردم و گذاشتم روی میزم و زل زدم جلوی آینه قرار گرفتم و از توی کشوی م

ی مرد زندگیم کشیدم و توی آینه به ابروهای خودم نگاه کردم، ابروهام دستی به ابروهای کشیده .بهش

 .ی بابا دست کشیدم، من هم داشتمهمون مدل بودن. به چال گونه

چشمام خیس شد و  .به بابا رفته بود عکس رو گذاشتم روی میز و موهام رو شونه زدم، موهای مشکیم

 .گلوم رو یه گلوله توپ تنیس پر کرد و راه نفسم رو بست. اسمش بغضه

طاقت شدم و سرم رو روی ی اشکم روی قاب عکس چکید، بیموهام رو با کش باالی سرم بستم، قطره

 .هام تمومی نداشتمیز گذاشتم. اشک

بودیم، همه طردمون کردن و ما از هیچ کس خبر نداشتیم  ها باهاش قهرخواست، مدتدلم بابام رو می
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 .حتی پدر مامان

 :عکس رو بغل کردم و زمزمه کردم

 !های روی زمین شدیمترین آدمکسبابا، وقتی تو رفتی ما بی -

 .هق زدم

که  ست. کجاییی عشقتون دلش گرفته، تنهاست، خستهبابا ما رو به کی سپردی؟ ببین تنها ثمره -

تونه پدر باشه واسه دختر، بابا ما رو به کی سپردی؟ همه که ش باز کنی! بابا هیچ مردی نمیسهآغوش وا

 !ما رو ول کردن

رفتم سر خاکش چون برام سخت بود، هر کاری هم که دلم عجیب هوای بابا رو کرده بود، راستش نمی

دونم چی شد فقط ریخت، نمی م نذاشته بود فقط یهو همه چیز بهمکرده بود باز هم پدرم بود. کم واسه

م سخت بود که یه قبر نشونم بدن و بگن مرد زندگیت این تو واسه .کسیهدونم که نتیجش این همه بیمی

 .خوابه، نمیشه

 :صدای مامان اومد

 !خوابیمهرنوش، پاشو دختر چقدر می -

پوست سفید بدیش هام دورش قرمز شده، سریع اشکام رو پاک کردم و عکس رو چپوندم تو کشو. چشم

 .کنم قرمز میشههامم وقتی گریه میاینه. گونه

 :با صدایی گرفته ولی بلند گفتم

 !پا شدم مامان االن میام -

هام زدم. زیر دلم به شدت درد گرفت و یه حالی شدم، به تقویم نگاه کردم وای االن وقتش تند تند به لپ

تر تر و بی حوصلهها عصبیه اخ، این جور وقتگیرنیست لباسم کثیف شد، همیشه تمام بدنم درد می

 .هاستشم، رنگمم که مثل مردهمی

 :غر غر کنان بیرون رفتم و مامانم نگام کرد و وسایل رو داد دستم، با لبخند گفت
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 !برو دختر واسه این صدات کردم، حواسم بیشتر از تو جَمعه بدو دختر -

 .بینهفرصت خوبی بود، در رفتم تا صورت داغونم رو ن

 :مامان کمی این پا و اون پا کرد و گفت

 کجا میخواییم بریم؟ -

 :گفتم

 .ریم پیش بابامی -

 .لبخند محزونی زد که دلم ریش شد و دوباره بغض گلوم رو گرفت ولی خوردمش، تلخه بغض بد چیزیه

 :مامان پرسید که قاب عکسمون رو ندیدم؟ من هم گفتم

 !چرا تو اتاقمه -

 .مدیگه چیزی نگفتی

 :ی آخری نگاهی به خودم توی آینه کردم و گفتملحظه

 !بابا، مهرنوشت داره میاد -

 .کنهخوره فرق سرت ولی از اون ور سرما تا مغز استخونت نفوذ میزمستون بدیه امسال، آفتاب می

 .شدشدم استرسم بیشتر میتر میبهشت زهرا شلوغ بود هر قدم که به آرامگاه پدرم نزدیک

پدری سخته، وقتی از دستش میدی دلت وفا نیستم، باور ندارم. بیمدت خیلی کم اومدم، بیتوی این 

 .خواد هیچ کس به روت نیاره حتی خودتمی

ی هاش پردهمامان حالش از من بهتره خیلی بهتر، تشویشی که من داشتم رو نداره؛ ولی توی چشم

 !ای دیده میشه؛ که نشون از بغض دارهشیشه

ی سرش سنگ سیاه بود، درست عین روزهای زندگی من. با رنگ طالیی و خوش خطی رسیدیم، باال

 خط نوشتن داره؟نوشته فرهاد پناهی. مگه این داغ، خوش

 .خوندش فاتحه میمامان نشسته بود و آروم آروم واسه
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زانو زدم و دستم رو، روی سنگ سرد کشیدم. اسم بابام رو لمس کردم. کی بغضم گرفت کی اشکم 

 .ی دردهام زار زدمید، کی سرم رو گذاشتم روی سنگ سرد و زار زدم؟ من واسه همهچک

 .ی این دردها رو بهم داده بودکردم واسه نبود بابایی که همهشنیدم فقط گریه میهیچی نمی

 :داد زدم

 .بابا کاش بودی و من انقدر تنها نبودم -

 .های زندگی منزمان و مکان یادم رفته بود. بوی غریبی میده این روز

 هام رو گرفتن و آوردن باال، حتما مامانه؛دو دست شونه

 .های اشکیم رو پاک کردمروم بود پس کی بود که من رو بلند کرد؟ چشمبهولی مامان رو

 .مامان با نگاه خاصی حواسش به پشت سر من بود، من هم با تردید برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم

 .مونده بود شاخ دربیارم عصای چوب گردوش هنوز همون بود دیدم کماز چیزی که می

 .ی خودش رو نگه داشته بودکت و شلوار طوسی پوشیده بود، پیرتر شده بود؛ ولی همون جذبه

 .کردمگیج و مات فقط نگاهش می

 خوای به پدربزرگت سالم کنی دختر؟نمی -

 .نگاه گنگم رو به مامانم دوختم

 سالم؛ ولی شما اینجا؟ -

 تر شدی. نمیایی بغلمدخترم خیلی تغییر کردی، خانوم -

  .خواستم، دو دل بودمخواستم برم و هم نمیدستاش رو باز کرد، هم می

بعد هم وقتی بابا رفت  .با بابا همیشه مشکل داشت، بابایی که هیچ وقت تو زندگی واسه ما کم نذاشت

 نهمه ما رو تنها گذاشتن از جمله همین بابا بزرگ مهربو

 نمیایی؟ -

 ...تا االن نبودی چرا پدر بزرگ مهربون؟ حاال که بابام -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Mahakbanoo1996  | نگذشته گذشته رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 30 

 .ای کردمبه سنگ قبر اشاره

 !اینجا خوابه، اومدی میگی بیا بغلم -

 .اراده پوزخندی زدم که از چشم تیز بینش دور نموند و اخم بدی کردبی

 .کردنگاهم رو بردم سمت مادرم که با استرس به من نگاه می

 .بریممامان  -

 !صبر کن دختر، مگه سوال نکردی جوابش رو هم بگیر. باید حرف بزنیم -

 :بی طاقت رو به مادرم گفتم

 .بریم دیگه مهتاب جون -

 !مهتاب دختر خوبی تربیت نکردی -

 :مامان که تا اون لحظه سکوت کرده بود با عجز رو به پدربزرگ نالید

هنوز  بینه، مگه نگفتم حالش خوب نیستهنوز کابوس می بابا مگه نگفتم نیا تا خودم بگم؟ مگه نگفتم -

 !دونی چقدر سختی کشیدهدلخوره، می

 !دونستمدیده؟ پس چرا من نمیمات شدم، مامان پدرش رو می

 !مامان -

 .گم بهت دخترم بیا بشینمی -

 !یعنی من انقدر غریبم؟ بابا ببین من چقدر تنها شدم -

 !نیست. عزیزم بشین جان مننه دخترم بشین، رنگ تو صورتت  -

ش رو روی صندلی نشستم، کمی آروم که شدم به اصرار پدربزرگ مهربونم سوار ماشینش شدیم، راننده

 .مرخص کرد

 .از توی آینه نگاهی بهم کرد

 مهتاب، مهرنوش بیماره؟ -
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 .نه چیزی نیست خوب میشه -

 :سری تکون داد، بی طاقت پرسیدم

 !برمدید یا پیاده شم توضیح می -

 .باز هم با اخم محکم پدربزرگ مواجه شدم؛ که یعنی الل شو تا بگم

 .های سردم رو تو دستش گرفتمنم الل شدم و روم رو کردم اون ور؛ که مامان دست

 .شناختمشنگاهش کردم، تو نگاهش همه چیز بود. بیشتر نگران بود، می

تون اومده، حتی بعد از فوتش هم قبل از این که پدرت فوت کنه خبر نداشتم که چه بالیی سر -

ها از مادرت خبر نداشتم؛ تا اینکه اومد و پولی که دست من امانت داشت رو دونستم چی شده و مدتنمی

ی تو. فکر کردم واسه تو خبری شده؛ ولی بعدش گفت چی برداشت، در واقع پس اندازی بود واسه آینده

ی من با ها؛ ولی مهتاب گفت تو هنوز به خاطر بدخلقیشده و قرار بود شما بیایین پیش من زندگی کنین

پدرت دلخوری! خالصه ازم زمان خواست، حاال نه سال گذشته هنوز آماده نیستی دختر؟ آدرس خونتون رو 

اومدم سر خاک فرهاد تا بتونم ببینمتون؛ ولی موفق نداشتم، مهتاب هم انگار ازم دلخور بود. هی می

جا باشه. فهمیدم مادرت هر اخر یکی رو گذاشتم اینجا تا از صبح تا شب اینکه این اوشدم؛ تا ایننمی

رد؛ کجا، مطمئن که شدم اومدم پیشش، اول مثل تو بی قراری میشنبه طی یک ساعت خاصی میاد این

 !ولی بعدش که یه چیزی رو گفتم قبول کرد تو رو آماده کنه؛ ولی انگار هیچی به تو نگفته

 گفتی که راضی شد؟چی رو به مامانم  -

 .خوام پیشم باشین و سر و سامونتون بدممن پیرم دخترم چیزی نمونده از عمرم، می -

 گه؟مامان، چی می -

 !بابابزرگ مریضه -

 .ش گرفتگریه

 .هاش هم گود رفته بودزد، زیر چشمدقیق به چهرش نگاه کردم به زردی می



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Mahakbanoo1996  | نگذشته گذشته رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 32 

 !بررسیت تموم شد دختر؟ سرطان دارم -

 :عاطفه نه. با صدای آرومی گفتمولی بی دلخور بودم

 خیلی وخیمه؟ -

 .سری تکون داد

 !انقدر جدی هست که نتونم بهش امیدوار باشم تا تو راضی بشی -

 .یه سوال مدام آزارم میداد

 مشکلتون با پدرم چی بود؟ -

 !جا خورد جوری برگشت عقب که گفتم گردنش گرفت

 !راضی به ازدواجشون نبودم همیندختر من مشکلی با فرهاد نداشتم، فقط  -

خب چرا راضی نبودی؟ مگه بابای مهربون من چش بود؟ مامان رو که دوست داشت، واسه من هم  -

 .بهترین پدر دنیا بود

 .سرش رو تکون داد و بعد انداخت پایین

 !شاید یه روزی جواب این سوالت رو بگیری -

 :رو به مامان گفت

 .تا برسونتمونتون رو بده مهتاب آدرس خونه -

 :مثل مرغ پرکنده جفت پا پریدم وسط حرفش

 ...نه -

 .ی مامان تو دهنم ماسیدکه حرفم با سقلمه

 .رانندش رو صدا زد و ما رو تا مقصدمون؛ که همون حلبی آباد خودمون بود، رسوند

 .احساس کردم عصبیه

 :رو به مادرم گفت

بود  کنن. اینتنها دختر من و دخترش اینجا زندگی میشه به همچین خفتی رسیدی، مهتاب باورم نمی -

 زد؟ای که فرهاد دم میاون زندگی

 !پدر من مقصر نیست پیش میاد -
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فردا وسایلتون رو جمع  .ش کردهست، پس البد مقصر منم که دختر دسته گلم رو دادم بهش و بیچاره -

 .قدمتون رو چشمم تون.ی من، تا دلتون بخواد جا هست واسهکنید میریم خونهمی

 .ای لبخندی زدو رو به مادرم با محبت کم سابقه

 .خوام تا بتونم در موردش تصمیم بگیرمنه، من زمان بیشتری می -

 .پدر بزرگ متعصب من با تحکم به سمتم برگشت؛ ولی مهربون نگاهم کرد

 خوای بمیرم بیایی؟دختر می -

 .ی پدرش شده بوددست داده بود و وابستهمامان باز بغض کرد. مادرش رو چند سال پیش از 

 !خوام فردا زودهیکم بیشتر وقت می -

 .مهتاب این دخترت خیلی سرتقه -

 !چی بگم آقا جون -

 :دستی روی صورتم کشید و گفت

 .یکی یدونمه -

 تون،خوام آخر هفته مهمونی بدم واسهای که داره میاد وقت داری، نه بیشتر. مهرنوش میتا آخر هفته -

 .پس زود خودت رو آماده کن

  .چشم کوتاهی گفتم و با مامان به خونه رفتم

سعی کردم نشون بدم که از دستش دلخورم، واسه همین یک راست به اتاقم رفتم تا تحقیقم رو کامل 

 .کنم

جام خشک شده بود، تکیه دادم عقب و ت کنه استاد معینی. وای وای همهوای کمرم خشک شد، خدا خفه

 .هام رو بستم و سعی کردم آرامش خودم رو برگردونمبه دیوار تکیه دادم. چشمسرم رو 

 .در اتاق باز شد و هیکل ریز اندام مامان با سینی توی دستش جلوی در ظاهر شد

 .هام دوباره از خستگی روی هم رفتچشم

 نیام تو مهرنوش؟ -

م رو تر کردم و سری وی خشک شدههام رو باز کنم، گلزنگ صدای آروم مامان مجبورم کرد که چشم

 .تکون دادم. روی زمین کنار دستم نشست و سینی توی دستش رو آروم روی زمین گذاشت
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 !ت چی درست کردممهرنوش سرد شدا ببین واسه -

 .هام رو باز کنم بوی شیر کاکائوی داغ زیر بینیم رو قلقلک دادکه چشمقبل از این

 .کردم و با اشتها به مادرم خیره شدم، لبخندی زد هام رو بازواسه همین با ضرب چشم

 .کیک خونگی هم درست کرده بود

شدم مامان برام شیر خوندم و خسته میمایع داغ به روح و تن خستم جال داد، از بچگی وقتی درس می

 .کردکرد و خستگیم رو در میکاکائو درست می

ش گرفت، همیشه این کار رو که مامان خنده دور لبم رو با دست پاک کردم صدای لذیذ بودن دراوردم

 .خندیدکردم و اون هم میمی

 دختر بزرگ شدی، هنوز این عادت رو داری؟ -

 اوهوم من عاشخه این طاطائوم -

 .گفتمجوری میوقتی کوچیک بودم این

 !بسه پاشو دختر -

 .بلند نشدم

 مهرنوش؟ ازم دلخوری؟ -

 .چلوندهای دستش رو میداشت انگشت

 !ره بودم؛ ولی االن نهآ -

 .لبخند نازی زد

 خوای چیکار کنیم مهرنوش؟می -

 :مقدمه گفتمزنه، من هم بیمعلوم بود داره راجع به چی حرف می

 .کنمفکر می -

 .بره. پس بهتره تا عصبی نشده بریمدونی که فکر فایده نداره، ما رو میخودت هم می -

 !دونممی -

 .و صافشون کردم تا خستگیشون در برههام رو تو هم گره کردم دست

 .ای ندارم، من هم باید بتونم با خودم کنار بیامولی چاره -
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 !جا از این همه فشار هم راحت میشیامهرنوش، اون پیرمرده، دیگه وقتی نداره. بریم اون -

 .خوام، خودم رو پام وایستادممن ترحم کسی رو نمی -

 !تونیم بهش تکیه کنیمکسیه که میترحم چیه دختر، پدربزرگته، تنها  -

آره ولی یکم دیر اومده، ببین من رو پام وایستادم هر چند کم ولی وایستادم، حاال که کمرم خم شده  -

 اومده؟

 !ته هر چی تا االن زجر کشیدیحق داری دیر اومده؛ ولی دخترم تو جوونی بسه -

 .من رو در آغوش کشید، من هم خودم رو توش گم کردم

 .هام دیگه نمیکشه سنگینهان، چرا بابا نیست؟ من شونهمام -

تونیم به آقاجون تکیه کنیم! هان! اومده که بیشتر زجر نکشیم. دخترم دخترم خدا بابات رو برد؛ ولی می -

 .دل پیرمرد رو نشکن

 .هام رو بستم و تکیه دادم به دیوار سرد خونهسری تکون دادم و دوباره چشم

 .دونم چیکار کنم واالست؟ نمیه چقدر زندهگه مگمامان راست می

 .هام رو باز کردم و دیدم مامان نیست، سینی رو هم بردهصدای گوشیم بلند شد، چشم

 :پیام داشتم از گیتی

 !سالم نفله نیستی، خبری ازت نیست -

 زد؟وا این کی این شکلی حرف می

 !حاال خوبه همین دیشب خودت نفله شدی که -

ه مهتاب جون چقدر زحمت واسه تربیت تو کشید آخرم اینه، یه سالم بلد نیستی دختر نوچ نوچ بیچار -

 !چرا

 .خوای گیر بدی بریم لباس بخریمسالم، بعدم نپیچون من رو، حتما می -

 خوام بگم، آره جیگر کی بریم؟گیری قشنگ که چی میآهان خوشم میاد می -

 خریم گلم باشه؟ریم لباس میشنبه می. یکست و این یعنی من کال درگیرمگیتی فردا شنبه -

 !باشه بابا بگیر بخواب فقط یک شنبه نیایی خونت پای خودته -

 گیتی باید باهات حرف بزنم فردا میایی بوتیک؟ -
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 باشه عشقم؛ ولی اگه این پسره بود چی؟ -

 گی؟ اون یه روز در میون نیست میاد سر میزنه میره، حله چشاتهپژمان رو می -

 .کی عشقم میام شبت نازاُ -

 .در پناه خدا -

 .نهکم رو درست میگوشی رو گذاشتم کنار و رفتم پیش مامان، دیدم با دقت تمام داره غذای مورد عالقه

 .های خوشگلش گرفتماز لپ از ذوق پریدم هوا و ماچ تپلی

 .وای بسه دختر کندی لپم رو -

 .دست کشید رو لپش

 ...اره عزیزم، خب معلومهآخه کی مامان گلی مثل تو د -

 :م رو سپر کردم و گفتمسینه

 !من -

 :مامان خندید، گفتم

 !های نازت بشم ناز باشیالهی من فدای اون خنده -

 !خواد چاپلوسی کنی واسه یه ماکارونی، لوسِ منبسه دختر نمی -

 !گمچه کنم دختر خودتم، خب یه نگاه تو آینه کن تا بفهمی که دارم چی می -

 !برو دختر سر به سرم نذار -

 .ش فرستادم. زندگی ساده اما شاد من و مامانم تو همین چیزها خالصه میشهبوسی واسه

 .باز هم خدایا شکرت

*** 

 .باز هم صبحه و من دیرم شده، باید برم یه سر کالس دارم؛ بعدشم بوتیک اوف

 .بونماینم شد زندگی، مثل اینکه باید جدی جدی برم خونه پدربزرگ مهر

 .واال این که نشد زندگی

 !تر از کالس دیروز بود فقط اینم آخرین جلسه بود و گفت امتحانکالس امروزم کسل

 .ی خودش برام گرفته بود، نگاهی انداختمبه ساعت مچی اهدایی گیتی که پر نگین بود و به سلیقه
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 .وایی دیرم شد بوتیک! چقدر این استادِ حرف زد صدای گوشیم بلند شد

 .حواس هم فکر کردم گیتیهن بیم

الو گیتی اصال حوصله چرت و پرت ندارم، دیرمه باید برم بوتیک. استاد مخم رو خورده تو یکی نخور، بیا  -

 .بینمت بـ ـوسـ بایبوتیک می

 اِ صبر کنید، مهرنوش خانوم؟ -

اشناس اسم من رو از وایی این چرا مرده؟ گوشی رو از گوشم جدا کردم، شماره ناشناس بود. وایی خدا ن

ش بـ ـوسـ هم فرستادم، بد فکر نکنه؛ هر چند من چیزی آبروم کنن، وای واسهدونه؟ نکنه بیکجا می

 .زنمش دلخور باشم ولی خب دختر که هستم اه چقد حرف میندارم واسه

 !بَ...بَله، شما؟ -

 !من فخری هستم، پژمان فخری -

یعنی چی بگم به خودم!  .ای که دستم بودم افتاد زمین هم جزوهدو دستی کوبیدم به پیشونیم که هم گوشی

 .ها رو جمع کردمسریع گوشی رو از رو زمین برداشتم و گذاشتم دم گوشم و نفس نفس زنان جزوه

 .بله، آخه تا حاال زنگ نزده بودین واسه همین نشناختم -

 .بودکردن، دیگه نیازی به من نخب چون پدر همیشه با شما هماهنگ می -

 ام امرتون؟بله متوجه -

 !چه پرو تشریف دارما

 !دیر کردین گفتم بپرسم ببینم کجایین -

 .گیرم زرتیفکم افتاد، حتما نگران کارای خودشه وگرنه کی نگرانه منه آخه، واال به خودم می

 .میام توصیح میدم، با اجازه -

 .گوشی رو قطع کردم، نفهمیدم چجوری خودم رو رسوندم به بوتیک

 .هامزدم. سالم دادم، سرش پایین بود، سرش رو آورد باال و باز هم زل زد به چشمنفس نفس می

 .ستزدن ، برقشون کور کنندهی مشکی جلوی چشمم برق میباز هم دو جفت تیله

 .که یکم تو حالت کما بود، سالم کوتاهی گفتبعد از این

 !دونین کهزنن میحرف می شرمنده دیر شد آخرین جلسه بود و استادها زیاد -
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 .بله عیب نداره -

 .رفت، جن و بسم اهلل بودیماومدم میوا این چرا نرفت؟ همیشه تا من می

 .شونه باال انداختم رفتم سرگرم کارهام خودم شدم

  .خواست بیاد که شازده رفتگیتی می

 !سالم بر بانوی بزرگوار -

 سالم گیتی جان خوبی؟ -

 رفته؟ممنون این پسره  -

 .این پسرِ؟ این اسم داره -

هر دو با صدایی که اومد به طرف صدا برگشتیم، گیتی جلوم بود و من ندیدم که پژمان دوباره برگشته توی 

 .مغازه

 .ادبی نداشتم با مهرنوش خیلی راحتم، عشقمهگیتی: اهم، قصد بی

 !پژمان: با مهرنوش خانوم راحتید و عشقتونه؛ ولی با من فکر نکنم

 .عد یه تای ابروش رو باال دادب

 :ی لرزون گفتمزمینی وایستاده بودم و وا رفته بودم، با صدای دو رگهمن که تا اون موقع مثل سیب

 !ادبی نداشتهاِ آقا..ی ف..خری حاال یه سوءتفاهمی شده، کسی قصد بی -

 .با دست به گیتی که اصال تو باغ نبود اشاره کردم و سرم رو انداختم پایین

 .پژمان یه نگاهی به گیتی انداخت

 !بندمگردم و بوتیک رو میپژمان: عیب نداره فقط اومده بودم بگم نیم ساعت دیگه برمی

 .هام گرد شداز تعجب چشم

 اتفاقی افتاده؟ -

 .توننحالن، مامان دست تنهان مجبورم برم پیشش مامان نمینه بابا یکم بی -

 مرخص شدن مگه؟ -

 !شدنبله، دیشب مرخص  -

 .تون عیادتشوناگه اشکال نداره میام خونه -
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 .نه اشکالی نداره -

 .کنمپس هماهنگ می -

 .خدا نگه دار -

 !به سالمت -

 .سرم رو تکون دادم، همه این روزها عجیب شدن، این آرامش واسه من بعیده

قرمز  یی چهار خونهکرد. یه پیراهن مردونههای توی بوتیک رو نگاه میبه گیتی نگاه کردم، داشت لباس

یلی خورد. خهاش سه ربع بود؛ که روی آرنج تا میو خاکستری قشنگی چشمش رو گرفته بود؛ که آستین

 .قشنگ بود تازه آورده بودیم

 کنی؟گم گیتی خوردی اون پیرهن رو. توش کی رو تصور میمی -

 .دونستم که مسعودههرچند می

 .هول شد و برگشت

 کی رفت؟ -

 محو اون پیراهن شدی که نفهمیدی کی رفت؟ یعنی انقدر -

 .دونم به صورت گندمی مسعود میادآره محوش شدم. می -

 !ش بخر روز مهمونی بهش بده، هومخب واسه -

 خواستی چی بگی؟آره عالیه، راستی می -

 خواد کمکمون کنه و بریم پیشش؛پدربزرگم پیداش شده، می -

 !چی؟ این که خوبه -

 ...ی کهدونآره ولی می -

 خوای راحت زندگی کنی؟مهرنوش اه بسه انقدر سختی کشیدی دختر، کی می -

 !آره ولی پدربزرگم مریضه -

کل ماجرا رو واسه گیتی تعریف کردم و اون هم متفکر نگام کرد و با ژست خاصش که دستش رو 

 .ش بهم خیره شدذاشت زیر چونهمی

 گم برو، نظرت؟من می -
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 .دونم کی بریمبریم، فقط نمیرفتنش که باید  -

 !کنیپس داری ناز می -

 .هاش رو تو حدقه چرخوند و عشوه ریختچشم

م گرفت و اداش ی گیتی خندههای مسخرهراستش خودم دو دل شده بودم که زودتر راضی بشم از چشم

 .رو در آوردم

و پاهاش به عرض هاش توی جیب شلوارش بود نخودی خندیدم؛ که پژمان رو جلوی در دیدم، دست

کرد احساس کردم لبخند زده. خجالت شونه باز بود. ژستش خیلی جالب بود، داشت بهمون نگاه می

 .کشیدم

صداش رو صاف کرد که گیتی هم متوجهش شد و موهاش رو داد تو شالش، من هم به تبعیت از اون این 

 .کار رو تکرار کردم

 .تونید برید خانممی -

  .بله خسته نباشید -

 .یفم رو برداشتم و دست گیتی رو گرفتم و با هم از بوتیک زدیم بیرون ؛ که با صداش برگشتم سمتشک

 !مهرنوش خانم یه لحظه -

 .من و گیتی همزمان برگشتیم عقب

 بله؟ -

 فردا میایین مالقات؟ -

 احتماال امروز، چون االن تعطیل شدیم یه سر با دوستم میاییم -

 .یدقبلش با خودم هماهنگ کن -

 !حتما خدا نگه دار -

 .مراقب خودتون باشید -

گیتی که این رو شنید یه سقلمه نثار پهلوم کرد، مثل اژدهای خشمگین نگاهش کردم که چرا این کارو 

 .کرده

 .کردآورد این خانم، انگار نه انگار، تازه داشت چشماش رو باال و پایین میاصال هم به روی مبارک نمی
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 جوری میکنی؟ایناه چته گیتی چرا  -

 وایی مهرنوش خاک تو فرقت، انقدر خلی یا داری ادا در میاری؟ -

 .فهمممنظورت رو نمی -

 .دونستنم چی می گهولی مگه خر بودم، می

گم برو پیش پدربزرگت، انقدر به خودت فشار آوردی فیوزات پریده حالیت نیست اهه همینه دیگه می -

 !داره دور و برت چه اتفاقی میوفته

 .های ور قلمبیده نگاهش کردمدست به کمر و طلبکار، با چشم

 !خب تو که حالیته بگو -

 .رفتار پژمان باهات تغییر کرده -

خب آره، واسه اینه که تا االن پدرش با من در ارتباط بود حاال خودش. حتما چیزی از زندگی من بهش  -

 !گفته و اون هم حس ترحم داره

 !هان نگاهها، ایخره این حرف -

 :از کجا دیده بود؟ ادامه داد

 !پایید، نشونی از ترحم نیست دلش سریدهاه حواسم بود، زیر چشمی تو رو می -

 .حوصله بیرون دادمنفسم رو بی

خیال میایی بریم عیادتش ها رو بیخودش عاشق پیشه زیاد داره، انقدر که جا واسه من نیست. این -

 !دیگه؟

 :م کوبید و گفتهاش رو بهاز ذوق دست

 !ای میدهخوام بیام ببینم دیگه چه سوتیآره می -

 .آدم نمیشی تو، بیا بریم گل و میوه بخریم -

 .دسته گله رز قرمز و آبی گرفتم، آخه من عاشق رز آبیم

 .زنگ زدم و آدرس رو گرفتم

*** 

  :گیتی سوتی زد و گفت
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 !ایه المصب، چه خوشگله. آرزوی هر دختریهعجب خونه -

های خیلی نازی توش بودن. یه خونه با نمای آجری شیک. یه بالکن خیلی قشنگ توش داشت که گل

  .کنهها رو کاشته و هر روز ازشون مراقبت میمعلوم بود که یه آدم با سلیقه این گل

 بسه گیتی، مگه خونه خودتون چشه؟ -

 !آخه این خیلی نازه -

 .آره محشره -

 یومده بودی؟مهرنوش مگه تو اینجا ن -

 !نه، اولین باره که آقای فخری بیمار میشه و من اومدم مالقات -

ی بشاش، زنگ رو زدیم، صدای پای شخصی پشت در اومد و بعد در باز شد. زنی با قد متوسط و چهره

 .شد فهمید که مادرشهشک میهای پژمان. بیهایی شبیه به چشمچشم

 .یره شده بود یه لبخندی هم روی لبش بودلباسی شیک اما معمولی، اون هم به من خ

 .زودتر به خودم اومدم و دستم رو به سمتش دراز کردم

 .سالم من مهرنوش پناهی هستم -

 :سریع دستم رو توی دست گرمش جا داد، بعدش میوه و گل رو تقدیم کردم که گفت

چرا زحمت کشیدی الزم  خوش اومدی، شناسمت دخترم. من هم پریا هستم همسر آقای فخری.بله می -

 .نبود دخترم

 .مونهها میواقعا مثل پری

 :رو به گیتی گفت

 !دخترم خوش اومدی -

 !سالم من هم گیتی هستم، دوست صمیمی مهرنوش، از آشناییتون خوش وقتم -

 !بفرمایید، دم در بده. پژمان، پژمان جان بیا دخترها اومدن. پدرت رو آماده کن -

 !مزاحم شدیم -

 .هرنوش جوننه م -

 .دستش رو گذاشت پشت کمرم و به سمت مبلمان خوش رنگ و طرحشون راهنماییم کرد
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و  های تازه و رنگارنگمن و گیتی همچنان محو این همه سلیقه بودیم، خونه شبیه گلستان بود. بوی گل

 .کردی خونه چیده شده بود روح آدم رو تازه میگیاهان متفاوت که گوشه گوشه

خواست یه نفس عمیق بکشه و چشماش رو ببنده، گیتی هم که انگار تو حال دلش می جوری که آدم

 .خودش بود

 .با صدای آقای فخری به خودم اومدم

 !به سالم دخترم قدم رنجه کردی که، خجالتم دادی دخترم -

 .به پاش بلند شدم و مودبانه سعی کردم سالم گرمی کنم و لبخندی بزنم

 !به گردن ما خیلی حق دارین. شرمنده نشد بیام بیمارستان سالم این چه حرفیه شما -

 !اِ نگو دخترم -

 .سالم آقای فخری، من هم دوست مهرنوشم، خدا شفا بده -

 .اییدسالم دخترم شما هم خوش اومدی، بله چند باری دیدمتون که دنبال مهرنوش جان می -

 .رش، احساس کردم تعجب کردهمین لحظه که این رو گفت پژمان که تازه رسیده بود پیش پد

  .رسونه خونهشه، من رو میها که دیر میبله گیتی جون بیشتر وقت -

 *** 

 "پژمان"

ی اون رسونتش، یعنگه چند باری دیده که دوستش میرفتم پیششون که شنیدم بابا داره میداشتم می

من فکر کردم... که شکم با  زد؟جوری باهاش حرف می، پس چرا اونشب هم اون بوده که اومده دنبالش

 .حرفی که مهرنوش زد کامال برطرف شد

 .متوجه حضورم شد و بهم نگاهی انداخت

 .سالم -

 !ت خوب نیستسالم خوش اومدین، بفرمایید بشینید. بابا شما هم بشین واسه -

 .چون بابا کمی ضعیف شده بود مجبور شدم کمکش کنم تا راحت روی صندلی بشینه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Mahakbanoo1996  | نگذشته گذشته رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 44 

 .روی من بود و ولی حواسش به من نبودیقا روبهانصاف دقبی

کنه؛ ولی چرا یهویی دونم چی کار کنم، چم شده یهو. این دختر خیلی وقته داره واسه ما کار مینمی

جوری به چشمم اومد! دلم بهم نهیب زد که خوب معلومه چون تا حاال انقدر باهاش برخورد نداشتم. این

جوری حالش رو گرفتم از خودم و مرد بودنم م که جلوی ژینوس اونهنوز هم وقتی یاد اون شب میوفت

 .خوره. حق داره بهم توجه نکنهحالم بهم می

 ولی حاال که من رو اینجوری درگیر کرده من چیکار کنم؟

زد؛ ولی من جوری داشت با بابا حرف مینفهمیدم کی انقدر فکر من رو به خودش مشغول کرده. همین

کنه و من تو حال خودمم. یاد م و محو بودم. مثل تمام این مدت که وقتی صبحت میشدچیزی متوجه نمی

 .هاش دارهدونستم دو تا چال به اون ظریفی روی لپی جالبش، نمیافتم و خندهاون اداش تو بوتیک می

دونم آخه یکی نیست بگه مگه چقدر پیشش بودی و چقدر خندیده، همیشه جدیه، همیشه رعایت کرده نمی

 .چرا اون شب اون حرف رو زدم. راستش نتونستم درست و حسابی ازش عذرخواهی کنم

ی جالبی داره این دختر. اصال تو این های رز آبی و قرمز، چه سلیقهچشمم افتاد به دسته گل روی میز. گل

 .م جالب شده کال به نظرم موجود جالبی میادچند روزه شخصیتش واسه

 .تعارف کن پسرمپژمان جان مادر شیرینی  -

 .هام رو از گل گرفتمبا صدای مامان چشم

 .بله االن -

 ...سینی رو برداشتم که

 !جاست دیگهخواد آقا پژمان، خودمون برمیدارم. همیننمی -

 .زدجوری خم موندم روی شیرینی و زل زدم بهش، اولین بار بود که اسمم رو صدا میهمین

رو شدم، یعنی چی؟ االن ی مامان روبهنشستم سر جام که با چشم غره های عاشق شدم.اه مثل این دختر

  .کردم؟ کالفه دستی به موهام کشیدمباید اصرار می
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 .بعد از این که چایی خوردن رفتن

من هم سریع به اتاقم برگشتم، حوصله نداشتم. قبل از این که برم باال توی اتاقم که از صدای حرفشون 

 .ش سپردماراده ایستادم و گوبی

 پریا خانم این پژمان چشه؟ -

 .جا نیستزنه اصال انگار اینش تو خودشه. کم حرف میجوری شده، همهدونم چند وقته که ایننمی -

 مشکلی داره خانوم؟ -

 .دونمنمی -

 .گفتن، فکر کنم رفتن باالدیگه نشنیدم چی می

 .مونه دیگهتا بعد از ظهر تا شب نمیها مهرنوش از صبح میاد گفت، یک شنبهجور که بابا میاون

ایم دراز کشیدم، برعکس پسرهای دیگه من به شدت منظمم و روی روتختی خیلی رفتم و روی تخت قهوه

 .حساسم

دراز کشیدم و به سقف خیره شدم. به چیزی که این روزها خیلی ذهنم رو درگیر کرده بود فکر کردم. سی 

نم چی شد که ژینوس وارد زندگیم شد، شاید همون روز تو مهمونی دوهام، نمیسالمه ولی هنوز مثل بچه

 .بهادر که خودش رو انداخت تو بغلم

دقیقا یادم نمیاد از چه زمانی زندگیم یه جور دیگه شد؛ ولی یقین دارم تو این چند روز خیلی اتفاقات 

 .مهمی واسه من و دلم افتاده

 .ترسم بهش بگم. اعتراف کنم یه جوراییشد ازش بپرسم چیکار با من کردی حتی میکاش می

هاش خیره شدم چیز زیادی دستم طور بشه. چند باری که تو چشمکنم اینکاش خودش بفهمه، فکر نمی

هاش کلی حرف واسه زدن داره، کاش با ای چشمشه، قهوههاش همه چیز دیده میرو نگرفته. توی چشم

 .من کمی حرف بزنه

آخرین نفری که بهش فکر کردم مهرنوش بود، از بس درگیرم کرده. بارها  هام رو هم رفت، اولین وچشم
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 !پیش خودم اعتراف کردم

 !پژمان، پژمان پاشو شام سرد شد پسر -

  .چشمام رو باز کردم، یهو نشستم

رو  شدم همونمامان دست به کمر باال سرم ایستاده بود با مالقه توی دستش، شک ندارم اگه بلند نمی

 .ط فرق سرمکوبید وسمی

دستی روی صورتم کشیدم، خوابم برده بوده و حال االنم دلیلی جز مهرنوش نداشت، اصال دست خودم 

 .نبود

 !اومدم مامان پری -

 !دم اگه زود نیایی چیزی برات بمونهبجنب پسر که بابات حسابی گرسنشه، قول نمی -

 .هام پف کرده بود. آبی به صورتم زدم و رفتم پایینکمی چشم

 !سالم شاخ شمشاد ساعت خواب -

 .سالم بابا، خسته بودم یکم حال نداشتم -

 االن بهتری؟ -

 !آ...آره خوبم -

 .نشستم سر جام

 :ای کرد و گفتبابام تک خنده

 !قشنگ معلومه که بهتر شدی -

 .خوردمتعجب بهش نگاه کردم؛ که خیلی ریلکس داشت واسه خودش غذا می

ش فکرم درگیر فردا بود. چه جوری بود؛ ولی فقط باهاش بازی کردم. همهم فسنجون غذای مورد عالقه

 .رمرو نشم، من دارم پیش همه لو میبهباهاش رو

تونست خدمه بگیره؛ ولی مامان همیشه خودش دوست بعد از شام به مامان کمک کردم. با این که بابا می



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Mahakbanoo1996  | نگذشته گذشته رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 47 

 . که بابا صدام زدرفتم باالداشت کارهاش رو بکنه. بعد اتمام کارم داشتم می

 جا؟پژمان میایی این -

 !بله بابا -

 .روش بشینمبهبا دست جایی کنار خودش رو نشونم داد؛ اما تا خواستم بشینم گفت که رو

چیزی شده؟ این چند روزه حواسم بهت هست. حال و روز خوشی نداری، حواست هم سر جاش نیست.  -

 .مشکلی داری بگو بابا جان

 .یرم؛ ولی چاره نداشتمدونستم لو ممی

 .امحوصلهنه همه چی خوبه فقط یکم بی -

 .تپیددروغ گفتم، ژینوس و کارهاش رو مخم بود. از طرفی هم دلم واسه مهرنوش می

 .آخه آدم انقدر بیچاره؟ یکی مثل ژینوس آویزون، یکی مثل مهرنوش که هالک شدم و خیالشم نیست

 !پسرم اگه نیاز بود رو من و مادرت حساب کن -

 .دستاش رو گرفتم و بوسیدم

 .حتما -

 !شه. بیام بگم چیگم. روم نمیاگه بتونم می

 !با اجازه من برم باال، کمی کار دارم -

*** 

 .کنار بوتیک شغلی که دوست دارم انجام ویرایش و ویراستاری کتابه

ز ای که اهای عاشقانهفهمم؛ بین تک تک جملهشم، چیزی از گذر زمان نمیها مشغول میوقتی با کتاب

 !کنمبینید من چطور فراموشش میبینم و بس. پس میکنم مهرنوش رو میها پیدا میتوی کتاب

 شومنویسم خالی نمیدلم تنگه، هر چه می"

 "خواهمای میسر فصل تازه
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ها هر کدوم کنم فرق کنه؛ ولی آدمرو یادش میندازه، شاید ظاهرم با کاری که می این جمله عجیب من

ام. نگاهی به عکسی که از توی های بدخلق. من هم زیر نقابم همچین چیزینقابی دارن، مخصوصا آدم

 .کیفش افتاده و یادش نیست و من یواشکی برش داشته بودم انداختم، الی کتاب پنهان بود

کردم، امشب هم آرزویی کردم و به رویا دعوت و طبق عادت بچگیم که هر شب آرزویی می کتاب رو بستم

 .شدم

 .بهترین تیپم رو زدم که مثال تو چشمش باشم

 شد همولی با پوزخندی توی آینه خودمو مجازات کردم، اون دختر اصال پی این چیزها نیست. این رو می

 .ل معطلیتو پوشش هم تو رفتارش دید. پس آقا پژمان و

 .تونه مهرنوش رو تحت تاثیر قرار بده؟ باید این رو بفهممیعنی چی می

 .پوشیدم ترزنم رو زدم و البته قبلش لباسم رو عوض کردم و یه چیز سادهعطر کاپیتان بلک که همیشه می

چند روزی بود که از ژینوس خبری نشده بود، از همون روزی که زدم تو گوشش و گفتم من با هر کی 

 ...خوشم بیاد ازدواج میکنم و به اون ربطی نداره و بره پی زندگیش، نمیدونم شاید

 .همین که نیست کافیه تر از این حرفاست که کوتاه بیاد.ولی اون پررو

ساعت از نه رد شده بود، پس کجا مونده. گوشی رو برداشتم که زنگ بزنم، دیدم خودش از در اومد تو. 

طبق معمول سالمی کردم و اون رفت پی کار خودش، من هم زیر چشمی حواسم اومد سر حال به نظر می

 .بهش بود

 .دم ظهر بود که گوشیش زنگ خورد

 الو سالم مادرجان بفرما، چی شده مامان چرا گریه میکنی؟ -

- ... 

 کدوم بیماریستان؟ -

- ... 



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Mahakbanoo1996  | نگذشته گذشته رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 49 

 !میام. تو آروم باش -

 .دادش رو فشار میسرم به سمتش چرخید، قرمز شده بود و از حرص لب

 .سرش رو تو دستاش گرفت، احساس کردم ناراحته

 چیزی شده؟ -

ز تر اارداه مشت شد. معصومهاش خون تو صورتم جوشید و دستام بیسرش رو آورد باال، با دیدن چشم

 ها خدا آفریده اصال؟این چشم

 .بی هوا صدام رفت باال

 گم چی شده؟می -

 !پدربزرگم بیمارستانه -

 !که گفت کسی رو ندارن بابا

 .سوئیچ رو برداشتم

 !بریم -

 اما بوتیک چی؟ -

 !گم، بریمهمین که من می -

 !اومد که دستش رو کشیدم و به بیرون هدایش کردم؛ که بیشتر شبیه پرت شدنمی

 .بوتیک رو بستم. تو کل راه ساکت بود، یه جوری تو خودش غرق بود

 .ست از ماشین پیاده بشه که دستش رو گرفتم کشیدمگفت. خوارسیدیم بیمارستان، هیچی نمی

هامون کرد، من هم ول نکردم و زل زدم تو گیج بود مشخص بود یا تو شوک بدی بود. نگاهی به دست

 .های بی قرارش. آب دهنم رو قورت دادمچشم

 !هات سرده حالت خوب نیست، پیشت باشم بهترهریم. ببین دستصبر کن با هم می -

ستم ترسیدم دکرد و سعی کرد دستم رو جدا کنه؛ اما محکم گرفته بودم. دست خودم نبود مینگاه گنگی 
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 .رو ول کنه

 .ممنون میرم خودم -

 :صداش آروم بود، بعض داشت؟ با تحکم گفتم

 .گمنه، همین که من می -

 .هیچی نگفت و منتظرم شد

*** 

 "مهرنوش"

 .شتر شبیه دو بود، پدربزرگم بستری شده بودرفتم تا برسم پیش مادرم البته بیبی قرار راه می

 .خواددونم این روزها چی ازم میش دنبالمه، نمیاین پژمان هم که همه

 .مامان رو از دور دیدم و دویدم و خودم رو بهش رسوندم

 .گفتنشسته بود روی صندلی و تند تند یه چیزی با خودش می

 !مامان -

 :رد. گفتمسریع بلند شد و بغلم کرد، یکم گریه ک

 !شهچیزی نشده که، بستری شده میاد خوب می -

 .تا اون لحظه هم من هم مامان، پژمان رو یادمون نبود. راستش مامان که اصال اون رو ندیده بود

 .پژمان: خدا بد نده خانم پناهی

 پیش اومده دیگه، پدرم هستن. شما چرا زحمت کشیدی پسرم شما چرا اومدین؟ دختر چرا این بنده -

 خدا رو زا به راه کردی؟

 !خدا من به ایشون گفتم نیایین، خودشون اومدنمامان به -

 .پژمان: بله خانم پناهی من خودم خواستم ایشون رو همراهی کنم

رف کنه که لفظ قلم حش تو کتابه و اوقات فراغتش رو با کتاب پر میکنه سرش همههر کی ندونه فکر می
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 .زنهمی

 .دکترش اومد

 :ومد بره که گفتممامان ا

 !رمخودم می -

 .که دیدم پژمان هم دنبالم راه افتاد

 !رمخواد، خودم میشما نمی -

 .کنمنه همراهیتون می -

 !هر جور راحتی تفلون

 سالم آقای دکتر مریض ما حالش چطوره؟ -

 دکتر: این آقا مریض شماست؟

 بله پدربزرگم هستن، حالشون چطوره؟ -

مرخص میشن، به خاطر بیماریشون بدنشون ضعف میره و نیاز به مراقبت بیشتری  دکتر: چیزی نیست فردا

 .دارن. شما باید بیشتر مراقبشون باشین

 .جواب کوتاهی دادم

 پژمان: بله، امشب نیاز به همراه دارن؟

 .تون رو هم ببریدتونید برید خانومدکتر: خیر می

زده بود. این پیش خودش چی فکر کرده بود دکتر رفت ولی من و پژمان همچنان وسط سالن خشکمون 

 ها بود؟که اینجوری گفت ؟ کجامون شبیه عاشق و معشوق

روم ایستاد؛ ولی همچنان شبیه وزغ شده بودم، مخصوصا مامان فکر کرد خبر بدی دارم و با هول روبه

 .شدم ترسناک میتونستم حس کنم، چهرههام رو میگشاد شدن چشم

 جور شدین؟ مهرنوش بابام چشه؟گفت که شماها اینمهرنوش دکتر چی  -
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 !هی...هیچی نیست، حالش خوبه -

 .پژمان: یکم ضعف دارن فردا مرخصن

 .مونم پیششپس مهرنوش تو برو من می -

 .خواد فردا مرخصه دیگهدکتر گفت مراقب نمی -

 .پژمان: پس بفرمایید برسونمتون

 .ریممزاحم شما شدیم، بفرمایید خودمون مینه پسرم این چه حرفیه تا االن شد هم  -

 .بله آقای فخری بفرمایید -

 !پژمان: خانوم پناهی لطفا تعارف نکنین بفرمایید دیگه

 !آخه من خرید دارم واسه اون، شما برید آقای فخری -

 !رسونمتون خرید شما فقط بگید کجا. بفرماییدپژمان: می

ها مکث کیفم رو از رو دوشم انداختم پایین و عین بی خانمانمامان نگاهی بهم انداخت و من هم با کمی 

 .انداختم رو دوشم و لخ لخ کنان دنبالشون رفتم

 .خونمون جای بدیه، دوست ندارم بدونه، ای خدا آخه زشتهه

های چرم توی ماشین خوش فرمش نشستم، راستش رفتنی اصال حواسم به ماشینش نبود. روی صندلی

 .کردود و خیلی نرم و گرم بود هوای سرد زمستون رو خوب پنهون میمشکی قرمز کار شده ب

کرد؛ که عصبی من هم زل زدم به آینه و لبام رو نامحسوس بهم فشردم. از توی آینه داشت بهم نگاه می

 .هاش گرد شد، روم رو برگردوندم اونورچشم

دم مغازه نگه داره؛ ولی یادم افتاد پد مامان آدرس رو داده بود، پس نیازی نبود به خودم فشار بیارم و بگم 

 .بهداشتی ندارم

 میشه دم یه داروخونه نگه دارین؟ -

 .باز این از توی آینه زل زد به من، از رو نمیره که پررو
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 !خوایید به من بگیدپژمان: بله االن، چی می

 !رم فقط شما نگه دارید یه جانه ممنون خودم می -

 !هپژمان: تعارف نکنید، بگید دیگ

 .ای کردم، مامان برگشت سمتماز حرص دندون قروچه

 خوایین؟مامان من االن میام شما چیزی نمی -

 .نه دخترم برو -

خواستی؟ ضایع بشی؟ در رو بهم کوبیدم و رفتم و با یه مشمای مشکی که خیلی تو چشم بود همین رو می

 و که دید سرش رو انداخت پایین،ذاشتم. مشکلی توی دستم رشد وگرنه میبرگشتم. تو کیفم جا نمی

 !احساس کردم لبخند زد

  .آوردن؛ ولی االن پررو شدنلعنتی دید یعنی فهمید؟ قبال پسرها از این چیزها سر در نمی

 :تا خونه هیچ حرفی زده نشد، وقتی توی محلمون پیاده شدیم نگاهی به ساختمون کرد و رو به مامان گفت

 همینجاست؟ -

 .رت بدهبله پسرم خدا خی -

 .ممنون آقای فخری -

 :لبخندی زد و گفت

 .کنمخواهش می -

 .بیا باال پژمان جان -

 .رم تووایی نه االن این پررو میاد داخل، من دیگه تحمل ندارم می

 .ای گفتم و رفتم باالبا اجازه

اال ز کی تا حدم در که رسیدم دو دستی زدم تو سرم، مامان تازه هن و هن کنان رسیده بود پیشم. راستی ا

  !کردمامان هن هن می
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 .ولی االن مهم آبرومه

 .مامان، پد رو تو ماشینش جا گذاشتم -

 .مامان نخودی خندید و مشمای مشکی مذکور رو داد دستم که سرخ و سفید شدم

 .موندت نمیکرد و آبرو واسهدختر خوب شد آقا پژمان دید، وگرنه خودش بازش می -

 !تو لپ گلی منگیا بریم راست می -،

هاش برم. یه ماچ درشت از لپش گرفتم که در هاش بیشتر گل انداخت، آخ که من قربون لپمامان لپ

رو سری تکون داد که از چشم مامان بهی رورویی باز شد. مردِ اومد بیرون و با دیدن صحنههمسایه روبه

 .ید که یعنی کارت تمومهم خط و نشون کشدور نموند و یه نشیگون ازم گرفت. با دست واسه

*** 

کار تحقیق استاد معینی تموم شده و فردا باید بهش تحویل بدم. دیشب کال وقتم رو گذاشتم روش تا 

های ذهنیم رو سر و سامون نظمی های فکریم کم نبود، باید از یه جایی بزودتر تموم شه. درگیری

 .شدجوری که نمیدادم، اینمی

باس بگیریم که همون رو واسه مهمونی آقاجون و مهمونی گیتی اینا که به خاطر با گیتی قرار شد بریم ل

 .مسعوده بپوشم

های گلم هم میان. پس ما لو کردم فردا آقا جون مرخص بشه دو تا داییخوردم و فکر میداشتم چایی می

 .میریم که پیدا شدیم پس باید فردا تیپ موجهی بزنم

 ...ریمه میگم مهرنوش جان مادر فردا کمی -

 .بله دایی مهرداد و دایی مهران هم هستن و ما لو میریم که پیدا شدیم -

 ریم که بمونیم؟خوای بگی که کی به اونجا میدونی؛ ولی نمیخب خوبه که این رو می -

هاش بازی گیره و با دستکرد، عجبا این مادر ما هم همش استرس میهاش بازی میباز داشت با دست

 .کنهمی
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 .گمشون جلوی چشمشون میفردا توی خونه -

مامان با یه حال خوبی نگاهم کرد؛ ولی من ناراحت شدم. این همه ذوق تو چشماش من رو کور کرده بود، 

 .اون به خاطر من از دیدن خانوادش محروم شده بود

خوام ش؛ ولی فردا میچقدر بده که زندگی مادرم افتاده بود دست من، که من تصمیم بگیرم واسه

 .سورپرایزش کنم

ی این مادرم. مادری که برای داشتنم خیلی اذیت شد، حاال پریدم بغلش و ماچ بارونش کردم، من دیوونه

 .جوری کم آوردممن که کاری نکردم براش، این

 .دوست دارم مهتاب جونم -

ید با گیتی بری من بیشتر دختر نازم آهوی من، برو بخواب که فردا صبح کالس داری از اون ور هم با-

 .خرید

 ...عا عاع -

 .دستام رو همزمان باهاش این ور اون ور کردم

خوای. های خوب میبری نه، بریم. گیتی میاد دنبالت و میایین دم دانشگاه دنبال بنده. شما هم لباس -

 .کنم واسه تو عشقم، بـ ـوسـحرف نباشه مهتاب جونم. من هر کار می

و اتاقم و پریدم رو تختم. که صدای آه و نالش بلند شد، کمر من هم داغون نذاشتم چیزی بگه و چپیدم ت

 .کنه با آدم المصبشد بس که سفته این تشک؛ ولی امان از جوگیری، چه می

یکم با گیتی چرت و پرت گفتیم، بعدش یه پیام دادم به پژمان تا چند ساعتی مرخصی بگیرم واسه خرید 

 .و بگم دیرتر میام

خواستم بگم فردا کمی دیرتر میام، هم باید پدربزرگ رو بخیر، بابت امروز ممنون. می سالم شبتون -

 !مرخص کنیم و هم کار دارم

 خوابه؟گوشی رو نذاشته بودم رو میز که صداش اومد. وا این پسره رو گوشیش می
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 سالم شب شما هم بخیر، کاری نکردم. یعنی کی میایین بوتیک؟ -

 .بشه. احتماال بعد از ظهر میامدونم هر وقت تموم نمی -

 .رمآخه همیشه روزایی که کالس دارم بعد کالسم می

 .مانعی نداره سالم برسونید -

 !دونم نداره گفتم یه وقت نمیری؛ بدجنس شدماخودم می

 !شب بخیر -

 .و خواب عمیق، نه. توی خوابم انگار آرامش ندارم نصف شب بیدار شدم، خونه غرق در تاریکی بود

 .ی نه چندان عالیش رو کنار زدم و بیرون رو نگاه کردمی داغون اتاقم رفتم و پردهر پنجرهکنا

 .شب درست وسط کوچمون بود و ماه هم باالی سرش

 .ای که برام همه چیز رو تغییر دادام افتادم، گذشتهباز به فکر گذشته

 .ی که نگذشتهاهام رو نابود کرد، گذشتهرحمی تمام دخترونهای که با بیگذشته

د کردونم شاید بیشتر رنجورم از کسی که ادعا میام نمیگذشت، کاش تموم میشد. خستهکاش می

 دی باز؟ی عشق میدوستم داره. از پرهام لعنتی، االن کجای دنیایی داری و به کی وعده

کار داشتی آخه، مگه من دردم اینه که چرا باورم نکردی!. اون دوست بابام که من رو نابود کرد. به من چی 

 .تو زندگیم چند بار قمار کرده بودم که تو قمار این زندگی نیومده کیش شدم

از روزی که پرهام ولم کرد، از روزی که این بال سرم اومد پیش خودم قول دادم که اگه دستم به اون مرد 

ت اب بیام بیرون. گیردونم برسه، بالیی به سرش بیارم و از این گندخیکی که حتی اسمش رو هم نمی

 .گیرمشم و حال تو رو هم میندازم. پرهام خوشبخت میمی

ی پنهانم غرق انتقامه، چیزی که تا االن دونه، من هم نیمهی پنهانی داره که خودش فقط میهر کسی نیمه

 .کس حتی بهش شک هم نکردههیچ

ونم خوشبخت بشم. نوبت اون مرد تاین همه زحمت کشیدیم تا زندگی کنیم تا به پرهام نشون بدم می
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 .کنم عوضیهات رو تو دهنت خورد میرسه. فقط دستم بهت برسه خودم دندونهم می

هام از کنم تو ذهنم هزار جور بال سر اون مردک میارم و چشمجلوی آینه وایستادم، وقتی به انتقام فکر می

  .زنهشادی برق می

ای که حقم رو همیشه خورد. مهرنوش آتش زیر خاکستره، این گیرم، زندگیمن حقم رو از این زندگی می

ی من انقدر قوی رو اون دکتر روانشناسم وقتی که خودم روانپریش بودم تشخیص داد؛ ولی مادر ساده

 .دونم چی؛ ولی هر چی که بود به فال نیک گرفتبودن من رو گذاشت پای نمی

شه که تغییر میده خشن سرد؛ ام در من زنده میکنم خودم نیستم و خوی انتقها احساس میبغضی وقت

 ..کنهاما فقط تو تنهایی خودم بروزش دادم و اینه که من رو راضی می

ها رو پیدا کنم و حالیش کنم که با زندگی من چه ی این اتفاقولی با خودم عهد کردم بگردم و مقصر همه

 .ه جاتر از همگـ ـناهدادم، من بیکرده، من نباید تاوان می

 .سعی کردمو خودم رو دور کنم از این حسا و این حس رو برای وقتش بذارم

به سمت آشپزخونه رفتم؛ ولی از جلوی در اتاق مامان رد شدم در اتاق نیمه بازِ مامان چیز عجیبی نبود. 

دم و ش چیزی که عجیب بود این بود که نور ضعیفی بود که از اتاق بود و نشون میداد مامان بیداره کنجکاو

ای، ای سرش بود و سجاده ی سفید و آبی فیروزهجا خوردم از چیزی که دیدم مامون چادر گلدار فیروزه

هاش رو به آسمون بود و داشت دعا اش هم سرش بود و صورت گردش نورانی شده بود. دستمقنعه

 کرد. چادرش روا میهاش بسته بود و غرق در آرامش بود و دعاراده رفتم کنارش نشستم چشمکرد. بیمی

 .بو کردم و بوسیدم

 . هاش رو باز کرد و یه نگاه بهم انداختچشم

 !خونیم..مامان تو از کی نماز می -

 .هاش رو با آرامش بست و باز کرد و لبخند ملیحی زدچشم

های زخواد تو تغییر کنی، مجبوری تغییر کنی. این زندگی با گرفتن خیلی چیزها، خیلی چیوقتی زندگی می -
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 !دیگه داده و نخواه که بگم. اگه دنبال آرامشی این بهترینه

 .قبول باشه -

 .من و مامانم به خصوص مامانم، کی انقدر تغییر کرده بودیم

خواد انتقام بگیرم؟ تونم برم سمت خدا وقتی توی دلم هنوز دلخورم و دلم میرفتم تو اتاقم، چطور می

 کنه؟اصال قبول میتونم برم دعا کنم، اینا رو خدا نمی

 .دونم شاید هم کرد، همیشه همه جا شنیدم که مهربونهنمی

اون شب فکر کردم به خدایی که خلقم کرد و فکر به این که حتما این همه سختی بهم داده، حتما توانایی 

م و کم آوردم و خالصه هی خودم گفتم اگه تحمل دارم پس چرا خستهتحملش هم بهم داده و بعد می

 .کردمگفتم و خودم نفی میمی

دیشب که دیدم مامان سر سجاده با اون حال خوب بود. رفتارم باهاش جور دیگه شده، یکم ازش خجالت 

 .کنم، مامانم توی زندگی قبلی بد نبود ولی اهل این چیزها هم نبودکشم. روحش رو احساس میمی

 .بوسش کردم و زدم بیرون

*** 

رشنبه یک شنبه که امروز باشه برگزار شد و خواست تا چهارشنبه تکمیل کالس استاد معینی به جای چها

 .کنیم، من هم که آماده آورده بودم

 !شه وقت ندارم بیامها شنبه شروع میاستاد من آوردم االن بدم؟ شاید چهارشنبه نیام، آخه امتحان -

 .تعجب استاد و بقیه رو دیدم

 !با این همه مشغله کارت عالیه ش کردی خانم پناهی.چه خوب، سریع آماده -

 .خواستم جلوی این همه دانشجو حرف از شرایط من بزنهواقعا ممنون، من نمی

 .با دلخوری نگاهش کردم

 چیزی شده خانم پناهی؟ -
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 ها رو؟خیر استاد االن بدم برگه -

 .آخر کالس -

 :به یکیشون گفتمباز دخترها تا این رو شنیدن مثل چی به من زل زدن، اه به من چه خب. رو 

 کنی؟جوری نگاهم میمگه ارث بابات رو خوردم که این -

 ...کنم دوره گرددختر: نه ولی حالیت می

کدوم هم تالشی برای دوستی با من نکرده بودن. دونستم، هیچهام رو نمیکدوم از همکالسیاسم هیچ

 خودم رو به صورتش نزدیک کردم ی تفلون.گرد. هه دخترهتر بودم. به من میگه دورهجوری راحتاین

 دی بوم نقاشی؟بینی اصال که نظر میببینم از زیر این همه آرایش من رو می -

 جا چه خبره؟شه بگید اونمعینی: می

دیدن نگران بودن یکم، من بهشون گفتم چیزی استاد چیز خاصی نیست ایشون من رو واضح نمی -

 .نیست

 .های کالس خندیدنبچه

 .شده و این کنف شدخورد، آقای معینی حتی ازش نپرسید چیحرص میدخترِ داشت 

 !ی خیابونیبینه. عفریتهگم کی، کی رو نمیآخر کالس می -

 گه خیابونی؟من االن چی کارش داشتم که به من می

گری پا شدم و زدم تو صورتش، که آرایشش پخش صورتش شد، عین هیوال شد. جیغ کشید و هوچی

 .کرد

 :د گفتممن هم بلن

این رو زدم تا یادت باشه مواظب حرف زدنت که نباشی یکی دیگه مواظبه و دودش تو چشم خودت  -

 !ره بوم نقاشیمی

 :کرد گفتمرو به استاد که داشت نگاهم می
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ز ادبیه، شما هر چی خواستی امونم اگر هم بیها. من دیگه نمیآقای معینی این آخرین جلسمه، اینم برگه -

 .کن م کمنمره

 .هاش رفتم بیرون. دوید بیرون کالس و جلوم وایستادتوجه به صدا کردنبی

 ؟صبر کنید، از من دلخورید چی بهتون گفت -

 !مهم نیست.من باید برم -

 .اومد دنبالم، توی محوطه نشستمچون باید گیتی می

انه بختولی خوش شد که یکی درست کنار من صداش زد. چشمش به من افتاد؛اقای معینی داشت رد می

 .تا خواست بیاد سمتم دختری که صداش زده بود رفت پیشش

 .ها بیاد و تموم بشه، من دیگه دانشگاه رو نبینم و راحت بشمای خدا امتحان

زنگ گوشیم بلند شد پس گیتی اومد، سریع رفتم که دیدم معینی پشت سرمه. سریع خودم رو رسوندم 

یرون رفتم. ماشین گیتی رو دیدم که اونور خیابون پارک شده بود. اومدم ها و از اونجا به ببه خروجی خانم

از خیابون رد بشم که نفهمیدم چی شد، دیدم رو زمین ولو شدم و دختری توی ماشین داره با لبخند 

 .کنه. پام درد بدی داشت ولی از همه بدتر دستم بودخبیث نگاهم می

  .گفت انگارمیتوی ماشین گیتی نشستم، مامان تند تند ذکر 

 کنه؟خوبی دخترم؟ سرت درد نمی -

 !کنه و پام، همیننه گلم فقط دستم درد می -

 .گیتی: مهرنوش کی بود این؟ معلوم بود از قصد زد

 .مهم نیست بره به درک -

دکتر معاینه کرد و گفت پام ضرب دیده؛ ولی دست راستم شکسته. شانس آوردم چون دست چپم و سرم 

 گرفتیم واسه همین ناز کردن رو گذاشتم واسه یهرفتیم لباس میم رو گچ گرفتن، باید میخوب بودن. دست

 .وقت دیگه
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 !شهبریم لباس بگیریم االن بابا بزرگ مرخص می -

 .شون ولی نه االنریم خونهمرخص شده دخترم، می -

 .شریم خونهخریم بعدش هم میریم، اول لباس مینه مامان جان همین حاال می -

 !گیتی: حالت بده بدبخت بخواب

 !خوام منتظرت بذارم مادرمخوبم، نمی -

تونستم این همه ذوقش رو نادیده بگیرم. ای نداشتم نمیکرد؛ ولی چارهزدم، سرم هم زق زق میلنگ می

 .با رنگی پریده و داغون عین جوجه اردک زشت دنبالشون راه افتاده بودم

  !دونمدونست. از کجا؟ نمیمی ی زیادی نداشتم، گیتی اینوبودجه

 .یه کت و دامن ارغوانی رنگ برای مامان گرفت و هر کاری کردم که با پول نداشتم حساب کنم قبول نکرد

خواستم چیزی برای خودم بگیرم؛ ولی برای این که نشون بدم دختر فرهاد و مهتاب زیبا خوش پوش نمی

 .اومدش خیلی بهم میبه نظر بیاد، یه سارافون زرشکی گرفتم که رنگ

ها هنوز در ی پدربزرگ مهربون استرس داشتم و رویارویی با اوندل کندیم و اومدیم بیرون. تو راه خونه

 .کار رو کردم پس دیگه چیزی مهم نیستتوانم نبود؛ ولی فقط به خاطر مهتاب جونم این

 .صدای گوشیم بلند شد، پژمان فخری بود

 ؟الو سالم خانم، کجایید شما -

ه دونید باید بسالم آقای فخری. شرمنده من تصادف کردم دستم شکسته حالم مساعد نیست و می -

 !تونم بیام بوتیکزدم به خاطر همین نمیپدربزرگم سر می

 .مکث کرد و صدایی از پشت خط شنیده نشد صداش رنگ نگرانی داشت

 االن خوبید؟ -

 .بله ممنونم فقط اگه بشه امروز رو نیام-

 .ای نیستفردا هم نیایید استراحت کنید. حالتون که خوب شد بیایید، عجله -

 !نیازی نیست خوبم -

 .نه استراحت کنید بهتره -

 .ممنون. به پدر و مادر محترم سالم برسونید -
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 .همچنین شما هم به مادرتون سالم برسونید -

 .خداحافظ -

  .در پناه حق -

صرار کردم بیاد باال ولی نیومد. توی ماشین یکم به من رسید و گیتی زحمت رسوندن ما رو کشید، کلی ا

 .بعدش هم رفت

 .شون نزدیکه و آخر شب زنگ بزنم تا بیاد دنبالمونگفت که خونه

 .هات رو جبران کنم گلمممنونم گیتی جان، امیدوارم بتونم خوبی -

 !ی دیگه بیایی من کاری ندارمخواد، تو فقط مهمونی هفتهنمی -

 .و لپش رو کشیدم. از ماشین پیاده شدیم خندیدم

 .دسته گل توی دستم بود و میوه توی دست مامان زنگ در رو فشرد

 :خانمی پشت آیفون گفت

 بفرمایید؟ -

 .دختر آقای ساالریم -

ی جالبی رو به نمایش گذاشت. یه راهروی شنی تا ساختمون داشت، در با تیک کوچیکی باز شد و صحنه

های ویالیی شمال نبود. همه چیز رنگ داشت و انگار نداشت. دو تا ماشین تو به خونهشباهت ساختمون بی

حیاط پارک بودن که می شد فهمید برای دایی مهران و مهردادن. شیک و گرون، همون چیزی که 

دایی مهران خیلی اهل این چیزها نبود و ماشینش هم خیلی گرون نبود؛ ولی  .خواستنخودشون می

شون رو بهم گفته بود. مهران آدم دونستم؟ چون مامان سلیقهاشین مهرداد بود. از کجا میتر از مجذاب

گرا بود، همسرش هم از خودش آرومی بود و اهل مادیات نبود؛ ولی در عوض مهرداد تا دلت بخواد مادی

 .بدتر

 ای بیرونهست از در شیشداد از خدمهای که نشون میزنی تقریبا مسن با لباس فرم یک دست سرمه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Mahakbanoo1996  | نگذشته گذشته رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 63 

 :اومد، یکم و یک لحظه به مامان خیره شدو گفت

 مهتاب خانم خودتی؟ -

 .مامانم آغوشش باز کرد

 کنی؟آره مریم جون خودمم، دایه من رو بغل نمی -

 .دیگه رو گرفته بودنانگار مادرش رو بغل کرده بود، سفت هم

 .یکم که موندم، نگاهش به من افتاد

 ناز مهرنوش خانمه؟ وای مهتاب خانم این دختر -

 .دستم رو جلو آوردم تا دست بدم که یادم افتاد دست راستم شکسته

 شده دستتون؟ وایی خانم چی -

 .امروز دستم شکست، خوبم -

 .لبخندی زد. تپل مپل بود

 !ها بفرمایید داخل، زشته اینجاییدخانم -

هایی که طبیعی به نظر بزرگ با گلهای با راهنمایی مریم خانم، رفتیم داخل راهرویی مرتب با گلدون

ه رفت کی باال میهایی که به طبقهرسید و پلهمیومدن. آشپزخونه دست راست بود و به پذیرایی می

 .های خواب احتماال توش بودن. چون کل مساحت پایین پذیرایی و آشپزخونه بوداتاق

شون جلوی چشمم ت داد. همهها خون تو صورتم جمع شد و حس گرما و هیجان بهم دسبا دیدن اون

 .شناختمشون چون قبال هم زیاد باهاشون برخورد نداشتیمبودن؛ ولی من زیاد نمی

شون نشسته بودن و به آقاجون که روی مبل مخصوص خودش هیچ کس متوجه حضور ما نشد و همه

 .کردننشسته بود نگاه می

جوونی به اینور جلب شد و از دیدن ما یکم مریم خانم پدربزرگ رو صدا زد، با صدا زدن اون، توجه پسر 

 .تعجب کرد



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Mahakbanoo1996  | نگذشته گذشته رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 64 

 .آقا جون لبخندی زد

 !بیارشون تو مریم، چرا اونجا وایستادن -

 .با این حرف آقاجون همه سرها به سمت ما چرخید و باز هیجانم بیشتر شد

 .تک تکشون رنگ نگاهشون تغییر کرد

 :مت ما اومد و زیر لب گفتخورد از مامان کمی بزرگتر باشه به سمردی که بهش می

 !مهتاب -

 :تره گفتداد که از همه بزرگمرد کناریش با نگاه خاصی که داشت و نشون می

 .بشین مهران -

 :پسر جوونی که کنار دایی مهران بود گفت

 !اینا کین آقاجون؟ نکنه عمه مهتابه -

ادی جان همه رو معرفی کن. آقا جون: بیایید دیگه، چرا خشکتون زده؟ مهتاب، مهرنوش عجله کنید. ه

 !شناسهمهرنوش خیلی وقته این جمع رو ندیده قطعا نمی

معذب بودم گل رو تقدیم  .ها بود نشستیمی اونروی همهروی یه مبل که نزدیک آقا جون و درست روبه

 .شون رز قرمز بودن. آقا جون دوست داشت، مامان گفته بود. آقا جون لبخندی زدآقا جون کردم. همه

 !ام پسر آقا مهرانهادی: چشم آقا جون، سالم عمه و دختر عمه. من هادی

 کردبه سمت دایی نشونه رفت، مهران هم داشت با لذت ما رو نگاه می

 :ادامه داد

 .خانم کناریشون مادر بنده زهرا خانم -

 .اومدبه نظر واقعا خانم و مهربون می

 ایشون هم -

 .به فرد کنار مهران اشاره کرد
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 !وی بنده مهردادخان و البته دایی شماعم -

 .از نگاهش خوشم نیومد

 خانم کناریشون هم -

 .کردبه یه خانم سانتال مانتال اشاره کرد که با ابروهای باال رفته نگاهمون می

 !شهناز همسر آقای مهرداد خان و دختر کنار شهناز خانم -

 !های چفت و چول شدهدختری از مادرش بدتر با چشم

 !تون خوش حالمدخترشون هستن، بعد این همه مدت از دیدن دوباره نگین -

 .به لبخندی اکتفا کردم و ممنون کوتاهی گفتم

شباهت به پدرش نبود، مهربونی توی صورت هر سه تاشون بود برعکس به چهرش دقیق شدم بی

 .ی مهردادخانواده

 !مهرداد: بسه هادی بشین

 .ی لبش گذاشتگوشه سری تکون داد و نشست و عصبی شصتش رو

 .بینمتونمهتاب: خوش حالم بعد از این همه مدت می

 !زهرا: وای مهتاب جون کجا بودی بانو؟ دلمون یه ذره شد

 .بلند شد و من و مامان رو بوسید و بعد هم یه نگاه به من کرد

 دایی؟خیلی شبیه تو و آقا فرهاده، قشنگ مثل جفتتونه زیبا و خانم، دستت چی شده زن -

  .بعد هم محکم من رو در آغوشش گرفت

از آوردن اسم بابا، انگار مهران اینا خوششون نیومد؛ ولی من به خاطر نبودش اینجا و کنارمون بغض 

 .کردم

 .مهتاب: خوبه چیزی نیست

 ها رو از کجا پیدا کردی؟مهرداد: آقا جون این
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دلخوری به آقا جون نگاه کردم، آقا جون جوری گفت. با یعنی چی؟ مگه میشه یکی اینجوری باشه چرا این

 :عصاش رو زد زمین و گفت

 !ت. االن باید خوشحال باشیمهرداد این چه حرفیه که میزنی، مهتاب خواهرته و مهرنوش خواهرزاده -

 .جوریشه اینمهرداد: ولی آقا جون نمی

 !همین که گفتم -

  !نگین: بابا جون حرص نخور ارزشش رو نداره

یرآمیز به سر تا پای من کرد و روش رو برگردوند سمت هادی و با عشوه نگاهش کرد که یک نگاه تحق

 .هادی اخم کرد

 من: چرا اونوقت ارزش نداریم، کوریم یا کچل؟

 !مهتاب: عیب نداره مهرنوش جان منظوری نداشت

 هه یعنی االن باور کنم منظوری نداشت؟ -

 !داره، فکر کنم راست گفتنرمیدونم میگن حرف رو بندازی خود طرف بنگین: نمی

جا که تونی هر جور دلت خواست با من حرف بزنی؟ آقا جون ما رو آوردی اینکی به تو گفته می -

 جوری از ما مراقبت بشه؟این

دونی مریضه، اومدی داری؟ خودت به مراقبت نیاز داری. میها رو آوردی که نگهمهرداد: هه آقا جون این

تاب خانم عشقتون کجاست االن زیر خاکه با اون همه گندی که زد، بهش ارث خوری؟ چی شد مه

 !شنیده بودم معتاد شده و بی آبرو شدین ها شدی.نازیدی. حاال ببین چی شدی! عین بدبختمی

 .منظورش من بودم

هام رو بستم و وقتی باز کردم مامان توی صورت دایی زده بود. با اشک که جلو چشماش رو گرفته چشم

های دردناکی بار حرفگذشت. سکوتش ایندونه چی توی دلش میود به پدرش خیره شده بود. خدا میب

کرد، همه مات بودن. من هم جون با رنگی زرد فقط نگاه می جوری گفت. آقاداشت. راجع به پدر من این
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 بغض کرده بودم و مات بودم، یعنی به من گفت خراب؟

دید، دوید و بغلش کرد. مامان یکم هق زد. زهرا جون هم به سمت من دایی مهران وقتی بغض مامان رو 

 .روی مهرداد که با خشم به زمین زل زده بود ایستادماومد. دستش رو پس زدم و روبه

این همه سال از نبودن ما خوشحال بودی؟ این همه سال من و مادرم خودمون رو نگه داشتیم. کلی بال  -

تون نبودید، حتی یک شب هم نتونستید پذیرای ما باشید. راجع به دختر سرمون اومد، تنها بودیم یکی

خواستم بگم ما فردا کنی؟ چیزی به اسم غیرت هست داری اصال؟ آقا جون امشب میخواهرت قضاوت می

و بخوان. مونیم که ما رمیاییم اینجا پیشتون؛ ولی دیگه مطمئن باشید محاله ما رو پیدا کنید، ما جایی می

جوری برخورد میشه؟ آقا جون تحقیر شدم؛ اما چی از این دنیا برداشتیم و خواستیم که باهامون این مگه ما

کردن که آشنا نبودن و چیزی از زندگی و شرایط ش فرق داشت، کسایی من رو تحقیر میاین بار با بقیه

کردیم رو داریم دونستن؛ ولی این یکی آتیشم زد آقاجون. خاکستر شدم ما تاوان کاری که نمن نمی

 !تون گوش کنمشه به خواستهریم ببخش که نمیدیم. آقا جون ما میمی

 !ادبنگین: چه بهتر، زدین تو گوش بابای من حاال مدعی هم هستین بی

 !تونی جای ما باشی، پس ببندیه روز هم نمی -

ش حالشون بد بود و ادهدست مامان رو گرفتم و آخرین لحظه نگاهی به جمع انداختم، دایی مهران و خانو

 .ردکاومدن، دایی مهرداد اینا هم عصبی و پر توقع. آقا جون اما با حسرت نگاهمون میداشتن دنبال ما می

رو  تونست آتیش منزدیم بیرون. دایی مهران دنبالمون بود دستم رو کشید. باد سرد زمستونی هم نمی

 .خاموش کنه

 !کن، بمونید. به خاطر آقا جون مهران: صبر کنید، مهرنوش دایی جان صبر

 .مهتاب: به خاطر آقا جون اومدیم که تحقیر شدیم، دیگه موندن جایز نیست مهران

 .رسونمتونمهران: پس می

 .طورای نبود. من نایی برای مخالفت نداشتم انگار مامان هم همینراضی نبودیم؛ ولی چاره
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م. شنیدزدن تا ما رو دلداری بدن؛ ولی من نمییخانم و پسرش هم اومدن، تو کل مسیر تو ماشین حرف م

داد. باز هم که گذشته نگذشته، باز هام بوی کینه میفقط کباب بودم داغ بودم از حرفای زده شده. نفس

ذارم. با ش نمیاین بار به خدا اگه مسبب این همه بال رو پیدا کنم، زنده .خورمهم که من دارم چوب می

 .کنممیش های خودم خفهدست

 .ای که بانی این همه درد و داغ رو به سزای اعمالش برسونمدیدم جز لحظهقطره اشکم چکید. چیزی نمی

کنن؟ اصال اصل ماجرا رو ما چه گناهی کرده بودیم خدا، حاال آبروم رفت پیش اینا. در موردم چی فکر می

 .ان؛ ولی نمیشهکنم اینا هم غریبهدونن؟ اصال چرا باید برام مهم باشه که بدونن یا نه. فکر میمی

 کنی؟مهران: آبجی اینجا زندگی می

 .با نگاه غمگینی به من و مادرم که سعی داشتیم خودمون رو توی لباسمون مخفی کنیم خیره شد

 .مادرم بغصش رو با صدا قورت داد

 !کنیم همه چی رو، فقط سرت رو باال بگیرمهران: آبجی سرت رو باال بگیر، درست می

صداش لرزید مجبور شدم سرم رو باال بیارم تا یه مرد گریه نکنه، با مامان همزمان سرمون رو باال 

گرفتیم. دایی با بغض روش رو برگردوند و سرش رو روی فرمون گذاشت. زهرا هم انقدر باشعور بود که 

ی ه بود، انگار تورو زل زدبهکرد. پسرشون هم به روی شالش بازی میسرش پایین بود و داشت با گوشه

 .فکر بود

 .مهتاب: بیایید باال

 .شیم هادی کار دارهزهرا: نه آبجی مزاحم نمی

 بودیم اون موقع کار نداشتن؟دایی االن اگه اینجا نبودیم باید توی مهمونی میزن -

ما تها دادشش رو ببینه و باهاش کمی حرف بزنه. حخواست بعد از مدتراضی نبودم؛ ولی انگار مامان می

 .خواست کمی معاشرت کنیممی

خوای کمی با خواهرت حرف بزنی و وضعم رو بدونی و مهتاب: بعد از این همه مدت هم رو دیدیم، نمی
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 ببینی؟

مهران سری تکون داد. موهای متوسط که به سمت چپ هدایتش کرده بود با این تکون ریخته شد توی 

رسید. مامان من رو هدایت ش جذاب به نظر میصورتش. مهران هم صورت کوچیکی داشت و با این سن

زد پشت هادی و با خنده اون رو به داخل کرد تا برم باال و در رو براشون باز کنم .خودش هم هی می

آورد. راهروی رنگ و رو رفته که بر اثر گذشت زمان اثر کثیفی روش بود واقعا آبرو بَر بود. تا برسیم باال می

 .ی چهارم بودی ما هم طبقهور هم نبود و خونهاز خجالت آب شدم. آسانس

داد. کلید رو انداختم و های کذایی رو میی خونه به آدم نوید رسیدن و تموم شدن پلهای سوختهدر قهوه

وارد خونه شدم. خونه همیشه مرتب بود، این هم یکی از تاثیرهای مثبت این زندگی نکبت بار بود که 

ها خوب بود، چیز بد این همه خفتی بود که باید از دوست و من هم مستقل. اینمامان واقعا خانم خونه بود 

 :دار گفتمزدیم. با صدای خشکشیدیم و دم نمیو آشنا می

 !بفرمایید -

 .که دیدم نفس نفس زنان رسیدن باالی پله. هادی اول از همه رسید باال و بعد هم مهران و بعد هم زهرا

 .زد، قرمز شده بود بیچاره. خجالت کشیدموهاش خم شده و نفس نفس میزهرا که رسید باال، روی زان

 ها لبخند کمایآخر از همه هم مامان رسید که با لبخندی عجیب به من خیره شده بود. من هم عین سکته

 .جونی تحویلش دادم

 .مامان دوال شد سمت زهرا تا بتونه صورتش رو ببینه

 مهتاب: چی شدی زهرا آب بیارم؟

 !هاهای رنگ و رو رفته ولو شده بودن، وایی چه کم جونن اینپسر روی مبل پدر و

شون نیاز به آب داشتن. پارچ آب رو برداشتم و چند تیکه یخ توش زدم حتما همهجور که حدس میهمون

ریختم. زمستون بود؛ ولی محیط ساختمون گرم بود، فشارشون هم رفته بود باال. پس قطعا گرمشون بود. 

ها رو گذاشتم روی میز و با دستی که توی گچ بود به زور تونستم لیوان هم برداشتم و پارچ و لیوان سه تا
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 :لیوان و پارچ رو با هم بیارم؛ ولی به هر زحمتی که بود آوردم. بدون نگاه بهشون گفتم

 !آب آوردم بخورین سر حال شین -

دم در بود. مامان لیوان آب رو به خوردش داد و لیوان آبی برای زهرا خانم ریختم و بردم بهش دادم. هنوز 

  .دستش رو گرفتم و آوردمش تو. خودش رو روی اولین مبل انداخت، من و مامان به آشپزخونه رفتیم

 :آروم در گوش مامان گفتم

 !زشت شد، چرا کم جونن -

 !ها عادت ندارننه دخترم این -

 .ذارمباشه شما برو، من هم چای می -

 .زنم بیایی کمکا این دستت، اصال برو بشین صدات مینه دخترم ب -

ها رو توی سینک انداختم و یک نگاهی به یخچال انداختم و دیدم کمی میوه واسه پذیرایی وجود داره. میوه

 :دستی شروع به شستنشون کردم، که باز هم مامان اومد سراغم و گفت

 !کله شق بازی در نیارزنم بیایی کمک، دختر گم برو بشین صدات میمگه نمی -

رو نگاهی کردم، هادی داشت مثل چی چشم کوتاهی گفتم و جلوی در آشپزخونه ایستادم، به مبل روبه

بینه. موهام چرخه و من رو داره با کثافت یکی میهای مهرداد تو ذهنش داره میکرد. نکنه حرفنگاهم می

 .رو پایین انداختم و پیش زهرا جون نشستم از توی شالم زده بود بیرون، یک دستی دادمش داخل و سرم

 !خیلی خوش اومدین، اذیت شدین -

 .ی سرها به سمتم چرخید، لبخند پرتی زدمبا این حرف همه

 !مهران: نه دایی جان اذیت چیه

 زهرا: ما یکم عادت نداریم

 :خندید و زانوش رو مالید و ادامه داد

 !اثرات پیریه -
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 .دستی زد به پام زد که کمی صدام در اومدبا لبخندی جوابش رو دادم، 

 .متعجب نگاهم کرد و هادی هم یه لحظه سرش رو آورد باال

 زهرا: چی شدی دختر؟

 !مهران: آبجی بیا دیگه

 .مهتاب: دارم میام داداش جان

 .چیزیم نیست زندایی یک تصادف جزئی کردم امروز -

 :هینی کشید و گفت

 جوری شده؟ای وایی دستتم واسه اینه که این -

 .های ما بود که پوزخندی زدفقط سری تکون دادم. مشخص بود هادی حواسش اینجا و به حرف

 .امجوری کرد، نکنه واقعا فکر کرده من یه هـ ـر*زهاین چرا این

 .من رو داغدار کرد ی اشکم پشت چشمم زد و بازپرده

 .مامان با سینی چایی اومد و کنار دست من نشست

 .حال شدم که اومدین باالیلی خوش اومدین خوشمهتاب: خب خ

ها باید میومدیم؛ ولی پیداتون نبود. دسترسی بهتون نداشتیم، خیلی مهران: ممنون آبجی زودتر از این

 .سردرگم بودم. شماها هم نبودین

وضیح تمامان فقط نگاه محزونی بهش کرد که باز هم دلم بند بند شد از این که دوباره باید حال بدمون رو 

دادم که هادی متوجه پاهام رو عصبی تکون می .بدیم، مرور روزهای سخت واسه من هنوز غیر قابل تحمله

ه. وار من رو نبیناین رفتارم شد. مگه خونه چه قدره، مگه چقدر با هم فاصله داشتیم که این رفتار تیک

ها نگاه و لحنش گرم بود، فکمی نگاهم کرد که سردم شد، نگاهش سرد بود کسی که تا قبل از اون حر

شاید اخالقشه. من که شناختی ندارم؛ ولی باید کودن باشم تا نفهمم این رفتار سرد به خاطر اون حرف 

 .هرزگیه من بوده
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خوایین بگین این همه مدت کجا بودین؟ چجوری اوقات گذروندین؟ مهتاب، من و آقا جون در مهران: نمی

 !بودیم باید جواب بدی چجور برگشتینبه در دنبالتون بودیم. نگرانتون 

 .مهتاب: مهران! یکی یکی یپرس. صبر کن جواب میدم

 جویدمچلوند تو هم. من هم پوست لبم رو میباز داشت دستاش رو می

 !مهران: باشه کامل بهم بگو فقط کامل مهتاب

ن اومده بودم گفت مامان همه چی رو گفت، گفت که چه بالیی به سرمون اومد حتی از بالیی که به سر م

کرد. گفت که این همه مدت بار زندگی رو من تنهایی به های گشاد داشت گوش میکه هادی با چشم

کسی حتی گفت مشکوکه که چرا این بالها دوش کشیدم و چقدر درد کشیدیم، چقدر خسته شدیم از بی

و ک حقیقته، مامان بیشتر تباید سر فرهاد یعنی بابام بیاد. که من هم کمی درگیر این حرف شدم این ی

دونه. آخه بابا و مامان توی شرکت با هم گه یعنی میای بودن بابا بود پس وقتی این رو میجریان حرفه

آشنا شدن و همکار بودن. سالها بعد که به دنیا اومدم مامان دیگه سر کار نرفت. خالصه مامان از هر چیز و 

 .هر جایی گفت

م گذاشت. کرد. زهرا هم با حس حمایت دستش رو دور شونهمن نگاه می نگاه مهران غم زده بود، به

های شنیده شده فقط به من و مامان خیره بود. شاید هضمش واسه اون هادی هم هنوز متعجب از حرف

 ای که اینهم سخت بود. که دختری که این همه سختی کشیده بتونه روی پای خودش وایسته. زندگی

 ...ساله بتونه ۰۱٬۰۱تی از پسش برمیان یه دختر روزها مردها هم به سخ

 !مهران: خیلی باغیرتی دختر

 .شدمصورتم گر گرفت، اولین بار بود از طرف کسی به جای تحقیر تشویق می

تری، با وجود بالهایی که سرت اومده خوب قوی مهران: سرت رو بگیر باال دختر تو از بعضی مردا هم مرد

 .کنیمجوری هستی بهت افتخار میخوبه که این .رت به ارث داریرو از پدر ماد هستی، این

ناخدا گاه هق هقی زدم.  .بعدم بلند شد و پدارنه سر من رو بوسید. اخ که دلم داغ شد، اشکم سرازیر شد
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چند وقت بود که کسی پدارنه پیشونیم رو نبوسیده بود، من رو به آرامش دعوت نکرده بود. پیراهنش رو 

هق هقم رو بلندتر سر دادم، گذاشتم بغضم خالی شه. صداها رو  .دادمرد بودن می چنگ زدم، بوی

کردم؛ ولی خالی نمیشدم. نه سال شنیدم خودم رو توی پیرهن دایی مخفی کرده بودم و فقط گریه مینمی

. منزجر کم نبود، کسی نبود پدارنه بغلم کنه که بغضم تموم شه، پدر من نه سال پیش رفت خوابید، بی

کردن. هیچکس به ما رحم نکرد، ای که مثل یه جنس یا یه اشغال نگاهم میمن رو تنها گذاشت با جامعه

 .دلم شکسته بود و تازه یه آغوش پیدا کردم بعد از این همه تنهایی

ی این خواستم جلوکمی آروم شدم. بینمیم رو باال کشیدم، پیراهن دایی رو ول کردم. سرم پایین بود نمی

ای نبود، دست خودم نبود. بازم بینیم رو بال کشیدم که یه دستمال کاغذی آدم حساس شم؛ ولی چارههمه 

رو شد هام با دوچشم متاثر روبهجلوم گرفته شد با فکر اینکه مامانه با لبخند سرم رو باال آوردم؛ ولی چشم

 .رسید پیشم که دستمال رو جلوم گرفته بود. شرمنده دستمال رو گرفتم مامان با آب قند

 خواید چی کار کنید؟مهران:خب مهتاب و مهرنوش می

 .مامان مستاصل به من خیره شده بود

 .دونممهتاب: نمی

 ...جا؛ ولی با این اوضاعقرار بود امشب اعالم کنم که میاییم اون _

 .دارش قطع کردهادی که تا اون موقع ساکت بود حرفم رو با صدای خش

 :ال. دستی توی موهاش کشید و ادامه دادخینه قرار بود رو بی _

تر از این از خوشبختی محروم کنی؟ خوای خودت رو بیشهایی که دایی مهرداد زد میبابت اون حرف -

 !عقلی نیستیکم بی

هام گردنش رو بجویم. باید جای من باشه تا جا با دندونخواستم همینراستش دروغ نگفتم اگه بگم می

 .بفهمه من چی میگم

 .هام رو مشت کردم نفسم رو عصبی بیرون دادمستد
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شدی جایی بمونی که بهت انگ جوری توهین میشد حاضر میاقای پسر دایی محترم اگه به شمام این _

 :هاش دقیق شدم و یه پوزخند زدمخوری کنی. یه قدم بهش نزدیک شدم تو چشمبزنن که اومدی ارث

 .لی نباشهعقکردی که بیکار رو میشایدم تو این -

های سفیدم به نمایش در اومد. رنگش پرید، اصال یه حالی شد زدم به دو طرف دهنم کش اومد و مروارید

 !هدف، هورا

 دایی مداخله کرد تا جلوی جنگ احتمالیِ من و پسرش رو بگیره

 .مترمهران: ببین دخترم هادی راست میگه به حرف اون توجه نکن. شماها به یکم آرامش نیاز دارین، دخ

 .های مهربونی داشت، درست مثل مادرمبا این حرفش بند دلم پاره شده. خیره نگاهش کردم؛ چشم

ت از م هی داشی محبت پدرانهدونست تشنهپیچوندش. مینقطه ضعفم رو پیدا کرده بود. خوب داشت می

 .کرداون استفاده می

و بقیه رو نادیده بگیرم و به خودم  های ملتمس ماماناب دهنم به زور پایین دادم و سعی کردم چشم

کدوم از عاشقانه نیست که یهو متحول شم، تحقیر شدم، خورد شدم. هیچ رمانمسلط شم. زندگی من 

مع و جور کنه خودت باید خودت رو جوقتی کسی درکت نمی .قدر عمیقهفهمن درد من چهها انگار نمیاین

 .کنی، پس محکم گفتم

نه، هر وقت دایی مهرداد عذرخواهی کرد و دید بهتری نسب به من و مادرم داشت میام. همین آالنش  _

کشم مهم نیست، مگه تا هم زندگی من و مادرم خوب داره پیش میره. خستگیش رو من به دوش می

و محتاج قدر خودم رگیره؟ که حاال باید اینجا که وایستادم کسی پشتم بوده؟ کسی بوده تا دستم رو باین

تون نشون بدم. در ضمن اسمش غرور نیست؛ چون غرورم رو همین چند ساعت پیش جلوی چشم همه

 .لگدمالش کردن رفت

 .دستم رو به عالمت رفتن تکون دادم

کردم.(  منگید بیام خوشبختی رو )یه نگاه گذرا به هادی که سرش پایین بود و چشمش به حاال شما می -
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جا سهمم رو از زندگی خودم گرفتم، بدون کمک، به دست بیارم که چی بشه. من، مهرنوش پناهی تا این

( هه، ای زدم.جوری کوچیک شم! )پوزخند مسخرهاون موقع که احتیاجتون داشتم نبودید، حاال بیام که این

 .مو بعد زدم به سینه ها عاقالنه نیست آقا هادی. من دردم عمیقهاونم به دست خودی. این

 .مهران: ما گشتیم دنبالتون، نبودید. چرا یک طرفه به قاضی میری

عصبی سرم رو تکون دادم. کنترلم خارج شده بود اون روی انتقام جوی من رو هیچکس ندیده بود؛ ولی 

 :انگار امشب داشت بیدار میشد. داد زدم

کجا بودید؟ میشه بگید بابام مرد و من و مادرم تنها میشه بگی وقتی بهم تجاوز شد و نامزدم ولم کرد  _

 خاکش کردیم کجا بودید؟ میشه بگید وقتی نون شب نداشتیم کجا بودید؟

یک طرف صورتم داغ شد، با نفرت صورتم رو برگردوندم تا ببینم کی زده تو صورتم که دیدم هادی با 

 .زنهی خشمناک وایستاده جلوم و نفس نفس میچهره

های دورت طلب نکنی، تو که ادعا داری روی پای خودت بودی قدر حقت رو از آدمزدم تا ایناین رو  _

 پس این همه فریاد زدنت چیه؟

 .ش و به عقب پرتش کردمسوختم با یه دستم زدم به سینهقلبم با داد آخری ریخت؛ ولی داشتم می

 .ن تحملش کننتونها نمیبینی مامان من، دارم از زجرامون میگم، حتی اینمی _

 .رو به هادی ادمه دادم

 .کردم بیرونی من نیست وگرنه پرتت میجا خونهحیف که این -

 .هادی این چه کاری بود که کردی پسر مهران: مهرنوش تو رو خدا ناراحت نباش قصد بدی نداشت.

 .زهرا: خدا مرگم بده کبود شد صورتت هادی

 .مرفتم توی اتاقم سریع در رو پشتم قفل کرد

ام کنی. مهرنوش مشکل روحیگفت: مهرنوش بیا بیرون مادر تو رو خدا دق میکوبید و میمامان به در می

هام هنوز کابوس اون تجاوز رو ش مونده، تازه بعضی شبش یه مشت قرص واسهداره از اون ماجرا همه
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 .بینهمی

 .هادی: بیا بیرون مهرنوش. قصد بدی نداشتم دستم یهو در رفت

 :کشیدمداد 

جوری داره زندگی طور دلت میاد دست رو بچه یتیمی بلند کنی که اینبرو بیرون، طرف من نیا. چه_

 .کنهمی

هق هقم بلند شد و پشت در روی زمین نشستم زار زدم: ولم کنید، یه عمر تحقیر شدم، یه عمر واسه من 

 .م، ولم کنیدگذشته، پیر شدم. خسته

گفت با کلی مامان می .رون نیومدم. وقتی بیرون اومدم که مامان گفت رفتناون شب لعنتی حتی از اتاق بی

 .خورد، جای چهار تا انگشت مردونه هنوز روی صورتم جا خوش کرده بودشرمندگی رفتن؛ ولی به درد نمی

رفتم. آخرین جلسه این کالس بود، جام به بوتیک میرفتم، از اونصبح شده بود و باید دانشگاه می

ی ها شروع میشد تا هفتهها. از سه شنبه امتحانگفته بود نیایید فقط خوب بخونید و این استادش

 .ها تموم میشداش، درست قبل مهمونی گیتی ایندیگه

حاضر شده بودم که برم. رفتم پذیرایی؛ ولی مثل همیشه صبحانه نخوردم اخه اگه من صبحانه نخورم از 

 .کردو این همه کوبیده شدن توسط آشناها درد می میرم، تنمم از تصادف دیروزگشنگی می

 :دونستم مامان بیداره، پس بلند داد زدممی

 .من رفتم مامان خداحافظ _

 .در رو باز نکرده بودم که صدای نرمش اومد

 .کنی، برگرد ببینمتخوای چیزی بخوری! تو چیزی نخوری ضعف میدخترم نمی _

هاش هنوز روی بودیه دیشب کمی بهتر بود؛ ولی رد انگشتاهی کشیدم و روم رو برگردوندم، جای ک

 .کرد. مامان تا صورتم رو دید، زد روی دستشصورت نحیف من خودنمایی می

 .خوای بری بیرونجوری میوای مهرنوشم بمیرم برات مادر! این _
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هم ضربه ب جوریها بزنم بدتر ضایع میشه، بعدشم من کاری نکردم که بابتش ایناره خب کرم و این _

 .بزنن

 .مهرنوش به دل نگیر مادر _

 .زنیممامان دیرمه کالس دارم بعد از کالس حرف می _

 .صبر کن _

متعجب به کارهاش نگاه کردم تا حاال نشده بود صبحانه نخورم برم که همچین چیزی رو ببینم مامان 

ند نگاهم کرد تا من یه گاز سریع نون رو آورد و روش کره زد و یکم مربا زد روش و دستم داد. با لبخ

ای که دوستش دارم بزنم! معطلش نذاشتم و یه گاز محکم زدم که مرباها ریخت خوشمزه از اون لقمه

 .ش گرفتبیرون. فرتی زدم زیر خنده که مامانم خنده

 .ای کهدختر بزرگ شدی هنوز شلخته _

مقصدم پیش گیتی بود.  .یرون زدممرباهای روی شستم رو خوردم و یه بـ ـوسـ آبدار از لپش کردم و ب

 .مگه غیر از اون جایی داشتم برم؟ قطعا نه

 .آهنگ پیشوازش تو حلقم

 .ی این دختر توی دو سالگی موندهآهنگ دیرین؛ دیرین بود. کال روحیه

صدای خواب آلودش توی گوشی پیچید که من یهو گوشی رو پایین آوردم تا ساعت رو چک کنم که دیدم 

 .هفت صبحه

 .سالم... الو، مردی مهرنوش _

 :گوشی دوباره گرفتم دم گوشم که باز صداش بلند شد

 !اه نکبت _

 طوری دخی... چه خبرا خوبی؟الو، سالم گیتی، چه _

کنه مهرنوش سر صبح زنگ زدی بگی خوبم و چه خبر! نه کله صبح زنگ زدی پروندیم میگرنم عود می _
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 .دوباره

 .ند زدملبم رو به دهن گرفتم، من باز گ

 .هاخوام بیام پیشت کمی باهم باشیم؛ مثال من همین دیروز تصادف کردمخب چیزه می _

 :بعد انگار تازه اپدیت شده باشه تقریبا با جیغ گفت

 .ی صبح اومدی، حاال بیا ببینم چی میگی، ایشخوبه دیگه فامیل پیدا کردی محل نمیدی حاالم کله _

 خله خودمی کجا بیام؟ _

 .مون مامان رفته کوههبیا خون _

 .اوکی گلم تا من بیام سر حال شو لطفا _

 .بـ ـوسـ عشقم _

 .ش خوب نیست. هه خب بسه خندیدمگوشی رو قطع کردم زیاد واسه روحیه

وری جی شهر چههام اخه من از حلبی آباد تا اون کلهکارم کنه با این تزکلی تو مسیر بودم، خدا بگم چی

ها رد شدیم اخه کوچشون کوچه ی آقاجون اینوی چشمم رد شد، وقتی از کوپهبرم. خاطرات دیروز جل

هاست یه سرکی خواستم بکشم. خونه آقاجون سر نبشه نیاز به سرک نبود چیزی روبه رویه گیتی این

دیدم که باورم نمیشد نگین با عشوه از در خارج شد و پشت بندش هادی بیرون اومد، کالفه به نظر 

دستش رو دور دست هادی که تو  .تا اومد بیرون نگین خودش رو قشنگ بغلش انداخترسید؛ ولی می

ای نداشتم، پس قطعا دیده میشم راه فرار باهاشون فاصله .فکر بود پیچوند، اصال توی حال خودش نبود

 چی جاها بود. جای تعجب داشت این دختر این موقع صبح اینندارم. به ساعتم نگاه کردم، ساعت نه این

خیال نشون دادم، اصال به من چه که این دخترِ خودم رو بی .هام رو باال انداختمخیال شونهخواد؟ بیمی

 .کنهداره خودش رو قالب می

 .جاست هادیبه ببین کی این _نگین

  .هادی رو با ناز و کشدار گفت که حالم بهم خورد
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اد چند تار موهامم تو صورتم ریخت، با لبخند سرم رو به سمتش چرخوندم که عشوه خاصی به نظر می

 .ی معمولیم خیلی از نگین عملیِ دفتر نقاشی جلوتر بودمشک نداشتم من با همین چهره

 :نگین ادمه داد

 .خورهجا به درد موندن میاومدی بررسی کنی که این _

 .ادهاش رو محکم دور بازوی نسبتا خوب هادی پیچید، واقعا حس چندشی بهم دست دبا عشوه دست

به هادی نگاه کردم. قطعا تعجب کرده بود من رو این وقت صبح دم خونه آقا جون ببینه؛ ولی من اهمیتی 

کرد هاش روی صورتم خود نمایی میهای اون ندادم، برای هادی قیافه گرفتم، هنوز جای انگشتبه حرف

 :م بود. هادی که انگار تازه روشن شده باشه، تند تند گفتو دردش توی سینه

 .خدا من دست خودم نبود به ...مهرنوش به خدا من_

 .های صدتا یه غاز نگین قائل نبودیمدستم رو باال آوردم، انگار نه من و نه هادی ارزشی برای حرف

 .ها رو هم دیدمها رو شنیدم، دیدنیخوام چیزی بشنوم، شنیدنینمی _

 .کرد برگشتمو رو به نگین که مثل تمساح نگام می

 .ی پدر بزرگتون و مستقالتش )اشاره به هادی کردم( مال خودت، نیازی بهش ندارم دختر مهردادهخون _

 .قری به گردنش داد

های بابام کار ساز نبوده که خوای دخترِ سه نقطه؟ انگار حرفجا چی میپس میشه بگه اول صبح این _

 .بذاری بری

هام مستقیم بهش داشتم، چشمآروم قدم برمیبا آرامش کامل به طرفش رفتم. هادی تعجب کرده بود. 

ی صورتشم از زیر یه روش وایستادم، کل جنگل موهاش رو یک طرف صورتش داده بود و بقیهبود، روبه

هاش قد توپ تنیس مَن آرایش قابل روئت نبود. دستم رو باال آوردم و روی موهاش رو ناز کردم، چشم

 .. مماس صورتش قرار گرفتمصورتش کشیدمشد. چند تا پلک زیبا زدم، دستم رو روی 

ها واسه تو نیست؟ بهتر بری بذاری سرجاش، باشه کنی این حرفعروسک خیمه شب بازی فکر نمی _
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ر قدجور یک دست صورتش رو ناز کردم و یک دفعه دستم رو کشیدم. اونبوم کوچولوی نقاشی؟ همین

 !ترسناک شده بودم. ایول جذبهبچه و ناتوانه که نتونست حتی چیزی بگه، حتما کلی 

ها آومدم هم به خودم خوام و چرا این طرفجا چی میکس مربوط نیست. من ایندر ضمن به هیچ _

 .مربوطه

ماشین آشنایی ترمز زد، اول شک داشتم خودش باشه؛ ولی بعدش مطمئن شدم این عفریته رو 

 .شناسم. رو به نگین صداش زد، متوجه من شد به سمتم برگشتمی

 .کنه؟ حتما اومده عشق تو رو هم تور کنه. ناکس استادمون رو هم تور کردهجا چه میاِ نگین این این _

 .بعد هر هر به مزخرفی که گفت خندید

هایی باید هیچی نگی تا طرف به این باور برسه که هیچ ارزشی برای خودش و حرفش دونی یه وقتمی

ها رو نزده بودم که کیفم کشیده شد. قدم زدم، زنگ در گیتی اینقائل نشدی تا حالش جا بیاد. آروم آروم 

 .کنهبا غضب برگشتم که دیدم هادی با شرم داره نگاهم می

 .هات ندارموقتی برای شنیدن حرف _

زنگ رو زدم و گیتی زرتی در رو باز کرد، انگار پشت آیفون خوابش برده بود. در رو بدون اینکه برگردم 

 .نگین جون. به حرف خودم خندیدم بستم. بره با همون

*** 

 .گیتی: وای دروغ میگی، واقعا همچین چیزهایی گفتن

 .م رو نمک زدم و تو حلقوم مبارک چپوندم و سر تکون دادمخیار تازه

 .گیتی: وای یعنی االن پسر داییت پشت در ما بود. بذار برم ببینم هنوز پشت دره

 پقی زدم زیر خنده

جا باشه، نیم ساعته من اومدما. مگه مثل تو عقلش کمه که این همه ، چرا باید هنوز اونی ابلهاخه دختره _

 .جا وایستهمدت یه
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 .جیغ کشید و دنبالم دوید

 !ها. چرا حرکت جوهری وارونه داری توآی گیتی من دیروز تصادف کردما، حالت بده _

د است که اشیاء در جوهره و ذاتشان در حرکت جوهری: مبتکر این ایده مال صدرا شیرازی است، او معتق "

شود. برای مثال حرکت ذاتی و تر تبدیل میحال تغییر و تکامل هستند و هر لحظه ذاتشان به ذاتی کامل

درونی سیب را از دانه، تا سیب شدن در نظر بگیرید، تمام اجزاء داخلی سیب اعم از دیدنی و نادیدنی در 

ی یک سیب کال با یک سیب رسیده و با کنیم که مزهی مالحظه میحال رشد و تغییر و تکامل است و حت

 "!قدر تفاوت دارد، ظاهرشان که جای خود داردی سیب چهیک هسته

 .هاش شک داشته باشه ایستاد و پرسشی نگام کردیک لحظه که انگار به گوش

 .گیتی: مهرنوش تو از کی تا حاال فلسفی شدی، جون من اینی که گفتی چیه

 .داری بدونی برو دنبالشل یه سیب برداشتم و گاز زدم و گفتم اگه خیلی دوستخیابی

توی استفهام فلسفی رهاش کردم و مشغول سیبم شدم. اونم دیگه چیزی نگفت شاید ترسید چیز بدی 

رفت داره، فقط یکم فلسفیش کردم این باشه؛ ولی فقط منظورم به این بود که چرا عوض پیشرفت پس

 .که سخت نبود

خالصه که کلی از عشقش به مسعود گفت، کلی رویا راجع به اون تو سرش داره. خوش به حالش که 

خیال عاشق باشه و رویا بافی کنه، من تنها رویای مهمم پیدا کردن اون عوضیه که طور بیتونه اینمی

 .حقش رو کف دستش بذارم

نهایت مسعود غریب و عشق بی اش گذاشتم. یه بند داشت از رویاهای عجیب ودستم رو روی شونه

 .اش هم توهمی بیش نبودگفت که همهمی

ی، اش نشقدر وابستهببین گیتی خوش به حالت که این همه رویای قشنگ داری؛ ولی سعی کن این _

توی این رویاها که توهم ورت داره هر حرکتش رو بذاری پای عشق اگه نشه این تویی که ضربه 

 !خوریمی
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ش الزم بود، زیادی توی این فکر غرق شدن خوب نیست، وقتی اتفاقی گفتم؛ اما واسهدونم کمی رک می

 .نیوفتاده

گیتی: هی شاید تو راست بگی؛ ولی عشق این چیزها حالیش نیست دلم واسه اون مهمونیه کوفتی داره پر 

 .ام مهرنوشدونی چه حالیکشه؛ نمیمی

 .و عشقی که نابود شد؛ ولی چه کنم سهم منم این بودتر از همه واسه خودم ش سوخت، بیشته دلم واسه

 ؟خوای بهش فکر کنیها، نمیگیتی: مهرنوش تو چرا از عشق چیزی نمیگی، انگار این پژمان دوستت داره

 .هام رو باال دادمروم خیره شدم، شونهچاییم رو روی میز گذاشتم و به روبه

  .بهش ندارمنه، من هیچ حسی که بشه اسم عشق رو گذاشت روش  _

 .گیتی: ولی عشق خیلی چیز خوبیه به ادم روحیه میده

کسی ولت کنه و بره حتی حرفت رو هم باور درسته، وقتی همینی که بهت کلی امید داده، یهو تو اوج بی _

اش حتما باید واسه طرفم نکن، تو چه احساسی نسبت به عشق داری؟ من به هرچی عشقه مشکوکم، ته

بیاد. من چی برام مونده بود گیتی، نه دخترونگی، نه پول، پس واسه خودم نخواستم صرفی که سمتت به

 .که ولم کرد رفت

واسه  خوان، نهها پیدا میشن که ادم رو واسه خودشون میگیتی: این چیزهایی که میگی درسته؛ ولی خیلی

 .این چیزها

نوز جا ایرانه هازدواجه رو ندارم. این گیتی گولم نزن، پولم نداشته باشم، چیزی که تو کشور ما اولویت _

هم که باشه اگر قدر فرهنگ سازی نشده تا معنیه تجاوز و هرزگی قابل تشخیص باشه. دختر هر چیاون

 .کسی قابل قبول نیست و مستحق هر انگیه که بهش بچسبوننیه چیز رو نداشته باشه از طرف هیچ

 .زنمساکت شد. انگار اونم فهمیده بود که حرف حق میای نداره گیتی که دید صحبت کردن با من فایده

 گیتی: راستی امتحاناتت کی تموم میشه؟

 .درست یک روز قبل مهمونیه شما _
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 :هاش رو با شوق به هم مالید و گفتدست

  ریم خرید، نه مهرنوش جونم؟اخ جون می _

 یه لبخند الکی پلکی تحویلشکنه. یعنی خوشم میاد که تحت هر شرایطیم باشه، خرید رو فراموش نمی

 .دادم

 .ریماره عزیزم می _

کشیدم، ی بعدی نقشه میخوردم و تو ذهنم داشتم واسه میوهنشستم و میوه میجوری که میهمین

کنه  کشید که چی بخره و چی کارحواسم بهش بود که نیشش تا بنا گوشش باز بود. انگار داشت نقشه می

ی زندگیش رسیدن دست بیاره. گاهی بهش حسودیم میشه، تنها دغدغه تا دل مسعود خان مذکور رو به

جوری تو همین .کردمقدر ذهنم درگیر نبود و قاطی نمیبه مسعوده. کاش منم فقط یه مشکل داشتم تا این

های ظرف رو تر میوهکرد. منم یه نگاه کردم دیدم بیشزد و گاهی اخم میخودش بود و گاهی لبخند می

 .خودم نبود، یکم شکمو بودم این خصلتم به هیچ وجه ترک نمیشد خوردم. دست

 :خوای بذاریم یه روز دیگه بریم خرید. به ساعتم نگاه کردم و ادامه دادممیگم گیتی می _

 .گیتی جان من باید نیم ساعت دیگه بوتیک باشم دختر_

*** 

تر شده بود. اصال یه سترسش بیشرو گرفت، این چند روز که به مهمونی مونده بود انگاهش رو از روبه

ای من رو دم بوتیک پیاده کرد و یکم نگاهم کرد و هیچ حرف اضافهجوری شده بود، مخصوصا امروز بی

دونن از های عجیب که خودشونم نمیبعدش رفت. وا این یکی دیگه چشه؟ دور و برم شده پر از آدم

 .خوانزندگیشون چی می

خوام به خاک سیاه خوام. انتقام، بازگشت، میدونم چی میخوام. آره، مییدونم چی محاال انگار خودم می

 .جوری به گند کشیده و عین خیالش نیستبنشونم اون کسی رو که زندگیم رو این

انتقام میشه؟ وقتی خدا دست به کار نشده، من هام جاری شد، مگه زندگی بییه لبخند خبیث روی لب
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جوری وسط خیابون وایستم و لبخند هاست، پس به جای اینکه ایناین حرفباید بشم؛ ولی حالم بدتر از 

 .شیطانی بزنم بهتره برم تا انگ دیوونگی هم بهم نچسبوندن

رفتم تو که چشمم به یه آدم آشنا افتاد؛ ولی واسه عقب نشینی دیر بود؛ سرخوش داشتم واسه خودم می

رسید. یه لحظه زد، مضطرب به نظر میاشت حرف میچون در بوتیک رو باز کرده بودم. هادی با پژمان د

ی ی نگرانم رو به چهرهجوریه؛ ولی بعدش چهرهاحساس کردم نکنه واسه آقا جون اتفاقی افتاده که این

تر باز کردم و تو مغازه چپیدم. با یه سالم خشک پژمان رو اعصاب تبدیل کردم و در رو کاملخشک و بی

 .ن خودم رفتمخطاب قرار دادم، پشت ویتری

با تعجب به من و رفتار سردم نگاه کرد؛ ولی قرار نبود و نیست که به روی مبارکم بیارم. مگه اون به روی 

 .هاش توی صورتمهخودش آورد که جای رد انگشت

 :با صدایی که قطعا مخاطبش من بودم گفت

 پرسی؟سالم مهرنوش، حالی نمی _

*** 

  :پژمان

حال بودم که ظه شوکه شده بود، شاید ازش خوشش نمیاد. چرا ته دلم خوشوقتی از در تو اومد، یک لح

های مهمی بهم بزنه؛ ولی با اومدن مهرنوش گفت که بعدا خواست حرفاز این یارو خوشش نیومده، می

 .میگه

با صدایی که از دهنش خارج شد، خون تو صورتم دوید. مخاطبش مهرنوشی بود که با صورت بر افروخته 

کرد؛ ولی چیزی که باعث عذاب من شد جای رد چهارتا انگشت بود که روی صورت اهش میداشت نگ

ترین مقاومتی برای پنهون کردن نداشت، واقعا کرد و حتی اون کوچککوچیک مهرنوش خود نمایی می

ها، دست مرده؛ چون بزرگه. خون مرده شده، مگه چقدر تحمل نداشتم. صورتش کوچیکه، جای دست

 !محکم زده؟
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 .مهرنوش حتی جوابی بهش نداد. اسمش چی بود؟ گفت اسمم هادیه، اره

 .هاهادی:مهرنوش جواب سالم واجبه

 .چه اصراری داره اسمش رو هی صدا کنه

 .ام واجبه آقای نسبتا محترممهرنوش: رعایت کردن خیلی چیز

 .خاصی عصبانیه هاش رو بهم فشرد، اصال از این حسی که بهش دست داده راضی نیستم، یه جورو لب

هام رد به عادت ی لبش، منم دوتا دستوار کشید گوشههادی یه نگاهی بهم کرد و دستش رو تیک

  .روش خیره بودهمیشم کردم تو جیبم و چیز خاصی نگفتم، مهرنوش با نگاه متفکری به روبه

حاال کارت خودش رو در آورد  ی من رو گرفته بود،هادی بازم به من نگاه کرد و گفت بازم میاد، قبال شماره

 .گذاشت روی میز. با لبخند سمت مهرنوش برگشت

 .هادی: خداحافظ خانم محترم

خواست بره لپش مهرنوش از تعجب ابروهاش باال پرید. قیافش بامزه شده بود؛ طوری که ادم دلش می

 .رو بگیره و بکشه بگه گوگولی مگولی

جوری به جای خالیش زل هنوز درگیرم. مهرنوشم همین لبخند موزی تحویل مهرنوش داد و رفت که من

خواد چیکار کنه؟! اصال حرف حسابش با این دونستم چی تو ذهن این دختره و هادی میزده بود، کاش می

 .دختر چیه؟ هر چی بود، از لحن بدجنسش خوشم نیومد

شش خاصی داره. انگار و اما مهرنوش؛ این دختر مرموزِ جالب، چند وقتی میشه در گیرشم، ادم بهش ک

هام کردن، حتی دوستجوری؛ همیشه همه ازم تعریف میم دور نبود عاشق بشم؛ ولی نه اینواسه

گفتن دست روی هر کی بذارم نه نمیگه، پس چرا این دختر متوجه من نیست، اصال حواسش نیست یا می

یه ذره هم ذهنش رو درگیر  نظرم دوست نداره حواسش رو به من بده. یعنی حتی خواد باشه. بهنمی

 نکردم؟

اِ چراغ کی سبز شد، ماشین با بد جا زدن دنده صدایی شبیه اب هویج گرفتن دادو بعدش راه افتاد. امروز 
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خیلی سرد گذشت، مهرنوش توی خودش بود، منم امروز اصال از بوتیک خارج نشدم. نگران حالش بودم، 

رفت و گفت چی شده؟ تنها جوابی که دادم این بود که زدم گحتی یه بارم مچم رو که داشتم دیدش می

 .نگرانتون بودم

 :اونم صورتش برافروخت و خیلی شیک تو صورتم نگاه کرد و گفت

 .به نگرانیه من احتیاجی نداره _

 .امروز خیلی تلخ بود، تلخ بود برای منی که عاشقشم، تلخ گذشت

 .ریبه صدای آهنگ توی ماشین گوش کردم، احسان خواجه امی

 "تفاوتیتهتفاوتم باشی عاشق همین بیبه کسی که دنیاشی بی"

 .گفتشنیدم، درگیر همون تکیه موندم راست میی آهنگ رد نمیدیگه بقیه

خوره! نکنه جوری خوردش کردم دلیعنی هنوز از دستم بابت اون اتفاقی که اون روز پیش اومد و من اون

  .کنمهرگز بهم توجه نکنه. من... من دق میها از چشمش افتادم و دیگه با همون حرف

 باره یعنیتوی یه کتاب خوندم نوشته بود هر جای دنیا که داره بارون می بارون اومده چه جالب شده هوا.

 .یه عاشق زیر بارونه

امان ای بود؛ چون بیسابقههای یه پارک بود از ماشین پیاده شدم، بارون بیماشین رو کناری زدم. نزدیک

 .ی من به بارشش نیاز داشتبارید تن خستهمی

 "ور ترش کردهکنه شعلهقلبم از عشق اتیش گرفته که این بارونم خاموشش نمی"

خوام خدا رو با بارون بغل کنم! قطعا به عشقم خــ ـیانـت هام رو باز کردم جوری که انگار میدست

اره و کنه ببهای عشقی که تازه داره رشد میونههام رو باز کردم تا بارون به قلبم و جکنم، پس دستنمی

 !سیراب کنه

قدر تو این حالت بودم، کاش مهرنوش زیر این بارون بوده باشه! چشم که دونم چهسرمم گرفتم باال نمی

کردن خب عاشقم، آدم عاقل عاشق نمیشه عاشقام عاقل نمیشن! ها نگاهم میباز کردم مردم عین دیوونه
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من. بذار ببینن من رو که مثل موش آب کشیده شدم. شاید عاقل شدم؛ ولی من این عشق و عقل دشمن ه

  .خوامعقلی رو با تمام وجودم میبی

*** 

 :مهرنوش

 .چه بارونیه حالم خوش نیست، این بارونم امروز شوخیش گرفته

شه، شاید این اون از هادی که معنی کارش رو نفهمیدم، اون از پژمان که نفهمیدم چرا باید نگران من با

قدر های کور تموم بشن. چهخدایا خستم، کاش این گره .بارون کمی از این همه سردرگمی من رو در بیاره

 .کشمپیچه همه چی بهم، دیگه نمیداره می

 "کنه تو بودی یا بارونخوبیه بارون اینه که وقتی زیرش گریه کنی کسی شک نمی "

د بهش اجازه این کار رو بدم، اخه اگه اون بفهمه من چیزی ندارم م میشه، نبایپژمان داره زیادی وابسته

کنه میره بازم خورد میشم. واسه هر مردی مهمه؛ ولی به من بدبخت تجاوز شد خودم نخواستم؛ اما ولم می

ای جز تنهایی ندارم، باید پی سرنوشتش بره، منم پی سرنوشتم که نابود کردن و انتقامه فقط و انگار چاره

چشم رویی این همه بال سرم آورده و حق عاشق شدن ندارم یا ته تهش حق دارم بدونم کدوم بیفقط. 

خواد یک زندگی خوب و شکنم واسه اون گندی که باال اومد. منم دل دارم، دلم میدل یه پسری رو می

زم ، اراحتی رو کنار یک مرد واقعی تجربه کنم؛ اما باید خودمم قبلش یک زن واقعی باشم که نیستم

 .ربودنش حاال من هیچی نیستم

خواد از جا کنده بشه، اتیش گرفتم، یعنی من حق زندگی نداشتم؟ خدایا تو این بارون ازت قلبم می

 .صفت رو پیدا کنم، خدایا کمکم کنخوام کمکم کنی اون بیمی

م و آغوش هوا تاریک بود که به خونه رسیدم. خیس و خسته نای هیچ حرفی نداشتم، فقط دلم جای گر

 .خواستمادرم رو می

تونه اطالعی کرد، یعنی کی میکنم، اظهار بیدونسته که من کجا کار میاز مامان پرسیدم از کجا هادی می

 .بهش گفته باشه

 .از مامان راجع به حال پدر بزرگ هم پرسیدم که گفت خوبه
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ها نزدیکن، منم بخونم، امتحان االنم روی تخت طاق باز دراز کشیدم تا ذهنم رو آروم کنم تا صبح درس

ا هها بگیرم و قول بدم بعد از امتحانشون ندارم. باید مرخصیه چند روزه برای امتحانوقت زیادی واسه

جوری بهتره. معدل مدرکم باالتر باشه، شانس هر روز تا آخرش هستم، این .که دیگه درس تموم میشه

 .جوریهبه خیال خودم این تری توی کار بهتر گیر آوردن دارم، البتهبیش

*** 

 :پژمان

 "صدای االرم موبایلم من رو از کسلی که توش گیر کرده بودم، بیرون پرت کرد. یه پیام برام اومده، اسم 

خواد خاستگار بیاد و شون تازه میهایی که واسهخودنمایی کرد، استرس گرفتم؛ عین دختر "مهرنوش

 .دونن چی در انتظارشونهنمی

 .خواد من رو باز از خودش برونهاالن مییعنی 

 .ی خودم پایان بدمی خسته کنندهاه بهتره بازش کنم به این مکالمه

 ".سالم آقای فخری خسته نباشین، امیدوارم خواب نباشین کاری داشتم خدمتتون "_

 ..یه نگاه به ساعت کردم؛ دوازده شب، خب عجیب نیست چرا این رو گفته

 "ی نه بیدارم بفرماییدسالم خانم پناه " _

 .ایمنتظر موندم تا پیام جدید بده چه انتظار کشنده

هام تموم شه، بعدش قول میدم از صبح تا آخر وقت خواستم اگه مقدوره مرخصی بگیرم تا امتحانمی "_

 "!هر روز بمونم تا جبران شه

 ؟ها.و اینابروهام باال پرید. کارش همین بود؟ اره پس چی اومده پیام داده عاشقتم 

 "اشکال نداره از کی نمیایید؟ "_

 "فردا "_

چرا من رو از خودش  ...خشکم زد، چه لحن سردی، سرماش تا استخونم پیش رفت تمام تنم یخ زد. چرا

خوامش؟ بابا تا االن سنگم جای این بود فهمیده بود. عصبی دستی توی فهمه من میرونه؟ مگه نمیمی

های این دختره چه کنم؟! صبرم دونم با چموش بازیدیگه نمی .کردم موهای کشیدم پخش و پالشون

 .داره تموم میشه به خدا
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طور این تنهایی رو جبران روزهای کسل بار من تو اون بوتیک بدون حضور کمرنگش داره شروع میشه. چه

داره بازیم خوام، کنی؟! من این عشق رو از خودت میکنم، من عاشقم خب، خدا چرا کاری برای من نمی

 .کنه؟ سر از کارش در نیاوردم اخردونه و از قصد این کار رو میدونه دوستش دارم یا میمیده؛ یعنی نمی

کرد، بدون اون حس ندارم حتی اون بوتیک لعنتی رو باز کنم؛ ولی چاره آفتاب داشت چشمم رو کور می

م رو سریع خوردم و حاضر شدم. هام رو باز کردم، طبق عادت همیشگیم صبحونهندارم. به زور چشم

وقتی مهرنوش نبود تا من رو ببینه نیازی نبود حسابی تیپ بزنم، واسه کی اخه؟ وقتی به چشم مهرنوش 

کنم. توی دلم ذاره؛ ولی من خــ ـیانـت نمیخوام به چشم هیچکس بیام! اون برام کم مینمیام نمی

 .ل دنیاستخوامش. لمس حضورش برای منی که ندارمش کبدجور می

 .کردم که کسی با سر و صدای زیاد وارد بوتیک شدبعد از ناهار داشتم مجله مطالعه می

 .شاید بگم از دیدنش اصال خوش حال نشدم

 .ژینوس بود

 گیری، نیستی اقا پژمان؟به، دیگه خبری نمی _

 پوف این آدم اشتباهی تو زندگیم اومد، حاال چرا ول کن نیست؟

 .ت بیارمسهچیزی پسند کردی وا _

های زنونه آورده بودیم با عشوه برگشت سمتم تاپ خیلی باز و قرمز های روی رگال زد تاپدستی به لباس

 .رنگی برداشت گرفت جلوش یه چشمک زد

 بهم میاد پژی؟ _

 .جوری نکن من ابرو دارمصد بار گفتم من رو مخفف نکن، خوشم نمیاد، بعدم این _

هاش که سرم پایین بود با این حرکت مجبور شدم سرم رو باال بگیرم که نفس لباس رو کوبید رو میز، من

 .قدر نزدیک به من ایستاده بودتو صورتم خورد، چه

جا عشق بازی کنی ابروت نمیره، من برات عشوه بیام میره؟ واسه من جا نماز آب چرا؟ با دختر این _

 .نکش، خودم رات انداختما

 .بود، فقط از زور دهنش وامونده بود حرفش تو دهنش ماسیده بوددونم دادی زدم برای چی نمی

جوری راجع به من و اون خفه شو همین حاال برو بیرون تا خونت رو نریختم، کی بهت اجازه داده این _
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 دختر پاک حرف بزنی 

 .هاش بازی کردبا ناخون

 مطمئنی که پاکه! گندش بعدا در اومد چی؟ _

قدر پا پیچ این دختر هستی؟ کاری به کارت نداره، خوای؟ چرا اینچی میخب بذار رک حرف بزنیم،  _

 !توام نداشته باش لطفا

 .لطفا رو بلند گفتم تا کامل آویزه گوشش بشه

ی مظلوم نما چه دیوی پشتشه وقتی درسته قورتت داد آقا پژمان بهت ثابت میشه یه روزی اون دختره _

 .فهمیمی

 .دی، هرچی که هست به خودش مربوطه خانم به ظاهر محترمفعال که تو داری قورتم می _

  !سوزه بیچارهت میاز من گفتن بود دلم واسه _

دونه! نه دیوونه چرا باید چیزی بدونه؟ الکی یه چیزی داره میگه که تو مگه این از زندگی مهرنوش چی می 

 .ای چرا تورو به دام بندازه ساده

  .جلوم گذاشتدیگه محلش نکردم که کارتش رو 

 .م رو عوض کردم، اگه خواستی حتما بیا پیشم، چشمکی زد و رفتشماره -

برو که خدا شفات بده، دیگه نفهمیدم کی از بوتیک زد بیرون، سرم همچنان پایین بود و مشغول بودم که 

 :تمبازم صدای در اومد و متقابال صدای پاش، حاال من به خیالم که ژینوسه سرم رو بلند نکرده گف

 .هات رو ندارمی حرفبرو بیرون ژینوس حوصله _

خنده ،دستشم زده به کت ی مردی من رو به خودم آورد، سرم رو که بلند کردم دیدم داره میصدای خنده

 .گیر مهرنوشهخوش دوختش. این پسر هر کی هست خیلی پی

 .به سالم اقا پژمان، عصبی بودن اصال بهت نمیاد پسر _

قدر باهام صمیمی بشه؟ همیشه گفتن وقتی یکی باهات خیلی صمیمی شد تونه اینمیکی به این گفته 

 .خوادبدون یه چیزی ازت می



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Mahakbanoo1996  | نگذشته گذشته رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 91 

 .خواد، گندش بعدا در میادحاال این که این چی ازم می

 .اِ اقا پژمان دست نمیدی؟ دستم خشک شد _

 .های آخر بوتیک بشینهدست دادم و راهنمایش کردم روی صندلی

 !هوا پرسید مهرنوش نیومده امروز؟و اون ور رو نگاه کرد، بی یکمی این ور

 .نه خانم پناهی فعال چند روزی نمیان _

 !ی جلفاِ چرا؟ اخراجش کردی نامرد؟ چشمکی هم زده که اصال خوشم نیومد، پسره _

 .نه آقا هادی _

 .راحت باش همون هادی صدام کنی بهتره _

 .حاال کارتون چیه _

 تونم باهات راحت باشم؟میگم حاال، می _

 .ابروهام پرید باال

 بله _

هاش رو یکم بست، بعد بازش هاش رو عقب برد، موهاش رو گرفت و سرش رو عقب برد، چشمدست

 .دست بیاره یا تمرکز کنهخواست انرژی رفته رو بهکرد . انگار که می

 واده و زندگیش خبرداری؟خوام یکم در موردش صحبت کنیم. تو از خانراستش راجب مهرنوشه، می _

های خوب دونم یه مادر داره، چند سال پیشم ورشکست شدن از مشترینه چرا باید بدونم! فقط می _

 ...جا بودن بابا هماین

 .حرفم رو قطع کرد از این حرکت بدم میاد

 !نه؟خواستم ببینم میدونی اخیرا چی شده یا جا استخدام شده. میجوری ایندونم مهرنوش چهمی _

 .جا هستن و من صاحب کارشی اینچرا باید من بدونم ایشون فقط فروشنده _

 .خندید؛ اما کمی تلخ
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ی تر از فروشندهنه سعی نکن من رو دور بزنی پسر، منم هم جنس خودتم. حس کردم کمی بیش _

 .کنیبوتیک بهش توجه می

 این رو تو همون نگاه اول فهمیدی؟ _

ها ندارم، انگار فهمه. حاال کار به این چیزگیجم؟! هر کیم جای من باشه میاره چرا نفهمم، مگه  _

 .های اخیر زندگیش نگفتهمهرنوش چیزی از جریان

 .نه ربطی به من نداره _

 تونم رو کمکت حساب کنم؟خوام که فقط از دست تو بر میاد، میباشه؛ ولی یه چیزی ازت می _

 قدر پی گیرش شدی؟ اصال تا االن کجا بودی؟یشی و چرا ایننه تا وقتی که من ندونم چی کارش م _

خب این شد، من پسر داییشم اینکه کجا بودم و اینا، در واقع مهرنوش و مادرش نبودن، خودشون رو از  _

 تونم کارم رو بگم؟ما دور کردن، وارد جزئیات نمیشم... حاال می

 .بگو _

 !خوام مهرنوش رو اخراج کنیمی _

 ای رو بکنم؟باید چنین کار احمقانه چی! من چرا_

ش اینه که مهرنوش برگرده میره و تنها خواستهچون پدر بزرگش بهش نیاز داره؛ چون اون داره می _

 .خواد بیاد پیش خودشونمی .پیشش. تا وقتی مهرنوش درامد داره این امر ممکن نیست

ی چی اخه؟ چی شد یهو؟ چرا یک خورد، یعنهایی که شنیده بودم، مثل چی مخم رو داشت میحرف

 ریزه؟ای همه چیز بهم میدفعه

 جوری اخراجش کنم؟کشه، قاطی کردم، اخه چهمغزم دیگه نمی

دونم باید به چه دلیلی تونم. من نمیکنه، من نمیجوری اخراجش کنم؟ این همه ساله داره کار میچه _

 !اخراجش کنم

های دیگه وی هر شرایطی بخوایش؟ مهرنوش مثل آدمتونی تخوای؟ یعنی میخیلی خاطرش رو می _
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 .نیست

 .دونم ادم خاصیهمی _

 خوایش باید با مشکلیم که داره کنار بیایی؟کنی، اگه مینه از اون نظرکه تو فکر می _

 چه مشکلی؟ _

 ...جوری بگم واالچه _

 راحت بگو مهرنوش چشه؟ _

 .چند سال پیش به مهرنوش تجاوز شد _

 ، چی گفت؟ مه...مهرنوش چی بهش شده؟چشمام گرد شد

 .مدیگه زمان و مکان از دستم در رفت، ذهنم خالی شد، دنیا پوچ شد، هیچی معنا پیدا کرد واسه

های غمگین هادی جلوی صورتم نمایون شد، آب دهنم رو به زور پایین دادم، م خورد، چشمدستی به شونه

 .جا شدسیب گلوم خشک جابه

اومدن با این داستان فکر کنم برات سخت باشه، بذار به آغوش پدر بزرگش  دیدی داداش؟ کنار _

تر جا کسی به روش نمیاره مشکلش چیه. دردش چیه، زخم مهرنوش عمیقجا امنیت داره، اونبرگرده، اون

ش زیاده. کنم بذار آرامش رو ببینه... گناهی نکرده و این همه درد واسههاست، خواهش میاز این حرف

هاش ازش گرفتن، فقط دردش تجاوز نیست، همه چیزش جلو چشمش ی زندگیش رو جلوی چشمهمه

 .ی اقا جون ببینمنابود شده... منتظرم مهرنوش رو تو خونه

خواد، از همه دنیا دلم گرفته. داغون یعنی حال من. درد رفت و من رو تو این بهت تنها گذاشت، دلم داد می

 !یعنی ندونی االن چته

قدر راحت خورد شده؟ وای اون روز تحقیرش کردم چه اتیشی تو طور اینمن چی کشیده؟ چه مهرنوشِ

 !دونستم اخه؟دلش انداختم! واسه اینه که به من توجهی نداره، من احمق از کجا باید می

جوری برخورد کنم که بد حاال چی کار کنم؟ خدایا دلم گرفته؛ بذارم بره خودم رو چه کنم؟ با زخمش چه
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 !داشت نکنه؟بر

 خوار، بوی نمخواد، بوی تند مرغ ماهیخبر از همه دنیا به سمت ویالی شمالم راه افتادم، دلم دریا میبی

 .دریا شاید حالم رو خوب کنه، باید تصمیم بگیرم

 .م رو خوندمتقریبا ساحل خالی گیتارم رو در آوردم. آهنگ مورد عالقه

 سر از کار چشمات کسی در نیاورد

 .های غمگین مهرنوش افتادم که هیچی توش نبودمیاد چش

  .که هر کی تو رو خواست یه روزی بد آورد

 .به یاد حال االن خودم افتادم

 .هات شکستمبرای دل من واسه جسم خستم، منی که غرور رو تو چشم

 .های غم زدشیاد تحقیری که کردم تو بوتیک، جلوی چشم ژینوس؛ یاد چشم

 زمونه یکی نیست که قدر دلم رو بدونه واسه من که برعکس کار

 .های کورم به راهت بشینهگناهی ندارم؛ ولی قسمت اینه که چشم

 .واسه من زمستون به یادت بهاره

 .تو قلبم کسی جز تو جایی نداره

 .صدای دلم سازه ناسازگاره

 .واسه تصمیمی که گرفتم این تنها کار میشه چشم به راهش باید بشینم

جا کمرش خم شد و برای همه چی گریه کرد. برای از دست دادن امید دلم، باید ه مرد اینصدام لرزید و ی

ش برگرده، خودم یکی از هموناییم که ندونسته الکی رو هوا دلش رو مهرنوش رو بذارم به آغوش خانواده

 .شکستم، اگه هادی راست بگه حتما کنار پدر بزرگش خوشبخته

هام رو عوض کردم و یک راست به اتاق چوبیِ خودم رفتم. انداختم، لباسم رو کشیدم و تو ویال تن خسته

هام سنگین شد و رو هم افتاد؛ ولی بازم از داد، همه چی رو از یادم برد، چشمبوی چوبش بهم آرامش می
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هام تا حد آخرش باز شد اگه من تصمیم گرفتم مهرنوش بره بهتره همین االن بره خواب پریدم، چشم

یعنی ممکنه من رو  .شم از من متنفره، پس نیازی نیست صبر کنم تا امتحاناش تموم بشهجوریهمین

 .دونم فعال باید کمک کنم بره پیش پدربزرگشبخواد؟ نمی

 .های مکرر مامان و بابا بهش پیام دادمتوجه به ساعت و تماسگوشیم رو برداشتم و بی

 "سالم دیگه بوتیک نیا "

برای پشیمونی دیر بود ارسال شده بود. چه احماقانه رفتار کردم؛ ولی بهترین وای چه تلخ و سنگین؛ ولی 

 .تصمیم عمرم بود بعد یه پیام به هادی فرستادم

 "بهش گفتم نیاد دیگه "

ی جونم درد بود، سر تا پا بغض بودم، بازم من و گیتارم تنها ذخیره شد، همه draft ولی ارسال نگردم تو

ی م برم کما دیگه نیام، من تازه با عشق اون پا گرفته بودم، حتی با همهشده بودیم، کاش تصادف کن

ها دردهای خاموش یه مرده از درد دوری تمام آرامش زنم؛ غر نیست اینقدر غر میهاش. اه، چهمحلیبی

کنم تا داشته باشمش؛ ولی اگه من رو نخواد زندگیش. سخته خودت عشقت رو بدی بره. تالشم رو می

 .م به زور خودم رو بهش تحمیل کنم، کاش من رو یکم بخوادتوننمی

 .هه احمق با این پیام تو حتما

 .صدای گوشیم بلند شد

 "!سالم اقای فخری با من بودید؟ "

 :با تموم عشقی که بهش دارم براش نوشتم

 "ش مرخصی هستی! در جریان هستی کهخوام، شما همهساعته می۰۱اره خانم، من فروشنده  "

 !!!ول کشید اما بعدش به جای پیام زنگ زدکمی ط

 جور صدات رو بشنوم و رو پاهام بند باشم؟نه ، زنگ نزن لعنتی، من چه

 .صدای گرم و ناراحتش توی گوشی پیچید و من دور خودم پیچیدم
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الو اقای فخری، چی شد یهو یاد این افتادین که من نصفه کار میکنم؟ در حالی که میدونید چند روز  _

ساعته وایمیستم. پس مشکلتون چیه؟دلیلتون این نیست، چرا بازی در ۰۱که امتحانم تموم شه دیگه

 !میارید

 ! سکوت بودمو سکوت، مسخ شدین تا حاال خیلی چیز بدیه

 :شباز صدای کالفه

 !چرا ساکتین، پس قطعا دلیلتون منطقی نیست برای این کار _

 .ی خوبی پیدا نکردمباهوشه؛ اصال بهونه

 ...لم منطقیه خانمدلی _

از بعد از ظهر تاحاال پدرتون دو بار تماس گرفته  !چیه؟! راستش رو بگید بهم، من کودک دو ساله نیستم _

 !به بهانه مختلف که ببینه من خبری ازتون دارم یا نه شما؟ کجایید االن؟

 ی جایی دور از تو _

 سکوت کرد

 !بگم کجام تو میایی من رو برگردونی؟ _

 !بیام میگی دلیلت چی بوده؟اگه  _

 .برای اولین بار من رو جمع نبست

 !دونه چرا داره میاد اینجا و چرا خواستم بیاد؟! اصال قاطی شد همه چیحتم دارم خودش هم نمی

 ...خواد به مامانم اینا بگه؟! از اون بعید نیستشاید می

دستم رو روی میز خاموش کردم و ادامه  افته. سیگار تویهای خوبی نمیاره ولی اگه خودت نیای اتفاق _

 :دادم

 !به جون مادرت قسم بخور که تنها خودت میایی_

 ...قسم دیگه چه صی _
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 حرفش رو قطع کردم داد زدم

 ...مهرنوش برام مهمه پس لطف کن تنها بیا _

 .باشه به جون مادرم تنها میام لعنت به تو _

 .م گرفتخنده

 .صبح اینجا باش کنم فقطآدرس رو برات پیام می _

 .محرف قطع کرد. گوشی رو گذاشتم رو سینهبی

 شب به سختی داره برام سپری میشه، 

 :بی توجه به تماس مکرر پدر و مادر فقط یه پیام نوشتم و فرستادم

 "هم خوبه، لطفامن حالم خوبه زنگ نزنید، خودم میام جام "

می کج های تو خونگیم که کیش رفت با لباسساعت که همیشه به سرعت سپری میشد این بار به کندی پ

و کوله شده بود موهامم تو صورتم ریخته شده بود، کال پخش و پال شده بودم. داشتم تو آیینه به خودم 

کردم که صدای زنگ ویال به صدا در اومد، مسلما من منتظر کسی جز مهرنوش نبودم. هل کردم نگاه می

اما بازم بلند شدم، لخ لخ کنان سمت در دویدم. اصال حواسم به ی میز؛ خوردم زمین سرم خورد به لبه

 .تیپ و ظاهرم نبود خب شب بدی رو گذرونده بودم، مسلما حق داشتم

ی مشکلی زده های متعجب و زیبای مهرنوش به من دوخته شده بود. یه تیپ سادهدر رو باز کردم، چشم

 ش پریده بود، انگار ترسیده بود، با صدای ضعیفیبود با چشمایی که معلومه تا صبح بیداری کشیده. رنگ

 :گفت

 .سرت چیشده وای _

تازه یادم افتاد، یهو دستی به سرم کشیدم، دیدم خون اومده. سمت آیینه توی دستشویی رفتم و حین راه 

 .گفتم بیا تو من صورتم رو بشورم میام

، وایی موهام رو ببین، موهای جوری بپرهبا دیدن خودم توی اون وضعیت، حق دادم رنگ مهرنوش اون
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سته هایی خام، چشمژولیده که خون از نصف صورتم رد شده بود تا زیر گوشم رفته بود با اون تیپ ضایع

 !هاقدر ترسوندمشچاره چهو رنگ زرد. بی

 .اومدم بیرون دیدم یه گوشه نشسته

 جوری شدم ترسوندمت؟ببخشید این _

 .هکنخود میهای درشت من رو از خود بیبه من خیره بود، این تیلههای درشتش سرش رو باال آورد تیله

 نه اشکال نداره چیزیتون شده بود؟ _

 .رو جمع بست بازم من

 .رو بلند گفتم؛ چون لبخندی زدگندزدم، انگار این

 .جا کشوندینخب اقای فخری کارتون چی بود که من رو این _

 .موجود بودچشمش به میز رو به رو و ته سیگارای 

 .برم چایی درست کنم میام مفصل میگم _

 گفتین بد نبود؟جور که میپس انگار حالتونم اون _

ن هام راحت نیست درک کخوریم، منم میگم، گفتن حرفتو بلد نبودی زخم بزنی! صبر کن یه چایی می _

 .مهرنوش

 .دادانگار داشت پیام میساکت شد، یه چایی سریع دست و پا کردم. مهرنوش با گوشیش مشغول بود 

جوری دیده بود، پس عوض رو این توجه از همه جا سر جام نشستم، لباسامم عوض نکردم اون منبی

 .داد، بعدم حال نداشتم برم عوض کنمکردن چیزی رو تغییر نمی

 :دستی به چسب زخم پیشونیم کشیدم که پرسید

 سرت کجا خورد؟ _

برداشت با خرما گذاشت توی دهنش چه ریلکسه خوش به حالش،  بعد دوال شد و چایی رو از روی میز

 !حق داره
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اومدم در رو باز کنم، زمین خوردم، سرم خورد به )با دست به میز ناهار خوریه بلند اشاره داشتم می _

 .قدر داغ بودم که نفهمیدم خون داره میادکردم( ولی اون

 هول کرده بودی؟ _

 .ابروهام پرید باال چه باهوشه

 خوری بیارم؟هوم، چیزی می _

  .ای زد و صداشم باال رفتچاییش رو روی میز شیشه

من برای خورد و خوراک این همه راه و با این همه مصیبت پا نشدم بیام که باهات غذا بخورم حرفت رو  _

 .بزن، باید برم

شدم؛ چون عقل رو نزدیکش شدم بوی عطر مالیمی که زده بود دیوانه کننده بود. واقعا که من عاشق 

 .کامل بوسیدم گذاشتم کنار

 ترسه؟کمی عقب کشید، ازم می

 ترسی؟ازم می _

 خورهنه، فقط از جنس تو حالم بهم می _

 .دونم چرامی _

 .رسید و در عین حال ملوسهاش درشت بود تا آخرین حدم باز شد ترسناک به نظر میتعجب کرد چشم

 .ادامه دادم

جا، دیروز یه تصمیم مهم گرفتم یزها و یه مطلب دیگه صدات کردم بیایی اینتعجب نکن واسه همین چ _

 .که مربوط به تو هستش

 .خواست حرف بزنه که دستم رو باال آوردم و رو دهنش گذاشتم

های خوب کامل به حرفم گوش کن، بعد نظری ببین اصال خوشم نمیاد وسط حرفم بپرن، پس مثل بچه _

 .داشتی بگو

قدر که قید هایی دیروز شنیدم که تا سر حد مرگ روانیم کرد، اوناستم جواب بده. حرفهر وقت ازت خو
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جا سر در آوردم. تو هم مثل من خبر از همه جا به دل جاده زدم و از اینهمه چی رو زدم و پاشدم بی 

 .قدرش دروغقدرش راسته و چهش گوش کنی و بگی چهمجبوری به همه

 .زدمرفش رو میشدم، بعد حباید مطمئن می

  هادی کیت میشه؟ -

 .پسر داییم _

هایی بگیرم. ازم خواسته اخراجت کنم و یه سری خب پس انگار راست گفته و من مجبورم تصمیم _

 .چیزها در موردت بهم گفت

 ازت این رو خواست؟ ...... چراچ _

ود و شدم، اون تو فکر ب اراده سمتش کشیدهکمی براش توضیح دادم که واسه پدربزرگش بره بهتره...بی

 .ترمن هر لحظه بهش نزدیک

 :هوا پرسیدسرش رو باال آورد و سوالی نگاهم کرد و بی

 ای نگفت؟چیز دیگه _

 .شیطون شدم ابروهام رو باال دادم

 مثال چی بگه؟ _

 اَ... از گذشته چیزی گفت؟ _

 .تو فکر کن اره _

 خوام بدونم چی گفته؟می _

ش رو گرفتم و باال آوردم. م رو خاروندم، سرش پایین بود، چونهکمی چونه گفتم،حاال چی باید می

هام، تشویش داشت، ترس داشت، خشم داشت، آتیش داشت و اشکم هاش رو انداختم تو چشمچشم

 !داشت... دایره المعارفی بود واسه خودش

 :دستم رو پس زد بلند گفت

 .میگی چی گفته یا نه _

 .لزیدصداش می

 .هم که گفته باشه نظرم راجع به تو تغییر نکردهترسی چی رو گفته باشه؟ هر چیترسی؟ مییاز چی م _
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 دونی هان؟پس می _

 ...دونم بهتمی _

 .کنمن...ه... نگو خواهش می _

 .گرفت، رفتم آب آوردم، نفسش که اومد گفت دیگه ادامه ندهنفسش داشت می

 .ولی من هنوز چیزِ اصلی رو بهت نگفتم _

 .خوای حالم رو بد کنیجور میرو میخوای بگی! چهیگه چید _

 .من...خیلی وقته بهت عالقه پیدا کردم _

خوای دروغ بگی درست بگو، خیلی وقت نیست من خونه نشین شدم و تو اداره بوتیک رو اداره پسر می _

 .کنیمی

 .صدای بابام بود چه نزدیک بود

 .و پدرم دهنم چسبید زمینبرگشتم عقب با دیدن مادر مهرنوش و مادر 

 چ... چرا آوردیشون... مگه نگفتم تنها بیا؟ _

 :هاش گرفت و آروم گفتسرش رو تو دست

ری ی هر فکجوری اجازهرحمی شده؛ ولی قرار نبود تنها جایی برم که با تو تنهاشم، ایندرسته بهم بی _

 .رقصنم میجوریش نزده دارن واسهدادم، همینرو به بقیه می

 ولی تو قول دادی؟ _

 .دونی پس نق نزنتو از مشکالت من هیچی نمی _

 .جوری آومدید که من نفهمیدمچه _

 .رفتی صورتت رو بشوری گفتم سریع بیان تو _

 .مامان نگاهی به تیپ و سر و وضعم کرد، سری تکون داد

 کردی؟جوری داشتی خاستگاری میاین _

 .ابراز عالقه خانم _

 .ه پسری تربیت کردیم، ادب ندارهحاال همون ببین چ _

 .کنن؛ ولی راست میگن ضایعماه بسه، چرا تموم نمی
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 .جا کاری نداریم، اقا و خانم فخری اینم پسرتون... منم دیگه بوتیک نمیامبریم مهتاب جون، ما این _

 .ی پسرم کمی بگذرهپریا: دخترم کجا؟ بذار از ابراز عالقه

 .این بحث ندارمی ای به ادامهولی من عالقه _

 خوای بهش حتی فکر کنی؟پریا: دخترم یعنی نمی

نه خانم فخری، مثل اینکه نشنیدید چی گفتن، من معیارهای همسرِ پسرتون بودن رو ندارم، شمام اگه  _

سوزم که برام راه جا موندن رو نمیدی! من تو آتیشی دارم میبدونی مسلما خودتون به من اجازه این

جور که تو فکرتون بودم باشم، تصویر من ر تو ذهنتون خراب کنم بذارید همونمیانداختن، خواهش 

 .بذارید ما بریم ...نکنید

 .خوام ازتذارم، جواب مینه من نمی _

 :های چشماش براق بود، چی توی دلشه. با صدای لرزونی گفتایتو چشمام نگاه کرد، شیشه

 .جوا... ابِ من نهِ _

 .شت سرش رفتبیرون دوید و مادرشم پ

خواستم مجبورش کنم اخالقای بد زیاد داشتم؛ به معنای واقعی کلمه تهی شدم. روی زانو نشستم، نمی

چسبوندمش به زورم شده رفتم و به خودم میهاش رو بشکونم وگرنه میولی دوست نداشتم حرمت

شدن بهش کار آسونی  کردم به من جواب مثبت بده؛ ولی اون رو یه بار خورد کردم، نزدیکوادارش می

تونم بشکنمش، مادرم بهم یاد داده واسه همه احترام نیست، اون واسه خودش حرمت قائله و من نمی

د؛ م جبران میشقائل شو... کاش دست و پام بسته نبود، اون وقت الاقل کمی از عطش بهش رسیدن واسه

ردم مامان بابام دارن چیزی میگن تا ککاره نیستم، خودمم با این کار کوچیک میشم، حس میولی من این

 جور؟جور بلند شم، چهبلند شدم؛ ولی من با خودم درگیرم، چه

*** 

 :مهرنوش

ی آخر احساس کردم تموم شد، یه مرد جلوی چشمم ی چشمم رو تار کرده بود، لحظهاشک تا پشت پرده

بال کشیدم و دنبودم و می تموم شد؛ ولی منم خیلی وقته پیش تموم شده بودم. دست مامانم رو گرفته
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دونم اون همه زور کنه؛ ولی نمیدونستم داره صدام میاونکه بدونم دارم کجا میرم. میبردم، بیخودم می

 .رو از کجا آورده بودم. بوی ساحل به مشامم خورد، نزدیک بود، پیدا کردم

تر به مشامم خورد، یا بیشها رسید، بوی تند درمادرم که ساحل رو دید چیزی نگفت. پام که به ماسه

 .اومدمتر شدم. تازه داشتم جال میها کمی ارومصدای موج

 :هوا ازم پرسیدقدر توی اون حالت به دریا زل زده بودم که مادرم بیدونم چهنمی

 مندی؟بهش عالقه _

 .با تعجبی اشکار بهش زل زدم

 .جوری نگاهم نکنمهرنوش جواب بده اون _

 .دمآب دهنم رو قورت دا

ی یکی فکر کنم، حتی... مامان من حتی تونم حتی روی عالقهتر ناراحتم که نمینه، واسه خودم بیش _

 کرد خودممند شم، مجبورم همه رو از خودم برونم، خر نبودم وقتی داشت بهم محبت میتونم عالقهنمی

فهمه؟ منم دلم من رو میفهمیدم؛ اما کی رو به نفهمی بزنم، سخت بود واسه منم، معنی نگاهش رو می

 .خواد؛ ولی نمیشه، من عشق رو از زندگیم کندم و دور انداختمخواد، یه زندگی آروم میآرامش می

دونست، بعدم کی گفته با این مشکل بسازی؟ تقصیره، اون که موقعیت تو رو نمیمهرنوشم اون هم بی _

 دی؟جوری ازار میشاید باهاش کنار اومد، تو چرا خودت رو این

گفت کسی که با این مورد من کنار بیاد داره بهم ترحم دونستم چرا؛ ولی یه حسی بهم میواقعا نمی

 زارم، اصال چرا باید ترحم کنه؟کنه، منم از ترحم بیمی

 ...خوام مادر منمن ترحم نمی _

 چرا باید بهت خواد اصال به ترحم فکر نکرده، اصالترحم؟ خودت رو گول نزن دختر، کسی که تو رو می _

 .کنم واقعا به ترحم نیاز داریجوری میگی احساس میترحم بشه؟ وقتی این

کالفه سری تکون داد که از چشم من دور نموند، شاید قاطی کردم؛ ولی در هر صورت باید دلیلی برای 

می جای ک دونی دست خودم نیست، بایدقدر بچگانه رفتار کنم؛ اما میرفتارم داشته باشم، نمیشه که اون

 .ی من رو درک کنینمن باشین تا بتونین حاالت روانیِ از کنترل خارج شده

 .کنم یکم از حد گذشتم باید خودم رو پیدا کنمفهمم دارم چی کار میراستش مامان خودمم گاهی نمی _
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خودت رو گم نکردی دخترم )دستی کشید به صورتم( تو خودت رو رها کردی... فراموش کردی چرا  _

  لق شدی؟خ

های مامان نبودم، اون تقریبا به خدا گرایش ی تغییر رفتارقدر درگیر خودم بودم که اصال متوجهاون

از  قدرگفت، اونقدر از خدا نمیم جالب بود؛ چون تا قبل اون مامان اونتری پیدا کرده بود، این واسهبیش

 .کنهآرامش خاصش خبری نبود، این حالت دلگرمم می

خوای از خدا بگی؛ ولی من رو ندارم سمتش کنه و احتماال میهایی که میگی دلگرمم میاین حرفمامان  _

 ...برم، من

 .ی حرفم رو بگمنذاشت بقیه

ها، ها، نداشتنها، این نبودندونی مهرنوش این بدبختیمی صد بار اگر توبه شکستی باز آی... _

ه چیز خیلی بزرگ بهم داده شد، اونم درک و لمس خدا بود ها ازمون گرفته شد؛ اما یکمبودها...خیلی چیز

خواد بهش فکر کنی با خودت کردم، دلم میموندم شاید به این زودیا درکش نمیکه اگه تو اون کاخ می

 (اشتی کن )وبا دستش باال رو نشونه گرفت

نگی شدم از اون ور دونی دچار دوگاراستش رو بخوای دلم لرزید... اصال دلم خواست برم سمتش؛ ولی می

 .رسیدکدوم هم بهم نمیکشید، از اون ور خدا، زور هیچانتقام داشت دلم رو با خودش می

 .استتونم کاری کنم، فکرم آشفتهباید یه فکری واسه این موضوع کنم؛ ولی در حال حاضر نمی

 .چرخوندم، چشمم به دریا افتادور میور اونهمینجوری که سرم رو این

 .مه راهی دریا شدم تا دلی به دریا بزنم، شاید آشفتگیم خوب شدمقدبی

هام رو باز کردم، گچ دستم رو دیشب باز طور. دستمامان دورم نبود، کیفم رو پرت کردم، کفشمم همین

کرده بودم. سرم رو باال گرفتم، اولش آروم، بعدش تند تند به سمت دریا رفتم. سردی آب باعث شد از 

ز انگیآره بهش نیاز داشتم، به این دوری از خودم هم نیاز داشتم. تعجب بر م، حتی خودم.همه چی دور ش

دار بود که مامان صدام نزده بود، منم تا کمر تو آب بودم برگشتم عقب دیدم نشسته و با لبخندی معنی

ت م که دلم خواسکار رو کرد، کمی آب بازی کردکنه براش دستی تکون دادم، اونم متقابال همیننگاهم می

ی نامعلومی نگاه . بیرون اومدم و کنار مامان نشستم، تو حال و هوای خودش بود به نقطهبیرون بیام

 .کردمی
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 .مامان چرا صدام نزدی؟ نترسیری خودم رو تو دریا خفه کنم _

ت رنه؛ چون همچین دختری رو تربیت نکردم که جا بزنه و با کشتن خودت چیزی گیرت نمیاد، جز حس _

  .هات...عین حسی که تو پیری داری در حالی که هیچ لذتی از زندگیت نبردیواسه از دست رفتن فرصت

 .هوم حرفات زیادی فلسفی بود، مخم رگ به رگ شد _

 .دونم به فلسفه عالقه داری کم بارت نیست دختر خوشگلماو نگو که خنگ شدی، می _

 .مامان لوسم کردینا _

 .استدر مادرش یه بچهیه بچه همیشه واسه پ _

 .شعاره _

 .مادر شدی بیا در موردش نظر بده _

 .اوه تعصبی شد

 .دونم یه سرما خوردگی افتادمهام تقریبا خوب بود؛ ولی سرد بود. میآفتاب سر زده بود و لباس

*** 

 شگوشیم از صبح تا حاال صد بار زنگ خورده، همه کردم، اخرین امتحانم دادم.کار میحاال باید کار رو چی

 .هم آقای فخری بود و گیتی

 .کشه، باید بریم لباس بخریم واسه مهمونیشونگیتی من رو می

 .یه اس بهش فرستادم

 .سالم گیتی جونم، االن از امتحان بیرون اومدم، کی بریم واسه لباس _

 .سالم و کوفت، بیا تو پاساژی که بوتیک توشه -

گیتی از ماجرا خبر نداشت؛ چون دیروز که رسیدیم خونه من بکوب درس خوندم، اصال نخوابیدم احساس 

 .جوری بهش بگم اهسرماخوردگی ندارم خدا رو شکر، حاال چه

 نمیشه بریم جای دیگه خرید؟ _
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 .هوم، اکی پس برو مترو بیام دنبالت _

 .اندازمرسیدم تک می _

نداشتم،  که قصد خریدزدم و گفتم دیرتر میام با گیتی بیرونم... البته منبعدشم به مهتاب جونم یه زنگ 

جوری پوشم، اینهمون لباسی که برای مهمونی آقاجون یا همون پدربزرگ مهربون گرفته بودم رو می

 .کنهام رو میبهتره؛ ولی اگه با گیتی نرم کله

 هوم مهرنوش چرا نرفتیم پاساژی که تو بوتیک شما بود؟ _

 جا؟قدر گیر میدی به اوناوال که اون بوتیک سهم الرث بابام نبود که! دوما چرا این _

 .خواستم نشونت بدمجا دیده بودم چشمشم رو گرفته بود. میهوم، اخه یه لباس شیک اون _

 .گرفتی دیگهکشونی، همون رو میخب تو که دیده بودی مریضی من رو می _

 .رمی تو رو قبول دانه اخه سلیقه _

 .زنمتامسخره نکن گیتی می _

 .جون تو راست میگم بریم ببینش _

خوام پام رو تو اون پاساژ بذارم، اخه از یوتیک فخری راستش گیتی جون باید یه چیزی بهت بگم، نمی _

 .ها بیرون اومدماین

 .های ور قلمبیده بهش زل زدمش بلند، با چشمصدای خنده

 کجاش خنده داره دختر؟ _

 .باحالی مهرنوشی فخری اینا خیلی _

اونکه حواسم باشه گویا به جوری گفتم بیمورد خندیده بود؛ ولی راستی چرا اینمسخره به اون چیز بی

 .لبخندی لبم جنبیده بود

 .ات گرفتهدیدی خودتم خند _

 خب حاال هر چی تصمیمت چیه؟ _
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 .ه کرد و تا تهش رو خوندمهای مجلسی اشارهای رنگارنگ از لباسبا چشم و ابرو به مغازه

ش رو بین خرید هم دلیل از بوتیک بیرون اومدنم رو پرسید که منم حدودی بهش گفتم؛ ولی گفتم بقیه

 .مون تو مهمونی سر نرهکامل فردا برات میگم که حوصله

اشه تر ببعد چند ساعت جون کندن باالخره رضایت داد یه لباس متناسب پیدا کنه، اصرار داشت لختی

جوری غرور مردش رو تحت تاثیر قرار میده و جوری ببره؛ ولی من گفتم اوناید دله معشوقش رو اینش

 .ممکنه نخوادتش

اومده  ی لباساخرم به لباس مشکی بلند دلبری که البته جاهای بازش با تور رنگ بدن پر شده بود و یقه

ای که برق های ریز نقرهبود، روشم نگین استیناشم سه ربع .دادبود باال یه جوری مرموز و زیبا جلوه می

 .خاصی داشت، خیلی ظریف کار شده بود. کال چیز قشنگی بود

 .ای خودم ظاهر شمالبته کلی بهم اصرار کرد که منم بخرم؛ ولی ترجیح دادم با همون سارافن فیروزه

 !ریم مهمونی، هورافردا میام دنبالت می _

 .م کردی توخوام برم استراحت کنم خستهمیباشه ولم کن گیتی پاهام قلم شد،  _

 .یه بوق زد و رفت

جور ذوق داره من هم یه روزی خیلی ذوق داشتم، خوشحالی از تمام اجزای صورتش پیدا بود، خوبه که این

های فخری رو رد اش تماسخیلی عاشق بودم؛ ولی االن چیزی ندارم که بهش حتی عالقه داشت، همه

زنه، خب بابا جون ولم کن به درد ی اون ماسماسکش نشسته و هی به من زنگ میکنم، انگار همش پامی

 .خودم بمیرم

از همه ی دنیا یه مهتاب جون رو داشتم، پشت در که رسیدم، روسری که براش خریده بودم رو توی 

 .اومد ترجیح دادم زنگ بزنم و بیاد در رو باز کنههام گرفتم، بوی قرمه سبزی میدست

 .و کادو روجلو صورتم گرفتم در رو زدم

 .مهرنوش جان مادر _
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 .ی حرفش رو نزد، صدام رو عوض کردمانگار با دیدن این صحنه ادامه

ی ناقابل به ای چون من یک عدد تحفهخانم مهتاب بانو به پاس زحمات شما در بزرگ نمودن بزغاله _

 .شودشما داده می

آوردم دیدم مادر مهربونم داره با عشقی خاص بهم نگاه دیدم صدایی نمیاد نگران شدم کادو رو پایین 

ای ریز روشم، بوی بهشت میده های فیروزهکنه، چادر نماز قشنگش سرش بود، من عاشق اون گلمی

م؛ ورزیدتر بهش عشق میکردم، بیشتر به پدرم محبت میمادر. پدر هم بوی زندگی میده، کاش بیش

نارم ندارمش تا ببینه روی پای خودم وایستادم، با یاد کمبود بابا چون حاال که چشم به هم زدم دیگه ک

 !هوا پرکشیدم برای آغوش مادرم، مهتاب منهام جمع شد بیتوی زندگی اشک تو چشم

 .ی جونم رو نگیرهمهتاب جونم بتاب به آسمون زندگیم که تاریکی همه _

دونید وقتی مادرتون رو با عشق بغل یمحکم بغلش کرده بودم و زمان و مکان اصال برام مهم نبود. م

 .قدر معنویقدر لطیف، همونکنید انگار یه تیکه از بهشت رو بغل کردید، همونمی

ر ها چی فکمالید( بیا بریم تو االن همسایهجوری هم داشت پشتم رو میبسه دختر خفم کردی )همین _

 .کننمی

 .اش گرفت و بینمی رو کشید گفت برو تو بزغالهدماغم رو با طرز فجیعی باال کشیدم که مامان خنده

تر اونه که پدر هم داشته باشین، این رو منی دارم میگم که پدرم خوبه که آدم مادر داشته باشه، خوب

که حضور هاش رو تماشا کنم، اصال همیننیست تا منم بتونم فقط چایی خوردنش رو تماشا کنم، خستگی

 .ت میدهپدر تو خونه هست به آدم حس امنی

بالشتم رو بغل کردم به یاد بابام هق هق زدم، بابا به خدا نبودت برای من عادی نمیشه. کمک کن عامل 

 .مون رو پیدا کنم باید تقاص پس بدهبدبختی

تو خواب شیرین بودم که در اتاقم به صورت وحشیانه باز شد. ترسیده بلند شدم و به رو به روم نگاه 

با دیدنش کپ کرده بودم، یهو بلند شدم تا ببینم چیشده؛ ولی پتوم زیر پام گیر کردم، یهو گیتی تو اومد 
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 :کرد و جلوی پاش زمین خوردم و یه جورایی به زانو افتادم، دست به شلوارش گرفتم و بریده بریده گفتم

 چ...ی شده؟ _

 .فهمیدمی اینم نمیگیتی زیر دستم رو گرفت و بلندم کرد، پقی زد زیر خنده. عصبانی بودم و دلیل کارها

 .خندی ایکبیریچرا می _

های جون من یه نگاه به خودت کن، موهای تو هم گره خورده. شلوارت کج و کوله، رد آب دهنت، چشم _

 .ت، خدای کمدی هستی واسه خودت مهرنوشورقلبمیده

برگشتم  جوریم. از خواب بیدار میشم انگار از جنگیه نگاه به آیینه کردم، خب من همیشه همین

هاش مرتبه و ها نشون میدن طرف بیدار میشه صاف خوابیده لباسکه تو فیلمجوریه دیگه. اونهمین

رته ش چرت و پکنه من نیستم. همهکنه و به همه دنیا و خورشید خانم سالم میهاش رو با ناز باز میچشم

 .فش و ساعت مچیم داشتتازه خودم توی یه فیلم دیدم طرف از خواب بیدار شد، آرایش داشت و ک

جور از خواب بیدار کردنه دختر، اه اه مرض... نکبت خو مثل آدم، آدم رو از خواب بیدار کن، این چه _

 .جوری توقع داری مسعود عاشقتم بشهاین

درخشه؛ ولی به خودش نگفتم تا باز دست از خنده بر نداشت، گیتی خوش چهره بود، حتما امشب می

 .سوارم نشه

 قدر زود اومدی دنباله من؟بگی حاال چرا اینمیشه  _

 راستش رو بگم؟ _

 .خب طبیعا باید راست بگی _

 .چون ترسیدم در بری، دیروز هم لباس نخریدی واسه اون _

 .زدم رو تو سرش کوبیدمبعدم یه لبخند دندون نما زد، منم برسی که داشتم موهام رو شونه می

 .عین همون لبخند و تحویلش دادم

واسه رفتن به این مهمونی کمی تشویش داشتم، اخه تو این همه سال نشده بود که مهتاب جونم رو تنها 
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جوری دوست داشته باشم. تونم کسی رو اینبذارم برم جایی. این عشقی که به مادرم دارم مطمئنم نمی

 رو دوست داشته جوری مادرشتونسته اینی مادرمم و کاش اونم میگیتی همیشه بهم میگه من دیوونه

قدر این گیتی دمه گوشم حرف زد و زد که دیوونه شدم انداختمش به مادرم تا کمی باالخره این .باشه

 . بتونم آرامش داشته باشم

 .اون وضع بیدار کردنم، اینم از بس که از مسعود گفت حالم از عشق وعاشقی بهم خورد

رسه، من عاشق مادرم که دونه بهش میه نمیقدر تفاوت بین من و گیتی هست، اون عاشق پسریه کچه

ری جوتونه اندازه مادرم بهم عشق بده؛ یعنی از وقتی توی عشق اونهمیشه کنارم دارمش. هیچکس نمی

پرسم؛ ولی جوابی براش ها از خودم میقدر بزرگ شدم؟ این سوالیه که خیلی وقتشکست خوردم اون

 .خیالنیست شایدم هست؛ اما... بی

 .دیر میشه سیندرالداره  _

 .گیتی به خدا صدات مثله مته تو سرمه حاضر میشم دیگه _

 .ها در رو باز کرد و پرید تو اتاقباز مثله وحشی

 .خنده اهباز چرا داره می

 .خندم خبجوری نکن یه نگاه به خودت کن وقتی دارم میهات رو اونمهرنوش جون من چشم _

 ...دیدم بله بلیزم دستمه و

 .جوری میشه دیگه... برو بیرونها میایی تو همینجوری مثله وحشیک، وقتی اینای خا _

 نوچ _

ش حلقه کرد و پاهاشم تو هم پیچید هاش رو زیر سینهی در تکیه داد و دستای سوختهبه چارچوب قهوه

 .کردای داشت نگام میهای وسوسه کنندهبا چشم

 میری بیرون یا نه؟ _

حیا، منم برس بدبخت رو برای بار چندم توی امروز پرت کردم که در رفت. د بیجوری وایستاده بوهمین
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 :رفت بلند گفتجور که داشت بیرون میهمین

 !وحشی _

 .بعد از کلی سفارشات مهتاب جونم باالخره راهی شدیم

اد فنا بتونستم حس کنم که ناراحته از اینکه مهمونی مختلطه و اینکه نکنه من وسوسه بشم و به البته می

تر تر از این از دست برم مگه من بیشکنم که بیشهام بهش اطمینان دادم که کاری نمیبرم؛ اما با چشم

 تونم از دست برم؟از این می

قرار نیست روسری از سرم در بیاد لباسمم که تونیکه درسته قبال توی زندگیه اعیونی بودم؛ ولی االن 

های صد من جوری مهر تایید به حرفاگه خودم رو باز بذارم، این خیلی فرق کرده، ارزشم زیر سوال میره

 .زنمیه غاز مردم می

شون پارک نبود و این نشون میده که گیتی فرصت کافی برای رسیدن به های زیادی دم خونهماشین

ا هینی اشون از بیرون زیبایی خاصی داره حاال اینکه چرا این مهمونی رو توی خونهخودش رو داره، خونه

 .گرفتن رو من توش موندنم

بته نه تر شبیه کاخ سفیدش کرده، النمای بیرونی خونه ویالیی و سنگ بیرونش مرمر سفید براق که بیش

 .کاخ سفید توی نیویورک

شونم دار و درخت که بالکن رو به اون وره، حسه خوبی میده هر وقت یه بالکن بسیار دلباز داره پشت خونه

 .نشینمجا میرم اونشون میمیام خونه

جا زمان ها و شلوغ شدن اینداد هنوز تا رسیدن مهمونسریع تو رفتیم، خلوت بودن خونه نشون می

رسیدیم و خانم به آرایشش کند اگه دیر میی من رو میزیادی هست، پس بهتر؛ چون گیتی کله

 .رسیدنمی

ا داد و بیداد مامانش رو صدا زد، هاش رو یکی شرق یکی غرب پرت کرد و باز همون در ورودی کفش

 .افسانه جون مادر گیتی رو میگم مادرتنیش نیست، نامادریشه؛ ولی انصافا مادر خوبی برای گیتیه
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رفت. ها راه میهای خونه رو تازه واکس زده بودن، واسه همین لیز لیز بود، اینم که عین وحشیپارکت

ی دیر شده بود خانم خورده بود به گلدون بزرگ عتیقه بعله، کله پا شد و افسانه جون زد تو صورتش که

های بزرگشم ریخته بود سرش. از صدای مهیبی که ایجاد کرده بود همه، یعنی کسایی که کنار سالن و گل

کردن شون سعی میدار شده بود، همههاشون خیلی خندهکردن بیرون زدن قیافهتو آشپزخونه کار می

چاره جور خشکش زده بود، از همه بدتر من بودم؛ ولی بیدن گیتی هموننخندن؛ ولی چندان موفق نبو

 .دونست ناراحت گلدونش باشه یا دختر همسرشافسانه جون نمی

قدر از خودش مسخره بازی در آورد که حد نداشت. به سنش با هر زحمتی بود از جاش بلندش کردم، اون

 .شک کردم

اب دونست باید جورو خنج کشید از دست این بشر؛ چون نمی چاره افسانه )نامادریه گیتی( هی خودشبی

داد، مهموناشم به کل فراموش کرده بود و من این وسط تنها به این موضوع پی بردم پدر گیتی رو چی می

تونه برای گیتی مادری کنه، باز دلم برای مادر مهربونم تنگ که می شک این زن بهترین نامادریهکه بی

 .شد

ه کردم، ما توی اتاق نسبتا شلوغ و صورتیه گیتی بودیم از سر و صداها میشد فهمید به ساعت نگا

 .ها در حال اضافه شدن هستن و ما همچنان زندانیه این اتاقِ درهم هستیممهمون

افسانه جون که بیرون رفت، یه نشگون درست و حسابی از دستش گرفتم که صدای عجیبی از خودش در 

 .کرد

 .ت رو فراموش کردیا، پاشو جمع کن خودت رو االن میادخستهبه کل عاشق دل خجالت بکش دختر _

 .چاره مسعود بدبختباز هم جیغ زد بی

حرف رفت و با آرایشگرش برگشت، کارش که تموم شد من واقعا راهی برای شناخت این دختر بی

هش با اون ماکسیه مشکی اغراق میگم آرایش سیای شب رو به روم بود، این رو بینداشتم، انگار ملکه

 .رنگ
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 !وای گیتی دختر محشر شدی _

  .ی خوب تو بود مهرنوش جونمسلیقه _

 .ش رو آروم بوسیدم که لبخند زدگونه

ی خوشی نداشتم رو بازم ایم که اصال ازش خاطرهنگاهی توی آیینه به خودم انداختم؛ سارافن فیروزه

حالم بد نشه. به صورت کم آرایشم نگاه کردم و جوری امشب پوشیدم، امیدوارم امشب دیگه اون

لبخند رضایت به خودم زدم، همین برای من کافی بود!  ای که خیلی زیبا دور سرم پیچیده بودمروسریه

 .پسندمجوری میجوری بخوان من خودم رو اینپس مهم نیست بقیه چی پشتم بگن و من رو چه

میاد  ی کتابا که دخترساقدوش بودن براش برعکس همهدست گیتی رو گرفتم و پایین رفتیم، عین یک 

ها جذبش میشه، هیجکس محل سگ هم به گیتی نداد و ضایع شد، کال چند تا دختر از پایین و همه نگاه

دور دیدم که یه پسر جذاب رو دورش کرده بودن. این پسر بدجور توی چشم بود، تازه یاد مسعود افتادم، 

 .! گیتی داشت منفحر میشدقدر بزرگ و اقا شده بودچه

 .کنه... چرا مسعود حتی من رو ندیدوای دورش چه خبره، چرا هیچکس نگاهم نمی _

 .با دست به مسعود اشاره کردم

 تونه سر بچرخونه تا تو رو ببینه؟به نظرت با این حجم از طرفدار می _

وهاش جو گندمی بود اسیر با شتاب و هیجان زده به سمت مسعود پرواز کرد که کمرش توسط مردی که م

زد اقا یوسف پدر گیتی بود که رو هوا دختر شد. گیتی با این مرد خوش چهره و خوش برخورد مو نمی

 .عجول خودش رو ربوده بود

 .با خنده و آرامش نزدیکشون شدم

، گهی این دختر معلوم بود چی میی رنگ گرفتهی پدرش چیزی نفهمیدم؛ ولی گونهاز نجواهای عاشقانه

 گیتی هم حیا داشت؟

 !هات رنگ نگیرهمگه میشه دختر باشی و از تعریف بابات گونه
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 .سالم _

انداخت نگاهم کرد، البته کمی با صدای من پدرش برگشت با همون لبخند که من رو یاد دخترش می

 .هاش بودتعجب ته چشم

 سالم، شما؟ _

دای نابی داشت، دلم براش تنگ شده و این ش من رو دلتنگ پدرم کرد، پدر منم زنگ صصدای بم مردونه

 .پرید که جمعش کردم تا ابروم رو نبرده و دستم رو نشدههام داشت بیرون میدلتنگی از تنگ چشم

 .مهرنوشم یوسف خان_

 .هاش رو ریز کرد و گیتی رو هم رها کردچشم

 .قدر تغییر کردی دخترموای چه _

 .دور افتاده از پدرش. قهرمانش باز هم همون حسه دلتنگیه دردناک یه دختر

 .داغون شدم_

صدام از بغض لرز داشت، وقتی گیتی تو بغل پدرش یه لحظه فقط یه لحظه آرزو کردم کاش من جای اون 

 .بودم

 .سرم رو پایین انداختم تا از شدت دلتنگی خودم رو لو ندم

رد تر به داین دل من رو بیش دونست، یه جورایی با بابام دوست بود وپدر گیتی راجع به زندگی ما می

  .آوردمی

 .خب گیتی دخترم پاشو مهرنوش رو ببر خوش بگذره _

 .سرم رو که باال آوردم، نگاه پدرانه و لبخندش بغض رو از یادم برد

 یه چشمکم نثارم کرد، این کار انگار عادت این دختر و پدر بود

 برگشتیم، انگار هر دومون غرق تو خودمون هدف به سمتی رفتیم که با صدایی به سمت صدابا گیتی بی

 .بودیم که نفهمیدم برخورد کردیم به سینی و برگشت روی خدمه بدخت برگشته
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تر جذب ماجرا شدن و من چشمم فقط به چیزی گیتی هینی کشید و بقیه که تازه متوجه شده بودن، بیش

؛ اما به سرعت از چشمم دور شد، که دیده بودم خیره بود، یه لحظه حضور آدم آشنایی رو احساس کردم

هام شک کردم؛ اما سر برگردوندنم دیدم گیتی با صورت قرمز داره با مسعود حرف جوری که به چشم

 .زنهمی

ای گفت و دست من رو کشید و به سمت اتاقش رفتیم که درست زیر پله دیدمش، خودش با حرص بله

های دنیا ی حسنچندان دور، دور ریخته بودمش، همهرفت، ادمی که روزهای بود. داشت باگوشیش ور می

خواستم باال بیارم؛ چون دختری با تیپ ناجور اومد و خودش رو بهش چسبوند؛ چون دید نداشت رو می

کاری کرد که شرمم شد و حالم بد شد. ارمانم کمر دختر رو چسبید و چیزی زیر گوشش گفت دیگه 

 .هاتی من رو جا گذاشته بود پایین پلهنموندم تا ببینم. دنبال گیتی رفتم. گی

ی ها بود و عاشقانهیعنی انقدر ناراحت بود که من رو ول کرد؟ ذهنم در اصل درگیر اون ادم پایین پله

 .کثیفش

هر چی تالش کردم نشد از ذهنم دورش کنم، با این فکر که شاید اون دختر زنش باشه، خودم رو آروم 

 .م. گیتی کالفه بود و حال خوشی نداشتکردم و پشت در اتاق گیتی رسوند

اش گذاشتم که برگشت و انگار که منتظر اغوشی باشه خودش رو تو بغلم جا داد، من هم دست روی شونه

 .کردزدی دیگه گریه نمیپشتش که می .جوری آروم میشدپشتش زدم تا آروم بشه. از اول هم این

 شده گیتی جونم؟چی -

که این همه به خاطرش خودم رو تیکه پاره کردم، بعد از مدتها اومده و میگه وای باورت میشه، مسعود  -

 !باز هم که دست و پاچلفتی هستی زورو

 .هام رو جمع کردم تا گیتی صافم نکنه، خیلی عصبانی بود...خیلیام گرفته بود؛ ولی لبخنده

 .که تو رو شناخته خوبهخب چیز بدی نگفته، تازه همین -

شناختمت، روی زورو هم تاکید خاصی زدی سینی رو بریزی نمیم خونه، میگه اگه نمیاخ نگو که دل _

 .داشت

 .کشیدم تا ذهنش از قضیه دور شه و یکم آروم بگیرهبهتر بود حرف آرمان رو پیش می

ها دستم رو کشید تا خودش از آرمان رو دیدم. بعد از اینکه به زور از زیر زبونم کشید که چی دیدم و این -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Mahakbanoo1996  | نگذشته گذشته رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 116 

 .نزدیک ببینه.خوب شد، حالش خوب شد

هوا چرخیدم تا پیداش بی .رفتیم نمیدونم چی شد که گیتی دستم رو ول کردجوری که داشتیم میهمین

  .های گند مال منه، ارمان بود اون یاروی شانسجایی که همهکنم که رفتم تو شکم یکی. از اون

اصال حسی بهش  .جوری خودم رو جمع کنمباید چهدونستم دست و پام رو حسابی گم کرده بودم، نمی

اش از حریصی که های براق شدهچشم .کردنداشتم؛ ولی لبخند کجِ کنج لبش بد جوری داشت نابودم می

چرخید، من رو به فکر انداخته بود که آیا این آرامان همون آرمانه که من تو روی اجزای صورتم می

 های گذشته عاشقش بودم؟سال

که نزدیکی بیش از حد رو قبول نداشت و اصال سر همین موضوع حساس بود که من رو ول کرد؛ آرمانی 

دونم تقدیر سرنوشت یا چیزهای دیگه که تو مخیله من چون فکر کرد این من بودم که وا دادم! نمی

 !جوری اون رو از یه آدم سر به زیر، البته افراطی توی حساسیت به اینجا کشوندهنمیگنجه، چه

شاری به کمرم وارد کرد، تازه متوجه دستش شدم که دور کمرم رو گرفته. حتی گیتیِ همیشه در حال ف

حرف هم ساکت بود، این رو وقتی فهمیدم که برگشتم و از توی دستش خودم رو آزاد کردم. نگاهم هیچ 

توی این خواستم هر چی درد جا برم، میخواستم از اونحسی نداشت، این رو مطمئن بودم، فقط می

ها کشیدم رو سرش فریاد بزنم؛ ولی فقط سرم رو انداختم پایین که با زنگ صداش چیزی درونم فرو سال

 .ریخت

 .عین یه ماهی مرده که باز هم آب دیده؛ ولی دیگه جونی نداره تا زندگی کنه

 .تر بودکاش کمی دنیا با من مهربون

 .وشحال شدمکه قسمت نشد کنارش باشم، خبا حرفی که زد از این

 .موندیکجا به این زودی؟ بیشتر می -

 .منظورش بغلش بود

 .جا نیستهر کسی جایی داره، جای من هم اون -
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 .پوزخندی زد که آتیش گرفتم

 !کلفت شدی؟ -

 هاش قصد چی رو داره؟خاکستر شدم، این با حرف

 .حتی لیاقت نگاه هم نداشت

 !دونستمنمی

 های اون خاکستری بود یا این خاکستردونم، حتی یادم نبود چشمنمی بین زمین و آسمون گیر کرده بودم.

 !قدر از من متنفره؟هاش دیده میشد؟ اینمن بود که تو چشم

 !به کدوم جرم

 .ولی به خودم مسلط شدم

 .این جور به نظر میاد؟ دستم رو هم توی هوا تکون دادم _

 !دیدیفکر کنم به آینه نگاه نکردی یا دور و برت رو خوب ن _

 .این حرف عمال توهین به حجابی بود که داشتم، به خاطر همین هم بهم گفت کلفت شدی

 :بعد هم آروم خودش رو بهم نزدیک کرد و دم گوشم گفت

که خودت رو پاک نشون کنی تا گندی که زدی رو نشه؟ یا برای اینیا شاید هم داری مظلوم نمایی می _

 !خورممن گول این ظاهر رو نمی بدی، خودت رو به مظلومیت زدی؟! اما

کنم اون سیلی که بهش زدم و از صداش اون دختر زیر پله به سمتم حمله کرد واقعا حقش بود. فکر می

 .ارزیدکنم اون سیلی میدرکل وقتی به خراب شدن اون شب فکر می

 رد از قضا دوستش شدم؛ چون شبشون با ناراحتی مسعود همراه شد، اون ناماما شرمنده گیتی و خانواده

محلی کرد و گیتی ناراحت بود؛ و شریک مسعود شده بود که گذاشت و رفت. تا آخر شب هم مسعود بی

 !ها مسعود رو تغییر داده بود یا دوستی با آرمان؟زندگی اونور آب .ولی انگار یه کم از مسعود گذشته بود

درم پنهان کنم. رو کردم خودم رو و اون شب حال خرابی داشتم و حتی نتونستم خودم و حسم رو از ما
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 .ها دچار چه دردی شدمگفتم که به خاطر حجاب و این حرف

 :مهتاب جون هم با آرامش تمام نوازشم کرد و گفت

 !تو مثل الماس درخشیدی، از روی حسودی این رو گفته -

؟ فقط روسامون بگیرهخواد سی بی سر و ته من کی میم چیکار کنم، قصهدونم با این فکر آشفتهحاال نمی

ی پدربزرگ مهربون فکر تری پیش رومه، کاری ندارم که انجام بدم و باید به خونهدونم روزهای سختمی

 .کنم. دنبال شغل گشتن کار راحتی نیست

گفت، این خوب بود؛ چون عشق یک طرفه مثل گرداب آدم رو از اون شب دیگه گیتی چیزی از مسعود نمی

 .بلعه و تماممی

جا بریم به خونه پدریش کلی خوش حال شد، دلم کمی پناه ی به مادرم گفتم که تصمیم دارم از اونوقت

 .خسته بودم. خیلی سریع به عمارت قدیمی پدربزرگ نقل مکان کردیم خواست از این بی پناهیمی

توی کرد، زد. من رو با حسرت نگاه میهمه چیز عادی بود؛ حتی عصای چوب گردوش که به زمین می

ی که فقط خاص نگاه خودش بود. رنگ و روی زردش به آدم اجازه نگاهش تشکر بود و یه جور سرکشی

 .داد، وگرنه آدمی نبودم که زیر ذره بین کسی بمونم؛ اما مجبور بودمبی پروایی رو نمی

خوب دادن. این به آدم هم حس های چوبی به خاطر قدیمی بودن و عمر زیادشون، زیر پا صدا میپله

 .داد و هم حس بدمی

جا گذرونده و واسه عشقش من کال این خونه رو دوست داشتم هر چی باشه مادرم مهتاب روزگاری رو این

 .هاش گذشته و این کارش قابل تقدیرهجا و آدماز این

ی خودمون یه تخت نو داشت ی بزرگ بود و برخالف خونهمتری کوچیک با یه پنجره ۶اتاق من یه اتاق 

روش کشیده شده بود. مادرم هم به اتاق خودش که دست نخورده باقی مونده بود رفت،  که تازه مالفه

م ی باشخور کسخواستم جیرهاون شب اصال حوصله نداشتم که از اتاقم بیام بیرون. فکرم داغون بود، نمی

فقط به عشق مامان اومدم که پدر پیرش رو داشته باشه همین. منی که پدر ندارم این حال رو درک 
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 .نمکی من بشه، حتما کار پیدا میکنم، پدرم نیست و تو حسرتشم. چرا مادرم باید فدای خواستهمی

بود.  ن خوبشدم و این واسه جفتموجا شدم. کلی خوشحال شد چون نزدیکش میبه گیتی گفتم که جابه

 .هام روی هم افتاد، حتی رویا هم ندیدمچشم

*** 

کنه، چون روز قبلش اصال نخوابیده بودم؛ ولی اون شب کامل خواب بودم. سرم سنگینه سرم درد می

  .حسابی، انگار دیشب کسی دنبالم نیومده که یک سره خواب بودم

یره شدم ساعت ده بود. تا خواستم بلند روم خکنم که چرا کابوس ندیدم! به ساعت چوبی روبهتعجب می

 .ای به در خوردبشم تقه

 مهرنوش بیام تو؟ -

 .صدای دلنشین مامان بود

 .ها نداشتیتونی مامان، تو که از این عادتمعلومه که می -

 !کنهجا جوِش طوریه که آدم حتی اگر نخواد هم باز قانون شکنی نمیهه آره، این -

 !عجب -

 .ردیتو دیشب شام نخو -

 .کالفه سر تکون دادم، توی صورتم دقیق شد

 چرا صورتت پف کرده؟ -

 !دیشب نخوابیدم اصال -

 .ولی من راحت خوابیدم، اونقدر که واسه شام هم نرفتم -

 .لبخندی زدم و پا شدم

ی مامان رو بوسیدم و به حال رفتم. مامان توی آشپزخونه با صورتم رو با حوله خشک کردم و گونه

 .مشغول بود. با صدای مردی میخکوب شدم، یادم رفته بود که کجاماش دایه
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 !سالم وقت بخیر، دختر االن وقت صبحانه نیستا -

 .روی من گاهی آروم بود و گاهی سرکش، به همین دلیل درکش سخت بودپیر مرد روبه

 !شرمنده دیر شد، خسته بودم -

حکومت نظامی؛ ولی از امروز همه چی رو بله چون شب اول بود نخواستم احساس کنید که اومدید  -

 !دونی کهای قانون خودشو داره میقانونه. هر خونه

 .شد اطاعت کرداز کالم این مرد فقط می

 !بله -

 .ی موهام رو پشت گوش انداختم. مامان هم اومد، از ساکت بودن من تعجب کرد؛ ولی چیزی نگفتمطره

کنم چرا از ما حاال درک می .گذره اما هیچکس نیومده اینجایحدود یک هفته از اقامت ما توی این خونه م

 .خواسته تا بیاییم، اون خیلی تنهاست عین ما

ی حرف زدن رو ندادم و به باال فقط چند باری هادی به دیدنش اومد و از دیدن ما تعجب کرد؛ اما اجازه

 .رفتم

نی تعجبش رو نفهمیدم؛ ولی با پرخاش توی اما چند دقیقه بعد بدون این که در بزنه وارد اتاق من شد. مع

 .صورتش خیره شدم

 !ستباید در بزنی وقتی دری بَسته -

 !دونستم که تو توی اتاق منیمن، نمی -

 اتاق تو؟ -

و به جا ردونم چرا اینخوابم، نمیمونم توی این اتاق میآره من یه وقتایی که میام و پیش پدربزرگ می -

 !تو داده؟

 .کنمخودش بپرس. حاال هم برو بیرون من احساس ناراحتی میبرو از  -

 !مهرنوش باید حرف بزنیم -
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جا، در حالی که بهم انگ سر باری گیری که بیام اینمن حرفی با تو ندارم، میایی کارم رو ازم می -

 !زنیمی

 .سوءتفاهمه، قصد همچین کاری رو نداشتم -

 .باشه برو بیرون -

های قدیمی به گوش خورد. کمی فت، بعد صدای آشنای عصای پیرمرد روی چوبهادی با سری افتاده ر

 .بعد هم صدای بلندش

 تو توی اتاق مهرنوش بودی؟ -

 !دونستم آقا جونهادی: به خدا نمی

 .ادب هم نداری -

 چرا آقا جون؟ چرا اتاقم رو بهش دادی؟ -

 !خوام اینجا بمونیچون دیگه نمی -

 ...آقا جون -

 .فتم، این دختر باید راحت باشههمین که گ -

 یعنی سر هم نزنم؟ مزاحمم مگه؟ -

 .خوام آزار ببینهخیال شو. دختر جوون و با حیائیه، نمینه نیستی؛ ولی شب موندن رو بی -

 .توی دلم به پدربزرگ احسنتی گفتم، چه خوب من رو شناخته

 :عصاش رو به زمین کوبید و گفت

 .ستراحت کنمخوام احاال هم برو هادی، می -

دیگه صدایی نیومد، حتما رفته. این خونه فضای بزرگی داشت برای همه چند تا اتاق که معلوم نبود 

توشون چه خبره. صدای آروم عصاش تا انتهای راهرو اومد، حتما اتاقش اونجاست، از فکر بیرون اومدم و 

آخرین پله بودم که دیدم روی مبل  روسریم رو در آوردم و موهام رو دورم ریختم. از اتاقم رفتم بیرون،
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کرد. من هم تعادلم رو از دست دادم و پام پیچ خورد و های وق زده نگاهم میرویی هادی با چشمروبه

 .افتادم زمین

کنه، حتی بلند نشد بیاد کمک، چه بهتر. پایین بلوزم رو گرفتم جوری داره بهم نگاه میبرگشتم دیدم همون

قم رسوندم. از صدای زمین خوردنم هیچ کس نیومد بیرون، چه محبتی به به. در رو و با دو خودم رو به اتا

 .تپیدپشت سرم بستم و بهش تکیه دادم، دستم رو روی قلبم گذاشتم تند تند می

کمی که آروم شدم شجاعت پیدا کردم، وقتش بود کمی توی خونه کندوکاو کنم. من چیزی از این خونه 

 .دونمنمی

. بینمرم و میرسیدم، آهنگ مالیمی در حال پخش بود. من اتاق مامان رو ندیدم، یه روز میبه اتاق مامان 

اومد انگار خالی بود. بعد به اتاقی رسیدم، صدای آشنای ای رفتم. صدایی نمیبعد به سمت اتاق دیگه

 ، گوشمجا نبود، کمی حس کنجکاویم فعال شدزد چون کسی اوناومد، داشت با تلفن حرف میمردی می

 .زد؛ ولی صداش لرز داشترو به در نزدیک کردم. آروم حرف می

 !خوام این ورا آفتابی بشی، نه چرا متوجه نیستیپدربزرگ: همین که گفتم. فعال نمی

 .زد، کی پشت خط بود که تا این حد عصبیش کرده بودداد می

دم صدای در اومد، اوف به موقع ممکن بود بیاد بیرون واسه همین از در فاصله گرفتم و کمی که دور ش

های توی این گرفت. الکی خودم رو مشغول دیدن تابلوی خانوادگی کردم. آدمرفتما، وگرنه مچم رو می

عکس همگی لبخند داشتن، یه زوج جوون با سه تا بچه. دختری با موهای مجعد، پسری با لبخند مهربون 

 .هستن ای مرموز. کامال معلوم بود که کیو پسری با چهره

طور. این زوج عاشق به طرز زیبا و با شکوهی پدر بزرگ به زیبایی مهتاب بود، مادر بزرگ هم همین

داد. انقدر محو عکس بودم که دستاشون رو گره کرده بودند و لبخندشون نشون از خوشبختی عمیق می

ون محز هاشم برگشتم سمتش. چشممتوجه صدای عصاش نشدم؛ وقتی دستش رو گذاشت روی شونه

 .بود
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 !تو هم محو پریچهری؟ من یه عمره محوشم -

 .به عاشق بودنش شک نکردم

 .محو عشقتون بودم -

ر جوی اشکش رو پنهان کرد. چه عاشقی بود این مرد محکم که به خاطر زنش اینسری تکون داد و قطره

 .دیدم؛ اما چه نرم بود در برابر پریشداغون بود. این مرد رو محکم می

 کیه این هنر؟کار  -

 .سرش رو باال آورد

 .کار برادر پریچهر -

 .دستی به قابش کشیدم

 !چه هنرمند ماهری -

 .ها بودجزء بهترین -

 .بعد به صورتم دقیق شد

 !هات من رو یاد پریچهر میندازهچشم -

مثل اس بود سرم رو پایین انداختم، من هم عاشق بودم، عاشق مادرم و پدرم؛ ولی عشق اون جور دیگه

دونم چرا روم کنم که میمن حسرت داشت. من حسرت آغوش پدرم و اون حسرت یار. حاال حس می

ی حساسه، من اون رو یاد عشقش میندازم. بی صدا ازم دور شد و من هنوز توی شک بودم، چون لحظه

 :آخر پیشونیم رو بوسید و گفت

 !تمراقب قلبت باش، کاش قلبت هم مثل پریچهر باشه، مثل مادر -

  .جور بی پناه ول کرد و رفتقطعا چیزی پشت این حرف بود؛ ولی اون من رو این

ها نداشتم، حس چیزی که مدت .ای که روی پیشونیم زد از بهترین نوعی بود که تجربه کردمبـ ــوسه

نی دوداشتن پدر. چقدر برای حمایت پدرانه دلم تنگ بود پدر یعنی کوه یعنی چیزی که تا وقتی داری نمی
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کنی که حال خوبت به خاطر وجود خودش دی تازه درک میپشتت بهش گرم بوده؛ اما وقتی از دستش می

ت باز هم پدره. وجودش رو نمیشه با هیچی عوض کرد، کاش پدرم بوده. حتی اگه کار زیادی نکنه واسه

 .کرد؛ ولی دلم به بودنش خوش بودبود و حتی اذیتم می

ای نداشتم تا بهش تکیه کنم و از غم و ن باز هم بی پناه بودم، شونههام خیس شده بودن و مگونه

هام پاک هام رو با حرص از روی گونهاشک .کردمش بگم. من واقعا احساس تنهایی میهام واسهغصه

 .باختمکردم، حاال وقت نشستن نبود. نباید خودم رو به این زندگی و این بدبختی می

*** 

با گیتی قرار داشتم،  .زدم؛ ولی در اصل تو فکر کار مناسب بودمرو شونه میجلوی آینه آبشار موهام 

خواست من رو به همون کافه دنج سنتی ببره تا کمی صبحت کنیم. از اون شب مهمونی دیگه هم رو می

 .ندیده بودیم

حیه وفرصت خوبیه تا بهش بسپرم که کاری برام پیدا کنه تا شاید از این حس بدبختی بیرون بیام و ر

دونم چرا شاید حالش خوب نبود. هر چند به من بگیرم. دیگه از پسر آقای فخری خبری نشده بود، نمی

 .عشق یک طرفه باز هم دردسر درست کرده بود .سوختمربوط نبود و فقط دلم براش می

 !پژمان

 من ش بههام نقش بست. احساس عالقهی شمال جلوی چشماسمی که توی سرم اکو شد و اون صحنه

کرد. شاید اگه این وضع رو شدم و من رو توی خودش حل میهاش غرق میواقعی بود، توی چشم

 .ی جدید رو شروع کنمتر از اونیم که بتونم یه رابطهکردم؛ اما من خستهنداشتم حتما بهش فکر می

 :به مامان و پدربزرگ گفتم که میرم بیرون. پدربزرگ گفت

 گردی؟کی بر می -

 :گفتم

  .یکی دو ساعت دیگه تا -
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 :روی مادرم رو بوسیدم و گفتم

 !رم دیدن گیتیمی -

 .جا نشسته بودن فکر بد به سرشون خطور نکنهموهام رو دادم تو تا چند تا پسری که اون

*** 

ن رو خیره بود. عیکردم که عین برج زهرمار به روبهزدم و با غضب به گیتی نگاه میهات چاکلتم رو هم می

 .شکست خورده. با عصبانیت قاشق رو از داخل ماگ بیرون آوردم و پرت کردم داخل بشقاب کیکیه آدم 

 جوری توی خودتی؟گیتی بس کنه چیه؟ مگه کسی مرده که این -

 .با بغض نگاهم کرد و با دستش به سمت قلبش اشاره کرد

رو  م هیچ بوده و من قلبمبینجا یکی مرده که تو غمش داغونم، به عشقش چند سال نشستم حاال میاین -

 .از دست دادم

 .کردم، من هم قلبم مرده بود واسه همین لبخند کجی تحویلش دادماستثناءً درکش می

 خوای چیزی بگی؟خب نمی -

 .از این تغییر ناگهانیش تعجب کردم

 .چی بگم؟ دنبال کارم؛ ولی هنوز هیچ کاری پیدا نکردم -

 مدرکت کی میاد؟ -

 .ی آینده بیادهفتهفکر کنم تا  -

 اوم، من با بابا صحبت کنم بری شرکت؟ -

 آرمان هم اونجاست؟ -

جا جور که اون شب متوجه شدم بابام تنهاست. تو بری اون. اینفکر نکنم، اون با مسعود شریک شده -

 .جاکشه برم اونمن هم دلم می

  ؟ترای جز قبولی نداشتم، کی از گیتی و باباش نزدیکانگار چاره

کنه تا با هم به شرکت پدرش قرار مالقات رو برای چند روز آینده گذاشتیم و گیتی گفت که هماهنگ می

تونه واسه من چی کار کنه؛ اما قول داد که حتما یه جایی برای من باز کنه. راستش من هم بریم تا ببینه می
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 .یه شروع خوبه واسه منروی این حرفش حساب باز کردم و توی ذهنم کلی رویا بافتم این نقطه 

 .کمی زودتر از قرار گذاشته شده رفتم خونه

ی خودمون یا همون پدربزرگ مهربون پیاده طی کرده ی کم رو تا خونهدم خونه گیتی پیاده شدم و فاصله

هام کشیدم. آروم واسه خودم در حال رفتن بودم، متوجه باز بودن در شدم بودم. هوای تازه رو به ریه

زد؛ ولی اهمیتی دور و بر انداختم و بی صدا رفتم داخل. ماشین آشنایی جلوی در چشمک مینگاهی به 

ای که بین مادر و پدربزرگ و مهرداد بود ندادم شاید نگین دختر مهرداد باشه؛ ولی با صدای مشاجره

ای که به جرهفهمیدم خبرایی بوده. صدای داد و فریاد مهرداد بود، اما چیز زیادی متوجه نشدم. آخه از پن

اومد فقط بابابزرگ عصاش رو کوبید زمین که مهتاب جون میخش حیاط دید داشت صدای واضحی نمی

  .خبرمجا چیزی وجود داره که من ازش بیشد. دویدم داخل با تعجب نگاهشون کردم، این

ز همه خالی بود و اشون دونم چرا ناخواسته این رو بلند گفتم و هر سه به طرفم برگشتن. اما نگاه همهنمی

 .دونستم چرا هم خون من انقدر با من مشکل دارهبدتر نگاه مهرداد بود که غریدن گرفته بود. کاش می

 .مهرداد به سمتم اومد و لبخند حرص دراری بهم زد

 .گمبه به خانم کجا بودی تا بدونی؟! اما دیر هم نرسیدی بخوای برات می -

 .گو، عادت دارم به این که همه حقایق رو بکوبن تو صورتمتعارف بخوای بگی؟ بیچی رو می -

 !تقصیرهمهتاب: مهرداد بس کن مهرنوش بی

 .نه مهتاب چی بی تقصیره، دخترم داغونه این دختر باید جواب بده -

 !من؟ گفتم بگو -

 مون حواسمون به پدربزرگ نبود که دستش رو به قلبش گرفته بود و سرد و خاموش به ما زلهیچکدوم

زده بود. وقتی متوجه شدم، سرم رو چرخوندم طرفش و رفتم پیشش؛ اما مهرداد دست بردار نبود. من هم 

 .جاکرد که چرا اومده اینخواستم، باید زبون وا میهمین رو می

 ...جوری دل هادی رو بردی؟ با لوندی؟ یا باتو چه -
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 !خفه شو مهرداد -

 .بودی مرد این روزهای من صدای لرزون و خسته

 !من چرا باید همچین خبطی بکنم؟ نیازی ندارم دل کسی رو ببرم آقای محترم -

هاش هاش به رقـــص نشسته بود به من نگاه کرد. من هم داشتم شونهپدر بزرگ با غمی که توی چشم

 .کردمدادم و اصال نگاهی به اون مرد به ظاهر آشنا نمیرو ماساژ می

 !کنه؟محلی میگه و به اون بیو رو میاره و از تو پیش نگین میپس چرا هادی چپ و راست اسم ت -

 .ی من رو بگیریدگه. از خودش بپرسید به جای این که یقهبه من چه که اون از من می -

 .ی بحث نداد و ازم خواست که به اتاقم برمدیگه پدربزرگ اجازه

 به من چه که هادی چشه، واال مگه من مسئول عشق آتیشین اونام؟

  .ترین مسائل خودم هم نیستممن مسئول جزئی

اومد. در رو بستم، روسری رو از سرم کشیدم و کش موهام رو باز کردم هنوز صدای مشاجره از پایین می

هام رو باز کردم و نفس عمیقی کشیدم. ها رو آزادانه رها کردم، روی تخت دراز کشیدم، دستو اون

خیره شدم، توی فکرم دلخوش به مردی بودم که این روزها هام رو زیر سرم بردم و به سقف دست

ترسیدم دلم رو بهش دوباره توی زندگیم داشتمش و حاال بیشتر از همه حتی نگران قلب اون بودم، می

خوش کنم و اون هم یه جوری تنهام بذاره، کاش این پسر ناخلف تا قلب پدرش از کار نیوفتاده این بازی 

ی از گوشیم من رو از فکر به پیرمرد دلنشین و بد خلق و عصای چوب گردوش به رو تموم کنه. صدای پیام

 .ی ناشناسی پیام داده بودزمان حال کشوند، به گوشی نگاه کردم شماره

 شناسی؟سالم می -

 .شناسم چی رو جواب بدم! تک زنگ زد و قطع کردجواب ندادم، وقتی نمی

 .دوباره پیام اومد

 .امدی، هادیا رو نمیهخوبه که جواب غریبه -
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 !خونم به جوش اومد و توی صورتم دوید. من رو به بازی گرفته

 ذارید؟وقت نبودید، حاال هم که هستید دردسرید! چرا راحتم نمیازت متفرم، هیچ -

 اشکال نداره متنفر باش، مهرداد اونجاس؟ -

 !خبرم؟بودم که خودم بیآره از شاهکار شما اینجا بزمی به پا کرده! من کجای داستان شما  -

 .خوامحق داری؛ ولی من نگین رو نمی -

 .کنهبه من مربوط نیست، به خودش بگو، اینجا پدرش داره واسه خاطر تو پدرش رو له می -

ش به من هاش ندادم و نخونده پاک کردم. نیازی نبود ببینم، حرفم رو زدم، دیگه بقیهدیگه جوابی به پیام

 .فکر پیرمرد عصازن باشم مربوط نیست، باید به

  .همین و بس

انگار حاال مهرداد و  .اومدنفهمیده بودم کی خوابم برده بوده، فقط صدای مشاجره بود که هنوز از پایین می

دادم. توی آینه نگاهی به صورت ورم کردن، باید پدر بزرگم رو نجات میهادی داشتن با هم دعوا می

رو سرم انداختم و دستی به بلیزو دامنم کشیدم و به دنبال پدربزرگم راهی ام انداختم. شال ارغوانیم کرده

هاش ش کشیدم. چشمکرد، دلم براش کباب شد، دستی به شونهمامان رو دیدم که داشت گریه می .شدم

هاش رو نداشتم. روش رو با عشق بوسیدم و بلندش کردم. وقت تحمل دیدن اشکمن رو آتیش زد، هیچ

 گرفته گفتم مامان، پدربزرگ کو؟آروم با صدای 

 .رمق به اتاق تهی اشاره کرد. با مامان راهی شدیم که دستم رو کشیداون هم بی

 .چی کارش داری مهرنوش؟ اون حالش بده -

 .خوام حالش رو خوب کنم، نگران نباشمی -

ی ازش نیومد. ی کوتاه به در زدم، صدایحال بودم. چند تقهچیزی نگفت، همیشه از این اعتمادش خوش

 !خوای در رو باز کنی؟ مهرنوشمباز هم زدم و با صدای ارومی گفتم : نمی

ی ورود رو داد. نفس عمیقی کشیدم و دست مامان رو رها نکردم، باهم داخل شدیم. صدای ضعیفی اجازه
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داد ی یه عمر زندگی میپیرمرد بیچاره روی تخت چوبی سلطنتیش که نشون از قدمتی طوالنی به اندازه

ی کنن؟ برن خونهاومد؛ چرا بس نمیمچاله شده بود، دلم براش سوخت، صدای مشاجره هنوز می

 !خودشون بحث کنن

مثل یه  رسیددست مهتابم رو رها کردم و روی تخت نشستم. پشتش به من بود، چقد استخونی به نظر می

اش آورد. این روحیهروی خودش نمیآورد؛ ولی به نوزاد بی پناه بود، مریضی داشت اون رو از پا در می

کشید. عصای چوب گردوی دوست های سنگین و کوتاه میزد، نفسعالی بود. رنگش به زردی می

از  .ای سوخته کشیده شده بود و اتاق رو دلگیر کرده بودهای قهوهداشتنیش هم روی زمین ولو بود. پرده

 داد. با اینکه اتاق بزرگ بود؛ اما عجیبنشون می های سیاه هم بیشتر محیط رو تنگ و تاریکطرفی پارکت

 .گرفت. دستی به بازوش کشیدم که لرزیددل آدم توش می

 .اتبابا جون؟! نترس منم نوه -

 .دونممی -

 .برگرد من رو ببین -

 .کارت رو بگو مهرنوش، حوصله ندارم -

 شما ماشین داری؟ -

 .ای متعجب من قفل شد. آب دهنم رو قورت دادمههای نافذش دوباره توی چشمیک دفعه برگشت. چشم

 کار؟خوای چیمی -

 .از صداش که برنده شده بود ترسیدم

 .خوام ببرمتون گردش، من و شما و مامانمی -

کرد. من هم چیزی نگفتم، شاید پدر های غم زده به پدرش نگاه مینگاهی به مادرم انداخت که با چشم

مون هم شد. پدر بزرگ خم شد تا عصاش رو برداره، پیش دستی دختری از نگاه هم حرف بزنن که ه

دونم چرا مهرش به دلم نشسته بود؟! کردم و عصا رو دادم دستش و به روی ماهش لبخندی پاشیدم، نمی
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  .کردمیه جورایی داشتم جای خالیِ پدرم رو باهاش پر می

ی کشوی دراور قدیمی که نفهمیدم رسید. از توبلند شد، قامت تنومندش هنوز هم با ابهت به نظر می

کلیدش رو از کجا آورد و درش رو باز کرد، یه کلید قدیمی بیرون آورد و داد دستم. سرم پایین بود، سرم 

 .هاش خیره شدم و دوباره سرم رو پایین انداختمرو باال گرفتم، به چشم

 .کشیدیدام، اگه من نبودم این همه دردسر نمیشرمنده -

 .ام انداخت و آروم گفتدستی زیر چونه

 .اینا تقصیر تو نیست، تاوان منه -

 .از حرفش سر در نیاوردم؛ اما مهم نبود، مهم این بود که از من دلخوری نداشته باشه

 ماشین کجاست؟ -

 !مهتاب، تو گاراژ قدیمی

یه  عصا زنان رفت جلو، من و مامان هم پشت سرش. از توی پذیرایی رد شد، اون دوتا خسته از بحث،

کردن؛ اما مهم نبود. پدر بزرگ مکثی کرد که زیر بازوش رو گوشه افتاده بودن و با خشم هم رو نگاه می

گرفتم و بردمش بیرون پشت باغ، درست جایی که من ندیده بودم. یه گاراژ بود، با آرامش و به کمک 

 .مامان درش رو باز کرد

 .رفش رفتمهام برق زد و ذوق زده به طاز دیدن بنز قدیمی چشم

 .این خیلی قدیمیه -

رسیدن، انگار که دستی کشیدم بهش و یه نگاه به پدر بزرگ و مادرم انداختم، هر دو محزون به نظر می

 :دونستم، گفتمکردن که من نمیهر دو داشتن به چیزی فکر می

 .بشینید بریم دور دور -

 .مامانم زد روی دستش و زبونش رو گاز گرفت

 خوای اینجوری بریم؟میوا دختر!  -
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 .جوری هستیمنگاهی کردم و تازه یادم افتاد چه

 :لبخندی زدم و گفتم

 .آخ آخ، با دیدن این رخش قدیمی پاک فراموشی گرفتم -

 .پدر بزرگ لب به خنده وا کرد

  :پدر بزرگ همیشه لباس خوب تنش بود حتی توی خونه، گفتم

 .وه بگیری من و مامان جنگی حاضر شدیمبابا بزرگ تا شما با ماشینت دل بدی و قل -

 .موقع رفتن به خونه اصال توجهی بهشون نکردم که هادی جلوم رو گرفت

 کجا میرین مهرنوش؟ -

 .شما به دعواتون برسید، کاری به ما نداشته باشین -

 .بی توجهش به اون به باال دوییدم و سریع آماده شدم

 .ها نبودن، به جهنموقتی اومدم پایین اون

کرده تا خراب نشه؛ حس خوبی داشت سوار یه ماشین قدیمی شدن. انگار یکی هر روز اون رو روشن می

 .چون راحت روشن شد

گفتم تا بخندن، کمی هم موفق شدم. بعد از یه دور الکی تصمیم روندم و چرت و پرت میهدف میبی

 .گرفتم ناهار بریم یه رستوران سنتی

 اشحالشون بهتر بود. از خودم راضی بودم، موقع برگشت پدر بزرگ همهفضای خوبی بود، انگار هر دو 

 !لبخند به لب داشت، چی بهتر از این

*** 

ها دور بودیم، من هم حسابی خسته از بیکاری رو تخت لم داده بودم، چند روزی بود که از اون اتفاق

چرا این اسم تو ذهنم گنگه؟!  ناخواسته به یاد کسی افتادم که اصال ربطی به من نداشت، پژمان فخری!

راستش کی بدش میاد که نازش خریده بشه؟! ولی من نه ناز کردن بلد بودم نه ناز کشی داشتم؛ ولی 
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وامش خخواست پی من باشه؛ ولی نبود. این کمی عجیب بود؛ یعنی اون روز که گفتم نمیعجیب دلم می

 !پسر با کماالتی مثل اون بدش میاد؟ دونست چی توی دل من میگذره. کی از یهگوش کرد؟ کاش می

م هیچکس تونستتونستم بهش فکر کنم. بابت مشکالتی که داشتم نمیخواستم هم نمیولی من اگر می

کلیپس روی موهام رو با یه حرکت از دور  .کنمها بیارم. اصال چرا بهش فکر میرو وسط این بدبختی

دوندم تا هوای تازه الی موهام جریان پیدا کنه. جلوی موهام که اسیرش بودن آزاد کردم. کمی سرم رو گر

های هام، چشمآیینه روی دراور ایستادم، دستی به پریشونی این آبشار کشیدم، حواسم رفت پی چشم

ام و موهایی مجعد که گردیِ صورتم رو قاب گرفته بودن ها و دو تا چال روی گونهدرشت وگیرا. جز چشم

، خب حق داره کسی عاشقم نشه؛ ولی اصال مگه من برام مهمه کسی من رو ای نداشتمهیچ جذابیت دیگه

 بخواد؟

خواست چرا که نه؟! هیچ دختری نیست که از خواسته شده و خواهان داشتن خوشحال نشه. هم دلم می

ترسیدم. لبخندی به دختر توی آیینه زدم که دلش کمی خواسته شدن خواسته کسی من رو بخواد، هم می

 !مگه همین کافی نبود؟! پس چرا دلش سرگردونه؟ .هیچکس رو نداشت جز مامان مهتابشبود؛ ولی 

خواد، هر چند احساس رو توی هزار پستو قایم کنن، باز هم میرن، دلشون خواستن میعشق میدخترها بی

 .ی دخترها عاشق عشقنکنه بین فکرها و زندگیشون. همهاحساس سرکشی می

 !جوری پیش بره خل بودن هم به نکات مثبتم اضافه میشهکاری بکنم، اینباید یه فکری برای این بی

م شروع به خودنمایی کرد، یقه ی بلوز رو کمی باالتر کشیدم ام کنار زدم، سر شونهموهام رو از روی شونه

 .ام رو بپوشونه. دلم خواست بازم کمی بچرخم توی این خونه رازآلودتا شونه

سمت اتاق پدربزرگ کشیده شدم. گوش ایستادم، دستم رو به نرمی روی چوب که بخوام به اینباز بی

اومد انگار یکی داشت براش فلوت میزد! چه نوای ی در کشیدم تا شاید صدایی بیاد. صدای فلوت میکهنه

 !قدر این پیر کهن فکر غمگینه؟غمگینی، چرا ان

ید کسی تو بود که نامحرم باشه. من هم بدون چند تقه به در زدم؛ ولی بعد پشیمون شدم. اما دیر بود. شا
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ی مغموش رو به من روسری بودم، با کمی تعلل صدای عصا اومد و در باز شد. کمی سرک کشیدم، چهره

 .دوخت

 . کمی معذب شدم، سرم رو پایین انداختم

 :ای گفتبا صدای گرفته

 .هام رو یاداوری کنمسرت رو ننداز پایین، بذار توی صورتت جوونی -

 .کنمتون خودنمایی نمیکنم، میرم و جلوی چشماگه بدونم من شما رو اذییت می -

 .شک این مرد توی جوونی خواهان زیاد داشته که االن و با این سن هنوز لبخندش جذابهلبخندی زد، بی

 نه تو یادگارشی برای این روزهای من .حاال چی شده اومدی پیشم؟_

 !م ببینم کار کیهاومد اومدراستش صدای ساز می -

 دوست داری باز هم بشنوی؟ -

 .آره، با کمال میل -

 .پس بیا تو -

در کمال ناباوری دیدم تنهاس. خودش نشست و با مهارت کامل شروع به نواختن کرد. حس خوبی زیر 

  .دادیپوستت جاری میشد وقتی به اون اهنگ گوش می

چشم باز کردم که آهنگ متوقف شده بود. چشم  هام بسته شد و سرم کمی کج شد. وقتیناخودآگاه چشم

هاش اشکیه. با تعجب بهش نگاه کردم، کنار پاش باز کردم تا ببینم چی شده که دیدم پدر بزرگ چشم

زانو زدم و دستم رو روی پاهاش که حاال قدری الغر شده بود گذاشتم. چرا پدر بزرگ؟ تنها چیزی بود که 

 .از دهنم خارج شد

 .مردونه پس زدهاش رو اشک

رفت، خیلی بهش شبیهی، اصال عشق خود زدم توی حس میمهتاج من هم عین تو وقتی این ساز رو می -

 . مهتاج بود که من رو وادار کرد ساز بزنم
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 .ام گذاشتو بعد دستی روی شونه

ه. ها حسش رو برام تازه کردی. خوشحالم که داره عمرم تموم میشدخترجون ممنونم که این آخری -

هایی که بی اون طی کردم سخت بود، حاال دارم بال در میارم که به دیدنش برم. کاش پیداش کنم، سال

ام رو به دست گرفت و پیشونیم رو ای از موهای سرگردون روی شونهکس برام اون نمیشه و بعد طرههیچ

 .بوسید

ها باهات بزنم، باید حرف .ها نیستیکه بدونی تناین بـ ــوسه از من به عنوان پدربزرگت بود برای این -

 .کنم، باید راجع به خیلی چیزها حرف بزنیممن عمر زیادی ندارم، مرگ رو حوالیِ خودم حس می

 .ی چشمم پیروز شد و چکیدای اشک مزاحم، گوشهقطره

 .حرف به بیرون رفتمنتونستم حرفی بزنم، بی

ه این فکر کردم که اون چه که حال پدربزرگ رو تا قدم زدم تا به آالچیق ته باغ رسیدم، نشستم و فقط ب

  !تونه باشه؟این بد کرده و باید با من حرف بزنه، چی می

  .ای نداره باید منتظر زمان باشمولی فکر فایده

جون بود؛ ی روبروم نگاه کردم، درخت الغر و کمی تقریبا نابود شدهام زدم و به منظرهدستی زیر چونه

ر رسید. پددا بود عمر زیادی داشت مثل صاحبش؛ ولی امان که کسی زیاد بهشون نمیولی از ظاهرش پی

 رسه؟ بزرگ عاشق گل و گیاهه پس چرا بهش نمی

ام جای سوال داشت چرا طرف، پر از حس زندگیه و واسهطرف برعکس اینچشم چرخوندم و دیدم اون

؟! کنمهای اینجا فکر میرا دارم به دار و درختدونم چقدر فرق؟! حاال بین این همه درگیریِ فکری نمیاین

 هایی ذهنم پر از معماست، معمای عشق قدیمی، معمای آدمخوام ذهنم رو پرت کنم؛ ولی گوشهشاید می

ترش رفتار پدر بزرگه! قطعا چیزی توی گذشته وجود داره؛ چون تا مرگ نزدیکش جدید زندگیم؛ ولی مهم

 ...فته بودیم و حاالنشده بود من و مادرم به یغما ر

قدر توی فکر بودم که متوجه حضور کسی ام هین محکمی کشیدم، اوناز تماس دست شخصی روی شونه
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 .ی مادرم بود که با لبخندی شیرین نگاهم کرددر اطرافم نشدم، صاحب دست دایه

 .اندازیهای مادرت میدختر جون تو خیلی من رو یاد جوونی -

 .اهش کردم و از روی شانه نگاه تیز و کنجکاوم رو بهش دوختمبا ابروهای باال رفته نگ

 !چطور خانم گل؟ -

اومد محو تماشای بیرون میشد تا از صداهای داخل ذهنش فرار کنه؛ ولی اون هم وقتی توی فکر بود می -

 .کشونهراهه میکار بدتر ذهنش رو به سمت بیدونست ایننمی

قدر روی این زن شک به خاطر همین چیزها بوده که مادرم این، بیاز تیزهوشیه زن روبروم به وجد اومدم

 .کردحساس بود و برای دیدنش دل دل می

هام رو به خوبی توی صورتم نشون میده نگاهش کردم، پلکی دونستم چال روی گونهبا لبخندی که می

 .زدم از سر آرامش و حرف دلم رو به زبون آوردم

 .آروم باشه وقتی زیر دست شما بزرگ شدهقدر دم اینبه مادرم حق می -

ی چشمش رو تر ای اشکی گوشههیچ حرکت اضافههای زن رنگ محزونی به خودش گرفت و بیچشم

 .کرد که باعث تعجبم شد

 .زده به سمتش رفتم و دستش رو گرفتمشتاب

ادرم نیست که تون شد؟! مادرم شما رو دوست داره؛ اما من به خاطر مچیزی گفتم که باعث ناراحتی -

 .تون من رو جذب کردتون شدم، این خود دورنیشیفته

یز شون همه چهمتا. کاش بودن، بعد از رفتننه دخترم، تو خیلی شبیه مهتاج خانمی. خانمی بودن بی -

ها و ذارن ما به گلدن و نمیها و درختی که خانم کاشتن آب میبینی حتی آقا هم فقط به گلعوض شد، می

  !ی خودشون رسیدگیِ کامل کنیمهادرخت

 !پس علتش این بود

 قدر عاشق مادر بزرگم بودن؟این -
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هه، عاشق نگو، جونشون به هم وصل بود، آقا واسه همه غرور و ابهت داشت و داره؛ ولی وقتی به خانم  -

 .ای بودهاشون چیز دیگهکردن چشمنگاه می

. ترهره و چون من شبیه مهتاج بانو هستم با من نرمکنم هنوز هم اون ابهت رو داپیش خودم اعتراف می

 .کنمهه، خنده داره؛ ولی یاد عشقش رو تو دلش زنده می

اش رو واسه که بخوای داری روحیهرحم نباش، اون دوستت داره و شاید تو بی اونبه خودم نهیب زدم بی

 .کنیادامه زندگیش بیشتر می

 .کرداین فکر بیشتر راضیم می

ی درست شده توسط دایه مادرم رو توی ی بزرگ اتاق کوچیکم ایستاده بودم و ماگ قهوهپنجرهکنار 

کردم. توی فکر بودم، سرم در حال ترکیدن بود، از سردرگمی بیزار بودم، به انعکاس جا میدستم جابه

 .هام اندازه چشم گاو بزرگ بودخودم توی شیشه نگاه کردم، چشم

طوری فکرهای مهمم اومده بود توی ذهنم پقی زدم زیر خنده، همیشه این با این فکر مزخرف که وسط

کنم، سری از روی تاسف بودم و هستم، وقتی خیلی فکرم درگیر میشه به چیزهای چرت و پرت فکر می

سیاه خوشبو درون ماگ چشیدم، تلخیش زیر زبونم یه حال خوبی  واسه خودم تکون دادم، کمی از مایع

 ...مشبهم داد، حس آرا

 .ولی این حس دیری نپایید چرا که گوشیم زنگ خورد

 .روی تخت پیداش کردم، با دیدن اسم روی گوشی ناخودآگاه آب دهنم رو قورت دادم

کمی از شوک بیرون اومدم و به کندی دست روی آیکون سبز رنگ کشیدم، تماس بر قرار شد و من حرفی 

 .نزدم

 .دصدای بم و گرم آقای فخری توی گوشم پیچی

 .حواس رهاش کردم؛ در حالی که اون خیلی کمکم کرده بودقدر بیشرمنده شدم از اینکه ان

 !سالم مهرنوش جان، دخترم خوبی؟ -
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 سلـ...ـام شما خوبید؟ -

 .لب گزیدم از شرم

 ...کنی! از این پیمان هم که چیزی در نمیاددیدم ازت خبری نیست گفتم ببینم چه می -

پیمان و اخراج شدنش افتادم، از اون روز تا حاال از پیمان که ادعای عاشقی  هاش بایاد شمال و حرف

 .کرد خبری نداشتممی

 :نجوا گونه با بغض و شرمندگی گفتم

 .معرفت نیستماممنون، هستم کمی درگیر بودم، بی -

 ...هم که تدونم دخترم، تو که مقصر نیستی تقصیر این پیمانه، چند وقتیه که حال خوشی نداره یه مدمی -

 .گشتدونستم منظورش چی بود، به همون شمال و اعتراف به عشقش برمیمی

 

 .شااهلل بهتر میشنان -

 .کنم تو رو توی زندگیش کم دارهنه دخترم، فکر می -

 .از صراحت کالمش مات شدم

 :ادمه داد

ناسم، شدست می کنم به تو مربوطه، من پسرم رو مثل کفدونم درست نیست بگم؛ ولی من حس میمی -

جوریه، از وقتی جواب نه ازت شنیده اون آدم قبل نیست، گذاشتم کمی به از وقتی که دیگه نیستی این

 ...خودت بیایی بعد بیام سراغت ازت بپرسم چرا

 !ی من و پسر عاشقشدرد داشت یا نداشت این حالم؟! غمِ توی صدای این مرد و درد توی سینه

تونم کسی رو بخوام! از اینکه راز دلم بر مال بشه همه طردم وقت نمیه من هیچگفتم؟ از اینکچی باید می

 ...ترسمکنه، از شکستن دوباره میکس باورم نمیکنن و هیچمی

 .تونم کنار کسی باشمآقای فخری نمیشه، من نمی -
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 درگیر پیمان من نیستی؟ -

 !کردم؟د؛ ولی هر بار سرکوبش میداسامانی که گاهی قلقکم میگفتم؟ از حس نابهچی باید می

رای ای که نگذشته تا ابد بدونید، گذشتهی من هیچی نمیموضوع اینا نیست آقای فخری، شما از گذشته -

 ...من ادامه داره

 .از بغض باز هم لب گزیدم تا صدام نلزه، دوست ندارم ضعیف باشم

 .ونی یه فرصت به خودتون بدهتباشه دخترم، خودت رو اذیت نکن، فقط زنگ زدم که اگه می -

 .دونم چی بگم! ذهنم خالیه، جای من بودن سخته آقای فخرینمی -

 .باشه دخترم، مراقب خودت باش -

 .سالم برسونید به پری خانم -

گوشی رو پرت کردم روی میز آرایشی، با بغض هق زدم برای دل عزا دارم و برای بار هزارم خواستم تا 

 .گیرمدا کنم، این همه درد حق من نبود، حقم رو پس میمسبب این بدبختی رو پی

 .ی سرد شده رو یه جا سر کشیدم، تلخیش از تلخی حقایق زندگی من بدتر نبودقهوه

تونن وقت نمیها هیچی من جا زده بود، وای به روزی که رازم فاش بشه! هه بعضی آدمپیمان با یه نه

 .خورهشون نمیپستهای خوبی به عشق رو تجربه کنن؛ چون آدم

ای موکول کردم، االن وقتش نبود، االن وقتش خیال شدم و عزاداری واسه دل بدبختم رو به زمان دیگهبی

بود تا از همه چیز سر در بیارم از اون ادم پشت خط که پدر بزرگ سرش هوار میزد. یه حس مرموزی 

ردان این بازی خوب مهره چینی کرده تا من گفت اینجا جاییه که باید دنبال حقایق زندگیم باشم، کارگمی

 .به اینجا برسم

 .پیچمدونم چرا از استرس اینکه قراره چی بشنوم تو خودم میهام، نمیتر از این حرفولی من سمج

هام بیشتر از این باز نمیشد و صدام رو اینبار با صدای گوشی از جا پریدم، با دیدن اسم روی گوشی چشم

 !بیرون دادم، امروز اومده سراغ منبا صدایی شبیه آخ 
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حالش خوب شده! کوکه االن! من نیستم. تو روزهای دور، وقتی خیلی جوون بودم اعتمادم شکسته شده، 

ام تونم عاشق بشم، عشق برای من یه چیز مضحکه، واسه دل شکستهکس نیستم، نمیمن منتظر هیچ

 .تونه عاشق بشهد، واسه دلی که دیگه نمیمیخوام انتقام بگیرم از اونی که این بال رو سرم آور

 ...تونم، زنگ نزن لعنتیبازم کی رو تو زندگیم راه بدم که باز هم بهم زخم بزنه؟ نه نمی

باز هم زنگ خورد و اعصابم رو به بازی گرفت، با حرص گوشی رو کوبیدم تو آینه روبروم، داد زدم زنگ 

 ...نزن لعنتی، من محکمومم به تنهایی

های تنها کَسم. اون شد و نفهمیدم کِی تو آغوش مهتابم فرو رفتم و گذاشتم خیس بشه شونهدر باز 

کوبید. این هام از فکر و فشار زیاد با حرص میشقیقه !فهمیدم چی میگفتداد، نمیهام رو مالش میشونه

صر رو پیدا تونم مقفکرها واسه من شدن مثل خوره که دارن جونم رو میخورن، اینجوری پیش برم نمی

های از گریه متورمم، بین آسمون و زمین مامان ملحفه رو کشید روم و کنارم نشست، زل زد به چشم .کنم

 .دام رو نوازش کرکرد. تمام عشقش رو تو صداش ریخت و گونهبودم وقتی مهتابم اینجوری بهم نگاه می

 .درسته پدرت نیست؛ ولی من هستم -

 !از دردم خبر داشت و نداشتدستش رو گرفتم و بوسیدم، اون 

 :با صدای خشدار گفتم

 دوستت دارم گلم -

 .لب زد من بیشتر و من دلم برای بیشترش رفت

های بد و خوبش تموم شد؛ ولی بدترین قسمت ماجرا حضور هادی بود که با رفتن من به اون شب با اتفاق

 .اشتاتاقم خاتمه یافت؛ چون ذهنم این روزها تحمل اون یکی رو دیگه ند

*** 

کنم خدا ها نجات پیدا میهام رو باز کردم، باز هم کابوس! کی از دست این کابوسبا رخوت چشم

 .دونهمی
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بعد از شستن دست و صورتم به سمت آشپزخونه رفتم تا دلی از عزا دربیارم، مامان نازنینم روی صندلی 

حواس به داخل بوسیدم، بعد بیاش حرف میزد، سالمی دادم و روش رو نشسته بود و متفکر با دایه

پذیرایی روونه شدم تا پدربزرگم رو ببینم که بادیدن آدمی که روبروم نشسته بود شوکه شدم، معذب 

حجابی؛ ولی اون متفکر به من خیره بود. دوییدم باال که صدای پدربزرگ خودم رو جمع کردم به خاطر بی

 .دارم رو شنیدمگفت بعد از پوشیدن بیا پایین مهرنوش کارت که می

زد از نگاه هادی خجالت کشیدم. دوست نداشتم اونجا باشم و به خزعبالت هادی گوش کنم؛ قلبم تند می

ولی امر امر آقا جون بود، پس ناچار نشستم و کالفه دستی به صورتم کشیدم و عصبی به هادی نگاه 

شد نگاه کردم، طوری که متوجه بشه تر از دیروز میکردم، دوباره به پیر مرد زردرویی که هر روز تکیده

 !منظورم اینه که خب شروع کنید یاال

ولی پدربزرگ همچنان با آرامشی که شاید ظاهری بود، فنجان چاییش رو گذاشت توی نعلبکی و دستش 

 .رو دور عصای قدیمی چوب گردوش پیچیند

 .نشستکدوم جرات شکوندن این سکوت رو نداشتیم که مادرم اومد و کنار پدرش هیچ

 داداش خوبن!؟خب هادی جان، خوبی؟ داداش و زن -

هام درخشید، اون هم کالفه بود؛ ولی حرف زدن با مهتابِ من خستگی رو هادی سرش رو باال گرفت، چشم

کرد، نا خودآگاه لبخندی زدم که از چشم پدربزرگ دور نموند، این رو وقتی فهمیدم که از همه دور می

 .ردجلوی جمع سنگ روی یخم ک

 !دختر جان تو لبخند هم بلدی بزنی؟ از وقتی که اومدی بق کردی نشستی اونجا -

تر از خودم رو برنجونم حتی ناخواسته.چه شرمنده نگاهش کردم، دوست نداشتم کسی مخصوصا بزرگ

 کسکنه. شبیهش نیست، هیچم پر میبرسه به این مرد روبروم که تازه داره جای خالی پدرم رو واسه

شم، تونم از پدرم متنفر باونه واسه یه دختر مثل پدر خودش باشه، باز از نبودش اه کشیدم، من نمیتنمی

 .تونمنمی
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 وا دختر چرا ماتت برد؟ -

 :ای زد و روبه آقا جون گفتمهتاب جون هم تک خنده

 !شناسی؟ همیشه تو هپروتش گیرهآقا جون شما مهرنوش رو نمی -

 .خوردناراحتی توی صدای موج میوقتی به آخر حرفش رسید 

 :به خودم جرات دادم و با صدایی که سعی داشتم کنترلش کنم گفتم

 خواستید بگید؟پدربزرگ چیزی می -

 .به وضوح از صراحت کالمم یکه خورد، خودش رو نباخت و به هادی اشاره کرد

 تو مشکلت با این پسر چیه؟ -

هر سه به سمتم برگشت، من هم مثل خودش دستم رو به  پوزخندم زیادی بلند و توی چشم بود طوری سر

 :سمت هادی گرفتم و گفتم

ها پیش بیاد، اوال این جوون خودش زبون داره، دوما دوست ندارم زیاد دورو برم بچرخه و باز اون اتفاق -

 .ایشون هزارتا مدعی دارن

رار گرفت، من هم به طور اش کشید و لب گزید، در یک آن پاشد روبروم قهادی عصبی دستی به چونه

هاش خوان دعوا کنن گاردگرفتیم؛ البته بیشتر من. توی چشمغریزی از جا پاشدم، مثل دو آدمی که می

 .همه چیز دیده میشد، نمیشد حرف نگاهش رو حدس زد

 من مدعی دارم!؟ -

 این همه راه پاشدی و گارد گرفتی که مثل دخترهای ترسو این رو بگی؟ -

 .ی نگاهش کردم و دست به سینه شدم، سرم رو هم تکون دادمبا لبخند یه ور

برگشتم دیدم آقا جون مثل این مدت اخیر، باالخره یه لبخندی داره، مامان هم مستاصل نگاهش بین من و 

هادی در چرخش بود که رد نگاهم رو گرفت،، وقتی به اقاجون رسید اون هم لبخند زد، هادی دلخور به 

 .سمت اقا جون چرخید
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 !خندیداقا جون به من می -

 .نه به حرف مهرنوش خندیدم -

 .قدر که به سرفه افتادو بلندتر خندید، اون

 !هادی با یه خداحافظی کوتاه رفت؛ البته زیر لب یه چیزهایی گفت که شک دارم خودش هم شنیده باشه

 .ام رو بخورم، الکی وقتم رو گرفتخیال رفتم صبحانهمن هم بی

 خوری؟دخترم چی می -

 .خورم، گرسنمهوای هر چی باشه می -

هام رو بیش از حد بزرگ کرده بودم و همین باعث تعجب دایه شده بود، تا متوجه نشده بودم که چشم

 .فهمیدم جمعش کردم

دونم چرا بیرون این خونه رو بیشتر دوست دارم، سقفی نداره که دلگیر خواست، نمیدلم هوای تازه می

 .باشه

غ، جایی که دیروز بودم، اونجا رو دوست دارم، چای هم بردم تا کمی فکرم رو ازاد کنم. رفتم پشت با

 .شوندونم چرا از گیتی خبری نیست! امروز حتما میرم خونهنمی

اومد موهام رو به ام گذاشتم، باد خنکی که مینشستم، موهام رو از بند روسری آزاد کردم و روی شونه

بخورم که دیدم جسمی از پشت یه درخت تکون خورد، ترسیدم و چوب خواستم چای بازی گرفت، می

 .برداشتم وقتی سایه اومد بیرون پوف عصبی کشیدم

 کنی!؟تو اینجا چی کار می -

 !ابروهاش پرید باال

 .اتاقم رو که گرفتی بیا پاتوقم رو هم بگیر -

 .چشمش به چوب افتاد

 !تو خونه کم زدیم حاال با چوب دنبالمی؟ -
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 .نزدمت حرف حق زدممن  -

 حرف حق!؟ -

 اوهوم -

 .خوام باهات حرف بزنممهرنوش می -

 کنی پس!؟خب االن داری چیکار می -

 ... قدرخوام بدونم چرا اینمنظورم اینه که می -

 ام؟چرا انقدر کالفه -

 آره -

 .تبه خودم مربوطه، تو برو دور شو ازم تا حرف درنیارن واسه -

 .من دست خودمهچرند نگو، زندگی  -

 .کنمآفرین دست خودت نگهش دار که دست من بیوفته پرپرش می -

 خوشت میاد؟ -

 از چی؟ -

 .از هیچی -

 .خوام تنها باشمبرو هادی، می -

 تون آورده!؟دونی کی این بالها رو سر زندگیتو می -

 .دونیدونم، ولی مطمئنم تو هم نمینه نمی -

 .تونی بهم اعتماد کنی! مینه ولی حال بدت واسه اونه نه -

اعتماد!؟ چی هست اصال؟! تو هم مثل بقیه باور داری که من خودم یه دختر بدم که خودم رو به باد دادم،  -

 .فقط نوع تظاهرت فرق داره

 .باور کن من اولش شک کردم؛ ولی حاال مطمئنم -
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 .رو رد کارتزنی؟ یه شبه به باور رسیدی؟! ببین من احمق نیستم، باز چی حرف می -

 !دونم که دنبالشیکنم، بذار کمکت کنم، میمهرنوش خواهش می -

 !از کجا مطمئنی -

 ...از اینکه -

نوشتم رو خارج کرد، از حرص نفهمیدم که چای رو کی تو ها توش میای که سالاز جیبش دفترچه

 .صورتش خالی کردم

 تی؟ کی بهت اجازه داد بخونیش؟کنی؟ از کجا برش داشبه چه حقی تو زندگیِ من فضولی می -

 .زدم که اومد دهنم رو گرفتجوری داشتم داد میهمین

 .آروم زمزمه کرد

 !دونم چی کشیدیاش رو خوندم، میهمه -

جوری کرد نابود شدم، از این دفترچه فقط خودم خبر داشتم، جلد سیاهی داشت، از روزی که ارمان اون

 .توی اون مینوشتم

 !تی سیاه بشیاز کی تصمیم گرف -

هاش. خب از وقتی که زندگیم رو ازم گرفتن. از وقتی که زندگیم مثل جلد این دفتر سیاه شد؛ مثل صفحه -

خوای چیکار کنی؟ نذاری پیدا کنم کسی رو که بهم این همه درد حاال که فهمیدی چی تو سر منه می

 بدهکاره؟

 پیداش کنی که چی؟ خوایشدم، میخیال میدونم، وای جای تو بودم بینمی -

نی درک توتونی نصف روز جای من زندگی کنی، ببین حتی نمیهای بودار میزنی هادی! تو حتی نمیحرف -

تونی درکم خوام از سر ماجرا سر دربیارم، به انداره کافی دیر شده دیگه تحمل ندارم، نمیکنی چرا می

 .ات رو شروع کندغدغهدگی آروم و بیدونی، برو با اون دخترِ زنکنی، برو و فکر کن هیچی نمی

 .ی من اون نیستدغدغه -
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 .کنمبه من چه، بذار به درد خودم باشم، باالخره یه راهی پیدا می -

 !خوای از کجا شروع کنی؟کنم، اصال اومده بودم همین رو بگم، فقط میباشه کمکت می -

 .دونمدونم هنوز هیچی نمینمی -

 ز داری؟خوای بگی کمک نیاپس می -

 .خوام ظرف این چند روز همه چی رو تموم کنم، بسه هر چی بازی خوردمآره می -

 .باشه...راستی موهات خیلی قشنگن -

از اینکه یهویی بحث رو عوض کرد ماتم نبرد، بیشتر از حواس پرت خودم حرص خوردم که یادم رفته بود 

 .شالم رو سرم کنم، ای وای

 :، بحث رو ناشیانه عوض کردم. به اون ربطی نداشت؛ ولی گفتمدستی زدم و شالم رو سرم کردم

 .خوام توی شرکت پدر گیتی مشغول شممی -

 گیتی کیه؟ -

 .دوستم -

شون و در رو به روم بستی و دیگه نیومدی. همون روز که نگین لعنتی بهت آهان همونی که رفتی خونه -

 .کلی حرف زد

 .باشه بسه -

 دیگه سراغت نیومد؟راستی اون پسره! همکارت  -

 .همکارم نبود، رئیسم بود -

 .همون -

 (نه چطور!؟ ) مشکوک میزد -

 جوریهمین -

 اومد یا نه؟ باهاش حرف زدی!؟دونی سراغم میباهاش حرف زدی!؟ اصال از کجا می -
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 .آره، من رکم، تعارف ندارم -

 چی گفتی؟ -

 .همه چی رو -

 دونستمها ولم کرد. هه، میولم نکرد، واسه اون حرفدنیا دور سرم چرخید، پس واسه جواب منفی 

 .چه بهتر راحت شدم -

ترکید، لباس پوشیدم و به سمت خونه گیتی رفتم، البته قبلش به مادرم وقتی رفتم داخل سرم داشت می

 .گفتم. هوای خوبی بود واسه قدم زدن

و زدم و منتظر شدم، افسانه خانم فاصله خونه گیتی با خونه پدربزرگ زیاد نبود، زود رسیدم. زنگ در ر

 !جواب داد بیا باال. نه سالمی، نه چیزی

دلشوره داشتم، رفتم تو و گیتی رو صدا زدم که افسانه خانم به استقبالم اومد، رنگ و روش پریده بود، 

 .هاش لرزید و محکم به آغوشم کشید طوری که داشتم تو بغلش له میشدچشم

 ونجور شد؟کجا بودی مهرنوش که گیتی ا -

 گیتی چی شده افسانه جون؟ -

 .بیمارستانه -

 .ترسیده از خودم جداش کردم

 !چرا؟! االن حالش چطوره؟ کجاست اصال؟ -

 .خودکشی کرده بود -

ها تا اتاقش رفتم. در رو با ضرب باز کردم، بلند گفتم بس کن گیتی، بگو شوخیه، این بازیِ مثل دیوونه

کردن. یه شدم. نبودن گیتی، اتاق خالی و تخت مرتبش بهم دهن کجی میاحمقانه رو تموم کن باشه، تنب

اعصابم خط خطی شده بود، وسایلش زیادی منظم بودن، اتاقش زیاد ساکت بود، اون همیشه حتی اگه تو 

 :اومد. دویدم پایین و دست افسانه خانم رو گرفتم و گفتماتاق نبود صدای آهنگش تا هر جای خونه می
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د من رو ببرید پیشش، گیتی تنها کسیه که من دارم. وقتی همه قضاوتم کردن و تنهام لباس بپوشی -

 .خوامش نباید تنهاش بذارمگذاشتن اون پشتم موند، قد یه دنیا می

 .حرف رفت و زود با یه مانتوی بلند طوسی و شال مشکی برگشتبی

  .ی که تو دهنش بود، نشونت بدنهایسخته که بهترین همراه زندیگیت رو از پشت شیشه و با اون لوله

 :کرد رو به نامادریش برگشتمبا بغضی که تو گلوم چسبیده و ولم نمی

 کِی این کار احمقانه رو کرد!؟ -

 .دیروز -

 حدس اینکه به خاطر کی بوده دور نیست؛ ولی چرا؟ -

 .چون مسعود بهش گفته ازش متنفره، مسعود از رفتارهاش سو برداشت کرده -

 ستش داشت؛ ولی مدتیه ازش بیزاره، حاال واسه اون قرص خورده؟گیتی دو -

ور داد میزد ازت متنفرم لعنتی،ِ مغرورِ دونم گیتی ایندونم چی پشت خط بهش گفته! فقط مینمی -

 .خودخواهِ عوضی

 .ناخودآگاه لبخند زدم، وقتی ناراحت میشد پشت سر هم حرف میزد

 ترین نادون دنیاسداشتنیاون دوست -

 ادامه دادم و

 کی به هوش میاد؟ -

 ...عا االنخورد قطگفتن یک یا دو شب دیگه باید بهوش بیاد، تو کمای موقته، اگه فقط چندتا بیشتر می -

 .آ...بسه افسانه جون خودت رو ناراحت نکن، خدا رو شکر که االن میشه امیدوار بود -

نم. نامادری گیتی رو هم فرستادم خونه. سرم موجا زنگ زدم به مامان و گفتم که پیش گیتی میاز همون

های درهم و برهم پشت چشمم نقش بست، دلم رو تکیه دادم به دیوار سرد، چشمم رو بستم، کلی خط

خواست گیتی باز به روم چشم باز کنه. اگه اون هم تنهام بذاره حسابی تنها میشم. نفهمیدم االن فقط می
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 خواد؟جا پریده و ترسیده به شماره نگاه کردم، اه، این هادی چی می کی خوابم برد که تلفنم زنگ خورد. از

خواد از جون من؟ به اون چه که من شب ی مزخرف به هم فشردم. این چی میسرم رو بعد از یه مکالمه

 !کجا موندم؟ بره به همون نگین، دختر مهرداد خان بچسبه که باد نبردش

بود. کالفه و عصبی بودم، از دور صدای پاهای عصبی کسی رو جوری صبح شد و هنوز وضعیت گیتی همون

اومد. از دیدنش شوکه شدم، دستی به پر شالم کشیدم و کوبید و میشنیدم، محکم پاش رو به زمین می

 .به من رسید و نگاهی بهم کرد، به شیشه چسبید، ماتش برده بود .جا کردمتسبیحم رو توی دستم جابه

لحظه برگشت، شانس هام رو براش چپکی کردم که هموناب نداد، من هم چشمسالم آرومی کردم که جو

 .اوردم نفهمید

 !کردم انقدر ضعیف باشه که زرتی بخواد خودش رو راحت کنهفکر نمی -

 .اومد اون حرف رو بزنه! مشکوک نگاهش کردمهای قرمزش نمیبه چشم

 اون وقت شما خیلی قوی هستی که اومدی مالقاتش؟  -

 .اومدمگه قوی بودم که از همون لحظه که فهمیدم مید ا -

چیزی مثل صاعقه زیر روم کرد، این پسر یه چیزیش شده بود! دلش لرزیده بود؛ اما چه بد وقتی، وقتی که 

گیتی حسش رو از دست داده؛ ولی گیتی هم مشکوکه! اگه از حسش رو از دست داده چرا خودش رو 

 ش کشته؟واسه

 دوستش داری؟ -

 .ی به سمتم چرخیدبرزخ

 !االن حس من مهمه این وسط؟! اصال اهمیت داره؟ -

 .انگشتم رو روبروی صورتش تکون دادم

 .ی منتونه نجاتش بده نه عجز و البهشک نکن داره، انرژی محبتِ توی صدای تو می -

 ...اش کشید. مسیری رو رفت و برگشتعصبی دستی به موهای بلند پوش شده
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 .شما برو من هستم -

 .خواد تا چند ساعت دیگه بهم خبر بدن خوب شدههستی یعنی تا تهشی دیگه؟ اگه من برم دلم می -

 .کنمقول نمیدم؛ ولی تالش می -

 .سپرمشخوام قول فایده نداره، اول به خدا بعد به تو میمن هم همین رو می -

 :کیفم رو برداشتم و نزیک شیشه شدم، آروم گفتم

  .تادکلک، باالخره گیر اف -

قدر که شب شد. به دنبال راه حل، هر فکری کردم. تر بود، اونهدف راه افتادم به هر سمتی که جذاببی

 .هیچ راهی وجود نداره، مگر اینکه یکی از خودش نشونی بهم بده. بی اونکه خبر بدم راهی خونه شدم

این خونه سر و صدا راه  باز هم صدای مشاجره و باز هم قطعا مهرداد؛ چون به غیر از اون کسی توی

 .انداختنمی

ای ها احساس کردم، درست پشت پنجرهبیرون عمارت تاریکی و سکوت بود هیبت کسی رو پشت درخت

 .ای که توی امارت رخ داده بودکرد به مشاجرهکه رو به پذیرایی بود. انگار داشت یواشکی گوش می

ای که واسه تولدش خریده بودم تنش بود. ههای فیروزبه آرومی نزدیکش شدم، لباس سفیدش با گل

ای بود. طوری که نترسه آروم صداش کردم که هینی کشید و سعی کرد های ریز فیروزهمامان عاشق گل

بار من رو دور کنه؛ اما من صدای مهرداد رو شنیدم. پس باز هم مهرداد بود که بلوا راه انداخته بود! این

رتش کنم بیرون، بسکه این پیرمرد آفتاب لب بوم رو آزار داد. آخه ببین عزمم رو جزم کردم تا از اینجا پ

تا اومدم لب باز کنم مامان دستش  !کنه؟جوری باهاش تا میاخری عمری عوض لذت بودن در کنارش چه

 .رو گذاشت رو لبم

م هاش دامن تو رو بگیره، آروترسم ترکشهیش، هیچی نگو عزیزم، امشب مهرداد قاطی کرده، می -

 مونی دستم رو بردارم!؟می

 .اروم سری تکون دادم
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 تر شدم و ایستادمدستش رو که برداشت به توجه به مامان دویدم تو، پشت در از حرفی که شنیدم آروم

تا بشنوم چی میگن. مامان پاش پیچ خورده بود واسه همین دنبالم نیومد، من هم طرفش نرفتم، صداها 

 .از کف رفت داشت تو سرم پژواک میشد توانم

 االح میگیری؟ رو طرفشون حاال کنم، نابود رو زندگیشون که کردم تالش همه این تو دستور به ¬مهرداد:

 ینا کنی؟ بازی رو مهربون پدربزرگ و پدر یه نقش خوایمی کی تا بودم، پالونتهم من! نکش اب جانماز

 .شد معتاد و کردیم ورشکست رو فرهاد که بودیم ما

 ...، االن با اون موقع فرق داره، من مدیونشونم پشیمونمخفه مهرداد -

اش زیر سر خودم بود و داشتم بی خود به آبو آتیش شنیدم، من دنبال حقیقتی بودم که ریشههیچی نمی

زدم! از همه دنیا رکب خورده بودم، تحمل نداشتم، نفهمیدم کی مامان لنگان لنگان نزدیکم شد، پا می

کرد در رو باز نکنم؛ اما من قسم خورده بودم انتقام تم. مامان انگار التماس میشدم و دستگیره رو گرف

 .بگیرم از کسی که این همه بال سرم اورده بود

ذاشتم. پدر بزرگ ناباور و مهرداد با خواستن بریزن؛ ولی نمیهام میهوا پریدم تو، نگاهم تار بود، اشکبی

 .کردنپوزخند نگاهم می

 :لند و با صدای لرزون گفتمسری تکون دادم، ب

 .دید، منتظر باشیدتاوان پس می -

 .ی ایستامد، دستم رو آوردم باال به نشونهپدربزرگ با عصا تند تند به سمتم می

 جوریهاش همیندیدم؛ ولی دیدم اشکاصال مادرم رو نمی نزدیک نشو، دیگه به هیچکس اعتماد ندارم. -

ریزه. دستم رو زیر کتفش بردم و بلندش کردم. با هم به سمت باال راه افتادیم. صدای روی صورتش می

 .مهرداد بار توی گوشم پیچید

 کردمدونسته. اِ اِ !مهتاب هیچی به دخترت نگفتی؟! فکر خوای انتقام بگیری؟ مادرت میچجوری می -

 .دونه و باز اومده اینجا کنار آتیش بیارِ زندگیشمی
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زدم تا نفسم بکشم...تا حرف بزنم. با بهتی کامل به سمت مادرم عین ماهی که از آب بیرون افتاده لب می

ای از موهام موقع چرخش رها شده و از شال بیرون دادنو طرهچرخیدم، موهام ول شده بودن و آزارم می

دونست چه قدر بدم میاد موهام ولو شن، با ه اون دوختم و باز به طرف مادر چرخیدم. میزد. نگاهم رو ب

، کردایش که حتی نگاهم نمیهای شیشهکرد، با غم نگاهش و چشمهاش که معصومانه گریه میچشم

سعی کرد موهام رو جمع کنه آروم گفت بهت توضیح میدم جلوی مهرداد بد نشو باهام تا دلش خنک 

 .نشه

بار اشکم ریخت، بغضم رو با درد خوردم. سری تکون دادم و اصال به مهرداد و پدربزرگ پلک زدم، این

های چوبی باال رفتیم، مقابل در اتاقش ایستادم راهیش کردم داخل اتاق؛ اما قبلش آروم محل ندادم. از پله

رفت، باال کردم، باز بغضم گرفتم که مچ دستم رو گرفت. سر ریم. داشتم میگفتم وسایلت رو جمع کن می

 .نگاهمون توی هم بود

خوایم حرف بزنیم و تمومش کنیم، بعد از بیا، باید حرف بزنیم، بعد هر جا خواستی میریم، امشب می -

 ...های من حق تصمیم داری نه االن عجوالنه و بچگانهحرف

 حرف داخل شدم. روی صندلی نشستم و منتظر بهش چشم دوختمبی

 :کرداروم شروع 

دونم از کجا شروع کنم؛ ولی برات سوال پیش نیومد که چرا بعد از اون همه بدبختی سراغ پدر نمی -

پولدارم که برام بال بال میزد نرفتم؟! خودم و خودت رو توی زحمت انداختم ولی روی پای خودمون 

مهرداد اب خورده. سراغش  موندیم؛ چون من بعد از اون اتفاقی که واسه تو افتاد، اتفاقی فهمیدم ماجرا از

رفتم و دق دلیم رو سرش خالی کردم، اون هم گفت بابا دستور داده بود. من هم حاضر نشدم کنارش 

نام و نشون این همه سال زندگی کردیم، من عاشق بابات بودم و عاشق تو، نتونستم باشم و بی

 !ای رو انتخاب کنهراه دیگهتونسته ببخشمش تا اینکه اومد سر خاک و گفت مریضه و پشیمون و می

 .بعد از کمی مکث اومد کنارم، سرم پایین بود
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  .هاهای سرکش، امان از این پریشونیباز هم طره

 .سرم رو گرفت باال، موهام رو پشت گوشم روند و دستی به صورتم کشید

ایی که دردت رو هخوای سرت رو باال بگیری؟! همیشه سرت باال باشه، مثل همه وقتمهرنوش مادر، نمی -

کم تونم. دربه صورتت کوبوندن. به خاطر من طاقت بیار، پدرم رفتنیه، اون دل ما رو شکوند؛ اما من نمی

ها با هم فرق دارن؛ اما تو هم پدرت رو بخشیدی نه؟! تونستی نداشته باشیش!؟ نه!؟ دونم اینکن، می

 .کمی با دل من راه بیا

 (م نشکستم) اشک لعنتی نیاباید فکر کنم، حالم خوب نیست، ک -

م و آزارتون مونتا خود صبح پشت در قفل شده پلک رو هم نذاشتم، انتقام زیر پوستم دوییده بود، باشه می

 !دخترش تنها نقطه ضعفشه !میدم. با پدر بزرگ کار ندارم؛ اما با مهرداد چرا

موهام رو کنار صورتم ریختم، از فکر  دار بود.هام قرمز و ورمروبروی آینه قرار گرفتم، رنگم پریده و چشم

 .نگین و هادی لبخند شروری به آینه زدم

 .هشتازه داستان من شروع شده؛ گذشته نگذشته، بلکه جریان داره و هی تکرار میشه و از نو شروع می

*** 

سه روزی از اون شب گذشته بود، گیتی حالش خوب شده بود و امروز به خونه رفته بود. کلی تیپ زدم 

هام رو تو هم برعکس همیشه و زدم بیرون. گیتی رنگ به رو نداشت؛ اما گل از گلش شکفته بود. اخم

 .هام دویدهام. اشک تو چشمکردم. سنگینی نگاهم رو که حس کرد سرش رو گرفت باال و زل زد به چشم

 Hug me مهر مهرنوش جونم بیا -

 .محلش ندادم، رفتم نشستم رو صندلی کامپیوترش

 .خیال شو بیا بهت بگم چیشدهتو هنوز این اخالق مزخرفت رو داری؟؟ بی اوف -

کش ی من داشت اشتر شده بودم؛ حتی با گیتی. تنها داشتهکردم، انگار خشنباز هم مثل چی نگاهش می

 .اومد، زود به خودم اومد با ضرب بغلش کردم تا از توی جاش بلند نشهدر می
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زه فهمیدم چه قدر بی اون کم میارم، چه قدر به مادرم و گیتی عمیق بو کشیدمش، نازش کردم، تا

 :م. در گوشش گفتموابسته

 .خوشحالم که به عشقت رسیدی خل من؛ اما یه توضیح بهم بدهکاری -

 :سری تکون داد، از خودم جدا و نگاهش کردم. یهو گفت

  ...ای شدی مثل... مثلمهرنوش چرا انقدر رنگ پریده -

 :اقعیت تردید داشت، پس کمکش کردمانگار تو گفتن و

 .مثل اون روزها -

 .و شروع کردم به گفتن حقیقت

ناراحت به من خیره بود، اون هم گفت که بعد از اون حرفی که مسعود زده بوده حس جنون بهش دست 

ه دکار کرده! یه عالمه قرص خواب خورده بوده که بخوابه؛ اما چون عصبانی بوده نفهمیداده و نفهمیده چی

چقدر خورده، بعدم که یادش نیست چه اتفاقی افتاده. از مسعود گفت، از اینکه به عشقش اعتراف کرده، 

های نگران مسعود جلوی چشمش بودن، مسعود همونجا از پدرش به اینکه وقتی چشم باز کرده چشم

همه سال  خواستگاریش کرده و به زودی نامزد میکنه، مسعود گفته بود تحمل دوریش رو نداره این

کرده. خالصه عشق اینا هم یه کتاب جداست واسه خودش، باید زده و بدتر لج میعاشقش بوده و دَم نمی

 ....یه داستان جدید ازشون نوشت عشق گیتیِ مسعود

 خوای چیکار کنی؟حاال می -

 .گرفتم گفتمهمینجوری که خیار رو پوست می

 !، از این به بعد من سرنوشتشون روهای اطرافم سرنوشتم رو رقم زدنتا حاال آدم -

 !خب چجوری -

خیار رو چپوندم تو دهنم، سریع و جویده نجویده قورتش دادم. خب ناراحتم ولی از میوه و ویتامین 

 .گذرمنمی
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 .فکرهای ناجور -

 .لبخند دندون نمایی زدم

وقتی بود که هی پیام کرد. پژمان چند رفت و آمد هادی به اونجا زیاد بود و این کار من رو راحت می

ای داشتم، من قلبم رو پرت کردم دور، االن موند. من هدف دیگهجواب میفرستاد؛ ولی هی بیعاشقانه می

 .جاش خالیه و با هیچی پر نمیشه

های کثیف بالیی سرم اوده بودن که روی من هم خوب هادی رو زیر نظر داشتم، آدم کثیفی نبودم؛ اما آدم

های عروسکی پوشیده بودم. کتاب وهام رو براق کرده بودم. لباس عروسکی تنم و کفشاثر گذاشته بود. م

کردم که از اون شب دیگه پدر بزرگ با من رو در سرنوشت مردگان دستم بود و توی باغ به این فکر می

 ااومد خب بهتر...یه روزی میرم سراغش؛ امرو نمیشد، انگار وقتی من خونه بودم از اتاقش بیرون نمی

 .االن نه

اونکه بخوام برگشتم سمت در، روسریم رو کشیدم سرم و نگاهم رو مشتاق کردم. انگار در باز شد، بی

 .بازی شروع شد... لبخندی زدم

*** 

 هادی

در رو باز کردم، اون روزی کلی خسته بودم، طبق عادت به روبرو نگاه کردم، اولش نشناختمش؛ ولی وقتی 

خندید، لباسش بهش می اومد. خوب ناختم؛ چه زیبا و خانومانه میخیلی نرم روسری کشید سرش ش

دونست چجوری در عین سادگی آراسته باشه. نرم یه سری تکون داد، انگار مشکلش با من بر طرف می

تونستم جلوی حس سرکشم رو بگیرم، تپش های قلبم به اختیارم نبود. به سمتش رفتم، نمی !شده

دونم عطر خودش بود یا داد نمیرسید بوی یاس میم میروی سینهروبروش قرار گرفتم. قدش تا 

 !موهاش

داد! برعکس نگین که همیشه ارایش غلیظ داشت! برعکس برعکس نگین که همیشه بوهای مصنوعی می
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رسوند. مهرنوش ادبی رو میپوشید و نگاهش غرور و بیهای زرقی برقی مینگین که همیشه لباس

 !ر میفروخت. چه قدر بهش زل زده بودم مگه؟نگاهش غم داشت؛ اما فخ

 آنالیز من تموم شد اقا هادی؟ -

 بله...چیزه...یعنی خوبین!؟ -

وقت چرا دست پاچه شدم؟ انگار اولین باره که دارم حرف میزنم! ولی انگار واقعا اولین باره؛ چون هیچ

 .جوری نبوده باهاماین

 ممنونم، شما خوبی؟ نگین خوبه؟ -

 .شت شدن، دست خودم نبود هیستیریک خندیدمهام مانگشت

 .به مرهمت شما در حال ترکیدنه -

 .پقی زد زیر خنده، آروم و متین

 وقت؟چرا اون -

 !خوامش، این رو که میدونی مهرنوش! چه قدر بگم؟چون نمی -

ون هاش رو آورد باال، کتاب توی دستش افتاد. دوال شد تا برش داره، من هم همینطور. سر جفتمدست

هاشرو گرفتم. چه ظریف بود! هام شونهخورد به هم. افتاد سمتم، انگار ضربه خیلی محکم بود! با دست

 داد سرش دارههاش نشون میانگار خود استخون رو تو دستم گرفتم. معذب شد و گفت خوبه؛ ولی چشم

 :دستش رو گرفتم، قبل از اینکه اعتراض کنه گفتم .گیج میره

 .کشتمرو دستم، عمه میخوام بیوفتی نمی -

آروم همراهیم کرد، توی آالچیق نشوندمش، خودم هم رو صندلی روبروش نشستم. با دستش سرش رو 

 .دادفشار می

 مهرنوش خوبی؟ -

که بخوام به طرفش خم شده بودم، سرش رو که باال آورد باز هم لزرش گرفتم. اگه بدونه دارم اونبی
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 .کنهگرفتارش میشم حتما خیلی بد تا می

 .آره خوبم، چیزی نشد که -

 :تر از لبخندش گفتبعد یه لبخند یهویی زد و یهویی

 .بیا بریم تو یه چایی بخوریم هوم؟! اگه موافقی مثل چی به من زل نزن پسر دایی -

 کنه! نکنه دلشکردم که چقد من رو سورپرایز میرفتیم تو به این فکر میجوری که داشتیم میهمین

وای نه! سریع افکار سیاه رو پس زدم. اون  !شاید هم به خاطر پیشنهادم باهام خوب شده؟سریده؟! یا 

 .هر چی باشه سیاه نیست. باید باهاش حرف بزنم

 .های درشت غمیگنهاش، امان از اون تیلههاش...چشمریخت...چشمبه طرز مشکوکی من رو بهم می

*** 

 :مهرنوش

ن به فنجون چاییم خیره بودم. به نظرم خیلی ضایع دارم بهش روی مبل طرح بته جقه نشسته بودیم و م

خوام از زبون خودم دونم. الاقل نمیکنه و اینکه نباید اصال بگم میکنم؛ چون چپی نگاهم میتوجه می

 .بشنوه و شایدم کسی فعال چیزی بهش نگه

 مهرنوش؟ -

 بله؟ -

 به درخواست کمکم فکر کردی؟ -

 .خیالش میشمآره، بی -

ای خوردم؛ مثل شیری که قبل خوردن با تفاوت به فنجونم زل زدم و توی دستم چرخوندم و جرعهاز بیو ب

 .کنه. از تعبیرم خندیدماش بازی میطعمه

 خیال شدی؟ این خنده یعنی چی!؟چرا بی -

 .اوه اصال حواسم نبود تنها نیستم، طبق معمول شوت شدم تو هپروتم -
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 .که شوکه شد و چشمکی به سمتش روونه کردم

پا شدم که برم. برای امروز بسه. حتما عالمت سواالی بزرگی تو سرشه که صدام کرد. پشت بهش 

من تکونی نخوردم، از روی شونه نگاهش  .آروم به سمتم اومدایستاده بودم که اونم آروم بلند شد و آروم

 .کردم

 امروز خیلی متعجبم کردی دختر، به چی دچار شدی؟ -

ست برد که از بغل صورتم معلوم بود. سرم رو نرم پس کشیدم و سری تکون دادم و سمت موهام د

 :ی دست مخالفم رو تکون دادم و گفتمانگشت اشاره

 !دونم، منم از خودم متعجبمنمی -

رفتم به سمت اتاقم می .کردخرامان رفتم. وسط سالن مونده بود، مات شد. لبخند موزی رهام نمیخرامان

ها اش گذشتم و در اتاق رو بستم. تنتفاوت با یه سالم کوتاه از کنار نگاه درموندهو دیدم. بیکه پدربزرگ ر

 کنه. اصال دلمم سنگینی میتونستم خودم باشم. این نقاب انگاری واسهشده میپشت این درِ قفل

ه کنه. یمیخواد با احساس هادی بازی کنم؛ ولی حس سرکش انتقامم واسه زخمایی که خوردم رهام ننمی

 .زخم که چیزی نمیشه

 .دونستم این سه تا زخمه؛ یکی به خودم یکی به هادی و در آخر به نگیندر حالی که نمی

شدیم؛ جوری که هادی به باور شدند و من و هادی بیشتر به هم نزدیک میروزها به سرعت سپری می

دونستم مجذوبمه. با هم خوب میفهمیدم. خودم روزی عاشق بودم؛ عشق رسیده بود. این رو کامل می

رفتیم. روزی هم اتفاقی پیشش بودم که نگین زنگ زد. چون توی ماشین در حرکت بودیم، روی بیرون می

 :اعتناییِ هادی گفتخوردن و بیشد. بعد کلی مخبلوتوث بود و صدا پخش می

 .هادی لج نکن، بابا مامانت که نیستن بیا خونه ما پیشم بمون یه کم -

کردم تا ببینم جوابش چیه. هادی نگاهی به من رسید و من با آرامش نگاهش میی عصبی به نظر میهاد

 .کرد و من به خودم رنگ تعجب دادم
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 .خوام برم پیش آقاجونمی -

 .نگو آقاجون، بگو اون خانم چشم ورقلمبیده -

 :از تشبیهش خندیدم که صدام رو شنید

 کی پیشته؟ -

 :ی بگه؛ ولی مانع شدم. صدام رو صاف کردم و ریلکس جواب دادمهادی دهن باز کرد که چیز

 چشم ورقلمبیده یا مهرنوش به نظرت؟ -

 کنی؟تو... تو... پیش هادی چه غلطی می -

کنم باید به تو توضیح بدم. مسائل شخصیم به خودم مربوطه و یه چیز دیگه؛ احترامت دست فکر نمی -

 خودت باشه، باشه؟

 .؛ ولی هادی باید توضیح بدههه نه بابا تو نه -

هات تموم شدن یاد این هادی یه مرد بزرگه، واسه کارهاش نیاز به توضیح نداره. چی شده، سرگرمی -

 لوح افتادی؟ساده

 !ذارم کف دستتخفه شو عوضی، میام حقت رو می -

 .جدی؟ پس منتظرتم عزیزم، بای -

سم به هادی نبود. بیچاره سرش رو روی فرمون ی کوتاه حواو تماس رو قطع کردم. تو طی این مکالمه

 .گذاشته بود و حالش بد بود

 هادی خوبی؟ -

 .است دردسر میشه، چرا باهاش حرف زدی؟ مهرنوش اون دیوونهواسه -

 ...کردم حست بهمکردم ازم دفاع کنی، فکر میفکر می -

در نیفت. من ... دوستت  آره، حسم بهت عوض شده، خیلی وقته. واسه همین حس میگم که با نگین -

 .دارم
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 خوای انگ کثیفی بهم بزنی؟به مشکلم فکر کردی؟ تو نمی -

 .نه، این رو باور کن -

 .کنمبعدا فکر می -

 .خوای با اون در بیفتیولی تو معلومه فکرات رو کردی و اینکه می -

  .تند نرو عزیزم -

 :ادامه دادم تعجب کردم و بعد مکث کوتاهی "عزیزم"از اینکه بهش گفتم 

 .خوام باهاش دربیفتم به خاطر توهینیه که بهم کرد، باید یکی تو روش دربیاداگه می -

 .حس نیستیولی معتقدم بی -

 .به هر حال برسونم خونه، کار دارم، جنگ تو راه دارم -

 :نمایی زدم که گفتلبخند دندون

 .ات خیلی بهت میاد دخترهای عمیق روی گونهچال -

 .ممنون -

اصال این دو جغد شوم  .چند ساعت بعد تو خونه بلوا بود. مهرداد و دخترش اومده بودند طوفان به پا کنند

و  خوام برم کبریت بزنماند؛ اما این بار آتیشی رو که گرفتند، هیزمش رو من ریختم. حاال هم میاین خونه

 .زی زود به نتیجه برسهدونم مهرداد لوم میده، پس بهتره بامی .همه چی رو یه جا دود کنم

 .مامان مستاصل تو اتاق اومد و دید دارم با آرامش آماده میشم

 جا؟مهرنوش چه خبره این -

 .کنممیرم حلش می -

 .زدمو ساکت نگاهم کرد که با آرامش داشتم به خودم عطر می

 :اش زدم و گفتمدستی به شونه

 .چیز تموم میشهامشب همه -
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 خوای چی کار کنی؟می -

 .ی هادی رو چسبیده بودها رسیدم. مهرداد و دخترش وسط بودند و مهرداد یقهه پایین پلهب

 .ولش کن اون رو، طرف حسابتون منم -

 مهرداد؛ اِه جدی!؟

 .نگین: راست میگه، اون هادی رو اغفال کرده

و ه رشدهای ریختهدست زدم و دور نگین چرخیدم. روبروش ایستادم. زیر چشمش دست کشیدم و ریمل

 :پاک کردم. آروم گفتم

 !بازیِ من بودیکوچولو تو فقط اسباب -

 :دستم رو محکم پس زد

 نگین: منظورت چیه؟

 .از پدرت بپرس و حرصی که بهم داد -

 :و رو به مهرداد کردم که با خشم بهم زل زده بود. به سمتم دوید

 چزونی؟ی هـ ـر*زه، دختر من رو میدختره -

ر حرفی که زد، واسه اینکه من پدری نداشتم که ازم مراقبت کنه، اینا ازم بغضم گرفت؛ نه به خاط

گرفتنش. به خودم اومدم و دیدم که مهرداد موهام رو کشیده و روی دو زانو جلوی پای دخترش خم شدم. 

گر بودم. خودم هادی که به سمت مهرداد خروشید، من انگار مات بودم و فقط به بلوای روبرو فقط نظاره

 .ای از موهام تو دستش جا موند و زخم حرف اون رو تن نحیف منز دست مهرداد جدا کردم. دستهرو ا

 :کرد. جری شدم، پا شدم روبروش ایستادم و داد زدمچشمم به پدربزرگ افتاد که با غم نگاهم می

 .ادی این همه تحقیر رو بهم دادی. از ترحم تو نگاهت خوشم نمیجوری نگام نکن، تو اجازهاین -

 .کنندزدم و غافل از اینکه همه دارند من رو تماشا میداد می

 .بخشمتونمن، منی که این همه سال آزار دیدم، از زخمی که خودی زد نمی
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 :رو به هادی کردم

ی این مدت نقش بود؛ ولی من تونم انتقام اینا رو از تو بگیرم. همهتونم بد باشم، نمیهادی من نمی -

 .ا باشم، من مهرنوشم! ببخشتونم مثل ایننمی

 هاش دیدم؛ ولی بازوم رو گرفت و نذاشت برم. چرا صداش خش داره؟شکست رو تو چشم

 .کنم، تصمیم با تو جدیهولی من ترکت نمی -

کنم. من احساسی ندارم خرج کنم. )آخرین ضربه حسابی قوی بود(، من حسی به ولی من ترکت می -

 کس ندارمهیچ

 :جدا کردم. رو به نگین گفتمدستم رو از دستش 

 .واسه رسیدن به هادی هر چی که توان داری وقت بذار، ارزشش رو داره -

 :رفتم داد زدمجور که باال میو همین

 .من سهمی ندارم از این دنیا -

صدای جیغ مامان من رو از پاگذاشتن به آخرین پله منع کرد. برگشتم و دیدم پدربزرگ شل شده. مامان 

تا پله رو افتادم؛ اما با دردی که ها دویدم، حتی سهدونم چرا؛ ولی از پلهزنه. نمیکه صدام میصدام زد 

توی قوزک پام پیچید هم نتونستم مانع رفتن بشم. بهش رسیدم. همه مات شده بودند. هادی که تازه 

 .ماجرا رو فهمیده بود، تازه اول شوکش بود. نزدیکش شدم. معلوم بود نفسای آخرشه

 .حاللم کن -

 .شد و دیگه نفسی در نیومد تا بهش بگم من بخشیدمشتنها حرفی که بود به زور شنیده می

*** 

 .آخرین گل رز رو سنگ قبرش گذاشتم و سنگ سرد رو بوسیدم

خوام برم حاال هم می .باباجون ببخشید که مدتی نبودم. بابا بزرگ هم رفت؛ چهل روز از مرگش گذشته

 .زندگیم رو با دستای که چندان خالی نیست بسازم خوامسرکار بابا. می
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کنم. تا چند وقت دیگه عروسیِ گیتی و مسعوده. بعد فوت مدتیه که توی شرکت بابای گیتی کار می

 .پدربزرگ مهرداد رو ندیدم. هادی هم ول کن من نیست، هر چی میگم گوشش بدهکار نیست

 !گه اصال منشی پشت سرش داخل نشد. اوه دردسردر اتاق باز شد و نگین پرید تو و برعکس جاهای دی

 :قبل اینکه حرف بزنه، خودکار رو روی کاغذ گذاشتم، پا شدم و گفتم

 .ببین من خیلی وقته با هادی کار ندارم -

 .نه اومدم چیزایی و بگم برم -

ش عبلکیاش رو نیمه خورد و با آرامش توی ناومد. قهوهنشستم و دعوتش کردم بشینه. به نظر آروم می

 .گذاشت

 :هام رو روی میز تو هم گره کردمدست

 .شنومخب، می _

کردم میشه عاشقش باشم؛ ولی نشد من عاشق هادی مال تو، داریم از ایران میریم. راستش فکر می -

جا. هادی دوستت داره. من ازت خوشم نمیاد، اخالقت جوریه که ریم اونام. حاال هم داریم مییکی دیگه

 .ات دلبریکنی. این یه اعتراف مزخرفه؛ ولی تو با همین شکل سادهخودت جذب میهمه رو به 

 .چشمکی زد و بدون حرفی از من رفت

 .دونم، بعد کمی فکر به خودم حق زندگی دادمجا چه خبر شده! نمیاین

 گفتهاش رو شنیدم. اون ترحم نکرد و گفت دل باخته، اما وقتی به ازدواج با هادی مصمم شدم که حرف

 شد، حتی دیگه از پدرشمکنم نمیو گفت تا به پژمان که ادعای عاشقی داشت رسید، وگرنه مثل هادی ول

ه ی یمونه؛ مثل انتقامم. حاال بعد یه عمر زندگی پردرد وسوسهی کارای من نصفه میخبری نبود. همه

 .دادزندگی عاشقونه داشت قلقلکم می

ها شادی ذخیره کردم. اصال برام مهم ی تموم شد. برای مدتعروسی گیتی و مسعود سراسر عشق و شاد

نبود که اون دختری که با ارمان بود سهمش رو باال کشیده و رفته، چوب خدا صدا نداره. از پژمانم هیچ 
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های اضافه همون بهتر برن تا ادم های واقعی خودشون رو نشون بدن، تا بتونی ببینی خبری ندارم، آدم

 .ها رقصیدم و آواز خوندم. همون شب به هادی جواب مثبت دادمبعد مدت .ورشون کنیکارهاشون رو و با

*** 

 یک سال بعد

 .خورد؛ ویارش بودامروز روز عروسیمونه. گیتی با ولع داشت شیرینی می

ی مو صورت ظریفم رو قاب ی آرایشگاه خیره شدم. تاج بلندم روی موهام بود. دو طرهبه خودم توی آینه

زد لباس عروس سفید پوشیده، ایستادم و چرخی دور خودم هام به طرز عجیبی برق مید. چشمگرفته بو

 .زدم؛ اما برای خندیدن هادی کم بود

دنبالم اومد. مامانم هم زیبا شده بود. توی ماشین نشستم، هادی دستم رو با عشق بوسید. هادی چه زیبا 

دوستت دارم چه زیباست. امروز همه « دوستت دارم»شده بود! لبخند زد. لبخندزدن چه زیبا بود! لب زد 

 .چی زیباست. به آرامش رسیدم

سال دوباره عاشق شده بودم. کل شب با هادی رقصیدم خندیدم و به عشق اعتراف کردم. توی این یک

جور بشه؛ ولی شد. امروز کردم اینهادی با سخاوت مردونگی رو کنار عشق بهم هدیه داد. فکرش رو نمی

همه دست « هادی عاشقتم»هوا داد زدم ها سهم یکی از زندگی میشم که تموم سهمم از آرامشه. بیمن تن

 .ی گذشته رو کنارش فراموش کردمزدند و من برای هادی خندیدم. هادی هم سرم رو بوسید و همه

 .دونمام آغاز شد. از وقتی عاشق شدم، شاعر شدم یا از وقتی شاعر عاشق؛ نمیسرفصل تازه

 «ال دیگه گذشته گذشتهحا»

ست، ش هکرد تا با تمام وجود نشونم میداد عشق هست، واقعیاومد تا عشق نثارم میانگار باید یکی می

 کنه، بلکه با عشق باورتفقط باید عاشق واقعا عاشق باشه کسی که عاشقته لزوما کارهای عجیب نمی

ه میشه کنارش هر تلخی رو به شیرینی کنه، آرامش رو بهت هدیه میده، عاشق واقعی اینه،کسی کمی

 .تبدیل کرد اینا تجربه ی عمر ناکامی و در اخر عشقی شیرینه
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های دیگه داشت، اون هم قهرمان داستان؛ قهرمانی وجود نداره تا داستان تکراری ما فرقی با داستان

 .ان دارههای زندگی جریکننده خودمون هستیم و امیدی که توی رگخودت وجود داری. تنها کمک

 .هاتون عالی و عشقاتون پایدارست، پایانهر پایانی شروع دیگری

 پایان

mahakbanoo 

  69شهریور  ۰۶
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