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 مه:مقد

 !به نام خداِی بزرگ و یک تا
فرید. به نام خدای  ی که قلب

 
سمان و زمین را ا

 
را در وجود تمام بشریت قرار داد. واختیار را به خودشان  به نام خدای  ی که ا

ن ها درود بر  ،داد، که عشق یا نفرت را در قلبشان وارد کنند
 
ی  ی که عشق را الزمه ی زندگیشان کردند.وبرای نفرت تابلوی ا

ن ها کاش همه ی انس .ورود ممنوع نهادند
 
ارند.تا شاد بگذ یک جای کوچک برای لطف و مهربانی و عشق در قلبشان  ا

ن .زندگی کنند و از زندگی لذت ببرند
 
 !روز ...... به امید ا

  .خوبی ها م ای شروع کننده همهمی کنبا نام تو شروع 
 "بسم هللا الرحمن الرحیم"

ورد دیگه شورشو در ،مهال پاشو -مریم
 
 .یا

 کجا تشریف ببریم؟ -
 مثل پیرزنا نشستی تو خونه غمبرک زدی. ،اذیت نکن دیگه -مریم

 صال حوصله ندارم.مریم ا ؟!پاشم برقصم ،چیکار کنم -
 خب این برادر شریفتون واسه چی باز گیر داد؟ -مریم

بهش حق میدم ولی  ،اون دختره ی بیشعور کاری کرد که از همه چی میترسه ،ولی خب دست خودشم نیست !چمیدونم -
  مگه من باکسیم که ترس ورش داشته؟ ،از یه طرفم خب به من چه

 .البته فکر کنم ارثیه چون ُکپ همین ،یه روز خوبه، یه روز پاچه میگیره ،نمیارم من سر از کارش در ،نمیدونم واال -ریمم
 .پاشو برو خونتون حوصله تو ندارم ؟خوشمزه کی بودی ،هه هه -

 جان عزیزت باز ناز نکن. ،بعدظهر میام دنبالت بریم بیرون -مریم

  .بهت خبر میدم ،کم کن تا بعد االن َشرُت  -
 !ناراحت میشم ،بی ادب پا نشی یه وقت بیای جلو در -مریم

 .به سالمت ،چون طاقت ناراحتیتو ندارم نمیام جلو در عزیزم-
 .جون به جونت کنن نفهمی خداحافظ-مریم

در کافی رد، به پسری که می کروی تخت دراز کشید، به چند وقت پیش فکر  ،مهال بلند خندید مریم از در بیرون رفت
از طرفی ترس  ،کمی از این یکنواختی در بیاید با خود گ فت:بد نیست  ،شاپ با مریم دیده بود کمی فکرش را مشغول کرد
 .به دلش افتاد اگر امیر بفهمد روزگارش سیاه است

 مهال مادر کجای  ی؟ -فاطمه
 !جانم مامان -

 .فاطمه در اتاق را باز کرد وارد اتاق شد
 اتاق چال کردی که دل بیرون اومدن نداری؟ مادر چیزی تو -فاطمه

 بیام بیرون چیکار کنم  -
 
 .ونم سرم گرم میشهمی ختو اتاقم الاقل یکی دوتا رمان  ،خه؟ نیست که پر سرگرمیه تو خونها

 االن بابات اینا میان ناهار بخوریم.تو هم که فقط بلدی غر بزنی و ناله کنی. ،بیا میُز بچین -فاطمه
مد  یرونباهم از اتاق ب 

 
  .ندا

اون از درسم که چون دستور داد نباید  ،بخدا خسته شدم ،انقدر بهم گیر نده جون عزیزت با امیر صحبت کن  ،مامان -
شوهرم بده ،االنم که هی میگه کجا میری؟ با کی میری؟ چرا  ،اون از یه مدت که گیر داده بود  وندممی خبیشتر از دیپلم 

دمم مامان
 
 م پشت منم دربیای  ی چی میشه؟جان یک میری؟ منم ا
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واد مادر ،االنم تو سنی هست که یکم حساسیتش می خواد بدتو که نمی خ روتو  خوبی ،غیرت داره ،خب برادرته -فاطمه
 .زیاده، از یه طرفم چون خودش زخم خورده دلنگرانه

دم  خب چوب یه -
 
 احمقو من نباید بخورم که، به من چه که ا

 
با یه  یانت کرده همه رو بخوادچون بهش خ !قا با یکی بودها

مگه از من چیزی دیده؟ مگه با کسی بودم؟ مامان بهش بگو پاشو از گلیمش درازتر نکنه احترام خودشو نگه  ،بزنه چوب 
 دفعه دیگه کوتاه نمیام. این ،نذاره حرمتا شکسته شه ،داره

ورد زبون در ،خوبه خوبه -فاطمه
 
دم  ی دیگهخوبه مثل برادرا  ،صداتو بیار پایین !یا

 
برو خداتو شکر کن  ؟!حسابت نکنها

 .که دوست داره و هواتو داره

  وام.می خوام، دوست داشتنی که با زورگ فتن باشه نمی خاینجور دوست داشتن و ن -
 مهال انقدر صدایش بلند بود که صدای باز شدن در را نشنید. ،امیر در را باز کرد وارد خانه شد

 .صداتو شتی رو سرت؟ ِببُر چته باز خونه رو گذا -امیر
 فاطمه با دست پاچگی گ فت:

چه بی سر صدا اومدی. برو دست و صورتتو بشور نهار بخوریم.  ،مادر داریم حرف میزنیم دعوا نداریم که ،سالم -فاطمه
 فرهاد کجاست؟

 نقدر هول کرده بود که پشت هم حرف میزد.افاطمه 
 م از زنده بودنت پشیمون شی.می کنامان ببری باال کاری مهال بخدا اگه یکبار دیگه صداتو واسه م -امیر
دم  ،همین االنش پشیمونم -

 
؟ غیر اینه ،نگام کن قشنگ بازیچه دستتم.هر چی گ فتی گ فتم چشم ،زنده نیستم مترسکما

؟ ردمی کدلشو به چیت خوش  ،همین اخالق گندتو دیده که ولت کرده دختری که ولت کرد اون  ،بپذیر یوولی یه واقعیت
 ردی شاید باهات میموند.می کخودتو اصالح 

مد  امیر پاتند کرد و به طرف مهال
 
 دستش را بلند کرد که سیلی در گوشش بخواباند ،ا

 .که فاطمه خود را میانشان انداخت
 .بچه ست یه چیز گ فت ،ممی کنبخدا امیر دستت روش بلند شه شیرمو حاللت ن -فاطمه

بذار بزنه فقط دستش روم بلند نشده، بذار عقده شو خالی کنه، ولی یه چیز و تو  چه عجب یکبارم پشت من در اومدی. -
 ،ممی کنخودت میدونی وقتی حرفی رو بزنم عملی  ،شممی کیکبار دیگه بهم گیر بدی بخدا خودمو  ،گوشت فرو کن

 م روبرو شی.اامتحانش کن تا با جنازه 
تمام  ،اخت. بلند گریه کرد،با حرف مهال تمام وجود امیر یکباره لرزیدخود را روی تخت اند و مهال به طرف اتاقش پاتند کرد

تنش سرد شد دلش سوخت از این زندگی، نمیدانست چگونه به خواهر یکی یکدانه اش بفهماند که دوره بدی شده، به 
ینه به خود خیره شد !خواهرش ایمان داشت. ولی از همجنسان خود میترسید

 
 ،دست و صورتش راشست و در ا

 .لعنت به تو که کارت گند زدنه -امیر
 !فاطمه برایش غذا کشید ،سر میز نهارخوری روی صندلی نشست

 فرهاد چرا نیومد؟ -فاطمه
جان اگه ناراحت  از بیرون غذا گرفتم بردم براشون.مامان ،یه چند نفر از کارخونه دارا از اصفهان اومدن جلسه داشت -امیر

 قم بخوابم.منم اشتها ندارم میرم اتا نمیشی 

 .بشین قربونت برم من تنهای  ی چیزی از گلوم پایین نمیره ،بشین مادر یه چیز بخور  -فاطمه
 رد.می کبا غذایش بازی  ،امیر روی صندلی نشست

 م. ولی بخدا مامان یه قدم کج برداره قلم پاشو میشکونم.می کنبهش بگو دیگه تو کاراش دخالت ن -امیر
زاد همسن و ساالش تفریح میرن چمیدونم هزارتا میبینه  ،اینم بچه ست -فاطمه

 
ی دارن وسوسه شده، تو یه خانواده بی ا
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ینده ش میترسی مادر
 
 !بندوبار بزرگ نشده که از ا

تا حاال صداشو برام بلند نکرده بود، حتی اونموقع که گ فتم درس نباید بخونه سرُش انداخت پایین و هیچی نگ فت،  -امیر
 ام چجوری صحبت کرد.ولی دیدی مامان امروز باه

 .فاطمه اشکش را با گوشه روسریش پاک کرد !دستش را الی موهایش گذاشت ُبغضش را فرو خورد
 من میرم مغازه دستتون دردنکنه. ،جان نمیتونم چیزی بخورم مامان -امیر

 مادر قربونت بره به دل نگیر،خودش مطمئن باش االن پشیمونه. -فاطمه

 کردی.نه چیزی خوردی، نه استراحت 
 .صداش کنین بیاد یه چیزی بخوره خیلی ضعیف شده ،ممی کنمن میرم مغازه استراحت  -امیر

تش را گرفت و از خانه بیرون رفت از جایش بلندشد به طرف  !بود دلنگران بچه هایش  ،فاطمه سر به زیر انداخت ،امیر ک ُ
 ،اتاق مهال رفت و در زد

 بیام تو؟-فاطمه
 !بفرمایید -

 .بیا نهار بخور پاشو  -فاطمه
 !ورممی خن -

 اون که چیزی نخورد الاقل تو بیا بخور. ،پاشو امیر رفت -فاطمه
 شما برو من میام. -

مد  مهال هم بیرون ،فاطمه در اتاق را بست
 
فاطمه ومهال در  ،و به سمت دستشوی  ی رفت و دست ورویش را شست ا

  .سکوت غذایشان را خوردند
 !مهال -فاطمه

 ؟بله-
 ای امروزت درست بود؟حرف -فاطمه

درسچرا همش حرفای من ن -
 
 ته! حرفای بقیه درست کجای حرفم اشتباه بود؟ا

کجای حرفت درست بود؟ برادرت پنج سال ازت بزرگ تره، اینجوری صحبت کردن با یه بزرگ تر رو من بهت  -فاطمه
ن یادت دادم نمک بپاشی رو زخم م ؟!نمی کنکجای تربیتم اشتباه کردم که بچه هام باهم اینجوری صحبت ؟ دادم یاد

 ؟!شه که تو حرف اون دختره هرزه رو میاری وسطمی ککم خودش داره عذاب  ،داداشت
او هم اعصابش  !نمی کنخودش هم عذاب وجدان گرفته بود ولی در دعوا حلوا که خیرات ن ،پایین انداخت مهال سرش را 

  .گ فت که خودش هم ازگ فتنش شرمنده شده بود زبانش چرخید حرفی را  ،ردمی کفکرش کار ن ،خورد شده بود
دمم -

 
دیگه  !هر چی تا االن گ فت، گ فتم چشم ،صبرمم اندازه ای داره، حق با شماست، زیاده روی کردم ولی ُخب منم ا

نیاز  ،شعور دارم ،خودم میفهمم ،درک دارم ،خودم خوب و بُد تشخیص میدم  ،مادر من دیگه بیست سالمه بسه، 
از این به بعد هم کور میشم  !چشم اگه غیر اینه ،ا چوب باال سرم باشه هی بگه اینکارو بکن، اونکارو نکننیست که یکی ب

 .هم کر،دهنمم میبندُم الل میشم ،اگه شما اینجوری دوست دارین

تا  مگه بین تو و امیر ،من االن منظورم این نبود که بگی چشم ،حرفم اینه، این طرز صحبت کردنت درست نبود -فاطمه
می االن من یا بابات فرقی گذاشتیم ،حتی درستم من گ فتم ادامه بده خودت گ فتی چون روحیه داداشم اینجوریه من ن

منت نذار سر کاری که  ؟شدبدخواه خواهرش ؟وام بدتر شه، مگه خودت نگ فتی؟ حاال این داداش شده دشمن جونتخ
  !خیلی ،خیلی دلسردم کردی مهال! برای برادرت کردی

 .پایین انداخت سرش را  ،اشکش را پاک کردمهال 
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یعنی  ،باید بترسی از این حرف وقتی بگه کاری به کارت نداره، بهم گ فت که بهت بگم دیگه کاری به کارت نداره -فاطمه
زاد اینکه ؟ ارزُش احترامت پیشش دیگه هیچه، حاال خوشحالی از اینکه از چشم داداشت افتادی؟ به خاطر چی

 
؟ باشی ا

مار اونم تو این شهر کوچیک تا تکون بخوری همه  ؟دهن مردم بشی نقل
 
 ؟!تو دارن ا

 ؟!دزدی کردم؟ خالف کردم اینجوری میگین مگه  -

  .هر چی هست مقصرش منم ،شاید من کم گذاشتم براتون که اینجوری شدین ،نه تو هیچکار نکردی -فاطمه
غوشش گرفت ،مهال از جایش بلند شد

 
 !سر مادر را در ا

می درستش  ،میدونم حرفم بد بود ،قول میدم از دلش در بیارم، شما فقط اینجوری ناراحت نباش ،برم ببخشیدقربونت -
 پاشویکم برو استراحت کن من !قول میدم !مکن
 .پاشو قربونت برم !ممی کنخونه رو تمیز  ،ظرفارو میشورم 

 .ممی کنبرو خودم کارامو  ،تی رسیدیواسمی خنه کار کنم فکرم کمتر مشغوله ،تو برو به اون چیزی که  -فاطمه
پس من ظرفارو میشورم شما خونه رو  ،اینجوری نگو دیگه االن کاری ندارم فقط یکم. ،ردینمی ککاش یه کم شما درکم -

روم باشین فقط، هر چی بگین گوش میدم ،تمیز کن
 
 .مامان تو رو خدا ا

کی؟اگه این درک کردن نیست پس چیه؟حاال  ،هوم منعت کردم ؟ درکت کنم؟ کی چیزی خواستی کاری کردی  -فاطمه
 برو من خودم کارامو میرسم. ،وادمی خهم پاشو برو گ فتم که ن

امیر میتونه صداشو ببره باال  ،یکیشم هم حرمت داشتنه  ،وقتی دختر باشی خیلی کارا نباید بکنی ،بله حق با شماست -
زاد  ،بخونه درس ،چون دخترم،امیر میتونه عاشق شه ؟چرا !ولی من نه

 
انقدر  !چرا؟ چون دخترم! ولی من نه، باشه ا

 تو هم یه روز مثل من یه دختر بودی با کلی  ،ارزشمونو پایین نیار مامان
 
 منم دخترم با کلی  ،رزوا

 
رزو .من هیچی جز چشم ا

ناراحتی که دخترم دلم میگیره از  چون ،فقط دلگیر نباشین ازم ،هر چی شما بگین من انجام میدم ،بهتون نمیگم
 .مادرم.کارم داشتین صدام کنین

در دل  ،روی صندلی نشست ،چقدر دخترکش تنها بود ،دلش گرفت ،مهال به اتاقش رفت و فاطمه کمی فکر کرد
 بچه هامو سپردم به خودت. ،گ فت:خدایا خودت کمکم کن

در همین فکر  !ولی چگونه ر بیاوردد که از دل امیر ردمی کباید کاری  ،مهال روی تختش دراز کشیُد فکرش پیش برادرش بود
 .بود که موبایلش زنگ خورد

 !چیه مریم -
 باز چته به جای سالم پاچه میگیری؟ بازم مشکل همیشگیه؟ -مریم

  .ایندفعه خیلی بدتر بود -
 ؟ی، ُخل شدیمی کنداری گریه  -مریم

 .اعصابم بهم ریخته ،بدجوری داغونم -
 .بیا بریم بیرون -مریم

 ه بعدازظهر!االن ساعت س -
ره -مریم

 
ماده ،ا

 
روم میشی ا

 
 !شو بریم دریا ا

زاد شاید حال و هوام عوض شه فکرم  ،اهوم خوبه -
 
ماده تو هم ،شه ا

 
 .شو باز منو نکاری بیرون، فعال خداحافظ ا

ینه ایستاد 
 
ب  ،چشمانش کمی پف کرده بود،گوشی و قطع کرد و جلوی ا

 
 و از اتاق بیرون ،واباندمی خسرد پف چشمش را ا

ب  به سمت دستشوی  ی رفت و صورتش را 
 
مد  از دستشوی  ی که بیرون ،زدا

 
 ،فاطمه روبروی تلویزیون نشسته بود ا

 !مامان -
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 ؟بله -فاطمه
 .من با مریم میرم بیرون زود برمیگردم -

 .باشه مواظب خودت باش -فاطمه
سید، دوباره به اتاقش برگشت بو به سمتش رفت و صورتش را  ،طاقت اینهمه سردی را از طرف فاطمه نداشت مهال 

رایشزیاد اهل  ،پوشید با شلوار جین مشکی و شالش  فرو داد، مانتو مشکیش را  بغضش را 
 
نبود فقط کمی سرمه به  ا

،کیفش را روی دوشش گذاشت و از اتاق  کشید و ُرژکمرنگی به لبش زد تا از این بی روح بودن چهره ش کم شود چشمانش
مد بیرون
 
رام زیر لب   ،ا

 
 !پایش کرد خداحافطی کردو بیرون رفت، ک تونیش را ا

و هیچکدام طاقت ناراحتیه نفر  که از بچگی با هم بزرگ شدن مثل دو تاخواهر پشت هم بودند مریم همسایه روبرویشان
مد  مهال به یاد روزی افتاد که وقتی مریم به این خانه دیگر را نداشت،

 
یک روبرویشان  از ته دلش خوشحال بود که خانه ا

 ،دختر هم سن و سال خودش است وخودش پیش قدم شدو دست دوستی بسمتش درازکرد

ن ها خانه 
 
دور تادورش درخت و گلهای رنگارنگ  ه، یک باغ بزرگ هزارمتری ک دو طبقه ، ولی خانه مهال خانه باغ است ا

ن جا  رسیده، فرهادم چون به فرهاد که تک فرزندش بوده ارث دارد، وسط باغ یک خانه ویالیه،که از پدر بزرگش 
 
را  اوا

مریم  ،برای مریم تک زنگ زد ، مهال  و برج بسازد خرابش کند مثل امروزی ها یادخاطرات کودکیش میندازد دلش نمیامد
  .ش گذاشُت به دیوار روبرویش خیره شدازیر چانه  دست  ،مهال وارد حیاط شُد روی پله ها نشست!در حیاط را باز کرد 

 ؟!چطوری غمبرک خانم ،بدان عاشق شده و گریه کرده ،دی جوانی بر پله ای تکیه کردهاگر دی -مریم
 مهال لبخند زدو گ فت

ورد شانس-
 
رایش ،واستی مانتو بپوشیمی خم چادری هستی اگه ا

 
 .شید بیای بیرونمی ککنی دو روز طول  ا

ینه که کج نذاری  ،تره چادر سخت ،غر نزن  -مریم
 
 !نسته روسریت زیرش چروک وای ،دو ساعت باید وایستی جلو ا

 بریم شاهزاده خانم؟ ،باشه بابا تو خوبی، غلط کردم -
  .ی کسی نمیاد بگیرتتمی کنهمین کارارو  ،میتونیم بریم کنیزک چپل چالغ، خاک بر سرت مهال ،حاال شد -مریم

 کی پیدا شه ببینم تو میری؟واد یمی خواستم، دلم می خاگه من روی تو رو داشتم دیگه هیچی ن ،خیلی رو داری بخدا -

 .چرا که نه ،تو که واست پیدا شد ناز کردی -مریم
 هر دو خندیدن و مهال گ فت

  .مال بد بیخ ریش صاحبش -
قای  ی رو رد کردی بخت و اقبالم دیگه بهت پشت کرده  تو  -مریم

 
بدبختی که اون پسر به اون خوشگلُی، خوشتیپ ی و ا

 .بدبخت
 !ه بسم هللاواقعا اگه خیلی دلت باهاش -

 .اگه پا میداد که من االن دستام تو دستاش بود و همدمش بودم، بدبختی اینه که چشم کورش تو رو گرفته -مریم
داداشم باهام چپه ،وای به اون روزی که یکیم تو زندگیم  ،دون زده ، من هنوز تو زندگیم کسی نیست بدبخت به کاه -

 .باشه دیگه واویالست
 !؟روز باز چی بود که عذاب وجدانش ِخرُتو گرفتهنگ فتی قضیه ام -مریم

امروز خیلی بد باهاش حرف زدم مامانمم ازم دلخورشد، بهش گ فتم اون دختره بهت نارو زد تو چرا به من گیر میدی،  -
 ،م اعصابم خورد میشهمی کنکن، بهش فکر  که بچزونمش، اصال ولش میدونستم که این حرفم عذابش میده، ولی گ فتم 

 !نم این از کجام در اومد یهو گ فتمنمیدو
 !قشنگ نابودش کردی که ،خاک بر سرت -مریم

 .اومدم بیرون که مثال بهش فکر نکنم ،بیخیال شو دیگه ولکن تو روخدا -
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 .باشه ،ولی خداییش خیلی حرفت سنگین بود داغ دلشو تازه کردی -مریم
  .مهال چشم غره ای برایش رفُت و مریم ساکت شد

  .بیا حرف بزنیم ،زودتر میرسیم ،ُاف -مریم
  .حرف بزن ولی چرت و پرت نگو -

ابرو  ،چشمهای درشت ،مهال به نظر تو چرا یکی بهمون محل سگ نمیذاره ،حاال من هیچی، تو که خوشگلی !چشم -مریم
 گونه ی بر ،وره می خالبته اگه وسطش و تمیز کنی به کسی بر ن !کمونی

 
ال دماغتو حا ،لبهای کوچیک ولی پرحجم ،مدها

 !فرفری  موهای پرپشت ،فاک تور میگیریم
به قول خودت موهامم که  ،دماغم که به دوبار عمل نیاز داره ،الغرم که هستم ؟من کجام خوشگله ،بیشعوری  خیلی -

 !فرفریه
ت مهم اینه چشمات سگ داره ،دماغتم که نشانه شمالی بودنه با یه عمل درس ،گمشو الکی ایراد رو خودت نذار -مریم
شن خودشونو می کالغرم نیستی ، االن همه عاشق اینجور هیکالن ، ،در ضمن ضایع که نیست یه کوچولو بزرگه،میشه 

 .اینجوری بشن
 .باشه بهش میگم -

 .کوفت خودتو مسخره کن -مریم
 توکه بلدی واسه خودت چرا نسخه نمیپیچی؟ -

خه من که سرم دردن -مریم
 
ال نمیبندن ،من تو دانشگاه انقدر دنبالمن خودم پا ه دستممی کنه، سریم که درد نمی کنا
  .نمیدم

 ؟همی کناها اونوقت من سرم درد  -
چشمامم انقدر باید موهامو بکشم تا یکم  ،صورتم که گرده تپله !گوش کن نه،ولی خدای  ی االن از قیافم بهت میگم  -مریم

 ،ابرومم که نصفه ست ،پوستمم که سبزه ست ،قربون خدا برم فقط دماغمو خوب ساخته ،لبمم که کوچیکه ،کشیده شه
تو واسه تغییر و تنوع هم که شده یه حرک تی بزن،تا  ولی خدای  ی مهال! بعد دختره احمق رو خودش ایراد میذاره !واال بخدا

 روحیت عوض بشه.
 .مرسی از راهنماییت حاال کمتر زر بزن رسیدیم -

 !م ببرمت اونور خیابون ماشین بهت نزنه، بیا خالهوامی خبیا دستمو بگیر خاله جون ، بی شخصیت -مریم
  .مهال خندید و محکم پشت دست مریم زد

دم  -
 
 .نمیشی گمشو خودم میاما

ب  لب ساحل روی سنگها نشستن وبا هم سنگ ریزها راتوی
 
 .می انداختندا

 !مهال -مریم
 !ُهوم-

 چرا اینجا سگم پر نمیزنه؟ ،ُهوم و کوفت -مریم
 چون سگ پر نداره. -

 .مریم سنگ کوچکی به طرفش پرت کرد ،مهال بلند خندید
 ی؟می کنمگه همسنتم باهام شوخی  ،مرض -مریم

 .نه یادم رفت یه سال کوچیک تری کوچولو -

 ی؟می کنِهه ِهه ،تو ظرف نمک خوابیدی انقدر احساس با نمک بودن  -مریم
 ؟م مشکلیهمی کننه تو ظرف عسل خوابیدم احساس شیرین بودن  -

 ورد اسمش چی باشه؟می خبه نظرت به قیافه پسره  باشه تو اصال شیرین عسل، مهال  -مریم
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 کدوم؟ -
 همون هزارمین نفری که بهت پیشنهاد داد. -مریم

 مهال خندید و گ فت
 .وردمی خازش بکش بیرون خواهرم، به ما ن ؟وجدانن هنوز تو فکر اونی -

 .وره بگوی خمنگ فتم بریم دنبالش که، گ فتم یه اسم که بهش  -مریم
 ؟چمیدونم مگه اسمم به قیافست ،یا نه رضا ،شایدم محمد ،علیرضا -

رمان ،هومن، نیمامی خنه به قیافش  -مریم
 
ریا، ا

 
 .مانی ،ورد اسمش خارجکی باشه مثال ا

 ؟االن اینا اسمای خارجیه -
 .نه ولی خب اینجور اسما بهش میاد -مریم

 .خیالت راحتباشه دیدمش بهش میگم این اسما بهش میاد  -
 .هم اینجا پر نمیزنه پسش بزنیم یه پشه نر ،پاشو بریم بابا -مریم

 ؟مگه همه مثل ما بیکارن این موقع ظهر بیان بیرون ،ُمردی فقط واسه دلقک بازی ،کوفت  -
 !مریم و مهال مثل همیشه مشغول َکل َکل بودند که با صدای کسی از پشت سرشان از روی سنگ بلند شدند

 !البته ببخشید، سالم خانما ،هم مثل شما بیکاریم اومدیم دور بزنیمما  -سینا
 ؟سالم ،امرتون -

  .داشتیم رد میشدیم صداتونو شنیدیم ،عرضی نیست -سینا
 سینا و رفیقش با هم خندیدن مهال یکم ترسیده بود، مریم گ فت

 .جیک جیک تونو کردین نمکاتونم ریختین حاال به سالمت -مریم
 .ندیدمتون چادر دورتون بود  ،حوال شماَبه َبه ا -سینا
 .اونکه مشکل از چشماته ،کال فکر کنم مشکل داری ،یه چکاب کامل برو  -مریم
شیر فهم  ،به خودت نگیر، ِبُبر اون صداتو خواهشا ،ببین من اصال از امثال تو خوشم نمیاُد واسه تو هم نیومدم جلو-سینا
 ؟شد

 .و اشکش سرریز شود یدمریم بغض کرده بود ،میترسید چیزی بگو
قا پسرحاال تو گو-

 
وای نه حاجت می خاین امامزاده ای که وایستادی حاجت  ،بهتر دهنتو ببندی از اینجا گمشی ،ش کن ا

 .توو نه حاجت هیچکدوم از همجنساتو نمیده، پس بزن به چاک ِهری 
 .خیلی بی ادبی حقته که همینجا َخفت کنم -سینا

شغال  ،ممی کنوا میرمو ازرو زمین فقط نگات  منم ِانقدر ماستم که زود -
 
ورین که بیان می ختوو امثال تو فقط بدرد سطل ا

تیشتون بزنن
 
 .میترسم وایستیم اینجا بوی تعفن مسموممون کنه ،بریم مریم ،ساعت نه جمعتون کنن و ا

ن ها به  مهال دست مریم را کشید و چند قدمی رفتن که سینا خودش را 
 
 ،رساندا

خداتو شکر کن که به برادرم قول دادم که  ،حاال تو گوش کن برو  ،دی حاال داری میری گازشو گرفتی، زراتو ز ،هی -سینا
 .دور هر چی ًشر بودُن خط بکشم وگرنه جنازتم دست خانوادت نمیذاشتم برسه، حاال هری 

ن ها دند ،مهال چشم غره ای برایش رفت
 
 .شت کردیش را بهم چسباند وتمام عصبانیتش را در دستش ما

 .دیدار به جهنم ،حتی الیق بد و بیراهم نیستی -

مریم هم الم تا کام حرفی  ،مهال اخمهایش در هم بود وهر دو ساکت بودن ،به لطف مزاحمها امروزش کامال تکمیل شد
 کمی که راه رفتن  مریم گ فت ،نمیزد
  .لعنتی عجب چیزی بود -مریم
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  ،مهال با تعجب به سمتش برگشت
  .یه خب پاچه همه رو میگیری چ ،ها -مریم

 .منه خرو بگو فکر کردم ناراحتی و،فقط خفه ش ،خفه شو مریم -
 .از فردا چادرو میندازم کنار با مانتو میام بیرون ،هر چی کیس خوبه به تو نخ و طناب میده ،ناراحت که هستم !وا -مریم

دم  خاک بر سرت کنن ،هیچوقت -
 
  .نمیشیا

 ،مریم دندان به لب گرفت که صدایش بلند نشود ،از دستش گرفت مریم خندیدو مهال نیشگونی
خ الهی دستت بشکنه ،الهی بمیری از دستت راحت شم که هر چی کیس خوبه به تو میرسه، اگه بدونن که چه  -مریم

 
ا

 !واال ،یکم خودتو اصالح کن ،نمی کنجونوری هستی نگاتم ن

 ،نیست حس پیاده رفتن ،چشم حتما، بریم تاکسی سوار شیم -
 .گمشو بابا دوتا کوچه مونده -مریم

 .بخدا پاهام حس نداره -
 .ده میرمیامن که پ -مریم

 .من با تاکسی میام ،برو به سالمت -
  .مریم چند قدم رفت دوباره برگشت

 !من رفیق نیمه راه نیستم خانم -مریم
  سوار تاکسی شدند.

 .ردممی ک:میذاشتی من حساب -مریم
 نمیدی اونوقت میای کرایه تاکسی بدی ،خونه ما نمیای؟ تو جون به عزرائیل -

 !هی مریم کم شانس ؟خرج کردم برات اینه جوابم! این همه کار کردم ،نه خانم با ادب،دستم بشکنه که نمک نداره-مریم
 .خداحافظ

  .مهال خندیُد از دور دستی برایش تکان داد
 .حافظ پشت و پناهت عزیزم -

 .و وارد خانه شدمهال کلید به در انداخت 
 !سالم مامان -

 ،وقتی جوابی نشنید بلندتر صدا زد
 مامان خونه نیستی؟ -

 .دراز کشیدم رو مبل ؟چته خونه رو گذاشتی رو سرت -فاطمه

 ببخشید خواب بودی؟-
ره تا قبل اینکه صداتو بندازی رو سرت -فاطمه

 
 .خواب بودم ا

 .بازم ببخشید ،بخدا نمیدونستم ،وای -
 .هیچکدوممون که امروز غذای درست حسابی نخوردیم ،شد بیدار شدم باید شام درست کنمخوب  -فاطمه

 ؟وایمی خکمک ن -
  .کاری ندارم ،وام قرمه سبزی بذارممی خنه  -فاطمه

 .کار داشتی صدام کن -
 روی تخت کمی دراز کشید ولی حوصله ،مهال به اتاق رفت و لباسش را عوض کرد

  .و از اتاق بیرون رفت و روبروی تلویزیون نشسُت شبکه ها را باالو پایین کردبلند شد ،تنها ماندن نداشت
 بی حالی؟ چیه  -فاطمه
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 .نه فقط بی حوصله م -
 تو که تا االن بیرون بودی باز چرا بی حوصله ای؟ -فاطمه

 .شما هم چه سواالی  ی میپرسی !چمیدونم -
 .یبیا این پیازارو ریز کن از بی حوصله گی در میا -فاطمه

هنگ بذارم برقصم شما هم سرحال شی؟می خ ،م اصال بی حوصله نیستممی کناالن که خوب فکر  -
 
 وای یه ا

 زدو گ فت فاطمه لبخندی
 .دیر شده،غذا باید جا بیفته دختر خرس گنده  ،پاشو خودتو لوس نکن -فاطمه

 .باشه بابا ،لعنت به دهانی که بی موقع باز شه -
 .ر اول پاشو دستتو بشو  -فاطمه

شپزخانه رفُت دستش راشست ومشغول خورد کردن پیاز شد 
 
 .مهال به ا
 .اومد یه چای بزن  سماور جوش !پیاز خورد کردی-فاطمه

  شما کجا میری؟ !چشم؟ای خدا مگه چندتا دست دارم  -
 .بجنب ،انقدر غر نزن  ،برنج تموم شده میرم از انبار بیارم ،جاچ هی -فاطمه

 ،نوز چند دقیقه نگذشته بود در خانه باز شد فرهاد وارد خانه شده ،فاطمه از در بیرون رفت
 .شسُت به سمت فرهاد برگشت مهال دستش را 

 .خوبین؟ خسته نباشید ،سالم بابا -
 مادرت کجاست؟ ،سالم دخترم سالمت باشی -فرهاد

 !طاقت دوریشو نداریا ،رفته انبار برنج بیاره -
ماده چای ا دختر بابا،یتو هم حسود شد-فرهاد

 
 .کن دختر بابا خیلی خسته م یه دوش بگیرم میام ا

قا فرهاد خسته نباشی، امیر کجاست -فاطمه
 
 تو چقدر زود اومدی؟ ؟سالم ا

زود نیومدم  ،جلو در داره با رفیقش حرف میزنه ،شما اول بنده رو ببین بعد سراغ شازدتو بگیر! علیک سالم خانم -فرهاد
 !ساعت هفته دیگه

 .من هنوز شام درست نکردم ،الم به سرموای خاک ع -فاطمه
ماده تو زودپز سریع ،جون دور از جونتون اینکه حرص خوردن نداره وا ،مامان-

 
 .میشه ا

ماده فقط چای !از بیرون غذا میگیرم ،خب فوقشم نشد فدا سرت ،ترسیدم گ فتم چی شده ،بخاطر یه غذا -فرهاد
 
باشه از  ا

 .هالک چایم ،حموم اومدم بخورم
 .برو برات لباس میارم ،باشه -فاطمه

ب  اول تفت دادم بعد ،ریختم تو زودپز همشو ،مامان قبل اینکه بری یه نگاه به این بنداز درشو بذارم -
 
ریختم گذاشتم رو ا

 .گاز
 !سالم -امیر

  .سالم به روی ماهت -فاطمه
رام سالم کرد مهال سرش را 

 
 .پایین انداخت و ا

 !سالم -
 .علیک سالم -امیز

 ؟چرا انقدر تو همی ؟چیزی شده مادر -فاطمه
 سرحال نیستی!
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 ،امروز به اندازه کافی از همه جا و همه کس حرف شنیدم ،خیلی سرحالم -امیر
خر

 
 .یشم که یه خبر بد شنیدم ،تکمیلش کردا

 چرا مادرمگه چی شده؟ !خاک عالم -فاطمه

تا ببرنش بیمارستان  ،لبش نصف شب وایمیستهمسلم َدِم در ایستاده بودیم، میگه دیشب مادر دوستم سعید ق با -امیر
 .مادرش سنی نداشت خیلی زنه خوبی بود ،خیلی حالم گرفتست ،تموم کرده بود

 ،خدا به بچه هاش صبر بده، ولی ُخب مردن حقه مادر ،خدا بیامرزه   -فاطمه
 
یکی  ،ه هممون یه روز رفتنی هستیمخر باال

دو  ،ر سرحال شی قربونت برم، با ناراحتی که اون بنده خدا زنده نمیشهپاشو برو تو هم یه دوش بگی ،زودتر یکی دیرتر
 رکعت نماز بخون براش تا هم خودت 
 
 .روم شی هم روح اون خدابیاُمرز ا

 باشه چشم، بابا رفته دوش بگیره ؟ -امیر
ره -فاطمه

 
 .دیگه باید اومده باشه بیرون !ا

   .برداشت را  موبایلش ،ت جلوی تلویزیون نشستبه پذیرای  ی برگش ،امیر به اتاقش رفت لباسش را عوض کرد
 ؟خانم یه چای نمیاری  -فرهاد
 .تازه اومدی بشین چشم ،االن مهال میاره -فاطمه

 !امیر مادر برو دوش بگیر دیگه -فاطمه
خر ،حوصله ندارم بخدا -امیر

 
 .شب میرم ا

ورد مهالسینی چای را 
 
 .روی مبل نشست ای خودش برداشت و، اول به پدرش تعارف کرد و بعد به امیر ویکی هم بر ا

  چه خبر مهال خانم؟ -فرهاد
 .خبرا همه پیش شماست که بیرونی !واد باشهمی ختو خونه چه خبر  -

 .ای پدرسوخته تو که امروز بیرون بودی -.فرهاد
 .امیر نیشخندی زد که از چشم مهال دور نماند

مارکردین،  بین رو من جاسازدور  ،خب با مریم تا دریا رفتیُم و برگشتیم !وا بابا -
 
 .دارین ا

 .گ فت نیستی بیرونی باباجان؟ زنگ زدم خونه حال مامانُت بپرسم خبر از تو گرفتم  هچه طرز صحبت کردن -فرهاد
 .عادت کرده با زبونش نیش بزنه -امیر
می ا مامان صحبت من داشتم ب ،من االن با شما صحبت نکردم، در ضمن اگه منظورت امروزه ُخب خودت تقصیر داشتی -
 ردم ...ک

 ،امیر وسط حرفش پرید
 .اونجور که تو داد میزدی دعوا و بحث بود نه صحبت ،همی کنصحبت کردن با بحث و داد بیداد فرق -امیر

مهال خانم اون دفعه بهت گ فتم مشکل با کسی داری با خودش رفع کن نه اینکه دادو   !با جفتتونم،بس کنید  -فرهاد
خر خالی کنی، امیر تو هم بار  بیدادتو سر بقیه

 
ت باشه تا وقتی من هستم احساس بزرگی کنی، الاقل بهم احترام بذارین تا ا

بتوپیم بهت  کار اشتباهی کنی  مهال من یا مامانت یکبار شده ،کار جفتتون امروز اشتباه بود بفهمم بزرگ تر این خونم، 
دیگه جفتتون بزرگ شدین من نباید بگم چه کاری بده  ؟تباه بودهید برخورد امروزتون اشمی کن،شده به روت بیاریم، فکر ن

 !یکم رعایت کنید ،شم این حرفارو دارم میزنممی کخودم خجالت  ،چه کاری خوب
  .ردمی کمهال سرُش پایین انداخت و با انگشتانش بازی 

 بابا االن به من چه ربطی داشت که منو -امیر
 
م بارم کرد،تو مغازه هم شما جلوی وردین وسط ،امروز تو خونه که این خانا

ولی اون دیوار  ،اشتباه از یکی دیگه بود به قول خودتون به در گ فتین که دیوار بشنوه ،مشتری سرم داد میزنی که چی
واد اونجا باشه من دیگه نمیام میرم جای دیگه می خاگه اون  ،عین خیالشم نبود،اون مرتیکه عوضی رو باید بندازین بیرون
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ه میگه دقت کن، میگه همش داد حاجی رو در میاری ،اصال به روی می کنم، راست راست تو چشمام نگاه نمی ککار 
  .خودش نمیاره که اشتباه ازخودشه ، خودتون میدونستین ولی باز حرفُش به من زدین

دمش  به جای دادو بیداد االن و قهر کردن همون ظهر میتونستی  -فرهاد
 
شت میاد همش ردم، خومی کبهم بگی خودم ا

 خودت دستش و گرفتی ؟قلدر بازی در بیاری َمنم َمنم کنی ،فردا اونو بندازم بیرون خودت دلت نمیسوزه واسه مادر پیرش
ورد

 
وره خونشه ،خودتم بندازش بیرون ،یا

 
اگه دیدی دلت تکون نخورد بندازش  ،فقط اون لحظه یادت بیاد که اون نون ا

 .بیرون
چایش را خورُد دیگر حرفی نزد، فرهاد با چشم و ابرو به مهال عالمت میداد که عذرخواهی  امیر دست در موهایش کشید و

 .مهال هم با تردید بلند شد به طرف امیر رفُت روبرویش ایستاد ،کند

مگر میتوانست یکی یکدانه  ،به او زل زد ،امیر سرش را بلند کرد .حرف امروزم بد بود، دیگه تکرار نمیشه امیر ببخشید -
 .زد امیر لبخند  ،ولی دلش عجیب شکسته بود، مهال خم شد و صورتش را بوسید !واهرش را نبخشدخ

 .روز اعصابت از چی خورد بود سر من خالی کردیمفقط خیلی دوست دارم بدونم ا ،نشه شک دارم دیگه تکرار-امیر

  .هر چی بود امیرجان تمام شد -فرهاد

رام  ن شوهرش افتخار می کردکه همیشه با حرف های منطقیش جو را به داشت ،فاطمه در دلش خدا را شکر کرد
 
می ا

 .از داشتن چنین همسری بر خودش میبالید د،و کن
شپزخانه شد و به مادرش

 
  .م درست کرده روی میز چید و ساالد ظرفهارا  ،کمک کرد  مهال وارد ا

قایون بفرمایید شام -فاطمه
 
 !ا
 .فقط راهیه بیمارستانمون نکنه خیلیه !گلمدسپخت دختر  ،چه شامیه شام امشب -فرهاد

 !اگه بد شد مامان ،درست کردم اگه خوب شد من  -
 .من که دیدم تو درست کردی ،ای پدرسوخته -فرهاد

 ن!سر میز شام نشستن ومشغول خوردن شد
 !داداش -

 .باز کار داری داداش شدم -امیر
وقت داری فردا غروب بریم  ،هم بتوپ ی،پس فردا تولد مریمهبه شرطی که احساس بزرگی نکنی ،هی ب،تو همیشه داداشی  -

خه با هم رفته بودیم تو نقره فروشی از یه چیز خوشش اومد  ؟بازار
 
واست بگیره پولش کم بود منم بهش قرض ندادم می خا

 .که خودم واسه تولدش بگیرم
 بابا فردا که بار نمیاد، باهام کار داری؟  -امیر
خرنه  -فرهاد

 
 !اگه کاری هم باشه مگه میشه به دختر بابا نه گ فت !نه ،فردا تازه یکشنبه ست ،هفته میاد ا

 .مرسی از هر دوتاتون -
 فرهاد واسه خونه یادت باشه خرید کنی. -فاطمه
 .چشم خانم ،دستتون دردنکنه ،الهی شکر-فرهاد
 .چشمتم بی بال،نوش جانت  -فاطمه

 حاال خوشمزه بود؟ !نوش جانتون -
 ود.عالی ب -فرهاد
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 امیر به نظرت این سرویس قشنگ تر نیست؟ -
 !خوبه ولی ُخب، خودش که ازاون خوشش اومده بود -امیر
خه اونروز این نبود -
 
 به نظرت چیکار کنم؟ ،ا

 .من که میگم همونو بگیر چون خودش خوشش اومده بود -امیر
خه از این خوشم اومده -

 
 .من ا
 .خب اینو واسه خودت بگیر -امیر
خه حساسی -
 
 .ت دارما

  .خودت میدونی ،هر کدوم خواستی بگیر -امیر
 
 
مد  گرفت که خود مریم خوشش ه با کلی دودلی همون کاری را خر باال

 
مد  حساب کردو از مغازه بیرون!ه بود ا

 
 .ندا

 ،سوار ماشین امیر شدن
 .ببخشید وقتتو گرفتم !مرسی -

 !یه خواهر مگه بیشتر دارم ،ممی کنخواهش  -امیر
 مهال گ فت ،تارت زد ماشین روشن نشدامیر دوبار اس

  ی؟می کنتو که پولشو داری، چرا ماشینتو عوض ن -
اینو میدم به تو،  ،با کلی زحمت خریدمش. پشیمون میشم اگه بخوام بفروشمش ،با این کلی خاطره دارم ،دلم نمیاد-امیر

 !دلم نمیاد ردش کنم
خجون پس من دنبال گواهی نامه باشم  -
 
 .چه شود!  ۲۰۶ا چه حالی کنیم ب!ا

 امیر بلند خندید و گ فت

همیشه  ،ماشین من هست، بابا هم که ماشین داره ،حتما که نباید ماشین داشته باشی ،ُخب تو گواهینامتو بگیر -امیر
 .اتفاقی افتاد الاقل میدونیم یه راننده تو خونه هست ،جای  ی خواستی بری !یه وقت کاره  ،هم یه ماشین خونه میمونه

 ب تاکسی تلفنی واسه همین موقع هاست دیگه.وا، خُ  -
 .اینم حرفیه -امیر

 .هر دو بلند خندیدن امیر سمت خانه راند
 ؟بفرمایید خانم، پیاده نمیشی -امیر
 .دستت دردنکنه داداش گلم -

 .به سالمت ،ممی کنخواهش -امیر
د حدس زدنش که چه ،موبایلش زنگ خور هنوز پایش را در حیاط نگذاشت که  ،مهال از ماشین پیاده شد و امیر حرکت کرد
 .کسی پشت خط هست زیاد سخت نبود

 باز پشت پنجره ای؟ ،خجالت بکش -
 دوما کدوم گوری بودی با برادر شریفت؟،اول اینکه سالم  -مریم

 ؟به تو چه -
 .به هم میرسیم !باشه پس یادت باشه به من چه دیگه ،اها -مریم

شتی کنون دیشُب بخوریمرفته بودیم شیرینی  ،باشه قهر نکن -
 
 .ا

 ؟!وری می خدرداتو به من میگی شیرینیشو تنهاتنها ؟ بدون من از گلوت پایین رفت،کوفتت بشه  -مریم
خهببخشید بهت نگ فتم  ،بله ،به چه خوشمزگی و راحتیم پایین رفت -

 
 .محفلش خواهُر برادری بود ا

 .اون داداش گند دماغت منم انگار باهاشون میرفتم با ،مردشور محفلتونو ببرن  -مریم
 خوبه؟ ،باشه ،یبارم میگم تو رو ببره جای خواهرش ،حسودیت میشه داداش نداری !داداشم به این ماهی  -
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 .مزاحم نشو ،وام بخوابممی خگمشو من  ،بخوره تو سرت نکبت -مریم
ترن گ فتی فردا بیان کافی راستی به زهره و نس ؟االن چه وقت خوابه ؟مگه مرغی؟ تو زنگ زدی من مزاحمم ،احمق خنگ -

 شاپ؟
  راستی واسم چی خریدی؟ !االن میگم،نه  -مریم

 !وا ،قراره پول کافی شاُپ و کیُک َدنگی ُدنگی بدیم کادو تولدت شه دیگه -

 ولی خر خودتی میدونم برام یه چیز گرفتی. ،باشه -مریم
وم نمیشه از بابام پول بگیرم باید تا سر برج صبر خودتم میدونی ر  ،بی ادب منو تو معذورات قرار نده، چون پول ندارم -

 !وام از بچه ها قرض بگیرممی خهمین خرج فردارو هم  ،کنم تا تو حسابم بریزه
 .برو بمیر،باشه بابا نخواستیم  -مریم

 .بی ادب، خدانگهدارت -
 .تلفن را قطع کرد وارد خانه شد

 سالم مامان کجای  ی؟ -
 نمیبینی داد میزنی؟ یعنی من به این بزرگی رو  -فاطمه

 .کادوی مریم را باز کردو به مادرش نشان داد ،بوسید مهال بلند خندید و گونه ی مادرش را 
 ؟چطوره -

 قشنگه، طال اگه بود خیلی قشنگ تر بود نه؟ -فاطمه
 .مثل اینکه شما خیلی خوشت اومده، من از یه کار دیگه ش خوشم اومد ولی از طال خوشم نمیاد -

 .دیوونه دختره -فاطمه
   .مامان من تو اتاقمم، اگه خوابم برد صدام نکن -

 !باشه -فاطمه
 ،گوشی به دست گرفت و صفحه تلگرامش را باز کرد ،روی تخت دراز کشید ،مهال به اتاقش رفت و لباسش را عوض کرد

دختره خل و چل،  یا استیکر ناراحت، خندید و برایش تایپ کرد ،استیکر گریه بود همه ،کلی پ ی ام از مریم داشت
 .انشاهلل یکسال بزرگ تر شدی عقلتم بزرگ شه از مغز فندقی بودن در بیای

چشمانش گرم خواب شد نفهمید کی  ،گوشی را کنار انداخت ،مهال بلند خندید ،دوباره مریم استیکر عصبانی گذاشت
  .هر چه فاطمه و امیر برای شام صدایش زدند بیدار نشد ،خوابش برد

شکمش از گرسنگی سر و  ،هر کار کرد دیگر خوابش نبرد ،شش صبح از خواب سیر شدو بیدار شد صبح زود ساعت
شپزخانه شد،صدایش بلند شد 

 
از شانس خوبش شام مادرش ساالد الویه   ،از جایش بلندشدو پاورچین پاورچین وارد ا
 !برگشت روی تختش خوابیدسیر که شد دوباره به اتاق  ،درست کرده بود، روی صندلی نشست و مشغول خوردن شد

 گوشیت خودشو کشت از بس زنگ خورد. ،مهال بیدارشو دیگه، از دیروز غروب خوابیدی -فاطمه
ورد مهال سرش را از پتو بیرون
 
 و گ فت ا

 ساعت مگه چنده؟، حتما مریمه دیگه، نکبت ولکن نیست !سالم صبح بخیر -
 .بلند شو حاال ،ساعت یازده خانم جان !علیک سالم -فاطمه

 .کی یازده شد، مامان من شش صبح بلند شدم غذا خوردم دوباره خوابیدم ،اوه -
 .من فکر کردم امیر خورده ،پس دزد تو بودی -فاطمه

 .واد با یه شیر داغمی خمامان دلم خامه عسل  -
 .پاشو کره مربا بخور با چای داغ ،هیچکدومو نداریم -فاطمه
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 .ردماه ،یه روز من هوس خامه عسل و شیر ک -
 .پاشو برو بخر ،خب چیکار کنم نداریم -فاطمه

 زنگ بزنم ببینم این َکنه چیکارم داشت. ،ورممی خیسره میذارم نهار  ،کی حسشو داره !کن ولش -
 با بوق دوم گوشی را جواب داد،گ فت ،گوشیش را برداشت دید پنج تماس بی پاسخ از مریم داشته، شماره ش را گرفت

 سالم کنه جون چطوری؟ -

تازه خونتونم زنگ زدم ،دیروز  ؟میدونی چند بار زنگ زدم ،وابیمی خکوفت کنه جون، خواب به خواب بری انقدر  -مریم
واستم االن بیام خونتون به خانوادت تسلیت بگم می خ !توئه مرغ باز به من میگی مگه مرغی ی،غروب امیر گ فت خواب

 گ فتم انشاهلل به دیار باقی شتافتی.
هر کی ببرتت دو روزه پس میارتت اونوقت افسردگی ،بخدا خوب نیست دختر انقدر حراف باشه  ،ک میزنیچقدر فَ  ،ُاف -

 !میگیریا
 .در ضمن تولدم مبارک ،الزم نیست تو نصیحتم کنی -مریم

 .دیروز نفهمیدم کی خوابم برد وگرنه دوازده شب بهت تبریک میگ فتم !تولدت مبارک خوشگلم ،وای مریم یادم رفت -
  .بخوره تو سرت -ممری
  راستی ساعت چند میریم؟ ،یه سال بزرگ تر شدی یکم شخصیت داشته باش -

ماده ساعت چهار -مریم
 
 .باش نسترن میاد دنبالمون ا

ماده من برم نهار بخورم ،دیگه شرت کم کوچولو !باشه-
 
 .شم ا

 .گیتارُت یادت نره بیاری  -مریم

  .امروز روز توئه دیگه نمیشه نه گ فت -
 .خداحافظ تا بعدظهر ،نقدر بارم کردیاِ خوبه که روزمه  -مریم

ماده لباسهای بعدظهرش را  ،قطع کرد مهال خندید و گوشی را 
 
مد از اتاقش بیرون ،کرد ا

 
  .ا

 .مهال خدای  ی این نسترنو حق ندارم خفش کنم -مریم
 .میاد االن دیگه ،انقدر غر نزن  -

 مانتوتوجدید خریدی؟ -مریم
لزایمر داریا! دقت کردی؟ ،یمی کنیهو بحث عوض  -

 
 .پارسال با هم رفتیم خریدیم، ا

ره ،ُاهوم -مریم
 
  .سر کوچه، باز تو کوچه نیاد سه ساعت باید دور بزنه بریم تازه یادم اومد !ا

 .قدم زنان تا سر کوچه رفتن
 .همی کنراستی یادم رفت بهت بگم زهره داره شوهر  -مریم

ورد وا، اینو از کجات در -
 
 ی؟ا

بخدا دیروز اولش ناز کردکه نمیام و از این حرفها که دید من ناراحت شدم قضیه خواستگاری و اینارو گ فت بعد گ فت  -مریم
قاشون قراره برن یه گوشه جیک جیک کنن تا باهم بیشتر 

 
شناامروز با ا

 
 ن.ش ا

 یعنی اگه براش زنگ نمیزدی حاال حاالها خبردار نمیشدیم؟ ،چه بیخبر، چه نامرد -
مارکه مثل مریم نیستن تا تو خونمون یکی میره دستشوی  ی من بهت  همه،له مهال خانم ب -مریم

 
  .میدم، دوستاتو بشناس ا

 .بریم ُاومد نسترن  ،گمشو خودتو لوس نکن -
 .اونکه زهره ست -مریم

 !بله خود نامردشه -
 .نسترن شیشه ماشین را پایین کشید
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  .بپرین باال ،سالم عشقولیا -نسترن 
 .هر دوسالم کردن ،ریم سوار ماشین شدنمهال و م
 شی پاشدی اومدی نامرد؟می کهی مرگ به جون گرفته خجالت ن -مریم
  .خب میمردین شما زنگ بزنین حالمو بپرسین ،حاال همتون چپ افتادین با من ،ببند دهنتو بابا -زهره

یعنی ما باید زمانی سر سفره عقد نشستی  ،یماصال این حرفتو قبول ندارم زهره، خوبه میگیم ما چهارتا رفیق صمیمی هست -
 با خبر بشیم؟

 .این میذاشت بچه ش که به دنیا میومد، میگ فت بیاین خاله شدین ،دلت خوشه -مریم
  .با این حرف مریم ترکیدن از خنده

 !کافی شاپ بریم دیگه -نسترن 

 !چه سواالی  ی میپرسیا ،نه، بریم قهوه خونه -مریم
 .، خوبه تازه به دنیا اومدی انقدر زبون داری زبونتو مار بزنه -نسترن 
 برو بابا ،بجای این حرفها بگو کیک گرفتی؟ -مریم

ره -نسترن 
 
 .چشاتم کوره ندیدی ِانقدری کیُک  !دست زهره ست ،پرو خانم ا

 .فکر کردم کادومه ،ِا ،کیکه -مریم
وای بری تو این کافی شاپ؟ می خچه روی  ی به جای چرت و پرت گ فتن به این فکر کن با  بپر پایین، ، بخدا خیلی پروی  ی-

بروی  ی، برات مهم نیست که ،دعا کن گارسونش عوض شده باشه
 
 .البته تو که انقدر بی ا

 .بیاین بیخیال شیم بریم جای دیگه ،من یادم رفته بود ،اوه اوه -نسترن 
   .بقیشون همیشه خدا شلوغن ،نه این کافی شاپ دنجه -

 تو چرا الل شدی؟اینم حرفیه مریم خانم،-نسترن 
دمو میبری. -زهره

 
بروی ا

 
 همه جا ا

ه وگرنه ُخل نیستم که ادا در بیارم خودم مزحکه ی خاص و می کنمن چمیدونستم مرتیکه بر میگرده پشتشو نگاه  -مریم
ره اینجارو فقط واسه دنج بودنش دوست داری دیگه، در ضمن مهال خانم ،عام کنم

 
 ؟ا

من جواب تو رو نمیدم، اون که چشمش ، اقل بریم طبقه دومش که جلو چشمش نباشیمال  ،از مادر عروس یه کلمه هم-
 .تو رو گرفته من که مثل تو بی حیا نیستم

ره -مریم
 
 ،شاید ایندفعه اون پسره باشه چشماشو باز کرده باشه و منو بپسنده ،بابا بیاین بریم لولو نیست که ما رو بخوره ا

 !واال
 !خیلی پروی  ی -

 .ارد کافی شاپ شدند و بدون اینکه به اطرافشان نگاه کنند به طبقه دوم رفتنهمه با هم و
  .خداروشکر به خیر گذشت -مریم

  .ُمردشورُت ببرن  ،بله به خیر گذشت -
 ردی.می کمریم خانم عرض ادب  ،یه سالمی، علیکی ،اومدیم باال مثل بز سرمونو انداختیم -نسترن 
 ؟سترن جون ،خبر از یار رسیدچیه ،خوش خوشونتونه امروز ن -مریم

 .االن دنبال یه کیس بهترم ،بره بمیره نکبت -نسترن 
خر  -زهره

 
 ؟بسه خودتو خفه کردی چه خبره، چندتا چندتا ،ش یکی از اینا دخلتو میارها
 .وام یکی و انتخاب کنم تموم شهمی خاالن بخدا فقط دوتا زاپاس هست که بینشون  -نسترن 

 .ردیمتو گ فتُی ما هم باور ک -
 بچه ها ولی من دنبال یه بهونه م که اینو دکش کنم، نمیشه از همه لحاظ خوبه چیکار کنم؟ -زهره
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 .تازه هر جا هم میره دنبالش باش که ندزدنش ،خاک بر سرت تو این بی شوهری بچسب بهش ولش نکن -مریم
رامی به پایش ز 

 
 ،دمهال سرفه ای کرد و زهره اززیر میز لگد ا

 چته رم کردی؟ ،ُهوَشه -مریم
 .گارسون پشت سرشان بود و هر چه عالمت دادن مریم متوجه نشد

 چی میل دارید بیارم خدمتتون؟ ،سالم خانماخوش اومدید -مرتضی
کنترل کردن خنده ش کار سختی  و زودتر پایین برود، مرتضی که منتظر بود سفارش بگیرد ،بچه ها قرمز شدند از خنده

 .فقط لبش را گاز گرفُت چشمانش را بسته بود ،م که انگار در این دنیا نبودبود، مریم
ب  لطفا -

 
با

 
 .هویج بستنی با یه لیوان ا

 !چشم -مرتضی
 .مریم چشم غره ای بهشان رفت ،که رفت همه بلند زدن زیر خنده همین
 .ن، َاههی ریگ ریگ دندوناتونو نشونم میدی ،ای درد بی درمون، میمردین بگین پشتمه -ممری

 .خونم ولی بعدازخوردن کیکچشم می-
 .اذیت نکن دیگه -مریم

  .باشه پس الاقل شمعهارو فوت کن، کیکو ِبُبر -
  .بخور بعدش بخون ،باشه شکم پرست -مریم

ورد گارسونم شیرموز وبستنیها یشان را  ،شعر تولدت مبارک را خواندند ،فوت کرد بچه ها شمردن و مریم شمعها را 
 
و تولد  ا

ن ها ریم را تبریک گ فت و رفت ،م
 
 .هم مشغول خوردن شدنا

 .نخب مهال حاال بخو -مریم
 .امون بده بذار بره پایین -

 .امون بدم بعدش میگی پایین رفت بذار دستشوی  ی هم برم -مریم
 خب بابا ببند چی بخونم؟ -

 .بخوان واهدمی خهر چه دل تنگت  -مریم
 همون  ،ونممی خاز شادمهر  -

 
 .وست داری هنگ که دا

 .به تو میگن یه دوست خوب ،ایول -مریم
 .دستی به رویش کشید شروع به نواختن و خواندن کرد ،مهال گیتار به دست گرفت

 ممی کندستتو ول 
  اگه میتونی برو 

  یک قدم تجربه کن
ینده رو 

 
 این منو ا

  بعد من هر کی بیاد
 من ازش عاشقترم

 بعد من هر کی بیاد من ازش نمیگذرم
  یتونی بری تو نم

 وقتی عاشقی هنوز 
  هر چی از تو بشنوه به خودم گ فتی یه روز

  زندگی کردم تو رو 
خر تو نگاه 
 
 تا
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 من همین نزدیکیهام یه قدم پشت سرت بعد من هر کی بیاد
  باید از من بگذره

 تا کجا باید بری تامنو یادت بره
 رفتنت عذابته، خاطراتت با کیه، هر چی تجربه کنی

 هبعد من تکراری
 تو نمیتونی بری وقتی عاشقی هنوز 

خر بشنوه به خودم گ فتی یه روز زندگی کردم تو رو تو نگاه  هر چی از تو 
 
  تا

 من همین نزدیکهام یه قدم پشت سرت
 )تجربه کن شادمهر(

یکی با  ،یک چیز خودشان را مشغول کردن رنگشان پریده بود هر کدام با ،را کنار گذاشت و به بچه ها نگاه کرد مهال گیتار
قلب مهال مانند نوزاد تندتند ،ردمی کنسترن هم با ریشه شالش بازی  ،یکی لبش را گاز گرفته بود ،ردمی کانگشتش بازی 

 ،برگشت و به پشت سرش نگاه کرد،می زد 
 ،د، لعنتی به شانس بدش فرستاد، از جایش بلندشدمی کنتمامه وجودش لرزید، با خودش گ فت او اینجا چه کار 

پسری بود که دفعه قبل در همین کافی شاپ مهال را دیده بود ودلش لرزیده بود برای این دختر چموش ،و حرف رادمهر 
  .مزاحم خواند که مهال هم سیلی محکمی درگوشش خوابانده بودو او را  گ فته بود به او دلش را 
  .گیتارت مخصوصا نواختن،اگه دوباره نمیزنی تو گوشم باید بگم صدات عالیه  ،سالم -رادمهر

 !کسی از شما نظر نخواست -
چرا انقدر دوست داری بد حرف بزنی ؟مگه من چی  ،این که ناراحتی نداره ،ونیمی خفقط گ فتم خوب  ،چقدر تند -رادمهر

 وام باهات حرف بزنم یه بار،همین؟می خفقط  ،بهت گ فتم
 زبونمو نمیفهمی؟ ،من جوابم فقط نه نه نه ،تو بگو فقط یک دقیقه -

 .من میفهمم، دلم نمیفهمه -هررادم
خی -
 
پدیت باش ،ببین بازیگر خوبی هستی فقط بدیت اینه دیالوگات تکراریه، بروز باش ،دلم ریش ریش شد ،ا

 
اینا  ،یکم ا

 .قدیمی شده حرف جدید بزن 

 .باشه تو اجازه حرف زدن بهم بده حرفهای جدید میزنم -رادمهر
 وای ما بریم پایین؟می خمهال  -مریم

شما که مشکلی  ،ممی کنبفرمایید گوش  ،اگه حرفی هست مشکلی نیست جلوی شما میزنن ،لطفا ما ساکت باشنه ش -
 .یه دقیقه ت از همین االن شروع شد ،نداری جلو دوستان

 .مریم بغض کرد و ساکت شد
قه به حرفام گوش ِانقدر سخته بخوای دو دقی  یا خوشت میاد نازتو بکشن؟ خوشت میاد صداتو بندازی رو سرت؟ -رادمهر

منتظربودم تا یکباردیگه ببینمت، ِانقدر درکش سخته برات؟ باشه بیا  ،کنی؟من دو ماهه بخاطر تو شب و روزمو نمیفهمم
  نمیرسی چون  یبرو، ولی اینو بدون با غرور به جای  

 
ه یجا خر منم که االن روبروت ایستادم یه روزی سرتا پا غروربودم ولی باال

ورد کم
 
بودن، منم مثل تو وایمیستادم بهشون  اونا دنبالم  ،منی که به هیچ دختری باج نمیدادم اختم، م و خودمو با

یه روز تو وایمیستی جای منو یکی دیگه جوابتو  ،تاسف تکون میدادم براشون، االن شدم یکی مثل اونا لبخند میزدم و سر 
 .خداحافظ ،روزم نوبت تو میشهچرخه ای که میچرخه یه ،به حکمت خدا اعتقاد دارم  ،اینجوری میده
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 مهال گ فت  ،رادمهر سرش را پایین انداخت و برگشت
 !وایستا -

 ،سمتش، دل در دلش نبود دوست نداشت جواب منفی از دخترک بشنود بهرادمهر برگشت 
 .مریم را کشید و باهم پایین رفتن تزهره دس .منتظریم ،مهال ما میریم پایین حرفاتون تموم شد بیا -زهره

 نسترن بلند شدوبه سمت مهال رفت و در گوشش گ فت 
معلومه از اون دسته پسرا ،چون با خیلیا بودم بهت میگم خوب به حرفاش گوش کن، این پسر واقعا دوست داره  -نسترن 

انقدر تیپ وقیافه هم داره که بخواد  ،نیست که ُمختو کار بگیره ،هر کی بود همون دو ماه پیش میگ فت رفت به درک
 .ال بهتر از ماها برهدنب

 .مهال سری تکان دادو روی صندلی نشست
 وای بشینی؟می خن -

فقط چند دقیقه وقتتو میگیرم و  ،میدونم داری اذیت میشی اینجا روبروم نشستی ،یکم اخماتو باز کن ،میشینم -رادمهر
 .بعد برو 

 .رادمهر هم روی صندلی نشست
 !ُخب میشنوم -

 ؟!کارا حرف نزنیمیشه خواهشا مثل طلب -رادمهر

 ،مهال نیشخندی زد و سرش را پایین انداخت
  وای راجبم یکم فکر کنی؟می خچرا ن -رادمهر

م چیز جالبی باشه که بخوام براش وقت می کنفکر ن ،من اصال از اینجور رابطه ها خوشم نمیاد ،واممی خبرای اینکه ن -
 .بذارم
 ی؟می کنُخب بیام خواستگاریت ،اینو قبول  -رادمهر

 .نه -
 ؟دیگه چرا -رادمهر

 اصال برام جای سوال چرا من؟ ،من که ازت شناختی ندارم-
حاال  ؟یم باشهمی کنُخب یه مدت باهم حرف میزنیم، اگه دیدیم تفاهمی باهم نداریم کات  ،حاال رسیدی به حرفم -رادمهر

 بعد بهت میگم چرا تو؟
 .بفهمه قبر جفتمون کندست ،من داداشم خیلی روم حساسه -

 واد بفهمه؟می خاز کجا  -رادمهر
 !یم ،مگه میشه من یکبار سوتی ندممی کنتو یه خونه داریم زندگی  ،مگه میشه نفهمه -

  رادمهر لبخندی زد و گ فت
 ؟وجدانن تا حاال با کسی رفیق نبودی -رادمهر

 .گ فتم که خوشم نمیاد ،نه -

 ؟هوم ،ه گوشه ای از قلبت تونستی جام کنیفقط یکم، ببین شاید ی ،جون عزیزت یکم بهم فکر کن -رادمهر
 .مهال خنده ش گرفت و رادمهر اخمهایش در هم شد ومهال دو دستش را به عالمت تسلیم باال برد

اگه نه تو هم باید  ،اگه اومدم که یعنی قبوله ،واممی خباشه من یک هفته وقت  ،ببخشید ،قصدم مسخره کردن نبود -
 ؟حتی اگه مسیرمون یکی بود و منو دیدی راهتو کج کنی و بری، قبول ،قرا نگیری قول بدی دیگه هیچوقت سر راهم 

دیگه چونه نزن میتونم شمارتو داشته   ،خب؟انقدر سنگدل نباش ،دوروز  ،یک هفته خیلیه ،خیلی بی انصافی -رادمهر
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 ؟باشم
 .فعال نه -

 .پس امیدوار باشم جوابت مثبته -رادمهر

 .نمیدونم -
چه کرده بود این دختر  ،بود ،میترسید جوابش منفی باشد خورد اعصابش عجیب  ،ش فرو بردیموها ررادمهر دستش را د 

 مهال از جایش بلند شد و گ فت .با دلش
  .اگه نیومدمم بدون جوابم منفیه ،همون دو روز تو، من اگه بخوام بیام سر ساعت سه اینجام -

 .رادمهر سری تکان داد ومهال خداحافطی کرد
 .ه امید دیدارب-رادمهر

 .مهال هم لبخندی زُد، سری تکان داد و رفت
 )رادمهر(

رادمهر سرش را روی میز گذاشت و به فکر فرو رفت، به روزی فکر کرد که اولین بار دو ماه پیش مهال را همینجا دیده بود 
ین بود، به جانش نشسته حتی سیلی که ازش خورده بودبرایش شیر ،،هیچ دختری تا این اندازه دل و دینش را نبرده بود

مد سینا از پله ها باال ،بود
 
 .دست روی شانه ی رادمهر گذاشت ،باالی سرش رفت  ،ا

 ؟کجای  ی عاشق -سینا
 ،ای کاش هیچوقت پامو اینجا نمیذاشتم؟تو دو ماه پیشم ،تو چند دقیقه پیشم، سینا چه بالی  ی بود سرم اومد  ،نمیدونم -

خه اینجا حلوا خیرات میدن سرو تهتو بزنن  ،نروز هی گیر دادی بریم پیش مرتضیاو ،توئه سینا همش تقصیر !ای خدا
 
ا

 ؟اینجای  ی
 یه چیز بگم؟ مگه چی شد؟رادمهر قبل از اینکه جوابمو بدی  ،درست میشه ،انقدر سخت نگیر-سینا

 .فقط چیز بد نباشه که پیمونه امروزم کامله ،بگو -رادمهر
 …این دختره -سینا

 !اسمش مهالست -
ره -ناسی

 
 .میدونم ا

سینا را زنده  اگر اینگونه باشد ،یعنی او هم یکی از طئمه های سینا بوده ،رادمهر ترسید از اینکه مهال به او دروغ گ فته باشد
 .نمیگذاشت

 فکر بد نکن داداش فقط مهال ......-سینا
 ؛رادمهر وسط حرفش پرید

 !مهال خانم-

با بچه ها رفته بودیم دریا با یه دختر چادری  ،ونروز در موردش بهت گ فتممهال خانم، همون دختریه که ا ،ببخشید -سینا
 ؟یادته ،بود اسمشم مریم بود

فتاب پهنت کرد -
 
 ؟همونکه شستت تو ا

ره -سینا
 
اونوقت بخاطرش ،نکنه بفهمن من با تو رفیقم اونوقت رابطتون سرد شه  ،جفتشون زبون تیزی داشتن ،ا
لوده بودن خالص شدم ،تازه دارم به زندگی امیدوار میشم ،شممی کفس من تازه دارم ن،بذاری کنار منو 

 
تو که  ،تازه از ا

 !برادرتو نمیندازی دور 
غوشش گرفت ،رادمهر دلش سوخت

 
 ،از روی صندلی بلند شد و او را در ا
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 .اصال امیدی نیست،تازه قراره دو روز دیگه جوابمو بده؟کدوم رابطه  !دیونه -
 .ناراحت نباش داداش ،مثبته انشاهلل که جوابش -سینا

م می کنفقط همین دوروز و صبر  ،دیگه بریدم، دو ماهه خواب و خوراکُم َازم گرفته ،واد ِبشه ِبشهمی خهر چی  ،نمیدونم -
 بعدش...

 بعدش چی؟ -سینا
 .اگه نه که هیچی، ولی خدا کنه بشه ،اگه قسمتم باشه مال من میشه ،هیچی به زندگیم ادامه میدم -

 وری سفارش بدم ؟می خچیزی  !میشه ،بد به دلت راه نده-سینا
 .نه کیکشونوگذاشتن، مرتضی رو صدا کن بیاد بخورین -

 .سینا مرتضی راصدا کردو هر سه سر میز نشستن و مشغول خوردن شدن
  -مرتضی

 
 .تولدشم بود ،خدای سوتی دادنه، چقدر خندیدم ،خ بچه ها ،باز این دختره امروز سوتی دادا

 مون چادریه؟ه -سینا
ره -
 
 .مریمو میگه ا

 تو از کجا میشناسیش؟ -مرتضی
 چی سوتی داد؟ ،مهم نیست -سینا

برگشت گ فت تو  ،اینم مثال خواست نصیحت کنه ،واست ازدواج کنه دو دل بودمی خفکر کنم یکی از دوستاش  -مرتضی
 .این قحطی پسر ناز نکن و از این حرفا
مت داده بود که من پشتشم ساکت شه، اینم نامردی نکرد بهش گ فت ُهَشه چته رم یکی هم از زیر میز مثل اینکه بهش عال
واستم می خفقط  ،من که دیگه جای خود داشت ،همشون در حال انفجار بودن ،کردی، اصال قیافه هاشون ته خنده بود

 .زودتر سفارش بگیرم برم
 هر سه تاشون بلند خندیدن و رادمهر گ فت

خی -
 
 .ال خورده بودطفلکپس کال امروز ضدح ،ا

مد  سینا و رادمهر با مرتضی خداحافظی کردند و از کافی شاپ بیرون
 
 ند.ا

 شب منتظرتم. -سینا
خونه میمونم تا بهونه دستش  فعال یه چند شب ،دزدی پریشب که رفتم خونه بابام بهم گ فته تو  نه دادا منتظر نباش، -

 دعوای تازه راه بندازه. ،ندم
 :سینا خندیدو گ فت

 چرا دزد؟ -سینا
  !غیر این نیست ،چمیدونم میگه بچه ای که روزارو بخوابه شب پاشه بره بیرون دزده -

 داُدگ فت: سینا بلند خندید و رادمهر هم سری تکان
 اینم شانس منه. -

 به هم دست دادند و هر کدام سوار ماشینشان شدند ورفتند.
 )مهال(

 نسترن و زهره کادوهایشان را دادند و گ فتند: .چکدام حرفی نزدنداز ماشین نسترن پیاده شدند ،درمسیر هی
 شرمنده تولد امروزت زهرمارت شد. -زهره

 .و خداحافظی کرد نسترن هم او را بوسید ،تبریک گ فت صورتش را بوسید و به او 
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 !مریم -
 ؟هوم -مریم

 دلخوری؟ -
 .نه -مریم

  .دپس دلخوری ،ببخشید بخدا دست خودم نبو -
 بیخیال، بهش فکر نکن. ،نه دلخور نشدم -مریم

 وقتی اینجوری حرف میزنی یعنی خیلی دلخوری. -
 .نیستم بخدا-مریم

 جون مهال؟ -
 . جون مهال دلخور نیستم ،خوبم -مریم

 .حاال که بچه خوبی بودی و زود منو بخشیدی اینم کادویه من به دوست عزیزم -
 ،ریم گرفتبه سمت م کیفش کرد و کادویش را  مهال دست در

 .ردیمی کمن خودم میدونستم یه چیز برام گرفتیا، هی حاال انکار  ،ای بابا شرمندمون کردی-مریم
 ِانقدر پروی  ی ،نمیای خونمون؟-

 .چرا میام، تعریف نکردی برام که چی شد -مریم
 .باشه فضول خانم بیا بریم -

 .برم به مامانم خبر بدم اومدم، میام -مریم
 .اونجا باز کن ببینم اون دوتا عتیقه چی خریدن واست ،یارباشه کادوهاتم ب -

 .باشه ولی بد اخماشون تو هم بود -مریم
 .از دلشون در میارم ،زود بیا -

 ،مهال باکلید ش در را باز کرد
مد وارد حیاط شد چند دقیقه که گذشت برای مریم تک زنگ زد مریمم از خانه شان بیرون
 
 ،بسمت خانه مهال رفت  ،ا

 .دو دقیقه شد رفتم ،کوفت -مریم
  .یه خبر رفتی بدی ُمردی ،بدو بریم تو -

 .نه همینجا رو تاب بشینیم -مریم
 .مطمئنی تو نمیای؟کسی خونه نیستا-

ره -مریم
 
 .بابا بتمرگ همینجا ا

 زودباش کادوهاتو باز کن. ،خب باشه بشین-
ی رویش کار شده بود، نسترن هم یک تونیک بلند که باز کرد، یک شال سرمه ای با نگین های نقره ا اول کادوی زهره را 

خرطرحش قلب بود خریده بودو 
 
غوش کشید ،ین کادو، کادوی مهال بودا

 
 .وقتی که بازش کرد،از ذوقش مهال را در ا

 .خیلی دوستش دارم؟از کجا یادت بود  !ُاف  ،عاشقتم دختر -مریم
ورد خداروشکر که خوشت اومد، یه کار جدیدم -

 
واستم اونو بگیرم ولی امیر گ فت می خ ،ظریف و قشنگ بود ه بود خیلیا

 .وقتی که از این خوشش اومده همینو بگیر
ندادی که برام خودت  نامرد اونروز بهم پول قرض ،میدونی چقدر چشمم دنبالش بود ،دمت گرم ،دم امیرم گرم -مریم

 .میذارمبخری؟بیا ببند به گردنم دستبندمم ببند ،گوشواره رو رفتم خونه خودم 
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 )رادمهر( 
وارد خانه شد. مثل همیشه سوت و کور بود، هر کی به کار خودش مشغول بود، پاورچین پاورچین به  در خانه را باز کرد و

سمت مبل رفت و از پشت بالشت را روی صورت رایان برادر کوچکش گذاشت ،رایان که مشغول بازی با تلفن همراهش 
 از روی صورتش برداشت. رادمهر بلند خندید و بالشت را  ،لرزیدو می بود ترس تمام وجودش راگرفت

 اگه دزد این خونه رو خالی کنه تو اصال متوجه میشی؟ ،حقته پسره احمق ،همش سرت تو گوشیته -
 ردم.می کخیلی دیونه ای داشتم سک ته  -رایان

 ود.تو درس نداری؟ من هر وقت تو رو دیدم این گوشی بی صاحبت دستت ب !علیک سالم -
این چه  ،تازه گوشی رو گرفتم دستم ،در ضمن درسمم خوندم؟ کنم بهت من تو سک تم، االن توقع داری سالم-رایان

 ردم چی؟می کاگه سک ته  ؟شوخیه بی مزه ایه
ره -
 
 رویا و بابا کجان؟ ،تو جون به عزرائیل نمیدی ،جون عمه نداشتت ا

تازه گ فته تو بری نمایشگاه  ،،بابا هم زنگ زده گ فت داره میره کاشانرویا که از ظهر رفته بیرون نگ فته کجا میره  -رایان
چون شاگردشم رفته مرخصی ،راد غلط نکنم این بابا تو کاشان مخ یکیو زده وگرنه چه معنی داره هرهفته  ،وایستی جاش

 ُهوم؟ ،هفت روزشو کاشان باشه
  بچه رو چه به این حرفا پاشو برو سر درُس و مشقت-

 .یه چیز درست کن بخوریم ،درسمم خوندم بخدا ،اینکه من بچه نیستم ،دوما جان داداش خیلی گشنمهاول  -رایان
اولمت یه چیز دیگه بود منتظر بودم دومی به اولی ربط داشته باشه ،که ربط دادی به شکمت، پاشو برو نون بخر من -

 .این موقع شب !زنگ بزنم ببینم رویا کجاست
 خوبیت نداره بچه رو این موقع شب بفرستی بیرون. ،میاد نونم بگیرهُخب بهش بگو داره  -رایان

 .پاشو، خودتو لوس نکن ،االن بچه شدی؟ تا دو دقیقه ی پیش بزرگ بودی،مرد بودی -

 داداشی بگو بهش داره میاد نون بخره دیگه. -رایان
 .پاشو برو ، پاشو تا اون روی سگم باال نیومده ،تا االن راد بودم ،خر خودتی -

 .از جایش بلند شد ،رایان زیر لب غر میزد
رومی، همیشه پاچه میگیره. -رایان

 
هوی  ی و ا

 
  کی ا

 ی؟می کنچی وزوز  -
 میگم بذار لباسمو عوض کنم با اینا که نمیتونم برم. ،هیچی -رایان

  .همین سر کوچست، لباستم خوبه ،برو  -
 .باشه بابا ،پول بده دیگه -رایان

 یعنی تو پول نداری؟ -
 .تازه کارتخوانم نداره ،نه همش تو کارتمه نمیتونم واسه دوتا نون کارت بکشم -ایانر 

 داد و گ فت رادمهر پنج هزار تومان به او
دم  ُتف تو روی -

 
 .و بقیه شم میاریا،دروغگا

 .الی در ایستاد و گ فت بقیه ش کرایمه داداش شرمنده ،رایان ک فشش را پوشید و از خانه بیرون رفت

از جیبش دراورد  تلفن همراهش را  ودمپای  ی به در خورد، زود بست پاییش را به طرفش پرت کرد که رایان در را خندیدو دم 
 .بست رویا وارد خانه شد و در را  ،هنوز یک بوق نخورده بود که در خانه باز شد ،و شماره رویا را گرفت

 !سالم -رویا
 کجا بودی تا االن ،ساعُت دیدی؟ ،علیک سالم -
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ه که خودش رعایت کنه همه چیو ،نه تو که هفته هفت می کنیکی یکیو نصیحت  ،رو خدا تو باز منو نصیحت نکن تو -رویا
 . روزه، شش روزشو با دوستاتی

از این ساعت به بعد ببینم دیر میای   ،زبون دراز شدی ،دیر اومدی طلبکارم هستی ،ببند دهنتو تا ِگل نگرفتمش -رادمهر
  دی زنده ت نمیذارم.خونه و جواب سر باال می

 وام.می خبه تو هیچ ربطی نداره ،هنوز بابام باالسرمه اختیار دار ن -رویا
مشت کرد و محکم به  دستش را  ،سیلی محکمی در گوشش خواباند کرد چند قدم فاصله بینشان را پر رادمهر پا تند کرد 

، دستش را روی گونه ش گذاشت و اشکش روی رویا که باورش نمیشد برادرش دست رویش بلند کرده باشد ،دیوار کوبید
تا حاال با رویا اینطور رفتار نکرده بود، حالش خوب  ،صورتش سر خورد ،به طرف اتاقش دوید، رادمهر حالش را نمیفهمید

 .َسراین طفل معصوم خالی کرد ،نبود

 به اتاقش رفت و روی تخت دراز کشید، دستش را روی چشمانش گذاشت و در دلش گ فت: 
 .که ِانقدر اعصابم ضعیف شده ین دختر چیکار کردی باهام بب-

رامش می کش بود، با او حرف میزد، فکر انگار که مهال کنار
 
رد اگر می کرد دخترکی که حتی با فکر کردن به اواحساس ا

یش کشید موها دستی در،از خودش خیلی دلخور بود  دنیایش زیر و رو میشد، بابت رویا قطعا خودش راکنارش داشته بود
 .و بلند شد
 .مینالید کاری بیرون برود در سفره گذاشت، همیشه از اینکه برای رایان نان را 

 رادمهر کجای  ی پس؟ -رایان
 میمیری یا الغر میشی؟،چته صداتو انداختی رو سرت ِخپل، ُخب بیا اتاقم  -

 !گوش نمیده که، رامونو انجام بدهبه این بابا گ فتم یه کارگر بگیره تا کا توهم زدی ،من چاقم؟صد دفعه -رایان
وری می خچی  ؛از رویا بیا بیرون !انقدر تخیلی زندگی نکن ،ه شاهزاده ایمی کنهر کی ندونه فکر  ،بسه ِانقدر غر نزن  -
 رست کنم؟د

 ذا درست کنی وگرنه...غوای برام می خحیف که  -رایان

 رادمهر دست کمر زدو با اخم منتطر بقیه حرفش بود.

 !فتیخب میگ  -

 فقط راهی بیمارستانمون نکنی. ،خیلی هوس کردم واستم بگم ک تلت درست کنمی خ،غلط کردم داداش-رایان
 !کم ِچرت بگو، شیطونه میگه چیزی درست نکنم بری نون پنیر بخوریا -

 !داداش جان مادرت زودتر درست کن دیگه ،کیشش کن بره خیلی گشنمه ،شیطونه غلط کرد -رایان
 .کج کرد و رایان سرش را رادمهر خندید 

  !م االنمی کنواد خر شرک شی ،درست می خبسه حاال ن -
  بست. رادمهر پیشبند

 رایان بیا پیاز رنده کن. -
 به جان رادمهر چشام میسوزه . -رایان

 .چشمای منم میسوزه، بیا خودتو لوس نکن -
 ؟همی کنکه یه کمک ن اصال این دختره کجاست -رایان

 .ه تو نیومدهبیا ،فضولیش ب-
 .همش به من زور میگی فقط -رایان
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رادمهر دو پیاز پوست کرد و شست با رنده به دست رایان داد، رایان همینطور که غر میزد شروع به رنده کردن پیاز کرد ،از 
مد.

 
 همان اول اشکش درا

ب  -
 
 .دماغتو جمع کن چندشا

 رایان خندید و گ فت
  .خوبه دیگه نیاز به نمک نداره -رایان

یه  ،خدای  ی موندم تو به کی رفتی ،م نکبت بیشعور می کنبیا برو گمشو بیرون، خودم رنده  ،خفه شو ،حالمو بهم زدی -
 
 
 شک دارم از خون ما باشی. ،زمایش دی ان ای باید بدی حتماا

تم که بعدًا گلگی گ ف ،ن میزنناَاه َاه یکم جنم داشته باش، اینجوری بهت انگ زن بود َمردم مگه سوسول میشه؟ -رایان
 توش نباشه نگی نگ فتی.

 رایان بشکنی زد و قری دادو مشغول شستن دستش شد،رادمهر که حرکاتش را دید خندید و پس گردنی به او زد.
 خاک بر سرت ،ُمردی واسه مسخره بازی. -

  خوبیش اینه دیگه بهم کار نمیدی. -رایان
 .درظرفش ریختو رایان را صدا زد سبزی خوردن و ماست را  ،یف کردرد رادمهر َمشغول سرخ کردن ک تلتا شد، میز شام را 

 .رایان، رویا رو صدا کن بیاین -
 .االن بهش زنگ میزنم میگم بیاد ،ای بابا بازبرم تا دم اتاقش -رایان

 .وگرنه از شام خبری نیست پاشو برو در اتاقشو بزن  -

 .رایان رفت از پشت در صدایش کرد
 !رویا بیا شام -رایان
 ورم گرسنه م نیست.می خن -رویا
 باشه پس، ک تلتای تو رو من بخورم؟ -رایان
ره -رویا

 
 کوفت کن. ا

کاشان  فکر کنم اونموقع هم تو راه ،موقع تربیت تو بابا کم خرج صرف کرد ،اصال تربیت خانوادگی نداریا ،بی ادب -رایان
 شمال بود.

 ،رویا بلندداد زد

 .نیومدم بیرون خفه شو گورت و گم کن تا -رویا
شپزخانه

 
مد  رایان به ا

 
 . و با اخم روی صندلی نشست ا

 رویا کجاست؟ -
 .دهن شده،راستی گ فت سهمشم من بخورم خیلی بد ،وره،اعصابم نداشتمی خگ فت ن -رایان

 .دست نمیزنی تا من بیام ،کم چرت بگو -
 .پشت در اتاقش ایستاد، چند تقه به در زد رادمهر سریع رفت 

 .ت سرویسههنورم رایان، بیام بیرون دمی ختم شام نگ ف -رویا
 .د رویا با همان لباسش که بیرون بود روی تخت دراز کشیده بود،روشن کر برق را  ،باز کرد و وارد اتاق شد رادمهر در را 

 برو بیرون، کی بهت اجازه داد بیای تو؟ -رویا
 دستی به صورتش کشید. ،رادمهر کنارش رفت رو تختش نشست

 بخدا اصال حالم خوب نبود تو هم  ،غلط کردم وام خوبه؟می خمعذرت  ،شو بیا شام بخور پا -
 
چرا ، تیششو تندتر کردیا
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 باهام اینجوری حرف میزنی؟من فقط گ فتم کجا بودی باید جوابمو اینجوری میدادی؟
 از کی تا حاال به خودت اجازه میدی روم دست بلند کنی؟ -رویا

 .دلش ریش ریش شده بود ،ک کردپا رادمهر اشکهای خواهرش را 

 .ببخشید بخدا، یه لحظه اصال نفهمیدم چی شد -
  م؟کی ازم خطا سرزده؟می کنی من کار اشتباهی می کنچرا فکر  -رویا
 ؟ُخب این موقع شب ،در شان تو هست که بیرون از خونه باشی -

تازه داداششم هر چی  ،میدم کی هوا تاریک شدنفه ،خونه رومینا بودم داشتیم فیلم میدیدم ،دمکی گ فته بیرون بو -رویا
 .اصرار کرد که با رومینا منو میرسونن قبول نکردم، با تاکسی تلفنی اومدم

میدونی دوست ندارم مردم پشت سرت  ،خب قربونت برم همینو نمیتونستی همون لحظه بگی ،میدونی چقدر برام عزیزی  -
ی می کنمیدونم که کاری ن ،من خواهرمو میشناسم از گلم پاک تره بگن چون مادر باالسرش نیست بی صاحب شده، وگرنه

 که باعث ناراحتیمون بشه.
دمم، اگه واسه من بده بیرون بودن ،واسه تو می خ واستم حرصتو در بیارم،می خفقط  -رویا

 
واستم بهت بفهمونم من هم ا

بین منو تو هیچ فرقی نیست این و تو  ،تو دختری این حرفت رو اعصابمه چرا همش میگی من پسرم ؟هم بده، غیر اینه
من هر وقت نیاز داشتم به حمایت برادرانت پشتمو خالی دیدم، شد یه بار بیای باهام حرف بزنی؟ ، گوشت فرو کن

دردودل کنیم، وقتی صمیمیِت بین رومینا و داداششو میبینم حسودیم میشه، وقتی میبینم همیشه حامیشه حسودیم 
همیشه تو این خونه تنهام، رایان که سرش تو گوشیشه ،تو هم که نیستی ،باباهم نیست ،  ،ودیمیشه ،هیچوقت کنارم نب

 منم حق زندگی کردن دارم، ندارم؟ ،و این خونه درندشت منم
غوش کشید و سرش را بوسید ،رویا گریه 

 
پشت هم حرف میزد و از درد ودلهای دخترانه ش  ،ردمی کرادمهر رویا را در ا
شید. خواست او را از این حال و هوا بیرون می کر بهاری اشک میریخت،و رادمهر بیشتر از اوخجالت میگ فت ومثل اب

 بیاورد به شوخی گ فت
نگاه لباسمو  ،قول میدم تکرار نشه، از این به بعد دربست نوکر خواهر نق نقوم هستم، حاال پاشو برو صورتت رو بشور  -
  .چه روزی انداختی، پاشو دختر خرس گنده به
 .حقته -رویا

 رادمهر به نک دماغش زد و گ فت:
 مردونه مردونه. ،قول میدم ،از این به بعد تمام وقتم واسه خواهر یکی یدونمه -

مد  رادمهر از اتاق بیرون
 
 .کرد به رایان چپ چپ نگاه ،سر میز روی صندلی نشست و ا

 ؟ای بابا، باز چیه -رایان
 ا ما هم بیایم.مگه نگ فتم صبر کن ت مرتیکه شکم پرست -

 .یکم خوردم ،حاال چی شد مگه ،شما هم طولش دادین،ُخب گرسنه م شد -رایان
 االن چرا نشستی؟ -

 گ فت من بخورم. ،سهم رویا مونده -رایان
دم  من خودم مگه -رویا

 
 .وای سهممو بخوری می خنیستم که تو ا

  َا خودت گ فتی اذیت نکن ،من بخاطر حرفت ک تلتامو خالی خوردم. -رایان
 .پاشو برو پنیر بیار با نون بخور، رویا بشین -

ورد رایانمم با اخم و غرغرکردن از یخچال پنیر ،رویا برای رایان زبان درازی کرد
 
 گ فت و ا

 تو که نمیتونی رو حرفت وایستی واسه چی حرف میزنی؟ -رایان
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 خب دیگه پشیمون شدم. -رویا

 .ذاشتی رایان گرادمهر دلش سوخت از ک تلتهای خودش برا
دو روز دیگه مادر میشی  ،رویا خانم شما باید این لطافتو داشته باشی، یکم یاد بگیر ،مرسی داداش جونم عاشقتم -رایان

 ،یکم لطافت مادرانه داشته باش ،ه نمیتونی مثل االن بشینی دولپ ی بخوری می کنوقتی بچه ت با حسرت به غذات نگاه 
  بده واسه دختر اینجوری باشه.

 .ادمهر خندیدندو رایان مشغول خوردن شدرویا و ر 
 موندم ِانقدر میلمبونه چرا چاق نمیشه مرتیکه بیخود. -رویا

همینجوریش رو دستمون موندی، به جای اینکه خصوصیات خوب  ،خودتو اصالح کن ،خیلی بد دهن شدی تازگیها -رایان
 ی؟می کننگام  اینجوری  درضمن چون در حال رشدم چاق نمیشم ،هاچرا جمع کنی برعکس شده واال،

 کی نگات کرد توهم می زنیا؟-
 .کال ادب نداره ،با من بود -رویا
 باشه، تو استاد ادب. -رایان

 من درست کردم ،شما بشورین. ،بس کنید پاشین جمع کنین -
 رویا هست دیگه. -رایان
 .تو جمع کن من بشورم -رویا
 .خودت جمع کنی باشه بابا،حاال چی میشه  -رایان
 پرو میشی. -رویا

شپزخانه بیرون رفت
 
 از همانجا با صدای بلند گ فت .رادمهر بلند شد سری برایشان تکان داد و از ا

 .زودتر جمع کنین بریم بیرون دور بزنیم، بستنی هم مهمون من -
ب  در ظرفشوی  ی ریخت وخودش شروع کرد به شستن ،به رویا هم گ فت که رایان سریع بلند شد و ظرفهارا 

 
 ،شدبکا

 ندیدمی خرویا دلش را گرفته بود و 
شپزخانه

 
مد که رادمهر دوباره به ا

 
  .ا

 !نمیری یه وقت ،چیه، چته -

خه به کی رفته ِانقدر شکم پرسته ،تا اسم بستنی اومد مثل ِجت پرید. -رویا
 
 جان من راد اینو ببین، ا

 سری تکان داد و گ فت 
 خورده ای.ه بستنی نمی کنهر کی ندونه فکر  ،خاک بر سرت -

 کنم. منو بگو خواستم بهت خوبی ،به جای ِهر ِهر خندیدن بیا ظرفارو بشور  ،به شما چه رویا خانم -رایان
ره -
 
 تُو و خوبی؟ ،جون عمت ا
خه -رویا

 
دم  یه حرف بزن ا

 
 . باورش شها

 ،شست و روبروی رویا ایستاد رایان دستش را 
 شد خودت برو بشور. بفرما دست خودتو میبوسه، حاال که اینجوری  -رایان

شپزحانه بیرونش رادمهر گوشش را 
 
 ،کرد گرفت از ا

  .وری حوصله پرستاری ندارممی خخیسشون کردی، سرما  بدو برو لباستو عوض کن  -
 باشه بابا گوشه ها! -رایان

 .بدو تا پشیمون نشدم لباس بپوش بریم ،من فکر کردم چشمه -
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 )مهال(
 واشی بریم ،جان مهال نگو نه. مهال تور گذاشتن واسه تنگه -مریم

 کی هست؟ -
 .صبح حرک ته۶فردا  -مریم

ورد ُخلی بخدا، از دیروز پدرمو در -
 
 ی، هی برو ببین پسره چی میگه ،هی برو پسره روببین گناه داره.ا

خ یادم رفت -مریم
 
 .،باشه یه وقت دیگه میریم اوکی منتقیه ،راست میگی ،ا

 .هنمی کوای بریم واسه من فرقی نمی خ -
پولم بهم بدن، حاظر نیستم قرار فرداتو کنسل کنم، بیچاره هلو که دسته تو  مرض بیشعور سنگدل ،اگه یه میلیارد  -مریم
 .اه اه ،افتاد

 .من که با صدتومنم حاظرم کنار بکشم -
 .هم شد مهال بلند خندیدو مریم نیشگونی از پایش گرفت، مهال به پایش دست کشید و اخمش در

 !دم اومداحمق ،در  -
 ه تو میمون کالس میذاری ،اینجاست کهمی کنخدا هلو بهت تعارف  ،منم گرفتم که دردت بیاد االغ ،قدر نشناس -مریم

 .این و واسه تو گ فتن بخدا ،میگن میمون هر چی زشتر، اداواطواراشم بیشتر
خهاگه من میمونم تو پس چی هستی  -

 
مون به بابات میگ فتم که ، من باید همون سالهای اول که اومدین تو کوچا

شایدم  ،براشون نداری، اگه یه گاو میگرفتن سال یه تن شیر میداد بهشون ،اونوقت تو سال ده، بیست میلیون خاصیتی 
 .بیشتر براشون خرج میذاری رو دستشون، ای خدا منو ببخش بابت این کاهلیم

ه، در می کنت خونم، بابام میگه با دنیا عوضم نمن خیرو برک ،نمیدونی بدون ببند دهنتو نکبت زر مفت نزن،  -مریم
 ،اونم دو رقمی، تازشم ، از پا قدمه منه االن یه وکیل عالیه ،ضمن انقدر قدمم خوب بود که بابام کنکور قبول شد

 .نمیدونستی بدون
مع، از دست وند اونم با نور شمی خبله بله، اصال به این نیست که شب تا صبح خونه پدر بزرگت رو پشت بوم درس  -

 .عرعر زدنای تو که نمیذاشتی درس بخونه خانم خوش قدم
 .مریم بلند خندید

 خدا بکشتت تو اینارو از کجا میدونی؟ -مربم
خ چه با ،ردمی کتعریف  بله من از همچی خبر دارم ،خدیجه خانم  -

 
ب  ا

 
 .کلی هم خندیدیم،ردمی کو تابم تعریف ا

 .باستاین نمیدونم مامان ماست یا زن با-مریم
 مهال بلند خندید و گ فت

پاشو خواهرم ّشرت  ،پاشو با تو بودن یعنی تنبلی و یکجا نشینی !وام اتاقمو تمیز کنم مزاحم شدیمی خپاشو برو گمشو من  -
 .و کم کن

خ گ فتی ،منم کلی کار دارم که وقت عزیزمو واسه تو تلف نکنم بی نمک -مریم
 
  .ا

 .پاشو دیگه ،به سالمت -
 .ورممی خینجا نشستم تو رو االن ا -مریم

 .مریم پشت چشمی نازک کرد و بلند شد
 اگه بمونی باید کمکم کنیا. -

 .م حاال اتاق توئه نفله رو تمیز کنممی کنمن اتاقمو سال به سال تمیز ن ،قربون دستت همون برم بهتره-مریم
هنگی را پلی کرد و همراه با  بعد رفتن مریم به اتاقش،مریم خداحافظی کردو مهال تا جلوی در بدرقه ش کرد

 
برگشت، ا

هنگ زمزمه 
 
 .رد و مشغول تمیز کردن اتاق شدمی کا
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 ی اینجوری که دیونه میشم بیا دلبریتو یکم کمترش کنمی کنچیکار 
  دلم عاشقه، بیشتر از این نذار عاشقت شه ،بیا باورش کن

 حدی داره دل بردن، واسه تو مردن همه ی عالم ای وای چه بده حالم
 لم دیگه طاقت نداره ،دلم بی قراره داره کم میارهد

 دیگه خستم از حالت چشم تو ،حاالی باهاله نصفه کاره
 میلرزونه این زلزله قلبمو ،دین و ایمونم و زندگیمو بهم ریخته چشمات

دم  یه
 
  وادمی خکسی مثل تو داشته باشه مگه چیزی  توی زندگی غیر اینکه ا

  ردن همه ی عالم ای وای چه بده حالمحدی داره دل بردن واسه تو م
  دلم دیگه طاقت نداره، دلم بی قراره داره کم میاره دیگه خستم از حالت چشم تو حاالی باهاله نصفه کاره

 صدای اون وامونده رو یکم کم کن صدای من و بشنوی. ،من دارم میرم خونه خانم نیکپور ،مولودی داره مهال  -فاطمه
  .سالمت رین به ب ،جان شنیدم مامان -

نالیز کردن قیافه ش شد،فکرش پیش رادمهر رفت  ،مهال کارش تمام شد و روی تختش دراز کشید
 
چال گونه ش  ،مشغول ا

کشیدگیه چشمانش هم ،لبهای  ی که به صورتش زیبا نشسته بود ،دماغ خوش فرمش ،را دوست داشت ،کشیدگی صورتش
شاید  ،فقط کمی ،دلش کمی لرزیده بود !نه بگوید نه میتوانست به اوچگو !مرد هم انقدر دلبر میشد مگر ،جادویش کرد

می هیجان و دلش شور ،با فکر کردن به او لبخندی روی لبانش نشست ،هم بیشتر ،با دلش که رودربایستی نداشت
ولی با خود میگ فت ارزشش  ،بهترین فرصت بود که این حس را تجربه کند،البته کمی هم دلنگران بود واست ، خ
ینه ایستاد دارد، را 

 
هنگ شاد زد و جلوی ا

 
رایشموهایش را بست وکمی هم  ،لبخندی زدو از جایش بلندشدو یه ا

 
کردو  ا

رامش 
 
 .شود رد وباعث میشد که از دلشوره ش کممی کشروع کرد به رقصیدن، بعضی وقتهابا رقص احساس ا

مد  از اتاق بیرون
 
رد ،ولی تمام فکرش می کشبکه ها را باال پایین جلوی تلویزیون نشست و  ،و چای برای خودش ریخت ا

تنها نباشد، بنابراین با تنها رفیق شفیقش مریم تماس  کمی استرس داشت وتصمیم گرفت  ،حول و حوش فردا چرخ میزد
 .گرفت

ی تو رفیق قدیمی -
 
 .تو که همه زندگیمی ،ا

  وای شاعر شدی واسم؟می خباز چی  ،زهرمار -مریم
 شم تنهام.میگم عشقم میای پی -

 ؟نه متاسفم عزیزم کار دارم ،تازه پرتم کردی بیرون االن عزیزت شدم -مریم
  .دنبال بهونه نگرد ،واستی خودت بری می ختوهم که  ،تازه کار داشتم ،پاشو بیا خب ،لوس نشو دیگه -

 .خره میگم کار دارم -مریم

 چه کاره مهمی داری؟ -
 .ورممی خدارم میوه  -مریم

 .بیا خونه ما بهت میوه میدم ،کوفُت بخوری -
 !نه مزاحم نمیشم قربونت-مریم

وام که می خبه جهنم ،ن ،ت همه رفیق دارن منم خیره سرم رفیق دارم،پاشو تشریف سگ تو بیار نکب ،ممی کنمریم لهت  -
 بیای.
 .چیکار کنم خرابه رفاقتم دیگه ،حاال هاپو نشو گاز نگیر، ده مین دیگه اونجام -مریم

 .سرت رفاقتتبخوره تو  -
 )رادمهر(

 فردا یجا کار دارم میشه با ماشین شما برم؟ ،همی کنبابا دوباره این ماشینه اذیت  -
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ورد تو که چند روز پیش از تعمیرگاه در -محمد
 
 یش.ا

 .واد بره پیش دوست دخترش کالس بریزهمی خبابا شاید -رایان
 .د هم خندید و سری تکان دادمحم ،رایان خنده شیطانی کرد و رادمهر چشم غره ای بهش رفت

نصف عمرُش یا تو گوشی بوده، یا ، پاشو برو به جای فضولی کردن به درُس مشقت برس ،اون سرتم کمتر تو گوشی کن -
قا رایان ن

 
 وای که بگم دیروز چی گ فتی؟می خفضولی کردن تو کار بزرگ ترا، ا

مد  رایان سرخ و سفید شده
 
 گونه ی برادرش رابوسید درگوشش گ فت ا

 .جون رایان یوقت چیزی نگی پدرمو در میاره ،نوکرتم داداش جونم -رایان
 ،رادمهر بلند خندیدو محمد از جایش بلند شد پاورچین پاورچین پشت رایان ایستادگوش رایان را کشید

 پدرسوخته باز چی پشتم چرت و پرت گ فتی ها؟ -محمد
خ بابا-رایان

 
خ ا

 
  .شما که میدونی من چقدر عاشقتم ،جز خوبیت چیزی نمیگم ،به جون رادمهر ،به جون خودت نباشه ،ا
زیرسر من بلند شده ،نکنه این چرت و پرتارو  سه روز پیش داشتی با رویا حرف میزدی صداتو شنیدم که  !غلط کردی -محمد

 تو گوش رادمهرم گ فتی؟
 ،ردمی کرادمهر بلند خندید و رایان با التماس نگاهش 

 .یمی کنکن اینا همه دسیسه ت علیه من، پدر من شما چرا باور  بابا، ُخب گوشمو ول -رایان

 نه بابا کسی چیزی نگ فت که دسیسه باشه، با گوشای خودم شنیدم. -محمد
تیشی سوزوندی؟می خمثال دارم درس  ؟چه خبره ؟سالم بابا خوبی -رویا

 
 ونم،باز چه ا

 .برو بابا ،یه کالم از مادر عروس-رایان
  ُد رو به رویا گ فتمحمد پس گردنی بهش ز 

مد  شما نباید یه سر بیای پایین یه چای به ما ِبدی ،خوش ،سالم -محمد
 
 ! ی بگیا

  بابا میذاری موهامو بلند کنم؟ -رایان
 پارازیت داریم حرف میزنیم، نخود شدی؟-رویا
اومده دوباره این بار خودشم که  ،هم میزنه پس گردنم ُخب گردن درد گرفتم تنها خودش که نیست، جانشینش راد -رایان

 .شه ،نزن پدر من دستت سنگینهمی کسنگین مدیریت رو به دوش 
یه نمرت پایین باشه میارمت بیرون  بدو برو سر درُس ومشقت تا باز نزدم پسره خیر سر، بذار بیام موقع کارنامت-محمد

 .سوزم که حیف و میل شدهالاقل دارم خرجتو میدم ن ،میذارمت زیر دست اوستا صالح تعمیر ماشین یاد بگیری 

 رایان باز از اون لبخندای شیطانیش زدو گ فت
 ؟قبول ،و اگه نمره هام خوب بود باید اون دوچرخه دنده ای که دیده بودیم تو پاساژ رو برام بخری  -رایان
 .داشته باشی نمره کمتر از هیجده  قبول، ولی نباید -محمد
 .م میدم دست رادمی کننو نمیبینین ،گوشیمم خاموش دیگه م ظ،پس من رفتم سر درسم خداحاف -رایان

 !بده -
 .حاال االن نه که، بعدا -رایان

 حتما تو گوشیتو میذاری کنار،بابا با من کار نداری، من برم خونه سینا؟ -
 اصال فکر کن من رفتم کاشان نیستم. ،شد یه شب خونه خودت باشی اونجا چه خبره؟ -محمد

 .حاال که خدار وشکر هستی، نرفتی ،شروع نکنبابا تو رو خدا دوباره  -
  .اون موقعست که میفهمی من چی میگم ،یمی کنپدر میشی واین روزا رو تجربه  چیو شروع نکنم ها، خودت -محمد

 .بابا، مگه دختر بچه م که دلت شور میزنه -
 .ه شب باید همه خونه باشنمی کنخودت میدونی دختر و پسر برام فرقی ن -محمد
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 اجازه هست برم تو اتاقم کپه مرگمو بذارم؟ ،ه بابا، غلط کردمباش -
این رایان که برام حواس نمیذاره،من با حاج  ،این چه طرز صحبت کردنه ،در ضمن یادم رفت یه چیز و بهت بگم -محمد

خرعموت صحبت کردم در مورد مهسا برای 
 
باید سر تو ،م می کنقبول ن دیگه هیچ بهونه ای هم ،هفته میریم خونشون ا

 .خونه زندگیت بری تا این رفیق بازیهات تموم شه
 .رادمهر دستش را مشت کرد و دندانش را روی هم گذاشت

مگه نگ فتی خودم یکیو انتخاب کنُم بهتون معرفی کنم پس چرا نظرت برگشت، ؟ خوشت میاد عذابم بدی ،باز شروع شد  -
اونجا نمیذارم ،اصال از اون دختره افاده ای از دماغ فیل کی بهتون گ فت با حاج عمو صحبت کنین، شرمنده من پامو 

 .افتاده خوشم نمیاد
دمه ،منم اصال ازش خوشم نمیاد -رویا

 
 .راست میگه بابا خیلی خودش رو میگیره انگار فقط خودش ا

  .محمد که قصدش فقط نشاندن رادمهر در خانه بود این حرف را زد وگرنه پای هیچ قول و قراری وسط نبود
بس کنید رو دختر برادرم عیُب وایراد نذارین، فقط یه ماه بهت وقت میدم که یه دختر با اصل و نسب وخانواده دار  -مدمح

بخدا راد تو این یکماه معرفی کردی که  ،در غیر اینصورت بهتر از مهسا فکر نکنم تو دورو برمون باشه ،بهم معرفی کنی
میدونی حرفی بزنم از حرفم پایین  ،ک تک میشونمت سر سفره عقد با مهسا رتو بپرسم به زورظنکردی بدون اینکه ن ،هیچ
به نفعته که یکیو پیدا کنی در حد و اندازه خودمون باشه  ،م ولی دیگه با خودتهمی کنفرداشب و یه جور کنسل  ،نمیام

  وگرنه به مهسا فکر کن به نظر من که عالیه.

 رادمهر از جایش بلند شدو گ فت
هفته تحمل کنی کارم درست میشه میرم دنبال کارم، از این خونه هم میرم ،کارمم جور  ضافیم فقط یکخور ا اگه نون-

 .ممی کنخوب گوش کنین، من تا با پول خودم یه خونه وماشین زیر پام نندازم، ازدواج ن ،شده ولی یه چیز
 پسره احمق مگه پول منو تو داره؟ -محمد

  .خودم باشه وام دستم تو جیبمی خمن  -
ی پول من می کنچیه فکر  ،تا االنم که حاظر بودی پیک موتوری باشی ولی از جیب من نخوری  ،همیشه لجبازی  -محمد

از همچیت خبر دارم ،کم  ؟یمی کنفکر کردی نمیدونم که کجا میری چیکار  ؟ی من از هیچی خبر ندارممی کنفکر  حرومه؟ 
برومو بریز

 
اونم چه  ،همی کننقدر خسیسه که پسر درسخونشو مجبور به کار میگن باباش ا ؟میدونی پشتم چی میگن ،ا

پریروز رضا پسر اوستا صالح بهش گ فته بابا ،من باید دورت بگردم که انقدر خوبی ،به من تیکه انداخته میگه یه ! کاری 
یکارت کردم که که کلی سرمایه داره ولی پسرشون با موتور تو شهر میچرخه پیتزا دست مردم میده ،من چ کسیو میشناسم

 .اینجوری جوابمو میدی
شما اونجوری دوست  ؟!میدونی نفرین چندتا دختر و خانواده پشتشه ؟خوبه مثل اون باشم ،گه خورده پسره عوضی -

بعدش با سینا دنبال کار  ،من فقط یه هفته پیک موتوری بودم ؟داری که هر روز از تو کالنتری جمعم کنی ،مگه کار عاره
 خودمون رفتیم.

 همه ی درست مثل اینکه فریبا  ،مغرور و مستقل، دلنازک و مهربان ،کرد چون مثل مادرش بودمیمحمد به پسرش افتخار 
 ،سرش را به زیر انداخت و حرفی نزد ،ناخوداگاه دلتنگ همسرش شد  ،وجود این پسر دمیده بود در  یش را خوبی ها

 رفت به طرف اتاقش و جلوی پنجره اتاقش ایستاد و زود  ،رادمهر پیش خودش فکر کرد که از او دلخور شده
اگر  ،و هیچ جوره تحمل مهسا را نداشت رد اگه فردا جواب منفی بشنود،حال و روزش از اینم خرابتر میشدمی کبه این فکر 

 .مطمئن بود مهسا را به او میچسباند ،هم محمد حرفی میزد امکان نداشت زیر حرفش بزند

 )مهال(
 رکار؟امیر نرفتی س -
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 چطور کار داری؟ ،نه امتحان دارم -امیر
 .َاه ،واستم برم بیرون، اونم باید خونه باشهمی خمهال با خودگ فت:دلشوره گرفتم، لعنتی همین امروز که  
 .خونه بودی برام سوال شده بود ،کال گ فتم ،نه کاری ندارم -

 .ر دهنم خشک شدهمیوه ای ،یه چیز بیا ،ُخب پاشو حاال برام یه چای ،اهوم -امیر
شپزخانه موز و سیب برای امیر

 
ورد مهال بلند شد از روی میز ا

 
 .ا

 ؟وری می خخودت ن ،مرسی -امیر
 امتحانت سخته؟ ،نه میل ندارم -

 ،حالت خوبه؟ م یکم رنگت پریده می کنس اخوندم یه چیزای  ی، مهال احس ،نه خوبه-امیر
 .پریدهخوبم رنگ تو که بیشتر  ،وا ،عیب چرا میذاری روم -

ورد من؟ ُخب از صبح چیزی نخوردم، االن این میوه رو که خواهر گلم-امیر
 
میگم که  ورم خوب میشم، ولی بازممی خه رو ا

 .رنگت پریده ها

 فقط نمیدونم، چرا یکم دلشوره دارم. ،گیر دادیا! خوبم به پیر به پیغمبر -
 ی؟می کنزی رو پنهون نجان امیر چی ،خدای  ی مشکوک میزنی،تو همیشه دلشوره داری -امیر

 مهال چشم غره ای برایش رفت و گ فت؛

 .پنهون کاری تو کارم نیست ،مثل تو نیستم ،م برادرمی کنمن همیشه رو بازی  ،خیلی رو داری بخدا-

به مامان بگو  ،تو هم به دلشوره ت ادامه بده ،وای بکن به من چه،من برم تو اتاقم درس بخونممی خاصال هر غلطی -امیر
 .نکنه صدام

 .خیلی بی ادبی ،باشه من نهار خونه مریمم اگه مامان رو دیدم، چشم -
ورد شما هم شورشو در -امیر

 
 یا تو اونجای  ی یا اون اینجاست. ین،ا

 چیکار کنم بشینم تو خونه در و دیوار نگاه کنم؟یا با تو َکل َکل کنم؟ چیه حسودیت میشه! -
دم  خدای  ی کل کل و خوب اومدی؟ شد یکبار مثل ،خونه نباشهمون بهتر که بری، برو خوش باش فقط  -امیر

 
با هم حرف ا

 .!نه واال ؟بزنیم
شد، مهال  عوض کند، امیر هم به اتاق خودش رفت و مشغول درس خواندن مهال خندید و به اتاقش رفت تا لباسش را 

رایشدر کیفش گذاشت وکمی لوازم  با روسری کرم را  مانتو خردلی بلندش را 
 
 سر کردو از اتاق بیرون چادرش را  برداشت،  ا

مد
 
 .ا

 کجا به سالمتی؟ -فاطمه
خونه مامان بزرگش اینم مونده  مامانش اینا رفتن ،َاه ،مامان ترسیدم ،یهو داد میزنی، دزد گرفتی مگه ؟خونه مریم میرم -

 ورم بعدازظهرم میریم باهم بیرون اگه اجازه میدین؟می خخونه،راستی نهارم اونجا 
ماده میری ؟اول چادربا  -فاطمه

 
 رفتن میشی بعد اجازه میگیری؟ ا

  نه لباسامو گرفتم تو کیفمه کاری نداری؟ ،هنوز که نرفتم -
ها –فاطمه 

 
 اونوقت من کجا بودم که اجازه بگیری؟ ،ا

  االن میگین نرم؟ مامان گیر دادیا!-

       ی بده ،ناهار و بیاین اینجا بخورین برین. می کننه اینکه مسخره  -فاطمه
می یه چیز  ،امروز از اون روزاست که پات رو گاز گیر دادنه،میگه دیروز بودم روم نمیشه ،بکنم فاطی جون من غلط -
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 بچه نیستیم که! ،وریم دیگهخ
 مواظب خودت باش. ،باشه برو  -فاطمه

باز کرد ،مهال وارد  ،برای مریم تک زنگ زد او هم در را برایش بوسیدو از خانه بیرون رفت  مهال صورت مادرش را  
 .شد حیاط
 عزیزم این خونه  -مریم

 
 ؟!یفون ندارها

 تو چرا اومدی پایین؟ ،ببند بابا دستم پر بود -
 .اومدم پیشوازت عشقم -مریم

 چیه باز خره شرک شدی! ،ها -
 .تشریف سگ تو بیار باال سیب زمینیام سوخت ،احترام پذیر نیستی بی لیاقت -مریم

 .برو میام-

ورد ک فشش را در ،ت پله ها را باال رفت و مهال هم پشت سرشمریم با سرع
 
 .و پله ها را دوتا یکی باال رفت ا

 مریم به نسترن گ فتی چه ساعتی بیاد دنبالمون؟ -

 واستی بری به زور باید چوب تو می خنه به اینکه ن ،اره بابا ،ُکشتی منو-مریم
 
ردن، نه به االن که انقدر عجله می کستینت ا

  !تازه یکهداری!ساعت 
 .دردو یکه، تو بشین کوفت کن نهارتو دیگه -

 وری؟می ختو ن-مریم
 .از شانس گندم امروز امیرم خونست ،نه بابا انقدر استرس دارم میترسم حالم بد شه، تمام تنم یخه -

 ُخب باشه بهتره که! -مریم
 پس چرا انقدر دلشوره دارم؟ ،چمیدونم -

 مریم شیطانی خندید و گ فت
ر کن، طرف رفیق امیر باشه،امیرم واسه اینکه مچتو بگیره اینو انداخته سر راهت، امروزم سرکار نرفته مچتو فک -مریم
  ،بگیره

 
 خ چه فیلم جنای  ی بشه.ا

  .انگار یه چیز واقعی رو بهش گوشزد کرد، یهو روی مبل نشست ولرزشش بیشتر شد
 خره شوخی کردم ،مهال خوبی؟-مریم

ب  مریم با یک لیوان
 
ب  به زور ،نشست کنارشا

 
 را در حلقش ریخت.ا

 ؟!مریم نرم چی؟ اگه واقعا همچین چیزی باشه -
خهُخلیا ، -مریم

 
 ،واسه چی باید اینکارو بکنه؟این امیری که من میبینم حتی از امتحان کردن این کارم جوش میاره ا

 ه.می کنباش همچین کاری ن مطمئن
میشم، نکنه این پسره بخواد مثل تو رمانا شرط ببنده بایکی تا منو عاشق  از دیشب از بس از اینجور خوابا دیدمدارم ُخل -

 وریم.می خوگرنه من هنوزم میگم من و اون اصال بهم ن یا قصد دیگه داشته باشه؟ ،خودش کنه؟ بعدش ولم کنه
که تو رمانا  در ضمن خوبه !وره عوضی باشه ،به اون مظلومیمی خجان مهال ببند دهنتو،به قیافه پسره اصال ن -مریم
خر ،
 
بعد خانوادمون راضی نشن  ولی خودمونیما چرا یکی اینجوری عاشق من نمیشه!، شم پسر و دختره عاشق هم میشنا

از  ،شم بعد چندسال دوباره پسره رو ببینم فیلم یاد هندستون کنه دوباره عاشقش ،من برم با یکی دیگه ازدواج کنم
 واج کنم......شوهرم طالق بگیرم برم با عشق قدیمیم ازد
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 مهال بلند خندید و محکم به پیشانیه مریم زد.
 .هیچکیم سرش پاره سنگ نخورده بیاد عاشق تو شه خیانتکار عوضی !ِهه ِهه خوشمزه کی بودی، خودت میگی داستان -

دم  خب چیکار کنم دست شکسته عشق اول که از دل-مریم
 
ماده پاشو برو  بیرون نمیره.ا

 
 ،استشو نسترن دو نیم اینج ا

 .جان مادرت انقدرم چرتوپرت نگو
 وای بپوشی؟می خحاالچی !ممی کنمنو بگو وقت عزیزمو دارم صرف تو  ،بی ادب -مریم

  .االن میپوشم ببین با خانم باادب -
رایشمهال به اتاق مریم رفت اول کمی 
 
کمی  ،مدل دار گره زد کرد شلوار و مانتویش راپوشید، روسریش را  ا

 یخت مدل کج ، مانند همیشه ساده ولی در عین حال شیک بود.بیرون ر را  موهایش
مد  از اتاق بیرون
 
 مریم سوتی زد و گ فت: ا

 ُاوه چی شدی،پرنسس کی بودی تو؟ -مریم

 واسه دلخوشی من میگی یا واقعا خوب شدم؟ -
 .نه خدای  ی،خیلی خوب شدی -مریم

رایشزیادی  -
 
 نگه ببین بخاطرم چیکار کرده ؟ نکردم ا

 خوشگل مشگل کردی خودتو. بخاطر عمه ی من اینجوری تیپ زدی! پس  -مریم
 پس چرا نسترن نیومد، دیر نشه... ،کم چرتوپرت بگو -

ره -مریم
 
  .دو قدمم تا خونش راهه، اونوقت با ماشین انقدر طولش داده یه ربع به سه شد ولی پیداش نشد، ا

یینهمهال جلوی 
 
 .مریم هم روی مبل منتظر نشسته بود ایستاد ا

 !انقدر به خودت نگاه نکن وسواس میگیری  -مریم
که نسترن برای مریم تک زنگ زد ،هر دو با  رو به مریم کرد خواست چیزی بگوید،ردمی کمهال با انگشتای دستش بازی 

 .دید وقتی از خلوت بودنش مطمئن شد سوار ماشین شد مهال با استرس توکوچه را  ،عجله پایین رفتن
 !سالم -

 ُخب یکیم اگه دید بگو میریم بیرون. ،، چقدر گانگستر بازی در میاری سالم -نسترن 
 با این تیپ؟ -

 .بست و سوار ماشین شد روی صندلی جلو نشست مریم در حیاط را 

 معلومه کجای  ی؟ چقدر دیر کردی؟ -مریم
د.دیگه لگن شده مهال بخدا ماشین تو راه خاموش شد، بابام اومد نمیدونم به چیش دست زد خوب ش ،ببخشید -نسترن 

  باید عوضش کنم.
 م تو ببخش مزاحمت شدم.می کنخواهش  -

 ُخلی دوستی واسه همین روزاست دیگه. -نسترن 

 مریم با قیافه در هم رفته نگاهشان کرد و گ فت:
ورد ین، مهال شانسمی کنمن ازت پرسیدم، شما به هم تعارف تیکه پاره ،حالم و بهم زدین-مریم

 
ه یم کسی از خانوادت دما

 در نبود.
دمی؟ -نسترن 

 
 توهم مگه ا

  .بی ادب -مریم
ره -
 
 .وای فقط پنج دقیقه مونده ،منم دیدم نیستن سریع پریدم تو ماشین ا

 بازم عجولی که ! -مریم
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ردن که یک ماشین به نسترن عالمت میداد که شیشه را پایین بکشدو با انگشتش به چرخ می کمریم و مهال با هم َکل َکل 
 رد.می کماشین اشاره 

 .ایستاد نسترن بوقی زدو تشکر کرد
 از ماشین پیاده شدن، نسترن لگدی به چرخ زدو گ فت هر سه  

 کی میشه بفروشمش خیالم راحت شه از دستش، وای مهال حاال چیکار کنیم؟ ،َاه -نسترن 
 بچه ها ،نکنه یه نشونه باشه واسه نرفتن؟-

 .و، لگن اینم که همیشه خرابهبه جا این اراجیف یه تاکسی تلفنی بگیر بر  -مریم
 نسترن خندیدو گ فت

 .بدو برو تا یار نرفته سر به بیابون نزده ،این لگن دیگه برام ماشین نمیشه ،موافقم ایندفعه رو باهاش -نسترن 
 )رادمهر(

ن جا  رادمهر نیم ساعت زودتر سر قرار حاظر شده بود تا
 
ماده را ا

 
حتی روی  ،تگوشه گوشه کافه را گل رز قرمز گذاش ،کند ا

 !فقط مهال را کنارش کم داشت ،فضای تاریک و دلنشینی درست کرده بود ،میز توی گلدان هم رز قرمز گذاشت
 نیاد چی؟ ،مرتضی -

 .یکم خود دار باش ،!فکر کنم چیزی خورده به سرت؟تو واقعا همون رادمهری  ،چرا نیاد، اصال نیاد -مرتضی
خه -
 
 .ساعت میام گ فت اگه بیام سر ،ده دقیقه گذشته ا

 .دخترا کارشون ناز کردنه ،مثال این کارشم یه نوع کالسه -مرتضی
 .دلم شور میزنه ،مطمئنم ،ازاون نوع دخترا نیست -

 ؟!نمیدونم واال ، چجوری تو همون نگاه اول فهمیدی که از این دخترا نیست-مرتضی
 .نمیدونم ،ولی فقط پنج دقیقه وایمیستم بعدش میرم، بخدا میرم -

اصال شاید واسش اتفاقی افتاده، یکم دیگه  ،چقدر زود عصبی میشی، خدای  ی رادمهر خیلی اعصابت ضعیف شده-ضیمرت
 .میاد به دلت بد راه نده پسر ،بینی تو چرا دهن ،من یه چیز گ فتم ،یعنی چی که میذارم میرم ،هم صبر کن

 .پیشت،یکم دیگه وایستا، من برم پایین مشتری دارم ، دوباره میام  -مرتضی
 داداش. به کارت برس ،شدم برو، مزاحم تو هم -

 !فعال ،نه بابا این چه حرفیه -مرتضی
 مرتضی رفت و گوشی رادمهر زنگ

 ،خورد 
 !سالم بابا -

 سالم کجای  ی؟ -بابا
 .بیرونم -

 میتونی ساعت هفت بیای نمایشگاه؟ من جای  ی کار برام پیش اومد باید برم. -بابا
 درست شد؟ ماشینم!چشم تونستم ،نمیدونم بابا-

 اگه نمیتونی بیای زودتر خبرم کن. ،باشه تنبردمش هنوز، فعال همون دست -بابا
 ؟کاری ندارین ،باشه مرسی -

 اتفاقی افتاده انگار صدات گرفته؟ -بابا
 .فکر کنم سرما خوردم ،نه فقط بی حالم -

 یه دک تر برو ، بیام ببرمت؟ -بابا
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  .شم مرسی، خوب می؟مگه بچه  ،نه بابا -
 باز واسه پدرت بچه ای. ،هر چقدر هم قد بلند کنی ،هیکل پر کنی ،مواظب خودت باش ،باشه -بابا
  .مرسی ،مرسی بابا -

 .قطع کرد با محمد خداحافظی کرد وتلفن را 
ید ،از صندلی بلند شد

 
لعنت و ماندنش بی فایده بود، دستش را درموهایش فرو کرد و به دلش  دیگر مطمئن بودکه نمی ا

باورش نمیشد فرشته ای  ،فرستادکه اینگونه رسوایش کرده بود، از پله ها خواست پایین بیاید که سر پله اول خشکش زد
رام از پله باال ؛رد توهم زدهمی ککه روبرویش ایستاده مهالیش باشد، فکر 

 
رام ا

 
مد  مهال ا

 
با انگشت دستش  ،و نزدیکش شد ا

رام سالم کرد. سرش را  ،رد، نفس نفس میزدمی کبازی 
 
 پایین انداخت و ا

مد  رادمهر با صدایش از شک در
 
 و با طعنه گ فت:ا

یه وقت خدای  ی نکرده کالست  زود نبود اومدنت؟ ،میذاشتی یکم دیرتر میومدی بیشتر منتظرت میشدم ،علیک سالم-
 !نیاد پایین

ولی بازم  ،ردمی کدتر طعنه میزد و بارش شاید اگرخودشم جای او بود ب ،مهال از برخوردش ناراحت شد ولی به او حق داد
ن ،حق نداشت با این لحن صحبت کند

 
 .هم در اولین دیدارش ،اخمهایش در هم شد ا

 به جای زود قضاوت کردن بشین برات تعریف کنم چی شده. ،من نفسم باال نمیاد ؟میشه بشینیم -
 رادمهر کمی هول کرد ولی همونجوری با سردی گ فت:

 رنگ تم که پریده ،کسی چیزی بهت گ فته؟ ؟به؟چرا نفس نفس میزنیچی شده، حالت خو -

 .رادمهر صدایش را باال برد ،و روی صندلی نشست مهالچیزی نگ فت
 کسی چیزی بهت گ فته؟ ،با توام -

ب  لطفا یه لیوان ؟هفت ماهه به دنیا اومدی ،چقدر عجولی ،بیا بشین یکم نفسم جا بیاد -مهال
 
 .بگو برام بیارن ا

ب  امی به مرتضی داد کهرادمهر پی
 
 و شیر موز کیک بیاورد، اینجور که رنگش پریده بود مطمئنن فشارش افتاده بود.ا

ب  وای بگی یهمی خن -مهال
 
 بیاره برام!گلوم خشک شده.ا

 .گ فتم االن میاره -
 وا ،کی گ فتی؟ -مهال
 .پیام دادم بهش -

مار پس بگو چجوری  -مهال
 
 منو داشتی ،کالغ داشتی اینجا!ا

مد  هر که از دیررادم
 
مهال  ،چشم از مهال برنمیداشت ،نش هنوز دلش گرفته بود فقط سری به نشانه تایید حرفش تکان دادا

 .لبخند روی لبش خشک شد
 اتفاقی افتاده؟ -مهال
فکرم  توضیحتم،در مورد دیر اومدنت بشنوم، چون من از تو یه چیز مثل ملکه تو ذهنم ساختم دوست ندارم منتظر ،نه -

 .موردت اشتباه باشهدر 
 مهال دستش را به عالمت تسلیم باال گرفت و گ فت: ،مهال خندیدو رادمهر با تعجب نگاهش کرد

خه  ،شرمنده -
 
پس  ،فقط واسه همین چند دقیقه اعصابت خورد شد ،قیافت شبیه بچه های تخس شده خندم گرفت ا

و  ،کال امروزپشت هم بد مگوش کن چه اتفاقای  ی امروز افتادبرا
 
دودل  ،امیر داداشمه ،از اولش که امیر خونه بود ،مردا

نسترن رفیقم قرار بود دو  ،بعد که بیخیالش شدم ،چمیدونم گ فتم دردسر میشه ،شدم بیام، گ فتم شاید بخواد دنبالم بیاد
شد ،منم گ فتم  خ ماشینش پنچربدتر از همه اینکه مارو سوار کرد بازتو راه چر ،نیم بیاد دنبالم، تو راه ماشینش خراب شد

نسترنم گ فت لگنش همیشه خرابه ربطی به قسمت و اینا نداره ،هنوز بدترینش این بودکه  ،شاید اینایه نشونست که نیام
 از اونجا تا اینجا با این ک فشام دوییدم که اخمای شما رو ببینم! ،اصال دردسر پشت دردسر ،تاکسی تلفنیم ماشین نداشت
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 مهال دستش را جلوی چشمش تکان داد و گ فت  ،رادمهر به او خیره شده بود
 کجای  ی؟ -

ردیو بهم زنگ میزدی،میومدم دنبالت دیگه اینجوری می کاگه اونروز که گ فتم شمارتو داشته باشم ،لجبازی ن ،همینجام -
 .به نفس نفس نمی افتادی

ب  مرتضی با لیوان
 
مد  و شیرموز و کیکا

 
مد  سر میز و سالم کرد و خوش ا

 
 شکر کردو لبخندی زدو گ فتمهال ت ،گ فت ا

 شما با هم رفیقین؟ -مهال
 .بله -مرتضی
مار پس شما  -مهال

 
 منو میدادی؟ا

ره -مرتضی
 
  .چون واقعا حالش خیلی بد بود مجبور شدم ،ا

 .مهال لبخند زد و رادمهرهم خندید، مرتضی با اجازه ای گ فُت و رفت
ردم اصال این دوستی شدنی می کفکر ن ،ت حرف بزنمراحت باها ردم بتونم می کفکر ن ،ردم بیاممی کفکر ن -مهال
 .،ولی تونستم وشدنی شد باشه

 چرا؟ -
 .ولی نبود ،ردم سختهمی کنمیدونم فکر  -مهال

 .رادمهر خندید
 میشه نخندی! -مهال
 چرا؟ -

 همینجوری! -مهال
 .و انگشت در چال گونه ش کند و قربان صدقه ش برود تحمل نکند میترسد نتوانست بگوید

 وای از خودت بگی؟می خن -
 .اول تو بگو چون من حتی اسمتم نمیدونم -مهال

اسمم رادمهر موسوی، اسم بابامم محمده، یه خواهر و برادر دارم، اسماشون رویا و رایانه ،مامانمم عمرشو داد به شما،  -
 یم،بسه یا کاملتر بگم؟کنمی درسم تا کارشناسی ارشد خوندم، االنم با یکی از دوستام داریم یه دفتر مهندسی باز 

 .همی کن من حتی فکرشم دیوونم  ،خیلی ناراحت کننده ست خونه بدون مادر، واقعا سخته ،خدا رحمتش کنه-مهال
ره مرسی، -

 
بیخیال بیا بیرون از این  !ماهم خیلی وابسته به مادرم بودیم، خدا نخواست پیشمون بمونه ،خیلی سخته ا

 دم یانه؟حال و هوا، نگ فتی کامل جواب دا
مخ چند نفرو کار گرفتی، به چند نفر قول  ،نه دیگه، کاملتر از این دیگه باید از گذشتت بگی که با چند نفر بودی -مهال

 !ازدواج دادی
 ،رادمهر بلند خندید

 همه هم که به دختر ربط داشت، ولی اگه نگی از خود راضیم و مغرور، باید بگم من ،این همه برای تکمیلش بود ،وای -
 .بیشتر از طرف مقابلم پیشنهاد میشد بهم ،به کسی هم پیشنهاد دوستی ندادم ،تا حاال عاشق کسی نبودم

 !یعنی دختره میگ فت میشه شمارتونو داشته باشم؟وا مگه میشه مگه داریم؟؟واقعا -مهال
درستازه یکی دوتاشون حتی  !بله متاسفانه -

 
 واستن بیان خواستگاری!می خخونه  ا

 هوم؟ ،ولی ُخب شایدم واقعا دوست داشتنت !وای خدای من ،ه که دیگه دروغهاینک-مهال
 نمیدونم ،اگه دوستمم داشتن که بعد اینکه از من جواب منفی میگرفتن هیچوقت نمیرفتن با دوستام رفیق شن! -

ونقدرا خوب نیست خدای  ی اولین برخوردمون که خوب نبود، قیافمم ا واقعا! چه وحشتناک ،ُخب حاال بگو چرا من؟ -مهال
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 که جذبت کرده باشه ،پس چی باعث شد منو انتخاب کنی؟
هر کی تو اولین نگاه ببینتت میفهمه چقدر معصومی ،ولی دوست داری  تو چشمات یه جور خاصه ،نگاهت مظلومه،  -

 ،ابسته شدمزدی تو گوشم احساس کردم بیشتر بهت و خودتو بداخالق جلوه بدی تا همه ازت دور شن ،ولی وقتیکه تو 
 .به چشمم دختر جسوری اومدی ،نمیگم ناراحت نشدم ولی خب تاثیر ناراحتیش خیلی کم بود ، نه کوچیکم کرد نه ُخورد

 ،پایین انداخت سرش را  ،مهال خجالت کشیدو سرخ شد
 .ببخشید اونروز از جای دیگه هم اعصابم خورد بود -
 پس نگو چرا من؟ به چشم من که کاملی. ،واتمبیخیال دختر، کال گ فتم که بدونی همه جوره خاطرخ -

شاید چون بار اولش بود  ،مهال دلش لرزید وشروع کردبا گوشه روسریش بازی کردن، دوست داشت بحث را عوض کند
ولی با همه سختی و خجالت کشیدن برایش  ،کلمه دوست داشتن را از یک پسر غریبه میشنید برایش سخت بود

 .نشستدلش  بود وبه جاُن  شیرین
  میدونی سر اسمت منو مریم چقدر فکر کردیم؟ -مهال
 چه جالب! خب چه اسمای  ی گذاشتین برام؟ -

 .علیرضا، محمد، امیرعلی ،اینارو من گ فتم ولی مریم همش دنبال اسمای خارجی یا ایرانی اصیل بود -مهال
  خیلی باید باهال باشه این رفیقت! ؟واقعا -

ره -مهال
 
 ،نه ،البته نمیگم همش بخاطر اصرار مریم بود ،رد تا منو راضی کنه که امروز بیاممی کالشی تازه نمیدونی چه ت ،ا

می راستشو بخوای به ته دلم که رجوع کردم دلمم خواست دوست داشتنو دوست داشته شدن رو تجربه کنم، دیدم دلم 
  حاال من از ،اینا بگذریم ُخب از،یه هیجان،کال یه تغییر اساسی به دلم ،واد تو زندگیم یه تغییری بدمخ
یه داداشم دارم اسمش امیره، ،اسممو که میدونی مهال کیان ،اسم بابام فرهاده، فروشگاه فرش داره  ،خودم بگم برات 

دیپلم  خیلیم روم حساسه ،مامانمم فاطمه ست خونه داره، خودمم بخاطر داداشم مجبور شدم درسمو ادامه ندم، تا
یه مدت به  ،بابام دید دارم افسرده میشم فرستادمنو کالس گیتار که یکم حالم بهتر شه ،هخوندم بعدش نشستم تو خون

 .بچه ها گیتار یاد میدادم ولی هنوز حسرت درس خوندن تو دلمه
 رادمهر به او زل زد ومهال گ فت

 چقدر میری تو فکر؟ -مهال
شانس بزرگم این بود که اونروز بیام اینجا و ببینمت،  خیلی باید خدارو شکر کنم که تو رو سر راهم قرار داد،فکر کنم تنها -

 م اشتباه کردم این حرفو زدم.می کندو دقیقه پیش گ فتم کاشکه نمیومدم ولی االن اعتراف 
 پرو میشما! ،اینجوری نگو -مهال
  .وامتمی خپرو هم بشی بازم  -

 .شممی کُخب نگو اینجوری خجالت -مهال 
م ،گوشیتو میدی من ،ولی باید عادت کنی به این قربون صدقه ها، خیلی می کنعوض اصال بحث و   ؟خجالت واسه چی-

خه به قول خودت به اجبار اومدی
 
باید یه قدر  ،خداروشکر که دوستت مریمو داری  ،کار داره تا تو رو عاشق خودم کنم،ا

 دانی درست حسابی ازش بکنم.
                             ،دکیفش کرد و گوشی رابه رادمهر دا مهال لبخند زد دست در

در ضمن من اگه کاری نخوام  ،گ فتم که خودم دلم خواست ،حرفامو نشنیدی از یا بعضی ،یمی کنخدای  ی زود قضاوت -
 بکنم هیچکس نمیتونه مجبورم کنه.

بهتره ،میتونی راد خالی بذارم فکر کنم  ؟ُخب اسممو چی سیو کنم ،اصال از بحثش بیایم بیرون ،ببخشید حق با شماست -
 بگی دوستتم، فامیلیم راده هوم؟
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م می کنمطمئن باش اگه یه روز بفهمن همچیو تعریف !من هیچوقت دروغ نمیگم حتی اگه مجبور باشم -مهال
حتی اگه باعث ناراحتیم بشه، این مسئله مهمیه تو  ،مهمترین خواستم اینه که هیچوقت بهم دروغ نگی ون براش

ولی اگه از دهن کسی بشنوم هیچوقت  ،اولش شایدناراحت شم بعدش ببخشمت  ،بگو همزندگیم،همیشه راستشو ب
 .نمیبخشمت

  ش.چشم، چیزی پنهونی ندارم اینو مطمئن با -
سرش را بلند کرد به دور تادور کافی شاپ  ،نگاهش به گلبرگهای ک ف کافی شاپ خورد ،مهال کمی شیر موزو کیک خورد

 ،ی زدبا ذوق برخواست چرخ ،خیره شد
 کار توئه؟ ،چقدر اینجا قشنگ شده ،تازه چشام باز شد ،وای -مهال
 ؟واقعا اومدی متوجه نشدی -

کنم  ،تو هم روبروم نشستی نمیتونم سرمو بلند ،انقدر استرس داشتم و نفسم گرفته بود که متوجه نشدم ،نه بخدا -مهال
 .من عاشق رز قرمزم ،ولی مرسی خیلی قشنگه

 !ره بانوقابل شما رو ندا -
 مهال لبخندی زدو یهو به طرف رادمهر برگشت

 راستی تو داشتی میرفتی؟ نمیتونستی یکم صبر کنی؟ -مهال
م تو این دو شب این ،مثل اینکه یادت رفت حرف خودتو که اگه ساعت سه نیومدم واینستا برو، اگه بیام سر ساعت میا -

 ی.همشم با خودم گ فتم نمیا ،حرفت کابوسم شده بود
ره -المه

 
 ردم اینجوری بشه، اینهمه اتفاق برام بیفته.می کُخب فکرشو ن ،راست میگی خودم گ فتم ا

 .مهال برات پیام اومده -
 .به من جز ایرانسل کسی پیام نمیده -مهال
با چک و لگد فرستادیمت حاال با  ،خوب خوش میگذرونی؟ خوبی عشقم ،سالم مهال جونم :نوشته پیامه کنه ،نه -

راستی جون مهال به این پسره بگو اگه مثل خودش تو رفیقاش داره واسه ما  ،اید بلندت کنیم ،دل بکن دیگهبوردیزل ب
 .دعا گوش میشم خدای  ی یه عمر،جور کنه 

 مهال هم دست کمی از او نداشت ولی بیشتر از خجالت سرخ شده بود. ،رادمهر از بس خندیده بود سرخ شد

ره ،باید خیلی شوخ باشه برعکس تو که اخموی  ی ،ای خدا ،این دختر چقدر باهاله -
 
 ؟چرا اسمش و سیو کردی کنه؟ا

 .از دست رادمهر گرفت  مهال روی صندلی نشست و گوشی را 
برو دست از سرم بر نمیداره ،من اخمو هستم ؟ واقعا که -مهال

 
تا صبح یسره باید پ ی ام بده چرتوپرت  ،بده گوشیو این بی ا

 .دو دقیقه دست از سرم بر نمیداره ،اد،چون واقعا کنه ستبگه،اصال هیچوقت پیام نمید
دم  ولی خیلی خوبه -

 
 .دور و برش باید از این رفیقا باشه تا شاد باشها

  .خواستی پیشکشت کنم دهنمو سرویس کرده دختره چموش ،نه قربونت -مهال
 مهال؟ -

 ؟بله -مهال
نه فقط من  ،م جور نیست،نمیگم وضع مالیمون بدهولی موقعیت ؛دوست داشتم به جای دوستی بیام خواستگاریت -

 باشه امیدوارم درکم کنی؟ ،دوست ندارم دستم تو جیب بابام ،دوست دارم رو پای خودم وایستم
 هوم؟ ،شاید خصوصیات اخالقیمون به هم نُخورد ،در ضمن بهتره یه مدت دوست باشیم ،من که چیزی نگ فتم -مهال
ه ولی بخدا مهال ،شناختمت این حرفا بی ربط شاید بگی لوسم یا چمیدونم تازه یه روزه ،ولی قول بده ولم نکنی ،درسته -

ولی حسه فوق  ،نمیدونم چجوری ،نمیدونم اصال چه اسمی روش بذارم ،من از همون لحظه اول که دیدمت وابستت شدم
 اجازه میدی دوستت داشته باشم؟ ،العاده ایه که تا االن به هیچکس نداشتم

http://www.98iia.com/


 حیف روزای رفته / فاطمه رنجبر کاربر انجمن نودهشتیا 
 

  
 COM.IIA98.WWW / 41 فاطمه رنجبر 

 

 چشمانش خیره شد و گ فتمهال به  
چون  ،همی کنحتی دوست داشتنتو، فکر کنم به منم داره سرایت  ،وقتی اومدم یعنی هر چی گ فتی قبول کردم -مهال

خر خدا کنه  ،ممی کنشاید منم دارم دوست داشتنو تجربه  !دل منم لرزونده ،برق چشمات ،چال گونه ت ،حرفات
 
ش ا

 چقدر چال گونه دوست دارم؟میدونی من  ،شیرینیش نره به تلخی بزنه
 .خدارو شکر ،حداقل این فلج بودن صورتم دلتو لرزوند !چه جالب ،واقعا -

دمم با چال گونه ،تنها فلج بودنی که خیلی قشنگه فلج صورته  -مهال
 
من که بهش میگم معجزه قشنگ خدا ،حتی زشترین ا

 کنه بگه چقدر زشته ،تو خودت دوسش نداری؟البته به دید من، تا االن ندیدم کسی گله  ،قیافش مثل ماه میشه

 ،داد به صفحه گوشی نگاهی کردو خندید سری تکان ،تلفن همراه مهال زنگ خورد
 کیه؟ -

 !مریم -مهال
یفون جان من! -

 
 بذار رو ا

برومو نبرده ،ولشکن چرت و پرت میگه-مهال
 
 .کم ا

 .اشکال نداره بذار ببینم چی میگه -
یفون  در لی هنوز گوشی را تا خواست جواب بده قطع شد و

 
کیفش نذاشته بودکه دوباره زنگ خورد ،جواب داد و رو ا

 ،گذاشت
 !سالم -مهال
 سالم به روی ماهه نشستت نکبت ،دل قلوه دادنت تموم نشد؟ -مریم
 .کار نداری قطع کنم ،حرفت و بگو مریم -مهال
 بی حوصله ای انگار! ،چیه -مریم
ره -مهال

 
 .نم نیومدم رفتفکر ک،م پسره نیومد،مری  ا
خ نسترن بمیری الهی ،خاک تو سرت -مریم

 
ببین پسر به این  ،پس کدوم گوری هستی ؟نری بال مال سر خودت بیاری، ا

 !هلوی  ی رو پروندی ،ِجز جیگر بگیری الهی

 ببند دهنتو چقدر زر میزنی؟ -مهال
 .استم ومی کننری یه وقت خودتو بکشی، اشکال نداره میگردم یکی دیگه پیدا  -مریم

ورد، مهال هم دست می ختکان  شانه هایش  ،روی میز گذاشت تا صدایش بلند نشود رادمهر که انقدر خندیده بود سرش را 
 کمی از او نداشت.

  هنوز خونه نسترنی؟ ،الل شو دو دقیقه -مهال
ره -مریم

 
 کجای  ی؟ ،بیایم دنبالت ا

 کجا باید باشم؟ -
 .ی یه ربع به هفتهساعت و دید ؟بیست سوالیه ،برو بمیر -مریم

ورد از جیبش در رادمهر و مهال باتعجب به هم نگاه کردن و رادمهر موبایلش را 
 
و برای مهال به عالمت مثبت سری تکان  ا

 .داد
ره -
 
 .منتظرم ،بیاین جلو در کافی شاپم ا

 ؟یمی کنوایستادی گدای  ی  ،خاک بر سرم -مریم
 .ببند دهنتو ،خداحافظ -

 هر گ فتگوشیو قطع کرد و به رادم
 .بریم دیگه دیرم شده-مهال
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 رادمهر اشکهایش را پاک کرد و گ فت
 تعجب کردم که زنگ نزدش! ،بابام جای  ی کار داشت ،منم باید میرفتم نمایشگاه ،ای خدا چقدر خندیدم ،باشه بریم-

 پاشو برو ،من وایمیستم تا مریم اینا بیان. -مهال
 .ُخب میگ فتی نیان خودم میرسوندمت ،نه بابا وایمیستم تابیان ؟تنها بذارمت برم -

 .تو این شهر کوچیک انگشت نما شیم ،برو زشته بابات منتظرته حاال ببین میتونی -مهال
الرو برات جمع کنم -

ُ
 . در ضمن گ فتم وایمیستم تا بیان ،بذار این گ

 .بیا برو  ،یهم چه کارمی کنُخب خودم جمع  -مهال
 رادمهر کمی صدایش را باال بردو گ فت

  .مهال گیر دادیا، گ فتم وایمیستم تا بیان -
،  سرش داد زد مین باری بود که امروزوبرخورد شود ،این د اینطور  او با  مهال کمی دلش گرفت ،توقع نداشت تواولین روز

 با این حال گ فت
 باشه پس من میرم پایین. -مهال
 !ُخب بیان به موبایلت زنگ میزنن دیگه؟ پایین چه خبره -

 .باشه -مهال
مد  مهال نفسش بند ،فاصله شان به هم نزدیک بود ،دست مهال داد و خودش روبرویش ایستاد گلها را 

 
ضربان قلبش تند  ا

 .شد
 !نگام کن -
 ،بلند کرد سرش را  

 دلخوری؟ -
ب دهانش را پایین داد سرد گ فت:

 
 ا

 !نه -مهال
گ فتم یکاری و  اولش اینه وقتی من ،سائل حساسمببین مهال همین اول یه چیز بهت بگم من رو بعضی م !پس دلخوری  -

اینکه اگه من همرات نیستم  ،انجام میدم تو گیر نده بهم، مثل همین االن هی میگی برو، خیلی چیزای دیگه هم هست
وقتی مال منی فقط  ،چمیدونم هر بهونه ی دیگه ای ،قبل اذان حتما خونه باید باشی ،اصال تو گوشم نمیره ماشین نبود

واستم می خن ،ن بذارن وحتی به عنوان خواستگار، نباید پاشونو تو خونت ،منی، دوست ندارم نگاه کسی دنبالت باشه مال
 .خواهشا دیگه تنت نکن ،همین اولین روز بهت بگم ولی از این مانتوتم اصال خوشم نمیاد

 داری میترسونیم؟ ؟یعنی چی -مهال
برات سخته اینای  ی که گ فتم انجامش  روز اول نگ فتی، بهم چرا همون  فقط گ فتم اولش بهت بگم که نگی ،نمیترسونمت -

 ؟بدی
 .خوشم نمیاد ،برام سخته ولی از اینکه بخوای امر و نهی کنی ،نه -

 .فقط یه خواهشه نه امر و نهی -
 ؟ولی قرار نیست هر وقت هر چی گ فتی و منطقی نبود قبول کنم، حله ،باشه -مهال
  نوکرتم هستم. -

رومم بزنی ،ر ضمند -مهال
 
 من نزدیک تم صداتم میشنوم. ،میتونی حرفاتو ا

 .بله حق با توئه -
 ،جواب داد گوشی مهال زنگ خورد
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 .دومین دیگه پایینم ،اومدم مریم-مهال
 چقدر زود رسیدن!. -

شنامن میرم تو بعدش بیا، شاید یه  مطمئنن تو راه بود زنگ زد،-مهال
 
 .ببینتمون ا

 .شات بباشه برو مواظب خود -
 . تو هم همینطور  -مهال
 ! رسیدی پیام بده -

 .من که شمارتو ندارم -مهال
 .برات تک زدم رو گوشیت افتاد -

 .باشه پس دیگه خداحافظ ،اهوم-مهال

 .به امید دیدار-
اهی کرد و دست پایین پله برگشتو دوباره به رادمهر که باالی پله ها ایستاده بود نگ ،مهال لبخندی زدو از پله ها پایین رفت

د سرش را پایین انداخت و از ،ستاد که اینکارش باعث سرخی صورت دخترک شرادمهر هم بوسه ای برایش فر ،تکون داد
مد  بعد بیرون رفتنش رادمهر هم پایین ،کافی شاپ بیرون رفت

 
 و به مرتض گ فت ا

 دادش حسابم چقدر شد؟ -
 . باشه داداش امروز مهمون من -مرتضی

 ؟!یمی کنلوس  تومال خودته خود مگه اینجا -
 رادمهریه تراول صد تومانی به مرتضی داد ومرتضی گ فت

 انقدر ته جیبمون هست که رفیقمونو مهمون کنیم. -مرتضی
درساز خوبیات بهم زی -

 
 .من برم که تا بابام سرمو نبریده ،خیلی مردی یدها

مد  رادمهر با مرتضی دست داد و از کافی شاپ بیرون
 
 .راروی گاز گذاشت تا زودتر برسد انتافه محمد شدو پایش،سوار س ا

 )مهال(
مد مهال از کافی شاپ بیرون
 
ن جا  ولی دلش ا

 
 ،مانده بود،تمام فکرش چقدر این حس تازه نو شک فته را دوست داشتا

خر چقدر به دلش نشسته بود ،حتی بوسه ی از راه دور 
 
 ش جانی شد برای جسمش.ا

 دیر شده. ،دیگه هی هپلی هپو، سوار شو -مریم
  .مهال محکم روی بازویش زد و سوار شد

برومو بردی. -مهال
 
 دهنت سرویس مریم، یعنی امروز حسابی ا

برو ریزی  باز چه غلطی کرده؟ -نسترن 
 
برو ریزی کرد ُمرده فقط واسه ا

 
 .نمیدونی در خونه ما چه ا

 .یادم نیار واقعا بد بود ،اوه اوه -مریم
 چیکار کردی مگه؟ -

ورد همین که تشریف -نسترن 
 
خیلی چشمش هیزه ،نمیدونی چه  ،تو خونمون شروع کرد از پسر همسایمون بد گ فتن ا

کدوم  بعد که ازش مادره میپرسه ،همه حرفای خانم شنیده،دیگه قافل از اینکه مادر پسره تو خونمون نشسته !حرفای
ُمردم از  ،حاال منو میگی !مه ،نامزد دارهپسره رو میگی خیلی خوشگل نشونی پسرشو میده ،مادره هم میگه اون پسر 

بر میگرده میگه نه پسره شما رو که میشناسم خیلی اقا وسربزیره این فکر  ،خجالت، خانم اومد درست کنه خرابترش کرد
زنه هم از اون سمجا که کجا بودو کی بود که چشم چرونی تو محل کرده حتما بهم نشون بده،   ،کنم واسه این محل نبود
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یعنی داستان داشتیم امروزا ،مادره هم یجور نگاش  ،خودش جمع وجورکرد که موتور داشت گازشو گرفت رفت خانم حاال
منم سرمونو انداختم پایین رفتم تو اتاق بیرونم نیومدم تا به تو زنگ زد، پیش تو که نبود!چجوری  ،کرد یعنی خر خودتی

برو ریزی کرد؟
 
 ا

  -مریم
 
 بروریزی میشه کرد!الکی اگه کاری کردی گردن من ننداز.راست میگه از راه دورم مگه ا

 .مهال محکم توی سرش زد
 دادی. بیشعور گوشیم دست رادمهر بود تو اون پیام و -

 ،مریم یهو برگشت طرفش
 ؟یعنی خاک دو عالم تو سرت، یه دقیقه ی وا دادی!رادمهرکیه؟تو که گ فتی نیومد -مریم

ردم اینجا اسکل می کپس من دو سه ساعت چیکار  ،شدی که باور کردی نیومدچی چرت و پرت میگی؟چقدر زود باور  -
 !جان
 گوشیتو چرا دادی بهش، حتما گ فتی این همون دختر چادریست. -مریم

مار قبل اینکه  -
 
 تو بدم خبر داشت همه ا

 
تیشا از گور توئه که بلند میشه، از شانس گندت باید بگم کافی شاپیه باهاش رفیق ا

 صمیمیه.
نکنه جدی جدی من قسمت  !یا ابوالفضل ،ی یا به مامانت اینا میگممی کنمهال یا رابطتو باهاش قطع  ،دروغ میگی -مریم

 این کافی شاپیه شم؟
خ چه شود ،انشاهلل که قسمتش بشی ،نه تو رو خدا مریم جون ترسیدم ،گمشو بابا بچه پرو  -

 
 !ا

 ..وره اسمش.می خخوشگلی داره به قیافشم  چه اسم -نسترن 
 ورد غضنفر باشه.می خبیشتر بهش  ،قشنگ نیست اوق، اصالً  -مریم

ن ها مهال و نسترن خندیدن ،مریمم چشم غره ای به 
 
 .رفت ا

 .بپرین پایین من برم خونه زود میام -نسترن 
 کجا بیای؟ -

 نگاه تو رو خدا قیافشو. ،چسبیم خونه ی انترخانم ؟خبر نداری  -نسترن 
  مامانت اینا مگه نیومدن؟ -

 نخیر فردا غروب میان. -مریم
 .برین پایین دل و قلوه بدین، من برم زهره رو بیارم بیام -نسترن 

 .هر دو از ماشین پیاده شدن
 .منم برم خونه یه سر بزنم بیام-

  .نیومدی هم مهم نیست -مریم
ره -
 
 اصال از قیافتم معلوم نیست داری از فضولی میترکی. ا

یهو به سمت مریم  ،رفت مهال هم با خنده از او دور شدو سمت خانه خود ،ه شان شدمریم زبان درازی کرد و وارد خان
 برگشت

 .مریم -
 ها؟ -مریم

الرو چیکار کنم ،ها و مرض -
ُ
 ؟این گ
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 وای چیکار؟می خبریز دور  -مریم
 .گمشو ،دوستشون دارم-

 .خب بذار خونه ما ،خونتوون امن و امان شد بیا ببر -مریم
لها را به مر

ُ
  .یم سپردو رفتمهال گ

 کجایین؟ ،اهل خونه سالم -
 سالم کجا بودی؟ -امیر
 .بیرون -

 میدونم کجا؟ -امیر
 .کافی شاپ بودیم؟وا بیست سوالیه-

 با این وضع؟ -امیر
 .مانتوم که بلنده ؟مگه چشه -

رایش -امیر
 
 االن مانتوت خوبه جلوش بازه؟ ؟تو موهای بیرونت چی میگها

رایشکجا  ،من مثل همیشه م ،وای امیر -
 
 .مانتومم زیرش شومیز پوشیدم دیگه بلنده ؟م زیادها

رایشمهال تو کی  -امیر
 
 ردی؟در ضمن کافی شاپ نقل و نبات میدن هر روز پا میشین میرین.می ک ا

 ؟بشینم تو خونه تو رو ببینم ،کافی شاپ نرم ،بازار نرم ،دریا که نرم -
 .وال کردمفقط یه س ؟من صدام رفت باال ،درست صحبت کن-امیر
بروت برهمی کنباورکن کاری ن ؟هوم ،امیرجان از چی میترسی ،منم جوابتو دادم -

 
مطمئن باش یه سوال نبود ده تا  ،م ا

  سوال بود پشتش
بروم میترسم -امیر

 
اینکه  !خودت برام مهمی ،اینکه ضربه بخوری  ه،نه حرف مردم پشیزی برام ارزش ندار ؟فکر کردی من ازا

داره عذابم میده، دوست ندارم تو  ،هنوزم ترکشاش هست ،کنی که منم با همون اشتباه تا ته چاه رفتمندونسته اشتباهی 
ه ولی االن اذیت شی بهتر از اینکه ضربه می کنمیدونم حرفام اذیتت  ،اون سختی هارو ،طعنه ها رو  ،هم اون عذابو بکشی

دستت بره چه برسه قلبت بشکنه ،مطمئن باش اولین دوست ندارم خار تو ،عزیزترین کسمی  ،مهال تو خواهرمی ،بخوری 
 ،نابود میشه منم  ،میشکنه منم ،نفری که خورد میشه منم

 
درسته قبولم نداری ولی برام دنیای  ی ارزش  ،ینده ت برام مهمها

 یکم درکم کن و رعایت کن. ،داری 
 رد که امیر از همه ماجرا با خبر است.می کاحساس  ،مهال یک لحظه ترسید

و مطمئن باش هیچکس ارزشش برام بیشتر از خانوادم  ،حرف میزنی انگار مچمو با یکی گرفتی، منم دوست دارم یجور  -
 .قلبم متعلق به خانوادمه ،هیچوقت یه غریبه نمیتونه ملکه قلبم شه! شک نکن ،نیست
 وگ فت بوسید ت محکم لپش را ،دست دور گردن برادرش انداخ ،چند قدم فاصله ی بینشان راکم کرد مهال
االن فقط تمرکز کن رو َدرست ،هیچی مهمتر ازَدرست  ،جونم ،ولی همه چی رو فراموش کن مرسی که به فکرمی داداشی -

  . خیالت از من راحت باشه،نباید باشه برات
  بوسید و گ فت امیر خندید و صورت مهال را 

 نی که میگی باشه.خدا کنه همی ،امروز فقط خوردُم خوابیدم ،برو بذار درسمو بخونم -امیر
 مامان کجاست؟ !مطمئن باش ،هست-

  .نمیدونم، خونه یکی از همسایه ها -امیر
خه ،پس اومد بگو منم خونه مریمم -

 
 کارم داشتین صدام کنین. ،مامانش اینا نیستن با بچه ها اونجاییم ا
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 باشه باز جای  ی نری. -امیر
 .ه مطمئن شی جای  ی نمیرمم کمی کنلباسمم عوض  االن میرم ،خیالت راحت دیگه -

 )رادمهر(
دستی تو موهایش کشید و از  ،بازم بی پاسخ بود ،پیام داد ،باز هم جواب نداد ،را گرفت رادمهر برای بار دهم شماره مهال

با  ،مشتری پشت مشتری وارد مغازه میشد در این گیر ودار ،دلش شور میزد ،روی صندلی بلند شد، دیگر کالفه شده بود
 .پیام داد  گی جوابشان را میداد دوباره با موبایلشبی حوصل

 )مهال جواب بده دیگه لعنتی(-
 !بلند شد گوشی بعد از چند دقیقه صدای پیامک

خیلی  اصال یادم رفت خبر بدم بهت که رسیدم، بخدا گوشیم رو سایلنت بود منم یادم رفت درش بیارم، ،مهال)ببخشید
 (.بازم شرمنده ،شهمی کطول  یکم متا عادت کن .وقته رسیدم خونه
 .اولین بوق را که خورد جواب داد ،گرفت رادمهر شماره ش را 

 وای نشون بدی که بی ارزشم؟می خچقدر دیگه  -
ورد باورکن همینکه اومدم امیر شروع کرد به بازپرسی، دیگه اومدم خونه مریم اینا تا گوشیمو در ،سالم رادمهر -مهال

 
م ا

 .از قصد نبودباورکن  ،بهت پیام دادم
 داد رادمهر خیلی سرد جوابش را 

 .خداحافظ ،باشه -
 !رادمه -مهال
 ؟بله -

 !دلخور نباش دیگه -مهال
 خیلی، دیگه گوشیتو رو سایلنت نذار. ،خیلی متنفرم ازینکه جوابمو ندن -

 حاال بخند دیگه. ،باشه -مهال
 .مواظب خودت باش -

 .واممی خاصالنم ن -مهال
 و گ فت رادمهر لبخندی زد

خرخدا تا  دختره تخس ،کم امروز حرصم ندادی -
 
 .شب و بخیر کنه ا

 مهال خندید و گ فت:
  ُخب ما اینیم دیگه. -مهال
 یکبار دیگه تکرار شه بهت میگم من کیم دیگه، بچه پرو کجای  ی؟ -

 .خونه مریم -مهال
 اونجا چه خبره؟ داداشم داره؟ -

 نیستن ما چسبیم اینجا.امشب باباش اینا  ،نه بابا تک دختره -مهال
 .خوش بگذره ،پس برو مزاحمت نمیشم -

 .وای شما مراحمی ،تو برو به کارت برس مزاحمت نمیشم-مهال
 با داشتن شما دیگه کار و زندگی معنی نداره. ،شما ملکه قلبمی بانو -

 ؟!االن این ابراز عشق بود یا یجور تیکه و طعنه -مهال
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 رادمهر بلند خندید و گ فت:
خر  ،ز عشق بود عزیزمابرا-

 
  .فعال ،دوباره بهت زنگ میزنم ،شو فاک تور بگیر من باید قطع کنم مشتری اومد براما

 .خداحافظ -مهال
 )مهال(
 .نیشتو ببند -مریم

 .عاشقشم ،ُاوف !تعصبی ،وای بچه ها خیلی خوبه از این غیرتیاس -

ره خندیدی تو هم کرد خاک بر سر ندید بدیدت کنن، حتما اون فحش ِکشت-مریم 
 
چرا داداشت غیرتی میشه دوست  ؟ا

 نداری؟
 زهره جون بیا ما بریم با هم حرف بزنیم اینا ما رو نمیفهمن. ،گمشو بابا -

 ا تعریف کن امروز چی شد؟،ببند دهنتو باب -مریم

خر مهال نشست از سیر تا پیاز امروز وتماس 
 
 .ش را تعریف کردا

 وام.می خکوفتت بشه منم از اینا  -مریم
یه  ،یکم جلو موهاش خالیه ،درسته قدش کوتاست ،میگم بیا با دوست سامان رفیق شو ،خاک بر سرت -سترن ن

 .تازه سریع میاد میگیرتت ،دندونشم افتاده ولی پولداره
 .مهال و زهره بلند خندیدن

ودت، اومدو سامانم قربونت نسترن جون اونو زاپاس نگهدار واسه خ ؟خوبه منم به دوست پسراتون بخندم ،زهرمار -مریم
 .قلی بمونیاب عز اونوقت من دلم نمیاد تو  ،پرید

 من که زاپاس زیاد دارم فقط کافیه لب تر کنم عژیژم. -نسترن 
 ی نسترن؟می کنقاطی ن ؟!چطور میتونین با اینهمه باشین ،خفه شین دیگه چندشا -

م باهاشون حرف میزنم میگن بیا خونمون یه گربه یجور میگی انگار که رابطه دارم باهاشون ،من چیکار کنم تا یک -نسترن 
 دارم عربی میرقصه .
 .همه بلند خندیدن

دمش رفیق شو ،خدا لعنتت کنه -
 
 .ُخب با یه ا

قا رادمهر نگ فت بیا خونمون ،اها، اولشه -نسترن 
 
تو هم که خنگ  ه!می کنیه ماهی داریم غذا که خورد تشکر  ،اگه همین ا

 .سریع میری  ،زود باور 
ستش را به دست نسترن زد و با هم خندیدن، زهره مشغول درست کردن ماکارونی بود سری برایشان تکان داد و مریم د
 گ فت
 .احمقا به جای اینهمه چرت و پرت گ فتن ،بیاین کمکم -زهره
 .ی که کشتی خودتومی کنبوفال هوا ن ،ای بابا یه ماکارونیه دیگه -مریم

  .تاالن خودم میام کمک ،ولشکن زهره جون -
برو حیثیت هر چی  ،ه تو هم خر ذوق میشیمی کنبتمرگ بابا االن این بچه سوسول دوباره زنگ میزنه لیچار بارت  -مریم

 
ا

 وق بودنای الکیت.ذدختره بردی با این خر 

 .به تو چه فضول بدبخت ترشیده حسود -مهال
 .و به کمک زهره رفت
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خه تحمل انقدر خر شدن تو رو ندارم-مریم
 
 .ا

 ؟!فه میشی یا خفت کنممریم خ -
مد مریم روبروی تلویزیون با نسترن دراز کشیدن و تخمه میشکستن که پیامی برای مهال
 
  .ا

 .مهالبه گوشی بی صاحب موندت پیام اومده -مریم
  .دست نمیزنی بهش، خودم االن میام -

 .اشت وپیامش را خواندرابرد مهال بعد درست کردن ساالد با زهره پیش نسترن و مریم نشستن، مهال موبایلش
 ی؟(می کنچیکار  !)چطوری دلبر-رادمهر

 بیکار نشستیم مثل بچه های خوب فیلم میبینیم( ،)هیچی -
 رادمهر)تا کی اونجای  ی؟(

خه ،)واسه خواب میمونم-
 
 تنهاست( ا
 حوصله م سر رفته( ؟رادمهر)میتونم زنگ بزنم

 )تو چرا پیش دوستات نمیری؟(-
 شب خوش( ،خوش بگذره ،مزاحمت نمیشم رادمهر )ُخب بگو زنگ نزن،

 وا ،چی شد االن من که چیزی نگ فتم. -

 شه انقدر ناز وادا داره؟می که ،مرتیکه با اون قدو قواره ش خجالت ناَ  -مریم
 )من که چیزی نگ فتم! کجا رفتی؟(-
 )رادمهر؟(-
 )رادی جواب بده دیگه!(-

 می عصبی شُدگ فتخاموش کرده بود، ک شماره ش را گرفت اما موبایلش را 
 .همین روز اولی گند زد به همه چی ،منه خر بگو دلُم به کی خوش کردم ،به جهنم مرتیکه احمق -

 .مهال هم موبایلش را خاموش کرد و با بچه ها مشغول حرف زدن شد
 )رادمهر(

 .بابا من خونشون نمیام -
 .لباستو بپوش منتظرتم پایین ؟یعنی چی این بچه بازیها -محمد

ویزونو ندارم. ،تون برینخود -
 
 من حوصله اون دختره چسِب ا

 م.می کنخودت میدونی حرفمو دو بار تکرار ن -محمد
ن ردن ،می کرایان و رویا هم از رفتن به خانه عمویشان امتنا 

 
برای رادمهر که از همه بدتر ، از  ،جا مثل جهنم بود برایشانا

میدانست هر چقدرم اصرار به  ،ر تحت فشار محمد قرار گرفته بوداز طرف دیگ ،طرفیم مهال تلفنش را خاموش کرده بود
باز هم  ،بلند شد و به اتاقش رفت و لباسش را عوض کرد ویکبار دیگر، شماره مهال را گرفت،فایده ای ندارد نرفتن کند

  .خاموش بود
مد  از خانه بیرون
 
 .و سوار ماشین شد و محمد حرکت کرد ا

خر ی بر دارین؟واین دست از زورگوی  می خکی  -
 
تو اولین فرصتی که پیدا کنم  ،ی که من از این خونه برممی کنش کاری ا

 دنبال خونه میگردم واسه خودم.
انقدر سخته چند  ،هر چی هیچی نمیگم تخته گاز میری واسه خودت ،از عید پارسال خونشون نرفتی ،بسه رادمهر -محمد

  ساعتو به خاطر دل بابات دختر عموُت تحمل کنی؟
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ره -
 
 ؟چرا باید بخاطر دل شما دل خودمو نادیده بگیرم ،وقتی دل خودم میگیره ،وقتی اونجا برام مثل جهنمه ،سخته ا

 رو به رویا رایان گ فت ،محمد حرفی نزد و ماشینش رادر خانه برادرش پارک کرد
 یرن پای چوبه دار.انگار دارن م ،پیاده شین اخماتونم باز کنین ،شما دوتا دیگه چتونه غمبرک گرفتین -محمد
 از اونم بدتره بابا، ُخب خودتون تنها میومدین. -رایان
 تو تربیت خیلی کم گذاشتم، یا زیادی بهتون رو دادم اینجوری شدین. ،و پیاده شین،ِبُبرید صداتون-محمد

در ورودی رایان ساکت شدو هر سه سر به زیر پشت سر محمد وارد خانه شدند، زن عمویشان پری ودخترش مهسا جلوی 
غوش محمد انداختو گ فت: منتظرشان بودن ،تا محمد نزدیکشان شد مهسا خودش را 

 
 در ا

 .دلم براتون یه ذره شده بود ،سالم عموجون ،قربونت برم -مهسا
  بوسیدو گ فت محمدم پیشانیش را 

 منم دلتنگت بودم. ،قربون دختر بامحبتم بشم -محمد
ایان و رویا به خشکی سالم و احوالپرسی کرد و خواست با رادمهر دست بدهد که مهسا هم با ر  ،محمد با پری احوالپرسی کرد

 رادمهر دستش را عقب کشید و گ فت
 ما به هم نامحرمیم خوبیت نداره بهم دست بدیم . ؟خوبی دختر عمو -

 مهسا اخمهایش تو هم رفت و گ فت
 !دفعه های قبل محرمت بودم؟االن فهمیدی نامحرمیم -مهسا

خیانت محسوب  ش گ فت دفعه های قبل دلم متعلق به کسی نبود، االن نگاه کردن به مهسا هم برایش رادمهر در دل
 !چطور میتوانست این دو رو با هم مقایسه کند ،در دلش گ فت کمی از حجب و حیای مهال را هم ندارد ،میشد

وارد خانه شد، جهان روی مبل نشسته  پایین انداخت ،با پری هم احوالپرسی کرُد  رادمهر جوابی به مهسا نداد و سرش را 
 بود رادمهر نزدیک رفت گ فت

 !سالم عموجان خوبین انشاهلل -
قا رادمهر -جهان

 
شناپارسال دوست امسال  !َبه َبه ا

 
بیا اینجا ببینم، جهان از جایش  ،، چشممون به جمالتون روشن شدا

غوشش کشید
 
 ،اشت به هیچکدام از بچه های دور و برش نداشتاز بچگی حسی که به این پسر د ،بلند شدو رادمهر را در ا

غوش جهان حتی او را 
 
مد بیرون بیشتر از دخترش دوست داشت ،رادمهر از ا

 
واست می خن ،روی مبل کنارش نشست، ا

ویزانش شود.
 
 جای  ی بنشیندکه کنارش خالی باشد، که این دختر ا

 ؟مشغول شدی ی با کاروبار؟می کنُخب چیکار -جهان
 .خدا بخواد از هفته بعد مشغول به کار میشماگه  ،نه هنوز  -

 ر!ُخب خدارو شک -جهان
شپزخانه  ،موبایلشان بود رایان و رویا هم سرشان در ،و جهان مشغول صحبت کردن شدن محمد

 
مهسا و مادرش در ا

  ،بودند، رادمهر شماره مهال را گرفت
 
 .ه روشنش کرده بودخر باال

 .روی پله ها نشست، بعد از سه بوق تلفنش راجواب داد ،رادمهر با اجازه ای گ فتو وارد حیاط شد
 !سالم -

 ،داد مهال خیلی سرد جوابش را 
 !سالم -مهال
 خوبی؟ -

 !خوبم -مهال
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 شام خوردی؟ -
 !نه -مهال
 دلخوری؟ -

ره -مهال
 
 !ا

  واسه اینکه بچزونیم ،خاموشش کردی؟ ؟نگ فتم دوست ندارم تلفنم بی جواب باشه -
 .ر کردی جواب پیاممو ندادی ،بعدشم اول تو گوشیتو خاموش کردیتو مثل بچه ها قه -مهال
 .واال اونقدرم بچه نیستم که گوشیمو خاموش کنم !شارژش داره تموم میشه ؟من نگ فتم نمایشگاهم گوشیم -

 من چمیدونستم شارژ نداشتی؟ !تیکه میندازی  -مهال
مثل بچه ها شدم ،خیلی  ،ست دارم نازمو بکشیخیلی غیر قابل تحملم؟ ،نمیدونم چرا دو خیلی حال بهم زنم نه؟-

 .دوست داشتم باهات حرف بزنم تو هم که خدای ضدحال، جوابمو اونجوری دادی

 تو منظورموبد گرفتی. ،من منظوری نداشتم ،فقط خواستم بگم بری جای  ی حوصله ت سر نره-مهال
 .رادمهر جان عزیزم بیا چای بخور  -مهسا

 .مطمئن بود مخاطبش دختر است ،کرد چون مکالمه بینشان را شنیده بود  مهسا از قصد اینگونه صدایش
 .برو االن میام -

 کی بود؟ -مهال
 .ولی قول داده بود که دروغ نگوید نمیدانست عکس العمل مهال چیست

 !دختر عمومه -
 !چه صمیمیه باهات -مهال
 .واد قالب کنه بهممی خخودشو  -

 یعنی چی؟ دوست داره؟-مهال
 راحت شدی؟نا ،نه -

 مگه نه؟ ،واستی باهاش باشی هیچوقت نمیومدی سراغ منمی خنه چون اگه  -مهال
 حاال بگو ببینم دختره خودسر، چرا گوشیتو خاموش کردی؟ !بیخیال ،صد در صد-

 ؟باز رفتی سر خونه اول -مهال
 !مهال -

 ؟جانم -مهال
بودم ،غیر قابل تحمل بودم، بازم گوشیتو خیلی بد  باشه؟اگه حتی ،دیگه گوشیتو خاموش نکن ،جونت سالمت -

 .هر بدیم که ازم دیدی بهم بگو ولی فقط تنهام نذار ،م ازم بدت میادمی کناینجوری احساس  خاموش نکن، 
ما تازه چندساعته همو میشناسیم ولی باید بگم من ازت خوشم اومده،  ،برای زدن این حرف خیلی زوده رادمهر -مهال

چشمات هرز  ،قول بده هیچوقت حست نسبت بهم سرد نشه  ،ق و دوست داشتن و تجربه نکردمرادمهر من تا حاال عش
اگه قول بدی همیشه خوب بمونی منم قول میدم تنهات نذارم ،حتی تو بدترین شرایط ،من فقط دروغ  ،نره ،خیانت نکنی

راقبم باشیو دوست دارم ،اینکه اینکه روم غیرت داشته باشیو دوست دارم، اینکه م ،و خیانت رو نمیتونم تحمل کنم
شیو دوست دارم ،شاید بگی این دختره ُخله ،ولی من می کجوابتو ندم از دلواپسی ناراحتم میشی و به قول خودت نازمو 

 .در ضمن دور و بر این دختر عموتم نبینمت دیگه ،چون یه کوچولو حسودیم شد االن ،این ُخل بازیهامو دوست دارم
سمونم بیان جلوی چشمم ،چشمام کوره قربون خانوم حسودم -

 
مهالی  فقط ،برم ،این که عددی نیست اگه فرشته های ا
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 خودمو میبینم .
راستی تو رفتی خونه عموت یا اونا  ،من دیگه میرم که شام بخوریم ،بچه ها کچلم کردن از بس غر زدن ،مرسی رادمهر-مهال

 مهمونی اومدن؟
  اونم به زور. ،ما اومدیم به قتلگاه -

رزوم این بود عمو داشتم ولی متاسفانه نه عمو دارم نه عمه ،ولی تا دلت بخواد دای  ی و خاله دارم. من  ،نگو اینجوری -مهال
 
 ا

 پسرخاله و پسردای  ی چی؟ -
 !کجای کاری  ،در ضمن همشونم هم سن و سال خودمن، تازه دوتاشونم از خواستگارامن ،همه بچه هاشون پسرن -مهال

ورد نامش رو به زبونرادمهر با عصبانیت 
 
  ا

 !مهال -
خ یادم رفت -مهال

 
خ ا

 
 ؟دیگه چه خبر عشقم ،ا

 رادمهر بلند خندید و گ فت
 .دختره سرتق، مگه اینکه دستم بهت نرسه -

 رادمهر اگه من زنت بشم منو با چی میزنی؟ -مهال

خه کی دلش میاد دختر به این ظریُف و نازی مثل تو رو بزنه -
 
 .کردو بوسیدتو رو فقط باید بغل  ،ا

 ،مهال سرخ شد و رادمهر بلند خندید
 !شک ندارم االن مثل لبو قرمز شدی -

 ی؟می کنِهه ِهه ِهه، چرا متن شعرو عوض  -مهال
رفتم خونه بهت خبر میدم  ،زشته ،حاال برو پیش بچه ها منم برم تو ،تا تو باشی دیگه منو دست نندازی و اذیت نکنی -

 ،راستی تو تلگرام نداری؟
 چطور؟ ،چرا دارم -المه
نالین شو. ،چشمم روشن -

 
 قطع کردی ا

 ؟کاری نداری  ،باشه مواظب خودت باش -مهال
 !خداحافظ ،برو مزاحمت نمیشم ،نه عزیزم -

قای لوس مراحمی، خدانگهدار -مهال
 
 .ا

 .برگشت که سینه به سینه دختر عمویش شد ،رادمهر خندید و موبایلش را در جیبش گذاشت
 کجاست؟چته ،حواست  -

سمونای  ی !تو تو هپروتی،من اینجام  -مهسا
 
خیلی  ،کی بود که حاظری یه تار موشو با صدتای دخترعموت عوض نکنی ،تو ا

 خیلی. ،بی لیاقتی

 رادمهر نیشخندی زدو گ فت
یکم خودتو اصالح ،فالگوش ایستادن کار خوبی نیست ،دختر عمو؟ در ضمن شما مشکلت با هپروت بودن من چیه -

 کن.
 پس زد و گ فت دست رادمهر رو در دست گرفت که رادمهر دستش را  مهسا

 یکبار دیگه دستت بهم بخوره قول نمیدم  -
 
 ،وبر من نپلک روم بایستم، خودت میدونی از هیچکسم ترسی ندارم ،دور ا

 فهمیدی؟ ،هیچوقت
خر فهمیدی 
 
 ش را با صدای بلند گ فت، مهسا با بغض گ فت:ا
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بهم یه ؟ یمی کنچرا باهام اینجوری برخورد  ،زنی؟تو که میدونی چقدر دوست دارمچرا اینجوری باهام حرف می -مهسا
 چرا دوست داشتنمو باور نداری؟ ،وایمی خقول میدم همونی بشم که تو  ،م که عاشقم شیمی کنمن کاری  ،فرصت بده

ه و ناله هات دیگه ی؟ االن دیگه باید فهمیده باشی من کس دیگرو دوست دارم، می کنچرا انقدر خودتو کوچیک  -
 
این ا

 چیه؟باور ندارم چون باور کردنی نیست.
 یعنی تو به یه غریبه بیشتر از دختر عموت اعتماد داری؟ هر چی باشه ما همخونیم؟ -مهسا

اصال من از  .من هیچ حسی نسبت به تو ندارم در ضمن،اتفاقا چون هم خونیم ازدواجمون اشتباست  ؟چه ربطی داره -
 ؟خواهش کردم خب ،م دور و برم نپلکمی کنخواهش  ،یا به زبون دیگه بگم متوجه شدی  ،خوشم نمیادازدواج فامیلی 

روم گ فتم متوجه نشدی، با محبت گ فتم متوجه نشدی، تشر  ،هر کی جای تو بود با برخوردای من تو زمین فرو میرفت
 
ا

فکر  ،واستی با منصور و سامان نبودیی خمور شخصیت شدی، اگه واقعا منو تر زدم متوجه نشدی، االن که دیگه قشنگ 
مار من  ،نکن خرم

 
ب نذار پتتو بریزم رو  ،تو دقیق دارما

 
 !برات گرون تموم میشه ،ا

 .مهسارنگش پرید
اگه باهام ازدواج  ،من هیچکُس غیر تو دوست ندارم، اونا دنبالمن ولی من چشام فقط تو رو میبینه ،همش تهمته -مهسا

 شم.می کنکنی من خودمو 
اونا دنبالتن که تو رستوران تو بغل سامان بودی؟ حتما  پشیزی برام ارزش نداری، در ضمن منو خر فرض نکن  ،به جهنم -

همه اینارو ک ف دسته عمو نذاشتم،نمیدونم چرا سرتو مثل کبک کردی زیر  حاال هم گورتو گم کن تا ،به زور بغلت کرده بود
حالیمونه، این شهر کوفتی هم انقدر کوچیکه خبرا زود همه جا درز پیدا  ی کسی حالیشون نیست، نه جونممی کنبرف فکر 

کسی نیست که  ،سرمو بلند کنم جلو دوستام شممی کاز اینکه فامیلیمون یکیه خجالت  ،ه، پس یکم رعایت کنمی کن
می ن ،بگیرمهای تو ولشون کردم، چون دیگه روم نمیشد سرمو جلوشون باال  دوستامو بخاطر ک ثافت کاری  نشناستت،

  بزنم. واستم روم تو روت باز شه ولی خودت کاری کردی که این حرفا رو خ

پاک کرد و با نفرت به  در دستش گرفت وبا دست دیگرش اشکهایش را  رادمهر از بغلش رد شد، مهسا پیراهنش را 
 رادمهرخیره شد و گ فت

دن،و در مورد تو باید بگم پسرعمو مواظب باش که م توهم ز نااو ،به کسی باج نمیدم من اصال ،دوستات غلط کردن -مهسا
 مطمئن باش. تقاص شکستن دلمو بد پس میدی، ،تو اشتباهه بزرگی کردی زهرمو بد بهت میزنم، 

 .مهسا پایین افتاد دست ،رادمهر پیراهنش را تکان داد
 .نفرم دخترعموحاال برو بزار باد بیاد چون از هوای  ی که نفسات توش باشه هم مت ؟!تهدید تو کردی -

  .رادمهر به داخل خانه رفت و مهسا بعد از چند دقیقه وارد خانه شدو به طرف اتاقش رفت
 وا ،این دختره چش بود؟ -پری 

 ؟!این کی خوش بود که این بار دومش باشه -جهان
خر منم سه تاشو دارم  ،جوونن داداش، باد تو سرشونه -محمد

 
 .حرفه ش از دستشون کارم به تیمارستان نکشها

 جهان و محمد خندیدن و رایان که مثل همیشه زبان در دهانش نمیماند گ فت

 همش مسافرته، یا کاشانه یا کاشان اینجاست. ،البته ،عموجون هیچوقتم خونه نیستا اگه خونه بود یه چیزی  -رایان
 .جهان و پری بلند خندیدن و محمد برایش چشم غره ای رفت

 ؟!وای بگی زیر سر بابات بلند شدهخ مییعنی  ،ای پدر سوخته -جهان
  .بابا ببین من چیزی نگ فتما ،عمو خودش حدس زد -رایان

 .همه با این حرفش خندیدن
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خه بهش بگه فسقلی من اگه  !شمیبینی دادا -محمد
 
واستم نامادری براتون بیارم کوچیک ترکه بودین و می خیکی نیست ا
 مه از پس خودتون بر میاین.نه حاال که ه ،داشتین منو دق میدادین میاوردم

 -جهان
 
 .اونوقت تو میمونی و خودت و اون خونه درندشت تکو تنها ،ه همشون میرن سر زندگیشونخر باال

عمو من قول دادم پیشش باشم، تازشم خونمون به درندشتیه خونه شما که نیست، نصف نصف نصف خونه  -رایان
 شماست.

 جهان بلند خندید و گ فت:
 ؟!مظلوم محمد مظلوم ،تو به کی رفتی تو زبون درازی  ونه مادرتو اخدا بیامرز  -جهان

 پری با طعنه گ فت
 .شیطون بود درست مثل االن رایان،زبونش به مامان خدابیامرزش رفته  -پری 

 کردبا طعنه گ فت به پری نگاه اخمهای محمدتو هم رفُت بااخم

زارش به مورچه هم نمیرسید ،از ته میبریدفریبا اگه زبون داشت زبان اونای  ی که نیششون میزدو  -محمد
 
 ،خدا بیامرز ا

 زبون این بچه مثل عقربه. ه؟اونوقت زنداداش میگی رایان به اون رفت
 مامانو که ندیدم ولی خدای  ی بابا مظلومه؟ -رایان

 کشید و گ فت محمد گوشش را 
  .امشب خونه میریم که، من میدونم تو -محمد

 فتبه مظلومیت زدو گ  رایان خودش را 
زمایش بدم ببینم واقعا من می کن میبینی عمو، همش حرف حقیقتو میزنم اینجوری برخورد -رایان

 
ه باهام، من باید برم یه ا

ورد بچه اینام یا منو از پرورشگاه
 
 !ن؟ا

مد  دیگه از بس که خندیده بودن اشکشان در
 
 ه بود.ا

ورد حاال که خودش فهمید، بهش بگو یه پیرزنه -رویا
 
یلش داده، شاید دلش خواست برگرده پیش ه به ما تحوا

خه میدونی رایان تو رو یه پیرزنی به دوشش بسته بود سر چهارراه گدای  ی  خانوادش،
 
رد ماهم دلمون سوخت تو رو می کا
 .ازش خریدیم

 محمد بلند خندید و گ فت
ل پسر -محمد

ُ
 !حاال حرف بزن چرا الل شدی؟ ؟قربون دخترم برم، خوبت شدگ

 یکبار  ،خانم دارم برات باشه رویا-رایان
 
تو هم  ،من میگم بچشون نیستم،تو چی رویا رزو به دل موندم پشت من دربیاد،ا

  .یه تحقیق بکن ،مطمئنن تو هم بچه سر راهی هستی ،از لحاظ ادب و شخصیت به خانواده ت نرفتی
دمای وراژ نیستم-رویا

 
 .هن بگیرهدو دقیقه نمیتونه زبون به د !بابا ببین چه بی ادبه؟من پشت ا

نالین  رادمهر موبایلش را 
 
ورد دیدکه مهال ا

 
 :برایش تایپ کرد  ،است از جیبش درا

 (!لطفا عوضش کن ،)خانم خانما چه عکس پرفایله قشنگی
 بده؟( ؟مهال)چرا

 )نه زیادی خوبه.(-

 (!کسی شمارمو نداره که بخواد پرفایلمو ببینه ؟)خب مشکلش چیه-مهال

ها-
 
 کنی( واد عوضمی خره نخب پس اشکال ندا ،)ا

http://www.98iia.com/


 حیف روزای رفته / فاطمه رنجبر کاربر انجمن نودهشتیا 
 

  
 COM.IIA98.WWW / 54 فاطمه رنجبر 

 

 مطمئنن دختری نیست که شمارتو نداشته باشه( ،همه عکساتو پاک کن ،)ولی شما عوض کن پرفایلتو-مهال

 :استیکر خنده برایش فرستادو نوشت رادمهر

 (؟خوبه ،ممی کنخطمم عوض ،)چشم حسود خانم -
مد  سرجایش نشست، مهسا هم همه به سمت میز شام رفتن وهرکی ،دعوت کرد پری همه را به صرف شام  

 
صندلی خالیه  ا

 .کنار محمد نشست
 ؟ی با مامی کنغریبی  ،مهساجان ،عمو امشب رو فرم نیستی -محمد

 مهسا لبخندی زد و گ فت:
 !ببخشید ،همی کنشرمنده عموجون یه خورده سرم درد -مهسا

 رادمهر نیشخندی زدو گ فت
خه قبلش خوب بودی. ؟قرص بخور خوب میشی، نکنه قدم ما سنگین بوده -

 
 ا

 مهسا هم جواب نیشخندش را دادو گ فت
 رفتم بیرون و اومدم اینجوری شدم. ،نه پسرعمو هوای بیرون یکم برام سنگین بود -مهسا

شفته کرده مطمئن بود دوباره پسرش زهری ریخته که مهسا را ،محمد متوجه طعنه های این دو شد 
 
با اخم به  ،اینگونه ا

 ادمهر شانه ای باال انداخت و گ فتکرد ،ر  رادمهر نگاه
 .ی نگ فتم که رفتیم خونه دوباره واسم داستان درست نکنهمهسا به بابا بگو من چیز -

 .ه همینمی کنفقط سرم درد  ،راست میگه عموجون رادمهر چیزی نگ فته -مهسا

 )مهال(
 مامان این عکسمو بدم بزرگ کنن قشنگه؟ -

تلیه ع چکارییه برو دوباره -فاطمه
 
 .کس بگیرا

 ولی این عکسم قشنگه، نیست؟ ،نه حوصله ندارم -
 اره مادر قشنگه.-فاطمه

 جونم برو رومخ بابا، بذاره دماغمو عمل کنم. مامان ،نیاز داره ها مامان ولی دماغم به عمل -
 به صورتت میاد. ،دماغت خیلی هم خوبه ؟ُخلی دختر -فاطمه

 مون شدی؟مامان تا دیروز راضی بودی ،حاال چرا پشی -
 فاطمه خندید و گ فت

اگه گ فت نه،اونوقت من میرم رو  ،خودت بهش بگو فوقش میگه نه ،برای اینکه از من خواستی برم رو مخ بابات -فاطمه
 .مخش، استارتش با تو بقیه ش با من

خ قربون مامان خوشگلم برم؟ جون مهالراست میگی -
 
 .ا

 پاشو خودتو جمع کن خرس گنده. -فاطمه
خه کوه رفتنش چی بود مرسی از -

 
همین امروز بهش  ؟اینهمه عشق و محبت، بابا هم یه روز تعطیل تو خونه نمیمونه، ا

چه زنی هستی که اجازه میدی شوهرت مجردی بره کوه؟ نمیترسی بابای خوشگلمو از چنگت ،میگ فتم کلکش کنده میشد 
 در بیارن!

 .سالم صبح بخیر -امیر
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 .سالم ظهر شما هم بخیر -
 این دختر انقدر چرت و پرت گ فته از صبح سر درد گرفتم.، دست و روُت بشور بیا صبحانه بخور  ،سالم مادر -فاطمه

 وا مامان!-
منم اگه هر روز تا لنگه ظهر بخوابم جمعه رو زود بلند میشم، باز ؟ندیدی االن به من گیر داد ،کارش همینه مادر من -امیر

 ی؟چه نقشه ای تو سرته که با بابا کار دار 
 .مامان دماغ امیرم نیاز داره ها ،کارای خوب -

 فاطمه خندیدو گ فت:
 این مرد رو دستم نمیمونه تو رو دستم میمونی ،دبه اندازت ندارم.-فاطمه

 .گرفت و بلند خندید مهال اخماشو تو هم کرد و امیر هم رو زمین نشست و دلش را 
 .پاشو برو مامانت لقمه بذاره دهنت کوچولو ،ِهه ِهه -

خ مامان خیلی باهال بود  -امیر
 
 .اول صبحی شادم کردی،ا

 خوشمزه کی بودی تو؟ -
 مامانش. -فاطمه

 .امیر ابروی  ی باال انداخُت به مهال زبون درازی کرد
از بس که شما مامانا پسر  ،شممی کمن اگه یه روز بخوام بچه دار شم بدونم بچه م پسره خودمو خودشو با هم  ،ایش-

 .پرستین
 .پسر که واسم میمونه ُخب دیگه دختر مال مردمه -فاطمه

 .وردمی خردو مهال حرص می کفاطمه شوخی 
 .بله حتما ،بذار عروس بیاری اونوفت بهت میگم پسر مال مردمه یا دختر -

 یعنی تو امید داری یکی بیاد در این خونه رو بزنه؟ -امیر
 !نه بعید میدونم؟واسه تو  -

 واسه تو میگم! ،نمی کنهامو قبل من از خیابون جمع  هواسه من که کشته ُمرد -امیر
مبوالنس که هر روز صبح میاد واسه کشته مردهای شماست،در ضمن ،اها -

 
قا، اگه نمیدونی بدون من  میگم این صدای ا

 
ا

ن نکنُم وام، تا تو رو از این خونه بیرو می خخودم ن ،نمی کنخواستگار زیاد دارم فقط کافیه لب تر کنم پاشنه درو ازجاش 
سوده نکشم ،خودم نمیرم

 
 .یه نفس ا

 یدونه در این خونه رو میزنه؟ محض رضای خدا ،یدونه ،جان مهال یه لب تر کن ببینم -امیر
 .دمپای  ی به دیوار اثابت کرد ،فاطمه بلند خندیدو مهال دمپاییش را بسمت امیر پرت کرد. امیرم جا خالی داد

  ،الهی بمیرم -امیر
 
 .کچلی، یکی میاد در این خونه رو بزنه ،ه کوری ه یخر غصه نخور باال

اصال بیا شرط ببندیم اگه خواستگار من یه پسر خوشتیپ و خوشگل و پولدار بود تو باید  ،حاالببین ،یه بردپیتش میاد -
 قبول؟ ،جلومون هی خم و راست شی ،هر وقت من باهاش اومدم اینجا ک فشامونو جلو پامون ردیف کنی واکس بزنی

 .فاطمه بلند خندیدن امیرم بلند شدو به طرف مهالدوید، وشروع به دنبال کردنه هم دور مبل کردنمهال و 
 .مردی وایستا -امیر
 .نامردمو در میرم -

  .دستم بهت برسه کلکت کنده ست -امیر
 .وای امیر تو رو خدا نگاه چجوری میلرزم -
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 .مهال خندیدو ابرو باال انداخت
 .تعذرخواهی کن تا ببخشم-امیر
 .شتر در خواب بیند پنبه دانه -

 .مهال خودتو از االن کشته بدون -امیر
 .مامان ،بیا شازدتو جمع کن دیگه -

 .ممی کنمن تو دعوای خواهر، برادری دخالت ن -فاطمه

 .امیرم پایش راگرفت که فرار نکند ،لحظه ای پایش به مبل گیر کرد و افتاد  ،واندمی خمهال همینطور میدوید و ُکری 
 ُخب مهال خانم حال شما خوبه؟ -امیر

ه و ناله کرد
 
 .مهال که ترسیده بود سریع مچ پایش را در دستش گرفت و شروع به ا

خ پام -
 
ی مامان یه ،ا

 
ی ا

 
ب  خدا پام شکست فکر کنم ،ا

 
 قند درست کن ،فکر کنم فشارم افتاد.ا

 .رفتامیر هم مچش را گ  ،نیمه باز کرد تا حالت امیر راببیند چشمانش را 
 ُخب حاال بگو چی گ فته بودی؟،این فیلما دیگه قدیمی شده -امیر

 لبش را برچید و گ فت به مظلومیت زدو مثل یه بچه کوچوک مهال که دید دیگر راه فرار ندارد خودش را 
 دلت میاد منو اذیت کنی؟؟ داداشی مگه یه خواهر بیشتر داری  -

 .داد میزد،ن، مهال از اینکار بیزار بود امیر لبخندی شیطانی زد و شروع کرد به قلقلک داد
 .ای خدا امیر جون من پاشو ،جون مادرت بیا اینو بگیر ،امیر گه خوردم ،پاشو ،مامان-

 دیگه نبینم زبون درازی کنیا؟ -امیر
 .غلط کردم ،چشم، چشم -

درد نگرفته  چوقت دلش اینطور هی ،گرفته بود و روی زمین دراز کشیده بود مهال دلش را  ،ندیدمی خامیر بلند شد و فاطمه 
 (.حتما رادمهر حسابی دلخور میشه؟ با خودش گ فت )چکار کنم، امروزم کنسل کنم ؟بود، اگه تا بعدازظهر خوب نشود

گوریل میمونه با اون قد و !دلت خوشه پسر بزرگ کردی ؟نمیتونستی بیای لندهورتو از رو من بلند کنی ،مامان خانم بخند -
 .هیکلش
 ؟نمیشنوی ،ورهمی خه خوبه، پاشو برو خودتو جمع کن گوشیت داره زنگ خوب -فاطمه

همه هم از  ،چهار پیام و سه تماس بی پاسخ داشت ،مهال وای بلندی گ فت و به طرف اتاقش دوید ولی تماس قطع شده بود
 .گرفت دو بوق نخورده بود که جواب داد د سریع شماره ش را ،رادمهر بو

  روی زمین. سالم به عزیزترین موجود -
 چی بگم بهت وقتی اینجوری زبون میریزی؟ -رادمهر

به جون خودم ، امیر مثل گوریل افتاده بود روم نمیتونستم تکون بخورم ،از بس قلقلکم داد دیگه حسی تو وجودم  -
 نیست.
ره حتما باز سر به سرش گذاشتی -امیر

 
 ؟ا

 طرفدار اون؟دو هفته شده که باهمیم تو هم شدی   ،نه نگاه تو روخدا -
وقتی من پشت تلفن با زبونت میچزونی  ،مطمئنم تو زبون ریختی که این بال سرت اومده  ،نخیر طرف اون نیستم -امیر

 بعدازظهر تصمیم گرفتی کجا بریم؟ وای به حال امیر بیچاره، 
شنابابلسر بهتره، طرف نور یکم  خیلی نامردی،میگم  -

 
 هامون بیشترن.ا

 هار منتظرم باش میام دنبالت.باشه پس ساعت چ -امیر
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اگه یکی از دوستای امیر یا همسایه هامون ببینن میدونی  ؟وای رادمهر دیشب اینهمه سر کله زدم باهات، چرا زور میگی -
  چقدر برام بد میشه؟

 .واد بیایمی خوای تنها بیای نمی خاگه  ،مهال دیشب حرفامونو زدیم نمیتونم بذارم تنها بیای -رادمهر
 با نسترن بیام چی؟ اگه -

 !تا باهم حرف بزنیم من دوست دارم کنار من بشینی -رادمهر

 ؟مهرراد -
 .نه مهال، اینجوری هم دلبری نکن اونوقت قول نمیدم سالم برگردی -رادمهر

 .بی ادب -
اسمم و با ناز یما بخوای اینجوری هی دلبری کنی می کنمن منظورم اینه یه وقت تو راه تصادف  ،تو فکرت منفیه -رادمهر

 صدا کنی.
خه  ،پس امروز میای دنبالم دو تا کوچه پایینتر از کوچمون پارک کن !خودتی -

 
در ضمن مریمم باید ک تابخونه پیاده کنیم ا

 همه میدونن من بدون مریم جای  ی نمیرم.
 خانم عقل کل جمعه ک تابخونه بازه؟ -رادمهر

ره -
 
 ؟ی پس من چهار اونجا منتظرتم ،کاری ندار  ،بازه ا

خهحسابی بپوش، دلم برات لک زده بخدا، کدوم دختر پسری رو دیدی بعد دوهفته همو ببینن  ستمهال مانتو در -رادمهر
 
 ا

 .!بی انصاف
بود در ضمن ،تو درگیر شرک تت بودی منو ،شومیز زیرش بلند  ،ولی من هنوز میگم مانتو اون روزم مشکلی نداشت باشه -

 .بهونه نکن
خهمانتوتم بلندیش خوبه ولی جلو بازه ،چیه این مانتوها رو ؟!نگ فتم بیا بیرون گ فتی مهمون داریم  ،ای نامرد -رادمهر

 
 ا

 میپوشین تمامه جونتونو میندازین بیرون؟

مانتوم بلنده دیگه، اونو همون یکبار پیش تو پوشیدم که همون روزم با امیر  ،کم بود تو هم اضافه شدی باشه بابا، امیر -
 .بحثم شد

  مواظب خودت باش. ،خداروشکر در نبودم یکی هست هواتو داشته باشه -ررادمه
 .داشته باشن، خداحافظ مگه بچه م بقیه هوامو -

 وایستا ببینم االن چرا یهو دپرس شدی؟ -رادمهر
 .هیچی خداحافظ -

ندهد  ابش را میدانست اگر جو ،موبایلش دوباره زنگ خورد ،خیلی اعصابش خورد شده بود،مهال گوشی را قطع کرد 
 .میامد درخانه

 ؟بله -
 .داشتم حرف میزدم قطع کردی -رادمهر

 .فکر کردم دستورات تموم شدش -
 !مهال-رادمهر

 ؟بله -
هر چی دلت خواست بپوش، من زر زیادی  ،هر کار دلت خواست بکن ،نبود خواهش بود این دستور  ؟دستور  -رادمهر
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م، ولی واسه خودم متاسفم که اهمیت دادنامو دستور میبینی، حاال برو کن میدیگه تو کارات دخالت ن ،حواسم نبود ،زدم
 .خداحافظ

از غیرتش خوشش میامد ،از طرف دیگه هم میترسید از  از طرفی ،امروزش را از همین االن گند زده مهال با خودش گ فت
 .مثل امیر یکی میشد دو روز دیگر قبول کند که میگوید را  االن هر چی
  .ت کردو از اتاق خارج شدروی تخت پرموبایلش را 
 )رادمهر(

 چته باز اخمات تو همه؟ -سینا
 به اون مرتیکه زنگ زدی؟ ،تو چیکار کردی ،هیچی -

ره -سینا
 
ماده نقشه ها ،ا

 
شی داغونش می کیم، انقدر به موهات دست می کنهر وقت شما دستور بدید کارو شروع  ،ست ا

 کردی!
 .به جهنم بابا -

 گه بیرون رفتنت کنسل شده؟م ؟چته -سینا
 !نه -

 پس چی شده! -سینا
خر میترسم  ،نمیدونم چرا انقدر حساسیتم نسبت به مهال زیاد شده ،میترسم سینا، خیلی میترسم -

 
 .ش ازم زده شها

  باز چیکار کردی؟ -سینا
 .هیچی بابا بیخیال -

خه مجبوری حرفی بزنی که بعدش اینجوری سگ شی -سینا
 
 ؟ا

  وام کسی به چشم بد بهش نگاه کنه،می خن چیکار کنم خب روش حساسم، !نزدم حرف بدی که -
 
خه نمیدونم این ا

ه،اون پاکه خیلی پاکه، ای می کنمهال واسم با همه دنیا فرق  ؟حساسیتم از کجا اومده، مگه رو اونای دیگه حساس بودم
ردیم االن انقدر استرس می کزدواج اگه ا ،همی کنحتی دوست شدنش با خودمم اذیتم  ،کاش میرفتم خواستگاریش

 .نداشتم
ببین گوشات رو سرت در اومده به  ،یعنی خر شدی ،ُخل شدیا، ُخب پسره احمق این عالمتا همه از عشقه زیادته -سینا

 این خریت و بهت تبریک میگم داداش. ،چه بزرگی
 رادمهر محکم پس گردنش زد و گ فت

بده بپوشم حس خونه رفتنو ندارم، یه ُچرت همینجا میزنم سرم داره منفجر  مردشورتو ببرن نکبت، اون پیراهن سفیدتو -
 میشه.
  .، بایدُاتوش کنم براتباشه بخواب -سینا

 !مرسی -
 )مهال(

 مریم این مانتوم گشاد نیست؟ -
 !نه بابا ُخلیا -مریم

 .خداکنه مثل اوندفعه به خیر بگذره ،بریم -
 بریم بابا ،دق دادی منو. -مریم
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 ئنی امروز ک تابخونه بازه؟مطم -
ره -مریم

 
 خیالت راحت تا هر وقت خواستی باش. ،هست ر داییممختصبا د ا

 هر چی شد برام زنگ بزن. ،باشه -
 بیا بریم دیگه. ،باشه انقدر زر بزن تا صدات بیرون بره -مریم

مد از اتاق بیرون
 
ب  از شانس بدشان امیر تو حیاط داشت به گلها ،ندا

 
مشت کرد و به شانس بدش  ستش را میداد، مهال دا

 .لعنت فرستاد
 برسونمتون؟ -امیر
 .وایم قدم بزنیممی خنه مرسی  -مریم

 شما الزم نکرده ما رو برسونی، هنوز از امروز دلم پره! -
 ما!می کن مهال خیست -امیر
 شمت بخدا!می ک -

 خودت تنهای  ی؟ -امیر
 .تامیر و مریم خندیدنو مهال نیشگونی از دست مریم گرف

  ی دیگه حرف میزنه نیشگونشو از من میگیری؟یک ؟به من چه-مریم
 حاال کجا میرین؟-امیر
 !همینجوری میریم ببینیم به کجا میرسیم -مریم
 !یه وقت از مرز خارج نشین؟ -امیر
 نه خیالت راحت پاسپورت نداریم. -مریم
فرین خیلی باهوشی -امیر

 
 .اورداالن مهال بود فقط مثل بچه ها ادا در می ،ا

 .ِهه ِهه ِهه -
 دیدی گ فتم! -امیر

 گرفت و گ فت مهال دست مریم را 
 .این االن بیکاره تا صبحم وایستیم،همینجوری حرف میزنه بیا بریم -

 .و رفتن ان دادندکبرای امیر دستی ت
 من میگم دیر شده تو داری دل و قلوه میدی؟ ،خاک بر سرت مریم -

 ...ماشاهلل ماشاهلل هامیگم داداشت تازگیا شیرین شد -مریم
ویزون منی ،وای به حال اینکه عروسمونم بشی -

 
  .چشم در اومده عمرًابذارم عروسمون بشی، همینجوریشم ا

 .خیلیم دلت بخواد -مریم
 .وادمی خفعال که ن -

  فقط یه سانتافه مشکی گوشه ای پارک بود. ،دو کوچه رو رد کردن سر کوچه سوم ایستادن
 ماشینش چیه؟ ،د ده دقیقه گذشتپس چرا نیوم -مریم

 م بذار زنگ بزنم.،اصال یادم رفت بپرس ،نمیدونم -
رام گ فت: مریم موبایل را 

 
خاک بر سرت مهال ،چه ماشینی داره -از کیفش بیرون نیاورده بود که مریم تنه ای به مهال زدو ا

 کوفتت بشه.
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  مهال سرش را بلند کرد رو به مریم کرد و گ فت 
 کجاست ،اومد؟-

بیرون، یعنی تو تا االن  منو بگو با چه احمقی اومدم  ،داره میاد اینور سوتی نده ،ره گور بگورشده، برگرد بریما -مریم
 نپرسیدی ماشینش چیه؟

 ُاف، انقدر زر نزن. -
ریم رادمهر چون با م ،به طرفش میایند ایستاد و منتظرشان شد رادمهر که دید  ،مهال برگشت با هم به طرف ماشین رفتن

 برخورد اولش بود کمی رسمی سالم و احوالپرسی کرد.
 .میشیم شرمنده همیشه مزاحم شما ؟حالتون خوبه ،سالم -رادمهر
 نه بابا این چه حرفیه؟ ،مرسی سالم  -مریم

ره -
 
 تو ماشینم میشه حرف زد. ،بابا وظیفشه، بیا سوارشیم تا کسی مارو ندیده ا

 سالمت کو؟ ،مهال این چه طرز صحبت کردنه -رادمهر

خ ببخشید -
 
 .سالم ،ا

 .اهش کرد و در دل قربان صدقه ش رفترادمهر با لبخند نگ
 .تا زود از محل دور شوند گذاشت ماشین و رادمهر هم سریع پایش را روی گاز مهال ومریم زودنشستن در

 اخمو؟ خبر مهال خانم ُخب چه -رادمهر
 تو نباید میگ فتی ماشینت چیه؟ -

 سمنده.ماشینم  -رادمهر
 جدیدًا اسم سانتافه سمند شده؟ -

 نخیر این ماشین بابامه،با ماشینم تصادف کردم االن توتعمیرگاهه. -رادمهر
 مهال یهو به طرفش برگشت

 !که نشد؟ چیزیت ؟کجا؟ کی -
 دم.میبینی که سالمم فقط ماشینم داغون شده، مقصرم من بو ،نه فقط یکم قطع نخاع شدم، از اونحرفا زدیا -رادمهر

 .حقته اصال -
 به شیشه چسباند رادمهر سری تکون داُد و به مریم گ فت مهال سرش را  

 ؟!م مسیرو بهم میگینمریم خانو-رادمهر
 منو سر سه راه پیاده کنین دوستم منتظرمه مرسی. -مریم 
 !خب بگین میرسونمتون دیگه -رادمهر
 .ممی کننه تعارف که ن -مریم

 .شمزه بازی در نیاری منو دست بندازی منم پیاده میشم تا دیگه خو -
 .حرف میزنیم -رادمهر

ورد در مریم گوشیش را 
 
 ،و برایش پیام دادا

 .ی واسه بنده خدا ،گناه دارهمی کنچقدر ناز  -مریم

ورد از کیفش در مهال با صدای ویبره موبایلش را 
 
 ودر جوابش گ فت ا

  .فضولیش به تو نیومده -
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ینه به مریم
 
 مریم اخماشو تو هم رفت ،رو به رادمهر گ فت ،نگاه کرد مهال لبخند زدو از ا

قا رادمهر اگه میشه نگهدارین پیاده میشم. -مریم
 
 ببخشید ا

 هنوز که به سه راه نرسیدیم. -رادمهر
 وام یکم قدم بزنم مرسی.می خ -مریم

 نگه ندار برو داره ِچرت میگه. ،خودتو لوس نکن -
 مهال درست صحبت کن ُخب؟ -رادمهر

 واسه تو تازگی داره عادت کن بهش دیگه. ،من و مریم عادیه این حرفا بین ؟چی گ فتممگه  -
قا رادمهر خواهشًا نگهدارین. ،مهال من اینجا کار دارم -مریم

 
 ا

  .رادمهر بوقی زد و حرکت کرد ،رادمهر نگهداشت و مریم خداحافظی کرد و پیاده شد
 چرا اخمات تو همه؟ -

 احت شد؟چی گ فتی بهش که نار  -رادمهر
 وگ فت مهال اخم کرد

 یعنی چی، هر چی که گ فتم تو چرا ناراحت شدی؟ -
 این چه طرز برخورده مهال! چرا اینجوری شدی؟ -رادمهر

 وره!می خچه میدونستم بهش بر  ،مثل همیشه شوخی کردم باهاش، ُخب ما همیشه بدتر از این حرفها رو به هم میزنیم -
پس باید بهش احترام میذاشتی، شاید بخاطر این  ،خودتون !االن خودی نبود منم بودم ن چی گ فتی؟ بیناال ببین -رادمهر

 هوم؟ ،ناراحت شد

  دیگر هیچکدام حرف نزدن تا اینکه مهال سکوت را شکست ،هر دو سکوت کردن
 !راد -

  ؟جانم -رادمهر
  چرا ساک تی؟ -

 چی بگم؟ -را دمهر
 .پشت تلفن که خوب حرف میزنی -

میشه  ن امروز حرف بدم چی بوده؟ چرا برداشتت انقدر بده؟ اینکه میگم یکم رعایت کن ،از نظر تو مهال م -رادمهر
ولی من میگم دوست داشتن، اینکه بی عار باشم خوبه یا حساس؟ یا امروز من باهات شوخی کردم تو ؟ دستور 
من همون اولم بهت  ،سیاست کنی وای به منمی خاین یعنی چی؟، یعنی  ،وام پیاده شممی خبرگردوندی که منم  روتو

ی رو دوست دارم، تو هم گ فتی مشکلی نیست ،گ فتی ازاینکه روم غیرت دار ،گ فتم من روی یه سری از مسائل حساسم
 خودت این حرفو زدی یا نه؟

 ُخب مگه مانتوم اوندفعه چش بود که گیر دادی به مانتوم؟ -

 ای دیگه مو نشنیدی؟االن حرفم فقط مانتوت بود حرفه ؟ح تر از ایندیگه واض ،کل هیکلتو به نمایش گذاشته بود -رادمهر
 .مهال از خجالت سرخ شد

تر این مانتوئه تو ذهنم خب بیش ،بقیه حرفاتو شنیدم ،ُخب من که نپوشیدمش دیگه ،همون یبارم واسه تو پوشیدمش -
  موند.
  ن.هر وقت تو خونه خودمون بودیم پیشم راحت باش نه تو خیابو -رادمهر

  مگه من قراره بیام خونتون؟ -
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  -رادمهر
 
 .ه که باید عروس ننم بشیخر باال

 .دمهال خندید و رادمهر لبخند ز
 !دیونه -

 .من که همش دارم میگم ،فدای خنده هات، دیوونه تم دیگه -رادمهر
 !شممی کخجالت  ،خب نگو اینجوری  -

خه-رادمهر
 
 یخیال حاال بگو کجا بریم؟ب .نگو این حرفو خجالت!و تو  ؟خجالت واسه چی ا

 !بگو بریم هر جا خودت دوست داری  -
 .بریم دریا لب ساحل، یه کافه سنتی داره خیلی خوبه -رادمهر

 قلیونم داره؟ -
 ،رادمهر با اخمای گره خورده نگاهش کرد

 شی؟می ک چشمم روشن قلیونم -رادمهر

 .امکان نداره ؟شیمی کوای بگی تو نمی خیم، یعنی شمی کبعضی وقتا که با نسترن میریم بیرون با خودش میاره  -
 مهال من پسرم تو دختر. -رادمهر
 االن دیگه دختر و پسر با هم هیچ فرقی ندارن. ،تو رو خدا مثل قدیمیا حرف نزن  -مهال

زاد بگی ،ولی مهال فقط پیش خودم  وام امروز زهرمارمون بشه هر چی تو می خباشه ن-رادمهر
 
وستمم ی قلیون بکشی ،با دا

 ُاوکی؟ ،و با فالن فامیلم نداریم
ورد شم ،کال یکبار نسترن می کباشه انگار همش  -

 
پس  ،اونم فقط یه پک زدم حالم بد شد ،خونه مریم من هم کشیدم ا

 اوکی؟ ،شی نه دوستتمی کشما هم فقط پیش خودم 

  رادمهر خندید و گ فت

 .چشم دختر سرتق -رادمهر
کنار کشید و مهال نشست و خودشم صندلی کناریش نشست،  صندلی را   ،مت کافه رفتنماشین را پارک کرد و باهم بس 

مد  شاگردکافه سر میزشان
 
  .، مهال قهوه و کیک سفارش داد رادمهرهم قلیان و چایا

 راد؟ -
 ؟جان راد -رادمهر

 االن رفتی؟ تا میگم تنگه واشی -

ره -رادمهر
 
ب  توکال  ،جای قشنگیه ،پارسال با بچه ها رفتیم ا

 
که من  ای قشنگ زیادی داره باید راه بری،کاًل مازندران جاها

 .نرفتم
 منم شنیدم خیلی قشنگه. -

 دوست داری میریم. -رادمهر
 خیلی ،این هفته سه شنبه با تور میبرن خیلی خوبه. -

دماین. -رادمهر
 
 با تور خوب نیست، معلوم نیست از کجاها میان ،چجور ا

 چه ربطی داره؟ ،وا -
 گ فتی دوست داری بری ،گ فتم میبرمت دیگه. -مهرراد
خه مریم و نسترنو زهره هم  -
 
 وان برن با تور.می خا
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 خوش بگذره بهشون ،شما با من بیا قول میدم بیشتر بهت خوش بگذره. -رادمهر
 خب بیا با تور بریم دیگه. -

  .باشه بعدا در موردش حرف میزنیم-رادمهر
 همین االن. -

 !م بعدامهال گ فت-رادمهر
روی میز گذاشت مهال یک قاشق شکر ریخت و خودش را با هم زدن قهوه مشغول  شاگرد کافه چای و قلیون و قهوه را 

 .تو هم شد رادمهر با نوک قلیان روی دستش زد و مهال سرش را بلند کرد اخمهایش ،کرد
 اینجوری نباش دیگه. -رادمهر

 چجوری؟ -
 .مهال نتوانست جلوی خندیدنش را بگیرد ،جمع کرد رادمهرم اخم کرُد لبش را 

 شی؟می کاها حاال شد ، -رادمهر
 .نخیر -

 االن من بگم میام باهات تو از عبوس بودن در میای؟  -رادمهر
ره -
 
 .ا

 اونوقت من بیام تو پیش دوستات نمیری همش پیش منی؟ -رادمهر
ره -
 
 .ا

 ُخب چه کاریه با هم یه روز دیگه میریم هوم؟-رادمهر
 رادمهر خم شد و گ فت ،ضربه ای به پای رادمهر زد کم با پاشمهال مح
 .فکر کنم یه پشه پامو نیش زده -رادمهر

 .اصال دیگه دوست ندارم ،ِهه ِهه ِهه -
 تو کی گ فتی دوستم داری که االن میگی نداری. -رادمهر

 .باهام حرف نزن  -

 کی حرف بزنم؟ باپس من  -رادمهر
 چمیدونم! -

 ونه؟پس کی مید -رادمهر
مهال قلیان را طرف خودش  ،کنار گذاشت رادمهر قلیان را  ،اشو باال انداخُت دوباره خودش را با قهوه سرگرم کرد مهال شونه

 از دستش گرفت و گ فت رادمهر خندید و  ،یه پک کشید به سرفه افتاد ،کشید
ا چیزی خوبی نیست منم خدای  ی بخد ،بذار همینجوری پس بزنه ،نذار بدنت بهش عادت کنه ،نکش عزیز دلم -رادمهر
  .چیه بابا هیچ خاصیتی نداره ،شممی کتفننی 

 .پس تو هم نکش -
شتی کردی؟ -رادمهر

 
 چشم االن ا

 .نه -
 !عزیزدلم ،مهال خانم -رادمهر

 اگه عزیز دلت بودم یکم واسه حرفام و خواسته هام ارزش قائل بودی. ،اینجوری صدام نکن خر نمیشم الکی -
 !؟یمی کنطرز صحبت کردنه؟مهال من دوست ندارم؟واقعا اینجوری فکر چه  -رادمهر
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 .ُخب یه دلیل قانع کننده بیار که چرا نمیای تا قانع شم-
 .کوتاه بیا دیگه ،لکنش نیستیگیر میدی به یه چیز و ،بس کن دیگه ،یمی کنرو خراب  امروزمون مهال ببین داری  -رادمهر

 .پس من خودم میرم -
میدونی یه  ،بس کن ،ن دیگههی هیچی نمیگم حرف خودشو میزنه ،گند نزن به روزمو ؛یمی کنبیخود  تتو خود-رادمهر

 .اصال امروز خواستی فقط رو مخ باشی ،ه هی گیر بده بهشمی کنچیز سگم 

 مهال ،اینجوری صحبت کرده بود رادمهر بلند شدورفت لب ساحل نشست، مهال هنوز در ُشک بود که چرا سرش داد زد و
 ،رادمهر کنارش رفت ،هم بلندشدو سمت دریا رفت و روی سنگها نشست

 ؛تا از دلش در بیاورد خواست حرفی بزند ،ش دلگیر بوداز دست خود
 !مهال -رادمهر

 .مهال سکوت کرد و به دریا خیره شد
 .مهال صدات کردم نگام کن -رادمهر

مد از خودش بدش، صورتش را خیس کرد مهال قطره های اشک 
 
ز اینکه سر هر چیزی کوچکی سریع اشکش در ا ،ا

کسی اشک بریزد ،ولی برعکس همیشه تا حرفی پیش میامد اشکس راه چشمش را هیچوقت دوست نداشت پیش ،میامد
 .رادمهر دستی تو موهایش کشید شید، می کپیش 
 !ببین منو ،خدا لعنتم کنه ؟یمی کنداری گریه  -رادمهر

سمون با هم فرق داریم، من تو خونه امیر کم بهم گیر نمیده که بخوام از طرف تو و تو زم من ،اصال میدونی چیه -
 
ین تا ا

اگه هم گوش ندم که سرم داد  ،هر چی خودت بگیه ،یمی کنهی امر و نهی  ،هی سرم داد میزنی ،هم هی حرف زور بشنوم
 .میزنی

 مهال در چشمان رادمهر خیره شد و گ فت
 وای.می خمن اونی نیستم که تو  ،بیا همینجا همچی و تموم کنیم -

باورش  ،ست کمی از او نداشتمهال هم د ،انگار دیگر حسی در وجودش نبود  ،رادمهر با اخمای تو همش به او نگاه کرد
 .نمیشدکه به همین زودی دلش را باخته باشد

ه سگم ارزش ندارم ،َمردم سگ انقدر این تور لعنتی برات مهمه که بخاطرش حاضری از من بگذری ،یعنی اندازه ی -رادمهر
 حتی اندازه ی یه سگم نیستم؟ ن ،منمی کنمیگیرن تو دو روز بهش عادت 

 .طاقت ناراحتیش را نداشت چه برسد به اینکه به خودش توهین کند ،مهال دلش گرفته بود
هر دفعه حرفاتو بهم  ،به خاطر تور و گردش نیست ،بخاطر اینه که تو به خودت اجازه میدی هر دفعه سرم داد بزنی -

وام دو روز دیگه به می خن ،وام اون چاله باشه و تو چاهمی خن ،گنه گذاشتهمنراد به اندازه کافی امیر منو تو  ،تحمیل کنی
 خودم لعنت بفرستم.

مگه همون روز اول  ؟چیکارت کردم ؟به خودت لعنت بفرستی؟ یعنی من چاهم ؟یعنی تا این حد دلت پر بود -رادمهر
دم  من ؟یمی کنواقعا اینجوری فکر  ،نگام کن توئم و نزدم ها؟ با حرفام

 
خرفیم؟ واسه خودم متاسفم که در موردم ز ما

 واقعا نمیدونم ،نمیدونم دیگه چی بگم ،یمی کناینجوری فکر 

 مهال انقدر اعصابش داغون بود که او هم در جوابش گ فت

ره -
 
چیکار کنم، مگه بچه م که  ،میتونم بسازم حرف زور تو ک تم نمیره،با این رفتارت واسم مثل یه چاهی ،من با امیر ن ا

 ،م عشق یعنی چی، تا االن قبولش نداشتممی کنرادمهر من تازه دارم حس  ،بقیه باید هی بهم بگن چی خوبه چی بده
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می کنار  درسته تو همین فاصله کم دلمو باختم بهت، ولی مطمئن باش بدونم برای جفتمون بده ،وامتمی خدرسته خیلی 
 شک نکن. ،شمک

ی تا این حد دلتو زدم می کناگه واقعا فکر  ،نداری مهال ،هیچ حسی به من نداری  !بخدا نداری  ؟تو منو دوست داری  -رادمهر
تا یه چیز میشه زود میگی باشه هر کی بره  ،تا االنشم نابودم کردی،همین االن کنار بکش نذار بیشتر وابسته ت بشم 

بخدا  ،نشدی ؟خیلی راحت حرف از جدای  ی میزنی اونوقت ادعات میشه بهم وابسته شدی ؟الکیه مگه ،دنبال زندگیش
 .نشدی

 من  ،شاید حقم با توئه، من لیاقت ندارم
 
م می کناینکه دوست دارم و دارم یه چیزای  ی رو بهت گوشزد  ،شغالم که دلتو زدما

زاد بگم  ؟هوم؟ کی بهت زور گ فتم ،کی بهت زور گ فتم ؟همی کناین ناراحتت 
 
 ی هر کار دوست داری بکنی اونموقع میشما

دم 
 
 .که اونموقع خودم خودمو دوست ندارم ،بی رگ ،اونموقع میشم بی غیرت ،نه نمیشم ؟خوبها

،فقط به   نمیدانست االن باید چی بگوید ،و تنهایش بگذارد مهال دلش لرزید وترسید از اینکه رادمهرباهاش کات کند
  از چشمانش بخواند.رادمهر بلند شُد و به مهال گ فتخیره شد، تا شاید  او 

دم  ورم ،اگه دیدیمی خپاشو بریم یکم فکر کن ببین اصال بدردت  -رادمهر
 
پاشو با  ،اضافه تو زندگیت نیستم برگرد پیشما

 .ما نیومده یه روز خوش باشیم

 !رادمهر -
 ؟هوم -رادمهر

 …بشین من، من -
 تو چی هوم ،تو چی؟ -رادمهر

ی فقط می کنرادمهر من دوست دارم،چرا فکر  ،واد تو هم باهام راه بیایمی خوام رابطمون خراب شه، ولی دلم خ میمن ن-
خیلی دوست دارم ولی بعضی  من  ،ممی کناولین بار یه حسو تجربه  من دارم واسه ؟خودتی که این حس تو وجودته

 حرفات عذابم میده ،چی میشه یکمم با دل من راه بیای؟
یعنی بیخیال باشم بگم هر کار دوست داری بکن؟ اینو دوست داری؟ من  ؟مهال یکم با دلت راه بیام یعنی چی -رادمهر

اگه هر چی بگی به خواسته ت  ،منم اولین بار کنار تو این حس و تجربه کردم، ولی منطق سرم میشه ؟مگه حس چندممه
 اهمیت میدم ولی این خواسته ت منطقی نیست.

که هر چی مرد گ فت زن بگه چشم  این خواسته زیادیه؟ مگه تو زمان قدیمیم ،بهم فشار نیار ،نذار منو همشم تو منگنه  -
 و سرش و بندازه پایین االن تو نسل جدیدیم دیگه زن و مرد باهم مساویند چرا این تو کت تو و امیر نمیره ؟

ره تو راست میگی-رادمهر
 
  .پاشو بریم ،بشممنم که باید اصالح  ،تو همه ی حرفات درسته ،ا

 !واممی خن -
  .همی کنپاشو مهال سرم درد -رادمهر

  ازم خسته شدی؟ ما که تازه اومدیم؟ -
 .همی کنوام اذیت شی کنار من، بودُن و حرف زدن بامن داره اذیتت می خن -رادمهر

  ؟من کی این حرفو زدم -
 ؟همین االن یادت رفت حرفاتو -رادمهر

 !راد -
 ؟بله -رادمهر
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 .یکبار نشد حرفامونو با منطق با هم بزنیم ،چی بگم حال دلت خوب شه االن-
دم  من ،پاشو بریم ،هیچی ،واقعا هیچی -رادمهر

 
 .من خیلی بیشعورم هیچی هم حالیم نمیشه ،منطقی ای نیستما

 اگه نباشم حالت خوب میشه ؟ -
ولی بدونم اگه عذابت میدم عذاب  س بکشم،وام، دوست دارم تو هوای تو نفمی ختو باشی خوبم ،کنار تو بودنو -رادمهر
  .شم واین حس برام بدتر از مرگهمی ک

   .روی صورتش غلتید مهال اشکهایش
ب، میدونی  -رادمهر

 
 !که خریتم تا چه حده گریه نکن مهال بخدا میندازم خودمو تو ا

 .پاک کرد مهال سریع اشکهایش را 
  !ُخب اینجوری نباش دیگه ،ببخشید -

 قول بده دیگه حرف از جدای  ی نزنی ،اگه ازم خسته شدی بگو تاخودمو اصالح کنم نه که همچیو خراب کنی مهال -رادمهر
  باشه؟

  .قول میدم، فقط تو خوب باش -
 .بلند شو بریم یه چیز بخوریم -رادمهر

 مهال لبخندی زدو گ فت 
 .اول بگو دلخور نیستی -

 !نیستم پاشو-رادمهر
 هت مع......بخاطر حرفهای بدی که زدم ب -

  .پاشو ،پاشو دردت به جونم ،هیچی نگو من از خودم دلگیرم نه از تو-رادمهر
 .مهال بلند شدو رادمهر کنارش ایستاد

 !راد -
 !جان راد -رادمهر

  ؟چطوری من انقدر زود بهت وابسته شدم -
 ب تو رو بدم؟من خودمم هنوز به جواب نرسیدم ،چطوری جوا ،همونطور که من بهت وابسته شدم -رادمهر

 .چه جالبه که هیچ کدوممون نمیدونیم چجوری این همه وابستگی تو همین مدت کم تو دلمون افتاده -
 ،یه مدت مستاجر میشینیم یواش یواش واسه ت خونه میگیرم ؟یمی کنمهال اگه من االن بیام خواستگاریت قبول  -رادمهر
یه مسکن  ،همیشه پیشم باشی ،تو برام مسکنی ،مال من باشی وادمی خنمیتونم دیگه اینجوری ادامه بدم، دلم  بخدا
 .قوی

 وا ی رو پای خودت وایستی پس چی شد؟می ختو که میگ فتی  ،ی یکم زودهمی کنفکر ن -
یواش یواش همچی درست میشه اگه خدا  ،کار شرک تم راه افتاده وام روی پای خودم وایستم، می خهنوزم میگم  -رادمهر
 .بخواد

 ؟االن مگه مشکلیه که انقدر به ازدواج گیر دادی ،خب چکاریه -
خه بابام بد رو مخمه که ازدواج کنم، انتخابشم کرده ولی خب اگه تو رو بهش معرفی کنم دیگه اصرار ن -رادمهر

 
 .همی کنا

خه تو که سنی نداری  ؟واقعا -
 
 .انتخاب کردن واست نکنه دخترعموتم  ،ا
ره -رادمهر

 
 .متاسفانه ا

 فتمهال خندید و گ 
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خه بابات دلش میاد عروس به این ماهی رو ول کنه بره سراغ اون -
 
 ؟!ا

 رادمهر خندید و گ فت
 .بابام اگه ببینتت یه دل نه صد دل عاشقت میشه -رادمهر

 ولی خدای  ی چرا بابات انقدراصرار داره ازدواج کنی؟ ؟واقعا -
می زن و زندگیت میرسی، وقت سر خواروندنم پیدا نچمیدونم واال،میگه ازدواج کنی کمتر با دوستات میپلکی به  -رادمهر

گشتن با دوستات ،یه چیز دیگه هم هست، میدونی به قول رایان میگه بابام زیر سرش بلند شده واسه  ی، چه برسهکن
 مهال اگه یه روز بگم بیا تو رو به فکر نکنم همچین چیزی باشه،،ر اون خله ظالبته این ن ،واد دک کنهمی خهمین هممونو 
 کنم میای؟ بابام معرفی

 شم.می کوای نه راد من خجالت  -
دم  خجالت نداره که ،بابام -رادمهر

 
 سختگیری نیست.ا

 ؟بابات چیزی نمیگه ،وای نه فکرشم وحشتناکه، حاال تا اون موقع بشه تصمیممو میگیرم، رایانتونم چه زبونی داره -
 فقط صد دفعه گوششو پیچونده.!چیزی نمیگه؟ -رادمهر

 ال خندید و گ فتمه
 خیلی دوست دارم ببینمش. باید بچه جالبی باشه -

تو بدم دستش تا عمر دارم باید سواری بدم بهش ،نصف سن منم  -رادمهر
 
ولکن بابا اون اصال دهنش جک نداره، کافیه یه ا

 شه بیرون.می کنداره ولی زبونی داره که مارو از لونه ش 

 پس باید شخصیتش جالب باشه. -
ره -هررادم

 
 چون مثل خودت سرتقه. ا

 خوب همه چی امروز بارم کردیا! -
 نوکرتم. -رادمهر

  دیگه بریم یواش یواش. -
  ت واسه چیه؟ میریم حاال عجله -رادمهر

 ُخب حاال که قراره بشینیم نظرت در مورد تنگه واشی چیه؟ !نه به االن،بریم ردیمی کنه به تازه که اصرار  -
 رادمهر چشم غره ای برایش رفت.مهال بلند خندید و 

 هوف شب بهت میگم میریم یا نه.-رادمهر
 بگو جون مهال؟ -

 برای هر چیز مسخره ای جونتو قسم نده ،گ فتم شب بهت میگم دیگه. -رادمهر
 چطور شد از خر شیطون پیاده شدی؟ -

خه ،قبول نکنم یه چیز میگی، نگاه تو رو خدا ،قبول کنم یچیز میگی -رادمهر
 
 سازت برقصم؟ به کدوممن  ا

ب وسط ه! میدونی راد همیشه دوست داشتم چشمامو ببندم برممی کنچه مظلوم نمای  ی  !ُخب بابا -
 
انقدر  !البته تو شب ،ا

داد بزنم جیغ بکشم تا دیگه صدام در نیاد، یه چیز دیگه هم بود، دوست داشتم چشمامو ببندم از خیابون رد شم، یا برم 
 واست؟می ختا االن دلت از اینجور چیزا ن ،تاصدام بپیچه هم جا، تو چی مروی نوک کوه داد بزن

بعد خودم تو  ،واد برم خودمو از یه بلندی پرت کنم ،بعدش هم اینکه خبر مرگمو به همه بدنمی خچرا دلم  -رادمهر
 .نمی کنمراسمم باشم ببینم کیا برام بیشتر گریه 

یکبار یکی از دوستام اینکارو کرد، البته از قصد نه، ازدواج کرده بود رفته بود  اتفاقا ،تو که از من دیونه تری  ،خدانکنه -
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زیر مشت و لگد، اینم دیگه خسته میشه یه  بوده هی این بنده خدا رو میگیره بندر عباس، مثل اینکه شوهره یکم عصبی
یه یک هفته میمونه به دوستشم  ه میره پیش یکی از دوستاش ،می کنروز که شوهره خونه نیست، بار و بندیلش و جمع 

خه خانوادشم از این خانواده هایین که بایدبا لباس سفید بری وبا ک فن  زی قسم میده که چی
 
نگه به کسی، ا

اینم تصمیم میگیره خودشو گم و گور کنه، حاال از اینورم شوهره در به در دنبالشه تا اینکه یه جنازه تو  ،برگردی سفیدم 
نرفته، میگه  اونجاییم که قیافش قابل شناسای  ی نبوده و شوهره که میبینه خونه پدر و خواهر برادرشاز ،نمی کندریا پیدا 

ن، بعد هفت روز دختره می کنُخب حتما همینه ، دیگه سرت و درد نیارم خونه پدرش براش مراسم میگیرن، دختررو دفن 
اسم و فامیل خودش ،حاال قیافه ما بعد دیدنش  ونم بهسر و کله ش پیدا میشه، با یه پارچه سیاه در خونه مواجه میشه، ا

ه، بقیه خواهراشم اصال بهش از ترس نزدیک نمیشن ،تنها کسی که می کنبماند که چجوری بود، مامانش تا میبینتش قش 
ره میره سراغش شوهرست و تا جا داره تو خونه مادرزنه میزنتش که
 
ا ،حاال از این حرف ،دیوبا یکی فرار کر ،کجا بودیو ا

طالقُش میده بر میگرده، دختره هم هر هفته میره سرخاک اونی که جاش دفن  نمی کنوره باور نمی خدختر هر چی قسم 
می ونه و گریه زاری، خیلی دلم براش میسوزه، من وقتی زندگیشو دیدم گ فتم دارم شاهانه زندگی می خشده واسش فاتحه 

اگه خانوادش یکم حمایتش  ،نابودیش شد، االن ببینیش مثل یه پیرزنهت الکی که خانوادش داشتن باعث م، تعصباکن
خیلی بال سرش اومد، هنوزم تو خونشون هیشکی تحویلش نمیگیره ،ولی وقتی  ردن شاید این اتفاق براش نمی افتاد،می ک

تره بیچاره صبح دخ !اینجاست که میگن همه ما مرده پرستیم راسته بخدا شتن، می کشنیده بودن مرده داشتن خودشونو 
جازه بیرون اومدن نداره چون فکر خانواده ش قدیمیه، میگن کسی که طالق میگیره با یه مرده فرق تا شب تو خونه ست ا

بروی  ی کردی به چشم همه مرده بیادمی کنن
 
بهتر از اینه که بگن دختر فالنی طالق گرفته ست، به دید بد به  ه، چون بی ا

 ش خیلی فکرش تو قدیمه ولی سنش باال نیست تفکرات پوسیده ای داره.من و خانوادم نگاه کنن،بابا
  چه جالب!-رادمهر

 م اعصابم خورد میشه.می کنبیشتر غم انگیزه،ولی من هر وقت بهش فکر  واقعا جالب بود برات؟ -
دما یکم فقط یکم درکشون بره باال ، -رادمهر

 
میتونستن تحقیق کنن بهش فکر نکن هممون باید به امید اونروز بشینیم که ا

راه دور، یا وقتی برگشت مشکلشو ازش بپرسن ،چجوری میتونن بچه ای که از وجود خودشونه رو  بعد دخترشونو بدن
 همینجوری بدن دست یکی دیگه؟

 چیزی که درست نمیشه،راستی از دختر عموت چه خبر؟ ،بیخیال بابا هر چی بهش فکر کنیم فقط اعصابمون بهم میریزه -
 هیچی از همون شب دیگه ازش خبر ندارم ،حسود خانم. -رادمهر

 مهال مشتی به بازوش زد و گ فت
حسود نیستم، اینو تو گوشت فرو کن من اگه یه روز بفهمم بهم خیانت کردی ،یا همون کاری که تو کردیو انجام میدم، یا  -

 !بله اقا ،میرم یه جای  ی که هیچوقت دستت بهم نرسه

 نمیدانست چرا یهو تنش لرزید، احساس بدی به او دست داد. ،درادمهر اخمهایش در هم ش

می تهدیدم نکن، از این حرفت اصاًل خوشم نیومد مهال ،هیچوقت با غیرتم بازی نکن، چون فقط خودت ضربه  -رادمهر
نت میدونم، حاال پاشو بریم و اینم مطمئن باش تا زمانی که تو رو دارم حتی فکر کردن به دختری تو ذهنمم رو خیا وری،خ

شک نکن  ،شم هم تو رو می کپس خیالت راحت راحت باشه ،ولی وای به حالت اگه من ازت چیزی ببینم ،هم خودمو 
 چون خیلی دیوونم.

 تکاند و مهال خندید و بلند شد مانتویش را 
 .با هم قدم زنان بسمت ماشین حرکت کردن

خه تو مگه دلت میاد منو بکشی؟-
 
 خطری هستیا، ا
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 ونی امتحان کنی.میت -رادمهر
 باشه بابا اخماتو باز کن خشن. -

 خب دیگه مرد و خشونتش و ابهتش مهالخانم.-رادمهر
 !بله -

خه اونا  -رادمهر
 
اگه احیانا خدای  ی نکرده تنگه واشی ُاوکی شد من رویا و رایان و با خودم بیارم از نظر تو مشکلی نیست؟ ا

 اونقدرا هم قشنگ نیست. ،ت یکبار دیگه بخاطر اونا برمنیس باز حسش ،واست یبار ببرمشونمی خهم دلشون 

 خدای  ی نکرده. هی هم نگو خیلی دوست دارم ببینمشون مخصوصا رایانو، ،بیارشون ،انشاهلل اگه رفتیم، مشکلی نیست -
 یه چیز دیگه هم هست. -رادمهر

 باز چیه؟ -
 ار ماشین شد.سو باز کرد، مهال سوار شد در را بستو خودش هم رادمهر در ماشین را 

 ...یعنی همینی که باهاش شریکم ،یکی از دوستام -رادمهر
 مشکلی نیست اونم بگو بیاد. -

 بذار حرفم تموم شه. -رادمهر
 ُخب! -

ب  رادمهر
 
مهال حس بدی بهش دست  ،موهایش کشید و ماشین را روشن کرد دهانش را فرو داد به عادت همیشه دستی درا

 داد.
 راد؟ -

 بله؟ -رادمهر
 چیزی شده؟ -

 نه بیخیال. -رادمهر
 بگو دیگه. -

 رادمهر ماشین را نگه داشت به روبرویش خیره شد.
ببین مهال دوست دارم هر چی تو ذهنت اومد همون لحظه بلند بگی، نه که تو ذهنت نگه داری راجبمم فکر بد  -رادمهر
 کنی.

 د.فشار دادوبه رادمهر نگاهی کر  دسته کیفش را  ،هم شد مهال اخماش در

 نکنه همکارت دختره! کشتمت رادمهر اگه دختر باشه. -

دماش همو میشناسن ،پس زود  ،نه -رادمهر
 
امون بده بچینم کنار هم میگم، خودت میدونی تو یه شهر کوچیکیُم نصف ا

سر سینا رفیقم یا همون شریکم همونیه که یکروز مثل اینکه لب دریا باهاتون دهن به دهن شده، البته پ ،قضاوتم نکن
م برات که چه می کناونروزم دوستاش گیر داده بودن بهش وگرنه اصال با دخترا نمیسازه، به وقتش تعریف  ،بدی نیست

 ...از دخترای چادری متنفره زندگیه سختی داشته، به خاطرهمین 
نروز افتاد ،مهال اخم کردو بند کیفش را دردستش فشرد

 
م جلوی چشمش ظاهر مانند فیل ،به رادمهر نگاه کرد دوباره یاد ا

 شد وگ فت
ازش  ،راد خدای  ی اون عوضی رفیق توئه؟ میدونی دل مریم رو شکوند ،خیلی بد صحبت کرد باهاش، خیلی بیشعوره -

 اصال نکنه نقشه اون بود که اومدی سراغ من؟ ،متنفرم
ورد مهال به زبان رادمهر از چیزی که میترسید

 
 .ا
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 جرا بهت ابراز عالقه کرده بودم.من قبل اون ما ،مهال یکم فکر کن -رادمهر
 مهال انقدر اعصابش خوردشده بود که فکر نکرده حرف میزد وهر چه دهنش بود بارش کرد.

ورد من این و از تو لجن در مهال تو چیزی از زندگی اون نمیدونی، -رادمهر
 
م،زندگیش نابود شده بود ،هیچ امیدی به زندگی ا

 رد، به زور تونستم اعتمادشو جلب کنم.می کبه هیچکس اعتماد ن نداشت، حال اونروزاش داغون بود، اصال
  وام در موردش بشنوم.می خن -

 !مگه نه؟ ،مهالی من دلش مهربونه نمیتونه کینه کنه ،میبخشه -رادمهر
 به من که چیزی نگ فت بیاد از مریم عذرخواهی کنه اون ببخشتش. -

 ؟امر دیگه ،گوششو میپیچونم ودماگه نیاد عذرخواهی کنه خ ،همی کنغلط  ،چشم-رادمهر
 عرضی نیست.  -

هنگی پلی کرد و حرکت کرد و گ فت
 
 رادمهر ا

 دختره سرتق. -رادمهر 
  مهال محو صدایش شد. ،روی فرمان ماشین با انگشتش ضرب گرفته بود و رادمهر همراه خواننده شروع به خواندن کرد

  نه به باره نه به داره
  هنوز هیچی نشده

  بریدهچرا ترمزت 
 کجا با این عجله

 )اینجای اهنگ به مهال خیره شد ابرو باال انداخت(
 ممی کنهنوزم فکر 

 یه حسی داری تو به من
 ،هی بهم حرفاتو بزن  تو خودت نریز یه ریز 

  دو دقیقه بودی حاال ،کجا میری تو بی ما
 وامت ای کاشمی خمواظب دور برت باش ،میفهمیدی 

  از سرم گذشته
 شت بهتهر چی بد گذ

  من بخت برگشته
  خوبی بر نگشت بهم

 زبون بسته قلبم
 قلبش زدو چشکمی به مهالزد( روی  )رادمهرمشت 

 واد قلبنمی ختو رو 
 نزن حرف رفتُن، نگذر از دل من

 دو دقیقه بودی حاال ،کجا میری تو بی ما
 وامت ای کاشمی خمواظب دور برت باش میفهمیدی 
 ماکان بند) دودقیقه بودی حاال(

هنگ تمام شد دست زد و گ فت
 
 مهال وقتی ا

  تو خوندن انگار صدات عوض میشه. ،وای صدات خیلی قشنگه -
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هنگی که وقتی اونروز نگام نکردیو ردم کردی تو ماشین سینا گذاشته بود ،به پای صدای شما که نمیرسه بانو -رادمهر
 
این ا

 ببین چقدر گوش دادم که حفظ شدم. ،خوشم اومد گرفتمش

البته ببخشیدا چرت و پرتم بخونی طرف میره تو فاز چون تن صدات  به خوانندگی فکر کن، ،ی  ی صدات قشنگهخدا  -
 واقعاقشنگه.

 خب بابا انقدر نوشابه باز نکن برام. -رادمهر
 من جدی گ فتم . ،دیونه ای همه چیو به شوخی میگیری  -

 رادمهر خندید و گ فت
 .کار خوانندگی نفس دادی، برم تو بهبهم اعتماد  -رادمهر

نخیر ،همین جوریشم جلو چشم دخترا رو باید بگیرم وای به حال اونروز که معروفم بشی،من باید بشینم بزنم تو سر  -
 خودم.
 خودت پیشنهاد میدی بعدش پشیمون میشی؟ ،اصال خدای حسودای  ی ،بخدا عاشقتم -رادمهر

 حاال من یه چیز گ فتم به دل نگیر. -
 و هست که خیلی دوستش دارم...یه چیزی ُتو ت-رادمهر

 چی؟ -

 اینکه زود عصبانی میشی، زودم خودت  -رادمهر
 
 ،روم میشی ،مثال سر اینکه در مورد سینا بهت بگم خیلی دو دل بودما

می گ فتم بگم االنه که بگی برو گمشو دیگه نبینمت ،از یه طرفم اگه نمیگ فتم و منو با سینا یه جا میدیدی هزارتا فکر 
  .امروز تا گ فتم گ فتی نکنه واسه انتقام اومدم سراغت، گ فتم پس بهتره پیشمی بهت بگم مثل ،دیرک
ردم چون خیلی به نظرم بی ادب و چندش میاد ،البته می کخب اگه همون روز میفهمیدم رفیقته مطمئن باش اصال نگاتم ن -

البته به  ،کرد این ازش خوشش اومده بوداونهمه بارش  ،ُخله دیگه ،بین خودمون باشه مریم نفله میگ فت چه جیگری بود
 .شوخی میگ فتا

 رادمهر خندید و گ فت
 .جوش زدی تا مریم مطمئنم تو بیشتر -رادمهر

ره -
 
 .ُخب اون بی عاره ا

 نمیشه االن نریم خونه؟ -رادمهر
 ؟حالش نمیسوزهمیگذره مریم بیچاره تو عمرش انقدر ک تاب نخونده که امروز خونده، دلت به  وای رادمهر به ما خوش -

 .باشه االن میرم در ک تابخونه دنبالش -رادمهر

ره تنها بودی ،راستی راد اونروز سینا باهات نبود -
 
 ؟ا

رفت ولی یه  ،یهو براش کار پیش اومد گ فت میره و زود برمیگرده ،اون گیر داد بریم ،پاتوقشه نجاواون نفله ا ،بود-رادمهر
 .یکساعتی طول کشید تا بیاد

 .منو همینجاها پیاده کن االن زنگ میزنم بهش که بیاد رادمهر ،اینطور  اهوم که -
  .م میرممی کنجا تنها ولت چشم حتما همین -رادمهر

 یکی ببینتمون چی؟ ،ُخب اینجا با هم وایستیم ضایعست -
 بگو کجاست برم؟ ،خونهمیریم پیش ک تاب -رادمهر
درسمهال 
 
مد مهال با مریم تماس گرفت مریم بیرون ،و در ایستادنراداد ورادمهر به سمت ک تابخانه رفت، جل ا

 
  .ا
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 که رادمهر گ فت مهال داشت از ماشین پیاده میشد
 .بشین میرسونمتون ؟کجا -رادمهر

 .االن همه جا شلوغه یکی میبینتمون !وای نه تو رو خدا -
مد مریم نزدیکشن
 
 .در عقب را باز کرد مریمم سوار شد مهرراد ،ا

 ذشت؟خوش گ ،سالم -مریم
 .خالی جای شما ،سالم -رادمهر

 مریم خودمون نریم؟ -
 .همی کنواسه من فرقی ن -مریم

  .بایدم فرقی نکنه، راد بذار خودمون میریم دیگه -
 .ُخب ببینه ،گناه که نکردیم ،هی میگی یکی میبینتمون ؟کجا بذارم خودت بری  ،نزدیک اذانه ؟مهال ساعتو دیدی -رادمهر

قا رادمهر س -مریم
 
  ه تا کوچه قبل کوچمون پیادمون کن خودمون میریم.ا
 این شد حرف حساب. -رادمهر

دم  من که هر چی بگم -
 
 ی.می کنحسابم نا

 دوباره شروع نکن خواهشا. -رادمهر
  ،این همیشه ساز مخالف میزنه-مریم

 
 ه یکی از پسش بر اومد!خر خدارو شکر باال

 مهال و رادمهر خندیدن رادمهر گ فت
 بیچاره چه دل پری ازت داره.ببین  -رادمهر

 ی من جلو چشمش نیست، کور بشه چشمات که خوبیامو نمیبینی.خوبی ها ،این نفله ست دیگه -
خی ،جون مادرت دیگه به من خوبی نکن ،اینجور خوبیات بخوره تو سرم -مریم

 
 .ا

 .دارم برات زبونت باز شده ،باشه مریم خانم -
 ندید و سر تکان میداد.می خرادمهر 

 ورین؟می خبچه ها بستنی  -دمهررا 
خدای  ی کمر همت بستی واسه  ،همینم مونده تو محل بستنی بخوریم، راد جون عزیزت دیگه همینجا پیادمون کن -

 نابودیم.

 ای خدا از دست تو، باشه پس یه بستنی مهمون من حاال هر وقت که شد.-رادمهر
 مرسی از لطفتون. -مریم

 اکالس باشیا! تا االن انقدر جدی ندیده بودمت!ُاو مای گاد ،تو هم میتونی ب -
 رادمهر ماشیُن پارک کرد.

 بسه انقدر  -رادمهر
 
 مهال نشه مثل اوندفعه. ،تیش نسوزون، برین مواظب خودتون باشین، رسیدی بهم خبر بدها

  تو هم مواظب خودت باش. ،چشم -
 مهال من بیرون منتظرم. ،دستتون دردنکنه -مریم
 دست شما دردنکنه انقدر معطلتون کردیم. ،مکنمی خواهش  -رادمهر

 مریم لبخندی زد و گ فت
 ه برام.می کنمهال جبران  ،این چه حرفیه ،ممی کنخواهش  -مریم

خه -
 
دمه ازش تشکر  ا

 
 تو پروی  ی همتا نداره. ی؟می کناین ا
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 مریم پیاده شدو خداحافطی کرد.
عقب  ترسیده بود، کمی خودش را ، هال قلبش تند تندمیزدنزدیک شد، م رادمهر دستش را پشت صندلی مهال گذاشت به او

 کشید و لبخند زد.

های -
 
 ا

 
 .میای تو دهنم قاهه، داری ا

 رادمهر تمام عشقش را در چشمانش ریخت و با لبخند به او خیره شد و گ فت
قاهه قربونت بره، مواظب خودت باش، یادت نره رسیدی -رادمهر

 
ی می کنه تو نگام اینجور ک ،خبر بده، االنم برو پایین ا

 اختیارمو از دست میدم.
 و گ فت مهال خندید و با دست به عقب حلش داد

  دارم َکم َکم ازت میترسم. !یامی کنمن اگه دستت بیفتم یه لقمه چپم  -
 رادمهرت انقدر مرد هست تا محرمش نشی حتی بهت دستم نمیزنه ،شک نکن بهم هیچوقت، برو خانمم. ،نترس -رادمهر

 به او خیره شدو گ فت ،برای رادمهرش رفتمهال دلش 
 ی باهام ؟دیوونه نشم خیلیه، خیلی دوست دارم.می کنراد داری چیکار  -

 از دست بدهد. اختیارش را  کنارش باشد  بودن یکی یکدانه ش، میترسید کمی دیگر راد دلش لرزید برای سادگی و خانم
 ت دارم، برو عزیز دلم مواظب خودت باش.اینو همیشه بدون که من هزار برابر بیشتر دوس -رادمهر

هنوز برایش عادی نشده بود ،هنوزم  ،مهال زیر لب خداحافظی کرد،رادمهر بوسه ای برایش فرستاد، مهال دوباره سرخ شد
چقدر این حس را دوست داشت، مانند عسل برایش شیرین بود  ،دلش میلرزید با یک حرف عاشقانه ،یا حرکت عاشقانه

مهال هی بر میگشت و پشت سرش را  ،بست به طرف مریم رفت، کمی از مسیر رفتن ولی رادمهر ایستاده بود،در ماشین را 
ورد از کیفش در رد، موبایلش را می کنگاه 

 
 فت.شماره رادمهر را گر ا

 جون دلم؟ -رادمهر
 چرا نمیری؟اینجوری منم پای رفتن ندارم. -

 مهال من همین االنش دلم برات تنگ شد. -رادمهر
 !نگو اینجوری دلم میگیره ،برو دیگه راد -

  روشن کرد. رادمهر ماشین را 
  ی صحبت نکن.می کنرانندگی  ،ممی کنقطع  -

  زنم.رسیدم زنگ می -رادمهر
 ه یواش برو مواظب خودتم باش.،باش -

 قطع کرد. پشت خطش امیر بود. مهال پشت خطی داشت تلفنش را 
 سالم داداش جونم. -

 ؟مهال سالم کجای  ی-امیر
 نزدیک کوچه چطور؟ -

 .هیچی گ فتم هوا تاریک شده بیام دنبالت -امیر
  مرسی نزدیک خونه ام. -

 باشه کار نداری؟ -امیر
 وای؟می خنه چیزی بیرون ن -

 خداحافظ.،نه ،خودت بیا زودتر  -امیر
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 چی میگه؟ -مریم
 میگه کجایین. -

 چیه دپرسی؟ -مریم
 انقدر زود دلم براش تنگ شد؟مریم یعنی واقعا عاشق شدم؟چرا  -

دم  عشق نمیشه گ فت، ولی یه نوع عادته، امروزم جمعه ست خود به خود -مریم
 
دلش میگیره، وگرنه فکر نکنم به این ا

 .زودی خر شده باشی
 نکبت با اون دلداری دادنت ،مریم؟ -

 هوم؟ -مریم
 دوسش دارم. من -

خه منم بودم المصبو دوست داشتم ،قیافه مام -مریم
 
دم  ان، هیکل ناناز، وضع مالیم که توپ ،خیلیا

 
خر باید باشه که ا

 جیگریو رو دوست نداشته باشه. همچین موجود

 مردشورتو ببرن با این طرز صحبت کردنت. -
 ی ،کاری نکن از این کارت ناراحت بشه و یواش یواش ازت زده شه.می کنمهال ولی خدای  ی تو خیلی اذیتش  -مریم

ه واشی بهش گ فتم،داستانی شده بود، تا پای جدای  ی هم کشیده شد، راستی تازه نمیدونی مهمترینش امروز در مورد تنگ -
 اینه که رفیق صمیمیش یه موجود چندشیه که نگو.

 ای شانس ما رو ببین یعنی خیلی زشته؟توکجا دیدیش؟ -مریم
 لب ساحل بود چرت و پرت میگ فت. من و تو باهم دیدیمش، همون مرتیکه  -

 و وسط خیابان ایستاد با تعجب به مهال خیره شدمریم یه
  !؟نه! بگو دروغه ،یعنی اون شفتالو رفیقشه -مریم

 
 خ بمیری مهال که چشمات پسر به اون خوشگلیو چندش میبینه.ا

 االن جدی داری میگی؟ ،گمشو احمق -
ره -مریم

 
ر جا میریم با هم میریم دیگه ه ،هم خوشگل بود هم خوش استیل، بگو دستمونو تو دست هم بذاره ،بخدا ا
 هوم؟

ویزون نباش. ،باشه حتما ،االن گ فتم باید بیاد عذرخواهی کنه ازت -
 
  انقدر ا

 ،مهال خدای  ی ته چشاش یه نفرتی موج میزنه ،برو بابا من که اصال یادم رفته، فقط قیافه خوشگلش جلو چشممه -مریم
ه، تو هم که قربونت برم خوب شوتش کردی قشنگ دهنش و انگار ضربه مربه ای خورده از یکی که اینجوری برخورد کرد

فساید کردی،
 
 خدای  ی من اصال فراموشش کرده بودم. ا
 متاسفانه قیافشم جلو چشممه. من -

 خب تو کینه شتری هستی دیگه. -مریم
قا سینا برا ،باشه اصال تو خوبی! راستی مرسی بابت امروز -

 
 ت.جبران کنم انشاهلل ،با ا

 نخواستیم لطف دیگه ای کنی. ،شما دست ما رو تو دست هم بذار بقیه چیزا پیشکش ،قیم دیگه، نوکرتمخراِب رفی -مریم
 برای مریمم دستی تکان داد و به خانه رفت. ،مهال خندید و کلید به در انداخت

 )رادمهر(
 که موبایلش زنگ خورد. رادمهر هم رسید خانه 

 جونه دلم؟ -
 و چی رسیدی ؟من رسیدم االن تو حیاطم، ت -مهال
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ره -
 
 عزیزم جلو درم. ا

 فعال برم تو ببینم چه خبره! ،بهت پیام میدم -مهال
 .باشه عزیزم -

سانسورشد ،قطع کرد و ماشین را در پارکینگ پارک کرد رادمهر گوشی را 
 
که دختری کنارش ایستاد ،با لبخند  منتظر ا

سانسور شدنمی کنگاهش 
 
 طاقتش طاق شدو گ فت ره بود، دیگرهنوز دخترک به او خی ،رد، هر دو سوار ا

 ایرادی رو من هست ؟ -
پارتمان هستین؟اسم من تیناست -تینا

 
 .سالم ببخشید ،نه شمام تو این ا

سانسور طبقه چهارم ایستاد و رادمهر بیرون  دستش را 
 
به طرف رادمهر دراز کرد، رادمهرم نیشخندی زد و سری تکان داد، ا

مد دخترم پشت سرش بیرون ،رفت
 
 نگاهی کردو گ فت ا تعجب به دخترب  ،ا

 کجا به سالمتی؟ -
  خونمون تو این طبقه ست. ُخب منم  -تینا
ها اوکی خدانگهدار. -
 
 ا
 !ببخشید-تینا

 کرد. منتظر به او نگاه ،رادمهر بسمتش برگشت
شنامن تازه از کانادا اومدم با قوانین اینجام  -تینا

 
 .متاسفم اگه حرکت بدی ازم سر زد، ،ی  ی ندارما

 م، ولی خوب فارسی حرف میزنین!می کنخواهش  -
 ه فارسی حرف زدنم؟می کنواسه شما مشکلی ایجاد  ،بله چون خانواده م فقط فارسی حرف میزدن تو خونه -تینا

 فقط همین. ،نه کنجکاو شدم -

 موفق باشی. 
 مرسی خدانگهدار.-تینا

 شد.انداخت به در وارد خانه  رادمهر دستی برایش تکان داد وکلید 
 .سالم -

  !علیک سالم -محمد
خه داداش -رویا

 
 تو روز تعطیل ُخب ما روهم ببری بیرون چی میشه؟ ؟سالم کجای  ی ا

 اونوقت کی با دوستاش بره بیرون؟اونا مهمتر از خانوادشن. -محمد
 ست؟رایان کجا ؟باز شروع شد تیکه انداختن ،ُخب پاشین لباس بپوشین بریم بیرون، اینم اه و ناله داره -

 ونه.می ختو اتاقش داره به عشق دوچرخه درس  -رویا
 بابا شما هم پاشو دیگه. ،خودتم لباس بپوش بریم بیرون ،صداش کن :رادمهر خندید و رو به رویا گ فت

 شما برین من یکم کار دارم. ،نه -محمد
 رادمهر خودم. سالم بر داداش -رایان

 وندی یا کل حواست به بیرون بود؟می خدرس -
 صدات بلنده ،دیگه گ فتم زحمت ندم خودم اومدم بیرون،من  -انرای

 
 !شامم میدی دیگه؟ ،مادما

ره کارد بخوره تو اون شکمت -
 
 !ا

 )مهال(
 زهره، نگ فت چند نفر جا داره؟ -
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 .چرا کلی جا داره، تازه ده نفر شدن-زهره 
 نامزد محترمتم میاد؟ -

 معلوم نیست هنوز، -زهره
 
 قا رادمهرتوچی میاد؟ا

-  
 
 پس بهش بگو هشت نفرم ما شدیم که باز نگه جا ندارم. ،با خواهر برادرشو رفیقشم میاد رها

 امیر رو چجوری راضی کردی؟ ،باشه تا سی نفر جا داره خیالت راحت -زهره
ُاوف به سختی، تازه بابام بهش پیشنهاد داد خودشم بیاد که خداروشکر امتحان داشت واال اگه میومد که کال زهرمارم -

 میشد.
 حاالبا خانواده ی رادمهر میان مشکل نداری که؟ -زهره

 نه بابا داداشش که کوچیکه ،خواهرشم تقریبا هم سن و سال خودمونه. -
ماده فقط صبح ،اوکی پس َحله دیگه -زهره

 
 باشین شش صبح حرک ته ها. ا

مادم از االن -
 
می  چقدر فردا بهش بخندیم ، ،مانتو بیادواد با می ختازه دخترم فردا  ،به مریم بگو ،باشه بابا، من که ا

 واستم به رادمهر بگم مرتضی رو هم بگه بیاد تا بیشتر بهمون خوش بگذره.خ

 تو چقدر دیگه نامردی دختر،اینجوری که طفلک زهرمارش میشد. -زهره
 باشه بابا نگ فتم حاال که ،برو به کارت برس کار نداری؟ -

 نه، قربونت خداحافظ. -زهره
مد  قطع کرد از اتاق بیرون را  مهال گوشی

 
  و پیش پدرش نشست. ا

 باباجون خودم چطوره؟ -
 وای پدرسوخته؟می خباز چی  -فرهاد
 سالم گرگ بی طمع نیست. -امیر
 بابا نگاه چی میگه بهم.-

 ولشکن حسودیش شده. -فرهاد
 مهال به امیر زبان درازی کرد.

 خوبت شد؟ -
 فرهاد بلند خندید و گ فت

خه؟می خکی  ،ما، این چه کاریههی دید -فرهاد
 
 وای بزرگ شی ا

یه بچه دارن، این مونده  هم سن و ساالش هرکدومشون حداقل  ،ین دیگه ،نگاه کنین تو رو خدامی کنشما لوسش  -امیر
 .رو دستمون

 ،بیا بابا !ی؟دختر بابا که سنی ندارهمی کنهم سن و ساالی تو هم داماد شدنو بچه دارن ،شما چرا ما رو خوشحال ن -فرهاد
 .بیا بغلم تا این بیشتر بسوزه

 .مهال پشت چشمی برای امیر نازک کرد و بغل فرهاد رفت و روی پایش نشست

 من اگه جات بودم دیگه حرف نمیزدم. -
ورد بچه مو تنها گیر ؟!چتونه پدر و دختر -فاطمه

 
 ین؟ا

خ -
 
 جدید فراش کنی؟باز ماماِن پسر دوست پیداش شد،بابا قصد نداری یه بار دیگه ت ،ا

 پاشو خرس گنده پاهاش درد میاد. ،دختر چشم سفید و ببینا -فاطمه
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 ه.می کننگاه چجوری به دخترش حسودی ، نه بابا همین یکی هم اگه قبولش کنن پسش میدم -فرهاد
 فرهاد و امیر و مهال بلند خندیدن و فاطمه کوسن روی مبل رابرایش پرت کرد.

 تو شکر کن که من نصیبت شدم، به هم میرسیم برو خدا ،چشمم روشن -فاطمه
 
 !.دارم برات ،قاا

 این دختره چشم سفیدت منو اغفال کرد، وگرنه خودت میدونی من بی تو هرگز. ،قربون خانومم برم -فرهاد
خ که چه الوی میترکونن،باباجونم میگم اینارو بیخیال بعدا قربون صدقه هم برین -
 
 االن یه کوچولوکارت دارم. ،ا
 .خدا رحم کنه، جونم بگوبابا -ادفره
 ؟بابا نظرت چیه دماغمو عمل کنم -

 !نه-فرهاد
 ِا، بابا! -

 .نظرمو خواستی دیگه، گ فتم نه -فرهاد
 اذیت نکنین دیگه. -

خه که چی بشه؟ -فرهاد
 
 ا

 واد که یکم قیافش خوب شه الاقل یکی در اینخونه رو بزنه.می خ-امیر
 مهال چشم غره ای به امیر رفت.

 .ممی کنباباجونم خواهش  ،،قیافمم از اینرو به اونرو میشه بابا بخدا دماغم خیلی ضایعست -
 پس چرا میگی نظر بده؟بگو پول بده. -فرهاد

  وام.می خنه اول رضایت شمارو  -
  ه.می کنفرهاد مشکلش چیه ُخب؟ بذار عمل کنه ،االن بچه ی از شکم در اومده دماغشو عمل  -فاطمه
دمو نفرین ،مگه نمبینید تلویزیون نشون میده که ضرر داره چی؟ دو بدتر شداوم -فرهاد

 
می اون پول که الکی خرج شه ا

 ه.کن
 بابا االن نفس کشیدنم ضرر داره. -

 این فکروکی انداخته تو سرت؟ -فرهاد
  خودم. -

 !فاطمه تو هم حتمًاموافقی -فرهاد
قا -فاطمه

 
  خترو پسر دماغشون عمل کردن،هیچیشونم نشده،همین تو کوچه خودمون باالی صدتا د ،ای ا

 ؟قصد نداری عمل کنی!ن ، امیر احیانا شما چی؟یواین بکنمی خنمیدونم هرکار  -فرهاد

 محکم بوسید. مهال صورت پدرش را 
 تف تفیم کردی.و َاه، پاشو بر  -فرهاد
 ماغش شبیه دماغ من شه.واد دماغ منو به دک تر نشون بده که دمی ختازه مهال  ،من که نیاز ندارم -امیر
 وا ،دار میزدم خودمو اگه دماغم مثل تو بود. -

 خیلیم دلت بخواد. -امیر
 تو حلقم. اعتماد به سقفت -

 باز کرد و رو به امیر گ فت فرهاد کیف شطرنجش را 
 پاشو بیا به جای اینکه دهن به دهن با دخترم کنی بیا بازی کنیم شرطی. -فرهاد
 ه ندادین.اوندفعه باختین ک -امیر
 !غلط کردی ،کی بود کوبیده خورد، مفت خور  -فرهاد
 میاری! اون که مال باخت قبلیت بود ،ولی نمیدونم با چه اعتماد به نفسی دوباره اسم بازی کردنو -امیر
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 باز شروع شد ،من دارم سریال میبینما. -
 توکه سرت تو گوشیته. -امیر
 چشمم تو گوشیمه ،گوشم به تلوزیون. -

 رادمه
 
 ه تونستی گولم بزنی ببریم، راستی گ فتی خواهُر برادرمو رفیقمم میان؟(خر ر)دختر سرتق باال

ره )ما اینیم دیگه،-
 
 (.گ فتم ا

 برایش فرستاد و مهال هم یه استیکر خجالت گذاشت و گ فت رادمهر استیکر بوس
 (!)فقط راد یادت نره شیش صبح باید سر میدون باشینا-

 صد دفعه تا االن گ فتی.( ،منو )وای مهال دق دادی -رادمهر
  چیزیم نیارین من غذا زیاد درست کردم.( ،)هی میگم که یادت نره-

 منم یه سری خرت و پرت خریدم ،ولی اصال به دلم نیست فردا بریم.( ،رادمهر)باشه عزیزم مرسی
 )وای دوباره شروع نکن خواهشا.( -

 فقط خدا کنه  ،جا باشه مهم نیست هر ،)باشه همین که پیشت باشم روزم قشنگ میشه-رادمهر
 
دمای درست حسابی ا

 (.باشن
 بعد از کلی سر و کله زدن اوکی روداد.( ،)هستن خیالت راحت،راستی راد با بابام امشب صحبت کردم راجبه عمل دماغم -

 تاقش رفت.ک تاب خواندن را بهانه کردو به ا ،رادمهر بود، رد تماس داد ،موبایلش زنگ خورد بعد از تیک خوردن پیم

 مهال وارد اتاقش شد و شماره رادمهر را گرفت، با بوق اول جوابش را داد.
 اصال کی بهت گ فته دماغت مشکل داره؟ ؟من االن باید بفهمم وای دماغتو عمل کنیمی ختو  -رادمهر

 حالمم خوبه مرسی از لطفت. ،یکی یکی بپرس جواب بدم ،علیک سالم -
  بخدا راضی نیستم ،من تو رو اینجوری دوست دارم. ،تممهال من اصال راضی نیس -رادمهر

رزوهامه ،راد اذیت نکن دیگه -
 
 در ضمن باید یکم به تو هم بیام یا نه. ،من یکی از ا

 ،اصال همه اینا به کنار ؟میدونی چقدر درد داره ،مهال من میترسم ،تو از سرمم زیادی، تو خیلی از منم باالتری  -رادمهر
 م.می کناونوقت من دق  ،ی حرف بزنیتاچند روزم نمیتون

 اصال تو از کجا میدونی درد داره؟ ،تازه فعال که معلوم نیست، حاال بذار اوکی شه وای رادمهر تو رو خدا سه روز فقط، -
 مطمئنم نمیتونم پشیمونت کنم نه؟ !مگه میشه درد نداشته باشه -رادمهر

 تصمیم قطعیه. ،متاسفانه باید بگم نه -

 دیگه صبح باید زود بلند شی. ،برو بگیر بخواب ،بحث نکنم بهترهپس -رادمهر
 من که هر ساعتی بخوابم صبح پر انرژی بیدار میشم. -

 ه، کار نداری؟می کنوابم یکم سرم درد می خباشه من که دارم  -رادمهر
 ه؟می کنواسه چی سرت درد -

تا عادت کنم یکم  ،سه سرکار هی صبح زود بیدار میشمُخب عادت ندارم صبح زود بیدار شم، این چند وقته هم وا -رادمهر
  شه ،یخورده بیشتر از یه خورده تنبلم.می کطول 

 خب برو بخواب االن که صبح باز سردرد نگیری. -
  .میشی؟ جات رو تختم خالیه مهال کی مال من -رادمهر

 االن دراز کشیدی؟ -
 !اهوم -رادمهر
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 شام خوردی؟ -
 ی؟می کنو عوض االن داری بحث ر  -رادمهر

 مهال خندید و گ فت
خه؟ -

 
 چقدر تو بی حیای  ی ا

 ردم.می ک پتچقدر دوست داشتم االن اینجا بودی یه لقمه چ !چی گ فتم مگه؟فقط گ فتم جات پیشم خالیه -رادمهر
ورد پس شانس -

 
 خیلی خطرناکی. ،م پیشت نیستما

 کی بیام خواستگاریت عروس ننم بشی؟ -رادمهر
 نم بعد.بذار دماغمو عمل ک  -

 !مهال -رادمهر
 جانم؟ -

ه بلندی کشیدو گ فت
 
 رادمهرا
 ...هیچی -رادمهر

 مثل اینکه واقعا حالت بده. -

 رادمهر خندیدو گ فت
 ه جز کنار تو بودن.می کنهیچیم حال و هوامو عوض ن ،امشب عجیب داغونم -رادمهر

 حتی حرف زدن با من؟ -
 ی اونوقت خوب خوب میشدم.فقط ای کاش پیشم بود ،تو که مسکن منی -رادمهر

 ِا، رادمهر اینجوری نگو دیگه. -
 ؟وای چجوری حرف بزنممی خ ،چجوری نگم؟اینموقع شب زنگ زدی منم تو رختخواب چراغم خاموش -رادمهر

 پس بهتره قطع کنم تا بدتر نشدی. -
 رادمهر بلند خندید و گ فت

خه من نزدیک تم کاری باهات ندارم -رادمهر
 
  ؟تلفن چیکارت میتونم بکنماونوقت از پشت  ا
 خندید و گ فت مهال هم 

 کار نداری؟ ،برو بخواب فقطم خواب منو ببین ،تو همه جوره خطرناکی -
 به این حرفم هیچوقت شک نکن. ،تو خوابم ،تو کل زندگیم فقط توی  ی ،فقط تو تو رویام، -رادمهر

راد خیلی ،کاش زودتر میدیدمت ،ن موجود زندگیمیرادمهر تو عزیزتری ،مرسی که انقدر دوستم داری  ،مرسی که هستی -
تو شدی کل زندگیم،  ،من با تو کاملم ،ب باشخیلی ،همیشه مثل االن دوستم داشته باش، همیشه خو ،دوست دارم

باور کردنی نیست ولی واقعیه، نه مثل رماناس و نه فیلمه،  با اینکه ،وقتی تو همین زمان کم تا این اندازه وابستت شدم
این دوست داشتن و دوست داشته شدنو دوست دارم ،اگه خدا قهرش نگیره دوست دارم بلند داد بزنم  ،عی و پاکهواق

 بگم میپرستمت.
 ؟!مهالیش چه بالی  ی داشت به سر دلش میاورد ،ردمی کرادمهر روی ابرا سر 

نمیشم از عشق و دوست  تشنه دوست داشتنتم که حاال حاالها سیراب انقدر دوست دارمو  ،عاشقتم مهال -رادمهر
 شبت خوش عزیزترینم. ،داشتنت

چقدر دوست داشتن برایش شیرین  ،قلبی که با هر تپشش رادمهر را صدا میزد ،بوسیدو روی قلبش گذاشت مهال گوشی را 
 بود.

 )رادمهر(
ور رادمهر روی تختش دراز کشیده بودو به سقف خیره شد ،چطور مهال،مهالیش شده جانش شده ،نفسش شده ،چط

نقدر در فکر مهالیش بود که نفهمید کی خواب چشمانش را ربود.؟ردمی کامروز بدون او سر  تا 
 
 ا
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ماده کمی کسل بود، لباسهایش را  ،صبح با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شد
 
کرد و دوش گرفت ،بعد از دوش  ا

ینه ایستاد و موهایش رایان و رویا را صدا زد، خوراکیها را  پوشید،  سیوشرت و شلوارش را  گرفتن 
 
در کوله ش چید، جلوی ا

ماده شانه زد، رادمهرو رایان را 
 
 در زدن. شدند و پشت در اتاق رویا ایستادن، ا

 رویا عروسی نمیریما انقدر طولش میدی. -رایان
 خیلی مونده؟ -

 تا شما برین جلو در اومدم. -رویا
 گوشی رادمهر زنگ خورد به در تقه ای زدو گ فت

 .ر فقط ،من پایینمرویا زودت -
 جواب داد گوشیش را 

 جانم عزیزم؟ -
 .پیششیه وقت سوتی ندی  ،واد مارو تا میدون بیارهمی خسالم صبح بخیر راد، امیر گیر داده  -مهال

 سالم باشه، خدا امروزو بخیر کنه.-
 تا بریمو بیایم من که سک ته رو زدم. -مهال
 یم فعال خداحافظ.می کنن حرکت ماهم اال ،خدانکنه ،بهش فکر نکن هیچی نمیشه -

ماده و رایان رویا
 
مد  جلوی در ،بودن ا

 
سانسور شدند و پایینا

 
مد  ند با هم سوار ا

 
 .نا

  با ماشین میریم؟ -رویا
رایشرویا چه خبره  ،زنگ زدم تاکسی تلفنی ؟نه کجا بذارم ماشینو -رادمهر

 
 کمترش کن. ؟ها

  رویا دستمال را کمی روی لبش کشید.
 گ فت ین شدنو رادمهرسوار ماش

خریعنی  ،رایان وای به حالت جلو دوستام چرت و پرت بگی -
 
 ین باری میشه که جای  ی میبرمت فهمیدی؟ .ا

 چرا به رویا نمیگی؟ -رایان
 واسه اینکه دهن تو فقط جک نداره. -

 .ببین یه بارم داره مارو میبره بیرون باید دست به سینه بشینیم،ُخب میگ فتی نیا -رایان
 االنم دیر نشده میتونی برگردی. -

 باشه بابا الل میشم. -رایان
از ماشین پیاده شدن  ،او سر میدان بود ،د و رویا سرش درگوشی بود،رادمهر به سینا هم زنگ زدرایان اخمهایش در هم بو

 و کرایه راحساب کرد.

 وی پایشان ترمز کرد.نزدیک سینا شدند و سالم و احوالپرسی کردند،چند دقیقه نگذشت که ماشینی جل
 )مهال(

ینه  ،ندیدندمی خپر از استرس بود، مریم و زهره و نسترن پشت نشسته بودند  ،ردمی کمهال هی با انگشتانش بازی 
 
مهال از ا

 رد و هی چشم غره میرفت. می کنگاهشان 

خه -امیر 
 
 تو که جنبه زود بیدار شدنو نداری واسه چی برنامه میذاری؟  ا

 .ی بچه م باید منو برسونیمی کنت واسه توئه که فکر سواسه خواب نی -
 .ُخب کرایشو بدین به من ؟االن بد شد رسوندمتون -امیر
 .اینم مخش به سنگ خورد به دل نگیر واستیم پیاده بیایم کرایه چیه؟می خنه دیگه ما  -مریم
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 واستین پیاده بیاین؟می خاونوقت با اینهمه وسیله  -امیر
قا امیر ولش -زهره

 
 رد نکنین همین میدونه که اتوبوس ایستاده. ،کنین اینارو  ا

نهم درست روبه رو  رادمهر جلو اتوبوس ایستاده بود،
 
رنگش پریدوقلبش مثل گنجشک تند تندمیزد،  !مهال با دیدن رادمهر ا

کدام یک وسیله خالی کرد وهر  از او نداشتند،امیر از ماشین پیاده شدو وسایلشان را  مریم و زهره و نسترن هم دست کمی 
 دستشان گرفتند.

 دیگه برو به کارت برس. ،امیردستت دردنکنه -
واست مچشان را بگیرد، می خرد، انگار می کبچه ها هم تشکر کردن ولی انگار امیر قصد رفتن نداشت به همه با اخم نگاه 

کنار  از ،امیر شروع کرد به غر زدندخترها هم مثل بره دنبالش سر به زیر راه افتادند،  ،امیر راه افتادبه سمت اتوبوس
 رادمهر گذشت و رادمهر صدای امیر را شنید و لبخند زد،مهال هم چشم غره ای برایش رفت.

خه که چی این مسخره بازیها، ُخب وایمیستادین خودم  -امیر
 
خرا

 
دارین؟  االن شما از همشون شناخت ،هفته میبردمتون ا

 ورین؟می خبه اینا قیافه هاشنو ببین تو رو خدا اصال شما 
 منتظریم. ؟برد عقب، ُخب بقیه ش باز شروع شد نوارشو-
 بچه ها خندیدن و مریم گ فت 

دمنمی خواد بیا بریم، در ضمن نمی خگ فتیم ُخب شماهم دلت  عهخدای  ی صد دف -مریم
 
 ،ورنمون که ،ایناهم مثل ما ا

 نگاشون کن نه شاخ دارن نه دم.

 بچه ها بلند خندیدند. امیر با تعجب به مریم نگاه کرد و
 چیه باز سوتی دادم مگه؟ -مریم
 نه واال فقط یه چوب اگه دمه دستت بود من رو االن کشته بودی، برین سوار شین من برم. -امیر
 وای امیر مگه بچه ایم برو دیگه دق دادی مارو. -

 وای؟می خپول ن -امیر
 نه کارت همرامه مرسی خداحافظ.  -

 یعنی برم؟ -امیر
 ما رو نگاه کن برو دیگه. ،وایستا تا ما برگردیم.نه  -

 باد برد؟ تو چادر مریم میگیرم غمباد یه چیز تو دلم موند نگم  -امیر
 مریم سرخ شدو بقیه خندیدن.

ب  ای بابا مانتوم بلنده دیگه ،تازه قراره تو -مریم
 
ب  بریم میترسیدما

 
 ببره واسه همین سرم نکردم.ا

  ریم خندیدند.م جوابیه دوباره همه به هم
  باشین. مواظب خودتون  ،برین به سالمت !از زبون که کم نمیاری  -امیر

 مریم خندید و گ فت
 خدارو شکر از خر شیطون پیاده شد داره میره. -مریم
 من هنوز اینجاما! -امیر

 اها، با شما نبودم.-مریم
  امیر سری تکان دادو خداحافظی کرد و رفت

 هی راه برو ،هی زر بزن. -
 بریم سوار شیم دیگه. !به من چه داداشت مثل عزرائیل ظاهر میشه -ریمم

و سالم و احوالپرسی کردند. رایان با تعجب به رادمهر  دخترها رفتند ردامهر بعد رفتن امیر با رایان و رویا و سینا به سمت
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 هر درگوشش گ فترویا از جریان خبر داشت ولی رایان بیچاره مات ومبهوت مانده بود که رادم ،خیره شد
 سالم احوالپرسی بلد نیستی؟ ؟زبونتو موش خورد -رادمهر

 رایان اخمی کرد و با مهال و دوستانش سالم و احوالپرسی کرد.
 خوبین همگی؟ -رادمهر

 مرسی همه خوبیم. -مریم

 بله ایشون زبون همه ما هستن.-

 ین؟می کنمعرفی ن ،اینو بیخیال -مریم

 رم، رایان داداش کوچیکم ورویا خواه از دست شما،-رادمهر
 
 قاسینا رفیقم .ا

 رو به سینا با اخم گ فت مهال با رویا و رایان دست دادو 

شنابا ایشونم قبال -
 
 شدیم. ا

 مریم سقلمه ای به او زد رادمهر اخم کرد. ،پایین انداخت سینا از خجالت سرش را 
 !ُخب دوستای منم که میشناسی -

  .،نسترن ،خودمم مهالم مریم، زهره -رو به بچه ها کردو گ فت
شنابا تو که اصال  ؟واقعا -رادمهر

 
 نشده بودم. ا

صدا زد تا سوار اتوبوس شوند، همه دختر پسرها همسن و سال هم بودند، تورلیدر یک خانم مسن  تورلیدر همه بچه ها را 
زهره و نسترن هم با هم دل بود،رادمهر و مهال کنار هم نشستند، سینا و رایان، مریمم کنار رویا نشست،  ولی اهل 

هنگ شادی گذاشت و دو دختر و پسر 
 
هنگ شاد کردند،راننده ا

 
نشستند، نصفی از راه را رفته بودند، که بچه ها تقاضای ا

 حسابی بهشان خوش گذشته بود. ،بعضی ها سوت میزدند ،وسط مشغول رقصیدن شدند،بچه ها دست میزدند
 مهال داداشت راضی نبود بیای؟ -رادمهر

 .اگه بابام نبود عمرا میذاشت بیام !ال، به هیچ صراطی مستقیم نبوداص -
 مهال یه خواهش بکنم؟ -رادمهر

 !جانم بگو -
 اونقدرها که تو دلخوری مریم نیست. ؟میشه با سینا یکم بهتر رفتار کنی -رادمهر

 مگه من چیکارش کردم؟ -
ورد صراربا کلی ا ،رهبهش، بذار بهش خوش بگذ یه جورای  ی داشتی طعنه میزدی -رادمهر

 
مش، بازم میگم اگه داستان ا

 ی بهش زده.ااون مقصر نیست، زندگی بد ضربه  ،زندگیشو بشنوی رفتارت باهاش عوض میشه
روم شه، هی میگم باهاش خوب برخورد  -

 
ما ولی تا میبینمش دست خودم می کنچشم ،شما زودتر تعریف کن تا دلم شاید ا

 بندازم.نیست دوست دارم یه تیکه بهش 
 رادمهر لبخندی زد و سرش را نزدیک سر مهال قرار داد و گ فت

م به موقعش خانومم ،به وقتش بهت میگم چی به این می کنبرات تعریف  ،قربون دختر حرف گوش کنم بشم-رادمهر
 بیچاره گذشته.

 !راستی خواهرو برادرتم مثل خودت خوشگلنا -
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ازش خوشم  ،ی دارهخیلی قیافه مردونه ا،تو هم خیلی خوش استیلهداداش  ،چشمات خوشگل میبینه خانومم -رادمهر
 اومد.

 مهال دلش قنچ رفت برای خانومم گ فتنای رادمهرش ،لبخندی زدو گ فت
بعد  میدونی مامان بابامم عاشق هم شدن ،واسه همین مامانم خیلی به امیر وابسته ست ،امیر کپ ی برابر اصل بابامه -

واست، وقتی بابابزرگم مخالفت کرد بابامم برای اینکه بابابزرگمو تهدید کنه می خامانم و بابام خیلی م ،ازدواج کردن
بتادین میریزه رویه دستمال میزنه به پنجره اتاق بابابزرگم بعد با مژیک قرمز مینویسه یا دخترت و بهم  مشب میره یک یه

برویش برات میمونهمی کمیدی یا جفتمون خودمونو 
 
جالب اینجاست مامانم زودتر از بابا بزرگم اون  !شیم، اونوقت بی ا

ه، بعد به بابام پیغام میده که فرار کنن، با تهدید همه چی بدتر میشه، بابامم چون خیلی می کننوشته رو میبینه و پاکش 
ای خالصه کالم که بابام بر  ،میگه دوست نداره پشت سرشون حرفای نامربوط بزنن ،همی کنقبول ن مامانمو دوست داشت

خر
 
خه بابازرگمم فرش فروشی داشته، بابای بابامم تاجر فرش بود ،ین بار میره دم حجره بابابزرگما

 
نمیدونم چرا  ،ها

اونروز که بابام میره دم حجره، بابابزرگمم که میبینه دست از سر  بابام از همه لحاظ خوب بود.، ردمی کبابابزرگم قبول ن
رده دیگه تو این دو ساله از می کباید بره سربازی برگرده، فکر  اونم  !ه یه شرطیه ولی بمی کندخترش بر نمیداره قبول 

تیشای  ی مامانم سوزونده
 
 ،سرشون میفته این عشق وعاشقی ولی از سرشون نمیفته که هیچ ،بیشترم میشه، نمیدونی چه ا

خرچندتا از خواستگارش رو با چای  ی سوزوند، جالب ترینش 
 
شون گ فتن برن صحبت کنن وقتی به ،ین خواستگارش بودا

مرده  ،با مرده حرف میزنه همینکه میرن تو حیاط مامانم مثل عقب مونده ها  ،رد خیانت به بابام میشهمی کمامانم فکر 
دیگه بعد اون وقتی بابابزرگم دید حریفشون نمیشه با ازدواجشون  ،همی کنه و فرار می کنهم دوپا داره دوپا دیگه هم قرض 

 .جالبش اینه بابام میشه داماد سوگلی خانواده و همه عاشقش میشن ه ومی کنموافقت 
 !ه بابات ،بهم سخت نمیگیرهمی کنمنو درک  پس حتما -رادمهر

 .متاسفانه بابام بعد اتفاقی که واسه امیر افتاده خیلی سختگیر شده  -
 چرا مگه چیشده؟ -رادمهر

می قبول ن ردو می کاولش کلی ناز  ،شنهاد دوستی میدهه خوشش میادو بهش پیامیر تو همسایگیمون از یه دختر -
خر ،ردک

 
حسابی  ،ش با اصرار امیر با هم رفیق میشن ،دختره هم وضع مالی خوبی نداشتن و تو کوچمون مستاجر بودنا

می م تو اون دوران امیر بخاطر دختره خونه ای که با هزار زحمت خریده بود رو میفروشه همشو خرج خان ،امیر رو تیغ میزنه
هر وقت امیر اسم ازدواج رو میاورد یه بهونه داشت تا اینکه یه روز امیر مچشو با صمیمی ترین  ،چهارسال با هم بودن ،هکن

 ،از اون موقع چشماش ترسیده دیگه به هیچکس اعتماد نداره ،هم رفیقش رو از دست داد هم عشقشو ،رفیقش میگیره
 !خدا دیگه اونروزا رو نیاره خیلی روزای بدی بود براش، ،ردمی کد یهو گریه ندیمی خیه موقع  ،شده بود ا ه مثل دیوونه

رفت، ولی االن خدا روشکر میگه  بابامم که حال امیر رو اونجوری دید تا مرز سک ته ،همی کنمامانم هنوز که هنوزه نفرینش 
 .فراموشش کرده

 چقدر بد ازشون دیگه خبری نشد؟ -رادمهر

تیغ زدن پسرا، بعد یه مدتم ولشون  ،شنیده بود که به رفیقشم خیانت کرده. اصال کارش همین بودهنه فقط امیر از یکی  -
 .ردهمی ک

 .چه دوست نامردی داشته -رادمهر
ره -
 
امیرم گ فت: چال کرده  !بعد که دختره ولش کرده بود اومده بود سراغ امیر برای عذرخواهی ،خیلی هم پرو بود ا

ه باشه دیگه برگشتش قابل قبول نیست. از اون به بعدم دیگه سخت مشغول کسی هم که مرد !نه،دوستیشو
 تو خونه بابام بمونم. وام پسر ترشیده باشممی خمیگه  ،خوندنه درس
 خدا نگذره ازشون. ،خدا لعنت کنه اینجور دخترارو  -رادمهر
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 پاشو یه قری بده ببینم بلدی. ،بیخیال -
 .دهاین رفیقت نسترن که خوب قر می -رادمهر

می از دور خاک بر سری نثارش کرد، رایان و رویاهم  برگرداندو به نسترن که درحال رقصیدن بود نگاهی کرد، مهال سرش را 
 و دست میزدند واقعا حرکاتی که انجام میداد خنده دار بود.ند ندیدخ
دم  هیچوقت مثل -

 
 نمیرقصه ،راستی به رویا و رایان چجوری گ فتی قضیه خودمونو؟ا

 واسه همین اخماش تو هم بود. ،به رویا که دیشب گ فتم ولی رایان همین دم اتوبوس فهمید -رادمهر
 اخی گناه داشت، رویا چیزی نگ فت؟ -

 نه ،گ فت اگه کسی و نداشتی غیر قابل باور بود. -رویا
ه مهال خندید دوباره برگشت به نسترن نگاهی کرد،از جایش بلند شده بود و باباکرم میرقصید، تقاضای
 
نگ درخواستی ا

مد  میداد،از بس خندیده بودن اشکشان در هم 
 
بعد ازدو ساعت و نیم به مقصد  ،ه بود،دیگر نزدیک شده بودندا

 رسیدند.
کل مسیر رو با هم باشین، از هم فاصله نگیرین، اگه هم احیانا کسی  طفا گوش کنید،دوستان خسته نباشید،ل -تور لیدر

سعی کنید بیشتر با گروه  ،نجا دوباره جمع میشیم، تو طول مسیر مواظب باشینخواست خودش بگرده موقع نهار همی
 اینجوری بیشتر بهتون خوش میگذره ،لطفا پیاده شین. ،باشین

 انداختند. روی دوششان  هایشان را ه کول ،بچه ها همه به ردیف پیاده شدن
 مهال کوله تو بده من سنگینه. -رادمهر

 نه بابا ،چیزی توش نیست. -

ُخب درش بیار  ،جلو هم که ریختی بیرون ،موی پشتت که معلومه ؟چیه این سرت کردی ،مهال شالتو بکش جلو -ادمهرر 
 دیگه.

 درست کرد با اخم به رادمهر خیره شد. مهال شالش را  ،بچه ها همه دور مهال و رادمهر جمع شدن
 بخند بذار بهت خوش بگذره. ،کن ولش ،این کارش اصل گیر دادنه -رایان

 مهال خندید و رادمهر گ فت
 رایان خان مثل اینکه یادت رفته که بهت چی گ فتم؟ -رادمهر

قا رادمهر شما هم یادت نره از االن رایان و تهدید کنی با من طرفی -
 
 .ا

  گرفت وبرای رادمهر زبان درازی کرد. رایان دست مهال را 
 داداشم برم. قربون زن  -رایان

رامی به رایان زدو گ فت ،خ شدبچه ها بلند خندیدن و مهال سر 
 
 پس گردنی ا

 داشتیم؟ -
 .رایان با دست پشت گردنش را دست کشیدو خندید

بیخیال، زنداداشی که از االن رو برادرشوهرش دست بلند کنه  ،دست جفتتون هرز میره ،رادمهر واقعا به هم میاین -رایان
 وره.می خبدرد ن

 یین گذاشُت سمت رایان دوید، رایانم فرار کرد.رادمهر کوله ش را پا ،دوباره بچه ها خندیدن
 مردی وایستا! -رادمهر
 مرد دیدی سالم منم بهش برسون. -رایان
دم  نفله -رویا

 
 .ورهمی خنمیشه انقدر ک تک ا

خی چرا، دلتون میاد میزنینش؟ -
 
 ا

 رویا خندید و گ فت
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 .نگو پرو میشه پیش خودش -رویا
 مهال خودمون دور بزنیم؟ -مریم

 بذار رادمهر بیاد ببینم چی میگه! ،منمیدون -
 کوله ش را گرفت و گ فت ؛رادمهر از دور با لباس خیس شده به بچه ها نزدیک شد

 چرا وایستادین؟ ،بریم -رادمهر
 رایان کو؟ !وری می خسرما  ،این چه وضعیه -

ب زیاد حرف زد انداختمش تو -رادمهر
 
ب  ُخب االن همتون خیس میشین ، همش تو ،ا

 
 .مباید بریا

 .راد من همینجا هستم شما برین -سینا
 وا مگه میشه پس چرا اومدین؟ -مریم
 .به زور میبریمش !مگه دست خودشه ،ِچرت وپرت میگه -رادمهر
هر چی دارین قد  ،حساب نکن، چون ما یه قدمم نمیتونیم تکونش بدیم، ماشاهلل هزار هللا و اکبر فقط رو کمک ما -نسترن 
 .و هیکل

 .بلند خندیدنرادمهرو سینا 
ورد االن کی اسم کمک -مریم

 
برومونو بردی ا

 
ش شدی؟ کم تو اتوبوس ا

 
 .مهال یادت باشه دیگه اینو جای  ی نبریم ؟تو نخود ا

 نسترن خندیدو گ فت
بروریزی میزنه!فقط کافیه یه ُتک پا تا کافی شاپ بریم یا خونه ما -نسترن 

 
 هوم؟ ،جان من ببین کی داره حرف از ا

 پایین انداخت. سرش را مریم قرمز شد و 
 .ولی سینا جای مرتضی هم واقعا خالیه ها -رادمهر

ورد همه بلند خندیدن و مریمم شکلکی برایشان در
 
 .ا

 شما هم رادمهر خان؟ ،بشکنه دستم که نمک نداره -مریم
مین. -

 
 الهی ا
 مهال؟ -رادمهر

مین گ فت -
 
 ؟!ُخب مگه نباید بعد هر دعای  ی ا

 مهال نزدیکش شدو گ فت ،لباس خیس روی تخته سنگی نشسته بودبچه ها خندیدنو ،رایان با 
ورد با خودت لباس -

 
 ی؟ا

ره -رایان
 
خهبابا ،این چی داره  ا

 
 لندهور نگاه چیکارم کرد. عاشقش شدی؟ ا

 هیس صداتو میشنوه. -
 باز چی گ فتی؟ ،هی -رادمهر

 بذار لباسشو عوض کنه مریض میشه. ،هیچی -
فت نداره -رادمهر

 
 .بریم ،این جون به عزرائیل بده نیست هیچیش نمیشه  ،بادمجون بم ا

 رایان چپ چپ نگاهش کرد.
 چشماتو در میارما. -رادمهر
 .نه تو رو خدا، نگاه دارم میلرزم -رایان

 گرفت. مهال بلند خندید رادمهر به سمتش رفت که مهال از پشت پیراهنش را 
 پاشو رایان بریم. ،راد بسه دیگه گناه داره -

رام در حال حرف زدن بودن که سینا پشتشان ظاهر شد و گ فت ،ند شد و بچه ها همه حرکت کردنرایان بل
 
 مریم و مهال ا

 ببخشید میشه یه لحظه وایستین؟ -سینا

http://www.98iia.com/


 حیف روزای رفته / فاطمه رنجبر کاربر انجمن نودهشتیا 
 

  
 COM.IIA98.WWW / 86 فاطمه رنجبر 

 

ن ها رادمهر از دور به  ،مریم و مهال ایستادن
 
 رد دختر ها سرشان پایین بود.می کنگاه  ا

عا شرمندم ،اون روزم اگه چیزی گ فتم اصال قصدم مزاحمت نبود، من واق ،من یه عذرخواهی بهتون بدهکارم -سینا
 بازم شرمنده. ،نمیدونم چجوری بایدازتون عذرخواهی کنم.اصال نمیدونم چرا اون حرفارو زدم

 مگه نه مهال؟ ،بود ناراحت نباشین من و مهال جفتمون یادمون رفته !نه بابا این چه حرفیه -مریم
ره -
 
بذار بهت خوش بگذره،  شه که بخشید، پس دیگه بهش فکر نکن،خی نگ فتی مریم باید ببمن که چیز  بیخیال، به ا

 بهش فکر نکن از االن با هم دوستیم ،دشمنی تموم شد.
 مهال لبخندی زدو سینا گ فت

 وقت یادم نمیره.یچبازم شرمنده،کاش اولین دیدارمون بهتر بود. من خودم که ه ،مرسی -سینا
 .رهبهش فکر نکن از یادت می -

 راست میگه بیخیال شو. -مریم

 من برم  -
 
 قامون تنهاست.ا

 سینا و مریم خندیدند،مهال پشت چشمی نازک کرد، زودتر حرکت کردو خودش را به رادمهر رساند.
 مواظب باش سنگها لیزه ُسر نخوری. -رادمهر

-  
 
 برعکس اونروز خیلی مظلوم بود دلم سوخت. ،ه عذرخواهی کردخر باال

 زدو چیزی نگ فت.رادمهر لبخندی 

 مهال خم شد تا پاچه شلوارش را باالبدهد که رادمهر دوباره اخمهایش در هم شد.
واد پاچتو بدی باال کل لباست خیس می خخم میشی با این مانتو کوتاهت؟میدونی تا کجات معلوم میشه؟پاشو ن -رادمهر

 میشه دیگه.
 ه لباسم خیس بشه.می کنباز که هاپو شدی؟ ُخب اذیتم  -
واستی خیس شی، ِچندشت می خاگه ن ،همه چیزو که نباید صدبار گوشزد کنم ،مهال جون راد یکم رعایت کن -دمهررا 

 چرا اومدی اینجا؟ ،میشد
 ُخب بابا بریم. -

ب گذاشت، از بچگی از
 
ب  سینا و مریم هم جلوتر رفتن خود را به بچه ها رساندن، مهال پایش را درا

 
متنفر بود،تمام تنش ا

ب  د، رادمهر پا به پایش راه میامد و مواظبش بود، رویا هم با بچه ها خیلی زود صمیمی شد، بچه ها به هممور مور ش
 
ا

 مهال پشت رادمهر پنهان شد، ،میپاشیدن
ب  رادمهر و سینا شروع کردن به ،سینا و رادمهر جلوی مهال ایستادن،دخترها نقشه کشیده بودند مهال را خیس کنند

 
ا

 پاشیدن روی دخترها.
قا نامردی -نسترن 

 
 .دست شما ده تای دست ماست ،هی مارمولک بیا بیرون از پشتشون ،ا

ورد بیرون میاورد و با اداوشکلک در گرفته بودوهی سرش را  مهال پشت پیراهن رادمهر را 
 
 ن موجب خنده جمع شده بود.ا

 .زنداداش به نفعته خودت بیای بیرون از سنگرت وگرنه ما میایم جلو -رایان
ب؟ !بفرما باز تو ازش دفاع کن -مهرراد

 
 حقش نیست سرش رو بکنم زیر ا

 رایان از االن خودتو مرده بدون چون شدم دشمنت. -
 .تو فعال از سنگرت بیا بیرون بعد تهدیدم کن -رایان 

مد مهال از پشت رادمهر بیرون
 
ب  با رادمهر و سینا شروع کردن به ،ا

 
نیمی  همه حسابی خیس خیس شده بودند، ،پاشیدنا

 رفتن ،کنار تورلیدر و بچه ها که برای استراحت نشسته بودن، نشستن. از مسیر را 
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 مهال کنار دخترها نشست ،سینا و رادمهر هم پشتشان مثل بادیگارد ایستاده بودند.
 چرا نمیشینین؟ -

 چون خیسم نمیتونم بشینم. خوبه -رادمهر
 پس تو هم مثل من چندشت میشه؟ -

ره -رایان
 
ر خواب بود،هر کار کردم بیدار نمیشد، اب یک ،ذوق کُن بگو وای چه تفاهمی عشقم ،ولی یه پله ازت باالترهالن ا ا

ب  دیدم یه لیوان
 
قیافش، چشمت روز بد نبینه اگه اون قیافشو  کنار تختش بود، ریختم روش،یهو مثل عزرائیل شدا

 چه برسه رفاقت! ،ردیمی کمیدیدی عمرا اگه نگاش 
 یدن و رادمهر گ فتهمه بلند خند

 یه لیوان بود یا یه پارچ؟ ،غلط کردی -رادمهر
 ی.وای واقعا رایان!من اگه جاش بودم االن مرده بود -

منم از ترس  ،ی هیچکار نکرده؟نامرد منو انداخت تو انباری که پر از تار عنکبوت بودمی کنِهه ،خوش خیالی فکر  -رایان
خدوساعت اون تو بودم،   ،سگ لرز میزدم

 
 ش بیرونم نمیاوردن.م اگه بابام نبود این ظالم و خواهر ظالمتر از خودر ا

 امروز بهم ثابت شد هر بالی  ی سرت بیاد حقته. -
 .خاک بر سرت ببین مهالم یه روزه شناختت -رویا

 .و حرف نزن خواهر سیندرالت -رایان
 بلند میشما!-رویا
 .نم مونده اینم ما رو تهدید کنهنه تو رو خدا ،ببین خودمو خیس کردم،واال همی -رایان

روبرویشان ایستاده بود وبه دخترها زل زده  پسری که  به ،رادمهر نگاهش به روبرو خورد ،دیگه همه ُمرده بودن از خنده
ن هاچشم از  ،بود

 
گرفت متوجه پسر  مهال که حواسش به رادمهر بود رد نگاهش را  ،رادمهر به سمتش رفت ،بر نمیداشت ا
 رو به سینا کرد و گ فت و فهمید قضیه از چه قرار است روبرو یش شد

 !تا دعوا راه ننداخته بدوسینا  -
 ؟وقتی میبینه ما باالسرتونیم دیگه نگاه کردنش واسه چیه ،حقشه بذار بفهمه چشماشو باید درویش کنه -سینا

 وای تو که کله خرتر از اونی. -
 دنبالش راه افتادن. ها سینا با بچه  ،مهال بلند شدو سمت رادمهر رفت

 بگو برات درشون بیارم. باشی  اگه نمیتونی مواظب ؟!هی مرتیکه دوتا کنارتن، چشمات باز هرز میره -رادمهر

 ه.می کندر گوشم وز وز نکن اذیتم  برو بابا،خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه ُامل، -پسر
پسر خواست  ،دلش خنک شده بود رادمهر را کنار کشیدگرفت و مشتی حواله صورتش کرد، سینا که  رادمهر یقه پسر را 

 گرفتند، تورلیدر گ فت که جلویش را  بسمت رادمهر برود
قای سهیلی اینجا چه خبره ؟دوباره که درگیر شدین -تورلیدر

 
 اوندفعه هم بهتون تذکر داده بودم. !ا
 .ها مثل اینکه چشمتون مشکل داره! این به من حمله کرد مثل روانی -سهیلی

عطشت با یکی دوتا رفع نمیشه؟چندتا دیگه  ،مرتیکه هیز چشمای کور شدتو درویش کن، کسی باهات کاری نداره -دمهررا 
 وای؟می خ

خراین بار  -تورلیدر
 
 بهتون تذکر میدم. ا

 رو به رادمهر کردو گ فت
 ردم.می کبه شما هم همینطور ،میتونستین به من بگین من خودم باهاشون برخورد  -تورلیدر
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 ی رو به دخترا گ فت:سهیل
 بیاین بریم بابا با چندتا ُامل پاشدیم اومدیم بیرون که چی بشه؟ -سهیلی

 رو به رادمهر گ ف: پسر
 م.می کندعا کن جای  ی گیر من نیفتی وگرنه روزگارُت سیاه   -سهیلی
 هی اون روی سگم باال بیاد دیگه هیچی حالیم نیستا ،پس خاموش تا خودم خاموشت نکردم. -سینا
 با بغض به زمین خیره شده بود. ،از رادمهر دلخور بود تحمل این کارش را نداشت ،ال گوشه ای نشسته بودمه

 مهال خوبی؟ -مریم
من میترسم وقتی فقط به خاطر یه نگاه اینجوری الم شنگه راه انداخت وای به روزی که یکی  ،ای کاش نمیومدیم مریم -

 تیکه بندازه یا حرفی بزنه.
  ده دیگه.خب َمر  -مریم

 مگه چیکار کرده بود فقط بخاطر یه نگاه! ،به این نمیگن َمردی ؟َمرد بودن به اینه که اینجوری یقه طرف رو بگیره -
 نمیدونم راستشو بخوای منم یکم ترسیدم ولی بهشم حق میدم. -مریم

 مهال به مریم خیره شدو گ فت
 پس بهتره تا بهش بیشتر وابسته نشدم تمومش کنم نه؟ -

 رد.می کولی شاید هر کی دیگه هم بود همین کارو  ،خودت میدونی عزیزم -ممری

 )رادمهر (
 سینا دستی روی شونه ش گذاشت و گ فت ،رادمهربا فاصله روبروی مهال نشسته بود و به مهال خیره شد

 گند زدی حسابی. ،فکر کنم شدیدًا دلخوره ازت ،تند رفتی داداش -سینا
 دم مرتیکه به ناموسم نگاه کنه؟یعنی باید وایمیستا -رادمهر
 میدونم ولی قیافه همشونو دیدی رنگ تو روشون نمونده بود. -سینا

گرفت ومسیر مخالف رادمهر  دست مریم را  رادمهر بلند شدو سمت مهال رفت، مهال که دید رادمهر به او نزدیک میشود
 گ فت رساند به او خودش را  رادمهر ،هم بود رفتن، دخترا هم دنبالش راه افتادن،مهال اخمهایش در

 مریم جان میشه با مهال تنها باشم؟ -رادمهر
 :مهال به راهش ادامه داد و مریم سری از تاسف برای رادمهر تکان داد و ارام لب زد

 فقط بگم داغونه، فکرای بدی هم تو سرشه. -مریم
 سمت مهال رفت. تکان داد رادمهر دست تو موهایش کردو سرش را 

 !مهال -
برای امروزم تکمیل  ،به اندازه کافی امروز کاسه صبرمو رو لبریز کردی،خواهشا دیگه بسه، وام چیزی بشنوممی خن -مهال
 شد.
 نه به اینور اونور،میدونی از این کار بدم میاد. ،وقتی داری حرف میزنی به من نگاه کن -

به من که میرسه میگی گور پدر مهال ،شده تا  چطور تو هر چی بدت میاد نباید انجام بدم ولی به جهنم بدت میاد، -مهال
چشم، مهال فالن ساعت میام  ،چشم، مهال قبل اذان خونه باش!االن یه چیز بگی قبول نکنم؟ مهال فالن لباسو نپوش 

 چشم، راد ما تازه به یکماه هم نرسیده باهمیم، به جای اینکه خوب رفتار کنی دلم از عشق بلرزه ،دنبالت پا نشو تنها بیا
 ی دلم از ترس با تو بودن بلرزه.می کنبرعکس کاری 

 ن.می کنهمه دارن نگامون  ،صداتو بیار پایین -
از این به  !من اینم ،صدامو نمیارم پایین کسی نمیدید؟ ،بذار ببینن،تا االن تو معرکه گرفته بودی زشت نبود به درک -مهال

http://www.98iia.com/


 حیف روزای رفته / فاطمه رنجبر کاربر انجمن نودهشتیا 
 

  
 COM.IIA98.WWW / 89 فاطمه رنجبر 

 

م، اگه میتونی تحمل کنی باهام باش، نه که تو رو می کنتار بعد هر جور که دوست دارم میچرخم، هر جور دوست دارم رف
 به خیرو ما رو به سالمت.

حق با  کر و کور والل میشدم،  باید ،و منم بهش چیزی نگم یعنی باید وایمیستادم که اون بی پدر مادر ُزل بزنه به ناموسم -
امیدوارم خوشبخت  ؛برو خوش باش ،میذارمتمن تو رو ُتو منگنه ن !باشی، راحت باشی توئه تو دوست داری اینجوری 

شی، منم تفکر قدیمیارو دوست ندارم ،ولی وقتی چیزی یا کسی مال منه بقیه بهش ناخونک بزنن دست خودم نیست 
قرار نگیرم، قشنگیه عشق همینه که اگه کسی رو دوست  دیونه میشم، من بر میگردم، قول میدم دیگه هم سر راحت

 منم ازت میگذرم تا خوش باشی.،ش بگذری داری به خاطر خوشیش از 
نقدر پر بود که با خود میگ فت:)منم که همینو 

 
ه چیز تموم شه(ولی چرا زبانش چیزه مپس بهتره ه واستم می خ مهال دلش ا

سرش را برگرداند تا اشکش را  ،اشک در چشمانش جمع شد ،دیگری میگ فت ، تپش قلبشم چیزه دیگری میگ فت
همیشه دل مهال را  کمی از او نداشت ولی اخالقش را نمیتوانست عوض کند،با اینکارشرادمهر هم دست  ،نبیند

ور بود. میشکست،
 
 کارهایش وحرفایش برایش عذاب ا

ن ها سینا که اوضاع را بد دیده بود به 
 
 نزدیک شد. ا

 مهال خانم میشه چند لحظه وقتتونو بگیرم؟ -سینا
 م دخالت نکن.می کنسینا خواهش  -

خه احمق تو،تواون دوماه که ازش هیچی نمیدونستی اونجوری هالکش شده بودی وای به  ،ر بس کن خواهشارادمه -سینا
 
ا

رو ببین حسابی  نترس به من که اعتماد داری!قیافه بچه ها ،پس خواهشا ببند دهنتو برو اونور ،تنهامون بذار ،االن
 زهرمارشون شد.

 تفاهمی نداریم، هر کی دوست داره یه ساز بزنه. حرفی مونده باشه، ما با هم هیچ فکر نکنم -مهال
بخاطر کی؟ بخاطر  ،من نگ فتم اینجای کوفتیو نیایم با اینکه اصال دوست نداشتم قبول کردم !خیلی ،خیلی بی معرفتی -

  تو. 
 چقدر بحث کردیم تا قبول کردی؟ ،منت سرم نذار-مهال
 قیافه بچه ها رو ببین. ،ممی کنمهال خواهش  -مریم
 برین برگردین ما اینجاییم. ،شما برین من با رادمهر کار دارم -مهال
 میشه چند دقیقه وقتتونو بدین بهم مهال خانم؟ ،مریم خانم میشه یه چند دقیقه وایستین؟ با هم میریم -سینا

ب  مهال سری تکان داد،وسط
 
 ،رادمهر و مریم سمت بچه ها رفتن خیس خیس بود، روی سنگی نشست، همه لباسشا

 یان کمی سربه سرشان گذاشت تا حال و هوایشان کمی عوض شود.را 
 )مهال(

 سینا هم روبرویش روی سنگی نشست شروع به حرف زدن کرد.
خرمطمئن باش تا  ؛میدونم اصال ازم خوشت نمیاد و قبولم نداری، چون دیدار اولمون واقعا بد بود -سینا

 
 عمرم خجالت ا

اگه اون نبود منم االن  ،یه َمرد فوق العاده ،رادمهر منو از لجن کشید بیرون ،دهزده خودتو دوستتم ،مهال رادمهر یه َمر 
من یه پسره هیجده ساله  ،مطمئنن یه مرضی گرفته بودمو ُمرده بودم، اینی که میگم برای چندساله پیشه،اینجا نبودم 

وارم کرد ؛بودم
 
ا زندگیم کرد که هر کی سر راهم سبز کاری ب ،تازه از خونه زده بودم بیرون، یعنی بابام بیرونم کرد،ا

هیچکس پشتم نبود، همه واسه پولم  ،ردم دوست واقعیه ،غرق بودم تو لجنمی کفکر  ،ردممی کبهش اعتماد  میشد
ردن روم که فروتر برم ولی رادمهر تنها کسی بود که مثل یه برادر بهم کمک کرد تا االن که بیست و می کپیشم بودن، لگد 

مهال تو این چندسالی که باهاشم ندیدم رو  ،خیلی قلبش مهربونه ،،هیچوقت تنهام نذاشتام و پشتم بودباه ،هفت سالمه
برای  ،کسی تعصب نشون بده ،خیلیا تو زندگیش بودن ولی براش مهم نبود، ولی از وقتی تو رو دیده زندگیش عوض شده

http://www.98iia.com/


 حیف روزای رفته / فاطمه رنجبر کاربر انجمن نودهشتیا 
 

  
 COM.IIA98.WWW / 90 فاطمه رنجبر 

 

ش جرات ندارم اسم تو رو بیارم تا این حد روت خودشم سواله که چرا نمیتونه جلو عصبانیتش رو بگیره ،من حتی جلو
 درکش کن. ،حساسه ، یواش یواش خوب میشه،باور کن حساسیتش از دوست داشتن زیاده

مهال دلش لرزید، میدانست که رادمهرش دیوانه وار دوستش دارد، ولی بعضی وقتها این دوست داشتن زیادش باعث 
 جب ناراحتیش میشد.میشد حساسیتش زیادی باالبرود،وهمین قضیه مو

اگه همش بخواد این کارشو تکرار کنه ،بعدًاباید هرروز  ،سینا من تا حاال تو زندگیم هیچ مردی نبوده، حق بده که بترسم-
 ؟یه پاش تو کالنتری باشه ،یه پاش تو دادگاه،اونوقت من چجوری میتونم تو چشم خانواده م نگاه کنم

خر من خودم  ،اصال اینا هیچ
 
 مارستان باید در بیارم.ش سر از تیا

 سینا خندید و سری تکان داد
باور کن بعد ازدواجتون خوب میشه چون دیگه مطمئنه مال خودشی ترسی تو دلش ، تا اون حدم نیست دیگه -سینا

 نیست.

 بدبختیم اینه خود لعنتیمم خیلی بهش وابسته شدم ،به نظرت چیکار کنم؟ راهنماییم کن بگو چیکار کنم که حساسیتش -
 کمتر شه؟

خیلی هم بهت اعتماد داره ،فقط چشمانش  !نه ،بذار مطمئن شه ازت، نمیگم بهت اعتماد نداره ،با دلش راه بیا -سینا
شاید  ،بعد شنیدن داستان زندگیه من یکم دست و دلش میلرزه ،میترسه،میترسه از اینکه هر لحظه تو رو از دست بده

 تقصیر من بود که اینجوری شد.
 خیلی راحت گ فت کات کنیم، ُخب زندگی تو چه ربطی به من داره که بخواد بترسه. ولی االن -

میگم شاید داستان من روش تاثیر گذاشته باشه، امکان نداره مهال به کی قسم بخورم که باور کنی، من  ،نمیدونم-سینا
وره ،ا عزیزتر از رادمهر تو زندگیم نیست ،به خودش قسم 

 
ین همین االنش حاظرم قسم بخورم یه لحظه دوریتم براش زجر ا

من با بچه ها میریم شما بشینین مثل دو تا بچه خوب با هم  ،ندهمی خاینجوری نبینش که داره با بچه ها  ،مثل باروته
  نه که دعوا بگیرین ومثل بچه ها لجبازی کنین. ،حرف بزنین

 .مهال لبخندی زدو سری تکان داد
 بشینم رو به روت حرفات روم تاثیر بذاره ،چه دنیاییه. ردم یه روزمی کفکرشم ن ،باشه مرسی -

 سینا لبخند غمگینی زد و گ فت
،کاش منم اونیکه دوسش داشتم، فقط یکم درک و دیدار به جهنمی که گ فتی یادمه ولی االن تو بهشت منو دیدی -سینا

 تا من تو لجن نمی افتادم. ،شعور داشت ویکمم انسانیت و حجب و حیا
گذشته سینا چه اتفاقی افتاده که او را اینگونه افسرده کرده ،سینا سمت  در خیلی دوست داشت بداند ،تمهال دلش گرف

 بچه ها رفت و روی شانه رادمهر زد و او را بسمت مهال هدایت کرد و خودش با بچه ها بسمت گروه رفتن.
 پاشو بریم دور بزنیم تموم جونت خیس شده. -رادمهر

 .ماشکال نداره ،ُخنک شد -
 وری.می خپاشو لجبازی نکن سرما  -رادمهر

 ر!رادمه -
 ؟بله -رادمهر

 مهال دلش لرزید برای اولین بار او رو جانم خطاب نکرد.
 چرا نمیتونی عصبانیتتو کنترل کنی؟ -

 .برای اینکه بی غیرت نیستم -رادمهر
 ببخشیدا این نشونه ُامل بودنه. ،این به غیرت نیست -

 ن.دوباره شروع نک-رادمهر

http://www.98iia.com/


 حیف روزای رفته / فاطمه رنجبر کاربر انجمن نودهشتیا 
 

  
 COM.IIA98.WWW / 91 فاطمه رنجبر 

 

از اینکه یه روزی این زود عصبانی شدنت کار دستت بده، از اینکه بالی  ی سرت  ،شروع نکنم راد، من ازت میترسم چیو -
ببین پاهام بی حسه، دستام میلرزه،دوست ندارم هر وقت باهات بیرون  !بیاد، از اینکه نداشته باشمت ،رادمهر نگام کن

من حتی به غیر تو به کسی دیگه  م،می کنگن َمرده دیونست ،من خیانت ندوست ندارم ب ،میام این حس رو داشته باشم
خر م، وقتی باهات دسِت دوستی دادم یعنی تا می کنحتی فکرم ن

 
ه، باعث میشه یه می کنولی این ترسا اذیتم  ،ش هستما

بهمون صدمه  ولی اگه ببینم این دوست داشتنمون ،راد من دوست دارم ،خیلیم دوست دارم ،موقع های  ی دلم سرد شه
بخاطر منم شده  !فقط یکم ،پس یکم !شم کنارمی ک ،با همه سخت بودنش، زجر کشیدنش ،شم کنارمی کمیزنه 

 .عصبانیتتو کنترل کن، باور کن سخت نیست
ب  جیبش گذاشُت به رادمهر دستش را در

 
 خیره شد.ا

مهال به خاک مادرم که تا االن قسمشو  لیم،ومی کنمن دارم تو رو اذیت  ،من حتی دوست داشتنم بلد نیستم -رادمهر
وامت که با سینا که مثل یه برادره واسم ،وقتی باهاش حرف میزدی حسودیم شده بود، می خانقدر ، وامتمی خنخوردم 

 مهال امروز فهمیدم خیلی حسودم ،تا االن این حس رو نداشتم ولی به هر کی غیر من نگاه کنی و حرف بزنی حسودیم میشه.
 شد روبروی رادمهر ایستاد. مهال بلند

 !.نگاه کن ،توی چشمام نگاه کن به من -
 بلند کرد، مهال غم بزرگی را در چشمانش دید. رادمهر سرش را 

هیچکس نمیتونه جاتو تو قلبم  ،ماتو غمگین ببینمچشوام حتی یه لحظه می خدیگه ن !من فقط مال توام فقط مال تو  -
 .تو ده تا دوستم داری ،من ده برابرش دوست دارماگه  ،اینو تو سرت فرو کن ،بگیره

 رادمهر لبخندی زد و گ فت
 اینجوری زبون میریزی نمیترسی یه لقمه چپت کنم؟ ببین دورمون هیچکسم نیست . -رادمهر

حفظ کرده بود ولی در قلبش غوغا بود، هنوز ترس لعنتی در وجودش بود. کاش میتوانست به ترسش  رادمهر ظاهرش را 
 مهال لبخندی غمگین زد و گ فت ،غلبه کند

 رادمهر بهم اعتماد نداری؟ ؟چشمات از چی ترسیده که انقدر غم توشه ،هر کیو بتونی گول بزنی منو نمیتونی -
غوشش گرفت رادمهر مهال را 

 
غوش گرفته  برای اولین بار دختری را  اشکش از گوشه چشم روی صورتش چکید. ،در ا

 
در ا

غوشش جای گرفتبود. مهال که خشکش زده بودو 
 
نکه حرک تی کند ،مثل جسمی بی جان در ا

 
 .بدون ا

  مهال تو که تنهام نمیذاری مگه نه؟ -رادمهر
 
من تا  ،ممی کنره خیلی ترسیدم و میترسم مهال ،من تازه دارم عشق و تجربه ا

وام می خات کنه ،وام کسی نگمی خن ،ولی تو انگار جونمی ،االن رو کسی اینجور تعصب نداشتم، حتی رویا که خواهرمه
 .فقط مال خودم باشی

غوش َمردش ،چقدراغوشش گرم بود ،مهال هنوز در شک بود ،به او کرد از خودش جدا کردو پشتش را  مهال را 
 
قلبش  !ا

 تمام وجودش خواهان این َمرد شده بود. ،تندتند میزد
 !رادمهر -

 ؟جونم -رادمهر
 ی؟می کنداری گریه  ! منو ببی -

 !نه -رادمهر
 .برگشت سمت مهال هررادم

 ...ببخش دست خودم نبود ،ازم که ناراحت نیستی ؟من یه لحظه دلم خواست -رادمهر
 رادمهر بیخیال مهم نیست ،پس سعی نکن جمله بسازی! -

رامش تمام وجودش را فرا گرفت  که ان لحظه بهترین حس دنیارا داشت بگوید نمیتوانست به او  شید ،می کخجالت 
 
و ا

 در رگ و خونش جاری شده بود .وحس شیرینی 
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 بریم دور بزنیم؟ -رادمهر
 هر!رادم -

خر ؟جون دل رادمهر -رادمهر
 
 شی با اینجور صدا زدنت خانمم.می کمنو  ا

می احساس  !خیلی دلم براش سوخت، امروز ناراحت بود  راد سینا، اینجور که تو قربون صدقه میری حرفامو یادم میره-
ابش میده، مگه تو گذشته ش چی بوده که اینجوری بهمش میریزه؟ باباش باهاش چیکار ذع داره یه موضوعی خیلی م کن

 کرده؟ چرا کسی و نداره؟
ه اندازه کافی زهرمارشون شدامروز، بریم ب ،بریم پیش بچه ها زشته ،قول میدم سر فرصت بهت بگم ولی االن نه -رادمهر

 .که گرسنمم شده شدید
 عجیب وسوسه م کرده از گذشته ش سر در بیارم. ،اسم تعریف کنیاتواولین فرصت و هولی قول بد -

 !چشم -رادمهر
ب  و بهم ندمهال ورادمهر به سمت مسیری که بچه ها رفتن حرکت کردند، کلی خندید

 
تا رسیدن  پاشیدند و بازی کردند ا

 پیش بچه ها، رایان سری برای مهال به عالمت تاسف تکان دادو گ فت

 .ی بخشیدیش، واقعا برات متاسفمبه همین زود -رایان
 باز تو کار بزرگ ترت دخالت کردی بچه پرو؟ -رادمهر
ینده زنداداشم بکنم ،من با تو چیکار دارم -رایان

 
  .!همین ،من فقط خواستم یه کمکی به ا

 .رایان چشمکی به مهال زد همه بلند خندیدن
 مثل اینکه ویتامین پس گردنیت کم شده؟ -رادمهر
 .حرف جدید یاد گرفتی! !بانه با -رایان

 .رادمهر قدمی سمتش رفت، رایانم پشت مهال سنگر گرفت
 ی؟می کنتو که مثل سگ میترسی واسه چی واق واق  -رادمهر
جت به بیان است، داداش من، الاقل قبل بد دهنم هست، دیگه چیزی که عیان است چه حا ،میبینی مهال جون -رایان

 !پره هاه می،مزدوج شدنت خودتو نشون ند
 رادمهر هم با این حرفش بلند خندید. ،ندیدنمی خهمشون بلند 

  بیین بهش رو میدم پرو میشه! -رادمهر
قا رادمهر ما واقعا با هم تفاهم نداریم ،رایان جان االن که دقت کردم میبینم حق با توئه -

 
 رایان جان مرسی از اینکه ،ا

 چشمامو باز کردی.
مهال فقط به  ؟یا جدی همه شک کرده بودن شوخی ست ،رد ولی قیافه ش کامال جدی بودمی کرایان ترسید،مهال شوخی 

 رادمهر یواشکی چشمک زد.
می اصال مثل داداش من کجا  ،همی کنبخدا این قبرمو  ،ولمون کن جون مادرت مهال، شوخی کردم خدا وکیلی -رایان
 دیگه؟ بیسِت بیسته ،رویا الل شدی تو هم یه چیز بگو وای پیدا کنی؟خ
 بهتره تا شروع نشده تموم شه. ،نه دیگه امروز خیلی چیزا رو از خودش نشون داد که دلمو سرد کرد -

  .مهر چشم غره ای برای رایان رفتراد
  حقته، خودت فاتحتو بخون. ،تا تو باشی دهنتو همینجوری باز نکنی -رویا
  صه نخور.م اصال غمی کنرادمهر داداش غمت نباشه خودم راضیش  -ایانر

 م.می کنتو فقط لطف کن دهنتو ببند تا برسیم خونه خودم درستت  ،الزم نکرده -رادمهر
ورد از کوله در سینا خوراکیها را 

 
 وقتی دست رایان چیپس داد گ فت ،بین بچه ها تقسیم کرد ا

 ی.می کندهنت بجنبه کمتر حرف میزنی و خرابکاری  -سینا
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 مهال بلند خندید و رو به رادمهر گ فت
 گناه داره ،جیگرم کباب شد براش . ؟!چطور دلت میاد انقدر اذیتش کنی -

بی سمتش پاشید و گ فت
 
 رایان ا
 .باز تک افتادی، هی رایان بدبخت ؟یعنی قربون خدا برم که در و تخته رو جور کرده، نیومده رفتی تو جبهه اینا -رایان

 های  ی که خودش خوراکی مهال هم ،حسی در وجودشان نبودد بقیه هم از بس خندیده بودن ،سیناخندید و سری تکان دا
ورد

 
ورد از کوله در ه بودرا ا

 
فقط در این  ،بخور  – دست هر کدامشان داد ،به رایان لقمه ی ساالد الویه داد و گ فت و ا

 ی.می کنحالت که دهنت بسته میشه کمتر خرابکاری 
 میگذشت.اگه نبود امروز انقدر خوش ن !وای نگو خیلی باهاله -نسترن 
میدونم بدون من خوش ، از این به بعد جای خواستین برین رومنم حساب کنین ،چاکرم ،در خدمتتون هستم -رایان

زاد یه وقت ! دیگه چیکار کنم ،نمیگذره بهتون
 
 م وسطاش پیدا کردم میام باهاتون دیگه.ا

  مجلس عزاست. ،محفل بدون دلقکی چون شما محفل نیست ،حتما -رادمهر
 .خوردن دوباره سوار اتوبوس شدن کلی چرخیدن و نهارو با بچه های گروه  بعد از

 رادمهر من که ازاالن دلم برات تنگ شد. -
دوست دارم  یک شبم نمیذارم ازم دور شی، م،رادمهر قربون دلت بره،من از تو بدترم مهال، کی میشه ازدواج کنی -رادمهر

 
 
 رامشی تجربه کردم که شیرینش هنوز کل وجودم رو گرم نگه داشته.هر چی زودتر مال خودم شی، مخصوصا امروز یه ا

 پایین انداخت. مهال سرخ شد و سرش را 
 .شممی کُخب نگو اینجوری خجالت  -

وگرنه همون شب اول به مشکل  ،عادت کن دختر، یواش یواش باید به همه چی عادت کنی تا روت پیشم باز شه -رادمهر
 .وریممی خ

 زویش گرفت و با حرص گ فتمهال نیشگوتی از با
 ؟چی میشه ،یکم فقط ُحجب حیا داشته باش ،بی حیا -

 رادمهر خندید دستش را ماساژ داد و گ فت
 فکر کنم تو اتوبوس پشه داره . -رادمهر

 اصال حقته که باهات قهر شم، پشه هم خودتی. -

 کج کردو گ فت لوس کرد و سرش را  رادمهر کمی خودش را 
 هاش؟خوشملو با ادبی مثل منو بزنی؟قهر باشی بادلت میاد پسر  -رادمهر

 .مهال خندید و سمتش برگشت
هنگی که پخش میشد دست میزدن

 
و میرقصیدن ،نسترن هم از جاش بلند شده بود و قر میداد، زهره هی دستش دبچه ها با ا

  تاب افتاده بودن. همه از تُب و ،دیگر راهی نمانده بود ،ردمی کولی او کار خودش را  شید که بنشیندمی ک را 
 مهال زنگ نمیزنی امیر بیاد؟ -مریم

 ام داد گ فت وایستاده همونجای  ی که پیادمون کرده، منتظرمونه.پ ی -
قاتون، تشریف بیار پیش من رویا بره اونجا ضایع خانم -مریم

 
 .ُخب تو چرا بیخیال نشستی پیش ا

ورد مهال شکلکی برایش در
 
ردو به می کنگاه  ر تا به مقصد برسد هی برمیگشُت مهال را رادمه ،جایش را با رویا عوض کرد ،ا
 .مریم چشم غره میرفت

 ؟به من چه ،خوب بود بذارم امیر ببینتتون باهمید از دماغتون در بیاره -مریم
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 .یز خندید و مریم پشت چشمی نازک کردمهال ر
فرید که فقط یا سوتی بده -ننستر

 
 .یا ضدحال بزنه مریم اصال کارش ضدحال زدنه، خدا اینو ا

  .جو سنگینه بذار این دهن بسته باشه -مریم
 .نسترن جان مادرت الل شو، دهن اینو باز نکن -زهره

 .دوستم به این خوبیه، ساکت باشین دیگه ؟چند نفر به ینفر ،ِهی، نامردا -
 مشکوک نگاهش کرد و گ فت مریم
 باز چه خوابی برام دیدی؟ -مریم

 ال گ فتمه بچه ها بلند خندیدن و 
 لیاقتت همینه که همه بارت کنن. ،نکبت تا ازش تعریف کنی یا دفاع کنی چرت و پرت میگه -
 .واد خوبی کنیمی ختو خوبیت یکم بوداره ،ن -مریم 

 .قول میدم جبران کنم، بازم شرمنده ،شرمنده اگه امروز ناراحتتون کردم یا بد گذشت ،بچه ها دیگه رسیدیم -رادمهر

 .این حرف رو نزن کال دعوا شما عادیه، ماکه به دل نمیگیریم ،عالی بود -مریم
  .بفرما اینم از حرف زدنش -

غوشش گرفت و  ،امیر جلو اتوبوس ایستاده بود .بچه ها خندیدن و همه در جواب رادمهر چیزی به او گ فتن
 
مهال رویا را درا

د بچه ها سوار ماشین ،ه های گروه تشکر کرتورلیدر هم از همه بچ .با رایان دست داد و با رادمهر خداحافظی کرد
 .شدن امیر 
 ؟َبه َبه، از جنگ برگشته ها خوش گذشت انشاهلل -امیر
  .جای شما خیلی خیلی خالی بود ،عالی بود -مریم
  ؟پس چرا مهال تو ُچرته ،ُخب خدارو شکر -امیر
  .کجام تو ُچرته ،فقط یکم خسته م -

 .مشب کلی مهمونم داریمتازه کجاشو دیدی، نمیدونی ا -امیر
 !نه -

 .محترم با خانواده، خاله و بچه ش دای  ی  ،بله -امیر
 ؟!نگو تو روخدا، اینا که بیان، َکم َکمش دو روز اینجا چسبن که، ُاوف ای خدا اینم شانسه به ما دادی -

 .ُخب بیا خونه ما یا مریم اینا -نسترن 
 .ن پاشم برم یه جا دیگهسال پا شدن اومدن بعد م نه بابا زشته بعد یک -

 .اونوقت مامان و اخمشم باید تحمل کنه -امیر
ره -
 
 تازه کلی هم باید طعنه بزنه، کی خبر دادن میان؟ ،واال ا

 .صبح شما رو رسوندم علیرضا زنگ زد ما تو جاده ایم داریم میایم -رادمهر
 ؟علیرضا هم میاد -

ره -امیر
 
   .واسش بابل خونه بگیرن  مثل اینکه دانشگاه بابل قبول شده اومدن ا

 ؟واد دوری یکی یکدونه شو تحمل کنهمی خزندای  ی چطور  -
 .رد امروزمی کولی نمیدونی چه گریه ای  ،جور میگه انگار کرج تا اینجا چقدر راههی -امیر

 .در خونه پارک کرد مریم و مهال هم پیاده شدن روهر کدومودر خونه ش پیاده کرد،و بچه ها
قا امیردستت در  -مریم

 
  ؟مهال کار نداری  ،د نکنه ا

 .وابیمی خخوش بحالت که االن میگیری تخت  ،نه به سالمت -
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خ گ فتی ،هنوزسرمونذاشتم رو بالشت خوابم ،کجای کاری  -مریم
 
 !ا

 رد او هممی کفکر ن ،با همه احوالپرسی و روبوسی کرد، هیچوقت از پسرخاله ش مهران خوشش نمیامد ،مهال وارد خانه شد
مد 

 
 .با مهران هم ِبل اجبار احوالپرسی کرد ،ه باشدا

 ؟تفریح خوش گذشت ؟خاله جون خوبی-محبوبه
 .بله خیلی جاتون خالی بود، عالی بود -

 .نزدیکه به اینجا که فردا بریم -مهران
 .َکم َکم سه ساعت راهه ،نه بابا پسر کلی راهه -امیر

 .شمالم وای عاشق ،منکه موندنیم اینجا ،همه جا میرم -علیرضا
من تو اون خونه درندشت از صبح تا شب بدون تو  ؟ه اصال به فکر دل من هستی،بایدم خوش خوشونت باش -ندا

 ؟چجوری طاقت بیارم
خه گریه واسه چیه -

 
 .ُخب شما هم بیاین پیشش تا درسش تموم شه ؟زندای  ی جون ا

 .همی کنبه داییت بگو، از کارش دل ن -ندا
 رفت و گ فت علیرضا چشم غره ای به مهال

 ؟وای لباس عوض کنیمی خمهال ن -علیرضا

 .ابروی  ی برایش باال انداخت وزبان درازی کرد مهال
 .چرا راست میگی برم لباسمو عوض کنم بیام بحث شیرینمونو ادامه بدیم -

  .فرهاد پدرسوخته ای نثارش کرد
 !بابا شما دیگه چرا -

تیش نسوزون -فرهاد
 
 .برو باباجون انقدر ا

 .اتاقش رفت و اول با رادمهر تماس گرفت مهال به
 ؟جون دلم -رادمهر

 !سالم -
 .سالم به روی ماهت -رادمهر

 ؟رفتی خونه -
ره -رادمهر

 
 .فقط جای تو خالیه که بغلت کنم بخوابم ،وای دختر چه بغلی هستی تو ،االنم رو تختم ا

 .حسه شیرینی سراسر وجودش را گرفت ،مهال از خجالت روی پایش بند نبود
 ؟بی حیای کی بودی -

 رادمهر بلند خندید و گ فت
 .دوست دارم عادت ،من بی حیای  ی  ،عادت کن دختر -رادمهر

 .وابیمی خوام بچه پرو، راد خوش بحالت که داری می خن -

  .ُخب تو هم بگیر بخواب -رادمهر
 .نمیشه ،کلی مهمونه خونمون -

 ؟حاال کی هست ،تو که گ فتی اینجا کسیو ندارین -رادمهر
 .خاله و داییم دو سه روزی اینجا چسبن -

 ؟پسرخالته م هست -رادمهر
ش بی سیر داغم مگه میشه -
 
 ؟ا

 !مهال -رادمهر
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 .رادمهر خدای  ی خودمم ازش خوشم نمیاد پس اصال الزم نیست تذکر بدی بهش نزدیک نشم -
فرین دختر خوب -رادمهر

 
خه ،ی ور می خم زیادی تکون می کناحساس  ؟یمی کنداری چیکار  ،ا

 
صدات هی قطع و وصل  ا

 .میشه
 .ممی کندارم لباس عوض  -

 ؟جان من -رادمهر
 ؟وای با ادب شیمی خکی  ،کوفت -

 !در اتاقت بسته دیگه -رادمهر
قا -

 
 .پرده َرم کشیدم ،قفلشم کردم !بله ا
فرین دخترم -رادمهر

 
 ؟ُخب حاال بگو ببینم چی داری میپوشی ،ا

 .طمئن باش امیر نمایندت هستم، ممی کنوای رادمهر بخدا َخفت  -

 .قربون نمایندم برم که حواسش به همه چیز هست ،ُخب خدارو شکر -رادمهر
 .وردمی خبلند خندید و مهال حرص  رادمهر

  .ندم بهت بچه پرو می خحاال میبینی اونموقع من  ،نوبت منم میشه حالتو بگیرم ،بخند اقا -
 .دوست دارم بده ،خیلی به جاش بهم اتاق خواب -رادمهر

 .مهال با حرص اسمشو رو صدا زد
 !رادمهر -

 .فدای حرص خوردنت بشم ؟جون دل رادمهر -رادمهر
 .برو بخواب دیگه من گوشیمو میذارم تو اتاق ،اگه پیام یا زنگ زدی جواب ندادم نگران نشو -

 .وابم تا صبحمی خمنم تخته گاز  -رادمهر
ورد و گ فتجمع کرد و ادای  مهال مثل بچه ها لبش را 

 
 گریه کردن درا

 .من که خواب برام حرومه تو این دوشب ،خوش بحالت -
 وای بیا خونه ما با می خ -رادمهر

 
 .رامش بخواب کسی هم کاری به کارت ندارها

 .همینجوری تو بیرون بهت اعتمادی نیست وای به حال اینکه زیر یه سقفم باشیم ،حتما -

 .هر بلند خندیدرادم
 ؟دلت میاد اینجوری در موردم میگی ،ین خوبی، خوشملیمن به ا -رادمهر

 ؟کاری نداری  ،تو هم بخواب، شیطونیم نکن ،من دیگه برم عزیزم ،ماد به سقفت تو حلقمتاع -
 ؟ تو نیستی چجوری شیطونی کنم ،نه قربونت برم -مهرراد
 .رادمهرخوب بخوابی خداحافظ-

 .بدون تو مگه میشه، خدانگهدار عزیزم -رادمهر
روم بخوابی بی حیای من -
 
 .ا

 عوض کرد و مهال لباسش را 
 
شپزخانه بودن، َمردها  ،پیش جمع ،هر کی مشغول کاری بود مدا

 
محبوبه و ندا فاطمه در ا

امیر دستش  ،مهال کنارش نشست ،َمشغول تماشای فیلم ،امیر جای  ی کنارش باز کرد و از مهال خواست کنارش بنشیند
را  را 

 
 م پرسیددور گردن مهال انداخت و ا

 ؟!ُخب تعریف کن امروز چطور بود-امیر
ب  همش تو ،خیلی خوب بود !وای امیر -

 
ولی ُخب  ،م تازه دوستای جدید پیدا کردیم،کلی سر به سر هم گذاشتی ،بودیما

 .اگه برم فقط با داداش خلم میرم ،دیگه با تور جای  ی نمیرم
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 امیر اخماش تو هم رفتو گ فت
 یتت کرده؟چرا چیزی شده؟ کسی اذ -امیر
اونجوری که تورلیدرش خیلی با شخصیته، هوای بچه هارم داشت، کسی هم جرات نداشت چیزی بگه یا  ، گ فتمالک ،نه -

  وگرنه کالش پس معرکه بود، کال میگم، نمیگم اصال خوب نبود ولی خب با خانواده چیز دیگه ست. ،تیکه بندازه

ره در دلش گ فت)
 
 (خخخ !خانواده چیز دیگه ست با ،جون خودت داشتی تلف میشدی ا

 ُخب خداروشکر خودت سر عقل اومدی دیگه دوست نداری با تور جای  ی بری. -امیر
 منو بگو گ فتم خدار و شکر واسه خوش گذشتنم گ فتی! ،ِهه ِهه -

 .کشید امیر خندیدو لپ مهال را 
خه -امیر

 
خه تو به کی رفتی خدا ،چقدر تو لوسی ا

 
ی  ی؟با اون دوستای چپل چالغت بهت برادِر به این جنتلمنی داری ،ا
 بیشتر خوش میگذره یا این داداش خوشتیپ و نازت؟

تو برم هی بگی به چپ نگاه نکن، به  ا معلومه با دوستای عزیزم بهم بیشتر خوش میگذره،با،نوشابه خنکی باز کردی -
رایشراست نگاه نکن،روسریت کجا رفت، مانتوت چرا تو شلوارته، 
 
وای اصال حاظر نیستم با تو جای  ی ت چرا اینجوریه ،ا

قای جنتلمن.
 
 برم ا

شپزخانه رفت ،مهال کمی معذب بود ،مهران به مهال خیره شده بود
 
غوشش را باز کرد و  ،از جایش بلند شد و به ا

 
محبوبه ا

غوشش گرفت و روی پاهایش نشاند. مهال را 
 
 در ا

 پاشو خرس گنده پای خواهرم درد اومد. -فاطمه
تو که درسو کار نداری چرا یه سر به ما نمیزنی ،سلیقه ت  ،دلم براش لک زده بود ،بچه م وزنی ندارهنه بابا  -محبوبه

 نمیگیره؟

همش باید  ،میاد من با خانوادمم حاظر نیستم بیام چه برسه تنها ،مهال در دلش گ فت) خیلی از پسر الدنگت خوشم
 باشم خفتم نکنه ( استرس داشته

خه من ب ،قربونتون برم -
 
 دو روزه باید گریه کنم، برم گردونید. ،دون مامان اینا جای  ی نمیتونم طاقت بیارما

 وای چیکار کنی؟می خوقت شوهر کردنته دیگه، اونموقع  یی  وا، زندا -ندا
 وام شوهر کنم؟ اگه هم خواستم ازدواج کنم یکی از شرطام اینه که باید بیاد تو خونه ما زندگی کنه.می خکی گ فته من  -

 برگردی. یدوای بری دو تاشمی خوام از شرت خالص شم اونوقت می ختازه  ،خوبه خوبه -فاطمه
قا فرهادت تنها نمیشی. ،مامان خانوم، به همین خیال باش -

 
 حاال حاالها با ا

 .ندا و محبوبه بلند خندیدن
 یه.از سرتم زیاد سرخدا نخواست گ فت همین یه پ ،کاش منم یه دختر داشتم،خدا نکشتت دختر -ندا

همون یدونه پسرتو دوماد کن برات نوه میاره اونا میشن همدمت، من که دختر دارم  ،وای ندا دوباره شروع نکن -فاطمه
 چه گلی به سرم زده.

 مهال پشت چشمی نازک کردو گ فت
خونه؟ یا  خدای  ی منو گذاشتن در،از ته دل نمیگه ها یه وقت به دل نگیرین تو رو خدا،خاله شما بهتر میدونی همه چیو  -

ورد از پرورشگاه
 
 ن،؟ منو برم گردونین شاید مادر اصلیمو پیدا کردم.ا

 .ندید و قربون صدقه مهال میرفتمی خمحبوبه 
 ،از اونجای  ی که من یادمه تو رو تو کیسه زباله گذاشتن بعد گذاشتنت جلو در ما ،ما هم دلمون سوخت بزرگت کردیم -امیر

 .چمیدونستیم اینجوری زبون دار میشی
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ش اومد -
 
 ی؟می کنمثل اینکه همه خانومیم تو اینجا چیکار  ،باز نخود ا

 اومدم چای ببرم. تو که تکون نمیدی خودتو -امیر
 ببینم اگه خوب پذیرای  ی کردی وقت شوهر دادنت میشه؟ ،باشه مزاحم نشو چایتو ببر -

 ی  ی باال انداخت.امیر رو پای مهالرا لگد کردو گذشت بعد برایش ابرو  دوباره همه خندیدن و 
خه؟ ،الهی بمیرم پسرم عقب مونده شده -

 
 این چه حرک تیه ا

 فکر کنم از همنشینی با توئه؟ -امیر
 قربون قد وباالت برم. -فاطمه

ره -
 
 به این میگین قد و باال ،باید بگین نردبوم. ،بونش برو که روز به روز داره درازتر میشهقر ا

 پسرم ولشکن این حسوده. -فاطمه
 ست.مهال بیا اصال پیش خودم ،این خواهرم مثل نامادریه سیندرال -همحبوب

  .مهال بلند شروع کرد به خندیدن
 ؟شد بفرما مامان خانم خوبت ،نت برم خاله جونم که دقیقا حرف دلمو زدیقربو -

 ببین طرز صحبت کردن با مامانشو؟محبوبه روشو باز نکن این همینجوریشم سوارمون هست. -فاطمه
 هال مثل بچه ها لب برچید و گ فتم
 . هاپو بیا منو بخور راحتم کن ؟میبینی خاله من چقدر کم شانسم ،هی روزگار -

 .یکم استراحت کن دیگه برو  ؟بچه تو خسته نیستی ،وای بسه مهال دل درد گرفتم از بس خندیدم -ندا
 حاال بیا و درستش کن. ،انوادم بی محلی کردیهی باید بگه بخاطر تفریحت به خ ،همی کناگه برم مامان پوست سرمو  -

 مه چپ چپ نگاهش کرد و گ فتفاط
من کی روت دست بلند کردم؟ این اراجیفا چیه میگی؟میبینی تو رو خدا زبونش مثل نیش  ،چشمات در بیاد دختر -فاطمه
 .عقربه

 بوسید و گ فت مهال خندید و از جاش بلند شد و صورت مادرش را 
 ات میزنی مادر نه با دستات.شما ما رو با حرف -

ورد را در فاطمه دمپایش
 
شپزخانه بیرون دویُد پیش پدرش نشست. مهال تا این صحنه را  ا

 
 دید سریع از ا

 باز چیکار کردی؟ -فرهاد
 هیچی دلم تنگ شد براتون اومدم. -

 .همی کنبچه پرو انکارم  ،صدات میومد -امیر
 بلند زد زیر خنده و گ فت ،چشم مهران دور نماند مهال برای امیر زبان درازی کردو اینکارش از

 وای مهال اصال بزرگ نشدی. -مهران
 ؟وا،مگه چیکار کردم-

 هیچی همینجوری. -مهران
  د.مهال اخماش تو هم رفت و به تلویزیون خیره ش ،و چشمکی به مهال زد

 .اینا هیچکدوم پایه نیستن ؟مهال بریم دریا -علیرضا

ب  ماس ،وای نه تو رو خدا -
 
ب  میاد حالم بد میشه از بس امروز توا

 
 بودم.ا

 مهران پاشو بریم دیگه؟ -علیرضا
  ُخب خودت برو. -مهران
 امیر تو میای؟ ،تنها حال نمیده -علیرضا
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ره -امیر
 
 پاشو لباس عوض کن بریم. ا

شپزخانه بیرون
 
مد  خانوما از ا

 
  ند.ا

 کجا به سالمتی؟ -فاطمه
 .بیرون ،میریم تا دریا و برمیگردیم ه کسی باهاش نرفتمی کناز ظهر هی به همه خواهش  ،میریم بیرون یه دور بزنیم -امیر

 بذار بعد شام برین تا برین برگردین شام سرد میشه. -فاطمه
 ی؟می کنعلی تا بعد شام تحمل  -امیر

ره -علیرضا
 
 .بابا اونجوریم بیشتر میمونیم ا
 .جون این بچه صبح باید بره سرکاربابا -سهیل

 وابم.می خمن همیشه دیروقت  ،نه دای  ی مشکلی نیست -یرام
ماده خانوما میز شام رو  

 
 َمردها رو برای صرف شام صدا کردن. ،کردن ا

بجی -سهیل
 
 ؟!شام بخوریم یا خجالت ،وای چه کردی ا

 هیچ قرمه سبزی به پای قرمه سبزی شما نمیرسه. ،عاشقتم عمه -علیرضا
 مانم همینو میگه.پسره چابلوس خونه ما به ما -مهران

 همه بلند خندیدن و علیرضا گ فت
ش ،هر دو از مامانجون یاد گرفتن ،پختشون شبیه همه دیگهتُخب دس -علیرضا

 
 ؟!به تو چه اصال نخود ا

 نوش جونت پسرم. -فاطمه
 چقدر سبزی پلو ماهی دوست داره. ،جای ایرج خالی -محبوبه

  ُخب چرا نیومد؟ -
 خودش کاری براش پیش اومد رفت اصفهان. هم ماشین جا نبود هم -محبوبه
 م.می کنانشاهلل ایندفعه که اومد براش درست  -فاطمه

امیرو علیرضا  ،جمع کردو تو ماشین ظرفشوی  ی چید مهال ظرفها را  ،بعد صرف شام همه تشکر کردن و از سر میز بلند شدن
 هم خداحافظی کردن و بیرون رفتن.

 ه دور میزدی؟تو هم میرفتی ی ،مهران خاله -فاطمه
 واد بخوابم.می خخیلی هم خسته م دلم  ،چیه بابا الکی وقتمو تلف کنم ،خاله من اصال از دریا خوشم نمیاد -مهران

رام پیش خودش گ فت دریا هم ازت خوشش نمیاد، نکبت.
 
 مهال ا

 جاتونو اونجا میندازم. ،خب خاله برو تو اتاق امیر بخواب -فاطمه
 ن برم بخوابم خیلی هالک خوابم.ببخشید اگه اجازه بدین م -

 وایم بخوابیم.می خما هم خسته ایم  ،برو خاله جون -محبوبه
ره -فاطمه

 
 پای حرف فرهاد بشینی تا صبح حرف میزنه. ،سهیل جان شما هم پاشو صبح باید زود بلند شی ،پاشین ا
 دست شما دردنکنه، یعنی وراجم دیگه؟ -فرهاد

 فاطمه خندید و گ فت
 اینجوری قشنگ تره. ،ی عزیزمپر حرف -فاطمه

گرفت دو تماس بی پاسخ داشت  موبایلش را  بپوشد قبل از اینکه لباس خوابش را  ،مهال شب بخیری گ فت و به اتاقش رفت
نالین است صفحه تلگرامش را  ،و ده پیام از رادمهر

 
 باز کرد تا دید ا

 :برایش پ ی ام داد
قا هنوز بیداری؟ -

 
 سالم ا
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 .ستاداستیکر لبخند برایش فر  
ره ،را دمهر)سالم عزیزم

 
 (حسودیم میشه بهشون ،خوابم نمیبره رویا رایان مثل خرس خوابن ا

 دوباره استیکر خنده فرستادو گ فت

 خب تو هم چشمتو ببند بخواب خوابت میگیره. ،حسود-
 شاید بعد حرف زدن با مسکنم خوابم ببره.( ؟رادمهر) زنگ بزنم حرف بزنیم

 ردی؟می کاین زبون نداشتی چیکار  پسره زبون باز تو اگه -
 من انقدر دوست دارم تو میگی زبون بازم؟( ،) خیلی بی معرفتی -رادمهر

 شوخی کردم ،شما عقش منی، تو جون بخواه. -
 پس برای اینکه ببخشمت با ایمو تصویری صحبت کنیم. ( ،)جونت سالمت -رادمهر

 اونوقت همه صداتو میشنون. -
 ه همین روزا گذاشتن دیگه.(رادمهر) هندزفری رو واس

 باشه بزن. -
 مهال هندزفری را در گوشش گذاشت، رادمهر تماس تصویری گرفت.

 سالمی دوباره به عشق خودم. -رادمهر
 وابی؟می ختو که چشمات اینجوری خماره داره میره واسه خواب چرا ن ،علیک سالم -

 امو میبندم اون لحظه میاد جلو چشمم.فکر امروز بغل کردنت خوابو از سرم میپرونه،تا چش -رادمهر
 دیونه ُخب بهش فکر نکن. -

وام با می خ ،وام از ذهنم پاک شهمی خن ،ترین چیزی بود که تا حاال تجربه کردم شیرین ،دوست دارم فکر کنم -رادمهر
 واد زودتر مال من شی.می خبابام صحبت کنم ،مهال دلم 

 فردا از سرت میپره عزیزم. -
 ردی.می کاگه داشتی االن باید ذوق  ؟ال منودوستنداری تو اص -رادمهر

 وام بعدا پشیمون شی.می خمنم از خدامه، ولی ن -
 .باشه ،خر شدم -رادمهر

 ما.می کنَاه، رادمهر قطع  -
 مهال موهات بلنده؟-رادمهر

ره -
 
 !ا

 تا کجاست؟ -رادمهر
 پایین تر از کمرم. -

 .ردم موهات کوتاههمی کفکر  ،ق موهای بلندمیا، من عاشمی کنمهال موهاتو کوتاه ن -رادمهر
وقتی دید مهال جواب نمیدهد  ،زد مهال حواسش نبود که مهران در اتاقش را  ،رادمهر و مهال مشغول حرف زدن بودن

ورد باز کرد و همان لحظه که مهال اسم رادمهر را  را  در 
 
توی  ی از او ا

 
، لبخندی روی لبانش نشست، خوشحال بود که ا

 .دست به سینه پشت داده به در دید که مهران را   که پشتش به در بود برگشت که روی تخت دراز بکشدمهال ،گرفته

 قطع کرد، اخمهایش در هم رفت و گ فت را  سریع تلفنش حول شد 
 کی بهت اجازه داد بیای تو؟مگه تویله ست بدون اجازه میای تو! -

قا راد -مهران
 
 مهر بودی.در زدم متوجه نشدی، مشغول حرف زدن با ا
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بر ،ببند دهن ک ثیفتو -
 
خیلی دل خوشی ازت دارم همش جلو  ،وت و نبردمبه تو هیچ ربطی نداره، گمشو بیرون تا داد نزدم ا

 چندش تر از تو توزندگیم ندیدم.! چشمم ظاهر میشی
 مهران به تختش نزدیک شد و گ فت

ی، نازو می کنا که میرسی مریم مقدسی َاخم وَتخم تو داد بزن منم بگم با رادمهر جونت داشتی حرف میزدی،به م -مهران
 خنده وعشوه هات واسه غریبه ها. ،ادات واسه ماست

ه خوریه دفعه قبلتو ،ببین داری اون روی سگمو باال میاری  -
ُ
خودت  ،برو گمشو وگرنه به امیر میگم هم قضیه االنو ،هم گ

 گورتو گم کنی. پس به نفعته همین االن ،میدونی یه حرف بزنم روش وایمیستم
قا رادمهری تو زندگیته به نظرت عکس العملش چیه؟مگه اوندفعه چیکارت  ،واقعا راست میگی -مهران

 
اگه امیر بفهمه ا

 .کردم؟فقط باهات حرف زدم
ه خوریه زیادی بود، در ضمن منو میترسونی -

ُ
بدبخت به کاهدون زدی، همین االن زنگ میزنم  ؟اون حرف زدن نبود گ

تو گرفتی ،مگز و بهش میخودم همه چی
 
هر غلطی دلت خواست میتونی بکنی، تو اندازه یه سگم برام  ،پس فکر نکن ازم ا

خیلی دلم برات  ،تو خیلی بدبختی، تو رو به پسرخالگی قبول ندارم چه برسه چیز دیگه من حتی  ؟فهمیدی ،ارزش نداری 
 می کنمیدونی چرا؟ چون یه ابلهی، فکر  ،میسوزه

 
تو گرفتی بعد میتونی ازم سواری بگیری، ولی انقدر نادونی ی االن ازم یه ا

دیدی بد به کاهدون زدی،ایندفعه دیگه به امیر میگم چون  ،من مهالم نه یه دختر بچه لوس ترسو ،هنوز منو نشناختی که
 پاتو از گیلیمت درازتر کردی.، روت خیلی زیاد شد

  .روی تخت نشست و مهال کمی عقب رفت مهران لبخندی زد 
 بهت میگم گمشو بیرون. -

 مهال محکم به دستش زد و گ فت جلو برد و با پشت انگشتش صورت مهال را لمس کرد،  مهران دسش را 
 مرتیکه عوضی برو تا داد نزدم.-

 مهران چشمانش را خمار کردو به او خیره شد.
وامت ،من تو رو می خیک روز دو روزم فکر نکن واسه  ،ی ک ثیفم؟ منم دوست دارممی کنچرا منو قبول نداری؟ فکر -مهران
چرا منو قبول نکردی؟ چی کم دارم؟ چرا بهم اهمیت نمیدی ؟مگه چیکارت  ،واممی خبیشتر از جونمم  ،وام مهالمی خ

 ،نه از امیر میترسم نه از کسی دیگه، یه عاشق و هیچوقت نترسون،کردم؟ انقدر ازم متنفری؟من و نترسون مهال 
 هیچوقت.

نسوی خط هم رادمهر پشت سر هم ،مهران اصال حالت عادی نداشت،یده بود مهال کمی ترس
 
دلشوره امانش  ،زنگ میزد ا

 بریده بود. را 
 )رادمهر(

 گرفت پاورچین پاورچین بیرون را  سوئیچ ماشین ،پوشید از جایش بلند شد و لباسش را  ،خواب کامال از سرش پریده بود 
مد
 
سرعت به سمت خانه مهال راند ،دوباره با او تماس گرفت ولی باز جوابی دریافت با  ،، ماشینو از پارکینگ بیرون بردا

مد  از سرکوچه ماشین امیر را دید که داخل کوچه ،خاموش کرد نکرد، ماشینش را 
 
، وقتی از مهال ناامید شد شماره ی ا

 بعد از چهار، پنج بارتماس مریم خواب الود جواب داد. ،گرفت مریم را 
 یید.سالم بفرما-مریم

 .سالم شرمنده مریم خانم رادمهرم -
 است وگ فتخومریم یهو از جایش بر

خه این موقع شب؟ ؟چیزی شده این موقع شب با من تماس گرفتین ،دشمنت شرمنده -مریم
 
 باز دعواتون شد ؟ا

 ،میدهردم وسط حرف زدنمون قطع کرد،هر چی زنگ میزنم دیگه جواب نمی کنه راستشو بخوای داشتم با مهال صحبت -
 دارم میمیرم از دلشوره.

 بازم دعواتون شد؟ -مریم
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 من االن در خونشونم. ،نه داشتیم حرف میزدیم -
 بخدا شما دیونه این.! ی؟ وایستا ببینم چیکار میتونم بکنممی کنوای رادمهر چیکار  -مریم

می چین از پله ها پایین رفت و دعا پاور   ،پوشید، با خودش فکر کرد چه بهانه ای بیاورد لباسش را  قطع کرد، مریم گوشیو
 خانه مهال رفت. در را باز کرد و به طرف ،رد، در دلش کلی به مهال فحش دادمی کوگرنه غوغا  رد مادرش بیدار نشودک

از ترس اینکه  مریم، امیر داشت در پارکینگ رامیبست،مریم یک چشمش به ماشین رادمهر بود،رادمهر چراغی برایش زد
  سریع به امیر رساند و گ فت ود خودش را امیر متوجه ش

قا امیر شرمنده -مریم
 
 !سالم ،ا
 خلی؟ !ی دخترمی کنسالم این موقع شب اینجا چیکار  -امیر
راستش من داشتم با مهال حرف میزدم که یهو تلفنش قطع شد، هر چی شمارشو گرفتم جواب نداد، دلشوره گرفتم  -مریم

  اومدم ببینم چی شده؟
مریم سر بزیر داخل شد. امیرم سریع در را بست با هم وارد خانه شدند.علیرضا با تعجب به مریم نگاه  د،امیر تعارف کر 

امیر  ،مهال بود را باال رفتند مریم و امیر دو پله ای که منتهی به اتاق کرد که امیرمعرفیش کرد، علیرضا وارد اتاق امیر شد،
یقه مهران را گرفت، مریم  ،مچاله شده چسبیده به تخت دید واهرش را شکه شده بود خ او ،زد و وارد شدند در اتاق را 

غوش
 
 امیر مشتی حواله صورت مهران کرد و گ فت ،گرفت کنارش رفت و مهال را در ا

شغال  -امیر
 
 ردی؟می کردی ؟چرا الل شدی؟ عوضی تو اتاق خواهر من چیکار می کاینجا چیکار  ا
برو برای اونیکه با  ،کالهتم بنداز باالتر ،قه منو بگیری برو خواهرتو جمع کنبه جای اینکه ی ،صداتو بیار پایین -مهران

 ه یقه پاره کن نه منه خودی.می کنخواهرت جیک جیک 
  دستش رابلند کرد و کشیده ی در گوشش زد. ،کنار کشید و به سمت مهران رفت مهال مریم را 

 به امیر میگ فتم االن تا این حد پرو نمیشدی.اگه همونموقع اون چرت و پرتارو بهم گ فتی  ،خفه شو عوضی -

 مهال رو به امیر گ فت

شغالو بنداز بیرون ،ممی کنامیر من خودم همه چیو برات تعریف  -
 
 امیر این خیلی بیشعوره ازش متنفرم. ،فقط این ا

رام به مهران قفل  امیر در را  ،کرد،علیرضا و فرهاد فاطمه پشت در اتاق مهال در میزدن مهال بلند شروع به گریه
 
کرده بود ا

 گ فت

دمت  ،دهنتو میبندی زر زیاد نمیزنی،با من میای بیرون -امیر
 
 ،ممی کنمیدونم چیکارت کنم عوضی بی همه چیز،خودم ا

 مهال پاشو برو خونه مریم اینا صبح برگرد صبح باهم حرف میزنیم.
اق بیرون رفتند، فاطمه که مهال را گریان دید روی شونه ش انداخُت از ات و مانتوشو مریم یواشکی گوشی مهال را گرفت،

 روی صورتش زد و گ فت
 ی دردت به جونم؟خدا منو بکشه چرا رنگ و روت پریده مادر؟می کنخاک به سرم چیه مادر؟چرا گریه  -فاطمه

  رد.می کو با نفرت به مهران نگاه  دستی الی موهایش کشید، وارد اتاق شد،علیرضا هم پشت سرش رفت فرهاد
شغاله -

 
 تا زمانی که اینجاست من خونه نمیام. ،مامان ،مهران خیلی ا

غوش کشید
 
 رو به مریم کردو گ فت جای جای صورتش را بوسید ،فاطمه قلبش تیر کشید،مهال در ا

اونم تو خونه من !قلم پاشو میشکونم پا گذاشت  ،بی حرمتی کرد ،مواظبش باش، پدرشو در میارم ،ببرش دخترم -فاطمه
 خودم میدونم چیکار کنم. ،برو مادر ،دخترمتو حریم 
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غوش گرفت و بوسید،اشکهای مهال را پاک کرد، او را 
 
دست مریم سپرد،مریم و مهال بیرون  فاطمه دوباره مهال را در ا

ن حال دید طاقت نیاورد،از ماشین ،رادمهر هنوز ایستاده بود ،رفتند
 
پیاده شدوبه سمتش رفت، مریم  وقتی مهال را در ا

به اجبار لبخندی زد ولی لبخندش با اشک همراه شد،  ،پاک کرد را  در را بست، مهال اشکهایش به پشت برگشت سریع 
غوش رادمهر انداخت وزار زار گریه  خود را 

 
 رد.می کدر ا

 رد و اشک میریخت.می کنوازش  رادمهر کمرش را 
 ی حرف بزن.می کنونم چرا اینجوری اشک میریزی؟ مهال داری دیو  ؟چی شده دردت به جونم -رادمهر

غوشش بیرون
 
مد  مهال از ا

 
طاقت اشک ریختن  ،میزد بارونییش به رادمهر خیره شد، رادمهر قلبش تند تند و با چشمهای ا

خررد می کمشت کرد،مهال احساس  نداشت،دستش را  مهالیش را 
 
می بیند، برای همین دل جدا  ین باریست که رادمهر را ا

 شدن از او را نداشت.
 !رم در خونتون از خانوادت میپرسمییا میگی چیشد یا م -رادمهر

مد  ضا بیرونهمین لحظه در باز شدو علیر
 
،به سمت مهال رفت اول به مهال بعدم به رادمهر نگاه کرد ،مهال دستانش ا

رام سالم کرد به علیرضا اصمینان داشت که حرفی نمیزند ،میلرزید
 
د معلوم چشمانش سرخ بو ،ولی بازم میترسید، علیرضا ا

 رو به رادمهر گ فت ه،بود بخاطر مهال اشک ریخت
قا رادمهر زودتر برین ،من پسردای  ی مهالم، مهال برو زودتر امیر ومهران دارن میان بیرون -علیرضا

 
امشب کسی چیزیش  ،ا

 !.نشه خیلیه
مد  مهال هی چشم ابرو 
 
 که علیرضا حرف نزند ولی فایده نداشت. ا

 علیرضا میتونی گوشیمو بیاری؟ ،عنتش کنهحقشه پسره عوضی، خدا ل -مهال
  گوشیت دسته منه بریم مهال شر میشه. -مریم
می اینجوری نگام نکن من بهت قول دادم پس چیزی رو ازت پنهون ن !برو قربونت برم، رادمهر برو بهت زنگ میزنم -مهال
 برو، برو بذار منم پای رفتن داشته باشم. ،م، برو دردت به جونمکن

 .کش زده بودرادمهر خش
مهال جان من یه چیز  کی و خدا لعنت کنه؟ مگه چیکار کرده باهات؟ مهال کی؟ چی میگین؟ یه جور بگین منم بفهمم؟ -

 تو که دق دادی منو. ،بگو
 جان مهال برو تا کسی نیومده. ؛م، فقط برو می کنبخدا برات تعریف  ،هیچی برو رادمهر -مهال

رادمهر حتی  ،ردمی کمهال هی برمیگشت و به رادمهر خشک شده نگاه ،نه شان بردطرف خا به  مریم دست مهال را کشید
علیرضا هم دست رادمهر را کشید سوار ماشینش کرد وخودش سمت راننده نشست ،دنده عقب گرفت و  ،پلک هم نمیزد
مد  از کوچه بیرون
 
 سر کوچه ایستاد. ا

  میتونی خودت بری یا برسونمت؟ ،حالت خوبه -علیرضا
 رم خودم.می -

 اس گرفتممهال با علیرضا ت
 جانم مهال؟ -علیرضا

علیرضا با  ،جانم خطاب کند، با اخم به او خیره شد دوست نداشت کسی جز خودش مهالیش را  ،رادمهر سمتش برگشت
 داد و موبایلش را سمت رادمهر گرفت. چشم و باشه جوابش را 

 مهال خودم بهت زنگ میزنم. -
 تت وگرنه دلم هزار راه میره تا برسی .رادمهر بذار برسون -مهال
 میتونم برم حالم خوبه مواظب خودت باش. -

 قطع کردو به علیرضا گ فت گوشی را 
 مرسی خودم میرم حالم خوبه. -
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با اینکه همه میگن بهم  ،مهال از جونمم برام عزیزتره ،فکر بد نکن، منو مهال خواهر و برادریم ،خواهر برادر شیری -علیرضا
لی تا حاال پیشم روسریش نیفتاده، چون اعتقاد نداره،ولی من بیشتر از یه خواهر نمیتونم ببینمش چون خواهری محرمیم و

خیلیا خواهانش ، ه چون از گلم پاک تره،خیلی خوش شانسی که یکی مثل مهال دوست دار ،ندارم، مثل خواهر برام عزیزه
 تو رو کنارش دیدم.خیلی باعث تعجبم شد وقتی  ،بودن ولی به کسی باج نمیداد

 دراز کرد و به او دست داد و گ فت دستش را  ،کمی اخمهایش وا شد رو به علیرضا کرد
 خیلی َمردی. -

 علیرضا دستش را فشرد و گ فت
من برم تا شک  ،من که دیگه اینجا چسبم میتونی مثل یه برادر کوچیک تر رو من حساب کنی هر کاری داشتی -علیرضا
 !فعال ،نکردن

  .احافظی کرد و از ماشین پیاده شدعلیرضا خد
یعنی چه اتفاقی افتاده بود که مهالیش زار زارگریه  ،ولی دلش پیش مهالیش بود ،رادمهر تک بوقی زدو بسمت خانه رفت

 ندیده بودش. تا حاال اینطور  ؟ردمی ک

 )مهال(
 بگو چی شده ُخب؟ ،مهال بسه دیگه -مریم

شغال منو بوسید ، وای خدا اگه رادمهر -
 
مریم من به  ،که نتونستم جلوشو بگیرم بفهمه ،خاک بر سرم، خاک بر سرم ا

ره رادمهر خیانت کردم
 
 ؟وای مریم اون عوضی چیکار کرد باهام؟ا

مگه خودت  ؟اب میدی، مگه همه چی درست میشه؟ چه خیانتیذُخل شدی االن اینجوری داری خودتو ع -مریم
 یه خبردار شن؟چرا داد نزدی که بق خواستی؟اصال بگو ببینم 

هر چی خدا رو صدا زدم  ،خفه شده بودُم الل شده بودم، مریم منو لمس کرد،مریم منو بوسید، هر چی دستو پا زدم -
واقعا کجا بود جوابمو  ؟خدایا کجا بودی اون لحظه ،مریم اولین تجربه بوسیدنم با عشق نبود، با نفرت بود، جواب نداد

بدی این حقم  خدایا فقط خودت باید جوابمو شت تا مشکل اونارو حل کنه؟ذز من گنداد؟یعنی بدتر از منم بودن که ا
وای خدایا الاقل  ؟چجوری به رادمهر بگم؟با چه روی  ی بگم ،به خودت قسم نبود.مریم چرا خدا جوابمو نداد ،بود؟نبود

 همین االن جونمو بگیر راحتم کن، من روی نگاه کردن به چشمهای رادمهرمو ندارم.
به  ،مهالجون من تو رو خدا بسه نکن اینجوری خواهری داری میترسونیم، ؟چرا چرت میگی؟دیونه شدی ،خدانکنه -مریم

واد چیزی بگی، جز اینکه عصبی شه کار دیگه ای از دستش بر نمیاد، بگیر بخواب اصال نباید بذاری رادمهر می خرادمهرم ن
 اون اصال اعصاب درست حسابی نداره. ،بفهمه

می ،اگه نذاره دیگه ببینمش دق مید در مورد رادمهر فردا به اونم باید جواب پس بدم، وای خدا چرا اینجوری شدامیر فه -
 م.کن

 نه تنها دستش کل وجودش میلرزید. ،د دستش میلرزید،گرفته بو مهال استرس تمام وجودش را  ،موبایل مهال زنگ خورد
 به رادمهر چی بگم؟-

بعدم بخوای بگی یه مشکل نگی صدتا ، گه نگی بعدا از دهن یکی دیگه بشنوه خیلی بد میشهاز یه طرفم ا ،نمیدونم -مریم
 مشکله.

به قول تو اگه از یکی بشنوه  ؟وگرنه چه دروغی سرهم کنم میگم بهش، قسم خوردیم چیزی رو از هم پنهون نکنیم، -
 ی میره دنبال زندگیش.با خودشه اگه خواست باهاش میمونم نخواستم که هر ک ،بدتره، راستشو میگم

  در دستش فرو کرد دکمه پاسخ را زد. مهال ناُخنش را 
 جانم؟ -

 بدون جا انداختن همه چیو میگی فهمیدی؟ ،میشنوم مهال -رادمهر
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 !رادمهر -
 فقط بگو مهال ،بگو چه خاکی تو سرم شده؟ -رادمهر

نسوی خط قلبش دیگر نمیزدرادمهر در  ،مهال تمام جریان را تعریف کرد ،مریم از اتاق بیرون رفت
 
نبضش از کار افتاده  ،ا

ولی افسوس که خواب  واست صدایش کنند تا از خواب بیدار شودمی خدلش  ،باورش نمیشد، تمام وجودش میلرزید ،بود
 نبود .واقعیه واقعی بود.

  راد چرا چیزی نمیگی؟ازم بدت میاد؟ -
 !جون من یه چیزی بگو ،حرفی بزن 
  !شمشمی کا بخد ،شمشمی ک -رادمهر

شغال بیاد  مگه نگ فتی مواظب خودتی؟
 
اینجوری مواظب امانتیم بودی ؟اینجوری هوای خودتو داشتی ؟که یه مرتیکه ا

مهال چیکار  ؟میشه همچین چیزی  همگ نمیتونستی داد بزنی ؟ ؟چرا اجازه دادی ؟وای مهال چیکار کردی ،ببوستت؟مهال
بهش بدم که دیگه به خودش  بخدا یه درسی  ،شمشمی ک ،عوضیو شم اونمی ک ،کردی؟چیکار کردی؟ نابودم کردی

اصال چرا گوشیو  ؟چرا یکیو صدا نکردی؟االن چیکار کنم من ؟جرات نده به مال مردم دست درازی کنه،چرا داد نزدی مهال
 ؟چی بگم ؟قطع کردی؟ چی بگم بهت مهال

  ؟یمی کنچرا درکم ن،خفه شده بودم  ،بخدا نتونستم -
 
ی می کنفکر  ؟یمی کنرومم کنی باهام اینجوری صحبت به جای که ا

  واست که این کارو بکنه؟می خدلم 
رومت کنم-رادمهر
 
رومت کنم، از پشت تلفن که نمیشه ،بیا پایین میام دنبالت  !ا

 
بقیه که میتونن بهت دست بزنن  ،بیا تا ا

 همین االن میای پایین. ؟،من مگه چجوریم

مهال حالش از او ،واست سر کسی عصبانیتش را خالی کندمی خدلش  ،انست چه میگویدرادمهر انقدر عصبی بود که نمید
 .بدتر بود

شغالی مثل بقیه هم جنساتی ،حق با داداشم بود ،دیگه بهم زنگ نزن  ،ازت بدم میاد ،همتون عوضی هستین -
 
تو هم یه ا

دمی ولی تو هم مثل بقیه ای. من خر ،که میگ فت شما گرگین
 
 فکرکردم تو ا

  دندان به لب گرفت تا صدایش باال نرود. ،ت دستش را مشت کردمهل
گ فتم مهال حواست به لباس  صد دفعه بهت گ فتم حواست باشه ،گ فتم یانه؟ ؟طلبکارم هستی ،مهال ببند دهنتو -رادمهر

خه لعنتی وقتی تنها بودی در رو قفل پوشیدنت، به حرکاتت باشه،چر
 
بهم  ردی،می کا رفتی تو اتاق در قفل نکردی؟ ا

می نکنه یکی بیاد تو حرفامونو بشنوه لو میریم ،چرا امشب اینکارو نکردی ؟مهال دارم دیوونه میشم ،مهال دیگه ن میگ فتی
شغالمی کمن امروز بخاطر یه نگاه داشتم طرفو  ،شمک

 
 .یا خدا ،شتم اونوقت اون ا

روم باش، رادمهر برو خونه -
 
 .م برو خونهتو رو خاک مادرت قسمت مید ،راد جون من ا

 از طرف دیگر دلش از حرفهایش گرفته بود. ،از طرفی به او حق میداد ،مهال خودش هم حالش خوب نبود
خرفردا با بابام حرف میزنم، تا  ،با خانوادت صحبت کن من -رادمهر

 
اونوقت دهن این پسره رو  ،هفته مال من میشی ا

ه خوریا نکنه م می کنسرویس 
ُ
خودت میدونی انقدر خر  ،خالفت کنی بخدا با ماشینم میرم تو دیواراگه م ،که دیگه از این گ

 هستم که اینکارو بکنم.
تا االن او  ،در هر صورت پات وسط االن برو خونه تو روخدا،  ،ردممی کفردا باید همه چیزو تعریف  اگه نمیگ فتیم ،باشه  -

شغال همه چیزو به امیر گ فته
 
دمی که بدبخته، بدبختیش همیشگیه  ،ا

 
رامشو نمیبینه.ا

 
  ، رنگ ا

 ازدواج با من بدبختیته؟ -رادمهر
خراینکه بخوای تا  ،نه ،ازدواج با تو نه -

 
یه  ،راد بخدا من مقصر نبودم ،عذابه عمرم این کاره امشبو تو سرم بزنی، این  ا
، اینکه سرکوفتم عذاب وجدان امشب نفسمو میگره، اینکه شک داشته باشی بهم !جور رفتار نکن که عذاب وجدان بگیرم

یم خاطرات شیرینش تو ذهنمون بمونه ولی بعدها وقتی به می کندوست داشتم وقتی با هم این روزا رو مرور  بزنی، راد 
ردم می کامروز فکر کنیم ُکل روزمون خراب میشه، کاش خالم اینا نمیومدن ،کاش بهت زنگ نمیزدم، کاش در و قفل 
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وای بهت حق می خراد اگه همین االنم بگی من و ن !همش کاش ،کاش ،کاش ،ش،کاش صدام در میومد خفه نمیشدم، کا
 فقط باورم کن. ،میدم م حتی جونمم می کنمیدم و از زندگیت میرم بیرون،با اینکه سخته ولی بخاطر خوشیت هر کاری 

 رادمهر خیلی سرد گ فت
ینده فکر کنیمی خن بسه بگیر بخواب، -رادمهر

 
 .شبت بخیر ،واد به ا

نه حرف عاشقانه ای ،مگه مهال  ،با همین چند کلمه گوشی را قطع کرد، نه جونمی ،حرفش لرزه به تن مهال نشاندسردی 
خر لعنت به مهران که شبش ر  ؟تقصیری داشت

 
 اب کرد.ا

غوشش  شروع به گریه  ،مچاله کرد و روی تخت دراز کشید مهال خودش را 
 
کرد، دلش گرفته بود از َمردش ،َمردی که ا

رامشش بودامنیتش ب
 
غوشش کشید،ولی حاال َمردش دلش را  چه حس خوبی داشت وقتی او را در ،ود، ا

 
 شکاند. ا

ال اقل میذاشتی شیرینیش یک ذره باهام بمونه، نه خدا این حقم  ،خدایا اگه گناه کردم، جوری دیگه میزدی تو سرم -
 .نبود، این حقم نبود که اینجوری جوابمو بدی

 ی.می کنبسه داری خودتو نابود  ،برم نتالهی قربو -مریم
وای، وای، خدا چرا اینجوری شد؟یعنی چوب گناه امروزو خوردم؟مریم  ،من ُمردم مریم، رادمهر منو مقصر میدونه -

رامش میگیره ،میگ فت دست خودش نبود ،رادمهر امروز بغلم کرد
 
چرا  ،مثل امشب که منم همون کارو کردم ،با من ا

 وای چجوری دیگه تو چشمای رادمهر نگاه کنم؟ ،کاش میُمردم ؟عاشقش شدم
واسه چی باید عذاب  ،شی؟چقدر ما زنا بدبختیممی کمگه تو مقصری؟اون عوضی اینکارو کرد تو چرا خجالت  -مریم
بروی هر چی زنه بردی، انقدر ضعیف نباش ،بسه مهال ؟مگه خودت خواستی ؟بکشی

 
بخدا همشون از همین  ،بسه ا

 .همش ما کوتاه بیایم، همش ما ببخشیم ؟چرا همش باید ما ضربه بخوریم ،نمی کنده ضعیف بودنمون سو استفا

 فقط حرف خودش را میزد. ،دیوار روبرویش خیره شده بود ،مهال اصال به حرفهای مریم توجه نداشت به
ک ثیفیش نمیره، پاک میتونستم در اتاق رو قفل کنم یا داد بزنم یکی بیاد، هر چقدر لبمو پاک کنم  ،رادمهر راست میگه -

 نمیشه.
 ی یکم بخواب قربونت برم.،بخدا داری از بین میر ،جون من بسه -مریم

 وام انقدر بیدار باشم به امشب فکر کنم تا ِدق کنم بمیرم.می خ ،وام صبح شهمی خاگه بخوابم صبح میشه، ن -
  رد.می کرد و موهای مهال را نوازش می کمریم گریه 

فکر کردی میذارم تنها جای  ی بری؟ تا تهش  ،اونوقت منم پشتت میام ؟مگه دیوونه ای ،نکنهخدا ،خفه شو مهال-مریم
 ؟!یادت رفته بهم قول دادیم حتی اون دنیا هم با هم بریم ،باهاتم

خروای مریم چیکار کنم؟حاال اگه ولم کنه بره؟ اگه تا  ،مریم -
 
بهم شک داشته باشه؟ ،نمیدونم باید به نبودش فکر کنم  ا

 ه بودنش و شک داشتنش؟یا ب
 وای برات ِقصه بگم؟می خ ،بخواب ،همه چی درست میشه فکر نکن بهش عزیزم -مریم

 واد،بازیهامونو، شیطنتامونو ،کاش هیچوقت بزرگ نمیشدیم.می خاهوم ،دلم بچگیمو  -
ویدم روی شنها، چشماتو ببند و به اونروزای  ی فکر کن که من تازه اومدم تو کوچتون، هی مید ،گوش کن ،هیس -مریم

قدم برداشتیو بهم نزدیک شدی، ولی  ردی ،تو یکمی کدرتون بودی و نگام  میومدم پایین که جلب توجه کنم، تو هم دم
تو بلند خندیدی،گ فتی پس  ،من عقب عقب رفتم، تو از همون راه دور اسممو پرسیدی، مامانم همون لحظه صدام کرد

ز هر روز منم میومدم در پنجره وایمیستادم تا تو بیای برات دست تکون بدم ،تا دیگه بعد اونرو  !منم مهالم ،اسمت مریمه
ورد اینکه مامانت برامون یه ظرف شیرینی
 
بهمون، تو هم پشتش اومدی، دوستیمون از همون روز شروع  تا خوشامد بگه ا

تیشم میزنه، یادته قول دادیم فقط هم
 
یادته قول  ؟و بخندونیمشد،دیگه دوست نبودیم خواهر بودیم، مهال اشکات ا

حاال تو امشب به اندازه کل دنیا دلمو ؟ ره باید تا یکهفته برای طرف مقابلش بستنی بخرهادادیم هر کی اشک اونیکی و در بی
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 شم بیرون.می کبستنی هارو از حلقومت  ،سوزوندی
 .شانیش را بوسید پتو را رویش کشیدپی ،،دید با لبخند به خواب عمیق رفته مریم سرش را خم کرد تا عکس العملش را ببیند

  .برایش تایپ کرد ،از رادمهر دلخور بود
 ردید.(می ککاش یکم درک تونو بیشتر  ،مریم)این رسم مردونگی نبود

اینکه گ فتم میام خواستگاریش این حرفم بد بود ،توقع نداری َدمبل و ُدمبل راه بندازم، بزنمو  ؟رادمهر) چیکار کردم
 ردی؟بخدا داغون میشدی.(می کبودی چیکار اگه جای من  ،برقصم

میدونی چقدر گریه کرد ؟،میدونی چقدر عذاب کشید؟ بیشتر برای این نگرانه که به سر تو چی ،مریم) نه داغون تر از مهال 
ببخشید انتطار بیجای  ی داشتم، فقط  ،از هیچ مردی نمیشه توقع چیزای خوب داشت ،اومد؟ من هیچ توقعی ازت ندارم

خودمو مقصر میدونم که دوستم و به  ،میدونی چرا؟ چون مهال با اسرار من حاظر شد باهات رفیق شه دان دارم،عذاب وج
 .(خدا منو ببخشه.شبت خوش ،این روز کشوندم

روم شم بهم میگه  یکم به منم فکر کردی؟ ،رادمهر) داری همینجوری تخته گاز میری 
 
مهال به جای اینکه یه چیز بگه ا

ماهی که باهاشم حتی بهش دستم ندادم ،گ فتم مهالم پاکه تا محرمم نشه بهش دست  تو این یک !نهمتون لنگه همی
روم شم منه لعنتی ،نمیزنم

 
 خدا واسه همین زد تو سرم؛ این بال رو سرم ،دست خودم نبود ،امروز بغلش کردم که ا

ورد
 
خرتا  ،ممی کنهر طور شده تمومش  ،ردممی ککاش اینکارو ن ،ا

 
دیگه احدیو اجازه نمیدم  ،ال من میشههفته م این ا

جونش  رادمهر ،م، عذاب وجدان نداشته باشمی کنجبران  ،ببخشید همیشه مزاحم تو هستم،نگاش کنه، شبت خوش 
 هیچوقت.( ،هیچوقت تنهاش نمیذارم ،برای مهالش میره

بود واقعا باید برایش این کار مهران  رادمهری که بخاطر یه نگاه الم شنگه کرده ،مریم هم به رادمهر حق میداد هم به مهال
 غیر قابل بخشیدن باشد.

 )رادمهر(
 سر میز صبحانه نشسته بود که محمد گ فت ،خواب از چشمانش پر کشیده بود ،بیدار بود دیشب تا صبح را 

 .سرشب رفتی خوابیدی که ؟هنوز خستگی دیروز رو سرته -محمد
 .بابا من دیشب تا صبح نخوابیدم -

 وهم رفت،گ فتمحمد اخماش ت
 اتفاقی افتاده؟ ؟چرا -محمد

 میتونم یه چیزی بهتون بگم؟ من،من -

 .راد من و تو جدا از پدر پسری بیشتر رفیقیم پس راحت باش، حرفتو بزن نصف جونم کردی -محمد
 وام برام بری خواستگاری؟می خبابا من از یکی خوشم اومده  -

سوده ای کشید و سرش را 
 
 لند خندید و گ فتمحمد ب ،بلند کرد نفس ا
 من میشناسمش؟ ؟کی هست ،اینکه خیلی خوبه -محمد

 .نه -
 انشاهلل خانواده دار که هست؟ -محمد

ره -
 
 .باباش تو بازار حجره فرش فروشی داره ،ا

 -محمد 
 
 .ه یکی دلتو بردهخر خب خداروشکر سرت به سنگ خورده باال

 کی میریم؟ -
 کجا؟ -محمد

 خواستگاری دیگه. -
 بذار اول برم پرس و جو کنم اجازه شو از باباش بگیرم ،بعدم فامیلیش چیه؟ ؟یهمگه بقال -محمد
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 کیان ،فرهاد کیان. -
تعریف خانوادشونو زیاد شنیدم مخصوصا  !امیر کیان ،پسرشم از من ماشین گرفت ،فرهاد کیان و که میشناسم-محمد

من  ،چه ست، رو خوب کسی دست گذاشتیخیلی از بازاریا خواستگارش بودن ولی باباهه میگ فت دخترم ب ،دخترشو
 حرفی ندارم خود دختره

 وادت؟می خ
 پایین انداخت و گ فت رادمهر سرش را 

ره -
 
 یکماه باهاش رفیقم. ا

 چشمم روشن ُخب دیگه؟ -محمد
 بابا اذیت نکن دیگه. -

 ُخب االن تو چرا پکری؟ -محمد
 اگه خانوادش بگن نه چی؟ -

ره م تا بگندوباره میریم ،سه باره میری -محمد
 
م، خبرشو بهت میدم، می کنپاشو برو سر کارت ،خودم با باباش صحبت  ،ا

 پاشو پسر که دیگه رفتنی شدی.
 گرفت و خداحافظی کرد. سوئیچ ماشین را  ،از جایش بلند شد ،رادمهر لبخندی زد و سری تکان داد

 )مهال(
 .مریم من دیگه میرم -

 مطمئنی رفتن؟ -مریم
 مونده باشه.خیلی رو داره اگه  -

 ؟رادمهر زنگ نزد -مریم
 لبخند تلخی زدو گ فت

 !نه -
 بهش حق نمیدی؟ -مریم

 ه و بهم حق میده؟می کنچرا من به همه حق میدم، ولی کی منو درک  -

 .رد رادمهره ولی امیر بودمی کذوق کرد فکر ،گوشی مهال زنگ خورد 
 ،جواب داد

 !سالم -
 بیا پایین. -امیر

 .مهال حرف بزند حتی مهلت نداد تا
مد از اتاق بیرون ،تنش کرد مانتویش را  ،گوشی را قطع کرد

 
 .ا

 کجا؟ ،سالم مهال جان -خدیجه
 .برم دیگه خونه ،شرمنده ندیدمتون ،سالم خاله -

مادست بخور برو  -خدیجه
 
 .خاله صبحونه ا

 نه امیر پایین منتظرمه مرسی، شرمنده مزاحمتون شدم. -
ل مریمی واسم هیچوقت این حرفو نزن دلگیر میشم،اینجا که صبحونه نخوردی ، رفتی خونه یه وا ،مادر تو هم مث -خدیجه

 .رنگ به رو نداری  ،چیز بخور پوست استخون شدی
 .فعال خداحافظ ،چشم -

 .به سالمت مادر -خدیجه
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 وای شماره رادمهرو پاک کنی؟می خمهال ن -مریم
 وام همه چیو بگم.می خ ،نه -

 ه برات زنگ نزده، اگه زنگ نزنه دیگه چی؟ولی رادمهر ک -مریم

  .وام به هیچی فکر کنممی خبه جهنم ،دیگه ن -
 وای باهات بیام؟می خ -مریم

 فعال خداحافظ. ،بابت دیشب دستت دردنکنه ،نه مرسی -
 .هر چی شد خبرم کن ،مواظب خودت باش ،دلم شور میزنه -مریم

 .مهال لبخندی زدو دست تکان داد
 .مهال سوار ماشین شد و سالم کرد ،و ماشین منتظر نشسته بودامیر جلوی در ت

 !سالم-
 سالم کجا برم؟ -امیر
 نمیدونم. -

  .مشتی به فرمان ماشین زد ،روی هم سایید امیر دندانش را 
درسفقط الل نشو حرف بزن  -امیر

 
 .پسره رو بهم بده ا

 م.می کنخواهش  ،امیر بذار اول خودم همچیو بهت بگم -
 مهران باهات چیکار کرد؟ دیشب -امیر
 .هیچی-

مهال ازکی یاد گرفتی دروغ بگی؟مهال از این داغونترم نکن مگه تو بهم قول ندادی؟مهال نگ فتم به هیچکس اعتماد  -امیر
 زر بزن تا اون روی سگم باال نیومد. ؟چیکار کرده مهران باهات ؟این بود جواب اعتمادم ؟نکن

 و...من -
شغال رو  ،دایا خ ،یا ابوالفضل -امیر

 
خ مهال ،شممی کاین پسره ا

 
خ ،عوضی تو خونه من همچین غلطی کرده،ا

 
کاش  ،ا

 کاش تو رو هم میبردم،چمیدونستم انقدر بی دست و پای  ی که نمیتونی جلوی اون دراز بی قواره رو بگیری. ،نمیرفتم بیرون
 رد.می کزد و خدا را صدا رد ،امیر داد میمی کمهال گریه  ،محکم به فرمان ماشین کوبید امیر سرش را 

شغال -امیر
 
  تو چرا الل شده بودی؟ چرا صدات در نیومد؟چرا مامان بابارو صدا نکردی؟ ،زنده ش نمیذارم ،پسره ی ا

من خفه شده بودم، نمیتونستم  ،کاش جای من بودی ،خسته شدم از این سوال تکراری  ،تو رو خدا بسه ،بسه ،بسه -
هنوز اعصابم خورده تو منو  ،ببین پاهامو، دارم میلرزم،امیر نگاه ببین دستمو  ،بود تمام بدنم قفل شده ،نفس بکشم

  مقصر میدونی؟
درس -امیر

 
 .پسره رو بده خودت برو پایین ا

  ا.امیر با اون کاری نداشته باش تو رو خد -
درسگ فتم اسم و  -امیر

 
 !شا

 نمیگم. -
 حرف بزن. مهال تا نزدم یه بالی  ی سر خودمو خودت نیاوردم -امیر
 .پس منم باهات میام -

درسالزم نکرده فقط  -امیر
 
 ش رو بهم بده.ا

 جون مامان بذار باهات بیام. -
  ماشین از جایش کنده شد. ،امیر پا روی گاز فشرد
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 کجا برم؟ -امیر
 امیر تازه کارشو شروع کرده بخدا پسره خوبیه. ،تو پاساژ رضوانه طرف جاده نور طبقه دوم پالک چهار -

ره ی، اینجوری بهم قول دادیمی کناز کی انقدر بی حیا شدی تعریف یه پسر غریبه رو پیش من  -یرام
 
اینجوری داداش به  ؟ا

جای کسی تو قلبم نیست،  ،خانوادم تو الویته ،گند زدی به هر چی اعتماده؟اینجوری بهت اعتماد کنم  !من اعتماد کن
 چقدر راحت ،خب خرش کردم،چه برادر االغی دارم ؟ندیدی نهی خمهمونموقع هم داشتی تو دلت بهم  ،همش شعار بود
ره تنگه واشی هم باهاتون بود،میشه خرش کرد

 
 هم باهاتون بود؟ ااونج ؟؟ چرا الل مونی گرفتیا

ره بود اونم مثل تو مخالف بود بریم، امیر بخدا مرِد، مثل توئه غیرت داره، بخدا گ فت دوست ندارم رفیق شم-
 
 ،ا

شنایام خواستگاری،من گ فتم اول باهم ب واممی خ گ فت
 
واستم اینجوری می خن ،واستم بهتون بگممی خبخدا ، شیم بعد ا

 شه.
بزرگ تر نداشتی؟ بی پدر مادر بودی؟ خودسر شدی؟ وای مهال تو واقعا خواهر منی ؟من انقدر بهت گ فتم همجنسام  -امیر
شغال مهران ،مگه پسرخاله ،گرگن

 
دیدی چیکار کرد؟چطور به یه غریبه اعتماد  !ت نبود چرا راه دور بریم همین پسره ا

  کردی؟
صد دفعه که نباید بگم  ،با شعوره ،با ادبه ،اون با غیرته ،اون عوضیه با رادمهر قابل قیاس نیست پس مقایسشون نکن -
قابل قیاس بخدا  ،هی نگو مهران یا چمیدونم پسرای دیگه ،تو یکبار باهاش برخورد داشته باش میفهمی چجور ادمیه،

 نیستن.
امیر با صدای زنگ گوشی سمتش ،رد تماس داد  ،مهال به صفحه گوشیش نگاه کرد رنگش پرید ،تلفن مهال زنگ خورد

 برگشت.

 کیه؟-امیر

 ...امیر تو رو خدا یه لحظه به من گوش کن -

 .بده من گوشیو -امیر

رادمهر دوباره تماس گرفت امیر جواب  ،ستش گرفتامیر گوشه ی خیابان ایستاد و گوشی را از د ،مهال دستش را عقب برد
 داد.

برو حیثیتت و ببرم  -امیر
 
 .بیا در پاساژ تا خودم نیومدم باال ا

 قطع کرد. دوباره حرکت کرد در پاساژ ایستاد، گوشی را سمت مهال پرت کرد و گ فت گوشی را 

 ؟یالل میشینی تو ماشین فهمید ،م بیرونمی کنیه کالم زر بزنی پرتت  -امیر

مد  بریده بود،رادمهر از پله ها پایین دلشوره امانش را  ،ردمی کان داد، گریه مهال سرش را تک 
 
امیر رفت  وبه سمت ا

لباسش زیاد پوشیده  ،مهال پیاده شد ،،امیر یقه ش را گرفت چسباندش به ماشین ویک سیلی در گوشش خواباند
 اخمی کرد و رو به او گ فت ،ش کردفرامو درد صورتش را  ،نبود،رادمهر چشمش به مهال خورد

 اشکاتم پاک کن. ،برو بشین تو ماشین بیرونم نمیای -رادمهر
 دست در موهایش کشیدو با اخمای درهم به او خیره شد. ،امیر یقه ش را ول کرد

 .باهات حرف دارم برو بشین تو ماشین -امیر
  .رادمهر تو ماشین نشست امیر هم سوار شد
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 دین؟کجا همدیگرو دی -امیر
 واستم بیام خواستگاری.می خمن دوستش دارم  ،تو کافی شاپ -رادمهر

خودت ناموس نداری؟اگه واقعا  واستم بیام یعنی چی؟ محل شما اول با دختره حرف میزنن بعد خانواده ش؟ می خ-امیر
 مرد بودی مردونه میومدی خواستگاری نه 
 
 بروی یه خانواده رو ببری.ا

 کنترل کرد. ت شد ولی خودش را دستُش مش ،اخماش تو هم رفت
خرمن با پدرم صحبت کردم قراره  -رادمهر

 
هفته مزاحمتون بشیم ،میدونم کارم اشتباه بود باید میومدم خواستگاری ولی نه  ا

قا امیر ،من  ،کاری داشتم،نه خونه ای،تازه کارم جور شد
 
دوست داشتم دستم تو جیب خودم باشه، ولی ُخب نشد ا

سرش درد  ،میفهمم چقدر برات سخته االن بشینی و باهام حرف بزنی، چون خودم خواهر دارم ،چیمیدونم ناموس یعنی 
انقدر برام عزیز هست که این قطره های اشکش  ،واممی خبه خاک مادرم قسم خاطر مهال رو  بگیره قلبم درد میگیره، 

تیشم میزنه
 
 ،ابامو میشناسیش ،نمایشگاه ماشین دارهب ،قول میدم بهت تا محرم نشدیم نه بهش زنگ بزنم نه ببینمش ،ا

دمی نیستم که بخوام 
 
 محمد موسوی بخدا ا

 
  بروی کسی و بریزم.ا

تیشش خاموش شدنی نبود
 
دور فرمان ماشین محکم فشار میداد، مهال داشت  فقط دستش را  ،در حال انفجار بود ،امیر ا

 تحمل کند. رد چگونه بدون حرف زدن و دیدن رادمهر چند روز را می کبا خود فکر 
خه توئی که ادعات میشه ناموس داری براتم مهمه چرا دنبال ناموس مردم میری؟تو گه خوردی مهالم پشتت، فقط  -امیر

 
ا

نه میای خواستگاری نه زنگ میزنی نه پیغام ، حاال هم گورتو گم کن ،دور و بر مهال ببینمت زنده ت نمیذارم ،یه کالم میگم
 هم رد نمیشین فهمیدی؟وای به حالت اگه دور برمون ببینمت. از صد کیلومتریه همدیگه ،میدی

یه در صد هم امید نداشته باش که خواهرم  مرد باش و رو حرفت وایستا، خودت گ فتی نه زنگ میزنی نه پیام میدی،اصال
 مال تو شه .

 منم ترجیح میدم با پدرتون صحبت کنم. ،فکر کنم مهال بزرگ تر داره -رادمهر
رادمهر سرش را پایین انداخت و دستمال را گرفت و تشکر کرد از  ،دستمالی سمتش گرفت ،دمهر برگشتمهال به طرف را 
می چگونه باید تحمل  ،رد رادمهر از او دلخور است که حتی نگاهش نکرد، دلش گرفتمی کمهال فکر  ،ماشین پیاده شد

 رداین دوری را؟ک

 پسره عوضی بهت بزرگ تر و نشون میدم. -امیر
 تی بهم زنگ نزنه؟اصال تو چیکارمی؟ حق با رادمهره من بزرگ تر دارم.چرا گ ف -

 این واسه تنبیه توئه که سرخود نباشی. ند،دهنتو بب -امیر
 ؟!تو چطور میتونی هر کاری دلت خواست بکنی؟به من که رسید نیاز به تنبیه دارم -

 امیر نیشخندی زد و گ فت
بم از این ساعت به ب ،دست من میمونه گوشیت-امیر

 
از امروز حق خونه ی  ،وای بخوری ازم اجازه میگیری می خعد ا

از امروز میشم زنانبان اون  ،میدم بسه هر چی بهت اعتماد کردم ،بهت نشون، حق بیرون رفتن تنها رونداری  ،مریم
  جم بخوری قلم پاتو میشکونم. ،خونه

خر زندگی را  ،تابتر میشد با هر حرف امیر دلو قلب مهال بی
 
 ید.خط مید ا

 .تو هم اختیار دارم نیستی ،من با بابا حرف میزنم-
 پاک کرد. خون کنار لبش را  ریخت و با دست مهال اشک ،امیر محکم با پشت دست توی دهنش زد

شغال راست راست تو چشام نگاه  ،ممی کنمهال میزنم لهت  -امیر
 
ه میگه اختیار می کنببند دهنتو تا نکشتمت ،پسره ی ا

ی وای به حالت بخوای ؟حق نداری پاتو بیرون بذاری فهمید ،شو گمشو پیاده  ،ممی کن،حالیتون  دارش یکی دیگه ست
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 پشت گوش بندازی.
 هر چه دهنش بود بار امیر کرد. ،محکم بست، وارد خانه شد در را  ،امیر در خانه پارک کردو مهال از ماشین پیاده شد

  خوبی؟،چی شده  ،چیه مادر -فاطمه
غوشش گرفت، مهال فاطمه را کنار زد،سهیل و علیرضا و ندا پشت فاطمه ایستاده  فاطمه اشک میریخت

 
و مهال را در ا

 بودن.فاطمه از این کار مهال شکه شده بود.
 خوبی دای  ی؟ -سهیل

 مهال عصبی گ فت
  گریه ت واسه چیه؟ ،عالیه عالیم مامان میبینی ،ببینین چقدر خوبم ،هه خیلی- 

 .خدا ذلیلش کنه ،چشماش چه کوچیک شده ببین ،الهی بمیرم برات -ندا
 فاطمه دوباره اشک ریخت و مهال روی مبل نشست.

خر صد دفعه گ فتم از این االغ خوشم نمیاد، شما هی قربون صدقش میرفتی، دیدی  ،بسته مامان -
 
منو ببین  ؟ش چی شدا

تم در وقفل نکردم، تو اتاق خودمم م چرا تو اتاقم رفمی کناز دیشب تا حاال کارم شده گریه، همش دارم خودم و لعنت 
تو خونه ی خودم تو اتاق خودم امنیت نداشتم ، ببین چقدر رفتارت وقیحش کرد که به خودش اجازه داد  ،امنیت ندارم

شغال دیگه ،ه پس گریه نکمی کناالن گریه منو تو دردی رو دوا ن ،بیاد تو اتاقم بهم دست درازی کنه
 
ن فقط نذار اون ا

 شم هم اونو.می کبخدا قسم چشمم بهش بخوره هم خودمو اینورا بیاد، 
روی زمین نشست و سرش ،فاطمه پاهایش بی حس شده بود  ،فحش میداد ،مهال هم با گریه داد میزد ،ردمی کندا گریه 

 پایین انداخت. را 
 چته رم کردی دوباره؟ -امیر
فقط واسم دیگه اسم غیرتو  ،شتیمی کن عوضی رو تو اگه داداش بودی به جای تنبیه کردن من او ،تو یکی ببند دهنتو -

  امروز فهمیدم که چرا اون حرفو زد. !د که میگ فت هه امیر و غیرتوحق با مهران ب، چون واقعا چیز خنده داریه نیار
 بس کن بهت میگم،برو گمشو تو اتاقت. ،مهال داری اون روی سگم رو باال میاری -امیر

 برگشت و گ فت جایش بلند شد وطرف اتاقش رفت یهو از  ،مهال با نفرت به او خیره شد
 .مردونگیتو امروز ثابت کردی-

 .نیشخندی زُد وارد اتاقش شد
 .امیر بر شیطان لعنت فرستادو روی مبل نشست

 .علیرضا تقه ای به در زد ،روی تختش با همان لباسش دراز کشید مهال

 بیا تو. -

 گوشه ی تخت با فاصله نشسُت به مهال خیره شد. علیرضا هم ،مهال روی تخت نشست ،وارد اتاق شد
 ی؟می کنچیه چرا اینجوری نگام  -

 میشه گریه نکنی؟ -علیرضا
 امیرم کال امروز منو ترکوند. ،نمیتونم -

 رفتین پیش رادمهر؟ -علیرضا
 مهال سر تکان داد

 چیکار کرد؟ ،یا خدا -علیرضا
  م زنگ بزنه نه پیام بده.بعدم زحمت کشید گ فت دیگه نه به ،خوابوند در گوشش -

 .گوشه لبت پاره شده کار امیره؟ اون رادمهری که من دیدم دست از سرت برنمیداره، غصه نخور -علیرضا
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شغال ،همش تقصیر مهران بود ،خدا بکشتش الهی -
 
 .امیر همچیو خراب کرد، لعنتی ا

 علیرضا با تعجب نگاهش کردو گ فت
 امیر میرفت االن... تو که جونت واسه ؟مهال چی میگی -علیرضا

ره ؟االن چی-
 
 ردم ولی...می کمن تازه داشتم یه حس تاره رو تجربه  ،برام بی ارزشه ،ازش متنفرم ا

 علیرضا گ فت ،مهال بلند زد زیر گریه
 .باورکن قسمت هم باشین به هم میرسین ،واسه همه چی که نباید غصه بخوری ،بیخیال باش ،درست میشه -علیرضا

رت بهش زنگ بزنم تا باهام حرف بزنه؟میدونم دست و دلش بکار نمیره، البته شایدم االن اوضاع فرق میتونم به نظ -
 کرده، وای اگه دیگه منو نخواد چی؟ خدا لعنتت کنه امیر دردامو بیشتر کرد.

دمی نیست -علیرضا
 
 انقدر به دیده منفی نگاه نکن.، نه بابا همچین ا

دم  با یه نگاه -
 
 شناس شدی؟ا

دمای  ی هم نیست بخواد زیر بار زور بره ،ُخب معلومه از این با مراماست -علیرضا
 
وای مهال خدای  ی اگه کاری  ،از این ا

 فکر کن منم مثل امیر برادرتم. ،داشتی چمیدونم هر چی و هر کمکی خواستی روم حساب کن
واد می خم برادر ناتنیه، ُاوف دلم این ،خواهشا مثل امیر نباش ،سیندرال اگه برادر ناتنی داشت مطمئنن مثل امیر بود -

 کلشو بکنم.
 علیرضا خندید و گ فت

 امیر ولی خیلی باهال گ فتی. !چه تعبیری، بیچاره -علیرضا
 چقدرم بیچاره ست،دیشب چی شد وقتی من رفتم؟ ،هه هیشکی نه امیر !بیچاره -

 مهران از همه یه ک تکی خورد. ،ولی دیشب دلم خنک شد -علیرضا

 شتنش تا درس عبرت شه واسه بقیه.می کباید  ،بودنوش جونش کمش  -
فقط دلم واسه عمه محبوبه  ،بابام دو سه تا سیلی زد در گوشش ،عمو فرهاد یقشو گرفت انداختش تو حیاط -علیرضا
عمه فاطمه هم رو که گرفته بودنش وگرنه کشته ، ردمی کدو سه بار از حال رفُت فقط مهران رو نفرین  ،سوخت
همینکه  ،فت مگه چیکار کردم منو میزنین؟ عمو میگ فت همین که پا تو حریم خصوصی دخترم گذاشتیهی میگ  ؟بودتش

ورد اشک دخترمو در
 
 اینا کمه اصال نمیدونی داستانی بود. ،یا
 مهال خندیدو گ فت

 االن گریه کنم برم بیرون تو هم یه ک تک بخوری؟ -
 ،ممی کنمن االن با امیر فرقی ن ،ولی بقیه منو داداشت میدوننتو منو به عنوان برادر قبول نداری،  ،کورخوندی -علیرضا

شفته بود ولی بازم قشنگ بود ،تور کردی ولی خودمونیم نامرد چه کسیم 
 
دل من  ،چه ماشینی داشت،با اینکه قیافش ا

  که یه پسرمو برد وای بحال دخترا.
 .فعال که ازم شدید دلخوره -

بغوره ن -علیرضا
 
، به نظرم حق داشت، منم بودم عکس العملم همین بود ،باید بهش حق بدی ،گیروای تو رو خدا دیگه ا

 بذار 
 
 تو االن باید بهش حق بدی، مطمئنن قضیه دیشب و براش تعریف کردی مگه نه؟، روم شه خودش میاد سراغتا

 !اهوم -

 واسه یه مرد خیلی سخته و عذاب  -علیرضا
 
ش انتطار نداشته باش از  ه،االن حالت روحیش افتضاح ،وره پس درکش کنا

تا براش عادی شه و باهاش کنار بیاد یکم وقت  ،قربون صدقت بره ،حتی اگه یه مدت زنگم بهت نزنه نباید ناراحت شی
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محکم  ،وان که قوی باشهمی خپاشو خودتو جمع کن مردا یه زنی  ،باید قوی باشی نه اینجوری زر زرو میبره، تا اونموقع تو 
  ه.نه ضعیف و شکنند ،باشه

چرا  قتی بابام هست این الدنگ چیکاره ست؟من حق انتخاب ندارم؟صال تا و ،همه حق دارن فقط من این وسط اضافم -
از دختر  ،م اصافممی کنبعضی وقتا فکر ، از بس این مامان پروش کرده ؟!به خودش اجازه میده تو کارام دخالت کنه

خیلی . علی امیر گوشیمم گرفته مگه میشه؟ ونوقت تو میگی قوی باش؟بودنم بدم میاد، من حتی از خودم اختیاری ندارم ا
 واد .می خخیلی دلم یه خواب ابدی  ،خستم
روم باشی نه  ،بگو برات میارم،درست میشه یچرت و پرت نگو خواهشا،گوشیه من هست هر وقت خواست -علیرضا

 
تو باید ا

 اینجوری طوفانی.
تیش میگیرم -

 
 .جارمدر حال انف ،نمیتونم دارم ا
 .خیلی ناراحت بود ،پایین انداخت علیرضا سرش را 

 ه گناه داره.می کنبیچاره عمه از غصه تو داره دق  ،بیا بیرون -علیرضا
 د.من گناه ندارم؟اون خواهر زاده بیشعورش همه کارامو خراب کر  -

 ُخب عمه که مقصر نیست. -علیرضا
 ورم.می خنمیام هیچیم ن -

  اعتصاب کردی؟ -علیرضا
 . شونه باال انداختمهال

 )رادمهر(
 روبرویش نشست. ،سینا در زد و وارد اتاقش شد ،تمام فکرش پیش مهال بود ،روی میز گذاشت رادمهر سرش را 

 وای بگی چی شده؟می خن -سینا
خرشاید  -

 
 .اینهفته برم خواستگاری  ا

 .د فکرش پیش مهسا رفت،سینا اخمش کر

 مهسا؟ -سینا
 !نه مهال -

 د و گ فتسینا بلند خندی
تو که میگ فتی موقعیتم جور  ؟تو که االن باید َخر ذوق باشی پس چرا پکری؟ اصال چرا انقدر زود ،بابا ُخلیا ،ترسیدم -سینا

 !نیست
  داداشش امروز اومد در شرکت. ،خانوادش فهمیدن -

 نه!اومد اینجا؟ -سینا
ره -
 
، به داداشش قول دادم تا محرمم نشدیم بهش زنگ ردمی کفقط گریه  ،مهال هم بود ،جلو پاساژ خوابوند در گوشم ،ا

،من  خیلی میترسم مهال رو ازم بگیره ،ترسیدم سینا ،داداشش اصال راضی نیست؟ نزنم و نبینمش ولی با دلم چیکار کنم
 .میمیرم ،بخدا میمیرم، وقتی تو یه نصف روز ازش بیخبرم اینجوریم وای به حال اینکه کال نداشته باشمش

 ن رفتم بانک اومد؟کی ،م -سینا
ره -
 
 !ا

  وای چی بگی؟می خبابات چی به اون -سینا
 .گ فتم بهش خیلیم خوشحال شد -

 این دیگه غصه خوردن داره؟ ،هفته ست دیگه بعدش همش باهمین ُخب بابا فقط یک -سینا
باشه از طرفی اگه مشکل اینه منه خر خودم گ فتم تا محرم نشیم باهاش حرف نمیزنم، میترسم االن مهال ازم ناراحت  -
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 ،هفته رو بهم مرخصی بده بخواد لجبازی کنه جواب منفی بده، ُاوف انقدر داغونم که موندنم اینجا بی فایده ست ،این
یکی دوتا  مغص ؟!اون اگه از رو لجبازی سنگ جلو پامون بندازه چی ،دارم کالفه میشم خیلی با امیر بد صحبت کردم، 

 !نیست که

  چرا باهاش حرف نزدی؟ ،تازه این پسره سعیدی هم اومده ،برو دادش خودم هستم !چه حرفیه این-سینا
 حال و روزمو خد ،خودت ببین کارش خوبه استخدامش کن -

 
ی  ی نمیبینی؟ تو موقعیتی هستم که بخوام کسی و استخدام ا

 کنم؟اگه کار داشتی خبرم کن بیام.
 ،پارکینگ پاساژ رفتو سوار ماشین شد ،اد و خداحافظی کردبا سینا دست د ،گرفت رادمهر از جاش برخواست و کیفش را 

ولی شیطان  در دستش گرفت خواست که با مهال صحبت کند راه دوبار موبایلش را  سمت نمایشگاه محمد رفت، در
 لعنت کرد و موبایلش راصندلی عقب پرت کرد، درب نمایشگاه پارک کردو از ماشین پیاده شد. را 
 !سالم بابا -

 بخند نگاهش کرد و گ فتمحمد با ل
 !سالم فرهاد بابا ،انقدر شیرین دلتو برده که قیافت شبیه شکست خورده هاست -محمد

 .پاشو برو با باباش صحبت کن فرداشب بریم خواستگاری  ،اذیت نکن بابا جون من -
  .محمد اخماش توهم رفت

شاید بگه اصال االن دخترشو شوهر  ،ل نباشواقعا ُخل شدی؟ نکنه تب داری داری هذیون میگی؟ پسر انقدر عجو -محمد
 نمیده.

 شما برو صحبت کن حاال . -
 .امکان نداره ،اصال حرفشم نزن  -محمد

 جون راد پاشو خیالمو راحت کن. -
 نه به صبح که انقدر سرخ وسفید میشدی ،نه به حول بودن االنت. ،پسره خرس گنده پاشو برو  -محمد

 .بوسید گونه محمد را  ،رادمهر لبخندی زد
 .خودت گ فتی رفیقیم، جون راد پاشو برو  -

 محمد سری تکان داُدگ فت
 !وای اینجوری داری َپرَپر میزنیمی خمعلومه خیلی خاطرشو  -محمد

 پایین انداخت و گ فت رادمهر سرش را 
 رویا و رایانم دیدنش. ،ببینینش عاشقش میشی -

 .محمد باتعجب به رادمهر خیره شد
 ی؟کنمی چرا اینجوری نگام  -

ور نیست -محمد
 
 !رایان میدونسُت بهم چیزی نگ فتش ؟تعجب ا
 .رادمهر خندید

خه گ فتم چیزی بگه دیگه جای  ی بریم -
 
 !نمیبریمش، نگ فتین کی میرین پیش باباش ا

واد می خهمین االنم از دخترتون بله  ،واد زن بگیره خیلی هم عجولهمی خغروب میرم ،میگم پسرم مغز خر خورد  -محمد
 وبه.بشنوه خ

 َاه، بابا جدی بگو کی میری؟ -
 وای االن کجا بری؟می خغروب میرم، تو  -محمد

 دیشب تا صبح بیدار بودم خستگی دیروزم هنوز تو تنمه. ،میرم خونه یه دوش بگیرم یکم بخوابم -
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 َمرد عاشق. پاشو برو منم به کارم برسم ،باشه -محمد
  ه.ربابا یادت نره غروب بری ،یجور بگو که نه نیا -

بیا برو بچه تو داری بهم یاد میدی، به رویا بگو شام یه چیز درست حسابی درست کنه  ؟چجوری بگم که نه نیاره -محمد
شپزخونه بخرم بیارم

 
ولی راد یه چیز برام سوال شده ، ُمردم از بس تخم مرغ خوردم ،اگه هم حسشو نداره بگه یه چیز از ا

 !چرا انقدر عجله داری؟ یکم مشکوکی
شما کار منو راه بنداز خودم نوکرتم برات  خودتون گ فتین زودتر ازدواج کنم ، حاال اینجوری میگی، ،بابا چه ربطی داره وا-

 .ممی کنغذا خوشمزه درست 
  .پایین انداخت محمد بلند خندیدو رادمهر سرش را 

 .م باهاشکنمی همین االن میرم صحبت  ،چشم حاال که قراره شام مهمونت باشم نوکرتم هستم -محمد

 )مهال( 
 واین برین؟می خدای  ی واسه چی به این زودی  -

دای  ی جان تا االنشم کلی عقب مونده کارام ،خدا روشکر این پسره هم خوابگاهشو گرفت، از اینکه براش خونه  -سهیل
 بگیرم یکم سختم بودتو خوابگاه خیالمم راحت تره.

ره -علیرضا
 
 .من خودمم خوابگاُه بیشتر دوست دارم  ا

 اگه خونه میگرفت منم میتونستم پیشش باشم چند روز. -ندا
 .رد و فاطمه دلداریش میدادمی کندا گریه 

 برین راحت زندگیتونو کنین بی سرَخر. ،فکر کنین ازدواج کرده ،وای زندای  ی ولکن تو رو خدا انگار بچه ست -
 .شی کهمی کخجالت ن ،مثال چندماه ازت بزرگ ترم ،خیلی بی ادبی -علیرضا

 باشه بابا اصال تو بابابزرگ. ؟واسه دو سه ماه بزرگ تر بودن انقدر جوش میزنی -
ن پا کرد که سهیل پرسید ،باز کند نمیدانست چگونه سر صحبت را  ،فرهاد کمی در فکر بود

 
 انقدر این پا ا

شفته ای. ؟فرهاد جان چیه تو فکری -سهیل
 
 از سر شب انگار ا

 .م چقدر زود بچه ها بزرگ شدن و ما پیرمی کنکر نه چیزی نیست دارم به این ف -فرهاد
قا -سهیل

 
دم  عمر ،ای ا

 
 .مثل باد میاد و میره نه مثل باد مالیم ،مثل گردباد میگذرها

 فاطمه یه لحظه بیا بشین کارتون دارم. ،واقعا هم همینطوره-فرهاد
 چشم یه چای بیارم اومدم. -فاطمه

 فاطمه با سینی چای از همه پذیرای  ی کرد و کنار فرهاد نشست. ،ردمی ک امیر روبروی مهال نشست با انگشت دستش بازی 
 جانم چیزی شده؟ -فاطمه
 وام یه چند روز به خودم مرخصی بدم بریم مسافرت.می خ -فرهاد

  مهال اخماش توهم رفت.
 حال و هوامونم عوض میشه مگه نه مهال؟ ،چه خوب -فاطمه

 من نمیام. -
  مهال بلند شد و گ فت

  ه.می کنجازه بدین برم بخوابم، سرم خیلی درد اگه ا -
 می کفکر  ،ردمی کاذیت  بغض گلویش را 

 
ه با پدرش حرف خر رد در مورد او و رادمهر است با خودش گ فت) یعنی رادمهر باال

 (؟!واقعا به همین زودی مگر میشود فراموش کرد حتما رادمهر فراموشش کرده بود، ،هه چه خوش خیال بود ؟زده
 !را بابا ما بخاطر تو میگیم که بریمچ -فرهاد
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 .اگه به خاطر منه من دوست ندارم -
 .مهال عذرخواهی کردو به اتاقش رفت

 واست در مورد خواستگاریه امروز حرف بزند ولی نتوانست و بحث را عوض کرد.می خفرهاد 

 فاطمه نظرت چیه یه دک تر ببریمش؟ -فرهاد
تیش هر دفعه امروز رفتم در  ،نمیدونم -فاطمه

 
االنم تعجب کردم کنارمون  ،شید به دلممی کاتاقش صدای گریش ا

 خدا لعنت کنه مهران و بچه مو به چه روزی انداخت.، نشست،ذوق کردم گ فتم حتماحالت روحیش خوب شده
 .پایین انداخت سرش را  ،امیر دست تو موهاش کشید

 این چه بالی  ی بود سرمون اومد. ،نمیدونم چیکار کنم -فرهاد
رامش می کگریه  فاطمه

 
 .ردمی کرد و ندا داشت ا

 همشم بخاطر مهران نیست پس انقدر خودتو سرزنش نکن. ،مامان تو رو خدا اینجوری نباش-امیر
 چرا دای  ی چی شده؟ -سهیل

ه سردی کشیدو گ فت
 
  فرهاد ا
 .مهال عاشق یکی شده -فرهاد
ورد خدا مرگم بده اینو از کجا در -فاطمه

 
 ی دیگه؟ا

 .روز با مهال پیش پسره رفتممامان ام -امیر
 خب جون به لبم کردین. -فاطمه
 باباش غروب اومد حجره پیشم خواستگاری کرد منم گ فتم نه. -فرهاد
 چرا بابا؟ -امیر
 .برای اینکه پسره قضیه دیشب و میدونه واسه همین اصرار داره زودتر بیاد خواستگاری  -فرهاد

بررومون رفت، -فاطمه
 
 ؟فتباباش گ  خاک به سرم،ا

 .همی کنمیشناسم چیزی و ازش مخفی ن نه مهال رو  -فرهاد
 شاید بخاطره اینکه گ فتم با هم دیگه رابطه نداشته باشن تصمیم گرفت بیاد خواستگاری. ،بابا فکر نکنم بدونه -امیر
 چرا اینکارو کردی؟ -فرهاد
 یعنی چی؟ -امیر

یندشاالن دیگه هر کی خود ،راست میگه دای  ی نباید میرفتی-سهیل
 
 ه مثل قدیم نیست که.می کنانتخاب  وش مرد ا

ره -امیر
 
بابا واقعا نباید میرفتم؟ شما هم حرف دای  ی رو قبول دارین؟اونوقت نمیگ فت چه خانواده بیخیالین؟ چقدر بی  ا
 رگن؟
ودت وره، خمی خداره غصه  همش  ردم، االن این دختر می کنه نمیگ فتن، میذاشتی مشکُل َکم َکم خودم حلش  -فرهاد

 خراب کردی خودتم درستش کن ،امیر بالی  ی سرمهال بیاد از چشم تو میبینم.
 .یه مدت بگذره از سرش میپره -امیر
 از سر تو پرید؟ -فرهاد

 امیر بلند شد و با عصبانیت رو به فرهاد گ فت
ره -امیر

 
نبوده پس میتونه دو ماه هم باهاش  مهال ،واستمش راحت چالش کردممی خخیالتون راحت من چهارسال  ،پرید ا

 فراموشش کنه.
 دای  ی داریم حرف میزنیم بشین واسه چی عصبانی میشی؟ -سهیل

http://www.98iia.com/


 حیف روزای رفته / فاطمه رنجبر کاربر انجمن نودهشتیا 
 

  
 COM.IIA98.WWW / 118 فاطمه رنجبر 

 

 اگه صداشو نبره باال ما متوجه نمیشیم چی میگه ،مگه نه؟ -فرهاد
روم باشم.می خمهال یه غلطی کرده شما حرف چندسال پیش منو میارین وسط ، ،بابا تو رو خدا بس کنین -امیر

 
 واین ا

وام هیچی نگم بهت نمیذاری، من می خهر چی هیچی نمیگم.همش میگه غیرت تعصب، هی  ،ت صحبت کندرس -فرهاد
  بزرگ تر این خونه هستم یا نه؟
  امیر روی مبل نشست و گ فت

شما االن میگین من چیکار کنم؟بگین همون کارو کنم که دیگه باهام مثل طلبکارا حرف نزنین، برم عذرخواهی کنم  -امیر
قا غلط کردم بیا رابطتو با خواهرم ادامه بده ما هم کال خانواده ی بی رگی هستیم من اشتباه کردمازش خوبه؟بگ

 
خوبه  ،م ا

 ؟اینجوری 

 ردی بد نمیشد.می کیا الاقل یه مشورت باهام  ،یاد بگیر وقتی بزرگ تر داری به تو هیچ ربطی نداره دخالت کنی ،نه-فرهاد
 تر اینجوری لوس شده.فرهاد همش تقصیر توئه که این دخ -فاطمه
فاطمه اگه هیچی نگ فتم از دیشب مثل الل ها نشستم دلیل نمیشه همتون بیفتین سرم، عاشق شدن اگه گناهه  -فرهاد

کم حرف زور  ؟کم چشم تو این خانواده گ فته !چه لوس بازی داشته یکیشو بگو ؟خودت چرا عاشق شدی؟مهال لوسه
ینده خودش بود نه چیز دیگه به خواستگاری پسره جواب منم اگه  ؟شنیده

 
بس کنید دیگه خیلی وقته ، رد دادم بخاطر ا

م تو این خونه وجود ندارم از بس که بدون مشورت از من هر کی هر کاری دوست داره تو این خونه انجام می کناحساس 
 منم  ،میده

 
  دمم تا یه اندازه ای صبر دارم.ا

قا فرهاد ای کاش با خود مهالم صحبت -ندا
 
 !دینر می کا

شاید اصال حرفی واسه  ،ای کاش با خود مهالم صحبت کنین ،م عمو مامان راست میگهمی کنببخشید دخالت  -علیرضا
 گ فتن داشته باشه.

اصال بحثم راجب خواستگاری بود نتونستم بگم دل دخترمو  ،واستم باهاش حرف بزنم علی جان نتونستممی خ -فرهاد
 بیشتر بشکونم.

 .ه مطمئن باشینمی کنوع رو بزرگ نکنین کشش ندین خواهشا،فراموش دیگه انقدر موض -امیر

انشاهلل که میدونی، نمیگم ضعیفه  ؟کشش ندیم خواهشا؟چی میگی امیر؟ میدونی زن خیلی حساس تر از مرده-فرهاد
سه نکن تو خودتوبا مهال مقای ،یه مرد شاید بتونه راحت فراموش کنه همچیو ولی واسه زن سخته ،حساسه ،میگم لطیفه

 !چون اصال حسابتون با هم قابل قیاس نیست، اصال قابل قیاس نیست

 )رادمهر(
  ندیده جواب رد داد؟ !ی چی بابایعن -

 دیگه چی میگ فتم؟ ،باباش میگه زوده ،خیلی خواستگار داره ،گ فتم که خانواده سختگیرین -محمد
  گاری؟دفعه بشه میریم خواست شما پس چرا گ فتین با من صد ؟ی چییعن -

رومم صحبت کنی میشنوم -محمد
 
دوما گ فتم خواستگاری نه که اصال اجازه ورود نداده دوباره وسه باره برم که  ،اول اینکه ا

 چی؟
  م.می کنخودم میرم صحبت  -

 .من صالح نمیدونم، خودت میدونی -محمد
 ،رادمهر بلند شد و موبایل و سوئیچ ماشینش را گرفت بیرون رفت

 . زنگ بزند، شماره مریم را گرفتدودل بود به مهال
قا رادمهر -مریم

 
 .سالم ا
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  .ببخشید مزاحمت شدم ؟سالم خوبی -
  اتفاقی افتاده؟ ،م بفرماییدمی کنخواهش  -مریم

 امروز مهال رو ندیدی؟ -
 .نمیده منه از صبح که از خونمون رفته خبری ندارم ازش جواب پیاُم و زنگم -مریم

 میشه یه خواهشی کنم؟ ،رفته ازشفکر کنم داداشش گوشیشو گ -
ره -مریم

 
 !حتما ا

 خوام اگه میشه بری پیشش باهاش حرف بزنم.می -
 االن؟ -مریم

 ؟هه نمیشن -
خه چیو بهونه کنم -مریم

 
 !بذار ببینم چیکار میتونم بکنم ؟ا

رومم  ،ببخشید نتونستی سخت نگیر ،باشه مرسی -
 
 مهالست. ه حرف زدن بامی کنخیلی داغونم تنها چیزی که ا

  امروز امیر اومد پیشت؟ -مریم
ره -
 
تو  ،امروز بابام رفت پیش باباش گ فت حتی اجازه نداد از من چیزی بهش بگه ،گ فت بهش زنگ نزنم ،با مهال اومد ا

 !همچی یهو بهم ریخت ؟چرا اینجوری شد ،خیلی خستم ،بگو چیکار کنم؟ بخدا مغزم ارور داده
 .ت به خدا باشه شما فقط مال همین مطمئن باشامید ،غصه نخور درست میشه -مریم

  م.می کنتونستی بری پیشش حتما خبرم کن نتونستی هم فقط حالش و بپرس دارم دق  ،شرمنده وقتتو گرفتم ،مرسی -
 باشه االن زنگ میزنم خونشون. -مریم

 بازم مرسی. -
 )مهال(
  .مهال بیا مریم پشت تلفن کارت داره -فاطمه

  .خودم بهش زنگ میزنمبگو حوصله ندارم -
 ظهرم زنگ زده جوابشو ندادی دلش پیشته. ،بیا زشته -فاطمه

 !ینمی کنن میگم حوصله ندارم چرا ولم ،ممی کنمامان خواهش  -
 چی شده فاطمه؟ -فرهاد
 مریم زنگ زده میگم باهاش حرف بزن میگه حوصله ندارم. -فاطمه

 خب اصرارت واسه چیه؟ -فرهاد -
 ؟خوبه ،کردمغلط  ،هیچی -فاطمه

 .فاطمه به فرهاد تنه زدو از اتاق بیرون رفت
 اجازه هست بیام تو؟ -فرهاد

  .فرهاد وارد اتاق شد و در را بسُت کنار مهال نشست ،تکان داد سرش را  ،مهال بلند شد و روی تخت نشست
  سر به اون گندگی رو تکون میدی؟ زبون چند سانتیتو تکون نمیدی؟ -فرهاد

ه سردی  ،ش ظاهری بوداخنده  ،فرهاد دلش خون بود .هال با چشمهای اشک نشسته به او خیر ه شدم ،فرهاد خندید
 
ا

 کشیدو گ فت
  وای با بابا درد و دل کنی حرفی بزنی؟می خن -فرهاد

 !نه -
  باهام قهری؟ -فرهاد

 !نه -
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  ه بابا؟می کنداره اذیتت  چی ؟داره میگه کلی حرف توش هست که باید زده شه ؟پس چرا چشمات انقدر غم داره -فرهاد
 بابا؟ -

 جون بابا؟ -فرهاد
 !هیچی -

 .واد غمگین ببینمت پس بخند واسم، اینجوری دلم میگیرهمی خمیدونی دلم ن -فرهاد
 وام مهران رو ببینم.می خبابا دیگه هیچوقت ن -

 .ایندفعه خونشو میریزم اگه چشمم به چشمش بیفته !هیچوقت ،هیچوقت نمیذارم-فرهاد
 با؟با -

 ؟جان بابا -فرهاد
 وقتی چشمامو میبندم میترسم. ؟میشه پیشم بشینی من بخوابم -

 وای مثل بچگیت پیشت بخوابم بغلت کنم؟می خ -فرهاد
 .دلم واسه اونموقع ها تنگ شده ،هام وایمیستاد کاش ساعت تو بچگی -

غوشش کشید مهال را  ،فرهاد کنار مهال دراز کشید
 
رامش و لبخند چشمانش را بست و  ،نوازش کرد موهایش را  ،تو ا

 
مهال با ا

رام زمزمه کرد ،به خواب عمیق رفت
 
 فرهاد به دخترش خیره شد و ا

ه، طاقت دردکشیدنای تو رو دیگه ندارم،امیر واسه هممون بس بود، به کی بد کردم که می کندختر بابا غمت دیونم  -فرهاد
 !کاش دردات مال من بود بابا ،دیکاش باهام حرف میز  !این بالها داره سر بچه هام میاد

 .بوسیدو کنارش خوابید پیشانی مهال را 
رام در اتاق را 

 
خاموش کرد و از اتاق  برق را  ،با دیدن فرهاد کنار مهال لبخندی زد و پتو را رویشان کشید ،باز کرد فاطمه ا

 بیرون رفت.
 خوابید؟ -امیر

ره -فاطمه
 
 ر!امیر ماد ،فرهادم پیشش خوابیده ،ا

 جانم؟ -امیر
 یعنی ... ،پسره چطور بود -فاطمه
ردن ولی به دلم نیست که باهم ازدواج کنن، نمیدونم چرا، فقط می کتحقیقم کردم همه تعریفشو  ،خوب بود مامان -امیر

  اگه واقعا از مهران بدونه ازدواجشون صالح نیست از من گ فتن بود. ،بگم من مخالفم
 وقتی میگی خوبه پس مشکلش چیه؟ -فاطمه
وای دور روزه برگرده می خ !مشکل بزرگ تر از اینکه دو روز دیگه هی بزنه تو سر مهال بگه پسرخاله ت چیکارت کرد؟ -امیر

ره اگه ؟بیاد خونت
 
 .که بدینش بره ا

 تو که گ فتی نمیدونه. -فاطمه
و اتاق، مریمم در ضمن وسط حرف زدنشون مهران رفته ت ،از مهال بعید نیست همه چیو ک ف دستش نذاشته باشه -امیر

مارمطمئنن پسره فرستاده 
 
لود؟در بیاره وگرنه اونموقع شب واسه چی باید میومد پیش مهال ا

 
 .اونم خسته خواب ا

 )رادمهر(
  شاید خودشون اجازه نمیدن حرف بزنه؟ -

  وام اذیتش کنم.می خه می کنمطمئنم خودش حوصله نداره فکر  ،نه فکر نکنم -مریم
مار میتونی  -

 
  ری گوشیش دست خودشه یا نه؟شو در بیاا

ره -مریم
 
 .قطع کن بهت خبر میدم ا

  مریم شماره مهال را گرفت بعد سه بوق امیر جواب داد
  سالم -امیر
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 سالم خوبین؟ -مریم
 مرسی چیزی شده اینموقع شب زنگ زدی؟ -امیر
 واستم با مهال حرف بزنم؟می خ -مریم
 حرف بزنی یا بزنن؟ -امیر
  ی؟نمیفهمم چی میگ -مریم
 .!بدون دروغ ،یه سوال ازت میپرسم َمردونه جواب بده ،مریم از اینکه خر فرضم کنی متنفرم -امیر
ب  مریم
 
  دهنش را قورت داد و گ فتا
 مگه تا االن ازم دروغ شنیدین؟ -مریم
  این پسره قضیه مهران رو میدونه؟میدونکه اون شب چی شده؟ -امیر
 .نمیدونم -مریم
خهگی، تو اون شب اونم اون موقعه شب قرار بود دروغ ن -امیر

 
اونم وقتی اونروز خسته  واسه چی باید میومدی خونمون؟ ا

خردر صورتی که اونشب  ،یهو پا میشی میای ببینی مهال وسط حرف زدن قطع کرده ،و کوفته بودی
 
ین تماسش از این ا

 پس دیدی دروغ گ فتی؟ ،پسره راد بود نه تو
ره میدونه-مریم
 
 .خیلی دوستش داره مهال هم دوستش دارهولی امیر اون  ،ا
 .همه خانواده مخالفن ،بهش بگو دیگه اسم مهال روهم نیاره ،مرسی که جوابمو دادی -امیر
 خودتم ...... ،اما امیر تو باید درکش کنی -مریم
 .شب بخیر ،خداحافظ -امیر

رام شود، شماره ر  یدکش عمیقی قطع کردو نفس مریم با حرص تلفن را 
 
 ؛رادمهر سریع جواب داد ،گرفت ادمهر را تا کمی ا

 چی شد؟ -
گ فت بهت بگم جوابشون منفیه دور  ،فکر نکنم حاال حاالها بشه باهاش حرف زد ،خیلیم توپش پره ،دست امیره -مریم

 مهال روهم خط بکشی.
 تصمیم میگیره؟مگه الکیه؟ اصال به اون چه ربطی داره ؟مگه مهال بزرگ تر نداره که این براش  ،واسه خودش گ فته -

رومتر -مریم
 
ازونورم باباش هر چی  ،امیر هر چی بگه همون میشه چون مامانش پشتشه ،ببین یه چیز بهت بگم ،هیس ا

خردر هر صورت حرف  ،مادره بگه گوش میده
 
روم باش ،پس سعی نکن لج کنی ،رو امیر میزنه ا

 
با منطق برو جلو نه زور  ،ا

  مطمئنن ،ر عاشق مهالستمیا! و لجبازی 
 
 یکم بهش زمان بده فعال اعصابش بهم ریخته. ،ه دلش به رحم میادخر باال

  رادمهر دستی تو موهایش کشیده و گ فت
  ولی بازم میگم تونستی بری پیشش بهم خبر بده زنگ بزنم.،باشه  -

 .حاال هم برو بگیر بخواب تا بتونی رو پات وایستی و با نیروی زیاد با خاندان کیان بجنگی ،باشه -مریم
  رادمهر لبخندی زد و گ فت

 .فعال خداحافظ ،هوای مهال رو داشته باش ،ی،مرسیمی کندر هر موقعیتی شوخیتو  ،دیوونه ای بخدا -
 .قطع کرد مریم خداحافظی کردو تلفن را 

 )مهال(
 انگار زندانه. ،گوشیه منو جلو در ازم گرفته ،مهال امیر دیونه شده -مریم

  .ازش متنفرم ،انقدر نکبته -
 چشمات گود شده زیرش، از قیافه میفتی دیگه نمیاد بگیرتتا. ،جون مادرت انقدر گریه نکن مهال -مریم

  حالش خوب بود؟ -
ره -مریم

 
روم نمیشم ،هالک حرف زدن با توئه فقط  ا

 
 .میگه تا مسکنم تزریق نشه ا

 .ولی شدت ریزش اشکش بیشتر شد بخنداند مریم خواست با این حرف او را 
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ه خوردموای  -مریم
ُ
 بیخیال بابا گریه نکن دیگه. ،گ

 .اونم حتما بدتر از منه ،دو روزه ازش خبر ندارم ،دلم واسش تنگ شده-
اصال تو چرا با بابات حرف  ،بذار ببینم این دیو و چجوری میتونم راضی کنم که تو رو ببرم خونمون ،ُخب بابا-مریم
 !نی خواستگاری کردهیع ؟، میدونستی باباش رفته با بابات حرف زده؟نمیزن 

 .مهال چشمانش درشت شد و با تعجب به مریم نگاه کرد
 !دروغ میگی! بگو جون مهال -

  .به جون تو صحبت کرده بابات گ فته نه -مریم
پس چرا بهم چیزی نگ فت؟ حتما امیر عوضی یه چیز گ فته اونم جواب رد داده، ُاوف خدا لعنتش کنه دست از سرم  -

 .ارمشده همه ک ،برنمیداره

 )رادمهر(
 ؟!وای اینجوری باشی چرا میای سرکارمی خ ،هر روز سگ تر از دیروزی  -سینا

رامش ندارم ،سینا خدای  ی تو دیگه الل شو -
 
اون از بابام با اینکه گ فتم مهال رو دوست دارم میگه ُخب نشد یکی  ،هیجا ا

 م.یه جنگ اعصابو رد کرد ،تازه رفته برام یکی دیگه رو انتخاب کرده ،دیگه
 چرا نمیری خودت با باباش حرف بزنی؟ -سینا

 .بابام نمیذاره -
 چرا؟ -سینا

  .میگه صالح نمیدونم ،چمیدونم -
  من که میگم خودت برو صحبت کن. -سینا

 فعال داداشه در گوش کل خانواده خونده همشون ساز مخالف میزنن. -
 ری؟اونو ندا شماره ی ؟!گ فته بودی پسره علیرضا چیش میشد -سینا 
خ من قربون دهنت -

 
 ولی اگه اونجا نباشه؟ ،همی کنمطمئنن به اون شک ن ،پسر داییشه ،ا

 -سینا
 
  هوم؟ ،ه که میره پیششخر باال

 .رادمهر صورت سینا را بوسید و سریع شماره علیرضا را گرفت
 !سالم -

  سالم بفرمایید! -علیرضا
قا علیرضا شمایین؟ -

 
 ببخشید ا

 بله شما؟ -علیرضا
 !مرادمهر  -

خ ، ببخشید به جا نیاوردم -علیرضا
 
 ردم راد کیه؟می کدوساعت داشتم فکر  ؟خوبین شما ،ا

 شرمنده مزاحمت شدم میشه یه خواهش ازت بکنم؟ ،قربونت مرسی -

  جانم داداش مشکلی پیش اومده؟ ،م این چه حرفیهمی کنخواهش  -علیرضا
 رف بزنم میتونی کاری کنی؟وام هر جور شده با مهال حمی خ ،یه مزاحمت برات داشتم -

ره -علیرضا
 
 ،ممی کنامیرم یجور از خونه دورش  ،من یه گوشی و سیمکارت دارم امروز یجور میرسونم بهش  ،چرا که نه ا

م،فقط تا غروب طول می کنبیست چهار ساعته نگهبانی میده ،ولی خیالت راحت خودم حلش  ،نمیدونم چرا سرکار نمیره
 شه مشکلی نیست؟می ک

 تا خودم باهاش حرف نزنم خیالم راحت نمیشه. ،خیلی َمردی اگه بشه، تا عمر دارم مدیونتم نه -
بجیمو َاذیت نکن، دوستش داشته باش بزرگ ترین جبرانه. ،نوکرتم -علیرضا

 
  تو فقط ا
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ورد فعال خانوادش سر ناسازگاری در ،من که از خدامه -
 
  ن.ا

تونستی خودت باهاش  البته عمو یکم منطقی تره. ،ه هم بدتر از اون امیرهم عمو لجباز  ،نمیتونم بگم درست میشه -علیرضا
نمیدونم چرا  ،امیرم یواش یواش دلش رحم میفته ،ولی اگه قسمت باشه هر چی سنگ بندازن باز مال همین حرف بزن،

  انقدر سنگدل شده.
 !مرسی، خدا کنه که درست شه همه چی-

  .وقتت و نمیگیرم پس منتظر جوابتم
 .فعال خداحافظ ،چشم حتما -ضاعلیر 

 )مهال(
فاطمه در  ،خودش را بخواب زد ،منتظر بود امیر بیرون برود ،زیر بالشتش قایم کرد با استرس موبایلی را که علیرضا داد را 

نگ پیام از علیرضا بود)امیر اومد بیرون ز  ،با ویبره گوشی از جایش پرید ،وقتی دید خوابیده بیرون رفت باز کرد  اتاق را 
 بزن(

رام از جایش بلند شد و در را 
 
ورد بیرون قفل کرد،دوباره روی تخت نشست و موبایل را  مهال ا

 
با  ،شماره رادمهر را گرفت ،ا

  اولین بوق جواب داد.
  علیرضا چی شد؟ -رادمهر

 !با صدای گرفته ش سالم کرد ،شید حرف بزندمی کخجالت  ،مهال ساکت بود
 مهال خودتی؟ -رادمهر

ره -
 
 !ا
فقط باید جفتمون  ،مهال بخدا درست میشه!چه سوالیه میپرسم  ؟حالت خوبه !قربونت برم چرا صدات گرفته -ادمهرر 

 مهال با بابات حرف بزن ..... ،تالش کنیم
 !رادمهر -

  ؟!جون دل رادمهر -رادمهر
 چرا اینجوری شد؟ ما که کاری نکردیم که چوبشو بخوریم. ،دلم برات تنگ شده -

 .،دارم میمیرم واسه یه لحظه دیدنت منم بدتر از تو ،ی دلت شمفدا -رادمهر
 .مهالهمینجوری یکسره اشک میریخت

 !رادمهر -
 م فقط تو گریه نکن.می کنبخدا هر کار بتونم  ،ی؟ مهال جون من گریه نکنمی کنجونم داری گریه  -رادمهر

  روم نمیشه با بابام حرف بزنم. -
 من باهاش حرف بزنم؟ -رادمهر

-  
 
 !رها

 چشم فردا میرم پیشش خوبه؟ -رادمهر
  .اهوم -

 !مهال-رادمهر
 بله؟ -

  تو که میدونی خیلی دوست دارم مگه نه؟ -رادمهر
 قضیه مهران..... -

 اون حیوون و فراموش کن ، چیزی که گذشته گذشته، پس بیا در موردش حرف نزنیم. ،هیس ،هیچی نگو -رادمهر
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 واد ببینمت.می خدلم  -
 وای بیام خونتون؟خ می -رادمهر

  مهال حول شدو گ فت
 !نه -

 بیام تو کوچتون بیای پشت پنجره؟ -رادمهر
  .نه میترسم امیر بیاد -

روم شی؟ -رادمهر
 
 ُخب پس چیکار کنم تا ا

روم نمیشم. -
 
 هیچی من تا نبینمت ا

 برو عکس رو پرفایلمو ببین. -رادمهر
  گوشیش نوکیا معمولیه ،گوشی منم دست امیره. -

 پس بیا پشت پنجره. -مهرراد
 چی؟ -

رومتر -رادمهر
 
  .بیا پشت پنجره ،هیس ا

  که مهال گ فت خواست پیاده شود ،رادمهر تو ماشین نشسته بود ،مهال سریع پرده را کنار کشید
  .اگه امیر ببینتت برات بد میشه ،پیاده نشو -

مد رادمهر پیاده شد و نزدیک پنجره
 
 .ا

 !ر الغر شدیچقد روسریت کو دختر؟ -رادمهر
مهال هم زار زاراشک  ،رادمهر از پایین دستش راتکان دادومثل قبل بوسه ای فرستاد ،روی پنجره گذاشت مهال دستش را 

 .ردمی کمیریخت و رادمهر هم عاشقانه نگاهش 
یدونی خودت م ،اشک نریز مهال بخدا پا میذارم رو همچی پا میشم میام تو خونه ها ،نکن دختر دیوونه میشم -رادمهر
  دیوونم.

 م برای اینکه خنده را روی لبهای مهال بنشاندگ فته رادمهر  ،مهال سریع اشکاهایش را پاک کرد
  .ِهه ِهه قربون خودم برم که انقدر ُابهت دارم-رادمهر

  مهال خندید و گ فت
 .حاال برو میترسم امیر یا بابام بیان ،کلی انرژی گرفتم ،مرسی که اومدی ،برو رادمهر -

  .فاصله گرفت رادمهر از پنجره ،ز حرفش تمام نشده بود که ماشین امیر وارد کوچه شدهنو 
 مهال برو تو گوشیتم قایم کن امیر اومد. -رادمهر

 !وای االن اگه تو رو ببینه؟ -
  بهت زنگ میزنم فعال گوشیتو خاموش کن. -رادمهر

بخواب  باز کرد و دوباره روی تخت خودش را  ق را در اتا ،خاموش کرُد زیر تخت گذاشت سریع قطع کرد و موبایل را 
 .زد،ولی دلش پیش رادمهر بود

 )رادمهر(
  ی؟می کناینجا چیکار  -امیر
 .اومدم با بابات حرف بزنم -

 اینجا؟ -امیر
 امیر مشکوک به پنجره اتاق مهال که پرده ش کمی کشیده بود نگاه کرد و گ فت

 واستی ببینی؟می خمطمئنی بابام و  -امیر
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  تو که موبایل مهال رو گرفتی دیگه از چی میترسی که انقدر شکاکی؟ -
  یعنی دیگه هیچوقت نبینمت. ،برو دیگه اینورا نبینمت -امیر
 تو هم میتونی بری تا که منو نبینی. ،من انقدر وایمیستم تا بابات بیاد -

 بهم ریخته بود. اعصابش ، وارد خانه شددُر باز کرُد  ،پشت به او کرد و سمت خانه رفت ،امیر مشتش را محکم فشار داد
 کسی چیزی بهت گ فته؟ ؟چیه مادر -مامان

  باال رفت و گ فت امیر دو پله اتاق مهال را 
 مهال از اتاقش بیرون نیومد؟ -امیر

  نه مادر خوابه. -مامان
رام باز کرد ،دلش طاقت نیاورد

 
 رفت.به اتاق خودش  ،خیالش راحت شد وقتی دید خوابه  ،در اتاق راا

مهال  ،سرش روی فرمان ماشینش بود ،رادمهر تو ماشینش نشسته بود ،بعد رفتن امیر یواش بلند شدو سمت پنجره رفت
با دیدن مهال لبخندی زدو بوسه ای برایش  ،بلند کرد، به طرف پنجره نگاهی کرد رادمهر سریع سرش را  ،شماره ش را گرفت

 .فرستاد
 ؟!ی دلم برات غش میرهمی کننجوری میای پشت پنجره دلبری نمیگی ای ،سالم خوشگل خودم -رادمهر

  چیزی بهت نگ فت؟ -
 نه چیزی بدی نگ فت. -رادمهر

 !برو رادمهر -
 !چشم -رادمهر

 .مهال پرده را درست کردو دوباره روی تختش دراز کشید ،ی براش فرستاد و حرکت کردادوباره بوسه  
 !مهال -رادمهر

 جونم؟ -
 !میگم تو هم تا میتونی واسه زنه امیر خواهرشوهر بازی در بیار تا بفهمه من چه حالی دارمجونت سالمت،  -رادمهر

 !دیوونه -
 .من که هزار بار گ فتم دیوونه توئم -رادمهر

 کجای  ی االن؟ -
  .االن دقیقا سر کوچتون وایستادم -رادمهر

 هنوز نرفتی ،برو توروخدا دیگه، منم قطع کنم تا امیر متوجه نشده.  -
 .باشه عزیزم -دمهررا 

فرین خوب بلدی خودتو به موش مردگی بزنی -امیر
 
 بده من گوشیتو. ،ا

 گمشو از اتاقم بیرون. ؟!اصال کی بهت اجازه داد بیای تو ،نمیدم -
  مهال اون روی سگم رو باال نیار بده من گوشیو. -امیر

 امیر به زور گوشی را گرفت وگ فت ،رادمهر پشت خط بود
 !ستی با بابام حرف بزنی؟ اینه َمرد بودنت، َمردونگیتم دیدیموامی خکه  -امیر

  مهال حالش خوب نیست. ؟چرا داری زور میگی -رادمهر
  تو دک تری؟ -امیر

بخدا اگه بدونم یکیو دوست داره اینکارو  ،بابا منم خواهر دارم ؟اینکه غیرت داری  ؟وای چیو ثابت کنیمی خ -رادمهر
دم  چرخمون میذاری؟ من که مثلچرا چوب الی  ،ممی کنباهاش ن

 
 به بابام گ فتم اومد حرف زد شما مخالفت کردین.ا

http://www.98iia.com/


 حیف روزای رفته / فاطمه رنجبر کاربر انجمن نودهشتیا 
 

  
 COM.IIA98.WWW / 126 فاطمه رنجبر 

 

  مخالفت کردیم ،ُخب برو دنبال زندگیت چرا دست از سرمون برنمیداری؟ دیگه نبینم بهش زنگ بزنی. -امیر
...... 

 !بده من گوشیو ،به تو هیچ ربطی نداره -
 رد.می کصدا  هر از پشت خط داد میزد و امیر را رادم ،امیر با پشت دست محکم تو دهن مهال زد

 خدا ازت نگذره. ،باشه دیگه زنگ نمیزنم فقط دست از سرش بردار ؟لعنتی واسه چی میزنیش -رادمهر
 ،رادمهر گوشی را قطع کرد، امیر شکه شد،به مهال که از گوشه لبش خون میامد خیره شده بود، گوشی از دستش افتاد

 یک قدم عقب رفت.دست تو موهایش کشید و 
تو تا االن بهم تو نگ فتی ولی تو  یه غریبه؟ ؟بخاطر کی ی؟می کنچرا اینجوری شد؟ چرا انقدر بی حرمتی بهم  ؟چرا مهال -امیر

 من ،من..... ،این دو روز هر چی دهنته بهم گ فتی، چرا مهال ؟ها ؟چرا؟ ببین من روت دست بلند کردم
مد  دید به اتاق مهال فاطمه که حال امیر را  ،از اتاق بیرون رفت،اد ند به او بغض اجازه بیشتر حرف زدن را 

 
 .ا

 واقعا ارزششو داره؟ !وای پیش بری؟ ببین حال و روزمونومی ختا کجا  مهال  -فاطمه
ره -
 
  ارزششو داره. ا

  به صورتش زد و گ فت فاطمه با دیدن خون گوشه لب مهال 
  خاک بر سرم لبت چی شده؟ -فاطمه

االن دیگه بحث  ،بهش برس قوی تر شه انشاهلل ایندفعه زیردستش بمیرم چون ایندفعه رو کوتاه نمیام ،ازدتهدسته گل ش -
 جوره کوتاه نمیام اینو به همه بگو. هیچ ،زندگیمه

هیچ دارو درمانی رویش تاثیر نداشت، فرهاد از دیدن حال و روز دخترش روز به روز  ،هفته مهال در تب میسوخت یک
میشد، نمیدانست چکار کند، مهال در خواب فقط اسم رادمهر را میاورد، امیرم حالش بدتر از همه بود و  کمرش خم تر

ن
 
  خرابتر کرده بود. روز دیگر سراغی از مهال نگرفت و این بیشتر حالش را  خودش را مقصر میدانست.رادمهر بعد ا

 !بابا چیکار کنیم؟چرا تبش پایین نمیاد -امیر
 !رس، ببین به چه روزی افتادهاز خودت بپ -فرهاد
ینده ش خراب شهمی خبابا مقصر منم ،من فقط ن -امیر

 
 چمیدونستم انقدر وابستس بهش. ،واستم ا

یفون فاطمه اشکهایش را 
 
 پاک کرد و جواب داد با صدای ا

  بله؟ -فاطمه
 سالم خاله منم. -مریم
 بیا تو دخترم. -فاطمه

اشک میریخت  با دیدن حال و روزش  ،مریم کنار مهال نشست ،مش را دادنفرهاد و امیر جواب سال ،مریم وارد خانه شد
رام
 
 در گوشش میگ فت و ا

پاشو خودت میدونی طاقت ندارم اینجوری ببینمت، پاشو خواهری، دلم واسه شیطنتامون  ،پاشو دختره دیوونه -مریم
 .همی کنپاشو رادمهرت داره دق  ،تنگ شده

 فرهاد گوشه تخت نشست. ،بیرون رفت پاک کردو امیر اشک گوشه چشمش را  
 !مریم -فرهاد
 ؟!جانم عمو -مریم
  میتونی برام یه کاری کنی؟ -فرهاد
  م.می کهر کاری از دستم بر بیاد کوتاهی ن ،حتما -مریم
  میتونی بگی بیاد مغازه پیشم؟، وام با این پسره حرف بزنممی خ -فرهاد
 ی.....عمو خیلی وقته دیگه ازش خبری ندارم ول -مریم
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 .وادمی خبیخیال عمو ن -فرهاد
 از اتاق بیرون رفت. ،پایین انداخت فرهاد سرش را 

حتی برایش وقت دک تر  ،فرهاد برای بهتر شدن حالش او را بیرون میبرد ،روزها میگذشت و مهال کم کم حالش بهتر شد
به رادمهر  حتی حاظر بود برود ،بخندرد، ولی دریغ از یک لمی کهر کاری برای خوشحالیش  ،را عمل کند گرفت تا دماغش

پیش مهال برگردد، ولی نمیدانست از چه راهی برود که غرور مهال را خورد نکند، البته دیگه غروریم برای  که  التماس کند
 .دخترش باقی نمانده بود

 )رادمهر(
  وام ازدواج کنم مگه زوره؟می خمن ن ،نمیفهمم اینهمه اصرارتون واسه چیه -

بروم می ختو که ن ،وام چیزی بشنوممی خبه عموت گ فتم امشب واسه خواستگاری میریم، راد دیگه نمن  -محمد
 
وای ا

 ؟!مگه من مسخره تم ،خودت گ فتی منم هماهنگ کردم ؟!بره
 ین؟می کندرکم ن ؟و روزمو نمیبینین واقعا حال ،ولم کنین تو رو خدا ،بابا چی واسه خودتون دوختین و تنم کردین -

 وای دوباره بری بگی چی؟می خحتی اجازه خواستگاری بهمون نداده  !همی کنتی میگه دخترش ازدواج نوق -محمد
 دیگه حرفتون چیه؟ ،من که گ فتم بی خیالش شدم -

   .میریم حرفاتونو بزنین شاید مهرش به دلت نشست ،من میگم بهتر از مهسا نیست -محمد
 واگه به نتیجه ای نرسیدیم؟ -

  ند شو.میرسین ،بل -محمد
زندگیمون  واین پاشونو تو می خرد،حاال می کبابا چه کاریه اونم یکیه لنگه مادرش، مگه نمیگین همش مامانمو اذیت  -رویا

 باز کنین که چی بشه؟
 من نظر خواستم؟ -محمد

 !نه فقط االن لج کردین نمیدونم واسه چی -
ه، میگه می کندرش هر چی دهنش بود بار منو خانواده م چه کاریه میری در خونه دختره برا ،واسه بچه بازیه تو -محمد

ش دهن سوزی می خجلوی پسرتو بگیر تا خودم یه کار دستش ندادم! 
 
وام کاری کنم که بفهمن اونقدرا هم دخترشون ا

 شاید خبرازدواج تو بتونه اینارو سر عقل بیاره از خر شیطون پیاده شن. ،نیست،شنیدم حال دخترش اصال خوب نیست
می واسه اینکه اونارو سرجاشون بشونی  ؟شما از کجا میدونین؟ حالش خوب نیست؟بابا چی داری میگی !میگی بابا چی -
واقعا که بابا اصال ازت انتظار  وای مهال بیشتر عذاب بکشه تا خانواده ش تنبیه بشن؟می خ وای با زندگی من بازی کنی؟خ

 !نداشتم، اصال

ماده من برگشتم همتون ،محرفم همینه ،امشب خونه عموتی-محمد
 
  حوصله سر و کله زدن باهاتونوم ندارم. ،باشین ا

 رویا و رایانم کنارش نشستن. ،روی سرش گذاشت دستش را  ،محمد بیرون رفت و رادمهر روی مبل نشست
  خدای  ی مهسا رو نمیشه تحمل کرد. ،کوتاه نیا راد -رایان
 میذاری ها؟ چرا دست رو دست ،راد برو با باباش صحبت کن -رویا
  میترسم بالی  ی سرش بیاره. ،داداش وحشیش دست روش بلند کرد -

اصال  !وای بکنی کهمی خکار دیگه ن ،وای حرف بزنیمی خفقط  ؟مگه الکیه !چه بالی  ی سرش بیاره ؟مگه تو دیوونه ای -رویا
  واد از کجا بفهمه؟می خداداشش 

 ه.می کناالن اصال فکرم کار ن ،نمیدونم -
همینجوری انقدر دست دست کن تا هم تو اون دختره ی مزخرف رو بگیری هم مهال از  ،همی کنچوقت فکرت کار نهی -رایان

 !دستت بپره
پیراهن سرمه  ،رادمهر بلند شدوبه سمت اتاقش رفت روی تخت دراز کشید، دوباره بلند شدو به سمت کمد لباسش رفت
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 ،شیشه ادکلن رو روی خودش خالی کرد ، از اتاق بیرون رفت شونه کرد و موهایش را  ،پوشید ای با شلوار مشکیش را 
 از روی میز گرفت و رو به رویا گ فت سوئیچ و کیف پولش را 

ماده شما هم ،بابا اومد نگو کجا رفتم دوباره داستان درست نشه، قبل اومدنش میام -
 
شین اگه جوابشون منفی باشه  ا

یندم 
 
 بابا رو گوش میدم. حرف ،واد چی بشهمی خدیگه برام مهم نیست ا

 ن.می کنانشاهلل که قبول  -رویا
 .رادمهر خداحافظی کرد و بیرون رفت

 )مهال(
 واین منم پیشش باشم؟می خ،خاله تا صبح باید باال سرش بیدار باشین وگرنه زیر چشماش کبود میشه  -مریم
واال بخدا  ،ی دک تره چیزی نگ فتهمی کناونقدر که تو تاکید  ،وای با هم باشیم؟از بس گ فتی دلشوره گرفتممی خ -فاطمه

 استرس گرفتم انقدر گ فتی.
 !مهال -مریم

رام صدا از خودش در ،مهال سرش باال بود و چشمانش بسته بود
 
ورد ا

 
 .ا

 هوم؟ -
  هوم و کوفت مگه نگ فتم الل شو حرف نزن. -مریم

 .مهال لبخند زد
 نیشتو ببند دماغت پهن میشه.-مریم
 بعد دختر ه رو بخپه حرف میگیره.  پاشو برو خونتون، خودش میگه حواست باشهاصال ،نخندونش مریم -فاطمه
 قول میدم حرف نزنم باهاش. ،م میاممی کنمیرم لباس عوض  ،نه خاله -مریم

 .فاطمه خندید و سری تکان داد
 باشه مادر برو. ،امان از دست تو-فاطمه

دوباره در تنهاییش یاد رادمهر افتاد، با امروز دقیقا یکماه میشد  مهال ،خاموش کرد و از اتاق بیرون رفت فاطمه برق اتاق را 
چقدر بی قراره صدایش بود،با خودش گ فت)بی معرفت تو که  ،که از او خبری نداشت، دلش برای رادمهرش تنگ شده بود

ش چکید، با قطره اشکی از گوشه چشم یعنی دروغ بود ؟یا من دلت و زدم؟( !عاشقتر بودی چجوری میتونی بی من باشی
نام رادمهر   ،بست د حتی جواب سالمش را هم نمیداد،بخاطر او رادمهر تنهایش گذاشت، چشمانش را ،امیر قهر بو

  خواند.  را 
  )رادمهر( 

 مثال اومدیم خرید. !چته مثل برج زهرماری  -مهسا
 گ فتم حوصله ندارم با مامانت بیا. -

 وای اینجوری باشی برگردیم خونه.می خه اگ! واست حلقه کنه دستش؟می خمگه مامانم  -مهسا
 برگردیم. -

  مهسا هم سوار شدو در را محکم بست. ،رادمهر سمت ماشین رفت و سوار شد
ها رو ندارم، گ فتم دلم پیش یکی دیگه  چته رم کردی؟ ببین مهسا من همون اولم بهت گ فتم من حوصله این مسخره بازی  -

 وای؟می خواسه چیه ؟ارث باباتو ازم   ست قبول کردی، پس دیگه این اخالق گندت
 ُخب برو بگیرش واسه چی اومدی سراغ من؟ ؟چرا، یعنی دختره غربتی انقدر برات مهمه -مهسا

 ؟واستم بابامم از دست بدم،فکر کردی عاشق چشم و ابروت شدممی خبرای اینکه ن ،واسه اینکه بابام حالش بد شد -
اطره دل خودم نیومدم بگیرمت، بخاطر دل بابامه،وگرنه حتی بهت نگاه هم من بخ ،اینو همیشه تو گوشت فرو کن ،نه
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رد شه ازم  رچشمت اینور اونور میچرخه، تا یه دختر میبینی میچسبی بهم،یه پس چون کنار منی ؟ردم،میدونی چرامی کن
 سیرمونی نداری. ،جدا میشی،تو سیرمونی نداری مهسا

 .تو یه قدم بیا طرفم من جونمم برات میدم !رام میدینیست که تو عاشقمی داری جون ب !هه -مهسا

 .تو خواب ببینی ،هه -
با سرعت از کنارش گذشت،فقط سه روز به مراسم نامزدیشان  شتاپیاده شد،رادمهر پایش را روی گاز گذ مهسا از ماشین
 رد.می کجوره نمیتواست مهسا را کنارش قبول کند،ای کاش محمد مجبورش ن مانده بود،هیچ

ن
 
سعید شاگرد پدرش تماس گرفتو  ،نرسیده به مغازه فرهاد روز که رادمهر از خانه بیرون رفت تا با پدر مهال صحبت کند ا

قا محمد سک ته کرده بردیمش بیمارستان...،سالم رادمهر سریع خودتو برسون -سعید ،گ فت
 
 ا

 .بابا که خوب بود ؟چی میگی -

 رادمهر سریع بیا من تنهام. -سعید

مد  بعد دو روز محمد بهوش ،برگشت وبه بیمارستان رفت رفته را  رادمهر راه 
 
، بخاطر رادمهر حالش بد شده -و گ فت ا

امید ش این  ،به خواستگاری مهسا رفتند د، وقتی محمد مرخص شدمی کنقبول  رادمهر هم کوتاه اومدو گ فت هر چه بگوید
د که مهال را می کنولی مهسا در جوابش گ فت کاری شد می کبود وقتی به مهسا بگوید دلش پیش کسی دیگریست او کنار 

 و عاشق او شود. فراموش کند
 چرا برگشتی؟ ،چی شد راد -رویا
انقدر که من ترور شخصیتش   ،شم، بخدا یکم حجب و حیا نداره،یکم غرور ندارهمی که نازشو می کندختره احمق فکر  -

م،باز میچسبه بهم،بخدا من و دوست می کندارم توهین  شم ولی این انگار نه انگار به اینمی ککردم خودم خجالت 
چقدر فیلم بازی کنم  ،رویا نمیتونم تحملش کنم سر و گوشش میجنبه، ماگه داشت قابل تحمل بود ولی میدون ،نداره

  .بریدم ،خسته شدم ،ممی کنبخدا خودم و خالص  ،نمیتونم !جلوی بابا که مثال عاشق مهسام
غوشش رویا رادمهر را در
 
  گرفت. ا

ه تو واقعا مهسا رو قبول کردی، می کناون فکر  چرا قبول کردی؟هیچ پدری دوست نداره پسرش سختی بکشه، -رویا
 باهاش حرف بزن تا همه چی بدتر از این نشده.

مد  رایان از مدرسه
 
 گریان رادمهر و رویا را دید ترسید. وقتی چهره ی  ،و بلند سالم کرد ا

  چتونه؟بابا چیزیش شده ؟ -رایان
  .برو لباستو عوض کن بیا ناهار بخور  ،نه -رویا
 رادمهر چیزی شده؟ -رایان

 !نه -
  نکنه دوباره بخاطر مهالست؟ -رایان

 .رادمهر سرش را تکان داد
خه؟ ،یمی کنهم با زندگی خودت هم مهسا هم مهال داری بازی  ،ُخب برادر من مریضی -رایان

 
 چه کاریه ا

  کنی. همینم مونده تو نصیحتم -
وگرنه مگه میشه  ،بودی بهش تو فقط عادت کرده ،تو عاشق نیستی ،بخدا من اگه عاشق کسی شم عمرا کوتاه بیام -رایان

 انقدر ساده ازش بگذری؟
خه احمق تو چه میدونی عشق چیه؟ من بابا رو تو اون حال دیدم  -
 
واستی بگم نه تا دقش بدم؟ اجبار میدونی یعنی می خا
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یفهمی وقتی هر چی خواستی تا االن دو دستی تقدیمت شده ، همین تو اگه بابا چیزیش میشد یقمو تو چی م ،نه چی؟
   .نمیچسبیدی؟ پس زر مفت نزن 

ره -رایان
 
 .شی هم اون دختره مهالرو می کتو میفهمی که هم خودتو داری  ،من نفهمم ا

 .کجا معلوم که فراموشم نکرده باشه از ،ماه یکبار بهم زنگ میزد اون که عین خیالش نیست وگرنه تو این یک -

 !شاید اونم یه مشکلی داره ؟از کجا میدونی که حالش خوبه -رایان
ره -
 
 ز ناراحتیه زیاده ها؟انقدر ناراحت بود که از دوریم رفته دماغشو عمل کرده ،حتمااینم ا ،مشکل بزرگی داره ا

 ناراحت نیست؟چون دماغشو عمل کرده  ،چه ربطی داره ؟ت میگیچرا چر -رایان
  ی؟می کنببخشید شما وقتی ناراحتی دماغتو عمل  -

  واست حالش یکم بهتر شه.می خواسه خوشحالیش اینکارو کردن، شاید  شاید خانواده ش -رایان
  بارم بهم زنگ نزده حالمو بپرسه. قبل عملش یک ؟!چرا دیگه بهم زنگ نزده بعد عملش ،باشه تو راست میگی -

  داره؟مگه گوشی  -رایان
  اون نه ولی رفیقش که داره. -

  رایان ساکت شد به او خیره شدو گ فت
تو چرا  !تو دلم نمونه ،ولی یه چیزو بگم من برم لباسمو عوض کنم،  ،هر چی بگم حرف خودتو میزنی ،چمیدونم -رایان

گه دلت باهاش نیست االن چی شده؟ پس تو هم دی ،قبال که چپ و راست به دوستش پیغام میدادی بهش زنگ نمیزنی؟
 حتما چیزای بهتری تو مهسا دیدی که مهال دلتو زده. ،انقدر قوپ ی نیا

 )مهال(
 دست به دامِن مریم شد. ،به دلش بد افتاده بود ،انگار در دلش َرخت میشستن ،دلشوره عحیبی داشت

 !مریم -
  بله؟ -مریم

  به نظرت باز قراره چی بشه؟ ،دارم از دلشوره میمیرم -
 .نمیدونم -مریم

 !وام زنگ بزنم به رادمهرمی خ -
  -مریم

 
  غرورت اجازه میده؟ ؟ه دلت سوختخر باال

 زر نزن گوشیتو بده. -
 ؟!دلم شور زد زنگ زدم !بگی حالت خوبه؟ خل شدی؟ وای بعد اینهمه مدت چی بگی؟می خمهال  -مریم

 ب داد.شماره رادمهر را گرفت بعد سه بوق کسل جوا ،از دستش گرفت مهال گوشی را 
 سالم مریم خوبی؟ -رادمهر

رام گ فت
 
  مهال با صدایش تمام وجودش لرزید ا

  !مهالم ،سالم -

 ند دقیقه سکوت خود را خونسرد نشان داد و گ فتچبعد از  ،قلبش تند شد رادمهر با شنیدن صدایش ریتم 
 چه عجب دلت سوخت! یادت افتاد یه رادمهری هم هست! -رادمهر

 تیکه بندازی. نه که طعنه بزنی  م میگی دلت برام تنگ شده!گ فتم االن که زنگ بزن-
 من طعنه زدم؟ واقعا که حقیقته، نه طعنه زدن. ؟طعنه -رادمهر

 ببینی زنده م مردم؟ تو چرا دیگه حالمو نپرسیدی؟ -
 از حالت خبر داشتم، به چی زنگ میزدم هوم؟شماره ای ازت داشتم؟ -رادمهر

 !چون دلم شور میزد گ فتم حالتو بپرسم ولی مثل اینکه خیلی خوبیمثل اینکه االنم مزاحمت شدم  -
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ره ،ِهه ،دلت شور زد -رادمهر
 
 م.می کنحق داشت، چون دیگه هیچوقت ما مال هم نمیشیم، مهال من دارم ازدواج  ا

 تنها چیزی که گ فت ؟مگر کاری هم میتوانست انجام دهد ،فقط اشک میریخت ،الل شده بود ،مهال شکه شده بود
  شاید واقعا ما مال هم نبودیم. ،خوشبخت شی -

 .قطع کرد بلند زد زیر گریه گوشی را 
 .مهال تو رو خدا ی؟ می کنچرا گریه  ؟چی شد مهال؟ چرا رنگت پرید -مریم

مد  امیر از اتاقش بیرون ،ردمی کصدا  داد میزد و امیر را  ،مهال بلند شدو از اتاق بیرون رفت
 
به او نزدیک شد و یقه ش  ا

 ،گرفت ا ر 
تو زندگیمو به گند کشیدی، تو یه احمق حسودی، چون خودت به اونی که  ،هیچوقت نمیبخشمت !ازت متنفرم ،متنفرم -

 واستی نرسیدی ....می خ
غوش امیر افتاد چشمانش سیاه شد در ،دیگر توان حرف زدن نداشت

 
او  ،امیر از او بدتر بود ،مریم هول ودستپاچه شد ،ا

ب  مریم برایش ،روی تخت خواباند را 
 
ب  کمی ،قند درست کردا

 
ب  و، روی صورتش پاشیدا

 
 دادتا به هوش قنُد به خوردشا

مد 
 
 .ا

 چرا دوباره اینجوری شد؟ ؟چی شده مریم -امیر
  .همی کنفکر کنم پسره داره ازدواج  -مریم
  ُخب این به من چه؟ -رامی
  ت؟نیس ،واقعا هم هست دیگه ،ه همش تقصیر توئهمی کنفکر  -مریم
می اگه پسره سفت و سخت  ،اصال هممون ناراضی بودیم ،بابا هم راضی نبود حاالهمش سر من خراب شد؟ -امیر
خه  ،همی کنفراموشش کرد که داره ازدواج  واستش یه قدمی بر میداشت تو همین یکی دوماهخ

 
پس الیقش نبود، بود ؟کی ا

 اصال قابل باوره؟ ،همی کنواجم تازه ازد ؟همی کنماه کسی و که دوست داره فراموش  تو یک
  که مهال قطع کرد پشت هم داره زنگ میزنه. بعد این ،بخدا خودمم گیج شدم ،نمیدونم -مریم
 جوابشو بده . -امیر

 .امیر به اتاق مهال رفت
 .مریم جواب داد

 بله؟ -مریم
 .گوشیو بده به مهال -رادمهر
ار راحت فراموشت ذدیگه تموم شده مگه نه رادمهر؟ ب ،دتر نکنخواهشا حالشو ب ،مهال حالش بده دیگه زنگ نزن  -مریم
 .کنه

 !تو رو خدا ،میتونی یه کار کنی ببینمش -رادمهر
 ؟که چی بشه؟ ازدواجت کنسل میشه -مریم
ره -رادمهر

 
 م.می کنخواهش  ،همین امروز ،یه کاری کن ببینمش ،کنسل میشه ا

 ی واقعی بود یا برای چزوندنش گ فتی؟حاال حرفی که زد، ببینم چیکار میتونم بکنم -مریم
  مریم این یه بارو خواهری کن در حقم. ،منتظرم، واقعی بود -رادمهر

 اونهمه عشقی که بهش داشتی تا همین حد بود؟ -مریم

 فعال بیارش ببینمش. ،توضیح میدم برات -رادمهر
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 .باشه خداحافظ -مریم
  .صدا زد امیر را  ،مریم گوشی را قطع کرد

 چی میگ فت؟ چیه -امیر
  .امیر یه چیز میگم عصبانی نشو -مریم
رومم -امیر

 
 .بگواالن ا

  واد مهال رو ببینه.می خگ فت  -مریم
 پایین انداخت. امیر به فکر فرورفُت دستش را مشت کرد. سرش را 

 زود برگردین. ،فقط هواشو داشته باش ،ی بکنمی کنهر کار  -امیر
درسبه رادمهر پیام داد که  ،اق مهال رفتمریم هم سریع به ات ،امیر به اتاقش رفت

 
 برایش بفرستد. را  ا

 !مهال -مریم
 هوم؟ -

  پاشو بریم دور بزنیم حال و هوات عوض شه. ،چشات ُپف کرده از بس گریه کردی ،بسه -مریم
م بیخیال مریم خودت برو، نگران من نباش پوست ،نداره ،خودمم حسی تو وجودم ندارم پاهام حس ،حوصله ندارم -

 وام یکم بخوابم.می خ ،برو بذار تنها باشم ،ممی کنشم نه دیگه بهش فکر می کنه خودمو  ،کلفت شده، نترس

 پاشو دیگه اذیت نکن. -مریم
همه ادعاش میشد عاشقمه پس چی شد ؟مریم من واقعا  مریم مگه میشه انقدر زود تمام خاطرتمونو فراموش کنه؟اون -

دم  بخاطر یه
 
 ،من چجوری تحمل کنم؟ جوری بهش فکر نکنم ،واده م وایستادم ؟دارم دیوونه میشماحمق تو روی خانا

 دیونه نشم خیلیه.
  ردو گ فتمی کمریم پا به پاش گریه 

  خواست اینجوری بچزونتت که این چند وقت حالشو نپرسیدی ها؟ ،شاید دروغ گ فت -مریم
  یعنی انقدر احمقه! ؟چی میگی؟ مگه میشه -

رادمهری که انقدر عاشقت بود مگه میشه به همین راحتی بذارتت کنار؟ اونم  یه چیزی شده وگرنه مطمئن باش  -مریم
 مطمئن باش. ،یه چیز این وسط هست ،اصال با عقل جور در نمیاد ،بخواد ازدواج کنه

  چون دست ،شایدم بخاطر مهران عوضیه -
ره! وام چیکارخ میبا خودش گ فته این و  دیگه مهال اونموقع نیستم نه ؟ خوردم ،

 
چقدر من ،واد می خدیگه منو ن ،همینه ا

  ای کاش میمردم. ،بدبختم
تو که  ،باز میگن ما پاکیم ، دست نخورده ایم تو رو خدا مردم با صدتا پسرن هزارتا ک ثافت کاری دارن  ،خفه شو -مریم

ی مغز می کنین چرت و پرتا فکر پاشو جان مهال تو خونه بشینی به ا ،کاری باهات نکرده اینجوری چرت و پرت میگی
 پاشو. ،فندقیت خالی تر میشه

یینهبه دیوار گرفت و جلوی  دستش را  ،چشمانش سیاهی میرفت ،مهال بلند شد -
 
  ایستاد. ا

این زندگی رو  ،واممی خحاال که ندارمش دیگه این دنیا رو ن ،بخاطر رادمهر دماغمو عمل کردم که به چشمش بیام رمن خ -
 !.را خدا دلش برام نسوختچ ،واممی خن

  .دوباره بغضش ترکید و شروع به گریه کرد
ماده زود باش ،حالمو بهم زدی اه ،ای خدا اشکات چرا خشک نمیشه -مریم

 
حوصلمو سر بردی ،بخدا یه بالی  ی سر  شو، ا

  .خودم میارم یه بار دیگه فقط گریه کن
میدونی از ترحم و دلسوزی بدم  ،تحمل کنی، برو  که بخوای منو گناه تو چیه ،تو رو خدا برو بذار تنها باشم ،برو مریم -

 برو بذار تنها باشم. ،میاد
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 م.می کنخواهش  ،بریم دیگه ،میشه بریم حال و هوای جفتمون عوض ،بخدا پوسیدم تو خونه ،جون من پاشو -مریم

 مهال کالفه گ فت

ماده برو  ،یمی کنتو که گیر بدی ول ن -
 
 شو. ا

  مریم رفت و مهال 
 
به دست و صورتش زد ولی ِانقدر ضعیف و الغر شده بود که حالش بد میشد از دیدن خودش، کمی ب ا
  نیشخندی زدو گ فت ،سرمه به چشمانش کشید و رژ کمرنگی زد ،کرم به صورتش زد

 ه چجوری باشی!می کنکه رفته دیگه چه فرقی  واسه کی داری به خودت میرسی؟ اون  -
یینهاز جلو 
 
سرش  با شلوار دمپا پوشید و روسری بلندش را  مانتو ک تی مشکیش ،را با پشت دست پاک کرد رژش ،کنار رفت ا

 کیفش راگرفت از اتاق بیرون رفت. ،کرد
 کجا میری مادر؟ -فاطمه

 اگه مشکلیه نرم؟ ،مریم گ فت بریم دور بزنیم ،نمیدونم -
 وای؟می خپول ن ،نه قربونت برم برو  -فاطمه

 .نه خداحافظ -
 .واستمی خچقدر دلش روزهای خوش گذشته را  ،مای ُپراشکش نشسُت رفتن دخترش را نگاه کردفاطمه با چش

  ،اگه رادمهر بود اخماش میرفت توهم االن!ی ُاوف چه تیپ -مریم
 
 خه از این مانتو متنفره ،میگه تمام جونت میزنه بیرون.ا

 .با یاد اون روزها لبخندی زد
 بخدا اشک ریختی نریختیا، بریم؟ -مریم

 کجا بریم؟ -
 م تو دوست داری کجا بریم؟،نمیدون -مریم

  .بریم کافی شاپ -
  ِخِخِخ، بریم دوباره سوتی بدم یکم بخندیم. -مریم

 !به بچه ها هم میگ فتی -
  واد تنها باشیم عشقم.می خولکن بابا دلم  -مریم

 زنگ میزدی تاکسی تلفنی جون راه رفتن ندارم. ،کوفت نکبت -
ورد از کیفش در مریم موبایلش را 

 
مریم سریع برای رادمهر تایپ  ،جلو در ایستادن تا برسد ،با تاکسی تلفنی تماس گرفت ا

  کرد
 () بیا کافی شاپ که اگه غر زد بگم دوستت خبرت کرده.-مریم
 )باشه مرسی( -رادمهر

  کرد.از گوشه چشمش پاک  مهال سرش را به شیشه چسباند و دو قطره اشک مزاحم را  ،سوار ماشین شدن
 !مهال -مریم

 ؟هوم -
  امیر چیزی نگ فت؟ -مریم

بروش تو محل بره،مگه جرات داره بازم چیزی بگه  ،ندیدمش -
 
 .شیطونه میگه کاری کنم مثل سگ ا

 مهال اون برادرته! -مریم
  ببینه برادر نیست. برادری که نتونه خوشیه خواهرشو  -

  باشه بابا غلط کردم. -مریم
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 مهال جلوی در ایستاد و گ فت ،حساب کرد و پیاده شدند مریم کرایه را  ،نجلوی کافی شاپ ایستاد
  پشیمون شدم بریم یه جا دیگه. ،همه چی از اینجا شروع شد ،لعنت به اینجا -

  ؟ُخب ،وریم بعد میریم دریامی خمیریم یه چیز  ،ُخلیا -مریم
 .شکم پرست -

  .کشید مریم جلوتر رفت دست مهال را 
  یا پایین بشینیم؟بریم باال  -مریم

 وای بریم بغل پسرا بشینیم؟می خپایین که جا نیست  ،بریم باال -
 .من که راضیم !جون -مریم

 مرض نکبت. -
با دیدن پله دوباره یاد روز اولش افتاد ،یاداون بوسه ای که برایش فرستاد ،اشک گوشه چشمش را  ،رفتن باالبا هم طبقه 
ازپشت  رادمهر تمام حرکاتش را  ،ن بود، سرش را تکان داد تا از ذهنش پاک شوداولین قرارشان چقدر شیری ،پاک کرد

 !.مگر بدون مهال میتوانست زندگی کند ،چقدر دلتنگش بود ،رد، با لبخند خیره شده بود به حرکاتشمی کنگاه  سر 

ورد ز وبستنیمرتضی برایشان شیرمو  ،مریم از بس استرس داشت پاهایش را هی تکان میداد ،روی صندلی نشستن
 
  .ا

  مهال با اخم نگاهش کرد و گ فت
 ما سفارش شیرموز بستنی دادیم؟ -

  نه من سفارش دادم. -رادمهر
  به مریم چشم غره ای رفت و گ فت ،مهال دلش لرزید

شغالی -
 
  خیلی. ،خیلی ا
 به من چه، مگه من بهش گ فتم؟ -مریم

 به مرتضی و مریم گ فت میشه برین پایین؟رو  ،بست رادمهر راهش را  ،مهال بلند شد سمت پله ها رفت
 از ترس پله ها را دوتایکی پایین رفت. ،مریم حتی سرش را بلند نکرد که نگاهش کند ،پایین هر دو رفتن

  .برو کنار -
  برو بشین. -رادمهر

  .من باهات کاری ندارم -
 سمت میز کشید و بلند داد زد ،گرفت رادمهر دستش را 

 پس اون رو سگم باال نیار. ،عصبی هستم که میتونم هم تو رو بزنم بکشم هم خودموانقدر  ،بشین -رادمهر 
  منو ؟من االن با مرده هیچ فرقی ندارم فقط جسمم زنده ست. ؟کیو داری از مرگ میترسونی ،ِهه -

  .بشین حرف میزنیم ،باشه -رادمهر
  مو گرفتی؟حرفیم مونده؟ نامزدت میدونه اومدی اینجا ؟میدونه دسته یه نامحر  -

ره -رادمهر
 
 جان عزیزت بشین. ،هه نامزد؟ بشین مهال ،لعنتی مونده بشین ا

 (؟نمیدونی روش حساسم ،جونش برام به اندازه هزارتا دنیا ارزش داره ،مهال در دل گ فت)لعنتی قسم نده به جون عزیزم

 هال هم کنارش نشست.رادمهر دست در موهایش کشید ،روی صندلی نشست م ،مهال به رادمهر خیره شده بود
 نامزدت ناراحت نشه اومدی سر قرار؟ -

  بهشم گ فتم دلم پیش یکی دیگه ست. ،من نخواستمش ،به جهنم -رادمهر
تش به دلش کشید

 
 .مهال خواست بفهمد واقعی بوده یا نه که با این حرفش ا

 چرا اومدی؟ -
 .تی ازدواج کنیم دیگه نمیتونن از هم جدامون کننوق ،یه مدت بریم از اینجا دور شیم ،بیا با هم فرار کنیم -رادمهر
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  دختره کیه؟ -
  میای باهام؟ -رادمهر

  گ فتم دختره کیه؟ -
 .مهسا دخترعموم -رادمهر

  چرا نرفتی پیش بابام باهاش حرف بزنی؟ -
ه بودم که از اصال نفهمیدم چی شد، انقدر ترسید ،روز داشتم میرفتم پیشش بابام حالش بد شد برای اینکه اون -رادمهر

 .رفتیم خواستگاری  ،سه چهار روز بعد تازه مغزم کار کرد ولی دیر شده بود ،دست بدمش هر چی گ فت فقط گ فتم چشم
 مهال بیا بریم، بریم یه جا که هیچکس دستش بهمون نرسه.

 !نه، نه -
  پشت به رادمهر کردو گ فت ،اشکهایش را پاک کرد ،مهال بلند شد

بروی خانوادم بازی کنم. ،یمشاید ما قسمت هم نبود -
 
 برو دنبال زندگیت من نمیتونم با ا

  رادمهر دستش را گرفت روبرویش ایستاد و گ فت
 ،نه مهال نه هیشکی به ما فکر نکرد اونا به ما فکر کردن که ما بهشون فکر کنیم؟ ؟دلمون چی پس خودمون چی؟ -رادمهر

 بخدا همچی درست میشه . ،یمما چرا باید اینکارو کنیم ؟مهال جون رادمهر بیا بر
 وای ازدواج کنی؟می خکی  -

 ای خدا چرا من هر چی میگم تو یه چیز دیگه میگی. -رادمهر
 !جوابمو بده -

  پس فردا. -رادمهر
 !وایمی خکنسِلش کن بیا خواستگاریم همین امشب اگه واقعا منو  -

 !میگم من قراره پس فردا ازدواج کنم ؟میفهمی چی میگی -رادمهر
 .بیا با هم بریم پیش بابات -

  میای؟ -رادمهر
ره -
 
 !ا

 اگه خانوادت قبول نکردن؟ ؟اگه قبول نکرد -رادمهر
 اونموقع تصمیم میگیرم. -

  .مهال برگشت سمت رادمهر و در چشمانش نگاه کرد
 !رادمهر -

 جونم؟ -رادمهر
 اون دختره دوستت داره؟ -

  .ت گذاشته مال خودش باشهواد چیزی که روش دسمی خفقط دلش  ،نه -را دمهر
 مطمئنی؟ -

ره -رادمهر
 
 .مطمئنم ا

 پس بریم . -
مد رادمهر سوئیچ رو از روی میز برداشت با مهال از پله ها پایین
 
مریم بلند  ،دیگر برای مهال مهم نبود که کسی ببینتش ،نا

مد شد و سمتش
 
   .ا

 چی شده؟ -مریم
  .برو خونه من خودم برمیگردم -

خه به ما -مریم
 
 مانت اینا چی بگم؟ا
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 .بگو با رادمهرم -
در  ،رادمهر شانه ای باال انداخت و پشت سرش بیرون رفت ،مهال از کنار مریم گذشت،مریم با تعجب به رادمهر نگاه کرد

 .مهال نشست بعدم خودش سوار شد ،برای مهال باز کرد ماشین را 

 چقدر الغر شدی؟ -رادمهر
 تو نشدی؟ -

 و دور دیدی مانتو کوتاه هم پوشیدی.میبینم که چشمم -رادمهر
  بابات منطقیه یا باید سر و کله بزنم؟ -

 .یمی کنمنطقیه ، خوب بحث و عوض  -رادمهر
  .بحثی نبود که بخوام عوض کنم -

  .دماغ نو مبارک ،بله حق با شماست -رادمهر
  مهال لبخندی زد و گ فت

رومی -
 
شوبه ،چقدر ا

 
  .برعکس تو تو دلم ا

شوبهمن د -رادمهر
 
روم ،وماهه دلم ا

 
  .جلوه میدم فقط خودمو ا

  بابات کجاست؟ -
 .نمایشگاه -رادمهر

 اگه کسی بود چی؟-
 !وایمیستیم تا خالی شه -رادمهر

اول مهال داخل رفت پشتش رادمهر وارد نمایشگاه  ،رادمهر در را بازکرد ،جلوی درب نمایشگاه ایستاد و هر دو پیاده شدن
  مهال پیشقدم شد و گ فت ،محمد با تعجب نگاهشان کرد .د جز محمد و شاگردشاز شانسشان کسی نبو ،شد
قای موسوی -

 
  .سالم ا

رام گ فت
 
 محمد با اخم به رادمهر و مهال نگاه کردو ا

 !سالم -محمد
 میتونم بشینم؟ -

نقدر استرس داشت پاهایش میلرزید
 
 .ا

 !بله بفرمایید -محمد
  مهال رو به رادمهر کردو گ فت

 بشینی؟وای می خن -
  .رادمهرم روبروی مهال نشست

خرببخشید مزاحمتون شدم ولی خواستم برای  -
 
ین بار کاری کرده باشم که دوروز دیگه نگم با خودم که ای کاش این راه رو ا

تو یه خانواده چهارنفره بزرگ شدم، بخاطره یه سری چیزا درسمم ادامه  ،میرفتم شاید نتیجه میداد، من مهالم،مهال کیان
شنادم فقط دیپلم دارم ، چهارماه پیش با پسرتون ندا

 
شدم و دوباره یه اتفاقای  ی افتاد که همچی خراب شد وهمه برنامه  ا

  هامون بهم ریخت.
 بلند کردو در چشمان محمد خیره شد و گ فت مهال سرش را 

وام در می خ ،اریممن و رادمهر همدیگرو دوست داریم، خیلیم دوست د ،وام خستتون کنم وحرف اضافه بزنممی خن -
رادمهر با مهسا خوشبخت نمیشه چون همو دوست ندارن، واینو مطمئنم برای هر پدری خوشبختی بچه  ،پدری کنین حقم 

 .فقط خیلی عاشقم ،مگه نه؟شاید االن بگین چقدر این دختر بی حیاست ولی بخدا بی حیا نیستم ،ش مهمه
تو  ،دیگر حرف میزد از حال میرفت از بس که ظریف بود و خجالتی مطمئن بود کمی ،چقدر این دختر به دلش نشسته بود
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شدید این دختر او را یاد فریبایش می  ؛به پسرش حق داد که عاشق باشد ،همین چند کلمه حرف کلی سرخ شده بود
 .فریبایش هم وقتی درخاستی داشت کلی سرخ و سفید میشد ،انداخت

  ده بود و پلک نمیزد نگاه کردو گ فتبه رادمهر که با عشق به مهال خیره ش محمد
خانوادت چی؟ در ضمن رادمهر قول قرارای  ی که با خانواده داداشم گذاشته چی؟ به اونا هم فکر کردین؟ اصال به  -محمد

،اصال تا االن چرا نیومدی؟ چرا اونموقع  فکر ابروی من هستین؟ من فقط همین یه برادر و دارم اگه روشو ازم برگردونه
 بابات حرف زدم راضیش نکردی؟ اومدم با

 .بعدش که فهمیدم دیگه دیر شده بود ،بهم نگ فته بودن ،اولش نمیدونستم -

 رادمهر گ فت ،محمد سرش را پایین انداخت
 ه.می کنبابا من به مهسا گ فتم هیچ حسی بهش ندارم اون داره لجبازی  -رادمهر
قدمم برات بر  من حرفی ندارم ولی من یک ،رو کناگه خودت روشو داری با عموت صحبت کنی خودت همکارا  -محمد

 .وام شرمنده داداشم شم بخاطره بچه بازیه تومی خنمیدارم. ن
 .ولی.. -

  رادمهر اگه بخوادت پس میتونه کنسِلش کنه مگه نه؟ ،تو برو با خانواده ت صحبت کن -محمد
 خودم با عمو ومهسا حرف میزنم. -رادمهر

 تمهال بلند شدو رو به محمد گ ف
  اگه اجازه بدین من برم. ،ببخشید -

  محمد لبخندی زدو گ فت
 ولی ای کاش قبل این ماجراها میومدی.، خودت باش برو مواظب-محمد
 !وایستا میرسونمت -رادمهر

  تو برو خونه عموت. ،با تاکسی تلفنی میرم -
 میرسونیمت بعدش با هم میریم. محمد بلند شدو گ فت مهالخانم

  میاین؟ شما باهام -رادمهر
  .مهال نه بخاطر تو فقط بخاطر -

مد هر سه از نمایشگاه بیرون ،مهال لبخندی زد و تشکر کرد
 
جلوی در  مهال را  ،مهال پشت نشست و محمد کنار رادمهر ،ندا
 خانه شان پیاده کردند و به طرف خانه مهسا حرکت کردند.

 !سالم -
  خوبی؟ ،سالم بابا -فرهاد

  مامان کجاست؟ ،خوبم -
 تو کجا بودی بابا؟ ،حمامه-رهادف
  .اجازه بدین لباسمو عوض کنم بهتون میگم -

 .مهال به اتاقش رفت و لباسش را عوض کرد دوباره برگشت کنار پدرش نشست
 بابا؟-

 جان بابا؟ -فرهاد
 ...من ....من -

 تو چی بابا؟ -فرهاد
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 من امروز با رادمهر بیرون بودم. -
 ش فقط خوشحالی مهال مهم بود.برای ،فرهاد خونسرد نگاهش کرد

 ُخب؟-فرهاد
 ...بابا من ...من -

 منو تو هستیم فقط،بگو بابا. ؟شیمی کاز چی خجالت  ،حرفتو بزن بابا -فرهاد
 اجازه بده بیاد خواستگاریم. ،من و رادمهر همو دوست داریم -

وام ارزشت بیاد پایین. بابا می خو زندگیمی نولی مهال تو با ارزشترین چیز ت خوشبختیه تو مهمترین چیز تو زندگیمه -فرهاد
واد همیشه خنده رو لبات باشه، مهال اینا با یه بار نه شنیدن رفتن پشت سرشونم نگاه نکردن، من هیچوقت می خدلم 

 ولی اینا... ،حتی باالی چهار پنج بار ولی من قبول نکردم ،بهت نگ فتم ولی خیلی ها خواستگاری کردن ازت
االنم نگ فت من باهاتون  ،واست بیاد پیشتون ولی باباش سک ته کرد ،درگیر کارای باباش بودمی خدمهر بابا بخدا را  -

 فقط ایندفعه رو بهشون نه نگین باشه؟ ،قراره با باباش بیان پیشتون ،صحبت کنم
 باشه. ،باشه بابا -فرهاد

 اشکای روی صورتش را پاک کرد و گ فت ،بلند کرد مهال سرش را 
 منو میبخشین؟ بازم مثل قبل دوسم دارین؟،خیلی دختر بدی بودم  ،ین چند وقت خیلی اذیتتون کردمببخشید تو ا -

غوشش کشید
 
 صورتش را بوسید و گ فت ،فرهاد مهال را در ا

  .دیگه هیچوقت این حرفو نزن  ،تو عشق بابای  ی -فرهاد
مد  امیر از اتاق بیرون
 
شپزخانه رفت ا

 
 ت.رف مهال اخماش تو هم ،به ا

 !امیر -فرهاد
 بله بابا؟ -امیر
 بیا اینجا. -فرهاد

 من برم تو اتاقم. -
  .نه بشین -فرهاد

  .امیر کنار فرهاد ایستاد
 بشین. -فرهاد
 ه اگه میشه بذارین واسه یه وقت دیگه.می کنبابا سرم درد  -امیر
 .فقط چند دقیقه وقتتو میگیرم  -فرهاد

 .امیر نشست
حرفهای  ی زده شد که درست نبود، کارای  ی کردیم که  ،یاد بود که هممون عصبی شدیمتو این چند ماه انقدر تشنج ز -فرهاد

ین روی همو می کنوام همه چی مثل قبل بشه، االنم بلند میشین از هم عذرخواهی می خبازم درست نبود، ولی االن 
  وام بشنوم.می خحرفی هم ن ،میبوسین

 اما... -
 وام بشنوم.می خگ فتم ن ،هیس -فرهاد
در  باالجبار بلند شدو امیر مهال را  ،مهال ولی هنوز دلخور بود ،شید از جایش بلند شدمی که دلش برای خواهرش پر امیر ک

غوشش گرفت و گونه ش را 
 
 بوسید و گ فت ا

واستم ارزشت بیاد پایین، من که جز تو خواهر می خاگه کاری کردم فقط بخاطر خودت بود، اگه حرفی زدم فقط ن -امیر
رزومه ،مدیگه ای ندار 

 
  ببخش اگه چیزی گ فتم که ناراحتت کرد. ،تو این چند وقت حال بدت داغونم کرد !خوشبختیت ا

 پاک کرد وگ فت مهال اشکهایش را 
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  .تو هم ببخش اگه چیز بدی گ فتم -
غوش امیر بیرون

 
مد از ا

 
 .فتامیر فهمید که هنوز دلخوره ازش ولی چیزی نگ فت و به اتاقش ر  ،دوباره کنار فرهاد نشست ،ا

 دمهر()را 
  خوبی عمو؟ -جهان

 واستم چند دقیقه وقتتونو بگیرم، یه چیزی هست که باید بدونین.می خخوبم مرسی عمو ،اگه اجازه بدین -
 چی شده اتفاقی افتاده؟ -جهان

عمو  من به مهسا هم گ فتم من با این ازدواج موافق نیستم؛ من دلم پیش کسی دیگه ست بخاطر بابا بود که قبول کردم، -
 من دوست ندارم با زندگی مهسا هم بازی کنم،اگه میشه باهاش حرف بزنین از ازدواج با من منصرفش کنین.

نداشت ولی از طرفیم مهسا در  جهان ِانقدر رادمهر را دوست داشت که طاقت ناراحتیش را  ،محمد ساکت نشسته بود
رزوی جهان بود که رادمهر د

 
بگوید، پری که جهان  نمیدانست چه ،امادش باشدهمین چند روز پر انرژی شده بود، ا

 کرد. ساکت دید شروع به داد و بیداد  را 
وای می خدل دخترم رو خوش کردی حاال  ،قرار گذاشتین ،خرید رفتین ،مگه الکیه؟ پاشدی اومدی خواستگاری  -پری 

  بدیم؟ ما کلی مهمون دعوت کردیم جواب اونارو چی ،بکشی کنار؟ من بهت این اجازه رو نمیدم
  شما دوست ندارین بچه تون خوشبخت شه؟ -

 ه تا تو رو عاشق خودش کنه.می کنبچه م تو رو داشته باشه خوشبخته،خودشم گ فت هر کاری بتونه  -پری 
  عمو ببخش منو. ،شرمنده زن عمو من نمیتونم باهاش ازدواج کنم -

رام  ،محمد سرش را پایین انداخت،رادمهر از جایش بلند شد 
 
  گ فتپری ا

ولی یادت باشه از  ،همینجور که تو بازیم دادی پسرتم با دخترم همون کارو کرد! شود از گرگی مثل تو باید گرگ زاده  -پری 
 حق خودم گذشتم از حق دخترم نمیگذرم.

خرجهان تا 
 
  محمد پشت رادمهر بیرون رفت. ،در فکر بود ،حرفی نزد ا

فرزاد بود همان پسری که روزی در پارتی که مهسا و سینا  ،اننده نگاهی کردرادمهر به ر  ،جلوی در مهسا ازماشین پیاده شد
 رفته بودند
 
ن پسر نگاه کرد، مهسا با دیدن رادمهر و محمد  نا

 
جا او رو دیده بود، محمد هم با تعجب به مهسا بعد به ا

 .نزدیک محمد شدو با او روبوسی کرد ،رنگش پرید و به تته پته افتاد
  منو رسوند.،فرزاد همکالسیمه  ؟خوبین سالم عموجون -مهسا

  رادمهر او را پس زد و رو به محمد گ فت .دور بازویش حلقه کرد بعد نزدیک رادمهر شد و دستش را 
  م.می کناالن درستش  ،بابا دیگه عذاب وجدان نداشته باش -

 دست مهسا را کشیدو دوباره به خانه عمویش برگشت.
  .مو کندیی رادمهر؟ دستمی کنچیکار  -مهسا

 به عمو و زن عمویش کردو گ فت هل داد روی مبل افتاد رو  رادمهر مهسا را 
واست زنه من شه پس تو ماشین یکی می خعمو ازش بپرس با یه پسره غریبه کجا بوده؟ مثال فردا  ،بفرما اینم دخترتون -

 رد؟می کدیگه چیکار 
  الکی تهمت نزن. ،خوبه خوبه -پری 

  بلند شدو رو به رادمهر گ فت ،دستانش میلرزید ،چشمانش سرخ شده بودجهان  ،مهسا ترسیده بود
 برو دنبال زندگیت انشاهلل که خوشبخت شی. ،برو عمو این دختر لیاقتتو نداره -جهان

 انگار جهان هم منتطر یک 
 
هیچ از زندگیش راضی نبود، تمامه عزیزانش را بخاطر این زن  ،توی  ی بود که دهن زنش را ببنددا

 سری از تاسف برای مهسا تکان داد. ،داده بود، دیگر دل از دست دادن برادر و برادرزاده ش را نداشتاز دست 
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 ؟چرا تهمت میزنی ،همکالسیم بود ؟بابا چی میگی -مهسا
ِهه تهمت میزنم؟ این همون فرزاد نبود که تو پارتی باهم بودین؟ تا اونجای  ی که من میدونم بوتیک داره دیپلمشم به زور  -
  چجوری همکالسیته؟ ،فتهگر 

  .مهسا بلند زد زیر گریه
یعنی با هیچکس نبودم،  ،خیلی وقته باهاش حرف نزدم ،گ فت منو میرسونه ،بخدا گول خوردم ،ببخشید رادمهر -مهسا

  تو رو خدا رادمهر من دوست دارم. ،اینم گذری داشت رد میشد سوارم کرد گ فت میرسونتم
کل زندگیمو تو تعقیب کردن تو سر کنم،  دوست ندارم ،ندازه یه سر سوزنم قبول ندارمشرمنده من این دوست داشتنو ا -

دمای جورواجور دیدمت دیگه حالم داره ازت بهم 
 
وره،خدا روشکر که جلوی بابام دستت رو می ختو این چند روز از بس با ا

  خداحافظ دختر عمو. ،سبی به زندگیتامیدوارم دست از این ک ثافتکاریات بکشی و بچ ،شد. دیگه برام بقیه مهم نیستن
مد  رادمهر از خانه بیرون
 
 .دسوار ماشینش ش ا

یندشو بخیر کنه  ،درست شده مثل مادرش-محمد
 
  .پا رو جا پای مادرش گذاشته، خدا ا

نقدر اعصابش خورد بود که به حرف محمد توجه نکرد
 
  رد.می کفقط بد و بیراه نثار مهسا  ،رادمهر ا

 در خانه محمد گ فت
 تو برو تو من برم یه دوری بزنم حال و هوام عوض شه وگرنه فکر این دختره کار دستم میده. -محمد

 فردا میریم پیش بابای مهال؟ -
ره -محمد

 
 میریم. ا

 مرسی بابا. -
  .محمد بوقی برایش زد و حرکت کرد

نقدر ذوق کرده بود که پیاده تا سرکوچه رفت پیتزا و کلی َهله ُهوله گرف
 
رایان تا او رو دست پر  ،ت به خانه برگشترادمهر ا

مد  دید سمتش
 
 و گ فتا

  بده من دستت درد اومد. ،قربونت برم !چه کردی همه رو دیوونه کردی ،داداش قربون دستت -رایان
  رادمهر خندید گ فت

برمونو بردی  -
 
 بخدا زشته.،انقدر مثل نخورده ها رفتار نکن ا

  خبراییه ما بی خبریم؟ -رایان
 م اومدو گ فترویا ه
  چتونه باز شما؟ ،سالم -رویا
 هیچی باز این نخورده غذا دیده از خود بیخود شده. -

 .اصال امشب هر چی خواستی بارم کن ،من و اینهمه خوشبختی مهاله ،نوکرتم -رایان
 ه واقعا!زشت ،زن رادمهر اینکارارو نکن، واسه خودت میگم خدای  ی دو روز دیگه پیش شوهر منو ،خاک بر سرت -رویا
نچنانی  -رایان

 
شپزی بلدی نه خونه داری بلدی ،نه قیافه ا

 
خه کی میاد تو رو بگیره؟یه هنرم نداری دلمون خوش شه، نه ا

 
ا
  .خدای  ی رو دستمون نمونی کلی حرفه ،داری 

 رادمهر پس گردنش زد و گ فت
 کارش نداشته باشی تا صبح زر میزنه. !ببند دیگه -

 .م رنگ و روت وا شدهمی کناحساس  ؟ُخب برادر شما چه خبر -رویا
  ازدواجم با مهسا کنسل شد. -رادمهر
خدای  ی هر چی خبر خوبه امروز  ،نه! جان من راست میگی؟ ای خدا نوکرتم، وای رادمهر اصال خر ذوقم االن شدید -رایان
 .واقعا منو اینهمه خوشبختی مهاله ،شنیدم
  چجوری بابا رو چطور راضی کردی؟ خدای  ی راست میگی؟ ،زر نزن دو دقیقه ،ُاوف -رویا
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عمو زن عمو یکم دادو بیداد کرد، ولی از اونجای  ی که خدا  ،مهال باهاش حرف زد بعد رفتیم خونه ،با مهال رفتم پیش بابا -
تو داد، 

 
با یه پسره اومده بود در خونه ما هم اون لحظه با بابا اومدیم بیرون که چشممون به جمال  باهام بود مهسا یه ا

بابا هم که دیدش دیگه مشکلم حل شد ،اوف  ،که از یه ماشین شاسی بلند داشت میومد بیرون هسا خانم روشن شدم
 دعا کنین فقط فردا هم به خوشی بگذره و جواب مثبت بده. ،خدای  ی اگه فردا بابای مهال هم اوکی بده همه چی ردیف میشه

 )مهال(
 .کار دارین بدین من انجام بدم بیکارم ،مامان -

 کمرم گرفت از بس ایستادم. ،سبزی ها رو پاک کن مادر -مهفاط
حاال همه چیو باید همین امروز  ،ماهی و مرغ و گوشت و سبزی  ُخب مگه مجبورین همه کارتون تو یه روز انجام بدین؟ -

 ؟میگرفتین
 ؟چیکار کنم نمیتونم هر روز برم بازار که، امیر نیومد -فاطمه

 دیگه. نه حتما رفته پیش بابا -
  بچه م گرسنه و تشنه رفته سرکار. ،نهار نخورده -فاطمه

وره دیگه شکمشو که گول نمیزنه، انگار چه کاره می خگرسنش شه یه چیز  ،م انگار دو سالشهچیه جور میگین ب -
 وره .می خکبابی هم که روبروی مغازست گرسنه ش شه یه چیز ،پشت میز نشسته دیگه  سختیه، 

مد  مشغول ریز کردن سبزیها شد که فرهاد و امیر باهم ها شست  ی بعد پاک کردن سبز 
 
  .نا

 .سالم خسته نباشین -
  .سالمت باشی ،سالم بابا -فرهاد
 سالم مرسی. -امیر

  مادر چرا نیومدی نهار بخوری؟ -فاطمه
 ه بیدارم نکنین.می کنوابم سرم خیلی درد می خمامان من یکم  ،تو دانشگاه ساندویچ خوردم -امیر

 .روبروی  تلویزیون نشست ،فرهاد لباسش را عوض کرد
قا فرهاد چه خبره کم حرف شدی؟ -فاطمه

 
 ا
 یه چای که به ما نمیدی خستگیمون در بره. ؟چی بگم -فرهاد

 .فاطمه با سینی چای و کیک کنارش نشست
 !بفرمایید -فاطمه
  ه؟می کندختر بابا داره چیکار  -فرهاد

خر م شده تمو ،ممی کندارم سبزی خورد  -
 
 اشه االن میام پیشتون.ا

 .کنار فرهاد نشست مهال
خرفاطمه واسه  -فرهاد

 
 .مثل اینکه جدی جدی دخترمون رفتنی شد ،هفته مهمون داریم ا
 رد.می کبا انگشتای دستش بازی  ،پایین انداخت مهال سرخ شد سرش را 

  -فاطمه
 
شنا ،ه از دستش راحت میشیمخر باال

 
 ست؟ تحقیق کردی؟ا

ره -فرهاد
 
  پس حتما پسر خوبیه. ،دخترمونم دلشو باخته بهش ،امیر رفت تحقیق کرد ،خانواده خوبین ،ا
 همون پسره رادمهر؟ -فاطمه

ره -فرهاد
 
 !ا

مد  فرهاد چشم و ابروی  ی
 
  فاطمه فهمید سری تکان داد وگ فت که فاطمه چیزی نگوید. ا

http://www.98iia.com/


 حیف روزای رفته / فاطمه رنجبر کاربر انجمن نودهشتیا 
 

  
 COM.IIA98.WWW / 142 فاطمه رنجبر 

 

 پس چرا امیر ناراحت بود رفت تو اتاقش؟ ،انشاهلل به سالمتی-فاطمه
 واد بره.می خپسرم دلش گرفت وقتی فهمید مهال  -فرهاد

 شه از دستم.می کالاقل نفس راحت  ،اونکه از خداشه -
 .!خوشم اومد ازش ،خیلی جوون خوش سیماییه ،ولی پدرسوخته خوش سلیقه ای ،بدجنس نباش -فرهاد

  از او نداشت. چقدر از صبح ناراحت بود از اینکه خبری  ،مهال در دل قربان صدقه رادمهرش رفت
 بابا به امیر میگین گوشیمو بهم بده؟ -

 اینجوری بهتره. ،ولی بذار اول همچی تموم شه بعد با هم حرف بزنین ،گوشیت تو اتاقت تو کمدته -فرهاد
 چشم پس من برم پیش مریم. -

  .بذار صبح برو پیشش ؟االن -فرهاد
 ُخل شده دختره .-فاطمه

  .ت نبودَاه، مامان ُخب هواسم به ساع -
شپزخانه رفت میز را 

 
می واست پرواز کند، دلش می خدلش  ،جا بند شود نمیتوانست یک ،چید مهال بلند شدو به ا

 واست این چند روز هر چه زودتر بگذرد.خ
 تو هپروتی. ،واد کمک کنیمی خبرو ن ،ی؟ ریختی ماستومی کنچیکار  -فاطمه

  فقط اذیت کنین ُخب؟ -
 .ذاتو بیشتر کن یکم رنگ و رو بیفتی ،شدی مثل میتتو این چند روز غ -فاطمه

   )رادمهر( 
 !رویا -

  جانم؟ -رویا
 .بیا دیگه دیرم شد -

 .رویا سمت اتاق رادمهر رفت
 .چقدر شلوغ کردی اتاقتو ،چه بازار شامیه ،هو چه خبره -رویا
  کدومو زیر این کت بپوشم؟ -

  هم قشنگه هم بهت میاد. ،ُخب سفید بپوش -رویا
خه -
 
 .برام تنگه ا
 !االن که الغر شدی برات تنگه، اونموقع که پرتر بودی -رویا
 مطمئنی؟ -

ره -رویا
 
رایشبابا تو برو  ا

 
ماده م و لباساتومی کنگاه منم ُاتوش ا

 
  م.می کن ا

ره -
 
  دستت دردنکنه پس لباسم با تو. ،خیلی دیر شده ا

 رادمهر بیا دیگه؟ -رایان
 تو کجا؟ -

رایش -رایان
 
  گه.گاه دیا

 تو هم مگه قراره بیای؟ -
 .بدون من که بهت دختر نمیدن -رایان

  رایان بخدا امشب یه کالم حرف اضافه بزنی قبرتو خودم کندم، فهمیدی؟ -
 ی امشب خودم مجلس و دست میگیرم.،ی؟ اصال کار درستی نکردمی کنتهدید  -رایان

 فقط تو حرف بزن. ،کشتمت -
خه تو واسه چی بای -رویا

 
  د بیای؟نکبت ا
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  به بودنت اصال نیاز نیست. وای بیای وقتی یه پسر مجرد تو اون خونه ست؟می ختو واسه چی  -رایان
  رادمهر خندید و گ فت

 !.برو خدا روشکر کن که امروز خوشحالم وگرنه حالتو میگرفتم اساسی -
 واد چنان بزنمش زیر دستم بمیره ها .می خدلم  -رویا
شاما میمونین. ،اهر برادری مثل شما من االنشم زندم خیلیهخدای  ی با داشتن خو -رایان

 
 مثل خون ا

  .رایان دویید و رادمهر پشت سرش
دم  راد جای منم بزنش تا -رویا

 
 بچه پرو رو.،شه ا

 )مهال(
 هفته چیکار داشتی که االن یادش افتادی؟ یک ؟االن باید یادت بیفته لباس نداری  ،وای دختر دیر شد -فاطمه

  که همه کاراتو انجام دادی بذار انتخاب کنم انقدر عجله نکن. مامان تو -
 خدای  ی مهال کت شلواره قشنگه. -فاطمه

 بلنده خوشم نمیاد. -
 ُخب بلنده خوبه دیگه. ،وا -فاطمه

  ه.می کند این شلختم ،وام چادر بذارم یه چیز بذارین بپوشم که خوشم بیامی خوقتی  -
 .؟ وقت منم الکی گرفتیاصال چرا با مریم نیومدی -فاطمه

 .بار باهام اومدی خریدا ُاوف مامان یک -
خردر  ،ها را گشتن کلی فروشگاه

 
  با هم وارد بوتیک شدن. ،یه بوتیک لباس پشت ویترینش چشمش راگرفت ا

  وای مامان خوشگل نیست؟ -
یه کت شلواره جذب  ،تش دادفروشنده لباس را دس ،فاطمه که دیگر نای  ی برای گشتن نداشت الکی شروع به تعریف کرد

 فاطمه با تحسین نگاهش کرد و گ فت ،اتاق پرو رفت و پوشید ،زرشکی بود که با پوست سفیدش واقعا زیبا میشد
  ماه شدی. ،خیلی بهت میاد -فاطمه

مد مهال هم خیلی خوشش
 
  برداشت. همان لباس را  ،ا

 .ات خرید بیاموای خدا پاهام دیگه مال خودم نیست غلط بکنم دیگه باه -فاطمه
  یکم بیشتر نگشتیم که. -

 بدبخت پسره رو دق میدی تو خرید، دلم براش میسوزه. -فاطمه
ن ،فاطمه روی مبل نشست و پاهایش را ماساژ میداد ،مهال خندید و به اتاقش رفت

 
روز زودتر از همیشه به  فرهاد و امیر ا

مد خونه
 
ماده همه لباس پوشیده و ،نا

 
ماده در اتاق داشتنمریم و مهال  ،بودند ا

 
میشدن امیرم هی سر به سرشان  ا

  میگذاشت.
  مهال یه دست به سر مریمم بکش شاید یه بدبختیم بیاد اینو بگیره. -امیر
قا -مریم

 
 نمیدونی چه خواستگارای  ی دارم ولی مغز خر که نخوردم واسه خودم اقا باالسر بیارم. !ای ا

  بیابون زدن ،رحم کن بهشون. همشونم از عشقت سر به ،بله بله دیدم -امیر
  ندید و روبه امیر گ فتمی خمهال بلند 

ماده امیر برو بذار -
 
  !ای خدا ،شم ا

خ بدبخت دلم براش میسوزه ،بتونه کاری کن یکم قیافه بیفتی گول بخورن ببرنت -امیر
 
 اگه بدونه چی بهش انداختیم. ،ا
  .فرهاد از پشت گوش امیر راکشید .مریم و مهال انقدر خندیده بودن که دل درد گرفته بودند

خ بابا اشتباه گرفتی ول کن -امیر
 
  بابا گوشمو کندی. ،ا
ماده بیا برو بذار -فرهاد

 
یینهاالن میرسن قیافه های اینارو ببین ،دوباره باید دو ساعت جلو ،شن  ا

 
 باشن. ا

 .امیر بلند خندیدو همراه فرهاد رفت
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 )رادمهر(

  مهال خانم دیر شد دل بکن. -
 تمام شد بریم. -مهال
 تر کن. رژتو کمرنگ -

 .نگاه چه خوشرنگه ،گیر نده دیگه -مهال
 ی یا خودم بیام؟می کنکمش  -

 !رادمهر -مهال
مد قدم سمتش رادمهر یک

 
  !ا

 م.می کنباشه باشه کم  -مهال
 !نمیدونم واسه چی بینمون صیغه محرمیت خوندن -

 برای سرگرمی. -مهال
 .ش گذشت و بیرون رفتمهال لبخندی زدو از کنار 

 دارین میرین مادر؟ -فاطمه
ره -
 
 .فقط یه حلقه موند بگیریم تموم میشه ا

 .انشاهلل خوشبخت شین ،انشاهلل چشم حسود ازتون دور باشه ،خدا به همراتون -فاطمه
 بوسید و گ فت را  فاطمه مهال 

  !قربونت برم الهی -فاطمه
 حسودیم شد. -

 بوسید وگ فت فاطمه رادمهر را هم
  .تو که عزیزمی -فاطمه

 .رادمهر ابروی  ی برای مهال باال انداخت

دامادم که گرفت ما رو دیگه چرا تحویل بگیره؟ دو هفته  ،اصال مامانم از اول پسر دوست بود ،خدا شانس بده ،بله -مهال
 جان من جایگاهشو ببین. ،هست اومده تو خانوادمون

 .دختر زبون باز !خوبه خوبه -فاطمه
 .مهال خندیدن و خداحافظی کردن رادمهر و

 به مریم نگ فتی بیاد؟ -
 .ولی گ فت حالش خوب نیست ،چرا -مهال
  چرا چش بود؟ -

خ رادمهر نمیدونی نسترن و زهره چه پاچه ای ازم گرفتن که نامردیو خیلی خسیسی ترسیدی  ،ردمی کسرش درد  -مهال
 
ا

 اصال یه چیز میگم یه چیز میشنوی. ،بهمون شیرینی بدی
 رفیق صمیمیتن باید بهشون میگ فتی. ،ُخب راست میگن دیگه -

دم  ماکه هنوز عقدم نکردیم، تازه زهره مگه عقدش ما رو  ،ردیممی کُخب میگ فتم هروقت داشتیم ازدواج  -مهال
 
حساب ا

 کرد؟
 ولی تو دوستی این حرفا معنی نداره. ،نمیدونم واال اینم حرفیه -

 ین پیاده شدند.درب طالفروشی ایستادنو با هم از ماش

 وارد شد رادمهر پشت سرش. اول مهال  ،رادمهر در مغازه را باز کرد
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قا رضا -
 
 !سالم ا

قا تبریک -رضا
 
قا رادمهر گل ،ا

 
 خیلی خیلی تبریک گل پسر. ،سالم ا

 !سالم -مهال
بجی -رضا

 
 تبریک میگم.،خوش اومدید  خیلی ؛سالم ا

  چه زود خبرا میرسه. ،مرسی داداش -
 بابا چطوره خوبه؟ ،محیط کوچیِک زود خبرا پخش میشه ،یگهد بله -رضا
قا رضا حلقه  ،قربونت سالم رسوند -

 
 .وایممی خا

 اصال چیزی مد نظرتون هست؟ ؟واینمی خفقط بگین رینگ ساده  چشم،  ،سالمت باشن -رضا
  رادمهر به مهال نگاه کرد.

 بهتر.هر چی ساده تر ،وام چون از طال خوشم نمیاد می خساده  -مهال
 رینگ ساده هاتو بیار خانومم یکیو انتخاب کنه. -

مد  بیرون ،مهال حلقه ای ساده انتخاب کرد و رادمهر حساب کرد
 
 رنگش پریده بود. ،شیدمی کمهال زیر شکمش تیر  ،ندا

 مبارکت باشه عزیزم. -
 مرسی همچنین. -مهال
 مهال چی شده رنگت پریده؟ -

 ب نیست.حالم اصالخو ؟میشه بریم خونه -مهال

خه چت شد یهوی  ی؟ -رادمهر
 
 .بشین تو ماشین بریم دک تر ا

 مهال که میدانست دردش بخاطر عادت ماهانه ست سریع گ فت
 .نَه َنه خوبم ،یکم بخوابم بهتر میشم -مهال

مهال استرسش از این بود  ،گرفت سوار ماشین شدند وبه سمت خانه حرکت کردند دستش را  ،رادمهر مشکوک نگاهش کرد
 و از شانس بدش این اتفاق افتاد. ندلی ماشینش ک ثیف شودکه ص

ه سردی کشید به رادمهر خیره شد و لبخند مصنوعی زد. وقتی ماشین را 
 
 در خانه پارک کردو ا

 تو نمیای تو عزیزم؟ -مهال
 .من برم دنبال کارا  ،نه دیگه برو استراحت کن -

 ُخب یکم بشین بعد برو. -مهال
 قول میدم غروب بیام خونه تون بریم بیرون. ،حت کنمهال جان شما برو استرا -

 نمیشه االن بیای؟ چیزه، میگم  -مهال
 .سینا منتظره -

 !وای -مهال

 به خودش لعنت فرستاد که چرا تاریخش در ذهنش نمیماند.
 .بیا بریم دک تر ،یمی کنداری نگرانم -

 پایین انداخت و گ فت مهال سرش را 
 ینجوری میشم ببخشید.هر ماه ا ،این دردش عادیه -مهال
ولمون کن  ،طبیعی اینجوری سرخ سفید شدی لوای مهال خدای  ی واسه یه عم ؟شیمی کالهی قربونت برم چرا خجالت  -

 بابا.
 .فکر کنم گندم زدم به صندلی ماشینت -مهال
راغ قرمز اگه روز عقد میشدی منه بدبخت باید پشت چ ،باز خدارو شکر االن شدی،م می کناشکال نداره تمیزش  -
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 میموندم.
از  .اگه سفید یا رنگ دیگر میپوشید افتضاح میشد،پوشیده بود خوب بود مانتو مشکیش را  ،کرد مهال مشتی حواله بازویش
 ماشبن پیاده شدو گ فت

دم  کی میشه -مهال
 
 .دقیقه میومدی تو من ماشینو تمیز می کردم شی راد، ُخب یکا

 .ممی کننه عزیزم برو خودم تمیز  -
 .تا مهال وارد خانه شد بوقی زدو حرکت کرد ،ر ایستادرادمه

 )مهال(
با اخمای در هم وارد خانه  رد،می کشدیدتر  د گندی که زده بود هم یادش میامد دردش را ،بریده بو درد شکمش امانش را 

ید از اینکه بحثی ترس ،با دیدن اخمای درهم مهال جارو برقی راخاموش کرد ،شیدمی کفاطمه داشت خانه راجارو برقی  ،شد
مد  بینشان پیش
 
 ه باشد.ا

 مهال چیزی شده؟ چقدر زود اومدی؟ -فاطمه
 .مامان گند زدم-

 خدا مرگم بده چی شده؟ -فاطمه
بروم رفت. تازه نمیدونی گند زدم تو  ،وای مامان پریود شدم دارم از درد میمیرم ،خدانکنه -

 
 ماشین رادمهر ا

خر  ،این باعث میشه از این به بعد یادت بمونه ،حقته ؟ت بیارم تاریخ ماهانتویعنی تو این سنم من باید یاد -فاطمه
 
ش تو ا

 یکی منو دق میدی.
َکم َکم چشمانش ،خورد روی تختش دراز کشید دمنوش را  ،عوض کرد فاطمه برایش دمنوش درست کرد و مهال لباسش را 

 .روی هم افتاد

 )رادمهر(
 کجای  ی بابا دو ساعت کاشتی مارو؟ -سینا

 یعنی هالک خوابم بخدا. ،واد این چند روزم بگذره یه دل سیر بگیرم بخوابممی خخدای  ی دلم  -
می ُخب یه سره عقد و عروسی رو باهم میگرفتی دیگه، تو که داری تاالر میگیری کلی مهمونم دعوت کردی، کلکشو  -سینا
 .دی دیگهکن
 شایدم رفتیم ماه عسل. ،یا نه نمی کنمن که از خدامه ولی اصال عنوانش نکردم ببینم قبول  -

 اینم خوبه. -سینا
یه وقت یکیشونو جا نندازی ازقلم که دمار از روزگارم در  ،دعوت بچه ها با تو ،فقط سینا من حواسم نیست سرم شلوغه -

 میارن.
 هر کار دیگم داشتی رومن حساب کن داداش. ،باشه بابا خیالت راحت -سینا

 .انشاهلل عروسیت جبران کنم ،و انداختم سرت کلی کارههمینکه کارای شرکت ر  ،شرمنده -
 کی به ما زن میده؟ -سینا

 .زن نه ولی دختر میدن -

رایشرادمهراز صبح درگیر 
 
ریشگاه رساند ماشینش را  وقتی مهال را  ،گاه ودرست کردن ماشینش بودا

 
فروشی  تحویل گل به ا

خررسید،  با سینا به کارهای دیگر ،داد
 
ماده ین کارا

 
رایشبه  ،خودش بود شدن ا

 
در  ،گاه رفت و موهایش را درست کردا

ریشگرش گ فت
 
ینه به خودش نگاه کردو رو به ا

 
 ا
 .دستت دردنکنه خیلی خوب شده -

رایش
 
 انشاهلل خوشبخت شین. ،ممی کنخواهش  -گرا
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مد سینا با ماشین رادمهر دنبالش
 
 .ا

 !وای پسر چی شدی -سینا
 .انشاهلل دامادی خودت ،فدای  ی داری  -
تلیه هم باید برین. ،بشین که خیلی دیر شده-یناس

 
  برو سریع دنبال مهال که ا

 .م داداشمی کنجبران  ،بازم مرسی -
 )مهال(

 وای دارم میمیرم از استرس. - 
 استرس واسه چی؟ ،دیونه شدی -مریم

 اگه رادمهر خوشش نیاد چی؟؟خوب شدم  -
 از هالو هلو ساخته واال. ،به خدا ماه شدی -مریم

 با اون تعریف کردنت. ،وفتک -
استرسش بیشتر شده بود  ،هم ندیده بود رادمهر حتی لباسش را  ،مهال پیراهن بلند پرنسسی نباتی رنگ را انتخاب کرده بود

 ولی زیباییش چشمگیر شده بود.

رایشمهال پاشو به جای دل و قلوه دادن شنلتو بذار،  -رهزه
 
  گره میگه رادمهر پایین منتظره.ا

تا  ،رد وای به حالشمی کاز االن احساس خستگی  ،سریع بلند شداما لباسش یه کمی سنگین بود ،ل شده بودمهال حو
خر

 
مهال او  ،برگرداند را  رویش ،رد، مریم و زهره او رو بوسیدن و مریم گریه ش گرفته بودمی کجشن چگونه باید تحمل  ا
غوشش گرفت و گ فت در را 

 
 ا

 میشیا. شبیه زامبی ها ،کشتمت گریه کنی -
 .جلوی ریزش اشکش را گرفته بود ،بغض کرده بود ،خودش حالش بدتر بود

 .انشاهلل خوشبخت شی خواهری  -مریم
رایششنلش را پوشیدو از در  ،بوسید و تشکر کرد مهال دوباره اورا 

 
مد گاه بیرونا

 
ل جلوی در ایستاده  ،ا

ُ
رادمهر با دست گ

رادمهر  ،دلش کمی شیطنت خواست ،سرش پایین بود ،جلوی در ایستاد مهال ،بود، فیلمبردار به رادمهر گ فت جلو برود
ورد باال بدهد که مهال سرش را پایینتر خواست شنلش را  ،نزدیکش شد

 
 .ا

 عالیه عروس خانم. -فیلمبردار
رام طوری که فقط مهال بشنود گ فت

 
 رادمهر ا
 باشه عروس خانم بهم میرسیم. -رادمهر

مگه َمرد هم انقدر  ،همانطور که رادمهر به او خیره شده بود مهال هم محو صورتش شد ،ردبلند ک مهال لبخندی زد و سرش را 
 !ردمی کتغییر 

 رادمهر سمت دوربین برگشت و گ فت
 .و من نمیشناسم ببخشید این خانم -رادمهر

 .مهال نیشگونی از بازویش گرفت
ها نه -رادمهر

 
 خودشه حله. ،ا
 امروز ما. چه عروس دامادشیطونی داریم -فیلمبردار

 بعد خودش سوار ماشین شد و حرکت کردند. ،باز کردو مهال سوار شد در سمتش را  ،گرفت رادمهر دستش را 
 اوف چه خوردنی شدی دختر. ،شبیه عروسکا شدی -رادمهر

 !رادمهر -
  مت خونه.تا طاقتم تاق شه بپیچونم همه رو ببر  ،اینجوری با نازم صدا کن ،جون دل رادمهر، کم دلبر شدی -رادمهر
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رادمهر  .،هر ماشینی از کنارشان رد میشد برایشان بوق میزد ردمی کرادمهر پشت ماشینش حرکت  ،فیلمبردار جلوتر رفت
تلیه ایستادن ،ندید و دست تکان میدادمی خهم 

 
تلیه رفتند. هر دو پیاده شدن ،جلوی در ا

 
 به سمت ا

مد به استقبالشان دیگر فیلمبردار با خانمی
 
ن ها ،ا

 
تلیه شدند. را  ا

 
 راهنمای  ی کردن و وارد ا

 ُخب عروس خانم شنلتونو در بیارین یه چندتا عکس بندازم. -فیلمبردار
 جلوی شما در بیاره؟ -رادمهر

 مشکلش چیه؟ -فیلمبردار
 .در جیب ک تش گذاشت رادمهر اخماش درهم شد و دستش را 

 ر و عکاس زن داشته باشه.ماه تمام دنبال جای  ی بودم که فیلمبردا من واسه همین یک -رادمهر
 االن خانوما رو میفرستم داخل. ،چشم من میرم بیرون شما راحت باشین ،باشه این که عصبانیت نداره -فیلمبردار

 ،رادمهر سمت مهال برگشت ،فیلمبردار رفت بیرون
 !مرتیکه َخر -رادمهر

  رادمهر زشته میشنوه، تو میدونستی لباسم نباتیه؟ -
 نه چطور؟ -رادمهر

 پس چحوری پیراهنُت با لباسم ست کردی ؟ -
  .عقل ُکل ،خودت انتخاب کردی -رادمهر

رام شود جشنشان زهرمارشان نشودمی خمهال فقط 
 
 .واست بحث را عوص کند تا رادمهرا

ره -
 
 .ولی خیلی جیگر شدی ،،اصال حواسم نبودا

 .از توخانومی نه جیگرتر -رادمهر

ن ها  یکی از ،تا دختر وارد اتاق شدند سه
 
مد  هم بود، به سمت مهال انگار با خودش مشکل داشت واخمهایش در ا

 
و  ا

 گ فت
ماده هنوز که -عکاس

 
 نیستی، نکنه شوهرتم نامحرمه ،در بیار دیگه. ا

 .واممی خمشکلی داری یا طرز برخورد با بقیه رو بلد نیستی ،رادمهر بریم من عکس ن -
 اگه میدونستم همچین  ،از ما عکس بگیری  شما برید بیرون الزم نکرده،وایستا  -رادمهر

 
ن می کندمای عقده ای اینجا کار ا

تلیه ست. چیزی که زیاده  ،عمرا پامو اینجا میذاشتم
 
  تو این شهر ا

مد  از دخترا یکی دیگر
 
 !جلو ا

ماده ببخشید، بفرمایید شما -مرجان
 
 .شین عزیزم ،راحله تو هم بیرون باش ، من و سمیه هستیم ا

ورد در مهال شنِلش را  ،می نازک کرد و از در بیرون رفتراحله پشت چش
 
ب  رادمهر خیره شده بود به پوست سفیدش ،ا

 
،ا

 برداشت. قورت دادو چشم از او دهانش را 
قا داماد، لطفا نزدیک عروس خانم شید. -مرجان

 
 ا

 .رادمهر نزدیک مهال شد
قا داماد لطفا دستتونو دور کمر عروس خانم بذارین جفت شین-مرجان
 
می بهش،یکم سمتش َخم شین، حالتی که انگار  ا

خودتون باید حس بگیرین که عکستون قشنگ تر شه، مدلش  ،واین ببوسینش، عروس خانم شما هم چشماتونو ببندینخ
 با من حسش با شما،سعی کنید لبخندتون مصنوعی نباشه لطفا.
 ،تمام تنش لرزید برق به او وصل شده باشد مهال انگار ،رادمهر دستش را دور کمر مهال گذاشت ودر چشمانش خیره شد

از دست  دید اختیارش را  او وقتی بدون شنل مهال را  ،رادمهر هم حس کرد، حال رادمهرم بهتر از مهال نبود حتی این لرز را 
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غوشش بگیرد
 
ه لعنت کرد ک مهال خودش را  ،کنترل کرد که کاری نکند خیلی خودش را ، داد، وای به حاال اینکه او را در ا

ورد چرا لباسی پوشیده تر انتخاب نکرده ،موقع در
 
ن شنل کلی به خودش بدو بیراه گ فت وچند تاعکس با کلی خجالت ا

 وبا فیلمبردار سمت تاالر حرکت کردند. بپوشد گرفت، رادمهر کمکش کردتا شنِلش را 

ردند، و می ک با نفرت نگاهشان از دیدنشان اشک ریختن وبعضیها هم  ها با ورود مهال رادمهر،بیعضی
بیشترین درد برای مهسا ومهران  ،ردنمی کخوشحال بودن از این وصلت، دخترها با حسرت به رادمهر نگاه  بیشترشان 

رادمهرو مهال در جایگاهشان نشستن و عاقد خطبه عقد  بود. جفتشان مثل مار زخم خورده به دور خودشان میپیچدن، 
محمد سرویس طال به  اولین هدیه را  ،رای تبریک و کادو دادن پیششان رفتنجاری کرد، بعد خواندن خطبه عقد همه ب را 

 عروسش داد و فاطمه هم زنجیر و دستبندی به دامادش هدیه کرد.
رزوی خوشبختی 

 
غوشش گرفت و بوسید وپیشانی مهال را هم بوسید و برایشان ا

 
جهان و مهسا هم رفتن، جهان رادمهر را درا

 را به راد هدیه دادو گ فت کرد و کلید یک خانه ویالی  ی 
ارثیه که به همه نوه هاش داده، دستم امانت بود االن  ،این هدیه از طرف پدربزرگ ته ،پسرم انشاهلل خوشبخت شی -جهان

 .تقدیمت کردم
 بوسید و تشکر کرد. رادمهر دست عمویش را  ،همه جمعیت دست وسوت زدن

خه همه ی هم و غم رادمهرتو ُشک بود خدا را 
 
  ش خانه بود.شکر کرد،ا

ن ها مهسا با نفرت به 
 
 ،سمت رادمهر گرفت به مهال دست دادو دستش را  ؛ردمی کنگاه  ا

  متاسفم برات. ،اگه ازم سرتر بود نمیسوختم چیم از این کمتر بود؟ -هسام
 ،فتچه رک جلویش از او بد گ  ،نداشت رادمهر اخماش تو هم رفت و مهال دلش لرزید، اصال حس خوبی نسبت به مهسا

 واقعا از اوسرتر بود.
ن ها اخم جفتشان در هم بود که مریم به 
 
 .نزدیک شدو تبریک گ فت ا

 زود باشین. ،شنلتو در بیار بیاین وسط !خیر سرتون جشن شماست ؟چتونه -مریم
 جلوی اینهمه َمرد شنِلشو دربیاره؟ -رادمهر
 مهال ُکت نداره؟ -مریم
 مانمه.دست ما ،زحمتشو بکش ،چرا تو کیفمه -مهال

 اخماتو باز کن دیگه.-رادمهر
 !م اگه من جاش بودم ،اصاًلنمیومدممی کندرکش  ،معلومه خیلی دوست داره -

اگه یه روی خوش بهش  ،مقصر خودشه بخدا ،حاظرم به خاک مادرم قسم بخورم مهال ،بخدا حسی بهم نداره -رادمهر
دمی که عاشق کسیه با کسی دیگه نمیپره ،اوف وقتی  ،نشون داده بودم یه چیزی، در ضمن خودتو با اون مقایسه نکن

 
ا

 ،خیلی کینه ِایه !وام خودمو دار بزنم ،دیدی زن عمومم نیومدمی خم قرار بود با این سِر سفره عقد بشینم می کنکه این فکُر 
 .با اینکه میدونه مقصر دخترشه

 ،ارم گذاشتین، حتی روز ازدواجم مشخص کردینقول قر  ،شاید منم بودم نمیومدم، هر چی باشه شما تا پای عقد رفتین -
 .یهو همچی رو بهم زدین

 از اون حرفا بود. ه؟!مادره ناراحت شد ،در ضمن اصل دختره ست بلند شده اومده ؟تو با منی یابا اونا -رادمهر
قا -

 
 !طرف حقم ،بله ا

 ؟!حقت نیست یه گاز محکم از لپت بگیرم -رادمهر
  مهال لبخندی زد و گ فت

خه همه  ،چشاتم درویش کن لت میاد؟د-مهال
 
 ن.می کندخترا دارن با نفرت نگام  امشب باید خیلی هواتو داشته باشم ،ا
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ورد مریم ُکت مهال را 
 
تش را  ا هنگ محمد علیزاده راگذاشت و از عروس و داماد  و خودش کمک کرد تا ک ُ

 
تنش کند، دیجی ا

 .خواست که روی سِن واسه رقص بیایند
قا داماد دوستا ُخب،  -دیجی

 
هنُگ ا

 
قا دامادم هست ن این ا

 
دست  ،درخواست کردن ،مثل اینکه امشب شب تولد ا

 بزنین به افتخارشون.
  ،دور کمر مهال گذاشت رادمهر دستش را 

 سرش را به سرش چسباند،همه دستو جیغ و سوت میزدن،
هنگ را پلی کرد 

 
روم لب زدن ،دیجی ا

 
 .رادمهرم شروع کرد ا

 .تقدیم به تو بهترینم ،یزکمدوست دارم عز -رادمهر
 .نمیدونستم تولدته ،شرمنده-مهال به چشمای رادمهر خیره شدو گ فت 

 همینکه کنارمی خودش یه دنیا ارزش داره. ،هیس، مرسی که اومدی تو زندگیم -رادمهر
 خیلی خوشحالم از اینکه تو به دنیا اومدی تو

  تو دنیا فهمید که تو انگار نیمه ی گمشده می
 یلی خوبه چونکه خدا تو رو دادهزندگی خ

 روز تولدم برام فرشتشو فرستاده
  خدا مهربونی کرد تو رو سپرده دست خودم

  دستتو گرفتمو، فهمیدم عاشقت شدم
 خدا مهربونی کرد ،تو رو سپرد دست خودم دستتو گرفتمو فهمیدم عاشقت شدم

ورده دنیا یدونه، اون یدونه پیش منه خدا فرشته هاشو که نمیسپ
 
 ره دست همها

 تو نمیومدی پیشم ،من عاشق کی میشدم
 بخاطر اومدنت یه دنیا ممنون توام

 خدا مهربونی کرد تو رو سپرد دست خودم دستتو گرفتمو فهمیدم عاشقت شدم
 خدا مهربونی کرد تو رو سپرد دست خودم دستتو گرفتمو فهمیدم عاشقت شدم

  )فهمیدم عاشقت شدم(
خر 
 
هنگ  با چند ،دوباره دخترا دست زدن و پسرا سوت کشیدن ،پیشانی مهال را بوسید ،خواندشو رادمهر همراه خواننده ا

 
ا

 تا جلوی در خانه محمد همراهیشان کرد. ،دیگر رقصیدن ،بعد شام َکم َکم همه رفتن فقط دوستان و اقوام نزدیک ماندند
قاجون اگه اجازه بدین مهال امشب اینجا بمونه؟ -رادمهر

 
  ا

می وابد، در دل دعا می خروی تخت خودش  رد شب را می کفکر ، رد همچین درخواستی کندمی کفکر ن ،رنگش پرید مهال
 رد که فرهاد قبول نکند.ک

 عروسی یه چیز فرمالیته ست، این دختر دیگه از امشب اول همسر شماست بعد دخترباباش. ،اینچه حرفیه پسرم -فرهاد
 بوسید و گ فت فرهاد پیشانیش را  

میدونم دوستش داری ولی یه پدر همیشه  ،مثل چشمات ازش نگهداری کن ،رو سپردم دستت، همه کسمه دخترم -فرهاد
 دلواپسه دخترشه.
غوشش گرفت و در گوشش گ فت فاطمه مهال را در
 
 ا

 خودت که متوجه میشی چی میگم؟ ،حواست باشه شما فقط نامزدین -فاطمه
 پایین انداخت وگ فت مهال سرخ شد و سرش را 

 اهاتون بیام؟نمیشه ب -
 انتخاب خودت بود، اینهمه وقت باهمبودین االن ترسیدی؟ ،لولو که نیست زرد شدی -فاطمه

  .ترس چیه، خجالتم میاد -
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 .برو خودتو لوس نکن -فاطمه
 .بعد از خداحافظی وارد خانه شدن ،بوسید را  فاطمه مهال

  .خوش اومدی ،بفرمایید خانومم -رادمهر
 ؟بابات اینا کجان ،مرسی -

 .من یه زنگ بزنم میام ،تو برو لباستو عوض کن ،نمیدونم -رادمهر
 .من که لباس ندارم ؟یمی کنمسخرم  -

ورد -رادمهر
 
 .تو ساِک تو اتاقمه ،م واستا

 اونوقت من چند بار اومدم اینجا که بدونم اتاقت کجاست؟ -
 .ته راهرو اتاق منه ،برو باال، اول اتاق رویاست همین سمت پله ها رو  ،وای شرمنده -رادمهر

شوب بپا شد
 
نمیدانست چرا انقدر دست و پایش را گم کرده بود، همونطور که رادمهر گ فت بسمت  ،دوباره تو دلش ا

یه عکس بزرگ خانوادگی روبروی تختش  ،رد با یه اتاق مرتب روبرو شودمی کروشن کرد، فکر ن برق اتاق را  ،اتاقش رفت
ویز بود

 
کمی دور و برش  ،مادرش بود که روی میز بغل تختش گذاشته بود ،روی تخت نشستاز  عکس دیگر ،روی دیوار ا

 خواب به چشمانش نمیامد. مطمئن بود تا دوش نگیرد ،نیاز شدید به حمام رفتن داشت ،نگاه کرد را 

  ؟چرا هنوز لباست تنته ،چیه خانومم -رادمهر
ب  مهال ،باز کرد رادمهر دکمه پیراهنش را 

 
 به رادمهر خیره شد. ،قورت داد دهنش را ا

  .رادمهر ای کاش میرفتیم خونه ما -
 منم اونجا یکم معذبم. ؟همی کنچه فرقی  -رادمهر

 .ُخب ،منم اینجا معذبم -
 بابا هم مثل اینکه عمو جهان زنگ زده رفتن اونجا معلوم نیست چه ساعتی بیان. ،اینجا که کسی نیست -رادمهر

  اطر ما رفتن؟یعنی بخ، وای اینجوری که بدتر شد -
غوشش گرفت رادمهر کنارش نشست و مهال را در
 
 .ا

قربونت برم تو االن دیگه شرعی و قانونی مال ، من گ فتم بخاطر ما رفتن؟ بابا اصال نمیدونه تو امشب اینجای  ی -رادمهر
 یجوری حرف نزن که عذاب وجدان بگیرم. ،منی

مد مهال که دید رادمهر دلخور شده یکم کوتاه
 
 .ا

 این سنجاقای سرمو در بیارم، سرم ترکید. ،برم دوش بگیرمباید  -
رام در ها را  دونه دونه سنجاق ،رادمهر پشت مهال نشست

 
ورد ا

 
سوده ی کشید ،ا

 
 .مهال نفس ا

 وای کمک کنم لباستم در بیاری؟می خ -رادمهر

 .خودم در میارم ،وای نه -
 .وهین نکنانقدر به شعورم ت ،انگار نامحرمم ،مهال بس کن دیگه -رادمهر

در  خواست لباسش را  ،از روی تخت بلند شد ،مهال دلش گرفت و بغض کرد ،رادمهر بلند شد و از اتاق بیرون رفت
ویزانش از اتاق بیرون ،ولی هر کاری کرد زیپ لباسش پایین نیامد بیاورد

 
مد  با همان لبهای ا

 
 .صدا کرد و رادمهر را  ا

 !رادمهر -
 منم مزاحمت نمیشم تا یه وقت گناه نکنی.،بهداشتی داره تو اتاقم حموم و سرویس -رادمهر

 !به جای تیکه انداختن پاشو بیا ببین چیکارت دارم -
دست تو  ،در همان حالت دید کمی عصبی شد وقتی مهال را  ،رادمهر بعد از چند دقیقه وارد اتاق شد ،مهال برگشت به اتاق

 موهایش کشید و گ فت
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 بخوابی؟ قصد داری با این لباسا -رادمهر
مد  گلویش ُبغضی راکه تا پاک کرد،  مهال اشک گوشه چشمش را 

 
 گ فت  ،بود پایین داد ها

 .چرا باهام اینجوری حرف میزنی؟ دارم ازت میترسم -
 من االن ازت چیزی خواستم؟ ،چرا ِچرت وپرت میگی -رادمهر

 من ِچرت نمیگم ،این چه طرز صحبت کردنه؟ -
 .اصال اشتباه کردم ،خواستم زیادی بزرگ بودپاشو بریم خونتون من  -رادمهر

 ی؟می کنچرا مثل بچه ها رفتار  -
 !من یا تو -رادمهر

 ی، ُخب دستم نرسید زیپ لعنتیشو باز کنم.می کنمعلومه تو زود قهر  -
دم  من که همون اول مثل بچه -رادمهر

 
 .گ فتم کمکت کنم ،خودت لج کردیا

 .وض میشه ،االن بهم ثابت شدمیگن طرف خرش که از پل بگذره اخالقش ع -
دم ی که انگار منمی کنمن عوض شدم؟ تواز سر شب نمیدونم چی ازم دیدی یا شنیدی که یجور رفتار  -رادمهر

 
... ا

 ؟استغفرهللا،واقعا منو اینجوری دیدی
نو ببر ی؟ اصال پاشو ممی کنُخب هر دختری بعد ازدواجش این استرسو داره ،به جای اینکه کمش کنی داری بدتر  -

شم ولی باز می کانگار نه انگار امشب شب اول عقدمونه هر چی دهنته بهم میگی، خوبه میدونی من خجالت  ،خونمون
 .حرف خودتو میزنی

غوشش  رادمهر که طاقت اشکهایش را نداشت کنارش ایستاد او رو از روی تخت بلند کرد، در ،ردمی کمهال بلند گریه 
 
ا

تنها با یک لباس زیر  ،مهال سرخ شده بود ،عوض کند ید، کمک کرد تا لباسش را پایین کش گرفُت زیپ لباسش را 
 رادمهر بود. روبروی 
 حاال اشکاتو پاک کن برو دوش بگیر بیا بگیر بخواب. ،تموم شد ؟دیدی کاری نداشت -رادمهر

 ...من چیزه -
 دیگه چیه؟ -رادمهر

خ ،من تا حاال خودم سرمو نشستم همش مامان سرمو شسته -
 
 ه موهام بلنده سخته شستنش.ا

  .گرفته بود رادمهر به زور جلو خنده ش را 
  .ُخب بریم من خودم سرتو میشورم -رادمهر

خه -
 
 !ا

خه چیه؟برو منم لباسمو بگیرم بیام ، -رادمهر
 
 !وای چشمامم ببندممی خدیگه ا
ستاد که چرا موهایش را کوتاه به خودش لعنت فر  ،گاز گرفت و سرش را پایین انداخت و سمت حمام رفت مهال لبش را 

رام ترس را  ،میترسید نتواند تحمل کند ،رادمهر به او نگاه نکرد ،نکرده، وارد حمام شد
 
رام ا

 
وان  .ردمی کدور  از او  باید ا

ب  پر را 
 
ب  شامپو را در ،کردا

 
 ت.از حمام بیرون رف !سر مهال راشست ،ریختا

با خودش گ فت اگر دیر برود شاید رادمهر بخوابد.چند  ،یرون برودشید بمی کخجالت  ،مهال کمی بیشتر در حمام ماند
 .دقیقه نگذشت که رادمهر در حمام را باز کرد

 !بیا قربونت برم، َکندی اون لبارو  -رادمهر
خه؟حوله ت و گذاشتم پشت در گلم. شیمی کاز چی خجالت 

 
  ا

 !رادمهر -
 جوِن دلم؟ -رادمهر
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 .ببخشید -
غوشش گرفت ا دررادمهر سمتش برگشُت سرش ر 

 
 .ا

م یواش یواش ترس رو ازت دور کنم، پس الزم می کناین ترس واسه همه هست منم سعیمو  ؟واسه چی عزیز دلم -رادمهر
 !همین ،من باشی واست امشب پیشمی خمن فقط دلم  ،نیست فکر اشتباه بکنی

 .بلند کرد، رادمهر بلند زد زیر خنده مهال سرش را 
 ی؟ندمی خچی شده اینجوری  -

ینه را 
 
رایشتمام  ،مهال با دیدن خودش خنده ش گرفت ،سمتش گرفت رادمهر ا

 
 ش پخش شده بود .ا

  شبیه زامبیا شدم. -
ب  ،شست صابوُن گرفت و صورتش را 

 
 .به صورتش زد و دوباره برگشت سمت رادمهرا

 خوب شد؟ -
 ؛ال چسباندپیشانیش را به پیشانی مه رادمهر ،رادمهر به او خیره شدو پیشانیش را بوسید

خدا کنه  ،امیدوارم الیقت باشم ،مرسی بابت همه خوبیات ،مرسی که شدی همه کسم ،مرسی که اومدی تو زندگیم -رادمهر
 قول میدی؟ ،تا ته تهش باهام بمون ،ازم خسته نشی ،هیچوقت ازم زده نشی

 .قول میدم -
 )رادمهر(

رد به می کبود که مهالیش کنارش تا صبح خوابیده بود، فکر نباورش سخت  ،رادمهر صبح زودتر از مهال از خواب بیدار شد
ورده شود

 
رزویش برا

 
 .این زودی ا

رام بوسید خم شد و صورتش
 
 رفت. تنش کرُد از اتاق بیرون  ش کشید، لباسش را یرو  پتو را  ،را ا

 زنداداش کو؟ ،سالم -رایان
 دو قدمیم ایستادی داد میزنی، کی اومدین؟ !علیک سالم ،هیس خوابه -

خردیشب -رایان
 
 .شب ا

 .رادمهر با تعجب نگاهش کرد
خرچر؟ا اصال چرا اونجا رفتین که  -

 
 شب پاشدین اومدین؟ ا

ولی مهسا کاری کرد که بابا نتونست بمونه، هم مهسا هم زن   ،اونجا بریم هبابا میگ فت عمو زنگ زده گ فت ،نمیدونم -رایان
 .عمو
 چی شدش مگه؟ ؟چرا -

تازه ، هی به تو مهال بد و بیراه میگ فت، حتی از عمو سیلی هم خورد ولی باز فحش میداد ،ها بود مهسا مثل دیوونه -رایان
  .،اگه ازم سرتر بود یه چیزی  به بابا میگ فت من مگه چم بود که رفتین خواستگاری اون دختره ...

  .حس کرد با حرص جویید که مزه خون لبش را  انقدر لبش را  ،مشت کرد رادمهر دستش را 
شغال چه اعتماد به نفسی هم داره. -
 
 ا

ماده بلند شد و به ما هم گ فت ،تازه تهدیدم کرد که بابا دیگه تحمل نکرد -رایان
 
هر چی عموم اصرار کرد قبول نکرد  ،شیم ا

 بمونه، این شد که زود اومدیم.
 ه.می کنبسه دیگه تحفه، از خودش اضافه هم  -رویا

ره پیاز داغشو زیاد کرده،-
 
فقط یه روز تو رو  مخوامیدلم  ،برو نون بگیر صبحانه بخوریم ،جبورش کردن زر بزنهانگار م ا

رزوهامه. یعنی ،ساکت ببینم
 
 جزو بزرگ ترین ا
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ورده نمیشه-رایان
 
رزوت برا

 
 .برادر عزیزم بابا گرفته، منم خوردم.تو هم ا

 چرا مدرسه نرفتی؟ -
 ببخشید، جمعه کی مدرسه میره؟ -رایان

 پس بابا کجا رفت؟ -
هیشکی  ؟یه زن غریبه اومده بود تو جشنت دیشب متوجه شدی !چمیدونم رادمهر، خدای  ی بابا خیلی مشکوکه -رایان

 نمیشناختش بابا همش دور و برش بود.
 تو که همش در حال قر دادن بودی کی متوجه دور و برت بودی؟ -

 زنه از اون خوشگالست. ،بخدا دارم جدی میگم -رایان
خه چرا از خودت انقدر حرف  ،ا برو گمشو تا نزدم نصفت نکردم ،بذار بابا بیاد اگه بهش نگ فتمبی ،پسره چشم هیز -

 
ا

 ن؟می کنمگه مجبورت  ؟میسازی 
ورد اتفاقا خیلی دوست دارم بپرسم ازش که کی بود،هه از خودم در !ُخب بگو ،وای تو رو خدا ترسیدم -رایان

 
برو از مهال  !ما

 بپرس.
 انقدر پروی  ی. -

 .ردمی کبا لبخند به َکل َکل دو برادر نگاه  ،در اتاق ایستاده بود مهال دِم 

 !سالم چتونه سر صبح ؟ -مهال
تا خاموشش  ،از صبح بلند میشه مثل رادیو میمونه ،اینا عادتشونه، همشم کرم از رایانه !صبحت بخیر ،سالم عزیزم -رویا

 نکنی تا شب زر میزنه.
 .گرفت را  رایان بلند شد سمت مهال رفت و دستش 

 یادته دیشب بهت اون خانومه رو نشون دادم که پیش بابام بود؟ !اصال مهال شاهده -رایان
 مهال سر تکون داد و گ فت

ره -
 
 چطور؟ ا

 بفرما! -رایان
  .بوسید و دست دور کمرش گذاشت رادمهر صورت مهال را 

 .کن این عتیقه رو راه میره چرت و پرت میگه ول !سالم به روی ماهت -رادمهر

 لبش را گاز خجالت گاز گرفت. ،مهال سرخ شد و سرش را پایین انداخت
قا رعایت کنا -رایان

 
 ای بابا. ،دو تا مجرد تو خونن !ا

 .مهال بلند خندید و رادمهر پس گردنش زد
 !نذار به بابا بگم تو لب تابت چی دیدم ،تو عوضی تر از این حرفای  ی -رادمهر
قا جان اون یه چیز شخصیه ؟باز تو رفتی سر لب تاب من -رایان

 
 ؟خوبه من از مسواک تو استفاده کنم ،ای بابا !ا

 .چرت و پرت میگی ،مسواک چه ربطی به لب تاب داره-رادمهر
 رمزشو از کجا گرفتی؟ -رایان

 چپ چپ ی به رویا نگاه کرد، رویا هم لبخندی زد و گ فت
 من مگه رمزشو بلد بودم؟ !به من چه -رویا
ره -رایان

 
تو بیای  !بلد نبودی ،میگم چرا وایستاده بودی پشتم زاغ سیاه منو چوب میزدی، نگو نقشه داشتیجون عمت  ا

 .!خاک بر سر من با این خواهُر برادرم ،یکم مشکوک بود ؟اتاقم و میزمو تمیز کنی
 مهال دست دور گردنش انداخت و گ فت
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 .از امروز من با تو هستم -مهال
 !بوسید رایان محکم گونه مهال را 

 .نوکرتم -ایانر 
شپزخانه رفت رادمهر دست مهال را 

 
 .گرفت سمت ا

الزم نکرده با این نفله باشی ،این خودش به تنهای  ی از پس همه با اون زبون عقربیش بر میاد، وای به روزی که  -رادمهر
سایشی نمیمونه. ،دوتاتون باهم باشین

 
 دیگه تو خونه ا

 !حسود -رایان
 ه نوش جان نکردی.ببنددهنتو تا یکی دیگ -رادمهر

 !رویا جان بیا صبحانه بخور دیگه -
 .تازه یکساعتم دیر کردم ،من به دوستم قول دادم بریم بیرون ،نوش جونتون -رویا

 خوش بگذره بهتون.-
 منم بیام؟ -رایان
 کجا؟ -رویا
 !بیرون دیگه -رایان
 !.به شرطی که ِچرت و پرت نگیو ساکت بریمو ساکت برگردی -رویا
 !ن رویا بیام؟جا -رایان
ماده سریع -رویا

 
 شو زنگ زدم ماشین داره میاد. ا

ماده تو دو دقیقه ،با دو به سمت اتاقش رفت ،رایان محکم رویا را بوسید
 
شد و برای رادمهر زبان دارازی کردو برای مهال از  ا

الی داد و سریع از خانه بیرون سمتش پرت کرد که جاخ مهال از این کارش بلند خندید و رادمهر دمپایش را  .دور بوس فرستاد
 .رفت
 چرا انقدر بهش گیر میدی؟ -مهال
 نمیبینی چی میگه؟ -

دم  خیلی دوست داشتنیه، -مهال
 
 ازش سیر نمیشه.ا

 پس من چی؟ -
 
 .ره اگه نبود ما هم غمباد میگرفتیما

 !حسود،پس دیگه اذیتش نکن وگرنه با من طرفی-مهال
 .ونتو بخور بریم بیرون دور بزنیمکن صبح اگه بهش رو بدم پرو میشه ،ولش -

 .نه حوصله بیرون رو ندارم -مهال
 چیزی شده؟ ،چرا -

 .وام هنرمو بهت نشون بدم یه غذای خوشمزه واسه نهار بپزممی خ ،نه کال دوست دارم خونه باشیم -مهال
شپزیم بلدی؟ -

 
 َبه َبه ،مگه شما ا

 !پس چی خیال کردی؟ -مهال
ورد از یخچال گوشت بیرون ،جمع کرد و شست را مهال بلند شدو ظرفای صبحانه 

 
 .لوبیا قرمز خیس داد ،ا

 .رادمهر هم با لب تابش مشغول بود
 !ورهمی خمهال گوشیت داره زنگ  -

 کیه؟ -مهال
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 !.مریمه !هیچی خودم جواب میدم -
 قبل اینکه ِچرت و پرت بگه خودت حرف بزن. -مهال
 سالم مریم خانم خوبی؟-

 ؟مگه من شماره شما روگرفتم ؟سالم شما خوبی -مریم
 .نه،مهال دستش بنده -

 .باشه،کارش که تموم شدش بگید بهم زنگ بزنه -مریم
شپزخانه اومد بیرون ،رادمهر بلند خندید

 
 .مهال از ا

 فرشته بازیت میگیره؟ ؟ندیمی خوا چرا -مریم

خه اصال بهت نمیاد با ادبانه صحبت کنی. -رادمهر
 
 ا

 ندی؟می خباز چی گ فت اونجوری  -مهال
 .از رادمهر گرفت مهال گوشی را 

  سالم بچه پرو. -مهال
 خوبی؟ !سالم زن در بند -مریم
 این اسم باز چیه رو من گذاشتی؟ -مهال

 .رادمهر به مهال عالمت داد که رو بلندگو بذاره مهال هم همینکارو کرد
 این اسمو دیگه رادمهر برات گذاشت ،کلک حمام بودی؟ ؟به من چه -مریم
 !ببند دهنتو ،ِچرت نگو -مهال
 باشه شما مریم مقدس ،شبم باهم بودین مثل بچه خوبا،حتما با چادرم رو تخت خوابیدی، منم که خرم عرعر. -مریم
 ؟فضولی !اصال به تو چه -مهال
 جان مهال با دنیای دخترونت خداحافظی نکردی؟ -مریم
 !نخیر دهنتو ببند حاال -مهال

مد  از بس خندیده بود اشکش در ،گرفت نذاشت که رادمهر دستش را  بلندگو در بیاورد خواست از ،مهال سرخ شده بود
 
ه ا

 .بود

 .من که همجنس خودتم نمیتونم ازت بگذرم، خدای  ی یه دک تر نشونش بده !مهال نکنه شوهرت مشکل داره -مریم

 .به دهن گرفت که صدای خنده ش بلند نشود رادمهر دستش را 
دم  کی ؟یای  یچرا انقدر تو بی ح -مهال

 
 میشی؟ا

 ؟جان مهال ماچ و بوسه هم در کار نبود -مریم
 رادمهرم داره میشنوه. ،احمق صدات رو بلندگوئه -مهال 

قا رادمهر خودتم داری میشنوی !خاک بر سر شوهر ذلیلت کنن نکبت -مریم
 
 من که ،ا

ب  دیگه
 
 از سرم گذشته، خودت جواب سوالمو بده؟ا

 ش به این راحتیا نمیگذشتم.دوستت ترسو بود وگرنه من از -
 خداحافظ. !ی صدامو داره میشنوه، ُمردشورتو ببرن ِانقدر کودنیمی کنفکر کردم شوخی  ،خاک بر سرت مهال -مریم

شپزی شد. ،مهالو رادمهر کلی به این حرک تش خندیدین
 
شپزخانه رفت مشغول ا

 
 مهال دوباره به ا
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  .بیا دیگه ؟تموم نشد !مهال -
 .مهر، مامانم از صبح زنگ نزده، دلم شور افتادهتموم شد راد -مهال
 تو بهش زنگ بزن. ُخب -

مد همین لحظه محمد هم در زد و کلید به در انداخت ،گرفت مهال موبایلش را 
 
 .ا

 سالم پدر جون. -مهال
 !سالم دخترم -محمد

 سالم بابا کجا بودی؟ -
 رویا رایان کجان؟ ،حاال بهت میگم !سالم -محمد

  .االن دیگه باید بیان ،یرونبا هم رفتن ب -
 .من برم یه دوش بگیرم میام -محمد

،محمد از کنار مهال داشت رد میشد لبخندی به او  بعد صحبت گوشی را قطع کرد ،ردمی کمهال داشت با فاطمه صحبت 
 زد و گ فت

 ه؟می کندخترم رادمهر که اذیتت ن-محمد
 نه بچه خوبیه. -مهال
 ه ها کجان؟بچ !چه بوی غذای  ی پیچیده -محمد

 !تازه این سوالو پرسیدین ؟پدرجون خوبین-

 به فکر فرو رفت و گ فت محمد !رادمهر مشکوک به محمد نگاه کرد

 من برم دوش بگیرم بیام ناهار بخوریم. !پیری و حواس پرتی -محمد
قا؟ -مهال

 
 کجای  ی ا

 بابام حالش خوب نبود. -
 !خوب بود که ؟چطور  -مهال
 نهات بذارم؟میشه یه لحظه ت ،نمیدونم -

ره -مهال
 
 !برو  ا

  .ببخشید -
 .رادمهر به طرف اتاق محمد رفت و در زد

 !بیا تو -محمد
 چی شده بابا؟ -

 .در رو ببند بیا تو -محمد
 .محمد هم روی تختش دراز کشید ،رادمهر روی صندلی نشست

 !مهسا خودکشی کرده -محمد
 .رادمهر یهو از روی صندلی بلند شد

خه؟ !تر احمقدخ ؟چی میگین بابا -
 
 واسه چی ا

 یعنی تو نمیدونی؟ -محمد
  از کجا باید بدونم؟ -

چشمت یکی ، بهش قول ازدواج دادی ،تو به اون دختر ابراز عالقه کردی ،رادمهر انقدر منو احمق فرض نکن -محمد
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 دیگرو گرفت یهو پشت پا زدی به همه چی؟
خرو تنم کردی، من که تا لحظه شما دوختی  پدرمن این پیراهنو کی این چرندیاتو گ فته؟ -

 
چون اگه فقط منو  ،گ فتم نه ا

یه  !بابا خدای  ی خودتون با چشمتون دیدین ،واست میشد یجور قبول کرد ولی اون با صدنفره،این و هزار بار گ فتممی خ
  .واقعا که !بازم َشک کردین بهم ،قبل ازدواج با من با یکی دیگه بود روز 

بروشو بردیوقتی به هوش اومده گ ف -محمد
 
 باهاش رابطه داشتی. ،ته که بخاطر تو خودکشی کرده ،گ فته تو ا

ورد از کجاش در !خدا لعنتش کنه -
 
شما منو  ؟این حرفها یعنی چی ،بخدا نیست بابا ،به جان مهالم نیست ؟ه اینارو ا

حاال میرم به  ،متا محرم شیم دستشم نگرفت ،بدون اجازش بهش نزدیکم نشدم ،اینجوری شناختین؟ من عاشق مهالمم
حتما تو همین چند روز که باهاش رفتم خرید تو خیابون باهاش رابطه  ؟ید عقالنی نیستمی کنفکر ن  ناموس خودم....

 داشتم !یکم فکر کنید لطفا.
واد گند کاریه خودشو می خاز طرفی هم جهان میگه این دختر  ،صداتو بیار پایین دختره میشنوه، من نمیدونم -محمد
اصال دیوونه  ؟!ولی پری کوتاه بیا نیست ،میگه همه چیو به مهال میگه ببینه با این حرفها باز باهات میمونه ،بپشونه

 از این مادر و دختر هیچ چیز بعید نیست. ،شدن، دلم به حال مهال میسوزه
 .خودت جلوشونو بگیر نذار روم تو روشون باز شه !م بخدا بابامی کننابودشون  ،غلط اضافه کردن -

 .محکم بست رادمهر از اتاق بیرون رفُتو به اتاق خودش برگشت و در را 
 .وقتی جوابی نشنید در را بازکرد و داخل شد ،زد مهال که توی اشپزخانه بود سریع به سمت اتاق رفت و در اتاق رادمهر را 

 !مهال کنارش روی تخت نشست
 !رادمهر -مهال
 ؟بله -

 .ی افتادهبا این طرز صحبتش فهمید که اتفاق بد
 چی شده؟ -مهال
 .برو نهارتو بخور ببرمت خونتون ،هیچی -

 ی؟می کنداری بیرونم  -مهال
  !لطفا تنهام بذار،مهال االن داغونم  -

خه -مهال
 
 ...ا

بلند شدو  ،مهال دلش شکست ،روز از ازدواجشان گذشته بود فقط یک ،رادمهر برای اولین بار سرش بی دلیل داد زد
 .از اتاق بیرون رفتپوشیُد  لباسش را 

نقدر داغون بود که هیچ دردی حس نکرد ،رادمهر بلند شد و مشتی به دیوار زد
 
 .ا

 )مهال(
شپزخانه رفت مهال با خود فکر کرد مگر چکار کرده که اینطور با اورفتار کرد، اشکهایش را 

 
خاموش  گاز را  !پاک کرد و به ا

مد بیروناز خانه بیرون ، محمد از اتاقش  برود کرد و خواست
 
 ؛ا

 کجا دخترم؟ -محمد
 .اگه اجازه بدین برم خونه خودمون -

 !رادمهر -محمد

مد  رادمهر از اتاق
 
 جلوی در دیدو گ فت که مهال را  بیرون  ا

 کجا به سالمتی شال و کاله کردی؟ از من اجازه گرفتی سرتو انداختی پایین داری میری؟ -رادمهر
 این چه طرز صحبت کردنه؟ -محمد
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 ما به جای نصیحت کردن من برو برادرزاده عوضیتو جمع کن.ش -رادمهر
 .اشک در چشمانش جمع شد وسمت رادمهر رفت ،محمد سیلی محکمی در گوشش زد که مهال دردش را حس کرد

 محمد برگشت که به اتاقش برود رو به مهال گ فت
ماده دخترم -محمد

 
  شو خودم میبرمت،این لیاقتتو نداره اینجا بمونی. ا

 بدون اجازه من هیجا نمیره. -رادمهر
 تو کی هستی بخوای اجازه بدی؟ -محمد
 .اجازشم دست منه ،شوهرشم -رادمهر

مد  محمد سمتش
 
 رو به محمد گ فت ،که مهال وسطشان ایستاد ا

 ،رادمهر منو میبره ،تو رو خدا پدر جون -
 !تو رو خدا نزنینش

 رو به رادمهر گ فت ؟داشت عنی پسرش لیاقت این دختر را ی ،محمد به چشمان مهال نگاه کرد و غم عالم به دلش نشست

 .لیاقتت همون مهسا و امثالش بود نه این فرشته ،خاک بر سرت کنن -محمد
ن ها رادمهر با حرص دند
 
 روی هم سابید برگشت و گ فت  یش را ا

با  ،نابودم کرد هیچکدوم از حرفات برام سنگین نبود ،َشکت ،خوبه که میشناسیش اینجوری بهم َشک کردی -رادمهر
  اینکه میدونستی ومیشناختیم باز بهم َشک کردی؟

خرکمی ایستادو در  ،مهال گیج شده بود ،زد و به طرف اتاقش رفت حرفش را 
 
جلوی در اتاق  ،پشت رادمهر به اتاقش رفت ا

 .ندمهال ترسیده بود، نمیدانست باید چکار ک ،روی تختش نشسته بود !نبسته بود رادمهر در را  ،ایستاد
 بیا تو درو ببند. -رادمهر

رادمهر به فاصله بینشان نگاهی کردو  ،روی تخت کنارش با فاصله نشست ،بست مهال با ترس به اتاق رفت و در را 
 .نیشخندی زد

مگه نگ فتم بدون اجازه من جای  ی حق نداری بری ؟تو مجردیمون تا تو حیاط خونتون میرفتی ازم اجازه میگرفتی  -رادمهر
 ی تغییر کرده؟،االن چیز 

 من که جای  ی نرفتم. -
پایین انداخت و اشک گوشه  در مشتش جمع کرد و با خشم به مهال نگاه کرد، مهال سرش را  رادمهر تمام عصبانیتش را 

 .چشمش را پاک کرد
 !رادمهر -

رومم کن -رادمهر
 
 !ا

 چی؟ -
رومم کن. -رادمهر

 
 داغونم، ا

 ...چرا یهو ،ُخب بهم بگو چی شده -
 !مهال ساکت شد و سرش را روی سینه رادمهر گذاشت ،سط حرفش برگشت به چشمان معصوم مهال خیره شدرادمهر و

 .اشکش سریز شد، رادمهر دستش را دور کمرش گذاشُت به خود چسباند
رومم کن -رادمهر

 
 وای داغونترم کنی؟می خ ؟واسه چی اشک میریزی  ،گ فتم تو ا

غوشش بیرون
 
مد مهال از ا

 
با اینکه دلش  ،کرد و روی تخت خواباند رادمهر مهال رابغل ،خیره شد در چشمان رادمهر ،ا
 .پیشانیه مهال و چشمانش را بوسید ،نمیامد ولی کنار کشید
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 تو بهم اعتماد داری؟ -رادمهر
 !معلومه که اعتماد دارم -

ولی اعتمادی  ،شناخت بیشتر تو چند ماهه اومدی تو زندگیم بهم اعتماد داری ،بابام چند ساله پدری کرده واسم با -رادمهر
ه چه پسر می کنفکر  هر کی ندونه و نشناستم  ،بهم نداره، نمیدونم چی دیده ازم که بهم انقدر بی اعتماده،شانسمه بخدا

 ردم.می کز و بایکی سر و هر ر  ،ک ثیفی بودم
 چی شده رادمهر؟چرا انقدر تلخ حرف میزنی ؟ -

 مهسا خودکشی کرده. -رادمهر
مد  زده ها از بغلش بیرون مهال مانند ُشک

 
 .و سرجایش نشستا

خه چرا؟ -
 
 نه ،ا
 گ فته بخاطر من.-رادمهر

 مگه تو چیکار کردی؟ -
 .رادمهر اخماش توهم رفت

اون دختره احمق پیش خودش فکر کرده االن خودکشی کنه تو رو طالق میدم میرم سراغ ؟ یعنی چی چیکار کردم -رادمهر
معلوم نیست کدوم حروم زاده ای بهش دست درازی کرده  ،مثالشه چسبونده به مناون، برگشته هر چی الیق خودش و ا

 .رفته به بابا میگه کار منه
االن چی میشه؟ شما که اصال با هم نبودین غیر خواستگاری، مگه چیز دیگه ای هم بوده،اصال چرا  !یعنی چی رادمهر -

 اصال براش مهم نیست؟ !میدهمگه دیونست داره خودشو اینجوری خراب نشون  این حرفو زده؟
ای کاش زودتر عروسی  این اصال نمیدونه حجب و حیا یعنی چی، !تو هنوز اینو نشناختی، انقدر بی حیاست ،هه -رادمهر

 نمیتونی با بابات حرف بزنی؟ ،کنیم بریم سر خونه زندگیمون

 م باهاشون.می کناومدن صحبت  ،مامان بابا دارن فردا میرن مشهد
  .لبخند شیطانی زد اخمشرادمهر وسط 

 .نیشتو ببند -
 یعنی تو اینجا میمونی؟ -رادمهر

نخواستی هم یه  ،خواستی تو بیا اونجا ،همین دو دقیقه پیش منو بیرون کردی ،منم میرم خونمون ،نه عزیزم شرمنده -
 دن دوباره میام اینجا.مهفته صبر کن بابا اینا او یک

 هفته بدون من بمونی،نمیشه امیرم بره؟ چشم حتما میذاشتم یک!چه ساعتی؟ ؟کی؟کجا !من غلط -رادمهر
 !نخیر -

 .بداخالق-رادمهر
 .دیگ به دیگ میگه روت ته دیگ ،تا دو دقیقه پیش تو داشتی قورتم میدادی -

 !مهال از رادمهر فاصله گرفت ،رایان چند تقه به در زد
 .بیا تو -رادمهر
 !سالم -رایان

 ؟خوش گذشت ،سالم گل پسر -
 یان با تعجب به مهال نگاه کرد بعد با اخم رو به رادمهر گ فترا 

 ؟یه دقیقه ای رو سگ تو نشونش دادی -رایان
 .مهال بلند خندید و رادمهر سمتش دویید
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 !مردی وایستا -رادمهر
 .ندیدنمی خمهال و رویاهم   ،ردمی کرادم دنبالش مه رایان دویید و رفت دور مبل میچرخیدو

 ؟نه رو گذاشتین رو سرتونچه خبرتونه خو -محمد
شپزخانه رفت

 
 .رادمهر با اخم سمت ا

ورد نگاه یه روز نشده اشکشو در !انقدر واسه مهال قیافه میاد ،به این پسرت بگو -رایان
 
 .ا

 ؟!مگه صد دفعه نگ فتم تو کار بزرگ ترت دخالت نکن -محمد
 .تو جشن رادمهر کی بود هی دورش میچرخیدین اصال خودتون توضیح بدین اون خانم ،ای بابا یچیزم طلبکار شدیم -رایان

 .رایان جا خالی داد و به گلدون خورد ،به سمتش پرت کرد محمد سرخ شد و دمپایش را 
خه زاغ سیاه منو چوب میزنی ،مگه اینکه دستم بهت نرسه !پدرسوخته فضول -محمد

 
 .به تو چه ا

بهت گ فتم قبل فامیل شدن با این  ی!باید جواب بگیر  تا حرف حقو میزنی اینجوری  ؟میبینی زنداداش !ای بابا -رایان
 .خانواده یه تحقیق کن گوش نکردی که

 ندید گ فتمی خمهال که 
 ؟اونوقت تو جزو این خانواده نیستی -

 ؟وره با اینا باشممی خخدای  ی به من  ،نه بابا -رایان
 .ینجوری ور میزنهپای ِچرت و ِپرتای این وایستی تا صبح هم ،مهال بیا نهار بخوریم -رادمهر
  ،این و خوب اومدی، اومده بودم در اتاق که بگم دمت گرم -رایان

 
ه بوی غذا درست وحسابی تو این خونه پیچید، خر باال

 .ُمردیم از بس تخم مرغ و سیب زمینی سوخته خوردیم
قا رایان -رویا

 
خرمهال که تا  ،باشه ا

 
 .اینجا نمیمونه،اونوقت بهت میگم ا

 .مان جدید میاد، خیالت راحتمهال بره ما -رایان
  گرفت و گ فت محمد که پشت سرش بود گوشش را 

 ؟تو دقیقا اینارو از کجات در میاری  -محمد
از اونجای  ی که بچه ها هیچوقت دروغ نمیگن ،میگردن ببینن حرف راست چیه که منم تو این گشت و گذار شما رو  -رایان

شپزیش  ،اصل که من بودم قبول کردم ،لنیش کن تموم شه بره،عدیگه پنهان نکن دیگه بابا  ،با اون خانوم دیدمت
 
فقط ا

 .خوب باشه حله

 .ول کرد و سمت میز نهار خوری رفت گوشش را  ،محمد خندش گرفته بود
 .چقدرم تو بچه ای-محمد
 .شدیدًا رو مخمه ؟جان بابا اون زن کی بود -رایان

 .محمد استغفرالهی گ فت و مشغول خوردن غذا شد

 )مهال(
 .امان خیلی مواظب باشین تو رو خدا، سوغاتی هم یادتون نرهم -

 .تو فقط دلت پیش سوغاتی هاست -فاطمه
 .رهمی خاین خودش شوهر داره براش  ،مامان فقط ک تونی واسه من فراموش نکن -امیر

 .نوکرشم هستم -رادمهر
خربهتره از االن بهش رو ندی ، -امیر

 
 .عاقبتت میشه مثل ما ا

 فرهاد به امیر گ فت ،ندیدنفرهاد و فاطمه خ
 ؟وای مواظب دخترم باشیمی خاینجوری -فرهاد

  .تازه یادش رفته به من چه قولی داده ،کن اینو بابا ولش -
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 ؟کی من -امیر
 .که اگه من شوهر کردم تو چیکار کنی ،بله تو -

 .ردم بچه پرو می کم وگرنه حالیت تیبرو خداتو شکر کن که تنها نیس ،چه پروییه-امیر
 .تو هواشونو داشته باش ،رادمهر پسرم اینا بچن ،مواظب همدیگه باشین ،بسه بچه ها -رهادف

 .چشم خیالتون راحت -رادمهر
 .قشنگ امیرو با خاک یکسان کردی ،یعنی عاشقتم بابا -

غوشش گرفت ،فرهاد خندید
 
 .صورت و پیشانیش را بوسید ،مهال را درا

  .نری تا این چند روز که برگردیم ،خونه خودمون باش ،یکی یدونم حواست به امیرم باشه -فرهاد
 .ولی ای کاش با هواپیما یا قطار میرفتین ،چشم خیالتون راحت -

 .وایم مثل لیلی مجنون با ماشین بریم ،تا اونجا حرفای عاشقونه به هم بزنیممی خما  ،دختره حسود -فاطمه
 .نفرشین برگردین نرین سه ،فقط مامان جان حواست باشه دیگه داماد داری  -

  ،به مهال کرد بوسید و سفارش امیر را  همه بلند خندیدن و فاطمه مهال را 
 
ه بعد کلی خندیدن و سفارش کردن راهی خر باال

ب  شدن، مهال پشت سرشان
 
 .ریختا

 .یه چیز درست کن قابل خوردن باشه ،مهال خدای  ی غذا سوخته درست نکن ،منم دیگه برم مغازه -امیر

 و مهال گ فترادمهر خندید 
  ؟رادمهر دستپختم چطور بود -

 .حرف نداشت ،عالی -رادمهر
  .یزی جز این نمیتونه بگهچبیچاره  -امیر

تیش نسوزون -رادمهر
 
 .بیا برو انقدر ا

 .خداحافظ -امیر
  !به سالمت پرو  -

 .مهال مواظب خودت باش ،منم دیگه برم -رادمهر
 .تو هم همینطور  -

  .پیشت تنها نباشیزنگ بزن مریم بیاد  -رادمهر
 چشم، امر دیگه ای باشه  -

 
 .قاا

  .برو تو -رادمهر
 .ببندد رادمهر پشت سرش وارد حیاط شد خواست در را  ،مهال وارد حیاط شد

 ؟پس کجا داری میای -
 .دیشب که پیشم نموندی منم تشنم شد -رادمهر

  ؟تشنگیت چه ربطی به دیشب داره -
  .ُخب دلم تنگ شد دیگه -رادمهر

 .بوسید مهال خندید و لپش را  ،لبهای مهال اشاره کردبه 
 .حاال تا شب انرژی دارم ،اوف چه حالی داد -رادمهر

خه گ فتن امیر رو تنها نذارم -
 
 .وسایلتو جمع کن بیا اینجا تا مامان اینا بیان ،ا

 .دممن همون دیشب و تنها خوابیدم واسه هفت پشتم بس بود ،بخدا تا صبح بیدار بو ،چشم -رادمهر
 .وابهمی خانگار چند ماهه با من  ،دیونه برو به کارت برس زود برگرد -
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 !چشم -رادمهر
مواد ماکارونی  .درست کند مهال مشغول تمیز کردن خانه شد وبرای شام خواست غذای مورد عالقه امیر را  ،رادمهرهم رفت

ماده را 
 
 .کرد بعد به مریم زنگ زد ا

 .سالم بر شوهر ذلیل بدبخت-مریم
 .الم به نکبت ترین دوست دنیاس -

 ؟کجای  ی -مریم
 !خونه -

 ؟خونه خودتون -مریم
ره -
 
 .منم این چند روز تا بیان اینجام ،مامان اینا رفتن مشهد ،ا

  .ُخب پس بگو چرا مزاحمم شدی -مریم
 .پاشو بیا حوصله م سر رفت ،خفه -

 .به رادمهر جانت بگو بیاد -مریم
 .رادمهر جونم سرکاره -

د -مریم
 
خهمی کنتازه ازدواج م ا

 
 ؟ه  میره سرکار ا

 .خداحافظی ،نه پس بشینه ور دل من، زودباش بیا پشت خطی دارم  -
 .قطع کرد و رادمهر زنگ زد مهال گوشی را 

 .دوساعته پشت خطتم ،با کی داشتی حرف میزدی-رادمهر
 ؟باز چرا هاپو شدی ،با مریم -

 .مهال بیرون نریا-رادمهر
 ؟مگه بهم اعتماد نداری  ،دارم از این رفتارات میترسمرادمهر بخدا دیگه  -

 ؟کاری نداری  ،دست خودم نیست،ببخشید -رادمهر
 !راد -

 ؟جونم -رادمهر
 .دلم برات تنگ شده -

ه میزنم ،بخدا سرم خیلی شلوغه،فدای دلت شم  -رادمهر
َ
ه ل
َ
 .سینا هم دست تنهاست وگرنه خودم واسه پیشت بودن دارم ل

 .منم االن مریم میاد پیشم ،بیرونم نمیرم خیالت راحت ،به چیزی هم فکر نکن ،مواظب خودت باش -
  .وامتمی خبیشتر از جونم  ،خیلی دوست دارم -رادمهر

 .من بیشتر -

 )رادمهر(
 ؟رادمهر یه چیز بگم-سینا

 .بگو -
 .من فکر کنم از یکی خوشم اومده -سینا

 .د و با تعجب به سینا خیره شدرادمهر که مشغول کار کردن بود یهو سرش رو بلند کر 
 ؟چی -

دم  ؟انقدر تعجب داره -سینا
 
دمم ،فضای  ی نیستم کها

 
  !ا

 .شوخی خوبی بود ،باشه -
 .بخدا دارم جدی میگم -سینا
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 .سینا تو به من قول دادی -
دم  عاشق شدنم که دست خود ،قول ندادم که عاشق نشم ،قول دادم با هیچ کسی نباشم -سینا

 
  .نیستا

 !یمی کناشتباه ن مطمئنی -
ره -سینا

 
یا وقتی  ،واد سرشو بزنم به دیوارمی خکسی بهش نزدیک میشه دلم  ،های  ی روکه دارم مثل اونموقع نیست حس ،ا
 .ولی این خریتو دوست دارم ،واد همه َمردا ازش دور باشن، رادمهر فکر کنم منم َخر شدممی خنده دلم می خ

 ؟کیه -
 !دوست مهال ،مریم -سینا

 بلند خندید و گ فت رادمهر

 .حاال برو به کارت برس ،شوخی بامزه ای بود خندیدیم ،گمشو دیونه -

می ولی االن که فکر  ،از همون روز که رفتیم تنگه واشی تا خود جشنتون شک داشتم به حسم ،بخدا جدی گ فتم -سینا
 ی؟می کنباورم ن ،دهواقعا یه حس جدی ،حس های مذخرفه قبلم نیست ،واقعی بود ،م میبینم دروغ نبودکن

 .که سایتو با تیر میزنه اون -
 .واسه همین به تو گ فتم که به مهال بگی -سینا

 ؟حاال چرا اون -
  .خیلی از خودم پرسیدم ولی به نتیجه ای نرسیدم -سینا

 .پس دیگه باید همه چیو براشون تعریف کنم -
 .مشکلی نیست تعریف کن -سینا

 ؟اگه بگه نه -
ونقدرها وابستش شده باشم که با جواب منفیش عذاب بکشم یا بخوام از این شهر برم، فکر کن واسه هر فکر نکنم ا -سینا

خر دختری بخوام از اون شهر برم که 
 
واره میشما

 
انشاهلل که کنار میاد، دروغ گ فتم اگه بگه نه دیگه چشمامو رو همه  ،ش ا

 .میبندم
 !ونم باهاش صحبت کنمدودقیقه بذار از حرف اولت بگذره ،امشب ببینم میت -

 .پس بیدار میمونم منتظر جوابتم ،مرسی -سینا
 .روی شونه سینا گذاشت رادمهر لبخندی زد و دستش را 

 .مطمئنم خوشبخت میشی باهاش ،خیلی دختر شادیه ،انشاهلل که درست میشه -
 .تو زورتو بزن بقیش با خدا و من ،خداکنه -سینا

 .ریمبرو کارارو جمع کن که یواش یواش ب -
 .تو برو شاید تونستی از تنهای  ی درم بیاری  ،کسیم منتظرم نیست ،خونه کاری ندارم ،تو برو من هستم -سینا

 ؟اصال میگم بیا با هم بریم خودت حرف بزن، ها ؟مطمئنی -
 .دوست ندارم از رو دلسوزی تصمیم بگیره ،نه -سینا

البته بعید میدونم تو هم مشکلی توش  ،که مشکلی توش ندیدم من ،این نقشه رو هم یه نگاه تو بنداز ،باشه پس من رفتم -
قای عاشق

 
 !ببینی، ا

مد  رادمهر هم بعد از جمع کردن کار از دفتر بیرون ،گرفت از اتاق بیرون رفت سینا خندیدو نقشه را 
 
و با سینا خداحافظی  ا

 .کرد
 )مهال(
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قا ماکارونی درست کردممنه خرو بگو ب ،غذا درست کردم میگه نمیام ؟میبینی تو رو خدا -
 
 .خاطر ا

 ؟واد برهمی خکجا  -مریم

 .واد شیرینی ازدواجش اینارو شام ببره بیرونمی خمیگه یکی از دوستاش  ،چمیدونم -
 .کن امیُر، ذلیل مرگ شده بیا بگو چکارا کردی به ما هم یاد بده ناز کردنو ولش -مریم

 .شیمی کخجالتم که ن ؟دقیقه الل شی میمیری  یک ،پرسیدی دهنمو سرویس کردی از بس سواالی خاک بر سری  ،گمشو -
  بخدا نقاشیم خوب نیست وگرنه نوکرتم بودم ،مهال صدای در شما بود؟ -مریم،

ره -
 
ورد ولی امیر که گ فت نمیاد پس چرا ماشین ،فکر کنم ا

 
 ؟تو ا

  ؟اصال به این زودی چرا اومد -مریم
 .حتما اومده لباس عوض کنه -

ورد ماشیُن ُخب چرا  -مریم
 
 ؟تو ا

 ؟!یعنی میگی کیه ،اینم حرفیه -
 ؟رادمهر کلید داره -مریم

ره -
 
 .ولی اون دیرتر از امیر میاد ا

 !ُخب االغ به جای فکر کردن بیا برو ببین کیه خبر مرگت -مریم
شپزخانه بیرون

 
مد مهال از ا

 
 .چند قدم مانده به َدر برسه تقه ای به َدر خورد ،ا

 .با تعجب به رادمهر خیره شد ،باز کرد مهال در را 
 !چقدر زود اومدی -

خه -رادمهر
 
 .دلم واسه خوشگلم تنگ شد ا

 رد مهال تنهاست سرش را نزدیک صورت مهال خیره به لبش جلو برد که مریم سرفه ای کرد و گ فتمی کرادمهر که فکر 
خرکارای خاک بر سری واسه  ،بچه اینجا نشسته رعایت کنین-مریم

 
 .شبه ا

 دیدو گ فترادمهر خن
 .نمیدونستم مزاحمم اینجاست -رادمهر
در ضمن نذار شبم اینجا بخوابم اونوقت جات جای بغل  ،سوما مراحمم ،دوم که خسته نباشی ،اول اینکه سالم -مریم

 .مهال، بغل امیره
 .دیگه میاددو دقیقه دیگه یه سرَخر  ؟من بگم غلط کردم االن ما رو تنها میذاری  ،سالمت باشی،علیک سالم  -رادمهر

 .بی حیاها ،جفتتون لنگ همین ،برین گمشین -
خراون سرَخرم تا  ،خیالت راحت -مریم

 
  .شب نمیاد ا

 ؟چرا؟جدی  -رادمهر
 .بعد بیا بشین برات میگم ،کیفتم بذار تو اتاق ،اول دستو روت و بشور  عزیزم  -

 .من دیگه برم -مریم

 .و شام اینجای  ی چون کارم طوالنیهبه مامانتم بگ ،بشین کارت دارم ؟کجا بری  -رادمهر
 با حسرت به مهال نگاهی کردو گ فت

 !بی سرَخر ،اگه طرف عجله نداشت همین االن مینداختمت بیرون خودم با عشقم تک وتنها بودیم -رادمهر
  .مریم چشم غره ای بهش رفت و مهال بلند خندید

 !هی روزگار ؟ندیمی خبه من میگه سرَخر تو  ،بیشعور  -مریم
 .مهر اتاق مهال رفت و لباسش را عوض کردراد
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 .شوخی کرد باهات ،بی جنبه نباش دیگه -
 .حالشو نگیرم مریم نیستم -مریم

 .جای امیر تو بمون دیگه ،حاال زنگ بزن به مامانت بگو شام میمونی، سگ خورد ،باشه بابا -
 .نابودت کرد -رادمهر

 ؟چای بیارم با کیک -
 ؟نیکی و پرسش -را دمهر
ورد چای و کیکمهال 

 
 .رادمهر به مریم نگاهی کرد و بلند خندید ،پیش رادمهر نشست ا

 !ببینم تب نداری  ؟راد چته ،وا -
خه تا االن از این کارا نکردم برام جالبه -رادمهر

 
 .نمیدونم از کجا شروع کنم ،ا

 .دق دادی مارو  ،بگو دیگه -یممر
 .یمی کنتو یکی تا همه رو دق ندی دق ن -رادمهر
 رادمهر خندیدو گ فت .مهال بلند شو برو کمربندتو بیار -مریم
 .ممی کنچاییت بخور منم االن تعریف  ،شوخی بسه -رادمهر

 !بگو دیگه -
 ؟وای داستان زندگی سینا رو بدونیمی خیادته یکبار گ فتی  -رادمهر

 !اهوم -
 .براتون تعریف کنمواسه همین گ فتم جفتتون باشین تا  ،واد بدونهمی خمطمئنن مریمم دلش  -رادمهر

 ؟حاال چطور امروز -
 .اجازه بده به اونم میرسیم -رادمهر

 !واقعا شام نمیاد ؟راستی نگ فتی امیر کجاست
قا غذای مورد عالقشو درست کردم،نه  -

 
 .وام برم با دوستام بیرونمی خگ فت  ،واسه ا

 .وای داستانشو بذارم واسه فرداشبمی خ ،باشه -رادمهر
 .َاه ،بگو دیگه -

 .جان راد زیادم مهم نیستا -ادمهرر 

 !دیگه خو دانی ،ورممی ختا نگی من از اینجا تکون ن -مریم

البته بابا مامانش اصالتًا کرمانشاهین ولی سینا تهران به دنیا  ،سینا بچه تهرانه ؟میدونستین سینا بچه اینجا نیست -
اصال خانواده مامانش ،خوب و محجبه ای بوده مامانش خیلی زن  ،چون پدر مادرش بعد ازدواج اومدن تهران ،اومده

دمای درست وحسابی بودن
 
دم  برعکسش خانواده پدرش از اون دسته از ،از این خشک مذهبا نبودن ،همشون ا

 
ا

زارش به مادره زیاد ،عوضیای  ی بودن که دنیا رو میگشتی لنگشون نبود
 
جوری که  ،میشه باباش وقتی اومدن تهران اذیت و ا

ولی از بس مادرش رو افسرده دیدش خودشم  هزن میاورده میبرده تو اتاق، اونموقع سینا دو سالش بودجلو مادر سینا 
دیگه  ،با همین رفتارای باباش و افسردگی مامانش بزرگ شد ،منزوی شده بود که تاثیراتش هنوز که هنوزه روش هست

واست می خحتی چندبار مادرش  ،ت بگهپدرشو میدید ولی هیچی نمیتونس ک ثافتکاری  ،خودشم شده بود مثل مادرش
اون  ،خواستی بری برو ولی سینا رو هیچوقت نمیبینی دست سینا رو بگیره برای همیشه بره ولی باباش تهدیدش کرد که اگه 

چون به اجبار  ،نداشت اینجا بود هیچ حسیم به سینا  جالبش ،ردمی کبنده خدا هم میترسید که دیگه پسرشو نبینه تحمل 
انقدر این کارا ادامه داشت تا اینکه سینا  ،واست اینجوری تالفی کنه و عذابش بدهمی خمادر سینا رو گرفته بود  خانوادش
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ردن تا اینکه یه روز می کبا مادرش داشتن زندگی  ،دیگه نمیذاشت باباش کسی رو تو اون خونه بیاره ،هیجده ساله شد
همونجا بود که ُشک بزرگی  ،هر چی صداش کرد جوابشو نداد ،وقتی از دانشگاه اومد دید مامانش سر سجاده سجده رفته

روم زندگیشونو ،بهش وارد شد 
 
هر  ،خانواده مادرش برای خاکسپاری اومدن ،ردن که این بال سرش اومدمی کتازه داشت ا

با اینکه خیلی دوستشون داشت ولی ازشون  ،واد تنها زندگی کنهمی خن قبول نکرد و گ فت کاری کردن که سینا بره پیششو
پدرش که فقط همون روز واسه خاکسپاری اومد که مادربزرگ سینا گرفتش   ،میترسید پدرش اونارو هم اذیت کنه،دل کند

از بس با زنای خراب بود  ،الم جون دادتو بدترین ح ،نفرین که یکی از این نفریناش دامنشو گرفتو و ناسزا  به باد فحش
خر 
 
انقدر .سینا حتی یک قطره اشکم براش نریخت چون زندگیشو نابود کرده بود ،شم ایدز گرفت مثل سگ جون دادا

 ،معصوم ،پاک ،م که مثل مادرم باشهمی کنمادرشو دوست داشت که تو ذهنش همش میگ فت با یکی ازدواج 
خیلیا بودن که  ،بعد مرگشم همه رسید به سینا ،پدر سینا خیلی پولدار بود ،ی باشه،میگشت دنبال دختری که چادر صبور 

رامش  ،دندون تیز کرده بودن واسه مال و اموالش ولی سینا هیچی براش مهم نبود
 
رامشیو که از  ،واستمی خفقط ا

 
همون ا

به  ،که هم خوشگل بود وهم چادری تا اینکه یه روز که میره بوتیک دوستش یه دختر رو اونجا میبینه  ،مادرش میگرفت
دختر رو  ،خودشم بیکار ننشست ،قول خودش دلش پیشش گیر کرد، به دوستش سپرد حتما شمارشو براش پیدا کنه

رد این همون دختریه می کردن، سینا فکر می کتو یه محله فقیر نشین زندگی  ،موقع برگشت تعقیب کرد خونشو پیدا کرد
 .رد تا اینکه سینا گ فت پس قبول کنه که بره خواستگاریشمی کاوایل دختره ناز  ،ه بودواست ولی اشتباه کردمی خکه 

 ،تو این مدت کم سینا عاشق و دلبستش شد ،اولش ناز کرد ولی یواش یواش نرم شدو قبول کرد که یه مدت با هم باشن
کلی پسرای پولدار و تیغ  ،ا یکی دوتاب اونم نه ،همی کنکور بود نمیدید که این دختر داره بهش خیانت  که چشماش  طوری 

واست با زهرا می خفقط  ،همه دوستاشو از خودش دور کرد ،ردمی کهر چی بهش میگ فتن قبول ن،ردمی کمیزد بعد ولشون 
ورد وقتی سینا بهش گ فت کی بیام خواستگاریت هی بهونه ،باشه

 
تا اینکه یه روز یکی از دوستاش مچ  ،و عقب مینداخت ا

سینا هم به هوای اینکه دوستشو ببینه،  ،ره زنگ میزنه به سینا میگه بیا فالن جا و بهش نمیگه قضیه چیهدختره رو میگی
واد ازش عذرخواهی کنه کشوندش اونجا ،ولی وقتی رفت اونجا صحنه ای رو دید که می خمثال دوستش به این بهونه که 

تیش گرفت
 
نمیذاشت سینا بهش دست بزنه تو بدترین حالت تو زهراشو دید تو بغل دوستش ،زهرای  ی که  ،تمام وجودش ا

 ،د دوباره تنها شده بود،تا جا داشت جفتشونو بست به ک تک و برای همیشه با دوستاش قطع رابطه کر ،بغل دوستش بود
روم میشهمی کفکر 

 
 ،همشونو گول میزدو میبردشون خونه ،میگشت دنبال هر چی دختر چادری بود ،رد با انتقام گرفتن ا

تیششو سرد نکرد ،دید از اون شهر بره بهتره ،ه هیشکیورو به زور نمیبرد همه با پای خودشون میرفتنالبت
 
 ،دیگه این کارم ا

بازم دست از ک ثافت کاریاش بر نداشته بود تا اینکه برام  ،تمام مال و اموالشوفروخت اومد اینجا تو کوچمون خونه گرفت
خه همسایه ها خیلی بد راجبش حرف میزدن ،همی کنجالب شده بود که بدونم چرا اینکارو 

 
که به سال نکشیده از  طوری  ،ا

رد تا اینکه یواش یواش تونستم به دلش را ه پیدا کنم جلوشو می کن اون اوایل بهم اعتماد  ،اون کوچه انداختنش بیرون
ه زندگی امیدوارتر، یه به کمک دک تر یکم حالش بهتر شدو ب ،چند جلسه بردمش پیش روانپزشک ،بگیرم ،خیلی سخت بود

قبول کرد و واقعا تو  ،حتی برای تیکه انداختن ،روز که با هم نشسته بودیم بهم قول داد که دیگه سراغ هیچ دختری نره
 .تا اینکه امروز اومد تو اتاقم بهم گ فت از یکی خوشش اومده ،این چند سالی که با منه اسم هیچ دختری رو نیاورد

 .و مریم با اخم و َشک به رادمهر خیره شدمهال اشکاش رو پاک کرد 
 ؟چطور دلش اومد با احساساتش بازی کنه ،خدا لعنتش کنه دختررو -

 .ولی اینم حق نداشت با بقیه دخترا بازی کنه -مریم
 .ردیمی کشایدم تو بودی بدتر  ،یکطرفه به قاضی نرو  -

 .بیخیال بذار ببینیم عاشق کی شده حاال -
  .زدو گ فت رادمهر چشمکی به مهال

 .عاشق رفیق تو -رادمهر
 ؟کدوم رفیقم ،نه -
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 .مریم از جایش بلند شد
 .من دیگه برم -مریم
 .م بشینی کن.مخواهش  -رادمهر

 مریم دوباره نشست
  .چرا به تو بر خورد ،شاه میبخشه شاه قلی خان نمیبخشه اینجاست ،وا -

 ؟رادمهر اون دختر کیه -مریم
 .جات بلند شدیخودت فهمیدی که از  -رادمهر

 !جان ما -
ره -رادمهر

 
 .عزیزم ا

 .وای مریم تو هم قاطی مرغا شدی -
 ردی؟می کتو بودی قبول  -مریم

ره ُخب اگه واقعا مثل گذشتش نباشه -
 
 .ُخب توبه کرده، خدا بخشیده تو هم ببخش ،ا

 ؟اگه بشه یکی لنگه باباش چی -مریم
 ؟به من اعتماد داری  تو  ؟!د بشه یکی لنگه باباشوامی خاون چشم دیدن باباشو نداشت حاال  -رادمهر
 .نمیتونم دروغ بگم که ازشخوشم نمیاد، ولی گذشتش خیلی ترسناکه -مریم
یندش بشی ،تو قرار نیست تو گذشتش زندگی کنی -رادمهر

 
اگه بخوای همین االن شمارشو بهت میدم باهاش  ،قراره شریک ا

 .ونی بعد سواالت بهش فکر کنی که ببینی جوابت بهش چیهحرف بزن، هر سوالیم که داری ازش بپرس، میت
 ؟اینجا، ها ُخب بگو بیاد  -

 !تو چی میگی مریم -رادمهر
 .الاقل عذاب وجدان نمیگیرم که چرا حرفشو گوش ندادم ،نمیدونم ولی پیشنهاد بدی نیست -مریم
 ؟مهال خانومم گوشیمو میاری  -رادمهر

  ؟نیست اولین بار داره میاد ماکارونی بهش بدیمزشت  ،وای من شام ماکارونی گذاشتم -
رادمهر گوشیُش گرفت و به سینا زنگ . االن َخر ذوقم میشه ،از بس غذای فست فودی خورده داره میمیره ،نه بابا -رادمهر

 .اولش تعارف کردو گ فت خجالتش میاد ولی وقتی اسم مریم رو شنید دیگه حرفی نزد و قبول کرد ،زد

 !رادمهر -مریم
 ؟بله -رادمهر
 …یعنی ؟نگ فت چرا منو انتخاب کرد -مریم
خودمم ترسیدم ازش این سوال رو کردم ولی گ فت حسی که به تو داره تا االن به کسی  ،میدونم منظورت چیه -رادمهر
دم  ولی سینا دیگه ،حاال خودش میاد از خودش بپرس ،نداشته

 
 .اونروزا نیستا

 .فا رو بهم زدروز لب دریا اون حر  پس چرا اون -مریم
 .هر سوالیم داری ازش بپرس ،حرفاتونو بهم بزنید واسه همین گ فتم بیاد ،نمیدونم -را دمهر
 .باشه -مریم

 !راد -
 ؟جون دلم -رادمهر

 ؟مرغ درست کنم -
 .نه بابا از سرشم زیادیه، بیا پیشم ببینم -رادمهر

 .خدای  ی زشته اولین باره میاد اینجا -
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ر همینکه امشبمونو خراب کردن بسه ،ای دل ،انقدر سخت نگی ،خدا ماکارونی دوست دارهب ،چه ربطی داره -رادمهر
 .ردممی کاگه میدونستم امیر نمیاد اصال بحثشو باز ن ،قافل

شپزخانه بودن ، سینا و مریمم تو اتاق مهال صحبت 
 
 .ردنمی کرادمهر و مهال تو ا

 .مهال اگه کار نداری من برم -مریم
 .یزو چیدیم شام بخور بیا م ؟کجا -رادمهر

ره -
 
  سینا روی صندلی نشست و رو به مریم گ فت ،شام بخور بد برو  ؟کجا بری  ا

 .من از ماکارونی نمیتونم بگذرم ،اگه بخاطر منه شرمنده -سینا
  .بذار َخرت از پل بگذره بعد اینجوری حرف بزن  ،خاک بر سرت -رادمهر

  .نمریم سرخ شد وروبروی مهال نشست مشغول خوردن شد
 .چه عجب یکبار خجالت تو رو هم دیدیم -

خر
 
 .رد و در فکر بودمی کنوازش  رادمهر موهای سرش را  ،شب مهال سرش روی سینه رادمهر بود ا
 !راد -

 ؟جونم -رادمهر
  !میگم به نظرت جواب مریم چیه -

 .مریم غیر قابل پیش بینیه ،نمیدونم -رادمهر
 .ردمی کواقعا شاید هر کی جاش بود از این بدتر  ،سینا سوخت من که خیلی دلم برای،ُمردشورشو ببرن  -

 .به نظر من کارش اشتباه بوده ؟یمی کنچرا اینجوری فکر  -رادمهر
 !شاید ،راد -

 .جون راد -رادمهر
 .هیچی -

 .سوالتو بپرس عزیزم -رادمهر
 .میترسم عصبانی شی -

رومم -رادمهر
 
روم ا

 
 .االن که تو بغلمی ا

 ؟یمی کنمچین اتفاقی واسه تو بیفته چیکار اگه یه روز ه -
 ؟کدوم اتفاق -رادمهر

 .همون اتفاقی که برای سینا افتاد -
 .شک نکن اصال بهش ،شممی کشک نکن اول خودمو بعد اون طرفو  -رادمهر

،بهش ولی من اگه از طرف مقابلم خیانت ببینم از زندگیش میرم ،میرم یه جای دور که دستش بهم نرسه  ،چه خطرناک -
دما عاشق میشن

 
شاید با اون  ،عشقم چیزی نیست که دست خودت باشه و بتونی کنترلش کنی ،حق میدم چون همه ی ا

 .خوشبخت تر باشه
دم  ولی -رادمهر

 
 .ه که عشقشو دوباره به دست بیاره نه اینکه بذاره راحت از دستش برهمی کنعاشق باشه کاری ا

 .هر کی یه نظری داره دیگه -

دم-رادمهر
 
 ،همه دارو ندارشو به اسم یکی ثبت کرده ،دیگه نگاهش، قلبش ،زندگیشو ،وقتی به یکی تعهد داده قلبشو ا

وام، نه می خه من عاشق یکیم فقط اونو میبینم و می کنه وهمیشه با خودش تکرار می کنچمیدونم هر چیز دیگه شو کنترل 
دم  یگم ،بعد یه توجیه ابلهانه میاره کهمهم خودمم که عاشق یکی د ،که بگه به جهنم طرفم نابود میشه

 
که دست خودش ا

خربذار عشق و حالمو کنم ،ببین  ،نیست پس گناهی نکردم
 
بخواب عزیزم به جای  ،شبی چه بحثی راه انداختی ا
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 .صبح باید زود بیدار شم ،بذار منم بخوابم ،فکرای مسخره این
 .لم شور میزنهتو بخواب امیر نیومد د ،شایدم تو درست میگی ،نمیدونم -

  .ُخب بهش زنگ بزن  -رادمهر
خه ن -
 
 .بار با دوستاش رفته بیرون بعد سالها یک ،وام مزاحمش شممی خا

 .وابهمی خمیاد میگیره  ،بچه نیست که ،ُخب بخواب -رادمهر
 .وابممی خُخب تو بخواب، خوابم برد -

 .بوسید و شب بخیر گ فت رادمهر پیشونیش را 

 !امیر -
 .برات میگم مهال میام -امیر
 ؟چرا رنگت پریده ؟امیر جون مهال چی شده -

 .لبخندی مصنوعی زد ،امیر سمتش برگشت
 .تو دعا کن که چیزی نشده باشه -امیر

غوشش گرفت و پیشونیش  امیر او را در ،قلب مهال تندتند میزد
 
چند ساعتی از رفتن امیر  ،از خانه بیرون رفت ،بوسید را ا

اشکای گوشه  ،روی مبل نشست ،دیگر توانی نداشت ،رفت پاسخی دریافت نکردمهال هر چه تماس گ ،میگذشت
می خط خطی  صدای پشت خط اعصابش را  .ولی ایندفعه خاموش بود ،دوباره شماره امیر را گرفت ،پاک کرد ا چشمش ر 

با دیدن رادمهر  ،یدبا صدای َدر از جایش بلندشد و به طرف َدر دوی ،فشار میداد پیشانیش را  ،پرت کرد موبایلش را  ،ردک
غوشش انداخت و بلند گریه 

 
 .ردمی کخودش را توا

 )رادمهر(

یعنی  ،فکر کرد شاید خبرا به گوشش رسیده ولی امیر به او گ فته بود که مهال خبر ندارد ،میزد ش در سینه تند تندقلب
انقدر در  ،انش سرخ شده بودنمیدانست ،خودش بعد شنیدن خبر انقدر گریه کرده بود که چشم کسی جز امیر جریان را 

 .شهر دور زد تا سرخی چشمانش کمتر شود
 !ببینمت خوشگلم ؟چی شده ؟یمی کنچرا گریه  ،جونم عزیز دلم -

 .ردمی کبه زمین نگاه  ،از سینه رادمهر بلند کرد مهال سرش را 
یاد  ،تره بود امروزم یجور رفتار کردروزا که با اون دخ مثل اون ،امیر دیشب خیلی دیر اومد ،از دیشب دلم شور میزنه -مهال
 .میترسم دوباره سر و کله اون دختره پیدا شده باشه !میترسم راد ،روزاش افتادم اون

 .قطعا از حال میره اگر خبر تصادف پدر و مادرش را بشنود ،رد ناراحتی برادرش انقدر ناتوانش کردهمی کرادمهر به این فکر 
 .وام حرف بزنممی خباهات  ؟مهال میشه بشینیم -

 میلرزوند خیره شد و گ فت با چشمان پر اشکش که دل رادمهر را  ،پایین داد گلویش را  مهال سیبک
 !نصف جون شدم ،رادمهر جان مهال بگو چی شده ؟تو اصال چرا به این زودی اومدی -مهال
 .بشین تا بهت بگم !اینجوری نگام نکن ،دردو بالت به جونم -

 .پایین انداخت سرش را  ،ت و روی مبل نشاندرادمهر دست مهال را گرف
 .نشستم بگو -مهال
قاجون زنگ نزدن برات -

 
  ؟مامان و ا

 .دیروز غروب باهاشون حرف زدم ،نه -مهال
ه من ،االنم پیششون ،امیرم واسه همین ناراحت بود ،حالشون خوبه ،تو راه تصادف کردن مهال جان مامان و اقاجون -

  .ن بگم بهت که حالشون خوبهولی گ فت،اومدم تو رو ببرم
ب لیوان رادمهر برایش یه  ،ُشکه شده بود ،مهال چشمه اشکش روان شد

 
ورد ا

 
مهال سریع از جایش بلند  ؛و به خوردش داد ا
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مد عوض کرد از اتاق بیرون لباساش را  ؛شد سمت اتاقش دویید
 
 .با هم از خونه بیرون رفتن و سوار ماشین شدن  ،ا

 ه نه؟حالشون خوبه مگ -مهال
ره -
 
 .عزیزم خوبه ا

 بیمارستان کجان؟ -مهال
 .انتقالشون دادن تهران -

 ؟چجوری تصادف کردن؟ زنگ بزنم بهشون جوابمو میدن -مهال

روم باش بذار حواسم به  ،ی نمیتونم رانندگی کنممی کنتوکه اینجوری گریه  ،گوشیشون خاموشه خانمم ،نه -
 
جان من ا

 .رانندگیم باشه
 بریم تهران؟ االن باید -مهال
ره -
 
 .ا

 گوشیتو بده به امیر زنگ بزنم گوشیمو نیاوردم -مهال
 .نداد دوباره گوشی را به رادمهر داد ،گرفت جواب ش را امهال دو سه باری شماره  ،رادمهر گوشیش رابهش داد

  .تندتر برو رادمهر ،جواب نمیده -مهال
روم باش ،چشم -

 
 .تو فقط ا

رادمهر  ،مهال از بس گریه کرده بود چشماش سنگین شد و به خواب رفت ،نیمه رسیدن راهه چهار ساعته رو دو ساعت و
 .مهال بی حال چشمانش رو باز کرد به رادمهر خیره شد ،صدایش زد

 .پاشو خانومم رسیدیم -
 ،درادمهر هم پشت سرش بو ،شده ،از ماشین پیاده شد چه چند دقیقه طول کشید بفهمد ،برش نگاهی کرد و مهالبه دور 

با دیدن مهال  ،شده بود از بس گریه کرده بود چشمانش کوچک ،امیر روی پله ها نشسته بود ،با هم وارد بیمارستان شدن
هسته ،مهال احساس کرد قلبش ایستاده ،پایین انداخت سرش را 

 
 !پاهایش سست شد وقدمهایش ا

 !امیر -مهال
 .صدا کرد دوباره امیر را  ،روی زانو نشست ،یده بوداینگونه ند مهال تا حاال امیر را  ،امیر بلند زد زیر گریه

  .مهال دیگه بابا نیست ،مهال بابای مهربونمون رفت ،مهال بدبخت شدیم -امیر
خررد.امیر می کبلند صدا  رد خدا را می کامیر گریه 

 
خودش  ،تسمهال پاهایش بی حس شدو روی زمین نش ،ین ضربه را زدا

 .ش چسبانداروی سینه  سرش را  ،تش راگرفترادمهر دس ،ردمی کمیزد و گریه  را 
 ،رادمهر بابای من هیچوقت ما رو تنها نمیذاره ،داری دروغ میگی ؟مگه نه ،داره دروغ میگه ،نه امکان نداره -مهال

 !بگو ،امیر جون مهال بگو دروغه ،باباجونم امکان نداره رفته باشه
 .امیر هم پشت سرش میدوید ،سمت اورژانس دوید مهال روی دستان رادمهر از حال رفت، رادمهر بغلش کرد و

 )مهال(
به دور برش نگاهی کرد  ،دمی کنبا خودش فکر کرد که اینجا چکار  ،باز کرد نگاهی به سرم دستش انداخت چشماش را 
 .کنار پنجره دید رادمهر را 

 !رادمهر -
 .در دست گرفت را  به تختش رساندو دستش خودش را  ،پاک کرد رادمهر سمتش برگشت و اشکهایش را 

 ؟جونم -رادمهر
 ؟ِچم شده ؟ممی کنمن اینجا چیکار  -

 .یکم فشارت افتاده ،هیچی عزیزم -رادمهر
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 .خواب دیدم بابام مرده، وای رادمهر خیلی بد بود ،رادمهر یه خواب بد دیدم -
  ؛مهال با َشک نگاهش کرد ،پایین انداخت رادمهر سرش را 

 .رادمهر نگام کن ؟گه بابام نیستیعنی واقعا دی ؟خواب نبود نه -
روم شی -رادمهر

 
  ؟مهال چیکار کنم که ا

 .شروع کرد به داد و بیداد کردن ،مهال بلند زد زیر گریه
ای  ،بگو دروغه ،رادمهر جون مهال بگو دروغه ؟رادمهر بابام کجاست ؟وام ،میتونی بهم برگردونیشمی خمن بابامو  -

 امانم کجاست؟م،وام برم مامانمو ببینم می خخدا،
مد از دستش کشید از تخت پایین ِسُرم را 

 
 ؛رادمهر سمتش رفت و داد زد ،سرش گیج رفُت روی تخت نشست  ،ا

نه برنمیگرده، فقط روحشم با این  ؟ی با این کارات بابات برمیگردهمی کندیوونه شدی؟ فکر  ؟یمی کنچیکار  -رادمهر
 .شهمی ککارات عذاب 

 .ش شدیدتر شداگریه  ،پایین انداخت مهال سرش را 
 .وام برم پیش مامانممی خ -

پشت در اتاق عمل ایستادن، امیرم روی زمین نشسته بود وسرش روی  ،از اتاق بیرون رفتن ،گرفت رادمهر دستش را 
با دیدن !امیر سرش را بلند کرد  ،ش گذاشتاشانه  را روی مهال کنارش نشست و سرش !شانه هایش میلرزید  ،زانویش بود

 .دست دور گردنش اندخت و پیشانیش رابوسید ،سریع پاک کرد اشکهایش را  مهال
 ؟خوبی -امیر
  .وای امیر من بدون بابا میمیرم چرا بابا تنهامون گذاشت؟ ؟م،چرا اینجوری شدمی کنامیر دارم دق  ،نه -

قای  ی که رفته بود باال سرشون میگ فت دستشون تو دست هم بود-امیر
 
شت حرفهای عاشقونه به حتما باز بابا دا ،اون ا

 .مامان میزده
 .مهال لبخند تلخی زد

خ امیر دارم دق  ؟مامان چجوری باید تحمل کنه ؟چجوری باید دوریشو تحمل کنیم دلم براشون تنگ شده،  -
 
م می کنا

 .ای کاش منم بمیرم ،ای کاش باهاشون بودیم ،ای کاش نمیذاشتیم برن  ،بخدا

مد دک تر از اتاق عمل بیرون
 
 .رادمهر به سمتش دویدن و و امیر مهال ،ا

 ؟حال مامانم خوبه-امیر
 .دک تر سرش را پایین انداخت

 .خونریزشون شدید بود نتونستیم کاری کنیم ،متاسفم -دک تر
 ،رد شد دک تر از کنارشان !رادمهر اشک میریخت ،امیر زانویش خم شد ،مهال داد میزد

ازمون  وهر دوتاشون ،خدایا االن کجای  ی؟ خدا الاقل مامانمو برگردون !جونم مامان !مامان ،نه، نه بخدا تحملشو ندارم -
وای من بدون ماماُن بابام چیکار  ؟وای، وای حاال چیکار کنم ؛رادمهر بزن در گوشم بیدار شم ،نه، نه من خوابم ،گرفتی
مگه ،دای  ی قبولت ندارم نه ،نه خدایا اگه واقعا خدای  ی منم ببر، خدایا دیگه به خ ؟چجوری برگردم تو اون خونه ؟کنم

برش  ،خدایا به هرکی دوستش داری قسم برش گردون ،خدایا دلت به حالمون بسوزه ؟جای کسیو تنگ کردن که بردیشون
 !برش گردون ،گردون

 .مهال سرش را به دیوار پشتش چسباندو زار میزد
نگ فت ما باید چجوری دوریشونو  خت؟واست ،ولی دلش به حال ما نسومی خمهال مامان بدون بابا این دنیا رو ن -امیر

 تحمل کنیم ؟
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 !امیر را  رادمهر با یه دست مهال رابلند کرد با دست دیگر
روم باشین تو رو خدا ،امیر خواهش  -رادمهر

 
 ،میدونم سخته ولی با گریه ی شما برنمیگردن ،مهال جون راد بسه !ممی کنا

 !شنمی کفقط عذاب 

مبوالنسی که پدرش بودو  ،رادمهر با ماشین خودش تنها برگشت
 
مبوالنس همراه پدرو مادرشان، مهال تو ا

 
امیر و مهالم با ا

 .امیر هم کنار مادرش بود
 .ردمی کتا به شهرشان برگردن حرف میزُد گریه  ،مهال سرش را روی سینه پدرش گذاشت

خ بابا حاال باید چیکار کنم ؟بابا دلت اومد عروسیمو نبینی -
 
دلت برای  ،بابا من به جهنم ؟باشمباید چجوری بدون شما ؟ ا

بابا دلم  ،پاشو، پاشو قربونت برم !بابا جونم !بابای  ی ؟امیر باید چجوری تحمل کنه !من رادمهر رو دارم ؟امیر نسوخت
یعنی دلت به  ؟تو دلت میاد اشک ما رو ببینی ؟بابا صدامو میشنوی ؟بابا درد دالمو به کی بگم ،یه کوه گرفته اندازه 

خ الهی پیش مرگ تون میشدم ؟میسوزهحالمون ن
 
 !بابا مهال بدون تو میمیره، بابا تو رو خدا !بابا پاشو ،بابا جون مهال پاشو، ا

 .جون مهال فقط یکبار صدام کن ،بار نگام کن ،فقط یک !بابای  ی جونم !من که از االن دلتنگ تم، بابای  ی
 )رادمهر(

ن ها تا  به دست بگیرد خبر کرده بود که کارها را  ا میترسید حالش بد شود، پدرش ر  ،دلش پیش مهال بود
 
 .برسند ا

 !رادمهر شماره پدرش را گرفت
 !سالم -

 سالم بابا، کجایین؟ -محمد
بادیم، من جلوتر دارم میام-

 
خونه لباس سیاهمو بپوشم  ممن فقط برم یه دوش بگیر ،مهال باهام نیست  ،نزدیک محمودا

 .میام
ال باهمیم ،بنده خدا نمیدونه گریه کنه یا به کارا رسیدگی کنه، فقط رادمهر به بقیه هم یمنو پسردای   ،سریعتر بیا پس -محمد

 ؟اقوامشون خبر دادین
ره -
 
 .فعال خداحافظ ،دیشب خبر دادیم، مرسی بابا ا

قربونت برم خدا ،یکم خوشی واسه این  ؟!واد فراموش کنهمی خقربون دلش برم چطوری  ؟رادمهر مهالم کجاست-مریم
 .اون االن فقط به تو نیاز داره ؟چرا تنهاش گذاشتی راد !میبینیدختر ن

 .سرش رو پایین انداخت ،پاک کرد رادمهر اشکهایش را 
دعا کن خدا بهش صبر بده، فقط دعا  ،هر چقدر اصرار کردم قبول نکرد کنارش باشم ،واست با باباش تنها باشهمی خ -

 .کن
ویخته بودن و هر کدامشان یه کاری همسای ،از کنار مریم گذشت و داخل خانه رفت

 
ه ها پارچه سیاه به در و دیوار ا

شپزی بود، یکی خانه را تمیز  را 
 
تمام اقوامشان که اک ثرًا فقط خانواده مادری مهال  !ردمی کانجام میدادن ، یکی مشغول ا

ن جا  میشد
 
مپر چسباند ولی خونسرد با بقیه سالم و احوالپرسی کرد ،بودنا

 
  .و سمت محمد رفت با دیدن مهران ا

 زنگ نزدی ببینی کجان؟ -محمد
 .پیش علیرضا من میرم بیرون ،االن دیگه باید برسن -

 .من حواسم هست ،برو بابا -محمد
رام اشک میریخت ،رادمهر کنار علیرضا ایستاد

 
  .علیرضا ا

ره راد حالشون خیلی بد بود -علیرضا
 
 ؟ا

االن تازه دارم  ،که چند وقته عضوشون شدم باورش برام سخته من ،تحملشم سخت ،حالشونم داغونه ،درد بزرگیه -
 .خدا بنده های خوبشو زودتر میبره، این حرف واقعیه ،میفهمم
 .کاش به این زودی تنهامون نمیذاشتن ،عمو فرهاد که هر چقدر ازخوبیشو بگم بازم کمه ،عمم فرشته بود -علیرضا

مبوالنس وارد کوچه شد ، رادمهر و علیرضا هر 
 
مبوالنس رفتنا

 
 .کدام سمت یه ا
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غوشش انداخت و بلند گریه  امیر با دیدن علیرضا خودش را 
 
 .ردمی کدر ا

م ،دیگه می کنوای علی از دیشب دارم دق  ،علی دیگه کسی تو خونه منتظرم نیست ؟علی دیدی بی پدر مادر شدم -امیر
خ عل ؟مامان نیست غصمو بخوره ،دیگه کیه که منتظرم بمونه تو خونه

 
ولی  !دعا کن علی ،ی دعا کن منم برم پیششونا

خ  ،وردمی خصمو غمادرم خیلی  ،راحت شد
 
علی بی  دیگه نگران غذا خوردنم نمیشه، دیگه نگران دیر اومدنم نمیشه، ا

از  ؟واد تمام عمرمو بدم مامان و بابام دوباره برگردن ،دیدی چجوری خوابیدنمی خپشت و پناه باشی خیلی بده ،دلم 
مامانی که طاقت ناراحتیمو نداشت االن با گریه ،لتماسش کردم بلند شه، التماسش کردم علی ولی فایده نداشت تهران ا

 .شایدم از ما خسته شدن ؟حتما کار اشتباهی کردم نه ،هامم قبول نکرد که برگرده ،خدا لعنتم کنه
ب  رد ولی امیر و مهال زجه میزدن ،دل سنگ برایشانمی کعلی پا به پاش گریه 

 
غوش مریم بود ،میشدا

 
 ،اون سمتم مهال توا

 .انگار خنجر در قلب مریم فرو کرده بودن که با هر حرفش قلبش فشرده تر میشد ،ردمی کبا او یواش درد و دل 
واقعا دیگه  ؟وای مریم االن باید چیکار کنم !وام، مریم ببین جفتشون چه راحت خوابنمی خمریم بابا و مامانم و  -مهال

وای خدا اصال من چجوری دیگه بدون ماماُن بابام  ؟اگه یه وقت با راد دعوام شه باید با کی درمیون بذارم ؟ان ندارمبابا مام
 ؟اینجا زندگی کنم

رومش کنی، نگاه تا االن اصال  ؟نگاه چجوری شدی، دلت به حال امیر نمیسوزه ،قربونت برم بسه -یممر
 
تو االن باید ا

  ؟اینجوری دیده بودیش
ماماُن بابام رفتن مسافرت  ؟این پارچه ها رو چرا زدین به دیوار ،بخدا نشد ،هر چقدر خواستم نشد ،نمیتونم مریم -مهال
 .خدا لعنتتون کنه بکنین اینارو  ،بکنین اینارو  ،بخدا میان ،میان
 )مهال(

هیچکسم  !ردمی ک گریه ،دفن کنن، جیغ میزد اجازه نمیداد که پدر و مادرش را  ،روی قبر انداخت مهال خودش را  
 .امیرم بدتر از او بود ،حریفش نمیشد

 .امیر تو رو خدا نذار ،امیر جلوشونو بگیر، امیر جان مهال نذار ،بابا مامانم میترسن !نه ،نمیذارم -
غوش گرفت و کناری برد

 
 .محمد مهال را در ا

با اینجور گریه کردنتون بیشتراونارو  میدونم سخته ولی چاره ای نیست، شما ،قربونت برم نکن اینجوری با خودت -محمد
روم باش عزیز دلم ،پس گریه بسه ؟مگه نمیگین اشک تون ،نارحتیتون عذابشون میداد ،عذاب میدین

 
 .ا

  ماه بعد(۲)
با قسم ،به تو فضولی نیومده  ؟!گ فتی چیکار داری  ،گ فتم نگیر فعال اون از جهاز که ؟یمی کنداری بیرونم  ؟یعنی چی -

برم  ،شتهذتازه دو ماه از رفتن بابا مامانم گ ،شه برممی کدلم ن ،الاقل االن دیگه به رفتنم اسرار نکن ،یدیبردیم برام خر
 ؟عقلت سرجاشه ؟سر خونه زندگیم با خوشی زندگی کنم

به قول خودت با حرف مردم که  ه کهمشکلت چیه؟ با نرفتن تو اونا برمیگردن؟اگه بخاطر حرف مردم ،اره سرجاشه-امیر
دو ماهه نرفتی خونه  ؟!وای بفهمی از ترحم متنفرممی خن ؟یمی کنپس حرف مفت نزن،چرا داری خوردم  ،یمی کنی نزندگ

وام ترحم و می خن ،من دست و پاچلفتی از عهده خودم بر نمیام ولی دیگه بسه ؟پدرشوهرت بخاطر من که چی
مادست ،جهی ،بگیرین واینمیخعروسیم که میگین ن دلسوزیتو،

 
ماد که زیتم خونت که ا

 
برو  ؟ست، دیگه مشکلت چیها

رایشهمین امروز میری  ،ردممی کمن جای رادمهر بودم دیگه نگاتم ن ،سر خونه زندگیت
 
ی، به می کنگاه سرو صورتتم تمیز ا

میدونی انقدر َخریت دارم که  ،قسم خوردم مهال !امروز دوباره اینجا ببینمت از این خونه میرم ارواح خاک مامان و بابا 
 .اینکارو بکنم

غوش امیر انداخت
 
 .مهال بلند گریه کرد و خود را درا

شپزی بلد نیستی -
 
تو هم باید قول بدی بری اصالح کنی ،غذا هم برات  ،تازه خودت که ریشت و موهات بلند شده ،تو که ا
 .ی منم حرفتو گوش میدممی کنم میذارم که گرم کنی بخوری، اگه اینار و قبول می کندرست 
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غوشش بیرون کشید و پیشانیش را امیر ل
 
 .بوسید بخندی زدو او رو از ا

ورد دختره خرس گنده نگاه چه بالی  ی سر لباسم -امیر
 
 .باشه چشم، فقط منم اومدم خونه نبینمت !یا

 !باشه یکبار گ فتی دیگه - 
رایشبا مریم  ،بعد رفتن امیر مهال قیمه و قرمه سبزی برای امیر درست کرد و در فریزر گذاشت

 
گاه رفت و اصالح ا

نقدر که فامیل گ فته بودند تازه عروسی و شوهرت َکم َکم ازت زده میشود ،کرد
 
از دست بدهد، رادمهر  ترسید که رادمهر را  ا

 .بیشتر کرده بود این ترسش را  ،هم کمتر به او سر میزد
 .چه خوشمل شدی ،خوردنی شدی بترس از امشب -مریم

 .ضی نبودولی مریم دلم اصال را  ،گمشو بابا -
 .ترن  بخدا ماماُن باباتم االن راضی -مریم

 ؟نمیای خونمون -
قامون  -مریم

 
 .وام برم بیرونمی خنه با ا

 ؟هنوز پیشنهاد بی شرمانه نداد بهت -
د -مریم

 
 .چرا اتفاقا گ فت بهت نگم تا چشات درا

قاتو باهم ببرن، من برم به راد جونم زنگ بزنم بیاد دنبالم بریم -
 
 .عشق و حال مردشور تو و ا

شما دیگه پیر شدین، دوره دوره  خدای  ی باز به امیر حواسش بود.درضمن ،چقدر تو ،تو این چند وقت به فکرش بود-مریم
 .ماست

 .خداحافظ، گمشو نبینمت ،پیر توی  ی بیشعور  -
 .به سالمت با شعور  -مریم

وبروی در ورودی روی دیوار چسبانده بود مثل همیشه به عکس پدر و مادرش که ر  ،روشن کرد مهال وارد خونه شد برق را 
 .لبخند زد و سالم کرد

قا پسرت دوباره فرمانروا شده داره از خونه بیرونم  ،سالم باباجون، سالم مامان خانم ،چقدر دلتنگ تونم-
 
می دیدین که ا

ی بعضی شبها حت ،من رادمهرو دارم ولی اون خیلی تنهاست ،مامان مثل همیشه هواشو داشته باش، اون تنهاست ؛هکن
رومم  ،صدای گریشو میشنوم

 
رومش کنم اون ا

 
ه، مامان دعا کن مهر یکی به دلش بشینه تا از می کنبه جای اینکه من ا

 .تنهای  ی در بیاد
 .جمع کرد و با رادمهر تماس گرفت به اتاقش رفت و لباساش را  ،بوسید عکسشان را 

 !سالم -
 ؟سالم عزیزدلم خوبی -رادمهر

 ؟مرسی تو خوبی -
بخدا این چند وقته انقدر عصبی شدم حتی حوصله خودمم  ؟چرا انقدر سرد باهام حرف میزنی ،مهال ببخشید دیگه -ادمهرر 

 .دیگه اینجوری نباش تو رو خدا ،ندارم

 .اگه به اصرار امیر نبود بهت زنگم نمیزدم ؟وای االن قربون صدقت برممی خ ؛دیشب هر چی دهنت بود بهم گ فتی -
 ؟یعنی یکم بهم حق نمیدی ،مهالبس کن  -رادمهر

خیلی  ،ولی یادت نره من نمیبخشمت ،مطمئنم دیشب امیر صدامونو شنید که ازم خواست زودتر برم سر خونه زندگیم -
خودت صدای گریه های امیر رو شنیدی، اون  ،دوماه از رفتن بابا مامانم گذشته ؟دلمو شکوندی ،چه حقی بهت بدم هوم

 ه که من تنهاش بذارم.ن ،االن بهم نیاز داره
سینا و مریم با هم رفیقن بیشتر از ما همو  ؟مگه ما چند وقته از ازدواجمون میگذره ؟من بهت نیاز ندارم ؟من چی -رادمهر
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 میبینن.
 ؟این االن مشکل منه !ی نمیای اینجامی کنتو لجبازی  -

پادگان  خونه شما مثل  ،ه هیچیش نمیشهیه شب بخوای بیای خونمون امیر تنها باش ؟چقدر من بیام اونجا -رادمهر
االن دیگه مشکلت چیه؟ راحت  ،هیس امیر میشنوه، هیس زشته، ُخب خیالت رو راحت کردم دیگه نمیام ،میمونه

 .دیگه مزاحمت نمیشم که خودت و امیراذیت نشین !زدگیتو کن دیگه

از امشب میریم  ،تو خونمون چیدیم ه ها رو کهاالنم زنگ زدم فقط بگم وسیل ؟جز این چرندیات چیز دیگه نمیتونی بگی -
 .غروب بیا دنبالم ،خونه خودمون

فقط به سقف  ،چشمه ی اشکش خشک شده بود ،انداخت بدون خداحافظی گوشی را قطع کرد و روی تخت خودش را 
 .خیره شد
 )رادمهر(

 داد و بیدادت چیه چه خبره؟ -سینا
 .نگار دیگه نمیشناسمشاصال ا ،بخدا مهال خیلی عوض شده ،خسته شدم -

 هوم؟ ؟همون رادمهر عاشق پیشه ای ؟!خودت چی -سینا
 .میگه از امشب بریم سر خونه زندگیمون !همی کندیگه فکرم کار ن ،نمیدونم -

 مشکل چیه؟ ،ُخب برین -سینا
م میریزه، همه میدونه از اینکه بدون خداحافظی قطع کنه سیستمم به !میدونه باهام سرد حرف بزنه روزم داغون میشه -

 .اینکارارو تو این چند روز انجام داده
روم شدن دارین !به نظر من االن پاشو برو  -سینا

 
با  تو که ،یه دور بزنین بعد برین سر خونه زندگیتون ،جفتتون نیاز به ا

  بابات هم حرف زدی، اونم مشکلی نداشت دیگه؟
 .یش دست تو رو میبوسهبق ،دیگه ندارم من االن کاری  ،نه اتفاقا موافقم بود -

 .منم به مریم میگم بیاد اینجا ،پاشو برو  -سینا
 .پاشو برو من شب مهال رو میبینم دیگه ،وای یادم رفت -

 .پاشو برو خودتو لوس نکن ،مریم از خداشه االن رابطه شما خوب شه -سینا
 .ممی کنجبران  ،بخدا خیلی نوکرتم ،ببخشید -

وقتی جوابی دریافت نکرد وارد اتاق شد  ،تقه ای به در زد ،به طرف اتاق مهال رفت ،نه شدرادمهر در رو باز کرُد وارد خا
رام روی تخت نشست !لبخندی زد ،مهال جمع شده روی تختش خوابیده بود،

 
چقدر دردانه  ،از چهره جدیدش لذت برد ،ا

رام به موهایش دست کشید ،ش را دوست داشتا
 
 .لرزاند د شده ش دلش را رنگ موهایش با پوست سفید تازه بن ،ا

رام پلکهایش را 
 
 .بلند شد زیر لب سالم کرد ،هم رفت با دیدن رادمهر اخمهایش در ،باز کرد مهال ا

 .سالم به روی ماهت -
 ؟چرا انقدر زود اومدی؟ساعت چنده -مهال
 .اومدم با خانومم برم گشت و گذار -

 .بریم خونه االن لباس میپوشم ،وسایلمو جمع کردم ،حوصله ندارم -مهال
ماده قیقه مهال بعد چند ،از جایش بلند شد از اتاق بیرون رفت ،رادمهر دست الی موهایش کشید

 
با ساکش جلوی در  ا

 رو به رادمهر گ فت ،ایستاد
ماده من -مهال

 
 !م ا

ین تفاوت با ا ،مهال هم سوار ماشین شد ؛رادمهر بدون حرف از روی مبل بلند شدو از خانه بیرون رفت و سوار ماشین شد
با دومین بوق  ،گرفت رادمهر شماره سینا را  ،حتی ساک دستش راهم از او نگرفت ،برایش باز نکرد که دیگر رادمهر در را 
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 .جواب داد
 !سالم -

 ؟خوش میگذره ،سالم بر شیر شیران -سینا
ره -
 
 !سینا برنامه امروز با مریم و خراب نکن ،میام شرکت تو برو  ،خیلی ا

 .ینمی کندست از لجبازی بردارین، الکی الکی دارین با اعصاب خودتون بازی  ،ان عزیزت بیخیال شینج !وای راد -سینا

 .اومدم شرکت حرف میزنیم -
خودش جلوتر راه  ،از دستش گرفت هم شد، رادمهر در خانه پارک کرد و از ماشین پیاده شد و ساک را  مهال اخمهاش در

 ،رادمهر در را باز کرد و ساک را جلوی در گذاشت !با هم وارد حیاط شدن ،رساند مهال هم خودش را  ،افتاد منتظر او نشد
 .بدون خداحافظی برگشت سوار ماشین شد و سمت شرکت رفت

 ؟اولین روز زندگی مشترک تونو خراب کردی که چیو ثابت کنی ؟ها یعنی چی این بچه بازی  ،بخدا ُخلی -سینا
 .یکم باید درکش کنیولی ُخب  ،ببخشید نباید دخالت کنم -مریم

 ش به مریم خیره شدو گ فتاهم رفته  رادمهر با اخمای در
چقدر دیگه کوتاه بیام؟  م؟ االن همه چی سر من باید خراب شه؟می کنه؟ فقط من دارم خرابش می کنکی منو درک  -.

 ،یدونم هر کار دیگهچم ،همین سینای  ی که اینجا وایستاده شعار میده دو روز دیگه محرمش شدی نذاری بهت دست بزنه
امیر  ؟که چی ،ماهه یه شبشو پیشم نبوده۲نه از من رفتارش بدتر میشه،  ه؟ی بازم وایمیسته اینجوری شعارمیدمی کنفکر 

امروزم که من بهش میگم  ،دلش میگیره، کل زندگیش شده امیر، االنم دست پیش گرفته پس نیفته !میشنوه صدامونو
جان  ،سینا .وسیلمو جمع کردم بریم:ور بزنیم برمیگرده میگه حوصله ندارم ،انگار رانندشم قربونت برم عزیزم بریم بیرون د

روم میگیری ؟بعد میگی باشه هر چی تو بگی عشقم
 
 ؟!عزیزت تو باشی ا

 ؟وای من باهاش حرف بزنممی خ -مریم
 .زندگی خودتون برسین شما برین به ،بسه هر چی کوتاه اومدم ،نه خودم میدونم دیگه چجوری باهاش رفتار کنم -

 .تو با این روش زورگوییت مطمئن باش به هیجا نمیرسی -سینا
 .امتحانش که ضرر نداره ،همه روشی رو رفتم -

 .ما میریم تو بیشتر فکر کن ،خودت میدونی-سینا
 .به سالمت -

اش امیر یکی رو داشت تا مهال فقط االن بین دو راهی تو امیر گیر کرده ،ای ک ،رادمهر بخدا مهال خیلی دوست داره -مریم
 .خیالش از امیر راحت میشد

 )مهال(
 سالم پدرجون خوبین؟ -

 .خوبم اگه تو خوب باشی ،سالم عروس خوشگلم -محمد
 واین؟می خواسه امشب مزاحم ن ،مرسی منم خوبم -

 .پاشو همین االن بیا ،قدمت رو چشمام عزیزم -محمد
 ن خونه هستن بیام؟رویا و رایا ،من تو خونه حوصلم سر رفت -

ره -محمد
 
 ؟بیام دنبالت ،عزیزم ا

 !مرسی ،نه با تاکسی تلفنی میام -
ن جا واست تامی خدلش  ،عوض کرد مهال لباسش را 

 
بار که  یک ،ولی از رادمهرو عکس العملش میترسید پیاده برود دها
ن
 
 .سرش ناپیدا اینکار را کرد الم شنگه ای به پا کرده بود که ا

 .ونستیم ببینیمتچه عجب ت -رویا
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 .حتی خونه مریم که دو قدمیم بود نرفتم ،بخاطر امیر هیجا نمیرم -
 .تو هم که هر وقت اومدی ُسک ُسک کردی رفتی ،من و رویا خواستیم بیایم ولی رومون نشد ،بی معرفتی دیگه -رایان

قا و خانم خجال نخب من نمیتونستم شما میومدی! باورکردنی نیست ؟تو و رو نشدن -
 
 .تیا

  .رایان چشم غره ای بهشون رفت ،رویا و مهال بلند خندیدن
 .پاشو برو به داداشت زنگ بزن بگو شام اینجاست ،بهش نگ فتم اومدم -

 مگه قهرین؟ ؟چرا -رویا
 .مثال مهمون دارین ،کمی تا حدودی ،پاشو برو شام درست کن دیگه -

 ؟وام چی درست کنممی خمگه  ،االن که زوده -رویا
 .االن که اون روش هست ،به من میگید زنگ بزنم ؟باز کار سخت و به من دادی -رایان

 رو به رویا داد زد ،شنید رایان مشغول صحبت با رادمهر بود که صدای در را 
 صدای در رو نمیشنوی؟ -رایان
 .االن میرم ،تر کوفت یواش -رویا

مهال را به تینا  ،خیلی وقت بود که با هم صمیمی شده بودن ،تینا پشت در بود تعارف کرد وارد خانه شد ،باز کرد رویا در را 
 .مهال اظهار خوشبختی کرد و کنار هم نشستن ،معرفی کرد

 .واقعا متاسف شدم ،بهتون تسلیت میگم -تینا
 .مرسی -

 .رویا با سینی شربت و کیک به جمعشون پیوست
رومیه ،مهال جونم تینا بهترین دوستمه -رویا

 
اونم مثل تو پدر و مادرش رو از دست داده  ،همی کندگی تنها زن ،خیلی دختر ا

  .تازه هم از کانادا برگشته ،هیچکسم نداره
سختت  ؟شما چجوری تنهای  ی میمونی !امیر داداشمو ،من باز رادمهر رو دارم ،تنهای  ی خیلی سخته ،متاسفم عزیزم -

 نیست؟

ولی فعال از اینجا خوشم اومده، مهمتر از  ،برگردم م دوبارهبیشتر اومدم که خونه پدریمو زمیناشو بفروش ،عادت کردم -تینا
 .همی کنهامو پر  همه یه دوست خوب پیدا کردم که تنهای  ی

 .پس رو منم حساب کن ،منم یه دوست دیگت -
سانسور برخورد داشتم دیگه فکر کنم اصال برنگردم، ،خیلی خوبه عزیزم این -تینا

 
 معلومه خیلی ،من یکبار با شوهرت تو ا

فکر کردم مجرده که  ،دوست داره چون به زور جواب سالممو داد ،یکبارم اینجا منو دید ولی نادیده گرفت و رفت تو اتاق
چون از َمردها  ،رویا گ فت یه خانوم خوشگل داره و بهش االن که دیدمت حق دادم، ببخشید ولی نظری بهش نداشتم

 .هیچ مردی با وفا نیست ،بیزارم
 .ن با وفاستولی داداش م -رویا

مد  رایان سمتشون
 
رام در گوش مهال گ فت ا

 
 و ا

 .گ فت گوشیو بدم بهت من قطع کردم ،شدید قاطی بود -رایان
 .دیوونه اونجوری که بدتر میشه -

 .من برم تو اتاقم تا دخلمو در نیاورده ،مطمئنن االن تو راهه -رایان
ب  باید او  با ن دختر برخورد بدی کندبا خودش فکر کرد اگر االن جلوی ای ،مهال لبخند مصنوعی زد

 
زمین  برود در شودا

 .،نذر کرده بود همه چی به خیر وخوشی بگذرد
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شپزخونه؟ ،بچه ها من برم واسه شام یه چیز درست کنم -
 
 میاین تو ا

 ؟وای درست کنیمی خبعد از چند وقت اومدی شامم  ،ممی کنوا، خودم درست  -رویا
شپزی خوشم  -

 
 .میاد پس حرف نباشهخودت میدونی از ا

 .مزاحمتون شدم ،پس من برم -تینا
 .شام بمون دور هم هستیم ؟نه بابا کجا بری  -

ره -رویا
 
  .راست میگه بمون ا
 .نه شاید بقیه راحت نباشن -تینا
 .وام یه زرشک پلو با مرغ درست کنم که انگشتاتونم بخورینمی خ ،وایم چیکار کنیم که راحت نیستیممی خوا، مگه  -
 .زرشک نداریم -یارو 
 .یا به رادمهر بگو داره میاد بگیره ،به رایان بگو -

 .به رادمهر میگم -رویا
ورد مهال به اتاق رادمهر رفُت مانتو وشالش را در
 
 .تیشرت و شلوار پوشید و از اتاق خارج شد، ا

 .تو شدم تازه متوجه تغییر  ،وای دختر -رویا
 کوفت ترسیدم ،تازه متوجه شدی؟ -

دل و دین ، نگو کوالک کردی ،گ فتم ُخب حتما بند کردی صورتت باز شده ،واستم بگم تغییر کردیمی خبخدا هی  -رویا
 .داداشمو امشب میبری 

 میدونی رفتیم خونمون؟ ،قربون داداشت برم که برج زهرماره -
 ؟راستی دید موهاتو کوتاه کردی ؟کی ،دروغ میگی ،نه -رویا
 .بیام اینجا همینکه پامو گذاشتم تو خونه به پدرجون زنگ زدم گ فتم میام اینجاامروز قبل از اینکه  ،نه ندید-

 .خوب کاری کردی -رویا
 رو به مهال گ فت ،سریع پاسخ داد ،رنگش پرید ،تلفن همراه رویا زنگ خورد

 .ببخشید زود میام -رویا

ش ،مهال لبخندی زد و سری تکون داد ،از کنار مهال رد شد و وارد اتاقش شد
 
تینا هم با تلفنش مشغول  ،پزخانه برگشتبه ا

 .بود
 .ببخشید تنهات گذاشتیم -

 .چقدر موهات خوشرنگ و حالت داره ؟موهاتو رنگ کردی ،منم مشغول بودم ،نه بابا این چه حرفیه -تینا
 .خیلی بلند بود ،نه موهای خودمه تازه کوتاهش کردم ،مرسی عزیزم -

 ؟چرا کوتاه کردی ،وای چه حیف -تینا
خه حموم رفتن واسم سخت بود -
 
 .ا

 .تینا هم دوباره مشغول گوشی بازی شد ،مهال مشغول درست کردن غذا شد
 !ببخشید بچه ها -رویا

 .مهال مشکوک نگاهش کرد
 .به جان مهال به موقعش بهت میگم -رویا
 مهال نمیدونه؟ -تینا
 .تینا جون گ فتم به موقعش بهش میگم -رویا
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  .قهرم اصال باهات ،خیلی نامردی -
 .بوسید رویا سمتش رفت و صورتش را 

 !قول قول ،قول میدم تو همین روزها بهت بگم ،قربونت برم -رویا
 .ولی زود باید بهم بگیا ،باشه حاال میبخشمت -

 ؟صدای در بود -رویا
 .نشنیدم -

شپزخانه بیرون رفت بعد چند دقیقه دوباره برگشت
 
  .رویا از ا

 .ت کار دارهمهال رادمهر اومده باها -رویا
 .مهال دلشوره داشت

 تو چرا رنگت پریده؟ -
 .یعنی در حال انفجاره ،این زرشکارو هم پرت کرد برام !چیزی بهت نگه ،خیلی عصبانیه -رویا
 .من برم -تینا
 .من االن میام ؟نه بابا کجا بری  -

 ،ها زد وسمت اتاق رادمهر رفت نباخت و لبخندی به بچه غوغای  ی بود ولی خودش را  با اینکه در دلش رخت میشستن و 
 .در زد بعد داخل شد

 !سالم -
 سمت مهال برگشت با اخمای درهم خیره درچشمانش گ فت ،ردمی کنگاه  را  از پنجره بیرون  ،پشتش به مهال بود رادمهر 

 با اجازه کی اومدی اینجا؟هوم؟ -رادمهر
 .نمیتونستم تو خونه تنها بمونم ،حوصلم سر رفته بود -

دم  وای چیو ثابت کنی؟ اینکه منمی خ !بیرون ناز کردی وقتی گ فتم بیا بریم باهم  ،غلط کردی -رادمهر
 
 نیستم؟ا

 .یینهازشته تینا پ ،صداتو بیار پایین -
 به قر  !مهال-رادمهر

 
م از زندگی می کنبار دیگه بدون اجازه من پاتو از خونه بذاری بیرون به خاک مادرم قسم کاری  ن یکا
 ؟، فهمیدیکردن پشیمون شی

 به صورتش ،به سمت سرویس بهداشتی دوید ؛گرفته بود فقط سری تکان داد و از اتاق خارج شد مهال که بغض گلویش را 
ب 

 
 .خراب کرده بود با دست خودش امروزش را  ود،پاشید تا کمی سرخی چشمش کم شا

شپزخانه برگشت و کنار رویا نشست
 
 .به ا
  چی شده، گریه کردی؟ -رویا
 .زهرمارم کرد ،میومدمای کاش ن -

 گرفت و گ فت مهال دستش را  ،رویا بلند شد
روم میشه ،بشین بدتر میشه -

 
 .بذار خودش ا

 .موقع شام شد ولی رادمهر نیامد،همه سِر میز نشستُن مشغول خوردن غذا شدن 
 !وای مهال خیلی خوشمزه ست مرسی -رویا
 .دسپختت عالیه ،مرسی مهال جون -تینا
 !ردینشما که چیزی نخو  -

 .وابیدمی خورُد می خردی غذاشو می کرادمهر و بیدار  ،میترسن چاق شن -محمد
 .گ فت اشتها نداره -
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 .همی کنداره ناز  -رایان
خه ،دلش پیش رادمهر بود ،رویا و تینا که جریان رامیدانستند اخمهایشان در هم شد، مهال لبخندی بهشان زد

 
از ظهر  ا

 .چیزی نخورده بود
 .شاید رفتیم خونه بخوره ،ه بدین ما بریم، یکمم غذا برای رادمهر میبرمباباجون اجاز  -

 ؟چیزی شده بابا-محمد
 ؟نه هیچی، میشه بریم -

خه تازه دیدمتون -محمد
 
  ی ازم؟می کنمطمئنم یه چیز شده ،چیو داری پنهون  ،ا

 .چیزی نیست که حل نشدنی باشه ،هیچی بابا -
 .هم براش ببر غذا ،باشه برین مزاحمتون نمیشم -محمد

 مهال وارد اتاق شد و گ فت ،رادمهر سرش در لب تابش بود ،مهال از سر میز بلند شدو به طرف اتاق رادمهر رفت
 ؟بریم -

 .لباس بپوش -رادمهر
دوباره پیش بچه ها برگشت و در  ،گرفت و از اتاق بیرون رفت کیفش را  ،سرش کرد شالش را  ،پوشید مهال مانتویش را 
 هم بوسید ،رادمهر جلوی در بوسید و یواشکی عذرخواهی کرد، گونه محمد و رایان را  رویا و تینا را  ،شیدظرف کمی غذا ک

مد 
 
 رویا به طعنه گ فت ؛و عذرخواهی کرد ا

 سرت خوب شد داداش؟ -رویا
ره -رادمهر،

 
ماده مهال ،بهترم ا

 
 ای بریم؟ ا

ره -
 
 .ا

 .بابا فردا اون جریان یادت نره -رادمهر

 .تی باز یادم بنداز صبحاگه تونس -محمد
 .باشه ،خداحافظ -

  .در را بست سمت اتاق مشترکشان رفت ،مهال اول وارد شد پشت سرش رادمهر ،باز کرد رادمهر در خانه را 
واست اولین بار که به خانه شان میایند می خچقدر دلش  ،به خانه ش نگاهی کرد مهال جلوی در ایستاد یک دور دیگر

 واهی میشود.می خچیزی که  خنده شادی وارد خانه میشد ،ولی متاسفانه همیشه برعکس دست دردست رادمهر با
 .! بفرمایید خونه خودتونه؟چرا وایستادی اونجا -رادمهر

رام  ؟چیزی بینشان تغییر کرده بود ا مگر؟چر ،چقدر َمردش سرد شده بود ،دوباره دل مهال را شکاند
 
به سمت  مهال ا

شپزخانه رفت و ظرف غذا ر 
 
 ،عوض کرد روی تخت نشست لباسش را  ،روی کابینت گذاشت بعد به طرف اتاق رفت ا ا

رادمهر بلند صدایش زد طوری  ،گرفت سمت در رفت مهال بالشتش را  ،رادمهر برق را خاموش کردو روی تخت دراز کشید
 .که مهال به خود لرزید

 ،تو گوشت فرو کن مجبوری، ،زمانی که ازم متنفری که باهام قهری ،هر  هر زمانی ،خوب گوش کن ،مهال هر زمانی-رادمهر
 .شیرفهم شد؟یا نیاز به تکرار دوباره ست ،نه جای دیگه ،در هر صورت جات روی این تخته ،مجبوری کنارم بخوابی

 .نشنیدم چیزی بگی -رادمهر

 ،جایش بلند شداز  در موهایش کشیدو رادمهر دست ،عقب گرد کرد و گوشه تخت دراز کشید،مهال دوباره سکوت کرد
رام اشک میریخ

 
رام شود، مهال ا

 
در بالشتش فرو کرد تا صدایش  سرش را  ت،سمت حمام رفت دوش گرفت تا شاید کمی ا

 .بلند نشود
رام پشتش دراز کشید و او رو در ،کمی به مهال خیره شد ،رادمهر با حوله دور کمرش روی تخت نشست

 
غوش ا

 
مهال  ،کشید ا
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 .را محکم به سینه رادمهر چسباند و بلند گریه کرد ز طرف رادمهر بود سمتش برگشتو سرش که انگار منتظر یک عالمت ا
 چرا کارای  ی رو که میدونی متنفرم انجام میدی. ؟یمی کنچرا انقدر اذیتم  ،بسه مهال -رادمهر

 .تو اصال اون رادمهر قبل نیستی ؟تو چرا همش سرم داد میزنی -
راست  ،چپ میری امیر ،از وقتی بابا مامانت رفتن همه َکِست شده امیر ،م تغییر کردیتو ه ؟تو مهالی اونروزای  ی -رادمهر

دمم ؟کجاش؟ اصال هستم پس من چی کجای زندگیتم؟ ،میری امیر
 
چرا منو  ،مهال منم نیاز به محبتت دارم ،بخدا منم ا

دمم حساب کنی وقتی داری جای   ؟نمیبینی
 
ی میری خودت بهم بگی؟ تا این یعنی انقدر دلت و زدم که حتی حاظر نیستی ا

 حد واقعا حقمه؟

 ؟مگه امیر کی و داره ،اونم نیاز به محبت داره ،کسو جز من نداره ولی امیر هیچ ،ُخب تو پدرت، خواهرو برادرت دورتن -
چرا  ؟ردی چرا االن هر دقیقه سرم داد میزنیمی کتو که هیچوقت دعوام ن، تو که دلت سنگ نبود!فقط من و داره  !هیشکی
 هوم؟ ،ی که ازت بترسممی کنکاری 
به صالح خودشه، اونجوری الاقل وقتی ببینه تنهاست به فکر این میفته که یکی بیاره تو زندگیش، بودن تو اونجا  -رادمهر

رامشش باشه، نه  ؟چه فایده ای براش داره
 
همه چی زندگی که به ُخورد و خوراک نیست، اون االن به یکی نیاز داره که ا

شپز
 
فکر کردی  ؟کم اذیتم کردی ؟من سرت داد زدم حق نداشتم، وادمی خیه همدم و همراه  ،واد نه رختشور می خ ا

ری اخودت ک ،پس مقصرش خودت بودی ،صبر من تا همین حد بود ،نه عزیزدلم ؟حضرت ایوبم که صبرم زیاد باشه
 .های بینمون شکسته شه کردی حرمت

 تو دیگه منو دوست نداری؟ -
 !همین ،تو برام همون مهالی  ی ،هیچی تغییر نکرده فقط ازت دلخورم ؟را نباید دوست داشته باشمچ -رادمهر

 .جای دیگه نرفتم که ،رفتم خونه بابای تو دیگه ؟مگه چیکار کردم -
به  چنان گند زدی ،من امروز کارمو سپردم به سینا که بیام باهم بریم بیرون بعد با خوشی بیایم سر خونه زندگیمون-رادمهر

بیچاره سینا هم با مریم قرار داشت بخاطر ما قرارشو  ،برنامه هاُم ذوقم که حتی سرکارم رفتم حس هیچ کاری رو نداشتم
روم شدم زنگ میزنم به گوشیت که خاموشه ، خونه زنگ زدم جواب 

 
کنسل کرد ،مریم اومده بوددفترپیشش، یکم که ا

بعد به جای  ؟ه بابا زنگ زدم میگه مگه به تو خبر نداده خونه ماستب ،میگه خبر نداره ازت به امیرم زنگ زدم ،ندادی
واد باهات می خاینکه خودت زنگ بزنی به رایان سپردی بهم خبر بده ،بهش میگم گوشی رو بده بهش میگه دستش بنده ن

 .حرف بزنه
 نکرده بودم. خاموشش ،گوشیمم تو کیفم بود ،وای باهام حرف بزنیمی خمن بیکار بودم، اصال بهم نگ فت  -

اصال به حرفام  ؟وقتی پیشت نیستم زنگ میزنم جواب ندی دلشوره میگیرم ؟!مگه صد دفعه نگ فتم چک کن -رادمهر
 .برو بیار بزن به شارژ فردا دوباره یادت میره !نه بخدا پاشو ؟اهمیت میدی

 وری؟می خبرات غذا گرم کنم  ،صبح میذارم -
 نه گرسنم نیست. -رادمهر

 .چیزی نخوردی تو که ظهرم -
 .حرص زیاد خوردم سیرم کرد -رادمهر

 اذیت نکن برم؟ ،ممی کنمیرم االن برات گرم  -
 .گوشیتم بزن به شارژ  -رادمهر

 .چشم، ُاوف -
خر این اوف  -رادمهر

 
 همه لباس خواب خریدی بلوز شلوار چرا میپوشی؟ در ضمن اون ؟ش رو نمیگ فتی چی میشدا

 .وام حرصتو در بیارم میپوشممی خقهرم  اون باشه واسه زمانی که باهات -
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 .رادمهر لبخندی شیطانی زد و گ فت امشب یکیشو بپوش قول میدم باهات قهر باشم
 .گرم کرد و روی میز چید و رادمهر را صدا زد غذایش را  ،مهال خندید و از اتاق بیرون رفت

 !یده راحتههیکل گندشو زیاد تکون نم ،این خونه فقط واسه رایان تنبل خوبه-رادمهر
 .اینجوری خوبه، خونه کوچیک محبت و صمیمیت توش بیشتره ،منم اصال از خونه بزرگ خوشم نمیاد ،نگو گناه داره -

 .بشین توهم بخور، میدونی تنها غذا خوردن دوست ندارم ،اهوم قبول دارم -رادمهر
ب  االن،منم که شام نخوردم  -

 
 .بیارم میشینما

 تو درست کردی؟ -رادمهر
ر  -
 
 .ها

 .دارم من چه خانوم هنرمندی  -رادمهر
بار که خیلی کوچیک بودم  یک ،رد، همش بابام این حرفو بهش میزدمی کمامانم خیلی این غذا رو خوب درست  -

مامانم بهم یاد داد، همون !وام بهم یاد بدی تا برای بابا درست کنم به من بگه هنرمندمی خبه مامانم گ فتم  حسودیم شد،
یه  بهت یاد میدم که یه روز شوهر کردی از دستت خالص شدم شوهرت بهت بگه هنرمند،منم اگه نبودم روز بهم گ فت

 .فاتحه هم واسه من بخونه
ن ،ردمی کمهال گریه 

 
 .رادمهر بغلش کرد و چشمانش را بوسید ؛روزها برایش دیوانه کننده بود یاد ا

 .یمی کنیه فقط اذیتشون با گر ،قربونت برم به جای گریه براش فاتحه بخون -رادمهر
 . پاک کردو سرمیز نشست را  مهال لبخندی زدو اشکهایش

 .بیا بشین بخوریم ،اشتهاتم کور کردم -
 .جمع کردو مهال هر چه اصرار کرد رادمهر قبول نکرد و از او خواست که استراحت کند ها را  بعد شام رادمهر ظرف

 .پس من برم یه دوش بگیرم -
 .لباس خوشگالتم بپوشیکی از اون  -رادمهر

 .گ فتم اون لباسا واسه زمانیه که با تو قهرمو بخوام حرصتو در بیارم ،پسره چشم هیز -
 .به نفعته که خودت بپوشی عزیزم-رادمهر

به  گرفت انتخاب کرد و حولش را  را که رادمهر  لباس خوابی  ،به اتاق خوابشان رفت مهال بچه پروی  ی زیر لب نثارش کرد
  .حمام رفت

 .خاموش کرد به اتاق خواب رفت، تقه ای به در حمام زد ادمهر بعد شستن ظرفها برق را ر
 ؟بله -

 میتونی سرتو بشوری؟ ؟وایمی خکمک ن -رادمهر
 .نخیر،خودم یجوری میشورمش -

 ؟!ی دوساعته اون توی  یمی کنداری چیکار  ،بیا دیگه -رادمهر
 .صدا زد مهال جیغی کشید و بلنداسمش را 

 .بیام بیرون کشتمت ،انقدر بی حیا نباش رادمهر -
 .ممی کنتو بیا بیرون من خودمو قربونیت  ،باشه بابا زودباش -رادمهر
مد رادمهر روی تخت دراز کشیدو مهال بعد پنج دقیقه بیرون .ردمی کخندید و زیر لب غر میزد و بد وبیراه نثارش میمهال 

 
 ،ا

یینهو جلوی دور موهایش پیچید  تن کردو حوله را  لباسش را 
 
مطمئن  ،از حوله در بیاورد دو دل بود که موهایش را  .رفت ا

یینهدر  ،راه است بود یه الم شنگه دیگر
 
 .به رادمهر نگاه کردو لبخندی زد ا
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 !ورمتامی خ ،اینجوری دلبری نکن -رادمهر
 ...چیزه یعنی ،من! ببخشید راد -

 ازم میترسی؟ !چی شده مهال -رادمهر
  لند کردو گ فتمهال سریع سرش رو ب

 سرم داد نزنی ؟دوباره قهر نکنی؟؟ فقط یه چیز بگم قول میدی عصبانی نشی !نه ،نه بخدا -
 چیزی شده؟ کسی کاری کرده؟ ،یمی کنداری نگرانم -رادمهر

 .واد االن فقط بغلم کنی بخوابممی خدلم  ،کن فقط....اصال ولش !نه بخدا -
رنجش را روی ،داختروی تخت ان رادمهر سمت تخت برگشت خودش را 

 
از  ،مهال به او نزدیک شد ،چشمانش گذاشت ا

رام نشست ،واست از فکر بیرون بیاوردشمی خطرفی میترسید ولی هر طور بود 
 
موهای رادمهر  در دستش را  ،روی تخت ا

غوشش گرفت و سمت دیگر ا او ر  ،رادمهر دستش را از روی چشمانش گرفت !فرو کرد و سرش را روی سینه ی او
 
تخت  در ا

  پیشانیش را بوسید و گ فت ،خواباند

 .شبت بخی ،بخواب شیطونی نکن -رادمهر
 .برگرداند لبخند غمگینی زد و رویش را 

ه سردی کشید دوباره سمتش برگشت !ُبغضش ترکید ،مهال از پشت بغلش کرد
 
 .شروع به گریه کرد، رادمهر ا

 ؟چته قربونت برم -رادمهر
چرا اینجوری  ؟یذاری جای دیگه بخوابمموای خب چرا نمی خاگه منو ن! ستم نداری میدونم دیگه دو ؟چرا پسم میزنی -

  ؟!یمی کنپشتت و بهم  ویمی کنباهام رفتار 
 .بخواب قربونت برم ،بگیر بخواب خانم کوچولوم؟!چی میگی دختر خوب  ،من غلط کنم پست بزنم -رادمهر

 وام...می خولی من  -
 لند خندید و گ فترادمهر ب ،خودش هم از حرفش سرخ شد

 ؟من یا تو ؟اها، حاال کی بی حیاست -رادمهر
 !تو -

خیلی  ،عاشقتم دختر ،دوست ندارم ازم بترسی ،دوست ندارم اذیت شی وامتمی خانقدر دوست دارمو  مهال  -رادمهر
رات میدم من جونمم ب ؟!دیگه هیچوقت نگو که دوستم نداری  چیکار کردی با این دل من که همش بی قرارته؟ !عاشقتم

 .دختره ی سرتق

  .مهال سرخ شد و سرش را پایین انداخت

 ؟مهال این کدوم شامپوئه به سرت زدی -رادمهر

  بوش انقدربده؟ ؟چرا -
 .نه خیلی خوشبوئه ،دیوونه کننده ست -رادمهر

  .از شامپوهای خودمه، نبینم دست درازی کنی بهشونا -
 .چشم بابا خسیس -رادمهر

 .اسه حرص دادنت تو زمان قهر کردن پیدا کردمپس یه چیز دیگه و -
 رادمهر با لبخند به او نگاه کرد و گ فت

 .خود دانی !مطمئن باش ازت نمیگذرم ،منم که همیشه تشنتم -رادمهر
ن
 
 یک شب عالی را کنار هم گذراندند. همراه با حرفهای عاشقانه ،شب بهترین شب زندگیش بود مهال غرق در لذت بود، ا
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مد  زودتر بیدار شُد دوش گرفت و باالی سر مهالصبح رادمهر 
 
رام چشمانش را  .بوسید را  شاو گونه  ا

 
 ،باز کرد مهال ا

 .ولی توان بلند شدن نداشت خواست بلند شود
 ؟بیدار نمیشی -رادمهر

 .همی کنخیلی درد  زیر شکمم  -
 ؟چرا -رادمهر

 .روی سرش کشید مهال سرخ شدو پتو را 
 !گهه دیمی کندرد  ،نمیدونم -

 .م لباس بپوش بریم دک ترمی کنکمکت  ،پاشو قربونت برم-رادمهر
  .ماساژ داد جیغی از درد کشید و کمرش را  ،یه دفعه از جایش بلند شد ،از سرش کنار زد مهال حرصش گرفت و پتو را 

دست او نمیدانست از  ،ش گرفته بودامهال خنده  ،دنبال لباسش میگشت ،رادمهر حول شد سریع از جایش بلند شد
 .بخندد یا از دردش گریه کند

 ؟ی براممی کنجون مهال داری فیلم بازی  ،این درد عادیه ،گیج -
شیدم ،من باید از می کبچه های دانشگاه تا در مورداینجور چیزا حرف میزدن من از جمعشون کنار  نه بخدا ،ُخب  -رادمهر

 ؟کی میشنیدم اونوقت
 .ببند من برم دوش بگیرمباشه ولی خودتی داداشم ،حاال چشاتو -

برو دوش بگیر بریم   ،قسم خوردم ،ُخب خیلی چیزارو میدونم ولی این یدونه از دستم در رفت ؟دیوونه ای -رادمهر
 .یه صبحانه عالی منتظر ماست ،صبحانه بخوریم

 .نگاه رنگم پریده ،رادمهر جونم ،برو برام یه صبحونه مشتی درست کن جون بگیرم -
 .ش بگیر میبرمت بیرونبرو دو -رادمهر

بپز  ،الزم نکرده -
 
 .وادمی خمن دلم خامه، عسل ،گردو ،شیر، تخم مرغ ا

 رادمهر با چشمای گرد شده نگاهش کردو گ فت
 وری؟می خوجدانن همه رو  -رادمهر

ره -
 
 !ا

 .چشمام و میبندم میبرمت ؟حموم نیاز به کمک نداری  ؟میتونی خودت بری  !باشه -رادمهر
 .منه خودم میتون -

 ؟میتونی موهاتو بشوری  -رادمهر
  مهال رنگش پرید با ِتِته ِپته گ فت

ره -
 
 !برو دیگه ،میشورم ا

ب  زیر ،رادمهر از اتاق بیرون رفت و مهال وارد حمام شد
 
مد شستوبیرون سرش را  ،ماساژ داد کمی کمرش را ا

 
 .ا

رو  ،واست امروزش خراب شودخ میدلش ن ،کاله حمامش را روی سرش گذاشت ،تنش کرد تاب و شلوارک لیمویش را 
 .عوض کرد و بعد مرتب کردن تخت از اتاق بیرون رفت تختی را 

قامون -
 
 !َبه َبه، چه کرده ا

 رادمهر به مهال خیره شد ، با تحسین نگاهش کردو گ فت

 خدای  ی خوش سلیقما نه؟ ،چه دلبر شدی ،این رنگ خیلی بهت میاد -رادمهر
 .ای دیگه نهتو چیز  ،فقط رو من سلیقت خوب بود -
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 .مهال لبخند زد رادمهر چشم غره ای برایش رفت

  ی؟می کنمشکوک نگاه -
 .وقتی یه لقمه چرب میشی بایدم بترسی -رادمهر

البته اینجا که جای  ی نداره، بابلسر یا نورم  ،بعدشم باید منو ببری بیرون ،اصال بحث شیرینی نیست ،من گرسنمه -
م ببینم حسشو دارم برات می کناز بهترین رستورانا بهم بدی ،اونوقت منم فکرامو  بعدشم یه نهار خوشمزه تو یکی ،خوبه

 یا نه. یه نیمرو شام درست کنم
 ؟بعد شام چی ،تا اینجا قبول -رادمهر

بگوشت نمیدن که، میگیرن  -
 
 .وابنمی خدیگه بعد شام ا

 ،م یه نهارم بهشون بدیم ،تا غروبم دورامونو میزنیمبیرون رو با سینا و مریم بری ،من یه کوچولو برنامتو تغییر میدم -رادمهر
می ورُم می خقبل از خواب، دسرمو  ،ولی بعد شام ،ممی کنبعدش میایم خونه خودمون، نوکرتم شامم خودم درست 

 .وابمخ
 .میترسم رودل کنی -

 .من از خوردن تو سیر نمیشم ،نه عزیزم غصه منو نخور  -رادمهر

رادمهر با سینا تماس گرفت و مهال  ،مهر خندید و تو همون جو شاد صبحانشان را خوردنمهال چپ چپ نگاهش کرد و راد
ماده خودشان، با مریم هماهنگ کرد تا با هم بیرون بروند 

 
رایش ،با مانتو جلو بازش پوشید لی سرهمیش را  مهال  ،شدن ا

 
 ا

 .مالیمی کرد، رادمهر برای پنجمین بار او رو صدا زد و وارد اتاق شد
 !مهال -هررادم
 ؟جونم -

 این چیه پوشیدی؟ -رادمهر
 ؟باید بهت بیام یانه ،نگاه خودت چه تیپ ی زدی ،تو پیشمی دیگه ،راد جون من گیر نده -

 .درش بیار -رادمهر
 !راد -

 .دارم به زبون خودمون میگم درش بیار -رادمهر
 !واممی خن -

؟ مه جات زده بیرون ،چون من باهاتم یعنی باید اینجوری باشیگ فتم درش بیار ه ،مهال بخدا حوصله َکل َکل ندارم -رادمهر
 ه؟می کنمن باهات باشم کسی نگات ن

 .من دوست دارم با این بیام -
یینهگرفت جلوی  ا ادمهر دستش ر ر

 
 .قدی برد به هیکلش اشاره کرد ا

 .میتونم بردارممن االن وسوسه شدم، چشم ازت ن ؟نگاه کن خودت روت میشه اینجوری بیای بیرون -رادمهر
ورد در ا لباسش ر  ،از دستش بیرون کشید و سمت اتاقش رفت مهال دستش را 

 
ولی  با اینکه قبول داشت حرف رادمهر را  ،ا

به دست گرفت و  کیفش را  ،پوشید و شالش را سر کرد با یه مانتوی گشاد از زورگویش اعصابش ُخورد شد ،شلوار جینش را 
نگاه نکرد تا چشمش به رادمهر نخورد، با اینکه مدل مانتویش گشاد بود ولی خیلی از به دورو برش  ،از اتاق بیرون رفت

پوشید  ک فش اسپرتش را  ،این مانتو خوشش میامد، مریم هم صدبار به او میگ فت تنها مانتویست که به تنش مینشیند
 ،و لبخندی روی لبش نشسترد می کنگاهش  دست به سینه  ،زیر نظر داشت رادمهر تمام حرکاتش را  ،جلوی در ایستاد

  .ش رفتادر دل قربان صدقه 
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 .چه خانوم شده نفس من -رادمهر
 .وای بیای برم لباسمو عوض کنم گرممهمی خواد خودتو لوس کنی ،نمی خن -

 .بوسید رادمهر کنارش رفت و صورتش را 
هوم؟هیشکی این شانس رو  کی میتونه زن به این خوشگلی خوش تیپ ی وهنرمندی داشته باشه؟ !عاشقتم بخدا -رادمهر
 .نداره

 ؟!شاخای باالی سرم بهم میاد -
 .رادمهر بلند خندید

 !مهال -رادمهر
 ؟هوم -

 هوم یعنی جونم؟ -رادمهر
 .هوم یعنی هوم ،نخیر -

 .واستم یه خبر مهم بهت بدممی خحیف شد اگه میگ فتی جونم  -رادمهر
دم کنجکاوی نیستم در ضمن من اصال  ،خودتی -

 
 .ا

 .هر دو سوار ماشین شدن ،دار نشان داُد سکوت کرد خود ه دل در دلش نبود که بداند ولی خودش را با اینک
 ؟وای رانندگی یاد بگیری می خمیگم مهال ن -رادمهر

 ؟یمی کنچرا دوست دارم ،ثبت نامم  -
ره -رادمهر

 
 .ا خودمم یکم بهت یاد میدم!همین فرد ا

 !قط گواهی نامه ندارم، یعنی قرار بود بگیرم که اتفاق پشت اتفاق افتاد و نشدف ،امیر و بابا بهم یاد دادن بلدم رانندگی-
 .انشاهلل ایندفعه بشه چون خیلی دوست دارم

شتی کردی؟ ،ممی کنفردا حتما ثبت نامت  -رادمهر
 
  االن باهام ا

شتی کنم ،نه -
 
 .عمرا حرفشم نزن  ؟این االن باج دادی که ا

 باشه به هم میر  ،اهوم -رادمهر 
 
 .هخر سیم ،یه روزم روز ما میشه باال

 .رادمهر به سمت خانه سینا حرکت کرد
 وای دور بزنی؟می خاول بریم دنبال مریم که سر راست تره، باز  -

 .مریم با سیناست -رادمهر
 .نه به ناز کردن مریم، نه اینجور چسبیدن ،اینا دیگه کی هستن نه بابا!  -

 .ردنمی کناز نها برم که اصال  قربون بعضی -رادمهر
 .زُن و ناز کردنش، َمردم وظیفشه خریدار باشه؟! بله پس چی -

 .بر منکرش لعنت ،بله -رادمهر
 .خم شد گونه رادمهر را بوسید ،رادمهر با تعجب نگاهش کرد ،مهال بلند خندید

 .بامزه شدی دلم نیومد بوست نکنم، قربون چال گونت برم ،دست خودم نبود -
 .ش سرمو برمیگردوندمَاه ،ای کا -رادمهر

 .یکم خندیدم بهت ،نگاه باز پرو شدی -
دم  ی ،یهو این کارت باعث تشنجمی کنُخب بی جنبم دیگه از بس کم محبت  -رادمهر

 
 .میشها

 !خیلی بی چشم روی  ی -
 .نوکرتم -رادمهر
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 ؟وا، چادر مریم کو ،ک فترای عاشق رو ببین ولی فکر کنم تو قهرن ،قیافه هاشونو -
 ،سوار شد و سالم کرد، سینا اهی کشید مریم از سمت دیگر ،بازکرد سینا در عقب را  ،وی پایشان ن ترمز کردرادمهر جل

سینا سری تکان داد و  ،که مریم به مهال گ فت عقب بنشیند، مهال هم پیاده شدو چشمکی به سینا زد خواست سوار شود
 .روی صندلی جلو نشست

 !سالم -سینا
 .نشستتونسالم به روی ماه  -رادمهر

  مهال در گوش مریم گ فت
 !چته شبیه میرغضبای  ی -

دم  از این االغ بپرس ،گ فتم این -مریم
 
 .لعنت به من ،نیست نباید بهش وابسته شما

 ؟چادرت ک -
قا دستور دادن دیگه چادر سر نکنم -مریم

 
 .چون اینو قبول کردم دیگه هر چی میگه میگم چشمهفکر کرد ،ا

رام با
 
 .هم حرف میزدن سینا و رادمهر هم ا

 !زنمو ازم جدا کردی ،مریم این کارت درست نیستا -رادمهر
 .خوبه دیشب تا صبح باهم بودین -مریم
 .مثل تو نیستن که بی احساس باشن -سینا

 !نیست که تو خدای احساسی ،منو اینهمه خوشبختی محاله -مریم
  سینا سمتش برگشتو با اخم نگاهش کرد و گ فت

 ؟!ستم زبونتو کوتاه کنمچی میشد میتون -سینا
 .چشم داشتی دیدی از اول من و این و زبونمو -مریم
 .عقل نداشتم ،چشم داشتم -سینا
 .االنم دیر نشده -مریم
 .انقدر شعورت نمیرسه دعوامون واسه خودمونه نه َمردم -سینا
 !پس ِچرت وِپرت نگو لطفا  ،اینا از اول باهامون بودن تو رو انداختن تو دامنم ،من غریبه تو جمع نمیبینم -مریم
 واستی اینجوری برج زهرمار باشی چرا اومدی؟ اوقات اینارو تلخ کنی؟می خ -سینا
 .ساکت باش تا دهنم بسته باشه -مریم
 .یکم خاموش باش ،! شک دارم ، بسه زیادی شور شدی دلو زدی؟تو دهنت بسته شه -سینا

 تموم نشد بحثتون؟ -رادمهر
 .وادمی خانگار ارث باباشو ازم  ،ح اومده همینجوری داره پاچه میگیرهاز صب ،بحثی نیست -سینا

 ؟این چه طرز صحبت کردنه -رادمهر

 .شعورش تا همین حده -مریم
مریم هم دست کمی از اونداشت، رادمهر  ،مهال ترسیده بود ،سینا یهو طرفش برگشت که رادمهر پاش را روی ترمز گذاشت

رام مشغول صحبت شد ،از ماشین پیاده کرد باز کرد به زور او را  را  در طرف سینا ،از ماشین پیاده شد
 
 .با او ا

 .یکم کوتاه بیا ُخب ،تو که وضعیت زندگیشو میدونی ؟ُخلی مگه ؟چته مریم -
  .میگه ما که قراره ازدواج کنیم چی میشه قبلش با هم باشیم ؟واستمی خمیدونی امروز ازم چی  -مریم

 ؟یعنی چی -
قا که هر وقت دلش خواست ؟نگیانقدر خ -مریم

 
 .کرد یه ناخونکی به من بزنه یعنی برم تو خونش ،یعنی بشم معشوقه ا

روم بهش بگی -
 
نه اینجوری جنگ اعصاب  ،شاید اشتباه برداشت کردی، اصال اگه هم همچین چیزی باشه ُخب میتونستی ا
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همه َمردا ؟ نمیزد بچه پیغمبر بودا این حرف ی راد اصال ازمی کنرد، فکر می کشاید اصال داشت امتحانت  ،درست کنی
  .همینن
روم باشم -مریم

 
 .هر چی گ فت گ فتم چشم، ولی این یه کار تو ک تم نمیره ،ُخب من نمیتونم ا

 !خب بگو بیاد خواستگاریت همچی تموم شه دیگه ،ُخلی بخدا -
بیاد چه غلطی کنه وقتی االن انقدر در ضمن االن  ،من باید ازش بخوام بیاد خواستگاریم ،زمونه برعکس شده -مریم

 ؟بعد ازدواج خوب میشیم ،چپ و راست به هم میپریم ؟مشکل داریم
 !ی نباشه؟می کنچیزی که تو فکر  شاید واقعا اون ،بذار راد باهاش حرف بزنه -

 )رادمهر(

خه تو مثل برج زهرماری  -
 
 ؟!چه مرگ ته ا

  .گ فتم از اونموقع تا االن همینجوری پاچه میگیره یه چیز ،اعصاب نذاشته برام ،کن تو رو خدا ول -سینا

 یاین بود هی رادمهر من دوستش دارم من میمیرم براش؟ قرارمون این بود؟ تو مگه قبال ندیده بودیش؟ ندید -
  االن چی شده؟ چیزی عوض شده؟ ؟مگه خود خرت نگ فتی عاشق همین حاضر جوابیشم ؟حاضرجوابه

فقط  ،چون میدونم کنجکاو شدی و هزارتا فکر االن تو سرته مجبورم توضیح بدم ،حث کنماصال االن حوصله ندارم ب -سینا
 ،دیگه فقط خواهشا هیچی نگو راد ،اینم اون روش و نشون داد ،همینقدر بگم برای امتحان کردنش گ فتم بیاد خونم

 !ببخشید ،میدونم روز شما هم خراب شد

روم باش  ،چرت نگو بشین بریم -
 
 .تا ببینم چیکار میتونم واسه توئه بی مغز بکنمفقط جان راد ا

روی شانه مهال گذاشت و چشمانش  دیگه تا مقصد کسی حرفی نزد ،مریم سرش را  ،رادمهر و سینا سوار ماشین شدن
ینه او رو نگاه  را 

 
 .ردمی کبست ،سینا هر لحظه در ا

 )مهال(
 !مهال-رادمهر

 ؟جونم -
 کجا بریم؟ -رادمهر

 .ت داشتی وایستانمیدونم هر جا دوس -
  مرغ بگیرم بریم جنگل؟ یا بریم رستوران؟ -رادمهر

 !ببین بقیه چی میگن ،راد فقط من نیستم -
 سینا چی میگی؟ -رادمهر
 .همی کنواسه من فرق ن -سینا

 .پس میریم جوج میزنیم -رادمهر
ورد مگه وسیله -

 
  ی؟ا

قاتو دست کم گرفتی؟ ،پس چی -رادمهر
 
 ا

زاد فضای ،اینجوری بهتره -
 
 .حالش بیشتره ا
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ینه به مهال که سرخ شده بود چشمکی زد و سینا سرش را 
 
 ،مریم هم چشمانش بسته بود ،پایین انداخت رادمهر از ا

رام در گوشش گ فت
 
 لبخندی زد و ا

 چه حالی دوست داری؟ ،اوف جون -مریم
ینه به مهال نگاه کرد

 
 .اساژ میداُد زیر لب فحش میدادم مریم پیشانیش را  ،مهال محکم به پیشانیش زد و سینا از ا

 .پروئه ،حقش بود ؟یمی کنچرا اینجوری نگاه  -
ه سردی کشید

 
 .برگرداند سرش را  ،سینا سری تکان دادو ا

 .سینا ورادمهر خرید کردن به سمت جنگل سی سنگان حرکت کردن
 )رادمهر(

ن روزها برگشته یا ،های سینا بود تمام فکرش پیش حرف
 
فقط به قول خودش خواست مریم  نمیدانست دوباره به ا

ش میترسید، مریم حقش نیست طعمه ی بعدیش ااز گذشته  !ردمی کفکرش کار ن !امتحان کند، نمیدانست چکار کند را 
 .زیر نظر داشت دست در موهایش کشیُد دوباره نگاهی به سینا کرد که مریم را  ،باشد

 !سینا -
 ؟بله -سینا

ورد مهندس سمای  ی نقشه رو  -
 
 ؟ا

تو لواسون  ؟ماشین زیر پاشو دیدی ،خدای  ی خیلی گداست ،زنگ زدم بهش سر پولش داشت چک و چونه میزد ،نه -سینا
 .اونوقت واسه ِچندرغاز چونه میزنه مرتیکه َخر ،خونش کمتر از یک میلیارد نیست اینجا  !یه خونه داره قصر

 .نخواستم شرش کم ،ممی کنهیچی کم ن ،شمارشو بده به خودم -
 خیلی مونده ؟ !ادر  -مهال
 .نه عزیزم پنج کیلومتر مونده -

 .ولی راد اگه کارشو بگیریم برامون تبلیغ میشه ،َخرش خیلی میره -سینا
 .ه پیش کسی دیگه نمیرهمی کنمطمئن باش با خودمون کار -

 !خود دانی -سینا
کت کردن، سینا کناره مریم هر کدام وسیله ای دستشان گرفتن سمت جنگل حر  ،پارک کردو همه پیاده شدن ماشین را 
 .جفتشان ترس در دلشان افتاده بود ،ردنمی کمهال و رادمهر به حرکات سینا دقت  ،نشست
 چرا نمیشینین؟ -سینا

 .بیا ذغال بذار ؟پاشو واسه چی نشستی-
ورد قلیون -سینا

 
 ؟ی مگها

ره -
 
 !پاشو ا

  .دو دقیقه اومدیم ناز کشی -سینا
 !هه ؟تو و نازکشی -مریم
 .مثل پیرزنا یه جا نشستی ،پاشو بریم دور بزنیم -مهال
 !با هم میریم ؟مهال جان کجا عزیزم -

ره -سینا
 
 .دو دقیقه بشینین با هم میریم ،بابا کلی پسر ریخته اینجا ا

 .حاال همه وایستادن که ما بریم به ما تیکه بندازن  -مهال
 !مهال شاید ما رو بخورن ،دیگه این حرفو تکرار نکنیا -مریم

  سینا گ فت ،ادمهر و سینا بلند خندیدنر 
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خه حرف نزنی جواب ندی میگن اللی؟!بخدا زبونش مثل عقربه  -سینا
 
 ا

 .من باهات حرفی ندارم ،منت کشی ممنوع -مریم
 )مهال(
 .اخم کرد و کنار مریم نشست مهال 
قا باالسر نداشتم -مریم

 
 .ردیممی کاالن کلی حال ،ای کاش مجرد بودیم منم ا

  .دیگه نمیشه برگشت !تی کردیمیه َخری -
 .من ولی راه برگشت دارم، دل برگشت ندارم -مریم

 ؟ولشکن اینارو، از امیر خبر نداری  ،انقدر خری  -
 !از تو گله داشت که یه زنگ براش نزدی، تو قهری از این حرفا ،براش غذا بردم !چرا -مریم

 .واست منو دک نکنهمی خ ،حقشه -
  با یه دختر داشت حرف میزد.ولی مهال با تلفن  -مریم

 .گمشو! امکان نداره -
شنافکر کنم  ،بخدا خودم صداشو شنیدم -مریم

 
خه ،هم هست چون منم میشناخت ا

 
 .امیر گ فت مریم دوست مهالست ا

 ؟!نکنه اون دختره برگشته -
 !فته تو تلهانقدرم خر نیست که بخواد باز بی ،وره گیر میدی به اونمی خبرو بابا تا تقی به توقی  -مریم

 .شدید فکرمو مشغول کردی ؟میگ فتی ایداالن ب ،پس باز کی میتونه باشه که من وتورو میشناسه؟ خیلی خری  -

 حاال که گ فتم خرمم کردی . ،اگه نمیگ فتم یجور حرف میشنیدم !چه بیا خوبی کن !به من-مریم
رفتم سر خونه زندگیم راحت دارم  !ر نکردممن که ضر  ،برای همین منو انداخت بیرون که خودش خوش باشه ،به درک -

 .ممی کنزندگیمو 
 ی؟می کنحاال انقدر زندگی زندگی  پا به عرصه زنانگی گذاشتی -مریم

 .نافتو فقط با این چرت و پرتا زدن ،زهرمار -
ره بیشعور یه -مریم

 
 وای بگی زورت میاد؟می خیا نه  ا

ره -
 
 ؟خیالت راحت شد !ا

 ؟ودیخاک عالم، به همین ز  -مریم
تیشی که سینا داره میترسم همون اول یه بچه هم بسازین ،تو رو هم میبینیم -

 
 .این ا

ن -مریم
 
 .کس نتونه ببینه تا کور شه هر ا

 ؟!بازچتونه دارین همو میچزونین -رادمهر
 .هیچی بابا زنت َندید َبدید بازی در میاره -مریم

خربخدا  ،چقدر تو رو داری  -
 
خهکی میشه رو  !بچه پروهای  ی ا

 
 !ت کم شه ا

 .حاال که زنمو چزوندی خبری از خبر خوب نیست ،واستم یه خبر خوب االن بهت بدممی خمنو بگو  -رادمهر

 .این منو چزوند -مریم
 رادمهر بلند خندید و گ فت

  !کارش همینه -رادمهر
 !راد -

 .راد به فدات -رادمهر
 .ُخب بگو دیگه -مریم
 .سینا بیا خودت بگو -رادمهر
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 .وام به بابات زنگ بزنم زودتر بیام خواستگاریتخمی  -سینا
 .ولی ما با هم حرف زدیم -مریم
 .همش دنبال بهونست منو بپیچونه ؟االن فکر کردی این خوشحال شده !بفرما راد -سینا
  !سینا تو به من قول دادی -مریم
ه خوردُن واسه همین موقع ها گذاشتن -سینا

ُ
  من نمیتونم یه سال صبر کنم. ،گ

 چه مرگ ته، ُخب مشکلت چیه؟ -
 ما هنوز شناخت کافی از هم نداریم. -مریم

 ؟مگه منو راد از هم شناخت داشتیم -
سمون فرق داره و تو  !چرت نگو مهال خواهشا -مریم

 
 .راد ماجراتون با ما زمین تا ا

 
ره -سینا

 
دم  نمیدونی من یه ،فرق داره ا

 
به پیر به پیغمبر من اون سینای  چرا انقدر بهم َشک داری؟ بابا؟! ک ثیفم هرز میرما

حقم داری، راد که مثل داداشمه هنوز منو نشناخته ،چه  !قبل نیستم ،اگه بودم تا االن صد دفعه برده بودمت خونه خالی
 !.انتظار بیجای  ی که از تو دارم

 چرا چرت میگی، من چی گ فتم که اینجوری برداشت کردی؟ االن چیکار به من داشتی؟ -رادمهر
 چشمات همه چیو گ فته. ،نیاز نیست چیزی بگی -سینا

 ی؟می کنچرا انقدر همه چیو سختش  ،ی نیستمی کنسینا جان بخدا اینجور که فکر -
ورد هر وقت بهم ایمان ،من میرم ؛هست،بسه واسم فیلم بازی نکنین -سینا

 
بهم اعتماد داشتین منو با خودتون  ،ینا

 جای  ی ببرین.
 .مریم اشک در چشمانش جمع شد وبه سینا خیره شد ،گرفت را سینا بلند شد ،رادمهر مچ دستش 

مگه بقیه  .ردممی کاگه بهت اعتماد نداشتم خودم یجور دکت  ؟این ِچرت و ِپرتا چیه میگی ؟چرا بچه بازی در میاری  -رادمهر
ورد دوستامو
 
چرا  ؟یشناختیماین همون دختر شادیه که قبال م ،قیافه مریمو ببین ،بس کن تو رو خدا ؟م قاطی زندگیما

 ما بهت شک داریم یا خودت به خودت شک داری؟ ؟یمی کنانقدر لجبازی 
مطمئن باش اگه شک داشتیم بهت یک در صد این اجازه رو به  ،سینا بخدا همش راد میگه تو از برادرشم براش عزیزتری  -

این فکرار و از  ،مثل خواهر میمونه برام خودم نمیدادم که تو کار تو مریم دخالت کنم یا پیشنهادتو به مریم بدم چون مریم
سیب میزنی هم به مریمخهم به  ،خواهشا سرت بریز بیرون

 
بهت ایمان داشتیم ،قبولت داشتیم که همون شب که  !ودت ا

به سینا گ فتی من بدون فکر کردن به مریم زنگ زدمو در موردت صحبت کردم، میتونستم به دروغ بهت بگم نه مریم از 
م هر چی می کنمنم فکر  ،یا چمیدونم هر بهونه ی دیگه ای ،پس تو هم درک کن خواهشا ،خوشش نمیاد این رابطه ها

 مگه غیر اینه مریم؟ ،زودتر ازدواج کنین بهتره، مریمم فقط از این میترسه باباش نه بیاره

 مریم سرش را پایین انداخت و گ فت ،مهال به مریم چشمکی زد
نمیگم بابام درک و  ،دوست ندارم بهت بی احترامی شه ،ابام حرف بزنم بعد تو زنگ بزنیمن خواستم اول خودم با ب -مریم

ی میتونی با بابام حرف بزنی می کناگه فکر  ،اونم بخاطر شغلشه ،فقط یکم چشماش ترسیده ،نه نیست ،یینهاشعورش پ
 .باشه من حرفی ندارم

گ فتم فقط با بابات حرف بزنم،  !بیام خواستگاریتنگ فتم همین امشب  ،وام خودم باهاش حرف بزنممی خمن  -سینا
خر  ،همینجوری به این رابطه ادامه بدیم

 
وری هم می خاون موقع هم تو ضربه  ،ش بعد یکسال وابستگی یهو بابات بگه نها

امروزم اون حرف رو بهت زدم فقط یه ، وگوشه گیر شی سرخورده ،وام تو هم یکی بشی مثل منمی خمن، به جهنِم من، ن
ردم چون اونموقع با اون دختری که باهاش بودم برام می کد مطمئن باش اگه میومدی تو خونه دیگه نگاتم ن،تحان بوام
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دم  منو یه ،واسه پاک بودنت جونمم میدم، فقط بهم شک نکن و واسه نجابتت ردی، من می کفرقی ن
 
ک ثیف ندون ،بهم ا

 .توهین نکن
 .گرفت و از دخترها دور شدن رادمهر دستش را موهایش کشید،  دست در ،سینا ُبغض کرده بود

بغوره گرفتن پامیشدی میرفتی دلداریش میدادی-
 
 .به جای ا

 !ردم برم تو خونه، وای خدامی کوای مهال اگه من امروز قبول  -مربم
 ؟یعنی واقعا َخریتت انقدر باال بود -

اصال تو خود بیشعورت همین  ،جلومو گرفته بودم ،فقط امروز انگار یکی می کنمن واسه از دست ندادنش هر کاری  -مریم
  !مگه چند دقیقه پیش نگ فتی ُخب با هم بودین چی میشد

 
  واین زن و شوهر شین.می خه که خر باال

 .من شوخی کردم -
 .اصال لحن صحبتت شوخی نبود ،غلط کردی -مریم

 .ن قلیونو بیارم داره حیف و میل میشهبرم ای، ببین چه گندی زدین امروز به بیرون رفتنمون ،خب بابا تو راست میگی-
 .کوفت شه -مریم

ورد گرفت نزدیکشان مهال قلیان را 
 
می مریمم غر میزد ولی مهال کارش را تکرار  ،سمت مریم میداد خودش کشید دودش را  ،ا

 د.ر ک
 .مهال بلند میشم میشکونمشا -مریم
قاتون باید بره تو  -رادمهر

 
 .منب جیاونوقت یک تومن ناقابل از جیب ا

 ؟قلیوُن یک تومن خریدی -مریم
 !با اجازه شما -رادمهر

  !یا خدا ؟راد تو واقعا یک تومن پول دادی -
 .رد این که چیزی نیستمی کیجوری میگین یک تومن، این اقا تو مجردیش روزی دو تومن حیف و میل  -سینا

 .قلیون رو بخرم ا مثل چی کار کرده بودم اونم رو موتور تا تونستم این،ببند باب -رادمهر
انقدر  ؟چرا یکم بیشتر در موردت تحقیق نکردم ؟اونم با موتور  ؟خاک به سرم اینهمه کار کردی که پول واسه این بدی -

 ؟ولخرج بودی رو نکردی

 همه بلند خندیدن و سینا گ فت
خر خدای  ی خیلی َخری، -سینا

 
بم روش ورهمی خه ، چنان می کنش اون سرمایه پدرت رو همُش رایان هاپولی ا

 
 .یه ا

دم  میگ فت ،چون بابام از یه سنی دیگه پولی بهم نمیداد ،مطمئن باش رایانم مثل خودمه -رادمهر
 
باید از بچگی کار کنه تا ا

 .ردم اگه ازش پول بخوام ناَمردممی کَمرد بار بیاد ،انقدر این حرفش برام سنگین بود که همش فکر 
 .از دست مهال گرفت لیان را رادمهر ق ،مهال و مریم وسینا بلند خندیدن

  .شیمی کچیه هیچی نمیگم داری پشت هم  -رادمهر
ورد پس چرا ما رو  ،دور که نمیذاری بزنیم، قلیون که نمیذاری بکشیم -

 
 ؟ی بیرونا

 شن؟می کقلیون  تو هوای پاکم مگه  -سینا
 .چه امروز مقرارتی شدین ،وای قربونتون برم -

 ؟سینا بریم دور بزنیم -مریم
 !یر بشین الزم نکردهنخ -

 .پاشو بریم -سینا
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  چشم غره ای رفت و رو به مهال گ فت  ،مریم زبان درازی کردو از جایش بلند شد
ماده فقط اومدیم نهار ،قربون دستت -مریم

 
 .باشه ا

 .چقدر رو داری تو-
  بعد رفتنشون رادمهر گ فت

 .گار نه انگار دو دقیقه پیش اشکشون در اومده بودان ،سریع یادشون میره ؟دقت کردی قهر کردنشون مثل ماست -رادمهر
ن ،مهال خندیدو سری تکان داد، رادمهر مشغول کباب زدن شد

 
مهال  ،رادمهر سینا و مریم را رساند ،روز به خوبی گذشت ا

 .برگشت که موفق نشد به دیدنش. ناراحت به خانه خودش رفت به خانه شان تا امیر را ببیند
 !راد -

 ؟جونم -رادمهر
 چی درست کنم شام؟ -

  وای از بیرون بگیرم؟می خ -رادمهر
 !نه بگو چی درست کنم -

 نون داریم؟ ،ُاملت درست کن -رادمهر
ره -
 
 !ا

 .ورهمی خمهال موبایلت زنگ  -رادمهر
 .ُخب جواب بده ؟کیه -

 .رویاست -رادمهر
 .جواب داد مهال سمت رادمهر رفت و موبایلش را 

 .سالم عزیزم -
 ؟رادمهر پیشته ؟هال خوبیسالم م -رویا
ره -
 
 ؟چی شده ا
 ؟میشه بری جای  ی که رادمهر صدامونو نشنوه -رویا

شپزخانه رفت و رادمهر مشکوک نگاهش 
 
 .ردمی کمهال سمت ا

 .چیزی شده؟ نگرانم کردی ،جونم بگو -
 .مهال تو رو خدا منو ببخش ،نمیدونم چجوری بگم ،دوست ندارم در موردم فکر بد کنی -رویا
 ؟میگی چی شده یا نه ،کشتی منو وای -

 ...مهال من ،من -رویا
 واسه کسی اتفاقی افتاده؟ ؟به تته پته چرا افتادی وای ِدقم بدی؟می خمیگی یا  -

  اول بگو از امیر خبر داری؟ -رویا
 امیر داداشم؟ -

ره -رویا
 
 ؟!، امیر دیگه هم مگه داریما

 .نه امروز خونه رفتم بهش سر بزنم ولی نبود -
 بیام دنبالت بریم ببینیم کجاست؟ -اروی
تو واسه  اصال وایستا ببینم ربطت توبا امیر چیه؟ ؟رویا میگی چی شده یا نه ،ُخب هر جا باشه االن دیگه باید بیاد خونه -

 چی دنبال امیری؟ رویا خبریه من در جریان نیستم؟
 میتونم بیام اونجا؟ -رویا
ره -
 
 .ولی قبلش بگو چی شده ا
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 .توضیح میدممیام  -رویا
 .باشه فقط زودتر بیا تا نکشتیم -

 .ممی کناالن حرکت  -رویا
  پیش رادمهر برگشت و گ فت ،قطع کرد و شماره امیر را گرفت ولی جواب نداد مهال گوشی را 

 !راد -

 ؟بله -رادمهر
 میگم میشه بری ببینی امیر مغازست یا نه؟ -

  رویا مگه زنگ نزد؟ -رادمهر
 .دلم شور میزنه ،یر زنگ زدم جوابمو ندادچرا بعدش من به ام -

 .حتما با دوستاشه ،عزیزم بچه نیست که -رادمهر
خه همیشه تا این ساعت مغازه بود -
 
 .ا

 .چشم االن میرم -رادمهر
خهم می کنواسه شامم لوبیا پلو درست -

 
 .رویا میاد اینجا اگه امیرم رو هم دیدیش بیارش ا

 ؟!تو چرا تو خونه روسری میذاری  ؟خوبهبا چُک و لگد میارمش  ،چشم -رادمهر
  دوباره مهال هول شد و گ فت

 .ُخب گ فتم مو تو غذا نره-
مد نیم ساعت از رفتنش گذشت رویا ،رادمهر لباس پوشیدو از خانه بیرون رفت

 
 .ا

 ؟چرا بابا اینا نیومدن !خوش اومدی -
   ؟میشه بشینی ،کن بابا اینارو ولش -رویا

 .ردمی کبا دسته ی کیفش بازی مهال کنارش نشست و رویا 
 .تو که دق دادی منو ،جان مهال زر بزن ببینم چه مرگ ته ،رویا رنگ و روت خیلی پریده !گوشم با توئه -

یعنی قبل ترش دلم پیشش بود ولی روز  ،همه چی از روز هفت پدر و مادرت شروع شد امیدوارم ازم ناراحت نشی، -رویا
یکم  ،چندباری با تینا در موردش حرف زدم، میدیدم انگار یکی خنجر میزد تو قلبم هفت پدر و مادرت وقتی گریه هاشو

سبک شده بودم ولی دلم عجیب پیشش گیر کرده بود.وقتی پدر و مادرت فوت شدن من از ته وجودم ناراحت بودم ولی باز 
  با گریه هاش دلمو ،چشمم فقط امیر رو میدید

 
،بعد از هشت روز شماره شو از تا اینکه دلو زدم به دریا  ،تیش میزدا

هی  ،یکی دو روز جوابمو نداد ،اولش که بهش پیام دادم تعجب کرده بود، زشت بود گوشیت گرفتم، ببخشید میدونم کارم
 ،میگ فت زندگی مهال هم خراب میشه ،میگ فت دوست ندارم داداشت یا خانوادت راجبم فکر بد کنن ،کلی بهونه میاورد

نمیدونم یهو چی  ،تازه داشت همچی خوب پیش میرفت ،ریه کردم خواهش کردم تا یکم نرم شدانقدر باهاش حرف زدم گ
 ،میگه نه ؟هر چی میگم کسی تو زندگیته ،ورممی خشد اخالقش عوض شد ،بهم میگه برو دنبال زندگیت من به درد تو ن

 !.مهال من دوستش دارم ،ولی منو پس میزنه
غوشش گرفت و صورتش را ردمی کمهال هم پا به پای رویا گریه 

 
  .بوسید ، رویا را توا

 ؟مثل تو عروس به این خانومی کجا میتونه پیدا کن برام ،غلط کرده-
 .دلم شور میزنه ،دو روزه هر چی بهش زنگ میزنم جواب نمیده -رویا
 .فرستادم دنبالش نگران نباش رادمهر رو -

 !یعنی االن میاد اینجا؟ پس من برم -رویا
 ؟االن باید بهم بگی ،ولی خیلی ناَمردی ؟نه کجا بری  -

خه گ فت کسی بفهمه همه چیو تموم  ،ترسیدم -رویا
 
 .همی کنا
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کال پسرا همینن، دوست دارن خودشون برن ناز دخترارو بکشن، تو نازشو کشیدی پرو  ؟میدونی ،چقدر پروئه این بشر -
 .شد

 !بذار یه زنگ بزنم ببینم راد پیداش کرد
 .بعد دو بوق جواب داد ،تشماره رادمهر را گرف

 ؟جونم -رادمهر
 پیداش کردی ؟ -

  مگه گم شده بود؟ -رادمهر
 مغازه بود؟ -

ره -رادمهر
 
وای از می خچیزی ن  ،ه میادمی کنمن میام خونه این میره خونه لباس عوض  ،االن داره میبنده مغازه رو  ا
 بیرون؟

 .مواظب خودت باش ،نه -
  قطع کرد رو به رویا گ فت گوشی را 

وام یکمم از داداش خوش اخالقم برات بگم می خ ،پاشو برو دست روت و بشور بیا َکم َکم شام درست کنیم که دیر شد -
 .شاید نظرت عوض شد

 .د و سرش را پایین انداختشرویا سرخ 
  من برم مهال؟ !نمیتونی نظرمو عوض کنی -رویا
 !گ فتم نه دیگه ،ای خدا از دست تو-

خه -رویا
 
 ...ا

خه ب -
 
خها

 
 !ی ا

رایشمیتونم از لوازم  ،پس من برم صورتمو بشورم -رویا
 
 ؟ت استفاده کنما

ره -
 
 .همشون شسته و تمیزه ،لباس راحتی هم دارم ،حتما ا

 .باشه مرسی -رویا
شپزی شد

 
  .رادمهر با دستی پر وارد خانه شد ،مهال مشغول ا

 .مهال بدو دستم افتاد -رادمهر
  وا ،چه خبره میوه ست؟ -

  .ُخب نمیدونستم چی بگیرم از همه چی خریدم -رادمهر
مد  رویا از اتاق بیرون
 
  .و به رادمهر سالم کرد ا

 !خوبی ،سالم -رادمهر
 !حسابی َمرد شدیا !چه کردی ،مرسی -رویا

 ؟یعنی تا حاال ناَمرد بودم -رادمهر
شپزخانه رفتن با کمک رویا غذا را  ،رویا و مهال بلند خندیدن

 
ماده با هم به ا

 
 .دن و ساالد شیرازیم درست کردنکر  ا

 .به پذیرای  ی رفت یظرفش چید و با پیشدست در  میوها را 
 ؟راد امیر دیر نکرد -

مد زنگ در هنوز حرفش تمام نشده بود که صدای 
 
   .ا

قا داداشت -رادمهر
 
  .بفرما اینم ا

غوشش انداخت با دیدن امیر خودش را  ،مهال سریع سمت در دوید
 
 .بوسید کرد و پیشانیو گونه ش را  امیر او را بغل ،در ا
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  .گ فتم زنت شه درست میشه ،این که هنوزم ُخله ،راد -امیر
  .ُمردشورتو ببرن که یه ذره احساس نداری  -

غوشش گرفت و گ فت که امیر محکم در پاک کرد و خواست از امیر فاصله بگیرد مهال اشکاش را 
 
  ا

  اذیت کنم؟ دیگه کیو تو نیستی  ،جات خیلی تو خونه خالیه فسقلی -امیر
 .محکم با پایش به پای امیر کوبید ،امیر و راد بلند خندیدن و مهال چشم غره ای به هر دو رفت

 .این داداشت لیاقت نداره تو بری بغلش کنی ،بیا عزیز دلم -رادمهر
 .روی میز گذاشت امیر کنار رادمهر نشست و شیرینی کادوی خانه شان را 

  .شرمندمون کردی !ه کاریهاین چ ،ای بابا -رادمهر
 .دیگه ببخشید ،ناقابله -امیر

ورد به پذیرای  ی مهال به زور رویا را 
 
 .داد امیر با دیدن رویا اخمهایش در هم شد و زیر لب پاسخ سالمش را  ،ا

 داداش منو میبری خونه؟ -رویا
 !وا ،تو که تازه اومدی -

 .عد شام میبرمتب  ؟وای بری می خواسه چی اومدی ؟بدون شام کجا  -رادمهر

مهال امیر را زیر نظر  ،امیر و رادمهر هم راجبه کار حرف میزدن ،ردمی کرویا کنار مهال نشست و با انگشت دستش بازی 
می فقط کمی دلش ناز کردن  ،باخته َشک نداشت که برادرش دلش را  ،ردمی کهر چند دقیقه یکبار به رویا نگاهی  ،داشت

 .واستخ
 !امیر -

 ؟جانم -امیر
 کارت دارم. ؟یه دقیقه میای تو اتاقم -

 ؟!وای شام بخوریم بعدمی خ -امیر
ماده نه شامم -

 
 .پاشو کارت دارم ،نیست ا

  رادمهر رو به مهال کرد وگ فت
 ؟اتفاقی افتاده -رادمهر

 ؟دیدی بهمون چی کادو داده دیدی؟ وکادوش ،خواهر برادریه -
 !عجبا ،میذاشتی برم بعد ؟بازش کردی ای یه دقیقه-امیر

 چی بود مگه؟  -رادمهر
 .پیمونه  یه دفترچه حساب ُپر و ،هیچی نا قابل -

هر ماه نصف پولی که در میاد مال  ،ممی کنمنم تو مغازه پدرمون دارم کار  ،مهال اون حساب رو بابا برات باز کرده بود -امیر
پس الکی سر و  ،که زودتر باید بهت میدادماین پول خودت بود  ،در ضمن این کادو نبود ،پس باهام سرو کله نزن  ،توئه

 .کله نزن باهام

شپزخانه رفت
 
  .مهال بلند شدو به ا

شپزخانه رفت
 
 .رادمهر داشت بلند میشد که امیر دستش را گرفت و خودش سمت ا

 .ولی االن وقتش نیست ،میدونم کارت چیز دیگه ای بود اینو بهونه کردی -امیر
 ؟چه مرگ ته تو ؟ب به غذا نمیزنهدیدی چجوری شده ل ؟پس کی وقتشه -

 .نمیتونم -امیر
  ؟یعنی چی نمیتونی -

نه که بهش اعتماد  ،میترسم اتفاق گذشته تکرار شه،دیگه تحمل شکست رو ندارم ،میترسم از پس یه زندگی بر نیام -امیر
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 .به خودم اعتماد ندارم ،نه ،نداشته باشم
 .مهال دست امیر را در دست گرفت

 ؟میدونی از وقتی جوابشو ندادی چکار کردی باهاش ،بخدا خیلی خوبه ؟ی رویا مثل اون عفریته ستمی کنچرا فکر  -
 ؟انقدر سخته دوست داشتن ،ردمی کامروز مثل ابر بهار گریه 

 همه چیو برات گ فته؟-امیر
 .بله گ فته -

از  ،رنامه بذار برم خواستگاریشیه ب حاال که تو جریانی  ،پس حتما گ فته بهش گ فتم اگه بخوام میرم خواستگاریش -امیر
 .اینجور رفیق بودن و عشُق عاشقیا خوشم نمیاد

 !مهال با تعجب نگاهش کرد
 واقعا جون من راست میگی؟ -

ره -امیر
 
  !همین ،فقط یه عقد ساده ،ولی من جشنی نمیگیرم ،ا

رزوشو جشن بگیره لباس عروس بپوشه ؟وای زن بیوه بگیری می خمگه  -
 
 .هر دختری ا

دلم نمیاد بدون  ،پس بیخیال شو ؟کی و داریم از طرفمون که بیاد !من فقط گ فتم جشنی نمیگیرم ،ُخب بپوشه -امیر
رزو داشت من و تو لباس دامادی ببینه ،مامان و بابا عروسی بگیرم

 
واد لباس دامادی بپوشم این می خدلم ن ،مامان همش ا

 ؟خواسته زیادیه
 منطقت کجا رفته؟ ،ا مامان بابا حواسشون بهمون هست همیشه هم کنارمونندخب ؟یکنی مامان نمیبینتتمامیر فکر  -

 .مهال من جشنی که پدر و مادرم توش نباشن برام مثل مراسم عزاست -امیر
غوشش گرفت و صورتش را  امیر او را در  ،مهال با این حرفش اشکهایش سرازیر شد

 
  .بوسید ا

 .همی کنن خونه داره دیوونم ببخشید خیلی داغونم ،مهال تنهای  ی تو او -امیر
 .من که گ فتم پیشت بمونم قبول نکردی -

 .بچسب به زندگیت زودتر با پدرشوهرت صحبت کن این دختره دلو دینمو برده ،تو هم زندگی داری  -امیر
 ؟دل و دینت و برد که اینجوری سنگدل شدی ؟ردیمی کپس چرا انقدر براش عشوه خرکی میومدی و اذیتش  -

 ،وردی حرص خوردنش مثل توئهمی خردم حرص می کوقتی اذیتت  ،دوست داشتنی تر میشه درست مثل توچون  -امیر
 اذیت کردنش ملسه.

  مهال مشتی به دستش زدی و گ فت

 .خیلی نامردی -
مد  رویا پیش مهال ،امیر پیش رادمهر برگشت

 
  .ا

 ؟امیر گریه کرده -رویا
 .ه نگاهش کردرویا با چشمهای به اشک نشست ،مهال سمتش برگشت

  .ای کاش چیزی بهت نمیگ فتم در مورد من حرف زدین؟ دعوات کرد؟ تو چرا گریه کردی؟ -رویا
ماده برو خودتو ،اشک بریزی کشتمت -

 
 .واد بیاد بگیرتتمی خکن که داداشمو اغفال کردی ، ا

بی دستش داد
 
 .رویا ُشک زده نگاهش کرد و مهال لیوان ا

 .بخور تا سک ته نکردی -
خه چجوری  ون من راست میگی؟ج -رویا

 
 ؟ مگه میشه ؟مهال برای خوشیم این حرفو میزنی ؟ا

 .نه بخدا ،بهم گ فت زودتر با پدرشوهرت حرف بزن ،دختره دل و دینمو برده -
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غوشش گرفت
 
  .رادمهر با صدای بلند مهال را صدا زد ،رویا میون اشک ریختنش خندید و مهال را در ا

 مهال شام چی شد؟ -رادمهر
 .ریم میز و میچینیمدا-

 .پاک کرد سریع اشکهای خودش و رویا را 
  .زودباش میزو بچینیم تا صداشون در نیومده -

  .صدا زد چید رادمهر و امیر را  مهال با سلیقه میز را 
 .ببین معجزه شوهر کردنه ها. چه تاثیری گذاشته روت ،خونه خودمون از این کارا بلد نبودی!چه کردی  -امیر
  .م بهم عادت کنید دیگه شوهرم ندینمیترسید -

ماده رویا ،بعد خوردن شام و میوه
 
 .برساند شد و از رادمهر خواست که او را  ا

  .رادمهر من رویا خانومو میرسونم ،منم دیگه میرم -امیر
 .مزاحمتون نمیشم -رویا
 .مسیرمه، میرسونمتون !م این چه حرفیهمی کنخواهش  -امیر

 بعد  ،از همان سیاست های  ی که زمان مجردیش تجربه کرده بود ،رادرش احساس کردمهال یه تحکمی ته صدای ب
 
ن رویا ا

 .دیگر حرفی نزد
  .یممی کنُخب جفتتون بمونین ،مردونه زنونش  -رادمهر
 .نه من کار دارم خونه -رویا
  .منم که نمیتونم خونه رو تنها بذارم -امیر

  رویا پس با امیر میری؟ -رادمهر
  .زاحمشون نیستم میرماگه م  -رویا

رادمهر به اتاقش رفت تا بسته ای به  .بوسید هم رفت، با رادمهر دست داد و صورت مهال را  امیر بلند شدو اخمهایش در
  در همین لحظه امیربه رویا نزدیک شد و گ فت ،رویا بدهد

  ؟میترسی بخورمت انقدر برام ناز میاری  ؟چیه-امیر
 !امیر -

 .تو دخالت نکن -امیر 

 نه بخدا فقط خواستم ...... -رویا
 .بار دیگه اسم مزاحمت و بیار، تا اون رومم ببینی یک -امیر وسط حرفش پرید و گ فت

ب  با رویا ُبغضش را 
 
مهال که از دستش ک فری بود  ،امیر دست در موهایش کشیدو به سمت در رفت ،دهانش قورت دادا

  .سمتش رفت و دستش را گرفت
 .اسمتو نمیارم یمی کنبار دیگه ببینم اینجوری باهاش برخورد  بخدا به خاک مامان و بابا قسم یک ،خیلی بی لیاقتی امیر -

  امیر از خانه بیرون رفت و رو به رویا گ فت
 .تو ماشین منتظرم -امیر

 !صدا زد بلند رادمهر را  .رویا سری تکون داد
 داداش کجا موندی پس؟ -رویا

  .ممی کنلعنتی پیداش ن -رادمهر
  .اید تو ماشین گذاشتیش -

م رادمهر از اتاق بیرون
 
  د .ا
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  !برم ببینم ،نمیدونم -رادمهر
  .پس منم میام پایین -رویا

غوشش گرفت و بوسید در مهال را 
 
رام گ فت ،ا

 
 مهال در گوشش ا

  .فقط دوست داره اینجوری خودشو نشون بده ،انقدرا که نشون میده سنگدل نیست ،ممی کنمن از طرفش عذرخواهی  -
  ؟ینمی کنچی در گوش هم ِپچ ِپچ  -رادمهر

 .ساکت ،زنونست -
برق را خاموش کرد  ،پوشید و موهایش را شانه کرد لباس خوابش را  ،مهال به اتاق رفت ،رویا خندید و با رادمهر بیرون رفتن

مد رادمهر به اتاق ،و روی تخت دراز کشید
 
  .ا

  چی شد پیداش کردی؟ -
ره -رادمهر

 
 .دتو ماشین بو ا

   .م َپکر شدی رفتی و اومدیمی کناحساس  ؟چیزی شده -
 !مهال -رادمهر

 ؟جونم -
 !ی مگه نهمی کنتو چیزیو ازم پنهون ن -رادمهر

 !نمیفهمم ؟یعنی چی -
شناچه  !چمیدونم هر کی ؟کسی تا االن مزاحمت نشده -رادمهر

 
 .چه غریبه ا

  .مهال از روی تخت بلند شد و روبروی رادمهر ایستاد
 ؟اتفاقی افتاده ،رفتو بزن ح -

 .یه چیز همینجوری گ فتم ،هیچی -رادمهر
  !بگو میشنوم ،تو هیچوقت همینجوری حرف نمیزنی -

  !بیخیال شو دیگه -رادمهر
 .کنار زد وبیرون رفت رادمهر مهال را 

 .مطمئن بود اتفاق بدی افتاده که او را اینگونه عصبی کرده ،مهال ُبغض کرد و روی تخت نشست

 ؟وابیمی خچرا ن -هررادم
  !چیزی از هم پنهون نکنیم ،قرار بود بهم دروغ نگیم -

 !درسته -رادمهر
 .یمی کنولی تو داری اینکارو  -

 ؟تو مهرانو این چند وقته ندیدی -رادمهر
  مهال با تعجب سمتش برگشت و گ فت

 ؟مهران -
 !اهوم مهران -رادمهر

 این چه سوالیه ؟ ،راد بخدا ندیدمش ،نه -
 .پاکت را سمت مهال گرفت ،هر از اتاق بیرون رفت و با یه پاکت به اتاق برگشترادم

شنااین عکس برایش خیلی  ،عکسی از خودش با مهران بود ،مهال با دستانی لرزان پاکت را گرفت و باز کرد
 
دوباره به  .بود ا

  عکس خیره شد و گ فت
 ه؟می کناین عکس دست تو چیکار  -

  نداخته تو ماشین من.مهال یکی اینو ا -رادمهر
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اگه دقت کنی متوجه میشی اونموقع مهران انقدر عوضی  ،این عکس ماله خیلی وقته پیشه ،هر کی بوده خیلی احمق بوده -
لبوم خانوادگیمون بود ،یعنی کار کیه ،این عکسم علیرضا واسه مسخره بازی گرفته بود ،نبود

 
 ؟این عکس تو ا

 شت؟خود مهرانم این عکس رو دا -رادمهر
  .فکر نکنم ،نمیدونم -

 .رادمهر روی تخت نشست به دیوار خیره شد
 !مهال -رادمهر

 ؟بله -
  یعنی کار کیه؟ -رادمهر

 !هر کی هست خیلی احمقه -
  ؟میتونه کار خود مهران باشه -رادمهر

 !شاید -
 .ممی کنروزگارش رو سیاه  ،فقط وای به حالش اگه کار اون باشه ،ممی کنپیداش  -رادمهر

 !راد -
 ؟جونم -رادمهر

 .برات یه خبر توپ دارم ،پس بیخیالی سر کن، مهم من و تو هستیم که به هم اعتماد داریم ،بیخیال اینا-

 خب بگو ببینم خبر مهمت چیه؟ م.می کنپیداش  ،نمیتونم بیخیال شم -رادمهر

  .ت کنمامیر ازم خواست با بابات در مورد رویا صحب !اگا بهش فکر نکنی فراموش میشه-
 .هم رفت رادمهر سمت مهال برگشت و اخمهایش در

 ؟چرا مگه کاری کرده -رادمهر
 .چقدر ِخنگی ، امیر ازم خواست رویا رو از شما خواستگاری کنم -

  ؟تو میدونستی و گذاشتی امیرو رویا باهم برن  -رادمهر
 .ُاهوم، حاال انگار داداشم لولوئه ،مطمئن باش صحیح و سالم میرسونتش -

قاجون قبول  -
 
 ه؟می کنیعنی ا
ی قربون خدا برم -رادمهر

 
حقش نیست حالشو بگیرم؟از بابا خیالت راحت باشه تو  ،ببین برادرت پستش به من خورد ،ا

 !این قحطی شوهر چرا قبول نکنه
  مهال بلند خندید و گ فت

 .تا منم برم پیش داداشم من جرات داری اذیتش کن ضدر  !دیونه مثال خواهرته -
ی تو رو به من نمیدادن شوهر می کناالن فکر  در ضمن  ،داشتم میذاشتم ،برم خونه داداشم ،چه غلطا !پرو نشو-دمهررا 

 ، عمرا مثل من خوشتیپ ،خوشگل ،ناناز پیدا میشد برات.؟گیرت میوم
 یکم واسه خودت نوشابه باز کن. -

  .مهال بگیر بخواب دارم وسوسه میشم بخورمت -رادمهر
 .بچه پرو  -

 .وادمی خنه که تو دلت ن -رادمهر
  ؟رادمهر چرا انقدر بی حیای  ی -

  ؟واست چرا لباس خوشگلتو پوشیدیمی خاگه دلت ن-رادمهر
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 !رادمهر -
  .ُخب گ فتم یه وقت تعارف نکنی -رادمهر

 .خیلی رو داری  -
 .منم دوست دارم -رادمهر

 .شدش امهال پشت به او کرد و رادمهر تازه متوجه موهای کوتاه شده 
 !مهال -رادمهر

 مهال سمت رادمهر برگشت
 ؟جونم -

 .در دل برای خود فاتحه ای خواند ،مهال تازه متوجه سوتی که داد شد ،ندو به موهایش دستی زدوبرگرد ا رادمهر او ر 
 موهاتو کوتاه کردی؟ -رادمهر

 .رادمهر بخدا سخت بود شستنش -
 ؟یعنی دروغ میگ فتی بهم تو غذا مو میره موهام ؟اشتم نظر بدممن حق ند ؟ردی ازممی کپس واسه همین قایم  -رادمهر

 خیسه همه بهونه بود؟
 !ببخشید -

 رادمهر با طعنه گ فت
 .موهای خودته اختیارشو داشتی ؟ببخشش واسه چی -رادمهر

ورد در رادمهر بلند شدو لباسش را 
 
 .روی تخت پشت به مهال خوابید ،ا

 !راد -
 .خوابم میادهیچی نگو -رادمهر

غوش گرفتن هم خوابیدناو
 
 .لین شبی بود کنار هم بدون در ا

 سال بعد(۲)
 !مهال -تینا
 ؟جونم -

 .بدو بیا زنگ زد -تینا
 .ُخب حرف بزن  -

 ؟!اگه بگه برگرد -تینا
  .زودباش جواب بده ،وای تینا ما با هم اینهمه حرف زدیم -

سر  رویاکمتر به او ،ازدواج کرده بود تینا تنها شده بود از وقتی رویا با امیر ؟تینا و مهال خیلی با هم صمیمی شده بودند
مدتی تینا با اقوام مادرش سر ارث و میراث بحثشان  .یا او خانه شان بود یا مهال خانه تینا بود ؛مهال بیشتر کنارش بود ،میزد

مد  برای همین دوباره سراغ مهال ،شده بود
 
 تا کمکش کند. ا

خدا لعنتشون کنه دارن تو پول غرق  ،این قوم تاتار دست از سرم برنمیدارن  ،بزنه به وکیلم میگم زنگ !کن ولش -تینا
 نه خانواده مادریم  ،میشن باز حریصن ،ولی داغ این پوالرو به دلشون میذارم

 
دمای درستین نه پدریم، کاش اینا هم با ا

خ دلم  ،پدر مادرم میمردن
 
 .زشون متنفرمواد تک تکشونو دار بزنم انقدر امی خلعنتیای عوضی ،ا

 -   
 
 .ردممی کاالن سر و کلتون پیدا شده، من بودم نابودشون ! بگو تا االن کجا بودین ،باید حرفاتو بزنی ؟ه که چیخر باال
 .ورم واسه همین باهاشون حرف نزنم بهترهمی خمن زود گول  -تینا
 .خودت میدونی -
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  .مهال خیلی امروز رنگت پریده -تینا
 .چند روزه دارم از درد میمیرم ،همی کناز دیروز زیر دلم درد ،اصال حالم خوب نیست -

 ؟عادت ماهانه شدی -تینا
 .نه -

  .ُخب حتما موقع عادت ماهانته -تینا
 !نمیدونم شاید -

 .انگار از چیزی دلت گرفته ،اصال مثل قبل نیستی !مهال یه چیزیت هست -تینا
خه ما اصال جلو گیری ن -

 
 .یم ولی از بچه خبری نیستنمی کمیترسم بچه دار نشم، ا

 .دیوونه تو خودت که هنوز بچه ای -تینا
بخدا با حسرت  ،واممی خوقتی میریم بیرون یه بچه میبینه همش میگه من سه چهارتا دختر  ،ولی راد خیلی دوست داره -

ه دار نشم ،بچه خیلی میترسم بچ !میدونم خیلی بابای دوست داشتنی میشه ،ه دلم براش ضعف میرهمی کنبهشون نگاه 
 هر وقتم از اونجا میایم میگه پس ما کی بچه دار میشیم؟ ،که قشنگ میچلونه مریمو
 االن رابطه سینا و مریم چطوره ؟ ،بیخیال بابا بهش فکر نکن-تینا
 .دو دقیقه با هم نمیسازن  ،همونجوری فرق نکرده، مثل تام و جری هستن-

 .مطمئن باش خدا یدونه فندوق خوشمل بهت میده ،تو هم انقدر افسرده نباش .خدای  ی اینا بچه دار شدنشون زود بود -تینا
  هر دو خندیدن و تینا بلند شد و گ فت

  .االن راد میاد میگه باز این اینجا تلپه ،من دیگه برم -تینا
االن ، ه ازم دور شدننسترن و زهره هم ک،مریم و رویا که رفتن پ ی کارشون  ،اتفاقا میگه خوب شد تینارو داری  !بیچاره راد -

  .فقط تو برام موندی
  .باید خداروشکر کنم که تو رو دارم ،قربونت برم من -تینا

چقدر  ،به لرزه در میاورد فکر اینکه مادر نشود تمام وجودش را  ،تینا خداحافظی کرد و رفت ، دوباره مهال به فکر رفت
دست داده   قشنگ ترین حس دنیا به او ،بیمارستان بغل کردامیر علی را اولین بار در  ،حس قشنگی بود وقتی بچه مریم

سم !اگر بچه خودش بود.بود
 
 .رد که رادمهر صدایش زدمی کسیر  ن هااتو ا

 !مهال -رادمهر
 ؟کی اومدی ،سالم -

 .انقدر توخودت بودی که ده بار صدات کردم نشنیدی ،همین االن -رادمهر
و  تا تو دست و روت و بشوری غذاتو ،ببخشید -

 
 .مردا

 .بشین -رادمهر
 ؟واسه چی -

  رادمهر داد زدو گ فت
 .گ فتم بشین -رادمهر
ب  مهال
 
 .دهانش را قورت داد و نشستا
بسه انقدر تو  ،ببین زیر چشمات گود شده ؟چرا بهم نمیگی ؟همی کنچی داره اینجوری اذیتت  ؟دوباره گریه کردی -رادمهر

 !میشنوم ،خودت ریختی ،حاال وقتشه بریزی بیرون
 .اصال نفهمید کی اشکش چکید و صورتش را خیس کرد ،هال سرش رو پایین انداختم
 .راد برو دوباره ازدواج کن قول میدم ناراحت نشم -

 .رادمهر بلند خندید، ولی خنده ی عصبی
 ُخب واسه چی اونوقت؟ -رادمهر

 .م ولی هیچی نشداالن یکسال منتظری ،ما هم که اصال جلوگیری نکردیم ،میدونم دوست داری پدر شی -
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ی میری؟ ما که بچه ایم می کنشاید اصال مشکل از منه، یعنی تو منو ول  ؟از کجا میدونی اونوقت مشکل از توئه -رادمهر
ره من بچه دوست دارم

 
می ولی االغ جون من یک تار موی تو رو با صدتا بچه عوض ن ،چه گلی به سر خانوادمون زدیم؟ ا

من زندگیمو دوست  ؟مهال  حرفی از بچه زدم ؟!واممی خبارگ فتم بچه  تو این دوسال یکپس برام نسخه نپیچ ،مگه  م کن
ماه هر روز میام خونه قیافه  یک ،شاید حکمتی هست ،جان راد از این فکرای مزخرف نکن ،تو رو دوست دارم ،دارم

نه  !همونجور شاد ،یپرید بغلمتا میومدم خونه م ،ندیدمی خهمون که همش  !واممی خافسردتو میبینم، من مهالی خودمو 
چه عجله  ؟یمی کنسال و تحمل ن مردم بعد از پانزده سال بچه دار میشن اونوقت تو یک ،این مهال که همش گوشه گیره

 .جان راد دیگه ادامه ش نده ؟ای داری واسه مادر شدن
  راد بخدا ناراحت نمیشم اگه یه روز..... -

 ،رادمهر بلند داد زد
  .ولم کن دیگه ،هر چی میگم باز حرف خودشو میزنه ،من به هفت پشتم بخندم اگه بچه بخوام ،فه شودیگه خ -رادمهر

سمت اتاق  .چید رادمهر سمت اتاق رفت و مهال اشکهایش را پاک کرد تو دستشوی  ی دست و صورتش را شست و میز نهار را 
هسته  ،خت دراز کشیده بود ولی چشمانش بسته بودرادمهر با همان لباس روی ت ،رفت و تقه ای به در زد و وارد اتاق شد

 
ا

 چون مطمئن بود بیدار است مهال میدانست دوباره باید منت کشی کند ،ولی رادمهر جواب نداد سمتش رفت و صدایش زد
ورد پایین پایش نشست و جورابش را در ،به خواب زده ولی خودش را 

 
 .ا

 .میشم میمیرم اونوقت مریض ،ورمامی خراد بلند نشی منم چیزی ن -
 .گرسنم نیست تو هم گرسنه نیستی نخور   ،چرت و پرت نگو-رادمهر

  .پاشو من تنهای  ی غذا بهم نمیچسبه ،گرسنمه -
 .من حرفهای  ی که شنیدم سیرم کرده -رادمهر

 !ممی کنخواهش  ،راد جون من پاشو -
  رادمهر با اخم نگاهش کردو گ فت

 !برو میام ،باشه -رادمهر
 .بوسید و از اتاق بیرون رفت ر را مهال گونه رادمه

  ؟یمی کنچرا با غذات بازی  ،تو که گرسنت بود -رادمهر
 .م باال میارممی کنواد بخورم ولی احساس می خنمیدونم دلم  -

 .بخور فوقش باال میاری  ،اشکال نداره -رادمهر
راد  ،اد سمت دستشوی  ی دویدنزدیک دهنش برد ولی سریع احساس حالت تهوع بهش دست د مهال لبخندی زدو قاشق را 

 .هم پشت سرش به در کوبید

خه انقدر  ،همی کنایناهمش بخاطر غذا نخوردنته، از بس نخوردی معدت داره اذیتت  ؟درو چرا بستی -رادمهر
 
چرا تو ا

 ؟لجبازی 
مد  ال بیرونهم

 
 .زیر دلش را گرفته و کمی خم شد ،و با حوله صورتش راخشک کرد ا

 .من یکم دراز بکشم خوب میشم ،غذاتو بخور برو  ،چقدر غر میزنی -
 .برو لباستو بپوش بریم دک تر -رادمهر

 .برو غذاتو بخور  !به جون تو حالم خوبه االن، اگه دوباره اینجوری شدم قول میدم بریم دک تر -
 .جون منو قسم خوردی ،قول دادیا -رادمهر

ره قربونت برم برو -
 
 .ا

ش
 
 . پزخانهمهال به طرف اتاق رفت و رادمهر سمت ا

 )رادمهر(
با هر یک قاشق غذا  ،مشورت کند چاره ای می افتاد، نمیدانست با چه کسی باید به فکر راه  ،تمام فکرش پیش مهال بود
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ب  یک لیوان
 
روی مبل نشست شماره سینا  ،شست میز را جمع کرد و ظرفهارا  ،ورد تا از گلویش پایین برودمی خا

 .گرفت را 
 !جانم مجنون -سینا

  ؟بعدظهر نمیام میتونی کارارو راه بندازی  !سینا سالم -
 .نگاه لباسمو چیکار کرد ،چی شده َپکری ،مریم این بچتو جمع کن ؟چرا -سینا

 .مهال یکم حالش خوش نیست گ فتم امروز رو پیشش باشم! چته داد میزنی؟ انگار فقط بچه ی اونه، نکبت -
  ؟وای مریم بیاد پیششمی خ -سینا

ه من امیرعلی رو میبینم هوس بچه میزنه به می کنند وقت از شما دور باشه شاید حالش بهتر شه چون فکر فعال یه چ ،نه -
 .شاید ببرمش پیش یه روانشناس ،همی کنسرم، پیش خودش فکرای ناجور 

  ؟چرا نمیبریش پیش یه دک تر خوب -سینا
خر ،پیش صدتا دک تر بردمش -

 
بخدا مغزم  ،نمیدونم ،ن مشکل دارم نه مهالنه م ،ین بار تهران بردمش گ فت همچی خوبها

 .همی کندیگه کار ن
بمون پیشش یکم برین بیرون حال و هواش عوض  ،بعدازظهرم کار زیادی نداریم ،فکر نکن بهش ،درست میشه -سینا
 اصال چرا چند روز مسافرت نمیرین؟ ،شه
خه کجا ببرمش یک ،تازه از کیش اومدیم -

 
من ببرمش  ،ال بخاطر سرسبزیش و دریاشهمه میان شم ؟ماه هم نشده ،ا

 ر؟کوی
 .گ فتم شاید اونم دوست اینه دوست داشته باشه بره کویر گردی ،نمیدونم این زنه ما ُخله عشق کویر داره -سینا

دم  تو -
 
 !برو خداتو شکر کن همین اومد خونت وگرنه کی بهت زن میداد ،بشو نیستیا
 .زن نمیدادن دختر که میدادن-سینا
 سینا 
 
  .خی گ فتا

 .حقت بود نوش جونت -
این  مردشورتو ببرن که ،وهلل میترسم پسشم نگیرن دیگه، اوه اوه داره میاد من برم دیگه  ،بخدا اینو به من انداختن -سینا

 .و به جون من انداختی
 .خداحافظ ،حقته احمق -

رام در را  ،گوشیو را قطع کردو سمت اتاق رفت
 
نوازش کرد و پیشانیش را  موهایش را  ،باز کرد و کنارش روی تخت نشست ا

 .بوسید
 ؟غذا خوردی -مهال
ره -
 
 .دستت دردنکنه خیلی خوشمزه بود ،ا

 .نوش جونت -مهال
 بهتری؟ -

ره -مهال
 
 !ا

 ؟وای بریم بیرون دور بزنیممی خ -
  .بیرونم خیلی گرمه،نه حوصله ندارم  -مهال
 .ُخب خنک شد میریم -

 ؟!مگه سرکار نمیری  -مهال
 .ار نداشتیم امروز رو مرخصی دادم به خودمک ،نه -
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  .پس بیا بگیر بخواب -مهال
  .تو بخواب ،باشه من یه دوش بگیرم-

 .منم دوش بگیرم -مهال
شوب بود ،پایین انداخت مهال بعد حرفش سرخ شدو سرش را 

 
رامشش کاری می خچقدر دلش  ،رادمهر دلش ا

 
واست برای ا

 .کند
 .نه عزیزم بگیر بخواب -

 !درا  -مهال
 .م شروع نکن دوبارهمی کنمهال خواهش  -

 .زیر پتو ُبرد یک دِل سیر اشک ریخت رادمهر سمت حمام رفت و مهال سرش را 
ب  رادمهر زیر دوش
 
رام شودا

 
وقتی از حمام برگشت مهال خواب بود ولی رِد اشک روی  ،سرد رفت تا شاید کمی اعصابش ا

غوشش گرفت از پشت در د کنارش دراز کشید و ،ریش ریش کر صورتش دلش را 
 
رامشی که از مهال  ،بست چشمانش را  ،ا

 
ا

 .سنگین کردو به خوابی عمیق رفت گرفت چشمانش را 
 ؟نبردیش دیشب بیرون -سینا

 .نشستیم یکم فیلم دیدیم بعدم خوابیدیم ،الکی سر دردو بهونه کرد ،نه میگ فت حوصله نداره -
خ این نیم وجبی از خواب پا میشهتا میام به مریم ن !بخدا راحتین ،ای بابا -سینا

 
 ،اصال نه شب داریم نه روز ،زدیک شم، ا

رامش قبل طوفان استفادتونو ببرین که بیاد با خاک یکسانتون 
 
 .همی کناز این ا

دم  -
 
 در مورد بچه ش اینجوری میگه؟ا

ورد درسته از تنهای  ی درمون ،دارم حقیقت و میگم -سینا
 
رزوی اون تا

 
نهای  ی رو دارم ،نمیدونی ه ولی ُخب بعضی وقتها ا

خر ،ردمی کرد یه لگدی هم نثار من می کهی خودشو لعنت ،ردمی کدیشب مریم قشنگ گریه 
 
م بلند شدم رفتم یجا دیگه ا

 .هر چی االن زنگ میزنم جواب نمیده ،خوابیدم ،خانومم باهام قهر کرده
 .جاری شده بود رادمهر از بس خندیده بود اشکش

  چرا حاال تو رو لگد میزد؟ ،گرفت خدا لعنتت کنه دلم درد -
  .باز نمیگه من باید صبح بلند شم سرکار برم ،بخوابه که بلند شم نگهش دارم خانم -سینا

  .دیوونه ها،بیچاره اون بچه که گیر شما دوتا ُخل افتاده -
 )مهال(

 ؟سالم تینا خوبی -
  ؟صدات چرا گرفته ؟چیزی شده ،مرسی ،سالم عزیزم -تینا
 .حتی امروز از بوی ُادکلن رادمهرم بدم میومد ولی روم نشد بهش بگم نزنه ،ورم باال میارممی خهر چی  نمیدونم -

ماده مهال -تینا
 
 .شو االن میام بریم دک تر ا

 .رویا هم رفته نوشهر ،ببخشیدمجبورشدم مزاحم تو بشم ،ببخشید تو روخدا ،مریم که با بچست -
ماده ؟ممن و تو با هم این حرفارو داری -تینا

 
  .شو اومدم ا

می از کارش میزد و مهال این را ن ولی اگر میگ فت عصبانی میشود به رادمهر نگوید میدانست اگر ،عوض کرد مهال لباسش را 
یفون کیفش را  با صدای  ،واستخ

 
 ،پوشید وارد حیاط شد که موبایلش زنگ خورد ا ک فشش ر  ،گرفت از خانه بیرون رفت ا

 .باز کرد اد و در حیاط را رد تماس د ،شماره تینا بود
 .نزدیک بود زنگ بزنم به رادمهر ؟چرا جواب نمیدی -تینا
  .گ فتم توی  ی، غیر تو که کسی در این خونه رو نمیزنه -

 .برو سوار شو دختره دیوونه -تینا

http://www.98iia.com/


 حیف روزای رفته / فاطمه رنجبر کاربر انجمن نودهشتیا 
 

  
 COM.IIA98.WWW / 207 فاطمه رنجبر 

 

 .هر دو سوار ماشین شدن
 ؟کار که نداشتی ،ببخشید تینا بخدا شرمندتم -

 .نمیتونستم بیام میگ فتم، فقط االن کجا بریم ؟ف دارمنه بابا مگه من باهات تعار  -تینا

خه از بچگیم پیشش میرفتم ،برو ساختمان پزشکان، پیش دک تر فرمانی میرم -
 
مامانم میگ فت با یه نسخش خوب  ،ا

 .میشدی
 .خدا بیامرزدشون -تینا
 .مرسی عزیزم -

هر دو وارد مطبش  ،نی طبقه همک ف بوددرب ساختمان پزشکان ایستاد و با هم وارد ساختمان شدن ،مطب دک تر فرما
 !منشی با دیدن مهال با او گرم گرفت ،شدن

 .خدا بد نده ؟خوبی گلم ،سالم مهال جون -منشی
 دک تر نیست؟ ،اومدم ببینم دک تر چی میگه ،سالم انیس جون خوبی؟ نمیدونم چمه-

  .اتفاقا مریضم نداره ،چرا عزیزم -منشی
 .پس من برم تو -

لم -منشی
ُ
 .برو گ

  .تقه ای به در اتاق دک تر زدو وارد اتاق شد
 !سالم -

  .دک تر فرمانی سرش پایین بود مشغول نوشتن چیزی بود
 !سالم بفرمایید -دک تر فرمانی

 بلند کرد با دیدن مهال لبخندی زد و گ فت دک تر سرش را  ،مهال روی صندلی نشست

 .از بس ندیدمت صداتم یادم رفته بود ،متوجه نشدمشرمنده سرم پایین بود  ،چقدر رنگت پریده دخترم -دک تر فرمانی
 مهال لبخند بی جانی زدو گ فت

رنگ پریدگیمم بخاطر  ،ببخشید باال میارم ،ورممی خهفتست هر چی  این چه حرفیه دک تر، یک ،دشمنتون شرمنده -
 .نخوردن غذاست

 هفتست اینجوری هستی االن اومدی پیشم؟ یک -دک تر فرمانی
 .مه دار باشهردم ادامی کفکر ن -

ستینتو بده باال فشارتو بگیرم -دک تر فرمانی
 
 ؟عادت ماهانه شدی ،ا

 .مهال سرخ شدو سرش را پایین انداخت
 !بله -

 یه  ،یینهافشارت پ -دک تر فرمانی
 
نوشتم فوری جوابشو  ،در رفتی بیرون انجام میدی زمایش برات مینویسم همین االن از ا

زمایشگاه داخل ساختمان برو  ،ت دارو بدمبدن چون همینجوری سرخود نمیتونم به
 
  .پاشو دخترم ،همین ا

 !چشم، فعال -

زمایش بودن، مهال دلش شور میزد
 
زمایشگاه نشسته بودن ومنتظر جواب ا

 
هر دقیقه ساعُت نگاه  ،مهال و تینا رو صندلی ا

مد  ساعت تا یک،رد می ک
 
بمیوه به دستش  ،ده بودترش کر  بیحال خونی که ازش گرفتن او را  .ن رادمهر وقت داشتا

 
تینا ا

زمایشگاه صدایش زد،به سمتش رفت ،از بس استرس داشت از گلویش پایین نمیرفت ،کمی خورد ،داد
 
 .مسئول ا

 ؟ببخشید صدام زدین -
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زمایشتون مثبته-دک تر
 
 .بله خانومم مبارکه جواب ا

زمایشم مگه چی بود -
 
 ؟ببخشید ا

زمایشتون واسه  -دک تر
 
 .دیگه واضح تر از این چیزی نیست ،شما مادر شدین ؟بارداریهیعنی شما نمیدونستین ا

خه فکر کنم اشتباه شده -
 
خه ،نه، ا

 
  .من حامله نیستم ا

 ..نه خانومم اشتباهی نشده، ببرید به دک ترتون نشون بدید  -دک تر
غوشش گرفت و تبریک گ فت ،مهال ُشکه بود

 
 .تینا او رو در ا

  -تینا
 
 . غر بزن و گالیه کنهی حاال ؟ه مامان شدیخر دیدی باال

خه ،امکان نداره -
 
 .من عادت ماهانه شدم ا

 .بشه سریع دوباره دک تر رفتن و از منشی اجازه خواست که وارد اتاق 
 .یه دقیقه وایستا یه مریض تو اتاقه -منشی

 میگم تو اینجا چند سالی که هستی ببین امکانش هست یکی عادت ماهانه شه بعد حامله هم باشه؟ -
ره -منشی

 
 ،رد حامله نیست رفت با شوهرش کوه نوردیمی کاینم فکر  ،دختر خاله خودمم بیچاره این اتفاق براش افتاد ،ا

 .بچه طفل معصومش افتاد
 .وای خدایا نا امیدم نکن ؟خدا یعنی جوابمو داده !وای نه تینا -

زمایشت مثبت بود -منشی
 
 ؟جواب ا

ره -
 
 !ا

 .همی کنگاه هیچوقت اشتباه ناین ازمایش ،پس شک نکن حامله ای -منشی
مد  مریض از اتاق بیرون
 
 .و مهال سریع بدون اطالع دادن وارد اتاق شدا

زمایشو ؟چی شده دخترم -دک تر فرمانی
 
 .بشین ببینم ،چه اشکیم میریزه ؟گرفتی ا

قای دک تر چجوری امکانش هست -
 
خه؟ ا

 
 ...ا

 .اباجون همین امروز برو پیش دک تر تا تقویتی چیزی برات بنویسهاونو دیگه باید از دک تر زنان بپرسی ،مبارکه ب -دک تر فرمانی

 .با خوشحالی از اتاق دک تر بیرون اومد و از منشی تشکر کرد و با هم سوار ماشین شدن
خ گوای تینا چجوری به راد بگم -

 
 .عاشقتم خدا !جون ا

  ش.دختر ُخل ، ُخب زنگ بزن به -تینا
 .نجوری خبر بابا شدنشو بهش بدمهمیشه دوست داشتم ای، نه پیام میدم -

ورد از کیفش در موبایلش را 
 
 :و اینگونه نوشت ا

 هوراااااااا( !من اومدم توشکِم مامانم ،)از مامان مهال به بابا رادمهر-
 چی نوشتی؟ -تینا

 .متن پیام رو برایش خواند
 ؟چطور بود -

 .ه دیوونه شدیمی کنخیلی قشنگ بود ولی االن فکر  -تینا
 .داره زنگ میزنهاشکال ن -

 .باید قبل و بعد دک تر ازت عکس میگرفتم ،ببین چه رنگ و روی  ی گرفته -تینا
 ؟وای تینا یعنی االن تو شکمم بچست -

کا بیارن بذارن تو دامنت ،نه پس -تینا
َ
ک ل

َ
 .منتظر باش امشب ل
 .در خانه پیاده کرد هر دو بلند خندیدن و تینا مهال را 
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  نمیای تو؟ -
  ،خوشمل کن خودتو االن راد میاد نه برو  -تینا

 
 .ه عملیات با موفقیت انجام شدخر بپر تو بغلش ماچش کن و بگو باال

 .پیامم رفت ولی زنگ نزد ،ببرن  ُمردشورتو -
 !خداحافظ من دیگه برم فعال ،حتما متوجه نشده !ه من چهب-تینا
 .مواظب خودت باش ،به سالمت ،بازم مرسی خیلی ماهی -

 .فدای  ی داری  -تینا
واست پرواز می خانقدر خوشحال بود که دلش  ،مهال کلید انداخت و وارد خونه شد ،تک بوقی زد از کوچه بیرون رفت

ورد در لباسش را  ،کند
 
رایش ،موهایش با حوله خشک کرد ،تاب و شلوارک پوشید ،و دوش گرفت ا

 
دیگر از  ،مالیمی کرد ا

یینهجلوی  .زنگ زدو چلو کوبیده سفارش دادبه رستوران سر کوچه  ،وقت غذا درست کردن گذشته بود
 
ایستاد به هیکلش  ا

خ فندوق مامان یعنی االن چقدری هستی ،نگاه کرد و دستی به شکمش کشید
 
یینهاز جلوی  ؟ا

 
 .کنار رفت ا

 .با دیدن عکس رادمهر انرژیش بیشتر شد،که موبایلش زنگ خورد بود  جلوی تلویزیون نشست و منتظر رادمهر 
 .دلمسالم عزیز  -

  ،سالم خوشگل خانومم -رادمهر
 
 ؟فتاب از کدوم طرف در اومده امروزا

 !راد -
 ؟جون راد -رادمهر

 ؟!گوشیتو نگاه نکردی بهت پیام دادم -

 .جونم االن بگو ،انقدر سرم شلوغ بود که وقت نشد ببینم ؟نه پیام دادی مگه -رادمهر
 !خداحافظ ،نخیر برو بخونش -

  .موبایلش زنگ خورد دقیقه نگذشت که دوباره  چند ،قطع کرد مهال گوشیورا 
 رادمهر گ فت قبل از اینکه مهال حرفی بزند

 مهال خوبی؟ -رادمهر
  .دیوونه خودتی ،شمتمی کبخدا اگه فکر کنی دیوونم  -

خهنه من غلط بکنم،  -رادمهر
 
 ؟این پیام یعنی چی ا

 .مهال حدس میزد که اینطور برخورد کند ،صدای رادمهر گرفته بود
 کجای  ی؟ -

 .وای ماشین و تو حیاط نیارممی خزنگ زدم ببینم بیرون چیزی  ،جلوی در -رادمهر
زمایش را  در را  ،مهال گوشیو قطع کرد

 
ورد از کیفش در باز کردو جواب ا

 
 .به دست گرفت ا

  مهال رادمهر را بغل کرد و گ فت ،خندان جلوی در دید مهال را  ،رادمهر سریع دوید
 .دون اجازت رفتم بیروناول بگم ببخشیدکه ب -

  هم رفت وگ فت رادمهر او رو از خودش جدا کرد و اخمهایش در 
 کجا رفتی؟ -رادمهر

زمایش را باال 
 
ورد مهال جواب ا

 
 .و به او نشان داد ا

  این چیه؟ -رادمهر
زمایش اونجا هم ب ،زنگ زدم به تینا با هم رفتیم دک تر ،امروز دوباره تا اومدم غذا بخورم حالم بهم خورد -

 
رام سریع ا

 منم رفتم  ،نوشتن
 
 ا

 
 .ه خدا جوابمو دادخر زمایش دادم گ فت من حامله م راد، باال

میترسید مهال  ،نمیدانست از خوشحالی چه عکس العملی نشان دهد ،ُشکه شده بود ،رادمهر باتعجب به او نگاه کرد
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 .امتحتنش کرده باشد تا عکس العملش را ببیند
 ؟!یمی کنیا داری امتحانم جون من راست میگی  -رادمهر

  .به جون تو ما مادر و پدر شدیم ،بخدا راد راست میگم -
غوشش گرفت و چرخواند

 
 .تمام صورتش رو بوسه باران کرد ،مهال را در ا

 .بذارم پایین سرم گیج رفت -
  .تو که عادت ماهانه بودی ،وایستا ببینم -رادمهر

 .باید پیش دک تر زنان برم ،مکانش هست همچین اتفاقی بیفتهمنم واسه همین اولش باور نکردم ولی گ فت ا -

مد  مهال یادش ،با صدای زنگ َدر ،هر دو چند لحظه سکوت کردن
 
  !که غذا سفارش داده بود ا

ورد وای راد غذا -
 
 .من چون دیر شده بود از بیرون غذا سفارش دادم ،نا

 .برو تو من میرم میگیرم ،باشه عزیزم -رادمهر
گرفت و به خانه  غذا را ،رد خبر پدر شدنش تا این حد او را سر ذوق بیاوردمی کفکر ن،ست خودش نمیگنجید رادمهر در پو

 .روی میز گذاشت و با لبخند به مهال نگاه کرد رادمهر غذا را  ،چید مهال میز نهار را  ،برگشت
  .قربون با ذوقم برم که فکر کردم دیوونه شده -رادمهر

  .ه ُخل شدیمی کنتینا گ فت االن راد فکر  -
  کی باید بریم دک تر؟ -رادمهر

 .شماره دک ترشو بگیرم ببینم کی بهم وقت میده از مریم  ،نمیدونم -
  .تا من برم لباس عوض کنم تو به مریم زنگ بزن  -رادمهر

 .چه بابای عجولی -
 .ردم انقدر خوشحالم کنهمی کفکر ن -رادمهر

از رفتارت با بچه ها  ،با اینکه نشون نمیدادی ولی من که خنگ نیستم ،ایردم چون تو عاشق بچه می کولی من فکرشو  -
 .معلوم بود چقدر بچه دوست داری 

 .وروجک پاشو تا من برم و بیام زنگ بزن  -مهرراد
  .گرفت و به مریم زنگ زد مهال موبایلش را 

  .چه عجب یاد ما کردی ،سالم نفله -مریم
 ؟میتونی برام از دک ترت وقت بگیری برم پیشش ،تو نمیدمچون االن خیلی ذوق دارم جواب ،سالم -

 دک تر چی؟ -مریم
 دک تر تیمارستان -

 .برات بگیرم۱۱۸شرمنده خواهر من تیمارستان نرفتم تا االن ولی میتونم از  -مریم

 .دک تر زنان و میگم دیگه ،از زبون کم نیاری یه وقت ،زهرمار االغ -

 !اوندفعه پیشش رفتی که -مریم
 !وام برم ببینم بچه سالمه؟می خعه به عنوان یه مادر ایندف -

 .از گوشش فاصله داد را  مریم جیغ بلندی کشید و مهال گوشی 
دمیزاد نیست ؟مرض چه مرگ ته -

 
 .مردشور خوشحال بودنتو ببرن، هیچیت مثل ا

 ؟بیامکی رفتی؟ چقدر زود جواب داد ؟بیشعور چرا به من نگ فتی باهات  ،وای مهال تبریک میگم -مریم
 امروز حالم دوباره بد شد رفتم واسم سریع  -

 
تو با اون بچه پاشی با من کجا بیای  ،زمایش نوشتُن جوابشم زود دادنا
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خه
 
 حاال زنگ میزنی به دک تر ؟ ؟ا

ره -مریم
 
 بگم غروب میری؟ ،االن میزنم ا

  یعنی امروزم وقت میده؟ -
ره من بگم، -مریم 

 
 !ا

 ؟به تو چه -مریم
 چی به من چه؟ -
 میگه باز رئیس جمهور شدی چه خبره؟ ،هیچی بابا سیناست -ریمم
 .باشه پس یادت نره منتظر خبرتم ،بخدا مثل موشو گربه هستین -

 .سینا زنگ زده بود ،موبایلش روی میز بود ،موبایل راد زنگ خورد ،مهال گوشی را قطع کرد
  !سیناست ،راد -

  .جواب داد رادمهر دوید موبایلش را 
 ؟جانم ،مسال -رادمهر
 .هم این روزا نزدیکه واسه تو !تبریک میگم بدبخت شدنتو، جریان دیشب و که بهت گ فتم ؟چطوری قهرمان -سینا

 .من بچه مو رو چشمام میذارم ؟من مگه مثل تو هستم -رادمهر
 .انشاهلل قدمش پر از خیر و برکت باشه براتون ،گمشو بابا ولی از شوخی گذشته خیلی خوشحال شدم -سینا

 .فداتم رفیق -رادمهر
 .ِبرس کارات  واد بیای، برو دک تر وبهمی خبعدازظهرم ن -سینا

 .حاال ببینم کی بهمون وقت میده، دمت گرم خیلی َمردی ،خراب رفاقتتم-رادمهر
 !فداتم -سینا

  بعد نهار رادمهر به مهال گ فت
  تا بخوابی و بلند شی اومدم. !چیزی فکر نکن باز به ؟برمیگردم. تو یکم بخواب باشه ۷من برم دفتر تا ساعت  -رادمهر

  ی؟می کنتو استراحت ن -
 .نه عزیزم خسته نیستم -رادمهر

 .باشه مواظب خودت باش -
خ من قربونت برم که بهترین خبر دنیارو بهم دادی !شما هم مواظب خودتون باشین ،باشه -رادمهر

 
 .ا

 .ماتو در میارم بیشتر از من دوستش داشته باشیدیدی گ فتم تو خیلی بچه دوست داری ،ولی چش ،دیوونه -
خر شما عشق اول و  !من غلط بکنم -رادمهر

 
 ؟وای بغلت کنم خوابت ببره بعد برممی خمی ا

 !اهوم -
 .بوسیدو رفت رادمهر گونه ش را  ،نوازش کرد تا چشمانش گرم خواب شد بغل کرد و موهایش را  رادمهر مهال را 

  پس کی نوبتمون میشه؟ -مهال
 .اونوقت به من میگه عجول ،دندون رو جیگر بذار -ادمهرر 

از جایش بلند شدوبه سمت  ،نگه داشت با یه دست پایش را  ،تکون میداد که رادمهر هم عصبی شد مهال انقدر پاهایش را 
 .منشی رفت

 .ساعت گذشته االن یک ،ببخشید شما گ فتین ساعت هفت -رادمهر 
  گ فت با کمی عشوه منشی که دختر جلفی بود لبخندی زد و

 .اومدن بیرون نوبت شما میشه ایشون ،مریض دارن  !ُخب مقصر که من نیستم عزیزم -منشی
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 .گرفت و نوازش کرد دستانش را  ،نداشت دوباره کنار مهال نشست دختره را  رادمهر که حوصله ی ادا و عشوه 
مد چند دقیقه دیگر معطل شدن تا مریض بیرون
 
 !شدنمهال و رادمهر بلند   ،ا

 ؟میتونیم بریم تو -رادمهر
  !بله بفرمائید -منشی

 .هر دو سالم کردن ،هر دو وارد اتاق شدن ،رادمهر تقه ای به در زد
ن هادک تر یک خانم میانسال با چهره مهربان بود، با روی خوش از 
 
  .استقبال کرد ا

 .بفرمایید بشینید ،سالم عزیزم -دک تر
  .کنارش جای گرفترادمهر هم  ،مهال روبروی دک تر نشست

 جونم عزیزم مشکلتون چیه؟ -دک تر
زمایشش را 

 
  به دست دک تر داد و گ فت مهال جواب ا

زمایش نوشت ،یه چند وقته حالت تهوع داشتم حالم خوب نبود -
 
جواب  ،امروز دیگه تحمل نکردم رفتم دک تر که برام ا

زمایشم مثبت بود ولی من عادت ماهانه میشدم، امکانش هست اشتباه ش
 
  ؟ده باشها

ولی این خونریزی اگه  ه،ن دوران پریودیمی کنبعضی ها تو دوران بارداری کمی خونریزی دارن که فکر  ،نه عزیزم -دک تر
ردن حامله می کچون خونریزی داشتن فکر ن ،با درد نباشه عادیه، من چندتا مریض داشتم چهار ماه باردار بودن همراه 
  .رو رو تخت دراز بکش ببینم ُنقلمون چقدر رشد کردهاالن برای اینکه مطمئن شی ب  ،باشن

ب  مهال در دلش ِکیلو ِکیلو قند
 
دکمه  .گرفت نوازش کرد رادمهر کنارش ایستاد و دستانش را  .شد ،روی تخت دراز کشیدا

  .باال داد بازکرد و پیراهنش را  مانتویش را 
 !ُخب ببینم کوچولومونو -دک تر

  .رادمهر هم خیره شده بود به مانیتور  ،مانش به مانیتور بودچش ،مهال از خیسی شکمش چندشش شد
 .اینم صدای قلبش !و تو االن تو دوازده هفته ای، اونوقت االن متوجه شدی بارداری  میبینی، این نقطه کوچولو ُنقلته-دک تر

بهترین حس دنیا بود شد،  مهال اول تعجب کرد ولی َکم َکم با صدای قلب بچه اشکش سرریز ،زیاد کرد صدای مانیتور را 
 .رادمهر هم دست کمی از او نداشت ،برایش
  .ُخب دیگه پاشو خانومی اشکاتو پاک کن، مامان کوچولو شکمتم پاک کن بیا بیرون -دک تر

 .بوسید گونه ش را  ،رادمهر کمکش کرد با دستمال شکمش را پاک کرد
  .مرسی ،منو صاحب قشنگ ترین حس دنیا کردی -رادمهر

، دک تر چندتا قرص ویتامین و تقویتی برایش نوشت  ،با هم از اتاق بیرون رفتن ،پایین انداخت سرش را  مهال سرخ شدو
مد  بعد تشکر از مطب دک تر بیرون
 
 .ندا

 .کاش پیشم بودن ،واد برم پیش ماماُن بابام این خبر خوب بهشون بدممی خدلم  -
 .مطمئن باش االن کنارتن ،میبرمت عزیزم -رادمهر

 .ی زدو به صندلی پشت دادمهال لبخند
 .خدا روشکر که بچم سالمه ،همه استرس و ترس اون  ،همه بدو بدو تو ساحل وای اون ؟چطور نفهمیدم که حاملم -

ره -رادمهر
 
 !واقعا خداروشکر ا

خر های  مهال ماه
 
  .ش بیشتر میشداروز به روز استرس و دلشوره  ،ردمی کسپری  ش را ا

 .خدا شانس بده !نیست حامله ایمهال خدای  ی اصال معلوم  -مریم
 ؟!این شکمو چشمای کورت نمیبینه ،گمشو بابا-

  ؟وره تو نه ماه باشهمی خخدای  ی راد بهش  -مریم
 !همه که مثل تو نیستن تو حاملگیت در حال انفجار بودی -سینا
 ؟!کی با تو حرف زد -مریم
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  ؟دوباره شروع شد، سینا دهنتو نمیتونی ببندی -رادمهر
 .رد و چهار دست و پا پیش رادمهر رفتمی کگریه امیرعلی 
 .همی کناین پدرسوخته هم از وقتی فهمید بچم دختره چسبیده به من دلبری  -رادمهر
 !مثل باباشه دیگه -مریم
 .قربونش برم همچیش به خودم رفته -سینا
خر  ،ما نه ماه َنقش حمالو بارکش رو داشتیم ،بله -مریم

 
یکیشو نمیتونم تحمل کنم خدا به  ،ش هم باید به باباش می رفتا

 .دادم برسه با دوتا
 .رادمهر بلند خندید و سینا چشم غره ای به مریم رفت

 .ولی من دوست دارم بچه م شبیه راد شه مخصوصا چال گونه ش، اونوقته که میمیرم براش -
ر نمیمیری اگه نیش نزنی ،بخدا  ،یاد بگیر -سینا

 
  .کنهبار تعریفمو ب زو به دل موندم یکا

خه -مریم
 
 .عزیز دلم تعریف نداری که تعریف کنم ا
 !رو نیست که -سینا

 .بس کنید تو رو خدا -رادمهر
 .شد مگرسن ؟پس چرا رویا اینا نیومدن-

  .االن زنگ میزنم ببینم کجان -رادمهر
 .پس من برم میُز بچینم -

قا سینا اگه زحمتی نیست پسرتو جمع کن ،منم میام کمکت -مریم
 
  .ا

خ -
 
 !ش نفهمیدیم بچه کدومتونهر ا

شپزخانه رفت و میز را  ،رادمهر بلند خندید و مهال سری تکان داد
 
 .چید به ا

   .مهال امیر میگه ما نمیایم -رادمهر
 چرا؟ !یعنی چی -

  .بیا خودت ازش بپرس -رادمهر
  !سالم -

 سالم خوبی، َفندوق دای  ی خوبه ؟ -امیر
 .همی کنبه اونم سرایت  تاثیر میذاره  ممانشو حرص نده رو بچانقدر ما ،پاشو بیا خودت حالشو بپرس -

 .رویا حالش خوب نیست! قربون جفتتون برم خدا نکنه -امیر

 .گوشیو بده بهش ،دروغ نگو -
 نمیبینی من دارم  -امیر

 
  !خوابیده ؟روم حرف میزنما

 .اذیت نکن بیا دیگه -
 .باگریه خوابیده ،دلم نمیاد بیدارش کنم -امیر
 ؟دعواتون شده مگه  -

  !یه کوچولو -امیر
 ی؟می کنامیر چرا انقدر اذیتش  -

 .بخدا ایندفعه تقصیر خودش بود -امیر
 ؟مگه چیکار کرد -

 .شی تا بهت بگممی کببخشید دیگه زن و شوهریه نمیتونم بهت بگم ،البته من پروئم میگم اگه خجالت ن -امیر
 .بگو بهم زنگ بزنه بیدار شد ،ُمردشورتو ببرن که انقدر بی حیای  ی -

http://www.98iia.com/


 حیف روزای رفته / فاطمه رنجبر کاربر انجمن نودهشتیا 
 

  
 COM.IIA98.WWW / 214 فاطمه رنجبر 

 

 .من باهاش قهرم شرمنده -امیر
 .همش تقصیر مامانه که لوست کرده انداخته تو دامن این دختر طفل معصوم ،عین بچه ها میمونی بخدا -

 .وردمی خ امیر خندیدو مهال حرص
 .خداحافظ -

 .خداحافظ خواهری  -امیر
 !رادمهر -

 .بیاین شام، اینا نمیان -رادمهر

مهال و رادمهر جلوی تلویزیون نشسته  ،در امیر علی بهانه گرفت و گریه کرد مریم کالفه شدو به خانه شان رفتنشام انق بعد
  !بودن و فیلم میدیدن که محمد با رادمهر تماس گرفت

 سالم بابا خوبین؟ -رادمهر
 مرسی تو خوبی؟ مهال و بچه خوبن ؟ ،سالم -محمد
 ؟!کردیچه خبر یادی از ما  ،خوبیم شکر -رادمهر
  .مهسا از کانادا اومده یه مهمونی گرفتن ،واسه فرداشب عموت دعوتمون کرده -محمد
 .بگو مهال حالش خوب نیست انشاهلل یه شب دیگه ،کن بابا ول -رادمهر
 !رویا هم که میگه حوصلشو ندارم ،رایانم ِنق میزنه میگه تنهام نمیام ،بیا یکم میشینین میرین ،زشته باباجون -محمد

 .اقل تو بیاال 
 .باشه ببینم مهال چی میگه! شما هم که ماشاهلل همیشه زورتون به من میرسه -

 .مهال به رادمهر نگاه کرد و سری تکان داد
 .ُخب االن بپرس -محمد
 .باشه گوشی دستتون -رادمهر

  گرفت و سمت مهال برگشت و گ فت رادمهر دهنی گوشی را 
 .حوصله شو داری بریم؟اگه نداری مهم نیست منم دوست ندارم برم !گرفتهفرداشب عموم واسه مهسا مهمونی  -رادمهر

 .همی کنواسه من فرقی ن -
 مطمئنی؟ -رادمهر

 !اهوم -
 .رایانم بگو مهال میاد اونم میاد ،باشه بابا میایم -رادمهر
  .از طرفم عروسمو ببوس ،شبت بخیر ،مرسی باباحون -محمد
 ؟چندتا -رادمهر
 .ا خواسته ایتو خودت از خد -محمد

 .رادمهر بلند خندید و خداحافظی کرد
 ؟چرا خندیدی -

 !بابا گ فت از طرفش ببوسمت منم گ فتم چندتا -رادمهر
برومو ببر ،زهرمار -

 
  .همش ا

  .رادمهر کنارش نشست چشم و گونه ش را بوسید
 .من قربون اون لپای گل انداختت بشم که هنوزم تا میبوسمت سرخ میشی -رادمهر

 .گو اینجوری ُخب ن -
دفعشو فراموش نکردم با اون  هنوز کار اون !ولی مهال اصال حوصله ندارم فرداشب برم اونجا ،پاشو بریم بخوابیم -رادمهر
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اصال  ،ولی خدای  ی هنوز موندم چطوری اینا با هم دست به یکی کردن !پسرخاله عوضیت قصد خراب کردن زندگیمو داشتن
  از کجا همو شناختن!

عوضی تر از مهران تو دنیا نیست. فقط رادمهر از همه اینا  ،در ضمن تو مهران و نمیشناسی ،ره بهش فکر نکناشکال ندا -
 ؟با این شکمم چی بپوشم ،من لباس ندارم بگذریم 
 .وایم بریم ده دقیقه بشینم بلند شیم دیگهمی خوای چیکار، می خاصال لباس  ،ریممی خُخب فردا میریم  -رادمهر

 .واممی خس ولی من لبا -
ن دختره ی افاده ای کم بیاورم ،اقوامش در دلش میگ فت هیچجوره دوست ندارم در چشم

 
  .مخصوصا ا

 .نتونستم با تینا یا مریم برو  ،فردا اگه تونستم میبرمت ،چشم -رادمهر
 !مثل اون لباسم پارش نکنی ،اونوقت از کجا بدونم باید چه لباسی بگیرم که مورد پسندت باشه -

 .نه زیاد باز باشه  ،نه تنگ باشه ،دیگه میدونی، نه کوتاه باشه -رادمهر
ها ُخب بگو چیزی نخر -
 
 .ا

  مگه نه؟ ،میدونم خودت چیزی نمیگیری که بخواد ناراحتم کنه -رادمهر
 !باز از در َخر کردنم وارد شدیا -

 !پاشو بریم بخوابیم شاید اصال خودم اومدم ،دور از جون -رادمهر
ماده چون میدانست تنها حوصله غذا خوردن ندارد ولی میز ،برای مهال چید دتر از همیشه بیدار شدو میز را صبح رادمهر زو 

 
 ا

مهال ساعت ده از .بعد چیدن میز صبحانه برای خودش لقمه ای گرفت و از خانه بیرون رفت  ،که ببیند وسوسه میشود را 
 .فتبا دیدن میز صبحانه قربان صدقه رادمهر ر  .خواب بیدار شد

ینه نشسُت ردیف کرد صبحانه ش را خوردو َابروهایش را 
 
 .تماس گرفت به رادمهر بعد اتمام کارش  ،جلوی ا

 ؟جونم عزیزدلم -رادمهر
 راد کی میای؟ ،سالم خسته نباشی -

 .اگه نه باید یکم کارمو ردیف کنم بعد بیام ؟نمیتونی با یکی بری  ،مهال بخدا سرم خیلی شلوغه ،سالمت باشی-رادمهر
 .ُخب ماشینو نمیبردی خودم میرفتم -

  .ردم نیاممی کفکر ن ،ببخشید -رادمهر
 ؟ُخب االن من چیکار کنم -

 .اصال به رویا زنگ بزن  !به تینا یا مریم بگو -رادمهر
  !بهت گ فته باشم ،اگه من لباس نگیرم نمیام -

نشدم  ،انقدر سخت نگیر،دم مهم نیست مهمونی امشب زیا ،مواظب خودتون باش ،مهال جان بهت زنگ میزنم -رادمهر
 ؟اکی ،نمیریم

 .بعد چند بوق خوردن جواب داد ،گرفت قطع کردو شماره رویا را  ا مهال بدون خداحافظی گوشی ر 
  ؟سالم مهال خوبی -رویا
 ؟مرسی تو خوبی ،سالم -

 .ردیممی کمیومدم اعصاب شما روهم خورد  ،شرمنده بابت دیشب اصال حالم خوب نبود ،فدات -رویا
 .اشکال نداره امیر کله شق گ فت چرادیشب دعواتون شده -

گولم زده  ،خدای  ی برادرت اونجور که تو مجردیش نشون میداد نیست ؟انقدر بی حیاست ؟واقعا گ فت  -رویا
  برادرزادم چطوره؟ ،ُخب از خودت بگو ،بیخیال  شدید.

برادزاده ی محترمتم خوبه مشغول  !حاال بخور  ،یبده گوش نکرد ممن که گ فتم چشماتو وا کن انتخاب درست انجا -
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  .وای به حال من که بخواد دنیا بیاد ،یکی میشه مثل عمو رایانش ،انقدر شیطنت داره اون تو ،بازیه
 ؟واد بیاد پسمی خکی  ،قربونش برم دلم ضعف رفت براش -رویا
خر ه دیگه ،هفت یک ،زیاد نمونده -

 
 مشب مهمونی عموت میای؟رویا ا ،از اینا بگذریم !ش دو هفتها

بروم پیش امیر میره ،امیر که اصال حوصله مهسا رو نداره ،نه بابا -رویا
 
داشت به امیر  دفعه قبل یادت نیست دختره ،تازه ا

 ؟نخ میداد
 ؟واد به ما گیر بدهمی خهمه مهمون  دیگه اون ،میریم میشینم میایم ،کن بابا ولش -

  ؟رینشما می ،نه بخدا حوصلشو ندارم -رویا
ره -
 
  .رادمهر ماشینو برد وگرنه خودم میرفتم ؟وقت داری بریم لباس بگیرم ،واسه همین مزاحمت شدم ا
ره -رویا

 
 .منم ماشین ندارم با تینا میریم ،اتفاقا تینا هم داره میاد اینجا ،ا

  .ببخشید بخدا همش مزاحمتونم ،باشه -
ماده ،نه بابا این چه حرفیه دیوونه -رویا

 
 .که اومد میایم دنبالت شو همین ا

  .اینهمه لباس مهال یکیو بگیر دیگه -تینا
دومیه لیموی  ی قشنگ بود ولی  ،دیدی که یکیش باز بود خودمم روم نمیشه بپوشم ،ُخب باید طبق سلیقه رادمهر باشه -

  .شکمم درد میگرفت پوشیدمش ،خیلی تنگ بود
 .مهال این مشکی رو ببین -رویا

ستین سه رب کوتاه ،چشمهای هر سه برقی زد
 
پشتش  ،از زیر سینه گشاد میشد تا روی زانو ،یک لباس بارداری مشکی ا

 .تنش کرد مهال وارد مغازه شدو لباس را  ،ش کار شده بوداروی یقه  ،کمی دنباله دار بود
 .مطمئنم رادم خوشش میاد، محشره ،وای مهال خیلی قشنگ رو تنت نشسته -رویا
 ؟ولی ساده نیست -

 .لباس بارداریه دیگه ،خدا خیلی خوبهب -تینا
 .خودمم خوشم اومد ولی ُخب اونقدرا هم دلنشین نیست ولی مجبورم دیگه همینو میگیرم -

  .ولی ای کاش رنگش روشن بود -تینا
  .اگه رنگ روشن بود خیلی قشنگ میشد ،اهوم -

مد گرفتن ومهال حساب کردو از مغازه بیرون همون لباس را 
 
 .ندا

بمیوه وای بچه  -
 
 .وادمی خها دلم ا

خه ،پس من میرم -رویا
 
 .االن دیگه امیر میاد غذا درست نکردم ا

  .میرم خونه میگم راد بگیره برام ،کن ولش -
  .وریممی خرویا میگیرم تو ماشین  -تینا
بمیوه فروشی رفت و سه لیوان .باشه -رویا

 
ب  تینا سمت ا

 
مد پرتقال گرفت سمت بچه هاا

 
  .ن شدنهر سه سوار ماشی ،ا

 خیلی هالک  ،مرسی -
 
 .کولر ماشینتم بزن پختیم از گرما ،بمیوه بودما

  .ولی شرمنده کولر خرابه ،نوش جونت -تینا
 .عوضش کن لگنتو دیگه -

 ؟میگن لگن ۲۰۷تو محل شما به  ،قربونت برم ما همین لگنم نداریم -رویا
 .چون خیلی این ماشینو دوست دارم حسودیم میشه هر کی داره -
رساند در خانه بعد مهال را، مهال هر چه اصرار کرد قبول نکرد به خانه شان  تینا اول رویا را  ،ر سه بلند خندیدنه

کنارش رفت دلش نیامد  ،با تعجب به رادمهر که روی مبل خوابیده بود خیره شد،مهال کلید انداخت وارد خانه شد ،برود
ورد پتو وض کرد،به اتاقش رفت و لباسش را ع ،از خواب بیدارش کند

 
همیشه وقتی خواب بود  ،و روی رادمهر انداخت ا
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دوست داشت ببوستش ولی چون خوابش سبک بود دلش نمیامد، چون وقتی خواب بود قیافش خیلی معصوم و مظلوم 
 .خدا روی رادمهر خیلی کار کرده بود ،ابروهای  ی که خدا دادی ردیف بود ،چشمان کشیده ،کمی به او خیره شد ،میشد

نقدر زیبا میشد ،بینی کوچک و خوش فرم ،های قلوه ای لب ،ورت کشیده و گونه برجستهص
 
هر وقت  ؟!مگر مرد هم ا

یینهرادمهر را میدید خودش جلوی 
 
جز چشمانش  ،میرفت و در دلش میگ فت چه چیزی درمن دید که مرا انتخاب کرد ا

گونه ای که  ،چشمهای درشت مشکی ،یبش شدهمین مقدار زیبای  ی هم بعد عمل دماغش نص ،زیبای  ی چشمگیری نداشت
اخمی به خود در  .رد روز بعد پر بودمی کابروهای بلند و پرپشتش که اگر هر روز ردیف  ،بعد عمل دماغ کمی برجسته شده

یینه
 
شپزخانه رفت کرد و ا

 
شپزی  ،هوس لوبیا پلو کرد ،به ا

 
 ،کار پخت و پزش که تمام شد ساالد درست کرد ،شروع کرد به ا

رادمهر با لبخند چشمانش  ،بوسید نوازش کرد و دستش را  موهایش را  ،پذیرای  ی برگشت مبل کناری رادمهر نشستبه 
 .باز کرد وعاشقانه به مهال خیره شد را 

 .چسبید ولی جای بوسه ش ای کاش یه جا دیگه بود ،چه خوشمزه بود -رادمهر
  چرا انقدر زود اومدی بی حیا؟ -

 !ناراحتی برم -رادمهر
  روی شکم مهال گذاشت و گ فت دمهر دستش را را 

 اذیت که نکرده؟ ؟دخمل بابا چطوره -رادمهر
 .فقط یکی دو تا جفتک انداخته ،نه بابای  ی دخمل خوبی بود -

  .قربونش برم که مثل خودم شیرینه -رادمهر
تیش پاره، پاشو نهار -

 
ماده شیرین نه شیطون و ا

 
 . ست ا

 ؟کردیکی اومدی که نهار درست  -رادمهر
 .دو ساعت میشه -

 ؟!واقعا من اینهمه خوابیدم -رادمهر
قا پاشو -

 
بی به سرو صورتت بزن بیا ،بله ا

 
 .من میرم میزو بچینم تو هم یه ا

  ؟راستی لباس گرفتی-رادمهر
شپزخانه میرفت یهو برگشت طرفش

 
  .مهال سمت ا

ره -
 
  .مجبور بودم دیگه ،ولی زیاد خوشم نیومد ا

 .چه با لباس چه بی لباس ،ه خوشمل منیتو همه جور  -رادمهر
  .خندید و مهال دمپای  ی پایش رابه طرفش پرت کرد و رادمهرم جا خالی داد و بلند خندید شیطون

 .بی حیا -
  .چید و رادمهر سر میز نشست مهال میز را 

 .دستت طال !اوف چیم درست کرده خانومم -رادمهر
 .نوش جونت -

هال زودتر بلند شد دوش گرفت و موهایش را سشوار کشید، رادمهر با صدای سشوار بیدار بعد نهار کمی استراحت کردن و م
 .شد

  همی کنمهال سرم درد  -رادمهر
  .مهال سشوار و خاموش کرد و با نگرانی سمتش برگشت

خر راد چرا دک تر نمیری؟ بخدا  -
 
  ش منو دق میدی.ا

خه مگه واسه سردرد دک تر میرن  -رادمهر
 
 .خب برو تو اتاق دیگه این بی صاحب و روشن کن میبینی خوابم ؟ا

ره اگه فقط امروز بود ،بله که میرن  -
 
خب باید بلند میشدی دیگه مگه  !ماه هر روز سر درد داری  االن یک ،حرف تو درسته ا
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ماده وایمی خن
 
 ؟شی ا

 .یه مسکن بهم میدی ؟چشم امروز که نمیشه فردا میرم -رادمهر
  .زد مهال با قرص و لیوان در حمام را  ،رادمهر لبخندی زد و سمت حمام رفت ،دمهال با خودش زیر لب غر میز 

 .بفرما لجباز -
 .مرسی خاله قورباغه ُغرُغرو ،حولمو بیار دیگه باهات کار ندارم -رادمهر

 .انقدر رو داری تو -

ماده برو  ،ورهمی خقربونش برم که انقدر حرص  -رادمهر
 
وشگل نکن که دردسر شه، فقط زیاد خ ،شو دیگه کارت ندارم ا

  .متوجه هستی که
  .به سینه ش زد مشت محکمی ،مهال سرخ شد

 .زشته دیگه بابا شدی باید مواظب حرف زدنت باشی ؟وای یکم با ُحجب و حیا شیمی خکی  -
 .رادمهر بلند خندید و چشمکی برای مهال زد

  .شرمنده ،بگذرم ی منم بی حیام چون نمیتونم ازتمی کنتا زمانی که دلبری  -رادمهر
کمی استرس داشت ولی به استرسش غلبه  ،مهال لگدی به در زد و دوباره به کارش مشغول شد ،رادمهر در حمام را بست

رایش ،کرد
 
  .چشمانش کشیده تر شده بود ،موهایش را باالی سرش بست ،پوشید مالیمی کرد و لباسش را  ا

  .رادمهر به مهال خیره شدو سوتی زد
 .دمَاه ،ترسی -

  .چه خوردنی شدی ،بایدم بترسی -رادمهر
 .راد تو رو خدا بس کن، بشین موهاتو سشوار بکشم -

 .چشم بداخالق خانم -رادمهر
 .ُبرد اسمش را  مهال با عصبانیت

ه خیلیم بهت میاد ،م ولی مهال لباست خیلی خوشگلمی کناصال نخواستم خسیس، بشین خودم موهامو درست  -رادمهر
 .مبارکت باشه

ماده ،منم میرم جلو تلویزیون ،مرسی چشات خوشگل میبینه -
 
 .شدی بیا که بریم ا

ماده به بابا هم زنگ بزن بگو -رادمهر
 
 .باشن میریم دنبالشون ا

هر چی به بابا گ فتم میاریمش قبول  ،ردمی کرایان زنگ زده بود مثل عزادارا گریه  ،قربونت برم بابا اینا از ظهر رفتن -
 .نکرد

تیشی سوزونده وگرنه بابا سخت نمیگرفتح -رادمهر
 
 .همی کنداره با اینکار تنبیهش  ،تما باز یه ا

  چرا ُخب شما انقدر از عموتون بیزارین؟ -
 زن عمو و دختر عموم، از عموم نه، از  -رادمهر

وشمل و نگاه چه شوهر خ ،نیست که تیرشون به سنگ خورده االن مثل ببر زخمین ،ُاوف اصال نمیتونم تحملشون کنم
خر  همه دنبالش بودن،اما ،نازی داری 

 
 .ش ُدم به تله توداد دیگها

 باید از اون روزا فیلم میگرفتم تا دیگه ... ،تحویلت نمیگرفتم که تودنبالم بودی روتو برم، خوبه من اصال  -
  .رفیق ناباب منو به این روز کشوندش، اگه نمیرفتم کافی شاپ اونوقت تو میموندی حوضت -رادمهر

 ؟!خوشمزه شدی ،ِهه ِهه خندیدم-
  ؟مگه منو چشیدی -رادمهر

 .رادمهر شیطانی خندید

http://www.98iia.com/


 حیف روزای رفته / فاطمه رنجبر کاربر انجمن نودهشتیا 
 

  
 COM.IIA98.WWW / 219 فاطمه رنجبر 

 

 .کوفت ،حقت بود همین دختره لوس و ننر نصیبت میشد تا حالت جا میومد -
 .م اون که مهسا بودمی کنیک تار ُموتو با صدتا خوشگالش عوض ن -رادمهر

  ؟یعنی من زشتم -
  ؟خیلی، تا االن متوجه نشدی -رادمهر

از بس که  ،کمی زیر دلش تیر کشید ولی به روی خودش نیاورد ،به زور خم شدو از روی زمین برداشت مهال دمپای  ی پایش را 
چون رادمهر حواسش به موهایش بود متوجه نشد ودمپای  ی به  ،سمتش پرت کرد از دست رادمهر ک فری بود دمپای  ی را به

 از اتاق بیرون رفت و در را قفل کردیهو برگشت سمت مهال، مهال از ترسش  ،سرش خورد

  ،مهال دعا کن دستم بهت نرسه -رادمهر
 
  .ی من میدونم تومی کنه در این اتاق رو باز خر تو که باال

  .برو عزیزم واسه عمت ُکری بخون -
  .باشه بذار بیام بیرون -رادمهر

خه بیچاره بچه تو شکمم یه چی؟ مثال اومدی بیرون میتونی بهم دست بزنی -
 
زیش بشه خودت میدونی چشمات در ا

 .ُاومدست
میبینی تو رو خدا اگه مواظب بودم االن راحت یه َفس ک تک نوش جون  ،لعنت به من که خودم دستت بهونه دادم -رادمهر
 .ردیمی ک

 دردت اومد؟؟ قربونت برم خیلی محکم زدم -
  .مثل بچه ها کردمظلوم کرد و صدایش را  رد مهال دلش سوخته خودش را می کرادمهر که فکر 

ره -رادمهر
 
 !خیلی ا

 .میگم، داری هذیون و پرت و پال میگی -
 .مهال بلند خندید رادمهر هم با اینکه حالش گرفته شد ولی بلند خندید

 )رادمهر(
  .وای رادمهر استرس دارم شدید -مهال 
 ؟وای برگردیممی خ -

مهال بلند  .فقط دستمو محکم بگیر که نخورم زمین ،شم نزن حرف؟ نه بابا اینهمه وقت گذاشتم و خرج کردم کجا برگردیم -
  .خندید و رادمهر با اخم بهش نگاه کرد

  ردی؟می کباز داشتی اذیت  ،خیلی بیشعوری مهال -
   .و دختر شما لولو ساختین نمیدونم چرا انقدر از این مادر  ،یه کوچولو -مهال
  .لولو هستن تو نشناختیشون -

با هم به طرف  ،رادمهر هم به گارسونی که جلو در بود سپرد ،دست رادمهر داد  مانتو و شالش را مهال ،وارد سالن شدن
 .عمو جهان رفتن

 .سالم عموجان -
ن ها جهان با روی خوش از 
 
 .مهال خیلی جهان را دوست داشت ولی از پری و مهسا بیزار بود ،استقبال کرد ا

 .خیلی خوش اومدین ،سالم نور چشمام -جهان
  .بوسید و به او تبریک گ فت انی مهال را پیش

 ،وام .مهال جان رادمهر مثل پسرمه نور چشممهمی خدیگه هیچی ن ،ر روزیم که این پدرسوخته به دنیا بیادظمنت -جهان
رادمهر برام  ،منم اگه جاش بود نمیومدم ولی هیچوقت ناراحتش نکن دخترم،درسته یکم بی معرفته ولی بهش حق میدم 

 .خیلی خوش اومدی دختر گلم ،کی هم که براش عزیز باشه روی چشمم جا دارههر  ،عزیزه
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واین از خودش می خم ماهی یه بارم به بابا سر بزنم، می کنشرمندم نکنید عموجان، بخدا مشغله کاریم زیاده اصال وقت ن -
 .ندازه بابا دوستون دارمخدا شاهده به ا ،من جز شرمندگی چیزی نمیتونم بگم. شما هم برام خیلی عزیزید ،بپرسین
 .هر جا هستین خوش باشین، همینکه خبرسالمتیتون به گوشمون برسه هم خوشحالیم ،دشمنت شرمنده باباجون -جهان
 .لطف دارین عمو جان -مهال
 .بشین دخترم زیاد سر پا واینستا -جهان

مادرش پیدا نبود و رادمهر در دلش خدا هنوز سر و کله ی مهسا و  ،رادمهر با اجازه ای گ فُت به سمت محمدو رایان رفت
 .شکر کرد را 

  .رایان اخماتو باز کن شبیه میرغضبا شدی -مهال
ورد اون دختر لوسش و میشنیدی مثل من میشدی ،انگار کلفت تو هم اگه از ظهر میومدی تیکه های زن عمو با -رایان

 
 ،نا

خر هی رایان اینکاروکن اونکارو کن ،
 
 .بارمون کردشم به جای تشکر هی تیکه ا

 ه.از ظهر یه بند داره غر میزنه یکم به فکش استراحت نمید ،بسه زبون به دهن بگیر، ساکت باشی نمیگن اللی -محمد

 .رادمهر با لبخند به رایان خیره شد
ه باشی دیر اومدی زودم میری، این بابامونو که من میبینم امشب واسه خوابم میمونه ک بایدم خوشحال  ؟ها، چیه -رایان

 .فردا کمکشون کنه
 .هر سه بلند خندیدن و رایان چشم غره ای به مهال و راد رفت

 ؟ نیومده هنوز  ؟پس اصل کاری کجاست -مهال
ریشگره تو اتاقشه !؟وای چیکار بیادمی خ ،بهتر -رایان

 
باز نمیدونه میمون ،به قول مامانش االن پری دریای  ی میاد  ،با ا

خه لعنتی اونم نمیشهبوده ،با اونهمه بتونه کاری رو صو 
 
 .میشه گودزیال ،رتش شده پری دریای  ی، ا

ش را گرفته بود ولی اپاک کرد و محمد جلو خنده  رادمهر اشکهایش را  ،شیدمی کمهال از بس خندیده بود زیر دلش تیر 
  .ندیدمی ختحمل نکرد و همینجور یه ریز 

 !واال -رایان
 .پا شو برو یه جا دیگه بشین، ای خدا دل درد گرفتم مسخره اصال،بسه تو رو خدا دلم درد گرفت  -مهال
 !یا خدا -

همه از جاشون برخواستن و برایش دست زدند و شروع کردن از زیباییش تعریف  ،مهال برگشت و نگاهی به پله ها انداخت
ش به شکم برامده مهسا با غرور از همه تشکر کرد تا نزدیک رادمهر شد به او و مهال با حسرت نگاهی کرد و چشم ،کردن

 ش بیشتر ...انفرتش بیشتر شد و بذر کینه در سینه  ؛مهال خیره ماند
 تبریک میگم بابا شدنتو ،خیلی خوشحالی نه؟ ،سالم پسرعمو -مهسا

  .میوه زندگیمه ،معلومه که خوشحالم ،ثمره عشقمه ،مرسی -
رام گ فت گوشش  بلند کرد در مهسا کمی خودش را 

 
 ا

 .فعال غرق شادیت باش تا به موقعش ،ممی کنخودم دادم که حتما عملی من یه قولی به  -مهسا
خودت  ،پشیمون شی م از زندگی کردنت می کنورم اگه اتفاقی واسه زن و بچم بیفته کاری می خقسم  ،ممی کننابودت  -

کار قبلیت از یادم هنوز  ،شرت از سرمون َکم ُکن ،پس از منو خانوادم دور باش میدونی یه حرفیو بزنم پاش وایمیستم 
ویز 

 
 ؟رفت تواون گوشت یا یجور دیگه حالیت کنم ،ردممی کنرفته، اگه بخاطر مهال نبود جفتتونو حلق ا

 .مهسا پشت چشمی نازک کرد و بدون نگاه کردن به مهال از کنارِش گذشت
 .دختره حیون صفت معلوم نیست به کی رفتی انقدر وحشی شده -

  اد زدی؟چرا یهو د ؟چی گ فت راد -مهال
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 .هیچی ِزر ُمفت میزد -
  .بریم خونه ،نگاه کن دستام داره میلرزه ،نگاهش یجوری بود !یه موقع بالی  ی سرمون نیاره ،راد من میترسم -مهال
مطمئن  ،یکم بشین میریم ،االن اگه بریم میگه از من ترسیده رفته ؟چرا الکی استرس میدی به خودت ؟چرا قربونت برم -

  .من کنارتم ،میتونه بکنهباش هیچ غلطی ن
،برای میوه تازه رسیده  برای خودش نه، برای ثمره عشقش ،خیلی ترسیده بود ،استرس گرفته بود مهال تمام وجودش را 

رام ،ش دلشوره داشتا
 
 گ فت دستش را روی شکمش نوازش داد و ا

روم باش عشق زندگیم ،من و بابا همیشه کنار  -مهال
 
 .تیمغصه نخور مامانی من پیشتم ،ا

 .بوسید دور گردن مهال گذاشت و سرش را  رادمهر دستش را 

 ؟دو دقیقه تنهاتون گذاشتم ،این کارای خاک بر سری چیه انجام میدین ،خجالتم خوب چیزیه -رایان
 .مهال خندید و رادمهر چشم غره ای به رایان رفت

 ؟بابا کجاست، باز تو رو ول کرده به امون خدا -
منم دیدم شما تنهائید خوش بحالتون شده اومدم یکم سر به سرتون بذارم، یه دخترم هم سن  ،پیش عمو نشسته -رایان

 .منم نیست برم باهاش یکمی برقصم
ردم ، شرم و می کجلو یه بزرگ تر پامو دراز ن ،من همسنش بود دماغمم نمیتونستم بکشم باال؟! میبینی تو رو خدا چه پروئه -

 .حیا اصال نداره
مهال خداکنه بچه تون به این  ،واقعا برات متاسفم ؟واقعا همسن من بودی دماغتو یکی دیگه میگرفت ،ندشَاه َاه چ -رایان
 .نره

 .شیدمی کندید، رادمهرم برای رایان خط و نشان می خمهال بلند 
 .پاشو برو با دخترعمو جانت برقص -

ره -مهال
 
  .بیچاره تنها هم هست ا
با این ِچندش همقدم هم نمیشم چه برسه برقصم، بیخیال شدم بابا ،نگاه تو رو خدا میلیارد میلیارد بهم پول بدن  -رایان

 .چجوری جفتک میندازه و تو بغل همه وله

  .بسه دیگه هیچی نمیگم هی ور میزنی، سرمون رفت -
 .گ فتم ِکیه که همینو بیاره َهووت ُکنه، حاال ببین کی بهت ،مهال نگاه دل نداره به مهسا جونش چیزی بگی -رایان

روم زدن همه اون وسط تو هم قفل شده بودن و میرقصیدن، مهال به رادمهر خیره شد
 
هنگ ا

 
 .یه ا
  ؟دوست داشتی االن اون وسط بودی -مهال
 !اصال -

 .ولی من دوست داشتم -مهال
 .رادمهر با تعجب نگاهش کرد

 .ُخب با تو دوست داستم اینجوری بغلم کنی با هم برقصیم -مهال
بدون او بودن  ،تمام جانش بود مهال ،هنوزم مهال برایش تازگی داشت ،نوازش کرد دی زد و صورت مهال را رادمهر لبخن

تصورش هم حالش را  ،مگر میشد بدون مهال ،هم دوست نداشت حتی برای یک لحظه تصورش را  ،واستمی خاصال ن ا ر 
 به او خیره شد و گ فت قبا عش .ردمی کبد 
 .وای پاشو بریممی خ -

سیب  ؟با این شکم نیام وسط نمیشه ؟دیوونه ای -مهال
 
در ضمن اینا همه مستن، میترسم یهو جفتک بندازن به بچم ا

 .برسونن
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  رادمهر شیرینی در دهاِن مهال گذاشت و گ فت ،رادمهر و رایان بلند خندیدن
  .تا شام رو بیارن تلف میشیم ،یه چیز بخور  -

 .بس استرس داشتم دستشویم گرفتباشه ولی من باید یه دستشوی  ی برم از  -مهال
 ،رادمهر بلند شد و دستش را گرفت سمت راهروی  ی که دستشوی  ی حموم بود رفتن ولی دو سه نفر از خانوما وایستاده بودن

  تنها بگذارد رادمهر مجبور شد مهال را 
 
خر ه نفر خر و خودش بیرون راهروایستاده بود، باال

 
مد  م بیرونا

 
  .ا

 )مهال(
مد  از دستشوی  ی بیرون
 
مهسا با اخم به مهال خیره  ،رد که َاجل معلق سر راهش سبز شدمی کو داشت لباسش را مرتب  ا

  شدو گ فت
نمیدونم رادمهر از چیه تو خوشش اومده، نه قیافه ای داری نه قدو هیکلی داری نه  ،چیه ترسیدی، ِسنَیم نداری  -مهسا

 .درس خونده ای
 اشت و گ فتکنار گذ مهال که کمی عصبی شده بود ترس را 

ره -
 
اگه من زشتم تو هم دستکمی  ؟ی خیلی خوشگلیمی کنفکر ؟ی کی هستی می کناز لولوی  ی مثل تو باید ترسید ،تو فکر  ا

من مثل هرزه ها تو بغل کسی  ،اونم ِسیرت خوبه، نجابته ،از من نداری ،ولی ُخب من یه چیز خوب دارم که تو اونو نداری 
ویزونش بشم بگم بیا منو بگیرمن سنگین نشستم  ،خودمو نمیدازم

 
 .تو خونم، راد اومد خواستگاریم، نچسبیدم بهش وا

مد  به سمت مهال دستش را مشت کردو یک قدم  ،مهسا جلوی چشمانش را خون گرفت
 
  و گ فت ا

بادت، قبل اینکه رادمهر تو رو ببینه عاشق من بود ،ببین دختره هرجای  ی -مهسا
 
م با چند باری ه ،هرزه توئُی هفت جد و ا

 .مطمئن باش بازم میاد سراغ من چون همیشه میگه نمیتونه ازم بگذره ،من همیشه براش تازگی دارم  ،من بود لذتشو برد
شاهد که بودی حتی خواستگاریمم اومد ،فقط مامانم راضی به  ،فقط از روی لجبازی با خانواده با هم ازدواج نکردیم

خر مطمئن باش  ،نگیرپس انقدر خودتو دست باال  ،ازدواجمون نبود
 
  .ممی کنش رادمهر مال منه و این رو بهت ثابت ا

خرمهسا هم تیر  ،مهال زیر دلش تیر کشید
 
درد بدی تمام وجودش  ،مهال روی زمین نشست .زد و از کنارش گذشت را  ا

مد .ترسید بالی  ی سرس، ترسید برای نقل ،گرفته بود را 
 
رام زمزمه کرد ،ه باشا

 
جان مادر  ،ن برامگل قشنگه مامان بمو:د ا

  .نکنه تنهام بذاری  ،بمون برام

ورد یهو درد بدی به او فشار
 
 .با تمام توانش داد زد و رادمهر را صدا زد ،ا

 )رادمهر(
از طرفی  ،رادمهر دید مهسا سمت دستشوی  ی رفت ،جهان مشغول حرف زدن بود، رادمهر کمی این پا اون پا کرد
مد یهو ترسی به دلش ،ش مهال برودکه باید پی نمیتوانست به عمویش بگوید

 
 .احساس کرد مهالیش نیاز به کمک دارد ،ا

 ؟چیه عموجون رنگت پریده -جهان
 .شرمنده ،ببخشید عمو مهال حالش خوب نبود وسط حرفتونم ولی من بابد برم پیشش -

 همیشه خوشیتونو انشاهلل،برو مواظبش باش، خیلی خوشحالم که پسرم َمرد شده  ،برو عموجون این چه حرفیه -جهان
 .ببینم

باالی  ،روی زمین مچاله شده دید مهال را  ،خلوت بود جلوتر رفت ،سمت راهرو رفت ،رادمهر لبخندی زد و تشکر کرد
 .سرش رفت و با دستش محکم به سرش زد

 ؟چیه عزیزم یا خدا مهال، مهال  -
  .مهال از بس دردش شدید بود مجال حرف زدن نداشت

  .تمام لباسم خیس شده  ،مهر ،دارم میمیرمدرد دارم راد -مهال
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مد مهال را در غوشش گرفت و از راهرو بیرون ،گونش چکید رادمهر اشکهایش روی
 
ن ها ها به  همه نگاه ،نا

 
به  مهال  ،بود ا

 ،به رادمهر رساند بریده بود ،محمد خود را  درد امانش را  ،نداشت دیگر طاقتش را  ،بازوی رادمهر ازدردچنگ انداخت
مد یان هم پشت سرشرا 

 
 رادمهر داد میزد .ا

 ،محمد ُشکه شده بود ،بابا تو رو خدا، مهال داره از دستم میره ،سوئیچ تو جیبمه زود باش ،بابا تو رو خدا زودباش ،بابا -
مهال عرق زیادی کرده بود وزیر لب  ،رادمهر هم پشت سرش می دوید  .گرفت و سمت در دوید جهان سریعتر سوئیچ را 

 .یزدحرف م
 ،مهال تو رو خدا اینجوری نکن میترسم ،غلط کردم ،ببخشید تنهات گذاشتم ،خدا لعنتم کنه ؟جون دلم قربونت برم -

 ؟مهال چت شد یهو خانومم
 .شید،دردش شدید بودمی کمهال زیر دلش تیر 
های  ی که  و برای ماشین جهان هم سریع سوار ماشین شد و با سرعت میرفت ،باز کرد و رادمهر سوار شد جهان در ماشین را 

 .راهش را میبستن بوق میزد

 ؟دک ترش تو کدوم بیمارستانه -جهان
مل ولی عمو میترسم تا اونجا بریم، بریم همینجا -
 
 .ا

 دک تر خودش باالسرش باشه بهتره عمو جون،  -جهان
 
وقتشه دیگه دخترت به  ،پری هم سر مهسا همینجوری بود ،روم باشا

 .دنیا بیاد
می نوازش  رادمهر موهایش را  ،گاز میگرفت و تمام دست رادمهر کبود شده بود از بس چنگ گرفته بود ا مهال فقط لبش ر 

مد ش میرفت، جهان جلوی بیمارستان پارک کرد و سریع داخل رفت و با دو پرستار و برانکارد بیرونارد و قربان صدقه ک
 
 ،ا

پشت در اتاق  ،رد واشک میریختمی ک سریع حرکت روی برانکارد خواباند و خودش دست تودست مهال رادمهر مهال را 
ولی دل دیدن و  با اینکه مهال همیشه میگ فت دوست دارد موقع زایمان کنارش باشد ،راه ندادن عمل دیگر رادمهر را 
 .دک تر مهال سریع خود را به رادمهر رساند ،پشت در نشست ،نداشت دردکشیدن مهال را 

 .لی درد داشتدک تر تو رو خدا زودباشین مهال خی -
روم باش انشاهلل مادر و دختر هر دو سالمت از این در بیرون میان -دک تر

 
 .ُخب عزیزم ا

رادمهر نگاه  رادمهر پشت در راه میرفُت زیر لب به مهسا بدو بیراه میگ فت ،جهان روی صندلی نشسته بود به حال خراب 
مد  محمد و رویا، امیر و رایان هم .چقدر دلش میگرفت وقتی پسرکش را اینطور ناراحت میدید ،ردمی ک

 
 .ندا

 .االن که موقع زایمانش نبود ؟چی شد رادمهر -امیر
 .دارم از دلشوره میمیرم ،نمیدونم -

 .ُخب نمیشد امشب و تو خونت بشینی نری مهمونی اون ِافریته -رویا
 .زهرشو ریخت عوضی  دختره ،خریت کردم یه لحظه ازش غافل شدم -

 ،ل حرف زدن بودن، رویا و امیر کنارش رفتن و سالم و احوالپرسی کردن دوباره پیش رادمهر ایستادنجهان با محمد مشغو
غوشش گرفت وبا  امیر رادمهر را در ،رادمهر پشت هم اشک میریخت ،با صدای جیغ های مهال هر سه سمت در دویدن

 
ا

رامش 
 
واست در این شرایط پدر و مادرش خ میدلش  رد ،البته خودشم دست کمی از رادمهر نداشت، می کحرف زدن ا
مد با نوزادی کوچیُک پتو پیچ شده پیش رادمهر بعد از چند دقیقه پرستار ،کنارش بودن

 
  .ا

مد  خوش ،اینم دختر شیرین خوشگلت -پرستار
 
 ؟نمیگی بهش ا

رام لب زد ،قدم به عقب برداشت ولی چشمش به پرستار بود رادمهر با ترس یک
 
  ا

 ؟مهال -
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  ؟وای دخترتو بغل کنیمی خن ،ومتم حالش خوبهخان -پرستار
رام روی زمین نشست ،بیرون داد و خداروشکر کرد ا رادمهر نفسش ر 

 
پاهایش دیگر توان ایستادن نداشت، امیربچه را  ،ا

غوشش گرفت و نزدیک رادمهر شد در
 
رویا ، محمد ، جهان و رایانم دورش کردن هر کدام  د.ر می کبا لبخند به او نگاه  ،ا
 .ی میگ فتنچیز 
 .قربونش برم عموی  ی چقدر شبیه منی -رایان
 .بچم به این نازی  ،عمه قربونش بره -رویا

مد پرستار دوباره کنارشان
 
 .امیر به عنوان شیرینی مبلغی به او داد ،ا

 .ببین چقدر نازه ؟اصال دیدیش ؟وای بچتو بغل کنیمی خرادمهر ن -امیر
ولی باورش  ،دست دخترش را در دستش گرفت و نوازشش کرد .تار کرد را اشک چشمانش دیدش  ،بلند کرد ا رادمهرسرش ر 

 .نمیشد این کودک ظریف و نحیف دختر خودش باشد، هضم کلمه پدر برایش سنگین بود

 .ببخشید باید بچه رو ببرم واسه معاینه -پرستار
 ؛رادمهر با ترس بلند شد

  چرا اتفاقی افتاده؟ -
  .نترسین مادر بچه هردو سالم و سالمتن،نیا اومدن معاینه میشن همه بچه ها بعد به د ،نه -پرستار

 .به پرستار داد امیر بچه را 
 )مهال(

می حرفهای مهسا اذیتش  ولی  ،از وجودش ربود رد ولی لحظه دیدن فرزندش تمام درد را می کهنوز هم درد بخیه اذیتش  
ها  اگر این حرف ،هایش از ذهنش خارج نمیشد رفحرفای او بیشتر از درد زایمانش بود ،حتی یک لحظه ح رد، دردک

  یک لحظه هم کنار رادمهر نمیماند. درست بوده باشد
 ؟عزیز دلم خوبی -دک تر

ره -
 
 .وام ببینمشمی خبچم کجاست؟  ،خوبم ا

 ؟!االن میبریمت تو یه اتاق دیگه کنار بچت و شوهرت میدونی چه حالی داره -دک تر
غوشش گرفت و بوسید دخترش را  ،نانتقال داد به اتاق دیگر مهال را 

 
 .چقدر این حس برایش شیرین و غیر باور بود ،در ا

مد رادمهر اولین نفر پیش مهال
 
 .صورتش رابوسید موهیاش را نوازش کرد  ،ا

  .خداروشکر که جفتتون سالمین ،ردممی کشمت اگه به یه بچه دیگه فکر کنی ،داشتم ِدق می کمهال  -رادمهر
رد، شایدم واقعا می کاگه میگ فت انکار  ،یا نه بگوید به او  نمیدانست باید حرفهای مهسا را  ،زد مهال لبخندی ساختگی

  .از چشمانش اشک سرریز شد ،چیزی نبوده
شوبی برپاستمی کرادمهر فکر 

 
 .رد اشکهایش از روی شوق است، نمیدانست در دل مهال چه ا

 .ل زبونیت تنگ شدهدلم برای صدات ،برای بلب ؟وای چیزی بگیمی خن -رادمهر
 .با صدای گریه بچه مهال هول کرد

  ه؟می کنوای چرا گریه  -
 .نمیدونم شاید گرسنشه -رادمهر

 .برو یکی رو صدا کن ؟حاال چیکار کنم -
  ؟وای بهت یاد بدممی خ ،باید بهش شیر بدی -رادمهر

  .برو یه پرستارو صدا کن ؟االن وقت مسخره بازیه -
رادمهر هم با پرستار  ،رویا ،امیر و محمد و رایان وارد اتاق شدن .از اتاق خارج شد ،ان دادرادمهر خندید و سری تک

 .برگشت
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 .انشاهلل قدمش براتون شادی و خیر و برکت بیاره ،باباجون تبریک میگم ؟خوبی -محمد
قاجون -

 
 !مرسی ا

می تو همش  ؟، چه عجله ای داری ببین زودتر از من عروسی کردی زودتر بچه دار شدی ،تبریک خواهر کوچولو -امیر
 .ردنمی کچقدر االن ذوق  ،کاش ماماُن بابا هم بودن ،وای ازم سبقت بگیری خ
 .مرسی داداش بزرگه، انشاهلل هر چی زودتر شما منو عمه کنین -

مهال  ،چقدر به بودن مادرش کنارش نیاز داشت ،کردمیای  ی هچقدر مهال احساس تن،هر دو اشک در چشمشان جمع شد 
  شکهایش را پاک کرد و گ فتا
ولی بابا پشتمو میگرفت میگ فت بسه  ،ردمی کاگه مامان االن بود میگ فت این دختره تو همچی هوله، بازم از تو دفاع  -

 کاش..... ،کاش بودن ،انقدر سر به سر ته تغاریم نذار ،خانم
ن ها با گریه  

 
   .محمد و رادمهر و رویا هم اشک ریختن ا

 .مهال دقت کن ببین چقدر شبیه منه ؟ه گریه واسه چیهدیگ ،بسه -رایان
  .محکم پس گردن رایان زد ،پاک کرد رویا هم اشکهایش را 

 .کجاش شبیه توئه، شبیه فرشته هاست دخترم -رویا
 .شتممی کوای رایان شبیه تو بود که خودمو  -

 .خیلی دلتونم بخواد -رایان

مد  دو ماه از
 
 های  تمام فکرش سمت حرف ،نبود د ولی مهال مهالی قبلهمه چی خوب بو ،ن نیکا میگذشتا

 
شب  نا

مد  وقتی هم مهسا برای دیدن دخترش ،مهسا بود
 
غوش رادمهر خندان  ه بود عکسی به مهال نشان داد که مهسا درا

 
ا

یگ فت از هری که ممراد ،این عکس ذهنش را بیشتر مشغول کرده بود ،رادمهر هم با لبخند به او خیره شده بود! نشسته بود
با تنها کسی که درد  ؟بود هایش دروغ یعنی همه حرف ؟مهسا بیزار است چطور ممکن بود همچین عکسی با او گرفته باشد

رامش دعوت  رد تینا بود، فقط او بود که او را می کو دل 
 
حتی چندبار پیشنهاد داد که حتما با رادمهر در میان  ،ردمی کبه ا

ن چقدر دلش  ،ار دنبال مدرک بیشتری بود که نتواند انکار کندانگ ،ولی مهال قبول نکرد بگذارد
 
واست که می خ روزها را ا

رادمهر هم این رفتار مهال را پای افسردگی بعد  ،نه االن که روز به روز از رادمهر دورتر میشد ،ردنمی کشاد کنار هم زندگی 
زرده خاطر  غافل از اینکه چیزی دیگری مهالرا  ،به خاطرگ فته دک تر که میگ فت سخت نگیرد او هم  ،زایمانش گذاشته بود

 
ا

 .کرده
 !مهال -رادمهر

 ؟بله -
 ؟وای بریم بیرونمی خ -رادمهر

 .اگه بتونی نگهش داری من یکم بخوابم ،دیشب نیکا اذیتم کرد نذاشت بخوابم ،نه خستم -

ره -رادمهر
 
هم کار خونه هم بچه داری معلومه  ،می یه پرستار بگیر می کناز بس لجبازی و قبول ن ،عزیزم برو استراحت کن ا
 .همی کنخستت 

  ؟یا از چیز دیگه ناراحتی ؟تو از خستگی من مینالی -
 !مهال -رادمهر

واین شکمتون سیر باشه ،موقع نیازم زن کنارتون می خفقط  ؟همی کنشما َمردا مگه براتون فرق  ؟مگه دروغ میگم ؟هوم -
 .هم یکی از همون َمرداتو  ،زندگی و فقط تو همین میبینین ،باشه
 ؟مگه من تو این چند وقت بهت نزدیک شدم؟ یمی کنتو واقعا راجب من اینجوری فکر  -رادمهر

 .شایدم دلت و زدم، هوس با یکی دیگه بودن به سرت زده ،نزدیک نشدی چون نمیتونستی -
دم  چرا حرفتو مثل ،مهال بسه -رادمهر

 
  ؟بانی هستیاز چی انقدر عص ؟!چرا نمیگی چته ،نمیزنیا
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 .اصال حوصله بحث با تو رو ندارم-
غوشش گرفت ولی تمام فکرش پیش حرفهای مهال بود در رادمهر نیکا را  ،مهال به اتاقشان رفت

 
 .ا

هایش ملکه  با حرف ولی این چند وقت ،نداشت مطمئن بود چیزی شده وگرنه مهال هیچوقت طاقت ناراحتی رادمهر را 
 .او را با طعنه هایش به رگبار میبست ،ردمی کها را برای چزاندنش انتخاب  بدترین حرف ،عذابش شده بود

و برای  چیزی از رادمهر ببیند فقط دنبال این بود که  ،روزها از پس هم میگذشت ولی مهال تغییری در رفتارش ایجاد نشد
شاد  را دعوت کرد تاشاید کمی مهال را سینا ، امیر ، پدرش  ،اینگونه دید رادمهر وقتی حال و روز مهال را  ،همیشه ترکش کند

 ،برای خنده های از ته دلش تنگ شده بود ،دلش برای شیطنت هایش ،دلش برای مهالی خودش تنگ شده بود ،ببیند
  .خانه را تمیز کرد ،از بیرون غذا سفارش داد ،شیدمی کاب ذچقدر از دیدن حال و روزش ع

م با نیکا مشغول بازی بود که مهال از بیرون
 
چند وقتی بود کالس شنا ثبت نام کرده بود تا شاید حال و هوایش عوض  ،دا

 .مهال با تعجب به دور برش نگاه کرد ،شود
  ؟چه خبره خونه تمیز کردی ،سالم -

  .نیکا با دیدن مهال خندید ،رادمهر با نیکا سمتش رفت
  .ورمتامی خندی می خاینجوری  ،مامان قربون خنده هاش -

 .یم شدامن حسود -رادمهر
 مهال لبخندی زدوگ فت

  .االن همه قلبم شده این فسقلی ،دوره تو گذشت -

 .رادمهر دلخور نگاهش کرد
حتی به قول تواین  ،ممی کنبا هیچکسم تقسیمش ن ،مال توئه هیچکسم نمیتونه جاتو بگیره ولی همه قلب من  -رادمهر

 .بچه یا هر کس دیگه نه این ،توی  ی که میشی همه کسم ،فسقلی ،توی  ی که برام میمونی
ها هم دروغ  مگر چشم ،این چشمها هم همان حرف رادمهر را میزد ،به چشمان رادمهر خیره شد ،مهال قلبش لرزید

مد  چطور دلش ،نه رادمهرش فقط مال خودش است ؟میگویند
 
گر بدون رادمهر میتوانست زندگی م ؟ملکه عذابش شودا

ن اوست رادمهرش  ؟کند
 
این بی  ،بود برای گذشته بود پس دیگر فکر کردن به گذشته فایده ای ندارداگر چیزی  ،فقط از ا

ینده  محلی
 
حتما باید با رادمهر  ؟اصال از کجا معلوم که حقیقت داشته باشد ،ش هم به خطر بیفتداها باعث میشد ا

غوش گرم رادمهر تنگ ،واستمی خاالن فقط دلش ناز کردن  ،رد ولی االن نهمی کصحبت 
 
دلش ،شده بود دلش برای ا

 .واستمی خدلش قربان صدقه رفتن  ،واستمی خدلبری کردن 
 .هنوز قدمی بر نداشته بود که مهال صدایش زد ،رادمهر برگشت .واستمی خدلش عاشقانه هایش کنار رادمهرش را 

 !رادمهر -
 ؟جونم -رادمهر

 ...وادمی خدلم  -

ونمم بخوای جحتی اگه  ،ممی کنوشحال کردنت همه کار من واسه خ ،عشقم وبگ ؟واد عزیز دلممی خدلت چی  -رادمهر
 .برات میدم

  پایبن انداخت و گ فت مهال سرش را 
  ،واممی خبغلت و  ،واممی ختو رو  -

 
 .واممی خرامش کنارت و ا

 .بخدا این بچه رو منو تو ساختیم ،قربونت برم که هنوزم صورتت سرخ میشه -رادمهر
غوشش گرفت رمهال مشتی به بازویش زد و نیکا را د

 
غوش کشید و گ فت .ا

 
 رادمهر جفتشان را در ا
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 .فقط کافیه لب تر کنی ،واسه شما میده رادمهر جونش و  -رادمهر
  .بخوابونمش من برم ؟جلو بچه از این حرفها میزنن ،بی ادب -

  .منم یه دوش بگیرم در خدمتت هستم -رادمهر
 مهال بلند داد زد

 !رادمهر -
خ که چقدر دلم -رادمهر

 
واسه اینجور صدا زدنت تنگ شده بود، حاال نمیشد دیشب اینجوری بودی خرج تو دستم  ا

 .برای اینکه حال و هوات عوض شه همه رو دعوت کردم اینجا ؟نمینداختی
  مهال با تعجب برگشت سمتش و گ فت

  .یه مشورتم کنی بد نیست ؟االن باید بگی ،وای -
تو فقط  ،تازه شیر بچرم دادم ،میوه و شیرینیم تو ظرف چیدم ،سفارش دادم غذا بیرون ،خونه رو که تمیز کردم -رادمهر

 .االن به من توجه کن خستگیم در بره

 مهال لبخندی زد و گ فت
 .چال رو لپت برم، فدات شم که انقدر ماهی نمن قربون او -

یهو اینجوری مهربون میشی به  ؟نهواد فدام شی ،نمیدونی قلبم با باتری میز می ختو فقط بخند ن ،خدانکنه دیوونه -رادمهر
 .اینجوری قربون صدقه رفتن برام خوب نیست ،فکر قلب منم باش

ورد در مانتویش را  ،سمت اتاق نیکا رفت ،مهال چشمکی زد و بوسه ای برایش فرستاد
 
به نیکا شیر داد ولی دریغ از کمی  ا

مد  هر از حمام بیرونرادم ،ندیدمی خرد و می کبه مهال نگاه  ،واستمی خدلش بازی  ،خواب
 
  .به اتاق رفتا

 ؟بیداره -رادمهر
  .ندیدمی خمهال با اخم به نیکا نگاه کرد و نیکا فقط 

  ؟مگه تو خوابوندیش ،نگاه تو رو خدا بازیش گرفته -
خه نمیدونم بچه ،بخواب دیگه بچه ،پدرسوخته رو ببینا ،نه -رادمهر

 
ورد ا

 
 .نمون چی بودا

  .میگیره هی اینجوری نگو خدا قهرش -
 .روی پاش گذاشت رادمهر کنار مهال نشست و نیکا را 

 .مگه نه بابای  ی ،وابهمی خونم می خاالن واسه دخترم الالی  ی  -ادمهرر
 .مهال قربان صدقش میرفت ،نیکا با دهانش صدا در میاورد

  .وابونمشمی خبرو بیرون من  ،وابممی خُخب یکی اینجوری قربون صدقه من بره، منم ن -رادمهر
  .مهال خندید و گونه رادمهر را بوسید

 .یه لحظه دلم برات سوخت -
 .اه ای کاش برمیگشتم -رادمهر

 .عقده ای -
 .هر کی باشه عقده ای میشه ،یمی کنببخشیدا ،چند وقته حتی نگامم ن -رادمهر

 .خوابید بیا ،اتاقباید مشکلمو بهت میگ فتم ولی هنوزم دیر نشده من میرم تو  ،راست میگی کارم اشتباه بوده -
  .رادمهر برای نیکا الالی  ی خوند

 دخترکم نگیر بونه ،الال الال گل پونه-رادمهر
  حتما رفتی به اون داییت ،الال الال گل چای  ی
  عزیز بابا رفتی به عموت بو، الال الال گل شب
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  بخواب دیگه جون عمه ،الال الال گل پنبه
 حت شیمبزرگ شی ما دیگه را  ،الال الال گلم باشی

 غلط کنم بیارم برات داداش ،الالالال گل خشخاش

 .ندید و رادمهر داد میزدمی خمهال با صدای الالی  ی رادمهر بلند 
 .الال الال گل مریم مامان مهال دهنتو ببند -رادمهر

رام او را  ،طفل معصوم با این الالی  ی واقعا خوابش برده بود، با تعجب به نیکا نگاه کرد
 
رام  در را  ،روی تخت گذاشت ا

 
ا

مد  همینکه از اتاق بیرون ،بست ولی شانس باهاش یار نبود
 
  مهال بلند خندید و رادمهر اخم کرد و گ فت ،زدند در خانه را  ا

سمت در رفت مریم و  ،هر کی بود میندازمش بیرون ،مهمون دعوت کردنم چی بود ،ای خدا ،خدا لعنت کنه منو -رادمهر
 .امیرعلی و سینا بودن

 با اخم سالم علیک کرد و خوشامد گ فترادمهر 
 .من شما رو شام دعوت کردم نه عصرونه -رادمهر
 .ُخب حوصلمون سر رفت گ فتیم زودتر بیایم ،علیک سالم بی ادب -سینا

  .با تعجب به مهال نگاه کرد ،مریم به مهال که از خنده بی حال شده بود نزدیک شد روبوسی کرد
 .این که از من سرحالتره ؟ادمهر مطمئنی این افسردگی دارهر  ؟قربونت برم دیوونه شدی -مریم

 .افسرده عمته ،نه حاال بشین برات میگم -

 خدای  ی شما همه جا انقدر زود میرین؟ ،بله حالش خوبه -رادمهر

 ؟وا خب حاال چی شد مگه -مریم

  .ینا نگاه کردمریم با تعجب به س ،سینا بلند خندید و روی مبل نشست ،ردمی کرادمهر با سینا پچ پچ 
 تو دیگه چته؟ -مریم
 .هیچی هی گیر میدی سر ظهر بریم خونه مردم شاید کار داشته باشن بخوان جای  ی برن  -سینا

 .بوسید و قربان صدقش رفت مهال خم شد و امیرعلی را  ،رادمهر پس گردنی به سینا زد ،مهال سرخ شد
سختیُش درداش واسه ماست  ،یممی کننقش کانگورو رو ما بازی علی هر چی بزرگ تر میشه کپ باباش داره میشه، ُنه ماه  -

 .فقط حمالیش واسه ماست ،فامیلیه پدره رو میگیرن، قیافه پدره رو میگیرن 
خ گ فتی -مریم

 
 .حرف دلمو زدی ،ا
له ِنی ِنی ُتجاست -امیرعلی

 
 )خاله ِنی ِنی کجاست(؟ا

 .خوابیده خاله ،قربون زبونش بشم -
  -رادمهر

 
مهال بلند شد  .سینا و مهال بلند خندیدن .پدرسوخته رو چجوری خوابوندم ینمیدون ،نذار که ُخونهخ دست رو دلم ا

شپزخانه رفت
 
 .مریم هم لباسش را عوض کرد پیش مهال رفت ،و سمت ا

 چتونه هی نیشتون بازه؟ -مریم
  ؟زهرمار چتونه ،االن وقت اومدن بود -

 ؟برنامه داشتین -مریم
ره -
 
بعد دو سه ماه خواستیم یکم حرف  ،تا خوابید شما اومدین ،و ساعت بچه رو به زور خوابوندبیچاره شوهرم د ،ا

  .عاشقانه بزنیم قربون صدقه هم بریم که شما مزاحم شدین
 .ردمی کمریم بلند خندید و مهال فحش نثارش 
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ورد میوه و شیرینی را هم مریم .مهال با سینی چای برگشت به سینا و رادمهر تعارف کرد
 
 .ا

  -سینا
 
  .همی کنوریم رادمهر تو دلش کلی فحش بارمون می خامشب این غذاهای  ی که  ،خ نمیدونی مریما
 .ممی کنبلند بلند نثارتون  ،نه داداش تو دلم نه -رادمهر

غوش  ،عوض کرد مهال با صدای گریه ی نیکا به اتاق رفت لباسش را  ،همه بلند خندیدن
 
مریم به اتاق رفت و نیکا را در ا

 .ت محکم بوسیدگرف
 .هی نفله، یواش لپش رو کندی -

 .اوف چه خوشمزه ای تو ،حاال میفهمم چه حالی میداد ؟یادته تو هم امیرعلی رو اینجوری بوس میدادی -مریم

مد  یکی یکی ن هاامهم
 
غوشش جدا ن ،امیر عاشق نیکا بود ،ند و جمعشان جمع بودا

 
 .ردمی کیک لحظه او را از ا

 .بچه دوست داری دست به کار شو دیگه؟ امیر تو که انقدر -
 .من بچه دوست ندارم -امیر
 !معلومه واقعا -

بچه خودشو دوست نداره وگرنه نیکا رو دو روز نمیبینه هی میگه رویا تو هم عمه ای دلت واسه برادرزادت تنگ  -رویا
  .واسه همین هر شب بعد شام چسب میشیم اینجا ؟نمیشه
 ؟چیه تو حسودیت میشه-رادمهر
ره -رایان

 
 ؟رد قیافش در هم میشدمی کا یادت نمیاد خونمون تا یکی از من تعریف !باب ا

 .به طرفش پرت کرد رویا کوسن را 
دم  -رویا

 
خه چیزی تعریفی هم داری  ؟قحطیه که از تو تعریف کننا

 
 ؟ا

 .همه بلند خندیدن
  .وام برم خواستگاری می خنمیدونین واسه پسرم  -محمد
 !بابا -رایان
  ؟واستی سوپرایز کنیمی خ !جان بابا -محمد
ره -رایان

 
 .دیگه ا
 ؟!میبینی چه پروئه -محمد
  .سینا بلند خندید .دیگه وقت زن گرفتنمه ،هیجده سالمه دیگه -رایان
خه بچه پرو من اندازه تو بودم تو کوچه فوتبال بازی  -رادمهر

 
 ؟تو وقت زن گرفتنته ،ردممی کا

 .ما دهه هفتادیا باهوشیم ،شما دهه شصتیه عقب افتاده بودین ،هکن مینسل تو با نسل من فرق  -رایان

 .پرو رو میگه زکی ؟میبینی تو رو خدا-محمد
 .از این سن بگذرم دیگه زن نمیگیرما، گ فته باشم ،دیگه هیجده سالمه ؟چرا پروئم -رایان
 ؟بابا خدای  ی این به کی رفته انقدر نفهمه -رویا

 .بیامرزتون شیطون بود ولی بی حیا نبودمادر خدا ،نمیدونم بخدا -محمد
ورد همه خندیدن و رایان برای رویا شکلکی در
 
 .ا

 ؟رایان حاال اینیکه انتخاب کردی چند سالشه -امیر
یه سال از من کوچیک تره ولی خدای  ی خیلی دختر  ،یمی کنفقط خودت درکم  ،قربون داماد خوشتیپمون بشم -رایان
شپزیو خونه داریشم حرف نداره ،هم زندگی کنیمتازه قبول کرده با بابا  ،خوبیه

 
 .ا

 .انقدر که خندیده بودن همه دل درد گرفته بودن ولی رایان خیلی جدی حرف میزد
 ؟میبینی تو رو خدا -محمد
 یه چیز میگم  ،پاره کردم از تو بزرگ ترم ببین داداش من ،من دو سه تا پیراهن بیشتر از تو -رادمهر

 
 .ویزه گوشت کنا
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من هیچکدوم از لباسام پاره نشده ،در ضمن خواستم بخندیم  ،ادر من ببخشیدا این از بی عرضگیه خودت بودبر  -رایان
واال مگه مغز خر خوردم خودمو  ،وگرنه عقلم کم نیست تو سینا و امیر و که میبینم از هر چی زن گرفتن پشیمون میشم

 .وابم تفریح میرممی خورم می خ،خرجمو بابا میده  ؟بدبخت کنم
 ؟مگه ما چمونه ،چشمم روشن -

 .هیچی فقط وقتی میرین تو حس رئیس بودن قیافتون دیدنیه -رایان
 .َمردا همه خندیدن

قا رایان شمارم میبینیم -
 
 .باشه ا

ن  ،بعد شام همه تشکر کردن و رفتن
 
 .شب با بودن رایان بهترین شب برایشان رقم خوردا

 .ردممی کخفش وای رادمهر این رایان اگه زیردست من بود  -
م پشت این خنده می کنمن فکر  ،بابا هم که بعد فوت مامان کال گوشه گیر بود ،مهال رایان کمتر از ما محبت دیده -رادمهر

عکس مامانمو بغل کرده بود ،خیلی از شبا وقتی میرفتم تو اتاقش عکس مامان بغلش بود صورتش خیس بود ،هاش پر غمه
خیلی ،االنم که تک و تنهاست  ،همش سرش تو گوشی و ک تاب بود ،نه بابا ،نه رویا ،منه من خونه بود ،و خوابیده بود

 .همیشه سعی کرده تو زمانی که ناراحتیم با اینکه دلشم گرفته باشه ما رو بخندونه و شاد ببینه ،دلم براش میسوزه

 ش را پاک کردو گ فتایه مهال اشک
  .من اگه یه روز تنها بشم فکر کنم ِدق کنم بمیرم ،راست میگی بدترین چیز تنها بودنه ،الهی بمیرم -

 ؟خدانکنه دیوونه ،نیکا خوابیده -رادمهر
ره -
 
  .بچم شیرم نخورد ،تو بغل مریم خوابش برد ا

 .گرسنش شه بیدار میشه -رادمهر
 .تخت نیکا جفت تخت مهال و رادمهر بود ،هر دو طرف اتاق رفتن

  ؟نمیذاری امشبو تو اتاقش بخوابه -رادمهر
 ؟وای رادمهر دلت میاد -

 .میترسم بیدار شه بدخواب شه ،وام باهات حرف بزنممی خفقط امشب  -رادمهر
رام نیکا را 

 
روم بوسید از اتاق بیرون صورتش را  ،بغل کردو سمت اتاقش برد و روی تخت خواباند مهال ا

 
مد ا

 
 .ا

 !مهال -رادمهر
 ؟جونم -

 .بیا دیگه -رادمهر
 .نموا ،بذار لباسمو عوض ک -

 .اگه شانس منه که این پدرسوخته دوباره بیدار میشه -رادمهر
رادمهر رو به مهال خوابید موهایش  ،کرد روی تخت دراز کشید شانه موهابش را ،پوشید  مهال خندید و لباس خوابش را 

و چشم بر از ا  ،هایش شدم مهال هم خیره به چش ،لتنگش بوددچقدر  ،چشم از چشمان مهال برنداشت ،نوازش کرد را 
چطور توانست دل رادمهرش را  ؟چطور توانست دو ماه را تحمل کند ،هایش رفت در دلش قربان صدقه چشم ،نداشت
واست حرف بزند عذرخواهی کند ولی می خدلش ،زبانش نمیچرخید تا عذرخواهی کند  ،ها که به او نزد چه حرف ؟بشکند

 .نمیدانست از کجا شروع کند
 .کشید و دستش را زیر سر مهال گذاشترادمهر کنار مهال دراز 

  ؟وای چیزی بگمی خ -رادمهر

 مهال هول شد و ک فت
 ؟برم نیکا رو بیارمش -
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 واسه چی؟ -رادمهر
 !راد -

 ؟جون راد -رادمهر
 .یه چیز بپرسم راستشو میگی؟فقط جون مهال ناراحت نشو از سوالم -

 .خدا به خیر کنه ؟احتم کنهچه سوالیه که قراره نار  تا االن ازم دروغ شنیدی؟ -رادمهر
 نه فقط ازم ناراحت نشو که چرا زودتر بهت نگ فتم. -

 .باشه بپرس -رادمهر

 راد تو تا االن با کسی رابطه داشتی؟- 
 این چه سوالیه؟ -رادمهر

ره ،تو رو خدا یه کلمه جوابمو بده -
 
 .یا نه ا

 .فتش رو کنار زد و سمت حمام ر یرادمهر بلند شد با عصبانیت پارچه رو 
 .در حمام را باز کرد ،انگار عصبانیت مهال بیشتر بود ،مهال هم بلند شد

 ؟انقدر جواب دادنش سخته -
اینکه همچین سوال مسخره ای میپرسی ،پرو پرو دنبالم راه میفتی  ،اینکه تو بهم اعتماد نداری  ،نه سخت نیست -رادمهر

  ی؟ها؟می کنواقعا تو در مورد من چی فکر  ،همی کنصبیم این ع ،یمی کنجوابی که خودت میدونی رو ازم دوباره سوال 
  ؟راد تو حتی قبل من کسی رو نبوسیدی -

من حتی یه بوسیدن ساده  ،من همینقدرم که بلدم از سینا و فیلمای  ی که بهم نشون میداد یاد گرفتم ،نه ،نه مهال -رادمهر
نکنه واسه همین یه مدت  ؟ین چرندیات چیه اومده تو سرتحاال بگو ا ؟تموم شد ،تو اولین تجربه زندگیمی ،هم بلد نبودم

 ؟باهام چپ بودی
 !راد -

 .ورهمی خدیگه داره حالم از خودم بهم  ،بسه تو رو خدا ،بسه مهال -رادمهر
ب  رادمهر زیر دوش
 
غوش رادمهر انداخت یهو خودش را  ،مهال هم ایستاده بود کنارش ،سرد رفتا

 
تمام بدنش از  ،در ا

ب  سردی
 
 .رادمهر محکم بغلش کرد و مهال اشک میریخت ،دلرزیا

حتی گ فت  ،گ فت تو باهاش بودی ،شب بهم زد اون ها اون دختر عموی عوضیت خیلی حرف ،راد من اشتباه کردم -
گ فت تو بهترین شبا رو با اون صبح  ؟پات یه خال داری، ُخب اون مگه تو رو لخت دیده که میدونست کجات خال داره رو 

گ فت هیچوقت نمیتونی لذتی که با  ،بخاطر خانواده ها نتونستین ازدواج کنین وگرنه تا پای ازدواج رفتینگ فت  ،کردی
  .اون داشتی با کسی دیگه داشته باشی

مهال را از خود جدا کرد و در چشماش  ،دست رادمهر مشت شد و محکم به دیوار زد ،رد و حرف میزدمی کمهال ِهق ِهق 
  خیره شدو گ فت

انقدر کودنی که  ؟حتی من الیق ندونستی حرفای اون بیشرف رو بهم بزنی ؟اعتمادت به من انقدر بود ،تمام باورت -رادمهر
پام داره این معنی رو داره که من باهاش  فقط چون گ فت یه خال رو  ؟نمیدونی اون دختر عمومه از همه چیه ما خبر داره

من  دوماه از زندگی رو واسه ،مهال نابودم کردی ،واسه خودم متاسفم ؟مهال واقعا تمام اعتمادت به من همینقدر بود ؟بودم
 ؟و خودت زهر کردی واسه این ِچرت و ِپرتا، احمق مگه همین نبود اول ازدواجمون خودکشی کرُد گ فت من باهاش بودم

برای  ؟و برات گ فت االن بهم َشک کردی واسه دو سه تا اراجیف که به هم بست، بابام باور کردولی تو گ فتی باورم داری 
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 .واقعا برای خودم متاسفم  ،خودم متاسفم
ورد ش گذاشت سرش را باالارادمهر دست زیر چانه  ،مهال سرش پایین بود

 
 .ا

حتما پیش خودت گ فتی خب مال گذشتش بود االن که  ؟منو انقدر ک ثیف فرض کردی !تو چشم من نگاه کن -رادمهر
شغالت بار شد ازت ب مهال من یک ،اینجوری نیست

 
بار  یک ؟!که تو رو بوسید کار دیگه باهات نکرد پرسم اون پسرخاله ا

شغال عکس بهم نشون بده باز باور ن،چون به تو ایمان دارم  ؟میدونی چرا !نه ؟شد حرف اونشب رو بزنم
 
می اگه اون ا

 .گند زدی مهال گند زدی ،گند زدی به همه چی ولی تو با یه حرف ،مکن
حوله  .با صدای گریه ی نیکا سریع بلند شد و دوش گرفت ،جا روی زمین نشست مهال همان ،رفت رادمهر از حمام بیرون

غوشش گرفته بود و تکان میداد رادمهر نیکا را در  ،پوشید و از اتاق بیرون رفت تنپوشش را 
 
مهال دست دراز کرد و نیکا  ،ا

به اتاق برگشت روی  ،دستانش میلرزید ،مز بوداز بس که گریه کرده بود چشماش قر  ،بلند نکرد ا گرفت ولی سرش ر  را 
لباسش را پوشید و  ،از رادمهر خبری نبود ،پوشکش را عوض کرد و روی تختش خواباند ،تخت نشست و به نیکا شیر داد

ورد ولی باید هر جوری بود از دلش در می ،دو دل بود که پیش رادمهر برود یا نه ؛ش رو با حوله خشک کردیموها
 
 .ا

هنگ گوش میداد ولی هواس و فکرش جای دیگری بود ،وبروی تلویزیون نشسته بودرادمهر ر 
 
به مهسا پیام داده بود که  ،ا

گوشش بدهکار نبود با جهان  اگر ،با خود گ فت فردا اول وقت قبل سرکار اول دیدن مهسا برود ،دمی کنسیاه  روزگارش را 
 .در میان بگذارد

  .دمهر گذاشتروی شونه را  مهال کنارش نشست سرش را   
 !رادمهر -

 ؟بله -رادمهر
 !رادمهر-

 .حرفتو بزن ،البته اگه باز توهینه برای امشب بسه تکمیلم -رادمهر
چیزی را از  که دیگر واست تنبیه شود می خرادمهر با اینکه دل دیدن اشکهایش را نداشت ولی  ،ردمی کمهال گریه 

 .پنهان نکند او 
  .بخوابتمام شد ؟حاال برو بگیر  -رادمهر

 .اینجوری نباش دلم میگیره -
دم  تو دوماه اینجوری بودی بخاطر حرف یه ؟چجوری نباشم -رادمهر

 
شایدم بدتر  ،وام اینجوری باشممی خروانی، منم ا

دم  ،چون من از عشقم این حرفارو شنیدم نه یا
 
  .روانیا

 .رادمهر تو رو خدا -

بی همه چیز نمیدونم  م ،دختره می کنفردا دهن این دختره رو سرویس من  ؟تو رو خدا چی ؟ها؟مهال تو روخدا چی -رادمهر
بغوره نگیر !واد از زندگیممی خچی 

 
منه احمق هی خودمو لعنت  ،تمام باورامو خراب کردی ،پاشو برو بگیر بخواب الکی ا

برای  وبالت زندگینگو خانم بخاطر یه سری اراجیف خزع ؛ردم که ببین رادمهر بخاطر تو بچت مهال افسردگی گرفتمی ک
 .واقعا که ،جفتمون زهر کرد

 راد من ... -
  .خوابم نمیاد برو بگیر بخواب من، هیچی نگو -رادمهر

 .بیا پیشم دراز بکش من میترسم -
 .پاشو برو مهال اعصابمو خورد نکن -رادمهر

 ؟مگه من چیکار کردم -
  رادمهر عصبی خندید و گ فت
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وضی بودم که منو نشناختی، در موردم اینجوری ،هیچی شما منوببخش که انقدر ع !تازه میگه مگه چیکار کردم -رادمهر
خه ابله ،یه ذره به مغزت فشار میاوردی ،فکر کردی بعد دو سال زندگی هنوز نشناختیم

 
اگه من باهاش رابطه داشتم تو  ،ا

 .منفیشو دیدی نه از همه لحاظ؟ اصال فکر کردی به این موضوع ؟رابطه اولیه خودمون انقدر خنگ بودم
االن یه جور در موردخودت میگی انگار یه پسر ُمحجبه بسیجی بودی که سرت پایین بوده به  ؟چیکار کنم ،بسه دیگه -

 انقدر سجاده ،پس بچه پیغمبرم نبودی ،خوبه که خودت گ فتی چندتا دوست دختر داشتی ،ردیمی کهیچ دختریم نگاه ن
ب 

 
 .فریته خالی کن نه منعصبانیتتم برو سر اون دختره اِ  ،نکشا

ی به َدرک که اینجوری بهمم ریختی ،حق با توئه گتا اون روی سگم باال نیومده پاشو برو، راست می ،مهال پاشو برو  -رادمهر
یادته  !خیلی ،این دختره همونی بود که با پسرخالت دست به یکی کرد عکستونو انداخت تو ماشینم ،من خیلی احمقم

 .ی ولی به من نه، باشه مشکلی نیست این روزها هم میگذرهکه، به اون اعتماد کرد
مد بالش و مالفه ای گرفت و بیرون ،رادمهر بلند شد و سمت اتاق رفت

 
  مهال به او خیره شدو گ فت ،روی مبل دراز کشید ا

 .خودت گ فتی هر چی شد جامون موقع خواب عوض نمیشه -
ها  مهال هم تلویزیون و برق  ،ره سمت اتاق رفت گوشه تخت خوابیددوبا ،رادمهر کالفه بلند شد و دست تو موهایش کشید

به  بهترین حس دنیا را  ،بوسید ش را اجفت رادمهر خوابید و از پشت بغلش کرد سرشانه  .خاموش کرد و به اتاق رفت را 
 .رادمهر با لبخند خوابید ،رادمهر انتقال داد

 )رادمهر(
رام از  ،روی نیکا هم پتو کشید و بوسیدش ،رویش کشید د از سرما ،پتو را مچاله شده بو صبح از خواب بلند شد و مهال 

 
ا

مد تخت پایین
 
 .عوض کرد از خانه بیرون رفت و لباسش را  ا

 ؟دیشبم به حاجتت نرسیدی ؟چته باز -سینا

 تا َنرم پیش مهسا عوضی  -
 
م د از اون شب جشن پشت هم پیا!وامی خروم نمیشم، دختره چسب نمیدونم چی از جونم ا

دمش کنم نمیتونم اینجا  ،میدُه ِچرت و ِپرت میگه، نگو که مهال رو پر کرده بوده، تو این دوماه زندگی نداشتم
 
باید برم اینو ا

  .بشینم
 ؟چی شده مگه ؟چی میگی واسه خودت -سینا

 .تا دیشب گ فتش اونم به جای اینکه به من بگه همه رو ریخته تو خودش ،رفته یه سری اراجیف بافته تحویل مهال داده -
خه-سینا

 
 چرا به عموت نمیگی؟ ؟این دختره چه مرگشه ا

 .نمیتونم بند شم اینجا باید برم این دختره رو سرجاش بشونم ،وام همین کار رو کنممی خاتفاقا  -
خ االن باید مجرد بودم حال اینو میگرفتم  -سینا

 
 .برو واسه یه بارم شده بشونش سرجاش ،ا

 .ق بیرون رفترادمهر خندید و از اتا
پری جلوی در  !طی کرد بعد چند دقیقه درباز شد و رادمهر با دویدن حیاط را  ،ماشین را در خانه جهان پارک کرُد در زد

 .ایستاده بود
 راه گم کردی شما اینورا ،خانومتون نیومد؟ !َبه َبه ببین کی اومده -پری 

تا از دستشان  جا دار بزند همان ت مادر و دختر را واسمی خدلش  ،دل تو دلش نبود ،رادمهر با اخم بهش خیره شد
 .خالص شود

 عمو جهان خونست؟ ؟سالم زن عمو خوبین-
 مرسی شما خوبی !سالم شازده -پری 

 
  !بیا تو چرا جلو در ایستادی !ره جهان بدبخت کجارو داره بره؟ ا

  .بست پری هم پشت سرش در را  ،کنار کشید و رادمهر داخل رفت پری خودش را 
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  .صدا زد کارشان را خدمت
قارم صدا کن بگو رادمهر اومده ،فهیمه چای  ی بذار مهمون داریم -پری 

 
  .برو ا

 .نشستن پری و رادمهر روی مبل 
 .ازشون عذرخواهی کن ،ما اومدیم بیمارستان دیگه وقت نشد خونتون بیایم ؟خانومت و دخترت خوبن -پری 

 .وام صد سال سیاه نیاینمی خرادمهر در دلش گ فت 
 ؟مهسا خونه نیست ،دستتون دردنکنه زحمت کشیدین -

 .چرا هست تو اتاقشه -پری 
 .تا عمو بیاد من یه سر میرم پیشش -

  پری لبخندی زد و گ فت
 .برو عزیزم ،چرا که نه -پری 

ن ها رد ،چقدر از می کدلش هر چی فحش بود نثار این مادر و دختر  رادمهر در
 
ای به به اتاق مهسا رفت تقه  ،متنفر بود  ا

لود جواب داد ،در زد
 
 مهسا خواب ا

 .ورم برو رد کارتمی خصبحونه ن ؟چیه فهیمه -مهسا
، دپایین انداخت ،میدانست حال و روز خوبی نباید داشته باش سرش را  ،پایین کشید و داخل رفت رادمهر دستگیره در را 

خ که چقدر از او بیزار بود و به ُخونش تشنه بود
 
 .ا

 .تو حیاط منتظرتم ،حسابی بپوش بیا بیرون کارت دارم پاشو یه لباس درست -
مد مهسا هول شده بود ولی از قصد با همان نیم تنه شورتک که زیر پتو بود بیرون 

 
رایشبدون  ،ا

 
با  ،شبیه زامبی ها بود ا

 .اون موهای کوتاه ِفرش
 .م چه برسه بخورمکن میمونده کسی رو نگاه ن نه جونم من پس ؟چیه میترسی بخورمت ،همینجا بگو -مهسا

 .یا میای بیرون یا میرم پیش عمو و همه چیو بهش میگم ،ِزر مفت نزن  -

رایشرادمهر بیرون رفت و مهسا سریع بلوز شلواری پوشید کمی  
 
 پری با لبخند چشم و ابروی  ی برای مهسا ،کردو بیرون رفت ا

مد 
 
  .کنارش نشست ،ته بودرادمهر روی پله ها نشس ،،مهسا با اخم غلیظ به طرف حیاط رفت ا

   .برو خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه ؟چیه یابو برت داشته، خواب نما شدی سر صبح اومدی دعوا -مهسا
خرببین مهسا برای بار  -

 
سمون به حالت زار می کنپاتو از زندگیم بکش بیرون وگرنه کاری  ،دارم بهت میگم ا

 
م مرغای ا

م از زندگی کردن پشیمون شی برگردی تو همون جهنم می کنبخدا قسم کاری  ،ش عموایندفعه دیگه مستقیم میرم پی ،بزنن
م روزی صددفعه بگی می کنکاری  ،ممی کنخودم روزگارتو سیاه  ،دره ای که این دوسال بودی، میدونم ترسی از عمو نداری 

 .غلط کردم

نترس مست بودم یه ؟ های اونشبم ترسیدی رفچیه نکنه از ح ؟من چیکار به زندگی تو دارم ،پیاده شو با هم بریم -مهسا
  .همون موقع که اون دختره گدا گشنه رو به من ترجیح دادی ،چیز گ فتم وگرنه تو خیلی وقته واسم ُمردی

 خفه شو حرف دهنت رو بفهم ،یه تار موشو با صدتا  -
 
دمای دمه دستی هستین فقط  ،ممی کنشغالی مثل تو عوض نا

 
شما ا

شغاالی  ی مثل 
 
هم  تو حتی ارزش اینکه دختر عمومم باشی ،وام ببینمتمی خورین ،دیگه هیچوقت نمی خخودتون به درد ا
 ،ما میتونستیم دوستای خوبی باشیم ولی تو همه چیو خراب کردی ،مهسا تو حتی الیق این نیستی که نگات کنم ،نداری 

 .ازت متنفرم ،شههای خدا سرت نازل  بدترین عذاب ،خداکنه بمیری  ،عارم میاد بگم دختر عمومی
 .من فقط عاشقت بودم همین ،رادمهر تو حق نداری بهم توهین کنی -مهسا

 ؟اگه عاشق من بودی چجوری تو بغل اینو اون میدیدمت ؟عشق تو چی میبینی ؟تو تعبیرت از عشق چیه ها !ِهه عاشق -
رش بودیعا ؟عاشق بودی که دو روز به ازداجمون مونده بود از ماشین یکی دیگه پیاده شدی

 
نه  ؟شق بودی که تو بغل ا
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برو همونجای  ی  ،وری می ختو بدرد اینجا ن ،منم دوروزه دلتو میزدم ،این عشق نیست هوسه، تو دوست داری با همه باشی
زاد تو دلت  ،تو متعلق به همونجای  ی ،که بودی

 
پس گورتو گم کن بذار از دستت همه یه  ،واد اینجا بهش نمیرسیمی خی ا

سوده بکشن
 
یینهخودت جلوی  ،شرت و کم کن از سر همه ،همی کنبوی لجنت داره همه رو مسموم  ،نفس ا

 
میری حالت  ا

دم  ؟ورهمی خاز خودت بهم ن
 
شغاالشم  ،انقدر هم دم دستی خوب نیستا

 
دمای دم دستی نمیدن پس جمع پحتی اون ا

 
ا به ا

 کن گورتو گم کن لطفا

ه، چون تو ُتف می کنمطمئن باش عمو هم قبول  ،ره ای جز اینجاچمیدونم هر جهنم د ،،برو کانادا، ترکیه، پاریس 
زنه من حامله  ،نمیدونم به کی رفتی فقط همینقدر بگم عالوه بر اینکه هرز میری دل سنگیم داری  ،سرباالی  ی، تو مایه ننگی

ی یه شب تا صبح با واقعا انقدر دوست دار ؟ یا رویاهات کی تو خواب  ؟من با تو بودم ،بود تو اون چرندیات بهش گ فتی
خداکنه عاقل شی  ،تو فقط خودتو خراب نشون دادی، چیزی دیگه نمیتونم بهت بگم ،واقعا برات متاسفم ؟من سر کنی

 .شمتمی کبه جان عزیزترین کسم  ،شمتمی کدا خب،وگرنه ایندفعه دیگه حرف نمیزنم 
  مهسا با نفرت به او خیره شد و گ فت

حتی یه  ،رادمهر هیچوقت نمیبخشمت ،باشه فقط امروز رو یادت باشه که چی گ فتی من دمه دستیم؟ من خرابم؟ -مهسا
با من  ،ازت متنفرم ،حاال پاشو برو گمشو بیرون ؛ورممی خقسم  ،وری می خروز از عمرم باقی مونده باشه ضربه امروز رو 

 .الیق تو هنون زن احمق و زود باورته ،واد تو لیاقت نداری می خبودن لیاقت 
  سمتش برگشت گ فت ،بلند شد از پله ها پایین رفت رادمهر

خرفقط این حرفو برای  ،واد زر بزن می خهر چقدر دلت  ،هیچی بهت نمیگم ،هه -
 
می ر دارم بهت میگم دیگه تکرار ناین با

اگه از  ،م بهت ،مرگت حتمیهمی کناگه دور بر خودمو خانوادم ببینمت دیگه رحم ن ،خوب تو گوشت فرو کن ،مکن
ورم زندگیم خراب شه کل دنیا هم می خولی قسم  ،مگه اینکه تو این کشور نباشی ،ت سیر شدی میتونی امتحان کنیزندگی

باردیگه باعث دردسر شی ،خودت  قسمشو خوردم ،کافیه فقط یک ،م خونت و میریزممی کنبشه میگردمو پیدات 
 .نمدیدار به جه ،امیدوارم هیچوقت چشم به چشمت نیفته ،خودتو بکن قبر 

مد رادمهر سریع بلند شد واز خانه بیرون
 
سوار ماشین شد ضربه محکمی روی فرمان  ،، در رو محکم پشت سرش بستا

ن جا  ماشین را روشن کرد و به سرعت از ،ماشینش زد
 
  .دور شدا

 )مهال(
 !الو تینا -

  ؟!ی قربونت برممی کنچی شده چرا گریه  ؟جوِن تینا -تینا
 .دیشب همه چیو به رادمهر گ فتم ،ممی کنتینا دارم ِدق  -

  ؟نکنه تایید کرده حرفاتو ُخب اینکه گریه نداره،  -تینا
بهم گ فت بهش اطمینان  ،خیلی باهام سرد برخورد کرد ،وای تینا رادمهر داشت دیوونه میشد ،ردمی کای کاش تایید  -

گ فت جواب بی اعتمادیتو ، ماه باهاش کردم ه که من تو این دومی کنگ فت همون کاری و  ،تینا خیلی حالش بد بود ،ندارم
 .کاش بهش نمیگ فتم ؟حاال چیکار کنم اگه همینجوری بمونه ،میبینی
  .االن میام پیشت ؟دیوونه شدی -تینا
 .گند زدم به همه چی ،وام تنها باشم، لعنت به منمی خنیا  ،نه -

روم باش ببین چی میگم-تینا
 
رایشچمیدونم  ،لباس خوب بپوشیمهال سعی کن امروز که اومد  ،یه لحظه ا

 
دلبری  ،کن ا

همین کارارو بکنی  ،همی کنچمیدونم هر کار که میدونی خوشحالش  ،براش غذای  ی که دوست داره درست کن ،کن
 .سردیش از بین میره مطمئنم 

هر کاری  ؟قهر بوددفعه سه روز باهام  عمرا کوتاه بیاد، یادت نمیاد اون ؟تو که رادمهر و میشناسی چرا این حرفو میزنی-
 .کردم خوب نشد
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 ؟هوم !شاید اصال یادش رفته باشه دیشبو ؟شاید خوب باشه از کجا میدونی -تینا
 .از صبح کارم شده گریه ،ممی کندارم دق  ،من که اصال تحمل سرد بودنشو ندارم ،خداکنه -

  .همی کنحال تو رو هم سر  ،ی هم بهت میدهاانشاهلل که سرحال میاد و یه ماچ و بوسه  -تینا
  .ی نثارش کردا مهال خندید و دیوونه

 .برات ببخشید هر وقت مشکل دارم بهت زنگ میزنم ،خودت کم دردسر داری منم شدم دردسر  -
خود به خود  ،به چیزای مثبت فکر کن ،دختر خوب دیگه این حرف رو نزن ،به هیچی فکر نکن ،وا این چه حرفیه -تینا

یادت رفت تو خدا رو  ،اینو خودت یادم دادی پس به خودش توکل کن ،همیشه با توئه یادت باشه خدا ،همون میشه
 ؟داری 

 .خداحافظ ،خیلی خوشحالم که تو رو دارم ،مرسی تینا جان -
  .خداحافظ ،مواظب خودت باش دخمله نازمم ببوس ،خدانکنه عزیزم -تینا

شپزخانه رفت مهال تلفن را 
 
تاب و شلوارک قرمزش  ،گردگیری کرد نهار خانه را  بعد از درست کردن ،قطع کرد و سمت ا

رایشپوشید و کمی  را 
 
 رد.می کنداشت مطمئنن ِدق  اگر نیکا را  ،بعد با نیکا مشغول بازی کردن شد ،کرد ا

خ مادرم چه نازی  ؟!مگه میشه بدون دخملم زندگی کرد ؟ردممی کوای مامانی من تا حاال چجوری بدون تو زندگی  -
 
خ ا

 
ا

 .برابر اصل باباتی ،چه جونی میگیرم وقتی میبینمتکپ ی   ،شما

 .ندید و صدا از خودش در میاوردمی خنیکا  .1
  ؟وای بگیمی خمامان قربونت بره چی  -

رام با دستان لرزانش نیکا را در غوشش گرفت و  ،قدرت تکان خوردن را نداشت ،با صدای َدر مهال قلبش لرزید
 
ا

  مهال با لبخند گ فت ،ارد خانه شدباز کرد و رادمهر در را  ،سمت َدر رفت
 .سالم عزیزم خسته نباشی -

غوشش گرفت رادمهر سرد پاسخش را داد و نیکا را در 
 
قورت داد و  ُبغضش را  ،لبخند روی لبهایش خشک شد ،ا

شپزخانه رفت میز نهار را 
 
مد با صدای رادمهر لبخند به لبهایش ،چید به ا

 
 فکر کرد او رو اینگونه خطاب کرده ولی ،ا

  .با جمله بعدش خشک شد
 ؟عشقم ،نفس بابا ببین چیکار کردی با لباسم -رادمهر

ن لحظه حتی به نیکا هم حسودیش شد
 
لعنتی به خود فرستادو با دستمال سمت ،چقدر تشنه محبت بود ،در ا

 .که رادمهر بلند شد با دستمال دیگر خواست لباس رادمهر را پاک کند ،پاک کرد نیکا رفت لبش را 
 بشین ببین بقیه چی میگن که بتونی شدید ،وام برم دوش بگیرم شما خودتو خسته نکنمی خواد، می خن -ررادمه

 .تر از دیشب داغونم کنی لذت ببری 

روم باش ،اصال غلط کردم ،اصال حق با توئه ببخشید،باشه   -
 
 .برو دوش بگیرزود بیا میز نهار رو چیدم ،فقط ا

 .ی خوردمبیرون چیز  ،من گرسنم نیست -رادمهر
شپزخانه  نیکا را روی  ،مهال پا به زمین کوبید .به مهال سپرد خودش به سمت اتاق رفت رادمهر نیکا را 

 
بالشت خواباند به ا

می از این طریق  ،با همه لج کرده بود ،به کارش ادامه داد رد ولی مهال توجه ای نکردمی کنیکا گریه  ،جمع کرد رفت میز را 
رامش سمت نیکا رفت ،کندکالفه  واست رادمهر را خ

 
این کارش بیشتر مهال  ،بغلش کرد با هم به اتاق رفتن ،رادمهر با ا

با اخمای توهم  ،محکم به دیوار کوبید طاقت نیاورد بلند شد و سمت اتاق رفت در را  ،روی صندلی نشست ،عصبی کرد را 
 .رفتش به رادمهر خیره شد

  ؟دیوونه شدی ،چه خبرته مهال -رادمهر
 .من تحمل سرد بودنتو ندارمبسه  -

 .تا بهم اعتماد نکنی تغییری تو من نمیبینی -رادمهر
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 !رادمهر -
 .وابونمش صداتو بیار پایینمی خنمیبینی دارم  ،هیس -رادمهر

 ؟تو مشکلی داری ،اصال دوست دارم داد بزنم  ،واممی خن -

رامش داشته باشه -هررادم
 
ورد واستی نباید به دنیا میمی خگه بچه نا ،من نه ولی این بچه تو این خونه باید ا

 
ی ،نه به ا

قربون صدقه رفتنت نه به بی توجه بودنت، با این روش منو نمیتونی عصبی کنی فقط خودت و این بچه ضربه میبینین، 
 .یکم بزرگ شو منطق سرت شه ،پس مثل بچه ها رفتار نکن

 ؟چیکار کنم که خوب شی -
 .ماه اخالقتو تحمل کردم تو هم تحمل کندو ،همون کاری که من کردم -رادمهر

 .من نمیتونم -
  .رادمهر کالفه شد ،روی صورتش چکید هایش اشک ،ُبغض نذاشت ادامه حرفش را بزند

 .بیا بشین اینجا -رادمهر
با این حرک تش شدت  ،هایش را پاک کرد رادمهر با دستش اشک ،مظلومانه کنار رادمهر نشست مهال مانند کودکی سربزیر

غوشش گرفت و گ فت ،ش بیشتر شداه گری
 
  رادمهر سرش را در ا

وقتی اون اومد  ؟چرا چرندیات اون مهسا احمقو گوش کردی ؟هوم؟! وقتی اشک میریزی چجوری تنبیهت کنم -رادمهر
 ،سراغت تو باید کنارش میزدی از کنارش رد میشدی

رزوی اونه اون یه دیوونست یه دیوونه که هیچی، نه اینکه به چرندیاتش گوش بدی
 
فقط  ،براش مهم نیست ،جدای  ی ما ا

ه ،من دارم از این میسوزم که تو چرا باورم نکردی ،مگه من چیزی می کنواسه اینکه به قول خودش انتقام بگیره هر کاری 
ه من حتی بهت گ فتم با چند نفر رفیق بودم ولی من به یکیشون حتی دستم نزدم چه برس؟ رو ازت تا االن پنهون کرده بودم

هیچکس نمیتونه جای تو رو برام پر  ؟مهال اینم تو گوشت فرو کن تو فقط مال منی منم فقط مال تو، گوش میدی ،بقیه کارا 
تازه شدی  ،یاتو ملکه این خونه  ،پس خودتو دست کم نگیر من راحت به دستت نیاوردم که راحت بذارمت کنار، ،کنه

هر اتفاقی افتاد بهم باید ،ای مسخره خرابش نکن زندگیمونو، هر چی شد مادر ِپرنِسسم، همچیمون تکمیله پس بیا با فکر 
َنه که دو ماه عزا بگیرُی حرفیم نزنی، ایندفعه رو ازت   ؟حتی اگه بد بود، شاید بشه با حرف زدن درستش کرد هوم ،بگیم

شمت، اگه با چشمات مهال به جان جفتمون دوباره بخوای با حرف کسی به من بی اعتماد بشی دیگه نمیبخ ،میگذرم
 .میدیدی یه چیزی،نه اینکه به خاطر حرف یه َچپل ُچالق زندگی رو واسه هر دمون تلخ کنی

 .باشه قول میدم دیگه تکرار نمیشه -
 !مهال -رادمهر

 ؟جونم -
 .این اتفاق دفعه بعد تکرار بشه دیگه بخششی در کار نیست -رادمهر

 پایین انداخت و گ فت مهال سرش را 
خب دیگه ما رو نبینه  ،االن فقط تنها مشکلمون دختر عموته ؟د بار میگی ،میشه دیگه خونه عموت نریمباشه چن -

 .اونجوری جلو چشمش باشیم بیشتر دوست داره حالمونو بگیره ،همی کنفراموش 
زش ترسیدیم ا ه می کناینجوری فکر  ؟چرا نریم،دوبار گ فتم که تو گوشت بره نگی یادم رفت،میریم خونه عموم  -رادمهر

خداکنه  ،شهمی کاون کینه شتریه به همین راحتی کنار ن ،باید خوشبختیمونو ببینه تا یواش یواش دست از سرمون برداره،
   .فقط تهدیدای امروزم روش اثر گذاشته باشه

مد  رفت وی که دیگه باهاشون می کنبرات مهمم قبول  هاگ ،حق با توئه ولی من اصال از خودش و مادرش خوشم نمیاد -
 
 ا

انگار نقششون بود که تو ازم دور شی بهم نزدیک شه و با حرفاش عذابم  ،شب مادرش سر راهرو ایستاده بود اون ،نکنیم
خه وقتی تو اومدی مادرش بهش عالمت داد اونم سریع رفت

 
 .بده، ا
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ره -رادمهر
 
تا مامانم بود  ؟همی کنری رفتار نمیدونم مشکل پری با خانوادمون چیه که اینجو  ،اون خط رو از مامانش میگره ا

با اینکه بچه بودم  ،ردمی کولی تا تنها گیرش میاورد بهش تیکه مینداخت مامان و اذیت  ،جلو بابام قربون صدقش میرفت
دم  م تا جفتشونومی کنولی یه روزی دستشونو واسه عموم رو  ،شهمی کولی میفهمیدم مامانم داره عذاب 

 
 .کنها

 .خدا عاقلشون کنه ،سی از عموت داشته باشنمن که فکر نکنم تر  -
دیشب که خواب زهرمارم  ،پاشو بذار یکم بخوابم ،نهارتو بخور من واقعا گرسنم نیست ،پاشو نیکا رو ببر رو تختش -رادمهر

 .همی کنسرمم عجیب درد ،شد الاقل االن یکم بخوابم
خر -
 
 .شیتا منو ِدق ندی راحت نمی ،واسه این سر دردات دک تر نرفتی ا

  .االن بذار بخوابم ،چشم میرم ،خدانکنه دیونه-رادمهر
غوشش گرفت و به اتاقش برد

 
شپزخانه ،برای خودش غذا کشید و خورد ،مهال نیکا را در ا

 
جلوی  بعد از تمیز کردن ا

رام در اتاق خودشان  ،به اتاق نیکا سر زد ،حوصلش سر رفت ،باال پایین کرد تلویزیون نشست کمی کانال ها را 
 
باز  را ا

دلش برای گیتار  ،کمی به او نگاه کرد در دل قربان صدقش رفت ،مهال پتو سرش کشید ،رادمهر هم عمیق خواب بود ،کرد
مد انداخت ولی چشم برداشت و از اتاق بیرون با حسرت نگاهی به گیتار گوشه اتاقش  ،زدنش تنگ شده بود

 
 .ا

 )رادمهر(
مهال کنار تختش روی زمین خوابش برده  ،شست و به اتاق نیکا رفت وی  یرادمهر از خواب بیدار شد صورتش را در روش

رام نیکا را  ،لبخندی زد و کنارشان نشست ،نیکا هم روی دستش خواب بود ،بود
 
که مهال با ترس از  خواست بغل کند ا

 .جایش پرید
 .بخواب عزیزم ؟جونم -

 کی بیدار شدی؟ -مهال
 ؟همین االن ،خوابت پرید -

 .داشتم به نیکا شیر میدادم نفهمیدم کی خوابم برد ،ستم بخوابموامی خن -مهال

 ؟بریم بیرون دور دور  -
  .بریم منم حوصلم سر رفته-مهال
 !راستی مهال -

 ؟جونم -مهال
  ؟میدونستی مریم قهر کرده رفته خونه باباش-

 .اینکه هیچوقت خونه باباش نمیرفت ؟واسه چی-مهال
 .همه چیشو بسنج بعد بیا خونش خوبه اولش گ فتیم ،نمیدونم بخدا -

دمو خورد  ،خدای  ی سینا هم خیلی گیر میده -مهال
 
 .همی کناعصاب ا

ره -
 
 .کال یه رنگ بود ،اینجوری نبود که قبل ازدواج یجور باشه بعد ازدواج جور دیگه ،ُخب ا

 باهاش حرف بزنم؟ -مهال
 .یممی کن اگه کمک خواستن بعد یه فکری  ،فعال که جفتشون کوتاه بیا نیستن - 

ماده باشه پس من برم -مهال
 
رد که شما اینو می کاگه جدی بود بحثشون حتما بهم زنگ میزد دوباره فحش بارونمون  ،شم ا

 .انداختین تو دامنم
 .خودش هول بود ،ما فقط پیشنهاد دادیم -

حقشه  ،نیاز شده مریم دوستش داره، سینا نمیتونه گذشتشو فراموش کنه ،دوباره روانپزشک،بدجنس نباش  -مهال
دم  ببندنش به تخت دو سه تا بخوابونن در گوشش تا
 
 .شها
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 ؟همی کناونوقت ببخشید کدوم روانپزشک این کارو  -

 .روانپزشک مهال کیان -مهال

 ؟!وگرنه کی میومد پیش همچین روانپزشک بی اعصابی ،خدا رحم کرد نشدی -

ماده مهال به اتاقش رفت تا
 
رایش ،شود ا

 
با کیف و  شال زرشکیش را  ،مانتو کرم و شلوار جین کرمش را پوشیدمالیمی کرد و ا

 .همیشه عاشق این رنگ بود و به پوست صورتش بی نهایت میومد ،ک فشش ست کرد
 .باز که دلبر شدی -

 .واسه تو دلبر شدم -مهال
دم  -
 
  .تو خونه واسه شوهرش دلبر میشه نه بیرونا

که پیش خودشون خیالبافی  ؟خیره میشن نشون بدم که از همشون سرم یانهباید به اون دخترای  ی که بهت  ،نخیر -مهال
 .نکنن

  .به چشم من باید میومدی که اومدی ؟دیگه چیکار به مردم داری  ،من که هزار بار گ فتم تو ملکه ی منی -
رایشعمرًا اگه  -مهال

 
  .مو پاک کنما

 .همچیت به اندازست ،منم نگ فتم پاک کن -
  برم نیکا رو  -مهال

 
 .کنم مادها

مادست -
 
  بریم؟ ،ا

  .تو که همش میگ فتی میترسم ؟تو واسش لباس پوشیدی -مهال
واسش پوشیدم ولی یه ذره  ببین این لباس خوشگلشم  ،میشه لباسش رو پوشید هدست وپاش سفت شد دیگه یکم  -

 .براش بزرگه

ن
 
وقتی رسیدن خانه هر کدام یه طرف  ،شب و تا نیمه های شب دور زدن حسابی خوش گذراندن، شامم بیرون خوردن ا

 .ولو شدن
  .وای رادمهر دیگه تو پاهام جون نیست -مهال
 .وایم بریم با ماشین میریممی خواسه اینکه تحرکمون کمه هر دو قدمی که  -

 .ولی خوش گذشت مرسی،خدای  ی خیلی راه رفتیم  -مهال
 .همینکه تو شاد باشی برام یه دنیا می ارزه ،خداروشکر -

 .بوسید لپهای رادمهر را  ،لبخندی زدمهال 

  وای دوباره بریم دور بزنیم؟می خ-
  مهال بلند خندید و گ فت

 .م بهتمی کنه من چقدر بدم اصال محبت نمی کنهر کی ندونه فکر  ،خیلی رو داری  -مهال
دم  تو که هیچوقت ؟یمی کنمگه محبت  -

 
 .ی منومی کنحساب نا

  .صدا زد مهال با دلخوری اسمش را 
 !رادمهر -
  ؟جون دلم ،به فدات -

 رادمهر سمتش خم شدو گ فت .واست با او بازی کننمی خدلش  ،میزد نیکا دست و پا
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  ؟!چیه فسقلی، بابا قربون چشات، کی بزرگ میشی ازم دفاع کنی منم غش و ضعف برم برات -
  .واممی خمنم پسر  ؟اینجوریاست -مهال
  .بابای  ی از مامانت دفاع کن ،غلط کردم -

  مهال بلند خندید و گ فت
  ؟بچه دوست نداری  ؟چرا -مهال
ورده کن ،دوست دارم ولی ُخب یدونه بسه دیگه -

 
  .یدونه داشته باش تمام خواسته هاشو برا

 .اونوقت بشه یه دختر لوس و ننر که سر یه هفته پسش بیارن برامون -مهال
 !کجای کاری  ،میدمشاهم بیاد واسه پسرش ن؟! مگه قراره بدم بره که پس بگیرم -

 .پس قربون دستت یه دبه هم بگیر -مهال
می اصال احساس  ؟نگهش میدارم ولی مهال باورت میشه بعضی وقتا هضم اینکه بابا شدم برام خیلی سخته ،رو چشمام -
 .م همچین چیزی غیر ممکنهکن

ره -مهال
 
صددفعه از خودش ؟! در شدمم همش از خودم میپرسم یعنی من مامی کنچون منم بعضی وقتا که نگاهش  ،ا

خ مامان قربونش بره ،بزرگ ترین لذت دنیاست ؟ولی شیرینه مگه نه ؟میپرسم تو بچه منی
 
صدام کن مامان تا  یادکی ب ،ا

 .براش بمیرم

  رادمهر با عشق به مهال خیره شد و گ فت
ای که توش دختر باشه پر  میگن خونه ،ت، خانومیت، بابت این فرشته کوچولوی  ی که بهم دادیخوبی ها بابت مرسی  -

  .از خیر و برک ته
ره -مهال

 
 !ببین ؟رادمهر دقت کردی مثل تو یه کوچولو چال گونه داره! مامان قربونت بره ،ندهمی خنگاه چه  ،واقعا ا

ره -
 
  .یه چیزش به من رفته ا

  .هر کی دید گ فت کپ ی باباشه ،یه چیزش خوبه -مهال
 .پس رو دستمون میمونه -

ورد در مهال شالش را 
 
 .و با لبخند شیطانی به رادمهر خیره شد ا

 !عزیزم -مهال
  ؟وای شال سرم کنیمی خ ،حرفشم نزن  -

  !وام ببینم درصد رو دستمون موندنش چقدرهمی خ -مهال
ن ها هر دو بلند خندیدن و نیکا با خندیدن 
 
 .ندیدمی خدست و پا میزد و  ا

 )مهال(
ن شب ،و به رادمهر خیره شده بود هزیر سرش گذاشت را  مهال دستش ،نیکا خوابیده بودن و رادمهر

 
های  ی بود  امشب از ا

واست تا صبح به همسرش و دخترش خیره شود، چقدر خوب که رادمهر او می خدلش  ،خواب از چشمانش فراری بود که
نقدر به رادمهر نگاه کرد که خوابش ُبرد، صبح با نور خو  خدا را  ،انتخاب کرده بود را 

 
رشید که به چشمانش شکر کرد و ا
 ،بار بیدار شد باور نکردنی بود که دیشب نیکا هم تا صبح فقط یک ،خالی دید خورد از خواب بیدار شدو جای رادمهر را 

صبحانه خورد و  ،به او شیر داد و دوباره خواباند ،نیکا را به حمام برد و لباس تمیز تنش کرد ،چقدر راحت خوابیده بود
 .با صدای تلفن سریع جواب داد تا نیکا بیدار نشود ،مشغول گردگیری خانه شد

 ؟سالم بفرمایید -
  سالم باباجون خوبی؟ -محمد

  رایان خوبه؟ ؟شما خوبین ،مرسی -
 میگم امشب کجایین؟ ،قربونت ما هم خوبیم -محمد

 ؟واین بیاین اینجامی خ ،خونه خودمونیم ،هیجا -
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 .ا هم بیاین دور هم باشیمنه باباجون رویا و امیر اینجان گ فتم شم -محمد
 .من با رادمهر هماهنگ کنم خبر میدم بهتون ،چشم -

رایان میگه خودتون نیومدین اشکال نداره نیکا رو با پست  .دختر گلمو ببوس، دلم براش یه ذره شده ،باشه عزیزم -محمد
  .بفرست

  مهال بلند خندید و گ فت
زار ،دیگه واجب شد واسه تنبیه رایانم شده بیامنو که اومد به بازار کهنه میشه دل  ،ای نامرد -

 
 .ا

  ؟کاری نداری  ،قدمت رو چشم دخترم -محمد
 .خدانگهدار ،نه باباجون -

 .با دومین بوق جواب داد ،قطع کرد و شماره رادمهر را گرفت مهال تلفن را 
  .سالم عزیزدلم -رادمهر

 .خسته نباشی ؟سالم خوبی -
  ؟جونم ،سالمت باشی -رادمهر

 .منم گ فتم بهت بگم بعد خبر میدم ،ابا زنگ زد گ فت شام بریم اونجاب -
 خودت میتونی بری؟ ،باشه فقط من یکم امروز کار دارم دیرتر میام -رادمهر

ره -
 
 .با ماشین خودم میرم ا

 ؟خیلی وقته رانندگی نکردی، یادت مونده ،یواش برو  -رادمهر
  ؟ه یادم برهمگه میش ،رادمهر اون هفته با تینا بیرون بودم -

 .خراشما مایکل شوم ،باشه بابا ببخشید -رادمهر

  .خوبه رانندگیم بهتر از توئه -
  .یکم سرم شلوغه ،ورممی خراستی مهال واسه نهارم نمیام با سینا ، بر منکرش لعنت -رادمهر

  .باشه مواظب خودت باش-
  .رسیدی خونه بابا اینا زنگ بزن بهم ،چشم -رادمهر

 .چشم خداحافظ -
  .خدانگهدارت گلم -رادمهر

خورد، با رویا تماس گرفت قرار شد  دوتاتخم مرغ درست کرد و با نان ،چون تنها بود حوصله غذا درست کردن را نداشت
وقتی به کوچه خودشان رفت مثل همیشه چشمانش پر  ،پدر شوهرش بروند ساعت پنج دنبال رویا برود و با هم به خانه

اول در خانه مریم رفت و  .به عقب و نمیگذاشت پدر و مادرش به سفر بروند واست برگرددخمی چقدر دلش  ،ازاشک شد
 .به رویا زنگ زد و گ فت که دِم در ایستاده ،اذیت کرد کمی او را 

  چسبی خونه پدرشوهرت؟ -مریم
 .با اجازه شما -

 شما یه شب خونه خودتون هستین؟ -مریم

 ؟بشیم مثل شما ،همش دعوا دارین موش گربه هستین   مثل شما که ؟باشیم تو خونه چیکار کنیم -
  .ببند دهنتو ،یارو نکرده بیاد دنبالم -مریم

 .ی دیگه عادی شده براش، کیه که سرت یه هوو خوشگل بیارهمی کناز بس که قهر  -
 .کنهبره ازدواج مجدد  ولی ُخب اگه خونه و ماشینشو بهم بده اشکال نداره، ،جفتشونو به هم میبافم -مریم

 .واد بیاد خونش دور از جون مگه خرهمی خاونوقت اون زنی که  -
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  ؟رفیق منی تو یا شریک اون ابله ،خیلی بیشعوری  -مریم
گ فته باشم دو روز دیگه واسه دخترم اومدی خواستگاری دختر به  ،بیا برو گمشو سر خونه زندگیت ،ُمردشورتو ببرن  -

 ؟پسری که بچه طالق باشه نمیدما
  !کی حاال خواست دختر تو رو بگیره ،و بابابر  -مریم

 .از هر انگشتش یه هنر میریزه ،خیلی دلت بخواد -
 .قربون انگشتش برم همیشه هم خوابه، بذار یه گازش بگیرم بیدار شه -مریم

 .بذار یکم بخوابه بچم ،نمی کنامشب امیر و رایان حسابی پوستشو  ،تو رو خدا نه -

 . باشه دلم سوخت -مریم
تو هم بچه بازی رو تموم کن بیا ،ه دو ساعته، خیر سرمون شامم باید درست کنیم می کنین رویا هم معلوم نیست چیکار ا -

 .برو گمشو سر خونه زندگیت ،ُمرد اون پسره از بس فست فود خورده
 .تا نیاد دنبالم نمیرم -مریم

 ؟کی مقصر بود -
  ؟تا االن کی مقصر بوده -مریم

  .حتما باز چزوندیش اینم یه چیز گ فته ،تت من که میشناسمت چه زبون تند و تیزی داری مریم هر کی نشناس -
  .در هر صورت اون مقصره ؟ِهه ِهه ،ُخب که چی -مریم

خر این قهر کردنات  -
 
 .حاال ببین کی گ فتم ،ش کار دستت میدها

 .م دیگه قهر نکنممی کنسعی  ،یکم تنبیه شه بعد نازمو بکشه منم رفتم -مریم
بهترین  !ولی اون چی ،ببین خره تو االن طالق بگیری هر چی پیرو طالق گرفتست میاد خواستگاریت ،باشه بهش میگم -

 .از ما گ فتن بود،گ فتم که فقط بدونی  ،هم خوشتیپ هم پولدار ،دخترا تو ک فشن

 .بمیری با اون دلداری دادنت -مریم

دم  ری .اون بنده خدا نمیدونه باید یه نرو ماده بخوری تانیاز به مشت و لگد دا ،تو که نیاز به دلداری نداری  -
 
تو ، شیا

 .تو رو چه به سینا ،ببین بیچاره رویا نمیتونه نفس بکشه از دستش ،لیاقتت یکی مثل امیر ما بود

خر میدونم  ،زبونت مثل عقرب میمونه ،خدا خفت کنه -مریم
 
 .م توئه هفت خط یکی و میبندی به ریششا

مد خداحافظی کرد و بیرون مهال بلند خندید و
 
   .ا

 ؟تمام شد درد و دلتون -رویا
 ؟وای بگی یه ساعته وایستادی حرفمون تموم شهمی خ ،همین االن صدای در شنیدم ،چقدر تو رو داری  -

 .مهال هم سوار شد و حرکت کرد ،بغل کردو سوار ماشین شد رویا خندیدو نیکا را 

 .َاه مهال بیا این گند زد به لباسم، -رایان 
شپزخونه بیرون

 
مد مهال از ا

 
 .پاک کرد بغل کرد و صورتش را  و نیکا را  ا

 .از بس تکونش میدی دل روده بچم اومد تو دهنش -
 .پاکش کردی دوباره بده بهم -رایان

 .بذار رو پات بخوابه -
خ مهال دلم لک زده یه بار  ؟بیخیال شو چیکار به ما داری مگه نه عموی  ی ،االن امیر بیاد دیگه نمیذاره بغلش کنم -رایان

 
ا

  .بخدا جونمم براش میدم ،بهم بگه عمو
  .هنوز کو تا بگه عمو ،خدانکنه دیوونه -
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می بار فقط دای  ی صدام کنه ،دیگه نمیدمش به مهال خودمون بزرگش  واد یکمی خاتفاقا امیرم میگ فت وای رویا دلم  -رویا
 .یمکن

 .رش عمو و دای  ی مهربانی داردخوشحال بود از اینکه دخت ،مهال بلند خندید
مد امیر و محمد هم
 
  .ن ولی از رادمهر خبری نبودا

 ؟باباجون زنگ زدی براش -محمد
ره -
 
  .رم نباشینظگ فت کارم تموم نشده منت ا

 .ُخب بذاره واسه فردا -محمد
واسه خواب بیا  مااصال جریمش ش ،کن اصل کاری نیکاست که هست ولش ؟حتما امشب انجام بده باید ؟چه کاری -امیر

 .خونه ما
 .خونه ما میمونه ؟چرا خونه شما ،واال بخدا منم هی دارم میگم کسی گوش نمیده -رایان

تا االن سابقه  ،از صبح ندیدمش، نمیدونم چه کاریه که تموم شدنی نیست ؟دلتون میاد،سرو کله نزنین میرم خونمون -
 .نداشت انقدر دیر کنه

 .االن پیش اون زنشه ،بلند شدهمهال باور کن زیر سرش  -رایان
گرفت ولی در  شمارش را  ،با این حرف رایان چشم غره ای بهش رفت و دوباره سراغ تلفن رفت ،مهال دلشوره داشت

  .مهال هم بلند شد ،ی کردن و رفتنظساعت نزدیک یازده بود که امیر و رویا خداحاف ،خوردند شام را  ،دسترس نبود
  .گناه داره ،ادمهر که جواب نمیده حتما خستستر  ،باباجون منم دیگه برم -

 .االن لباس میپوشم میرسونمت -محمد
ورد ماشین -

 
 .م ا

 ؟مطمئنی تنها میتونی بری  -محمد
ره -
 
 !مگه چقدر راهه ا

قراربود تا نه خودش را  ،ندهد سابقه نداشت رادمهر جوابش را  ،لباسش را پوشید تند تند ،بریده بود دلشوره امانش را 
 .باز کرد زد تینا در را  ا در خانه تینا ر  ،از محمد و رایان خداحافطی کرد ،به محمد نگ فت که نگرانش نکند  ،برسان
  ؟چیه مهال رنگت پریده ،سالم -تینا
واستم مزاحمت شم ولی از بس می خن ،تینا هر چی به رادمهر زنگ میزنم جواب نمیده ،هیس پدرشوهرم میشنوه ،سالم -

 .سالم نرسم دلشوره دارم میترسم

 ؟وای باهات بیاممی خ -تینا
 ؟نه فقط نیکا رو نگه میداری تا شرک تش برم -

  .من که خوابم نمیاد با ماشین من میریم ،وایستا -تینا
 ؟مزاحمت نیستم -

 .االن میام !این حرفها چیه ؟ُخلی -تینا
  .تکان میداد خودش را  اشت هی نیکا خواب بود ولی مهال انقدر استرس د ،میداد بغلش تکان مهال نیکا را در 

 .االن حتما خوابیده ؟بریم مهال ،دیوونه رنگت چرا پریده -تینا
 .رادمهر بدون من خوابش نمیبره ،امکان نداره -

 .انقدر اینجوری نباش به منم استرس میدی ،باشه بابا -تینا
سانسور شدن به طبقه همک ف رفتن

 
ورد از پارکینگ بیرون ا ایستاد و تینا ماشین ر  مهال دم در  ،سوار ا

 
 .مهال سوار شد ،ا

  ؟ُخب االن کجا برم -تینا
 .برو در دفترش -
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  .ُخب به سینا زنگ بزن  ؟مطمئنی این موقع شب بازه -تینا
 .مهال به پیشانیش ضربه ای زد

  ؟چرا به فکر خودم نرسید -

 .با بوق دوم جواب داد ،سریع شماره سینا راگرفت

 ؟سالم مهال خوبی -سینا
  ؟سالم مرسی تو خوبی -

 ؟چه خبر اتفاقی افتاده این موقع شب بهم زنگ زدی ،قربونت -سینا
 ؟رادمهر پیشته -

قرار بود نیم ساعت بعدش رادمهرم تعطیل  ،ردمی کمن اومدم خونه سرم درد  َنه ،ساعت هشت کارمون تموم شد  -سینا
 ؟مگه نیومده ،کنه
 .َنه ،هر چیم زنگ میزنم جواب نمیده -

 مطمئنن رفته خونه خوابش برده .، امروز خیلی خسته بود ،دفتر نیست -سینا
 .وقتی با مهال حرف میزد سرحال بود ،امکان نداشت رادمهر بدون مهال خانه بماند ،ضربان قلب مهال تندتر شد

  .ببخشید مزاحمت شدم ،باشه مرسی -
 ؟وای بیام دنبالتمی خ -سینا

  ؟قربونت کاری نداری  ،دارم میرم خونه ،نه ماشین دارم -
 .من ببوس نیکا هم از طرفم  ،نه مواظب خودت باش -سینا

 .مرسی خداحافظ -
 .قطع کردو به فکر رفت مهال گوشی را 

 ؟چی شد مهال -تینا
 .مرسی ،خودم میرم تو برو خونه ،واد تو بیای میگه رادمهر خونستمی خنه اصال ن ،بریم خونه ما -

 .خودم میبرمت ،فردا بیا ماشینتو ببر م تنها بری با این حالت عمرًا بذار  -تینا
به دلش  ،هر چه به خانه نزدیک تر میشدن دلشوره مهال بیشتر میشد ،تینا حرکت کرد ،مهال سری تکون داد و تشکر کرد

پیاده در خانه ایستاد و مهال  ،هایش نبود انقدر با انگشتای دستش بازی کرده بودکه دیگر توانی در دست ،افتاده بود بد 
نقدر دستش میلرزید که توان بلند کردن نیکا را هم نداشت ،شد

 
 .ا
نیکا  .ممی کنتا برم خونه بهت زنگ بزنم ِدق  ،اینجوری نباش دیگه، بریم منم باهات میام ،مهال داری منو ِدق میدی -تینا

ورد از کیفش در مهال سری تکان داد و کلید را  .رو من میارم
 
پشت  ،شین رادمهر جلوی در بودباز کرد ما در حیاط را  ،ا

با اولین چیزی که برخورد کرد ک فش زنانه جلوی در  ،با پاهای  ی لرزان وارد خانه شد ،ماشینش ماشین دیگری پارک بود
رام به طرف اتاق  ،که روی دسته مبل افتاده بود روبرو شد با قدم بعدی مانتو و شالی  ،ضربان قلبش تندتر شد ،بود

 
ا

  ،قلبش تند میزد ،دستگیره در را پایین بیاورد میترسید ،خواب رفت
 
مد ه با دلش کنارخر باال

 
رام در را  !ا

 
ضربان  ،باز کرد ا

توان  ،انگار خشک شده بود ،هایش دست خودش نبود دیگر کنترل اشک ،دست و پایش بی حس شد ،قلبش تندتر شد
غوش زن دیگری دید ادمهرشر  .دید که دیگر قلبش هم جواب کرده بود صحنه ای را  ،هیچکاری را نداشت

 
برایش ، رادر ا

ور بود
 
ری مرد !مهال مرد ،زجر ا

 
به او ترجیح  مگر او چه کم داشت که دیگری را  ،دیگر صدای ضربان قلبش را نمی شنید ،ا

ن هانه چشم از  نه میتوانست داد بزند ،تر شد پاهایش لرزان ؟داده
 
ن  تنها کاری که کرد با موبایلش از  ،بردارد ا

 
ا

میدید ولی سرش رو  ای کاش چهره دختر را  ،دلش به حال خودش سوخت ،کس گرفت که مدرکی داشته باشدع  ها
موهایش روی صورتش  او یک خائن بود. ،نه او دیگر مردش نبود ؟بازوهای مردش بود.میشد دیگر نامش را مرد گذاشت
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  ،ریخته بود
 
مد رام از اتاق بیرونا

 
به تینا زنگ زد و گ فت داخل خانه  ،نیست با خودش گ فت االن وقت عزا گرفتن  ،ا

شناسنامه خود و نیکا را گرفت، کارتیم که امیر هر ماه پول  ،باز کرد گاوصندوق را  ،سریع به اتاق کار رادمهر رفت ،نیاید
خررد هم گرفت و برای می کبه حسابش واریز 

 
 برای رادمهر یادداشتی نوشت ،ین بار به خونش نگاهی انداختا

ردم می ک،عشقت، فکر ن امشب همه چی بهم ثابت شد ،دوست داشتنت !اگه بشه اسمتو گذاشت مرد ،من)سالم َمرد 
اون همه ادعات  ؟چی کم داشتم ،ناَمرد الاقل حرمت عشقمون و نگه میداشتی ،روی تخت خودم باکسی دیگه ببینمت

خ رادمهر هیچوقت به این اندازه  ؟دیاصال یه لحظه به من و نیکا فکر کر  ؟دوست داشتنت همین اندازه بود ؟همین بود
 
ا

ای کاش هیچوقت  ؟چیکار کردی ؟چیکار کردی رادمهر ،رادمهر تو کشتیش ،مهال مرد ،نابودم کردی ،خورد نشده بودم
دم  نمیدیدمت، تو ریاکارترین
 
تو حتی لیاقت پدر  ،یمی کنهیچوقت دنبالمون نگرد پیدامون ن ،زندگیم بودی ازت متنفرما

 ،خیس کرد هایش چندجا از کاغذ را  (اشک.هر دیدار به جهنممراد ،دیدار به جهنم ،دخترمم با خودم میبرم ،بودنم نداری 
ب  ِهق ِهقش دل سنگ را  ،به در یخچال چسباند و سریع از خانه خارج شد پاک کرد و نامه را  را  سریع اشکهایش

 
می ا

  .متعجب به او نگاه کرد رد،تینا ک
 ؟مهال رادمهر چیزی شده -تینا

  لبخند غمگینی زد و گ فت
 .م زودتر حرکت کنمی کنخواهش  ،برو تینا ،ردمی کای کاش ِمیُمرد ولی اینجوری خوردم ن ،ای کاش یه چیزش میشد -

 .گرفت که مهال دستش را  تینا خواست از ماشین پیاده شود
 کجا میری؟ -

 .تو که حرف نمیزنی برم ببینم چی شده -تینا
ورد در مهال موبایلش را 

 
هایش دوباره چون باران روی  مهال اشک ،تینا ُشکه شده بود ،به تینا نشان داد و عکس را  ا

جادوگری  ،خوابی که دست خودش نبود ،مهال گریان بود و رادمهرش در خوابی عمیق بود  ،شد سیالب صورتش چکید و 
 .دکشیده بود با لبخند پشت پنجره ایستاده بود و به رفتن مهال خیره ش که نقشه را 

 .وام ببینمشمی خدیگه ن ،فقط برو  ،حاال برو  -
 .لعنتی به رادمهر فرستاد و به سرعت از کوچه بیرون رفت ،تینا هم پا به پای مهال اشک میریخت

 .منو ببر ترمینال -
 .م با هم میریممی کنمیرم خونه وسیلمو جمع  -تینا
 .وام بخاطر من تو دردسر بیفتیمی خن ،ممی کنتینا خواهش  -
 .منم دیگه اینجا کاری ندارم میریم تهران خونه من ،دردسری نیست -ناتی
خه -
 
 ...ا
 .بسه حرفمو زدم -تینا

 .به تینا داد مهال دست در کیفش کرد و سوییچ ماشین را  ،جلو در پارک کرد ماشین را 
 ؟اینو چیکار کنم -

م اینم سوئیچ ماشین بدین به می کنن فرار ببرم بدم به پدرشوهرت بگم ببخشید من دارم با عروستو بدش به من   -تینا
 .پسرتون

این سوئیچ بده به  ،اصال در بزن بده به رایان بگو من با ماشینم بردمش ،م بذارش پشت در خونشونمی کنتینا خواهش  -
 .بابات فردا ماشین و واسه مهال ببره

 !زود میام ،باشه بابا بده -تینا
غوشش گرفت و گریه ن ،به صندلی ماشین چسباند مهال سرش را 

 
 .ردکیکا را در ا
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نیکا  .تو همه َکسمی دخترم ،همه َکسم ،هم میشم برات پدر هم مادر ،من هیچوقت تنهات نمیذارم ،غصه نخوری مامانم -
 .کرد شروع به گریه،باز کرد  چشمانش را 

 .گریه نکن عزیز مامان -
 .به نیکا شیر داد و برایش با ُبغض الالی  ی خواند

  گل پونه عشق مامان نگیر بهونهالالالال  -
  الالالال گل پنبه خدا جونم دلم تنگه

  الالالال گل خشخاش دلم تنگه واسه چشماش
 الالالال گل چای  ی دلم گرفته از این جدای  ی

  الالالال گل مریم جدا کردن ما رو از هم
  الالالال چشام خسته ست دلم تنگه و بشکسته ست

شنید پشت  تینا که صدای الالییش را  ،واندمی خچشمانش بسته بودو برا دخترش  ،او ندادبه  ِهق ِهقش اجازه خواندن را 
باز کردو  در ماشین را  .تا به امروز او رو اینگونه ندیده بود ،چقدر مهال شکسته بود ،در ایستاد یه دل سیر اشک ریخت

  پاک کرد رو به او گ فت هایش را  مهال اشک
  تینا گناه من چی بود؟ -

تو االن  ،قربونت برم اینجوری نکن، گناه تو اعتماد بی جات بود. ،گناه تو عاشق شدنت بود ،گناه تو زودباوریت بود -تینا
 ،پس قوی باش عزیزکم ،یعنی هم نقش پدر و داری هم مادر ،قراره تنها باهاش ادامه بدی !نیکا رو ببین ،باید قوی باشی

خر من تا 
 
 .بهت قول میدم ،ش باهاتما

غوشش گرفُت بوسید تینا سرش را در  ،د گریه کردمهال بلن
 
 .ا

  .جون من، بسه من طاقت گریه هاتو ندارم ،بسه مهال -تینا
  تینا سکوت و شکست و گ فت ،هر دو سکوت کرده بودن ،مهال به صندلی تکیه داد تینا حرکت کرد

 وای به امیر بگی؟می خن -تینا
 .وام طعنه هاشو بشنوممی خبیشتر نالبته  ،وام زندگی داداشمم خراب شهمی خنه ن -

  ؟هنوی نمیشمی کنفکر  -تینا
 
 .به نظر من بهش بگو ،ه که رادمهر دستش رو میشهخر باال

 ،بریم تینا هیچکس نباید بفهمه ،مطمئنن انقدر ناَمرد هست که همه چیو سر من خراب کنه منو از چشم امیر بندازه -
 .هیچکس

 !مهال -تینا
وام می خاصال ن ،چون غیرتش اجازه نمیده بخواد دنبالمم بگرده ،مئن باش دیگه سراغمم نمیگیرهامیر بفهمه من رفتم مط -

 .هیچ ردی از خودم بذارم
 .میتونه ازت شکایت کنه -تینا
دم  پیدام کنن مدرک دارم که ثابت کنم ،به جهنم بره شکایت کنه -

 
  .ک ثیفی مثل اون لیاقت پدر بودنو ندارها

  .ممی کنرسیدیم بیدارت  ،فکر نکنیکم بخواب بهش  -تینا
  .تینا میترسم چون اون صحنه لعنتی از جلو چشمم دور نمیشه ،چشمامو که میبندم میترسم؟ خواب -

 ؟نشناختیش -تینا

م چیش از من سرتر بود، می کناز اونوقت تا حاال دارم فکر ؟ مگه من چی کم داشتم ،خیلی دوست داشتم ببینمش ،نه -
خ تینا رو تخت م

 
 ؟یعنی به اونم حرفای عاشقونه زده ،رو همون تختی که حرفای عاشقونه بهم میزد ،تو اتاق خواب من ،نا

بیچاره مهسا  ،چه راحت برام فیلم بازی کرد ،چه مار هفت خطی بود ؟همی کنرد نوازشش می کاونجوری که منو نوازش 
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من  ؛چه قشنگ برام فیلم بازی کرد ؟نشناختمشچرا تا االن  ؛چقدر من َخرم ،همه حرفاش درست بود من باورش نکردم
  .احمقم ازش عذرخواهی کردم

  .یکم به این بچه فکر کن ،بخوای همینجوری به اینا فکر کنی مریض میشی ،مهال عزیزم یکم بخواب -تینا
 .پاک کرد گوشه چشمش را  ،مهال به نیکا خیره شد و لبخند تلخی زد

  .ممی کنبخاطر نیکا هم شده فراموشش  ،االن همه امیدم نیکاست ،شممحکم با،حق با توئه باید قوی باشم  -
سونی بود ؟مگه میشد ،که میزد ازته دلش نبود حرفای  ی را 

 
با هر بار نگاه کردن به نیکا صورت رادمهر  ؟مگه به همین ا

انگار خدا  ؛داده بود کوچک کرده بود و به او هدیه انگار خدا رادمهر را  ،ها ،حتی چاله روی گونش همان چشم ،میدید را 
 .مثل رادمهرش نقاشی کرده بود کودکش را  میدانست مهال طاقت دوری رادمهر را ندارد

 )رادمهر(
رد از خستگی می کفکر  ،محکم به پیشانیش زد ،چیزی از دیشب یادش نبود ،باز کرد به دور برش نگاهی کرد چشمانش را 

مد  مهسا با گریه ،ذشتخوابش برده ولی یهو دیشب مثل فیلم از جلو چشمم گ
 
رادمهر تا او را گریان دید  ،پشت در ه بودا

  دلش سوخت ولی با اخم پرسیده بود
 ؟چیه اینجا چیکار داری  -

  .رادمهر تو رو خدا بذار بیام تو حالم خوب نیست -مهسا
 .مهال خونه نیست -

   .من دختر عموتم غریبه که نیستم ،ُخب نباشه -مهسا
 .نار رفترادمهر از سر راهش ک

  .شام خونه بابا اینام ،زودتر کارتو بگو االنشم دیرم شده -
ب رادمهر بلند شد و برایش لیوانی ،مهسا گریش بند نمیامد

 
ورد ا

 
 .ا

ب  مهسا
 
 .خورد و به رادمهر خیره شدا

داشت با  وقتی سر درد ،عادتش بود ،دستش گرفت و کمی خورد رادمهر که لیوانی چای از قبل برای خودش ریخته بود را 
 .دوباره به مهسا خیره شد ،چای دردش کمتر میشد

 !منتظرم -

بگو  ،ولی واقعا پشیمونم ،وام منو ببخشیمی خببخشید میدونم خیلی پروئم که ازت  ،واممی خرادمهر من معذرت  -مهسا
خرامشب  ،م همه ی گذشته رو فراموش کنمی کنکه منو میبخشی ،خواهش 

 
سه همیشه دارم وا ،ین شبیه که اینجاما

االن به عنوان همون پسرعمو برام عزیزی و دوست داشتنی نه  م من خیلی دوست داشتم و دارم، قبال عاشقت بودم اما،میر
 .وام که خوشبخت شیمی خاز خدا  ،بیشتر ،من الیق تو نبودم

سمان بود،  مهسای  ی که میشناخت با این مهسا تفاوتش زمین تا ،یک چیز درست نبود ،رادمهر مشکوک نگاهش کرد
 
ا

از بس که امروز سرش در لب تاب بود چشمانش دیگر نای باز ماندن  ،چشمانش به زور باز بود ،ردمی کاحساس خستگی 
میدانست دلشوره  ،ولی به فکر مهال بود واست بخوابدمی خدلش  ،هم نمیشنید حتی صدای مهسا را  دیگر ،نداشت
تا همینجارو یادش  .ی دست مبل افتاد و به خوابی عمیق رفتولی چشمانش قدرت باز ماندن نداشت سرش رو  میگیرد

یینهیادداشتی روی  ،سریع بلند شد ؟پس چرا روی تخت خوابیده بود ،بود
 
 ،رو برویش چسبیده بود دست خط مهال نبود ا

 ؟اصال مهالیش کجا بود

یینهرادمهر کاغذ را از روی 
 
  ؛کند و خواند ا

خی چه راحت گول  ،سالم پسرعمو -مهسا
 
این بود اون دختری که انقدر  ،تر زندگیت رفت رو هوا خوردی و چه راحتا

حتی نکرد ازت سوال کنه  ،که دید من تو بغل توام گذاشت و رفت همین؟ ِهه واقعا این بود؟ ادعات میشد دوستم داره
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خی چه زجه ای میزد واست، ولی ُخب حقش بودمی ک،فقط مثل احمقا گریه 
 
جریان  ید ازتدختره خنگ حتی نپرس،رد، ا

ورد خیلی ،تو زمانی که اون دختره پاپتی رو  ،تو خیلی احمقی پسر عمو ،ولی ُخب من به چیزی که خواستم رسیدم ،چیه
 
ی ا

تیش خشممو شعله ور کردی من کاریت نداشتم  ،ولی حرفات برام سنگین بود ،تو زندگیت همون موقع برام ُمردی
 
خودت ا

خواستی برو سراغ  ،ات ،دیگه منم نیستمه تو موندی و تنهای  ی ،نیکا پر ،هال پرم ،حیف دختر خوبی بود ولی کالغ پر،
 ،در ضمن با کمک عشقم این نقشه رو کشیدیم ،اصال همتون برین به درک ،منم با عشق جدیدم خوشم ،عمو جونت

نداشت این نقشه رو اونم که طاقت گریه هامو  ،وقتی اومدی پیشم اون حرفارو زدی زنگ زدم به فرزاد براش تعریف کردم
وقتی فرزاد دید مهال رفت بیرون، وایستاد  ؛یعنی قرار بود یه بالی  ی سر مهال بیاره، ولی ُخب موقعیت بهتر جور شد ،ریخت

ولی ُخب شانس باهاش یار بود اون ، بره خونه یه گوشمالی حسابی بهش بده که تو رو هم بچزونه که وقتی برگشت
خی  ،به من یه داروی بیهوشی داد منم ریختم تو چاییت ،فرزادم این نقشه جدیدو کشیدی ،تنها برگشت برنگشت ولی تو 

 
ا

ره پسرعموی دلسوز و احمق من، راستی فرزاد و که میشناسی
 
خه اونم ازت یه  ،همون فرزاده که االن اومد تو ذهنت ؟ا

 
ا

خه دوست دخترش عاشق توشد و بخاطر تو خود  ،کوچولو دلخور بود خواست تالفی کنه
 
فرزاد میگ فت  ،کشی کرده بودا

اولش عذاب وجدان داشتم ولی االن خیالم راحته چون تو  ،خیلی پستی ،بهش نخ دادی همین که عاشقت شد ولش کردی
یا شایدم رو ابرهاییم ،برو پیش عمو جونت و  ،ونی ما اونوریممی خاالنم که تو داری این نامه رو  ،هم با خیلیا بازی کردی
حاال بگرد دنبال عشق  ،ک فتال سک ته کنه بمیره یه چیزی به ما برسه ،ُخب دیگه کارم باهات تموم شد تعریف کن شاید پیر

 گمشدت )بای، بای، پسرعمو(
یینهبا همان دست  ،مچاله کرد رادمهر بلند داد زد و کاغذ دستش را 

 
از دستش خون میامد میسوخت  ،خورد کرد را  ا

مد از اتاق بیرون ،شید و مهال را صدا زدعربده ای ک ،درد دلش سوزانده تر بود ولی 
 
به اتاق  .خبری از مهال و نیکا نبود ،ا

ن جا  نیکا رفت
 
شپزخانه دوید ،ته بودفهم نبودند، ترس تمام وجودش را گر ا

 
مانند دیوانه  ،نیکا و مهال را صدا میزد ،طرف ا

که چشمش به کاغذ روی یخچال  برگردد خواست ،نبودند هیچ جای خانه ،واندمی خها به دنبالشان میگشت و نامشان را 
هسته نزدیک یخچال شد ،خیره ماند

 
رام کاغذ را از یخچال جدا کرد ،با گام های  ی ا

 
جاهای  ی از  یک ،ده بار خواند نامه را  ،ا

باورش نمیشد، باورش برایش سخت  ،قطرات اشکش پشت سر هم روی نامه چکید .نامه جوهر خودکار پخش شده بود
 .انگار که او روبروبش بود ،رد که مهال نرودمی کالتماس  ،ه حرف زدن کردبلند شروع ب ،بود
مهال به جان تو  ،مهال بخدا هیچکار نکردم ،مهال جان رادمهر برگرد، مهال من بدون تو میمیرم ،تو رو خدا نه ،نه مهال ،نه -

خدا خودت میدونی بدون مهال  ،منمی کمهال جان رادمهر نرو خواهش  ،مهال جان رادمهر نرو  ،مهال نرو  ،کاری نکردم
 .برش گردون تو رو به علیت قسم به فاطمه زهرات قسم  ،میمیرم برش گردون

سمت تلفن رفت به  ،باصدای تلفن خانه از جا پرید،ردمی کمحکم به دیوار میزدو گریه  سرش را  ،با زانو روی زمین نشست
 .سریع جواب داد ،امید اینکه مهال باشد

 .الو مهال -
 ؟گوشیت چرا خاموشه ؟چرا نیومدی ،منم سینا ؟عاشق، مهال کیه -اسین
  .بدبخت شدم سینا، بیچاره شدم مهال رفت -

تش به دل میزد
 
روی مبل خودش  ،دیگر توان صحبت کردن نداشت ،ندیده بود سینا تا حاال گریه کردنش را  ،گریه هاش ا

 .حتی توان تکان خوردن هم نداشت ،انداخت را 

خودش را به خانه رادمهر رساند پشت هم در میزد  ،کردن تلفن سریع شرکت را بست و سوار ماشینش شدسینا بعد قطع 
  ،با این حال زار ندیده بود تا حاال رادمهر را  ،به رادمهر رساند ولی کسی جواب نداد، از در پرید خودش را 

 .جلوی پایش زانو زد
دلشون ناز  ؟همی کنمیریم دنبالش میاریمش، مگه مریمم قهر نمگه الکیه  ،پاشو ببینم ؟چیکار کردی با خودت -سینا
 .پاشو َمرد ،واد دیگهمی خکردن 

  .بهم گ فته بود اگه یه روز با یکی منو ببینه میره جای  ی که دستم بهش نرسه ؟کجا بریم دنبالش -
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 اونم تو... ؟با کی ؟چی میگی -سینا
 .شمشمی کبخدا  ،شمشمی ک ،زندگیمو نابود کرد ،سینا مهسا زهرش رو ریخت -

دم  مثل ؟یعنی چی -سینا
 
 .تعریف کن جون به لبم کردیا
بعد خواندنش مثل  ،به دستش داد ا جفت نامه ها ر  ،ردمی کسینا ُبهت زده بهش نگاه  ،تعریف کرد رادمهر همه جریان را 

 .بمب منفجر شُد شروع کرد به فحش دادن
خه چرا انقدر عقده ئی -سینا 

 
لعنت به من ای کاش  ،رادمهر دیشب مهال بهم زنگ زده بود ،یا خدا ؟هدختره هرزه روانی ،ا

 یعنی کجا رفته؟ ؟مهال خودش تنها بیاد خودم میومدم دنبالت ،چرا گذاشتم
  .باید برم دنبالش ،نمیدونم -

 ؟با این حالت -سینا
 .گرفت سینا دستش را  ،پوشید از در بیرون رفت رادمهر بلند شدو پیراهنش را 

 .تا با هم میریموایس-سینا
بست با هم بیرون  سرش را تکان داد و سینا در خانه را  ،مثل مرده ای متحرک بود ،رادمهر نای تکان خوردن هم نداشت

 .رفتن سوار ماشین شدن
 ؟کجا برم -سینا

 .خونه بابا اینا -
ورد لبهمینکه رسیدن رادمهر با دیدن ماشین مهال لبخندی به  ،سینا به طرف خانه محمد حرکت کرد

 
انگار جان به تنش  ،ا

یفون را 
 
سانسور نشد با پله ها باال رفت و نفس نفس  ،باز کرد زد، رایان در را  برگشت سریع به سمت در رفت و ا

 
منتظر ا

ن جا  غافل از اینکه مهالیش ،انگار مهالیش قصد فرار داشت ،تند تند در میزد ،میزد
 
 .فرسخ ها از او دورشده بود ،نبودا

ورد ابا سرچته ب -رایان
 
 ؟یا

مد محمد از اتاقش بیرون .بلند نام مهال را صدا میزد ،کنار زد و داخل رفت رایان را 
 
 .ا

  ؟چه خبره ،چرا داد میزنی -محمد
 ؟سالم بابا مهال کجاست -

  .دیشب اومد خونه دیگه ،علیک سالم -محمد
ب  انگار
 
سریع از در بیرون رفت در خانه ش را زد  ،افتاد یهو یاد تینا ،سردی روی سرش ریختن، وا رفت به دیوار تکیه دادا

  باز کرد و گ فت ولی جواب نداد، همسایه کناریشان در را 
 .دیشب کلید بهم دادن گ فتن مواظب خونه باشم ،سالم نیستن -همسایه

 ؟نمیدونین کجا رفتن -
 .نه فقط خیلی عجله داشتن -همسایه

 ؟کسی باهاشون نبود -
  .بودن نه مثل همیشه تنها -همسایه

 .ردمی کجا کنار دیوار تکیه داد و گریه  رد، از همسایه تشکر کرد ولی رادمهر همانمی کمحمد با تعجب به رادمهر نگاه 
ورد داخل خانه گرفت به  محمد دستش را 

 
 . ا

 ؟!چته جون به لبمون کردی -محمد
شغالت مهالم منو گذاشت و رفت ،بابا مهال رفت -

 
من بدون زن و بچه م  ،ممی کن، بابا دارم ِدق بابا بخاطر اون بردارزاده ا

 ؟!چیکار کنم خدا
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می احساس خفگی  محمد ُشکه شده بود انگار کسی به قفسه سینش چنگ زده باشد ،ردمی کبلند خدا را صدا میزد و گریه 
 .ردمی کرایان هم با گریه های رادمهر گریه  ،انقدر بی قرار ندیده بود  رد، تا حاال دردانه پسرش را ک

دم  مثل بچه ؟جریان چیه -محمد
 
 . حرف بزن ا

  .گرفت از جایش بلند شد و سوییچ ماشین را  ،تر میشد تعریف کردو محمد لحظه به لحظه سرخ  رادمهر همه چیز را 
تو غلط کردی وقتی مهال نبود بردیش تو  ،برو پیش امیر بهش بگو شاید بدونه کجاست ،بلندشو خودتو جمع کن -محمد
وان از زندگیمون، خدا لعنتشون می خدختر احمق معلوم نیست اینو اون مادر ِافریتش چی  ،چیکارش کنممیدونم  ،خونه
 .کنه

 .محکم بست محمد با عصبانیت بیرون رفت و در را 
گ فت خودش مهال رو  ،داداش تینا دیشب سوئیچ ماشین مهال رو داد بهم گ فت صبح بابا ماشین و ببره خونه شما -رایان

االن چی ،کاش من باهاش میومدم  ،داداش بخدا نمیدونستم؛مهال دلشوره داشت خودش رانندگی نکردچون  ،رسونده
 ؟یعنی دیگه نیکا و مهال نمیان ،میشه

 .رادمهر بلند شدو برای بار صدم شماره مهال را گرفت ولی باز خاموش بود
 ؟میتونی شماره این دختره تینا رو برام پیدا کنی ،نمیدونم رایان -

ره -رایان
 
 .رویا باید داشته باشه ا

مد رادمهر دوباره با سرافکندگی بیرون
 
 .و سوار ماشین سینا شد ا

 من برم باهاش حرف بزنم؟؟ چی شد قبول نکردبیاد -سینا
 .این ماشینم چون من براش خریدم با خودش نبرده ،با کی؟ نبود -

  ...پس -سینا
 .و بگیرمباید شماره اون ،هر جا هست با اون دختره تیناست -

 . وایستا االن به مریم میگم اون شمارشو داشت -سینا
 .بعد چند بوق جواب داد ،گرفت سینا شماره مریم را 

 ؟الو مریم خوبی -سینا
 .....-مریم
 .خدا لعنتت کنه ،چته تو دوباره، َالو َالو -سینا

 .کن برو پیش امیر از رویا میگیرم ولش -
  گرفت سینا دوباره شماره مریم را 

 ؟شماره این دختره تینا رو داری  ،َالو روانی بذار من ِزرمو بزنم بعد قطع کن -ناسی
 .................-مریم.
ره -سینا

 
دیشت  ،بار دهنت و ببند بذار حرفم تموم شه وام مخشو بزنم ،مریم جان عزیزت یکمی خنیست که دلرباست  ا

خه مهال گوشیش خاموشه ،وادمی خشمارشو رادمهر  ،.تینا و مهال باهم گذاشتن رفتن معلوم نیست کجا
 
  .ا

 ........-مریم
  .به جای گریه فکر کن ببین کجا ممکنه رفته باشن ؟یمی کنواسه چی گریه  ،برات میگم االن شمارشو بهم بده -سینا
 ....... -مریم
 ؟!مریم برات میگم شماره دختره رو داری یا نه -سینا
 ......-مریم
 .باشه برام بفرست -سینا

هر کی اومد تو زندگیم خودش مقصر  ،من که با کسی بازی نکردم ؟واقعا حقم بود ؟چرا اینجوری شد ؟سینا چیکارکنم-
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ره !نه هیچی دیگه، اگه بازیشون میدادم  من نه قربون صدقشون رفته بودم ،بود
 
این امتحان خداست میدونم ،اگه  ا

 پیداشون نکنم دوم نمیارم.
خر دیگه  ،یممی کنیداشون انقدر نا امید نباش پ -سینا

 
می مطمئن باش پیداشون  ،ش اینه بریم کالنتری عکسشونو بدیما

 یم.کن
 اگه برنگرده؟ ؟دوباره برمیگرده تو زندگیم ؟همی کنیعنی باورم -

 .برو پایین امیر تو مغازست ،اعصابمو بهم ریختی ؟رادمهر میشه دو دقیقه ببندی دهنتو -سینا

 .بلند کرد با صدای پای رادمهر سرش را  ،امیر مشغول حساب وک تاب بود ،وارد مغازه امیر شدرادمهر با شانه های افتاده 
  ؟چیه چرا قیافت اینجوریه ،سالم رادمهر -امیر

 .رادمهر داغ دلش تازه شد و دوباره قطرات اشک از گوشه چشمش چکید ،رادمهر رساند به امیر بلند شدو خودش را 
  ؟ه مهال چیزیش شده؟چی شد ،ِد حرف بزن لعنتی -امیر
 .امیر مهال نیکا رو گرفته رفته -

  .تمام وجودش لرزید ،امیر پاهایش بی حس شد
 ؟چرا الل مونی گرفتی؟ بحثتون شده ؟چی شده ؟یعنی چی که رفته ؟چی میگی -امیر
  اون دختره حیون -

 
دفعه مهال بهم د کاری کرد که مهال فکر کنه بهش خیانت کردم، امیر ص ،ه زهرشو ریختخر مهسا باال

اصال کجا رو  ؟چرا باورم نکرد ،ولی امیر من مقصر نبودم ،همی کنگ فته بود اگه چیزی ببینه میره و پشت سرشم نگاه ن
حتی پولی که براش خونه  ،نه وسیله برای نیکا ،نه ماشین برده، نه لباسشو ،اونم با یه بچه کوچیک ؟داشت که بره

 .ش میرسیده با خودش نبردهر چی که از من به ،میذاشتمم نبرده

دارائیش  با خودش گ فت تنها  ،محکم فشرد مشتش را  ،فقط داد نزده بود ،دستی تو موهایش کشید ،امیر روی زمین افتاد
 .هم از دست داد را 

 .بریم ترمینال شاید با ماشینای اونجا رفته -امیر
 .کلید رو سپرده بود به یکی از همسایه ها ،رفتم نبودخونشم  ،یعنی فکر کنم چون رایان دیده با اون رفته ،تینا باهاشه -

 .نداد با تینا تماس بگیرد را  قبال رویا به او داد تا در مواقع ضروری اگر جوابش ،امیر بلند شدو شماره تینا را گرفت
  .پرت کرد و گوشی ُخورد شد امیر گوشی را 

  .گوشیش خاموشه ،مطمئن باش با همن ،لعنتی -امیر
  یوار پشت داد و گ فترادمهر به د

درسبه نظرت رویا  -
 
  ؟ی از فامیالش دارها

 .نمیدونم -امیر
مد امیر کلید روی میز گرفت و با رادمهر بیرون
 
  ،گ فت به سمت ترمینال براند ،در را بست و سوار ماشین سینا شد ،نا

 
 نا

 ،با هر جواب منفی کمرش خم تر میشدرادمهر  ،ی اطراف بودن هااتا شب کارشان گشتن ترمینالوکالنتری وبیمارست روز را 
ن
 
به کالنتری ها هم داده بود، با را حتی عکسشان  ،دوباره از فردا شروع به گشتن کرد ،رادمهر با گریه صبح کرد شب را  ا

درسسراغ وکیل تینا رفتن و او  .امیر قرارگذاشتن بعدازظهر به تهران بروند
 
ن ها ی از عموی تینا به ا

 
ده کمی امیدوار ش ،داد ا

رام نشده بود
 
شوب دلش ا

 
 ؟با خودش میگ فت اگر پیدایش کند و حاظر به ادامه زندگی نباشد چه کند ،بودن ولی رادمهر ا

رد چون هنوز نمیدانست جریان چیست، رادمهر هم حرفی نمیزد تا اینکه می کمیر خیلی با رادمهر سر سنگین برخورد ا
  طاقتش تمام شد و رو به رادمهر گ فت

وراه کردیمی خن -امیر
 
 ؟وای تعریف کنی چه غلطی کردی که خواهرمو ا

فقط صبح بلند شدم با باالتنه لخت  ،من اصال یادم نمیاد چی شد ،منو بی هوش کرده بودن ،بخدا امیر مقصر من نبودم -
یینهبلند شدم دیدم رو  ،رو تختم بودم سرمم سنگین بود

 
بالی  ی سرم  خوندم تازه فهمیدم چه وقتی نامه رو  ،نامه چسبونده ا
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الاقل تو درکم  ،خودمم دارم داغون میشم ،وام باال جونش جونی باشه من بی تقصیرممی خامیر به جان مهال که ن .اومد
 .کن

  .حتما یه کرمی ریختی ؟چرا اینکارو باهات کرد -امیر
 می خمن خر اگه مهسا رو  ؟چه کرمی ریختم ،امیر حرمت خودتو نگهدار -

 
می ویزونم بود کلکشو واستم قبل ازدواج که ا

اون حتی ارزش اینو نداره که بهش دست بزنم چه برسه بخوام باهاش  .دم نه االن که یه بهترینش تو زندگیم خودم بودکن
دمه ولی نبود، حیوونی بود تو لباس .باشم

 
دم من فکر کردم ا

 
مگه من ک ف دستمو بو  ،چمیدونستم نقشه داره ؟میفهمی ،ا

واد دیگه دنبال زن و می ختوهم اگه خیلی سختته بچسب به زندگیت، ن؟  رو سر زندگیم بیارهواد این بالمی خکرده بودم 
 .خودم از پسش بر میام ،بچه من بگردی

درسبرو وسیلتو جمع کن بعدازظهر بریم تهران شاید خونه داییم رفته، -امیر
 
عموی این دختره هم که گرفتیم ببینیم  ا

می ماه دیگه میاد. ولی دستم به دختر عموت برسه خودم کلکشو  تینا مسافرته یکوکیله میگ فت عموی  ،چیکار میشه کرد
 .م، دختره عوضیه خیابونیکن
 ،شمشمی کگیرش بیارم بخدا  ،بابا رفته پیش عمو ولی فکر نکنم فایده ای داشته باشه چون مطمئنن االن دیگه فرار کرده-

 .رمگ فتم زندگیمو خراب کنه زنده ش نمیذا ،خونش و میریزم

  )مهال(
 !مهال -تینا
 ؟بله -

دختر انقدر لجباز نباش گناه امیر  ؟هست ،اونا که حقشون نیست عذاب بکشن ؟وای به امیر یا مریم خبر بدیمی خن -تینا
  چیه؟

 .به سینا میگه سینا هم به رادمهر میگه ،مریمم دهنش لقه حرف تو دهنش نمیمونه ،مطمئنن امیر پیش رادمهره ،فعال نه -
 ؟وای پنهون کنی خودتومی ختا کی  -اتین
  به نظرت االن رادمهر حالش چطوره؟ -

رومش  ،معلومه که عالیه ،ِهه چه سوالی
 
بخاطر  ،ه، ِنه بخاطر من ناراحت باشهمی کنحتما دختره هم هنوز پیششه داره ا

  مگه نه ،نیکا
تو الاقل نیکا رو داری، ولی مهال یه  ،ببین نیکا رو  ،کن بهش فکر نکن، از دیشب فقط داری از رادمهر میگی ولش -تینا

 ،من خودم حالم بدتر از تو بود نمیدونستم چی درسته چی غلط .مهال باید میموندی ،چیز داره بهم میگه اشتباه کردیم
  .اون میدونست با رادمهر ،ای کاش الاقل به عمو محمد میگ فتیم ،هوف بخدا عذاب وجدان دارم

ه بچسبه به من از من طرفداری کنه. اگه نیکا نبود مطمئن باش االن پیش پدر و می کنو ول ناون باباشه هیچوقت بچه ش-
 ،حقشه ،خیلی بد.حاال باید بخاطر بچش عذاب بکشه ،پسره ی بیشعور بد باهام بازی کرد ،مادرم بودم، بهترین کارو کردم
 .البته اگه بچش براش مهم باشه

دلت میاد  ،در ضمن دوست خوبی مثل من داری  ،ه این فرشته کوچولو رو داری خدا روشکر کن ک ،خدانکنه دیوونه -تینا
 .وره مطمئن باشمی خاونم چوبشو  ؟از مرگ حرف بزنی

تینا .وام بهش فکر کنم می خدیگه ن ،ازم نداره به غیره چندتا عکس هیچی ؟من یه یادگاری شیرین ازش دارم ولی اون چی -
 من تا کی میتونم اینجا باشم؟

کسی هم از این خونه  ،بزرگم زده به نام من یعنی مامان ،باشم نه باشیم. تا هر وقت که دلت بخواد ،اینجا خونه منه -تینا
خه اینجا رو یواشکی برام خریده ،خبر نداره

 
 .ا

 ؟ردممی کاگه تو رو نداشتم باید چیکار  ،مرسی ،واقعا خدا روشکر -
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 .تا خط که بندازیم تو گوشی هامون االن مهمترین چیز دو ،بیخیال این حرفها -تینا
 ؟تو چرا -

 .منم خاموش کردم دیگه ،عقل کل شک نکن فهمیدن با منی -تینا
  .واسه تو هم دردسر درست کردم ،ببخشید تو رو خدا -

 .االو ،وان سر به تنمم نباشهمی خواد بخاطر اموالم وگرنه می خهر کی منو  ،دیوونه انگار منم خیلی َکس و کار دارم -تینا
چقدر توی همین  روی پایش گذاشت و تاب میداد ولی تمام فکرش پیش رادمهر بود که االن چه حالی دارد، ا مهال نیکا ر 

از روی صورتش پاک کرد و بی محابا  قطرات اشک را  ؟چگونه میتوانست بدون او سر کند ،چند ساعت دلتنگش شده بود
  .پشت سرهم اشک میریخت

 ؟ده از دیشب تا حاالقربونت برم خشک نش -تینا

من که با چشمای خودم دیدم ولی بازم باورم  ؟چرا تینا ؟چرا نمیتونم باور کنم که اون رادمهر بود ،دلم براش تنگ شده -
 .نمیشه
سانسور با من تنها بود به زور نگام  ،منم باورم نمیشه -تینا

 
حتی سوالمم جواب  ،ردمی کرادمهر تو مجردیش وقتی تو ا

 .منم قابل باور نیست واسه ،نمیداد
 )رادمهر(

واره کوچه و خیابان بود. هر قدمی که بر میداشت یاد و خاطره مهال در ذهنش  یک
 
ماه از رفتن مهالگذشته بود و رادمهر ا

می نه دستی به سر و رویش  .ردمی کمانند درویش ها زندگی  ،رد نه به خودش میرسیدمی کدیگر نه کار  ،ردمی کنقش پیدا 
  .به او نمیداد یعنی محمد اجازه تنها ماندن درخانه را  ، به خانه خودش نرفتصال .شیدک

 .سرد شد انقدر باهاش بازی نکن ،غذاتو بخور  -محمد
واستی این دختر و واسه من درست کنی می خبابا واقعا  ؟به عمو گ فتین دخترش چطوری زندگیمو نابود کرد ،اشتها ندارم -

شغال ،ی به خاک سیاه نشوندم ،به خاک سیاه میشونمشوا ،وای بابا ؟بیاد بشه عروست
 
فقط دستم بهش  ،عوضیه ا

 .برسه
ا همه چیشو ازش دزدینو با هم گمو گور ه خودتم میدونی که نمیرسه،عموتم دست کمی از تو نداره ،اون ِافریته  -محمد

 شدن )پری و مهسا(

 .بلند کرد و با تعجب به محمد نگاه کرد مهر سرش را راد
 مو هم رفت؟زن ع -

 .تکان داد محمد سرش را 
ره -محمد

 
  .تو این یکی دوهفته منتظر بودم بپرسی ،رفت ا

 
برای عموت نوشت من محمد و  ،ه وقتش شد که برات بگمخر باال

زار رو اذیت محمد با تو ازواج کردم که بشم می خ
 
یینهواستم فقط واسه ا

 
 ِدقش که موفقم شدم. ا

  ؟مگه چیزی بینتون بودش ؟یعنی چی -
هر جوری  ،من میگشت قبل اینکه با مادرت ازدواج کنم پری خیلی دور و بر !د مثل مهسا،توهمات ذهنش بو ،نه -محمد
موقع جهان اینجا نبود رفته بود  هر چی که بود خودشو بهم میچسبوند ،اون ،تو هر مهمونی ،عزای  ی، جشنی ،بود

 بابامم تازه با خانواده پری اینا  ،بندرعباس واسه کار
 
پدر مادره باشخصیتی داشت ولی دخترشون خیلی بی  ،شده بود شناا

همش چشمش  ،ازش خوشم اومده بود ولی یواش یواش خودشو نشون داد ،اولین باری که دیدمش مظلوم بود ؛حیا بود
ویزون کسی نکن، به خودت ارزش بد یک ،دنبال پسرای دیگه بود

 
ه بار بهش به عنوان نصیحت گ فتم حیفی انقدر خودتو ا

ردم می کولی هر کاری ،دور همه رو خط کشید فقط پیش من بود  روز به بعد از اون،که ای کاش الل میشدمو نمیگ فتم 
خه،نمیتونستم بهش فکر کنم که یه روزی بخواد شریک زندگیم شه 

 
تا اینکه یبار مریض شدو  ؛خیلی خورده شیشه داشت ا

یه دل نه صد دل عاشقش  ،ون تو اون مهمونی بود که مادرتو دیدمچ ،از شانس من بود البته ،تو یه مهمونی شرکت نکرد
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بعد از  .البته بگما من و مادرت تو بچگی همبازی هم بودیم ولی بخاطر شغل پدرش مجبور شدن از اون کوچه برن  ،شدم
نقدر خانوم و مامانت ا !ه که با خانواده تو این جشن شرکت کننمی کنازش دعوت  چند سال بابام اونو تو شرک تش میبینه

دیگه تو هیچ  ،هزار بار خدارو شکر کردم که پری نبود ،با وقار بود که من حتی یه لحظه نمیتونستم ازش چشم بردارم
تا حرف از خانواده مامانت میشد تمام وجودم گوش میشد که ببینم در مورد  .مراسمی نمیرفتم که چشمم به پری نیفته

ردن من می کد اینا فکر ،یه روز نشست و باهام حرف ز ،ضایع بود که مادرم فهمید انقدر کارم ؟دخترشم حرف میزنن یا نه
مامانمم خیلی از  ،کنار وحرف دلم رو زدم روز دل و زدم به دریا و ترس و خجالت رو گذاشتم از پری خوشم میاد ولی اون

خر نمیدونم چی ازش دیده بود ولی از شانس بده مادرم  ،پری بدش میومد
 
پری که دید من به هیچ ،د شم عروسش شا

جهان از من هیکلی ترو  ،تا اینکه جهان اومد ،م دوباره رفت دنبال این و اونمی کنصراطی مستقیم نیستم اصال نگاهشم ن
انقدر عشوه  .واست بهم نزدیک باشه و منو بچزونه اومد سراغ جهانمی خچون  پریم به قول خودش ،خوشگل تر بود

تا  ،نشد منو ببینه بار حاضر ولی من هر کاری کردم مادرت یک ،ساده لوح ما هم عاشقش شدَخرکی براش اومد که برادر 
 
 
همش من براش حرف ،وقتی باهم تنها تو اتاق حرف زدیم همش ساکت بودو گوش میداد .ه رفتیم خواستگاریشخر باال

 ،مادرت خیلی با گذشت و صبور بودخالصه کالم اول جهان ازدواج کرد بعد ما ،پری حتی تو عروسیمونم نیومد ولی  .میزدم
تخیلی  ،صد دفعه پری خواست زندگیمونو خراب کنه ولی مادرت نذاشت

 
بعد  .یش میسوزوندولی مادرت تحملش زیاد بودا

روزا پری فرشته عذابش بود ولی مادرت  خیلی شیطون بود ولی شیطون شیرین نه تلخ ،اون،ازدواج بیشتر عاشقش شدم 
دم  پری یکبار ازم تو گوشی خورد ولی باز .احترامی نکردهیچوقت پیشم گله و بی 

 
شیطون تو وجود مادر و دختر خونه  .نشدا

 .خدا خودش عاقلشون کنه ،کرده
با خودش گ فت کاش مهال هم مثل مادرش  ،های پدرش تو فکر رفت رادمهر با حرف ،پاک کرد محمد اشک کنار چشمش را 

 .ردمی کاش کنارش بود و راهنماییش ک ،کرد چقدر دلش هوای مادرش را  ،صبور بود
  .رادمهر بلند شدو کیفش را گرفت و پیش محمد رفت

 بابا کاری ندارین؟ -
  .دعای مادرتم پشتته مطمئن باش بی اثر نیست .برو با زن و بچت برگرد ،نه باباجون -محمد

  .دعا کن پیداش کنم وگرنه زنده نمیمونم ،دعا کن بابا -
هر چی خودش مصلحت بدونه همون میشه ،پس ناشکری  ،امیدت به خدا باشه ،حرفو نزن این  دیگه  ،هیس -محمد
میدونم قدم کجی تا االن برنداشته که بخواد  ،مطمئن باش هر جا باشن خدا هواشونو داره چون من پسرمو میشناسم ،نکن

 .چوبشو بخوره

غوشش گرفت و پیشانیش ر  محمد رادمهر را در 
 
اصال  ،رساند و جلوی در ایستاد امیر رویا را  .دبوسید و او را راهی کر  ا ا
رویا  ،رویا بیشتراز اینکه به فکر مهال و برادرزاده ش باشد به فکر امیر بود که تا مرز سک ته رفته بود ،حالش خوب نبود

  جلوی در با رادمهر چشم در چشم شدو گ فت
هر امیر بالی  ی سرش بیاد هیچوقت نه تو رو نه اون بخدا رادم .ینمی کنبا ندونم کاریتون زندگی منم دارین خراب  -رویا

انتظار همچین برخوردی  ،رادمهر دلش شکست ،از او گرفته بود اشک مجال حرف زدن را  .مهالی بی عقل رو نمیبخشم
ن ،از خواهرش نداشت را 

 
ای کاش  ،این حرفش خنجری در قلبش فرو کرد وقت رویا با او خود حال و روزش خوب نبود ا

با شانه ی افتاده سوار ماشین شد زیر لب  .از این زن و شوهر شنیده بود ها را  بدترین حرف ،میر چیزی نمیگ فتاصال به ا
دست روی شانه رادمهر گذاشت و  ،در دل لعنتی به شانسش فرستاد ،دلش سوخت ،امیر به او نگاه کرد ،سالم کرد

  گ فت
قوی باش اینجوری که  .دیگه سرخود از این غلطا نکنه م یه درس درست حسابی هم بهش میدم که،یمی کنپیداش  -امیر

 .من تو رو میبینم خودمم نا امید شدم
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 امیر میشه تو نیای خودم برم؟ -
  واسه چی؟ -امیر
خه ن -
 
 .وام بخاطر من از کار و زندگیت بزنیمی خا

پس منتی رو تو   ،واسش میدم جونمم ،من کار و زندگیم که هیچ .این رو تو گوشت فرو کن ،احمق زن تو خواهر منه -امیر
 .رویا چیزی گ فته؟ ببین منو .نیست

  .ورهمی خغصه تو رو  ،اونم حق داره -
 .اون از خواهرم اینم از زنم ،بخدا زن جماعت نادونن -امیر
 .شرمنده بخدا -

اه میری به همه هی ر  ،یکم محکم باش انقدر خودتو کوچیک نکن ؟َمردونگیت کو همه غرور و  اون ،بسه تو رو خدا -امیر
خودتو تو  .همون رادمهرقبلی شو ،نه اینی که االن روبرومه ،پس سرتو بگیر باال ؟میگی شرمنده ای که همه فکر کنن مقصری 

یینه
 
دم  خدای  ی ؟این چه سر و وضعیه ؟دیدی ا

 
 .حالش بد میشه میبینتتا

می دیگه برام هیچی مهم نیست فقط  ؟ونهامیدی میم ؟باز غروری میمونه ؟بی غیرتم ؟مگه خودت دیروز نگ فتی بی عرضم-
ماهه نیکامو  امیر یک ،دلم واسه خونمو زن و بچم لک زده ؟یعنی میتونیم پیداشون کنم ،وام کنار زن و بچم باشمخ

به خودم  وایمی خمن حتی یه روز رو نمیتونستم بدون مهال دوم بیارم اونوقت تو ازم  ،ماهه مهال کنارم نیست یک ،ندیدم
کاش یکمم منو میفهمیدین ،نمیگم جام باشین  !واممی خمن حتی دنیارو بدون اینا ن ؟با کدوم امید ؟کدوم روحیه با ؟برسم

هنگی  ،رادمهر در فکر مهال بود .دیگر تا مقصد هیچکدام حرفی نزدن ،امیر ُبغض کرده و ساکت شد .ولی یکم درکم کنین
 
ا

خواندنش اشک  ،واندمی خدیگر حفظ شده بود و با خواننده  ،رددوباره پلی ک رد را می ککه این چند وقت پشت هم گوش 
ورد هم در امیر را 

 
 .ا

  کجا باید برم یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره -
  رد(می کندیدن ،جای جای شهر جا پایشان به او دهن کجی می خمیدویدن،  ،)روزهای  ی که پابه پای هم قدم میزدن

 راحت بذاره کجا باید برم که یک شب فکر تو منو-
غوشش بود و شیطنت 

 
با ُبغض عوض  رد لبخندی روی لبانش نشست ولی سریع جابش را می ک)به یاد شبهای  ی که مهال در ا

 کرد(
 چه کردم با خودم که مرگ و زندگیم برام فرقی نداره -

سمان میتوانست بگرد ،شاید روحش به سمت مهال کشیده میشد ،واستمی خ)دلش مرگ 
 
و  ی از او بیابدنشان ودشاید از ا

 کنارش باشد(

  محاله مثل من تو این حال بد کسی طاقت بیاره
 واست(می خن زندگی بی مهال را  ،دمی کنتمام  خودش را  )با خودش گ فت اگر دست خالی برگردد خودش کار

 اونجا نبینم کجا باید برم که تو هر ثانیه م تو رو 
د حتی این نگاهش را هم ،رمی کباز ن رد ولی چشمانش را می ک که میبست مهال با دلخوری به او نگاه )چشمانش را 

 رد نه مهال نرو لعنتی نرو(می کتکرار  ،میپرستید
  کجا باید برم که بازم تا ابد به پای تو نشینم

 رد (می کچون اگر زنده میماند مطمئن بود ذره ذره مرگ را تجربه  ،)مرگ بهترین گزینه بود برایش
  ی  ی رو من تو تنهای  ی ببینمقراره بعد تو چه روزها

ن زمان خالی بود ،از دست داد )درست مثل زمانی بود که مادرش را 
 
غوش مهال را  ،سبک ،مثل ا

 
 واست(می خ دلش ا

 ه از عشق تو همینممی کندیگه هر جا برم چه فرقی 
ور بود( ،)چقدر عمر عشقشان کم بود

 
 چقدر این روزها برایش زجر ا
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  ور شم یکدمجوونیمو سفر کردم که از تو د
 من و هرجور میبینی شبیه یک سفر نامم شبیه یک سفرنامم

  کجا باید برم یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره
  کجا باید برم که یک شب فکر تو من و راحت بذاره
  چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره
  محاله مثل من تو این حال بد کسی طاقت بیاره

 مکجا باید بر 
 )روزبه بمانی(
ب  زیر سمت دستشوی  ی رستوران رفت و سرش را  ،جلوی رستورانی پارک کرد از ماشین پیاده شد امیر ماشین را 

 
 ،گرفتا

  .دلش ریش ریش شد برای حال خراب رادمهر
 )مهال(
 !مهال -تینا
 .دیرم شده بخدا اومدم حرف میزنیم -

 .همش فرار کن دختره احمق -تینا
شب قبل با ، واست با دخترش مستقل زندگی کندمی خدلش  ،دنبال کار بود ،د و از خانه بیرون رفتمهال دستی تکان دا

غوشش  تینا نیکا را در ،ردنمی ک  هر کدام کار خودشان را  ،کدام کوتاه نیامدن هیچ ،تینا بحثشان سر همین قضیه بود
 
ا

 .ی از عکس العمل مهال میترسیدواست به رویا یا مریم خبر بدهد ولمی خدلش  ،گرفت روی تخت خواباند

مد سری تکان داد از فکرش بیرون
 
شپزخانه رفت میز صبحانه را   .ا

 
با صدای گریه نیکا با  ،شست ها را  جمع کرد و ظرف به ا

 .شیشه شیر سراغش رفت
دمش  ،این مامان َخرت که حرف تو گوشش نمیره ؟چیه دختر گلم -تینا

 
 .یممی کنبذار بیاد امشب دوتای  ی ا

گهی سالم-
 
قا واسه این ا

 
 واین؟می خگ فتین منشی  ،تون اومدم ا

 .سالم استخدام کردیم -مرد
 .مرسی-

مد  این سومین جای  ی بود که
 
گهی روی دیوار ثابت ماندا

 
کاری بود که  ،و نا امید داشت بر میگشت که چشمش به یه ا

رد که می کدعا  ،گرفت و شماره را شماره را در موبایلش سیو کرد  .چقدر دلش برای سازش تنگ شده بود ،دوست داشت
 .کمی هول شد ولی سریع سالم کرد ،صدای مرد جوانی بود ،بعد از چهار بوق جواب داد ،استخدام نکرده باشند کسی را 

گهی ،سالم -
 
 .تون تماس گرفتم ببخشید واسه ا

 .سالم بله بفرمایید -مرد
 ؟واستم بپرسم کسی رو استخدام کردینمی خ -

 .هنوز نه -مرد
  .نشست خندی روی لبهایشلب
  ؟االن تشریف دارین حضوری خدمت برسم -

 .بله در خدمتتون هستم -مرد
سوار  .پیدا کرد هم کاری که دوست داشت را  ،هم به خانه نزدیک بود ،خدارا شکر کرد .قطع کرد تشکر کردو تماس را 

درستاکسی شد و 
 
چقدر سخت بود فکر نکردن به  ،دوباره فکرش سمت رادمهر رفت .د به صندلی پشت داد،دا ا

ورد دوام ماه را  چطور این یک ،رادمهرش
 
مد با صدای راننده به خودش ؟ها

 
 .ا
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 .خانم همینجاست -راننده
موزشگاه موسیقی سکوت( .حساب کرد و پیاده شد کرایه را 

 
 ،چقدر هم به اسمش میامد ،روبرویش تابلو بزرگی زده بود )ا

موزشگاه شد ،کامال سکوت بود
 
مد  تر جوان با خنده از کالس بیرونخچند پسر و د ،وارد ا

 
روزهای  ی که  ان چقدر دلش .ندا

 ،بچه ها با تعجب به او نگاه کردن .همه دوستاش ،هم پدرش بود هم مادرش ،واستمی خ خودش مثل اینها شاد بود را 
 .پایین انداخت به طرف دفتر مدیریت رفت خجالت کشید سرش را 

رد رادمهر می کد احساس ،در نگاه اول دلش لرزی  ،مرد جوان که گ فت بفرمایید وارد اتاق شدبا صدای  ،چند تقه به در زد
ن چشم تکان داد تا از خیال پردازی بیرون بیاید سرش را  ،جلوی چشمش است

 
همان  ،ها چشمای رادمهرش بود ولی ا

ن پیدا نکرد
 
  .اخمی کرد وسالم کرد  مظلومیت ولی رنگی از عشق و دوست داشتن در ا

 .بفرمایید بشینید ،سالم خوش اومدید -مرد
  .دیوانه ای به خودش خطاب کرد روبروی َمرد نشست ،یاد رادمهر می انداخت حتی صدایش هم او را 

گهیتون مزاحم شدم -
 
 ؟واسه ا

قای  ی که گیتار یاد میدادن مشکلی براشون پیش اومد  ،خودمم اینجا پیانو یاد میدم ،فرزانه هستم ،بله -مرد
 
نمیتونن اون ا

 ؟یعنی جای  ی کار کردید ؟شما سابقه کارم دارین ،دیگه بیان
 .بله یه مدت تو شمال به بچه ها یاد میدادم ولی ُخب مدتش خیلی کم بود -

 میشه بپرسم چرا؟ -فرزانه
دوست  ولی االن به این کار نیاز دارم و خیلی نواختن گیتار رو  ،منم یکم بی حوصله بودم ،بله چون سخت یاد میگرفتن -

 .دارم
 مطمئنین از پسش بر میاین؟ -فرزانه

 !بله حتما -
بچه های  ،انشاهلل بتونیم گروه خوبی باشیم .شمارتونو بهم بدین من بهتون خبر میدم کالسا کی شروع میشه ،باشه -فرزانه

موزشگاه هم همه با استعدادن خیالتون راحت
 
  .این ا

یا شاید  ،انقدر شباهت غیر باور بود ،حتی چال گونش هم مثل رادمهر بود ،دوباره به گذشته ُبرد لبخندی زد و مهال را 
 ،در فکر فرو رفت .واقعا دیوانه شده بود
  نگاه کرد و گ فت فرزانه با تعجب به او

  ببخشید مشکلی پیش اومده؟ -فرزانه
  مهال دستپاچه شد و هول گ فت

 .نه ، ببخشید -
 .باید بیاین بعد اینکه کارتونو دیدم باهاتون قرداد میبندم هفته  در مورد حقوقتونم باید بگم تا یک -فرزانه

 .مرسی از لطفتون -
بعد از خداحافظی با خوشحالی جعبه ی  ،همراهی کرد تا جلوی در فرزانه هم به احترامش بلند شد و او را  ،مهال بلند شد
 .وسمت خانه رفت شیرینی گرفت

    )شایان( 
از غم چشمانش دلش  ،قبول کرد با اینکه در کار سختگیر بود ولی خیلی راحت مهال را  ،چقدر دخترک به دلش نشسته بود

 .لرزید
  ؟!کجای  ی شایان صد دفعه صدات زدم -مهران

  ،همینجام -
 
 .زن ذلیل بدبخت ،میتونی دیگه بری ولی وای به حالت مهران دیگه اینورا ببینمت ،ه یکی جات اومدخر باال
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خه نکبت تو که اختیارت دسته 
 
 .ی میای وقت منم میگیری می کنخودت نیست غلط ا

قا -مهران
 
موزم بود با اینکه میدید به کسی باج نمیدم اینجوری زور میگه. چیکار کنم ،شمارم میبینم ا

 
کوتاه نیومدم ولی  ،کارا

 .اگه کوتاه نیام زندگیمو از دست میدم ،خب دیگه قهر کرده رفته خونه باباش
زاد گه عقلم کمه م ،عمرًامن ُدم به َتله بدم -

 
 ؟یمو از دست بدم ا

 .ردممی کای کاش صدات و ضبط  ،باشه حتما این روز و یادت باشه برادر -مهران
ماده ترک کرد و شایان مهران اتاق را 

 
 .رفتن به خانه شد ا

 )مهال(
  -تینا

 
 ه کار خودتو کردی؟خر باال

غوشش گرفت و بوسید،شیرینی  مهال با لبخند به نیکا نزدیک شدو در
 
  دست تینا داد و گ فت را ا

هم به اینجا نزدیکه  ،یعنی خدا سر راهم قرار داد ،به جا تبریک ته؟ همون کاری که دوست داشتم پیدا کردم ،علیک سالم -
  وای تینا خیلی خوشحالم. .هم خودم دلم برای سازم تنگ شده بود

 .بوسید تینا لبخندی زد و گونش را 
  ه.می کننگاه چجوری نگات  ،حاال برو به بچت برس ،ر خندتم دیدیم خداروشک ،خوشحالم که خوشحالی -تینا
 ؟فقط تینا میتونی در روز یه دوساعتی نیکا رو نگه داری  ،چشم اطاعت میشه بانو -

ره -تینا
 
 .دیوونه ایا ،بابا من که بیکارم ا

  .د و کنار تینا نشستکمی به نیکا شیر دا ،بوسید و به طرف اتاق رفت لباسش را عوض کرد مهال گونه تینا را 
 !تینا -

 ؟جانم -تینا
 !وام برممی خاینجای  ی که  -

 ؟ُخب -تینا
 ؟نمیدونم یعنی باز توهم زدم یا واقعا شبیه همن ،مسئولش خیلی شبیه رادمهره -

خر  ،کن مهال انقدر بهش فکر نکن ول ،این صدمِین نفره که شبیه رادمهره ؟باز ُخل شدی -تینا
 
 .ش دیونه میشی بخداا

 ؛یعنی واسه همشون ،واسش تنگ شده وای تینا چقدر دلم ،اینم چال گونه داره ،یعنی شایدم حق با توئه ،نه خدای  ی -
 .ای کاش الاقل به بابامحمد میگ فتم ؟نمی کنیعنی االن راجبم چه فکری  .امیر ،رویا، رایان ،مریم ،رادمهر ،بابا محمد

قا محمد  -تینا
 
 هوم؟ ،خبر بدهمنم میگم اگه تونستی الاقل به ا

  .شاید براش زنگ زدم ،نمیدونم -
 .شاید نه حتما -تینا
کارم اشتباه بود باید وایمیستادم زندگیمو نگه میداشتم ،تو ندونم کاریای ما بی کس و کار شده  ،دلم واسه بچم میسوزه -

خرتا  ؟ولی ُخب خودم چی ،حداقل بخاطر نیکا
 
 ردم؟می کعمر باید خیانتشو تحمل  ا

 .ِزرت و ِزرت اشک میریزه ؟این اشکات چرا خشک نمیشه ،هال خواهشا بس کنم -تینا
لوده -

 
  .ببخشید ،ردیمی کداشتی تو شمال زندگیتو  ،تینا تو هم کشوندم دنبال خودم تو این هوای ا

اینجا  ،از بودنمتو انقدر غمبرک نگیر من ناراضی نیستم  .پاشو بریم نهار بخوریم از دهن افتاد ،جان تینا ببند دهنتو -تینا
از تنهای  ی هم در اومدم پس فکرای  ،وقتی اینجوری با این حال میبینمت برام سخته وگرنه من که از خدامه کنارتون باشم

 .بیخود نکن

 )شایان(
  .وای مامان دوباره شروع نکن تو رو خدا -
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خه؟ تو این کار پول ه -مرجان
 
زیر دست بابات باش الاقل  ؟ستفقط بلدی همینو بگی دوباره شروع نکن، یعنی چی ا

خرتا  ،بتونی خرج زندگی بدی
 
  ،عمرت که نمیتونی مجرد بمونی ا

 
وای با می خ ،ه یه بیچاره ای پیدا میشه بیاد خونتخر باال

  ؟همین دو هزار ده شاهی خرجشو بدی
که مردو به چشم پول نمیام از ایل و تبارتون زن بگیرم  ،م که مثل خودم باشهمی کنبا یکی ازدواج  ،نه مادره من -

 .نه بخدا ؟اصال از زندگی چیزی میفهمن ،چیه بابا همش چسبیدن به کار ،ببینن
وای بکن فقط خودت که میدونی بابات پول مفت بهت نمیده ،پس رو پوالی می خهر غلطی  ،باشه تو راست میگی -مرجان

 .بابات حساب باز نکن
  .همش مال خودتون ،خیالت راحت -

رامش میداد ،عاشق نوازندگی ،همه نوع سازی تو اتاقش داشت، عاشق هنر بود ،ش رفتشایان به اتاق
 
دستی به  ،به او ا

 .تارهای سه تار کشیدو لبخند زد
رامشم -

 
 !وام چیکارمی خوقتی شما رو دارم زن  ،با شما پر از ا

 )مهال(
مهال پر انرژی  ،یان عصبی وارد دفتر شدشا ،پنج ماهی بود که به کار کنار شایان مشغول بود و با هم صمیمی شده بودن

 .سالم کرد
  سالم شایان باز چته اخمات تو همه؟ -

  بلند کردو گ فت شایان با صدای مهال سرش را 
  .هیچی بابا منتظرم این وام لعنتی درست شه یه خونه بگیرم از اون جهنم راحت شم ،سالم -شایان

 باز با مامانت بحثت شد؟ -
 .جفتشون -شایان

رزومه فقط یک ،وونه ای بخدادی -
 
  .بار دیگه ببینمشون قدر این روزای  ی که کنارشونی رو بدون، من ا

ویزون من  ،وان پول رو پولش بیادمی خبخداهمش رو مخمن ،گیر دادن  ؟مگه من چیزی گ فتم بهشون -شایان
 
یه دخترو ا

دمم حق انتخاب دارم ،کردن
 
  .انگار نه انگار ا

  ه ها؟ باهاش حرف زدی؟ُخب شاید خوب باشه دختر  -
ره ؟تو دیگه چرا این حرفو میزنی -شایان

 
هر روز باید تو خرید باشم باهاش ،من  ،عمله خیلی خوبه ،ُکل هیکلش پرتز و ا

  .وام همجنس خودم نه مادر و پدرممی خیکی 
روم باش ،نمیدونم چی بگم -

 
 .یه برنامه داری هر روز  ،یمی کناینجوری پیش بری سک ته  ،من میرم سر کالس تو هم ا

 !مهال -شایان
 ؟بله -

ب  شایان
 
 قورت داد وگ فت دهانش را ا
 ؟میشه بیای براشون نقش بازی کنی بگم با هم نامزد کردیم -شایان

 .مهال اخمهایش در هم شد
  .اصال فکرشم نکن ؟میفهمی داری چی میگی -

 .سد کرد شایان دنبالش دوید و راهش را  ،مهال از کنارش گذشت
  .ششو بازی کنقبگی عروستم ،فقط ن نگ فتم که جدی بیای  ،ممی کنال خواهش مه -شایان

  ؟تا کی ؟چرا نمیفهمی -
 
 ؟وای چیکار کنیمی خه که میفهمن الکیه بعدش خر باال

  با لبخند گ فت
  ؟هوم ،شایدم راستکی شد -شایان

  .دمی کنرد شوخی می کمهال فکر 
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عاشق بازیگری هم  ،وای بهش بگممی خ ،م ولی رفیقم هستی کنمکارو ن من این ،شوخیه بامزه ای بود خندیدیم -
 ؟چی میگی ،هست

  حاال مهال لبخندی زدو گ فت
 شایدم راستکی عاشق هم شدین هوم؟ ،ورهمی خمجرده، پولداره به شما هم  -

 .کمی جلو رفت دوباره سمتش برگشت ،زدو از کنارش گذشت حرفش را 
 .اگه اوکی بود بگو بهش بگم -

 )شایان(

ولی هیچوقت از  حتی میدانست دختر کوچکی دارد ،در مورد مهال میدانست همه چیز را  ،اخم به رفتن مهال نگاه کرد اب
پیش  ،رد یا جدا شدند یا ُمرده ،نمیدانست چرا باید دلش پیش او گیر کندمی کشوهرش چیزی به او نگ فته بود و فکر 

راه  مهال هم چیزی نگ فته بود. حتی به خود ،ردندمی کدش قبول نمهالی  ی که میدانست انتخاب درستی نیست و هرگز خانوا
 ؟ردمی کولی با دل خودش چه ، قبول کند بهترین کار این بود که پیشنهاد مهال را  ،ریدمی خباید وقت  ،دیگری نداشت

  .به فکر فرو رفت ،پشت میز روی صندلیش نشست ،واندمی خضربان قلبش فقط نام مهال را 
 !انسالم شای -سعید

موزت اومده ؟چقدر دیر اومدی ،سالم -
 
  .برو سر کالس کارا

  ؟چیه پکری  ،شرمنده ترافیک بود -سعید
 .هیچی بابا مشکالت همیشگی -

 .بهش بگو برو  ،شایان خودت و گول نزن پسر-سعید
 چی؟ -

 دلیل پکریت همینه مگه نه؟نگو که خودت هنوز نفهمیدی؟ ،کل بچه ها فهمیدن دلت گیر کرده -سعید
 نه بابا پیش کی گیر کرده که خودم نمیدونم؟ ؟چی میگی واسه خودت -

  .بهتر از این حال و روزه ،بهش بگو فوقش بگه نه ،روزا رو گذروندیم ما هم این ،برو خودتو فیلم کن -سعید
  .گرفت و از اتاق خارج شد سعید سازش را 

 شایان با خودش گ فت
 .ردم که االن حال روزم این باشهک میهمه فهمیدن جز خودش، کاش استخدامش ن -

 )مهال(
  .فقط تا زمانی باهاشی که مامانش اینا دست از سرش بردارن  ،ماهه فکر کنم یک ،تینا بخدا گناه داره -

  .ولش کن به ما چه ،دنبال دردسریا -تینا
  .سر خوبیهباور کن پ ،خدا رو چه دیدی ،اصال بیا ببینش شاید دلت پیشش گیر کرد ،سنگدل نباش دیگه -

خر چیکار کرد  ؟به چشم تو رادمهرم خوب بود ولی چی شد -تینا
 
 ؟شا

مهال نیکا را در  ،چقدر دلتنگش بود ،هر وقت اسم رادمهر میامد تمام وجودش میلرزید !مهال در چشمانش اشک جمع شد
غوشش گرفت و مشغول بازی با او شد

 
  .ا

 .تینا خودش از حرفش پشیمان بود
دم  ُخب ،ببخشید مهال -تینا

 
من بهت میگم هیچ َمردی قابل اعتماد نیست اونوقت تو میگی برو نقش  ،یمی کنو عصبی ا

اگه یکی و دوست  ،اصال چه مرگشه ُخب با یکی که خانوادش انتخاب کردن ازدواج کنه نمیمیره که ؟یعنی چی .بازی کن
ره داشت
 
 .هوم ؟کسی هم که دوست نداره !ا

  .بیخیال نشنیده بگیر -
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  .باشه الاقل بذار باهاش حرف بزنم ببینم حرف حسابش چیه ،اوف باز قهر کرد -تینا
 .اصال فکر کن چیزی نگ فتم ،گ فتم که بیخیال -

ورد از کیفش در با صدای گوشی مهال از جایش بلند شد موبایلش را 
 
 .ا

 سالم شایان خوبی؟ -
ورد دختره رو  ،یدارن این قوم دست از سرم برنم ،مهال دستم به دامنت یه کاری بکن -شایان

 
 .ن اینجاا

 .باور کن حتی نقش بازی کردنشم برام سخته ،نمیتونم برات کاری کنم -
   .دوستت چی؟ تو که گ فتی باهاش حرف میزنم -شایان

 .میگه نه -
  .گرفت از او  تینا سمتش رفت و گوشی را 

قای فرزانه خوب هستین؟ -تینا
 
 سالم ا

 .سالم خانم مرسی -شایان
ویزونه مهال رو نمیتونم تحمل کنم. ؟باید چیکار کنممن   -تینا

 
فقط برام  در اصل دلم راضی نیست ولی خب لب و لوچه ا

 .من کم تو زندگیم دردسر ندارم ،دردسر نشه
 !لطفا ،فقط یه مدت کوتاه نقش نامزدمو بازی کنین اگه میشه ،نه بخدا دردسری نمیشه -شایان
 .ممی کنباشه باهاتون هماهنگ  -تینا
 ؟پس من امشب با خانوادم صحبت کنم -ایانش
 .بله مشکلی نیست -تینا

 .قطع کرد تینا خداحافظی کرد وگوشی را 
 .حاال از این حالت بیا بیرون ؟خیالت راحت شد -تینا
 .هر چی شد از چشم من نبین که دوباره توهین کنی به بابای بچم ؟چرا اینکارو کردی -

چه کاریه این بچه رو بی کس و  ،براش احترام قائلی ،ه انقدر دوستش داری و هالکشیتو ک ،بخدا ُخلی، بقران ُخلی -تینا
  .نمیدونی با خودت چند چندی،تو هم قاطی کردی،بقران قاطی کردم  ؟کار کردی

  .تینا به اتاقش رفت و در را محکم بست
 .واستمی خ چقدر دلش رادمهرش را  ،چقدر دلش گرفت،هایش روی گونش سر خورد مهال دوباره اشک

واره کردی ؟حالمو میبینی ؟ناَمرد باهام چیکار کردی  -
 
چرا انقدر دوست دارم؟ چرا  ؟که از دوستم حرف بشنوم چرا من و ا

 ؟!وای رادمهر چیکار کردی باهام بی معرفت ؟تو باهام بدترین کارو کردی ولی من دلشو ندارم بدتو بگن

 )شایان(
 االن باید چیکار کنم؟ -تینا

 .یمی کنهیچی فقط اینجوری استرس نداشته باش که خراب  -شایان
 .چیزی بگن جوابشونو میدم ،فقط بی ادبی تو ک تم نمیره ها ،حواسم هست -تینا

خیالت راحت  ،دیگه بخوان چیزی هم بگن تو کِت خودمم نمیره ،باشه همینکه قبول کردی کمکم کنی شرمندتم -شایان
 .باشه

یه حیاط خیلی بزرگ که سنگ فرش  ،تینا با دیدن حیاط خانه دهنش باز ماند ،وارد شدن باز کرد باهم شایان در حیاط را 
 .های رز و شمعدانی با گل های سرخ کاشته شده بود دور تا دور حیاط درخت و گل ،شده بود

  .خوش به حالت ،وای اینجا شبیه بهشته -تینا
 .واسه من جهنمه،جهنمه واقعی -

  یه چیز بگم؟ -تینا
 !بگو -

http://www.98iia.com/


 حیف روزای رفته / فاطمه رنجبر کاربر انجمن نودهشتیا 
 

  
 COM.IIA98.WWW / 262 فاطمه رنجبر 

 

  خواهر برادرم داری؟ -تینا
 .اینا فقط خوش گذرونی و پول براشون مهمه ،واستنمی خنه ،منم ن -

   ن.ولی مادر و پدرم خوب بودن واسه همین خدا زود بردشو ،مثل فامیالی من -تینا
  .متاسفم خدا بیامرزدشون -

  .ُخب با ماشین میومدیم تو ،اوف چقدر طوالنی ،مرسی -تینا
ورد یگه رسیدیم من از این درها ،د تنبلی -

 
ه وگرنه راه اصلی از ،مت دلت باز شه فکرت مشغول اینا شه استرست کم شا

 . اون َدِر، این َدر پشت خونه ست
  .ولی اینجا تو شب خیلی ترسناکه -تینا
 .ار شب بیاخواستی یه ب ،فوق العاده بهت انرژی مثبت میده ،نه اتفاقا وقتی چراغا روشن میشه یه فضای شاعرانست -

شایان تعارف کردو تینا روی مبل نشست  ،تینا سرخ شدو شایان بلند خندید.از پله ها باال رفتن از در پشت وارد خانه شدن
رام گ فت ،شایان هم کنارش با فاصله نشست ولی همینکه مادرش را 

 
  باالی پله ها دید به تینا جفت شدو ا

 .ببخشید مامانم خیلی تیزه -
تینا  ،شایان با تعجب به تینا نگاه کرد ،به احترام مادرش بلند شد ،در دست شایان گذاشت و دستش را تینا لبخندی زد 

 .حالت قبلش برگشت فشاری به دستش وارد کرد شایان به
 .سالم خانم فرزانه -تینا

 .مرجان هستم ،سالم-مرجان
 ببخشید مزاحمتون شدم وقتتونو گرفتم. ،منم تینا هستم ،خوشبختم -تینا
  .این چه حرفیه عزیزم -

  .بشینید. شایان فکر کنم با من بود نه با شما -مرجان
 .تینا و شایان نشستن

  .بله مادر ببخشی -
شناکجا با هم  -مرجان

 
 ؟شدین ا

 .مامان من که بهتون گ فتم -
 !شایان -مرجان
موزشگاه با هم  !شایان جان اجازه بده -تینا

 
شناببخشید مرجان جون من و شایان تو ا

 
 .شدیم ا

  ؟پدر و مادرتونم میدونن -مرجان
 .به رحمت خدا رفتن -تینا

 .هم شد مرجان اخمهایش در
  ؟پس سرپرستت کیه -مرجان
مریکا هستن ،پارسال اومدم ایران -تینا

 
منم اومدم که خونه و باغ و زمین پدرمو بفروشم  ،کل خانواده پدری و مادریم ا

ردم می کپیش ایشون زندگی  ،م ولی سرپرستیُم عموم قبول کردنمی کنا زندگی در حال حاظر تنه ،برگردم که موندگار شدم
 .ممی کنولی چند وقته ازشون جدا شدم تنها زندگی 

 شایان نگ فته بود که پدر و مادر ندارین.-مرجان 
 چرا شایان جان نگ فتی بهشون؟ -تینا
گ فتین  ،ادر من ،من این دخترو دوست دارمم ،وان مچمو بگیرن می خانگار  ،ردنمی کاگه میگ فتم باز ازت سوال  -

 حرف دیگه ای میمونه؟ ،ایشون تینا هستن دختری که قراره عروستون بشه ،بهتون معرفیش کنم
 شایان این چه طرز صحبت کردنه؟ -تینا

 میتونی این اخالقای گندشو تحمل کنی؟ ،درست تربیت نشده -مرجان
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رومه  -تینا
 
 .ود که اینجوری دیدمشامروز اولین باری ب،شایان خیلی ا

 !ببخشید -
  شایان بلند شدو رو به مادرش گ فت

  د ما میتونیم بریم؟؟تمام ش -
نمیدونم تو واسه  ،ه باهاش حرف بزنممواستم این خانم جوان و ببینم و چند کلمی خمن فقط  ،تو میتونی بری  -مرجان

 .چی موندی

 تینا لبخند مصنوعی زد و رو به شایان گ فت
 .اگه دیرت شده تو برو من خودم میرم عزبزم -تینا

 وای باهاش حرف بزنی؟می ختنها  همامان جان حرف دیگه ای هم مگه مونده؟ مگه بازجویی -شایان

دو  .ناهار میمونین حاال که عجله دارین برین خودتون همه چیز و هماهنگ کنین من فکر کردم واسه ،پاشین برین -مرجان
 تا اونموقع خودت کاراتو درست کن که دلم دیگه پیشت نمونه. !دت که در جریانیوام برم ترکیه خومی خماه دیگه 

  واست سوال پیچت کنه.می خردم تا صبح می کاگه ولش  ؟اوف دیدی -
 یه چیز بپرسم راستشو میگی؟ -تینا
ره -
 
 .حتما ا
 تو کسی رو دوست داری؟ -تینا
 چطور؟ -

خه دلیل دیگه ای وجود نداره که بخوای بخ -تینا
 
 .اطرش با خانوادت اینجوری برخورد کنیا

 !وام با یکی مثل خودم ازدواج کنم همینمی خمن فقط  -
  .باور کردنی نیست -تینا
ره -
 
 اصال یکی رو دوست دارم که چی؟ ا
  .ُخب همونو بیار به خانوادت نشون بده -تینا
می مطمئننم خانوادمم قبولش ن ،م زیادهمشکالتش ،اصال نمیدونم حسی به من داره یا نه ،نمیتونم بهش بگم ،نمیشه -
  .نکن

 .تینا مشکوک نگاهش کرد 
درس -
 
  میدی؟ ا
موزشگاه پیادم کن با مهال میرم -تینا

 
 .در ا

 )رادمهر(
خر ،رادمهر دیگر ناامید شده بود ،یکسال از نبود مهال میگذشت

 
ین امیدش عموی تینا بود که او هم گ فت خبری ا

تا جای  ی که کارش به بستری شدن  .به زمین زمان بد و بیراه میگ فت ،خودش را میزد ه هاوقتی برگشتن مثل دیوان .ندارد
رام شدو به زندگی برگشت ولی با یک ُمرده می خ همه برایش ناراحت بودن وغصه ،کشید

 
وردن، با کمک روان پزشک کمی ا

غوش کشیدن ع ،پیش محمد بود ،به خانش نرفت دیگر ،ردمی کفرقی ن
 
دلش برای  .کس نیکا و مهال بودهر شب کارش در ا

 .ش تنگ شده بوداُدردانه 
  وای باهام بیای؟ حال و هوات عوض شه.می خمیرم کاشان  رادمهر بابا من پس فردا  -محمد

 .نه بابا حوصله ندارم -
  .رایانم تو بیای میاد،ی می کنم ُکمکم می کندو روز تعطیله منم تنها رانندگی ن ؟چرا بابا -محمد

 !بابا -
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 ؟جان بابا -محمد
 ؟به نظرت نیکام االن خیلی بزرگ شده -

 .پایین انداخت چشم از چشمای خیس رادمهر گرفت و سرش را  ،قورت داد محمد ُبغضش را 

 !بابا -
 ؟جانم بابا -محمد

همتون به چشم  ،همتونو دعوت کردم ،دوماه پیش تولد دخترم بود، مگه چیکار کردم که باید تاوانشو اینجوری بدم -
بابا دلم براشون  ،واممی خبابا من نیکامو  ،ممی کنمن تو رویام باهاشون زندگی  ،دیوونه منو دیدین ولی من دیوونه نیستم

من که  ؟چرا بهم پشت کرده ؟همی کنچرا خدا نگام ن؟ چرا هیچ خبری ازشون نیست ،نمیتونم دیگه تحمل کنم تنگ شده 
 . تم کنهبنده ناشکرش نبودم الاقل جونمو بگیره و راح

غوش گرفت و همراه با پسرش گریه کرد در محمد سر رادمهر را 
 
از خودش متنفر بود که نمیتوانست کاری برای پسرش  ،ا

ب  از او جدا شد و لیوانی ،انجام دهد
 
ورد برایشا

 
 .به دستش داد ا

 !بابا -
 ؟جانم بابا -محمد

  وام برم خونه خودم.می خ -
می بری تو اون خونه تنها چیکار کنی؟ رادمهر وقتی اینجوری میبینمت عذاب  ه؟اینجا مگه بهت بد میگذر  ؟چرا -محمد

  .در حد مرگ از خودم متنفر میشم که نمیتونم کاری کنم برات ،شمک
واسه همین میگم از  ؟زندگیم تو چرا شرمنده باشی و عذاب بکشی هخودم گند زدم ب !هیجا ،دیگه هیجا برام خوش نیست -

 ورین.می ختون نباشم کمتر غصه جلو چشم ،اینجا برم
خدا بزرگه مطمئن باش  ،نباید ناامید شی ،بریم کاشان و بیایم هر کار دوست داری بکن.رادمهر باید محکم باشی -محمد

  .جوابتو میده ،بنده هاشو میبینه
 !بابا -

 ؟جانم -محمد

  باره بریم پیش رفیقتدو -
  ؟شش که چی بشهمن دارم هر روز بهش زنگ میزنم بریم پی -محمد

  ؟ردن ،انقدر سختهمی کاالن اگه قتل انجام میدادن سریع پیدا  ؟چرا نمیتونن پیداش کنن -
 .فقط تو اینجوری بی قرار نباش ؟هر وقت بخوای میریم خوبه ،اگه بخوای میریم پیشش -محمد

  .رادمهر از جایش بلند شد
  .همی کنسرم خیلی درد  ،من میرم یکم بخوابم -

زمایشتو نگرفتی؟ج -محمد
 
 واب ا

  .گرفتم هیچیم نیست -
 .برو یکم استراحت کن ،برو بابا !خداروشکر -محمد

 . بعد رفتن رادمهر محمد با امیر تماس گرفت
  !سالم امیر جان -محمد
قاجون خوبین؟ -امیر

 
 سالم ا

 رویا خوبه؟ ؟مرسی بابا تو خوبی -محمد
 رادمهر چطوره؟ ،شکر خوبیم -امیر
چقدر  ،خدا لعنتم کنه ،دیگه نمیدونم چیکار کنم ،میترسم دوباره کارش به بستری بکشه ،میترسم پسرم !خیلی بد -محمد
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 .به بچم سر کوفت زدم
  واین من باهاش حرف بزنم؟می خ -امیر
 ،به رویا خبر بده نگران نشه ،زنگ زدم بهتون خبر بدم احتماال فردا بریم !کاشان وام دو سه روز ببرمشمی خفعال  -محمد

خرتو این ماه 
 
 .بخاطر حال رادمهر از اون دوتا غافل شدم ،الاقل بچم یکم کمتر استرس داشته باشه ا

شما حواستون به رادمهر باشه شاید سر  .نمیذارم حتی یه لحظه ناراحت باشه  ،نگران نباشین حواسم بهش هست -امیر
واره کرده ه ،مهال به سنگ بخوره و برگرده

 
 .مگه اینکه دستم بهش نرسه !م رادمهر رو عذاب میدهدختره احمق هم خودشو ا

خدای  ی نه که تو  !دعا کن فقط برگرده ،بذار برگرده خودم نوکرشم !انشاهلل خدا از دهنت بشنوه ،انشاهلل باباجون -محمد
باید  ،نیمناَمردیه همه چیو سرش خراب ک ،ردم ،باید بهش حق دادمی کبرادرش باشی بگم اگه منم بودم شاید بدتر از این 

 بابا کاری نداری؟ ،هاشو بشنوی بعد قضاوت کنی  ی حرف
 .کاری داشتین من در خدمتم، مواظب خودتون باشین کاش هیچوقت این اتفاق نمیفتاد،  ،نه مرسی -امیر
  .ما هم شدیم دردسر واسه تو ،مرسی پسرم -محمد
 .دردسر و خواهرم درست کرد پس یه سرش منم -امیر
کار  ،برو به کارت برس بابا وقتتو گرفتم  ،اون مهسا ذلیل شده زندگیه پسرمو عروسمو خراب کرد ،نه باباجون -محمد
 ؟نداری 

قاجون خدانگهدار -
 
 .نه ا

 دو قطره اشک ،به عکس همسرش توی قاب روی دیوار بود خیره شد ،محمد گوشیو را قطع کردو پشت به صندلی داد
 .مزاحم گوشه چشمش را پاک کرد

ورده میشه ؟ر زود گذاشتی رفتی؟ میبینی حال و روزمونوچرا انقد -محمد
 
تا  !دعا کن برای پسرمون ،میگن دعای مادر زود برا
درست مثل چشمای تو مظلومه  ،امروز ازت نخواستم ولی امروز دیگه تحملم تموم شده، اشکای رادمهر دلمو میلرزونه

ب  ،پسرم داره ذره ذره
 
رزوی  ،میشها

 
دعا  ،دعا کن عروست برگرده ،دعا کن .ممی کنمرگ هر شب با صدای گریه هاش ا

می اگه بخواد همینجوری پیش بره خودشو نابود  ،وام پسرمو از دست بدممی خن ،دعا کن ،کن پسرت دوباره جون بگیره
  !دل عروستو به رحم بیار ،هکن

سال ناراحتی  یک ،ش دعا کندواست که برای رادمهر می خبا التماس از همسرش  ،ردمی کبرای اولین بار از ته دل گریه 
 .نداشت تاب و تحملش را  فرزندش را دیده بود دیگر

 شبابا -رایان
 ،رایان از خیلی وقت پیش پشت پدر ایستاده بود ،پاک کرد با لبخند به پشت سرش نگاه کرد هایش را  محمد سریع اشک
 .کرد که به رادمهر کمک کندرد و خواهش می کرد و در دلش با مادرش درد و دل می کاو هم از ته دل دعا 

  .بیا پیشم ببینم ؟جونم بابا چی شده -محمد
غوش پدر جای گرفت باز کرد و رایان در محمد دستش را 

 
  .ا

رادمهر که پدرشه خیلی  !همش خوابشو میبینم ،بابا رادمهر خوب میشه؟بابا من که عموی نیکام دلم براش لک زده -رایان
خروام تا می خ ،ازدواج کنم وام اصالمی خنه بابا؟من ن ،سخته

 
 عمر مجرد باشم. ا

  محمد لبخند تلخی زد و گ فت
رامش بدی -محمد

 
 ،برای همه سخته عزیزم ،مثل قبل شوخی کنی بذاری شاد شه، نذار بره تو فکر ،تو باید االن به رادمهر ا

 .برای رادمهر بیشتر
  ؟یعنی االن میتونه بگه عمو -رایان
ره زرنگ باشه اگه مثل باباشو عموش -محمد

 
 .سالتون نشده بود ماماُن بابا و عمو میگ فتین شما یک !ا

  ؟!رویا خنگ بود -رایان
 .نه اون زودتر از شما به حرف اومد -محمد
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  خندیدو گ فت رایان تلخ 
  .هیچوقت مهال رو نمیبخشم -رایان
فاش رو نشنیدی قضاوت نکن ،حاال و حر  شاید چیزی دید که براش سنگین بوده، تا ندیدیش  ،باید بهش حق بدیم -محمد

 .برو بخواب که فردا خیلی کار داریم

ماده محمد میز صبحانه را 
 
 .جمع کنند به هر دو دیشب سپرده بود که وسایلشان را  .صدا کرد کرد، رادمهر و رایان را  ا

  بابا میشه من نیام؟ -
 .نه -محمد
منم از دیشب صدبار  ؟هوم، البته پول تخمه با تو ،تبال میبینیمرم با هم فومی ختو نیای منم نمیرم ،همینجا تخمه  -رایان

 .گ فتم نمیام ولی گوش نمیده که
 .محمد با لبخند به رایان نگاه کرد

 .تو این دو سه روز تو بایدهی منو تلکه کنی ،هی شام بخر، نهار بخر، صبحونه بخر ،بیخیال میریم -
 .ممیریم مچ بابا رو هم میگیری !دیگه دیگه -رایان

 .رادمهر خندید ،این اولین خندش بودبعد از چند وقت، محمد و رایان با تعجب نگاهش کردن
خه چرا روت کم نمیشه انقدر ک تک  !پرو پرو زل زده میگه بریم مچ بابا رو بگیریم؟ چیه -

 
  وری؟می خا

  محمد گوش رایان را گرفت و گ فت
 ؟دفعه نگ فتم حرف بزرگ تر از دهنت نزن  مگه اون -محمد

 .خودت باید قبول داشته باشی که داری  ؟اصال من چیکارم انتخاب کنم ،باباجون غلط کردم -ایانر 
  ،محمد و رادمهر بلند خندیدن

 
 .خونه شان پیچید ه بعد از چند وقت صدای خنده درخر باال

  تمحمد سوار شدو رو به رادمهر گ ف ،رادمهر جلو نشست رایان پشت ،ماشین چیدن صندوق عقب وسایل را در 
خه خدارو خوش میاد من پیرمرد بشینم پشت فرمون ؟یعنی من رانندگی کنم -محمد

 
 ؟ا

 ؟وای من بشینممی خبابا  -رایان
 .بابا یکم بشین بعد من میرونم ،تو دماغتو بکش باال رانندگی پیشکش -

 .محمد بسم الهی گ فت و حرکت کرد
هنگی ِپلی کرد

 
دلش  .تا خود کاشان محمد رانندگی کرد .بست چشمانش را  رایان مشغول بازی با گوشیش شد و رادمهر هم ا

ن پسر مرتب که  ،به نیم رخ پسرش نگاه کرد ،هم تا صبح بیدار مانده ا مطمئن بود دیشب ر  ،بیدار کند ا نیامد رادمهر ر 
 
ا

دم نمیگذاشت ته ریش بماند
 
یشش را سیاه به تن کرد َو ر از دست میدهند ا های  ی که عزیزشان ر  روی صورتش االن مثل ا

 .چقدر دلش برای رادمهر مرتبش تنگ شده بود ،بلند کرده بود
 .سری تکون داد دوباره به روبرو خیره شد

 ؟بابا خیلی مونده -رایان
  .فقط یجا نگه دارم نهار بخوریم مزاحم این بنده خدا نشیم سر ظهری  !نه نزدیکیم -محمد
 ؟وایم بریممی خمگه خونه کسی  -رایان
ره -محمد

 
 !ا

 رو به محمد گ فت ،مهر بلند شد به دور برش نگاه کردراد

  نمیشه بریم هتل؟ -رادمهر
 .نه بابا زشته پیاده شین ،ساعت خواب-محمد
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ُخب نمیدونن من و رایان هستیم که، منو  شرمنده اصال حس رانندگی نداشتم. ،خواب نبودم فقط چشام بسته بود -رادمهر
 .رایان میریم هتل

 !رادمهر -محمد
بعد نهار به سمت خانه رفیقش  .چیزی نگ فت و پیاده شدن در رستوران نهار خوردن ی که محمد زد رادمهر دیگربا داد

 .حرکت کردند
  با دیدن محمد لبخندی زد و با ذوق گ فت ،دختری با چادر در را باز کرد ،زد در خانه را  

  .وای خیلی خوش اومدید بفرمایید ،سالم عمو -فرشته
  ه رادمهر و رایان گ فتمحمد برگشت و رو ب

ورد ایندفعه با خودم مهمون -محمد
 
 .ایشونم فرشته خانم دختر همکارمه !پسرامن رادمهر و رایان ،ما

  .پایین انداخت فرشته سرخ شد و سرش را 
 .بفرمائید !بفرمائید تو ،سالم خیلی خوش اومدید -فرشته

رادمهر همینکه وارد ،ردن و سر به زیر وارد خانه شدندمحمد اول وارد شد و پشت سرش رادمهر و رایان زیر لب سالم ک
درست مثل خانه های  ی که  !حیاط کوچک با یک حوضچه وسط حیاط !خانه روستای  ی شده رد وارد یکمی کحیاط شد فکر 

جای مهالیش خالی  ،عاشق این سبک خانه ها بود !خانه ی قدیمی ،ها خانه مادربزرگ ،تلویزیون نشان میدادن در
 با یاد  .اینجور خانه ها زندگی کند واست درمی خدلش  چقدر،بود

 
پله ها  .روزها لبخندی زد و پشت محمد حرکت کرد نا

ماده یک ایوان بزرگ که قالی پشتی و سماور قدیمی با سینی و قورُی قند ،باال رفتن فرشته هم پشت سرشان بود را 
 
 ،بود ا

رامش میداد
 
 .رژی گرفته بودچقدر ان ،خدایا این خانه چقدر به رادمهر ا

  .رادمهر و رایان ایستاده بودن که فرشته تعارف کرد ،الهی گ فُت وارد خانه شدامحمد یا
 .شما اول بفرمائید -

محمد نزدیکش  ،فرشته جلو رفت و رادمهر و رایان پشت سرش، ُشک دوم پدر خانواده بود که گوشه ی دراز کشیده بود
 .و رایان سالم کردن و جلو رفتنرادمهر  ،ردمی کنشسته بود با او روبوسی 

قا محسن ما از اون مشتیای قدیمیه که ،بیاین بچه ها -محمد
 
دم  این ا

 
رامش میشه کنارشا

 
  .پر از ا

ورد جلو محسن سر رادمهر را  ،دست داد رادمهر روی زانو نشست و به او
 
چه حس خوبی به رادمهر  .و پیشانیش را بوسید ا

 .حس و حالش خیلی خوب بود !انگار معجزه بود ،وارد شده بود
 .هللا اکبر چه بزرگ شده، مردی شده برای خودش ؟چطوری پسرم -محسن
 ردی میترسیدی؟می کیادته حاجی بغلش  -محمد
ره -محسن

 
اگه میدونستم انقدر رشید و مرد میشی غصه تو  !فریبا همش به زور میداد بغلم ،میترسیدم از دستم لیز بخوره ا

 !مگه نه محمد ،اندازه یه ک ف دست بودی ولی خود فریبای  ی ،م چجوری باید بزرگ شههمش میگ فت ؛وردممی خن
 .محمد بلند خندید و سرش را به عالمت تایید حرفش تکان داد

 عمو من چی؟-رایان
  .دیگه دک ترا جوابم کردن ،چشمات پر از شیطنته ،بیا اینجا عمو من کمرشو ندارم بلند شم ،تو خود محمدی -محسن
غوشش گرفت و بوسید در و رفت و محسن رایان را رایان جل

 
 .ا

 .محمد بیمعرفتم بهم سر نمیزد ،تو که به دنیا اومدی من دیگه پامو تهران نذاشتم -محسن

  ؟من چی عمو شبیه بابا نیستم -
رامشه -محسن

 
درست  ،فریبا چشماش همیشه خندون بود ،فقط یکم غم چشمات برعکس فریباست ،تو چشمات پر از ا

،خدا بیامرزدش هنوزم که هنوزه باورم نمیشه و دلم نمیاد براش  ندیدمش  و اخمو هیچوقت غمگین  !نده ی رو لباشمثل خ
هر  ،اصال انگار نه انگار یه اصیل زاده پولدار بود، دریغ از کمی غروُر کبر ،پر از مهربونی ،پر از صبر بود ،خدا بیامرز بگم
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هی چقدر  ؟یادته محمد ،د وقتی عاشق فریبا شد انگار دنیا رو بهش داده بودنمحم .چقدر پری شیطان بود این فرشته بود
  .ه و زود با خودش میبرهمی کنزود گذشت. خدا هم بنده های خوب شو جدا 

همو تحمل نکردن،  واسه همین دوری  ،اونو فریبا مثل دو تا خواهر بودن ،خدا فهیمه خانوم روهم بیامرزه -محمد
   .تنجفتشون تنهامون گذاش

مد فرشته با سینی چای
 
 .و پذیرای  ی کرد ا

 .ناراحتی ممنوع ،باباجون یادتون رفته حرفای دک ترو  -فرشته
 .ببخشید دخترم تقصیر ماشد -محمد
 .ه میزنه زیر گریهمی کننه عموجون شماهم که نیستین هر روز با عکس مامان دردو دل  -فرشته

  کرد. برای همه چای گذاشت و شیرینی تعارف فرشته 
شنابابا چجوری با عمو  - 

 
 شدین؟ ا

ردن مثل دوتا برادر، منم به جهان زیاد سر میزدم، می کمحسن و جهان با هم بندر عباس بودن ،با هم زندگی  -محمد
نبینش پیر شده، شکسته  ،البته محسن از جهان کوچیک تره ،بیشتر با اینا بودم تا خونه ،از همونجا با هم صمیمی شدیم

ورد بس که غصه همه رو خورده این بال رو سر خودش از ،شده
 
  .ها

یادته محمد  ،کاری کرد که جهانی که مثل برادر بود برام دیگه نگام نکنه ،خود شیطانه ،خدا نگذره از زن جهان -محسن
روم ؟فریبا وقتی شنید چقدر گریه کرد و ناراحت شد

 
روم کنه فهیمه داشت فریبا رو ا

 
 .ردمی ک به جای اینکه فهیمه رو ا

 چرا مگه زن عمو چیکار کردش؟ -رادمهر
  .همون کاری که دخترش با تو کرد -محمد
 نه! -رادمهر
  چی میگی محمد! -محسن
ساله پسرمو تنها  االن یک ،ولی زنش تحمل نکرد گذاشت رفت ،زندگی پسرمو نابود کرد ،دخترش مثل خودش شده -محمد

مگه میشه یکی صبرش تحملش انقدر زیاد  ؟از چی بود حاجیحاجی فهیمه چجوری تحمل کرد؟ صبرش  ،گذاشته
 چه فرقی بین ما قدیمیا بااین جدیدیاست؟ ؟باشه

اصال تو شکم چطور میشه انقدر دختر  ،الهی خدا جوابشونو بده ،انشاهلل که ضربشو بخورن ،خیلی ناراحت شدم -محسن 
 .به مادر بره

  .رک کردتَ  رادمهر سرش را پایین انداخت و فرشته جمع را 
دم  شیطان ،تو که نباید خجالت بکشی ،سرتو بگیر باال -محسن

 
فهیمه وقتی  و گول میزنه تو هم گول شیطان و خوردی.ا

هیچی یادم  ،من با ضربه ای که به سرم خورده بود بیهوش بودم افتادم ،البته با جهان اومد ،اون ظهر نحس اومد تو اتاق
واستم بهش تجاوز کنم که خودش می خدشو انداخت تو بغل جهان و گ فت من رد که پری خومی کفهیمه تعریف  ،نبود

اشتباه از من بود ،گلدونو زده تو سرم ولی این نبود، من حتی عارم میومد بهش نگاه کنم چه برسه بهش دست درازی کنم 
خر ،وقتی حرک تای جلفشو دیدم به جهان گوشزد نکردم، 
 
ورد شم اون بال رو سرما

 
دم جهان یقمو گرفت و وقتی بهوش اوم ،ا

 .ردمی کاون شیطان صفت با لبخند پیروزمندانه نگاهمون  ،ردمی کفریبای بیچاره گریه  ،منو از خونش انداخت بیرون
روم 

 
نگ فت چی شد و  ،ولی هیچوقت به روم نیاورد ،ردمی کفهیمه هم چون اون موقع مامانت تو رو باردار بود داشت اونو ا

ورد ی دراصال چجوری سر از اتاق پر 
 
ه بودم، مار هفت خط کارشو بلد بود ،طوری صحنه سازی کرد خودم به خودم شک ا

هیچکس  ،روزو تعریف کنم، فهیمم تنها بود کرده بودم.دیگه بعد اون جهان رو ندیدم و هیچوقتم نتونستم برای فهیمه اون
فهیمه من دلش بزرگ بود و قلبش  ،گذرهخدا ازشون ن .ردم میترسه اگه بگم دوام نیاره و برهمی کهمش فکر  ،رو نداشت
بیخیال بچه   .خدا کنه حاللم کنه ،چقدر حرف زدیم تازه اومدین خسته راهین منم با پرحرفیم خسته ترتون کردم ،مهربون

بی به سر و صورتتون بزنین پیش ما پیر پاتاال نشینین
 
 برین دور بزنین نیومده غصه دارتون کردم. ،ها پاشین برین یه ا

  فرشته رو عروس نکردی؟ -محمد
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  -محسن
 
  ولی عروسی نگرفتم هنوز تازه نامزدن. ،ه دکش کردم رفتخر چرا باال

شناپسره  ،به سالمتی چه بی خبر -محمد
 
 ست؟ا

شناکاری نکردم فقط صیغه محرمیت خوندن تا با هم  -محسن
 
 .هنوز کاری نکردیم دامادمم ُمطربه ،شن ا

 .محمد بلند خندید
  .ولی خیلی پسر خوش قلبیه ؟دیدی از چیزی که بدم اومد سرم اومد ،ای کوفت نخند -محسن
ولی خدای  ی خیلی خوب بود ،چقدر حاج صادق رو مسخره کردی که ُمطربی چیه مگه پول  ،انشاهلل خوشبخت شن -محمد
 .حاال بیا یکی گیر خودت افتاد !توشه

 !فرشته بابا -محسن
شپزخانه بیرون

 
مد فرشته از ا

 
 .ا

  جانم؟ -فرشته
 .عموجون مبارکه ببخشید دیگه خبر نداشتیم دست خالی اومدیم -محمد

 سرش را پایین انداخت و تشکر کرد. ،فرشته سرخ شد
 ،اینجا هم جای  ی رو بلد نیستن با هم برین یکم دور بزنین باباجان برو بچه ها تو حیاطن ببین چیزی نیاز ندارن، -محسن

شپزی نباش 
 
 .محمد هستبذار بهشون خوش بگذره نگران ا

 .چشم -فرشته
 کن عمو، خودشون میرن یه دور میزنن گم شدن زنگ میزنن. ولش ،زحمت میشه براش -محمد
 ،امشبم سالن نمایش دعوت شدم اگه دوست داشتن به موسیقی عالقه دارن میتونن باهام بیان ،زحمتی نیست -فرشته

 البته اگه خسته نیستن.
 .نخودت باهاشون هماهنگ کن باباجو -محمد
 پس من برم بهشون خبر بدم. ،چشم عمو -فرشته
قا حمیدم بگو باهاتون بیاد. ،برو بابا -محسن

 
 خواستی به ا

  .یکم سرش شلوغه، بابت امشب نمیتونه بیاد -فرشته
ب  را دمهر و رایان دور حوض نشسته بودند و به ماهی قرمز در ،فرشته با اجازه ای گ فت به حیاط رفت

 
 ،ردندمی کنگاه ا

ب  رد ومی کن اذیت رایا
 
 .ردمی کتهدیدش  رد می کمی پاشید رادمهر با اخم نگاهش ا

ب رایان بخدا بلند شم میندازمت تو همین -
 
 .ا

 جان ما! -رایان
ن ها فرشته به حرکات 
 
  نزدیکشان شد رادمهر سریع بلند شد رایان با ُتخس بازی گ فت ،خندیدا

 !فرشته خانم -رایان
 ؟بله -فرشته
 ؟فرشته صداتون کنم میتونم -رایان

 !رایان -
  فرشته دوباره خندید و گ فت

  .هر چی راحتی صدام کن -فرشته
  ؟میگم فرشته اینجا حوصلت سر نمیره -رایان
کالس موسیقی میرم ،نقاشی میرم،  تازه من بیشتر وقتمو بیرون میگذرونم  ،نه من این خونه رو خیلی دوست دارم -فرشته

 .تائتر میرم
 چی؟پس باباتون  -
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 .زمانی که من نیستم عمم مواظب بابام هست، همی کنعمم باهامون زندگی  -فرشته
 پس االن کجان عمتون؟ -رایان

 .رادمهر دوباره بلند نام رایان را خواند
 !رایان -

 ؟ی من میگم رادمهرمی کنای بابا تو سوال  ...رایان و -رایان
  فرشته دوباره خندید و رو به رادمهر گ فت

  .کال نداره بذارین راحت باشهاش -فرشته
  .همی کنکارش نداشته باشین تا صبح سواُل جوابتون  -

 ؟جان ما -رایان
 .باز یه چیز افتاد تو دهنت ،مرض و جان ما -

ره -رایان
 
 !م میگم جان مامی کنمخصوصا قیافمو اینجوری  ،باهاله نه ا

ورد که درکرد و سرش را گمی باال برد با ادای  ی  هایش را جمع رایان لب
 
  رادمهر و فرشته خندیدن و فرشته گ فت ا

  .ای کاش یه داداش مثل تو داشتم ،خیلی خوبه -فرشته
 .رامم خودمم کشتهمچیکار کنم دیگه  ،از امروز دیگه میتونی داداش صدام کنی ،قابل شما رو ندارم -رایان
 جاهای دیدنی اینجا رو بهتون نشون بدم. ُخب داداشا اگه دوست دارین بریم بیرون چه منتی هم سرم میذاره.-فرشته

 اینجا مگه جای دیدنی داره؟ -رایان
دست شما درد نکنه ،اینجا باغ فین داره که خیلی قشنگ و دیدنیه، خونه های قدیمی داره، تو عشق این نداری  -فرشته

 که عکس بگیری بذاری تو اینستا؟
 کامال عقده ایه به تمام معناست. !چرا -

 دوست دارم. منم -فرشته
 رادمهر سرفه ای کرد و گ فت

 چیزه من برم لباس عوض کنم. -
  رایان بلند خندید و گ فت

ره -رایان
 
 فقط چرا لپات گل انداخته؟ ،داداشم برو  ا

حوضچه  رادمهر بلندش کرد و در  ،رادمهر ببخشیدی گ فت دور حوض دنبال رایان میدوید، رایان نفسش برید و ایستاد
 انداخت.

دم  -
 
 ؟ حاال برو یه گوشیه نو بخر عکس االنتو بذار تو اینستا.شدیا

ورد رایان شکلکی برایش در
 
  و گ فت ا

به بابا تولدم گرفت، راد تو برام چیزی نگرفتی، ناَمرد حتی تبریکم نگ فتی، در ضمن این ماهی های  -رایان
 
گوشیم ضد ا
 بیچاره رو کشتی.

 رم.می خچیزم خیلی ازت خوشم میاد خیلی برادری حتما برات یه  -
بعد چند دقیقه فرشته هم با چادر مشکی به  ،محسن و محمد نشست کنار .عوض کرد رادمهر داخل خانه رفت و لباسش را 

 .جمعشان پیوست

ماد منم -رایان
 
 م بریم؟ا

  جون کار نداری باهام؟ ،بریم بابا -فرشته
 نه بابا خوش بگذره. -محسن
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رایان جلو نشست و فرشته  ،محمد گرفت و خداحافظی کرد سوار ماشین شدند از رادمهر هم سوئیچ را  ،فرشته بیرون رفت
 .صندلی عقب نشست

 !میگم فرشته -رایان
 رایان زشته چرا تو انقدر نفهمی!! -

 مشکل تو چیه؟ -رایان
  فرشته دوباره خندید.

 خوشش میاد دیگه. ،ندهمی خنگاه ببین  -رایان
 جانم؟ -فرشته
خرمیگم  -رایان

 
  ون کجاستا؟نگ فتی عمت ا

  .رادمهر پس گردنی به او زد
 چه سنگین شده. ،دستت بشکنه -رایان
خی گناه داره اشکال نداره، من ناراحت نمیشم ،رایان جان عمم مشهده -فرشته

 
  .ا
ها دیگه سوالی ندارم تو اگه سوال داری از رادمهر بپرس. -رایان

 
 ا
 از تو نپرسم؟ -فرشته

خه ازاین صدتا سوالم که بکنی -
 
دم  ،یدونش راست نمیگه همشو به دروغ جواب میده ا

 
خدای  ی جان من یه  ،نیست کها

 .اصال تو کار خدا موندم این چه موجودی بود خلق کرد !یک هفت خطیه !سوال ازش بپرس

دم بکش از ما بیرون برادرم، اصال یه سوال بپرس من جواب ب ،ای بابا گیر دادی به منا، باز قفلیت رو منگیر کرد -رایان
برومو جلوی کسی نبری، من که چیز پنهونی ندارم، بپرس پسرم سوالتو

 
 .خیالت راحت شه دیگه ا

 مرتیکه خر و ببینا، چند روز پیش تو بالکن با کی داشتی حرف میزدی که منو دیدی سریع قطع کردی؟-
 .با ماهان-رایان

  به ماهان میگی عشقم؟ ،خودتی -
 کی؟؟من -رایان

ن فرشته به َکل َکل 
 
  .ندیدمی خ ها ا

دم  دیدی فرشته خانم این اصال !هکی؟ باش ؟تو -
 
 !نیست که بخوای چیزی ازش بپرسی؟ا

 .بر شیطان لعنتا -رایان
 ی!می کنشیطون از تو درس میگیره تو اونو لعنت  -

قادوست دخترم بود خیالت راحت شد؟ -رایان
 
 ا

 بذار به بابا بگم. ،چشمم روشن -
  ا راستشو نمیگی؟بفرما! بعد میگه چر  -رایان

 
 
  کلی عکس گرفتند. جاهای دیدنی زیادی رفتند و  روز رابا خوشی گذراندند نا
رزومه یکی از این خونه ها داشته باشم،خیلی خوبه ولی چه فکری داشتن وقتی این خونه هاو رو میساختن -

 
 ،وای ا

 .دمشون گرم

ره -فرشته
 
دما سالم تر بودن عمرشونم بیشت،واقع ا

 
ر بود، من خونه طباطبای  ی ها رو خیلی دوست دارم خیلی ا اون موقع ا

 قشنگه.
 شهربازی نداره اینجا؟ ،ممی کنمنکه با اینجاها حال ن -رایان

 واد که نداری.می خلیاقت  -
دم  یجور به ،من یکی دوبار رفتم خیلی خوبه راستی امشب تو سالن نمایش نزدیک خونمونه اجرای موسیقی دارن، -فرشته

 
ا
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رامش میده
 
 اگه دوست داشتین باهام بیاین هوم؟ ،وننمی خسنتی  ،ا
  رایان تو میری؟ ،من که خیلی خستم -

بروم میره. -رایان
 
 نه بابا خوابم میبره ا

اجی ها که انقدر پر هیجان و خنده دار بود خوابش برده بود،مثل بچه هاست تا چراغ خر اتو سینما فیلم  ،اینو راست میگه -
 باید بخوابه.ه می کنخاموش میشه فکر 

ورد رادمهر بلند خندیدن و رایان شکلکی برایشان در و فرشته
 
  .ا

 جدی! وای خدا چقدر تنبل! -فرشته
 رادمهر سر کوچه کنار سوپر مارکت ایستاد.

 چرا ایستادین؟ باید برین تو کوچه! -فرشته
 االن میام. -

ویزان کرد و گ فت رایان خودش را از شیشه ،از ماشین پیاده شد و سمت سوپر مارکت رفت
 
 ماشین ا

 .رادمهر تو رو خدا یه پفک برام بخر -رایان
نوشابه و ماست و دوغ کلی َهله ُهوله خریده  ،به عالمت خاک بر سر نشان داد و وارد مغازه شد رادمهر از دور دستش را 
 بود سوار ماشین شد.

  ُخب کجا برم االن؟-
 چه خبره!! -فرشته

 و.نمیدونم یهو دلم خواست همش -
 بریم خونه دیگه. -فرشته

  واستین برین سالن نمایش؟می خشما مگه ن -
 نه من بخاطر شما خواستم برم. -فرشته

وابن، شما هم برین با نامزدتون خوش می خوابم ،رایانم که فوتبال میبینه، بابام و باباتم که می خمن که االن میرم  -
 .بگذرونین دیگه

ه سردی کشید و گ فت
 
 یه ا
 میتونین خوش بگذرونین، این روزها هیچوقت تکرار نمیشه. برین تا -

  چقدر نا امید حرف میزنین؟ -فرشته
 به زندگی، بیخیال بگو کجا برم؟ چون واقعا امیدی ندارم -

 مطمئنین نمیاین؟ -فرشته

ره -
 
 خیالتم از ما راحت حسابی خوش بگذرون. ،خوش بگذره بهت برو  ا

 ی پیادم کنین.باشه مرسی، پس سر اون دوراه-فرشته
 ُخب بگو ببرمت در سالن، هوا تاریک شده. -

 همونجا قشنگ جلو دره. -فرشته
ها باشه. -
 
 ا

  و خودش به خانه برگشت. رادمهر فرشته را رساند
 !رادمهر -رایان

 بله؟ -
 فوتبال نمیبینی؟ -رایان
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  وام بخوابم.می خنه صدات در نیاد  -
 باز که هاپو شدی! -رایان

  ی بلند نامش را خواند.رادمهر با صدا
 !رایان -

 .باشه بابا خفه شدم -رایان
 !میگم؟ -رایان

  وام نگی.می خ -
 ای بابا ما رو بگو با کی اومدیم سیزده بدر . -رایان

  اینجا اتاق دیگه نداره؟ -
 رایان لبخند شیطانی زد و گ فت

 چرا اتاق فرشته هم خالیه . -رایان
رادمهر پاورچین پاورچین  محمد کنار هم خواب بودند. از اتاق بیرون رفت. محسن و  و سمتش پرت کرد رادمهر بالشتش را 

حتی یک لحظه به مهال و نیکا  لب حوض نشست از خودش دلخور بود که امروز را  ،از اتاق بیرون رفت و وارد حیاط شد
ن ها فکر نکرده بود. چطور توانست بدون فکر 
 
بلند کرد و به ساعت روی مچش  با صدای در سرش را  روزش را بگذراند. ا

دم  فراموش کرده بود.انگار فرشته را  ،ساعت یازده شب بود ،نگاه کرد
 
جدیدی را دیده باشد با اخم های در هم شده به او ا

  .نگاه کرد
 وای ترسیدم! سالم چرا نخوابیدین؟ -فرشته

  باید بهتون جواب پس بدم؟ -
 چیزی شده؟ -فرشته

 ؟نه باید چیزی شده باشه -
  .فرشته کنارش نزدیک حوض نشست

 وای باهام حرف بزنی؟می خ -فرشته
 ؟نه من چه حرفی با تو دارم -

 مطمئنی؟ -فرشته
 دیگه به هیچ موجود مونثی نمیتونم اعتماد کنم. -

  یه سوال بپرسم؟ -فرشته
 .به عالمت مثبت تکان داد رادمهر سرش را 

 تو،تو عاشق شدن سختگیر بودی؟ -فرشته

 یعنی چی؟ -
دمی نیستم که عاشق بشم، -فرشته

 
دم یعنی میگ فتی من ا

 
ها که میگن ِهه عشق چیه عشق  یا چمیدونم مثل بعضی از ا

  وجود نداره؟
ره -
 
به قول خودشون زود عاشقم میشدن ولی   ،واستن رفیق شن باهاممی خقبل دیدن مهال خیلی مغرور بودم، خیلی ها  ا
همه  ،رم یه چیز الکی و مسخره بود تا اینکه مهال رو دیدم ،متانتش، خانومیشبه نظ ،اصال به عشق اعتقادی نداشتم من 

ردم هیچی نمیتونه جدامون می کاصال مهال انگار یه فرشته بود، خودمون زندگیمونو چشم زدیم، فکر  ،چیش خاص بود
 کنه ولی کرد.

انگار  ،تره یشیم عشقشون از بقیه سختمیدونی االن تو امتحان الهی؟ همیشه اونای  ی که میگن هیچوقت عاشق نم -فرشته
واد روی اونارو کم کنه ،بگه ببین عشق چیزیه که من تو وجود همه گذاشتم، فقط باید وقتش بشه ،تو هم یکی می خخدا 
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 ،ه، فقط باید از خودش بخوایمی کناز اون ناشکرا بودی که میگ فتی عشق وجود نداره ،و خدا اینجوری داره تنبیهت 
 .شدی ،بگو تقاص باور نداشتنو دادی بهش بگو تنبیه

  .اسمش این دختر مطمئنن یک فرشته بود مانند ،چقدر قشنگ تعبیرش کرد ،رادمهر دلش لرزید

خب خیلی ها بودن که اصال به عشق اعتقاد نداشتن ولی  ؟چیجوری ازش بخوام؟یعنی منو میبخشه ؟باید چیکار کنم -
 زندگیشون مثل من نشد.

ولی عشق تو خالص  قشون عشق نیست، فقط دوست داشتن یه لغزندگی کوچیک توش هستاون خیلیا عش-فرشته
روم شی

 
 بعد بری با خدا صحبت کنی. ،،پاک،اول باید خودت ا

 واستم صدامو بشنوه.می خهر وقت مشکل داشتم با طلبکاری ازش  ،من تا االن باهاش حرف نزدم -
  بلدی نماز بخونی؟ -فرشته

 .داختپایین ان رادمهر سرش را 
 نه -

 بلندشو! -فرشته
 چی؟ -

  بلند شو بهت یاد میدم. -فرشته
 .ردمی کرادمهر با تعجب به فرشته نگاه 

 چیکار باید بکنم؟ -

 صبر داشته باش بهت میگم. -فرشته

 .رادمهر بلند شد و کنار فرشته ایستاد،به او نگاه کرد
ب  اول نیت کن با دست راستت-فرشته

 
 ای  ی که رویش مو تا انتهای چونت.از اونج ،بریز رو صورتت ا

  رادمهر انجام داد.
رنج دست راست -فرشته

 
ب  حاال با دست چپ به باالی ا

 
انجام بده،  بریز تا سر انگشتات و حاال همونکارو رو دست چپا
ها تا مفصل پات بکش وهمینکارو  دست راستت از سرانگشت ،دستتو بعد انگشتای دستتو بکش رو سرتو کمی پایین بکش

 و پای چپت انجام بده.ر 
 رادمهر صاف ایستاد.

 همین؟ -
ره -فرشته

 
 ؟سخت بود ا

  نه مرسی. -
 حاال بریم یه سجاده بهت بدم تا نماز بخونی. -فرشته

 ی؟می کنتو خوندن نمازم کمکم  -

 یعمی واقعا برات جالب نبود بری دنبالش و یاد بگیری؟ -فرشته

 .ولی نشد بار خواستم اینکار و کنم چرا یک -

 شاید قسمت بود ثواب یاد دادن برسه به من. ،باشه بیخیال -فرشته
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رام وارد خانه شدند. فرشته کمکش کرد رادمهر نمازش را 

 
می دلش  ،ردمی کخواند.احساس سبکی  فرشته لبخندی زدو با هم ا

  رد.می کم شد و گریه رادمهر روی سجاده خ ،فرشته حالش را َدرک کرد و از اتاق بیرون رفت ،واست دل سیر گریه کندخ
باهات، غلط کردم خدا،  وام حرف بزنممی خ. خدایا با زبون خودم ،خدایا فرشته میگه ازم دلخوری خواستی تنبیهم کن -

مگه نگ فتی بندم  !من بدون مهالم نابود میشم، ببین منو خدایا تحملم صبرم تموم شد، تنبیه شدم ، مهالم رو بهم برگردون 
ی؟بسه می کنهای منو نمیدی؟چقدر دیگه امتحانم  س چرا جواب اشک؟ پممی کنبخواد نا امیدش نبیاد از خودم چیزی 

من حتی عرضه  ،پس من و ببر پیش مادرم م.اگه قراره برنگردن پیشممی کنخدا دلم داره واسه نیکام پر میزنه، دارم دق 
 اینکه خودم و بکشمم ندارم.

ندیده  حاال مردی که برای عشقش اینطور گریه کند و او را از خدا بخواهد  رد ،تامی کفرشته پشت در ایستاده بود گریه 
بستو با خدایش راز و نیاز کرد) خدایا هر چی خودت بخوای همون میشه، ما  چقدر دلش گرفت.او هم چشمانش را  ؛بود

برای  سه خودم نه وام،وامی خوام تا االنم نخواستم،ولی امشب ازت می خفقط وسیله ایم.من هیچی واسه خودم ازت ن
روم شه رادمهر یه کاری کنی

 
 حقش نیست اینجوری عذاب بکشه( ،تا دلش ا

ب  دید با لیوان کنار دیوار نشست، فرشته وقتی سکوت اتاق را  رادمهر از روی سجاده بلند شد،
 
وارد اتاق شد به او تعارف ا

 کرد.

 قبول باشه! -فرشته

رومم، خیلی، مرسی بابات این حس -
 
 .خوبی که بهم دادی مرسی خیلی ا

رامش و به دست -فرشته
 
ورد من که کاری نکردم، خوشحالم که ا

 
می ی، بهترین لحظه، لحظه ایه که با خدا درد و دل ا

 قشنگ گوش میده اگه به صالحت باشه جوابتو میده، مطمئن باش. ،ی.تنها معشوقه ایه که صداتو میشنوهکن

 یه سوال بپرسم؟ -

 بپرس! -فرشته

 عاشقشی؟ -

 شته به دیوار روبرویش خیره شد، و لبخندی زد انگار حمید روبرویش بود.فر 
رومم ،وقتی ! نمیدونم میشه بهش گ فت عشق؟ -فرشته

 
نده شادم ،ناراحته دلم میگیره، نباشه می خوقتی کنارشم، ا

روم ترین
 
دم  دلتنگم، باشه ا

 
عت بعد قراره دوباره م چند دقیقه بعد یا چند سامی کنوقتی کنارشم به این فکر  روی زمینم،ا

از هم دور باشیم دلم میگیره دلتنگ میشم، دوست دارم وقتی میرم پیشش به چشمش بهترین بیام، دوست دارم همیشه و 
ره همیشه پیشم باشه ، اگه به اینا حال دلم میگن عشق
 
  عاشق شدم. ا

  رادمهرلبخندی زد و گ فت
واد بمیرم ،نمیدونم چرا باورم نکرد، نمیدونم چرا انقدر تو می خدلم  منم به مهالم این حسو داشتم و دارم،االن که نیست -

ولی قبال بهش گ فتم  پدر بودنم نیستم، چشمش بی اعتماد اومدم که نتونست بهم اعتماد کنه، حتی بهم گ فت الیق
 ایندفعه دیگه نمیبخشمش واقعا نمیبخشمش ،قول داد باورم کنه ولی نکرد.
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رده اینجوری خوشبخت تری، یا می کشاید فکر  یزی که دیده براش خیلی سنگین بوده، شاید چ ،اینجوری نگو -فرشته
باید محکم باشی رو پات  شاید تهدیدش کرده، خیلی شایدها هست،اگه دیدیش اول حرفاشو گوش کن بعد تصمیم بگیر،

پس به  !خیلی ،یلیهخ ،ساله نداریشون یک ،وایستی، نه ضعیف باشی و چشمات به این و اون باشه برات کاری کنن
با گریه کردن زانوی غم بغل گرفتن پرخاش کردن چیزی درست نمیشه، باید بلند شیو یا علی بگی بگردی  ،خودت بیا
 .دنبالش

سونی بود. -
 
 ای کاش به همین ا

ی از بس به خودت تلقین کردی که دیگه نمیاد، دیگه نمیبینمش، می کنهست، باور کن هست، خودت سختش  -فرشته
 همین تلقینا باعث میشه نا امید شی. نمیتونم پیداش کنم. ،برنمیگرده دیگه

 تبلند کرد و گ ف رادمهر سرش را 
  به نظرت میتونم؟-

ره -فرشته
 
  که میتونی! ا

 خوش بحال حمید ،تو خیلی خوبی -
 
 قا، البته مهالیه منم خوب بود ولی نذاشتن .....ا

 دی نباش، نا امیدی کار شیطونه.درست میشه من دلم روشنه، هیچوقت نا امی -فرشته
 رادمهرم خندید و گ فت ،ادمهر با تعجب نگاهش کردو فرشته خندیدر
  امشب خوش گذشت بهتون؟ -

ره -فرشته
 
شناتا سه شب برنامه دارن اگه دوست داشتی فرداشب بیا ،با حمیدم  !خیلی خوب بود ،ای کاش میومدی ا

 
 ا

 ببین اصال َمرد زندگی هست؟ ،میشی
بار صداشو  ونه، من فقط یکمی خخیلی خوبم ؟ گیتارمیزنه تو انتخابت درسته.میدونستی مهال هم  ،که هست معلومه -

براش خونده بود، هر وقت تو تنهای  ی هامون ازش خواستم بخونه میگ فت خجالت  شنیدم اونم وقتیکه تولد دوستش بود
رزو رو هم تو دلم گذاشت، بر  شم یا یجور میپیچوندمی ک

 
عکس تو من دلم روشن نیست، نمیدونم چرا انقدر تیره منو، این ا

 !و نا امیده
دیونه ای، به هر چیزی که فکر کنی به دستش میاری پس فکرت و مثبت کن و مطمئن باش اگه تو فکرت پیدا کردن -فرشته

  مخصوصا دختر کوچولوتو. ،و رسیدن به مهال و بچت باشه بهش میرسی شک نکن، خیلی دوست دارم ببینمش
  مهال همش میگ فت تو اگه یه روز نباشی دلتنگت نمیشم چون یه رادمهر کوچولو دارم. ،االن یکسال و دوماهشه -

 !پس شبیه توئه -فرشته
ره -
 
ورد ولی االنو نمیدونم، من برم بخوابم تو هم خسته ای سرت ودرد ا

 
 م.ا

 نه خسته نیستم، ولی تو برو بخواب چشمات دیگه باز نمیشه. -فرشته
مد  بلند شد و شب بخیر گ فت از اتاق بیرون رادمهر

 
خاموش کردو پتو سر رایان  تلویزیون را  .به اتاق خودش و رایان رفت ا

رامش خوابش برد ،کشید خودش هم کنارش دراز کشید
 
بدون  ،بدون فکرو خیال ،بدون کابوسی ،برای اولین بار با ا

 استرس و دلشوره.
 !محسن -محمد
 ؟جانم -محسن
 ایندفعه واسه چی بی خبر اومدم پیشت؟میدونی  -محمد
  تو کارت همینه. -محسن

 محمد خندید و گ فت
  منو جهان فرستاد. ،ردمی کولی ایندفعه با دفعه های دیگه فرق  -محمد
 دوست ناَمردم! -محسن

http://www.98iia.com/


 حیف روزای رفته / فاطمه رنجبر کاربر انجمن نودهشتیا 
 

  
 COM.IIA98.WWW / 277 فاطمه رنجبر 

 

نای  ی که وام همه اومی خرفتن یه چند باری بهش سر زدم، میگه دنبال حاللیتم  خیلی پشیمونه ،پری و مهسا که  -محمد
 .اذیت کردم حاللم کنن

  من که ازش دلخور نیستم. -محسن
  ی؟می کنیعنی االن بیاد در خونت دُر به روش باز  -محمد
 خدای  ی شما دوتا برادر نوبرین. ؟تو این چند سال منو اینجوری شناختی که مهمون خونمو بیرون کنم -محسن
 جهان االن بدترین روزارو داره میگذرونه. ،های  ی این حرف اگه نبخشیشم حق داری،میدونم تو خیلی مردتر از -محمد
می ردم شایدم بدتر از اینکاری که باهام کرد می کمن همش گ فتم اگه این اتفاق برعکس میفتاد شاید منم همینکارو  -محسن

و از  مثل محمدولی جهانی که ادعاش میشد منو مثل برادر میدونه ،میگ فت تو برادر سوممی درست  ردم، جهان بد نکرد،ک
 .یکم برام سنگین بود وقتی اونجوری رفتار کرد، ،چشماشم بیشتر بهم اعتماد داره

رد و هی میگ فت دوست دارم، از اینور همه رو می کگیر یه شیطان افتاده بود از اونور دلبری  ،جهانم مقصر نیست -محمد
 ازش دور کرد. جهان دیگه هیچکسو کنارش نداره.

 شتم خودم میرفتم پیشش.اگه کمرشو دا -محسن
رامش برسه خودم جهان و میارمش -محمد

 
 .بذار اون بیاد تا حال و هواشم عوض شه. بذار رادمهرم به ا

  محمد با رسول صحبت کردی؟-محسن
 رسول؟در مورد چی؟ -محمد
  .همونکه تو نیروی انتظامیه، در مورد رادمهر دیگه ،رسول محمدی -محسن
 !اونکه تهرانه -محمد
  تو از کجا میدونی که عروست تهران نیست؟ -محسن
 یعنی!-محمد
ره -محسن

 
  واقعا به فکرت نرسید؟ ،امکانش هست ا

ها خبر نگرفتن یهو بهش زنگ بزنم بگم بگرده ُدنبال عروسم ،خدای  ی روم  بعد سال ،روم نمیشه بهش زنگ بزنم -محمد
 .نمیشه اصال کار درستیم نیست

 باطه.من بهش میگم با من در ارت -محسن
 خداروشکر یعنی امیدی هست؟ یعنی میشه؟بخدا یه عمر دعاگوت میشم، ؟واقعا-محمد
  انشاهلل که هست مایوس و ناامید نباش. ،چه خبرته مرد؟ یکی یکی بپرس-محسن
 !سالم -رایان

 سالم عموجون ظهرت بخیر. -محسن
 مگه ساعت چنده؟ -رایان
 ساعت خواب، ساعت یک ظهره! -محمد
  ن گشنمه.بابا م -رایان

شپزخونه فرشته هست -محسن
 
 بگو یه چیز بده بخوری عمو. ،برو تو ا

  رادمهر کجاست؟ -رایان
 گ فته میره دور بزنه. -محمد
ورد چه خبره پدر خواب رو در ،سالم تنبل -فرشته

 
  ی.ا

  سالم دیشب خوش گذشت؟ خدای  ی خوابت نبرد داشتن ساز میزدن؟ -رایان
 نخیر خوابم نبرد. -فرشته
 دارم میمیرم از گرسنگی. ؟ُخب بابا چرا میزنی، یه لقمه میدی من بخورم -نرایا

 .فرشته لقمه ای نان و پنیر و گردو با یک لیوان چای به او داد
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 .وام نهار بیارممی خهمین یه لقمه رو بخور -فرشته

  تو رو میبینم یاد مامان بزرگا میفتم. ،چشم مامان بزرگ -رایان
 !انقدر بدجنسی -فرشته

  پهن کرد رادمهر وارد خانه شد. فرشته همینکه سفره را 
 معلومه مادر خانومت خیلی دوست داره. -فرشته

 رادمهر سالم کردو گ فت
 ببرتم خدا کنه دوستم داشته باشه و  -

 پیش خودش.
  باز که حرفای نا امید کننده میزنی؟ ،خدانکنه -فرشته
 همیشه نا امیده. -محمد
  واد.می خباالی  ی بخواد همون میشه و مطمئن باش هیچوقت بد بنده هاشو نعموجون هر چی اون  -محسن

رامش دارم که دوست ندارم از اینجا برم
 
نمیدونم چه نیروییه که تو این  ،رادمهر کنار محسن نشست و گ فت اینجا انقدر ا
ر و م یه جمی کنفکر  ،شاید خنده دار باشه ولی عذاب وجدان میگیرم خونه هست، نمیذاره به مهال و نیکا فکر کنم.

خه مگه میشه این
 
رامش ت نامردیه، برام باور کردنی نیست، ا

 
دیشب فرشته خانم بهم ؟! یه خونه باشه وهمه انرژی مثبت و ا

خیلی خجالت کشیدم وقتی از خودم  ،نماز یاد داد، منم مسجد سر کوچتون رفتم نماز خوندم اونم واسه اولین بار
چند سال عمری که از خدا گرفتم تازه فهمیدم قبله کدوم  تو این  ؟ولی من چی ،ادهکوچیک تر و دیدم سمت خدا ایست

 کدومش دست خودم نبود. هیچ ،با صدای اذان به سمت مسجد کشیده شدم قصدم نبود برم تو مسجد ولی   طرفه.

 ردند محسن گ فتمی کمحمد و محسن با لبخند به او نگاه 

  مطمئن باش جوابشو زود بهت میده، از اولم باید سراغ خودش میرفتی. ،نوهقبول باشه پسرم، خدا صداتو میش -محسن
 غذا سرد شد از دهن میفته . ،بفرمایید -فرشته
 حسابی خستت کردیم. ،دستت دردنکنه عموجون -محمد
  عمو داشتیم؟ -فرشته
 !دختر گل خودمی ،قربون عمو گ فتنت برم -محمد
  مرسی. -فرشته
 بابا حسودیم شد. -رایان

 .اشکال نداره بزرگ میشی یادت میره -حمدم
 همه بلند خندیدن و رایان اخمهایش در هم شد.

قا -رایان
 
  ،اشکال نداره محمد ا

 
 ه نوبت ما هم میشه.خر باال

 !نمیدونم این به کی رفته خدای  ی محسن خیلی از خودم تربیت کردن بچم نا امید شدم، ؟میبینی صحبت کردنشو -محمد
رومن با ادبن، این برعکسههر چقدر رادمهر و روی

 
 .ا ا

ن بترس که سر به ُتو دارد ،بابا خان به خودت رفتم -رایان
 
ن نترس که های و هوی دارد از ا

 
 .در ضمن از ا

  روتو برم. -
  دوباره با حرفاش همه خندیدن و محسن گ فت

  ؟ردکمی یادت نیست چقدر جهان و اذیت  ،محمد کپ ی خودته خدا حفظت کنه شادمون کردی،  -محسن
می وری، نباید اینکارو می خبا همون دستی که زدی با همون دست ، بفرما بابا جان ُکپ خودتم ،قربون دهنتون برم -رایان

http://www.98iia.com/


 حیف روزای رفته / فاطمه رنجبر کاربر انجمن نودهشتیا 
 

  
 COM.IIA98.WWW / 279 فاطمه رنجبر 

 

 سر خودتم بیاد. ردی که این بالک
همه دور سفره که فرشته روی  ،روی میز جلو پایش گذاشت سینی غذا را  ،گرفت و بلندش کرد محمد دست محسن را 

  .نشستن ه بود پهن کرد زمین 

 نمیدونم این همه حرف و از کجاش در میاره. ،خوبه بچه پرو  -محمد
دم  کن بابا ولش-

 
  چه رنگی داره ،چه بوی خوبیم داره. غذارو بچسب ،نمیشها

 بله چون غذای مورد عالقه شماست. -رایان
 تو دوست نداری؟ -فرشته
  دارم. -رایان

 وره.می خثل گاوم وره ،دور از جون گاو ممی خاین همه چی  -
 ؟بابا هیچی بهش نمیگی -رایان
 رادمهر یه چیز، خوبه بابا؟ -محمد

 همه بلند خندیدن و رایان گ فت
ره -رایان

 
 .ببین رنگش پرید ،واقعا ا

 مطمئنی من بیام مزاحم نیستم؟ -
ماده من میرم ؟مگه داریم میریم شام دونفره بخوریم ؟چه مزاحمتی ؟وا چه حرفیه -فرشته

 
ماده هم شم شما ا

 
  شین. ا

 !فرشته خانم -
  بله؟ -فرشته

 ...میگم -
  بخدا اصال مزاحم نیستی، سختمم نیست، اصال تو روی صندلی جلو بشین ما عقب خوبه؟ -فرشته

 رادمهر خندید و گ فت
ماده میرم ،ولی خب حاال که اینجوری گ فتین قبول، بخدا معذبم -

 
  شم. ا

 هر چقدر اصرار کرد رایان قبول نکرد همراشان برود. ،فرشته ماندحیاط منتظر  پوشید در رادمهر لباسش را 
  بریم؟ ،ببخشید دیر شد -فرشته

  بریم.  ،ممی کنخواهش -
از طرفی هم  واست جلو بنشیندخ  میفرشته جلوی ماشین ایستاد، دو دل بود جلو بنشیند یا عقب، از یه طرف دلش ن

ید.رد این کارش یکجور توهین به حساب می می کفکر 
 
 ا

 هر جا راحتی بشین من ناراحت نمیشم. -
 .باز کرد و فرشته نشست و تشکر کرد رادمهر در عقب ماشین را 

 کدام حرف نزدند تا اینکه به سالن نمایش رسیدند، رادمهر کمی معذب بود. در مسیر هیچ
قا حمید سوتفاهم پیش نیامی خمیگم  -

 
 ؟دوای شما برو بعد من پشت سر میام؟ یه وقتی واسه ا

  زود باش. !ا چقدر برات باید همه چی توضیح بدم،پیاده شو ای باب-فرشته
 پارک کرد وارد سالن شدند. فرشته پیاده شدو رادمهر ماشین را 

ن ها به  فرشته به حمید زنگ زد، حمید سریع خودش را 
 
با رادمهر دست داد و سالم احوالپرسی کردو خوشامد  ،رساند ا

 گ فت
قا رادمهرن ،خیلی هم خجالتیه به زورحمید جان ایشون -فرشته

 
ورد ا

 
 مش.ا

دم  همه این ،خیلی خوش اومدید، خوشحال شدم از دیدنتون، بفرمایید خجالت نداره -حمید
 
می هستند از چی خجالت ا
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 ؟شینک
 رادمهر تشکر کرد پشت سر فرشته وحمید راه افتاد ردیف سوم نشستند.

 تون.ببخشید من یه مقدار کار دارم میام خدمت -حمید
  م به کارتون برسین.می کنخواهش  -

 !م بیشتره، ببخشید تنهات میذارمیک مفرشته جان شرمنده امشب کار  -حمید
 فرشته لبخندی زد و گ فت

 برو عزیزم دشمنت شرمنده. -فرشته
 رو به فرشته گ فت ،رادمهر کمی بی حوصله شد ،حمید رفت و سالن َکم َکم شلوغ شد

  کی شروع میشه؟ -
  ته شدی؟خس -فرشته

  کم و بیش. -
 وای حرف بزنیم تا شروع شه؟می خ -فرشته

 رادمهر خندیدو سری تکان داد.
 !نمیدونم چرا ،اصال حال و هوای اینجا برام سنگینه موافقم خیلی کالفه کننده ست.  -

رد متوجه کمی که بلند  سرش را  ردمی کبیشتر این کالفش  ،یک چند باری رادمهر متوجه نگاه سنگین روی خودش شد
 کسی نمیشد.

 ُخب از چی بگیم؟ حرف بزنیم شاید حال و هوات بهتر شه. -فرشته
شناچجوری با حمید  ،از خودت بگو -

 
 راحتی بگو.،شدی ؟البته اگه فضولی نیست  ا

وام سرتو درد بیارم، هر جا خسته شدی بگو تمومش می خنه مشکلی نیست، همین اولش بگم ببخشید  -فرشته
ردم تا می کخب زیاد بهش توجه ن حمید تو سالن نمایش همو دیدیم، خیلی ساکت و مظلوم میزد، و راستش من کنم،

یکی  از شانس خوبم یا بدم  ،منم مثل همیشه بیکار بودم اومدم سالن نمایش اینکه یه روز کنسرت یه خواننده ای بود، 
برگشت گ فت تو چیکاره حسنی؟حمیدم نامردی مزاحمم شده بود، حمید مثل سوپرمن اومد پسره رو زد بعدم وقتی پسره 

 .نامزدش هستم نکرد گ فت

از کنارش رد شدم، انگار قسمتم بود که هر . بعد اینکه پسره رفت به جای تشکر بهش توپیدم ،منم از این کارش بدم اومد
قا  حاال از شانس خوبم بود یابدم ،با دوستم رفتیم کالس سه تار جا میرفتم باید میدمش، از کنارش 

 
نگو استادش همین ا

به یاد گرفتن  من خودم عالقه ای هم نداشتم ،حمید خودمون بود، وقتی دیدمش گ فتم بیخیال یاد گرفتن سه تار میشم
م یاد می کناالن خدا رو شکر  رد که من برم منم روش رو زمین ننداختم،می کچون عمم خیلی دوست داشت و اصرار 
رامش بخشه

 
خالصه کالم من برگشتم، ولی دوستم  .که دلت گرفته مخصوصا زمانی !برام گرفتم، چون خدای  ی خیلی ا

هفته دوستم اومد خونمون گ فت فرشته این استاده گ فته اگه دوستتون با کالسای من راحت  اسمُش نوشت. بعد یک
می ، فکر نیعنی دوست داشتم بگه برم کالسای خودش ،یکم بهم برخورده بود .نیست همکارمم یاد میده بیاد پیش اون

یدونم این ناز کردنا از کجا متر از اون دلم گیر کرده بود، ن ردم همون روز دلم پیشش گیر کرده باشه، یعنی قبلک
که بعدها  یدونه من شاگردش بودم، ولی ُخب لجبازیم گل کرد رفتم اسم نوشتم استادم کسی دیگه بود ،فقط میومد،

ورد فهمیدم حمید فقط اونو
 
پیش لرزه  ،بده ،مثل معلم خصوصی، یواش یواش دلم شروع به لرزیدن کردبه من یاد  ه بودا

واست هر می خای که به لرزه تبدیل شدو کل وجودم و ویرون کرد.هفته ای دوبار کالس داشتم ولی دلم 
مش رد جواب سالمشم نمیدادم ، تا اینکه گ فتم شاید نبینمی کوقتی میدیدمش سالمم  .غرورم اجازه نمیداد روزببینمش،

هفته نتونستم دوم بیارم، شاید باورت  خیلی عصبی شده بودم، یک .ولی فایده ای نداشت ،بهش فکر نکنم فراموشش کنم
واد، بازم می ختا اینکه به دوستم گ فت شماره خونمونو  ،واست اون قدم بردارهمی خنشه ولی افسردگی گرفته بودم، دلم 

می تا یکی دوماهی گذشت دیدم عمم میگه برام  !روزا چه مرگم بود م اونتند رفتم و هر چی دهنم بود بهش گ فتم ،نمیدون
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همش با خودم میگ فتم اگه خوب باشه و بابا و  ،منم روم نمیشد به عمم بگم نه، حالم بدتر شده بود ،واد خواستگار بیادخ
روز  اون ،تو درد نیارمخالصه سر  مخالفت کنم. وقت من چه خاکی تو سرم بزیزم،من که روم نمیشد عمه تایید کنن اون
ماده خواستگاری خودمو
 
کردم که وقتی با پسره رفتم تو اتاق بگم دلم پیش کسیه خودش بگه منو نپسندید ولی اون پسره  ا
  .کسی نبود جز حمید
 فرشته خندید و گ فت

 خودمو نگه داشتم بلند نخندم خوشحالیمو ابراز نکنم. ،نمیدونی با دیدنش چه حالی شدم -فرشته

 .ترسیدم از دستم بپره، همونجا وقتی حرفها تموم شد،همون لحظه منم هول شدم سریع بله گ فتم !صه کالمخال 

 .رادمهربا لبخند به فرشته خیره شده بود ،فرشته خندید

حتی اجازه ندادم بابام بگه بذارین فکر کنن، حمیدم از من بدتر از بابا خواست یه صیغه محرمیت ،باورم نمیشد-فرشته
البته بیشتر خواسته خودم بود، خواستم بیشتر بشناسمش بعد ازدواج کنیم. واسه همین  ،ن بخونه به هم محرم شیمبرامو

 ،واد با حمید برم زیر یه سقف،هم من خیلی عجولم هم حمیدمی خسه ماه وقت خواستم ،ولی هنوز دو ماه نشده دلم 
قاست

 
 ؟میاد، اوف چقدر حرف زدم سرت درد نگرفت هر چقدرم من لجبازی کنم اونه که کوتاه ،خیلی خوب و ا

  انشاهلل که خوشبخت بشین و عشقتون پایدار باشه. ،خیلی هم خوب بود ،نه -
 ببین چه موقع حرفام تموم شد ،دارن یکی یکی سازشونو میارن تا اجرا کنن. ،مرسی -فرشته

 .رادمهر به روی سن دقت کرد
 اینا که همه بچن! -

 رگ باشن؟واستی بز می خپس  -فرشته
  وان اجرا کنن؟می خامشبم سنتی  -

  فکر نکنم سنتی باشه. ،نه اینا یه گروه دیگن -فرشته
مد با
 
 روفن را سمت خود گرفت و گ فتمیکمرد  ،ن مردی روی سن سالن ساکت شدا

یدوارم از اینکه وقتتونو برامون گذاشتین ممنونم، ام ،کاشانی های مهربون خوش قلب ،سالم به دوستان خوبم -شایان
 شما رو با بچه های گروه سکوت تنها میذارم. ،شب خوبی و کنار هم داشته باشیم ،زیاد وقتتونو نمیگیرم

بچه ها شروع به نواختن کردن فقط  ،بعد چند دقیقه همه سرجای خود ایستادن. همه براش دست زدن و سن را ترک کرد
هنگ دوباره  ،نده بودننقدر قشنگ مینواختن که همه مبهوت ماا ،اجرای موسیقی بود

 
شایان روی  بعد از نواختن چهار ا

مد  سن
 
 .ا

 )شایان(
  .معطل نکنین ،بچه ها اسماتونو خوندم سریع بیاین -

 سهراب یکی از صمیمی ترین دوستای شایان دو دستی بر سر خودش کوبید و گ فت

 !ای خدا ،جان مادرت برو حالمونو بهم زدی -سهراب
مد  و دوباره صدای سوت و دست باال روی سن وابش را با لبخند داد و رفتشایان انقدر استرس داشت ج

 
 .ا

  خسته نباشید و امیدوارم که از هنردست هنرمندامون خوشتون اومده باشه. ،ببخشید که باز باید من و تحمل کنید -
 دوباره همه دست و سوت زدن.

 ن مربی های دیگه هم معرف حضورتون باشن.مربی و مسئول این گروه و اگه اجازه بدی ،بنده فرزانه هستم -
 مردم دست زدن و سوت کشیدن.
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قای محمد ساالری  ،ونممی خاساتید محترم اسمشونو  ،مرسی از همه دوستان عزیز -
 
ریا ،ا

 
قای ،خانم فاطمه ا

 
مصطفی  ا

قای رضا مشیری ،خانم مهال کیان خانم....
 
 ک ثیری، ا

 )رادمهر(
نمیدانست درست شنیده یا نه، یعنی مهالی خودش  ،ام مهال شروع به کوبیدن کردرا نمیشنید،قلبش با ن نام های دیگر

ن نگاه روی رادمهر سنگینی  ؟بود
 
بلند کردولی باز هم  سرش را  رد،می کفرشته هم مثل رادمهر در ُشک بود، دوباره ا

یا  ؟اشتباه شنیده نکند؟ یامدبرداشته شد، رادمهر بلند شد روی سن نگاه کرد، پس چرا مهال نم سنگینی نگاه از روی او 
 تعریف کرد. شاید اسمی مشابه اسم مهال باشد، فرشته سریع شماره حمید را گرفت و برایش جریان را 

 بریم رادمهر! -فرشته
نکنه تشابه اسمیه؟ یعنی  ،قلبم دروغ نمیگه فرشته بخدا مهالی منه ،اسم مهالی منو خونده، بخدا مهالی منه ؟کجا -

 شاید بیاد. ،ه فرشته وایستا تو رو خداتشابه اسمیه؟ ن
  وای ببینیش؟بیا بریم پیشش.می خمگه ن -فرشته

 ؟پس چرا اسمش رو خوندن نیومد -
خرحرفمو گوش کن بیا بریم، چون لحظه  -فرشته

 
 میگه گوشیش زنگ خورده اونم وقتی تلفن قطع شده از حال رفته. ا

  یا خدا االن کجاست؟ -
 مت پیشش.تو با من بیا میبر  -فرشته

باز کرد و رادمهر و  حمید در را  ،رادمهر و فرشته هر دو به طرف اتاقک ته راهرو دوییدند، دوباره فرشته به حمید زنگ زد
رادمهر با دیدن مهالیش که از حال رفته  یکی بادش میزد دیگری ماساژش میداد، ؛فرشته داخل رفتند،همه دور مهال بودند

به شراب دارد ، با  می ر شید،مانند مرد مستی که نیاز مبمی کپاهایش را روی زمین  ،بی حس شد ،بود پاهایش خشک شد
بار صدبار  نه یک ،دست گرفت بوسید پاهای سست سمت صندلیش رفت روی دو زانو نشست، دستان مهال را در 

ب  هایش مثل اشک ،بوسید
 
می جب نگاه روان از چشمانش سرازیر میشد، همه بچه ها باالی سرشان بودند و با تعا

با داد تینا سرها همه به سمتش چرخید، تنها کسی که چشم از مهال برنداشته بود  ردند، چند لحظه نگذشته بود که ک
 ،تینا خودش را به مهال رساند. او حتی میترسید پلک روی هم بگذارد چه برسد چشم از او بر دارد ،رادمهر بود

 قربونت برم چی شدی؟مهال جان  ،یا ابوالفضل چی شده؟ مهال -تینا

 رو به رادمهر کرد و با عصبانیت گ فت
لت رو ببینمی خچیه چی  -تینا

ُ
هر شبش رو  !این همون مهالست با خیانتت نابودش کردی !وای دیگه از جونش؟ دست گ

چرا االن ، فقط یکم،شاید یکم عذاب وجدان بگیری  !این همون مهالست؟قشنگ ببینش ،ردمی کبا گریه صبح 
 استی زنتو بهش معرفی کنی؟ تو که دنبال چادریا میگشتی واسه چی رفتی سراغ مهال؟اومدی؟خو

 .پس ببند دهنتو ،انقدر از دستت ک فریم راحت میتونم بکشمت ،خفه شو تینا -

 تینا با عصبانیت سمت بقیه برگشت و گ فت 

ب  نمایش تموم شده. یکی ؟ینمی کنایستادین نگاه -تینا
 
س.رادمهر اونیکه ک فریه منم پس نذار زنگ بزنین اورژان ،بیارها

 .دهنم باز شه
 

غوشش گرفت
 
 رادمهر بلند شدو مهال را در ا
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 فرشته غیر این در ببین در دیگه ای نداره برم بیرون؟ -
مد  حمید زودتر به خودش
 
فرشته و حمید هم  ،رادمهر سریع از در بیرون رفت ،باز کرد و جلوتر از رادمهر رفت در دیگر را ا

مد بیرون رفتند. تینا سریع به خودش پشت سرش
 
نیکا را از او گرفت و سریع  ،به دوستش رفت سراغ نیکا که سپرده بود ،ا

 رادمهر سوئیچ رو سمت فرشته گرفت. ،از سالن خارج شد
  میتونی برونی؟ -

 .نه -فرشته
 بده من. -حمید

خردر لحظه  ،ته سوار شدنبه حمید داد و خودش روی صندلی عقب نشست، حمید و فرش رادمهر سوئیچ را 
 
تینا با کودکی  ا

 نیکا با دیدن اشک ،پاهای مهال را روی پاهایش گذاشت و ماساژ میداد ،سمت ماشین دویید سریع کنار رادمهر نشست
 .های تینا و حال مادرش شروع به گریه کردو دستش را طرف مهال دراز کرد

 .ماما ماما -نیکا
 .نگاه کردرادمهر با اخم و ُشک زده به نیکا 

نقدر حال مهال برایش مهم بود که نیکا را ا ،با تعجب به تینا نگاه کرد ،باورش نمیشد این دخترک نیکای خودش باشد
 .فراموش کرده بود

ره -تینا
 
  بخاطر کی؟ ؟نیکاته بزرگ شدنشو ندیدی، عذاب کشیدن مهال رو هم ندیدی، بخاطر چی ،دختر خودته ا

  .چشم برداشت رادمهر با صدای حمید از تینا
 .بیا پایین زود باش -حمید

غوشش گرفت و سمت بیمارستان دویید محکمتر در رادمهر مهال را 
 
مد  دو پرستار با حمید از در با برانکارد بیرون ،ا

 
ند ولی ا

 .میترسید دوباره او را گم کند ،ردمی کاز خودش جدا ن رادمهر مهال را 
قا لطفا -پرستار

 
 اید زودتر معاینه بشه.مریضتون از حال رفته ب !ا

می او را روی برانکارد گذاشت، ولی دنبالش میدویدو صدایش  از خود جدا کند ولی  واست مهال را می خبا اینکه دلش ن
نهم با اینحال بدترین عذاب بود دیدن مهالیش بعد یک ،واندمی خرد فقط نام مهال را می کرادمهر گریه  ،ردک

 
الغر  ،سال ا

 ل رفته.و ضعیف اینطور از حا
از او  ،نیکای  ی که از زمانی که رادمهر را دید رو بر می گرداند ،پشت در اتاق ایستاده بودند، رادمهر به نیکا زل زده بود

رام سمت رادمهر ،ردمی کمیترسید، این رفتارش رادمهر را عصبی تر 
 
مد  فرشته ا

 
 و گ فت ا

شی طرفش بابای می کردم االن با دیدنش پر می کر وای بغلش کنی؟فکمی خن ،راست میگ فتی خیلی شبیه خودته -فرشته
 بداخالق.

 ازم میترسه.-
دستش  چقدر دلش به حال رادمهر سوخت،انگار نیکا هم متوجه ناراحتی پدرش شده بود. ،فرشته دلش ریش ریش شد

نیکا  ،بست رادمهر چشمانش را  ،ردمی کداشت با پدرش بازی  ،از خودش صدا در میاورد ،روی صورت رادمهر گذاشت را 
غوشش گرفت محکم به خودش چسباند را در 
 
فرشته وقتی حال او را دید رویش را  ،ردمی کمیبوسیدش و بویش  ،ا
رد و با او حرف میزد.دل سنگ می کهای روی صورتش را پاک کرد ولی مگر اشکش بند میامد.رادمهر گریه  اشک ،برگرداند
ب  برایش
 
 میشد.ا

  !رات تنگ میشه؟ وای خدا شکرت، شکرت ،شکرتبابای  ی کجا بودی؟ نگ فتی دلم ب -
بغض  ،کرد هایش را جمع  نیکا با ترس به او خیره شد و لب ،ردمی کخدا را شکر  میبوسید  رادمهر مثل دیوانه ها او را 

 ،تینا و فرشته .محکم دوباره بغلش کرد و بوسید ،کرده بود،رادمهر با دیدن لبای جمع شده دخترکش ُبغضش شکست
تینا باورش نمیشد همه نقشه ها  ،ردند.فرشته تمام جریان را برای تینا تعریف کردمی کد با این حال رادمهر گریه حتی حمی
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  کنار رادمهر ایستاد و گ فت .زیر سر مهسا بوده باشد
 !رادمهر -تینا
  .م چیزی نپرسمی کنخواهش  ،االن نه -

 چرا دنبالش نگشتی؟ -تینا
 برگشت.رادمهر با چشمان به اشک نشسته 

  به تینا گ فت
با امیر کل مازندران رو گشتم، تهران اومدیم ولی انگار تو انبار  ،کالنتری ها سپردم میدونی تا در خونه عموت رفتم؟همه -

ماه اول که پیداش نکردم تو تیمارستان  هر چی بیشتر میگشتیم نامید تر میشدیم، میدونی یک کاه دنبال سوزن میگشتی،
یه  ،من هر شب با رویای کنار مهال بودن زندگی کردم! سال ؟نه نمیدونی کشیدم تو این یک نی چیمیدو بستریم کردن؟

دوبار  .اگه بابام جلومو نمیگرفت تا حاال ُمرده بودم .روز خوش نداشتم، مهال نیکا رو داشت من حتی نیکارم نداشتم
می ک یکسانم کرد، هر کی بهم میرسید یه چیز بارم مهال من وُخورد کرد، با خا ،خواستم رگمو بزنم بابام فهمید و نذاشت

دمی بود که تو انفرادی هر لحظه منتظره طناب دارهک
 
همه محاکمم  ،واد اعدام شهمی خولی بی گناه ! رد،حال روزم مثل ا

 ،دمها،از خودی حرف میشنی دارم زدند با بدترین حرفا، با بدترین توهین ،زه دفاع بهم نمیدادندجاحتی ا ،کرده بودند
 .اگه غریبه بودن انقدر نمیسوختم

 تینا سرش را پایین انداخت و گ فت
 .امروزم من بهش گ فتم تو سالنی ،متاسفم -تینا

 رادمهر یهو سرش را بلند کرد و با عصبانیت  گ فت
 بود؟ بهش چی گ فتی؟ های سنگین از طرف تو  پس اون نگاه ؟چی-

  ببخشید ولی گ فتم همرا یکی اومدی. -تینا
 ینا چیکار کردی؟وای ت -

 .م بخدامی کنببخشید خودم درست  -تینا
  مریضتون بهوش اومده. -دک تر

  رادمهر سریع خودش را به اتاق رساند و وارد اتاق شد.
دلسوزی  ،چقدر الغر و ضعیف شده بود ،رادمهرش چقدر ژولیده بود !باورش نمیشد ،مهال با تعجب نگاهش کرد

  ی بلند گ فتکنارگذاشت و با اخم و کمی صدا را 
کی بهت گ فت بیای؟ کی اجازه داد بچمو بغل کنی؟ برو بیرون بچمم بده بهم ،تو لیاقت پدر بودنو نداری ،تو َمرد  -مهال

شغالی
 
 .نیستی تو یه ا

 !مهال -
مهال ُمرد، اون مهالی احمق هالو ُمرد ،برو دنبال زندگیت ،عشقت میدونه االن تو  ،با دهن ک ثیفت اسم منو نیار -مهال

 .یمی کنخیلی پروی  ی راست راست تو چشمامم نگاه  ،اتاق منی

 .دستش را در دستش گرفت و با لبخند نگاهش کرد ،رادمهر وسط حرفش پرید
 بذار حالت خوب شه حرف میزنیم. -

 مهال دستش را بیرون کشید وگ فت
  همین االن برو بیرون. ،من با تو حرفی ندارم -مهال

 ،کوب شدمی خواست مهالیش را لمس کند ولی با دادی که مهال زد رادمهرسِر جایش می خ دلش ،رادمهر به او نزدیک تر شد
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  ت.یواش خود را عقب کشید ولی چشم از او برنداش
تازه به نبودت  ،میاد گورتو از زندگیم گم کن ،برو گمشو ازت متنفرم ،ازت بدم .شممی کقدم دیگه برداری جیغ  یک -مهال

 ،ورممی خدیگه گولت و ن ،اومدی باز با حرفات گولم بزنی؟ولی من دیگه َخر نمیشم ؟لعنتی عادت کردم چرا اومدی؟ چرا
 اتو ب ،تو مهال رو کشتی ،تو کشتیش !بدون احساس،اینکه میبینی یه جسم بدون روح  !دیگه اون مهالی احمق مرده

هام کردی چرا؟روزی صدبار از خودم چرا اینکارو با! ک ثافت کاریت،لعنتی اگه خسته کننده شده بودم برات بهم میگ فتی
تو که  ،اگه بخاطر قیافم بود م،می کنولی جوابی واسه سوالم پیدا ن ؟!مگه چیکارش کردم ؟!میپرسم مگه چی کم داشتم

 ؟چرا ؟چرا راد ،بهترین و میتونی انتخاب کنی ،من احمق که هزاربار گ فتم تو از من سرتری بهتری  ،دیده بودیم

 .بیداد مهال وارد اتاق شدتینا با صدای داد و 
 .تینا بهش بگو بره -مهال
دیگه بخششی در کار نیست.باز باورم  ،این سومین بارت بود که باورم نکردی ،دیگه منو نمیبینی ،دوباره قضاوت کردی -

 !همه چیو ،باز همه چی و خراب کردی ،نکردی
 .ی خامت میشم، هالو توی  ی نه منمی کنخیلی احمقی که فکر  -مهال
 !داد نزن بچه میترسه -

ردی مثل امروز می کتو هم اگه مثل من هرشبتو با یه عکس که خیانت شوهرمو بهم نشون میده تا صبح سر  ؟جدی -مهال
 تینا گوشیمو بده. ،من میشدی

ب  رادمهر
 
یلش مهال موبا ،سمتش گرفت تینا از کیف مهال موبایلش را  ،دهانش را پایین داد و با اخمهای درهم نگاهش کردا

 .صفحه گوشی را به سمت رادمهر گرفت ،وارد کرد را روشن کردو رمزش را 
بگو ببینم،بازچه  ،بگو؟ وای چه دروغی بگی هامی خخودم.  ،این عکس و خودم گرفتم ،قشنگ ببین ،ببین -مهال

  ؟وای بهم ببافی و تحویلم بدیمی خاراجیفی 
غوش مهسا حالش دگرگون ش

 
را  رد مهال همچین صحنه ایمی کهیچوقت فکرش رو ن ،درادمهر با دیدن عکس خودش تو ا

  نگاهی به مهال کردو گ فت ،ازدست مهال گرفت نیکا را به تینا سپرد موبایل را  ،دیده باشد
 بخدا همش نقشه .... -

 )مهال(
 و باور کنم؟واقعا فکر کردی تا این حد ابلهم که دروغات !فقط خفه شو ؟ی خرممی کنچرا فکر  ،خفه شو رادمهر، خفه شو -

ب  رادمهر
 
بدون نیکایش  ،مهال با ترس به او خیره شد ،از تینا گرفت سمت در رفت برگشت و بچه را  ،دهنش را قورت دادا

 رادمهر سمتش برگشت و گ فت ،قطعا میمرد
ه بعد پیش از حاال ب ،بود هر وقت خواستی به حرفم گوش کنی نیکارو میبینی، تا االن بچمو ازم دور کردی پیش تو  -رادمهر

درسخواستی به حرفام گوش کنی از تینا  !من میمونه
 
ولی مطمئن باش بعد شنیدن حرفام از رفتارت پشیمون  ،مو بگیرا

  .نمیبخشمت وقت دیگه من  اون ،میشی
  .ممی کنازت شکایت  ،تو حق نداری ببریش -

زندگیمو نابود ، ازم دور کردیسال بچمو  که یک ،ه منممی کنکه شکایت  در ضمن اونی ،منم پدر بچم -رادمهر
خربرای  .منتظر باش تا برات اخطاریه بیاد کردی،

 
سال دیگه پیدام نشد تا حال  شاید منم رفتم تا یک !ین بار نیکا رو ببینا

 و روزمو بفهمی.
 چشمه اشکش دوباره لبریز شد فرشته در زدو گ فت ،اشک مهال سراریز شد ،حرفش را زدو از اتاق بیرون رفت

 اجازه میدی؟ ؟بیام تو ،سالم -فرشته
دید به رادمهر حق داد که از او بخاطر همچین  االن که زیباییش را  !رد فرشته همان دخترستمی کفکر  ،مهال اخم کرد
 .دختری بگذرد
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  !بفرمائید بیرون ،وام کسی رو ببینممی خن،نه  -
 !مهال -تینا
 نشون دادی؟واسه چی بچه رو بهش  ،خیلی بیشعوری تینا ،ببند دهنتو -

ولی مجبور بود  ،نداشت طاقت اشکای مهال را  ،رادمهر پشت در ایستاده بود .ردمی کزیر پتو برد و بلند گریه  مهال سرش را 
ورد برای دوباره به دست
 
  .نش کمی سنگدل شودا

مد تینا سمت تختش ،فرشته از اتاق بیرون رفت
 
  .ا

  .خیلی گند زدیم !گند زدیم مهال -تینا
 بچه مو ببره چیکار کنم؟ تینا اگه -

سال پیشه سر وضعش رو دیدی؟ بچه مو بچه مو راه ننداز بچه اونم  این همون رادمهر یک ؟بچه تو، رادمهر رو دیدی -تینا
 .هست 

 ؟خوبه عکسشو نشونت دادم باز داری اینجوری میگی؟واقعا گول ظاهرشو خوردی؟ دختر ه رو االن ندیدی ؟چیکار کنم -
 مگه نگ فتی؟ ،ندید ازش چشم برنمیداشتمی خلن داشت با دختره میگ فت خودت گ فتی تو سا

 تینا سرش را پایین انداخت و گ فت
فقط خود رادمهر باید برات  ،تو هم اشتباه کردی.من هیچی نمیتونم بهت بگم ،من اشتباه کردم ،فرشته زن حمیده-تینا

 .توضیح بده

 .هایش را با حرص میجویید مهال لب
 اری میگی؟چی د یعنی چی؟ -

 وقت اون توی  ی که شرمنده میشی. اون ،بهش فرصت حرف زدن بده -تینا
 تینا جان عزیزت اذیت نکن حرف بزن. -

 تینا کمی مکث کرد و گ فت
مهال  ،من از فرشته شنیدم ،من اشتباه کردم چون با رادمهر دیدمش بهت زنگ زدم و گ فتم رادمهر با یه دختره اینجاست -

 خیلی به رادمهر بد کردیم. ،مهیچوقت خودمو نمیبخش
 .و کمی ترس به تینا خیره شد مهال با تعجب

اگه توهم زده باشم  !خودم دیدم ؟مگه میشه ،تو رو خدا حرف بزن  ؟وای بگی چیزی که منم دیدم اشتباه بودمی خیعنی -
 ِد لعنتی حرف بزن. من توهم زدم؟ این عکس چی میگه هوم؟

ورد دوباره گوشی را باال
 
  تینا گرفتو سمت  ا

 .پس این چیه؟ وای تینا تو رو خدا زر بزن  -
ماه بستری بوده،  بخاطر تو، تو تیمارستان یک ،نمیدونی چه بالهای  ی سر رادمهر اومد ،مهال اینا همه نقشه مهسا بوده -تینا

مهال خراب  ،ای کاش به یکی میگ فتیم ،من هیچوقت خودمو نمیبخشم !قاطیه دیونه ها ؟میفهمی ،قاطیه دیوونه ها بود
 خیلی خراب کردیم. ،کردیم

 !ِهه تیمارستان؟ نقشه مهساس؟ توئه زودباورم باور کردی؟ خیلی ساده ای خیلی-
  تینا با اخم به او خیره شدو گ فت 

چیزی که دیدی  الاقل به یکی زنگ بزن شاید اون ،همون موقع بهت گ فتم مطمئن شو ،به جهنم که باور نکردی -تینا
گ فتی یه  ،احمق تا دو روز پیش میگ فتی باور کردنی نیست ،مهال بسه به خودت بیا ،یشه لج کردی بسههم ،نبوده باشه

داره فیلم بازی  ،حاال که دارم میگم همش نقشه بود تا رابطتونو خراب کنه میگی نه ،چیز این وسط با عقل جور در نمیاد
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ی؟میدونی اگه بخواد همین االن میتونه بره ازت شکایت مهال از این به بعدشو بدون نیکا باید طی کنی، میتون ؟همی کن
تا دیر نشده  ،ببین میتونی بدون نیکات باشی ؟مهال فکراتو بکن !کنه؟ یا اصال بچه رو با خودش ببره یه جا گم و گور شه

 !که حال روزشو هم کامال دیدی !هال کنارمرادمهر و  ،با خواهش والتماس دوباره برگردی به زندگیت ،باید باهاش حرف بزنی
 دیگه خود دانی.

جور نمیتوانست  مهال با رفتن تینا دوباره گریه از سر گرفت، هیچ ،تینا از اتاق بیرون رفت کنار رادمهر و فرشته نشست
 که همه ی اینها بازی بوده باشد. قبول کند

 )شایان(

ن جا  کل گروه ،ردق استراحت رفت با خشونت در را باز کاهای در هم رفته سمت ات ن با اخمایاش
 
همه خیره شده  ،بودندا

 .بودند به شایان

 ؟یومدنچیه چتونه؟ مهال کجاست؟ واسه چی اسمشو خوندم  -شایان

 مهران کنارش رفت و گ فت

 .یهو از حال رفت بردنش بیمارستان ،راستش حالش خوب نبود -مهران

 .سمت در رفت که مهران دستش را گرفت ،شایان ک تش را برداشت

 گه میدونی کجاست که داری میری؟م -مهران

 توئه احمق االن باید بهم بگی؟ ،زنگ میزنم به تینا -شایان

 .شوهرش پیششه،الزم نکرده بری  -مهران

مگر مهال شوهر داشت؟روی  ؟پاهایش بی حس شد، خشک شده بود، حتی قدرت پلک زدن هم نداشت، چه میشنید 
 صندلی وا رفت.

 )رادمهر(
الاقل از یکی بپرسی  ؟رد ما رو خبر کنیمی کرد تو هم عقلت کار نمی کظالم باشی؟ اون عقلش کار نچطور تونستی انقدر  -

 جریان چیه؟
 چون میگ فت به کسی بگی از پیش تو هم میرم. ،از مهال میترسیدم -تینا

رت پاهایش قد ،به نزدیکش که رسیدن محمد روی زانوهایش نشست ،محمد و رایان از در ورودی به سمت رادمهر دوییدن
رایان  .و سجده کرد خدار و شکر کرد روی زمین گذاشت  سرش را  ،ردمی کجا همراهیش کرد،محمد فقط گریه  تا همان

  .دلش از فریبایش تشکر کرد در ،سر از سجده برنمیداشت ولی او  ،گرفت کنارش نشست دستش را 
جون دوباره به ،شکرت پسرمو دوباره زنده کردی ای خدا  ؟تو از خدا خواستی مگه نه ،فریبام حرفمو گوش کردی -محمد

 خدایا بزرگیتو شکر. ،خدایا شکرت ،زندگیمون دادی
 ؟مگه نه نیکای ماست !بابا نیکا رو ببین بغل رادمهره ،م دیگه دوران غممون تموم شد،پاشو قربونت بر ،پاشو بابا -رایان

 .پاشو قربونت برم ،پاشو باباجون
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 .کرد از روی زمین بلند  محمد را 
چی میتونم بگم  ،ردم عمرم ک فاف بدهمی کفکر ن ،امید نداشتم که دوباره نومو ببینم ؟واقعا بیدارم ،باورم نمیشه -محمد

ورد خدا دوباره شادی و خنده رو رو لبامون ؟جز شکر کردن
 
  .هزار بار شکرت ،.خدایا شکرتا

  .دلم لک زده واسه بغل کردن نیکا ،پاشو بابا -رایان
نقدر گریه کرده بود که ،گرفت نزدیک رادمهر شدند د زیربغلش را ،د رو بلند کررایان محم

 
رایان به رادمهر نزدیک شد، ا

غوش رایان سپرد رادمهر با لبخند نیکا را  ،سمت رادمهر دراز کرد چشمانش رنگش مثل خون شده بود،دستش را 
 
رایان  .به ا

رام نیکا را 
 
ش کشیدو سرش را بوشید و ایدار نشود.محمد دستی به سر نوه مواظب بود که ب ،بوسید و روی صندلی نشست ا

 .اشک میریخت
 .رادمهر مهال کجاست؟ چجوری پیداش کردین؟ نمیدونی این راهو چجوری اومدم ،خدا روشکر -محمد

  محمد دستی به سر نیکا کشید و گ فت ،گرفت روی صندلی کنار رایان نشاند رادمهر دست محمد را 
 بمیرم برات که بزرگ شدنشو ندیدی. ،رادمهر چقدر بزرگ شده نگ فتی دلمون با رفتنت میگیره؟ ؟یکجا بودی بابای   -محمد

 ؟مگه نه بابا ،دیگه هیچی مهم نیست ،بابا انگار دنیا رو بهم دادن ،خدا روشکر که پیداشون کردم ،خدانکنه بابا -
ره -محمد

 
 خدا روشکر جواب دعاهامونو داد. ،بابا جان ا

  محمد.سالم عمو  -تینا
 .محمد با اخم برگشت سمت تینا

 !سالم -
  .را پاک کردو به محمد نزدیک شد هایش تینا اشک

حداقل به من  ،من اگه عموت بودم، نمیگم رادمهر یا َکس دیگه ای ؟تو واسه چی اشک میریزی؟ کدوم عمو ؟چیه -محمد
  خیلی بد کردی. ،بد کردی !قضیه چیه ردیمی کزنگ میزدی از من سوال 

کارو کردم، بخدا دوبار با محل کارتون تماس گرفتم ولی جواب ندادین ،گ فتم حتما یه عمو بخدا بخاطر مهال این -ینات
 تو رو خدا ببخشین منو. ،حکمتی توشه واسه همین دیگه زنگ نزدم، عمو باور کنین خیلی شرمندتونم

اگه تو  !ر؟ولی بازم خدارو شکر الاقل تو بودیکدوم کا ؟سال مگه کار و زندگی هم داشتیم تو این یک !هه محل کار -
واره کجا بودن؟

 
 .خدا روشکر که تو رو داشت نبودی معلوم نبود اینا االن ا

 .پایین انداخت تینا سرش را 
 بابا من میرم خونه با نیکا شما نمیاین؟ -

  مهال چی؟ -محمد
 گوش کنه نیکا پیشم میمونه. که نخواد به حرفم منم گ فتم تا زمانی ،واد به حرفام گوش کنهمی خن -

خه -محمد
 
 ...ا

 بابا بهم اعتماد دارین مگه نه؟ -

  پایین انداخت و گ فت محمد سرش را 
ره -محمد

 
 مهال االن به نیکا نیاز داره. ،ولی کاری نکن که بیشتر دلش بگیره ،بابا ا

 همش تنهای  ی ها واسه منه؟ ،من چی بابا؟من نیاز ندارم -
  .رفت رادمهر برگشت سمت رایان

 منم باهات میام. -رایان
 بمون شاید کاری باشه به بودنت نیاز شه؟ ؟واسه چی -

 من هستم برین. ،وادمی خن -محمد
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 رلدمهر و رایان و حمیدو فرشته با نیکا از بیمارستان بیرون رفتن.
 هیچکدوم از ما رو نمیشناسه.. ؟رادمهر اگه بیدار شه چیکار کنیم -فرشته
  .همی کناز روی عقل کار ناین هیچوقت  -رایان

  ،م، همش االن و میبینم نه بعدومی کنهیچوقت از رو عقل کار ن ،باهاش موافقم -
 
ه چند نفریم از پس یه بچه بر خر باال

 نمیایم؟
  و دست روی شانه رادمهر گذاشت حمید خنده کرد

 .ای  ی شدیخدارو چه دیدی شاید سریع د ،بدین به فرشته بچه داریش خوب شه ،بر میاین -حمید

 !مشتی به بازوی حمید زد ،رادمهر و رایان خندیدن و فرشته سرخ شد

 هنوز عقد نکردی منتظر بچه ای؟ ؟خجالت بکش این چه حرفیه -فرشته

 !واال ،شما اجازه بده بخدا همین فردا هم عقد میگیریم هم عروسی ،ببخشید خانم -حمید

 .بترس ازش ،فرشته ترسناک شده ها -

 یوندو حمید با رادمهر دست داد و جدی گ فتدوباره همه خند

روم میشه مطمئن باش تو پیشش باشی ،پدرشی -حمید
 
رادمهر هیچوقت زندگی و سخت نگیر که سخت بگذره، فرشته  ،ا

قا رادمهر ،جان
 
  سالن االن ترکیده. ،کاری اگه ندارین من برم به کارام برسم ،ا
  نمیای خونمون؟ -فرشته
 .دتم بخداکلی کار دارم شرمن -حمید
  .فردا منتظرتم ،دشمنت شرمنده -فرشته

 .مرسی از کمکت و حرفای دلگرم کنندت ،انشاهلل بتونم جبران کنم ،ببخشید حمیدجان مزاحم تو هم شدم وقتت و گرفتم -

 خدمتت هستم. انشاهلل تو موقعیت بهتر در !نه بابا داداش این چه حرفیه -حمید
 خیلی َمردی. ،نوکرتم -

رایان جلو نشست و فرشته بعد خداحافظی رو صندلی عقب  ،دمهر دست دادن و رادمهر سوار ماشین شدحمید و را 
 .نشست
 )مهال(

  محمد تقه ای به در زدو وارد اتاق شد.
 وای بی معرفت بابا؟می خمزاحم ن -محمد

غوشش گرفت محمد نزدیکش شدو در ،پاک کردو نیم خیز شد هایش را  مهال با دیدن محمد اشک
 
  .ا

 !بابا -
  جان بابا؟ -محمد

  .مثل دخترش دوست داشت مهال را  ،ردو محمد بدتر از او بودمی کمهال بلند گریه 
ره من خیلی بدم ؟بابا میبخشیم -

 
 ببخشید خبرتون نکردم. ،؟ من ترسیده بودما

  چرا به من زنگ نزدی؟ ؟چرا بابا -محمد
غوشش جدا کردو کنار مهال نشست دستش

 
 .را در دستش گرفت محمد مهال رو از ا

http://www.98iia.com/


 حیف روزای رفته / فاطمه رنجبر کاربر انجمن نودهشتیا 
 

  
 COM.IIA98.WWW / 290 فاطمه رنجبر 

 

ره میگن اشتباه کردم؟ میترسیدم به رادمهر بگین کجام، بابا اینا چی میگن ،نمیدونم -
 
من با چشمهای ؟مگه میشه ؟ ا

 حتی عکسم ازشون گرفتم. ،بخدا با چشمای خودم دیدم ،خودم دیدم

 تو دیدی اون دختر کی بود؟ -محمد
  نه -

خرفقط با زندگی شما بازی نکردن باعث عذاب منم شدن ،رفیقم و ،انناین مادر دختر شیط مهسا بود بابا. -محمد
 
ین نفر ا

ورد اینا بالی  ی که سر تو و رادمهر ؟پسرم ،فرشته رو دیدی
 
ورد ن چند سال پیش سر مادر فرشتها

 
 ن.ا

 یعنی همش نقشه بود؟ بازی بود ؟مگه میشه؟ ؟چی میگی بابا-
نو با هم وا بکنین، رادمهرم با نبودتون نابود شد، تو نیکارو داشتی ولی بذار رادمهر بیاد برات بگه، بابا سنگاتو -محمد

حتی بعد اون روز پاشو  ،ردمی کرادمهر با ُمرده ها فرقی ن رادمهر هیچکس رو نداشت، میدونستی بستریش کرده بودیم؟
خرمیگ فت بدون زن و بچم تو اون خونه پا نمیذارم.این ،خونتون نذاشت 

 
اعث عذابتون شم میرم وام بمی خیا میگ فت نا

ورد که ،ونه خودمخ
 
 مش کاشان گ فتم بعد سفر هر جا خواستی برو.ا

 !بابا -
 جان بابا؟ -محمد

 چرا اینجوری شد؟مگه ما به کسی بد کردیم؟ -
دوباره باید  ،شما اونقدر خوب بودین که مورد امتحان خدا قرار گرفتین ،این سوال و هزار بار رادمهر ازم پرسید -محمد
ن تنها شما اال ،زندگیتو محکم نگهدار حفظش کن ،کنین با اعتماد بیشتر ،باصبر بیشتر،دیگه نذار زندگیت بلغزه شروع

یندشم شده باید کنار هم باشین ،وسطون یه بچه ست ،نیستین
 
 .اگه همو نخواستین بخاطر بچتونو ا

منم، اگه واقعا ولم کنه و نیکا رو ببره؟بابا  که شرمنده میشه رادمهر گ فته نمیبخشه منو، گ فت بعد حرف زدن باهاش اونی -
روم میشدم ،من بدون نیکا میمیرم

 
حاال اگه هردو رو از  ،با یادگاری ثمره عشقمون ،زمانی که راد نبود من با دیدن نیکا ا

 .دست بدم مطمئنم میمیرم

 ه.شم بخواد دخترمو اذیت کنمی کتا زمانی که پدرتو داری از هیچی نترس ،گوشش و  -محمد

 مهال لبخند زدو گ فت

 منو میبرین پیش رادمهر؟ -
ره -محمد

 
 شما جاتون کنار همه نه جدا از هم. ،باباجون میبرمت ا

  در دستش گرفت محمد لبخندی به مهال زد و دستش را 
 شایدم وجود تو ،فقط این چند روزی که اومدیم کاشان یکم روحیش عوض شد ؛سال پیر شد رادمهر تو این یک -محمد

 حس کرد که انرژی گرفت. رو  
دم  سال با کابوس زندگی کردم، خدا لعنتش کنه چطور تونست انقدر پست باشه ؟مگه باورم نمیشه! مثل یه خوابه، یک -

 
ا

هر  ،این دومین ضربه زندگیمه که بخاطر الل بودنم ،ردممی کنیست؟هنوز تو ُشکم، ای کاش همون شب جیغ و داد 
   دوبار سخترین ضربه رو خوردم.

  .دیگه بهش فکر نکن ،ُسرمت تموم شد میریم -محمد
 .پایین انداخت و کنار تختش روی صندلی نشست محمد سرش را 

 تینا رفت؟ -
 .نه بیرونه -محمد
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  االنم خودشو مقصر میدونه. ،خیلی اذیت شد ،ردممی کاگه نبود نمیدونستم باید چیکار  -
 نکنی.قرار بود بهش فکر  ،هر چی که بود تموم شد -محمد

 )رادمهر(
 ی؟می کنجانم بابا چرا گریه  -

  ه.می کنما رو نمیشناسه غریبگی  ،معلومه دیگه -رایان
  بیا ببرش بیمارستان لجبازی نکن. -فرشته

  رم ساکت میشه.می خمیبرمش بیرون براش خوراکی  ،اصال حرفشم نزن  -
 اصال بده به من من ساک تش کنم. -رایان

 ونی؟وقتی من نتونستم تو میت -
ورد رایان روبروی نیکا ایستاد شروع کرد به شکلک در
 
نیکا هم ساکت  ،رادمهر و فرشته از دیدن قیافش بلند خندیدن .نا

 رد.می کشدو با تعجب نگاهش 
  واد بچه ،دیگه نیشتونو ببندین میترسه.می خمن و  ،بفرما -رایان

 .نیکا خندید و دست و پایش را تکان میداد
 !ماما -نیکا
 نگام کن چقدر شبیه همیم. ،بابا بخدا منم باباتم نیکا -

 .سالش نه یازده سال یک ،االن بچه فهمید -رایان
 اصال به تو چه بچه خودمه. -

  .نخوردمش که ،برو بابا بچه خودمه -رایان
  فرشته بلند خندید و گ فت

 ا، مثل بچه ها میمونن بده من بچه رو ببرم.ه از دست شما دیوونه -فرشته

 .هبدم بخوره تا از دست شما دیونه نشد یه چیز
غوش فرشته گذاشت. دراز کرد واست نیکا را از خودش جدا کند،به اجبار دستش را می خرادمهر دلش ن

 
 نیکا را در ا

 بریم عمه قربون چشماش، برم یه َبه َبه خوشمزه بدم دخترم بخوره. -فرشته
 !رایان -

  هوم؟ -رایان
دم  کوفت هوم ،مثل -

 
 واب بدی؟نمیتونی جا

  خوبه؟ ،جانم بگو برادر عزیزم -رایان
 !میگم منم خیلی خوشگلما -

 یکم واسه خودت نوشابه باز کن. -رایان
 حسودیت شده؟ -

  !زبونت باز شده دوباره ،چقدر تو رو داری  -رایان
 دستمم روون شده. -

 ...بخدا بزنی پس گردنما -رایان
 وای بکنی؟می خچه غلطی  -

 م.می کننو حاللت نشیر مادرمو -رایان
 چقدر از خوشحالی رادمهر خوشحال بود . ،شکر کرد دلش خدا را  رایان در ،رادمهر بلند واز ته دل خندید
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 ی؟می کنچرا اینجوری نگام  -
غوش رادمهر انداخت و گ فت

 
  رایان خودش را در ا

  لم میگیره.دیگه هیچوقت اونجوری نباش، خیلی د ،دلم واسه این خنده هات تنگ شده بود -رایان
  رادمهر دستی به سر رایان کشید و گ فت

 کسی نیاره. خدا برای هیچ،خیلی روزای سختی بود  -
شپزخانه بیرون

 
مد  با صدای در هردو به سمت فرشته که از ا

 
 .ه بود برگشتنا

 من برم ؟ -
 .نه بیا نیکارو بگیر من میرم -فرشته

غوشش گرفت وبه اتاق رفت  رادمهر نیکا را در
 
مد  نم به اتاقرایا،ا

 
 و رو به رادمهر گ فتا

  ی؟می کنداری ناز  که  به دلت افتاده بود -رایان
 مهال اومده؟ -

ره -رایان
 
 !ا

 پس تو چرا اومدی تو اتاق؟ -
  برای اینکه از پشت پنجره دیدم گ فتم بیام بهت خبر بدم. -رایان

 برو میام. -

  نازک کردو گ فت رایان صدایش را 
 .ز کنخواهرم یکم نا -رایان

 بوسید و گ فت ش را ارادمهر گونه ،بهم زدو خندید  نیکا دستش را 
  بخاطر خنده تو باهاش کاری ندارم. ،اینم تو رو شناخته که ُخلی ،الهی بابا قربون خنده هات بره این عموت ُخله کم داره -

ورد رایان شکلکی در
 
  .و از اتاق بیرون رفت ا

یینه در رادمهر بلند شدو خودش را 
 
با این ریش بلند و موهای  ،مرتب نکرده به خودش لعنت فرستاد که خودش را  ،دید ا

 !به مهال حالش بد میشد چه برسد ژولیده خودش از دیدنش
غوشش گرفت بیرون رفت در نیکا را 

 
رادمهر سعی کرد زیاد توجه نکند ولی دلش چیز  ،مهال کنار محسن نشسته بود ،ا

 مد نشست.بلند سالم کردو کنار مح ،دیگری میگ فت
رام درگوشش گ فت

 
 رایان ا
  -رایان

 
 !ه روی زیباتونو دیدیمخر عروس خانوم باال

 .خفه شو لطفا تا خودم خفت نکردم نفله -

نیکا برای اینکه  ،دید رویش را برگرداند و به حاج محسن نگاه کرد وقتی بی توجهی رادمهر را  ،مهال به رادمهر خیره شده بود
غوش 

 
می خودش دست میزد و ذوق  ،چند قدم برداشت ،پایین گذاشت رد، رادمهر او را می ک بی قراری  مهال برود به ا
 .ش پنهان کرداروی سینه  به مهال رساند، َسرش را  خودش را  ،رد، باعث خنده جمع شدک

 شی؟می کقربونت بره مامان واسه چی خجالت  -مهال
 وبا طعنه گ فت  رادمهر اهی کشید

 .البته مقصرش یکی دیگه ست ،همی کنس غریبی هه،بچم تو خانواده خودشم احسا -
  !رادمهر جان -محسن

روم و قرار نداره ؟مگه دروغ میگم ؟جانم عمو -
 
  ؟ردینمی کشما بودین چیکار  ،این بچه یه دقیقه هم تو بغلم ا

 فقط حرف میزنین. ،نه تیکه انداختن ،حرف، نه طعنه ،رادمهر مهال اومده که با هم حرف بزنین -محمد
 یه چیز دیده بلند شده... ؟تو بیمارستان که بسته بود به فحش منو ،ُخب حرفی هم مونده مگه ؟قعا اومده حرف بزنهوا -
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 .صدا زد محمد بلند اسمش را 
 !رادمهر -محمد

 .چشم الل میشم -
 اینگونه دید گ فت را  فرشته که حال و روزش  هایش را بگیرد، میجوید تا جلوی اشک مهال لبش را 

 ال جان بیا بریم تو اتاق لباستو عوض کن یکمم به بچت شیر بده شایدمه -فرشته
 
 اروم شه.ا

غوشش گرفت و با فرشته به سمت اتاقش رفت مهال بلند شد و نیکا را در 
 
 .ا

از االن بگم بخوای اذیتش  من میمیرم حاال که پیشته، این چه رفتاریه؟ ،اینجوری هی میگ فتی من بدون مهال هیچم -محمد
 ش بدی من پشتشم این اجازه رو بهت نمیدم.عذاب ،کنی
سال بعد میومدم تا یکم بفهمه  حقش بود نیکارو میگرفتم و میرفتم، یک ،توقع ندارین بلند شم بغلش کنم، ببوسمش -

 .منو
 بلند کردو سیلی محکمی در گوشش خواباند. محمد دستش را 

 !محمد -محسن

خه احمق این راحت میتونست  ،لیاقت نداری  -محمد
 
بروت اینکارو ا

 
با اون مدرکی که داشت ازت طالق بگیره ولی بخاطر ا

 .ردممی کقدر نشناس من خر و بگو واسه تو جوش میزدم و دعا  ؛نکرد
مد  پایین انداخت، مهال سریع بیرون رادمهر سرش را 

 
انگار خنجری در قلبش فرو کردند ،رادمهر  ،و سمت رادمهر رفت ا

  د چرخید و گ فتمهال سمت محم ،بلند نکرد سرش را 
 !بابا  -مهال
 .حقش بود باید یاد بگیره چجوری رفتار کنه ،هیس ،هیچی نگو -محمد

 محکم بست. محمد بلند شدو بیرون رفت رادمهرم سمت اتاقی که به او تعلق داشت رفت و در را 

ت و مشتش را به د روی زمین نشس،ورد وکینش نسبت به مهال بیشتر شمی خاین دومین باری بود که از محمد سیلی 
 .میترسید داخل برود ،دیوار کوبید ،مهال پشت در اتاق ایستاد

 مهال خانم؟ -محسن
 !بله عمو -مهال

رومش کن ،برو تو با هم حرف بزنین -محسن
 
 .ا

 اگه ... -مهال
 حرفی که از دل بیاد به دل میشینه. ه،هر چی تو دلت، هر چی شد حرفت رو بزن  -محسن
ب  مهال
 
پایین کشید، برق  وقتی صدای  ی نشنید دستگیره در را  ،ی قورت داد، در زد و منتظر جواب ماندبه سخت دهنش را ا

 .دید که گوشه دیوار ِکز کرده و نگاهش به مهالست اتاق خاموش بود ،همه جا تاریک بود ولی رادمهر را 
 بیام تو؟ -مهال
 ؟تو که اومدی دیگه سوال کردنت چیه -

 برداشت که رادمهر گ فت دم دیگرچند ق ،مهال جراتی به خودش داد
  .همونجا بشین گوش کن ،پیشم نیا -

 .مهال ُبغض کردو همونجای  ی که وایستاده بود نشست
ماده شب کوفتی داشتم اون -

 
ماد رد گ فتم حاال کهمی کسرم درد  ،میشدم که بیام خونه بابا ا

 
م یه چای  ی کوفت کنم شاید ا

یفون دیدم مهساست ، م بشینماومد یه لیوان چای ریختم ،سر دردم بهتر شه
 
واستم جواب ندم می خکه یکی در زد، از ا
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رفتم دمه در گ فتم کارشو بگه ،شروع کرد به گریه  ،دیده که خونم ،در رو باز کردم اومد تو یادم اومد ماشینم دمه دره
دم  کردن که اشتباه کردم، کلی َچرندیات دیگه، گ فتم شاید
 
شغال یه نقشه  ،شده و واقعا برای عذرخواهی اومدها

 
نگو ا

ب  رد دلم سوخت براش رفتم می کجدید داشته، خیلی گریه 
 
روم شها

 
منم تا برم و بیام تو چاییم که روی میز  ،بیارم تا کمی ا
ب  بود یه چیز ریخته بود، هیچ طعمی نداشت که بخوام َشک کنم نخورم، وقتی
 
خورد منم چای خوردم که یکم سر دردم ا

صبح که  ،ه که داشت اراجیف میگ فت سرم سنگین شد ،چشام رو هم افتاد ودیگه چیزی نفهمیدمبعد چند دقیق ،بهتر شه
ینه بود که روش نوشته بود که چه بالی  ی سرم

 
ورد بلند شدم یه نامه رو ا

 
دم  ه ،گ فت که توو نیکا رفتین ،اونم با کمک یها

 
ا

چه طعنه های  ی ؟ روز چیا کشیدم میدونی بعد اون ،ون مادر ِافریتش از ایران رفتنا تر از خودش منو زمین زدو با احمق
کل وجودمو نابود کرد،کسی  ،غرورم ،شنیدم، چه سر کوفتای  ی شنیدم، چه تهمتای  ی بهم زدن، حرفهای  ی که نه تنها دلم

منن،  که ادعاشون میشد خانواده ی میدونی حتی اونای  ی نبود که چیزی نگ فته باشه، از بچش تا بزرگش طعنه زدن بهم ،
بروشون بودن ،ت، خواهرمبرادر 

 
هر  ،دوستت مریمم به من گ فت تو ک ثیفی َمردا همه ک ثیفن؟ نگران زندگی خودشون وا

توی  ی که  ،اینکه دوباره توی  ی که ادعات میشد دوستم داری  ،رد ،هیچی برام سنگین و سخت نبودمی کچی دهنش بود بارم 
 دوباره بی اعتماد شدی بهم. اون کار قبلت بگذره هفته از  از همه بهم نزدیک تر بودی باورم نکردی، نذاشتی یک

  ردی؟می کچیکار  تو اگه منو تو بغل کسی دیگه میدیدی ؟ردممی کباید چیکار  -مهال
ورد انقدر وقاحت رو از کجا ،خفه شو -

 
  ی؟ ا

خت گذشت فکر کردی فقط به تو س ؟ونم بشنوی ،چه توقعی از من داری بوقاحت؟ تو حتی نمیتونی این حرفو از ز-مهال
رامش زندگی 

 
حرفم تنتو لرزوند من دیدم تو بغل  من و تو فرقمون چیه؟ ؟چه وقاحتی ؟وقاحت؟ ردممی کمن داشتم با ا

می اون لحظه  ،تو تختی که کلی حرفای عاشقونه بهم میزدی کلی قول بهم داده بودی ،اونم رو تخت من ،کس دیگه بودی
 .با چشمای خودم ،با چشمام دیدم ؟ه بگم نه باور کردنی نیستک مگه از کسی شنیده بودم ؟واستی چیو درک کنمخ

 رادمهر با این حرفش عصبی شدو برای چزاندنش گ فت
ِهه معلومه چقدر بهت سخت گذشته، یجور حرف نزن که تو هیچکار نکردی،اگه برای من مهسا بوده واسه تو اون  -

شغالت بود،
 
مهمتر از همه بهت  ،ازدواج نکنم ولی دوست داشتم هاتبا میتونستم راحت قیدتو بزنم بزنم زیرش پسرخاله ا

 ؟غیر اینه ،اعتماد داشتم
  قورت داد و با نگاه خیسش به رادمهر خیره شدو گ فت مهال ُبغضش را 

تو قول دادی بهم، چیزی  که میگ فت هیچوقت گذشتمو به روم نمیاره؟ خیلی پستی، خیلی، تو رادمهر منی؟ همونی -مهال
 یادته اینا حرفای تو بود. که گذشت گذشته،

تو نه ؟ مگه از من نبود ؟اصال تو داشتی میرفتی، واسه چی بچمو بردی ،ِهه، اون رادمهُر ک فن کردن گذاشتن تو قبر -
 واسه چی بچه ای که از من بود و با خودت بردی ها؟ ،پوالمو بردی نه ماشینی که برات خریدم

 !رادمهر -مهال
 یک؟ سال میدونی یعنی چی سال من در به در دنبالت گشتم، یک یک ،ونو نابود کردیسال زندگیم یک ؟رادمهر چی -

 .سال یه عمره واسه خودش
 من... -مهال
 .فردا برمیگردیم تو خونه خودمون تصمیم میگیریم ادامه بدیم یا نه ،هیس، هیچی نگو -

 .باشه هر چی تو بگی -مهال
 .میتونی بری بیرون ،ِهه، خیلی بامزه بود -
شید، با اینکه می کرادمهر با اینکه داشت از ناراحتیش عذاب ، های خیسش بلند شد از اتاق بیرون رفت ال با چشممه

رد می کاحساس  ،ولی هیچ احساس سبکی نکرد ،زده پشیمان نبود ولی از حرفهای  ی که به او ،میدانست حق با مهالست
مد  هر چه که به زبانش ،های دلش نبود ر شده حرفن تسنگی

 
واست حرف دلش را بزند همش می خه بود بیان کرد.اگر ا

 ،فراموش کروه بود به او خبر دهد ،یاد امیر افتاد. دلتنگی بود و قربان صدقه رفتن برای مهالیش
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  گرفت با موبایلش شماره امیر را 
  سالم خوبی؟ -امیر
 رویا خوبه؟ ،سالم مرسی -

 .یکم بی قراره شماهاست ،اونم خوبه -امیر
 ی قرار نباشه بودنمون بیشتر عذابش میداد تا نبودمون.بگو ب -

 باز که تلخ شدی؟ -امیر
از کسی ناراحت نشو چون خودم  زنگ زدم یه خبر خوب بهت بدم،اولش بگم نه دیگه خنثی شدم چیزی روم تاثیر نداره. -

 مهال رو پیدا کردم. ،بهشون گ فتم کسی چیزی بهت نگه ، خواستم خودم خوشحالت کنم
 با بغضو کمی هیجان گ فتامیر 
 کجا بود؟ چجوری پیداش کردی؟ االن کجای  ی؟! چی؟جون من راست میگی؟ یا خدا رادمهر گوشی بده بهش -امیر
 پیشم نیست تو یه اتاق دیگه ست. ،ر یکی یکی بپرس یواش چه خبرته براد؟-

 ت کنم بیام.اصال کجایین من همین االن حرک ؟پس چرا خوشحال نیستی؟ االن باید بهم بگی-امیر
 کاری نداری؟ ،وام دوباره مزاحم زندگیتون بشم، باعث عذاب خواهرم شممی خن ،فردا برمیگردیم -

 .روزای ما رو درک کنی رادمهر تو باید اون -امیر
ره -
 
 .همه تقصیرا گردن من بود اعتراضیم ندارم، وردممی خمن باید همه رو درک کنم، من باید فحش  ا

 !رادمهر-امیر
بغلم  تو؟ میدونی اصال منو نمیشناسه ت کردم به الل شدن، بازم الل میشم.راستی حالی از خواهرزادت نپرسیدی؟عاد -

وره! همی کنغریبی 
 
 نه نمیدونی، خدا کنه هیچوقتم حسش نکنی .؟ میدونی چقدر عذاب ا

 .امیر ُبغض کرده بود توان حرف زدن نداشت
 هر چی بگی حق داری. -امیر

واست شب امیر را هم خراب کند می خخرابتر شد،ن رو  ای امیر گرفته است، حال خودش هم از اینرادمهر حس کرد صد
 تر نشان داد. رو کمی خودش را سرحال از این

انشاهلل از این به بعدمون با  ،تو هم امشبو با خیال راحت بخواب ،بیخیال بهش فکر نکن، خداروشکر که االن پیشمه -
 وشگل دای  ی داره به دنیا میادو خوشیمون تکمیلم میشه.خوشی میگذره ،مخصوصا که خ

  .برو مزاحمت نمیشم، مرسی که خبر دادی،بگو اگه تونست بهم زنگ بزنه ،انشاهلل -امیر
  م تو قهرم.می کنفعال دارم براش ناز  -

ورد مهال شانس ،تو خیلی صبوری  ،من اگه بودم میگرفتمش زیر مشت و لگد ،حقم داری  -امیر
 
من گیرش  یکی مثل ا

 .نیومد

منو دیده، فقط یجور رفتار کردم که این دست پیش نگیره منو پس  یکمم بهش حق میدم تو بعد وضعیتی ؟دلت میاد-
 بندازه.

  امیر بلند خندید و گ فت
 بهت امیدوار شدم. ،گ فتم االن تا دیدش وا دادی ،ُخب خداروشکر -امیر
ره اولش -

 
 منم تا میتونستم سیر دیدمش. ،شدوا دادم ،ولی چون بیهوش بود متوجه ن ا

  بیهوش واسه چی؟ -امیر
  نترس از ذوق دیدن من بود. -

 .ین برای هممی کنبه خدا، چه نازیم  هالک همین ،دفعه باید بستری کنن جفتتونو این-امیر
  رادمهر لبخندی زدو گ فت
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 .شو ندارمخبرشو به سینا هم بده حوصله َچرندیات خودشو زن ،برو داداش مزاحمت نمیشم -
  به زنتم بگو بهم زنگ بزنه. ،باشه سالم برسون -امیر
 اهاخواهرت نیست؟حاالزن منه؟ -

  االن چون ازش دلخورم خواهرم نیست. -امیر
  از اتاق بیرون رفت.مهال و فرشته مشغول بازی کردن با نیکا بودند. هر دو خندیدن و رادمهر بعد خداحافظی قطع کرد،

  -فرشته
 
 !دل کندی از اتاق؟ بیرون؟ساعت خواب؟ چه عجب ه اومدیخر باال

 .نیکا خندید و دست زد ،بوسید رادمهر روبروی نیکا نشست پیشانیش را 
 قربون اون خنده هات برم من. ،پدرسوخته -

 ولی دلم براتون میسوزه . -فرشته
 واسه چی؟ -

  فتوکپ ی خودته رو دستتون میمونه. -فرشته
 .همی کنپیدا  برو بابا اتفاقا زود خاطرخواه -

ورد پایین فرشته صدایش را 
 
  جوری که محسن و محمد نشنوند گ فت ا

خ میسوزم. -فرشته
 
 ولی من اگه بچم شبیه حمید شه ا

 رادمهر و مهال خندیدن و مهال گ فت
 چرا خوبه که! -مهال

ابل درک ماه من زحمت بکشم درد بکشم هم به اسم خودش باشه،هم شبیش باشه ،این دیگه ق۹ ؟چیش خوبه-فرشته
 .نیست برام

ماه به قول ۹تو اون  بچه از کجا میاد؟ه در ضمن ببخشیدا اگه َمرد نباش  ه چی؟می کناونوقت َمرد مثل چی کار  ،جدی -
ماه سختی رو ۹شما سختیش کجاش سخته؟استراحت و ناز کردنو هر دقیقه ویار یه چیز داشتن، خدا وکیلی من حاظرم اون 

 رویس نشه، کار کردنت باید دو برابر شه تا بتونی خرجشو در بیاری، واسه ولی از اینور دهنم س بکشم
 
یندش یه چیز بذاری ا

واال ما ندیدم غم و  ؛دلشوره ها هم همه واسه مرده و تازه استرسا کنارکه نگه گور به گور شده بابام چیزی برام نذاشته.
  غصش واسه زن باشه.

 ه برام چیزی نذاشته؟مگه تو به بابات میگی فالن فالن شد -فرشته
 ولی این دختره باید براش بذارم که داماده سرش منت نذاره. ،نه من َمردم رو پای خودم وایمیستم -

 مگه تو سر مهال منت میذاری؟ -فرشته
 مهال به رادمهر خیره شد و رادمهر یه لحظه نگاهش کردو دوباره رو کرد به فرشته.

م مسال تونسته بدون پول من زندگی کنه خوش باشه، خرج بچ یک ؟چه منتیمن هر چی میگم تو یه چیز دیگه بگو،  -
 االن باید سرم منت بذاره که خرج بچمم با این بود،بدون یه قرونی که از من بگیره همشم با پول باباش بود مگه نه؟ ،بده
 وای بچزونیم؟می ختا کی  -مهال

  .ه ازتمی کنمهال جان این چه حرفیه؟ داره تعریف  -فرشته

 .نه عزیزم تعریف نیست ،فرق طعنه و تعریف و دیگه میدونم که -مهال

 رادمهر با نیشخند نگاهش کرد و گ فت

هنوز  چقدر زود شکست خوردی، ما هنوز حرفامون با هم تموم نشد، من که چیزی نگ فتم، ؟به همین زودی بریدی -
 خیلی زیاد. ،پس صبرت و زیاد کن ،و نشنیدی چیزی نشنیدی که بهت برخورده، تو هنوز نصف نصف حرفای  ی که بهم زدن
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  رادمهر دیروز رو یادت رفت که چی میگ فتی؟اصال با امروزت شبیه هم نیست. ،کن دیگه ای بابا ول -فرشته
باید پیش خودت  ه می کنهر چی گ فتم از روی احساسات بود، احساسم که زود گذره، در ضمن یکی که باهات درد ودل  -

 ار بزنی.ج نگهش داری نه که
 حّقت بود حاال حاالها پیداش نکنی. ،ساکت شم که تو هی این دختر بیچاره رو بکوبی ؟خیلی برات متاسفم -فرشته
 !فرشته -مهال

شپزخانه رفت.
 
  فرشته بلند شدو به ا

 محسن سری تکان داد و گ فت
 .امان از شما جوونا -محسن

غوشش گرفت و به سمت در رفت.
 
  رادمهر نیکا را در ا

 کجا میبریش؟ -مهال
 باید ازت اجازه بگیرم؟ -

خه لباسش کمه، بد سرماست بذار لباسشو بیارم -مهال
 
 !ا

 لب حوض نشست. برداشت روی نیکا انداختو بیرون رفت رادمهر برگشتو از اتاق ک تش را 

 )مهال(
 لبخندی زدو گ فت .مهال مغموم و ناراحت پیش فرشته رفت کنارش نشست

 رادمهر دلش مهربونه االن فقط یکم ناراحته.جوش نیار،اونم حق داره. -
 پرو پرو وایستاده تیکه میندازه. ،ردممی کمنم بودم ولش ؟ چیو حق داره  -فرشته

ولی انقدر خوشحالم از وقتی فهمیدم رادمهرم بهم خیانت نکرده که دیگه این حرفاش و تیکه هاش برام  ،شاید باورت نشه -
وره که همش فکر کنی چی کم داشتی که شوهرت بخواد بره سراغ  ،ممی کنحتی زود فراموش ، مهم نیست

 
خیلی عذاب ا

ای کاش میموندم و ازش دلیل این کارش رو  ،یکی دیگه، من با اینکه با چشمام دیدم ولی هیچوقت باورم نمیشد
خیلی  ،ومیت بزنموام خودم و به مظلمی خبخدا ن ،رد ،فرشته رادمهر حق دارهمی کاصال اون لحظه فکرم کار ن ،میپرسیدم

می وقتی نیکا رو نگاه ،دردناکه هم زنت بره هم بچت ،اونم بخاطر هیچی،من زمان دلتنگی رادمهر کوچولو رو کنارم داشتم 
 .ولی رادمهر هیچ یادگاری از من نداشت ،ردممی کردم رادمهُر کنارم حس می کبغلش  ،ردمک

حتی بابا محمد بهش اجازه خونه رفتنم نمیداد ،میفهممش که  ،واسه همین بهش حق میدم ،نیکا اگه نبود من ُمرده بودم
  خیلی. ،فرشته رادمهر خیلی خوبه ،چقدر براش باید سخت بوده باشه

  پاک کرد و صورت مهال را بوسید. هایش را  فرشته اشک
پس  ،ردمی کین مطمئن باش هر کی جات بود بدتر از ا ،تو هم خیلی خوبی ،ولی زیادی هم رو نده که سوارت شه -فرشته

 سرزنش نکن ،پاشوبریم. هی خودُت 
 مهال بلند شدرو به فرشته گ فت

  اگه اجازه بدی زودتر بخوابم. ،شب نخوابیدمدو ،خیلی خستم -
  بچتم خودم نگه میدارم. ،رو تخت و با خیال راحت بخواب برو اتاقم  -فرشته

  ی.می کنبزرگ ترین لطف و بهم  ،مرسی-
به محسن و محمدم شب بخیر گ فت، به اتاق فرشته رفت بالشت و پتوی  ی  ،پذیرای  ی برگشت مهال شب بخیر گ فت و به

با حرکت دستی روی موهایش  ،گرفت و روی زمین دراز کشید، خداروشکر کردانقدرخسته بود که نفهمید کی خوابش برد
 .چشمانش را باز کرد
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 گیر داد که باید بریم.ولی این شوهر گند دماغت  واستم بیدارت کنممی خببخشید ن -فرشته
 مگه ساعت چنده؟ -

  .ظهره۱۲-فرشته
 ؟!یعنی من انقدر خوابیدم؟چی میگی -

ره -فرشته
 
 کل دیشُب با باباش خوابید. ،تازه نمیدونی نیکا رو هم سپردم به رادمهر ،عزیزم ا

  وای حتما تا صبح کالفش کرده. -
  ید.نه بابا هم سیر بود هم جاش خشک بود تا صبح خواب -فرشته

 .سرش کرد مهال بلند شدو روسریش را 
 ببخشید خیلی خوابیدم ولی چسبید. -

  .فرشته خندید و بیرون رفت
 .سالم کرد مهال هم بعد جمع کردن پتو و بالشتش از اتاق بیرون رفت

 خوب خوابیدی بابا جون؟ ،سالم به روی ماهت -محمد
  ببخشید خیلی خسته بود نفهمیدم کی خوابم برد. ،بله -

  این پدرسوخته تون که تا نصف شب نذاشت ما بخوابیم. ،خداروشکر خوب خوابیدی -محسن
ره -رایان

 
 ؟همه چیزش باید به یه نفر میرفت ،ا غدو یه دندستیبخدا، اوف چقدرم مثل بعض ا

 .رادمهر مشتی حواله پایش کرد

 بخدا.ببخشید  ،ردین، چقدر بد شدمی کای وای شرمنده، بخدا ای کاش بیدارم  -مهال

 یه شب با ما. ،همه پیش تو بود سختی کشیدی ن زود خوابید، اینمی کننه بابا شوخی  -محمد

ره -رایان
 
 رد.می کباباش خیلی اذیت  ،بابا نیکا زود خوابید ا

 .رادمهر مشتی حواله بازویش کرد.رایان دستش را ماساژ دادو اخم کرد

 !بابا -رایان

 
 یذاری؟چرا سر به سرش م !کوفت و بابا -محمد

 رادمهر رو به مهال گ فت
 .برو یه چیز بخور وسیلتو جمع کن بریم -رادمهر

 .باشه -
  باز که گ فتی بریم؟ -محسن

 بخدا عمو کار دارم، تا االنم رفیقم جام دوبرابر کار کرده ،اونم گناه داره زن و زندگیشو ول کرده چسبیده به کار. -
 محمد که از دیشب باهاش سر سنگین بودگ فت

 .تا االن به فکر نبودی، االن به فکر کار افتادی؟ من هنوز دو روز اینجا کار دارم -دمحم
 من و مهال میریم. ،من که نگ فتم شما بیاین -رادمهر
 هر جور راحتی. -محمد

رادمهر با صدای اذان بلند شدو به حیاط رفت وضو گرفت و به اتاق رفت، مهال با تعجب نگاهش کرد ولی رادمهر حواسش 
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 د و از کنارش گذشت.نبو
خربخاطر توئه دیگه، دعا کرده اگه پیدات کرد تا  ؟چیه -فرشته

 
اگه نخوند بهم بگو سرش رو از  ،نمازشو بخونه و ترکم نکنه ا

 االن دنبال یه بهونه هستم واسه کشتنش.! تنش جداکنم
 ،مگه بلده؟ باور نکردنیه ؟دلت میاد-

 خودم بهش یادش دادم.-فرشته

  اورم نمیشه!، برم یه سرک بکشم.وای ب ؟واقعا -
  وقت بشین یه دل سیر ببینش. وایستا شیطون نشو، رفتی خونه خودت اون -فرشته

 .به نظرت میذاره؟ االن رو دنده لج افتاده -
  زیادم خودتو کوچیک نکن.، درست میشه بهش فکر نکن -فرشته

لباس نیکا رو هم عوض کرد و منتظر  ،ی گذاشتاشه گو عوض کرد لباسای فرشته را  مهال به اتاق فرشته رفت لباسش را 
مد گرفت و از اتاق بیرون رادمهر ساکش را  ،رادمهر بود

 
 .ا

 بریم؟ -رادمهر
ماد من -

 
 م.ا
 عمو کجا باید ماشین بگیرم؟ -رادمهر
قا موسوی بگو میبرتشون.-محسن

 
  فرشته بابا به ا

  با ماشین من میرن. واد فرشته جانمی خن -محمد
 واین چجوری بیاین؟می خب چه کاریه ،خودتون خُ  -رادمهر
 واد به محسن سر بزنه با هم برمیگردیم.می خ ،احتماال جهان میاد -محمد

  گوشش گ فت بوسیدو در فشردو شونش را  دستش را  رادمهر کنار محسن نشست،
مرسی بابت همه چی  ،دلی پاک ،با یه قلب بزرگ ،معجزه رو تو این بهشت دیدم، ای کاش منم مثل شما بودم -رادمهر
 .عمو

بد تا کنه چه حسی بهت  تکسی با دختر  اگر دلتم پاکه که خدا دعاهاتو شنید ،تو خودت پدری،ببین ،قلبت بزرگه -محسن
پیش خدا  ،یشه سبک بالهممیبخشه ه که بخشنده ست و  اونی ،پس درکش کن کوتاه بیا ،میده، مهال باباش االن ناراحته

روزا برام  کشش ندین که دوباره به مشکل بخورین.من با دیدن تو اون ،رین هر چی بود گذشتپس بگذ ،هم جایگاهی داره
 نری حاجی حاجی مّکه. ،واد دوباره ببینمتمی خدلم  ،تکرار شد

حرفاتم رو چشمام ولی یه کوچولو تنبیه باید بشه که یاد بگیره ! تازه پیداتون کردم عاشقتم عمو ؟مگه میشه از شما دل کند -
 از میدون خارج نشه. زود

 .محسن سری تکان داد و خندید
این دخترو اذیتش نکن، معلومه خیلی دوست داره، تو هم دوستش داری، پس همو  ولی ! امان از شما جوونا-محسن

عمر این روزای جوونی کوتاست، ِچشم رو هم بذاری میگذره ،اونوقت  ،و وا بکنین، زندگیتونو کنیننسنگاتو ،عذاب ندین
  ورین.می خین مثل ما حسرتشو میشین
غوشش کشید و روبوسی کرد محسن را  .مواظب خودتون باشین !شما که هنوز جوونین این چه حرفیه ،َچشم-رادمهر

 
با  در ا

 .محمد دست داد و رایان هم یه گوشه ِکز کرده بود کنارش رفت و به او هم دست داد

  چته؟ -دمهررا 
 .رگردیم.ُخب شما دارین میرین منم بیام دیگهگیر داده بمون با هم ب ،هیچی -رایان
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  دندگیه کاری نمیشه کرد. االنم رو موج یک ،شرمنده با من سرسنگینه -رادمهر
  باشه بابا، برین. -رایان

  پایین انداخت و با فرشته هم سر سنگین برخورد کردو گ فت رادمهر سرش را 
  فی یا بدی دیدین حالل کن.اگه حر  ،مرسی بابت این چند روز زحمتتون دادیم -رادمهر
  تا این حد دلخوری؟ -فرشته
  با اجازتون خدانگهدار. ،فقط یاد گرفتم دیگه سفره دلمو پیش هر کی باز نکنم ؟نه دلخور واسه چی -رادمهر

غوشش گرفت و بیرون رفت در رادمهر نیکا را 
 
غوشش  مهال در ،در ُشک حرف رادمهر بود او ،مهال کنارفرشته رفت ؛ا

 
ا

رام در گرفت
 
  گوشش گ فت و ا

 تو جبران کنم.خوبی ها انشاهلل بتونم یه روز ،ببخش اذیت شدی ،همه حرف شنیدی شرمنده بخاطر من این -

دم  مگه نه بابا از این ُخل و ِچلم  -فرشته
 
بی که ؟ ناراحت میشها

 
وام پشت ماشینتون بریزم روش می خشیطونه میگه این ا

  ُم از خیرش میگذرم.می کننولعنتش تا ادب شه، ولی باز شیطو خالی کنم
مد مهال بلند خندید و بعد روبوسی با محمد و رایان از محسن تشکر کردو از خانه بیرون
 
فرشته و رایان هم برای بدرقه   ،ا

مد  بیرون
 
 به حرکت در ماشین را  ،مهال روی صندلی جلو نشست رادمهر با تک بوقی دست بلند کردو خداحافظی کرد .ندا
ورد

 
ب  شتهفر  ،ا

 
 پشت سرشان خالی کرد و با رایان به خانه رفتن. را ا

 میشه بریم هتلی که بودم وسیله هامو جمع کنم؟ -
 ؟مگه از خونه من رفتی وسیله بردی که االن چیزی بخوای برگردونی -رادمهر

 خب بگو نمیبرم اینکه جوش زدن نداره.-
  رادمهر چشم غره ای برایش رفت و گ فت

درس، ست یکم از روی تو رو داشتموامی خدلم  -رادمهر
 
هتل رو بده با رفیق عزیزتم خداحافظی کن، انشاهلل قصد نداره با  ا

 .وام دیگه ریختشو ببینممی خ! ما بیاد که

 با اینکه اصال از تینا دلخور نبود ولی این حر را فقط برای چزاندن مهال زده بود.

 یه روز اینجوری، ُدورو شدی؟ یمی کنمن موندم یه روز ازش تشکر  ،نه ماشین داره -
دم  یکم فکر کنی متوجه میش بخاطر کی این باالها سرم اومد و ازم یه ،ولی شدم نبودم -رادمهر

 
 عوضی ساخت.ا

درس میدانست حرفی بزند رادمهر بدتر جوابش را میدهد. ،مهال ساکت شد
 
هتل رفت، مهال  داد و رادمهر به سمت  هتل را  ا

 گرفت. و خودش پیاده شد وارد هتل شد شماره ی تینا را به رادمهر سپرد  نیکا را 
 َالو جانم؟ -تینا
  سالم تینا کجای  ی؟ -

 ؟ُهتلم چطور  -تینا
  هیچی االن میام باال، اومدم وسایلمو جمع کنم. -

غوشش کشید و بوسید. تینا در را  ،قطع کردو پشت در اتاق ایستاُد در زد تماس را 
 
 باز کردو مهال را در ا

  سریع وسایلمو جمع کنم،طرف مثل میرغضبا پایین وایستاده. بریم تو -
 همه تو چمدونته، فقط مهال رفتارش چجوریه باهات؟ ،جمع کردم وسایلتو -تینا
  افتضاحه. -

 .بدتر شه نذار از اینیم که هست . نکن، بذار حرفاشو بزنه خالی شه باهاش دهن به دهن -تینا
 .االن از امیره نمیدونم رادمهر بهش خبر داده یا نه منتمام دلشوره  ،فعال که رو سایلنتم -
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  وری ازش ،زندگیتو بچسب که رو هواست.می خخیلی احمقی، فوقش یه سیلی  -تینا
  شایان چیزی نگ فت؟ -

وقتی خبر  مهران میگ فت با توپ پر اومد واسه دعوا باهات که چرا اسمتو خوند نرفتی، چرا بهم زنگ زد،ولی قبلش  -تینا
د حالت بد شد داشت میومد پیشت که مهران گ فتهر ادمهر پیشته،مثل بادکنکی که بادشو خالی کنن همون حالت دار ش

  موند، بیچاره شدید دلش پیشت گیر کرده بود.
ی،یواش یواش یه کاری می کنهای  ی هستین شما،تو ئه احمق که داری برای خانوادش نقش بازی  ببند لطفا ،چه خیالباف -

 یه زنی که بچه داره وابسته شه!!.ه های خامم از سرت دور کن،مگه خره ب گه، این خیالبافیکن جذبت شه دی
 ،بله بهش میگم!.حاال ببین کی بهت گ فتم اون شیفته شما شده بانو، من که اصال حوصله شوهر و شوهر داری ندارم -تینا

  ها زودتر تموم شه راحت شم. منتظرم این مسخره بازی 
میگم تینا تونستی وسایل تهرانمم جمع کن برام  ز این چرندیات نگو که به گوش رادمهر برسه بیچارم،لطفا دیگه ا ،خفه-

 من دیگه که برنمیگردم. ،بیار
 مطمئنی؟ -تینا
 واد برگردم .می خمثل اینکه خیلی دلت  ،کوفت -

 خدانکنه برگردی،برو منم پشتت میام شمال، تهران رو نمیتونم تحمل کنم اصال. -تینا
 ُخب بابا هی منت بذار ،تونستی مخ این پسره رو بزنی این شهر برات قشنگ میشه. -

  مخ اون پره مهالست.-تینا
 اصال اینطور نیست ،این توهمه ذهن شماست نکبت. ،کوفت -

مد برداشُت بیرون دوباره با تینا رو بوسی کرد و چمدانش را 
 
تو البی هتل با شایان روبرو شد، به شانسش لعنتی  ،ا

 .ولی االن جلویش سبز شده بود و عذرخواهی کند واست وقتی برگشت شمال با او تماس بگیردمی خستاد،فر 
 !سالم -شایان

 سالم خوبین؟ -
 خوبین؟ -شایان

قای فرزانه من نمیدونم رفتار منو چجوری تعبیر کردین -
 
 اگه باهاتون راحت بودم دلیلش این نبود که .... ،ببینین ا

 ردی؟می کفقط چون همکار بودیم انقدر صمیمی رفتار  وای باور کنم که هیچی نبوده؟می خقعا ا وا،بسه مهل -شایان
 مشت کردو گ فت مهال دستش را 

ردی حسی می کیعنی واقعا فکر  ،بچمم که دیدی! بچه دارم! مثل اینکه یادتون رفته من بهتون گ فته بودم شوهر دارم -
 واقعا که. ؟بهت دارم

  پس چرا تا االن تنها بودی؟ ،ردم طالق گرفتیکمی مهال من فکر  -شایان
 من سه ساعته بیرون وایستادم داری دل و قلوه میدی؟؟ اینجا چه خبره -رادمهر

 هایشان را شنیده بود. مطمئنن همه حرف رد؟می کچکارش  تمام وجود مهال یکباره لرزید،فاتحش را خواند، این را 
قای فرزانه هستن، ایشونم همسرم رادمهر.می کای که توش کار  مدیر موسسه رادمهر جان ایشون همکارمن و  -

 
  ردم ا

ن دو خیره شد
 
  سمت شایان دراز کرد و گ فت دستش را  ،رادمهر مشکوک به ا

قای فرزانه . -رادمهر
 
 خوشبختم ا

  شایان با نفرت به او نگاه کرد ودست داد،ولی فکرش عجیب در گیر مهال بود.
 و بچتون سر نمیزدین؟ ال و مسافرت بودین که به خانمس این یک ،منم همینطور  -شایان
تو عمرم ندیدم دو تا همکار انقدر تو زندگی هم سرک ! م زندگی شخصیمون به شما ربطی داشته باشهمی کنفکر ن -رادمهر

 نه مهال؟ ،بکشن از جیک و بیک هم خبر داشته باشن! خیلی جالبه
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  زش صدایش هم میترسید که او را لو دهد.از لر  ،مهال سرش را پایین انداخت و چیزی نگ فت
اصال اون موسسه همه با  ردیم،می کها رو باهم کار  خیلی ساعت ،بله حق با شماست، ولی ما خیلی با هم بودیم -شایان

می دیگه ن مهال خانم  هم رفیقن از مشکالت هم خبر دارن، فقط یکی که فکرش منحرفه و قدیمیه میتونی فکر بدکنه.
 ه بیاین؟واین موسسخ

 .نه -رادمهر
 .سوال کردم فکر کنم از مهال -شایان
 ؟مهال؟ شمابا همه ی همکارات انقدر راحتی -رادمهر

 رادمهر میشه بریم؟ -
  برو تو ماشین میام.-رادمهر

 م.می کنرادمهر خواهش  -
  تنهاتون بذارم. بهتره برم من  ،مثل اینکه بد موقع مزاحمتون شدم -رادمهر
 !با این شخصیتش چطور شما رو انتخاب کرده هالموندم م -شایان

ور بود ،رادمهر دستش را مشت  ،قلب مهال لرزید ،رادمهر با نفرت به هردو نگاهی انداخت
 
این نگاه رادمهر برایش زجر ا

ن دست مشت شده را در دهانش بکوبدمی خکرد، دلش 
 
 ولی خودش را کنترل کرد. واست ا

 مزاحمتون نمیشم. ،نتنهاتون میذارم راحت باشی -رادمهر
 رادمهر سمت در رفت و مهال سری از روی تاسف تکان داد و گ فت

 سال با  متاسفم واسه خودم که تو این یک -
 
دمی کار کردم که حرمت سرش نمیشه، تو امروز بهم ثابت کردی هیچ َمردی ا

وام هیچوقت ببینمت، می خدیگه ن ،جنبه ی روی خوش نداره ،با یکم خوش اخالقیه من کلی خیال بافتی واسه خودت
 هیچوقت.

مد گرفت و از هتل بیرون مهال دسته چمدانش را 
 
صندوق عقب ماشین گذاشت و سوار  در سمت ماشین رفت چمدان را  ،ا

غوشش گرفت و رادمهر حرکت کرد. نیکا را در  ،ماشین شد
 
 ا

 !رادمهر -
 هیچی نگو. -رادمهر

  کردم؟چرا نمیذاری حرف بزنم؟ مگه من به حرفات گوش ن -
  وام صداتو بشنوم.می خن -رادمهر

  بذار حرف بزنم. -
غوشش مهال از سرعت زیادش ترسیده بود نیکا را  .ردمی کروی گاز ماشین خالی  رادمهر تمام حرصش را 

 
گرفته  محکم در ا

 بود.

که یادت مثل این ،حرفی واسه گ فتن نمیمونه وای چی و توضیح بدی؟ اصال چی بگی؟ همچی مشخص بودمی خ -رادمهر
یعنی راحت میفهمم چشم طرف چی میگه.حتما یه چراغ سبز  ،ممی کنحال عاشقارو خوب درک  رفته گ فته بودم بهت

 نشون دادی که به خودش اجازه انقدر راحتی و داده..
 .اون و تینا قراره با هم ازدواج کنن،راد جون عزیزت چرت و پرت نگو  ،یواشتر برو  -

 مطمئن بود راد باور نکرده. ،ه دیگری بیاوردنمیدانست چه بهانه احمقان
نترس حاال که باهمیم با هم میمیرم، چیه نکنه دلت پیش کسی گیره،از اینکه یکی خر فرضم کنه متنفرم پس دروغ  -رادمهر
 مرد باش و راستشو بگو بینتون چی بوده؟ ،نگو
اگه تو سختی  ،ممی کندی، اینو دیگه تحمل نبسه دیگه از دیشب هر چی دهنت بود بارم کر  ،خفه شو ،خفه شو رادمهر -
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 .کشیدی سختیش واسه منم بوده، تو همه دورت بودن من فقط نیکا و تینا رو داشتم
تا  ،کدومو نداشتم هیچ خوش خیال من ،ِهه ؟دوستام یا پدرمو برادرم ؟خواهرم ؟داداشت ؟کی دورم بود-رادمهر

ردن دستی می کبعضی وقتا هم دلشون میسوخت یه ترحمیم  ردن، کمی یچار بارم لمیشستیم پیششون زخم زبون میزدن، 
زندگیه جدید،بچه جدید ،البد پیش  ،شیدن،ولی مثل اینکه ُخوش خوشان واسه تو بوده، یه مرد جدیدمی کبه سرم 

 ها؟ ،رادمهر، رادمهر کیلو چنده گورو و ک فنخودتم گ فتی 
 چرا انقدر زبون نفهمی تو. ؟چی میگی واسه خودت -

می واد چی بگم؟ می خفقط االن الل شو صداتو نشنوم.هر چی میگی حرف تو درسته، االن دلت  ،گ فتم ساکت شو -مهرراد
با هر کی  ،بچه مال من تو هر جا خواستی برو  ،واممی خمن فقط بچمو  وای طالقُت بدم بری دنبال زندگیت هوم؟خ

  خواستی باش.
می هایش روی گونش غلطید، نیکا با دیدن گریه مهال بلند گریه  ُبغضش شکست و اشک ،لرز بدی بر وجود مهال نشست

رام نمیشد ،رادمهر دلش خون بود ،شیدمی کردو جیغ ک
 
از طرفی دلش به  ،مهال او رو به خودش فشرد و تکان میداد ولی ا

ن را 
 
ایش بر  ،هضم کند حال مهالیش میسوخت از طرف دیگر کینه شایان روی سینش خانه کرده بود،،نمیتوانست ا

ب  از صندوق دبه ،کنار جاده پارک کرد و پیاده شد کنار مهالیش، ماشین را  سنگین بود دیدن شایان
 
برداشت و  را ا

رام نمیشود، به او شیر داد ،شست صورتش را 
 
رادمهر بعد از دقایقی سوار ماشین شدو به نیکا که  ،مهال که دید نیکا ا

 .مشغول شیر خوردن بود نگاهی انداخت و لبخند زد
مل رسیدند هر دو حرف نزدند،  دیگه تا رسیدن به مقصد هیچکدام

 
لبخندی روی لبشان نشست ،سر سبزی  وقتی به ا

ن ها شمال 
 
ورد سر ذوق را  ا

 
دچقدر دلتنگ شهر کوچکش و  ،سال از شهرش دور بود ،مخصوصا مهال که یکا

 
هایش  ما

های رادمهر برایش خیلی سنگین بود، از طرفی هم  رفح ،اولین نفری که لبخندش به اخم تبدیل شد مهال بود شده بود،
 از رفتار امیر میترسید. استرس و نگرانی او را بی حوصله کرد و عصبی،

 وای داداشتو ببینی؟می خبریم خونه خودمون یا اول  -رادمهر
 مگه بهش خبر دادی؟-
ره -رادمهر 

 
 گ فت بهش زنگ بزنی ،ظهرم برام زنگ زد جواب ندادم. ا

  وام ببینمش.خمی بریم  -
وام بخاطر شما برای خواهرمو بچش اتفاقی بیفته ،بهش می خن !چمیدونم هر چی ،شاید عصبی شه، حالش بد شه -رادمهر

 زنگ میزنم بیاد خونمون ببینش.
 مهال با تعجب و ذوق رو به رادمهر گ فت

 ؟بچه! یعنی من دارم عمه میشم -
ره -رادمهر

 
 .ا

  که طعنه های دیگر رادمهر ،رویش تاثیری نداشت.انقدر از خبر عمه شدنش ذوق داشت 
از نظر تو اشکال که نداره، تو  ،وام چند روز پیششون باشممی خم اصال ،وام رویا رو هم ببینمی خ ،وام برم اونجامی خ -

 .همی کنکه بود و نبودم برات فرقی ن

خه لعنتی من االن یه لحظه هم از کنارم بری دلتنگت 
 
(برعکس حرف دلش ؟میشم چرا انقدر لجبازی رادمهر در دلش گ فت)ا

  اخمی کرد و گ فت
هر جور راحتی، میبرمت اونجا ولی طاقت دوری نیکا رو دیگه ندارم ،دیشبم پیشم راحت خوابید ،دیگه بهت -رادمهر

ت تا هر وقت دوس که بخوام بچه رو پیشت بذارم، متوجه هستی که؟ اونقدر اعتمادم ندارم ،بچه هم بهت احتیاج نداره
 داری بمون.

ب  مهال
 
بسته بود سری تکان داد، رادمهر در خانه امیر نگه  قورت داد و با ُبغض سنگینی که راه گلوش را  دهنش را ا
ن ها مهال با نیکا پیاده شدند، رادمهر هم بعد بستن در ماشین ،داشت

 
قدرت  ،همراهی کرد، پاهای مهال میلرزید را  ا
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یفون را  ،سپردبه رادمهر  نیکا را  ،ایستادن نداشت
 
  د،زد بعد چند دقیقه رویا جواب دا رادمهر ا

  بله؟ -رویا
 .باز کن مائیم -رادمهر
رام بود نه محکم، تمام خاطراتش جلوی چشمش ظاهر شد، مهال اول وارد خانه شد ولی قدم ،باز کرد در را 

 
چقدر  هایش ا

ن
 
مد  ش میروزها تنگ شده بود، کاش االن پدر و مادرش به استقبال دلش برای ا

 
 ند، چقدر دلتنگشان بود.ا

مده وصورت تپلش روبروی مهال قرار گرفت و اشک 
 
ن شکم برا

 
رویا با یک پیراهن عروسکی که از زیر سینه گشاد میشد با ا

غوشش گرفت. در مهال با دیدنش لبخندی که با ریزش اشک همراه بودزدو نزدیکش شد، محکم او را  ،میریخت
 
 ا

  کجا بودی بی معرفت؟ -رویا
  روی شکم رویا گذاشت. مهال کنار پایش نشست سرش را 

 چیزی جز این نمیتونم بگم. ،ببخش رویا -
 با لگدی که بچه به شکم رویا زد هردو همراه با اشکی که میرختن خندیدن و رویا گ فت

  اینم خوشامد واسه عمه جونش. -رویا
 ر کنه باباش نکشتمون خیلیه.خدا بخی ،مادرش که با گریه ازمون استقبال کرد بچشم با لگد -

  باز کرد. رادمهر کنار مهال ایستادو رویا با دیدن نیکا ذوق زده دستش را 
  .چه بزرگ شده این جیگره عمه ،وای خدا -رویا

 میدید. روی شانه رادمهر گذاشت و با گوشه چشم رویا را  نیکا سرش را 
 یزنم به امیر.بیاین تو االن زنگ م ،حقم داره، ما رو که نمیشناسه -رویا

بعد از یه  رویا دلش سوخت، ،ردمی کنیکا با ُبغض به مهال نگاه ،به زور از رادمهر جدا کرد و محکم بوسید نیکا را 
 و رادمهر پشت سر رویا به خانه رفتند و روی مبل نشستند. مهال  محکم به مهال سپردش، بوسه 

رام طو  رویا با تلفن خانه شماره امیر را 
 
بعد قطع تماس  ،ری که رادمهر و مهال صدایش را نشنوند صحبت کردگرفت و با او ا

  کنار مهال نشست.
ولی امروز با دیدنت انگار  ،وابونم در گوشت یا میبندمت به فحشمی خردم وقتی ببینمت محکم می کهمش فکر  -رویا

سال  مهر و امیر، امیر تو این یکبیشتر از همه برای راد ،سال مثل یه کابوس بود تموم عقده هام پر کشید ،مهال این یک
شب که رادمهر خبر پیدا شدنت  رد، مخصوصا اونمی کباورت نمیشه هر شبش رو با گریه صبح  ،به اندازه ده سال پیر شد
خر رو داد میگ فت اگه ماه 
 
رد می کفقط نگران من بود وگرنه شبونه حرکت  ،ردم میرفتممی کنبودش همین االن حرکت  تا

 میومد.
  .پایین انداخت و چیزی نگ فت را مهال سرش 

 بگو ببینم این تینای هفت خط کجاست؟ ،ها بیخیال این حرف -رویا
میدونم بدتر از همه واسه تو بود.میدونم روزای سختی رو گذروندی، امیر وقتی  ،ببخشید رویا ،یکی دو روز دیگه میاد -

 مطمئنن ....... ،عصبی بشه هیچی حالیش نیست
ردم می کرد منم سر رادمهر بیچاره خالی می کاوالش سخت بود،هر وقت با من بد صحبت  ،گذشتبیخیال دیگه  -رویا

تیشش و تندتر می خ،داداشم کم غصه توونیکا رو 
 
 .ردممی کورد منم ا

ن ،جو سنگینی بود ،کسی دیگه حرف نزد
 
 .حتی از مهال ،روزها از همه بیزار میشد رادمهر با یاد ا

 ق بچم کردم؟ارو ات مهال میدونی اتاق تو -رویا

خ عمه قربون گل پسرش ؟جدی -
 
 .پس دیگه واجب شد اتاقشو ببینم ،ا
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بی زده بود .و چسباند هروی در اتاق عکس سونو گرافی را در قاب گذاشت ،رویا مهال به طرف اتاق رفتند
 
 ،کل اتاق را رنگ ا

باب بازی از ماشین تا موتور چیزی کم تخت و کمدش هر دو قرمز بود با کلی اس ،یه تخت شکل ماشین گوشه اتاق بود
 .نذاشته بودند

 پس کو پردش؟ -مهال

 روز.مهال م واسه اونمی کندارم لحظه شماری  ،ی که به دنیا اومدز عکس اولین رو ،وام عکسشو بذارم رو پرده می خ -رویا
 ناراحت نشدی از اینکه اتاق تو رو......

 .مهال وسط حرفش پرید

  .ی هم ذوق زدمخیل ؟دیونه ناراحت چرا -

وسایل اتاقتو گذاشتیم تو انبار پیش بقیه وسایل، امیر وقتی دلش میگیره همش میره اونجا، انگار معجزه میشه  -رویا
 ناراحت میره سرحال بر میگرده.

مد  ق بیرونااز ات ،مهال با لبخند به رویا نگاه کرد
 
 ند و دوباره مبل نشستند.ا

 رویا هم داشت. حال را این  ،با صدای در مهال قلبش لرزید
مد باز کرد و داخل امیر در را 

 
به سختی بلند شدو زیر لب  ،شده بود رادمهر به احترامش بلند شد ، مهال پاهایش شل  ا

بلند کرد و سیلی محکمی در  های به خون نشستش به او خیره شد ،دستش را  سالم کرد. امیر روبروش ایستاد و با چشم
رادمهر دسته ی مبل را گرفته بود که از بلند شدنش جلوگیری  .ش رو رادمهر هم حس کردجوری که درد ،گوشش خواباند

مد رویا نزدیک کند،
 
  بلند کرد و گ فت امیر دستش را  ،ا

  رویا وایستا سر جات. -امیر
 امیر تو روخدا. -رویا
دلت تنگ شده یا بی غیرتیمو به اومدی بگی چی؟  خیلی رو داری، واسه چی اومدی اینجا؟ کی بهت اجازه داد؟ هوم؟ -امیر

روزا رو ببینن، برای اولین بار خداروشکر کردم که بابا مامان مردن و بی  خدا روشکر بابا مامان نبودن که این؟ روم بیاری 
بروی  ی که کردی رو ندیدن؟

 
 ا
بروی  ی کردم؟ من فقط ن -

 
بروی  ی؟ چی میگی امیر؟ من بی ا

 
ت خودم با یه زن واستم ُخورد شم ،من شوهرمو رو تخمی خبی ا

دم  چمیدونستم یه! دیدم، چمیدونستم نقشست
 
مریض کمر همت بسته تا زندگیمو نابود کنه،از این ناراحتی که چرا به تو ا

مال نشه  واستم بیام پیش تو که طعنه های تو رو بشنوم ،واسه همین رفتم،رفتم که غرورم بیشتر لگدمی خچون ن؟ نگ فتم
هم خراب شه ،حاال همتون ازم طلب دارین؟ چی میگین واسه خودتون؟ من فقط ترسیده ،رفتم چون نخواستم زندگی تو 

دمای عوضی هستن که واسه خراب کردن زندگی مردم هر کاری  !بودم ،چه میدونستم یه نقشست
 
می چه میدونستم انقدر ا

 ن...کن
لوم نیست چه غلطی کرده االن فرار از این نترسیدی بگن دختر ه مع من بهت طعنه میزدم؟ اینجوری منو شناختی؟ -امیر

سال با یه  مهالدلیلی بیار که قانع کننده باشه نه خنده دار ،یک ؟کرده؟انقدر ناقص العقلی؟ فقط یه روی سکه رو دیدی
وراه کردی که طعنه نشنوی

 
 نمیدونم چی بگم ،عقالنی نیست حرفت ؟بچه خودتو ا

ره -
 
فقط یکم ،اون موقع شاید بهم حق  ،ما خودتون رو بذارین جای منتو راست میگی من ناقص العقلم، ولی یکی از ش ا

ردم تو هم از می کواستم زندگی رویا هم خراب شه، فکر می خبدین، امیر من اگه بهت نگ فتم بخاطر زندگیت بود، چون ن
ین اخبار رو روی لجبازی زندگی خودتو خراب کنی ،هیچکدومتون نمیتونین درک کنین چه روزای  ی داشتم، حاظر بودم بدتر
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ولی امیر چون زندگی خودم نابود  ،در مورد خودم بشنوم ولی زندگیت خراب نشه، میدونم هیچوقت نمیتونی منو ببخشی
گ فتم شاید رادمهر چیز  ،واستم واسه تو هم اینجوری شه، وقتی تینا گ فت به امیر زنگ بزن قبول نکردممی خشده بود ن

بخدا نمیدونستم قراره اینجوری بشه، از عکس العملت  ،باشه، نمیدونستمکارشو توجیه کرده  ،دیگه ای گ فته باشه
 ،همیشه دلم میگرفت وقتی دوستام میگ فتن با برادراشون دوستن؟ چرا کاری کردی که ازت بترسم ؟میترسیدم ،چرا امیر

چرا؟یکم برادری برام  چرا نمیتونم دوست باشم باهاش؟ امیر چرا؟ ها میگ فتم چرا من نمیتونم با برادرم درد و دل کنم؟
ردم زود می کهای دلمو بهت بزنم، تا یه چیز برات تعریف  میترسیدم حرف ردم.می کهمش ازت همه چیو پنهون  ،نکردی

روم رفتار کنی، مثل امروز که بعد از یک جوش میاوردی، یک
 
سال منو دیدی به جای اینکه بغلم کنی میزنی منو  بار نشد ا

 !خیلی ،ه اینه باشه خیلی َمردیاینه َمردونگی ؟اگ  ،چرا؟
  کنار زدو رو به رادمهر گ فت مهال امیر را 

 بریم رادمهر دلتنگیم رفع شد. -
  امیر برگشت رو به مهال گ فت ،رادمهر از روی مبل بلند شد ،مهال سمت در رفت

در روت غیرت دوست داشتنمو نفهمیدی،نفهمیدی از دوست داشتن که انق ،هیچوقت نفهمیدی چقدر دوست دارم-امیر
شیدم چون میترسیدم از می کشیدم تا تو بری بیرون و برگردی، عذاب می کو دارم، هیچوقت نفهمیدی چقدر عذاب  داشتم

گرگای  ی که بیرون منتظر طعمه ای مثل خواهرم بودن که پاک و ساده بود،تو نمیتونی درکم کنی، نمیتونی منو بفهمی، 
ه، ولی با این کارت کمرمو می کنتموم شد، دیگه خطری خواهرمو تهدید نروزی که ازدواج کردی فکر کردم همه چی 

دردتو باهام در  حتی الیقم ندونستی ؟شکوندی ،لهم کردی ،من بعد مامان و بابا فقط تو رو داشتم ولی تو چیکار کردی
 برادری قبول داره؟یااصال منو به  برام بزنی،همش میگ فتم یعنی واقعا من واسه مهال ُمردم؟ میون بذارُی یه زنگ

غوش امیر انداخت مهال برگشتو خودش را در 
 
 .امیر محکم او را به خودش فشرد ،ا
ن ها هم با  گریه مهال بند نمیامد، رویا 

 
بلند  از خودش جدا کردو سرش را  با صدای گریه نیکا امیرمهال را  ،اشک میریخت ا
امیر بادیدن نیکا لبخندی  ،از سر گرفت را  دو دوباره ساز گریهکر  نیکا لباش را جمع ،کرد و به بچه ی کنار رویا نگاه کرد

  زدو گ فت
 الهی دای  ی قربونت بره. -امیر

غوشش گرفت و بوسید
 
 رویا برای همه شربت ،روی مبل کناری رادمهر نشست مهال لبخندی زد ،کنار نیکا نشستو او را در ا

ورد
 
 .تعارف کرد ا

 رویا میبینی ماشاهلل چه بزرگ شده؟ -امیر
ره -رویا

 
 ه!می کنمهال تو رو خدا ببین بغل امیر گریه ن ،ُکپیه رادمهره؟ میبینی ا

  چون دیده هووش داره میاد تو رو تحویل نمیگیره. -
رام در

 
 گوش مهال گ فت رادمهر ا
 .شب میام دنبال نیکا ،من باید برم -رادمهر

 ما رو ببر خونه هر جا خواستی برو. -
  با ناَمردی گ فت رادمهر از ته دلش ذوق کرد ولی

 چی شد؟ نظرت عوض شد؟ ،واستی بمونیمی ختو که  -رادمهر
 مهال هم با خونسردی گ فت

 .طاقت دوری بچمو ندارم وگرنه میموندم -
  مشت کردو از جایش بلند شد و گ فت رادمهر دستش را 

  ما دیگه بریم؟ -رادمهر
 کجا برین؟ ،وا ،کجا؟ تازه ما دیدمتون یه دقیقه -رویا
 .اشین شام بخورین برینب-امیر

http://www.98iia.com/


 حیف روزای رفته / فاطمه رنجبر کاربر انجمن نودهشتیا 
 

  
 COM.IIA98.WWW / 307 فاطمه رنجبر 

 

 ؟با این حال و روز رویا مهمونی نگیرین نمیشه ،من یه سر باید برم پیش سینا ،یممی کنتعارف که ن -رادمهر
 برین؟ بشینین من تازه نیکارو دیدم مگه میذارم به این زودی ،چشمم کور از بیرون غذا میگیرم -امیر

 ال و نیکا بمونن یه دل سیر ببینشون خوبه؟م ، مهمی کنتعارف که ن ،بخدا کار دارم -رادمهر

 ؟ها ،م، بیاینمی کنمیرم شام درست  ،واین شما بیاینمی خنه باید برم خونه  -
  ش ور میرفت گ فتاپایین انداخت و با حلقه  امیر که هنوز از مهال دلخور بود سرش را 

 باشه واسه یه شب دیگه. ،نه -امیر
 !یگهبیا د ؟ُخب چرا کالس میذاری  -رادمهر

 .این داستان قهرش حاال حاالها ادامه داره ،میشناخت در دل گ فت خدا به دادم برسه مهال که خوب این رفتار امیر را 
شتی نمی کد بغل ،همیشه همین بو

 
 رد.می کرد میبوسید ولی ا

  فتبوسیدو به مهال گ  امیر نیکا را  ،مهال بلند شد و نزدیک امیر رفت دستش را برای گرفتن نیکا جلو برد
 .تا جلوی در میارمش -امیر

  بوسیدو گ فت مهال هم رویا را  ،رادمهر خداحافظی کردو بیرون رفت
 واد بیای جلوی در.می خن ،مواظب خودت باش ،بازم ببخشید -

  بازم بیا اینور من هنوز سیر ندیدمت. ؟یمی کندیوونه از من چرا عذرخواهی  -رویا
 .انقدر میام تا خودت خسته شی ،باشه -
مهال ایستاد و  ،در حیاط دست مهال را گرفت امیر پشت سرش رفت، ،هال با رویا خداحافظی کردو بیرون رفتم
 چشمهای امیر نگاه کرد. در

 چیزی شده؟ -
خیلی َمرده که ! من اگه جای رادمهر بودم یک دقیقه هم تو خونم نمیذاشتم پا بذاری  ،نخواستم جلوی اینا چیزی بگم -امیر

 .نکشتت
انقدر زخم زبون زد، انقدر بد رفتار کرد که از َمرگم برام بدتره، االن فقط بچش براش  ،راحت َمردونگیش به تو رفته خیالت -

  برو خیالت راحت باشه برادر خوش غیرتم، اون یکیه لنگه ی خودت. ،مهمه نه من
امکان  ؟ی خواهرش در خطر بودیعنی زندگ ،از بغل امیر گرفت و از درحیاط بیرون رفت. امیر ُشکه شده بود نیکا را 
او جانش را برای مهال میداد، حتی زمانی که بیمار بود هم فقط نام  ،رادمهر همچین َمردی نیست که ناَمردی کند ،نداشت

ورد مهال را می
 
 در حیاط رابسُت وارد خانه شد. نه نیکا، ا

  وای؟می خبیرون چیزی ن -رادمهر
 چیزی بخوام میرم میگیرم. -

 میدونی که اعتماد بهت ندارم. ،هر جا میری خودم میبرمت ،دیگه، دیگه میرم خبری نیست نه -رادمهر
ره -
 
 ؟چیکار کنم ،میدونم صد دفعه گ فتی،به جهنم که نداری  ا

ورد چیه زبون در -رادمهر
 
پشتت به کی گرمه که شیر شدی؟به  ،بدبخت اون که داداشت بود با سیلی ازتاستقبال کرد ؟یا

 چی میگم بگی چشم.نفعته الل شی هر 
  گلویش شد. دوباره ُبغض بود که همخانه  ،مهال حرفی نزد

ورد از صندوق عقب بیرون چمدان را  ،رادمهر ماشین را جلوی در پارک کرد و پیاده شد
 
خودش جلوتر حرکت کرد مهال  ،ا

هسته از ماشین پیاده شد
 
ن ،هم ا

 
ورد روز را به یاد با دیدن خانش ا

 
ترک کرده بود، انقدر در فکر  را  که با چه حالی اینجا ا

  ندید. فرو رفته بود که رادمهر جلویش ایستاده بود را 
 .برو تو که تو این عالم نبودی؟ تو فکر کی بودی ،چته خوابی؟ صدبار صدات زدم -رادمهر
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انه هایشان چقدر دلش برای عاشق ،مهال با حسرت جای بوسه ی نیکا خیره شد ،رادمهر نیکا را بوسید و سوار ماشین شد
 واست او رو هم میبوسید.می خکمی مهربانی،دلش  ،واستمی ختنگ شده بود. چقدر دلش کمی لطافت 

گرد وخاک  های خانه همه خشک شده بودند،همه جارا  گل ،نگاهی به دور و برش انداخت .شدو در را بست وارد خانه
ه ،چون خانه مانند همان شبی بود که ترکش کرد.دلش نگذاشت یادحرف رادمهر افتاد که گ فت پایش را در خانه ،گرفته بود

  رد واز خودش صدا در میاورد.می کنیکا هم با تعجب به خانه نگاه  ،گرفت
  جونم مامان؟ اینجا خونمونه عزیز دلم. -

ه سردی کشید و گ فت
 
 ا
دو ماهی که اون  ،ودیکلی شادی، مامانم تو دوماه تو این خونه ب ،خونه ای که کلی اشک و خنده رو تو خودش داره -

دعا کن از این به  ،از اولی که اومدی ناراحتی بود و جدای  ی ،دعا کن مادر ،مهسای عوضی گند زد بهش، ببخشید دخترم
 .دعا کن بابات دست از لجبازی برداره و برگردیم به زندگیمون ،بعدش خوب باشه

برایش روشن کردو وقتی او را مشغول دید سمت اتاقش تلویزیون را  .در روروکش گذاشت مهال به اتاق نیکا رفت و او را 
یینهبا دیدن تخت نامرتب و  ،رفت

 
کاغذ مچاله شده حالش بدتر   ،لکه های خون خشک شده روی زمین ،شکسته ا

ورد در شالش را ،واقعا چه روزهای  ی سختی را گذراندند، مانتو و  شد، 
 
شپزخانه ش ،ا

 
د دمپای  ی ،از اتاق بیرون رفت وارد ا

 نالید .کل خانه گردو خاک رویش نشسته بود ،برداشت دوباره سمت اتاق رفت رد و جارو وخاک انداز را پاش ک

  خدایا چقدر همه چی بهم ریخته. -
باز کردو خواند،  ،فکر کرد نامه مچاله شده نامه خودش است ،جمع کرد اول شیشه های اتاق را  ،سریع دست به کار شد

ن را ریز ریز  ،نامه مهسا بود
 
بعد روتختی و بالشت و پتو را برداشت  لعنتی نثارش کرد. ،کرد و در سطل زباله ریختا

روتختی تمیز روی تخت پهن کرد، دو  ،واست تخت را هم بیرون پرت کندمی خحتی دلش  ،نایلون زباله گذاشت در
شپزخانه ،روی تخت گذاشت بالشت دیگر

 
واست می خکرد.دلش  کار گردگیری اتاق تمام شد. شروع به گردگیری حال و ا

شانه ای باال انداخت و سمت  برای شام چیزی در یخچال نبود که درست کند. تا خستگی از تنش بیرون برود. دوش بگیرد
غوشش گرفت ،حوله خودش و نیکا را از چمدان بیرون نیکا رفت در
 
ورد ا

 
ب  وان را پر از ،وبه سمت حمام رفت ا

 
ا

رد، االن نمیدانست باید می کپایش نشاند، همیشه تینا در شستن نیکا کمکش وان نشست و نیکا روا روی  کردخودش در
ب  فقط در ،چکار کند

 
ب  نشستند و با هما

 
مد  رادمهر که به خانه ،ندیدندمی خردند و می کبازی ا

 
با تمیزی خانه لبخندی  ا

ن جا  ،به طرف اتاق نیکا رفت ،روی لبش نشست
 
شپزخانه َسرک کشید، کمی دا

 
لش شور افتاد، سمت اتاق نبودند، به ا

ن ها خودشان میرفت که صدای خنده ی 
 
سوده ای کشیدو سمت اتاق رفت ،با دیدن تخت  را  ا

 
از حمام شنید. نفس ا

ن
 
ورد در روز کذای  ی جلوی چشمش ظاهر شد. لباسش را  دوباره ا

 
ب  زیر دوش رفت به حمامی که در اتاق خواب بود ا

 
سرد ا

رام شود ،در
 
یینه تا کمی ا

 
بعد اصالح  ،شروع کرد به اصالح کردن صورتش ،ش را دید با انزجار رو برگردانداهره وقتی چ ا
مد  حاال کمی از خودش خوشش ،دوباره در اینه نگاه کرد

 
مد از حمام بیرون .ه بودا

 
پوشید، هنوز مهال از  و لباسش را  ا

رو از جلوی در برداشت و روی میز  وسایلی که خریده بود ،حمام بیرون نیامده بود، تلفن را برداشت سفارش غذا داد
شپزخانه گذاشت. کمی جلوی تلویزیون نشست

 
حمام رفت تقه ای  به دریا زدو سمت دل را  ،دیگر حوصلش سر رفته بود ،ا

 .به در زد
 بله؟ -

 ین اون تو؟می کنساعت دارین چیکار  یک ؟چرا نمیاین بیرون -رادمهر
 .ایمنتظر بودم بی ،ُخب کسی نبود نیکا رو بگیره -

  جمع کردو گ فت رادمهر لبخندی زدو سریع لبخندش را 
 بیارش بیرون پشت درم. -رادمهر
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به  پشت در ایستاد و نیکا را  داشت، شید دوباره همان حس را می کمهال مثل روزهای اولی که دلشوره داشت و خجالت 
  از دست مهال گرفت. روی سر نیکا گذاشت رادمهر حوله را  .تحویل داد رادمهر طوری که خودش دیده نشود

 ورمت قایم کردی خودتو.می خنترس ن -رادمهر
وقتی  ،دید از الی در بیرون را  سریع خودش را شست و خواست بیرون بیاید که ،صورتش سرخ شده بود ،بست مهال در را 
ولی چاره ای مطمئن بود که حوله برداشته  ،هر چقدرگشت اثری از حولش نبود ،ندید دستش را بیرون گذاشت رادمهر را 
  صدا زد بلند رادمهر را  ،نداشت

 !رادمهر -
مد  رادمهر از اتاق نیکا بیرون
 
 و گ فت ا

  بله؟ -رادمهر
 حوله من کو؟ -

  مگه دست من بود؟ -رادمهر
 !لباس بچه رو بپوش یخ زد -

  .داشتم میپوشیدم تو صدام زدی -رادمهر
 ت در بود.پش مطمئنم با حوله نیکا  ،برای اینکه حولمو برداشتی -

 من؟ -رادمهر
 وردار بیار حولمو. پس نه من؟ -

 در ضمن نوکرتم مگه خودت برو بردار. ،من که برنداشتم ،به من چه -رادمهر
رام به نیکا گ فت ،گ فت و وارد اتاق نیکا شد

 
  شیطانی خندیدو وا

 نومارو در نیاره.حاال مجبوره لخت بیاد بیرون که دیگه واسه من ادای حاج خا ،حقش بود بابای  ی -رادمهر
  مهال پوفی کشیدو دوباره رادمهر را صدا زد

 !رادمهر -
 دیگه چیه؟ -رادمهر

 وردار بیار یخ زدم. -
 شرمنده دارم لباس نیکا رو میپوشم. -رادمهر

مد  مهال دید چاره ای ندارد خودش بیرون
 
همین که به در اتاق رسید رادمهر هم از ، و پاورچین پاورچین سمت اتاق رفت ا

مد اتاق نیکا بیرون
 
دلش سوخت خواست از اتاق حوله بردارد،  ،رادمهر متوجه نشده بود ،، مهال سریع وارد اتاق شدا

به جلو  موهای خیسش مهال را مانند کودکان کرده بود،قدمی ،،سرخی گونش حوله پیچ دید وارد اتاق شد مهال را 
 ،ولی جذابیتش کمتر که هیچ بیشتر هم شده بود ،بود چقدر الغر شده ،صورت اصالح شدش بود میخمهال هم  ،برداشت

مد  با صدای نیکارادمهر به خودش
 
  ومهال هم اخماش تو هم رفت و گ فتا

 چیه ُزل زدی بهم؟ -
 .من اومدم نیکارو پوشک کنی بلد نیستم ،کی من؟ تو داری قورتم میدی -رادمهر

  برو بیرون لباس بپوشم میام. -
 تازه حموم بودم حوصله ندارم دوباره برم. ،اول بیا پوشکش کن -رادمهر

  چرا انقدر گیر میدی؟ -
  .ُخب عوضش کن بعد لباس بپوش -رادمهر

 ،های هر دو تند شدو رادمهر از عطر موهای مهال بی اختیار شده بود با نزدیک شدن مهال نفس ،مهال به طرف رادمهر رفت
به مهال بر خورده بود، با حرص روی تخت نشست و نیکا  ،رون رفتبه او سپردو از اتاق بی نیکا را  ،نباخت ولی خودش را 

روی  موهای خیسش را  .تنش کرد پوشید و نیم تنه و شورتک قرمز رنگش که جذب بدنش بود را  خواباند، پوشکش را  را 
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 با خودش گ فت ،بهتر نشان دهد خودش را  شانش رها کرد، کمی دست کشید تا ِفرش باز شود
 ببین چجوری تشنت کنم، ولی از سیر  ،نم مهال نیستماگه امشب وسوست نک -

 
 ب شدن خبری نیست بچه پرو.ا

غوشش گرفت و بیرون رفت نیکا را در 
 
 .رادمهر روبروی تلویزیون نشسته بود ،ا

روروکش گذاشت، رادمهر که دستش  کمی خم شدو نیکا را  ،مهال از قصد از کنارش رد شد و جلوی تلویزیون ایستاد
موهایش کشید به مهال  گرفت سمت خودش برگرداند، دست در دستش را  ،لند شدو چند قدمیش ایستادخوانده بود ب را 

 ،نزدیک شد

  کنار زد و گ فت مهال که ُشکه شده بود او را  
  چته روانی؟ -

،ولی خیلی ابلهی که فکر  واستم زیاد خستت کنممی خن !وای وسوسم کنی دیگهمی خ ؟واستیمی خمگه همینو ن -رادمهر
خوش هیکل تر از تو نتونسته اغفالم کنه، وگرنه االن پدر صدها بچه بودم نه یدونه،  ،ی با این لوندیا خودمو میبازمکن می

ماده حاال برو میز ،نه اینجوری بیای جلوم رژه بری  ،وای رک بیا بگومی خپس اگه چیزی 
 
 کن گشنمه. ا

 ستش پاک کردو رو به رادمهر گ فتبا د مهال قطره اشک مزاحمی که گوشه پلکش خانه کرده بود را 
 .هیچوقت ؟ازت متنفرم، دیگه هیچوقت بهم دست نزن فهمیدی -

 که رادمهر جلویش ایستاد و گ فت مهال خواست طرف اتاق خوابش برود
اگه هم  ،هر وقت بهت نیاز داشتم باید سرویس بدی ،تو برام تصمیم نمیگیری که چیکار کنم چه زری زدی؟ -رادمهر

شپزخونه اونوره نشنیدی  ،دخترای زیادی هستن که سرویس دادنشون عالیه ،دیگه خود دانی دوست نداشتی
 
در ضمن ا

 ؟گ فتم گشنمه
شپزخانه رفت دستش را  ،دستش میلرزید ،ُشک دوم روهم به مهال وارد کرد

 
چید وبا چیدن هریک  میز را  ،مشت کردو به ا

ورد از روروک بیرون شت و نیکا را بعد چیدن به حال برگ ،وسایل به خودش لعنت میفرستاد از 
 
سمت اتاق میرفت که  ،ا

  دوباره رادمهر گ فت
 کجا؟ -رادمهر

 میرم بخوابم. -
پس بدو سر میز شام تا اعصابم و بهم  ،من با خودت کاری ندارم ولی اون بچه باید تغذیش درست حسابی باشه -رادمهر
 نریختی.

شپزخان پایین انداخت مهال دوباره سرش را 
 
ه رفت، رادمهر هم پشت سرش دستش را در دستشوی  ی شسُت روی و سمت ا

رادمهر کمی غذا برای خودش  ،روی صندلیش نشاند و برای خودش بشقاب وقاشق برداشت مهال نیکا را  ،صندلی نشست
  کشید مقداری برنج در ظرف مهال خالی کرد و بیشتر برایش کوبیده جوجه گذاشت.

 شی.وری بعد بلند میمی خهمشو  -رادمهر
 نمیتونم بخورم. -

 میتونی بخور. -رادمهر
  حالم بد میشه. -

 اشکال نداره بخور . -رادمهر
 .کمی غذا هم در دهن نیکا میذاشت ،مهال پوفی کشید و شروع به خوردن کرد

رد بگیر برای نیکا باید فرنی درست کنم. -
 
 فردا یکم ا

 باشه. -رادمهر
  گذاشت. کنار خورد ظرف را  مهالکمی دیگه از غذا را 
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 .دستت دردنکنه -
 .گ فتم همشو تموم کن ،تو که نخوردی -رادمهر

 .جا ندارم ؟مگه زوره -
شپزخانه بیرون میرفت رادمهر صدایش کرد ،مهال بلند شدو نیکا را بغل کرد

 
  .داشت از ا

  نخوابونش االن سینا و مریم میان اینجا. -رادمهر
 مهال کالفه گ فت

 نمیشد یه شب دیگه بیان؟ -

مثل تو بی معرفت و بی احساس  ،سینا گ فت فرداشب میان ولی مریم زنگ زد گ فت هر جوری هست امشب میان -دمهررا 
  .نیست که، دلش تنگ شد برات

  خسته نشدی از این همه طعنه زدن؟ -
اگه  ،ای  ی دارممن واسه ادامه این زندگی یه شرط با هم حرف بزنیم یادت که نرفته؟  در ضمن قراربود برگشتیم  ،نه -رادمهر

 .اگه نه که هر کی میره دنبال زندگی خودش ،هللا میتونی قبول کنی بسم
خیلی خودتو دست  ،با یه فرشته ممی کنیه جور میگه زندگی خودم زندگی خودت انگار تو بهشت دارم زندگی  ،به جهنم -

به خیر و ما رو به سالمت، یجور تهدید تو رو  ،واد باشهمی خهر چی هم  ،ممی کنباال گرفتی؟هیچکدوم از شرطاتو قبول ن
قا از این خبرا نیست ،ه انگار من کشته مردشممی کن

 
اصال بگو ببینم واسه  ،انقدر خودتو بی تقصیر ندون منو مقصر ،نه ا

ورد چی وقتی من خونه نبودم
 
اگه واقعا من و با یکی  ،بارم گ فتم بازم میگم یک ،یش تو خونه؟یه چیز بگو که قانع شما

  .اینجوری نگام نکن ،ها جوابمو بده ؟ردیمی کی چیکار میدید
  .نیکا با صدای داد مهال ُبغض کرد و شروع به گریه کرد

دختر خراب که نیاوردم خونه،گول ، اول اینکه دختر عموم بود ؟شیمی کواسه چی عربده  ،صداتو بیار پایین -رادمهر
می ت و پرت بگو. تو جواب دومتم باید بگم فرار نهی زر بزن دهنتو باز کن چر  ،گول خوردم خوردم،میفهمی؟

 خیلی. ،خیلی احمقی ،میپرسیدم کیه؟ چیکارست؟ نه که بگم خیانت کرد بهم پس بذارم برم تا تنبیه شه ،ردمک
شپزخانه بیرون رفت رادمهر بلند شدو نیکا را 

 
نقدر اعصابش ا ،روی مبل جلوی تلویزیون نشست ،از بغل مهال گرفت از ا

 میترسید بالی  ی سر مهال بیاورد.خورد بود 
 این درسته وقتی تو نیستی به پسرخالم بگم بیاد اینجا؟! از دختر عموت باید میترسیدی نه دختر خراب - 

  گلدان به دیوار خورد و شکست. ،به طرفش پرت کرد رادمهر با عصبانیت سمتش برگشت گلدان کنار مبل را 
با هیچکس قابل قیاس نیست  اون پسرخاله پدرسگت ،ترس حرف نزنی نمیگن اللین ،ِد زر نزن انقدر، ببند دهنتو -رادمهر

 م.می کنروزگارتو سیاه  ،بار دیگه اسمش رو بیاری  فهمیدی؟ وای به حالت مهال ،وای به حالت یک
باورش نمیشد این همان  ،خیره شده بود، قلبش تند تندمیزد، واقعا الل شده بود مهال خشک شده بود فقط به او

شغال پایین انداخت دمهرباشد، سرش را را 
 
شپزخانه رفت و با جارو خاک انداز برگشت تاا

 
ای گلدان و شیشه خورده ها  به ا

تیکه ای شکسته از گلدون  لوی پایش را ندید،تار کرد، ج جمع کند ،چشمانش از بس اشک ریخته بود دیدش را  را 
خی گ فت و روی زمین نشست در

 
 روروکش گذاشت و سمتش دوید. ررادمهر نیکا را د ،پایش رفت ا

 ؟بدون دمپای  ی اومدی ؟یمی کنچیکار  -رادمهر
  که خودش را کنار کشید و با نفرت به او خیره شد. بلند کند خواست مهال را 

 بهم دست نزن برو اونور. -
 م.می کنپاشو برو رو مبل خودم جمع  ،لجبازی نکن اون روی سگم رو باال نیار -رادمهر

نگان لنگان به سمت مبل رفتمهال بلند شدو 
َ
رادمهر مشتش را به دیوار کوبید و سمت مهال رفت کنار پایش نشست.  ،ل

ورد دوباره مهال خواست پایش را کنار بکشد که رادمهر فشاری به پایش
 
رام بنشین ا

 
ورد از پایش در ، ِتکه شیشه را دتا ا

 
و با  ا

روشن کرد و دوباره  چای ساز را  گلدان را جمع کرد. ز تکه های بعد بلند شدو با جارو خاک اندا ،پارچه سفیدی تمیز بست
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  به پذیرای  ی برگشت.
  روبروی مهال نشست و به او خیره شد.

ی که خودم از کردم پشیمون شم؟ مهال دارم باهات حرف می کنچرا دست میذاری رو نقطه ضعفم؟ واسه چی کاری  -رادمهر
  میزنم نگام کن.

 انگار صدای  ی نمیشنید. ،ردی کممهال با ناخن دستش بازی 
 مگه با تو نیستم؟ -رادمهر

 بلند کرد و در چشمانش خیره شد. سرش را  صدایش بود مهال  با تحکمی که در
  چرا وقتی میدونی رو اون پسرخاله حرومزادت حساسم اسمشو میاری؟ -رادمهر

ورد من اسم پسرخالمو -
 
ورد تو خودشو ،ما

 
 ی تو خونه زندگیم.ا

 با حرص به او خیره شد و گ فت ،نش رو روی هم زدرادمهر دندا
خه عوضی،روانی -رادمهر

 
مد  واستم با خانواده عموم رفت ومی خمن  ،ا

 
مد  چند بار گ فتم باهاشون رفت و کنم؟ ا

 
 ؟نکنیم ا

دگیمون تو پاشو تو زن ؟نه بریم بفهمن هیچی نمیتونه ما رو از هم جدا کنه ،شعارات یادت رفته ،کی گیر داد نه بریم زشته
 یک من .چوب این کار من خوردم نه تو، تو که خوش خوشانت بود ؟حاال واسه من زر مفت میزنی !خود تو ،باز کردی

تم نگزید. ؟از همه حرف شنیدم ،تو چی ،سال از زن و زندگیم دور بودم ،بزرگ شدن بچمو ندیدم  َکک ِ
دم  ی همش واسه تو سخت بود؟ منمی کنچرا فکر  -

 
دارم؟من برادرمو دوستامو شهرمو ول کردم رفتم،من نبودم؟من دل نا

هر شب به  ،هر شب کارم گریه کردن بود احمق رفتم ولی از همون روز اول هر جا میرفتم تو رو میدیدم، مثل دیوونه ها
شغال بود،می کفکر  من  .ردم تا دلتنگیم رفع شهمی کعکست نگاه 

 
امروزم  ردم دوستش داری، چمیدونستم اون مهسای ا

واست اون اتاق رو سرم خراب می خم دلم ،ردم اون نامه لعنتیش رو قاطی شیشه خورده ها پیدا کردمی که اتاق رو تمیز ک
جام که بفهمی چی کشیدم ،فقط یه  ؟شه، از اون اتاق متنفرم ،انگار جونمو ازم میگیره ،چرا یه لحظه خودتو نمیذاری 

سابقه نداشت جوابمو  ،گ فتم حتما اتفاقی برات افتاده ،شب میزد اوندلم شور  ،یه لحظه خودتو بذار جام ،لحظه رادمهر
می بازم باور ن ،اومدم تو خونه مانتو شال رو دسته مبل دیدم ،ندی، اومدم ببینم چی شده که یه ک فش زنونه جلو در دیدم

 ...ردم چیزی باشه، وقتی در اتاق باز کردم و اونک

توانش را نداشت بریده بود ،با ِهق ِهق دو دستش صورتش باصدای بلند گریه مکرد،دیگر  ،بغضش شکست
ن ِهق ِهقش مثل همان شبی بود که رادمهرش را در  گرفت،  را 

 
غوش کس دیگر دیده بود ،دوباره ا

 
شب کذای  ی جلوی  ا

می دو دل بود برای کاری که  ،موهایش کشید و از جایش بلند شد. روبروی مهال ایستاد چشمش رژه رفت،رادمهر دست در
غوش بگیرتش و همه ی گذشته را فراموش کندمی خدلش  ،واست انجام دهدخ

 
رد، می کولی عقلش قبول ن ،واست در ا

یفون رفت
 
باز کرد  با دیدن مریم و سینا در را  ،بین عقل و قلبش گیر افتاده بود،با صدای زنگ در پوفی کشیدو سمت ا

  سمت مهال برگشت.
 رتتم بشور، سینا ومریمن.پاشو برو لباستو بپوش دست و صو  -رادمهر

نگان لنگان به سمت اتاق رفت
َ
یینهرادمهر جلوی  ،مهال ل

 
 باز کرد، اول مریم در خانه را ، موهایش را با دست صاف کرد ا

مد 
 
و خیلی سرد با رادمهر سالم و احوالپرسی کرد،هنوز دلش با او صاف نشده بود، با دیدن نیکا سمتش دوید و در  ا

غوشش کشید، نیکا گری
 
کمی کرم به صورتش زد ولی  ،ه کرد و دستش را طرف رادمهر دراز کرد، مهال بعد از پوشیدن لباسا

مد  از اتاق بیرون .معلوم بود که گریه کرده ،باز چشمانش ُپف داشت
 
مریم با دیدن مهال خودش  ،و سمت مریم رفتا

غوشش انداخت و گ فت را 
 
 در ا
 م؟می کننگ فتی بدون تو ِدق  ،خیلی ناَمردی -مریم

 یعنی االن روحت با من داره حرف میزنه؟ -
 به شهرت و خونت خوش اومدی مهال خانم.، قربون دهنت فقط خودت حریفشی ،سالم -سینا
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 معلومه هنوز نتونستی درستش کنی. ،مرسی خوش باشی -
  من َخرو بگو واسه تو االغ دلتنگ شدم! -مریم

رام در گوشش گ فت
 
 مریم ا
 گریه کردی؟ -مریم

ره -
 
 .بریده پام شیشه رفت دردش امونم و تو ا

 مریم بلند گ فت
 تو پات شیشه رفت یا شیشه خورده بعضی ها دلتو خراش داده؟ -مریم
 حیف که مهمون خونمی. ،هر چی که هست فکر نکنم به تو ربطی داشته باشه.واقعا تحمل کردنت برام سخته -رادمهر

 رادمهر؟ وِپرت میگیمیگم پام شیشه رفت چرا ِچرت  ،ممی کنمریم خواهش  -

 چیه؟ این دهنشو باز کرده هر چی دلش خواست داره میگه. -رادمهر
غوشش گرفت.می کمهال روی مبل نشست و امیرعلی که با دیدن نیکا ذوق 

 
 رد و پشت هم حرف میزد را در ا

 خاله این ِنی ِنیِته؟ -امیرعلی
ره -
 
ورد قربونت برم چه زبونی در ،خاله جونم ا

 
 .ها

 له تو فرار َتردی ِنی ِنی َتم ُبلدی؟خا-امیرعلی
  مریم نیشگونی از دستش گرفُت بغلش کرد روی پایش نشاند.

  َکندی دست بچه رو. ،یمی کناحمق چیکار  -
 بار دیگه ببینم زندت نمیذارم. بخدا مریم یک ،وحشیه دیگه -سینا

غوشش گرفت و بوسید مهال امیرعلی را در 
 
  رد.می که با گریه امیرعلی نیکا هم گری ،ا

 ه.می کنی نیکا هم گریه می کنببین خاله تو گریه  -
  مشغول بازی با هم شدن. ،بوسید پاک کردو نیکا را  هایش را  امیرعلی اشک

شپزخانه رفت.
 
 مهال بلند شدو سمت ا

  واد چیزی بیاری.می خبیا بشین ن ؟کجا میری  -مریم
شپزخونه رفت.

 
 مریم هم پشت سر مهال به ا

 !مهال -مریم
 چرا انقدر بی اعصاب شدی؟چه طرز برخورد با بچست. ،کوفت و مهال -

  بخدا رو چشمام نگهت میدارم. ،ه؟ بیا پیش منمی کنخیلی اذیتت ، کن من و ول -مریم
 ی.می کناگه هم چیزی میگه حق داره.مریم ناراحت میشم باهاش اینجوری برخورد  ه؟می کنی اذیتم می کنچرا فکر  -

من اصال تو ک تم  ؟واسه چی بهش حق میدی؟ اصال به چه حقی باید اون افریته رو تو خونه راه میداد انقدر احمقی، -مریم
هی میگه دختر عموم بود خودشو زد به موش مردگی دلم سوخت.یعنی دخترعموشو نمیشناخت؟ ما که برخورد ، نمیره

 نداشتیم باهاش میدونستیم چه مارمولکیه.

 ست میگن شاه میبخشه نوکراش نمیبخشن.گذشت دیگه، اینجا! خب تو زرنگ -

 مهال بلند خندید و مریم زهرماری نثارش کرد و چشم غره ای برایش رفت.

 ردیم.می کمهال کاش هیچوقت ازدواج ن-مریم
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 هنوز با هم مشکل دارین؟ -
ن بیشتر بحثمون االن خیلی خوب شده رفتارامون ،ولی ُخب یه موقع های  ی بخاطر این و او ،نه میرم پیش روانپزشک -مریم
 میشه.

 زندگی خودتو بکن چیکار به این و اون داری؟ ،انقدر احمقی -
 من االن فقط نگران تو هستم. -مریم

 م مشکلی ندارم.می کنمنم دارم زندگیمو  ؟نگران من واسه چی -
ره -مریم

 
 کامال معلومه. ا

شپزخانه بیرون
 
مد  مریم سری تکان داد از ا

 
ولی گوشش و حواسش به رادمهر  ه ها نشان دادمشغول بازی با بچ .خودش را ا

 و سینا بود.
شپزخانه بیرون

 
مد  رادمهر که دید مریم از ا

 
  برد مهال هم با لیوان چای به پذیرای  ی برگشت. میوه را  ،به کمک مهال رفتا

 پیش امیر رفتی؟ -مریم
ره -
 
 .ا

 پس ضرب شست اونم خوردی؟ -مریم
 !مریم -سینا
 .باشه بابا الل میشم -مریم
  تو که زبون به دهن نمیگیری.، وان بخوابنمی خپاشو بریم خستن  -سینا

 نه بابا کجا تازه اومدین؟ -
 مریم بلند شدو کیفش را برداشت و گ فت

فعال هوای اینجا  ،باز میام پیشت ،فقط خواستم ببینمت خیلی دلتنگت بودم، تحمل نداشتم تا صبح صبر کنم -مریم
 واسم خ ست.
 بیرون رفت. بوسید بدون اینکه از رادمهر خداحافظی کند ا ا ر مریم مهال و نیک

  واد.می خدختره احمق روانی ،ارث باباشو ازم  ،هر چی َچپل ُچالغه گیر ما افتاده -رادمهر
به اتاق خودشان رفت و بالشت و  ،بغل کردو به اتاقش برد. به او شیر دادو خواباندش مهال بدون توجه به حرفایش نیکا را 

خالی دید  وقتی تخت رت ،و سمت اتاق رفت،خاموش کرد ها را  برداشت دوباره به اتاق نیکا برگشت. رادمهر برق پتوی  ی 
 سمت اتاق نیکا رفت و رو به مهال گ فت

 جات کجاست؟ -رادمهر
  وابم.می خمن رو اون تخت ن -

  مهال پاشو رو سگم و باال نیار. -رادمهر
یه جور برخورد کردی که بیچاره  ،وابم.تو کال روی سگت باال هستمی خن تا عوضش نکنی روش ،اون تخت رو عوض کن -

 ها چیزی نخورده بلند شدن رفتن، خوشت نمیومد ازش میگ فتی نیان.

 خیلی نامردی بخدا. ؟من شروع کرده بودم -رادمهر

 مهال سرش را پایین انداخت و گ فت

 تو خودت میتونی رو اون تخت بخوابی؟ -
کنار بالشت مهال  و بالشت را  اتاق خودش برگشت ،بالشت گرفت دوباره به اتاق نیکا رفترادمهر دلش سوخت ،به 
ب  دل مهال گذاشت، ِکیلو ِکیلو قند در

 
 شد.ا
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  فردا میگم سمسار بیاد تخت رو ببره یکی دیگه میگیرم. -رادمهر
  مهال تشکر کرد، رادمهر پشت به مهال خوابید و مهال پتو را رویش کشید. 
 شرادمهر -

 ؟بله ...!جا -رادمهر
 گرفت. رادمهر خواست بگوید جانم ولی دوباره غرور لعنتیش جلویش را 

 چیکار کنم که دوباره بشی رادمهر قبل؟ -
  نمیدونم! -رادمهر

 !رادمهر -
 ؟بله -رادمهر

 .بارو فقط همین امشب میشه بغلم کنی؟ فقط همین یک -
غوش کشیدنش لک زده ب

 
مهال خودش  ،زیر سر مهال گذاشت سمتش برگشت و بازویش را  .ودرادمهر خودش دلش برای در ا

  بوسید. سرش را  نوازش کرد، لبخند زد، رادمهر موهایش را  به رادمهر چسباند نفس عمیق کشید، را 
رامش

 
معجزه عشق  سال دوری بهتر ین حس دنیا به رگ و خونشان تزریق شد، عجیبی هر دو کنار هم گرفتند، بعد یک ا

رام دستش را  ،صبح با صدای نیکا رادمهر از خواب بیدار شد د،می کنچه 
 
دستش هم خواب  از زیر سر مهال برداشت، ا

غوش مهال ،بود
 
رام همان سر شب دستش بی حس شده بود ولی دلش نیامد خودش را از ا

 
چشمانش  محروم کند،مهال ا

  راباز کرد.
 بخواب. -رادمهر

 کجا بری؟ -
 بخوابین من برم سر کار. ،پیشت بهش شیر بده نیکا بیدار شده، بذارمش -رادمهر

 ،باال کشید کنارش گذاشت و پیراهن مهال را  رادمهر نیکا را  ،به زور باز نگه داشت مهال ِانقدر خوابش میامد چشمانش را 
  باز کرد. دوباره مهال چشمانش را 

 اگه شیر بخوره خوابم میپره. ،یکم بخوابم -
  سینا بود. ،اق بیرون رفت. موبایلش زنگ خوردبغل کرد و از ات رادمهر نیکا را 

 جانم؟ -رادمهر
 کجای  ی رادمهر؟ ،سالم -سینا

  هنوز خونم. -رادمهر
 زودتر بیا این مرتیکه ارجمندی نیم ساعت دیگه اینجاست. ،این نقشه ها رو من ازش سر در نمیارم -سینا

 !ز این غول ساختیخدای  ی نمیدونم چرا تو ا، ممی کنباشه بابا االن حرکت   -رادمهر
 کنار مهال نشست. کالفه دوباره به اتاق برگشت

شیر بده بخوابه دیگه،یا پاشو بهش صبحونه بده دوباره  این بچه ساکت نمیشه ؛مهال پاشو دیرم شده باید برم  -رادمهر
 بخواب.

می امیر میموندم چجوری ُخب چی میشه امروز نری؟ یه روز نمیتونی بچه رو نگه داری؟ اصال فکر کن من دیشب خونه  -
  واستی نگهش داری؟خ

 ردم.می کاگه نبودی یه کارش  ،،االن که هستی پس پاشو دیرم شد  ،اومدم رو مخ برو  ؟مهال دیرم شد میفهمی-رادمهر
 مهال چشم غره ای برای نیکا رفت. ،در اتاق را محکم بست و بیرون رفت

 .اوقاتمونو تلخ کردیی؟ ببین اول صبحی چجوری می کنچیه اینجوری نگام  -
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هایش را نداشت سریع بغلش کردو دراز کشید، او  مهال که طاقت اشک ،سرداد جمع کردو ساز گریه را  را  نیکا لبش 
رام شود، را 

 
به  .مرتب کرد که خواباند بلند شدو پتو ها را جمع کردو اتاق را  نیکا را  کنارش گذاشت و شیر به او داد تا ا

شپزخانه رفت چای ساز را 
 
 هوس زرشک پلو با مرغ کرده بود. ،بیرون گذاشت بسته ی مرغ را  ،روشن کرد ا

تلفن  ،کرد دلش هوای تینا را  ،لیوانی چای خوردو جلوی تلویزیون نشست بخورد، برای نیکا سوپ درست کرد تا بیدار شد
  بعد سه بوق خوابالود جواب داد. ،گرفت ش را ابرداشت شماره  همراهش را 

  هوم؟ -تینا
 ن.می کنم کوفت ،گوشی بر میدارن اول سالم هو -

 .مهال تا بود اون بچه ی ُتخست نمیذاشت بخوابم، االن دارم تالفی اون روزها رو در میارم -تینا
 من و بگو دلم هوای توی احمق و کرد. ،خیلی بیشعوری  -

 چطوری عشقم؟ ،زودتر میگ فتی انرژی بگیرم ،فدای دلت -تینا
  چه خبر؟ ،مرض و عشقم -

تیشی بود -تینا
 
خ نمیدونی مهال چه ا

 
هنگ کم بود براش بذارن، یه  ،همه چی امن و امان غیر از شایان فرزانه ،ا

 
اونجا این ا

 ...ی یکی من و عاشق خودش کرد، نفهمیدم چی شد دلم هوای  ی شد،روزی یه جای  ی، توی این تنهای
و ،خفه شو دهنتو ببند -

 
راست راست تو چشمای رادمهر نگاه کرد  ،ممی کنیزونش اون مرتیکه رو دوباره ببینم از هفت جا ا

خوبه هم بچه  واسه اینکه بچزونتش اسممو صدا کرد، چمیدونم کدوم شیر پاک نخورده ای بهش گ فته من بهش نظر دارم،
 مو دید،هم گ فتم متاهلم.

 حرص نخور شیرت خشک میشه. ،کن بابا ولش -تینا
  زهرمار نفهم. -

 من که بلد نبودم. ،رشوهر َچلُغوزت یادم دادینتو اون خواه ؟چیه -تینا

 میدونستی داره مادر میشه؟ ،گ فتی خواهر شوهر یادم اومد -
 .تینا جیغ کشید

کسی نیومد بگیرتمون.خوش خوشانته  ،وای خدا اون نکبتم مادر شد ما هنوز یه لنگ در هوا موندیم ؟جون من ،نه -تینا
 دلم برات میسوزه.از االن  ،عمه خانم کال فحش خوردی ،دیگه

 مهال بلند خندید و گ فت
 زهرمار دیوونه . -

 راستی امیر چیکار کرد؟ -تینا
هیچی فقط یه دونه محکم خوابوند تو گوشم ،منم بلد بودم فیلم بازی کنم فیلم هندیش کردم که من بخاطر اینکه زندگی  -

 اونم دلش سوخت. ،شما بخاطرم خراب نشه رفتم
  رادمهر چیکار کرد؟ ،ر ببینمشون دارم براتبذا ،خیلی نامردی -نینا
وای از اهل محلم بهت بگم چیکار می خچه خوش خیالی ،اونم در قهر به سر میبره، ؟واستی همه چیو بگممی خ ،نه -

 ؟کردن
 ؟بعد اینکه شایان رو دید چیکار کرد اونو که میدونم،رادمهر  -تینا
 هر چی نباید میگ فت گ فت. -

ب  هر چی ،ُاردک شدیتو هم که دیگه  -تینا
 
 ی.می کنهر چی حرف میزنن بیخیالی سر  میریزن سرت چیزی نمیگی،ا

ره -
 
خر دیگه هر چی بگم میبینم  ا

 
 ش حق با ایناست.ا

 از اون دختر ِافریته چه خبر؟ -تینا
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مارخوب  -
 
 لش جا بیاد.یک ِگیس و ِگیس کشی راه بندازم تا حا ،واد دوباره ببینمشمی خمیگیریا ،خبری ندارم ولی دلم  ا

  شما قهرمان ِگیس و ِگیس کشی هستی. ،بله -تینا
راستی شایان نگ فت کارش با  ؟کار نداری  ،که رفع شد فضولی تو هم فکر کنم تمام شد گمشو ِچرت و ِپرت نگو، دلتنگیم -

 ؟مادرش به کجا کشید
خر ی هفت هشت ماه براش نقش بازی کردم ؟خدای  ی شانس مبین ،فعال بیخیالش شده -تینا

 
  م عاشقم نشد.ا

 کی میای؟ ،نکبت نه که تو شدی ،بیخیال اینا -
 جا همه چی امن و امان بود.راستی رفیق شایان ازم خواستگاری کرد. هر وقت اون ،نمیدونم-تینا

 نه! کدوم؟ -

 .سعید-تینا

 جواب مثبت بده بهش. !یمی کنخدای  ی ضرر  ،دروغ میگی!احمق اون خیلی بچه خوبیه -

مار بابا حوصله سرخر ندارم. برم دیگه کن  ولش -تینا
 
مار ارو دادم ا

 
 م گرفتم.ا

خه نکبت -
 
 الاقل یکی رو تور کن َچلُغوز نمونی، خدای  ی یکم فکر کن بعد جواب رد بده. ؟کی با تو کار داره ا

 ما همین مجرد باشیم خیلی خوبه، حوصله ی دردسرای بعدشو ندارم. ،نه خواهر -تینا
  وای ببری تو گور؟می خی باید بخوره؟همه مال و منالتو ک این -

 ؟خوشحال شدی ،ممی کنبه نام نیکا  -تینا
 به امید خدا کی قصد ُمردن داری؟ انشاهلل  -

 خیلی بیشعوری. -تینا
 م منم دوست دارم.می کنخواهش  -

 کار نداری؟ -تینا
 زودتر بیا. ،نه قربونت -

 فعال. باشه میبینمت  -تینا
 .مواظب خودت باش بوس بوس -

  )شایان(
ِچرت نگو، توئه الدنگ اگه نمیرفتی مجبور نمیشدم یکی رو بیارم جات که االن حال و روزم  ،ممی کنمهران بخدا نابودت  -

 اینجوری شه.
  .واستی با یه زنه شوهر دار ازدواج کنی؟بعدش عمه رو به سک ته مینداختیمی خخدای  ی  -مهران

 گمشو بابا. -
  مشکلت چیه؟ ،عمه هم که خوشش اومده ،رفیقش که خیلی بهتره -مهران

م که دیگه حرفی نشنوم، خیلی دوست دارم بدونم می کننه اگه بخوام با اون ازدواج کنم با همینی که بابا میگه ازدواج  -
 شوهره تا االن کدوم گوری بوده که خودشو نشون نداده.

 نده،دست بجنبون تا سعید اقدام نکرده. من که میگم تینا خیلی خانم و خوبه از دستش ،انقدر احمقی -مهران

 .وادمی خخبر نداری خودم به تینا گ فتم سعید خاطرشو  ،هه -
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 .انقدر خری  -مهران
 )رادمهر(

  من هیچ ایرادی رو این نقشه نمیبینم کامله. -
 اصال حوصله شو ندارم. یعنی االن بیاد باز غر نمیزنه؟ -سینا

 برو تو اتاقت خودم جوابشو میدم. -
دم  ه،می کنفقط بگم هیچیم حالیش نیست ُقد ُقد َالکی  ،دمت گرم -اسین

 
  حرصش میگیره.ا

 دیگه سر ساختمونه بهرامی رفتی؟ دفعه ایراد داشت،من بهش حق دادم، ولی اون -
ره -سینا

 
  .مشکلی نداشت ،همه چی خوب بود ا

 اوکی. -
  پس من میرم اتاقم، کار داشتی صدام کن. -سینا

فکرش درگیر بود، نمیدانست  ،از اتاق بیرون رفت لیوان چای برای خودش ریخت، دوباره به اتاق برگشترادمهر بلند شد 
بین  ،تنبیه کند واست او را می خ از طرف دیگر ،از طرفی دلش َپرَپر میزد برای مهال ،چه کاری درسته چه کاری غلط

 دوراهی مانده بود.

 )مهال(
رایشوام برم می خمن  -

 
  بهم میدی؟کارتت رو  ،گاها

رایشبه  -رادمهر
 
 گر بگو بیاد خونه.ا

  یعنی چی؟ -
  وای بری؟ همینجوری خوبی.من اینجوری قبولت دارم.می خاصال واسه چی  -رادمهر

  ی؟می کنمگه من زندانیتم با من اینجوری رفتار  -
  حوصله ندارم دوباره بخوای شروع کنی. -رادمهر

 ر!رادمه -
 ی.می کنحواسمو َپرت  مهال کار دارم داری  -رادمهر

 ُخب من حوصلم سر رفته. -
 برو با نیکا بازی کن. -رادمهر

 !رادمهر -
ورد رادمهر پوفی کشید و عینک را از چشمش در
 
  و به مهال خیره شد.، بست و لب تابش را  ا

 ؟!ُخب بیا با من بازی کن! چیکار کنم که حوصلت سر رفته -رادمهر
 شد.پایین انداخت وساکت  مهال سرش را 

 بیا بشین اینجا. -رادمهر
 رادمهر به کنارش اشاره کرد.

 مهال روی مبل کنارش نشست. 
  گرفت وسرش را بلند کرد. رادمهر با دست چانش را 

رایشوای بری می خمشکل چیه  ،تو صورتتم که خوبه ،ُخب بگو چیکار کنم ؟کار و گذاشتم کنار -رادمهر
 
 گاه؟ا

 هیچی به کارت برس. -
  کردی؟ مسخرم -رادمهر

رایشبرم  -
 
 گاه؟ا
  پاشو برو. -رادمهر

رادمهر دست به جای بوسش کشید و لبخند زد و  ،بوسید و سریع به طرف اتاق دویید مهال لبخندی زدو گونه رادمهر را 
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 دوباره لب تاب و باز کرد و مشغول کشیدن نقشه شد.
ماده مهال
 
  شد سمت رادمهررفت. ا

 رادمهر برگشت و با اخم نگاهش کرد.
 این چیه پوشیدی؟ -رادمهر

 مگه چشه؟ -
 برو عوضش کن همه جات زده بیرون ،چیه انقدر تنگه؟ -رادمهر

  همانطور که داشت دکمه هایش را میبست گ فت ،پوشید مهال دوباره به اتاق رفت و مانتو بلنش را 
 پولم ندارم. ،حاال سوئیچت رو بده -

 !بلد نیستی خودم کم کنم؟ ،رژتم کم کن -رادمهر
 شیطون نگاهش کرد و مهال کامل رژ را پاک کرد.

فرین حاال شد-رادمهر
 
 سوئیچ تو جیب ک تمه،کارتتم همون جای قبلیشه، بهش دست نزدم.، ا

 .مهال خداحافظی کردو بیرون رفت
 )رادمهر(

  شد. چشمانش گرم خواب شده بود که با صدای نیکا بیدار،بست و روی مبل دراز کشید  بعد تکمیل کارش لب تابش را 
  دو دقیقه اومدم بخوابم. ،بر پدرت لعنت -

مد گرفت و همقدم با او بیرون ا دستش ر  ،به طرف اتاق رفت
 
 .ا

 !ماما -نیکا
 !بگو بابا من بابام، -

 !بابا -نیکا
  جون بابا، بابا قربونت بره. -

شپزخانه رفت، پیشبند نیکا را  نیکا را بغل کرد
 
به پذیرای  ی برگشتن، رادمهر نیکا  برداشت و با هم بست، ظرف فرنی را  به ا

دهن رادمهر میگذاشت  ،قیافه جفتشان دیدنی بود. دستش را در  بخورد را  گذاشت با دست فرنی روی پایش نشاند، را 
 .و سر و صورتشان را ک ثیف کرده بود تمام لباسش را 

 ؟رادمهر خدای  ی یه بچه نمیتونی نگه داری  وای شما چرا اینجوری شدین؟ -مهال
 ؟ب چیکار کنم؟ مگه من تا حاال بچه داری کردم که بلد باشمخُ  -

ب  چقدر تغییر کرده بود، کوبش شد،می خ ،رادمهر برگشت و به مهال نگاهی کرد
 
مهال به اتاق رفت  ،دهنش را قورت دادا

  عوض کند. تا لباسش را 
 ؟وای باهام چیکار کنی؟ من چجوری طاقت بیارم نزدیکت نشممی خلعنتی -

  نگاه کردو گ فتبه نیکا 
 .واد نابودم کنهمی خاین مامانت مثل اینکه  -

  رد.می کندید و بابا بابا می خ دمی کنبا او بازی  رد داردمی کنیکا فکر 
شپزخانه رفت رادمهر با حوله موهایش را خشک کرد در روروکش گذاشت و خودش رفت تا دوش بگیرد، نیکا را 

 
ُشک  ،به ا

 .خوی شیطانیش دوباره برگشت که کمی اذیتش کند ه؟همه تغییر کرد ال بود که ایندوم به او وارد شد.واقعا مه
 کی بهت اجازه داد به موهات دست بزنی؟ ،اصال این رنگ مو بهت نمیاد، شبیه پیر زنا شدی -

 .مهال با تعجب نگاهش کرد
  واقعا بهم نمیاد؟ -مهال
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  نه. -
 لیو بذاره.میگم همون رنگ قب م.می کنفردا میرم عوضش  -مهال
  مثل بقیه چیزا. ،م دیگهمی کنتحمل  ،این رنگ موها شیمیای  ی پدر موهاتو در میاره ،الزم نکرده -

غوشش گرفت و  در برگرداند، مشغول شستن ظرف شد، رادمهر طاقت نیاورد از پشت او را  مهال ُبغض کردو رویش را 
 
ا

سمتش برگشت خودش را  ،شست نگرفتی. مهال دستش را بوسید،این تالفیه اون بوست که کردی رفتی جوابشو  صورتش را 
غوشش انداخت بلند گریه 

 
  رد.می کدر ا
  خیلیم بهت میاد. ،شوخی کردم خواستم اذیتت کنم ؟یمی کندیگه چرا گریه  -

  صدای گریه ش بلندتر شد.
  سمو دماغی کردی.ُخب اصال زشت شدی، َاه َاه نگاه تموم لبا!  یمی کنای بابا من که هر چی میگم تو گریه  -

  ی؟می کندیگه اذیتم ن -مهال
  نمیدونم بذار فکرامو بکنم. -

  مهال مشتی نثارش کرد و گ فت
 ر!رادمه -مهال
  جون رادمهر؟ -

 بلند کرد و گ فت با تعجب سرش را 
  دوباره بگو؟ -مهال
 چیو؟ -

  همینی که االن گ فتی. -مهال
  یادم نمیاد چی گ فتم. -

ویزان مهال با لب
 
  دوباره گ فت های ا

 !رادمهر -مهال
  جون دلم؟ -

  !؟تو االن به من گ فتی جون دلم -مهال
ره -
 
 .ا

 ی؟می کنیعنی دیگه دعوام ن -مهال
خراگه بچه خوبی باشی حرفامو گوش کنی،دیگه اینجوری اذیتم نکنی، تا  -

 
مهال رادمهر بمونی و تنهاش نذاری، منم دیگه  ا

خرم و در می کندعوات ن
 
 م.می کندیگه همچیو کامل فراموش  تار بزنی بخونی اگه برام گی ا

 !رادمهر -مهال
  جونم؟ -

واد داد بزنم و به همه بگم که چقدر دوست می خروزا دیگه نیاد، رادمهر دلم  خیلی ،کاش اون ،خیلی سخت بود -مهال
 دارم، هیچوقت هیچوقت تنهات نمیذارم.

دومون سخت بود، ولی درس عبرتی شد که دیگه هیچوقت بدون ثابت کن دوستم داری،برای هر  ،واد داد بزنیمی خن-
 دلیل هم رو ول نکنیم، هر چی از هم دیدیم به هم بگیم بدون هیچ پنهان کاری.

 قول میدم. -مهال،
 منم قول میدم. -

غوشش گرفت. هر دو خندیدن و رادمهر مهال را در
 
  ا

 حاال اگه گ فتی وقت چیه؟-
  وقت چیه؟ -مهال

http://www.98iia.com/


 حیف روزای رفته / فاطمه رنجبر کاربر انجمن نودهشتیا 
 

  
 COM.IIA98.WWW / 321 فاطمه رنجبر 

 

 برام گیتار بزنیو بخونی.وقت اینه که  -
  .مهال سرخ شد و سرش را پایین انداخت

 حاال باشه بعدا، باشه؟ -مهال
  همین االن.-

  باشه. -مهال
 .مهال گیتار به دست گرفت و شروع به زدن کرد

  حیف روزهای رفته حیف روزهای با تو -
 گ فته بودم نباشی غصه میگیره جاتو -
 میری انتظاری ندارم از تو که داری  -
  ردم یه روز دلخوشیمو بگیری می کفکرشو  -
 فکر دنیای بی تو فکره عمری که میره-
 گ فته بودی که هرگز من رو یادت نمیره -
 یمی کنخونده بودم من از چشمات که داری دل  -
 حاال که سوختم من به پات حرف رفتن میزنی-
  گ فت دلم پیش کس دیگه ست حقیقت اینه میگست -
 پیش من نیست یادش نگ فته بود می خوادش همیشه میدیدم -
  واستمی خرفت همون شد که خودش  -
 ولی خاطره هاش اینجاست -
  تنهای  ی میگیره همه ی دنیامو -
 به کی سپرده جامو -
 بعده دل کندن از من اینکه خواستی جداشی -
 فکرش عین عذابه با کی میتونی باشی -
 تو قسم خورده بودی که منو درکم کنی -
  شمامو میبندم به روتچ -

  یه ذره درکم کنی
  گ فت دلم پیش کسی دیگه ست حقیقت اینی که میگه ست-
  همیشه میدیدم پیش من نیست یادش-

  وادشمی خنگ فته بود 
  واست ولی خاطره هاش اینجاستمی خرفت همون شد که خودش -
  تنهای  ی میگیره همه ی دنیامو-

  به کی سپرده جامو
 )سامان جلیلی(

 پاک کرد. ش را یها اشک مهال
  گ فتم بخون نه انقدر غمگین. -

خر وندم وقتی کنارم نبودی، تینا می خخیلی اینو میزدمو  -مهال
 
 ،ا دیگه صداش در اومده بود ،واقعا حیف روزهای  ی که رفتا

  مگه نه؟ ،روزهای  ی که میتونست پر از عشق باشه
  .از االن ته تهش عاشقتم ،هنوزم دیر نیست -
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