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  نام اوبھ
 
 ؟ی از تخت دل بکنی خواینم! فروزنده؟...گھیپاشو د -

 :  گفتی و با خواب آلودگدی کشی اازهی خواھرش ، خمی صدادنی با شنفروزنده
 باشھ؟... بخوابمگھی دقھی پنج دقھیبزار ....جون فروزنده -
 یگری بود ، بشود ، بھ سمت دستادهی آنکھ متوجھ نگاه غضبناک خواھرش کھ کنار تختش ای بو

 را از حرص بھم شی نگاه کرد و دندان ھایواریفرناز بھ ساعت د.  کرد بخوابد ی و سعدیچرخ
 ری کسل و دلگی ؛ فضادی آن را تا آخر کشیفت و پرده  بھ طرف پنجره اتاق رتیفشرد ، با عصبان

 .  رفتنی از برونی بیی مدد روشناھاتاق ب
 :  کرد و گفتی نالھ افروزنده

 ....َاه...پرده رو بنداز -
 :  و گفتستادی دست بھ کمر افرناز

 !!!ی تو واقعا قصد بلند شدن ندارنکھیمث ا....نھ -
 ، فروزنده با دی حرف بھ سمت تخت خواب قدم برداشت و رو انداز خواھرش را کشنی با او

 :  تخت نشست و گفتی رویدلخور
 !!؟ی کنی چکار میدار -

 ضربھ نثار سر خواھرش کرد ، فروزنده از کی او را برداشت و ی دست دراز کرد و متکافرناز
 :  زد و گفتغی جتیعصبان

 ....فرناز نکن -
 ی خواب بگھی دیعنی شدنھ داری وقت بگمی میوقت....حاال خوشت اومد؟: گفت  و دی خندفرناز
 !!!خواب

 :  و گفتدی چشمانش را مالی با ناراحتفروزنده
 !خستھ ام....دمی وقت بود کھ خوابری دشبیخب د -

 مشغول مرتب کردن تخت بود بھ کھی آورد و درحالرونی بھ زور خواھرش را از تخت بفرناز
فروزنده .  دی بلند خندی سپس با صداستی شلختھ و درھم فروزنده نگرید و موھاچھره خواب آلو

 :  گفتی فر خورده خودش را با دست مرتب کرد و با دلخوریموھا
 ؟یدی دیشی از خواب پا میتا حاال خودتو وقت... خب؟ھیچ -

 :  و گفتدی تخت کشی رو انداز را روفرناز
زود باش برو صبحونھ ت رو بخور تا مدرسھ ! ی کنی خواد واسھ من بلبل زبونینم.... خبیلیخ -

 ! نشدهریت د
 دنی رفتن از اتاق کرد کھ با شنرونی باال انداخت و قصد بی تفاوتی را با بشی شانھ ھافروزنده

 .ستی کھ در دست او بود نگری و با تعجب بھ کاغذستادی خواھرش ، ایصدا
 !ھ؟ی چگھی دنیا:  فرناز

 .اونو بده بمن:  روزندهف
 !؟ی خری؟ تو دوباره از دست فروش ھا فال م...فال :  فرناز

 ....ی کنی چقدر غر غر میاول صبح...! یوا:  فروزنده
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 کاغذ ھا نی شوھر و خواستگار از ای قسم بخورم کھ باور کنی بھ چھ؟ی چھ کارنیآخھ ا:  فرناز
 ؟...ادی ی نمرونیب

 !!! دونمیخودم م...ی قسم بخورستیالزم ن:  فروزنده
 :  ، فرناز گفتدی کشرونی کاغذ فال را از دستش بی بھ سمت خواھرش رفت و با ناراحتفروزنده

 ی جالبزی ازدواج چی کنیبخدا اونقدر ھم کھ فکر م!....؟ی مرد آشنا بشھی با ی دوست دارنقدریا -
 ....یای از پس مشکالتش بر بی تا بتونی بزرگ شده باشدیبا...ستین

 اش شد ، دهی ژولی موھادنی آورد و مشغول برس کشرونی بزی می شانھ اش را از کشوفروزنده
 :  تخت نشستھ بود گفتی روکھیفرناز از فرصت بدست آمده استفاده کرد و درحال

 !ی داریصورت با نمک و قشنگ....ی خوشگلیلیتو خ -
 :  گفتتی با عصبانفروزنده

 !!!؟.... دوست پسر ندارمھی یپس چرا حت -
 :  گفتمتی با مالفرناز

 مگھ من دوست پسر داشتم؟....ی داشتھ باشدی کھ تو ھم باھ؟یمگھ دوست پسر داشتن چ -
 :  گفتی با ناراحتفروزنده

 .... رو دارنیکی ھام یھمھ ھمکالس -
 :  گفتی با دلسوزفرناز

 خواستگار ھیبھ موقع اش ....شنی با دخترھا دوست میپسرھا فقط واسھ خوشگذرون....زمیعز -
 ...شھی مدایخوب واست پ

 :  با حرص شانھ اش را درون کشو پرت کرد و گفتفروزنده
من ... فقط نوزده سالمھد؟ی منو شوھر بددی خوایمگھ چند سالمھ کھ م... خوامیمن خواستگار نم -

  دارم کھ بگم؟یمن چ...گنی محاشونی از تفرننی شیھمھ دوستام م...جانمیدنبال ھ
 :  دست گذاشت و گفتدی لرزی خواھرش کھ از خشم می شانھ ھای بلند شد و روفرناز

 ! بشھکی بھت نزدی بھ قصد دوستی دوستت داشتھ کھ نذاشتھ تا االن پسریلیبھ نظر من خدا خ -
 :  داد و گفترونی نفسش را با حرص بفروزنده

 ومدن؟یا ھنوز ن مامان و بابنمیبب.... رم صبحونھ بخورمیمن م -
 آماده کردن مانتو و مقنعھ خواھرش بھ سمت کمد ی تکان داد و برای بھ عالمت منفی سرفرناز

 . رفتیوارید
*** 

 ری مسشھیھم.  براه افتاد رستانی بھ سمت دبفشی با برداشتن کشی لباس ھادنی بعد از پوشفروزنده
 اما آنروز با دی رسی مگری ربع دکی  داشتی رفت اگر تند قدم برمی مادهی را پرستانیخانھ تا دب

 و دیس ری مگری ساعت دمی حساب ننی شده بود قصد داشت آرام قدم بردارد ، با ارشیوجود آنکھ د
 خواست بھ محض ورودش بھ ی بود حتما میدنیشان د- ی شناسستی زریدب– یچھره خانم انفراد
 ی روطنتی از سر شی سوال بپرسد، لبخندی سلولمی تختھ ببرد و درباره تقسیکالس او را بھ پا

 کھ ی را نخوانده بود در عوضش صفحھ فالدی صفحھ ھم از درس جدکی یصورتش نقش بست حت
 :  بود را از بر بودتادهبھ نامش اف

 دیآی می کسی ز انفاس خوشش بوکھ……دیآی می نفسحای دل کھ مسی امژده
 دیآی میادرسی فر ویزدھام فال…… کھ دوشادی غم ھجر مکن نالھ و فراز
 ؟یری کجا مییتنھا...جوجو...یھ -

 ...  بودیروزی متعجبش را بھ پشت سر چرخاند ،ھمان پسر دنگاه
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 مگر ی برساند ولی اصلابانی تند کرد و خواست خودش را از کوچھ خلوت بھ خی را کمشیقدمھا
  شد؟یکوچھ تمام م

 کھ شماره تلفن را بھ روزی ، بھ چھره پسر خوب نگاه کرد ، دستی بھ پشت سرش نگرگری دبار
 درست بھ صورت پسر نگاه نکرده بود ، فقط تا نفس ی بود کھ حتدهیسمتش گرفتھ بود آنقدر ترس

 ... بوددهیداشت تا خانھ دو
 باشد ، دشانی جدھی زد کھ ھمسای بود ، حدس مدهی در اطراف خانھ شان دی را چند بارپسر

 اهی سی زد ، چشمان زاغ و موھای ذوق می اش تودهی داشت و چانھ کشی الغر و استخوانیصورت
 .دی کھ بود بھ نظر آیزی شد شرورتر از چی اش باعث میخی سخیس

 موج صدا ، گوشش را کھی تر از قبل حس کرد ، درست کنار گوشش بود طورکی را نزدشیصدا
 ...لی دلیب... بوددهی داد ، ترسیقلقلک م

 ی تپش قلبش بود ، حس میصدا... اوی بلند تر از صدای شد ولی پسر در گوشش تکرار میصدا
 . ھم تند شده بودشینفس ھا... خونش باال رفتھ استنیکرد آدرنال

 ؟ی ترسینکنھ از من م!  خوشگلھ؟یری تند منقدریچرا ا -
تمام مدت ...اخت اندی می بھ چھره پسر نگاه دوباره ادی گوشھ لبش را گاز گرفت ، نبافروزنده
 خواست ھر ی آمده بود دلش مشی پیتی موقعنی ارتباط با جنس مخالف بود و حاال کھ چنکیمنتظر 

 .چھ زودتر از شر آن پسر سمج خالص شود
 شماره کی قدم نبود ، دست پسر مقابل نگاھش قرار گرفت ؛ در دستش ی از سشتری بابانی سر ختا

 .تلفن بود
 . ناز نکننقدریا...رشیبگ -

 :  کرد گفتی لرزان کھ ترس درونش را آشکار میی دست پسر را پس زد و با صدافروزنده
 !مزاحم نشو....برو اونور -

 :  کھ در دھان داشت را ترکاند و گفتی ، آدامسپسر
 !بچھ نشو....الی خیب -

 !یخودت بچھ ا:  با حرص گفت فروزنده
 کاغذ در دستش را درون آن انداخت و تا فروزنده  ، تکھدی کشنیی او را پای کولھ پشتپی زپسر

 خانھ واریفروزنده کولھ اش را در دست گرفت و کنار د. خواست اعتراض کند پا بھ فرار گذاشت 
کھ   بودفشی کتاب و کاغذ در کنقدری ای گشت ولیلی کرد ، خی مدای تکھ کاغذ را پدی ، باستادی ایا

 گرفت می داشت ، تصمری تاخیلی اش انداخت ، خیعت مچ بھ سای کردنش نشد ، نگاھدایموفق بھ پ
 . را بدودرستانیتا دب
 ، ھمان کوچھ کھ ی کھ گذشت کوچھ بعدی اصلابانی کھ نفسش بھ شماره افتاد ، از خدی دوآنقدر

 بود کھ ی کرد ، کوچھ ای خواب آلودش را نوازش می در دو طرف چشمھادشی سفیوارھاید
 داری خانم ، سرامیمجبور بود زنگ را بزند ، مر... در آنجا واقع بود ، در را بستھ بودند رستانیدب

 :  در را باز کرد و با خنده گفتھمدرس
 ....ی کردریدوباره کھ د -

  اومده؟یخانم انفراد:  نفس زنان گفت فروزنده
 .زودتر برو سر کالست...آره:  خانم گفت میمر

 کھ آن یی نگاھش بھ دستشوی ولدیعجلھ بھ سمت سالن مدرسھ دو تکان داد و با ی سرفروزنده
 بھ سمت ی معطلی زد ، بدون لحظھ ای بھ صورتش می آبدی قرار داشت افتاد، بااطیسمت ح

 .... ، حالش جا آمددی آب بھ صورتش پاشی آب سرد را باز کرد و مشتری ، شدی دوی بھداشتسیسرو
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 انداخت ، چشمان واری دی کوچک نصب شده رونھیی و گرگرفتھ خود در آسی بھ چھره خینگاھ
 ...  بوددهی ندبای زنقدری رنگش را تابحال ایشیم

 و پھن اش افتاد ، چقدر ی قلوه ای گرد و برجستھ خود زد ، نگاھش بھ لب ھای بھ گونھ ھایدست
 ...سرخ شده بودند

 زشت ی ، خوشگل نبود ولدی رسی پرپشت و دست نخورده بود اما منظم بھ نظر منکھی با اابروانش
 ...ھم نبود

 ! دوست پسر ھم نداشت؟کیپس چرا ... داشتی جذابچھره
 یی ھمھ تنھانی الی دلدیشا... دانست ، فکر کرد ی اسمش را ھم نمی کھ حتی رفتار خودش با پسربھ

 ! کرد؟ی چکار مدیبا...رفتار تندش بود
 از خود ی کھ داشت رفتار تندیس کرد و بخاطر تری شد ، اخم می مکی بھش نزدی وقت پسرھر

 یول... او را از مردھا ترسانده بودندی مقصر مادر و خواھرش بودند کھ از بچگدی داد شاینشان م
 ... جذاب و جالب بودیلی خشی برادی شنی صحبت دوستانش را در مورد جنس مخالف میوقت

 پی پسر خوشتکی شد با ی مایآ... بودری دلگییاز تنھا... بشناسدشتری مردان را بیای داشت دندوست
  آشنا شود؟

 ... اخالق گندم معلومھ کھنیبا ا -
 دی خستھ بھ سمت سالن مدرسھ قدم برداشت بایی آمد ، با قدم ھارونی بیی و از دستشودی کشیآھ

 ... کردی مرشی بداخالق و بھانھ گریخودش را آماده جواب پس دادن بھ دب
 ، با یدختران جوان بود کھ بھ دور از استرس و مشغلھ درس ی برای فرصت مناسبحی تفرزنگ

کالس نسبتا خلوت بود و چند نفر از دوستان . دوستانشان درباره اتفاقات روزانھ حرف بزنند
 کنند، دور ھم جمع شده ی ربع زمان تنفس خود را در کالس سپرکی دادند ی محی کھ ترجیکینزد

 دوستانش گوش ی ھا نشستھ بود و بھ حرفھامکتی از نیکی  آنھا بود ، پشتنی ھم بوزندهبودند ، فر
 یلی بابت خنی دخترخالھ ش برود و از ای آخر ھفتھ بھ عروسیشھال قرار بود برا.  داد یم

 گفت ی دوستانش می کھ قرار بود آن روز بپوشد برای درباره لباسیادی زجانیخوشحال بود ، با ھ
 درباره نیمھ.  گرفت ی کھ بھتر بود بپوشد کمک میی آنھا در انتخاب رنگ ھاقھیل از سیو گاھ
 ی جلوتر از فروزنده نشستھ بودند ولفی گفت ، دو ردی پدر و مادرش بھ گالره مشبی دیدعوا
 از شوھرش یلی چند سشبی دنی توانست بشنود مادر مھی آنقدر بلند بود کھ فروزنده مشانیصدا

 !خورده است
 ،خودش ی پشتمکتی از ننیری برود کھ شرونی تا از کالس ب و خواست بلند شوددی کشی آھفروزنده

 :  گفتطنتیرا بھ سمت او دراز کرد و دستش را گرفت سپس با ش
 چھ خبرا؟...فروزنده جون -

 :  را باال انداخت و گفتشی شانھ ھای تفاوتی با بفروزنده
 ! جون؟نیریچطور مگھ ش...ستی نیخبر -
 :  و گفتدی خندنیریش
 !!! مبارک باشھدتونیدوست پسر جد -

 بود ، با ی شھال در مورد عروسی کھ بھ ظاھر تا آن لحظھ مشغول گوش دادن بھ حرفھانیناژ
 :  بھ سمت آنھا برگشت و گفتنیری شی صدادنیشن
 ؟....ی دوست بشیکی با یفروزنده آخر تونست!....؟یچ -
سمت فروزنده نشانھ رفت  فرو رفت و ھمھ نگاه ھا بھ یبی کالس در سکوت عجن،ی سوال ناژنی ابا

 :  و گفتستی نگرنیری بھ شی، فروزنده با ناراحت
 ؟یاری از خودت حرف در میواسھ چ -
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 :  زد و گفتی پوزخندنیریش
 ...ی رفتی پسره راه مھی با دمیخودم امروز صبح د... نکن ی بازلمیواسھ ما ف -

 :  با خنده بھ سمتشان آمد و گفتنیناژ
 !!!پس باالخره طلسم تو ھم شکستھ شد -

 ! نبودمنجایمن اگھ شانس داشتم کھ االن ا...نھ بابا:  کرد و گفت ی اخمفروزنده
 ؟یمثال کجا بود:  و گفت دی خندنیریش

 ....رونی رفتم بیبا دوست پسرم م:  و گفت دی کشی آھفروزنده
 :  گفتی با کنجکاونیناژ

 ! بوده؟ی کدهی دنیری کھ شیپس اون -
 :  آمد و گفترونی بزشی از پشت مفروزنده

 ... مزاحمھی -
 ی توی شده بود با صداری اش ، سی کوچک دستنھیی کھ از نگاه کردن صورت خود در آشھال
 :  و نازک خود گفتیدماغ

 دارم چھار افھی قنیمن با ا... کھ از من بھترهافتیق!!! ی رو نداشتھ باشیشکی تو ھشھیآخھ مگھ م -
 ... ذارمیتاشون رو سرکار م

 ی خواست با پسری سرکار گذاشتن نمی فروزنده برای ولدندی خندی بھ آھستگنی و ناژنیریش
 ...دوست شود

 درختان در ی بھ سمت پنجره کالس رفت ، برگ ھای فکر دوستانش ناراحت شد ، با کالفگنی ااز
 کرد ی مانی جلوه خود را در شھر نماترشی بزیی گذشت ،پای بود و ھر روز کھ مختنیحال ر

 ، ندی مشرف بھ مدرسھ را ببی توانست کوچھ ھای،کالسشان در طبقھ دوم بود و از آن پنجره م
 سوپر مارکت مقابل مدرسھ تازه جنس آمده بود و مشغول ی در حال گذر بودند ، برایدای زیآدمھا

 کھ آنطرف تر پارک یاھی بلند سی شاسنیش کننده بود ، نگاه فروزنده بھ ماعیحساب و کتاب با توز
 در حال نگاه نی شد کھ راننده ماشی شد ، ناگھان تپش قلبش شدت گرفت ، باورش نمدهیبود کش

 ...  بودوکردن بھ ا
 را با کنار ی ارتباط چشمنی فروزنده بود کھ انی لحظھ بھم گره خورد و بعد اکی ی برانگاھشان

 کھ در چھره ی متوجھ ترسدیی پای کھ تمام مدت او را منی رساند ، ناژانیرفتن از پنجره بھ پا
 یز ، لبخند مرموستی نگررونی جلو رفت و از پنجره بھ بی بود ، شد ، با کنجکاوانیفروزنده نما

 ی آمد و بھ گچ ھای بھ نظر مشانی پراری بھ فروزنده کھ بسطنتی صورتش نقش بست و با شیرو
 . ستی زد نگریتختھ دست م

 ...یشی دوست میکی زود با یلی دم کھ خیقول م:  نیناژ
 :  با تعجب گفتنی حرف ناژدنی کھ اصال حواسش نبود با شنفروزنده

 ھان؟ -
 :  جلو آمد و گفتنیناژ

 ...ینی رو ببی کھ منتظرشی روزھا اوننیفکر کنم ھم -
 دست و آن دست کرده نی ، آنقدر آنھا را استی در دستش نگری نگفت و بھ گچ ھایزی چفروزنده

 ... شستی را مشی قبل از شروع کالس دست ھادی شده بود ، بایبود کھ تمام دستانش گچ
*** 

 مدرسھ ، فروزنده با عجلھ از سالن خارج شد ، یلی تمام شدن کالس ھا و نواختھ شدن زنگ تعطبا
 ،امکان داشت دیای کرده بود کھ آن روز معطل نکند و بھ موقع بھ خانھ بیاداوریفرناز بھش 
 کرد ، بھ ھر ی در کارھا بھ خواھر بزرگش کمک مدی و او باندیای بھ منزلشان بشیخانواده عمو
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 خانھ فقط بر دوش او ی کارھاتی او ھم پا بھ ماه بود و درست نبود در فقدان مادر و پدر مسئوللحا
 .باشد

 نیواستھ نگاھش بھ ماش رفت ، ناخرونی مدرسھ ، از آنجا بداری از سرای با خداحافظفروزنده
 بھ ندی درون آن را ببنی ماشی دودی کرد از پنجره ھای افتاد کھ ھنوز آنجا پارک بود ، سعیاھیس

 را از پشت ی مردانھ ای بود کھ صدانی نبود ، ھنوز حواسش بھ ماشنینظرش راننده درون ماش
 . باز ماندرتی و دھانش از حستی ، با تعجب بھ عقب نگردیشن سر

 ... بوددهی دشی و پر حرارت بودند کھ چند ساعت پی دو چشم خاکسترھمان
 :  زد و گفتینی جوان ، لبخند دلنشمرد

  تونم بپرسم ساعت چنده؟یم... خانمدیببخش -
 سخت بود شی برااوردی مرد ، اخم بھ چھره نکی بار در برخورد با نی اولی کرد برای سعفروزنده

 اش ی تکان داد و بھ ساعت مچیه است ، با متانت سر اخم نکردنباری مطمئن بود کھ ایول
 ری کھ در زی ھمان لحظھ نگاھش بھ ساعت دستھ نقره ای سپس زمان را اعالم کرد ولستینگر
 ی آشفتھ شده بود ولی خود شد ، کمی متوجھ سوتیی پنھان بود افتاد ، مرد ھم گومرد  لباسنیآست

 : زنده جواب داد فرویآنقدر جسارت داشت کھ در مقابل نگاه عصب
 .ممنونم...ساعتم خواب رفتھ بود -

 نداشت ی بھانھ اگری کند ، مرد جوان دنانی کرد بھ گفتھ او اطمی و سعدی کشیقی نفس عمفروزنده
 مرد ی آھستھ از مرد دور شد ولیی از آن نگاه دارد ، فروزنده با قدمھاشتریتا بخواھد او را ب

 ...  لحظھ از او برنگرفت ؛ کاش انسان دو چشم ھم پشت سر خود داشتکینگاھش را 
 ھرگز ی بھ خانھ برود ولرتری داد آن روز دی محی ترجدی شادی دی فروزنده آن نگاه مشتاق را ماگر

 ...متوجھ آن نگاه نشد
 ...  رنگارنگ گذشتی ھانیتری ھا و وابانی رفت و از خآنقدر
 با دی بھ مقابل خانھ رسی را فراموش کرد و وقتی دو چشم خاکستر کھ آندی ھرزه دی نگاه ھاآنقدر

 ... را در قفل در چرخانددی کلیخستگ
 ... زود بودیلی جوانھ زدن عشق ، خی ھنوز برادیشا
 را ی خورد تا دوباره آن نگاه خاکستری از کتاب سرنوشت ، ورق میشتری بی برگ ھادی بادیشا
 ...  آوردادیبھ 

 گذاشت ی می خوروهی کرد و در ظرف می با دستمال پاک میکی یکی سرخ را ی ھابی سفروزنده
 اجاق گاز را خاموش کرد و ری در فکر بود ، فرناز کھ شام شب را آماده کرده بود ، زقای عمی، ول

 فکر یزی حرکت فروزنده مشخص بود کھ دارد بھ چی اشپزخانھ نشست ، از چشمان بزیپشت م
 : ر دست خواھرش بود را کش رفت و گفت کھ دیبی سفرناز ،  کندیم
 ؟ییکجا...خانوم خانوما -

 :  گذاشت و گفتزی می دستمال را روفروزنده
 ... رفتم مدرسھی داشتم میامروز وقت -

 کھ شماره تلفن بھش داده بود ی را درباره پسرزی داشت ھمھ چدی ، ترددی را گزشی لب ھافروزنده
 ...  نھای دیبھ خواھرش بگو

 !؟یخب؟ چرا ساکت شد: فرناز
 !! نبودی مھمزیچ...یچیھ:  فروزنده

  مزاحمت شده؟ آره؟ی شده فروزنده؟ نکنھ کسیچ:  فرناز
 ھ؟ی چھ فکرنیا...نھ...نھ:  فروزنده

 ؟یپس چ:  فرناز
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 رفتن ی کردم کھ مامان و بابا واسھ چی فکر منیامروز صبح داشتم بھ ا...امروز صبح:  فروزنده
 نا؟یخونھ عمو ا

 :  و گفتدی خندنازفر
 ن؟یفقط ھم -

 گذاشت سپس گری دی ھابی کھ در دست خواھرش بود را پس گرفت و کنار سیبی ، سفروزنده
 : گفت

 ...نجای اانی دونم کھ چرا عمو و زن عمو دارن میتازه نم!...آره...خب -
 دی کشی برسد ، فروزنده آھگرشی دی بر صورت نشاند و بلند شد تا بھ کارھای لبخند مرموزفرناز

 : و گفت
 .... بفھممدی ھستم کھ بای نفرنی من آخرشھیھم -

 : دی رسی بھ گوشش مییرای فرناز از سالن پذیصدا
 ! بچھ؟ی اومدایتو چند ماھھ بھ دن:  فرناز

 ....!گھی خواد بدونم دیخب دلم م:  فروزنده
 .ی فھمیبھ موقع ش م:  فرناز

 ...دی کنیھمتون مث بچھ ھا با من رفتار م...َاه:  فروزنده
 ری آمد ، فرناز در حال گذاشتن شال حررونی از آشپزخانھ بی ، با ناراحتدی از فرناز نشنیجواب

 :  و گفتدی خندرکانھی بر سرش بود ، فروزنده زییبایز
 .... ھاادی عمو داره م؟ی پوشونی خودتو منقدری ایواسھ چ...! وا -

 :  بود گفتنھیی نگاھش ھنوز در آکھیال درحفرناز
 !!تو فکر کن سردم شده -

  کنم؟ادی شوفاژ رو زی خوایم:  گفت ی خاصی با لجبازفروزنده
 :  با ترس گفتفرناز

 ... خوام لباس ھامو عوض کنمی نمختمی ریاز صبح داشتم عرق م...نھ تو رو خدا -
 بود ، انی نمای قدنھیی در آشانیحاال چھره ھر دو.  ستادی بھ سمت خواھرش آمد و کنار او افروزنده

 :  سپس گفتستی خودش و خواھرش با دقت نگریفروزنده بھ شانھ ھا
 ! کوتاھتر از توھھ؟یلیمن قدم خ...نمیبب -

 :   زد و گفتیشخندی نفرناز
 ... بلندهیادیمن قدم ز...نھ بچھ -

 :  باال گرفت و گفتی را با ناراحتشی شانھ ھافروزنده
 ! رسمی کنم بھت میاگھ سع... چھار وجب ازت کوتاھترمایفکر کنم سھ  -

 :   با تعجب گفتفرناز
 !ی منی کوچولوی آجشھی ھمیھر چقدر ھم تالش کن...؟یمگھ قراره رکورد بزن -

 کھ با بلند شدن ندی مبل بنشی کنار رفت ، خواست رونھیی کرد و از مقابل آی اخم آشکارفروزنده
 رهی دستگی و دستش را رودی بھ سمت در دویفرناز با دستپاچگ. ستادی اشیزنگ خانھ ، سر جا

 : فروزنده جلوتر آمد و با تعجب گفت. گذاشت
 !؟ی ھول شدنقدریچرا ا...؟ی فرھیچ -

 از چوب ی سپس شالدی کشی کوتاھغی و باز خواھرش انداخت و جشانی پری بھ موھای نگاھفرناز
 :  سر فروزنده انداخت ، فروزنده غر غر کنان گفتی و رودی کشرونی کنارش بیباسل
 !؟ی کنی چکار میدار....َاه -

 :  مضطرب بود گفتاری بسکھی در حالفرناز
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 .زود باش سرت بذار -
 شال را در دستش نگھ ی تفاوتیفروزنده با ب.  باز کرد یی خوشامد گوی در خانھ را براسپس

 : داشت و گفت
 !ستیمن کھ سردم ن... خوامینم -
 قبل از ی سالم کند ولشی تا بھ عموستادی چوب خشک ھمانجا پشت سر خواھرش اکی مانند و
 گفت و از مھمان ھا ی هللا بلندای کھ از پشت در ، دی کلفت پدرش را شنی صدای ھر کسدنید

 مھمان ھا را چوقتی در ذھن فروزنده زده شد ، پدرش ھیخواست وارد خانھ شوند ، جرقھ ا
 حضور داشت کھ زن ی کھ شخص نامحرمی کرد مگر در مواقعی نمییراھنما  بھ داخلنگونھیا

 .  داشتندی در مقابل او حجاب مدی خانھ بایھا
 کھ در ی شالدنی ھم بھ خواھرش انداخت و با دی نگاھمی نگاھش بھ در بود ، نکی کھی درحالفرناز

 :  گفتدست او بود چشمانش را درشت کرد و
 .نمیبدو بب...یتو کھ ھنوز اونو سرت نذاشت -

 شب حضور دارد با عجلھ شال ی مھمان ھانی ھم در بی کھ متوجھ شده بود حتما نامحرمفروزنده
 ی از آن وارد می چھ کسانندی نگاھش را بھ در دوخت تا ببیرا بر سرش گذاشت و با کنجکاو

 .شوند
 چشمش بھ فروزنده افتاد ی با فرناز وقتیعد از احوالپرس وارد شد ، بسھی از ھمھ زن عمو ، نفاول

 :  زد و گفتی، لبخند کشدار
  فروزنده جان؟یخوب...سالم -

 تعجب کرده بود اری بسکھی برخورد گرم را از جانب زن عمو نداشت درحالنی کھ انتظار افروزنده
 ی روینگاه زن عمو تا وقت. ندی بشییرای، با متانت جواب سالمش را داد و خواھش کرد کھ در پذ

 بود با ی بود چون چند سالبی طرز برخورد عجنی فروزنده ایمبل نشست بھ فروزنده بود ، برا
 .  رفت و آمد نداشتندادی عمو حسام زانوادهخ
 نی نگاھش بھ سمت در معطوف شد ، عمو حسام بود کھ با تحسی سالم مردانھ ای صدادنی شنبا

 ادشی او شد ، دی سپی چھره شکستھ و موھای داد و محو تماشایالم کرد ، فروزنده سینگاھش م
 یشانی پی را روقی بود و آن خط اخم عمرهی تی عمو حسام خاکستری موھاشیبود کھ پنج سال پ

 .... حاالیلاش نداشت و
 با او پچ پچ کرد کھ فروزنده از ی کنار زنش نشست کمی رفت و وقتییرای ھم بھ سمت پذعمو

 . متوجھ نشدیزی نامفھوم چی آنھا جز زمزمھ ایحرفھا
  مھمان ھا بود؟نی بی ابھی غریعنی مشتاقانھ نگاھش را بھ در دوخت ، فروزنده

 توانست ی بود کھ نمستادهی پشت فرناز ای طوری ولدی شنیگری تعارف پدر را با مرد دیصدا
 بی مادر و پدرش بھ ترت کج کرد ،یگردنش را کم. ندی کھ قصد داخل شدن را داشتند ، ببیکسان

 :  خود را در آغوش او انداخت و گفتی مادرش ، با خوشحالدنیوارد شدند ، فروزنده با د
 ؟....دیشما ھا ھم اومد...ی مامانیوا -

 :  او پدرش جواب دادیبجا
  دخترم؟یخوب...آره -

 ی مییرای سرتکان دادن قناعت کرد و با شوق بھ مادر و پدرش کھ بھ سمت پذکی بھ فروزنده
 : دیچی خوشحال فرناز در گوشش پی صداست،یرفتند نگر

 .یواقعا خوش اومد....!!! یچھ بزرگ شد...سالم...بھ بھ -
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 مشغول خوش و بش با ی ، مرد جوان و کت و شلوارستی بھ سمت در نگری با کنجکاوفروزنده
 ینیب... رنگ چقدر آشنا بودندیتونی زی شد ، آن چشمھاقیخواھرش بود ، فروزنده در چھره او دق

 ... عمو حسام بودینی بھی کھ شبی و کوچکیگوشت
 نی شد ، تمام وجود فروزنده با ادهی مشغول فکر کردن بود کھ نگاه جذاب مرد بھ سمت او کشھنوز

 : نگاه بھ لرزه افتاد ، فرناز کھ متوجھ حالت خواھرش شده بود با خنده گفت
 !؟ی بھ ماھان سالم کنی خواینم -

 چقدر آشنا شی بر چھره داشت ، اسم ماھان برای بھ مرد انداخت ، لبخند محوی نگاھفروزنده
 ماھان؟...بود

 :  خودش گفتبا
 رفتھ بود شی کھ شش سال پیھمون...پسرعمو ماھان....آره...گھیماھان د -

 !خودشھ...خودشھ...آره...آلمان
 دی درخشش را دنی ماھان ھم اکھی طوردی درخشی از خوشحالیادآوری نی فروزنده بخاطر اچشمان

 : ، دستش را بھ سمت فروزنده دراز کرد و گفت
 .سالم دختر عمو -

 دست دی دانست بای ، نمستی کھ بھ سمتش دراز شده بود ، نگری بھ دست مردانھ ادی با تردفروزنده
 ... نھایاو را بفشارد 

 شد ، سالم ی مدهی کھ بھ زحمت شنیی معذب بود ، با صدایلی ، خاوردی داد دستش را جلو نحیترج
فروزنده .  کھ در دست ماھان بود را گرفت تا در گلدان بگذارد یفرناز در را بست و دستھ گل. داد

و   بوجود آمد و ھمھمھ و خوشیبی شد ، با ورود آن دو ، سکوت عجییرایپشت سر ماھان وارد پذ
 :  گفتی ، مادرش بھ گرمدیق را د و شونی شد برق تحسیبش ھا خاموش شد ، در چشمان ھمھ م

 ! پسرمنی بشنجای اایب...ماھان جان -
 شد ، ھنوز داشت شی زن عموبی عجیفروزنده متوجھ نگاه ھا.  خود اشاره کرد ی بھ مبل کنارو

 برود تا ی خالی از مبل ھایکی ، فروزنده خواست بھ سمت ستی نگریبا آن نگاه مھربان بھ او م
 .  کمک بھ آشپزخانھ رفتی ، بھ ناچار برادی فرناز را از آشپزخانھ شنی کھ صداندیبنش

 را از ی خورینیری شده بود، فروزنده ظرف شفی ردی در استکان ھاختنی ری مشغول چافرناز
 :  گفتجانی برداشت و با ھزی میرو

 ماھانھ؟... پسره نیواقعا ا -
 :  گفتی با خوشحالفرناز

 ...دی شما چقدر کوچولو بودیھر دو...ری بخادشی....آره -
 ! از آلمان برگشتھ؟یک:  فروزنده

 .روزید:  فرناز
 نا؟ی عمو اشی مامان و بابا رفتھ بودند پنیپس واسھ ھم:  فروزنده

 !گھیآره د:  فرناز
 .نگران شده بودم...؟ی زودتر بمن نگفتھ بودنویخب چرا ا:  فروزنده

 !ی دونی ھم ھست کھ نمی اگھی دیزایتازه چ:  فرناز
 ؟یمثال چ:  فروزنده

  آوردنش؟ی واسھ چی کنیفکر م.... دستھ گلنیا...مثال: فرنازه
 :  انداخت و گفتی کھ در گلدان بود ، نگاھی تازه ای بھ گلھافروزنده

 ...چھ بدونم -
 :  کرد و گفتزی را تمی چاینی سی کناره ھای با دستمالفرناز
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 ... از تو اومدنی واسھ خواستگارنایعمو ا -
 :  را نداشت با تعجب گفتی حرفنی چندنی کھ انتظار شنفروزنده

  از من؟یخواستگار!....؟یچ -
 :  گفتی با خوشحالفرناز

 یدیحاال د... تو رو واسھ پسرش در نظر گرفتھ بودهشی وقت پیلی زن عمو از خنکھیمث ا...آره -
 کھ ی بودنیقدر ناراحت ا چادتھی...ادیگفتم وقتش کھ برسھ واست خواستگار م...خانوم خانوما

 ... خوبشو سر راھت قرار دارهیکی حاال خدا ؟یدوست پسر ندار
 نشست ، فرناز زی گذاشت و بھ حالت قھر پشت مزی می را روینیری ظرف شتی با عصبانفروزنده

 : با تعجب گفت
 .اری رو بینیریپاشو پشت سر من ش!...؟یچرا نشست -

 :  با حرص گفتفروزنده
 .بگو برن... خوام ازدواج کنمیمن نم -

 :  گفتی با ناراحتفرناز
 .نمیپاشو بب...گھی داری در نیمسخره باز -

 یواسھ چھ م...ھنوز درسم تموم نشده... من االن قصد ازدواج ندارم... کھ گفتمنیھم:  فروزنده
 !د؟ی منو شوھر بددیخوا

 ! ؟ی زنیچرا بھ بخت خودت پشت پا م:  فرناز
 ...ولم کن بابا!...کدوم بخت؟:  فروزنده

 ازدواج یاگھ دوست ندار... ادی بھ سن تو خواستگار میواسھ ھر دختر!...تو چت شده؟:  فرناز
 ؟یاری کھ در مھی چھ ادا و اطوارنیحاال ا...یدی مودبانھ جواب رد میکن

نگو نقشھ !  کردنی منو نگاه مینجوریپس بگو چرا ھمھ شون ا... اونجاامی یمن نم:  فروزنده
 !رنی واسھ پسر خارج رفتھ شون بگزی کنھی کھ دنیکش

 رو دارن اونوقت تو بدت ی شوھرنی چنی آرزویھمھ دخترھا! ھ؟ی چھ حرفنیا....یوا:  فرناز
 ت؟ی ت اومده خواستگارلکردهی تحصی کھ پسرعموادیم

 ! ازشادیخوشم نم... خوامشیمن نم...ردشون کن برن فرناز:  فروزنده
 رونشونی بیچھ جور.... دختر خوب عموتھ ھای کرد ولی کارھی شد ی بودن مبھیاگھ غر:  زفرنا
 کنم؟

 !اصال حوصلھ ندارم... اتاقمی تورمیپس من م:  فروزنده
 !نمیپاشو بب...بچھ نشو:  فرناز

 را پشت سر خواھرش ینیری بلند شد تا ظرف شیلی می و با بدی کوبزی می با حرص روفروزنده
 ی دوباره آن سکوت رنج آور شروع شد و ھمراه آن ، نگاھھاییرایببرد ، با ورود او و فرناز بھ پذ

 ینیری ماھان بود کھ زمان تعارف کردن شقیبدتر از ھمھ نگاه عم.  بھ سمتش ھجوم آوردند رهیخ
 ... کرده بود ، مسحور کننده بوددای پی نگاھش تالقاب

 و چانھ ش کامال ینی داشت و حالت بییرای ، نگاه گستیه خندان ماھان نگر بھ چھرفروزنده
 ی کوتاھش را بھ حالتی داشت و موھای مردانھ اشی صورتش بود ، تھ رگری دیمتناسب با اجزا

 در وجودش کرد ، گرما از نگاه ماھان ساطع یبی عجیفروزنده احساس گرما. فشن شانھ کرده بود
 کنار ییرای کھ در پذی گرما در تمام مدتنی گرفت ، ایو را ھم در بر م وجود اجی تدرھ شد و بیم
 . نشستھ بود ، ادامھ داشتگرانید

 ی نشد حتجادی در چھره فروزنده ایریی تغچی از فروزنده شد ، ھی کھ صحبت خواستگاریزمان
 ... اخمکی یحت... لبخند کی
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 داد ی زدند گوش می کھ در مورد او و ماھان میی نشستھ بود و بھ حرفھای احساسی مجسمھ بمانند
 . و رنگ عوض کردن بودختنی، در عوض تمام مدت ، ماھان مشغول عرق ر

 .... دادی زدند گوش می کھ در موردش میی بھ حرفھافروزنده
 ... سپردی بخاطر نمی داد ولی مگوش
 .شی حرفھانای گفت، بارھا در میزن عمو م.... کھرمی بگی عروسھی فروزنده جون واسھ

 ... وصفرقابلی غی با شوقد،ی پرسیعمو م.....مگھ نھ؟... خوبھیلی عمو شدن ھم خعروس
 و برق اشک ی گفت ، با خوشحالیمادر م.... بدمش بھتر از شما؟یبھ ک... منھی تھ تغارفروزنده،

 .گوشھ چشمانش
 ی کھ کمتر زمانینانی گفت ، با اطمیپدر م.... جمعھالمیاز بابت ماھان خ.... خودتھ حسام جوندختر

 ... شدی مافتیدر او 
  گفت؟ی چھ مدی بافروزنده

 ی با ھم صحبت کنند، پدر بی حسام از پدر اجازه گرفت تا فروزنده وماھان در خلوت کمعمو
 ... را اعالم کردتشی رضایمعطل
 کرد ، نگاه ی را حس م نگاه جمعینی شد ، سنگی بلند مدیفروزنده ھم با...ستادی بلند شد و اماھان

بھ ناچار بلند شد و در ھمان ... کرد بلند شودیناراحتش بھ فرناز افتاد کھ با حرکت چشم اشاره م
 ....ستی آشکار بھ ماھان نگریحال با خشم

 و با دقت ستادهی شد ، کنار در ارهی تخت نشست و بھ ماھان خی روی حوصلگی با بفروزنده
 .  اتاقش بودیک ھا مشغول نگاه کردن بھ عروسیخاص

  و من خبر نداشتم؟یدی ھمھ عروسک خرنیا -
 :  زد و گفتی پوزخندفروزنده

 ! دادمی بھتون خبر مدی دونستم بای نمدیببخش -
 و کپل را بردشت و با دقت بھ آن دی سفی عروسک خرسکی بھ سمت عروسک ھا رفت و ماھان

 :  گفتی حوصلگیفروزنده با ب. ستینگر
 .... ھادی با من حرف بزندیفکر کنم با -

 :  فروزنده گفتی توجھ بھ ناراحتی بماھان
 ! گردنش بود کجاس؟ی کھ تویروبان صورت -

 :  با تعجب گفتفروزنده
 !بلھ؟ -

 :  گفتتی با جدماھان
 .نمیبذار بب...ستی ھمون عروسک ننی ادیشا...اون روبان کجاس؟ -
 نھی سی روی داشت ، برآمدگی باتری حرف ، عروسک را بھ پشت برگرداند ، جانی با او

 :  و گفتستی بھ فروزنده نگریبا ناراحت...دی نشنییعروسک را لمس کرد و محکم فشرد ، صدا
 !؟...پس صداش کو -

 :  داد و گفترونی با حرص نفسش را بفروزنده
 ! ؟ی عروسک بازدی ھمھ راه اومدنیا -

 :  ، عروسک را بھ خود چسباند و گفتی با لجبازماھان
 د؟ی داریباتر -

 :  اشاره کرد و گفتری تحرزی می با نگاھش بھ کشوفروزنده
 !تا دلتون بخواد...اون جاست -

 :  لب گفتری از درد در حال منفجر شدن بود ، زسرش
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 ...!!!وونھی دی؟پسره ... رو تموم کنھی مسخره بازنی خواد ای میک -
 ھا یشو بود ، فروزنده مطمئن بود باتر کاتی و رو کردن محتوری توجھ بھ او مشغول زی بماھان
 . بلند شد و بھ سمت او رفتتی با عصباننی گذاشتھ است بنابرادی در مقابل دییرا جا

 !؟ی کنی چکار میدار:  فروزنده
 ...شیتفت:  ماھان

 !!؟...ھان:  فروزنده
نھ نامھ عاشقونھ ...ینھ شماره ا...ستی ننجای ایچیھ... خوشبختمیلی خنکھی مث انمیبب:  ماھان

 ؟یتو متعلق بھ من...یا
 جان؟:  فروزنده

 .... باشی دختر خوبشھیھم:  ماھان
 کھ درون کشو بود افتاد ، با حرص دستانش را درون کشو برد و یی ھای فروزنده بھ باترنگاه
 . آوردرونی ھا را بیباتر

 !ری بگایب:  فروزنده
 ...دی دستھا رو بوسنی ادی با؟یرد کداشونیواسم پ...دختر خوب....! ِا:  ماھان

 با ند،ی ببی توانست بھ خوبی را مطنتی بھ چشمان ماھان انداخت ، برق شی با ترس نگاھفروزنده
 دی خندی گذاشت و دستانش را پشت خود پنھان کرد ، ماھان با بدجنسزی می ھا را رویعجلھ باتر

 :و گفت
  ت رو بدم؟زهی جای خواینم -

ماھان پشت .  استی خورده اش مشخص بود کھ عصباننی چیشانی از پی نگفت ولیزی چفروزنده
 چھره ی ھا را درونش گذاشت ، دکمھ آن را فشرد و رو بھ رویعروسک را باز کرد و باتر

 : دیچی شد در اتاق پی کھ از عروسک بلند می بچگانھ ای فروزنده گرفت ، صدایعصبان
- I LOVE YOU…..I LOVE YOU 

 ... بھ خنده افتادتی خنده عروسک چند بار تکرار شد ، فروزنده در اوج عصبانزی ری صدابعد
 :  را از دستان ماھان گرفت و گفتعروسک

 ...! ھای بوددهیتو واسم خر....ری بخادشی -
 :  گفتطنتی ابروانش را باال برد و با شماھان

 ...ادی مادتیپس کم کم داره ....آھان -
 .  زود گذشت شش سال چھنیا:  فروزنده

 ؟ی ماھان صدام کنشھیم... بھ توی کردلیحاال کھ شما رو تبد:  ماھان
 ...! ھام آب بشھخیبذار :  فروزنده

 ؟... تا حاال آب نشدهیعنی:  ماھان
من ... خام بشم؟وی الو ی ام کھ با دو تا آی آلمانی مگھ من مث دخترا؟ی چیفکر کرد:  فروزنده

 !واسھ خودم غرور دارم
 د؟ی بشری بنده حقنی زن ادی افتخار بدشھیخب م:  ماھان

 .شھینم...نھ:  فروزنده
 !ی مزه ای بیلیخ...دمیخند...ھا ھا:  ماھان

 ... تو رو مث برادر خودم دوست داشتم ماھانشھیمن ھم:  فروزنده
 ی اگھی دزی اصال فکرت منحرف بھ چیعنی.... دمی خری واست مھی ھمھ ھدنیا! ؟....یچ:  ماھان
 نشد؟

 . بچھ بودمیلیمن اون موقع خ...نھ...خب:  فروزنده
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 ...یھنوزم بچھ ا:  ماھان
 یبھ فرنازم گفتم کھ نم... کنمدوارتی خوام امیمن نم... فکر کنیھر جور دوست دار:  فروزنده
 ...خوامت
 ... زنمی خودمو دار مرمیاصن م!.... ھاشمی ھفتھ دپرس مھی... نوینگو ا:  ماھان

 ...خب دار بزن:  فروزنده
 خوبھ؟... زنمت یاصال ھم نم... باشمی دم شوھر خوبیقول م!....گھیسنگدل نشو د:  ماھان

 ...زرشک... نھ بابا؟ی چگھید!...؟یبزن:  فروزنده
 زرشک؟:  ماھان

 ...با من بحث نکن:  فروزنده
 ... مثالمی حرف بزنمیاومد:  ماھان

 م؟ی داشتھ باشمیتون ی با ھم میآخھ من و تو چھ حرف:  فروزنده
 یھر روز لنگر م... ی خواد درست کنیغذا ھم نم.... دم ظرفا رو ھم بشورمیقول م:  ماھان
 خوبھ؟...نای خونھ مامانم امیانداز

 :  زد و گفتیشخندی نفروزنده
 ... گمای بھت میزی چھی -

 :  صدا در اتاق پخش شدنی دکمھ عروسک فشار آورد و دوباره ای روجانی فروزنده از ھانگشتان
- I LOVE YOU….I LOVE YOU 

 :  و گفتدی ھمراه خنده عروسک خندماھان
 !بابا دمت گرم...؟ی بگی خواستی منویا -

 :  تخت انداخت سپس گفتی کرد و عروسک را روی اخمفروزنده
 خوام درسم رو یمن م... ھای دوزی و میُ بری خوب واسھ خودت م؟یگی می چیچ -

 . خوام ازدواج کنمینم...بخونم
 :  با حوصلھ جواب دادماھان

 !شمی متیاصال خودم معلم خصوص...خب درست ھم بخون -
 :  بھ چھره جذاب ماھان انداخت و گفتی نگاھمی نفروزنده

 ؟ی منو از درس بندازی خوایم...نھ...یوا -
  خوبھ؟؟یگی میچ... کنم درست تموم شھیخب صبر م:  ماھان

 ...نھ:  فروزنده
 ! ھافھیمن قلبم ضع... کار رو با من نکن بچھنیا! ؟...نھ:  ماھان

 ! پزمیخودم واست حلوا م...نترس:  فروزنده
 ...ی بدجنسیلیخ:  ماھان

 ...بھ تو رفتم:  فروزنده
 !چرا؟ من کجا بدجنسم؟:  ماھان

 خودم  اول بھدی بشھ؟ نبای کھ چی خواستگاریعمو و زن عمو رو آورد...گھی دیبدجنس:  فروزنده
 ؟ی گفتیم

 چھ ی دونی سھ سال نمنیا...وونتمیبھ خدا د.... گمیاالن بھ خودت م...دیببخش....خب:  ماھان
 یبچھ ھا مسخره م م... صفحھ اسم تو روھی... نوشتمی صفحھ فرمول مھی... خوندمی درس میجور

 ...کردن اونجا
 !؟...واقعا:  فروزنده

 ؟....ن ھم باھات دارم دختر جویمگھ شوخ:  ماھان
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 : و گفتدی کشی آھفروزنده
 !کمی کوچیلیھنوز خ.... ندارمشویآمادگ... خوام بھ ازدواج فکر کنمیمن االن نم -

 :  زد و گفتیشخندی نماھان
 ... کنمیخودم بزرگت م -

 :  زد و گفتی لبخند محوفروزنده
 !ی خواد زحمت بکشینم... کنن یمن خودم مامان و بابا دارم بزرگم م...ممنونم -

 :  گرفتھ شده بود گفتی کھ حالش حسابماھان
  بگم؟ی چروننی ھمھ چشم منتظر کھ بنیآخھ من بھ ا -

 :  گفتی با کالفگفروزنده
 ... خوام ازدواج کنمی و دوستت داشتھ باشم االن نمیھر چقدر ھم کھ خوب باش -

 :  زدیبی ماھان برق عجچشمان
 ؟یپس دوستم دار -

 :  گفتدی با تردفرووزنده
 . شدمجی گیلیاالن خ.... دونمینم...دیشا -

 :  گفتی با خوشحالماھان
 ! مونمی مدت منم منتظر منی ایتو...یای در بیجی خدا شفات بده و زودتر از گدوارمیام -

 شفا بده کھ اون ھمھ دختر قشنگ و دیتو رو با! منو شفا بده؟:  کرد و گفت ی اخمفروزنده
 !  دنبال منی و اومدیدیرنگارنگ کھ دور برت بود رو ند

 :  گفتی با لحن پر حرارتماھان
 ! فروزنده نبودنچکدومشونی ھیول...قشنگ و رنگارنگ بودن -
 صورت ی رویقی رفت ، لبخند عمرونی آنکھ منتظر فروزنده شود ، از اتاق بی حرف بنی با او

 ....دی خندی تخت افتاد، انگار آن ھم می رویفروزنده نقش بست ، نگاھش بھ عروسک خرس
 

 .  بودستادهی آمد ، ماھان کنار در منتظرش ارونی از اتاق بفروزنده
 م؟ی وارد کنی شوک حسابھی تی بھ جمعمی بریآماده ا:  ماھان

 ...بچھ نشو:  فروزنده
 !ی ازش استفاده کندیتو نبا.... کالمھ منھکھی تنیا:  ماھان

 ؟ی بزرگیلی خودت خینکنھ فکر کرد! ؟...یچ:  فروزنده
 ...از تو کھ بزرگترم:  ماھان

 ....فقط چھار سال:  فروزنده
 .... روزھیتو بگو :  ماھان

  کنم؟یموندم چرا دارم با تو بحث م:  فروزنده
 ...ی بھ دو کنیکی با ھمسن خودت ی بردیآره با:  ماھان

 شد ، ماھان لبخند رهی داد و با خشم در چشمان ماھان خرونی نفسش را با حرص بفروزنده
 :  زد و گفتیدارکش

 ....قربون اون اخم قشنگت برم -
 راه افتاد ، ماھان ھم پشت سر او ییرای بھ سمت پذتی بھ او رفت و با عصبانی چشم غره افروزنده

 پسر کی مانند کھی بودند متوجھ آنھا شدند ، ماھان درحالییرای کھ در پذیآمد ، کم کم چشمان
 فت بھ ماھان گجانی از مبل ھا نشست ، زن عمو با ھیکی ی انداختھ بود رونیی سرش را پایخجالت

: 
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 د؟ی شد پسرم؟ حرفاتون رو زدیچ...خب  -
 :  انداخت و گفتی بھ فروزنده نگاھطنتی باشماھان

 ....می زدیی حرفاھی -
 ....پس مبارکھ:  گفت ی با خوشحالمادر

 :  گفتتی با جدماھان
 ! مبارکھ؟یچ -

 :  و با خنده گفتستی عمو بھ عمو حسام نگرزن
 ... دونستمی بود و نمیپسرم چقدر خجالت...رمیبم -

 :  لب با حرص گفتری زفروزنده
 .عجب بابا!  ؟ی خجالتیگی پررو منیبھ ا -

 یفروزنده با صورتش ، شکلک.  کھ متوجھ حرف فروزنده شده بود ، چپ چپ نگاھش کرد ماھان
 با مبل مورد نظر ی قدمکیھنوز .  ندی بنش از مبل ھا رفت تایکی او در آورد و بھ سمت یبرا

 :  انداختنی طنییرای ماھان در پذیفاصلھ داشت کھ صدا
 .... درباره من فکر کنھشتری بدی باگھیفروزنده م -

 حبس شده است ، پچ و پچ زن عمو و عمو حسام بلند شد ، نھی احساس کرد نفسش در سفروزنده
 : دی فرناز را از پشت شنیا کرد ، صدیمادر ھم داشت با تعجب نگاھش م

  ماھان جان؟ھیمنظورت چ -
 :  او پاسخ دادی کھ آنطرف تر نشستھ بود بجاپدر

 نمیبب... ناز کنھ تا آقا ماھان نازش رو بکشھدیفروزنده من با... عروس ناز داره؟دیدیخب مگھ نشن -
 ؟ی بلددنیماھان جان نازکش

 :  و گفتدی بلند خندماھان
 .... کار تخصص دارم عمونی ایتو -

 بھ ماھان چشم دوخت ، تی مبل نشست و با عصبانی ، فروزنده رودندی بلند خندی جمع با صداھمھ
 : در دلش گفت

 حافظ جدول ی بلدی چلنیآخھ تو بجز فرمول آب و اتان و ات.... آره؟یکھ تخصص دار-
 بدون من لجبازتر ھینجوری کھ ا ؟حاالی کنی می لجبازیدار.... بھت گفتم بذار فکر کنم ...ف؟یمندل

 ....از تو ھستم
 در حال تی دانست کھ از عصبانی ، مستی زد و بھ چھره سرخ فروزنده نگری لبخند کجماھان

 : انفجار است ، در دل گفت
 چکار کنم؟ آخھ مگھ منھ عاشق و یول.... بزرگم گوشمھکھی دونم اگھ دستت بھم برسھ تیم -
 منو دوست داشتھ دیاصال با....اصال .... کردهری گشتی پی کنترل کرد؟ دلم بدجورشھی رو موونھید

 !!!یزورک....یباش
 تا بناگوش باز بود ششی ، نستی زدو دوباره بھ ماھان نگرشی عموی بھ روی لبخند تصنعفروزنده

 : ، فروزنده با خود گفت
اصال ...تا بذارم دستت بھم برسھ ی ھفت خان رستم رو رد کندیبا...شھی کھ نمیزورک.....یزورک -

 نایتو ا....می رو بکشگھی ترسم آخرش ھمدیم....ھان؟! ....م؟ی با ھم داریمن و تو چھ وجھ اشتراک
  بچھ پررو؟ی خوایم

 کھی کرد درحالی برداشت ، نگاه فروزنده را بھ سمت خود حس مزی می از روی شربتوانی لماھان
 :  با خود گفتدی نوشیآرام شربت م
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 من زوم یاونقدر رو!  زنھی مشمیحرارت نگات داره آت....ی دارییچھ چشا.... مذھبال -
 !!! ھاشمی موونھیدوباره د....نکن
 :  عمو بود کھ سکوت را شکستنی چند لحظھ در جمع برقرار بود ای کھ برای از سکوتبعد

 شام رو زی مستیبھتر ن.... فکر کنھدیببخش.... کم ناز کنھھیحاال کھ قرار شد فروزنده خانم  -
 .... دراومدگھی شکم ما دنی ای صداد؟ینیبچ

 بلند شد و بھ فروزنده اشاره کرد تا بھ آشپزخانھ شی ، از جادی رسانی تا حرف عمو بھ پافرناز
 : بروند ، فروزنده بلند شد و پشت سر فرناز رفت ، از کنار ماھان کھ گذشت با حرص گفت

 ؟....شربتش خوبھ -
 :  را از لبش دور کرد و گفتوانی لماھان

  قلپ بدم؟ھی ی خوریم....نھیری شیلیخ -
 زی میھنگام گذاشتن ظرف ھا رو.  بھ سمت آشپزخانھ رفت تی کرد و با عصبانی اخمفروزنده

 :  کھ در دلش مانده بود را بھ زبان آوردی،در خلوت خواھرانھ ، فرناز حرف
 ؟ی فکر کندی بای بھ ماھان گفتی کشیتو خجالت نم:  فرناز

 .بود" نھ"  منظورم شتریب... فکر کنمدیمن نگفتم با:  فروزنده
 !اونوقت چرا؟:  فرناز

 یلیخ...ادی یاصال بھش نم...اصال ... تونم ماھان رو بھ چشم شوھر نگاه کنمیمن نم: فروزنده
 !!!شھیخنده دار م

 :  گفتتی گذاشت ، فرناز با جدزی می و قاشق و چنگال ھا را رودی خندطنتی با شفروزنده
  آره؟ی گرفتی رو بھ شوخیھمھ چ!....شھ؟ی خنده دار می چیعنی -

بابا جان من ھنوز دانشگاھم نرفتم .... خوام ازدواج کنمیخب مگھ زوره؟ من االن نم:  فروزنده
 .... دست مامان و بابام موندمی کنھ من روی ندونھ فکر میھر ک... ھمھ فرصت دارمنیا....

 ی مناسبسی کھ اگھ کنھیموضوع ا....می زودتر شوھر بدمی کھ تو رو بخواستی ننیحرف ا:  فرناز
 .... ھوا بزنتشی رودی بشھ آدم بادایپ

  مناسبھ؟سی ماھان کیعنیاالن :  فروزنده
 .آره... معلومھ:  فرناز

 .... شناسمیمن اون جادوگر رو بھتر از شما ھا م:  فروزنده
 ! چھ طرز صدا کردن بزرگتر از خودتھ؟نیا. زشتھ....ِا:  فرناز

 آورد زی می خورشت را روی گذاشت ، فرناز ظرف ھازی می ھا را رووانی و لدی کشی آھفروزنده
 خستھ بودند ، از نکھی و ھمھ با وجود ادی رسانی بھ پایشب با خوش. و مھمان ھا را صدا زد 

 خر و پف اش تا آسمان رفتھ بود ی کھ صداینھا کس بھ خواب رفتند ترتری وصلت دنی اجانیھ
 . بود فروزنده
 را حس رونی بی توانست سرمای لحاف بود مری زنکھی چشمانش را بازکرد ، باای بھ آرامفروزنده

 شد تا بھ ی کم کم بلند مدی ربع بھ ھفت بود باکی کنار تختش افتاد ، یکند ، نگاھش بھ ساعت کوک
 :  لب گفتری و زدی خود کشی خود لحاف را تا سر رویشگیمدرسھ برود ، بھ مانند عادت ھم

 .... خوابمی مگھیفقط پنج د -
 آمد ی مییرای کھ از سمت پذی خنده گوش خراشی ناب بود کھ صداقی حال لذت بردن از آن دقادر

 است ، با حرص یلق بھ چھ کس دانست آن خنده ھا متعی، باعث برھم زدن آرامشش شد، خوب م
 : گفت

 .َاه.... ، اپرا را انداختھیبازم آقا مسعود اول صبح -
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 و لب یوندی کھ ابروان پزی فر ری ، شوھر خواھرش بود ، مرد نسبتا چاق ، با موھامسعود
 داشت ی خوبی اش انصافا صدادهی کشینی اش بود ، بھ علت بی از مشخصات بارز ظاھرکشیبار
 ....دی خندی کھ میوقت امان از یول

 گوشخراش او ی گرفت تا کمتر از صدای را با دودست محکم مشی آن مواقع گوش ھافروزنده
 ی تخت نشست ، صدای روی حوصلگی و با بدیفروزنده لحاف را از خود کش. دچار لرزش شود

 مدرسھ اش کھ گوشھ فی چانھ اش گذاشت و بھ کری آمد ، دست زیحرف زدن مسعود و مادرش م
 انی کرد و در می آن را خالاتی رفت ، محتوفی ، بلند شد و بھ سمت ککرد اتاق افتاده بود نگاه

 لشی کرد ، شماره موبادای بود ، پشی رویروزی آن تکھ کاغذ را کھ شماره تلفن پسر دشیکتاب ھا
 .... او نوشتھ بودیرا برا

 را در ذھن خود مجسم کند؛ اصال از چھره و  کرد چھره پسری چشمانش را بست و سعفروزنده
 بود ، بھ نظرش بھتر بود اصال بھ او زنگ نزند ، چشمانش را باز کرد و امدهیرفتارش خوشش ن

 یکتاب ھا.  کاغذ نوشتھ شده بود را مچالھ کرد ی کج و کولھ روی کھ با خطی رقمازدهیشماره 
 آمد ، رونی از اتاق بیماده شد ، وقت آدنی مانتو پوشی گذاشت و برافیرا درون ک  خودیدرس
 او دنی آمد ، بھ آن سمت رفت و بھ ھمھ سالم داد ، آقا مسعود با دی مییرای فرناز ھم از پذیصدا
 :  و گفتدیخند

 !می خوری شما رو ھم میباالخره شام عروس!!! مبارکھ فروزنده جان -
 ....شاالیا:  و گفت دی خندفرناز
 :  گفتستی نگری بھ فروزنده کھ با تعجب بھ آنھا می با مھربانمادر

 ؟یری می داریمامان جان، صبحونھ خورد -
 . ندارملیم....نھ:  گفت ی حوصلگی با بفروزنده

 ! بذار دھنتری لقمھ نون و پنھیحداقل ....ی برشھی کھ نمی جورنیا:  گفت فرناز
 .خدا حافظ. خوامیگفتم کھ نم:  گفت ی با لجبازفروزنده

 ی بارانی بود ،عاشق روزھای و ھوا ابردی وزی می رفت ، باد سردرونیبا عجلھ از خانھ ب سپس
 کرد باران ی انداخت و آرزو می ھم بھ آسمان می داشت نگاھی کھ بر میبود ، ھرچند قدم

 ابانی خکی نزدبای آمد ، تقریاز سرما خودش را جمع کرده بود و نفسش سخت تر باال م.ردیبگ
 و بھ ستادی ای شنود ، لحظھ ای را پشت سر خود می کسی قدم ھای احساس کرد صداکھ  بوددهیرس

 خشک ی باال انداخت ، بھ شاخھ ھای تفاوتی را بابشی نبود ، شانھ ھاچکسی ، ھستیعقب نگر
 صدا از آنھا بوده دی دادندنگاه کرد با خود فکر کرد کھ شایدرختان کھ در اثر وزش باد صدا م

 .است
 کھ از پشت سر یی قدم ھای ، صداشی بود با حرکت پاھابی شروع بھ راه رفتن کرد ، عجدوباره

 ....ستادی شد ، ای آمد دوباره شروع میم
 .... باد گم شدیاھوی ھانی قدم ھا ھم در میصدا

 نباری ای ، ذھنش را مشغول کند، دوباره راه افتاد ولی سادگنی بھ ای دوست نداشت موضوعاصال
 ....  بوددنی از پشت سرش در حال دوی کرد ، کسدنی شروع بھ تپیفت ، قلبش بھ تندتند تر راه ر

 نمانده یزی چگری رساند ، دی مابانی خودش را بھ خدی ، بادی شنوی را مشی پاھای وضوح صدابھ
 بود کھ ناگھان ھمان پسر ابانی کوچھ فاصلھ داشت،نگاھش بھ خکی ابانی بھ خدنیبود ، تا رس

 داشتھ باشد دنی کشغی آنکھ فروزنده فرصت جی و بدی پرشی جلوی کوچھ کناریگی از بردیروزید
 . کشاندی گرفت واو را بھ سمت کوچھ خلوت کناررا دستش
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 کرد ، خکوبی را با دستان قدرتمندش بھ آنجا مشی ھل داد و شانھ ھاواری او را بھ سمت دپسر
پسر کھ ترس را در . احم رھا کند  توانست خودش را از دست آن مزی بود و نمدهیفروزنده ترس

 :  گفتی دورگھ و خشنی داده بود با صداصی فروزنده تشخانیچشمان گر
  ھان؟یچرا بمن زنگ نزد... جوجونمیبب -

 :  با ترس گفتفروزنده
 ....ولم کن....بذار برم -

 :  تر کرد و گفتکی صورتش را نزدپسر
 ول ینجوری ھمدی مث تو روکھ نبای خوشگلی مگھ عقلمو از دست دادم؟ آھو؟یبذارم بر -

 !تازه بھ دامت انداختم...کرد
 داد ، تمام قدرتش را جمع کرد ی و الکل مگاری سی دھان پسر بھ سرفھ افتاد ، بوسی از بوفروزنده

 .  اش بودی از شکارچفتری ضعیلی خی بھ بدنش بدھد بلکھ از دست پسر فرار کند ولیتا بتواند تکان
خود بھ لب فروزنده چشم دوخت ، چشمانش در حال خمار شدن بود ،  با چشمان ناپاک پسر

 کی پسر ھم نزدی شد ، لب ھاشتری بود بشی شانھ ھای کھ روی فشارد،ی کشی کوتاھغیفروزنده ج
 ی ،ولفتدی اتفاق بنی گذاشت ای مدیتر آمد ، اشک چشمان فروزنده را احاطھ کرده بود نبا

 ....  توانستیم چگونھ....چگونھ
 :  گفتیبی با لحن عجپسر

 .بذار بھ ھردومون بچسبھ.... وول نخورنقدریا -
 :  با ترس گفتفروزنده

 ... خوامینم...ولم کن.... خوامینم -
 مگھ دست خودتھ؟:  گفت پسر

 کرد ، احساس کرد خی فروزنده گذاشت ، تمام بدن فروزنده از ترس ، ی لبھای را روشی لب ھاو
 :  کھ گفتیی صدادنی با شنیل تمام شده است وزی ھمھ چگرید
 !!!!!؟....ی عوضیچکارش دار -

 ، دی دوی کھ بھ سمتشان می مرد جوانی صدادنی است ، پسر با شنیدی کھ ھنوز نور امدیفھم
 نی زمی رودی لرزی تمام بدنش مکھیفروزنده را رھا کرد و پا بھ فرار گذاشت ،فروزنده در حال

 پسر دی دی وقتی ولردی کرد او را بگی و سعدیمت پسر دو کوچھ بھ سینشست ، مرد جوان تا انتھا
 کف سرد کوچھ ی انداختھ و رونیی شد و برگشت ، فروزنده سرش را پامانیدور شده پش یلیخ

 ادا دهی بردهی زبان بصورت برری را زی و کلمات نامفھومدی لرزی مینشستھ بود ، بھ طور محسوس
 :  کرد ، مرد جوان گفتیم
 !ی بترسدی نباگھید.... تموم شدیھمھ چ -

 با دو چشم شانشی ، نگاه پرندی خود را ببی باال آورد تا چھره ناجی سرش را بھ آرامفروزنده
 .... برخورد کردیخاکستر

 :  گفتی خاصی جوان با مھربانمرد
 حالت خوبھ؟ -

 اهی سی ابرھا ، مرد بھستدی لرزان خود بای پاھای کرد روی آرام سرش را تکان داد و سعفروزنده
 :  و گفتستی سر خود نگریباال

 ...ادیداره بارون م -
 .دیممنونم کھ نجاتم داد....ممنونم:  گفت فروزنده
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 طاقت از دست دادن گری رفت ، مرد کھ بعد از دو ھفتھ دابانی شمرده بھ سمت خیی با قدم ھاو
 مرموز ی آن قدمھای را نداشت ، پشت سر فروزنده راه افتاد ، فروزنده دوباره صدایگریروز د

 :  برگرداند و گفتی ، با ترس رودیرا از پشت سر خود شن
 !!! ازم؟ی خوای میچ -

 :  گفتی فروزنده شده بود ، با شرمندگی کھ متوجھ ناراحتمرد
 !ی شدسی خسی و تو ھم خادیداره بارون م... برسونمتخوادیفقط دلم م -

 رم؟ی کجا دارم می دونیمگھ م:  فروزنده
 .دی توحی دانشگاھشیپ -

 !؟ی دونیاز کجا م:  فروزنده
 .... کنمی مبتیدو ھفتھ س دارم تعق -

 !؟....چرا:  فروزنده
 .... باھات آشنا شمشتری بخوادیدلم م -

 آمده بود و یشانیپ ی و آشفتھ ش رواهی سی ، موھاستی با دقت بھ چھره جذاب مرد نگرفروزنده
 بھ لب داشت و دو چشم ینی عمل مشخص بود ، لبخند دلنشی جاکشی و باری قلمینی بیرو

 ....  فروزنده آشنا بودی داده بود ، چھره اش براھی بھ او ھدی جذابی ، نگاھیخاکستر
 کباری...دیفھم....خودش بود.... شدی مربوط مرستانی بھ دبدی بود؟ بادهیاو را کجا د.... کردفکر
 ...گریو بار د.... کرد ی نگاه مرونی از پنجره کالس بھ بیوقت

 ی مشکنیدرست حدس زده بود ، پس او صاحب آن ماش.  مرد افتادی کنجکاوش بھ ساعت مچنگاه
 . پارک بودرستانی اوقات مقابل دبشتریبود کھ ب

 ؟ی کنی فکر می بھ چیدار -
 ...  آوردرونی مرد او را از فکر بیصدا

 ؟ی ھستیاصال تو ک!....؟ی با من آشنا شی خوای میواسھ چ:  هفروزند
 ... گمی رو بھت می کنم ھمھ چتی ھمراھرستانی امروز تا دبیاگھ اجازه بد -

 بود یی مرد ھاپی مرد انداخت ، خوش لباس بود ، از آن تی بھ سر تا پای ارکانھی نگاه زفروزنده
 اش پی تواند با ھمراه خوشتی داد ، با خودش فکر کرد کھ می میادی زتیکھ بھ آراستھ بودن اھم

 :  گفتنی ھا پز بدھد بنابرایبھ ھمکالس
 ....فقط...می برایب...باشھ -
 !!؟یفقط چ -

 باشھ؟... رستانیفقط تا سر کوچھ دب:  فروزنده
 !قبولھ -

رفت و ھمراھش  او را بھ دست گی را گفت و لبخند زنان بھ سمت فروزنده آمد ، کولھ پشتنی امرد
 . براه افتادابانیبھ سمت خ

 ؟ی کنی مبی چرا منو تعقنمیخب بگو بب:  فروزنده
 ؟ی اول اسمم رو بپرسی خواینم -

 ھ؟یاسمت چ...بگو....خب :  فروزنده
 . ھستمنیمن ژوب -

 .منم فروزنده ھستم:  فروزنده
 ... دونمیم:  نیژوب

 واقعا؟! ؟یچ:  فروزنده
 .... دو ھفتھ س دنبالتمی واسھ چی کنیفکر م:  نیژوب
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 ! شناسمیپس فقط من تو رو نم:  فروزنده
  بود؟یاون پسره ک:  نیژوب

 .... مزاحمھی:  فروزنده
 !؟...مثل من:  نیژوب

 !!!!یستیتو کھ مزاحم ن:  فروزنده
 ؟ی مطمئننقدریاز کجا ا:  نیژوب

 :  انداخت و گفتنی بھ سر و وضع ژوبیگری نگاه دفروزنده
 !یی مھندساھیشب...ادی نمپتیبھ تر -

  اند؟یمگھ مھندسا چھ شکل:  نیژوب
 . اندپیخوشت....مث تو....چھ بدونم:  فروزنده

 ! کنھی مفی دختر ازم تعرھی ی کنم وقتی مفیک....یوا:  نیژوب
 ....پس خوش بحالت:  فروزنده

 .بذار حرفم رو بزنم....میشی مکی بھ کوچھ تون نزدمیدار:  نیژوب
 ؟یچ:  فروزنده

 ....ی خواستم ازت بخوام با من دوست بشیم:  نیژوب
 چند سالتھ؟:  فروزنده

 ... ازت بزرگترمی پنج شش سالھی:  نیژوب
 !! من چندسالمھ؟ی دونیمگھ م:  فروزنده

 ...گھی ھجده و نوزده ھستن دنی چند سالشونھ؟ بی دانشگاھشی پیمگھ دانش آموزا:  نیژوب
 اوھوم؟.... و پنج سالتھستی بای و چھار ستیبپس تو ھم :  فروزنده

 ...آره:  نیژوب
 !!؟ی با من دوست بشی خوای میواسھ چ:  فروزنده

 ....ازت خوشم اومده:  نیژوب
 !؟....نیفقط ھم:  فروزنده

 .دوست ندارم واست مشکل ساز بشم.... ازت جدا شمدی باگھید:  و گفت دی خندنیژوب
 سر بر ی از او جدا شد ، گاھی بھ آرامی کولھ اش را از او گرفت و با سر تکان دادنفی کفروزنده

 ستادهی کرد او ھنوز آنجا ایھر بار کھ نگاه م.  ستی نگری گرداند و پشت سرش را میم
 ... دی باریانگار نھ انگار کھ باران م...بود
 ...  شودرابی سدنشی لحظھ از دنی خواست تا آخری مییگو

 با ی شد کھ دوستی ؛ چقدر خوب مدی را دنی ژوبنی ، لبخند دلنشدی مقابل در مدرسھ کھ رسفروزنده
 .... مثل او شروع کندی پسر را با کسکی
 

 فروزنده کھ از قبل کتاب و دفترش را جمع کرده یلی از ساعت آخر و نواختھ شدن زنگ تعطبعد
 برگشت و بھ سمت او کھ مشغول نی ناژی صدادنی برود اما با شنرونیبود آماده شد تا از کالس ب

 . بود رفتلشیجمع کردن وسا
 ! شده؟ی چھ؟یچ:  با تعجب گفت فروزنده

 :  انداخت گفتی مفی را با عجلھ درون کشی دفتر و خودکارھاکھی زد و درحالی لبخندنیناژ
 ...می با ھم برسایوا -

 !!! ؟می تا حاال با ھم رفتیما ک:  گفت فروزنده
 :  را در دست گرفت و گفت کولھ اشنیناژ
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 ! مگھ؟ھیچ....می ری بار ھم با ھم مھیخب  -
 :  گفتی با کالفگفروزنده

 ... خورهی بھم نمرمونیاصال مس -
 :  گفتدی کشی دست فروزنده را گرفتھ بود او را دنبال خود مکھی درحالنیناژ

 ....!ایحاال تو ب -
 نی ھم در حال بحث با ناژاطی در حی رفت ، حترونی ازکالس بنی ھمراه ناژیلی می با بفروزنده

 با ھم ندارند ، ھمراه ی اشتراکچی کھ ھیری کھ بخواھند در مسستیبود و معتقد بود کار احمقانھ ا
 نده ، از مدرسھ کھ خارج شدند ، فروزدی کشی توجھ فقط او را دنبال خود می بن،ی ناژیشوند ول

 :  گفتتیتوانست دستش را آزاد کند با عصبان
 !یدستمو داغون کرد... معلوم ھست چتھ؟چیھ -

 کرد ، فروزنده کھ متوجھ گردش نگاه او شده ی عذرخواھستی نگری بھ اطراف مکھی درحالنیناژ
 :  گفتیبود باکنجکاو

 !!؟ی گردی میدنبال کس -
 ....آره....یعنی...نھ:  گفت یشانی با پرنیناژ

  نھ؟ایباالخره آره :  با تعجب گفت فروزنده
 :  شد و گفتی چھره متعجب فروزنده خنده اش گرفت ، فروزنده عصباندنی با دنیناژ

 ؟ی کنی منو مسخره یدار -
 .بخدا منتظرم...نھ جون فروزنده:  گفت ی با شرمندگنیناژ

 ؟یمنتظر ک:  دست بھ کمر شد و گفت فروزنده
 .داداشم:  گفت نیناژ

 ؟یش ھم دارمگھ تو دادا! ؟...داداشت:  با تعجب گفت فروزنده
 کوچھ اشاره ی با انگشت بھ انتھاکھی درحالنی بود کھ ناژدهی نرسانی صحبت فروزنده بھ پاھنوز

 :  و گفتدی پرنیی کرد ، باال و پایم
 !داداشم اومد....اوناھاش -

 .  آمد ، افتادی کوچھ بھ سمتشان می کھ از انتھای رنگی مشکنی فروزنده بھ ماشنگاه
 :  گفتجانی با ھنیناژ

 .... رسونھ خونھیحاال داداشم سر راه تو رو ھم م -
 :  گفتی باناراحتفروزنده

 .... کردمی وگرنھ اصال قبول نمادی دونستم قراره داداشت بیمن نم -
 !!!ی کنیچقدر ناز م....خب حاال تو ھم:  با حرص گفت نیناژ

 .  شدادهی پنی ترمز کرد و برادر ناژشانی پای جلونی نگفتھ بود کھ ماشیزی فروزنده چھنوز
 :  بھ سمت برادرش رفت و گفتنیناژ

 ؟ی رسونیدوستمو ھم م... سالم -
 ، ناگھان نی برادر ناژی آشنای صدادنی با شنی انداختھ بود ولنیی از خجالت سرش را پافروزنده

 .سرش را باال گرفت
 ! رسونم؟یچرا نم...آره -

 تو؟!؟یچ:  با تعجب گفت فروزنده
 :  با خنده گفتنی ثابت ماند ، ناژنی چھره ژوبی نگاھش روو
 د؟ی شناسی رو مگھیمگھ شما دو تا ھمد -

 .   خود را بھ فروزنده انداختی زد و نگاه پرتمنای لبخند گرمنیژوب
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 :  گفتی با دستپاچگفروزنده
 ....خب ما...خب! ما؟ -

 :  حرف او را ناتمام گذاشت و ادامھ دادنی ژوبکھ
 !!میما تازه با ھم دوست شد -

 :  و گفتستی با تعجب بھ فروزنده نگرنیناژ
 !!واقعا؟ -

 :  او داد و گفتلی تحوی تعجب کرده بود ، لبخند ساختگنی حرف ژوبنی ھم کھ خود از افروزنده
 ...ما -

 :  دوباره فرصت حرف زدن را از او گرفت و گفتنیژوب
 ....میدی رو دگھیما امروز صبح ھمد -
 :  کرد گفتی را باز منی ماشی در جلوکھی با تعجب تکان داد و درحالی سرنیاژن
 .دی راه واسم بگی تومیبر.... اتفاقا افتادهیلیپس امروز صبح خ -

 پشت فرمان قرار نی نشست ، ژوبنی داخل ماشیشانی انداخت و با پرنی بھ ژوبی نگاھمی نفروزنده
 :  گفتنیگرفت و بھ ناژ

 .زمیکمربندت رو ببند عز -
 :  غر غر کرد و گفتنیناژ

 !!؟یواسھ چ -
 :  گفتنیژوب

 !!!!!گھی دیمنیخب واسھ ا....حیواسھ تفر -
 کھ او ی دراز کرد ، در فاصلھ ایمنی دستش را بھ سمت کمربند ایلی می و با بدی کشی آھنیناژ

 کرد کھ صورت فروزنده کامال در آن می تنظی جلو را طورنھیی آنیمشغول بستن کمربند بود ، ژوب
  بھ اونی ژوبی انداخت ، چشمان خاکسترنھیی بھ آی نگاھمیمشخص باشد ، فروزنده متوجھ شد و ن

 نی بخاطر اتفاق صبح بود کھ کنار ژوبدی داشت ، شایبی ، فروزنده آرامش عجستندی نگریم
 نی نگاه ژوبدی باردی داد تمام وجودش از عشق ، قدرت بگی اجازه مدی کرد ، بای متیاحساس امن

 ... دادیرا با نگاه خود پاسخ م
 : دیچی پنی در ماشنی ناژیصدا

 !!!گھی دفتیراه ب! ؟ی کنی نگاه می بھ چیدار -
 را شی پانی اصال حواسش نبود ، ژوبنی ، ناژدندی خندیمکی نگاه قانیھم فروزنده از ا... نی ژوبھم
 . حرکت کردنی گذاشت ، ماش پدال گازیرو

 :  وارد خانھ شد و گفتی با خوشحالفروزنده
 !!! گشنمھیلیخ....غذا حاضره؟....مامان؟ -

 :  آمد و گفترونی در دستش بود از آشپزخانھ بی مالقھ اکھیدر حال -دهیفر - مادرش
 ! یچھ زود اومد.... سالم -

 :  آورد گفتی را از تن در مشی مانتوکھی مقتعھ اش را برداشت و درحالفروزنده
 !!؟....ستینکنھ غذا حاضر ن -

 :  و گفتستی نگریواری بھ ساعت ددهیفر
 !مھی و نکی خونھ یمن بھش گفتم تا تو برس...می منتظر ماھان باشدیفقط با...چرا حاضره -

 :   اخم کرد و گفتفروزنده
 !!! ؟نجایادای بخوادیمگھ م -

 :  تکان داد و گفتی سردهیفر
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 . لباس مناسب بپوشھیبرو ....ره مادرآ -
 ! بخورمخوامی منو بکش میغذا:  با حرص گفت فروزنده

 :  گفتی با ناراحتدهیفر
 ...می خوری با ھم مادی خورده صبر کن تا ماھان ھم بھی -

 :  گفتتی با عصبانفروزنده
  مگھ فرناز بھتون نگفت؟نمیبب!! ....نجا؟ی اادی بدی بای واسھ چھ؟ی چھ کارنیآخھ ا -

 !!! رو؟یچ:  با تعجب گفت دهیفر
 :  چشمش را بھ اتاق مھمان دوخت و گفتفروزنده

 .نمی ببایفرناز ب....فرناز -
 .فرناز امروز صبح با شوھرش رفت خونھ شون:  و گفت دی کشی آھدهیفر

 !!؟یچ:  گفتی با کالفگفروزنده
 کند بھ آشپزخانھ برگشت ، فروزنده بھ ساعت  حرف را دوبار تکرارکی کھ دوست نداشت دهیفر
 خواست روز خوبش با ی داد ، اصالدلش نمی بعد از ظھر را نشان مکی کھ ستی نگریوارید

 را از شیحضور ماھان خراب شود ، متنفر بود کھ نھار را در حضور او بخورد ، دندان ھا
ر حال درست کردن ساالد  وارد آشپزخانھ شد ، مادرش دی آشکاریلجباز حرص بھم فشرد و با

 نشست زی و پشت مختی خودش ری اجاق را برای روی پلوای از لوبی برداشت و کمیبود ، بشقاب
 :  با تعجب گفتدهی را بخورد ، فرشیتا غذا

 !؟ی کنی چکار میدار -
 :  با دھان پر پاسخ دادفروزنده

 ! خورمیدارم غذا م -
 !اد؟ی پسرعموت ھم بی ساعت صبر کنمی نی تونستی نمیعنی: دهیفر

 ... گشنمھیلیخ....!!! نھ:  فروزنده
 !ادیماھان داره بخاطر تو م....ی کنی می کار زشتیلیخ:  دهیفر

 ؟....ادیچند بار م!  بود؟ومدهی نشبیمگھ د:  فروزنده
 !ھ؟ی چھ رفتارنیا... زن اونیشی مگھیتو تا چند وقت د:  دهیفر

 ی را پر از آب کردو جرعھ اوانشی آورد ، لرونی بخچالی بلند شد و پارچ آب را از فروزنده
 :  گفتتی با عصباندهی ، فردینوش

  گفتم ؟ی چیدیشن -
 :  گفتی با خونسردفروزنده

 ! با اون ازدواج کنم؟خوامی گفتھ من میک -
 ھ؟یمنظورت چ!!؟یچ:  با تعجب گفت دهیفر

 اون بھ شماھا نکھی مث ای ھم بھ فرناز گفتم ولشبید... خوام باھاش ازدواج کنمیمن نم:  فروزنده
 ...نگفتھ

 ! دونستن جواب تو مثبتھی ھمھ مشبید...اری در نیمسخره باز:  دهیفر
  گفتم آره؟یمن ک!!...دن؟ی ھمھ از کجا فھمدیببخش:  فروزنده

 شھ؟یمگھ م....دی بودی ھمبازی شما کھ از بچگ؟یدی تو ماھان رو نپسندیعنی:  دهیفر
 !! بھ االن داره؟ی چھ ربطیبچگ...مامان جان:  فروزنده

 !م؟ی بھ عموت بگیچھ جور:  دهیفر
 د؟یدی پرسی نظر منم مدیاصال نبا....مشکل خودتونھ:  با بغض گفت فروزنده
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کھ ...ی عروس عموت بشنکھی بھتر از ای بھتر از ماھان؟ چیک...م؟ی دونستیآخھ ما چھ م:  دهیفر
 از آقا حسام یول... بدمدمی ترسی متی خواستگارومدی ی مگھی دیھر ک... مادرشوھرت باشھ؟سھینف

 .مطمئنم
 خوام کھ یاصال نم...!!  پسره مشکل دارمنی من با ایول... خوبنیلی دونم اونا خیمنم م:  فروزنده

 ...اون شوھرم باشھ
 .... ھا فروزنده جانھیپسر خوب:  دهیفر

 تونم بھ چشم پسرعموم یفقط م...گھیستش ندارم ددو....می بودیبھ قول خودتون ما ھمباز:  فروزنده
 !نمشیبب

 با بلند شدن ی محبت ماھان در قلب دخترش نفوذ کند ولدی اصرار کند شاشتری خواست بدهیفر
 بھ سمت کھی زنگ خانھ ، حواسش بھ در رفت ، فروزنده بشقابش را برداشت و درحالیصدا

 :  رفت گفتیاتاقش م
 !بگو خستھ بود رفت بخوابھ.... ھایمامان واسھ نھار صدام نکن -

 :  گفتی با ناراحتدهیفر
 !! بچھ؟یدی منو حرص منقدریچرا ا -

 بھ سمت دی رسی بھ نظر مشانی پراری بسکھی درحالدهی وارد اتاقش شد و در را بست، فرفروزنده
 . پشت در معطل نشودنی از اشتریدر خانھ رفت تا ماھان ب

 گذاشت ، نگاھش بھ عروسک شی پاھایت و بشقابش را رو تخت نشسی روی با ناراحتفروزنده
 فکرش بھ اری اختی رفت، بی نمنیی پاشی لقمھ ھم از گلوکی گری تخت بود افتاد ،دی کھ رویخرس

 ....  برگشت ، چقدر ماھان او را دوست داشتشیچند سال پ
 .... ماھان.... افتادی مشی برای وقت اتفاق بدھر
 ....ماھان.... وقت ناراحت بودھر
 ....ماھان...ردی را بگی بود حال کسازی وقت نھر
 ....ماھان.... ھایدر خوش... خنده ھادر
 ....ماھان.... ھایدر ناراحت.... غم ھا در
 اش بھ او نگاه ندهی توانست بھ چشم شوھر آیچگونھ م... کھ نداشت مراقبش بودی مثل برادرشھیھم

 کند؟
 نگاه کند ، نگاھش نھیی گذاشت و بلند شد تا بھ چھره خودش در آری تحرزی میا رو رشی غذابشقاب

 .... رنگ را دوست داشتنی بود افتاد ، چقدر ادهی کھ پوشی رنگییمویبھ لباس ل
 .... مادرچارهی ، بدی شنی حرف زدن ماھان و مادرش را میصدا

 ...دی او دروغ بگوی ھای مجبور بود بخاطر لجبازشھیھم
 :  انجام داده است ، با خود گفتیکرد خودش را قاتع کند کھ کار درست یسع

 قرار نیمن امروز با ژوب...رهیزودتر م....فکر کنھ حالم بده بھتره....خب من حوصلھ شو نداشتم -
 بھ دیمن با....شھیماھان ناراحت نم....دمیاگھ با ماھان وقت بگذرونم قرارم رو از دست م....دارم

 !فکر خودم باشم
 بود کھ ناگھان در اتاق باز شد و ماھان را در چھار نھیی ھنوز در حال نگاه کردن خود در آفروزنده

 ندارد با خجالت بھ سمت ی آمد کھ لباس مناسبادشی خورد ، ی ماھان جادنی ، از ددیچوب در د
 راض بھ ماھان کھ با سپس با اعتدیچی سرش انداخت و دور خود پی را رویتخت رفت و رو تخت

 : باز بھ او زل زده بود گفتیشین
 !؟ی در بزنی وارد بشی خوای ندادن مادیبھ تو ....یھ -

 :  زد و وارد اتاق شد سپس گفتی پوزخندماھان
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 ....! حرفا رو با ھم ندارننیزن و شوھر کھ ا -
 ! باشھری خیدیخواب د!...؟یچ:  با حرص گفت فروزنده

 :  تخت نشست سپس گفتیوزنده رو و کنار فردی خندماھان
 ....ی گفت خوابیزن عمو م -

 . بودمدهیخواب...آره:  فروزنده
 خواب بوده ستیاصال معلوم ن....  ھای ھم خوشگلیشی از خواب پا می وقتیحت....یآخ:  ماھان

 !یباش
 د؟ی کنی با من بحث مدی داردی اومددی کردلینھار م....ای کارشناس خواب و روی آقانمیبب:  فروزنده

 ...اوھوم:  تکان داد و گفت ی سرماھان
 !ی پلو خوردای بشقاب لوبھی اونقدر زود یچھ جور:  با تعجب گفت فروزنده

 گھی ددمی از دوستان رو دیکی ومدمیبا اجازه تون سر راه کھ م....نھ بچھ جون... پلو؟ایلوب:  ماھان
 . می زدتزای پھی میرفت...شرمنده

 ....نطوریکھ ا:  داد و گفت رونی نفسش را با حرص بفروزنده
 ....آره:  گفت ی تفاوتی با بماھان

 خب؟:  فروزنده
  خب؟یچ:  ماھان

 ؟...امی سرم کنم بیزی چی روسرھی من رونی بی برشھیم:  فروزنده
 ! سالدهیمد جد....یچادر روتخت....ی بوددهی دنیچادر بھتر از ا....گھی خوبھ دینجوریھم:  ماھان
 :  بلند شد و گفتتیفروزنده با عصبان....دنی شروع کرد بھ خندماھان

 !؟ی اومدی واسھ چگھید! یتو کھ نھارت رو نوش جان کرده بود -
 ...یینمایس....یمثال پارک....رونی بمی دنبالت با ھم برامیگفتم ب:  ماھان

 !امیمن نم....یخودتو خستھ کرد:  فروزنده
 !!!چرا؟:  ماھان

 .دی از دوستام برم خریکیقراره با :  فروزنده
 !دی برگھی روز دھیخب :  ماھان

 !!!شھینم:  فروزنده
 رون؟ی بمی فردا برمی تونیباشھ پس م....باشھ...نطوریکھ ا:  ماھان

 :  شد و گفترهی جلو آمد و در چشمان مشتاق ماھان خی با کالفگفروزنده
 ی مسخره بازنیبس کن ا.... خوامتینم.... بھت گفتمشبیمن ھمون د....ماھان؟!....چرا من؟ -

 !رو
 ی عصبانیلی شد ، حتما خشی تخت بلند شد ، فروزنده متوجھ منقبض شدن گونھ ھای از روماھان

 بود ، مردمک چشمش تنگ و نفس زدنش تند تند شده بود دهی ندنطوریبود ، تابحال نگاه ماھان را ا
 :  انداخت و گفتنیی، فروزنده سرش را پا

 ... کنمی برادر بھت نگاه مھیمن فقط بھ چشم .... دختر خوب واسھ خودت بگردھی و دنبال برو -
 :  زد و گفتی لبخند تلخماھان

 ؟...یبازم بچھ شد -
 !!!! بمن نگو بچھنقدریا:  اخم کرد و گفت فروزنده

 :  و گفتستی شده بود نگردهیچی پی بھ اندام فروزنده کھ در روتختماھان
 ....یلیخ....ی بزرگ شدیلیخ....یگیراست م -
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 را از خود جدا کرد و ی رفت ، فروزنده ، رو تخترونی از اتاق بدی بگویگری دزی چنکھی بدون او
 :  تخت نشست سپس گفتی رویبا ناراحت

 !!!جادوگر....رمی کھ عذاب وجدان بگی کنی می کارھی شھیھم!!! وونھید....َاه -
 :  وارد اتاق شد و گفتتیعصبان حال بود کھ مادرش با شانی پرھنوز

 !! گذاشت و رفت ؟ینجوری کھ ای گفتچارهی بنی بھ ایچ -
 :  را باال برد و گفتشی صدافروزنده

 .... بس کنگھی دیکیمامان تو ....َاه -
 :  با تاسف تکان داد و گفتی سردهیفر
 !ی کھ ماھان رو پس زدیشی ممونی پشی روزھی... نکنی عقلی بنقدریا -

 :  گفتتی با قاطعفروزنده
 شوھر کھ یقحط....دی فکر شوھر دادن من باشنقدری ادی خوایشما ھا ھم نم....شمی نممونیپش -
 .... کنمی مدای خوبشو پیکیخودم ! ومدهین

 :  با حرص گفتدهیفر
 ی با ھزار بار رنگ عوض مومدی ی اسم شوھر میاون زمون وقت.... ی پررو شدیلیخ -

 ! بودمدهی بار ھم بابات رو ندھی یخود من تا روز عروس....میکرد
 :  تخت بلند شد و گفتی از روی با کالفگفروزنده

 آشنا گھیبا ھم د...ننی بی رو مگھیاالن دختر و پسر قبلش ھمد....!!!  اون زموندی گیخودتون م -
 .... نھای کھ ازدواج کنن رنی گی ممی و بعد تصمشنیم

 : فت و گدی کشی آھدهیفر
 . کنھری دوره رو بھ خنی ایخدا خودش عاقبت شما جوون ھا -
 ھی تخت نشست و گریفروزنده رو.  رفت و در را پشت سر خود بسترونی با حرص از اتاق بو

 دانست کھ چرا ھمھ اصرار دارند او با ماھان ی کند ، نمی خواست خود را خالیکرد ، دلش م
 ...ازدواج کند

 ھم با ینطوریاو و ماھان ھم.... کندی سقف زندگکی ریار است با ماھان ز نھ انگار کھ اوقرانگار
  کردند چھ؟ی مشترکشان را شروع می کردند ، اگر زندگی میھم بحث و لجباز

 ....دی کشی ساعتھ کارشان بھ دادگاه و طالق مکی حتما
حالت نگاه عروسک او را بھ .... انداخت ، انگار اخم کرده بودی بھ عروسک خرسی نگاھفروزنده

 اتاق گری برداشت و با حرص آن را بھ گوشھ دزیبھ سمت عروسک خ.... انداختی ماھان مادی
 .دی کشتی از عصبانی کوتاھغیپرت کرد و ج

و او  بود کھ در اتاق فروزنده باز شد ونیزی تلوی نشستھ بود و مشغول تماشاییرای در پذدهیفر
 .  آمدییرای رنگش بھ پذی گلبھی کرده بود با مانتوزی و تمکی شاری بسکھیدرحال

 ... گردمیزود برم... رونی برمی منیمامان من دارم با ناژ:  فروزنده
 را برداشت و آن را خاموش کرد سپس بلند شد و بھ سمت دخترش آمد ، با ونیزی کنترل تلودهیفر

 آمد ، ی بھ چشم نمادی کرده است ھر چند کھ زشی ، مشخص بود کھ آراستیدقت بھ چھره او نگر
 :  گفتی با ناراحتدی خواھد بگویفروزنده کھ از طرز نگاه مادرش متوجھ شده بود او چھ م

 ....! رنگ و رو باشمی کھ بشھینم...رونی رم بیخب دارم م -
 :  و گفتدی کشی آھدهیفر
 ....نکرده بودم شی بارم آراھی بھ سن تو بودم یوقت -

 :  زد و گفتی پوزخندفروزنده
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 ری نکنھ و سر بھ زشی کھ آراھی خوندن دختر خوب اونی گوش منم میاگھ تو....خب معلومھ -
 ... زدمی نمزای چنیاونوقت منم دست بھ ا....باشھ

 :  در حال افتادن از سرش بود اشاره کرد و گفتبای بھ شال دخترش کھ تقردهیفر
 ...تو بده تو خورده موھاھی -

 :  کرد و گفتی اخمفروزنده
 !تو ھم ھمش بمن ضدحال بزن....مامان....َاه -

 :  گفتی با نگراندهیفر
 ! شھجادی خوام واست مزاحمت ای شده ، نمفیجامعھ کث... گم دخترمیخب بخاطر خودت م -

 یوقت.  را بھ پاکند شی رفت تا بوت ھای تکان داد و بھ سمت جا کفشی سری تفاوتی با بفروزنده
 :  کھ گفتدی مادرش را از پشت سر شنیآماده رفتن شد صدا

 .زود برگرد....مواظب خودت باش -
 رفت ، بعد از ظھر بود و رونی از خانھ باندازدی بھ چشمان نگران مادرش بی نگاھمی آنکھ نیب

 کھ توجھ یزیتنھا چ فروزنده بھ ی آمده بودند ولدی خری بود کھ برایتی ھا مملو از جمعابانیخ
 یم رونی بنی ھمراه ناژدی خری فروشگاه ھا بود ، در واقع بھ دروغ گفتھ بود کھ برانیترینداشت و

 نی در پارک باشد تا بتواند ژوبگری ربع دکی خانھ بود ، قرار بود تا کیرود ، مقصدش پارک نزد
 وقت قھی ھنوز پنج دقدی بھ سر قرار رسی آمده بود کھ وقترونیرا مالقات کند ، آنقدر زود از خانھ ب

 .داشت
 قرار ش نی اولنکھی کف پارک دوخت ، از ای نشست و نگاھش را بھ سنگفرش ھایمکتی نیرو

 کرد ، ی چکار کند فکر مدی آمد بانی ژوبی وقتنکھی زده بود ، تمام وقت بھ اجانی ھاریبود بس
 و نگاھش را بھ دی کشی ، آھدیاینظر ب بھ ی ھول و خجالتی قرارشان دخترنیدوست نداشت در اول

 آمد ، دستش را بھ سمت شالش برد ی کھ آرام بھ آن سمت مدی را از دور دنی ، ژوبرخانداطراف چ
 کی انداخت ، دوست داشت مانند گری دی پای را روشی پاکی کرد آن را مرتب کند سپس یو سع

 .خانم رفتار کند
 زی دست تکان داد ، فروزنده نشی کھ تازه متوجھ حضور فروزنده شده بود ، از دور برانیژوب

 ی ناگھان دلشوره ای او باال آورد و تکان داد ، ولی دستش را براکی زد و ی از خوشحالیلبخند
 ...ردی خواست حراست پارک او را بگی بھ جانش افتاد ، دلش نمبیعج
 ست ھستند چھ؟ دونی کھ او و ژوبدندی فھمی ماگر

 با نی او شد بنابراشانی متوجھ حالت پرنی رفت ، ژوبنی بلند شد و بھ سمت ژوبشی از جای نگرانبا
 :دیتعجب پرس

 ! شده؟یزیچ...سالم -
 :  زد و گفتیشخندی ننی ، ژوبستی بھ اطراف نگری داد و با نگرانی سالمفروزنده

 ؟....ی ترسینکنھ م! ؟یای نگرون بھ نظر منقدریچرا ا -
  اگھ بخوان بازداشتمون کنن؟نھ؟ی ما رو با ھم ببیکیاگھ ...آره:  فروزنده

 تموم شد اون زمون کھ پارک گھید...ختھی رنجای مث من و تو انقدریا....نترس بابا!!...ا؟یک:  نیژوب
 . معتادھا و واد فروش ھاای...نجانی دوست دختر و پسرا اایاالن ... خانواده بودیجا

 !!مواد فروش ھا؟: فروزنده
چرا ...می کھ با ھم خوش بگذرونمیمثال قرار گذاشت!! ؟ی ترسی نکنھ از اونا ھم مھ؟یچ:  نیژوب

 !؟ی کنی مینجوریا
 بستھ پاپ کی در پارک زدند و ی نکرد ، گشتی اعتراضگری ، فروزنده دنی نگاه مالمت بار ژوببا

 نیژوب. زه بھ تن فروزنده انداختھ بود  لریزیی سرد شده بود و باد پای ، ھوا کمدندیکورن خر
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 کھ ط شرنی بزنند ، فروزنده قبول کرد با اابانھای در خی شوند و گشتنشی کرد کھ سوار ماششنادیپ
 .  شدن ھوا او را بھ خانھ برساندکیقبل از تار

 بود انگار کھ بر زی انگجانی نشست ، چقدر ھی بلند می شاسنی ماشی جلوی بار کھ در صندلنیاول
 د،ی خندی روشن کرده بود و فروزنده فقط می آھنگ شادنی تسلط داشتند ، ژوبابانیتمام خ

 :  سر صحبت را باز کردنی رفت ژوبی جلو مابانی در خنیھمانطور کھ ماش
 ؟ی کھ با منیخوشحال...نمیبب -

 ؟یتو چ...آره:  فروزنده
 !ب کردممن خودم تو رو انتخا... ھای اوونھید:  نیژوب

 !  من؟یواسھ چ:  فروزنده
 ...خب خوشم اومد ازت:  نیژوب

 ! ھستنرستانمونی دبی خوشگلتر از من تویلیخ...ی شوخیب:  فروزنده
 ! خبی بودنی ناژیتو ھمکالس:  نیژوب

 ؟ی دونستیپس م....ی بدجنسیلیخ:  فروزنده
 !! افتادم دنبالت؟ینجوری ھم؟ی چیفکر کرد:  نیژوب

 !! کالسمون ھم خوشگلتر از من ھستی تویحت...ی ھمکالسیگفت:  فروزنده
 ...ی شادهی پی تونی کھ تو رو انتخاب کردم میاگھ ناراحت...خب:  نیژوب

 ! مزهیب:  فروزنده
 فروزنده ی کھ ھم عاشقانھ بودو ھم کمی بھ فروزنده انداخت ، نگاھیبی عجی و نگاھدی خندنیژوب

 ...را ترساند
 شن؟ی بد می دخترا عاشق پسراشھی ھمگنی میدیشن:  نیژوب

 :  زد و با تعجب گفتی لبخند محوفروزنده
 !!!؟ی ھستیمگھ تو پسر بد -

 :  گفتی کرد و با بدجنسی خنده بلندنیژوب
 !!!!؟یتو مگھ عاشق -

اصال انتظار نداشت آنطور از ... بودیبی لحظھ فروزنده ھنگ کرد ، واقعا سوال عجکی یبرا
 :  گفتنی نکرده بود کھ ژوبدای سوال پنی ای برای ھنوز جواب شود ،ری غافلگنیطرف ژوب

 امیب...ی خودتو جا کردی دلم بدجوریتو...ی با نمکیلیخ... من عاشقتمیول... دونمیتو رو نم -
 ت؟یخواستگار

 خواست ی داغش گذاشت ، دلش نمی گونھ ھای وجود فروزنده گر گرفت ، دستانش را روتمام
 جانی بھ چھرھھی نگاھمی بود نی حواسش بھ رانندگکھی درحالنیصورتش سرخ بھ نظر برسد ، ژوب

 :  گفتطنتیزده فروزنده انداخت و با ش
 ؟...امیب -

 :  و گفتدی خندفروزنده
 . کشمیخجالت م... نگوگھید -

 :  بھ فروزنده انداخت و گفتی نگاه ھرزه انیژوب
 ...خودم برم خانوم دنی خجالت کشیفدا -

 : احساس کرد تپش قلبش تند تر شده است ، بھ زحمت گفتفروزنده
  خونھ؟ی رسونیمنو م...شھی مکیھوا داره تار -

 :  دور زد و گفتنیژوب
 !!!تو جون بخواه... بھ چشمیا -
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 جانی و ھنی دلنششی برای کرد ، چقدر دوستلی متمانی نگاھش را بھ سمت پنجره ماشفروزنده
 و او آنطور دوستت داشتھ باشد و نازت را بخرد ، ی نفر باشکیچقدر خوب بود کھ با  بود ، زیانگ

 بود ، حاضر دهی دوست پسر بودو حاال بھ خواستھ ش رسکی در حسرت داشتن یاز پانزده سالگ
 ی کنار ھم باشند ولشھی بروند و ھمرونی ، با ھم بندی را ببنی را بدھد تا دوباره ژوبای دنامبود تم
 تا قبل از دی رفت بای کھ میی بود کھ فروزنده ھر جانی از آنھا ایکی وجود داشت ؛ یی ھاتیمحدود

 . گشتی شدن ھوا برمکیتار
 بھ نی ، ژوبدی رسانی خانھ شان بھ پایکی در نزدنی ژوبنی کوتاھشان با متوقف شدن ماشدارید

 : سمت فروزنده برگشت و گفت
 ! ت بھ موقع رسوندمیدید.. خونھ توننمیخب ا -

 :  زد و گفتی لبخند گرمفروزنده
 !نھی ببینجوریدوس ندارم منو ا....ادی یاالن بابام م...ممنونم -
 :  تکان داد و گفتی سرنی اشاره کرد ؛ ژوبشی صورت و موھاشی بھ آراو
 ...باشھ...آھان -

 :  دستش را گرفت و گفتنی شود کھ ژوبادهی را باز کرد تا پنی گفت و در ماشی خداحافظفروزنده
 ...سایوا -

 ستی نگرنیبا اضطراب بھ ژوب... زده شده بود جانی دست او را نگرفتھ بود ، ھی مردچی ھتابحال
 : و گفت

 !ھ؟یچ -
 :  جلوتر آمد و گفتنیژوب

 ...یبوسھ خداحافظ -
 گر  اش جلوهیشانی پی روی شده بود و خط اخمی داد ، عصبرونی بی نفسش را بھ آرامفروزنده

 حالت ناراحت فروزنده ، خودش را دنی کھ در حال جلو آوردن صورتش بود با دنیشده بود ، ژوب
 :  و گفتدیعقب کش

 ؟ینکنھ ناراحت شد! ھ؟یچ -
 : گفتی با ناراحتفروزنده

 ....من...من... کنمی خداحافظی تونم اونجور کھ تو دوس داریمن نم -
 :  حرفش را ناتمام گذاشت و گفتنیژوب

 ؟ی کشیتو خجالت م -
 باشھ؟...می من و تو فقط دوست ھستیول...نھ:  گفت یشانی با پرفروزنده

 :  و گفتستی فروزنده نگردی و سففی نقش بست ، بھ دستان لطنی بر صورت ژوبی مرموزلبخند
 ...پس اجازه بده دست کوچولوتو ببوسم -
 : روزنده زد و گفت داغ بر دست فی بوسھ ادی بگویزی فروزنده چنکھی قبل از او
 .زمیحداحافظ عز -

 شد و بھ سمت خانھ ادهی پنی بماند ، با عجلھ از ماشنی طاقت نداشت کھ درون ماشگری دفروزنده
 ....  بدنش بودی بر داغی مرھمرونی بی ھوای ، سرددیدو
 ... کردی بود و احساس گناه می عصباریبس
 دیبا... کردی ماطی احتدیبا... شودکی آنطور بھ او نزدنی ژوبدارشانی دنی داد در اولی اجازه مدینبا

 ... کردی خودش محافظت ممیاز حر
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 ای پدرش در خانھ است ندی وارد خانھ شد ، سرش را بھ اطراف برگرداند تا ببی بھ آرامفروزنده
 ...نھ

 ونیزی آنجا نبود و تلوی ، کسستی رفت و آنجا را نگرییرای بود ،بھ سمت پذادی زونیزی تلویصدا
 داد ، ی انداخت کھ شش بعدازظھر را نشان میواری بھ ساعت دی روشن بود؛ نگاھیھمانطور

 و دی از ترس کشی کوتاھغی ، جدیبرگشت تا بھ اتاق خودش برود کھ مادرش را پشت سر خود د
 : گفت

 !دمیمامان ترس...یوا -
 :  و گفتستی دخترش نگری بھ دستان خالدهیفر
 ؟یتازه اومد-

 :  تکان داد و گفتی سرفروزنده
 !ومده؟ی بابا ھنوز ننمیبب... االننیآره ھم -

 ... بزنھ و برگردهنای سر بھ فرناز اھیاالن رفتھ ...ساعت سھ خونھ بود...چرا :  دهیفر
 :  گفتی با خوشحالفروزنده

 ! کنھی می کار خوبیلیخ...نطوریکھ ا -
 :  آمد و گفت پشت سرشدهی راحت بھ سمت اتاقش رفت ، فرالی با خسپس

 !؟یدی نخریزیچ -
 :  با اکراه جواب داددی کشی تخت دراز می روکھی درحالفروزنده

 خوابم واسھ شام صدام ی مکمیمامان من !... چشممو نگرفتی بھ درد بخوریزیچ...نھ -
 باشھ؟...کن
 ی رفت ، فروزنده غلترونی از اتاق بدی بگویزی آنکھ چی چراغ اتاق او را خاموش کرد و بدهیفر

 جانی بود فکر کرد ، چقدر ھنی کھ در کنار ژوبیدر تخت خورد و چشمانش را بست، بھ ساعات
 ... بودزیانگ

 کردند ی زدند ، صحبت می بود ، با ھم قدم می منی خواست ھنوز ھم در کنار ژوبی مدلش
 ... کردندی گرفتند و بھم نگاه می ھم را میدستھا...

 گشود و بھ سقف اتاق ی صورت فروزنده نقش بست ، چشمانش را بھ آرامی روینیری شلبخند
 نی انتظار داشت کھ او چننی کرد ، چطور ژوبی فکر منی اش با ژوبی بھ خداحافظست،داشتینگر
  انجام دھد ؟یکار

 ...  را بستشی بھ سراغش آمد ، چشمھایبی کرد ، سردرد عجری مسئلھ فکرش را درگنیا
 خودش دی داشتھ باشد و بعد از شام بای کرد ، قصد داشت خواب راحتیل فکر م مسائنی بھ ادینبا

 ... صفحھ ھم نخوانده بودکی ی کرد ، حتی فردا آماده مکیزی درس فیرا برا
 و منظم شدند ، چشمانش قی آرام ، عمیی بھ نفس ھالی تند ونامنظمش رفتھ رفتھ تبدی ھانفس
 شد ، ھر وقت در حال خواب ری از گوشھ چشم بستھ اش سرازی شده بودند ، قطره اشکنیسنگ

 ...ری سکوت دلپذکی. ختی ریرفتن بود ناخودآگاه اشک م
 ، بدنش در حال سست شدن بود ، خواب او را در بر دی شنی خودش را می نفس ھای صدافقط

 کی ، با  ، دوباره ھمان سردرد بھ سراغش آمددی از جا پرلشی زنگ موبایگرفتھ بود کھ با صدا
 زی می گشت ، رولشی موبای اتاق بھ دنبال گوشیکی اش را محکم گرفت و در تاریشانیدست پ

 داشی افتاد پی مشی کتابھای و سبز و قرمز صفحھ اش کھ رویاز نور آب...بودش  گذاشتھریتحر
 .کرد
 صفحھ اش افتاده بود ، دلھره بھ ی روی برداشت ، شماره ناشناسزی می شد و آن را از روبلند

 گرفت ، قبل ی خورد اضطراب می زنگ ملشی بھ موبای ابھیجانش افتاد ، ھروقت از شماره غر



 31 

 را ی تخت نشست و دکمھ سبرنگ گوشی جواب دھد ، چراغ اتاق را روشن کرد ، رونکھیاز ا
 : فشرد

 د؟ییبلھ بفرما:  فروزنده
 :  تر گفتی جدیفروزنده با لحن... آمد ی مانند فوت کردن مبی عجییصدا

  الو؟د؟ییبلھ بفرما -
 آنکھ بتواند خود را کنترل کند با ی شده بود بیفروزنده عصب... فوت کردن آمدی صدادوباره

 :  بلند گفتییصدا
 ! بدبختی روان؟یمگھ آزار دار -
 :  گفتی و خندانرای گی اش را خاموش کند کھ صدای خواست گوشو
 !! وقتھی یقطع نکن...بابا منم فروزنده -

 ...  بودنی ژوبی بھ صدا گوش داد ، صدافروزنده
 !!؟...ییتو:  فروزنده

 ....زمی عزگھیمنم د.. باشھ؟ی کی خواستیپس م: نیژوب
 !؟ی کرددایشماره منو از کجا پ:  فروزنده

 ... برداشتمنی ناژلیاز موبا:  نیژوب
 !ی خواست شماره م رو داشتھ باشی دلم نمدیشا! ؟ی کردنارویچرا ا:  فروزنده

 ؟یمطمئن!  خواس؟یدلت نم:  نیژوب
 ! باشھبھی پسر غرھی لی موبایخب من دوس ندارم شماره م تو...خب:  فروزنده

 ! شدمبھیچقدر زود واست غر!!...بھ؟یغر:  نیژوب
 ...ی ابھی کھ تو غرستی ننیمنظورم ا... نگوینجوریا...َاه:  فروزنده

 ... شماره م رو داشتھ باشھبھی دختر غرھی خواد ی منم دلم نمھینجوریحاال کھ ا:  نیژوب
 !یستی نبھیتو غر:  فروزنده

 یمنو بگو با چھ شوق... امبھی واست غریخودت االن گفت!!! ی کنیچقدر حرفتو عوض م:  نیژوب
 ...یشی کردم خوشحال میفکر م...بھت زنگ زدم

 ...ستیخوش نحالم ... دارمیسردرد بد...منو ببخش:  فروزنده
من ساده رو ...ی لوس و ننر ھسستی بھم گفتھ بود از اون دخترانیناژ...! اری بھونھ نیالک:  نیژوب

 بگو کھ باور نکردم
 !.... گفتھ من لوس و ننرم؟یک:  فروزنده

اصال ...ی از زنگ زدن من ناراحت شدنکھی از انمی کردنت ایاون از اونجور خداحافظ: ... نیژوب
 !؟ی چیعنی دوست پسر ی دونی م تونمیبگو بب

 ...سر من داد نکش:  فروزنده
 ...ی حالمو بھم زد؟یدیفھم....ینی بی منو منکھی زنم نھ ای نھ بھت زنگ مگھید:  نیژوب

 من حالتو بھم زدم؟! ؟یچ:  فروزنده
 ... بود کھ باھات باشمی از خدات مدیبا.... بودمدهی مث تو ندییآره تا حاال دختر اخمو:  نیژوب

 الو؟....الو؟...یدی منم واسھ خودم عقا؟ی کھ چیفکر کرد:  فروزنده
 تی ، ضربان قلبش تند شده بود و تمام بدنش از عصباندیچی بوق ممتد در گوش فروزنده پیصدا

 ...  کنارش بگذاردی سادگنی بھ ھمنی توانست فکرش را بکند کھ ژوبی ، اصال نمدی لرزیم
 راهی از اشک شد ، چطور توانستھ بود آنطور سرش داد بکشد و بد و ب پرچشمانش

 آنطور نی داد کھ ژوبی اجازه مدینبا... ستی تخت انداخت و بلند گریفروزنده خود را رو...د؟یبگو
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 ی خورد ولی را گرفت ، بوق منی شماره ژوبتی کند ، سرش را باال آورد و با عصبانرشیتحق
 ...  دادینم  اش را جوابیگوش

 :  با حرص گفتفروزنده
من اخمو !...من لوس و ننرم؟!!!! ی تا آخر جواب بدرمی گی منقدریباشھ پس ا...؟ی دیجواب نم -

 !ھستم؟
 شماره گری دکباری داد ، ی دوباره شماره را گرفت ، باز ھم جواب نمدی لرزی ھنوز مکھی در حالو

 ... را خاموش کرده بودلشیرا گرفت ، موبا
 وونھی آن پرت کرد ، سردرد داشت دی را روی گوشی تخت زد و با ناراحتی بھ روی مشتهفروزند

 ... بھ صورتش خوردی کرد ، بلند شد و پنجره اتاقش را باز کرد ، باد سردیش م
  کرد؟ی مدیچکار با... دھدی از دست منی اش را با ژوبی کرد دارد دوستی ماحساس

 ی بود و نمی از دو قاشق بخورد ،عصبشتری شام را ھم نتوانست بی شب حالش گرفتھ بود ، حتتمام
 شام دی قنی ھمی کرد ، برای را منکاری آب ای با جرعھ ادیتوانست لقمھ ھا را فرو دھد حتما با

 ، خوردن را ھم زده بود ، از ساعت ھشت کھ بھ بھانھ درس خواندن دوباره بھ اتاقش برگشتھ بود
 .... شدی او در ذھنش تکرار می حرفھا کرد وی فکر منیفقط بھ ژوب

 یعنی با دوست پسرشان داشتھ باشند ؟ یی رفتارھانی چندی دوستانش ھم باای کرد کھ آی فکر منی ابھ
   کردند ؟ی میآنھا ھم ھمانطور خداحافظ

 را گرفت ، ھنوز نی تخت نشستھ بود دوباره شماره ژوبی و ھمانطور کھ رودی کشی آھفروزنده
 زنگ بزند ، برعکس برادر خودخواھش او نی گرفت کھ بھ ناژمیتصم. ش بود  خامولشیموبا

 . جواب تلفن را داد
 بلھ؟:  نیناژ

 .نیسالم ناژ...سالم...الو:  فروزنده
 ! چتھ؟؟یسالم خوب!... فروزنده؟ییتو:  نیناژ

  خونھ س؟نی ژوبنمیبب:  فروزنده
 :  کھ لرزشش کامال مشخص بود گفتیی کرد و با صدای مکثنیناز

 .ستیخونھ ن...نھ -
 . دونم خونھ سیم...دروغ نگو:  فروزنده

 ! شده؟یچ:  نیناژ
 .... خوام باھاش حرف بزنمیم:  فروزنده

 .بذار فردا باھاش حرف بزن...فروزنده جون امشب نھ:  نیناژ
 ... بھش بگوگمیمو بشنوه بھ تو م خواد حرفایحاال کھ اون نم... رو بدونھییزای چھی دیبا:  فروزنده

 !؟... رویچ:  نیناژ
بھش بگو فکر ...ستمیھولم ن... باشمدهی کھ پسر ندستمی نییبھش بگو من از اون دخترھا:  فروزنده

 ... بخوادزھای چیلی از من خی تونھ بھ اسم دوستینکنھ م
قبول کن معاشرت !...؟ی کنی م ازت خواستھ ھر کارچارهی داداش بیک....چتھ ؟...خب حاال:  نیناژ

 !یستیبلد ن
 !!!  خانومنی ناژستمیدر ضمن من لوس و ننر ن...ی خواد از داداش جونت دفاع کنینم:  فروزنده
 اش بھ کتاب ی داد ، نگاه عصبرونی ارتباط را قطع کرد و نفسش را باحرص بی با ناراحتفروزنده

 ... درس خواندن نداشت جا خشک کرده بود ، حوصلھری تحرزی می افتاد کھ روکیزیف
 ی تریاعصابش داغون بود ، ام پ... مھم نبود شی گرفت برای فردا را ھم نمزیی اگر نمره کویحت
 کھ چھ وقت خواب دینفھم... آرام شودی کرد با گوش دادن آھنگ کمی را برداشت و سعرشیپل
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 قھی افتاد ، ھفت و ده دقینگاھش بھ ساعت کوک... چشمانش را گشود صبح شده بودیوقت....رفت 
 ....  دادینشان م صبح را

  صبح؟ی قھی و ده دقھفت
 آورد ، رونی شده بود ، با عجلھ از تخت خواب بلند شد و ھدفون ھا را از گوشش برشی ددوباره

 ی رفتھ بود ساعت را کوک کند ، با سرعت شگفت آورادشی ی بود کھ حتشانی پرنقدری اشبید
 ی ، کتردی و مقنعھ بھ سر از اتاق خارج شد ، بھ سمت آشپزخانھ دودیمانتو و شلوارش را پوش

 ...  گاز نبودق اجایرو
 ... مادرچارهی بھ اتاق خواب مادر و پدرش افتاد ، بنگاھش

 بخورد از یزی آنکھ چی کرد ، بی مداری ھنوز خواب بود وگرنھ او را زودتر بی از خستگحتما
 ، در در حال بستھ شدن دی بھ آنجا رسی ، وقتدی دورستانیا دب رفت ، تمام طول راه را ترونیخانھ ب

 : گفت  اودنی کرده چم بھ راھش بود ، با دری دانست او دوباره دی خانم ھم کھ ممی مریبود ، حت
 ...زود برو سر کالس -

 کرد ، ی بود درد مدهی از بس تند دوشیپاھا. دی تکان داد و سمت سالن مدرسھ دوی سرفروزنده
 کرد ، ی از درد گز گز مشی بھ در کالسشان راه رفت ، پاھادنیتا رس... توان نداشتگرید

 ی افتاد ، او ھم نگاھش منی بود ، با ورود بھ کالس چشمش بھ ناژامدهی ھنوز نرشانیخوشبختانھ دب
 آخر فی ردی ھازی از میکی پشت ی بھش نکند ، با ناراحتیی اعتنانی کرد کوچکتریسع ، کرد
 خواست نیناژ.  نگاھش ھم نکرد ی فروزنده حتی بھ سمتش برگشت و سالم داد ولنی ، ناژدیشن

 .... آمدرشانیبلند شود و بھ سمتش برود کھ دب
 حی ، با نواختھ شدن زنگ تفرامدی نشی کالس ھم فرصت حرف زدن پمی ساعت و نکی طول در

 شیدای نتوانست پی ول دنبالش رفتی ھم با نگراننیفروزنده با عجلھ از کالس خارج شد ، ناژ
 ...کند
 شد و یفروزنده زودتر از ھمھ از کالس خارج م.... کردند ی می باشک بازمی روز را قاتمام

 . گشتی آمده بود ، بھ کالس بر مری دبی وقتی از ھمھ حترترید
 برود کھ رونی آماده شد تا از کالس بگری آخر ھم بھ صدا در آمد ، فروزنده مانند دو زنگ دزنگ

 .  مانع شد و دستش را گرفتنباری انیناژ
 !تو چتھ؟:  نیناژ

 ...ولم کن:  فروزنده
 ؟....آره! ؟ینکنھ با من قھر:  نیناژ

 ... انتظار نداشتمگھیاز تو د:  فروزنده
 ی ازم فرار میاز صبح دار...ی مونیمثل بچھ ھا م....گھی دیخب لوس:  کرد و گفت ی اخمنیناژ
 !!یکن

 : کنار زد و گفت را نی دست ناژفروزنده
 !!!دیھم تو و ھم داداشت خوب خودتون رو نشون داد.... ندارمی کارچی با تو ھگھیمن د -

 کھ او دی شنی را از پشت سر منی ناژی صداکھی رفت درحالرونی از کالس بی با ناراحتفروزنده
 ... از سالن مدرسھ خارج شدی تفاوتی خواند ، با بیرا بھ اسم م

 :  بلند پشت سرش گفتنیناژ
 !!! دوس دارهیلیاون تو رو خ...شی ببخشدیتو با... نداشتھ از حرفاشیداداشم منظور -

 دانش آموزان بود کھ بھ سمت گری جلوتر از دنی و بھ عقب برگشت ،ناژستادی ای لحظھ افروزنده
 :  خودش را بھ او برساند ، آنوقت گفتنیدر ھجوم آورده بودند ، منتظر شد تا ناژ
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 اونقدر احمق ی نداشتم ولی دوستچیدرستھ من تا حاال ھ....د؟ی فکر کردی خودتون چشیشماھا پ -
 ... بکنمی دوست پسر ھر کارھی کھ بخوام واسھ داشتن ستمین

 :  زد گفتی کھ نفس نفس می در حالنیناژ
اون ... دونمیمن م... خواستھ ازت سوء استفاده کنھی نمنیژوب... فروزندهی کنی میتو اشتباھ -
 ... تو رو دوس دارهیلیخ

  ھان؟ی دونیتو از کجا م:  با حرص گفت فروزنده
 :  و گفتدی کشیقی نفس عمنیناژ

 اون ازت خوشش اومده یول... شھالی خی تونستم کردم تا تو رو بی کھ ھر کارییاز اونجا -
 ...دهیکھ صبح تو رو د روحم خبر نداشت یمن حت...ادتھ؟ی خونھ تون میاونروز کھ تو رسوند...بود

 ...باورش سختھ:  فروزنده
 ! بذارگھی قرار دھی نیبا ژوب....ی خوام ناراحت باشیمن نم...یتو دوست من...باور کن:  نیناژ

 ... واسم خاموش کردهلشویآقا داداش شما موبا!....گھ؟ی قرار دھی:  فروزنده
 ...بھش برخورده...ازت ناراحتھ...اون اخالقش گنده:  نیناژ

 !!؟...بمن برنخورده:  فروزنده
من داداشم رو ...ارهی دووم بشھی واسھ ھمتونی دوستدمی قول میاری و از دلش در بیاگھ بر:  نیناژ

 !ی کنی دنبالش و عذرخواھیمنتظرھتا تو بر... شناسم یم
 ....عجب بابا... کنم؟یمن عذرخواھ...!!!  پرروھھیلیداداشت خ:  فروزنده

 ... باشگاھھھی رهی زوج میاون روزھا:  نیناژ
 !خداحافظ:  فروزنده
 مدرسھ خارج شد تا بھ اطی از حی حرف بزند و با ناراحتنی از اشتری بنی اجازه نداد کھ ناژفروزنده

 ی ، روستادی اشیاھان سر جا می نرفتھ بود کھ با صداشتری بی ھنوز چند قدمیخانھ برگردد ول
 ان چشمانش از تعجب گرد شد ، ماھد،یبرگرداند و ماھان را کنار در بزرگ و سبز رنگ مدرسھ د

 ...  از ھم مدرسھ خارج شدنی آمد ، ھمان لحظھ ناژی زد بھ سمتش می لبخند مکھیدرحال
 

 :  مانده بود با تعجب گفترهی نگاھش بھ صورت ماھان خکھی درحالفروزنده
 !؟ی کنی چکار منجایتو ا -

 :  زد و گفتی چشمکماھان
 نھ؟....ی شدریغافلگ -

 :  گفتی با ناراحتفروزنده
 !نجا؟ی ای اومدیواسھ چ -
 ھااز دور در حال نگاه کردنشان بودند ی ، چند تا از ھمکالسستی بھ اطراف نگری با نگرانو

 .  آمدی مشی بسونی برگرداند ، ناژیگری،سرش را بھ سمت د
 :  صورت گذاشت و گفتی دستانش را روی با کالفگوزندهفر
 ... االن برونیماھان ھم -

 :  با تعجب گفتماھان
 ! امروز؟یمگھ خودت نگفت...رونی بمیبرم؟ اومدم کھ با ھم بر! ...؟یچ -

 .  بھ او نگاه کنندشانی باعث شد ھر دونی ناژیصدا
 ؟ی کنی نمیفروزنده جون معرف...سالم:  نیناژ

 :  گفتنی بھ ماھان رفت و رو بھ ناژی چشم غره افروزنده
 ...پسرعمومھ -
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 :  بھ ماھان انداخت و گفتیزی آمنی نگاه تحسنیناژ
 .خوشبختم -

 :  تکان داد و گفتی سرماھان
 ! رفت بگھ کھ نامزدش ھم ھستمادشیدر ضمن فروزنده ....منم خوشبختم -

 .رو ماھان خداحافظب.... رفتی داشت مگھیماھان د:  با حرص گفت فروزنده
 :  گفتنیناژ

 ؟یفروزنده تو نامزد دار!....نامزد؟ -
 معلوم بود کھ نی بود ، از چھره ناژدنی غضبناک بھ ماھان انداخت ، در حال خندی نگاھفروزنده

 را ماھان بی سکوت عجنی صحبت نکردند و اچکدامی ھھی چند ثانی ناراحت است ،برایلیخ
 شکست
 لنگھ ی دھن لقیآخھ فروزنده تو...فکر کردم بھ ھمھ خبر داده...بھیعج...د؟ی دونستیمگھ نم:  ماھان
 !!!نداره

 :  گفتنی کرد و رو بھ ناژی رفت ، فروزنده اخم آشکارسھی بعد از خنده رو
 !ذارهیداره سر بھ سرت م...تو باور نکن... کنھی سازعھیماھان عادت داره شا -

 زد دی پر از تردی در انگشتش نبود ، لبخندی حلقھ اچی بھ دستان فروزنده انداخت ، ھی نگاھنیناژ
 : و گفت

 ... دونمیم -
 :  گفتی با بدجنسماھان

چقدر کادو ...می کنی می عروسگھی ماه دھی دونن تا یھمھ م... ؟ چھ جالبدی دونیشما ھم م....ِا -
 ...واسمون جمع بشھ

 ....َاه! ؟یگی می چیتو دار:  فروزنده
 ... خوشمزه است ھایلیپسرعموت خ:  نیناژ

 د؟ینکنھ شما آدمخور.. من آدمم... ھاستمیمن غذا ن.... خانمدی داراریاخت:  ماھان
 !!!؟یچ....وا:  نیناژ

 !میری مگھیما د...نیخداحافظ ناژ... کردهی قاطکمی تازه از خارج برگشتھ نیا:  فروزنده
 خودش را کنترل کرد ، فروزنده با نی ناژی جلوی از شدت خنده در حال انفجار بود ولماھان

 ی ھنوز داشت با تعجب بھ آنھا منی کشاند ، ناژیگری او را گرفت و بھ سمت دیحرص بازو
 ...ستینگر

 بلند شروع کرد بھ ی با صدادی از کوچھ ھا رفتند ، ماھان کھ اطراف را نسبتا خلوت دیکی سمت بھ
 ...دنیدخن

 ماھان ی را تمام نکند ولی مسخره بازنی چند بار ازش خواست تا آرام تر بخندد و افروزنده
 اشک از کھیدرحال.  کھ صورتش مانند لبو سرخ شددیکنترلش را از دست داده بود و آنقدر خند

 :  شد بھ فروزنده گفتی می جاردگانشید
 ... بودمدهید نخننقدری وقت بود ایلیخ...دستت دردنکنھ...یوا -

 :  با حرص گفتفروزنده
 ؟ی زدنی ناژی بود جلویی چھ حرفانیا! ؟ی کشیخجالت نم -

 :  تر شد و گفتی جدی کمماھان
 ؟ینکنھ تو ناراحت شد...نکنھ ...می بخندکمی خواستم یفقط م -

! ییاستاد خراب کردن آدما...واقعا کھ... ام؟ی چقدر عصبانینی بی االن نمیعنی ؟یچ: فروزنده
 !!! آخھ؟نجای ای اومدیواسھ چ...جادوگر
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 :  دستان فروزنده را در دست گرفت و گفتی با ناراحتماھان
 .....ی بشزی خواستم سورپرایم... کنمری خواست تو رو غافلگیمن فقط دلم م -

 :  دستان ماھان را پس زد و گفتفروزنده
 !!!!ی کننده ازیچقدر ھم کھ تو سورپرا... خدایوا -

 .... خواستم ناراحتت کنمیمن نم....فروزنده:  گفت ی نرم بھماھان
 :  با بغض گفتفروزنده

 ...ی ناراحتم کردیول -
 ...!ناھار مھمون من:  زد و گفت یشخندی نماھان

 :  جا بھ جا کرد و گفتی دوش کمی کولھ اش را روفروزنده
 . خوام برم خونھیم....شھیمامانم نگران م -

 :   دوش او برداشت و گفتی کولھ را از روماھان
 ...قبال با زن عمو ھماھنگ کردم -

 :  گفتی با کالفگفروزنده
 !!!! دارمیاضیفردا امتحان ر -

 :  گفتی زد و با مھربانی لبخندماھان
 باشھ؟...گھیبگو د....االی! بگو باشھ... دم خودم باھات کار کنمیقول م -

 نی خنده اش گرفت و ماھان ھم ااری اختی شد بی م لبخند ماھان کھ ھر لحظھ کج تردنی با دفروزنده
 یفروزنده م.  کرد ، دستش را گرفت و او را با خود کشاند یخنده را بھ حساب جواب مثبت او تلق

  رنگش زده بود را حس کند ، عطر آرامشییموی شرت لی کھ او بھ تیی عطر خوشبویتوانست بو
 :  گفتیتر فشرد و با خوشحال بود ، فروزنده دستان ماھان را محکم یدھنده ا

 ؟ی رو کجا پارک کردنیماش -
 ن؟یکدوم ماش!....ن؟یماش:  نگاھش کرد وبا تعجب گفت ماھان

 :  با حرص گفتفروزنده
 !گھی گم دی خودتو منیماش...َاه -

 :   گفتتی با جدماھان
 ....!!! ندارمنیمن کھ ماش -

 :  گفتغی با جفروزنده
  کجاس؟نیماش.... سر بھ سر من نذارنقدریا -

 :  گفترتی و با حستادی اماھان
 !!! زنم؟ی دارم حرف می من بھ چھ زبوننمیبب -

 ... پرفسورگھی دیفارس:  و گفت دی خندفروزنده
 :  و گفتستی بھ اطراف نگرماھان

 ! زنم؟ی حرف نمی خارجیمطمئن -
 :  رفت و گفتی چشم غره افروزنده

 ؟یمنو گرفت -
 :  داد و گفترونی نفسش را با حرص بماھان

 ! کونتیحاال تو تاشب بگو ماش... ندارمنی گم کھ ماشیدارم م -
 ....  حرف وا رفتنی ادنی با شنفروزنده
 ؟یجد:  فروزنده

  ھم دارم؟یمگھ من با تو شوخ.... بچھنمیبب:  ماھان
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 !!!! خونھ مونرمیپس من م...شرمنده:  فروزنده
 و بھ سمت مخالف قدم برداشت کھ ماھان بند کولھ را دی کولھ اش را از دست ماھان کشفروزنده

 . گرفت و مانع رفتن او شد
 ؟ی کنیچکار م...ِا:  فروزنده

 !!!؟یری کجا میدار:  ماھان
 .... خونھ مونرمی؟ دارم م...یدیمگھ نشن:  فروزنده

 ...ستی خونھ تون نی تویشکیدر حال حاضر ھ:  ماھان
 !!؟یچ:  دهفروزن
 !ادی ھم کھ شب مدیعمو حم...رونی رفتھ بدهیزن عمو فر:  ماھان

 پس من چکار کنم؟....!!!! نھ:  فروزنده
بھت نھار ...رونی برم بیمن بھش گفتم تو رو م....دی پرسنویاتفاقا زن عمو ھم ا:  ماھان

 ... گردونمیچاق و چلھ برت م....دمیم
 ...نھ....نھ:  گفت ھی با گرفروزنده

 :  ابروانش را باال انداخت و گفتماھان
  وقت ظھر؟نی ایستی می کوچھ وای توینجوری ھم؟یای بی خوای نمیعنی....جانم؟ -

 را از حرص بھم فشرد ، بھ ناچار قبول کرد کھ شی را باال انداخت و دندان ھاشی شانھ ھافروزنده
 بر فرق قای رستوران آفتاب دقنی ترکیدر تمام طول راه تا نزد. ھمراه ماھان بھ رستوران برود

  داشت اعصابش را خردگری مزه ماھان دی بی درد گرفتھ بود و حرف ھاشی ، پاھادی تابیسرش م
 چشمھ است کی بھ دنی کرده و منتظر رسری آب و علف گی بیری کھ در کوی کرد ، مانند کسیم

 ...فتدی رستوران بکی ھمانطور منتظر بود تا چشمش بھ زیاو ن
 زدند را نشان ی کھ در آن قدم میابانی خگری کرد کھ ماھان با شوق سمت دیت ضعف م داشگرید

 : داد و گفت
 !!!رستوران اونجاس...اوناھاش -

 ....  کندی متشی دانست کھ از قصد اذی بھ ماھان انداخت ، منھی سراسر خشم و کی نگاھفروزنده
 از آن را برداشت و در دھان ی شان آماده شد ، فروزنده با عجلھ تکھ ایتزای سفارش پیوقت

 :  وگفتختی رتزای پیگذاشت ، ماھان سس کچاپ را رو
 !!!؟ی خوریبدون سس م -

 :  با دھان پر گفتفروزنده
 میدی ضعف کردم تا رس؟ی بمن نھار بدی خواستی مینجوریا.... مردمی می داشتم از گشنگگھید -
 !نجایا

 :  و گفتدیخند ماھان
 ....ارمتی ی منمیدفعھ بعد با ماش -

 :  زد و در دل گفتی پوزخندفروزنده
 ام؟ی ھم ھمرات بی کارات حاضرم دفعھ بعدنی با ای کنی فکر میعنی!!....دفعھ بعد ؟ -

 :  برداشت و گفتتزای از پی تکھ اماھان
 ھ؟یبرنامھ ت چ....خب بگو -

 !برنامھ ام ؟:  با تعجب گفت فروزنده
 :  با حوصلھ گفتماھان

  پارک؟ای نمایس....گھیآره د -
 :  گفتی با ناراحتفروزنده
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 !من کھ گفتم فردا امتحان دارم -
 ؟ی چھار بعدنمایببرمت س:  با خنده گفت ماھان

 .  برداشتتزای پیگری بھ او انداخت و تکھ دی ارکانھی نگاه زفروزنده
 : ت با شوق گفماھان

 یزیعجب چ....ی چھار بعدی ولمی داشتیسھ بعد.... بودمدهیاونجا ھم کھ بودم تا حاال اسمشو نشن -
 !ھیعی طبیلی خدمیشن... باشھدیبا

 :  را با حرص منقبض کرد و در دل گفتشی گونھ ھافروزنده
 یبا پنکھ باد و گرد و غبار م... زنن بھ پاتیبا شلنگ م...زنی ریروت آب م...ھیعی طبیلیآره خ -

 ی کھ دو بعدینی و نبی کورت تا کورتر بشی چشمای ذارن روی ھم منکیع... حلقتیفرستن تو
 !یچھ برسھ بھ چھار بعد.... کننی پخش میرا دارن بھ اسم سھ بعد

 :  گفتاقی با اشتماھان
 ؟یای می چھار بعدنمایحاال س -

 :  گفتی تفاوتی با بفروزنده
 !ستی خوب نمیاضیمن ر... خوام برم خونھیغذام رو کھ خوردم م...نھ -

 تمام شد ، ماھان شانی غذایوقت.  مشغول خوردن شد دی بگویزی آنکھ چی تکان داد و بی سرماھان
 ، با دی کشی نشستھ بود آھشیبلند شد تا پول غذا را حساب کند ، فروزنده ھمانطور کھ سر جا

 ... را بھ برادرش گفتھ استزی درباره ماھان ھمھ چنین ناژخودش فکر کرد حتما اال
 ؟ی پاشی خواینم!! ؟ی کنی فکر می بھ چیدار -

 فکر کرد کھ نی لحظھ بھ اکی بود انداخت ، ستادهی سرش ای نگاھش را بھ ماھان کھ باالفروزنده
 .... نداردی دانست کھ چرا بھ او احساسی نمی جذاب است ولیلیماھان خ

 ماھان االن ی کرده بود ھنوز دوست داشت بجارشی تحقنکھی بود، با انی ژوبشی فکرش ھنوز پھمھ
 ... کنارش بودنیژوب

 بھ یوقت.  بزند ھمراه ماھان از رستوران خارج شد ی آنکھ حرفی بلند شد و بشی از جای ناراحتبا
 ...  شدی م کند ، اعصابش خردی طادهی پدی کرد کھ تمام راه را دوباره بای فکر منیا

 در بست ی تاکسکی و دی دوابانی ، ماھان بھ سمت خفتندی بھ راه بنکھی قبل از ای بود ولناراحت
 پول ھا خرج کند ، نی شد ماھان از ای ، باورش نمدی درخشیگرفت ، چشمان فروزنده از خوشحال

  شد و کناری بھ لب داشت سوار تاکسی لبخندکھیماھان بھ او اشاره کرد کھ سوار شود ، در حال
 .  حرکت کردیماھان آدرس مقصد را بھ راننده گفت و تاکس.  عقب نشست ی در صندلماھان

 :  گفتطنتی با شفروزنده
 !  آقا ماھانیدست و دلباز شد -

 :  گفتی را باال انداخت و با فخر فروششی شانھ ھاماھان
 .... دست و دلباز بودمشھیمن ھم-

 !!؟ی آوردادهی منوپیشتپس آزار دا:  با حرص گفت فروزنده
 :  بھ چھره برافروختھ فروزنده انداخت و گفتی نگاھماھان

 !رمی خواستم حالتو بگیمنم م....یخب تو ظھر حالمو گرفت -
 :  داد و گفترونی نفسش را با حرص بفروزنده

 !!!ییعجب پررو -
 :  گفتی شد سپس با خونسردشتری فروزنده بتی عصبانکھی زد طوری لبخند کشدارماھان

 ؟یدوباره بچھ شد -
 :  بود گفتتی دورگھ کھ از عصبانیی با صدافروزنده
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 !ی کنی می لجبازی؟ ھنوزم دار.... توایمن بچھ ام  -
 :  گفتماھان

 !دوس دارم پزت رو بھ ھمھ بدم...می با ھم قدم بزنشتری خواس بیدلم م...ی شوخیب -
 :  لب گفتری و زدی خندفروزنده

 ! ی اوونھی دیلیخ -
 :  زد و گفتی لبخند کجماھان

 ... دونمیم -
 لحظھ ھم از او چشم بر کی دوخت ، ماھان رونی نگاھش را بھ بدی بگویزی آنکھ چی بفروزنده

 ... داشتینم
*** 

 کھ ی آھنگی خود نشستھ بود و در حال حل چند فرمول مشتق بود کھ صداری تحرزی پشت منیناژ
 تمام یی شد باعث شد نتواند خوب تمرکز کند و گوی آمد و ھر لحظھ بلند تر میاز طبقھ باال م

 پخش شده انداخت و ی کاغذ ھای مدادش را روتیفرمول ھا از ذھنش پاک شده بود ، با عصبان
 آمد ، ی آھنگ از اتاق برادرش می آمد ، در اتاقش را باز کرد و گوش داد ، صدارونیب زیپشت م

 . ادرش رفت و در زد بھ سمت اتاق منیناژ
 . توایب -
 :  کردن بود گفتشی وارد اتاق شد و رو بھ مادرش کھ مشغول آرای کالفگبا
 !!!؟ی بگنی ژوبنی بھ ایزی چھی ی خوایمامان نم -

 بود کھ مبادا خط چشم نی بھ او نکرد ، تمام حواسش بھ ای نگاھنی کوچکتریحت -نایم -  مادرش
 .  باشددهی پشت چشمانش نکشیکدستیصاف و 

 :  با حرص گفتنیناژ
 !!!! کنم ھایدارم با تو صحبت م!...مامان؟ -
 :  بود گفتشی کھ در صدای و با عشوه ادی بلوندش کشی بھ موھای دستنایم
 ....خودت برو بھش بگو صدا رو کم کنھ -

 :  داد و گفترونی نفسش را با حرص بنیناژ
 اد؟ی بیموری تیبازم قراره آقا -
 زد ی عطر در دستش ، بھ لباس و گردنش مشھی از شکھی بلند شد و درحالشی آرازی از پشت منایم

 : گفت
 ؟ی داری تو مشکلنمیبب.....زمیآره عز -

 :  گفتی با بغض خاموشنیناژ
 !مگھ واست مھمھ؟ -
 ی خواست تمام ناراحتی بھ سمت پلھ ھا رفت ، می آنکھ منتظر جواب مادرش بماند با ناراحتی بو

 اتاق در طبقھ باال قرار داشت و آن ھم مخصوص کی کند ، تنھا یو عقده اش را سر برادرش خال
 و عضالت دی کشی نفس می محکم از پلھ ھا باال رفت ، بھ تندیی با قدم ھانیناژ.  بودنیژوب

 ، مجبور شد گوش دی رسنی بھ مقابل در اتاق ژوبی منقبض شده بود ، وقتتی از عصبانتشصور
 تعجب ردی درد بگشی شد گوش ھای بلند بود کھ باعث می آھنگ بھ حدی ، صداردی را بگشیھا

 گوش کند ، مطمئن بود ی آھنگ گوشخراش خارجنی تواند بھ ایکرده بود کھ برادرش چگونھ م
 .  داندیآھنگ را ھم نم  نصف کلماتی معنیحت

 آن بھ ی خاکستریبود و حلقھ ھا شده گاری در بزند وارد اتاق شد ، اتاق پر از دود سنکھی ابدون
 .  خوردیچشم م
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 نگاه کرد ، با حرص بھ دی رسی کاناپھ لم داده بود و خمار بھ نظر می بھ برادرش کھ رونیناژ
 آورد ، پنجره اتاق را باز کرد تا نیی حد ممکن پانیسمت دستگاه ضبط رفت و صدا را تا آخر

ن بھ ینگاه خمار ژوب.  آمد ی باال مید نفسش بھ سختبتواند تنفس کند ، اتاق از بس پر از دود شده بو
 :  و گفتستادی دست بھ کمر مقابلش انیسقف اتاق بود ، ناژ

 .... رو کم کنی لعنتنی ایصدا!!  من فردا امتحان دارم؟ی دونیمگھ تو نم -
 ی مرونی از تھ چاه بشی صدایی را بھ زحمت از ھم گشود ، گوشی زد و لب ھای لبخند محونیژوب
 : آمد

 ....یبھ من چھ کھ تو امتحان دار -
 پخش شده بود افتاد ، نی کنار ژوبزی می کھ رویدی و نگاھش بھ گرد سفدی کشیقی نفس عمنیناژ

 :  انداخت و گفتنی اش را بھ صورت چرب و خستھ ژوبینگاه عصبان
 دوش ھی برو ؟یدی دنھیی آی توافتوی قچیھ!!!! ی ھامصرف کردی زھرمارنیدوباره کھ از ا -

 ...!!!!!! خورهی حالم داره بھم مگھید...ریبگ
 :  بلند شد و گفتی حوصلگی با بنیژوب

 ...! سر من قد قد نکنی باالنقدریا....َاه -
 :  او مشت زد و گفتنھی با حرص بھ سنیناژ

 دونم چرا دست از سرت ینم.... ھایلعنت....ی ھرزه ت بگردی دوستانی با ای خوای میآخھ تا ک -
 !آخھ عقلت کجا رفتھ؟.... دارنیبرنم
 :  نئشھ گفتی و با حالتدی کشی آھنیژوب

 ....ِمث اون مادر! یخودت ھرزه ا.... نکنی احترامی من بیبھ دوستا -
 حرفش را بھ اتمام برساند ، در چشمان گود رفتھ برادرش نی و نگذاشت ژوبدی کشیغی جنیناژ
 :  گفتی شد و با ناراحترهیخ
 ....ی کشی دور مواد رو خط مگھی خوشت اومده دیکیال کھ از  کردم حایفکر م -

 :  زد و گفتی لبخند تلخنیژوب
 ... بچھ شدمھیمن غلط کردم کھ عاشق !....من خوشم اومده؟! من؟ -

 :  انداخت و گفتزی می پخش شده رودی دوباره بھ گرد سفی نگاھنیناژ
 ھ؟یآخھ دردت چ -

 .... اش گرفتھ بودھی ھم گرنی ، اشک آلود شد ، ناژنی ژوبی خاکسترچشمان
 از یخستھ نشد..... وفادار باشیکیفقط بھ ....یکیفقط .... قرار نذاری دخترچی با ھگھید:  نیناژ

 .... خوان فقط واسھ پولتھ کھ باھاتنی کدومشون تو رو نمچیھ....ختن؟ی ھمھ کھ دور و برت رنیا
 .رونیبرو از اتاقم ب....بس کن:  نیژوب
 ....ی کنیمن بھ مامان نگفتم کھ تو مواد مصرف م:  نیناژ
 .... دونھیاصال اون منو بچھ خودش نم.... کنھی واسش نمی فرقیاگھ ھم بھش بگ:  نیژوب
 پدر یول....ستنی نیکیدرستھ کھ مادرامون ...  دونمی خودم می من تو رو داداش واقعیول:  نیناژ

 ....! نفر بودهھیھر دومون 
 .رونیبرو ب.... کنھیسرم درد م:  نیژوب
 :  گفتدی و با تردستادی ناگھان ای و بھ سمت در قدم برداشت ولدی کشی آھنیناژ

 ....فروزنده -
 :  اسم فروزنده جلو آمد و گفتدنی با شننیژوب

 !!!؟یچ -
 :  گفتیشانی با پرنیناژ
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 !فراموشش کن....فکر کنم نامزد داره -
 :  و گفتدی کشتی از عصبانیادی فرنیژوب

 !!؟یگی چرت و پرت میچرا دار -
 ! مدرسھ دنبالشیاومده بود جلو....دمیخودم امروز نامزدش رو د:  نیناژ
 ....حتما داداشش بوده:  نیژوب
 !گفت پسرعموشھ....فروزنده داداش نداره:  نیناژ
 !؟ی چیعنی:  نیژوب
 ....ی از دستش دادنکھی ایعنی:  نیناژ
 شھ؟یمگھ م!.... روزه نامزد کرد؟ھی:  نیژوب
 رونی اتاق بنی اون تونست تو رو از ادیشا.... زنگ بھش بزنھی نشده ریتا د...چھ بدونم:  نیناژ

 !بکشھ
 اهی سی دستش را درون موھای با کالفگنی ازاتاق خارج شد ، ژوبی را گفت و با ناراحتنی انیناژ

 ....ستی آسمان نگریو آشفتھ اش فرو برد ، کنار پنجره رفت و بھ آب
 . اتاقش خستھ شده بودیکی از تارگرید

*** 
 ؟ینوشت -

 ی بود و بھ فروزنده مدهی تخت دراز کشی در دستش بود رویاضی کتاب رکھی درحالماھان
 :  گفتیشانی ، فروزنده با پرستینگر

 .سمی نویدارم م... لحظھ صبر کنھی -
 :  گفتماھان

 !ی حل کنلیفرانسیخوبھ ازت نخواستم د! یدیچقدر طولش م... نداره کھی مشتق گرفتن کارھی -
 جھی بلند شد ،کاغذش را بھ دست ماھان داد و منتظر شد تا نتری تحرزی با حرص از پشت مفروزنده

 . دیکارش را بگو
 صورتش نقش بست و ی روی لبخند کمرنگی چشم بھ پاسخ او دوخت ، بعد از مدتتی با جدماھان
 : گفت

 مشتق با من یعنی!  مشتق حل کردن مشکل داشتمی توشھیھمسن تو کھ بودم ھم...نیآور....وبھخ -
 ...مشکل داشت

 :  را باال انداخت و گفتشی ابروی تاکی فروزنده
  استاد؟نیدی میحاال اجازه مرخص -

 بود داد کی نزدگری کاغذ نوشت و بھ دست فروزنده داد ، دی رویگری با عجلھ فرمول دماھان
مادرش .  آوردرونی باز و بستھ شدن در خانھ ، فروزنده را از اتاق بی کھ صدادیایفروزنده در ب

 بھ سمت یبا خوشحال. رفت ی بھ سمت آشپزخانھ میی و مواد غذاوهی پر از میبود کھ با دستان
 و دی پرس زد و جواب سالم او را داد سپس از ماھانی لبخند گرمدهی رفت و سالم داد ، فرشمادر

 ... نھای او ھنوز در خانھ ھست ای آنکھیا
 او ، با دنی با ددهیفر.  آمد و سالم کردرونی فروزنده جواب دھد ، ماھان از اتاق بنکھی از اقبل

 .  را انجام دھدشی سالم کرد و بھ آشپزخانھ رفت تا کارھاییخوشرو
 کاناپھ نشست و یاھان کنار او رو تماشا کردن شد ، مونیزی رفت و مشغول تلوییرای بھ پذفروزنده

 : گفت
 !؟ی کار کنیاضی ری خوای نمگھید -
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 ی تفاوتی را با بشی کنترل را برداشت و مشغول عوض کردن کانا ھا شد ، ماھان شانھ ھافروزنده
 : باال انداخت و گفت

  من برم؟یعنی -
 :   گفتی بھ او انداخت و با کالفگی از گوشھ چشم نگاھفروزنده

 ...ی رفتی مدی باشی ساعت پھی....گھیآره د -
 :  بلند شد و گفتی با ناراحتماھان

 ....نکھی اای یواقعا نگرون امتحان بود... بھتر از منھیلی ختیاضیتو کھ ر -
 !؟ی چای:  گفت ی تھاجمی با حالتفروزنده

 :  زد و گفتی لبخند تلخماھان
 .ولش کن.... بابایچیھ -

 برگشت فروزنده ییرای دوباره بھ پذی کند، وقتی خداحافظدهی فر بھ سمت آشپزخانھ رفت تا ازسپس
 .  از خانھ خارج شدتی را از حرص بھ ھم فشرد و با عصبانشیآنجا نبود ، دندان ھا

 تخت ی گذاشت ، سپس روی جمع کرد و مرتب گوشھ اری تحرزی می را از روشی کاغذھافروزنده
 چشمانش از تعجب گرد لیبا روشن شدن صفحھ موبا.  را بھ دست گرفت لشی و موبادیدراز کش

 ی را رولشی موباشی بودند ، از شب پنی پاسخ داشت کھ ھمھ از طرف ژوبیشد ، ده تماس ب
 ھمھ نی کرد کھ ای فکر منی فعال نکرده بود ، داشت بھ اری آن را غگریو د  گذاشتھ بودلنتیسا

 نی کرد ، شماره ژوبدنی در دستانش شروع بھ لرزلیکھ موبا ، ستی چی برانیتماس از طرف ژوب
 را لی دکمھ سبز رنگ فشرد و موبای دستش را رواری اختیب.  افتاده بود شگری صفحھ نمایرو
 ....  گوشش بردکینزد

 !!الو فروزنده؟....الو؟ -
.  است ی عصباری مانند دفعھ قبل بسنی و بغض کرد ، معلوم بود ژوبدی کشیقی نفس عمفروزنده

 :  لرزان گفتیی فرو داد و با صدایفروزنده آب دھانش را بھ سخت
 !!!؟ی زنگ زدیواسھ چ....ھ؟یچ -

 را بشنود ، نی تند ژوبی نفس ھای توانست صدای برقرار شد ، فروزنده منشانی سکوت بی الحظھ
 نی ژوبی بھش دست داده بود ، صدای حال حس خفگنی بود با اقی خودش آرام و عمینفس ھا

 :  انداختنیدوباره در گوشش طن
 ؟یخوب:  نیژوب

 !مگھ برات مھمھ؟:  فروزنده
 .... ازت معذرت بخوامدیبا...فروزنده:  نیژوب

 !!؟یمعذرت؟ بابت چ! ؟یچ:  فروزنده
 ! شده بودمیعصبان... نداشتمیمنظور... دونم کھ حرفھام درست نبودیم:  نیژوب

 !!!!؟یشی می زود عصباننقدری اشھیھم:  فروزنده
 ؟....باشھ...منو ببخش:  نیژوب

 .خداحافظ...دمتیبخش!...؟ی بگنوی ھمیزنگ زد:  فروزنده
 !؟ی شنویفروزنده ؟ فروزنده م! قطع نکن...نھ نھ:  نیژوب

 .اوھوم:  فروزنده
 ؟یتو نامزد دار.... تونمیبب:  نیژوب

 ی، دلش م تخت افتاد ی روی لبش را با حرص کج کرد ، نگاھش بھ عروسک خرسفروزنده
 ...  را خرد کندنیخواست ژوب

 !!!نامزد دارم....آره:  فروزنده
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 :  را بلند کردشی دوباره صدانیژوب
 ؟ی زودتر بمن نگفتنویچرا ا!!!!.....؟یچ -

  گفتم ؟ی مدی بایواسھ چ:  فروزنده
  تونھ تو رو تحمل کنھ؟ی میک....!!!! یگی دروغ میدار:  نیژوب

 !!! بود ؟ی حرف چنیمنظورت از ا....یھ:  فروزنده
 فقط پسرعموتھ درستھ؟... زدی ازش حرف منی کھ ناژیاون مرد:  نیژوب

 :  گفتی و بھ سرددی کشی آھفروزنده
  ھان؟؟یدی دختر لوس و ننر ھدر مھی یاصال چرا وقتت رو برا!.... کنھ؟ی میواسھ تو چھ فرق -

 : دی را شننی ژوبنی غمگیصدا
 ... بدهگھی فرصت دھیبھم ....من دوستت دارم -

 دانست ی کرد ، نمشی ناخن ھادنی دستش را بھ سمت دھان برد واز استرس شروع بھ جوفروزنده
 کھ ی دانست بعد از مشاجره لفظی نمی از او خوشش آمده بود ولیلی ، خدیدر جواب او چھ بگو

 .... نھای اش را با او ادامھ دھد ی ھنوز درست است کھ دوستایداشتند آ
 .... یشتری بی با تمنانباری ، ادیچی دوباره در گوشش پنی ژوبیصدا
 ؟ی بخشیم.... کنم منو ببخش یباشھ؟ خواھش م....لطفا.... بدهگھی فرصت دھیبھم :  نیژوب

 .... کرد بر احساساتش غلبھ کند ، سخت بودی سعفروزنده
 کھ ی خواست ضعف خود را آشکار سازد ، با لحنی ، نمدی آی دانست کھ از پسش بر می میول

 :  گفتزدی ھنوز در آن موج میدلخور
 !می زنیتا مدرسھ با ھم حرف م....فردا صبح سرکوچمون باش -

 :  باز تر شدی کمنی ژوبیصدا
 .زمیممنون عز....ممنون...امیحتما م...باشھ -

 داشت کھ اجیت انداخت ، چقدر احت تخی روی را با ناراحتلشی ارتباط را قطع کرد و موبافروزنده
 ... بشنودنی از زبان ژوبگریرا بار د)  زمیعز(واژه 

 
 کرد ی آھستھ کوچھ را طیی آمد ، با قدمھارونی ساعت ھفت صبح بود کھ فروزنده از خانھ ببایتقر

 کرد ، چند بار با خود فکر کرده بود اگر ی را جستجو منی و ژوبدی چرخی، نگاھش بھ اطراف م
 ... دیای ننیژوب
 ....  احساساتش را خورده باشدبی دوباره فراگر
 ... گذاشتھشی تنھانی بود کھ ژوبدهی تفاوت بود ، تمام شب را خواب دی و بدیناام

 را دلش خاموش کند ، دی بود کھ نور امی شب بھ اندازه اکی چند بار در ی خواب براکی دنید
 معتقد شھی بود ، فرناز ھمدهی شدند پرسیکرار م کھ تیی از فرناز درباره خواب ھاشیچند وقت پ

 عادت مسخره بردارد حتما نی کند و اگر دست از ای می روادهی شب زیبود کھ او در خوردن غذا
 فروزنده چندان لب بھ غذا شبی دی ولندی بی می متفاوت ، آرامش بخش و قابل فھم تریاھایرو

 ...نزده بود
 فرناز فکر کرد ، فرناز ی کوچھ بود دوباره بھ حرفھای و ھمانطور کھ نگاھش بھ انتھادی کشیآھ

 را دوست داشتھ ی گفت اگر خداوند کسی ھشدار ھستند ،مکی از خواب ھا مانند یمعتقد بود بعض
 ... کندی آشکار مشی را براندهی از حوادث آی صادقھ قسمتیای رولھیباشد بوس
 یای ھم روشبشی خواب دای فرو داد ، با خودش فکر کرد کھ آیخت آب دھانش را بھ سفروزنده

 ؟...صادقھ بوده است



 44 

 راھش بود کھ از آب پر ی خستھ اش را بھ آسفالت کوچھ انداخت ، چند چالھ کوچک در جلونگاه
  بود کھ اصال متوجھ نشده بود ؟دهیشده بود ، چھ وقت باران بار

 ... بودشانیپر
 .... کردی مترشی اش را بی آشفتگیزی چھر

 یی شاخھ درخت جلوی کھ روی و زشتاهیکالغ س.... بوددهی صدا باری کھ بیباران....شبی دکابوس
 ....شروع بھ قار قار کرده بود

 ....  نشانھ بدچقدر
 کرد دوخت ی کھ بھ سرعت عرض کوچھ را طیاھی و چشم بھ موجود سستادی اشی سرجای الحظھ

 ....اهی گربھ سکی، 
 .... بودی آخر بدشانسگری ھم شروع شود ؟ دنی توانست بدتر از ای روزش مایآ

 ربط ی چندان ھم بگری مسائل بھ ھمدنی شد کھ ای کم کم داشت باورش می نبود ولی خرافاتاصال
 ...ستندین

 ی چشم دوخت ، کنار چرخ ھااهی دوش جا بھ جا کرد و بھ چشمان روشن گربھ سی اش را روکولھ
 ... کردید و بھ او نگاه م نشستھ بونی ماشکیعقب 

 گربھ کیآن ھم .... نشده بودرهی آنطور بھ او خی گوشھ لبش را گاز گرفت ، تابحال گربھ افروزنده
 ...اهیس

 وارد شد ، فروزنده از شی شانھ ھای از پشت روی حواسش متوجھ گربھ بود کھ ضربھ اھنوز
 او را ھل داده ی کھ از پشت سر بھ قصد شوخنی ، ژوبدی بھ ھوا پری و چند سانتدی کشغیترس ج
 :  فروزنده با ترس گفتی رنگ و روی چھره بدنیبود با د

 .نترس....حالت خوبھ؟ منم بابا -
 کرد ی ، اخم آشکاردی تپی اش گذاشت ، قلبش بھ شدت منھی قسمت چپ سی دستش را روفروزنده
 : و گفت

  کنم؟ی سکتھ مینگفت!!!  بود ؟ی چھ کارنیا -
 بھ زی افراد را ننی تری شد ، نگاھش عصبانرهی و نافذش بھ فروزنده خی با چشمان خاکسترنیژوب

 .  کردیآرامش دعوت م
 :  با ندامت گفتنیژوب

 !می بخندکمی خواستم یفقط م....ببخش -
 پشت سرش بھ حرکت در آمد ، نی بھ او رفت و بھ راھش ادامھ داد ، ژوبی چشم غره افروزنده

 خودش را بھ او نی ، ژوبدی رسی می عصبانیلی را تند کرده بود ، بھ نظر خشیفروزنده قدمھا
 :  گفتیرساند کولھ اش را بھ دست گرفت و با مھربان

 !یری فرصت رو ھم ازم بگنی ھمنکھینھ ا...ی بھم بدگھی فرصت دھیقرار بود  -
 :  گفتی با ناراحتفروزنده

 دم؟ی چقدر ترسی دونی مچیھ -
 :  انداخت و معذرت خواست سپس گفتنیی سرش را پانیژوب

  ؟امی باھات بی خواینم! نکنھ بخاطر منھ؟!!.... ؟ی بداخالقنقدریچتھ ؟ چرا امروز ا -
 ھنوز چھره ی الغر تر شده بود ولی نگاه کرد ، بھ نظرش کمنی و بھ چھره ژوبستادی افروزنده

 ... بوددنشی داشت ، مھم تر از ھمھ نحوه لباس پوشیجذاب
 کرد ی میی کمرنگ خودنمای آبراھنی پکی رشی بود کھ زدهی پوشنی ھمراه شلوار جدیف کت سکی

 دهی آن را ندشی طال درون گردنش بود کھ توجھ فروزنده را بھ خود جلب کرد ، دفعھ پری زنجکی، 
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 کھ از نیژوب.  اش بود قھی گونھ راست او بھ سمت شقی کھ روی و کوچکاهی خال سنیبود ، ھمچن
 :  گفتاقینگاه فروزنده خوشش آمده بود با اشت طرز

  ؟ادی ام خوشت مپی از تنمیبب -
 :  زد و گفتی لبخند محوفروزنده

  ؟ی زدپیبخاطر من ت -
 :  گفتی با دلخورنیژوب

 ! ؟دمی رو پوشنای ای واسھ کیپس فکر کرد -
 :  با حسادت گفتفروزنده

 ....شنی از کنارت رد مابونی خی کھ توی خوشگلیواسھ دخترا -
 :  اش جمع شده بود گفتیشانی پی پوست روکھی کرد و در حالی اخمنیژوب

 ....!!!!نمی بیمن فقط تو رو خوشگل م -
 :  با حرص گفتفروزنده

 .... زنمی حالتو بھم می گفتیقبال م....یامروز چقدرعوض شد -
 دانست کھ چرا ی نمی بود ولنی عاشق ژوبنکھی دوباره بھ راه افتاد ، با انی توجھ بھ ژوبی بفروزنده

 .... او را آزرده کندشی خواھد با متلک ھایدلش م
 او را از پشت سرش ی پای آن شبش شرمنده شود ، صدای واقعا از حرفھانی خواست ژوبی مدلش

 خودش را بھ او رساند ، نی کھ ژوباندازدی بی بود ، خواست بھ پشتش نگاھدنی ، در حال دودیشن
 .  کرد با او ھمقدم شودی کمرش گذاشت و سعی گودیدانھ اش را رودست مر
 شتری توانست بی کرد متنفر بود ، نمی بدنش را لمس منی دست ژوبنکھی معذب شد ، از افروزنده

 ی و تاکسابانی بود کھ مراقب سوء استفاده مردھا در خدهی از فرناز شنشھی تحمل کند ، ھمنیاز ا
 ...  کردی می فروزنده را عصبنی مرد بود و اکی ھم متعلق بھ نیباشد ، دست ژوب

 نوازشش کند ، با ستی نلی از چھره برافروختھ فروزنده متوجھ شد کھ او مانی ژوبخوشبختانھ
 :  گفتستی نگری رخ فروزنده ممی و ھمانطور کھ بھ ندیعجلھ دست خود را عقب کش

 چھ دی دونم بای نمگھید....ن حرفا رو بھت زدم کھ اومونمی پشیلیاالنم خ....من اشتباه کردم -
 .... ازت معذرت بخوامیجور

 :  بھ چھره خستھ او انداخت و گفتی نگاھفروزنده
 !ی نکنی احترامی بمن بنجوری اگھیفقط قول بده د.... کنمیباور م....باشھ -

 :  بھ فروزنده انداخت و گفتی ادارانھی نگاه خرنیژوب
 .... کنمی احترامی من غلط بکنم اگھ بخوام بھت بزمیعز -

 چرخاند یگری صورت فروزنده نقش بست ، سرش رابھ سمت دی روتی رضای از رویلبخند
 . ندی اش را ببی خوشحالنی خواست ژوبیدلش نم

 دست نی ، ژوبدندی کھ رسابانی بزنند ھمانطور جلو رفتند ، بھ سر خی آنکھ حرفی چند لحظھ بیبرا
 او یی ھم نشد گوی عصبانی نشان نداد حتی واکنشچی ھنباری را در دست گرفت ، فروزنده افروزنده

 ...  داشتازی دست معشوقش نیھم بھ گرما
 شده بود قدم زدند ، با خش دهی زرد و پژمرده، پوشی کھ با برگ ھایری مسی در دست ھم رودست

 و دست دی کشیقی نفس عمنی نواختھ شده بود ، ژوبی آھنگ موزونشانی پاری زیخش برگ ھا
 ....اری بسشانی رو خلوت بود و حرف ھاادهیپ... در دست فشردشتریفروزنده را ب

 ... شدمی عصبانیلی خی بھم گفت کھ تو نامزد دارنی ناژیوقت:  نیژوب
  شد؟تی حسودیعنی!.... ؟ی شدیعصبان:  فروزنده

 !ی خواست فقط مال من باشیدلم م....ی اومد نامزد داشتھ باشیفقط خوشم نم.... دونمینم:  نیژوب
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 ؟یاگھ نامزد داشتم چ:  فروزنده
 ....دمی دزدیتو رو ازش م:  نیژوب

 اگھ منم اونو دوس داشتم ؟:  فروزنده
 ؟....می خوب نزنیچرا حرفا...؟یری حال منو بگیباز اومد:  نیژوب

 ؟یمثال چ:  فروزنده
 ؟یتو منو چقدر دوس دار...مثال:  نیژوب

 ....یھمونقدر کھ تو منو دوس دار:  فروزنده
 ! ؟یبھ دوس داشتنم شک دار:  نیژوب

 ...دمی دی خواب بدھی شبید....َاه:  فروزنده
 ! ؟یدی خواب دیچ:  نیژوب

 ....ی منو تنھا گذاشتدمیخواب د:  فروزنده
 !!تنھات گذاشتم ؟:  نیژوب

 ! کردمھی گریلی خواب خیتو....ی و رفتیولم کرد....آره:  فروزنده
 ....ینی بیپس خواب منم م:  نیژوب

 بود اشاره کرد ، سپس انی و بھ ساختمان مدرسھ کھ از دور نماستادی حرف انی ادنی با شنفروزنده
 :  را رھا کرد و گفتنیدست ژوب

 .خداحافظ....رمی مگھیمن د -
 فروزنده فرستاد ، ی برای لب گذاشت و بوسھ ای رودنی دست خود را بھ نشانھ بوسنیژوب

 لب خداحافظ گفت و بھ فروزنده ری زنی دوخت ، ژوبیگریفروزنده با شرم نگاھش را بھ سمت د
 :  انداخت گفتی ھم بھ اومیکھ با ھر قدم نگاھ

 !بعد از ظھر ساعت پنج منتظرتم -
 :  و با تعجب گفتستادی اشی سرجافروزنده

 !کجا؟ -
 :  زد گفتیشخندی خوشحال شد ، ندیایست سر قرار ب الی فروزنده مادی دی منکھی از انیژوب

 ..... خونتونکیھمون پارک نزد -
 :  گفتجانی با ھفروزنده

 !مکت؟یھمون ن -
 :  بھ او انداخت و آرام گفتی نگاه فاتحانھ انیژوب

 !مکتیھمون ن -
 ی ، بھ نظرش بھتر بود کمستی نگرنھیی بھ سر گذاشت وبھ چھره خود را در آی شال زردفروزنده

 رنگش زد ، ی و بدی سفی بھ گونھ ھای ھم رژ گونھ صورتی بزند ، کمشی بھ مژه ھایشتری بلیمیر
 تخت برداشت ، ی زرد رنگ دستھ بلندش را از روفی را با دست صاف کرد و کشی مانتوقھی

 یھد از کتابفروش خوای مدی خارج شد بھ دنبال مادرش گشت تا بھ دروغ بھ او بگوتاق از ایوقت
 .  شستیچند تا کتاب رمان بخرد ، مادرش در آشپزخانھ بود و ظرف م

 ی خاصی از پشت او را در آغوش گرفت و صورتش را کنار گردن مادرش کھ گرمافروزنده
 جا خورد سپس با ی کھ تا آن لحظھ اصال متوجھ حضور او نشده بود کمدهیداشت گذاشت ، فر

 : تعجب گفت
 !ان؟ مامان جھیچ -

 :  مادرش نھاد سپس از او جدا شد و گفتفی بر گردن ظری و بوسھ ادی کشیقی نفس عمفروزنده
 ! دوست دارم مامانیلیخ -
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 :  کرد و گفتی شده دخترش اخمشی چھره آرادنی با ددهیفر
 !؟ی بری خوای مییجا -

 :  و گفتدی و صافش کشدهی شال اتو کشی بر روی دستفروزنده
 ! خوام اونو بخرمیم.... قشنگ اومدهیلی رمان خھی دمیشن....ی خوام برم تا کتابفروشیم -

 :  تکان داد و گفتی سردهیفر
 ! ھاشھی ناراحت منتتی ببینجوریاگھ بابات ا....فقط زود برگرد...باشھ -

 !یقربونتبرم مامان....باشھ:  زد و گفت ینی لبخند دلنشفروزنده
 واکس زده اش ی صورت مادرش از آشپزخانھ خارج شد ، بوت ھایرو نباری اگری دی با بوسھ او

 در دراز نکرده رهی برود ، ھنوز دستش را بھ سمت دستگرونیرا بھ پا کرد و آماده شد تا از در ب
  شدشی رشی پدرش پشت در است ناگھان دلش رنکھیبود کھ زنگ خانھ بھ صدا در آمد ، بھ گمان ا

 :  مادر از آشپزخانھ آمدیصدا، 
 ھ؟ی کنیبب....فروزنده جان -

 .باشھ:  مشھود بود گفت شی کھ در تن صدای با استرسفروزنده
 ... ندی را ببرونی در بتواند بی روی سرش را آرام جلو آورد تا از چشمو
 !؟ی چیعنی -

 بود ، کی شده بود و تاردهی پوشیزی با چی چشمی را با تعجب عقب آورد و فکر کرد ، روسرش
 باز ھمان طور بود ، با تعجب در را باز کرد و نگاھش بھ ماھان کھ یفروزنده دوباره نگاه کرد ول

 .... بود ثابت ماندستادهیپشت در ا
 :  گفترتی حبا
 !!!نجا؟ی ایای یچرا ھر روز م!!!....بازم تو ؟ -

م بود صورتش را تازه اصالح کرده  ، معلودی بر چانھ اش کشی زد و دستی لبخند کشدارماھان
 نبود ، ی زمخت چند روز قبلش خبرشی شد و از تھ ری مدهی ددتری شفاف و سفیلیاست ، خ

 : فروزنده با حرص گفت
 !!!ھ؟یچ -

 دهی کرده ندشی وقت فروزنده را آراچی چون ھدی کرد شای ھم داشت با تعجب بھ او نگاه مماھان
 :  انداخت و گفتی اش نگاھیفروزنده بھ ساعت مچ.  شده بودشیبود آنطور محو تماشا

 !شھی مرمی داره درونی خوام برم بیم... برو کنارای تو ای بای -
 :  آشکار گفتی با حسادتماھان

  ؟دی بری مفی کجا تشریبھ سالمت -
 :  و گفتدی کشی پوففروزنده

 ...!  ، قربانی کتابفروشرمیدارم م -
 :  بھ او انداخت و گفتی نگاه مالمت بارماھان

 !؟...افھی و قختی رنیبا ا -
 :  شد و گفتی عصبفروزنده

  چشھ؟افمیمگھ ق -
 :  و گفتدی کشی آھماھان

 ! ؟ی کردیچرا صورتت رو نقاش -
 :  زد و گفتیشخندی نفروزنده

 یاصال تو چھ کاره ا...خب دلم خواست... کردم ؟شی کھ چرا آرانھی منظورت انمیبب!!.... ؟ینقاش -
 ! ؟
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 :  گفتی با دلخورماھان
 !ی کنشی ھمھ آرانی استیالزم ن...ی ھم قشنگشیبدون آرا -

 :  با حرص گفتفروزنده
 ! بھ خودم مربوطھگھی دنیا -
 دوباره ی بھ داخل خانھ انداخت ولی بھ ماھان از کنارش گذشت و رفت ، ماھان نگاھی با تنھ او

 . رفتن فروزنده افتادرینگاھش بھ مس
 

 گذشتند ی کھ از کنارش می بھ افرادی رفت ، وقتی رو راه مادهی شمرده در پیی با قدمھافروزنده
 ی کھ نمی مقصدی ، ھمھ برادی دی می و ناراحتشی ترس ، تشوشترشانی کرد در چھره بینگاه م

 یول ندی بگوراهی تنھ بزنند ، اخم کنند ، بد و بگریدانست کجاست عجلھ داشتند ، حاضر بودند بھ ھمد
 از خانم ھا از پشت ھولش دادند تا از سر راھشان یزودتر بھ مقصدشان برسند ، چند بار ھم بعض

 .... ھمھ عجلھ داشتند، ھمھ بجز فروزندهییگو....کنار برود
 ی رویحی زد، لبخند ملی سنگ فرش ھا قدم می ، روفی قابل توصری غی با آرامشفروزنده

 ی افراد کھ آنقدر در روزمرگنی از اچکدامی ھدی کرد شای فکر منیصورتش نقش بستھ بود و بھ ا
 .... انددهی ندی نداشتھ اند ، محبتی اند ، دوستدهیغرق شده اند ، مزه عشق را نچش

 کرد عشق علت آن ھمھ آرامش بود ، از ی شود و فکر می کرد دارد عاشق می احساس مفروزنده
 کرد کھ زودتر ساعت ی میوقع لحظھ شمار منی زمان قرارشان را گفتھ بود تا انیصبح کھ ژوب

 ... زمان کش آمده بودیی گوی ولند،ی را ببزشی عزنیپنج شود و بتواند ژوب
 مکتی رفت بھ پارک و آن نی ھر چقدر ھم کھ میی بھ حرکت نداشتند ، گویلی ساعتش می ھاعقربھ

 ... دی رسی نمیسبز رنگ چوب
 : دی را از پشت سر شنی نعره مردیصدا

 !!! کنھیفس فس م....َاه... تند تر راه برو کمی -
 بھ ساعت دی پارک رسکی بھ نزدی را تند تر کرد ، وقتشی بھ پشتش نگاه کند ، قدم ھانکھی ابدون

 ... گذشتی مری دشی انداخت ، زمان ھنوز ھم برای اش نگاھیمچ
 ی ولدی وزی میمیال تواند منتظر بماند وارد پارک شد ، باد می ، منی فکر کھ تا آمدن ژوبنی ابا

 . سوز داشتیکم
 . شد ؛ دفعھ قبل شمرده بودی قدم مستی دوبای رفت ، تقرادهی قرار داشت پمکتی کھ آن نیی جاتا

 دوباره کرد ، ده ی آن ننشستھ بود ، جلو رفت و آنجا نشست ، بھ ساعت نگاھی روی کسخوشبختانھ
 و بھ سر و دندی دوی زد و بھ چند بچھ خردسال کھ مقابلش می بود ، لبخند کجدهی زودتر رسقھیدق

  کودکانھ شان را نظاره کند اما بھی خواست شادی دلش منکھی ، با استی زدند نگریکلھ ھم م
 ... شدرهی خدیای از آن سمت بنی زد ژوبی کھ حدس میریمس

 .... کردی خستھ اش مشھی ھمانتظار
 اشک زشی ھوا دچار ریجا نشست ، چشمانش از سرما آندهی چانھ گذاشت و خمری را زدستانش

 خنده بچھ ھا ی بست ، صدای خراب شود ، چشمانش را کمششی خواست آرایشده بود ؛ دلش نم
  آمد ؟ی نمنی آمد ، چشمانش را باز کرد ، چرا ژوبیھنوز م
 ....  دلشوره بھ سراغش آمددوباره

 خواست افکار ینم...بھ نظرش امروز اصال خوب نبود.... بود افتاددهی کھ صبح دیاھی گربھ سادی
 امدهی ھنوز ننی از پنج گذشتھ بودند و ژوبقھی دقستی ساعتش بی عقربھ ھای داشتھ باشد ولیمنف
 ...بود
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 کھ از ی افرادرهی خدگانی دی اش کم شود ولیشانی از پری دستش را بجود تا کمی ناخن ھاخواست
  ، شدی کار منینع از ا گذشتند مایکنارش م
 :  نشست ، با خود گفتمکتی نی و صاف رودی کشی آھفروزنده

 .... کنمیصبر م -
 ....قھیده دق....قھیپنج دق.... صبر کردو

 را گرفت نی آورد و شماره ژوبرونی بفی را از درون کلشی موبای بود، با ناراحتمی پنج و نساعت
 بود گل ی منشی او کھ روی پاسخ داده است صدانی کرد ژوبی کھ فکر می، چند بوق خورد و زمان

 .... را پرپر کرددشیام
 تا در اسرع وقت با دی خود را بگذارغامی ، لطفا پستمی نییسالم ، در حال حاضر قادر بھ پاسخگو -

 . ، ممنونمرمیشما تماس بگ
 :  ، بغض کرد و گفتدیچی درون گوشش پی بوق کوتاھیصدا

 کی داره تارگھید.... منتظرت موندمیلی من خ؟یومدیچرا ن....بھ؟ ، حالت خونیژوب -
 !بھ من زنگ بزن... نگرانتمیلینگرانتم ، خ...شھیم

 گذاشت ، فی اش را درون کی و گوشدی شده بود باال کشری اش را کھ سرازینی آب بفروزنده
 را بھ خود گرفتھ بود ، چانھ ھی کند ، حالت گرھی خواست گری بود ، منینگاھش ھنوز بھ دنبال ژوب

 ماھان را ی شود ، صداری اشکش سرازنی اولنکھی قبل از ای بود ولدنی در حال لرزاری اختیاش ب
 : دی پشت سر شنزا
 !!! ؟ی قرار داشتیبا ک -

 آمد و با رونی کھ آنجا بود بی ، ماھان از پشت درختستی با تعجب بھ پشت سرش نگرفروزنده
 :  بلند شد و گفتمکتی نی از رویفروزنده با ناراحت. تسی بھ او نگرتیعصبان

 !!!!! ؟ی کردبمی تعقیواسھ چ -
 :  زد و گفتی لبخند تلخماھان

  ؟ ھان؟ھی کنی ژوبنیا -
 :  گفتدی کشی تند تند نفس متی از عصبانکھی کرد و درحالی اخم آشکارفروزنده

 ... ندارهی ربطچیبھ تو ھ -
 بھ چشمان ی شد ، فروزنده با ترس نگاھرهی جلو آمد و در چشمان اشک آلود فروزنده خماھان

 فشرد ، دست ی را بھ ھم مشی منقبض شده بود و لب ھاشیخون گرفتھ ماھان انداخت ، گونھ ھا
 شی را گونھ ھاشی دست ھاکھی و درحالدی کشیغی زدن باال رفت ، فروزنده از ترس جیماھان برا

 . را بستشیاچشمھ  گذاشتیم
 زدن بھ فروزنده یلی ، ھمچنان دستش را باال گرفتھ بود اما طاقت سدی لرزی ماھان از خشم مدست

 ... بھش وارد شودیبی خواست آسیاو را دوست داشت و نم...را نداشت
با .  زد ی را با حرص بھ ھم فشرد و نعره اشی آورد ، دندان ھانیی طور کھ بود دستانش را پاھر

 آنطرف تر ی افتاد ، ماھان کمھی مردانھ ماھان ، بغض فروزنده شکست و بھ گریصدابلند شدن 
 . اعصابش بودی او روی ھاھی گری خواست فروزنده را خفھ کند ، صدایرفت ، دلش م

 بود ، ختھی رشی چشم ھاری بھ زملی ریاھی ، سستی شده فروزنده نگراهی بھ چشمان سی درماندگبا
 و او را در آغوش دی و لرزانش را بھ سمت خود کشفی و بھ سمت او برگشت ، بدن ظردی کشیآھ

 خواست ی ناراحت شود خودش را محکم بھ ماھان چسباند ، دلش منکھیگرفت ، فروزنده ھم بدون ا
  بخش ماھان ؟نانی بھتر از آغوش امن و اطمیو چھ آغوش....کند ھیگر

 :  لب گفتری زماھان
 ....من کھ نزدمت! ؟ی کنی مھیچرا گر....بسھ دختر خوب -
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 :  گفتدهی بردهی بود چنگ زد و بردهی کھ ماھان پوشی بھ کاپشن چرمشی با ناخن ھافروزنده
 ... کنمھیگر....گررر....گ....بذارررر...ب -

 :  و گفتستی نگرسشی او را از خود جدا کرد و با تعجب بھ صورت خماھان
 وم ھست چت شده ؟ معلچیھ!  ؟ی کنی چکار میتو دار -

 :  نشست و گفتمکتی نی روی با ناراحتفروزنده
 ....!!!!ومدیاون ن -

 :  گفتی با کنجکاوماھان
 !! ؟یک -

 :  و گفتدی کشی آھفروزنده
 !نیژوب -

 :  با حسادت گفتماھان
 !دوست پسرتھ ؟ -

 :  نشست و گفتمکتی نی فقط سر تکان داد ، ماھان کنارش روفروزنده
 ! ؟ی کتاب بخری بری خوای می دروغ گفتیواسھ چ -

 .... بفھمھیشکی خواس ھیدلم نم:  فروزنده
 !دمیحاال کھ من فھم:  ماھان

 ....یاز بس کھ فضول:  فروزنده
  حاال چرا قالت گذاشتھ ؟ ھان؟نمیبب:  ماھان

 !!!!!قالم نذاشتھ:  فروزنده
 ومد؟یپس چرا سر قرار ن:  ماھان

 .نگرانشم.... افتادهیحتما واسش اتفاق:  فروزنده
 .منم نگران تو ھستم:  ماھان

 !! ؟یچ:  فروزنده
 ....ی باشی اگھی خواد با مرد دیدلم نم:  ماھان

 ! کھ من نامزدتم ؟ی نکنھ واقعا فکر کردنمیبب:  فروزنده
  ؟ی بشی خواینم:  ماھان

  ؟خوادی مینجوریدلت زن ا.... امینجوریمن ا:  فروزنده
 . کوتاھش را نشان دادی کرده خود اشاره کرد و مانتوشی بھ صورت آرافروزنده

 :  گفتتی با جدماھان
 ! کنمیخودم عوضت م -

 :  با حرص گفتفروزنده
  من حاضرم بخاطر تو سر و وضعم رو عوض کنم؟یفکر کرد....نھ بابا!  ؟یچ -

 ... فکرو نکردمنیمن ا...نھ:  ماھان
 ھم دوسش یلی دوستم و خنیبھت بگم من با ژوب بذار نطورهیحاال کھ ا...!!! شششیا:  فروزنده

 !!! خوام با اون ازدواج کنمیم....دارم
 ! ؟یدی جواب رد بھ من می داریعنی:  ماھان

 ....!!!!! وقتھ جواب رد بھت دادمیلیخ:  فروزنده
 :  بھ فروزنده انداخت و گفتی نگاھتی با عصبانماھان

 ....باشھ....باشھ -
 :  بلند شد و خطاب بھ او گفتیشانی بلند شد و بھ راه افتاد ، فروزنده با پرمکتی نی از روسپس
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 !!!!ی اگھ بگی نامردیلیخ.... ھای نگیچی ھنایبھ مامانم ا -
 داد و ھمانطور رفت ، فروزنده ی ، دستش را تکاناندازدی بھ پشت سرش بی نگاھنکھی بدون اماھان
 بود و کیبھ سمت خانھ شان براه افتاد ، ھوا تار برداشت و مکتی نی را از روفشی کیشانیبا پر
 ی کرده بود ، چشمانشان وحشریی در دلش بوجود آمده بود ، طرز نگاه رھگذران بھ او تغیخوف
 ... آماده بودند کھ بھ او حملھ کنندیی و گوبود

 ... خواست زودتر بھ خانھ برسدی رو دوخت ، دلش مادهی از ترس نگاھش را بھ کف پفروزنده
 دانست کھ ماھان در چند یاما اگر م.... ھرزه بھ دنبالش بودندی بودند ، نگاه ھانشی ھا در کمرخط
 ...دی ترسی اش مراقبش است ھرگز نمیقدم

 ...دی فھمی کھ ھرگز عشق بھ ماھان را بھ خودش نمافسوس
  ماھان را درک کند ؟ی کھ عشق واقعدی رسی می روزایآ

 ....دیشا
 .... خوردی از کتاب سرنوشت ورق میشتری صفحات بدی تا آن روز بایول

 داری ، از خواب بدی رسی کسل و خستھ بھ نظر میلی خکھی زنگ ساعت درحالی با صدافروزنده
 ی و برادی را شانھ زد سپس مانتو و شلوارش را پوششی آمد و موھارونیشد ، از تخت خواب ب

 . خوردن صبحانھ از اتاق خارج شد
 بود سالم داد و ختنی ری صبحانھ آماده بود بھ مادرش کھ مشغول چازیآمد ، م بھ آشپزخانھ یوقت

 .  نشستزیپشت م
 .  شدنی کھ در دست داشت را باال آورد و مشغول تماس با ژوبیلیموبا

 :  او شده بود با تعجب گفتلی کھ متوجھ موبادهیفر
 !!! ؟ی زنی زنگ می بھ کی داریاول صبح -

 :  بھ دروغ گفتفروزنده
 .... کنمداری رو بنی زنم ناژیدارم زنگ م -

 :  را مقابل او گذاشت و گفتیی استکان چادهیفر
 ! ؟ی کندارشی از خواب بدی تا حاال تو بایاز ک -

 ستی افتاده بود نگری صفحھ گوشی بھ عبارت تماس ناموفق کھ رویدی و با ناامدی کشی آھفروزنده
 .  اش شدیی را برداشت و مشغول ھم زدن چای خوری قاشق چای، با ناراحت

 :  با خنده گفتدهیفر
 !یختیتو کھ ھنوز شکر نر!...حواست کجاس دختر ؟ -

 تمام ی شد ولختنی زد و ظرف شکر را برداشت و بھ ظاھر مشغول شکر ری لبخند محوفروزنده
 . بودنی ژوبشیفکرش پ

 .  در دسترس نبودای خاموش بود و  اشی گوشای گرفت ی تابحال ھر چھ شماره اش را مشبی داز
 را نداشت ، یزی چچی پکر بود و حوصلھ ھیلی رفت ، خرونی از خوردن صبحانھ از خانھ ببعد
 ... حوصلھ نشستن در کالس درسیحت
 توانست از او ی مدی در کالس بود ، شانی رفتن داده بود حضور ناژاقی کھ بھ او اشتیزی چیول

 ی تا وقتی فکر تند تر قدم برداشت تا زودتر بھ مدرسھ برسد ولنی ، با اردی بگنی درباره ژوبیخبر
 .  عمر گذشتکی بھ مانند شی برادیکھ بھ مدرسھ رس

 از چند تا از بچھ ھا درباره ش سوال کرد ، شھال گفت دی را آنجا ندنی وارد کالس شد ، ناژیوقت
 .  استدهی دیکھ او را کنار آبخور
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 رفت ، ھنوز در راھرو رونی خود گذاشت و با عجلھ از کالس بمکتین ی کولھ اش را روفروزنده
 شی صدایشانی آمد ، ھمانطور کھ با پری کھ بھ آن سمت مدی راھرو دی را از انتھانیبود کھ ناژ

 :  چھره نگران فروزنده با تعجب گفتدنی با دنی ، ناژدی کرد بھ سمتش دویم
 ! شده ؟یچ...سالم -

 :  زد گفتی نفس نفس مکھی در حالفروزنده
  حالش خوبھ ؟نیژوب -

 :  مکث کرد سپس گفتی کمنیناژ
 !چطور ؟...آره خوبھ -

 :  و گفتدی کشی نفس راحتفروزنده
 شی گوشگھی زنم می ام کھ بھش زنگ میھر چ...ومدی نی باھاش قرار داشتم ولروزید -

 !!!خاموشھ
 :  زد و گفتی لبخند تلخنیناژ

من !  رو روشن کنھلشی رفتھ موباادشیحتما ...نگران نباش فروزنده جون.....آ.....نطوریکھ ا -
 ... بھت زنگ بزنھگمیبھش م

 :  رفت گفتی بھ سمت کالس منی ناژی ھمانطور کھ پا بھ پافروزنده
 !!!!ی بدقولیلیاز طرف من بھش بگو خ -

 :  در دفاع از برادرش گفتنیناژ
 ! اومدهشی واسش پیحتما مشکل...سی اصال بدقول ننیژوب...نھ -

 :  گفتی با دلخورفروزنده
  پارک نشستم ؟ی تنھا توی تا کی دونیم...ادی زنگ بزنھ و بگھ نمھی تونست قبلش بمن یحداقل م -

 :  گفتمانھی صمی با لحننیناژ
 باشھ؟...خوامیمن از طرفش معذرت م -

 کرد ی ھنوز ناراحت بود اما بروز نداد و سعنکھی بودند ، فروزنده با ادهی مقابل در کالس رسبھ
 .  را قبول کندنی ناژیعذرخواھ

 ی ھم آمد و شروع بھ درس دادن کرد ولی شناسستی زری زود دبیلی ھم بھ داخل کالس رفتند ، خبا
 . دی کلمھ ھم از درس نفھمکی ی حتکھی بود طورنیدر طول کالس تمام فکر فروزنده بھ ژوب

 آمد وبھ سمت فروزنده کھ در رونی خود بزی از پشت منیدرآمد ، ناژ کھ بھ صدا حی تفرزنگ
  ، کالس نشستھ بود ، رفتیانتھا

 کرده است ؛ ری فکرش را درگیزیکامال مشخص بود کھ چ.  اصال حواسش بھ او نبود فروزنده
 :  او نشست و با خنده گفتزی لبھ منیناژ

 !؟ییکجا -
 .   چانھ گذاشتری دستش را زی حوصلگی و با بدی کشی آھفروزنده

 :  گفتی سرش را جلو آورد و بھ آھستگنی در حال خلوت شدن بود، ناژکالس
 ؟ی کردی فکر منی بھ ژوبیداشت -

 :  با اندوه گفتفروزنده
انگار کھ فقط دلش ...ستمیمن اصال واسش مھم ن... شدمی باھاش دوست مدی کنم نبایھمش فکر م -
 ...ای اون من باشم سیش مھم نواس... باشھیکی خواد با یم

 :  گفتی حرف او را ناتمام گذاشت و با دلخورنیناژ
 ! مشغلھ دارهکمیفقط ...سی نی گی ھم کھ تو مینجوریآقا داداش من ا...زمینھ عز -

 ھ؟ی ش چیلیمدرک تحص:  گفت ی با کنجکاوفروزنده
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 :  جواب داددی با تردنیناژ
 . دارهپلمیاون د...اون -

 :  با تعجب گفتفروزنده
 آخھ چرا؟!  درسش رو ادامھ نداده؟گھی دیعنی-

 :  با حرص گفتنیناژ
 !!! ھم بھ زور گرفتپلمیھمون د...سی واسش مھم نزای چنیاصال ا...ھیالی خی آدم بنیژوب -

 :  گفترتی با حفروزنده
 چطور داداشت بھ تو نرفتھ؟!!!... خوبھیلی تو کھ درست خیول -

 :  و گفتستی کالس نگری خالیزھای نگفت ، فروزنده بھ میزی و چ زدی لبخند محونیناژ
 ! ازت بپرسمیزی چھی خواستم یم -

 . بگو؟یچ:  با حوصلھ گفت ناژین
 را گرفت و او را از نی آمد سپس دست ناژرونی بزشی و از پشت مدی کشیقی نفس عمفروزنده

  ، آوردنیی پازی میرو
 افتاده است و شک یستی فروزنده انداخت ، معلوم بود کھ در رودرباشانی بھ چھره پری نگاھنیناژ

 ... نھایدارد حرفش را بزند 
 :  گفتی با مھرباننیناژ

 ؟ ھان؟...ی بدونی خوای میچ -
 :  انداخت و گفتنیی سرش را پافروزنده

  ؟ادی ازم خوشش بشتری بنیچکار کنم کھ ژوب -
 ن؟یفقط ھم:  و گفت دی خندنیناژ

 . با خجالت سرش را تکان دادفروزنده
 :  انداخت و گفتی فروزنده نگاھی بھ سر تا پانیناژ

 ... کنزی کم تمھیمثال اون ابروھاتو ...ی بھ خودت برسشتری بدی باکمی زمیعز -
 :  با ترس گفتفروزنده

 !!!! فھمھی میریخانم قد!!! نھ -
 دانست کھ چرا او از ی ، نمستی فروزنده نگردهی بھ چھره رنگ پررتی زد و با حی پوزخندنیناژ

 . ترسدیناظم مدرسھ آنقدر م
 !!!شھیاصال معلوم نم... ھر کدوم بردارریفقط چند تا دونھ از ز:  نیناژ

 !؟یواقعا؟ تو مطمئن:  فروزنده
 ! تر از سال اول شدهزی چقدر تم؟ینی بی خودم رو نمیابروھا...آره:  نیناژ

  چکار کنم؟گھیخب د:  فروزنده
 ... کنھی لبخند معجزه منیا... صورتت باشھیھمش لبخند رو...ی و بخندی بگادی کن زیعس: نیناژ

 :  گفتجانی با ھفروزنده
 !واقعا؟ -

 :  را باال انداخت و گفتشی ابروی تاکی نیناژ
 از اون ، تو سراغش شتری کن بیسع... و بھ خودت بزنری بگمتی عطر گرون قھی! شک نکن -

 ...اس ام اس واسش بفرست...بھش زنگ بزن...یریرو بگ
 :  تکان داد و گفتی سرفروزنده

 ! خواستم بپرسمی ھم مگھی دزی چھی...ممنون...خب -
 !؟یچ:  با تعجب گفت نیناژ
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 :  گفتفروزنده
  ھست؟یتولدش ک...و... ؟یی از چھ غذااد؟ی خوشش می از چھ رنگنیژوب -

 . فروزنده سخن گفتی برانی ژوبقیال زد و درباره تمام عی لبخند مرموزنیناژ
 از مدرسھ خارج ی کرد و با خوشحالی خداحافظنی بھ صدا درآمدن زنگ آخر ، فروزنده از ناژبا

 بود چھ بخرد گری کھ دو روز دنی تولد ژوبی کرد کھ برای فکر منیدر تمام طول راه بھ ا. شد 
 داشت لی تماشتری بی مردد بود ولراھنی پکی ای عطر دی خرنی بھتر است بزی دانست چھ چی،نم

 ی افکار بود کھ صدانی دوست داشت بخرد ، در ھمیلی خنی کھ ژوبی با رنگ آبکی شراھنی پکی
 دنی کھ در حال دونی بھ ژوبرتی ، مانند مسخ شده ھا برگشت و با حدی را از پشت سر شننیژوب
 . خودش را زودتر بھ او رساندنی ژوبی جلو تر رفت ولی ، کمستی بود نگرشیبسو

 :  متعجب بود گفتاری بسکھی درحالفروزنده
 !؟ی کنی چکار منجایا -
 نیژوب.  آن اطراف باشدیی تا مبادا رھگذر آشناستی بھ اطراف کوچھ شان نگری با نگرانو

 :  گفتی زد با شرمندگی نفس نفس مکھیدرحال
 ! نشدی سر قرار ولامی خواست بی دلم میلیخ... متاسفمروزیبابت د -
 :  گرفت و طلبکارانھ گفتی حق بھ جانبافھی دوباره کام فروزنده تلخ شد ، قنی ژوبیادآوری با
  چقدر منتظرت شدم؟ی دونیم -

 !امی خواست بیگفتم کھ دلم م...زمیببخش عز:  نیژوب
 !؟یومدی شد کھ نیو چ:  فروزنده

 :... نیژوب
  آره؟؟ینکنھ فراموش کرده بود!...گھیبگو د:  فروزنده

 . بودادمیباور کن !...نھ! نھ:  نیژوب
 ؟یومدیپس چرا ن:  فروزنده

 ! اومدشی واسم پی کارھی:  نیژوب
 !یای بی تونی نمی و بگی بھم زنگ بزنی تونستیم:  فروزنده

 گفت ی منیناژ...ارمیکولھ ت رو بده بمن تا خونھ تون ب...اصال...من کھ معذرت خواستم: نیژوب
 ! بودهادیامروز درساتون ز

 !عی بھت خبر داده کھ من دلخورم؟ عجب سرنیپس ناژ:  فروزنده
 !؟ی کنی زود قضاوت منقدریتو چرا ا:  نیژوب

 ؟یچی و آخرشم ھی ساعت منتظر بشھی کھی داد وقتی بھت دست می چھ حسیتو بود:  فروزنده
 ھان؟
 بودم و شگاهی از قبل ظھر آزمایعنی! شگاهی رفتم آزمای مدی من بایول...حق با توست:  نیژوب

 ....بعدش
  نکنھ حالت بده آره؟نمی بب؟یواسھ چ! شگاه؟یآزما:  فروزنده

 ! بدمشی آزماھی ناخوش بودم گفتم برم کمی روزید:  نیژوب
 شھ؟ی حاضر میجوابش ک:  فروزنده

 !گھی دو روز دیکی دیشا.... دونمینم:  نیژوب
 .طورنیکھ ا:  فروزنده

 ام؟ی تونم تا دم خونھ تون باھات بیم:  نیژوب
 با نی صورتش نقش بستھ بود ، دادو ھمراه ژوبی کھ رویقی جواب او را با لبخند عمفروزنده
 فروزنده را تا نی جبران کرده باشد کولھ سنگنکھی ای ھم برانی کوتاه راه افتاد ، ژوبیفاصلھ ا
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 ی حرفچی فروزنده کولھ را گرفت و بدون ھدندی در خانھ رسی جلویمقابل خانھ شان آورد ، وقت
 از زی کالم محبت آمکی دنی محتاج شننی ژوبکھی خداحافظ کوچک ،بھ داخل رفت درحالکی یحت
 .... بود
 نکھی گذراند ، با ای را می سخت و پر استرسی چھ روزھانی دانست کھ ژوبی اگر فروزنده مدیشا

 . گرفتی مشی را در پیورد بھترھنوز از او دلخور بود طرز برخ
 او سخت نکھی را در اتاقش گذراند ، مادرش بھ گمان ای از صرف نھار ، فروزنده دو ساعتبعد

 تخت نشستھ بود و کتابش را بھ ظاھر یفروزنده رو. مشغول درس خواندن است مزاحمش نشد 
 ، تمام حواسش بھ اندازدی کتاب بی بھ سطر ھای آنکھ نگاھی بی باز کرده بود ولشی پاھایرو

 ی بود کھ پشت سرھم اس ام اس ھای ساعتکی کھ وسط کتاب قرار داده بود ، د ش بولیموبا
 اقی از طرف او ، کم کم تمام اشتیامی پچی ھدنی با نرسی فرستاد ولی منی ژوبیعاشقانھ برا

جام داده کھ  انی کرد چھ کار اشتباھی شده بود و فکر می رفت ، دوباره عصبنیفروزنده از ب
 .گذارد ی دوباره محلش نمنیژوب
 کتابش را با دو دست عی سریلی آنکھ در بزند وارد اتاق شد ، خی افکار بود کھ مادرش بنی ھمدر

 . و خودش را مشغول مطالعھ نشان داددیچسب
 :  بھ دخترش انداخت و لبھ تخت نشست سپس گفتیزی آمنی نگاه تحسدهیفر
 !د زن عموت زنگ زده بویصبح -

 خب؟:  گفت ی تفاوتی با بفروزنده
 :  گفتجانی با ھدهیفر
 ھ؟ی خواست بدونھ جواب تو چیم -

 :  زد و ادامھ دادیشخندی ندهیفر
 گھیبھ نظر تو ھفتھ د... نھای میری بگی جشن نامزدگھی خواست توافق کنھ ھفتھ دیدر اصل م -

 خوبھ؟
 :  داد و کتابش را محکم بست سپس گفترونی نفسش را با حرص بفروزنده

 ! خوام با ماھان ازدواج کنم؟یمامان جان ، چند بار بگم کھ نم -
 :  کرد و گفتی اخمدهیفر
 !؟ی کنی متی رو اذچارهی اون بنقدریچرا ا... داره یناز کردن ھم حد -

 :  گفترتی با حفروزنده
 نکنھ منظورت ماھانھ؟!! چاره؟یکدوم ب -

 :  و گفتدی خورده دخترش دست کشچی پی بھ موھاین با مھربادهیفر
 !می بذارنی زمی راحت سرمون رو رومی تونی منو بابات مگھید...ی تو با ماھان ازدواج کنیوقت -

 :  و گفتدی کشی پوففروزنده
 ... خوادیباشھ؟ اصال دلم نم!  تونم با ماھان ازدواج کنمیمامان خانم ، من نم -

 :  گفتی با کنجکاودهیفر
 علت واسم دی باھیاگھ جوابت منف!...ی دونیموندم چرا قدر نم...یی آقانیپسر بھ ا!...اونوقت چرا؟ -
 نھ؟... بگمنای بھ عموت ایزی چھی دیباالخره من با...یاریب

 :  گفتی با کالفگفروزنده
 !ادی خوشم نمافشی از قدیبگ -

 :  چپ چپ نگاھش کرد و گفتدهیفر
 ! دارهی خوبافھیماھان کھ ق -

 :  گفتی با درماندگفروزنده
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 ! خواد درس بخونھی مدیبگ -
 :  و گفتدی خنددهیفر
 !ادی راه مزی ماھان با ھمھ چی دونیتو کھ م! اری نیبھونھ الک -

 :  گفتی با ناراحتفروزنده
 ... کھ مندیبگ -

 :  گفتی با کنجکاودهیفر.  فروزنده ادامھ ندادی برساند ولانی منتظر شد تا او حرفش را بھ پادهیفر
 !؟یچ -

 :  و گفتدی کشی آھفروزنده
 ! کنمی بزرگ دارم کھ ماھان رو رد میلی خلی دلھیمن  -

 !؟یچ:  گفت جانی با ھدهیفر
 :  گفتی با دستپاچگفروزنده

 !!!گمیفقط بھ فرناز م...من فقط...من -
 :  گفتی با دلخوردهیفر
  شدم مادر جان؟بھی من غرگھیحاال د -

 :  انداخت و گفتنیی سرش را پافروزنده
 !نجای اادی سر بھی دیبھ فرناز بگ -

 را باال آورد و با لبخند بھ لشی از اتاق خارج شد ، فروزنده موبادی بگویزی چنکھی بدون ادهیفر
 .ستی آمده بود نگرنی کھ از طرف ژوبیامکیپ

ل صحبت شدند ،  را برداشت و مشغوی زود گوشیلی خنی گرفت بھ او زنگ بزند ، ژوبمیتصم
 .  متوجھ گذشت زمان نشدی فروزنده بود کھ حتی برایآنقدر لحظات خوش

 دانست ؛ ی علت آمدنش را مشی از ظھر بود کھ فرناز با اصرار مادرش بھ آنجا آمد ، کم و ببعد
 خوشرنگ ی استراحت و خوردن چایبعد از کم.  زبان فروزنده حرف بکشد ری داشت از زفھیوظ

د تا بھ اتاق خواھرش برود ، قبل از ورود در زد و با اجازه خواھرش وارد شد ، مادر ، بلند ش
 فرناز بلند شد و بھ استقبالش آمد دنی خواند ،با دی بود و درس مدهی تخت دراز کشی کھ روندهفروز

 مشغول ناز دادن ی و فروزنده با لحن کودکانھ ادندی را در آغوش کشگری، دو خواھر ھمد
 دست یفرناز با مھربان.  آمدنش فاصلھ بود ، شد ایخواھرزاده اش کھ ھنوز شش ماه تا بھ دن

 . دی از درس ھا پرسینی مقدمھ چی تخت نشاند سپس برای گرفت و او را رواخواھرش ر
 !گھی دمی گذرونیم....ستیبد ن...یا:  فروزنده

 ؟ی خوب دادتویاضیامتحان ر:  فرناز
 !می کرده بودنی تمریلیبا ماھان خ...خب...آره:  هفروزند

 ؟ی باھاش ازدواج کنی خوایچرا نم...  ماھان یگفت:  فرناز
 . بگمیچھ جور....من...خب:  فروزنده

 !با من راحت باش:  فرناز
 ...ی بھم بدی قولھی دیاول با:  فروزنده

 ؟یچ:  فرناز
 !!!ی گم رو بھ مامان و بابا نگی کھ بھت مییزایچ:  فروزنده

 :  گفتی و با نگراندی کشی آھفرناز
  فروزنده؟یچکار کرد -

 :  انداخت و گفتنیی سرش را پافروزنده
 ! رو دوست دارمگھی دیکیمن  -
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 :  را باال انداخت و با تعجب گفتشی ابروی تاکی فرناز
 ؟یک!....گھ؟ی دیکی -

 ھمھ نی ، فرناز ھم کھ از ادی بھ پدر و مادرشان نگویزی دوباره از فرناز قول گرفت تا چفروزنده
 :  گفتیفس فس کردن فروزنده خستھ شده بود با کالفگ

 ... دمیقول م!!! گھیباشھ د -
 ! بگو بھ جون من:  گفت یشانی با پرفروزنده

 بود دهی تخت پھن کرد و ھمانطور کھ دراز کشیفروزنده خودش را رو.  کرد و گفت ی اخمفرناز
 .  کردی ، فرناز با تعجب بھش نگاه مستیبھ سقف نگر

 :  و گفتدی کشیقی نفس عمفروزنده
 !ادی خوشم منیمن از ژوب...من -

 :  گفتی با کنجکاوفرناز
 !!!ھ؟ی کگھی دنیژوب -

 :  با شوق گفتفروزنده
 !!! دوستش دارمیلیخ... جذاب و مھربونھیلیاون خ... باھاش آشنا شدمیتازگ -

 :  گفترتی با حفرناز
 !!!؟یتو دوست پسر دار -

 :  معترض گفتی بلند شد و با لحنفروزنده
 !! تونم داشتھ باشم؟یمن نم... ھمھ دختر ، دوست پسر دارننیا!  مگھ؟ھیچ -

 :  با حرص گفتفرناز
 !ی نرفترونی باھاش کھ بنمی ببھ؟ی چھ جور آدمنی ژوبنیا -

 :  گفتی با ناراحتفروزنده
 !!می ری ھم مرونیمعلومھ کھ ب...میستما با ھم دو -

 :  بھ فروزنده انداخت سپس گفتیزی سرش را با تاسف تکان داد و نگاه مالمت انگفرناز
 !؟ی دادحی مثل ماھان ترجیتی رو بھ مرد خوب و با شخصیابونی خی سر و پای بھی...واقعا کھ -

 : دی کشغی جبای تقرفروزنده
 !تھی ھم پولدار و باشخصیلیخ!....ستی سر و پا نی بنیژوب -

 :  زد و گفتی پوزخندفرناز
 !پس ثروتش تو رو خام کرده -

 :  با حرص گفتفروزنده
 ! کھ شد ازدواج کنمی قواره ای کھ بخاطر پول با ھر مرد بستمیمن مثل تو ن.... فرناز خانمرینھ خ -

 :  گفتتی کھ صورتش کامال سرخ و برافروختھ شده بود با عصبانفرناز
 !ی کننی بھ مسعود توھیدارحق ن -

 :  گفتیشگی ھمی با لجبازفروزنده
 !ی کنی احترامی بنی بھ ژوبیپس تو ھم حق ندار -

 :  با تعجب گفتفرناز
 دوست دخترش رو واسھ ی پسرچیبدبخت ، ھ....ی کنی رو مشی نشده چقدر طرفداریچیھنوز ھ -

 ...رنی و سر بھ زبی نجیمردا دنبال زنھا! کنھیازدواج انتخاب نم
 :  گفتتی را باال برد و با عصبانشی تن صدای کمفروزنده

 ی و ھر کنمیمن ھم!!!!.... ھستمی خوبیلی واسھ انتخاب شدن تظاھر کنم دختر خنکھیمتنفرم از ا -
 کھ دلشون ی خود مردا قبل از ازدواج ھر غلطنکھینھ ا... قبولم کنھینجوری ھمدی باخوادیمنو م
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و   با اون ماھان حسوددی م لذت ببرم؟ ھان؟ چرا بای از جووندی کنن؟ پس چرا من نبایبخواد م
 ... رو انتخاب کنممی خواد خودم مرد زندگیخودخواه ازدواج کنم؟ من دلم م

 داد پس از تمام شدن ی خواھرش گوش می کھ تمام مدت سکوت کرده بود و بھ حرفھافرناز
 :  او گفتیحرفھا

 ی فھمی کھ مشھی روز مھی... ت خوش باشنیبا آقا ژوب...ماھان رو پس بزن...مباشھ فروزنده خان -
 !!! ازت سوء استفاده نکنھدوارمیفقط ام... خواستم بھت بگمی میمن چ

 :  با بغض گفتفروزنده
 !ی خواد نگران من باشینم...من مراقب خودم ھستم -

 :  در دست گرفت و گفتدی لرزی متی دستان لرزان خواھرش را کھ بخاطر عصبانفرناز
 نم؟ی رو ببنی آقا ژوبنی تونم ایم -

 :  و گفتدی باال کشی عصبی اش را با حالتینی بفروزنده
 ؟ی رو بھم بزنونمونی می خوای نکنھ م؟یواسھ چ -

 :  زد و گفتی لبخندفرناز
 !!! فروزندهی بچھ ایلیخ -
 :  گفتی کھ فروزنده با نگرانرودی رونی بلند شد تا از اتاق بدی بگویگری دزی آنکھ چی بو
 !!! نرهادتیقولت  -

 .  رفترونی سپس از اتاق بستی خواھرش نگرشانی و بھ چھره پرستادی ای لحظھ افرناز
 ھا پا گذاشتھ بود تا بتواند کی از بوتیاری ھا پرسھ زده بود و بھ بسابانی را در خی ساعتفروزنده

 .  بخردنی ژوبی مورد نظرش را براراھنیپ
 گرفت کھ آن می وسط راه تصمی زد ولرونی بھ مقصد مدرسھ از خانھ بشھیبود کھ مانند ھم صبح

 شد و بعد از نی روز تولد ژوبی برای مناسبھیروز را مدرسھ نرود،عوضش مشغول انتخاب ھد
 .  و کادو گرفتدی او خری مردانھ برایبای زراھنی پکیگذشت سھ ساعت 

 رود ، امروز ھم دوشنبھ ی می زوج بھ باشگاه بدنسازی روزھانی بود کھ ژوبدهی شننی از ناژقبال
 . دی بگوکی کند و تولدش را تبرری خواست او را مقابل باشگاه غافلگیبود و فروزنده دلش م

 ساعت بعد کی بھ سمت باشگاه مورد نظر راه افتاد ، تی ننی گرفت و با ھمی تاکسکی زود یلیخ
 ی وجود داشت و میه بود کھ اطراف باشگاه محوطھ سرسبز مقابل باشگاه بود ، شانس آوردقایدق

 دی باری کھ می بخاطر باران تندشی لباس ھاشتری شدن بسی تا از خندی بنشی درختریتوانست ز
 نی کھ قصد داشت بھ ژوبی کند ، تمام مدت نگاھش بھ در بزرگ باشگاه بود و جمالتیریجلوگ
 . کردی را با خود تکرار مدیبگو
 او در آنجا دنی دانست کھ با دی ، نمدی ترسی منیود چون از عکس العمل ژوب بشانی پریکم

 ... خوشحالای شود یناراحت م
 فکر نی ، با ادی بگوکی بھش تبری را حضورنی مھم بود کھ تولد ژوبنی اشی فقط برانحالی ابا

 ، دی مرد از دور بھ گوشش رسی حرف زدن عده ای شد ، صداانی در چھره اش نمایقیلبخند عم
 .  شددهینگاھش دوباره بھ سمت باشگاه کش

 برخاست و جعبھ ی از جای درحال آمدن بھ آن سمت بود ، با خوشحالگری ھمراه چند مرد دنیژوب
 ھنوز متوجھ او نشده بود و مشغول خوش و بش نی را باال گرفت و جلو تر رفت ، ژوبشیکادو

 . کردن بود
 گری تنھا ماند ، دنیا منتظر شد تا کم کم ھمھ رفتند و ژوب کرد ، ھمانجدی در جلو رفتن تردفروزنده

 شمرده جلو رفت ، یی ثابت کند چقدر دوستش دارد ، با قدم ھانیزمانش بود تا جلو برود و بھ ژوب
  ،  مشغول شماره گرفتن بودیی در دستش بود گولی بھ موبانینگاه ژوب
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 شده بود کی بھ او نزدبای جعبھ کادو را پشت سرش پنھان کرد و آرام قدم برداشت ، تقرفروزنده
 رونی از آن بی ترمز کرد و دختر جواننی مقابل ژوبی رنگدی سفی بزند کھ پژوشیخواست صدا

 .  با او دست داد و مشغول حرف زدن شدی دختر بھ گرمدنی با دنیآمد ، ژوب
 بھ ی پنھان شد و دزدکی، ماتش برده بود با عجلھ پشت تنھ درخت صحنھ نی ادنی کھ با دفروزنده

 بلوندش را از شال ی با ھم صحبت کردند ، دختر کھ موھای اقھیآنھا چشم دوخت ، حدود پنج دق
  ، دی رسی بھ نظر منی غمگنی ژوبی ولدی خندی میلی داده بود خرونی سرش بی رویزرشک

 ست؟یود فکر کرد کھ آن دختر ک شد ، با خرهی با حرص بھ دختر خفروزنده
 یلی بھ خنی ژوبیعنی نبود ؟ نی تنھا دوست دختر ژوبیعنی تمام وجودش را در بر گرفت ؛حسادت

  گفتھ بود؟زمیھا مثل او عز
 ری دل سکی خواست یدم.  بود دهی آن دختر را در آغوش کشنی ، ژوبدی لرزاری اختی اش بچانھ

 سوار پژو شد و نی بود کھ ژوبی آمد ، ھنوز در بھت و ناباوری اش ھم نمھی گری حتی کند ولھیگر
 . ھمراه دختر رفتند

 ، نگاه فروزنده ھنوز بھ ھمانجا بود دی باری می کادو از دست فروزنده رھا شد ، باران بھ تندجعبھ
 ... دی لرزی، تمام بدنش م

 !ی از ناباوریاندک...ییھم از تنھا... از سرماھم
 شده بود ، توان بلند شدن نداشت ، احساس ی خالسی خشی باران نشست ، سر و پاری ھمانجا زیمدت

 :  گفتی داد و می می خودش را دلداری اش خرد شده است ، گاھتی کرد شخصیم
 زود متھم نقدری رو انی ژوبدینبا...نھ... بودهالشونی از فامیکی دیشا... دونمیمن کھ نم -

 دوستم یلی خنیژوب... کھ دوستش دارهمی گفتھ من تنھا دخترنیژوب... بودهشیلیحتما فام...آره...کنم
 ...ستی از اونجور مردھا ننیژوب... کنمیدارم اشتباه م...داره
 شانی فرناز درباره مردھا دوباره در گوشش تکرار شد؛ پری گفت ، حرفھادی آخر را با تردجملھ

 ی ناخن ھادنی مشغول بھ جوی عصبی، با حالتشده بود واعتماد بھ نفس خود را از دست داده بود 
 ا رقتی حقدی و مچالھ شده بود ، باسی باران خریدستش شد ، نگاھش بھ جعبھ کادو افتاد کھ در ز

 توانست درباره ی منی بلند شد و بھ سمت خانھ دوستش براه افتاد حتما ناژنی ھمی برادی فھمیم
 .  دھدحی بود ، توضدهی کھ دیزیچ

 گذاشت و دکمھ فونی آی ظھر شده بود ، دستان لرزانش را روبای خودش را بھ آنجا رساند تقریوقت
 : دی شنفونی را از آی گرفتھ زنی بعد صدای بشنود ف کمییزنگ را فشرد ، منتظر شد تا صدا

 ھ؟یبلھ؟ ک -
 :  من من کنان گفتفروزنده

 ... کار داشتمنی با ناژدیببخش...سالم -
 !ستیخونھ ن -

 :  با تعجب گفتزندهفرو
 !کجاست؟ -
 .ایبرو بعدا ب... برگردهدی باگھید...رفتھ مدرسھ -

 ساعت نی انی رفتھ بود کھ ناژادشی داد ، ھی ساختمان تکواری بھ دی و با خستگدی کشی آھفروزنده
 بھ صورت بھت زده شتری و اجازه داد باران و باد بستادیرا در راه برگشت بھ خانھ است ، ھمانجا ا

 داری باب کند ، چھ خوب بود کھ از خودای پیی کابوس رھانی خواست از ای بزنند ، دلش میلیاش س
 ... بودنی کند ناژدارشی توانست بی کھ می شد ، تنھا کسیم
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 ی ، دلش حمام آب گرم مستی اش نگریِ و گلسی خی ھای انداخت و بھ کتوننیی را پاسرش
 چھ وقت نیپس ناژ... کوچھ دوختیرا جمع کرد و نگاھش را بھ انتھاخواست ، از سرما خودش 

 د؟ی رسیم
 زد کھ سرما ی نم گرفتھ بود ، حدس می بوشی بود ، تمام لباس ھاستادهی بود کھ ھمانجا ای ساعتمین

 شی گلویبی ، بغض عجدی کشی باز نفس می شده بود و با دھانری اش سرازینیخورده باشد ، آب ب
 کھ یتر بھ دخدی و با ترددی اش را باال کشینی شدن بود ، بری آماده سرازشی فشرد و اشک ھایرا م

 بود کھ سالنھ سالنھ بھ آن نی اش او را شناخت ، ناژی ، از کاپشن صورتستی آمد نگریاز دور م
 ی بھت زده نگاھش می با چھره انیناژ.  کرد شی و صدادی آمد ، با عجلھ بھ طرفش دویسمت م

 ...کرد
 ؟ی کنی چکار منجایا!...فروزنده؟:  نیناژ

 :  گفتی انداخت و با ناراحتنی خودش را در آغوش ناژفروزنده
 ...دمی دیزی چھیمن امروز  -

  شده؟یچ! ؟یچ:  گفت ی با نگراننیناژ
 :  خود را از او جدا کرد و گفتفروزنده

 ؟ی شناسی خواستم بدونم تو اون دختر رو میم...دمی دی دخترھی رو ھمراه نیژوب -
 :  ناراحت شده بود گفتاری بسکھی درحالنیناژ

  بود؟یدختره چھ شکل -
 :  کرد سپس گفتی مکثفروزنده

 ! رنگ ھم داشتدی سف٢٠٦ ھی...آھان... سبزه بودیکمی داشت و ی بلوندیموھا...الغر بود -
 :  را با حرص کج کرد و گفتشی لب ھانیناژ

 !!!بودهسارا  -
 :  گفتجانی ، با ھدی درخشی فروزنده از خوشحالچشمان

 لتونھ؟ی فامنمیبب....شی شناسیپس م -
 :  سپس گفتستی فروزنده نگرسی خی بھ لباس ھای و با ناراحتدی کشی آھنیناژ

 ... تومی برایب!!! ی شدسی خیتو کھ حساب -
 :  را پس زد و گفتنی دعوت ناژفروزنده

 ! ترسم مامانم نگران بشھیم... برم خونھدیبا -
 نی کرد در نگاه ژوبی دقت مشتری کھ اگر فروزنده بی شد ، ھمان غمی مدهی دی غمنی نگاه ناژدر

 کھ عشق خالصانھ نی نگاه ھا نبود، ناژنی کدام از اچی فروزنده متوجھ ھیھم وجود داشت ، ول
 گفت ی را بھ او مقتی حقدی شد ؛ بای ، دچار عذاب وجدان مدی دیفروزنده را بھ برادرش م

 . دیای دوباره اصرار کرد تا فروزنده بھ داخل بنیابنابر
 .  نھ نگفتنباری افروزنده

 خودش را در آورد ی ھانی پوتنی وارد خانھ شد و فروزنده ھم بھ دنبالش آمد ، ناژی بھ آرامنیناژ
 بگذارد سپس بھ سمت ی را ھمانجا کنار جا کفشسشی خی ھایو از فروزنده ھم خواست کتون

 دنی بود با دایکتوری والی سری نشستھ بود و مشغول تماشاییرای کھ در پذنای راه افتادند ، مییرایپذ
 :  کرد و با اعتراض گفتی فروزنده اخمسی خی و سر تا پانیناژ

 !ھ؟ی کگھی دنیا -
 :  گفتی گوشھ لبش را از خجالت گاز گرفت و با ناراحتنیناژ

 ! خوب کالسھیاز اون دخترھا...قبال درباره ش گفتھ بودم...ھگیفروزنده س د -
 :  بھ فروزنده انداخت و گفتزی آمری تحقی نگاھنایم
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 !ادی نمادمی....نیدرباره ا -
 شھی احترام بگذارد و ھمشی نشده بود کھ او بھ دوستھاکباری داد ، رونی نفسش را با حرص بنیناژ

 .  داشتی دوستان اندکنی ناژنی ھمی کرد برایبا آنھا بد رفتار م
 او کھ با دقت مشغول ی شد ولنی سالم کرد و متتظر عکس العمل مادر ناژی بھ آرامفروزنده

 ی با دلخورنیناژ.  دستش را بھ عالمت تنھا گذاشتنش تکان داد یی اعتنای بود با بالی سریتماشا
 : گفت

 .میھ بھتره مزاحمش نش کنی نگاه مالیمامانم داره سر.... فروزنده جونمی برایب -
فروزنده کھ .  بھ مادرش ، دست فروزنده را گرفت و با خود بھ سمت اتاقش برد ی با چشم غره او

 ستی ھا نگرواری و دخترانھ دی بھ رنگ صورتجانی با ھدی دی را منی بار بود اتاق ناژنی اولیبرا
 : و گفت

 !اتاقت چقدر قشنگھ...یوا -
 زی ، خودش ھم پشت مندی تخت بنشی زد و از فروزنده خواست رویزی آمتی لبخند رضانیناژ

 :  فروزنده اشاره کرد و گفتسی خی نشست ، سپس بھ لباس ھاریتحر
 !ی تا سرما نخورداریلباساتو درب -

 :  زد و گفتی عطسھ افروزنده
 !!!  سرما خوردمگھیفکر کنم د -

 :  زد و گفتی لبخند محونیناژ
  آره؟یدی رو با سارا دنی ژوبیگفت...ی گفتی میداشت...خب  -

 :  تکان داد و گفتی سرفروزنده
 !اگھ سارا بوده باشھ -

 :  بزرگش انداخت و گفتی نگاھش را بھ عروسک باربنیناژ
 ! بوددهیاونو سارا واسم خر -

 :  نگاه او را دنبال کرد و گفتری مسفروزنده
 !چرا عروسکت مو نداره؟ -

 :  و گفتدی خندنیناژ
 !!!موھاشو کندم -

 !؟یواسھ چ:  با تعجب گفت فروزنده
 :  با حرص گفتنیناژ

 !ادی مو بلوند بدم میچون از زنھا -
 :  ابروانش را از تعجب باال انداخت و گفتفروزنده

 ....نطوریکھ ا -
 :  زد گفتی در اتاق قدم مکھی بلند شد و درحالنیناژ

  متوجھ تو شد؟نی ژوبنمیبب -
 دارد می ، بھ نظرش آمد تصمستی نگرنی بھ عالمت نھ تکان داد و با تعجب بھ ناژی سرفروزنده

 .  کھ از گفتنش مردد استدی گویزیچ
 ! شده؟یزی چن؟یناژ:  فروزنده

 را بھ او قتی توانست حقی ، چگونھ مستی بھ چھره معصوم او نگری و با ناراحتستادی انیناژ
 بھ قول مادرش کم کم ی سخت بود ولیلی خشیبرا قتی و دلش را بشکند ، حتما قبول حقدیبگو

 ... کردیعادت م
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 شھی ھمنی آورد و ناژی اش ناراحت بود بھ زبان می در زندگیریی جملھ را مادرش ھرگاه از تغنیا
 . بھ عادت کردن انس گرفتھ بود

 ؟ی بگی خواینم:  فروزنده
 ! رو؟یچ:  نیناژ

 !ی بھم بگیزی چھی ی خوایفکر کنم م:  فروزنده
 ...آره:  نیناژ

 ھ؟یچ...خب:  فروزنده
 .نیدرباره ژوب:  نیناژ

 خب؟:  فروزنده
 ! رو فراموش کننی کنم ژوبیازت خواھش م:  نیناژ

 !؟یچ:  فروزنده
 !یفیتو ح... خورهیاون بھ درد تو نم:  نیناژ

 ... فھممینم:  فروزنده
 !اشمھ دادی از دوست دخترھایکی... گمیسارا رو م....اون دختره :  نیناژ

 :  زد و گفتی لبخند تلخفروزنده
 ....سر بھ سرم نذار -

 :  با اندوه گفتنیناژ
منظورم !... رابطھ دارهیادی زی از تو با دخترھاری بھ غنیژوب... زنمی حرف میدارم باھات جد -

 !!!ستی ساده نی دوستھیاز رابطھ فقط 
 :  گفتیشانی با پرفروزنده

 !ھ؟یمنظورت چ -
 :  گفتی افتاد ، با ناراحتی مھی داشت بھ گرنیناژ

 ! بودی دوست دخترش نخواھنی بدون تو آخرنوی ایول... دوس دارهیلی تو رو خنیژوب...فروزنده -
 :  تخت بلند شد و گفتی از روتی با عصبانفروزنده

 !؟ی من خراب کنشی رو پنی ژوبی داریچرا سع -
 :  زد و گفتی پوزخندنیناژ

دوس ... کشھی و مواد مرهیبا دوست دخترھاش م...گرفتار مواد شده...داداش من معتاده...تازه -
 ؟ی باشی مردنی با چنیدار

 آمد کھ معتاد باشد ، پوست صورتش شفاف و ی نمنی در فکر فرو رفت ، اصال بھ ژوبفروزنده
 . روشن بود

 :  با حرص گفتنیناژ
 !!؟ی کنی فکر می بھ چیدار -

 :  گفتی با ناراحتفروزنده
 ؟یگی دروغا رو منی بھم ای چرا دارنکھیبھ ا -

 :  و گفتدی از تھ دل کشی آھنیناژ
من طرف تو ...فروزنده اشتباه نکن....نھ...؟یزی عزیلیتو کھ واسم خ...بھ تو ؟! دروغ؟ -

 ! ازت سوء استفاده کنھنی خواد ژوبیدلم نم...ی ساده ھستیلیتو خ...ھستم
 :  گفتدی با تردفروزنده

 ر داره؟چند تا دوست دخت -
 :  زد و گفتی لبخند تلخنیناژ
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 ! وقتھ حسابش از دستم در رفتھیلیخ -
 :  فروزنده اشاره کرد و گفتسی خی بھ موھانیناژ

 !ارمی حولھ واست بھی رم یم -
 توانست باور کند ی بھت زده بود اصال نمنی ناژی از اتاق خارج شد ، فروزنده ھنوز از حرفھاو

 بود زی می ناژین کھ رولی ھم دارد ، نگاھش بھ موبایگری دی بجز او دوست دختر ھانیکھ ژوب
 زود یلی را برداشت و شماره او را گرفت ، خلی زنگ بزند ، موبانی گرفت بھ ژوبمیافتاد ، تصم

 .  برقرار شدرتباطا
 ن؟ی ناژھیچ:  نیژوب

 :... فروزنده
 ...امی دارم م؟یخوای میچ:  نیژوب

 ؟...نیبژو:  فروزنده
 ! فروزنده؟ییتو:  نیژوب

  ؟یدرستھ کھ تو معتاد:  فروزنده
 :.... نیژوب

 آره؟...ستمیمن تنھا دوست دخترت ن:  فروزنده
 :.... نیژوب

 !؟یدیالو ؟ چرا جواب نم:  فروزنده
 نی شدند پس حق با ناژری سرازاری اختی بشی ، اشک ھادیچی بوق قطع در گوش فروزنده پیصدا

 ھم ھمان لحظھ وارد شد ، نی ، ناژدی کنان بھ سمت در دوھی گذاشت و گرزی می را رولیبود ، موبا
 ھق ھق اش خانھ را پر کرده ی صداکھی ناراحت بود کھ او را کنار زد و درحالیفروزنده بھ قدر

 ی فرار مدیبا...دی دوی مدی نداشت باستادنی فروزنده توان ای زد ولی مشی صدانی رفت ، ناژودب
 ... دانستینم... ز؟ی چھ چاز...کرد
 برادرش نی را مقابل پنجره کشاند ، درست حدس زده بود ؛ ماشنی ، ناژنی بلند ترمز ماشیصدا
 . بود
 نی بھ پنجره ھا انداخت ، نگاھش با نگاه آشفتھ ناژی شد و نگاھادهی پنی از ماشتی با عصباننیژوب

 .  صورتش برافروختھ بود با عجلھ بھ داخل آمدکھی گفت و درحالیزی لب چریبرخورد کرد ، ز
نفس .  توانست بشنود ی تپش قلب خود را می ، صدادی اتاقش چسبواری از ترس بھ گوشھ دنیناژ
 خاطر نی تماس گرفتھ است و بھ انی تند تر شد ، متوجھ شده بود کھ فروزنده با ژوبجی بھ ترشیھا
 تا بھ بدن خود ی و پشت مادرش پنھان شود ول برودییرای گرفت بھ پذمی ، تصمدی ترسی میلیخ
 .  وارد اتاق شدنی داد ژوبیانتک
  ،  و عقب رفتدی کشی کوتاھغی جنیناژ
 :  گفتتی انداخت و با عصبانی اش را گوشھ ای ساک ورزشنیژوب

 ھان؟! ؟ی بھ فروزنده گفتیتو چ...نمیبب -
 :  با بغض گفتنیناژ

 ....من فقط...یچیھ -
 : دی سرش داد کشنیژوب

 ! کنمی فکت رو خرد می کلمھ حرف بزنھی!!!! ساکت -
 :  افتاد و گفتھی بھ گرنیناژ

 ... بدمحیبذار واست توض-
 :  داد و گفترونی نفسش را با حرص بنیژوب
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 آخھ چرا؟! ؟ی من معتادم؟ درباره دوستام ھم بھش گفتیتو بھش گفت -
 :  لبھ تخت نشست و گفتی روی بھ آرامنیناژ

 ! بوددهیفروزنده خودش تو رو با سارا د -
 :  آرام شد و با تعجب گفتی لحظھ ای برانیژوب

 !!!!کجا؟! ده؟یمنو د -
 :   و گفتدی کشی آھنیناژ
 ! کھ واسھ تولدت گرفتھ بود رو بدهییاومده بود تا کادو... باشگاه تدم

 :  زد و گفتی اش ضربھ ایشانی بھ پی با ناراحتنیژوب
  کنھ؟ی فکر میحاال اون درباره من چ....یوا....یوا -

 :  با حرص گفتنیناژ
 ! کنھ؟یمگھ اشتباه فکر م -

 :  نشست و گفتری تحرزی پشت میشانی با پرنیژوب
 !!!!قرار بود بخاطر فروزنده خودمو عوض کنم...ی دونیتو کھ م -

 :  گوشھ لبش را گاز گرفت و با ترس گفتنیناژ
 ؟یری رو بگشی جواب آزمایباھاش رفتھ بود -

 .  نگفتیزی چی تکان داد ولی با اندوه سرنیژوب
 شی ، گونھ ھاندی شده بود را بھ وضوح ببری کھ از گوشھ چم او سرازی توانست رد اشکی منیناژ

 ....دی لرزی اصال نمشی شانھ ھایمنقبض شده بود ول
 .... خواھرشی حتندی ببی را کسشی خواست اشک ھای مغرور بود کھ دلش نمآنقدر

 !؟ی کنی مھی گریدار:  نیناژ
 ....نھ:  نیژوب
  بود؟ی چشیجواب آزما:  نیناژ
 ...می خوری بھ فروزنده بگم بھ درد ھم نمدیبا...دیبا:  نیژوب
 !!!جواب مثبت بود ؟:  نیناژ
 و دی اتاق کوبواری مشت گره کرده اش را بھ دتی تکان داد و بلند شد سپس با عصبانی سرنیژوب
 .  زدی انعره
 ... از زبان برادرش بشنودیگری دزی خواست چی افتاد ، دلش مھی دوباره بھ گرنیناژ

 ... افتادی اتفاق منی ادینبا...جواب مثبت؟.... فکر کرد ی الحظھ
 ! بدهشی آزماگھی بار دھیبرو .... اشتباه شدهدیحاال شا:  نیناژ
 : دی کشادی فربای تقرنیژوب

 کھ طاعون ییمثل کسا!  کردن؟ی نگامون می اونجا چطوری دونی م؟ی بدم کھ چشیبرم آزما -
صد بارم کھ برم اون !... برم؟یواسھ چ... رمی نمگھید...نھ... کردندیگرفتن باھامون رفتار م

 !!!شھی عوض نمیجواب لعنت
 :  و گفتدی اش کوبنھی سی رفت ، با مشت رونی بلند شد و بھ سمت ژوبی از جای با ناراحتنیناژ

چقدر .... دخترا نگردنی چقدر گفتم با ا؟ی من شدیحاال متوجھ حرفا....!!!! یخودت باعث شد -
تا ...حاال بکش...ی بودتی مسئولیخوش گذرون و ب... تویول... مصرف نکنی کوفتنیگفتم از ا

 !!!!!آخر عمر حسرت بکش
 خودش را ی رمقی ب بانی ش باال رفتھ بود از اتاق خارج شد ، ژوبھی گری صداکھی درحالنیناژ
 .  ضجھ زدی تخت انداخت و از ناراحتیرو

 ... شدی در گوشش مرتب تکرار منی ناژیحرفھا
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 ... توانست با فروزنده باشدی نمگری کھ انجام داده بود دی با خواھرش بود بخاطر حماقتحق
 ...  بھش وارد شودیبی خواست ناخواستھ آسی فروزنده را دوست داشت کھ دلش نمآنقدر

 دهی فروزنده حلقھ خری ، براشی آزمای منفجھی با تصور نتشی بود کھ چند روز پالی خوش خچھ
 ...بود

 .... کرده بوددای پوعی در دلش شحسرت
 ...!!! کردی حسرت بود کھ نابودش منیا... نبودیماری رفت بخاطر بی مای از دنی بھ زوداگر

 آورد و شماره رونی را بلشی ، موباختی ری تخت ، افتاده بود و اشک می کھ روھمانطور
 ...فروزنده را گرفت

   توانست؟یم.... کندی از فروزنده دل مدیبا
 !!! بودمجبور

 
 کرده بود ، اکنون چشمانش پف کرده و قرمز ھی بھ خانھ گردنی تمام طول راه را تا رسفروزنده

فروزنده .  کرده است ھی توانست متوجھ شود کھ گری می بھ راحتدی دی او را میشده بود و ھر کس
ن یدلش بھ ا.  و داخل نرفت ستادی در خانھ ای را جلویھم کھ تصور چھره آشفتھ خود را داشت مدت

 .  خشم درونش باشدی گرمای برای مرھمرونی بیخوش بود کھ سرما
 آقا ی شد صداکی کھ نزدییرای آمد ، بھ پذی خنده فرناز می پا بھ داخل خانھ گذاشت ، صدایوقت

 از ی ساعتنی پدرش در چننکھیفروزنده از ا.  ، در حال صحبت با پدرش بودنددیمسعود را ھم شن
 کرد و سمت اتاق رفت ، دلش شور افتاده بود کھ ی سالمیروز ، خانھ بود تعجب کرد ، بھ آرام

 .   زده باشدنی درباره ژوبی فرناز حرفدیاش
 !فرناز دھن لق-
 در حال زنگ خوردن بود لشیموبا.  آشکار داخل اتاق شد ی اخم خودش گفت سپس باشی را پنیا

 . ستی صفحھ اش افتاده بود نگری کھ روی آن را برداشت و بھ اسمی حوصلگی، با ب
 ....نیژوب

 مکرر زنگ ، ی تفاوت بھ صدای کرد ، محل نگذاشت و بی اسم اعصابش را خرد منی اچقدر
 . دی شنییرایش را از سمت پذ مادریصدا.  شد سشی خی لباس ھاضیمشغول تعو

 . نھار مادرایب....فروزنده جان -
 :  را با حرص کج کرد و گفتلبش

 .نیژوب...نی ژوبرون؟ی بیری از فکرم نمقھی دقھیچرا ...یلعنت...آه.... واسم نموندهیی اشتھاگھید -
 ی ده بارنی را برداشت ، ژوبلی موبای تخت انداخت و گوشی را روسشی خی لباس ھافروزنده

 دلش شد و شماره را ی ندامی عاقبت تسلی ولردی داشت کھ با او تماس بگدیزنگ زده بود ، ترد
 . گرفت

 .  زود جواب دادیلی برخالف دفعات قبل خنیژوب
 !؟ی دی رو جواب نمتی چرا گوش؟ییتو کجا...سالم:  نیژوب

  دادم؟ی جوابت رو میدار انتظار دمی کھ درباره ت شنییزایبعد از اون چ....سالم:  فروزنده
 رو زیاصال ھمھ چ!!!!! یبھتره منو فراموش کن.... بند و بارمیمن ب....من معتادم....آره:  نیژوب

 ....یفراموش کن
 !یفکر کردم منو دوست داشت:  فروزنده

 ...!!! کھ اون باال ھست دوست دارمییبھ خدا...دوست دارم:  نیژوب
  آره؟ی گی منوی ت ھم ھمگھی دیبھ دوستا:  فروزنده

 !ی رو فراموش کنیبھتره ھمھ چ....من کھ گفتم!....؟ی کنیچرا با من بحث م:  نیژوب
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 ؟ی فھمیم... خرد شدمدمتی با اون دختره دیامروز وقت...ی مدت بھم دروغ گفتنیھمھ ا:  فروزنده
 ... دونمیم:  نیژوب

 بھت ی چھ حالینی ببگھید ی کھی عشقت رو با ی وقتی تصورش رو بکنی تونی نمیحت:  فروزنده
 !!!دهیدست م

 ! کردانتی بھم خیکی... بارھی:  نیژوب
 ؟ی بودای با کگھید...ی کنی ھاتو رو می دور و بریکم کم دار...خوبھ:  فروزنده

زنگ ! ی کنی حرفات بدترش منیتو ھم با ا... بدهیلیحالم خ....ی منو درک کنی تونیتو نم:  نیژوب
 ! کنمیزده بودم تا باھات خداحافظ

 اعتراض دیمنم کھ با... حرفو بزنھ منم نھ تونی ادی کھ بای کس؟ی چیعنی!...؟یخداحافظ:  فروزنده
 !!!!کنم
 ... خداحافظ:  نیژوب

 ....نمی ببسایوا! ؟یچ: فروزنده
 .  بوق قطع ، حرفش ناتمام ماندی صدادنی شنبا

 ی زنگ زده بود تا ازش خداحافظنی تر از قبل شده بود ، بعد از آن اتفاقات ژوبی عصبفروزنده
 لشی موبای پرت کرد ، قاب صورتواری را بھ سمت دلی موباتیکند ، حرصش گرفت و با عصبان

 را ی گوشنی رفت چھ اندازه اادشی ی لحظھ ایآنقدر ناراحت بود کھ برا... شد میبر اثر ضربھ دو ن
 ... داشتھ استستدو

 .  خرد شده ثابت مانده بود کھ مادرش وارد اتاق شدلی موبای روشانشی پرنگاه
 ! نھار؟یای بی خواینم:  دهیفر

 :  گفتتی با عصبانفروزنده
 ...!!!نھ -

 :  گفتی با نگراندهیفر
 !! شده؟یزیچ -

 :  گفتھی برداشت و با حالت گرزی بھ سمت تختش خفروزنده
 !!!!دی دست از سرم بردارگھیشما د -

 گرفت از فرناز می از رفتار دخترش تعجب کرده بود از اتاق خارج شد ، تصمکھی درحالدهیفر
 ...بخواھد تا با او صحبت کند

  نشست گفتزی پشت می مادرش کھ با ناراحتدنی مسعود بود با دی غذا برادنی کھ مشغول کشفرناز
: 
 !پس فروزنده کو؟ -

 !ادی ی نمگھیم:  و گفت دی کشی آھدهیفر
 :  و گفتستی با تعجب بھ زنش نگردیحم

  نداره؟یزی چینکنھ حالش بده؟ دل درد! ؟یواسھ چ -
 :  بھ مسعود انداخت و رو بھ شوھرش گفتی نگاھی با شرمساردهیفر
 ...!!!ھی عصباننقدری ای دونم از چینم -

 :  برنج در دھان گذاشت و با خنده گفتی قاشقمسعود
 ...نینجوری بھ سن اون ھمییبچھ ھا.... مادر جونستی نیزیچ -

 :  و گفتستی چپ چپ بھ مسعود نگرفرناز
 ! رفتھ خواستگار دارهادتونی نکھیمثل ا...ستی بچھ نگھیفروزنده کھ د -

 :  گفتی با ناراحتدهیفر
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 پرسھ نظر ی زنم و ازم می حرف می ماھان تلفننیبخدا ھر وقت با ا....داغ دلمو تازه نکن -
 ....ھی بگم جوابش منفادیدلم نم... شدیزنده چفرو
 :  گفتتی انداخت سپس با عصبانیشانی بر پینی اخم کرد و چدیحم

  بھتر از ماھان آخھ؟یک!.... ده؟یمن موندم فروزنده چرا جواب مثبت نم -
 :  و گفتدی کشی آھفرناز

 ...ی اگھی کس دشیحتما دلش پ....خب -
 کرد و با اشاره ی سرفھ معناداردهیرفش را ناتمام گذاشت ، فر نگاه غضبناک پدرش ، حدنی با دو

 بلند شد و بھ سمت اتاق فروزنده زیفرناز از پشت م.  بھ خواھرش بزند یاز فرناز خواست تا سر
  تخت نشستھ و لبانش را با بغض جمع کردهی کھ رودی وارد اتاق شد فروزنده را دیوقت. رفت 
 .  است

 :  پشت سرش بست و گفتی در را بھ آرامفرناز
 ! نھارت رو بخورای بھ؟ی کارھا چنیا!  شده؟یچ -

 :  گفتی با ناراحتفروزنده
 .... خورمینم....گفتم کھ -

 :  لب اش را از حرص کج کرد و گفتفرناز
 !ی دعوا کردنتی نکنھ با آقا ژوبنمیبب...؟ی شده ماتم گرفتیچ -

 ، چشمانش اشک آلود شده ستادی خواھرش ای آمد و رو بھ رونیی از تخت پاتی با عصبانفروزنده
 را بھ صورت مھربان خواھرش دوخت سرانجام بغضش انشیبود ، بعد از چند لحظھ کھ نگاه گر

 کرد و خودش را بھ ی مھی بلند گری خودش را در آغوش او انداخت ، با دااری اختی و بدیترک
 . فشرد یفرناز م

 فرو؟.... اشکاتونمینب.... شده قربونت برم؟ فروزنده منیچ....؟یآج....رمیبم:  فرناز
 !رمی خوام بمیم....فرناز:  فروزنده

 .زمی شده؟ بمن بگو عزیچ....خدا نکنھ:  فرناز
 ....آخھ چرا؟ من دوستش داشتم...آخ.... باھام بھم زدنیژوب:  فروزنده

 !!!؟یسر چ! اون باھات بھم زد؟:  فرناز
 ی ھمھ ماجرادهی بردهی کرد بری مھی ھنوز گرکھی خودش را از فرناز جدا کرد و درحالفروزنده

 :  او گفتی حرف ھادنی کرد ، فرناز بعد از شنفی خواھرش تعریامروز را برا
 !شیخوب شد کھ زودتر شناخت...اقتی لیپسره ب -

 :  لبھ تخت نشست و با اندوه گفتفروزنده
 !و دوست نداره؟چرا اون من....من دوستش دارم -

 :  گفتتی با عصبانفرناز
 دی بای کلنتتی بیچونکھ ھر وقت م!!!!!  ھا رو مثل تو جا دادهیلی خشی اون قلب سنگیچون تو -

 ....یچونکھ ھوسبازه و تو ھم زود دلش رو زد.... بودهیفکر کنھ کھ اسم تو چ
 :  گفتدی لرزی می از ناراحتفشی ظری شانھ ھاکھی انداخت و درحالنیی سرش را پافروزنده

گفت بخاطر ...خودش بھم گفت.... دوس دارهگھی جور دھی دونم کھ منو یم... دونمیمن م...یول -
 ... کنھریی خواد تغیمن م
 :  زد و گفتی لبخند تلخفرناز

 !ی خواستگارادیبگو ب....اگھ واقعا دوستت داره -
 :  گفتی با ناراحتفروزنده

 ....آخھ اون -



 68 

 کھ بر رفتار و احساس خواھرش نظارت داشت ری سخت گیگذاشت ادامھ دھد و چون ناظم نفرناز
 : گفت

 اونو ی تونی نمی گیتو م...دی مسائل با ھم دعوا کردنجوری و اادیشما سر اعت...اریبھونھ ن -
بگو قدم .... ثابت کنھدیپس اگھ اونم دوستت داره با....خب...ی دوستش داریگیم....یفراموش کن

 رک تا تمی کنیخب خودمون کمک م.... مرد بود و اومدنقدریاگھ ا...ی خواستگارادیبذاره و بجلو 
 !کنھ

 .  او شدی خرد شده اش افتاد ، فرناز متوجھ گوشی تکان داد و نگاھش بھ گوشی سرفروزنده
 !؟ی رو شکوندیچرا گوش:  فرناز

 :.... فروزنده
 نھار ایاول ب....باشھ؟ فقط....بھش زنگ بزن....ی من زنگ بزنلی از موبای تونیم:  فرناز
 ....شھی بابا نگران میایاگھ ن...میبخور

 :  گفتدی گوش لبش را گاز گرفت و با تردفروزنده
 ؟ی بھ مامان و بابا نگفتیزی چنی تو درباره ژوبیعنی -

 :  زد و گفتیقی لبخند عمفرناز
  نگم؟یشکی بھ ھیمگھ تو نخواست!  بگم؟دیچرا با -

 . نھار بروندی زد و بلند شد تا با خواھرش برای لبخند محوفروزنده
 ماند خستھ شد ، ی پاسخ می گرفت و بی منی ژوبلی کھ با موبای مکرری از تماس ھافروزنده

 گرفت بھ سمت پنجره رفت ، آن ی شماره او را مکھی زنگ بزند ، درحالنی گرفت کھ بھ ناژمیتصم
 کوچھ مشغول خوش و بش بودند ی کھ انتھای را بھ دختر و پسر جوانانشیرا باز کرد و نگاه گر

 شده ی مسرورانھ دختر قاطی بوق تماس کھ با خنده ھای و بھ صدادی کشیبا حسرت آھ ، انداخت
 ... خواستی خنده مقھی دقکیبود گوش داد ، چقدر دلش 

 کرد و ی را با بغض جمع مشیتنھا لب ھا... ھم نتوانستھ بود بخنددکباری ی از صبح تابحال حتیول
 .  آوردی لبخند زدن را در میادا
 بلھ؟ -

 ....دی آشکارا لرزی نلرزد ولشی کرد صدای ، سعدی بھ گوشش رسنی ناژی عصبیصدا
 ....نی رو بده بھ ژوبیگوش... سالم:  فروزنده

 !ستی ننجایا:  نیناژ
 ! رو بھش بگمی موضوع مھمدیبا.... دونم کھ اونجاستیم....دروغ نگو:  فروزنده

 !ستی خونھ نگمیم!.... گفتم ؟ی چیدی اصال شننمیبب:  نیناژ
 !بھش بگو با من قھر نکنھ...دهی زنم جواب نمی زنگ ملشی بھ موبایھر چ:  فروزنده

 :  زدی داد مبای تقرنیناژ
 نوی ایول... داداش منھنیدرستھ ژوب!  قائل شوتی خورده واسھ خودت شخصھی!!!! فروزنده  -

 .... رفتمی آدم معتاد نمھی دوباره سراغ چوقتی تو بودم ھیگھ من جابدون ا
 ...از نگاش...از صداش...نی کنم ناژیحس م... دونمیم.... منو دوست دارهنیژوب:  فروزنده
 ... افتادھی بھ گرفروزنده

 :  کرد و گفتی مکثنیناژ
 !!!!یستی نشیو بدون واسھ اون آخر....یشونیکیتو ھم .... عالمھ دوست دختر دارهھی نیژوب-

 :  گفتی با ناراحتفروزنده
 شی کھ من آخری کمکم کنی خوایچرا نم!....؟ی کنی مدیچرا منو ناام! ؟ی کنی متمیچرا اذ -

اوندر کھ خواستگارم رو ... دوستش دارمیلیمن خ...رمی میمن واسھ داداشت م... مننیناژ....باشم؟
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براش ....رمی بگدهیدروغ ھاشو ناد....ھ حاضرم کارھاشواونقدر ک...بخاطرش رد کردم
بذار صداشو .... رو بھش بدهیگوش... دونم کھ اونجاسیمن م... بده کمکش کنمازهاج...نگرانم
 باشھ؟...نمشی ببدیبا.... اونجاامی و مشمی پا می اگھ ندنیناژ...نیناژ....بشنوم

 دی شنیفی خفی شد ، صدانی و منتظر جواب ناژدی اش را باال کشینی شده از بری آب سرازفروزنده
انتظار ... دی تند تر تپجانیقلبش از ھ.... بودنی کرد ، حتما ژوبی پچ پچ می داشت با کسنی ناژییگو

 نی کھ بھ سکوت گذشت ناژی بعد از لحظات کشداری ولردی را بھ دست بگی گوشنیداشت کھ ژوب
 :  گفتیبا لحن سرد

 !فراموشش کن....نتتی خواد ببی نمچوقتی ھگھید....نتتی خواد ببی نمنیژوب....متاسفم فروزنده -
 :  با اعتراض گفتفروزنده

 رو نای خودش اگیبگو اگھ راست م.... خوام از دھن خودش بشنومیم....ستی درست ننیا! نھ نھ -
 !بھم بگھ

 :  گفتی با ناراحتنیناژ
 !خداحافظ.... خودش بودی حرفانایا -

 شد ، ری سرازشی ارتباط را قطع کرد ، دوباره اشک ھانی کھ ناژدی بگویزی خواست چفروزنده
 شاخھ درخت بلند مقابل خانھ نشتھ بود و با چشمان ی ، رودی بھ گوشش رسی قار قار کالغیصدا

 .... شده بودرهی و کبودش بھ او خاهیس
 ... بزنندی آنکھ پلکی بودند ، برهی دو خھر

 از آن خواب شروع زیھمھ چ....دی دی سرنوشت می ھایکی خودش را در محاصره تارفروزنده
 ....اهیاندوه س....اهیکالغ س....اهیبعد گربھ س...شده بود

 از ی پراند حتی ھا را ز اطرافش میاھی در دست داشت تا با آن تمام سی خواست سنگی مدلش
 ....ذھنش

 .... بودی منفی ھاھی درون سرش پر از آیول
 .... ھم جوانھ نزده بوددی امی اندکیحت

 ! ھنوز خوشحال بودند... کوچھ انداختی ناراحتش را بھ دختر و پسر انتھانگاه
 .... کردی متی شان بھ فروزنده سرای از خوشحالی کمکاش

 وانھی قار قار دی صدای و اوج گرفت ولدی پنجره را بست ، کالغ از شاخھ پری با کالفگفروزنده
 ... بوددهی فروزنده نپرکننده اش ھنوز از درون گوش

 .... را خاموش کرده بودلشی موبانیاو ھم مانند ژوب... را گرفت نی تخت نشست و شماره ناژیرو
 ...دی دی را منی ھر طور کھ بود ژوبدیبا

 .  گرفت فردا بھ خانھ آنھا برودمیتصم
 

فرناز کھ سھ  . خانھ کھ تلفن بھ صدا در آمد یری مشغول گردگدهی ساعت ده صبح بود و فرحدودا
 زنگ رستانی را برداشت و جواب داد ، از دبی تلفن بود گوشکی شد آنجا بود چون نزدی میروز

 کرد سپس در ی مختصری پشت خط بود ، فرناز سالم و احوالپرسریزده بودند و ظاھرا خانم مد
 ھا را پاک زی را را با کف دستش پوشانده بود رو بھ مادرش کھ خم شده و میدھانھ گوش کھیحال

 :  کرد گفتیم
 ! خوان با شما صحبت کننیم....از مدرسھ زنگ زدن...مامان -

 دهی انداخت و دست بھ کمر و خمزی می حرف دستمال کھنھ درون دستش را رونی ادنی با شندهیفر
 . بھ آن سمت آمد

 ! مادر؟ھیک:  دهیفر
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 ! مدرسھ باشھریفکر کنم مد:  فرناز
 !کار داره؟ با من چریخانم مد:  دهیفر
 .   تلفن را از فرناز گرفتی را گفت و گوشنی ادهیفر

 در چھره ی گذشت نگرانی داد ، ھر چقدر کھ مھی تکواری و بھ دستادی ھمانجا ایشانی با پرفرناز
 را گذاشت رنگ بھ چھره نداشت ، فرناز با ی گوشدهی کھ فری گرفت ، وقتی جان مشتریمادرش ب

 دی پرسی سس با کنجکاوندی بنشی صندلی او را در دست گرفت و کمکش کرد تا روی بازوینگران
: 
 ! گفت ؟ی می شده؟ چیمامان؟ چ -

 :  آمد گفتی باال می نفسش بھ سختکھی درحالدهیفر
گفت .... شدهادی زبتشی غاد؟ی گفت فروزنده چرا چند روزه نمیم.... گفتیم... مدرسھ بودریمد -
 .... و زودتر موجھ کنمامیب

 :  گفترتی چشمانش از تعجب گرد شده بود با حکھی درحالفرناز
 ! رفتھ؟ی چند روز کجا منیپس ا.....شھیمگھ م! چند روزه مدرسھ نرفتھ؟! ؟یچ -

 ... گفتن داشتھ باشد ، دردمندانھ بھ چھره متعجب فرناز چشم دوختی برای آنکھ پاسخی بدهیفر
 رود ید کھ فروزنده ھر روز بھ بھانھ مدرسھ کجا م کردنی خودشان فکر مشی اکنون ھر دو پدیشا

   کند؟ی؟ چھ کار م
 ...دی کشی داد و فقط انتظار می انجام نمی در واقع فروزنده کار خاصیول
 راھش را بھ سمت خانھ ی از خانھ گذاشتھ بود طوررونی مدرسھ پا بی چد روز ھر بار کھ برانیا

 .... دانست چرای کج شده بود، نمنیژوب
 .... دوختی و چشم بھ در خانھ آنھا مستادی ای می ساعت ھا بدون حرکت پشت درخت قطوریول

 ی اگر برف و بوران ھم میحت.... بباردی باران رگبارای مھم نبود کھ آفتاب سوزننده بتابد شیبرا
 ... خوردی تکان نمشیشد فروزنده از جا

 ....!نی دوباره ژوبدنی کرد ، دی فکر مزی چکی بھ فقط
 کھ دی دی را منی دوخت ، ناژی و چشم بھ در مستادی ای ظھر آنجا میکی بود کھ تا نزدیروز سھ

 را نای ھم می گردد ، چند باری و ظھر ھا دوباره بھ خانھ باز مدی آی مرونی مدرسھ بیصبح ھا برا
 ....فتند ری آمد و با ھم می بود بھ دنبالش مدی سفی مدل باالمی کھ صحب آن ماشی ، کھ مرد مسندید

 ... نبودنی از ژوبی تمام مدت اثریول
 آمده نای شده بود بھ دنبال می خالشی داشت و پشت موھای روز ھم ھمان مرد مسن کھ قد متوسطآن

 جوان تر ساختھ بود با ی بود و آن را کمدهی خود رسری بھ صورت پی حسابکھی درحالنایبود ، م
 ھ شد ، مرد بنی راننده ماشی براید و مشغول دلبر آمرونی بود از در بدهی کھ پوشی پوستیپالتو

 نشستن او باز کرد ی آمد و در جلو را برارونی بنی تملق از ماشای قبل بھ رسم ادب یمانند روزھا
 . سپس دوباره سوار شد و براه افتادند

 یلی خنی داد ، تا برگشتن ناژی را نشان ممی اش انداخت کھ ده و نی بھ ساعت مچی نگاھفروزنده
 ...مانده بود ، مصمم بود کھ بھ سمت خانھ برود و در بزند

 کرد و او مجبور بود باز ھم در ی تظاھر بھ نبودن مای ، خانھ نبود و نی حالت ژوبنی بدتردر
 ...ستدی ھمانجا بادنشیانتظار د

 بھ نظر شانی پری شمرده ، بھ سمت خانھ رفت ، کمیی آمد و با قدم ھارونی از پشت درخت بپس
 داشت آنقدر نی کھ او در دلش نسبت بھ ژوبی عشقی ولدی ترسی منی از برخورد ژوبدی شادیرس یم

 زنگ ی دستش را رویدی تردنی نگذاشتھ بود ، بدون کوچکتری ترس باقی برایی بود کھ جادیشد
 : دی شنفونی را از پشت آنی ژوبیمنتظر ماند تا در باز شود ، صدا فشرد و



 71 

 ھ؟یک -
 ی کھ در چھره اش مشخص بود خواست خودش را معرفیاقی زد و با اشتی لبخند کمرنگفروزنده

 .  بعد منصرف شدی کمیکند ول
دستش را دوباره بھ سمت زنگ .  دی لب داد بھ گوشش رسری زی کھ فحشنی ژوبی عصبانیصدا

 .... آن برداردی کند تا انگشت سرد و کرخ شده اش را از روی آنکھ تالشیب....برد و فشرد
 :  تر از قبل پخش شدی عصباننی ژوبیصدا

 !!!!یچھ خبره؟ دستت رو بردار روان.....!!!!!!!!! یھو -
 .  فشردشتریب....چی فروزنده دستش را برنداشت کھ ھیول

 زود در ای ری دنی قطع شد ، فروزنده با ترس بھ در چشم دوخت مطمئن بود کھ ژوبنی ژوبیصدا
 .شد کند و ھمان طور ھم یرا باز م

 .  سالم کرددی زنگ برداشت و با تردیفروزنده دستش را از رو.  آمدرونی بنی باز شد و ژوبدر
 :  زده گفترتی فروزنده حدنی کھ صورتش از خشم قرمز شده بود با دنیژوب

 !تو؟....یچ -
 آن را ی از کبودی چشمانش گود افتاده و ردری ، بھ نظرش زستی بھ چھره دردمند او نگرفروزنده

 .احاطھ کرده بود
 :  کرد سر و وضعش را مرتب کند سپس گفتی و سعدی خود کششانی پری بر موھای دستنیژوب

 !؟ی کنی چکار منجایا -
 :  با بغض گفتفروزنده

 .نمتیاومدم بب -
 

 :  گفتی بھ داخل خانھ انداخت سپس با کالفگی نگاھنیژوب
 ....  ویربھ نظرم بھت...من!...ستی خونھ نیشکیھ...اوم -

 :  گفتتی با قاطعفروزنده
 ...ستی نیبھ نظرم مشکل -

 در را بست و پشت نی تا فروزنده داخل شود ، ژوبدی زد و خود را کنار کشی لبخند محونیژوب
 :  گفتدی بھ طبقھ باال کھ رسی منتھی پلھ ھا کیفروزنده بھ نزد.سرش راه افتاد 

 اتاقت طبقھ باالست؟ -
 ...آره:  تکان داد و گفت ی سرنیژوب

 . دستش را گرفت و مانع شدنی خواست از پلھ ھا باال برود کھ ژوبفروزنده
 .ارمی بیی برات چارمیم....ییرای پذی تونجای ھمنیبش:  نیژوب

 با نی ، ژوبدی از پلھ ھا باال دوی و با لجبازدی کشرونی دست او بانی دستش را از مفروزنده
 : اعتراض گفت

 !فروزنده...نرو باال -
 دی دوی تند تر از او میلی فروزنده خی کرد مانع باال رفتن او شود ولی و سعدی ناچار دنبالش دوبھ

 راھرو آن طبقھ بود برساند ، در اتاق ی کھ در انتھانیعاقبت ھم موفق شد خودش را بھ اتاق ژوب
 : دی را از پشت سر شننی ژوبیرا با عجلھ باز کرد و چشمانش را بھ اطراف دوخت ، صدا

 
 !!! اتاقم؟ی تویچرا اومد -

  ، ستی بدون توجھ بھ او ، جلوتر رفت و اطراف را نگرفروزنده
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 بود کھ از خاکستر یگاری جاسکی کامپوتر پخش بود و کنار آن زی می روی دی تا سچند
 ... شد ، معلوم بود کھ تازه استی سوختھ اش ھنوز دود بلند میگارھایس

 ی تخت بود کھ روی روییبای زتاری و نامرتب او انداخت ، گی آبی تختی بھ رویاھ نگفروزنده
 ی کوچکدوی سفی شد چرا کھ متوجھ بستھ ھاشانی قلب حک شده بود ، ناگھان پرکیبدنھ آن شکل 

 :  و گفتستی بود نگرستادهی کھ پشت سرش انی تخت پراکنده بود شد ، با خشم بھ ژوبیکھ رو
 !؟ی کنی چرا؟ چرا مواد مصرف مآخھ!...ھ؟ی چنایا -

 کوتاه بھ فروزنده ، ی منقبض کرده بود جلو آمد و با تنھ اتی را از عصبانشی کھ گونھ ھانیژوب
 با کھی گذاشت و درحالشی پاھای را بھ دست گرفت ، بدنھ آن را روتارشی تخت نشست و گیرو

 ... فروزنده زل زده بود مشغول زدن شدانی بھ چشمان گرتیعصبان
 :  خواندی زد و می متاریگ
 

 نھی دلشوره م از اھمش
 نھی غمگیلی چشمات خکھ
  عشقنی ای دونم توینم

 نھ؟یری شی فرھاد چواسھ
  چشماش غرق چشماتھ؟یک

  باھاتھ؟نروزای ای کدل
 ... روزانی قلب من اآخھ
 . مثل موھاتھشونیپر
 ی دونی تنگھ و مدلم
 ی بھ آسونی کشتمنو
 ی با من رھا کردمنو

 ...یرونی احساس ونی ابا
  بود سھممیی تنھانگو
  فھممی عشقو نمنگو
  ، حرفات دروغ بودهنگو
  رحممی بیلی کھ خنگو

  عشق منو انگارھنوز
 واری دنوری ایدیند

  من موندم و شعرمحاال
 ...تاری گنی بغض ایصدا
 نھی بی حست رو منگام
 نھی سی توسی جا نواسم

 ادتی شم از ی مفراموش
 ....نھی دلشوره م از اھمش

 
 دردمندانھ نگاھش نی ، ژوبدی کشرونی را از دست او بتاری و گدی کشتی از عصبانیغی جفروزنده

 ...کرد
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 نی از اشی را نداشت وگرنھ بقتی جرئت گفتن حقنی شده بود ، ژوبی از چشمان فروزنده جاراشک
 نی و از اردی خواست فروزنده را آرام کند ، در آغوشش بگی داد ، دلش میمحبوبش را رنج نم

 ... شد لذت ببردی تکرار نمشی براگری ھرگز ددیخلوت عاشقانھ کھ شا
 ....دی ترسی خودش ھم از خودش میول

 اش آنطور یماری بدنی کھ با شنیگرانی حالت نگاھش را مانند دستی نگری منھیی ھا کھ در آیتازگ
 ... دید ی ، مستندی نگریبھش م

خودت را قبول نداشتھ ....یخودت را شماتت کن....ی دردمندانھ است کھ خودت را محکوم کنچقدر
 ....ُ مردهکی دیو شا....یخودت را بازنده فرض کن....یباش

 االن بھ نی فکر کند؟ او از ھمیروزی زنده بود کھ بخواھد بھ پگریمگر چقدر د....دوسال....کسالی
 .... کردی سنگ قبرش فکر می روینوشتھ ھا
 :  زنان گفتغی با خود در کلنجار بود کھ فروزنده بھ سمتش آمد و جھمچنان

بخاطر ...باشھ؟....ی مصرف کندی نباگھید....نیژوب....؟ی کنی مصرف منایآخھ چھ مرگتھ کھ از ا -
 ....من
 :  زد و گفتی پوزخندنیژوب

 !؟ی ھستیمگھ تو ک....بخاطر تو؟ -
 :  گفتیناراحت با فروزنده

 !ی دوستم نداری کنی تظاھر می دونم کھ داریم.... خورمی گول حرفاتو نمگھید -
 :  و گفتدی کشی آھنیژوب

 .... ندارماجی احتی زنچی بھ ھگھید...گھیمن د -
 :  دو زانو کنار تخت نشست و گفتفروزنده

 داره داد ؟یدی دافتویق!....؟ی کنی مینطوریمن چھ کار کردم کھ ا....  فھممیواقعا نم....چت شده؟ -
  بشھ؟ی کھ چ؟ی کشیمواد م...؟ی زنی متاری و گنجای اینی شیھمھ روز م....ی زنھ معتادیم

 :  چشمانش را بست و با اندوه گفتنیژوب
 ..... کشمی زنم و درد می متاریگ -

 :  گفتی با نگرانفروزنده
  شد؟ی چشتی جواب آزمایراست!....؟ی کھ دادھیشیمربوط بھ ھمون آزما!....درد؟ -
 

 :  زد و گفتی پوزخندنیژوب
 . خوبمیلیمن خ....الی خیب -

 :  با بغض گفتفروزنده
 ....ستمی من خوب نیول -

 :  گفتی دستان او را در دست گرفت و با نگراننیژوب
 ؟یضیچرا؟ مر! ؟یستیخوب ن-

 نگفت ، یزی و چستی گرفتھ بود نگرنی کھ دستانش را محکم در بنی بھ دستان سرد ژوبفروزنده
 :  متوجھ نگاه او شد ، دستانش را عقب برد و با اندوه گفتنیژوب

 ! بھت دست بزنھی مردچی ھی خوای رفتھ بود کھ تو نمادمی....ببخش -
 :  گوشھ لبش را گاز گرفت و گفتفروزنده

 !ی مردچینھ ھ...یھر مرد..... بھم دست بزنھی خوام ھر مردیمن نم....ی کنیاشتباه م-
 ی شکمش حلقھ کرده بود ، در دست گرفت و با مھربانی را کھ جلونی دستان سرد ژوبروزندهف

 :  مقدمھ گفتی زد ، فروزنده بی برق خاصجانی از ھنیچشمان ژوب.لبخند زد 
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 یھمش داشتم خودمو سرزنش م.... کردمی مھی کھ ھمش داشتم گرستی حالم خوب ننیبھ خاطر ا -
 یول.... دوستت دارمیلی من خنیژوب....نیژوب.....!!!!  با تویبخاطر دوست....بخاطر تو...کردم

  بای خوای نمگھیمگھ من چکار کردم کھ د... باشھی ما اختالف و دورنی بدی دونم چرا ھمش باینم
 ؟ی باشمن
زنده  کھ از گوشھ چشمان فروی اشکی بغض کرده بود و چشم دوختھ بود بھ قطره ھانیژوب

 نی خود گرفت ، ژوبنھی را محکم در دست فشرد و بھ سمت سنیفروزنده دستان ژوب.  بودریسراز
 . بھ حرف آمد

 ما دو تا از ھم یایدن... خورمیمن بھ درد تو نم...نیفروزنده بب...یستیتو اصال مقصر ن:  نیژوب
 ... داشتن تو رو ندارماقتیمن ل...یشی مفیتو با من ح...جداست
از اون .... اون دختره، سارانمیبب! ؟ی کردی فکر نمینطوریقبال ا....پس چرا قبال:  فروزنده

 آره؟...ادیخوشت م
 ....ادی خوشم نمی زنچی از ھگھیمن د:  نیژوب

 ! از من؟یحت:  فروزنده
 بدون اگھ نویا... گفتشھی ھست کھ نمیی حرفھاھی ؟ی دونیم....تو....یتو کھ فرشتھ ا....تو:  نیژوب

 !می بھم بزنای گفتم بینم....یشید مطمئن بودم با من خوشبخت م درصکی
 !!! با تو باشمخوامیمن م..... نگونویا:  فروزنده

 کشھ ی کھ تو رو می کسھی...ھی....ماری بھی... معتاد بدبختمھیمن !!! م؟یآخھ مگھ من ک:  نیژوب
 ....فروزنده ، من دوستت داشتم کھ اومدم جلو.... نابود کنمتوی خوام زندگینم....نییپا

 ! عقب؟ی کشی می کھ داری دوستم ندارگھیپس د:  فروزنده
 .ی زنی چرا؟ چون تو فقط حرف خودتو می دونیم..... ندارهی ادهیحرف زدن با تو فا:  نیژوب

 ....پس عقب نکش.... یاگھ دوستم دار:  فروزنده
 ....دمیمن عقب نکش:  نیژوب

 !!!!ھ؟ی چنکاریپس اسم ا:  فروزنده
 تو رو خوامینم.... ممکنھ برسھنی ناژ؟ی برشھیم.... کنھیسرم درد م.... خوام بخوابمیم:  نیژوب

 !نھی ببنجایا
فروزنده بلند شد . تخت دراز شد ی و رودی کشرونی دستان فروزنده بانی دستان خود را از منیژوب

 : و لبھ تخت نشست سپس گفت
 ....من بھ خواھرم درباره تو گفتم -

 :  گفتی با کالفگنیژوب
  کھ من دوست پسرت ھستم؟ی گفتیعنی -

 ...  تکان دادی سرفروزنده
 .اوھوم -

 ؟ی بھ مادر و پدرتم گفتنمیبب!...  بھ خواھرش بگھ؟زوی ھمھ چدیمگھ آدم با:  نیژوب
 !!! کننی ماهی و روزگارتو سنجای انیاونا کھ اگھ بفھمن م:  فروزنده

 :  و گفتدی خندنیژوب
 ! ھستاهی ھم سینجوریروزگارم ھم -

 :   زد و گفتی لبخند کمرنگفروزنده
 !!!می خواستگاریای بدی بایخواھرم گفت اگھ تو واقعا منو دوست دار -

 ! کنن؟یمگھ ھمھ دوستھا با ھم ازدواج م:  نیژوب
 .... رو دوست دارنگھی کھ واقعا ھمدیییفقط اونا....نھ ھمھ شون:  فروزنده
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 دیاصال چرا با....ی کنی منو وسوسھ می تو ھی رابطھ رو تموم کنم ولنی اخوامی میمن ھ:  نیژوب
 ؟ی کنمیی ھوای اومد؟یومدی یم

 :  و گفتدی دراز کشنی کنار ژوبفروزنده
 م؟ی خواستگاریایم -

 :  بھ سمت او برگشت و گفتنیژوب
 ؟پس فردا بعدازظھر خوبھ....!!!!! امیم -

 !!چرا فردا نھ؟:  فروزنده
 !!! روزهنیپس فردا بھتر... نھ؟ای بھ مامانم بگم ی طورھی دیباالخره من با:  نیژوب

 ....ی تو بگیھر چ:  فروزنده
 !!! دختر خوبنیآفر:  نیژوب

 صورت معصوم او شد ، چقدر ی محو تماشانی بست ، ژوبی چشمانش را بھ آرامفروزنده
 ... بودیخواستن

 .... اش گرفتھیگر
 .... مثل سارا آشنا شودی با دختراننکھیقبل از ا... داد ی خدا زودتر او را سر راھش قرار مکاش
 ....  شدمانی پشی دستش را دراز کرد تا صورت فروزنده را لمس کند ولی بھ آرامنیژوب

 .... بھ او بخوردفشی خواست دستان کثی بود ، دلش نمشی آالی فروزنده پاک و بوجود
 توام با عشق و یزندگ....دادی میبھ فرشتھ اش فرصت زندگ.... گذاشتی بھ او احترام مدیبا

 .... خوشیانیبا پا....آرامش
 .... شوھر او شودی کھ قرار بود روزی رفت بھ نفع مردی کنار مدیبا

 .... کردی احساس حسادت مچقدر
 کرد و ی حس ، خودخواھش منیچون ا.... خوب نبودنجای ایول.... خوب استی بودن گاھحسود

 ... دانستیفروزنده را فقط از آن خود م
 را در نی فروزنده بود کھ در اتاق باز شد و چھره برافروختھ ناژیبای نگاھش بھ صورت زھنوز

 .دیبرابر خود د
 .  اتاق را پر کردی فضانی ناژی عصبیصدا
 .....فروزنده نھ......ی بزنبی آس بھ دوست مندینبا....؟ی کنی چکار میدار......!!!! یھ:  نیناژ

 بھ سمتش آمد و او را از برادرش نی ، ناژستی نگرنی چشمانش را گشود و با ترس بھ ناژفروزنده
 :  گفتنیدور کرد سپس رو بھ ژوب

با فروزنده .....نیژوب....؟نھی حالتو ھم بکننی آخریتونی ساده س و منی ا؟ی کھ چیفکر کرد -
 !!!!نھ

 :  گفتنی بھ ناژی با دلخورفروزنده
 !!!! نزدیبیبھم آس.... نکردی کارچیاون ھ.... حرف نزنینجوریبا برادرت ا -

 شوی بدبختی اومد؟یچرا اومد.....برو....ی دونی نمیچیفروزنده تو ھ!!!....؟یدونی میتو چ:  نیناژ
 ؟ینیبب

 :  گفتنی بود انداخت و رو بھ ناژدهی تخت دراز کشی کھ ھنوز رونی با تعجب بھ ژوبفروزنده
 !؟یزنی حرف میاز چ -

 :  زدادی فربای تقرنیژوب
 .....ھر دو تون!!!!!رونی بدیاز اتاق من بر -

 بھ لرزه افتاده نی بلند ژوبی صدادنی فروزنده با شنی رفت ، شانھ ھارونی با حرص از اتاق بنیناژ
 :  گفتدوی کشی آھنیبود ، ژوب
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 !بخاطر خدا...دیمنو تنھا بذار -
  کرد و گفتنی بھ ژوبی برود رورونی از اتاق بنکھی بھ سمت در رفت ، قبل از ای بھ آرامفروزنده

: 
 قرار پس فردا ھنوز سر جاشھ؟ -

 ....معلومھ کھ سر جاشھ.....معلومھ:  زد و گفت ی لبخند تلخنیژوب
 کھ تاریاه غمناکش را بھ گ نگنیژوب.  رفترونی تکان داد و از اتاق بی سرش را بھ آرامفروزنده

 .... خواست آھنگ بزندیگوشھ اتاق افتاده بود انداخت ، دلش م
 .... کردی غمش را پنھان مدیبا.... داشتازی بھ آن نشی ھاھی گری نشدن صدادهی شنیبرا

 .   بود و حاال بھ نفس نفس افتاده بوددهی وارد خانھ شد ، تمام طول راه را دوی با خوشحالفروزنده
 زد ، انگار کھ بال ی را گوشھ سالن پرت کرد ، چشمانش را بست و با خنده دور خود چرخشفیک

 .در آورده بود و قصد پرواز داشت
 !؟یکجا بود -
 و چشمانش را باز کرد ، مادر و خواھرش مقابل آشپزخانھ ستادی مادرش ای عصبانی صدادنی شنبا
 فرناز ی و ناراحت بود ولی شده بودند ، چھره مادر کامال جدرهی بودند و از آنجا بھ او خستادهیا

 .دی رسیفقط نگران بھ نظر م
 :  گفتی زد و جلو آمد سپس بھ آرامی لبخند کمرنگفروزنده

 ....مدرسھ بودم...خب -
 :  گفتتی با عصباندهی تکان داد و فری با تاسف سرفرناز

 ....زود باش جواب بده.... ھان؟؟ی رفتی چند روز بھ بھونھ مدرسھ کجا منیا -
 :  دوباره حرف خودش را تکرار کردی با خونسردفروزنده
 .....مدرسھ بودم.....من:  فروزنده

 !!!!! دروغ گفتن بسھگھید:  دهیفر
 !گمیمن دروغ نم:  فروزنده

 .....ی داربتی غھیاونا گفتن تو چند روز.....امروز از مدرسھ زنگ زدن....فروزنده :  فرناز
 !!!!!گمیوگرنھ بھ بابات م....زودباش بگو:  دهیرف

 کرد کھ ی مشی و دعوادی کشی ھنوز داد مدهی نگفت ، فریزی انداخت و چنیی سرش را پافروزنده
 : فرناز گفت

 ....کنمیمن باھاش صحبت م....مامان-
 . بزند بھ آشپزخانھ برگشتی حرفنی کوچکترگری بدون آنکھ ددی کھ اصرار فرناز را ددهیفر

 چند روز را با چھ نی زد کھ او ای حدس مبای جلو رفت و خواھرش را در آغوش گرفت ، تقرفرناز
 را زی کرده است ، از فروزنده خواست بھ اتاق بروند و ھمھ چی بوده است و چھ کار میکس
 کھ ی تمام اتفاقاتیحال کرد و با خوشی او را ھمراھلی کند ، فروزنده ھم با کمال مفی تعرشیبرا
 :   خواھرش گفتی حرفھادنی کرد ، فرناز بعد از شنفی فرناز تعری افتاده بود را براوزامر

 خوبھ؟..... بخرهینیری و شوهی مگمیبھ بابا م.....می آماده باشدیپس واسھ اون شب با -
 :  و گفتدی کشی از خوشحالیغی جفروزنده

 !ممنونم....ممنونم....!!!! آره -
 ، دی را بھ مادر بگوزی خواھرانھ کرد و از اتاق خارج شد تا ھمھ چحتی ، او راچند تا نصفرناز

 .... کردی ھا را بھ مراسم آن شب فکر مھی زده بود و تمام ثانجانی ھیلیفروزنده خ
   دارند؟ی و خانواده ش چھ نظرنی ژوبدنی بار با دنی اولی مادر و پدرش برانکھی ابھ
  پدرش را جلب کند؟تیانست رضا توی منی ژوبایآ
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  شد؟ی منی رفت و او ھمسر ژوبی مشی پی بھ خوبزی ھمھ چایآ
 کھ قرار بود ی و بھ لباسدی تخت خواب دراز کشی زجر آور بود، روشیِ گذشت ساعت ھا براچقدر

 ی آمد ، آن را می بھش میلی داشت کھ خی سارافون گلبھکی بپوشد فکر کرد ، یشب خواستگار
 کرد تمام مدت صاف ی می کرد و سعیمی مالشی گذاشت ، آرای شال متناسب با آن مکی و دیپوش

 . راه برود
 دار نقره ھی پاینی کرد ،فنجان ھا را بصورت مرتب در سی مشی صداییرای مادرش از پذیوقت

 و نی دلنشی کرد سپس با لبخندی رنگ مادرش پر میی آلبالوی و درونشان را با چادی چی مشانیا
 ی کرد ، وقتی تعارف می شد و بھ مھمانان چای مییرای وارد پذی چاینی شمرده با سییقدمھا
 :  گفتی می انداخت و با چرب زبانی بھ او می ادارانھی گرفت او نگاه خری مرشوھرش مادیجلو

 !ممنونم عروس قشنگم -
 . زدی می چشمکی زد و پنھانی گرفت حتما او لبخند می کھ منی ناژیجلو

 عرق است و سی کھ سر و صورتش خدی دی گرفت می منی را مقابل ژوبی چاینی سی وقتسرانجام
 .... جمع ،سخت استنی سنگی او ھم تحمل نگاه ھای شد کھ برایمتوجھ م

 دییبفرما:  گفت ی با متانت دخترانھ اش مآنوقت
 . کردی تشکر مشیرای گی کرد و با صدای نگاھش منی ژوبو

 .... دادرونی بی زد و نفسش را بھ آرامی لبخند کشدار اتفاقات ،نی با تصور افروزنده
 .... فکر کندشیای کرد بھ روی را بست و سعچشمانش

 .... را گم کرده بودشیاھای رونی ژوبیول....!!!  فکر کردن خوب استاھای بھ روچقدر
 با نی بود ، ژوبشیاھای بود و غرق رودهی تخت دراز کشی راحت روالی لحظھ کھ فروزنده با خآن

 ... بودشیبغض مشغول بستن چمدان لباس ھا
 

 ی خود بھ خوبی نگاه مادر و پدرش را روینی معذب شده بود ، سنگیلی شام خزی سر مفروزنده
 بود کھ پدرش چھ نی داد ، نگران ای خاطر لقمھ ھا را بھ زحمت فرو منی کرد ، بھ ایحس م
 و اشاره بھ او مای کرد با ای میکرد و سع ی بھ فرناز نگاه می درباره ش خواھد کرد ، گاھیقضاوت

 . فرناز تمام مدت نگاھش بھ بشقاب خودش بودی تا چھ اندازه نگران است ولاندبفھم
 مادر و پدرش بھ ی از نگاه ھاافتنی نجات ی شام بلند شد و برازی زود از سر میلی خفروزنده

.  آمد ی پچ پچ می صدارونی کرد خوب گوش کند از بی داد و سعھیاتاقش پناه برد ، بھ در اتاق تک
 . کنندی دانست کھ دارند درباره او و خواستگارش صحبت میم

 او پرداختھ ی کرد و فرناز بھ جانب داری را کامال بھ در چسباند ، پدرش داشت غرغر مگوشش
فرناز داشت  ، دی از او نشنیی صدای خواست نظر مادرش را ھم بشنود ولیبود ، فروزنده دلش م

 کھ فرناز از آنھا خواست بھ اتاقش دی کرد ، فروزنده شنی با آنھا صحبت منی ژوبتیدرباره وضع
 از ی برداشت ، کتابزی بھ سرعت بھ سمت تختش خنی ھمی و رو در رو صحبت کنند ، براندیایب

اقش  با دست بھ در اتی برداشت و خود را مشغول درس خواندن نشان داد ، کسری تحرزی میرو
 . دی جوی را از استرس مشی زده بود و اشت ناخن ھاجانی ھیلی ، فروزنده خدیکوب
  تو؟میای بمی تونیفروزنده جان؟ بابا م:  دی پدرش را شنی بعد صدایکم

 :  مشھود بود گفتشی کھ در صدای سپس با ترسدی کشقی چند نفس عمفروزنده
 ! تونیایب....بلھ -

 فروزنده وسط کھی باز شد و ھر سھ نفر آنھا وارد اتاق شدند ، پدر و مادر کنارش نشستند طوردر
 .  نشست و مھربانانھ لبخند زدری تحرزیفرناز ھم پشت م. آنھا بود 
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 نیی داد آنھا بحث را شروع کنند ، بھ ناچار سرش را پاحی ، ترجدی چھ بگودی دانست بای نمفروزنده
 .  سرزنش پدرش بوددنی ، ھر لحظھ منتظر شندی تپی میبش بھ تند قلکھیدرحال.انداخت 

 :  و گفتدی دخترش کشی بر موھای دستدیحم
 دای خواستگار پھی تو ی برانکھیدرباره ا.... بما گفتھییزای چھیخواھرت ....فروزنده جان...خب -

 ....شده
 :  تکان داد و گفتی سرش را بھ آرامفروزنده

 ....ما فقط...ما -
 :  فرناز نگذاشت او حرفش را بزند و بالفاصلھ گفتکھ
 ی رفت و آمدھانی ھمی تونکھیمثل ا....نی ش ، ناژیبرادر ھمکالس.... ھستنیاسمش ژوب -

 ... دهیفروزنده بھ خونھ دوستش بوده کھ اونو د
 بھ ی گفت و اشاره ای دروغ می کھ در کمال خونسردستی بھ خواھرش نگررتی با حفروزنده

 خواھرش زد و او را مطمئن ی برای مناسب چشمکتی موقعکیفرناز در . ھا نکرده بود  آنیدوست
 . ساخت کھ اوضاع تحت کنترل است

 :  گفتدهیفر
 ! گرفتن ؟ی بھ ما و اجازه مزدنی زنگ مھی دی نبانایحاال ا -

 :  داد و گفتی دخترش را تکانی شانھ ھادهیفر
 ان؟ی شب م بھت گفتھ واسھ پس فردایک....با تو ھستم -

 :  او پاسخ دادی ، فرناز بھ جاستی بھ خواھرش نگری با نگرانفروزنده
 !و از اون خواستھ کھ بھ شما اطالع بده.... بھ فروزنده گفتھنویخود مادر پسره ا -

 .... کردنی و رسما اعالم مزدنی بھتر بود بھ ما زنگ میول:  دیحم
 !!!! انددهی ما رو پسندی کھ فروزنده نھیمھم ا.....دیری گی سخت منقدریچرا ا.... بابایا:  فرناز
 !!!! انددهی ما رو پسندی کھ فروزنده نھیمھم ا.....دیری گی سخت منقدریچرا ا.... بابایا:  فرناز

 از اتاق ی حرفنی نکردند و بدون کوچکتری کدام اعتراضچی حرف فرناز ، نھ پدر نھ مادر ھنی ابا
 : اھرش آمد و گفت رفتند ، فرناز بھ سمت خورونیب
 ؟ی شناسی رو منیآخھ تو چقدر ژوب.... بگم فروزندهی دونم بھت چینم.... دونمیواقعا نم -

 :  انداخت و گفتنیی سرش را پای با شرمندگفروزنده
 ....منم دوستش دارم....اون منو دوست داره -

 :  گفتی و با ناراحتدی کشی آھفرناز
 ....ی نشمونی انتخاب پشنی بعدا بخاطر ادوارمیفقط ام -

 ی از خوشحالی کوتاھغی تنھا شد جی برود ، وقترونی منتظر ماند تا خواھرش از اتاق بفروزنده
 کھ فرا دی ھم طول نکشیلی کھ خی ، شبدی کشی را می ، حاال فقط انتظار شب خواستگاردیکش
 ....دیرس
 در نکی کرد و ایھرش کمک م شده بود و در مرتب کردن خانھ بھ مادر و خواداری صبح زود باز

 وسواس یلی خی ولدی را پوششی بود ، چند بار سارافون ھایآستانھ شب مشغول انتخاب لباس مناسب
 کرد کھ پدرش از ی ، خدا را شکر مدی آی کدام بھش نمچی کرد رنگ ھیشده بود ، احساس م

 نی بود بھ خاطر ا نخواستھ بود حضور داشتھ باشند وگرنھ اگر ماھان االن آنجاعمو خانواده
 ...  کردیوسواس ، مسخره اش م

 از سارافون ھا را انتخاب کند ، آخر سر ھم ھمان یکی مادرش ، مجبور شد ی صدا زدن ھابا
 آمد ییرای بھ پذی رفت ، وقترونی کھ دوست داشت را انتخاب کرد و از اتاق بیسارافون گلبھ
 کاناپھ نشستھ بود و ی رونھی کھ دست بھ سندی توانست بھ وضوح ببی پدرش را میچھره عصبان
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 ، فرناز با دی کھ فرناز نشستھ بود چرخینگاھش بھ سمت.  داد ی تکان می حالت عصببھ  راشیپاھا
 ی ، عرق سردستی اشاره کرد ، فروزنده با تعجب بھ ساعت نگریواریچشم و ابرو بھ ساعت د

 .... نھ بودکی اش نشست ، ساعت نزدیشانی پیرو
 . دی مادرش را از پشت سر شنی عصبانیصدا.... استامدهی ھنوز ننیست چرا ژوب دانینم
 ....!انی بخوانی خواستگارا کجان؟ نکنھ نمنیپس ا:  دهیفر

 :  گفتی نگفت ، فرناز با نگرانیزی و چستی بھ مادرش نگریشانی با پرفروزنده
 ! کجاننیبب.... زنگ بھشون بزنھی ایفروزنده جون ب -

 تلفن رفت سپس با زی گذشت بھ سمت می از کنار پدرش مکھی تکان داد و درحالی سرفروزنده
 .... جواب ندادچکسی ھی زنگ خورد ولیلی را گرفت ، خنی لرزان شماره خانھ ژوبییانگشت ھا

 .... فروزنده ھم نگران شده بودحاال
 :  و گفتستی بھ فروزنده نگری حوصلگی با بدیحم

 ! شد؟یچ -
 .... دارهی رو بر نمی گوشیکس:  فروزنده

 ....ری دوستتو بگلیخب موبا:  فرناز
 .... ھستنییعجب آدما!.... وقت اومدنھ؟گھیآخھ االن د:  دهیفر

 ....رمی گی رو منیاالن شماره ناژ:  فروزنده
 .زود باش فقط:  دیحم

 شده دی دھد ، ناامی دانست چرا او ھم جواب نمی را گرفت ، نمنی شماره ناژی با ناراحتفروزنده
 .... جواب دادنیبود و قصد گذاشتن تلفن را داشت کھ ناژ

 
 کھ نگاه شکست دیی نپایری اند سوال کرد ، دامدهی چرا آنھا ننکھی در مورد ای با نگرانفروزنده

 ...خورده فروزنده بھ نگاه غضبناکش پدرش افتاد و بعد از پدر بھ مادر و بعد از مادر بھ فرناز
 واریفروزنده بھ سمت د... را از نگاه فروزنده بخواندزی توانست ھمھ چ بود کھی تنھا کسفرناز

 آشکار ی کھ در دل داشت نکند ، با بغضی را متوجھ غمیبرگشت تا چشمان اشک آلودش کس
 .  کوتاه و نامفھومی گفت ، با کلماتیمشغول صحبت بود ، سربستھ و رمز آلود سخن م

 ....چطور؟...؟یِک...آره.....اوھوم
 ی گوشی وقتدی طول نکشقھی دقکی از شتری بنی کرد ، مکالمھ اش با ناژی از چرا استفاده مشتریب

 .  را شروع کرددنی بود کھ پرسی نفرنی اولدیرا گذاشت ، حم
 !!ومدند؟ی گفت ؟ چرا نی میچ:  دیحم

 کرد توان نگاه کردن در ی و بھ سمت پدرش برگشت ، احساس مدی کشیقی نفس عمفروزنده
 .... مجبور بودیچشمان پدرش و دروغ گفتن را ندارد ول

 ! مارستانیھمھ رفتند ب....حال مادربزرگش بد شده...گفتش کھ:  فروزنده
  بده؟یلیحاال وضعش خ....آخھ...! یوا:  دهیفر

 .اوھوم:  فروزنده
 کرد ، فروزنده ی تکان داد و نگاھش بھ فرناز افتاد ، فرناز با مالمت نگاھش می سرفروزنده

 سخت بود کھ خودش را نگاه دارد ، یلی کند ، خھی خواست گری انداخت ، دلش منییسرش را پا
 شده شانی کند پری است و خواھرش از گفتن آن امتناع میگری دزی چقتی بود حقدهیفرناز کھ فھم

 : دیست بلند داد بزند و بگو خوایدلش م  ،بود
 !! شده؟یفروزنده واقعا چ -

 .  شدن پدرش باعث شد کھ خاموش بماندی خواست ، عصبانی دلش نمنکھی نتوانست، نھ ایول
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  گفتی بلند شد و با ناراحتشی مراسم خرد شده بود ، از جانی کھ اعصابش از برھم خوردن ادیحم
: 
اصال من از .... تو حال مادربزرگشون بد بشھ؟ی شب خواستگاردیدرست با!!....شھ؟یآخھ مگھ م -

خوب شد کھ ....رنی زنگ نزدن بھ ما تا اجازه بگھی یحت....انی بنای نبود ایھمون اول دلم راض
 !!!!ومدنین

 شروع بھ گری فروزنده ، خودش را نگھ داشت و او دھی کھ با گردی بگویزی خواست چدهیفر
 :  بھ سمت در خانھ رفت و گفتیا حالت عصب بدیمالمت دخترش نکرد ، حم

حاال !!!...بھ؟ی غرھی رو رد کنم و تو رو بدم بھ ی خوبنیپسر بھ ا....ییبرادرزاده من ، بھ اون آقا -
 ی االن جلوتون داره سنگ منیاز ھم....ستمی وصلت ننی بھ ای شد اصال راضنجوریکھ ا
 !!!دیستیمعلومھ قسمت ھم ن....افتھ

 :  کرد و گفتدهی بھ فری روسپس
 و فروزنده رو انیپاشن ب.... دادهتی و بگو فروزنده رضانایفردا زنگ بزن بھ داداشم ا! خانم-

 !!!!نشون کنن
  رفت و در را محکم پشت سرش بسترونی باشد ، از خانھ بی نظر کسدنی منتظر شننکھی بدون او
. 

 :  گفتھی بھ سمت مادرش رفت و با گرفروزنده
 !!!!!  کنم مامانیدواج نممن با ماھان از -

 :  و گفتدی کشی پوففرناز
 !!! بچھ؟ی کنی مینجوریآخھ چرا ا -

 :  گفتی با خونسرددهیفر
 !!!!  زنمی حرف بابات حرف نمی کھ من روی دونیم -

 فکر بود کھ برود و از نی ، فرناز در ادی و بھ سمت اتاقش دودی کشتی از عصبانیغی جفروزنده
 . اوردیک خواھرش نھفتھ بود سر در ب کھ در دل کوچیقتیحق
 .  از شب گذشت ، فرناز بھ اتاق خواھرش رفتی اوضاع خانھ آرام شد و پاسی کمیوقت

 ی رو بھ رو چشم دوختھ بود، گاھواری ماتم زده بھ دی تخت کز کرده بود و با چھره ای روفروزنده
 .دی لرزی و ھمزمان با آن چانھ اش مدی کشی اش را باال مینیآب ب

 :  داد و گفتی تکانشی تخت نشست ، فروزنده بھ شانھ ھای کنارش روفرناز
 ! با من کرد؟نکارویچرا؟ چرا ا -

 آنقدر شی براقتی دانست کھ تحمل حقی ، مستی بھ چھره غم آلود خواھرش نگری با ناراحتفرناز
 .  کند خودش لب باز کرده بودی سوالنی او کوچکترنکھیدشوار بوده کھ قبل از ا

 چکار؟:  رنازف
 ... منو خرد کردنیژوب:  فروزنده

 ...ی مادربزرگھ رو از خودت درآوردھی دونستم کھ قضیم:  فرناز
 عشق اصال وجود داره؟....فرناز؟ بمن بگو:  فروزنده

 !؟....ی داغون شدنقدری بھت گفت کھ ای چنیناژ....زم؟ی شده عزیچ:  فرناز
 !گفت اون رفتھ...ستی خونھ ننیگفت کھ ژوب....اون گفت....نیناژ:  فروزنده

 کجا رفتھ؟:  فرناز
 ...... دوریلیخ......دور:  فروزنده

 .... کھی بگیخوایتو م.... نمی؟ بذار بب....یعنی:  فرناز
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 فرشتھ ھی گفت من یم.... گفت دوستم دارهیم.... کردفی خوار و خفنکاریاون منو با ا:  فروزنده
 ! کرد؟نکارویپس چرا با من ا....ام

 یلی خی مطمئنم اون دروغگویول....دمی کھ عقل و ھوش رو از سر تو برده ندینیمن ژوب:  فرناز
 !!! بودهیخوب

 آره؟.... کردمیبچگ:  فروزنده
 .....شنیبچھ ھا کھ عاشق نم....ی کردیجوون:  فرناز

 !!!! زود باور کردمیلی رو خنی ژوبیحرفھامنم ...منم .....بچھ ھا زود باورن:  فروزنده
 خواست کھ او را آنطور رنجور و ی داد ، نمی و خواھرش را در آغوش خود جادی کشی آھفرناز

 ... کردی می مرحلھ را طنی استی بای اما فروزنده مند،یگرفتھ بب
 ....ینی بی چشمانت می نفر را در جلوکی ، فقط یشوی عاشق میوقت

 .... ، صادقانھی کنی مھی را بھ او ھدقلبت
 .... افتدی جور اتفاق مکی شھیھم

 .... شکندی قلبت را مای..... دھدی قلبش را بھ تو مای
 گری کرد دی بود کھ احساس متشی از آن غرور و شخصشتری فروزنده ھم شکستھ بود ، اما بقلب

 !!! از آن نمانده استیزیچ
 .  آرام و مطبوع دادی خود را بھ صبحی طور کھ بود آن شب کشدار و پر آشوب گذشت و جاھر

 ی برود ،صبحانھ را در کنار پدر و مادرش خورد ، پدرش حترستانی آماده شد کھ بھ دبفروزنده
 ....!!!حس مالمت شدن.... دادی بود کھ فروزنده را عذاب منی کالم ھم با او صحبت نکرد و اکی

 نبود بھ سمت خانھ رستانی مقصدش دبی روح از خانھ خارج شد ولی و بدهی ماسی با نگاھفروزنده
 کبارهی و بی کرد و بھ علت رفتن عجی رو در رو صحبت منی با ناژدی رفت ، بایدوستش م

 .  بردی می ، پدیای بشی کھ قرار بود بھ خواستگاری درست در ھمان شبنیژوب
 ! کرد؟ی با او می کارنی چندی بود؟ چرا بایشوخ کی... ، قول نبود؟نی قول ژوبایآ

 خانھ آنھا رساند و منتظر ی ، بھ جلونی زودتر از زمان خروج ناژی اقھی خودش را چند دقفروزنده
 دی تردی خواست جلو برود و خودش زنگ خانھ را بزند ولیچند بار.  دیای برونی بنیشد ناژ
 ....داشت

 آمد ، نگاه رونی از خانھ بنی شود ، ناژروزی پشیدھای فروزنده بتواند در جدال با تردنکھی از اقبل
 . دی شد آن را فھمی داد ، بھ شدت در فکر بود ، از حالت چھره اش می غم میاو ھم بو
 توانست ی کرد ، فروزنده می مھی داشت گرنی جلو رفت و پشت او قرار گرفت ، ناژفروزنده

 آنکھ او را ی او گذاشت و بی قدم ھای را جاشیھ اش را بشنود ، قدمھا سابقی ھق ھق بیصدا
 ...متوجھ حضور خود کند ، ھمانطور پشت سرش راه افتاد

 کمر ی و آن را رودی کشی اش را می کولھ پشتی بندھای رفت ،گاھی آھستھ و صاف راه منیناژ
 ی دانست می فکر بود کھ چطور اعالم حضور کند ، اصال نمنی کرد ، فروزنده بھ ایجابھ جا م

 .... نھای با او حرف بزند یتواند کلمھ ا
 از مچالھ ی ناشی تکلم را از او گرفتھ بود ، سرانجام صدایی فشرد و توانای را مشی ، گلوبغض

فت  ری کھ پشت سرش راه می بھ فردنی فروزنده ، باعث شد ناژی بوت ھاری زییشدن جعبھ مقوا
  کھ با نگاه آشفتھ فروزنده برخورد کرد ، ھرنی ناژانی کند ، نگاه گری بود نگاھکشی نزدیلیو خ

 ...ستادندی ادو
 ....و بھ صحبت باز شوند....فتندی نوبت لب ھا بود کھ بھ حرکت بحاال

 ... گوش ھا بود کھ بشنوندنوبت
 ... قلب ھا بود کھ آزرده بشوندنوبت
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 اش را ینی با پشت دست آب بنی باال برد ، ناژی کھ مقنعھ فروزنده را کمدی بھ ناگاه وزیمی مالمینس
 : پاک کرد و گفت

 !!!؟ی کنی چکار منجایتو ا.....سالم -
 !!!؟ی زدشبی بود کھ دی اون حرفا چنیناژ....نیناژ!!!.... کنم؟ی چکار منجایا:  فروزنده

 !!!! رفتھنجای از انیژوب....من بھت دروغ نگفتم:  نیناژ
قرار بود با مامانت حرف ..... خونھ مونادی مشبیخودش بھم گفت کھ د!.....شھ؟یمگھ م:  فروزنده

 !!!!بزنھ
 !!!داداشم دوستت نداشت.... کھی درک کندیبا....زمیعز:  نیناژ

 ....اون دوستم داشت:  فروزنده
 !!!!نیھم.... وقتش رو با تو بگذرونھخواستیفقط م!!!! نھ:  نیناژ

 .... کنمیمن باور نم.... دروغھنیا....وغھدر:  فروزنده
  دروغھ؟یگیبعد تو م.... رفتھ رانی از اشھیاون واسھ ھم:  نیناژ

 ....  کھ گفت انجام ندادم؟ چکار کردم کھیمگھ من ھر کار:  فروزنده
 کی فقط تو رو بھ چشم نیژوب!!!  فروزنده ی کردی رو با ھم قاطیتو عشق و دوست...تو:  نیناژ

 .....شتری نھ بدی دیدوست دختر م
 !! ؟نی چرا ناژاد؟یپس چرا بھم قول داد ب!....شھ؟یمگھ م:  فروزنده

 !!!! مردا بودنی از ھمیکی ھم نیژوب.... کننیکمتر عمل م....زننی حرف مادیمردا ز:  نیناژ
 خوشتون حتما تو و مامانت از من!!...؟ی کنی من خراب مشی داداشت رو پنقدریچرا ا:  فروزنده

 .... رو فراموش کنمنی کھ من ژوبدی دروغا رو درست کردنیا....نھیحتما ھم...آره....ادینم
 !!!!چرند نگو:  نیناژ

 در خونتون و امیاگھ ھم شده ھر روز م... کنمی فراموشش نمچوقتیمن ھ.... بدوننویا:  فروزنده
 اونو ی تونینم....نمشی بیمن باالخره م....رونی بادی از در خونھ بنی تا عاقبت ژوبنمیشی منجایھم

 ....نی ناژی تونینم!!!! ی کنمیاز من قا
 :  زدادی فرتی با عصباننی دور شد ، ناژنی از ناژانی را گفت و گرنی افروزنده

 ......!!!!اونقدر منتظر بمون کھ موھاتم ھمرنگ دندونات بشھ...باشھ -
 کرد؟ ی مرونی را از دل فروزنده بنی عشق ژوبدیا داد ، چطور برونی نفسش را با حرص بنیناژ
 .... توانستینم

 ... را انجام دھدنکاری توانست ای را بھ دست زمان بسپارد، تنھا زمان مفھی وظنی گرفت تا امیتصم
 .... روز گذشتآن

 .... ھم گذشتگری دیروزھا
 ...فتدی بی آنکھ اتفاقیب.... خوردی ھمانطور پشت سر ھم ورق می زندگدفتر

 .... گرددی ھرگز برنمگری دنی آنکھ فروزنده باور کند ژوبیب
 .... برودی کھ در قلبش بود رو بھ خاموشی عشقی آنکھ لحظھ ایب

 و سر ی خوشی قطره ھانی آخردنی شده بود کھ در حال مکلی تبدی ، بھ دشمن خونخوارزمان
 ....  در وجود فروزنده بودیزندگ

 .... شدیساکت تر و افسرده تر م گذشت ، فروزنده ی روز کھ مھر
تا آن روز .... کرده بوددای پی اش ، افت محسوسی شده بود و نمرات درسی و منزوری گگوشھ

 ....کھ
 .... خستھ خود حس کردی را کنار قدمھای مردی قدم ھایصدا
 ... گشتی بھ خانھ برمرستانی روز کسل کننده در دبکی روز کھ بعد از گذشت ھمان
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 غی جی کند ،صدای مبشی دارد تعقی کرد کسی آمده بود ، احساس مرونی کھ از مدرسھ بی وقتاز

 ، با عجلھ دی کھ رسی توانست بشنود، بھ نبش کوچھ بعدی آن شخص را می چرمیخفھ کفش ھا
 .دید.... بعدھی و چند ثانندی کننده اش را بببی شد ، آماده بود کھ چھره تعقی مخفواریپشت د
 ھشت بایتقر.  اش نشست یشانی در پی اخماری اختی کرد کھ ماھان باشد ، بی فکرش را نماصال

 .... اوبیدر تعق.....آنجا....ماھان.... رفت و آمد نداشتند و حاالشی شد کھ با خانواده عموی میماھ
 حوصلھ نکھی داشت ، با ایی جادوی لبخندشھی شد کھ مثل ھمرهی بھ صورت جذاب ماھان خفروزنده

 کھ داشت را کامال اصالح یشی بھ خنده افتاد ، ماھان تھ ریآن پسر شوخ و سمج را نداشت ول
 .  بود ، معلوم بود کھ با عجلھ اصالح کرده استدهی برغی کنار چانھ اش را ھم با تیکرده بود حت

 
 !!!!جادوگر:  لب گفت ری انداخت و با خنده زنیی سرش را پافروزنده

 .  اش را جلو دادنھی رنگش را با دست صاف کرد و سی مردانھ سرمھ اھنرای پقھی ماھان
 !سالم:  ماھان

 .  بھ ماھان زل زدی جدیلی ، خدی نخندگری دفروزنده
 !جواب سالم واجبھ ھا....سالم کردم:  ماھان

 !منکھ سالم دادم...؟یدینشن:  فروزنده
 ....دمینشن:  ماھان

 !کتر بده دھیحتما برو گوشتو نشون :  فروزنده
 ؟ی کنی لجبازدی بامی رسیچرا ھر وقت بھ ھم م:  ماھان

 .... نکردمیمن لجباز:  فروزنده
 ....ی مونیفکر کردم منتظرم م:  ماھان

 !!منتظر تو ؟....من؟:  فروزنده
 نگفت؟!....قرار بود زن عمو بھت بگھ....آره:  ماھان

 اش زد و یشانی کھ صبح مادرش زده بود ، افتاد ، با دست محکم بر پی حرفادی کھ تازه فروزنده
 : گفت

 ! رفتھ بودادمی....آخ -
 :  زد و گفتی لبخند تلخماھان

 ! بچھیشی بزرگ میدار.... رفتھ بود؟ادتی -
 .  گر گرفتفروزنده
 !!! ستمیمن بچھ ن:  فروزنده

 !!!! کر شدم.... نزن غیج....خب حاال:  ماھان
 !!! با مامان جونم دعوا گرفتمی بھ عرضتون برسونم سر قرار امروز با شما من کلدیبا : فروزنده

 ؟ی منو دوست دارنقدری ایعنی.... واقعا؟؟؟یبخاطر من دعوا کرد:  ماھان
 :  زد و گفتی را از حرص بھم فشرد ، ماھان پوزخندشی دندان ھافروزنده

تو منو ....تو؟.... کنم؟ ی تونم باھات شوخینم....ی منفجر بشی خوایانگار م....یوا....یوا -
 ..... محالھ؟یدوست داشتھ باش

 ؟....ی و بری کشیچرا راھتو نم....ادی ازت خوشم نمی دونیتو کھ خودت م....کالیآ بار:  فروزنده
 .... فرصتمھیمنتظر :  ماھان

 !!!فرصت؟:  فروزنده
 ....خوامی فرصت مھیازت .... آره: ماھان
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 ! بشھ؟یکھ چ:  فروزنده
 .... بشناسمتیکھ اجازه بد:  ماھان

 !!! ی شناسیتو کھ منو خوب م:  فروزنده
 ....کھ بھتر بشناسمت:  ماھان

 ادی کرد ، ی دار محھی بود کھ قلبش را جری مکث کرد ، چشمان ماھان طوری لحظھ افروزنده
 عشق ی برا دانست کھ چقدر سخت استیم.... کرده بود افتادنی عشق ژوبی کھ برایی ھاھیگر

 ....،التماس کردن
 کھ زد او را ی بھ او بدھد کھ ماھان با حرفی آنطور ماھان را خرد کند ، خواست فرصتامدی ندلش

 ....دگرگون کرد
 .فرصتت شروع شد....باشھ:  فروزنده

 !دمی فرصت بھت مھیمنم ...خب:  ماھان
 !!!؟یچ:  فروزنده

 !!!گھی شناختن بھتر ھمدیبرا.... فرصت بھ توھی و منم یدی فرصت بھ من مھیتو :  ماھان
شما ھمتون مثل .... فکر کنمی مردچی بھ ھخوامی نمگھیمن د.... ماھانیول....شناخت؟:  فروزنده

 !!!دیھم
 !!!!دیشما زنھا ھم ھمتون مثل ھم:  ماھان

 ....میما بھتر:  فروزنده
 !میما بھتر..... جونمرینخ:  ماھان

 ....دیی وفایشما ب:  فروزنده
 .....یادیز....دی با وفا ھستیادیشما ھا ز....میستی وفا نیب:  ماھان

 خواست ی کرد دلش می ماھان آنقدر صادقانھ صحبت می گوشھ لبش را گاز گرفت ، وقتفروزنده
 .... کندھی گرری دل سکیبھ آغوش او برود و 

 .... کھ از عشق اولش خورده بودی شکستبخاطر
 .... عقب بماندی کھ باعث شد از زندگیمنی بدی خاطر دوستبھ
 .... اتاقش قاب کرده بودواری دی مدت ، رونی کھ در ایی تنھای خاطر ھمھ لحظھ ھابھ

 .... بدی خاطره ھابخاطر
 کھ یمرد.... کھ ھرگز سست نشودیآغوش.... آغوش محکمکی.... داشتازی مرد نکی آغوش بھ

 .... نکندشیھرگز رھا
  گفت؟یھان م را بھ مانھای ادی باایآ

 ....زدی بررونی تمام احساساتش را بی در اوج ناراحتیفروزنده مغرورتر از آن بود کھ حت....نھ
نگاھش ....ساکت ماند.... کھ در وجودش بود را بھ ماھان نشان دھدی خواست ضعفی نمدلش

 .....!تمام وجودش اشک آلود....خشک
 .... خواست کھ آرامش کندیدلش م....شده بود فروزنده ی وجود ماھان متوجھ لرزش شانھ ھانی ابا

 عشق ادی گری کند کھ او دھی ھدی دختر دوست داشتننی خواست آنقدر عشق و محبت بھ ای مدلش
 ....فتدیاز دست رفتھ اش ن

 . عاشقیلی خدیو شا....و ماھان صبور..... مقاوم بودفروزنده
 باور و مسخره رقابلی کرد ، غی مدادی و فحشا بانتی کھ خی مفھوم عشق در جامعھ اھرچند

 .... داشتمانی ماھان بھ عشقش ایول....بود
 تلفن ی باعث شده بود بعد از ھشت ماه قطع ارتباط خانواده اش با خانواده عمو ، گوشمانی انی ھمو

 .... بخواھد اجازه دھد بعد از مدرسھ بھ دنبال فروزنده برودشیرا بردارد و از زن عمو
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 .... کندی را عوض مزھای چیلی خداری دنی دانست کھ ایم.....دی دی فروزنده را مدیبا
 ؟یخوری میچ -

 ی روی با جعبھ دستمال کاعذی کشدار بھ فروزنده کھ مشغول بازی را گفت و با لبخندنی اماھان
 .  نگفتیزی را باال انداخت و چشی شانھ ھای تفاوتی شد ، فروزنده با برهی بود ، خزیم

 شاپ ی کافی باشد ، منوری توجھ و سر بھ زی خواست فروزنده آنطور بی کھ اصال دلش نمماھان
 : را باز کرد و گفت

 ....آقا؟ آقا بلھ با شمام!.... خوبھنیآره ھم...میاصال چطوره دو تا ھات چاکلت سفارش بد -
 ی خوبانھی م با شکالتادی دانست کھ او زی بھ فروزنده انداخت ، می نگاھمی نی با بدجنسماھان

 .  شاپ اشاره کرد و سفارش ھات چاکلت دادی وجود باز ھم بھ مسئول کافنی با ایندارد، ول
 :  و گفتدی کشی پوففروزنده

 !!!! من شکالت دوست ندارمی دونیتو کھ م -
 :  و گفتدی خندماھان

 ! کھ گوشتت تلخھنقدریا...واقعا ؟ چھ جالب آخھ شکالت ھم تو رو دوس نداره -
 :  شد و گفتی عصباندهفروزن

 ....من!...؟ی گفتیچ -
 از دست و پا یخستھ نشد... آب شنا کنانی ھم شده سمت جرکباریفروزنده !!!! بسھ....اه:  ماھان
 !یزندگ.... کن فروزندهیزندگ!...زدن ؟

 !؟یچ: گفت رتی با حفروزنده
 :  و گفتدی کشی آھماھان

 شکل ممکن نیبھ بدتر... اومد سراغتیکی....ی دوست پسر داشتھ باشھی بود کھ نیآرزوت ا -
 ی زندگی عاددیچرا نبا.... دختریسر شکتھ شد.... شکل رھات کردنیبھ ساده تر...یعاشقش شد

 ؟یری بچھ گونھ مجاناتی چرا دنبال ھ؟ی دنبال خطر کردننقدری چرا ا؟یکن
  رفت؟ادتی....یگی مشھیخودت ھم....من بچھ ام:  فروزنده

 و ی بار افتادھی...ی بزرگ شدگھی االن دیول....ی ھم بچھ بودیلیخ...یھ بودبچ....نھ:  ماھان
اون پسر ارزشش رو داره ...ی غم بغل کردی زانو؟ی بخاطر چ؟یبخاطر ک...ی بلند شدیدوباره با

 ؟ی کنی مینجوریکھ با خودت ا
 فرصت بھم ھیاصال مگھ قرار نشد ...!!!...ی رو بھم بگنای خواد ای نمگھیتو د:  فروزنده

 خوشت ی تا حاال از کس؟ی نکردیآقا ماھان تو تاحاال بچگ...از خودت بگو...خب بگو...میبد
 !!؟ی اصال تو احساس دارنمی ببومده؟ین

 ھی آدم پر رو ، لجباز و ھیمن .... ؟ی بدونی خوای میچ....از خودم بگم؟:  ماھان
 و دید...عاشق سفر...یاجتماع.. .. کاذبکمی...بااعتماد بھ نفس...خنده رو....شکمو...دنده
و بستن ... کتدنی بھ پوشدی مقیول... اسپرتپی و تنیعاشق شلوار ج...دیبازد

 .... نھ ضد فروزندهیضد دختر ول....ھلی پلھی شیب....صبور....کراوات
 !!!؟ی کنی منو دختر حساب نمیعنی:  فروزنده

 ....ھنوز حرفام تموم نشده!!! سیھ:  ماھان
 !دیبھ نطق تون ادامھ بد... قرباندییبفرما:  فروزنده
 ...ھات چاکلتتون... دییبفرما:  گارسون
 !ممنون آقا:  فروزنده

 ....عاشق شکالت....آھان:  ماھان
 !قھی سلیب:  فروزنده
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 ... دوبار عاشق شدممی زندگیتو...لیزن ذل....تک پسر....مھندس:  ماھان
 !!!؟یچ:  فروزنده

 ... راستگو ھستمیلیخب من خ:  ماھان
 !!!؟یدو بار عاشق شد:  فروزنده

 ....کباریو .... عاشق توکباری....اوھوم:  ماھان
 !!!؟یچ:  فروزنده

 .... ھم عاشق خدا کھ تو رو بھ وجود آوردهکباری:  ماھان
 !!! از دست تو:  فروزنده

 موی شدم و مھندسری رفتم آلمان جو گی از وقتی شاگرد زرنگ نبودم ولیلی درس خیتو:  ماھان
 ....کمیو ....عاشق کلمھ فروزنده....عاشق مردمم....عاشق وطنم ھستم...اونجا گرفتم

 ؟یچ:  فروزنده
 ....گھی بشم دی عصبانی وقتی صبورم ولیلیالبتھ من خ....رمیزود از کوره در م...کمی:  ماھان

 !ی ھستسمیخس:  فروزنده
 ! زنمی نھ برای ولسمیخس...آره:  ماھان

 :  از ھات چاکلت خودش خورد و گفتی زد سپس کمی را گفت و بھ فروزنده چشمکنی انماھا
 !از خودت.... بگوکمیحاال تو ....خب -

  تونم نگم؟یم:  گفت یشانی با پرفروزنده
 !نوچ:  ابروانش را باال برد و گفت ماھان

 یاجتماع.... ارادهیب....ترسو..... دختر لجبازھی.... دختر سادهھی...من...خب:  فروزنده
 خنک دوست ی پارچھ ایلباس ھا....ستمیپررو ن...شکالت دوست ندارم....ستمیعاشق سفر ن...ستمین

 ....از...ادی سمج بدم میاز آدما... غذا خوردن رو دوس دارمی ولستمیشکمو ن...دارم
 منظورت از سمج منم؟.....نمی ببسایوا...سایوا:  ماھان

 : امھ داد توجھ بھ او ادی بفروزنده
 بھ مدرسھ ری دشھی ھمنکھیاز ا...ادی بھ صورتم دست بزنم بدم مدی نبانکھیاز ا....ادیاز درس بدم م -
 یضد ب...ییضد دورو...انتمیضد خ....ستمیضد پسر ن...از ....ادیاز انتظار بدم م...ادی بدم مرسمیم

 ی بافتنلی میر چھ جوستمیبلد ن....ستی خوب نمی حفظیدرس ھا....ادی بدم میاز چاپلوس...ییوفا
 ... کم لوسمھی... غذا درست کنمی چھ جورستمیبلد ن....رمیدستم بگ

 ....!یلی خکم؟ی:  ماھان
 .بذار حرفم رو بزنم....ساکت:  فروزنده

دوست ....ستمی بلد نیگی می ھیاالنم کھ گازشو گرفت...ی بگی خواستیاول کھ نم:  ماھان
 !نی رو ببوانی پر لمھی کم نھی ؟ی کنی استفاده میاز فعل منفبابا چقدر ....ادیخوشم نم...ندارم

عاشق .... و بنفشمیعاشق رنگ صورت....! ادی بھم بگھ چکار کنم بدم می کسنکھیاز ا:  فروزنده
 نفر کھ منو گذاشت و ھیعاشق ....عاشق صداقت بچھ ھام....وی الو ی آگھی ، کھ میعروسک خرس

 ....رفت
 ....ی جاده خاکینزن تو:  ماھان

 :  و گفتدی کشی آھفروزنده
بابامو دوست .... کھ باشھیگل قرمز رو دوست دارم ھر نوع...بارون رو دوست دارم -

 .... جونم ھستمالی مخصوصا عاشق نادیاز بچھ ھا خوشم م... مامانمو....دارم
 ....ی تپلالین:  ماھان

 ..... حرف نزنیالک...شیدیتو کھ ند:  فروزنده
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 ؟یاھل گذشت ھست:  ماھان
 ....! خودخواھمکمی...دیشا... دونم ینم:  فروزنده

 ؟ی تجربھ کندوی جدیزای بارم کھ شده چھی یدوست دار:  ماھان
 ! باشھیتا چ:  فروزنده

نگو دوست ...از امروز خودتو عوض کن.... ھات چاکلت شروع کننیاز ھم...یزیھر چ:  ماھان
 اد؟یم....ادی نمنیآسمون کھ بھ زم.... بارم دوست داشتھ باشھھی...یندار

 شکالت داغ بدنش را بھ خارش ی و آن را برداشت ، بوستی بھ فنجان ھات چاکلت نگرفروزنده
 ، مھم نبود کھ صورتش پر دی گرفت آن را بخورد و تا آخر آن را سر کشمی تصمی انداخت ولیم

 .... نھای بزند ریکھ...از جوش شود
 ! اونقدر ھا ھم بد نبودیدید....نیآفر:  و گفت دی خندھانما

 :  زد و گفتی لبخندفروزنده
  ھست؟الی اسمش نیدونیاز کجا م -

 ....زن عمو گفت:  ماھان
  تپلھ؟یدیاز کجا فھم:  فروزنده

 ! کشمی و لپاشو منمشی بیامروز م.... حدس زدم:  ماھان
 !؟یچ:  فروزنده

 یمنم بچھ فرناز رو م.... خونتونمیقراره با ھم بر....ری رو بھ خودت نگافھی قنیا:  ماھان
 گھ؟ی فرناز اونجاست دیراست....نمیب

 دانست کھ چطور وجود ماھان را تا آخر شب تحمل ی نگفت ، نمیزی تکان داد و چی سرفروزنده
 .کند
 ، غمش گرفتھ ستی خلوت نگری ھاابانی بھ خی آمدند ، فروزنده با خستگرونی شاپ کھ بی کافاز

داشت بھ ... طرف و آن طرف ببردشنی اادهی پی زد ماھان قرار است دوباره با پایبود و حدس م
 کھ در دست داشت را یچی کند و سر او غر بزند کھ ماھان سوئدای پی کرد کھ بھانھ ای فکر منیا

 :  چشمانش تکان داد و با خنده گفتابلمق
 ....!!!دارا دا دا -

 .  شده بودرهی بھ او خطنتی بھ ماھان انداخت کھ با شیعجب نگاھ با تفروزنده
 !ھ؟ی چگھی دنیا:  فروزنده

 !زمی عزنمی ماشچیسوئ:  ماھان
 !ستمی تو نزیمن عز:  فروزنده

 ....یشی کھ می روزھی:  ماھان
 ! پنبھ دانھندیشتر در خواب ب:  فروزنده

 بھت نموی ماشمی برای دختر ، بالیخیب!  دو تا من؟ی تو بگیکیقراره ...دوباره شروع شد:  ماھان
 ....نشون بدم

 کھ آن طرف تر پارک شده بود براه افتاد ، دھان یدی را گفت و بھ سمت پروتون سفنی اماھان
 .  باز مانده بودجانیفروزنده از ھ

نده بھ  فروزنده ژست گرفت ، فروزی برایفتگی داد و با خود شھی تکنی بھ ماشنھی دست بھ سماھان
 :  گفتدی خندی مجانی از ھکھی و درحالدی دونیسمت ماش

 !!!؟ی گرفتی عروسکو کنیا...مبارکھ ماھان....یوا -
 خوشگلھ؟:  ماھان

 ....شھی نمنیبھتر از ا...ھیعال:  فروزنده
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 ؟یرنگشو دوست دار:  ماھان
 ....!!!!یوا....نمی بی دارم درست میعنی...یوا....دمیمن عاشق پروتون سف:  فروزنده

 ! خودمو بھت نشون بدمنیاما بذار ماش....آم... پروتون دوست دارم یلیمنم خ:  ماھان
 کھیماھان درحال.  و مانند کوفتھ وا رفت دی صورت فروزنده ماسی حرف ماھان ، لبخند رونی ابا
 .  کھ آنجا پارک بود اشاره کردیدی سفکانی رفت و بھ پابانی خگری باز بود بھ سمت دششین
 !نھیا:  اھانم

 .   خواست گردن ماھان را بشکندی را بھم فشرد ، دلش مشی از حرص دندان ھافروزنده
 :  و گفتدی کشکانی پدهی بھ بدنھ ضربھ دی دستماھان

 ! عشق منھنیا -
 دست تکان داد و اشاره شی داد و لبش را جمع کرد ، ماھان برارونی نفسش را با حرص بفروزنده

 .  دیایکرد کھ بھ آن سمت ب
 .  نگاه کردکانی بھ سمت او رفت و بھ بدنھ رنگ و رو رفتھ پیلی می با بفروزنده

 اد؟یخوشت م:  ماھان
 !ختھی ری بیلیخ...نھ:  فروزنده

 !!!واقعا؟:  ماھان
 ؟ی فھمی نمنی ماشھی لگن رو با ھی فرق یعنی:  فروزنده

 ....گاین...چھار تا چرخ داره....نھی ماشنیا...ستی کھ لگن ننیا:  ماھان
 کنارشان پنچر شده است ، فروزنده کی اشاره کرد و متوجھ شد الستنی ماشی ھاکی بھ الستماھان

 :  زد و با تمسخر گفتیشخندین
 ....!!! دیی بفرمایری پنچر گدی بانکھیمثل ا -

 کرد ی مسخره اش مشھی دختر ھمنی دانست کھ چرا ای شد ، نمرهی بھ فروزنده خی با ناراحتماھان
 بای بتواند اخم کند و از آن لبان کوچک و زی صورت معصوم و مھرباننی شد چنی، باورش نم

 قصد داشت او ی ولستی دانست مشکل فروزنده چی ، نمدیای برونی بی آزار دھنده ای حرفھانیچن
 . بکشدرونی بییمرداب تنھا را از

 :  و گفتستادی انھی دست بھ سفروزنده
 ....گھیزود باش د...خب -

 ! کار کنم؟ی چ؟یچ:  با تعجب گفت ماھان
 . دی کوبنی لبش را با حرص کج کرد و محکم بر بدنھ ماشفروزنده
 !!!گھی دری بگشویپنجر:  فروزنده

 !؟ی کنی کار میخانم چ...خانم؟...ِا -
 . ستیگر نی بھ او متی کھ با عصباندی را دی با ترس بھ عقب برگشت و مرد مسنفروزنده

 :  و گفتدی خندماھان
 ! اصال حواسمون نبوددیببخش...من و زنم دعوامون شده بود.... آقادیببخش......ِا -

 :  کرد سپس گفتی را بررسکانشی وسواس گونھ بدنھ پی بھ آنھا رفت و با دقتی چشم غره امرد
 !!!!دمی خرنویجون کندم تا ا.... طرحھ ھای من توکانیپ...دی اونورتر دعواھاتون رو بکندیبر -

  کھ کھنھ بده نو ببر؟یینایاز ا..ِا:  ماھان
 ، فروزنده خطاب بھ ستی بھ ماھان نگرتی و با عصباندی پرپشتش کشی ھالی بھ سبی دستمرد

 : ماھان گفت
 !!! توھھ؟نی ماشنی ایمگھ نگفت -

 :  دست فروزنده را گرفت و گفتماھان
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 ! اونطرفمی برایب -
 ناراحت نشان یلی رفت ، ماھان خودش را خابانی ھمراه ماھان بھ آن سمت خیشانی با پرفروزنده

 :  گفتی داد ، فروزنده با نگرانیم
دوساعتھ منو .... کنھی بازلمی ھمھ فنیالزم نبود ا... آره؟؟یدی نخرنی شده؟ نکنھ ھنوز ماشیچ -
 ؟ی کھ چی آفتاب معطل کردنی اریز

 خواست ماھان را ی آن طرف تر رفت ، فروزنده کالفھ شده بود دلش نمی و کمدیکش ی آھماھان
آنطور سرزنش کند و ھنوز ناراحت بود کھ آنطور با او صحبت کرده کھ ناگھان ماھان بھ پشت 

 :  گفتجانی و با ھدیپروتون کوب
 !!!!!!! مال منھنیا -
 و بھ ستادی انھی گم شد ، فروزنده دست بھ سنی ماشری دزدگی صداانی خنده اش در می صداو

 ماھان ی وقتی و با غضب نگاھشان کند ولدیای بیگریاطراف نگاه کرد ، حوصلھ نداشت کھ فرد د
 کھ در دست داشت باز کرد و داخل آن نشست و سھ بار بوق زد ، چشمان یچی را با سوئنیدر ماش

 . دی خندیده ھم م ، حاال فروزندیای بود از حدقھ در بکینزد فروزنده
 بود نگاه کرد و ستادهی آورد و بھ فروزنده کھ ھنوز ھمانجا ارونی بنی سرش را از پنجره ماشماھان
 : گفت

 !ینیثواب داره بش....پروتونھ ھا....؟یای بی خواینم -
 آن را باز کرد و ی ، در جلودی دونی بھ سمت ماشی و با خوشحالدی کشی از خوشحالیغی جفروزنده

 ی حرکت کرد انگار فروزنده رونی ماشی پدال گاز گذاشت ، وقتی را روشینشست ، ماھان پا
 ....ابرھا بود

 ....من اومدم!!!!!!!!!! سالم -
 خود را با ی و خوشحالجانی خانھ ، ھی بھ وروددنی سرخوشانھ وارد خانھ شد ، تا رسماھان

 فرو داد و عشانی وساطی تمشک اطراف حیو درختچھ ھا شکفتھ شده ی گلھادنیسرگرم شدن بھ د
 لحظھ ھم از کی کردن حالش را نداشت ، و لبخند ی مخفیی تواناگری با داخل شدن بھ خانھ دنکیا

 .  شدی نموصورتش مح
 پسرش بلند ی صدادنی کرد با شنی پاک می آشپزخانھ نشستھ بود و داشت سبززی کھ پشت مسھینف

 دنشی با دسھی آمد ، نفرونی بیی بھ سر و صورتش زد و از دستشویھان آبما. شد و بھ سالن رفت 
 : دست بھ کمرشد و گفت

 ...یزی چھی...ی زنگھیآخھ ...شمی نگران مینگفت... بچھ؟یتا حاال کجا بود -
 زده بود بھ سمت مادرش آمد و دست او را گرفت و بھ زور او را وادار بھ جانی ھی کھ حسابماھان

 . رقص با خود کرد
 !!!؟یکنیچکار م...ِا:  سھینف

 ...ی دی دی دید....رقصمیدارم با مامان قشنگم م:  ماھان
  شده؟ی چگھید:  سھینف

 ...ی ری ری ریر... بشھیزی چدیمگھ با:  ماھان
 ؟یتا حاال کجا بود:  سھینف
 ...ی ریر....ی ایا.... ی ری ری دید....سیھ:  اھانم
 !جواب منو بده:  سھینف

 ... ھازدمیداشتم واست آھنگ م! ؟ی کنیچرا حسمو خراب م:  ماھان
 ! شده ھازتی چھیتو امروز :  دستان ماھان را رھا کرد و گفت سھینف

 ؟یدیصدا شو شن:  گفت ی زد و با شرمندگی کشداری لبخندماھان
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 ! رو ؟ی چیصدا:  با تعجب گفت سھینف
کھ چقدر ...آخ....  روچارهی شکم بنی قار و قور ایصدا:  و گفت ستی بھ آشپزخانھ نگرماھان
 !گشنمھ

 رونی بندفعھی ا؟یذاری سر بھ سرم میدوباره دار:  را باال انداخت و گفت شی ابروی تاکی سھینف
 ؟ی خوردیچ

 !ھ؟ی اغھی چھ صگھی درونی بیغذا... گشنمھگمیمامان م...ِا:  ماھان
 :   او را گرم کند گفتی رفت تا غذای بھ سمت آشپزخانھ مکھی درحالسھینف
 ....یاری ادا و اطوارا در منی کھ از استی بارت ننیآخھ اول -

 ید...لیاست...گوریف..... ژستگنی منایبھ ا...ادا و اطوار مال زناست:  زد و گفت ی پوزخندماھان
 ...رو رو رو رو...دو دو دو دو...ی ری ری ریر...ی دی دید

 فقط یی کھ گویالی خی را باز کرده بود با شخصشی ، دستھادنی مشغول شد بھ دوباره رقصماھان
 .... ھم نوازندهتکتی ، ھم رقاص بود ، ھم آرشدی رقصی مندی توانست آن را ببیخودش م

 ... خونھادیبابات امروز زودتر م:  دی مادرش را از آشپزخانھ شنیصدا
 !زودتر ؟:  در ھمان حال رقص گفت ماھان

 اونم چارهیب... روزا اصال حال کار ندارهنی اگھیم... ساعت چھار خونھ ستگھیآره د:  سھینف
 ...نگران توھھ

 ...ستمیمن کھ نگران خودم ن....واسھ من ؟ چرا؟ مگھ من چمھ: ماھان
 کھ ی حال بدنیبا ا...چارهیخب حق داره ب...ره؟ی خواد زن بگی پسره نمنی اگھی بمن میھ:  سھینف

 ... نگرانت باشھدمی بای داشتشی ماه پھیتو 
 ..... بذارمیھی جلسھ توجھی نگرانمھ امروز کھ اومد براش نقدیاگھ ا:  ماھان

 ! بچھیگی میچ:  سھینف
  ؟ادی می بابا کی گفتیراست.... بذارمیھی براش جلسھ توجگمیم:  ماھان

 ....شھی مداشی پگھی ساعت دھیتا ...ساعت چھار:  سھینف
 !!!!مگھ االن ساعت چنده ؟:  ماھان
 کھ یاھی بزرگ و سیواری ، نگاھش بھ ساعت دستادی و ادی از حرکات موزون خود دست کشماھان

 .....!!! شدرمید:  و گفت دی رو بھ رو نصب بود افتاد، باعجلھ بھ سمت آشپزخانھ دوواری دیرو
تو چتھ :  تعجب کرده بود گفت شی از پشتری پسرش بھ آشپزخانھ بمھیبا ورود سراس کھ سھینف

 !امروز؟
 کھ ی قرمھ سبزی اش را بخاطر بوینی بی و پره ھاستی قابلمھ نگرری بلند زی بھ شعلھ ھاماھان

 .  بود تکان داددهیچیدر فضا پ
 ھ؟ی قرمھ سبزی بونیا:  ماھان

 ....گھیآره د:  برنج در بشقاب بود گفت ختنی مشغول رکھی در حالسھینف
 ....! بخورمشتونستمیکاش م:  ماھان

 .  برداشتدنی کرد و دست از غذا کشی اخم آشکارسھینف
 !!؟ی بخوری خوایمگھ نم!  ؟ی چیعنی! وا:  سھینف

 ...یھا....یھ...یقرمھ سبز... یا...آه....یھ...نھ:  ماھان
 !؟ی بریخوای مییمگھ جا...گھیقمھ بخور د لھی نیبش.... خب تو ھم...َاه:  سھینف

 گذاشت ، شی بود جلودهی غذا کششی ھمان قدر کھ براسھی آشپزخانھ نشست و نفزی پشت مماھان
 .  زدی با مادرش ھم حرف منی بنی در ایماھان با اشتھا مشغول بھ خوردن شد ول

 ... برمدیبا:  ماھان
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 !کجا ؟:  سھینف
 ....سر قرار:  ماھان

 !قرار ؟:  سھینف
 !  عاشقونھی قرار ھانیاز ا...گھیآره د:  ماھان

 !!!! ماھان:  سھینف
 ! جون توگمیراست م:  ماھان

 و گوشھ عزلت یختی ری اشک متیمی بخاطر عشق قدی داشتشی ماه پھی نیتو کھ تا ھم:  سھینف
 !ی کرده بوداریاخت

 ! ماه بعدهھیاالن ... بود مادر جانشی ماه پھیاون :  ماھان
  ؟ھیدختره ک:  گفت ی نشست و با کنجکاوزی پشت مسھینف

  باشھ؟ی کیدوس دار:  زد و گفت طنتی با شی لبخندماھان
  شناسم؟یمن م:  سھینف

 ؟یذاریبھ انتخاب من احترام م:  زد و گفت ی پوزخندماھان
 ...یریبخدا منکھ از خدامھ تو زودتر سر و سامون بگ:  سھینف

 ...!!! ھم سامونرمیگی م زود ھم سریلیپس خ:  ماھان
 ! ؟یشناسی دختره رو میاز ک:  سھینف

 .... وقتھیلیخ....اووووھھھھھھ:  ماھان
 ... ماھان خانیزود راه افتاد:  سھینف

 .... افتن دنبالمیدخترا ھمش م...می من پسر خوب و چشم و گوش بستھ استین:  ماھان
 ھمش ی کھ آلمان بودیموقع!  ی چشم و گوش بستھ باشادیچقدرم کھ بھت م:  و گفت دی خندسھینف
 ! از اونجا زنگ بزنھ بگھ زن ماھانمیکی دمی ترسیم

 ختمی ری دونستم حتما ترست رو میاگھ م...نھ بابا! جون من ؟:  رفت و گفت سھی از خنده رماھان
! 
 ...نمی کن ببفیتعر:  بھ دست ماھان زد و گفت یکی با مالقھ در دستش سھینف

  رو ؟می رو ؟ زن آلمانیچ:  نماھا
 !!!! ماھان:  دی کشغی جبای تقرسھینف

 :  و گفتدی کشیقی و سپس قورت داد بعد نفس عمدی لقمھ در دھانش را کامال جوماھان
 ! یشی عاشقش مینیاگھ بب... مامانھی دختر ماھیلیخ -
 ! یچھ عجب تو از اون فروزنده دل کند:  سھینف

 .... فروزنده سھی شبیلیاتفاقا فروزنده خ:  ماھان
 !!!!؟یچ:  سھینف

 ! فروزنده سھی شبیلیفروزنده دوم خ....منظورم فروزنده دومھ:  ماھان
 ! فروزنده س؟نمیمگھ اسم ا:  سھینف

 ....!ی از وسط نصف کرده باشبی سھی یانگار... فروزنده سھی شبافشمی قیحت...آره:  ماھان
 !ی کھ عنان از کف دادنھیھم....پس بگو:  سھینف

 بچھ ، فروزنده ی ناز نازی پررروھی اخالقش صد و ھشتاد درجھ با اون دختره افاده ایول:  ماھان
 !کنھیفرق م... ھاگمیرو م

 ....ستیحاال خوبھ کھ اخالقش مثل اون ن:  سھینف
 ! من عسلم خوردھی شد با ی فروزنده رو نمیکیاون ...آره بابا:  ماھان

  ھست ؟یحاال قرارتون ک:  سھینف
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شما ھم ...قراره مادر و پدرش ھم باشن...مکتی نھی یرو... پارکیتو...امروز بعدازظھر:  ماھان
 دش؟ینی ببدیایم
 ....نمی دختره رو ببنیمن کھ از خدامھ ا:  سھینف

 .  در آورد و بھ مادرش دادراھنشی پبی از جی زد و تکھ کاغذتی با رضای لبخندماھان
 !ھ؟ی چگھی دنیا : سھینف

 !ی نکنرید.... سر قرار ھایایب....!!! گھیآدرس قرار د:  ماھان
 او اشاره کرد ی تمام نشده ی بھ غذاسھی او زد و با عجلھ بلند شد کھ برود ، نفی برای چشمکماھان
 : و گفت

 ....یتو کھ ھنوز غذاتو نخورد -
 رفت رونی باال برد و از آشپزخانھ بی آنکھ بھ پشتش نگاه کند دستش را بھ نشانھ خداحافظی بماھان

 ، منتظر بود تا حسام از راه برسد تا ستی کاغذ نوشتھ شده بود نگری کھ روی بھ آدرسسھی، نف
 ...دی را بھ او بگوانیجر

 
 یھ ھا بر صورت و سر او م را در آغوش گرفتھ بود ، بوسالی کاناپھ لم داده بود و نی روفروزنده
 کرد ، فرناز و مسعود ھم ی را کھ با پودر بچھ پوشانده شده بود استشمام مفشی تن لطیزد و بو

بود   کھ درحال پخشی نشتھ بودند و داشتند سر مسابقھ فوتبالونیزی تلوزی مکی آنطرف تر نزدیکم
 ی فکر مزی چکی فقط بھ  بود وختنی ری در آشپزخانھ مشغول چادهی کردند ، فریجر و بحث م

 بود کھ ماھان ی رد و بدل شده است ، ظھریی ماھان و دخترش چھ حرفھانی امروز بنکھیکرد ا
 و زود رفت اما گفت دی را دالی در کند فقط نی بخواھد خستگنکھیھمراه فروزنده آمد و بدون ا

  سرگرم کرده بودالی گردد ، فروزنده ھم کھ تمام بعدازظھر خاموش بود و خود را با نی برمارهدوب
. 

 دانست فروزنده بھ ی زبان دخترش حرف بکشد ، مری خواست از زی کنجکاو بو و دلش مدهیفر
 مھم داشت و آن یژگی وکی دهی فری ولدی گوی را نمقتی شود و حقی نممی ھا تسلی زودنیا

 گرفت ، از خود نشان ی روزه سکوت میی کھ فروزنده گوید کھ در مواقع بویری نظی بیصبور
 .  دادیم

 شد ، با ورود او کل کل فرناز ییرای بھ دست وارد پذینی ، سختی ھا را کھ در فنجان ریی چادهیفر
 خواھر و دامادشان فکرد بی بھ لب نشاند و بھ رفتار عجیو مسعود ھم فرونشست ؛ فروزنده لبخند

 و بود ی پرند ، فرناز استقاللی بھ ھم می دانست آنھا چرا مانند بچھ ھا سر رنگ قرمز و آبینم
 یاگر ھفتھ ھا ھم بحث... مسئلھ با ھم بحث نداشتھ باشندنی نبود کھ سر ایروز...یسیمسعود پرسپول

اشت ، نھ از  بھ فوتبال ندی افتاد ، فروزنده اما ھچ عالقھ ای اتفاق منی اکباری ھرماه شھینداشتند ھم
 بھ ی اش ھم عالقھ اهندیآرزو داشت ھمسر آ... و نھ از اوت و کورنردی فھمی میزیبرنامھ نود چ

 ی خورده ھمسرش را از رویفوتبال نداشتھ باشد ، اصال حوصھ آن را نداشت کھ پوست تخمھ ھا
 ، مردم دی آی از حرص خوردن خوشش میاصال چھ کس.... و فرش بردارد و حرص بخوردزیم

 :  گفتد کھ فکر کرد ناگھان با خونھایفروزنده بھ ا... کنند تا آرامش داشتھ باشندیازدواج م
 .... نبودی ، فوتبالنیژوب -

 :  مادرش متوجھ شد و گفتکھی طوردی از تھ دل کشی اسم ، آه بلندنی ایادآوریبا .....نیژوب
  مادر؟ھیچ -

 امتحانام ادی...ستی نیزیچ:  محزون گفت ی سرش را بھ اطراف تکان داد و با حالتفروزنده
 ...افتادم
  رو دادن؟تونیمگھ برنامھ امتحان:  وارد بحث شد فرناز
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 .امروز دادن...آره:  فروزنده
 !ی درس بخونی حسابدیپس با:  فرناز

 ...!!!پارسال معدلش از ھفده کمتر نشد...رهی گی می خوبی نمره ھاشھیدخترم ھم:  دهیفر
 .... بودزدهی سیمن خودم سن فروزنده خانم بودم معدلم رو...حق با مامانھ:  مسعود
 کیزی فیاضی تو رشتت ر؟ی کنی مسھیخودتو با فروزنده مقا:  کرد و گفت ی اخم آشکارفرناز

 ....خونھی میفروزنده تجرب...بود
 خودش  خاصی سختی اصال منطق فرناز را قبول نداشت ، بھ نظرش ھر درس و رشتھ افروزنده

 .  بھ او بدھد کھ مادر بحث را منحرف کردی خواست جواب دندان شکنیرا داشت ، م
  ؟دیچھ خبر از ماھان ؟ با ھم صحبت کرد:  دهیفر

 بود ، شی پاری نگاھش بھ نقش و نگار فرش زکھی نگاه جمع را حس کرد درحالینی سنگفروزنده
 صورتش را پشت دست ی عرق روکھی را بھ فرناز سپرد سپس درحاللوی نیبلند شد و با کالفگ

 :  کرد گفتیپاک م
 .... ھاشھیھوا داره گرم م....اه -

 !ی گرفتشی آتیدیتا اسم ماھان رو شن...تاحاال کھ گرمت نبود:  گفت ی با بدجنسفرناز
م بدنش حس  ، اصال در تمادی باری از نگاھش می کاناپھ نشست ، خستگی روی با خستگفروزنده

 ی شد ولی باخبر مدی گذرد ، بای دانست در سر او چھ می نگران دخترش بود نمدهی شد ، فریم
 .... آھستھ آھستھ

  چرا؟ی دونیم... گردهی دوباره برمیماھان گفت بعدازظھر:  دهیفر
 !چرا؟....نھ:  فروزنده

 .... پارکمی بریگفت دستھ جمع:  دهیفر
 !دیشماھا بر...تونمینم...کھیمن امتحانام نزد:  فروزنده

 !دی رسی بھ نظر می راضیلیماھان خ:  دهیفر
 !!!!!ھی از خود راضشھیاون ھم:  فروزنده

 اونوقت پشت سرش ی عروسکش لم دادنی ماشیتو!... فروزنده ی انصافی بیلیخ:  فرناز
 !یدی رسی بھ نظر می راضیلی داخل خیاتفاقا تو ھم کھ از در اومد....یزنی حرف مینجوریا

 ای می فروزنده خانم رو بخوری شام عروسمی تونی آخر ممینیبب:  و گفت دی خندمسعود
 ! ھای حسرت نذاریفروزنده خانم ما رو تو.....نھ؟

 با ی را ببندد ، فروزنده لبخندششی بھ مسعود رفت و بھ او اشاره کرد کھ نی چشم غره افرناز
 فروزنده نکھی معنا داشت ، اکی لبخند فقط نی ادهی فری انداخت ، برانیی زد و سرش را پاتیرضا

 ....بھ ماھان دل سپرده است
 کرد ، قدم ی داشت را مرور منی کھ با ژوبیی معنا نبود ، داشت خاطره ھانی لبخند فروزنده بداما

جوانھ زدن .... ھاامدنیسر قرار منتظر ماندن ھا و ن....  نی با ترس و دلھره ھمراه ژوبیزدن ھا
 کردن وادع...  ھایشوخ...خنده ھا.... شدی کھ ھرگز دوباره تکرار نمیلحظھ ناب.....عشق در دلش
 ....ھی چند ثانی بود برانیریش.... بودنیری ششیھمھ اش برا....  ھادنیھا و منت کش

 لبش بھ سمت یلبخندش وا رفت و گوشھ ھا.... خاطرات دھانش را تلخ کرد نی اعی مرور سرچون
نگاھش را با ھراس بھ مادر انداخت ، ... بود کھ بغض کردهی کسھی شبشتری شد، حاال بدهی کشنییپا

 دنی ناخن جوی تفاوت کھ بھ جانی فوتبال شده بود با ایاو ھم ھمراه فرناز و مسعود محو تماشا
 انداختھ بود و نگاه یگری دی را روشی از پاھایکی زنانھ یبا ژست... خوردن بودی چامشغول

فروزنده بلند شد و .... در آخر بازنده استمی کدام تنکھی حدس ایبرا... بود فوتبالنی بھ زمنشیزبیت
 دی را در نگاھش بخواند ، بای خواست مادرش بازندگیبا عجلھ بھ سمت اتاقش رفت ، دلش نم
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 شی ھاھی را متوجھ گری کسونیزی بلند تلوینگران نبود چون صدا.... بلندی کرد با صدای مھیرگ
 ... گوش در جمع را داشتنی فرناز را کھ حساس تریحت... کرد ینم

 و فی زانوان نحی پشت در اتاق نشست و زانوانش را در بغل گرفت ، چانھ اش را روفروزنده
اشک .... کند ی کرد خودش را خالی ، سعدی لرزی اش گذاشت ، چانھ اش بھ وضوح میاستخوان

 ی از ھم باز شدند ، با غم سخن ماری اختی بشی شدند و لب ھاری کم کم از چشمانش سرازشیھا
 .  بودنیژوب گفت و مخاطبش

 یچ.... شدی ؟ چزی ھمھ چری زی زدکدفعھی شد کھ یچ.... ی دوستم داری گفتیتو کھ م:  فروزنده
 ی توھی کھ دم بھ ثانیی شد اون دوستت دارم ھای ھان؟ چ؟ی و پشت سرتم نگاه نکردیشد کھ رفت

کاش سر بھ سرم ....؟ی سر بھ سرم بذاریخواست!  بود ؟یطام چ کار کردم؟ خیچ...؟یگفتیگوشم م
 ی کھ منو عاشق خودت کردی نامردیلیخ....ی نامردیلی خیول...ی کردیکاش نابودم م....یاشتذیم

 یلی خیحتما با خودت فکر کرد....یوا....یوا... آره؟ی کرددای بھتر از من پیکی....یو رفت
 از سرش یوونگی دچارهی بنی چند وقت گم و گور بشم تا اھی یآره؟ گفت....زونمیآو....سمجم

 .... ترموونھید.... ترم شدوونھید....چی کھ ھدی نپریلو....بپره
 گرم شده بود شی او را در برگرفت ، پلک ھاقی عمیآرامش.  رفت ی فروزنده رو بھ خاموشیصدا

 اطراف را یاما خواب نبود چون صداھا....  مانند خوابیزی رفت چی فرو می، داشت بھ خلسھ ا
 نیداشت بھ آخر.... با خود خلوت کندی کمخواستیحاال دلش م.... شده بودی از غم خالد،ی شنیم

 .... کردی فکر منی با ژوبتشمالقا
 :  ھنوز در گوشش بودنی ژوبیصدا

 فیتو با من ح...ھم جداست ما دو تا از یایدن... خورمیمن بھ درد تو نم...نیفروزنده بب((
 یی حرفھاھی شھیھم....ادی خوشم نمی زنچی از ھگھیمن د... داشتن تو رو ندارماقتیمن ل...یشیم

 ای گفتم بینم....یشی درصد مطمئن بودم با من خوشبخت مکی بدون اگھ نویا... گفتشھیھست کھ نم
 ....!!!!!))ماری بھی... معتاد بدبختمھیمن !!! م؟یمگھ من ک...!....می بزنھمب

 :  لب با تعجب گفتری چشمانش را از ھم گشود ، زفروزنده
 ؟؟؟؟ی چ؟ی ایماریچھ ب!.....مار؟یب -
 شی را پدرش تازه برای گوشنی آورد ، ارونی بزی می را از کشولشی فکر بلند شد و موبانی با او

 ....  آوردی کھ داشت او را بھ وجد می بود ، خوش دست بود و رنگ قرمزدهیخر
 را نی اش را برداشت و در آغوش گرفت سپس ھمانطور کھ شماره ناژی عروسک خرسفروزنده

 بخاطر مسئلھ ی قھر کرده بود ولنی ھشت ماه با ناژنی تمام انکھی تخت نشست ، با ای گرفت رویم
 صبر کند و بھ ناچار شماره او را گرفت نی از اشی کھ ذھنش را مشغول کرده بود ، نتوانست بیا

 بھ ارتباط با فروزنده یلی تماگری او ھم بعد از آن اتفاقات ددی تا جواب دھد ، شادیطول کش یلی، خ
 .... بود کھ باالخره جواب دادنی مھم اینداشت ، ول

 بلھ؟:  نیناژ
 ....سالم:  فروزنده

 ....سالم:  نیناژ
 احساس بود و انگار نھ ی سرد و بشانی کردند و لحن ھر دوی دو مختصر و کوتاه صحبت مھر

 ... خوانندی کالس درس مکی روند ودر ی مدرسھ مکیانگار کھ آن دو ھر روز بھ 
  داره؟یماری چھ بنیبپرسم ژوب...زنگ زدم بپرسم:  فروزنده

  حرفو زده؟نی ایک!....؟یماریب:  جواب داد ی طوالنی با مکثنیناژ
 ؟ی خبر دارشی آزمانیتو از ا... داده بودشمی آزماھی....خودش بمن گفت:  فروزنده

 .خداحافظ. و بسنیھم.... داشتادی بھ مواد اعتنیژوب:  نیناژ
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 .....تو رو خدا قطع نکن....نھ نھ:  فروزنده
 ؟ی افتادنی ژوبادی شده کھ دوباره یبعد از چند ماه چ!....؟یتو خستھ نشد:  نیناژ

 !دوستش دارم...من....من:  فروزنده
 !!!!!! اون دوست ندارهیول....ھھ ھھ:  نیناژ

 .... بعد ارتباط قطع شدی و لحظھ ادیچی در گوشش پنی بلند ناژیصدا
 و از ندی را ببنی ژوبگری خواست بار دی از اشک نشست ، دلش می چشمان فروزنده دوباره نمدر

 : دیچی در اتاق پیی را بپرسد، عروسکش را محکم بھ خود فشرد ، صدانیخودش ا
-I LOVE YOU…….I LOVE YOU 

 !دوستم داره....آره:  زد و گفت ی لبخند تلخفروزند
 تخت ی ھم کنارش رونی کرد ژوبی و چشمانش را بست ، حس مدی تخت دراز کشی روفروزنده

 ، اتاقش ی بھ خواب رفت ، آفتاب گرم بھارای رونی کھ کنارش بود و با ھمیاست مانند روز آخر
 لبانش بود ،داشت خواب ی روی داد ، لبخندیرا روشن کرده بود و پوست صورتش را قلقلک م

 زند و ازش کمک ی مشی است و صداستادهی دشت سبز اکی کھ او در دی دید ، می دی را منیژوب
 یبا صدا....دی بود نرسستادهی کھ او ایی ھرگز بھ جای بود ولدهی ، در خواب بھ سمتش دوخوادیم

 بھ ی عصباری بسکھی در حالدهی انداخت چشمانش را باز کرد ، فری منیمادرش کھ در گوشش طن
 :  گفتن آمد غرغر کناینظر م

 ....باباتم اومده...پاشو حاضر شو...االن چھ وقت خوابھ؟....گھیپاشو د -
چرا ....دمید ی خواب خوب مھیداشتم ....اه....بذار بخوابم:  خواب بود گفت جی کھ ھنوز گفروزنده

 ؟ی کرددارمیب
 ! پارکمیری ممیحاضر شو دار....ھمھ منتظر تو ھستن....بچھ :  و گفت ستادی دست بھ کمر ادهیفر

 ! دیشما بر....امیمن نم:  زد و گفت ی غلتگری بھ سمت دفروزنده
 !مایمنتظر....زودباش.... کنھی واسھ ما ناز منمیا....نمید پاشو بب:  محکم تکانش داد و گفت دهیفر
 تخت نشت ، ابروان پھنش در ی چھار زانو روی از اتاق خارج شد ، فروزنده با کالفگدهی فریوقت

 حال بھ ناچار بلند شد و نی رفتن را نداشت با ارونیھم رفتھ بود و اخم کرده بود ، اصال حوصلھ ب
  بھ سر گذاشت وی سپس شال زرد دخترانھ و کوتاه برداشت و بھ تن کردی سرمھ ای مانتوکی
 را نکرد ، نکاری از حرص ماھان ای بدھد ولی ، خواست بھ صورتش رنگدی پوشنی شلوار جکی

 ھمانطور از اتاق نی بنابرادهی بھ خود رسی خواست ماھان فکر کند بخاطر او بوده کھ کمیدلش نم
 شکمو یلی کھ مادر پختھ بود تمام خانھ را پر کرده بود و فروزنده کھ خی کتلتی رفت ، بورونیب

 ی کرد اشتھای کھ کرده بود حاال احساس می با عجلھ بھ سمت آشپزخانھ رفت ، بعد از خوابدبو
 زی می کھ روی کھ مادر در ظرفیی از کتلت ھایکی خوردن دارد پس معطل نکرد و ی برایادیز

 او دنی بود با دستادهی کھ مقابل اجاق گاز ادهی برداشت و خورد ، فرقرار داشت ، گذاشتھ بود را
 : گفت

 ! ادیکم م....نخور -
 نیا.. ؟ادی رو کم می چیچ:  با ولع مشغول خوردن کتلت بود با دھان پر گفت کھی درحالفروزنده

 ....یھمھ درست کرد
 :  کرد گفتی اش را با دستمال پاک میشانی پی عرق روکھی درحالی با کالفگدهیفر
زشتھ .... دست نزنگھید....گمی منی ھمیبرا...ارهی ماھان قراره چند تا از دوستاشو بنکھیمثل ا -

 ! اونای جلوادیاگھ کم ب
 رو گھیداره چند نفر د....ھیخودش اضاف:  باال انداخت و گفت ی تفاوتی را با بشی شانھ ھافروزنده

 اره؟یھم با خودش م
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 ی ادامھ ندھد ، اما فروزنده بگری و بھ فروزنده اشاره کرد کھ ددی گوشھ لبش را از خجالت گزدهیفر
 :  مادرش گفتیتفاوت بھ اشاره ھا

 ! دو نفر بودیاون موقع ھا خودش جا.... چقدر ھم الغر شدهیتازگ -
 بھ نھی ، دست بھ سدی آشپزخانھ قدم بردارد کھ ماھان را دی خنده کنان برگشت تا بھ سمت خروجو

فروزنده کھ اصال فکرش .  بھ سمت فروزنده بود زشی آمطنتی داده و نگاه شھیچھارچوب در تک
 دھانش  کتلت درماندهی باقی او بھ سرفھ افتاد و بھ سختدنی کرد ماھان در خانھ شان باشد با دیرا نم

 : ماھان جلو آمد و گفت. را فرو داد 
 کتلتش خوشمزه س؟ -

 کرده بود لی متمایگری نگاھش را بھ سمت دکھی کرد با او چشم در چشم نشود درحالی سعفروزنده
 : گفت

 !!! خوشمزه سشھیدستپخت مامان من ھم -
 !دوس دارم دستپختت مثل مامانت بشھ....پس:  کشدار گفت ی با لبخندماھان

 .... ھم درست نکردممروی نھی ی عمرم حتیمن تو! دستپخت ؟:  زد و گفت ی پوزخندفروزنده
 :  انداخت کھ حواسش بھ آنھا بود سپس بھ فروزنده گفتدهی بھ فری نگاھمی نماھان

 ....دمی مادتیخودم .... ندارهیبیع -
 ! فست فود عادت کنھی بھ غذاھادی باشھی کھ شوھر من میکس:  گفت تی با جدفروزنده

 ....!!!!!بتھال:  کند گفت ی آنکھ بخواھد بحثی تکان داد و بی سرماھان
 ، اصال انتظارش را نداشت دیی گرای بھ سرختی رفت ، صورت فروزنده از عصبانعی سریلی خو

 شود ، احساس می کھ تازه شروع شده بود ، تسلی در بحثی مقاومتچی زود و بدون ھنقدریکھ ماھان ا
 عا خواستھ بھ او ثابت کند کھ واقی منکاری ماھان با ادی کرد کھ خرد شده است ، فکر کرد کھ شایم

 .....بچھ است
 ی با ھم کل کل مدندی رسی بھ ھم می وقتشھی رفتار ماھان ناراحت بود ، ھمنی از ایلی خفروزنده

 ؟ دی چرا ماھان ناگھان خود را عقب کشدینفھم.....نباری ای آمدند ولی کدام کوتاه نمچیکردند و ھ
داده   ، حق را بھ اویگری حرف اضافھ دچی و بدون ھعیسرچطور آنقدر .... داشتیلیواقعا چھ دل

 .... فقط مسخره اش کرده استنکاری کرد ماھان با ای کھ داشت فروزنده احساس میلیھر دل....بود
 غروب آفتاب کی نزددندی بھ پارک رسی ، وقتدی تا آماده شدن و رفتن بھ پارک طول کشی ساعتمین

 چمن پھن کرده بودند و ی روی اندازری و فرناز زدهی ، فر خنک و دلچسب بودبایبود ، ھوا تقر
 بھ کی نزدی ھمراه دامادش مسعود و ماھان گوشھ ادی بودند ، حمچی ساندولیمشغول تدارک وسا

 نھ آنقدر ی تنھا بود ولشھی کردند ، فروزنده ھم مانند ھمی بودند و صحبت مستادهی ھا اسرهسر
 !  در آغوشش بودزی نالین.....تنھا
 و خنده بچھ غی جی با صدای آنطرف تر نشستھ بود و در فکر فرو رفتھ بود ،ھرازگاھیمکتی نیرو
 ی افتاد و می آمد و ھمان موقع ناگھان نگاھش بھ ماھان می مرونی حاضر در پارک از فکر بیھا
 ، د بوی داد راضی آنطور بھش عالقھ نشان می کسنکھی نگرد ، از ای کھ ماھان با لبخند بھ او مدید

 کھ ماھان آمد و کنارش ی وقتی نشست ولمکتی آن نی کھ زمان چگونھ گذشت و چقدر رودینفھم
 .  شب شده بودبای نشست تقرمکی نیرو
 

 ؟ی ھستی چھ فکریتو:  ماھان
 :  زد و گفتیشخندی نگفت ، ماھان نیزی را محکم تر بھ خود چسباند و چالی نفروزنده

 ؟ی فکر منیتو....بذار حدس بزنم -
 .نھ:  داد و گفت رونی بی نفسش را بھ آرامفروزنده
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 رمش؟ی تونم بغل بگیم:  اشاره کرد و گفت الی بھ نماھان
 ی گذاشت و کمشی پاھای را بھ دست ماھان داد ، ماھان او را روالی تکان داد و نی سرفروزنده
 بود بی عجشی خواند ، فروزنده برای شعر کودکانھ مکی لب داشت ری انداخت ، زنشییباال و پا

 :  دھد ، با خنده گفتی را ناز مالیکھ ماھان آنقدر با حوصلھ ن
 !؟یکنیبچھ خودت باشھ چکار م -

 ، بدنش سست دی ماند ، فروزنده برق عشق را در نگاه او درهی بھ فروزنده خی لحظھ ای براماھان
 :  کھ گفتدی ماھان را شنی ، صدادیشد و نگاھش را از ماھان دزد

 !!!دمی بچمون میجونمو واسھ  -
چشمانش را بست ، .... شدی واژه پشت سر ھم در گوش فروزنده تکرار منیا.....بچمون.....بچمون

 کرد ، ی کھ ماھان نسبت بھ او داشت حسادت می از خودش بدش آمد ، بھ صبری لحظھ ایبرا
  توانست آنقدر صبور باشد ؟یچطور م

 : گفت کھ متوجھ حال او شده بود ماھان
 داشتھ کھ من ی دونم اون چینم....دمی رو ندی کھ قبال باھاش بودینی ژوبنیمن ا -

 ....دیشا....نداشتم
 :  حرف ماھان را ناتمام گذاشت و با بغض گفتفروزنده

 ....ُ واسھ من مردهگھی دنیچون ژوب....چون.... نکنیلطفا ھچ فکر...لطفا !!!....نھ -
 ... کنمی فکرو نمنیمن کھ ا:  زد و گفت ی لبخند تلخماھان

 : دی داد کشبای تقرفروزنده
 !!!! ی کنی فکر می کھ تو چسیواسم مھم ن -

  افتاد و فروزنده پس از چند لحظھ ، شرمنده شدھی بھ گرالی از حالت فروزنده تعجب کرد ، نماھان
. 

 !  زدمی داد مدینبا....منو ببخش:  فروزنده
 ؟ی ذره منو دوس دارھی! ھان؟... ذرهھی ؟یمنو دوست دار:  و گفت دی کشی آھماھان

 :  را بھ دستش داد و گفتالی دراز کرد ، ماھان نالی گرفتن نی دستانش را برافروزنده
  بلھ؟ی بگنباری باشم کھ ادواری تونم امیم -

گوشھ  کھ از ی اشکی توانست درخشش قطره ھای ، ماھان مدی گزی لبش را با شرمندگفروزنده
 بھ زمان اجی گفت فروزنده فقط احتی در قلبش بود کھ می ، حسندی شده بود را ببریچشم او سراز

 : دارد ، خواست بلند شود و برود کھ فروزنده گفت
 ....تو...تو .... دوستت دارمیلیخ.... ذرهھی از شتریب....بخدا دوستت دارم....دوستت دارم ماھان -

 !بادکنک....  ھای ترکیم....اری بھ خودت فشار نادیز....خب..خب:  زد و گفت یشخندی نماھان
 !!! بادکنک ؟یگیبھ من م:  گفت ی با ناراحتفروزنده

 .... بادکنک دوست دارمیلیمن خ:  ماھان
 !!!!من کھ دوست ندارم....ھھ:  فروزنده

وگرنھ نشونت ....انی کھ دوستام دارن مفیح:  پارک کرد و گفت ی بھ ورودی نگاھماھان
 ....دادمیم

 بلھ؟!!!!....؟یچ:  فروزنده
 ھان؟.... حرف شوھرش حرف بزنھی داره زن روی معنیچ:  ماھان

 ....!!!!اصال آقاباال سر نخواستم:  زد و گفت ی لبخند محوفروزنده
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 دست ماھان ، ی را گرفت و مانع شد ، بدن فروزنده با گرماشی خواست برود کھ ماھان بازوو
 دی انداخت ، ماھان متوجھ شد و دستش را عقب کشنیی کرد، فروزنده سرش را پای محسوسلرزش

 :  گفتیسپس با ناراحت
 ناراحتت کردم؟... شد؟یچ -

 ی بھ او می بود و با ناراحتستادهی ، ادی را مقابلش دنی سرش را آرام باال گرفت اما ژوبفروزنده
 :  گفتی بھ آرامنی ، ژوبستینگر

 !؟ی چقدر منو دوست داریگفت -
 ذھنش است ، آب دھانش دهیی فقط زانی دانست کھ ای بود ، مدهی چشمانش را بست ، ترسفروزنده

 ی فرو داد و دوباره چمانش را باز کرد ، ناگھان گونھ سمت راستش داغ شد و آخ بلندیرا بھ آرام
 گونھ ی دستش را روی کرد ، فروزنده با ناراحتی بھش نگاه مطنتشیگفت ، ماھان داشت با ش

 :  و گفتشتگذا
 !!! گوشم؟ی تویزد....آخ -

 !!!!افشویق:  بلند گفت ی ناگھان از خنده منفجر شد و با صداماھان
 !!؟یچرا منو زد:  اخم کرد و گفت فروزنده

 ....یستی ننجایا! ؟ییکجا...یدیجوابمو نم... پرسمی دارم میآخھ ھ:  شد و گفت ی جدماھان
 ؟یدی پرسیحاال چ:  داد و گفت گرشی بھ دست د راالی نفروزنده

 :  اش را با غرور جلو داد سپس گفتنھی کرد و سی سرفھ اماھان
 ؟یگفتم چقدر منو دوست دار -

 .... ذرهھی از شتریب:  فروزنده
 !چند ذره؟:  ماھان

 !!!گھیبرو د... دوستاتشی پی بریخواستیمگھ نم:  و گفت دی کشی پوففروزنده
 .   بھ سمت مادر و پدرش رفتدی بگویگری دزی چنکھی بدون او

 کھ نھیمھم ا... ھزار زرهدیشا.... سھ ذرهدیشا!....؟... ذرهھی از شتریب:  گفت ی با خوشحالماھان
 !نھیمھم ھم....آره...یدوستم دار

 بودند و پدرش داشت با ستادهی درخت اکی پارک رفت ، مادر و پدرش کنار ی بھ طرف ورودو
 لی گرفت کھ ماھان حدس زد شماره او باشد ، چون چند لحظھ بعد موبای را میه ا شمارلشیموبا

 .  تر شدکی تکان داد و نزدی دستشانیماھان بھ صدا در آمد ، ماھان برا
 !نجامیمن ا...بابا....مامان:  ماھان
 نگران ی را از کنار گوش دور کرد و لبخند زد ، مادرش وللشی او ، موبای صدادنی با شنپدرش

 . بود
 .... با خانواده دختره آشناتون کنمدییای بد؟یستاتی وانجایچرا ا:  ماھان
 م؟یای ممی دونن کھ ماھا داریم:  حسام

 .... دونن آقایمعلومھ کھ م:  سھینف
 !انی بخوانیمن بھشون گفتم دوستام م:  ماھان

 !؟ی بود تو زدی چھ حرفنیمادر ا...یوا:  سھینف
 :  و دست بر پشت ماھان گذاشت و گفت بھ خنده افتادحسام

 ....ی رو انتخاب کردی تو چھ دخترنمی ببمی برایب....یحقا کھ پسر خودم -
 !اسمش فروزنده س:  با اکراه گفت سھینف

 ! خانومھیلیخ:  دست مادر و پدرش را گرفت و گفت ماھان
 .... دختره با پسرم چکار کردهنیب:  پسرش ناراحت شد و با حرص گفت فی تعرنی از ای کمسھینف
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 چکار کرده مگھ؟:  گفت حسام
 ....بچمو جادو کرده:  سھینف

 !!!!آخھ بھ نظرش من جادوگرم....فعال کھ من اونو جادو کردم:  و گفت دی خندماھان
 کھ ی و حسام با تعجب بھ خانواده استادندی اسھی ھنوز حرف ماھان تمام نشده بود کھ حسام و نفو

 :  چمن ھا نشستھ بودند اشاره کرد و گفتیوآنطرف تر ر
 ست؟ی و زنش ندیاون داداش حم -
 !دنی تا ما رو ندمی برایزود ب....خودشونن..آره:  ھم با تعجب گفت سھینف

 بلند فروزنده را صدا کرد ی آنھا خاتمھ بدھد با صدانی قھر بچگانھ بنی خواست بھ ای کھ مماھان
 و دی ھم بھ سمت آنھا برگشتند ، حاال چھره حمشین عمو و عمو نھ تنھا فروزنده ، بلکھ زکھیطور

 ... بودیدنی دزی ندهیفر
 

 را با ھم آغاز کردند ، کدورت ھا را کنار گذاشتند ی از آن شب ، دوباره دو طرف رابطھ خوببعد
 از شتریب.  اخم ھا نشست ی سوخت ولبخند جانھی کنی اشھی فروزنده بھ وصلت ، رتیو با رضا

 گری او و فروزنده تا ھفتھ دی داشت ، قرار بود جشن نامزدجانی ھیلی ماھان بود کھ خنیھمھ ا
 ی دست ھم را مای رفتند ی مرونی شود تا اگر با ھم بی جارتی محرمغھی آنھا صنی شود و بگزاربر

 شد و ی برگزار می بعد از سھ ماه نامزدی نداشتھ باشد ، جشن عروسیگرفتند اشکال شرع
 ی کرد باالخره توانستھ است گذشتھ ای داشت چون احساس مجانی اندازه ماھان ھفروزنده ھم بھ

 .  داشتھ است را فراموش کندنیکھ با ژوب
 فروزنده در عرض شش روز ی دردسر آماده شد ، لباس نامزدی راحت و بیلی جشن خمقدمات

 رنگ بود ، ماھان ھر یی طالیبای لباس زکی دوخت ، شی آن را براسھیدوختھ شد ، زن عمو نف
 قسمت ھا را تنگ و گشاد ی بعضشی کھ زن عمو داشت برادی دیوقت فروزنده را در آن لباس م

 :  گفتی کرد بھ خنده میم
 ....!ی شمش طال شدھیشب....فروزنده -
 .... فروزندهیحت... دندی خندی ھمھ مو

 کھ ی کرد و ھر روزی نمی از بودن با ماھان احساس خستگگری کرده بود ، دریی واقعا تغفروزنده
بعد از .  شد ی می شاکی زد حسابی ماھان بھ او زنگ نمای دی دی گذشت و ماھان را نمیم

 ی و بھ سرعت چشم بر ھم زدندی بخش ، آن ھفتھ بھ خصوص ھم فرا رسدی و امجانی پر ھیروزھا
 خاطره کی حلقھ در دست فروزنده و ماھان ، کی قول و قرار ماند ، کیآن جشن فقط  گذشت ، از

 ....  و چند قطعھ عکس در آلبومنیریش
 دل زی مھم است و عزی کسی داشت ، خوشحال بود کھ برای فروزنده در دلش احساس قشنگحاال
 و دی کشی اش دست می نشست بر حلقھ نامزدی مییھر وقت کھ در خلوت در جا.... استیکس

 ...  زدی می بخشتیلبخند رضا
 ، دیایقرار بود آن روز ب..... زد ی بود و فقط زنگ مامدهی ندارشی روز گذشتھ بود و ماھان بھ ددو

 .... بوددهی ساعت از سھ بعد از ظھر گذشتھ بود و او ھنوز نرسیفروزنده از صبح منتظرش بود ول
 کرد ، یم را عوض ونیزی تلوی کانال ھای حوصلگی نشستھ بود و با بییرای در پذفروزنده

 .... نازک تر و زنانھ تری پرپشتش کمی از قبل شده بود و ابروھاباتریصورتش باز تر و ز
 ی زن شده بود کھ بکی ھی آمد و حاال شبی بھ نظر می و شکستنفی مانند عروسک ھا ظرصورتش

 .... شوھرش استدنیقرار د
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 توانست درک کند ی کرد ، کامال می گذشت بھ او نگاه می مییرای کھ از پذی ، گاھدهی ، فرمادرش
 بھ ی کارنی ھمی داد کھ خلوت او را برھم نزند برای محی ترجی گذرد ولیکھ در دل دخترش چھ م

 ....او نداشت
 در لی و بھ موبادی کشی از بس کھ کانال ھا را عوض کرده بود ، خستھ شده بود ، آھفروزنده

 در شیفحش ھا -  و ھر چھ فحش بلد بود  خواست بھ ماھان زنگ بزندی ، دلش مستیدستش نگر
 ، ردی شماره ماھان را بگنکھی قبل از اینثار شخص او کند ول -  غر بچگانھ بود کینظر ماھان 

 .  بلند شد و بھ سمت در رفتجانیفروزنده با ھ.. صدا در آمدبھ زنگ خانھ
 .... کنمیمامان من باز م:  فروزنده

 طلب کارانھ در ی اافھیرون درگاه ، درست کرد و با ق دیواری دنھی سر و وضعش را در آی کمو
 .... را مقابل صورتش گرفتھ بودی بود و دستھ گل قرمزستادهیرا باز کرد ، ماھان پشت در ا

 چقدر بده ی دونی؟ م.... بخشمتی می کنیفکر م!....ھ؟یچ:  گفت ی و با ناراحتدی کشی پوففروزنده
 ! کاشتتت؟ی تا حاال کس؟ی بکارینجوری رو ایکی

 دست خودم زمیعز....گھیببخش د:  زد سپس گفت ی آورد و لبخندنیی ، دستھ گل را پاماھان
 ! اومده بودشی واسم پی کارھی....نبود

 ! مھم تر از من ؟یچھ کار:  شد و گفت نھی دست بھ سفروزنده
 !اشتباه کردم....گھی ددیببخش....خانومم:  ماھان

 :  گرفت و گفت دستھ گل رایلی می با بفروزنده
 .... توایب -

 ....رونی بای تو بام؟یکجا ب:  ماھان
 !چرا؟:  فروزنده

 ....نمای خوام ببرمت سیم:  ماھان
 ....حوصلھ ندارم:  فروزنده

 ....ی عشق بورزدی بای خوام نشونت بدم چجوریم.... ھاھی عشقلمشیف:  ماھان
 ....من بلدم:  فروزنده

 ....گھی دیستیبلد ن...ِد:  ماھان
 ....!!!بلدم:  فروزنده

  شد؟ی بوسھ چنیپس ا:  ماھان
 ....حاال زوده واسھ ماچ و بوسھ....ھھ:  فروزنده

 ؟یای یم:  ماھان
 . تا حاضر بشمنیبش....آره:  فروزنده

 .  منتظر ماند تا فروزنده حاضر شودییرای پشت سر فروزنده داخل شد و در پذماھان
 

 ی مدی نور خورشری زشانی رفتند ، دست در دست ھم بودند ، حلقھ نامزدرونی از خانھ بیوقت
 دانست ی نمی داشت ، از امتحانات مدرسھ فارغ شده بود ولی ، فروزنده احساس سرزندگدیدرخش

 .... شودی ش می امتحان زندگنیکھ دارد وارد بزرگتر
 ..... زدی رقم میگری جور دشی را براری او ، داشت صفحات تقدی زندگسی قصھ نوحاال

 دانست کھ چھ اتفاقات ی فروزنده ھم نمی کس حتچی چند صفحھ جلوتر از کتاب سرنوشت ، ھو
 .... بھ انتظارش نشستھ استیبیعج
 فروزنده دلخوش بھ ھمان لحظھ ی کرد ولی آن روزھا آماده می دانست خودش را برای اگر مدیشا

 .... استی خنده و خوشنی فقط ھمی کرد زندگی رفتند و فکر می منمایبود کھ با ماھان بھ سمت س
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 .... لحظھکی نیھم
 دانست کھ ی ، مدی خریفی قی بستنشی آنجا براکی تمام شد ، ماھان از پارک نزدلمی فی تماشایوقت

 .... استیفروزنده عاشق بستن
 خوردنش را تماشا کرد ، فروزنده ھم اصال ی کنار فروزنده نشست و بستنمکتی نی مدت روتمام
 ..... نشدیشاک
 ی می و عصبی شاکشھی شود معموال فرد دوم ھمرهی خی وقت ِخوردن ، بھ کسی کسی وقتآخر
 .... نشدنطوری فروزنده ایول....شود
 ..... لوس و بچھ نبودگرید.... شده بودیگری دآدم

 .....ای نداشت و شی برایتی اھمچیال گذشتھ ھ اصگری کرد و انگار دی زن بالغ رفتار مکی مانند
 ..... نداردتی کرد کھ اھمی وانمود منطوری ادی شاای و

   مھم نباشد؟شی برای شود گذشتھ کسی مگر مآخر
 از یجزئ..... از شکست خوردنیجزئ.... از بزرگ شدن استی ھر حال گذشتھ ھم جزئبھ
 .... و فتحیروزیپ

  نداشت؟ی با گذشتھ اش کارگری چرا فروزنده دیول.....ستی ، در ذھن ھمھ جارگذشتھ
 !... گرفتھ بود ؟یفراموش

 شد ی مانشی اطرافی زد و باعث تھوع در ذھن منطق گرای کھ از آن حرف مبی آن عشق عجپس
 ، حاال کجا بود ؟

 !  ؟ردی کھ عشق بمشودی ممگر
 کیو ت.... تاککیقط ت شود ، فی کھ ساعت کوک میاز زمان..... خوابھی عشق ھرگز نمساعت

 ....تاک
 ..... شودی مدهیو بوم بوم است کھ شن.... بومبوم

 ....بوم بوم قلب..... تاک ساعتکیت
 !قلب؟
 !.... از عشق کم کند ؟ی تواند ذره ای فاصلھ مایآ..... کھ از ھم دور ھستندیی ھاقلب
 .....!!! وجود داشتھ باشد، ھرگزی عشقاگر

 
 :  گفتیگ و با کالفدی کشی آھماھان

  ؟می شد کھ من و تو نامزد شدیچ -
 :  و گفتدی کشیقی را با ولع در دھان چرخاند ، نفس عمی آخر نان بستنفروزنده

 ....می رو دوست داشتگھیچون ھمد -
 .... روگھی دیکیتو .... تویول....من دوستت داشتم:  ماھان

 .....! ماھان:  فروزنده
 ......ی درباره ش بشنوگھی دیدوس ندار... دونمیم:  ماھان

 !؟یدی دی مافشوی قیستیکنجکاو ن....ھان؟! ؟...یدی درباره ش نپرسچوقتیچرا ھ:  فروزنده
 !نھ: ..... ماھان

 !!!دروغگو:  فروزنده
 !!!! ی اقھی سلی دونم تو بیم.....گمیدروغ نم:  ماھان
 ید معده اش درد م شد ، فروزنده احساس کررهی کرد و در چشمان فروزنده خی خنده تلخماھان

 .... شدهی کھ عصباوردی خودش نیکند ، بھ رو
 ..... نزدندی حرفگری گذشت و دیقیدقا
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 .... اتاقشی رفت توکراستیبھ خانھ کھ برگشتند ، فروزنده .... ماھان گفت کھ بروندبعد
آن را مقابلش گذاشت .  تخت نشستی برداشت و روری تحرزی می اش را از روی خرسعروسک

 .....دی خندی میانگار دروغ....ستی او نگریو بھ لبخند نخ
 عروسک نھی سی بعد دستش را رودی سر عروسک دست کشی دستش را جلو برد و روفروزنده

 ....گذاشت و فشار داد
-I LOVE YOU….I LOVE YOU 

 :  خاص گفتیبغض آمد با نیی از چشمان درشتش پایکی یکی فروزنده ی ھااشک
 یلیتو خ....ماھان....ماھان..... تنھا بودمیلیاگھ تو رو نداشتم ، خ....منم دوستت دارم -

 منطق یچون ب....؟ی بدونی خوایم!....م؟ی چرا من و تو با ھم نامزد کردی دونیم.....یخوب
و ھمونجا رھام .... زدنی منو زمیکی ؟ ی دونیم....ستی منطق نی بادمیز.....دوستت دارم

تو .... گاه محکمھی تکھی.....ی ھستیتو دوست داشتن.... تا بلند شمیتو دستمو گرفت....تو یول....کرد
 !یعشق من...تو.....یماھان

 ی اش گذاشت ، داشت در تب میشانی پی گفت ، دستش را رودی آخر را با تردی جملھ فروزنده
 ....سوخت

 ....دی ، پتو را ھم تا سرش باال کشدیدراز کش تخت ی را کنار زد و روعروسک
 .... کردی فکر منی ذھنش ھنوز داشت بھ ژوبگوشھ
 .... از کنار گوشش گذشتنی خواندن ژوبیصدا

 
  عشق منو انگارھنوز

 واری دنوری ایدیند
  من موندم و شعرمحاال
 ...تاری گنی بغض ایصدا
 نھی بی حست رو منگام
 نھی سی توسی جا نواسم

 ادتی شم از ی مفراموش
 ....نھی دلشوره م از اھمش

 
 ی بود کھ قلبش داشت محکم منی اتی واقعی کرد آرام باشد ولی و سعدی کشیقی نفس عمفروزنده

 ....دیتپ
 .... مردی مکاش
 .... ماندی طور گرفتار گذشتھ نمنی اکاش
 از ی کھ خاطره اییبرود بھ جا....ایبھ در.....بھ کوه....بھ جنگل..... خواست بھ سفر برودی مدلش
 .... نباشدنیژوب

 در قلبش خاموش شده زی خواست تا آن روز ھمھ چی و دلش مدی رسی می زود روز عروسای رید
 .....باشد
 .... برودای خواھد تا خود دری گفت کھ دلش می بھ ماھان مکاش

از ھر چھ ..... شودیو خال.... آن بسپاردی موج ھای گناه و معصومش را بھ زالل آبی بتن
 ......دیترد

 ....  گفتی بھ ماھان مکاش
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 بھ ی از چرتیحاک... بود و نگاھش پف کردهنی باز شد ، سرش سنگی فروزنده بھ آرامچشمان
 .... و لذت بخشی طوالنبای ، تقرکبارهی

ال  و برجستھ اش بافی ظرنھی داد و سرونی بی مانده بود ، نفسش را بھ آرامرهی بھ سقف خنگاھش
 نکاری چرخاند ، ای شکمش گذاشت و انگشتش را دور نافش چندباری رفت ، دستش را رونییو پا

 .... دادیبھ او آرامش م
 ! ماھان منو ببرهدیشا...نجایخستھ شدم از ا.... برمدیبا:  لب آرام گفت ریز
 .... غلت خوردگری بود بھ سمت دیدی کھ از سر ناامی با آھو

 .... عروسک ھم خستھ شده بودنی از اگھی دی افتاد ، حتی بھ عروسک خرسنگاھش
 .... تونست نگاه کنھی جور مکیفقط .... بلد بود بگھزی چکی فقط

 ی کردند و نمی مشی جاده ھا صداییگو.... رفتن بودصیتنھا حر.... خواستی را نمنھای افروزنده
 .... حس سفر چگونھ در وجودش قد علم کرده استنیدانست کھ ا

 .... خانھ را ترک کنددی گفت کھ بای از درون بھ او مییدا نفقط
 .... خستھدی شاایکسل و ... دلتنگ شده بوددیشا.... دانست ی را نمعلتش

 .... شده بودیمی قدیلیخ.... دادی گذشتھ را می ھم بوشی درون شش ھای ھوایحت
 مورد بود کھ از نیو بھ خاطر مشورت با پدر و مادرش در ا.... عوض کندیی داشت آب و ھواازین

 . آمدرونیاتاقش ب
 بود ، دهیچی در خانھ پنی دارچیی چای نشستھ بودند و گرم حرف زدن بودند ، بوییرای پذدرون

 بگذارد کھ صحبت پدر و مادرش بھ ییرای خواست قدم در پذنی گرم دارچیفروزنده ، مست از بو
 .... صدا بھ آنھا گوش دادیب... پشت ستون کردستادنی کھ او را وادار بھ ادی رسییجا
 !؟ی بردی بای جدیحاال جد:  دهیفر
 !آره...ھیاالن وقت خوب.... باشھ کھ برمی خوبتیفکر کنم موقع....چکار کنم خانوم:  دیحم
 اون ی ھم کھ توینی قطعھ زمھی ھمون یخوایچرا م.... باالرهی ممتشی روز بھ روز قنیزم:  دهیفر

 !؟ی بفروشیروستا دار
 !ھی شده آدم حسابدای پنمونی کھ واسھ زمیمشتر...دمی شنیاز آقا مجتب:  دیحم
 ....ستمی ننیمن کھ اصال موافق فروختن زم:  دهیفر
 ی دور خونھ ساختن تویاالن ھمھ افتادن رو...کنھی نگاه نمیشکی کوشال رو ھنیزم...خانم:  دیحم

 !!!شھر ھا
 ....یدونی خودت صالح میھر چ.... بگمیچ....اوم:  دهیفر
 !رمیفردا صبح م:  دیحم
 .... بندمیباشھ چمدونتو م...؟....فردا صبح:  دهیفر

 !!!! امیمنم م:  و گفت دی پرییرای وسط پذی با خوشحالفروزنده
 :  و بھ سمت پدرش آمددی خندطنتی با تعجب بھ او چشم دوختند ، فروزنده با شدهی و فردیحم

 می رفتی بچھ بودم چند بارادمھی....جانھ؟ی الھی کھ توستی نییھمون روستا.... کوشال؟دیگفت -
 ....اونجا

 ..... موندهادتیچھ خوب ...ھمون جاست....درستھ:  با خنده سرش را تکان داد و گفت دیحم
 :  کاناپھ نشست و با شوق گفتی وسط پدر و مادرش روفروزنده

!  و خالھ نرگس یعمو مجتب....یوا.....شیسرسبز....آب و ھواش....من عاشق اونجام.... یاو -
 .... شدن حاالری پیلیحتما خ

 !؟ی بریخوای میتو واسھ چ... معاملھ کنھنی خواد بره زمیبابات م:  کرد و گفت ی اخمدهیفر
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 ھی برم خوادیدلم م..... خونھ بمونمنی ایچقدر تو....خستھ شدم....خب: گفت تی با شکافروزنده
 کجا بھتر از اون روستا؟...ییجا
 :  را باال انداخت و گفتشی ابروی تاکی دهیفر
 !ادی باھات بشھیپس مجبور م.....ی تو تنھا برذارهیماھان نم -

 یاصال خودم االن بھ ماھان زنگ م...رمیدارم با بابا م...تازه....ستمیمن کھ تنھا ن:  فروزنده
 .....زنم

 پدر و مادرش باال گرفت ، نی ، در ھمان لحظھ بحث بدی را گفت و بھ سمت تلفن دونی افروزنده
 ی ادامھ داشت تا زماننطوریو بحث آنھا ھم..... گفت الزم نکردهی مدهی ، فرادی گفت بذار بی مدیحم

 .  تلفن را محکم گذاشتی و گوشدی کشغی جیکھ فروزنده از خوشحال
 !!چتھ بچھ؟.....یوا:  دهیفر
 !!؟... شد بابایچ:  دیحم

 ....آخ جون..... بدرقھادیگفت صبح م... برمتونمیماھان گفت م:  فروزنده
 بھ سمت اتاقش رفت تا دی پری منیی مانند کودکان باال و پای ھمانطور کھ از خوشحالفروزنده

 .... خواھد با خودش ببرد ، آماده کندی را کھ میلیوسا
 بود کھ تابحال نشده نی اتی نماند ، واقعی باقدهی فری برای اعتراضی جاگری ماھان دتی رضابا

 محسوس او را در بتی سخت بود کھ چند روز غشی برانی و اندیبود دخترش را از خود دور بب
 .  بغضش را فرو دادشھی مورد حرف نزد و مثل ھمنی کالم در اکی یخانھ تحمل کند ول

 شب محو شدند حاال اهیمک زن تابستان ، از چھره س چشی گذشت و ستاره ھای بھ تندشب
 ....دی تابی بود کھ مدیخورش

 .... صورت خندان و معصوم فروزندهیرو... درختھایرو... ساختمانھایرو.... شھریرو
 نکھی قبل از اقھی داد، ماھان درست چند دقی داشت صورتش را قلقلک مدی انگار دستان خورشو

 ....دی بشوند رسنیآنھا سوار ماش
 .... چھره ش اضطراب و ترس مشھود بوددر

 .... فرستادی عشقش را بھ سفر مگانھی.... کردی نمی کوچککار
 .... و گرفتھی ابرشھیو آسمانش ھم.... و خم بودچی کھ جاده اش پر از پی سفربھ

 ....  گرفتھ بودیلیخ... شباھت بھ آن نبودیدل ماھان ھم ب.....؟... و گرفتھی ابرآسمان
 ستادهی انی آمد ، بھ سمت فروزنده کھ کنار ماشی بھش میلی کھ فروزنده بر سر داشت خی بنفششال

 ....بود و آماده سوار شدن بود رفت و دست چپ او را در دست چپ خود حلقھ کرد
 ....دی درخشی شان می نامزدحلقھ

 ی شد ولفروزنده مور مورش.... کردکی گوش فروزنده برد و لبانش را نزدکی را نزدصورتش
 ..... نکردیحرکت
 :  گفتزی چکی فقط ماھان

 ! مواظب خودت باش -
 .... تر کردقی صورت فروزنده را عمی حرف، لبخند رونی ھمو

 ی لحظھ ھم از دخترش چشم بر نمکی ی بھ ماھان کھ حتدی نشست ، آقا حمنی کھ در ماشفروزنده
 : داشت گفت

 !مواظب عشقت ھستم....نگران نباش  -
 !  بھتر از شمایک....دی ھمھ سال مواظبش بودنیا....  دونمیم:  و گفت دی خندماھان

 شانھ ماھان بود ، خم شد و پشت سر ی دستش روکی کھی آب جلو آمد و در حالی ھم با ظرفدهیفر
 ....ختی آنھا آب رنیماش
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 می رفتی مییبا ھم دوتا... کردی ھفتھ تحمل مھیاگھ فقط :  و گفت ستی نگرشی بھ زن عموماھان
 !کاشان

 ! سرت خلوتھ؟گھی ھفتھ دی بھش نگفتشبیخب چرا د:  گفت ی با ناراحتدهیفر
 !نیفقط ھم.....خواستم خوشحال باشھ:  ماھان

 ..... تو رو تنھا بذارهدیاونم نبا..... تنھاش نذارگھید:  و گفت دی کشی آھدهیفر
 !فروزنده نگفت مواظب خودم باشم:  زد و گفت یشخندی نماھان

 !!!!ماھان خان.....بادمجون بم آفت نداره:  و گفت دی خنددهیفر
 ....دی تکان داد و خندی سرماھان
 ....شگرف و بکر.... کشف بودیاھوی پر از ھجاده
 خوب ی حس ھادی تجدی تازه ابتدانی ادی کاوی را مرونی سرگردان فروزنده کھ بی چشمھایبرا
 ....بود
 ی را باالیحاال خداوند ، چتر لبخند و سرزندگ....دوه گذشت اش در غم و انی کھ زندگی از مدتبعد

 بود دهی قطره ھا رسنی و شکست بھ آخربتیبارش باران مص...سر او و خانواده اش باز کرده بود
 .... دادی فروزنده می سراسر عشق را در زندگی کماننی رنگجادی ادی ، نودیو تابش انوار ام

 تماس ھا از طرف ماھان بود و شتریب.... فروزنده زنگ خورده بودلی سفر بارھا موبای ابتدااز
 .... از طرف فروزندهھیبق

 ، آخر کاسھ دی شنی خنده دخترش را ھنگام صحبت با ماھان می کھ تمام طول راه ، صدادیحم
 ی حد و مرزش ، عاقبت بی بی دوساعتھ در برابر کنجکاوی شد و بعد از مقاومتزیصبرش لبر

 : دیرش پرسمقدمھ از دخت
 !؟ی چرا با من اومدنمیبگو بب....ی و نگرانشی کم طاقتنقدری تو کھ انمیبب-

 .... دلتنگم بشھخواستمیم:  رفت و گفت سھی از خنده رفروزنده
 ....شتریاالنم ب.... دلتنگتھشھیاون کھ ھم:  زد و گفت ی پوزخنددیحم

 خواستمیم....خواستی تازه می کھ دلم ھوانھی اتشیواقع....بابا:  و گفت دی کشیقی نفس عمفروزنده
 ....فکر کنم.... برم کھ بتونم با خودم خلوت کنمییجا
 ؟یدرباره چ!...؟یفکر کن:  ش بود گفت ی حواسش بھ رانندگکھی در حالدیحم

 ... از ماھان دور باشمکمی خواستمیفقط م.... دونمینم:  بھ سمت پدرش برگشت و گفت فروزنده
شاھد بودم دوساعتھ تموم ....!!!ی ندارشویتو کھ طاقت دور:  او انداخت و گفت  بھی نگاھمی ندیحم
 ازش دور ی خوایاونوقت چطور شده کھ م....ی کنی و سفارش می زنی بھش زنگ می داریھ

 ...ی دونم کھ عادت نداریم....؟ی تا حاال عاشق سفر شدیاز ک....ھ؟یموضوع چ!....؟یباش
 داد و گردنش را کج کرد و چشمانش را زی لنیی ، بھ پانی ماشی صندلی خود را روی کمفروزنده
 ... بستیبھ آرام

 !؟ی بخوابی خوای میعنیاالن :  دیحم
 :  گفتی کرد و ھمانطور کھ چشمانش بستھ بود بھ آرامی تبسمفروزنده

 ... کندارمیب....میدیرس -
*** 
 فروزنده کھی کرده بود ، طوردی خاص تولی خورد و آھنگی منی ماششھی ، تند و نامرتب بھ شباران

 بھ ی سرخوشانھ ای مستنی گرم و مطبوع بود وانیدرون ماش.  شد داری باران از خواب بیبا صدا
 .  دادیفروزنده م

 ؟....می مونده کھ برسیلیخ:  فروزنده
 :  گفتی بھ دخترش انداخت سپس با خوشحالی نگاھمی نگاھش را از جاده گرفت و ندیحم
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 ! رفتی داشت حوصلھ م سر مگھید!...؟ی شدداریب....ِا -
 نھ؟...دمی خوابیلیخ -

 !!! ساعتم نشدھی:  تکان داد و گفت ی سرش را بھ نشانھ منفدیحم
 از پنجره را پاک کرد ، ی و با آرنج خود گوشھ استی بخار گرفتھ کنارش نگرشھی بھ شفروزنده
 ، با دی بھ اسم کوشال دییده تابلو آورد ، ناگھان در جای او را بھ وجد مرونی بطی محیسر سبز

 :  گفتجانیھ
 !!م؟یدیرس -

 !!!بایتقر:  گفت ی حوصلگی اش را خاراند و با بینی بی رودیحم
 ی سخنگری کرد دی حوصلھ شده سعی ، خستھ و بادی زی دانست پدرش از رانندگی کھ مفروزنده

 ی حاال چکار می فکر بود کھ خالھ نرگس و عمو مجتبنی ، تمام طول راه را در ااوردیبھ زبان ن
 .... شناسندی اصال او را مای شدند و آریکنند ، چقدر پ

 از جاده نکھی فروزنده قابل تحمل کرد ، بعد از ای بودن راه را برای کننده ، طوالنری درگی ھافکر
 دیحم. توقف کرد  درخت بلند وقطور کی کنار نی و آب گرفتھ روستا گذشتند ، ماشکی باریھا

 .  شدادهی پنی عقب برداشت و بھ تن کرد و ھمراه فروزنده از ماشی از صندلیلباس گرم
 صورتش کھی خنک آنجا عادت نداشت خودش را از سرما جمع کرد و درحالی کھ بھ ھوافروزنده

 :  گفتدی لرزیاز سرما م
 !خونشون کجاست؟ -

 با درختان متنوع محصور شده بود ، اشاره یاغ آنطرف تر ، در بی کھ کمی بھ طرف خانھ ادیحم
 دانست کھ از رطوبت ی زنگ زده داشت ، فروزنده می خانھ ، حالتی حلبیروانیکرد ، سقف ش

 ی روی کوچکی خانھ ، گلدان ھای پنجره ھاری منطقھ ، سطح سقف خورده شده است ، زنی اادیز
 زنده ی و مات خانھ روحی کاه گلیوارھای بھ دی شمعدانی قرار داشت و گلھاکیار طاقچھ بکی

 .  بوددهیبخش
 در ی وقتشھی ، ھمدی رسی مضطرب و ناآرام بھ نظر می بھ دنبال پدرش راه افتاد ، کمفروزنده

 ....  شدی مشی بند فروکشنده تشوریاوج بود ، اس
نار  اش را بھ کی ذاتینی باشد و بدبنی خوشبندهی کرد بھ آی فرو داد و سعی دھانش را بھ آرامآب

 .  در انتظارش بودی خوشی مکان سرسبز و آرام ، روزھانیبگذارد ، حتما در ا
 ی سرکیآن ھم فقط بخاطر .... خوشم را خراب کنم ؟ی زد کھ پس چرا روزھابی خود نھبھ
 !!!ھودهی منطق و بی بالتیتخ
 .  رفت ، نگاھش بھ در بزرگ خانھ بودی کھ پشت پدر راه می مدتدر
 خواھد گذاشت و عمو شانی خوش رنگ جلوی نباتی چاکی فکر کرد کھ خالھ نرگس حتما نی ابھ

 او ھمچون روز، سرگرم کننده و قابل ی شب را برایاھی ، تمام سی محلنیری شی با قصھ ھایمجتب
 فشرد ، ی زنگ می بھ لب نشاند و بھ پدر کھ دست خود را رویتحمل خواھد کرد ، پس لبخند

 بھ یی قدم ھای شد و صدادهی از پشت در شنی سرفھ مردانھ ای بعد صدا لحظھد ، چنستینگر
 . دیگوش رس

 را بخاطر شی بود و پادهی پوشیمی قدیکی پالستیی دمپاکی آمد ی کھ بھ سمت در می کسانگار
 ... دی کشی منی زمی در ھر قدم رویخستگ

 ھ؟یک -
 .  را وادار بھ واکنش کرددی ، حمی عمو مجتبیصدا
 !دمیحم....یمنم آقا مجتب....سالم:  دیحم
 .  فروغ جلو آمدی گود رفتھ و بی چرده ، با چشماناهی سیرمردی باز شد و پدر



 107 

 پوست او ی روی صافی جاچی ، ھی زندگی کھ چوب خط روزھای با تعجب بھ صورت مجتبدیحم
 . ه بود و فرسوده شدری بودش ، پدهی مدت کھ ندنی ، چقدر در استی نگذاشتھ بود نگریباق

 پر مرغان انبار را ی ، لباسش بودی او را در آغوش کشی شناخت و بھ گرمدی را ددی تا حمیمجتب
 .... را ناراحت نکرددی موضوع اصال حمنی ای داد ولیم

 ی ببی حس عجنیتنگ شده بود و انتظار ، ا.... آغوشنی ای ، برانجای ای ھا بود کھ دلش برامدت
 کی آمد ، اکنون و بھ بھانھ فروش ی بھ سراغش مشتری جمعھ بری دلگیلذت کھ در غروب ھا

 بعد از مدت ھا گری بار دیمی بود و دو دوست قددهی رسانی ، حاال بھ پانجای فراموش شده در انیزم
 .  را مالقات کرده بودندگریمدھ

 ھ؟ی کنی ایاگھ گفت:  گفت ی بھ فروزنده اشاره کرد و بھ مجتبدیحم
 ! فروزنده خانم؟کتھ؟یدختر کوچ:  بھ صورت فروزنده انداخت سپس گفت ی نگاھیمجتب

 شی لبخند بھ نماکی اش را با ی زود شناختھ شده بود ، خوشحال شد و شادنقدری انکھی از افروزنده
 ....آن ھم بخاطر سوال پدرش.... لبخند ، خشک شدنی نگذشت کھ ایری دیگذاشت ول

 نرگس خانم چطورن؟:  دیحم
 ....  را گفتزی ھمھ چی اشک آلود مجتبیچشمھا

 ....  باز شودقتی بھ گفتن حقشی آنکھ لبھایب
 ی می ، نبودن خالھ نرگس را در ذھن حالجی خود را گفت و فروزنده با ناباورتی تسلدیحم

 ....کرد
 .... بودی آمد کھ آن زن چقدر مھربان و دوست داشتنادشی

 .... کردی درست می محلی غذاھاشیرا و بدی بافی فروزنده را با حوصلھ میموھا
 .... خالھ نرگس را بھ خاطر آوردی دستھافروزنده

 ....  کردی شد ، وجود نازک و شکننده فروزند را جادو می کھ آغشتھ بھ محبت می وقتشیدستھا
 ... شد آن دستھا االن بودی مکاش
 فروزنده ی تمام آرزونیا... کردی مھی بھ او ھدشی را با دستھای خوشبختی خالھ نرگس جادوکاش
 ....بود
 ..... محال بودیول
 .... کردیی آنھا را بھ درون خانھ راھنمای مجتبآقا

 .   روح خالھ نرگس فاتحھ خواند و وارد خانھ شدی برافروزنده
 بھ سمت شمال روستا ی کھ پنجره بزرگی بھ خانھ ، اتاقازشی مورد نلی بعد از آوردن وسافروزنده

 بود کھ اطرافش را با موکت پوشانده بودند و در وسط یرد ، اتاق نسبتا بزرگرا داشت انتخاب ک
 تاک اش ، چھره کی تی ھم با صدایمی قدیواری ساعت دکی پھن بود ، یفرش قرمز گل دار

 پنجره بود کی کھ گوشھ اتاق و نزدی چوبی صندلیفروزنده رو.  مکدر کرده بود اسکوت ر
 ی سبزه ھایدستش را بھ سمت پنجره برد و آن را گشود ، بو اتاق دم کرده بود ، ینشست ، ھوا

 ی کرد ؛ ماه ھمچون الماسشی تمام آن را وارد شش ھاقی دم عمکی ، با دی باغ بھ مشامش رسسیخ
 ، ابرھا با بارانشان رفتھ بودند و ستاره ھا دی درخشی سلطان شب ، می مخملنراھیدرخشان در پ

 ی صدااری اختی نشستھ بود ، بی صندلیفروزنده ھمانطور کھ رو.  کردند ی میفخر فروش
 زدند ، ی نشستھ بودند و حرف منیی پاوانی اری ، حتما زدی را شنیصحبت پدرش و عمو مجتب

 ... کردزی را تشی گوش ھانی کند بنابرایفضول ی کرد کمیچشمانش را بست و سع
  ؟شی شناسیم.... ھست؟ی کی مشترنیحاال ا:  دیحم

 ....مھی مش رحیخواخور زا....ِآھان د:  ی مجتبعمو
 ده؟ی دنویزم... شناسمشیم:  دیحم



 108 

 ...دهی و پسنددهید...آھان برار:  ی مجتبعمو
 ؟یایتو ھم م....می حرفامونو بزننی تا درباره زمنمشی بی سر مھی رمیفردا م:  دیحم

 ! چشمیبھ رو...امیبلھ کھ م:  ی مجتبعمو
 !!!عجب....گھیپس منم فردا تنھا باشم د:  زد و آرام گفت ی لبخندفروزنده

 آمد ادشی روستا بود ، یی تپھ باالی افتاد کھ روی بلند شد تا پنجره را ببندد کھ نگاھش بھ خانھ او
 ی چراغ ھادنی حاال با دی بود ولی سکنھ و خالی آن خانھ بشھی آمد ، ھمی منجایسالھا قبل کھ بھ ا

 است اشتھ جرئت آن را دی ، با خود فکر کرد چھ کسدی امانش را بریاوروشن خانھ ، حس کنجک
 ای کند ؟ آن شخص ی کرد ، زندگی مادی از آن بھ خانھ ارواح شھیکھ در آن خانھ کھ خالھ نرگس ھم

 !!!بھی غرای.... بودوانھید
 : دی را از پشت سر شنی عمو مجتبی فکر ھا بود کھ صدانی ھمدر
  ؟ی الزم نداریزیچ...دخترم -
 !ریشبتون بخ...نھ عمو -
 ... دخترمریشب بخ -

 :  گفتی رفت کھ فروزنده فوری بست و می داشت در اتاق را می مجتبعمو
 ! کنھ؟ی می اونجا زندگیک...اون خونھ -

 !کدوم خونھ؟:  جلو آمد و گفت ی مجتبعمو
 ! گمیاون رو م:  با دست بھ آن سمت اشاره کرد و گفت فروزنده

 !حشونیشده محل تفر.... ھای بھ شھردنیاجاره ش م:  و آرام گفت دی کشی آھی مجتبعمو
 اتاق را ترک کرد ، فروزنده ی فاصلھ عمو مجتبنی ، در استی بھ آن خانھ نگرگری بار دفروزنده

 را باز کرد شی کھ گوشھ اتاق قرار داشت را برداشت و وسط اتاق پھن کرد ، موھایلحاف و تشک
 فشی را از درون کی بھ صدا در آمد ، گوشلشی شد بخوابد کھ موبای ، داشت آماده مدیو شانھ کش

 ! آورد و جواب داد ، ماھان بودرونیب
 ....سالم:  فروزنده

 چھ خبرا؟....یسالم خانوم:  ماھان
 ...ستی نیخبر:  فروزنده

 ؟ی خوشینی بیمنو نم:  ماھان
 !!!وونھید:  فروزنده

 .... خوشممتنی بی من کھ نمیول:  ماھان
 ....!ماھان:  فروزنده

 ؟ی گردی بر میک...ھھ ھھ ھھ:  ماھان
 ...یتازشم تو کھ بدون من راحت تر....حاال کو کھ برگردم....تازه اومدم:  فروزنده

 اونجا پسر جوون ندارن کھ؟....نمیبب:  ماھان
 ! زننی دارن پرسھ منجایاتفاقا دو تا جوون رعنا ھم ا...چرا:  فروزنده

 جون من؟:...نماھا
 !ینی ببیای بیتونی مگمی دروغ می کنیاگھ فکر م:  فروزنده

 !حتما:  ماھان
  جناب؟ی نداریکار:  فروزنده

 !نجانیچند تا دختر خوشگلم ا... رفت بگمادمی...آھان :  ماھان
 !؟ی گفتیچ:  فروزنده

 ....چند تا:  ماھان
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 !! وقت شب؟نی اییتو کجا:  فروزنده
 ؟ییتو کجا:  ماھان

 ...!!! تشکم نشستمیمن رو....اوف: فروزنده
 ؟ییتنھا:  ماھان

 .... ھم پشت پنجره انرکایرجیج...نھ:  فروزنده
 ...دمیخند...ھھ:  ماھان

 ؟ییکجا...ینگفت:  فروزنده
 !ی پارتسکوید:  ماھان

 !ی؟ پس بپا دلتو نباز...ِا:  فروزنده
 بھ حلقھ در دستش ی انداخت ، نگاھی اش را خاموش کرد و بھ گوشھ ای با حرص ، گوشفروزنده

 .... آنکھ بفھمد او را افسون کرده بودیکرد ، حلقھ ب
*** 
 خستھ اش را قلقلک ی صورت فروزنده افتاده بود و چشمھای از کنار باز پرده ، رودی خورشنور

 شد و رهی او چشبی دی چندپاره شده یاھای تا عاقبت بر رودی تابشی خوابھای داد و آنقدر رویم
 .  کردشیحکم بھ باز شدن چشمھا

 شده بود دهی ، کوبی نگاه لرزانش را بھ سقف دوخت ، انگار کھ تمام بدنش در ھاون خستگفروزنده
 بھ پا و کمرش داد سپس در ی ، کش و قوسدی و دستانش را بھ سمت باال کشدی کشیقینفس عم. 
 گذاشتھ بود ی صندلی روشبی را کھ د و شالشدی شد ، چشمانش را آرام با دست مالزی خمی نشیجا
 افتاد کھ کنار رخت خواب بود ، آن یسر کرد ، ھنوز مست خواب بود کھ نگاھش بھ تکھ کاغذ بھ

 :  را خواند ، دست خط پدرش بودشیرا برداشت و متن رو
 کھ ی بوددهی قشنگ خوابنقدری ، امینی رو ببنی زمداری خرمی رفتی جان ، من با عمو مجتبفروزنده

 ھست ، بھ خودت برس و خوش خچالی ی کنم ، واسھ صبحونھ کره و مربا تودارتی بومدیدلم ن
 . می گردیما تا بعد از ظھر برم. بگذرون 
 بود کھ برود روستا را بگردد نی گذاشت ، در فکرش ای صندلری و کاغذ را زدی کشی پوففروزنده
 نی ھمی کند ، برادنی بود ، ددهی بھ آن بخشی ، جان تازه اروزی بکر آنجا کھ باران دعتیو از طب

 خچالی سراغ کراستی.  آمدرونیرخت خوابش را جمع کرد و از اتاقش ب.  بلند شد یبدون معطل
چند .  دی مالشی سفره برداشت و کره را روانی نان از می و ظرف کره را برداشت ، تکھ ارفت

 ی عکاسنی را بھ تن کند ، دوربشیمانتولقمھ چرب ، نوش جان کرد و دوباره بھ اتاقش برگشت تا 
 .  از خانھ خارج شدی وصف ناشدنی برداشت و با شوقیاش را ھم از کولھ پشت

ُ مرده ی چند ماھدی کرد ، تازه فھمی را پر از زندگشی بود ، شش ھای روستا سرشار از زندگیھوا
 .  آورده استی زنده بودن را در میبوده و فقط ادا

 پر از سنگ و چوخ و ی جاده گلی کوتاه رویی انداخت و با قدمھافشی را دور گردن ظرنی دورببند
 داشت ی مطبوعی ، گرمادیخورش.  دی وزی از رو برو می آب گرفتھ براه افتاد ، باد خنکیچالھ ھا

 بود و فروزنده ی عالزیھمھ چ.  شد در فضا حس کرد ی خاک باران خورده را ھنوز میو بو
 .  بودی خوش گذرانیمھ حس خوب ، بھ دنبال چند ساعت ھنی از اتسرمس

 ی کھ بھ نظرش خاص بود ، عکس میزی رفت و از درختان ، گل ھا ، حشرات و ھر چی مجلو
 نی ھر چقدر کھ در نظر ماھان ای کرد ولی عکس ھا مسخره اش منی ادنیحتما ماھان با د. گرفت 

بھ نظرش .  گذار بود ری فروزنده ، مھم و تاثی بود بھ ھمان اندازه برای معنیعکس ھا مسخره و ب
 تواند انسان را بعد از مدت ھا سرزنده کند ، بھ ھمان ی و گرم می روز آفتابکی کھ درھمان ق
 کشد و بارھا دانھ ی بردن دانھ بھ خانھ اش می کھ برای مورچھ ، زحمتکی ی تکاپودنیاندازه د
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 انسان افسرده و کی آنکھ از ادامھ ، دلسرد شود ، ی دارد ، بی افتد ، دوباره آن را برمیاش م
 .  کندی مدواری امیرا دوباره بھ ادمھ زندگ دینام

 آمد ، انگار با ی افتاد کھ از رو بھ رو می ، نگاھش بھ دختر خردسالدی کشیقی نفس عمفروزنده
 ر رفت زد و بھ طرف دختی کرد ، فروزنده لبخند کشداری او نگاه می جور حسرت بھ لباسھاکی
. 

 ھ؟ی ، اسمت چزمیسالم عز:  فروزنده
 ی روستا و بازی سخت و طاقت فرسای بچھ کھ صورت آفتاب سوختھ اش نشان از زندگدختر

 لب بھ سخن دی داد ، با تردی داغ تابستان را مدی خورشری بزرگ زیزارھای در شالدنیکردن و دو
 : گشود

 ...میمر  -
 صورت دخترک او ی از گونھ سرخ دخترک گرفت ، گردیشگونی دستش را جلو برد و نفروزنده

 .  خودشان انداختیالی نادیرا 
 . رمی خوام ازت عکس بگیم.  نجای اسایوا... جونمیمر  -

 تی بود ، ھدادهیی جاده روھی کھ در حاشی زردی را گفت و دخترک را بھ سمت گلھانی افروزنده
 را نی کند ، فروزنده اینده دارد چکار م دانست فروزی زد ، اصال نمیدخترک لبخند محو. کرد 

 نی ھمی شود براری سرازشی و احساس کرد االن است کھ اشک ھادیاز نگاه ھراسان دخترک فھم
 .  بر سر او ، جلوتر رفت و بھ راھش ادامھ دادی اھبا بوس

ل بود  دو دیکم.  خلوت بود یلی وقت روز ، جاده خنی بھ درختان بلند کنار جاده بود ، در انگاھش
 ی ، چند راھھ میری و خم آنجا کھ از مسچی در راه پر پدی ترسی برگردد ، آخر مایکھ جلوتر برود 

 ی ولشت قصد بھ پشت برگنی بھ برگشتن گرفت ، بھ امی تصمنیشد ، راه برگشت را گم کند بنابرا
 .  از ترس تمام بدنش را فرا گرفتیناگھان لرزش

 ، در دی شد کھ بتوان راننده اش را دی منی اش مانع از ای دودی ھاشھی پاترول کھ شنی ماشکی
فروزنده آب دھانش را بھ .  بود و ھنوز موتورش روشن بود ستادهی او ، وسط جاده ایچند قدم

 در پشت سرش نشده ، آن ھم نی ماشنی فکر بود کھ چطور متوجھ حرکت انی فرو داد ، در ایسخت
 ی مجادی ھر چند کم ایی سر و صدادی حتما بانی ماش جاده پر از سنگ و چالھ کھ حرکتودبا وج
 فکر ، ترسش دو نی جلو آمده است و با ای راننده از قصد ، بھ آرامدی فکر افتاد کھ شانیبھ ا.کرد 

  شدی نمدهی کھ چھره راننده اش اصال دینی و تنھا در جاده بود و ماشکھیحاال او . برابر شد 
 ... در مقابلشدرست

 
 

 بی ھم قصد حرکت نداشت ، بھ خودش نھنی ، انگار ماشستادی حرکت ای بی چند لحظھ افروزنده
 ستی کھ بیی ھای از فرعیکی تواند بھ سرعت بھ سمت ی مدیای بشی پشی برایزد کھ اگر مشکل

 ی ولردی دفاع از خود کمک بگی بزرگ کنار جاده ، برای از سنگھانکھی اایمتر جلوتر بود بدود 
 نکرد چرا کھ راننده گاز داد و بھ سرعت از کنارش گذشت دای پنکارھای از اکدامچی ھیرا بیمجال

 .  شدی فرعنیو وارد چپ تر
 افتاد ی مشی برای کرد کھ اگر اتفاقی فکر منی بود و بھ ادهی ترسیلی ، خدی کشی نفس راحتفروزنده

 ....  دادی جواب پدرش و ماھان را مدیچگونھ با
 بھ راه ی فرعنی لرزان بھ سمت چپ تریی شود ، با قدم ھاری کم مانده بود کھ سرازشی ھااشک

 ی از آن مشی ھای کھ بچگی بھ ھمان خانھ مرموزی سنگکھی کھ آن باردیافتاد و با کمال تعجب د
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 و ادنی بوده کھ با دنی شھرنشکی ، نی کھ حتما راننده ماشدیشی شود ، با خودش اندی ، ختم مدیترس
 ...ا آنقدر تعجب کردهدر آنج

 ....فروزنده گوشھ لبش را گاز گرفت... فقط تعجب کرده بود؟ یعنی
 ... فروزنده کنجکاو کننده بودی راننده ، ھر چھ کھ بود برای توقف طوالنلیدل

*** 
 ی را رونشی از ظھر گذشتھ بود کھ فروزنده بھ خانھ برگشت ، در بدو ورود ، دوربیساعات

 قرمز و ی گوجھ ھادنیبا د.  را باز کرد خچالی رفتھ آشپزخانھ گذاشت و در ی رنگ و رونتیکاب
 وقت بود کھ دھانش یلیخ.  نھار، املت درست کند ی فکر افتاد کھ برانی بھ ای محلیتخم مرغ ھا

 را ی املت محلکی بود کھ مزه ی فرصتنی فست فود ، عادت کرده بود و حاال ای تند غذاھاهبھ مز
 . تجربھ کند

 زد ، ی را شانھ اشی فروزنده نھارش را خورد و ظرف ھا را شست ، بھ اتاقش رفت و موھایوقت
 ی ، دلش مدی فرش دراز کشی درنگ روی و بدی کشی اازهیچشمانش مست خواب شده بود ، خم

 خواند یی لب دعاری ، زدی ترسی میی از تنھایخواست پدرش زود برگردد ، بعد از اتفاق صبح کم
 لشی زنگ موبای را بست ، ھنوز بھ طور کامل بھ خواب نرفتھ بود کھ با صداشیھاو آرام چشم

 ی رونی اسم ناژدنی طاقچھ برداشت ، چشمانش با دی را از رولشی شد ، بلند شد و موباداریب
 ... نھای را بدھد شی وفای داشت کھ جواب دوست بدی گرد شد ، تردلیصفحھ موبا

 را کنار لی خواست ، موبای کرد کھ دلش نمی اش، او را دوباره مجبور بھ کاری ذاتی مھربانیول
 داشت دی ھم تردنی ناژدی شد ، شای مدهی شنیفی نفس زدن خفیگوشش گذاشت و گوش داد ، صدا

 :  گذشت ، عاقبت فروزنده گفتی می ھا بھ کندھیکھ صحبت کند ، ثان
 بلھ؟ -

 :  جواب دادنی سکوت ، ناژی از کمبعد
 ...منم....سالم فروزنده....سالم -

 ... شناسمی راه رو زود ممھی نی ھاقیرف....شناختمت:  فروزنده
 ...سالم دادم:  نیناژ

 بھ ی زنگ زدییبا چھ رو....ی کردرمیبعد از اون ھمھ کھ تحق... سالم خانوم خانوما:  فروزنده
نھ اون ...نھ تو...ھنوزم سرپام.... کشم ھنوزینفس م.... نھ؟ای ھنوز زنده ام ینی ببی خوایمن؟ م
 م ھی کھ گرھ خندم، بعد از اون ھمیاالن م...دی کندی منو ناامدی نتونستچکدومیھ... عاطفھ تیبرادر ب
 دلت واسم ؟ی کھ حاال زنگ زدی کردیمگھ منو آدم حساب م! ؟ی زنگ زدیواسھ چ....دیانداخت

 ....دل من کھ اصال واست تنگ نشده!...تنگ شده؟
 ....!زبونت چقدر تلخ شده... طعنھ نزننقدریا!!!....فروزنده:  نیناژ

 ! ؟ی کنی زبونم گلھ میحاال از تلخ.... تو وجودمیختی رو ری تلخنیتو ا:  فروزنده
 ؟ییتو االن کجا: نیناژ

 ...بھ تو چھ کھ من کجام:  فروزنده
 درستھ؟....یستیخونھ ن:  نیناژ

 ! من االن کجام؟ی کھ فقط بدونیزنگ زد:  فروزنده
 ؟ییکجا: .... نیناژ

 گھید....االن خوشبختم... بھم زنگ نزنگھید....!!!ی ترسونی منو می داریبدجور:  فروزنده
 !بدبختم نکن

 ....ی چنیگوش کن بب....فروزنده:  نیناژ
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 یھ اش م ، چانستی کنار طاقچھ نگرنھیی را خاموش کرد و بھ چھره خودش در آلشی موبافروزنده
اگر ھم بود با چند قطره اشک ،آن را از .... بوددهی ھمھ نفرت را در وجودش ندنی ، ھرگز ادیلرز

 بود و دهیی فراوانش درون قلبش روغی حاال گل نفرت با خار و تیول...ختی ری مرونیجانش ب
 .... ھا بخشکدی زودنی اش بھ اشھی نداشت کھ رکانام

 درد گرفتھ بود ، خودش را عادت داده یلیاق قدم زد ، سرش خ و دستپاچھ ، در اتی عصبفروزنده
 کھ از سرش شروع ی داشت درد و رعشھ ای سعزی لب نزند و حاال نی قرص مسکنچیبود کھ بھ ھ

 .  شکل ، تحمل کندنیشده و اکنون کل بدنش را فرا گرفتھ بود بھ بدتر
 خودش آماده کرد و بھ ی گرم و پررنگ برای چاکی گذشت کھ سردردش آرام گرفت ، یساعت

  گرفت ؟ی با او تماس مدی فکر کرد ، چرا بانیعلت زنگ ناژ
 ....  کردی سوال و جواب آن فکر منی خورد بھ ای می کھ چای تمام مدتدر

 کھ نی برود ، ھموانی آمد ، بلند شد تا بھ ارونی برھم خوردن در خانھ از فکر بی با صداعاقبت
 شانی کھ در حال خوش و بش کردن ، کفش ھادی را دیعمو مجتب را آنجا گذاشت ، پدرش و شیپا

 .  آوردندیرا در م
 استراحت و یبعد از کم.  زدی بری آنھا چای رفت و سالم داد سپس بھ آشپزخانھ رفت تا براجلو

 ی گفت ، معاملھ خوبی ، آنطور کھ پدرش مدی پرسنی ، فروزنده از پدرش درباره زمیصرف چا
 بودند ، قرار بود کھ فردا دهی مبلغ منصفانھ رسکی چانھ زدن بھ یا کمبوده و ھر دو طرف ب

 متیبعد درباره ق.  بزند داری در محضرخانھ ، سند را بھ اسم خرنباری بروند و ارونیب دوباره
 . کھ امروز چکار کرده استدی اطراف روستا صحبت کرد سپس از فروزنده پرسینھایزم

 راحت گفت کھ یلی شود خانی از ترس در چھره اش نمای آثارای آنکھ آشفتھ شود و ی بفروزنده
 دنی با شندیحم.  در روستا گشتھ و چند عکس انداختھ بعد کھ خستھ شده بھ خانھ برگشتھ استیکم

 زد و با عمو ی بخشتی داشتھ است ، لبخند رضای او روز آرام و خوبنکھی دخترش ، از ایحرفھا
 بود کھ فروزنده از جمع مردانھ آنھا جدا ی فرصت خوبنی مردانھ شد ، ای مشغول حرفھایبمجت

 بھ پدرش نگفتھ یزی چنی درباره آن ماشنکھیاز ا.  خانھ پناه ببرد یشود و بھ اتاقک خودش در باال
آنقدر .  را نگران کند ی جھت کسی خود و بی خواست بی نمی کرد ولی احساس ندامت میبود کم

 .  ماند و خودش را مالمت کرد کھ وقت شام شدتاقشدر ا
 طاقچھ ی را از رولشی استراحت بھ اتاقش برگشت ، موبای از صرف شام ، فروزنده برابعد

 کار را کرد سپس نیفروزنده ھم ھم.  گفتھ بود ری زده و شب بخامکی پشیبرداشت ، ماھان برا
 .   و شانھ زدن شدشیمشغول باز کردن موھا

 باغچھ عمو ی ، پدرش داشت درمورد گلھادی شنی ماطی را از حیمو مجتب پدرش و عیصدا
 پدرش ی پنجره رفت ، پرده را کنار زد و مشغول تماشای کرد ، فروزنده جلوی صحبت میمجتب
 آمد و ھوا دم کرده بود ، نگاه فروزنده بھ ماه کھ در ی از کنار پنجره میرکیرجی جیصدا. شد 

 کھ در دور ییبھ درخت ھا... و باشکوه بود قرص کاملشبایدر ز افتاد ، چقدی درخشیآسمان م
 . دندی رسی بھ نظر مشھی شب فرو رفتھ بودند و ناشناختھ تر از ھمیکی ، در تارستیدست بود نگر

 مدت کھ مشغول نی خواست از مقابل پنجره کنار برود کھ ناگھان احساس کرد تمام افروزنده
 .... نکردهی و توجھدهی دیبی عجزی منظره اطراف بوده ، چیتماشا

 قرار ی پنجره او ، پنجره ای خانھ ، درست رو بھ رونی ، دورتر از استی بھ آن سمت نگردوباره
 .... داشت
 .... روشنی با چراغی اپنجره

 .... کردی بود و بھ او نگاه مستادهی پشت پنجره ایمرد
 .... تپھ واقع شده بودی بود کھ رویمی پنجره ھمان پنجره آن خانھ قدنی ، انکھی تر از ھمھ ابی عجو
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 ....!!! شک ھمان راننده ناشناس بودی آن مرد بو
 

 .  قدرت عکس العمل از او سلب شد و تپش قلبش بھ شماره افتادی لحظھ ایبرا
 ... تمام بدنش را احاطھ کرده و مشغول فلج کردن ذھنش بودی مانند مار گرسنھ اترس

 ....زی دانست از چھ چی نمی بود ولدهیترس.... را فرا گرفتشی سرتا پای لرزشاگھانن
 ....ندی را نبشی رو بھ روی پنجره گری توانست دستش را دراز کند و پرده را بکشد تا دتنھا

 .... کردنیی شروع بھ شمردن بھ پاستی را آرام بست و از بچشمانش
 .... استرس بودھی تنھا راه تخلنی شده بود و ایعصب

 مشغول صحبت با ییگو....دی پدرش را شندنی خندی حالت گنگ و پر تنش ، صدانی اانھی مدر
 ... بودلیموبا
 ی دو سھ روزدیما شا.... گمینھ من بھش نم....شھی مزیسورپرا...  خوبھیلیخ....آره" 

 ..."باشھ...آره...میبمون
 .... سھ روز؟دو
 می از تصمی ماندند ؟ بعضی منجای انقدری ادی چھ بایبرا. دی سوت کشتی فروزنده از عصبانسر
حداقل قبل از سفر پر از ... داشت؟زی چھ چنجایمگر ا.  کرد ی پدرش واقعا اعصابش را خرد میھا

 ! ماندن بود ؟ی ھنوز ھم جانجایمگر ا.... آن مرد ناشناسی حاال با ماجرایول....خاطره بود 
 جھت ی خواست بی ، نمدی افتاده بود بھ پدرش بگوشی کھ صبح برای خواست از اتفاقی نمفروزنده

 ....یول... سوء تفاھم ساده بود کی زی ھمھ چدیشا....نگرانش کند
 دی از آن را کنار کشی فکرش را متوقف کرد و دست لرزانش بھ سمت پرده رفت ، قسمتی الحظھ

 بھ حماقت او لبخند دهیاب پوس قکی خاموش بھ سان ی ، پنجره استیو با ترس بھ رو بھ رو نگر
 ... زدیم

 . داشت فکر کردی روشی کھ پیی نشست و بھ فردانی زمی ، رودی را کشپرده
*** 
 خواندند و یگنجشک ھا با شوق م.  بود ی و طراوت در روستا جاری با سرزندگگری دیصبح

 . دی تابی عمود مبای تقردیخورش
 ینم.  بود داری رفتند ھم برونی بی پدرش و عمو مجتبی بود ، وقتداری از صبح زود بفروزنده

 نکھی تا بحال ، بدخواب شده بود ، تمام فکرش بھ آن مرد ناشناس بود ، بھ اشبیدانست چرا از د
رفتھ  رونی کھ پدرش بیاز زمان... حال بدش بود لی دلنی ادیشا.... در خانھ تنھا بمانددیامروز نبا

 .  از خانھ بودرونیش بھ ببود ، دلشوره داشت و مدام نگاھ
 ندی خواست در خانھ بنشی کرد ، نمی می او را عصبشھی حادثھ بد ھمکی وقوع ی بودن برامنتظر

 بپرد و فکر کند کھ آن مرد بھ ی با ترس از جادی شنی کھ از اطراف می تق و توقیتا با ھر صدا
 ....سراغش آمده

 نیبنابرا.  کردی منطق ، منحرف می و بی موضوعات آبکنی رفت و فکرش را از ای مرونی بدیبا
 رفت ، رونی شمرده از خانھ بیی ، شالش را بھ سر کرد و با قدمھادی را پوششیبلند شد و مانتو

 ی ، حداقل خوشحال بود کھ گذرش بھ راه آن خانھ نمندی روستا را ببگری قصد داشت طرف دنباریا
 عتی کھ اطراف را گشت و از طبی بود ، کمی کافروزی فراموش کردن اتفاقات دی برانی و ھمفتدا

 بود، نشست ، احساس یی خانھ روستاکی کی کھ نزدی تکھ سنگیزنده و سبز آنجا لذت برد ، رو
 او تاری خوش گی بخورد کھ صداری نان و پنی کرد ، خواست بھ خانھ برگردد و لقمھ ایضعف م

 . کرد را مبھوت
 ! زد؟ی متاری گی ، چھ کسستی را نگر را بھ اطراف چرخاند و با تعجب ھمھ جاسرش
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 بلند شی نواخت ، از جای متاری بالکن خانھ نشستھ بود و گی افتاد کھ روی بھ پسر نوجواننگاھش
 ی سرخ و موھای است ، گونھ ھایی تر رفت ، از چھره پسر مشخص بود کھ روستاکیشد و نزد

 زدن ، تاری ھمراه گی داشت ، وقتی زاغ بود و تھ لھجھ خاصشی داشت ، چشمھای روشنبایتقر
.  دی زدن کشتاری تا او دست از گستادیآنقدر آنجا ا.  کرد متوجھ لھجھ او شد ی ممھ زمزیاندک

 باعث نی زد و ھمی کف محکمشی بھ وجد آمده بود برایی روستاکی نواختن تاریفروزنده کھ از گ
 . شد کھ پسر متوجھ حضور او شود

 ...سالم:  پسر
 ! بودیکارت عال...المس:  فروزنده

 ....گھیاونقدر ھم خوب نزدم د:  پسر
  خودتھ؟تاریگ:  فروزنده

 ! عالمھ بھم غر زدھی نیسر ھم...بابامو مجبور کردم برام بخره...آره :  پسر
 ؟یریکالس م:  فروزنده

 ....نھ....آره:  پسر
 ! نھ؟ای یریآخر کالس م:  فروزنده

 ....دهی مادی ھست کھ بھم یکی...اونجور کالس کھ نھ:  پسر
 کھ یی کردم کسایاصال فکرشو نم... زننی متاری کھ گنجانیپس دو نفرن ا... خوبھیلیخ:  فروزنده

 ... عالقھ مند باشنزای چنی کنن ھم بھ ای می زندگنجایا
 .... خوشم اومدیلیخ...دمیشن... زدی متاری اون گیوقت:  پسر

 ھ؟یمنظورت ک!....اون؟:  فروزنده
 ....دمی دست اون دی رو توتاری بار گنیاول...گمیمعلممو م : پسر

 نجاس؟یمعلمت مال ھم:  فروزنده
 ....از شھر اومده....نھ خانم:  پسر

 ....رمی بگادی دوست دارم یلیمنم خ:  فروزنده
 شش؟ی ببرمتون پدی خوایم:  پسر

 ! گردمی روزا بر منیھم.... مھمونمنجایمن ا....نھ نھ:  و گفت دی خندفروزنده
 ! بدهادمی دی آکورد جدھیقرار بود .... ششی برم پخوامیاالن م:  پسر

 .یموفق باش:  فروزنده
 :  را گفت و خواست برود کھ پسر گفتنی افروزنده

 زنھ؟ی متاری گی چھ جوردینی ببدی خوایم -
 ! دوره؟یلیخونش کجاست؟ خ...ادیبدم نم:  وسوسھ شده بود گفت ی کھ کمفروزنده

 ... برمتونی مامیاالن م...نھ : گفت پسر
 را بھ طور کل از خاطر برده بود ، منتظر شد تا پسر آماده ششی چند لحظھ پی کھ گرسنگفروزنده

 قد بلند تر بود ، فروزنده لبخند تارشی متر از اندازه گمی نبای آمد تقررونی پسر از خانھ بیوقت. شود 
سال سن داشت ،   اسم پسر ، ھاشم بود و پانزدهدی زد و ھمراه پسر راه افتاد ، آنطور کھ فھمیمحو

 داده و چطور در عرض ی بھ پدرش سختتاری گنی ادنی خری کرد کھ چقدر برافی تعرشیھاشم برا
 ی کرد کھ مقی ، فروزنده او را تشوردی بگادی را تاریچند ماه توانستھ از معلمش ، آھنگ زدن با گ

 ، ھاشم ھم ود شیقی استاد موسکی دھد و لیتحص ادامھ یقی بزرگ شد در رشتھ موسیتواند وقت
 ی مشی خوب پزیھمھ چ.  دی خندی فروزنده خوشحال بود و تمام مدت می از قوت قلب دادن ھایکل

 ی مکی نزددی ترسی کھ از آن می کھ فروزنده احساس کرد دارند بھ ھمان چند راھیرفت تا زمان
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 نیپاسخ ھاشم ا رتی بروند و در کمال حدی از کدام راه بادی و از ھاشم پرسستادی ایشوند ، لحظھ ا
 !ی فرعنیچپ تر: بود 
 ، ھاشم کھ چند قدم جلوتر ستادی حرکت ای مجسمھ ، بکی فروزنده بھ سرعت داغ شد و مانند سر

 :  با تعجب گفتنی ھمیرفتھ بود متوجھ مکث او شد برا
 !حالتون خوبھ؟ -

 :  و شمرده گفتدی کشیقی نفس عمفروزنده
 .... تویقیمعلم موس...یول...خوبم -

 :  ھاشم نگذاشت او حرفش را تمام کند و گفتکھ
 !ش؟ی شناسی مھ؟یچ....نجاستیخونھ ش ا -

:  کھ خودش ھم بھ زحمت توانست بشنود گفت یی سرش را بھ اطراف چرخاند و با صدافروزنده
 .نھ

 آنکھ ی آن خانھ بود بیکیده در نزد کردند ، حاال فروزنی را تا انتھا با ھم طکی جاده بارریمس
 ، دی ترسی کھ از آن و صاحبخانھ ش می بھ خانھ ادنی رسی راه را برانی تمام ادی چھ بایبداند برا

و با   برودی خواست بھ بھانھ ای دست خودش نبود چرا کھ دلش مشی پاھااری اختیی کند ، گویط
 .  بوددهی چسبنی مانند موم بھ زمشی پاھایصاحبخانھ رو بھ رو نشود ول

 ، دی ترسی مداری دنی از ایلی دلش نبود ، خی رفت تا معلمش را صدا کند ، فروزنده دل توھاشم
 کھ ی کرد آرام شود ، با خود فکر کرد ، فردی رفت ، فروزنده سعیھاشم کھ از پلھ ھا باال م

  بود کھشی آلوده بھ تشوی فکرھانی باشد ، ھنوز در ای آدم خطرناکدی کند نبای مسی تدریقیموس
 ھی آنقدر شبی چھ کسی کرد ، صدای اشتباه مدی ، قلبش بھ شماره افتاد ، شادی شنیی آشناییصدا
 ؟... بود نیژوب

 خانم؟...سالم -
 کوچک خانھ وانی کھ کنار ھاشم در ادی را دنی ژوبی سمت صدا برگشت و در کمال ناباوربھ
 بود مصمم و آرام بھ نی ژوبھی کھ شبی بود ، مردشانی بود ، ھر چقدر کھ او متعجب و پرستادهیا

 کی گشت ، بھ دنبال ی ، نگاه فروزنده در چھره مرد بھ دنبال خاطرات گذشتھ مدی رسینظر م
 ....ناتبسم آش

 مورد نی فروغش ھمان ژوبی و الغر با چشمان بدهی مرد تکنی کھ بھ او بفھماند ای دنبال نگاھبھ
 ....عالقھ اوست

 کی بود کھ متوجھ نشد چھ وقت آنھا بھ سمتش آمدند حاال از فاصلھ نزدجی از درون آشفتھ و گآنقدر
 !!!  وفا بودی شناسد ، او ھمان مرد بی توانست بھ جرئت قسم بخورد کھ او را میم

 دی بگویزیست چ عالمھ حرف داشتند ، خواکی شد ، انگار رهی خی بھ آن دو چشم خاکسترفروزنده
 :  زودتر از او گفتنیکھ ژوب

 .نمتونی بی کالسم تموم شد ؛ میوقت...دی خونھ و منتظر باشی تودیبھتره شما بر -
 یبھ اندازه کاف....نیفقط ھم....ھی پسر کنی معلم انمیکنجکاو شدم کھ بب:  با حرص گفت فروزنده

 !خدانگھدار....دمتونید
 را شی ھنوز پای کرد ولی گذارا بھ ھاشم انداخت و با حرکت سر از او ھم خداحافظی نگاھفروزنده

 :  دستش را گرفت و گفتنی قدم آن طرف تر نگذاشتھ بود کھ ژوبکی
 !!!نرو....فروزنده -

 پر از اشک بود، ھاشم با تعجب شانی بھ سمت او برگشت ، حاال چشمان ھردورتی با حفروزنده
 : گفت

 !د؟ی شناسی م روگھیشما ھمد -
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 !....نھ: .... جواب دادند تی کوتاه با قاطعی انداختند و بعد از مکثی بھ ھاشم نگاھنی و ژوبفروزنده
 گھید:  و گفت دی کشرونی بنی ھنوز سردرگم بود کھ فروزنده ، دستش را از دست ژوبھاشم

 ! بمن دست نزنچوقتیھ
 !یفقط خواستم بمون... نبودنی فکرم ای توچوقتیھ:  انداخت و گفت نیی سرش را پانیژوب

 !؟یواسھ چ:  با بغض گفت فروزنده
فروزنده .  کھ در دست فروزنده بود ، ثابت ماندی حلقھ ای نگاھش روی نگفت ولیزی چنیژوب

 . مونمی خونھ و منتظر می تورمیم:  فرو برد و گفت شی مانتوبیدستانش را در ج
وزنده چھ وقت از جمع دو نفره آنھا جدا شد ، مشغول  آنکھ بفھمد فری تکان داد و بی سرنیژوب
 شد ، حاال ی آرام میلی گرفت خی را کھ در دستش متاریگ.  بھ ھاشم شد دی آکورد جدکی سیتدر

 .... صدای بنیژوب.... با صداتاریگ....ستی گری منی نواخت و ژوبی ، متاریگ
 
  نازی دستھانیتو با ا*

 ی نوازشم کردمنو
  دستا رو دوس دارمنی امن
 ی غرق ِ خواھشم کردکھ
 
  گرمی دستھانی با اتو

 ی دردھامو سوزوندھمھ
  دستھا رو دوس دارمنی امن
 ی شبھا منو خوابوندکھ
 

  بوسمی دستا رو منی امن
 ونمی دستا مدنی ابھ
 اری ی ای کنی می خوبتو

 ! ممنون ِ ممنونمازت
 

   بوسمی دستا رو منی امن
  راھم بودی قطب نماکھ
 یدی نومی اون روزاتو
  گاھم بودھی تکشھیھم
 

  بوسمی دستا رو منی امن
 !ونمی دستا مدنی ابھ
 اری ی ایکنی می خوبتو

 ! ممنون ِ ممنونمازت
 
 ی مھربون ھستیلی ختو

  بوسمی احساستو ممن
 اری ی راحتھ االمیخ

 ! پوسمی تو نمکنار
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 سی در وجودم نتعارف
 خونمی کھ مسی نتعارف

 ! بانوری نظی بی رو اتو
 دونمی ِ فرشتھ ممث

 
 ! بوسمی دستا رو منی امن
 !ونمی دستا مدنی ابھ
 اری ی ایکنی می خوبتو

 ! ممنون ِ ممنونمازت
 کھ بر اثر ستی نگروارھایبھ د.  زد ی بود ، قدم مشی کھ مثل قفس برای در اتاق نھ مترفروزنده

 ی روزی قاب عکس کوچک نکی ی حتدندی رسی بھ نظر مرهی منطقھ ، نم گرفتھ و تنیرطوبت ا
 نھ....ینھ عکس.... بھ تماشا گذاشتن نداشتی برای خاطره اچی مرد ھنیانگار کھ ا. آنھا نصب نبود 

 ....یتی دوبکینھ ...ینھ خط...ییای روی منظره اریتصو
 ... بودوارھای اتاق ھم مانند دیفضا
 بود کھ شی پاھاری رفتھ زی فرش رنگ و روکی... کرددای شد در آن پی را می زندگلھی وسکمتر

 یداشت م... شنودی پاره شدن تار و پودش را می کرد صدای رفت حس می مشیبا ھر قدم کھ رو
 .... بودختھیمثل دل خودش کھ بارھا تار و پودش از ھم گس.... خانھنی مثل اد،یپوس

 ... انداختگری نگاھش را بھ طرف دفروزنده
 ی زود جمع اش کرد و کناریلیھ اتاق پھن بود ، بھ سراغ آن رفت و خ ھنوز گوشنی ژوبرختخواب
 ... را آنجا گذاشتھ بودشیحتما خرت و پرت ھا.... کمد کوچک آنطرف تر بودکیگذاشت ، 

 از یی پای ، صداندی را ببنی توانست ژوبی ، نمستی را نگررونی سمت پنجره اتاق رفت و ببھ
 ... تواند درکش کندی نمی کھ ھر کسیی از آن درد ھاد،ی رسی ، داشت بھ نقطھ درد مدیپشت در شن

 در یدردمند.... گشتھ بودشانیعاجز و پر.  شد انی نمانی ژوبدهی در باز شد و قامت کشعاقبت
 .... زدینگاھش موج م

 .... باشددهی دنی چننی آمد کھ قبال ھرگز او را ای نمادشی
 ... رفتی انداخت و بھ گوشھ انیی سرش را پانیژوب

 :  ھمھ رذالت کھ در رفتار او بود ، حرصش گرفت ، بھ سمت او برگشت و گفتنی از افروزنده
 !!؟ی با من چکار کردی دونیم-

 ھمھ ریزدم ز....ترکت کردم:  گفت ی تفاوتی داد سپس با بھی تکواری زد و بھ دی لبخند تلخنیژوب
 .زیچ

 :  بار داد زدنی افروزنده
تو خودخواه !!!!....بھ ھمھ ثابت شد کھ من چقدر احمقم....ی م برد خانوادهشیآبرومو پ -

 یھمھ م...؟ھمھ منتظر تو بودن...ی خواستگاریومدیچرا ن.... خونمونیایقرار بود ب.....یبود
 ....!یومدی تو نیول...ننی خواستن تو رو ببیم...ھی پسره کنیگفتن ا

 :  کھ در انگشت فروزنده بود اشاره کرد و گفتی بھ حلقھ انیژوب
 !ی کرددای بھترشو پیکیتو کھ خودت .... کنھی می چھ فرقگھید-

 :  زد و گفتی پوزخندفروزنده
 یاونوقت زد....ی کرددای بھتر از من پیکیمثل تو کھ .... کردمدای بھترشو پیکیآره ...بھترشو؟-
؟ حتما ....ی شدمی قانجای ای بخاطر ک؟ی بودنجای اپس.... خارجی رفتیبھ ھمھ گفت...زی ھمھ چریز
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 نی از ای خستھ نشد؟یدی می دخترا رو بازی خوای میتا ک...یدی مالرهیبا زبون چربت سر اونم ش
 ؟... دوری انداختی و بو کردیدی رنگارنگ کھ چیھمھ گال

 سرخ شده بود و تی بھ سمت فروزنده آمد ، صورتش از عصبانتی بر آشفت و با عصباننیژوب
 .  آمدی رگ گردنش بھ چشم میبرجستگ
 :  شد و گفترهی با شھامت در چشمان غضبناک او خفروزنده

 نقدری دونستم کھ اینم.... کنمھی تونم بھت تکی کھ می ھستیفکر کردم کس....یاحساسمو نابود کرد-
 یلیخ....گذرهی می دلم چی دونھ تویفقط خدا م....!!! دی نفس کششتی پی کھ حتشھی کھ نمیسست

 ....نیکھ ا....حرفا دارم کھ
 :  کرد آرام باشد سپس دوباره ادامھ دادی مکث کرد و سعی فروزنده را فشرد ، لحظھ ای گلوبغض

 و یای کھ میچرا گفت....ھمھ دروغات بھ کنار.... مگھی دزی چھی کردم تو نظر تو یھمش فکر م-
چرا؟؟؟ جواب .... چرا؟ی؟ چرا بھ اومدنت دلخوشم کرد....ی و وفا نکردی چرا قول داد؟یومدین

 ....یبده لعنت
 ی جانی چھ وقت در آغوش ژوبدی کرد ، آنقدر دلش شکستھ بود کھ نفھمی مھی داشت گرفروزنده

 ....گرفتھ ست
فروزنده گوشھ . کردی نگاھش مرتی داشت با حنی بھ خودش آمد ، از او فاصلھ گرفت ، ژوبیوقت

 :  گفتدی لزی داشت مکھینشست و درحال نی زمی رویا
 ...!شکستم....بعد از رفتن تو.... نگام نکنیاونجور-

 فقط بھ تو سخت گذشتھ خانوم یفکر کرد:  چشمانش پر از اشک بود گفت کھی در حالنیژوب
 ....ِ انصاف ، من دوست داشتم کھ رفتمی؟ب... من نشکستمیفکر کرد! خانما؟

 گھی دھی چی دونیم....! دمی ،چرا زودتر نفھمیوا....؟یدوسم داشت:  زد و گفت ی پوزخندفروزنده
 !!!ی روده راست ندارھیتو .... کنمیدروغاتو باور نم

 .  کردھی تکواری و بھ دستادی فروزنده ای داد و سپس رو بھ رورونی بی نفسش را بھ سختنیژوب
 را شی ھاھی باشد ، تمام سرمایزی آنکھ نگران چی گفت بی مدی بود ، بازی وقت گفتن ھمھ چحاال

 خودش در خانھ ، دفن کرده بود ، آب از سرش گذشتھ ریقبل از رفتن ، ھمانجا در ھمان اتاق دلگ
 .... متحرک بودیبود و مرده ا

 .... مالقات کرده بودشی وقت ھا پیلی وحشت خوی ، با ددی ترسی مزی از چھ چدی باگرید
 آنکھ حرف دلش ی از آنکھ فروزنده ازش بخواھد بشی گفت پی کرد و می دھان باز مدی فقط باحاال

 .... را زده باشد ،خاموش شود
 .... شودی روشن نمگری سوختھ کھ دتیکبر
 .... دی جنگی نمیی روشنایبرا
 ....دی جنگی آنکھ دورانداختھ نشود ، میبرا
 کرد ی فکر منی ، ھمش بھ ادیخواھد بگو لرزانش را باز کرد ، چقدر سخت بود کھ بی لبھانیژوب

 بشی ، نصتی عصباننی آغوش گرم کھ در حکی نی را درموردش بفھمد ھمقتیکھ اگر فروزنده حق
 با مرگ را انتخاب کرده ی بود ھم آغوشیدیھر چند کھ مدت مد.... نداردگریشده بود را ھم د

 ....!بود
بھ تو دروغ ....گمینگو دروغ م...فقط بذار بگم.... اعتراف کنمزای چیلی بھ خخوامیبذار م:  نیژوب

 ....! گمینم
 ؟یچرا معطل...بگو: فروزنده

شده بود .... گفتن دختر بازی کھ دوستام بھم منقدریا.... دختر دور و برم داشتمیلیمن خ: نیژوب
 نی ااز....شماره بدم...مخ بزنم.... پارک ھانی ای واسم کھ صبح پاشم برم تویسرگرم
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الس زدن با دخترا و .... پارکای ، شب و روزم شده بود مواد زدن و پرسھ زدن تومیبگذر....زایچ
 یی اسم دخترای حتگھید... آرامش ندارمدمی زمان بھ خودم اومدم دھی....ی آنچنانی ھایبھ پارت رفتن

 اومد یم م خوششتری بود کھ بیکی دخترا نی ایتو... کردمیکھ باھاشون بودم رو ھم فراموش م
 شتریب گھید.... ومیدی کشیبا ھم مواد م.... بھ موادارمی رو بشتریاصال اون باعث شد کھ ب......ازش

 پنجره اتاقم بودم تو رو دم خونھ ی جلویوقت.... روزھی نکھیتا ا...گھی دمیبا ھم خوش بود.... گمینم
 گم بعد از سارا تو یدروغ نم...یری بگیزی ، چی ، جزوه ایانگار اومده بود.... دمی دنیبا ناژ

 ... برام جذاب بودنقدری بود کھ ای دخترنیاول
 ....!پس اسمش سارا بود:  فروزنده

 . کنمفیبذار تعر.... بودی اسمش چستیمھم ن:  نیزوب
 ! شنومیم....بگو:  فروزنده

 جمع دوستام ، بھ یتو....ی چشم و گوش بستھ بودیلیخ... داشتمرنظرتی زی مدتھی:  نیژوب
 با دو تا دوست دارم گفتن ، شدیم. کھ ییاز اونا... لقمھ چرب و نرمھی گفتن ی مثل تو مییدخترا

 .... ازشون خواستیزیخرشون کرد و ھر چ
 خر و ساده بھ نقدریا.... ی کردنکاروی بخشمت کھ با من ای نمچوقتیھ:  افتاد ھی بھ گرفروزنده
 !دم؟ینظر رس

 و شی بود کھ بھ عنی اومدم طرفت انکھی من از اتین...! ی تو ساده بودیول....ادیبدت ن:  نیژوب
 ...نوشم برسم

 !!!کثافت:  زد ادی ، فراوردی طاقت نگری دفروزنده
 .... کردن شدھی دوباره مشغول گرو

 باشھ؟....قرار شد بھت دروغ نگم:  و گفت دی کشی آھنیژوب
بگو ...من خوبم:  نگاه کند ، با حرص گفت نیھ ژوب آنکھ بی را پاک کرد و بشی اشک ھافروزنده

 !گھید
انتظار نداشتم کھ ... می کھ رسوندمت در خونھ و ازت خواستم کھ ھمو ببوسیاون شب:  نیژوب

 ، با خودم عھد بستم کھ تو رو ھم راحت بھ دست ی رفتی ھمونجوریوقت....یمقاومت کن
 ، ی من بشمی کنم کھ تسلیھر چقدر خواستم کار....ی محکم و سخت بودیلی تو خیول....ارمیم

 یتو از نجابتت دفاع م.... نبودمگھی دی فکر دختراگھی کھ دی کردری درگمو فکرنقدریا...نشد
 زدم چقدر از من خوشت ی حدس منکھی با اینی منو نبگھی دی حاضر بودی ، حتیکرد

ھنوز باھات بودم .... فتنی بد ازبتین ن تموم اوکدفعھیانگار ....!  فروزندهیداغونم کرد....اومده
 از ی اگھی دفی تعرھیانگار تو بھم .... نبودزای بھ اون چدنی رسم فکرگھی بھ خدا قسم ، دیول

بھ دوستام کھ ... کنمی بفھمم دارم چکار منکھی بدون اومدمیباھات تا مدرسھ م....یرابطھ داد
اونم عاشق ....  عاشق شدهنی؟ژوبی و عاشقنی گفتن ژوبیم....دنی خندیم.... کردمفیماجراتو تعر

 !؟ی بچھ مدرسھ اھی ؟یک
 .....ی منو دوست داشتی زمانھیکھ حداقل ...  تونستم باور کنمیکاش م:  فروزنده

 رونمی بفیاز اون منجالب کث.... فرشتھ نجات منی تو شدیول...!!! .ی باور نکنی تونیم:  نیژوب
 عشق تو یول....دوباره بھ جمع خودشون برم گردونھچند بار سارا اومد و خواست ....یدیکش

 ی من نذاشتم چشای ولنھی خواست تو رو ببی دلش میلیسارا خ..... پامو کج بذارمگھینذاشت د
 ....فتھی زنھ بھ فرشتھ پاکم باون ھرزه

 سر راھت قرار ی بھشتی حورھیحتما !....؟ی ترک کردزتویحاال چرا فرشتھ عز:  فروزنده
 ھان؟....گرفت

 ....فقط بھم گوش بده....نھ مسخره کن....لطفا نھ طعنھ بھم بزن:  نیژوب
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 ....  نگفتیزی چگری دفروزنده
 :  ادامھ دادنیژوب

 ای روھی شبی سرنوشتنی چنھی... کردمی فکرشو می کھ حتیخوبتر از اون... خوب بودزیھمھ چ-
 یاگھ خانواده درست و حساب... ھم بمن انداختھیھ نگاھی کردم خدا عاقبت یفکر م...بود

 دختر خوب سر راھم ھی... نداشتھ ھانی ھمھ ایبجا... خوب نداشتمیاگھ دوستا...نداشتم
 نھ گھید.... تونم در کنارش آرامش داشتھ باشمیم... تونھ آدمم کنھی کھ میکی...گذاشتھ

 ھی...اوردی دووم نادی زی دلخوشنی ایول... ھر دو رو گذاشتم کنارگھید....نھ مواد....یدخترباز
 ی میفکر کردم شوخ... دمیخند... دارهدزی داده گفتن اشی گفت آزمایم...شمیروز سارا اومد پ

چند وقت بود ... شبانھ م افتادمی تب ھاادی...ومدی نمی زندگی تویچ لبخندی ھگھی بعد دیول...کنھ
 مطمئن بشم سارا داشتھ نکھیقط بخاطر اف... بدمشیپس منم رفتم آزما.... شده بودمفی ضعیلیخ

 کردم منم مبتال شده ی رو گرفتم فکر نمشی کھ جواب آزمای تا اون موقعیحت... کردهی میشوخ
 ....باشم

 :  گفتتی بلند شد و با عصبانفروزنده
 نقدری و ای داردزی منو احمق فرض نکن کھ باور کنم تو انقدری اگھی دیول... بودیداستان خوب-

 ....یسرحال
 ...! فروزندهمارمیمن ب....سی حالم خوب نادیز....نجامیاالن کھ ا:  گفت ی با بغض خاموشنیژوب

 !!! فھممیم....بلھ...ی داردزیتو ا:  با حرص گفت فروزنده
 !رمی میمن دارم م...ی فھمیتو نم...نھ :  گفت ی با ناراحتنیژوب

 !!!!میری میھمھ ما م:  زد ادی فرفروزنده
 ...!رمی می مدزی من از ایول....میری میھمھ ما م:  زد و گفت ید پوزخننیژوب

 ! دروغارو بس کننی اگھید....ی نداردزیتو ا:  گفت ی با کالفگفروزنده
 کھ گوشھ اتاق بود رفت و چند برگھ از آنجا برداشت و بھ دست ی بھ طرف کمدتی با عصباننیژوب

 : فروزنده داد
 ی چنجای انیبب.... گرفتمشگاهی رو از چندتا آزمانایا... گمی من دارم درو میگیھنوزم م-

.... ؟...رمی می کھ من دارم میدیحاال فھم!....مثبت HIV نوشتھ.... یسواد کھ دار...نیبب....نوشتھ
  من نفرستاده بودی خوشبختیخدا تو رو برا.... کندمی از تو دل مدیبا.... رفتمی مدیمن با

 رو ای کھ جلوش دریمثل تشنھ ا.... راھم گذاشت کھ زجرم بدهیلوفقط تو رو ج....!!! فروزنده
 دزیمن ا...آره فروزنده!!!.... بھش دست و پا ندن کھ بتونھ خودشو بھ آب برسونھیبذارن ول

 یآخھ پدر...  تو بگویول... کردمی کھ میفی کثیمجازات ھمھ کارھا.... مجازات منھنیا....دارم
؟ ... داشتم کھ بھ فکر زن دادنم باشھی؟مادر....یری ھرز می گوشم بزنھ و بگھ داری کھ توتمداش

 ی مدای پابونی خی آرامشو تودی بود کھ کنارش آرامش داشتھ باشم؟ چرا من بایخانواده ا
حاال مقصر .... آوردم؟ی می بھ مواد رودی کمبودام ،باادبردنیچرا واسھ چند لحظھ از....کردم؟

 چرا زودتر ؟یومدی نمیفروزنده چرا زودتر بھ زندگ....فروزنده.... تقاص پس بدم؟دیمن با!....منم؟
 ! رحمھ؟ی بنقدریچرا خدا ا!...دمت؟یند

 اش ھی گری صدانی بھ سرعت از آنجا خارج شد ، ژوبدی بگویزی آنکھ چی بغض کرد و بفروزنده
 ....دیرا شن

 خواست ھمھ را آتش یدلش م.... فرش پخش شده بودی افتاد کھ رویشی آزمای بھ برگھ ھانگاھش
 ....بزند
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 و دی لرزی بھ شدت مشی رساند ، پاھای شد خودش را بھ خانھ عمو مجتبی ھر طور کھ مفروزنده
 کرده بود کھ چشمانش ، ھی و آنقدر گردی رسی و خستھ بھ نظر مدهی نداشت ، رنگ پرستادنیتوان ا

 .  قرمز و پف کرده شده بود
 رفت متوجھ صدا زدن پدرش ی داشت بھ اتاقش می وقتی بود حتنیکر و ذھنش بھ ژوب فتمام
 .....نشد

 دنشی از اتاقھا بھ انتظار دیکی در آستانھ ینیری کھ آنھا برگشتھ اند و پدرش با جعبھ شدی نفھماصال
 .دی بگوکی را بھش تبرنی تا فروش زمستادهیا

 ی کرد روی داشت ، سعجھی و سرگدی کشید تند نفس م بھ اتاقش پناه برد ، تنی حالی با بفروزنده
 حرکت ی ھمانطور بی ، مدتفتدی ننی زمی تا بلکھ بھ حالت غش روندی گوشھ اتاق بنشیصندل

  ، بود کھ کنار طاقچھ گذاشتھ بود ، بلند شد و آن را برداشتی کوچکنھیینشست ، نگاه غمناکش بھ آ
 ....دی رسی بھ نظر مبھی ، چقدر غرستی نگرنھییبھ چھره خودش در آ

 .... شناختی حال افتاده بود را نمنی را کھ از غم عشق گذشتھ اش بھ اانی دختر گرنی اانگار
 نی خواست مشت بکوبد و ای ، دلش مستی نگری آن دختر ساده و احساساتری حرص بھ تصوبا

 .... شده را در ھم بکوبدری تحقانیصورت گر
 :  گفتنھیی آ درونری کوتاه زد و بھ تصوی اضجھ

تو اصال واسش مھم ....احمق نشو...؟ی ھنوزم دوسش داشتھ باشی تونیم!...؟ی کھ چیفکر کرد-
 خواست ازت سوء ی گفت ؟ اون فقط می چیدیمگھ نشن!؟...ی بشری تحقی خوایبازم م....ینبود

 رو یختی کھ بخاطرش ریی انتقام اشک ھادیبا...ی زجرش بددیبا.... ساده نباشنقدریا....استفاده کنھ
 تقاص کارھاشو پس دی بارهی بمنکھیقبل از ا.... رو بفمھیی تنھادیبا.....  درد بکشھدیبا....یریبگ
 ....بده

 .... افتادھی بھ گرفروزنده
 درون ری ، انگار تصودی شنیی بود ،صدانھیی مانع سخن گفتنش شد ، ھمانطور کھ نگاھش بھ آبغض

 .... زدی داشت باھاش حرف منھییآ
 ی؟سرنوشتو م....ی ھمھ دوسش دارنی کھ تو استی عشق ننیمگھ ا!.... فروزنده؟ھیعشق چ-

 ی دونی از کجا م؟یدی رو دندهیآ.... سرنوشتھ کھ شما رو دوباره سر راه ھم قرار دادهنی ؟ ایشناس
تا بتونھ با مرگ ....ی بددیتا بھش ام...ی خدا تو رو فرستاده تا کمکش کندیشا....رهی میکھ م

 ....ی تو فرشتھ اوننکھیمگھ نھ ا.....نگھبج
 :  گفتنھیی درون آری زد و با حرص بھ تصوی پوزخندفروزنده

 باھام ارمی بادشیبرگشتم تا ....!!! من فرشتھ مرگشم... نھ فرشتھ نجاتشیول....آره من فرشتھ اونم-
چطور باعث شد ھمھ ....ام گذاشت بزرگ تنھیای دننی ای دفعھ توھی یچھ جور...چکار کرد

 ط فقنجایا....عشق مال قصھ ھاست! ؟؟.... ، عشق وجود دارهای دننی ای گفتھ تویک....سرزنشم کنن
 ....اھاستی روی فقط تویعاشق!.... ھنوز جرات داره بگھ عاشقھ؟یک.... و دردهانتیخ

 :  بھ فروزنده انداخت و گفتی نگاه مالمت بارنھیی درون آریتصو
 جرات رفتن بھ درونشو دیبا....وندندی پی مقتیافسانھ ھا ھم بھ حق....ستی نای روی کھ فکر کنھیکاف-

 تو ھنوزم گمیمن م.... رسھی نمانی قصھ عشق کھ قصھ بھ پای تویتا نر....یداشتھ باش
 ....!!!ی کنی با خودت لج میفقط دار...یعاشق

 ، پدرش نھیی او و شکستن آغی جیوباند ، صدا کواری را بھ دنھیی آتی و با عصباندی کشغی جفروزنده
 ، فروزنده از شدت ضعف و فشار دندی آنھا رسی بھ اتاقش کشاند ، وقتمھی را سراسیو عمو مجتب

 .... ، کف اتاق افتاده بودیعصب
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 یوقت.  در خانھ ماندی عمو مجتبی ببرد ولمارستانی جلو رفت و او را برداشت تا بھ بعی سردیحم
 نوشت و از پرستار خواست تا بھ او سرم شی آرام بخش برای کرد ، مقدارنھیپزشک او را معا

 .  وصل کند
 سرش ، چشمانش ی باالی سرم بود کھ فروزنده چشمانش را باز کرد ، اول از ھمھ نور مھتابریز

 . بودستادهی سرش ای باالی کھ با نگراندی بعد پدرش را دیرا زد ول
 !؟...من کجام:  گفت ی بھ سختفروزنده

 ....فشارت افتاده بود....مارستانی بمیاومد.... بابایچیھ:  زد و گفت ی لبخند گرمدیحم
 یم....من خوبم:  و گفت ستی سوزن سرم مچالھ شده بود نگرری بھ پوست دستش کھ زفروزنده

 . خوام برم
 !میریدا مبع...فقط بذار سرمت تموم بشھ ....باشھ:  سرش را تکان داد وگفت دیحم

 اشک آلود بھ سقف اتاق ی و با چشماندی کشی رفت ، فروزنده آھرونی حرف از اتاق بنی با او
 . ستینگر

 ؟ی کنی خودکشی خواستیم...نمیبب-
 . بوددهی دراز کششی در تخت کناری سرش را بھ سمت صدا برگرداند ، دختر الغر اندامفروزنده
 !نھ:  گفت تی با قاطعفروزنده

 !ببخش... بودهیفکر کردم ماجرا عشق:  و گفت دی خنددختر
 .... بودهیعشق:  گفت فروزنده

 ! ذاره؟ی بابات نمنکھی اای ی سر دو راھیموند:  گفت دختر
 ....!دمیُفقط بر....چکدومیھ:  و گفت دی کشی آھفروزنده

 ....ی ادامھ ش بدی بخوای کھ چھ جورنھیمھم ا.... ادامھ دارهیزندگ:  گفت دختر
 .... ادامھ ش بدمینجوری خوام اینم:  فروزنده

 .  ماندجھی نتی آنھا بی وارد اتاق شد و گفتگودی کھ حمدی بگویزی خواست چدختر
 شی سوپ برای مقداریعمو مجتب.  دندی آخر شب بود کھ فروزنده و پدرش بھ روستا رسبایتقر

 فکر کند بخاطر آرام یزی آنکھ بھ چیدرست کرده بود ، شامش را کھ خورد بھ اتاقش رفت و ب
 . دی کھ خورده بود تا خود صبح خوابییبخش ھا

 . نبودگری دی صبح ، بھ مانند صبح ھااما
 شده بود ، فروزنده ری سرازشی بسودی منبع امکی داشت کھ از انی در آن جری جور انرژکی

 یود باز نداشت ، اگر قرار بدی تردی ذره ای را کرده بود حتشیانگار تمام فکرھا. مصمم بود
 .  آن را ببازدنداختھی خواست تاس نی ادامھ داشتھ باشد دلش نمنگونھیسرنوشت ا

 چگونھ دی بانی بعد از انکھی کرد ، ای بست بھ ماھان فکر می را مشی مانتوی داشت دکمھ ھایوقت
 ....در چشمانش نگاه کند

 !؟..... بخشش بودقی اصال، الد؟ی بخشی کھ گرفتھ بود میمی او را بخاطر تصمیعنی
 ".... شودنطوریاگر ا"  عالمھ کی..... عالمھ فکر بود کی سرش در
 ..... نشده بودلی و ذلچارهی احتماالت بشود ، ھنوز کھ آنقدر بمی خواست تسلی دلش نماما

 .... مورد بودی ، بیزی ھر چی براینگران....ردی بگمی توانست درست تصمی سرپا بود و مھنوز
 خوام ینم"  جملھ کھ گفت کیدر ھمان .... گذاشتھ بود ی جامارستانیا در ھمان ب ری و دودلترس

 ".... ادامھ ش بدمینجوریا
 دانست چگونھ سکان آن را ی حاال می شده بود ولی و طوفانمی نامالگری احساسات اش بار دیایدر

 .... غرق نکندزی را نگرانینھ تنھا غرق نشود بلکھ د..... تا غرق نشودردیدردست بگ
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 اصرار داشت کھ در خانھ یلی رفتن شد ، پدرش خرونی خورد و آماده بعی سریلی را خصبحانھ
 ... گفت و چشمانش راستیبماند ، از آن روزھا بود کھ زبانش دروغ م

 دانست آنچنان ھم یم... داشتیچھ معن...." می ھم باششیامروز خونھ بمون پ"  دانست ی مفروزنده
 ....ستی غرض نی کرد بیر مکھ پدرش تظاھ

 .... رفتی مدی فروزنده بایول
 ... کردی راست می تن ھر کسی را روی گفت کھ موی میزی چنی بھ ژوبدیبا
 ....! رفتو

 ... رفت لبخند بر لب داشتی کھ بھ سمت خانھ او می تمام مدتدر
 .... داشتھ باشدی ، انتخاب خاصشی ادامھ زندگی رود تا برای نھ انگار کھ دارد مانگار

 جوابش چکسی کرده بود؟ ھلی شجاع و مصمم تبدی را بھ دختریروزی آن دختر شکستھ دزی چچھ
 .... دانستیرا نم

 حاال ی کرد ولی ھر روز بھش گوش مدیشا.... کرد ی گوش مشی افتاد کھ چند وقت پی آھنگادی
اي خودت و یكبار براي یكبار بر.... تنھا دوبار زندگي میكني....  کردیتازه آن را درک م

 .رویاھایت
 لی تبدای دارد تا از روازی نی فداکاریفقط بھ کم.... آورده بود کھ عشق وجود دارد مانی افروزنده
 .... بشودتیبھ واقع

 ... نبودیادی راه زتی واقعتا
 ... گرفتھ استیمی چھ تصمدی بگونی مانده بود کھ بھ ژوبگری چند قدم دتنھا

 !دی کوبیانگار قلبش داشت بھ در م...دی شنی قلبش را بھ وضوح میداص...دی در کھ رسپشت
 ... در را باز کردنی کھ ژوبدی ھم نکشھی بھ چند ثانی بھ در زد ، حتی را جلو برد و تقھ ادستش

.  فکر کردن بدھد ، وارد خانھ شد ی برای فرصتنی آنکھ بھ ژوبی زد و بی لبخند گرمفروزنده
 . چھ آمده است بھ دنبالش رفتی وقت صبح ، فروزنده برانی انکھی بھت زده از انیژوب

 :  و گفتستی کرد نگری می در آن زندگنی کھ ژوبی شلختھ ای بھ فضافروزنده
 ! اتاق بکشنی بھ ای دستھی یوقت کرد-

 :  را از گوشھ اتاق جمع کرد و گفتشی لباسھانیژوب
 !؟ی کنی چکار منجایا-

 ... حرف بزنمیزی چھی باھات درباره دیبا:  گرفت نی دست ژوب جلو آمد و لباسھا را ازفروزنده
 ...بگو:  نیژوب

 ! با تو باشمخوامیمن م:  فروزنده
 !؟یچ:  نیژوب

 !ھمسر تو باشم... کنمی خوام با تو زندگیم:  فروزنده
 :  از تعجب گرد شد و من من کنان گفتنی ژوبچشمان

 !! خوبھ؟... حالت...تو -
 .... خوب نبودمنقدری اچوقتیھ:  گفت فروزنده

 :  گفتتی با عصباننی کرد، ژوبزانی گوشھ اتاق ، آوی لباسی را بر جانی ژوبی لباسھاو
 .... گفتمی بھت چروزی دیدی نفھمنکھیمثل ا-

 !؟یحاال کھ چ...ی داردزیتو ا:  فروزنده
 ... تونم ھمسر داشتھ باشمیمن نم....مارمیمن ب!!...؟یحاال کھ چ:  نیژوب

 ی مگھ ھنوز نفس نم؟یستیمگھ ھنوز زنده ن...؟یری گی حقو از خودت منی ایچھ جور:  فروزنده
 !؟....ی کنی زندگی خوایچرا نم...؟یکش
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 ... کنمی می ھم دارم زندگینجوریمن ھم:  نیژوب
 .... ندارهی معنی دونم بدون من ، برات زندگیم.....یقرار شد بمن دروغ نگ:  فروزنده

 شی در پیگری دوهی شود ، شی خواستھ قلبش ممی دوباره دارد تسلی دختر احساساتنی ادی کھ دنیژوب
 : گرفت و با تمسخر گفت

 می کھ زندگستمی محتاجت ننقدریمن ا...نھ فروزنده خانم....؟ی ھستیمگھ تو ک!....بدون تو؟-
 یم.... خوش ترمنمیاصال تو رو نب.... کنمی تونم زندگیبدون تو ھم م...بخاطرت دچار رکود بشھ

 یدفکر کر... بھ گذشتھ فکر کنمگھی دخوامیمن نم...من... و ی اندازی گذشتھ م مادی تو منو ؟یدون
از ... نباشمقی شقای کوچھ ی توگھیتا د...نمی تو رو نبگھیتا د... کردمی زندوننجای خودمو ایواسھ چ
 ... کھ بھ تو ختم بشھ متنفرمیریھر مس

 !؟ی کھ دوسم داریپس دروغ گفت : گفت ی با ناراحتفروزنده
 ....یول...دروغ نگفتم:  گفت ی با کالفگنیژوب

 :  گفتتی نگذاشت کھ او حرفش را بزند ، با قاطعفروزنده
 ما با ھم ازدواج ھ؟یخب ، مشکل چ....منم کھ تو رو دوس دارم....یتو منو دوس دار.... ندارهیول-
 !می کنیم

 ؟....ینی بی رو نمی بزرگنیواقعا مشکل بھ ا!....ھ؟یمشکل چ:  زد و گفت ی پوزخندنیژوب
 :  داد و گفترونی نفسش را با حرص بفروزنده

 !من باھاش کنار اومدم.... تھیماریاگھ مشکل ، ب-
 !!!!ومدمی من باھاش کنار نیول:  زد ادی فرنیژوب

 :  تفاوت گفتی بفروزنده
 ....بعد ما...ی داردزی ا بدونھ توستی ھم الزم نچکسیھ...می کنیما با ھم ازدواج م-

تو ... تونم با تو باشمیمن نم...می رو گول نزنگھی ھمدایب....فروزنده:  گفت متی با مالنیژوب
 حق مادر شدن رو یحت... تونم بھ خواستھ ھات عمل کنمیمن نم...ی آرزو داریلیحتما خ...یجوون

 !رمی گیازت م
 ...!!!. خوام مادر بشمیمن نم:  زد و گفت ی لبخندفروزنده

 :   سپس گفتستی نگررونی بھ سمت پنجره رفت و بھ بنیژوب
چقدر ...ی ده کھ تو االن چقدر خوشبختی دستت نشون می تویاون حلقھ .... ساده نباشنقدریا-

 اگھ خودت یحت.... خوام فروزندهینم....رمی رو ازت بگی خوام خوشبختیمن نم...یآرامش دار
 رو بخاطر خودش ی اگھی حق نداره سرنوشت کس دیشکیھ!!!...ی بدلی بھم تحویاونو دو دست

 ی سرنوشت اون مردیو نھ تو حق ندار.... نھ من حق دارم سرنوشتتو خراب کنمس،پ...خراب کنھ
 ....ی کرده رو خراب کننانیکھ بھت اطم

م  خوایمادر ھم کھ نم....مراقب خودم ھستم... ترسمی نمدزیمن از ا:  گفت یشانی با پرفروزنده
 !!؟یاری ی بھونھ منقدری چرا اگھیپس د...بشم
 کھ ازم تشکر شھی روز مھی یول. ی فھمیتو االن نم....ھر چقدر من بگم:  گفت ی با ناراحتنیژوب

 باش و یپس دختر خوب!!! ی شی مفیتو با من ح.... درستھمتی تصمی نذاشتم فکر کنی کنیم
 ...تیبچسب بھ زندگ

 :  لرزان گفتیی با صدافروزنده
 من ، ی کھ زندگی دونی نمی ولتی بچسب بھ زندگیگی؟ تو م.... عشق چکار کنمنیپس با ا-

 ...ییتو
 داره گھی دتی کھ زندگی با خودت تکرار کننویپس بھتره ھر روز ا:  گفت ی با لحن سردنیژوب

 ....!!!شھیتموم م
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 .... خوامی م ھستیتا وقت....ھنوز کھ تموم نشده:  جلو آمد و گفت فروزنده
 :  و گفتدی حرف فروزنده پرانی منیژوب

 نی پشت فرمون ماشکدفعھی...دمتی جاده دی اون روز تویوقت....مینی رو بازم ببگھیقرار نبود ھمد-
تو !!!... دونمی حد و حدود خودم رو خوب مگھی چون دستمی من نگران دلم نیول....خشکم زد
 منو ه داریینجای کھ انیھم.... ی باشنجای انی از اشتری بادیخوشم نم...ی ھستگھی مرد دھیمتعلق بھ 
 ...!  ھم برنگردگھید...پس برو.... کنھیداغون م
 او را از خانھ تی لباسش را گرفت و با عصباننی آستنی کھ ژوبدی بگویزی خواست چفروزنده

 . انداخت و در رابسترونیب
 گری دانست کھ او دی میر را باز کند ول خواست دنی و از ژوبدی بھ در کوبتی با عصبانفروزنده

 .... ندارددنشی بھ دیلیتما
 :  زد و گفتادیبا تمام توانش فر... آخرش را بزندی حرف ھاخواست

من بخاطر تو حاضرم بودم از ....ی کھ بخاطر عشقت بجنگی جرات ندارنقدریا....یی ترسوھیتو -
 ی داریگیھمش م....ی داردزی ایگی و ھمش می کردی زندوننجای تو خودتو ایول.... بگذرممیزندگ

 شھیم... عاشق بودشھی ھم مدزیباور کن ، با ا... کردی زندگشھی ھم مدزیباور کن با ا...یری میم
 نجایاومدن ا.... برنگردمگھی رم کھ دیدارم م. ، نیبب...!!! ی شدتیماری بمیتو تسل....ازدواج کرد

 ....!!! کردمکیدوباره خودمو کوچ... نیبب... اشتباه بزرگ بودھی
 رفت ، صورتش از خشم نیی خانھ پای و از پلھ ھادی محکم بھ در کوبشی با پاتی از عصبانفروزنده

 ی شدند حتری سرازاری اختی بشی ، اشک ھادی کشی، قرمز و ملتھب شده بود و تند تند نفس م
 ....دی توانست بھ سرعت دوی و تا منداختی بھ پشت سرش نینگاھ
 . شدی از خودش دورتر مانگار

 ی از قلبش از او دور میانگار تکھ ا. پرده را کنار زد و رفتن فروزنده را بھ نظاره نشستنیژوب
 ... شد

 .... زدی بخشتی و لبخند رضادی کشی راحتنفس
 ... بھتر استشانی ھردوی برای دورنی دانست ایم

 .   برگشتی ، بھ خانھ عمو مجتبردی را بگنی ژوبتی آنکھ بتواند رضای شکستھ ، بی با دلفروزنده
 ....!!!سالم-

 ی حوصلگیفروزنده با ب.  بود کھ درون باغچھ ، مشغول ھرس شاخھ ھا بود ی عمو مجتبیصدا
 در دستش بود با خنده جلو آمد و یی چاوانی لکھی تکان داد و وارد خانھ شد ، پدرش در حالیسر

 .... حوصلھ جواب سالم دادن ھم نداشتی بود کھ حتی فروزنده آنچنان عصبیسالم داد ول
 ! ھات غرق شدن؟ی دخترم؟کشتھیچ:  دیحم

 بھ پدرش رفت سپس با عجلھ از پلھ ھا باال رفت ی را بھم فشرد و چشم غره اشی دندان ھافروزنده
 ھی ؛ چشمانش را بست ، بھ در اتاق تکدی کشی وارد اتاقش شد نفس راحتیوقت. تا بھ اتاقش برسد 

 ه گرفتار شدی اشھی شی گوکی کرد درون ی مالیخ.  داد رونی را نفس بھ نفس بتشیداد و عصبان
 .... دھدی می تکانکی دارد و یرا بر م) شیزندگ( شی خواھد گویو دست سرنوشت ھر وقت م

 گونھ اش ی بوسھ را روکی ی و مشوش خودش بود کھ احساس کرد گرمبی ھمان حال غردر
 !!!د؟ی دیحس کرده ، چشمانش را گشود و چھ م

 .... بودی گونھ اداری چھ خواب بای.... بودی خواب گونھ ایداری بچھ
 .... بود ، ماھان بود؟دهی مرد کھ لبخند مھربانش را بھ او بخشآن
 ؟.... نشاندی از او ، لبخند بر لبان فروزنده مری بھ غی کسچھ

 ....دینست چھ بگو دای بود و نمجی گفروزنده
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 !!؟یخوب:  زد و گفت یشخندی نماھان
 .... زدی پلک ھم نمی حتفروزنده

 :  دستش را مقابل چشمان او بھ حرکت درآورد و گفتماھان
 !!!فروزنده! ؟ییکجا....؟یخوب...فروزنده-

 ؟ی کنیچکار م...نجایا!!...تو؟:  بھ خودش آمد و با تعجب گفت فروزنده
 .... زنم باشمشیاومدم پ:  و گفت ستادی دست بھ کمر اماھان

 !؟یبھ من شک دار:  تامل گفت ی بفروزنده
 !!!ھ؟ی چھ حرفنیا:  گفت ی با ناراحتماھان

 بھ ماھان کرد و ی سپس روستی بھ خانھ مشرف نگری بھ سمت پنجره رفت و با نگرانفروزنده
 : گفت

 !!!؟یای بی خوای کھ میچرا نگفت-
 !نیفقط ھم... کنمزتیخواستم سورپر یم:  گفت ی با آشفتگماھان

 توانست ی چشم دوخت ، ماھان مشی پاری بھ فرش زی نشست و با ناراحتی صندلی روفروزنده
 :  گفتنی ھمی ناراحت است برایزیحدس بزند کھ او از چ

 !می حرف بزنایھر وقت حالت خوب شد ب....رونی رم بیمن م-
 ھی توانست گری و تا مدیماھان کھ رفت ، بغض فروزنده ترک.  صدا از اتاق خارج شد ی بو

 ....کرد
 :  گفتی بھش مشھی شد ھمی مشی باعث ناراحتیزی کھ چی حرف مادرش افتاد وقتادی بھ

 حسرتشون رو گھی حداقل دی ولیاری بدستشون بی تونی نمھیبا گر.... نداشتھ ھاتی کن ، براھیگر
سکوت .... تونھ با تو حرف بزنھی مینجوری کن ، قلبت فقط اھیگر....ی خورینم

چون .... کنھیگر....ی کن تا سبک بشھیگر.... بزنادی قلبتو فریصدا....!!! خجالت نکش....!!!نکن
از اشک ھات بخواه کھ ....خودتو نجات بده.... نجات بدهتی وضعنی تو رو از اتونھ ی مھیفقط گر

 .....!ی شیآروم م.... ی شیآروم م....ی شی کھ آروم مینی بی زود میلیخ...آرومت کنن
*** 

 بلند درختان ی شده بود و چند خفاش کنار شاخھ ھاکی پرده اتاقش را کنار زد ، ھوا تارفروزنده
 ی دانست امروز صبح چھ حماقت بزرگی ، پنجره خانھ مشرف ھم خاموش بود ، مدندی چرخیم

 توانست دوام ی داد نمی قلبش گوش نمیبود ، اگر بھ ندا حماقت را قلبش کرده نی ایکرده ول
 .  گفتی بار او درست مکی دی کرد شای گوش مچارهی بھ حرف آن بدی ھم باکباری  ،اوردیب

 فکر یزی نشستھ بود و بھ چوانی در انی کھ تنھا و غمگندی توانست ماھان را ببی از آنجا مفروزنده
 ....حتما او ھم دلش شکستھ بود.  کردیم

 رفت چقدر بھ خودش لعنت رونی دانست کھ فروزنده از آن لحظھ کھ ماھان از اتاقش بی خدا مفقط
 ....فرستاده بود کھ آنطور او را رنجانده است

از .... را فراموش کرده بودزی ھمھ چکدفعھی ، چطور ستی بھ حلقھ در دستش نگری ناراحتبا
 ی را براقتی خواست حقی می ولدی بگودی دانست کھ چطور بای ، نمدی کشیخودش خجالت م

 قتی گفتن حقدیشا.... کرد ی دست بلند مشی روای... شد ی می عصباندنشی با شندی ، شادیماھان بگو
 ... گفتی مدی بای ولفتدی شد از چشم ماھان بیباعث م... شد ی اش میارباعث شرمس

 .  گفتی مدیبا.... را در دل نگھ داردشی خواست کھ رازھاینم
  کھ پشت در اتاقش نشستھ و منتظر است ، سالم داد و گفتدی آمد ، پدرش را درونی از اتاق بیوقت

: 
 ! شده بابا؟یزیچ-
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 اش رهی بلند شد ، ھنوز نگاه خدی بگویزی آنکھ چی سپس بستی بھ دخترش نگری با ناراحتدیحم
 :  فروزنده گفتنکھیادامھ داشت تا ا

 د؟یدیشما ھم فھم-
 اومده ی کھ از وقتی بچھ گفتنی بھ ایچ... فروزنده؟ی کنی چکار میدار:   گفتی با نگراندیحم

 !؟..... خودشی رفتھ تونطوریا
 !!اد؟ی کھ ماھان داره مدیچرا بھم نگفت:  گفت ی با دلخورفروزنده

 !؟...ی گفتم تا بفھمی مدیحتما با:  بھ دخترش انداخت و گفت ی نگاه معناداردیحم
 :  گفتیشانی رفت سپس برگشت و با پرنیی انداخت و چند پلھ پانیی سرش را پافروزنده

 د؟ی کنیشما چکار م... رو بھم بزنھی کرده باشم کھ ماھان بخاطرش نامزدیاگھ من کار-
 !؟...یچکار کرد:  و گفت دی کشی آھدیحم

 د؟ی کنیچکار م....دینگفت:  با بغض گفت فروزنده
 ! کنمیادبت م:  گفت تی با جددیحم

 رفت ، چشمانش اشک آلود برد و قلبش بھ نیی از پلھ ھا پادی بگویزی چگری آنکھ دی بفروزنده
 .ترس آلوده

 و عی مطی گناه تظاھر کند ، مانند زنی بی اسھی توانست چون قدیم...دی ترسی مندهی آاز
 طرف ماھان کی.... بودستادهی عشق ، تنھا ای بود کھ فروزنده در دوراھنی اقتی حقیول....وفادار

 نی او را بھ زمشھی کھ ھمیکس....نی ، ژوبگریطرف د....شی ھای ھا و مردانگیبود، با تمام خوب
 . بودهزد

 را دوست دارد نی ماھان اعتراف کند کھ چقدر ژوبی خواست برای اصال متظاھر نبود ، مفروزنده
 ...دی ترسیفقط از واکنش ماھان م

 ی زد و او را فراموش می را بھ ھم می ، نامزد آشفتی شکل ، ماھان برمنی ساده تردر
 کرد و او و ی مالحظھ فوران می بی ، مانند آتش فشانقتی حقدنی اگر خشم ماھان با شنیول....کرد

 ؟.... سوزاند چھی را مانشیاطراف
 در کنار ماھان ی وقتی کرد ولی فکر مزھای چنی رفت بھ ای موانی کھ بھ سمت ای تمام مدتدر

 راحت ھم تمام یلی و خدی رسی راحت بھ نظر میلی رفت ، خنی فکرھا ازبنینشست تمام ا
 گفت ، نگاھش را بھ ی منی کھ از عشق خودش بھ ژوبیدر تمام مدت... را بھ ماھان زدشیحرفھا

 ....د دوختھ بونیزم
 ... کھ تمام شد ، سرش را باال آورد و بھ ماھان نگاه کردشیحرفھا

 چشمانش یاھی صورتش منقبض و سی ھاچھیماھ....شده بود برجستھ تی گردنش از عصبانرگ
 ....تنگ تر شده بود

 ازدواج ی با کسی خوی م؟ی کنیتو چکار م....یدیحرفامو شن....خب:  گفت ی بھ آرامفروزنده
 ؟.....ی تحمل کننوی ای تونیم.... عالقھ منده؟گھی کھ بھ مرد دیکن

 فشرد ، فروزنده حلقھ خودش را از دست وانی سرد ای دستان خود را مشت کرد و بھ کاشماھان
 :  آورد و بھ سمت ماھان گرفت سپس گفترونیب
 ینجوری ھاتو ای تونم جواب خوبیمن نم.....ی کنی زندگی زننی با چنی اگھ تو ھم بتونیحت-

 ی کنم و باعث بی خراب متویزندگ.... شمی واست میزن بد... شناسمیخودمو خوب م....بدم
 ی احساس شرمندگدی بای دخترنی بابام چقدر از داشتن چننکھی از امیبگذر.... شمی ات مییآبرو
 ....و منو ببخش ماھان....ریبگ نویا...کنھ

 از ی در گوشھ ااطی حیکی کنار زد و باعث شد حلقھ در تارتی دست فروزنده را با عصبانماھان
 کرد االن است یده احساس م ، فروزنستی بھ فروزنده نگرتی شود، بلند شد و با عصباندینظر ناپد
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 گاھش بود و فقط نستادهی ماھان ھمانجا ای او را بفشارد ولی و با دستانش گلودیایکھ ماھان جلو ب
 .  کردیم

برم !.... دختر؟ی کنی مری منو تحقنقدریچرا ا....ی خوای می چی از زندگی دونستیکاش م:  ماھان
 خواست زن من بشھ ، چند روزه نظرش عوض شد و ی کھ میکس....یبھ مادر و پدرم بگم کھ چ

 ی ولخورهی بھ درد نمدهی وقتھ فھمیلی کھ خیکس.....ی؟ اونم ک..... بشھی اگھیخواست زن کس د
 یفکر م.... بچھگذرهی می سرت چیتو..... فھممی خواد آغوش اونو قبول کنھ من نمی منوزچرا ھ

 ؟ بودی الکیپس ھمھ چ...ی دوسم داریکردم قبال گفت
 ... آنجا را ترک کردی با تاسف تکان داد و با ناراحتی سرماھان

 بھ دنبال حلقھ اش گشت ، کنار باغچھ افتاده بود ، آن را برداشت و یکی بلند شد و در تارفروزنده
 .  گرفتی کھ با تعجب سراغ ماھان را مدی پدرش را شنی ، صداستیخوب بھ آن نگر

 ....ماھان رفت:  انداخت و گفت نیی سرش را پافروزنده
 د؟یدعوا کرد:  گفت ی با نگراندیحم

 ! خوام برگردمیم.... خونھ بابا می امشب برگردنی ھمایب:  با بغض گفت فروزنده
 رفت ، انگار ی جلو می و بھ آرامدی کشی آسفالت کھنھ کوچھ می خستھ اش را روی پاھانیژوب

 مواد از ھر یبو...  داد ی گذشتھ اش را می تھران ، بوی رفتھ بود ، ھوانجایچند سال بود کھ از ا
 ا و بدن لرزانش ردی اش را باال کشینی ، آب بدی رسی بھ مشامش میکی ، از ھر گوشھ تاریسوراخ

 ، ستی شب نگراهی زحمت داشت ، بھ آسمان سشی راه رفتن ھم براگریبھ سمت جلو ھل داد ، د
 :  زد و در دل گفتیشخندی خواندند ، نی می کرکرشی چشمک زن برایستاره ھا

 ذره ھی...کاش منم مثل شما بودم... رسھی بھتون نمی آدمچیدست ھ...! .خوش بحالتون-
 ... ذره تنھاترھی....پرنورتر
 وقت شب نی آمد ، تعجب کرد کھ ای از داخل می بلندکی موزی بھ خانھ شان افتاد ، صدانگاھش

 دراز کرد و خواست زنگ بزند فونیدستش را بھ سمت آ... خانھ روشن استیچرا ھنوز چراغ ھا
 شد ، آن وقت ھا کھ ھنوز مانی پشنکاری از ادی را کھ از پشت در شننای می خنده ھای صدایول

 زد و آن دختر بھ ظاھر ی را تحمل کند ، بھ سارا زنگ منای نشده بود ، الزم نبود موادگرفتار م
 سراغ گری دی را تحمل کند ولنایاال حاضر بود چھره م حی کرد ولی او را میزبانیمھربان ، م

 در قفل در ی شلوار درآورد و بھ آرامبی را از جدشی کلنی نامردش نرود بنابرایدوست ھا
 آن زی رفت و پری صوتستمی ، بھ سمت سدی را در سالن ندی کھ وارد خانھ شد کسیچرخاند ، وقت
 بھ نی رفت ، ژوبی ھم رو بھ خاموشنای می کھ قطع شد ، خنده ھایقی موسی ، صدادیرا از برق کش
 جفت کفش کی رفت و در آن را با حرص باز کرد ، درست حدس زده بود ، یسمت جا کفش

 ....  باز ھم مھمان داردنای داد کھ می از آن مر کھ آنجا بود خبیمردانھ ا
 ی با چھره انای ، مستیرش نگر بھ پشت سنی انداخت ، ژوبنی در خانھ طنی کفش زنانھ ایصدا

 . ستی نگریمتعجب بھ او م
 !!ن؟ی ژوبییتو-

 شی مداد آرایاھی دوخت کھ سنای زد و جلوتر آمد ، نگاه خستھ اش را بھ چشمان می پوزخندنیژوب
 بھ دی دی را منای کھ از خانھ رفتھ بود تا بھ امروز کھ دوباره میاز وقت.  بود ختھی آن رریبھ ز

 کرد ی می آن را مخفشھی ھمنای بود کھ میزی تر شده بود ، سن چرکی جوان تر و زینظرش او زن
 .   و بچگانھنیری شی با لبخندی و گاھییبای عمل زکی با ی و گاھمی کرم گرکی با یگاھ
 نای دراز کرد ، مزی می را روشی آن لم داد و پاھای و بھ سمت کاناپھ رفت ، رودی کشی آھنیزوب

 ی با صدای رفت بعد طورنی بھ سمت ژوبتیباز اتاقش انداخت و با عصبان مھی بھ در نینگاھ
 . توانست بشنودی خودش ھم بھ زور میخاموش شروع بھ غرولند کرد کھ حت
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 می کردی می زندگمی راحت داشتی مدت نبودھی!... تو فکرتھ؟یباز چ:  نایم
 و مواد ھنوز گاری سی شد ، بورهی خزی می پر رومھی نی ھاالسی بھ گدی بگویزی آنکھ چی بنیژوب
 :  گفتیشانی و با پردی آشفتھ خود کشی بر موھای دستنایم.  اش بودینیدر ب

 !من مھمون دارم...گھی اتاقت دیبرو تو-
 :  کھ نشان دھنده خشم درونش بود گفتی جدی انداخت و با لحننای نگاه غضبناکش را بھ منیژوب

 ؟..... بابامی تو و پوالقی شفقیرف!...؟یموریبازم مستر ت-
 مھم نی ژوبی کرده بود ، ھر چھ بود برانی نثار ژوبی فحشدی لب زمزمھ کرد شاری زیزی چنایم

 آن ی واقعتی دانست کھ نینگران خواھرش بود چون م....یموری تی مھم بود نھ آقاناینبود ، نھ م
انھ ی مخفیموری تی کھ آقاییای بارھا از ھدانی ، ناژستی خانھ چنی شصت سالھ از آمدن بھ ارمردیپ

 ! آن مردمارگونھی بی شمار و نگاه ھای بی گفتھ بود، از ابراز عالقھ ھاشیبھ او داده برا
 :  ، گفتدی چرخی باز اتاقش ممھی و در ننی صورت ژوبنی بوستھی نگاه نگرانش پکھی درحالنایم
 ...سی ، اون خونھ ننھیاگھ مشکلت ناژ!...بس کن تو ھم-

 !!؟....کجاس اونوقت:  نیژوب
 !خونھ دوستش:  نایم

 ؟....کدوم دوستش:  نیژوب
 .... دونمیمن چھ م:  نایم

 ...فقط... ندارهی دوستنجای کھ انیناژ:  نیژوب
 ! کردهدای دوست تازه پدیشا....ی نبودنجای ای مدتھیتو :  نایم

 گھ؟یدختره د....دوستش:  نیژوب
 ؟.... ھم مث توھستنیفکر کرد:  نایم

 پارک ی وقت شب تونیدعا کن کھ تا ا:  ، گفت دی لرزی می از نگرانشی صداکھی در حالنیژوب
 ...نباشھ

 :  تفاوت دوباره تکرار کردی بنایم
 ...!گفتم خونھ دوستشھ-

 را کنار زد و بھ سمت اتاق او نای بلند شد ، مشی برداشت و از جازی می را از روشی پاھانیژوب
 :  گفتتی را گرفت سپس با عصبانشی و بازودی بھ سمتش دوانھی وحشنایجلو رفت ، م

 ؟.... توی ری کجا میدار-
 :  را گرفت و محکم فشرد سپس گفتنای دست منیژوب

 ....ذارمی نمگھی دی ولی کردی خواستیتا حاال ھر غلط-
 ....!ی شدرتیبا غ:  زد و گفت یشخندی ننایم

 :  و بلند داد زدستادی ھل داد و رو بھ اتاق ای او را بھ سمتنیژوب
 !رونی بایب....نجای ای اومدیبا اجازه ک...نمی ببرونی بایب....رمردی با تو ھستم پیھ-

 در چھارچوب در ظاھر شد و در یموری تی از در بلند شد و ھمزمان با آن آقایری جری جیصدا
 بھ سمت ری سالم آھستھ گفت و سر بھ زکی بست با لکنت ی را بھ سرعت مراھنشی پقھی کھیحال

 :  دنبالش رفت و گفتنیژوب.  رفت یجا کفش
 ؟یدی فھمیای نمنجای اگھید-
 ی داد روی کرد ، آرام ماساژ می خورده بود و درد مزی خود را کھ بھ لبھ می پھلوکھی در حالنایم

 :  گفتنیبھ ژوب
 .... خونھ من ھستمنی بزرگتر ا؟ی کنی مفی تکلنیی کھ تعی اکارهیتو چ-

 :  بود ، قاطعانھ گفتدهی کمتر در او دنای کھ می برگشت و با اعتماد بھ نفسنای بھ سمت منیژوب
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 !!!!! کنمی مفی تکلنییپس من تع... خونھ من ھستمنیاما مرد ا.....ی خونھ تو ھستنیبزرگتر ا-
 :   رفت و گفتیموری فرو نداده بود کھ بھ سمت تنیی ھنوز آب دھانش را درست بھ پاو
 گھی دی عالقھ بھ حفظ آبروت داریاگھ ذره ا....نطوریمنم ھم.... متنفره گنده دماغ ازتنیناژ-
 یدیفھم....نجامی االن من ھمھ کاره ایُ خونھ مرده بود ولنی مرد انیتا قبل از ا.... نشھداتی پنطرفایا
 !!ارو؟ی
 برداشت و در ی را از جا کفشیموری تی کفش ھانی را گاز گرفت ، ژوبشی از خجالت لب ھانایم

 او را وسط ی را گرفتھ بود در کوچھ را باز کرد ، کفش ھایموری تی بازوگر،ی با دست دکھیحال
 . در را بستی معطلی کوچھ ھل داد و بیکی بھ سمت تارزی را نیموریکوچھ انداخت و سپس ت

 !!!!!وونھید....وونھید....وونھید:  زد و گفت ی بلندغی جنایم
 داد و بھ رونی نفسش را با حرص بنیژوب. ش رفت و در را محکم بست  بھ اتاقتی با عصبانو

 آمد انگار کھ در ی نم میدر اتاقش را کھ باز کرد بو. سرعت از پلھ ھا باال رفت تا بھ اتاقش برود 
 ...  بود، ھمھ جا سرد بوددهیاتاقش باران بار

 کی بود ، نی اتاق بھ تختش پناه برد ، سرش سنگیکی و در تاردی سرد کشواری دی را رودستش
 االن کجاست ، بعد بھ نکھی کرد ای فکر منی بھ ناژشتری ، بدی چرخیعالمھ فکر بود کھ در سرش م

 ی گرفت کھ پول ھای از فردا دخل و خرج او را کنترل کند ، حرصش منکھی فکر کرد ، بھ انایم
 ...  کردی مھای بازی قرتنی و اونیالسی و اپکوری ، خرج مانییبای زی بستھ را در سالن ھانزبا
 بر سرش فرود ی او مانند پتکی کرد ، حرفھای بھ فروزنده ھم فکر می بخوابد ولی خواست کمبعد

 ....  کردی حسش نمی گذاشت ولی آمد ، زخم بر جا میم
من بخاطر تو حاضرم بودم از ....ی کھ بخاطر عشقت بجنگی جرات ندارنقدریا....یی ترسوھیتو "

 ی داریگیھمش م....ی داردزی ایگی و ھمش می کردی زندوننجای تو خودتو ایول.... بگذرممیزندگ
 ..." عاشق بودشھی ھم مدزیباور کن ، با ا... کردی زندگشھی ھم مدزیباور کن با ا... یری میم
  عاشق بود؟شھیم-

 کھ قانعش کند ی جواب درستیا از خود کرده بود ول سوال رنی تا بھ تھران برسد بارھا انیژوب
 توانست فکر فروزنده ی منگونھی بود کھ بھ خارج از کشور سفر کند ، تنھا انیدر فکرش ا. نداشت

 را شی گلویبی آورد بغض عجی نگاه عاشق فروزنده را بخاطر می وقتی کند ولرونیرا از سرش ب
 شی آالی کھ بی بود ، دختردهی دختر خوب دکی شی بار اول بود کھ در زندگی فشرد ، آخر برایم

نگاھش ساده .... عشقش ساده بودی حتدی رسی بھ نظر مبای وجود زنیو ساده بود و با ا
 ....  ساده بود وشییبایز...بود
 .... شدی ساده نمشی مثل او ، ھرگز زندگی با وجود مردیول

 :  و با خودش گفتدی کشی آھنیژوب
 بھت چیھ...  و یچرا دوباره اومد... مردمی ممیی تنھایداشتم تو... بودم فروزندهدهیکاش تو رو ند-

 ی زندگشھی ھم مدزیآره فروزنده ، با ا...؟کاش مال من بودن....گفتم چشات چقدر قشنگھ
 کھ تو رو مجبور کنم بخاطر دل ساده ت با من راه سی عشق ننی ای عاشق بود ولشھیم.....کرد

فرشتھ من ....ستمی تو نقیمن ال....! نباشھگمیمن م.... باشھ یاگھ تو ھم بگ....ھی خودخواھنیا...یایب
 بدون تو نکھیا...سی کردن برام سخت نیبدون تو زندگ....شھی خوام بگم دلم برات تنگ می، فقط م

 ...! آخر رو بکشم سختھی، نفسا
 مجال صحبت را از او گرفت ، دستش را بھ سمت ضبط برد و آھنگ مورد عالقھ نی ژوبیاشکھا

 ....ستی گری کرد و می لب زمزمھ مری ، آھنگ را زستی اتاق گریکیش را گذاشت ، در تار
For all those times you stood by me 

 ی کھ در کنارم بودی تمام لحظاتیبرا
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For all the truth that you made me see 
 ی گذاشتمی روشی کھ در پیقی تمام حقایبرا

For all the joy you brought to my life 
 یدی بخشمی کھ بھ زندگیی ھای تمام شادیبرا

For all the wrong that you made right 
 ی کھ تو ھموار ساختیی ھای ھمھ سختیبرا

For every dream you made come true 
 ی کردلشونی تبدقتی کھ بھ حقییاھای ھمھ رویبرا

For all the love I found in you 
  کھ در وجودت شناختمی ھمھ عشقیبرا

I'll be forever thankful baby 
 زمی ابد تو را سپاسگزارم عزتا

You're the one who held me up 
 یدی کھ بمن اوج میی تونیا

Never let me fall 
 یدی سقوط بھم نماجازه

You're the one who saw me through through it all 
 ی من ھستی حامیطی کھ در ھر شرایی تونیا

You were my strength when I was weak 
 یدی زمان ضعف تو بمن قدرت بخشدر

You were my voice when I couldn't speak 
 ی بودمی ماتم سکوت تو صدادر

You were my eyes when I couldn't see 
 ی بوددگانمی تو دی زمان کوردر

You saw the best there was in me 
 ی من رو شناختیی تواناتمام

Lifted me up when I couldn't reach 
 ی دستم بودی تو عصای زمان ناتواندر

You gave me faith 'coz you believed 
 ی چون باورم داشتی وفا اموختبمن

I'm everything I am 
  چھ کھ ھستمھر

Because you loved me 
  عشق توستاز

You gave me wings and made me fly 
  بھ من پر پرواز داديتو

You touched my hand I could touch the sky 
  رو گرفتي تا آسمون رو لمس کنمدستام

I lost my faith, you gave it back to me 
 ی از دست رفتمو بھم برگردوندمانیا
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You said no star was out of reach 
 ستی ممکن نری غزی چچی ھی اموختبمن

You stood by me and I stood tall 
  ایستادي و من رو سر افراز کرديکنارم

I had your love I had it all 
  داشتزی تو برام ھمھ چعشق

I'm grateful for each day you gave me 
 میگوی ترا سپاس ممی تمام لحظات زندگیبرا

Maybe I don't know that much 
  ندونمی بھ قدر کافدیشا

But I know this much is true 
 قتھی حقنی عنی مطمئنم ایول

I was blessed because I was loved by you 
 ی پر بار بود چون تو عاشقم بودمیزندگ

You were my strength when I was weak 
 یدی زمان ضعف تو بمن قدرت بخشدر

You were my voice when I couldn't speak 
 ی بودمی ماتم سکوت تو صدادر

You were my eyes when I couldn't see 
 ی بوددگانمی تو دی زمان کوردر

You saw the best there was in me 
 ی من رو شناختیی تواناتمام

Lifted me up when I couldn't reach 
 ی دستم بودی عصای زمان ناتواندر

I'm everything I am 
  چھ کھ ھستمھر

Because you loved me 
  عشق توستبخاطر

I'm everything I am 
  چھ کھ ھستمھر

Because you loved me 
  عشق توستبخاطر

 ... با من چکار کردینی ببینبود....!!!  س باباوونھی پسره دنیا:  نایم
 ! اومده؟نیواقعا ؟ پس واقعا ژوب:  نیناژ

 !فکر کرده آقا باال سرمھ...ومدی یاش نمک:  نایم
 .... پسنمشیبرم بب:  نیناژ

 !ولش کن.... مونھیاون االن مث سگ ھار م....نرو دختر:  نایم
 پلھ ھا ی رونی ناژدنی دوی از خواب بلند شد ، صدانای بلند صحبت خواھرش با می با صدانیژوب

 کھ در دیی نپایرید.  ندی توانست ببی کھ در نوع راه رفتنش بود را میاقی اشتیرا حس کرد ، حت
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 دید اتاق باعث شد کھ در سخن گفتن تریکیتار.  وارد شد ی با خوشحالنی خورد و ناژیاتاقش تقھ ا
 : دی آرام بگویی دوباره برادرش داشت باعث شد با صدادنی کھ از دی شوقیکند ول

 ؟...یداریب...نیژوب-
 خودش را بھ سمت جلو زی خمھی بود ، بلند شد و ندهی تخت دراز کشی مدت رونیام ا کھ تمنیژوب

 بھ ی برق گذاشت و چراغ اتاق را روشن کرد سپس با خوشحالدی کلی دستش را رونیھل داد ، ناژ
 :  و گفتدیسمت برادرش دو

 ...یچھ خوب شد کھ برگشت....! نیژوب-
 زد و دستش را بر ی جمع کرده بود ، لبخندی را بخاطر نور اتاق ، کمشی چشمھاکھی درحالنیژوب

 :  لبھ تخت نشست و گفتی کنار او رونی ، ناژدی کشنی ناژیموھا
 ... خب برام بگو-

 :  گفتستی نگری بھ چھره خواھرش بھ دقت مکھی و درحالدی کشی آھنیژوب
 !؟... بگمیاز چ-

 !فروزنده:  مقدمھ گفت ی بنیناژ
 دستش را بر شانھ ی با مھرباننیناژ.  دی درھم رفت و چانھ اش از شدت بغض لرزنی ژوبچھره

 :  و گفتدیبرادرش کش
 !فقط کنجکاو بودم.... خواستم ناراحتت کنمینم.....ببخش-

 ....ناراحت نشدم:  کرد و گفت ی خنده تلخنیژوب
 ؟.....یپس چرا من فکر کردم کھ ناراحت شد:  نیناژ
 .میھم حرف زدبا...دمشید:  نیژوب
 ؟...جھیخب نت:  نیناژ
 !ن؟ی ناژی بشنوی چی خوایم:  نیژوب
 :  انداخت و گفتنیی سرش را پانیناژ

 ؟ی کھ بمونی ، اومدنمیحاال بھم بگو بب....می درباره ش حرف نزنگھیبھتره د-
 :  داد و گفتی سرش را تکاننیژوب

 ... دونمی نمیچیاالن ھ... ھم برمدیشا... مونمیم-
 ...یخوشحالم کھ برگشت:  نیناژ
 ...خب تو برام بگو: نیژوب
 ! بگم؟یاز چ:  نیناژ
 ؟ی تا االن کجا بودنکھیا:  نیژوب
  کجا بودم؟ی کنیفکر م:  نیناژ
 ...رهیاگھ بمن باشھ کھ فکرم بھ صدتا جا م:  نیژوب
  نھ؟ی بدری گی خوایم:  نیناژ
 یحواست ھست دار....فقط نگرانتم... کھ خواھرم رو محدود کنمومدمی بار نینجوریا:  نیژوب

 ؟ی کنیچکار م
 !از محمود آقا بپرس... نشستھ بودمابونی آژانس سر خیتو:  نیناژ
 !؟...چرا:  نیژوب
 .... اومده بودیموری تیآقا:  نیناژ
 ؟....ی کنی منکاروی ، اادی ی میموریھر وقت ت:  نیژوب
 .... وقتایبعض:  نیناژ
 ...ی نبودی اگھی دیخوشحالم کھ جا:  نیژوب
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 !!!یمنم خوشحالم کھ تو خوشحال:  نیناژ
 ساعت بعد با کی صورتش بود تا ی ھم لبخند رونی زد ، ژوبی را گفت و لبخند کش دارنی انیناژ

 علت از ی تا صبح چند بار بی ولدی ھم خوابنی رفت کھ بخوابد ، ژوبنیھم صحبت کردند بعد ناژ
 .دیخواب پر

*** 
 صبحانھ گذاشت سپس تخم زی می و روختی روانی کھ تازه گرفتھ بود را در لی آب پرتقالنیناژ

 از دی کشی مازهی ھنوز خمکھی در حالنای آورد ، مزی پختھ بود را ھم بھ سر می کھ عسلییمرغ ھا
 زی کرد سر می صورت تازه شستھ اش را با حولھ پاک مکھی آمد و در حالرونی بییدستشو
 :  گفتجانی بود انداخت و با ھدهی چنی کھ ناژی رنگارنگزی بھ می ، نگاھستھ نشصبحان

 ....! کردهکاری دخترم چنیبب...اوه-
 :  گفتنی دستش را دراز کرد تا آب پرتقال را بردارد کھ ناژو
 ! کھسیمال تو ن...نھ نھ-
 ھ؟یپس مال ک! ؟...یچ:  کرد و گفت ی اخمنایم

 !مال منھ:  نیژوب
 ری زد و صبح بخی برادرش لبخنددنی با دنی آمد ، ناژی مزی افتاد کھ بھ سمت منی بھ ژوبنای منگاه

 بھ ی چشم غره انایم.  دی نفس نوشکی نشست و آب پرتقال را برداشت و زی پشت منیگفت ، ژوب
 :  گفتنیاو رفت و رو بھ ناژ

 ؟ی کردی مادرت درست می ھم برایکی گرفت یدستت درد م-
 :  با غرض گفتنیژوب

 ....یدستت درد نکنھ آج-
 :   گذاشت و گفتزی می را روی چاینی سنیناژ

 !میآخھ پرتقال کم داشت...ببخش مامان -
 پکر شده است ، ی از حالت چھره باد کرده اش معلوم بود کھ حسابی نگفت ولیزی چگری دنایم

 :  گفتنی و بھ ناژدی نوشی چای جرعھ انیژوب
 ی لباس درست حسابھی چند وقتھ نمیبب... تنت بودیشبی دی مانتونیم ھم ھم رفتی داشتم میوقت-

 !؟یدیواسھ خودت نخر
 داشت ی داشت نان برمی ، وقتدیی گرای بھ سرخشی رنگ عوض کرد و گونھ ھانی ناژصورت

 :  گفتنی ھمی متوجھ لرزش دستانش شد برانیژوب
 ده؟ی بھت نمی پول کافناینکنھ م-

 :  گفتنی بھ ژوبی روتی جبھھ گرفت و با عصباننای مناگھان
 ھ؟ی حرفا چنیمنظورت از ا-

 :  سپس گفتدی آن مربا مالی نان برداشت و روی تکھ ای با خونسردنیژوب
 ...!ذارمی مارتونیھر مقدار ھم صالح بدونم در اخت... بابا دست من باشھی خوام پوالیم-
 ھم ی پاپاسھی نی کنم و بھ ناژی رو خرج خودم م من ھمھ پوالی بگی خوایم!....؟ی چیعنی:  نایم
 !دم؟ینم

فقط ....ی کنی می پوال رو خرج چھ کارنی اای....یدی منی تو چقدر پول بھ ناژدونمیمن نم:  نیژوب
 ! خودمو و خواھرم نگرانمندهی آیبرا.... حساب و کتاب پوال رو داشتھ باشمخوامیم
 ؟ی ھستندهینگران کدوم آ!  بدبختیری می میتو کھ دار....ھھ....نده؟یآ:  نایم

 :  گفتنای بھ می متوجھ شد و رونی ، ناژدی بھ وضوح لرزنای حرف منی با انی ژوبی ھاشانھ
 !!!! تمومش کن مامانگھید-
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 .... کنھ خب منی مفی تکلنیی اومده و داره واسھ ما تعیُ مردننیآخھ ا:  و گفت دی غرنایم
 !!!!گھیبس کن د:  نیناژ
 :  و گفتستی سپس بھ برادرش نگردی کشغی جبای تقرنیناژ

مامانم ھر وقت پول بخوام بھم .... قشنگ بخرمیداداش من پول دارم کھ واسھ خودم مانتو و لباسا-
 ! بکنمیدوس ندارم ولخرج.... کنمی کھ من دارم پس انداز منھیموضوع ا....دهیم

 :  گفتی بھ تلخنیژوب
  خانوم؟ ھان؟نی ناژی کرد پس اندازی؟ خب اونوقت چقدر....ِا ه-

 .... را خواندنی در نگاھش انی ، ژوبستی ملتمسانھ بھ برادرش نگری نگفت ولیزی چنیناژ
 .... تمومش کنگھید-
 .  بھ ادامھ دادن داشتاقی اشتنای حاال می ادامھ نداد ولگری بخاطر خواھرش دو
 ھاتون واسم یر از خوشگذرونچقد.... گرفتیسراغ تو رو م....دمی سارا رو دشیچند وقت پ:  نایم

 یآخرش ھم چ...یختی دختر رنی ای زبون رو پای چقدر پول بنمی بی کنم میحاال کھ فکر م....گفت
 ...!!! کردماریتو رو ھم ب....اون آلوده بود و بھت نگفت....شد
 : دی حرف مادرش پرانی منیناژ

 ...! ھم خوبھیلی حالش خنیژوب-
 :  انداخت و گفتنی بھ ژوبی نگاھنایم
 ! دارهدزی فھم کھ ایمنم از ظاھرش نم....بلھ کامال مشخصھ-

 !ی رو ناراحت کننی ژوبی خوایچرا اول صبح م...چت شده....! مامان:  با بغض گفت نیناژ
 :  کرد و گفتنی رو بھ ژوبی با خوشحالنیناژ

 ؟...ناراحتت کردم-
 :  انداخت و گفتنیی سرش را پانیژوب

 ....اری من نیرا رو جلو اسم ساگھید-
 ....!تو ھم حرف پول رو جلوم نزن....باشھ:  نایم

 ....!!!!مامان:  نیناژ
 بھ شھیحرفات باعث م.... ازت ممنونمیلی دارم خدزی ای کنی میادآوری بھم نکھیاز ا:  نیژوب

 ... نزنمبی آسگرانید
 :  کرد و گفتنی بھ ناژی رونیژوب

 ....! جدا کنھی منو از بقوانیلطفا از امروز ظرف غذا و ل-
 :  کرد و گفتنای بھ می روسپس

 کنجکاو می گذشتھ شخصیتو....ای نمیبھ اتاق شخص.... دست نزنمی شخصلیتو ھم بھ وسا-
 دزی کھ ایدونیم....یری بگدزی تو ھم ادیشا....وگرنھ... دخالت نکنمی شخصی کارایتو...نشو
 ....!یری می زود میریبگ
 ....بسھ....داداش:  گفت انی گری با حالتنیناژ
 بود ، دهی ترسی دوخت کھ حسابنای بلند شد ، نگاه خستھ اش را بھ مزی و از پشت مدی کشی آھنیژوب

 .  رفترونی تفاوت از آشپزخانھ بیسپس ب
*** 

 نم بای بود ھم تقردهی کھ پوشی ، تمام صورتش عرق کرده و لباس ورزشدی دوی با تمام توان مماھان
 او نکھی کرد ، بھ ای فروزنده فکر می بھ حرفھادی دوی کھ در پارک میدار شده بود ، در تمام مدت
 ، کنار ود شده بدی او را کنار بزند ، حاال نسبت بھ عشق او دچار تردیچطور توانستھ بود براحت
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 زد ، ی چشمانش را مدی تازه کرد ، نگاھش بھ آسمان بود ، نور خورشی و نفسستادی ایمکتین
 .  کرد و دوباره چشمانش را باز کردیچشمانش را بست ، خنده تلخ

 ، تپش قلبش را کنترل کند ، حاال ذھنش بازتر قی کرد با چند نفس عمی نشست و سعمکتی نیرو
 ی مدت فکر کند ، ھر طور کھ بھ روزھانی فروزنده در ای توانست بھ رفتارھایشده بود و بھتر م

 مدت فروزنده او را دوست داشتھ نی شد کھ در تمام ای مطمئن مشتری ب وشتری بستی نگریقبل م
  مسافرت چند روزه رنگ باختھ بود؟کی دوست داشتن با نیپس چطور ا است
 بھ خانھ دنی گرفت تا رسمی کرد ، تصمی مشتری اش را بی موضوع فقط آشفتگنی کردن بھ افکر

 تا وارد خانھ مود؛یاه کوتاه پارک بھ خانھ را پ بھ فروزنده فکر نکند ، بلند شد و قدم زنان رگرید
 :  گفتیشد ، مادرش بھ سمتش آمد و با نگران

 !حالت خوبھ؟-
 :  گفتی حوصلگی با بماھان

 !سی نمیزیمن کھ گفتم چ....ی اومدم ھمش نگرانی شده؟ از وقتیمگھ چ....خوبم مامان-
 خواست بھتر در چشمان ی چانھ ماھان گذاشت و سر او را باالتر برد ، مری دستش را زسھینف

  گفتدی افتاده است با تردی دانست چھ اتفاقی نمی ولدی دیپسرش نگاه کند ، در چشمان ماھان غم م
: 
 ؟یبا فروزنده دعوا کرد.... نمیبب-

 اد؟یبھ من م! ؟...دعوا:  زد و گفت ی پوزخندماھان
 ! شدهیزی چھی دونم یم....بھم بگو:  سھینف

 !یقربونت بشم کھ ھمش نگران من:  و گفت دی مادرش را در آغوش کشی بھ آرامماھان
 شوی خوام ناراحتی پسرو دارم نمھی نیفقط ھم....مگھ من چندتا بچھ دارم:  با بغض گفت سھینف
 !نمیبب

 .... کنگاهی نستمیمن ناراحت ن:  ابروانش را باال برد گفت ماھان
 :  رفت گفتی میی بھ سمت دستشوکھیخند کشدار زد و درحال لبکی سپس

 . صبحونھ خوشمزه واسم درست کنھیتا من دست و صورتمو بشورم .... گشنمھیلیخ-
 ! قرباندییشما امر بفرما:  زد و گفت ی لبخند گرمسھینف
 .  ندی صبحانھ را بچزی بھ آشپزخانھ رفت تا مو

 صورتش ی رویزی آمطنتی و لبخند شدی رسی کھ بھ آشپزخانھ آمد ، خوشحالتر بھ نظر مماھان
 :  را مقابل او گذاشت و با تعجب گفتی چاوانی لسھی بود ، نفدایپ
 !؟.... شدهیچ-

 :  نان برداشت و گفتی تکھ اماھان
  شده باشھ؟ی خوای میچ-
 :  پسرش گذاشت و گفتی شکر را جلوسھینف
 .....نقدری اکدفعھیحاال چطور شده ...یمثل مادرمرده ھا بود دوروز کھ نیا-

 :  گفتختی ری می شکر درون چای مقدارکھی بلند سر داد و درحالی خنده اماھان
 !رونیآخھ از شوک اومدم ب-
 !؟یچھ شوک:  با تعجب گفت سھینف

 :  گفتی و با فخرفروشدی کششی بر موھای دستماھان
 کنم دلم واسھ ی کھ نگاه منھیی آی خودمو توروزی جذابم مگھ نھ؟ ھمش از دیلیمن خ.... ماماننمیبب-

 ....رهیخودم غش و ضعف م
 :  و گفتدی نوشی چای بخورد ، ماھان جرعھ ایی چاکی نشست تا زی و پشت مدی خندسھینف
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 خواد یفکر کنم م.... ترسھ از دستم بدهیھمش م....فکر کنم چشم فروزنده بدجور منو گرفتھ-
 ! فکرش از من راحت باشھگھی جا ببنده کھ دھیمحکم منو 

 چطور مگھ؟:  گفت ی با کنجکاوسھینف
 :   گفتطنتی با شماھان

 ! اگھ زودتر نجنبھ ممکنھ نامزد خوشگلشو بدزدنکنھیاون فکر م-
 :  خنده اش گرفت و گفتسھینف
 ....!!! بچھی گی می داریچ-

 :  شد و گفترهی در چشمان مادرش خماھان
  باشھ؟یچ.... زود از شمال برگشتمنکھی الی دلی کنیفکر م-
 ھ؟ی چلشیدل..... دونمینم:  سھینف

 ھ؟ی خودم بود چی مدت تونی انکھی الی دلی کنیفکر م:  ماھان
 ؟....ھیچ:  سھینف

 :  و گفتدی کشی آھماھان
 بچھ یدت بمونھ بھ رو خوشیپ....میری رو بگی خواد زودتر مراسم عروسیفروزنده بھم گفت م-
 ....! طاقت نداره دور از من باشھگھی بھم گفت دیول... کشھی آخھ ازت خجالت مارین

 سرخ گون شده بود ، ماھان با ی از خجالت کمشی از تعجب باز مانده و گونھ ھاسھی نفدھان
 :  و گفتدی خندیخوشحال

 ھی ری زمی گرفتھ زودتر برمی خوبھ کھ فروزنده تصمیلیخ.... خوشحالمیلی کھ خنھیواسھ ھم-
 ....!سقف

 .... ھنوز آمادهی گفت کھ واسھ عروسی مدهی؟ آخھ فر....واقعا:  گفت ی با ناباورسھینف
 ....سایوا:  گفت ماھان
 :  اوپن برداشت و بھ دست مادرش داد سپس گفتی تلفن را از روی بلند شد و گوشسپس

 مراسم صحبتامونو ی و برامیار بذار تا بر قرھیخب مامان جونم ، زودتر زنگ بزن زن عمو و -
 خوام یآخھ نم...می کنی داشتن خودمون تقبل می کم و کسرنایھر چقدر ھم کھ عمو ا....میبکن

در مورد ....میری بگی زود عروسنقدری سخت باشھ کھ انای واسھ عو ادیشا....فروزنده خجالت بکشھ
 مونھ یفقط م.... کنمی مدای باشگاه خوب پھیمن ... راحت باشھالشونی و کارت ھم بگو خشگاهبا

 !دی کشی کھ شما بزرگترا زحمتشو می عروسخیتار
 .....!پس مبارکتون باشھ!....؟... بگمیچ:  بھ پسرش نگاه کرد و گفت ی با خوشحالدهیفر
 ی فشرد ، مزی بعد شماره خانھ آنھا را گرفت تا صحبت کند ، ماھان دستانش را محکم بھ مو

 ..... شودی درست مزی دروغ ھمھ چنیادانست کھ با 
 اش خبر از حال دهی صورت رنگ پرکھی تلفن را گذاشت و درحالی گوشتی با عصباندهیفر

 داشت و ھنوز در بھت یفی خفجھیسرگ.  داد ، خود را با زحمت بھ اتاق فروزنده رساندیدرونش م
 دهی تخت دراز کشیزنده کھ رو بھ در بزند ناگھان وارد اتاق شد ، فروی ضربھ انکھیبدون ا. بود 

 مادرش را ی بازوری صورت مثل گچ مادرش ھراسان بلند شد و بھ طرف او رفت ، زدنید بود با
 .  تخت نشاندیگرفت و او را رو

 :  و گفتستی بھ مادرش نگری با نگرانسپس
 .امی آب قند درست کنم االن موانی لھیبذار برم ! حالت خوبھ؟... شده مامان؟یچ...ی وایا

 بھ مادرش بدھد بھ سرعت ی آنکھ مھلتی فروزنده کھ نگران شده بود بی خواست مانع شود ولدهیفر
 ی کھ جاریی بود تا بھ حرفادهی فری برای ، فرصت مناسبی فاصلھ زماننی رفت ، ارونیاز اتاق ب

 آب انوی لکی فروزنده با یوقت. درباره فروزنده و ماھان بھ او گفتھ بود خوب فکر کند  -سھینف-اش
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 آب قند در دستش بھ وانی لکھی تخت جابھ جا کرد و درحالی خودش را روی کمدهیقند برگشت ، فر
 :  بھ فروزنده کھ کنارش نشستھ بود کرد و گفتی رودی لرزیوضوح م

 !!؟ی بود تو کردی چھ کارنیآخھ ا.... فروزندهنمیبب-
 چکار کردم؟...چکار؟:  متعجب گفت فروزنده

 .... ، زن عموت زنگ زده بودشی چند دق پنیھم:  مضطرب گفت دهیفر
 آشکار بھ او دست داد ، ی و حالت ضعفدی ، پرشی اسم زن عمودنی چھره فروزنده با شنرنگ
 .  از آب قند در دست مادرش را او بنوشدی دلش م خواست کمکھیطور

 !!؟...ی کردنکارویآخھ چرا ا:  گفت ی با ناراحتدهیفر
 :  ، شمرده گفتدهی بھ گوش مادرش رسی بھم خوردن نامزدی فکر کھ ماجرانی با افروزنده

 .... خواستم بھتون بگمی ممیھمون موقع کھ از شمال اومد-
 ! بشنوم دختر؟دیچرا حاال با-
 .....دمی کشیاز بابا خجالت م...از شما.... بگمشدیآخھ روم نم-
 !! کنھ؟ی فکر می چ خودششیحاال زن عموت پ... دختری منو بردیآبرو-
 خواست، ی مینجوریدلم ا... کردمی منکاروی ادیبا.... خوان درباره من بگنی می ھرچدیبذار-
 ! طاقت نداشتمگھید

 بھ دخترش کرد و سپس از خجالت گوشھ لبش را گاز گرفت، فروزنده نفسش را با ی نگاه چپدهیفر
 :  داد و گفترونیحرص ب

 خواد ماھان ازم ناراحت یدلم نم....رمی بگمیبازم نتونستم درست تصم....از خودم بدم اومده-
 ....باشھ

 ؟...ماھان مجبورت کرد-
 ....من خودم خواستم....! نھ-

 ....ھیزیخجالتم خوب چ...!!! ای حیدختر ب:  گفت ی با ناراحتدهیفر
 !!!دوستش دارم.... چکار کنم یول....امی حیآره من ب:  انداخت و گفت نی سرش را پافروزنده

 منم ی زمانھی....انگار کھ من شوھرمو دوست نداشتم....! خوبھ خوبھ:  شد و گفت ی عصباندهیفر
 ھم ی امروزیشما دخترا..... واسھ شوھر کردن ھول کرده باشمنقدری اادی نمادمی....ھم سن تو بودم

 ..... واتینوبر
 اش ی دوباره بھ سخنراندهی کھ فردی بگویزیو خواست چ ستی با تعجب بھ مادرش نگرفروزنده
 : ادامھ داد

 دیسرم سوت کش....دی زن عموت گفت تو و ماھان قراره زودتر از موعد ازدواج کنیوقت-
 کھ نھی التونمیدل....دی دوزی و مدیُ بری واسھ خودتون مگھیحاال د...دی ھم داری بزرگترھی دینگفت....
 ی وا؟یدیاز پدرت خجالت نکش....دی طاقت ندارگھی دونم دی چھ مای...دی رو دوست دارگھیھمد

 ....یوا....گھی می باشھ چدهی اگھ شنموتع
 :  ھنوز سردرگم بود گفتکھی درحالفروزنده

 نی ھمچیمن و ماھان ک! ؟....ی کنی صحبت می از چ؟یگی می چیدار..... ماماننمی ببسایوا-
 !م؟ی گذاشتیقرار

 !؟....گھی ماھان دروغ میگی میعنی-
 حتی حرف زد و نصگری دقھی صالح ندانست ، مادرش چند دقی ولدی بگویزی خواست چفروزنده

 رونی ، نثار او کرد سپس از اتاق بدهی برسی و گدی گرفتھ تا چشم سفای حیکرد و ھرچھ لقب از ب
 نھ ای ردین تماس بگ در اتاقش راه رفت و فکر کرد ، مردد بود کھ با ماھایرفت ، فروزنده مدت

 در ای برداشت و شماره ماھان را گرفت ، ھر چقدر زنگ زد زی می را از رولشی موباعاقبت یول
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 ی می حس کھ ماھان دارد لجبازنی فروزنده با اتی داد ، حاال عصبانی جواب نمایدسترس نبود 
 رفت ، رونی و شال بھ سرد کرد و از اتاقش بدی پوشی مانتو و شلواری شده بود ، فورشتریکند ، ب

 :  فروزنده گفتدنی کھ در آشپزخانھ بود با دهدیفر
 !؟..... وقت ظھرنی ایکجا شال و کاله کرد-

 .نمی خوام برم ماھان رو ببیم:  گفت یشانی با پرفروزنده
 :  چپ چپ بھ او نگاه کرد و گفتدهیفر
 .... گفتم کھی داشتم بھت می ساعت چھیپس .....واقعا کھ-

 :  حرف مادرش را ادامھ دادفروزنده
 در ی ھول بازنقدریا....احترام خودشو نگھ داره.... باشھنی سنگدیدختر با.....باشھ مادر من-
 دی بایول....َبخدا من درسامو از برم.... واسش باشھیداری ھم ناز داشتھ باشھ کھ خرکمی....ارهین

 ....دی نگیزیگھ بابا اومد چا....دمی محیبعدا بھتون توض....ِبرم
 . رفترونی بھ سرعت از خانھ بد،ی بگویزی آنکھ منتظر شود تا مادرش چی بو

*** 
 رساند ، شی آنقدر نگران و ناراحت بود کھ متوجھ نشد چطور خودش را بھ خانھ عموفروزنده

 بکشد، ساده نیی ماھان را بھ پای کرد کھ چطوری فکر منی بود بھ استادهی آپارتمان آنھا انیی پایوقت
   داد ؟ی تلفن اش را جواب منباری ماھان اای آی بود ولی تماس تلفکی ی راه ، برقرارنیتر

 بی را از جلشیموبا.  داد ی نجات مدی برھوت تردنی نداشت ، حداقل او را از ای ضررامتحانش
 لرزان شماره ماھان را گرفت ، بعد از چندبار بوق زدن تا ی آورد و با دستانرونی بشیمانتو
 .  دادرونی راحت بالی ، نفسش را با خدی ماھان را شنیصدا

 !؟ی شی مزاحم می زنی زنگ منقدری خانوم؟ چرا اھیچ:  ماھان
 ؟.....ی دھن ھمھ انداختی بود کھ تویی چھ حرفانیا....خجالت بکش آقا ماھان:  فروزنده

 !ایحاال تو کوتاه ب.... کردمیی خطاھی....چکار کنم؟....خب:  ماھان
 :  زد و با حرص گفتی پوزخندفروزنده

 خوب نکھی زودتر انجام شھ؟ مثل ای خواد عروسیمن کجا دلم م....؟ روتو برم....امیکوتاه ب! ؟یچ-
 .... گفتمی شمال بھت چی تویمتوجھ نشد

 ! بھم بخورهی نامزدی خوایم..... ھم خوب متوجھ شدمیلیخ....چرا:  ماھان
 ؟ی چرت و پرتا رو گفتنیپس چرا ا:  فروزنده

 !حاال چکار کنم؟:  ماھان
 ی فکرامون رو رونیی پاایحاال ب....ی درستش کندی خودتم با،ی خرابش کردیخودت زد:  فروزنده
 ....می درست کنی جورھی شما رو ی تا بلکھ خرابکارمیھم بذار

 ؟یی مگھ تو کجان؟یی پاامیب:  ماھان
 ! خونتونمنییپا:  فروزنده

 ! بخوریی چاھی باال ایب:  ماھان
 !نیی پاایب... اعصابم نرو ماھانیرو:  فروزنده
 . او را دستپاچھ کردی نسبتا بلند ماھان از درون گوشی خواست تماس را قطع کند کھ صدافروزنده

 !ختمونھ سانیی ، فروزنده پامیمھمون دار...مامان...مامان:  ماھان
 خودش ی ناخن دستش کرد ، در حال و ھوادنی را قطع کرد و شروع بھ جوی گوشی فورفروزنده

 ی مشی و صداستی نگری ، از پنجره آشپزخانھ بھ او مدی را از باال شنشی زن عمویبود کھ صدا
 از کھی صورتش نقش بست سپس درحالی روی ساختگی گفت و لبخندیی صدایکرد ، سالم ب

 .  ساختمان رفتی بھ سمت در ورودی بود بھ آرامجار در حال انفتیعصبان
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 و دی بود را نوشختھی رشی کھ زن عمو برایی معمول ، بھ سرعت چای و احوالپرسی از روبوسبعد
 و خستھ بود در یبھ بھانھ صحبت درباره ازدواج بھ اتاق ماھان رفت ، ھرچقدر کھ او عصبان

 آن روز را از ی جوک ھانیدتری و بھ قول خودش داشت جدعوض ماھان بشاش و بذلھ گو شده بود
 نکھی کرد تا ای مشتری فروزنده را بتی ماھان ، عصبانی خواند ، خنده ھای مشیبرا ی گوشیرو

 برداشت و زی ماھان خوتری کامپزی بھ سمت متیناگھان طاقت خود را از دست داد و با عصبان
 .دی را از دستان او قاپیگوش

 بھ راست و چپ خود را تکان داد ، فروزنده وتری کامپی صندلی شد و رونھیس دست بھ ماھان
 :  را کنار خود گذاشت سپس با بغض گفتی تخت نشست و گوشیرو

 !؟ی چیعنی نکارھایا-
 !؟ی چیعنی:  باال انداخت و گفت ی تفاوتی را با بشی شانھ ھاماھان

 :  و گفتدی کشی آھفروزنده
 ! ندهی منو بازنقدریا-

 :  حق بھ جانب گفتماھان
 ....ری نگی منو بھ بازنقدریتو ھم ا-

 .... نگرفتمیمن تو رو بھ باز:  گفت ی بھ آرامفروزنده
 :  زد و گفتی پوزخندماھان

 .... ندادمیپس منم تو رو باز-
 :  گفتیشانی و با پردی کشی پوففروزنده

 !!؟ی کنی می لجبازیچرا دار-
 شم فقط فروزنده خانوم یمن مانع نم...باشھ...ی ازدواج کنی خوایاگھ نم:  گفت تی با قاطعماھان

 ھم شوی بھم بخوره و علت واقعی نامزدی خوای کھ می ھمھ بگی جمع ، جلوی تودیخودت با
 .....یبگ

 ی کرد دھانش خشک شده ، حاال بھ سختی فرو داد ، احساس می آب دھانش را بھ سختفروزنده
 . دی کشینفس م

 .... تونمیمن نم:  فروزنده
 ....ی تونیم:  ماھان

 ..... تونمینم:  فروزنده
 ....ی شدگھی مرد دھی کھ خاطرخواه ی بابامو و عمو بگی جلودیبا:  ماھان

 ی اتاق را ترک کرد ، ماھان از پشت در ، صدای تخت بلند شد و با ناراحتی از روفروزنده
 عشق او بھ آن ندی خواست ببی می نگران بود ولشی ، برادی کردن او با مادرش را شنیخداحافظ

 را ی نامزددی گوی و با شھامت مستدی ای ھمھ می بخاطر آن مرد جلوای است ، آیمرد چقدر واقع
 ؟.... استهبھم زد
 . کرد و ماھان صبورانھ بھ انتظار آن روز نشستھ بودی را مشخص مزی ھمھ چزمان
*** 
 آمده رونی بنھای کھ از خانھ عمو ای شده بود ، تمام مدتی جارشی گونھ ھای فروزنده روی ھااشک

 کرد ، چطور ی گذاشتھ بود فکر می بھم خوردن نامزدی کھ ماھان برایبود فقط داشت بھ شرط
 دی ، نسبت بھ عشق و احساسش ترددی را بگوتی و واقعستدی پدرش و عمو بای تونست جلویم

 و دی دوی داشت مدی تند شده بود شاشی قدمھا فکر کند ،طی توانست بھ آن شرای نمیداشت ، حت
 را ی عصبانی بوق راننده ھای گذشت صدای ماطی احتی ھا کھ بابانیخودش خبر نداشت ، از خ
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 شھر ی نسبت بھ او فرق کرده است ، انگار ھمھ ابانی مردم در خی کرد نگاھھای ، فکر مدی شنیم
 .  کردندی اش را بھم بزند و با نگاه او را مالمت می خواھد نامزدی ماو  دانستند کھیم

 خانھ رساند ، کنار کی نزددانی توان راه رفتن نداشت ، بھ زور خودش را بھ مگری دفروزنده
 ی آب روی نشست و دستش را درون آب کدر و بو گرفتھ آن برد ، کمدانیحوض بزرگ م

 چندسالھ خشک مانده ی از عطششی گلویی کرد و گوی در سرش می ، احساس سبکدیصورتش پاش
 .بود
 داد ، ی ھا ، متلک ھا آزارش منی ماشی کرد چشمانش را ببندد ، صدای ھمانجا نشست و سعیکم
 بھ ی رفت آنقدر کھ عطش درونش روی رفت و می مدی نشستن نبود ،؛ بایآنجا ھم جا....نھ

 جان عصر ی بود ، آفتاب ب و منگجی گی حاال آھستھ تر شده بودند ولشیقدمھا.  نھاد ی میخاموش
 ی آنجا را خوب می ولدی دی مقابل را می جا خوش کرده بود ، چشمانش بھ سخترتش صوی، رو

 شناخت ، چرا بھ آنجا آمده بود ؟
 آنھا ی محلھ نجایا..... تر بودنیی پاابانی کرد؟ خانھ شان کھ در چند خی محلھ چکار منی ادر

 .....نبود
 ..... ، مقصد او نبوددی درخشی نور مری ساختمان مرمر کھ زآن
 .... شده بود کھ دوباره بھ آنجا آمده بودوانھی ددیشا

 .... بودنی خانھ ژوبآنجا
 را از شی شناخت ، دندان ھای را منی اتاق ژوبی ، پنجره ستی عقب رفت و بھ ساختمان نگریکم

 : حرص بھم فشرد ، با خود گفت
 ! ، ترسوی کنی ازم تشکر مشھی می روزھی.... دست بھ کار شمدی من باشھیھم-
.  را نشانھ گرفتنی برداشت و پنجره اتاق ژوبنی زمی از روفی خم شد و چند قلوه سنگ ظرو

  لب با حرص گفتری خورد و صدا داد ، دلش خنک شد ، زشھی قلوه سنگ را انداخت ، بھ شنیاول
: 
 !!!ترسو-

 :  لب گفتری خورد ، زی قبلی بھ ھمانجاقای قلوه سنگ را ھم پرت کرد ، آن ھم دقنیدوم
 !!! ارادهیب-

 نی ھمنکھی را ھم آماده پرتاب کرده بود کھ ناگھان پنجره اتاق باز شد ، فروزنده ھراسان از ایسوم
 پنھان ی ، خواست کھ پشت درختردی قرار بگنی و خواھر ژوبی نامادریاالن است کھ مورد ناسزا

 انده بود ، دھانش از تعجب بازمنی ژوبی چھره عصباندنیبا د ی پنھان شدن او مساوری دیشود ول
 ! در تھران بود؟نیبود ، ژوب

 فروزنده در آنجا تعجب کرده بود ، از نگاه ھاج و واج و چشمان گرد شده و دنی ھم با دنیژوب
 دست تکان داد اما شی برای بازش کامال مشخص بود ، فروزنده جلوتر آمد و با خوشحالمھیدھان ن

 یم  اش واضح تریشانی پی زد بلکھ اخم روی نھ تنھا لبخند نمنی زد ، ژوبی لبخند مشتریھ او ھرچ
 داد ی از پشت پنجره کنار رفت ، چند لحظھ بعد صدانی کھ ژوبدی بگویزیشد ، فروزنده خواست چ

 کنند ، ی چھ دعوا می دانست کھ برایفروزنده م.... بوددهیچی در کوچھ پنی و ناژنی ژوبدادیو ب
 با و  را سد کرده بودشی انداخت ، بغض راه گلونیی بھ ذوقش خورد ، سرش را پایلی خنی ھمیبرا

 : دی را از باال شننی ناژی صدانکھی تا استی نگری باد کرده بھ آسفالت کوچھ میغبغب
 !!؟ی کنی چکار منجایتو ا-

اخت و با مالمت سرش را بھ  بھ او اندی نگاه حق بھ جانبنی سرش را باال آورد ، ناژفروزنده
 ، از پشت نی تر از ژوبعی سریلی کھ او خدی بگویزیراست و چپ تکان داد ، فروزنده خواست چ

 ، دی لرزی از غصھ مشی شانھ ھاکھی و درحالدی از تھ دل کشیفروزنده آھ. پنجره کنار رفت
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 را از پشت سر نی ژوبی دور نشده بود کھ صدای زودتر از آنجا برود ، ھنوز چند قدمفن گرمیتصم
 :دیشن
 !؟ی ری کجا میدار-

 داد کھ سر اجبار ی نشان می بھ خوبنی ، چھره کالفھ ژوبستی و بھ پشت سرش نگرستادی افروزنده
 :  گفتی با ناراحتنی ھمی جا دنبالش آمده است ، برانیتا ھم

  بمونم؟یواسھ چ....ستی از اومدنم خوشحال نی کسیوقت-
 کھ در دست داشت را یچی خاراند سپس سوئی زد و پشت سرش را با کالفگی لبخند محونیژوب

 : مقابل نگاه فروزنده باال برد و گفت
 .....می بزنی دورھی میبر-

  بشھ؟یکھ چ:  کھ ھنوز دلخور بود گفت فروزنده
 ....می خورده حرف بزنھی:  سرش را کج کرد و گفت نیژوب

 :  را برگرداند و گفتشی روفروزنده
 . برمدی شده بارمید.... حرف زدن ندارمی برایمن وقت-

 !بخاطر من....فروزنده:  با التماس گفت نیژوب
 : دی صورتش بندازد و بگوی تف روکی با چشمان اشک آلود نگاھش کرد ، خواست فروزنده

اطر  بخشمی مری شم، تحقی متی دارم اذنقدری انکھیا.... بخاطر توھھنجامی االن انکھیا.....یلعنت-
 .....!یداشتی قدم ورمھی تو ھم بخاطر من یکاشک....توھھ

 . شده بودی سکوت بود کھ بر لبانش جارنی اشھی انگار زبانش از کار افتاده بود ، مثل ھمیول
*** 

 دی کشی اش ھست نشستھ بود و انتظار می گفتھ بود متعلق بھ نامادرنی کھ ژوبینی در ماشفروزنده
 دو نفره ی گفتگونی ھم قصد داشت در انی ناژیی تنھا نبود ، گوی آمد ولنی ، ژوبقھی، پس از چند دق

 بھ ینگاھ می عقب نشست ، فروزنده نی محترمانھ سالم داد و در صندلنی کند ، ناژیآنھا را ھمراھ
 : او کرد و گفت

 ؟یایتو ھم م-
 ، بھ صورتش  را باز کرد و پشت فرمان نشستنی در ماشنی جواب نداده بود ، کھ ژوبنی ناژھنوز
 خواست ی زده بود ، فروزنده دلش مکشی و شدی سفراھنی پقھی بھ یمی داده بود و عطر مالییصفا

 یم  نوع اجبار راکی نی بود کھ فروزنده در نگاه ژوبنی اقتی حقی نباشد ولی آنقدر جدنینگاه ژوب
 . مجبورش کرده بودنی ناژدی با او حرف بزند شاای خواست در کنار او باشد ی ، انگار دلش نمدید

 :  زد و با شرم گفتی لبخند مصنوعنیژوب
 یبرا.... بھت گفتھ برگشتمنیفکر کردم ناژ.... ، شوکھ شدمنجای ایتو کھ اومد....ببخش فروزنده-

 ؟یناراحت کھ نشد....می با ھم دعوا کردکمی نیھم
 :  گفتی با ناراحتفروزنده

 ....خوشحالم نشدم-
 را درست زی ، بھ او اشاره کرد کھ ھمھ چستیان نگران خواھرش نگر جلو بھ چشمنھیی از آنیژوب

 :  انداخت و گفتنی بھ ژوبی زد و آرامتر شد ، فروزنده نگاھی لبخند گرمنی ناژی کند ، برایم
 ؟....می ری ممیکجا دار-

 ! اونجامیریم.... ھاستیکی نزدنی شاپ ای کافھی:  لرزان گفت یی با صدانیژوب
 شاپ ی کافی بعد رو بھ روقھی پدال گذاشت ، ده دقی را روشی را روشن کرد و پانی ماشسپس

 با آن شد ، ی را در دست گرفت و مشغول کارلشی ھمانطور پشت فرمان ، موبانیژوب. بودند 
 ؟یشی نمادهیپ:  با تعجب گفت نیناژ
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 .امی من االن مدیشما دو تا بر:  زد و گفت ی لبخند مصنوعنیژوب
 از دل فروزنده نکھی ای ھم بھ دنبالش؛ بعد برانی شد ، ناژادهی پنی از ماشیناراحت با فروزنده

 ی شاپ می کند، پس ھمانطور کھ بھ سمت کافھی حرکات برادرش را توجی کرد طوریدرآورد سع
 .  باز شدنشانیرفتند سرصحبت ب

 .... کنھی مالحظھ رفتار می بنقدری کھ اسی بارش ننی اولنیا:  نیناژ
 .... دونمیم:  فروزنده

 ! برگشتھ؟ی دونستی از کجا مش؟ینی دم خونھ؟ کھ ببی اومدیواسھ چ:  نیناژ
 کھ منو وادار یھمون حس....امی وادارم کرد بی حسھی ی دونیم.... دونستم برگشتھینم:  فروزنده

 ھی.....رانھی ای ھنوز تونی ژوبدمی فھمی تو از کجا میوگرنھ بخاطر دروغھا....کرد برم شمال
 . مثل سرنوشتیزی چھی.... خواد ما رو سر راه ھم قرار بدهی میزیچ

 فروزنده یچارگی بھ بدی صورتش نقش بست ، شای رویزی لبخند حزن انگی نگفت ولیزی چنیناژ
 درک رقابلی خنده دار و غشی احساس فروزنده برادی برادرش، شایچارگی بھ بای خورد یتاسف م
 تودار بود ، شھی ھمنی ، ناژاوردی توانست از افکار او سر دربی ھر چھ بود فروزنده نمیبود ، ول

 . زی غم انگی بھ سکوتیراض
 دور و برشان طی شاپ بود، نشستند، محی گرد کھ وسط کافیزی کھ شدند بھ سرعت پشت مداخل

.  پناه آورده بودند  ھمھ بھ آنجاری ساعت روز، جوانان خستھ و عشاق دلگنی شلوغ بود ، در ابایتقر
  را برداشت و شروع بھ خواندن کردزی می روی از ھمان لبخندھا زد سپس منویکی دوباره نیناژ

 یمتی مھم بود کھ چھ قشی خواند و برای را ھم ممتشی خواند پشت سرش قی کھ میھر مورد ،
 بود ، تمام امدهی بھ آنجا نی خوردنکی متی فکر درمورد قای خوردن یدارد ، اما فروزنده برا
 ثابت مانده بود، تحمل انتظار را نداشت و ی و نگاھش بھ در ورودنیفکرش معطوف بھ ژوب

 کرد و خواست از او نی بھ ناژی کرد ، روی می او را عصبشتری خواندن منو بنگام ھنیآرامش ناژ
ھ اطراف  آنھا را بی ، توجھ ھر دوتی ھمھمھ جمعی ھا را در دلش بخواند کھ صدامتیبخواھد ق

 نھی بر سی و روبان قرمزستادهی ای بود کھ در مقابل در ورودنیجلب کرد ، حاال نگاه ھمھ بھ ژوب
 . اش نصب بود

 با اعتماد بھ نفس نی بود ، ژوبدهی انداخت ، رنگ چھره اش کامال پرنی گذرا بھ ناژی نگاھفروزنده
ُ کھ از عمد تن آن را باال برده یی آنھا آمد و با صدازی سرش را باال گرفتھ بود بھ سمت مکھیدرحال

 :  بھ فروزنده گفتیبود رو
 ....دزهی ایماری روبان عالمت بنی دونند ای ھستند منجای کھ ایینای اشتریچھ خوب کھ ب-

 :  کرد و گفتتی بھ جمعی روبعد
 دزی من ادیدیھم راحت شد کھ فالمیخ.... بودی خواستم بترسونمتون فقط قصدم آگاھی نمدیببخش-

 !دارم
 شاپ جلو ی اراده بلند شد ، صورتش از خشم و خجالت برافروختھ بود ، مسئول کافی بفروزنده

 :  گفتی مدام مکھی ھل داد درحالرونی را بھ سمت بنی ژوبتیآمد و با عصبان
 خبر سی تا پلرونی؟ برو ب....یزی رو بھم برنجای ایاومد....رونیبرو ب.....وونھی درونیبرو ب-

 ....نکردم
 کھ ھراسان بھ ستی نگرتی رفت ، فروزنده بھ جمعرونی شاپ بی از کافی مقاومتچی بدون ھنیژوب

 ی بلند مزھای داشتند از سر مرندی نگدزی انکھی ھا ھم از ترس ای کردند ، بعضی نگاه منیاو و ناژ
  شاپیجلھ از کاف بعد با عستی گراری اختی لحظھ بود کھ بغض فروزنده شکست و بنیشدند ، ھم

 . پشت سر او راه افتادی ھم با شرمسارنیخارج شد ، ناژ
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 شانی داده بود و بھ چھره ناراحت و پرھی تکی بھ درختابانی آنطرف خی در کمال خونسردنیژوب
 از خشم کھی و درحالدی بھ سمتش دودی ، فروزنده تا او را دستی نگریفروزنده و خواھرش م

 :  گفتدی لرزی مشیصدا
 ؟ی کردنکارویچرا ا! ؟ی ثابت کنی خواستی رو میچ!..... بود؟نی اامتی االن مدیپس شما بر-

  فروزنده گرفت سپس گفتی اش جدا کرد و رو بھ رونھی و روبان قرمز را از سدی کشی آھنیژوب
: 
کھ  ی ھا بفھمن کسبھی کھ غری ندارنوی تحمل ایتو حت.... خواستم بھت بفھمونم کھی منویا.....نویا-

 نیا....!!! ی کشیتو از بودن با من خجالت م....چھ برسھ بھ پدر و مادرت.... دارهدزی ایباھاش
ھمھ ازش ....ھ با منیماری بنیا.... درون منھنیا....ننی زدم کھ ھمھ درونمو ببنیروبان رو بخاطر ا

 از دیشا....ی ترسیتو ھم م.... کننی و پچ پچ مدنی نشون مگھیبا انگشت منو بھ ھمد.... ترسنیم
فقط .... کنمیمن تو رو شرمسار م....ی ترسی مقتی حقنی از برمال شدن ایول....ی نترسدزیا

 .... بھت ثابت کنمنویخواستم ا
 :  و با حرص گفتدی اش را باال کشینی آب بفروزنده

 ی بزرگ میلی خنوی اگرانیچون د.....چون.... بفھمننوی اگرانی کشم دیآره من خجالت م-
 یم.... شدن لباسفیمثل کث....تھی اھمیب....کھی کوچیلی من خی برایول.... غولھیمثل ....ننیب

 یکی ی برادیشا.... منھدی دنیا.... کنمی کنم؟ اون موقع فقط لباسمو عوض می من چکار میدون
بھ خودت ....ی رو بمن ثابت نکردیچیتوھ.... اونھدی دنیا....اسی آخر دنگھی لباسش دن شدفیکث

 حس لذت نی از اشھیپس ھم....ی بری لذت مگرونی کھ چقدر از رنجوندن دیثابت کرد
 ما شھی گفتند نمگرونیاگھ د...فکر کردم سرنوشتھ....نھیری شیای روھی نیفکر کردم ا........ببر

 دیشا....کی کوچیلیو عشقمون رو خ....ی بزرگ کردیلی تو ،خیماریتو ب یول....شھی ممیگیم
 ی ربطچی بمن ھتیزندگ.... شدمی عاشق مابونی خی تودینبا.... ھوس بودھیعشقت بمن 

 و تو ستادمی طرف رودخونھ وانی ، من انھی اتیواقع..... دادمی پر و بال ماھامی بھ رودینبا....نداره
 کھ ینخواست....یُ رو کشتای رونیتو ا....می پل بسازھی بھ ھم دنی رساسھ ومی تونستیم....اون طرف

 .... خوامی نمینجوری عشق اگھید.... خوامی منم نمگھیحاال د....فتھیاتفاق ب
 ستی نگری بھ آن دو می کھ با ناراحتنی و چشمانش را بست سپس بھ ناژدی کشیقی نفس عمفروزنده

 :  کرد و گفتی، نگاھ
 دیشا... من بودی کوچھ اون ناجھی ی روز توھی....نھ از برادرت...نھ از تو ....ستمی نریازت دلگ-

 نجایتا ھم... خواستم عاشقش باشمیم.... خواستم کمکش کنمی کردم کھ می بھش منیاحساس د
 .... تونمی نمگھید....تونستم

 خواست دنبالش برود کھ نی توان ادامھ سخنش را داشتھ باشد از آنجا دور شد ، ناژنکھی بدون او
 .  مانع شدنیژوب
 !!؟....چرا:  نیناژ
 ....شد ی مینجوری ادیبا:  نیژوب
 ....!!!یاونو از خودت روند:  نیناژ
 ! برهدی رو بایادیراه ز.... برهدیبا.... خواستمی منویھم:  نیژوب
 آب انداخت ، روبان ی ، آن را درون جوستی را گفت و بھ روبان قرمز در دستش نگرنی انیژوب
 .... رفتشھی ھمیبرا

 .... را با خود بردزیآب ھمھ چ....  رفتشھی ھمی برافروزنده
 .... منمایرو
 ...یی توایرو
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 ... پرستاره ستی آرامش شبھاایرو
 ... عاشقانھ ستی ھمتای بالیخ

  آسمانی پرواز در بلندااوج
 .... احساس ستی آبیای درعمق

  سرخی پر ز گلھای سبدھاایرو
 ....زهی سحر خی بوسھ ھادمانیچ

 .... صبح مھ گرفتھبی غری آرامدل
 ... باران خوردهابانی گذشتن از خی آسوده الیخ

 .... منی وصال دستھادی امایرو
 .... توستی دستھابا

 ... ستییبای زایرو
 ....باستیز
 ... افسوسیول
 .... استگری دزی چقتی حقکھ
 نکھی حوصلھ و رنجور بود ، بدون ای شده بود کھ فروزنده بھ خانھ برگشت ، بکی ھوا تاربایتقر

 را از تن درآورد و بھ شی بدھد بھ اتاقش پناه برد ، مانتوی سالمانیھ اطراف و باوردیسرش را باال ب
 ی اظھ را از حرص بھ ھم فشرد ، ھنوز چند لحشی انداخت ، لبھ تخت نشست و دندان ھایگوشھ ا

 یعی کرد طبی و سعدی کششی بر موھای تق تق در او را بھ خود آورد ، دستینگذشتھ بود کھ صدا
 :  گفتی گرفتھ ای ، با صدادیایبھ نظر ب

 ؟...بلھ-
 ی فروزنده تکان می را در بغل داشت و دست او را بھ سوالی نکھی باز شد و فرناز در حالمھی ندر

 .داد ، جلو آمد
 منو گھی؟ د.... ھمھی خالھ شرا اخمات تو؟ی خوایمھمون نم...خالھ) :  بچگانھیبا صدا( فرناز

 !؟یدوس ندال
 رفت ، بلند شد و بھ سمت خواھرش ی مالی قربان صدقھ نکھی و درحال زدی لبخند گرمفروزنده
 بھ فرناز کرد و ی سپس رودی سرخش را بوسی را از آغوش او گرفت و چندبار لپ ھاالیرفت ، ن

 : گفت
 ... نبودییرای اومدم اصال حواسم بھ پذیببخش وقت! ؟ی کنی چکار منجایا....سالم-

 :  آمد سپس گفت در را پشت سرش بست و جلوترفرناز
 ! چھ خبره؟نجایا...نمیبگو بب-

 ... بھ خدایچیھ:  فروزنده
 با امی پس چرا مامان بھم زنگ زده و با ھزار جور اصرار و خواھش خواستھ بیچیاگھ ھ:  فرناز

 !؟...تو حرف بزنم
 ....! دونمیمن چھ م:  گفت ی تفاوتی را باال انداخت و با بشی شانھ ھافروزنده

 بھ چشمان کھی از گونھ فروزنده گرفت بعد در حالی کوچکشگونی ، دستتش را جلو آورد و نفرناز
 :  ؛ گفتستی نگریخواھرش با دقت م

 !؟ی کردھیبال ، چشات چرا قرمز شده؟ گر-
 را با نوازش دست مرتب کرد ، الی نرم نی تخت نشست ، موھای و آرام رودی کشی آھفروزنده

 کرد ، ی گفتن نداشت ، فرناز حال او را خوب درک می برایزی چ ، اصالدی دانست چھ بگوینم
 :  تخت نشست و گفتی بھ سن و سال او بود ، کنار او رویخودش ھم زمان
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 و من ی ھول بودنقدری اھ؟ی تو و ماھان چی جلو افتادن عروسھیقض.... افتاد؟ی شمال چھ اتفاقیتو-
 ! دونستم؟ینم

 ....!!! گرفتم اصال ازدواج نکنممی ساعت تصمنیمن از ا:  گفت تی با عصبانفروزنده
 :  کرد و گفتی اخم آشکارفرناز

 .... حاالی زودتر ازدواج کنیتا االن کھ اصرار داشت! ؟ی درآوردیباز-
 دیماھان چاخان رو با....ھمش دروغھ:  آنکھ بھ خواھرش اجازه صحبت بدھد ، گفت ی بفروزنده

 ...یبھتر از من بشناس
 !!ماھان چاخان؟:  لب گفت ری خنده اش گرفت و زفرناز

من ....دهی واسھ من دی دونم دوباره چھ خوابینم... اش مفصلھھیقض:  و گفت دی کشی پوففروزنده
 .... ما بھم خوردهی نامزدگھی شمال بھش گفتم کھ دیتو

 !؟...بھم خورده:  با تعجب گفت فرناز
 دی بھم بخوره ، بای اگھ قراره نامزدگھی اون میول:  بدون توجھ بھ حالت خواھرش گفت فروزنده

 .... رو بھم زدمی ھمھ اعتراف کنم کھ چرا نامزدیجلو
 !؟ی رو بھم زدیمگھ تو نامزد:  گفت ی با نگرانفرناز

 زودتر مراسم رو برگزار می خوای ماھان بھ دروغ گفتھ کھ ما میول....گھیآره د:  فروزنده
  درستھ؟نیآخھ ا...میکن

 ...ستیدرست ن...نھ:  فرناز
 ! مامانم بشنوه با من موافق باشھیخدا کنھ وقت.... بھ تونیآفر:  فروزنده

  داره؟تی کھ واقعنھیمنظورم ا.... کھ درستھستی ننیمنظور ا:  فرناز
 ...مجبور بودم...  نگام نکنینجوریا:  و گفت دی کشی آھفروزنده

  مجبورت کرده؟یک:  فرناز
 ... ھستمنیاشق ژوبمن ھنوزم ع:  فروزنده

 !؟...تھیمنظورت ھمون برادر ھمکالس: فرناز
 ی مردچی با ھگھیمن د.... نھ ماھاننینھ ژوب....ستی مھم نیچی ھگھیاالن د... خبیول:  فروزنده

 ...!!! کنمیازدواج نم
 ؟... بندازهتی مامان ترشی خواینکنھ م:  فرناز

 ...از عشق خستھ ام:  فروزنده
 حرکت او نی ، فروزنده از ادی بلند خندی جملھ از دھان خواھرش با صدانی ادنی با شنفرناز

 : ناراحت شد و گفت
 !؟....مگھ خنده داره...ھ؟یچ-

 :  گفتی شانھ خواھرش گذاشت و با مھربانی دستش را روفرناز
 از عشق و ینجوری کھ ایانسالی زن مھی کنھ ی ندونھ فکر میھر ک... نزنیی حرفو جانی اگھید-

 ؟...ی کھ حاال ازش خستھ شدیتو مگھ اصال عاشق شد!....ی نالی مازدواج
 ... بودمنی کھ چقدر عاشق ژوبی بدونی بھتر از ھر کسدی باگھیتو کھ د:  فروزنده

 ی بھ سرانجام برسھ؟ اصال قشنگدی بای گفتھ ھر عشقی کنمیبب...اصال تو عاشق...باشھ:  فرناز
 ی پسره عاشقتھ؟ خواستگارنی ایتازشم تو مطمئن...رسھ کھ اصال بھ سرانجام ننھی عشقا بھ ایبعض

 ...دی کشیاگھ دوستت داشت کھ پا عقب نم...چوندیرو کھ پ
 ی کردم کھ اون فقط ازم سوء استفاده کرده ولی فکر مشیتا چند وقت پ...نھیموضوع ھم:  فروزنده
 ! تنھا گذاشتھکدفعھی منو شیماریبخاطر ب.... بودهماری کھ بدمیبعدا فھم

 :  ابروانش را باال برد و گفتفرناز
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 ....  داشتھ کھ نتونستھیماری چھ بنمیحاال بگو بب...اصال عاشقتھ...یاوک-
 . دارهدزیاون ا....دزیا:  ناگھان گفت فروزنده

 :  کرده ، گفتی فروزنده شوخنکھی االی جا خورد سپس بھ خی کمفرناز
 . نبودی بامزه ایشوخ-

 :  زد و گفتالی نی بر موھای بوسھ افروزنده
 ... عشقشو ابراز کنھستی حاضر نشیماری داره و بخاطر بدزیاون ا.... نکردمیشوخ-

 و ی دلبستھ شدماری بھیبھ ....؟ی تو منتظر ابراز عالقھ اون ھستیعنی:  شد و گفت ی عصبانفرناز
خانواده خوب ...یخوشگل...یتو سالم...نطورهیحتما ھم....ی شدوونھی تو د؟ی رو بھم زدتینامزد

  داره؟یاون پسره چ....یدار
 . نگفتیزی انداخت و چنیی سرش را پافروزنده

 :  گفتتی بلند شد و با عصبانفرناز
 بھ عشق یتو ھم الک... کنھیچون اگھ بفھمھ سکتھ م...گمی بھ مامان نمی رو کھ زدیی حرفانیمن ا-

 نی ھم فکر اگھید...بل از ازدواجھعشق بعد از ازدواج بھتر از عشق ق.... فکر نکنزای چنیو ا
 قرار عقدو نیی واسھ تعانی دارن منای عمو اگھی کن چون چند روز درونیپسره رو از سرت ب

 ...اری در نی بازگھی اونا دیجلو...یوسعر
 نرفتھ بود کھ رونی را از آغوش فروزنده گرفت و بھ سمت در رفت ، ھنوز از اتاق بالی نسپس

 : فروزنده گفت
 ؟ی ھستیتو از ازدواجت با آقا مسعود راض-

 نگفت و با سکوت اتاق یزی چی ولستی و بھ صورت منتظر خواھرش نگرستادی ای لحظھ افرناز
 ....ستی صدا گری گرم شده است ، آرام و بشیرا ترک کرد ، فروزنده احساس کرد پلک ھا

*** 
وش کرده بودند ، ثابت مانده بود  جاخی غذاخورزی می کھ روییمای ھواپطی دو بلی رونی ژوبنگاه

 خواست ی بکند ، مدی کرد کھ چھ بای در آشپزخانھ نشستھ بود و فکر مز،ی، از صبح زود پشت م
 رنگ را لمس کرد ، حس ترس ی آبی ھاطی برود ، دستش را جلو برد و بلرانی از اشھی ھمیبرا
 ....  شدداری در وجودش پدندهیاز آ
 بھ سر و ی حسابکھی ، برگشت و نگاھش کرد ، درحالدی بھ گوشش رسیکی از نزدنای خنده میصدا

 از نی رفت ، ژوبی می صحبت و بھ سمت در ورودلی بود داشت خنده کنان با موبادهیوضعش رس
 . فشردزی می دستش را مشت کرد و روتیعصبان

 .........ناااااااااایم:  نیژوب
تمام گذاشت و با تعجب درون آشپزخانھ را  ، صحبتش را نانی ژوبنی خشمگی صدادنی با شننایم

 :  آمد گفتی جلو مکھی سپس درحالستینگر
 ؟ی شدداری بیاز ک!...؟ی کنی چکار منجایتو ا-

 :  او انداخت سپس گفتی کرده شی بھ صورت آرای نگاھمی ننیژوب
 ؟ی ری میی جایدار-
 :  لبانش را غنچھ کرد و گفتنایم
 . رم باشگاهیدارم م-

 :  زد و گفتی پوزخندنیژوب
 !؟....ی تا حاال ورزشکار شدیاز ک-
 :  سپس گفتدی اش کشیشانی پی بلوند جلوی بر موھای دستنایم
 ؟یدی نده بچھ ، فھمریبمن گ-
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 :  و گفتستی با خشم بھ او نگرنیژوب
 ....ی تو ھنوز زنش ھستیُ من مرده ولیدرستھ بابا-
 ؟...یخب کھ چ:  نایم

 .... وینی رو ببیموریت اون ی ری میاگھ دار:  نیژوب
 بھ تو مربوط نمی رو ببیتازه شم اگھ بخوام مرد... رم باشگاهیگفتم کھ دارم م....بس کن:  نایم
 .... خاطراتش بسوزم کھی تونم بھ پاینم.... کنمی خوام زندگیمن م......ُ مردهگھیبابات د...ستین

 ! حداقل حرمتش رو نگھ داریول....بھ پاش نسوز:  نیژوب
 ....باشھ:  شل گفت یلی خنایم
 خاص کھ ی کرد و با حالتنی بھ ژوبی بھ خاطرش افتاد ، رویزی بعد خواست برود کھ ناگھان چو

 :  بود گفتی لجبازیاز رو
 یما نم....حواست باشھ...ظرف غذاتم اونجاس.... رو جدا گذاشتم اونجاوانتیل....یآھان راست-

 !فعال.... ھامی بشماری بمیخوا
 زد و رفت ی لبخند سرخوشانھ انای ، مستی نگرنای داد و فقط بھ مرونی را با حرص ب نفسشنیژوب

 آب بخورد وانی لکی بلند شد ، خواست برود ی ، با ناراحتستی نگرشی ھاطی دوباره بھ بلنی، ژوب
 .دی را از پشت سرش شننی ناژیکھ صدا

 ....ی شدزیسحرخ!  ؟یینجایتو ا:  نیناژ
 :  خواھرش زد و گفتی برای لبخند گرمنیژوب

 ؟یدیخوب خواب-
 :  مانع شد و گفتنی رفت تا صبحانھ را آماده کند کھ ژوبخچالی نگفت و بھ سمت یزی چنیناژ

 . کارت دارمایب.... خوامی نمیزیچ-
 :  نشست و گفتزی برادرش می با تعجب روبرونیناژ

 س؟ی شده؟ نکنھ حالت خوب نیچ....ھیچ-
 ...فقط....خوبم:  و گفت دی کشی آھنیژوب
 آنھا نیناژ.  بردنی را بھ سمت ناژزی می روی ھاطی حرکت دست، بلدبای بگویزی چنکھی بدون ابعد

 : را برداشت و نگاه کرد سپس با تعجب گفت
 !؟ی بری خوایم-

 :  را بھ او انداخت و گفتدوارشی نگاه امنیژوب
 ....یایاگھ تو ھم ب.... رمیتنھا نم-

 :  گفتتی او حرفش را تمام کند و با عصبان نگذاشتنیناژ
 !امی ی جا نمچیمن ھ-

 زی می رونیژوب.  شدرهی انداخت و در چشمان برادرش خزی می در دستش را روی ھاطی بلسپس
 :  گفتی ھا را برداشت بعد بھ آرامطیخم شد و بل

 !؟یای یچرا نم-
 .... خوام مثل تو فرار کنمیچون نم:  نیناژ
 .... کنمیمن فرار نم:  نیژوب
 ! کنی خونھ بمون و زندگنی ھمیپس تو:  نیناژ
 .... افتمی فروزنده مادیھمش ... کھ باشم ھمش نجایا.... تونمینم:  نیژوب
 !فتی بادشیبھ ....خب:  نیناژ
 !دهیفکرش عذابم م.... خوام بھش فکر کنمی نمگھید:  نیژوب
 ؟....یمونیبخاطر اون روز پش:  نیناژ
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 .... بشھ کھ برهیزی چھی خواستم ی مشھی گرفتم ھمدزی ادمی فھمیاز وقت....نھ:  نیژوب
 چرا؟:  نیناژ
 ....نھی خوام بخاطر من صدمھ ببینم:  نیژوب
 ....نھی صدمھ ببشتری بدون تو بدیشا:  نیناژ
 چرا بھش ظلم کنم؟....مگھ من چند سال زنده ام؟:  نیژوب
 !؟... زنده نباشھشتریاز کجا معلوم اون تا امروز ب:  نیناژ
 :  داد و گفترونی نفسش را با حرص بنی در فکر فرو رفت ، ناژنیژوب

 ...خوادی مرد مھی چندسال ھم کھ بشھ ی برای خونھ حتنیا....بخاطر خواھرت بمون....بخاطر من -
 .... برسدشی بلند شد تا بھ کارھاو

 ... و خوب نگاھشان کرد ھا را برداشتطی بلنیژوب
 . بھ پا بودیی دلش غوغادر

 بھ اسم ی بود ، دختردهی بھ غرب آسمان نرسدی ھنوز خورشی ، وقتیزیی روز پاکی بعدازظھر
 تخت ی روی مطمئنادی و با قلب نھ زیادی و با ثروت نھ چندان زیفروزنده در خانھ نھ چندان بزرگ

 او را ی راھمھی نقی کھ مانند رفییفکرھا.  کردی بزرگ می نشستھ بود و فکرھاینھ چندان راحت
 . تنھا گذاشتھ بودکبارهی بھ ی دوراھکیسر  بر
 . منطقری و ھم اسی بد است کھ ھم گرفتار عشق باشچھ

 ی را در دل داشت و از طرفنی ھنوز عشق ژوبکطرفی ، از دی دی خود را در اسارت مفروزنده
 ھی چھ تکدی رفت ، بای راه منی بھ کدامدی ، با ماھان در سرش بودی ھای ھنوز فکر خوبگرید

  با ثبات؟ای کرد ، متزلزل ی را انتخاب میگاھ
 و محبت را نانی اطمی داد ؟ آجرھای بنا منی خانھ بخت و سرنوشت خود را بھ دست کدامساخت

  و ترس؟دی تردی آجرھاای گرفت یدر دست م
 مھی سر و وضع شلختھ او ، سراسدنی فکرھا بود کھ خواھرش ناگھان وارد اتاق شد و با دنی ھمدر

 : در را پشت سرش بست و گفت
 ! بدوی نداریرنگ و رو.... ذره بھ صورتت برسھیبرو ! ؟....یتو ھنوز حاضر نشد-

 :  و گفتدی کشی آھفروزنده
 ... ترسم فرنازی میلیمن خ-

 .... برسننایبدو لباساتو بپوش االنھ کھ عمو ا....گنی منویلش اھمھ او:  سرخوشانھ گفت فرناز
 فروغ بھ نظر ی گود رفتھ بود و بی خوابی رفت ، چشمانش از بنھیی بلند شد و بھ مقابل آفروزنده

 ی از آشفتگی دستان او ، کمی ، گرمادی بر کمر فروزنده کشیفرناز جلو آمد و دست.  دی رسیم
 زنگ خانھ ی با پخش شدن صدای آشفتگنی بود و ایی دلش غوغا ھنوز دریفروزنده کاست ول

 :  زد و گفتی زنگ لبخندی صدادنی شد ، فرناز با شنھم شتریب
 !رونی بای بگھی دقھیچند دق....فکر کنم اومدن-
 .  رفترونی از فروزنده بشنود از اتاق بی منتظر شود تا مخالفتنکھی بدون او

 سرمھ ی را کمشی داد و پشت پلک ھای ، مژگانش را تابدیی آرای لبانش را بھ رنگ گلبھفروزنده
 بھ سر یشال گلبھ.  آن بستقھی ی رویدی بھ تن کرد و گردنبند مرواری معقولدی ، لباس سفدیکش

  جمع بزند ، سرش رای کرده بود را در جلونی تمرشی کھ از چند روز پییکرد و آماده شد تا حرفا
 بھ راه افتاده بود ، از ییرای در پذی رفت ، ھمھمھ ارونی از اتاق بباال گرفت و با اعتماد بھ نفس

 افتد ، پر از خنده و ی شوند بھ راه می خانواده دو برادر در کنار ھم جمع می کھ وقتییھمان ھا
 .ری خیصحبت و دعا
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 پشت لبان بستھ اش قتی شود ، حقی کرد بدنش داغ تر می گذاشت ، احساس می کھ جلو می قدمھر
 اش نشود ی متوجھ نگرانی کرد تا کسی نگاه ھا منحرف مری را از مسشیمدفون شده بود و چشمھا

 کھ متوجھ حضورش شد عمو حسام بود، بلند شد و لبخند ی کسنی شد اولییرای وارد پذیوقت. 
 .  فروزنده زدی برایگرم
 .سالم عروس گلم.....بھ بھ:  حسام عمو
 .سالم دخترم: ند شد و گفت  ھم بلشی عموزن

 با رهی نشستھ بود و خی مبل تکی روییرای نگاھش را در جمع چرخاند ، ماھان در کنج پذفروزنده
 و سالم ستی نگرشی ، فروزنده دوباره بھ عمو و زن عموستی نگری بھ او مرکانھی زیلبخند

 ی بھ سمتگوشانھیباز) ششوھر خواھر( کھ آقا مسعود ندی رفت تا بنشی داد سپس بھ سمت مبلیبلند
 :  نشستھ بود اشاره کرد و گفتاھانکھ م

 ..... شماس عروس خانمیاونجا جا... نھنجایا-
 :  گفتی شوھرش نشستھ بود با نگرانکی کھ نزدفرناز

 ؟یفروزنده خوب-
 کھ ماھان نشستھ بود ، قدم برداشت ، ی بھ سمتدی بگویزی آنکھ چی داد و بی سرش را تکانفروزنده

 آن ی چند لحظھ محو تماشای بودند براییرای کھ در پذی کنار مبل ماھان نشست ، تمام کسانیوقت
 . کوچولویالی نیدو شدند ، مامان ، بابا ، عمو ، زن عمو ، فرناز ، آقا مسعود و حت

 :  گفتی کھ مدی مادرش را شننی تحسی صدافروزنده
 ....انیچقدر بھ ھم م... ماشاا-

 : ه کرد و گفت بھ فروزندی نگاھماھان
 !می خودمون اسپند دود کنی برادیفکر کنم با-

 :  بھ او انداخت و گفتی نگاھمی نفروزنده
 ....ی خورینترس چشم نم-

 :  و بھ سمت فروزنده خم شد سپس گفتدی خود کشی بر موھای دستماھان
 ؟....یمدل موھامو دوس دار...نمیبب-

 !ادیبھت نم:  و با حرص گفت ستی ماھان نگری بھ موھافروزنده
 :  گفتی سرش را عقب برد و با لجبازماھان

 !رنگ و روت شده مثل ماست...ادی ھم بھ تو نمدیلباس سف-
 !؟...یچ:  کرد و گفت یفروزنده اخم-

 بلند شروع بھ صحبت کرد و بھ قول معروف رفت یی کھ عمو با صدادی بگویزی خواست چماھان
 کرد ی صحبت مھی مراسم عقد و مھرخیبزرگترھا داشتند درباره تارھمانطور کھ . سر اصل مطلب

 : ، ماھان رو بھ فروزنده کرد و گفت
 !گھیپاشو بگو د-

 :  فرش دوختھ بود گفتی ھمانطور کھ نگاھش را بھ گلھافروزنده
 .... خوامینم-

 .فروزنده پاشو:  گفت دی با تاکماھان
 . خوامینم:  فروزنده

 ؟ی ترسیم:  ماھان
 !؟یاز ک:  ندهفروز
 ....از بزرگترا:  ماھان

 .آره:  فروزنده
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 !پاشو بگو....نترس:  ماھان
 . گمینم:  فروزنده

 فقط فرناز بود کھ نگاه نگرانش نی ؛ در آن بتی سپس بھ جمعستی با تعجب بھ فروزنده نگرماھان
 :  بھ فروزنده گفتیرا بھ فروزنده دوختھ بود ، ماھان با ناراحت

  من شوھرت بشم؟ی خوایپس م-
 :  گفتی تفاوتی را باال انداخت و با بشی شانھ ھافروزنده

 !دنیبھ ھر حال کھ مامان و بابا منو شوھر م... کنھی میچھ فرق-
 :  زد و گفتیشخندی نماھان

 !!ی اوونھیتو د-
 ، دلش دی را در گوشھ چشم او دی سرش را باال آورد ، ماھان رد اشکی نگفت ولیزی چفروزنده

 بھ آسمان ی جانی ترکی تواند ببرد و نزدی کھ میی جانی و بھ باالترردی خواست دست او را بگیم
 کھ دفتی بی اتفاقای شود ی شود ، معجزه ایکی دلش با او دی بزند کھ دوستش دارد تا شاادیخدا ، فر

 ....فروزنده ھم بفھمد عشق او چقدر خالص است
 نشست و بھ ی مراسم ھمانجا مانی تا پادی لحظھ مجبور بھ ماندن و سکوت بود ، بانی در ایول

 .  کردی توافق نگاه میتالش بزرگترھا برا
 کرد و بعد ییرای شد ، فروزنده با شربت از جمع پذنیی تعزی ساعت گپ و گفت ، ھمھ چکی از بعد

 ی ، موقع خداحافظامدی نرونی اتاق ب آماده رفتن شدند ازشانی کھ مھمانھایبھ اتاقش رفت و تا زمان
 . دنبالتامیفردا صبح آماده باش م: ، ماھان رو بھ فروزنده گفت 

 :  آن دو بود ، جلو آمد و گفتیکی نگفت ، فرناز کھ در نزدیزی داد و چی سرش را تکانفروزنده
 ! بروگھید.... کنم ، باشھ ماھانیمن خودم آماده ش م-

 حتی و چند نصدندی کشی ، فروزنده را بھ گوشھ ادهی و فردیفت ، حم رنای کھ پشت سر عمو اماھان
 مشترک بھ او کردند سپس شام خوردند و بعد فروزنده بھ اتاقش برگشت ، مقابل یدرباره زندگ

 رتی و با حدی صورتش کشفی بر پوست لطی بھ سر و وضعش کرد ، دستی رفت و نگاھنھییآ
 : گفت

 ! چقدر بد شدم....ادی بھم نمدیسف...آره-
 :  کرد کھ فرناز وارد اتاقش شد ، فروزنده حق بھ جانب گفتی داشت خودش را برانداز مھنوز

 !؟یستی تو در زدن بلد نیول....گمای کھ مدیببخش-
 :  توجھ بھ حرف خواھرش جلو آمد و گفتی بفرناز

 ؟....ی کنی نگاه می داریبھ چ-
 :  ھنوز بھ خودش بود گفتنھییدر آ نگاھش کھی عقب تر رفت و درحالفروزنده

 نھ؟... ادی بھم نمدیلباس سف-
 :  لبھ تخت نشست و گفتی روفرناز

 .... باھات حرف دارمنجای اایب-
 ؟یچھ حرف:  بھ سمت او آمد و گفت فروزنده

 .نیبش: فرناز
 :  داد و گفترونی بی کنار او نشست و منتظر شد ، فرناز نفسش را بھ آرامفروزنده

 ادتھ؟ی.... نھای ام ی از ازدواجم با مسعود راضیدی ازم پرسشی پچند روز-
 .اوھوم:  گفت رلبی تکان داد و زی سرفروزنده

 زن ، با او در کی دلش را بھ عنوان ی دستان او را در دست گرفت و حرف ھای با مھربانفرناز
 .... بوددهی کھ فروزنده تا بحال از زبان خواھرش نشنیی گذاشت ، حرف ھاانیم
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 ی حرفھا ، دستنی ھمدی شد ، شای مشی ستاره زندگی در آسمان بیدی حرفھا ، جرقھ امنی ھمدیشا
 .... گذر کندنانی بود ، با اطمستادهی کھ در آن ای شد تا راه را بھ او نشان دھد تا از دو راھیم

 ... دی شنی گفت و فروزنده می مفرناز
 .... نوشتی را از نو مزی ھمھ چشیبا خبر بود ، برا سرنوشت ، از دل کوچک فروزنده سندهینو
 ....  گرفتی تازه بھ خود میی او داشت رنگ و روی زندگی دفتر روزھاو

 ...  کردریی تغی فروزنده ھمان شب بھ زندگنگاه
 .... او منتظر صبح بودحاال

 .... شدی در آن مشخص مزی کھ ھمھ چیصبح
*** 
 تخت گذاشت و در را آن را بست ، بھ سمت ی را ھم در چمدان روشی لباس ھانی آخرنیژوب

 بود ، پنجره را باز کرد دهی ھنوز بھ مشرق آسمان نرسدی ، خورشدیپنجره رفت و پرده را کنار کش
 ی و منگی اش فرو برد تا خواب آلودگنھی را درون سی صبحگاھفی لطی نفس ، ھواکیو با 

 .  بدھدی صبحگاھیرا بھ نشاط و سرزندگ  خودی جاشبید
 شلوارش فرو برد و حلقھ بی کوچھ بود ، دستش را بھ جی ھمانطور کھ نگاھش بھ انتھابعد

 بود کھ با چھ ادشی حلقھ متعلق بھ فروزنده بود ، ھنوز نی ای آورد ، روزرونی را بیدرخشان
ال  بود ، بھ طششی کھ در انتظار جواب آزمایی ، ھمان روزھاشی پرتشوی در آن روزھایعشق

 نی بود بھ ادهی فروزنده خری توانست را برای کھ می حلقھ انی ترمتی و گرانقد رفتھ بویفروش
 .  بتواند آن را در انگشت او فرو بردی کھ روزدیام

 ....افسوس
 .... در دلشیو نھ شور عشق.... بودنجای نھ فروزنده احاال
 ی کھ با ھر نگاه مثل خوره بھ جانش می در پیجز حسرت پ... چھ بود؟شی حلقھ برانی ادهی فاحاال

  کرد ، دست بردار نبود؟یافتاد و تا کالفھ اش نم
 .... ھا و نداشتن ھا عادت کرده بوددنی بھ نبودن ھا ، ندشی وقت پیلی خاز

 ی کرد تا بلکھ پسرک عاشقیحلقھ را درون کوچھ رھا م.... نداشتی روشی پی ھم اتفاق سختحاال
 حلقھ در دست داشتن ی کھ آرزویی دختر تنھاای ستیاو پر از پول و دالر ن بھ اندازه شی ھابیکھ ج

 .... رد ببغمای خود بھ ی آرزوای عشق ی کوتاه آن حلقھ را بردارد و برایدارد ، خم شود و با تبسم
 .... ، خوشحالمی ازم متنفرنکھیفروزنده از ا-

 بھ ی کھ روی مانده بود ، حلقھ را بھ سمتشی کھ برای لب گفت و با تمام قدرتری را زنی انیژوب
 ... کوچھ داشت ، پرتاب کردیانتھا

 .... ستی آسمان نگربھ
 .... پنھان شده بودیزیی پای ھرگز طلوع نکرد ، چون پشت ابرھادیخورش

 .... رگبار تندری زای نم نم باران برود ری کرد کھ زیفرق نم.... بودشی در پی روز بارانکی
 .... ، فرار کندنی بھ قول ناژای برود دی با دانست کھی مفقط

 ... کردی اش موانھی ماندن فقط دشتریب
 !  دادی رفتن را مدی ، نوستی اش نگری کناره پنجره تکان خورد ، بھ ساعت مچاز
 .... ، واجب استی خداحافظکی ی قبل از ھر رفتنیول

 ... خواھرانھ ھوات رو داشتھی ولشیدی دی کھ بھ چشم خواھر نمی از کسیخداحافظ
 ... نکردهی مادرتی ھرگز برای ولشیدی دی کھ بھ چشم مادر می از کسیخداحافظ
 .... و دوستت داردی کھ دوستش داری از کسیخداحافظ

 . از خودتی خداحافظی حتو
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 ....ی شوی میگری از خودت ، چون با رفتن ، کس دی خداحافظبلھ
 آمد ، نیی پای برد ، از پلھ ھا بھ آرامرونی با خود از اتاق ب گذاشت ونی زمی چمدان را رونیژوب
 باز کرد و داخل شد ، ی را بھ آرامنی زد ؛ در اتاق ناژی خواب آرام اھل خانھ را برھم مدینبا

  در خوابی ، چشمانش حتستی را نگرشیبای و صورت زستادی سر خواھرش ، کنار تخت ایباال
 خورد و ی تکاننی نازنکھی کند تا ای مھی گری چھ کسی دانست برای اشک آلود بود، نمھم

 :  گفتی لب ملتمسانھ مری ھنوز در خواب بود زکھیدرحال
 ...نرو...نینرو ژوب....نھ نرو....نھ-

 ی بر موھای شد، دستری اشک از گوشھ چشمش سرازی قطره ااری اختی و بدی کشی آھنیژوب
 ھمانجا در ی زد ولی ھم سرنایاتاق مبھ .  و در دل با او وداع کرددی خواھرش کشفیلط

 دی رسی بود بھ مشامش مدهیچی کھ در اتاق پیگاری دود سی بوکھی و در حالستادیچھارچوب در ا
 ... توالت افتادزی می سوختھ رومھین یگارھاینگاھش بھ س

 !یای سر عقل بدوارمیام...نایخداحافظ م-
 و گرنھ بابت دی دی ھفت پادشاه را خواب منای شانس آورد کھ مد،ی را گفت و آرام خندنی انیژوب
 .  کردی با او جر و بحث مدی بای کھ زده بود کلیحرف

 دل دی سرش انداخت ، شای بھ آسمان باالی زد ، نگاھیبی آمد ، رعد و برق مھرونی خانھ کھ باز
 .... آسمان ھم بھ اندازه او شکستھ بود

 خانھ فروزنده را نشان داد ، ری خبر کرد و بھ راننده مسی رفت ، آژانسابانی آرام تا سر خنطوریھم
 .  کردی مھی کھ آسمان گردی بھ آنجا رسیوقت
 ...  ، حتما ھنوز خواب بودستی جلو رفت ، بھ پنجره اتاق فروزنده نگری شد و کمادهی پنی ماشاز
 سخت است ، آرزو کرد کھ در خوابش او یزیی پای او دل کندن از خواب ھای دانست کھ برایم

 .... کندی از او عذرخواھزی و در خواب بتواند بابت ھمھ چندیرا بب
 ھم ی نجاتش از دست آن مزاحم لحظھ ای آن روز در کوچھ بھ دنبال او بود و برانکھی بابت ایحت

 .... نکرده بوددیترد
 دنشی ددیھرگز بھ ام.... کرد ی نمیکی را با او شی قدمھاریھرگز مس.... گشتی بھ گذشتھ برماگر
 ..... کردی پارک نمرستانی را مقابل دبنیماش

 ... گشتد ، فرصت جبران نداشتی گذشتھ ھر گز دوباره برنمیروزھا
 .... رفتی مرونی فروزنده بی سر و صدا از زندگی آرام و بدی بافقط

 ی کمی رنگدی حواسش را از پنجره اتاق پرت کرد ، پروتون سفیکی در نزدینی بوق ماشیصدا
نگاه جوان ھم بھ پنجره اتاق .  آمدرونی از آن بی و جوان خوش چھره و برازنده استادیآنطرف تر ا

 ....فروزنده معطوف بود
 از راننده ی گذشت و بھ سرعت سوار آژانس شد ولی ، در سرش فکردی لرزنی ژوبی ھاشانھ

 ی نگذشت کھ فروزنده با چھره ایرکت نکند ، نگاھش بھ درآپارتمان بود ، چندخواست فعال ح
 نبود ، مرد جوان بھ استقبالش آمد دای در چھره اش پی از خواب آلودگی اثرچی آمد ، ھرونیبشاش ب

 .... ھم دلخوردی دستپاچھ بود شازنده فرویول
 بخاطر دھمیشا....یخاطر دستپاچگ بدیشا.... بخاطر باران بوددی با ھم صحبت نکردند ، شاادیز

 ...یدلخور
 .... شدندنی زود سوار ماشیلی چھ کھ بود خھر
 دهی دی آنجا ماندن معنا نداشت ، بھ اندازه کافگری بھ راننده آژانس اشاره کرد کھ برود ، دنیژوب
 ...بود
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 دی تردی رنگ و بوگری اش دی ، خداحافظداری دنی آمده بود کھ بھ لطف ای خداحافظیبرا
 ...نداشت

 و صورتش با دی لرزی خود را در دست گرفتھ بود ، دستانش بھ وضوح مطی تمام طول راه بلدر
 ... ھوا ، بھ شدت عرق کرده بودیوجود خنکا

 نکرده ی تالشچی ھا ھدنی داشتن ھا ، بودن ھا و دی کھ برایکس.... بازنده را داشتکی حس
 .....بود
 .... کندی گفت کھ دارد فرار می راست منیناژ

 آرامش خود ی کھ تا فرودگاه مانده بود را آرام باشد ولی کرد مسافت کمی را بست و سعچشمانش
 ....را از دست داده بود

 ... او نبودی براگری فروزنده دچشمان
 ....دی خندی او نمی بھ روشی ھالب
 .... نبودندی خوشاشی اتفاق برانی ای خواست اتفاق افتاده بود ولی کھ میزیچ

 بھ ی ؛ حتیی بگوی دروغ مصلحتدی بای گاھی مدت ھاست بھ دلش دروغ گفتھ است ولدیفھم
 .خودت

 صفحھ آن ی رونی خود را باز کرد ، شماره ناژی چشمھالشی با بھ صدا درآمدن زنگ موبانیژوب
 .افتاده بود

 : دی را شننی را کنار گوشش گرفت فقط الی موبایوقت
 !برگرد....دتو رو خدا برگر.... برگردنیژوب-

 رفتن را ی برانانی ملتمس خواھرش تمام آن اطمی بھ پا شد ، صدایی غوغانی در دل ژوبناگھان
 :  بھ راننده گفتی برد ، رونیازب

 ! خونھمی ریم....می ریفرودگاه نم....آقا برگرد-
 دوربرگردان نی بھ او انداخت بعد سرعتش را کم تر کرد تا اولی جلو نگاھنھیی با تعجب از آراننده
 ....چدیرا بپ
 ...  دادنیی پای آب دھانش را با آسودگنیژوب
 شتری کند بلکھ بی فرار کردن نھ تنھا آرامش نمدی گشت آرام تر شده بود ، فھمی کھ داشت برمحاال

 ... بردیاو را در انزوا و ترس فرو م
 ...دی جنگی ماند و می مدیبا

 ... کردی قلبش را بزرگ مدیفقط با...  بدون فروزنده ھم امکان داشتیزندگ
 .... کندیساده تر دل م... کردیساده تر فراموش م....دی بخشی شد،ساده تر می کھ بزرگ مقلبش

 ... گذاشتنی ماشی جلوی صندلی را بست و سرش را روچشمانش
 :  آھستھ گفتیی صدابا
 ؟....ی رو روشن کنوی شھ رادیم-

 ... روشن شدوی چون بعد از چند لحظھ راددی را شنشی صدادهرانن
 آھنگ نیچقدر با ا.... در حال پخش شدن بود Memories of Autumn  آرام بخشکیموز

 عاشق نشده باشد؟>> ینی الچبرزیفر<< آثار دنی با شنی شود کسیمگر م...خاطره داشت
 شد ھم داشت آن ی کھ فارغ میزیی کرد و حاال در پای کھ عاشق شده بود آن را گوش میزیی پادر

 ....دی شنیرا م
 .... مرد او را بھ خود آوردندهی گویصدا... کھ تمام شدآھنگ

 .... شدهدهی نامدزی ایامروز ده آذرماه برابر با اول دسامبر ، روز جھان-
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 شان را بھ روبان یا ، لباسھمارانی از بتی حمایامروز در سرتاسر جھان ، مردم برا:  زن ندهیگو
 ... کنندی منیقرمز مز

 ... ھستدزیروبان قرمز، نماد اتحاد با افراد مبتال بھ ا:  مرد ندهیگو
 .... خبرنی بیماری بنی ابتال بھ ای ھا ھنوز از راه ھایلی متاسفانھ خی علویآقا:  زن ندهیگو
 ....شھی با نگاه کردن ھم منتقل مکننی فکر مای بعضیحت...بلھ:  مرد ندهیگو
 .... کردی زن خنده تلخندهیگو
 نی ای برایدرستھ ھنوز راه درمان مشخص.... بشنددی ناامدی نبایدزی امارانیب:  مرد ندهیگو
 .... بوددواری امندهی بھ آدی ھنوز بای نشده ولدای مرگبار پروسیو

 ! کنمی می زندگدزی من با ارم،ی می نمدزی با خودشون تکرار کنند من از ادیبلھ با:  زن ندهیگو
 .... جدا کرد و چشمانش را باز کردی سرش را از صندلنیژوب
 گفت صد ی خواھرش بھ او مدواری بود کھ نگاه امنیمھم ا..... ماندی نبود تا چھ وقت زنده ممھم

 .... کندیسال عمر م
 ......یماری بنی با وجود ایحت.... را دوست داشتی زندگحاال
*** 

 :  بھ فروزنده انداخت و گفتی کرد ، نگاھی می رانندگکھی درحالماھان
 ! نگھ نداشتم؟شگاهی چرا دم آزمای پرسینم-

 ، ستی انداخت بعد بھ جلو نگری نگاھمی گرفت و بھ ماھان نرونی نگاه نگرانش را از بفروزنده
 . در چشمان او نگاه کندمی خواست مستقی نمییگو

 !؟یخوب:  با تعجب گفت ماھان
 ؟....می ری ممیکجا دار:  گفت یآرام بھ رلبی زفروزنده

 نگفت ، بعد از حدود دو ساعت کھ در سکوت گذشت ، با یزی زد و چی لبخند مرموزماھان
 . روندی کھ کجا مدی ولنجک ، سرانجام فروزنده فھمی بھ انتھانی ماشدنیرس

 . بود و بام تھرانیزیی پای و صبحدی باری مباران
 نشستھ بودند ، ھنوز سکوت بود نی شھر بزرگ ، درون ماشنی سر ای دنج ، درست باالی جاکی

 زد و بارش باران شدت گرفت ، ماھان بھ ی ، رعد و برقندی بگویزی خواستند چی نمییو گو
 :  و گفتستیفروزنده نگر

خواستم بگم من ...ی بگی تونی نمیحتما راست گفت....ی خودت بھ ھمھ بگی خوای نمنکھیتو مثل ا-
 ... تو ھمی براینجوریا... منھری کھ ھمھ فکر کنن تقصدمی جور نشون مھیاصال ... تونمیم

 ....!!!بس کن:  ناگھان گفت فروزنده
 !؟...یچ:  و گفت ستی او نگرشانی با تعجب بھ چھره پرماھان

 ؟ی بشمونیشده تا حاال از عشقت بمن پش:  فروزنده
 !ھرگز....نھ: ماھان

 !!!مونمی پشیلی کھ در حقت کردم خیی من االن از کارھایول:  فروزنده
 آورد ، ماھان رونی مانتو ببی خود را از جی ھنوز سردرگم بود کھ فروزنده حلقھ نامزدماھان

 : اماده پس گرفتن آن بود کھ فروزنده آن را در انگشت خود فرو برد و گفت
شت کردن دوباره اش  از بھ انگگھیحاال د.... آوردمرونی از انگشتم بنوی روز اھی کھ چرا مونمیپش-

 ....ارمی ی درش نمی بھونھ اچی بھ ھگھیچون مطمئنم د....ستمی نمونیپش
 :  گفتی با ناباورماھان

 .... کھنھیا....منظورت-
 : نگذاشت او حرفش را تمام کند و گفتفروزنده
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 ...! عاشقتمی اگھی از ھر وقت دشتری خوام بھت بگم بیم....یاگھ ھنوزم دوستم دار-
 .... دو خواھرنی بی حرف زد ، از حرفھاشی براشبی ھنوز در بھت بود ، فروزنده از دماھان

 تازه نکھیاز ا..... عشق ، مشتاق استنی ای بود چقدر برادهی تازه فھمشبی دی با حرفھانکھی ااز
 .... بودهدشی علت ترس و تردنی زده ای عشق را پس مشھی بود ھمدهیفھم
 .... فروزنده انداختی شانھ ھایھان کت خود را درآورد و رو شدند ، ماادهی کھ پنی ماشاز

 .... آرامش را دوست داشتنیا.... احساس گرما کردفروزنده
 ... فکر نکردنی لحظھ ھم بھ ژوبکی ی حتگرید

 .... بودوستھی پقتی بود کھ حاال بھ حقبای زیای روکی کنار ھم ، مانند بودنشان
 .... را درک کرده بودی عشق واقعاو

 .... کرده بوددای امن خود را پراه
 .... گذشتھ بودی از دو راھگرید

 ....دی ترسی نمیزی از چگری ، ددای ناپشی اگر جاده مھ آلود بود و انتھایحت
 ، دی لرزی ھرگز نمشیشانھ ھا... محکم بودی گاھھی کھ تکیمرد... مطمئن داشتی ھمسفرچون

 ... کردی و فرار نمدی ترسینم
 ... آوردی نمنییکرد و اعتماد بھ نفسش را پا ی را خرد نماو
 .... رفتدی باربارانیز
 ...ی خواھی کھ می باران با کسریز
 ....ی چقدر دوستش داریی بگودی باران باریز
 ....ی آغوشش را بسنجیگرما... دستانش ی گرمادی باران باریز
 ....یمودی محکم بود بدان راه را درست پزی تو نی ، قدمھاشی در کنار قدمھای وقتو

 ... رفتندشی بھ پسی و فروزنده دست در دست ھم در جاده آسفالتھ خماھان
 ... شان بودیکی در نزدخدا

 ....دندی شنی را از پشت سرشان مشی قدمھایصدا
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