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تو  نیکه ا نیدونست هم یکنه. م پیتا تا ادیب یامروز هم مثل  دو سالِ گذشته تو اداره نشسته بود و منتظر که نامه ا

رو  دور باشه که لِیفام یِباز یپارت ونیمد دیناراحت نشسته رو با یصندل نیو با ا زیم نیو پشتِ ا کیاتاقِ کوچ نیا

 ستمیگونش با س ریشغل رو براش دست و پا کرد، تا االن دست ز نیامادرش رو قبول کرده و   یانداختنُ خواهش ها

باشه. یمشغول ِ باز

 یدی کارِ مف ُرهیگ یمفت نم ایاداره پولِ  نیباشه تو ا نیاکرد که نشون دهنده  یم پیپنج نامه تا ایچهار  دیروز شا در

نصب کرده بود ،البته پنهان بود  ستمیکه خودش رو س یبا باز ارنیهم که منتظر بود تا نامه ب ی.!وقتدهیانجام م

کرد. یخودش رو مشغول م

آرزو  نیدوتا از ا یکیشد. یاومدند، غرق م یدور ودرازش که بعضاً به نظرش نا ممکن م یاو قات هم تو آروزها یبعض

شدند. یم شیپرداز الیکردند و باعثِ خ یم انیخودشون رو نما دتریشد یلیها خ

 رعاملیمد یِ کنه و با ارتقاء شغل به طبقه باال بره و حداقل منش دایپ یاتاق خالص نیبود که از ا نیاز آرزو هاش ا یکی

شدُ بختش هم باز  یم یفرج دیداشتُ شا یشتریارباب رجوع ها سرو کار ببود که با مهندس ها و  نیا تشیبشه؛مز

شد. یم

هم نداره؛ از شانسِ خوشکلش هم  یخوب افهیدونست که ق یهم م نویرو رد کرده و ا یدونست که س یم خودش

قانون  نیطبقه باال از ا یها یرژ ساده هم نداشت. البته که منش هیاجازه زدنِ  یاستخدام شده بود که حت ییجا

بودند. یمستثن

فاوت که ت نیگرفته بود ، با ا یآشنا شناسنامه رو المثن هیو واسطه  یزیم ریکه مشغولِ کار بشه با دادنِ ز نیقبل از ا 

سال کوچکتر براش زده بودند. 7سنش رو 

 نیگفتم: دوم یش مگذروند.داشتم از آرزوها یروزگار م 24و شناسنامه  کیو  یس هیدر حالِ حاضر با سنِ واقع یعنی

که تازه مشغولِ به کار شده ؛ بهش  یکه مهندس جووون نهیبود ا دیبع یلیاز خ شیو ب یلیکه از نظر خودش خ ییآرزو

کنه!!! یتوجه ا هی

بخش  ینامه ها به منش لِیدو بار که افتخار داشت موقع تحو یکینبود جز آقا فرزاد فخار!!!!  یمهندس که کس نیا

بودند. دهی! اما وصف اخالقِ خوشش!!!! رو همه شنپیکنه ، فوق العاده بد اخم بودُ وَ صد البته خوش ت ارتشونیز

 نیکرده بود. با همه ا دایپ یلفظ یِریدرگ ریدو بار با مد یکیاومد ، اما  یاداره م نینبود که به ا یادیکه مدت ز نیا با

مهندسِ جوان بود. نیپرپشتُ درهم گره خورده ا یاوصاف دلش بندِ ابرو ها
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از جاش بلند  نیهم یافته ، برا یطرف نم نیگذرش به ا ادیز یدونست که آبدارچ یخواست . م یچا وانیل هی دلش

رد و اش رو در آو نهیآ فشی!قبل از رفتن از تو ک ارهیرو پر کنه و ب وانشیآب بده هم ل یسروگوش هیشد تا بره باال هم 

کرد. یبررس کیکوچ نهیصورتش رو تو اون آ

کردُ با خودش زمزمه کرد: ینوچ هی یمونده از جوشِ قبل یلک باق هیجوش و  هی دنید از

 از غیکنه هر سال در یمن برعکس عمل م یبرا شهیباال پوستشون بهتر م رهیشانس که ندارم مردم سنشون م»-

«انس!ش یبخشک یبزنه! ا یجوشِ غرور ِ جوون دیاومده با ادشیپارسال ، تازه انگار 

مقنعه اش رو صاف و صوف کرد.باز ازچپ به راست صورتش رو نگاه  گشیرو گرفت و با دست د نهیدست آ هی با

و ر وانشیتا صاف بشه !ل دیمانتوش رو با دست کش یو چروک ها فیرو انداخت تو ک نهیباال انداختُ آ یکرد.شونه ا

رفت. رونیبرداشتُ از اتاق ب

چرخوندُ با  یتکون داد.اونم چشم یبخش سر نیا یِهم طبقه باال بود . از آسانسور دراومد و به طرفِ منش آبدارخونه

دست بهش اشاره کرد که جلوتر بره!

؟؟ هیشده ؟؟ خبر یچ 

اومده بود با همون  رشیهم که گوشِ مفت گ یو سرش رو خم کرد، پچ پچ وار گفت:منش زیم کیرفت نزد یکنجکاو با

ب داد:حالت جوا

داد؛انگار که  ینبود و زد به داد و ب لشیبابِ م یدونم چ یمهندس اومده بود و نم نی! باز ایساع  یدون ینم یوا-

هم ملکِ باباشِ!!! نجایا

:دینشه ، پرس عیضا ادیکه ز نیا ی؟ بازم برا هیحرفا راجع به ک نیدونست بدونِ اسم هم ا یم انگار

؟؟یکدوم مهندس؟؟؟ صادق--

بودن چپ و راست کرد و با غمزه  یدرآورد ُ  سرش رو به نشونه منف ییبود .با صورتش ادا یمحمد یکه مهر یمنش

نداشت گفت: یکه لزوم یا
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مونه .  یم یفخارِ که مثلِ خروس جنگ نی. اادیبنده خدا که صداش در نم یصادق ؟؟یگیم یچ رهی! ن شششیچ-

آماده اس دعوا کنه! شهیهم

اظهارِ نظر کنه: یتفاوت یکرد با ب یاما سع زد ، یغنج رهین دلِ

عکس العمل  نجوریا شهیکنه! مجبور م یم تشیهست که اذ یزیچ هی؟؟؟ خوب البد  ضهیجون مگه مر یوا !!!مهر-

نشون بده !

ه برس رهیشد به گوشِ ن یکه م ییصدا نیو با آهسته تر دییسرش رو جلوتر برد ُ با چشم ،راستُ چپش رو پا یمهر

گفت:

!زهیر یمشکل بهم م نیبا کوچکتر نجایا ادیاعصابش خُوُرده  و م گهید یِه در واقع از جان-

:دیبدنش رو به احاطه خودش درآورده بود پرس یکه تمامِ سلول ها یِبا کنجکاو رهین

؟؟؟یدونیتو از کجا م ؟؟؟یچه مشکل-

گرفت: یا افهیبه سر و گردنش داد و ق یقر یکنجکاو جادِیاز ا یخوشحال ُ راض یمهر

قرار »به فخار گفت: یکه صادق دمی! شنیشیمسائل با خبر م یلیاز خ یجا نشسته باش نیا یوقت زمیعز یدونیم-

!«یداد و هوارش رو بزن نجایا یایاعصابت از خونتون خرابِ ب ستین

اعصاب نداره!!! نجایبله آقا تو خونه مشکل داره که ا دمیبود که فهم نجوریا

داشت تو خونه مشکل  یمهندس گل و گالب که خونواده سرشناس نیا شهیچه باعث م یعنی»متعجب موند: رهین

 یکرد لحنش ب یباال انداختُ سع یشونه ا نیهم یبگه برا یدونست چ یقد نداد و نم ییفکرش به جا«داشته باشه!

تفاوت باشه:

نه ممک ی! بهر حال هر جووندهیرو فهم ییچه رازِ مگو نمیکه گفتم بب نجایا یفهم یمسائل رو م یجور گفت هیاووووه -

داشته باشه. قهیبا خونواده اش اختالفِ سل

نازک کرد و با حرص گفت: یکم تو ذوقش خورده بود ، پشتِ چشم هیکه  یمهر

آماده بشه. دیباال چکار؟؟؟ دو تا نامه هست که تا ظهر با یحاال اومد-
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 داد: یرو آورد باال و تکون نشوایل یکه خوشش اومد از حرصِ مهر رهین

 .رمیگ ینامه ها رو م امی؛ م زمیبر یچا هی-

 ن،دریی نامه ها رو ازش گرفت ُ رفت پا ُی مهر ِزی باز اومد کنارِ م ُختیر یرو گرفتُ رفت تو آبدارخونه چا راهش

 فخار بود. شِیکج و کولش ،اما همه ذهنش و فکرش پ یِصندل یاتاقش رو پشتِ سرش بست،نشست رو

که  فهایخودش: ق بِیاز سر شروع کرد به تخر گهیبار د هیتونست بگه فرزاد، فعال فقط فخار!  یتو ذهنش هم نم یحت

و  بود رهیبود که ت نیا قتی! اما حق یکم ارفاق گندم هیالغر !پوستِ با  یهم نه! باالتنه درشت و پاها کلینداره و ه

 !!!!مد بود نه برنز دیبود که سف یدوره ا

 داینبود که ز یزیهم چ یمورد هم به وفور داشت.خب زشت نیحداقل صورتش چاله چوله نداشت که متاسفانه ا کاش

 اومد. یازش بر نم یادیبشه چون کارِ ز رشیدر گ

نداشت ،در  یکرد،خانواده اش بود. پدر و مادرش از هم جدا شده بودند؛ از پدرش خبر یم تشیاذ شتریکه ب یمورد

د که بو نیشدن ،ا دیساله بود که پدر رفت.قبل از رفتنش بازنشسته شده بود،تنها لطفش هم قبل از ناپد 14واقع 

 شماره حسابِ مامانش رو داده بود.

که  یلیاز دال یکی دیچرخوند. شا یرو م یداد،چرخِ زندگ یکه تو خونه انجام م ییبا اون حقوق و کار ها مادرش

و  گهیم یچ دیفهم ینم تیشدُ تو عصبان یم یزود عصبان یلیداده بود ،اخالقِ بدِ مادرش بود.خ یپدرش رو فرار

 چقدر صداش بلنده!

که به گوشش  یطور هیهمسا یکه زن ها دیشن یشد م یشد،فردا که از کوچه رد م یم یوقت که مامان عصبان هر

 کنند: یبرسه صحبت م

مردِ  ادینم ادتونیآره بابا !شما «»آقا حق داشت بذاره بره نیحس گمیمن که م«»خانم غوغا کرد، الیباز ل روزید»

 «.کرد یم غیج غی ج ُستادیا یاومد تو کوچه م یم یسر ِ هر موضوع الیل یوقت دیکش یچقدر خجالت م چارهیب

رفا ح نیر امان باشه!کم کم به اد نجوریا دیبرد ،شا یفرو م بانیتو گر شتریسرش رو ب شدیچاره مجبور م یب رهین

 سخت بود. یلیکردن با اخالقِ مادر خ یداد. واقعا زندگ یعادت کرد. و در خلوتِ خودش به پدرش حق م

و خواهرش نادره که از  رهین یرو برا یاخالقِ بد ُ طالقِ پدر و مادر ؛ دست به دستِ هم داده بودُ سرنوشتِ خوب نیا

 بود. ووردهیبزرگتر بود ، رو به ارمغان ن رهین
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 هیا ب ی. به فاصله کوتاهختیدختر رو بهم ر نیهم به پدر وابسته بود ُ رفتنش ا یلیساله بود. خ 17وقتِ طالق  نادره

تا  انیهفته زنگ زدند ُ خواستند که مادرو پدرش با مدارک ب هیسال ازش بزرگتر بود ،فرار کرد.بعد از  15مرد که 

 ه حماقت زنِ فرامرز شد.یبود که نادره با  نگونهینادره رو آزاد کنه.و ا

آهِ  دیفکرش که رس ینجایبه ا رهیموضوع دادگاه حکمِ عقد رو صادر کرد.ن نیپدر که حضور نداشتُ با محرز شدنِ ا

در انتظارِ  یهتردونست که اگه پدر مادرش جدا نشده بودند،سرنوشتِ ب یم نانی.بدونِ شک و با اطمدیکش یسرد

 خودش ُ خواهرش بود.

 هیو کرد، پاش رو ت دایپ یکه برگشت و کار نیپدرش ترکشون کرد ، سرباز بود.به محضِ ا یبرادرِ بزرگش که وقت نادر

دختر عموشون هم عاشقِ نادر بود، عمو نتونست مخالفت  هیخواد.چون مرض یکفش کرد که دخترِ عموشون رو م

 کنه!

که معلوم بود از فرامرز  نیخوبه! نادره هم سه تا بچه داشت ُ با ا شیگفت زندگ شهیبزرگ داشت و م نادر دو پسرِ االن

و  یساله بود. اما از لحاظِ روان 34زن  هیاز شر و شور ُ تب و تاب افتاده بود. بهر حال در حالِ حاضر  ست،اماین یراض

 خورد. یساله م  45زن  هیبه  دیشا یرفتار

 یِبود.هر چند نادره جلو دهیبه هردو ارث رس الیبود که :اخالقِ تند ِ ل نیکرد ،ا یم تیرو اذ رهیکه نادره و ن یزیچ

نادره ! البته نادره  یِشد برا یم یترمز نینداشت چون فرامرز خشن تر بودُ دستِ بزن هم داشت.هم ییفرامرز جا

 کرد. یم یدادش رو سرِ بچه ها خال یتمامِ دادُ ب

 که به سرنوشتِ مادرش ُ نادره دچار نشه. نیتمر هیصداش بلند نشه !  تیکرد تو عصبان یم یسع یلیخ رهین

رو سر  شییکرد ُ چا یسرد شده! نچ شییغرقِ افکارش بود که چا نقدریگذاشت و متوجه شد ا وانیرو دورِ ل دستش

کرد تمامِ  یکردن وسع پینامه ها رو گذاشت جلوش و شروع کرد به تا سِینو شیرو کنار گذاشت .پ وانیو ل دیکش

 حواسش رو جمعِ کارش کنه!

دونست کارِ  ی!م رهیبگ لیاداره اومد که نامه ها رو تحو یآبدارچ یرسول یظهر نگذشته بود که آقا 12از  یقیدقا هنوز

 زدنش! رآبیز یبرا یداشته باشه ُ بهونه ا ی که فرصتِ کمتر ِیمهر

نامه  4 کردُ یجنابِ رسول مِیلبخند نامه ها رو تسل هیداره !پس با  ییباال پِیسرعت تا رهیدونست که ن ینم یمهر طفق

 گرفت. لیتحو گهید
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 یکش و قوس زشیکرده بود. از جا بلند شد ُ بعد از مرتب کردنِ م ریکه امروز ذهنش رو در گ یاز کار و افکار خسته

 یگخست یکارها کم نیقالب کرد ُ با کشش دستاش قالبِ پنجه رو برعکس کردُ با ا به خودش داد ُ انگشتاش رو درهم

گرفت با چشم همه جا رو چک کرد  گشیها رو تو دستِ د هدستش انداختُ نام یِرو رو فشیرو از دستاش دور کرد. ک

 و بعداز مطمئن شدن از اتاق خارج شد.

 از اداره خارج شد. دیخسته نباش هیدادُ با  لیتحو یها رو به مهر نامه

 

 

 

 

 2 بخش

 

لب زمزمه کرد ؛  ریز ینچ یبهش کردُ نچ یبا اخم نگاه اریو درُ محکم بست. مه نیداغون نشست تو ماش یاعصاب با

 و گفت: دیکش یقینفسِ عم

 !نیرو زم زهیکم محکمتر !جونِ داداش هنوز خوُرد نشده بر هی-

ند رو ب یصادق ارِیکه زبونِ مه ینگاهش کرد.نگاه دیکش یازش شعله م شیکه آت ییبرگشت طرفش با چشما زیت

لبش رو با زبون نمدار کرد و  مونیکرد، پش یرو راه انداختُ تو سکوت رانندگ نیساکت ماش اریمه دید یآورد.وقت

 گفت:

 ؟؟؟یدیم ریروزا اعصاب درستُ درمون ندارم چرا آخه گ نیا یدون یداداش تو که م-

رگبارُ رعدو  یِدونست که فرزاد مثلِ بارون بهار یباال انداختُ همچنان سکوتش رو حفظ کرد.خوب م یشونه ا اریمه

 گلُ نمِ خاک! یِو بو میبرق و بعد آرامش و نس

 !!!!!اری؟؟مهیکن یم نجوریچرا ا یشناس یدِ ... تو که منو م-
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 از گوشه چشم اریمه

 :گفت یتفاوت یباال انداختُ با ب یکرد؛ شونه ا نگاهش

ر تو اداره تا گفتن فالن کا یایب ،یاگه از ننه و بابات  ناراحت ستیکه درست ن نهینگفتم؛ ...حرفِ من ا یزیمن که چ-

د .... بگو ب گمی. بد مستیکه ن دونی؛چاله م ییتو مهندسِ اونجا ی! اداره س و نا سالمتی، هوار بکش ینداد لیرو تحو

 !!یگیم

 رو داد: اریزد جوابِ مه یکه تو چشماش موج م یو غم یتکون دادُ با ناراحت یسر

 یحاج یِخودم رو کنترل کنم. تو رو دیدونم چطور با یفشار روم هست که نم نقدری!اما ایگیکنم !تو راست م کاریچ-

که  اومده ادشیکه تازه  بایحرفِ بزرگترت رو گوش کن! فر گهیساکتِ و م شهی. مامان که مثلِ همسمیتونم وا یکه نم

..... اوف ومدهیکردند که به مذاقِ خانوووم خوش ن یگفتندُ چ یسالِ گذشته چ 20تو  نایاز افراد خونه خاله ا هرکدوم

 بگم!!..... یچ

 پولدار داشته باشه یپاش بسوزم..... آدم بابا دیفرهاد نخواد ازدواج کنه ، من چرا با دیبگه مسلمونا شا ستین یکی

 داره که به موقع به دردش نخوره ......هان !!!تو بگو!! دهیچه فا

دونست اون هم دوسش داره؛ اما فرهاد برادرِ  یم شیسالش بودُ عاشق ِ دختر خاله اش؛ کمُ ب 26داشت یدلِ پر فرزاد

همه با هم متفق القول بودند که زوده فرزاد  لیدل نیخواست ازدواج کنه!به هم یسالش بودُ هنوز دلش نم 29بزرگش 

 !...رهیزن بگ

شده بود. مامان و باباش هم که  دتریخواهر ِ بزرگش شد بایفر یِریرو آورده بود جبهه گ میهم که اسمِ نس یوقت از

 باینظرِ فر بود انگار!....تو همه کارها« استغفراهلل»مُنزَل  یوح نهویگفت ع یاون م یبود.هرچ بایچشمشون به دهنِ فر

 ارجح بود.

د بود نه مثلِ فرها یمعمول بایگوهر بار خواهر جان نداشت.رابطش با فر اتِیبا نظر یمیفرزاد تا حاال برخوردِ مستق اما

 یلیکرد ،خ یشد و احساس م یجنبه فرهاد متعجب م نیاوقات از ا یانگار!.....بعض زدیکه تمام حرفاش رو با اون م

 رو کنند. لیامف بتِیبا خواهرش غ نهیشپسر ب هیکه  یِخاله زنک

رو بار  گرانیکله پاچه د شتریب بایکنارِ هم پچ پچ کردنِ فرهاد و فر نیبود ا دهیفهم انیجر نیتو هم شتریب

 مُصّر بشه که به خواستش برسه! شتریباعث شد که ب نیگذاشتنه!هم
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 یِخواهرا یِ هم حرفش رو شتریپا داشت؛ ب کی بایاز مذاکرات رو داشت که باز مرغِ فر دیدور جد هیگذشته باز  شبِ

تو  نیرو انداخت؛ نسر کهیت نیا دیاون سال تو ع ایکردکه ناد یبود. مدام تکرار م نیو نسر ایناد یعنی میبزرگتره نس

 یچه ربط میبه فرزاد و نس نایبود که همه ا نیشد ا یکه صحبت نم یزیبرادرش اون حرفُ زد.تنها چ یِعروس

 داره؟؟؟؟

 کنه!سرش یهم با سکوتش اجازه داد که خودش رو خال اریگفت. مه اریمه یربط برا یرو پراکنده و با ربط ُ ب نایا همه

  ُاریدر قورت دادنش داشت رو کرد به مه یکه سع یو انگشتاش موهاش رو چنگ زد ، با بغض شهیداد به ش هیرو تک

 :دیپرس

دخترا مگه نبود؟؟؟ اونم نه  یِبرا کتریرسمه اول بزرگتر بعد کوچ نیازدواج سنم کمه؟؟؟ ا ی!! به نظرت من برااریمه-

 ه؟؟؟یمن چ فِیمجرد بمونه تکل یسالگ 40دوره زمونه!!! خب اگه فرهاد دلش بخواد تا  نیا یاالن ُ تو

 بده: یکرد دوستش رو دلدار یچرخوندُ با لبخند سع نیسرش رو به طرف اریمه

برو رو مخِ خواهرت تا  یچرب ُ نرم یرو اریاون زبونت رو از فرکانس داد ب کم هی ؟؟؟یدینا ام نقدریداداش چرا ا-

 دلش رو به دست  ُیبرو ورِ دلِ آبج یصحبت کن یکه جمع نیا یهمه کاره اونه پس به جا یگی! مگه نمیکن شیراض

 !اریب

 :یو شوخ یشده زد به لودگ یفضا جد یلیخ دید

 ؛برویشناس ی! بابا خواهرتِ همه اخالقاش رو م یخاک برسرت که عرضه مخ زدنِ خواهرتُ رو هم ندار یا-

 ....شششیحرف بزن باهات همراه بشه! چ ندشیخوشا

 من موندم..... یرو زد میمخِ نس چطور

 زد : یلبخندِ تلخ فرزاد

تونم  ینم دیببخش دهیم امیو فقط پ ده ینه؟؟؟ تلفنام رو جواب نم ایخودمم شک دارم که مخش رو زدم اصال -

 عاملِ !!!... ریهست در خدمتم! انگار مد یصحبت کنم امر

 !شهیکنم اعصابم داغون م یمورد هم فکر که م نیرو ا یداداش شک کردم که برم جلو جوابِ مثبت بده ! تازگ جونِ
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 یزیبه طرز اغراق آم زیهمه چ کیدونند. تو شهرِ کوچ یم بایداره که همه تقر یبیو معا ایمزا کیتو شهرِ کوچ یزندگ

 یهم سرک بکشند و فضول یتو زندگ دنیبه خودشون حق م ییجورا هیشناسند  یرو م گریپر رنگه ! چون همه همد

 نبودند. یقاعده مستثن نیکنند! فرزاد و خونواده اش هم از ا

مردم قرار  نِیذره ب رِیز شهیبود. خودش و خونواده اش هم به نامِ شهر نِیفخار از تاجران و مالک دیفرزاد حاج مج پدر

 کنند .... یرو الگو بردار شونیخواست راه و روشِ زندگ یکه دلشون م ییداشتند.چه خوب چه بد چه اونا

از  مسئله یی با بزرگنما ُنندیو خونواده اش بب یاز حاج یرادیو ا یکه مترصد فرصت بودند که اشکال یچه کسان و

 مردم»مسئله  کی یبرا یریگ میموقع تصم یتو خونه حاج شهیبود که هم نطوریبکاهند. ا یو منزلت حاج گاهیجا

 شد. یتوجه م یلیداشت و بهش خ یاساس بُعدِ«گنیم یچ

اج ح یبه آبرو یکه ممکن بود خش یحرکت نیراستا کوچکتر نیمردم!!!در هم یبود آبرومون نره جلو نیا یبعد جمله

 بود. بایدستِ فر شتریآبرو هم ب یارسنجیو مالکِ ع اریشد، مع یفخار وارد کنه؛انجام نم

نکنند.عاشق شدن در  یدونه خواهرش از اصول ِ نا نوشته خاندان فخار تخط هیشدت مواظب بود که برادراش و  به

 شد. یمحسوب م یاز مواردِ تخط یکی بایقاموسِ فر

نبودند، باز هم  یمرحومش راض یِکه خانواده عمو نیپسرعموش شده بود ُ با وجودِ اخودش که عاشقِ  یمنها البته

زبون و صد البته عاشق!!پس  یبودُ احمد رضا ساکتُ ب لیکارِ خودش رو کردُ با احمد رضا ازدواج کرد.البته چون فام

 در کار نبود. یزیبحثِ آبرو ر

 بایرو فر شونیزندگ یمای! تمام تصم بایفر یبود و کامال مثل ِ موم تو دستا یو آروم ریرضا پسر خوبُ سربه ز احمد

 تحمل مخالفت با حرفاش رو نداشته باشه! ادیز بایهم باعث شده بود که فر نیکرد.هم یگرفتُ اجرا م یم

 کرد و گفت: اریبه مه ینگاه هیفکر کرد . اریمه یبه حرفا یکم فرزاد

 ندارند. یحرف هیبشه بق یراض بایدونم فر یم ده؟؟؟یروش جواب م نیبه نظرت ا-

 :  دیفرزاد کوب یپا یزد و با دست رو یلبخند اریمه

که تو خودت رو  نهیا ِ یده برا ینباش ! خواهرته بابا !خواهرا هم که عاشقِ داداشاشون هستند ، اگه نشون نم دینا ام-

 .ادیچطور با دلت راه م نیشو بهش بب کی.نزدیکش یکنار م
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 !بهر حال بهتر از دست دست کردنه!! هیکیتو تار یریشک داشت اما با خودش فکر کرد که ت فرزاد

دور  ستادُیا یکرد.کم یهم با تشکر خداحافظ اریتو و مه ادیب اریشدن تعارف کرد که مه ادهیخونه در حالِ پ یجلو

 انداختُ وارد خونه شد. دیرو با چشم دنبال کرد. کل اریشدنِ مه

با خونواده اش طبقه اول و  یآپارتمان شش طبقه تو منطقه خوبِ شهر بود. حاج هیکردند  یم یکه زندگ یساختمان

 بود و وطبقات چهار و پنج هم دستِ مستاجر بودند. یفرهاد خال یطبقه برا نیطبقه دوم و سوم بایفر

دونستندُ واحد  یم کیدوتا رو کوچ نیطبقه به اسم فرزاد و پنجم به اسمِ فرنوش خواهرش بود.اما ا نیواقع چهارم در

 هاشون رو اجاره داده بودند تا زمانش برسه!

که  ییکسا رهی!پس خودبه خود از دابایبودُ مشغولِ درس و کامال تحت ِتسلط فر کتریاز فرزاد کوچ یده سال فرنوش

 شد. یتونستند به فرزاد کمک کنند ،خارج م یم

خوش با افرادِ خونه  یِکرد گره ابرو هاش رو باز کنه و با رو یسع شد بایواحدشون که شد متوجه بودنِ فر وارد

 برخورد کنه!

 ن؟؟؟ییبلند گفت: اهلِ خونه کجا یسالم بلند باال کردُ با صدا هیدمِ در  از

 با لبخند جوابش داد: دُیاز کنارِ کانتر آشپز خونه سرش رو به طرف در کش مادرش

  ؟؟ی! زود اومدیسالم پسرم!!خسته نباش-

 یمتمول شده و کم یتا االن که حاج دهیکش یادیدونست که زحمتِ ز یدوست داشت .م یلیمادرش رو خ فرزاد

خواست که خوشبختانه  یم یصبر هی یمستبدانه حاج یراحت شده براش! هرچند سر کردن با اخالقِ تندُ کم یزندگ

 مادرش صبور بود.

 نشوند و جواب داد: شیشونیرو پ یانثارِ مادرش کرد و جلوتر رفتُ بوسه  یمحبت لبخند با

 و منو رسوند خونه! رونیب میزودتر از اداره زد اریبا مه-

باال ناهار بخوره سرِ ظهر گشنه از درِ  ادیب یکرد ی گفت: تعارف م ُدیبه صورتش کش یدست یبا مهربون مادرش

 ؟؟؟یکرد شیخونمون راه
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؟؟ احساس  ستشین بایمگه فر گمیباال اما قبول نکرد.م ایبهش گفتم ب هیکم خجالت هی اریکه مه یدونیم زجونینه عز-

 باشه! نجایا دیکردم با

درِ اتاق رو رو هم گذاشتُ اومد طرفِ آشپزخونه : سالم به داداش فرزادِ گل!! آفتاب از کدوم طرفِ  یبه آروم بایفر

 ؟؟یریگ یدراومده سراغِ منو م

 گفت:به طرفش برگشت ُ با حفظِ لبخندش  فرزاد

 احوالتون هستم . بچه ها کجان ؟؟ یایجو شهی! من که هم؟یکن یم ی! کم لطفیسالم آبج-

 از کنارش رد شد و به آشپزخونه رفتُ و در همون حال جواب داد: دُیفرزاد کش یبه بازو یدست بایفر

 تا غذا رو بکشم! نییایرو االن خابوندم.ب نیمدرسه اس و راش نیراد-

به  یطرفدار داشتند.بچه ها هم انس و الفتِ خاص یلیهشت ساله و سه ساله بودندُ تو خونواده خ بایفر یها بچه

 دوتا وروجک خواهرش بود. نیداشتند.فرزاد هم واقعا عاشق ا یخونواده مادر

 طرفِ اتاقش که لباس عوض کنه گفت: رفتیکه م یحال در

 سر بذارم و بچلونمش!!!کم سربه  هی نی!!دلمو خوش کرده بودم که با راش فیچه ح-

 سرخوش از محبت برادرش جواب داد: بایفر

! دعا کن تا آخر ناهارمون خواب شهیم داریب یا قهیخوابه و دو دق یانگار با چشم باز م هیخوابش خرگوش نینترس ا-

 بمونه.

 خوابه! یبدنش م ازِیبشه !اندازه ن داری! خب ب؟یبه بچم دار کاریگفت: چ یفیبا چشم غره ظر مادرش

لباس عوض  نیکرد مدتهاست ازش دوره! در ح یداشت که احساس م یآرامش هیاز جوّ خونه خوشش اومد . فرزاد

افتم به فکرم هست؟؟ اگه واقعا منو دوست  یاونقدر که من دارم با همه در م مینس ایآ» کرد یکردن با خودش فکر م

 «ده؟  یداره چرا حداقل جوابم رو درست نم
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که باهاش معاشرت کرده بود خواهراش بودند  یآورد. تنها دختر یداد و از احساس دخترا سر در نم یقد نم عقلش

بشوند و درد دل  یمیصم ادیذاشت ز یبود که نم نشونیب یسد هی شهیهم یعنینبودند.  کینزد ادیکه اونا هم ز

 کنند.

کار  نیبرسه و آبروش بره از ا یحاجدوست بشه و به گوش  یکه با دختر نیهم با ترس از ا لیتمام زمان تحص تو

دانشگاه  یدخترا یلیتا روزِ فارغ التحص دیکش دکیکرده بود.لقب پسر مغرور و گنده دماغِ دانشگاه رو  یدور

  تا تونستند حرف پشتِ سرش زدند. ُدندیحسرت کش

 .... یچ ایعالقه نداره و  ایزنه و  یکنه که حرف نم یناز م میدونست نس یبود که االن نم نیا

برداشت ُ طرفش  زیم یحاضر شد. مادرش دستمال از رو زیسر م سیخ یلباسش رو عوض کردُ با دست و رو کالفه

 گرفت:

 !!زیسر م یآبچکون اومد هی؟؟ چ یحوله نبود خشک کن هی!!!مادر جون  شششیا-

 :دیلپِ مادر رو کش گهی با دستِ د ُدیدست به صورتش کش هیرو گرفت و با  دستمال

 خشک کنم. ومدی. آبش خنک بود حال اومدم دلم ن مینداشت یبانو !بد اخالق نتیز یآ یآ-

 و تو دلش قربون صدقه پسرش رفت اما به زبون گفت: دیبا خنده سرش رو عقب کش نتیز

 مگه سرد نبود؟؟؟ رونیخنک بود انگار چله تابستونه !پسر ب گهیجور م هی!!  شششیچ-

 لب که فقط مادرش بشنوه گفت: ریتکون داد و ز یسر فرزاد

 !شهیخنک نم زایچ نی!با ا شهیبلند م شیاز دلم آت-

 و فرزاد انداخت نتیبه ز ینگاه هیو خودش هم نشست  دیغذا رو کش باینگفت .فر یزینگاه کرد.اما چ نیغمگ نتیز

 اره؟؟؟ب هیشد  یکردند چ یم ی. تعجب کرد که تازه داشتند با هم شوخدید نیکه چهره هردو رو غمگ

 چونش گذاشت و به هر دو نفر نگاه کرد ُ گفت: رِیکرد و دستش رو ز یرو خال دهنش

  گرفته ! ُدیهر دوتون ساکت شد هویشده ؟؟  یمامان !چ-

 .میکن یبخور غذاتو !بعدِ غذا صحبت م ستین یزیگفت: نه چ یباال انداخت ُ با سرد یشونه ا نتیز
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خواد  یم یراجع به چ نتیتونستند حدس بزنند که ز یکدوم نم چیمتعجب به هم نگاه کردند . ه بایو فر فرزاد

ه ک یبه خوردنشون دادند. غذا خوردن که تمام شد فرزاد یشتریسرعتِ ب یگریصحبت کنه هر سه بدون توجه به د

 فا رو بشوره!رو جمع کنه و ظر زیکمک کرد که م بایزد ، تند تند به فر ینم دیو سف اهیدست به س

نگاه  بهم بایبود.فرزاد و فر یگرید ییکرد. اما حواسش جا یکما کان متفکر و ساکت نشسته بود ُ نگاهشون م نتیز

 کرد. رییحالُ هواش تغ هویداره ُ چرا  کاریبدونه مادرشون چ یکیاون  دیکردند که شا یم

گفت و رو کرد به مادرش و  یبچه ش بلند شد؛ نچ یکه صدا ختیر یم یداشت چا بایکنارِ مادرش نشست ، فر فرزاد

 ! ارمشیتا برم ب زیرو بر نایا ای! داداش ب نهیهم یِخوابش خرگوش گمیفرزاد: م

هنوز تو فکره  دیکرد د نتیبه ز ینگاه هی! زی گذاشت رو م ُختیر ینیآماده تو س یوانایرو تو ل یپاشد ُ چا فرزاد

 انویل یِدستش گذاشتُ با کفِ دست رو ریرو ز وانشیون نداد.نشست و لهم واکنش نش نیشدنِ راش داریبه ب یحت

 رو پوشوند.

 بلند گفت: یسرش رو به طرفِ اتاق چرخوند ُ با صدا نتینه؟ همون موقع ز ایبگه  یزیدل کرد که چ دل

 تا غذا بخوره ! ارشی! ب یفَر-

 اد:د حیرفت ُ تو ض سیبه طرف سرو دیکش یم ی،دستش رو گرفته بود ُکم رونیتو اتاق با دخترش اومد ب باازیفر

 .امیببرمش ُ ب ییدستشو هی-

ت ساک ییروین هیکه  نیکنه ؛هم ا یبتونه مادر رو راض دیتاب بود، هم دوست داشت سرِ حرف رو باز کنه شا یب فرزاد

 ه؟؟؟یلب باز کنه و بفهمه کارش چ نتیداشت تا ز ینگهش م

 تو دل بروش اومد. یِبا دخترکوچولو بایخره فرخودش رو مشغول کرد.باال شیکرد با چا یسع

 نیکوچولو غنج زد! ناخودآگاه دستاش رو باز کرد تا دخترک رو به آغوش بکشه! دخترک هم ا نیا یفرزاد برا دلِ

 رو رها کرد و به طرفِ فرزاد پرواز کرد. بایجواب نذاشت.دستِ فر یآغوش پر مهر و محبت رو ب
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گرفتُ محکم تو بغلش چلوندُ قلقلک  شیتپل و خوردن یهم با شوق بغلش کردُ دوتا بوسه محکم از لپا فرزاد

 آورد. بایو فر نتیآشپزخونه رو پر کرد ُ لبخند به لب ِ ز یفضا نیقهقهه راش یداد؛صدا

 دراز کرد: نیگذاشتُ دستش رو به طرفِ راش زیم یظرفِ غذا رو رو بایفر

 بدم ! تا بهت غذا نجایا ایب-

 خورد ؛ خودش رو چسبوند به فرزادُ گفت: یکه اکثرِ مواقع خودش غذا م نیبا ا نیراش

 !نمیبش یینه! دا-

 کشوند و اشاره کرد همون طور بهش غذا بده ! بایطرفِ فر شتریرو ب شیصندل فرزاد

 گفت: نتیرو به ز نیدرحالِ غذا دادن به راش بای. فردیروبرداشت ُ سر کش یچا وانیل گشیدست د با

 کرده؟؟ ریدرگ یلی؟؟ انگار فکرت رو خ یصحبت کن یخواست یم یمامان ! راجع به چ-

 رهیفرزاد؛ فرزاد برگشت طرفش ُ تو چشمش خ یکرد.دست گذاشت رو بازو نیی سرش رو باال پا ُدیکش یآه نتیز

 شد.

 ؟؟؟یخوا یرو م میکه نس یفرزاد مادر تو مطمئن-

رو تازه خورده بود اما دهنش  یکه چا نیخون رو تو رگهاش احساس کرد. با ا عیفرزاد به طپش افتاد حرکت سر قلب

 درشت شده به زور بزاقش رو جمع کرد ُ قورت داد: ییخشک شد.با چشما

 خوام!!! یخب معلومه.....م-

 دستش رو جلوش گرفت ُ رو به فرزاد ادامه داد: نتیدهنش رو باز کنه که ز بایفر

 ؟؟ دهیوابِ مثبت مبهت ج میکه نس یتو مطمئن-

نظر  رِیزل زده بودند بهش ُ تمام حرکاتش رو ز بایو فر نتیشل شد . وا رفته سرِ جاش جا به جا شد ؛ ز یکم فرزاد

 گفت: یو دو دل دیترد یاحتماالت بذاره! با کم یهم برا ییکنه و جا ینگر ندهیکرد آ یداشتند.فرزاد سع

 ه؟؟یجوابش چ مینیبب دیباهاش نکردم ! خواستم شما اقدام کن یبگم ؟؟؟ من که صحبت یواال چ-
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 چشماش رو تنگ کرد: ینیبا بد ب نیهم یِاز چشمِ فرزاد دور نموند برا دندیکش بایو فر نتیکه ز یراحت نفسِ

 د؟؟یدون یم یزیشما چ-

 مهمان کرد.مادرانه  یکرد ُ پسرش رو نوازش نییفرزاد بود باال و پا یبازو یِدستش که هنوز رو نتیز

رو قرداده  ییباال یکه تازه واحد ها یدونینه؟؟ فرزاد ! م ایهست  نتونیپسِ سرِ ما ب یزینه مادر ! خواستم بدونم چ-

 بشه! یتا خونه خال یدو سال صبر کن دیخواسته تو ..... خب اگه هم جور بشه با نی! امیدو ساله نوشت

 تونست جمعش کنه گفت: یلبهاش نم یکه از رو یشناخت ! با خنده ا یاز شوقِ موافقت مادرش سر از پا نم فرزاد

 یکنم تا اون واحد خال یاجاره م کیخونه کوچ هیفوقش  میکن یم شیکار هی! اشکال نداره اونو  یمامان مرس یوا-

 بشه !

 انداخت و لبش رو با زبون نمدار کرد، ادامه داد: بایبه فر ینگاه نتیز

ما به ! اما..... امیستین یوصلت راض نیبه ا ادیکه ز میدیاز خونه خالت و دختراش د ییزایچ هی بایفرزاد !منو فر نیبب-

 خوب یاول بره صحبت کنه و مزه دهنشون رو بفهمه بعد اگه همه چ بای!فقط اجازه بده فر میذار یم شیخاطر تو پا پ

 ! خوبه !!! میریم یرفت ؛ همه با هم رسم شیپ

ذاره! سرش  یم شیپا پ یخواستگار یبرا بای.فقط جمله آخرمهم بود که فراوردیسر در ن نتیز یاز حرفا ادیز فرزاد

 گفت: یرو تند تند تکون داد و با خوشحال

 !دیشما بگ یباشه باشه!! هر چ-

 زد تو بازوش و با حرص گفت: یکی بایبچه بلند شد.فر غِیفشارِ محکم داد که ج هیرو  نیراش یخوشحال از

برام ناز کنه و طاقچه باال بذاره  یکه کس ستمیفرزاد!بهت بگم من آدمش ن نی.ببیوقت بچمُ له کردخبه حاال!!! از ذ-

 .ستمیمن ن انیب یناز ِ الک ایو  رندیبگ یلیاسرائ یبن رادی.اگه بخوان ا

 تو لحنُ صداش اعتراض کرد: یطلبکار هیبا  فرزاد

 خودت باشه هان!!!!!!! لِیکه به م یریحرفا بهونه بگ نیبا ا یخوا ینشد! م گهینه د-

 نگاهش کرد و رو به مادرش گفت: یبا دلسوز بایفر
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تو خوشحال ُ خوشبخت  ادیبهش بگه مگه من بدم م ستین یکی! آخه نهیمامان چقدر نسبت به من بدب ینیب یم-

 .یباش یکنم که تو راض یمطمئن باش تمامِ تالشم رو م«فرزادُ دستش رو گرفت یشد به چشما رهیخ!»یباش

 جواب داد: یانداختُ به آروم نییخجالت زده سرش رو پا فرزاد

 .یبرخورد کن یترسم سرسر ی....م یستین ینه !شک ندارم! فقط چون خودت راض-

 !انیبحث رو کوتاه کردُ نذاشت خواهر و برادر تو رو هم درب نتیز

 

 

 3 بخش

 

کنه و دوباره شوهر  یم دایبهونه پ هیمادرش  دنیدونست به محضِ رس یحالُ خسته به خونه برگشت .م یب رهین

 ی!اداره رفتنت با تو خونه موندن فرق یعرضه ندار»:که  یتکرار یکوبه و باز همون حرفا ینکردنش رو تو سرش م

 !«یهم بزن رمردیپ هیمخِ  یتون یو نم ینیش یمثل چوب تو اداره م یرینداره ! م

 قسمت از نیبه ا شهیاومد.باز مثل هم یهم از دستش بر نم یشد؛اما کار یواقعا از مادرش متنفر م ییوقتا نیچن نیا

کرد من بچه بودم ؛من  یبا خودش تکرار م یفرستاد .ه یکرد و به اشتباهاتش لعنت م ی،بغض م دیرس یفکراش م

زد  یمنو کتک نم یزیکم اخالقش بهتر بود ُ سر هر چ هی امانکرد و بره !اگه م یسالم بود. اگه بابا مارو رها نم 15فقط 

 رفتم.... یاز خونه نم رونی.من دنبالِ آرامش ب

تونست تو اون محل سر بلند  یبودند. مگر نه االن نم دهیها نفهم هیرو همسا بتشیآورده بود که ده روز غ شانس

 سرو صدا ردش رو دنبال کرد. یکرده بود ُ ب تیریگفت که مد یم نیبه مامان آفر دیکنه!باز با

سال  25رفته بود که  یبا کس رهیخبر دار بشه ! ن یکس دیدونست که نبا یچون تجربه نادره رو داشت م دیشا خب

 ود.ب رهیاختالف سن بود .مردک همسن پدرِ ن نیکه بهش شک نکرده بودند هم هم نیا لیدل دیازش بزرگتر بود. شا

تونه خاطره اون ده روز نحس رو از  یم یدونست ک یکرد. نم یجوونه اشک تو چشماش رشد م شیادآوریبا  رهین

 اون مرد شد. یِکه جذبِ چ دیفهم یکرد نم یصفحه خاطراتش پاک کنه . االن که فکر م
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چاق بود و  یبلکه تا حدود چیهم نداشت ه یرو فرم و خوب کلیجوون بود نداشت. ه یکه االن مدِ نظرِ دخترا ییبایز

 ......دیلرز یافتاد تن و بدنش م یم کیتو اون شهر کوچ یاون اتاقِ اجاره ا ادِیهر وقت  رهی! نزونیشکمش آو

که مردک  ی. درست از لحظه ادید یو هوسباز مردک رو مهربون م زیدونست چطور نگاه ه ینم یعالم نوجوون تو

 هوسبار مرد خالص شود کمتر موفق بود. الیام رِیشد. هرچه خواست از ز مونیلمسش کرد ؛ پش

ز دست ا دیخواد برسه ؛ شا یم ینداشت. فکر کرد بذاره به هرچ شیافتاده بود که راهِ پس و پ رینابرابر گ یدرجدال

قلمداد کرد و به  تیسکوتش رو رضا چیکرد. مردک دست از سرش که برنداشت ه یسرش برداره! اما بازم اشتباه م

 ادامه داد. شیناجوانمرد

رو برداشت ُ با مادرش تماس  شیتا مردک به حمام رفته بود، گوش ووردینطاقت  گهیتحمل کرد . اما د رهیروز ن هفت

 آدرس بده و زود قطع کرد. یشد.تونست حدود یکه م ییصدا نیگرفت، ضجه زد با خفه تر

بود  داریبرادرش رو با جون خر یلیس یضربه ها یخوراک هوس مرد شد.اما حت گهیروزِ د هیمادرو برادرش برسند  تا

 کردند. یدورش م یفقط ازاون مظهر هرزگ

تا چند سال  رهیطور بود که ن نیکرد که مادرش مجبورش نکرد که با اون مردک بمونه و ازدواج کنه! ا یشکر م خدارو

 رونیاومدند، از اتاق ب یفرامرز با نادره به خونشون م یوقت یادیتا مدتِ ز یرو داشت. حت 40 یمردان باال یایفوب

 مد.او ینم

 یم یشهرِ بزرگ زندگ هیبا خودش فکر کرد اگه تو  د؛یکش یگوشه چشمش رو با نوک انگشت گرفت ُ آه اشکِ

نم که بز ویمخ ِ ک تیوضع نیو ا دیشناسنامه سف نیکردم.االن با ا یم میکردمُ ترم یم دایرو پ ییرفتم جا یم،میکرد

 خودم نره؟؟؟ یآبرو

 یافکارِ تکرار نیزنه!با همه ا یو مرتب غُرِ شوهر نکردنش رو م رهیگ یم دهیموضوع رو ناد نیا الیدونست چرا ل ینم

 انداخت رفت داخل، از دم در بلند اعالمِ حضور کرد: دیو کل دیبه خونه رس

 سالم !!من اومدم!-

 دست زد به کمر با قر به سر و دستش گفت: ستادیاومد و ا رونیبا اخم از اتاق ب الیل

 زنه! فسقله خونه که داد زدن نداره!! یطور داد م نیکه ا شهیم دیکاخِ سف سالم! انگار وارد کیعل-
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 کرد لبخند بزنه رفت طرفِ مادرش و گفت: ی سع ُدیکش یقینفسِ عم رهین

 ؟؟یِخورده که اعصابت مگس یچا هیدو قند با  یخانووم؟؟؟ باز ک الیشده ل یباز چ-

 :دی نال ُدیبه سرش کش یدست الیل

زنشه  یبه دردم بخورند اون از نادر که فقط دنبالِ اُرد ها دیدلم خوشه بچه هام از آبُ گل در اومدندُ بزرگ شدند ُ با-

.....اوف خدا یکن ینم یغلط چیه یای م ُیر یاز تو که م نمی؛ ا شهینم داشیپ نورایاز نادره که از ترسِ شوهرش ا نی؛ا

 از کدومتون بنالم؟؟

 رو داد: الیرفت تو اتاق و لباس عوض کرد همون طور هم جوابِ ل رهین

 اجیاحت یزیزنه ،چ یکنه مرتب سر م ینم ینادر که بنده خدا کوتاه ؟؟یکن یم یناشکر نقدریمادرِ من آخه چرا ا-

 کنه؟؟ کاریچ گهیکنه !د یم هیته یداشته باش

باشه ! مشکلت منم ؟؟  نجایهر ساعت ا یانتظار داشته باش دی؛نبا یداره ُهزارتا گرفتار یهم که خودش زندگ نادره

 بچسبونم که آبروم نره ؟.... یکردم !االن برم خودم رو به ک یرفته من چه غلط ادتیمن !مگه  زِیخب عز

بود.سرش رو گرفت و با  دهیرس انیبه پا شیدوران خوش رنگ گهیکه د یمبل یِرو کشونینشست تو هالِ کوچ اومد

 :دیبغض نال

 یبدم. مادر بشم !تو که مادر لیتشک یخواد زندگ ی؟دلم نم ستمی؟؟ مگه من آدم ن یکن یچرا داغِ دلم رو تازه م-

 اشتباهِ بچگونه!! هیسرِ  دمیکش یمن چ یدون ینم

 و گفت: یرفت طرفِ آشپزخونه نقل عیافتاد سر یکرد ُ زود هم از جوش ُ خروش م یکه زود داغ م شهیمثلِ هم الیل

 ایب  سرت ِیفدا یروضه طفالن مسلم برام بخونه! شوهر نکرد نهیکالم حرف بزنم بش هیتو هم !منتظر بود خب حاال -

 ! اریدرن یباز بمیننه من غر یناهارت رو بخور و الک

 یعا بعضواق الیرفت که کارش اشتباست.ل یبار نم رِیوقت ز چیبود ه نیهم الیسرش رو تکون داد.ل دُیکش یپووف رهین

 کرده بود. دایپ یبا چه وضع کیرو تو اون اتاق کوچ رهیرفت که ن یم ادشیاوقات 
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خواست از زورِ بازوش استفاده  یدونست اون مرد قلچماق اگه م یبزنه ؛ نم یبود اجازه نداد نادر حرف دهیرس یوقت

رو به دستشون  رهیحرف ، ن یخودش نره ب یکه آبرو نیا یچکار کنه ! خدارو شکر که مردک هوسباز برا دیکنه با

 داد.

کرد همه انتظار  یبچه بود که فکر م نقدریخودش با مرد همراه شده بود ؛ اما ا یکه خودش با پا یکه با وجود یا رهین

 مرد ازش نوازش و بوسه است.....

 نیخامِ ا ینوا به طمع محبت پدر یب رهیشد. در واقع ن انیع شیهرزه مرد برا یِرو یسخت ضربه خورده بود وقت چه

 مردِ همسن ِ پدر شده بود.

 نیطور اچ دیباشه ، با رهیبشه که خواستار ِ ن دایپ یاگه واقعا کس:»باره به فکر فرو رفت  هی رهین یبعد از حرفا الیل

 «ه.رو قبول کن تیوضع نیباشه و ا ریخواستگار باور پذ یکه برا ندیبگو یموضوع رو پنهان کنند. پنهان نکنند چ

 شد.صداش رو صاف کرد : الیرش رو نگاه کرد ُ متوجه چهره متفکر ُ گرفته لماد یچشم رِیز رهین

 دارم؟؟ یرفته بود من چه مشکل ادتی!!! یشده مامان؟ تو فکر یچ-

 آورد گفت: یکم نم یموضوع چیداد و طبقِ معمول که تو ه یسرش رو تکون الیل

 کن حلِ مشکلت با من! دایخواستگار پ یگی!!؟ تو راست مهیمشکل انگار چ گهیم یجور هیاوووو -

ده اش خن رهیمتعجب ِ ن افهیق دنیبهش کردُ از د ینگاه الیباز مبهوت مونده بود.ل یگشاد شده و دهن یبا چشمان رهین

 گفت: یگرفت و با لحنِ کوچه بازار

 توش!! رهیببند دهنو باووو پشه م-

 نشونه تاسف تکون داد.دهنش رو بست ُ لبهاش رو چفت هم کرد ، سرش رو به  رهین

 کاله گذاشت. یسرِ کس شهیآخه مگه م ؟؟یریگ یرو ساده م زیمامان تو چرا همه چ-

 گفت: الیاز جاش بلند شد بره که ل یناراحت با

 ! یذارم تا تو به خواستت برس یشد ؛ بله سرش کاله م دایپ یاگه آدم مناسب-
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خوام  یکه من م یو پکر زمزمه کرد اون دیچشمش اومد ، نا ام یبا جذبه و جذابِ فرزاد فخار جلو افهیلحظه ق هی رهین

 !!یسرش کاله بذار یکه تو بخوا ادیصد سال طرفم نم

 هلش داد: ی به طرفِ صندل ُدیدستش رو کش یبا کنجکاو الیل

 کارست؟؟یو چ هیکن ک فیبود؟ تعر یمنظورت ک نمیدرست بگو بب نیبش-

 دی با همون لحنِ نا ام ُدیکش یرو ازش پنهون کنه! آه ِ سرد یزیتونه چ یو نمبازنده س  الیدونست در برابر ل یم رهین

 جواب داد:

 حرفش رو بزنم؟؟ دیچرا با شهینم دونمیم یسوخته خودمِ ! وقت یِمامان ! آرزوها ستین یکس-

 شده محکم گفت: کیبار یشد ُ با چشما نهیلجوج و مستبد دست به س الیل

 تو ذهنتِ؟؟ یخوام بدونم ک ی!م یهرچ-

از فخار حرف بزنه!لبش رو نمدار کرد و با  یاومد با کس یو در ضمن خودش هم بدش نم دید دهیفا یمقاومت رو ب رهین

 از فرزادِ فخار! فیمِن مِن شروع کرد به تعر

اد رزاز ف فاشیکه مادرش مبهوتِ تعر نیبا فکر ا رهیشده بود. ن رهیمتفکر و ساکت بهش خ الیکه تمام شد ل حرفش

 شده آخر حرفش گفت:

 !امیکه به چشمش ب ستین یدیمن ام یمامان !اصال برا یدید-

 !ییایکه به چشمش ب یکن ییکارا هی یتون یکنم تو م یهمون طور متفکر گفت: برعکس! من فکر م الیل

 13ریتزو#

 کردم. یصحبت م یراجع به چ یدیلحظه شک کرد:مامان تو حالت خوبه ؟؟؟ شن هی رهین

 حوصله شد: یاز حالت متفکرش در اومد ُ ب الیل

 بهت توجه کنه! یندار دیاما ام یتو دردونه حاج فخار رو دوست دار دمیدارم !خب شن مریاِهَه! انگار من آلزا-

 قورت داد و با لکنت گفت: یآبِ دهنش رو با سخت رهین
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 ...ت...تو...سرته؟؟؟یچ...چ-

 4 بخش

 

تخت  یِکه خودش رو رو نیاستراحت به اتاقش رفت. به محض ِ ا یِاهرش براخوشحال از موافقت مادرش و خو فرزاد

 سر داد : یالو گفت ، خنده بلند اریزنگ زد؛ تا تماس وصل شدُ مه اریرو گرفت دستش ُ به مه شیانداخت گوش

 داداش مژده بده !!!-

 ساعت جواب داد: کیفرزاد اونم ظرفِ  یدرجه ا 180 رییمتعجب از تغ اریمه

 !یکرد یپاچه منو جرواجر م یداشت شیساعت پ هی نیفرشته مهربون! هم یشد که تو از هاپو کومار شد ی!چ رهیخ-

 بدم! ویچ یِکه مژدگون یاالن خندون زنگ زد

 روز حالم خوبه نزن تو حالمون جانِ مادرت! هیخب بابا تو هم -

 ؟؟یحرف زد میبا نس ه؟؟یباشه بابا بگو خبرِ خوشت چ-

 ؟؟یکن فیرو رد اتتیحدس یخوا یتا شب م ایحرف بزنم  یذار یگفت: م ظینچ ِ غل هی اریمه هیکالفه از پر حرف فرزاد

 بفرما بفرما!!!-

 دیبا ترد دیرو د اریسکوتِ مه یزده شده گفت! اما وقت یاز موافقت ِ مادرش و حرفا اریمه یوافر برا یبا شوق فرزاد

 :دیپرس

 ؟؟؟یبگ یخوا ینم یزیچ ؟؟ی! چرا ساکتاریمه-

اختنِ اند قیبه تعو یهرچند اندک برا یکرد و درواقع فرصت ژنیهاش رو پراز اکس هیر دیکه کش یقیبا نفسِ عم اریمه

 بره؟؟؟! یزمان م هیچند ثان دنینفس کش هی. اما مگر دیخودش خر یبرا ییپاسخ گو

 ؟نداره ؟ یا گهیواحد د نیآپارتمان که توش هست نیاز ا ریفرزاد بابات غ-

 جواب داد: یبا تند اریبدون توجه به لحن فکورِ مه فرزاد
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 یهشت واحده هم داره م هی یدونیهستند. م یطبقه دو واحد 5آپارتمان هم طرفِ غرب داره که  هیچرا بابا !داره -

 به حرفِ من داشت.؟ یچه ربط نایهم هستند ؛ا یمولو ابونیخ یسازه !  واحد ها

که علت ِ سوالش رو بگه شروع کرد به عذر  نیحرف بزنه که فرزاد رو ناراحت نکنه ؛ قبل از ا یداشت طور یسع اریمه

 ؛ فرزاد کالفه حرفش رو قطع کرد ُ گفت : یخواه

 راحت بگو! یبگ یخوا یم ی!هرچ شمیداداش من از تو ناراحت نم-

 با لحن عذرخواهانه ادامه داد: اریمه

قرارداد و دوسال  یحرفا نیکنم ا یخوام؛ فکر م یرو م تیخوب زنمیم ی! اگه حرف یزتریکه برام از برادر عز یدونیم-

ات وضع خوبِ باب یاحتماال برا میکنند که جوابِ مثبت ِ نس یحرفا همش بهونه س ! خونواده ات فکر م نی ا ُدیصبر کن

 باشه!

 !....یآپارتمان ها باز نکن یِرو یحساب چیه یخوان اولِ کار یم نیهم یبرا

 اومد که بگه .... یبه ذهنش نم یچیه اریوارفته و ساکت بود. در جوابِ مه فرزاد

ونست د ی!!! خب چند بار باهاش نشست ُ برخاست کرده که بشناستش...بگه ...نه نمستین یدختر نطوریا مینس بگه

 !ارهیدوستش ب یتونه در ردّ ِ صحبت ها یم یلیچه دل

 زمزمه کرد: یدینا ام با

فکر کنم خودم رو نخواسته و به خاطرِ پول ِ بابام  دیاگه جوابش مثبت باشه ؛با یعنی ؟؟یکن یکر مف نطوریتو ا-

 بوده؟؟؟

 دادن حالِ دوستش رو بهتر کنه: دیکرد با ام یفرزاد دلش گرفت ، سع یتو لحن ُ صدا اسیو  یدینا ام نیاز ا اریمه

کنند. صبر کن تا خواهرت بره  یفکر م نطوریخونواده ات ا دیمن گفتم شا ؟؟یکن یم یداور شیداداش! چرا پ-

 کنند. یفکر م یکه چ شهیم رتیمکالماتشون دستگ یصحبت کنه از فحوا

 گه؟؟یبهم راستش رو م بایاز کجا بدونم که فر-

 با تعجب صداش کرد: اریمه
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 ..... یراه وجود داره که اصلِ حرف رو بفهم یلی. خستیبابا ! خواهرته دشمنت که ن یا-

 !یهر مسئله به موقعش فکر کن ی! نگران نباش !بذار برانچ

ن نگو و فکر ِ بد هم نک یزیفعال چ گمیپشتش نباشه و فکر من غلط باشه !هان؟؟ من که م یچیحرفا ه نیا دیشا اصال

 تا خواهرت بره صحبت کنه.

کرد. روابط با خاله اش  یاالت رو بررسرو قبول کرد .اما تا عصر تو تخت غلت زدُ احتم اریمه یبه ظاهر حرف ها فرزاد

 بود تا به امروز..... ادشیکه  ییرو مرور کرد از جا

  زنها بوده که باعث ِ کدورت ِنیب ییحرفا هی دیشا»نبود اما.... خصمانه هم نبود. باز با خودش فکر کرد  مانهیصم روابط

 «و مامان مشغول ِ حرف زدنه! بایفرهاد بدونه ... آره احتماال اون بدونه ؛مرتب با فر دیشده و من خبر ندارم !شا

زدند ُ  یبود تا با او هم حرف م یمیبا مادرش ُ خواهرش صم شتریکاش ب یکرد که ا یبود ُ فکر م مونیطرف پش هی از

کرده رو نداشته ُ  کاریچ یگفته و ک یچ ی ک ُیخاله زنک یدونست تحمل ِ حرفا یم گهیکردند ُ از طرف ِ د یدرد دل م

 نداره !

 وارد آشپز خونه شد. مادرش  ُدیپوش رونیدوش افکار بد رو از خودش دور کنه ! بعد از حمام لباس ِ ب هیکرد با  یسع

 هاست.متوجه شد پدرش و فرهاد احتماال تو سالن نشسته اند. وانیتو ل ختنیر یکه مشغولِ چا دیرو د

 . قبل از مادرش واردِ سالن شد.زدیبر ی او هم چا ِیواست که براخ نتیکرد از ز سالم

 به ییزمان دانشجو یدرست بود. فرها کنارِ پدرش نشسته و مشغولِ صحبت بود.فرهاد بعد از درسش و حت حدسش

ه نه بلک یفروخت که البته خرده فروش یم راقیکه مغازه داشت که ابزار و  نیکرد.پدرش عالوه بر ا یپدرش کمک م

 ؛ تو کارِ ساخت ُ ساز بود. یعمده فروش

 یمفرصت ن یکه حاج ییبود.البته جا یکرد ُ راض یقسمت با پدر کار م نیتو ا شتریب یمعمار سانسیهم با ل فرهاد

 پرداخت. یهم م  یکرد ، فرهاد به رتق ُ فتق ِ امور عمده فروش

کرد حق و حقوقش رو تمام و  یبا پدرش کار م یاما از وقتنداشت ،  یادیکه سن ِ ز نیکه فرهاد هم با ا نیا خالصه

 و لباس نبود.... پیت یداشت و برعکس ِ فرزاد اهلِ خرج کردن برا یگرفت ُ پس انداز ِ خوب یم یکمال از حاج
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بود هم افکارش و هم لباس  هیساله شب 40مرد  هیبه  شتریکرده نبود؛ ب لیساله مجرد ِ تحص 29پسر ِ  هیانگار  اصال

 برند. یرو پسند کنند و به خواستگار ی! با افتخار منتظر بود که مادر و خواهرش دختردنشیپوش

و صد البته آفتاب و  دیگرد و قلنبه و سرخ وسف یخواست . از اون زنا یامروز دلش زن ِ تپل م یبرعکس جوونا فرهاد

ز هنو یکن یتو فکر م: »دیپرس یم یشدند؛ فرزاد با ناباور یکه دو برادر هم صحبت م ی!در مواقع نادردهیمهتاب ند

 .«شهیدوست ِ پسر هم نداشته باشه؟؟؟ من که باورم نم هیبشه که تا حاال  دایپ یدختر

با چند نفر  ؟؟؟یتو چند تا دختر رو تست کرد:» شد  یزد که دهن ِ فرزاد بسته م یم یمواقع فرهاد حرف نیا تو

 «؟؟یدوست بود

بشن که تا حاال دوست ِ  دایمثل ِ ما پ ییپسرها یداداش وقت یدید:» گفت  ی م ُدیخند یوت فرزاد ،مبعد از سک و

 «نکرده باشند. یدوست یکه با کس شنیم دایهم پ یی،پس دخترا میدختر نداشت

خودش و خونواده اش  نِیفاصله ب نیخودش هم از ا ی مبل اما دور از پدر و برادر؛ گاه ِیکرد ُ نشست رو یسالم فرزاد

 شدن براش مشکل بود. کیشد. .... اما نزد یکالفه م

قندون جدا  هیخوشرنگ و بو قرار داد.  یچا وانیل هی هر کدوم از مردان خونواده  ِیاومد ُ جلو ی چا ِینیبا س مادرش

نه؟ با تشکر و امتناع فرزاد،  ای ارهیخوره ب یم یزیچ زیرو م یها ینیریفرزاد گذاشت.آروم بهش گفت از ش یهم برا

 .ترا دست گرف شیچا وانیکنارِ همسرش نشست ُ ل نتیز

 نتیبا فرهاد در باره کار تمام شد و سکوت سالن رو به احاطه خودش در اورده بود، ز یحاج یبعد که حرفا یکم

 صاف کرد ُ رو به همسرش گفت: ییصدا

! خب.... فرزاد مینس یکنه برا یصحبت هیبفرستم خونه خواهرم  رو بایفر میخوا ی...با اجازه شما م یاوم.... حاج-

ه ک ستیهم ن بهیو غر یِهم که دختر خوب میهم نداره .نس یو الحمداهلل مشکل رهیعالقه داره زودتر سرو سامون بگ

 داشته باشه!!! قیبه تحق اجیاحت یلیخ

بود.  یبلند ِ مخالفت ِ حاج یزد. هر آن منتظرِ صدا یمادر و صورت ِ پدرش دو دو م یلب ها نیمات نگاهش ب فرزاد

 فخار هنوز لب باز نکرده بود.... دیتمام شده بود اما حاج مج نتیصحبت ِ ز

آشنا داده بود ُ  هیدر باره  یخبر ِ عاد هیهم آروم بود . انگار  نتی. زدینوش یرا م شیچا نهیکمال ِ آرامش و با طمأن در

 رو متوجه نشد. شیتکون داد که فرزاد معن یبه برادر انداخت ُ سر ینگاه هیفرهاد مهم نبود.  یعکس العمل حاج
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  ِیچاشن دی. نفهمدینفهم یچیه یگذاشته شد. فرزاد از مزه چا زیم یِرو وانیشد ُ ل دهینوش وانیتو ل ِیچا باالخره

 بهار نارنج .... ایو  نیدارچ ای، هل بود  یامروز چا

 ی حاج ِ یپوست گرفتُ جلو یپرتقال نتیمطرح بود.ز یمگه اصال مهم بود؟؟ نه االن فقط برخورد ُ حرف ِ حاج اوف

 گذاشت . 

 گفت ُ ادامه داد: یدستت درد نکنه ا یحاج

 ؟یزن یبه دلِ پسرت حرف م یدار ای یوصلت هست نیبه ا ی! شما خودت راض یگفت یم یخب حاج خانوم داشت-

 ه فرزاد نگاه کنه پاسخگو ِ همسرش شد:که ب نیبدون ا نتیز

 میداد منم راض شنهادیشازده پسرت ! فرزاد پ یبرا یمگه بهتر از خواهر زاده ام سراغ دار ؟؟یحاج هیحرفا چ نیا-

 رو بگو! لتی.... خب دل ی؛اگه شما مخالف

 از جاش بلند شد و رو به پدرش گفت: فرهاد

 ؟؟یندار یمغازه ! شما کار امیسر سرِ ساختمون کارم تمام شه م هی رمیبابا من دارم م-

 یگفت ُ فرهاد از سالن رفت اتاقش تا آماده شه ! فرزاد فکر کرد اگه موضوع برعکس بود حتما م یبه سالمت یحاج

  فرهاد رو درک نکرد. ِیتفاوت ی؟ اما ب شهیم ینشست تا بدونه آخرش چ

زد ُ جوابِ  یحرف م یوسطش هم با دهنِ پر و خال دیبلع یم یگریپس از د یکیپرتقال رو  یکه پرها یدر حال یحاج

 رو داد: نتیز

 مونه ... فرهاد که هنوز سرو سامون نگرفته ... یبا خواهر زاده شما ندارم...... فقط م یمن که مخالفت-

 یاسترس یراحت و ب یلیا خام نتیبزاقِ خشک شده اش رو جمع کردُ قورت داد.ز یبا نگران دیترس یم نیاز هم فرزاد

 فرزاد رو گرفته بود جواب داد: بانِیکه گر

  ِیکه پسرن ؛ فرهاد هنوز آمادگ نایرو شوهر ندن ! ا کهی که تا دختر بزرگ نشسته کوچ ِمیمگه زمانِ قد یحاج-

 کنه !  یرو احساس م ازشیو ن نهیب یرو م یآمادگ نیرو نداره اما فرزاد تو خودش ا ی زندگ ِلیتشک

 موضوع! نینداره با ا یضمن من با فرهاد صحبت کردم مشکل در
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 زد: ی! نگاه ِ پدر که بهش افتاد لبخنددیآخر ِ مادرش رو شن یسالن و حرفا یِبود ورود ستادهیحاضر و آماده ا فرهاد

 داداشمون تا میمبارک باشه ! من که از خدامه فرزاد به خواسته اش برسه ! بابا شما هم سنگ ننداز لطفا! کمک کن-

 شاد شه !

باز  ینیریهواشو داشته باشه ! دلش از محبت برادرش غنج زد. لبش به لبخند ِش نقدریباور نداشت که فرهاد ا فرزاد

 رو به طرفِ فرهاد پرتاب کرد. یمهر و محبت و قدردان یشد .با نگاهش و لبخندش اشعه ها

 !میصدا لب زد: چاکر یفرهاد که چشم تو چشم شد ب با

 !شتریلب زد : ما ب وهیتر کرد ُ به همون ش عیلبخندش رو وس فرهاد

کنم و  یدر فرهاد با گفتن ِ من باز م ی از ته دل خوشحال شد.با صدا ُدیچشم تبادل محبت برادرانه رو د رِیز نتیز

 کرد ُ در رو باز کرد. یخداحافظ رمیم

 گردن ِ فرهاد کرد ُبا ذوق گفت: زونِیخودش رو آو نیبا دوتا بچه وارد شدند. راد بایفر

 ! امیمغازه ! منم ب یری! مییدا -

 جوابش داد: بایفر دشیبهش داد و بوس یفرهاد بلندش کرد و تاب تا

 باال ! میاالن برگرد نیکه هم یشروع کن ی؛ اگه بخوا ینه آقا پسر !شما درس دار-

 :دیرو بلند کرد ُ تو بغل فشار داد ُ بوس نی راش ُنییرو گذاشت پا نیراد فرهاد

 جان ؟؟؟ نیببرمش مغازه ! خوبه راد لهیپنجشنبه که تعط دمیدرس بخونه ! منم قول م دهیقول م نینه مامانش راد-

رو دو سه  نیدونست همه اونجان! فرهاد راش یطرفِ سالن که م دی موافقتش رو اعالم کرد ُ دو ُدیبا ذوق باال پر نیراد

 کرد ُ رفت . یخداحافظ بای ازفر ُدیبوس گهیبار ِ د
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تو قلبش باز  یدیروزنه ام هیمادرش  یتفاوت که با حرفا نیگشت اما با ا یاداره و برم رفتیم شهیبه روال ِ هم رهین

م باهاش هم کال یبه نحو ، دید یمادرش هرگاه فرزاد را م هیکرد و به توص یبه طبقه باال رفت و آمد م شتریشده بود.ب

 شد. یم

کرد با خنده  یم یسع رهیحوصله و کالفه ؛ روزِخوش ِ فرزاد ن یروزا ب ی بعض ُافتی یروزها خوشحال م یرا بعض فرزاد

 کرد... یم ییرایکه خودش پخته بود،پذ یکیو ک یچا وانیل هیبا  یحوصلگ یهمراهش باشد ُ روزِ ب یشوخ

 یم رهیهم به ن یا کهیت یکرد. گاه یبه چشم فرزاد اومدن نگاه م یبرا رهین یتالش ها نیبه ا یبا کنجکاو اریمه

 داد. یحرفا نم لیقب نیبه ا یتیّرو دروازه ؛ اهمّ گرشیگوشش رو در کرده و گوش ِ د هی رهیانداخت ، اما ن

 دیبود .شا ییدچار کم رو داد و ینشون نم یخانم تند یدر ارتباط با همکارا یدرسته که غد و مغرور بود ول فرزاد

 بود. یبا خانم ها خارج از روابط خانوادگ کینداشتن ارتباط نزد لشیدل

 نیبود که فرزاد ا دهیتازه فهم رهیناپسند ُ مذموم بود.حاال ن لیفام یبگو و بخند با دخترا یخانواده فرزاد حت تو

و حکم ِ  ادیذاره خوشش م یسر به سرش م یوقت دی. فهمادیدونه و بدش نم یم یسنت شکن هیو خنده ها رو  یشوخ

 رو داره! یدوران نوجوان یِواشکی یکارا

 یعنیدونم تو دانشگاه چطور بوده ؟  ی! نملومترهیصفر ک یلیپسر خ نیا» کرد یبا خودش فکر م رهیاوقات ن یبعض

 «نشده ؟؟ کیبهش نزد یدختر چیه

گفته و فرزاد چطور برخورد کرده !  یداد . چ یم حیتوض مادرش یکاملُ جامع برا دیگشت با یروز که به خونه برم هر

 داره ؟؟  یچه نقشه ا الیل ایخواد استفاده کنه و  یبرخوردا و حرفا چطور م نیدونست از ا ینم رهین

از  یزیچ یگشت.وقت یتر م ندیخوشا شیبرا طی، اون مح شدیبا فرزاد هم کالم م شتریب یدونست که هرچ یم فقط

 کرد...... یم یکم رنگ ِ گونه فرزاد دلش رو آکنده از خوش یکرد، سرخ یبرد ُ به فرزاد تعارف م یخونه م

وقر و م نیمت یلیخ الیل هیکند. اما به توص یکوبی پا ُیشد دلش بخواهد دست افشان یکه باعث م یو شعف یخوش

 شد..... یداد شگفت زده م یکه نشون م ییایخودش از متانت و حجب ُ ح ی! گاهکتیکرد.با اصول ُ ات یبرخورد م

تِ وق ایو یعادت داشت به شوخ الیخانواده اش با خانواده فرزاد آگاه بود. ل نیب یفرهنگ یاز تفاوت ها یبه خوب رهین

ره نادر و ناد یبچه ها یو خانواده اش حت رهین یکلمات برا نیاستفاده کند. ا یکیرک یاز کلمات و فحش ها تیعصبان

 .....دیچرخ یتو دهنشون م یو به راحت بود یعیطب
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هم  تیحالت عصبان نیدر سخت تر یو خونواده اش با خبر بود . فرزاد حت یآداب بودن ِ حاج یاز مباد یبه خوب اما

 آورد. یبر زبان نم یکلمه زشت

 نینشان دهد ا ای با ح ُنیکه ممکنه خود را مت ییبرخورد کند و تا جا اطیبا احت رهیشد ن یاختالف که موجب م نیدوم

عادت نداشت که  رهیکه با مردان راحت هستند رو نداره؛ ن ییزنها دنیبود که متوجه شده بود فرزاد عادت به د

 زند کند. یکه م ییرفهامراعات ِ ح ایخودش رو در برخورد با مردان سانسور کند 

مورد هم فائق اومد وترس رو  نیبه ا ی واقع ِیسالگ 25 باینسبت به مردان مسن ترس داشت اما از تقر یزمان هی تا

 ییبا مردان اِبا یادامه دادن و هم پا شدن تو شوخ یبرا رهیگذاشت ن یرو م یشوخ یبنا یکنار گذاشت.اگه مرد

 نداشت.

 اریدر برابر مه یو خنده فقط مخصوص ِ فرزاد بود؛حت یکرد. شوخ یفرزاد کنترل م یِکه ممکن بود جلو ییتا جا پس

 موضوع بود. نی محجوب! فرزاد کامال متوجه ا ِیساع رهین شدیم

به  رهیکرد ُ ن یم هیتوص الیرو هم ل یموارد هیداد و  یو انجام م افتهیبه تجربه در رهیرفتارها رو خود ِ ن نیاز ا یسر هی

 بست. یکار م

نحو ممکن آماده کنه و به  نیفرصت اون غذا رو به بهتر نیرو بشنوه تا اول ییبود که از زبون ِ فرزاد اسم ِ غذا یکاف

که  یبرد و عشق یهم که بکار م یهم داشت ! دقت یکنه! از بخت ِ خوبش دستپختِ فوق العاده ا شکشیفرزاد پ

 کمتر خورده !!! رو رشیرو بچشد که نظ ییفرزاد غذا شدیکرد باعث م یم یچاشن

بود. در واقع فرزاد  یپخت ناراض یش مکه مادر ییزهایاز نحوه پخت ِ غذا و چ شهیدونست که فرزاد هم ینم رهین

 برد. یلذت م دیجد یداد. از تست ِ غذاها و مزه ها یم تیّ اهم یلیهم به شکمش خ یبد غذا بود. از طرف یلیخ

کرد  یم هیته یدیجد یغذا یشد . وقت یم کیزحمت به فرزاد نزد یب بایو تقر یشکم به راحت قیندانسته از طر رهین

 یم ی.از تشکرات با محبت فرزاد غرق در شادختیر یم نییپا یبرد ، برقِ چشمان فرزاد دلش را هُر یفرزاد م یو برا

 شد...

شد  یم داریزد و ب یم یصبحگاه نیمتوجه شده بود که فرزاد غذا رو گرم و تازه دوست داره پس ، از خواب نوش تازه

به اداره  شیبه دست خودش غذا رو برا ایژانس خواست ظهر با آ یم الیگذاشت و از ل یپخت و آماده م یغذا رو م

 بفرستد.



 ریتزو

 
32 

 

داد و ازش  یم امیپ ایزد و  ی غذا به دستش به فرزاد زنگ م ِدنیبهونه شماره فرزاد رو گرفت و به محض ِ رس نیا با

 برد. یخودش غذا را به اتاق ِ فرزاد م ایو« افتاد یکه کمتر اتفاق م» دیایبه اتاقش ب ایخواست که  یم

ه ب بایکه منتظره فر نهیا یکه فرزاد اخالق ِ خوشش برا نیگذروند و دلخوش بود غافل از ا یگونه روزگار م نیا رهین

 ! رهیبره و جواب بگ یخواستگار

کرد ُ  یم فیمادرش تعر یوافر از تمام ِ حاالت فرزاد برا یبا ذوق رهیخوشحال بودند. ن شیکدوم در عوالم خو هر

 کردند.... یم ریهر حرکتش رو تفس الیساعت ها با ل

با  الیل ی.گاهدیاز دلدارش سخن بگو یتواند به راحت یاز فرزاد گفته و م الیل یشد که برا یخوشحال م رهین یگاه

 شد. یگرفته م رهیگفت، حال ِ ن یرو هم نم شیداد ُ منبع خبر یم یکه از خونه حاج ییخبرها

 شه!ب زی وصال لبر ِدیاز ام رهیکرد تا دل ِ ن یارائه م دیجد یاستراتژ یفرمانده جنگ کیداد ُ مثل ِ  یم یدلدار الیل اما

 

 6بخش

 

 یذاشت و م یسر به سرش م اریکارش تمرکز کنه! مه یتونست رو یدل تو دلش نبود ،آروم و قرار نداشت نم فرزاد

 د.ش یم یعصب اری مه ِدنیهم از خند یشد ُ گاه یهمراهش  م ی؛ فرزاد گاه دیخند

د به فرزا یقیبه خونه خاله بره و خواسته فرزاد رو مطرح کنه و مزه دهنشون رو بفهمه!ساعت ِ دق بایقرار بود فر امروز

 کرد. یکالفه اش م شتریب نیخبر گرفتن زنگ بزنه ، هم یبرا دیبا یدونست ک ینم نیهم ینداده بود ؛ برا

ار باره خودک هیتونست تمرکز کنه!  ی کار حواس ِخودش رو پرت کنه ،کمتر م ِیخواست با تمرکز رو یم شتریب هرچه

 آزاد کرد نهیاز قفس ِ س یزد ُ نفسش رو با پوووف ِ بلند شیبه موها یپرت کرد ُ چنگ زیرو رو م

 نه ؟؟؟ ایگفت که من بدونم االن اونجاست  یم یساعت هیخسته شدم ! اَه !!! خب -

 گفت : ینسزد ُ با بدج یلبخند اریمه
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الِ خانم م مینس نیبفرما ا گنیامروز که نم نیکنه ! بهر حال هم یم یعصر ؛ چه فرق ای گهیساعت ِ د هیبابا !االن ُ  یا-

 !!ینیبب رشویشما بردار ببر ؛ خ

 با اخم جوابش داد: فرزاد

 انه؟یباشم  دواری؟ ام هیمزه دهنشون چ شهی، اما معلوم م گنینم نوینه ا-

 اریکه متوجه حضورِ مه نیزد اما به محض ا یداغ وارد شد. لبخند یپر از سمبوسه ها یبا ظرف رهین نیح نیهم تو

ساله رو  14 یکه دخترا یخجالت یگذاشت و با لحن آروم و کم زیم یکرد.ظرف رو رو یبا متانت احوالپرس یلیشد خ

 کرد گفت: یم یتداع

 .... دیشما دوست دارسمبوسه رو صبح درست کردم،خاطرم بود  نیجنابِ فخار ا-

 جونتون ، با اجازه ! نوشِ

 رونیساله از خجالت فرار کرد ُ از اتاق ب 14که مهلت تعارف ُ تشکر رو به فرزاد بده همچون همان دخترِ  نیا بدون

 رفت.

 ی رفتارش با لبخند ُرهیصحنه بود. فرزاد شرمنده و پراز حسِ خوب نسبت به ن نیزده ماتِ ا رتیمتعجب و ح اریمه

 مهربون گفت:

 دختر چقدر مهربونه!!! نی! ا دهیآخ آخ! بنده خدا زحمت کش-

 کرد. شیچاشن یگفت ُ پوزخند دهی کش ِیلیخ هیبا حرص  اریمه

 تکون داد : هیبه عالمت چ یبود. سر اریحرص و پوزخند ِ لبان مه رِیمتح فرزاد

 ؟؟یکن یرفتار م نطوریچرا ا یبگ شهیم-

 ادامه داد: گفت ُ یهِه بلند یعصب اریمه

 نکنه؟ ریتو گلوت گ هویبپا  ؟؟؟یتو معلومه با خودت چند چند-

 :دیپرس جیسردرگم ُ گ فرزاد
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 .دمینفهم یچیهات ه هیطعنه و کنا نیمن از ا ؟یدرست صحبت کن شهیم اریمه

 19ریتزو#

و با دو کفِ دست صورتش رو مالش  دیکش یبده انگار!هوووف حیکامل توض دی با ُستیمتوجه شد فرزاد تو باغ ن اریمه

 فرزاد سوال کرد: یبه چشما رهیداد ُ خ

 ؟؟ی دوست دار ُمیتو واقعا نس-

 یلیچطوره؟؟ اما حس ِ خ نمیلبش به لبخند باز شد ُ خجل گفت:خب ... آره ... من که تا حاال عاشق نشدم بب فرزاد

 دارم. میبه نس یخوب

جلز و ولز  یهمه دار نی! تو اویک یخدا !! آخه آ یخاک.... تو سرِ...ا یعنی با دو دست زد تو سر ِ خودش ُ گفت: اریمه

 هی یبرا یکه انتخابش کرد یدار یحس هینه؟بهر حال  ایدونم دوسش دارم  ینم یگیاون وقت م مینس یبرا یکن یم

 ؟؟؟یعمر زندگ

 بودم. الیخ یخب معلومه که حس دارم!نداشتم که ب-

 هی ؟چرایدیرو م یساع نی، چرا به ا یدنبالِ سور و سات عروس یفتیجواب بده و راه ب میکه نس یپس تو که منتظر-

 ببنده؟؟ دیبهت ام یکن یم یکار

 هیاز خنده ش اونم به خنده افتاد آخرهم  اریبخند.مه یخنده حاال نخند ُ ک رِیباره زد ز هیمبهوت نگاه کرد  فرزاد

 ضربه به پشت ِ گردنِ فرزاد زد ُ گفت:

 لبخند بزنه! هی تیبراش نها یگیزنه ، اما جوک م یقهقه م یتو؟ وسط ِ حرف ِ جد یخند یم یه چکوفت ب-

  و اشک ِحاصل از خنده اش رو پاک کرد ُ با لحن خندونش گفت: ُدی چشماش کش ِیبا دست رو فرزاد

! یزود انگ بهش بچسبون دیکه نبا ارهیم یچ هیکنه  یم یلطف هیدختره  نیا ؟؟یبود که گفت یچ نیپسر ! آخه ا یوا-

 !میبخور شهیاونم من که با سه من عسل هم نم

 نگاه کرد و با حفظِ همون حالت گفت: قیباال رفته متفکر ُ دق یابرو هیبا  اریمه



 ریتزو

 
35 

 

و  یایم یدونه که تو ک یم قیدق ای! ارهیم زیم زی تو چ ِیکه فقط برا یمتوجه نشد ؟یتو متوجه نگاهاش نشد یعنی-

 اد؟؟یبدت م ی از چ ُیدوست دار ی؟چ یریم یک

 باال انداخت: یداد ُ شونه ا یبا خنده سرش رو به چپ و راست تکون فرزاد

برام!نه  ارهیم یزیکنه ُ چ یاوقات لطف م یکه بعض نمیب یهمکار ِ مهربون م هیمن  ؟یدیرو تو همشو د ناینه واال!ا-

 ! شتریب یزیچ

 امه داد:اد یکرد ُ با لحن ِ محکم یرو جد افشیق هوی

فکر بد نکنند.فردا روز که خبر ِ ازدواجم اومد ،  گهید یتکرار نکن ! نه اون خانم نه همکارا گهیحرفا رو د نیلطفا ا-

 رو گرفت. گهید یکیزد ُ  یم کیحرف نباشه که فخار با همکارش ت نیا

 یرو درک نم ی ساع ِی پشت ِ مهربون ِ تیهمه ساده اس که ن نیکه فرزاد ا نی تو دلش از ا ُدیکش یقینفس ِ عم اریمه

 کنه تاسف خورد . 

 ینیبه سنگ خورده و خودش عقب نش رشیت شهیمتوجه م یفرزاد ،ساع ِیداد که با نامزد یدواریبه خودش ام اما

 کنه! یم

مه ه نی ا ِ نیکه ب نیهم بهش نداشت، از ا ینداشت ، اما حس ِ خوب یساع رهیاز ن یکه شناختِ درست نیبا ا اریمه

 بود... ومدهیفرزاد ِ صاف ُ ساده گذاشته خوشش ن یدست رو رهیرابطه ؛ن یکه تو اداره هستند ُ آماده برقرار یمرد

 رهیزد که ن یکه داشت ،حدس م ی خوب ِیبر اساس چهره شناس یخبر بود ول یب رهیشناسنامه ن رییکه از تغ نیا با

 توجه کنه! رهیبه رفتار ِ ن یشتریب تیشد با دقت ُ حساس یهم باعث م نیاز فرزاد بزرگتره!هم یچند سال

 گهید یکس یبرا ییذهنش رو پر کرده بود که جا مینس نقدریا دینبود. شا رهیانگاراصال متوجه نگاه ها و رفتار ن فرزاد

 گفت: اریگذاشت ُ به مه بشیرو تو ج شینمونده بود.از جاش بلند شد و گوش

 خونه! رمیبرام رد کن ، من م یساعت یبرگه مرخص هینم بمو شتریتونم ب یداداش من نم-

 ؛ رونیکرد ُ از اتاق اومد ب یگفت ُ فرزاد هم با دست دادن ازش خداحافظ یباشه ا اریمه

 گذاشت ُ گفت: شیپ یفرزاد نگران قدم دنیبود ،با د ستادهیا رهیآسانسور ن یجلو
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 د؟یاومده ؟ امروز سرِ حال نبود شیپ یآقا فرزاد ...مشکل دیاوم...ببخش-

و باهاش هم کالم  دشیند شتریب قهیکه دو دق یرو درک کرده اونم وقت شیقرار یب رهیکه ن نیبا تعجب از ا فرزاد

 تکون داد و گفت: ینشده ،سر

 هی یعذابِ وجدان داشت چون حت یکم»سمبوسه ها خوشمزه بود. ی!اوم.... خواستم تشکر کنم برا ستین یزینه چ-

 «اومده بود. رونیذره هم از سمبوسه ها نخورده بود ُ همون طور رها کرده بود ُ از اتاق ب

 تمامِ صورتش اومد از چشم فرزاد پنهان  ِیلب هاش بلکه رو یکه انگار نه رو یزد و لبخند رهین یکه تو چشما یبرق

 .....رهیگ یاز کجا نِشأت م اریمه یحرفا شدینموند، تازه فرزاد داشت متوجه م

ه ک نیپله ها شد. از ا یِکردُ راه یخداحافظ رهیبا اجازه از ن هیتشکر کرد ُ با  گهیبار د هی شیشد و با ادب ذات معذب

 دچار عذاب وجدان شده بود. دایدختر شده بود شد نیا یِدواریناخواسته باعثِ ام

 و دیکش یخونه پووف دنیبود. با د رهین یکه تا به خونه برسه تمام ذهنش مشغول ِ کارا و حرفها و محبت ها یطور

 کرد. یرو از خودش دور م خودیاضافه و ب یحرکت فکرا نیانگار با ا

رفت  یدیکرد ُ با نا ام یو مادرش وا رفت! سالم شُل بایفر دنیباال رفت ُ در خونه رو باز کرد. با د عیعجله و سر با

 بایگرفت خودش رو سبک نکنه ونپرسه از فر میتصم انداخت ُ رینشد. سرش رو ز نتیداخل،متوجه لبخند و نگاه ز

 ؟؟یبر یخوا یم یکه :ک

 یاچ یوانیبلند شد ُ ل عیسر بایکه به زور گفته بود رو دادند.فر یو محبت جواب ِ سالم ییو خواهرش با خوشرو مادر

 ایو  دهیشن اینشون داد که  بایاما لبخندِ فر دینرس بایاصال به گوشِ فر دیآورد ُ تعارفش کرد، تشکرش شا شیبرا

 حرکت ِ لبش رو خونده!

!خسته بودم نگرفت. انگار منتظر  ستین یجز خبر ی! سرِحرف رو باز کرد. اما جوابیچه خبر ؟ زود اومد هیبا  نتیز

 بودند که فرزاد بپرسه چه خبر ؟

سکوت رو  تیغر زد؛ در نها بایتو دلش به فر ی. از درون با خودش کلنجار رفت ، کمدینپرس یچیفرزاد هم ه اما

 .دیرو نوش ینشکوند ُ چا

 گفت: ی سربه سر گذاشتن و شوخ ِیهم با چاشن بایفر



 ریتزو

 
37 

 

 نه؟ ایرفتم خونه خاله  یکه بپرس ستین ادتیخودت هم  نیبب-

 تفاوت گفت: یب افهیبا ق یخورد ول یکه از درون م یبا حرص فرزاد

 !یمنت گذاشتن ،بازگو کرده بود یتا حاال با کل ی! که اگه رفته بودیالبد نرفت-

ند دامن بز قتیحق نی. اما نخواست که به ادیکه فرزاد تو صورتش کوب یقتیاز حق دیلبخند رو لبش خشک بایفر

 کند. حیفرزاد رو تصح تیذهن نیرفتار کند که ا یگرفت طور میبرعکس تصم

از  یفاصله دارند. در واقع حرفها و خواهرانه اش یدونست که حرفاش چقدر از محبت درون یخودش هم نم دیشا

 !ارهین نییکنه با منت گذاشتن اجرش رو پا یبرادرش م یبرا یکه اگه کار بایفر یبود برا یحرصِ فرزاد تلنگر یرو

 نیبشه ، دورتر خواهد شد. ا کتریکه به برادراش نزد نیا یبه جا هیدار و کنا شین یمتوجه شد با حرفا یطرف از

که ذهنش رو مشغول کردُ به  دیطول نکش یا قهیدق دیافکار شا نیدر مورد فرزاد صادق بود.همه ا شتریمسئله ب

 .دیرس جهینت

 گفت: یلبخند مهربونتر با

 اصلِ مطلب یکم تعجب کرد، ول هی! خب...امیب دینه داداشم نرفتم اما زنگ زدم ُ با خاله حرف زدم.بهش گفتم خونه ا-

 ! انیرو بگم ب نیو نسر ایناد یه بده عصررو بهش گفتم !اونم گفت: اجاز

 ه؟یحرفشون چ نمیقبول کردم، قرارمون شد امروز عصر که برم بب منم

 :دیدر اومد ُ پرس یتفاوت یگارد ُ ب تیکم از وضع هی فرزاد

 خونه نبود؟ میمگه صبح خودِ نس-

نکنه با همون لحن  جادیفرزاد ا یبرا یا نهیزم شیکه پ نیا یبود از خاله و دختراش اما برا یهرچند حرص بایفر

 جواب داد: زشیمحبت آم

 زمیعز نهیصحبت بشه!خب درستش هم هم نیو نسر ایبود که در حضور ناد نیا حشونیچرا بودن که بودش اما ترج-

 ذارند. ی!به مامان هم گفتم که حق دارند و دارن به دختراشون احترام م
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 تالشش رو برا  ُستین یقصدش سنگ انداز بایکه فر یفت . حسگر یحس ِ خوب بایفر یاز لحن و صحبت ها فرزاد

 گفت: متیکنه.اونم کوتاه اومد با مال یم میبه نس دنشیرس

 که مخالفت نکنند؟؟ یکن یم توی! سعیآبج-

 بغض رو پس زد ُ گفت: یرو لرزوند و بغض رو مهمونِ گلوش کرد. به سخت بایگفتنِ فرزاد دلِ فر یآبج نیلحن ُ ا نیا

  ُدمیشن ییزایچ هیکنم. اما فرزاد داداش!من  ینم یبه خدا اگه بدونم که دلش واقعا باهاته و حرفشون حق، کوتاه-

 خوام قضاوت کنم.بدون اگه نشه باعثش همون حرفاست. یدونم که فعال نم یم

 پاش گذاشت ُ گفت: یِدست رو نتیفرزاد اومد دهن باز کنه ز تا

 خواد. ی بدت رو نمبه خواهرت اعتماد کن! به وهلل-

:» گفت  ی خودش م ِشیکرد .پ یم ینزد . تو فکرش رفتار ِ خاله ش رو بررس یسرش رو تکون داد ،اما حرف فرزاد

رد ِ مو نیبشن ، ا یشاک نیو نسر ایزده بشه و بعداً ناد یترسه حرف یم ایحرف رو زده و نیا می احترام نس ِیواقعا برا

 «د.دا یم شتریدوم رو احتمالش رو ب

دو تا با هم  نیا یاومده بود که سر ِ موضوع شیزنند . پ یحرف ِ اول رو م نیو نسر ایتو خونه خاله هم ناد دونستیم

 خبر دار شده بودند. لیبود ُ فام دهیتفاهم نداشتند ُ بحثشون به خارج از خونه کش

کنند.از فکر ِ خودش خنده اش گرفت.  کاریچ دیمخالف با یکیموافق باشه  و  یکیلحظه فکر کرد که اگه  هی فرزاد

  دلشوره فرزاد بودند. ُیهر دو متوجه دلمشغول بایو فر نتیافکار رو کنار بزنه! ز نیداد که ا یسرش رو تکون

شد مادرش به خواهر و  یباعث م یکردند.چ یصحبت م نجوریدونستند که ا یم ی مادر دلش رو لرزوند. چ ِحرف

 ماد باشه؟اعت یب نقدریخواهرش ا یدخترا

سرگرم شد تا کمتر به بعداز ظهر فکر  نیرو کنار فرزاد نشوند ُ خودش به آشپزخونه رفت . فرزاد با راش نیراش بایفر

 کنه!

 بشنود.هر یزیخواست چ ی، اما دلش نم دیرس یبه گوشِ فرزاد م بایپچ پچش با فر یبه آشپزخانه رفت ُصدا نتیز

 را تو دلش بکارد دوست نداشت. یدیکه ممکن بود بذر ِنا ام یحرف
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 یخونه خاله م یِخواهر کوچکش هم به جمعشون اضافه شد. ناهار را با خانواده اش خورد اما افکارش حوال فرنوش

 ...دیچرخ

 تیموقع هیگذاشت ،  یکه در دهان م یاش جا خوش کرده بود. با هر لقمه ا رهیپشت ِ نگاه ِ خ می نس ِنیدلنش چهره

 شد: یرو متصور م

 یخورند. حت یکنارش نشسته خرم و خندان غذا م زیمحرمش شده و به عنوان عروسش سرِ م میکرد نس یم تصور

 کرد. یم بشینص یانجام دهد ، حالِ خوش هیتوانست دور از چشم ِ بق یکه م ییها طنتیرفتُ ش یم شتریپ یگاه

 می ذهنش خودش را وسط ِخوش خوشانش انداخت ُ اعالم کرد که نس ِدیپل مهیگذروند که ن یم ایرو نیبا ا هنوز

 ؟؟؟ یمخالفت کنه چ

 ؟؟؟یموافق باشه ُ خواهراش مخالف باشند ُ اجازه ندن چ مینس

 دهیدرهم تاب یخوشمزه در دهانش مزه زهر ِمار شد.با ابروها یحالش رو بد کرد که غذا دی پل ُاهیافکار ِ س نیا نقدریا

 کرد ُ از آشپزخونه به اتاقش رفت. یلب تشکر رِیو گره خورده ز

 

 

 7 بخش

 

ث باع یاونجا موند.ذهنش مشغول بود که چ یسرخورده و ناراحت بعد از رفتن ِ فرزاد برگشت تو آبدارخونه و کم رهین

 قرار باشد .... یهمه ب نیشده بود که فرزاد ا

 رونیرو دست گرفت ُ از آبدارخونه ب شی چا ِوانی کار رو تحمل کنه . ل ِطیبود که نتونست مح یچه اتفاق منتظر

 رو جلب کنه. رهینبود که توجه ن یبدونِ فرزاد کس اری. مهدیبه آسانسور رس اریاومد.همزمان با مه

ت شروع به صحب ی ناگهان ِمیتصم کی یط اریمنتظرِ باال اومدنِ آسانسور شد. مه اریتوجه به مه یو ب ریسر به ز پس

 کرد:



 ریتزو

 
40 

 

 !!!یساع گمیاوم... م-

کرد ُ جواب ِ  ینگاهش هم نم یکه حت شهیداشت که برخالف ِ هم یچه حرف اریبا تعجب سرش رو باال آورد .مه رهین

 داد؛ حاال خودش سرِ حرف رو باز کنه... یم رِلبیسالمش رو هم ز

 رو دعوت کرد که حرفش رو بزنه: ارینگاهش مه با

حواسش سرِ جاش  ادی خودمون باشه..خواستم بگم که ... امروز فرزاد ز ِنیخوام بگم.....اما ب یم یحرف هی....  نیبب-

 نبود....

حواس ُ  یعمل کرد و انگار همه اعضاء صورتش گوش شد، فقط بشنوه که چرا فرزاد ب یمحرکِ قو هی فرزاد مثل ِ  ِاسم

 قرار بود. یب

 مطمئن رهین ِ یصدا یعکس العمل ِ ب نینه؟؟؟؟حاال با ا ایدرسته  اتشیخواست که بفهمه حدس یرو م نیهم هم اریمه

 تصور کرده است. یدرخشان ندهی خودش با فرزاد آ ِیبرا رهیشد که ن

 مطمئن تر ادامه داد: پس

 دختر خاله اش انجام بشه  ِیخواستگار یبرا هیاول یآره بنده خدا خب حقم داشت.....امروز قرار بود صحبت ها-

 نه؟؟؟ ایخانم جواب ِ مثبت رو داده  میم دل تو دلش نبود که بفهمه نسفرزاد ه خب«دیخند....»

از  گهیخواست تمام ِ عکس العمالش رو رصد کنه! حاال د یبود.م رهیاما همه حواسش به صورت ِ ن دیخند یم اریمه

 بود.... یراض یلیخودش خ

 کنه! یرو از سرِ فرزاد کم م رهیحرف شرِّ ن نینظرِ خودش با ا به

ر شد ،دچا یمحسوب م یاتیعالئم ح یحرفا  به افت ِ فشار ُ قند ُ ضربان  و نبض ُ هرچ نی ا ِدنیکه با شن نیا اب رهین

 ....ندیکرد که اجازه نده شکستش رو بب یوادارش م اریشد اما اون برق ِ ناجنسانه تو چشم ِ مه

ماسک ممکن بود رو به صورتش زد  نی که سخت تر ِیتفاوت ی دهنش رو به زور به ته حلق رسوند ُقورتش داد و ب ِآب

 گفت:

 !رمیگ ی تپل ازشون م ِینیریش هیاِ مبارکشون باشه ! پس ،فردا -
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ه دکمه طبق عیوارد بشه سر اریرفت تو اتاقک ُ مهلت نداد مه عیبخت ِ بلندش همون موقع در ِ آسانسور باز شد ُ سر از

 ت شده پشت ِ در ِ بسته موند....ما اریاش رو زدُ در ِ آسانسور بسته شد. مه

وقع ت یمحبت ها ، ب نیشد همه ا یشد که اشتباه کرده باشه ؟؟ م یشده بود . م ریمتح رهیاز حرف ُ رفتار ِ ن شتریب اما

 نقشه بوده باشند؟؟؟ یو ب

 یفمنت االیخ نیا گهیحرفا د نیداشته باشه با ا یالیاگه قرار بود تو ذهنش خ یحداقل حت»کرد یخودش رو راض بازم

 «شهیم

 یبود.ب یمثل ِ رود جار شی داغونش آوار شد. اشکها ِی صندل ِینوا به زور خودش رو به اتاقش رسوند ُ رو یب رهین اما

 به شانس ِ بدش لعنت بفرستد. ایکند  هیدونست به حال خودش گر ینم د،یبار یصدا و هق هق م

 انیبه پا قهیهنوز ده دق دینه، شا ایتمام شد، یبر باد رفت. ساعت ِ کار رهیتمام شود نصف ِ عمر ن یساعت ِ کار تا

 ! نهیکدوم از همکارا رو نب چیصدا از اداره خارج شد که ه یب یرفت ُ طور رونیمونده بود ، از اتاقش ب

 دلش دیرو د الی ل ُدیکرد.به خونه که رس یمسافت ِ اداره تا خونه رو چطور ط دیتو خودش بود که واقعا نفهم نقدریا

خواست شونه مادر بشه  یکنه؛ دلش م تی روزگار شکا ِیرحم یخواست خودش رو به آغوش ِ مادر بندازه ُ از ب یم

 ....نکنه شکست  ُیپناه یاحساس ِ ب نقدریمأمن گاه ِ اشکاش تا ا

 .نهیکه اشکش رو بب ادی. خوشش هم نمستیدادن ن یدلدار نجوریاهل ِ ا الیدونست که ل یم اما

 :دیپرس ی حال ِ خرابش جا خورد، با دلهره و نگران  ُیاشک ی چشما ِدنیبا د الیل

 کرده؟  تتیاذ یافتاده؟؟؟ کس یشده ؟؟ چه اتفاق یچ-

 جواب داد: دیکه کش یتکون داد ُ با آه یبا بغض سر رهین

 نشده! یزی! چگمیبهت م میبر-

 رهیکه باعث بشه ن یبود اما ذهنش فعال بود ، هر احتمال هرین رهِیبتونه به طرفِ اتاق بره! خ رهیعقب رفت تا ن الیل

 لجباز رو سرِ لج سکوت کردن نندازه! رهیکرد.اما سکوت کرده بود که ن یم یرو تو ذهنش طبقه بند ادیاشکش در ب

 ی سع ُدیحرف غذا کش ینشست.ب زیپشت م الیاومد ُ کنار ِ ل رونیب سیاز سرو رهی منتظر نشست . ن ُدیرو چ زیم الیل

 !!! دنیشده بود لقمه نرم رو جو یکه تو دهن گذاشته  را بجوه و قورت بده ! وه چه کار ِ سخت یکرد که لقمه ا
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 هدیرفتن نداشت ، به بغض فشار آورد تا  لقمهِ جو یبرا یدوباره سنگ شد ُ راه گلو رو بست ؛ لقمه انگار راه بغض

 گرفت: دنیکنه. قاشق رو انداخت ُ چشماش بار کیدنتونست قاشق به دهنش نز گهیشده رو ببلعه!اما د

 ومدیبه چشمش ن ی دختر خاله اش؛دل تو دلش نبود. سمبوسه  به اون خوب ِیخواستگار رنیامروز براش م-

 قرار بود که نتونست بمونه تو اداره؛ یذوق داشت ُب نقدریاصال!!!ا

 نخود ِهر آش نه گذاشت ُ نه برداشت تو روم  ِیصادق نیافتاده ؟ درست جوابم رو نداد.بعد ا ی: اتفاق دمیپرس ازش

 !!!!یگفت : فرزاد دل تو دلش نبود امروز قراره برن خواستگار

دهنش  یکه با دستمال جلو یخنده ش گرفت . اما خنده رو با دست الیرو در آورد که ل اریمه یبا حرص ادا یجور هی

 د .کر یرفتار م یخونسرد و عاد یلیگرفت ، پنهان کرد. خ

 با بغض گفت حاال چکار کنم؟ یساکت شد، وقت ی!وقتزهیبر رونیهمه حرفاشو با حرص و اشک ب رهیکرد تا ن سکوت

 منتظر چشم دوخته به صورتش! دینگاه بهش انداخت د هیغذاش رو خورد ُ  یبا خونسرد الیل

 گفت: متیرو تو بشقابش گذاشت. سرش رو بلند کرد ُ با مال قاشقش

 ؟؟؟؟گفتن عقد کرده -

 تکون داد : یسر جیگ رهین

 برن صحبت کنند.  نایکه گفت قراره مادرش ا گمینه م-

 اعصاب خورد کن ادامه داد: یِبا همون خونسرد الیل

 بشه؟؟ یکه چ یاووووَه !!!گفتم طرف عقد کرد تمام! هنوز نه به باره نه به داره !تو عزا گرفت-

شناسن! مگه ممکنه نشه  یرو م گهیمامان ؟؟ طرف دختر خاله شه !همد یگیم یمبهوت موند : معلوم هست چ رهین

 ! ستین ای برو و ب ُیرسم یبه خواستگار اجی؟؟ اصال احت

 شد گفت: یم رهیکه باعثِ تعجب ِ ن ینانیزد و با اطم یلبخند مرموز الیل

 خانم جواب ِ مثبت بده ؟؟؟ هان !؟؟ مینس یدونیخب باشن! تو از کجا م لن؟؟؟یدختر خاله شه؟ خب باشه ! فام-
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  ِبه اسم ادیناراحت بود که ز نقدرینبرده بود. ا میاز نس یاومد اسم یم ادشیکه  ییفعال شد. تا جا رهین یها شاخک

 الیکننده که ل دواریبود ُ ام بیدونست عج یفکر نکرده بود .حاال مادرش بدون اشاره اون اسم ِ عروس هم م مینس

 دونه!! یه که خودش نمدون یرو م یزیچ

  ؟؟ هان!!! ِمیکه اسم ِ دختره نس یدونستیاز کجا م ؟؟؟یدونیم ی: مامان تو چدیپرس دوارانهیام

 لبخند ِ ژکوندش رو تکرار کرد و با افتخار گفت : الیل

 هستن شوهرش معتاد بود مرد. ینییهمون که کوچه پا ؟؟یشناس یخانم رو م نبیز-

 : دیتو ذهنش اطالعات رو سرچ کرد ُ به جواب رس عیسر رهین

 چهارده ساله داره !!! زدهیدو قلو س هیشناسم  یآره م-

خواد بره خونه  یگفت که امروز دخترشون م یاونجا بود. م روزیکنه! د یکار م یخونه حاج یخودشه ! اون هفتگ-

 خاله اش صحبت کنه!

 با تشر گفت: دیرو که د رهیوارفته ن افهیق 

 رهی قورت داد، ن ُدیجو یقاشق ازغذاش خورد ُ با خونسرد هیگرفت ُ  ینفس»مع کن خودتو !!!بذار حرفم تموم شه! ج-

 یراض چکدومیبود ؛ ه دهیمادر و دختر فهم یخانم از حرفا نبیکه ز نطوریخب....ا«کرد یدر حال ِ انفجار ُ رو نگاه ی

  مثبت ندن! ِبدارند که اونا هم جوا دی ام ُستندیوصلت ن نیبه ا

 یهم که کم الیقلبش رو روشن کنه !ل کیتار یایدن دیکرد ُ گذاشت نور ِ ام یمادرش رو حالج یکم کم حرفا رهین

 گفت: دوارانهی؛ ام دیآرامش رو تو چهره دخترش د

 یم شینشه دارن پا پ ریکه پسره ازشون دلگ نیبه خاطر ا شترینباشه !ب یرابطه خوب ادیز نشونیفکر کنم ب-

رسه و اونا  یپسر نم نیبه ا یزیطور صحبت کنند که از مال ِ پدر چ هیخوان  یگفت م یم نبیکه ز نطوریرن!اذا

 ندوزن!! یبرا مالِ حاج سهیک

  گفت: ُدیدرهم کش ییشد از عشق ابرو یم یکه ناش یبا تعصب رهین
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ارزه به تمام مال ُ  یدلشون بخواد خود ِ فرزاد م یلیپسر اسم داره ،فرزاد  ،اسمش ِ خب !!! بعدم خ نیاووو!! مامان ا-

 !!شششی!!!ا یمنال حاج

 زد به بازوش و صورتش رو  به حالت چندش جمع کرد: یکی الیل

 ای شهی! فرزاد ،فرزاد راه انداخته!! خب عقل ُ اونا دارن خره !!! آخه بدون پول عشق نون م یبسه بابا حالمون ُ بد کرد-

 ؟؟؟یآقا شد نیا یو ابروآب؟؟نکنه تو عاشق چشم 

  ِبیهم نص یزیچ هیو از قِبَل ِ تو  یبرس ییکه به نون ُ نوا نهیکنم فقط به خاطر ِ ا یاگه من دارم کمکت م رهین نیبب

 .....یدیبه فرزاد جونت رس یرو بذار وقت تیعشق ُ عاشق یِادا و اطوارا نیمن بشه !پس ا

 رو قطع کرد: الیزده حرف ِ ل جانیه رهین

 من به فرزاد برسم ؟؟؟ شهیمامان ؟؟؟ م شهیم یعنی-

 یکرد چ ی عشقش ذوق م ِینو جوون برا هیرد کرده که مثل ِ  یدختر از س نیدونست به ا یخنده اش گرفت ، نم الیل

 حال ُ هواش عوض بشه ! یپرداز الیبا خ یکم رهیداد سکوت کنه و اجازه بده ن حیبگه ؟؟؟ترج

 بلند گفت: یو با صدا یناگهان زیو قاشقش رو انداخت  رو م دیبه نظرش رس یزیچ هوی قهیبعد از چند دق رهین

 رو کف ِ دستت گذاشته ؟؟هان!؟ یآمار ِ خونه حاج نجوریکه ا یگفت یخانم چ نبیمامان !! تو به ز-

کالفه و درمونده با  رهیباال انداخت و به غذا خوردن ادامه داد. ن یاعصاب خورد کن شونه ا یبا همون خونسرد الیل

 ...اوردیزبون مادرش حرف را در ب ریاز ز یو خوب متیدردناک حوصله نداشت با مال یسر

 کوبوند ُ گفت: زیم یو محکم دو دستش را رو دیتو وجودش شعله کش الیل نیآتش یلحظه خو هی

 ؟؟؟یمنو که نبرد ی؟؟ آبرو یبهش گفت ینکن مامان !!!بگو چ وونهیمنو د-

د، رو آرام کن رهیکرد ن یفرستاد ُ سع یمزخرف لعنت راثیم نی دخترش ، در دل به ا ِیاز فوران آتشفشان ریمتح الیل

 گذاشت و گفت: شی جلو ُختیر شیآب برا وانیل هی

 یکیاز  یخانم گفتم پسرحاج نبیبه ز ارم؟؟؟یاسم ِ تو رو ب امیتو؟؟؟ مگه من عقل ندارم که ب یکن یم ینطوریچرا ا-

 رفتارشون تو خونه چطوره؟؟؟ نهیخواسته بب ییکرده اونم از من راهنما یاز بستگانمون خواستگار
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کنه؟؟ تو منو  کاریچ دیدونه با یشده و نم یدختر ِمن عاشق ِ پسر حاج نیخانم ا نبیز گمیم ی! فکر کرد نیهم

 ؟یشناخت نجوریا

 گفت: یچارگیسرش گذاشت ُ با ب یستش را روجک کرد و دو د زیم یچاره دو آرنج را رو یمستاصل ُ ب رهین

خبر رو داده انگار چراغ ِ مغزم رو  نیبهم ا دهیند ریخ یصادق نیکنه !از ظهر که ا یدونم مامان !مغزم کار نم ینم-

 تونم فکر کنم! یخاموش کرده ،نم

به  یبعد یفرصت رو الزم داشت تا خبرها نیدادن ِ دخترش !ا یبود، شروع کرد دلدار دیکه ازش بع یبا آرامش الیل

 برداره! رگذارتریرو محکم تر و تاث ندهیآ یدستش برسه وبتونه قدم ها

و نادره  الیکه ل ی.نبرددید یجنگ رو نبرد ِخودشو زمونه م نیا الیمهم نبود ؛ ل رهی ن ِیفقط خاطرخواه گهید انگار

ارج خ دونیم نیو سربلند از ا روزیبا تمام اشتباهاتش ، پ رهیداشت که ن یشکست خورده بودند؛ حاال با تمام قوا سع

 بشه !

 ییکردن جا یباز یبود که فِرپل یحساس ِیناجوانمردانه ، باز ای دیجنگ یجنگ جوانمردانه م نینبود که تو ا مهم

که باعث شده بود خودش تنها بماند ُ دخترش  ی. روزگارردیتونست از روزگار بگ یبود که م ینبرد انتقام نینداشت. ا

 که مناسب نبود..... یمجبور به ازدواج با کس

که هم  ی معمول ِیدانست که جنس خودش و دخترش نسبت به جنس ِ فرزاد ُ خانواده اش مثل پارچه نخ یته دل م از

و هرچه  رهینه آب م شهیم که نه چروک متهیاست و اونا مثل ِ پارچه زربفت ِ گرون ق رهیهم آب م شهیچروک م

 !شهیاضافه هم م متشیگذره به ق یعمرش م

کنه که دست از عشقش  یرو راض رهیتونست ن یم دی. شاادیخواست کوتاه ب یموضوع هم نم نیبه ا یبا آگاه یحت اما

 لج کرده بود. ییجورا هیبکشه! اما 

شد که فوت شده  یم یساله بود و زنش شش ماه 45کرده بود که  یمعرف رهین یرو برا یاز اقوام مرد یکی یتازگ

 بود.مرد دو بچه هم داشت.

به  یپز دادن ِاساس هیدونست اما انگار دلش  یرو م رهی ن ِبیکه همه معا نیشده بود . با ا یخواستگار حرص نیاز ا الیل

 کرد..... یهموار م هرین یتوانست راه را برا یکه م ییخواست.پس تا جا یرا م هی همسا ُلیفام
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اد ُ د یعکس العمل نشون م عیسر الیکردند، ل یکه اگه هر کدوم از بچه ها صداشون رو بلند م شهیبرعکس هم یحت

 رو آرام کند. رهیدهد ُن یداد بزندُ خودش با آرامش دلدار رهیبار اجازه داد ن نیبرد؛ ا یرا باالتر م شیصدا
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رو گوش کرد. همه  یصوت لیده روز فا نیبار تو ا نیصدم یبرا دیتو گوشش بود شا یبود ُ هندزفر دهیتخت خواب یرو

 زنه...... یم ویکجا و چه حرف یدونست ک یم قایکلمات رو از بر شده بود.دق

 یاز قلبش رو زخم یخراش قسمت بزرگ هیشد. هر  یم دهیخراش به روحش کش هی دنشیکه با هر بار شن ییحرفا

همه مسائل رو  نطوری؟؟ آدما چرا ا شهیگفت : مگه م یچند روز به خودش م نیشد.باز مثل ا یکرد ُ خون چکان م یم

 زنند. یسانت م اتیبا خط کش ِ ماد

 کنارِ تختش گذاشت، دستش رو از ساعد  ِیعسل یرو ی همراه ِ گوش ُدیرو از گوشش کش یداغون هندزفر یاعصاب با

 .ادیبود به چشماش ب یده روز ازش فرار نیکه ا یظر شد تا خوابچشماش قرار داد ُ منت یرو

لفظ ِ  ای مطرح شده و  ِلیزار بود. دال یب نتیو ز ی حاج ِیرو دوست نداشت . از دلسوز بایفرهاد ُ فر یها نگاه

 یمختلف یها میده روز تصم نیدار شده بود.تو ا حهیگرفته شده رو مخش بود. غرورش سخت جر یدرستش بهونه ها

 م نبود....اما باز مه ستند،ین یها عقالن میاز تصم یدونست بعض یکرد.خودش م یم یعمل بیبه ترت دیگرفته بود که با

که عصرش  ی!به شب شیرو تو ذهنش برگردونه به ده روز پ لمیاومد دوباره الزم نبود ف یخواب به چشماش م اگر

 یفلباس ها نشون داده بود که به مصا نیرفته بود.از اول با ا لباسهاش به خونه خاله نیو توچشم تر نیکتریبا ش بایفر

 . رودیم
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کرد.  ینگران نگاهش م نتیتو خونه نشست ُ منتظر شد،از تو اتاق به سالن از سالن به آشپزخونه قدم رو کرد.ز فرزاد

 شناخت... یگردد. خواهر و دختراش رو خوب م یخوش خبر برنم بایدانست فر یم

با لبخند و به  «دنیجواب م یبه نظرت چ»بود دهیسکوت کرده بود تا فرزاد را حساس نکند . هربار فرزاد پرس اما

 !نگران نباش! رهیداد: ان شاءاهلل خ یجواب م متیمال

 موقع ِشام بود،فقط آهسته به فرزاد گفت: بای. تقردیشد فهم ینم یزیاش چ افهیبرگشته بود .از ق بایفر باالخره

 .میآخرِ شب تنها حرف بزنبهتره -

و  بایبا شوهر فر یحاج ی صحبت ها ِیاما صبر کرد تو شلوغ خت،یاسترس به جون ِ فرزاد ر یجمله اش کل نیهم

ن گفت یکرد چ یفکر م نیو منگ فقط به ا جیو فرنوش ، گ بایو حرف زدن ِ مادرش با فر بایفر یبچه ها یفرهاد ُ دعوا

  جمع بازگو کرد. ِیجلو شهیکه نم

 کنه! دهیچیعادت داره مسائل رو پ بایفر نیداد: نه بابا ا یم یدلدار خودش

بگه و بره باال و  ریو شب بخ رهیسرو بشه و احمد رضا دست ِبچه ها رو بگ یو چا وهیساعت تا شام خورده بشه و م دو

 کنه و اونم بره واحدِ خودش! کسیف یفرهاد هم دنبالش قرارِ صبحش رو با حاج

و فرزاد ُ  ابیفر تاًیبه اتاقش محو بشه! و نها یتو راهرو ِ منته ریشب بخ هیکه با  ادیفرنوش ب یبرا ییچشم و ابرو نتیز

 ده؟؟؟یشن ی چ ُدهید یدهن باز کنه و بگه چ بایبمونند تا بشه که فر نتیز

 گفت: یبه خواهرش چرخوند ُ با دلخور مبل جابه جا شد، نگاهش رو از مادر یرو یقرار یب با

از  ری! غدیدیجواب شن هی دیرفت یخواستگار هیبه کُل !بابا  دیکن یم مونشیرو بخواد! پش یخدا نکنه آدم از شما کار-

 ه؟؟؟یکارا چ نیا گهی؟؟؟ د نهیا

 جواب داد: یدست گذاشت رو دستش ُ با مهربون بایفر

 گفتن ! یچ یخواست توجمع بشنو یداداش !اما دلمون نم یحق دار-

 شد؛ نییباال پا یگلو به سخت ریز بکیشد. آب دهنشو قورت داد س دیدلشوره اش تشد فرزاد

 گفتن؟؟؟ یمگه چ-
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 به حرف اومد: نتیکرد. ز یمِن ُ مِن بایفر

شنوه و زده  یکه اونجا م ییاز حرفا دیگفتم با بایبه فر نیهم یشناسم .برا یمن خواهرم و دختراش رو خوب م-

 مدرک داشته باشه! شهیم

 خواد؟؟ یمدرک م یمامان؟؟ مگه خواستگار هیمدرک چ-

 پسرش: یشد به چشما رهیمحکم خ نتیز

 میدار میکه ما مخالف نیا یکه برا یکن ی! فکر م یکن یگفتن ،تو باور نم یبگه که چ بایخواد ،چون اگه فر یمدرک م-

 .میزن یحرفا رو م نیا

زد.با کف ِ دو دستش صورتش رو  یو برعکس دو دو م بایچشماش از صورت مادرش به صورت فر جیگسردرگم ُ  فرزاد

 گفت: یبا کالفگ د،یدرنورد نییاز باال تا پا

 ه؟؟؟یچ یبرا دنیچ یکبر یهمه صغر نیبابا ا دیخب اصل ِمطلب رو بگ-

 کرد آروم شروع کرد به صحبت: یم یباز لشی موبا ِیکه با گوش نطوریهم بایفر

گفت اما اون دوتا  ینم یچی! خاله از اول ساکت بود ُ ه می نس ُنیو نسر ایمن رفتم خونه خاله و دخترا هم بودند ؛ ناد-

 یقرارداد داره ؛ اما م گهی. واحدش تا دو سال دستیدست ُ بالش باز ن ادیخواد اما االن ز یرو م می!!!گفتم که فرزاد نس

 بشه! یاجاره کنند تا واحدش خال کیوچخونه ک هیکه  شهیم اید کنن و تونن عق

 طاقت حرفش رو قطع کرد: یب فرزاد

 گفتن ؟؟ اصال با خودم موافق بودن؟؟؟ یخب خب !!! چ-

 کرد. دشییهم با سر تا نتیکرد ُ ز نتیبه ز ینگاه بایفر

 زنند.حرفشون ب رِیکه نتونند فردا روز ز نیا یبرا تو هم یضبط کردم !هم برا لمیفرزاد! من حرفاشون رو با موبا نیبب-

له که جم یبرسه! انگار قسمت جهیخواست به نت ی دو خانواده چطور م ِنیب یاعتماد یحجم ِ ب نیماتش برد. با ا فرزاد

 تو مغز تا به زبون مخابره بشوند از کار افتاده بود..... شنیم لیها تشک
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که از  یکرد.سکوت اتاق و سکوت یرو پل لیرو باز کرد ُ فا یبرنامه گوش عیسر دیفرزاد رو که د ریسکوت و تح بایفر

 رو شناخت. ایناد یبعد فرزاد صدا هیخرابه اما چند ثان لیکرد که فا یشد انگار م یمنتشر م یصوت ِلیفا

 هدیشن یو مالک ها ارهایاز مع چکدامیبا ه یخواستگار نیطلبکارانه باشد.چرا ا نقدریا دیلحن چرا با نیا دینفهم

 خوند. جنگ ِ سرد بود انگار!! با زبون و با کلمات... یشده نم

 :ایناد یرو داد به صدا توجهش

 نیفرزاد ماش یگیکه تو م نطوریکنه؟ ا یزندگ ی اجاره ا ِکیخونه کوچ هیبره تو  میکه نس نهیجون!منظورت ا بایفر-

 هم نداره!

 داد: یاومد که جواب م بایفر یصدا

 ! رهیبراش بگ نیخواست ماش یخودش باشه مگرنه آقاجون م ِیفرزاد دوست داره سرِ پا-

 هم فشرد ُ اجازه داد  ِیشد.دندوناش رو رو یآن عصب هیواضح بود که فرزاد  نقدریپوزخند ِ دختر خاله هاش ا یصدا

 مسخره ادامه داشته باشه! لیفا نیا

  ِکردند که انگار به نوبت پشت یصحبت م بیبا نظم ُ ترت نقدریبود که شروع کرد به صحبت !ا نینسر یبعد یصدا

 .رندیگ یقرار م بونیتر

که  ؟؟؟یاومده خواستگار نجوریپسرش ا یرو کر کرده اون وقت برا ایگوش ِ دن یواال آوازه ثروت ُ مال و منال حاج-

 .....ادیبگو که با عقل جور در ب یزیچ هیجون  بای خودش واسته!! آخه فر ِیخواد رو پا یفرزاد نداره و م

جور  نی! آقا فرهاد واحدش همدیواحد رو دار هی نی،انگار هم شهینم گهیواحد ِ خودش تا دو سال د یگیجور م هی

 مگه؟؟ شهیم یافتاده ، خب بده برادرش چ یخال

قد . سر عدیزن یواحد رو به نام ِ عروس م هیتو بله برون  یبگ دیبا یفرزاد ِ حاج فخار خواستگار یبرا یایم یوقت تازه

 !!! شششی! ادیدیخوب کادو م نیماش

 م؟؟؟یطور بد نیخواهر دسته گلمون رو هم یخوا یبا آه و ناله اون وقت م یاولش اومد از

از پدرش توقع داشت ؛ اما  ییوقتا هیخودش  دیاز شدت تعجب!! شا ادینمونده بود چشماش از حدقه در ب یزیچ فرزاد

 گرفت. یموضع م عیگفت بابات که داره سر یبهش م ی. اگه کسرفتیپذ ینم  گرانیتوقع رو از د نیا
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ه ساله گرماب نیبود که دوست ِ چند اریشد مه یم یاز پدرش شاک یوقت هیزد و  یحرف م ششیکه فرزاد پ یکس تنها

 و گلستانش بود.

 نیحرفها به شدت بهش برخورد.دستاش رو توهم گره کرد و به شکل مشت به هم فشار داد و به ا نیا دنیبا شن حاال

 مسخره گوش داد: شینما

که  نیو ا شهیمتاهل م یداد که فرهاد خودش تو واحدش مستقره و به زود یم حیبود که داشت توض بایفر ِیصدا

 ....ستین یاضفرزاد ِ که ر نیکنه و ا ینم غیپدرشون از کمک به فرزاد در

 قطع کرد: تیرو با قاطع بایحرفِ فر ایناد

فها حر نیورداره ببرش! اما با ا ادیبه اسمش کنه ب نیماش هیواحد و  هیخواد  یرو م میجون! اگه فرزاد واقعا نس بایفر-

به باشه فرزاد خو میگیبکشه! اگه م یکه سخت میدیرو نم می؛ نه نس رهیکمک نگ یخودش واسته و از کس یکه روپا

 !...ادهینداره ، ز یچیفرزاد که تازه رفته سرِ کار وه مثلجوون  هیو گرنه  میدیم یبه کمک ِ بابات اوک میدار

 م؟؟؟هان؟؟یکه ما بد دهیزن م یجوون نیبه همچ یک اما

 ذاره !! یها نمکرد که پدرش که فرزاد رو تن دیفرزاد گفت ُ تاک یها یداد از خوب حیبازم تالش کرد ُ توض بایفر

 یزدند که فرزاد شرمش شد.مرتب درخواستشون رو تکرار م یبا وقاحت حرف م نقدریپا داشت، ا هیمرغشون  اما

 یکی بشه و حتما قول بدن که میواحد بزرگ به اسم ِ نس هیقبل از بله گفتن سرِ عقد  تینها ایکردند که تو بله برون و

 باشه! «اتومات یرانیحداقل ا»خوب نیماش هیسر ِعقد  یاز کادو ها

تونه را نگه داشت تا فرزاد ب لیفا بایگفت خاموشش کنه !فر بایبه فر تیحرفا منزجر شد با عصبان نیاز تکرار ا فرزاد

 ..ختیر یپاش با انگشتاش موهاش رو بهم م یبه خودش مسلط بشه !فرزاد هم آرنج هاش رو

دختر خاله هاش خجالت  ینگاه کنه ؛ انگاراون به جا بایتو صورت ِ فر تو سکوت گذشت . فرزاد تونست یا قهیدق چند

 داده بودند. بایکه به خورد ِ فر یکاسبکارانه ا یاز حرفا دیکش یم

 :دیپرس آروم

 نگفت؟؟؟ یزیچ میخودِ نس-

 پخش بشه : میخودش و جواب ِ نس یکرد ُ برد جلو و برد عقب و گذاشت تا صدا یرو دوباره پل لیفا بایفر
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 رو داشته باشه فرق نداره برات؟؟؟؟ طیشرا نیکه ا گهید یکی! فرزاد با ناستیجون توهم نظرت هم مینس-

  ِگفتن!بدون امیکه آبج زاستیچ نیمالکم فعال ا نیهستند اما من مهمتر یاوم.....درسته آقا فرزاد پسر با کماالت-

 تونم به آقا فرزاد فکر کنم. ینم طیشرا نیا نیتام

دستپاچه شدند.اما فرزاد همون لحظه با  نتیو ز بایتو صورت ِ فرزاد!! فر دنیمشت زردچوبه پاش هیشد.... انگار  تمام

 خوردش نیسهمگ یبزرگ که ضربه ا شهیش هیانگار تمامِ احساساتش از بدنش جدا شد مثل ِ  مینس ِی صدا ِدنیشن

 ....زهیر یباره فرو م هیکنه و یم

 مادر و  ِیبه ذهنش هجوم آورد. دستپاچگ میلحظه چند تصم هیبه تماشا نشست. تو که با حرکت آهسته  یزشیر

 نداشت . فقط با دست اشاره کرد خوبه! یحس گهیاما د دیخواهرش رو د

 نگاه کنه گفت: یکه به کس نیجاش بلند شد ُ بدون ا از

ر که مجبو دیخوام صد سال نخواد!شما هم ببخش یکه به خاطر ِ پول ِ بابام منو بخواد ،م یجهنم که قبول نکردن !زن-

 .دیها رو بشنو نیتوه نیا دیشد

 گفت: بایلحظه مکث کرد و برگشت به فر هیطرف ِ اتاقش رفت  به

 رو برام تلگرام کن! لیفا نیزحمت ا ی!ب یآبج-

به  یچشم ِ آروم زمزمه کرد.با چشم فرزاد رو دنبال کرد تا در اتاقش بسته شد.با نگران هینگران نگاهش کرد ُ  بایفر

 گفت: نتیز

 بهش برخورد.. یلیخ نجوریکردم. ا یم فیمامان خدا منو بکشه ! کاش براش نذاشته بودم ُ فقط تعر یوا-

 اد وگفت:نگران ِ احواالت پسرش بود اما سرش رو تکون د بایاز فر شتریکه ب نیبا ا نتیز

 !یبهش نگفت ی دروغ ُیکه تو تالش کرد شهیبهتر شد الاقل مطمئن م نجورینه مادر ا-

 کرد. یم یکار هی دیبا یصوت لیاز صد بار مرور حرفها و گوش دادن ِ فا شیبعد از ده روز و ب حاال
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 9 بخش

 

وض در ع یتواند کنترل کند . ول ینفرتش را نم دانستیروبرو نشود ، م اریکرد با مه یم یسع ییاز اون روز کذا رهین

 شد. یشاملِ حالِ فرزاد م دتریگرمتر و شد شیمحبت ها

 لِیدل یرو ابرها بود.مخصوصا وقت رهیرو بهشون رسونده بود ُ ن یخانمِ خوش خبر خبر ناموفق بودنِ خواستگار نبیز

 ت ...داش یشده قدم برم یزیبرنامه ر قایگفته شد، دق یشکست ِ خواستگار

 یرفت و ناراض یم شیو عقلِ خودش پ الیل ییبشنود ، خوب است. با راهنما یحال چ نیدانست که فرزاد االن با ا یم

 کرد حالِ فرزاد رو به بهبود است. یهم نبود. بعد از ده روز احساس م

به طبقه باال زد اما  ی. سرستین ی اداره عاد ِتیوضع یاز صبح که به اداره اومده بود ، احساس کرد که کم امروز

 به اتاقِ فرزاد زد... یسر اطی. با احتدیرو ند یشگیو افاده هم سیدماغ باال و پر ف یمنش

اومد؛ تو اتاقش بود ، در زد ُ با  یزد بعد به اداره م یخارج از اداره سر م یکه اول ِ وقت به پروژه ها شهیهم برخالف

 وارد شد. یباز کرد ُ با سالم شتریدر را ب دید زیه پشتِ مدر برد تو، فرزاد را ک یسرش رو از ال اطیاحت

  فرزاد جلو رفت گفت: ِیلبان خوش فرم فرزاد ،خوشحال از خوش اخالق ی لبخند رو ِدنید با

 ؟؟؟ی!جناب ِ فخار ،آفتاب از کدوم طرف در اومده مهربون شد یمتعال یصبح عال-

 و جواب داد: دیخند فرزاد

 اخم کنم ُ روزت رو بسازم! یحتاگه نارا هی!چ ریصبح بخ-

 به گردنش دادُ : یقر یعشوه و لوند یبا کم رهین

 کم وا شه با لبخندت! هینه فدات شم !بذار دلِ ما هم -

دور نموند.با  رهیقربون صدقه بشنوه ،قرمز شد که از چشم ِ ن یمادر و خواهرش از زن رازیکه عادت نداشت غ فرزاد

 کرده! یرو ادهیحرف رو عوض کرد تا فرزاد فکر نکنه که ز یزرنگ

 !ستشین هیریکبیا یمنش نیچه خبره ؟ا گمیم-



 ریتزو

 
53 

 

 داد ُ گفت: رونیصدا ب یب ی موضوع نفسش رو با پووف ِرییخوشحال از تغ فرزادهم

 که عذرش رو خواسته! دهیازش د یچ ریدونم مد یاخراج شد!نم-

 بگه! دهنش بدتر از چشمهاش باز بود. یدونست چ ی.از تعجب نمشد یباز نم نیاز ا شتریب رهین یچشمها

 کند: یو به خودش جرأت داد شوخ دیخند فرزاد

 ببند دهنو تا پشه نرفته تو!-

گرفت ُ  رو یسرِ شوخ عی، سر شهیمثبت م یدر منف یکه منف یاضیمتعجب شد اما مثل ِ ر شتری فرزاد ب ِیبا شوخ رهین

 گفت:

 باال!!! امی، از اون دخمه ب یمن درست کن یجاش رو برا یتون یم یفر نمینه باوو حواسم هست ! بب-

 کرد ُ گفت: یبهش نگفته بود، اخم یفر یو دوستانش کس رستانیاز دوران دب ریکه تا غ فرزاد

 !؟یکن یاسمم رو خراب م نجوریا یچ یعنی! یکوفت ُ فر-

 رهیکه ن نیخانم ِ همکارش هست؛ دستپاچه قبل از ا هیاز دو ستانش بلکه  یکیباره متوجه شد که روبه روش نه  هی

 گونه و لکنت ِ زبان گفت: ی با سرخ ُدیکش شیشونیبه پ یبزنه ، دست یحرف

 یکنه !...آخه ...دوستام م یصدام م یاز دوستام داره فر یکیحواسم پرت شد، فکر کردم  هوی! دیبب.....ببخش-

 !....شما...ب..ادیدونند....بدم م

 یتازگ شیبرد و برا ی فرزاد لذت م ِدنیو خجالت کش ییکمرو نیاجازه نداد حرفش رو تمام کنه ؛از ا رهین

 باشد. ایمأخوذ به ح نجوریرو که ا یبود پسر دهیداشت.ند

 تیمیلحظه احساس ِ صم هیمن هم «گرفت نییسرش رو پا یبا شرم ِ تصنع»کردم! یرو ادهی!من زدیشما ببخش-

 ردم!ک

 خودش یاز همجنسا ریغ یکه با کس نیتجربه تازه و لذت بخش بود، ا هیبود. ومدهیبدش ن رهی ن ِتیمیاز صم فرزاد

 بود... یبگو بخند داشته باشه حس ِ خوب
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فرصت  نیشد! حاال ا یم یازش نه شهیکه هم یزیشد.چ یم یلذت بخش که همراه ِ خون تو رگ هاش جار یگرما هی

 آمد انگار! یهم بدش نم رهیرو داشت و ن

.همه کرد یرو فراموش م می، نس رهیبا ن یهمصحبت یبا کم دیکرد. شا یرو خراب نم تیموقع نیبهتربود خودش ا پس

 گفت: عیجهت سر نیبه خودش اختصاص نداد،به هم یادیافکار تو مغزش زمان ِ ز نیا

!نظرت  میبودن دور بش یکم از رسم هی! اجازه بده  یکن یباهام شوخ ادیمنم بدم نم ینکرد یرو ادهینه نه! شما ز-

 ؟؟یموافق هیچ

چشماش با محبت به فرزاد  کهیبشود.و فاصله رو کم کند، در حال کیقدم به فرزاد نزد هیکه از خداش بود  رهین

 دوخته شده بود زمزمه کرد:

ن حتما م«ش رو صاف کرد و بلندتر مثال صدا یکم»مثل تو راحت باشم! یجانم !من که از خدامه با پسر گل ُگالب یا-

 شدم. ینم کینزد یتو معذب دمید شتریندارم.ب یمورد

که انگار  یرو از خودش دور کرد ُ تکون داد.به حالت راهنشیپ یداغ شده بود، کم رهیکه از قسمت ِ اولِ حرف ِ ن فرزاد

 :بحث شروع شد نیآمد از کجا ا ادشیبگه که  یدونست چ یزنه!نم یخودش رو باد م

 !یباال کار کن ییایب یدوست دار یآهان ... اوم ...گفت-

 دیبرخوردا با پسرا خبره بود؛ فهم نیکالم تو ا هیکرد و  یم زینظر داشت و حاالت فرزاد رو آنال ِریکه کامال ز رهین

 شد: ی جد ُدیعقب کش یپس او هم کم اورد،یفشار ب ستین زیجا نیاز ا شتریب

 بزرگِ! شرفتِیپ هیخوبه ! یلیآره اگه بشه خ-

 رهی، ن دید یشد؛ چشماش ثابت بود اما انگار نم رهیخ رهیبا ناخن گوشه ابروش رو خاروند ُ متفکر به صورت ن فرزاد

 یسیدروا رو یفاصله ب نیتونست تو ا یکه م نی!؟ ضمن ا شهیم یتفکر چ نیا جهینت نهیکرد سکوت کنه تا بب یسع

 قش رو بوسه باران کنه!بشه و با چشماش چهره عش رهیبه فرزاد خ

 یهم کم رهیرو متوجه خودش کرد ،ن رهی فرزاد به خودش اومد ُ صداش رو صاف کرد ُ ن ُدینکش یطول رهیخوشِ ن حالِ

 رو از نگاهش دور کنه! یفتگیسر جاش جابه جا شد تا بتونه ش
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 نیهم  ِیفرزاد بشه!برا دنِیکه باعث ِ پا پس کش دیترس یم شتریکه دوست نداشت فرزاد متوجه بشه !نه !ب نیا نه

 کرد. یم تیتو رفتارش و حرفاش رعا یلیخ

 با پسرها صرفِ نظر نکرده بود، یکه داشت بازم از دوست یبا وجود مشکل ینبود.حت یدختر چشم و گوش بسته ا رهین

 موارد کار کشته بود.. نیتو ا ییجورا هی

 باعث ِ داغ شدنشون بشه! پسر رو چطور ببره باال و هیدونست چطور ضربانِ قلب ِ  یم

 کرد. درواقع خط به خط ِ فرزاد رو بلد بود.... یمحجوبانه رفتار م دیاالن ُ در برابر فرزاد با اما

ه که متوج یبشه و طور یکرد که حالش عاد یسع قینفس عم هیانداختُ منتظر شد.فرزاد با  نییسرش رو پا منتظر

 کردند و گفت: یم ینشده ؛ نگاهش رو دوخت به دستاش که با خودکارش باز رهینگاه ِ پراز عشقِ ن

 نه ! ایکرد  یکار شهیم نمیزنم که بب یبتونه جورش کنه !من باهاش حرف م یمهندس صادق یعنی....اریفکر کنم مه-

اال و ب دییونه تابه نش یحال سر نینکنه براش با ا ی ممکنه کار ُادیازش خوشش نم اریدونست مه یکه م نیبا ا رهین

 دوست گفت: هی تِیمیکرد و با صم نییپا

ه از ک نیاز ا شتری،اما فکر کنم ب ادیاز من خوشش نم قتیرف نیچند ا ؟؟هریکن یم یچ نمیدمت گرم !آق فرزاد ! بب-

 سپارم... یچاکرخواه ِ تو باشه!پس به دستِ خودت م ادیمن بدش ب

 دوباره! امی؟م یندار ی! کارومدهیدر ن ی کس ِیسرِ کارم تا صدا برم

حد  نیکه فرزاد چطور از تعجبِ لحن و کالمش چشماش تا آخر دیرفت ُ ند رونیحرفاشو زد ُ از اتاق ب عی سر ُتند

 گره خورده! نهیممکن باز شده و نفسش تو س

لبخند  هی و ییو نفرتش رو پنهان کرد ُ با خوشرو نهی! کاریشد ،مصادف شد با ورود مه یاز سالن خارج م داشت

 که از عشق درخشان شده بود،سالم کرد. ییو چشما نیریش

نداد ُ وارد ِ آسانسور شد و به اتاقش در  یتیی محبت ؛ اما اهم ُیسرِ حال نیزده شده از ا رتیح اریشد که مه متوجه

 دخمه باشه . نیآخر ِ موندن تو ا یرفت ُ از ته دل دعا کرد روزها نییطبقه پا
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 یبود که فکرش رو م نیتر از ا لومتریداشت. فرزاد صفرک یحساب شده برم ی قدم ها ُدیکش ینقشه م قیدق دیبا

واد خ یخواسته و نم ینم یکه حت ی! طوردهیم تییاهم یلیاز خ شیب یلیخ یخانوادگ یدونست که به آبرو یکرد. م

 دوسته!.. ایشده  دهید یبگه که با دختر یکس یکه حت

 یکرد که غرور ِ فرزاد زخم ی!درک م نهیبب یتونست معمول یاز طرف ِ فرزاد رو نمشدن  یمی صم ِشنهادیپ نیا اما

 کنه.... می،غرورش رو ترم تیمیصم نیفرزاد با ا دیبد جور به غرور ِ فرزاد زخم زده!شا میشده و نس

وار دور تن  چکیمحبتش رو پ یشاخه ها یکنه و طور کیخودش رو به فرزاد نزد رهیفرصت بود تا ن نیحال بهتر بهر

 نمونه ! یزیکه راه ِ گر چونهیفرزاد بپ

رو ازدست  تشیهم الو یارتقا شغل یمهم شده بود که حت شیفرزاد برا نقدریشد ، ا یتفکرات غرق ِ لذت م نیا از

 و دلنواز تو خونه قلب ِ فرزاد رو اشغال کنه! عیوس یدخمه باشه اما اتاق نیداده بود.حاضر بود بازم تو ا

کرده  بایگفت که نور ِ عشق چهره اش را ز شدیم ی. حتشدیکرد چهره اش روشن تر م یم یپرداز الیخ رشتیب هرچه

 بایقدر ز نی:چطورشده که ا دیپرس یمتعجب م دید یرو م رهین انیآشنا ایاز همکاران  یاگه تو اون لحظه کس دی!شا

 شده ؟؟؟

د. حرکت کن تیو با درا وستهیآهسته و پ دیبه افکارش زد. اگه بخواد فرزاد را تصاحب کند با یبیخودش آمد ونه به

 دهد دادسخن ینم تییاهم اتیکه اصال به ماد نیخودش و ا لیبکشد و از فضا شیرا پ یدر فرصت مناسب بحث دیبا

 دهد.

خانم اگه فرزاد پسر ِ حاج  الی! لدمینم تییهه !چقدر هم که اهم»فکر خنده اش گرفت و باخودش گفت: نیاز ا خودش

بود که به مال و اموال ِ  یچشمداشت یکرد برا یم یکنه !اگه همکار یداشت که کمک یقدم هم برنم هیفخار نبود که 

 داشت..... یحاج

 رد.ک ستمشیخودش رو مشغول ِ س ادی ز ِدیو ام یتونه بخونه !با انرژ یو ذهنش رو نم تین یرو شکر کرد که کس خدا
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 10 بخش

 

باال رفته رو  نیبود آدرنال یلذت بخش یآورد. گرما نییضربان قلبش رو پا دیکه کش یقیعم یبا نفس ها فرزاد

 شده بود..... رهی ن ِیفتگیپر از عشق و ش یمتوجه چشما یلذت بخش بود. وقت جانشیخوشش اومد ه

که  یتجربه تازه !تجربه ا هینشده بود!  رهیخ یبه چشمان دختر کیاز نزد نقدرینبود !تا حاال ا یحالش گفتن پوف

 دارند... یسالگ 16 ای 15تو سن ِ  گهید یپسرا دیشا

 یلیخ ییده روز ِ کذا نیتمام ذهنش پر شده بود از حالِ خوبش که بعد از ا هویشد.  یرو لبهاش جمع نم لبخند

 .دیچسب

هستش که از من  یکنه و فقط فکر صنار و دوشاه یکه بهم فکر هم نم یبه کس دمیچرا چسب:»خودش فکر کرد  با

 میس ن ِیکنه !مهربونه ،دستپختش هم که حرف نداره !خب به قشنگ یدختره نگفته داره برام غش م نیبهش برسه ؛ ا

 !«... شهیم یدو روزه عاد افهیق سی....اوم خب نباشه !مهم ن ستین

ه باش اطی.فقط به خودش هشدار داد که با احتومدیا بدش نکرد خودش هم متعجب بود ، ام یفکر م رهیکه به ن نیا از

 «ره!دا یبفهمن کمک نکردن چه عواقب نایکنم که مامان ا یم یکار:»نشه ! با لجاجت به خودش گفت  میکه مثل ِ نس

 !رنیکه خونواده اش به عنوان عروس بپذ ستین یکس رهیمطمئن بود که ن انگار

از افکارش از جاش بلند شدُ با  یخوب ِ ناش هیکه وارد شد. با همون روح دیرو د رایدر سرش رو بلند کرد ُ مه یصدا با

 رفت ُ دستش رو به سمتش دراز کرد ُ گفت: اریلبخند به طرف مه

 ؟؟ ایآ ی؟ خوب ی گل !چطور ِاریبه به آقا مه-

به شونه اش زد ُ به  ی لب ِ فرزاد شگفت زده شده بود؛ دستش رو گرفت ُ دست ِیخوب و لبخند ِ رو هیکه از روح اریمه

 از فرزاد گفت: دیتقل

 درهمت رو  ِسیچند روز ازبس ف نیا ؟؟یبه به ! آقا فرزاد ِ گل !آفتاب از کدوم طرف دراومده خوش اخالق شد-

 ! میمرد میدید
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 زد: یدست هی یبا زرنگ اری.مه دی بلند خند ِیجهت با صدا یب فرزاد

 بدم. زهیبهش جا دی.باارتتیخوب تونسته سرِحال ب یکه ساع نمیبیم-

 :دیهوا قاپ یرو رو اریحرف ِ مه فرزاد

بهش  نویا یتون ی!میمحمد یباال جا ادیب یکمک کن یتون یم«شد و ادامه داد: یجد»داد. زهیبهش جا دیواقعا با-

 که حقش هم هست !هوم؟؟ یبد زهیجا

 ی.فرزاد جددیند یاز شوخ یببره! اما اثر یبودن حرفش پ یشوخ ای یتا به جد دیبا نگاه چهره دوستش رو کاو اریمه

 بود. یجد

 ؟؟؟ گهید یکن یم ی: شوخ دیپرس یبا لحن متردد اریمه

 کن! یجواب داد: نه اصال !اتفاقا تو خواهش تلق یجد یلیخ فرزاد

فکر کرد  اریمه ره؛یشد تا جواب ِ دلخواهش رو بگ رهیفرزاد محکم ومصمم خ یاسم فرزاد رو زمزمه کرد.ول اریمه

 ...... شتریپرت شه !اما رابطه ب یحواس ِ فرزاد با ساع یبد نباشه که چند صباح دیشا

نظر  هیدخترا هفت خط بود.با  نیتو شناخت ِ ا اری. برعکس ِ فرزاد مه فتهیاتفاق ب نیذاره ا یکه بتونه نم ییتا جا نه

 مطمئن بود . نویلقمه دهن فرزاد نبود.ا یساع رهی. نکارستیدختر چ هیکه  دیفهم یم

 لبخند از شرّ افکارش خالص شدُ گفت: هی با

رنگ و  هی نیزد هم چ یچشماش برق م یساع دمیکنم. د یچشم داداش تو جون بخواه ! برا خاطر تو من همه کار م-

 !یادگرفته بود پس بگو تو بهش وعده ارتقا د ییرو

و  تیمیاز صم ایخوشحال شد  یلیخبر خ نیاز ا رهیکرد با خودش فکر کرد که ن یکه تشکر م نیا نیدرح فرزاد

 چشماش از عشق درخشش داشت. رهیتونست بگه که ن یم شیتجربگ یکه بامن داشت.به نظرش با همه ب ِیکینزد

ه ک نیا یاومده خوشحال بود .برا رونیب یکه فرزاد از فاز ِ افسردگ نی. از ادید یحالِ فرزاد رو م رییبه وضوح تغ اریمه

  ِ خاص ِیعامل صحبت کرد ُ با زرنگ ریبا مد دهیمهمتره به ظهر نکش زیفرزاد براش از همه چ یثابت کنه که خوشحال

 یمحمد فیر وظاباال در کنا نیتونه هم یم یو ساع دیدو حقوق بد چراترفند که  نیداد.با ا شنهادیرو پ رهیخودش ن

 کنه! پینامه ها رو هم تا
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کرد ُ از اون دخمه  افتیبخش رو در یبه سِمَتِ منش یابالغ رسم رهین یساعت ادار انیطور بود که تا قبل از پا نیا

 خالص شد.

در  یاز خوشحال رهیرو ازش گرفت.ن لشیشماره موبا ییبود که قبل از رفتن به خونه فرزاد با کم رو نیا یبعد تیموفق

 حال ِ پرواز بود.

با نامه اومد اتاقش ُ نامه رو نشونش داد ،  اریمه یخوشحال بود. وقت یلیکه متوجه باشه چرا ،خ نیهم بدون ا فرزاد

 .....نهیبب کیرو از نزد رهیخواست خودش نامه رو ببره و واکنش ن یدلش م

رفت که نامه رو  اریکه مه نیار رو کنه اما همک نینداره ،نذاشت که ا یکه تو اداره صورت خوش نیا حیبا توض اریمه

 رو گرفت. رهیتلفن رو برداشت ُ شماره اتاق ن عیبرسونه ؛ سر رهیکه به دست ِ ن یبده آبدارچ

 گفت: یبا لحن ِ شاد دیرو شن رهیکه الو ِ ن نیمحض ا به

 خبر توپ بدم ! هی یدیم یچ یمژدگون-

 و آروم گفت: دیلحظه هنگ کرد که واقعا فرزاد ِ که شماره اتاقش رو گرفته با ترد هی رهین

 ؟؟ ییمهندس فخار شما-

 یتو گوش واشی رهیفکرا از ذهنش بگذره ن نینبود؟؟ اما تا ا تیمیجا خورد .چرا مهندس فخار مگه قرار به صم فرزاد

 اسمش رو گفت:

 فرزاد!!!-

که  یهمه موج داره ؟امواج نیاسم صدا زدن ِ ساده ا هیتوجه نکرده بود که  !چرا تا حاال نییپا ختیر یهُر دلش

 کرد. باز داغ شد.... یم دایپ انیمثل مواد مذاب تو رگ هاش جر یازپشتِ گوش

 ؟؟یچه خبر یبرا ؟؟یخوا یم ی چ ِیبزن !مژدگون یحرف هیصداش زد :فرزاد ! رهین با

 جنبه جمع کن خودتو !اَه! یبه خودش زد:ب یبینه هیکرد خودش رو جمع کنه  یسع

 خبر توپ !!! هیاوم آره .... -

 هستم! یبخوا ی!خبرت توپ هم نباشه بازم هرچ یبخوا یبه صداش داد: جوون بخواه!هرچ یعشوه ا رهین
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 .دیکرد ُ دلش لرز ریتعب گهید یزایگفت رو به چ رهیکه ن یبخوا یخواسته هرچ دیناخواسته و شا فرزاد

 .نمتیبیباال م زیپشت ِم گهیبرسونه به دستت از فردا د یحُکمت رو زد االنه که رسول ریمد گمیم کیتبر-

 اصال ارتباط قطع شده !با خجالت اسمش رو صدا زد: ای دهیاومد فرزاد شک کرد که شن یصداش نم رهین

 !!! رهین-

 جانم !!-

همه رو با هم نداره!فرزاد نفسش بند  نیپسر تحمل ا نیدختر جون فرزاد رو به لبش رسوند. آخه ا نیکه امروز ا اوف

 گفت: یلرزون از خوشحال یو با صدا دیکش ینفس رهیاومد. ن

باشم ُ حرف  نیرو زم ی!انتظار دار یخبرت مثل بابادک تو آسمون رها کرد نیجانم فرزاد جونم !آقا تو که منو با ا-

 و برگشتم طرفت! شیدیکه کشبزنم!هرچند اسمم از زبونت انگار نخ ِ همون بادبادکِ 

 !؟؟ یمژدگون یخوا یم یچ جانم

بود.  یگفتند منظورشون چ یدختر م هیاز ارتباط با  یشد که دوستاش وقت شیبود. تازه حال رهین یمات ِ حرفها فرزاد

 .ستیحرفا ن نیاهل ِ ا رهیکرد که ن یکشه !تازه فکر م یم شیجمله سر تا پاش رو به آت هیلحظه با  هیچطور تو 

 خوام ! ینم یزیکردم..... چ یمِن ُ مِن گفت : شوخ با

 جواب داد: یبا لوند رهین

شدم. همه ذوقم بابت  یخوشحال نم دمیکه از زبونِ تو شن یداد اندازه ا ینامه رو م یاگه رسول ی!حت شهیمگه م یوا

 ! گمینه نم یهم بخوا ی!هر چیکه تو بهم خبر رو داد نهیا

 که دلت بخواد !تبصره هم نداره! یهرچ یعنی گمیکه م یتر کرد: هرچ یا صداش رو آروم و عشوه و

 

ت رو گذاش یکرد.گوش یتعارفات ِ معمول خداحافظ یسر هیمکالمه رو ادامه بده با  نینتونست ا نیاز ا شتریب فرزاد

 بود. ریمتح رهین ییپروا یبود.از ب ومدهیاما هنوز نفسش جا ن
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که  ادیب ادشیکرد  یکنند.سع یرو دوست دارن همه کار م یپسر ی!وقت گهید ننی،دخترا هم یکرد البد تو دوست فکر

 گفتن؟؟ یم یبا دخترا چ شونیدوستاش از دوست

 یبود که دلش تکرارشون رو م نیریش رهیکلمات ُلحنِ ن نقدری. اما اومدیبه خاطرش ن یزیچون توجه نکرده بود چ اما

 ضرر باشه... یتونه ب یم یارتباط تلفن هیفعال خارج از اداره  دیرس جهینت نیخواست.باالخره به ا

با جانم فرزاد جواب داد .لبخند به لبش اومد و  رهیبار تا الو گفت ن نیرو گرفت .ا رهیقبل از رفتن باز شماره اتاق ن پس

 به کارش مطمئن ترش کرد :

 بود..... ی...شماره تو داشته باشم که اگه حرف شهی... م گمیم-

 تعلل : ای دیترد یجواب داد بدون لحظه ا عیسر رهین

 .... سیبنو زینداره عز یاشکال-

 تو یزیچ هیکنه.  ویتر س یمینام ِ صم هیخواست به  یکرد.هرچند دلش م ویس یبه اسم ِ ساع یرو تو گوش شماره

 !! میبه نس انتیسراسر وجودش رو گرفت .حس خ یدفعه احساس بد هیعشقم ؛ گلم !اما  یها هیما

گرفت اما لقب ِ  یقرار م رهین ی محبت ها ِریتحت ِ تاث دی !شا ِمیدونست که عشق ِ اول ُ آخرش نس یخوب م خودش

  طمع پولِ دختر خاله اش بود اما..... ُیخواه ادهیاز ز یحاک ی صوت ِلیکه فا نیتونست بهش بده !با ا یعشق رو نم

که طرف درحالِ  یبزنه طور هی صورتش قادره کنا ِکیمیبا م یحت بایدونست فر یشناخت .م یخودش رو هم م خواهر

 یو از مادرش ناراحت بود که با شناخت دید ینم ریتقص یرو ب بایهم فر نیهم ِیسوزه!برا یم یسوختن نتونه بگه از چ

 رو تنها فرستاد. باینذاشت ُ فر شیکه داشت چرا خودش پا پ

د فرها یکنم.حت یمن کمک م یدختر رو بخوا نینکرده بود که اگه ابه زبون تعارف هم  یناراحت بود که حت یحاج از

 بود. یهم سکوت کرده بود .مخلص ِ کالم که فرزاد به شدت از خونواده اش عصبان

ه  بچه گونه ک ِیلجباز هی،  رهیببخشه هم از خونواده اش انتقام بگ امیتونست غرورش رو الت یهم م رهیبا وجود ِ ن حاال

 کرد. یخودش هم به عاقبتش فکر نم

 

 11 بخش



 ریتزو

 
62 

 

 

 

دم به  هیشد  یو غرقِ شعف م دیشیاند یلحظه به حُکمش م هیکرد.  ی راه رفتن پرواز م ِیبه جا یاز خوشحال رهین

 کم خودش رو جمع هی دیچند نفر رو که د رهیتونست دهنش رو جمع کنه !نگاه خ یکرد نم یبه فرزاد فکر م کشینزد

 کرد....

 انداخت در رو باز کرد ُ از همونجا داد زد : دیکل

 کاشته ؟؟؟ یدخترت چه گل نیبب ای!ب ییمامان !مامان کجا-

 جواب داد: یتکون داد و با بدخلق یبود . سر شیحوصلگ یب یاومد .از اون روزا رونیاز آشپزخونه ب الیل

 !یسرخوش نقدهیکه ا یکرد کاریرو سرت!چ یصدات رو انداخت دهینرس هیچ-

 یاز خودش دورش کرد ول الی.ل دیرفت جلو و مامانش رو بغل کرد و بوس ومدیکم تو ذوقش خورد اما کوتاه ن هی رهین

 تو پرش بزنه: نیاز ا شترینذاشت ب رهین

 بنداز! کهیباش !بذار من حرف بزنم بعد ت نیخانم !با ما به از ا الیل-

 رفتار  ِاتیجزئ زیبه ر زی ر ِلیشامل تحل شترشیکردن که ب فیح که رفته بود اداره رو تعرشروع کرد از اول صب عیسر

 در اومد... یحوصلگ یباز شد ُ از ب الیفرزاد بود .کم کم گره ابروان ِ ل

  ُجانیاز ه الیصورت ِ ل گهید.«رو گرفت  لمیآخر وقت زنگ زد شماره موبا»تمام کرد که نطوریحرفش رو با ا رهین یوقت

  با لذت گفت: ُرهیزد پشت ِ ن یکی.دیدرخش یم یخوشحال

 چشیپ لهیتیچنان ف دینره با ادتیبه بعده ! نی! کارت از ایاز خودت نشون داد یعرضه ا هیدختر !باالخره  نیآفر-

 که نتونه از بندت رها بشه ! یکن

 با غرور سرش رو باال گرفت ُ گفت: رهین

 ! اد؟؟یدر ب ذارم از چنگم ی؟ مگه م یآره پس چ-

  از جاش بلند شد.به طرف ِ آشپزخونه رفت. ُدی لپ ِ دخترش رو کش ُدیخند الیل
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 . میناهار بخور ایبلند شو لباست رو درآر ب-

که مادرش گفته بود ،کرد . بعد از ناهار ُ جمع کردن ُ مرتب کردنِ آشپزخونه رفت تو  یسرخوش بلند شدُ کار رهین

 رو چک کرد . لشیرو دست گرفت ُرفت تو صفحه فرزاد اول عکس ِ پروفا شی. گوش دیاتاقش ُ رو تختش دراز کش

 ! یکرد:سالم دوستم !خسته نباش پیفکر براش تا یبود پس ب آن

له فاص نیبود ظاهر شد . تو ا پیصفحه که نشون دهنده تا یشد.باال فوریخورد ک کیدوتا ت امشیپ عیکه سر نیا از

 کلمه به وجد اومد..... نیداد.خودش هم از ا رییشده رو به عشقم تغ ویاسم س

 !!! ایبا حجب ُ ح نقدریاورد. پسر ا یپسر رو به راه م نیا دی فرزاد رو خوند. اما ...نچ با ِجواب

که تمامِ هم ُّ غمّش رو گذاشته بود تا فرزاد رو شکست  یجنگ احساس هیرو شروع کرده بود.  یجنگ ِ نابرابر رهین

 برده بود.... نیسپرش رو از ب می نس ِ یدر دست نداشت جواب ِ منف یبده. اما فرزاد سالح

 یکرد.از هر ده کلمه که م یشده نفوذ م بیرحمانه از سنگر ِ تخر یو ب انهیموذ رهیخراب شده بود و ن سنگراحساسش

 ی زخم ِ غرور ِ فرزاد رو م ِیرو هیال هیهر کلمه مثل ِ  دیفهم یتاش قربون صدقه بود ُ عاشقانه !م شینوشت ،ش

 پوشونه!

 صدات تنگ شده! یزنگ بزنم دلم برا شهیفرزاد م» راحت بعد از دو سه جمله رد ُ بدل شده نوشت: یلیخ

 ! رهیخودش شماره گرفته بود. باز الو گفتن ِ فرزاد ُ و جون ِ دلم ِ پر عشوه ن عیسر فرزاد

 اومد. ینه پا به پاش مباخت ُ فرزاد شاگردا یاستادانه نرد عشق م رهین

 یاست که قدر ِ وجود ِ گرانقدرش رو م رهیکرد.انگار فقط ن یدادُ فرزاد غرور جمع م یعشق م رهیهم نه !!!ن دیشا

 دونه!

ار ک یرو مدت یشگریرنگ ِ لبش زد. آرا بایکرد. اما رژ لب رو تقر شیآرا اطیزد ُ با احت یکی ش ِپیت رهیصبح ن فردا

ه.تا کرد شیبده که مشخص هم نباشه آرا رییچهره اش رو تغ میتونست با گر یخوب م یلیشت.خکرده بود ُ تجربه دا

 تفاوت کرده بود. تشیبده اما حاال موقع یکس خواست بهونه دست ِ ینداشت و نم دیحاال تو اون دخمه ام

به  نیداشته باشه.ا یبهتر پِیو ت افهیکرد که ق یم جابیو مهندسان و اربابِ رجوع ا ریارتباط با مد دیجد تیموقع تو

 شده بود.  نیدلنش یگفت :ا شهیبه چهره اش داده بود . م ی اساس ِرییتغ هیفرزاد  دنی ذوق ِ د ُدنیخودش رس
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ز فرصت هنو رهیاغوا گر باشه !ن یلیخ ایو  نیریش یلیتونست خ یم لشیلبخندش بود که بنا به م رهیصورت ِ ن ِحُسن

  فرزاد شده بود. ِبیاز همه نص شتریرو ب نشیری. اما لبخند ِ ش اندینکرده بود لبخند اغوا گرش رو به فرزاد بنما

 ! ی! حس ِ بزرگیحس ِ برتر هیداشت  یکه نشست ، حس خاص ی محمد ِزی م ِپشت

 دنشیکرد .مهندسا هم از د یم یسبا احترام سالم ُ احوالپر یلیشد خ یبلند م شدیکدوم از مهندسا که وارد م هر

 شناختنش ! ینم یها حت یلیو هم از ادبش متعجب بودند .خ زیپشت ِ م

 قائل نشد. ییاستثنا اما

  گر گرفت. ُدیچشمک نامحسوس که فرزاد فقط د هیکار رو کرد. به اضافه  نیکه وارد شدند. هم اریو مه فرزاد

 دیتو اتاق جلسه مهندسا حرفش رو زدن فهم یودش بوده اما وقتمخصوص ِ خ ستهیبرخورد ِ شا نیفکر کرد ا فرزاد

 بود. یبه خودش داره خوشحال ُ راض ژهیکه توجه و نیقرار داده.از ا ریهمه رو تحت ِ تاث رهیکه ن

 

از کارش  ریداد.مد یرو تو کار و در ارتباط با فرزاد از خودش نشون م یشتریب یها تیگذشت قابل یروز که م هر

  مخصوص ِ خودش!  ِیمنش یبه فکر افتاد که بذارتش به جا یبود و حت یراض

 یوردست بر دارد. ط ریکار کنان و مد گرید یبرا ی دلبر ُیاز لوند رهیشد که ن ینماند ارتباط با فرزاد باعث نم ناگفته

 !هی کار ِطیتو مح نشویحرف زدن عاد نیهستن ُ خانمها ا یجزو ِ اصول ِ کار نایکرد که ا یکه فرزاد ساده فکر م

بست.  یدهنش رو م ینبود نجوری!تو که ا یحرف که تو چقدر امل شد نیداد ، فرزاد با ا یم یهشدار اریوقت مه هر

 کرد. یبد م اریذهن فرزاد رو نسبت به مه یبا زرنگ رهین

دو  نیا ادی یکه از دستش برم ییخواست تا جا یم نیهم یبرعکس فرزاد زرنگه برا اریدونست که مه یم رهین

 دوست رو از هم دور کنه !

کرد.با حرفاش با حرکاتش ، با  یکرد . داغ ُ تشنه م یم جیرفت . فرزاد رو گ یمهابا تو رابطه با فرزاد جلو م یب رهین

 بود. دهیزن ند هیکه فرزاد از  ییزهای، با چ اشیلوند

 کرده بود.فرزاد رو تشنه خودش «کرد زوده هنوز یفکر م» یکیزیارتباط ِ ف بدون
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 یاوقات راهکارا یگذاشته بود.نادره هم بعض انیکردند. نادره رو در جر یو نادره کمک م الیاورد ل یجا کم م هر

 داد. یارائه م یخوب

 گفت: یرفت ُ م یقربون صدقه م نقدریبود ا یفرزاد عصب یوقت

 آرومت کنم. دیدونستم چطور با یتونستم االن کنارت باشم . اگه بودم که م ی!کاش م رمیبم یاله-

 ؟؟ یکرد یم کاریمثال چ دیپرس یفرزاد کنجکاوانه م یوقت

 نداره ! یی. حرف زدن ازش کارا دید جهیانجام داد تا نت دیرو فقط با ییکارا هیفرزاد ! یوا-

 کرد..... یم ییچه فکرا دیبا نوایچسبوند. فرزاد ب یخنده دلبرانه هم تهش م هی

 یواشکیو  یپوست ریکه فرزاد ز نیدر اومده! از ا یناراحت یحرفا فرزاد از حال ُ هوا نیبعد از ا دیفهم یهم م واقعا

گروه دختر به رقص و  هیگفت الزم نبود.اما تو دلش  یکرد و م یکرد.هرچند تعارف م یم فیک د؛یخر یبراش م هیهد

 مشغول بودند. یکوبیپا

دونست  ی.مدید یدار م ندهیو هم از رابطه اش با فرزاد! رابطه با فرزاد رو آ شیکار تیخوشحال بود .هم از موقع رهین

 شدند..... یکه باهاش دوست م گهید ی خودش نگه داره !برعکس ِ پسرا ِیپسر رو برا نیا تونهیم

 بود!!! ی دومشون هم خونه خال ِشنهادیپ ستندُیکردند که آدم ازدواج ن یاول مشخص م از

 کرد .اما تو یم یموضوع دور نیبه شدت از ا چه؛پسیپ یبار خونه رفتن آوازه اش تو شهر م هیدونست که با  یم رهین

 بود. هیتا قبل از خونه همه جوره پا یدوست

 یپشتش بود ُ کمکش م الیبار ل نیبود که ا نیکرد.فرقش ا یتو رابطه با فرزاد از همه اون تجربه ها استفاده م حاال

 عروس ِ حاج فخار شدن بود.... رهین ییکرد.هدف ِ نها
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شد.  یهم صحبت م یگذشت. فرزاد لجوجانه تو خونه کمتر با کس یم ی خواستگار ِانیشد که از جر یم یماه دو

 خورد. یشدن ِ فرزاد به درِ بسته م یشکستن ِ سکوت ُ عاد یبرا بایو فر نتیز یتالشها

رو به فکر انداخته بود که  بایو فر نتی، ز می فرهاد از طرف ِ خونواده نس ِیمطرح کردن ِ خونه خال گرید ییسو از

 خواست اول فرهاد ازدواج کنه نه فرزاد! یهم واقعا دلشون م یباال بزنند.از طرف نی فرهاد آست ِیتر برا عیهرچه سر

 نیاز ا بایقصد ِ فر شتریبود ورشکسته شده بود.ب یداد که چند سال شنهادیرو پ یمی قد ِنیاز مالک یکیدختر ِ  بایفر

 لینداشته باشه که ادعاش بشه ؛ اما خانواده دار باشه و اص یکه مال یبود که عروس ِ فرهاد در حال نیا شنهادیپ

 !!!نیو صد البته محجوب و مت دیفرهاد رو داشت ،تپل و سرخ و سف یها اری!سمانه مع

تو خونه و  یانجام شده بود که علن هیاول یو مادرش بود. صحبت ها بایت ِ فردربست به دس ارشیهم که اخت فرهاد

  فرزاد صحبت کردند. ِیجلو

گفت ُ به اتاقش رفت.حرصش نه بابت ِ ازدواج ِ فرهاد بلکه بابت ِ  کیتبر یاما حرص ِ درون ی ظاهر ِیتفاوت یبا ب فرزاد

 دادند بود.  یاز خودشون نشون م بای فر ُنتیکه ز یشور و شوق

 یلیاسرائ ی بن ِرادیچرا من اسم ِ زن گرفتن آوردم همه شون برج ِ زهر ِمار شدند!صدتا ا» کرد یخودش فکر م با

ته بله رو نگف ی پول ِ حاج ِیبه هوا نمی!از کجا معلوم انهیگز نیکه خودشون انتخاب کردند شده بهتر نویآوردند؛ اما ا

 !«باشه 

 یب مینس یِخواستگار یرو گفته بود. برادر و پدرش که از حرفا نیهم هم یهاد ُ حاجفر یپوزخند تو جمع جلو با

هم  یکم یدونستند؛ متعجب شدند .حت یجواب ِ رد داده ،اما علت رو نم میدونستند که نس یاطالع بودند، فقط م

 راه نباشه! یحرف ِ فرزاد ب دیشک کردند که شا

سکه موافق  114باال هم مطرح نکردند با  هیمهر یس رو برشمردن که حتمحاسن ِ خونه عرو یبا زرنگ نتیو ز بایفر

 بودند.

 رو نخورده به اتاقش رفت. شیچا یحرص خورد. از کنارشون بلند شد حت شتریب دیها رو هم که شن نیهم فرزاد

 گذاشت. ونیدر م رهیتو دلش بود با ن یکرد خودش رو آروم کنه! ناخودآگاه هر چ یگرفت سع رهیکه با ن یتماس با

فرزاد رو مطمئن کنه که  شتریداد که هر چه ب یبه مسائل یهم به روش ِ خودش آرومش کرد.حواسش رو با زرنگ رهین

 ازدواجه!! یِبرا نهیگز نیبهتر رهین
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 داد: یجواب م یهم با لوند رهیکرد که دخترا دنبالِ پول هستن !ن یمرتب تو صحبتاش تکرار م فرزاد

 ! یزن هی یثروت برا نی!تو باالتر نهیب یپول و مال رو نم گهیرو داشته باشه چشمش د که تو یفرزاد جون کس-

 : دیوز یم ی خنک ِمیته دلش نس فرزاد

 زنند. یحرفا م نیدخترا اولش از ا نینه بابا ا-

 گفت: یم یکرد ُ با غمزه ا یم میخواد که بشنوه صداش رو مال یدلش م یفرزاد چ دیفهم یهم م رهین

 قسم بخورم! یچ ای یاتاق هم بسمه ! به ک هیعشقم من با تو باشم -

 شد. یکرد ُ سرافرازتر از گذشته م یجمالت غرورِ شکسته اش سربلند م نیخواست بشنوه با ا یم نویهم فرزاد

ه ک بشه !خبر نداشت مونیپش میداشت که نس دیاز ام ییبود . دست ِ خودش نبود.هنوز کورسو میدلش هنوز با نس اما

  فرزاد رو قبول کرده..... ِطیشرا مینس نییایداده که ب یغامیخاله اش پ یشده حت مونیپش مینس

زده نشه !تا فرصت داشته باشند مراسم ِ فرهاد رو تموم  یبود که به فرزاد حرف نیا نتیو ز بای فر ِمیتصم یول

 پاسخ ِ مثبت داده! یکس یهم تحت ِ فشار ِ خواهراش به خواستگار میکه نس نیکنند.غافل از ا

 یخبر نامزد ایمهمون نیاز هم یکیبودند که تو  ی بعد ِ عروس ِیمهمون باز ری فرهاد تمام شده بود ُ درگ ِیعروس تازه

 .دیبه فرزاد رس مینس

  ِی؟؟ فرزاد اما محکم جلو شهیم یخبر چه حال نی ا ِدنیاز شن نهیبا عذاب ِ وجدان حواسش به فرزاد بود که بب بایفر

که  دیکش شیرو یمیضخ هیبدنش انتقال نده دلش رو حبس کردُ ال یاعضا گریرو به د شیَ لش رو گرفت که آشفتگد

 ...دیایب گرانیبودنش به چشم ِ د نیبرسه نه خون یبه گوش ِ کس شینه ناله ها

 میتنظ یکرد رفت و آمدش رو طور یم یسع یاز خونواده اش کناره گرفت . حت ی خبر به شکل ِ واضح ِدنیاز شن بعد

 نباشه . زیغذا سرم یکنه که برا

 یشده بود دوباره م مونیپش مینس یگفت : کاش وقت یم بای!مرتب به فر مانیفوق العاده نگران بود و پش نتیز

 !میرفت

 گفت: یحال م نیزد مطمئن نبود ، با ا یکه م یکه ته دلش از حرف نیبا ا بایفر
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 ته!اف یهم نم می نس ِادی گهی!ددمیم شنهادیکم بگذره ،خودم چند تا دختر خوب بهش پ هیبذار نگران نباش مامان !-

ز ا شتریخوره و ارتباطش رو قطع کنه !ب یبه دردش نم رهیکه ن نهیسر و ته حرفاش ا اریکه مه دید یم یوقت فرزاد

 !کینزد رهیشد ُ به ن یدور م اریمه

 یارباب رجوعِ اما صدا هیمشغول ِ صحبت با  دید یکه م نیکرد و از ا یرو نگاه م رهیوقتا که از اتاقش ن یاداره بعض تو

 ... زهیر یکه م یعشوه ا ایخنده هاش بلنده و 

 اطیکرد ُ با احت یاومد طرفش ُ با محبت نگاهش م یم رهیکرد. اما تا ن یاومد و رگ ِ گردنش باد م یبه جوش م خونش

 شد. یم دهی ذهن ِ فرزاد کش ِیرو یپرده فراموش هیر کرد ، انگا ینوک ِ انگشتش رو لمس م

که  یدنده ا هیآورد که فرزاد سرکش ُ  یحاالت بود . سر در نم نیشاهدِ ا یبا نگران اریشد ؛ مه یکه جادو م انگار

 ! شهیآروم و رام م رهیحرف ،حرف ِ خودش بود؛ چطور در مقابل ِ ن

 یکرد که اسم ساع یرو چک م اماشیشده بود تو تختش داشت پ داریرو زعصر که تازه از خواب بعد از ظهرش ب اون

 که جواب داد ُ با لبخند گفت: نیظاهر شد .هم یگوش نی اسکر ِیرو

 !زمیسالم !عز-

شد که داشت جونم  یواضح ُ بلند پخش م رهی ن ِیاز گوشش دورش کنه اما صدا یباعث شد که کم یبلند گوش یصدا

سر ِ جاش  رهین ی صدا ِدنیفرنوش در رو باز کرد ُ تا خواست بگه داداش با شن هویرفت. یو عشقم و قربون صدقش م

 .ستادیمبهوت ا

 !رونیداد زد :ب هوی فرزاد

 یرو  رنگ و ِدنیبا د بای فر ُنتی.زدیرس نتیرفت و به آشپزخونه کنار ز رونیچطور از اتاق ب دینفهم چارهیب فرنوش

 شده ؟؟؟ یچ دندیپرس یفرنوش هول کرده ه دهیپر

 گرفت ُ گفت: یخورد،نفس یگرفتُ کم بایآب رو از دستِ فر فرنوش

 زد. یدختره حرف م هیبخوره.....داشت با  یچا ادیرفتم داداش رو صدا کنم ب-

 با صورتش در آورد : ییادا بایفر
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 همکارش بوده! دیشده ؟؟ خب شا یاوووه گفتم چ-

 :دیچشماش رو درشت کرد ُ پرس فرنوش

 ذره شده؟؟؟؟ هیدورت بگردم عشقم دلم برات  گنیبه هم مهمکارا  یآج-

کرد ُ  کیمتعجب نشده!چشماش رو بار دیانگار مادرش آنچنان که با دیکرد د نتینگاه به ز هی دیپر بایاز سرِ فر برق

 :دیمشکوک پرس

 ؟؟؟ینگفت یچیه یُدونست یمامان؟؟م یدونست یتو م-

 کرد : شی چا ِوانیرو بندِ دسته ل گشیداد ُ دست د هیسرش رو به دستش تک نتیز

کردن ُ حرف نزدنش  یدور نیاز هم یول گهینم یچیدونه ه یبگم مادر! انگار لج کرده !من و تو رو مقصر م یچ-

که  نجوریزنه اگه ا یسره باهاش حرف م هی ادیم ی! از وقتدهیقاپش رو دزد یک سیمعلومه !حاال هم که معلوم ن

 بچم از دستم رفته ! میبگ دیبازنه پس  یحرف م دهیفرنوش شن

 باشه و گولش رو نخوره ! یحرف زده که عاد نجوریباهاش ا یک آخه

 پر از اشک به دختراش نگاه کرد: یرو بلند کردُ با چشما سرش

 هینن ُ التماس ک شتریب دیبا نایکه خاله ا میذاشت یهمه طاقچه باال نم نی، اگه ا میکرد یحساب ُ کتاب نم نقدریاگه ا-

چم ُ ب کارهیچ سیآکله معلوم ن نیحاال ا گهیو صد تا اگه د میداد یقرار نم تیبدن !اگه فرهاد رو الو غامیپ گهیدوبار د

 شد. یصاحب نم

 تکون داد ُ گفت: یسر یبا کالفگ نتیدهن باز کرد حرف بزنه که ز بایفر

 میقرار داد تیخودمون رو الو یدودوتا چهارتا مینداد تیی. به دل ِ فرزاد اهم میاشتباه کرد میدون یهم من هم تو م-

 نداشت... یواحد مشکل هیبابات با به نام زدن  میگفت ی. اگه من و تو م

از  تیجان !!!تو دلخور بای!من و تو فر مییمشکل بود. پس مقصر ما میداد هیواحد به زن ِ فرهاد هد هیاالن که  مگه

 دخترش ،اما نرفتم.... یداد برا غامیکه پ نیپُز ِ ا میجمنم به آب یدر آورد نطوریرو ا ای ناد ُنینسر
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 نیرو مجبور کردند به ا میکه نس شنیم مونیهم پش ای ناد ُنیدونم نسر یسر ِ دستش موند !هر چند م مینس مگه

 دونند اهل ِ دود و دمه بله بگه ! یپسره که همه م

ون  حرفاش ِدنیبا شن ییاومده ُ قبل از رفتن به دستشو رونیکه فرزاد از اتاقش ب نیگفت اما غافل بود از ا یم نتیز

واحد به نام ِ زن برادرش  هیکه پدرش  دیشن یآشپزخونه تا صداشون رو واضح بشنوه !تازه م کیجلو اومده تا نزد

 کرده !

رفت  شتشد . برگ شتریاش ب نهیو مادرش چقدر مقصرن !!!ک بایکه فر نیدوباره دادند و ا غامیپ نایکه خالش ا دیفهم

 عروستون بشه ! رهیمثل ن یکیو با خودش فکر کرد پس حقتونه  ییدستشو

دونست ته دلش  ی. مستین یخوب نهیگز رهیدونست که ن یناخود آگاهش م رِیخورد که تو ضم یلحظه تکون هی

 تونست تکونش بده! یکرده بود ُ نم ریدرسته !اما متاسفانه دنده لج گ اریمه یحرفا

گفت اهل ِ دود و دمه  یکه م نتیحرف ِ ز نی؟ حاال با ا هیک مینخواسته بود بشنوه که نامزد ِ نس ونیم نیتو ا فقط

 نه؟؟؟ ایشناسه  یمردک رو م نهیکنجکاو شد که بب

  ِی.از پشت ِ صندلدیکش بایبه سرِ دختر ِ فر یدادُ دست یلب سالم ریسرو صدا به طرفِ آشپزخونه رفت ، ز یکم با

 که اخم نبود گفت: یو با اخم دیلپش رو کششد  یفرنوش که رد م

 ؟؟یدر بزن ییندادن قبل از ورود به جا ادیبهت  یخاله قز-

 داداش زمزمه کرد. دیببخش هیسرخ شد ُ آروم  فرنوش

  باز فرنوش رو مخاطب قرار داد: ُی صندل ِیرو نشست

 ؟؟ یحاال چکار داشت-

!با  یِچشماش آفتاب یخداروشکر آب و هوا دیاخالقش چطوره؟ که د نهینگاهش رو به چشماش انداخت بب فرنوش

 ذوق گفت:

 . میبخور یبا چا یایگفتم ب میپخت کیک-

  گفت: ُدیکرد ؛ با لبخند دماغ ِ فرنوش رو کش ینگاه نم بایو نه فر نتیعامدانه نه به ز فرزاد
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 چطوره ؟؟ نمیبب اریبرش هم ب هیو  زیبر یچا هیبه به !پس -

 کم جا به جا شد : هیخواست . یدلش نگاه ِ فرزاد رو م نتیز

 !ینخورد یزیآخه ظهر چ ارهیمادر اگه گرسنته برش بزرگتر ب-

 دوخت اما لج درآر گفت: زینگاهش رو به م فرزاد

 بودم ! ریدوستم تو اداره برام غذا آورده بود از اون خورده بودم س-

 گفت: انهیموذ یچرخوند ُ با لبخند نتیبه ز بایاز فر بایبه فر تنیدور نگاهش رو از ز هی گهیاز هر سوال د قبل

 خانم و کدبانوئه! یلیداره که نگو !خ یدستپخت هیدوستم  نیا-

 :دیبا مِنُ مِن پرس بایشد.اما با لذت نگاهشون کرد.فر باینفس حبس شده ِ مادرش و فر متوجه

 خانمه ؟؟؟ متاهله؟؟؟-

 تو  ُدیرب کیاز ک یکیرو از فرنوش گرفت ُ تشکر کرد و تکه کوچ کی ک ِیشدستیو پ یچا وانیل لکسیر یلیخ فرزاد

 خورد وبعد جواب داد: یهم کم یدهنش گذاشت و چا

 دارم ؟؟ کاری!!اما مجرد نه متاهل !آخه من با متاهل چ یخانمه اونم چه خانم-

 ش فکر کرد که فرزاد از دستمون رفت !هم مثل ِ مادر بایکنه !فر فیتعر یپر رو از خانم نقدرینداشت فرزاد ا سابقه

 یکردند و متر م یفرنوش فکر م یبه حرفا یباشه که بازم وقت یکه تو دلشون بود که دختر ِ خوب یدیتنها ام فقط

در قواره ُ اندازه خونواده  تیبره قبل از محرم یقربون صدقه پسر نجوریکه ا یدختر دندید یزدند اندازه ها رو م

 . ستیشون ن

 خودش و خانواده اش نذاشته ! یبرا یکرده و راه ریدنده لج گ یکه فرزاد رو دندیهمون جا فهم از

دونست چطور سر ِ حرف رو  یاومد. فرزاد نم یم کی ک ِیحاو یِشدستیبرخورد ِ چنگال به پ یآشپزخونه فقط صدا تو

کرد همون  یزد و سع ایند، فرزاد دل به درزد یم یمعمول یحرفا بای فر ُنتیز یبپرسه !گاه میباز کنه ُ از نامزد ِ نس

 سوالش رو مطرح کنه ..... ییطور با پررو
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 یزحمت نجوا کرد.....ماسک ِ ب یبله ب هی یخوا یهم م یگرید ی. در جواب ِ فرنوش که چا دیرو نوش یآخر چا جرعه

 نگاه کنه گفت: یکه به کس نیبه چهره اش زد ُ بدون ا یتفاوت

 بیتکذ یگفت که کس یخبر. »دیزد یرو م میحرف ِ نامزد ِ نس دیکه برسم تو آشپزخونه داشت نیقبل از ا-

 ه؟؟یبه شما گفته که دود یشناسمش؟؟؟ ک یهست ؟؟م یاهل ِ دود و دمه !ک دیگفت«نکنه

تونه تو  ینم نتیدونست ز یرو پشت سرِ هم قطار کرد ُ سرش رو بلند کرد ُ زل زد تو چشم ِ مادرش !م سواالش

 برقرار کنه .... یبا مادرش ارتباط ِ چشم بایخواست اجازه بده که فر یچشماش نگاه کنه و دروغ بگه !و نم

 سرهم کنه که فرزاد با تحکم گفت: یزیچ هی یدستپاچه شد خواست الک نتیز

 خوام! یادا و اطوارا رو نم نجوری ا ُیشیخوام !طفره رفتنو مصلحت اند ی،جوابش هم رک ُ راست م دمیسوال پرس-

 یا بکرد ب یبود.سع متیسواالت هم براش غن نیا یاز پسرش دور بشه !حت نیاز ا شترینتونست و نخواست ب نتیز

 صحبت کنه : یطرف

هم  میمونه !از قد یپنهان نم یزیکه چ کیرسه !تو شهر کوچ یزنند و به گوشِ همه م یخب مادر مردم حرف م-

 ! زهایچ ندیمردم نگو یزکیگفتن تا نباشد چ

 حرف ِ مادرش رو قطع کرد : یکالفه شونه باال انداخت ُ با بد خلق فرزاد

 شناسمش؟؟؟ یمن م هیحرفا رو از برم! طرف ک نیاصل ِ مطلب مامان !من ا-

 میبگم !باالخره تصم یلکنت ُ واال چ یانداخت.با کم بایبه فر ینگاه هی یچشم ریآب دهنش رو قورت داد ُ ز نتیز

 گرفت بگه تموم کنه:

 ؟؟ ی! شناخت ی!پسر ِ مرحوم حاج حسن ِ سلمان یسلمان نیحس-

 یبه ک میکه نس شدی ترک برداشت !باورش نم ُدیلرز یتفاوت ی!دژ مستحکم ب دیفرزاد سوت کش یلحظه گوشا هی تو

 ! رستانی دب ُییهمکالسش بود دوره راهنما یسلمان نیفروختش !حس

 یبلد بود و نه کار درست ُ حساب یرفت .نه حرفه ا یگرفت ُ سرباز پلمید هیپسر ِ تنبل که فقط به زور تقلب  هی

 بود... یپدر هیخونه دو طبقهء ارث هیکه داشت  یزیداشت.تنها چ



 ریتزو

 
73 

 

. خبر دیکش یم ونیقل گارُیبود ُ خودش طبقه باال !کاش فقط اهل ِ دود و دم بود !کاش فقط س نییتنها طبقه پا مادرش

 !!! ِیحیکشه !به قول ِ خودش تفر یم اکیتر نیداشت که حس

 ...بود. تیواقع نیراست تر نیکرده ! اما نه ! ا یآخر ِحرفاش بخنده و بگه شوخ دیشد. شا رهیخ نتی مبهوت به ز ُمات

دلش سوخته بود که حبّ ِ  گرید یینداره به خودش خوشحال بود و از سو تیارجح میکه نامزد نس نیسو از ا هی از

 انداخته ! یرو تو چه چاه مینس ایمال دن

تا بتونه خودش رو  یهم فرصت دینمناک کنه !شا یبرهوت ِ خشک ِ دهنش رو با قطره ا دیشا دینوش یاز چا یا جرعه

 جمع کنه !

 یمیخواست ن یم نجوریا صورتش نگه داشت ! انگار یجلو زیآرنج ها به م هیرو با دو دستش گرفت ُ با تک ی چا ِوانیل

 بپوشونه ! هیبق دیاز چهره اش رو از د

 زد ُ گفت: یپوزخند

 د؟؟یارز یم نقدریواحد آپارتمان ا هی ایزد چشم ِ بازار رو درآورد. آدم قحط بود  قیمبارکش باشه !دق-

ه صحبت شروع ب اطیبا احت یلیخ باینگاه کردن! فر گهینگران به همد بای فر ُنتی!زدیتکون دادُ بلند تر خند یسر باز

 کرد:

 لقمه رو براش گرفتن ! نی!اونا ا ای ناد ُنیکه شده عروسک ِ دست ِ نسر میبنده خدا نس-

 کرد: شتریپوزخندش رو ب فرزاد

 شده بنده خدا ! تا حاال که خوبش شده و حقش بوده ! می؟؟ نس یخانوم مهربون شد بای؟فر هیچ-

 داد ُ گفت:هول شد .دستهاش رو بهم فشار  بایفر

دونم که زبون ِ مخالفت با خواهراش رو  یخوب م یرو دوست داشتم ول مینس شهیداداش !من هم هیچه حرف نیا-

 نداشته!

  لب زمزمه کرد: آره اون زبون نداشت منم پول نداشتم! ِریز
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 13 بخش

 

دونست که رابطه فرزاد با خانواده اش به همون  یم رهیگذشت. ن یو فرزاد م رهی ن ِنی ب ِکیاز ارتباط ِ نزد یسال هی

 کنه .... یبهره بردار یشکاف به خوب نیکرد از ا یم یاوله ؛سع ی روزها ِیکی تار ُیسرد

.اما داشت یشتریب یایکرده بود.حقوق و مزا شرفتیبود . در عوض تو کارش پ دهیبه حداقل رس اری فرزاد با مه ِارتباط

 نداره! ی خوب ِیکرد که وضع مال یم دیتاک رهیکما کان تو صحبت هاش با ن

اره ند یتییکرد که عاشق ِ خودشه و پولش اهم یفرزاد رو مطمئن م روزیاز د شتریموضوع هر روز ب نیبا علم به ا رهین

! 

ا هستند ُ درصددن که ب مونیپش یلیخ نتیو ز یدونستند که حاج یشون م ی عامل ِ نفوذ ِیبا خبر رسان رهیو ن الیل

  ِهادشنیکه نکنه فرزاد از پ فتنیباعث شد که به هولُ وال ب نیبه فرزاد بدن !هم ازیامت یدختر خوب کل هی  ِیمعرف

 کاله بمونه.... یب الیل شو به طَبعِ رهیمادر و خواهرش استقبال کنه ُ سر ِ ن

 یاکنند که بتونن فرزاد رو بر کاریبود چ نیشد.موضوع ِ بحث ا لیتشک الیسه نفره با نادره و ل یشورا هیشد که  نیا

 اقدام تحت ِ فشار قرار بدن !

 پروا گفت: یجسور و ب الیل

 !!!!یبنداز رشیگ یکه خونه خال نهیکه ممکنه فزراد رو تحت فشار قرار بده ا یزیتنها چ-

 خودش رو جمع ُ جور کردُ ادامه داد: یکم الی مادرشون بودند.ل ِیشرم ی ب ِرهیفراخ خ یو نادره دهن باز ُ چشما رهین

و به تصور ر نیا گمیکه!م یکن یکار یکه واقع گمی تا حاال گناه نکردن !نم ُغمبرنیچتونه!انگار دوتاشون دختر پ-

 افته!!!! یبه دام م یپسر حاج نیهم ا شهیعفت کرده !هم اون مسئله ات حل م یکه تو رو ب میاریوجود ب

 !تا حاال گهینم راهیمادرش پُرب دیفکر فهم یوسط!با کم نیهم داره ا یمشکل هیاومد که بله  ادشی رهیتازه ن انگار

 ......شنهادیپ نیگرفته بود وحاال با ا دهیبده ؛نشن تیتو لفافه از فرزاد خواسته بود به رابطه شون رسم یهرچ
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  گفت: ُنییکرد بفرسته پا یبه نادره انداخت ُ بزاقِ خشک شده اش رو سع ینگاه هی

 انجامش داد.... دی...کار......بشه....چطور بانیبه...به فرض...که ا-

 کرد. نادره دستش رو فشرد ُ با لبخند گفت: فیچند کلمه رو رد نیشد تا ا هالک

 شتر رو کجا بخوابونه! دونهیساربونه م یخانوم!اگه عل الیبسپار به ل-

 زد: ی دخترش خوش خوشانش شد ُ لبخند ِفیاز تعر الیل

 ! نجایا یفرزاد رو بکشون گمیکه بهت م یروز یتون یفقط بگو تو م-

 خواهر و مادرش چرخوند ُ نجوا گونه گفت: نیمنگ نگاهش رو ب رهین

 دم ِ در؟؟؟؟ ای..... تو خونه..... نجایا-

 کالفه رو به نادره گله کرد: مادرش

پرسه که  یم ییزایچ هیکنه ؟؟!!!!اَه  کاریچ خوادیدخترم !آخه خِنگ خدا دم ِدرمثال م نیخاک تو سرِ من با ا یعنی-

 ! ارهیخونِ آدم رو جوش م

 کرد: نییداره همانطور منگانه سرش رو باال پا یافتاد که مادرش چه نقشه ا شیانگار تازه دوزار رهین

 تونم بکشونمش خونه! یشد! آره م یگرفتم ...گرفتم چ-

به فکر ِ عاقبت کار بود.  شونیمضطرب ُ پر رهینازک کردُ با چه عجب تموم کرد بحث رو !اما ن یپشتِ چشم الیل

تنش  رو یعرق ِ سرد شدیبشه،باعث م الیگاگول باشه که طعمه نقشه ل نقدریبود.اما ا یدرسته که فرزاد پسر ِ ساده ا

 !!نهیبش

وارد ِ اداره شد داد زدُ با  ی، که از وقت مینس یِعروس یمثل ِ فردابود.  دهیفرزاد رو د یها تیاز عصبان یشمّه ا رهین

 ! رونیگذاشت ُ از اداره بردش ب شیپا پ اریهمه دعوا کرد تا باز مه

بست!تا دو روز بعد فرزاد نه اداره اومد ُ نه جواب ِ تلفنش رو  یم خیافتاد خون تو رگهاش  یاون روز که م ادِی رهین

 حد آزارش داده..... نیسرش اومده که تا ا ییبال دونست چه ینم رهیداد.ن
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ده که بو ی دختر ِیکه عروس یپسر ِ حاج چارهیرسونده بود که ب الی آه و ناله به گوش ِ ل ُیخبر گزارشون با دلسوز باز

 خواستش! یم

تا  استی بشکه باروت بود صحبت کنه !با س ِهیکه هنوز شب یبعد از سه روز تونست با فرزاد رهیبود که ن نجوریا

عاشقتم ُ دوست دارم گفت ،که فرزاد خنده اش گرفت ُ ازش خواست که تمومش  نقدریتونست قربون صدقش رفت ُ ا

 کنه !

تونست از  یبه وجودش بزنه!اما نم شیآت میکه مستق نهیدوباره خشم ِ فرزاد رو بب دیترس یم الیل شنهادیپ نیبا ا حاال

 صرف ِ نظر کنه .... شه،یترفند بدون چک ُ چونه صاحبِ بالمنازع ِ فرزاد م نیکه با ا نیفکر ا

که صحبتش رو  یهر زمان ی هورا بکشند.ول ُغیج یبدنش از خوش یشد تمام ِ سلول ها یفکرش هم باعث م یحت

 یم یجورِ هندوستان بکش دیداشتن من با یمن طاووسم برا»گفت: یم یباخنده و شوخ ای؛ فرزاد  دیکش یم شیپ

 «؟؟یتون

 رهیکه دهن ِ ن یطور«پنبه دانه ندیشتر در خواب ب»گفت: یم ییگفت ، و اگه سرِ حال نبود با پر رو ینم یچه جور اما

 شد. یبسته م

 یشد ُ با خودش م ی!خوشحال م ارهیرو به ازدواج ِ خودش در ب رهیکرد که فرزاد ِ فخار مجبور باشه ن یفکر م یوقت

 «...من ماست چقدر کره داره  هی دمیجناب ِ فخار! بذار خر ِمن از پل بگذره ،نشونت م میرس یبه هم م:»گفت

 :دادیجواب م دیپرس یازش م رهینگفته بود.هر وقت هم که ن رهیبه ن یچیدر باره نقشه اش ه الیل

 کن ! یکارا کار نداشته باش! بذارش به عهده من !فقط نقش ِ خودت رو خوب باز نیتو به ا-

 کنه ؟؟! دیبا کاری؟؟؟ چ هیدونست نقشش چ ینم رهین

 پنجشنبه بعد از ظهر فرزاد رو بکشونه خونه! دیاعالم کرد با رهیبه ن الیهفته تابستون بود که ل نیآخر دوشنبه

ه و ارتباط ِ نصف نی. واهمه داشت که همدیترس یم شتریشد، ب یم کیبود.هر روز که به پنج شنبه نزد دهیترس رهین

 شد.... یو تهوعش م ییاشتها یبا فرزاد رو از دست بده !هراس باعث ِ ب مهین

کردُ حرفش رو دوست داره ، تو اداره  و تو اتاق فرزاد از وقت ِ ناهار کارکنان استفاده  یلیدونست فرزاد فالفل خ یم

 :دی از فرزاد پرس ُدیکش شیپ
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 ؟؟؟یخورد یتا حاال فالفل ِ خونگ-

 کرد گفت: یرو باز م ششیاسم ِ فالفل ن یحت فرزاد

 نه !مگه فرق داره ؟ فالفل هر جور باشه خوشمزه س....هووووم!!-

 و پرعشوه شده بود جواب داد: میکه مال یی صدا ُیلبخند ِ اغواگرش رو زد ُ با لوند رهین

 ؟؟؟ینخورد یاووووم پس فالفل ِ عشق-

ر پ یهوا گرم شد.لبخندش با چشما هیمتوجه منظورش نشد، اما با لبخندش و عشوه اش ضربانش جا به جا شد. فرزاد

 رو صدا بازدمش یکرد ب ی. سعدیکش هیمعطر شد ُ به ر رهیگرفت که با عطر ِ ن یقیاز عطشش رنگ گرفت.دم ِ عم

 .... دیچرخ یم رهیصورت ن یانجام بده،چشماش رو

زد .  یم ونیدر م یکیمُلوَن شده بود.قلبش  یمیلبهاش که با رژ مال یخورده اش و دم ملیر یچشماش و مژه ها یدم

 تونست بگه: یکار ِخودش رو کرده بود.با سخت رهیلبخند ِن

 ه؟؟؟ی...چه مدل یفالفل عشق-

فرزاد رو گرفت ُ چرخوندش طرف ِ خودش! خم  ِیشد دو دسته صندل کترینزد یقدم ش،یرگذاریسرخوش از تاث رهین

 زده بود. مهی فرزاد خ ِیکه انگار رو یشد طرفش ،طور

 کرد..... میزمزمه تنظ یصداش رو رو فرکانس

جز به جزء صورت فرزاد چرخوند.انگار برعکس شده بود. فرزاد دختر نوجوون شده  یپروا رو ی سرکشش رو ب ِنگاه

 کار کشته !!! یپسر رهیبود ُ ن

، دلش غنج زد.روا  دیبا پشت انگشتاش گونه فرزاد رو نوازش کرد.لرش لبهاش ُ دو دو زدن ِ چشماش رو که د رهین

 ه کنار لبش رسوند ُ گفت:کنه!اما حرکت دستش رو از گونه ب تشیاذ نیاز ا شتریب دیند

 شه؟؟یم یچ یدون یکنم!!!! اوووم.....نم نشیعشقم تزئ یکه من بپزم با چاشن یاوم .... فالفل-

ت دونس یرو تجربه نکرده بود. ته دلش م یجانیه نی!تا حاال همچ دشی فرزاد از جا کنده شده بود با ضربان ِ شد ِقلب

 !!!!گهیمبخواد نه ن یهرچ رهیحاالت ن نیاالن ُ تو ا
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 .ادامه داد:دیبه مقنعه اش کش یدست ی با خونسرد ُدیخودش رو عقب کش رهین

 ؟؟؟یریدم ِخونه ازم بگ یایآماده کنم فردا م-

 تکون داد ُ گفت: ی منگ سر ُجیگ فرزاد

 ؟؟؟ رمیبگ ویچ-

 :دیزد ُ دست برد لپ ِ فرزاد رو کش یلبخند ِ پر مهر رهین

 م؟؟؟یزد یحرف م یاز چ می!! داشت ینیریش نقدهیقربونت برم ا-

 تو ذهنش نمونده بود.. یزیو نوازش دستش چ رهیتنو عطر ن یاز بو ریبود که غ یتو عوالم فرزاد

 گفت: یعصب یکرد ُ کم ی.پوووفدیدو دستش تو صورتش کش با

 !ستین ادمی رینکن ن تیاذ-

 گفت: یی با پر رو ُ دیبلند خند یبا صدا رهین

  منه فدات شم !!! ِشیاونم پ ی؟؟دوایهوووم داغ کرد-

 !یشرویو پ ییپروا یب نینداشت از ا ی لبش رو به دندون گرفت . احساس ِ خوب ُدیخجالت کش فرزاد

 گفت: یجد یزود خودش رو جمع کرد ُ کم یلیعکس بده !خ جهیکرده و ممکنه نت یرو ادهیگرفت که ز عیسر رهین

 یاداره !هرچند تازگ ارمیتونم شنبه برات ب ی! البته میریونمون ازم بگخ یایگفتم اگه فردا فالفل درست کنم ، م-

 تابلو بشم. نیاز ا شتریخوام ب یتو نخمون رفتن !نم یلیخ

ت دونس یکرد که فرزاد قبول کنه !نم یاتاق رو ترک کرد. فقط تو دلش دعا م عیسر یلی جواب ِ فرزاد نشد ُ خ ِمنتظر

 بکشونش خونه ! یبه چه بهونه ا دیبا ادیاگه ن

د که دارن دیو ام شهیمختلف به فرزاد رو به افزا یدخترا یو معرف نتیگفته بود که فشار ز شیاز قول ِ خبرگزار الیل

 پاسخ مثبت بده !! یشنهادیاز موارد پ یکیبه  یفرزاد به زود
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داد تا فرزاد فکر  یرصتخودش رو مشغول ِکار کرد و ف رهیموند.تا آخر وقت ن ینم یتعلل و کم کار یبرا ییجا پس

 کنه!!!

که فرزاد از اتاقش خارج شد  نی!به محض ا رونیب رهیباشه که از اداره م نهایکرد تا جزو ِ آخر یسع ی خداحافظ ِوقت

 رو برداشت ُ زودتر به طرف ِ آسانسور رفت. فشیهم ک رهین

کرد که تو آسانسور با فرزاد  ی. دعا مادیباال ب که منتظر بودند سوار شن و او ماند. تا آسانسور دوباره یداد افراد اجازه

 تنها باشد.

سر بلند نکرد نگاهش  رهیکه ن نیوارد شد و اوهم سوار شد. در که بسته شد از ا رهیتا ن ستادیهم شد. فرزاد ا نیهم

 کنه تعجب کرد....

 و عمدا چشماش رو پر از اشک کرد ُ آروم سرش رو باال آورد. یبا زرنگ رهیلبخند صداش زد، ن با

 زده ؟؟ یحرف ی؟ کس یناراحت یشده ؟ از چ ی:چ دیموقع پرس یاشک ِ ب نیاز ا ریمتح فرزاد

 باال انداخت ُ سکوت کرد. یشونه ا رهین

 کالفه گفت: فرزاد

 ! یدِ حرف بزنه تو که تا ظهر خوب بود-

 بود گفت: که به صداش داده یبا بغض رهین

 یشدم !دلم م زونتیطرفه آو هیمن جواب داشته باشه !انگار من  ِیکه خوب نیاز ا غیمن همش خوبم !در گهیآره د-

 !یریازم بگ یایب یستیحاضر ن یرو درست کنم ؛ حت یکه دوست دار ییخواد غذا

 خوشحال باشم فرزاد!واقعا که !!! دیبا

بلند  یتونست صداش بزنه !گام ها ی!فرزاد دنبلش قدم تند کرد نم رونیاز در رفت ب رهی در باز شد ن ُستادیا آسانسور

 گفت: ی. عصبدیرس رهیبرداشت تا به ن

 ؟؟؟یخواد درست کن ی؟؟گفتم نم امی!من گفتم نم رهیزنه ُ بدو م ی!حرف م نمیصبر کن بب-

 ؟؟؟یزونمیگفتم تو آو یک من
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 ! میگفت!!آهسته گفت بذار از اداره دور ش نیقدم آهسته تر کرد.تو دلش به خودش آفر رهین

 ینگه م رهیکه فرزاد رو کنار ِ ن یزیداشتن!فرزاد دو دل بود!در واقع چ یبه شونه اما با فاصله از هم گام برم شونه

 !یداشت هوس بود ُلجباز

وسوسه بود به گناه ِ  هیمثل ِ  رهیخواد !ن یم یچ رهیو از بودن ِ ن شیبا خودش رو راست نبود که بدونه از زندگ اما

 !!! نیریش

 در اوردن ِ حرص ِ خونواده اش! یبود برا یلجباز هی

ه ب ری. سر به ز ستادیاز حرکت باز ا رهی.ن دیرو کش رهی ن ِنی!آروم و نامحسوس لبه آست دنیرس ی اصل ِابونیخ به

 طرفش برگشت!

 که باشه! ی!اتفاقا من عاشق ِ دستپخت ِ توام !هرچ امی!من نگفتم نم نیبب-

 بود گفت: دهیکه فرزاد تا حاال ازش ند یتیو با جد دیدستش رو کش ظیبا غ رهین

 یم یکه فکر کن نیکنم بازم قبول !اما ا یرابطه تالش م نیا یاز تو برا شتریفرزاد !دوستت دارم درست !ب نیبب-

 ! ستمی، نه !من ن یکن یو کم محل یبرام ناز کن یتون

در ظاهر  یکرد،ول یم دییرو تا رهین یزُل زد.تو دلش حرفا رهیبرخورد رو نداشت.مبهوت به چهره ن نیانتظار ا فرزاد

 گفت: یاخم و دلخور یحق داره !با کم رهیکه ن رهیخواست بپذ ینم

 حرفا؟؟؟ نیا یچ یعنی-

ه بش التیخی ب ُی همه چ ِریحاال اگه بزنه ز یرو ندار یکار چیخاک توسرت که عرضه ه». با خودش گفتدیترس رهین

 «؟یزیتو سر ِخودت و ننت بر یچه خاک یخوا ی؛م

  صداش کرد: ِیهم مهرقاط یشد ،کم میمال یکم

 !یاریچقدر اِن قُلت م نیتوکِ پا اومدن در ِ خونمون بب هی ی! آخه فدات شم برا یچیه-

 زد ُ آروم انگشت ِ فرزاد رو فشار داد ُ گفت: ی.لبخنددیکش الیخ ِیراحت ِیاز رو یشد که فرزاد هم نفس متوجه

 ! خداحافظ.یمنتظرم! چشم به راهم نذار 5.5فردا ساعت -
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 14 بخش

 

رو به طرف ِ اداره  رشیمس بیچشماش دور شد.دست تو ج ِیاز جلو یسوار بر تاکس رهیتا ن سادیسرجاش وا فرزاد

 برگشت تا موتورش رو برداره..

و اونور  نوریپسرش زشته که با موتور ا یکه اصرار داشت برا یداشت. باز از لج ِ حاجهم داستان  دنیموتور خر نیا

 کالم گفته بود: هیبره!

 ریکه بخواد به موتورم گ نهیب یمنو پسر ِشما نم یسواره !کس یخارج نیپسر ِ شما آقا فرهاده که اونم ماش یحاج-

 بده !

 باباش بود که از  ِیبا اجازه با به اتاقش پناهنده شده بود. اما گوشش به صدا هیتا بخواد جواب بده فرزاد با  یحاج

 .دیپرس یگاه ِ فرزاد رو م یگاهُ ب یها هیطعنه و کنا نیا ِلیدل نتیز

 داد: یدربسته بشنوه !اما خودش جواب م یتونست از ورا ی مادرش آروم بود و نم ِیصدا

دم با خو فمیاز دستم بره !که االن تکل مینس دیداد ی! اجازه نمیاشتذ یاگه پسرت بودم که برام شرط و شروط نم-

 نه؟؟ ایباشه  میتو زندگ رهیخواد ن یدونم دلم م یروشن نباشه! نم

چشم نداشت زن ِ فرهاد سمانه رو  یعلت چیه یداد.ب یکرد ُ جواب م یم یگفت ُ و خودش هم دلسوز یم خودش

 خورد.... یکنند حرص م یباهاش بگو و بخند م بایو فر نتیز دید یکه م نی! از انهیبب

 بابا ! ی:زنده باش گهیبهش م یکنه و حاج یم یخوش خدمت ی حاج ِیبرا دید یکه م نیا از

 ذاشتن! ی اون و فرهاد م ِنیدونست که خانواده اش ب یم ییها ضیرو تبع نایشد. همه ا یخون م دل

از کار ِ خودش  نتیزد که ز یم ییها هیرزاد چنان کناکنه !ف یرو معرف یجرأت نداشت ،دختر گهیکه د نتیز

 شد... یم مونیپش
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ه حرف ب یاصرار گهید بایسرد برخورد کرده بود که فر نقدریکرد چشم تو چشم هم نشه !ا یم یسع یکه حت بایفر با

 بودند.... بایخشمش در امان بود فرنوش و دو بچه فر ریکه تو خونه از ت یکرد.تنها کس یزدن نم

 یمسئله ا چی فرزاد و ساکت و آروم بودن ِ خود ِ احمد رضا که تو ه ِیکه عالقه قلب بایاحمد رضا شوهر ِ فر البته

 داد؛باعث شده بود که فرزاد حسابش رو از خواهرش جدا کنه!!! یخودش رو دخالت نم

بود با  یراض رهیبره که اگه ن یسگرفت با تاک میبره فکر کرد آخر هم تصم رهیکه فردا چطور به خونه ن نیخونه به ا تا

 زده اش جانیهم ه نهیموتور بش یپشتش رو رهیکه ن نیتصور ا یشد.حت یبزنند؛با موتور کار سخت م یدور هیهم 

 کرد.... یم

حرف ِ اضافه  یب عیرو گرفت.سر رهیدونست اما از پالک مطمئن نبود. شماره ن یشد.حدود ِخونه رو م ادهیپ یتاکس از

 ... دیک پرسازش شماره پال

 ! یایب یتون یفقط گفت من دم ِ درم م دیرس یبه در ِ خونه قطع نکرد.وقت دنیرو تا رس یگوش

داد.با نگاه  یربطش م جانیحس دل شوره داشت که خودش به ه هیاالن اومدم مکالمه رو تمام کرد.فرزاد  هیبا  رهین

  لب گفت: ِریو با لحن کاسبکارانه ز دیکش یکرد. در نگاه ِ اول نوچ یخونه رو بررس دارانهیخر

  آپارتمان ساخت ! ُدیکوب دی!متراژش کمه! کال با هیسازه !جنوب یمی!قد ستین ینوچ !مال-

 ! ستادهیجلوش ا ی قهوه ا ِ زیچادر گل ِ ر هیبا  رهین یک دیغرق ِ تفکرات ساخت و ساز بود که نفهم نقدریا

 برداشت و با لبخند گفت: یبودش! قدم دهیند یپیت نیحاال ا تا

 !  یاِ سالم !خوب ؟؟یاومد یاِاِ ک-

 در کنار رفت و با دست داخل ِ خونه رو نشون داد و تعارف کرد: یاز جلو یپاسخش رو داد! کم ینیریبا لبخند ِ ش رهین

 ! ارمیشربت ِ خنک برات ب هیتو !هوا گرمه  ایب-

 جواب داد: رهی ن ِیمتعجب از راحت فرزاد

 ینک یبعد تو خجسته تعارف م نهیکنارِ تو نب نجایهاتون منو ا هیاز همسا یخوبه؟؟ من دل شوره دارم کس تو حالت-

 تو خونه؟؟؟
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 ستن؟؟یمگه خونواده ات ن اصال

آورد، چادرش باز  رونی چادر ب ِریکرد.دستش رو از ز یدلبر به جوش و خروش ِ فرزاد نگاه م یخونسرد و با تبسم رهین

 و آورد داخل ِ خونه .... دیحبس !دست فرزاد رو کش نهیسشد نفس فرزاد تو 

چشمان  یبرا ی!!چه کارِ شاقیکرد چشم بدزده اما ...چه کار ِ سخت یم یبود.سع شیرو شیصحنه پ جِیهنوز گ فرزاد

کرد:فقط  یگفت : چه ولنگار! احساس دفاع م یلحظه بدش اومد،تو مغزش دعوا شد! عقل م هیفرزاد!! دهیتا حاال ند

 ! نجورهیمن ا ِیبرا

 شد:عاشقمه !دوستم داره!!! یپاسخگو م فیداره؟؟؟احساس لط یزد :مگه با تو چه صنم یم بینه عقل

ال انداختن ،ک نیی؛با کشوندن و بردن فرزاد به داخل خونه و بالفاصله چادر رو پا رهیدعوا باال بگ نیاجازه نداد ا رهین

 فرزاد رو شوکه کرد .....

 دهیباره به اوج رس هیبود ُ هورمون که انگار  زهیبود غر یکرد و نه احساسش !هرچ یعقلش کار م هگید نه

 بود.... بیبودند.دهنش خشک و برهوت شده بود....چشماش گرد ...نه مخمور....نه حالِ چشمش عج

با  یو تعذُب نشسته و دختر ییکم رو تیبا نها یکه پسر دید یکرد. م یبه ماجرا نگاه م یگریاز چشم فرد ِ د انگار

  چشمان پسر در آورده..... ِشیباز سخاوتمندانه اندامش رو به نما یلباس

بازدمش رو  صیآزاد شد...صدا دار ُ حر نهیلحظه نفس ِمحبوس در قفس س هیخارج شد.  دشیاز د رهیلحظه ن هی

 پاک کرد. یشونیدرشت ِ عرق رو از پ یداد....دونه ها رونیب

ت است که با کلک گوش یکرد پلنگ یفالفل خودش رو تو مخمصه انداخته! حس م هی یکه برا یبر کسفرستاد  لعنت

 یچرخد.....راه یغُرّان دور خود تو قفس م ستیمهم ن شیدرون قفس افتاده ؛ حاال که در بسته شده گوشت برا

 ....ستین

 از خودش سراغ داشت گفت:که تا حاال  ییصدا نیبا گرفته تر ارهیکرد صداش رو از حنجره در ب یسع

 برم ! دیمن با دییایزودتر ب شهیخانم !اگه م رهین-

به  یدو سطح درحال ِ فشردن بود.دست نیشربت وارد شد. دوباره فشار رو احساس کرد انگار ب ینیبا لبخند و س رهین

 سرش رو بلند نکرد ... یول دیکش شیشونیپ
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 مزاحم بشم ! ینجوریخواستم ا یزحمت نکش !من نم-

 کرد. یاومد و احساس ِ قدرت م یحال خوشش م نیفرزاد به ا دنی!از د دیخند نیریش رهین

،فکر کنم  ادیشربت خنک رو بخور تا حالت جا ب نیا ای؟؟بیشد یرسم نقدریا هویعشقم؟؟تو چرا  هیحرفا چ نیا-

 کرده ! تتیگرما اذ

 یزی.مزه ....نه از مزه اش چدینفس سر کش هیاز دستش گرفت و  رهیباز ن نهیبه سر و س ینگاه میشربت رو با ن وانیل

 تو رگهاش احساس کرد. یرو حت شی! فقط خنکدینفهم

 گذاشت باز اصرار که زودتر بره ! ینیرو تو س وانیل

 گفت: یبا دستپاچگ رهین

 بهت بدم ! ارمیچند تا مونده اونارو سرخ کنم و ب هیکجا؟؟صبر کن -

 تادسیافتاد.بلند شد ا یداشت م ینداشت. انگار تو بدنش اتفاق یکرد حس ِ خوب یم دی شد ِیاحساس کالفگ فرزاد

 ..اریخواد اصال بذار بعد برام ب ی...نه نم

کرد با باز و بسته  یشد . دست رو ابرو هاش و چشمش گذاشت.سع اهیچشماش س یاش رو کامل نکرده جلو جمله

 رو کنار بزنه! یاهیس ی اچهیدر نیکردن ِ چشماش ا

 یکه خودش رو بهش م یبازوش رو گرفته بود و درحال رهیواضح شد ، ن دشید ی، کم دیبه چشماش کش یدست

 چسبوند،دوباره به طرف ِ مبل کشوندش و با فشار به شانه هاش وادار به نشستن کرد......

 

 

 15 بخش

 

دونست چرا  یبود.نم دهیزحمت نکش نقدریچشم باز کردن ا یخواست پلک هاش رو باز کنه !تا حاال برا یم دلش

 بودن... ختهی مژه هاش چسب ر ِنیکار مشکل شده !انگار ب نیا نقدریا
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 یم نوی ا ِدیمژه ها عبور کرد نو یکه از ال یاز هم جداشون کنه!نور یبتونه ذره ا دیتا شا دیانگشت چشماش رو مال با

 ....شوند. یچشم ها باز م یداد که به زود

 بود؟؟؟ یچ هیهق هق و گر یصدا نیچشم که فارغ شد ،گوشها به تالطم افتادند...ا از

خواهرش پر  یدلش برا«کنه یم هیداره گر نطوریکرده که ا تیفرنوش رو اذ یک»لحظه با خودش فکر کرد: هی

 توجه به چشم و گوش بلند شد نشست .... ید،بیکش

 پشت ِدست چشم مالوند ُ گفت: با

 ؟؟یکن یم هیشده گر یچ یخواهرفرنوش !-

 کرد فرنوش!!! یم هیکه گر ی. نه اتاق ِ خودش بود ُ نه کسدیشد . باالخره چشماش اطرافش رو د شتریب هیگر یصدا

 یلحظه نگاهش افتاد به دختر هی!ومدین ادشیاتاق نا آشنا کجاست ؟؟  نیبه اطراف انداخت تا بفهمه ا ینگاه متعجب

 که داشت..... یکه کنارش نشسته بود.به نظرش آشنا اومد اما وضع

 صاف کرد تا دختر رو متوجه خودش کنه !دختر سرش رو بلند کرد.... یی!صدامهیو لباس نصفه و ن شونیپر یموها

 گفت: یجیس!با گ رهیکه ن نی!!ا یوا یا

 کجاست؟؟؟ نجایشده؟؟ ا ی....چ رهین-

 برافروخته نگاهش کرد و با هق هق لب زد:فرزاد!! یصورتو  سیخ یبرگشت و با چشما رهین

 یتیاز موقع یرها بشه! عصب یمنگ نیاز ا دیشا د،یصورتش کش یبا فشار چشماش رو بهم فشرد.با دو دستش رو باز

 که داشت گفت:

 !؟؟میخوا یم یچ نجای! من وتو استین ادمی یزیشده من که چ یآبغوره گرفتن بگو چ یدِهَه!!به جا-

 جواب داد: هیبا همون هق هق و گر رهین

 که من برات فالفل درست کنم اما تو .... یخونه ماست !تو اومد نجای!اادینم ادمیکه  یچ یعنیفرزاد!-

 اش ادامه داد. هیبلند به گر یصدا با
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 کالفه«ادینم ادمی گهید یاومدم در ِ خونه شون !!آهان شربت هم خوردم !بعدش.....نچ بعد ادمهیآره »فکر کرد  فرزاد

 و سردرگم گفت:

 !ستین ادمی گهیخواستم برم ،د یکه شربت خوردم و م ادمهیمن  نیبب-

 لرزونش گرفت : یلبها یباره سرش رو بلند کرد و دستش رو جلو هی رهین

 به سرم کنم! یفرزاد من چه خاک ی....وایوا ؟؟یکرد کاریبا من چ ستین ادتیتو....تو..-

 «! آثار جرم ....جرم..مهینه....لباس ِ خودش هم نصف و ن»به اطرافش انداخت  ی.نگاهاوردیسردرن رهین یحرفا از

 کردم؟؟؟ ی:من چه غلطدیتو سرش کوب یدست دو

وست ِ ؛پ رهیافتاد!نتونست چشم بگ رهیتر از گردن ِ ن نیی.تازه چشمش به گردن وپاستادیتمام قد روبه روش ا رهین

 زد! یم یجا به جا به کبود رهیسبزه ن

 که عارض شده لب زد: یبند اومده بود با لکنت زبونش

 ...کار رو ....کردم؟؟!نی....ایمَ...من....ا-

 یعمر خودش رو از هر جنس ِ مخالف هیگفتن که بدجور تو مخمصه افتاده ! یاش بهش م هیو گر رهیافتاده ن سرفرو

 دور نگه داشت ....وحاال با سر تو چاه ِ دردسر افتاده بود.

 حرف زدن: هیشروه کرد با گر رهین

 جوابش بدم ؟؟ یچ نهیوضعم رو بب نیکه مامانم اومد ا ؟؟االنیبدبخت نیکنم با ا دیبا کاریمن چ-

امرد ن نقدریکردم ا یمن چون دوست دارم بهت نه نگفتم !فکر نم ست؟؟ین ادمی یزیچ یگی،بعد م یبد بخت کرد منو

 !!!یمه چ ه ِریز یساعت نگذشته بزن میکه هنوز ن یباش

و شواهد ِ موجود!از جاش بلند  رهیوضع ِ ن یکرده و از طرف کاریاومد که چ ینم ادشی یکم آورده بود. از طرف فرزاد

 کرد... یدرست فکر م دیشد .با

 نشست: رهین یزانو جلو یقدم رفت و برگشت. رو چند
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 ی!فردا باهم حرف م ومدنین نای!من االن هنگ ِ هنگم !بذار من برم خونه توهم خودتو جمع کن تا مادرت ا رهین نیبب-

 کرده باشم پاش هستم! ی!مطمئن باش اگه کار امیدرب یجیگ نیذارم !بذار خودم از ا ی!هوم ...من تنهات نم میزن

 و داد زد: دیکش یغیج رهین

 هست؟؟ نجایا یاز من و تو کس ریغکرده باشم؟؟مگه  ی!اگه کار یگیم یچ-

در بره !دوباره بلند شد ُچند قدم راه رفت ، سرش  رشیتونه از ز یجوره نم چیمتوجه شد حرفش اشتباهه!ه فرزاد

 اش رو از دو طرف ماساژ داد. قهیکرد...با انگشتاش شق یدرد م

 ینم نشست .دستش انیگر رهین یکمتر بشه!باز برگشت جلو یحس ِ خفگ نیا دیبکشه ،شا یقیکرد نفس ِ عم یسع

 .... رهیدستش رو بگ یرفت که حت

کنم !هوم.... باشه  یفرصت بهم بده !من درستش م هیکنه !فقط  ی!سرم به شدت درد م جمی گ ِجی!من االن گ نیبب-

 .میکن یم یفکر هی... که من تنها نبودم....بذار باهم انیجر نی....تو...ا

 ال ساعت چنده؟؟بذار من االن برم !نچ...اص فقط

ت که شرب ادشهی یکه سه ساعت گذشته باشه !سه ساعت ...چرا فقط تا وقت شدیبه ساعتش کرد. باورش نم ینگاه

 شد؟؟؟ یچ قیدقا نیا هیزمان برد .بق قهیخورد...اونم که ده دق

که به صورتش خورد ، احساس کرد که نسبت به صورت گُر  وریگرم ِ آخر شهر میاومد. نس رونیاز اون خونه ب باالخره

 گرفته اش چقدر خنکه!

 کرد،اما یم فیرو تعر یهمه چ اریمه یرفت برا یم عیحرف بزنه !اگه قبال بود سر یدونست با ک یبود نم سردرگم

 :نهیا اریحرف ِ مه نیدونست که اول یحاال.....م

 یم دیکرده ؟؟! واقعا از خودش بع کاریبود که چ دهیغزش نگنجهنوز تو م!« ستین یدختر خوب نینگفتم ا بهت»

 بده! یکار نیدونست که تن به همچ

 ی. حتدیچطور به خونه رس دیشد.نفهم یاومد ، از خودش منزجر م یم ادشیکه  رهیلحظه گردن ِ کبود شده ن هی

 بندازه ؛زنگ زدُ در باز شد . دیحوصله نداشت کل

 لب و آهسته جوابش رو داد.انگار همه تو سالن بودند. مادرش صداش کرد : ِریم کرد. زواحد رو باز شد فرنوش سال ِدر
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 فرزاد جان !مامان !شام بذارم برات؟-

 !به اتاقش ستمیگرسنه ن یمرس هیشد. با  یرو متوجه نم قی!!!مگه ساعت چند بود؟؟ چرا امروز گذر ساعات و دقا شام

 حوله رو برداشت ُ به حموم رفت . عیکه به سرش زد،سر یرفت .خواست لباس عوض کنه که با فکر

کرد که  یخواست چشم تو چشم ِ خونواده اش بشه ! فکر م یداشت. خوب بود که نم سیبود که اتاقش سرو خوب

 ..... دهیپدرش رو سر بر یخودش آبرو یبرده !انگار که خودش با دستها نیجا از ب هیتمام زحمات پدر و مادرش رو 

 یا هیانگار ال رهیو هق هق ِ ن هیگر ی!صدا جهینت یود. بارها و بارها چند ساعت ِ گذشته رو مرور کرد.....اما ببد ب حالش

 بود. دهیپرده گوشش چسب یشده بود ُ رو

رو با هم حس  یچارگ ی ب ُیخشم ُ شرمندگ دیرو که د یروشن شد. صفحه رو باز کرد. اسم ِ ساع شیگوش امی پ ِچراغ

 «؟؟؟یوارد شد مشیهمه به حر نی!چطور ا رهی نه ن ِیهنوز برات ساع یآخه وقت»فت:کرد..به خودش گ

آبرو  یدختر رو ب هیتو  ؟یکرد کاریبود که چ دهیکش ادیاسم فر نیانگار با ا« فرزاد»کلمه  هیرو باز کرد فقط  امیپ

 !!!یکرد

 فرصت خواست! رهیفقط از ن باز

 16 بخش

 

 نیا گریاومدند. هردو با شعف از باز رونیاز اتاق فرمان ب ارشیکه پشت سر ِ فرزاد بسته شد .کارگردان و دست در

 کردند. ریسکانس تقد

 زد ُ مثال با محبت گفت: رهیبه پشت ِ ن یدست الیل

 !!!ختیر یهم م یتوله سگ!چه اشک-

 ه؟؟یچ یاستاد!!!حاال بگو قدم ِ بعد میدیس مکرد و گفت:درس پ یمیتعظ رهیو نادره بود. ن رهیقهقه ِ ن جوابش

 ترلومیقدر صفر ک نیکردم پسره ا یرنگا رو از گَل ُ گردنت پاک کن! اوف !فکرش هم نم نی:پاشو برو ا دیخند الیل

 باشه!نوبر بود بابا!!!
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 ! گهینگو د یزی: اِ به عشخم چدیاومد و لب برچ یغمزه ا رهین

 مین تیگفت نها ارویبهوش اومد.  ری؛ پسره د دمی!ترسادیخوشم نم ایلوس باز نیرو تُرش کرد:پاشو جمع کن از ا الیل

 ! شهیم هوشیساعت ب

 جواب داد: دیکش ی گردنش م ِیپاک کن رو ریکه با پنبه و ش یهم در حال رهین

 !میزیتو سرمون بر یچه خاک دیبشه با شیطور هیگفتم  یبه خودم م ی!ه دمیترس یلیآره منم خ-

تم با تونس یمامان نبود من م یاگه راهکارا یکن ی!فکر م یبانو رو دست ِ کم گرفت الیلبخندبر لب گفت:تو ل نادره

 کن ! یباش و خانم الیبا ل گمیکن !من م یبا خدا باش ُ پادشاه گنی!م ارمیفرامرز دووم ب

 گفت: رهیبه ن الیاز رفتن ِ نادره لحرفها تا آخر ِ شب که نادره رفت ،ادامه داشت. بعد  نیا

انوور م یخودت و حاج یرو آبرو شتریلحظه آرامش داشته باشه !ب هیبه بعدش با توئه! نذار  نیبا من بود از ا نجایتا ا-

 بره ! ادشیبده نذار  امیپ هیبده !االن هم پاشو 

کرد که انگار دو  شیآرا ی.شنبه صبح طورختیداد و زنگ زد و اشک تمساح ر امیبار پ هیشنبه هر دو سه ساعت  تا

 اس..... هیروزه کارش گر

 به صداش داد ُ لب لرزون کردُ زمزمه وار گفت: یفرزاد بغض دنی صبح با د ِاول

 .....اگه حامله بشم.....توروخدا....یبُرن!!! وا یفرزاد....آبروم .....فرزاد مامانم و داداشم بفهمن سرم رو م-

 تسی ب ِیگریباز نی. به خودش با ادیخند یکرد ُ تو دل م یو مستاصل نگاه م چارهیفرزاد ب. به ختیفرو ر اشکاش

معروف بشه و لقب ِ سوپر استار به خودش  عیتونست سر یشد م یم شهیگفت!!!به نظرش اگه هنرپ یم نی،آفر

 !!!رهیبگ

. دید یاز فرزاد نم یعکس العمل صالیز استا ریرو چند روز ادامه داد. فرزاد رو تو تنگنا قرار داد. اما غ یشگیهنرپ نیا

 روشش رو عوض کنه !! یکم دیبهتر د

 یلی. خدیکش یاز کالفگ یصدا ناش یب یپوف دنشیمناسب به اتاق ِ فرزاد رفت .متوجه شد که فرزاد با د یفرصت تو

 فرزاد ُ گفت: ینشست رو به رو یجد
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 گهیاگه آبروم هم بره د یکنم! حت یم تیازت شکا رمیم تشینه؟؟؟ فرزاد نها یکن یفکر یخوا یکه تو نم نیمثل ا-

 شهیم یچ ه؟؟؟؟تهشیهر ک یهرک ایدن ی....خالص...فکر کرد یتو خونه ما منو بدبخت کرد ی... اومدستیمهم ن

  تو و بابات!  ِراغس انیزنند و بعد م یخورم م یداداشم و مامانم بفهمن من رو تا م

 نگه داره گفت: نییکرد پا یم یکه سع یی با صدا ُ زیت کرد رو مخودکار ِتو دستش رو پر یعصب فرزاد

کنه !بابا من  یم دیمن تهد یبرا ی!ه زمیتو سرم بر دیبا یچه خاک نمیصبر کن تا بب گمی!بهت میمخ منو خورد-

که بهت  اریهم ندارم بدم!اسم ِ بابام رو هم ن کیخونه کوچ هی  ِشیپول ِ پ یندارم حت یچیازدواج ندارم !ه تیموقع

 .....رمیگ یازش نم یزیشکرآبه و من چ ونمونیگفتم م

 لرزوند ُ گفت: یبه چشمش نشوند ُ چونه ا یراحت اشک رهین

نه بهو نیاتاق!! ا هیتو  یخواستم !من که بهت گفته بودم با تو باشم حت نیآخه فدات شم مگه من ازت خونه و ماش-

 ؟؟؟ هیها چ

 :دیپرسباال انداخت ُ متعجب  ییابرو فرزاد

 ؟؟؟؟ یکن یزندگ نایاتاق تو خونمون با مامانم ا هیتو  یایب یواقعا تو حاضر-

 مونه ،محکم جواب داد: ینم نطوریازدواج در رفتنه و آخرِ کار ا ریز یحرفها برا نیدونست همه ا یکه م رهین

من  یبفهم یخوا ی!فرزاد...چرا نم میتوش هم راض یمنو ببر یچادر بزن هی ابونیب یخونه پدرت که سهله تو تو-

باهات راه اومدم «کشه یخجالت م یعنیانداخت ،  نییسرش رو پا»خوام !اگه اون روز تو خونمون..... یخودت رو م

 دوست داشتن ُ عشقه!!! نی.....همش از سر ِهم

بره و بذاره که فرزاد  دی!! بهتر دگسید یشده!اما فکرش جا رهیکه متفکر بهش خ دی.د دییچشم فرزاد رو پا ِریز از

 رو گرفت اما باز نکرد ُ برگشت طرف ِ فرزاد ُ گفت: رهیفکر کنه !از جاش بلند شد ُ به طرف در ِ اتاق رفت، دستگ یکم

وضع  نی!هرچند که مسبب ِ ایتنها نذار تیوضع نیخوام که تو هم منو رو تو ا یمن چقدر با تو همراهم !ازت م نیبب-

 !!ییهم تو

 تنها گذاشته! یمتالطم یایهم مهم نبود که فرزاد رو تو چه در شیرفت . برا رونیرو باز کرد ُ از اتاق ب در

 : دیپرس عیسر الیچند روز ل نیخونه که برگشت طبق ِ معمول ِ ا به
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 نزد ! ی؟؟حرف یکرد کاریچ-

ز کرد و در همون حال به طرف ِ مانتوش رو با یو دست برد دکمه ها دیمقنعه اش رو از سرش کش یحوصلگ یبا ب رهین

 رو داد: الیاتاقش رفت اما جواب ِ ل

 ! رمیبگ یکنم و عروس هیپول ندارم خونه ته گهیحرف که زدم !م-

 باال انداخت : ییابرو نهیزد ، دست به س هیپشت ِ سرش اومد ُ به چار چوب در تک الیل

 ندارم!! ی بگ ُی؟پسر ِ حاج فخار باش هینداشته باشه !مگه الک شهیم ؟؟مگهیچ یعنی-

 کنه: حیکرد مادرش رو توج یو سع دیلباس ِ تو خونه اش رو پوش رهین

؛ منم بهونه رو  ارهی!بهونه م رهیتونه خونه بگ یهم م یبدون ِ کمک حاج یدونم حت یکه نداشته باشه !من م نینه ا-

 ازش گرفتم !

 ادامه داد: دیمنتظر ِ مادرش رو که د چشمان

 ! میهم راض یاتاق تو خونه حاج هیخوام تو  یبهش گفتم خونه نم-

 هم تنگش چسبوند. یعرضه ندار هیداد ُ  یفحش ریمتح الیل

 زد ُ دست دور شونه مادرش انداخت ُ گفت: یلبخند رهین

 نم!ک کاریچ دیدونم با یبشم م یبذاره ،من عروس ِ حاج شیخانوووم! گاماس گاماس!!بذار فرزاد پا پ الیعجله نکن ل-

 تو فکرته؟؟؟ ینگاهش کرد :چ قیعم الیل

 یم یدونم که کار یکنم !اما م یجلو!!!به بعدش بعد فکر م ادیکه فرزاد با خونواده اش مطرح کنه و ب نهیفعال فقط ا-

 کنم کارستون!!!

 و به طرف آشپزخونه رفتند که ناهار بخورند. دندیبا هم خند هردو
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کرد. اما  یرو تو ذهنش مرور م ییتونست رو کارش تمرکز کنه !مرتب اون روز ِ کذا یگذشته نمچند روز ِ  نیا مثل

 بود..... رهیگردن کبود شده ن دیخراش یکه مثل اره روحش رو م ی!تنها صحنه ا ادیب ادشی یزیکه چ غیدر

 یم شیفکرش هم شرم آور بود ُ صورتش رو به آت یحت!«هستم  یوحش نقدیمن ا»کرد یبا خودش فکر م یگاه

 یمبود که هنوز ن نیا شتریگرفت که هر طور شده با مادرش مطرح کنه !مشکلش ب میتصم رهین ی.امروز با حرفادیکش

 انتخاب کنه..... یعمر زندگ هی یرو برا رهیتونست قبول کنه که ن

رو دورش  یاگه به حکم اخالق بهش فکر نکنه و خط ِ قرمز یرو دوست داره حت میدونست ته دلش نس یم هنوز

 ....دیپسند ی چند ساعته م ِیهم صحبت یرو فقط برا رهیهم که نبود ،ن میبحث نس یباشه ....حت دهیکش

سبت هم ن یاقینداشت. اشت یشروع کنه ، حس ِ خوب دنشیبذارند ُ صبح رو با د نیبال کیکه فکر کنه سر بر  نیا از

 بود که شکستش رو فراموش کنه! یسرگرم هی رهیگفت: ن یدرست م اریکه مه دیفهم یکرد.حاال م ینمبهش احساس 

 حسادت کفه ترازو رو به نفع ِ سمانه  ُیکرد...با ناراحت یم سهیرو با سمانه زن ِ فرهاد مقا رهیرفتار ن یوقت یحت

 .دید ینم رهی.وقار و متانت ِ سمانه رو در ندید یتر م نیسنگ

فت گ یکنه م یخواست در باره فرزاد هم صحبت یم یشد اما وقت یباهاش هم کالم نم میکه مستق نیبا ا یحت سمانه

 داداش فرزاد!

نا مناسب  یها یزد.شوخ یهمکارا و گاهاً ارباب رجوع ها رو صدا م کیراحت اسم ِ کوچ یلیکه خ دید یرو م رهین اما

 داد.... ینم یتییفرزاد اهم نیکه قبل از ا ییکرد.رفتارا یم

نداره  یکرد چاره ا یحال احساس م نیبود.با ا ستیتابلوئه بزرگ ا هیمثل  شیکرد برا یفکر م وندیحاال که به پ یول

 !!یکه با مادرش صحبت کنه !چه کار ِ سخت نیاز ا ریغ

ور دور د هیبا ذوق به استقبالش رفت .خم شد و بغلش کرد  بایافکار ناراحت کننده به خونه اومد. دخترک فر نیهم با

 گلوش رو قلقلک دادُ خنده بلند دختر رو در آورد. ری دو سه بوسه آبدار مهمونش کرد. با لبهاش ز ُدیخودش چرخ
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ابرو  گره یرفت ، حت رونیاز تنش ب یبود. احساس کرد خستگ نیریاز بچه لذت برد مثل ِ آنتراک ِ ش شتریب خودش

 از هم باز شد. یش هم کمها

د رو فرزا نقدریمدت ا نیو قربون صدقه فرزاد لبخند به لب جلو اومدند. ا نیراش یِخنده و شاد یبا صدا بایو فر نتیز

  لبخندش ذوق کنند. ِدنیبودند که حاال با د دهیحوصله و عبوس د یب

 جلوتر رفت: نتیز

 !میدی خوش شما رو د ِیپسرم !چه عجب که ما رو یخسته نباش-

 تذکر داد: نیگفت ُ به راش یرو کنار گذاشته باشه ، سالم ینیفرزاد سر سنگ دیکه شا یهم با ذوق بایفر

 !میناهار، ما هم نخورد ایخسته اس!داداش لباست رو عوض کن ب ییدا نییپا ایمامان ب نیراش-

 به دست و روم بزنم! یآب هیتا من  دیروع کنش نیخوا ی!م امیرو بغلش داد ُ گفت: باشه االن م نیراش فرزاد

  ِضی تعو ِنیبچه بغل رفتند تو آشپزخونه تا مقدمات ناهار رو آماده کنند.فرزاد به اتاقش رفت ُ ح بایو فر نتیز

 و خواستنش رو مطرح کنه !! رهیباشه که ن یخوب تیاالن موقع دیفکر کرد که شا نیلباسش به ا

مادرش؛  یو نشست رو به رو دیرو عقب کش یو صورتش رو شست و خشک کرد و به آشپزخونه رفت. صندل دست

 سر ِ صحبت رو باز کنه: یعاد یلیکرد خ یسع

 ن؟یچه خبر؟فرنوش کجاست؟راد-

و  یمیصم یلیکرد خ یداد.سع یکه ماهها بود انجام نم یکنه ؛ کار یکه فرزاد حال و احوال م نیخوشحال از ا نتیز

 شد. یمیصم یلینگذشت که جوّ خ یزیهم به کمک مادر اومد؛چ بایمهربون جوابش رو بده . فر

 :دیزد و پرس ایدل رو به در نتیز

 مناسبه ! طتیشرا بایتقر ؟االنیازدواج کن یخوا یفرزاد جون مادر نم-

م چقدر کمک دمیکه خواستم د بار هیبگه که همون  هیبا کنا ایبا اخم از جاش بلند شه بره و  ایبود که فرزاد  منتظر

 !نیکرد

 گفت: یظاهر یدوغ خورد و بعد با آرامش یصحبت از طرف ِ مادرش باز شده کم نهیکه زم نیفرزاد خوشحال از ا اما
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 .دیو اقدام کن دیاز همکارام خوشم اومده ،خواستم زحمت بکش یکیخواستم باهاتون مطرح کنم!من از  یاتفاقا م-

 که با فرد ِ یبه شرط یرو قبول کنه ول شنهادشونیخواست فرزاد پ یبه وضوح جا خوردند. دلشون م بایو فر نتیز

 مورد نظر ِ خودشون باشه !

رفت رو  یکه قربون صدقه فرزاد م یدختر یفرنوش و صدا شِیچند وقت پ یبود که حرفا ی همکار زنگ ِ خطر ِاسم

 کرد. یم یتداع

 :دیانه پرسکرد ُ محتاط بایبه فر ینگاه نتیز

 !میشناس یهمکارت ؟خونواده اش رو م نیهست ا یک-

 تفاوت گفت: یب یکرد اما ظاهر یکه تو دلش احساس م یبا آشوب فرزاد

 .نندیش یکنه تو محله ....م یم ی! پدرش سالهاست ترکشون کرده و با مادرش زندگنیفکر نکنم بشناس-

 یدلشون نم ییبگن !از سو یدونستند چ ینگاه کردند.نم گهیوحشت زده به همد یکم بایو فر نتیاسم محله ز با

 داد.... یبهشون نم ینوظهور حس ِ خوب نهیگز نیا گرید ییخواست که فرزاد رو ناراحت کنند ،از سو

 نکهی که داشتند ؛ ا ِیری. با سخت گستیتونستند بگن که هم قد و قواره خانواده شون ن یهم م رهی شناخت ن ِبدون

 !!نی زم ِیدختر ِ رو نیبدتر شهیواج با پسر مُراوده داشته باشه ، مدخترقبل از ازد

 : رهیرو بگ انهیکرد م یسع نتیحال ز نیا با

 !!!رهیکه خ شاالی، ا میکن قیتحق هیخب....مامان جان آدرس بده -

شروع  ینعیبگه  رهینفر از رفتار ِ سبک ِ ن هی یدونست حت ینه گُنده !!!م هی شهیم قیبهونه تحق نیدونست ا یم فرزاد

 توان ِ حمله هم نداشت... یکرد...حت یدفاع م دیبا زهیکه خودش بدون انگ ینبرد....نبرد

 یاز کس دیکش یخجالت م یاز ابهام بود ...حت یهم چنان در هاله ا ییو هدف ِ الزم رو هم نداشت. روز ِکذا آرمان

 !!!ارهیبه خاطر ن یچیکه ه ییشود تا جا هوشیرابطه ب نیکه بعد از ا هیعیطب ایبپرسد آ

ه ک یاتفاق نیاطالعات داشت که ا گریاز دوستان و منابع د شینشده بود اما کم و ب یکه فرزاد وارد ِ رابطه ا درسته

 مطرحش کنه..... یتونست با کس یم یافتاده مشکوکه!!اما نه مدرک داشت و نه حت شیبرا
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 هم دور بود. اریکرد اما......حاال از مه یاگه مثل ِ قبل بود کمکش م اریمه دیشا

 تکون داد و محکم گفت: یسر

 نکن یخوام پس سع یکه من م هیتنها کس رهیکه ن گمی،فقط بهتون م گهی د ِزیهرچ ای قیدونم مامان تحق ینم-

 ! یمنصرفم کن

ر بود محکم برخورد کنه به مادر و خواهرش وارد شد.مجبو یکه چه شوک دیاز آشپزخونه به اتاقش پناه برد. ند عیسر

 ......دندید یازش م دیترد یداره اگه ذره ا شیدر پ یشیجنگ ِ فرسا هیدونست  ی.م

که صرف نظر از خونواده اش ،خودش هم  دیفهم یکرد، م یتوجه م رهیبه رفتار ن شتریرفت و ب یروز که به اداره م هر

 کردن .... انیرو ب یو بلند حرف زدن و هر حرف دنی... بلند خندستین یرفتار راض نیاز ا

که وسط  ییبه آبرو دیرس یکرد م یرو تحمل کنه! اما از هر طرف که فکر م نایتونست ا یواقعا خودش هم نم نه

 «رهین یو آبرو یخودش و حاج یآبرو»بود

به ه شده بود جاسوس ِ دو جانخانم بود که نا خواست نبیهم ز قیتحق نهیگز نیکار ننشستند. اول یهم ب بایو فر نتیز

!!! 

 فیرو تعر رهیو ن الی ل ِی زندگ ِازیتا پ ریس ؟؟ازیشناس یتو محله تون هست م یکه فالن نتیسوال ِ کوتاه ِ ز هی با

 !!!رهیاز ن دهیو ند دهید عاتیها و شا هی همسا ِیخاله زنک یکرد.به اضافه همه اون حرفا

تونستند حفظ ِ ظاهر کنند تا  یشدند. به دشوار یآب قند الزم م نتیو ز بایخانوم ،فر نبیهر حرف ِ ز با

 !اون وقت بود که نشستند که کاسه چه کنم چه کنم دست گرفتند.... رونیخبرگزارشون از خونه بره ب

و محکم بدون شرم  یشده بگه ، فرزاد جد دهیشن یخواست که زمزمه مخالفت سر بده و از حرف ها نتیتا ز شب

 فته بود:حضور ِ پدرش گ

 کس! چیه ای رهین اینگفتم !اما همون روز گفتم  یزیمنم چ قیتحق یمامان گفت-

 :دیپسرش پرس دهی ند ِیرو نیمتعجب از ا یحاج

 ندارند. هیداره که بق یخانوم چه محاسن نیباباجان ا-
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 جواب داد: یسیو بدون ِ رودروا رُک

 خوامش!!! ی! تازه ازهمه بدتر هم هست اما من میحاج یچیه-

 بدن! صلهیرو ف هیزن و دخترش بهتر بتونند قض دیاستغفار کوتاه اومد شا هیبا  یحاج

ه وعد یفشار و قهر و گاه یکار ننشسته بود.گاه یب رهین هیقض نیپا داشت . هرچند تو ا هیکه مرغ ِ فرزاد  غیدر اما

 .....شیآبرو یهم التماس برا یو گاه نیری ش ِیزندگ هی

 یو منصرفش کنه ....اما فرزاد م ارهیب ریفرزاد رو تنها گ ییو جا یکرد که زمان یم یکدوم از اهل ِ خونه سع هر

 نداره... رهیجز ازدواج با ن یدونست راه ِ چاره ا

که فرزاد به شدت جا  نیرو کامل کرده بود و پرونده خاک خورده فرارش رو هم رو کرد...با ا قاتشیدامنه تحق بایفر

 بازم سر ِ حرفش موند. خورد

 یدونست چ ینم اریتو اداره بدونه، مه رهیخواست از وضع حال ُ روز ِ ن یبود.م اریزنگ زدن به مه بایتالش ِ فر نیآخر

 بگه: دیبا

خانم هرچه حُسن داشته باشه به درد ِ  نیمونه ، ا یبگم!فرزاد مثل ِ برادرم م دیبا یدونم چ یخانم واقعا نم بایفر-

 خوره! یفرزاد نم

 ست؟؟یکه رفتارش خوب ن نهیمنظورت ا-

  ِنیخواست کدورت ب یخواد با استفاده از حرفهاش فرزاد رو منصرف کنه اما دلش نم یم بایدونست که فر یم اریمه

 بشه : نیاز ا شتریخودش و فرزاد ب

 مناسب ِ فرزاد نباشند. دیشا گمیهستند ، فقط من م یهم خانم ِ خوب یلیخ ینزدم خانم ساع یحرف نیمن همچ-

 جمله به مصاف ِ با فرزاد رفت: نیدست بردار نبود با ا بایفر اما

 .دیخور یدونه که شما به درد ِ هم نم یداداش دوستت هم م-

 نیا انشیهم رفت و نقطه پا ییفوران تا طبقات باال نیا یروزها مثل آتشفشان فوران کرد،گدازه ها نیا هیعصب فرزادِ

 بود: دیتهد
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کنم ، همه جا هم  یو عقدش م رمیو گرنه خودم تنها م دیکه اومد یخواستگار دیاومد دمیماه بهتون فرصت م هی-

 .دیکه مثل شما پولدار نبودن با من همراه نشد نیا یبرا گمیم

کنند.نا خود آگاه همه  ادهیپ طونیدونستند چطور فرزاد رو از خر ِ ش یمستاصل مونده بودند.واقعا نم نتیو ز بایفر

 فرزاد سوء استفاده کرده و اونو  ِیمکار و لَوَند که به نظرشون از سادگ ی رهی...ندندید یم رهیرفتار ها رو از چشم ن نیا

 .....دهیبه دام کش

 ت.رو ازش گرف رهیشد ُ شماره ن اری.باز دست ِ به دامان مهدید رهیچاره رو در رودر رو حرف زدن با ن نیآخر بایفر

 یگاه من شتریب یکنه،هرچیم نییرو باال و پا رهیتمام اجزا صورت ِ ن رهینگاه ِ خ هیهم نشسته بودند. با  یرو به رو حاال

 ! شهیکنه دو دوتاش چهار تا نم

که انگار با مته  یا رهیکجا و ن ی!فرزاد چشم درشت مشک یسانت 155دختر به زور  نیفرزاد خوش قد باال کجا و ا آخه

 چشم براش گذاشته بودند.

ط دختر فق نیکه ا دید یکرد م یهم که نگاه م بهیفرد غر هی  ِدیکه فرزاد برادرش باشه ، از د نینه ا د،یکش یسرد آهِ

 از فرزاد دور بود.... یریکرد به اندازه کهکشان راه ِ ش یاز ظاهر که حساب م

 خواد بگه؟ یم یخواهر ِ فرزاد چ نهیمنتظره تا ببخودش رو جمع کرده و  رهیشد که ن متوجه

 فرو رفت و نگاهش رو آکنده از تکبر کرد.کامال از موضع باالتر شروع کرد به صحبت : یتو جلد ِ دختر حاج بایفر

 یکه سنم رو با شناسنامه ام عوض کنم اسمم رو عوض م نیا ی تو بودم به جا ِی!جا گهیبود د رهیاسمت ن-

 مثل ِ تو بشه! یکه خام ِ دختر نقدریدرسته داداش من ساده اس اما نه ا«لهحم نیاول»کردم.

 یباز نیکه وارد ِ ا گمی تو!پس به خاطر ِ خودت م ِیدست گذاشته رو یکه فرزاد سر ِ لجباز میدونیما م همه

  من از فرزاد لجبازتره ..... ِیبهت بگم که بابا دیبا یپول اومد ی!اگه به هوایکن ی!تهش تو ضرر مینش

 ! دهیفرزاد رو با کمک نکردن بهش م هیکه جواب ِ لجباز نیا یعنی

  نظر گرفت. ِریرو ز رهیو با دقت ن شیداد به صندل هیتک

اعتماد  یخورده ها نیهم ی.برادید یجا خورده بود. اما برگ ِ برنده رو دست ِ خودش م یحساب بایاز برخورد ِ فر رهین

 رو جمع کرد... به نفسش
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 کرد که صداش نلرزه : یسع

شما  یحرفا نیمن فرزاد رو دوست دارم و فرزاد هم عاشقه منه !ا گه؟ید دیبود بایخانوم !درست گفتم فر بایفر-

حرف ِ شما  نیکه با ا میندوخت سهیپول ِ باباتون ک یکنه! در ضمن نه من نه فرزاد برا یاز عشق ِ ما کم نم یزیچ

 ....میمنصرف بش

 کنم. یم یاتاق هم احساس خوشبخت هیتو  یبه خود ِ فرزاد هم گفتم که کنارش حت من

اجبار بود  هی هیشب شتریفرزاد ب ی! برامیخورد. اونم بعد از نس یفرزاد به عاشقا نم افهیبود که جا خورد. ق بایبار فر نیا

 داره که فرزاد رو تو منگنه گذاشته..... یراهرم ِ فشا رهیکه ن دیفهم یاما م ه؟یچ انیدونست جر ی!نماریتا اخت

 نکنه از جاش بلند شد و با تفاخر و تکبر گفت: ینیکرد از موضعش عقب نش یسع

 خونه  ِرادی تنش !ا ِرهنی، فرزاد خودشه و پ ینداشته باش یانتظار چیبهر حال من اومدم که اتمام حجت کنم از ما ه-

 جوابگوت باشه..... ستین یکس یریبگ هیو مهر نیو ماش

 اومد. یشانس ِ بد ِ برادرش در م یموند اشکش برا یم شتریرو !ب رهیمتفکر ِ ن ی افهیق نهیرفت .نموند که بب عیسر

 یه زنتون ینم رهی برادرش !باور داشت که ن ِیشد به بدبخت یم ی بچگونه اش که منته ِیشده بود از لجباز مونیپش

 باشه که فرزاد رو خوشبخت کنه!

 

 

 18 بخش

دونست  یآورد.م یفرزاد رو به خاطر م یاز حرفا یقسمت یکرد.گاه یرو مرور م بایفر یتو فکر بود. مرتب حرفا رهین

 گربه دم ِ حجله کشتنه..... ییجورا هیحرفا  نیا

ه ب یبرسه .حت ییتونه به نوا یم شهیکه مشکش حل م نیداشت که اگه با فرزاد ازدواج کنه ،عالوه بر ا نانیاطم اما

 برسونه! یریمادرش هم خ
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بود و درکنارش  یماد اریبود که بس نیتو ذاتش بود ؛ اونم ا ییزایچ هی یفرزاد رو دوست داشت ول رهیکه ن درسته

 شد. یم یو مشکالتش ناش بایجور عقده که از ظاهر ِ ناز هیعاشق ِ جلب ِ توجه جنس ِ مخالف بود. 

کرد  یکه م یعاشق یبا ادعا ریطرز فکر رو مغا نیبل رو نخواهد داشت .اق یها تیکرد بعد از ازدواج محدود یم فکر

 دونست. ینم

 یکم الیزده شده بودند. ل ی حرفا ِیشب که با مامانش نشسته بودند،مشغول ِ نقد و بررس بایبا فر داریاز د بعد

 گفت: یم یعصبان

 به همه فخر بفروشه؟؟؟ دی!دختره .....فکر کرده اسم ِ باباش حاج فخاره با یذاشت یحقش رو کف ِ دستش م دیبا-

 جواب داد: انهیبا لبخند ِ موذ دیمادرش کش یپا یرو یدست رهین

کنم!اتفاقا خوب شد که  یدونم چطور همشون رو عاص یحرص نخور مامان !بذار پام برسه تو خونه فخار اونوقت م-

 کنه .... یاد سر ِ حرفش هست ُ داره تالش ماومد حرف زد، مطمئن شدم که فرز

تونه فرزاد رو منصرف  یدونست م یخانوووم م بایفر نی!اگه ا نهیش یم یکه حرفش داره به کرس نهیخبر خوب ا و

 داد. یکنه به خودش زحمت ِ اومدن و حرف زدن با من رو نم

 داد: نتیلبهاش رو ز یگره ابرو هاش باز شد ُ تبسم الیل

ملوک السلطنه مطمئن بود که  نیاگه ا یگی!خوبه !خوبه خوشم اومد! راست م یشیم یزیچ هی ینخور یاووووه ترش-

 نداشت! ی برادرش برو داره به تو کار ِشیحرفش پ

 !ییایاز پس ِ خودت بر ب یتون یکم راحت شد! م هی المیخوبه !خ نه

 هم خودش رو لوس کرد : رهین

 اسسستاد!! میدیدرس پس م-

ت و رو با غلظ بایفر یحرفا عیاومدکه تنها باشن و بتونن حرف بزنند سر شیپ تیتا موقع دی بعد که فرزاد رو د ِروز

 بهش منتقل کرد. شتریب ییمظلوم نما
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زد  یکرد خودش رو نشون نده !همون طور که داشت مثال بغض کرده حرف م یشوکه شد اما سع یجواب ِ فرزاد کم از

 د و گفت:؛ فرزاد حرفش رو قطع کر

 یکه خودم هم م تهیاز حرفاش واقع یسر هینکرد اومد باهات حرف زد ، اما  یکار ِ درست بای!درسته که فر رهین نیبب-

 بهت بگم.... یخواستم قبل از خواستگار

و اضطراب از صورتش  ی چهره اش رو رصد کنه!کالفگ ِیحرکت ِ اجزا نیشد تا کوچکتر رهیدقت تو صورت ِ فرزاد خ با

 کرد. ینگاه نم رهیاما به ن دیدو یکرد. چشماش به هر طرف م یم چکه

 ! یبگ یخوا یم یکرد:بگو هرچ قشیتشو رهین

م قس اناتیجر یسر هی! منم که سر یخواستگار انیکه ب ستنین یکه خونواده ام راض یدی...خودت فهم قتشیحق-

 !!یدون ی..... خودت که وضع ِ منو م رمیخوردم که ازشون کمک نگ

 !ینبند دیحرفا بهتر از حاال ام نیبده و ا هیهد یبذاره و خونه ا شیپا پ یکه حاج نیا دیبه ام اگه

مراسم ها رو  نیو ا ی خونه و خرج ِ عروس ِشی!پول ِ پ یکه خودت خبر دار یحقوق هیموتور و  هی نمیهم من

 که االن هستم. یبرمت خونه بابام تو اتاق یهم م ی زندگ ِیندارم.برا

کرد اما... حرف کجا و عمل کجا ....بره ور ِ دل  یم یاتاق هم زندگ هیکرد گفته بود با فرزاد تو  یمات نگاهش م رهین

 !ننشیکنه که چشم ِ ندارند بب یزندگ ییکسا

 کنه ! ینتونه بلند با شوهرش حرف بزنه !نتونه مستقل آشپز یاتاق حت هی تو

 مِن مِن گفت: یکم با

اتاق...کنار خونواده ات که  هیتو  یکن ی... فکر نمیمن خوشبختم ...ول یعشقم !من که بهت گفتم هر جا تو باش-

  منو ندارن... ِدنیچشم ِ د

 یلیخ میاما مستقل داشته باش کی کوچ ِتیسوئ هی یحت می،فقط بتون ستیداستانا مهم ن نیمن برام جشن و ا فرزاد

 ! شهیخوب م

 نذاشت ادامه بده ، محکم و قاطع گفت: فرزاد
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تونم مهر بزنم !جشن هم در  یسکه هم نم 14از  شتری! در ضمن برمیبگ یمستقل یجا چیتونم ه یسال نم کینه! تا -

 ! کیاقوام ِ درجه  یمهمون هیو  یعقد محضر هیحد ِ 

 ! ستمیمقصر ن گهین د؛ م یمشکلت رو چطور حل کن یدون یهم که خودت م یخوا یبسم اهلل!!!نم یخوا یم

کنه ازش سر زده داره  یکه فکر م یکه فرزاد بنا به عذاب ِ وجدان ِ کار دی متزلزلش شد. فهم ِتیمتوجه موقع رهین

 جلو .....عالقه ...نه ... ادیم

حرکت بود که پا  هیمترصد ِ  دید یکه م یناز کردن و طاقچه باال گذاشتن نداره !فرزاد یبرا ییدونست جا یم رهین

 رد نشه ! گهیهم د رهی ن ِیاز صد قدم یپس بکشه و حت

 به لبش نشوند و دستش رو جلو برد و دست ِ فرزاد رو گرفت: یبه زور لبخند پس

 من قبول دارم . فقط زودتر بهت برسم ! یتو بگ ینزدم !هرچ یزود!من که حرف یکن یم یعشقم چرا قاط-

 و محکم ادامه داد: دی. دستش رو کنار کشادیدستاش خوشش بنبود که از لمس  یتو حال فرزاد

و از  رهیهم بُل بگ ینزنند که حاج یحرف لتیها رو گفتم که تو مجلس فک و فام یجنگ ِ اول به از صلح آخر !گفتن-

 .ادیاز من برنم یاون موقع کار گهیجاش بلند شه بره که د

 نه که نشه !بز یحرف یخواد کس ی!منم دلم نم زمیباشه باشه عز -

 شد: کتریاومد و نزد ی حرکاتش کرد و ناز ِیچاشن یا عشوه

 ؟؟؟یخواستگار یایم یحاال ک-

 حوصله جواب داد: یب فرزاد

 نایکه گفتم رو به مامانت ا ییگردم . تو هم حرفا یاداره برنم گهیسر ِ پروژه د رونیب رمیکنم !من دارم م یخبرت م-

 نبود بهم اطالع بده! یبگو!مشکل

تو  اتاق هیکه تو  نیشد.اصال فکر ا یکرد ُ چ یفکر م یکلمه وا رفت. چ یبه معن رهیرفت ، ن رونیکه از اتاق ب فرزاد

 بزنه! ریشد که یکه همه باهاش بد بودند ، باعث م یخونه ا
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سکوت  دیداشت. حاال مطمئن بود که با یبر م ینبود عمرا قدم یبود اگه اون صحنه ساز دایوجنات ِ فرزاد هم پ از

 از بشه !ب شیدرِ قلب ِ فرزاد به رو دهیدونست که بع یتو شناسنامه فرزاد باشه ، تو قلبش...نه ...م یکنه تا بتونه اسم

 یدادن به خودش سپر یکرد با دلدار یگذره !سع یکه زود م یِها مدت کوتاه نیداد که همه ا یدواریخودش ام به

 شنوه ! یزن برادرش م یمطمئناً از مادر و خواهرش و حت که یدرست کنه در مقابل ِ حرفها و طعنه ها

 اتاق با فرزاد و هیکه تو  دیاسم ِ تو شناسنامه اس...تو فکرش برنامه ها چ نیا ازمندهیدونست چقدر ن یخودش م فقط

 کنند... هیواحد بهش هد هی یقلب تیکنه که خودشون با رضا یکار شیتو خونه پدر

 کنم ..حقشونه!! کاریباال انداخت ُ به خودش گفت :چ یخباثت خودش خنده اش گرفت اما شونه ا از

 !السیندارند. چون همه چشمشون به دهن ِ ل ینزنه نادر و نادره مشکل یکنه که حرف یرو راض الیدونست اگه ل یم

کرد آرامش  یم یبخوره !البته سع یو چا نهیخونه اجازه داد که ناهار خورده بشه و کنار مادرش با آرامش بش تو

 شیداره که در حال ِ مزه مزه کردنش هستش و با قندِ  کنار چا یحرف رهیاز اون بود که نفهمه ن زتریت الیداشته باشه! ل

 !تلخههم  یلیکنه !اما در اصل تلخه خ نشیریداره ش یسع

 نگاه کنه گفت: رهیکه به ن نیو بدون ا یتفاوت یو با ب خونسرد

 زنم تا حرفت تموم بشه ! یهم نم ی!منتظرم !حرفیکن یم مشی زبونت قا ِریز یکه دار یبگو اون-

 و چشماش رو بست : دیبه صورتش کش یدست رهین

 ، حرف دارم اما .... یدی!اما درست فهم یفهم یدونم از کجا م ینم-

 چشمات رو باز کن !تو چشمم نگاه کن و حرف بزن !-

 شد: رهیچشمش رو باز کرد ؛به مادرش خ رهین

 خوبه ؟؟ نجوریا-

 ! نمیتکون داد :خوبه حاال بنال بب دییبه عالمت تا یسر الیل

،  رو بایفرزاد و فر یخودش و کنار هم گذاشتن ِ حرفا یفرزاد و فکرا یو شروع کرد به گفتن ؛حرفا دیکش یآه رهین

 آخر ِ حرفش گفت: رهیش داد.نهمون طور که قول داده بود ساکت نشست و گو الیل
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 ؟ میقبول کن دی؟؟ با هینظرت چ-

 متفکرانه جواب داد: الیل

اون  نجوری!ا میخوا ینه نم میحرفا بگ نیکه با ا میو اجرا کرد میدیاون همه نقشه کش ؟؟یهم دار گهیمگه راه ِ د-

 ؟؟یخونه و چهارتا سکه فروخت هیکنه که تو آبروت رو به  یپسر فکر نم

 یونت ی؛ بذار خرت از پل بگذره اونوقت م ییایباهاش راه ب دیکنه!پس با یپشت ِ سرش رو هم نگاه نم گهیبره د اگه

 !ی چشمشون باش ِیتو مدام جلو ستنین یو دخترش هم راض ی!مطمئن باش زن ِ حاجیکن یگربه رقصون

 از ته دل زد : یپشتش نباشه! لبخند الیبود که ل نیا شیمادرش جون گرفت.همه نگران یاز حرفا رهین

 کردم ! یم دیبا کاریمن اگه تو رو نداشتم چ-

بده  امیحرفا رو باور نکنم . پاشو پاشو برو بهش پ نیگرفتم که ا ادیگفت ؛  یم نویروز ا هیزد:بابات هم  یپوزخند الیل

 بشه ! التیخ یحرف بزن نذار ب ای

 

 

 

 19 بخش

 

 نددید یم ونیزیخانواده طبقِ معمول هر شب کنار هم تلو ی.اعضادیبه سالن کش یسرکاومد و  رونیاز اتاقش ب فرزاد

 کردند. یم ییرایاز خودشون پذ وهیو م یو با چا

ت دونس یگرفت و وارد سالن شد.م کی.نبودشون رو به فال ِ نستندیصدا ها گوش داد، متوجه شد فرهاد و سمانه ن به

 کار رو هرچه زودتر تمام کنه... نیما مجبور بود اا ادیحرفاش به مذاق ِ خونواده خوش نم

  ِریبرگشت و تعارفش کرد. ز یچا وانیل هیبه اشپزخونه رفت و با  عی پدرش ، فرنوش سر ِ کی مبل نزد ِیرو نشست

 لب تشکر کرد.
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رف داره ح یبودند که فرزاد فقط وقت دهیمدت فهم نیمنتظر بودند فرزاد حرف بزنه!ا یگفتند ول ینم یزیکه چ نیا با

 آروم به فرنوش اشاره کرد که با بچه ها به اتاقش برن.... بای!فرنهیش یو کنارشون م ادیم رونیاز اتاقش ب

چشم دوخت به  عیسر نتیپنهان شدند.ز دشیو مکث کرد تا فرنوش و بچه ها پشت ِ در اتاق از د دیاشاره رو د فرزاد

 پسرش و گفت:

 !یدار ی!انگار حرفزمیبگو عز-

 نگاه کنه حرفش رو بزنه! یکه به کس نیکرد بدون ا یاز پدرش شرم ِ حضور داشت ،اما سع یکم فرزاد

 14.فقط بهش گفتم که دیبذار یو وقت ِ خواستگار دیآخر هفته زنگ بزن یبگم !برا یخوام چ یم دیفکر کنم بدون-

 ....رم؛ویگ یهم نم یکه جشن ِ عروس نیکنم و ا یمهر نم شتریسکه ب

 خونه دست و پا کنم. هیتا من بتونم  میمون یتو اتاق ِ خودم م یاجازتون مدت با

 با سوالش شکست: یسالن رو حاج یانداخته بود رو هیکه سا یسکوت

 !یمولو ابونیاز واحد ها خ یکیاتاق ؟؟برو تو  هی؟؟ چرا تو  هیحرفا چ نیا-

 انداخت و سرش رو تکون داد: بایبه مادرش و فر ینگاه هی دهیابرو درهم کش فرزاد

که تو اتاقم باشم که برم بگردم  نیستین یرسه !اگه راض ینم یمولو ابونیخ ی!ممنون من وسعم به واحدا ینه حاج-

 اتاق اجاره کنم! هی

االن  یمدع شهیکه فرزاد ِهم هیچ انیدونست جر یبه زنش و دخترش کرد؛ نم یمبهوت و متعجب نگاه یحاج

 کنه ! یرو رد م شنهادشیپ

 نمیبب ق،یشرط و شروط ِ پسرت، الزمِ خودم برم تحق نی، ا ی هول هولک ِیخواستگار نیه؟ایچ انیخانم جر نتیز-

 کنه؟؟ یاتاق ور ِ دل ِ مادرشوهر زندگ هیتو  ادیکه حاضره ب هیدختر ک نیا

 عیکرد و سر یشدستیپ بایخودش رو جمع و جور کرد.دهن باز کرد که جواب بده ، فر یاز تحکم و ابهت حاج نتیز

 سواالت پدر شد: یپاسخگو
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که  میاقدام کن ندهیتو سال ِ آ میبذار میمن و مامان اصرار داشت یمنته ستین ی، مشکل قیآقاجون خودم رفتم تحق-

  فرزاد بهتر باشه ؛ اما... ِطیشرا

 باشه! دیفرزاد مصّرِ که حتما قبل از ع«کرد نتیبه فرزاد و ز ینگاه»

از جا بلند شد که بره ،با اجازه تو دهنش شکل  بایگوش داد. احمد رضا شوهر ِ فر بای فر ِحاتیبا اخم به توض یحاج

 !نهیازش خواست بش ینگرفته بود که حاج

 !ونریب ادیب روزیپ یمحکمه پسند باشه تا از دادگاه ِ حاج لیدال دیبا شهیقانع م ریدونست که پدرش د یم بایفر

 خواست: حیفرزاد و توضبرگشت طرف ِ  یحاج

 ؟؟؟یکن یناز م یخال یاز واحدا یکیبرو تو  گمیچرا بهت م یزود ازدواج کن یخب تو که اصرار دار-

 دهیپوش می نس ِانیجر یزد که از حاج ینگفته فقط حدس م یگفته چ یبه حاج یدونست که مادرش چ ینم فرزاد

 مونده ، نخواست که مادرش رو تو دردسر بندازه !

 ایخودم قبول کرده  ی، برا یخوام برم خواستگار یکه م یخانم نیدستت درد نکنه بابا!راستش من شک دارم که ا-

 به طمع پول و مال ِ شما؟؟!!!

 مال و منال ِ پدرم بله نگفته باشه! یکنم که مطمئن بشم به هوا یامتحانش م نجوریا

 بود: دایپ کرد نیکه صورتش رو مز یاز لبخند نیخوشش اومد و ا یحاج

 ؟؟؟یکن یسفت و سخت امتحانش م نجوریازش که ا یدید یبابا !کارت درسته فقط مگه چ نیآفر-

 به کمکش اومد: بایبگه ، فر یدونست چ ینم فرزاد

 کنه! یم اطیکم احت هیجهت فرزاد  نی...از اهیشون معمول یکم وضع ِ مال هیآخه آقاجون ....-

 یناراض نتیگرفته بود. ز دییدرخواست ِ فرزاد مهر تا یعنی نیبود و ا دیینشونه تا یشدن ِ سر ِ حاج نییو پا باال

 چرخوند و با چشم تو چشم شدن با فرزاد لب زد: بای فرزاد و فر ِینگاهش رو رو

 ! ستمین یمن راض-
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 یاهرو کوت می!!نس!رِخودتونهیخواست بگه : تقص یانداخت انگار م نییباال و پا ییباال انداخت و ابرو یشونه ا فرزاد

 است!!! رهیحاال حقتون ن نیکرد

به چشم ِ همسرنگاهش کنه ، اما  دیزد که با یکرد. مدام به خودش تشر م یم نیدلش رو غمگ رهیفکر به ن یحت

 رهی پالک کنه و به اسم ِ ن ِضیتونست تعو یکرده بود و نم میبه اسم ِ نس یرو اختصاص گاهیجا نیسخت بود. انگار ا

 ثبت کنه.....

 یرو دیخط ِ قرمز با هیو سخت بود. طبق معمول هم که حق با عقل بود و  ی عقل و احساس تکرار ِیدو راه نیا چقدر

 ی خوش نشون م ِیبهش رو رهیمثل ِ ن میشد نس یم یگفت چ ی.با خودش مدیکش یو خاطرات کم رنگش م مینس

 داد....

 !پس چه نهیبب یدم ِ دست رهیرو مثل ِ ن میخواست نس یافتاد.نه دلش نم یم یی روز نحس ِ کذا ِادیلحظه  هیتو  اما

 کنه که بهش فکر نکنه... یازدواج کرده و فرزاد خودش رو مجبور م میخوب که نس

 ینیلوح ِ زر رهیاسم ِ ن یبرا گهیکرد و.....خب د ی دلش پاک م ِنیرو از لوح ِ زر میبود که اسم ِ نس نیدرستش ا بله

 نبود... اجیاحت

جمع غافل نمونه!متوجه شد که مادرش زحمت ِ زنگ زدن و هماهنگ کردن  یرو جمع کرد تا از صحبت ها حواسش

 سپرد. بایرو به فر

 رو مورد ِ خطاب قرار داد: بایفر یلیم یرو صاف کرد و با ب صداش

 هیچطور بگم ماه عسل که  یعنیماه عسل ! میو بر میعقد کن عیخوام سر ی!!!فقط ....حواست باشه که من م یآبج-

 !!! یی...جا یاصفهان ،یرازیش دونمیچه م یطرف هی میسه چهار روز بر هیاما  هیادیکم ز

  من راحت بشه ! ِالیجوش بخوره خ عیتا سر دیریاضافه رو بگ یحرفا یکه جلو نهیواقع حرفم ا در

 زد: یلبخند ِ مصنوع یهمه عجله!با همون حرص ِ درون نیحرص خورد از ا بایفر

 !!! یتاب یب نقدریکه ا هیخوبه حاال تو هم انگار حور و پر-

خواهر ِ ما !!!من تو فکرم نکنه دسته  نیداره ا یهِه چه دل ِ خوش»کرد باینثار ِ خودش و فر یتو دلش پوزخند فرزاد

 «که.... میندار خدا شانس یام ....ا رهیتاب ِ ن یکنه من ب یفکر م نیباال و ا ادیگل به آب داده باشم ُ شکمش ب
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 و محکم جواب داد: تیدر ظاهر با جد اما

 ؟؟؟یدار یرو شروع کنم !تو مشکل میبشه زندگ فیخوام زودتر کارا رد ی!م یهرچ-

 به مادرش رو کرد و گفت: یبلکه با اجبار و دلخون ینبود.فرزاد نه با دلخوش یا گهی د ِزیاز نه چ ریغ بای فر ِجواب

 مطرح کن! یهم تو خواستگار نویخرم . ا یخواب م سیسرو هیفقط خودم  ارهیب هیزیجه رهیخوام ن یمامان  نم-

 رو در بر داشت جواب داد: شیکه تعجب و ناراحت یهمه عجله و اصرار ِ پسرش با لحن نیاز ا ریمتح نتیز

و  هیزیف جهو خونواده اش رو نشناخته همون جلسه اول حر دهیبله برون !ما عروس رو ند ای هیخواستگار نیآخه ا-

 ؟؟ شهی!مگه ممیماه عسل رو بزن

 کرده بود تند شد: ریکه گ یتیاز موقع یناش تیعصبان یو کم یبا ناراحت فرزاد

 رنینگ رادیاالن من گفتم ا یکنم که هرچ ی!من با اونا هماهنگ م گهینم یزیچ یکس یرینگ رادیمادر ِمن شما ا-

 ... مییایو ب میبر میخوا ی!شما هم سنگ ننداز لطفا! ده بار که نم

 کارش!!! یتموم شه بره پ م؛یعقد کن ندهیکه تا هفته آ میذار یهمه حرفا و قول و قرارمون رو م میریبار م هی

تو لحن ِ صحبتش  یهمه عجله و برخورد فرزاد سخت بود. عالقه ا نیبهم انداختند،درک ِ ا ینگاه هی بایو فر نتیز

 تو رفتارش نبود..... یبودند هم ذره ا دهیازش د می نس ِیگارخواست انیکه تو جر یشد. عشق ینم دهید

 نم ِ اشکشو گرفت ُ با بغض گفت: نتیحرفاشو زد و به اتاقش پناه برد. ز فرزاد

 یتو غذاهاش م یدونه چ یآورد براش!خدا م یکرد م یغذا درست م یهمونه که ه نیخورش کردن!!! ا زیبچمو چ-

 !ختیر

 تکون داد و به احمد رضا رو کرد: یکرد و سر ینگران نگاه م یحاج

 شهی!من باورم نممیعقد کن ندهیتا هفته آ عیبگه سر سهی همه وا ِیشده باشه که تو رو دایش نقدریپسر ا نیا شهیم-

 ؟؟؟یکن یفکر م یهست!هوم ....تو چ یمشکل هی گمی!من که م

باال  یشونه ا نیهم ینظر بده و دخالت کنه برا انداخت و مطابق معمول نخواست که بایبه فر ینگاه هیرضا  احمد

 داد: نطوریرا ا شیانداخت و جواب ِ عمو
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 ! رهیگرفت !ان شاء اهلل که خ رادیا شهیجوونن عمو جان !تب عشقشون داغه!نم-

نجاتش بده ؛ جواب رو  یسردر گم نیاز ا دیبدونه شا یزیداشت که دامادش چ دیجواب ِ دلخواه رو نگرفت ام یحاج

  لب زمزمه کرد :توکل برخدا!! ِریو ز دیکش دشیبه محاسن ِ سف یداد و دست یسرش رو تکون دیکه شن

بود که  نیبا پدر و مادر هم یگی همسا ِتیبه شوهرش کرد که به خانه بروند. مز یبچه ها رو صدا زد و اشاره ا بایفر

 رفتند... یخواب به خونه خودشون م یفقط برا

که دخترشون دور نشده بود  نیکرد.خانواده اش هم از ا ینم یکه شوهرش هم اعتراض نیا یلیازدواج فام تیمز و

که همه بزرگسال باشند از اون نشاط  یدادند که هر خونه ا یبه خونه م یو خوشحال بودند. بچه ها هم نشاط یراض

 بهره است. یب

 هیکه ذوق داشته باشه ....نه ..فقط  نیبود خوشحال بود. نه ا دهینشن یکه در مقابل ِ حرفهاش اعتراض نیاز ا فرزاد

 گذاشت. یم نیبه سالمت زم دی دوشش بود که با ِیرو یبار

به  حیقبال با تفر دیبشه !شا یشد عصب یفکر کردن بهش باعث م ینخواهد داشت. حت یآرامش رهیدونست کنار ِ ن یم

صد بار به خودش  یاما...روز نیداد....اما...آخ از ا یجواب م یرگرمتماسش رو محض س ایکرد و  ینگاه م اماشیپ

 شد. رهیکه وارد ِ خونه ن یساعت یداد برا یلعنت م

اما تنهاتر هم شده بود. به شدت  نیحرف بزنه !تنها بود و با ا یتونست با کس یاما نم نیاما حاال بود که .....از ا نیا

 تنگ شده بود... اریمه یدلش برا

 نیمحله فاصله اما.....باز ا هیتو همون شهر بود با  اریخورد.مه یرقم م یا گهیجور ِ د یهمه چ دیبود شا اریمه اگه

 بود.... دهیدوستش دست کش نیزتریاز عز رهی....چطور به خاطر نیلعنت یاما

فرزاد با ازدواج با بره سراغش... دهیکناره گرفته و االن هم غرورش اجازه نم اریدونست مقصر خودشه که از مه یم

 دونست اما..... یبا تمام ِ وجودش م نویکرد.ا یم یانگار خودزن رهین

با خبر  شیو شکها دهایخونواده اش از ترد دینگذاشته بودند.نبا یباق شیبرا یکرده بودند ُ راه چشیپ تلهیاماها ف نیا

  عجله اس... ُیتاب یهمه ب نیبشن....بذار فکر کنند تب عشق باعث ا

  ِرشیروزا عادت شده بود رو لبش نقش بست...پذ نیکه ا یرو خوند. پوزخند امشیرو باز کرد و پ رهین امیپ صفحه

 بود اما ..... زیفرزاد شک برانگ یهمه شرطها
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 رهیکرد که ن یکرد ....فقط زمان مشخص م یهم خودش رو راض دی! شا اتهیفکر کرد خب آبروش مهمتره از ماد فرزاد

 ه....تو سر دار یچ

 

 

 

 

 

 

 20 بخش

 

 یاهبا خنده و گ یگاه الیکرد.ل زیشست و تم نییهمه خونه رو از باال تا پا یشناخت .بدون خستگ یسر از پا نم رهین 

 کنه ..... ینم یمخالفت چیکرده بود که ه حینادر رو توج الیکرد.ل یم شیبا طعنه همراه

کردن عمو هم به عهده نادر بود  حیتوج فهیبود که دهن نادر هم بسته بود .وظ یشرش کنده بشه بره !جمله ا بذار

 دونست ُ پدر خانمش! یخودش م

 یشد. اصال تا اسم ِ فرزاد تو شناسنامه اش نم یم شتریب رهیشدند، استرس ِ ن یم کینزد یبه روز ِ خواستگار یهرچ

 ...گذشت یچند روز زودتر م نیمشوش بود.آخ اگه ا الشینشست ، خ

توش نباشه ؛ قبل  یشرط گذاشتن حرف یبشنوه که چرا هرچ الیماجرا رو از زبون ل یکه عمو اومده بود ته و تو امشب

 تمام گفته بود: ییبا پر رو رهین الیاز ل

،  خوام یپسر رو م نیرو با مخالفت نکردن نشون بده !چون من ا تیبزرگ گه؟؟پسید یعموقراره شما بزرگ ِ ما باش-

 کنم. یباز من کار ِ خودم رو م یبزن ی.پس اگه حرف ستیبرام مهم ن یچیه میکه بهم برس نیاز ا ریغ

 رو گرفت : ونهیم عیسر الیاز جاش بلند شه و بره ل رهی ن ِیادب یو ب یگستاخ نیا یکه عمو برا نیاز ا قبل
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 فهمه!  ی.کله اش گرمه نم دیولش کن نویاِاِ کجا؟؟ ا-

 بندازه!حرفش رو ادامه داد: نییسرش رو پا دیببخش هیرفت که مجبور شد با  رهیهم به ن یغره ا چشم

 یآدم درست و حساب هیرو بزرگ کردم . االن که  نایمن چطور ا رتتیبعد از رفتن ِ داداش ِ خوش غ یدون یشما م-

 ون رو نگاه نکنند.... مال برن و پشت ِ سرش ِادیو کم و ز هیمهر یخواد با بهونه ها یخونه رو زده دلم نم نیدر ِ ا

 نه؟؟؟یاز ا ری. غ میکن یرو م مونی، منو شما که زندگ ادیباهاش کنار ب رهین دیهست با یشرط وشروط اگه

 هیرفتن ُ مفقود االثر شدن  یبود ول زیچ هی ییشد. طالق و جدا یاومد زبون عمو بسته م یاسم ِ داداش که م شهیهم

که نادر رو به عنوان  نیبرادرزاده هاش بشه هم یزندگ ریخواست آنچنان در گ یدلش هم نم ی!از طرفگهی د ِزیچ

 بود.... یداماد قبول کرده بود کاف

 نشه ! زشیکرد، تا دچار خشم و زبون تند و ت یم یدور الیتونست از ل یتا م مخصوصا

 جواب داد: انهیهم با لبخند موذ الی. لدیصالحه !خودش رو کنار کش یگفتن هرچ با

ن !راستش م مییایاونا دو حرف در ن ینکرده جلو یکه خدا می. فقط زودتر گفتدییحسن آقا شما بزرگ ما دییرمانف-

 دختر هم راحت بشه ! نیاز ا المیبذار خ ستمیجوون ن گهید

 یخورد نم شیو مادرش تره هم برا رهیتعارفات همه کشکه و اصل ِ موضوع همونه که ن نیدونست که ا یآقا م حسن

 کنند..پس نخواست که بحث رو ادامه بده:

به  یکه چ دونهیهم خودش بهتر م رهی، حتما ن یگیات رو سر ِ بچه ها نگه داره زن داداش !شما درست م هیخدا سا-

 صالحشه !

که من  یوضع نیبهتر !با ا»به خودش گفت: یتفاوت یبه هم از چشمش دور نموند و با ب الیو ل رهین روزمندانهی پ ِنگاه

 «نداشته باشم که فردا روز زبونم سرشون دراز باشه یازدواج آخر و عاقبت نداره ، بذار من دخالت نیا نمیب یم

منتظر ِ  رهین رانهیو رو به فق یآماده و مرتب ؛ خونه معمول زی، همه چ یکه پنجشنبه بود ُ روز ِ خواستگار امروز

 خونواده فخار بود.

ود فرزاد ب یِ خواستگار ِریگ یپ یکه به صورت جد یزده بود از وقت شهینگاه کرد و موهاش ر نهییخودش رو تو آ رهین

 چند سالش باشه ... ستیدونست از نظر ِ خونواده فخار دختر مهم ن یبه موهاش رنگ نذاشته بود که م
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رنگ ِ  هیاول دارید خواست حداقل تو یحق ِ رنگ کردن ِ مو و ابرو رو نداره!م یعنیکه اسم دختر روش هست  نیهم

 .دید ی موهاش رو که م ِیشد دو رنگ یموهاش تو ذوق نزنه !اما خودش حالش بد م

 یهم کنار ِ لباس هاش آماده گذاشت.دلش م ی گل گل ِدیچادر سف هی یلباس رو انتخاب کنه حت نیکرد ساده تر یسع

  اول تو دل ِ مادر ِ فرزاد جا باز کنه.... ِداریخواست تو د

بود  ابیو فر رهین نیحس ِ متقابل ب هی«افتاده  لی، انگار از دماغ ِ ف یدختره از خود راض شیچ»بود.  دیکه ناام ابیفر از

 رو تحمل کنند.... یگریبه نفرت!هر دو فقط به خاطر ِ فرزاد حاضر بودند د کینزد یحس هی

 یجار یوا یکرد بچه بود......وا یبستند.فرنوش رو حساب نم یاز رو م ریدو شمش نیاگه ا دیرس یبه دادِ فرزاد م خدا

  خونواده ..... ِزی با کماالت و عروس ِ عز ِیرو چطور تحمل کنه ؟؟!! اونم جار

 نیکرد با کمتر ی صورتش ، سع ِشیکرد تا موقعش برسه !حواسش رو داد به آرا یقلم فکر نم هی نیبهتر بود به ا نه

 کرد. یم ییمنفور رو صورتش خودنما یدوتا از اون جوش ها هی.....باز  رهیرو بگ جهینت نیمواد بهتر

خرجش کنه..بهتر  یشتریانداخت دو طرفش و فشار داد ؛ متاسفانه قرمز شد و ورم کرد.مجبور شد کرم پودر ِ ب ناخن

 د.ش یبدتر م یبهتر شدن ه یبلند شه و کمتر با صورتش ور بره .....به جا نهی آ ِیکارش رو تموم کنه تا از جلو دید

بعد  قهیخورد و دو دق ی!آب مدهی بارون ند ِریو آماده بود. از استرس دهنش خشک شده بود انگار کو دهیپوش لباس

ره ب ییآب خوردن کار دستش بده و مجبور باشه وسط ِ مجلس به دستشو ادیز دیبود....ترس هی اول ِیبه همون خشک

 نداشت. یکه اصال صورت ِ خوش

از ابهتش استفاده کرد ُ جوّ  الیترک کردن ِ خونه ؛ ل یبد جواب داد که نادر از جاش بلند شد برا نقدری نادر رو ا ِیخشو

 رو به اتاق ببره و آرومش کنه.... رهیبه نادره کرد که ن یرو آروم کرد.اشاره ا

 رهینادر بچه ها رو به اتاق فرستاد ُ از ن زن ِ هیبه پا شد مرض یداد. ولوله ا ی اومدن خونواده فخار رو م ِدیدر نو زنگ

 ...ادیخواست چادرش رو سرش کنه و به استقبال ب

و  یشد ته چشماش تعجب بود از انتخاب ِ فرزاد !فقط داشتند از لحاظ ِ ظاهر یکه از خونواده فرزاد وارد م یفرد هر

 دو خونواده .... نی ا ِنیکه چقدر فاصله هست ب نندیکردند.هنوز جا داشت تا بب یم سهیمقا یاقتصاد

 شد در برابر رفتار و منش دو خانواده !! یحساب نم اریاصال مع یمال تیظاهر و وضع که
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 شده بود اما.... رفتهیچک و چونه پذ یکه همه شروط ِ فرزاد ب نیکه گذشت و حرفها زده شد با ا یساعت هی یط

 یرو درهم م یحاج یکردند، اخم ها یاستفاده نم یو نادر که از اصطالحات و کلمات جالب الیو طرز ِ حرف زدن ِ ل لحن

 تمام رها کنه وبره... مهی آخر بزنه و مجلس رو ن ِمیبه س یهم متوجه شده بود و استرس داشت مبادا حاج نتیبرد. ز

 خم شد و نجوا کرد: نتیبه طرف ِ گوش ِ ز ی حاج ِسر

 کرده ؟؟ دایاز کجا پ نویرو کور کرده که !ا خانم !پسرت چشم ِ بازار-

 یکه م ییصدا  نیرتریرو پشت ِ چادر پنهان کرد و با ز شیو لبها دیجلو کش یو چادرش رو کم دیلب گز نتیز

 تونست گفت:

 ها !بذار تموم شه بره ! ینکن یتو رو خدا !کار یحاج-

نکرد.فرزاد  یاعتراض یلب ذکر ال اهلل اال اهلل رو زمزمه کرد.قول و قرارا گذاشته شد.کس ریتکون داد و ز یسر یحاج

 نشسته بود . ریسر به ز

 برنداشت. بانیپسر سر از گر نیشد بلکه با فرزاد چشم تو چشم بشه .....نه ا رهیهرچه چشم دوخت و خ رهین

  گوشش پچ پچ کرد: ِریز نادره

 نشسته!! نجایاومده ا یزورک ایوئه کم ر نقدریشاخه شمشاد ا نیا-

 دهنش گرفت و جواب داد: یدستش رو جلو رهین

 ضد ِ حال بهش زدن و باهاش اومدن! ه؟؟انگاریدونم تو چه فکر یچه م-

 نبود.... نجای،فرزاد االن ا رهین یداینبود و تهد ونیدر م یحاج یِآبرو یدونست که اگه پا یم رهیواقع ن در

 نیدره بدونه تنها عامل ِ حضورِ خونواده فخار ، حس ِ عذاب ِ وجدان و هراس ِ فرزاد هست.نه ادلش نخواست که نا اما

 داد. یحس ّ حقارت م رهیدونست .....نه فقط به زبون آوردنش به ن یکه نادره نم

 ینیری!همه حرفها زده شد ،هنوز ششتریب کساعتیاز  یکم دیرکورد زده بودند. شا یخواستگار نیتو کوتاهتر دیشا

 کردند.. امیهمه ق یعزم ِ رفتن کرد.با برخاستن ِ حاج یتعارف شده تو بشقاب ها مونده بود که حاج یها
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 ونیاز حضور ِ پر طمطراق ِفخار یخونه خال عی سر ِیخداحافظ هینبرد و با  ییو نادر راه به جا الی عمو و ل ِتعارفات

 شد...

 گفت: رهیو ن الیمشکوک به ل عمو

 رهیرو به ن»نبود. یخواستگار نیخود ِ پسره هم دلش با ا یبه زور اومده بودند. حت نایبزنم اما ا یخوام حرف ینم-

 ؟؟؟یکن یزندگ نایاتاق با ا هیتو  یتون یکه م یعمو تو مطمئن«ادامه داد

 !یگفتم که حواست رو جمع کن ،فقطی!البته خود دان دنیجواب سالمت هم به زور م دمیکه من د یمادر و خواهر نیا

 شی همه رو سر ِ عمو ِیخواست تالف یبود ، م ی فرزاد و رفتار متکبرانه خانواده اش عصبان ِیکه از کم محل رهین

 و خودش جوابگو شد: دیبا فشردن ِ دستش ترمز ِ خشمش رو کش الیدرآورد که ل

 دونه چطور رفتار کنه ! یم رهیحسن آقا! ن دینگران نباش-

 مینیمنتظر بود که بب دیبا یاگه معلمش تو باش»گفت یزد و به خودش م یپوزخند م الیکه تو دلش به حرف ِ ل عمو

 «بذاره ابونیسر به ب یپسر مثل ِ داداش بدبخت ِ من ک نیا

 

 کرد. رهین یبرا یخوشبخت ی لب دعا ِریفقط سر تکون داد و ز اما

 

 21 بخش

آروم و نجواگونه با بچه هاش حرف  یلیخ بایفر یزد. حت یخونه موج م یتو سالن نشسته بودند و سکوت تو فضا همه

 زد و ازشون خواست تو اتاق فرنوش بخوابند تا صحبت بزرگترها تمام شود. یم

رفته بودند ؛ خونه رو ترک  یفرزاد که به عنوان بزرگتر باهاشون به خواستگار ییو زن دا ییعمو و زن عمو و دا تازه

 داد.. یون مو پا تک دیجو یلب م یکرده و رفته بودند.حاج

بود. فرهاد و سمانه کنار هم ساکت نشسته بودند. سمانه آروم سرش رو کنار  یمضطرب منتظر ِ فوران ِ حاج نتیز

 زنش فشرد. یپا یگوش ِ فرهاد برد و ازش خواست اجازه بده به واحد ِ خودشون بره....فرهاد فقط دستش رو رو
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 هیجوّ غمناک و عصب یادیز یمراسم ِ خواستگار یکرد که برا یکرد. فکر م یرو نگاه م نهایهمه ا یچشم ریز فرزاد

حس ّ  یداشت و نه حت یاقی.واقعا نه اشت«یکه خودت با ذوق و شوق رفت نینه ا»زد و به خودش گفت: ی!پوزخند

 ...یخوب

 ایکه تو انتخاب طرفش اشتباه کرده و  نیدونست . ا ینم قیرو دق لشیکرده !اما دل یکرد اشتباه ِ بزرگ یم احساس

 زمانش نامناسب بوده!

 حیخب ِبلند منتظر ِ توض هیطلبکار بهش زل زد و با  یبه سالن برگشت و کنار ِ شوهرش نشست ؛ حاج بایفر یوقت

 شد...

به فرزاد کرد و با  ی پدر و مادرش با خبر بود اما هراسون شد. نگاه ِیکه از نفوذش رو نیبا وجود ِ دو بچه و با ا بایفر

 لکنت جواب داد:

 بگم؟؟ دیبا یجان !چ-

 :دیدونست ؛توپ یرو مقصر م بایاز فرزاد ، فر شتریانگار ب یحاج

 ! نیاز چه قماش یدی!ند قیتحق ی امشب رو !مگه تو نرفت ِیمسخره باز-

 لرزون گفت: ییبغض کرد و با صدا بایفر

  خودتون نگفت؟؟ ِیکنم !مگه جلو یعقدش م رمیخودم م نیاین گهیشازده م یکنم وقت کاریخب من چ-

 !لیتو فام یما رو برد یخودش بره !چرا آبرو یذاشت یبگه !م-

 زد : یپوزخند ِ عصب فرزاد

تو اون محله و خونه  یعارت شد رفت یکنند!حاج یم یزندگ نییهِه !چرا چون پولشون کمتره !چون تو محله پا-

 ک؟یکوچ

 رو کرد به فرزاد: گفت و یاستغفرالله یحاج

! به زحمت چهار کلمه یدیاسم ِ پول آورد. رفتارشون و حرف زدنشون رو ند یبهت بگم! اصال ک یدِ آخه من چ-

 ؟؟یمتوجه نشد نویبود. ا کیحرفشون بدون کلمات ِ رک
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 به کار نیکرد هم یم تشیاذ رایکه اخ ییاز رفتارا یکیبود.  نیهم هم رهیفرزاد متوجه شده بود. حرف زدن ِ ن مسلما

 بردن الفاظ ِ زشت و نا پسند تو مکالمات ِ روزانه بود.

 !..فتهیتا از سرش ب شهیم ریگ یو پ دهیکرد حتما تذکر م یم فکر

 نیکه سمانه و فرهاد هم بودند ، مطرح کرده ....بدتر ا ی جمع اونم جمع ِیجلو یبه عنوان پوئن منف نویا یحاج حاال

 هم نداره.... یکه دفاع

 :دید یکار رو تو غد باز نیبهتر

 !ای، پس لطفا کوتاه ب ستمیبشو ن مونیحرفا گذشته !منم که پش نیا گهی!د یشما اونجا قول و قرار گذاشت یحاج-

 مونیداد.مثل سگ پش ی اتاقش شد.ته دلش به پدرش حق م ِیراه ریتشکر و شب بخ هیاز جاش بلند شد و با  عیسر

اومد....باز به خودش و اون روز ِ  یازش برنم یا گهیرفت...کار ِ د یراه رو م نیا دیط بانداشت ...فق یبود،اما چاره ا

 لعنت فرستاد... رهیو فالفل و ن یلعنت

 اومد. یبدش م گهیاز اسم ِ فالفل هم د یحت

به سراغش  الی رفتن ِ خواهر و برادرش به خونه هاشون اومد. خونه که ساکت شد؛ تازه فکر و خ ِیبعد صدا یکم

 شد.... یم یاومد.....اگه .....کاش ...چ

شد اگه شرط و شروط ِ مسخره  یم ی، چ میبه نس دیشد.باز رس یکلمات شروع م نیاز ا یکیکرد با  یم یفکر هر

 ذهنش رو پر کرده بود.... می نس ِالیخ یبود ول یبه فکر ِ نامزدش م دیکه االن با نیذاشت....با ا ینم

هم به گوشش  شیو کتکار تاشیآوازه ِ اذ یشده. حت شتری شوهرش ب ِادیکه اعت دیشن یبود. مهم  می نس ِنگران

 داد .... یبروز نم ی کس ِیبود.درسته که جلو دهیرس

فعال به » کرد ُ به خودش گوشزد کرد که یناراحت بود. پوف قایداره و عم ی سخت ِیزندگ میدونست که نس یم اما

 «!مشکل ِ خودت فکر کن

 ییاز طال فروش ها یکیاز قبل با  بایانجام شد که هر کدوم داستان ِ خودش رو داشت. فر دیو خر شگاهیآزما یکارها

 رو نشون داد. متیرِنج ِ ق هیتو  یبود و آشنا هماهنگ کرده بود و فقط حلقه ها شونیکه مشتر

 .منوال کنترل کرد نیرو هم به هم دیرخ ی هیبود . بق کی شهر ِ کوچ ِبیاز معا یکی نمیجزاون نداشت .ا یانتخاب رهین
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گرفت تا مجبور به  دهیرو هم ناد رهیتو هم رفته ن یکنه. اخم ها نهیهز ادیخواست ز یچون دلش نم ومدیبدش ن فرزاد

 گرفت. دهیرو هم نشن رهین یدخالت نباشه!غرغرا

 یحرف م یزد و با سرخوش یداد و زنگ م یم امیبا ذوق پ رهیرفتند. هرچه ن یبه محضر م دیبود که با یروز امروز

 بردند.. یزد...انگار فرزاد رو به مسلخ م

 یگرفت. دلش نم یگفت دلش آروم نم یکرد و ذکر م یاز صبح اشک ِ چشمش خشک نشده بود. هرچه دعا م نتیز

 نباشه!! لیدخ شی...تو بدبختدیکرد اگه همراه ِ فرزاد نره ...شا یخواست به محضر بره فکر م

که قراره  ینبود....خونه ا هیکه شب یزیاومد که پسرش رو تنها بذاره!خونه حاج فخار به تنها چ یدلش نم یطرف از

 پسرش رو داماد کنه !

و نه   یشد اما نه عالقه ا یم شیزن ِ رسم رهین گهیساعت ِ د هیبود.تا  کیشر یعالقگ یب نی فرزاد هم توا ِخود

 حسها رو نداشت.... نیاز ا کیچی......نه ،ه ی، نه شور یاقی،نه اشت یعشق

لبهاشون  یرو یبلند حرف بزنند. لبخند دندیترس یرو به قصد ِ محضر ترک کردند. اما تو سکوت ،انگار م خونه

 بود. خشک و داغ ! ریشکوفه نزده بود لبها کو

 ها گره خورده !گره کور! ابرو

د اتاق ِ عق یکرد.از تو یکنترل م حشیرو با چرخوندن ِ تسب شتیعصبان یشدند و وارد ِ ساختمون شدند. حاج ادهیپ

 و شعف بود.... ی شاد ِزیاومد.صدا هاشون لبر یم رهین یبلند ِ خانواده  یصدا

و که در ر نی.درست پشت در قبل از اشدیم دهیشن یبا خنده فحش یزدند. گاه یقهقه م هیگفت ُ بق یم یزیچ یکی

 اومد که با خنده به نادر گفت: رهی ن ِیباز کنند.صدا

 .ومدندین نیبرو بب یزن یسگ تو روحت...نادر چقدر حرف م-

 کردند ُ رسوا شدند. ییرو نگاه کردند که انگار خودشون خطا گهیچنان وحشت زده همد بایو فر نتیز

د ِ وار یخوا یکه م یاون عروس نهی!ا ریبگ لیتحو ایسر تکون داد و نگاه پر شماتتش رو به فرزاد دوخت. که ب یحاج

 خواهد بود. تینخواهد داشت ....بلکه...باعث ِ شرمندگ تیبرا یکه نه تنها فخر ی خاندان ِ فخار کن ِمیحر
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بار چندم بله رو گفت!بله خودش رو هم درست متوجه نشد  رهیکه ن دیدرست نفهم یخالء بود . حت یانگار تو فرزاد

 نه ؟ ایبه موقع گفت 

 کرد. اهیشناسنامه اش رو س رهیبود که اسم ِ ن نی.....مهم نبود.مهم ارتریهم د دیشا زودتر ..... و دیشا

احساس کرد نفسش گره خورده و باال  ینامه اجازه ِ دادگاه رو که از قبل گرفته بودند رو به عاقد دادند. حاج یوقت

 ...رهیکنه و م یزن و بچه هاش رو رها م ی... کدوم مردادینم

 هم بدتر بود. یرتیغ یاز ب نیا یقاموس حاج تو

. دم ِ ساختمون ِ محضر در دید یکه تو خواب هم نم یزیصاحب ِ عنوان ِ عروس فخار شد. چ رهیحرفها ن نیتمام ا با

 شد و رفت. یحاج نیکرد و سوار ِ ماش یو خانواده اش خداحافظ رهیکمال ِ تعجب فرزاد با ن

 :دیمتعجب پرس نتیز

 ؟؟؟یبزن یدور هی یبا خانمت بر یخواست ینم-

 خوام برم خونه بخوابم! یکنه !م ینه سرم درد م-

مسئله فکرش رو  نیکرد با ا ی.سعشدیآماده م ندهیجشن هفته آ یبرا دیادامه نداد.با گهیو د دیکش یآه نتیز

 نپرسه ! یا گهیمشغول کنه تا سوال ِ د

بود  یطور!رفتار همه طور نیبچه ها رو صدا زد و به واحدِ خودش رفت. فرهاد و سمانه هم هم بایفر دندیکه رس خونه

 حوصله و گرفته! یکه انگار از ختم برگشته بودند.ب

 یزیچ یمنتظر بود کس صبرانهیتنها شدند. فرنوش ب نتیو ز یزودتر از همه به اتاقش رفت. تو سالن حاج فرزاد

 .ارهیب یکه چاازش خواست  نتیبگه.....فقط ز

 عی!سرهیو پدرش عصبان ستیکه اوضاع خوب ن دیفهم نتیگذاشت با اشاره ز زیرو رو م یچا ینیفرنوش س یوقت

 تنهاشون گذاشت ُ به اتاقش رفت.

 داد شروع به صحبت کرد: یرو به دست ِ شوهرش م یچا وانیکه ل یو آرامش درحال متیبا مال نتیز



 ریتزو

 
118 

 

 ، ستیدختر وصله تن ما ن نی. درسته امی بچه هامون کم نذاشت ِیمرد !ما که تا حاال برا یخور یحرص م نقدریچرا ا-

 عروسمونه! گهی که شده !االن د ِیکار گهیاما د

 میو احترام بذارن!به خاطر ِ فرزاد مجبور رنیبپذ لیفام میانتظار داشته باش میتون یکه نم میریخودمون نپذ اگه

 کرده..... ریدونم که خودش هم گ یبوده،فقط م یدختر چ نیرزاد از انتخاب ِ ادونم مالک ِ ف ی!نممیسکوت کن

 نیفرزاد رو مجبور به ا یتونم چ یتونم حدس بزنم!نم یرو هم نم لشیدل ی!مجبور شده! حتومدهیدرست درن حسابش

 تونه مجبورش ینم یبه آسون یکس ای یزیهست و چ هیبه تو شب شتریکه فرزاد از همه ب یدونیکار کرده !خودت م

 کنه....

 35خودش  اقی فرزاد شده بود. اشت ِیلیم ی زنش رو قبول داشت. خودش هم متوجه ب ِیفخار حرفها دیمج حاج

 از فرزاد ِ امروز بود... شتریب یلیخ شیسال ِ پ

 در هضم مسئله داشت.صالح ندونست که یسع دیکه کش یقیکرد و با نفس عم نییباال و پا دییبه نشونه تا یسر

 ادامه بده فقط به عنوان اتمام حجت گفت: نیاز ا شتریب گهید

خواد  ی. دلم نمدیکن تیکنه حد رو رعا یزن اومد تو خونه زندگ نیحاج خانم حواست باشه و به دخترا هم بگو ا-

 . ادیکه حساب دستش ب دیطور رفتار کن هیباهاش دمخور بشه!شما هم  ادیفرنوش ز

  صحبت رو عوض کنه! ِریکرد مس یگفت و سع یچشم نتیز

 یظیکه انگار ذهنش تو مه غل یجیو گ یجور منگ هیبود.  ی خال ِیبود. ذهنش خال دهیتختش دراز کش یرو فرزاد

 ..........دیشن یو نم دیشن یرو م شی زنگ ِ گوش ِیشده بود.صدا دهیچیپ

رو  یوار در آورده بود. گوشرو باز کرده و از شل راهنشیپ یحالت دراز کش بلند شد و نشست فقط دکمه ها از

چنگ زد به  گشیرو کنار ِ گوشش برد و با دست د یدست گوش هیزانو ها اهرم کرد. با  یبرداشت  و دستهاش رو رو

 موهاش...

 :پرده گوشش رو تکون داد رهی ن ِیطلبکار و قو یزمزمه کرد.صدا یفیگرفته بله ضع ییبرقرار شده بود با صدا تماس

 ؟؟یهست یاز من فرار نقدری! ایهمه برد یفرزاد!!!تو چته ؟؟؟ هان !!آبروم رو جلو-
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 رهیلحظه ن هی یزد..فرزاد سکوت کرد.وقت یم غیرو ج یبعد یو فور رهیسوال رو بگ هیداد که جواب ِ  ینم اجازه

 :دید رو شن فرزا ِی؛ صدا دهیحرف گوش م یفرزاد ب ای خطه و  ِیسکوت از قطع نیا نهیساکت شد تا بب

 نه؟؟ ای یفرصت ِ جواب دادن رو بد دیبا یکن ی!!اگه سوال میچه عجب ساکت شد-

انم !مامیزیچ یشاپ ی، کاف یرستوران هی میبر یتعارف نزد هی ی!حتیرفت یتو منو بالفاصله بعد از عقد ول کرد-

 نکردند... یخداحافظ یدرست و حساب یرستوران که خونواده ات حت ایخونه  نییایبرنامه داشت دعوت کنه ب

و رو از ر ریاز حاال خودشون شمش نی.ببمیشام دعوت کن هیکه  میدار یاما اندازه ا میستی شما ن ِیبه پولدار درسته

 !!!یبستن فردا از من انتظار نداشته باش

 و گفت: دیکش ی کالفگ ِیاز رو یپوف فرزاد

غرغرو متنفرم !تا قبل از عقد که همش جونم و  یز زنا؟؟ا یدرک کن یتون یم نویتموم شد؟؟؟ من حالم خوب نبود !ا-

 شد تموم شد؟؟ یبودم ،چ زمیعز

 کوتاه اومد: یکم رهین

به صداش داد و لوندانه  یطنتیش!»میبا هم تنها باش یکم میخواست حاال که محرم شد یخب عشقم دلم م-

 ....ی!اوم....چه خاطره ا میخاطره کن دیتجد میتونست دیشا«گفت:

 حال و روز ِ االنش  ِیبه خاطر نداشت باعث و بان یزیکرد و فرزاد چ یم یآور ادیکه  یشد. خاطره ا فرزادچندشش

 ....اوردی خودش ن ِیبود.اما به رو

 زنم. یکنه قرص خوردم بعد باهات حرف م یمن سرم درد م ادهیباشه حاال وقت ز-

 .دیکشداغون تر دو باره دراز  یرو قطع کرد و با اعصاب یگوش
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 22 بخش

 

  ِریو نادره نگاه کرد و زد ز الیو لبخند به ل طنتی لبش چسبوند.با ش ِریگوش رو به ز یرو قطع کرد و باال یگوش رهین

 خنده :

 .ادینم ادشی یچیکه ه نی خاطره !نه ا ِدیکرد گفتم تجد یچه تعجب یدون ینم یبچه هنگ کرده !وا-

 باال انداخت: ییابرو الیل

قوم ِ از پشت ِ آسمون افتاده  نیبا ادب بود...ا دیقوم از.... نه نه مثل خودشون با نیخواست ا یم یبهتر که رفتند ک-

 رو شام بده.... نییپا

به اشکال ِ  یبه کار برده بود به قهقه افتادند.ه کی لفظ ِ رک ِیکه مادرشون به جا یو نادره هر دو از اصطالح رهین

 اونا فقط عقد مهم بود که انجام شده بود ... یدر واقع برا مختلف تکرارش کردند.

شده رو  یاحترام یدختر ِ محترم که بهش ب هینقش  دیبود و با یشدنش هم باز یبه فرزاد و شاک رهیزنگ ِ ن یحت

 که خودش و خونواده اش باور نداشتند. یزیکرد.چ یم یباز

 یم خودیمحترمانه رو اضافه و ب یرفتارها نیکه ا نیا یط برابودند.فق نترییپا یکه از لحاظ مال نیا ینه برا باز

 احترام بخواهند. گرانی خودشون قائل نبودند که از د ِیبرا یدونستند.احترام

شد.  ینم دایو دختراش پ الیتو ل یکرنگیو  ی! رو راستایبا کلک و ر ایآوردند و  یرو به دست م یزیبا زور و دعوا چ ای

 داشت. الیشباهت رو به ل نیشتریبا مادرش تنها بود ب یتر یچون مدت ِ طوالن رهین

رو  رفتن شیپ ریو با تزو یو نقشه کش ییداد نکنه اما دو رو یداد و ب الیکرد که مثل ِ ل یخودش رو کنترل م دیشا

 که الزم بود با عشق و محبت و قربون صدقه ..... ییسرلوحه رفتارش قرار داده بود.جا
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 یبرا یو کار کردن !بهرحال از هر ترفند یبا باج دادن به صورت آشپز یو پا دادن !گاه یلوندعشوه و غمزه و  یگاه

 کرد. یاستفاده م دنشیبه هدف رس

که بشه  دیهاش استفاده کرد تا به امروز رس نهیآسون بودن سخت بود.چون همزمان از همه گز نیبراش در ع فرزاد

 فخار!!! دی فرزاد ِ فخار و عروس حاج مج ِیهمسر ِ رسم

 رو کرد و گفت: رهیباال انداخت و به ن ییابرو الیل

از  واشی واشیکه  نهیا تیکار داره !قدم بعد یلیفرزاد هنوز خ نیکارت تموم شده !ا یحواست باشه !فکر نکن-

 !دیکن یاگه تو خونه شون زندگ ی!حت یخونواده اش دورش کن

رو نسبت به پدر و برادرش تو  ینی!تخم ِ شک و بدبیتو بش شیندگتمام ِ ز دیبا مادر و خواهرش تنها بمونه !با نذار

 دلش بکار!

ازش  طورنیبرادرش رو ا یکه کس نینشست. فکر ا یمادرش لرز به تنش م یبا فکر به حرفا یحت رهیگفت و ن یم الیل

 رو به کار ببنده..... الیل یاز حرفا یسر هی دیاش با ندهیآ یدونست برا ی.اما مشدیجدا کنه باعث بغضش م

کردند و  یهم خوب باشه !اما اگه کم محل رهیداشتند ن یمیخودش قول و قرار گذاشت که اگه اونا رفتار ِ خوب ُ صم با

 از باال بهش نگاه کنند...... ای

 کنه که فرزاد نگاهشون هم نکنه! یم یکار هی....ادیرفتارا کنار نم نی....با ا نه

 فرزاد بره که از امروز  ِادیداد.مبادا از  امیرو برداشت و پشت ِ هم پ یکه فرزاد گفته بود سر درد داره اما گوش نیا با

 داره... فهیاس و در مقابلش وظ رهی ن ِیهمسر ِ رسم

خواد هرچه  یکه دلش م نیگفت؛ از ا یماه عسلشون رو م یِزیشروع کرد. برنامه ر زیکلمه محبت آم هیرو با  امیپ هر

 مشترکشون رو شروع کنند.... یزودتر زندگ

رو گونه  یرنگِ قرمز دنشونیپرده که معموال دخترا با شن یعاشقونه و ب یآخر رو اختصاص داد به حرفا یها امیپ

 مسائل پر بود. نیبود که چشم و گوشش از ا ی....زنرهی!اما ننهیش یهاشون م

کرد تا بازتر باشه و به  ی اونا جمله رو عوض م ِییخوند و با راهنما یم الیو ل نادره یرو که نوشته بود برا یامیپ یگاه

 !رگذارترینظر خودش تاث
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ز ا یکی یداشت، ول یکنه ،دست بر م ی فرزاد اونو دفع م ِشتریجذب ِ ب یکارش به جا نیدونست که ا یاگه م دیشا

 بود. ی رفتار ِیبند و بار یب نی بارز ِ خونواده اش با خاندان فخار هم ِیتفاوت ها

  ِیهنوز با رو رهیبود. ن یاخالق یو ب یاومد ، ولنگار یبدور از خانواده اش به شدت بدش م یکه فرزاد حت یزیچ

 !!!ینابخشودن یخطا یعنیداره و عبور از اونا  ییدونست که فرزاد خطِ قرمزا ی فرزاد برخورد نکرده بود.نم ِریسختگ

****** 

الزم  یبرپا کردن عروس یکه برا یا لهیو در رفتنها به بازار کشونده بود تا تنها وس یحوصلگ یا همه بفرزاد رو ب رهین

 تنها اتاقشون بخرند. یبود برا

صه که تنها مشخ یسیکه تو بازار بود گذاشت. سرو یخواب سیسرو نیدرشت تر یدست رو رهیگفتن ِ ابعاد اتاق ن با

که با  ییطال یبودنش توجه داشت با تاج ها ریفقط به چشمگ رهیداشت.ن ییبایزاش بزرگ بودنش بود. نه ظرافت و نه 

 انتخاب کرده! یگفت تختخواب ِ سلطنت یذوق م

منشاء ش مشخص نبود به  یلبخند که حت هیکرد و سفارش داد.با  دییمهم باشد تا شیکه برا نیبدون ا فرزاد

 داد. یگوش م رهی ن ِیپرحرف

 گفت: یم رهیلحظه توجه کرد که ن هی

که گروه راه بندازن و برن  ادیبدم م نقدری.اه ادیخر ومدیباهامون ن یو کس مییکه خودمون دو تا تنها یچقدر عال-

 .دیخر

 بهش کرد و جواب داد: ینگاه فرزاد

 یهم راض یلیو خواهر اون هم بودند خ بای سمانه فر ِدیخر یکه برا ادمهی!اتفاقا من  شهیم یچ انیخب به فرض که ب-

 بودند.

 به دماغش انداخت ُ لبهاشو رو جمع کرد: ینیچ رهین

خواد دل ِ خونواده  یهاس که م رکاهیدونم چرا اصال به دلم ننشسته!معلومه از اون آبز یاَه اهَ دختره چندش!نم-

 !!!ششی!اارهیشوهر رو هر جور هست به دست ب

 :دیپرپشتش نشست وزود پرس یابروها نیب یاخم فرزاد
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 اش خوب باشه؟؟ ونهیبده عروس با خونواده شوهرش م ه؟؟؟مگهیخب اشکالش چ-

فرزاد انداخت ُ  یاز موضعش دست گِرد ِ بازو ینیعقب نش یکنه با کم یم یرو ادهیمتوجه شد که انگار داره ز رهین

 کرد ُ گفت: کیخودش رو بهش نزد

که حاال که  نهیباشم..اما...حرفم ا داشته ی!من که از خدامه با خونواده ات رابطه خوب هیچه حرف نینه عشقم !ا-

 !هیعال یلیکه خ نهی خودمونه!ا ِقهیفقط سل میاومد ییدوتا

 و با اعتراض گفت: رونیب دیکش رهیدستش رو از دست ِن عیو سر ومدیتو بازار خوشش ن رهیاز حرکت ن فرزاد

 ؟؟ی! متوجه شدیدو نفره مون بهم بچسب میاز حر رونیب ادیوسط بازار!اصال خوشم نم هیچه کار نیاِ ا-

رو  بود حرفش شیچاشن تیهم عصبان یو کم تیکه جد یکه فرزاد با لحن چونهیحرف رو بپ یخواست با لوس باز رهین

 قطع کرد:

 ؟؟؟یدیزنم! فهم یبار م هیآخه مگه نداره حرف رو  گهی!د ادی!!! خوشم نمرهین-

 جواب داد: ییکل کل نکنه ،پس با خوشرو یمرد ِ عصبان هیبا  دیبلد بود که با رهین

 آقامون بگه ! یچشم!هرچ-
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بود  مردان نیاز نادرتر دی!شانهیروبرهنه کنارش بب رهیعادت نکرده بود ن کماهیچشماش رو باز کرد.هنوز بعد از  فرزاد

 اومد. یوضع خوشش نم نیکه از ا

تحت ِ »ت گف یبه خود م یکرد. گاه یبهش فکر م ینیبود که ذهنش با بد ب رهین یپروا یرفتار ب لشیاز دال یکی دیشا

است   زهیغر هیاز  شیاورد که :ب یو مشکوکش سر برم نیاما بعد قسمت ِ بدب یعیاس و رفتارها طب زهیغر ریتاث

 «...؛کارکشته اس!

 یفرستاد و دکمه استپ رو فشار م یم طانیبه ش یداد.لعنت یکرد ُ اِرور م یمغزش داغ م دیرس یم جا که نیبه ا یوا

 داد.

 ،ارهیکم ب رهیخواست نسبت به سمانه ، ن ی. دلش نمومدیو خوشش ن دیبا فرهاد و پدرش رو د رهیروزِ اول رفتارِ ن از

 .......رهیاما ن

 ندیکرده بود، اما با د ی رو به سرد احوالپرس ِیمعمول یلیکه با خانم ها خ یمسافرت که برگشته بودند؛در حال از

بهش با  یانداخته و بعد از روبوس یرو گرفته بود خودش رو تو بغل حاج یکه دست ِ حاج یجلو رفته در حال یحاج

 طعنه گفته بود:

 که ! یدون یعروس محرمه !م«زده بود یچشمک!»ریسخت نگ نقدیا یحاج-

 کمرنگ بشه ! رهیکم رفتار ِ زننده ن هیبگه و چه جور رفتار کنه که  یدونست چ یچاره نم یب فرزاد

فرهاد به عنوان برادر شوهرش کم از برادر نداشت ،اما ....تو  ایبه عنوان عروس محرم ِ حاج آقا بود؛  رهیکه ن درسته

شدن به  کینزد تینها یفرنوش ِ ته تغار ایبه عنوان دختر بزرگ و  باینداشت.فر ییرفتارها جا نیخانواده ا نیا

 .دیبوس یهم سرشون رو م یو حاج دندیبوس یپدرشون ،دستش رو م

 یالمپِ نئون برق م هیمثل  یصورت حاج یبود که ردّ رژش رو دهیرو بوس  یحاج یبا اون رژ لبش طور رهین حاال

 وگفت: دی ردّ رژ کش ِیدست رو یزد.تازه با خنده و لوند

  لُپت! ِیآقا مُهر زدم رو !حاج یوا یا-

 رانگریتونه و یو فاصله اش چطور م یبود اختالف فرهنگ دهی!تازه فهمنی زم ِریخواست آب بشه ز یدلش م فرزاد

 کنه..... تشیو به طرف ِ اتاق هدا رهیکرد نامحسوس دستش رو بگ یشد و سع کشیباشه!نزد
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ه ک یکم با خونواده حال و احوال کنم!بعد به طرفِ فرهاد رفته بود و در حال هی!بذار یکش یعشقم!چرا دستمو م هیچ-

 فرهاد صداش زد. یمیصم یلیکرد و خ یگرفت ؛با خنده و عشوه با فرهاد احوالپرس یدستش رو م

که احساس کرد هر لحظه امکان داره  ییعرق شد.دندوناش رو به هم فشرد تا جا سِی پدرو مادرش خ ِیجلو فرزاد

 تونست گفت: یکه م ییصدا نیدندوناش با آهسته تر یبشن !از ال خورد

 بسّه!بسّه!برو تو اتاق!-

زد؛دلش  ینفس نفس م تی برد طرف ِ اتاق و هُلش داد داخل و در رو بست. از شدّت ِ عصبان ُدیرو محکم کش دستش

ود ب یعصبان رهین دهیفتارِ نسنجاز ر نقدریکنه اما ا یکه واردِ اتاقشون شدند؛تند یخواست درست لحظات ِ اول ینم

 که ......

 یا گهید یزیچ ادیاز فر ریدونست اگه دهن باز کنه غ ی. مدیو دور خودش چرخ دیکش قیسه بار نفسِ عم دو

 ...دو سه بار ذکر ال اهلل اال اهلل رو تکرار کرد.ستین

 انداخت و گفت: نییبه خودش گرفت ُ سرش رو پا یکرده ؛ حالت مظلوم یرو ادهیکه احتماال ز دیفهم رهین

...فکر .ستیکردم؟ خب....خب من بابام ن یم یبا بابات روبوس دینبا ؟؟یشد یعصبان نقدریکردم که ا کاریعشقم !چ-

 !!دی!!!ببخشگهید شهیمنم م یِتو بابا یکردم...بابا

 ی!اولش که روبوسوفتهیگرفت که پس نرو  شیچشماش رو هم مملو ِاشک کرد. در واقع دست ِ پ عیسر شهیهم مثل

 یباز هیگل کرده بود ُ بق طنتشیبود، ش دهیتعجب رو تو چهره فخار ها د یقصد و غرض بود و ندانسته اما وقت یکرد ب

 رو با افراط ادامه داده بود.

داد که  ماتومیآروم شد اما الت یو حرفاش کم یشد.با معذرت خواه رهین طنتِیکامال متوجه ش یکوتاه اومد .ول فرزاد

 .....رهیبد جور کالهشون تو هم م نهیرفتارها بب نیاز ا

،فقط رفتارها و حرف زدنش چه تو خونه  دشید یبود ُ انگار نم رهیچشمش به ن یاشراف کرِیتو تختخواب ِ غول پ حاال

 یبیبردند ،برخورد ِ همکاراشون ترک ینیریرفت.روز ِ اول که به اداره رفتند و ش ی چشمش رژه م ِشیچه تو اداره پ

 و بعضا تمسخر.... یبود از تعجب و دلسوز

 فرزاد؟؟ یکار کرد یمبهوت زمزمه کرده بود:تو چ اریمه
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گذشت و فرزاد رو با خودش همراه کرد. تا چند روز هم اجازه  اریاز کنار ِ مه یکرده بود و با تنه ا یاخم رهیوضوح ن به

  حرف زدن شد... ِالیخیب اریو فرزاد رو نداده بود.تا مه اریتنها شدن ِ مه

بود که آگاهش کرده بود ،اما خودش با  یدوست اریدونست که مه یکرد ،چون م یم یتنها موندن دور نیهم از ا فرزاد

 بود. دهیرس نجایبه ا یلجباز

و از جاش بلند شد  دیکش ی!آهِ سردشهیم مونیمثل ِ فرزاد ظرف چند روز از ازدواجش گذشته پش یکمتر مرد دیشا

 رو صدا زد: رهیو ن

 برم سرِپروژه! دی!من باشهیم رمونیپاشو !د ری!نرین-

زنه اوقاتش تلخ  یاحساس از کنارش بلند شده و رفته و صداش م یفرزاد ب دیکه د نیاومد و از ا یکش و قوس رهین

 شد:

 ؟؟؟یکن یم داریتازه عروست رو ب نجوریا ؟؟یبلد یفرزاد!واقعا تو چ-

 !یزد:تازه عروس!!!خودت هم باورت شد!!!تو که چند ماهه که عروس شد یپوزخند فرزاد

که هنوز  فی....ح فی. اما حشدیآورد دلخور م یم شیرو به رو نیکه مرتب ا نیجنبه فرزاد متنفر بود!از ا نیاز ا رهین

 اومد. یبا فرزاد کنار م دیاولِ کار بود و با

 جواب داد: یلبخند ِ حرص با

از تو که انگار تو پادگان  ریدونند غ یهمه م نوی!ایکن دارمیبا نوازش ب دیتازه عروسم ُ تو هم با کسالی!تا  یهرچ-

 !یبزرگ شد

داره همه جمع باشن سرِ سفره  یچه معن»گرفت. یم رادیا یماه مرتب از خونه قانونمند ِ حاج هی نیشروع کرد،ا باز

 کرد.... یرو مرتب تکرار م نایا«گهیخوره د یم یزیچ هی رهیگشنشه م یخب هرک

ا غر زدن رو گذاشته بود.ب یکه بنا نی!خالصه ا انیب رونیاز ب نایتونم صبر کنم بابات ا یکرد که من نم یلج م یگاه

 ناز بود تا غر.... نایاما به نظرش ا ادیبار گفته بود از زن ِ غرغرو خوشش نم نیکه فرزاد چند نیا

کرد  یکه همش احساس ِ م یکردند، طور یباهاش برخورد م یرسم یلیخ یحاج هیخونه به توص یزنها

 حرفها بود... نیپرروتراز ا رهیزودتر شرش رو کم کنه!اما ن دیهست و با یمهمان ِناخونده ا
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 خودش بافت یم سمونی بلند آسمون و ر ِیگرفت با صدا یعصر که تو خونه بود هرکس کنارش بود رو به حرف م از

شد هم  ینم کیتو خنده ها و حرفهاش شر یکه کس نیبه ا ی.حتدیخند ی بلند م ِی خودش با صدا ِیبه حرفها

 داد. ینم یتییاهم

گرفت و به رابطه  یم دهیبشه !سمانه رو ناد کیو فرنوش نزد نتیکرد به ز یم یکرد اما سع یم یدور یکم بایفر از

رو  یتوجه حاج یکرد با خوش خدمت یم یکرد.شب سع یذاشتن حسادت م یکه بهش م یخوبش با همه و احترام

 برد. ینم ییجلب کنه اما راه به جا

 هم نداشتند. یتیمیکردند اما صم ینم یاحترام یکه بهش ب نیا نیافراد خانواده فرزاد در ع همه

ذاشت  یسربه سر م نیبا راد ایو گرفت  یرو بغل م نیخورد. هر بار که فرزاد راش یحرص م بای فر ِیوجود ِ بچه ها از

 کرد تا از بچه ها دست بکشه و متوجه اون بشه.... یصداش م یبه بهانه ا

ع وض نیاز ا رهیگذشت .نه ن یبزرگ م یآب از پشتِ سنگ ی عبور ِ قطره ها ِیبه سخت یتو خونه حاج کماههی  ِیزندگ

 بود و نه فرزاد و نه خانواده فخار! یراض

بود که  نیا رهین گهیدرد ِ د هیعقب بمونه! بشیخواست از رق یدلش نم یبود که کس ریو نفس گ نیتورنُمِنتِ سنگ هی

 به خونه شون بره و با خونواده اش دمخور بشه ! رهیخواست با ن یفرزاد اصال دلش نم

و  زِیونِ تند و تغُدّ و مغرورش با زب ِتیاومد. شخص یکنار نم الیرفت.اصال با ل یرسوند و شب به دنبالش م یرو م رهین

 یرارفرزاد رو ف نیاز ا شتریو ب رهی زبونش رو بگ ِیخواست جلو یم الیاز ل رهیبود.هرچه ن ریکارد و پن الیزن ِ ل هیکنا

 نداشت. دهینده فا

هوس !امان از  نیکرد،اما امان از ا یرو تحمل نم رهیمردانه اش نبود ن زهیهوس و غر نیکه فرزاد اگه ا نیکالم ا مخلص

 تازوند..... یبه دست گرفته بود و م رهیکه افسارش رو ن زهیغر نیا

 ی جرو بحث شون از مرزها ِیاز فرزاد رو نداشت .اونوقت بود که صدا دنیهم حوصله ناز کش رهیبود که ن ییروزها

 .ختیر یم بایو فر نتیرفت ُ غصه رو به جان ز یاتاقشون فراتر م

خسته بود. مخصوصا که نمونه  ادین رونیاز دهنش ب یحرفِ ناجور رهید که نبو یمرتب مواظب م دیکه با نیاز ا فرزاد

 بود... شی رو ِیاز زن ِ مورد ِقبولِ خودش و خونواده اش جلو یا
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با  تو ذهنش رهی!ناخودآگاه ن رهیبگ یرادیتونست به رفتارش ا یاومد اما انصافا نم یاز سمانه خوشش نم ادیز درسته

 شد. یم یمونیکرد و غرقِ اندوه و پش یم سهیسمانه مقا

 هدیمناسبت خر نیرو که به هم یکیشب ک بایکرده بود. فر جادیرو تو خونه ا یجانیپدر شدن ِ فرهاد شور و ه خبرِ

رو به سمانه  یهم از طرف ِ خودش کارت ِ بانک یکرد. حاج میبه سمانه تقد یا هیبود آورد و برش داد. کنارش هم هد

 ...دیرش رو بوسداد و با محبت س

 دهیکرده بودند. فرزاد هم خبر رو که شن هیته ومدهین ای دن ِین ین یرو برا یکوچک یایهم هدا بای فر ِیبچه ها یحت

 رو بده! هیاشاره کرد که هد رهی ن ِیگرفته بود و با سقلمه زدن به پهلو هیهد رهیبود از طرف ِ خودش و ن

با اجازه به اتاقش رفت.انتظار داشت که فرزاد  هیبا  عیرو داد و سر هیاز شدت حسادت در حالِ خفه شدن بود.هد رهین

 فرزاد جمع خوشحالِ خانواده اش رو ترک نکرد.... ی...ولادیبالفاصله به دنبالش ب

نار ِ دادکه ک حیرو بشنوه و قهر و ناز خانوم رو تحمل کنه ؛پس ترج رهی ن ِانیپا یب یغرها دیدونست بره تو اتاق با یم

 دونست بمونه! یخانواده اش که تازه قدرشون رو م

با خودش  یبا مادرش و خواهرش،گاه یاز لجباز مونیزد.پش یم ادیرو فر شیمونیمغرور نبود پش نقدریاگه ا دیشا

ه حُسن داشت ک نقدریکرد .....حتما ا یم یدختر ِمقبول بهش معرف هیسپرده بود حتما  بایکرد که اگه به فر یفکر م

 بهش عالقه مند بشه....

 یعمر باشه!باز م هیتونه همراهِ  یم رهیقصه فکر کرده بود که ن یکجا ادیب ادشیداشت  یبا مرور ِ خاطراتش سع یگاه

 ندارد.. یدگر سود یمونیورد.....پشخ یو افسوس م دیکش ی!اون وقت بود که آه مییبه اون روز ِ نحس ِ کذا دیرس

 یدونست دلش م یگذشت اما به خاطر ِ سنش که خودش م یاز عمر ِ ازدواجش نم شتریکه دو سه ماه ب نیبا ا رهین

 کرد. ی....پس تالشش رو مستیمورد هم حواسش ن نیخواست زود حامله بشه!متوجه شده بود که فرزاد به ا

و توجه ر نیاز ا یمیشد که با حامله شدن ن یراغب م شتریب دید یه سمانه مرو که نسبت ب بایو فر نتیز توجهات

 سهم ِ خودش کنه!

 و رد شد و دیدو رهیبا ذوق از کنار ن دیرو که شن ییدا یصدا نیبه استقبالش رفت .راش رهیاومد و ن رونیاز ب فرزاد

 زد... یو چرخ دیدستاشو باز کرد و به آغوشش کش دنشیفرزاد هم با د
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از  داد و خنده یبچه رو قلقلک م یبا انگشتاش شکم و پهلو دیبوس یدخترک رو م یگلو ریکه ز یدرحال شهیهم مثل

 شد. یو سرحال م دیخر یرو به جان م نیته دل ِ راش

و  دیصحنه ابرو درهم کش نیا دنیکنه با د یتوجه م گهید یفرزاد قبل از خودش به کس نهیطاقت نداشت که بب رهین

 با حرص گفت:

 از تو ! رینشده غ ییدا گهید یتو اتاق!انگار کس اینوبت ِ من شد ب-

د اما متوجه ش دیرو نشن رهین یکه حرفها نیاز دور شاهد بود با ا نتیو به اتاقش رفت و در رو محکم بست. ز برگشت

 نشأت گرفته! نیاز توجه فرزاد به راش رهی ن ِظیو غ یکه ناراحت

 رو صدا زد: نیراش

 .رمیپوست بگ وهیمن برات م ایخسته اس!بذار بره لباسش رو عوض کنه !ب ییدا ایمامان جون ب ایب-

 نیگرفت و به طرف ِ اتاق رفت از ا یفرزاد به آشپزخونه رفت. فرزاد نفس قیبا تشو یکند ول یدل از فرزاد نم نیراش

 ادت داشت؟؟کرد آخه بچه هم حس یم یچه که به همه حسود یعنیاومد. یبدش م رهیاخالق ن

ه ک ییبا اخم ها نهیدست به س دیمونده بود.داخل شد و د یخواست بزرگ بشه!انگار خودش هم تو عالم بچگ یم یک

 خورد لبه تخت نشسته! یتکون م تیکه با عصبان ییگره خورده بود و پا

 جوّ رو عوض کنه: یخواست با شوخ فرزاد

 از استقبالِ شوهر جونت! یشد مونیپش هویشد که  یبه به خانوم ِفخار!استقبالت نصفه بود.چ-

 زده باشند منفجر شد: تیبشکه باروت که بهش کبر هیمثل  رهین

ر انگا یدیدر!تا اون بچه رو د یکه با ذوق اومدم جلو یکن ی!مگه منو آدم حساب مینیب یبدبخت رو م رهیمگه تو ن-

 یمال بده ،خونه به اون بزرگ دیبا یدونه به ک یم!خدا نمیلحظه آرامش ندار هیکه نه انگار من هستم !از دستشون که 

 پالسن..... نجایداره اما خودش و بچه هاش همش ا

پاتِ،  رِیکنه تو که پدرت بهت خونه داده و شوهرت مثل ِ خر ز یاتاق زندگ هینوا مجبوره تو  یب رهیبگه ن ستین یکی

 ..یکن یو شرّ بچه هات رو از سر ِ ما کم نم یمون یتو چرا تو خونه ات نم
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خون با  هویصدا بشنوه! رونی آب باشه و از ب ِریخون به مغزش قطع شد. انگار ز انیلحظه جر هیاحساس کرد  فرزاد

 رو تو صورتش احساس کرد... یفلج آن هیشدت به مغزش هجوم آورد ؛ صورتش گر گرفت و قرمز شد.

و فرنوش از  نتی خودش گذاشت و صداش رو باالتر برد. ز ِتیو به حساب ِ حقانسکوتش ر رهی.ندیچرخ ینم زبونش

 حالل بود... رهیخونِ ن دید یصحنه رو که اگه م نیا دی.فرزاد نددیحرفهاش سوختند و اشکشون چک

ب مناس دی!!نعره و عربده شا هیکیواژه کوچ ادیشد.نه.... فر ادیبه فر لیبرطرف شد و همه هجوم خون به مغز تبد فلج

 تر باشه:

 خفه شو....خفه شو..-

رو بست.فرزاد با مشت ِ گره کرده  رهیشد و دهن ن یصورت ِ قرمز و گر گرفته فرزاد تو دهن بیدو کلمه با ترک نیا

 خورد.. یم رهیشد به صورت ن یازشون بلند م شیهرم آت تیکه از عصبان ییبود،نفسها ستادهی سرش ا ِیباال

 افتاده بود .از جاش بلند شد و داد زد: ییالیدنده ل یهم رو رهین

تونم تحمل کنم  ی خواهرت و بچه هاشه !من خسته شدم ،نم ِاری!همه خونه در اخت گمی!مگه دروغ مشمینه ...خفه نم-

 خواهرت و بچه هاش!!!! ای نجایمنه ا ِیجا ای؛

خونه پدر ِ  نجایصورتش و داد زد ارو پرت کرد تو  رهیبه طرف کمد رفت و مانتو و شال ِ ن تیبا همون عصبان فرزاد

 نه پدر ِ تو پس گم شو خونه بابات! باسیفر

 یم یتو بر زمیالتماس کنم  که نه عز یاخالقت خوبه که نازت رو بکشم !انتظار دار یلیکنه !خ یم دیمن تهد یبرا

 شتریاتاق...ب هی....خب حاال..من هستم تو  هیاتاق با تو باشم کاف هیتو  ی...گفت سیخبرا ن نی!هه ....نه خانوم از ارمیم

 !ستمی؟؟؟شرمنده من ن یخوا یم

 نیموند...با ا یرفت.....م یرفت عمرا فرزاد دنبالش نم یم رونیکرده بود!اگه از خونه ب یمات موند !چه غلط رهین

 کرد... ی اهل ِ خونه نگاه م ِیچطور تو رو یزیآبرور

 نره: رونیانداخت که اگه بخوره به هدف حداقل از خونه به قهر ب یریلعنت فرستاد.ت تیخر نیدلش به ا تو

ناراحتم. خب منو  یکن ی خواهرت توجه م ِیبه بچه ها نقدریکه ا نیاز ا گمیفرزاد....من که با تو مشکل ندارم...م-

 ؟؟؟ی!پس من چ یدور ِ بچه ها هست یایذاره تو هم تا م یمحلم نم یکس نجای!ا نیبب
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رو  رهی ن ِیصدا یرد کرده بود.حت رهینبود .خانواده اش خط ِ قرمزش بود و ن شیحرفها حال نی....نه فرزاد االن افرزاد

 مخش بود.

د داد ز نقدریکرد.ا یباره خال هیچند ماه رو که تو دل گرفته بود  نیا یکرد. عقده ها ریو تحق نیداد زد. توه بلندتر

 رو به پشت ِ در اتاق کشوند. نتیکه ز

 ها!! یکن یو تمومش کن!سکته م ایفرزاد جان مادر!کوتاه ب-

 :با حرص گفت نتیاومد و رو به ز رونیتحمل کنه ،همون مانتو و شال رو تن زد از اتاق ب نیاز ا شترینتونست ب رهین

 .دیمنو شوهرم رو بهم زد ِنیدلتون خنک شد.ب-

 رونیسرش رو از اتاق ب نتینشست لبه تخت !ز یزادِ عصبانرفت. در ِ اتاق باز مونده بود فر رونیکنان از خونه ب هیگر

 ....ارهیآب ب وانیل هی!اشاره زد  هیکیدونست فرنوش همون نزد یآورد م

رو به دستش داد.سکوت کرد تا پسرش  وانیرو از فرنوش گرفت و داخل شد و در رو بست.کنار ِ فرزاد نشست.ل وانیل

 :ادیبه حرف ب

 بود: نییدو دستش گرفت.سرش پا ِ نیرو ب وانیملتهبش رو خنک کرد.ل یآب انگار رگها ی.سرددیآب نوش یکم

 کنه! یم یحسود نیپا به خونه باباش گذاشته!به راش بایکنه که انگار فر یادعا م یطور هی-

 دست رو شونه اش گذاشت: نتیز

 حق داره!اتاق سختشه! هیتو  دیکنن !خب ..شا یخال میواحدت رو بگ یخوا یمامان جان م-

 گفت: یسخت شد.سرش رو بلند کرد و با لجباز فرزاد

 ! رهیگ یکنه که بهونه م یم خودیخواد ،پس ب یاتاق م هی!گفت منو تو دیحرفش هم نزن-

 برو دنبالش!!! رونیاز خونه رفت ب نجوریا ستیآخه !درست ن-

زنه بره !اگه خودش برگشت که برگشت اگه نه که من  یخواست نره !زن اگه زن باشه با دوتا داد ِ شوهرش جا نم یم-

 رم... یعمرا دنبالش نم
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 بگه که فرزاد مهلت نداد: یزیدهن باز کرد چ نتیز

 نهیک بایخوام فر یناراحت بشه !به فرنوش هم بسپار زبونش رو نگه داره !نم دینگ یزیچ باینه مامان !فقط لطفا به فر-

 سراغم!! ادین یبخوابم،کسخوام  یبرداره!!!اگه اشکال نداره م

 رفت. رونیاز اوضاع ِ پسرش از اتاق ب نیغمگ نتیز

 

 2 بخش

 

خواست  ی. دلش تنگ شده بود،اما دلش نمدید یتو اداره هم نم یگذشت.فرزاد رو حت یم رهیهفته از قهر ِ ن کی

 غرورش رو بشکنه !

 گفت: یبا پوزخند بهش م الیل

 !یورِ دل ِ من نشست یماه نشده اومد شی،ش یدنبالت!!!خاک تو سرت که عرضه ندار ادیتا ب نیشیب-

تختش هم که شده  یکرد که فرزاد برا یداد. حسابش اشتباه دراومده بود.فکر م یکرد اما جواب نم یبغض م رهین

 دنبالش! ادیم

رش و بب ادیبود که ب نیمهم ا«فقط در حد ّ تختخواب» نهیبب یابونیخ هیقاموسش مهم نبود که فرزاد اونو مثل ِ  تو

 که بود. یهر منظور یخونه!برا

 یازشون م دند؛یکش یم شیپ یکه اگه حرف بایو فر نتیکرد.ز یفکر هم نم یزیچ نیفرزادِ مغرور اصال به همچ اما

 بود:خودش رفته و خودش هم برگرده! نیخواست دخالت نکنند.حرفش ا

و صداشون  دشونید یتو آبدارخونه بود ، خوب م رهیبا هم به اداره اومدند.ن میمثل ِ قد اریو مه هفته فرزاد کیاز  بعد

 کرد. یم ی.دلش تنگِ فرزاد بود ُ از دور رفع ِ دلتنگدیشن یرو م

زده که باعث ِ سقطِ بچه  یکه زنش رو جور مشونیاز دوستان قد یکی دیگفت...... شا یم یداشت از کس اریمه

 ماهش شده!5
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شدن  دهیرو بهش دادند.نامحسوس بدون د یزیواقع نظرش به عکس العمل ِفرزاد جلب شد.انگار که خبر مرگِ عز در

 جلوتر رفت تا واضح تر بشنوه!

 :دیو بغض پرس یبا نگران فرزاد

 کنه؟؟ تیخواد شکا یحاال حالش چطوره؟؟ نم-

 زد جواب داد: یم که تو چهره اش موج  ِیمونیو با پش دیکش ششیبه ته ر یدست اریمه

رو گرفتن !گفتن زنش ازش  نی!بچه ها گفتن حس ِنیزنِ حس مینبود که نس ادمیکردم من !اصال  یعجب اشتباه-

ود !فرزاد اصال قصدم نب دی!ببخشیاز مصرف شخص شیمواد باهاش بوده !ب یهم که گرفتنش کل یکرده ، وقت تیشکا

 بهت خبر برسونم! میاز نس

 یبه چهره اش بکشه ،کمتر موفق م یتفاوت یگشت تا ماسک ِ ب یم یبه زور بغضش رو قورت داد.هرچ فرزاد

 ...دیرو پرس میشد.دوباره حال ِ نس

که هنوز  نیا یکه بچش رو سقط کرده ول یرو خودش و کارش زوم بودند.فقط در حد شتریبگم !بچه ها ب یواال چ-

 دونم! یخونه نم ای مارستانِیب

 رفت و سوار ِ موتورش شد و به طرف ِ خونه روند. رونیاز اداره ب عینه !سر ایکرد  یخداحافظ اریاز مه دیمنفه فرزاد

 شد گفت: یکه رد م اریرفت و از کنار ِ مه زشیاز آبدارخونه در اومد و به طرف ِ م رهین

 ؟؟یمنو بهم بزن یزندگ یخوا ی!م یپست یلیخ-

 که ندانسته نمک به زخم ِ دوستش زده بود برگشت طرفش و جواب داد: نیناراحت از ا اریمه

 !یرو بهم زد شیبه فرزاد زندگ دنیتو رو بهم بزنه!تو با چسب یخواد زندگ یم یبرو بابا !ک-

 با نفرت صورتش رو جمع کرد: رهین

 ؟؟یرو بد شیهر آش!!!به تو چه که به فرزاد خبر ِ دخترخاله گور به گور ؟؟نخودیحسن کارهیتو چ-

 نثارش کرد و به اتاقش رفت. ییبا دست برو بابا اریمه
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چطور از  دینفهم مینس یمرده اونوقت برا ای یبود زنده ا دهیهفته فرزاد نپرس کیاحساس ِ خطر کرد. دایشد رهین

 نه؟؟ ایشک کرد که فرزاد اصال دوسش داره  رهی.تازه ندیپرس ی!با بغض فقط حالش رو م رونیاداره زد ب

 کرده بود! یرو خال دونیآخر ِ وقت خودش رو سرزنش کرد .زود م تا

د. بودن یتو آشپزخونه مشغول آشپز بایو فر نتی. طبق ِ معمول زدیبه خونه رس یشونیبا همون سرعت و پر فرزاد

 خوند. یشعر م نیکرد با راش یکه ساالد درست م ی آشپزخونه نشسته بود در حال ِزیسمانه کنارشون پشت ِ م

رو به عنوان ِ زن  می!نس نهیبب میصحنه ها رو با نس نیخواست ا یدلش م شهینگاه کرد. هم یبا حسرت کم ادفرز

 نسبت به زن فرهاد حس ِ بد نداشت. نقدریشد ا یزنش م میاگه نس دی!شا نهیخودش کنار مادر و خواهرش بب

برگشت و  نتیلحظه ز هیپر از غم بود.  کرد. دلش یم ینیدل ِ فرزاد سنگ یِاز سمانه کم داشت ، رو رهیکه ن هرچه

 با تعجب گفت: دشید

 !یبدم بخور یچا هیتا  ای؟؟بیاومد یفرزاد مامان ک-

که ظرف ِ ساالد  یکه زن ِ فرهاد رو معذب کنه اما اون زودتر از جاش بلند شد شالش رو مرتب کرد و در حال نخواست

 گفت: خچالیداد بذاره تو  یم بایرو به فر

 برم. یجون رو هم م نیمن باال کار دارم. راش دینیبش دییداداش فرزاد شما بفرما-

فرهاد رو بدون  یوقت رهیزدند تو صورتش !لحن لوند و پرعشوه ن یم یلیبا اجازه رد شد. تفاوت ها س هیکنارش با  از

 گشت که عوض کنه یرزاد بر مو هر بار با چشم غرّه ف دیپوش یکه م ییلباس ها ایکرد و  یصدا م یو پسوند شوندیپ

! 

 ادیرو اونقدر بزنه تا  رهین ایخودش رو بکشه  ایخواست  یشد،فرزاد دلش م یبازش خم م قهیتوجه به  یکه ب یوقت

 درست رفتار کنه ! رهیبگ

خواست تظاهر کنه که  یدلش نم ینشست. حت ی صندل ِیرو یکرد.با ناراحت یم نیتفاوت ها دلش رو چرک نیهم

 :ستیبراش مهم ن

 سرش اومده؟؟؟ ییچه بال مینس یمامان !خبر دار-

 :دندیپرس یهر دو برگشتند و با نگران بایو فر نتیز
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 ؟؟؟ییشده؟؟ چه بال یچ-

 خواست که تو چشماشون نگاه کنه: ینگه داشت  انگار دلش نم نییتکون داد و سرش رو پا یسر فرزاد

 ی!روزه مستحبمیکه نماز رو اول وقت بخون مینیب یم نیرو توا یمسلمون!فقط مسلمون میاشتاسم ِ خودمون رو گذ-

 ...میصدقه بذار یهم پول ی. گاهمیبد ینذر یو گاه میریبگ

 نه؟؟؟ ستیمسلمون ن هی  ِفیرو جزو وظا دنینداشتن و بخل نورز نهیو ک یرحم و مهربون صله

کنارش نشست و با  نتیزد.بغض صداش رو خش دار کرده بود. ز یرو بلند کرد رنج و غم تو چشماش موج م سرش

 :دیپرس یناراحت

 زنم خبر ندارم ازشون!! یبا خالت حرف نم هیچش شده؟؟ من مدت مینس-

 زد و با طعنه گفت: یپوزخند

و  یبر ارتینه؟؟؟ز ایداره  یو مهم نباشه براتون که مشکل دیکرده که با خواهرتون قهر کن هیآره خب خداوند توص-

 کنه!!! یم تیکالس ِ قرآن کفا

 ؟؟یبپرس نیاصول ِ د یخوا یم ایشده  یچ یگیبا تشر گفت:م یکم بایفر

 یجا خال الیقورتش بده !اما بغض خ یاز چا یکرد با جرعه ا یشد.سع نتریداد؛ بغضش سنگ رونیرو با آه ب نفسش

 دوخت.... یچا وانیکردن نداشت تازه اشک رو هم به چشماش دعوت کرد.نگاهش رو به ل

دونم االن حالش  یماهه !نم 5دو ماهه !!!بچه  ایماهه  هی نیزده که بچه اش سقط شده !نه جن یشوهرش زدتش!جور-

 کرده!! تیهم ازش شکا میشرف رو گرفتن و نس یدونم که اون ب یچطوره؟؟ فقط م

 !!چارهی!!!بچه ب نیامام حس ایو بلند گفت :  دیمحکم به صورتش کوب نتیز

 نگفتن؟؟ یچیه نایمامان چرا خاله ا ؟؟یدی:تو از کجا فهمدیپرس ونیگر ابیفر

رو  یشکانتر گو یاز پشت ِ سرش رو بای تلفن گشت.فر ِیدنبال گوش یقرار یسرگشته از جاش بلند شد و با ب نتیز

 به دست ِ مادرش رسوند.
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 یافکار ِ خودش غرق بود. فقط دعا م یتو ه؟؟یواکنششون چ بایفر ایمادرش  نهیکه بب اوردیسرش رو هم باال ن فرزاد

 مجبور به برگشت نشه!!! میکرد که نس

کرد و زود رفت  یبا بغض با خواهرش احوالپرس نتیکرد.ز نتی مادرش حواسش رو جمع ِ مکالمه ِ ز ِی الو آبج ِیصدا با

 سرِ اصل ِ مطلب:

 ه؟؟حالش خوب می!نس میکه راست نباشه !نس شاالیا دمیشن یزیچ هی!!یآبج-

  ِیا.صددندیشن یکامل م بای بلندگو باشه صداش رو فرزاد و فر ِیکه رو نیبدون ا هیگر رِ ی بلند زد ز ِیبا صدا خاله

 گفت از تن و بدن کبودش و  یم میخاله که از حال ِ بدِ نس

 بود. ومدهیبود و صداش در ن دهیکه کش ییخرابش،از دردها ی هیروح از

با  از اجبارش به ازدواج ایو ناد نیکه نسر نیکنه و از ا یم یزندگ یبا خوشبخت میکردند نس یکه تا حاال فکر م نیا از

 و شرمنده! مونندیپش نیحس

 لب زمزمه کرد: رِیتکون داد و ز یزد و سر یپوزخند فرزاد

 نوش دارو بعد از مرگِ سهراب!!-

بهشون کرد و با  یک کرد.فرزاد نگاهجاش بلند شد که به اتاقش بره که مادرش صحبتش تمام شد.اشکش رو پا از

 حرص گفت:

ا و غرور شم ی!خودخواهدیستین ریتقص یماجرا ب نیسوخت؟؟؟ نه فکر نکنم !!شما هم تو ا د؟؟دلتونیکن یم هیگر-

 مبتال شده ! می که نس ِیبدبخت نیگوشه از ا هیهم مسبب ِ 

  شماست. ِی خاله و دختراش و لجباز ِ یخواه ادهیز جهینت نمی....ادینیب ی منم که م ِیزندگ

 یرو فراموش کرده !فکرش رو هم نم میکردند که فرزاد ،نس یشدند. فکر م رهیزده بهش خ رتیح بایو فر نتیز

 هنوز مالک بالمنازع ِ قلبِ فرزاده!!  میکردند که نس

داد  هیکه با  یا رهیه بود؛نخورد و دم نزد یساخت و کتک م یکه با شوهر معتاد م یمینس»کرد سهیبازم مقا فرزاد

 «هفته قهر کرده و شوهرش رو تنها گذاشته هی خودش بود،  ِیکه مقصرش بچه باز ییفرزاد و دعوا
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 یافته پرو بال نم یبه دام م یوقت لیپرنده اص»ورد ِ زبونش بود شهیکه هم ی مادر بزرگش تو ذهنش اومد مثال ِحرف

 کرد. ی،حاال اصالت رو درک م «دشیچون به دام افتد، تحمل با رکیمرغ ِ ز»شعر نیبود ازا یا هیکنا«زنه 

 

 3بخش

 ایرو جو علت ی ناگهان ِمیتصم نیمتعجب از ا الیبرگرده!ل دیمادرش گفت که با د،بهیکه به خونه رس نیبه محض ا رهین

 شد:

 ؟؟یدار یدنبالت قدم برنم ادیتا فرزاد ن یگفت ی؟؟تو که م یبرگرد یخوا یم هویشده که  یچ-

 دستپاچه و مضطرب جواب داد: رهین

 یهوا لشیترسم فرزاد ف ی!مرهیگ یفرزاد رو از دست بدم !دختر خاله اش داره طالق م یترسم بمونمُ به کل یم-

 هندستون کنه!

 فکر کرد و گفت: یکه نگران شد اما بروز نداد.کم نیبا ا الیل

 نایزنم به مادرش ا یدستش!صبر کن من زنگ م یدیو آتو م ینگران یفهمه از چ یم یبر ییصبر کن !االن اگه بدو-

 !!!یتو خورد نش ادیکه ز

که اوضاع  دید یاما االن م رهیقهر از فرزاد زهرِچشم بگ نیخواست با ا ی.درسته مدیراهکارِ مادرش رو پسند رهین

 رفتند. یرژه مزن ِ نادر و نادره هم رو اعصابش  یها هیکنا ینرفته!از طرف شیخواست پ یاونجور که م

 یکنارش نشسته بود و گوشش رو به گوش رهیکرد.ن یریرو شماره گ یرو برداشت ُ شماره خونه حاج یگوش الیل عصر

شروع به  نتی ز ِی صدا ِدنیهم با شن الیرو شناخت...ل نتی ز ِیصدا رهیچسبونده بود.ارتباط که برقرار شد ن

 کرد. یاحوالپرس

و با  دیشن یرو از گوش الی ل ِینشسته بود صدا کشی.فرزاد که نزداوردیآشنا بود اما درست به جا ن شیصدا برا نتیز

 اس!!! رهیتکون داد و لب زد:مادر ِن یتعجب سر

 جان خوب هستن! رهین دیپرس عیمتوجه بشه که شناخته نشده سر الیکه ل نیقبل از ا نتیز
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رو شروع  دنیو تعارفات و احوالِ تک تکِ افرادِ خونواده رو پرسنکرده  دایپ یبه معرف ازیخوشحال شد که ن الیل

 کرد....

 گفت: یبا طلبکار الیشد؛ ل جادیا یسکوت ِ کوتاه یداد.وقت یجوابش رو م یکه تک کلمه ا نتیز

 ازش نگرفته؟؟ یو سراغ نجاستیهفته اس ا هیما کجاست؟؟؟زنش  رتیدامادِ خوش غ نیا-

دست ِ عروست رو  یایروز بشه دو روز و ب هی یدونه از شما انتظار داشتم که نذار یخانوم جون اون جوونه و نم نتیز

 ....یو ببر یریبگ

 تفاوت پاسخ داد: یشد و اما با لحن ِ خونسرد و ب یعصبان الیو طلبکار ِ ل ادیز یِاز رو نتیز

 شیپ ی هر زن و شوهر ِینه بره !اختالف و دعوا براکه زن از خونه شوهرش قهر ک میخانوم ما رسم ندار الیل-

 بذاره بره! یداد یداد و ب نیبا کوچکتر ستین اد،قراریم

 !ارنشیداشته باشه برن با سالم و صلوات ب دیانتظار نبا رهیهم م یوقت

  خصمانه گفت: ُدیتو حرفش پر الیل

 ؟؟؟یچ دهیم حیشوهرش همه رو به زنش ترج یوقت-

 جواب داد: نیگرفت و مت ینفس نتیز

 رهی!ماشاال نی.پس بهتره شما هم نپرسدیکن یدعوا م یکه سرِ چ دمیو نپرس دمیمن که تو خونه کنارم بودند نفهم-

 رو ندونه!!! زایچ نیکه ا ستیجان بچه ن

جون  رهی!نمیندار یاجازه ا نیبگم ما همچ دیخانوم؛با رهیدنبال ِ ن مییایب میکه ما بلند ش دیهم اگه زنگ زد االن

 همون طور هم برگرده ،در ِخونه به روش بازه!!! رونیهمانطور که مانتو تن زد و از خونه رفت ب

 کرد . نییباال پا یدییو تا یدیسرش رو تاک فرزاد

 تند: یبرافروخته شد و لحنش کم الیل

معرکه  اریب شی،اما انگار شما خودتون آت یکن یم ییراهنما یکه من اشتباه گرفتم ،گفتم شما بزرگتر نیپس مثل ا-

 !!نیشد
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 کرد و گفت: یگرفت و خنده ا دهیرو نشن الی ل ِنیتوه نتیز

 . رندیبگ میتصم دیخودشون با رهیخسروان دانند!فرزاد و ن شیصالح مملکت ِ خو ستمین یبله من کاره ا-

 رو قطع کرد. یگوش ادیمن کار دارم و مرحمت ز هی با

 !!می!!منو نشناخته که چه لجبازارمشیرهم فشرد و گفت:هِه!! منتظره برم با التماس بلب ب یعصب فرزاد

 کردم. یکرد:اگه لجباز نبودم که خودم رو با تو مبتال نم هیحرفش رو با خودش واگو ادامه

 به فرزاد چشم دوخت و گفت: یبا محبت و نگران نتیز

عادت نشه  نیزدم خواستم ا ی!اگه حرفارمیزنت رو م رمیخودم م یگفتم اما اگه تو بگ یزیچ هیمامان جان من -

 ؟؟؟یگیم یبراش!....هوم...چ

 و با مهر جواب داد: دیبه شونه اش کش یشد و دست نتی ز ِکیاز جاش بلند شد که به اتاقش بره نزد فرزاد

 ینم یارگرده!من و شما ک ی! خواست خودش برمیکن یکه شما کار ستی!الزم هم نینه مامان !خوب جواب داد-

 !میکن

 برش داشت ی پاتخت ِیداشت.از کنارش رو امینشون از پ شی گوش ِیکه صدا دیاتاق رو که بست رو تخت دراز کش در

 بود. رهیاز ن امیباز بشه!صفحه رو باز کرد،پ ی حسگرش گذاشت تا قفل ِ گوش ِیو انگشت رو

 دنبالم؟؟ یومدیکه ن یبود منو دوست ندار دهیپرس هی گر ِیموجیا یکل با

 ؟؟؟یرفت یکه ول کرد یکرد:مگه تو منو دوست داشت پیتا فرزاد

ه ادا و عشوه و بچگون یبا کل سیوو هی نیهم یندارد و دوسر باخته!برا یبرد شیبرا یباز نیمتوجه شده بود که ا رهین

 نه برگردند.و بعد با هم به خو رونیدنبالش با هم شام برن ب ادیحرف زدن فرستاد و از فرزاد خواست که ب

 !!!رونیشام ب میریجا با هم م نیخونه از ا ایب ریحرفها بود.براش نوشت:تو آژانس بگ نیاما زرنگ تر از ا فرزاد

 بود.با خودش فکر ریدلگ رهیکار ِ ن نیبه خونه برگرده!واقعا از ا ی کس ِیخودش و بدونِ همراه رهیبود که ن نیا منظور

 به فکرِ مستقل شدن بود...«نبود یخوب دهیاتاق کنار ِ خانواده ،ا هیکردن تو  یزندگ:»کرد که 
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 فعال صبر کردن بود. نهیزد.صبر...تنها گز یحرفش رو م دی،اصال نبا رهیقهرِ ن نی....هنوز زود بود.مخصوصا با ا نه

 جادیفاصله امردونه فرزاد  یکرد با قلقلک دادن ِ حس ها یهمون طور که رفته بود همون طور هم برگشت.سع رهین

 شده رو کم کنه !

 یگرفت.احساس یم یکرد که هربار بعد از رابطه فرزاد حس ّ بد یرفتار م یجور هیداشت. یکار هم مهارت کاف نیا تو

 و شک!!! ینیبدب هیخواست بهش فکر کنه! یکه اصال دلش نم

 یبیخودفر هی دیمبهم بود،شا رهیفرزاد هنوز فرارِ ن یشد....برا یو حرفاش و حرکاتش مظنون م رهیحس که به ن هی

 خواست بفهمه رو دست خورده.... یکه نم یحس هی!

 کرد. یرفت ُ بارها ذکر ِ الاهلل اال اهلل رو تکرار م یدوش ِ آب م رِیز عیموقع ها سر نطوریا

 ذاشت و یبود و به بزرگترش احترام م یگرفت ،پسر معتقد یکه به خونواده اش م یراداتیو ا یاز لجباز یجدا فرزاد

 داد... ینم یهم به خونواده اش رو هم به کس یاحترام یاجازه ب

 تیجلب ِ رضا یمدت فقط برا نیاعتقادات...تو ا نیبرعکس دور بود از ا رهیداد....ن یرو به موقع انجام م ضشیفرا

 خوند... یفرزاد نماز م

که  ییازهایاز امت یکین ِ فرزاد مهم بود.بود یکرد.فقط راض یشد و فرزاد به وقت خونه نبود با دروغ رد م یم اگه

 نکنه.... یاستفاده ا چیبا فرزاد ه یاز حقوقش تو زندگ رهیبود که ن نیقائل  شده بود ا رهی ن ِیفرزاد برا

کنند و خورد  یم یکه تو اون خونه زندگ نیپول به عنوان ا یکرده بود هرماه مقدار یبا سماجت مادرش رو راض فرزاد

که الزم باشه و به فرزاد برش  یداشت تا روز ینگه م یپول رو تو حساب نتی...هرچند زرهیخوراک دارند ازش بگ

 گردونه!!

بده  الیاز حقوقش رو به ل یتونست قسمت یداشت که م تییاهم رهین ی مادر و پسر!!!آنچه برا ِنیبود ب یراز نیا البته

 نداشته باشه!!! یکه گله ا

 یقرار م مینس ی کارا ِانیفرزاد در جر نیاز ا شتریب دیاز حد حواسش رو جمع کرده بود.نبا شیب رهیروزها ن نیا

ه ذهن ِ فرزاد رو نسبت ب یمختلف با چرب زبون نیذاشت.به عناو یتنها نم بایو فر نتیشد فرزاد رو با ز یگرفت.تا م

 کرد... یو فرهاد بد م یخونواده اش مخصوصا حاج
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 هیکه فرهاد تو  نیکنه ،شاهدش هم ا یرو نسبت به فرزاد بد م یگفت که فرهاد ذهن ِ حاج یم یموضع دلسوز از

 واحد هم به اسم ِ زنش شده!!! هیواحد نشسته و 

 لشیکدوم رو نداره دل چیکه فرزاد ه نیداده،ا دیخر شیبهشون پ گهیواحد د هی یواحد نشسته و حاج هیتو  بایفر

 ادِ!!!فره هیدودوزه باز

اون  یبهونه هاش جلو دنیبر یکه فرزاد برا یکن یگوشِ فرزاد ناله کرد که تو همش به بچه ها توجه م رِیز نقدریا

 !!نتیو ز بایشده بودند هم فر یریکناره گ نیرفت؛ هم بچه ها متوجه ا ینم ادیطرفِ بچه ها ز

 بدش  ِریتاث رهین یرو قبول نکرده ، اما وز وز ها یزیکرده و از پدرش چ یدونست خودش لجباز یکه فرزاد م نیا با

 ذاشت.... یرو م

 رو به اسمش کنه!! یخبرش واحد یتونست ب یم یداد که حاج ی ذهنش تذکر م ِری بهونه گ ِقسمت

ک  مار ِیذاشت.لباس ها یم رهی ن ِاریدر اخت یشتریاتاق پولِ ب هیتو  یحرفها و به پاس ِ تحمل ِ زندگ نی همه ا ِیجا به

 نیداد ،حاال تو گرونتر یخودش انجام م شهیهم رهیکه ن یشیآرا یشد.کارا یم یمعمول ی لباس ها ِنیگزیدار جا

 شد. یشهر انجام م شگاهیآرا

 کرد. یشدن و سکوت کردنش فکر م یکرد.فرزاد فقط به راض یم رییبه ماه رنگ ِ موهاش تغ ماه

 شب خوب هیو شام و گل و بوسه و  دیخر یی طال ِسیسرو رهین یبرا بای فر ِیآور ادیسالگرد ِ ازدواجشون رو با  نیاول

 که وجود نداشت ،زهر شد.... ییزهایو چ بایاز حسادت فر رهین یکه باز آخر شب با حرفها

کرد.رفتارش خانمانه و با محبت  یم یآخر رو ط یکرد. سمانه ماه ها ی فرهاد نگاه م ِیحاال حسرتمند به زندگ فرزاد

 !!!رکاهیموذمار بودُ آبز رهین دِیز دا یبود ول

 یم از حالش میطالق گرفته و به خونه پدرش برگشته !اما نه فرزاد مستق میبودند که نس دهیو هم فرزاد شن رهین هم

 زد. یداده بود ،تو خونه حرفش رو م رهیکه ن یماتومیبا الت ینه کس دیپرس

ه بدونه و اگه بشنوه که ب یزیچ میخواد فرزاد از حال و احوال ِ نس یگفته بود:دلش نم نتیو ز بایرک به فر یلیخ رهین

 رو دارند. شیذاره که عمدا قصدِ خراب کردن ِ زندگ یحساب م نی ا ِیگفته شده رو یزیفرزاد چ

 غصه ها خوردند. رهیشانس فرزاد و اخالق ِ ن یدرخلوت برا ینگفتند ول یزیبه ظاهر چ بایو فر نتیز
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 4 بخش

سوخت.هر بار  یشد ؛از حسادت م یکه به سمانه و بچه م یاز توجهات رهیاومده بود.ن اید که پسر ِ فرهاد به دنماه بو دو

 داد... یسمانه رو هدف قرار م هیشدند با متلک و کنا یکه دور ِ هم جمع م

 یذاشت ُ غوغا م یبچه رو م ظیداد مواظب ِ سرش باش!با غ یتذکر م یکس یگرفت و وقت یم یمالحظگ یرو با ب بچه

 دست بهش بزنه! دینبا یکرد که انگار تحفه اس که کس

 !فتهیخونه ب هیبه فکر ِ  یشد که فرزاد جد یرفتارها باعث م نیا همه

 نتیبود...ز دهیجهت به پا کرده بود و به قهر به اتاقش رفت ُ در رو محکم کوب یکه ب ییقشقرق ها نیاز ا یکیاز  بعد

 کرد و ملتمسانه گفت: یمستاصل به فرزاد نگاه

  اعتراضشِ... ِیحرکات از رو نیو ا ستیراحت ن نجایتوش!زنت ا دیکنه بر یواحد خال هیمامان جان !بذار بابا -

 خودش رو نشون داد،فرزاد با پوزخند جواب داد: رهین یبود که وز وزها نجایا

د به دا هی!چطور به سمانه هد شدیبه من بده که منتظر ِ گفتن ِ من نم ی!بابا اگه دلش بود واحدستینه مامان الزم ن-

 برم!! نجایو از ا رمیخونه بگ هی یهفته ا هیکنم  یم یداد.اما ناراحت نباش سع یم هیزن ِ منم هد

از  دهیشپوبلند شد.فرزاد هم لباس  رهی داد ِ ن ِیبده فرزاد بلند شد و به اتاقشون رفت ُ باز صدا حیبخواد توض نتیز تا

 خونه خارج شد.

ء خونه  عهیپول ِ پس اندازش صرف ِ ود شترِیاجاره کرد. ب یواحد ِ نقل هی یهفته ا هیبه قولش عمل کرد.  فرزاد

 بود،شده بود. اوردهیآورد و ن یم هیزیبه عنوان ِ جه رهین دیکه با یا هیپول هم صرفِ اثاث هیشد.بق

 یمن یهمه لجباز نیمتعجب از ا یبود. فرهاد و حاج جهینت یکه فرزاد اجازه بده کمکش کنند ب نیا یبرا نتیز اصرارِ

 چطور کمک کنند که فرزاد پس نزنه!!! دیدونستند با
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 نیرفته بود.درسته تو ا ادشیتو خونه رو  ادیپول ِ پدرش ب یبه هوا رهیخواد ن یخودش که گفته بود نم یحرفها فرزاد

 برداره اما..... یپروژه شخص یکرده بود و تونسته بود خارج از ساعات ادار شرفتیپ یلیخ کسالی

پسر  یخودش باشه و مستقل ،ول یپا یِخواست رو یکه دلش م نیا نیکرد..در ع یم تشیاما بازم داشت اذ نیا

 و رهیسرش بکشه و بوسش کنه و دستش رو بگ یِدست رو یخواست کس یدرونش تو حالت قهر دلش م ِیکوچولو

 خواد براش بخره... یرو که م یزیچ

 داد.گذاشتش تو اتاق ُ در رو محکم بست... ینم تییکرد و بهش اهم یپسر کوچولو مخالفت م نیبا ا سرسختانه

 کرد که: دی.بهش تاکدیماس یاومد که حرف رو لبش م یدر م شیخواست شروع کنه چنان جلو یاگه م رهین

منو  یو نشنوم اسم ِ خونواده  نمینب گهیخواد انجام بده ،اما د یدلت م جداست و هرکار تیخونه و زندگ گهیحاال د-

 !!!یهست با منه و تو حق ِ دخالت ندار ی!!!اگه مشکلیاریم

 نیا ابود که ب نینرفته بود.تو برنامه هاش ا شیخواست پ یکارها اونطور که م ت؛اصالینه با رضا یسکوت کرد.ول رهین

به نام ِ خودش  یبود که به بهونه ا نیهدفش ا شتریرو به نامشون کنه!ب یاحدمجبور بشه و یها حاج یناسازگار

 بشه...

کمکش کنند...با حرص از  یاجازه ندادکه مال ی..حت چیکه نگرفته بود ه یواحد یو لجباز یحاال ...فرزاد با خودسر اما

 کرد. یم فیتعر الیل یسخت ُ لجباز فرزاد برا یِرو نیا

 نداشت: رهیاز ن یهم از حرص دست ِ کم الیل

 بمیکم ننه من غر هی!یآورد یرو راه م یحاج دیاز چشم ِ فرزاد با ؟؟دوریکرد یهمه مدت چه غلط نیدونم تو ا ینم-

 !!!ینیرو بب یحاج یبتون یک نیبب نی!حاال بش یکرد یم یباز

گ به چن یزیچ یتونست یم دیکنه شا یم یاگه فرزاد بفهمه لجباز یگفت یو م یکرد یخامش م واشی واشیتو  اگه

 !!!یاریب

 بدم! ادتی دی هنوز من با ُیتو سر تو که قدّ ِ خر سن دار خاک

رو  کرده بود الی ل ِیکه برا ییها دیگذشته از کنارش بلند شد و رفت تو آشپزخونه تا خر گهیحاال که د هیبا  رهین

 مرتب کنه!
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 آخرش رو با  ِشینگرفته بود.آزما یا جهیکه بچه دار بشه و تا حاال نت دور از چشم ِ فرزاد سخت در تالش بود رهین

 فرستاده بودند تهران تا مجبور نباشه خودش به اونجا بره.... یادیز یلیخ نهیهز

 نه؟؟؟ ایداره  یکرد که اصال قدرت بارور یمشخص م شیآزما نیا

کنه و هم  یم یریبهونه گ رهیاومد که هم ن یجدا و مستقل هم باعث نشده بود که اوضاع بهتر بشه!به نظر م خونه

نبود. انگار عشقِ سوزان ِ  نشونیب یتیمیکردند اما صم یفرزاد تحملش کم شده!درسته با هم به اداره رفت و آمد م

 ...ودباره خاموش شده بودو هوس ِ فرزاد فروکش کرده ب هی رهین

ه چرا ک نینبود که از اداره برنگردند ُ سر ا ی!!!!روز رهیبود و فرزاد از رفتار ِ سبکسرانه ِن ی فرزاد شاک ِیاز اخالقا رهین

 نداشته باشند. ی ناجور کرده ،بحث ِیبا مردها شوخ ایو  دهیبلند خند رهین

 یزیچ یتازه متوجه شده بود که از ثروت ِ حاج رهیباز شده بود و ن رهیشمار ِن ی ب ِوبی ع ِی فرزاد تازه به رو ِیچشما

طال و  شتریخواست که ب یم یزیازش چ عیآورد سر یبه دست م یکه فرزاد پول نیماسه !!!به محض ا یبهش نم

 جواهر بود...

داشت. پولِ خودش رو هم  یتو خونه هم نگه نم یکرد و حت یبه طال و سکه م لیبرنامه انگار پول ِ فرزاد رو تبد با

 شد. یو بستن ِ زبونش م الیخرجِ ل شتریب

نداشتند. ارتباطشون با  یشد گفت که مشکل یبودند و م دهیهم خر نیماش هیوضعشون بد نبود. تازه  یلحاظ مال از

 هیکه  یا قهیچند دق هیزد و  یبه مادرش م یسر هیشد  یکم شده بود.اکثرا فرزاد عصر که م اریخونواده فرزاد بس

 .ترفیشد و م یکرد و بعد بلند م یم یبا بچه ها باز یو بچه  ها بودند که کم بایشست.اگه فرن یبنوشد رو م یچا

رو  یکرد.هر بار هم حاج یتکرار م یحاج یاشو برا هیکرد. شب هم گال یم یمفصل هیگر نتیهر رفتن هم ز بعداز

 خوند: یم یدور نیباعث ِ ا

سر  و دی،بچم نا ام یفرق گذاشت نشونی!بیبچه دلخوش بشه؛گوش نکرد نیچقدر گفتم واحدش رو اجاره نده ،بذار ا-

 خورده شد.

بودن،همه  نجایمدت که ا نیا یدونیخوام زنم رو امتحان کنم.خودت هم م یالاهلل اال اهلل خانوم مگه خودش نگفت م-

 .میبه نامش کن یزیکه چ نهیکه چقدر دنبال ا میدیو فهم مشیمون شناخت
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گفت!االن هم که خدا روشکر وضعش بد  یم یا گهید ِزیبود ،هرچند که زبونش چ یناراض نیهم یا فرزاد هم بر ِخود

امشب من  یدون یکنه!تو که م یم دیخر شیواحد پ هینشسته اما خبر دارم که داره  یتو خونه اجاره ا ست،درستهین

 ؟؟؟یهست ی!پس نگران چشخصهراحته که سهم هر کدوم از بچه ها م المی،خ نیسرم بذارم زم

که فرزاد دلش  دیفهم یگرفت.م یصلوات فرستاد.اما مادر بود و دلش آروم نم عیگفت و سر یخدا نکنه ا هی نتیز

 نیو اموالِ پدرش جَنَمِ ا تیثابت کردن ِ خودشِ که بدون ِحما یهمه تالشش برا دیفهم ی.مستین شیگرم ِ زن و زندگ

 !!!رهیبگ نیخودش خونه و ماش یرو داره که برا

بود ناهار رو خوردند و تا فرزاد رو تخت چرت ِ  نشونیروزا حاکم ِب نیکه ا یتو سکوت دندیکه به خونه رس رهیو ن فرزاد

و ر رهی ن ِادداشتیدم کرد ُ  یخودش چا ی.به آشپزخونه رفت و براستین رهیشد متوجه شد که ن داریزد و ب یکوتاه

 جمله نوشته بود: هیکه  دید

 «شگاهیرفتم آرا من»

 هافیتو ق شگاهیآرا رهیم نقدریانگار که ا»زد و به خودش گفت: یباال انداخت ،مهم بود؟؟نه اصال!!! پوزخند یا شونه

 «شهیم جادیا یاش فرق

 :یصفحه گوش یزنگ خورد و اسم ِ فرهاد افتاد رو شیفکرا بود که گوش نیهم تو

 جانم داداش سالم!-

 سرخوش از جواب ِ فرزاد با مهر گفت: فرهاد

 !!!یرو براه ،ی، خوش یجونت سالمت!سالم از ماست !خوب-

 به اصل ِ مطلب: دندیرو تمام کردند و رس یاحوالپرس

 یا قهیدو دق داراتی!تو که د میبهتون بزن یسر هی مییایامشب ب میفرزاد جان غرض از مزاحمت !با سمانه گفت-

 نکنه!!! یبیبچه مون عموش رو بشناسه و غر میشده!گفت

 !میکه دورِ هم باش دییای!شام ب دییبفرما یدار اریاخت-

 یباشد جواب یرو گرفت اما در دسترس نم رهیشماره ن عیساعت ِ نه به بعد شد.فرزاد سر یقبول نکرد و قرار برا فرهاد

 !دیبود که شن
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آماده  ییاری پذ ِلیکنه که وسا یخودش بررس دیشد.بهتر د یم یپاسخ تکرار شد. کم کم عصب نیساعت ِ بعد ا کی تا

 نه؟؟ ایاست 

 یتساع کی لیو آج ینیریو ش وهی م ِدیبرسه !خر دیبه خر عتریسر دی.بهتر ددیخر یم وهیم دیرو چک کرد.با خچالی

 کرد. یریدو باره شماره گ دیوقتش رو گرفت .به خونه که رس

 داد!!! ی دستگاه خاموش است م ِغامیاپراتور پ نباریا

شب بود. اجبارا خودش دست به کار  8به ساعت انداخت که  یزد. نگاه ینم دیو سف اهیکه دست به س یفرزاد

 دایرو پ یگذاشت !کاسه ا یبشقاب معمول هیرو هم تو  ینیری!شدیچ دیکه د یظرف نیها رو شست و تو اول وهیشد.م

 گذاشت. زی م ِیداخلش و همه رو رو ختیها رو ر لیکرد و آج

 کاریچ شگاهیتا حاال آرا 3خورد.از ساعت ِ  ی! خون خونش رو مدهیفا یرو گرفت اما بازم ب رهیدوباره شماره ن دوباره

 نمونده بود که تلفن خونه زنگ خورد. 9به ساعتِ  یزیداشت.چ

 زد: یاز خونه مادرش زنگ م الیخ یبود که ب رهین

اومده  امکیپ دمیزدمش به شارژ د تموم شده بود.تازه لمیشارژ ِ موبا ؟؟یزنگ زد نقدری!چه خبره ا یالو فرزاد!خوب-

 !!یکه زنگ زد

 :دیو پرس دیکش یقیرو نشون نده نفس ِ عم تشیکرد عصبان یسع فرزاد

همون م ایب ریبگ نیماش هی عیکار؟؟سریخونه مامانت چ یخونه؟؟ رفت ی؟؟چرا برنگشت ییساعته کجا 4معلوم هست -

 .میدار

 ؟؟یهست که خودتو کشت یچه خبرته؟؟ حاال ک-

 :دیدندوناش غرّ  یاز ال فرزاد

 !!ایسوال و جواب کردن ،زود پاشو ب یبه جا-

 دینا ام دشیقبل از مهمونا برسه ام رهیداشت که ن دیام یچک و چونه نزنه!هرچ نیاز ا شتریقطع کرد که ب زود

 هی کرد یبود که احساس م دهییدندون رو دندون سا نقدرینشستند.فرزاد ا یساعت میو ن دندیشد.فرهاد و سمانه رس

 از دندونش رفته بود.... هیال
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و من به  دیکرد یاز روز ِ قبل هماهنگ م دی خوش با افاده و هزار اخم بهشون فهموند که با ِ ی رو ِیو به جا دیرس رهین

 خاطر شما مامانم رو رها کردم اومدم.

 اختالف و کدروت رو دامن زد.. شتریو الفت بشه ب یکیکه موجب ِ نزد نیا یبه جا یمهمون نیا

اتفاق  هری فرزاد و ن ِنیدعوا ب نیو سخت تر نیو سمانه زود بلند شدند و رفتند . بعد از رفتن ِ اونا بود که بدتر فرهاد

 افتاد.

 به فرزاد گفت: ینکرده با طلبکار یکه شرمنده باشه که درست مهمون نواز نیا یمالحظه به جا یب رهیهم باز ن اون

 ؟؟یدیرو چ ینیریو ش وهیم یدارم تو چ ستالیهمه ظرف ِ قشنگ و کر نیمن ا یم رو بردآبرو-

 دونستم کجا هستن! یفقط گفت : نم فرزاد

 !یمن رو خورد کن تیزن داداش ِ افاده ا نی ا ِیخواست جلو یزد:نه تو دلت م شین دوباره

 رو که تا حاال تو گلوش مهار کرده بود رها کرد.با تمام قدرت نعره زد: یادیفر فرزاد

دونم اون  ینم ؟؟یبرد یبرادرم نم یمنو جلو ِیرفتارت آبرو نیکه با ا یدیفهم یاگه م شه؟؟یمگه تو آبرو سرت م-

 مردا!!! یبرا یداده؟؟فقط عشوه و لوند ادی یمادرت به تو چ

 زد: ادیگونه و صداش رو انداخت تو سرش و بلند تر از فرزاد فر الیرفت تو جلدِ ل رهین

 کس و ناکس راست و خم بشم تا اسمم بشه زن ِ خوب!!! یجلو دیدونستم با ینم-

 حرف ِ دهنت رو بفهم برادر من کس و ناکس ِ؟؟-

انتظار داشته  از من یهم حق ندار یکنند. ندار ییرایاز کس و کارت پذ ریبرو کلفت بگ یکه هست !دار نهیهم-

 !!یباش

 

حرفها رو نثار ِهم  نیو بدتر ستادندیهم ا یبود.رو در رو نشونی ب ِمیدعوا پاره شدن ِ پرده شرم و حر نیا ی جهینت

 یم ونیزیتلو ِ یپتو جلو هیبالش و  هیزدند. فرزاد با  یبا هم حرف نم یخونه و کالم هی! تو یقهر دو هفته ا هیکردند.

 .دیخواب



 ریتزو

 
148 

 

با  لباسها رو نیاومد خونه بازتر یکه فرزاد م نی؛به محض ا یشروع کرد به فتنه گر رهیروز که از قهر گذشته بود،ن 4

 رفت..... یفرزاد رژه م یکرد و جلو یست م ظیغل یها شیآرا

 نیاد ا. اما انگار چشم ِ فرزشدیم یآشت یبدون منت کش قیطر نیاز ا دیمردونه فرزاد بود.شا زیقلقلکِ غرا هدفش

 ینگاه هم نم رهیشد ،اصال به طرف ن یلمس دستش داغ م نیکه با کوچکتر ی. فرزاددید یو عشوه رو نم یهمه لوند

 کرد....

 کوتاه اومدن ِ فرزاد !!! یشد برا یبهونه ا ی کارت ِ دعوت عروس ِدنیرس

 

 5 بخش

 

ه بو و شد رهینشسته بود و پسر فرهاد رضا رو تو بغلش گرفته بود.با عشق به صورت کوچولوش خ نتیکنار ِ ز فرزاد

 کرد. یبا پشت ِ انگشتاش گونه پسرک رو نوازش م یبه آروم

 بچه دار نشده بود باعثِ تعجب بود... رهیکه تا حاال ن نیدونستند که فرزاد عاشق ِ بچه اس و ا یم همه

 :دیپرس تیو با مظلوم ستادیافرزاد  یکنار ِ پا نیراش

 !!!یرضا رو دوست دار ؟؟فقطیمنو دوست ندار ییدا-

گردنش  شهیو مثل هم دیرو بغل کرد و دو سه دور چرخ نیراش هویداد و  نتیدلش غنج رفت براش بچه رو به ز فرزاد

  مهربون ... ِییهمون داکه فرزاد شده بود  نیزد...ا یقهقه م یاز خوش نیو هم زمان قلقلکش داد.....راش دیرو بوس

 ، به چشماش نگاه کردُ  گفت: دیدست کش یکه از باز فرزاد

 ....شتریچقدر دوست دارم خوشکل خانوم از رضا ب یدید-

محبتش گل کرد و گردن ِ فرزاد رو محکم گرفت ُ لبش رو محکم چسبوند به گونه فرزاد و فشار داد و به نظرش  نیراش

 شد. بشیکه نص ایر یهمه عشقِ ب نیکرد از ا فی...فرزاد کشتریهرچه محکمتر محبتِ ب
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خوردند رو کرده بود....به  یکه دور هم غذا م ییسالها بود از خونواده و مهرشون به دور بود.دلش هوس ِ روزها انگار

 که نشون داده بود،نبود.... یزیاون چ رهینبود.ن یراض شیتونست دروغ بگه که از زندگ یخودش نم

عاشقونه هم  ینبود. از قربون صدقه و حرفا یخبر ییاز تنوع غذا گهیار از داشتن ِ فرزاد راحت شده بود دانگ الشیخ

 !سرِ کار و خونه و دوباره تکرار...ینی سرد و ماش ِیزندگ هی...نطوریهم

 فرزاد داشت. لِیبا فام یخوب ونهیم رهیبُر بخوره و رفت و آمد کنه و نه ن رهیاومد با خونواده ن یفرزاد خوشش م نه

صحبت  رهیخواست که راجع به بچه دار شدن با ن یدلش نم ی هم تموم شده بود.فرزاد حت ِیحرفاشون برا انگار

 گفت!!! یرو نم لشیکرد که زوده ....اما دل یاشاره م رهین یکنه....گاه

 یکه م یکرد...کار یده اش متمام ِ عشقش رو نثار خواهر زاده و برادر زا شیجا تو سالن خونه پدر نیفرزاد ا حاال

 ازش متنفره.... رهیدونست ن

 

به  بایبه دنبال ِ فر نیفرزاد دوباره کنارش نشست و راش یکرد ،وقت ینگاه م نیبا راش یبا لذت به فرزاد و باز نتیز

 رو به فرزاد گفت: نتیآشپزخونه،ز

 رم؟؟؟یقراره بچه تو رو بغل بگ یک-

حامله بشه ...نه ....خوشش  رهیکه ن نیلحظه از تصور ِ بچه خودش قند تو دلش آب شد؛اما تصور ا هی فرزاد

مادرِ بچه اش باشه...نه  رهیتونست درک کنه.....بچه دوست داشت اما....دوست نداشت ن ی....احساسش رو نمومدین

 کرد. یفکر نم چکسیرو تو تصورش داشته باشه...نه به ه یکه کس نیا

اصال  هگید نیکنه.....نه ....ا تشیترب رهیداشته باشه که ن یکه دختر نیحامله بشه....فکر ا رهیدوست نداشت ن فقط

 قابل تحمل نبود...

 باال انداخت ُ گفت: یا شونه

 ؟؟یندار دیفعال که زوده!!!چه خبر؟؟خبر ِ جد-

 اومد: ادشی هویشد و  الیخ یسوال بپرسه ،پس ب شتریفرزاد دوست نداره ب دیفهم نتیز
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 شما هم جدا داده ! یمحمد ِ خاله اس!!! کارت داده !برا هی!آخرِ هفته عروس یدیاِ خوبه پرس-

 از فرزاد فرنوش رو صدا زد : یاز هر واکنش قبل

 !!!ارشی فرزاد ِ ب ِیکه برا ی!اون اریرو ب یفرنوش مامان کارت دعوت ِ عروس-

 :دیمدند نشستند.فرزاد متعجب پرسو بچه ها هم او بایفر ارهیکه کارت رو ب فرنوش

 !!شه؟؟ینامزد کرد که حاال عروس یمگه محمد زن گرفت!ک-

 هی ازدواج ! ِیساله!!به نظر ِ فرزاد سنش کم بود برا 24 بایتقر شدیم کتریکوچ میبود.از نس مینس کیبرادر کوچ محمد

 «گفتند برات زوده و حاال محمد.... یسال سن بهش م 26با »لحظه به خودش فکر کرد

 کنه،گفت: یفکر م یکه فرزاد به چ دیانگار فهم نتیز

دختر عقد کرده تو خونه  میگفتند که ما رسم ندار ینامزد کرده اما خونواده عروس عجله داشتند م ستین ادیز-

 که نیمحمد سنش کمه...خالصه اگفت  ی...خاله ات هم که اصال موافق نبود میالک یرسم ها نیاز ا دونمیبمونه!چه م

 ...شیبرن سر ِ خونه زندگ رنیبگ یو عروس ادیمجبور شد کنار ب

 با طعنه گفت: فرزاد

 ادهیدختر ِ مردم ز یبرا زایچ نیا ای!دهیمدل باال کادو م نیشوهر خاله ماش ایاونوقت محمد خونه از خودش داره و -

 باشه!!! دیتحفه خاله با یدخترا یفقط برا

 از اونور گفت: بای لب زمزمه کرد.فر ِریال اهلل اال اهلل ز هی نتیز

شد؟؟؟اگه عاقل  می نس ِیضامن ِ خوشبخت زایچ نیبا هم !!مگه ا میکم خوب شد هیول کن تو رو خدا فرزاد!!تازه -

 کردند که اخالق خوب باشه و طرف سالم باشه! یشرط و شروط توجه م نی ا ِیبودند که به جا

 جور باشه!! هیو مالک ِ همه  اریکه مع ستیسالمِ و اخالقش هم خوبه !قرار ن!!هیبچه خوب محمد

 :دیکشوند و پرس یحرفها اوقاتشون رو تلخ نکنه!پس بحث رو به عروس نیداد با ا حیهم ترج فرزاد

 بگم ! رهیکه منم برنامه بذارم ُ به ن دیر یم ؟؟اگهیعروس دیر یشماها م-
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 عوض شد جواب داد: رشیکه صحبت مس نیخوشحال از ا نتیز

 ! میبا هم بر نجایا نییایب ی!دوست داشتمیر یآره مامان !ما همه م-

با اهل خونه به طرف ِ خونه خودش  یبرداشت و بعد از خداحافظ زی م ِیاز جاش بلند شد کارت رو هم از رو فرزاد

 رفت.

 نینشون داد تا به ا یگوشه چشم رهین یاز عشوه و جلب ِ توجه کردنا یکیبه  دیرو مناسب د تیاز شام که موقع بعد

 بده.... انیپا یقهر ِ دوهفته ا

 تازه به دست  ِیآشت نیخواست ا یهم چون نم رهیدعوت رو مطرح کرد.ن انِیجر یتفاوت یفرصت ِ مناسب با ب هی تو

 گفت!! گهیو مقدمات د شگاهیو آرا دیخر یذوق از برنامه اش برا یو با کم تیحساس یاومده خراب بشه ،ب

 بحث و جدل باز نشه!! یبرا یا نهیبهش داد تا زم اریاخت یدونیکه خودت هر جور م نیهم با گفتن ا فرزاد

لباس پر زرق ُ برق سفارش  هی تیشهر سر زده بود.در نها یبه شدت مشغول بود.به تمام مزون ها رهیهفته ن کی اون

تِ که پوس یگفتند :کس یشهر ....م نیداشت....اما تو ا ینگداده بود.موهاش رو بلوند کرد که با پوستِ سبزه اش هماه

 موهاش رو بور کنه!!! دیداره با دیسف

 یاش فرق داشت...در واقع رنگِ مو شراب قهیحرفها نداشت به نظرش خوب شده بود...فرزاد سل نیبه ا یاما توجه رهین

 .دیپسند یبود که فرزاد م یرنگ

د بلون یدوست داره و مسلما مو یکه خودش چ نیفرزاد فقط به ا قهیبه سل تییاهم یموضوع ب نیبا علم به ا رهین

 کرده بود. یمبارک گفته بود و از اظهارِ نظر خوددار هی...فرزاد فقط  یفندق ای یتا بلوط ادیتو چشم م شتریب

 نشون یچه عکس العمل دیدونست با یبرگشت خونه فرزاد نم شگاهیاز آرا دیلباس پوش رهین یوقت یعروس روزِ

 بود... یم میمال شیکه آرا یشد به شرط یم بایز شیبا آرا رهیبده...ن

 دنیکه خوشا یرو ادهیجور ز هی....نه  بایتو چشم بود.نه ز یلیلباس پر زرق ُ برق .....خ نیو ا شیحجم ِ آرا نیبا ا حاال

 نبود..

 زد و با عشوه گفت : یبا اون پاشنه بلند و لباس ِ قرمزِپر از منجوق چرخ رهین

 شه؟؟؟یچه طورم؟؟چشمِ همشون کور م-
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 یکه ب یا نهیداشت و خطِ س یباز یلیخ قهیکه  ی چشم ها و لباس ِیجی خل ِشیشده تا آرا ونییشن یاز موها فرزاد

و  نهیتمام ِ س شگری لباس کم بود که آرا ِیهمه پولک و منجوق ِ کار شده رو نیکرد و انگار ا یم یمهابا جلوه گر

 پوشانده بود.... لیرو با اکل رهیبازوان ِ ن

 کرد یرو نظاره کرد.آب دهنش رو به زور قورت داد. نبضش تند شده بود....احساس م لیپر اکل یو کفش ها نییپا تا

 یاش م قهیکنارِ شق« که داره ی مخصوص ِیبا هر اسم ِ کوفت»که پزشک ها دارند  یمثل ِ چکش فیچکش ِ ظر هی

 ....دیکوب

 نیل او ِیکه اکثرا برا یلیفام یبازوان برهنه و برق افتاده ....جلو نیو ا نهیچاکِ س نیو لباس ا شیآرا نیفرزاد با ا زنِ

 چشماش شد؛ رهی.....خدنشیدیبار بود م

 به کمر زد و مثلِ مانکن ها ژست گرفت: یدست ییاما با پر رو دیترس ی.کمدیسوزان رو تو چشماش د یشعله ها رهین

 قهیخب سل یها ول ادی!!!بدت نادیدر م بایچشم ِ سمانه و فر میشدم!بذار بر یدونستم عال ینه؟؟؟م دیبرکفت -

 ندارن...

 زد ،سرش رو باال گرفت ُمحکم گفت: یم رونیاز دهنش ب شی نفس انگار آت ِیبه جا فرزاد

که گذاشتم به عهده ِ  یبخر یچه لباس دیکه با یدیم صی!!فکر کردم خودت تشخیر یجا نم چیه افهیق نیشما با ا-

 لباس مناسبه به نظرِ خودت؟؟؟ نیخودت....واقعا ا

لباس رو  نیکه خانواده ها دور ِ هم باشند...اون وقت تو ا رنیگ یاز آشناها م یکیرو تو باغ ِ  یبودم عروس گفته

 ؟؟یکن یم کاریچاکش رو چ یباالش رو با شال بپوشون یانتخاب کرد

که  نی ا ِدیبه ام دهیذوق خر یکه با کل یلباس شهی!مگه منهیبب یاز شوخ یاثر دیشد شا رهیزاد خبه فر یبا ناباور رهین

 کنه رو فرزاد رد کنه..... یجلوه گر میو مهمتر از همه نس بای سمانه و فر ِیجلو

 گفت: مبهوت

 !!!این نیبا ا یگیکه چشم همه درآد،اونوقت م دمیخر یگرون نیبه ا گه؟؟؟لباسید یکن یم یشوخ-

 صداش رفت باال: یعصب فرزاد

 کنند!!! یو باالت م ریاز اون که خانما نگاهت کنند مردا با نگاه ز شتریمردا؟؟؟ب ای!!!زنا  اد؟؟هانیدرب یچشم ک-
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 و گفت: دیخند یرفت که فرزاد ِ که جلوش ِبا لوند ادشی رهیلحظه ن هی

 من تو مخشون بچرخه!!! ی افهیزنشون ق ینگاه کنند که شب تا صبح به جا نقدریبذار ا-

 و فقط تونست بگه: رهی ن ِیشرمنده شد به جا فرزاد

 !!یپست یلیخ-

 هریاومد طرفش ُ دستش رو گرفت.فرزاد با شدت دستش رو پس زد.ن عی که داده بود شد سر ِیمتوجه سوت هوی رهین

 گفت: متیعقب نرفت دوباره دستِ فرزاد رو گرفت ُ با مال

 هی....میکن یم ایشوخ نیوقتا با نادره از ا یبود....خب ...بعض ی زشت ِیدونم شوخ یکردم !م ی!شوخ دیعشقم ببخش-

 نداشتم... یلحظه اشتباه کردم....اصال منظور

 گفت: یو جد دیدستش رو کش فرزاد

،اگه نه هم که من برم مامان  یکن یرو کم م شتیو آرا یکن یلباست رو عوض م یعروس یایب یخوا یاگه م یهرچ-

 منتظرم هستن! نایا

به قول ِ  نیکوپنش رو هم سوزونده بود با ا رهیکه ن نیچونه زدن نذاشت و ضمن ا یبرا یی فرزاد جا ِی جد ِلحن

 کرد . دایپ ی لباس هاش کت و دامن ِنیناچارا به اتاقش رفت و از ب ؛پسیخودش شوخ

 رونیچشمهاش رو کم کرد و از اتاق ب شیپاک کن آرا ریآغشته به ش یپنبه  هیرو با غصه عوض کرد و با  لباسش

 اومد.

دچار شده بود.اگه به مادرش قول  یشد. سردرد ِ بد یتو سرش تکرار م رهیرو مبل نشسته بود و مرتب حرف ِ ن فرزاد

 قهیضربان ِ کنار ِ شق نیا دیکرد،شا یم کیرفت تو تخت ُاتاق رو تار یاالن با خوردن چند تا قرص م نینداده بود هم

 ...رهیها آروم بگ

 کرد: ییرو به روش و دلجو ستادیا رهین

که  یگیلباسم رو عوض کنم!اگه م ایتا کمتر کنم  ستی؟؟اگه به نظرت خوب ن یپسند یجور م نی!!خوبم !ا ییآقا-

 ....ارمیاصال مانتو ام رو درن
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 نگاه بهش کرد ُ لب زد خوبه! هی یکرد. سرسر یحرفها حال ِ بدِ فرزاد رو خوب نم نیا

 حرف نزد. رهیکلمه با ن هی باغ شدند .  ِیرفتند خونه پدرش و با هم راه یوقت تا

 

 

 6 بخش

 مین هیکنند  یسالم و احوالپرس لیکنند که همه جا بشن و هم زمان با فام دایرو پ یزیبود تا م یشلوغ یِعروس

 بود و رهاش نکرد. دهیچسب فرزاد رو یبازو رهیمدت ن نیزمان برد.تو ا یساعت

 اجازه نداد. رهیدوبار تالش کرد نامحسوس دستش رو بکشه اما ن یکی فرزاد

 شناسم ،پس ازم جدا نشو!!! یرو نم یعشقم من کس-

به طرفشون اومدندُ بهشون خوش آمد گفتند.خاله کنار ِ  مینشسته بودند که خاله و نس زیکوتاه اومد. تازه سر ِم فرزاد

 میرو به نس رهین بایو سمانه خوش و بش کرد.فر بایو در همون حال با فر ستادیهم کنارشون ا مینس نشست ُ نتیز

 هنوز ننشسته بود.... بودکرد.فرزاد به احترامشون که از جا بلند شده  یمعرف

 رو تعارفش کرد: یسرِ پاست صندل مینس دید یوقت

 !دینیبش نجای دییدختر خاله بفرما-

 مینس دِیحرکت از د نی!انهیتا کنارش بش دیکه حس ُ حسادتش گل کرده بود آروم گوشه کت ِ فرزاد رو کش رهین

 جواب داد: یرسم یلیبه نشونه تواضع خم کرد و خ یپنهان نموند. سر

 مقدم بگم خدمتتون! ِریبرم ،اومد فقط خ دیمن با دییکنم بفرما یخواهش م-

 زه رفت ُ چشم فرزاد ناخواسته به دنبالش...هم از کنارشون با فعال با اجا عیسر

 متانت و  ِیدرخشش سهم ِ عمده اش برا نیاز ا دی.شادیدرخش یو شال ِ هم رنگش م ینقره ا یِتو اون ماکس مینس

 ..ختیر یبود که از رفتارش م ینجابت
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  فرزاد زد ُ با طعنه گفت: ِیبه پهلو یضربه ا رهین

 ؟؟؟یکن ینگاه م ی!کجا رو هنوز دار گهیتموم شد رفت د-

 :دی دندوناش غر ِنیاز ب فرزاد

 !!!میکه بدجور ازت شاک یدُمم نذار یو پا رو یبهتره احترام ِ خودت رو حفظ کن-

 «من گفتن یموقع باز شود رو برا یکه ب یلعنت بر دهان»ساکت شد . با خودش زمزمه کرد رهین

و  نتیگرده و ز یفرهاد مثل ِ پروانه گرد ِ سمانه و بچش م دید یکه م نیا از رهیبه کام ِ هر دو زهر شد. ن یعروس

ار به ب یمونیعمر پش هی بچگونه اش  ِیکه با لجباز نیخورد و فرزاد از ا یهمه جوره مواظبشون هستند حرص م بایفر

 آورده بود.....

فرهاد و  به شهیکه عاقالنه بود.هم نقدرینوشتند ا یرو با آب طال م رزنیپ یحرفها دیمادربزرگش افتاد.با ادِیفرزاد  باز

 گفت: یفرزاد م

 دیهمراهتون ببر دیبتون یکه هم تو عزا و هم تو عروس دیرو انتخاب کن ی،کس دیریزن بگ نیخوا یم یمادرجون وقت-

 .دیو از رفتارش شرمنده نباش

 :دندیپرس یذاشتند و م یاون موقع با فرهاد سربه سرش م دیشا

هم که همه مشغولِ بزن و برقص هستند،بازم  یمگه تو عزا چه خبره که شرمنده مون کنه!!!تو عروسمادر جون -

 نداره!!! شیکار یکس

برند اما اون نشسته و  یشادن و از جشن لذت م هیچقدر اختالف به بار آورده!!!چطور بق یعروس هیکه  دید یم حاال

 نکنه که شرمنده بشه!!!! یرفتار رهیپاد که ن یم

 یاز خانم ها یکی دیکه شن نیدلخور بود هم ا می نس ِدنیهم ابروها رو درهم گره زده بود ُ نشسته بود.هم از د رهین

 گفت: شیبرسه ،به نفر کنار انشیکرد که به گوش ِ اطراف ی بغل که انگار عمدا بلند صحبت م ِزیم

 مسن ِ مادر ِفرزادِ!!!به کنار زنه ه شیباشه ،زشت قهیاومد بد سل یبه فرزاد ِ حاج فخار نم-
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و  دیرو د نتیز ی سمانه و رنگ گرفتن ِ گونه ها ِدنیو لب گز بایبه وضوح پوزخندِ فر رهی.ندندیحرف رو همه شن نیا

 حرص خورد...

 حرص تو گوش ِ فرزاد پچ پچ کرد: با

 بارش کنم! قشِیال ی من درازه !!!برم هرچ ِیانگار زبونتون فقط برا-

 بود جواب داد: انیکه تو صداش ع یشد و با حرص ترشیکه ب یبا اخم فرزاد

 یرو گفت نم قتیبدترش نکن!در ضمن هرکس حق گهیخورد شده د یجا اعصابم به قدر ِ کاف نیالزم نکرده !تا هم-

 رن باهاش دعوا کنند.

رد که ک یکه سنش بزرگتره واقفه!!!فکرش رو نم نیو ا شیفرزاد هم به زشت یعنی نی....اقتیبند اومد.....حق رهین زبون

 شده بود،به روش آورده بشه!!! بایکه به نظر ِ خودش ز یجور و تو زمان نیا قتیحق نیا

  لب گفت: ِریکرد.با بغض ز بغض

  من اَخ شدم !باشه !! ُیشد ریش یدیرو د لتی!تا فام میرس یباشه آقا فرزاد به هم م-

 !اَه!! میآروم باش قهیدق هین بذار زمزمه کرد:شلوغش نک فرزادهم

کنه  ی فرزاد رو کور م ِلی،چشم ِ فام شیکرد با اون لباس و آرا یشد!فکر م یکرد ُ چ یفکر م یسکوت کرد .چ رهین

شده بود...البته متوجه بود  نیعج لی.....انگار تکبر و غرور با تک تکِ افرادِ فاملیهم از فام نی،اما ...اون از لباس و ا

 کنند. یبرخورد م یمیکه با سمانه خوب ُ صم

شباهت داشت که آداب ِ معاشرت  یبه کس شتریخواست که مغرور باشه اما ب یورود به زعم ِ خودش م یاز ابتدا رهین

 کنند. یهم بهش کم محل هیباعث شد که بق نی.همستیبلد ن

 از جاش بلند شد ُ به سمانه گفت: بایفر

م خانم شما ه رهین«کرد و ادامه داد رهیبا اکراه روبه ن!»میبگ کیو به عروس و داماد تبر میکادومون رو بد میسمان بر-

 !!میبر دیپاش دیاگه دوست دار

 کجا!!!! رهیو دوستانه با سمانه کجا و اکراه و اجبار ِ صداش تو صحبت با ن یمی صم ِلحن
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 داد و گفت: رهیدر آورد ُ به ن بشیکرده بود رو از ج هیکه ته یسکه ا عیخواست رد کنه که فرزاد سر رهین

 طرفتون! امیکنم و بعد ب دایرو پ ی بهداشت ِسیبرو تا من برم سرو نایا بایتو با فر هیفکر ِ خوب-

 اد.ه افتعروس و داماد به را گاهیو سمانه به طرف ِ جا باینتونست مخالفت کنه از جاش بلند شد ُ همراهِ فر گهید رهین

 رقص  ِیفرنوش هم برا یحت دید یخبرا نبود.وقت نیرقصه اما .....نه ...از ا یم یدلش صابون زده بود امشب حساب به

 حرفش رو هم بزنه!!! دینرفت ،متوجه شد نبا

س و رفت، عرو گاهیهنوز برنگشتند.به طرف ِ جا هیو بق رهیو ن هیخال زشونیکه م دیبرگشت ُ از دور د سیاز سرو فرزاد

 ....دهی محمد خوشحال بود که به عشقش رس ِی.از ته دلش برادندیرقص یداماد وسط م

گفت و از  کیکه تو رقص شرکت کنه شاباش داد وتبر نیا یدو تا تراول در اورد و به طرفشون رفت و ب بشیج از

 یو آروم دست م ستادهیا یگوشه ا رهیکه خارج از دا دیرو د میو تماشا کرد.نس ستادیرقص خارج شد.کنار ا رهیدا

 زنه...

برگشت  عیحضورش رو حس کرد ُ سر می.نسستادیشد.بدون ِ جلب ِ توجه کنارش ا دهیبه طرفش کش ناخودآگاه

 نگاهش کرد....

 شد و زمزمه کرد: رهیکرد و به رو به روش خ ینگاه مین فرزاد

 ؟؟؟یخوشبخت یونه دار!االن که خیفروخت یکه منو به اون عمل دیارز یم نیماش هیخونه و  هی-

 کلمه گفت:فرزاد!!! هیفقط  زدیکه اشک موج م ییلرزون و چشما یبا لبها مینس

 شد.... یکه تا پشت ِ لبها اومد و همونجا زندان یصداش بند بند ِ قلب ِ فرزاد رو به لرزه در آورد.جانم ارتعاشِ

 نشه!!! انتی وجدان ِ خودش محکوم به خ ِشیانداخت و دور شد تا حداقل پ نییسرپا فرزاد

هم به دنبالش راه افتاد ...وسط راه  رهیرفت ن زشونیکه فرزاد به طرف ِ م نیاز اون طرف چشمش به فرزاد بود.هم رهین

 و طلبکارانه گفت: دیبهش رس

 !یکن کیج کیبا دختر خالت ج یکه خودت بر یدل و قلوه دادنتون تموم شد!منو دَک کرد-

 گفت: یخفه ا یزد با صدا یکه تو چشمش م یو جرقه ها تیو با عصبان ستادیا فرزاد
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 ترشیتا ب میکن تا بر یحواست به خودت باشه!االنم زود خداحافظ ینه ؟؟؟امشب از حد گذروند ای یکن یتمومش م-

!!!یآبرومون رو نبرد نیاز ا

گفت : نتیپا تند کرد و کنار ِ گوشِ ز عیسر

کن! یخوام برم خونه !خودت از خاله عذرخواه ی!م ستیمامان من حالم خوب ن-

 و مانتو و دیرس رهیکرد .ن یاز تو چشماش چکه م تیبرگشت تو صورت ِ پسرش نگاه کرد.غم و حرصو عصبان نتیز

حال ِ بد فرزاد از کجا  دیفهم دیرو که د رهیشده ن دهیدر هم گره خورده و لبِ برچ یابرو ها نتیرو برداشت ز فشیک

....ادیم

رو هم گذاشت ُ با آرامش گفت: چشم

!یکه سردرد داشت گمی!اما من به خالت مدیکه شام نخورد فیبه سالمت !ح دیبر-

لب خداحافظ رو نجوا کرد. ریهم دست داد و ز رهیکرد.ن یو خداحافظ دیخم شد ُ گونه مادرش رو بوس فرزاد

: دیدونست به گوشش رس ینسبتش رو هم نم یاون خانم ِفضول که حت یفرزاد راه افتاد که باز صدا کنارِ

 فیها پسرت ح ادیجون بدت ن نتی! ز نهیا شتریب شیزشت تر باز یهرچ مونیم گنیخدا به داد برسه !م-

داره نه اخالق!! افهیشد!عروست نه ق

همون هم  یبشنوه ول شتریاجازه نداد که ب کیموز یگفت!صدا یینگو توروخدا هیاومد که  یاز دور م نتیز ِیصدا

بس بود که به حدّ انفجار برسه!

قهر و کم  گهیدو هفته د دیبزنه با یرو نداره و اگه حرف دنی غُر شن ِتیدونست که فرزاد هم ظرف یرو هم م نیا

سکوت کنه !!سکوت .... دیرو تحمل کنه !!!پس بهتر د شیمحل

 ِیتفاوت یبودند.ب دهیرس گهینسبت به همد یتفاوت یب هیشد.به  یسکوت  شکسته نم حایقهر نبودند اما ترج درسته

است.... یمشترک ِیکه آفت ِ هر زندگ
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دلباز و  دیکرده بودند.خونه جد یکرده بود آماده شده بود و اسباب کش دیخر شیکه پ یبود که خونه ا یروز چند

 خوشحال بود.... اریصاحب خونه شده بودند بس یکس تیکه بدون حما نیخوش نقشه بود.فرزاداز ا

زمونه خونه دار شدن کم از شکستن ِ  نیداشت.انگار که شاخ ِغول رو شکسته باشه!هرچند تو ا یبیحس ِ عج هی

 شاخ ِ غول نداشت.

رفتن گ دهیو نشن یبه انحاء مختلف خواسته بود که خونه رو به نامش بزنه!فرزاد تا حاال با شوخ رهیچند روز ن نیهم تو

 ،توجه نکرده بود!

از فرزاد خواست که اول به خونه مادرش بروند که  رهیشدند. ن نیسوار ِ ماش نگیاومدند و تو پارک رونیهم از اداره ب اب

 روند. الیرو که جا گذاشته بود بردارد.فرزاد فقط با تکون ِسرش موافقت کرد و به سمتِ خونه ل یا لهیوس

 داخل کرد و گفت: شهیشد و سرش رو از ش ادهیپ رهین

 م؟؟یبعد بر میداخل !مامان غذاش آماده اس بخور یاینم-

 کرد و جواب داد: ینگاه مین فرزاد

 ؟؟؟یمگه صبح غذا درست نکرد-

 !شهیم یطوالن می گرمش کن ُمیچرا درست کردم !خب گفتم تا برس-

 حوصله گفت: یدستش رو باال آورد ُ ب فرزاد

 !!ای!بدو !زود اومد شهینم رید یساعت هم با مامانت فک نزن هی  ُیستینا نجایساعت ا هیاگه -

  لب گفت ُ وارد ِخونه شد. ِریز یبد اخالق شیا هی رهین
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 .ستادیشد و کنار در ِ خونه منتظر ا ادهیپ نینشسته بود از ماش زیکه امروز از صبح پشت ِ م فرزاد

 به پالک انداخت و گفت: یو رو کرد و نگاه ریاز پاکت ها رو ز یاومد کنارش توقف کرد، دسته ا یپستچ

 جاست؟؟؟ نیهم یمنزل ِ ساع-

 قدم جلو اومد و گفت: هی!سهینامه بنو شیرو نداشت که برا یکس الیکنجکاو شد .ل فرزاد

 !میبله !نامه دار-

 ؟؟؟یساع رهیانداخت و گفت خانم ن ینگاه یپستچ

 ینامه ا رهینکنه پدر ِ ن»لحظه به خودش گفت: هیستاده؟؟ نامه فر رهی ن ِیبرا یمتعجب با خودش فکر کرد ک فرزاد

 «فرستاده

 !ادیمن همسرش هستم. صداش کنم ب-

امضا گرفت و رفت.فرزاد پاکت رو نگاه کرد آدرس رو چک کرد و  هیداد و  لیپاکت رو تحو یحرف پستچ نیا با

 تو تهران فرستاده شده... یشگاهیمتوجه شد از آزما

 هی نی!فرزاد از ماش رونیاز خونه اومدند ب الیو ل رهینشست. ن نیگذاشت ُ رفت تو ماش بشیج پاکت رو تو ناخودآگاه

 کرد.... یاحوالپرس الیآورد ُ با ل رونیپاش رو ب

ن پاره کرد کهیو فرزادهم با ت شدیم دایتو خون مون پ ریلقمه نون و پن هیو  یدون یکه مارو قابل نم هیبا کنا الیل

 کردند... یتعارف سرو تهش رو هم آورد و خداحافظ

 بهت گفتم! ینره چ ادتیگفت  رهیبه ن الیآخر ل لحظه

 جوابش داد: یحرص رهین

 منو تو ! یره !کشت ینم ادمینه !نه! -

  گاز فشار داد. هر کدوم تو افکار خودشون غرق بودند.... ِیتکون داد و پاش رو رو یهم سر فرزاد
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رو به اسمش کنه و  نیکنه فرزاد خونه و ماش یکار هیآورد که  یکرد که مرتب بهش فشار م یه مادرش فکر مب رهین

 کرد که ازش خبر نداشت... یفکر م یشیفرزاد.... به آزما

...اول خبر بود. یب شیاز اوضاع ِ زندگ یلیکه خ نیداده بود....نچ مثل ا شیآزما یبه دکتر رفته بود....ک رهین یک اصال

 بوده... ی چ ِیبرا شیکه آزما دیفهم یم دیبا

 شی.جواب ِ آزمااوردیکه به دست اومد پاکت رو باز کرد و نگاه کرد. از اعداد و نوشته ها که سر در ن یفرصت نیاول تو

جهت  نیاز ا شهرشونه و ِیها نیدونست از بهتر یکه م ی شهر بود. دکتر ِمانیزنان و زا یاز دکترها یکیخطاب به 

 سمانه ! نینبچه هاش و همچ یبود برا بایشناختش که دکتر فر یم

آورد.زنگ زد و نوبت گرفت و با  یبه دست م یاطالعات دیزد شا یدکتر م نیبه مطب ِ ا یبود که سر نیکار ا نیبهتر

....اما ....الزم  دیخجالت کش یخانم هستند،کم تیاکثر دیبه مطب مراجعه کرد.وارد ِ مطب که شد و د شیجواب ِ آزما

 بود که بفهمه چه خبره؟؟؟

 خانم من فخار هستم !امروز نوبت داشتم.-

 گفت: ییبه فرزاد کرد و با خوشرو ینگاه یمنش

 د؟؟یدار یخانم نسبت بایشما!با فر نیخوب هست-

 جواب داد: یخفه ا یبزنه وبا صدا یکرد لبخند یسع فرزاد

 !!!یساع رهی!ن نجامی همسرم ا ِشینشون دادنِ جواب ِ آزما یخواهرم هستن !اما من برا-

 رونیرو ب یکرد و در ضمن ِ گشتن تو پرونده ها ،کارت یاحوالپرس یشناسه!کل یرو خوب م بایکه معلوم بود فر یمنش

 و گفت: دیکش

رف ص یشتری شهرستان زمان ِ ب ِیفرستادند!البته که برا ری!چقدر جواب رو دیساع رهیهم پرونده خانم ن نیبله !ا-

جا  نیرو راحت کردم،ما ا الشینفهمه !منم خ یزیاصرار داشتند که خواهرتون چ یلی.خومدندی!خودشون چرا ن شهیم

 .میهست مارهایرازدار ب

ت همه وق نیا رهیبود که ن نی ا ِیجینه ؟!!هنوز تو گ ایجوابش داد اما دقت نکرد درست جواب داده  ییزهایچ هی فرزاد

 داد..... یماه ِ سوم ازدواجشون رو نشون م بایرو تقر تیزیو نیکارت ، اول ی رو ِخینگفته !تار یزیو چ شدهیم تیزیو
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 !!!!شیپ میو ن کسالیاز  شیب یعنی

  ِزیو کارت رو رو م شیکرد ُ آزما یصدا کنه و اجازه ورود به داخل ِ اتاق ِ دکتر رو بده هزار تا فکر کرد.سالم یمنش تا

 شد... رهیدکتر گذاشت و منتظر به دهن ِ دکتر خ

رو باز کرد و مطالعه  شیبهش انداخت و جواب آزما یاشاره کرد و کارت رو برداشت و نگاه یبا دست به صندل دکتر

 داد... هیتک شیرو از رو چشمش برداشت و به صندل نکشیکرد.ع

همه استرس  نیدونست ا یبفرسته!خودش هم نم نییکرد جمع کنه و پا یبزاق ِ خشک شده دهنش رو سع فرزاد

 خبر داره!!! زیجور حرف بزنه که دکتر قانع بشه از همه چ هی دیدونست که با یه؟؟می چ ِیبرا

 د؟؟یباهاشون دار یکجان؟؟؟شما چه نسبت یخود ِ خانم ساع دیمشکوک پرس دکتر

 لحن ِ ممکن که اضطرابش رو نشون نده صحبت کنه: نیکرد با راحت تر یسع فرزاد

منتظرِ جواب ِ  یلیکه خ دیدون یهستم.خودش مسموم شده بود و حالش خوب نبود. م رهیمن فرزاد ِ فخار همسر ِ ن-

 !!!دیسیبنو یدی جد ِیو اگه الزمه دارو دینیمن اومدم تا شما جواب رو بب نی هم ِی!!!برامیبود شیآزما نیا

 شهیکه داده باشه!مگه م ییدارو دیمدت با نیزد که تو ا ینداده باشه !!!حدس م یکرد که سوت یخدا مدلش خدا  تو

 مصرف نکنه ! ییبشه اما دارو تیزیو کبارینظر باشه و هر دو ماه  رِیز کسالیاز  شیب

 هاش رو متوجه شده بود و نه مصرف ِ دارو رو!! تیزیکرده بود که نه و ینحو مخف نیبه بهتر رهیکه ن البته

 کرد ُ گفت: شیمجدد به آزما ینگاه میهست؛ ن زیهمه چ انِیراحت شد که فرزاد در جر الشیانگار خ دکتر

که  یدرمان یکردم با دوره ها ینداشت....فکر م یجواب بود......متاسفانه پاسخ خوب نیبه ا دمونیبله همه ام-

 ییو تعدادش رو به جا میرو نظم بد یتخمک گذار ،حداقلیقیو چه تزر یچه خوراک میم دادخانومتون انجا ِیبرا

 که بتونه بارور بشه ... میبرسون

 .ستندین یکه قادر به بارور نیکمن هم ا یلیکه تخمک ها هم از نظر تعداد خ دهیجواب نشون م نیا خب

 :دیو سر در گم پرس جی.گدیو نفهم دیدکتر رو فهم یحرفها ونیدر م یکی فرزاد

 شه؟؟یم ی حرفاتون چ ِیمعن دیبه زبون ساده بگ شهیمتوجه نشدم !م دیببخش-
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 گفت: یمیشمرده و با لحن ِ مال یلیرو از دست نده ،خ شیکرد خونسرد یکالفه شد اما سع یکم دکتر

بهشون امکانش رو داده  از جلسات اول نویباردار بشه !البته من ا ستیکه خانومتون قادر ن گهیجواب به ما م نیا-

 بودم.

همه مدت ازش پنهون کرده بود و هر وقت حرف ِ بچه  نیا رهیکه ن نیداشت.شوکه شده بود!از ا یبیحال ِ عج فرزاد

 شد ناراحت نبود.... یبچه دار نم رهیکه ن نیگفت زوده !!ناراحت بود....اما انگار از ا یم یالیخ یشد با ب یم

 ادشیرو به  بایداشت.حرف ِ فر رتیبود که با شناسنامه اش مغا ی کارتش عدد ِیکه رو به خاطر ِ اون عدد سن دیشا

 :دیانداخت که ازش پرس یم

 رو از خودش بهت گفته؟؟؟ زیخانم باهات رو راست ِ و همه چ نیا یفرزاد مطمئن-

سال و مصرف دارو و  هی نیبزرگ ِ که از سنش و گذشته اش که بگذره از ا یدروغگو هی رهیکه ن دیفهم یم حاال

 تونه بگذره ! یمرتبش نم یها تیزیو

 ینبود خداحافظ ادشیاز دست ِ دکتر گرفت . شیکه دکتر نوشته بود رو با جواب ِ آزما ی کامل نسخه ا ِیحواس یب در

 ای....درد ِ ر فرزاد  ِیناراحته.....اما ناراحت شهیکه همسرش حامله نم نیگذاشت که از ا نیا ینه ؟؟دکتر هم به پا ایکرد 

 بود نه بچه ... رهی ن ِریو تزو

 دروغ ِ بزرگ باشه .... هینداشت هم  ادیکه فرزاد به  ییزهایبود که نکنه اون روز خونه و چ ی جرقه ا ِدرد

 یکنه؟؟اصال کار ِ درست چ کاریخواد چ یدونست م یشد.تمرکز نداشت و نم نیاومد و سوار ِ ماش رونیساختمان ب از

 بگه؟؟ یچ رهیخونه به ن رهیبود؟؟؟االن که م

 رِیصدا ومثل ِ کبک سرش رو بکنه ز ینه ؟؟ب ایونسخه دکتر رو بزنه تو صورتش و دروغش رو به رخ بکشه؟؟ شیآزما

 گذره؟؟؟ یبرف و نخواد که بدونه دور و اطرافش چه م

 که حرفش رو بفهمه و قضاوتش نکنه !! یدرد ودل کنه !کس یداشت که با کس اجیاحت دایشد

 ؟؟؟ی که خودت به آب داد ِیدسته گل نیا اینگه :من بهت گفته بودم!!! یکه فور یکس

  ِیشماره گرفت؛منتظر شد تا تماس برقرار بشه !تا صدا عیالزم نبود،سر یشتریاومد تو ذهنش!!فکر ِ ب اریمه فقط

 گفت: دیرو شن اریمتعجب ِمه یِالو
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 هست که دردم رو بهت بگم!!! نقدریا مونی!هنوز دوست اریمه-

لحن ِ ممکن  نیتر می حرفش دلش گرفت،اما با مال ِدنیهم خوشحال بود که فرزاد تماس گرفته و هم از شن اریمه

 جواب داد:

 !!!یتا خودم رو بهت برسونم !خدا نکنه تو درد داشته باش ییداداش؟؟ فقط بگو کجا ییکجا-

 کرد.خدا رو شکر کرد که اشتباه انتخاب نکرده !!! نیاراده لبش رو مز ی فرزاد ب ِلبخند

 نباشم؟؟ ؟؟مزاحمتیبا خانومت ؟؟ییتو کجا-

خودش رو شناخته بود دوسش  یاز وقت اریمه ی دورشون بود ول ِلیدونست که نامزد کرده ! نامزدش از فام یم

 خوند. یم یو پرستاربود.ترم آخر بود  یا افهیدختر ِ مهربون و خوش ق نیمیداشت.س

خوشحال  یلیخ دهیبه عشقش رس اریکه مه نیکمتر شده بود ،اما از ا اریاواخر ارتباطش با مه نیکه ا نیبا ا فرزاد

 بود....

 دهیبود قرار گذاشتند.فرزاد زودتر رس انهیجا که م هیبود و باالخره  دهیجواب داده بود. آدرس پرس تیمیبا صم اریمه

 ،تو افکارش غوطه ور بود... اریمنتظر ِ مه نیبود و تو ماش

 رو بست تازه متوجه اومدنش شد. نیکنارش نشست ُ در ماش اریمه یوقت

 گفت: یبا شوخ اریمه

 ادیاِسش م ای....اوم ...پس  سهینو ینامه نم یکس گهینامه اش!!!نچ نچ !!االن که د ایو  ادیخودش م ایتو فکرش نباش -

 ...ادیم امکشیپ ای!! میبگ ی...نه نه...فارس

 ؟؟یزونیداداش؟م یچطور

 :دیزد ُ حرف رو قاپ اری مه ِیاز شوخ یدادند و فرزاد لبخند دست

 کردم!! ریاتفاقا نامه اش اومده که من مثل خر تو گِل گ-

 زد! یحرف نم نجورینبود ،ا یبزرگ یشناخت که بدونه اگه مسئله  یفرزاد رو م نقدریشد !ا یجد اریمه
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  شونه فرزاد گذاشت ُ فشرد: ِیرو دست

گذاشته بود  شهیش یکه جلو شگاهیچشمش به پاکت ِ آزما»که؟؟ ومدهین شیکه برات پ یشده ؟؟مشکل یچ-

 ؟؟یستیکه ن ضیپر ضی!!مرگهید یفرزاد سالم«خورد،خوف کرد

 کم جوّ رو آروم کنه: هیسرش رو تکون داد ُ خواست  فرزاد

 ....دیشا ضیاما پر ستمین ضی؟؟؟مر دهیم یمعن یچ ضیرپ نیاما ا دمیرو فهم شیرو معن ضیمر-

  با خنده گفت: ُدیبه بازوش کوب یمشت اریمه

 !!!نگرانت شدم !!رهیگ یم رادیازم ا یخب حاال تو هم!!! شده مال لغت-

 که چقدر حرف تو دلش تلنبار شده بود.... دیو شروع به حرف زدن کرد.خودش هم نفهم دیکش یآه ِ سرد فرزاد

 که نیا ایو  ارمیدونم چطور برخورد کنم !به رو خودم ن یدروغش نم نیکنم!!با ا کاریچ دیدونم با ینم گهید نویا-

 بخوام!!! حیرو نشونش بدم ُ ازش توض شیآزما

 یو نه اظهار ِ نظر دیداد، نه وسطِ حرفش پر یهمون طور که فرزاد انتظار داشت سکوت کرده بود و گوش م اریمه

  خودش اعتراف کرد: ُدیبه صورتش کش یکرد....فرزاد مستاصل دست

ندارم  یریخوام بگم من تقص یبود!نم یخوره منظورت چ یبه دردم نم رهین یگفت یکه وقت دمیحاال فهم اریمه-

سن رو نشون  هیکنه....شناسنامه اش  یم تمیکه اذ نهیدروغ ِ بزرگ....ا هیشده  میکنم تموم ِ زندگ یاما......احساس م

 !!!گهیسن ِ د هیپرونده ِ دکتر بود  یِکه رو یو سن دهیم

نه  ایبودم که راسته  دهیبهم گفته بود ،منم ازش پرس بایرو دروغ مهمه!!!فر یفقط پا فشار ستیبرام سنش مهم ن اما

 ؟؟!!

 خواد تو رو نسبت به من دلسرد کنه!!! یگفته م یرد کرد و گفت :هر ک تیقاطع با

 و فرزاد یبه سادگ شهی!جواب ِ فرزاد شوکه اش کرد!همدی ازدواجشون رو بدونه و پرس ِی اصل ِلیجکاو شد دلکن اریمه

 گذشته بود و حماقت بود.... یاز سادگ یلیخ گهید نیاعتقاد داشت ،اما ا

 نبود!! تهیعفر نیا رینبود!حق ِ فرزاد ِ خوب و سر به ز نیکه سرزنشش کنه !حقش ا نخواست
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رو با برخورد ِ نا به جا  تیمیصم یدر ِ تازه باز شده  نیخواست ا یکرد با دقت کلماتش رو انتخاب کنه !نم یسع

 داشت!!! یقدم بر م دیبا اطیببنده!پس با احت

 نه ؟؟ ایازدواج بود  متیاومد ، تو تصم ینم شیبه من بگو اگه اون اتفاق پ نویفرزاد!ا-

 یکمک چیمنو رد کرده و خونواده ام هم ه میکردم که حاال که نس ی!فکر م! یانیمن لج کرده بودم !تو که درجر-

 اومد..... یاواخر از رفتارش تو اداره خوشم نم نیا یرو بخوا قتشیحقشونه!!!اما حق رهیمثل ن ینکردن ، عروس

 کنم!! کاری!حاال چ گهیحال شد د بهر

 سر ِ دوستش گذاشته !! یچه کاله ِ گشاد رهیمتوجه شد که ن اریمه

 یدروغ ها نیازش انتظار داشت که ا شهیشده ،نم تیکه با اون دروغ ِ بزرگ وارد ِ زندگ ی!داداش !خب کس نیبب-

همه بف یخواسته کس ی؟نم دونمیچه م ای!! یخواسته تو نگران بش یتونه بگه نم یراحت م یلیرو نگه!!!خ کیکوچ

 !!ستیمهم ن ادیمشکل داشته!پس ز

 خونه  ِانیدونست که اون جر یم شهیگوشه از ذهنش هم هیکه تو  نیحرف ِ دوستش رو گرفت !!!با ا ینکته  فرزاد

 بده !! یتییباشه ،اما نخواسته بود که بهش اهم یتونه واقع ینم

 

 نیبعد از چند دیمثل نور ِ خورش قتیاش رو نمدار کرد.....حق دهی خشک ِیشد و با زبون لبها اری چشمان ِ مه ِرهیخ

 روشن شد!! شیبرا کهیت کهیت یاز پس ِ ابرها یروزِ برف

 نکردم !!! یغلط چیمن ه ییکه اون روز ِ کذا یکن یتو هم فکر م-

باد نکنه و کار  رتشیبگه که رگ ِ غ یمرد چ نی!!به ا ی سخت ِتیقرار سر جاش جا به جا شد .....چه موقع یب اریمه

 دستش نده !!

 !!! ابیکن !!االن رو درفرزاد داداش !گذشته رو ولش -

 ...اریکرد.....درسته مخاطبش خودش بود نه مه هینگاهش رو از چشمان ِ دوستش نگرفت و با خودش وا گو فرزاد
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بود که انداختش گردن ِ من .....هه من ِ خر رو بگو !!!فکر کردم چه  شیتو زندگ یگند هیپس شَکَم درست بود.....قبال -

 کنه !!پس بگو خانم نقشه داشت ..... یاتاق زندگ هیر شده تو زرنگم و چقدر عاشقمه که حاض

 کرده فرزاد گذاشت: خی دست ِ  ِیدستش رو رو اریمه

کنه !!!به نظرم جواب رو ببر و بهش رُک و راست بگو  یازت دوا نم یدرد گهیحرفها رو رها کن !!!االن د نیجون ِ من ا-

 !!!یبا خبر زیاز همه چ

 اریبود....دست ِ مه دایتو عمق ِ نگاهش پ دیکش یکه م یکرد....رنج رییاز هپروت ِ گذشته در اومد.....نگاهش تغ فرزاد

 رو فشرد :

 !!ی!!ممنون که وقت برام گذاشت گمیبه بعد مهمه !!آره بهش م نی!از ا یگیتو راست م-

 نثارش کرد: یکرد و مشت ِ محکم یاخم اریمه

 من !! یبرا ادیلم مجمع کن خودتو !چه لفظِ ق-

 

 8 بخش

 یب نینبود و ا داشیگذشته بود و پ یشگیداد.از وقت ِ هم یرو جواب نم شیچشمش به ساعت بود .فرزاد گوش رهین

 .....دیرس یم ششیجواب ِ آزما دیبا گهیطرف به حساب و شمارش ِ خودش د هیسابقه بود. از 

اعت نشده بود. باز نگاه به س یاومد خونه باشه !!اما خبر ینره که اگه پستچ ییهفته جا نیکرده بود که ا دیتاک الیل به

 کرد: یشد.با خودش غرغر م یم کینزد میکرد که به نه ون

ا خد یبرگرده خونه !ا دیرفته با ادشینچسبش هم بودن ُ آقا  یو بچه ها بایحتما رفته به ننش سر بزنه و اون فر-

 خوره..... یفرهاد هم اضافه شده ....اَه حالم ازشون بهم مبچه زشت ِ سمانه و  نی....تازه ا

ذارم.....بچه  یبچه م رو به دلشون م دنی د ِی!آرزو دمیخوب باشه و حامله بشم !اونوقت نشونشون م شمیآزما بزنه

 بشم.....ره .....فقط من حامله  ینم ی کس ِی!!اون پا دنشید ادیب دیمثل شاهزاده ها باشه !هرکس خواست ،با دیمن با

 :دیدرهم و طلبکار رفت جلو و سالم داده نداده پرس یداد.با اخما ی اومدن ِ فرزاد رو م ِدینو دی چرخش کل ِیصدا
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 ؟؟؟یخونه؟؟؟خونه مادرت بود ییایدلت خواست ب-

 یم رهیبگه ؟اما مگه ن یتفاوت باشه تمام ِ طول ِ راه رو فکر کرده بود که چطور برخورد کنه و چ یکرد ب یسع فرزاد

 ذاشت؟؟؟

 داد. یرو انداخت باال و جواب ِ منف سرش

 حرصش گرفت : رهین

 ؟؟؟یو کجا بود یبود یپس تا حاال با ک-

 کنه گفت: ضیرفت تو اتاق تا لباسش رو تعو یکه م یراحت در حال یلیخ فرزاد

 !!!میگشت یتو شهر م اریبا مه-

 پررو گفت: به کمرش زد پررو یمثل ِ زنگ ِ خطر بود.دست اری مه ِاسم

 باهاش نگرد!! ادی موذمار خوشم نم ِیصادق نیمگه من نگفته بودم از ا-

 زد و با تمسخر گفت: یبرگشت نگاهش کرد ُ پوزخند فرزاد

 !!! گهید یامر-

 یعوض شده!!!فور یلیخ نوریبه ا یجوابش رو داد.....از عروس نجوریفرزاد بود ا نیمات موند. ا رهی اتاق شد .ن ِوارد

م خبر ِ ه یگور به گور یِصادق نی؛ا نهیفرزاد بش یپا رِیطالق گرفته ز مینکنه حاال که نس» میفکرش رفت طرف ِ نس

 «.....کاسه اس هیرو براش آورد،دستشون تو  مینس

حظه ل هی رهیاومد....ن رونیاز اتاق ب شیتوپ پر رفت سمت ِ اتاق که قشقرق به پا کنه ....فرزاد با نسخه و جواب ِ آزما با

 ..ه؟؟؟یبرگه و پاکت چ نیموند که ا

 صداش کرد: یمبل ِ هال نشست ُ با همون پوزخند ِ عصب ِیرو عینذاشت که تو فکرش بره سر فرزاد

 !ی!...فکر کنم منتظرش بودنیرو بب نایا نجایا ایب-

 و گول گفت: جیقدم برداشت و گ هی رهین
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 ؟؟؟یمنتظر ِ چ-

رو شناخت ُ خون تو رگهاش منجمد شد....تو  شگاهی فرزاد نشست اما چشمش به پاکت بود . آرم آزما ِیروبرو اومد

 پاکت دست ِ فرزاد بود؟؟؟؟ نیسرش زلزله اومد....چرا ا

 تونست طرح کنه!!! یهم نم دی......نه اصال شادینداشت. شا یا نهیزم شیپ چیه

بود و تنفسش تند شده بود....فرزاد به ظاهر خونسرد  دهیگش پرزد.رن یشده بود و چشماش از ترس دو دو م هراسون

 کرد.... یم زیکرد ُ حال و احوالش رو آنال ینگاهش م

 :دیلکنت پرس با

 ه؟؟؟ی....چ نایا-

 نه پوزخندش رو از لبهاش دور کرد ُ نه تمسخر ِ تولحنش رو: فرزاد

 یوقت اما«ه؟؟یچ نیا»دمیسوال رو از خودم پرس نیهم دمیپاکت رو د نیا ی!!منم وقت هی خوب ِه؟؟؟سوالیچ نایا-

 کمک گرفتم..... ارمینه !خودم تنها ازش سر در نم دمیبازش کردم د

 ....تیزیو یرینگه که تو م بایبه فر یگفت شی!!!همون که به منشیخوب بشناس دیرو که با یحسام دکتر

 ه؟؟؟یچ نیا دمیاز اون کمک گرفتم و فهم آره

 یطناب به گردنش انداخته بود ُ از دو طرف م یزد.....انگار کس یم یبند اومده بود.صورتش به کبود رهی ن ِنفس

 جور که به مرز ِ سکته برسه!!! نیجور که الل بشه....نه ا نیبود...نه ا اوردهیکم ن ی کس ِیکشوند.....تا حاال جلو

 که  ِیاحساس یخوردگ بیداره ....فر یچه حال رهینباشه ن پر بود که مهم نقدریرو اما.....ا رهیحاالت ِ ن نیا دید فرزاد

 یبتون دی....شادیشا یبه توان صد برسون دیرو با یداغون نی مغرور ا ُیکنه و اگه مرد باش یرو داغون م یهر کس

 داره.... یکه چه حال یبفهم

 که کج شده بود به نشونه پوزخند: ییادامه داد با همون تمسخر و با لبها فرزاد

رد  32که تحت ِ نظره !که چون سنش از  کسالهیاز  شیداد که خانمت ب حی!!!چقدر خوب ُ کامل توضیچه دکتر خوب-

 شده دوست داشته زودتر بچه دار بشه !!
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 یهم م گهیاشتباه د هی!!! گهیم نویسالت باشه!!آخه شناسنامه ات ا 26از  شیب دیکرد نه؟؟؟؟تو نبا یم اشتباه

 ....ادی!!من از بچه خوشم نممیزوده...ما هنوز مسافرت نرفت یگفت ی!همش میبچه نبود کرد....تو که دنبال ِ

 نبود نه؟؟؟؟آخه داروهاش هم برات موثر نبود. ی تو دکتر خوب ِیبرا انگار

 شد پوزخند از لبش رفت ُ لبها فشرده شد: یو چهره اش جد دیکش ینفس

 ییشما توانا یخانم ساع رهی.....ن گهیاز من پنهان بمونه !و خدا خواست من بفهمم م یخواست یپاکت که شما م نیا-

 !....یمادر شدن ندار

 بود که انگار وسط صدها  ِیبه بلند رهینداشت!اما صداشون تو سر ِ ن یکه ناقوس یها به صدا در اومدند تو شهر ناقوس

 و با هم به صدا در اومدند.... ستادهیناقوس ا

رخ  یسکته مغز نجوریلحظه از فکرش گذشت که....ا هید که همه خون ِ بدنش هجوم آوردند به مغز....کر احساس

 ....دهیم

 کرد... یکرد....فرزاد نگاهش هم نم ییرنگش خودنما ی چشمها خون شد و تو چهره ب ِیدیسف

 صورتش بود خبر  ِیرو ی...اگه اشکفرزاد رسوند ی سر ِ زانو جلو رفت ُ دستاش رو به پا ُنیی مبل سُر خورد پا ِیرو از

که صد در صد »نبود.. یکرد که قصدش پنهانکار یفرزاد رو قانع م دیگشت....با ینداشت....داشت دنبال ِ کلمات م

 «...قصد رو داشت نیهم

ب....هم جرقه و دود ُ مواد ِ مذا ی فرزاد که از دهنش خارج شد ، فرزاد آتشفشان شد ُ فوران کرد ....همراه با کل ِاسم

 سوزوند... یرو م رهیشد هم ن یسوخت و گداخته م یخودش م

تو  یگردنم ُ گفت یرو انداخت گهید یکی  ِیهمون طور که خراب کار ی!!!!فرزاد احمق....!!!فکر کردیفرزاد چ-

 !!!!یشی!!!فرزاد تو بچه دار نم ی ......وا ُی قالب ِشیآزما هی  ُیصحنه ساز هی  ُیکرد یم میقا نمی....ایکرد

ه ک یدونی...میبر شیبا دروغ پ یتون یتا چند سال م یمونم.....فکر کرد یبه پات م ستیخوبم ُ مهم ن یلیمن خ اما

 کدوم از رابطه هامون لذت نبردم.... چیاز ه یدونیمن تا چند ماه عذاب ِ وجدان داشتم !!م

 از خودت ری!چون تو غ یدون یمن بود....نه نم که حاال مطمئنم کار ِ من نبود تا چند وقت کابوس ِ یاون گردن یدونیم

 که خر کردن ِ من بود.... یکرد ی!!!تو به هدفت فکر میکن یفکر نم یچیبه ه
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 یماست مال یخوا ی!!کدومش رو میکن هیتوج ویچ یخوا ی!حاال مادیازت بر نم یحرف ِ راست ایاز دروغ و ر ریغ

 !!! یکن

 بازم تالش کرد که حرف بزنه: رهین

 نکنم!! ریخواستم مطمئن بشم بعد بگم!خودم ناراحت بودم گفتم تورو هم درگ یم-

ه همه ک دیترس ی ازدواجش پرت کنه !م ِی کالهبردار ِشیگفتن از حالش حواس ِ فرزاد رو از نما شتریکرد که با ب یسع

 که بخواد از فرارش و اون مرد حرف بزنه.... دیترس یراز هاش با هم رو شده باشند....م

ده خورده بود و متوجه ش واریبود. انگار با سر به د دهیبه بن بست رس شینداشت. زندگ دنی شن ِیبرا یاما گوش رزادف

 !!؟؟یگردن ِ من انداخت ویخواست بپرسه گناه ِ ک یدلش نم یکرد....حت یبود بن بست ِ !!سرش درد م

 ادیم رتیگ یچ ی!!فکر کردیدانیبرنده م یبا خانواده ات فکر کرد یحقته !لج کرد»کرد: یرو سرزنش م خودش

بچه هم  هی!!!ادعات گوش ِ آسمون رو کر کرده اما قد ِ یدیبهت انداختند ُ نفهم یقنار ی.....کالغ رو رنگ کردن به جا

 ...«یفهم ینم

 جواب بده: دیشد شا یباز یدست به دامن کول رهین

....حاال که  می!از اول هم دلش نبود ما با هم باش شهیلند مب دهیرندی خ ِیاز گور اون صادق نایدونم همه ا یمن که م-

 کنه!!! یم یدوونه و دو به هم زن یکاراش داره موش م نیکار از کار گذشته با ا

رو  تونه اصل ِ مطلب یم ایشانتاژ باز نیکرد که با ا یکه فکر م نیخنده اش گرفت.از ا رهین جهینت یاز تالش ِ ب فرزاد

 پاک کنه!

 :دیتمسخر پرس با

 درست کرد....کدومش!!! ی قالب ِیبرات پرونده پزشک ایتو خونتون؟؟  یگفت صحنه تجاوز درست کن اریمه-

 و کالفه گفت: خسته

خوره .....از  یحالم بهم م ی کوفت ِیزندگ نیزنه !از ا ی!دروغات رو بس کن !حرفات حالم رو بهم م رهیبسه !بسه ن-

 خودت درست  ِیکه برا یلیشکل و شما نیخوره....از ا یرفتارات با خانواده ام و از بگو بخندات تو ادراه حالم بهم م

 خوره..... یحالم بهم م یکرد
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  ِریاز ز دیدونست چطور با یگذشته اش!!نم یاز کارا ییموند و آوار ها رهیبسته شدن ِ در ِ اتاق پشت ِ سر ِ فرزاد،ن با

 یا گهیسنگ ِ د ریکه ز یدست دیاول با ایاش افتاده برداره و  نهی س ِیکه رو یسنگ دی...اول باادیب رونیآوار ب نیا

 مونده آزاد کنه...

 حرکت رو ازش گرفته بود. ییبود که توانا نیسنگ یو اعمال ِ گذشته و حالش طور دروغها

 ....دیخورد.....نبا یشکست م دیبود.....نبا دی جد ِیو استراتژ کیتاکت هیحال به فکر ِ  نیا با

انتخاب ِ اشتباه تا کجا  هی،  یلجباز هیکرد که  یشده بود...فکر م رهیبود و به سقف خ دهی تخت دراز کش ِیرو فرزاد

 سر کنه رو نداشت...نه حاال که دروغ هاش آشکار شده بود. رهیکه با ن نی....قدرت ِ ایتاوان داره....تاکجا و تا ک

خداوند اعتقاد داشت...اما  تیچون به حقان رفتیپذ یداد...م یادامه م تییاهم یاگه فقط مسئله بچه بود ،ب دیاش

 مسئله اش اصال بچه و باردار نشدن نبود!!!

 ی،خاطرات ِ نحس ِ اون روز مرور م دیرس یقسمت که م نی....به ای....صحنه سازیبکاری....فرریدروغ بود ....تزو مسئله

 ود....شده ب نییتع شیبرنامه از پ هیتنها نبوده و  رهیشد که اون روز ن یکرد مطمئن تر م یفکر م شتریشد...هرچه ب

دونست ُ نه دلش رو داشت که  یم ؟؟؟نهیو تو چه سن یپرونده فرار داشته !اما ... با ک هی رهیدونست ن یم فقط

 بپرسه؟؟

 یکه از لحاظ مال نیا ینه برا«...وصله تن ِ ما نبود رهیحق با شما بود!ن:»ه نگاه کنه و بگ بای مادرش و فر ِیتو رو چطور

 تر بودند....نه .... نییپا

کرد چرا نتونست  یدرک م ؟؟؟حاالیچ یعنیکرد که همسطح و هم کفو نبودن  یبا پوست و خونش درک م نویا حاال

فالن رفتار رو با  ایکه چرا فالن حرف رو تو جمع زده و  نیو مرتب سر ِ ا ادیکنار ب رهیبا طرز ِ صحبت و رفتار ن

 مرد داشته ،بحث کرده!!! یهمکارا

خواست  یسر هیفقط بشه از  دیرو عوض کنند....شا گهیهمد ستندیشد که اصوال زن و شوهر قادر ن یمتوجه م حاال

 گذشت کرد....اونم اگه واقعا عاشق ِ هم باشند. گهیهمد یها برا

 9 بخش
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ه که ن یکرد.فرزاد ی فرزاد برخورد م ِ یخی  ِواریتالش هاش به د رهیگذشت.ن یتو سکوت م رهی فرزاد و ن ِیابر یزندگ

 انتظار داشت رو دارا نبود!! رهی که ن ِینگاهش و نه کالمش و نه رفتارش گرم

 یرفتار م ی خوابش رو هم عوض نکرد بود فقط طور ِیجا یعوض نشده بود. فرزاد حت یچیماه گذشته بود و ه کی

ا هم رفتند و ب یهم سرِ کار م دند،بایخواب یتخت م هیخوردند و سرِ  یغذا م زیم هیبود....سرِ  ینامرئ رهیکرد که انگار ن

 گشتند...اما سکوت حاکم ِ مطلق بود. یبرم

 بست.. ی ادامه صحبت م ِیدادُ راه رو برا یدونم جواب م ینم اینه و  ایآره و  هیکه فرزاد با  دیپرس یم یسوال رهین

  ِیشخصا به گوش الیداد. ل ینم یفرزاد به اون هم راه یاومد وقت یبر نم الیهم از ل یکمک خواست،اما کار الیاز ل رهین

 کلمات رد کرد... نیشام دعوتش کرد.اما فرزاد هم با محترمانه تر یفرزاد زنگ زد و محترمانه برا

 خونواده اش گله کنه ، راه ارتباط رو  ِشیپ رهیاز ن یکه کلمه ا نید. فرزاد بدون ابو جهینت ی نادره و نادر هم ب ِدعوت

 دو قفله کرده بود.....

 ی صبور ِیشده بود.به جا یخوره عصب یزنونه اش به در ِ بسته م یکه تمام مکرها نیمستاصل شده بود.از ا رهین

  ِیکار ِ ممکن دست زد....دست رو نیکردن و حق دادن به فرزاد و اعتمادش رو مجدد به دست آوردن...به بدتر

  فرزاد گذاشتن!!! ِرتیغ

 خواست فرزاد رو به حسادت وادار کنه!! ینظر خودش م به

 یساله ا 27رد. پسر ِ کردند رو انتخاب ک یمراجعه م گهید یکه از شرکت ها ییاز ارباب رجوع ها یکیکار  نیا یبرا

کرده بود ُ از  رهیبا ن ییها یکه داشت شوخ ییداشت.تو مراجعه ها ی خوب ِپیبود اما ت یاش معمول افهیکه درسته ق

 کنه!!! شروعرو  یاومد ارتباط یبود. بدش نم دهیکه شن ییجواب ها

ه  رابط ِیرو شنیآوار نم یمتاهل خوبن که اگه ولشون کن یفقط زن ها یسرگرم یکه معتقد بود برا ییاون پسرها از

دست  از یهوسباز یرو برا یپشت ِ لبشون سبز شد تا االن فرصت یکه برعکس ِ فرزاد از وقت یی!!از اون پسرهاتیبعد

 ندادند.....

 یهمه دختر که م نی؛ا یریگرفتند که چرا دنبال ِ زن ِ شوهر دار م یبهش م رادیا یبود که وقت ی سازگارا کس ِیعل

 !!!شهیهم یبرا دیشا یانتخاب کن یتون
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کشوند تو تخت اما دخترا هزار بهونه و ادا و اطوار دارند....مخلص  شهیمتاهل رو راحت م یگفت:زنا ی م ُدیخند یم

 کرده بود. دی همه نامردا و هوسبازا رو سف ِیکه با سن ِ کمش رو نیکالم ا

ده فعال پنهان کر رهیو حسادت فرزاد انتخاب کرده بود.ارتباط شروع شد. البته ن رتیقلقلک ِغ یآدم رو برا نیا رهین

 کرد... یحواس جمع ذره ذره راه رو هموار م یمطمئن بشه....عل یبود تا از عل

 دوست پسرش... نیاول یساله است ُ عل 17دختر  هیکرد  یاحساس م رهیزد که ن یحرف م رهیبا ن یطور

داشت  یهستش!وضع اریکرد که مه یبود . خدارو شکر م اریخسته بود. تنها همدمش مه زیروزها از همه چ نیا فرزاد

متوجه شده  بایو فر نتیز«....خودم کردم که لعنت بر خودم باد تیحکا»بناله!  ی کس ِیتونست ازش برا یکه نم

 کرد ُ تمام... یم یخوش ُ بش یحوصلگ یبودند که فرزاد ساکت و کم حرف شده !با بچه ها با ب

 یکه دو ماه نینبود.ضمن ا یکردن خبر یاس باز یپ نیبا ذوق کنار راد ایو  دنی دنبالشون دو ُدنیو چرخ یباز از

 رو هم هیرسونه سر و ته ِ قض یخوبه سالم م هیگرفتند با  یبود.سراغش هم که م اوردهیرو همراهش ن رهیکه ن شدیم

 بست. یم شتریسوال ِ ب یآورد ُ راه رو برا یم

 یصاف نم رهیروشن کنه !دلش با ن شیرو با زندگ فشیشد اما فرزاد نتونسته بود تکل یم یپشت ِ هم ط روزها

 ید،مدتید یرو نم شیمطمئن بود که اگه اون جواب آزما بایخورد.تقر یخوره شده بود ُ روحش رو م رهیشد.گذشته ن

 کنه.... یم یچه فداکارانه باهاش زندگ رهیو ن شهیار نمکرد که بچه د یبهش ثابت م یمدرک ِ قالب هیبعد با 

 بزرگتر بود..... یمجبور به تحمل ِ عذاب ومدهی رابطه در ن ِلیاز عذاب ِ وجدان تحم هنوز

 سجده شکر به جا آورده بود که مطمئن شده خطا نکرده !!! بارها

در توانش  یزندگ نیکنه !از خودش مطمئن بود که ادامه ا یچطور برخورد م یی جدا ِشنهادیبا پ رهیدونست ن ینم

 !!ریبگ می!بذار زمان بگذره بعد تصم یهست یگفت :االن عصبان یکرد ُ م یبه صبر دعوتش م اری...مهستین

  ِیها امیکنه و پ ی!چت میِسرش تو گوش شهیاز هم شتریروزا ب نیا رهیماه گذشته بود. متوجه شده بود که ن دو

 زنه ! یخونه و لبخند م یا ذوق مرو ب دهیرس

پوشه که با بلند  یم نینذاره ،تو خونه شلوار ِ ج زی م ِیرو رو شیکه گوش نیا یفقط برا یتازگ دید یکه م نیا از

 فرو کنه ! بشیرو تو ج یشدن ، گوش
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 کنه ! انتیکرد که بخواد خ یو دروغاش نداشت ،اما فکرش رو هم نم رهیبه ن یخوب دِید فرزاد

رفتارش به  هیکردن و توج ی راض ِیکرد. برا یتو آسمونا پرواز م یعل ِیبه ظاهر عاشقونه  یسرمست از حرفها رهین

زنه  یمن طاقچه باال بذاره ؛ دو ماهه نه حرف م یبرا یه دیداره با افهیذره ق هیفرزاد فکر کرده  نیا»گفت: یخودش م

 !!«..گهیم شهیم دایپ گهید یکی ی عاشقونه نگ ِذاره !انگار تحفه اس!خب آقا تو به زنت حرف ینه محل م

 هم بلده !!! ییکرد: توله سگ چه حرفا یذوق زمزمه م با

  ِ!با لحن شیخونه بود.زنگ زد به گوش رهی.نادیب رونیکرد که از حالت قهر ب یم یکم کم داشت خودش رو راض فرزاد

 :دیپرس یبهتر

 خونه ! امیزنم م یبه فرهاد م یسر هی! یخوا ینم رونیب یزیچ-

 سفارش دوغ و نوشابه داد. یهم سر سر رهین

کرد.اما جواب نداد.فرزاد رو شک ِ  یریرو شماره گ رهیاومد ُ دوباره شماره ن ادشی یفرزاد موضوع قهیاز پنج دق بعد

 احاطه کرده بود. یبد

ت از آسانسور استفاده نکرد.پشت ِ به سمت ِ خونه روند.تو کوچه قبل از خونه پارک کرد ُ به داخل ِساختمون رف عیسر

 رو تو قفل ِ در چرخوند ُ در رو باز کرد. دی. آروم کلدیرو شن رهیقهقه ن یدر گوش کرد ُصدا

اره ، د یشک کرد خودیلحظه با خودش گفت :ب هیزد.  یحرف م شیکه پشت به در نشسته بود و با گوش دیرو د رهین

 زنه!!! یخواهرش حرف م ایبا مادرش 

 باعث شد خشکش بزنه: رهیقهقه و بعدش حرف ِ ن اما

 پسر! یزبون نیری!!!چقدر تو ش یخدا نکشتت عل-

 گذاشت: کری اسپ ِیو رو دیکش رهیرو از دست ِ ن یو چطور گوش یک دینفهم فرزاد

مون ه حالب میتا بتون اهینخود س یشوهرت رو بفرست پ نی!ا میباهم باش یدوساعت هیگذشته جور کن  یاز شوخ رهین-

 تو کفِتم به موال !! یلی!خمیبرس

 ..ادیدر م شیکرد از گوشاش آت ی.احساس مدی قرمز کش ِکونی آ ِیحرف دستش رو رو یب فرزاد
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و   صورت ِ دنیرو از دستش بقاپه!از د ینتونست گوش ی فرزاد شوکه شده بود که حت ِیاز حضور ِ ناگهان نقدریا رهین

 کرد... ینگاه ِ ترسناک ِ فرزاد قالب ته

 یرتی تصورش غ ِتیبشه !نها یشکل نی ارتباطش ا ِدنیکرد از فهم یبود.فکرش هم نم دهیجور ند نیرو تا حاال ا فرزاد

 شدن ُ دو تا داد و هوار بود....

 دایرو پ هیدونست ک ینام رو که هنوز نم ی عل ِجیبرد تا پ نییتلگرام رو باز کرد .صفحه رو باال و پا عیسر فرزاد

 ....ادیها ب امیپ نیکرد که از اول کیکل عیرکرد...س

 د....جوش اوم شتریخونش ب یتو تخت و با باالتنه برهنه !با شناختن عل یبود تو حاالت مختلف حت یعل یها عکس

 یکه باعثِ شرمش م یعل یهر عکس کامنت ها ِریمختلف و باز...ز یبود با تاپ ها رهین یعکس ها نترییپا اومد

و  یبه صورتش هجوم آورد....فقط دو ماه ....دوماه به حق از زنش ناراحت بود...دو ماه دور یشتریشد...خون با شدت ب

 رو به سقوط وا داشته بود؟؟؟ رهیقهر ن

 قائل نبود که با دو ماه قهر به بادش داده بود... ینیدو سال هم بال یبرا یحرمت چیزن داشت؟؟ه نیا یجنس چه

د شدند. فرزاد فکر کر یتر م یاخالق ریتر و غ حیها وق امیشد،پ یم کتریها نزد امی پ ِخیاومد و تار یم تر نییپا یهرچ

 «رو روم نشد که از زبونم بشنوه...... کیحرفا و کلمات رک نیا ییبعد از دوسال زناشو»که 

پسر ِ  هیها رو با  امیپ نیدردش کمتر بود تا ا یزد یچاقو تو قلب ِ فرزاد م هیاگه با  ؟؟؟یکرد کاری......چ رهین آخ

 !!! نهیجوون ازت بب

 :دیاما نافذ رس فیضع رهین یصدا

 که تو رو به من برگردونه!!! یکیبود... یسرگرم هیفرزاد جونم !اشتباه فکر نکن!فقط -

 کرد..... یمثل ِ مته مغزش رو انگار سوراخ م صداش

 تیرمز ِ گوش دیکفاره داشت!!!آروم ازش پرس یزن نیتو صورت ِ همچرو بلند نکرد که نگاهش کنه !نگاه  سرش

 ه؟؟؟؟یچ

 فرزاد...-
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 رو بگو!! تیخوام بشنوم !فقط رمزِ گوش یکلمه نم هیزد: نعره

اگه به دروغ بگه که  یکرد حرفهاش رو بشنوه !حت یم یفرزاد رو راض دیلرزون و هق هق گفت!با ییرو با صدا رمز

 ش شده!!! یپا پ یعل

 که نگاهش کنه بهش گفت: نیآن الک شد . بدون ِ ا یرمز رو زد که درست باشه !گوش فرزاد

 !دمیفردا دادخواست ِ طالق م-

 فرزاد....-

!شده از تمام رمیگ یکنم و اشدّ ِ مجازات رو برات م یم تیمدارک شکا نیمن با ا ،یکار رو تموم نکن یاگه توافق-

 کنم..... یکنم و محکومت م یک دوستام استفاده منفوذ ِ خودم و پدرم و برادرم و تک ت

 ... یبمون نجایا یتون ی! تا طالق م یکن یرو قبول م یسر و صدا درخواست ِ طالق ِ توافق یخودت ب پس

 رو با کوه ِ اشتباهات و خطاهاش تنها گذاشت.... رهیرفت و ن رونیخونه ب از

 زد: یکردُ با خودش حرف م یم هیاز رفتن ِ فرزاد گذشته بود،هنوز گر قهیدق چند

 ؟؟؟یچه کن یخوا یم یکه زد یگند نی!حاال با ایرابطه رو پنهون کن هیدو روز  یخاک برسرت که نتونست یا-

 یاول ، کار یعرضه نداشت رهیخدا !!ن یگرم بشه!اونم فقط دنبالِ عشق ُ حال ِ خودشه!.....ا یآب یعل نینکنم از ا فکر

و بش ادهیپ طونیاز خر ِ ش نیا ادیطور که بوش م نی!!!ایکن یخواست یکه خونه رو به اسمت کنه بعد هر غلط یکن

 .....ستین

 زار زد: دیرو شن یعل یرو گرفت....تا الو یرو پاک کرد و تلفن رو برداشت.اول شماره عل اشکاش

 شدم... چارهی.....بدبخت شدم !بیییییییعل-

 دستپاچه جواب داد: یعل

 ؟؟؟یکن یم هیشده ؟؟چرا گر ی؟؟چیی...تو رهین-
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 من حاال هیسرد تر شد.آخرش با  یگفت احساس کرد که خب گفتن ِ عل یم شتریب یکرد .هرچ فیتعر هیبا گر رهین

 شد... یکنم؟منتظر ِ واکنش ِ عل کاریچ

 کرد و جواب داد: یمِن ومِن یعل

منظورم  یعنیمعلوم بشه.... فتیتا تکل میبش الیخ یمدت ب هی دی...به نظرم با رهین نیبد شد که!!!اوم......بب یلیخ-

 به نفعِ توئه تا من!!! مینداشته باش یارتباط گهیکه د نهیا

 بُراق شد: رهین

 ؟؟یگفت یبرات ها که م رمیم یشد پس اون م ی!!!چیها....زود جا زد-

 حوصله گفت: یب یعل

 ؟؟یفهم یبرات!م رهیتونه حکم ِ سنگسار بگ یهرتِ مدست ِ شو تیگم اما ...توجه کن که گوش یاالن هم م-

 :دی.هراسون پرسدیترس رهین

 تونه؟؟؟ یم یگیراست م-

 به موضوع داد: یشتری هرچه دورتر کردنش ،لعابِ ب ِیانداخته بود برا رهیکه به جون ِ ن یاز ترس یراض یعل

نه زنگ  گهیو رابطه نامشروع داره!پس بهتره د انتیحرفهات ،همه نشون از خ ی من فرستاد ِیآره !عکسات که برا-

کن اسم ِ منو  یکنم.....سع یکنم و همه عکسات و چت ها رو پاک م ی!منم بالکت میکن ییاظهار ِ آشنا ی نه حت ُیبزن

 !خداحافظ.... شهیخودت بد م یکه برا یارین

 دردسر و پر لذت بود!نه شرّ و دعوا.... یرابطه ب هیدنبال ِ  یجوابش رو بده !عل رهینذاشت که ن یقطع کرد حت یفور

 کرد... یکرد ُ نثار روح ُ آبا و اجداد ِ عل فیفحش رد یسر هیبا حرص  رهین

 بود.... یافتاده عصبان ریکه گ نینبود از ا مونیپش یرو داشت که از دزد یحال ِ دزد رهین

واستم خ یکه فقط م نیو ا ییبا مظلوم نما الی ل ِیکرد.برا یریرو شماره گ الیتلفن رو برداشت ُ خونه ل یِبار گوش نیا

 کرد.... فیکه خودش هم باور نداشت تعر یاتیچرند نیکنه و ا یکم حسود هی
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 بود....سرزنش ...سرزنش....سرزنش... دایالعمل ِ هم که نگفته پ عکس

چقدر  دید یم دی....باکرد یحساب کتاب م دی دم نزد... اشک هاش هم تموم شد.با ُدیرو شن الیل یشماتت ها رهین

 .... رهیتونه از فرزاد پول بگ یو چقدر م شهیم اجیاحت

 کرد..... یفکر م دیآزار دهنده بود....با یلیکنه تو اون محله ....نه ....خ یزندگ الیکه دوباره با ل نی ا ِفکر

 

 10 بخش

 

 داشت که انگار جسم ی!حسدهیرا فشار م شیگلو یکرد دست یاحساس م نهیبش نیتا تو ماش رونیخونه که اومد ب از

 اومد.... یبر نم ژنیهاش انگار از پس ِ تبادل ِ اکس هیاش گذاشته شده....ر نهی س ِیرو ینیسنگ

 ....گهیچند گاز ِ کشنده د دیبود و شا دیاکس یبود د ینبود...هرچ یژنیکه اصال اکس انگار

رو نداره بره  ییپناه جا یکه از خونه فرار کرده و ب ی فرمون گذاشت....انگار دختر ِینشست ُ سرش رو رو نیماش تو

 بزنه.... یحرف ی زنش به کس ِانتی....نه رو داشت به خونه پدرش بره و نه دلش رو داشت از خ

  ِیاز رو یمینس اری اسم ِ مه ِدنیآورد،با د رونیب بشیرو از ج یاز افکارش جداش کرد....گوش شیزنگِ گوش یِصدا

 تنگ... ی روزها ِقیفرزاد ....رف یثابت کرده بود که کم از برادر نداره....محرمِ رازها اری دلش رد شد....مه ِیگداخته ها

 گفت: یحال یو با ب دی سبز کش ِکونیبه آ یدست

 جونم داداش!!!-

 :دیکه حالش خرابه ، پرس دی دوستش فهم ِی صدا ِدنیبا شن کیسالم و عل یب اریمه

 اومده؟؟؟ شیپ ی؟؟؟مشکل ییه؟؟؟کجایشکل نیچرا ا ؟؟؟صداتیخوب-

 هی یبود همراه داشتن و پشت داشتن....حت ینیریبه لبش آورد هرچند تلخ ،اما حس ِ ش یلبخند اریمه یها سوال

 باشه!! یمیدوست ِ قد
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 !!!یهم نداشتم ،دلم خواست مشکل دار باشم که تو به دادم برس ی،مشکل یکن یکه تو سوال م نجوریا-

 :شیشوخ یاز ال به ال ی فرزاد رو حس کرد حت ِیغم ِ صدا اریمه

 ؟؟یحال ی!فقط بگو چرا بیخدا نکنه مشکل داشته باش-

 اریگفت؛مهرو  یرو سوزوند.تو چهار جمله همه چ قشی رف ِگریسوخته اش بلند شد ُ ج ِگریاز ج دیکه فرزاد کش یآه

 ...ادیازش خواست که به خونه اش ب

 یرو کنارش رو صندل یاست. گوش الیل دیکرد د یزنگ خورد ...نگاه شیرو راه انداخت....تو راه باز گوش نیماش

 انداخت:

که از بچه هاش  یمرد دمی!!!من چقدر خر بودم که نفهمیکن هیکه دخترت زده رو توج یگند یهه....البد زنگ زد-

 کنه ؛جونش رو برداشته ُ رفته.... یکشه و خودش رو گم  گور م یدست م

  کارش اشتباه بوده.... ِیکرد ُ مرور کرد تا بفهمه کجا یخودخور اریبرسه خونه مه تا

 شده بودند... ریجوون انگار چشمهاش پ یداشت...با صورت یبینگران شد...حال ِ غر دنشیبا د اریمه

کرد ُ حاال با نامزد شدنش با  یم یوقت بود که تنها زندگ یلیخ اریبود.مه ی قشنگ ُیدادند و داخل شد.واحدِ نقل دست

 خونه شده بود پناه ِ عاشقانه هاشون!!! نیا نیمیس

داده بودُ چشمهاش رو بسته  هی مبل تک ِینشد....سرش رو به پشت اریمه ییرایاصال متوجه رفت و آمد و پذ فرزاد

 بود...

مختلف تو بغلِ فاسقش!! خونش جوش اومد و با شدت چشم باز کرد و  یتو حالت ها دید یرو م رهی پلکش ن ِپشت

 ...دیاش رو از مبل گرفت ُ خودش رو جلو کش هیسرش رو بلند کرد .تک

بود ،سُر داد طرف ِ فرزاد و با ابرو  دهیرو کنار ِ هم درونش چ یو ترش یکه املت و سبز ینیروبروش نشست ُ س اریمه

 :ینیاشاره کرد به س

 ...میچه کار کن دیکه با میلقمه بخور تا فکر کن هی-

 بود. انگار که او خطا کرده و شرمنده است: نییسرش پا فرزاد
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تو  یجور یکردم....چ گرتونیهمه خون به ج نیبود که براش ا یعروس نیبدم....بگم ا یجواب ِ خونواده ام رو چ-

 اشتم ها؟؟؟کم د ی.....من چاریچشمشون نگاه کنم.....من.....مه

 انداخت ُ با حرص جواب داد: ینیکه تو دستش بود تو س یتکه نون اریمه

رف ح نیا ؟؟اصالیکم داشت یبوده ....بعد تو چ اقتیل ی!!!اون بیدون یخودت م یحرف ُ بزن نیا گهیبار د هیبه وهلل -

 ؟یدیحرفها خودت رو آزار م نی!!!آخه پسر ...چرا با اگهیرو نشنوم د

 دونه!!! ی قَدرِت رو نم ُاقتهیل یدونستم که ب یخوره ، م یاول که بهت گفتم به دردت نم از

 کنه! یهم اونِ که ضرر م االن

 و خالص... یریگ یم یی نازا ِیگواه هیاز دکترش  یریکنه م یم ی وقت کش ُادیفردا داره سوسه م یدید

 ه؟؟ی!هان!نظرت چیخوا یو تو بچه م شهیدار نم!!بچه  یبگ نویبهتر باشه به خونواده ات هم هم دیشا اصال

با  یمونه ...اونم زلزله ا یفقط آوار م ادیداشته باشه .....زلزله که ب یمغزش کشش داشت که نظر نی فرزاد.....مگه ا ِنظر

بدتر  نهایاز همه ا یبره.....سونام یکنه و با خودش م یشوره و از جا م یرو م یهمه چ ادیکه ب لی باال....س ِشتریر

 بره..... یکنه و م ی....درهم خورد م

درهم شکسته و از جا کنده  ییآوار شده بود ُ جاها یی!!جاهایمغز فرزاد هم زلزله اومده بودُ هم سونام تو

 شده.....خسارات .....هنوز مشخص نشده بود...

 کرد: یفکر م زیبه چند چ دیبا

خودش....اگه تو شهر ِ  ی....آبروی حاج ِی.....شکستش....آبروشی......خانواده اش.....کارش.....زندگهی....مهرطالق

 ...شهر سرش رو باال کنه نیتونست تو ا ینم گهی....دیتلفن یکرده....حت انتیکه زنش خ دیچیپ یآوازه اش م کیکوچ

 خودش رو ببره و......دل ِ  ِیخواست با جار و جنجال آبرو ی....دلش نمهیحاش یکرد...ب یسرو صدا تمامش م یب دیبا

 شهر ادامه بده.... نینتونه به کارش تو ا رهینشه که ن یکرد که طور یفکر م نیمهربونش به ا

 نداشت. ی،سرانجام یزندگ نیشدند.ا ی، جدا م انتیبدون ِ اسم ِ خ دیمعقول بود.با اری مه ِشنهادیپ
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.با کرد... یوصل کرد.بغض ِ تو گلوش داشت خفه اش م که رو دستش نشست نگاهش رو به نگاه ِ دوستش اری مه ِدست

 :دیپرس اریکه تو اشک شناور بود از مه یی گرفته از بغض و چشما ِیصدا

 یاحترام یبه بزرگترم هم ب ینکردم....حت یرو ناحق نکردم....بد چشم یتاوان کدوم گناهم بود...من که حق نیا-

 نکردم....

 تو چشم ِ دوستش خورد نشه! نیاز ا شتریانداخت تا ب نییرو پا سرش

 دستش رو فشرد: اریمه

 انتخاب ِ ماست.تو انتخابت  ِیمنطق جهی. نتستیکه تاوان ن ادیم شیپ ینکن!هرچ تیحرفها اذ نیخودت رو با ا-

 که انتخابش اشتباه بود... می....مثل ِ نس نیاشتباه بود فقط هم

 یباشه که م یتونه همون یکه سرِراهتون اومد م ینفر نیلاو ی،بعد از اون خواستگار دیدو تون فکر کرد هر

 خدا و گناه و ثواب نذار..... یانتخاب ِ اشتباه رو پا نی....پس انیخوا

 لدای ینداشت.از همه شبها ادیتر به عمرش  یبشه!از اون شب طوالن یراض اریبه زور دولقمه خورد که مه فرزاد

و نوحه....بدونِ  هی....با درد و غصه و چه کنم.....بدون ِ حافظ و شاهنامه .....با مرث لیبلندتر....بدون ِ انار و هندوانه و آج

 تنه!!! کیو  ییهاو تن ییو خانواده .....با تنها یدورهم

و  دیانداخته بود دراز بکشه....لباس پوش شیبرا اریکه مه ی تشک ِینتونست رو گهیاذان صبح و نماز خوندن د بعداز

دونست چند بار همه ِ خاطراتش رو مرور کرده  ینداشت ....نم یبار ِ .....نه شماره ا ی مبل نشست .....برا ِیآماده رو

 کرد.... ینم دایپ یخاطره خوش چی....چرا ه

 رو شفاف شیچشمش کنار رفته بود ُ زندگ یپرده از جلو هیخوش کرده بود....انگار تازه  یزندگ نی ا ِیرو به چ دلش

 .....ماالمالچیکه نداشت ه ینفع رهیگرفت منفعت بود....ازدواج با ن یرو م شیرد....ضرر رو از هرجا جلوک یم یبازنگر

 از ضرر بود.

  ِچند ساعت همه نی مرگ بود.انگار ظرف ِ ا ِنیع نهیبب زیرو پشت ِ م رهیکه دوباره تو اون اداره وارد بشه و ن نیا تصور

 یگریهوس احساس ِ د یکرد جز عادت و گاه یکنکاش م شتریهرچند که بانس و الفت دوساله دود شد رفت هوا....

 ... بهیغر هیعادت و هوس  هم نبود شده بود  گهی،د رهی ن ِانتینبود....وحاال با خ
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کر ف نیبه ا گهی، فرزاد د یکرد...بعد از اون شب ِ طوالن یشد،دفع م یکه ازش ساطع م ِی منف ِیکه با انرژ یا بهیغر هی

 ه؟؟؟یچ یکج رو نیا لیکرد که چرا؟؟؟دل ینم

خط چت کردن ِ با منظور  هی یداره و به نظر ِ فرزاد حت یابعاد ِ گسترده ا انتیاعتقاد داشت که خ نیطور که به ا همون

 ...ادیبه حساب م انتی!!!فکر ِناصواب هم خشهیمحسوب م انتیخ

 نهیچقدر برات مهم و نهاد یفهم یخودت هم نم یباهاشون حت یهستند که تا برخورد نکن یاصول و اعتقادات هی

 است.

که از آگاه شدنش از ارتباط ِ  یصبح نیاالن و ا یکرد،ول یم حیرو تقب انتیتو صحبت خ هیمثل ِ بق دیهم شا فرزاد

 نداشت... یمرده فرق هیبا  شیبرا رهیگذشت....ن یم بهیمرد ِ غر هی زنش با  ِیتلفن

ده ش رهیاز نفرت گذشته بود....ن رهیاگه بد باشند.اما حسش به ن یحت زنیمرده ها عزکرد.... یهم اشتباه م دیشا نه

 غده راحت بشه!! نیبرسونه و از شرّ ا ییکه فرزاد منتظر بود صبح بشه و خودش رو به جا یغده چرک هیبود 

 یکه به طرف ِ آشپزخونه م یباال آورد ُ در حال شیبرا یدست اریچشماش رو باز کرد.مه دیرو که شن اری مه ِیپا یصدا

 نثارش کرد. یریرفت ،سالم صبح بخ

 زد : یپوزخند ار،یمه یِدیتکون دادُ در جواب ِ خوب خواب یهم سر فرزاد

 بعد به خوب و بدش برس! ؟؟یدیبگو اصال خواب-

  فرزاد نشست.منتظر نگاهش کرد تا فرزاد حرف بزنه: ِیرو روشن کرد ُ اومد رو به رو سازیچا اریمه

و  امیتونم جلو چشم ِ همکارا راحت برم و ب یتو اون اداره بمونم. نم گهیتونم د یفکر کردم ...نم یلیخ شبی!د اریهم-

 باشه ! یکار یکلمه  هیبگو  یهم صحبت بشم....حت رهیبا ن

پشت ِ  یتحمل ندارم کس نمیب ی!اما حاال مگنیم یمردم چ گهیم شهیم یگرفتم چرا هرچ رادیا بایاز فر یعمر هی

!مهمه برام پشت ِ سرم نگن که زنش رتیغ یبپرسه !!االن برام مهمه که مردم بهم نگن ب یازم سوال ایسرم لُغز بخونه !

 ولش کرده.....

 گفت ُ سر ِ جاش جا به جا شد : ینچ اریمه
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ها هم مال ِ حرف نیاز خونه تو خبر داره آخه ؟؟؟ا ی؟؟ک ینکرد یاول صبح ؟؟؟تو که هنوز اقدام یگیم هیچ نایا-

 تون مسجّل بشه نه االن !!! یی که جدا ِیوقت

 زایچ نیاجرت المثل و ا ایو  یبد هیمهر یخوا ینه ! م ای ادیراه م رهین نی!بذار اول بب یبر شیمرحله به مرحله پ بذار

 ....بعد برو مرحله بعد..

 شد: یعصبان فرزاد

 کرده بهش پول و سکه هم بدم ؟؟؟عمرا !!! انتیخ-

 با آرامش جواب داد: اریمه

 کار کرده ؟؟؟ یکه زنت چ یجار بزن یخوا ی؟؟م یکن تیشکا یخوا یمگه م-

 :دی دستش گرفت ُ نال ِنیسرش رو ب فرزاد

 سرو صدا تموم بشه ! یخوام ب ی!م رهیم شتری خودم که ب ِینه نه !!آبرو-

بود و تو  یعصبان رهیاز ن دایرد.شدک یم یبا دوستش همدرد قایاومد کنارش نشست ُ شونه اش رو فشرد.عم اریمه

 شد: یمرهم ِ درد ِ فرزاد م دیرو بشکنه !اما االن با رهیکه بتونه گردن ِ ن دید یخودش م

که  ینک یم تیکه شکا یبگ یتون ینکن مرد ...برگ ِ برنده با توئه !اگه بخواد شلوغش کنه م تیخب خب خودتو اذ-

هم از سرش  نقدریکنه !ا یشهر زندگ نیخواد تو ا یخواد......بهرحال م ینم رو نیحداقلش ِ شالقِ .....مسلما اون هم ا

  شهرمون... ِنیب رحق رو بهش نده .....اونم مردم ِ ظاه یکه کس یادیز

 بره! یدوماه زمان م یکیهم  یاتمام ِ حجت کن !فکر کنم روند طالق ِ توافق یزنگ بهش بزن  ُ جد هینظرم  به

داشت ُ رو بر شیکه به آشپزخونه رفت با نگاه به ساعت گوش اریکرد.مه نییباال و پا دییسرش رو به نشونه تا فرزاد

 شماره خونه رو گرفت.
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 11بخش

 یلیخ یلیبود خ مونینبود.....دروغه!پش مونی رو پشت ِ سر گذاشته بود.اگه بگه پش ِیهم شب ِ طوالن رهین

 کرد... یکار رو شروع کرد ، چطور فکر م نیا یدونست وقت ی.....نمادیز

کرد که  ی واکنش فرزاد درست حساب باز نکرده بود...فکرش رو هم نم ِیدلش فرزاد رو دوست داشت....انگار رو ته

 ...ارهیفرزاد اسم ِ طالق رو ب

......نچ درسته ممکنه  دهی طالق نم ُادی پدرش هم که شده کوتاه م ِیفرزاد به خاطر آبرو»داد: یبه خودش دلگرم یکم

 «؟؟؟ رهی زبون مامانم رو بگ ِیجلو یکنم ...فقط طالق نده...ک یبد اخالق باشه اما.....چشمم کور تحمل م یمدت ِ طوالن

 اومد. یگذره و اشکش در م یکرد که نه فرزاد نم یم دیباز خودش رو نا ام یمغشوش و درهم برهم بود. گاه افکارش

رو نگاه  یگوش عینشده بود ،سر 7شد، هنوز  دهیش رو جمع کرد ُ نگاهش به ساعت کش زنگ ِ تلفن حواس ِیصدا

  شماره فرزاد ذوق زده دکمه رو فشرد: ِدنیکرد ُ با د

.....فرزاد من  میخونه حرف بزن ایقبوله ،ب یبذار یهی؟؟فرزاد جونم هر تنب ییبشم کجا شمرگتیفرزاد جان !من پ-

 غلط کردم ...تو ببخش...

 کرد و دوباره گفت: یبه گوش یآن شکش انداخت که قطع شده ،نگاه هیه جوابش بود ک یسکوت

 ؟؟یشنو یالو....صدام رو م-

 را: شیخش دار و سخت و جد ی. بالفاصله صدادی فرزاد رو شن ِدنینفس کش یصدا

!!!زنگ زدم بهت بگم که اگه دوست یو غلط کردم مسئله تمومه سخت در اشتباه دیببخش هیکه با  یکن یاگه فکر م-

 ی.....عدم تفاهم مدمی....من امروز دادخواست میجدا بش یحرف توافق ی، بهتره ب یو کار کن یشهر بمون نیتو ا یدار

 و حرفت بشه نقل ِ دهن ِ مردم.... بشه یزیکه آبرور ی....دوست نداریکن یم دییتو هم تا سمینو

 ...یناموس ی دعوا، اونم دعوا ِیبرا دنی.....جون میشناس یشهر رو که م مردم

 ....یخوب یلیفکر کنند که تو خ بهتره

 به جوش اومد اما تا خواست دهن باز کنه فرزاد ادامه داد: نشی آتش ِیکرد.خو یرو عصب رهیکه زد ن یپوزخند



 ریتزو

 
186 

 

  ُدنتیتحمل ِ د گهیبفهم که من د نویسر و صدا تموم بشه!ا یبوده ب ایاش دروغ و ر هیکه پا یزندگ نیبذار ا-

 که طرفت اون باشه نه من! رمیگ یم لیندارم.امروز وک

 با بغض صداش کرد: رهین

 فرصت بده..... هیفرصت...فقط  هی.... شهیداغون م میمن زندگ یفرزاد.....بذار جبران کنم.تو بر-

ته نگذاش یفرزاد باق یبرا یلد انتی خ ُبیکه خنجر ِ فر نیکرد.غافل از ا یشفقت ِ فرزاد حساب م ُیدل نازک یرو رهین

 بود.

 کوتاه جواب داد: فرزاد

 انتخاب ِ خودت بود.-

ه که کرد ی. انگار تازه متوجه کارختیاشکش ر رهیداده .ن انیگفت که فرزاد مکالمه رو پا یکه حاکم شد م یسکوت

تونست سر ِ کار بره...اما زود  یگرفت...امروز رو نم یم یمرخص سیاز رئ دیاز جاش بلند شد و با یبود شد.....با سست

 تو اداره نبود. یبود..هنوز کس

خونه  به یانداخت.نگاه فیرو داخل ِ ک دشیرو برداشت دسته کل فشی ک ُدیتن زد ُ مقنعه به سر کش یو شلوار مانتو

 انداخت....فرزاد انگار که روح ِ خونه رو با خودش برده بود...

اون فکر  دیکرد شا یمشورت م الیرفت با ل یم دیخبر کرد.با نیماش هیکرد ُ  ادی تلفن رو پ ِیدوباره گوش یکالفگ با

 نشست ُ آدرس داد... نیتا بتونه فرزاد رو برگردونه....توماش ینقشه ا ایداشت 

گفت تا مدت ها  ی که فرزاد م ِیکه کرده بود تا فرزاد رو به دام بکشه.....صحنه ساز ییرو مرور کرد.کارا خاطراتش

 همه فشار رو تحمل کرده.... نیوقت فکر نکرده بود که فرزاد ا چیبوده....هکابوسش 

که فرزاد با  نیاز خودش عالقه داره....از ا شتریبود که به پول ِ فرزاد ب دهیفهم یدو سال و اند نی ا ِیط رهیواقع ن در

 خورد... یحرص م قایکرد،عم یدست ِ کمک ِ پدرش رو رد م یلجباز

 مشترکش باشه ، نگران  ِیکه نگران ِ از دست دادن ِ فرزاد و زندگ نیاز ا شتریاومده بود ب شیکه پ یوضع نیبا ا حاال

 بشه ! شی زندگ ِحتاجیکه خرج ِ آالگارسونش کنه خرج ِ ما نیا یبود که مجبوره حقوقش به جا نیا
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 بزنه از نیاب کنه و تخمرفت که حس یشد.فکرش به هر سو م یمور مورش م الیل شِیهم از تصور ِ برگشتن پ هنوز

 نداره ! یداره و چ یچ یلحاظِ مال

 دهیفرزاد متوجه شده بود که بع یکه داشت بود.با صحبتها یطالها و پس انداز شینقطه قابل ِ توجه اقتصاد تنها

 بده! هیمهر

دا و سرو ص یکه حق با فرزاد ِ ...بهتره ب دیکرد د یبود.فکرش رو که م نیهم رهین ِدییواقع اصرار بر عدم تفاهم و تا در

تر جلو  عیکارها رو سر شیمدارک پزشک یتونه با ارائه  یدونست حق ِ طالق با مردِ و م یاز هم جدا شن ....م یتوافق

 ....شیاومد تو زندگ یکس ندهیدر آ دی....شاشهیدار نم بچهبو ببره که  یخواست کس یببره ....فعال نم

فکر بد هم نبود اگه  نیگرفت.....اما ا یبه لبش نشست.خودش هم باور نداشت و خنده اش م یفکر لبخند نیا از

 کرد.... یم دایرو پ یکس

 ز،هنویبه احوالپرس ستادیدر رو باز کرد ُ اجبارا ا یکنار هیشد و زنگ ِ خونه رو زد.بهجت خانم ، همسا ادهیپ نیماش از

 :دیتمام نشده بود که پرس یاحوالپرس

االن  دیمگه نبا ؟؟؟ینداره که با آژانس اومد نی..شوهرت کجاست؟؟مگه شوهرت ماش؟یدار کاریچ نجایبح ااول ِ ص-

 !نمی....دختر حرف بزن ببستیقهر!!!!.....نه چمدون باهات ن یاداره؟؟؟نکنه اومد یبر

اگه بفهمند که طالق  یها چطور بودند.وا هیرفته که همسا ادشیفکر کرد دو سال .....فقط دوسال دور که......نه  رهین

 خاص و عام.... یرسوا شهیکرده....رسوا م کاریاگه بدونند که چ یگرفته.....وا

 فضول رو کم کنه: ی هیهمسا نی ا ِیرو یکرد با چهره جد یسع

شوهرم  امینس بنرفتم سرِ کار!خودم دلم خواست با آژا ییجا میبر میخوا ی؟امروز با مامانم م یساز یچرا داستان م-

 نشه! رشید

 گذاشت: اطیکرد در رو باز کرد و قدم به ح یلب زمزمه م رِیکه ز یو در حال یعصبان رهیباز شد .ن کیچ ِیبا صدا در

 جواب بده. دیخونه مادرش ، صدتا سوال با ادیمحل آدم جرأت نداره صبح ب نیتو ا-

بهجت خانم  ینثار بهجت خانم ،فضول ِ محله کرد.حالش بد بود ُ با حرفها یخداحافظ ِ سر سر هیبست  یرو که م در

 بدتر هم شد.
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،  دیرس الیکه به چشمِ ل رهیبود.نگاه ِ ن ستادهیدر دست به کمر و غضبناک ا ِیدر ِ هال رو باز کرده ُ خودش جلو الیل

 شروع کرد:

 .رندیرن ِ که مردا براش بملو ای!فکر کرده صوفیکن یشوهر دار یخاک بر سرت که عرضه نداشت-

تر  یشیجدا کرد ُ آت رهیبسته شد.دستش رو از ن ی بلند ِیبه داخل رفت ُ در با صدا رهی دستش توسط ِ ن ِدنیکش با

 گفت:

 یم ی،دلم خونه و زندگ ستمیزد که من مشکل دارم !مگه آدم ن یزار م نجایبود که ا یگم؟؟؟کیم ه؟؟؟دروغیهان !!چ-

 خواد!

سال منو  20!تازه بابات بعد از  دمیکش یکه چقدر بدبخت یدیند ت؟؟؟منویبه زندگ یل نشده گند زدچرا دو سا پس

  دلم ُ هوا بخوره به سرم ! ِریبزنه ز یکه دو سال نشده خوش نیول کرد رفت.نه ا

 !ضیرو مستف رهیکرد ُ و ن فیرد کیفحش رک چند

 بست. یرو م الیفعال زبون ِ ل دینبود.فقط با رینداشت.خود کرده رو تدب یدفاع رهین

 ؟؟یبارم کرد نقدریا ی!راحت شد گهیخب مامان بسه د-

 زد: یپوزخند الیل

 شهر و مردمش چطورن! نیکه ا یدیسالته هنوز نفهم 34راحت شدم !؟هه !دختره نفهم -

 !تیبه هرزه باز یرسی خالص!م ُیریگ یطالق م ی!فکر کرد تِیاول ِ ناراحت تازه

 شد: یطوفان رهین

 دارم! یچه انتظار هیاز بق یبگ نویا ی!بسه !تو که مادرم ستمیمن هرزه ن-

 جا نزد: الیل

خودم رو کشتم که «داد هیدستش تک هی  ِی مبل وسرش رو رو ِینشست رو»؟؟ هیچ یکه کرد یاسم ِ کار یفکر کرد-

ه ک ی مجبورش کن ُیبمال رهیش!باهات همراه شدم تا سر ِ پسره رو یکرد یچه غلط تینفهمه تو پونزده سالگ یکس

 !ادیعقدت کنه و گند ِ کارت در ن
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 !یرو به باد داد تیپسره ِ الدنگ مثل خودت زندگ هیبا  بیاونوقت تو ِ نا نج دمیکش بتیهمه مص نیا

 گرده! یباز نم یمادرش رو قبول داشت.اما آب ِ رفته به جو یحرفا رهین

.چه دهی!فرزاد گفته امروز دادخواست ِ طالق م زمیتو سرم بر ی!حرفات درست !االن چه خاکیگیمامان !توراست م-

 کنم ؟؟؟

 نگاهش کرد: یو محزون و عصبان دیناام الیل

 نه ؟؟؟ ستیبده ن هیمهر یعنی نیا-

کنه  انتیخ یرو به عنوان مدرک ببره و ادعا میکنم چون حقمه .....اما اگه گوش هیمهر یتونم ادعا یخب من م-

 ؟؟یچ

 !؟؟یرو ببره چ میمدارک ِ پزشک اگه

 خواد آبروت رو ببره! ینم یکنه !شانس آورد ریتکون داد:خدا به خ یسر الیل

 ناباور از حرف ِ مادرش چشم درشت کرد: رهین

 حق داره؟؟ یگیتو هم م یعنی-

 زد تو سر ِ خودش و گفت: یکی الیل

 یریتا شوهرت با فضاحت طالقت بده !م یسیوا یخوا ی!آخه میفهم یگاو هم نم هیخاک بر سر ِمن که تو اندازه  یا-

 شوهرم رو دوست دارم ، دلش ازم زده شده! یگیو م یزیر یچهار دونه اشک م

 ی!مگه نم شنینم دنتیکنه !صد تا گرگ آماده در یبارت نم چاریپشت ِ سرت ل ی!کس شهیاحترامت حفظ م حداقل

 ! یتو اون اداره خراب شده کار کن یخوا

 مفت  ُیخور یسربار ِ من ُ مفت م نجایا یایم ی!فکر نکنیداشته باش فتیپول تو ک یسرِ ماه صنار سه شاه دینبا مگه

 !یخواب یم

 :دی دستاش گرفت ُ با التماس نال ِنیسرش رو ب رهین
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تو زخم به دلم نزن!خودم  گهیتا حاال مردمُ زنده شدم.د شبیبسه !به خدا از د یدوست دار یبسه !!جون ِهر ک-

 ! گهید شهیکنم .....درست نم کاریکردم.اما چ یشد چه غلط میحال

 12 بخش

 آماده شد: اریراه ِ گلوش رو بسته بود.مه یخورد.انگار سنگ یچا وانیل هیلقمه با  هی اریبه اصرارِ مه فرزاد

 اداره ؟؟ میخب بر-

 انداخت باال: یسر فرزاد

 نه ! ایکنم  دایتونم پ یرو م انپوریشهرام ک نمیبرم بب دینه ...من با-

 خواست که فرزاد رو تنها بذاره : ی.نم ستادیا بیدست به ج اریمه

دنبال ِ شهرام!خدا کنه امروز دادگاه نداشته  میریاداره و با هم م میریخبر بدم که نم هیصبر کن من  نطورهیحاال که ا-

 باشه!

 کرد. یتو شهر کار م کی هیپا لیشون بود که با اتمام ِ درسش به عنوان وک رستانیدب یاز همکالس ها شهرام

 خانواده  ِیخواست که امشب برا یهم دلش م یکرد. انگار جون ِ تعارف کردن هم نداشت.از طرف دییبا سر تا فرزاد

 نباشه ! یگفت،دست ِ خال یاومده م شیاش از وضع ِ پ

دونست هرگز  یکه م یحرفا از فرزاد بخوان که گذشت کنه !کار نی ا ُیزینگران بود که نکنه به خاطر ِ آبرور یکم

 انجام نخواهد داد.

 فرزاد گذاشت.فرزاد  ِاریدادگاه نداشت.پس وقتش رو در اخت 12شانس ِ خوبش شهرام تازه به دفترش اومده بود ُ تا  از

 خواد دادخواست بده. یداره ُ م ییخالصه بگه که قصد ِ جدا یلیکرد خ یسع

به فرزاد نگاه کرد.فرزاد دستپاچه با  رهیمشکوک نگاهش کرد. نوک ِ انگشتان ِ دو دستش رو بهم رسوند و خ شهرام

 رد و بدل کرد ُ به طرف ِ شهرام برگشت: ینگاه اریمه

 .ستین یمشکل دمیحق الوکاله ات باشه م ی؟؟هرچیوکالتم رو قبول کن یتون ی؟؟؟نم هیچ-

 چشم برداره گفت: یکه لحظه ا نیو بدون ا یرگیبا همون خ شهرام
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 من حرف ِ پول زدم؟؟؟-

 کنه : فیجوّ رو تلط یکرد با شوخ ی سع ُدیخند اریمه

 مون!!! یزن یبا نگات م یفقط دار ینزد یواال تو حرف-

 زد اما شهرام ....نه!!! یلبخند فرزاد

 .دیاجرا رو بگکه اصل ِ م دیدون یکمک کنم اما منو محرم نم نیخوا یآخه از من م-

 نگاه کرد. اریراه رفت.دستهاش رو پشت ِ گردنش قالب کرد.مستاصل به مه یکالفه از جاش پا شد و چند قدم فرزاد

 به فرزاد داد. ی خاطر ِنانیبا پلک باز و بسته کردن اطم اریمه

...همه  یدونیه م!خب....فرزاد هم کشهیو حرف زود پخش م هیکیشهر ِ کوچ نجایا یدونیداداش!خودت که م نیبب-

 شناسن....حق بده که نگران باشه ! یخودش ُ خونواده اش رو م

 که انگار بهش ِ برخورده گفت: یو در حال یجد شهرام

به موضوع اشراف داشته  دیباشم با لشی؟؟من اگه بخوام وک هیدرست اما....ربطش به من چ یکه گفت نهایهمه ا-

 ! شهیخارج نم نجایزده بشه از ا نجایکه ا یباشم.....در ضمن حرف

 شهرام  ِ یرو برا شبیتا د ییو از اول ِ آشنا ای شهرام نشست ُ دل رو زد به در ِیرو به رو ی صندل ِیاومد رو فرزاد

 کرد. فیتعر

 داد: حیآخر توض در

 خونواده ام !!! یخبر نداره ...حت یکس اریماجراها که گفتم جز مه نیاز ا-

ماجرا  نیبه ا یکرده ، ناراحت شد. و از طرف یدونست تمام ِ عمرش سالم زندگ یدوستش که م  ِیبرا یاز طرف شهرام

 کمک رو به فرزاد بکنه ! نیشتریکرد تا بتونه ب ینگاه م یاز بُعد ِ حقوق

 سرو صدا تمام بشه ! یغائله ب نیشد که ا دایتو دل ِ فرزاد پ یدیشهرام نورِ ام یحرفها با

  فرزاد زنگ خورد. ِیاومدند.گوش رونیدفتر ِ شهرام که ب از
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 نذاشت: اریکه ظاهر شد،خواست رد ِ تماس بده که مه الی ل ِاسم

 ه؟یحرفش چ ینیبب یبهتره جواب بد-

 نشون داد... دیسبز کش کونی آ ِیکه رو یموافقتش رو با انگشت فرزاد

 .دیهست به گوشش رس ابونیکه معلوم بود تو خ الی ل ِیصدا

 نم من صدات رو دارم...خا الیبله ....ل-

 مقدمه رفت سر ِ اصل ِ مطلب: ی فرزاد رو درست بشنوه!ب ِیکه صدا ستادیا ییبا دو بار الو گفتن باالخره جا الیل

 من ِ  ِی!اما اگه رویکه ناراحت باش یکرده .....شما حق دار رهیکه ن یکار یفرزاد جان !پسرم !من شرمنده ام برا-

 !شمیم ونتیتا عمر دارم مد یو ببخش یریرو بگ رزنیپ

 بذاره جواب داد: نیبزرگتر رو زم نیحرف ِ ا دیتونه و با یکه نم نیناراحت از ا فرزاد

  من ِی.....حداقل براستیکرده قابل ِ اغماض ن رهیکه ن ی.....کاررمیتونم روتون رو بگ یخانم...شرمنده که نم الیل-

 کنم. یم یانگار تو جهنم زندگباشم...اونوقت خودم  الیخ یتونم ب ی...نمستین

 رو انجام بده.... ادیکه از دستش برم یخواست حداقل کار یفقط م ستین ایدونست فرزاد کوتاه ب یکه م الیل

 : دیکش یآه

م .خواستم رو بزنادیسرش ب یدختره.....حقشِ هرچ نیتوقع داشته باشم.....ا دیپسرم من نبا یگیباشه ....تو راست م-

 افاقه کنه !!! دیشا

 یرو درست ُ حساب الیحرف ِ ل هیلحظه رنگ عوض کرد.بق هینسبت داد  رهیبه ن الیکه ل ی کلمه زشت ِدنیاز شن فرزاد

 !!!دهینشن الیداد که مطمئن بود ل واشی نقدریرو هم ا شی.جواب ِ خداحافظدینشن

 به بازوش زد: یکی  ُدیخند اریبره...مه یکه به کار م هیچه کلمات نیلب غر زد که ا رِیز

  بدبخت!!! ِزهیپاستور-
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 شتریب ندهیدوهفته آ یکیکرد که تا  فیرد یو کمکش کارها رو طور اری مه ِشنهادی فرزاد هم به خنده باز شد.به پ ِلب

کم بشه! رهیبا ن یاز اداره و سر ِ پروژه باشند. راه ِ برخورد ِ احتمال رونیب

 یبود ،به خونواده ات چ دهیپرس اریتشکر کرد و به سمت ِ خونه پدرش راه افتاد .از صبح که مه اریفرزاد از مه غروب

رو  قتیجواب داده بود که :حق اریبه مه عی سر ُحی موضوع بود.هرچند صر ِحی توض ِیمشغول ِ چگونگ ؟؟؟فکرشیگیم

!اما.....گمیم

.....مرتب با قتیکم و کاست ِ حق ی ب ِانیب ستیسختشد،متوجه شده بود که چه کار ِ  یم کیکه به خونه نزد حاال

 یمالاحت ثِی حرف ُ حد ِیاز ماجرا خبر داشته باشند که بتونند جلو دیکرد که حقشونه که بدونند.با یخودش تکرار م

نشن! تی اذ ُانیدر ب

که از ورودش گذشت نه به رسم ِ گله اما به  یشد. کم ری، دلگ ومدهین رهیباز فرزاد تنهاست ُ ن دیکه د نیاز ا نتیز

:دیسوال،پرس

به ما نزده؟؟؟ یسر هیاز ما ناراحته که االن مدت رهیمادر! ن-

گونه تحملِ درد ِ نیا دی فرزاد....شا ِبتیبگه، در غ هیبق یبده و مادر برا حیداد فقط به مادرش توض حیترج فرزاد

تو گلوش جا خوش کرده بود رو  شبیکه از د یبزنه و بغض یتفاوت یب کرد ماسک ِ یشد ....سع یکمتر م دنید انتیخ

با بزاق ِ دهنش قورت بده...

 نی هم ِیبود.برا یکه فرزاد آماده گفتن ِ حرف ِ مهم دیفهم نتیو بچه ها اومد.ز بای ورود ِ فر ِیباز نکرده صدا دهن

کرد که تا نگفته طرف ِ  دیهشون شام بده و تاکفرنوش رو صدا کرد ُ بچه ها رو بهش سپرد تا تو آشپزخونه ب عیسر

فراهم بشه... نهیزم دیداره که با یحرف زادهم با اشاره مادر گرفت که فر بای....فرانیسالن ن

رد ِوا یچا ینیکرد با س نیو راش نیمادرانه نثار ِ راد یکمکِ فرنوش دادُ سفارش ها یبه آشپزخونه رفت ُ دست عیسر

مبل بهشون نشست! نیکتری نزد ِی مادر و برادرش گذاشت و رو ِیرو جلو یسالن شد.چا

 به دستش  ِشیگفت که آزما یشروع به صحبت کرد؛از روز عیتمرکزش رو بهم بزنه سر یزینذاشت که چ فرزاد

شد.... یتر م دهیو سرش خم شتریشد بغض ِ صداش ب یم کترینزد شبیبه د ی.هرچدیرس

بشه ! یاشکش رو پاک کرد.اما سکوتش رو نشکست تا فرزاد کامل بگه و خال نتیخطا کرده و شرمنده اس!ز انگار

گفت ُ نقطه گذاشت ته حرفش.... رهیبراقدام به طالق ن یجمله رو مبن نیآخر فرزاد
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:رهیگفتن به ن راهی.....شروع کرد به بد و بشتریاز خود ِ فرزاد ب دیبود شا یبه شدت عصبان بایفر

برند...صدقه  گنیم یو به چ هیدونست مارک چ ی تو آدم شد..قبلش نم ِشی....اومد پ دهیدختره تازه به دوران رس-

مارک پوش شد.... یختیکه تو دست ُ بالش ر یسر ِ پول

تکون داد: یحوصله سر یب فرزاد

دم رو خو رهیکردم ن یرو مرور کردم.فکر م میتا حاال لحظه به لحظه زندگ شبی!!من از د بایتو رو خدا ادامه نده فر-

که شک نکنم که به خاطر ِ پول ِ نیا یدر برابر کمک ِ بابا مقاومت کردم.....فقط برا میخواد.....تو هر برهه از زندگ یم

....شیباباس توجه و مهربون

 ِنهیهز یبود ُ کل شگاهیبه حقوقش دست نزنه!هر روز تو آرا رهیپروژه انجام دادم و کار کردم که ن یجز اداره کل به

نگرفتم که چرا!!!! رادیبار ازش ا هیداد،  یرنگ و کرم ُ کوفت ُ زهرمار م

عادت کرده بود که به همه دروغ بگه....کلک  شیکردن نبود.....تو زندگ یآدم درست زندگ رهیکه ن دمیحاال فهم اما

 من  ِینداشت اما جلو یو نجابت بهره ا ایمودب نشون بده ....از ح ستیبزنه...سنش رو کم نشون بده .....مودب ن

من دو ماهه  یبگ یخوا یکه تو م ییزهای!چ یخطا کنه ....آره آبج یکردم که روز یرفتار کرد که فکرش هم نم یجور

نوشتم.... مهی هرکدوم صدبار جر ِیتا صبح از رو شبیخورند.د یتو ذهنم وول م

!!دهی جد ِیباز هیکرد ،بفهمم که  یمونیار ِ پشبمونه اگه التماس و اظه ادمیکرده ..... کاریبمونه که چ ادمی دیبا

کرد زنش رو طالق داد به  یبهتون گفت فرزاد نامرد یکس ابونیتو خ یمحضِ اطالع تون گفتم که اگه فردا روز فقط

...نی...همدیگ یبله شما درست م دی....فقط بگ دیخاطر ِ بچه ......بحث نکن

کرده بود. فرزاد از جاش بلند شد: سی گونه هاشون رو خ ِیرو بایو فر نتیگفت ُ اشک ِ ز یم فرزاد

رو از اون خونه ببره!! لشیوسا رهیبشه و ن یمدت تو اتاقم بمونم تا برنامه طالق قطع نیمامان اگه بشه من ا-

پسرش هست ُ اورِی،همراه و  ی همدرد ِنیمبل پاشد ُ فرزاد رو در آغوش گرفت.تا نشون بده در ع یهم از رو نتیز

کنه ! یم تشیحما

هم اومد کنارشون و دستش رو گرفت: بایفر
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 ی!درسته دو سال عمر و احساست رو گذاشتیداداشم خودت رو ناراحت نکن!اونقدر که اون ضرر کرده تو سود کرد-

 بود. یهرچند ....تجربه تلخ ی.....چشمت باز شده و تجربه به دست آوردینکرد انیاما بازم تو ز

 از دوشش برداشته شده بود.با درد و دل غم ِ دلش سبک شد... یکرد. انگار بار دییبا تکون ِ سرش تا فرزاد

 

 13بخش

گشت.بنا به حرف ِ فرزاد فعال تو خونه خودشون مونده بود.اما به فکر بود  یرفت و بر م یمثل هر روز به اداره م رهین

 رو نداشت. الیمدوام ِ ل یخودش دست و پا کنه !تحمل اون محله و غرغرا یبرا یکیکه خونه کوچ

 یشون طعنه ا یکیخورد  یبدتر بود....دستش به پاش م گهیکه نادر و نادره هم از موضوع با خبر شده بودند،د حاال

 کنه ! یاز خونواده اش دور رهیباعث شد که ن نیزد.هم یبهش م

خارج از  شتریبود که فرزاد ب دهیکرد.فهم ی غم و غصه هم نم ِریخودش رو درگ ادیهم بود.ز یالیخ یچون آدم ب اصوال

 کیبهش نزد دیترس یاخم هاش تو هم گره خورده بود،که م نقدریا دشید یهم از دور م یکنه....وقت یاداره کار م

 بشه !

 یطالق داده بود،اما م یرزاد تقاضاکه  ف نیبا ا رهیهاش رو پاسخگو نبود.....ن امیداد.پ یتماس هاش رو جواب نم فرزاد

 گرفت. یاز فرزاد م ی....پول دیخواست تالش کنه شا

و  شیگرفت قسمت ِ عمده اش بابت پول ِ پ یشد.اگه خونه م یم ونیلیم 50حدود  یزیو پس اندازش با هم چ طالها

  خونه رو داشته باشه... ِلیوسا یتونست ادعا ینداشت پس نم هیزیرفت. چون جه یم لیوسا

 یراب ییبرنامه ها هی رهی پول ِ ن ِی.....اون هم براادیبه خونه اون م یزندگ یبعد از طالق برا رهیکرد که ن یفکر م الیل

 بود... دهیخودش چ

س تما یکرد دوباره با عل یو بند آزاد شد.سع دیداشت.انگار از ق یاحساس ِ رها شدگ هیحاال که فرزاد نبود  رهین

 رفت... یدی جد ِسیرسه ......دنبال ِ ک ینم ییبه جا یبا عل دید یوقت رهیدنبال ِ دردسر نبود.ن ی....عل رهیبگ
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 فرزاد و  ِیبود اما سرسخت مونیپش ی اول کم ِیروزا دیناراحت نبود....شا رهیکه طالق بگ نیاز ا رهیواقع ِ ن در

 یبد نبود که فرزاد داشت برخورد م نقدری....بهش برخورد...از نظر ِ خودش کارش ادیرو طالق رو که د شیپافشار

 کرد...

طرز ِ فکر  نیکنم!ا ی؟؟؟من بخوام بهتر از فرزاد رو تور م هیگفت: فکر کرده ک یبه خودش م یو خودسر یلجباز با

داد تا به  یبهش م یشتریکان ِ بکردن از خونواده اش هم ام  یداد....دور یسوق م یرو به سمت سقوط و تباه رهین

 کرد.... یعمل م یقو رندهبازدا هیمثل ِ  الیوجود ِ ل شهیبره که هم ییطرف ِ کارا

به  ازش شهیداره که هم یحاتیبه تفر اجیکرد که احت یحاال حس م رهیبا مردها نبود.....ن ی معمول ِیبحث ِ دوست گهید

 تازه متوجه شده بود...کم هم  ُستین کشونیکرد تو شهر ِ کوچ یکه فکر م یحاتیمختلف محروم بوده....تفر لیدال

 ....یش باهاش همراه ب ُیآدمش رو بشناس دی....فقط با ستین

 هیبا مهارت نقش ِ  رهیبه جاش اومده بود...ن لشیفرزاد حضور نداشت و وک شهیاز جلسات دادگاه که مثل ِ هم یکی تو

  فرزاد گفت: ِلیو وک یه قاضکرد....روب یزن ِ مظلوم و فداکار رو باز

که شما  نیشدم به طالق!ا یراض ستیبا من ن گهیدلش د دمی!من شوهرم رو دوست دارم اما چون دیقاض یآقا-

خواد  یخواد به شوهرم سخت بگذره ،منو نم ینداره...چون من دلم نم یا دهیفا دی ما جلسه حل ِ اختالف بذار ِیبرا

هم تعلق ب یپول هی امیبر ب میکه بتونم از پس ِ زندگ نیا یخوام برا ی...فقط مرونیب رمیم شیاشکال نداره من از زندگ

 ...یا هیمهر ای ی.....اجرت المثلرهیبگ

زن  نیکرده بود که شهرام شک کرده بود واقعا ا ینقش باز ی....طوریدار یتیکه گفته بود شکا ی قاض ِدرجواب

 کرده؟؟؟؟ انتیخ

ربون مه نقدریدونست ا یکه از فرزاد داشت م یش به گوشِ فرزاد بود ....با شناختمنظورش رسوندن ِحرف شتریب رهین

 پول رها نکنه ! یرو ب رهیهست که ن

 ی مجاز ِیکه تو فضا یمیدوست ِ قد هی  ِقیاز طر رهیبود.ن دهیفا یکه تنها نمونه و به خونه برگرده ب رهیبه ن الی ل ِاصرار

 ود.....ب جانیپا گذاشته که تماما ه یرینموده بود در مس شتریب ییتنها یروزها نیکرده بود و ارتباطش رو تو ا داشیپ

 دشی محبوبه دوست ِ جد ِیروزها با همراه نیثمر از دست داده!تو ا یرو ب شیکرد دوران جوون یساله فکر م 34 رهین

اسماً  یها کین کی به ظاهر زنونه.....پ ِیها ینیبود.....دوره ها و شب نش افتهیرو  یاز خوشگذرون یدیجد یافقها

 سالم .....
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 ی ب ِیآزاد هینبود..... یخبر الیل یفرزاد و نقشه ها و دروغ ها یکشف کرده بود که از قانون ها یدیجد یایدن رهین

  محض.... ِیبند و بار یب هیاما در اصل....... رهیو شرط از نظر ِ ن دیق

و  یجازم ی،فقط تو فضا یگردونه کرده بود......قبل از رو شدن ِ ارتباط با عل نیرد ِ ارو وا رهین اطیبا احت یلیخ محبوبه

ل ارتباط شک نیده،اینشون م یدیواکنش ِ شد نهیدونست فرزاد اگه بب یم رهیکه ن ییها و عکس ها لمیبا تبادل ِ ف

 گرفته بود.....

محبوبه و  نیکنه ،هم یدوست ی حسادت ِ فرزاد ،با عل ِکیبه عنوان ِ تحر رهیکه باعث شد ن یاز عوامل یکی دیشا

 هاش بود.... لمیگروهش ُ ف

 رهیاطراف ِ شهر شرکت کنه!ن یتو باغ ها کین کیو پ یکرد که تو چند مهمون دایفرصت پ رهیبا تنها موندن ،ن واکنون

 و نا یمعمول افهیبه خاطر ِ ق تصور رو داشت که نیا شهیحسرت رو داشت که مورد ِ توجه مردان باشه...هم نیا شهیهم

 ....دهیبهش توجه نشون نم چکسیکه داره ه ییبایز

حسرت به دلش بود.چون  نیجذبش شده بود بعد از ازدواج و سرد شدن ِ فرزاد،باز هم ا ی سادگ ِیهم که از رو فرزاد

 نبود... رهیدم ِ ازدواج با ندونست فرزاد رو با دروغ به دست آورده که اگه اون دروغ نبود،شک نداشت که فرزاد آ یم

که گاها  یگروه ِ ناسالم همراه کرده بود....گروه نیرو با ا رهیحال همه عوامل دست به دست ِ هم داده بودند و ن بهر

 شد. یهراسون م نشونیبند و بار ِ ب یاز روابط ِ ب رهیخود ن

داشت تا ساده و سالم  یشتری ب ِلیکارها تما لیقب نینداشت.روح ِ سرکشش به ا دنیدل ِ پا پس کش اما

 کنه..... ییها خودنما شیآرا نیلباس ها و بهتر نیبه پول هم داشت تا با بهتر اجیرفت و آمدها احت نی....واستنیز

  ِیکارها دادن برا نیرو از خط ِ درست کار کردن به سمت ِ تن به بدتر رهیبه پول بود که کم کم ن اجیاحت نیهم دیشا

بود که فعال فقط حسرتها  ینبود که از اول ته خطش مشخص باشه!راه ِ پر زرق و برق یراه نیهرچند اپول کشوند.....

 کرد. یرو نوازش و درمان م رهی ن ِیو عقده ها

 نیگفت از ا یبه نادره م یکرد.با نگران یخورد نگاه م یبه چشمش م شتریب یکه تازگ رهی ن ِراتییبه تغ ینیبا بدب الیل

 ترسه! یم رهین یکارا

رو  ،ناخنش ی آدامس ِیصورت ،یرنگ ِ فانتز هیبه موهاش زده بود. یرفته بود.رنگ ِ تازه ا شگاهیبعد از اداره به آرا رهین

 ی ناخن زده بود،دستهاش رو مثل ِ دستا ِیکه رو یو نقره ا یبراش درست کنه !الک ِ مشک زیگفته بود بلند و ت نباریا
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به  یسر هیمحبوبه بره ...پس بهتر بود  یها ینیاز شب نش یکیخواست به  ی..شب مجادوگران کارتون ها کرده بود...

 بشه... داشیوقت به سرش نزنه و شب پشت ِ در ِ خونه پ هیکرد.... یرو راحت م الشیخ ییجورا هیزد و  یم الیل

رو  یرنگ نیهمچ رهیشد که ن یو نادره دهنشون باز موند....باورشون نم الی خونه که شد و شالش رو در آورد ،ل ِوارد

 معلوم الحال !!! یرنگ که مخصوص ِ زنا هیتابو بود... هیرنگ  نیزده باشه......تو شهرشون واقعا ا

 بذاره وگفت: شیبه دستش داد تا ناخن هاش رو هم به نما ی قر ُدیپرپشتش کش یبه موها یذوق دست با

 رهیگ یخوبه ،پول ِخوب م یلیشرف کارش خ ی!!!!بنیدیدکردم!!ناخنم رو  فیچطوره ؟؟خوب شده نه؟؟؟خودم که ک-

 !!شهیخوب م یلی؟خیبکار ی؟؟دوست ندار یرنگ به موهات بزن...ناخن چ هیببرمت  ایاما کارش حرف نداره !نادره ب

رو که تو چشماشون  یخواست حرف یجواب بده !انگار نم یداد که کس یکرد.اجازه نم یم فیرو پشت ِ هم رد کلمات

 !ارنیبود به زبون ب

 کی!درسته که فحش و حرف ِ رک یبتونه ساکت نگهش داره.....درسته بد دهن بود و عصب رهینبود که ن یکس الیل اما

بعد از رفتن ِ شوهرش هم پا کج نذاشته  یکرد...حت یم ینبود...سالم زندگ ی،نُقل و نبات بود تو دهنش اما.....زنِ بد

 چوقتیهاش رو کنترل کنه ،شوهرش ه تیتونست عصبان یکرد ُ م یم شییبود که راهنما یاگه کس دیبود...شا

 کرد. یترکش نم

 دونست. یهم م رهین نویاومد.ا یکنار نم یبا هرزگ الیل

 گفت: یسیرودروا یرو قطع کرد ُ ب رهیبا تشر حرف ِ ن الیل

 خراب شده و درستش کن! همون ؟؟برگردیزن خرابا رو رو سرت گذاشت یِچرا رنگ ِ مو-

که ذوقش  ینشون بد یزشتت رو به ک یموها نیا یخوا ی!میصاحاب شد یب یعنی یریگ یطالق م یدار یکرد فکر

 ت حق داره که نخواد تو روت هم نگاه کنه ! چارهی.....اون شوهر ِ بیکن یرو م

 نادره بدبخت رو نیکج پشت ِ سرم نگه!!!ا یعمر راست رفتم که کس هیدخترم...... یتو سر ِ بخت ِ من که تو شد خاک

 تینفهمه خر یتو رو جمع کردم که کس یچارگی....با بارهین ادیاسمش رو کم و ز ی دست ِ فرامرز که کس ِریانداختم ز

 ...یکرد
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 یطالق م یدوماه که دار نیو بگه پدر باال سرشون نبود. اونوقت تو تو ا ارهیاسمتون رو ن یکردم تا کس یغلط هر

ادار و د یکن یم یخبر نشه....مو صورت یکه کس یایآسته ب یکه آسته بر نیا ی،به جا یکه زد یاونم با گند یریگ

 !!؟؟؟هانیبگ ویکه چ یندازیدودور راه م

ه بود کرد رهیکه ن یفرزاد رو از دست داده بود پر بود.اما غلط رهیکه ن نیتازوند.دلش از ا یگازش رو گرفته بود ُ م الیل

 وصل ِ مجدد.... یِ رو انداختن، برا ِیذاشت...برا یرو نم یتالش چی ه ِیجا

 جواب داد: ری با تغ ُدیابرو درهم کش رهین

....فکر دهیاز فرزاد بهت نماس یبود دهیسوزه؟؟؟اونطور که نقشه کش یم یچه خبره مامان ؟؟توپت پره!!دلت از چ-

من اگه تا ده  ریکنه.....نه خ یهرماه حسابت رو پر م ای..هه کنه ... یخونه به نامت م ادیمثال پسر ِ حاج فخار م یکرد

  پدرش نره..... ِنید رِیقرون ز هیمغرور بود که  نقدری.....ادیسما یبهت نم یچیهم زن ِ فرزاد بودم ه گهیسال ِ د

 یرو نم زایچ نی.....اما من غصه ادهیسراغ ِ فرهاد ...اونه که از مال ِ پدره به همه جا رس میرفت یم دیبا میکرد اشتباه

 کنم! یکشه زندگ یخوام هرجور که عشقم م یرو م ایخورم...دو روزه دن

 کنند... یخوشتر از من و تو زندگ دی موهام مثل ِ هرزه هاس؟؟؟خب باشه!هرزه ها هم آدمن!شا ِرنگ

  خواهرش گفت: ِیخجالت از حرفها یبا بهت ُ کم نادره

 یو کار م یکن یم یزندگ یشهر دار نیتو توا ی!آخه ناسالمتیزن یکه م ییحرفاچه  نیخجالت بکش!ا رهین-

 !یانگشت نما بش یخوا ی!چرا میبا مردم در تماس شتری!بیکن

کارها وجهتو خراب  نیخودت با ا گهید یریگ یطالق م یخودتِ!حاال که دار ِیبرا گهیم یزیمن اگه مامان چ ِخواهر

 نکن!

رو برداشت ُ به سمت در حرکت کرد.دم ِ در  فشیحرفا پر بود....شالش رو سرش کرد ُ ک نیگوشش از ا یعصبان رهین

 برگشت به طرفشون ُ گفت:

 و برم امیب نیدوست دار نمیبه بعد من هم نی!از ا گنیپشت ِ سرم م یچ هیهمسا یکه خاله زنکها ستیبرام مهم ن-

 کنم. ی پشت ِسرم هم نگاه نم ُرمیهم م نیدوست ندار

  رفت...... ُدیدر رو بهم کوب الی نادره و ل ِرتی ح ُبهت تو
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 14 بخش

 یکردند. در واقع شهرام داشت گزارش ِ دادگاهش رو م یتو دفتر ِ شهرام نشسته بودند ُ صحبت م اریو مه فرزاد

 داد و گفت: هیتک شیاستی پشت بلند ِ ر ِیداد....شهرام کمرش رو به صندل

 کنه! یم تشیموضوع اذ نیکنه؟؟؟انگار ا یبره با مادرش زندگ دیفرزاد خانمت بعد ِ طالق با-

 که اونم بعد از طالق برگشت به خونه پدرش..جواب داد: میبا فکر به نس فرزاد

 آره....پس کجا بره؟؟-

 باال انداخت: یشونه ا شهرام

 کردنش یتقل زندگ مس ِیبرا شتریو مطرح کردن ِ اجرت المثل ب ستین یدونم حس کردم دوست نداره و راض ینم-

 باشه !!!

 دونم زمزمه کرد. ینم هیسرش رو تکون داد ُ  فرزاد

 گفت: اریاومدن به مه رونیدفتر ِ شهرام که ب از

 انه؟یتو اداره هست  رهیکه االن ن دیفهم شهیم اریمه-

 متفکر نگاهش کرد و جواب داد: اریمه

 ؟؟؟ی....اما علتش.....چرا مهمه که بدون شهیشدن که م-

 : دیکش شیشونیپ یدست فرزاد

داشتم سر کردم  نایکه خونه مامان ا ییمدت با لباس ها نی.....اارمیبردارم ....لباسهام رو ب لهیخوام برم خونه وس یم-

 تو خونه.... دنشیبشم با د ریخوام غافلگ ی.نمدمیدو تا هم خر یکیو 
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 فرزاد رو راحت کرد که تو اداره  ِالی.خدیرو پرس رهی ن ِاز همکارا تماس گرفت ُ آمار یکیرو در آورد ُبا  شیگوش اریمه

 مشغولِ و فعال سرش شلوغه!!!

 یکه انداخت ُ وارد ِ خونه شد،انگار کس دیبه اداره رفت ُ فرزاد به طرف ِ خونش روند.کل اریهم جدا شدند و مه از

 قلبش رو فشرد....

رو  ی خاطره خوب ِچیخونه ه نیفرزاد تازه متوجه شده بود که ا.....احساس ِ خونه و مأوا و پناهگاه رو نداشت..... خونه

گفت :تو  یکه م یشده بود.همون حس ِ بد مزاحم بودن ....همون حس بهیدرون ِ خودش نداره....انگار وارد ِ خونه ِغر

 ....یستین نجایمتعلق به ا

....حاال حس ِ ستادیسالن و آشپزخونه انداخت ُ به طرف ِ اتاق خواب رفت....تو چهار چوب ِ در ا یبه فضا یعی سر ِنگاه

شدن و نگاه کردن به گوشه و کنار ِ اتاق در ِ کمد رو باز کنه و  رهیکرد بدون خ یرو داشت....سع شیفشردن ِ گلو

 لباس هاش رو برداره...

 ...فتهیب رهین ی لباس ها باعث شد چشمش به لباس ها ِیال خ ِیآورد...فضا رونیها رو که از کمد ب لباس

دونست  ی....خون به مغزش هجوم آورد....نمغیج ی باز با رنگها ِی...لباس ها دیجد یکرد...لباس ها ینم اشتباه

کنه و  رکرد فرزاد بگذره و ببخشه...رو باو یهاش که التماس م امیپ ایگفت... یم یارتباط ِ تلفن هیکه از  رهین یحرفها

 ....ای

 تخت  ِیچرخوند تو اتاق و رو ی....فرزاد نگاهستیناراحت ن ییجدا نیهم از ا ادیز رهیداد که ن یلباس ها نشون م نیا

 و...... شیآرا ِزیو م

نبود که دلش بخواد دوباره شبش رو توش سر  ییخونه جا نی!!ا فتهیهم ب لیوسا نیخواست چشمش به ا یدلش نم نه

 کنه ...

  ِلی....فکر کرد که همه وساارهیب ادشیاونو به  یزیخواست چ یهم خسته بود....دلش نم رهین یکه از خاطره ها انگار

 براش نداشت. یوقت آرامش چیخونه ه نیخونه رو عوض کنه....اما نه ....ا

گذاشت....تند تند   هم و بدون دقت ِیچمدون رو از کمد ِ باال در آورد و لباسها رو تو چمدون رو عی سر ُدیکش یپووف

 لباس اومده بوداما..... کهیداشت.....به قصد ِ دو سه ت یرو بر م لشیکرد ُ وسا یحرکت م
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 هی...یجیمرگ ِ تدر هیخونه اشتباه ِ محضه!!! نیبرگشتن به ا دیآورد.فهم یخونه نفسش رو بند م یفضا

 که ارزش نداشت. یکس ی.....برایخودزن

 بود... یافتاد...بازش کرد،خال رهین یرو از تو کمد برداشت .چشمش به جعبه طالها مدارکش

دونست قسمت ِ اعظم طالها  یکرده...هرچند م کاریکنه که با طالها چ نینخواست که ذهنش رو مشغول ِ ا دلش

 !الستیدست ِ ل شهیهم

 رهیزود ن نقدریدش هم متعجب بود که چطور او کارهاش کنه!خو رهی ن ِالیخ یباال انداخت تا ذهنش رو هم ب یا شونه

 نداشته و به زورخودش رو جا کرده..... ییرفته....انگار که از اول جا رونیاز فکرش ب

اش برداشته  نهی س ِیگذاشت ،احساس کرد فشار از رو نیرو تو ماش گهی د ِلی چمدون و وسا ُرونیخونه که اومد ب از

 ....رهیخبر داد که از خونه خارج شده و به طرف ِ خونه ِ پدرش م اریبه مه عیشد.....سر

دونست فرزاد به شدت تحت ِ  یبغض کرد..اما نخواست که فرزاد رو ناراحت کنه !م لی چمدون و وسا ِدنیبا د نتیز

 فشارِ و زود رنج شده ...

رفته بود تا چمدون رو تو کمد بذاره  یصندل ی.فرزاد باالدیرو سر جاشون چ لشیکرد و لباس ها و وسا کمکش

 خورد ُ برگشت به مادرش نگاه کرد: یزد تکون نتیکه ز ی،باحرف

 ؟؟یگفت ی؟؟؟چ یچ-

 دستپاچه گفت: نتیز

تو واحدت.....البته اگه دوست  یو بر یاریرو ب لتیوسا یتون یو م هیمادر !گفتم اگه دلت بخواد واحدت خال یچیه-

 ...ی...هر جور خودت دوست داریاتاق راحت نباش هیردم تو ...خب ....فکر ک یداشته باش

زد باال  یداشت م شیتونه ازش استفاده کنه !رگ ِ لجباز یداره و م یبرده بود که واحد ادیانگار مدتها بود از  فرزاد

 یخوا یاز دو سه سال ِ سوخته که االن دوباره م ریغ یبه دست آورد یچ یبا لجباز»زد: بیکه خودش به خودش نه

 اومد.. نییپا یصندل ی کارش رو تموم کرد ُ از باال ُدیکش یقی عم ِنفس«یشروع کن

 !!!هفتیفاصله ب نشونیخواست که دوباره ب یاتاق هم بره ....دلش نم نینگران بود که باز فرزاد لج کنه و از ا نتیز
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 یو شاد بودن ِ فرزاد رو م یخوش کنه!!!دلش یباز گشید یبچه فرزاد هم کنار ِ نوه ها یبود که روز نیا آرزوش

 خوشحال ُ رهیبود....به وضوح مشخص بود که فرزاد با ن دهیند رهیسه سال ِ ارتباطش با ن نیکه تو ا یزیخواست...چ

 خوشبخت نبود....

رو  نتیز قهیو دلهره مادرش رو که احساس کرد ، دلش گرفت....دست انداخت دور ِ شونه مادرش ُ شق ینگران فرزاد

 آروم گفت: دُیبوس

ال ....فعرمیگ یم میبشه ، بعد تصم یطالق قطع ی واحد هم بذار کارا ِیقربونت برم ...خودت رو ناراحت ِ من نکن...برا-

 جا راحتم... نیهم

  گونه فرزندش گذاشت ُ با کف ِ دست اشک از چشماش پاک کرد: ِیرو ی بوسه ا ُ دیکش ینفس ِ راحت نتیز

 ..ی خوشحال باش ُیخواد راض یدونه چقدر دلم م یخدا م-

 به خودش فشارش داد : یکم فرزاد

 روزا... نیا شهیگذره ....تموم م یمامان ....م شهیدرست م-

خت س یروزا نیکه ا رهیکرد تا دلش آروم بگ یحرف بزنه!تکرار م نتیکرد تا با ز یم هیانگار با خودش واگو شتریب

 !رهیجاشون رو بگ یروز هی دی...شادیشاد .....شا یو روزا رهیم

داد مواظب ِ بچه باشه  یتذکر م نی سمانه که با قربون و صدقه به راد ِی بچه ها نشون از ورودشون داشت. صدا ِیصدا

من  نیزد :باز اومد یغر م یفرنوش که به شوخ یداد...صدا یقول ِ رفتن به پارک رو م نیکه به راش بای فر ِی....صدا

  سرم امسال کنکور دارم... ِریخ

کرد ُ آهِ پر  یم قی پوستش تزر ِریرو ز یداشت.گرم.....پر محبت .... که خوش ی خانوادگ ِیزندگ هینشونه  نایا همه

 دورش کنه.... یمیمحفلِ گرم ُ صم نیاز ا رهیکه اجازه داده بود ن یحسرت

 !!!گنیم یوروجکا چ نیا نمیبب میگفت :بر نتیخنده به ز با

 خدارو شکر کرد ُ لبخند زد : نتیز

  وروجکا صفا نداره .... نیخونه بدون ِ ا-
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 یم یریچه تاث شیشغل ندهیدونست تو آ یبه فکر فرو بردش...به نظرش خوب بود.فقط نم اری مه ِشنهادیپ

 داد: یم حیداشت با آب و تاب توض اریذاره...مه

 نه؟؟ ای یری؟؟؟م یگیم ی...هوم ...تو چ رینظ یفرصت ِ ب هی... هیبه نظرم که عال-

 کرد: یمِنُ مِن فرزاد

 ؟؟یچ میرو از دست بد نجای ا ِتی.....اما اگه موقعادیبگم!به نظر که خوب م یدونم چ یاوم...نم-

 باال انداخت: یشونه ا اریمه

 نه؟؟؟ ایکنه  سکیر شرفتشیپ یبرا دیداره!آدم با یسکیر هی یبهر حال هر کار-

 ه؟؟؟یراض ؟یچ نیمی؟؟؟سیبر نجایاز ا یهست یراض ؟؟خودتیتو چ-

 زد جواب داد: یحرف م نانیکه انگار فکراش رو خوب کرده بود و با اطم اریمه

م اما....به نظر ستیافراد تازه کار کردن آسون ن یسر هیو با  دی جد ِطیمح هیدونم رفتن به  یفرزاد....من هم م نیبب-

 !!شهیم ی.....چقدر عال میشرکت ِ خودمون رو داشته باش میمون الزمه!فکر کن ما بتون ندهیآ یبرا

  ِیبرا طیمح نیاز ا یدور دیکار مستقل....شا هیشرکت و  هیکرد ، لذت بخش بود.... یم میترس اریکه مه یینما دور

 شد... یم میتر زخماش ترم عیفرزاد بهتر بود ُ سر

 .دیرس یو کاراش به گوش نم رهیاز ن یکه اسم ییجا

 زد: اریبه شونه مه یدست

 تو کارم نباشه ! دی!بذار خوب فکرام رو کنم که اگه راه افتادم ترد دمیتا فردا بهت خبر م-

 :دیخند اریمه

 دمت گرم ...خوب فکر کن....اما تنهام نذار....-
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 مشغول به طرف ِ خونه روند. یکردندُ فرزاد با فکر یهم خدا حافظ از

 15 خشب

داد.قرار  یم ونیدر م یکی نادر و نادره رو  ِیطرف ِ خونواده اش نرفت.جواب ِ زنگها گهیاون دعوا رو بهونه کرد ُ د رهین

 ....یداد که حکم ِ طالق رو بده و تموم بشه همه چ یجلسه دادگاه برگزار بشه...احتمال م نیآخر ندهیبود که هفته آ

اون خونه رو دوست داشت...حاضر بود که از فرزاد اجاره اش  رهیگشت...برعکس ِ فرزاد،ن یدنبال ِ خونه م دیکم با کم

 کنه!!!

بود  دیکم بع هیشهر  نیشناختش،هرچند تو ا ینم یرفت که کس یم یی ممکنه !بهتر بود که جا ِریدونست غ یم اما

 بود بره.... کیکه به حومه شهر نزد یدیجد یتونست به محله ها ی....اما م

 یزد ُ کم یدر آورد و روشن کرد.پوک یگاریاومد....س یم نییپا شییمناسب تر بود هم امکان شناسا متیق مه

 عادت نداشت.... نشیکوتیکرد ُ ادامه داد.تازه شروع کرده بود ُ هنوز به دود و ن یسوخت....سرفه ا شیگلو

 هیپا زایچ نیه مردا دوست دارن زن تو اکرد...ک یم ادیمحبوبه بود که به عنوان کالس ازش  یها هیاز توص نمیا

 کرد..... یهم تازه داشت امتحان م یدنیباشه......نوش

خونواده  یها یریبود که از سخت گ یکرد.....انگار نوجوون یداشت ُ جذبش م جانیه رهین یبرا یممنوعه ا زیچ هر

 زنه...... یم ی سرکش ُیاش دست به لجباز

به گفته محبوبه تو  ینیرو از دست نده ......شب نش ینیرو برداشت تا با محبوبه هماهنگ کنه که شب نش یگوش

 اومد...... یم نجایدو ماه در سال به ا یکیدر سفر بود ُ فقط  شتریشد که ب یبرگزار م ییاز پولدارا یکیخونه ِ 

با مشخص شدن ِ ساعت ِ رفتن به اتاق رفت تا آماده رو تو سر داشت.... یکس نیتور کردن ُ رابطه با همچ یایرو رهین

 .....شتری سقوط ِ هرچه ب ِیبرا یبشه.....آمادگ

****** 

 شتری.....بیکرد.....اما فقط کم یم یاحساس ِ ناراحت یه؟؟؟کمیدونست حسش چ یحکم رو داد.....نم یقاض باالخره

 داشت..... یحس رها شدگ

 تو محضر قرار گذاشت. با تمسخر به شهرام گفت: گهی دو روز ِ د ِی فرزاد برا ِلیوک



 ریتزو

 
206 

 

 ...یدیشما به جاش طالقم م ای ادی!خود ِ فرزاد روز ِ محضر م لیآق وک نمیبب-

 ی پوست ِریماهرانه و ز یلیخ رهیمدت هم متوجه شده بود که ن نی....تواومدیخوشش ن رهیاز لحن ُ حرف زدن ِ ن شهرام

 در جلب ِ توجهش رو داره.... یسع

اما در تالش ِ از راه بدر کردنش  شهیکه هنوز زن ِ دوستش محسوب م یاز زن ادیبدش ب شتریشد ب یباعث م نیهم

 هست.....

 یرس د،یرو از سوالش د اریتعجب ِ مه یکنه؟وقت یم انتیخ رهیبار ِ که ن نیاول نیبود که ا دهیپرس اریاز مه انهیمخف

 تکون داد ُ با تاسف گفت:

 داد... ی فرزاد.....زنه رسما خرابه !تو دادگاه رسما داشت نخ م ِفیح-

 هم متاسف جواب داد: اریمه

 افتاده!!! تهیعفر نی ا ِری فرزاد که گ ِفیواقعا ح-

دوست داشت  شتریخوره...ب یاز قماش ِ فرزادِ و به دردش نم نمیکه ا دیاز واکنش شهرام ُ رو ترش کردنش فهم رهین

 کنه....اما تیسر به سر بذاره و اذ

 داریمحبوبه و دوستاش خر یگذاشت که فقط تو همون محفل ها یم شیزن ِ هرزه رو به نما هی تیشخص شتریب

  شهر.... ِی حساب ُدیمردم ِ مق یداشت نه برا

 کوتاه جوابش داد:فرزاد خودش حضور داره... یلیخ شهرام

....هه پس بعد از سه ماه چشممون به جمال ِ آقا فرزاد روشن دیخند رهی سرد و کوتاه رفت.ن ِیخداحافظ هیبا  عیسر

 فرزاد تنگه.... یلحظه احساس کرد دلش برا هی.....شهیم

 کاذب شد. یها یغرق ِ خوش رهیرفت.ن ادی...فرزاد از  گهید یمهمون هیو خنده ها و وعده  یتماس محبوبه و شوخ با

با صورت ِ  رهی ن ِیصورت یبودند.مو دهیپوش یتنگ و تو چشم یکرد هر دو لباس ها شیهمراه  محضر محبوبه ِروز

 داد... یجور ِ خاص بد جلوه م هیبهش بده .... یکه مالحت نیا یاومد.به جا یبه سنش نم یکرده و مانتو سرخاب شیآرا

 نبود: ندشی محبوبه اصال خوشا ِفرزاد رو به محبوبه نشون داد،واکنش رهین یبا شهرام اومده بود.وقت فرزاد
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 پشیبرداشت....اوف خدا ...ت یقدم هیشد  یم دیشا یداد یزودتر نشونش م رهی!!!نیگریاوه ال ال !!!چه ج-

 .. ییرو....اوم....چه قد و باال

 که به دلش چنگ انداخته بود جواب داد: یاز حسادت یعصب رهین

 مونه ....همونطور که رو دل ِ من موند...حاال مجبورم پسش بدم.... ی....رو دلت م شهیم تیادیهه....ز-

 به بازوش زد: یکیکرده  یحسود دیفهم رهین افهیاز ق محبوبه

دو  گفتن ی....ول کن امشب رو بچسب ....بچه ها مستیداره اهل ِ حال ن افهیفقط ق یگیکه تو م نطوریبابا .....ا یخیب-

 ....شهیم یچ مینیتو کارشون بب میریامشب هستن م دیجد گریسه تا ج

من هنوز زن ِ  گهیلحظه از ذهنش گذشت تا سه ماه و ده روز ِ د هیکم از حسادتش کم کرد.  هیحرف ِ محبوبه  نیا

 که برگرده؟؟؟ شهی.مشمیفرزاد حساب م

 دیدج یایدن نیخواست ا یبا فرزاد برگرده....دلش م یخواست به زندگ یکم با خودش فکر کرد.....نه دلش نم هی رهین

 غرقش بشه.... شتریکشف کنه و ب شتریرو ب

و ر رهین یآن بغض گلو هی.دیرو بهش بخش لیشد.فرزاد خونه رو به نامش کرد و همه وسا ریغافلگ رهی امضا ن ِوقت

  کنه!اون خونه حاصل ِ دسترنج ِ فرزاد بود...... ِیحاتم بخش نیکرد که فرزاد همچ ی....فکرش هم نمدیچسب

طالق  غهیتکون داد...امضاها زده شد...ص یبهش کنه فقط سر یکه نگاه نیگرفته تشکر کرد....فرزاد بدون ا ییصدا با

 و فرزاد بسته شد.... رهیشد و پرونده ازدواج ِ ن یجار

 و شهرام به محض اتمام کار از محضر خارج شدند. فرزاد

  ِیخونه بها یکه خونه رو به دست آورده بود خوشحال بود....اما انگار به جا نیداره ....از ا یدونست چه حس ینم رهین

 پرداخت کرده.... یمتیدونست چه ق یداده بود...نم ینیسنگ

 دیشن یگوشش م خیمحبوبه رو ب یکرد.حرفها یگرون بوده ....احساس خالء م یلیخ یلیکرد که خ یاحساس م فقط

 نداشت... ی...اما واکنش دیفهم یو طعنه هاش رو م کهی....تدیشن یو نم

 ی.با چشماستادندی محبوبه ا ِنیکه از محضر خارج شدندو کنار ِ ماش دیضرب ِ دست محبوبه به خودش اومد و د با

 شد. رهیمات به محبوبه خ
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طالق  هی هد ُیهم شد زیسورپرا شه؟؟تازهیتموم م زیامروز همه چ یدونست ینم ؟؟مگهیشد نیچته تو؟؟؟چرا همچ-

 ....پس چه مرگته!!!یخونه کادو گرفت هی

 شتریرو از دست داده.....آره ب یزیکه عز نیاحساس ِ ا ای  ِیدونست چشه؟دلتنگ یهدف تکون داد...نم یرو ب سرش

 ...یرو از دست بد یاومد که فرد ِ خاص یم نیبه ا

 نیگزیجا یعادت کرده بود.....حتسه ماه به نبود ِ فرزاد  نیداشته باشه!تو ا یحس نطوریا ییکرد،جدا یهم نم فکرش

 ....دی دردناکش کش ِیشونیبه پ یکرده و با اون مشغول بود....دست دایهم پ

  لب زمزمه کرد: ِریز

 ....حسم بده...ختمی...انتظار نداشتم خونه رو بهم بده......بهم ر میبر نی..بش یچیه-

 الیخواست که االن با ل یکنه!هرچند دلش م شیکرد همراه یهم سع رهیشروع کرد به چرت و پرت گفتن و ن محبوبه

 محبوبه خوبه!!! نیرفت که سرزنش بشه!!هم یدوباره طرف ِ اونا م دینادره حرف بزنه ....اما...نه نبا ای

 جواب داد: یلیم یظاهر شد.با ب نی اسکر ِیزنگ خورد و اسم مامان رو شیگوش

 بله مامان سالم !!!!!-

 با بغض گفت: الیل

 ؟؟یمحضر امضا کرد یرفت-

 متعجب شد... الیل هیگر یآره کوتاه جواب داد...از صدا هی با

 به من... دیبخش لی...آقا خونه هم با وسا یکه خوشحالم!تازه خبر ندار ؟؟منیکن یم هیشده مامان تو چرا گر یچ-

 قطع شد و با ذوق گفت: الیل هیگر یصدا

 گفت... یو شفاه یالک نطوریهم ای...خونه رو به نام کرد  یگیبگو جون ِ مامان ...راست م-

 به عکس العمل ِ مادرش زد: یپوزخند رهین
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 هی....دمیخر گهیجا د هیفروختمش و  دیشا نمیبب دیبه نام کرد....حاال با ی محضر ُیبانو رسم الیراحت ل التیخ -

 که ندونند من مطلقه ام... ییجا

 شده محبوبه نبود.... زیت یش هازد اما حواسش به گو یحرف م رهین

 

 16  ِبخش

 یم دکیکه هنوز اسم ِ زنش رو  یکه کس نیشده بود.از ا یتو محضر عصب رهین یو موها افهیو ق پیت دنیاز د فرزاد

 کرد. یاما با رفتار و پوشش نامناسبش خودش رو انگشت نما م دیکش

 بده: شیداشت که دلدار ی فرزاد سع ِیبا درک ِ ناراحت شهرام

دونه  یاونو زن ِ تو نم گهید یزن ِ مطلقه اس....کس هیتمام شد...از نظر ِ مردم اون االن  یفرزاد تو امضا کرد نیبب-

 نکن... رشی...پس خودت رو درگ

 هیهر جلسه از جلسه قبل بدتر شده بود ... دمشیسه چهار ماه که تو دادگاه د نیشناختمش اما تو ا یقبال نم من

 شدم.... ینزول ریس نیمتوجه علت ا دمیهمراهش رو که د نیامروز ا!!!ینزول ریس

 ؟؟؟یشناس یطرف رو م نیا تو

 باال انداخت: یشونه ا فرزاد

 بودمش! دهینه تا حاال ند-

 نبود؟؟؟ الشیاز فام-

 دونم.... یشناسم و م یکه م یینه تا جا -

  لب  زمزمه کرد: ِریآروم ز شهرام

 باشه!!! رهیزنه ن نیا دیطعمه جد دیپس با-

 ه؟؟یزنه ک نی؟ا هیطعمه چ دیپرس جیگ فرزاد
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 فقط پاسخ داد: شهرام

 ..می...بر شهیبه تو هم مربوط نم گهی....اما د ستین یولش کن فقط بگم که زن ِ خوب یچیه-

 خواست. ی سوال ُ جواب هم نم ُیریگ یدرست متوجه نشد اما دلش پ فرزاد

 یمناسب تیبود.تا تونسته بود اطالعات جمع کرده بود...به نظرش موقع اری مه ِشنهادی پ ِریدرگ دیشد فکرش

 بود. یهم فکر ِ خوب نجایاومد....دور شدنش از ا

و سمانه و مادرش و بچه ها از تو  بایفر یطبق ِ معمول همه دور هم نشسته بودند. صدا یتو سالن خونه پدر شب

 .دندیخند یگفتن ُ م یاومد که در حال ِ مرتب کردن ِ ظرف و ظروف ِ بعد از شام ُ جمع و جور کردن م یآشپزخونه م

 چشمش  ِیجلو می نس ِریبده.....ناخود آگاه تصو صی همسرش رو تشخ ِیجمع صدا نیآرزو داشت که تو ا شهیهم

 که با نینبود.....گو ا یعمل چوقتیه رهیبا ن ایرو نیداد ، ا یرو طالق نم رهیاگه ن یدونست که حت یاومد.....انگار م

 بود..... دهینرس ییهم به جا مینس

تو جاش جا به  یصحبت شون تمام شد ....کم ی آشپزخونه به صحبت ِ پدر و برادرش داد. وقت ِیرو از صداها حواسش

 جا شد:

 نه؟ ایدونم قبول کنم  یداده .....نم اریمه یشنهادیپ هیبابا....-

 یمتوجه شد ُ با مهربون نیهم ا دیبود....حاج مج یشروع خوب نیو کناره گرفتن از پدر و برادرش ا یاز مدتها دور بعد

 سرش رو بلند کرد و گفت:

 بهت کنه!!! ی بد ِشنهادیکه امتحانش رو پس داده فکر نکنم پ اریبابا؟؟؟مه یشنهادیچه پ-

 ادامه داد: یشتریشت خوشحال شد ....با ذوق ِ باعتماد دا اریکه پدرش هم مثل ِ خودش به مه نیا از

 یم وریکنه داره ن یم تیشرکت داره تو رشته ما فعال هیاز دوستانش  یکی.....ستین یکه شک اریتو خوب بودن ِ مه-

 هم تو تهران هستند.... یسر هیو  رانیخارج از ا یسر هیدوره ها  نی.....انندیدوره بب یسر هیکه بفرسته  رهیگ

 یا نهیخواد...که بعد از هر دوره همون آموخته هاش رو به کارمنداش آموزش بده....در واقع با هز یآدم مطمئن م اما

 نفر رو آموزش بده.... 30تونه حدودا  یکنه، م یسه چهار نفر م یکه  برا
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 برم تهران..... دیرو با شتریب ایسال  هیبدم  یکرده.....اگه اوک یهم منو با خودش معرف اریگفته و مه اریمه به

 لبخند زد: دیهم به فرهاد انداخت ُ نگاهش رو که د ینگاه هیبه باباش نگاه کرد .... منتظر

 ه؟؟؟یفرهاد نظر ِ تو چ-

 :دی دوباره به خانواده پرس ِیکینزد یخوشحال از تالش ِ برادر برا فرهاد

 ؟؟؟ی همون شرکت کار کن ِی؟مثال تا دو سال برا یهم دار یتعهد ِ کار-

 لبخند ِ فرهاد رو جوابگو شد: فرزاد

 اریبا خودمونه....مه میتو شرکت هم برگزار بشه تصم یگفت ،دوره ها تمام بشه و کالسها یم اریکه مه نطوریا-

 یت ِ اصلشرک ندهینما میتون یم ای.....میو مستقل کار کن می خودمون شرکت بزن ِیبرا نجایا مییایداد بعد ب شنهادیپ

 ...می خدمات رو تو شهر ِ خودمون بد ُمیبش

 کرد.... دییتا« هیعال یلیکه خ نیا»شد...فرهاد با  نییباال و پا دیی حاج فخار به تا ِسر

 ه؟؟یچ انیشدند که جر ایجو عی.سردندیبا ورودشون به آخر ِ صحبت رس بایو فر نتیز

 .....نتیکرد اما ز دییتا هیعال واوو هیبا  بایو فرزاد خالصه از برنامه فرزاد گفتند....فر فرهاد

  فرزندش رو نداشت...با غصه گفت: ِیتاب ِ دور گهی هر مادر ِ د ِمثل

 ...یشد.....دوباره دور یتازه داشت جمع مون جمع م-

 با محبت لبخند زد: فرزاد

هم کار  نجوریشه....ا نهیهز یدوره ها کل نی کارم خوبه ...هر کدوم از ا ِشرفتی پ ِیفرق داره قربونت برم.....برا نیا-

 ...شهی اعصابم راحت م ُشمیمدت دور م هیجا  نیهم حقوقم رو دارم ُ هم .....از ا رمیگ یم ادی

 اعصابش مهم بود.....پس با بغض  ِیمهم نبود براش اما،قسمت ِ آخر ُ راحت ادیفرزاد ز یقسمت ِ اول ِ حرفها دیشا نتیز

 لبخند زد:

  تو... ِیبه خوش میمنم راض یراحت نطوریدر....اگه تو اتنت سالم باشه ما یهرجا هست-
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 رو از شی گوش ُاوردی...طاقت ندیکش یسپرد.فکرش اما به هر طرف پر م هیزد ُ گوش به صحبت ِ بق یلبخند فرزاد

 کرد: پیتا اریمه ی کنارش برداشت ُ برا ِزی م ِیرو

 تهرون.... میبر یهستم داداش ...ک-

 جواب داد: یفور اریجمله اش گذاشت....مه ی چشمک رو انتها ِیموجیا

 ؟؟؟یایم اری.....جون ِ مه یکن یم یشوخ-

به محض  اریرو اسمش زد ُ تماس رو برقرار کرد....مه عیرو بشنوه ، سر اریزده مه جانی ه ِیخواست صدا دلش

 گفت: یفرزاد با خوشحال ی صدا ِدنیشن

 رم؟؟یبگ طیم؟؟بلیبر یای؟؟میکه نکرد یفرزاد ....جون ِ داداش شوخ-

 : دیخند فرزاد

  ُمیبر یک یکه بگ ییتو سیرئ گهیقبول کردم.....د یداد شنهادیکه ندارم ....پ یبچه!!شوخ یدیقسم م یچرا ه-

 .....میکن کاریچ

 !!من غالمم!! یتو سرور هیچ سیمن مخلصِ توام هستم رئ-

 .....یزیخانمت بر یبرا دیاون زبونُ با یبسه بابا زبون باز .....اشتباه گرفت-

 یدلش نم گهیگوشه مغزش فرستاد....د نیرو به کنج تر رهی،صبح و محضر و ن اری مه ِیحضور ِ خونواده اش و همراه با

 شده.... داریکابوس ب هیکرد که از  یتو افکارش حضور داشته باشه....انگار م رهیخواست ن

 یکرد ُ سر به سرشون م یم یزد. با بچه ها شوخ یم و بستن ِ چمدونش حرف لشیشور و شوق از جمع کردن وسا با

 ....ریفرزاد متفاوت با سه سال ِ اخ هیگذاشته بود  شیاز خودش به نما گهیفرزاد د هیگذاشت...کال 

 دور شد: یاز حال ِ خوشش کم بایسوال ِ فر با

 اجاره؟؟ یبد یخوا ی؟؟؟نم یکن کاریچ یخوا یداداش....خونه رو م-

کرده ....پس  رهیدونست که خونه رو به نام ِ ن ینم یکس ارینبود اما جز شهرام و مه ی.....قصدش پنهان کاردیکش یآه

 جواب بده: یتفاوت یکرد با ب یسع
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 ...لشیبه نامش کردم با وسا یعنی.... رهیخونه رو دادم به ن-

 داداش زمزمه کرد... هیمتعجب  بایفر

 رهی ن ِادیمنو  یزیخوام چ ینم گهیداد...دوستش نداشتم....اصال د یبهم نم یخواستمش.....اون خونه حس ِ خوب ینم-

 خرم... یبهترش رو م هیکنم ُ  ی.....دوباره کار مستمین مونمیبندازه....پش

 تکون داد : دییبه تا یسر بایفر

 دونه و وجدان ِ خودش!!! یبه گردنت نداره.....خودش م ینید گهی.....دیکرد یخوب کار-

 داد: ریی فرزاد موضوع ِ بحث رو تغ ِیبا حس ِ ناراحت نتیز

 د؟؟؟یکن یم ینگفت تهران کجا زندگ اریفرزاد مادر ....مه-

  بحث استقبال کرد: ِرییتغ نیاز ا فرزاد

 میبر دیگذاشته.....با ارمونیرو در اخت یمتر 70واحد ِ  هیکه  نیتهرانِ مثل ا یاز اون پولدارا اریدوست ِ مه نیا-

 چطوره؟؟ مینیبب

داشته  یبهتر ِیزندگ نباریتولد دوباره تا ا هی ایگرفته بود و  ییروین هیبعدش حالش رو بهتر هم کرد.انگار  یها یشوخ

 .....تیو با عقل و درا یباشه!بدون ِ لجباز

 

 17 بخش

 

نگاه ِ مرد  دیچرخ یکرد.هر جا م ی خودش احساس م ِیسال رو رو 55حدود ِ  یمرد رهینگاه ِ خ یاول ِ مهمون از

 خمار گفت: یی با چشما ُدینوش وانشیاز ل ی محبوبه شد ُ دستش رو گرفت...محبوبه کم ِکیهمراهش بود....نزد

 شده؟ یجونم ....چ-

 با چشم به مرد اشاره کرد ُ گفت:«گرفته بود ادیکه تازه  یاطوار» تکونشون داد ُدی موهاش کش ِریز یدست رهین
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 ....خورد منو!!!شیشناس یم-

 زد: یخود قهقه ا یب محبوبه

 که ازت کنده شده باشه!! نمیب یکو نم-

 زد: یکرد ُ لبخند یپووف رهیرفت.....ن سهیمزه اش ر یبا حرف ِ ب خودش

 ش؟؟؟یشناس یتا حاال تو م دمشیمن ند گمیم-

 گفت: یبشه با بدجنس یکرد جد یسع محبوبه

 ....یخور یاش نم قهیکم به سل هیدونم.... یم دیعبدون تو رو بخواد نونت تو روغنه .....اما ب نویفقط ا-

 بهش برخورد سرش رو گرفت باال و مغرور گفت: رهین

 دلش بخواد.... یلیخ-

 تعارفش کرد: یگاریس محبوبه

 دلش تورو بخواد! دمیبردار بکش بابا ...معلومه با-

ا کرد....همون مرد بود ب یگرفت.....نگاه گاریس یرو جلو یفندک ِ روشن یرو گرفت تا به لب گذاشت دست گاریس رهین

کرد....با  کی لبهاش به شعله نزد ِنی ب ِگاری دست ِ مرد گذاشت ُ سرش رو با س ِیفندک روشن....آروم دستش رو رو

 ..دیدستش آروم به دست مرد ضربه زد ُ سرش رو عقب کش

تعارف  رهیبرداشت ُ به ن یدنی نوش ِوانیدست ِ گارسون ل ینیشد.....مرد از س رهیزدُ به مرد خ گارشیبه س یپوک

 رو گرفت ُ لب زد.... وانیل رهیکرد.....ن

الن س گهیخوش بگذره از کنارشون به طرف ِ د هیکه به مرد زد و  ی چشمک ُدیکش رهین یکه به بازو یبا دست محبوبه

 رفت...

از  یشتریب یزد ُ جرعه  گارشیبه س یقتریداشت پوک ِ عم یبیکرد لبخند بزنه ....حال ِ عج یسع رهین

تر شد .....اون لبخند ِ اغواگر  عیرو از نگاه ِ مرد نداشت....لبخندش وس هی اول ِیاون حالت معذب گهی.....دیدنینوش

 معروفش رو لباش نشست...
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 شد: کترینزد مرد

 بانو؟؟ یدیم ییافتخار آشنا-

 قهقه زد از لفظ ِقلم حرف زدن ِ مرد ...اما دستش رو با ناز طرفش دراز کرد: رهین

 رهین-

 کرد: کیبه چشماش دستش رو به لب نزد یرگیدستش رو گرفت ُ با خ مرد

 شما آشنا شدم.. ییبایبه ز یفرخ ......خوشحالم که با خانم-

 دست ِ فرخ رو فشرد و کالس اومد: یباز قهقه زد ....با لوند رهین

 تووو مستر... یم-

 گهید یکیتموم شد و فرخ  یک وانشیل دی.....نفهمدیرو سر کش  یدنیباز نوش رهیشد....ن کتری...نزددیفرخ خند نباریا

 دستش داد...

شه بک گهی د ِ گاریس هیخواست  یدلش م دای پاش انداخت ُ با کفش خاموش کرد....شد ِریز دیرس لترشیبه ف گاریس

 ...یحس ِ رها شدگ هیحس رو نداشت...سرش سبک شده بود  نی....تا حاال ا

 و گفت: دیکش یداد....آه هیفرخ تک نهیکرد. ناخودآگاه به س یاحساس ضعف م یکم

 خوب بود... یلیخرم فرق داشت انگار خ یکه خودم م ییکه داد با اونا یگاریمحبوبه کجاست....س نیا-

ش به گهی د ِگاریس هیمحبوبه  دیفرخ به محبوبه هم نشد....فقط د حرف زدنش دست ِ خودش نبود...متوجه اشاره شُل

 داد و رفت....

و  قیرو براش روشن کرد...کامِ عم گاریداد...فرخ س یکی...فحش ِ رکدیول.....کجا بود که زود صدام رو شن ی:ادیخند

 ...یدنیجرعه نوش هی

 تونم برم آسمون... یهووووم انگار بال درآوردم م-

 ..... دیکرد.....نفهم تشیفرخ به کجا هدا دینفهم
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نبود که  ادشیبود اما.....نه  ادشیرو  یاومد که کجاست...مهمون ینم ادشیرو باز کرد....اتاق ِ خودش نبود.... چشماش

 چرا به خونه برنگشته...سرش رو خاروند و از جاش بلند شد...با خودش فکر کرد حتما محبوبه نذاشته برگرده خونه....

بود...سرش  یحال یرخوت ُ ب هی....دچار دیافتاده بود....دون دونه بر داشت ُ پوش ینامرتب هرکدوم گوشه ا اساشلب

 تعجب کرد...برداشت و شمرد... یپاتخت ی چند تراول رو ِدنیکرد...دور و اطرافش رو نگاه کرد ...از د یدرد م

 ذاره.... یم هووم محبوبه وضعش خوبه که تراول هاش رو تو اتاق ِ مهمان-

 ی ناهارخور ِزیکنه.....محبوبه شاد و شنگول پشت ِ م دایاومد تا محبوبه رو پ رونیها رو دستش گرفت ُ از اتاق ب پول

 خورد... ینشسته بود.....صبحانه م

 نگاهش کرد: طونیش رهین دنِید با

 ؟؟یدی.....چه خبرا.....خوب خوابنجاستیا یک نیبب یوا-

 هی زی م ِیلب زمزمه کرد ُ از رو ریز یری.....صبح بخاوردی محبوبه سر در ن ِزیآم هیاز چشم و ابرو اومدن ُ لحن ِ کنا رهین

 کرد ُ دهنش تلخ بود... ینون دهنش گذاشت....سرش درد م کهیت

بود...گفتم  ی پاتخت ِیپوالت رو نیا یکنه و دهنم تلخه.....اوم ...راست یخورم.....سرم درد م یفکر کنم دارم سرما م-

 بدم دستت گم ُ گور نشه...

  لب گفت: ِریز ینشده بود....حرص رشیدستگ یزیخندون محبوبه چ افهیاز ق هنوز

 ها... یزن یم شی.....شیشنگول نقدریاول صبح چته ا-

 جواب داد: یلقمه رو طرفش گرفت ُ با خوش محبوبه

 ...شهیالزمت م بتیپوال مال ِ خودتِ....بذار ج نی.....در ضمن اگمیبخور عشقم بهت م ایب-

 :دیچشماش گشاد شد...بعد چشماش رو تنگ کرد و پرس رهین

 تراول نداشتم!!! فمی من؟؟؟اما من تو ک ِفیسر ِ ک یتو رفت-

 با  ُدیشد.... نوک ِ انگشتاش تو موهاش مثل ِ برس کش یم ی بلند ِ محبوبه رو مخش بود.....داشت عصبان ِخنده

 گفت: یفگکال
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از  ادینم ادمیپول مال ِ منه و  یگی.....بعدش تو م نجایچرا نرفتم خونه و موندم ا ادینم ادمینکن..... تیاذ رهیجون ِ ن-

 نداشتم... فمیتراول تو ک ادمهیکه  ییکجا اومده تا جا

 و با عجز چشم دوخت به محبوبه.... یسوال

صدش ق شتریاما ب زهیبر یچا رهین ی.از جاش بلند شد که برا دینوش یچا یجرعه ا وانشی از ل ُدیلقمه شو بلع محبوبه

 رو دستش گرفت ُ گفت: وانیباشه بزنه....ل رهیکه چشم تو چشم ِ ن نیبود که حرفش رو بدون ا نیا

 کرد..... یم گاهیبهت ن یلیکه خ پهیآقا خوشت ادته؟؟؟همونیفرخ رو  شبیتو د-

 اومد: ادشی ییزایچ هیفکر کرد ُ  رهین

 اش.... هی...خب بقارویکه بهت گفتم چشه  ادمهیخورده  هیهوووم.....-

 رو جلوش گذاشت ُ ادامه داد: وانیل محبوبه

 .....آخرش هم که سر از اتاق ِ  ُومدیدونم که انگار تو هم بدت ن یم نویا«دیخند...»دونم  یاش رو که من نم هیبق-

که باهاش  یپول قابلت رو نداره.....در مقابل اوقات خوب نیم ا....فرخ موقع رفتن گفت که بهت بگدیمهمون در آورد

 ......یگذروند

  ِ؟؟؟وسطیچ یعنینبود..... حرفاش هم براش نا مفهوم بود....اوقات ِ خوش  رهی ن ِندی....خنده اش خوشادیخند دوباره

 ؟؟؟یچ یعنیسر از اتاق ِ مهمون در آوردن  یمهمون

 ...دینوش یرو برداشت و کم یچا وانیهم بدتر کالفه اش کرده بود.ل یسردرگم نیکرد ا یم تشیدرد اذ سر

 بده: حیواضح تر توض دیداد...محبوبه فکر کرد که با هیتک زیم یرو به کف ِ دستِ جک شده رو شیشونیپ

خ .....خب فریو....تو حال ِ خودت نبود یدینوش تتیاز ظرف شیب شبیها....فکر کنم د یرم نکن گمیم یچ هی نیبب-

 هم استفاده کرد ُ با تو.....

 نشست ُ چشماش از حدقه در اومده گفت: خیباره انگار برق بهش وصل شد..س هی رهین

 ....ینکرد یمحبوبه چرا کار ی...وا یکه....وا نهی.....منظورت .....ایچ....چ-

 انداخت باال: یشونه ا محبوبه
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 نیپوال رو بب نی!.....آدم عاقل !....ا رهیمزاحمت بشم.....بعدم ن امی....منم گفتم چرا بادیاومد که بدت م یواال به نظر نم-

 بیهم به ج یپول هی  ُی....اما شب رو خوش گذروندادیدستت ب یحقوق هیتا  یکن ی....چقدر تو اون اداره کار م

 .....بده...نه خودت بگو بده....یزد

 یکرد ....اجازه نم یبود.....محبوبه داشت رو مغزش کار م ومدهیکرده بود در ن نبود ُ ادشیکه  یهنوز از شوک ِ کار رهین

خودش روشن کرد داد دستش و  یگارایاز س گاریس هی عیذهنش رو متمرکز کنه...سر ایجواب بده و  رهیداد که ن

 ادامه داد:

و هم پولدار ُ متنفذ...اتفاقا  پیمثل ِ فرخ ِ ....هم جنتلمن و خوش ت یی....االن پول تو ارتباط با مردا یعاقل باش دیبا-

 تونه سهامدار بشه... یکنه و هرکس پول داشته باشه م یپروژه تو تهران شروع م هیگفت داره  یداشت م شبید

که  یشب ِ اولشانس بهت رو کرده که تو  رهیکه ن یعنیپروژه ِ بزرگ تو تهران ....آخ  هیرو کن ....سهامدار ِ  فکرش

 ؟؟؟یبرس یتون ی....فکر کن تو به کجاها مدهیتو رو پسند نجایاومده ا

 بود: گاریگرفت....حواسش کامال پرت ِ س گارشیاز س یکام رهین

 کنند. ی.....سر ِ آدم رو سبک مدنیحال م یلی؟خ یخر یرو از کجا م گارایس نیمحبوبه ا گمیم-

 زد: یشخندین محبوبه

 من برات بخرم... یبگ دیبا یکم هم گرونن ....خواست هی... ادینم ریمخصوصن ...همه جا گ-

 تکون داد: یسر رهین

 بسته اش؟؟؟ شهیبسته...چقدر م هیبخر برام ..... یاوک-

 قهقه زد: محبوبه

 یپول جور کن یتون ی؟؟م یکن یم کاریبهت...تو بگو چ گمی.....حاال م یبخر یدونه ا دیرو با ناینکنه.....ا تیادیز-

 ....میتهران با فرخ و سهام بخر میبر

 :دیخند خودی...بدیشن ی محبوبه رو م ِیانگار از تو حباب صدا رهین

 پولم کجا بود بابا....-
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 گفت: یگذاشت و با زرنگ رهیدست ِ ن یاومد جلوتر و دستش رو رو محبوبه

تهران ما هم باهاش  رهیم گهی...طالهات رو بفروش.....خونه هم که هست اونم بفروش ....فرخ هفته د یطال که دار-

 گرفتارت بشه.... یمدت هم خوب هواشو داشته باش که حساب نی...تو ا میکن یم فی اونجا کارا رو رد ُمیریم

 :دیانگار فقط جمله آخر رو شن رهین

 بشم هرزه .... یعنی.... یگیم یچ-

 دستش رو فشرد: وبهمحب

چقدر  یشب که ...تازه تو حال ِ خودت هم نبود هی  ِیبرا نینکن....بب رشیلقب ها رو ولش کن ...خودت رو درگ نیا-

 ...یکاسب بش یتون ی.....چقدر م یکن ی....لوند یاریبهت داده فکر کن اگه با هوش

 یموافقت کرد....ندانسته و با پا یبا چ دینفهم شیطانیش ی مخصوص محبوبه و ورد ها ِگاری س ِریتحت ِ تاث رهین

 رفت. یخودش به لبه پرتگاه ِ سقوط وبدنام

اشتها  یگرفته بود...ظهر ب گارینشده بود.....از محبوبه دو سه دونه س یخونه اش برگشت...اما هنوز حالش عاد به

 دم کرد ُ خورد.... یبود.....فقط چا

تمومش کرد...اما  قی خودش روشن کرد و با دو سه کام ِ عم ِگاری......از سکرد یم گاریدلش هوس ِ س شهیاز هم شیب

 نشد.. بشیخواست نص یکه م یاون حال

 گفت ُ جواب داد: یاَه یبا بد خلق یزنگ ِ گوش با

 ه؟؟یهان !!!چ-

 :دیخند محبوبه

 ...یخوب بود یبود نجایکه تا ظهر ا ؟؟؟تویهاپو شد هیچ-

 کرد خوب جواب بده: یه؟؟؟سعی چ ِیبودن برا یو عصب یقرار یب نیا دیفهم یهم نم خودش

 ده... یکشم اما حال نم یخواد، م یم گاریتونم تمرکز کنم ....دلم س یدونم چمه؟؟؟نم یجون ِ محبوبه نم-
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 زد: یپوزخند یبا بدجنس محبوبه

 خواد..... یدلت فرخ نم-

 شد: یکفر رهین

 ؟؟یگیم یتو چ گمیم یول کن جان ِ مادرت.....من چ-

 باهاش راه اومد: محبوبه

 بهت بگم!! یچ هیخوام  یمن روشن کن ،م یگارایدونه از س هی نیباشه باشه ....بب-

رد و در آورد ُ روشن ک فشیاز ک گاریس هیبکشه تا محبوبه حرف بزنه اما گوش کرد ُ  گاریس دیچرا با دیکه نفهم نیا با

و کام دوم رو  دیکش یقیساعت کالفه اش کرده بود....نفس ِ عم هید که بو نیکام گرفت......همون حس ِ بود ...آره هم

 اش نگه داشت... هیدود رو تو ر یشتریتر گرفت ُ مدت زمان ِ ب قیعم

 :دیخند محبوبه

 ..می؟؟؟حرف بزن یخب ...خوب-

 هم لبش به خنده باز شد: رهین

 ؟؟؟یگیم یخوبم ...آره ...جونم چ-

 رفت سر ِ اصل ِ مطلب: عیسر محبوبه

 !!!دارهیخر دیدارم ...دست به نقد و آماده ....ند ی خونه ات مشتر ِیبرا-

 قبول کرد..... دهیبود که نفهم رهیباز ن تیآوردن و در نها لیبخواد مِن ُ مِن کنه ،محبوبه شروع کرد به دل رهین تا

 تی عصبان ُیبا پرخاشگر الیل یرفت.....به سواالسر رفت خونه مادرش و طالها رو ازش گ هی فشار ِ محبوبه  ِتحت

 جا برم..... نیخوام از ا یکنم....م یم کاریربط نداره دارم چ چکسیکالم گفت:به ه هیجواب داد ُ 

 .....دیفهم یرو نم یاومده اما چ رهیسر ِ ن ییبال هیدونست  یکه م ییالیدر خانه اش بود....ل الیمالقات با ل نیآخر نیا
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 ی مواد به دست ِ محبوبه داد و همراهش به سفر ِ ب ِریاش رو تحت ِ تاث هیکرد...تمام ِ سرما یپله پله سقوط م رهین

 بازگشت ِ تهران رفت......

 

 

 18 بخش

متفاوت داشته  یا هی تازه باعث شده بود فرزاد روح ِی کار ِطیومح دیبا افراد ِ جد ییاز شهر و آشنا یدور

 کرده بود. دایپ یبه زندگ یمثبت دِیو د دیخند یماز قبل  شتریباشه....ب

 هدیداد، به چالش کش یانجام م نیروت یبود در خود فرو رفته بود و فقط کار یاو را که مدت ادی تازه و کار ِ ز ِمطالب

 بود....

 یریدگایکرد.نسبت به  یکار م ریاز آن که الزم باشه خودش رو درگ شتریب دیکرد.شا یچالش استقبال م نیاز ا فرزاد

 یِریفاصله رو با فراگ نیدوره دانشگاه  و حال افتاده بود که قصد داشت ،ا نیب یوقفه ا هیشده بود....انگار که  صیحر

 پر کنه!! دیمطالب جد

که توجمع ِ  یکرد...فرزاد ینگاه م راتییتغ نیناباور به ا اریظاهر شده بود.مه یعال سی تصورش تو تدر ِبرخالف

ه کرد ک یم سیآموخته هاش رو تدر یشنونده بود....حاال طور شتریکرد کمتر صحبت کنه و ب یم یدوستانش هم سع

 داد تو کالسش حضور داشته باشه.... یم حیترج اریمه

 ....یتا اون استاد ِ اصل رمیگ یم ادی شتریگفت از تو ب یخنده بهش م به

 نیاز اون اخم ِ جذاب ِ ب گهیگفت د شهیشد خوش خلق تر بشه م یباعث م شیکار تی خاطر ِ فرزاد از وضع ِتیرضا

 بخش ِ لبهاش شده بود. نتیز یمینبود.....برعکس لبخند ِ مال یابروهاش خبر

در جلب ِ توجه فرزاد دارند.اما فرزاد انگار همه رو به شکل ِ  یهمکار سع یکه خانم ها دید یبه وضوح م اریمه

 کرد. ینم یتوجه نی.....کوچکتردید یهمکاران مرد م

 .دید یماجرا تازه رو نم هی ییدو مورد ِ مناسب رو بهش گوشزد کرده بود اما......فرزاد تو خودش توانا یکی اریمه

 کرد. یرد م یگرفت ُ با شوخ یم دهینشن نهیزم نیرا تو ا اریمه یحرفها پس
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 :گفت یم نتیگرفت ، ز یتماس م نتیهر بار با ز یبود که تازگ نیکرد ا یمشغول م یکه فکر ِ فرزاد رو گاه یزیچ

 رسونند.... یخونه خاله همه بهت سالم م میاومد«گفت: یم ایو»رسونند  ی....سالم منجانیا نایخاله ا-

 هیاز کجا اومده  تیمیدرجه از صم نیا دیفهم ینم یمادرش و خواهرش بود،ول نیها ب یقهر و آشت نیا شهیهم

 باره.....

 دنیو د میکرد....با نگاه کردن به تقو یم یبه چهار ماه بود که به تهران اومده بود.....احساس دلتنگ کینزد

 به شهرشون بره ..... یدو روز مرخص یکیگفت که قصد دارد با گرفتن ِ  اریمه الت،بهیتعط

 نیمیبا س اری.مهادین شیپ یکنند که در نبودشون مشکل فیکردند کارهاشون رو رد یهم استقبال کرد.سع اریمه

 بهش گفته بود.... شیهماهنگ کرده بود ُ با ذوق از مرخص

صورت ِ ذوق کرده مادرش تنگ شده بود.پس از سفرش و  یبره ....دلش برا خبریو ب ییهویخواست  یاما دلش م فرزاد

 نزد... یحرف یبا کس طشیزمان ِ بل

 لحظه چشم هاشو بست....داخل ِ خونه رو تصور کرد: هی، رو که انداخت  دی.کل دیعصر بود که به خونه رس یطرفا

کنند.....پسر  یم یزبون نیریاطرافش ش نیو راش نینشسته ...راد ونیزیتلو یهال رو به رو یها ی راحت ِیرو مادرش

و ظرف  یچا ینیو فرنوش با س بایکشونه....فر یم نتیفرهاد تو بغل سمانه خودش رو به سمت ِ آغوش ز یکوچولو

 کنه!!!! یم ریو همه رو غافلگ شهیصدا وارد م ید نداره ...بیبه هال د ی...از در ِ ورود انیاز آشپزخونه به هال م وهیم

  ِ....از پشت شهیوارد م عیچرخونه و سر یرو م دی....دستش کل ارهیرو رو لبش م ی استقبال ِ خانواده اش لبخند ِتصور

 .... شهیاندازه و وارد م ی دوم رو م ِدیطاقت کل یه ....بشنو ینم ییاما صدا دهیگوش م یکم یدر ِ ورود

 نیکنه با ناممکن تر یصدا وارد بشه ، سرش رو که بلند م یحواسش هست که ب نه،ییو سرش پا ارهیرو در م کفشش

 بزنه.... یتونه حرف یو نه م رهیتونه چشم بگ یزنه !نه ،م ی.....خشکش مشهیصحنه رو برو م

 :شهیم دهیانگار از دور دست شن بای فر ِیکنه...صدا ی...کمک نم دهی دهنش رو قورت م ِآب

 نشده... کیتا هوا تار میآماده شو زود بر ای...بمینس-

و  تاپ هینبود با  ادشی ی...حت رهیتونست از فرزاد چشم بگ یبود...اوهم نم ستادهیفرزاد ا یهم مجسمه روبرو مینس

 کنه.... یو بِر ُ بر نگاه م ستادهیا نیشلوار ج
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کرد ،  دای...فرزاد زودتر خودش رو پدی......دل هردو لرز ی......عمردیوشا قهیدق هی دیزمان ممکن نبود.....شا محاسبه

 لب زد:

 !!!یخوب-

  ِی،سر تکون داد ....دستش رو باال آورد که به صورتش بکشه ...چشمش به ساعد و بازو دهیزبون به حلق چسب مینس

  چشماش گذاشت ُ به طرف راهرو ِ اتاقها فرار کرد.... ِی دستش رو رو ُدیکش ی خفه ا ِغیپوشش خورد ....ج یب

شده و هنوز تو اوج ِ  ادهیپ یی...انگار تازه از ترن هوا ختیفرزاد شکفت....دلش فرو ر ی لبها ِیغنچه رو هیمثل  لبخند

 رو مرور کنه: مینس دهیهرگز ند ریتصو گهیبار د هیکرد  ی سقوطِ ترن هستش...سع ِجانیه

 ی.....حتومدین ادشی یزیچ نیا شتری....لبهاش ...نه ببایو ز دهیدرشت و کش یبلند و مواجش رو چشمها یموها

 .....حالت نگاهش و چشماش تو ذهنش ثبت شده بود...دیهم شد رو انگار ند می نس ِیاریکه باعث ِ هوش یبازوان

 صدا بمونه از همون دم ِ در صدا زد: یندونست که ب زیجا نیاز ا شتریب

 ست؟؟ین ی.....کسبایمامان!!!فر-

 یم نتیتو آغوش ِ مادرش جا گرفت....ز یک دی....فرزاد نفهمرونیب دندیهول و ناباور از آشپزخونه دو بایو فر نتیز

 ...ختیر یم یرفت ُ اشک ی قربون صدقه اش م ُدشیبوس

  گفت: ُدشیکش ونیش مادر باز آغو یاشکش رو پاک کرد ُ با شوخ بایفر

 !!!مینیپسر ِ تحفه تو بب نیمامان بذار ا گهیبسه د-

 افتاد: می نس ِادی بایشدند فر ریگیهال جا یمبلها یو حال و احوال که تمام شد ..رو یبوس رو

 تو اتاقه... مینبود نس ادمی... یوا یا-

 داد: حیتوض نتیجاش بلند شد و به طرف ِ اتاق ِ فرنوش رفت.ز از

...چه خوب که توهم رهیرضا  تولد بگ یخواد برا ی..پرو ِ لباسشون....سمانه م یاطیبرن خ بایاومده که با فر مینس-

 خواستند زنگ بهت بزنند. ی....فرهاد و سمانه م یاومد

 شد: طونیکرد...فرزاد ش یاومد و سالم ِ آروم ریگلگون و سربه ز ییبا گونه ها مینس
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 بود... یخونمون ک یبار که اومد نیآخر ادینم ادمی.....نورای....چه عجب !از اخانم  میسالم ..نس-

 جواب داد: یفی ضع ِیو قرمزتر شد با صدا دیلب گز مینس

 پسرخاله!! میکم سعادت بود-

نداشتند....حسش مثل  شونیتو زندگ یکدوم شکست چیشد ...انگار ه ی فرزاد ضعف رفت....خودش هم باورش نم ِدل

کنار  نجایرو ا میکه آرزو داشتم نس یبعد از عمر»...فکر کردومدیبزنه اما دلش ن هیهمون وقتا بود....خواست کنا

 «.زهرش کنم مونبه دهن هیبا طعنه و کنا ستی، االن روا ن نمیخونواده ام بب

 ....دیذار یمحبت گفت :خونه مال ِ خودتونه !قدم برچشم م با

 :م،گفتیذوق زده از شرم ِ نس نتیکرد.ز یم کینزد بانیبه گر شتریرو ب میفرزاد سر ِ نس یاه تعارف

 نکن... تیاذ نقدری....فرزاد دخترم رو ااتیشرم و ح یخاله به فدا-

 لب زد :دخترت!!!!! نتیابرو انداخت باال و رو به ز هی فرزاد

  لب زمزمه کرد: ِریکم کنه،ز طنتشیفرزاد فشرد تا از ش ی پا ِیدست رو نتیز

 !!!شهیم تیبله دخترم.....حسود-

 دهنش گرفتُ سرفه کرد تا قهقه خنده اش رو پنهان کنه!!! یدستش رو جلو فرزاد

 یکه تو زندگ ییها بیزود بود تا آس یلیاومد اما.....نه هنوز زود بود.خ ی که مادرش شروع کرده بود بدش نم ِیباز از

 نباشه!!! یپول ِ حاج یبرا یدیتونست اعتماد کنه و طعمه جد یکه نم نیضمن ابشه.... میبود ترم دهید رهیبا ن

....هرچند که به رهی خاله و دختراش قرار بگ ِیخواست دوباره تو باز یلرزوند ...درست اما دلش نم یدلش رو م مینس

 هم داستانند... نایبا خاله اش ا بایبار مادرش و فر نیاومد ا ینظر م

اره  مشابه د ِتیطالق گرفته و تنهاست و فرزاد هم وضع میبود:خواهر حاال که نس یلیتوطئه زنونه ِ فام هی ییجورا هی

روزگار  یاز اول قسمت ِ هم بودند....ه نای...ثواب داره...اصال امیدوتا جوون رو بهم برسون نی...چقدر خوبه که ا

 ..نشونیانداخت ب ییجدا ری.....تقد
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م بگ بایبه فر دی....باهیبرداشت کرد:خداروشکر که خودش هم راض نتیها خنده اش گرفت...زحرف نیاز تصور ِ ا فرزاد

 تر بهتر... عی...هرچه سریتی.....محرم ی ....نشون ِی.....خواستگارمیکن یکار هی نجاستیکه ا یچند روز نیتوا

 آماده شد که برن فرزاد تعارف زد : بایمعذب نشسته بود تا باالخره فر مینس

 هست برسونمت!!! نتیاگه ماش یآبج-

 ..نهیش یوقت باشه م یب ایکنه .....فقط وقت ِ لزوم که احمد رضا نباشه و  یترسه رانندگ یم بایدونست فر یم

.فرزاد ساکش رو از کنار ِ مبل برداشت ُ به اتاقش ارهیرو از باال ب چییاز خدا خواسته با ذوق قبول کرد ُ رفت سو بایفر

 ی البه ال ِدیسف یبه موها ینگاه هی.... دیپر و خوش حالتش کش یبه موها یروش زد ُ شونه ا به دست و یرفت ،آب

 موهاش انداخت...

 د.کر یرو جا افتاده و مردونه تر م افشیاومد...ق یبهش م یلیشد اما خ یم دیکه موهاش نسبتا زود داشت سف درسته

 که گذشت گفت: نتیدر منتظرش هستند.از کنار ِ ز یجلو میو نس بایکه فر دیرفت و د رونیاتاق ب از

 ..رمیبگ یالزم ندار یزیمامان چ-

لب  ریخوندن بود ....خوندنش رو تموم کرد ُ صلوات فرستاد ُ فوت کرد طرف ِ فرزاد....ز یالکرس تیدر حال ِ آ نتیز

 زمزمه کرد:

 تو یالک دینر نیایشما هم زود ب«ادامه داد: بایروبه فر»خوام ینم یزینه مادر چ«بلندترگفت»چشم بد ازت دور....-

 .دیزود برگرد دی....بچم خسته اس پرو کندیپاساژ بچرخ

 و با خنده جواب داد: دیخند بایفر

هم من هم  ؟اتفاقایکن یم فی تکل ِنیی....چرا برامون تعمیر یخب ..دلت تنگه ِ پسرت ِ نگهش دار ما خودمون م-

 مون بخوره...که به لباس میخوا یکفش هم م مینس

 گونه اش گذاشت : یرو یبگه ، فرزاد باخنده بوسه ا یزیخواست ابرو درهم بکشه و چ نتیز تا

 هم کارشون تموم شده. نایسر به فرهاد بزنم ا هیمگه پاساژ چند تا مغازه داره....تا من  مییاینگران نباش مامان زود م-

 راه افتاد رفت طرف ِ آسانسور: نشونیرو نداد از ب شتریبحث ِ ب اجازه
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 ..رونیب ارمیب نگیرو از پارک نیتو کوچه تا ماش دیشما بر-

 رو داد ُ تماس رو برقرار کرد: شونیزنگ خورد با سر جواب ِ خداحافظ شی،گوش میو نس بایشدن ِ فر ادهیپ با

 !!!یسالم داداش!خوب-

دلتنگ ِ  یکرد که روز یسابقه بود...فکرش هم نم یب شی....برادی پوستش دو ِری ز ِیفرهاد خوش ی صدا ِدنیشن از

 اتفاق حاال افتاده بود. نیفرهاد بشه...ا

 :دیکرد ُ پرس یشد حس کرد احوالپرس یکه از کلماتش م یبا شوق و محبت فرهاد

ا  رض ِیبرا میخوا ی!!آخر هفته میسر بهمون بزن هی یایخواد ب یگذره که دلت نم یتهران خوش م نقدریآقا فرزاد ..ا-

 !!ی!!قول بده خودت رو برسونیکه نباش شهی...نممیریتولد بگ

 و با منت گفت : نهیبهونه آورد که کار داره و کارش سنگ یکم طنتیبا ش فرزاد

 تونم کنم! یم کاریچ نمیحاال بب-

 گذاشت: ریکم ناراحت شد ُ تو لحنش تاث هی فرهاد

 !!یای....اما.....جور کن که بیکن یخوشحالمون م یلیکه خ یای!ب!! یدوستمون داشته باش شهیکه نم یباشه ....زورک-

 !نه؟؟ گهیبا خنده جواب داد:اون آخرش دستور بود د فرزاد

 ؟یتو تولد تنها برادرزاده ات باش دینبا یانصاف خب تو عموش ی:بدیهم خند فرهاد

 بایبعدش دخترا اومدند ُ ازش خواستند که پاساژ ببردشون...فر قهیکرد...چند دق یگفت ُ خداحافظ یچشم فرزاد

 :دیکش شیرو پ میعامدانه حرف ِ لباس ِ نس

 خوشکل یلیاومد...ماشاال خ ینما داشت...چقدر رنگش بهت م یلیخوب شده بود ...تو تنت خ یلیلباست خ مینس-

 چشمت نزنند. می جشن حواست باشه اسفند دود کن ِی....برایشده بود

نگاهش رو هم به طرف ِ  یاز خودش نشون نداد ....حت یعکس العمل چیاما ه دیتو دلش خند بایاز تالش فر رزادف

 یو مو شناخت جل یهماهنگ یبار ب نیا دیرو بده....نبا ینشد مگر جواب ِ سوال کیبرنگردوند.تو صحبتشون شر مینس

 رفت.
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  ِیری غافلگ ِدنیمردم پنهان شدند ،به طرف ِ مغازه روند تا از د نیب یپاساژ باال رفتند و تو شلوغ یاز پله ها یوقت

 فرهاد لذت ببره!!

 

 19 بخش

اول  یشده بود.روزا یمتر 60  ِکیآپارتمان کوچ هیماه بود که به تهران اومده بود.با محبوبه ساکن ِ  کیاز  شیب دیشا

 داد.... یاطراف رو بهش نشون م یها تهران مشغولش کرده بود.محبوبه با هدف پارک یذوق داشت و جاذبه ها

 یاومد چطور م ینم ادشیشبها رو  شتریشدن....ب خودی از خود ب ُیدنیو نوش گاریبود و س یهم اکثرا مهمون شبها

 کنار ِ تختش معلوم بود که چطور گذشته..... یگذرونه اما پول ها

 به گفت:، به محبو دینسبت به هر شب د یشتریشد و پول ِ ب داریصبح که ب هی

.....نه !به رنیذارن ُ م یاما خودشون پول م ستمیکه من تو حال ِ خودم ن نی!!!با ا نیچه آدم حساب نایمحبوب ...ا-

 ست؟؟ین نطورینظرت ا

 چرا ، ادامه داد: دینفهم رهیزد که ن یپوزخند محبوبه

 ..ادیطرفت ن یطوره ...من حواسم هست که آدم ِ نا حساب نیهم-

جذب ِ   ِستمیس هیدونست که محبوبه و باالترِ اون  فرخ  ینم رهی....نرهیتکون داد و بلند شد که دوش بگ یسر رهین

....فعال به جلب ِ رندیگ یکه م هیچهارم ِ پول هی ادیم رهی ن ِریکه گ یپول نیو اجاره و گرفتن ِ پول دارند....ا یمشتر

 بود... ازین رهیاعتماد ن

بود  رهیکه سهم ِ ن یرو مطرح کرد و پول گهید یها نهیخرج و مخارج و اجاره و هزکه گذشت محبوبه  یروز چند

 گونه از کف رفت.... نیهم ا شیمقدار

 :ومدیروز بود به تهران اومده بود حرف ِ محبوبه به مذاقش خوش ن 45به  کیکه نزد حاال

 ه؟؟ی حرفت چ ِ یمحبوبه؟معن یچ یعنی-

 باال انداخت و جواب داد: یتفاوت شونه ا یب محبوبه
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 یهمه  دیکه کار نشد....با یراه بنداز یمشتر هی یکه شب تو مست نیا یکار کن شتریب دیبا گمیواضحه !م شیمعن-

 !!یدرآمد داشته باش شتریب دیبا یدونه بشمارم و حساب کنم تا بدون هیدونه  هیخرجات رو برات 

 از لحن ِ طلبکارانه محبوبه ادامه داد: جیگ رهین

اگه شب  ؟؟؟منیکار کن !اونم چه کار یگیشدند؟؟حاال هنوز دو ماه نشده م یهمه پول رو دادم دست ِ تو چ نیمن ا-

  فان داره نه کار... ُحیکنم فقط جنبه تفر یم یغلط هی یتو مست

 به کمر گفت: یانداخت باال و دست ییابرو محبوبه

 ینم ینرسه که پول یتا پروژه به سود ده میکه سهام گرفت یزن ی.فان....اون پول رو که حرفش رو منه بابا ...-

 دن....تازه اگه ضرر نکنه و پولت دود بشه بره هوا!!!

 ی، بدون!فکر کرد یدون یاونم تو تهران خرجش باالست نم ی!زندگیکن یزندگ یتا سود ده دی!خانم تو نبا دوماهه

 میکن حساب خرج ِ تو یکه ب میفرخ سر ِ گنج نشست ایمن  ی...نکنه فکر کردادیآالگرسونت از کجا م لباسا و نیپول ِ ا

 !یداشته باش یمشتر هی  ِیحیتا تو تفر

 ؟؟یمنو گاگول فرض کرد ای یرو نفهم زایچ نیکه ا یگاگول نقدری؟؟؟ایهست یک گهیتو د بابا

 با تته پته از تهاجم محبوبه گفت: رهین

 ؟؟یکن یوتو هم.....کار نم میسهام.....خب ...ما که با هم یفکر کردم....فقط پول ِ خونه رو داد یدونینه ....م-

 اخم کرد ُ تشر زد: محبوبه

 کنم!! یگفته من کار نم یک-

 رهیخره و هر وقت ن یداد رو هنوز نگفته بود از کجا م یکه بهش م یگاریرو برنجونه ،س دمحبوبهیدونست نبا یم رهین

 داد... یدونه بهش م هیشد  یقرار م یب یلیخ

 ؟یدار یتوهم شب مشتر یعنی....یرینم ییخب ....خب ..تو جا-

 زد: ی!!!محبوبه پوزخنددیپرس نویتعجب ا با

 جور کنم! یا گهی،کار ِ د یستیراحت ن ینه من کارم فرق داره !اگه با مشتر-
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 ؟؟؟یو کار ادار پی؟؟تایچه کار دیمشکوک پرس رهین

 زد: یزشت یقهقه  محبوبه

مثل ِ تو که تو  یکس یاونم برا ستیخبرا ن نیاز ا نجای!!!ایشد ...مُرد ..کار ادار ؟تمومیالیبابا دختر تو چه خوش خ-

 !یخودت رو جا کرده بود یاون اداره هم به زورِ پارت

 لب  ِریور کرد ُ زخودش رو جمع و ج یکرد که محبوبه از گذشته اش خبر داشته باشه !کم یفکرش رو هم نم رهین

 گفت:

 باالست! پمی!من سرعت ِ تا یِچه پارت-

 در آورد ُ گفت: ییبا دهنش ادا محبوبه

  ُابونیتو خ یریم ای!یدو راه دار نی!!! ببادیازت برم یاالنِ که چ ؟مهمیبود یکه اونجا چ ستی!مهم نیحاال هرچ-

 !ید یرو انجام م گمیکه من بهت م یکار ای یکن یم دایپ یمشتر

 جواب داد: عیسر رهین

  شب جداست! ِی!بحث ِ مشترابونی!دوست ندارم برم تو خ یتو بگ یهرچ-

 زنه بهش گفت: یرو حرفش حرف نم رهیمطمئن شد که ن یوقت محبوبه

 بدم. ادتیکارت رو  رونیب میخوبه !برو آماده شو بر-

مواد تو پارک !البته خودش که نه !خودش به  عیه؟توزیکه کار ِ محبوبه چ دیتازه فهم یبعد از گذشت ساعت رهین

 دادند.... یم لیگرفتند ُ پول تحو یم لینوچه تو هر پارک داشت که مواد تحو یکرد ُ کل یعنوان سر شاخه کار م

 ها بشناسنش! یبده و مشتر ادشیاز نوچه ها داد تا کار  یکی  ِلیرو تحو رهیروز ن اون

 پولش معلوم نبود....خالصه  ِفی!از زندان واهمه داشت...تکل فتهیب ریگ دیستر ینبود...م یاز وضع موجود راض رهین

 نداشت.... یشده بود و راه مونیکه پش نیا

فتر د هیکرد.... ی قبول نم ِیبهونه و کوتاه چیبود که ه ریسخت گ یکار فرما هیمحبوبه حالت ِ دوست نداشت .. گهید

 کنم..... یگفت از اصل ِ پولت کم م ینوشت و م یرو م رهی ن ِنهیهز نیگذاشته بود و کوچکتر
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کرد  ی نظرش کار م ِریکه ز یقرار بود و تو پارک محسن پسر یب ی!اونم وقته؟یچ گارهایس نی ا ِانیکه جر دیفهم رهین

 :دیازش پرس

 ؟؟یکه خمار شد یزنیم یچته ؟؟چ-

 از سوال جواب داد: متعجب

 خواد! یم گاریس هی!فقط دلم  ستمیتو!!من که معتاد ن یگیم یچ-

 پوزخند زد: محسن

 بهت بدم! گاری!س یگیآها !!!بله شما که راست م-

 گفت: یکالفه و عصب رهین

 !!هشیحالم عوض م عیخوبه سر یلی!مارکش خاصه !خ دهیهست که محبوب بهم م یگاریس هیدارم اما  گارینه بابا س-

 :دی بلند خند ِیبا صدا محسن

  مارک ِ خاص !!!!فکر کنم منم داشته باشم!!! ِگاری!!!س یتو چه با حال یوا-

 کرد: یاخم رهین

 !یکن یهِرُکِر م یمزه ...چته الک یب-

 در آورد و بهش داد : یگاریس محسن

 به حسابت! سمینو یبکش !اما م نویا ایب-

 شونه انداخت باال: رهین

 خواد حساب کنه !!! یرو م گاریس هی سیخودم دارم ....خس گاریخوام س ینم-

 کرد.داد زد: یم یرو عصب رهیو خنده اش ن دیخند یهنوز م محسن

 با نمکه!! یلیاَه !!!فکر کرده خ گهیبسه د-
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 خندهاش رو جمع کرد: محسن

 !یکار کن یتون ینم یهست یعصب نجوری!ا می!بکش ...کار دار دهی که محبوبه بهت م ِیاز همون مارک نیا-

 کام رو که گرفت ......هوم همون حس و همون لذت: نیرو گرفت ُ روشن کرد اول گاریس دیو ترد یدودل با

 راحت بشه!!! المیخ رمیبسته بگ هیبرم  یخر یهوووووم دمت گرم .....پسر ...تو بگو از کجا م-

 :دیبه تاسف تکون داد و پرس یسر محسن

 ؟یکش یم گارایس نیچند وقته از ا-

 نگاهش کرد: رهیخ گاریدود ِ سچشمش رو تنگ کرد ُ از پشت ِ  رهین

 کمتر..... دی...شا شتریب دی!!!شاشهیم یسه ماه هیفکر کنم -

 دور و برش نباشه: یبه اطراف انداخت ُ رصد کرد که کس ینگاه محسن

به  االن رانیا ؟تویدیجوانا ...اسمش رو شن ی گل ِ.....مار ِگاریس نی!ایکه بدون گمی،اما م ریبگ دهیاز من نشن نیبب-

 کنند.... ی خانمها پخش م ِنیتو دانشگاهها و ب شتریذارن ُ ب یم گارایس نیاسم ِ گل شناخته شده ....تو ا

 کنند!! یمصرف م ویدونند که چ یکنند ، اما نم یمصرف م یها مثل ِ تو مدت ِ طوالن یلیخ

 حالت بهتره نه؟؟ حاال

کرد؟؟مگه همه جوره با محبوبه راه  یباور م دیمعتاد شده.....چطور با شد که یناباور و مات مونده بود.....باورش نم رهین

اش رو دست ِ محبوبه نداده بود....مگه به حرف ِ محبوبه از خونواده اش جدا نشده بود و  هیبود...مگه همه سرما ومدهین

 ستادهیکرد....مگه االن که تو پارک ا ینم یهرزه رو باز هیهر شب نقش ِ  حبوبهبه تهران اومده بود...مگه به حرف ِ م

 کرد.... یبه پولش م لیتبد دیمواد ِ محبوبه نبود که با یپر از بسته ها فشیبود ، ک

 :دیلکنت ُ دلشکسته پرس با

 کار رو کرده....من که همه جوره به حرفش بودم... نیچرااا ....چرا با من ا-

 انداخت: نییسرش رو پا محسن
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و  یخواد نه نگ یازت م ی!!هر کاریباهاش کن یمخالفت چیه یو نتون یوم تو دستش باشکه مثل ِ م نیا یبرا-

 !!یاگه ازت خواست آدم بکش ی.....حت یکن ی....تن فروش ی...مواد بفروشیمحتاجش باش

کرده بود پاک کرد ُ به زور آب دهنش رو قورت داد ُ  سیهوا صورتش رو خ یزبونش بند اومده بود اشکش که ب رهین

 ت:گف

 ؟؟؟ی؟؟؟تو هم معتاد یتو چ-

 تکون داد: یسر محسن

کشم....پدرم بدهکارشون بود...حاال که مرده  یکه سالم بمونم.....من جور ِ پدرم رو دارم م نهیتالشم ا ینه !!!همه -

 ندارم.... یوقت ازشون خالص چیدونم ه یقبول کردم که براشون کار کنم.....م رنیکه خونمون رو ازمون نگ نیا یبرا

 کنند ُ آواره نشن... یکه مادرم و خواهر برادرام راحت زندگ نهی!!مهم ا ستین مهم

به زور تکون داد ُ زمزمه کرد  یتو پارک بمونه ،سر نیاز ا شتریتونست ب یکرد....نم یرو احساس م یمیخشم عظ رهین

 تونم بمونم!! ینم گهیمن برم د

شد که  یفکر کرد و عصبان نقدریکرد ُ به طرف ِ خونه رفت.....تو راه ِ خونه ا موندن توجه ن ِ یمحسن برا یاصرارها به

 که تا حاال تجربه نکرده بود... ی....خشمختهیخشم ِ افسارگس هینبوده..... نیخشمگ نقدریکرد تا حاال ا یاحساس م

اومد....عشوه  یز اتاقش م لوس ِ محبوبه ا ِیخنده ها یباز کرد و داخل شد در رو با شدت بست .صدا دیرو با کل در

 یچشمش رو درست نم یخشمش.....جلو یشعله ها یبود رو نی....خنده محبوبه مثل بنزدیخند ی م ُختیر یم

 کرد: ی...با خودش تکرار مدید

 !!دهیکنه !!پولم رو دزد یمنو معتاد کرده .....منو هرزه کرده......از من سوء استفاده م نیا-

 ....کشمش....یکشمش.....م یاز من جدا کرد.....م نیاز من گرفت.....مادرم رو ا نیرو ا فرزاد

  ِیصدا یعنی»لحظه فکر کرد: هی قاشق و چنگال ها برداشت. ِنیرو به سمتِ آشپزخونه کج کرد ُ چاقو رو از ب راهش

 محبوبه رو باز کرد.... نداد ُ چاقو رو به حالت ِ ضربه زدن تو دست گرفت ُ در ِ اتاق ِ یتییاهم«دیدر رو نشن
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 20 بخش

کرد که با  یهاش رو چک م امیبود ُ داشت پ ینگاهش به گوش هیرو پارک کرد ُ به سمت ِ مغازه حرکت کرد. نیماش

 افتاد. الی.سرش رو باال آورد ُ نگاهش به لستادیا یی آشنا ِیصدا

  لبهاش نشوند: ِیرو ینثار کرد ُ لبخند ِ سرد یراهیشانسش بدو ب به

 سالم از ما ....حالش شما!-

باهاش همکالم بشه ، اما فاصله رو کمتر کردُ  جواب ِ  ای ندشیدونست فرزاد خوش نداره که بب یکه م نیبا ا الیل

 رو داد: شیاحوالپرس

 گهی د ُیندار یمشکل داستیکه از سر و روت پ نطوری!ایکن یتهران کار م یرفت دمی...شن یخوبم مادر...تو خوب-

 !یستیناراحت ن

ابرو هاش رو به  یاز گذشته بشنوه!کم یحرف ادیدونستند که خوشش نم یبود...همه م زاریصحبت ها ب نیاز ا فرزاد

 جواب داد: تیکرد ُ با جد کیهم نزد

 گهید ینه نسبت نمیب یاز آشناها م یکیکنم .....شما رو االن  یبهش فکر نم گهیخانم گذشته ها گذشته و من د الیل-

 !شمیبا اجازتون مرخص م دیندار ی!!!اگه کار

 پر اشک گفت: یهوا مچ ِ دستش رو گرفت . با بغض و چشمان یب الیل

 !!یریازش بگ یخبر یبتون ای شیباش دهیتو د دیازش ندارم...گفتم شا یدو ماهه رفته تهران....خبر رهین-

چهره اش  یسوخت...به آنشده بود ُ صداش لرزون  یکه از فراق ِ دخترش چشمش اشک یمادر یدلش برا فرزاد

 مهربون شد ُ لحنش مهربونتر:

که  شاالیدارم....ا یو نه ازش خبر دمشیذره اس که من خبر داشته باشم...نه !من نه د هیمادرِ من ...آخه مگه تهران -

ندارم که از دخترت خبر داشته  یعالقه ا چیه یخواد ناراحتت کنم، ول ی....راستش دلم نمدهیخودش خبر م

 ...راه ِ ما از هم جدا شده و تمام!!باشم.

 ریبه ز یکرد ُ با سر ی؛حق بهش دادُ ازش معذرت خواه ارهیرو به زبون ب رهیمتوجه شد که فرزاد اکراه داره اسم ِ ن الیل

 افتاده رفت..
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 نیفکرش رو مشغول نکرد...اما حال ُ روز ِ ا رهی.حال ِ خوشش بهم خورده بود .ندیکش ی کالفگ ِیاز رو یپووف فرزاد

 ازش ساخته نبود. یمادر دلش رو به درد آورد اما کار

تو  یاست.ذوق یزیکه سخت مشغول ِ خوندن ِ چ دی مغازه د ِشخوانی. فرهاد رو پشت پ دیفکرا به مغازه رس نیهم با

 گفت:  بلند ِیشد....در رو باز کرد ُ با صدا جادی برادرش ا ِدنیدلش از د

 امرتون اجرا شد...در خدمتم!! دیی.....بفرما میخدمت برس دیداداش امر فرموده بود-

....لبش دیناباور سرش رو باال کرد ُ بهش چشم دوخت.انگار کرد که توهم زده .....دو سه بار چشمش رو مال فرهاد

 رش باز کرد: براد ِدنیدر آغوش کش یو دستاش رو برا نوریاومد ا شخوانی..از پشت ِ پدیخند

 !یایمن التماس کردم که ب ی ه ُیبود نجای!ا ی....سر ِ کارم گذاشتیخودت-

 و با خنده گفت: دیهم رو بوسه زدند...فرزاد خند یرو مردونه بغل کردند ُ سرشانه  گهیهمد

برن جشن!!تازه گاو و گوسفند رو هم  شنیجور که بلند نم نیگفتن ...هم یینه؟عمو ایذاشتم  یکم کالس م هی دیبا-

 دادم... فیبهتون تخف

  ِشیپ قهی چند دق ِداریو تبادل ِ اطالعات کردند.فرزاد از د دندیخوشحال و فرزاد سرخوش با هم گفتن ُ خند فرهاد

 جمله اش رو تموم کرد.«دلم براش سوخت  »هیگفت ، آخرش هم  الیل

 کرد و جواب داد: یم ی دستش باز ِریبا کاغذ ِ ز کرد تو چشم ِ فرزاد نگاه نکنه یسع فرهاد

 «اومد. یانگار جمله به زبونش نم»گفتند.... یمادره خبر نداره اما....بچه ها م-

 کنجکاو شد: فرزاد

 کار؟یگفتند ....تهران رفته چ یم یچ-

 یدش رو زده بود مکه ر یکیکه خونه رو مفت فروخته....طالهاش رو پول کرده و رفته اما..... نیخب ....مثل ا-

 !میدار کاریگفت......ولش کن اصال ما چ

 شد و با تحکم گفت: رهیخ فرزاد

 گفت؟؟ یم یحرفت رو کامل کن ...چ-



 ریتزو

 
235 

 

 از اظهار ِ نظرش و مجبور به ادامه گفت: مونیپش فرهاد

 به تو نداره... یربط گهی.....خب االن د ایناراحت نش-

 فرهاد....-

 هیبه بهونه سهام تو  دهیدوستش سرش کاله گذاشته و خونه رو مفت ازش خر نیگفت ا یباشه ....خب طرف م-

 که......معتاد هم شده... نیکرده......در ضمن مثل ا شیشرکت پول رو هم از چنگش در اورده ....مجبور به تن فروش

 شد: یدرشت تر نم نیچشماش از ا فرزاد

 هم بوده....از قبل  ایچند ماه شده  نیظرف ِ ا یکه گفت نایهمه ا-

 جواب داد: عیه؟سریدرد ِ فرزاد چ دیفهم فرهاد

از اوضاعش با  یمهمون هیبودش و تو  دهیهم تهران د اروی نیدو سه ماه که رفته تهران ...ا نی؟ ظرف ِ ا هیچند ماه چ-

 خبر شده بود.

 یهم سر ِ راهش قرار م کنه ،افراد ِ ناباب یکه خودش نخواد سالم زندگ یآدم»به تاسف تکون داد. یفقط سر فرزاد

  فرهاد رو راحت کرد: ِالیباال انداخت ُ خ ی.شونه ا«رندیگ

رو  میو نس بایبرم ...فر گهیازش بشنوم.....من د یخواد خبر ینداره !به مادرش هم گفتم که دلم نم یبه من ربط گهید-

 کردم برم که احتماال تا حاال کارشون تموم شده... ادهیدم ِ پاساژ پ

 :دیزد ُ خند یچشمک فرهاد

 وجب روغن روشه! هیبرات پخته که  ی!!!آشیخانم رو بچش نتیدستپخت ِ ز واشی واشی دیبا-

 جواب داد: یالیخ یگرفت ،با ب میاش رو به حضور ِ نس هیکنا فرزاد

 روغن... ی...چه با روغن چه ب ستیبذار بپزه .....من معده درد دارم آش برام خوب ن-

 افظ...اجازه ات...خداح با
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خواد  ینداره ؟نم میبه نس یحس چیه یعنیچه؟؟؟ یعنی»شد ی فرهاد رو مات و مبهوت برجا گذاشت.فرهاد فکر ُرفت

 «سر داره ریرو ز یفرصت استفاده کنه؟نکنه تهران کس نیاز ا

 گذاشت. ونیدر م نتیو ز بایکرد ُ در اسرع وقت فکراش رو با فر فکر

رو جوش  نشونیب شهیو فرزاد هردو مطلقه هستند ُ م میکه نس نیشده بود. ا نایکامال متوجه نقشه مادرش ا فرزاد

 آورد. یحرصش رو در م ییجورا هیداد .....

دست  و یطور و با توطئه خانوادگ نیتو قلبش جاش محفوظ بود.اما...ا مینداشته باشه ....نه !هنوز نس لیکه تما نیا نه

 ....نه!!ایو ناد نیو نسر بایکردن ِ مامان و خاله و فر یکیبه 

  ِریشده بود.از ز شهیاز هم باتریننداخته بود....هرچند ز مینگاه هم طرف ِ نس میفرهاد ، ن یتولد ِ رضا پسر کوچولو تو

 شد ، در رفته و تا آخر ِ شب کنار ِ پدرش نشسته بود. یمحسوس براشون فراهم م ریکه غ ییها تیموقع

انگار فکرت مشغوله!فرزاد دهن باز  ؟یچطور هیمتوجه ِ ذهنِ مشغولش شد.با  اریچند روز که برگشته بود ، مه نیا

 کرد :

خواهرا با هم خوب شدند ُ دختر خاله ها خواهر شدند.....فکر کردند  هوی...دنیهنوز چند ماه نگذشته برام نقشه کش-

واست سکته کنه!تا لحظه آخر خ یکالم به فرهاد رسوندم که نقشه نکشند،مامانم م هی!!!!شمیتا من بفهمم ذوقمرگ م

 دخترا رو نخورم..... نیکرد که گول ِ ظاهر ِ ا یسفارش م

 :دیخند اریمه

 ترسن خب !!!! یآمبوالنس پشت ِ سرت کشته جمع کنه ، م دیبا یریراه که م ننیب یاز بس م-

 زد تو بازوش: یکی فرزاد

 !!یرایدر م یتو دلقک باز دنیخودشون برنامه چ یبرا گمیمسخره!!من م-

 با خنده گفت: اریمه

چقدر  نمیب یمن که م نجای...داداش ِ من !ادیکنم خب!مگه به حرف ِ منه که بگم برا پسرمون نقشه نکش کاریچ-

ترسم  یخوانت....اما ...فرزاد...م یتو هم ِ تو چطور بازم م یاخما نیدخترا با ا نیدونم ا ی...هرچند نمیخاطرخواه دار

 نا اهل دوباره به تورت بخوره... یکی
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 :دیبه صورتش کش یدست یبا کالفگ فرزاد

 چیکه ه گهید یکیترسم ، چه برسه  یم رششیو سکوتش و پذ میاز نس یام ....حت دهینه داداش نترس....من مار گز-

خوندم که بعد از طالق  یم ییجا هیرابطه بشم..... هیوارد ِ  یندارم....به نظرم زوده که بخوام دوباره با کس یشناخت

!البته اگه برات مهم باشه که رابطه ات شکست  یکن عرو شرو یدیجد یبگذره بعد رابطه  کسالی دیحداقل با

 نباشه! حیاز سر ِ تفر یعنینخوره.....

 سرش رو تکون داد: یهم جد اریمه

 تیگزند یبش ی کس ِیکه باعث ِ ناراحت نیکن بدون ِ ا یکه درسته !کار ِ خودت رو کن!!سع یکن یفکر م نجوریاگه ا-

 !یکن تیریرو مد

 تونست یو عاقبتش بود. هنوز نم رهی ن ِریاز ذهنش هم درگ یکرد ُ مشغول ِ کارش شد،اما گوشه ا دییبا سر تا فرزاد

 داشته ! رهی ن ِیبرا یدادن ،چه سود یو طالق و آواره شدن تو تهران ُ تن به هرزگ انتیدرک کنه که خ

درسته «کنه. یش رو خراب م ندهی آ ُیکوتاه مدت ..زندگ ی لذت ها ِینفر چه زن و چه مرد..برا هیچرا »کرد  یم فکر

 باهاش نداشت... ی خوب ِینبود ُ زندگ رهیکه فرزاد عاشق ِ ن

رنگ و  هیزن ِ وفادار و  هی یزن رو تا آخر ِ عمر کنارش داشته باشه!ول هیخواست  یبود که دلش م یمرد ِ سنت هیاو  اما

نفر مت رهیروز......دوباره دوباره از ن نیبهش گفته بود تا آخر ییآشنا یاز ابتدا رهیکه ن ییصادق....با فکر به دروغ ها

 و ذهنش پاک بشه! یو خاطراتش از زندگ اسمشو  رهیخواست ن یکه دلش م یشد.طور یم

 رو به گوشش رسوندُ گفت: یگوش

 جونم مامان سالم...-

عادتا نداشت...البد تو تهران رسم بود  نیکم متعجب شد.فرزاد از ا هیواب داد اما از جونم اولش سالمش رو ج نتیز

 «یجونم.....وا گهیم رنیخانومش هم تماس بگ ی...همکارا یوا»لحظه فکر کرد  هیالو بگن جونم..... یکه به جا

که به همه  یاوردی..از سر ِ راه که ن. ستیجونت ن فهیجونم.....ح یگیتو جواب دادن م هیجونت سالمت مادر.....چ-

 !!!یبگ

 بهش برخورد: نتیقهقه زد....ز فرزاد
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 ادیجونم....تو هم  گنیعادتا دارن که به همه م نیاز ا ایتهرون نیدونم ا ی!من که مگمیدروغ م ؟؟؟مگهیخند یم-

 ؟؟؟یبرگرد شهیتموم م یکارت ک نیا نمی!اصال بگو ببیگرفت

 مادرش هنوز خنده به لبش بود جواب داد: یاز حرفا فرزاد

 گمیبله خشک هم به زور م هیکنم  ی همه اخم م ِیجونم.....برا گمیراحت ...فقط به خودت م التینه مامان جونم خ-

و پاش یطول بکشه....شما دلتنگ شد شتریسال هم ب هیاز  دیهم کار ِ من که گفتم شا ؟؟بعدشیشد ی!خوبه ....راض

  من بد بگذرون.... ِ شید روز پچن هی نجایا ایب

 نیهم ی!برانهیبب کیاومد که بره و اوضاع ِ فرزاد رو از نزد یپسرش رفت .بدش نم یکم قربون صدقه  هی نتیز

 :دیهوا قاپ یرو رو شنهادشیپ

 .میریهتل بگ ای یجا دار مییایب میو بچه ها بخوا بایدلم تنگته!اگه با فر یلیآره واال خ-

 هم تعجب کرد و هم خنده اش گرفت: شنهادشیاز قبول ِ پ فرزاد

 اجیتاح نییایکه تو اون زمان ب ستشیهفته ن هیدوره  هیبره  دیبا اریمه ندهیهست؟هفته آ یک یشما برنامتون برا-

 براتون... رمیاتاق بگ دی...خب اونوقت با دیبرنامه بذار رترید ایهتل ...اما اگه زودتر و  دیبر ستین

تماس رو قطع کرد.فرزاد کامال  دمیکنم بهت خبر م یهماهنگ م بایخوشحال از استقبال ِ فرزاد ، با گفتن ِ با فر نتیز

 رو راحت کنه ! الشیخواست خ یم یدر کنار ِ رفع ِ دلتنگ نی هم ِی مادرش بود.برا ِیمتوجه نگران

 21 بخش

 رو کنار گوشش نگه داشته بود یدست گوش هیتخت، با   ِیاتاق رو آروم باز کرد.محبوبه پشت به در نشسته بود رو در

داد که انگار  یتکون م یزد ، خودش رو طور یو حرف م ختیر یکرد.عشوه م یم یتو موهاش باز گشیو دست ِ د

 !نتشیب یمخاطبش م

 و گفت: دیخند بلند

 !هیمدت ِ کوتاه یبرا نمیتو خونه تحملش کنم اما ا دی.درسته من بامیفرخ....ما ضرر نکرد-

 رهیم گاراشی!داره چوب خطِ سنهیب یرو م یکیرو تو برنامه اش داره و پول ِ  یمشتر 4که حداقل  هرشب

 ....کمینره که منم شر ادتیکنم.....فقط اون پول رو  یهم که ازش کم م گهید یباال.....خرجا
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 تو روحت نثار فرخ کرد. هیزد ُ  قهقه

طور حمله کرد ُ چاقو رو تا دسته وسط ِ دو کتف ِ محبوبه فرو چ دیرو صد برابر کرد.نفهم رهیخشمِ ن حرفاش

ز فرخ ا ی...صدادیدسته چاقو رو گرفت ُ محکم کش رهی....ن دیرو د رهیکردُ و آروم سر برگردوندُ ن یکرد.محبوبه خِرخِر

 ..دیبرد اما دستش نرس اقوچ یاومد...محبوبه دستش رو به طرف ِ جا یم یپشت ِ گوش

 تیبه راست خم شده بود.حرص و عصبان ی.محبوبه کمدید ی محبوبه رو م ِنیاز پشت ِ پرده اشک کمر ِ خون رهین

 کیچپ نزد یبه پهلو شتریبار ب نیرو احاطه کرده بود.....دستش رو باال برد و دوباره ضربه زد ا رهیتمام ِ وجود ِ ن

 زد: یرو بزنه و داد م یتا ضربه بعد رونیب دیکش یم عیزد سر یبود.....هر ضربه که م

 یکشمت....م ی.....میریگ ی......فرزادم رو میدزد ی....پول ِ منو م ری.....بگی......منو معتاد کردیکن یمنو بدبخت م-

 کشمت...

.....هنوز چاقو تو  دیرو د شیخون یاشکاش رو پاک کرد....تازه دستا نیاومد......با لبه آست یاز محبوبه در نم ییصدا

 و نه مکان رو.... دیفهم یکنار آسانسور نشست....نه زمان رو م ی پله ها ِید ....از خونه خارج شد و رودستش بو

اومدند.توجهشون به در ِ باز مونده ِ آپارتمان بود.فرخ قصد  رونی ساختمون ب ِداری آسانسور باز شد.فرخ و سرا ِدر

 افتاد و صداش کرد..... رهیبه ن داریدفعه چشم ِ سرا کی....دیترس یهم م داریرو بفرسته داخل و سرا داریداشت سرا

و  یانتظام یروین یزود ساختمون پر از مامورا یلیرو که به طرفشون چرخوند هردو مرد وحشت کردند.خ سرش

بود.....با چشم جسد محبوبه رو تا آمبوالنس دنبال  ستادهیا یآگاه نیسکوت کرده بود.....کنار ِ ماش رهیشد.....ن یآگاه

 رد....چشماش بسته شد و از حال رفت.....ک

 ی...عرق مشدینفس م ِیآورد.دچار ِتنگ ی مواد فشار بهش م ِدنیاعتراف کرد.....نکش حیصر ییتمام ِ مراحل ِ بازجو در

 کرد... یم ی بدخلق ُدیکش یداد م یقرار بود.....گاه یکرد ُ ب

 که دیبه زندان منتقل شد.اونجا فهم رهین حیاعتراف ِ صرشد.با شواهد و مدارک و  یم یحال یهم دچار تهوع و ب یگاه

 کنه  هی محبوبش رو ته ِگاریتونه س یاگه پول داشته باشه  م

! 
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 رو یکه گوش الیبود....ل ضینه؟نه مادرش مر ایدونست به مادرش بگه  یکرد ُ به خونه زنگ زد.....نم یرو راض خودش

 گفت چرا صدات ای....و؟برگردییکجا دیازش پرس الیل یکنه....هرچ یباشه و فقط احوالپرس یکردعاد یبرداشت سع

 ه؟؟ینطوریا

 گفت: یراه بندازه با کالفگ دادیکه داد و ب نیشد....قبل از ا یم یجواب ِ سرباال داد...داشت عصب رهین

 یمهمه....بگو هرک یلی...بگو خ رهیشماره رو بده نادر باهام تماس بگ نیلحظه گوش کن.....ا هیمامان ....مامان ...-

 وقت ندارم .... گهی....من د یبرداشت اسمم رو بگه تا صدام بزنن ....گوش داد

 «گمینگفت پس منم به نادر نم یزیچرا به من چ»نکنه یلجباز اینره و  ادشی الیبود که ل دواریام رهیقطع شد...ن تماس

 نیخبر بود...به محض ا یاز بچه اش ب یادیکه داشت مادر بود ُ مدت ِ ز یبد یاخالقا یبا همه  الیدونست ل ینم رهین

 ....انیبه خونه اش ب عیشماره نادر و بعد هم نادره رو گرفت و از هردو خواست که سر الیقطع شد...ل رهیکه تماس ِ ن

هول کردند ُ  الیال ُ روز ِ ل ح ِدنی اون دوتا راه رفت ُ دستاش رو بهم فشار داد...نادر و نادره با د ِدنیتا رس خودش

رو به  الیفشار ِ ل یآب با قرص ها وانیل هی عی....نادره سر دهیشن یشده...چه خبر یکه چ دندیپرس یپشت ِ هم م

 :رهیخودش تماس بگ یگفت و شماره رو داد واز نادر خواست جلو رهیبه زحمت از تماس ِ ن الیدستش داد....ل

شلوغ بود....هرجا که بود  مارستانیمثل ب دیبود شا ییجا هینبود .... یسرش اومده صداش عاد ییبال هیدونم  یمن م-

  تلفن صف بود..... ِیبرا

خبر از  یب رهیگذشت...ن شونیبرا یعمر ادیبه پشت ِ خط ب رهیرو فرا بخونن و ن رهیتماس ِ نادر و منتظر موندن تا ن با

بته نادر گفت.....ال یبلند گو است....همه ماجرا رو تند تند برا یکنه و تلفن رواجازه نداد نادر تنها صحبت  الیکه ل نیا

کرد که انگار تهمت ِ قتل بهش زدند ُ او  فیتعر یجور ی.....حت ینه از تن فروش گفت ُ ادشینه همه ماجرا....نه از اعت

 افتاده..... نجایکس ا یپول و ب یخواست که نادر به دادش برسه....ب هیگناهه......با گر یب

داشتند  یافتادند و همزمان سع هیتمام شد....هر سه به گر رهین یدر شُرف ِ غش کردن بود که تماس و حرفا الیل

ه تهران مقدمات ِ سفر ب عتریهرچه سر دی....باادیبه سرش ب ییبال الیکه ل دندیترس یم شتریرو آروم کنند.....ب گهیهمد

 کردند. یرو فراهم م
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 رو آروم کنند.....نه الیل دیدونستند چطور با یکرد....نادر و نادره نم یقبول نم الیاصرار داشت که تنها بره اما ل نادر

رو به  الی و آماده کردن ِ مقدمات سفر ..ل ِطی بل ِدیو نه جون داشت که راه بره.....تا خر نهیجا بش هیتونست  یم

 رصت استراحت بهش بدن.....ف یش آرام بخ ِقیبردند تا با تزر مارستانیب

کشنده بود.....با التماس دو دونه  ی......درد ِ خماررهی ن ِیچند برابر بود برا یسخت نیو ا الیل یبود برا یسخت یروزها

 گرفته بود تا پول به دستش برسه و حساب کنه.... گاریس

 دم بودند و یکه رو کرده بود..ول ینامه ا غهیداره و فرخ هم به عنوان شوهرش با ص یبود که محبوبه پدر دهیفهم تازه

اونجا و گاها  ی گردن کلفت ها ِی زندان ..قلدر ِفی شلوغ و کث ِطیخواستار اشدّ مجازات ......ترس از مجازات و مح

هم  هیجرمش چ دندیفهم یها که م یهم سلول یبود...صحبت ها ندهرو به سر حد ِ جنون رسو رهین یپول یو ب یخمار

 اش رو از دست داده بود. هیروح رهیشد...ن یعلت م بر  ِدیمز

 یتکون م یافتادند،سر یکه مرتب به زندان م ییاونا ایتر ها و  یمیداشتند.قد یمختلف یکنارش جرم ها یزنها

 کردند : یدادند ُ اظهار ِ نظر م

 توئه که اعدام رو شاخته!!! هیو همه شواهد عل یاگه اعتراف کرد-

 کردند: یورد منرمتر برخ یهم کم یبعض

  بعد اعتراف گرفتند. ُی!بگو نذاشتن بخوابیاعتراض کن بگو تحت ِ فشار اعتراف کرد-

گرفت،  یکه م ییگارهایو مرغوب نبودن س ی زندان ُ در دسترس نبودن ِ به موقع مواد و ناخالص ِطیحرفها و مح نیا

 نشه و کتک نخوره و کتک نزنه! ریدرگ ینبود که با کس یشد روز یم رهی ن ِانیهمه باعث طغ

 یبحال ِ خو الیخودشون رو به تهران برسونند.ل مایبه مرکز ِ استان رفتند تا با هواپ کشونیو نادر از شهرِ کوچ الیل

 رهیبود که ن دهیاز اوضاع نداشت.....در واقع فهم ی جالب ِینیب شیبود،پ دهیشن رهیکه از ن یینداشت،نادر با حرفها

 ه!!!رو نگفت قتیحق

 نا  ُیهم نف ُیبا ندونم کار یسرش اومده حقشه !وقت ییهر بال رهیکرد که ن یبود....فکر م شتریب شینگران الی ل ِیبرا

کرده ....حاال که تو دردسر  یم یچند ماه تو تهران چه غلط نیا ستی خوبش رو به فنا داده.....معلوم ن ِیزندگ یبینج

 یخون م شتریرو ب الیخوند ُ دل ِ ل یم الی گوش ِ ل ِریها رو زمزمه گونه ز نیهماومده مادر و برادر داره... ادشیافتاده ، 

 کرد.
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  ِیساک دست هیبدند  لینداشتند که تحو یرفتند.چمدون تی پرواز رو گرفتند ُ به طرف ِ سالن ترانز ِکارت

 تونند براش ببرند. یم یاره و چد اجیاحت یکه تو زندانه چ یدونستند کس ینم ی....حتکیکوچ

گوشه .دیسوم سمت ِ راست ِ سالن د فیتو رد یصندل هیگشتند.نادر  ی خال ِیرد شدند و با چشم دنبال ِ صندل تیگ از

که نشوند بهش  یصندل یرو رو الیحال ِ ناخوشش...ل نیبا ا نهیبش یرو صندل الیتا حداقل ل دیرو کش الیچادر ِ ل

 ...ارهیبراش آب ب رهیگفت:م

 یجمع و جور شد و به آروم ینشسته بود کم الیکه کنار ِ ل یکه نادر از کنارش رفت خانم نیتکون داد .هم یسر الیل

 گفت:

 خانم!!! الیل-

رو  ییخواست آشنا یبود که اصال دلش نم یکه اونو شناخته!تو وضع هیک نهیمتعجب برگشت طرف ِ صدا بب الیل

 خانم بود...... نتیش کرد ُ کنارش نشسته بود...زکه صدا ی.....از شانسش اوننهیبب

  چادرش جستجو کرد: ِریرو از ز نتیاراده چشماش پر از اشک شد.دستش رو دراز کرد ُ دست ِ ز یناخواسته و ب الیل

رزاد ِ  ف ِتی مظلوم ِجهینت نیشده ....ا رهی ن ِریتاوان ِ دل ِ شکسته ِ فرزادِ که دامنگ نیخانم......شرمنده شمام....ا نتیز-

 کرده... ریرو اس رهیکه ن

 یسروصدا از کنارش بلند م یب دیشد ، شا یرو متوجه نم الیآورد. اگه حال ِ بد ِ ل یسر در نم الیل یاز حرفها نتیز

 از کنارش بگذره... الیخ یب نتیداشت نذاشته بود ز الیکه ل یزد....اما حال ینم یشد ُ حرف

کرد که چرا مادرش همکالم ِ  ی،تعجب م دید یم مهیرو نصفه و ن الیل افهیادرش بود.ق بغل حواسش به م ِفیاز رد بایفر

 شده... الیل

تعارف کرد.....با گفتن ِ باز نکرده اس در رو چرخوند و باز کرد ُ  الیدر آورد و به ل فشیرو از ک ی آب معدن ِیبطر نتیز

 کرد: کینزد الیبه دهن ِ ل

و فرزاد دو تا آدم ِ عاقل بودند....خب با هم تفاهم  رهی!ندمینفهم یزی شما چ ِیخانم !!!من که از حرفها الیبخور ل-

ه ب یسر هی میریم می خودشون ....ما هم دار ِی زندگ ِینداره....هر کدوم رفتن پ نیناله و نفر گهیکه د نینداشتند....ا

 ...زنهتونه سر ب ینم ادهی...کارش زمیفرزاد بزن
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 زد: ی پوزخند ُدیاز آب نوش یکم الیل

 !!!مشینیبب میریم میتونه سر بزنه ما دار یهم نم رهیروزگار .....ن یه-

 گفت: ینشده بود با لحن ِ شاد الیکه متوجه تمسخر ِ ل نتیز

 خانم جون... الیل ری!!!!سخت نگشهیخب خدا رو شکر که هر کس مشغول ِ زندگ-

 یزن روز نیکه ا دیفهم ی...انگار نم ختیر رونیتو دلش بود ب یدوباره اشکاش رو صورتش راه گرفت، و هرچ الیل

 بوده! رهیمادر شوهر ِ ن

عروسش بود.....به جرم ِ قتل تو زندانِ!!!انگار ارتباط ِ  شیکه تا چند ماه ِ پ ی...کس رهی؟؟ن شهیمات بود!مگه م نتیز

به  یچیانکار....طعنه .....نه ه دی.....شا یدلدار دیکنه ....شا انیرو ب ی.....قادر نبود کلمه ارفته بود نیمغز با زبان از ب

 اومد..... یزبونش نم

صداش  بایسوخت....فر ی زن روبروش م ِیبرا شتریکرد.دلش ب یهجوم ِ اشک رو به چشماش احساس م فقط

 صدا... ی....ببایکرد...سرش رو چرخوند طرف ِ فر

بهش گفته که مادرش بغض کرده و با  یچ الیدونست ل یاز چشمان ِ پر از اشک ِ مادرش هراسون شد...نم بایفر

 کنه! یبه اشک نشسته نگاهش م یچشما

 عیگفت ُ سر الیبه ل ی مادرش ؛سالم ِ سرد ِکیاومد نزد اد،یاشاره کرد دنبالش ب نیرو گرفت ُ به راد نی راش ِدست

 ادامه داد:

 ...شماره پروازمون رو اعالم کردند.... میبر دیشو بامامان ...بلند -

 :دیکش الی سرش مرتب کرد ُ دستش رو به طرف ِ ل ِیاز جا بلند شد....چادرش رو رو حسیلَخت ِ و ب نتیز

 زنگ بزن.... هی...ی....شماره فرزاد رو که داریداشت یکنند....اگه کار یکه زود آزادش م شاالیدلت رو بد نکن ا-

  ِلیدل دیفهم یاز اونجا دورشن.....نم عتریدادکه سر نتیبه دست ِ ز یکرد.....فشار یباور به مادرش نگاه منا بایفر

 ه؟یچ نتیکار ِز

 رو فشرد: نتیاشکش رو با دستمال پاک کرد و دست ِ ز الیل
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 ناراحتت کردم....سالم به فرزاد برسون.... دیممنون....ببخش-

فقط  بایمهربون جوابش دادُ فر نتیزمزمه وار لب زد....ز یبه صورتش اومد ُ سالم ی.اخمدی آب از راه رس ِوانیبا ل نادر

 لبهاش رو تکون داد....

 دست ِ مادرش از اونجا دور شد و به طرف ِ در ِ  ِدنیو کش ی کل ِیخداحافظ هیموندن نداد با  شتریاجازه ب بایفر

 رفت... یخروج

 :دیبا حرص پرس نادر

 ؟یکه بهشون نگفت یزیشد؟؟؟چ داشونیاز کجا پ نایا-

 براق شد: الیل

....خواهرِ تو گند زده به میریبگ افهیکردن که حاال براشون ق یبد ؟؟؟مگهیهم مثل خواهرت طلبکار ه؟؟؟تویچ-

 ؟؟یکن ی....اونوقت تو براشون اخم منای پسر ِ ا ِیو زندگ شیزندگ

 گذاشت ُ گفت: شینیبا ترس دست رو ب نادر

 !!ی...آبرومون رو بردنییپا اری....خب بابا ...من غلط کردم....صدات رو ب ششیه-

 گفت: ظیآورد اما با غ نییصداش رو پا الیل

 یکه پشت ِ سرش م دمینشن انیجر نیقبل از ا یکن یحراجش کرد....فکر م رهیآبرو....هِه کدوم آبرو....همون که ن-

 ....فرزاد طالقش داده شیگفتند به خاطر ِ هرزه باز

  ِیبه پا رمی...م شهیم مونیکم بگذره پش هیکرده!گفتم  یدونست چه غلط یگفتند....خودش م یراست هم م که

 ....شهیها پاک نم یراحت نیزده که به ا ی باطل....آنچنان گند ِالیخ ی.....زهشیفرزاد تا ببخشتش.....بره سر ِ زندگ

 کنه و داغِ دلش رو به روش ِ خودش آروم کنه!!! ییسرا هیگفتن نداشت....سکوت کرد تا مادرش مرث یِبرا یحرف نادر
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 22 بخش

 هی....نهیرو بب بایمادرش و فر تیجمع نِیاز ب دیبود شا شهیبود و چشمش به پشت ِ ش ستادهیتوسالن انتظار ا فرزاد

تو دستش بود آروم قدم  نیکه دست ِ راد نتیو کنار زرو گرفته بود  نیخورد که دست ِ راش بایلحظه چشمش به فر

نارِ رو ک نی....راشنهیبش یصندل یرو نتی کمک کرد ز ُکرد تیها هدا یرو به کنار صندل نتیز بایداشت.....فر یبرم

 ....ارهیب یمادرش نشوند تا بتونه چرخ دست

 سالن رفت ُ از حراست اونجا خواهش کرد اجازه بدن بره و به  ِ نیبودند....فرزاد به سمت ِ در ِ ب دهیرو هنوز ند فرزاد

 رو نشون داد و خواست که اجازه بدن... نیکمک کنه .....سرباز مخالفت کرد...فرزاد با صرار مادرش و راش بایفر

قامت ِ  نتیرفت....ز نتیگفت ُ به طرف ِ ز یحال کرد ُ اجازه داد.فرزاد دمت گرم ی ب ِنتیو ز نیبه راش ینگاه سرباز

انگار پُروژکتور تو صورتش روشن کردند....با ذوق بلند شد ُ پسرش رو در آغوش گرفت...فرزاد با  دیپسرش رو که د

 نیراش یبایقلقلک داد تا خنده ز ی کم ُدین رو بغل کرد ُ بوسیبه صورت ِ مادر زد ُ خم شد راش یبوسه ا یخوشحال

 دلش رو شاد کنه....

 .دیرس بایاز کنارشون دور شد ُ به فر باینشوند ُ با گفتن برم کمک ِ فر نتی ز ِرو دوباره کنار نیراش

 بار به حرکت در اومد....حواسشون رو به  ِلیرو تو بغلش چلوند....ر نیکرد ُ راد یاحوالپرس مانهیخواهرش صم با

 به نزد ِ مادر برگردند... عیکنند و سر دایخودشون رو پ یچمدون ها عیچمدون ها دادند تا بتونند سر

چمدونش رو نشون داد ُ فرزاد  بای.فرستی.....احساس کرد مادرش سر ِ حال ن لینگاه به ر هینگاهش به مادرش بود ُ  هی

چمدون دوم هم  عیشد ...سر کیکرد ،چمدون مادرش نزد رشیگی چرخ جا ِیبرش داشت...تا رو لی ر ِیاز رو عیسر

 گذاشت .... یکنار اول

 گفت: بایکرد....آروم به فر تیبود چرخ رو به سمت ِ مادرش هدا نیکرد که هم دییتا بایفر یوقت

 !!!ستیمامان چشه؟انگار حالش خوب ن-

 جواب داد: یحرص بایفر
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رو به اون رو  نی گوش مامان گفت که از ا ِریز یدونم چ یو نم دیخانم رو د الیل تیخوب بود اما تو سالن ترانز-

 ناراحت شده... نقدریگفته که ا یبپرسم که چ میبچه ها بپرسم...برس یشد....نخواستم جلو

 ید روکه کنارشون بو لونینا هیو  یدست فی ک ُستادیا نتی ز ِی صندل ِکینکرد نزد دایپ شتریفرصت سوال ِ ب فرزاد

 .....رهیکم دسته رو بگچرخ و بهش گفت که مح یهم نشوند باال نیچمدون ها گذاشت ، راش

 یخواسته بره و چ یکجا م الیبود که ل نی ا ِریکرد. اما ذهنش درگ تیهدا نشیو کنار ِ ماش نگیرو تا پارک هیو بق چرخ

 به مادرش گفته؟؟؟

مهمان ها گذاشت.....بچه ها مشغول ِ  یرو تو اتاق ِ خودش که آماده کرده بود برا لیوسا عی،سر دنیکه رس خونه

رده رو دم ک ی فالسک چا ِیبره تو شوازیبه پ نکهیساز رو روشن کرد قبل از ا ییبودند....چا دیتو خونه جد یکنجکاو

 . ختی خوشرنگ ر ِیچا وانیبود....تو سه ل

ا مناسب بود...ام شتریهال ب دی مورد عالقه شون گذاشت و به سالن برد.....شا ِینیریبا ش ریش وانیبچه ها دو ل یبرا

 ها با آخ جون نشون دادند.. ینیری ش ِدنید بگه سالن....بچه ذوقشون رو از دعادت کرده بو

رد ُ با منتقل ک ونیزی تلو ِی بچه ها رو به جلو ِریو ش ینیریکه  بتونند راحت صحبت کنند،ش نیا یبرا عیسر بایفر

 بچه ها رو مشغول کرد.. ای کانال ِ پو ِیرو میتنظ

رد و بدل کردند و هر دو کنجکاو بودند بپرسند از حال و روز ِ  ینشست.با فرزاد نگاه نتیبرگشت و کنار ز خودش

 مادرشون...

 کرد سر ِ حرف رو باز کنه! یسع«چه خبر » هیهل داد و با  نتیخرما رو به طرف ِ ز فرزاد

 گفت: نیغمگ یتکون دادُ با لحن یسر نتیز

 !!نجایا یمادر....راحت یسالمت-

 با خوبه راحتم جواب داد. کرد و یتشکر فرزاد

 داد: نتیرو به دست ِ ز وانیل بایفر

 خواست بره؟ یخانم کجا م الی...ل یمامان راست گمیبفرما مامان سرد نشه!!.....اوم م-
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....سرش رو به دینوش یاز چا یتو دهنش گذاشت ُ جرعه ا ییخرما نتیشدند؛ز نتی دهن ِ ز ِرهیخ یدو با کنجکاو هر

 تاسف تکون داد:

 ...دیند یخوش یخانم هم از زندگ الیل نیماهه....ا زدهیآدم بدبخت سالش س-

 :دیپرس عیطاقت سر یب بایفر

 بود ؟انگار ناراحت بود !نه؟؟ یچ انیجر گهیخواست بره....زود بگو د یکجا م گمیوا مامان م-

ورش کرد ...با یگشاد شده نگاه م ییبود.فرزاد ناباور با چشما دهیشن الیگفت آنچه رو از ل یبا تاسف و ناراحت نتیز

 مادرش گوش ی!!!ساکت به حرفهایمتهم به قتل باشه وزندان هی،همسرش بوده ،حاال  شیکه تا چند ماه ِ پ یزن شدینم

 داد... یم

 چشمش مرور  ِشیپ رهیانداخت...اما فرزاد...خاطراتش از ن یم یا کهیت ایو  دیپرس یسوال م ای هر جمله  ِنیب بایفر

 آدم کشتن رو داشته... ییتوانا رهیتونست باور کنه که ن یهم نبود ،اما نم یخاطرات ِ خوش دی....شاشد. یم

 کرداما.....قتل..... یم دادیشد و دادو ب یم یعصب عیاوقات سر یبرخ رهیکه ن درسته

 آخر صحبتش گفت: یبا دلسوز نتیز

 نبرن!!! یتونند براش ببرن چ یم یدونستند که چ ینم یرو که نداشتند برن...حت ییها جا چارهیب-

 کرد: دایبه زور صداش رو پ فرزاد

 نبوده؟؟ یا گهیجرم ثابت شده....مظنون ِ د یعنیزندانه.....-

 نیایاز زندان زنگ زده که ب رهیکه خود ِ ن نیا ه؟مثلیبه چ یدونست چ یاون بنده خدا هم نم یعنیدونم مادر... ینم-

 من گرفتار شدم...

 کرد بحث رو عوض کنه: یبه حال ُ روز ِ مادرش و فرزاد سعبا توجه  بایفر

 نیبه فرزاد....تو ا نیزنگ بزن نیداشت یکه کار یزد یتعارف م دیبه ما نداره...مامان تو هم نبا یبهر حال ارتباط-

 کنه! یم کاریهم بچه نبوده که ندونه داره چ رهینشه بهتره!!!ن یمسائل آدم قاط

 ؟؟یبرگرد یخوا یچطوره ؟؟نم نجایداداش تو بگو کار ا خب
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ها صحبت یکه کرده بود دورشد.باز تو یو کار رهیحرف صحبت به خودشون و خونواده برگشت....فکرشون از ن نیا با

 کنه!!! ینم یکنه و چ یم یشد ُ چ میحرف ِ نس

 یفکر نم میروزا به نس نیاز حرفش نشه!!!دروغ بود اگه بگه ا یکرد سکوت کنه که برداشت یم یسع فرزاد

 به اندازه خوردن ِ صبحانه!!! ایقبل از خواب  قهیدق 5به اندازه  یکرد....حت

با تاپ  ،دهیو لباس د افهیرو فقط با همون ق میپشت ِ پلکش جا خوش کرده بود.انگار که تمام عمرش نس می نس ِریتصو

 دورش!!! ختهیباز ر یو موها نیو شلوار ج

  ذهنش داشت. ِیتو میبود که از نس یریتصو نیتر یمی صم ُنیتر نیدلنش نیا دیشا ای

برسه....پارک و  شتریاز حجم ِ کار کم کنه که بتونه  به مهموناش ب یکرد کم یزود گذشت.سع یلیروز خ چند

 ...بایو فر نتیز یبرا یدنید یوجاها دیبچه ها و خر یبرا یشهرباز

گرفتند،هم متعجب شد و هم  یبودند ُ هر کدوم جدا براش سوغات میبه فکر ِ نس بایکه هم مادرش و هم فر نیا از

 بود... یکیبا سمانه زن ِ فرهاد  شیمتعجب شد که سوغات نیاز ا شتریخنده اش گرفت....ب

دونست قصد ِ  یاشون خوب شده خوشحال بود....خودش م ونهیکه م نیتو ذهنشون وصلت انجام شده بود .از ا انگار

 شدن رو نداره... ایتارک ِ دن

 تو شتریب یبعدها وقت دینمونده بود.قصد ِ تهران موندن هم نداشت....شا یاز چند ماه هم از دوره شون باق شتریب

شرکت تو تهران بزنه ....اما حاال  هیتونست  یکرد، که م یم دایپ یشتریثبات ِ ب یاز لحاظِ مال ایشد و  یکارش خبره م

پس  رهیگ یو هم م دهیدونست کارش تو شهر ِ خودش هم جد یودشون کار کنه و مداد تو شهر ِ خ یم حینه !ترج

 شروع اونجا بهتر بود. یبرا

بهتر ازدواج بود....دلش هم .....امان  نهیبابِ دلش نبود...پس گز ادیبود که ز یزیکردن هم چ یبا خونواده زندگ دوباره

 رو فراموش نکرده بود.... میدل که هنوز نس نیاز ا

 مادرش یبه حرفا یشد عکس العمل یها باعث م نیزد....همه ا یم شهیتو دلش ر شتریبار با تکرار ِ اسمش انگار ب هر

 گرفتند. یم کیرو به فال ِ ن نینشون نده....اون ها هم ا نایا

 بایفر نوی.انداره ... یارتباط یرو راحت کرد که فرزاد تو تهران با کس الشونیخ یمسافرت ِ چند روزه کم نیحال ا بهر

 راحت کرد: نطوریرو ا الشیبه مادرش خاطر نشان کرد و خ
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ذاره کنار مگر  یرو م یگوش ادیو نه زنگ خور مشکوک داره....م شهیکه نه سرش تو گوش یدیراحت!د التیمامان خ-

 زنگ بزنه... اریکه مه نیا

 تکون داد: ی مادرانه سر ِیبا دلواپس نتیز

 یبه تورش بخوره....همش دارم خدا رو شکر م رهیمثل ِ ن یکینکنه دوباره  گمی...م دهیخدا کنه مادر!چشمم ترس-

 یکرد....خدا یانداخت و به فرزاد حمله م یو دعوا راه م ستادیا یسرو صدا طالق گرفت رفت....اگه م یکنم که ب

 شد؟؟؟ یم یآورد چ یبه سر ِ بچم م یینکرده بال

 رفت. رونیب شیجار و جنجال از زندگ یشکر که ب خدارو

 خدارو شکر گفت ُ ادامه داد: هیهم  بایفر

هم که مثل ِ همِ ،پس  طشونی...خب شرا ستیحس ن یب میدونم نسبت به نس ی...م میذار یبار نم نینترس مامان ا-

ن واکنش نشو عی!سرنهیش یمخالف باشه ساکت نم یزیشناسم اگه با چ یداشته باشه !فرزاد رو م یاعتراض دینبا

 ده... یفقط گوش م مینس ی.....اما برادهیم

 کرد. دیی دخترش رو تا ِیحرفها نتیز

و  نتیبدرقه شون باهاشون به فرودگاه بره.....ز یعصر گرفته بودند که فرزاد بتونه برا یرو برا طی رفتن بود .بل ِوقت

 .رندیبگبدن ُ کارت ِ پرواز  لیرو تحو لیوسا باینشستند تا فرزاد و فر ی صندل ِیبچه ها رو

 حرفش رو مطرح کرد: میفرصت استفاده کرد ُ مستق نیاز ا بایفر

 .دیکه با هم تماس داشته باش میشماره تو بدم نس شهیفرزاد.....م-

مطرح  و واضح میگرفته بود حاال مستق دهیکه نشن می مستق ِریغ یو حرفها هیکرد کنا یشد.فکر نم ریغافلگ فرزاد

 بشه....

 : بچه ها بشن حرفشون نصفه نمونه ِکیکه نزد نیبه بازوش گذاشت تا قبل از ا یدست بایشد،فر یکه طوالن سکوتش

 هیو تو  مشونیشناس یندارم که دختر خاله مونه و م ی؟کاریسراغ دار میبهتر از نس یا نهیداداش ِ من .....گز-

و تا تون سن تون کم بود و هم ما !!!ذهنت رو از گذشته و حرفهاش دور کن....د ِمی.....االن حرف ِ من خود ِ نسمیسطح

  ِیوضع ِ زندگ نیا دینبود شا ایو ناد نی من و نسر ِیم اگه لجبازیدون یهمه م نوی...امیو هم خونواده اون اشتباه کرد
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 پرونده اش هم  ُمیو حرفش هم زد می....فکر کردمیفکر نکرد زایچ نینبود.....پس فکر نکن که ما به ا میتو و نس

 .میبست

 نیداره....اجازه بده که ا یو اخالقِ خوب هیدختر ِ خوب یلیخ می!نس ِمی تو و نس ِیزمان فکرمون خوشبخت نیتو ا و االن

م  مشترک رو به ه ِی...خواسته هاتون از زندگدیبشناس شتریو ب گری....همددیصحبت کن یبا هم تلفن یمدت که دور

 ....دیبگ

 ی.....ارتباط رو قطع مدی....خب چه بهتر....اگه هم که نشد و با هم اختالف ِ نظر داشتدیدیرس جهیخوب بود و به نت اگه

 ....دیکن یکار دیکه مجبور باش دیشد دهی نه با هم د ُادی....نه اسمتون کنار هم مدیکن

وباره د دیترس ی.مدیرس یم یا جهینت هیبه  دیکالفه....وقت تنگ بود، با بایشد ُ فر یم ی فرزاد داشت طوالن ِسکوت

 اون پسر ِ چشم و گوش بسته نبود اما...... گهیبشه و فرزاد رو خام کنه ....درسته که فرزاد د دایپ یا رهین

 زن رو بچشه ..... کی  ِیبود.....فرزاد حقش بود که طعم ِ عشق واقع یهمونقدر مهربون و احساسات هنوز

 داد: رونیبازدمش رو با صدا ب فرزاد

پول نخواست دوباره فرصت بدم....اما باشه شماره  یکه منو ب یکنم که به کس یدونم چرا دارم قبول م یباشه.....نم-

 ....یخوا یم ی چ ُیهست یبدم ، تازه بپرسه ک امیپ ادیبگو....خوشم نم یشماره مو بهش داد یشو بده و وقت

 ....ستیت .....زور و اجبار ِ تو و خواهراش نارتباط هس نیزنگ بزنم که بدونم اونم طالب ِ ا ایبدم  امیپ یخوام وقت یم

 غرق ِ شعف دستش رو گرفت ُ فشار داد: بایفر

  توئه!!! ِشیدلش پ میکه نس میدون یراحت...همه ما م التیفدات شم داداش ...خ-

 بود. نیریهم ش میفرزاد نشست...تصور ِ عالقه نس یلب ها یرو ی محو ِلبخند

 

 23 بخش

 یخورد و چپ و راست م یکه درهوا تکون م یگونه و باالتنه ا ریز یساکت و مغموم نشسته بود دست الیل

 گفت... یم شیکرد.....انگار که نوحه از دردها یم یو با نوحه عزادار دیشن یم یرفت.....انگار نوحه ا
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شده  رهین ادیمتوجه اعت الیلخواهش و تمنا....هم نادر و هم  یبا کل یمالقات ِ حضور هیبود.... دهیرو د رهین

 کرد... یچهره اش رو خراب م رتریمناسب داشت د هیاز زندان بود و تغذ رونیاگه ب دیبودند.....شا

 یروبه رو ی.....وقتانینما ادیالغر شده بود و هم عالئم اعت یلیهم خ رهیحاال با غم ِ زندان و ترس از مجازات ....ن اما

 فقط تونست بگه : الیهم قرار گرفتند، ل

تو سر ِ من و  ؟؟خاکیاریبه دست ب یکه چ یرو از دست داد یبه اون خوب ؟؟؟مردیکرد کاریچ تیبا خودت و زندگ-

 !!!نمتیبب نجایا امیب دیتو با هم که با

هم  رهی..ن...دیرس یکنه!اگه نادر جلوش رو نگرفته بود کار به فحش و کتک هم م یتونست دلسوز ینم نیبهتر از ا الیل

 مالمتها رو نداشت . نی ا ِدنیاعصاب ِ شن

که  نیاز ا ریبراش مهم نبود غ یچیرو ساکت کرد.تو اون لحظه ه الیکه منفجر بشه نادر ل نیآورد که قبل از ا شانس

 کنه تا از زندان و اعدام نجاتش بده.... دای خوب براش پ ِلیوک هیکه  نیو ا دهیبهش م یبدونه نادر پول ِ کاف

نشسته بود  هی....به سمت ِ مادرش اومد که تو سایمقدار خوراک هیداد و با  لیپول به دفتر ِ زندان تحو یمقدار نادر

 منتظرش...

 به خودش اومد: گهید میگفت بر ی نادر که م ِیصدا با

 ه؟ی؟راه ِ خالصش چ میکن کاریچ م؟یکجا بر-

 مادرش: ی بازو ِریدست انداخت ز نادر

درس کرد....آ شهیم کاریچ مینی....بب میکم استراحت کن هی میکن دایپ ییجا ی، مسافرخونه ا یهتل هی میپاشو بر-

 نه؟؟ ایبدن  تیهست رضا یدیگن؟امیم یچ نمیکردم برم سراغش بب دایزنه رو پ نیشوهر ِ ا

ود. در ب یکه نادر براش گذاشته بود ، ناراض یاز مقدار پول رهیبلند شد و راه افتاد.ن رهیخسته و درمونده از غصه ن الیل

حاضره  یحت رهیدونست که ن یمجبور به ترک بشه ....نم رهی خودش ن ِالیگذاشته بود که به خ یواقع نادر مقدار

 ...هسهم ِ غذاش رو بفروشه تا فقط مواد به دستش برس

به خودش ثابت  شتریواست با مصرف ِ بخ یکه تو اون پارک ِ نحس محسن بهش گفت معتاد ، انگار م یاز روز رهین

 ....ستیمقدار مصرف هم معتاد ن نیبا ا یکنه که حت
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 یگفت امروز شروع م یبه خودش م شدیم داریذاره کنار!تو زندان هر روز که ب یکرد که هر وقت بخواد م یم فکر

زد تا  یم یرفت....خودش رو به هر در یم ادشی زیشد همه چ یره ......اما خمار که م یکنه .....امروز سراغ ِ مواد نم

  پوک هاش لذت ببره... ِتکو از تک  نهیگوشه بش هیو  ادیب رشیدلخواهش گ گارِیس

 دردهاش فراموشش بشه... یهم سبک بشه و همه  بعد

 یم بشیحق الوکاله اش با ج یعنیخواست ..... ینم یکالن یکرد که حق الوکاله  دایرو پ یلیوک یبا بدبخت نادر

 :ختیرو دستشون ر یآب پاک بایخوند تقر لیند.پرونده رو که وکخو

 بایقرکار ت نیکه ا دیخوام بدون ی.....اما م رمی متهم حکم ِ تبرئه بگ ِیکنم که برا یم ی....درسته که من سعدینیبب-

 خواهر ِ  ِهیکار رو کرده که بازم شواهد همه بر عل نیبشه و اعتراف کنه که اون ا دایپ یکیکه  نیمحاله....مگر ا

 شماست...

 یکه صحنه ِ جرم رو برا نی خونه رو داشته و راحت وارد شده و مهمتر از همه ا ِدیقتاله تو دستش بوده....کل آلت

 .....اتیکرده با جزئ یباساز سیپل

 ..... رمیگ یکه الزمه که من وکالتش رو به عهده م دیکن یفکر م اگه

 یریسخ ت ِلیرو با وک رهیکه ن ومدیگفت دلش ن لیکه وک یاوصاف نیافتاده بود . اما با همه ِ ا ریگ ی بد ِیتو دو راه نادر

  دادگاه کنه! ِیراه

از نادر خواسته بود که  رهی.ندیکش یم دکیکردن ِ فرخ بود که عنوان ِ شوهر ِ مقتوله رو  دایکه برداشت پ ی بعد ِقدم

 ...رهی سهام به فرخ داده ازش بگ ِدیرو که به عنوان ِ خر یپول

 پر نخوت : ی....با نگاهرفتیبا توپ ِ پر نادر رو به حضور پذ فرخ

قرمز شدن ِ صورت !»یکور خوند رونیب ادیکه خواهر ِهرزه ات ب دمیم تیمن رضا نی.....اگه فکر کردنیخوا یم یچ-

 آورد.. یراه پول در م نیخواهرت از ا یوقت یگفتم هرزه...کجا بود یشد یرتیهِه....غ«زد یپوزخند دینادر رو که د

کرد تا  ی زنم استفاده م ِبتیجا بهش داد....اونوقت  اون از غ می قد ِی من دلش سوخت ُ به احترام ِ دوست ِچارهی ب ِزن

 هم  بهش معترض شد راحت کشتش.... یزشتش برسه و وقت یبه کارا

 ؟؟؟؟یداد یم تیرضا یبود تو
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 :دیپرس یشرمندگ یزبونش بسته شد و فقط با کل چارهیب نادر

 شه؟؟یم یچ دهیکه تو شرکت شما سهام خر ی پول ِفیپس تکل-

 زد: یقهقه ا فرخ

ه ن دیریآقا..نه وقت ِ خودتون رو بگ دیبر«رو تو هم کرد اخماش»ده؟ی!... بهتون گفته تو شرکت ِ من سهام خرایخدا-

 یبرا دیدار ی.....شما هم اگه مدرکدشونی شرکت من مشخصن و همه مدرک دارند از خر ِیوقت ِ من....سهامدارا

 .دیو گرنه خوش اومد دی خواهرتون نشون بد ِیادعا

شت،قبل گ یبه کارش برم دیتونست تهران بمونه ...با ینم نیاز ا شتریبرگشت مسافرخونه....ب چارهیمستاصل و ب نادر

 یبود که اگه کس یقیکه داشت حکم ِ غر یتیوضع نیخواهرش بود اما....با ا رهیه نکه از دستش بده....درست نیاز ا

 ....دیکش یم نییشد با خودش پا یم کیبهش نزد

صفر  بایبود.امکان ِ نجاتش تقر یامر ِ ناممکن رهین ییو موضع ِ مشخص شوهر ِ مقتول ، رها لی وک ِیصحبت ها با

 دادند.... یم تیدم رضا اءیشد و اول یم یکه معجزه ا نیبود......مگر ا

روزا  نینبرده....اشک تو چشماش حلقه زد..هرچند که ا شیاز پ یکار دی،فهم دیدرهم ِ نادر رو که د ی افهیق الیل

  چشماش بود.... ِیاشک مهمون ِ دائم

 :دیبغض پرس با

 ده؟؟ی؟پسش م هی....پولش چستیبده ن تینشد .....نه ! رضا-

 جواب داد: ظیو با غ یحرص نادر

بوده ....زنم بهش اعتراض کرد زده   یدنبال ِ هرزگ نجایخواهرت ا گهی؟؟؟می؟کشک ِ چ یها.....پول ِ چ یساده ا-

 ؟یکاره بود.....تو خبر داشت نیا رهیناکارش کرده.....مامان واقعا ن

 داد: یم شیو ناباور یخبر ینشون از ب الیدرشت شده ل یچشما

 !یکن یکنه دختر که منو با کارات شرمنده م لتیخدا ذل ی......ایعنی...... رهین یعنینه......-

 گفت: یو عصب ریسر به ز نادر
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 داره...... ریفهمه....گول خورده ....بابات تقص یبچس نم ی،گفت یکرد داشیپ رمردهیاون وقت که تو اون اتاقه با پ-

 رهیکردم که ن یفکر م شهیسوار کرد که فرزاد اومد گرفتش....هم یدونم چه بامبول یمقصره؟؟نم ی؟؟؟حاال ک یچ حاال

 و گرفتش.... ستادیا رهیبا وجود ِ مخالفت ِ خونواده اش پا ن نطوریداشت که فرزاد ا یچ

ه زد ب یدونم چه گند ی....باز نمشهیم ریداره عاقبت بخ رهی ن ُمیوصلت کرد یآدم حساب هیخوش بود حداقل با  دلم

 نوبره..... یآخر نیا گهیزاد حاضر نبود تو صورتش نگاه کنه.....د،که فر شیزندگ

 ییآبرو هی خودم  ِیکردم برا ی پدرمون .....اما من سع ِنهیشیبا پ میستین یخوشنام یلیدرسته ما خونواده ِ خ مامان

 رو کشته.... یکیزده  یتو نئشگ ای یبوده تو تهران ......بگم تو خمار کارهیجمع کنم......االن برم بگم خواهرم چ

 ....هی در و همسا ِیجلو شهیمونه برام....خودت روت م یآبرو م گهید مگه

 داد: ی پسرش تکون م ِی حرفها ِدییسرش رو به تا زانیاشکر الیل

 م؟؟یکن کاریخب تو بگو چ-

 جواب داد: یحجم ِ فشار ِ روح نیخسته از ا نادر

  ِیسر ِ زندگ میر یبه حساب تا بهش بدن .....خودمون هم م میزیر یهم سر ِ ماه م یپول هی....میکه گرفت لیوک-

 کنه ..... یتهران کار م یگیم دیشده...هرکس پرس یکه چ میگی.....تو شهر هم اصال نممونیکوفت

 وحشت زده حرفش رو قطع کرد: الیل

 حالش چقدر بد بود... یدیبه امون ِ خدا....ند میولش کن-

 کالفه صداش رو باال برد: نادر

 یم یموادشون هر کار یکه برا نایشده بود....از هم یمعتاد ِ راست راستک هیدخترت  یدی.....تو نددمیچرا د-

 کنه.... کاریخمار بشه چ یکنند....باز خداروشکر تو زندانه و گرنه معلوم نبود وقت

 هیه ...از نادر خواست کستیموندن اونا تو تهران درست بشو ن با رهیکه دلش رضا نبود اما متوجه بود کار ِ ن نیبا ا الیل

 برن و بعد برگردند شهرشون... گهیمالقات ِ د
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 یمقدار پول م هیکردند ُ بهش گفتند که هر ماه  یرو معرف لیگردند....وک یگفتند که دارن برم رهی مالقات به ن ِزمان

 :دیطاقت از پولش پرس یب رهیدن بهش....ن

  ن؟؟یشد؟پول رو ازش گرفت یفرخ چ-

 کرد.تُن ِ صداش رو باال برد و تذکر گرفت: شی نادر عصب ِپوزخند

 !!!!یزن ی.....پوزخند مدمیهان .....چته ..سوال پرس-

 رو گرفت: انهیم الیل

 ....ارویدست ِ  یکه پول داد یدار یها.....تو مدرک یدست برندار یهم از غُد باز نجایخبه ...بسه ا-

 گفت: یو با درماندگ دیکش شیشونیبه پ یدست رهین

 بالها رو سرم آورد... نی....اون همه  ادهیند رینه....دادم دست ِ اون خ-

فکرش رو  گهیشده...تو هم د یآب هم روش.....منکر ِ همه چ هیباال  دهیکش ؟؟؟مردکیکن یزر زر م یخب پس چ-

 نکن ....فکر کن دزد برده....

 امه داد:و آروم اد یبا شرمندگ الیل

 .....رونینکش ...بذار از تنت بره ب گهید نجایهم بذار کنار.....ا یکوفت نیتو رو خدا ا-

 از جاش بلند شد: یعصب رهین

 برم... گهی....من د دیکار ندار-

 و نادر هم به شهرشون برگشتند. الیرو گذاشت و رفت.ل یگوش

کرد ، اما روند ِ دادگاه نشان از گناهکار  یرو انکار م یکه همه چ نیبا ا رهیشد.ن یدادگاه برگزار م هیسه چهار ماه  هر

 بودنش و محکوم شدنش داشت.

 نذاره.... یباق یحرف یشواهد واضح و مستدل بود که جا نقدریا یعنیتونست انجام بده..... ینم یکار لشیوک عمال
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پرشر و شورِ  ی رهیشده بود.از ن شتریب  ُشتریخونواده اش ب یدارهایگذشت.....فاصله د یم رهیاز حبس ِ ن کسالی

  زودرس شده بود.... ِیریمونده بود الغر و فرتوت ...انگار دچار ِ پ ینمونده بود....زن یباق یزیگذشته چ

فروغ  یشده بود....کدر و خشک ...چشمان ِ ب دیاش رنگ باخته و سف دهیرنگ کرده وسشوار کش شهیهم یموها

شده بود که قابل ِ  لیتبد یبه کس رهیشدن ِ دُز ِ مصرف همه وهمه باعث شده بود که ن ادی...مواد ِ نامرغوب و ز

 نبود. ییشناسا

شد.حکم ِ  رهی ن ِشتری ب ِاسیو  یدیکه باعث ِ نا ام یابالغ شد.حکم رهیبود که حکم ِ دادگاه به ن زییآخر ِ پا یروزا

 مثل ِ خود ِ طناب ِ دار بود..... رهین یاعدام برا

 هر  ِی رو ُدید یم لمیف هیرو مثل ِ  شیشد.انگار زندگ دی شد ِییگو انیهذ هیکه حکم رو بهش گفتند، دچار ِ  صبح از

 داد.... یم حیصحنه توض

 هیکه چرا تنهاشون گذاشته ُ  دینال یلحظه از پدر م هی....شی پس و پ ِینشده ...با سکانس ها نیتدو یلمیف البته

ه و با محبوب دیکش یداد م قهیکرد ُ بعد از چند دق یدم سکوت م هیکرد.... یبا فرزاد صحبت م یبا طناز گهیلحظه د

  فسادش شده..... ُادیکرد که باعث ِ اعت یدعوا م

رو بهش  گارشیداد س شنهادیپ یکیکنند تا ساکتش کنند. کاریچ دیدونستند با یهاش نم یسلول هم

 کردند..... هیبراش ته گاری هم گذاشتند چند تا س ِیوکه ر یبرسونند.....مرام گذاشتند ُ با پول

فکر پشت ِ  یب رهیکه خمار شد بکشه...اما ن نیبود که همه رو با هم بهش دادند تا خودش هم نیاشتباهشون ا دیشا

 ....دیرو کش گارایهم س

 دیطرف خم شد ُ چشماش سف کی،به  ادیدرم شهیاز ر یکه با باد دهیمثل درخت ِ خشک رهیکه ن دندیفقط د هوی

رو به  رهیخودشون رو برسونند و ن نیبزنند ُ مسئول غیاطرافش ج یشد ....تا زن ها ریشد......کف از دهنش سراز

 گفت..... رکرو ت ای دن ُدینفس ِ آخر رو کش رهیدرمانگاه زندان ببرند.....ن

 ی مرگ هم تو برگه  ِیعلت ِ اصل نی. هرچند ادیرس نایبه پا«اوردُز با مواد مخدر»با علت مرگ رهی تباه شده ن ِیزندگ

 فوت هم ثبت نشد. یگواه

به شهر برنگرده....بازم با نادر اومدند ُ جسد  رهیجسد ِ ن یداد که حت حیترج الی....لنیخبر ِ فوت.....هم هیتلفن و  هی

 گرفتند ُ در غربت به خاک سپردند و به شهرشون برگشتند..... لیتحو
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تهران ازدواج کرده بود و متاسفانه تصادف کرد ُ و مرد و شوهرش اجازه نداد  رهیکه ن نیو گفتن ِ ا کیمراسم ِ کوچ هی

 .....مراسم ِ مفصلش تهران بود.میاریب نجایجسدش رو به ا

 در امان بمونه..... ییآبرو یب نی خانواده از ا ِیزده شد که آبرو نی ا ِدیحرفها به ام نیا

 سوم فصل

 1 بخش

حد تو کارش کمک  نیخارج از کشور به ا یکالس ها و دوره ها نیکرد که ا ی آخر ِ دوره ها بود.فکرش هم نم ِیروزها

 شدند.... یو دوستش شگفت زده م اریداد که مه یاز خودش نشون م یتیباشه.....انگار ذهنش باز شده بود،خالق

 می.دوره نقاهت ِ بعد از طالق رو پشت ِ سر گذاشته بود و با نسبود.... الشی خ ِیها راحت تیخالق نیاز علل ا یکی دیشا

 بود. دهیرس یخوب یبه جاها

که تو  هیصبح وقت»زد  یخوند و لبخند رولبش شکوفه م یرو م می نس ِری صبح بخ ِامیبه دست پ یآسانسور گوش تو

 «مهیتو تنظ ی....ساعت ِ من به وقت ِ چشمایشیم داریب

که  ییایبه روش باز شده بود.....دن یا گهی د ِیایاز دن یدر ارتباط بود....انگار در یامیو پ یتلفن میمدت که با نس نیا

خواست  یکه م یزیچ نیشتری.....ب زهیکرد نه غر یم ریکه قلبش رو درگ ی عشق بود.....حس ِفیپر از حس ِ لط

 بود. می نس ِنیری ناز و ش ِی صدا ِدنیشن

 یبود که کس نیمثل ا مینس ی حرفها ِدنی تخت ُ شن ِیرو دنیروز ِ پرکار و شلوغ ،دراز کش هیبعد از  مخصوصا

 رفت.... یم نیاز ب شیدوش ِ آبِ گرم گرفته ،تمام خستگ هیماهرانه ماساژش داده و 

 شت...ذا یم اریکرد ُ سر به سر ِ مه ی شام آماده م ِیبرا یزیچ هیشد  یبلند م یاز اتمام ِ صحبتش با انرژ بعد

 گفت: یتعجب بهش م اربایمه

بگو !!!منم له ام  سی!!خب خس یکرد نگی؟؟دوپیسرِ حال شد نقدریکه ا یخورد ی،چ یکرد یجون ِ من تو اتاق چ-

 به خدا!!!

 داد: یو جواب م دیخند یم فرزاد



 ریتزو

 
258 

 

و ر میکن....منم که درمان ِ خستگ دایخودت راه پ ی.....نچ برو خودت برا یو مسخره کن یریبگم که برام دست بگ-

 !!یدون یکردم.....خودت م دایپ

 کرد. ینگاه م راتییتغ نیبه ا یبا سر خوش ارینمونده بود....مه یزد اثر ینم دیو سف اهیکه دست به س یفرزاد ِ تنبل از

بگه  دیترس ی.انگار منزده بود.. میاز نس یحرف چیهست اما فرزاد ه یبود که خبر دهیبودنها فهم یسر تو گوش نیا از

 و دوباره نشه!!!

 زبونش رو  ِیبگه اما همون ترس ِ موهوم جلو اریخواست به مه یذاشت.....دلش م یجواب م یرو ب اریمه یها هیکنا

 کنم.... یرو خبر م اینشون بذارم حداقل بعد دن هیگفت بذار  یگرفت.....به خودش م یم

 گفت: یزد و م ی فرزاد با نامزدش حرف م ِیجلو یگاه ی، حت ارهیکرد که سر از کارش درب یهم مدام تالش م اریمه

ت هس یکس هیدونم  ینه ؟من م ایدارن  یخبر نیاز خونواده اش کن بب قیتحق هیمشکوکه ....برو  یلیفرزاد خ نیا-

 کرده.... رییتغ نقدریبشر ا نیکه ا

 گفت: یبلند م نوری فرزاد از ا ُدیخند یاز اونور م نیمیس

ا از من ...فردامی....من از پسش برنمدیجمعش کن نجایا نییایب دیبلند ش گمیخودش مشکوکه ...م نیخانم ..ا نیمیس-

 ....دیگله نکن

 گفت: عیرو دور کنه .....سر یکرد گوش یم یسع اریمه

 ....شهیکنه .....خودش همش سرش تو گوش یخواد تالف ی...م گهیبه خدا دروغ م نیمیس-

 به پاش زد : یقهقه زد از کنارش رد شدُ لگد اریهول کردن ِ مه نیاز ا فرزاد

 !یکن یپا تو کفش ِ من م خودی، ب یترس یم نقدریتو که ا-

 امیپ نی ا ِیخواست به جا یقلبش از عشق سرشار شد ُ دلش تنگ.....دلش م می نس ِامیتو آسانسور با خوندن ِ پ حاال

و دلش ر یبشه ....کنار ِ گوشش حرفا رهیباشه و تو چشماش خ کی، نزد یاز پشت ِ گوش مینس ی صدا ِدنیشن ایها و 

 بزنه ....
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رفتن  ی...مهمون میبانس دیبشه ....خر یخواست که شامل ِ همه چ یرو م می مشترک با نس ِیزندگ هیدلش  اصال

 چسبه!!! یاز قهر چه م بعد  ِی.....آخ که اون آشتیبحث و دعوا و بعدش آشت ی...مهمون اومدن ....حت

 یبا همکاراش سالم و احوالپرس ریدر اومد....به سمت ِ اتاقش رفت ....تو مس الی آسانسور که باز شد، از فکر و خ ِدر

 کرد.... شیتا اتاقش همراه یمصّر بود نظر ِ فرزاد رو جلب کنه به بهونه ا یلیاز دخترا که خ یکیکرد.... یم

 ورود به اتاق گفت:قبل از  یتوجه و جد یب فرزاد

 .دیمطرح کن یبا مهندس ذولفقار شهیمربوط به کار ِ من نم نیا-

همراه با چشمک زد ُ منتظر شد تا دختره دست از اصرار بکشه و  یشخندیزودتر تو اتاق بود با ورود ِ فرزاد ن اریمه

 کرد ُ گفت: نییابروهاش رو دو سه بار باال و پا طنتیبا ش اریاز توجه ِ فرزاد رفت ،مه دیبره .....باالخره که نا ام

 ...یبرتر رو انتخاب کن ی نهیکنم تا گز سهیمقا هیتونم  یم هیطرف ک یخب اگه بگ-

 زد: یکرد ُ لبخند ِ کمرنگ یپووف فرزاد

برو خدارو شکر  یخانم رو درست انتخاب کرد نیمیکه س نی......تو همیسر ِ خود دوا به کرد یبود بیکل اگر طب-

 ...یچی من نسخه بپ ِیخواد برا یکن نم

 رو دورِ کل کل ادامه داد: وفتهیب اریکه مه نیاز ا قبل

که  نهی....من نظرم امی؟؟؟کالسا تمام شده ...همه رو هم آموزش داد یبمون نجایا یخوا یم ه؟تویبرنامه ات چ-

 ؟یگیم ی....هوم تو چمی مقدمات ِ شرکت رو فراهم کن ُمیبرگرد

 در اومد و جواب داد: یهم از فاز ِ شوخ اریمه

خواستم اگه بشه زودتر برم سر ِ  ی....من ...م شهیم ادیکم ز هیاش  نهیکه هز یدونیمن که از خدامه.....فقط م-

 .....شهیم یداره طوالن میکم نامزد هی....میزندگ

 نی....با ا شهیم یچ نمیبرم بب دی.....بامییایها برب نهیاز پس ِ هز میتو سرم هست که اگه بشه فکر کنم بتون ییفکرا هی-

 برم ..... رمیبگ طیپس فردا بل ایفردا  ی، که برا میبد لشیمونده تحو یمهندس صحبت کنه اگه کار

 کنجکاوانه نگاهش رو به فرزاد دوخت: اریمه
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 .....میخوا یواحد ِ بزرگ م هیگرفتنِ  یپول فقط برا یتو سرته؟ما کل یچ-

 !!!رهیکمک بگ یتونه از حاج یکنه که فرزاد م انیجرأت نداشت ب یحت اریمه

 سرش رو تکون داد: دییبه تا فرزاد

 .میکن یم گهیفکر ِ د هی،اگه نه هم که  شهیمون رفع م یدونم اجازه بده تالشم رو کنم اگه بشه که نگران یم-

 با  ُقی کارآمد....دق ُیاومد؛منطق یخوشش م شتریسر برآورده بود،ب کسالهی نیکه تو ا دیفرزاد جد نیاز ا اریمه

 ....رهیگ یم جهیهم راحت باشه که نت الشیاعتماد کنه و کار رو بسپاره و خ یتونه به راحت یبود م دهیفکر....فهم

 گفت: نانیاطم با

به  میکن یگذار هیشهر ِ خدمون سرما میباشه داداش !هر کار الزمه انجام بده ...من هستم ....به نظر ِ منم بر-

 نفعِمونِ.....

 :یزد تو جاده خاک باز

.....نچ پس خوب پات یبر یدیکش یراحت دست نم نقدریبود که تو ا نجای پس ....اگه ا ِیناقال طرف همشهر یا-

 بگو دلم خوش شه جون ِ داداش.... یزیچ هی....خب دهیهمه مدته تورو ند نیهست که ا

 به تاسف تکون داد: یسر فرزاد

 بهش بده.... وبیصبر در حد ِّ ا هیخانم رحم کنه  نیمی.....خدا به س یستیو نتو درست بش-

 نویدونه ا یهم م نیمی....سیکن دای......نچ عمرا پ یکن یم دایاِ ....مگه چمه.....جووون صالح و موجه.....بهتر از من پ-

 که عاشقمه....

 سراغ ِ کارمون تمومش کرد. میجمله بر هیو با  دیکل کل بودن خند ی هیپا نیبه ا فرزاد

  ِالیپس فردا رزرو کرد ُ با خ یبرا طیبل هی پرواز ها رو چک کرد.... ِستیکه کرد ل یکار نیکه نشست اول زشی م ِپشت

 راحت مشغول ِ کارش شد....

 ناهار گفت: یاینم دیکه پرس اریبدنش رو کش و قوس داد ُدر جواب ِ مه ی ناهار شده بود کم ِوقت
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 ...امینم مبرو تو م-

 امیکرد تا پ کیکل می اسم ِ نس ِیهاش رو چک کرد.اول از همه رو امیرو در آورد و پ شیرفت گوش رونیکه ب اریمه

 :نهیهاش رو بب

 رندیم یعاشق نم یها زن»

 بندند، یچشمان شان م تنها

 کشند! ینم نفس

 دارند، یشان را نگه م قلب

 چشمان ِتو،باز بماند و قلبت بزند! تا

 شوند یعاشق،سرگردان م یها زن

 «مرد کی وحوش ِ جهان ِ  ِحول

 کرد....با ذوق نوشت: نییلبش رو تز یلبخند

 ....«می!زندگزنهی تو م ِیبه هوا قلبم»

 «رمیگ یم ایرو از دن دمیکه کش ییها یسخت ی همه  ِیدوسِت دارم که با داشتنت تالف یجور»

جواب ِ هر کلمه اش رو با عشق  میناهار بخوره.....نس دیکرد با یغرق ِ احساساتش شد که داشت فراموش م نقدریا

تونست  یم میو لجباز رو فقط نس یشیدو واقعا صادق بود.....فرزادِ آت نیا یگمشده برا مهیداد....مصداق ِ ن یم ادیز

شق و احساس و بوزه و شعله اش رو خاموش کنه ....به جاش از اون خاکستر، درخت ِ پربرگ و سبز ِ ع مینس هیمثل ِ 

 بزنه..... شهیمحبت ر

و  شناختشون یکرده بود که انگار فرزاد نم فیبا محبت از تک تک ِ افراد ِ خونواده ِ فرزاد تعر نقدریا میمدت نس نیا

 یو محبت فرهاد و سمانه م یاز مهربون یشناسدشون....طور یکنه و م یبهشون نگاه م می نس ِدی د ِچهیحاال از در

 ابیفر ایکه قبال نسبت به فرهاد و زنش و  یشد از طرزِ فکر یمکه فرزاد شرمنده  بایشق و مهر ِ فراز ع ایگفت و 

 داشت....
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 گفت: یاوقات با خنده م یبعض

 هستن .... یچطور یتا بفهم یکن یباهاشون زندگ دی.....با ینیب یتو از دور م-

 داد: یبا متانت جواب م مینس

هم اخالق ِ  ییچند تا هیاخالق ِ خوب داره  یسر هیخار خداست....خب معلومه که هر کس  یفرزاد جان ....گل ِ ب-

 ایو  ادیبه چشم ن میکه ما دوست ندار یهست که اون چند دونه اخالق نقدریخوبشون ا یکه اخالقا نهیبد.....اما مهم ا

 قابل ِ اغماض باشه...

خوب و بدت دوست دارم ....تو  یکه من تورو با همه  نهیمهم اهم بد .... میهم خصلت ِ خوب دار مینیو تو هم هم من

 ؟؟؟یدوستم ندار گهید یدیاخالق ِ بد از من د هی ؟؟؟اگهیچ

 یزبون ی.....جز بادیبه چشمش نم یهست و اخالق ِ بد میکرد که همه جوره عاشق ِ نس یخلع ِ سالح ، اعتراف م فرزاد

 و آروم بودنش....

 : دیخند یم مینس

 ...یبش ریترسم غافلگ یحساب باز نکن.....م ادیو آروم بودن ِ من ز یزبون ی ب ِیرو-

 اطالع داد و رفت که ناهار بخوره... میساعت ِ پروازش رو به نس یامکیرد و بدل ِ عشق ِ پ نیدر آخر ِ ا فرزاد

 

 

 2 بخش

تنها رفتن رو نداشت....بعد از چند شد....اجازه  یخواست که به استقبال ِ فرزاد بره فرودگاه ....اما نم یدلش م مینس

 سخت بود... نهیبرن خونه خاله و اونجا فرزاد رو بب یکه صبر کنه تا مهمون نیماه از ا

که به  یجبران ِ صدمه ا ِیقانون ِ نانوشته برا هیطبق ِ  بایو فر ایو ناد نیشد....نسر شیقراریو ب یمتوجه کالفگ ایناد

 کمک رو کنند... نیشتریب دنشونیبهم رس یکردند برا یم یو فرزاد وارد کرده بودند...سع می نس ِیزندگ

 ؟ی...چه خبر ؟از فرزاد خبر دار مینس-
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 تکون داد: یمغموم سر مینس

 گرده پرواز داره... یعصر داره برم-

 :دیاومد کنارش نشست و آروم پرس ایناد

 ...دیبا هم ...قهر دیدار یمشکل-

 از تعجب چشم درشت کرد: مینس

 م؟؟یقهر باش ه؟چرایحرفا چ نیا ینه ...آبج-

 باال انداخت: یشونه ا ایناد

 ....دی...گفتم شا یدونم واال!!آخه کالفه ا یچه م-

 ....راستش رو بگم.....ه؟؟؟ینه بابا قهر چ-

 کنجکاو نگاهش رو تو صورتش چرخوند و گفت: ایناد

 شده؟؟ یبگو....چ-

 جواب داد: ی آروم ِیانداخت و قرمز شد و با صدا نییسرش رو پا مینس

 ی...از پشت گوش می...حرف بزن میکم تنها باش هی..... کی....از نزدنمشیدلم تنگشه.....دوست دارم زودتر بب-

 ...نمیزنه چشماش رو بب ینباشه...رو در رو ....حرف که م

 :دشی به خودش فشردش و بوس ُمیدست انداخت دور ِ شونه نس ایناد

از فرودگاه  یبر نیخودت با ماش یتون یم نمیکنم....بب ی....خودم درستش م زمیعز یقربونت برم.....حق دار یاله-

 ...شیاریب

داره  یجد یجد ایذاره  یداره سربه سرش م نهیخواست بب یو ذوق زده چشم دوخت به خواهرش ...م ریمتح مینس

 ....دهیم شنهادیپ

 زد: مینس افهیبه ق یلبخند ایناد
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 ؟؟یبر یتون یگفتم!! م یجد-

  ِری رفتن چشمک زد ُ ز ِنیاز کنارش بلند شد رفت تو آشپزخونه و در ح عیسر ایبا سرش جواب ِ مثبت داد.ناد مینس

 ها!!! یلب گفت: حواست باشه سه نکن

پدرش  یبعد صدا یکماومد... یم ایصحبت ِ مادر و ناد یداره...صدا یچه برنامه ا ایدونست که ناد یبود نم جیگ هنوز

 ....بلند شد و رفت طرف ِ آشپزخونه....دیشن یهم اومد...اما واضح نم

 ...دیچش ی آشپزخونه نشسته بودند و مادرش هم داشت غذا رو م ِزیو پدرش پشت ِ م ایناد

 گفت: هوی ایوارد ِ آشپزخونه نشده بود که ناد هنوز

 ...یخوام بخر ی که م ُیزی......برام چ یظهر بر یتون یم می!!!! نسمیکن کاریچ دمیفهم-

 غرولند کنان گفت: پدرش

 دختر خودش تنها بره تا .... نیواجبه که ا نقدریا-

 قلدرانه جواب داد: ایناد

تونم  یخرم فردا....من با بچه هم نم یکه بگم امروز نم ستیاِ بابا ...من که گفتم چقدر واجبه! داروئه لباس ن-

 بره.... مینس شهیم ی...چستین کاریبرم....شوهرم هم که ب

 کم به بغض ادامه داد: هی

 گفتم که؟؟ یواجب نبود نم ؟؟اگهیر یتو نم مینس-

 کرد: یکرد تا اون بتونه بره دنبال ِ فرزاد خنده اش گرفت اما باهاش همکار یم یباز ایکه ناد یلمیاز ف مینس

 !رمیم یندارم آبج ینه من مشکل-

 به پدرش کرد: ینگاه هی

 البته اگه بابا اجازه بده!-

 زنه...ب ای ناد ِیزنگ به گوش هیفهموند که  میو اشاره به نس مایبا ا اینبود اما ناچار موافقت کرد.ناد یراض ادیز پدرش
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 رو ایشماره ناد شیهستش اما گوش کرد ُ بدون ِ جلب ِ توجه با گوش یا غهیزنگ زدن چه ص نیشد که ا جیگ مینس

 گرفت...

رد که ک یکرد و وانمود م یجواب داد....بلند بلند صحبت م یعنیرو  یبلند شد و گوش ای، ناد یگوش ی صدا ِدنیشن با

 زنه: یحرف م بایبا فر

امروز عصر  نی.....همیگی...از فرزاد چه خبر خوبه.....اِ راست م می...بچه ها...ما هم خوب یممنون ...خاله خوبه ...حاج-

بره  گمی...م یگیطور م نی من دارو بخره از...حاال که ا ِیقراره بره برا می.خب آخه ...نس...ادی....چه جالب ..خودش م

 ...ستی ما هم راحته که برگشت تنها ن ِالی...خ ی...نه بابا چه زحمت ارهیفرزاد هم ب

دون ِ  ب ِمینس نطوریبرنامه استقبال ِ فرزاد رو رسما اعالم کرد....ا یبا زرنگ ای.....نادارهیکم مونده بود شاخ در ب مینس

 که عذاب ِ وجدان ِ خانواده اش رو داشته باشه .... نیتونست از حضور ِ فرزاد استفاده کنه بدون ِ ا یم ینگران

 کرد.... یم تیکه دختر ِ خونه بود تو رفت و آمدش رعا یاز زمان شتریاز بعد از طالقش ب مینس

 ت:زد ُ گف مینامحسوس به نس یکرد.چشمک یخداحافظ یالیخ یبایبه دست وارد ِ آشپزخونه شد ُ با فر یگوش ایادن

 راحت شد. المی.....اما حاال خیشب بشه و تنها تو جاده باش یبرگرد یکم نگران بودم تا بخوا هی-

 پرسشگرانه نگاهش کرد: پدرش

هم  انیتونه بره فرودگاه اونو برداره با هم ب یم میگفت عصر فرزاد پرواز داره ....نس یبود....م بای.....فرگهید نیدیشن-

 تنها برنگرده.... مینشه هم نس یوخط یتاکس ریاون طفلک اس

 ادامه داد: نانیبا اطم ایپدر و مادرش مشهود بود....ناد یتو چهره  دیو ترد یدودل

 یسرش قسم م یکیو فرزاد هم که من  میما بهش مطمئن کم نداره و یکه از خانم مین؟؟نسیهست ینگران چ-

 خورم.....

 مِن مِن کنان گفت: باباش

 گن؟؟یم ی....مردم چنهیبب ی.....اما اگه کسستیدرش ن یکه شک میدار نانیکه ما به ....هردوشون اطم نیاوم....ا-

 که رگ ِ خواب ِ پدرش بود،جواب داد: متیو مال یبا مهربون ایناد
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به  ای هگیبه شما م ادی،م نهیدو تا رو با هم بب نیا ی.....به فرض که کسنیهست یقربونتون برم....به فکر همه چ یاله-

 شد... یوصلت دیکنند که اگه خدا بخواد شا ی.....دارن با هم تنها رفت و آمد ممیدیماها....خب ماهم جوابشون م

 شد: دایتو صورت ِ پدرش هو رتیو ح تعجب

 خالت!!! یزدن خونه  یاد ...حرفواقعا....فرز-

 نشسته بود کرد ُ گفت: ریکه سر به ز میبه نس یاشاره ا ایناد

....هر دو شکست خوردند....شما هم  میبه هر دوشون فرصت بد دی....باستین یعجله ا چیبخواد.....ه یتا خدا چ-

 لطفا.... دینش گهینم ای گهیم یچ یک ِریدرگ ادیبشه .....ز جادیاجازه بده که فرصت ا

و موفق هم شد ،مادرش که تا  رهینگ میفرصت رو از نس نیو برهان ا لیکرد با دل یبابا بود اما سع یمتوجه دودل ایناد

 حاال فقط شنونده بود گفت:

 ن...منند ایرو انجام بدن  یمجبورشون کنه کار یکه کس ستندی....بچه هم نمیشناس یما م یو فرزاد رو همه  مینس-

 کنند.... یدونم خطا نم یم ٬به هر دو شون اعتماد دارم 

 گذاشت: مینس یرو شونه  یدست

 !!!هیبار شکست کاف هی....ریبگ میخوبه اما ...با چشم ِ باز تصم یلیمادر ....درسته فرزاد خ-

 با اجازه من برم آماده بشم به اتاقش رفت. هی با ٬تکون داد  یسر مینس

کرد که بتونه درست سرِ وقت  یزیرو سوأل کرد ....برنامه ر ییمایفرزاد ساعت ُ اسم ِ شرکت ِ هواپ از گهیبار د هی

 فرودگاه باشه...

قرار و مضطرب به  یآرام ؛ب شهی هم ِمیباعث شده بود نس گهید اری  ِداریطرف و شوق ِ د هیفرزاد  یِری غافلگ ِجانیه

که ندونه  نیرو باور نداشت.....نه ا جانیهمه ه نیهم ا می.خود ِ نسدیخند یذاشت ُ م یسربه سرش م ای....نادادینظر ب

 خواد.....نه... یچقدر فرزاد رو م

راحت بود که خانوده اش در  الشیکه خ نیکه تا حاال انجامش نداده بود.....با ا یکار هیبود... یسنت شکن هی انگار

 سخت بود. یلیساعته رو با فرزاد تنها باشه .....خزمان ِ دو  هیکه  نیهستند ....اما بازم باور ا انیجر
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مثل ِ پشت ِ خطِ تلفن حرف بزنه .....فکر کردن بهش هم ضربان ِ قلبش رو باال  یتونه به راحت یم یعنیکرد  یم فکر

 رو تجربه نکرده بود. یحاالت نیبار هم همچ کی نیتا عقد و ازدواجش با حس یبرد.تو تمام ِ دوران ِ نامزد یم

 یقط براف نیتفاوت...که البته ا یکرد.....ب ینگاه م عیبه وقا رونیبود که از ب یانگار خودش نبود ....انگار فردِ سوم اصال

 برده بود.... ی،تازه به عمق ِ ماجرا پسقف  کی رِیزمان ِ عقد بود با رفتن ِ ز

.....امروز مهم بود....امروز که با فکر به  گذشته اش دور بشه  ِی زندگ ِندیتا از افکار ِ ناخوشا دیبه صورتش کش یدست

 زد. یشد ُ چشماش برق م یفرزاد گونه هاش گلگون م

دونست که فرزاد  یکنه ....در واقع هنوز نم یدونست چطور رفتار م ی طول ِ راه روبه واکنش فرزاد فکر کرد .نم ِتمام

نسبت به تنها رفت و آمد کردن  تیحساس یسر هیکرد که  یداره ، احساس م یموضوعات چه نظر یسر هینسبت به 

 کار کردن ِ داره...... ایو 

 مصاحبه رفته بود یهم برا ییگشت....چند جا یدنبال ِ کار م میبود.....نس ومدهین شیپ یمسائل مجال نیا یبرا هنوز

  خونواده واقع نشده بود.... ِدییموردِ تا ایبه دل ِ خودش نبود  ای....اما 

گفت که فرزاد  یصحبت نکرده بود....همون حسِ مبهمش م حیبود که راجع بهش با فرزاد صر یاز موارد یکی نیا

 .ستیبه کار کردنش ن یراض

 یبه طرف ِ فرودگاه رفت....م عیشد ،سر یم دایدونست احتماال تو شهرِ خودشون هم پ یکه م ییکذا ی دارو ِدیخر با

 مونده رو تو سالن ِ انتظار بگذرونه.... یداد وقت ِ باق حیود...ترجتاب ب یدونست هنوز وقت هست ...اما دلش ب

فرزاد رو  یشماره  عیسر میبه صدا در اومد.نس میسالن با هدف ی اعالم ِ نشستن ِ پرواز ِ مورد ِ نظر ِ نس یگو بلند

 گرفت:

 ...شمیم ادهیزنم دارم پ یبهت زنگ م گهید قهیالو ...سالم ...من دو دق-

 سالن دوخت...تا بتونه  ِینزد ....اما ذوقش دوبرابر شد....چشم به ورود ی حرف ُدیجمالت رو شن نیکه فقط ا درسته

 …نهیفرزاد رو از دور بب

 ؛براش نیبه دست با اون کت اسپرت وشلوار ج فیسالن روشن تر شد.فرزاد ک یبه چشماش اومد....فضا ینور انگار

 بود.... ییبای ز ِسیتند
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 یرو در قلب و حافظه و پشت ِ پلکش ثبت م رشیکه تصو ی،غافل از چشمان شیمشغولِ گوش  ُنییپا سرش

 به فرزاد جواب داد: رهیکشوند ُ خ یزنگ خورد.خودش رو به گوشه ا میتو دست ِ نس یکند....گوش

 جانم...سالم..-

 :دیشت ِ خط با گوش ِ جان خر مردونه و بمش رو از پ ِی گوشه ِ لب ِ فرزاد رو با نگاهش شکار کرد....صدا ِلبخند

....دلم  یشدم.....تو خوب یم ادهیپ مای...ببخش که قطع کردم....تازه داشتم از هواپی...خوب زِدلمیجانت سالمت عز-

 تنگ شده برات....

تو نوشتن دست ُ  شهیزبونش رو باز کرده بود....هم یکه واقعا دلتنگ نی....مثل ِ ازیمهرآم یهمه حرفا نی ا ُفرزاد

 دلبازتر بود تا تو حرف زدن.....

 خونه!!! یایم میمستق ای یکار دار ییخوبم .....منم....جا-

 .....یبود که تو منتظرم بود ییجا یگیکه م یخونه ا نیندارم......کاش ا ینه کار-

رد  می....از کنار ِ نسدید یرو م روبروش  ِمیبود....اما نگاهش فقط خط ِ مستق کشینفسش بند اومد.....فرزاد نزد مینس

  عطرش مستش کرد.... ِیشد ُ بو

 به لکنت افتاد: مینس

 ....شهی....من....مگمیاِم......م-

  ِفیکه بخواد از رد نی...قبل از استادی،ا دیاز سالن خارج شد و به محوطه که رس میاز حرف زدن ِ نس فرزادمتعجب

 گفتند ُ دنبال ِ مسافر بودند،صحبتش رو کامل کرد: یرو م ریمس هیو آژانس بگذره که هرکدوم  یتاکس یراننده ها

 افتاده؟؟؟ یشده ....اتفاق یجان....چ مینس-

 همراه با شرم صداش رو بلند کرد: یآورد و با ذوق نییرو پا ی...گوشستادیدرست پشت ِ سرش ا مینس

 !!!میبر دیاریم فیهست ..تشر نی....خواستم بگم ماش وفتادهین ینه اتفاق-

 هیکنار ِ صورتش خشک شده بود.....چشماش ناباورانه گشاد شد.....تو  یسر ضرب برگشت....دستش با گوش فرزاد

 بشه..... زیتونست سورپرا ینم نیزد.....لبخندش وسعت گرفت....بهتر از ا یلحظه چشماش برق
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 :ستادیا مینس ی نهیبه س نهیقدم جلو رفت ُ س هیبهتر سراغ نداشت.... یریغافلگ نیتو تمام عمرش از ا دیشا

 محاله!!!! یهمه خوشبخت نی.....منو ا؟؟یکن یم کاریچ نجایتو ا-

 :رهیاما نتونست چشم از چشمش بگ دیخند مینس

 ....مرام ُ معرفت نی...بسوزه ا می....چه کنیبه اون تاکس یتاکس نی......گفتم پسر خاله ام خسته نشه از اگهید گهید-

 میس ن ِنی،گوشه آست اطی.....دستش رو جلو برد و با احتدیبلع یرو با نگاهش م میبا لذت حرفها و حرکات ِ نس فرزاد

 رو گرفت ُ با خودش همراه کرد:

 ....نمیکن بب فیتعر میبر ای.....دست ُ بالمون بستس ....بزیزبون نر نقدریا ایدختر ....ب ایب-

 رو به طرف ِ فرزاد گرفت... چییرفتند.سو نی هم قدمش شد.با هم به محل ِ پارک ِ ماش ُدیآروم دستش رو کش مینس

 !!یستیکن اگه خسته ن یتو رانندگ ایب-

  ِیرو رو فشیرو باز کرد،اول در ِ عقب رو باز کرد و ک نیرو زد ُ درِ ماش موتیرو گرفت ُ ر چییتعارف سو یب فرزاد

 گذاشت وصاف کرد که چروک نشه! فیک یکتش هم در آورد و با دقت روقرار داد ، یصندل

کرد.فرزاد کارش که تمام  یو با چشم حرکات فرزاد رو دنبال م نیبود اون سمت ِ ماش ستادهیهنوز ا مینس

 شد،نگاهش کردُ گفت:

 ؟؟؟یخوا یم یزی؟؟؟چینیش یچرا نم-

 یمن ادشی....ختیر هویپشت ِفرمون قرار گرفت ،دلش  حرف سرش رو باال انداخت ُ نشست.فرزادکه کنارش یب مینس

 به هم نشسته باشند.ضربان ِ باال و احساس ِگرما گونه هاش رو گلگون کرد. کینزد نقدریاومد که تا حاال ا

از  یرشتی حجم ِ ب ُدیکش قیبود....فرزاد نفس ِ عم دهیچیپ نیتو ماش مینبود..عطر ِنس می فرزاد هم بهتر از نس ِوضع

 رو به جان رسوند.... اری معطر به عطر ِ  ِیهوا

 رو راه انداخت: نیگفت ُ ماش ی لب بسم الله ِریز

 ....ی.....بندازم کمربند یندار یتو شهر کار-
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 برو.... یندارم ...از هر طرف ِ راحت ینه من کار-

 :دیمحو پرس یباال داده و اخم ییبرگشت ُ با ابرو هوی

 ....یاومد یخبر پاشد ی....نکنه ....ب می؟؟؟نسیداشت کاریچ نجایاصال تو خودت تنها ....ا-

 انداخت ُ آروم جواب داد: نییسرش رو پا مینس

 کردم؟؟ یاگه به خاطر ِ تو اومده باشم ....کار ِ بد یگیم-

 رو با حرکتش جا به جا کرد: می دل ِ نس ُدی موهاش کش ِنیب یکالفه دست فرزاد

 یکم متفاوت ِ ......دلم نم هیخوشحال شدم که نگو.....اما.....پووووف.....وضعِ  من ُ تو  نقدریخانم .....من که ا مینس-

 ....نجایا یپشت ِ سرت باشه.....حاال بگو بدونم خاله خبر داره اومد یحرف نیکتریخواد کوچ

 سرش رو تکون تکون داد: نیریهمه مالحظه ِ فرزاد دلش غنج زد ، ش نیاز ا مینس

 ....گهیکه اونو گرفتم د دمیخر یم دیبا ای ناد ِیدارو برا هیدونند.....من  ین و بابا ماهوم .....ماما-

 راحت شد اما دست از سوال کردن برنداشت: الشیکم خ هی فرزاد

 ؟؟یرو کرد نجایا ؟فکریچ نهیما رو با هم بب یکی می....االن که برگرد یخب ....به بهونه ِ دارو اومد-

 ناز گفت: یدرشت کرد ُ با کم یچشم مینس

 وقت آبروت هیشو و خودت برو..... ادهی شهر پ ِکینزد نهیتو رو با من بب یکس یبله آقا ....فکرش روکردم ....ناراحت-

 !!!ینره با من

 :یافتاد به ناز کش فرزاد

 زده نشده ....خب .... نمونی ب ِیحرف ِ رسم چی....هیدون یکه وضع ِ ما رو م ؟؟خودتیشیدلم چرا ناراحت م ِزیعز-

 تند حرفش رو قطع کرد،از اصرار ِ فرزاد بهش برخورد: مینس
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 نهیدست به س»گردم خونه  یدونن که اومدم فرودگاه و با تو برم ینکردم.....هم بابا و هم مامان م یمن پنهان کار-

 تو با  ُمیشیجا جدا م نیاز ا ای..... یستین یبازم اگه تو راض«نگاهش رو دوخت میشد ُ روش رو برگردوند و مستق

 شو... ادهی شهر پ ِکینزد ایبرو و  یتاکس

کنار ِ هم  کیکوچ یدو ساعت تو اون فضا یکیاحساس کرد، از خداش بود که  می نس ِیرنجش رو تو صدا فرزاد

 !!!هیشکل ِ رفع ِ دلتنگ نیبهتر نیدونست دلتنگه و ا یتعارف خودش م یلذت ببره.....ب میباشند ُ از وجود ِ نس

دونم اما من که  ی....تو رو نمنمتی......بب میکن یرفع ِ دلتنگ یخب حاال ....اخمات رو باز کن ....بذار درست ُ حساب-

 ....گسی د ِزیچ هی ری.....صدات با تصو یبرام حرف بزن دیدلم برات تنگ شده بود....تا خود ِ خونه با یلیخ

 زد: یموج م تو صداش یدلخور یکم مینس

 ؟؟یپرس یسوال م نقدری ا ُیدلتنگ-

 یم ییخودنما ی گوش ِیرو بای.اسم ِ فردیکش رونیب بشیرو از ج یهمزمان شد. گوش لشی فرزاد با زنگ ِ موبا ِجواب

 کرد:

 ..... یسالم آبج-

 :دیرس یهم م میکامل به گوش ِ نس دُیچیپ یتو فضا م بای فر ِیصدا

 ؟؟یبه سالمت یدی.....رس یسالم داداش جون خوب-

 ...رونیممنون ...آره تازه از سالن اومدم ب-

 ...اومده فرودگاه... یدیرو ند میاِ پس نس-

 تکون داد: یانداخت ُ با لبخند ابروش رو به طرف ِ گوش میبه نس یبرگشت نگاه فرزاد

 .میکه حرکت کن نیسمت ِ ماش میاالن با هم اومد دمشید-

 نره تا خونه... مینس گهیهستن....د نجایشام ا نایخونه ....خاله ا نییایب میم با نسخب ....من زنگ زدم بگ-

 !یکه گفت یباشه ...حتما...مرس-
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 زد ُ گفت: یکه تو چهره اش معلوم بود....لبخند الی خ ِیهر دو تماس رو قطع کردند.فرزاد با راحت ،یخداحافظ با

 ....میدونند.بزن بر ی،خداروشکر م میبدونن ما باهم دیکه با یی....همه اونایزیچ هیشد  نیا-

 نازک کرد: یپشت ِ چشم مینس

 ....یکنم تو راننده آژانس ی.....من که فکر م میکن کاریچ میخوا یانگار که م-

 صداش رو کلفت کرد: یمصنوع یبا اخم فرزاد

 ؟؟ینیش ی کنارش م ُیکن یناز م نقدهیراننده آژانس هم ا یبرا یعنیچطو شد؟ دمینفهم-

 طلبکار براق شد سمتش: مینس

 !!نمینگه دار برم عقب بش ی.....ناراحت نمیش یجلو هم نم ریناز کردم؟؟؟نخ یمن ک-

 به خودش گرفت: یزار ی افهیق فرزاد

 نجوری، ا میدست داده با هم باش یفرصت ی....بعد ِ عمرمیکن یتا خونه بحث ِ الک یخوا ی!!م ایسر ِ جدت کوتاه ب-

 .... شمیبسوزون

 شد ُ گفت: شقدمیشد، فرزاد پ نیکه گذشت و سکوت سنگ یکوتاه اومد..کم مینس

 ؟؟؟از خودت برام بگو!! یکرد کاریمدت چ نیا-

تونست شناختشون رو نسبت به هم کاملتر  یکه م یی....حرفها یجد یشروع ِ صحبت ها یشد برا یمقدمه ا نیا

 کنه....

 ینم انیکه مخالفتش رو ب نیا نی که رفته بود گفت، واکنش فرزاد براش جالب بود؛در ع ِیکار یاز مصاحبه ها مینس

 بودنش رو نشون داد... یبخواد کار کنه ، ناراض میکه نس نیکرد اما تو لفافه از ا

 !!هیدای ز ِنهیمستلزم ِ هز نیو ا رندی شرکت بگ ِیواحد ِ بزرگ برا هی دیکه با نیگفت؛ا شیاز برنامه ِ کار فرزاد

 :دیپرس مینس

 ....دی....فقط اجاره بد رهیازتون نگ شی؟......مثال پول ِ پ یریاز بابات کمک بگ شهینم-
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 ناراحت جواب داد: یبا لحن ِ کم فرزاد

 !رمیخواد از بابام کمک بگ یمن دلم نم-

 گره کرد: نهی س ِ یداد ُ دست ها رو رو هیتک نیسمت ِ فرزاد ُ کمرش رو به درِ ماش دیچرخ مینس

 کرده؟؟؟ ی کوتاه ُیاز پدرت خواست یزیهست؟؟تا حاال چ کتریاز پدر و مادر به آدم نزد ؟؟مگهیگیکه نم یجد-

 تکون داد: یسرش رو به نشونه منف فرزاد

 دادند اما..... هینبود....به زن ِ فرهاد خونه هد یکیاما خب ....رفتارشون با من و فرهاد -

 شد.حرفش رو قطع کرد: مونیکرد پش یآور ادیرو  رهیکه ن نیا از

 بهش بگم.... دیدونم شا یاصال فراموش کن.....نم-

 رو شناخته بود جواب داد: رهین هیمدت آروم آروم از زبون ِ فرزاد و بق نیکه ا مینس

 یاگه کمک ی....من مطمئنم حاجهیانصاف یکم ب هی ازدواجتون  ِطیسمانه و زن ِ سابقت و شرا ی سهیفرزاد جان ....مقا-

دفعه هم که شده ازش بخواه .....حداقل اگه قبول  کی ی...برایامتحان کن یتون یکنه!!!م ینم غیاصال در ادیازش بر ب

 ...یکن دیکه نبا تینکرد... قصاص ِ قبل از جنا قبولکه من رو زدم اون  یکن یم ینکنه ،خودت رو راض

 دِیرو کنار بذاره....از د یو بچگ یلجباز دیبود که با هدیرس جهینت نیبه دلش نشست.خودش هم به ا مینس یحرفا

 برد..... ینسبت به خونواده اش داشت ، لذت م میکه نس یمثبت

 شهر  ِیبه ورود یبراشون پراز حس ِ خوب و لذت بخش بود....گذشت ِ زمان رو احساس نکردند....وقت دوساعت

 با هم گفتند: دند،هردویرس

 ....میدیچه زود رس-

 ،باالخره اصل ِ حرفش رو زد: دینگار وقت رو تنگ دا فرزاد

ذارم....دلم  ی تو م ِیهم برا ی خال ِیجا هی.....میزن یشرکت م می!!ما که داریکار اقدام نکن یبرا گهید شهی....مزمیعز-

 !یشناسم کار کن یکه نم ییخواد جا ینم
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 انداخت و محجوبانه گفت: نییکه فرزاد بهش نسبت داد گونه هاش گُر گرفت....شرمزده سرش رو پا یزمیاز عز مینس

 !!!وفتهیکنم تا شرکت ِ شما راه ب یمدت هم صبر م نیبودم ....ا کاریباشه ....من که تا حاال ب-

د ش یم یداشت طوالن نشویشد....ارتباط ِ چشم رهیخ میلحظه به نس هی که خاموش کرد ، ِنی،ماش دندیخونه رس به

 که فرزاد زمزمه کرد:

 چند سال گذروندم......انگار تو خواب بود... نیبود که تو ا یساعات نیبهتر-

 زد و آرومتر نجوا کرد: یلبخند نیریش مینس

 ....نطوری منم هم ِیبرا-

 3 بخش

و خندوندن ِ رضا دلش  نی سربه سر گذاشتن با راش ُنیبا راد یبرد.باز یبعد از مدتها از وجود ِ خونواده لذت م فرزاد

 تونه باشه!!! یم نیری خودش چقدر ش ِیانداخت که بچه  یفکر م نیبه ا یکرد.....گاه یرو شاد م

خواست هرچه زودتر به رابطه شون  یم د،دلشیوارد ِ خونه شد و برخورد هردو خانواده رو د میکه با نس یروز از

 ببخشه اما.... تیرسم

 یکه کار کنه!نه م نهیقصدش ا میبود نس دهیفهم یانداخت....مخصوصا از وقت یرو به جونش م دیاماها ترد نیا زبا

ردن ِ بودش و حاال کار ک دهی مار بود که گز ِشیمثل ن رهیکنه ......رفتار ِ ن نانیتونست اطم یتونست ممانعت کنه و نه م

 یداشته باشه با همکارا رهیمثل ِ ن یرفتار میبود که نس نیا از شی....نگراندیو سف اهی س ِسمانیهمون ر مینس

 نکرده باشه.....نه فقط.... دایپ میرو نس یکه شناخت نیمردش...نه ا

 رفتار نیکرد ،معذب و سنگ یکه راحت برخورد م یکرده بود.....خودش هم تو شرکت با خانم دایپ یوسواس ِ فکر هی

 م اون بود.....کرد...انگار مسئولِ رفتارِ خانم ه یم

 بود.... ی، راحت و عاد یکردند ُ رسم یرفتار م نیکه سنگ ییبا همکارا برعکس

 ه..... باز اقدام کن ِدیرو بسنجه و با د میبود که امتحان کنه و رفتار ِ نس نیهم شیفکر ِی نهی کار هم پس زم ِشنهادیپ



 ریتزو

 
275 

 

برخورد کردن ِ شوهر خاله و از  یمیخاله و صم یبود.....قربون صدقه ها نی طرف ِتیمتوجه ِ رضا یشب تو مهمون اون

 وصلت رو داشت... نیبودن ِ دو خانواده به ا دواری، همه نشون از ام میبه نس نتیو ز بایاز حد ِّ فر شیور توجه ب نیا

بذاره...هرچند با  دی جد ِ مشترک ِیزندگ هیکرد تا بتونه پا به  ی خودش حل م ِیرو برا یمسائل هی دیفرزاد با اما

 کنه !!!! یریکناره گ یراحت نیتونست به ا یشده بود و نم ریداشت ،خودش هم درگ میکه با نس یارتباط

  ِنیبود.....ب یدچار دوگانگ شتریارزشمنده!!!ب اریمنطق نبوده و بس یکه عشقش ب دیفهم یم میبا شناخت ِ نس تازه

ت خواس یکرده بود و م تشیاذ رهیبا ن یکه تو زندگ یو مسائل رهیاش بگ دهیتونست ناد یجوره نم چیکه ه یعشق

 ....شنیتکرار نم میمطمئن بشه با نس

 دهیرو فهم ازشونیواحد بزرگ ِ مورد ِ ن هی متیامالک سر زده بود و ق یسه روز ِ اول رو خودش به آژانس ها دو

 یرو هم حساب کنه ، رقمش واقعا از عهده  ازیورد ِ نخواست لوازم ِ م یاز بودجه شون باالتر بود...اگه م یبود.کم

 خارج بود..... اریخودش و مه

و ر یگوش عیپشت ِ خطِ.....سر میگفت که نس یم لشیزنگ ِ موبا یرو باز کرد،صدا نیاومد ُ در ِ ماش رونیآژانس ب از

 و در رو بست تا راحت صحبت کنه: نیجواب دادُ نشست تو ماش

 ....زمیسالم عز-

 اومد: یکلمه زبونش بند م نی ا ِدنیمثل ِ هربار با شن مینس

 ؟؟یصحبت کن یتون ی.....میاوم.....سالم خسته نباش-

 ؟یتونم ...تو خوب یگلم.....آره م یمرس-

 یاحساس یکه کرده ، از فضا ییاز کارا دنیو پرس یعاد یکرد با حرفها یگفت و ادامه اش رو سع یآروم مرس مینس

 شدن ِ رابطه شون شده بود.... یشدن و رسم کترینزد یه تعلل ِ فرزاد برامتوج دیکنه!شا یدور

و گلم و خوشگلم رو  زمیخودش ناخودآگاه عز یحس شون رو بروز ندن تا به وقتش .....ول ادیبود که ز یهم راض فرزاد

 ....گرفت یقلب دستور م از می زبونش با مغزش نبود ُ مستق ِاریکلمات اخت نی ا ِانیآورد...انگار موقع ب یبه زبون م

 صحبت کرد: نهی هز ِیهاشون گفت ،از بودجه و کسر متیبود و از ق دهیکه د ییاز واحد ها می نس ِیبرا
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و تو بانک ر یکس نمیبپرسم بب یاز حاج دینه با ای میریوام بگ میتون یدونم م یآژانس بود که رفتم ....نم نیآخر نیا-

 برامون جور کنه !!! عیوام سر هیشناسه ،  یم

 سکوت کرد تا فرزاد کامل حرفهاش رو بزنه: مینس

 ؟یگرد یم ییدونه دنبال ِ جا ی....اصال بابات مگمیم-

 و جواب داد: دیبه موهاش کش یدست هیمتفکر  فرزاد

 نه !چطور؟-

 رو سراغ داشته باشن!! ییجا دیگفتم شا یچیه-

 بود متعجب شد: دهیکه به ذهن ِ خودش نرس نیاز ا فرزاد

 داشته باشه!!! میخوا یکه ما م یزیباشه که چ یتو دوستاش کس دی!!!شاایگیراست م-

 کرد: یپووف مینس

هست؟؟؟اونم  کتریاز پدر به آدم نزد ؟؟بابایدار یخودت رو از پدرت دور نگه م نقدریبرام سوالِ که چرا ا شهیهم-

 !!!یمثل ِ حاج یپدر

 انگار هنوز شک داشت: فرزاد

 کنه؟؟ یکمکم م یگیم یعنی-

 کنه!!! یکه م ی، هم فکر ادیاز دستش برن یکار یشک نکن!حت-

کنه ، اما ذهنش مدام و  سهیخواست مقا یبه پدرش داشت دلش گرم شد.....دلش نم میکه نس ینانیاطم نیاز ا فرزاد

 اسیق نیکرد به ا ی مع الفارق ِ،سع ِاسیدونست ق یبود....هرچند م میو نس رهین ی سهیدر حال ِ مقا تیتو هر موقع

 دل نده ُصحبتش رو تموم کنه:

 !!زِدلمی،باشه عز زنمیزنم ، بعد باهات حرف م یسر به بابا م هیپس من االن -

 گفت ُ تماس رو قطع کرد. یبود خدانگهدار دایکه از لحنش پ یبا خجالت مینس
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 کمک بخواد!با خودش گفت: یمصمم شد از حاج فرزاد

 راحته که حرفم رو زدم..... المیخ گهیکنه که چه بهتر ؛نتونست هم د یکلم رو ،تونست کارمش گمیم-

 کنه!!! یم دایساعت تو مغازه پ نیدونست پدرش رو ا یرو به طرف ِ مغازه روند که م نیماش تین نیا با

که تو  ینه دو تا پسر ایهستش  یمشخص نبود که حاج رونیشد.....از ب ادهیپ نیمغازه پارک کرد و از ماش یجلو

  داخل شد.... ُدیبه موهاش کش ی....دستدید شخوانیکردند رو پشت ِ پ یمغازه کار م

 ییمغازه رو نشون دادند.فراد با خوشرو یرو که گرفت اتاق ِ انتها یبا لبخند استقبال کردند....سراغ ِ حاج هردو

 کرد ُ به طرف ِ اتاق ِ پدرش رفت..... یتشکر

ازه ت یخواست رابطه  ی.....دلش نمدیترس یبشنوه ُ به غرورش بر بخوره م یجواب ِ منف نکهیشت...از ادلشوره دا یکم

 بشه! یشده با پدرش دوباره زخم میترم

  لبش گسترده شد دلش رو گرم کرد: ِیکه رو ی اتاق نشده سالم کرد.برق ِ چشمان ِ پدرش و لبخند ِوارد

 شما!!! نیسالم حاج آقا فخار....خوب-

 !!یبابا!!خوش اومد یسالم ....آقا فرزاد .....راه گم کرد-

 یو رو کشیرو دور زد ُ اومد نزد زینشست . حاج فخار هم م ی حاج ِزی م ِی مبل ،روبه رو ِ یپدرش دست داد و رو با

  فرزاد گذاشت و گفت: ِی پا ِیقرار گرفت.دستش رو شیمبل ِ کنار

بابا!!دنبال ِ چه  یکن یم کاری!چدمتیند یدرست ُ حساب یمشغول بود یدو سه روزه که اومد نیچه خبر پسر؟؟ا-

 سرت شلوغه!!! نقدریکه ا یهست یکار

 سوال راه رو براش هموار کرد، جوابش رو داد: نیبا ا یکه حاج نیخوشحال از ا فرزاد

و ر ییجا شهیم نمیبب ادیم اریجا، من هم اومدم تا مه نیهم میکه قرار بود بعد از دوره مون برگرد دیدون یراستش م-

 کنم که با بودجه مون بخونه!! دایپ

 دایتونه ز یخواد ازدواج کنه نم یم اریگرونه !مه ادیکه به کار ِ ما ب یزیدو سه روز هم تمام ِ آژانس ها رو گشتم چ نیا

 ....نیدون یکمک کنه !منم که م
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 تکون داد..... یسر یحاج

 ؟؟ جهیخب نت-

 برامون جور کنه!!! یزیچ یوام یرو ندار ی،کس ییشما آشنا نمی!اومدم بب یچی.....فعال که ه یچیه-

 که گذشت از جاش بلند شد: یفرزاد.....کم ی رهیاز فکر کردنش بود....اما چشماش خ تیحکا یحاج ی چهره

 ؟؟؟ گهید یاومد نیبا ماش-

 شده؟؟ یزیمردّد جواب داد:آره ،چرا ؟چ فرزاد

 ؟؟یکه ندار ی!کار مینیرو بب یزیو چ ییتا جا میخوام با هم بر ینه م-

هم شد  نی ا ِریشد، اما ذهنش درگ رینه ؟دلگ ایتونه کمک کنه  یکه پدرش جوابش رو درست نداد که م نیاز ا فرزاد

 خواد ببرش!!! یشد و پدرش کجا م یچ هویکه 

به کارگراش .....به فرزاد  دیرفت تا رس یجلوتر راه م یندارم زمزمه کرد ُ دنبال ِ پدرش راه افتاد....حاج ینه کار هی

 نگاه کرد ُ گفت:

 ...امیرو روشن کن تا من ب نیتو ماش-

 یکه نم یی برن به جا ُادیشد ُ منتظر که پدرش ب نیکرد ُ رفت سوار ِ ماش یگفت ُ از دو جوون خداحافظ یچشم فرزاد

 دونست کجاست....

 یا دست اشاره کرد که حرکت کنه...فرزاد حرکت کرد و با کنجکاوگفت ُ ب یدر رو باز کرد ُ نشست ...بسم الله یحاج

 :دیپرس

 کجا برم آقا جون؟؟؟-

  امام.... ِابونیبرو خ-

 اش اونم بسم اهلل رو زمزمه کرد ُ راه افتاد.... شهیکرد ُ به عادت ِ هم نییباال و پا دییسرش رو به عالمت تا فرزاد

 :دیپرس میاز نظرِ فرزاد راجع به نس ی.حتکرد... تیریصحبت ها رو مد ی راه حاج ِطول
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 نه؟؟ ای یخوا یتو دختر خاله ات رو م نمیخب بابا بگو بب-

 خواست: یرُک و راست بود....اما به همون نسبت هم جواب ِ درست م یادیز یکم هی

 !!میرو بشناس گهیخوب همد یقبل از هر اقدام خوامی.......اما مادیبگم !!!خواستن.....خب خوشم م یآقا جون.....چ-

 کم راحت شد: هی فرزاد  ِ الیکه کرد خ دییتا یحاج

 نشد. یبعد بگ وفتهی،اما حواست باشه که اسم ِ دختر ِ مردم سر ِ زبون ن یکن یم یخوبه باباجان !کار ِ درست-

 اطر بده: خ ِنانیکرد به پدرش اطم یمتوجه شد اشاره ِ پدر به با هم از فرودگاه به خونه برگشتن هست.سع فرزاد

ون بهت شاالیا میدو مورد هست که به توافق برس یکی....اما میدیگفت به شناخت رس شهیم بایچشم حتما....تقر-

 ....دیکه اقدام کن گمیم

 رو نشون داد: ی خال ِیجا یحاج

 جا پارک کن!! نیهم-

که از مقصد  نیبه راه افتاد بدون ا یشدند...کنار ِ حاج ادهیپ ی مورد ِ نظر پارک کرد ُ با حاج ِیرو در جا نیفرزادماش

 از ندونستن غلبه کنه و آروم باشه... ی ناش ِیکرد بر کالفگ یبدونه!سع یزیچ

 نیساختمان با بهتر هی شهر شد..... ِیساختمان ِ تجار نیپدرش وارد ِ بلندتر دیدر افکارش بود که د غرق

  آسانسورها رفت. ِنگهبان تکون داد ُ به طرف یبرا یدست ُ سر یامکانات....حاج

 نیمکه نور ِ سالن رو تا یبزرگ و لوستر ِ بزرگ یبا گلدونها کی ش ِیبود.الب دهید رونیساختمان رو فقط از ب نیا فرزاد

 چشم نواز بود... کیرنگارنگ و بزرگ و کوچ یها یبا ماه میکرد....آکوار یم

رو  7دکمه شماره  یو به دنبالش فرزاد وارد شدند....حاج ی آسانسور باز شد و حاج ِنیدرب کاب ی زنگ ِیصدا با

 پخش شد.... یمیحرکت کرد و آهنگ مال یفشرد.آسانسور به نرم

خارج شد....فرزاد از سکوت ِ  نیتو سکوت از کاب یطبقه هفتم رو اعالم کرد.در که باز شد حاج ی ناز ِ خانم ِیصدا

 !!!نیکرد ُ تحس یدن ِ ساختمون رو دنبال مبو لیو شک ییبایشده بود،اما چشماش ز یپدرش عصب
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نسبتا بزرگ قرار  یفضا هی هم تو  ِیواحد بود که دو واحد کنار ِ هم و دو واحد روبه رو 4هفتم شامل ِ  طبقه

 رو باز کرد. یتک یاز واحدها یکیدر آورد در ِ  بشیکه از ج یبا کارت یداشتند.حاج

و  ریکه وارد بشه....فرزاد سردر گم و متعجب وارد شد. واحد ِ بزرگ و نورگ با دستش به فرزاد تعارف زد  ُستادیا کنار

 اتاق ِ به نسبت بزرگ و خوب داشت. 4سالن بزرگ با  هیبود. یدلباز

انداخت ُ پرسشگرانه به پدرش  ینگاه ِ کل هی!فرزاد نهیبود و منتظر تا فرزاد همه جا رو بب ستادهیوسطِ سالن ا یحاج

 نگاه کرد!!!

 اد؟؟یکارت م ؟بهیپسند ی..چطوره ؟مخب ...-

 باال انداخت: یشونه ا فرزاد

امکانات  نجایچهارم ا کیکه  دمیرو د ییواحدها متشه؟؟؟منیچقدر ق نجایا نیدون ی!اما ...مهیعال یعنیخوبه.....-

 .....میماه هم اجاره شو بد هی می......نه....فکر نکنم بتوننجایخورد.اونوقت ا ینداشت اما به پول ِ ما نم

 شده بود: رهیبا لبخند بهش خ یحاج

 نه؟؟ ایخوره  یتو فقط بگو به دردتون م-

 از رفتار ِ پدر گفت: یعصب فرزاد

 ،اما.... هیخوره.....گفتم که عال یمعلومه به دردمون م-

 حرفش رو قطع کرد: یحاج

 یوتریکامپ ستمیس نیچند دینم با!فکر ک یکن هیکه الزمه رو ته ییزهایچ هیبق یبر یتون یاما نداره......م گهید-

 و..... یو صندل زیو م دیبخر

 به پشت ِسرش قالب کرد: دُیناباور د دستش رو تو ،موهاش کش فرزاد

 ه؟؟؟یمال ِک نجای!!!انیبد حیتوض شهی؟؟میچ یعنی-

 سرخوش از حال ِ فرزاد دست انداخت دور ِ گردن ِپسرش و گفت: یحاج
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ز ا یکیتو فکرت بودم که  یو شرکت بزن یبرگرد یخوا یم یتهران ُ گفت یمال ِ خودته بابا!همون موقع که رفت-

 خواد که کامل به نامت بشه..... یامضا م هی....فقط  دمشی تو خر ِیخواست بفروشه منم برا یرو م نجایدوستان ا

 رشیغافلگ نجوریشد پدرش ا یبود....باورش نم دهیحدش رس نی.....به گشاد ترشدیباز نم شتریفرزاد از ب یچشما

 کنه!!! زشیتونه سورپرا ینم یزیچ گهیکرد د یتو فرودگاه فکر م می نس ِدنیکنه......بعد از د

  لب زمزمه کرد: ِری ز ُدیپدر رو بوس ی....شانه دیحرف ِ اضافه پدرش رو در آغوش کش یمقدمه ،ب یب

 ....ادهیز یلی....خ نیممنونم بابا !انتظار نداشتم.....ا-

  گفت: ُدیرو بوس شیشونیدستاش رو دو طرف ِ صورت ِ فرزاد قفل کرد ُ پ یحاج

 ؟؟؟یسهم دار هیتو کمتر از بق یکن ی.....حقته بابا!چرا فکر مادهیز یچ-

 اما ادامه داد: یکنه ، بازم تشکر کرد.حاج دایبحث ادامه پ نینخواست که ا فرزاد

هم که نوش ِ  نجایهم که سهم ِ زنتِ .....ا یمولو ابونیخ یاز واحدها یکی.... هیخالبابا ....واحدت که برات -

بهت نگفتم  یزیوقته روشن کردم.....اگه تا حاال چ یلی سهم ِ بچه هام رو خ ِفیدونه که من تکل یجونت.....مادرت م

 کوتاهه.... ای...دستش از دن مینگ یزیرحمتش کنه ....بهتره چ ا!!!!اون زن ....خدیبود که داشت یطی...به خاطر ِ شرا

 :دیپرس ریو تح ی!!!!بدنش رو از پدرش دورکرد ُ با ناباورگهیشوک ِ د هی

 مرده؟؟؟ رهی......نرهیدستش کوتاهه؟؟؟ن یک-

درهم ُ پراز حس ِ  ی افهیبگه؟؟؟ق یخبر باشه!!!مونده بود چ یکرد که فرزاد ب یفخار دستپاچه شد!!!فکرش رو نم حاج

 کرد.... یم تشیفرزاد اذ

 نبود.... ایعمرش به دن چارهی!!!خب ....زن ِ بیدینه.....خودت رو ناراحت نکن......آخ ...من فکر کردم که شن-

که  ی اشک ِیکه راه ِ گلوش رو بسته بود و داغ ینداره اما از سنگ رهیبه ن یحس چیکرد که ه یکه فکر م نیبا ا فرزاد

 ترحم .... یعشق.....نه حت ایهست .....نه حس ِ دوست داشتن  یهنوز حس دیچشماش رو سوزوند،فهم

 ثمر تموم شده بود..... یبگذره ُ حاال ب دیتونست مف یکه م یانسان .....عمر کی ی عمر ِ سوخته  ِی حسرت برا ّحس
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 دهیکه شن ییزهایچ شیهم کم و ب یدونه بگه!حاج یرو اگه م رهی مرگِ ن ِیاز پدرش خواست که چگونگ یسخت به

 کرد. فیبود روتعر

کرد احساسش رو جمع و  ی!!!سعیبود ُ نه تصادف ی......نه شوهرستیحرفها درست ن نیتکون داد که ا یسر فرزاد

 رو خراب نکنه !! یحاج زِیسورپرا نیاز ا شتریجور کنه !!!ب

 گفت: یلبخند ِ مصنوع هی با

 !!!شهی.....بفهمه خوشحال م اری....بذار زنگ بزنم به مه میمخلص یلیخ ی.....حاج  میحرفها بگذر نیخب از ا-

 

 4 بخش

خوشحال شد که فرزاد اعتمادش رو به پدرش  نیاز ا شتریخوشحال شد.ب یلیکه فرزاد بهش داد خ یاز خبر مینس

 گذاشته بود. ی حاج ِضی خودش رو به حساب ِ تبع ِیکرده بود ُ در لفافه اعتراف کرد که لجباز یبازساز

 ی خانواده ها انتظار داشت فرزاد هرچه زودتر برا ِتی رضا ُدید ی فرزاد م ِیکه تو چشما یعشق و عالقه ا با

 ....دیپسند یم شتریو با فاصله رو ب مهینصف و ن یرابطه  نیاقدام کنه !اما.....فرزاد انگار ا یخواستگار

هست،اما  میبگه؟؟اون ها هم مطمئن بودند که فرزاد عاشق ِ نس یدونست چ ینم ایو ناد نیدر جواب ِ نسر شبید

ش به شهی شرکت هست و سرش شلوغه نم ِی راه انداز ِریگفته بود چون درگ بای.فردندیفهم یتعللش رو نم لیدل

 فشار آورد.

حرفش رو تر از اون بود که بخواد  یرفت.خودش خجالت ی کمک با فرزاد به شرکت م ِیبود که برا یچند روز مینس

گفت که  ی فرزاد بشه.....هم عقلش و هم غرورش م ِزونیخواست آو یدلش نم گهیبه فرزاد بگه و از طرف ِ د میمستق

 بذاره..... شیپا پ انیفشار ِ اطراف یب دیفرزاد با

قصد ِ  یددر ارتباط ِ و به زو میدوست ِ فرزاد هم اومده بود.فرزاد مجبورشد بهش بگه که با نس اریروز بود که مه دو

 فرزاد خوشحال بود .... یتعجب کرد اما برا یکم اریازدواج داره !مه

پرسه ، تموم ِ  یم یسوال اریاز مه یشد که وقت یمتوجه م یگاه میاز کار رو به عهده گرفته بود. نس یگوشه ا هرکس

  اون دوتاست..... ِشیحرف اما تمام ِ حواسش پ ی.....بشهیگوش ُ هوش ِ فرزاد جمع م
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ا هم ب اریربط بوده نه برخوردش خارج از اصول......مه یکرد که نه سوالش ب یشد......فکر م یم ریبا خودش درگ مینس

 اصال معذب نبود.... میکه نس یکرد....طور یم تیو شوخ بودنش اما احترام و فاصله رو رعا یراحت یهمه 

 یدقت و حواس جمع نیباعث ِ ا یبدون که چخواست  ی حرف م ِدنیکش شیشدند با پ یکه تنها م یاز کار کم بعد

 کرد. یآورد ُ حرف رو عوض م ی خودش نم ِیفرزاد به رو یشه؟ولیم

  شرکت ، نوبت ِ استخدام ِ افراد ِ کاربلد و متخصص بود. ِیتمام شدن ِ کار آماده ساز با

خودش که  یخواست تو رشته  یبود تا بعد که کارش رو مشخص کنند.خودش دلش م یعهده دار ِ سمت ِ منش مینس

و که ت نیکرد که فرزاد از ا یاحساس م میشد،نس یم ادیبود مشغول بشه ......تعدادِ مراجعه کننده ها که ز یحسابدار

 !!!!شهیخبر نداشته باشه کالفه م رونیاتاق باشه و از ب

 می اوقات موفق بود.....نس ِترشیداشت با صحبت کردن ِ فرزاد رو آروم کنه که ب یهم متوجه شده بود و سع اریمه

 ..... شهیکه آروم م گهیم یچ اریو مه شهیم یکالفگ نیباعث ِ ا یچ دیفهم یرفتار بود نم نی ا ِجیگ

 تونست آرومش کنه !!! یاون هم م دیگفت شا ی رفتارش رو بهش م ِلیکرد اگه فرزاد راحت دل یم فکر

شروع  میو فرزاد و نس اریبه با شش آقا و چهار خانم به جز مهاستخدام ها تمام شد و شرکت قرار شد از شن باالخره

 به کار کنه!!!

ها فرزاد به دنبالش اومد و با هم به شرکت  ستمیو چک کردن ِ س دهایبازد نی آخر ِیشنبه عصر برا پنج

 زیو مو د ستمیکه دو س یرو چک کردند ُ تابلوِ سر در اتاق رو نصب ،به اتاق ستمشیتو هر اتاق س یکی یکیاومدند.....

  آن مطمئن بشه.... ِیتا از صاف فتعقب ر یکرد ُ قدم زونیرو آو یداشت و فرزاد تابلو ِ حسابدار

 :دیاتاق پرس نیا دنیبا د مینس

 کار کنم ؟؟؟  دیفرزاد جان.....مشخص شد که تو کدوم اتاق با-

 مِن مِن کرد ُ گفت: یکم فرزاد

 !دمیم ادتیکه الزمه  ییزایکم خودم چ !کم ی من هست ِشیخب تو اتاق پ -

 متعجب نگاهش کرد: مینس
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ه حسابدار ِ کارکشت هیکنار ِ  یقرار نبود تو بخش ِ حسابدار ؟؟؟مگهیدر نظر نگرفت یمن سِمَت ِ خاص یتو برا یعنی-

 کار کنم.....

 !!!!گهید میکه دو تا حسابدار استخدام کرد یدینه ...د-

 بهش برخورد: یحساب مینس

ل بهم قو نطوریدستم سرم گرم بشه !!!ا یبد یکار ِ الک هیکه  یبشه؟؟؟بشم نخود یکه چ نجایپس االن من اومدم ا-

 مصاحبه!!!واقعا که!!! گهی د ِینرم جا ی ازم خواست ُیداد

 :چونهیو خنده حرف رو بپ یخواست که با شوخ فرزاد

بهتر  یخوا ی!!کارفرما مهربونتر از من !!!نه واقعا از کجا م یریو حقوقت رو هم بگ یذارم خسته ش یاِ ...مگه بده !!نم-

 ؟؟؟یکن دایاز من پ

گرفته ن شیکه فرزاد تو کار جد نیرو مهار کنه!از ا ارهیبه گلوش فشار م یکه با سرسخت یکرد که بغض یرو م شیسع

،  ختهی؛کار برات ر یدار ی فکسن ِسانسیل هی یهم با مسخره کردنش که فکر کرد نیشده بود.حس ریدلگ یبود حساب

 کرد..... یم رشیتحق

و ر یکار یکه عرضه  شهیباهاش رفتار م زیآم ریو تحق شهیگرفته م دهیداره ناد گهید یکرد به شکل یحس م حاال

 مونه! یکنه ،تو شرکت م یکه بهش م ینداره ُ فرزاد با لطف

کرد  ی سع ُدیکش یقیکنه پس نفس ِ عم هیخواست گر یصداش رو لرزون و خش دار کرده بود اما دلش نم بغض

 گفت: یجد یلیبغضش رو با بزاقش قورت بده و خ

 خونه !خداحافظ.... رمیندارم ...با اجازه ات م یهم که کار نجای. ا رمیحقوق بگ نجوریتونم ا یمن نم دیببخش -

  نگهش داشت: ُدیرو کش فشیرو برداشت ُ به طرف ِ در رفت......چند قدم مونده به در فرزاد ک فشیک

 ....نمیبب سایوا ؟؟؟یشد؟؟چرا ناراحت شد یچ-

 !نهیخواست که فرزاد بب یپر از اشکش رو نم ی....چشمااوردیاما سرش رو باال ن ستادیا
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 ی....دنبال ِ چ یایشرکت به حساب م یرایتو خودت از مد ؟؟آخهیگفتم که ناراحت شد ی....چنی.....منو بب مینس-

 ؟؟؟یهست

 یو زار هیگر ی ب ُینشنُ بتونه منطق ری چشماش رو به هر طرف چرخوند تا اشکاش سراز ُ دیکش قیعم نفس ِ نقدریا

 جواب ِ فرزاد رو بده :

 ی فن ِریمد یکیعامل ُ اون  ریتون مد یکیمشخصه  نهی......هان !!!تو و دوستت که کارتون ا رمیمن مد یرو چه حساب-

 ؟؟؟یستیتو چرا متوجه ن م؟؟فرزادی چ ِری.....اونوقت من مددیهست

 ری.....من اگه قرار بود کار ِ غیدیکه تو شرکتت کار بهم م یکه تو بهم قول داد نهیا دیفقط به ام نجامیمن االن ا اگه

 نبود..... یبه منت ِ کس اجیرفتم سر ِ کار....احت یکه همون روز ِ اول م ارمیب ریمرتبط به رشته ام گ

 :دیشدور ِ دهنش ک یدست یعصب فرزاد

 باشه!!! یداره اسمش چ ی!چه فرق گهیهم کار ِ د نیکار ....خب ا ی.....تو گفت مینس-

 !!!ستیزنه ،کار ن یکه ازش دم م یکار نیفرزاد متوجه نبود که ا ایو  گهیم یمتوجه نبود که فرزاد چ مینس ای

......من رمیبگ ادیرو از صفر  ارمیرو که ازش سر در نم یکه کار نمیتو اتاقت از صبح بش امیهر روز من ب یخوا یم-

 تو رشته ِ خودم کار نکنم..... ؟؟؟چرایهدر بد نجوریا یصرف ِ کار کن دیوقتت رو که با شهی...م یچیه

 شد: یکالفه و عصب میاز اصرار ِ نس فرزاد

 !!؟؟هانیخوا یم نوی؟؟؟؟تو ا یاتاق کار کن هیتو  بهیمرد ِ غر هیبا -

 یرفتارا لِیدل دیرو هم نداشت.....انگار تازه فهم یاعتماد یحرف رو نداشت ....انتظار ِ ب نیوا رفت......انتظار ِ ا مینس

 ه؟؟؟یفرزاد چ

 هی!من دنبال ِ ادهیباشم ز میآقا همکار ِ مستق هیکه با  نیفرزاد؟؟؟من هرجا بخوام کار کنم ، احتمال ا یگیم یچ-

 تو استقبال کردم چون بهت اعتماد داشتم.....اما تو بهم اعتماد  ِشنهادی کارم بودم.....از پ ِی امن و خوب برا ِطیمح

 ؟؟؟یندار

 کرد: میقدم به عقب برداشت ُ پشتش رو به نس هی فرزاد
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 .....من....ستیبحث ِ اعتماد ن-

 حرفش رو قطع کرد: مینس

که زنت  یموضوع مشکل نداشت نیکرد....با ا ی تو کار نم ِشی....مسلما تو اتاق پ نیکرد یاداره کار م هیتو  رهیتو با ن-

 ؟؟یدختر خاله ات حساس باش یبرا دیکه مرد هست کار کنه !!!چرا با یطیتو مح

  ِادیکرد ُ هم گذشته رو به  یآور ادیحساس گذاشته بود.هم نسبت ِ خودش رو  ی نقطه  ِیدرست دست رو مینس

 فرزاد آورد....

 :دی دندوناش غر ِیقرار گرفت ُ از ال می نس ِیدوباره روبرو یچرخش ِ عصب هیبا  فرزاد

 !!!یاون کرد ، تو هم کن یهر غلط ستیقرار ن-

 منم مثل ِ اونم !!!! یکن یکرده و تو فکر م یغلط هیآهان پس اون -

 ادامه داد: می سوال ببره.....نس ِریخودش رو ز رهین ی رفتارها ِانیمستاصل شد.دوست نداشت با ب فرزاد

تو چطور باهاش برخورد  ایکرد و  یکه زن ِ سابقت چطور رفتار م نیبه ا یتموم بشه!من کار جا نیبحث ا نیبهتره ا-

 کردم.... یاشتباه م دمی من هست که د ِیبرا یشرکت کار نیندارم.....من فکر کردم تو ا یکرد یم

در رو باز کرد که خارج  میالاهلل اال اهلل گفت!همزمان که نس هیبه طرف ِ در ،فرزادبلند  میقدم برداشتن ِ نس با

 شدند.... داریپد نیمیو س اریبشه،پشت ِ در مه

 نمود..... یابراز ِ خوشبخت نیمیبا س ییکرد ُ از آشنا یانداخت ُ با احترام احوالپرس نییسرش رو پا مینس

 گفت: عیسر نیهم یشد.....برا می فرزاد و نس ِنیجوّ ِ متشنج ِ ب ینظر متوجه  هیکه با  اریمه

 .میبه قصد ِ دور ِ هم بودن اومد شتریبود....ما ب نیخانم پاقدم ِ ما سنگ میساِ ن-

 برم... دی.....من کار دارم با دیدار اریاخت-

 یلیهم خ نیمی، اونو انداخت جلو.....س نیمیبا اشاره به س اریاسمش رو صدا زد....مه میحرص زده اما مال فرزاد

  بازوش و با خودش کشوند داخل : ِری دست انداخت ز ُستادیا میکنار ِ نس یمیصم
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 هیه ،ککن یرو م فشیآقا فرزاد تعر نقدریخانم که ا مینس نیا نمیخوام باهات آشنا بشم.....بب یمن تازه م یخانم ایب-

 !!!!اسیو چه جور

ونش زب یف زدن عادحر یبرا یبود که حت یعصبان نقدریکنه ؟ا کاریدونست چ یمونده بود و نم یسیتو رودروا مینس

 رو بده..... نیمیو درشت ِ س زیر ی،چه برسه که بخواد جواب ِ تعارف ها دیچرخ ینم

تکون داد و رو به فرزاد با  یبا تاسف سر اریداشت.مه ریکه تابلو ِ مد یکشون رفت تو اتاق میدست ِ نس نیمیس

 صدا گفت: نیآهسته تر

 شده بود..... یعصب نطوریا یبهش گفت یچ-

 :دیی دندون سا ِیدندون رو فرزاد

 کنه!!! یشلوغش م خودیبابا...ب یچیه-

 کرد. اریاما زبونش سکوت اخت«.....تو یهست یشناسمت....چه سرتق وغد یمن م»گفت که  یم اری مه ِنگاه

 بافت. یم سمونیکرد و آسمون ُ ر یم فیوقفه داشت تعر یاومد که ب یم نیمی س ِیصدا

گرفتند شام  میتصم اری مه ِشنهادیها رو انجام دادند ُ به پ یا کمک ِ هم خورده کاربهشون ملحق شدند....ب پسرها

 با خجالت گفت: میرفتن ، نس نییبخورند....قبل از پا رونیب

 ه....برم خون نیبرم اما....اگه اجازه بد یاز مصاحبتت لذت م یلیجون خ نیمی....سدیمنو معاف کن شهیاگه م دیببخش-

 نیمیتحمل کنه ....اجازه نداد س نیاز ا شتریتونست ب ینم گهید می محکم زمزمه کرد. اما نس ِمینس هی یعصب فرزاد

 بگه ...در آغوشش گرفت : یزیچ

...من  مینیرو بب گهیزنگ بزن همد یبود کاری،هروقت ب یخوشحال شدم ....شماره م رو که دار یلیجون خ نیمیس-

 با اجازه تون ..... اریکنم وقتم آزاده.....آقا مه دایتا کار پ کارمیفعال ب

دکمه رو زد و از  عیاز آپارتمان خارج شد و شانسش آسانسور تو همون طبقه بود...سر عیگفت ُ سر یخداحافظ ِ کل هی

 دسترس خارج شد.
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الف ِ اخت نیاول نیدست تکون داد ُ گفت دربست.....ا یتاکس نیاول یبود.از ساختمون که خارج شد برا اوردهین نیماش

ت تونس یکرد وجود داشته باشه....بغض ِ خونه کرده تو گلوش رو نم یکه فکرش رو هم نم ینظر با فرزاد بود.اختالف

 با فرزاد رو تا حاال مرور کنه! شروز ِ ارتباط نیکرد از اول یکنه....به جاش سع یکار

اومد که تعصب ِ خشک  یان مونده......به فرزاد نمپنه دشیکه از د نهیبب یخواست با مرور ِ حرفاشون نشونه ا یم

 دونست .... ینم یزیچ رهیاز ن میکرد....هرچند نس یرو انتخاب نم رهیداشته باشه که اگه داشت ن

دلخور شد که  شتریب میبا کار کردنش نداشت.نس یداد که فرزاد مشکل یکه همکار ِ فرزاد بود ،نشون م نیهم اما

 پروا داشت یب یرفتار رهیبود که ن دهیخاله شن ای بایاز فر یاحساس کرد فرزاد اون اعتماد ِ الزم رو بهش نداره.....گاه

. 

 دیبود....نبا یمدت ارتباط چ نیا ی دهیپس فا»که فرزاد نشناخته بودش ناراحت شده بود.با خودش گفت: نیا از

 «.داشته باشه نانیمرد کار کنم ،نترسه و بهم اطم هیمن کنار ِ که  نیمنو بشناسه که از ا نقدریا

 رو خورد ُ سست کرد. شیفکر یبنا انهیافکار مثل ِ مور نیخونه ا تا

 

 5 بخش

 !!!یلعنت ی بلند گفت:لعنت ُدیبه موهاش کش یبسته شد. فرزاد چنگ میکه پشت ِ سر ِ نس در

نم دم ک یچا هیبه طرف ِ آشپزخونه رفت ُ با گفتن ِ  نیمیخواست تنهاشون بذاره!س نیمیچشم از س یبا اشاره  اریمه

 ، تنهاشون گذاشت.

ه بمون یدو نفرشون باق ی طهیکرد تو ح یم یکه سع ییچشم دوخت به فرزاد و با صدا یهم عصبان ی کم ُیجد اریمه

 گفت:

دعواتون شده  مییایکه ما ب نیکار کنه؟؟؟قبل از ا نجایگفت ؟؟مگه قرار نبود ا یم یچ می؟؟نسیزد یباز چه گند-

 بود؟؟؟

از  یکی  ِ یداغون نشست رو یبده.فرزاد هم با اعصاب یداد که فرزاد جواب یو مهلت نم دیپرس یم یرگبار اریمه

 داد: هیها و دستاش رو پشت ِ گردنش قالب کرد ُ آرنج ها رو به زانو تک یصندل
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 شدم.... یرو آورد ...عصب  رهی خودم باش !!!اسم ِ ن ِشی؟گفتم تو اتاق پ هینگفتم ....گفت کارم چ یزیچ-

 کرد با فرزاد چشم تو چشم بشه: ینشستُ سع رونیب دیکش زی که از پشت ِ م ِی صندل ِ ی رو ُکشیاومد نزد اریمه

  خودم باش ِشیپاتاق  نیخونده ،اون قسمت هم کار کنه....ا یحسابدار مینس یمگه نگفت ی.....مرد ِ حسابنمتیبب-

 ؟؟یِا غهیچه ص گهید

 ....ستی.....الزم نگهید می......دونفر استخدام کردنیا-

 کار نکنه!! میکه نس یفرزاد....تو عمدا دو نفر استخدام کرد شهیباورم نم-

 بدم... ادشی واشی واشی خودم باشه ..... ِشیپ گمیکار نکن ...م گمینه...نه ..مگه م-

 ؟؟هی:چ دیشد که فرزاد سرش رو بلند کردُ با تکون سرش پرس یطوالن نقدریساکت نگاهش کرد.سکوتش ا اریمه

 کرد....فرزاد کالفه گفت: یکشدار شد.....انگار با نگاهش پس ِ ذهن ِ فرزاد رو کندو کاو م اریمه ی رهی خ ِنگاه

 اتاق با دوتا مرد کار کنه!!!زوره... هیزنم تو  ادیکردم.....خب خوشم نم کاریکنه انگار چ یجور نگاه م هیچته تو....-

 یتعصب نقدریتا حاال تو ا ی......بعدم از کمیزنت شد که ما خبر ندار یپوزخند زد:زنت.....مبارک باشه ک اریمه

 منطق ِ.... یتعصب خشک ُ ب هی ست،ین رتیاسمش غ نی.....چون ایشد

 ها!!!! ادی...بدت م گمیم یزیچ هی نجاستیسر به سرم نذار ...زنت ا اریمه-

 نویفرق داشت....ا نیبا ا رهی....بابا نرونیب یکشیبهت بگم.....چرا از گذشته نم یدِ آخه....اُال....الاهلل اال اهلل....من چ-

 ....ارهیب ادتیرو  رهیکه رفتار ِ ن یدید یزیچ مینکن.....از نس سهیبفهم ...مقا

 کجا و اون کجا!!! نیآروم جواب داد:نه !!!ا فرزاد

 یها طیهمه زن دارن تو مح نی!!!انتونیب یکن یاحترام و اعتماد رو خراب م یواراید ه؟؟؟چرایخب ...پس دردت چ-

با  یفرزاد که ذهنت رو خراب کن دهیکنند ، مشکل دارن همشون؟ندارن ...واال ندارن....از تو بع یکامال مردونه کار م

 مسائل.... نیا

م ترس یکنه....م رییترسم تغ یبود....م نی هم ِیترسم ....تا حاال هم پا جلو نذاشتم ...برا ی.....مستیدست ِ خودم ن-

 ....ولش کن...گمیدونم ....دارم چرت وپرت م ی...اوف نم
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 فرزاد گذاشت: یشونه ها یسرش رو با تاسف تکون داد ...جلو اومد ُ دست رو اریمه

 رهی ن ِیگفتم ....همونطور که برا یبود من بهت م یزیکنه .....اگه چ یفرق م رهیذاتش با ن میداداش ِ من .....نس-

 خانم قابل ِ اعتمادِ شک نکن!!! میگفتم....فکرت رو خراب نکن.....بنا رو بذار به اعتماد....نس

  ُپاک میدونست نس یدونست فکرش غلطه !!!م یبا حرفاش تونست آرومش کنه .....خودش هم م اریمه شهی هم ِمثل

  ..... ِبینج

 نگاه کرد و لب زد: اریبه مه یدرموندگ با

 !!ارم؟؟یحاال چطور از دلش در ب-

 :دیخند اریمه

 ...فقط بهت بگم که ...کارت یریگ یم ادی....اما یستیهم بلد ن ی...منت کشیدیسرتق ِ بدبخت...به عمرت ناز نخر یا-

 دنده اس....خدا به دادت برسه!!! هیخانمت هم مثل خودت لجباز و  میدراومده....نس

 و گفت: دیتو بازوش کوب یمشت فرزاد

 نکن نامرد.... یته دلم رو خال-

 شد.... یهوا آفتاب ایبانو از پستو درب نیمیو گفت: س دی بلند خند ِیبا صدا اریمه

 زد: یو لبخند رونیاومد ب ی چا ِینیبا س نیمیس

استخدام  یرو هم به عنوان آبدارچ ی آشپزخونه تون کامله.....فقط کس ِزاتی....خوشم اومد تجهیچا دییبفرما-

 د؟؟یکرد

 برداشتند ُ تشکر کردند.. وانیل هی هرکدوم

  آشپزخونه... ِیبرا میرو نگرفت یحواسمون نبود....کس اریمه گنیراست م-

 هم تو فکر رفت : اریمه

 دم کردن ُ نظافت ِ آشپزخونه و اتاقا هم هست.... یاما چا زهیخواست خودش بر یهرکس چا شهیآره ...م-
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 حرفش رو قطع کرد: نیمیس

....ثواب هم داره خودش سرپرست ِ  ادیبگم ب نیداره اگه موافق اجیکار احت نیشناسم که به ا یخانم رو م هیمن -

 خانواده اس.....

 به نظرتون؟؟ ادیخانم ....از پسش بر م هیگفت:  یبا دو دل فرزاد

 دارند.... یشتریکه تو نظافت خانم ها وسواس ِ ب یدونیهستش م یزیتم یلی....خانم خ ادیچرا برن-

  ِیرو در آورد ُ زنگ زد و قول و قرارش رو برا شیگوش عیسر نیمیشد.س یهم موافقت کرد ،فرزاد هم راض اریمه

 شنبه گذاشت.

 زد اومد کنار ِ فرزاد و گفت: یداشت حرف م نیمیتا س اریمه

 هیو  زیم هی ایو  ینیکارگز میو بذار رونیب یاریرو ب یحسابدار یبرا یاون پسره که استخدام کرد ای هینظرت چ-

 خانم.... می نس ِیم،برایتو اتاق بذار ستمیس

 ملتمسانه نگاه کرد: فرزاد

 تونم تمرکز کنم یتو اتاق باشه من نم میتو اتاق نباشه ..تو سالن باشه که خانم ها هم هستن....نس زشیم شهیم-

 درک کن.... نویتوروخدا ا اری...مه

 د....کرده بو نیذهن ِ شکاک و بدب هیبه  لیکه کرده بود ذهن ِ آروم ِ فرزاد رو تبد ییبا کارا رهیدلش سوخت که ن اریمه

 فرزاد رو فشرد و چشماش رو باز و بسته کرد: ی شونه

ود ...اگه الزم ب میکن یرو جابه جا م زهای....م ادیگو از شنبه بکن....ب یکنم تو برو آشت ینگران نباش ....درستش م-

 .....زهیکه تمرکز تو هم بهم نر مینیچ یم ی....طور میخر یم

 صحبتش تموم شد اومد طرفشون : نیمیس

ما که زودتر از ش دیبد دیکل نیتون ی م ِیراحت خانم ِ قابل ِ اعتماد التونی...خادیدرست شد....گفتم از شنبه ب نمیا-

 و کارش رو انجام بده..... ادیب

 گفت: عیسر اریدو تشکر کردند....مه هر
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 فرزاد هم کار داره.... می..ما بر نیمیخب برنامه امشب که کنسل شد ....س-

 نگاهش کرد: یسوال فرزاد

 شنبه صبح جواب بده.... دیشا ینبرنامه ها زمان بر ِ ها !از حاال شروع ک نی ا ُی.....ناز و منت و آشت گهید یکار دار-

 چشماش گرد شد: فرزاد

 !؟؟یکن یم یشوخ-

 !!یفهم یجلو خودت م یندارم که.....بر ینه به جان ِ تو ....شوخ-

 :دیدستش رو کش نیمیس

 ...دیرینگ یکنه ...جد یم یشوخ ارینسوزون.....آقا فرزاد ..مه شیآت نقدریا میبر ایب-

 نذاشت ُ هلش داد طرف ِ در: نیمیخواست حرف بزنه که س اریمه

 !!! گهیبرو د ایب-

اومد که منتظر بودند  یکردند ُ رفتند ...اما صداشون از پشت ِ در م یخداحافظ یبا خنده و شوخ نیمیو س اریمه

  خنده شون لبخند به لب ِ فرزاد آورد ....اما لبخند ِ تلخ.... ِیباال....صدا ادیآسانسور ب

ه که بشه ،چه برس شقدمیپ یآشت یبذاره و برا شینبوده که بخواد پا پ یی،جا رهیبا ن یتو زندگ دیفکر کرد د یهرچ

 کنه !!! یبخواد منت کش

 امیپ ایکنه؟؟زنگ بزنه  کاریچ دیدونست با ینم یرو رنجونده.....ول میدونست که اشتباه کرده و با حرفاش نس یم

 تونست حرف بزنه..... یرو در رو بهترم دیرفت خونه شون شا یشد م یبده....اگه روش م

 ورنجیا ینبود.....وقت زیجا گهیکرد....تعلل د یم یفکر دیبود....راحت تر بود.....با ینظرش اگه رابطه شون رسم به

 رو عقب بندازه.... یخواستگار  نیاز ا شتریخواست ،درست نبود ب یرو م مینس

جواب بمونه اما در کمال ِ تعجب  ی بوق که اومد انتظار داشت که ب ِیرو گرفت.صدا میرو در آورد و شماره نس شیگوش

 گرفته و محزون.... ییبا شوق و محبت ، بلکه با صدا شهیزود جواب داد، اما نه مثل ِ هم یلیخ مینس
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 دل ِ فرزاد رو به درد آورد: نشیغمگ ی بله

 ؟؟ی....قهر مینس-

محبت  ایدو کلمه حرف ِ عشقوالنه و  یهمه مهر و محبت .....به جا نیپسر با ا نیدادند ...ا یبهش مدال م دیبا یعنی

 ؟؟؟یپرسه قهر ی گرم.....م ِیسالم و احوالپرس هی.... زیآم

 !!!یشاد ش ارهی ادا درم ِیپس ....آشت نه

 جواب داد: قیآه ِ عم هیگذشت با  میفکرا از سر ِ نس نیا همه

 .....دلخورم.....ازت ناراحتم... ستمیقهر ن-

 دستپاچه گفت: زادفر

 نزدم .... یچراااا.....من که حرف-

 مدیسن رس نیبود....من به ا نیمن سنگ یبرا یلی پشتش خ ِتیحرفت بد نبود اما ن دی....فرزاد شا ینزد یحرف-

رفت و آمد  یاجازه به خودش نده بهم چپ نگاه کنه ....دو سه سالِ که جدا شدم جور یرفتار کردم که کس یطور

وام خ یو م یکه تو هست ییاره ....اونوقت تو....جایجرأت نکنه اسمم رو ب یشهر سرم باال باشه و کس نیکردم که تو ا

 !!!یکار کنم ،اعتماد ندار

 خوره؟؟؟ یمن بهت شک کنم بهت برنم ؟؟؟اگهیشد یناراحت نم یبود خودت

 کرد حق بهش داد و ناراحت شد: یکه نگاه م مینس دِی دفاع از خودش نداشت ،از د ِیبرا یحرف فرزاد

وقت  چیه یعنی....ادیکنم که از دلت درب یمعذرت خواه دیچطور با ستمی..م...من بلد ن مینس نی!ببیدرسته !حق دار-

......من آرامش  ی.....تو ناراحت باشیبشم.....اما تو فرق دار شقدمیپ یمعذرت خواه یکه من برا ومدهین شیپ

 ؟؟؟ی...ببخششهی.....مشهیندارم.....م

دم  خو ِیبشم.....منو با رفتارا سهیخواد مقا یتو گذشته داره.....اما دلم نم شهیرفتار و فکرت ر نیدونم ا یفرزاد.....م-

 کهنی....اما ا رمیتونم بپذ یم نطوری،همون جا بهم بگو....ا ومدیکه خوشت ن یدید یبشناس و بسنج....اگه ازم رفتار

 تونم!! یقضاوت بشم .....نه نم گهید یکی براساس ِ رفتار ِ
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 شرکت..... انیکنند شنبه ب یباشه .....حاال خانم لطف م-

 :دیبا شک پرس مینس

 ....ایو  یبه چه عنوان ؟؟؟کارآموز......نخود-

 !!یذار یکه دلت خواست قدم رو چشمم من م یبا هر عنوان ایکردم خانم....شما ب یمن که معذرت خواه-

 بال گفت: یچشمت ب هی لب  ِریز مینس

 ...ساعت ِ چند اونجا باشم؟؟ امیباشه م-

 جواب داد: یشدن و آشت دهیسرخوش از بخش فرزاد

 .....میصحبت کن دی...بانمتیبب شهی.....فردا م یدلم!!!راست ِ زیدنبالت عز امیخودم م-

 راحت تماس رو قطع کردند. یتشکر کرد و قول و قرارِ فردا رو گذاشتند و هر دو با دل مینس

ا ب دیدور بمونه.....شا میاز نس نیاز ا شتریخواست ب یدلش نم گهیکرد...د یم یکار هی دیکرد....با یپوووف فرزاد

بود با خودش کلنجار  دهیرو شن رهیخبر ِ مرگ ِ ن یاز حاج یشد....از وقت یکمرنگ م رهیخاطراتش از ن میبا نس یزندگ

 نه؟؟ ایبره  الی ل ِدنیرفت که به د یم

ه ک نیرفت. تو ماش رونیرو برداشت ُ چراغ ها رو خاموش کرد و از شرکت ب شیو گوش چییسو ی ناگهان ِمیتصم هی با

 روند. الینبود .....به طرف ِ خونه ِ ل ری....خوب بود به نظرش د دینشست ساعت رو د

تونست به  ینم یاسم چیکه با ه ییاون روز ِ کذا ی شد ....خاطرات هجوم آورد....خاطره ادهیپ نی خونه که از ماش ِدم

 کدوم از  ِچیو حرکاتش ....ه رهیو سوار کردن ِ ن ادهی...پشیگرفتن ِ جواب ِ آزما ی......خاطره  ییاز کذا ریغ ارهیب ادشی

 آورد.... یبه لبش نم یلبخندکدوم  چیخاطره ها مثبت نبود....ه نیا

 زد: ی بلند غر م ِیاومد که با صدا الی ل ِیکرد که زنگ ِ در رو فشار بده.....صدا یرو راض خودش

 ...دیجا نذار یزیکه چ دیرفت ....خو حواستون رو جمع کن ادتونی یباز چ-

مات موند  الیآروم سالم کرد.ل یبود ول نیی.فرزاد سرش پادی فرزاد حرف تو دهنش ماس ِدنیرو که باز کرد با د در

 از اومدنش گفت: مونیگره خورد متوجه ِ چشمان ِ پر اشکش شد.پش الیداد...فرزاد نگاهش که به نگاه ِ لن ی،جواب
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ه ب ینیخانم احساس کردم د الیدونم ل ی.....فکر کردم ......نمدمیکه ناراحتت کنم.....فقط....خبر رو که شن ومدمین-

 گردنم هست.

 به خودش اومد ُ حرفش رو قطع کرد: الیل

 ....نیبش شمیپ یکم ای.....تروخدا بی......تو ناراحتم نکرد تو ایب-

با چادرش و حرفهاش  رهین ینکرده بود.اما خاطره  رییتغ یزیکه داشت وارد ِ خونه شد.چ یمیبرخالف ِ تصم فرزاد

 داد.... یم یآورد ُ حس ِ خفگ یطناب دور ِ گردنش فشار م هیشد و مثل  دهیچیچنگک دور ِ ذهنش پ هی....مثل 

 : نهیتعارفش کرد که بش الیل

 .... ارمیب یزیپسرم تا چ نیبش-

 حرفش رو قطع کرد: مهیسراس فرزاد

 زود برم....کار دارم. دیخورم ....فقط ....با ینم یچیخوام ...ه ینم یزینه نه !چ-

حرف  یشده !ب یوحشت داره ُ کدوم خاطره براش تداع یدونست فرزاد از چ یزد.انگار م یلبخند ِ تلخ الیل

خواست هرچه زودتر  یداشت....دلش م یبرنم یبه سکوت گذشت....فرزاد چشم از گل ِ قال یا قهینشست.....چند دق

 خاطرات فرار کنه! نیخونه و ا نیاز ا

 دلش تلنبار شده بود.....از  ِیبود که رو ییها هیشروع کرد به حرف زدن ......انگار که مخاطبش فرزاد نبود......واگو الیل

 بود. دهیبزرگ کردن ِ بچه ها کش یکه تو نبود ِ شوهرش برا ییخودش ، از زجر ها یها حتیگفت از نص یم رهین

که بعد از طالقش کرده بودن ......از تهران  ییرو حفظ کنه !از دعواها شیکه نتونست زندگ نی.....از ا رهیاز ن دوباره

 نیشده......و باالخره از مرگش....از ا رشیبانگیگفتند گر یکه م ی....از فسادادیزندان.....از اعت یهارفتنش .....از مالقات

 که اُوردز کرده ..... دهیزندان شن یاز نگهبانها یکیبا التماس از  نادرنگفتند و  یکه علت ِ درست ُ حساب

ن خش یکرد.....گاه یم هی مو ُختیر یتا مرده.....اشک م دهیکش نقدریدونسته ونادر گفته ا یرو نم شیمعن الیل که

 زد..... یکه نبود تند حرف م یی رهیشد ُ با ن یم

ست دون یکرد.....نم یم یحس ِ خفگ شتریکنند ُ هر لحظه ب یاش دارن باد م نهیرو تو س یکرد بادکنک یحس م فرزاد

 بگه؟؟ یمادر ِ داغدار چ نیبه ا دیبا
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 .....همون یداد ادشیکردن نبود.....بگه تو راه ِ خالف رو  ی......بگه دخترت آدم ِ سالم زندگاشتباه بود تتیترب بگه

 .....دیکه سر ِ من کاله گذاشت یوقت

دستمال  الیکه ل کیکوچ یوقفه  هیخوردش کنه !تو  شتریفرزاد هم آدمش نبود که افتاده رو شماتت کنه و ب نه

 از جاش بلند شد: عیت استفاده کرد ُ سربرداشت اشکش رو پاک کنه ،فرزاد از فرص

 ادیهمه بال که سرش ب نیبه ا یبه من بد کرد ....اما من راض رهی....درسته نگمیم تیخانم .....من واقعا تسل الیل-

 یاز دست ِ کس یکار یسخته .....ول زی.....درسته داغ ِ عز نیاز ا شترینبودم.....شما هم خودت رو ناراحت نکن ب

 .....ادیبرنم

 رفع ِ زحمت کنم. گهید من

ج از خونه خار  یخداحافظ هیدر رو باز کرد ُ با  عی در شده بود.سر ِکیخواست بلند شه و تعارف کنه ، فرزاد نزد الیل تا

 رد شد. الیاز کنار ِ ل یرو به حرکت در آورد ُ با بوق نیماش د،فرزادی در رس ِیجلو الیل یشد.وقت

که  نیببنده و کنار بذاره......نه ا شهی هم ِیرو برا رهیبا ن یزندگ یزم بود تا پرونده ال دارید نیکرد ا یم احساس

ن کرد یتو گذشته زندگ ایاز گذشته اش هست .....اما مدام به گذشته برگشتن و  یفراموش کنه ....بهر حال قسمت

 کنه .... یدور م ندهیآدم رو از حال و آ

از دستشون  یبا سهل انگار دیماست.....نبا یتو دستا ندهیکرد اما حال و آ شهینم یکه گذشت کار یزیچ یبرا

 .....میبد

ن رو روش می خودش و نس ِفیهرچه زودتر تکل دی خودش رو گرفته بود. با ِمی. تصم دیافکار به خونه رس نیبا ا فرزاد

 کرد. یم

 

 6بخش

کنار ِ پدرشه و  یدو نستند گوش ی زنگ ِ تلفن بلند شد. م ِیکرد که صدا ی شام رو جمع م ِزیکمک ِ مادرش م مینس

 هست. ییاز اون بود که پشت ِ خط فرد ِ آشنا ی صحبت ِ پدر حاک ِی،به کارشون ادامه دادند.صدا دهیجواب م

 گفت: مامانش
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 کنه! یم یهمه گرم احوالپرس نیکه بابات ا هیدونم ک ینم-

مطرح  دیبا یموضوع نیکه چرا همچ نیاز ا شتریبود. ب ریدلگ ینداد. هنوز کم یباال انداختُ جواب یشونه ا مینس

 بود.... تشیبه شخص نیجور توه هیموضوع  نیبشه!از نظرش ا

 ی!مگه منو نمخودیب:»گفت  یخودخواهش م یداد.....باز جنبه  یکرد ،حق بهش م یفرزاد که نگاه م دِیاز د یطرف از

براش نذاشته  یحال و حوصله ا شی ذهن ِیریدرگ«کنه چه برسه که مطرحش کنهبه ذهنش خطور  دیشناسه!اصال نبا

 بود.

  مادرش به خودش اومد: ِیصدا با

 گه؟؟یم یبابات چ نمیمن برم بب خچالیغذاها رو بذار تو  نیمادر ا-

 چه خبره؟؟؟ نهیشد ُ گوش داد بب زی.تدیگوشش اسم ِ فرزاد رو شن هویسرش رو تکون داد.به کارش ادامه داد . باز

 پرسه؟؟ ی!داره احوال ِ همه رو مهیعیزنه!خب طب یحرف م نتیمادرش داره با خاله ز دیفهم

  مادر دوباره به زمان و مکان متصل شد: ِیغرق شد. با صدا شیتو عوالم ذهن باز

 کارت دارم! ایب اریب ی....مامان دوتا چا مینس-

 انویشده بود.ل زکردنی....طبق ِ معمول که تو فکر بود ،مشغول ِ تمدیدرخش یبه دور و وَر کرد ....آشپزخونه م ینگاه

 پر کرد ُ به هال رفت. یها رو از چا

 هست! یپدر و مادرش نشسته بود.فکر کرد به خاطر ِ چا ی لبها ِیرو تیاز رضا یلبخند

 نوش ِجونتون! گهید یچا هینکردم .... یبابا کار یا-

 ه؟؟ی چ ِیلبخند ِ مشکوک برا نیهم بفهمه ا ادیکرد تا هم خودش از حال ُ هوا در ب یشوخ

 با محبت بهش نگاه کرد ُ به مبل ِ کنارش اشاره کرد: مادرش

 مادر! نیبش ایب-
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پدر و دوباره مادر چرخوند....هر دو به شدت از  ینشست . حاال واقعا مشکوک شد نگاهش رو از مادر به چهره  مینس

 ؟؟؟یبودند....اما از چ یخوشحال ُ راض یموضوع

 رو برداشت و گفت: وانشیزبون باز کنه!ل شونیکیبود که  منتظر

 ها!!!!! دیزن ینمه مشکوک م هیه؟؟یخبر-

 تونست جمعش کنه گفت: یکه نم یبا لبخند مادرش

 !!!نجایا انیخوان ب یفرداشب م یخاله ات بود زنگ زد.....برا-

 گفت: یالیخ یموضوع احساس نکرد با ب نیتو ا یعی طب ِری غ ِزیکه چ مینس

 .میدور ِ هم باش انیهم ب ایآبج ان؟؟؟بگمی شام م ِیاِ چه خوب ....برا-

 آورد جواب داد: یرو در م میداشت حرص ِ نس گهینگاه به بابا کردُ  دوباره با همون لبخند که د هی مادرش

 ...ادیب میبگ دیباشن.....محمد هم با دی.....اونا که صد درصد باای....آبجانینه بعد از شام م-

 حضور داشته باشند. دی همه با ِیحال خواستگار بهر

 نه : ای دهیدونست درست شن یبا شدت اومد باال که گردنش درد گرفت. نم می نس ِسر

 خبره؟؟؟ ؟؟چهیگفت ی......چیچ-

 با خنده و چشمک گفت: مامانش

 یفرزاد تو رو خواستگار یبرا انی!خاله گفت م هی!فردا شب خواستگارستین یوز که خبرهول نکن مادر!!هن-

 کنند... ی فرزاد خواستگار ِیکنند...درست گفتم!!!آره تو رو برا

 گفت: ی خفه ا ِیگذاشت و صورتش رو با هردو دست پوشوند و با صدا زی م ِیرو رو وانشیل مینس

 خدا!!! یوا-

اومد.....باباش با  یپدر مادرش پشت ِ سرش م یخنده  ِی.....صدادیجاش بلند شد و با خجالت به طرف ِ اتاقش دو از

 خنده گفت:
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 کشه!!! یخجالت م نجوریانگار بار ِ اولش ِ ا یپدر صلوات-

 نداره.... که !بار ِ اول و دوم هم ستین دهی خانم ِ چشم در ُبیمادرش با افتخار جوابش رو داد:دخترم نج اما

رو برداشت ُ  اسم ِ فرزاد رو لمس کرد....با جونم فرزاد باز  شیگوش عیبه کل کل ِ پدر و مادرش گوش نداد.سر گهید

 گونه هاش گلگون شد:

 گه؟؟؟یم یفرزاد.....چه خبره ؟؟؟خاله چ-

 جواب داد: طنتیبا ش فرزاد

 سالم....خانم خوشگله....منم خوبم... کیعل-

 :دی دندوناش غر ِنید از بفرزا هی یحرص مینس

 هی.... مییایامشب ....االن ب میبنداز یخوا یم ؟یدار یا گهید یتو؟؟؟فردا برنامه  یدلم!چرا اعصاب ندار زِیجونم عز-

 خوابم.... ی.....بهتر هم هست الاقل امشب رو راحت مستین یالیخ یول شهیم ریخورده د

 :دیبگه فقط نال یفرزاد چ یدونست در جواب ِ حرفا ینم

 نکن!درست بگو چه خبره؟؟ یتو رو خدا ....شوخ-

 شد و محکم جواب داد: یجد فرزاد

خواد شنبه  یشد.....دلم م یم ریداشت د گهی....به نظرم دمیکن یبه قول و قرارمون عمل م میگلم !دار ستین یخبر-

 تو؟؟؟ یدار یکنم به همه....مشکل یتو شرکت تو رو نامزدم معرف

 «فرزاد» لش غنج رفت.لپاش گل انداخت ُ فقط زمزمه کرد:د مینس

 هی  ِریز میخواد هرچه زودتر بر ی.....بگو تو هم دلت میتاب یجونم عشقم!دلم رو نلرزون .....بگو که تو هم مثل ِ من ب-

 یدلت نم گهی.....بگو که د میخواد االن دستامون گره خورده باشه تو هم......آخ نس یسقف....بگو که مثل ِ من دلت م

 باشه.... نمونیب یخواد مانع

 میکه دل ِ نس ی نوازشگر ِمی فرزاد شده بود نس ِیهمه احساس....صدا نیحالش کم از سکته نداشت....فرزاد ُ ا مینس

 بشه.... دهی پوست کش ِیرو یبود که به آروم ی نرم ِریکرد ....حرفهاش مثل حر یرو نوازش م
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تمام ِ دل وجرأتش رو جمع  میجواب ِ احساساتش رو بده !نس میمنتظر بود.....منتظر بودکه نس پشت ِ خط فرزاد

  با تموم حسش گفت: ُدیکش یقیکرد،نفس ِ عم

 دوستت دارم ...فرزاد....منم منتظرم!!!-

فرزاد   ِدنی نفس کش ِیفرزاد نشست رو احساس کنه !صدا یمردونه  ی لبها ِیرو که رو یقیتونست لبخند ِ عم یم

 تند شد:

 نمت؟؟یبب ییایصبح ب شهیمنم دوسِت دارم گل ِ قشنگم!.......آخ.....من چطور تا فرداشب صبر کنم!نم-

 :دیخند طونیش مینس

 !!! امیب شهینوچ.....شب مهمان دارم ،کار دارم نم-

 !خب..... میخوام تا آخر هفته عقد کن یها.....من م ی پام ننداز ِی! جون ِ من سنگ جلومیخدا.....نس یا-

بگه :از  یزد!چ یرو م  میتونست کنه !آخه فرزاد داشت حرف ِ دلِ نس ینم ی.....انگار جز خنده کاردیخند مینس

 که جون داره برقصه...ناچار گفت: ییبلند شه تا جا ایبزن و بپره هوا.... غیذوقش ج

 برم.... دی.....من با یاوم....کار ندار-

 احساساتش رو نشون بده : نیاز ا شتریکشه ب یخجالت م میکه نس دیفهم دفرزا

 دونم! یبرو عشقم .....شبت خوش ...من که فکر نکنم امشب خوابم ببره ،تو رو نم-

 شد تماس رو قطع کنه! یفرزاد رو هم به دنبال داشت و راض یبود که خنده  میفرزاد ِ معترض پاسخ ِ نس هی

 خوب و بدشون به  ِیاز خصلت ها یبودند.عشقشون کور و نا آگاه نبود...با شناخت و آگاه دو از عشقشون مطمئن هر

 بودند... دهینقطه رس نیپر سنگالخ ِ شکست به ا یبودند.....هر دو از جاده  دهیعشق رس نیا

فرزاد مجبور  ایشد..... یرها نم نیبا حس یوقت از زندگ چیه میشد که نس یدونستند.....م یم شتریقدرش رو ب پس

 بود..... رهیبه ادامه با ن

******* 
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 هی میبود......صحبت ُ بگو و بخند از هر گوشه بلند بود. نس مانهی صم ِیمهمان هی شتربهی دو خانواده ب ِی بعد برا ِشب

رها و به کنار ِ فرهاد و محمد و پد گهیو سمانه نشسته بود و فرزاد هم طرف ِ د بایطرف ِ سالن کنار ِ خواهراش و فر

 ....ندهیآ یباجناق ها ینوع

 ی گوش ِ فرهاد غر م ِریز زیر زیخورد ُ ر یاومدند......فرزاد حرص م ی چه کار ِیرفته بود که برا ادشونی انگار

 داد. ی سر تکون م ُ دیخند یزد....فرهاد هم م

ور ِ سالن بلند پدرش رو خطاب قرار  نیخندون از ا بایداد که طاقت ِ فرزاد طاق شده !!!!فر امیپ باینامحسوس به فر اما

 داد:

 !!دیکن فیتا آخر ِ شب خاطره تعر دیبعد بشن دیرو بزن یآقاجون!حرف ِ اصل-

  گفت: ُدیگره خورده فرزاد ، خند یابروها دنیهم از د یچشمک و اشاره دست فرزادِ اخمالو رو نشون داد.....حاج با

 !دیدرسته !شما ببخش-

د ُ نه بو نی!نه حرف ِ خونه و ماش هیزیبود ُ نه از جه هی مهر ِنییاز تع یمجلس نه خبر نید.تو ابسم اهلل شروع کر هی با

 ندهیها رو پشت ِ سر گذاشته بودندُ چشم به آ یبود که سخت یحرف ِ طال و جواهر....هدف فقط رسوندن ِ دو جوون

 طلب کنند.... ایرو از دن شونیداشتند تا خوشبخت

ند ِ با هر لبخ میکرد.....نس یرو دنبال م میبود .....سرش باال بود ُ با چشماش نس ریکه سر به ز شهیبرعکس ِ هم فرزاد

 رفت.... یشد ُ تو دلش قربون و صدقش م یفرزاد قند تو دلش آب م

 یدو هماهنگ کنند ....هردو فقط م نیدو عاشق.....قرار شد همه خودشون رو با ا نیا یبود برا یشب نیریش چه

اال طاقچه ب بایدخالت کردند ُ نه فر نیو نسر ای مشترکشون رو شروع کنند....نه ناد ِیکه هرچه زودتر زندگخواستند 

 گذاشت.....

 قصد ِ تمام شدن نداشت... یمهمون نی، ا یفردا شنبه نبود و روز ِ کار اگه

رو رسوند شرکت و خودش  میس.....فقط نرهیبگ شگاهیآزما یصبح اول ِ وقت پشت ِ در ِ محضر بود تا نامه برا فرزاد

 رفت که عقب نمونه....
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تونست سربه سرش  ی!!!تا مشهیجا بند نم هیمثل ِ مرغ سر کنده اس.... اد،فرزادیب شیکه تا جواب ِ آزما دید یم اریمه

 .دیگذاشت ُ خند

ز رو بُرو شیدونست تا چه حد خوشحال ینبود.....نم یگفتن می.حال ِ نسدیکردند،رس یعقد م دیکه با یروز باالخره

به رنگ ِ  یکه عسل ییو موها دی کار شده و شال ِ سف ِدیاون مانتوِ سف ی!!توشهیم ی عاد ِریو از کجا غ هیبده ، عاد

 کرد. یم یچشماش شده بود، دلبر

 ایرو دنبال کنه .... یل عس ِیطره مو ایشده بدوزه  نیدونست کجا رو نگاه کنه، چشم به دو جامِ  عسل ِ تزئ ینم فرزاد

 .....نهیرنگ شده ِ خوش فرم رو به تماشا بش یلبها

 ینگاه م رهیسکوت کرد.....خ یا قهیکنارش نشست تا با هم به محضر برن ، چند دق نیتو ماش مینس یوقت

 :دیزد ُ سرش رو تکون داد ُ پرس یلبخند میکرد.....نس

 ؟؟؟؟یکن ی؟؟؟چرا حرکت نم هیچ-

 فرستاد : نییآب ِ دهنش رو پا یبه سخت فرزاد

 ....عسل چشم... سوی!عسل بانو ...عسل گ یخوشگل شد یلیخ یلی.....خیلیخ-

 :دیخند مینس

 !!!!ایشاعر شد-

 عاشق شدم اونم بد جور....-

 نشست ...هر دو تو نگاه ِ هم گم شدند....لب زد: مینس ی دستها ِیکه رو دستش

 کنم ....عشقم!!! یخوشبختت م-

 ،دست ِ مردونه ِ فرزاد رو فشرد: فشیظر ی محجوب دستها ِمینس

 ....ادیز یلیدوسِت دارم.....خ-

 دستش رو بلند کرد ُ گونه اش رو نوازش کرد: فرزاد
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 معروف رو از لبت بشنوم..... یاون بله  ستیزودتر که من دل تو دلم ن میبر-

 یشروع به دست زدن کردند....تا محضر دار آماده بشه برا میمحضر دو خانواده جمع بودند که با ورود ِ فرزاد و نس تو

 عکس گرفتند ُ خاطره ساختند. یخطبه خوندن ،کل

 ی اون هم بخونه،حاج آقا با شوخ طبع ِیبله رو که گفت ، فرزاد دستش رو تو دست گرفت ُ منتظر تا حاج آقا برا مینس

 گفت:

 بهش.... کنه....بذار من کامل بخونم بعد بچسب ینترس فرار نم-

 جواب داد: یی با پررو ُدیمحکمتر دستش رو چسب فرزاد

 راحت تره .....شما بخون ....من حواسم هست. المیخ نطوریا-

گفت ُ تا همه  یمحکم یخانواده زشته اما گوش ِ فرزاد بدهکار نبود.بله  یزد که جلو ی لب به فرزاد غر م ِریز مینس

که حلقه رو دستش کرد،انگشتاش رو  ی در حال ُمیطرف ِ نس دیامل چرخبودند،ک دنی کل کش ُدنیمشغول ِ نقل پاش

 ...دیبوس یو طوالن قی لبش گذاشت ُ عم ِیرو

.....هر دو دندیلحظه رس نیشد که به ا یبه هم ، باورشون نم رهیغرق شد.....هر دو خ مینس ی چشما ِیتو عسل انگار

ه تونستند داشته باشند ن یکه فقط با هم م یه و ناب بود....حسحس و حال براشون تاز نیقبال تجربه کرده بودند اما ا

 .....گهید یبا کس

 حضور داشت ، از کنارش گفت: نیمیکه با س اریمه

 .....خانواده نشسته .....الو....حواست هست؟؟میاهوم اهوم....فرزاد ،داداش .....هنوز تو محضر-

که  یهمه رو دعوت کرد رستوران .....بعد از ناهار یشکست.....حاج نشونیب یکه خلسه  دیبا خجالت لب گز مینس

 اونا برند. یاز همه خواست که به خونه  نتیخوردند....ز

 غر زد: می گوش ِ نس ِریز فرزاد

 میرما ب ایب مینس گمی.....م میبا زنمون تنها باش قهیدق هی.....اگه گذاشتن انیخوان ب یهمه آدم کجا م نیبابا ...ا یا-

 ست؟ین یرکت.....هان به نظرت فکر ِ خوبش



 ریتزو

 
304 

 

 کرد: یبا خنده اش دلبر د،یخند مینس

ما .....شمینیش یم یعروس و داماد ِ الکچر هیمثل ِ  هیخونه و کنار ِ بق میر ی.....مستین ی...اصال فکر ِ خوب زمینه عز-

 !!!یزن یهم غر نم

 کنم..... تیشکا یکردند....آخه من برم به ک یکار رو نم نیهم ا ای.....ساواکدید ینامردا.....چرا آدم ُ شکنجه م-

 با خنده گفت: میشد همون فرزاد ِ فخار ِ با جذبه .......نس دندیرس یبود ُ غر زد....اما وقت یخود ِ خونه شاک تا

 !!!!هیمن بود لبخند ِ ژکوندت برا بق یغرغرات برا-

 ..... یکه بدون یلمنه عشقم حرف ِ دلم با تو بود .....تو فقط محرم ِ د-

 حرفات دلم رو نبر..... نینکن با ا یمن به تو بگم ....نامرد دیاالن با-

 ....دیهم رها نکرده بود فشردُ باال آورد و بوس نیکه از تو محضر تو دستش بود ُ تو ماش یدست

خورون و  نیریو ش ییرایو پذ میکردن ِ فرزاد و نس تیصحبت ها و بگو و بخندها و اذ ی همهمه  ُیخونه ، تو شلوغ تو

  بلند همه رو متوجه خودش کنه: ِیکرد با صدا یسع بای بچه ها،فر ِیباز

 ....دیلحظه توجه کن هیدوستان.....دوستان ....-

 تونست صداش رو به گوش ِ همه برسونه گفت: یوقت

 یبوده ،کس ریبگم که قصدمون خ منیبگم .....البته ا یزیچ هی مجدد به عروس و دادمادمون  ِکیخوام ضمن ِ تبر یم-

 برداشت ِ بد نکنه....

 یدون ی:تو مدندیهمزمان از هم پرس میگفت،فرزاد و نس یم یزیچ هی همهمه باال رفت هرکس  ِیدوباره صدا هوی

 ه؟؟یچ

 خواستند که ادامه بده: بایدونه!از فر ینم یزیچ یشد که کس معلوم

من و مامان  یعنی....ما  یِ که خال ِیساختمون مدت نیکه واحد ِ فرزاد تو هم دیدون یکه.....همه م دیذار یبابا ...نم یا-

 صورت ِ فرزاد  ِیکه رو یاخم.....»میرو کامل کرد لشیو وسا میدیو خاله با کمک هم.....خونه رو چ نیو نسر ایو ناد

م که بگ نویالبته ...ا«هادامه حرفش رو بگ عیسر بایشد که فر د،باعثش دایپ مینس یکه تو چهره  ینشست ُ تعجب
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 ی....که اونم اگه دوست نداشت باز کمک م دمانشیشدند...فقط چ یداریجون خر مینس ی قهیکامال به سل لیوسا

 بده !!! ریی خودش تغ ِلیتا به م میکن

 آروم زمزمه کرد: فرزاد

 ؟؟؟ینگفت یچی.....چرا ه دیخر یرفت یتو ک-

  شونه شون : ِیو دست گذاشت رو میاومد کنار ِ فرزاد و نس بایفر

نداره ....اگه بزرگترا  یداشته باشند....پس از هم جدا موندنشون لزوم یخوان جشن یکه بچه ها نم دیدون یهمه م-

 ...شونیاجازه بدن از امروز برن سر ِ زندگ

 :دینگاه کرد ُ پرس میبه پدر ِ نس یحاج

 د؟؟؟یدیشما اجازه م-

ه ب یداشت، سر دشیی گذاشت خانمش نشون از تا ِیکه رو یبرقرار کرد و چشم یچشم با زنش ارتباط ِ می نس ِپدر

 کرد: نییباال و پا دییتا

 دختر ِ خودتونه!!!! میما هم دست ِشماست......نس یاجازه -

 نیخواست فاصله شون هرچه زودتر برداشته بشه اما.....ا یو مات بودند.....درسته دلشون م جیو فرزاد گ مینس

 کردند. ی....فکرش رو هم نم یشکل

 راحت شد ُ گفت: الشیرو از بزرگترا گرفته بود و خ دییکه تا بایفر

و  دیکن یدو گل ِ نوشکفته رو تا دم ِ واحدشون همراه نیا نییایخب پس مامان ،شما و خاله و با آقاجون و عمو ....ب-

 ...دیدست به دستشون کن

وغ ...شل غیهم با دست و هورا ج هیکردند.....بق شیو فرنوش همراه نیو نسر ایکه فوراً ناد دیکل ِ بلند کش هیهم  بعد

 کردند...

ذهنش نگران ِ خونه و  یگوشه  هیتونست لبخندش رو جمع کنه!فقط  ی....نم یدرسته شوک شد اما از خوشحال فرزاد

 .«میکن یدوستشون نداره و عوضشون م میکه نس نهیتهش ا»بود، که با خودش گفت: لشیوسا
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، انگار منتظر ِ تعارف بودند تا  ستادندیو فرزاد هم ا می،نس ستادندیو مادرا که از جاشون بلند شدند ُ کنارشون ا پدر

 گفت! دییبفرما هیبا لبخند و اشاره دست  یحرکت کنند....حاج

در رو باز کرد ُ  نتی واحد ز ِیداد.چند پله رو دست تو دست باال رفتند....جلو نتیرو به دست ِ ز دیکل بای در فر ِدم

 و راه باز کردند تا فرزاد و عروسش وارد ِ خونه بشن..... ستادندیهم دو طرف ِ در ا هی.....بقستادیکنار ا

 !!!دیصبر کن قهیدق هی پله ها داد زد : ِنییاز پا فرنوش

ند دور ِ سر ِ پسر و با چرخوندن ِ اسف نتیکنارش رو به دست ِ مادرش رسوند.ز ی اسفند و صدقه  ِینیبدو بدو س بعد

 مراسم رو کامل کرد...«...چشم ِ حسود کور:» لب گفتن ِ  ِریعروسش و ز

 شونه اش  ِیبا دست به پدرش و پدر زنش تعارف زد که وارد ِ خونه بشن.....پدرش دست گذاشت رو ییبا کم رو فرزاد

 و گفت:

گذشت داشته  یو تو زندگ دیر ِ همو بدون.....قددیکم استراحت کن هی.....شما هم  نییپا میری!ما مگهینه د-

 .دیکه خوشبخت بش شاالیبابا!ا دی.....محرم ِ اسرار هم باشدیباش

 شیشونیپسرش لب بر پ یو با گرفتن ِ بازوها دیدستش رو کنار کش یخم شد دست ِ پدرش رو ببوسه ، حاج فرزاد

 گذاشت.

 :دیو سرش رو بوس دیدخترش رو در آغوش کش می نس ِپدر

و تا زنده ام کنارت هستم ....هرچند که  شهی....اما بدون من هم یغم نداشته باش یتو زندگ گهید شاالیبابا جان ا-

 باشه! یگاه ِ خوب هیشوهرت تک

هم عروس و پسرش رو  نتیکرد.ز یخوشبخت یو دعا دشیبوس عیموج زد.....مادرش سر مینس یتو چشما اشک

  به طرف داخل هولشون داد: ُدیبوس

 .میبه مهمونامون برس میبه سالمت.....ما هم بر گهید دیرب-

شون  وصال ِینیریکارها وقت بود.ش نیا ی، برا لیکه پشت ِ سرشون بسته شد ، نه به خونه نگاه کردند ُ نه به وسا در

 بود که تا حاال تجربه نکرده بودند.... ی بوسه اشون ،حس ِینیریرو با در آغوش ِ گرفتن ِ هم کامل کردند......ش

 !!!! گهید یبشه نه کس گهیمونده بود تا خرجِ همد یحس و احساس بکر و دست نخورده ،مخصوص ِ هم باق نیا انگار
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 چسبونده بود زمزمه کرد: می نس ِیشونیبه پ یشونیپ ی نفس گرفتن وقت ِنیب

  ُنیریش یهمه چ نقدری عشقه که ا ِتیخاص نیکنه.....فکر کنم ا یبوسه رو تجربه م نیکه تازه اول میانگار ِ نوجوون-

 ....می...نس می....نس میلذتبخشه!!!!نس

 بزنم! ادیخواد اسمت رو بلند فر یدلم م چقدر

 داد: یهمه احساس رو م نیجواب ِ ا دیزد ....اما با ی.....خجالت هنوز حرف ِ اول رو مدیلبش رو گز مینس

 دوسِت دارم.....چه خوب که فاصله تموم شد..... یلیفرزاد.....خ-

  بازوهاش فشارش داد و چند بار پشت ِ هم تو گوشش زمزمه کرد : ِنیب فرزاد

 عاشقتم...عشق ِ من!-

 

 7 بخش

د که اوم ادشی لبهاش نشست. ِیرو ی،لبخند ی ناهارخور ِزیرو تموم کرد.با نگاه به مبلها و م یریکار ِ گردگ یسخت به

  خونه ، چقدر شگفت زده شد..... ِلی وسا ِیفرزاد تونستند تمرکز کنند روبا  یوقت

 هلی وس ِدنیکه با هر کدوم از خواهراش به قصد د ییبود.روزها مینس ی قهیسل لیگفت ، تمام ِ وسا یراست م بایفر

 کن نبودند... رو واقعا خوشش اومده ول یزیچ میشدند که نس یرفتند ُ تا مطمئن نم یخودشون م ی،مثال برا یا

انع ق« میخونه رو عوض کن میخواست دیحاال ...شا»خوره .....با جواب ِ  یتو نم یبه خونه  نیگفت خب ا یم مینس یوقت

 شده بود.

 کرد. یو انتخاب م دیپسند ی خونه اش م ِیبرا میبودند که نس ییزایچ قای، دق لیوسا یبود که همه  نجوریا

که در  نیو فرزاد از ا میکه بود ،نس یرفت....هرچ یم شیخوب پ یسخت و گاه یفرزاد گاه یشرکت ِ نوپا یتو کار

 ی خوشش رو به هردو شون نشون م ِیانگار رو ی خوشحال بودند...زندگ ُیجدا نبودند،راض گهی روز هم از همد ِیط

 داد....
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 دهیمعتاد رو چش هیبا  ی زندگ ِیکه سخت میشکر به جا آورده بود.نس یسجده  یو خوش یشاد نیا یبارها برا مینس

 باهاش نداشت..... یتفاهم و حرف ِ مشترک چیکه ه یبا کس ی زندگ ِیبود ،سخت

 سهیبشه نه!!فقط مقا یاحترام یپدرش بهش ب ی،خونه  ییکه تو دوسال جدا نیبا فرزاد مثل بهشت بود.....نه ا یزندگ

 شتریو ب قتریروز به روز عم نشونیب یبدونه و عالقه  شد که قدر ِ فرزاد رو ی،باعث م ی مشترک ِ قبل ِیزندگ ی

 بشه.....

 فرزاد الزم بود تا قدر ِ خونواده اش رو  ِیشکست برا نیا دیهم به نسبت گذشته ،آرومتر و بهتر شده بود.شا فرزاد

 که کاشگفت  یم یوقتها به حاج ی بعض ُسهیخودش وا یخواست که رو پا یبدونه ....هرچند که بازم دلش م شتریب

 بابت شرکت!!! رهیازشون بگ یاجاره ا

 غلط کردم بگه! هی یشد فرزاد با شوخ یذکر گفتنش باعث م یو عصب ی اوقات با اخم ِ حاج ِشتریب که

 رو ناراحت نکنه!!! یهم حرف ِ دلش رو زده باشه و هم دل ِ حاج که

رو کم  رشیبه غذاش هم زد ُ ز یو مرتب بودن ِ همه جا مطمئن شد.سر یزیو از تم دیتو خونه چرخ مینس

 که داشت تو هم رفت.... ی صورتش از درد ُدیبه کمرش کش یکرد.....دست

هم  نیرسوند.ا ی ناهار به خونه م ِیشده بود.فرزاد هر طور بود خودش رو برا نیرفت ُ خونه نش یروزا شرکت نم نیا

 ......یطوالن یله هابود ُ نه از فاص یخبر کیبود که نه از تراف کی شهر کوچ ِتیاز مز

که فرزاد  شدیباورش نم میخوشحال بودند ُ هم به شدت مراقب....نس یلیگذروند.هردو هم خ یرو م ی نهم ِ حاملگ ِماه

 !فتهیب هیخوشحال بشه که به گر نقدریا شی خبر ِ باردار ِدنیاز شن

 ...بره. رونیاز شرکت ب ی کار ِیخواد برا یرفته بود. فقط به فرزاد گفت که م یخبر و تو ساعت ِ کار یرو ب شیآزما

ود خلوت ب شگاهیشد.از شانسش آزما میحرف قبول کرده بود که باعث ِ تعجب ِ نس یهم که سرش شلوغ بود ب فرزاد

 مقدمات ِ خبر به خونه  ِیآماده ساز یبه شرکت برنگرده و برا گهیداد که د حی دادند.ترج ِکساعتیو بهش جواب رو 

 بره.....

شد از  ینداره.....غرق ِ لذت م یخوردکه حالش خوبه و مشکل هیقسم و آ ینگ به فرزاد زدُ اطالع داد.....اما کلز هی

 که همه شاهد باشند ......نه !! یکرد....البته نه مدل ِ لوس یکه نثارش م یکه فرزاد بهش داشت ُ عشق یتوجه
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رو نداشته  گهی همد ِیکه تو جمع هوا نی...نه اداشت .....خلوت داشت . میو عالقه و دوست داشتنشون حر عشق

 ی عشقشون پ ِزانیدادند به م ینشون م گهیکه به همد یتونست از رفتار ِ با احترام و توجه یم یباشند نه !!!!هرکس

 ببره .....

که تو جمع بهم بچسبند ُ از کنار ِ هم تکون نخورند  نی....اما ادیپر یم یگریگفت رنگ از رخ د یآخ م یکیاگه  که

 اومد..... یخوشش م میکار بود ُ نه نس نی.....نه !!!!نه فرزاد آدم ِ ا

 نیو حال ِ خوش ا یخواست با شاد یفرزاد رو آماده کرد....دلش م یمورد ِ عالقه  یکه به خونه برگشت غذا مینس

 . ناز کردن... ُیحال یخبر رو بده ....نه ب

کرد....غذا رو که آماده کرد  یم یفرق هی دیآماده کرده بود رو گذاشت که فردا بخورند......امروز با شبیکه د ییغذا

 .دیچ ی خوشگل ِزی.....مدیگرفت ُ به خودش رس ی،دوش

از  یانداختُ  وقت ینگاه ِ اجمال هیداد. هیبه گلدون تک زیزد ُ وسط ِ م ونیربان ِ قرمز پاپ هی شی پاکت ِ جواب ِ آزما ِدور

که دچارش بود رفع  یفیتا تهوع ِ خف دیدراز کش ونیزیتلو یکاناپه جلو یمطمئن شد رو یمرتب بودن ِ همه چ

 بشه....

کرد.....با  یآروم بلند شد و نشست.....فرزاد از دم ِ در پشت ِ هم صداش م دیرو که شن دی چرخوندن ِ کل ِیصدا

 بود: دهیپه رس کانا ِیفرزاد هم به جلو ستادنشیا

شرکت؟؟؟؟حالت  یشد که برنگشت ی؟؟؟چ یکجا رفت« گوشش زمزمه کرد ِری ز ُدیدر آغوشش کش....»سالم عشقم -

 !!!یحال یکم ب هیچند روز حواسم هست که  نیکه خوبه ؟؟؟ا

 به فرزاد فشرد و بعد جدا شد: شتری....خودش رو بدیخند مینس

ه ک ییایب یبه دست و روت بزن یو آب یلباست رو عوض کن یدم.....بهتره براالن جواب ب نیهم دیها رو با نیا یهمه -

 .....میو هم حرف بزن میهم ناهار بخور

 : دشیرو قاب گرفت .....دو بار کوتاه بوس میدستاش دور ِ صورت ِ نس با

 ها!!! یجواب بد قیهمه رو دق دیبا یباشه ....ول-

 .... گمیم قیبلند تر شد :چشم ....دق مینس ی خنده
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ل از  فرزاد قب ِنیب زیبه آشپزخونه رفت....چشم ت ایزود ب هیفرزاد دور کرد تا به کارش برسه ....با  یرو از دستا خودش

ره کم دله هینوشته شده و اعداد ِ جلوش  ویبرداشت ُ بازش کرد.....اون پوزت عی سر ُدیپاکت رو د زینشستن پشت ِ م

 انداخت به دلش .....

 ؟؟؟یضیه؟؟؟مریچ نی....ا مینس-

  شکمش گذاشت ُ گفت: ِیدستش رو گرفت ُ رو مینس

 خواد به ما مامان و بابا بگه !!! یکه م میدار نجایا ین ین هیما  گهیم نیا-

 هوی.....ستین یمطمئنش کرد که شوخ مینس ینجوا کرد....وقت یکن یم یشوخ هیلحظه چشماش گشاد شد...... هی

در  دید میشکرت بلند گفت .....اونوقت بود که نس ایخدا هی..... دی دو سه دور دور ِ خودش چرخ ُدیرو توبغل کش مینس

 شد..... سیخ میده گونه هاش کنار ِ صورت ِ نس یکه محکم فشارش م یحال

بغض دار و آروم کنار ِ گوشِ  ییکرد.فرزاد با صدا یفکرش هم نم میکه نس یزیافتاد .....چ هیبه گر یاز خوشحال فرزاد

 کرد: یعشق م ینجوا مینس

 ......عشق ِ قشنگم دوست دارم.... یعشقم .....مرس-

آورد  یم ادیخاطرات رو به  نیخاطرات دلش مملو از عشق فرزاد شد.هربار که ا نی ا ِیآور ادیبا  گهیبار د هی مینس

 کرد.... یرو تحمل م ی باردار ِیها یگرفت ُ راحت تر سخت یم یداشت،انرژ نگیبراش حکم ِ دوپ

  در از خاطرات جدا شد و سالنه سالنه به طرف ِ در رفت. سمانه رضا به بغل پشت ِ در بود: ِیصدا با

 یسالم ...خوب-

 تو خونه اما سمانه جواب داد: ادیسالمش رو پاسخ داد و تعارف کرد که ب مینس-

 مامان هستن... یو بچه ها هم خونه  بای....فر میبر یای.....م ییایب دی...گفتم شا نییپا رمیدارم م-

 زد : یلبخند مینس

 ....امیسر به خاله بزنم صبر کن االن م هیخواستم  یمن هم کارام تموم شده بود م-
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 دیچیرو دور ِ بدنش پ شیرو سرش انداخت ُ چادر رنگ یبه اتاق رفت شال عیداد سر یاجازه م تشیکه وضع ییجا تا

 رو برداشت ُ با سمانه همراه شد. شیو گوش  دی...کل

 نی زم ِیمنتظر تا سمانه رضا رو رو نیو بچه ها به استقبال ِ دو عروس ِ خانواده آمدند.راش بایفر نتیز یخونه  تو

رو برو شد....دو دستش رو برد باال و با  نتیو ز بایبا هشدار همزمان ِ فر دکهیرو بوس نیخم شد راش میبذاره .....نس

 :خنده گفت

 ..شهیتکرار نم گهید دی.....ببخش میتسل-

 کرد: تیهال هدا یها یدستش رو گرفت ُ آروم به طرف راحت نتیز

 یکیچیآخ که ه ینکرده تو بگ ی!در ضمن خدایمواظب باش یلیخ دیتو با یدار شهیخاله قربونت بره....بار ِ ش-

 ....دیبنده که مواظب ِ زنم نبود ی....همه رو به توپ م شهی شوهرت نم ِفیحر

 ...دیبگ گمیدخترا.....اگه دروغ م گمیو سمانه زد ُ ادامه داد:دروغ م بایبه فر یچشمک

 : دیخند مینس

 ....ستیشدت هم ن نیبه ا گهیخاله د-

 مگه نه سمان!!! دونهی....سمانه هم مگهی که مامان م ِیشدت نینشست کنارش ُ جواب داد:اتفاقا به هم بایفر

 محجوبانه لبخند زد: سمانه

 جون رو دوست داره!!! مینس نقدریداداش فرزاد ا نمیب یخوشحالم م یلیمن که خ-

صدا تحمل کرد.....به نظرش  یشد رو ب دهیرو که از کمر به پهلوش کش یبا سمانه رد و بدل کرد .درد یتعارف مینس

بار !اما به  هیساعت  میهر ن بایداشت تقر یمنظم یبود....هرچند امروز از صبح درد ها یعیدردها تو ماه ِ نهم طب نیا

 مونده بود.... فتهباشه.....هنوز دو ه مانیتونست درد ِ زا ینظرش نم

 هوی....کرد که بخوره. یم هیگذاشته بود و مرتب توص مینس یپوست گرفته و جلو وهیم نتیگل انداخته بود. ز صحبت

 .....ادیافتاد که از درد منقبض شده بود......لبها رو به دندون گرفته بود که صداش درن میرت ِ نسچشمش به صو

 :دیگفت و اومد کنارش نشست و با کف ِ دست کمرش رو مال ینیحس ای هی
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 ؟؟؟یدرد دار نجوریا یمادر......از ک یدرد دار-

 و سمانه رو هم به تکاپو انداخت: بایفر نتی ز ِی تو صدا ِاسترس

 ....مارستانیب میخودمون ببر ای ادیمامان زنگ بزنم فرزاد ب-

 که درد رهاش کرده بود جواب داد: مینس

 عصر برم دکتر ِ خودم.... میشروع شده ....بذار هیدردا از صبح چ نیدونم ا ینم یهنوز مونده ....ول-

ود ،اونجا اگه الزم ب مارستانیب مشیبپوش ببر بایگرفت ....فر دیبا یرو جددردا  نیبا تجربه گفت:نه خاله ...ا نتیز

 .ادیفرزاد ب میزن یزنگ م

 غذاش رو خاموش کرد  ِریآورد و ز مینس یرفت باال مانتو و شال ِ مناسب برا دیدست به کار شدند...فرنوش دو عیسر

واد نشه و بخ بایفر ی لهیرو برد تو اتاق که پ نینه راش.....سما ارهیدوباره فرستادنش ساک ِ بچه رو ب نیی.....اومد پا

 اومد.... میچادرش رو سر کرد و به کمکِ نس نتیباهاشون بره.....ز

 اومد: نییبه دست از پله ها پا فیهم آماده و ک بایدر که خارج شدند فر از

 ؟؟ شتهیپ تی...دفترچه ات ُ پرونده پزشک مینس-

 رو رد کرده بود نفس زنون گفت: یکه تازه درد مینس

 تو ساک ِ بچه اس....-

 فتند....ر مارستانیرو عقب نشوندند که اگه خواست بتونه دراز کش بشه ُ به طرف ِ ب میو سالم و صلوات نس اطیاحت با

 شد.... یبود و بالفاصله بستر مانیدرست در اومد...دردا درد ِ زا نتی،حرف ِز نهیو بعد از معا مارستانیب تو

 

 

 8 بخش
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د که اوم یم شیپ یکار رهیخواست شماره بگ یحرف بزنه....هربار که م میداشت.از صبح نتونسته بود با نس دلشوره

 شد. یم یهم تا حاال بهش زنگ نزده بود هم باعث ِ نگران میکه خود ِ نس نیکرد....ا یم رشیدرگ

لند ب لشیزنگ ِ موبا ِیحرف بزنه .....صدا میبا نس قهیگفتن که حواسش باشه که بتونه دو دق اریکرد به مه شروع

 و گفت: دیخند اریشد....مه

اونو نگاه ، یمجنون میکن ی کدومتون مجنون .....تورو نگاه م ِیلیکدومتون ل ستی.....بابا شما معلوم نتیلیل نیا ایب-

 ....دی ما رو روشن کن ِفیمجنونه....تکل میکن یم

 یا هیهول شد.صدتا فکر بد از تو سرش به ثان بایفر ی شماره  ِدنیدر آورد و با د بشیرو از ج یو گوش دیخند فرزاد

 بود.... میاش نس هیپا هیفکراش هم  یگذشت .همه 

 کرد: فیبگه الو ....اون رد بایکه فر نیجواب داد ...اما قبل از ا عیسر

 شده ... یزیحالش خوبه ....چ می...نس نی.....خوب یالو ...آبج-

 حرفش رو قطع کرد: بایفر

 ! یکن یم فیآروم باش ...اوف بذار بگم پشت ِ هم رد قهیدق هیاِههَ ....-

 حالش خوبه! میباشه باشه ..من آرومم ...نس-

 بخوان..... یزیچ ییامضاء  دی...شا یباش نجایا ییای....گفتم تو بمارستانیب میدرد داشت آورد یعنیآره....-

......نفسش دشید یبود ُ نم زی م ِیچشمش رو یکنه ...جلو دایرو پ چشییو سو فیکتا  دیچرخ یدور ِ خودش م فرزاد

 نا خواسته مهمون ِ گلوش: یتند شده بود ....بغض

 اونجا بگن خاک بر سرم شده... امیخوبه ....ن می....بگو که نس نی.....جون راد یآبج-

 دلش سوخت با محبت جواب داد: بایفر

 نیلکه او ایباال سرش ....تو ب ادی زنگ زدند به دکترش که ب ِمانی...درد ِ زا ستین یزینه داداشم ...نه قربونت برم چ-

 ! ایب اطینداره ...با احت یکه ناراحت نی!فدات شم اینینفر زن و بچت رو بب
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 چشییو سو فیکه ک یشد.....اندازه ا راحت الشیکم خ هیکم البته فقط  هی بایلحن ِ مهربون و با اعتماد به نفس ِ فر از

وار ِ رفت ُ س نگیبا آسانسور به پارک عیو سر رهیگفت که داره م اریو برشون داره...به مه نهیبب زی م ِیرو تونست رو

 شد. نیماش

طرف ساختمون ِ بخش  دیپارک کرد ُ دو دیکه د یخال یجا نیخوند و صلوات فرستاد.اول یالکرس تیآ مارستانیب تا

 .....رهیسراغ ِ بخش ِ زنان رو بگ دیدونست که با یم نقدریها....ا

 ؟:چه خبر؟دیبه طرفشون رفت و از همون فاصله سالم کرد ُ پرس عی...سردیرو د بایو فر نتی بخش ز ِی جلو ِیالب تو

ار ِ هم نشستند .فقط فرزاد بود که  کن ُدندیهم رس نینگفتند.خاله و نسر یزیداد که داخلِ و هنوز چ حیتوض بایفر

 یوقت بگذره و خبر دیکف رو شمرد تا شا یجا بند بشه ....سالن رو با قدم هاش متر کرد....سنگ ها هیتونست  ینم

 .....دلش دهیرو ند میکرد که سالهاست که نس ی...حس مودند.انگار نه انگار که صبح از هم جدا شده بادیب میاز نس

از بدنش حس و جونش رو از دست داده  یمی لبهاش تنگ شده بود.انگار ن ِنیری چشماش و لبخند ِ ش ِی عسل ِیبرا

..... 

 کرد با ذکر یم یزنده بود....سع می نس ِی....انگار اون قسمت با حس ِ نفسهادیطپ یکه قلب م ییچپش ...جا ی مهین

 بار ِ چهارم رفت و زنگ ِ بخش رو به  ِی.....برا رهیو بگشد ر یم یمنته میبد که همه به نبودن ِ نس ی فکرا ِیگفتن جلو

 ....هبهش بد مشیاز نس یخبر یکس دیصدا در آورد.شا

تازه زد.... یبپرسند.....قلبش انگار تو گلوش ضربان م یگریاز د یکیرو گفت و تا نگاه کنند .... میاسم ِ نس یوقت

تو ذهنش  یملعون یصدا ی....انگار زمان متوقف شده بود.....تا جواب بدن ....هدیفهم یرو م ی دلشوره و دلواپس ِیمعن

اش ضربان  قهیکرد.....شق یکلمات دهنش رو خشک و برهوت م نیاسرش اومده.....تکرار  ییبال هیکرد :  یتکرار م

 گرفت... یم

د خوش و لبخن ِیو با رو رویاومد ب یرو بشنوه که در بخش باز شد ُ پرستار ی نصب شده خبر ِفونیبود که از آ منتظر

 رو صدا زد... میهمراهان نس

 کرد:من همسرش هستم !حالش چطوره؟؟ یخودش رو معرف عیسر فرزاد

 با خنده گفت: پرستار

 !یخوشحال باش دیدختر ِخوشگل خدا بهت داده با هی؟؟؟؟ یهول کرد نقدریچرا ا هیواال حالش از تو بهتره....چ-
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 :دیپرس عی خدا رو شکر کرد.سر ُدیخجالت دستاش رو به آسمون کش یتو صورت ِفرزاد طلوع کرد و ب یو شاد لبخند

 نمش؟؟یبب شهیم-

 به جمعشون کرد : ینگاه پرستار

 ...نشینیبب نییایب گمی.....آوردنش تو اتاقش م ومدهین رونیب مانیهنوز از اتاق ِ زا-

ز ا یتا اون حجم ِ دلهره و نگران دید یرو م میبا چشماش نس دیآروم نشد....انگار با شیقرار یتشکر کرد.اما ب فرزاد

 ...دوباره قدم زدن  رو از سر گرفت .....دیرس یشد ُ به آرامش م یبدنش خارج م

 و گفت: بایپرستار که اجازه داد وارد بشن برگشت طرف ِ فر یصدا با

 تو... میبر میتون یبا ما بود م-

 داد:جواب  بایفر

 .... میبر ایآره داداش ب-

رو  میتا خانمها وارد شدند.پشت ِ سرشون داخل ِ اتاق شد....چشماش از لحظه ورود صورت ِ نس ستادیاتاق ا در

صدا بمونه  یاگه ب دیشد...کم کم جلو رفت ...د یخارج م دشیاز د میشد ُ نس یخم م یکیکرد....اما  یجستجو م

 ده .... یبهش راه نم یکس

زد ُ  یلبخند ِ محو می.....از روبرو سالم کرد.....نسگهیطرف ِ د ایبودند ُ خاله و ناد ستادهیطرف ا هی بایو فر نتیز

 جوابش داد....

 فرزاد هنوز آروم و قرار نداره از کنار ِ تخت دور شد ُ گفت: دیکه د نتیز

 کنار ِ خانمت.... ایمادر .....ب ایب-

ا ....ب دیتا گونه ها رو بوس یشونی از پ ُ می صورت ِ نس ِیخجالت خم شد رو یخت ُ باز خدا خواسته رفت کنار ِ ت فرزاد

 کرد: یم یزمزمه ا یهر بوسه ا

 ....همه کسم من به فدات....یدیدرد کش یلیعشقم ......خ یشد تینفسم.....اذ یخوب-
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داد..... یجواب م زیر زیداد ُ محبت هاش رو ر یدست ِ فرزاد رو فشار م مینس

کرد که فرزاد بتونه  یتا حاال فکرش هم نم نتیدو مادر از عشق ِ بچه هاشون اشک به چشمشون اومد...ز هر

داد نگران بود... یاحساسش رو بروزنم ادیکه فرزاد ز نیاز ا شهیاحساسات خرج ِ زنش کنه!هم

رو  یکس گهیا انگار جز همدام میقرار گرفت....فرزاد و نس ریهمه احساس شگفت زده شدو تحت ِ تاث نیحاال از ا اما

 بچه رو به اتاق آورد ،شکسته شد..... ِکیابراز ِ احساسات با ورود ِ پرستار که تخت ِ کوچ نی....طلسم ِ ادندید ینم

ا انداخت ُ ب میبه فرزاد ُ و نس ینگاه هیجمع شدند ُقربون و صدقه نوزاد رفتند....پرستار  کیهمه دور ِ تخت ِ کوچ باز

خنده گفت:

امان م ایب«رفت میبلند کرد ُ به طرف ِ نس اطینوزاد رو از تو تخت با احت»...پدر و مادرش منتظرن نمیکنار بب دیرب-

بده .... رشیکم ش هیدخترمون رو بغل کن..... ای...ب یجون

تو هم کمکشون کن!!! باباش

جا  میپتو که تو آغوش ِ نس ی ال ِکی.....حجم ِ کوچ دهیحدش رس نیکرد که ضربان ِ قلبش به باالتر یاحساس م فرزاد

کامله!!! شیلحظه خوشبخت نیگرفت ،احساس کرد که تو ا

 دخترش رو نظاره کرد.... ِکیپتو رو کنار زد ُ صورت ِ کوچ آروم

رفت.... یضعف م شتریگفت ، دل ِ خودش ب یکه م ییبچه اش رفتن......هر بابا ی لب شروع به قربون صدقه  ِریز

دوخت ُ گفت: میسبه چشم ِ ن چشم

!!!!نمی،نازن یبد رشیمنتظره که ش نیفر-

 ِی!!!خداروشکر کرد برادهیپر مهر و عشق رس ینقطه  نیبه ا ری تزو ُبیخدا رو شکر کرد که از اون دام ِ پرفر فرزاد

داشتن ِ خونواده اش که حاال با اومدن ِ دختر کوچولوش مطمئنا مستحکم تر و پر محبت تر خواهد شد.

انیپا
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بامداد قهیدق 10 ساعت


