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با وجود شش پسر مجرد تو خونه که هر  یو صد البته خوشبخت. خانواده ا  تی خانواده پر جمع هی
 خودش و داره.   یکدوم مشکالت و دردسرها

 

 #شروع رمان  

 

 *ماهان*

 

به دور و اطراف انداختم،  ی.  نگاهرهیگفتم که در حالت اماده باش قرار بگ   دیاشاره دست به نو با
. سرم بلند  دمیکش رونیب یترقه ا یبه ارام هیکس به سمت ما نبود. خم شدم پشت بق  چیحواس ه

  مارو یلی و خ  عیسر دیموقع هست. فندک ازش گرفتم که سع نیعالمت داد االن بهتر دیکردم که نو
  یخلق م  یسرش زد و گفت :»نه باهاش اثار هنر  یتو یک ی«. ؟یکش ی م گاریس دیگفت :»نو

اول انداختم.  فیرد یپا ریز عی ل اون دو نفر شدم ترقه و روشن کردم سرجنگ و جدا الیخ یکنم«ب
 بره.  رونی خواست از کالس ب یکه م دمیو د یهوا رفت. محمد  یکالس رو دیکه ترک نیهم

 شده؟ موشک زدند؟ .    یامام چ ای_

بود تو    یج یگفتم :»نه داداش ار پ   دمیبه پشت لباس ام کش   یبه زحمت بلند شدم دست نیزم  یرو از
  ینگاه ییرزایم یپرت نکن«.معلم اقا یمسائل جزئ نیبه درس توجه کن حواحواس خودت و واسه ا

 ینظم کالس و بهم م یبار چند ام هست که دار  نیبهم انداخت و همراه با داد گفت :»ماهان ا
  حیخواستم توض یبه بچه ها انداختم که اروم نشسته بودند. م  ی.صدام و صاف کردم . نگاه«یز یر

  یکه چند بار هست دار  یگ یدفتر و م یر  یاالن م نیسمت در اشاره کرد و گفت :»هم یبدم که عصب 
که سلطان جنگ باشه سمت   ریگفتم از کالس خارج شدم. مثل ش ی«.چشم ید  یکار و انجام م نیا

و کم داشتم. تا در باز   یک ی نیمعاون اومد. هم یمسعود یصدا شکارگاه رفتم. تقه اب به در زدم که
 پا انداخته نشسته.  یپا رو شهیمثل هم  دمیکردم د

باال  یشده؟ «.شونه ا یباز چ نمیچشم داشت بهم نگاه کرد و گفت :»بب ی که رو ینک ی ع یباال از
  یز یچ ی کار  نمیبب امیگفتند که امروز درس زود تموم شده ب ییرزایم یاقا یچ ی انداختم و گفتم :»ه
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حاال   تاشدم، رستانی بهش انداختم از سال اول که من وارد دب یبلند شد. نگاه   زی«.از پشت م  د؟یندار
بهم نگاه   د یشد با شک و ترد کی نزد یپوشه. قدم یکت و شلوار م کیکنم همش  ی که دارم تموم م

دوازهم بزن«.از  هیپا یتمام کالس ها یددهم برو تو  یبهت م  ییانداخت و گفت :»برنامه شبه نها
برگه ها برداشتم از پله ها باال رفتم. راه رو سمت راست دوتا کالس   عیخدا خواسته قبول کردم سر

 وارد شدم.    دییبفرما  یزدم با صدا  یبه در کالس دوازدهم تجرب  یبود. تقه ا یاضیو ر یدوازدهم تجرب

 و بزنم.   یینها هیشب  یخواستم برگه برنامه ها یمزاحم کالس شدم ، م  دی_سالم ببخش

 یبا تاسف سر  سادمیچارچوب در وا یکه برگه و چسبوندم تمام کالس هجوم اوردند. تو نیهم
وقت بود. همون  قهیبه ساعت انداختم هنوز ده دق یاومدم. نگاه رونی براشون تکون دادم. از کالس ب

شماره   دمیکش رونیام ب  یگوش  یمخف بیج  یام از تو یگوش  ادینم  یکس دمیپله ها نشستم د یجا رو
که بلند   نیخاموش کردم. هم  یشدم گوش الی خیهست. ب  نی الد و گرفتم. جواب نداد حتم سر تمریم

زنگ خونه   ری تر مددف یاومد گفت :»اگر کارت تموم شده برو تو رونی ب  نیاز اتاق معاون یشدم مسعود
که  نیزدم. هم قهیزنگ قشنگ سه دق یو بزن«.با سر خودم و به دفتر رسوندم دست گذاشتم رو

برخورد کردم. با پوزخند   یاومد پا به فرار گذاشتم. با خنده وارد کالس شدم که با جعفر  یدمسعو
شونه اش زدم و    یرو یزدم دست ی برات در نظر گرفتند؟ «.لبخند یا هیشد؟ دوباره چه تنب  یگفت :»چ
کنم   یدارم مسخره اش م دیکارا بکن «.فهم نیتار مو ات بازم از ا هیداداش، گفت فدا  یچی گفتم:»ه

من اومد   فیبا ک دیرفت. برگشتم داخل کالس نگاه کردم. نو رونیدست ام و محکم پس زد از کالس ب 
گفتم:»بنده  میرفت  یم رونیجور که سمت ب نیپشت کوله ام زدم همبهت نگفت؟ «. یز ی گفت :»چ

 . م یبهم انداخت یدر نگاه  یخدا فکر کرد رفتم بهش کمک کنم«.جلو

 تا برسونمت.   ادی نم  یاومدم اگر کس  نی_من با ماش

 نگاه کرد و گفت :»نه داداش اومدن« ابونیخ گهید سمت

 ناهار خوب اماده کردم.   هیخوردن  یشدم خودم و برا  نیماش سوار

 

 *مهراد *
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  یبود م نی که داشت ا یتنها سود ی کدوم بچه ها هم نبودند. ول چیخونه نشسته بودم ه یتو  کاریب
 غذا بهم نرسه ناهارم و بخورم.   نکهیواسه ا یاسترس  چیتونم بدون ه

 خواهم برم.   یناهار بخور که من کار دارم م ای_مهراد بلندشو ب 

 م بلند شدم قدم اول  که برداشتم در خونه باز شد گشنه  اول به نام مهران واردشد .  به زانو زد یدست

 . ؟یخونه هست شهی_تو چرا هم

وارد اشپزخونه شدم دوتا بشقاب غذا    عیجواب بدم غذا ممکنه بهم نرسه سر سمیبخواهم وا دمید
هم برگشت. بدون   اریمه دمیها نشسته ام خوردم.  محو خوردن بودم که د  کیسرام یرو دمیکش

دست اش زدم با   یمحکم رو یکیمن بخوره که  یخواست از غذا  یاومد کنارم نشست م یحرف  چیه
به ما دوتا که   ی:»برو واسه خودت غذا بکش «. مامان اماده وارد اشپزخونه شد نگاه مدهن پر گفت

 هال بلند شد.   یاز تو ادیمه ی«.صدا دیهم بذار هیکرد و گفت :»واسه بق میکف اشپزخونه نشسته بود

 _من از راه اومدم ، من از راه اومدم ، دلت خواست اومدم، دلت خواست اومدم.  

.مهران  ؟«یکه شروع کن  یگفت :»تو برگشت یمامان که م  یدادش بلند شد بعدش هم صدا یهوصدای
همزمان سمت قابلمه حمله کردند .   اریو مه  ادی گذاشت. مه زیرفت سر وقت قابلمه برداشت وسط م 

برگشت جوابم بده    یزدم که شاک اریتو سر مه  یکیراحت غذا هم خوردم بلند شدم.  الی من هم با خ
 رسه«.  یاش هم بهت نم گیته د  یجور بهم زل بزن  نی قابلمه اشاره کردم و گفتم :»اگر هم تسم

  یز یصورت چ  نیا ری رسه در غ یواسه خوردن بهش م یز ی چکه  دیخونه ما هر کس سر ظهر رس یتو
و ماهان باهم   الدیکه در باز شد م دمیمبل ها دراز کش یهال رو ی.  برگشتم تودیرس  یبهش نم

خواست رد بشه پام   یکه م نیبلند گفت :»حمله «.هم یاش پرت کرد و با صدا  فی. ماهان ک دندیرس
سر ماهان پرش زدخودش و به اشپزخونه رسوند. ماهان   یرو الدیکه با سر فرود اومد. م رفتهجلوش گ 

مبل   ینمونده«.خودش رو  یز ی که چ ای اشپزخونه داد زد:»داداش ن یازتو الدی کرد م یبلند شد اخم
باشه من بخورم که مغزم   یز ی دچیاموزم نبا یانداخت و گفت :»اقا من از صبح تا االن دارم علم م

 ؟یتو سرش زد و گفت :»تو مگه مغز هم دار  یکیاومد   رونی بشه«.مهران از اشپزخونه ب  تیوتق
 شبیبلند شد از پله ها باال رفت. د ی«.عصب  یکرد و گفت :»نه فقط خودت دار  ی«.برگشت دهن کج

اومد گفت   رونیدهن پر ب  الدیخوردن نبود. م یبرا  یچی رفته بود تا برگشت ه  رونی هم با دوستاش ب
  یز یچ  یرفت؟ «.با تعجب بهش نگاه کردم گفتم:»غذا بود، بعد تو به اون بنده خدا گفت هان:»ما
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اومد نشست دست دور شونه مهران انداخت و  اریداد. مه هیمبل تک  یرو الیخ ی«.ب ستین
از پله ها  یکه عصب  دمیهست«.ماهان ود یچه عروسک  نیبب ای برات اوردم، فقط ب نیگفت:»ماش 

بلند شد از    الدی«.م یبا یبا میما رفت یبا یبراش خوند:»با ادیبره مه   رونی ب تخواس   یاومد م نییپا
،   ینکره اهنگ خوند یصدا نیبا ا گهیبار د هیشکمش نشست گفت:» یزد رو ن یزم یرو ادیپشت مه 

 «. یاز کجا خورد یبزنمت که ندون  یخدا شاهده جور 

 

 #ماهان  

 

سفارش دادم  یبندر  سیبود دو تا سوس یچ یساندو  هی ابونیاومدم. رفتم تا سر خ  رونی خونه ب از
به نام رحم وجود نداره، مخصوصا اگر   یز ی خونه ما چ  یگرما منتظر موندم. تو یتو  رونیهمون جا ب 

 حرف غذا وسط باشه.  

 . دیی_اقا بفرما 

  نیزم ین جا نشستم رو در همو یجلو دمیها برداشتم تا رس چیجلو حساب کردم دوتا ساندو رفتم
  رمردیپ هیجور که دهن باز کردم غذا بخورم که  نیشروع به خوردن کردم. هم دمیکش  رونی ب جیساندو

 نیپسر به ا نیروزگار، بب نیاز کنارم رد شد. بهش نگاه کردم که سرش تکون داد و گفت :»امان از ا
هم از  یده تومن هیدر کمال تعجب  دمیبهش انداختم که د  یکنه«.با تعجب نگاه ییگدا دیبا یجوان

کرد   ینم  یار ینگفتم اصال زبونم  یچ یکنار دست ام گذاشت. ه کیاش در اورد تو پالست بیج یتو
 بگم. یز یچ

  ؟یجا چرا نشست نیبهم انداخت و گفت :»ا یاومد با تعجب نگاه رونیب اد یباز شد مه  اطی در ح 
  ارمی ام ودر ب  لیکنم تا خرج تحص یم ییدارم گدا ی چ یدهن ام قورت دادم گفتم:»ه ی«.لقمه تو

  ایگفتم :»ب  دم یکش رونی ب سهیک ی.پول از تو نم«یبلندشو بب  دمیسرم زد گفت :»ها ها خند یتو یکی«.
خودت   ،یجا گذاشت  یهر چ نی بب اد یخونه زد مهراد برداشت :»مه  فونیا دیبلند خند ی«.با صدا نی بب

چشم بهش دوخته بودم انداخت و   یبه من که عصب  ی«. نگاه  یدار  یبر م ییایپسر خوب م هیمثل 
 ها اومدند.  ی بعد کل داداش قهی.چند دقدم«ید یز یچه چ ن یبب   ایگفت :»نه بابا، ب
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 شونه ام زد و گفت   یرو یدست مهران

 .  نیجا بش نیخوبه، از فردا هم یل ی_خ

 و گفت    سادیما پنج نفر وا یاومد. کنار پا  رونیبود ب دیسف یمایخودش که اپت نیبا ماش  ادیمه

 .  میدور بزن رونی ب میباهم بر مین یبش دییا ی_ب

 الدی. منمیهم نشستند و منم طبق معمول جا نبود که بش الدیو مهراد با م  اریجلو نشست. مه  مهران
خورد دوباره سمت عقب برگشتم. دست و   نیماش یکه سرم تو  دیجمع نشست دست ام کش یکم

 که درد ام گرفت.   دمیسرم دست کش یرو دمیکش رونیمحکم از دست اش ب 

 .  نیبش  ای_بچه ب 

 بست احساس کردم نصف دست ام رفت.   الدیکه در م نیجا دادم هم نیماش یزور خودم و تو به

 .  میر یم رون ی ب میدار میدیچپ نی ماش هی یتو یکه همگ میندار نی_انگار ماش 

جور که   نیا  ییبا دمپا یهمگ هیانداختم که متوجه شدم مهراد با شلوارک هست . بق نییبه پا  ینگاه
 انداختم.  نیینگفته سرم پا  یز یمنم چ ستندیکدوم متوجه ن  چیمشخص هست ه

 بذار.  یاهنگ شاد ادی_مه

تحت   یلینفر چون من خ  نیکافه نگه  داشت اول یبرد ضبط روشن کنه که مهران نذاشت. جلو دست
اومدند.   یهمگ بیترت  نیاومد. به هم رونی ب  ییبا دمپا الدیم سادمیوا یشدم. کنار  ادهیفشار بودم پ 
همه  ونهام یی. ما دمپارمیخنده ام بگ یبرام سخت بود که جلو  یلیواقعا خ  ییو دمپا  یبا لباس راحت

قرمز، کنار    ،یاب ،یسبز، مشک  ،یاب  یمتفاوت، رنگ ها یها زی به هم هستند فقط در رنگ ها و سا هیشب
مهراد بود. در   یخورد، شلوارک رنگ یچشم م ینگاه اول تو یکه تو یز یکردند تنها چ  یهم که حرکت م

حاضر   یدخترا زیر یه هاخند یانداختم صدا نییکافه که باز شد همه نگاه ها سمت ما اومد. سرم پا 
اورد برگشت   یبود که زود جوش م یاش جور  تیچون شخص ادیخورد. مه   یکافه به گوش م یتو

 گفت   تیکه سه تا دختر نشسته بودند با اعصبان  یز ی سمت م

 _نون خدمتون بدم . 
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کردم به مهراد  دایشش نفره پ  ز یم هیانداختم جلو رفتم  نییخنده هاشون قورت دادند. سرم پا زود
  یکه احساس م یکافه بلند شد طور  یمردم تو یاومد، خنده ها رونیبچه ها که ب نیاشاره کردم از ب 

کرد که با    یبا اخم نگاه م دمیخند یباالتر هم رفته. منم داشتم م ابونی خنده ها تا دو خ  یکردم صدا
تا چشم  یشده ول  یاشاره کردم. اول اش فکر کرد نکنه شلوارش طور  نییانگشت اشاره ام سمت پا

تابلو نکنه   نکهیواسه ا یخودش هم خنده اش گرفته بود ول دنیداداش ها هم خند هیاش خورد بق
 دست به کمر گفت  

 .  دیشهر بگرد یمدل تو نیبا ا گهید یروز ها دیتون  یهست شما هم م دیمد جد نی_ا

همزمان بهم نگاه کردند. سرم   ی. همگ دندیپوش یین متوجه شدند که دمپاتازه بچه ها خودشو حاال
 سمت گارسون چرخوندم و گفتم  

 .  دیاریمن ب  یقهوه برا  هیزحمت  ی_داداش ب

 یمهران هست لبخند مسخره ا دمیام گرفت، برگشتم  د قهیاز پشت  نمیبش ی صندل   یخواستم رو تا
 دیجور غر  نی هم دیزدم که دندوناش و بهم چسب

 تو دارم .  ی_من برا

 گفتم  هیبره رو به بق  رونی خواست ب  یم دیجور حرف زدند. دست ام کش نیهست ا یکار سخت واقعا

کشوند تا سوار   ی. من دنبال خودش ممیمد و نشون بد نیهم ا گهید ییجاها  میما بر دی_ببخش
 گفتم  دمیخند یجور که م  نی. همختندی رو سرم ر  یشدم همگ نیماش

 .ه؟یمن چ ری تقص ی_داش

زنگ خورد نگاه همه  ادی مه یکه گوش  رهیخواست من و بگ یسوار شد م گهیمهراد از سمت د هوی
 سمت اش رفت. 

  یگوش ار ی . سرش تکون داد مهسهیاورد کنار ما اجبار کرد که وا اریقدم دور شد که مه هیزد  یلبخند
 .  دیچی پ یگوش یتو یدختر  یگذاشت که صدا کری اسپ یرو

 . سادمیوا ابونیمن چند ساعت هست که کنار خ  یدون یم  چیه ادی_مه
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 شدم داد زدم  زی خ مین من

واسه  یر یبگ  یشما برو خونه ور دست مامانت بمون تا اشپز  ستین  یمکان خوب ابونی_خواهر کنار خ
 ات خوبه .  ندهیا

 یدست تو دمید هوی که دست بردم   نیام و باز کردم بخندم هم شیدست اش باال اورد ن مهراد
 یبا چشم ها ادیمه دمیباال انداخت. برگشتم د یکردم که ابرو یصورت ام خورد. با بهت بهش نگاه م 

 کنه.  یبه خون نشسته داره نگاه ام م

 بود؟.   یفرهنگ ک یپسره ب  نیا ادی_مه

 زد سرش خم کرد گفت    ادیمحکم پس گردن مه یک ی اریمه

 شد؟ . رفهمیش  یکرد یم  نی_احترام خودت نگه دار دفعه اخرت باشه که به داداش ما توه

من نوکر درخونه   ،یبه موال، تاج سر   ی داش، عشق میزدم و گفتم :»خاک پات   یشدم دوتا سوت بلبل بلند
 پدرت ام... . 

 د یدهن ام گرفت غر یمهران جلو هوی

 _برو داخل حرف نزن .  

از خود نباشه   فیتعر یکردند،ول   یزد همه قبول م یکه م یتو خونه حکم فرمانده داشت، حرف  مهران
 کنم.   یعمل م هیمن مستقل از بق 

در  یجلو یبابا عصب میدید مید یکه رس  نیتا خونه همه سکوت کرده بودند. هم میشد  نیماش سوار
از بزرگ به کوچک  ب یبه ما شش نفر که به ترت یشد. نگاه کیدهنم و قورت دادم نزد. اب سادهیوا
 چرا روشن هست؟.  زونیانداخت و گفت _تلو میبود سادهیوا

سمت جلو   یانداختند. صدام و صاف کردم قدم نییانداختم که مظلوم سرشون پا  هیبه بق  ینگاه
 برداشتم که بابا دست جلو اورد گفت 

 نشو.  کیبه من نزد سای_همون جا وا 

 گفتم   دمیام کش رهنیبه پ یدست
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نادان ها  نیا ری_پدر جان، اشتباه از ما بوده است، خواهشمند هستم به خاطر وجود من از سر تقص 
 کار زشت و تکرار نخواهند کرد .  نیکنند که ا یم ادیجا سوگند   نی. همدیبگذر

 .  دیدست اش کش یسرم گرفت تو  یموها

 ، بابا غلط کردم موهام کنده شد.   ی_آ

 یهم همش با خنده نگاه ام م  هیذاشت. بق  ینم  یول  امی ب رونیدست اش ب   ری کردم که از ز یم تقال
 کردند .  

 

 مبل نشستم.  یمن رو میبا داد همه و سمت خونه برد. تا وارد خونه شد  بابا

 .  ینیدستور دادم که تو بش ی_من ک

که ظرف شکالت افتاد شکست. حاال دستپاچه  زیم یکه حواسم نبود با کله افتادم رو سادمیوا عیسر
 .  دهیظرف شکسته شده و جمع کنم تا مامان بهم نرس ای سمیدونستم وا یشده بودم نم 

  عیمبل گذاشت. سر یاش رو فی به ما انداخت ک یموقع در خونه باز شد مامان وارد شد. نگاه نیهم
 به ما انداخت و رو به بابا گفت   یبردم . مشکوک نگاه  زیم  ریو زظرف   یها کهی با پام ت

 کار کردند؟ . ی_فرهاد باز چ 

نکرد و   یتوجه ا یخواست بگه که با چشم هاش بهش التماس کردم ول  یکرد م یخنده مرموز  مهراد
 و زد شکوند . یدوستش داشت یلی که خ ینشده فقط ماهان اون ظرف یز ی گفت _مامان چ

  ینم  یز یبهم زدند. بابا هم چ  تیدستاشون به نشونه موفق ادیبهش نگاه کردم که با مه  یعصب برگشتم
جور   نیعقب رفتم . هم یشد که قدم کی. بهم نزدمیاز طرف مامان بود یگفت انگار همه منتظر حرکت

من اومد.  متس  یزخم ری کرد با سر افتادم. مامان همانند ش ری مبل گ هیپام به پا هویکه  می ادامه داد
 گفت  سادیسمت عقب که بابا اومد باال سرم وا دمیخودم کش

 .  میهست یبزن اش ما همه راض  یتون ی_تا م 
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 *مهران *

 

که بابا اشاره کرد برم   میکرد یزد نگاه م یبهش م  ییبه ماهان که مامان داشت با دمپا میبود سادهیوا
 خواهد باهام صحبت کنه.    یتو اتاق م

بود   نییبه بچه ها که حواسشون به نبود انداختم و پشت سر بابا وارد اتاق کار بابا که طبقه پا ینگاه
که گوشه اتاق بود نشستم. منتظر بهش چشم  یتک کاناپه ا یشدم. اشاره کرد در اتاق بستم. رو

  یم نبه پرونده ها انداخت، بعد بهم نگاه کرد و گفت _مهرا  ینشست. نگاه زی دوختم که پشت م
باهات صحبت کنم. سرم تکون دادم منتظر بهش چشم دوختم که از پشت   یخواهم درباره مسئله ا

 انداخت و گفت  رونی از پنجره به ب یبلند شد اومد جلو نکاه زیم

خواستم راجب به   یته هر وقت هم که مو دوساله ات شده، از وقت زن گرفتن ات گذش ی_ االن س
 . یموضوع ازدواج باهات حرف بزنم ازم فرار کرد 

کنم، کار   ی دست ام نگاه کردم. من کال به ازدواج فکر نم  دهیکش یانداختم به انگشت ها نییپا  سرم
کنم  که کنار خانواده ام  یوقت نم  گهیباشم د تی مامور یاوقات تو شتریب دیهست که با  یمن جور 

 م.  باش

 گذاشتم.   ی_امشب قرار خواستگار 

 ناخوداگاه داد زدم   هوی

 .؟یاونم امشب گذاشت ،یمن قرار خواستگار  یبابا؟ بدون هماهنگ  یگیم ی_چ

خواهد   یدلم نم چیامشب ه نیشد  سرش تکون داد کنارم نشست گفت _بله هم   کیاخم بهم نزد با
 .یحرف من حرف بزن  یرو

 برگشتم گفتم   دمیکش  قیبلند شدم چند نت نفس عم  دمیموهام کش یتو یدست  کالفه

 .  م؟یبر یکجا خواستگار   دی_باشه حاال با
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 زد.   یم  رونیواقعا چشم هام داشت از حدقه ب  گهیکه گفت د یاسم کس با

 بزرگ تر هستم؟.  نازیمن چقدر از آ یدون ی_بابا تو م

 شونه ام گذاشت و گفت   یشد اومد دست رو  بلند

  یاش م  تی کشه اذ یاون خونه زجر م یاش تو یکه چقدر داره با نامادر  یدون  ی_مهران بابا خودت م 
 کنند.  

 گفتم   دمیپشت گردن ام کش یزدم دست  یپوزخند

 .  اد؟یب  رونیمن برم باهاش ازدواج کنم تا از خونه ب  یعنی_

 داد و گفت   هی تک   زیبرگشت به م  بابا

 .   میشناس  یهمه ما اون و م هیدختر خوب  نازیبابا، ا_نه 

تونستم حرف   ینگفتم اصال نم یچ ی برام مشکل شده بود. ه  دنینفس کش تی واقعا از اعصبان گهید
بگم که باعث بشه بابا از دست من ناراحت بشه. پس سکوت   یز یچ  تیتو اعصبان  دمیترس یبزنم . م

 ار هست.  ک  نیمن بهتر تیموقع چ اوج اعصبان  نیا یتو

 . ن ی_مهران بابا من و بب

 زد و گفت   ی شد. لبخند مهربون دهی ام سمت بابا کش نگاه

 .  دیباهم تفاهم داشته باش دی هست که با نی. مهم استی ازدواج که اختالف سن ن یتو زی_همه چ

 تر هست داشته باشم.   کیکه پانزده سال ازم کوچ نازیتونم با ا یم  یمن چه تفاهم اخه

 فکر کنم.  ه یقض نیتا بتونم خوب درباره ا دیبه من مهلت بد یچند روز  یکنم ول ی_باشه بابا قبول م

داخل اومد  اریموقع در اتاق باز شد مه نیسمت من اومد. هم یگرفت با خوشحال زی اش از م هیتک
 به ما انداخت بعد شروع کرد به دست زدند.  ینگاه

 باال سر خانم مستدام باشه.  هی_مبارک باشه خان داداش، انشاهلل سا
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 دادش کل خونه و برداشت.   یکه صدا چوندی رفت سمت اش گوشش پ  عیسر بابا

 .   ؟یسیفال گوش وا د یکه نبا ینگرفت  ادیسن ات  نی_تو هنوز با ا

 کنه با عجز گفت  دایکه از دست بابا نجات پ  دیچی پ یجور که مثل مار به خودش م  نیهم

 .  دمیشن  یشدم، اخ گوش ام، ول کن به موال اتفاق  ی_بابا، به خدا داشتم رد م

 کردم گفت   یداشتم نگاه م نهیبه من که دست به س برگشت

 من و نجات بده .  ایب  یسادی_چرا وا

 کنارش رد شدم گفتم  از

 .  یادب بش دی_با

  یبودم ول هیبق  نیحواسم سر جاش نبود. ب چیبعد از حرف زدن با، بابا ه  یاومدم. ول  رونیاتاق ب  از
  یمشترک فکر نکردم اونم با دختر  یوقت به زندگ  چیخونه تنها مونده بودم. من تا حاال ه یانگار تو
 به پانزده سال از من بزرگتر هست .  کیکه نزد

پام   یرو ی شونه ام خوردم که باعث از حواسم پرت بشه. مهراد کنارم نشست دست یمحکم رو یدست
 زد بهم نگاه کرد گفت  

 ات هست؟«.  یزندگ یتو یا گهیخواهم بدونم که کس د  ی. فقط میقبول کن یستی_تو مجبور ن

که به جز عذاب   یادم که به گذشته سفر کنه. اونم گذشته ادادم، به ذهن ام اجاره ند رونی ام ب نفس
 من نکرد.  بینص یا گهید  زی چ چیه یچ افسردگ

 ندارم.   دیجد ی زندگ  هیشروع  یامادگ یست،ولی ن ی_نه کس

سکوت   نینگفت. منم از ا یز ی شد چ رهی رو به رو خ  دیسف واریبهش نگاه نکردم که به د برگشتم
  هی یول دم،ی ازش ند یوقت بد چی بود ه یرفت. دختر خوب   نازیاستفاده کردم و دوباره ذهن ام سمت ا

 زنه.  یسن من اون بچه م یخورده برا
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داداشمون   یکنم. ما همه خوشبخت یم  تیازت حما یمخالفت کن یخواه ی_من پشتت هستم اگر م
 .  میخواه یم

بد   طیشرا یجور بودند تو  نیهم شهیلب ام نقش بست . هم  یرو یازم دور شد لبخند یشد وقت  بلند
 ی. االن هم ممینسبت به مشکل هم بگذر الیخ  یب میتونست  ی. نممیداشت گهیهم د یهوا یزندگ

 فکر هستند.   یدونم مثل خودم تو

و بهش نگاه    پله سوم برگردم یمامان باعث شد رو  یخونه رفتم که صدا  یشدم سمت پله ها  بلند
با   سادی پله ها وا نییشد. همون جا پا   کیبهم نزد هی چشم بق یکنم. منتظر نگاه اش کردم که جلو

 که انگار ناراحت هست گفت  یلحن

 .  ستیازدواج ن ن یا یتو یاجبار  چی_ه

 گفت   یمحکم و جد یلی خ  سادیبلند شد وا  بابا

 بهتر واسه مهران سراغ ندارم.    یکس نازیازدواج کنه. من به جز ا نازیبا ا دی_مهران با

. چون ارهی قراره به دست ب  یز یچ هیازدواج  نیکردم بابا با ا یدونم چرا احساس م ینگفتم نم  یز یچ
 کنه.   یاصرار نم  یمسئله ا یقدر رو  نیوقت ا چیه

 برگشت گفت   یکه عصب  دمیو د مامان

 شهر هست.   نیا یدختر خوب تو ی کل ستی جور ن نیهم ا چی_ه

 به حرف اومدم گفتم  عیخواستند بحث کنند که سر یم

 کنم.  یاش و اعالم م جهی کنم خودم نت ی_فکر م

دونستم که  یم  دیخودم و به اتاق خواب ام رسوندم. من با عیحوصله اون جمع و نداشتم سر گهید
 کنه.   یم یپافشار  هیقض نیا یچرا بابا داره رو

  ینم  ییکردم به جا ی فکر م ی. هر چدمیکه وسط اتاق گذاشته بود دراز کش یتخت دو نفره مشک یرو
 کردم.    دایگشتم که خوشبختانه پ نازیمخاطب ها دنبال شماره ا یام برداشتم تو ی. گوش دمیرس

 و سه ساله بشم.  یخواستم س یتازه وارد هجده شده بود و من م نازیا
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 کردم.   پیبراش تا عیشد سر نیاالن انال نیهم دمیزدم که د  نازیواتساپ شدم شماره ا وارد

 باهات حرف بزنم.  نمتی فردا بب ی_سالم، وقت دار 

 نوشت.  عیمن و سر امیموندم که پ  منتظر

 تونم.   ی_سالم.اره م

  ی. دلم نموفتهیب  نازیاش دنبال بهونه هست تا به جون ا یدونستم که نا مادر  یفکر کردم م یکم
 . وفتهی دردسر ب  یخواست تو

 عوض شد نوشتم.  ممیبه ساعت انداختم دوازده شب بود تصم ینگاه

بده، اگر همه  ری ات بهت گ ینا مادر  ییایب  رونیاز خونه ب ی_ممکنه فردا پنج شنبه هست بخواه 
 خواهم باهات حرف بزنم.   یم نی ماش یتو نییپا ایب قهی خواب هستند چند دق

 نگذشت که نوشت.   یز یچ

 .  امی _باشه م

 

 

 

از اتاق    دمیبشم. کفش ام پوش  ادهی پ نیخواستم از ماش یبه لباس ام انداختم خوب بود نم  ینگاه
 بهم انداخت و گفت  یاومدم که با ماهان رو به رو شدم. نگاه  رونیب

 من با بابا صحبت کنم؟.  یخواه ی_م

 با لبخند گفتم  دمی موهاش کش  یتو یشدم دست کینزد  بهش

اماده  یان یپا یاز شنبه خودت و واسه امتحان ها دیکنم تو برو بخواب که با ی _نه خودم حل اش م
 .  یکن
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 و گفت   دیخند

 هستند.   یبانی پشت یخونه بچه ها  یدرس م ی_داداش ک

  یجواب و سوال  چیبدون ه نیهم  ینبود برا یاومدم. خداروشکر کس  نییتکون دادم از پله ها پا یسر 
  یتر بود رفتم. وقت نییپا ابونی ام شدم سمت خونه عمو که دوتا خ نیاومدم. سوار ماش رونی از خونه ب

  نیسمت ماش ختبه دور و اطراف اندا یاومد. نگاه نییبعد پا  قهیدادم که دو دق امیپ  نازیبه آ دمیرس
  یحت نیبود واسه هم یاروم سالم کرد که جواب اش دادم. دختر خجالت یلیباز کرد خ ن یاومد. در ماش

 بهم نگاه هم نکرد.  

 .  ؟یدون یازدواج و تو هم م نیا انی _جر

 بهم نگاه کنه گفت   نکهیو تکون داد بدون ا سرش

 _اره امروز بابا بهم گفت .  

قدر بهش توجه نکرده  نیالغر با قد کوتاه تا حاال ا یبهش انداختم . دختر  یتکون دادم نگاه  یسر 
 بودم. 

 کنند؟.   یم دی ازدواج تاک نیا یچرا دارند رو یدون  ی_تو م

 لحظه سرش و باال اورد بهم نگاه کرد و گفت   هی واسه

 کنند.    یم یقدر پافشار  نیتعجب داشت که چرا دارند ا یدونم واسه خود منم واقعا جا ی_نه نم

سود  دیکنم با  یفکر رفتم. احساس م یانداختم واسه چند لحظه تو ابونیخ یتو رونی به ب ینگاه
 خانواده ها بشه.  بیازدواج نص نیاز ا یادیز

جور بگم که نظر من و   نیا یعنینداشتم ،  یدخالت چی حرف هاشون همه زدند و من ه  نکهی_مثل ا
 نخواستند. 

 باال انداختم که ادامه داد   یابرو برگشتم

 پنجشبه تاالر رزور کردند.  ندهیکه واسه هفته ا دمیشن  ی_امروز اتفاق 
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موهام   یتو  یطبق معمول دست یکرد. عصب  یم یدست اش باز  یانداخت با انگشت ها نییپا سرش
  یخبر بوده دلم نم  ینداشت اونم مثل من ب یر یتقص نازی. آ دمیکش قی. چندتا نفس عمدمیکش

  یکه م یزندگ  نیدرباره ا دیبگم که بعد از دست ام ناراحت بشه. صدام و صاف کردم با یز یخواهد چ
 .  میکن صحبت میخواه

 .  ست؟ی ات ن یزندگ یکه تو یکس  ست، ین یکنم چون چاره ا ی_من قبول م

 بهش نگاه کردم که سرش تکون داد گفت   برگشتم

 .  ستی ن ی_نه کس

 دست هام بود انداختم و ادامه دادم.   ریبه فرمون که اس  ینگاه

نتونم برگردم شغل   تی ماه برم مامور کیهست که ممکنه  یجور  نیشغل ام ا  یدون  ی_من خودت م 
 خطرناک هست.   یل یمن خ

 مکث کردم ادامه دادم.   ینگفت کم  یز یچ

  یزندگ گهید یمثل تمام زوج ها مییای کنار ب هیقض نی با ا  دیخب با یول میبهم ندار یعالقه ا چی_ه
 . میده یانجام م  میکه دار یفیوظا  م،یکن یخودمون م

 گفتم  نیواسه هم کشهی گفت حتما از من خجالت م ی نم یز یچ

 بده.   امی بهم پ یبگ  یخواه  یم ی_هر چ

شد. منتظر  بهش چشم دوختم تا وارد خونه شد بعد  ادهیپ  نیگفت از ماش یام کرد اروم باشه ا نگاه
ازدواج  یبا دختر  دیشروع بشه. حتما که نبا ینجور یا دیمن هم با  یزندگ دیو روشن کردم. شا نیماش

 دمید  مداختام ان یبه گوش ی بهتر از اون ها باشه. نگاه   یلیخ  نازیآ دیداره. شا یادیکنم که سن ز
عوض   ویو سمت استد  رمیبمونم. مس  ششیهست اگر کار ندارم برم پ  ویاستد ینوشته تو ادیمه

رو به رو اپارتمان پارک کردم. زنگ و فشردم که در باز شد. طبقه هشتم  رونیو ب نیماش  دمیکردم. رس 
گذاشته بود.  یقیدستگاه موس یبه اتاق انداختم که کل  ی تا در باز هست وارد شدم. نکاه  دمیبود. رس

  یم  یهمکار  یمطرح یبود با خواننده ها یکار خودش حرفه ا یتو ینداشت ول یادیسن ز نکهیبا ا
 کنه. 
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 . ی ماد چطور _به شاه دو

که اون   یکاناپه ا یگذاشت. بعد اشاره کردم رو زیم یقهوه اومد رور  وانیل هیبهش انداختم با  ینگاه
چرخوند   یکارا انجام داد . صندل  یسر  هی ادی . نشستم قهوه و برداشتم خوردم که مه نمیجا هست بش

 بهم نگاه کرد و گفت  

 .  ؟یر ی بگ یمی چه تصم  یخواه ی_م

 قهوه و گذاشتم گفتم فنچون

 .  امی م نازیا شیکنم االن هم از پ ی_قبول م

 انداخت و گفت   یتعجب نگاه با

 . یر ی م اری داریبه د  ینصف شب گهید ی_نه بابا راه افتاد

 و ندارم.    یدختر  یکنم توان خوشبخت یبود. احساس م رینگفتم هنوز ذهن ام درگ یز یچ

  انی جور که در جر  نیکنه که بازم ما هم یم رونتیبابا از خونه ب  تاینها ،یستیمهران تو مجبور ن نی_بب 
شروع   ی دیجد  یدر کنارش زندگ یتون ینم یدون ی. اگر میستیتنها ن  یعنی  امی همراه ات م یهست

 االن اعالم کن.   نی از هم یکن

من   یکنم قدرت فکر کردند ندارم. ول یغلط احساس م یدرسته چ یدونستم چ یخودمم نم واقعا
 تموم بشه.  یو خوش  یبه خوب یقبول کردم توکل به خدا انشاهلل که همه چ

ماهان رفت با بابا صحبت کرد که طبق معمول ماهان و دعوا  یفکر هستند حت ی_بچه ها همه تو
 کرد. 

 سمت در رفتم و گفتم   دمیبه لباس ام کش  یشدم دست بلند

 اداره برم کار دارم.   دیخواهم برم خونه استراحت کنم فردا با یم _من

کردم تمام جوانب و   یسمت خونه رفتم.  تا صبح فکر م یا گهیحرف د چیتکون داد بدون ه یسر 
اومدم به بابا گقتم که جواب ام مثبت هست   رونی. ساعت هشت بود که اماده از اتاق ام بدمیسنج

 هنگران بهم زل زد یکه با چشم ها دمیذاره. مامان و د ی م یاونم گفت واسه فردا شب قرار خواستگار 
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بود. امروز با   شونیکه هنوز فکر خودم پر یاش راحت بشه در صورت الی بهش زدم تا خ یبود. لبخند
به در زدم وارد   یانجام بدم. تقه ا دیهست که من با دی جد  تیسرهنگ قرار داشتم. حتما بازم مامور

  زیم یکه جلو  یبلند شد با دست به سمت صندل  زیگذاشتم که با لبخند از پشت م یشدم. احترام نظام 
 بود اشاره کرد گفت  

 دارم.   یعال  تی مامور هیکه برات  نیبش  ایسرگرد ب ی_خوش اومد

پرونده جلوم گرفت از دست اش   هی زی جلو رفتم با تعارف سرهنگ نشستم که برگشت پشت م سمت
 بازش کردم که سرهنگ ادامه داد   دمیکش

خواهم  یکنند م  ی بزرگ وارد کشور م یل یمحموله خ هی گهی_مربوط به قاچاق مواد هست، چند روز د
 محموله وارد بشه.  یو نذار  ی بر  یکه دار  یبا گروه

زنگ زدم که  نیاومدم. به مت رونیگذاشتم از اتاق ب  یدادم بلند شدم دوباره احترام نظام تکون  سرم
خوش و    ن یباز شد مت هویاتاق نشسته بودم که در اتاقم  یرسونه. تو یگفت االن خودش به اداره م

 خرم وارد شد.  

 _من از راه اومدم.  

 کردم و گفتم یاخم

 .  میگرفت تیکه دوباره مامور  نیبش ا یب  ست،یواسه شعر خوندم ن  یجا مکان  نی_ا

 

 

دنبال اش   س یهست که پل  یمدت نیمتوجه شدم ا م،یکرد یپرونده بررس نیظهر با مت یها یکی نزد تا
کس  چی تا االن ه نیهم یده، برا یقدر کارش درست و بدون خطا انجام م  نیخب ا یهست . ول 

.  میداخل گروه نفوذ کن دیمعلومه زمان بر هست با یکار  ن ی. اارهیاش به دست ب هیعل ینتونسته مدرک
بکنند.   یاون باند نتونستند کار  یر یبا توجه به سخت گ  ی بودند ول یشده که چند نفر  دیپرونده ق  یتو

  میتا عصر صحبت کرد نیانجام بدم اش همراه مت دیمن خودم با یداره ول ادیکار درسته خطر ز نیا
 کردم.   یامشب اماده م یگشتم خودم  وبرا یبر م دیام زنگ خورد، با یگوش گهیکه د
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 کن.   دایتا امشب پ شهیرم تو دوباره تمام پرونده ها ، و هر مربوط به اون گروه م ی من دارم م نی_مت

 

 گفتم  نیبرم، برگشتم سمت مت  رونی ب نکهی در رفتم قبل از ا سمت

اماده  یخودمون کم  گهیسه روز د یگردم تا برا یموم شد بر م_من خودم امشب هر وقت مراسم ت
 .م«یکن

. خودم و به  شهیم  کیاومدم. تازه متوجه شدم که هوا داره تار رونیکردم از اداره ب یخداحافظ  ازش
. بچه ها خونه منتظر بمونند. به همه سالم کردم  میخونه رسوند، قرار بود که فقط من و بابا و مامان بر

  شرتی ت هیاوردم.  رونی کمد ب  یاسپرت از تو یکت مشک هیوارد اتاق شدم، اول دوش گرفتم بعد 
که  دمی . نگاه ام که به خودم افتاد فهم سادمیوا نهییا  یرو به رو دمیهمراه با شلوار پوش یخاکستر 

که االن داشتند  یمشک یداشتم. موها یو استخون دهی. صورت کششهیم دی چقدر موهام داره سف 
که به   یا هبود. با تق  یصورت ام داشتم. رنگ چشم هام  عسل  یرو شیته ر شهی شدند. هم  یم دیسف

 گفتم   دمیام پوش  رهنیدر خورد پ 

 _بله!. 

 زد   یکه غر م  دمیمامان و شن  یصدا

 شب شد«.  ازدهیساعت  گهی_زود باش د

 گشتم گفتم  ی کمدم م یجور که دنبال ساعت تو نیهم  دمیلباس پوش  عیسر

 .د« یببر رونی و ب نیماش  دی_من اومدم شما بر

در خونه باز   نکهیرفتم. قبل از ا رونی از خونه ب ع یدست ام کردم سر یکردم تو دایست لباس ام پ  ساعت
 گفت   الدیکنم م

 مونه«. یواسه ما م  یشتر یب یهست که غذا نیکه رفتن تو داره ا یتنها خوب  ،یمرغ ها رفت ی_قاط

 شدم کفش ام بپوشم گفتم  خم

 .ست«یخبر ها ن  نی_از ا
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 بود رسوندم.   یام او مشک یبابا که  ب  نیشدم خودم و به ماش بلند

 یز یچ گهیباال اوردم، د مینشستم مامان برگشت عقب باهام دعوا کنه که دست ام به نشونه تسل تا
 نگفت.  

 که بابا شروع کرد به حرف زدند  میراه بود نصف

 که واسه تو بود گفتم اماده کردند«.  ی_مهران  من خونه ا

 انداخت و گفت   ینگاه میبهم ن  نهییا یتو از

 هم تاالر رزرو کردم«.  گهی_واسه  دو روز د

 

 کردم و گفتم   یحرف تخم نیا دنیشن  با

 دارم ممکنه تا چند ماه نتونم برگردم «.  تیمامور هگیمن دو روز د دیکن  ی_بابا چرا با من هماهنگ نم

درست   یعن ی ختیشد. اعصاب من بهم ر ادهیبه من پ یجواب چیبدون ه سادیخونه  عمو وا یجلو
 برم.   دیمن ساعت پنج صبح با یشب عروس

. اول به عمو سالم دادم بعد زن اش،  میصورت داشتم وارد خونه شد یکه رو ینگفتم با اخم  یز یچ
  گهینم یز یکس چ چیه دمیگذشت د قهی. چند دقمیهال نشست یتو یمبلها ی.  رو دمیو ند نازیآ  یول

 خم شدم در گوش مامان که کنارم نشسته بود گفتم 

 رم«.  یم می ش  یاالن بلند م نیمن هم ای دیکن  یاالن بحث و شروع م نیهم ای_

 وارد عمل شد.   عیچون خبر اخالق من داشت سر یرفت ول  یچشم غره ا مامان

 

 *ماهان*
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  یعال   یلیاکشن خ لمیف هی. میشد  لمیپنج نفرمون گذاشتم، دوباره محو ف یو پفک اوردم جلو  پسیچ
حلق   یتا ارنج تو یک یاحساس کردم دست  هویدهن ام بذارم، که  یبود. دهن ام باز بود که پفک تو

 ام رفت.  

  یدهن خودش بذاره، از رو یخواسته پفک تو یم  اریچرخوندم که متوجه شدم، مه  اطیبا احت سرم
 گفتم  دمیکش رونیدهن من کرده.  دست اش ب یتو  یحواس پرت

 

 حلق من بود.   یدستت تو یش  ی_ناراحت نم

 

ام اومد. از  لی زنگ موبا یشد. صدا رهی خ  زونیانداخت بدون توجه به من دوباره به تلو ینگاه مین
 که مهراد داد زد  دمیبچه ها پر یرو

 هست«.  لمیحساس ف یجا  نمی! برو اون ور بب؟یکن  یکار م ی_چ

از بچه ها فاصله   یزنه کم  یداره زنگ م دینو دمیمبل برداشتم که د یام از رو یتکون دادم گوش  یسر 
 گرفتم 

  گفتم

 .  ؟یزنگ زد  یشده نصف شب ی_چ

 کاناپه نشستم که صداش اومد   یرو

 !. ؟یهست هیامشب پا دمیبسته ترقه خر دوتا  نی_بب 

لب ام نشست. باهاش هماهنگ کردم، دوباره برگشتم کنار   یرو  طنتیاز ش یحرف اش لبخند  نیا با
داره،  دمیانداختم که د یبود. محسوس نگاه یگوش یتا سرش تو دمینشستم، هر وقت من د ادیمه

ام   یشون یپ یرو یزدند. اخم یده. چقدر هم عاشقونه حرف م یم امیپ مهیبا ترمه دختر عمه فه
دختره اصال در شأن خانواده ما نبود. بلند شدم که مهراد هم همزمان بلند شد گفت،   نینشست.، ا
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  اریاردو بود. همه که رفتند مه یتو شهیهم طبقه هم  الدیخواهد امشب کنار دوستاش باشه. م یم
 گفتم   یعصب ادیبرگشتم سمت مه  دیدراز کش

 .  ؟یکن  یبا ترمه صحبت م  ی_تو چرا دار 

 با تعجب بهم نگاه کرد که ادامه دادم   برگشت

،   ستی دختره درست ن  نیگفتم که ا ،یزد  یهم باهاش حرف م شیدختره چند وقت پ  نیا نی_بب 
 .؟«ی زن یباهاش حرف م  یبازم دار 

 لگد به پام زد و گفت   هی ساد یوا  یشد عصب بلند

. برو باال به درس و  یر یبگ میمن تصم یبرا یکه بخواه یدی_تو دخالت نکن، هنوز به اون سن نرس
 مشق ات برس«.  

 زدم بلند شدم گفتم  یصدا دار   پوزخند

 بکن«.  یدوست دار  یبرو هر کار  ادی ینم  ی_تو بهت خوب 

 گفت  اریسمت اتاق رفتم که مه یعصب

 دخالت نکن«.  ، تو گهی_خب راست م

اشتباه چند ماه  نیکه وسط اتاق بود. ا یتخت دو نفره ا ینگفتم وارد اتاق شدم. نشستم رو یچیه
 کنه.   ی م انتیکار انجام داد، بعد خودش متوجه شد که داره بهش خ نیقبل هم هم

 یهمچون مسئله ا یتونم تو یکنند که چون سن من کم هست، نم  یدونم چرا احساس م ینم
شناسم. ادم خوبه، ادم شناس    یدور و اطرافم و م  یکه بهتر همه دختر ها  ی دخالت کنم. در صورت 

بهش شناخت داشته باشه. من با دختره دوست باشم بعد    دیبا یباشه  هرچند دوست ساده باشه ول 
  یاحترام تو دیباخب   یحرف ها هم نباشه ول نیهم هست، بحث ازدواج و ا گه ید یکی  با نمیفردا بب 

 رابطه باشه.  

 یبه سو  شیشدم و پ دینو نی اومدم. سوار ماش رونی اماده شدم از خونه ب   لمیزنک موبا  یصدا با
 . میداشت شهیشبانه که هم یها طنتیش
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 .  میکرد یم  طنتی اون جا ش  یاوردم زمان بچگ ریمحله گ هیکه  نی_سفت بش

 گفتم  یاومد با خوشحال ادمی هو یفکر کردم  یکم

 .م«ی _باشه پس بدو که رفت

 

 .   میپارک  کرد  نیسر کوچه ماش مید یاون  محله که رس به

بود، البته چون   ییالیو یکوچه خونه ها ی. همه  تومیاروم  خودمون  وسط کوچه رسوند یقدم ها با
دوتا همزمان وسط   میها برداشت ی خونه ها مجلل نبودند. وسط کوچه ترقه بمب  ادی شهر بود ، ز نییپا

 هی. در دانفجار کر  یبد یبا صدا  هوی. ساعت دو شب بود. میبا فاصله از خودمون انداخت یکوچه کم
 دست ام دراز کردم داد زدم   دمیدو یکم ع یباز شد من سز اطیح

 

 _پسره  مردم ازار، اخه ساعت دو شب وقت ترقه انداختن هست.  

کردم و    یرو به رو شدم. با ترس لبخند مسخره ا  یکلی نفس زنان برگشتم که با مرد گنده و ه نفس
 گفتم 

 _مردم ازار هستند.  

 نداخت گفت   یکه لرزه بر اندام  ادم م  یکلفت یو تکون داد با صدا سرش

 . دمیرس  یوگرنه حساب اش وم دمیرس ریبودم، د ییکه دستشو فی_ح

طرف خم شدم احساس   هیشونه ام زد که قشنگ  یرو یزدم  دست یا گهیترس به اجبار لبخند د با
 کردم فلج شدم.  

 

 ازت خوشم اومد. ،یهست ی_پسر خوب 

 بلندش کردم و گفتم یها شی به ر یخواستم ازش تشکر کنم نگاه یانداختم منم  م نییپا  سرم
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 . دیواسه خودتون هست یپا پشمک حاج عبداهلل ا هی_ماشاال شما هم 

متوجه  دیافتاد. سرم چرخوندم که با نو یا گهی. نگاه اش به سمت ددمیکرد که گرخ یبلند خنده
بود   کیکرد که احساس کردم نزد ی کرد. همون مرد اخم وحشتناک یصحبت م  ی شدم، داشت با دختر 

 بشه.  گرم  رمیز

 پسره با تو هست؟.   نی_ا

 سر تکون دادم اب دهن ام قورت دادم گفتم عیسر

 . نهیاومده نامزدش بب  دی_نه داداش شا

 داد زد   یعصب

 دختر خواهر منه، نامزد هم نداره.   نی_ا

 گفتم  ی حالت عجز و ناتوان  با

 برس.    دیخودت به داد نو ،یامام حسن عسکر   ای_

 

 #مهران 

صحبت کنم   نازینتونستم دوباره با آ ی، حت میاومد رونیبود .خسته از خونه عمو ب  یبد یل یخ شب
 . میانجام بد یعروس  یها دیشد فردا صبح دنبال اش برم که از اون طرف هم خر  نیا میتصم گهید

اتاق به   یشدم مامان و بابا رسوندم بعد خودم با همون لباس سمت اداره رفتم .جلو  نیماش سوار
 که اون جا بود گفتم  یسرباز 

 من منتظرشون هستم .  دیاطالع بد ید یتوح یبه آقا ی_اسد

 هیانداختم .واسه چند ثان یصندل یگذاشت و رفت .وارد اتاق شدم خسته خودم و رو ینظام احترام
 اومده . نیمت دمینگاه کردم د  یچشم ریدر اومد .ز یذاشتم که صداهم گ یچشم هام رو
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 !. ؟یدی_خواب

 گفتم   دمیچشم هام کش یرو یهام باز کردم درست نشستم ، دست چشم

 واسه چند لحظه به چشم هام استراحت بدم .  ییای_نه خسته بودم گفتم تا ب

 من نشست .چند تا پوشه جلوم گذاشت گفت   یرو به رو  یصندل یو تکون داد رو سرش

که من اطالعات به دست آوردم    نجای. تا ا میرو به رو هست  یجور که مشخص هست با بد آدم نی_ا
 چند ماه هم طول بکشه . ایچند هفته  تیکه زود دم به تله بده ، و ممکنه مأمور ستین یآدم

هم در   یکم بود مراسم عروس نیفکر کردم .ا هیقض نیچونه ام بردم به ا ری تکون دادم ، دست ام ز سرم
بدتر   نیرفت ،و ا یشده بود .دوباره ذهن ام سمت گذشته ها م شونیپر یدارم ، فکرم حساب شیپ

 کرد .  یم ریمغز من و به خودش درگ

آب بدم   یرم تا سر و گوش  یروز زودتر م  هیمتمرکز کن ، خودم  یمراسم عروس ی_تو فکرت فعال رو
 .  شهیتموم م یو خوش یر ی به خ ینشاهلل که همه چا ای .بعد تو ب

 

انجام شد چون اشنا بود دوساعته جواب   شگاهیآزما یکارها عی رفتم. سر نازیصبح موندم بعد دنبال آ تا
 ما و دادند .

 .  دمیو انجام م دهای ، من خودم خر یخسته باش   یلی _فکر کنم خ

 نیا یتو  نیبهش انداختم ، مادرش که بچه بود به امون خدا ول اش کرد رفت ، واسه هم ینگاه
ازدواج مخالف بود .فقط  نی اش کنه . مامان هم صد درصد با ا یکس نبود همراه چیه طیشرا

 شد .  یبخاطر اصرار پدرم راض

 کنم .  یگردم خونه استراحت م  یبعد بر م   امی_نه خودم باهات م 

کار شده بود .به  نیساده که روش نگ نگیر هیحلقه انتخاب کرد .  عی سر یلیگفت خ ن یا گهید زیچ 
نداشت . منم   یدستاش رشد چندان یهجده سال اش بود ول  نکهیاومد . با ا ینظرم به دست هاش م 

 که از اداره زنگ زدند برگردم .  دمیکت و شلوارم خر
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 برگردم اداره باهام کار دارند .  دیرسونم خونه بعد خودم با  یاالن سر ظهر هم هست تو رو م نازی_آ

 آروم گفت   شهی هم لی باز کرد م  نیو تکون داد در ماش سرش

 دم . یانجام م امیخودم م ستی ن یز یچ گهید یذارم واسه عصر  یم  دهای، خر ستین  ی_باشه مشکل

  گهیخودم بمونه ، منم د شی رسوندم اش حلقه ها و با خودش نبرد گفت پ یاجبار قبول کردم .وقت به
 .  هیاش چ لی سوال نکردم که دل

 بعد خسته و درمونده خودم به خونه رسوندم .  دیساعت طول کش ک یکارم  

 خواهم باهات حرف بزنم .  یم ییایب قهیدق هی شهی_سالم مامان م

  رونیکه داشتم منتظر موندم تا مامان از آشپزخونه ب یخواب یا انداختم با تمام ب پ یمبل ها پا رو یرو
 چشم هاش خوند رو به روم نشست و گفت   یشد از تو یکه کامال م  یاومد . با ناراحت

 برسم سوخته .  ریگاز هست د ی_زود باش غذام رو

 گفتم  دمی خودم و جلو کش یکم

 ؟. یازدواج هست  نی_مامان تو مخالف ا

دست ام    یشد بلند شدم کنار پاهاش زانو زدم .دست هاش تو  لیتبد نیقینگفت شک ام به  یز یچ
 گفتم  یگرفتم و به آروم 

کنم تو هم قبول  یو به عنوان همسرم قبول کردم .خواهش م نازی، آ رفتمیازدواج و پذ نی_مامان من ا
 کن .

 بلند شدو گفت   یعصب 

هست که به زور اومد زن دوم عموت شد .خوب که  یکنم ، اون دختر ، دختر همون زن ی_من قبول نم 
 بچه و پهلو باباش گذاشت و رفت .  دیپول باال کش

 و گفتم   دمیکش شونمیپر یموها  یتو  یشدم دست بلند

 .  یدون یخودت خوب م  نمیا ستیبه مادرش ن هیشب نازی_مامان آ
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سمت اتاقم ام رفتم .دوش آب سرد  یکه رفت ، عصب  نی مبه من کرد ، سمت اشپزخونه رفت ه پشت
 بالشت گذاشتم خوابم برد .  یکه سرم رو  نیگرفتم تا حال ام بهتر بشه . هم

 

   نازی#آ

 

 رفتم . رونیچهار بود که خودم تنها از خون ب  ساعت

 که وارد شدم خودشون استقبال اومدند . نیرسوندم .هم یگرفتم خودم به مزون خانم هاد یتاکس

 . یجان ، خوش اومد نازی_سالم آ

 زدم باهاشون دست دادم . یلبخند

 خواهم .  یم دهیلباس پوش   رمیگ  یوقتتون نم ادی، ز ی_ممنونم خانم هاد

 مخالف اشاره کرد و گفت  سمت

 سمت .  نی_حتما ، از ا

 

و انتخاب کردم به کمک   نیاومد .هم یم  کیش  یلیخورد که بنظرم جمع و جور خ یام به لباس  نگاه
 تن کردم .  یخانم هاد

باشم که خودم تنها واسه  یباهم اومدند، فکر کنم من تنها عروس یعروس و داماد هیموقع  نیهم 
 اومدم .  یلباس عروس م  دنیخر

گشاد  و بلند بود که گفتند تا امشب  یام لباس کم  ی، بخاطر قد کوتاه و الغر  دمید نهییآ  یو تو خودم
 کنند .   یبرام درست م
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 .  رمی تا باهات تماس بگ سیبرگه بنو یرو  نجایشماره ات و ا زمی _عز

 کردم . ادداشتیبرداشتم ، شماره ام   زیم یاز رو یخودکار  

هم داشتم وارد اونجا شدم تمام   دیاومدم .رو به رو پاساژ بود ، خر رونی کردم  ب یخداحافظ ازشون
 گرفتم برگشتم . یهام انجام دادم تاکس دیخر

 نگاه ام کرد و گفت   یکه در خونه باز کردم زن بابام اومد جلو با پوزخند نیهم

 .  دیکن یم  زونیآو هیبه زور خودتون به بق  ، یمادرت هی_تو هم شب

اومد  رونی که در باز کردم ،فرزاد ب نینگفتم ، وارد راهرو اتاق ها شدم .هم  یز ی انداختم چ نییپا  سرم
 دست ام کردم و گفت   یتو یها دیبه خر ینگاه

 .  یکن یخونه کم م  نیشرت و از ا یخداروشکر دار   نکهی_مثل ا

بهتر هست . وارد اتاق شدم چمدون ها  یجماعت از هر چ نینگفتم ، کال هم کالم نشدن با ا یز یچ
 داشتم برداشتم آماده و به زور تا گوشه اتاق بردم . یبرداشتم تمام لباس هام جمع کردم ، هرچ 

 برداشت .  ی، به ماهان زنگ زدم که بوق اول ارمیده بود که زنگ زدند برم لباس ب ساعت

 _سالم زن داداش ، حالت چطوره ؟. 

 تخت نشستم گفتم  یرو

مزون  یبر  یتون یخواستم بگم م یم ماهان ، خوبم ممنون ، ببخش بد موقع مزاحم شدم . م _سال
 ؟. یار یبرام لباس ام ب یخانم هاد

 .  دمیبلندم کش یموها یتو یدست

 هستم ، آدرس و برام بفرست .  رونیرم اتفاقا االن ب  ی_اره م

 تخت برداشتم . یعسل  یشدم کارت مزون و از رو بلند

 . رمیگ یاالن برات عکس م_باشه 
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 منتظر نشستم . اطیح  یتو رونیرفتم ب دمیپوش  یگرفتم براش فرستادم خودم هم لباس مناسب عکس

 داده .  امیمهران بهم پ دمیآوردم د رونیام ب  یگوش

 ؟. یهات و انجام داد دی_خر

 بابا اومد.  نی باز شد ماش اطی ح در

 _سالم ، آره انجام دادم .

 شدم سمت بابا رفتم ، با لبخند جواب سالم من و داد گفت   بلند

 ؟.  ی_پول که کم نداشت

 . دیموقع ماهان هم رس نیو تکون دادم، هم  سرم

 .  رمی_بابا من برم لباسم از ماهان بگ

  دیاشاره کردم که گفت برم . ماهان با لباس وارد شد تا من و د رونیب  سمت

 زشت باشه .  هیوکه واسه ت ستیلباس ن  نیا فی_واال ح

 و گفتم   دمیکنه خند یم یدونستم باهام شوخ یم

 زن تو خوشگل باشه.  شاالی_حاال ا

 باال انداخت و گفت   یگذاشتم .ابرو  نیزم یاز دست اش گرفتم رو  

 ..  نازیآ گمی، م شهیم یجور  نی_صد در صد ا

کرد ، که ماهان  کی اومد .با ماهان سالم و عل ندرالیس  یحرف اش تموم نشده بود که نامادر  هنوز
 داد . یسرد جواب اش م یلیخ

محکوم به سکوت بودم   شهینگفتم مثل هم یچ ی، ه دیکش  نیزم  یبه عمد رو د یکش رونی من ب لباس 
 کرد و گفت   تی.ماهان اهم
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 لطفًا.  دینکش نی زم ی_لباس و رو

 

لب داشت   یکه رو ی.با لبخند دی کش رونیروپوشش ب  ب یاز ج  یفندک دمید هویکرد ،  یخنده ا  البته
 به ماهان گفت  

 کشم. ی نم  نی زم ی_باشه ، رو

خب داشت   ی از دستش گرفتم ول عیزد .سر شیچشمم آت یام جلو یلباس عروس یدر کمال ناباور  هوی
سوخت   یگرفت و م یم شی بار داشت از دست کارش ، آت  نیاول یمثل دلم که برا قایسوخت ، دق یم
. 

 داد زد  یعصب  ماهان

 ؟. یزد  شیلباس اش آت  یبه چه جرأت ،یهست یروان هی_تو واقعا 

  یکنار لباس ام نشستم .بهش نگاه کردم ، حت  نی زم یاشک کل صورت ام پوشانده بود . رو یها قطره
هر   یبود که آروز  یفقط نگاه ام به لباس  دمیشن ینم یچی دل ام خون کنند .ه دی ام هم با یواسه عروس

بزنه !؟. واقعا چطور    شیخودم آت  یمن اونم جلو یهست ، چطور دلش اومد لباس عروس  یدختر 
به کنار دست ام انداختم تا مهران    یبازوم گرفت مجبورم کرد بلند بشم .نگاه  یکس هو یتونست ؟!.

 هست خبر داده !.  یمهران اومده ؟اصال ک یه کدونم ک یهست .اصال نم 

 !؟. هی_شما مشکلتون چ

مغرور از خود  شهینشست و مثل هم اطیح  یرو یصندل   یرو الی خیام سمت اش رفت که ب نگاه
 گفت   یراض

 من و تباه کرد .  یاست که مادرش، پنج سال زندگ نی_مشکل من ا

هم داده    شینخورده بودم ، آزما یز ی چ روزیکنم ، آخه از د یانداختم ، احساس ضعف م  نییپا  سرم
 بودم .
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سراغ   دی بر  دیحساب کن هیتسو  دیبر  دیخواه ی_مشکل شما مادرش هست نه خودش ، پس م
 .  دینی ب یکارتون هم م نیخودش ، جواب ا

 کردم گفت  یم هیسمت من که هنوز هم داشتم بدون صدا گر برگشت

 .  میات جمع کن بر لیوسا می_بر

 بلند شد گفت   یصندل یاز رو عیسر

 دلش خواست باز زنت کرد .  ی پدرت که امروز مادرت اومد هر چ ش؟خونهی ری ب  یخواه ی_کجا م 

برم لباس بخرم ، زن عمو  کهن یانداختم .امروز قبل از ا نییبا تعجب بهم نگاه کرد که سرم پا مهران
همه  ینداشت ، دختر خواهرش که آن  تی کدوم واقع  چیزد که ه یبهم م  ییاومد همش تهمت ها

 درباره مردم حرف نزنم . نیاز ا  شتری..، سرم و تکون دادم تا ب  یزنه ، روز   یم نهیسنگ اش به س

  نی خواست ب  یدلم نم یها به من گفته ، ول یتا بدونه مادرش چ  سادیسمت خونه رفتم مهران وا 
 گفتم   سادمیپله ها وا  ی.رو ادی ب شی پ یمادر و پسر ناراحت 

 _مهران!.

 بهم نگاه کرد گفتم  برگشت

 .  یار یچمدون ها کمک ام ب ییای_م

 گفت   یبا ناراحت  سادیروم نشد اصرار کنم .ماهان کنارم وا  گهیماهان اشاره کرد اومد ، د به

 کنم .  یخودم کمک ات م  میبر  ای_ب

 بهشون انداختم گفتم  ینگاه

 ها گفته .  یخواهم مهران بفهمه مادرتون چ  ی_من نم

 دست گرفت من و سمت خونه برد گفت   ماهان

 ها کار نداشته باش .  نی_مهران حق داره بدونه ، تو به ا
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 موقع بابا اومد ، ماهان جلو رفت سالم داد گفت   نیهم

 . میامشب عروسمون ببر نیهم میهخوا  ی_عمو با اجازه م

 

 کرد و گفت   یاخم یکرد که بابا عصب فیلباس عروس تعر هیتکون داد که ماهان قض یسر  بابا

 زنم . ی، خودم باهاش حرف م دی_باشه شما بر

مرور خاطرات کنم  سمیساعت وا کیازش نداشتم که بخواهم  یخاطره خوب  چی اتاق ام شدم ، ه وارد
  نیداخل ماش لیاومد وسا یعصب یلی.مهران خ  میدر برد یام با ماهان به زحمت تا جلو لی.تمام وسا

خودش سمت خونه   نیشدم ، ماهان هم با ماش نی داد .سوار ماش حیبابا هم توض یگذاشت ، برا
 .  ترف

 گردم . یساعت بر م  میبمون من ن  نیماش یبرم اداره کار دارم ، تو تو  دیاالن با نی_من هم

 کردن بود گفتم   هیکه بخاطر گر یگرفته ا یتکون دادم با صدا سرم

 بمونم ؟.  مییمن برم خونه دا  یخواه  یاگر م ی_باشه ، ول

 و پارک کرد گفت   نیماش

 ؟. یندار  یمشکل  تیی _با دا

 انداختم و گفتم  ینگاه رونیب به

 . شهی_,نه ندارم، اتفاقا خوشحال هم م

 تکون داد کمربند اش باز کرد گفت   سرش

 نداره.  دنیواسه خواب  ییجا  نندیبردم قراره فردا بچ  لی_باشه چون خونه خودمون وسا
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 گهید زیهر چ ایکردم االن که قراره زن مهران بشم اونم به اجبار ، بهم توجه کنه  یوقت فکر نم چیه
، از   میر یم  یخواسته ما هم مثل همه سر خونه زندگ یجور   نیخودش بهم گفت سرنوشت ا ی، ول یا
خونه اش فقط حکم هم خونه بودن داشته    یخواست تو  یحرف اش خوشحال شدم چون دلم نم نیا

اول   نیبهتره که از هم یل یجور خ  نیخونه مهران بمونم ، پس ا ی.چون قراره من تا عمر دارم تو باشم
 . میترام بذاراش بهم اح

شدم قبل از   ادهی.پ میدیرس یا  قهیدادم، ده دق ییساعت منتظر موندم تا اومد آدرس خونه دا مین
 در ببندم گفت   نکهیا

 ماهان ببره. گمیم هیبردار بق  یواسه فردا الزم دار  ی، هر چ  امی_خودم صبح دنبالت م

 فردا آماده کرده بودم برداشتم گفتم  یکه برا یفی در عقب و باز کردم ک  

 . یدردسر افتاد یتو ی_ممنون ، ببخش بخاطر من نصف شب

 شد گفت   ادهیپ  نیماش از

 .  میبر  ای_ب

 و برداشت   فونی آ ییدا قهیواحد و زدم که بعد از چند دق زنگ

 _بله !.

 به مهران انداخت ام و گفتم  ینگاه

 .  نازیمنم ا یی_دا

 هم مشخص بود .  فونی از پشت آ  ییخوشحال دا یصدا

 .  امیهمون جا بمون االن خودم م ،ییتو نازی_ا

   دیزدم که مهران پرس یلبنخد

 _زن داره ؟.

 و تکون داد گفتم   سرم
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 ده . ینم  تیبه ازدواج اهم ادی خب ز  ی_,نه مجرد هست ، چهل سالشه ول

 در باز کرد . ییگفت که در باز شد دا یاهان

 . یی_سالم دا

 ییکرد که دا فیماجرا تعر یبغل ام کرد به مهران هم سالم کرد، مهران براش خالصه ا یخوشحال با
 تونه کنار خودم بمونه .  یتا هر وقت بخواهد م  نازی گفت آ

 

 

 

 

 #مهران 

 

دادم اصال سمت خونه نرم .آخه مادر من چطور تونسته بره ،   حیقدر اعصاب ام خورد بود که ترج  نیا
 کنم .  یبگه ؟من هنوز هم دارم از کار مادرم تعجب م   نازیاون همه حرف به آ

 . دمیکش رونی شلوارم ب بیج یام زنگ خورد از تو یگوش

 

لباس ندارند  _مهران داداش ، من رفتم مزون بسته بود به همون خانمه زنگ زدم ؛ گفت که اون مدل 
 .  ارنی سفارش بدهند براش ب دیبا

 

 .  دمیموهام کش یتو یپارک کردم ، دست ابونی و گوشه خ نیماش
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خواهم ، هر جور شده برام آماده کنند . پول اش   یلباس و م نی_ماهان بگو تا فردا ساعت سه من ا
 دم .  یمن م ونی لیتو بگو صد م ستیاصال مهم ن

 

 کردم .   یو نگاه م ابونیخ یتو  یها نیدادم ، و ماش  کهی ت نیپوت ماش شدم ، به کا ادهیپ  نیماش از

 

 !؟. ی و کجا برد نازی؟ آ یکار کرد یتو چ یگم ، انشاهلل که قبول کنه .راست  ی_باشه داداش من م

 

  یخانم   نازیفکر بودم ، چقدر آ ی تو یل یراه رفتن. خ ابونیفاصله گرفتم ،شروع کردم کنار خ  نیماش از
 کار نکرد .  نیبه ا یاعتراض چی منم ه یجلو  یحت یکه چطور ناراحته ول  دمینگفت ، د یز یکرد چ

 

 ؟  ی_الو داداش کجا رفت

 

 ماهان به خودم اومدم جواب دادم  یصدا با

 

 بهم بده . یمونه .فقط ماهان خبرش و زود یاش بردم ، گفت تا فردا صبح اون جا م ییدا شی_پ

 

. اصال توجه   دمیپارک د یرفتم ، تا خودم جلو ادهی گفت و تماس و قطع کرد .تا چند متر پ یا باشه
 دمیکه د یصندل   نیاول یجور وارد پارک شدم . رو نی کدوم محله هستم ، هم یتو نمینکردم که بب 

دونم ساعت چند   یشدم . دقبق نم  رهیرو به روم خ  یزانوهام زدم به درخت ها  ینشستم .دست رو
 شهیهم ی. زندگ  دمید یپارک به جز خودم نم  یکس و تو چیوقته چون ه ریفکر کنم د  یول هست ، 
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کردم که اگر   یکه من در گذشته مرتکب شدم . فکر م یبا عشق شروع بشه ، درست اشتباه  دیکه نبا
 . یو بساز  تی پاسخ زندگ  یتون یعشق نباشه نم

رفت   دیوارد پارک شد ، بدون توجه به من راه خودش و کش یموقع پسر  نیدادم ، هم رونیو ب  نفسم
بلند   یصندل  یزنه . از رو یخورده حرکات اش مشکوک م هیاحساس کردم که  یدونم چرا ول ی.نم

 من پرونده به دست گرفتم ؟. دنیبا خودم فکر کردم :نکنه فهم  هویشدم 

شروع کردم پشت سر   یخواهند بدونند . به آرام یاعالم نشده اونا از کجا م یز ی خب هنوز چ یول
بلند   ی خودم و پشت تنه ها  عیسر شهیاحساس کردم داره متوجه م ییجاها  هیپسره راه رفتند، 

 کردم . یم میدرخت ها قا

 تماس و وصل کردم .  عیام زنگ خورد سر ی موقع گوش نیهم

 

کرده ، که واسه عروس   دایدوست اش پ  یاز مزون ها یک ی یتولباس عروس،  ن یهم  هی نی_مهران بب
 شدند لباس و به ام بدهند .   یبوده متاسفانه من رقم و باال بردم که اون خانواده راض گهید

 

به   اری ، ب ری زدم و گفتم :»باشه ، پس تو فردا اول صبح برو لباس و از مزون بگ ت ی رضا  یاز رو یلبخند
 بده «.  لی خودم تحو

 

شدم دوباره سمت   الی خیب  یهمه انجام دادم ، پسره و بخاطر حرف زدن با ماهان گم کردم .ول کارها
  یو شدم .کمرو به ر نی ماش یخال  ییبا جا دمیرس یتر پارک بود رفتم .وقت  ن ییپا  یلیکه خ  نیماش

  ستی بازم ن  دمیتر و نگاه کردم د نیی.دوباره برگشتم پا ستین  نیاز ماش ی خبر  دمیجلوتر رفتم د
  چیه ی، ول دمی.دست به کمر دور خودم چرخ  ستیمتوجه شدم ن دمیو دو ابونی .تعجب زده کل خ

 . سادیدست بلند کردم که چند متر جلوتر وا یواسه تاکس ابونینبود .کنار خ نیاز ماش  یخبر 

جواب داد  ع یو گرفتم که سر نازیآوردم شماره آ رونیام ب ی گوش میشدم آدرس خونه دادم ، تا برس  سوار
. 
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 شده ؟. ی_سالم ، باز طور 

 

 ام و دزد زده .  نیو گفتم :آره ، ماش دمیخند

 

 که تعجب داخل اش بود گفت   ییصدا با

 

 ؟.  یمهران مگه خودت کجا بود ،ی_وا

 

االن داره زن  یکردم ، ول  ی، کال من بهش توجه نم گهیحاال توجه نکردم که چقدر اسمم و قشنگ م تا
تونه خانم خونه من   یدو روز متوجه شدم م نیا یتو یدونم ، ول  یاش نم قیاز عال  یچی.ه شهیام م

 باشه . 

 

 ؟!. یران خوب شد ؟مه  ی_چ

 

 «. ست یام ن نیدونم واال رفتم قدم زدم برگشتم تا ماش یو تکون دادم گفتم :»خوبم ، نم سرم

 

کردم بخواهم با دختر هجده ساله  یوقت فکر نم چی .ه دمیاش و شن دنیکش  قینفس عم یصدا
 خودم و بسازم . ندهیدختر من بتونم آ نیبا هم د یخب شا  یسن، ول نیا یازدواج کنم اونم تو
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 .  میر یباهم تاالر م  رم یگ ی، بعد اسنپ م  امیخوبه ، من فردا با مانتو شلوار م  گهی_خب د

 

 زدم و گفتم  ی.لبخند میخونه بود یها یکیانداختم نزد رونی به ب ینگاه

 

 کنم   یحتما بهش فکر م هی_فکر خوب 

 

 .  میدیرس دیی_اقا بفرما 

  

اومد   نازیآ  یدر انداختم که صدا ی تو دیشدم . کل  ادهیپ ن یحساب کردم از ماش   هیراننده کرا یصدا با
 گفت  

 

 رم .  یاگر نشد با ماهان م ای،   یی_برو استراحت کن ، ساعت سه شب هست .من خودم فردا با دا

 

بود   نییخونه نشسته .سرش هم پا  یجلو یپله ها یگذاشتم که متوجه شدم ماهان رو  یراه شن از
 کرد .  یم یداشت با نوک کفشش باز 

 

 .  ی، تو هم برو بخواب فردا سر سفره عقد چرت نزن امی _نه خودم دنبال ات م

 

 شده که گفت   ی من بلند شد سمت ام اومد با دست اشاره کردم چ  یبا صدا ماهان
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 . ادی نم یزنم کس  یدر م یندارم هر چ دی، منم کل دندی_همه خواب

 

 «. میات بش  ییمهمون دا دیفکر کنم امشب من و ماهان هم با نازیگفتم :»ا نازیآ به

 

 .  میرفت  نازیآ ییسمت خونه دا میاش شد نیماهان سوار ماش با

 .؟ینداشت یز ی چ یات مدارک نیگم داداش داخل ماش ی_م

محکم وسط   یبوده ، دست  نیماش ی تو نازیآ یاومد لباس ها ادمی هویبه نشونه نه تکون دادم که  سرم
 بهم انداخت و گفت    ینگاه میام زدم که ماهان برگشت ن  یشونیپ

 

 بوده ؟.  نیماش  یشده ؟نکنه مدارکات تو ی_چ

 

 بود«.  نیداخل ماش  نازیآ یو تکون دادم گفتم :»نه داداش لباس ها سرم

 میدی. به مقصد که رس دمیخر یبراش لباس م  میر یباال انداخت و گفت فردا م یشونه ا  یالیخی ب  با
دوم سر و صدا ماهان   نیواسه هم  دهیاش خواب یی، گفت که دا میکرد داخل شد ییاومد راهنما نازیآ

 شد گفت   زی خ میمنم جا نداشتم که ماهان ن  دیکاناپه خواب  یرو

 

 .  دیش  یبخواب ، از امشب شما محرم حساب م  نازی_برم پهلو ا

 

برام    نازیآ نی زم  یدختر هم خجالت نکشه .همون جا رو نی ادامه نده ا گهیسرش انداختم تا د یرو پتو
 . دمی رخت خواب آورد خواب
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 شگاهیکنند . آرا یم دایو پ  نیداشتند ماش نیکه گفتند دور و اطراف دورب نیصبح رفتم دنبال ماش  از
 کیام او بود برداشتم بهش گل زدند ، االن هم  یمهران که ب نیرفتم موهام و درست کردم ، ماش 

باز شد   در هو یبردار هم که مغز من و خورد . لمی.ف سادمی وا شگاهیآرا یساعت هست با دسته گل جلو
 جلو رفتم . یقدم دمیبه لباس ام کش ی، دست

بردار   لمی که همراه ف یها شده اغراق نکرده بودم . خانم  فرشته هیگفتم شب یبا اون لباس اگر م  نازیآ
  نیداشت واسه هم یک یزد .صورت کوچ  یشوکه شده بود که حرف نم  ییبایز  دنیبود ، انچنان از د

،   رفتمکم نداشت، رفتم جلو دسته گل پشت سرم گ یاز خوشگل یز یواقعا چ گهی هم کرده بود د شیآرا
 بهش نگاه کردم گفتم  یکم

 

 نه ؟. ایکارش تموم شده   دیدون ی، نم میداد نجایا لیتحو یدختر زشت  هیخانم ، ما  دی_ببخش

 

 ی. خنده ام قورت دادم ، کنار  شهیمنفجر م یادیکرد  معلوم بود داره از حرص خوردن ز  یاخم
 شدم ،بهم نگاه کرد و گفت   رهی خ شگاهیمنتظر به در آرا سادمیوا

 

 داره ؟. یدونم  حرص دادن من چه لذت ی_من نم

 

  یپارچه آقا شده بود .ماهان عل هی، به قول مامانم  یکه با کت و شلوار اسپرت سورمه ا دمیو د ماهان
 سادیفرم بود .کنارم وا یاش رو کلیه شهیاهل ورزش بود و  هم ادیرغم سن اش مثل همه ما ز

 نه ام زد گفت شو یرو یدست

 

 _مبارک باشه .
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 ؟«. ومدهیخانم، هنوز داماد اش ن   نیانداخت و گفت :»ا نازیبه آ ینگاه

 

 «.  سادهیجا وا نیوقت هم هست ا یلیکرد که گفتم :»نه واال خ یبه ما نگاه م  یعصب نازیآ

 

 گهیانداخت و همون حرف و تکرار کرد .د نازیبه آ ی، نگاه سادیماهان اومد کنارم وا هیشب پی ت مهراد
خواستم برم که مهراد پست من و نامحسوس پشت خودش گرفت   یم  رهیگ یاش م  هیداره گر دمید

 و گفت  

 

 خوشگل نبود ، در واقع با معذرت از خان داداش. نقدریا نازیخب آ یزنه ، ول  یم  نازیآ هیشب  نی_واال ا

 

،   یر یگ ی م  لیهلو تحو یگن لولو بد یبود ، م مونیم هیام کرد که اجازه صادر کردم گفت:»شب  نگاه
 نه ؟«.  ایآماده شده  دینی عروس ما بب  دیزن یزحمت زنگ م  یب ری قدر تغ نین ا گهیخب د یول

 

  یکه زود قهر م ییدخترا نیآروم از دست ام گرفت، از ا ی ل یجلو دسته گل سمت اش گرفتم که خ رفتم
 .  ستی کنند هم خداروشکر ن

 .  ادیسمت من م ابونیداره از اون سمت خ  دمیو د یک ی  هویشد که  نیاش گرفتم سوار ماش دست

 

 کرد از همون جا داد زد  یرفت و آمد م ادیز  نیکرد ماش ری گ ابونی خ وسط

 

 . ی _سرگرد ، مبارک باشه انشاهلل خوشبخت بش
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کرد، منم  ی تعجب نگاه اش کردم که به زور خودش به من رسوند دست ام گرفت باهام روبوس با
 گفت   یادیز دنی دادم .نفس نفس زنان بخاطر دو یانجام نم  یکار  چیتعجب زده ه

 

 ات بهت بده .  یخدا تو زندگ   یخواه یم ی، هر چ ی_جناب سرگرد ، انشاهلل خوشبخت بش

 

  رونی ب ین ی ماش موت ی اش ر بیج   یکردم که دست کرد تو یهم بود .بهش نگاه م یالغر قد بلند پسر
 گفت   دیکش

 

آدم  هی نیشما هست وگرنه ماش  نیماش دمی، نفهم  دمیشما دزد نیماش  شبیمن د دی_ببخش
 زدم .   یم یمعمول

 

 کردم و گفتم   یخنده اخم  ریحرف ماهان و مهراد زدند ز نیا با

 نداره.داا یمعمول  ریو غ  یآدم معمول یمحترم دزد ی_اقا

 

 کف دست ام گذاشت خم شد با التماس گفت    موتی و گرفت ر دست

 

 زنم . یم گهید یها نیماش گهی، د شهیتکرار نم گهید دی_ببخش
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خنده .ماهان   یهم داره م نازیآ دمینگاه کردم د نیماش یخودمم خنده ام گرفته بود برگشتم تو گهید
 شونه اش زد گفت   یرو یاومد جلو دست

 

 .ی ر  یم  نیاز ب یدم دار   یمن م هیباشگاه تا سه ماه شهر  ای_داداش ب

 

 بهش انداخت و گفت :»داداش من وقت ندارم «.  ینگاه

 

 بره «.   یوقت م ی لیخ  دنیدزد نیگفت :»اره واقعا ماش سادیاومد جلو کنارم وا مهراد

 

  ندی دهم بچه بب یشماره اش گرفتم، حتما م یو التماس گذاشتم بره ول  یعذرخواه  یبا کل خالصه
 سابقه داره .

 هم کرد و گفت   نیپنجره ماش یکه ماهان سرش از تو میشد  نیماش سوار

 

 فقرا همه پخش کرده .  ری فق نیو برده ب  ناز یآ یلباس ها گهی_م

رفتم ، به مهراد   یم دیندارد ، خودم که امشب ساعت پنج صبح با یتکون داد گفت اشکال یسر  نازیآ
، بعد دو نفره که ماهان اومد  میانداخت یتک  یاول عکس ها هیآتل میکنه .رفت دی سپردم باهاش بره خر

 داخل رو به عکاس گفت  

 

 هنوز محرم نشدن ، ژست ها با فاصله باشه .  نای_ا

بعد مهراد و ماهان هم  میبهش نگم. عکس ها همه انداخت  یز یرفت تا من چ رونی هم  ب عیسر
وارد   یاز در پشت یول  می.باهم سمت تاالر رفت سادیهم اومد وسط ما وا نازی، آ می گرفت  ریاومدند سه تغ
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  یراض یاد ی.چون زن و مرد کنار هم بودند ، من خودم ز میبعد وارد سالن بش م یکه اول عقد کن میشد
خانواده اونا    یکنه ، البته تو یکار و م نیکار کنم مامان خانم بخاطر لج من داره ا یخب چ ینبودم ول 

 .  ختندیر نازیدخترا همه رو سر آ میجور بود .تا وارد شد  نیهم یمجالس عروس  شهیهم

کنار هم  یصندل یکرد .رو یبه منم نگاه نم  یبود حت سادهیوا یمنتظر بود ،مامان گوشه ا عاقپ
خواست خطبه شروع کنه ، که در کمال   یبعد م میو امضا کرد یکه عاقد اومد ما همه چ مینشس

 اومدند قند بسابند .  نیماهان و  مهراد همراه با مت دمیتعجب د

اش خورد  که یت  هیزد که هر بار  یجور بهم م  هیت گرفته بود نکرد ، ماهان قند دس یهم اعتراض یکس
 شد .  یم

 به عقب کردم و گفتم    لیمتما یکم  سرم

 

 !؟. یشد یامشب از تهران خارج م  دیتو مگه نبا نی_مت

 

 شک نکنه گفت   یکه کس یخم کرد طور  سرم

 

  دی، تهد میکرد دایپ  شهیخونه طرف ش  یبود تو ی_بخاطر تو مجبور شدم که نرم ، اون پرونده قبل
 زنند .  یتو هست دارند پرسه م یشب عروس دنیکنند االن فهم یم  یکردند که تالف

 

 «.  یگفت :»انکاح و سنت عاقد

 «.  یمدت یگفت :»همسر برا دیخودش و وسط کش عیسر ماهان
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اشاره کردم عاقد زود خطبه تموم کنه .خودمم هم   نیجور باشه اوضاع خطرناک هست به مت نیا اگر
بود بغل ام کرد آروم   نینفر مت نیبله گفتم اول  عیگفتم بله و بگه . خودمم سر نازیشدم در گوش آ

که اونم  لدیگفتند بجز مامانم و مه کی اسلحه پشت کمرم گذاشت کادو داد و رفت .همه اومدند تبر
رفتار و از   نیداره ا میما با ازدواج اون با دختر عمه مخالفت کرد نکهیخالف بود . البته بخاطر ام

 ده .  یخودش نشون م

آخر   دندیرقص ی.همه م  سادنیکه دستور سرهنگ بود وا گاردیتا آخر مجلس همراه چند تا باد نیمت
دست گرفت اومد وسط نشست شروع   تاریماهان گ دمی شب که مهمون همه رفتند فقط خودمون مون

 همه شوکه شده بودند .  دمیشن  یبود که صداش و م یبار  نیاول  نیبه خواندن کرد .ا

 

 هم وسط اومدند . اریگفت گذاشت خودش با مهراد و مه یجیآهنگ شاد به د هیهم  بعد

 مو . زن ع کس ی میر یسند آهنگ

 از کنار داد زد  الدیلزونه م یداره م سادهیوا کیش  یلی خ دمیو د ماهان

 هست !؟. یچه رقص نی_جان من بگو ا

 

جور جاها   نیهست واسه ا یمجلس یسبک بندر  نیا یبرگشت نگاه اش کرد و گفت :»حاج  ماهان
 استفاده کرد «.  شهیم

جور که به جلو    نیشونه ام زد که برگشتم بهش نگاه کردم .هم یرو یدست سادیاومد کنارم وا نیمت
 شده بود آروم شروع به حرف زدن کرد    رهیخ

 

کنه ، ده بار بهت گفتم   ینم دی تهد یخطر  گهیکردند همه و بردند د یی_خداروشکر بچه ها شناسا
 .  یگوش نکرد یاون پرونده نکن ول یخودت و قاط
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 ارزش داره .  یتموم شده برام گل یو خوش  ریبه خ یکه رفتند و همه چ  نینگفتم، هم یز یچ

 

برداره   نیبهش گفتم ماش  نی.مت میشد  نیسوار ماش میساعت سه شده بود مجلس و تموم کرد  گهید
 . میخونه من لباس ام عوض کنم بر یجلو ادیب

  یمتر  ستیخونه دو هیطبقه چهاردهم بودم .  یآپارتمان دوزنده طبقه بود که من تو یمن تو خونه
بزرگ بود که کال  یلیهال خ هی ی، ورود میهست .وارد خونه شد یکاف نازیمن و آ یکه به نظرم برا

 زیمواسه  ییجا هی.بعد سمت چپ دوباره  یداشت دید رونیکار رفته بود که به ب شهیجلو ش  وارید
اش واسه من  یکی اهرو بود که سه تا اتاق داشت . ر هیو اشپزخونه بود .سمت راست خونه   یغذاخور 

اتاق   هیاتاق ما  یبود . تو یو خاکستر  یخونه کال مشکل   ونی. دکوراس میبود که آماده کرده بود  نازیو آ
ام برداشتم سمت   ولهتخت انداختم ، ح یآوردم رو رونی هم بود که واسه لباس ها بود .کت ام ب  گهید

خودش لباس اش عوض کرده بود االن هم   ناز یاومدم. آ رونی دوش گرفتم ب قهیحموم رفتم . پنج دق
 کرد .  ی داشت موهاش باز م

 

 !؟.یبمون تییخونه دا یبر  ستمیکه من ن یمدت  نیا یخواه  یم نازی_ا

 

اس ام عوض کردم ساک اتاق لب  ی عادت کنم«.همون جا تو دیبا گهینگاه ام کرد و گفت :»نه د برگشت
 ام که آماده گذاشته بودم برداشتم . 

 رم .   ی_من دارم م

زانوهاش بود . با تعجب نگاه   ری.شوکه شدم قشنگ تا ز  دمیاز موهاش و د یآبشار   هویشد که  بلند
 آسون بست گفت    یلیکردم که موهاش خ یم

 

 من هست .  فیک ی_باشه، فقط شناسنامه ات تو
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خودم   ن یبرند ، ماش  یبابام و بچه ها م  نیدارم ، فردا ماش یو تکون دادم گفتم :»باشه بر م  سرم
 «.  ارنیم

 

من   یزندگ  یچی ما ،کال ه یاز شب عروس نمیکردم با بسم اهلل از خونه خارج شدم . ا یخداحافظ  ازش
 .  ستین  هیمثل بق

 

 

 اد ی #مه

 

 رفت گفتم  یمبل ها نشستم به بابا که داشت از پله ها باال م  یرو  یعصب

 

 کنم . یمن عقدش م دیخواهم ، شما هم مخالفت کن  یو م مای_من ش

 

 و گفت   سادیپاهام وا یرفته و برگشت اومد با اخم جلو راه

وست  که د ی کنم حاال تو هر کار  ی، من اون و به عنوان عروس خانواده قبول نم   یسر خود شد یادی_ز
 انجام بده . یدار 

خانواده االن   نیا یتو یتو آورد یو قبول ندارم ،ول  نازیبه بابا گفت :»منم آ یعصب سادیاومد وا مامان
 خونه بشه «. نیعروس ا  مایش د یهم من قبول دارم با

  مایاز کنار ما گذشت رفت ، ماهان هم اعالم کرده بود ش  الی خ یب  الدیم سادمیشدم کنار مامان وا  بلند
 .  ادی یخونه نم نیا یتو گهیخونه برسه ، د  نیا یپاس تو
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 مهراد هم باال رفت .  سادی اومد کنار باال وا اریمه

 

 .  دیریچه نپذ دیری خواهم چه شما بپذ  یو م مای_من ش

 

 «. یکن  یسو استفاده م یدار  گهینم  یچ ی، بابا ه  یکن یکرد و گفت :»تو غلط م یاخم  اریمه

 

شد برگشتم تا   دهیام کش قهیاز پشت  هویاش زدم که دو قدم عقب رفت  نهیس  یتو یجلو دست رفتم
 کنه   یکار و م نیماهان داره ا

 

 .  یکن یما بلند م یهست دست رو  یدونند چطور آدم  ی_دفعه آخرت باشه واسه اون دختر که همه م

 

 ، بذار بره«.  ستی هم ن نیاز ا شتریاش ب اقتی ل نیجواب بدم به بابا گفت :»ا نذاشت

 

 نیدست هام گرفتم، من ا نی مبل نشستم سرم ب یکل خونه پر از سکوت شد . همه رفتند رو  هوی
اون دختر چند سال قبل نباشه   مای ش دیکنند .شا  یدونم چرا دارند قضاوت م یخواهم نم   یدختره و م
دادم که   امیپ  مای به ش دمیکش رون ی ام ب یمامانم هست . گوش  نیهست هم یراض که  ی، تنها کس

 .  دهیجواب ام نداد . حتما تا حاال خواب

  یسر خونه زندگ  یوقت یهزارجور کار انجام دادند ول  یهمه آدم هستند که در دوره مجرد نیا
 یکنم ، چرا هر چ یکار م  یدونستم دارم چ  یادامه ندادند .کالفه بودم نم گهیخودشون رفتند د

 .  شهینم  یکس راض چیکنم ه یصحبت م 

 



 شش برادر 

50 
 

 #ماهان  

 

شد ،   یشدم ، چشم هام به زور باز م  داریاومد ب یم ن ییکه از طبقه پا  یداد و هوار  یبا صدا صبح
زنه، دقت کردم   ینشسته داره داد م ادیمه  دمیرسوندم . بازم د ن ییحال خودم و به پا  نیبه ا یول

من و   مداو نیی از پله ها پا یعصب  اریها شده ، مثل خرس پشم درآورده .مه یروان  هیمتوجه شدم شب
خونه ترک    یها واریزد که احساس کردم د یبدتر از اون داد سادیوا ادیمه  یکنار زد رفت رو به رو

 خوردند . 

 

حرف بهت   نیهم  یگیخوره به هر م ی، صدات نشنوم ، بس کن دختره به درد نم  _دهن ات ببند
 ده .  یم لیتحو

 

که گوشه  یرفت سمت گلدون بزرگ   ادیاومد . مه  رونی و با شلوارک از اتاق ب رهنیاز ترس بدون پ  الدیم
  یز ی سرش چ  یشد ول کهی گلدون هزارت دمیکه د دمیاز جا پر هویخونه بود برداشت تو سر خودش زد .

 .  ختیخونه ر یهم خاک تو ینشده .کل

 

 .  دین یب  یمن و نم گه ید دیخواهم اگر قبول نکن  یو م مای_من ش

 

 اومد کنارم نشست گفت  نییبود از پله ها پا  دن یاز خواب یکه ناش یگرفته ا یبا صدا الدیم

 

 کنه ؟. یهجده ساله رفتار م ی_چرا مثل بچه ها

 باال انداخت گفت   یبهش انداختم که شونه ا ینگاه
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 .  یدون  یاز احساسات نم  یچیاز تو که ه ری_البته داداش به غ

 

 شد   یم نی جا به من توه  هیزد  ی هر جور حرف م یعنی

 گرفت .  شیدست ها نیهم نشست سرش ب ادینگفتم ، مه  یچی ه یول

 

 اش نشد !؟.  یز یدرست شده که چ یسرش از چ نیا الدیم گمی_م

 

 بود «.  ایاالن اون دن یزد  یو تو سر شتر م  نیا یدونم ول یباال انداخت با تعجب گفت :»نم یا شونه

زد ، قشنگ با   یحرف م یکه کس یبود به طور   یو نگم عصب  اریتکون دادم . مه دییبه نشونه تا  سرم
  اریبه مه  ینگفت ، نگاه یچیموقع در خونه باز شد مهراد اومد ه نیکردش . هم یم کسانیخاک 

 انداخت و گفت  

، برو   مارستانیگوشه ب یافت یاوضاع ب نیا یمونده تو ن ی، هم یخواهد حرص اون و بخور   ی_تو نم
 . م یات بردار تا بر لیوسا

 

  دیسپر کردم و گفتم :»منم با خودتون ببر نهیکردم اومدم زن اش و ببره ، منم بلند شدم ، س احساس
 گناه دارم«. 

 

  میاونجا بمون یشمال چند روز  می بر میخواه یبا دست کنارم زد گفت تو برو درس بخون ، ما م مهراد
آمپول  میبر میخواه یگفتند م یم میبرند، بچه بود یجا نم  چیوقت ه چی ه یآخر  ی.ما بچه ها

مجرد ها   گنی م رند،یگ یهم زن م گهیدرس بخون ، دو روز د نیگه بش یم میاآلنم که بزرگ شد م،یبزن
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اومد  رونیب  یهستم . در اتاق باز شد بابا عصب  یبچه بدبخت یل ی، در هر صورت من خ میبر  یو نم
 به ما چند نفر انداخت و گفت   ی.نگاه

به بعد پنج تا پسر   نیمن از ا گهید ی، ول  یخواستگار   میر یامشب م نی، هم ستین  ی_باشه مشکل
  یواسه لج باز  شهیمادرت که هم نمیخودت ا نیخونه که من نباشم ، ا ییا یم یندارم ، وقت  شتریب

 کنه . یمن و شما و تباه م یزندگ

 

من و تباه   یکه زندگ یبودتو تباه کردم ، تو  یزندگ یو داد گفت :»من ک غی با ج  هویکه  دمیو د مامان
 «. یکرد

 شد . یباال م  ن ییاش پا نه یقفسه س تیبودم ، از اعصبان  دهیند  یعصب نقدر یوقت بابا و ا چیه

سر   دی، من احمق بودم وگرنه با  دیادامه نده ، تو و خانواده ات به زور خودتون به ما چسبوند گهی_د
 دادم .  یاومد طالق ات م ایمهران که دن

وقت   چی ه یاختالف داشتند ول یلی، درسته مامان و بابا خ  دمیشن  یم میداشت یدیجد یها حرف
حرف ها و   نیا نیفشار روش بود واسه هم یل یزدند ، بابا خ ی ما حرف نم شی پ  یحت  ایجمع ،  یتو
 زد .  یم

 داد و گفت   دیکل  هی ادی سمت ما به هر کدوم به جز مه اومد

به  دیخونه بد نی، ا دیخونه بر نیاز ا دیتون یم  دیخونه هاتون هست ، دوست دار دیکل نی_ا
 کنه .  یمادرتون با عروس اش و بچه اش زندگ

 

  ادیبه مه  یل یزد .مهراد رفت جلو آنچنان س رونی مامان دوباره شروع کنه بابا از در خون ب نکهیاز ا قبل
 .  دیزد که خون از دهن و دماغ پاش

نگفت،   یچ یه  ختی خودش ر یهمه سال تو  نیا یکه هر چ یسر بابا در آورد ی ، طور  یاحمق  یل ی_خ
 .  ختیر رونی حرف نزد االن ب  دیکرد یبهش بد
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اش تا   لی اومد .منم رفتم بهش کمک کردم وسا رونیاش جمع کرد ب  لیپله ها باال رفت تمام وسا از
 هم کردم .  اریبردم .برگشتم کمک مهد نی ماش یجلو

اتاق بودم داشتم  یام جمع کنم .تو لیرفت .من موندم تا وسا  رونی که رفتند مامان هم از خونه ب همه
 داخل اومد . ادی ذاشتم که مه یساک م  یلباس هام تو

 !؟.  یدار  ی؟ کار  هی_چ

 مد بهم نگاه کرد و گفت  جلو او یقدم

 _اره باهات کار دارم . 

 گفت   یدست به عمق چشم هام نگاه کرد بعد با پوزخند صدا دار   یام گرفت تو قهی هوی

 

نگفتند   یرفتند، حت   یها بهشون کمک کرد نیکنند !؟هان ؟ا یها تو رو آدم حساب م نیا ی_فکر کرد
 .  میکن یبهت کمک م میبذار بمون 

بهم  یباهاش هم کالم بشم .با دست تکون  خواستیدلم نم چیانداختم ، ه نیی نگفتم سرم پا یز یچ
 داد و گفت  

 ؟. یاون حرف ها و زد مایبه ش  یرفت  ی_تو به چه حق

 .  دمیو ند مای اصال ش شهیسال م کیاخم بهش نگاه کردم ، من  با

 دست اش پس زدم داد زدم   یکه بهم داد عصب گهیتکون د با

به اون ندارم   یکار  چی، من ه یباور کن  یخواه  یاون دختر گفت م ی_ول کن بابا ، تو هم که هرچ
 دست از سر کچل من بردار . 

  یدونم چ ی شونه ام گذاشت ، برگشتم بهش نگاه کردم ، که نم  یلباس هام بذارم که دست رو برگشتم
 صورت ام نشست .  یتو یشد مشت
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افتادم .بلند شدم از   نیزم یهول ام داد رو هویمشت هم بهم زدند . نیدوم  دمید امیبه خودم ب تا
لگد  هویبود فقط تونستم چندتا مشت بهش بزنم .  شتری زورش ب یچون اون کم یخودم دفاع کنم ول

 تونم بکشم .  ینفس نم گهیپهلو ام زد که احساس کردم د یتو

 رفت .   یاهیکه زد چشم هام س یلگد دوم و

 

 #فرهاد »پدرپسرها «. 

 

و چهار سال    یذارند. س  یآدم م ی.مگه اعصاب برا  اوردمیاومد که پرونده ما خودم ن  ادمیشرکت  یجلو
  ادهیپ نیکه از ماش  نیاومده و برگشتم .هم رینرفته .مس نییمن پا یآب خنک از گلو هیهست که 

بچه   نیششدم  ، ما  اطی از خونه خارج شد .با تعجب بهش نگاه کرد . وارد ح عی سر ادی مه دمیشدم ، د
و با عجله خودم و به   عیمغز ام به کار افتاد ، سر هوی. دمی ماهان و د نی ماش یکدوم نبود ، ول  چیها ه

 خونه رسوندم . 

 ؟. ی_ماهان !. ماهان بابا خونه ا

لرزون خودم و بهش   یافتاده .با دست ها نیزم یرو  دمیپله ها باال رفتم در اتاق که باز کردم د از
 رسوندم . 

  نی ، ماهان و بردند منم با ماش دندیبعد رس قهیبه اورژانس زنگ زدم که پنج دق  عی زانو زدم، سر کنارش
 خودم پشت سرشون رفتم .

 از شرکت هست به اجبار جواب دادم .  دمی ام زنگ خورد د یگوش

به   دیبگ  یدیتوح  یجلسه باشم ، به آقا  یتونم تو یاومده نم شیبرام پ   یمن مشکل ی_خانم افخم 
 من برند .  یجا

 .  سیی_چشم ر
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کردند ، منم    ی، ماهان و به سرعت وارد اتاق دمیدو مارستانی پارک کردم ، تا ب مارستانی و کنار ب نیماش
  ی.ماهان هوا سمیتونستم وا ی قدر استرس داشتم که نم نی.ا سادمیپشت در با استرس فراوان وا

، اونم  دنمنتظر ماهان نمون گهیخودش و نداره ، مطمئنم همشون رفتند د یهوا یکس یهمه داره ول
به پرستار   یخودم و بهش رسوندم که نگاه  عیاومد سر رونی خورده زدش.دکتر ب  یتنها شده تا م دهید

 کرد چند تا نکته تذکر داد برگشت سمت من گفت  

 ؟.  دی_شما پدرشون هست

 شده ؟.  یچ دیبگ شهیتکون دادم گفتم :»بله ، م سرم

 

  یچند روز   دی، با دهید بیساش آ هیشون ام زد و گفت :»متاسفانه کل  یرو یو تکون داد دست سرش
،ممکنه ادامه   میعمل انجام بد  شمیباشه اگر با دارو بهتر نشد ، ما مجبور م ژهیو یتخت مراقبت ها

 ادامه بده«.  هیکل هیاش بخواهد با   یزندگ

بعد ماهان که  قهی دکتر رفت .چند دق  یک دمیشدم ، اصال نفهم  رهیرو به رو خ  وار یو مبهوت به د مات
خودم   هیبه هوش اومد به خواهش اجازه دادند وارد اتاق بشم. کنارش نشستم به صورت اش که شب

من نبود بجز   هیکدوم رنگ چشم هاشون شب  چیخودم بود ، ه هیشب   یلیبود نگاه کردم ، ماهان خ
 ظلم کنند . مهربون نبود که همه بخواهند بهش نقدریخودم نبود، ا هیماهان، کاش اخالق اش و شب

 _بابا . 

 صدام زد دست گرفتم .  یگرفته ا یصدا با

 _جانم بابا . 

 تونست درست حرف بزنه .  یدرد داشت، نم یلیخ  انگار

مونم از پشت اون   یجا م  نیبهت مسکن بزنند ، خودمم هم انیگم ب ی_ماهان ، بخواب بابا االن م
 .  نمتی ب یم شهیش
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طاقت درد داره ،  یل یچشم هام پر از اشک بشه ، خ یاومدم تا نخواد بهم نگاه کنه ه  رونیاتاق ب  از
پسره چطور بهش زده که  نیا ستیکه آدم بتونه دردش و تحمل کنه .معلوم ن ست ی ن یز یچ هیکل  یول

 روز افتاده . نیماهان به ا

 

ام   الیاش ، تا خ نمیتونستم بب   یم شهیاز پشت ش ینذاشتند وارد اتاق بشم ول  گهیشب موندم د تا
بار بهش   کیساعت  کیهر  می درد داره مجبور یلیگفتند خ یزد ، پرستار م ی راحت باشه .حرف نم

 بوق برداشت .   نیزنگ زدم که دوم دیبه نو دمیکش رونیام ب ی.گوش  میمسکن بزن

 _سالم فرهاد خوشگله .

،   یورزش   کلیماشاال چه ه یجوون موند  یلیگفت تو خ یکالم اش بود ، م  که ی و تکون دادم ت سرم
 من و چشم بزنه . یک نمی بب

 ؟. ی عمو خوب  دی_سالم نو

 لحن عوض کرد گفت   عیهستم سر یجد  دیفهم

 ؟. ی_ممنون عمو شما خوب 

 افتاده . مارستانیتخت ب  یپسرم رو  یتونم خوب باشم ، وقت   یم یانداختم چطور  نییو پا سرم

 !؟. دی مو فردا امتحان دار_ع

 .  زمی خودم بر یبرا   یاب وانیشدم ل  بلند

 . میدار کی زی_بله عمو ، امتحان ف 

 انداختم گفتم  یسطلح کنار  ی و تو وانی خوردم ل اب

 کسالت داره . یبفرست ، ماهان کم یاگر دار  رتون ی _عمو ، شماره مد

ماهان داره ،  یخودش هوا یاز داداش ها شتریبا ماهان بزرگ شده ب  یبهش نگفتم ، از بچگ یز یچ
 فردا امتحان داره . زهینخواستم که فکرش بهم بر
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 مارستانیکنند منم مدارک و پرونده از ب  یو گرفتم بهش زنگ زدم ، گفت که صحبت م  ری مد شماره
 بدم .  لی فردا صبح برم به دفتر آموزشگاه تحو

خسته   یل یاومدم ، خ رونی .زود ب ستین  یهشت صبح برداشتم مدرسه بردم که گفت مشکل ساعت
بره کنار ماهان  یچهار ساعت هیدادم گفتم   امیپ دیداشتم .به نو یبه زور باز نگه م شیبودم چشم ها

  ینکردم ، فقط زمان  یوقت احساس خوشبخت  چی.هبمونه تا من استراحت کنم .حوصله خونه نداشتم 
داره ، حرف زدن  یطونیش ت ی و خوشبختم  که کنار پسرهام باشم. چون ماهان شخص شحالمخو

 شهی. همره ی گ ی، دلم م دهیخواب  مارستانیتخت ب  یاالن رو نکهیکنه . از ا یباهاش حال من و بهتر م
 پر سر و صدا بود .

رفتند و جواب   یهمراه با مهناز)همسر فرهاد(خواستگار  ادیمه شبید دمیداداشم فهم نیاز فرز تازه
خونه  هیبود که کل بچه ها بود رفتم . ی همون آپارتمان یمثبت هم گرفتند .در خونه مهران که تو

 بودنقطه شهر   نیبهتر  ی، و نم یاستخر جکوز  یآپارتمان دارا نیبهتر یبراشون تو یچهارصد متر 
 هم واسه هر کدوم از بچه ها بود .  هیواسه خودم بود ، بق .طبقه آخر

 _سالم عمو . 

 . دمی اش بوس  یشونیاومدم بغل اش کردم ، پ رونی از فکر ب نازیآ یصدا با

 عمو جان ؟.  ی_خوب 

 «.  ستیمشخصه شما اصال حالتون خوب ن یبهم نگاه کرد و گفت :»من خوبم ول  یشگ یبا لبخند هم 

 کردم که ناراحت گفت   فیتعر هیمبل ها نشستم براش قض  یرو  میخونه شد وارد

 .  امیب دی_چرا به من خبر نداد

 گفتم  دمی سرش کش یرو یدست

 بره ، برگشت تو برو بمون .  دی_االن گفتم نو

 .  دمیتکون داد ، حوصله غذا خوردن نداشتم رفتم خواب یسر 
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   نازی#آ

 

از مهران نداشتم ، قبل از رفتن گفت که هر وقت بشه خودم  یخبر  چیاالن که عمو اومده بود ه تا
ما جالب بود ، مهران اومد لباس عوض کرد و رفت ، منه   ی .واقعا هم عروس رم ی گ یباهات تماس م

 کردم .  یهم تا صبح فقط داشتم موهام و درست م چارهیب

هال کتاب ام آوردم   یشد بخوره ، بعد گذاشتم برگشتم تو  اردیعمو برنج و مرغ درست کردم که ب واسه
 شروع به خوندن کردم .

به شماره انداختم  یام زنگ خورد .از کنار دست ام برداشتم ، نگاه یدونم چقدر گذشت که گوش ینم
 جواب داد . عیسر  نی بزنه بخاطر هم یناشناس هست ، حتما مهران داره زنگ م دمید

 _بله ؟.

 مهران اومد .  یبعد صدا هیثان چند

 _سالم ، مهرانم .

 مبل نشستم . یام بستم چهارزانو رو کتاب

 ؟.  ی_سالم ، خوب 

 تونست صبحت کنه .  یدرست نم  انگار

 صحبت کنم ، فقط زنگ زدم بگم که حال ام خوبه .  ادیتونم ز  ی_اره خوبم ، نم

 . میخوب  یزدم و گفتم :خداروشکر ، ما هم همگ   یلبخند 

 مراقب خودت باش .  نازیبرم آ گهیشکر ، من د_خب خدارو

داره ، نگران ماهان هم  یخواست اونجا خودش هزار جور مشغله ذهن یتماس و قطع کرد .دلم نم 
  دیکه پرس دمیشد ، براش غذا کش  داریباشه. عمو ب

 . دیهم نبود شی روز هم پ هیخب شما   ی، ول یهست ی کنار مهران راض  یخواهم بپرسم از زندگ ی_م
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 زدم و گفتم   یلبخند

دو   نیهم یبهم نکرده ،راست یاحترام  یب چیمهران و شناختم ، ه یل یچند روز خ نیهم ی_اتفاقا تو
 هم بهم زنگ زد گفت که حال اش خوبه . شیساعت پ 

 

 نکیس یداد . بلند شدم ظرف ها و جمع کردم تو  هیتک ی، به صندل  دیاز غذا خوردن کش دست
 گذاشتم . 

 _دستت درد نکنه عموجان ،دفعه بعد مهران زنگ زد بهش بگو بابات گفته حتما به منم زنگ بزنه . 

 بهش نگاه کردم و گفتم   برگشتم

 براش درست کنم . دیخوره بگ یم  یز یگم اگر ماهان چ ی_چشم ، فقط م

 برداشت گفت    زی م یاش از رو یبلند شد ، گوش زی پشت م از

 نداشته باشه . وندیبه پ  ازیدن ، انشاهلل ن یخودشون بهش م   یعنیخوره ،  ینم  یز ی _نه عمو فعال چ

 در رفتم . یپشت سر عمو تا جلو  دمیکش رونی از دست ام ب دستکش

 

 .  امیم دیحتما به من بگ دی_انشاهلل عمو جان ، خسته شد

ام ده  یکنم انرژ   یمهران زنگ زده بود احساس م یکردم وارد خونه شدم .از وقت یخداحافظ ازشون
 برابر شده . 

من و داره ، االن مهران همه کس ام شده ، با   یکس و ندارم ، فقط بابا هست که هوا چیه من
کس   چیام نه ه ینه نامادر  گهیکنم د ی.کنارش که هستم احساس م رمیگ یصداش آرامش م دنیشن
و   ری، تحق یبوده ، پر از سخت بیمن پر از فراز و نش یکنه .زندگ نیجرات نداره بهم توه یا گهید

  یتونست ینم  قهیدق هیاون زمستون که از سرما  یکرد تو  یبود که مجبورم م ی، زمان  گهید زیچ ارانهز
 که من هرگز انجام نداده بود . ینداخت ،اونم بخاطر کار   یم یانبار  ی، من و تو  یار یدوام ب
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به گذشته فکر نکنم ، من االن خودم صاحب خونه   گهی مبل ها نشستم ، کتاب ام باز کردم که د یرو
  یکه ممکنه همش سرشار از خوشبخت  یام شروع کنم ، قصه ا یاز زندگ گهید  یشدم ، قراره قصه ا

 باشه . 

 

   ادی #مه

  چینگاه کردم که با عشق دست هام و فشرد .بدون ه مای ،با لبنخد برگشتم به ش میاومد رونی دفتر ب از
 . دمیدست ام بود بوس یکه تو شی دست ها یبا خوشحال  می.سوار شد میرفت نی سمت ماش یحرف 

 و گفت   دیبود خند یبلند که از خوشحال  یصدا با

 .  میو کنار هم هستکنم ، که با وجود اون همه مخالفت االن من و ت  ی_,هنوز هم باور نم

 قلب ام گذاشتم و گفتم  یدست اش رو 

 کنه .  یکار نم گهید ی، اگر نباش ی_تو صاحب قلبم هست

 و زدم گفتم   نیبرگشتم کمربند بستم ، استارت ماش 

 سرتا سر از عشق .  یزندگ هی یبه سو  شی_ پ

 

، درست به دور از تمام   میمشترکمون شروع کن یرامسر گرفته بودم .قرار شد اون جا زندگ یتو خونه
 .... یبوده ، ول  تیهم واقعا بهانه نبود واقع دی. شا دندیازدواج ما بهانه تراش  یکه برا یمردم

 

 

 #ماهان  
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تم همش خودم  تونس  یبه اون همه دستگاه انداختم .من واقعا نم یدرد چشم هام باز کردم ، نگاه با
 یمن ومدن،ین  دارمیکدوم از داداش هام به د چیدو روز ه نیا یتو دمیاتاق باشم . فهم نیا یتنها تو

واسه  رممی بم  اگربود ، من   ادیرم . انگار حق با مه ینفر باال سرشون م نیبشند اول ضی که هر کدوم مر
کردند   یم قیساعت بهم دارو تزر  کی درد داشتم هر  یلی. حوصله ام سر رفته بود ، خ ستمی مهم ن یکس

 شده بود . فی بدن ام ضع  ی، حساب 

 

.امروز بهتر شده بودم   ومدیکس ن چیه  دیو بابا و نو نازی بودم ، بازم جز آ مارستانیب  یروز تمام تو پنج
داروهام سر موقع  یاالن هم مرخص بشم ، ول بنیتونم هم   یندارم ، م وندیبه پ ازی، دکتر گفت ن 

رفتن برام سخت   راه  ی.ول دمیبود لباس پوش یهر بدبخت   هیبخورم تا زودتر درمان بشم .به کمک بابا ، 
 کردند .  یپهلوم وارد م ی تو زیت  زیچ هیرفتم انگار  یراه م  یبود ، وقت

 شدم . بابا هم نشست   نیسوار ماش  لچریو با

 

حال و   نی که من و به ا ادیکار کنه مه یتونم راه برم .خدا بگم باهات چ  یاومد ، نم_اخ که جونم باال 
 .  یروز انداخت

 

تا بهت   نازیآ شی خونه مهران پ میر  یبابا ، االن م شهیناراحت بهم نگاه کرد و گفت :درست م  بابا
 برسه. 

 

ازم ما   یخبر   چیکرد ، مامان ام ه ی جور حکم م نیا طیخب شرا یبشم ، ول  یخواستم مزاحم کس ینم
ازش   گهیکس د چیهست که ه نی.واسه هم دندیباالخره مهاباد به خانم رس دمیشن  دینگرفت از نو
 نکهیکنم چه برسه به ا یبهش نگاه هم نم یگذر اش سمت ما افتاد ، من حت یاگر زمان  یخبر نداره. ول 

 بخواهم بهش کمک کنم .
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 #مهراد 

 

خودش   شی ، بنده خدا فکر کنم پ  میباش  نازیمبل ها نشسته بودم ، قرار شده بود امروز مهمون آ یرو
 . نهی ما و هر روز مجبورم بب یول دهیکاش شوهر نکرده باشم .اون که شوهر ند گهیم

 هست .  یک  نمی زنند ، برو باز کن بب ی _مهراد زنگ در و م

 

 گاه کردم . ن  دهیشدم در باز کردم که با تعجب و نرس بلند

 

 !؟.  یشد ی_ماهان چ

 

عرق کرده بود به مبل رسوند بهش کمک کرد تا   یادیبا دست کنار ام زد به ماهان که از درد ز  بابا
 .  دیخواب

 بودم گفت   سادهیدر وا ینفس زنان برگشت سمت من که هنوز جلو  بابا

 .  یگرفت یازش م ی سراغ یداداش نمونه بود یلی ؟تو خ هی_چ

از   یلیخ  دمیخونه بستم خودم به ماهان رسوندم کنار مبل زانو کردم که چشم هاش بست . فهم در
 دست من دلخور هست . 

 شده ؟.  یبه من بگه چ یک ی_خب 

 مبل ها انداخت گفت   یآورد رو رونیکت اش ب   بابا

  بیاش آس هیآورده زده ، کل ری ماهان و تنها گ دیخان هست ، شما که رفت ادیدست گل مه یچ ی_ه
 بوده .  یبستر  مارستانیب  یپنج روزه تو دهید
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برادر   ن یا یاز ماهان نداشتم ؟خاک دو عالم فرق سرم ، ناسالمت یخبر  چیچند روز ه  نیمن ا چرا
 خبر نداشتم که چه به حال و روز اش اومده . چیه  یکوچک ما هست ول

 باز کرد .  مین شیچشم ها پهلو اش بود برداشتم . یماهان که رو یها دست

 

 .  یاز دست من ناراحت باش  دیدم با یدونستم حق م  ی_من قربونت برم ، به موال نم

آورد کمک کردم    یاب وانیبراش ل نازیخواد .آ  یگفت که آب م یخش دار  ینگفت آروم و با صدا یز یچ
 تا خورد .

 

 ؟.  دیبه من نگفت یز ی _بابا شما چرا چ

 و گفت    دیاش کش یجوگندم یموها یتو یدست

 ؟  دیاز ماهان نگرفت یخبر   چیچند روز ه نیا ی_شما چرا تو

 برگشتم «.  روزید  نیشدم کنار بابا نشستم و گفتم :»چون من تهران نبودم، هم  بلند

 

 قانع شده بود ، ماهان گفت   انگار

 . دهیبه راپونزل اش رس   ادی_داداش، مه

 و گفتم  دمیاش بوس  یشون یکرد .پ یم یطور زود آشت نیهم شهیبهش رسوندم ، هم خودم

 .  رمی گ یکه باهات کرد خودم ازش انتقام م یکار  نیا ی_اره ، ول

  یکرد یم ر یو انتقام اومد تو ما و ش  یهر وقت اسم تالف   ن،یزد و گفت :تو رو خدا بش  یکم جون لبخند
 . یکرد  یبه ما نگاه م یسادیمیوا یخودتم گوشه ا ،یفرستاد یجلو م
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 .  دمیاش کش شونیپر یموها یتو ی ، دست دمیهم خند با

 

 

 

  

   مهران

 

انداختم آهسته وارد  دیاومدم . سمت خونه رفتم ، ساعت دو شب بود ، آروم کل رونی آسانسور ب از
 خونه شدم . 

کنارت   ادیبگو تا ماهان ب یترس  یم گم یبهش م نازیخونه همش روشن بود .امان از دست آ یها چراغ
 خوابه . یکنه م یم ی خونه و چراغان ادیم

 دادند تا برگردم . یواسه سه روز بهم مرخص امروز

  یآب یهال گذاشتم .وارد آشپزخونه شدم بطر  یازدواج کرده بودم .ساک ام تو نکهیا یفقط برا اونم
که  ی.در و آروم باز کردم سمت تخت دم نفره ا خوردم ، بعد سمت اتاق خواب رفتم  دمیکش رونیب

  یها سو از تما نیدونستم ا یبود و من نم  طونیبود .ش دهیوسط اتاق بود رفتم .مثل فرشته ها خواب
به خودش داد .فاصله گرفتم  ی که تکون   دمیاش بوس  یشونی.خم شدم پ  دمی که باهاش داشتم فهم

حس کرد بلند شد .بدون   عیکه سر دمیلباس ام عوض کردم و برگشتم پتو و عقب زدم ، کنارش خواب
 چشم هاش باز کنه گفت   نکهیا

تخت من   یبردار ، فقط از رو یخواه  یم  یندارم هر چ یمن باهات کار  نی امام زاد زاه جعفر ، بب ای_
 کنم .  یبلندشو تمنا م 

منم اول با تعجب بهم   دیباز کرد تا د شیچشم ها هویکه  میخند یمزه شده بود . بهش م با  یلیخ
 زد   غیبعدش ج  ینگاه کرد ول 
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 کنم . یسکته م ییای  یم ینجور یا یکی _مهران ، تو نم

 کوچولو اش گرفتم و گفتم  یشدم نشستم دست ها بلند

 . زم ی کنم عز دارتیخواستم ب ی_دور از جون، نم 

 گفت   ناز یکه آ دمیخسته بودم دراز کش یلی .خ دهیترس یمعلوم بود حساب  یو تکون داد ، ول  سرش

 ؟. یدیرس  ی_ک

 بسته جواب اش دادم  یچشم ها با

 . شهیم یا قهی_من ده دق

 خواست حرف بزنه گفتم  ی اش م دمیبغل خودم کش یهام باز کردم دست اش گرفتم تو چشم

 خواهم بخوابم .  ینگو م یچ ی_ه

 نکرد .  تیکه دختر خوب و حرف گوش کن اصال اذ  اونم

 

   نازی#آ

 

سرش و    یخواست موها یاومد من و ترسونده دلم م ادمیتا  یاش اول شوکه شدم ول  دمید یوقت
 کنم . یسکته م یمن نصف شب  گهیدونه دونه بکنم .نم

کردم خوابم نبرد . شروع   یبود هر کار  دهیچون خواب از سرم پر یبودم ،ول   دهیبغل اش خواب یتو
 کردم با دماغ مهران ور رفتن . 

 به عمل هم نداره.  ازیداره ، بنظرم ن یخوب دماغ

ذارم بخوابه ، چرا اون  یکار کنم من اصال نم یخب چ یگفت نکن بذار من بخوابم ، ول  یم یه
 بخوابه من نخوابم .
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 شد نگاه ام کرد و گفت    داریکردم که ب تیو اذ  دمیست کشقدر با صورتش اش د نیا

 خواهد .   ی_قشنگ معلومه دلت کتک م

 که ........... دمیخند

ام   یزندگ یبرا دیکه با ییایشدم ، دن یدیجد یایشده ، وارد دن گهید یایدن ه یاز اون شب وارد  من
 کنار مهران بجنگم .  یخوشبخت یبرا  دیام پشت سر بذارم . با یزندگ یکنم ، تمام مانع ها یهمه کار 

 

 ______ 

 وانیل هیشدم .اول دوش گرفتم بعد وارد آشپزخونه شدم اول   داریزود تر از مهران از خواب ب ظهر
بشه براش ناهار فسنجان درست کردم    داریشربت خوردم . خداروشکر حال ام خوب بود . تا مهران ب

 بود .  یآشپز  نیخونه بابام به دردم خورد هم یکه تو ی.تنها حسن 

نشون  می و ن  کیشد .نگاه به ساعت انداختم که  یداشت آمده م گهیدور غذا بودم که د یساعت دو
 داد . یم

 . دهیرو شکم خواب  دمیاتاق خوابمون شدم ، د وارد

 _مهران بلندشو ساعت هفت عصر شده . 

 خورد   بهش زدم که تکون یخوره ، دست یتکون نم  دمید

 منتظرت نشسته . رونی_مهران ساعت هفت شده بلندشو عمو ب 

 باز کرد و گفت  مهیچشم هام ن  برگشت

 . امی یم گهیساعت د کی_باشه بهش بگو بمونه 

 

دو سه روش   کیداره . پارچ کنار تخت برداشتم با شماره  خیپارچ آب  هیبه   اجیواقعا احت نیا نه
 کردم .  دنیشروع به خند سادمی کردم ، بهم مثل برق گرفته ها نشست . منم با فاصله آرش وا  یخال
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 کرد و گفت   یاخم

 کشمت .  یم  رمتی برو ، فقط برو اگر بگ نازیآ نی_بب 

 گفت   یکه م دمیاومدم صداش شن رونیاز اتاق ب  عی سر یل یخ یتونستم بدوام ول  ینم

 

 .  زهیروم آب بر  یکس ادی_من بد ام م

 

 رفتم گفتم   یجور که سمت آشپزخونه م نیباال انداختم هم یا شونه

 

 .  سهیآقا پل یاز قبل اعالم کن یخواست ی_م

 

انداخته  یکه حوصله دور شونه ا  یدر حال قهیگذاشتم .بعد از چند دق ز یم یرو  دمیظرف کش یتو غذا
 بود وارد آشپزخونه شد .

 

 . یام بلد هست گهیدادن من کار دکه به جز حرص  نمی ب ی_نه م

 

 گفتم   دمیبشقاب کش ینشستم براش غذا تو یصندل یرو

 

 . ستندیهنر ن  یبلدم ، همه مثل تو که ب زمی _اره عز

 دهن گذاشت و گفت   یتو یلقمه ا 
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 ، قشنگ با پا برات شکل دادم .  یداشت  یطب نکیع نیهنرمند هستم ، ا یل ی_اتفاقا خ

 

 ترس زدم و گفتم   یاز رو یزد ، لبخند رونیها از حدقه ب چشم

 مهران جان . یکار و نکرد نی_تو ا

 

 گفت   ختیبرنج اش ر یقاشق فسنجان رو هیکرد  دست

 

 داره . یشوهرت چه هنر   ی_انقاقا انجام دادم ، تا بدون

 

 گذاشته .   زی م یکه کج و کوله شده بود رو یام در حال  نک ی ع دمیبلند شدم رفتم د  زیاز پشت م عیسر

کرد ، که ظرف فسنجون   یبهم نگاه م  یلبخند مرموز  ایدادم برگشتم .  رونی حرص نفس ام و ب از
 کردم .  یسرش خال یفکرش کنه رو نکهیبدون ا  هویبرداشتم 

 به کمر سرم تکون دادم گفتم  دست

 ام هم بلده .  گهید  یهمسرت چه هنرها  یتا بدون ختمیر نمی_ا

 یبلند شد دست یعاد یل یگفت .منم منتظر واکنش اش بودم که خ ینم  یز یبسته بود چ شیها چشم
 گفت   دیصورت ام کش یرو

 شکوفا بشند . دیهنرها با نیسرت خانومم، ا  ی_فدا

 زد و گفت   یپارچ آب و باال گرفته .لبخند دمی . نگاه کردم د دیرآب نفس ام ب یاز سرد هوی

 

 !؟.  یخنک شد زمی _عز
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کار   نیکردم ، اونم هم  یگرفت ، برنج ها برداشتم سمت اش پرتاب م یام م ه یواقعا داشت گر گهید
 نگاه مون سمت در رفت .  ییزنگ خونه زدند . دوتا هوی.  میکرد یم یبرف باز  میکرد انگار داشت یم

 . میست یمهران برو در باز کن بگو ما خونه ن نی_بب 

 

 مغزم شروع به کار کرد گفتم   عیخواست بره که سر  یم

 

 .  میدونند خونه هست ی که م ی_نه نرو اگر بر 

 

 خواهم در باز کنم حتما بچه ها هستند . یدونم عقل کل ، م  یبهم انداخت و گفت :خودم م  ینگاه

 

مهراد اومده  دمیاومدم . د رونیموهامم باال بستم ب  دمی بلند پوش نیاست رهنی اتاق پ یرفتم تو عیسر
 کنه . یداره با مهران صحبت م

 

 .  ستین ی_مهراد امروز از غذا خبر 

 

 شده بودم انداخت و گفت   دهیموش آب کش  هیبه من که شب ینگاه

 

 خونه ما جنگ بوده !؟. یتو_امروز  

 حرص به مهران اشاره کردم و گفتم   با

 _از خان داداشت بپرس.
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 گذاشتم .مهران و مهراد باهم وارد شدند . نکیس یآشپزخونه شدم ، ظرف ها و جمع کردم تو وارد

 نشست گفت   زیمهراد پشت م  

 من بخورم . ستی ن  یچی ه یعنی نازی_آ

 

نخوردم بخاطر شاهکار مهران خان ،   یچ ی، خودم هم ه ستیبهش نگاه کردم و گفتم :نه ن  برگشتم
 کنه .  یمن خال  نکیع یبهش گفت هنرش و رو  یدونم ک  یمن نم

 

ظرف   یبرنج داخل اش بود همراه با فسنجان که تو یباال انداخت در قابلمه بار کرد کم یشونه ا مهراد
 رد . مهران مونده بود شروع به خوردن ک 

 کرد .   زیظرف ها و شستم ، مهران هم کف آشپزخونه تم منم

 

،   یکرد یفقط موقع درس خوندن ازش استفاده م نکی ع نی؟تو که ا یکار کرد یچ نیبب   نازیآ گمی_م
 امتحان هات تموم شده .  گهیاآلنم که د

خودشون گذاشتم بعد که   یجمع کردم سرجا نتیکاب یرو   لیآوردم ، تمام وسا  رونی کش هام ب دست
 کارم تموم شد گفتم  

 زدم . یم  نکیکردم ع  یهم نگاه م لمیف ری _نه خ

 

 خرم «.  یبهترش م  یک یخودم برات  ستینشست گفت :»مهم ن  یصندل یرو
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.خداروشکر ماهان هم بهتر شده   میرفت  رونی اردو بود ، شام ب یکه تو الدیبا بچه ها البته به جز م شب
شد ، خداروشکر کردم که   یعصب  ادیچقدر از دست مه د یمهران فهم یبود ، البته ناگفته نماند که وقت

 آورد.   یسرش م ییوگرنه حتما بال ستیاالن ن

 .شه؟یتموم م تتیمامور نیا یمهران داداش ک  گمی_م

انداخت و   مینشسته بود رونیسرسبز رستوران که ما ب   طیبه مح یکه نگاه می بهش نگاه کرد منتظر
 گفت  

 تموم بشه . گهیممکنه تا چند هفته د ادین  شیپ  یبار مشکل نی دونم، اگر ا ی_واال نم

  

فردا برگرده. دلم براش تنگ   دینگفت .حال ام گرفته بود آخه زنگ زدند که حتما با یز یچ یکس گهید
 . شهیم

در گوش ام گفت غذام و بخورم ، به زور چند تا   دیو مهران فهم  نیفت ، ار ینم ن یی غذا از گلوم پا اصال
کردند حال من  یم ی، بچه ها همه سع میها قدم زد ابونی خ یقاشق غذا خوردم .چند ساعت تو

دست هاش گرفت   یفکر مهران بودم .دست ام تو یخب دست خودم نبود همش تو یعوض بشه ول 
 آروم گفت  

 

 برگردم .  رمیگ  ینم یمرخص گهید یکن یجور  نیا یخواه  ی_اگر م

 

 بههش زدم و گفتم  یبهش نگاه کردم که شونه اش باال انداخت مشت عیسر

 منه نگرانت هستم. ری، اصال تقص یبد یل ی_خ
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ها پشت سر مهراد،  ابونیخ یبغل گرفت .بدون حرف تو یتو  دمیرس  یهاش به زور م نهیکه تا س من
 .  میشروع به قدم زدن کرد اریماهان و مهد

که کنار هم   ستیروز هم ن کیکنار مهران باشم .هنوز  شتریتموم بشه تا  بتونم ب تی مامور نیا کاش
نشستم  یصندل   نیاول یرو نیدل ام درد گرفته بود واسه هم یامروزم ، کم ادیز   تی .بخاطر فعال میبود

 گفت   سادیم وا.مهران نگران باال سر

 شده ؟.  یز ی_چ

 گفتم  دمیکش  قینفس عم ی و تکون دادم کم  سرم

 ام حال ام بده . کی میرفت ی_نه فقط کاش خونه م 

 

 گردند .  یخونه که اونا هم گفتند خودشون بعد بر م  میر  یبه ماهان زنگ زد گفت ما م 

 

 شد که چشم هام گرم شد خوابم برد . یدونم چ ی، چشم هام بستم ، نم میشد  نیماش سوار

 

اش ،   نمی نشدم حداقل بب داریام گرفته بود من چرا ب هی شدم تا مهران رفته بود . گر داریب  یوقت صبح
 بودم .  یموقع وقت خواب هست .از دست خودم شاک نیآخه بکو ا یعنی

 و سالم برگرده .  حی که صح انشاهلل

 

 

   ادی #مه
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 داخل آشپزخونه گذاشتم .  زیم یهام رو  دهیو صدا زدم که جواب ام نداد. خر  مایخونه باز کردم ش  در

 من اومدم . زمی عز مای_ش

جواب نداد .   ی. شماره اش گرفتم ول ستیباال انداختم وارد اتاق شدم تا ن  ی، ابرو ستین یخبر  دمید
 ازش نشد . یخبر  چیه یتونه رفته باشه .چند بار شماره اش گرفتم ول یکجا م یعن یشوکه شدم 

  ابونیخ یرفتم ، تو   رونی نبود.نگران از در خونه ب یخبر  چ یبازم ه یزدم ول  یخود شب بهش زنگ م تا
  یام هم با خودش برده بود .داشتم سمت خونه بر م  نینبود .ماش  یخبر  یگشتم ول یها دنبال اش م 

ام  هنخواستم به راه ام ادامه بدم که از پشت د  ی.م سادیکنار نام وا یمشکون  هی هویگشتم که 
 ون نشستم چشم هام با پارچه بسته بودند . ینداشت .  تو یجواب چیمنم ه یگرفتم و تقال ها

 

 !؟. دی خواه  یم یاز جون م ی ؟چ دیهست ی_شما ک 

 

 زنم .  یداد زدم :دارم به شما حرف م یجواب ام نداد عصب یکس

 

کلفت و   یافتم. بعد با صدا یکه نشستم ب  ییکمرم زد که باعث شد از جا یمحکم از پشت تو  یکی
 گفت   یخشن

 

 . ادی _صدات در ن

 

داد ، االن  یداشت من و عذاب م تی وضع نینشستم .واقعا ا یقبل  یام گرفتند دوباره به جا دست
 ها بردند .  نیهم هم مایکجاست ؟.اصال نکنه ...نکنه ..ش  مای ش یعنی
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 هستند. یها دنبال چ نیا ی عنیتکون دادم ،  سرم

  دیکه با دیشد فهم   یگرم م ی و هوا ایدر ی.از بو مید یکه رس میراه بود یدونم چند ساعت تو ینم
برداشته شد .  اون پارچه از چشمم هوی بسته بودند ،  ی. دست هام با طناب  میسمت جنوب کشور باش 

باغ با   یکرد یجنوب بود .هر جا نگاه م یدور افتاده تو  ییجا هی. نمیتونستم دور و اطراف خودم و بب 
 .  دیرس  یبه گوش ام م ایدر یموج ها یبود .صدا  دهیبلند و سربه فلک کش ینخل ها

 افت .  ی_راه ب

. همون مرد گنده  میدیرس  یچوب یخونه  هیتا به  میراه رفت یدست به سمت جلو هول ام داد کم با
. همه جا   میاجازه ورود خواست ، بازوم و گرفت داخل شد نکهیپشت سرم بود در زد .بعد از ا یا

  باعثاز گوشه اتاق اومد که  یمرد یصدا   هوینداشت . یز ی چ چیکلبه متروکه بود ه هیبود ،   کیتار
 ترس من شد . 

 ؟.  یچطور  اد،ی_به آقا مه 

 کردم و گفتم  یاخم

 ؟.  دیشناس ی؟من و از کجا م دیهست ی_شما ک 

  یتر شده بود . ول کیبه من نزد ی که بود بلند شد کم  ییانگار از اون جا دیخند  یسپاس بلند و زشت با
 .  نمیتونستم اون و بب  ی من اصال نم

 

 شهر هستم. نیمثل تمام مردم ا یآدم عاد هی_من 

 

 ام از گرما عرق نشسته بود پاک کردم گفتم  یشونیپ  یبلند کردم رو دست

 

 به من داره !؟.  یچه کار  یمرد عاد هی_خب 
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 بود . سادهیعقب تر وا یکه کنارم بود کم یمرد اون

 

 اومد که باعث شد کارمون بهم گره بخوره .  شیپ  یبه شما ندارم ، مشکل ی_من کار 

 صدام و بلند کردم و گفتم یم . کمشد  یم یسر بسته حرف زدن اش داشتم کفر  نیواقعا از ا گهید

 

 ؟.  یگیم ی چ نمی _درست بنال بب

 

 از کلبه برد . رونی شد من و سمت ب کیبه همون مرد دستور داد چون نزد انگار

 خارج بشم گفتم  نکهیاز ا قبل

 هم کار شما بوده !؟.  مای_ش

 بهم ندادند.  یجواب   یول  دنیبلند خند یبا صدا میمرد کنار نی خودش همراه با هم 

 .  میدونم چقدر سرعت اومدند، که االن ما جنوب هست یمن نم 

در ببنده   نکهیباز کرد من و اون جا انداخت . قبل از ا ک یاتاق کوچ هیاز باغ رفت در  یا گهید سمت
 گفتم 

 

 . دی بگ دیتون یم گهیو که د نی_ساعت چنده ؟ا

 

 «.  ینیش  یجا بدون سر و صدا م نیو تکون داد گفت :»ساعت پنج صبح ، هم سرش
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 به کولر که خاموش بود انداختم گفتم :»حداقل برام کولر روشن کن «. ینگاه

 

 رفت .   رونی ب یحرف   چیبه کولر انداخت برام روشن کرد بدون ه یاتاق شد نگاه وارد

شهر ها    نی. واقعا هوا گرم هست ، مردم ادمیکش یمکولر که بهم خورد ، انگار تازه داشتم نفس   باد
 .  ارنیگرما دوام م نیا یتو یچطور 

 

 

 #مجهول

 

اش  فیبه موقع به وظا  یدونه اگر کس ی.خودش خوب م دیبهش نگاه کردم ، از نگاه من ترس   یعصب
 داره . شی در پ یعمل نکنه چه عاقبت 

 اش نگاه کردم . دهیترس یشدم خم شدم تو عمق چشم ها  کینزد  بهش

 

 بابت جمع باشه .   نیاز ا التونیدهم شما خ  یآقا براتون انجام م  یدو هفته ا ی_گفت

 

 محکم تکون دادم که چشم هاش و بست  بلند شدم داد زدم  یصندل

 

 .  یدیو خواب ی فقط خورد ،ینکرد یکار  چیتو احمق ه ی_االن چهارماه گذشته ، ول
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   دمیلرزون اش از پشت سر شن یبرم که صدا رونی خواستم از در ب  یبهش کردم م پشت

 

 نشد .  یرفتم ول دیکرد یکه فکرش م یکردم به هر راه یبخدا نتونستم ، اصال نشد هر کار  د،ی_ببخش

 

وارم  شل بی ج یتکون داد . خودمم  دست تو دنیکردم که سرش به نشونه فهم یاشاره ا یمحمد به
 ام رفتم .راننده در باز کرد نشستم .  نیمحکم سمت ماش یبا قدم ها شهیکردم، مثل هم 

 هستم ،هنوز مونده !  یمن ک ی. هنوز مونده تا بدون دمیکش  نییپا  نیماش شهیش

 و به حرکت در آورد .  نیاشاره دست من راننده ماش با

 

 گفتم   میوارد خونه بش نکهیعمارت ام نگه داشت ، قبل از ا  کنار

ببره تا خودم   هیقض نیاز ا ییبو دیکس نبا چیباشه ، ه زی بسپار حواس اش به همه چ  ی_به افخم
 بهتون دستور بدم .

 جلو بهم نگاه کرد و گفت   نهییآ یتو از

 _چشم آقا .

 

 اد ی #مه

 

بار بهم اجازه دادند که برم دوش   کیشده بودم ، فقط  یاتاق زندان  نیا یهفته بود که من تو کی
نه. سر ظهر برام   ای شدن من خبر دارند  دهیاز دز یدونم کس ینم  یجا خبر ندارم ، حت  چی. از ه رمیبگ

 .  دمیخواب یاز اتاق  فرش انداخته بودم م یآوردند و شب هم شام ، گوشه ا یناهار م 
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 غذا اومد.   ینیبا س یشگیرد همدر اتاق باز شد همون م هوی

که گوشه   یاومدند .دست من و با طناب به صندل گهید  کری بعد اش هم دوتا مرد غول پ قهیدق چند
 اتاق بود بستند.

 یسود چی ها ه نیاز ا دنیسوال پرس ایحرف زدن  دمیمدت فهم  نیا ی، تو سادندیوا یها کنار  آدم
 نداره .

 وارد شد . یجو گندم یپوش ، با موها  کیمرد کامال ش هیبعد  قهیدق چند

 باشه . سیی ر نیا دیبودم اش ، شا دهیدقت کردم ، تا حاال ند بهش

خارج شد .انگار تنها با من مشکل نداشتند ، کال   عیاز اون مرد ها اشاره کرد ، که سر یکی انگشت به  با
 من زدند .  یآوردند رو به رو یبعد براش صندل قهیکردند .چند دق یصحبت نم

 کرد به قدم زدند . شروع

 

 هستم !؟.  نجایا ی_من واسه چ

 

 به چشم هام انداخت گفت   یق ی سوال کردن من برگشت سمتم ، نگاه عم با

 

 ؟.  یشناس  یم  یکه چهارماه هست دار  ی! چقدر زن  مای_ش

 

 دست اش باال آورد گفت   یخواستم حرف بزنم ، ول یم

 

 قبالً شوهر داشته ؟هوم !؟. مایش  یدونست  ی، بذار من بگم . م یبگ  یز یخواهد چ  ی_نم
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هم  شهی، آدم عاشق هم کور م یو گفت :خب آره حق هم دار  دیخند یبلند ینگفتم ، با صدا  یز یچ
 .  نهیمعشوقه اش بب یها رادیو ا  بیخواهد ع  یکر ، نم 

 

 بوده ؟.  یهدف اش از ازدواج با تو چ  یدون  یتر شد گفت :م   کینزد بهم

 

احمق بودم چرا   نقدری، من چرا ا دمیرس  یبه حرف ماهان و بابام م شتریگفت ب یکه م یجمله ا هر
 نکردم .  قیتحق

 

به ما داره ، از من فرصت خواست که دو ماه بهش وقت بدم طلب اش از   ادی ز یل یطلب خ هی_اون 
 ازدواج بده .  قیطر

 به من کرد و گفت   پشت

 .  دیریاز شوهرم پولتون بگ دیدستور داده بر یجا هست  نیتو ا نیهم یخب ، نشد که بشه ، برا یول

 

 دادم گفتم   رونیکردم، نفس ام ب  یاخم

 

 .  دیبه خودش هم بگ دیو بر نیدهم ا یکس پول نم چی_من به ه

 شد و گفت   رهی ، دوباره چشم هام خ سادی کنار پاهام وا برگشت

 . میهم بهت نشون بد پ یکل  هی، فقط دنبال پولم هستم ، در ضمن بذار  ستمین ی_من کاره ا
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، داره  یچ  یعنیشد ! یجلوم گرفت .باورم نم   ی، گوش سادیها رو به روم وا گاردی از باد یکیداد  دستور
 کنه .  یکار م  یچ

 چشمم برداشتند .  یاز جلو هویکردم که  ینگاه م داشتم

 

داداشت  یهست ، گفته اگر پول ند  مایش یدست ها ی. االن داداشت تو هیقدر کاف نیهم گهی_خب د
ممکنه از شش بردار   یبجنب ری، در ضمن منم در به در دنبال پول هستم ، پس د  رهی بم یممکنه از خمار 

 کم بشه .  یکی  یدیحم

 

 میمن تا پول ام نگر اد؟اخهی بابات وسط ب  یخواهد پا یبره گفت :دلت که نم رونیخواست ب  یدر م از
 .  ستمیدست بردار ن

 

 تکون دادم گفتم   یصندل  یخودم  و رو  یعصب

 

 بدم . گهی د یکی طلب  دی؟ چرا من با هیمن چ ری _تقص

 داشت گفت   یشونیبرگشتم با اخم که وسط پ 

 باشه .  یبده با شوهرش که جنابعال  دیخودش با ای، پس  ی_چون تو االن شوهرش هست

 آرامش خودم و حفظ کردم دوباره گفتم   

 _حاال طلب اش چقدر هست ؟. 

 نشست گفت    یصندل  یلبخند برگشت رو با

 شد .  یم یاردیلیم هیمواد از دست ما پرونده که همش  یکل_حاال شد ،  
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 .  دمیفهمی م یتر   دیجد یها زی، چ میرفت یچقدر جلو تر م هر

 

 _معتاد هم بوده ؟.

 

مترسک به رفتارشون   هی.منم فقط مثل  دنیبلند خند یدور و اطرافش با صدا یو آدم ها خودش
 شده بودم .   رهیخ

 

انجام   یکه فکرش کن  یزده ، هر کار  یمواد م یاز هجده سالگ ام ی؟ ش یکار هست ی_بچه جون کجا
 داده. 

 

و لمس    قتیبار از اعماق وجودم ترس از حق  نیاولیبرا  دمیترس یبپرسم، م نی از ا شتریب  دمیترس یم
 کردم .  یم

 

 ؟  یبد ی_خب دار 

 

 کنم . ی بره ، برات جور م  اریقورت دادم گفتم :بگو مهد یگلوم و با صدا اب

 

 زد بلند شد گفت   یزانو یرو یدست

 بره .  میفرست ینشد ، اول پول بعد داداشت و م گهی_نه د
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هنوز  یاونا زدم ، ول  دیق  نکهیدونست با ا ینقطه ضعف من گذاشته بود ، م یدست رو مایش
 هست .  زیبرام عز  یلیخاطرشون خ 

 کنم .  ی_فکر م

اتاق   یکه تو  یسکوت نیشد ، فقط من بودم و ا یاتاق پر از آدم خال  ق،یچند دق یدر خارج شدند .تو از
  یی؟اون که بدون ما جا میکرده بود ؟اصال چرا ما تا حاال متوجه نشده بود دایپ  ادی اعت یک  اریبود .مهد

 رفت .  ینم

 خسته شده بودم .  یهمه معما از همه سردرگم نیواقعا از ا 

که   یارزش داشته باشه .خونه ا  ونیل یم  صدیکه فوق اش س میدار نیماش هیهمه پول ندارم ،   نیا 
 پا دارم ، اجاره هست .  ریز

 

مقابلم گرفت   یها وارد شد .گوش گاردیاز همون باد  یک یدونم چند ساعت گذشت که دوباره  ینم
 . دیچی پ یکه مثل مار به دور خودش م دمید یو م اری.مهد

 

 اومد .  مایش  یصدا هوی

 

 کشه .  یزجر م یچطور داره از خمار  نی؟ بب  ینیب   ی_داداش جونت و م

 

کم  دنینفس کش  یاتاق برا یکردم هوا یاومد ، احساس م  یباال نم  یادیز  تی ام از اعصبان نفس
مشت کرده بودم . مطمئن بودم االن از  یگفتم دست هام از پشت صندل ینم  یچ یهست .ه

 د کرده. رگ گردن ام با تیاعصبان 
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 یاز داداش ها یخواه یدونم م  یاگر بانک ازدواج کنم قراره بدبخت از قبل بشم ، االن نم  دمی_نفهم
 ، البته اگر روت بشه .  یزن یبه پدرت زنگ م ای  یقرض کن گهید

 

 افتاد . گهیزدم که طرف د  یگوش ری که آزاد کرده بودند باال آوردم ز پام

 هام بستم از اعماق وجودم داد زدم   چشم

 

 .نمیبشنوم و بب  یز یخواهم چ ینم  رونی _گمشو ب

 .  دمیکش یم یو طوالن قیعم  یدر اتاق باز شد همون مرد دوباره اومد . عکس نفس ها 

 ؟. ی_خب فکرات و کرد

 کردم .  ینم  یکار  چیاون وسط نبود، ه ی، اگر پا اریتکون دادم بخاطر مهد سرم

 دست هام بستند .  دمیشدم که فهم   زیخ  میحال آوردند .ن  یو ب اری باز شد مهد در

 قرمز شده بود . دیکش یکه داشت م ینگاه کرد ، چشم هاش از درد بهم

 جون لب زد :بهش نده . یب

 . دیکش ی کردم ، نه به حال خودم بلکه به حال برادرم که داشت بخاطر اشتباه من االن زجر م بغض

 بود قورت دادم گفتم   یزحمت  و به هر بغضم

 بره .  دیدم ، فقط داداشم و بذار یدارم م یدم ، هر چ  ی_م

 کار و نکن.   نیگفت :ا یجلو اومد با بدبخت یقدم  اریمهد

هست    یاون دختره عوض یرپا ی ام که ز نیماش  دیدم بهتون بر یتکون دادم گفتم : وکالت م سرم
 برداره .  دیاونم بهش بگ شهیم ونیلی ندارم پول هام همش پنجاه م گهید یچی ، ه دیبفروش 
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 زد گفت   یصدا دار   پوزخند

 . شهی م ی اش چ هی، بق ونی ل یپنجاه م شهیبا پولت م ونیلیم صدیات فوق اش بشه س نی_ماش

  

 .  نمیو بب   دنشیتونستم عذاب کش ینم  یداد ، ول یبهم نگاه کرد سرش به نشونه نه تکون م  اریمهد

 

  یقیدارم با کل دستگاه که مربوط به موس ویاستود هیانداختم گفتم:تو تهران  نیی سرم و پا یناراحت با
 .  دیارزه بردار یم  یلیهمش فکر کنم خ شهیم

 

  یکارها یبود ، اون آهنگساز   ویمن اون استود یزندگ هیام و دادم . کل سرما یشد ... زندگ تموم
 .. هیحماقت ،  هیاشتباه ،  هیبزرگ ، رفت ، بخاطر  یخواننده ها

 و دادم .  مییبگم ، هر بود که االن من تمام دارا یدونم چ یدادم واقعا نم رونیو محکم ب  نفسم

 

  نیبا ماش   ویکار کردند فقط امضا کردم وکالت دادم واسه فروش اوت استود یرفتند چ  یدونم ک  ینم
 ام .

 

  یکنه وقت یم  یروشن ، اصال چه فرق ی ک شهیم کیهوا تار  یدونستم ک  یمن نم  یروز گذشت ، ول چند
 شده .  یاهیکه کل دنبال من پر از س

 سوزه . یدلم از حماقت خودم م یسر داداشم ، بخاطر اون بود ،ول فدا
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طالق گرفته ، خداروشکر بدون   یابی غ دمی.فهم رهی و م  ارهی یمرد برام غذا م هیچند روز فقط   نیا یتو
 خودش طالق گرفته . یدردسر  چیه

که   فی..!صد ح فیصد ح  ی. ول م یاز آدم ها نش یکه عاشق بعض میو داشت نیما آدم ها قدرت ا  کاش
 . میندار یدخالت چیهست که ما ه یز ی ، عشق تنها چ میقدرت و ندار نیا

اتاق  یو تو  اریکه مهد دمیدر کمال تعجب د یول  ارند،یاتاق باز شد ، منتظر بودم برام غذا ب در
شده بود که حال حرف زدن هم  فیقدر ضع نیبلند شدم رفتم باال سرش نشستم . ا عیانداختند .سر

  یجور  نیباز کرد بهم نگاه کرد .دلم گرفت ، چرا ا شیپاهام گذاشتم .چشم ها ینداشت .سرش رو
،خدا ! درد  ستیکردن ما ن یوقت باز  گهید میکنه . ما بزرگ شد یم یداره با ما باز  یزندگ ؟چرایشد

 ؟  یدرد هم بهم اضافه کرد نیخودم کم بود ، ا

 

 افتم ، خودم کردم که لعنت بر خودم باد .  یروز ب نی؟ خودم خواستم به ا یکن  یم هیرگ ی_چرا دار 

 

نگفتم  چی نگفت ، منم ه یچیلرزون پاک کرد . ه یصورت اش افتاد .با دست ها  یرو  یاشک قطره
  یتوس ی. صداش گرفته بود ، از اون چشم ها نمی تونم دره ذره آب شدن داداشم و بب  یم یچطور 

 خاموش شده بود .  شینمونده بود ، برق چشم ها یچیه

 

 بابا نذاشت که به عشقم برسم .   یمن عاشق بودم، ول اد،ی_مه

 هم مشکل داشت . دنی نفس کش یداد ، انگار تو رونیاش و ب  نفس

قصد داشتم خودم و راحت کنم   ادیب  مای ش نکهیخسته شده بودم ، قبل از ا  تیوضع  نی_من خودم از ا
. 
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قدر   نیا یعن ی.شوکه شدم  ستادی از حرکت ا هوی،  دمیکش  یلخت اش م یموها یهام که تو دست
 اوضاع بد هست !.

 

  یهمه بد اش م نکهیاش شده بودم ، با ا یبودم ، عاشق اون همه خانوم نازی عاشق آ ی_من از بچگ
کار کرد ؟ اون و به عقد داداش خودم در   یبابا چ  یرد . ولک  یاون برخالف آدم ها رفتار م یگفتند ول 

اش  یر که هر آج  یکه به دور از چشم همه اش ساخته بودم ، خونه ا یشب اون خونه ا هیآورد ، 
 اون خونه رو سرم آوار شد . یچطور  دیکس نفهم چیو نوشته بودم  ، ه  نازی اروزهام با آ

 

چه  نمی و بب یتونستم غم کس ی، دست کردم پاک کردم . من نم  ختیگوشه چشم اش ر یاشک قطره
من نتونم  دیشا دهیکه اون کش ی، درد دهیکش یدونم چه درد یکه داداش ام بود .  م اریبرسه به مهد

 خودش حس کنم . لیم

 

مبارک باشه ، مبارک باشه که با عشق ام ازدواج  یلیخ ی به داداش بگ یسخته ، بر  یل یخ  یدون ی_م
 . یکرد

بشه . دوباره در اتاق باز شد همون مرد اومد با    ریبود که اشک دوتامون سراز ی حرف کاف  نیهم انگار
 گفت   یکلفت یصدا

 . دییکردنتون تموم شده بفرما  هی_اگر گر

ما و   یدر اومدند دوباره چشم ها یبلند اش کردم .جلو یهم گرفتم به سخت اریشدم دست مهد بلند
 مینشست ن یماش هی یکه از هم جدامون کنند .تو دمیترس   یرفته بودم ، مو گ  اری بستند . دست مهد

 حرکت کرده . نی متوجه شدم که ماش نیماش یبعد با تکون ها قهی.چند دق

  ادهیخارج از شهر پ  ییما و باز کردند جا ی.بعد چشم ها سادیوا نیدونم چقدر گذشت که ماش  ینم
 کردند ، خودشون هم رفتند .

 به کمر زدم و گفتم  یدست 
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 ؟تو پول همراه ات هست ؟.  میکار کن یچ دی گرما با نیا ی_االن تو

  نجای، ا دیدرخش یخاک ها نشست .آفتاب ظهر وسط اسمون ک یو به نشونه نه تکون داد ، رو سرش
بودم عرق از سر و صورت ام   سادهیجور که وا نی.هم م یبود شی کوره آت یهم که جنوب بود انگار تو

 .  ختیر یم

 .  ستین یز ی چ ،ینی پمپ بنز یجلو تر خونه ا  نمیبب میافت  یبلندشو راه ب   اری_مهد

هست . چند متر جلوتر   متیهم غن  ابانی لنگ کفش در ب گنی.م دمیاز دور د یا ایموقع ساپ  نیهم
 نشسته بود.  یی.جلو که آقا سادیوا

 .  میتا بر دین یعقب بش دیاری ی ساعت راه هست ، اگر طاقت م  می_تا شهر ن 

 .میاون گرما تا شهر نشست یتو می .سوار شد میکرد یقبول م دینبود با یا چاره

 

 

 #مهران 

 

 

  یم نازیمن و آ  یتموم شده ، و چهارماه هست که از زندگ تی شد که مامور ی ماه م کی خداروشکر
خونه  یکه فقط تو یها یطون یتر هست . با ش   نیریش  یکردم کنارش زندگ  یگذره . از اون چه فکر م 

 داده . ری من و هم به کل تغ هیخودمون داره روح

 هستند . الدی_مهران ، برو در باز کنند مهراد و م

سر ناهار و شما   گهیباهم هجوم آوردند . من ازدواج کردم که د ییدر رفتم باز کردم که دوتا سمت
 .  ستیخبرها ن نیاز ا نکهیمثل ا یول میدعوا نش
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ام زنگ خورد  یکه خوردم گوش ی. قاشق اول  میدیغذا و چ زیکمک کردم م نازیآشپزخونه شدم به آ وارد
 باال انداختم جواب دادم. یو برداشتم . شماره ناشناس بود ، ابرو  یهال گوش ی.بلند شدم از تو

 

 . دیی_بفرما

 اومد .  ییخواستم قطع کنم که صدا  یجواب نداد م یکس

 هستم .   اری_سالم داداش مهد

 نبود .  اریکه شماره مهد نیبه شماره انداختم ، ا ینگاه دوباره

 !؟.  یبهم کن یکمک  هی یتون  ی_مهران ، داداش م

 به خودم اومدم ، صدام صاف کردم گفتم    اری مهد یصدا با

کار   یچ یمعلومه دار  چی، ه یخواه یکمک م  یاالن ام زنگ زد ست،یازت ن یخبر  چی_سه روزه که ه
 !؟.  یکن یم

 بشقاب به دست اومد . الدی اومدند ، البته م رونیهم ب هیمن بق یصدا با

 ؟.  یتا امشب خودت و به بندرعباس برسون  یتون یاش مفصله االن م هی_قض

 کردند انداختم و گفتم  یبه بچه ها که منتظر بهم نگاه م ینگاه

 هست ؟. یشماره ک   نی، فقط ا امی _باشه م

 مبل ها نشستم . یرو

 هست ، بنده تا ما و تا بندرعباس رسونده .  یمرد هی_شماره 

 کنه .  یکار م  یداره چ ستیمعلوم ن چیه

 .؟یفقط کجا هست ام،ی _باشه م

 کنه .  یام م  ییبپرسم راهنما یجا داد گفت برسم بندرعباس از هر ک  هیدونم آدرس  ینم
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 نگران وارد شد . نازیاتاق شدم که پشت سرم آ وارد

 براش افتاده ؟.  یشده اتفاق ی_چ

   دمیکش  رونیام ب  شرتیو تکون داد ت سرم

 شده .  یچ نمیرم بب  یهم نگفت ، فقط گفت برم دنبال اش ، حاال م یز ی_نه واال چ

  نازی هم کنار آ الدی. ممیرفت . به مهراد هم گفتم بره آماده بشه با هم بر  رونیگفت از اتاق ب  یا باشه
 بود .

 موهاش نشوندم ، آروم در گوشش اش گفتم  یرو ی و بغل کردم ، بوسه ا ناز یدر خم شدم آ یجلو

 بگو ؟.  ی، اگر حامله هست یاق شد چ یلیخ  نی_بب 

 و گفت   دیکش  یغیبست از اعماق وجود اش ج شیچشم ها هوی

 . ستمی_من چاق نشدم ، اصال هم ما ن

 گفت   نازیبرم که مهراد اومد به آ رونی خواستم از در ب  یم دمیخند

 . یشد غوی ج  غیج  یل یخ دای_جد

 .  میمحل حادثه و ترک کرد عیخواست دوباره اعتراض کنه که دست مهراد و گرفتم سر یم

 

 بره .  ادشیزنم که حرف زدن  یدهن اش م  یبکشه ، دوتا تو  غیج  یجور  نیزن من بخواهد ا نی_بب 

 باز کردم گفتم  نی ماش در

 .  میتا بر نیحرف ها زدند ، بش  نیاز ا  یمجرد ی_همه تو

 . میبا بسم اهلل از شهر خارج شد میشد  نیماش سوار

نتونستم بخوابم ، خسته ام نخواب که  شبیخواست بخوابه که گفتم د یراه مهراد م یها وسط
 ممکنه خوابم ببره. 
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 .  یکن یم یشب زنده دار  یادی، ز یکه متأهل شد ی_مهران متوجه شدم از وقت

 باال انداخت .  یبهش چشم غره رفتم که با خنده شونه ا برگشتم

  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

   ادی #مه

ده   هی، آقا هم  میهم نداشت یپول چی، ه میظهر تا االن ساعت ده شب ، تشنه و گرسنه نشسته بود از
حرف   میتون یکه االن گلوم خشک شده نم دینخر یآب یبطر  هی،  دیخر گاریتومن پول داشت رفت س

 .  میبزن

  نیماش دمید هویشد ، توان راه رفتن هم درست نداشت .  یهم کم کم حال اش داشت بد م خودش
کرد بدون   یاخم  دیرفتم . تا من و د  نیو گرفتم سمت ماش  اری.دست مهد سادیمهراد کنار پارک وا

 رفت .  نیگرفت ، سمت ماش  اریمن و پس زد ، دست مهد یخبر  چیه

 خودم بکنم .  یشهر برا نیواسه رفتن از ا یفکر  دی جور که معلومه با نیا

 

 .  ای_ب

 جبهه گرفت و گفت  عیمهراد سر  یو حرف و زد ول  نیمهران بود که ا 

 نشه.  کینکرده بهش نزد  ییخدا یوقت کس هیملکه  شی، شازده بره پ ادی_نه کجا ب

 حرف ها حق ام بود .   نیا شتریانداختم ، حق ام بود ب  نییپا  سرم

 و گفت   سادی من وا یرو به رو اومد
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، حاال چطور شده که  یها هست  نیتر از ا اقتیل  ی، تو ب ادی ینم  یگرفتم که به تو خوب  ادی  یکی_من 
 ؟.  یخانم و تنها گذاشت 

 گفتم  یاز هر احساس یبلند کردم بهش نگاه کردم با خال  سرم

 .  می_طالق گرفت

 .  دمیمهران و هم مهراد و کامال د یچشم ها یو هم تو تعجب

خورده و نخورده بود باال آورد    یشد خودش و به جوب رسوند .هر چ ادهیپ  نیاز ماش اریمهد هوی
  یسمت ام گرفت بهش دادم خورد ، کم یآب ی.خودم و بهش رسوندم ، کنارش زانوم زدم ، مهراد بطر 

 نشست .  نیماش یتو میبهتر شد . کمک اش کرد

 و گفت   دیموهاش کش یتو یدست مهراد

 _حتما مسموم شده . 

با خودشون ببرند حداقل هواش داشته  ستیمن که معلوم ن دنیفهم یم دیانداختم، با  نییسرم پا  
 باشند . 

 کرده . دایپ  ادیاعت اری_مهد

 بودم . دهیبچه ها و بهت زده ند یجور  نیوقت ا چیبلند کردم ، ه  سرم

 گفت    عی. مهراد سر میبش نی سوار ماش  میگفت که بر یمهران با ناراحت 

 . میخواهد با خودمون ببر ینم گهید نی_ا

کرد   تیهدا نیگذاشت من و هم سمت ماش  اریکه مهران رفت مهراد و عقب کنار مهد سادمیوا یکنار 
عشق  هی و گفتم ، البته قض اریخودم و مهد  یر یگروگان گ هیبه خواست مهران قض می. حرکت که کرد

و  منخواست درسته  یمهراد م یکرد ، ول  یازش نگفتم . مهران باهام نرم تر رفتار م  یچ یو ه  اریمهد
هم کنار زدند مهران   ی. البته چهار ساعتمینزد یکدوم حرف  چیبه تهران ه دنی تا رس گهی. دقورت بده

 . مید یخاطر ساعت دو بعد از ظهر بود که به تهران رس نی.به هم  دیخواب
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_ 

  ی، م میمهران اجاره نداد .باهم وارد خونه شد یخواستم برم خونه دوست ام ارش بمونم ، ول یم
تونستم چشم تو چشم  یم یبابا هم باشه مجوبر بشم باهاش رو به رو بشم ، اصال با چه رو  دمیترس

و    پدرم دیندار، ق  یچ یدختره ه هی منه احمق ، بخاطر  یکه. همه جوره پشت ما بود ، ول  یبشم با پدر 
 زدم.

 نیکرد و وارد خونه شد .ا یاخم د یاومد در باز کرد .تا من و د الدی.م میسادیدر خونه مهران وا یجلو 
تولد خوندن   یصدا  هویوارد خونه شدم ،  هیبگذرونه .پشت سر بق ری و به خ هی اومد ، خدا بق  الدیاز م

 اومد امروز تولد مهران هست . ادمیفکر کردم  ی بلند شد. کم  یتیجمع

 یها هستند ، بابا و ماهان هم هستند ، به مهراد اشاره ا  لیامتر که رفتم ، متوجه شدم اکثرا از ف  جلو
از خونه   عیمتوجه من نبود ، سر یمونم جشن تموم بشه .هنوز کس یمنتطر م  رونی کردم که گفته ب

 .  ادیدر خونه مهراد نشستم تا ب یفکر کردم رفتم طبقه باال جلو یاومدم .کم  رونیب

 

 

 

 #مهران 

 

ام   یاتفاق زندگ نیبهتر  نازی در کنار آ یکنه .زندگ  زیمن و سوپرا یجور  نیبخواد ا  نازیشد که آ ینم  باورم
کنم بنظرم    یم یکه کنارش احساس آرامش و خوشبخت نیخب هم  ی، ول ستمیبود ، درسته عاشق ن 

 تونه باشه . یاتفاق م  نی ما بهتر یهر دو یبرا

 داشت .  یبی چشم هاش نگاه کردم ، چشم هاش برق عج به
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و دو   ی س یو گرفتم با هم شمع ها نازیگفت شمع ها و فوت کنم .دست آ ی ماهان که م یصدا با
 شدم .  یو سه سالگ یفوت کردم ، و وارد س کیک  یرو یسالگ

تعجب نداشت ، آخه اون تولد ها و بخاطر کادوها   یجا چی.ه دیاعالم کرد کادو ها و بد عیسر ماهان
 .  ادی یم

 ، چند تا  میو بغل کرد گهیمردونه همه دنفر بابا جلو اومد ،  نیاول

 آروم پشت کمرم زد و گفت   

 . ی_انشااهلل صد ساله بش 

  یب  نیماش چ یرنگ بود آورد ، بازش کردم ک با سوو یجعبه سورمه ا هیاشاره کرد ماهان کادو بابا که  
خواستم رو به رو شدم .سر بلند کردم از بابا تشکر کنم که چشم   یکه خودم م یام او کروک، همون 

 هم بست و رفت . یهاش به نشونه سکوت رو

 دست ام انداخت و گفت   یتو یبه کادو  ی.نگاه سادیهم ماهان اومد کنارم وا بعدش

 که منم بهت کادو بدم ؟. ی_انتظار ندار 

 گفت .  دیکش  رونی ب زی م ریاز ز یو به نشونه نه تکون دادم .خم شد جعبه ا سرم

 خدمت شما .  شیدرو ی_تحفه ا

 هست .  ی گفت ط تازه متوجه شدم منظورش چ  یفکر کردم تا بدونم چ یکم 

 .  شی درو یتحفه  ی_استاد ، برگه سبز 

 شونه ام زد و گفت   یرو یدست اونم

 .  یبش ی_اها همون ، مبارک باشه ، انشاهلل صاحب اوالد پسر 

  

 ادکلن مارک داد .  هیاومد بهم ست دستبند و کمربند چرم با  الدیم بعدش
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به من بده   ییخواد چه کادو یم نازیآ  نندیاومد کادو بده .همه نگاه ها زوم ما بود ، بب نازیدر آخر هم آ 
 دونه . یجور که مشخصه اون م نینشسته بود ، ا الیخی ب ی لیخ الدی.م

 که فقط خودش متوجه بشه گفتم  ینگاه کردم آروم طور   بهش

 . ینبودم از پول خودم برام کادو بخر  ی_من راض

 به بازوهام زد گفت    یکی باال انداختم که با مشت  یابرو 

 ، بعد نظر بده .  نی_تو اول بب 

بچگانه با    دیسف ی لباس سرهم هیداخل اش ،  دمیجعبه مربع قرمز بود .آروم بازش کردم که د هی
 کفش هست ، باال گرفتم که ماهان اومد جلو گفت  

 .  ستیها براش خوب ن  نی،ا دهی_زن داداش ، مهران زود قد کش

هست .باال که آوردم  دیو سف اهیعکس س  هیداخل جعبه انداختم که متوجه شدم  گهید ینگاه
 هست .  یعکس سونوگراف  دمیفهم

 حامله هست ؟.  نازیاالن...!االن ...آ یعنی

 تعجب بهش نگاه کردم که با لبخند جواب ام و داد .  با

 

 به ماهان گفتم  یهمون طور جد هوی

 _برو کولر روشن کن . 

 بلند شد گفت   الدیخواست بره ، م یهم م ماهان

 _چرا !؟

 

 کنم . نیاز االن تمر دیشم با  یانداختم گفتم : دارم پدر مباال  یا شونه
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خوشحال   یلیهوا گرفتم اش ، بابا خ یبرداشت سمت ام پرتاب کرد که رو ییاز همون جا دمپا ماهان
  ی، جا میشه .تا عصر همه بودند ، بعد که رفتند خودمون شد یداره نوه دار م گهیبود ، معلومه د

  یراض  یلیاتاق باهاش حرف زدم ، خ یبابا خوشحال شده  رفتم تو دمید نیهم یبود . برا  یخال ادیمه
 . ادی شد که ب یبخاطر من راض ینبود ، ول 

 . ادی مهراد خبر دادم بره باال دنبال اش ب به

 

  کین یو کل  اری خودش مهد ادیشب مه م،همونیدیو بخش ادی، مه ام بود  یشب زندگ نیشب بهتر اون
 برد . 

 کنه.  یترک م یکه خودش بخواد سه هفته ا گفت

کرد   یم یتهران باز  یاز کشور تو یمطرح میت یهم تو الد یدوباره بابا بهش کمک کرد زد. م ویاستود 
 بودند . یو در آستانه قهرمان 

 

 

   اریمهد

 

اومدند   یهمه بچه ها م بای مرخص بشم ، حال ام کامال خوب شده بود . تقر نک یقرار بود از کل امروز
 یخارج شد .دست تی ریدر منتظر بودم تا بابا از دفتر مد یزدند .ساک ام برداشتم ، جلو یبهم سر م 

 شونه ام زد و گفت  یرو

 

 .  وفتهیجور جاها ن نیوقت گذر ات به ا چیه گهی_انشاهلل که د
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از   یخبر  چیمدت ه نی.ا میشد نی برگردم .سوار ماش  ادیدوست ندارم به اون دوران بد اعت انشاهلل،
خواهد از بابا جدا بشه بره خارج کنار مادرش و   یگفت ، م ادی، مه  روزید نکهیمامانم نداشتم ، تا ا

 کنه .  یپدرش زندگ 

خب برام قابل   ی نبود ، فقط زود بچه دار شده بود .ول ادیهم نداشت، مامان سن اش ز یتعجب  یجا
  یحرف تو ی.قطعا االن کل  رهی مشترک طالق بگ یهمه سال زندگ نیهضم نبود که بخواهد بعد از ا

  ی، ول  ستی برام مهم ن هیبق یخواهد زن خودش و طالق بده .حرف ها یکه فرهاد م دهیچی پ لیفام
 ذاره .   یم ریبابا حتما تاث  یادامه زندگ یهستم تو مئنمط

شدم   یچون مجبور م هیخواهد روز اول برم کنار بق یدلم نم چیخونه نگه داشت ، گفته بودم ه یجلو
 ممکن بود دوباره حال من و دگرگون کنه . نی و ا نمی هم و بب نازی، آ

  ادی که در باز کردم متوجه شدم مه  نیآروم خودم و به خونه رسوندم . هم   یلیشدم ، خ ادهیپ  نیماش از
 اومده .

 انجام بده . دیخواهد بره چند تا کار داره با یدر گفت که م یجلو  بابا

 

 داداش . زدلی _به عز

 ام کج کردم بهش نگاه کردم که اومد جلو ساک از دست ام گرفت گفت   صورت

 .  ری جو نگ  ادیز نی_بب 

مبل ها خودم پرت کردم . اومد کنارم نشست   یزد . رو یذوق آدم م  یجور ، زود تو نیهم شهیهم
 کرد .  یپا و اون پا م نیا یل یخ یبهم بگه ، ول  یا هیخواست قض یکه م یانگار 

 . ؟یبگ یخواه  یم یز یچ  ادی_مه

 اتفاق افتاده .  هیبله   یعنیها که  قیام کرد ، از اون نگاه عم نگاه

 گفت   قهینگاه کردم که بعد از چند دق شی انداخت ، به حرکات دست ها نییپا سرش

 خبر داشته ؟. نازیهم از عالقه تو به آ یا  گهید ی_بجز من کس 
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 کرد و گفت   یو به نشونه بله تکون دادم که اخم سرم

 بوده ؟  ی_ک

 پرسه .  یسوال ها و از من م نیداره ا ادیافتاده که مه یکردم ، حتما اتفاق تعجب

 ام بود .  یمی ، دوست صم انی_شا

 خودش زد و گفت   یپا یمحکم رو هویفکر کرد  یکم

 اون دهن لق بزنه ؟.  شی ره حرف پ  یم ی_اخه کس

 شدم .   یداد عصبان یحرف و کش م  یه نکهیهم رفت ، از ا یهام تو اخم

 شده ؟. یچ نمی_مثل بچه آدم بگو بب

 و گفت   دیموهاش کش یرو یمبل بلند شد ، دست یاز رو 

 . میکنار مهران باش میخونه دوست اش بود ، بعد قرار شد ما ناهار بر یمهمون نازیامروز آ نی_بب 

 تعلل کرد بعد شروع به حرف زدن کرد .  یداد ، کم رونیاش و ب  نفس

 زنه .  یواسه مهراد حرف م  نازی، مهران داره درباره عالقه تو به آ دمیپشت در بودم که شن گهید یچ ی_ه

 گفتم   یبلند یصدا با

 ممکنه .   ری !؟غ یچ یعنی!؟ی_چ

زدم و دست پشت گردن ام   یخونه قدم م یکالفه بودم تو یل یو به نشونه تاسف تکون داد .خ سرش
 .  دمیکش یم

 بابا بگو .  یسر بسته برا ییزای چ هیبگه ، پس تو زود تر برو  یز یممکنه بره به بابا چ نی_بب 

 بلند خودش و بهم رسوند گفت   یبهش نگاه کردم که با قدم ها برگشتم

 .  ادی نم ش یپ  ی_از دهن خودت بشنوه سوتفاه
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زد ، قطعا هر    یم یکردم . اگر مهران حرف  یصحبت م  دیگفت حتما با  یفکر کردم ، آره راست م یکم
 کنه .  یبرداشت م یا گهیخودش جور د ینگاه من بابا برا

 در دسترس نبود .  یام برداشتم ، شماره بابا گرفتم ول یگوش زی م یشدم از رو خم

 کار کنم ؟.  یچ ستیدر دسترس ن  گهی_م

  یباشد . نم یگفت در دسترس نم  یخودش شماره بابا و گرفت که باز هم م یشد با گوش  کینزد
مبل ها نشستم ،پاهام شروع به   ی وجودم گرفته بود .رو  یکار کنم ، استرس سرتا پا یچ دیدونستم با

زانوم گذاشته بود  یدست ام که مشت رو یاومد نشست ، دست اش رو ادیتکون خوردن کردند .مه
 و گفت   تگذاش

 گذره . یم رهی ، انشاهلل که خ ری _توکل به خدا کن ، االن هم برو دوش بگ

با دوش آب گرم هم حال ام بهتر نشد .همش استرس   یمت اتاق ام گرفتم . حت و تکون دادم ، س  سرم
 نداشته .  تیبه بابا بگه که واقع یز یداشتم نکنه مهران بخواد چ

گذاشتم  که احساس   ز یم یکه دور شونه ام انداخته بود ، وارد آشپزخونه شدم .سرم رو یحوله ا با
که بابا   دمیدر کمال تعجب د یهست ،ول ادی کردم که مه. سر بلند کردم ، اول فکر  ادیپا م یکردم صدا

 هست . 

  یو بلند کنم ، ول یخواستم خم بشم صندل  ی.م وفتهی از پشت ب یبلند شدم که باعث شد صندل  عیسر
 بابا جلوم و گرفت . 

 گفت  یجد یلینشست و خ  ییرو به رو  یصندل یخودش رو 

 ؟. یبه من نزده بود یحرف  چیه نازی_چرا تا االن از عالقه خودت به آ

  یخواستم زندگ یخب ؛من اگر م   یاش هست .ول  یاونم نگران زندگ گهیگفته بود. معلومه که م پس
 کردم .  ی کار و م  نیا رهیخواست زن بگ یاش خراب کنم ، همون موقع که م

 بابا ...!  نی_بب 
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 انداختم . نییاش به نشونه سکوت باال آورد ، سرم پا  دست

 .  یر یزن بگ  دی_با

؟مگه  رمی برم زن بگ یچ یعنی،  یکی  نیاز ا ریداشتن به غ یتعجب سر بلند کردم . انتظار هر حرف با
 هست .  یزن گرفتن کشک 

زن داداش ات نظر داشته  یکه تو رو  شهینم نمیا ی، ول  یکن  یو خراب نم ی کس  یدونم زندگ ی_م
 .یباش 

 

 بلند کردم روش نشستم گفتم   یصندل

 ام برگردم .  یعاد یبه روال زندگ د یمن تازه ترک کردم با  ست،ین  یاسون نی_بابا زن گرفتن که به هم

 مصمم تر از قبل گفت   یل یو تکون داد خ  سرش

 . یر  ینم  یهرمار وجه سمت اون ز چیبه ه گهیکه د شهیام راحت م  الیخ  یر ی _بهتر ، زن بگ

و فراموش    نازیبه درگاه ات کردم.  من تا عشق آ یام زدم ، خدا آخه من چه گناه یشون یپ یرو یدست
 .  نمیو کنار خودم بب یا گهیتونم دختر د یوقت نم  چینکنم ه

 

، از هر    نازیهست ، هم سن آ  یب یهم دختر خوب و نج  یلیشناسم خ  یدختر داره ، م هیپرور  ی_اقا
 لحاظ قبول اش دارم . 

 داد و گفت   کهی ت یبه نشونه ندونستند تکون دادم که به صندل سرم

، به نظرم در شأن خانواده  دمیدخترش و د یشرکت هست، چند بار  یپرور جز کارمند ها ی_اقا
 خودمون هست . 

 زدم ، بلند شدم گفتم   یپوزخند 
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  نکهی مهران و دارم و نه ا یقصد خراب کردن زندگ _بابا من قصد ازدواج ندارم ، مطمئن باش نه  
 برگردم .  ادیبخواهم دوباره سمت اعت

 

 به خونه انداخت و گفت   یبلند شد ، نگاه  یصندل  یرو از

که  یخواهم درد  ینم نکهیا یزن داداش ات هست ، برا  نکهی، نه واسه ا یفراموش کن دیو با  نازی_آ
 . یو تجربه کن  دمیمن کش

اومد داخل کنارم   ادیکردم .مه یبابا نگاه م  یخال یرفت ، و من هنوز داشتم به جا ونری آشپزخونه ب از
 بود گذاشت و گفت   زیم ی دست هام رو یو رو ش ی نشست .دست ها

 

 ادیم  ای بچه اش دن گهی، دو روز د ی، تا عذاب نکش  ی و فراموش کن نازیآ دی_حق با ، باباست تو با 
 . شهیدوباره تو حال ات بد م 

 

تونم عشق   یم یببرم .چطور  ادینبود که من بتونم با ازدواج کردنم از   یز ی چ نازیو تکون دادم ، آ سرم
 شبه فراموش کنم ؟. هیشونزده هفت ساله خودم و 

 

  یشده، خودش هم م مونیپش دی از بابا نشد . شا یخبر   چیگذشت و هنوز ه ی روز از اون ماجرا م دو
 اون دختر خراب بشه .  یزندگ شهیدونه که ازدواج من فقط باعث م

 انداختم . یگالر  ت یبه سا یام برداشتم ، نگاه لی ، موبا دمیکاناپه ها دراز کش  یرو

 

 

   ادی #مه
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 به مهران که با اخم نشسته بود انداختم . ی.دوباره نگاه دمیپشت گردن ام کش  یدست یعصب

 آپارتمان برم .  نیخواهم از ا  یمن م  اد،یمه نی_ب

 

 زدم و گفتم  یصدا دار   پوزخند

نشون بده تا حاال    یرفتار  ای یخواست کار  یاگر م  اری که مهد یدون ی_مهران ، خودت هم خوب م
 انجام داده بود . 

گفته ، و   یمهراد داشته واسه مهران م هیانداخت. تازه متوجه شدم اون قض نیینگفت سرش پا  یز یچ
 کرد . یم یمن و عصبان  شتریب نیا

 

 ساختمون باشم که داداش خودم به زن من نظر داره . یتونم تو ی_نم

 کردم صدام باال نبرم گفتم  یم  یسع نکهیپاهام زدم ، با ا یمحکم رو یدست

 .  یکن یم یرو  یادیز یدار  گهی_د

 .  دمیمهراد و از پشت سرم شن  یصدا

 کنه .  ینم یرو ادهیهم ز چی_ه

 من نشست و ادامه داد  یاومد رو به رو 

 نشون بده .  یاحساس داره ممکنه هر واکنش نازیبه آ  اری_حق داره ، مهد

 زنه . یحرف و در مورد داداش خودش م نیتونستم باور کنم ،مهراد داره ا ینم چیه

 زدم و گفتم  زی م یرو یبلند شدم دست  یعصب
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خواست واکنش نشون   یکرد ، اگر م یم نازیآ یخواست واکنش نشون بده دوره مجرد  ی_اون اگر م
 کرد که هنوز ازدواج نکرده بودند . یم یبده موقع

 زدم و گفتم   یپوزخند

 نداشت .   نازیبه ا یعالقه ا چی_اخه اون موقع مهران ه

 شلوارش کرد و گفت  بیداخل ج دست هیبلند شد ،  مهراد

 فوران کنه . هویهمش  نای_خب ممکنه ا

 شونه اش زدم و گفتم  یرو یباال انداخت، جلو رفتم دست یابرو

 .  یهست  یآخر برادر  گهی_تو د

 برم که مهران بلند شد از پشت سر گفت   رونی خواستم از خونه ب  یم

باشند ، همه با   نازیو آ  اریجا مهد هی گهیپشت سر زن ام حرف زد ، دو روز د نمیتونم بب  ی_من نم
 دوتا حتما باهم هستند . نیخودشون فکر کنند که ا

 بهش انداختم و گفتم   ینگاه مین برگشتم

نکنه اونم  ای،  یخب به زن خودت که اعتماد دار  ی، ول ی_تو درسته به داداش خودت اعتماد ندار 
 ؟.  یترس یاز حرف مردم م  نیواسه هم یندار 

 دست هاش پشت اش مشت کرد .  دمیخواست واکنش نشون بده که د  یجلو م اومد

 ادی دل خودش بذاره رفت سمت اعت یمرهم رو نکهیبشم . اون بخاطر ا یهم بگم تا خال گهید زیچ هی_
 نکنه همه متوجه بشند . ی نکرده کار   یی، تا خدا

 و گفتم انگشت بهشون اشاره کردم  

 . دی برد هیبق  شیاون  و پ ی. خب ابرودیشما که داداشاش بود  ی_ول

 بود .  دهیجور مشخص بود همه حرف ها و شن نیچشم تو چشم شدم .ا اری باز کردم که با مهد در
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تعجب کردند.    اریمهد دنیدست کنارم زد وارد شد ، در بستن پشت سرش رفتم .مهراد و مهران با د با
 به مهران انداخت و گفت   ی نگاه سادم یکنارش وا

وقت قصد   چیباشه من ه ادتیو   نیا یرم ، ول یخونه م نیمن خودم از ا یبر  ییخواد جا  ی_تو نم
 ندارم . یخراب کردن کس

 به مهراد انداخت و گفت   ینگاه

 و  خراب کنند . هیبق  نیدوست دارند ب یلیها که خ ی_درست مثل بعض

  رونیاز خونه ب عی مهران هم توجه نکرد .پشت سرش سر یکنار اون دوتا گذشت ، به صدا زدن ها از
هاش کرد   لیشروع به جمع کردن وسا ارهی به زبون ب  یکلمه حرف نکهیرفتم .وارد خونه شد بدون ا

 گذاشتم ، و گفتم  دیکش یتو م یدست اش که داشت لباس عاشق ب ی.کنارش نشستم دست رو

 . ؟یجا بر  نی از ا ستی_اصال الزم ن 

 دوباره به کار خودش ادامه داد .  ینگاه کرد ول بهم

 

   اری#مهد

 

که عاشق   یرحم نبودند ، مگه کس  یقدر ب نیبرام زجر آور بود ، کاش ا یلیاون حرف ها خ  دنیشن
داداشم ، من  بیخب قسمت نشد که مال من بشه .شد نص  یگناه کرده ؟من عاشق بودم ، ول شهیم

اونا تا   یقبرستون دلم دفن کردم .ول ی، سکوت کردم ، تمام آرزوهام تو دم یبخاطر اون کنار کش
 کردند .  برخورد ما من  نیا دندیفهم

 

 داشت گرفتم .  یاز دوستام که امالک یک ی کیبرداشتن شماره محمد شر میگوش

 کنار پاهام نشست .  نیزم  یهم رو ادیتخت نشستم ، مه یرو
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 ؟   ی_سالم محمد خوب

 

 .  امی، منم م میگفت :  بگو دو نفر هست رلبی ز ادیمه

 

 تکون دادم منتظر موندم تا محمد جواب بده  سرم

 

 ؟.  یاز ما کرد ی ادیممنون داداش چه عجب  ار،ی_سالم مهد

 گفتم   یمعذرت خواه هیحرف بزنم با  ادی نداشتم ز حوصله

تونم صحبت کنم ، به زحمت اون    ینم ادیهستن که ز  یتیموقع ی_محمد شرمنده داداش االن تو
 . مین یبب میهست امروز بر یال خونه پنت هاوس بود ، اگر هنوز خ

 

 باال آورد .  کیدست اش به نشونه ال ادیمه

 .  میبا هم بر ایهست، امروز ساعت پنج ب  ی_اره داداش خال 

بعد از اون اتفاق ،    ادی. مه میها کرد لیشروع به جمع کردند وسا  ادیقرار گذاشتم ، همراه مه باهاش 
 منطق بود .  یهاش همه از رو میکرده بود . با همه مهربون شده بود ، تصم ری تغ  یلیخ

 

راه بود   قهی، تا اون آپارتمان پنج دق میخودمون گذاشت  نیماش یها تو لیساعت پنج عصر وسا تا
 زده . هیتک   نیبه ماش نییتا محمد پا دمیرس ی.وقت

 زیاومد ، خودم و به محمد رسوندم باهاش سالم کردم .خونه همه چ ادیشدم پشت سر منم مه ادهیپ
نو گذاشته بودند . رفتم بنگاه نصف پول   زینبود .از قبل همه چ یز ی چ دنیبه خر ازی بود ن  لیاش تکم

سمت   هتموم شد خست ی.وقت می. تا شب دنبال کارا بود د یکارت کش  ادیهم مه گه یمن دادم و نفس د
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  داریچند وقت ب نیصبح مثل ا  یها کی. منم تا نزد د یه خسته بود زود خوابک ادی.مه میخونه اومد
 موندم .

 

 ___________________________________________ 

 

  ر یبه اتفاقات اخ  ادیخواستم ز یرفته ، خودمم صبحونه خوردم ، چون م ادی شدم تا مه داریب  یوقت صبح
  نیاوضاع از چه قرار هست .هم نمی ، بب میبزن یبه گالر  یقصد کردم برم سر  دمیفکر نکنم لباس ام پوش 

 .  تهفروش رف نمیرفتم بب  یم  دیوارد کرده بودم، با یاردیلیسه م  نیهفته قبل دوتا ماش 

 بهش آدرس خونه وداده . ادیاومد. حتما مه  رونی خونه که باز کردم ، بابا از آسانسور ب در

 _سالم بابا . 

 خواد باهام حرف بزنه .  یداخل ، م میام و داد اشاره کرد بر جواب

پاهامون بود،   ریجا شهر ز نی.از ا میبود نشست یا شهیش  وارید یکه رو به رو یمبل ها مشک  یرو
 که بابا اجازه نداد .  می بخور ارمیب یز یخواستم بلند بشم چ  یانداخت .م رونی به ب ینگاه

 

کردند ، من دوست ندارم هر روز شما شش تا برادر سر جون هم   یکه که رفتار  یدی، خودت د  اری_مهد
 همه راحت بشه ، رابطه شما هم بهم نخوره.  الیازدواج کن تا خ  ای، ب  دیافت یب

 

 شدم گفتم   رهیخ  رونی و تکون دادم به ب  سرم

 

 کنم .  یوقت فراموش نم  چیکه مهران بهم زده ه یحرف ها  رمی _من اگر زن هم بگ
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 انداختم گفتم  نییکرد سرم پا  یبابا نگاه کردم کردم، اونم داشت بهم نگاه م به

 

تونم قبول کنم ، اون دختر   ینم یتیمسئول چی، اگر ازدواج کنم ه ستمیخانواده ن لی _من اهل تشک
 در کنار نداره . یا ندهیآ چی، ه نیهم ادیم گهیبه خونه د یفقط از خونه ا

  

 ی بود رفت تو دهیکه خر یها وهیهم اومد . سالم کرد ، م ادیموقع در خونه باز شد مه  نیهم
 آشپزخونه گذاشتط بعد برگشت کنار من نشست و گفت  

 

 _باز بحث ازدواج هست ؟. 

 بهش انداختم و گفتم  ینگاه

 . ستمیبه بابا بگو ، من اهل ازدواج ن یز یچ هی_اره تو 

 به بابا انداخت ، ابروهاش باال انداخت و گفت   ینگاه

 خانواده باشه.  لیتشک  نکهیخوره که برسه به ا یبدرد هم خونه بودن هم نم نی_ا

 ظرف در آورد سمت مهاباد پرت کرد و گفت   یاز تو یبابا شکالت 

 .  یعقل ندار  یچی ه اد،یمه ی_عقل ندار 

 

 شکالت و باز کرد خورد . لکسی ر یل یهم خ ادیمه

 .میپشت سرش بلند شد عیبلند شد که ما هم سر  بابا
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خواد به زور به عقد پر    یکردم ، متوجه شدم که پدربزرگ اش م قیخانواده تحق  نی_من در مورد ا
هست پس خودت و آماده کن دو روز   یهم دختر خوشگل یل ی.خ ارهیکه معتاد هست در ب  ش،یعمو

 .میر  یم یخواستگار  گهید

  

 ندارد  باال انداخت .  ی به من ربط  یبه معنا یانداختم که شونه ا ادی به مه  ینگاه درمونده

 

 _خاک تو سرت.

 

رفت داخل آشپزخونه    ادی. مه امیکنار ب یک ی نیبا ا یمبل ولو کردم . من چطور  یرفت خودم و رو  بابا
قدر فکرم مشغول شده بود،که اصال حوصله  نی، منم ا میدرست کنه بخور ی ز ی هار چگفت واسه نا

  ادیمه مخونه که سه نیکجا ببرم .ا رمیدختره بگ نیرفتن از خونه هم نداشتم .حاال من دست ا رونیب
 من هست .  یبرا گهیخونه د نیتونم بهش بگم تو بروا ی، نم شهیهم م

 

 خونه زدند .  در

 و باز حتما بابا عاقد هم با خودش آورده . نی_ا

 

 ماهان اومد .  یپر انرژ  ی بعد صدا قهیهست .چند دق یک نمی نداشتم سر بلند کنم بب حوصله

 

 . می،برج زهرمار دار می_شاه دوماد دار

 با سه تا پرس غذا هم اومده .  دمیشدم د زی خ مین

 نشستم گفتم   درست
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 ؟. یبرداشت یباز  سیشده دست از خس ی_چ

 به حال و روز من انداخت و گفت   یگذاشت .نگاه زیم یرو غذاها

 ؟.  یدار  یچه احساس  یکه پاک شد نی_از ا

 هوا گرفت گفت   یدرآوردم سمت اش پرتاب کردم که رو  ییدمپا

 نه ؟.  یهوا بود یرو یدیکش یقشنگ م  اری_مهد

 

 گفتم  دمیدراز کش دوباره

 

 هستم .  گهید  یکردم متعلق به کره ا ی_اره کال احساس م

 بهش انداخت بعد خاموش کرد کنارش انداخت گفت   ینگاه دی کش رونی اش ب یگوش 

 . یزد ی ، همه با هم م یکرد ی نم یمواد خاص مصرف  هیمشخصه  یگیجور که تو م نی_داداش ا

 .  دیبخور دین ی اومد غذاها باز کرد گفت بش ادیخواستم بلند بشم براش که مه یم

 دهن ام گذاشتم به ماهان گفتم   یقاشق که تو نیدوم

 ؟.  یبه داداش قرض بد یحسابم هست دار   یپول ندارم ، کال دوتومن تو یچ ی_ماهان ه

 بهم انداخت که گفتم  ینگاه

 . رمی از بابا بگ شهی_روم نم

 گذاشت گفت   زی م یرو دیکش  رونیکارت ب  هیاش  بیج  یکرد تو دست

 تومن داخلش هست .  ستیب  نیا ای_ب
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 ام گذاشتم گفتم  بیداخل ج  برداشتم

 . ی_ماشاال پول دار هم هست

 دهن اش بود قورت داد .  یکه تو  یلقمه ا الی خیب

 دونم !. ی نم گهیزنند، شما و د ی هزارتومن پول ،پول دار صدا نم  ستیبا ب یدهات ما کس  ی_واال تو

 که اصال محل نذاشت .  میدوباره بهش نگاه کرد م،یبهم انداخت  ینگاه ادیمه  با

 دن چه برسه به زن . یهم بهم نم کیآدامس ش  کهیتومن پ  ستی_با ب 

 گفت   دیکش رونی ب گهیکارت د هیبهم زد ، از پشت شلوارش   شیشد دست ها بلند

 ندازه . یداخل هست ، کارت و راه م یس نی_ا

 زد و گفت   یاخم نگاه اش کردم ، اونم لبنخد مسخره ا با

 دار و ندار منه بردار ببر .  نیداداش ، هم ونیلیم ی_س

خونه  نیلباس ندارم، هم  یچ یکنم ه دیبرم خر د یام گذاشتم ، با بیرمز اش گرفتم ، داخل ج 
 . میاالن پول ندار نی، واسه هم میدیخر یاردیلیم

اون جا    ینقطه شهر به نامش هست ، پول اجاره ها نی بهتر یبزرگ تو یمجتمع تجار  کی ماهان
  عیبهش بگه من ندارم ، سر یاگر کس  یداره ، ول یخوب  یتمام و کمال واسه خودش هست .وضع مال 

صرف بچه    یپول ها شتریب دمینه ، فهم  ایطرف پس بده  ستیده براش هم مهم ن یبهش پول م
 . نهک  یکار م یها

 

 ده . یکار کنه پشت سر هم داره زنمون م یتعداد بچه چ نی دونه با ا ی_بابا هم نم

 

 حرف و زد اومد کنار ما نشست و گفت   نیبود که ا ماهان
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 ..  کمیمن بچه هستم درسته من کوچ یخوره ، گفت یبهت گفتم دختره به درد نم  اد،ی مه نیبب   ی_ول

 

 وسط حرف اش گفتم  دمیپر عیسر

 اش .داد ی_شما بزرگ 

 گذاشت و گفت   نهی س یشد دست رو خم

 رسه داداش .  ی_به شما هم م

 . می خواست بحث گذشته باز کنه اجاره نداد یم

 .  یممکنه تو باش  یخودت و آماده کن ، نفر بعد  ادیمه ی_ول

 بهش انداخت ، بعد با دو دست فرق سرش زد .  یزنگ خورد برداشت نگاه  یگوش

 

 . یندارمش هست گهیعشقم که االن د هیداده تو شب  ری دختره هست گ هی_

 

 هست ، بالک کن . دیروش مخ زدن جد نیبرداشت گفت :ا  یبی س ادیمه

 

 .  مینگ یچی و تکون داد تماس وصل کرد گفت ه  سرش

 

 ، خانم به اصطالح محترم ، دست از سر کچل من بردار .  دیری با من تماس نگ گهی_مگه من نگفتم د

 

 . میدیلوس دختره از اون ور خط شن  یصدا
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 نفس من قطع بشه .  یخواه یم  یزن یحرف م یجور   نی، ا ینگو ملوس ، تو نفس من یجور  نی_ا

کرد  ادیآهنگ و ز یاروشن کرد ، صد ستمیس ادی مه هویصورت خودش و کج و کوله کرده بود ،  ماهان
. 

 .  میاونم بشنو یتا ما صدا کیاومد نزد ماهان

 

 ؟.  یهست ی_پارت 

 هم گفت   ماهان

 . هیجعفره ، حاال دختر پسر قاط   یپارت یجا گود با نی_اره ا

 بالک کرد .   ی.ماهان عصب امی گفت آدرس بده تا ب یهم ول کن نبود ، م دختره

 

رفت ، آخر    یراست باال م واریکرد، با د  طنتیهم ش یروز ماهان تا آخر شب کنار ما موند ، کل  همون
 خوابشون برد .  ونیزیتلو یجلو ادیشب هم خسته تو بغل مه

  یکار نداشتم ، دلم نم نیواسه خالص شدن از ا یراه چیاومد .ه یمن خواب به چشمم نم یول
 تونم.  یخواد من شروع کنم ، نم  یکه اون م یزندگ نیا ی، ول سمی بابا وا یخواست جلو

  یخواد وارد زندگ  یکنم که م یکدوم ندارم خرج اون دختر  چیخواد که من ه یعشق و عالقه م   یزندگ
 ام بشه .

، مهران اول اش   وفتهیب یبعدش قراره چه اتفاق  ستی که با اجبار بخواد شروع بشه معلوم ن  یزندگ
خوام   یخوام ، نم  یمن نم یرفتند ، ول  یباهم سر خونه زندگ ییبعد به خواسته دوتا یمخالفت کرد ول 

 اش و خراب کنم . یزندگ   ارمی ب  رمیبگ  یدست دختر 
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اگر   دیکنه ، شا یباهام زندگ  ادیتونه ب یهست م  یجور   نیا طیکه شرا گمیزنم ، م یباهاش حرف م  
 هم بگم ، نظرش عوض شد خودش مخالفت کرد .   یجور  نیا

 

  ی#روز خواستگار 

 

  نینبودم ، تا هم یراض چیواسه من ، که البته خودم ه  یخواستگار   میخدا بر د یقرار بود به ام امشب
. قرار شد ماهان و  نشد   یخب  راض  یبکنم ، ول مونیکردم پش یم یساعت قبل هم داشتم سع مین

 . ادی تونه ب  یداشت گفت نم یکه فردا باز  الد ی، م اندی هم ب ادیمه

. دوباره مظلوم به بابا نگاه کردم    دمیکه تن ام بود کش  یبه کت سورمه ا ی، دست میشد ن یسوار ماش 
 که گفت  

 گردم .  یجوره از نظرم بر نم  چیمن ه نی_بب 

 کردم .  اریبه مقصد تنها سکوت اخت دنینگفتم تا رس یچیه گهید

هم دست  کی .گل و ک  میشد ادهیهمزمان پ ییآپارتمان ده طبقه نگه داشت .چهارتا هی یجلو میدیرس
 .  میماهان داده بود

 در و باز کرد . پی پسر قد بلند و خوشت هی،  میسادیواحدشون وا یجلو

 .  دیخوش اومد  یلیخ ،یدی_سالم جناب حم 

  یپشت پا زد ، اول ادیکه مه  ادیخواست پشت سر من ب  یدست سمت داخل اشاره کرد ، ماهان م با
 نشه گفت   عیخواست ضا  یهمون پسره گرفت اش ، م وفتهیکه ب

 خورده استرس گرفتم . هیمن چون بهم گل و دادند ،  دی_ببخش

 ماهان زد و گفت   یبه رو یلبخند

 کنم . ی_خواهش م
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که  می رو به رو شد دیسف یبا موها   انسالیمرد م هی با  میداخل که رفتدست گل و ازش گرفت،  
  یپدر عروس خانم هستند ، و خانم خوش اخالق و مهربون که از همون برخورد اول م   دمیفهم

 .  یمتوجه بش  یتونست

 

  یلیشد .خ یفکر کنم م یمتر  ست ی، خونه حدود دو م ینشست یهمگ  انیمعمار یتعارف کردن آقا با
  یم رونی که به زور از در ب یکل یآدم ه  هیباز شد  یدر اتاق هویبود .  یجمع و جور و قشنگ  ونیدکوراس

 بلند شد .دست همون مرد و گرفت .  عیماهان سر  دمیاومد ، وارد شد .د

 _سالم استاد حاال شما خوبه . 

شونه ماهان زد که احساس کردم همون  یدست رو یم ی صم  یلیاون مرد هم خ م،یکرده بود تعبجب
 بهشون انداخت و گفت    یخم شد . بابا نگاه یسمت ماهان کم 

 

 ؟.  دیشناس  یو م گهی_شما همد

 

 گفت   یکلفت و خش دار  یلیخ یمرد اومد جلو با ، بابام دست داد با صدا همون

 قبول اش دارم .  یلیهست که من خ  یی_بله ، آقا ماهان از اون دسته پسرها

 

، برگشت کنار ماهان نشست .ماهان کنار اون نوزاد شش  ستیجا ن دیچون د نهیکنار ما بش مداو
 .  دیرس  یماهه به نظر م

 

از کارش خوشم  یلیدنبال اش کرده خ  دمیترقه انداخت د یک یکوچه ما بود ،  یشب تو هی_ماهان 
،   مشیخورد زد  یتا م میپسره هم بود اومد مزاحم ناموس من شد، با کمک ماهان گرفت هیاومد ، بعد 

 هست .  یبچه درست  یلیخ
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تونم   ینم گهیو د نایکتک و ا یانداخت، مطمئن بودم که ترقه کار خودش بوده ، ول نییپا سرش
 حدس بزنم . 

 به ما نگاه کرد و گفت   یبا مهربان انیمعمار خانم

 ؟. دی_شما سه تا برادر هست

 جاش تکون خورد و گفت   یتو یصداش صاف کرد کم عیسر ماهان

 بزرگ و کوچک ،فاقد خواهر .  یها   زی ، در سا میما شامل شش برادر هست ری _نخ

 هست گفت   انیاسمش شا دمیهمون پسر که االن فهم 

 

 بزرگه هست ؟.  اری_اقا مهد

 

 . میذاشت ما حرف بزن  یکارش کنه نم  ی بگم چ که خدا ماهان

 

دوتا کال تافته جدا  نیالرج مهراد هست ، ا کسیالرج خانواده مهران هست ، دو ا کسی_نه سه ا
آقا   یبغل نی جان هست ، الرج هم هم  اریهمون مهد ایالرج آقا داماد  کسی. ا شوندیبافته محسوب م

  هکنند .خودمم ک دایهست که فردا مسابقه داشتند نتوانستند حضور پ  الدیم  ومیهست ، مد ادیمه
 اسمال خانواده هستم .

 

  ی. در آخر هم بابا صحبت و به دست گرفت . ول  دندیخند یدلقک م نیا یداشتند به حرف ها همه
 . رندی اون دهن وامونده و بگ یتونست جلو یخب مگه ماهان م
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 .ارند؟ی ی نم فیعروس خانم تشر دی_ببخش

درست   یمن حت  یقد کوتاه و الغر  بود اومد . ول یبعد با دختر  قهیخانم بلند شد رفت من دق همون
 هست .  یچهره اش چطور  نمیهم نگاه نکردم بب 

 .نشست  انیسالم کرد بعد کنار شا نی آرام و دلنش یبا صدا 

 

تر انداختم .بابا   نییسرم پا  ی. ول نمی کرد سر بلند کردم دختره و بب یو نگاه کردم که داشت اشاره م  بابا
  میباهم صحبت کن میهست ، در خارج هم گفتند ما بر یدر مورد من صحبت کرد گفت که شغل ام چ 

. 

اتاق   هست رفت، بعد منم باهاش همراه شدم. وارد یدونم اسمش چ یهمون دختر که اصال نم اول
 نشستم .  یصندل یباشه .تعارف کرد رو دینگاه که کردم متوجه شدم اتاق خودش با م،یشد

 تونم اسم شما و بدونم ؟.  ی_اول من م 

، رنک پوست   یکامال مشکل یبا چشم و ابرو  یاش ، دختر  نمیو بلند کرد تازه من تونستم بب  سرش
  یها به کار من نم  نیکدوم از ا چی ه یبود، ول   یخواستم بگم دختر خوشگل یبود، در کل م یاش گندم

 اومد. 

 

 هستم . ای _تان

 

 به قفسه پر از عروسک انداختم و گفتم  یتکون دادم ، دوباره نگاه سرم

 

اگر تو مخالفت    دیشا یجا هستم ، ول نیازدواج ندارم ، به اجبار پدرم ا نیبه ا یعالقه ا چی_من ه
 . میازدواج کن می، مجبور نش یکن
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 انداخت و گفت   نییمنتظر بهش چشم دوختم که سرش پا 

 

  یاومدم ، ول رونیاالن هم مخالف بودم به اجبار مامانم از اتاق ب  نیتالش کردم ، تا هم یل ی_من خ
 خب پدرم مثل شما من و مجبور کردند .  

 

 مه فکر همه جا و کرده .جور که معلو نی و تکون دادم ، ا سرم

 

خونه مثل دوتا هم    ی، پس نم نمیتونم تو رو همسر خودم بب یبهت بگم، من نم  یز ی چ هی_پس بذار 
  ی، نم رم یاگر چند ماه گذشت اونا متوجه شدند اجازه دادند طالق بگ  دی، شا میکن  یخونه رفتار م

 ات خراب بشه . ندهیبهت بزنم که بعد آ یبیخواهم اس

 

  چیبشم  چون ممکن بود بخوام طالق بدم ه  کیخواست بهش نزد یانداخت ، دلم نم نییپا سرش
 اش خراب کنم .  یخواست زندگ  یدلم نم

 هست .  یدونستند جواب ما چ یم گهی. همه د میاومد رونی قبول کرد .با هم اتاق ب اونم

 . میفکر خودمون بود یتو ایم و تان  ی. ول میساعت دوازده دور هم نشسته بود تا

 به ماهان کرد و گفت    ینگاه انیشا

 باشه .  جانی ه دیبا  یلی_فکر کنم داشتن شش تا برادر خ 

 زانوش زد گفت    یرو یهم دست ماهان
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صبح   یدیشب خواب  یعنی،  دیاتفاق جد هی، هر روز چ جانی داداش ، سرشار از ه یخواد بگ  ی_اصال نم 
  یسر خوش هویهم  یکی،  شهیداره بابا م  یکیطالق گرفته ،  یک یکرده ،  یعروس یک ی تا  یبلند شد

 زنه . ی م رهی گ یم یک ی ادیم

 

 میآورد که دار  یخودش نم یقربون اش برم  به رو یکرد، ول یهمش داشت با اخم بهش نگاه م ادیمه
 . میکن  یبهش اخم م

 

  میریمحضر نامه بگ می، قرار شد فردا صبح بر میکرد یخداحافظ هیاز بق میبلند شد گهیدوازده د ساعت
 .می خون بد شی بعد آزما

 کنار ما باشه ممکنه جون سالم به در نبره با ، بابا برگشت .  دیچون فهم ماهان

  یهم استخر داشت .رو یکل اش چمن و گل بود ، قسمت رونی. در و باز کردم رفتم ب میخونه شد وارد
 کردم .  یبود نگاه م  رپاهامیکاناپه نشستم به شهر که االن ز

 جلوم گذاشت گفت   یبا همون لباس ها اومد کنارم نشست ، فنجون  قهوه ا ادیمه 

 خرم . یواسه خودم م  رمی گ یهست  از باال پول م یخال نیی_طبقه پا 

 شد نگاه کردم و گفتم   یکه ترش بلند م یدست ام گرفتم ، به بخار  یقهوه تو فنجون

 دادم .  ی_ندارم وگرنه پول ات و پس م

 کرد و گفت   یاخم

 .  ستیحرف اصال قشنگ ن نیزدن ا یستیکه ن  بهیحرف و نشنوم ، غر نیا گهی_د
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  دیشروع کنم شا  ایام با تان  یباهام صحبت کرد که زندگ یلی خ میساعت چهار صبح کنار هم نشست تا
هم وجود   یواسه من مرغ دیپا داره، به قول ماهان شا  هیمرغ من  خب یکرد ، ول  ری تغ زیهمه چ

 نداشته باشه . 

 رفتم .  ایبودم ، صبح هم اول رفتم برگه از  محضر گرفتم بعد دنبال تان   دهینخواب یچیه

 

 ؟. ی ترس  ی_از خون که نم 

ها و نداشتم . اسم ما و  یلوس باز  نیو به نشونه نه تکون داد ، خداروشکر من اصال حوصله ا سرش
 . میرفت  میصدا کردند بلند شد

 

 

تا  می ساعت منتظر موند کی  نیماش یدر تو یتا کارمون تموم شد . جلو دیطول کش قهیدق چند
حلقه و   میخواستم بر یهم از دست دادم جواب مثبت شد . م دمیام نیبهمون جواب بدن . هم

 هم خودش بره انجام بده . گهید یدهای،خر میبخر

 زد .  یزنگ م ریآوردم ، ام رونیام ب  بیج یزنگ خورد از تو  میگوش

  میتا انجام بد یگالر  ییایب  دیاومده حتما با شی پ ی، ببخش بد موقع مزاحم شدم اتفاق  اری_سالم مهد
. 

 و آروم نشسته بود انداختم و گفتم  ریکه سر به ز ایبه تان  ینگاه

 رسن؟   یم یها ک نی، ماش ریرسونم ، فقط ام یخودم م گهی ساعت د می_باشه تا ن

 

 و روشن کرد ، حرکت کردم .  نیماش
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 . انی _تا آخر هفته م

 

 بوق جواب داد .  نیکردم ، به ماهان زنگ زدم که دوم یتشکر 

 

 .؟یخوا   یدوباره پول م یو خرج کرد ونیلیم یشنوم ، نکنه س  ی_خب م

 دادم و گفتم  رونیو ب  نفسم

 ؟.  ستین  ی،البته اگر زحمت یبرم گالر   دیتونم حتما با  یبرو حلقه بخره، خودم نم ا یبا تان  ای_نه ب

 

 پارک کردم .  ابونیو کنار خ  نیماش

 

 رسونم .  یخودم م گهید قهیکار کنم تا ده دق یخب چ  ی_زحمت که هست، ول 

 

 انداختم و گفتم  ایبه تان یو خاموش کردم ، نگاه یگوش

 

 . امیخودم هم م دمیانجام بده ، رس دهایباهاش برو تمام خر ادیخوام برم ، ماهان م  یمن م ای _تان

 در گرفت و گفت   رهیدستگ

 _باشه . 

 سمت اش گرفتم گفتم  دمیکش رونی پولم ب فیکه شد ، کارت ماهان و از ک ادهیپ

 واسه ماهان هست ،بهش بده .  نی_ا



 شش برادر 

120 
 

 کرد رفت.  یشد از دست ام گرفت و خداحافظ  خم

 

 رفتم .  یو روشن کردم سمت گالر  نیماش

 

 

 #ماهان  

 

گرفته بودم .بهش   اریکه از مهد ا ی باال رفتم .شماره تان عی شدم سر ادهیبردم .پ  نگ یپارک  یو تو نیماش
 زنگ زدم جواب داد .

 _بله .

 به دور و اطراف انداختم . ینگاه

 _سالم ، ماهانم . 

 

 رفت ازش آدرس خواستم که گفت طبقه دوم هست .  یجور که داشتم سمت آسانسور م  نیهم

 خودم و بهش رسوندم . 

 .  ی_سالم خانم ، خوب 

 جواب ام و داد گفت   یسمتم با مهربون برگشت

 . یزحمت افتاد یتو  دی_ببخش

 و تکون داد سمت مغازه اشاره کردم و گفتم  سرم
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 .  ی_اصال حرف اش هم نزن ، شما رحمت

حلقه ها   نی باباست ، بهش سالم کردم ، گفتم بهتر یمیاز دوستان قد  یک ی یمعظم ی، آقا میشد وارد
 .  ارندیو ب

ساده دوست داره .منم به انتخاب اش احترام   نگیساده انتخاب کرد ، گفت ر نگی ر هینگاه کرد ،   ایتان
 ست گرفت .  یعنی،  می دیساده خر نگیهم ر  اریگذاشتم، واسه مهد

اصرار کردم قبول نکرد من   ی، که البته هر چ دیلباس خر گهیپاساژ د می. رفتم یاومد رونیاز پاساژ ب  
و   ادید ، اون و رسوندم خونه خودمم برگشتم خونه مهانجام ش دهاشیزود تمام خر  یلیحساب کنم  خ 

 تا بهش حلقه و بدم .  اریمهد

 هست .   نگیپارک یهم تو  اریتا مهد دمیرس یوقت

  

 .  ساینرو وا  اری_مهد

 شدم .  ادهی پ نی جعبه حلقه و برداشتم ، کت. وشلوارش هم برداشتم از ماش 

 

 برم عوض کنم .  یا گهید زیهر چ ایاگر واسه دستت تنگه  ارمیحلقه خودت گفتم ب  نیا ای _سالم، ب

 اندازه دستش بود .  دیکش رونیبه حلقه انداخت ، ب یدر جعبه و باز کرد نگاه 

 ساده هست .  نگیر نیخودش بود ، واسه خودش هم هم  ایانتخاب تان  نی_ا

 هم سمت اش گرفتم گفتم  لباس 

 همش خودش حساب کرد. ایتان یدهایدوستت گرفتم ، بعد خر ش یکت رفتم از پ  نمی_ا

 

 با اخم بهم انداخت و گفت   ینگاه
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 کار و کنه ؟. نیا ی_چرا گذاشت

 باال انداختم و گفتم  یا شونه

بگم   ینباش یتو راض دیکنم ، گفتم شا یفکر کرده من دارم حساب م دیدونم شا ی_واال نذاشت ، نم
 هست .  اریواسه مهد نا یپول نداشته ا اریمهد

 شدم .  ن یگفتم سوار ماش یو تکون داد ، تعارف کرد باال برم که ممنون سرش

 .  ای ب رهیزنگ زدم غذا بگ دینو به

 

 

   اری#مهد

 

 

مبل ها   یبه من که خودم و رو یاومد ، نگاه  رونیاز اتاق ب  ادیمبل ها انداختم .مه یو لباس رو جعبه
 د و گفت  ولو کرده بودم کر

 شد؟.  ی_چ

 دادم گفتم  رونیو بلند کردم ، نفسم و ب سرم

 کرد .   دیکار داشتم، ماهان و فرستادم باهاش رفت خر یحساب  یخودم که رفتم گالر  یچ ی_ه

  

 هم گذاشتم خوابم برد .  ینداشتم ، چشم هام رو یز یحوصله چ اصال

بلند نشدم دوباره   گهی.د دهیهم کنار دست خودم خواب ادی شدم تا مه  داریب یشب خواب بودم ، وقت تا
 .  دمیهم گذاشتم خواب یچشم هام رو
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 دهیخودم ند  یالی خیدوماد به ب  یعن ی. میمحضر عقد کن می امروز قرار بود بر دمیشدم فهم داریکه ب صبح
و   شیبه ته ر یدوش گرفتم ، نگاه  هی.بلند شدم اول  ارمی کجا ب رمیبودم .االن خونه ندارم ، دستش بگ

شده بود .   دار یب خواباز   ادینبود که برم .مه ازین گهیبودم د شگاهیهفته آرا نی موهام انداختم ، هم
ندارم .   ی، ماهان هم با خودش ببره . مهراد و ماهان که باهاشون حرف  شگاهی خواد بره آرا یگفت م 

 رفت .   یم شی کارها با عجله پ   یلی. خ ادی هم گفت م الدیم

داشت ، تمام   نیداشت ، سه تا دورب  یمهارت خوب  یعکاس یچهار آماده شدم ، ماهان چون تو ساعت
هم   رونیبود ازم عکس انداخت ، ب  یمناسب  یجا یخونه چون واسه عکاس  یاش آورد ، تو لیوسا
 فتوشاب انجام بده بهم پس بده .  یاز کارها ی. قرار شد بعض میرفت

اش   لیماهان کل وسا نیو واسه هم دندیخر  ینییهم گفت با ماهان و کمک باباخونه طبقه پا ادیمه 
 آورده بود . 

بعد   قهیساعت که ده دق می، حدود ن میما زودتر رفت ی.ول میمحضر باش یساعت هشت قرار بود جلو 
 اونا هم اومدند .

 . میتموم شد بعد ما رفت یتا عقد قبل میموند منتظر

  یبزرگ و مدرن یاومده بود .محضر جا کیش  یلیبودند ، بابا هم خ  دهیها همه کت و شلوار پوش بچه
بزرگ   یلی بود خ ی. هر چ  ارمیاز رنگ ها سر در نم ادیواال مثل دخترا ز یکرم  ییبود .سفره به رنگ طال

 و خوشگل بود . 

مخصوص  گاهیجا  یتو می، بعد اجاره دادند بر میما گذاشتند هزارتا امضا کرد  یجلو یدفتر بزرگ  اول
 .  مینیبش

و تو دل   کی تن کرده بود . چهره کوچ دهیبلند و کامال پوش  دیلباس سف هی. نمی و بب ایوقت کردم تان  تازه
،  دمیند یز یپشتش که من چ یصورت اش داشت ، موها  یهم رو یمیمال  شیداشت ، آرا ییبرو

  بااومد زن ام  یخوشم نم  چیهست . از پوشش خوشم اومد ، ه رونی که چند تار مو ب دمیفقط جلو د
 باشه .  هیبق یلباس باز بخواد جلو

دست اش بود تمام خودش   نی خواد قند بسابه .ماهان دورب  ی اومد ، گفت که م ای تان ییدا همون
دوره سه ماهه بابا ،خارج   شی گرفت ،  سال پ یم  یخوب یعکس ها یل یگرفت ، خ یعکس م 
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که ماهان  یخانم  مهران خان قبول نداشتند ، عکس ها  نازیمهران ، آ یخب عروس  یفرستادش .ول
  یاونا شده بود . هم ده نفر م  یبهتر از عکس ها یل یگرفته بود خ گهید یها مادواسه عروس و دا

 نبود.  یکس گهیتا داداشام با بابام د اش اومده بود ، منم سه یی، چون اون فقط دا میشد

 خورد شده باشه . دیاش با کهیت هیبهم زد که فکر کردم االن   یاش دوتا قند و جور  ییدا هوی

نشه  شونیزیقند ها چ  نیکردم تا آخر مجلس ا یهم اومدند پارچه گرفتند .فقط دعا م انیو شا ادیمه
 . 

 ؟.  هینجوریات چرا ا ییدا نی_ا

 باال انداخت و گفت   یبهم انداخت ، شونه ا ینگاه 

 قند ها تو سرمون نزنه . نیا هویدونم واال ، فقط خداکنه  ی_نم

 تعجب نگاه کردم که گفت   با

 کرد.   شهینم  شی، کار هینجوری_ساختارش ا

 اومد ، شروع به خوندن کرد ، بار سوم بله و گفت ، منم همون بار اول بله و گفتم تموم شد .  عاقد

 و گرفتم با شک بهش نگاه کردم و گفتم   ایتان  ی، دست ها میها آورد حلقه

 _چندسالته ؟.

 جواب داد    یکرد ول تعجب

 _هجده سالمه . 

 ده ساله ها .خوره تا هج یده ساله م یدخترا ها هیشب  شتری_اخه دستات ب 

دست ام انداخت. همه اومدند جلو   یدست اش انداختم ، اونم حلقه تو ینگفت حلقه و تو یز یچ 
 لواسون و بهم داد ، البته گفت به نام هر دوتامون زده . یاز خونه باغ ها یکیگفتند .بابا سند   کی تبر

طال داد که   ریهم دوتا زنج  الدیساعت هم به من داد . .م هیداد  ای جواهر به تان  سیسرو هیماهان  
داشت   یجالب  ییزکارهایداشت ، ر یخوشگل   یلیخ ی اسم خودم بود. طراح یک ی و   ایاسم تان  یکی
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 هیهم  ششسکه طال تمام بهار هم به من داد . دادا هیداد ،  ایخوشگل به تان  یل یگوشواره خ هی ادی.مه
. باباش   دی رس  ایخوب به تان  زی. کال همه چ دیداد . دوباره ساعت به من رس ایطال کامل به تان سیسرو
  نی. زم دهی رس  ایبه تان نمیداده ، ا انی شمال داشت ، اون و گفت نصف کرده به شا یتو نیزم هیهم 

 رزش داره . ا  یلیرامسر بود ، حتما خ یتو

 

.ما هم سوار  ارهی گفت خودش م انیشا ایتان  لی، وسا می،دور هم فرستاد میاومد رونی محضر ب از
 .  می، سمت خونه خودمون رفت میشد نیماش

نکرد ، تا   یاعتراض چیهم ه ا ی انجام شد .تان یقدر ساده و بدون شلوغ نیمن ، هم یاز عروس  نمیا
 اومد . میهم دعوت کرد انیو ماهان هم باال اومدند . شا الد یو م ادی ،مه میدیرس

افتاده بود  یعکس جالب و قشنگ یل یبود ، خ ایجلو اورد. عکس تان   نیاومد کنارم نشست دورب ماهان
. 

 عکس گرفتم .  ای ، رفتم از تان امیکنار تو ب نکهی_امروز قبل از ا

 ، لباس عوض کنه . رهیگفت بره دوش بگ ایگفتم ، تان یاهان

 اتاق برد . یهم رفت ساک ها کمکش تو انیشا

 بهم انداخت و گفت    یاخم نگاه ادبایمه

 کمک کنه !؟.  ای بره به تان  دیبا انی_شا

 باال انداختم و گفتم  یا شونه

 خواست نره .  ی _خب خودش رفت م

 که کنار ما گرفته بود آورد گفت   یعکس  الدیم

 نداره؟. یواتساپ ام اشکال یو بذارم استور  نی_ا

 به اجازه تو هم ندارم .  ازیتکون دادم .ماهان گفت من گذاشتم ، ن  دییو به نشونه تا سرم
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 کردن هست . پی ، االن در حال تا دهیمن و د ی_مهراد استور 

 ، ماهان باز کرد شروع کرد به خوندن .  اومد امیپ یصدا قهیبعد از چند دق میبود منتظر

خواد کنارش    یاون دختر که م چاره یرفت زن گرفت ، ب  شهیاش نم  بینص یز یچ دیفهم  اری_اقامهد
 کنه.  یزندگ

 

 اومد . رونیب  انیموقع شا نید د ، همبه طرزفکرش زدم    یپوزخند

 فردا برم شمال کار دارم .  دیبرم ، با گهی_من د

مبل ها انداختم  یآوردم ، رو رونی رفت برگشتم کت ام ب  یدر بدرقه اش کردم .وقت یشدم تا جلو بلند
 داد . یاومد .ماهان بهش گفت رفت کنارش نشست بهش عکس ها نشون م رونی ب  ای.تان

، که اونم خسته بود  ایشب بچه ها کنار ما بودند ، بعد هر کدوم رفتند .من موندم و تان یها مهین تا
 .  دمیخواب دمیکاناپه ها دراز کش یرفت بخوابه ، منم همون جا رو

 

  دمیپوش یشدم تا پتو روم انداخته  ، اول رفتم دوش گرفتم ، بعد لباس راحت داری از خواب ب  یوقت صبح
 بابا انداختم . یناهار انداخته وتعحب کردم ابرو سفره ای، اومدم تا تان

 .  ری _سالم ظهر بخ

 .  گهیراست م دیدست ام انداختم ، د  یبه ساعت تو ینگاه

 

 .  ری _سالم ظهر بخ

 ها نشستم گفتم  یاز صندل یک یبشقاب گذاشته بود .پشت  یلیانداختم خ زیم  یرو ینگاه 

 ؟.  ادیخواد ب یهم م یا گهی_کس د
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 خودم گذاشتم .  یگذاشت ، که برداشتم جلو  زی م یساالد و رو ظرف

 .  ادی، البته زنگ زدم به هم فرهاد هم گفتم ، اونم گفت م  انیم الدیماهان و م اد،ی _اره ، مه

 انیرفتند خونه مهران حاال من زن گرفتم حاال خونه من م  یکرده ، اول م  یتکون دادم ، کار خوب سرم
 نفر اومد گفت   نیشدم رفتم در باز کردم که ماهان خودش اول .زنگ در زدند خودم بلند 

 اومده.  زدلتونی_زن داداش غذا بکش که عز

 شونه ام زد گفت   یرو یک ی ادی ، مه ادیچه زود با همه کنار م نیباال انداختم ، ا یابرو 

 شاه دوماد ؟.   ی_چطور 

  یبا ساک ورزش الدیتو سرش زدم شوت اش کردم داخل خونه ، بعدش هم م  یکیزد که   یچشمک
حساب ها هم ندارند که   نی.الحمداهلل ا رهی خواد دوش بگ یحموم ، گفت م  ی رفت تو عیاومد ، سر

 کنه . یم ی خونه زندگ یدختر تو هی گهی، د رندی اجازه بگ

 یشامپو برد .خودمون هم همگ  الدیم ی، به ماهان گفتم برا میآشپزخونه شدم ، کنار هم نشست وارد
 . ادی تا بابا ب میآماده نشسته بود

 بشقاب اش در ساالد کرد گفت    یبرداشت تو  ایتان یزد که آخر  یناخونک به ساالد ها م یه ماهان

 ، بردار درست بخور .  یزن  ی_چرا ناخونک م 

واسه  دمی . د دیاونم کش یکرد ، برا یهم مظلوم داشت نگاه م  ادیکرد خورد ، مه  یهم تشکر  ماهان
 به ظرف جلوم انداخت و گفت   یبهش نگاه کردم که اشاره ا  دیمن نکش

 ؟. یخوا یهم م گهی، د ی_اون ظرف و کامل تو خورد

 من تمام ساالدها خورده بودم . انی مدت که بچه ها ب نیهم یگفت تو یکردم ، راست م  ینگاه

 نشست گفت    یصندل یوارد شد ، رو  سیخ  یبا موها الدیم

 جون داشته باشم .  یغذا من بخورم که واسه قهرمان اری ب ای _تان

 سر شونه اش زد و گفت   یکی ماهان



 شش برادر 

128 
 

 .  نمیبش یپ یآ یو  ویاستد امی _خودم م

 گفت   دیبشقاب و عقب کش ادی . مه ختیآب برداشت ر وانی ل هیتکون داد ،  سرش

 ؟. شهی تموم م گی_چند روز ل

 و تکون داد گفت   سرش

 .  شهی فصل تموم م  می، تازه داره ن می_االن آذر هست

 باال انداخت گفت   یکه شونه ا میتعجب بهش نگاه کرد با

 آذر فصل تموم بشه .  یکه تو ی_انتظار ندار 

 هی، حاال باز خوبه ماهان  میکدوم وقت فوتبال نگاه کردن ندار چی، واال ما ه میگفت ما قهرمان نیا
 کنم .  ینگاه نم یهم ندارم ول  یکار  نکهیبا ا  یچی، من که کال ه نهیب  یم یز یچ

 میبعد همراه بابا اومد ، بلند شد  قهیرفت در باز کرد ، چند دق ای بار تان نیزنگ در و زدند ، ا  دوباره
 نار من نشست . که جوابمون داد ، ک میسالم کرد

داشت    یخوب   یدرست کرده بود ، واقعا بو یگذاشت ، قورمه سبز  زی م یهم برنج ها اورد ، رو ایتان
 انشاهلل که مزه اش هم خوب باشه .

 . دیگلومون پر یتو یغذا ا یالبته به جز تان  ی، که با حرف بابا همگ میمشغول خوردن بود همه

 خواد ازدواج کنه . ی_مهراد هم م

 بهم آب داد خوردم بهتر شدم .  ا ی، تان میبه سرفه کردن افتاده بود یهمگ حاال

 که بخاطر سرفه کردن بود گفت   یخش دار  یبا صدا ادیمه

 خوام .  یزن نم  یگفت من تا پنجاه سالگ ی!اون که م رهی خواد زن بگ  یشده که آقا م ی_چ

 قاشق و گذاشت گفت   ماهان

 خوام .  یگفته منم م هی، فکر کرده عروسک باز رندیگ یهمه دارند زن م دهید نی_ا
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 به جمع انداخت و گفت    ینگاه ا یتان 

 . دم ی_من دوتا از شما شش تا برادر و ند

 کرد و گفت   زی با دستمال دور دهن اش تم ماهان

 هیو سال داره ،  یکنم. مهران فرزند اول خانواده س یبذار برات قشنگ معرف  ی، ول یدی_بهتر که ند
سالشه  یهم هست .مهراد س سی هم سن خودم و خودت داره ، که البته االن باردار هست ، پل یخانم 

  یهم که شوهرته ، گالر  اری، مهد رهی خواد زن بگ یم گهیداره ، االن هم بابا م ی، باشگاه بدنساز 
 و هشت سال داره . ستیداره ، ب لیاتومب

 

 ، آب خورد گفت   دیکش یق یعم  نفس

 .  یار یب گهید ییبابا هنوز جا داشت دوتا ی ، ول  شهیگم هم تموم نم یم ی_ماشاال هر چ

 

 کردند . یم فیشب تعر کیداد انگار داشتند براش قصه هزار و   یداشت گوش م اقیبا اشت   ایتان

 

ذکر   انی، البته شا رهی خب زن اش گروگان گرفت اش مجبور شد طالق بگ یهم ازدواج کرده ول ادی_مه
 جوان شکست خورده . نیو شش سال سن داره ، ا ستیهست که ب

و چهار   ستیجوان ب  نی، فاقد زن و بچه ، و ا ستی مهربان و رئوف ، فوتبال یبا قلب  یاما پسر  الدیم
اش همه را   ی، خوشگل تی جذاب ی، مهربان ، خدا یباروی خانواده ، ز یاما...! نه تغار  سال سن دارد . و
 کننده و... وانهید یجوان رعنا و بلند قامت ، باچشمان  نیکند ، ا یمدهوش خود م

 

 سرش زد ساکت شد . یتو ی ک یکه کنارش بود   بابا
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و نه  هشت ، هشتاد هستم   ستی ، متولد  سال ب یدیفرزند فرهاد حم یدیجانب ماهان حم نی_بله ا
 ، هم اکنون که در کنار شما هستم هجده سال سن دارم .

  

 خورد و گفت   یاب وانی ل ادیمه

 ده . یصدا م گهیجا د هیکار از دهن صدا نده از  نی_ا

 

 خنده که ناراحت بلند شد گفت   ری ز میزد الدیم با

 به کارتون سر بزنم .  امی، م  دیزن یمنه که تا زنگ م ری _تقص

 

 گفت   خچالیرفت سمت   دمیکه د رمی شدم جلوش بگ بلند

 ؟. یدرست کرد کی_ک

 بچه کم داره . نیا ییکه االن ناراخت بود .خدا نیبا تعجب بهش نگاه کردم ، ا 

 ؟. ست یناقص ن نی_بابا ا

 اش قورت داد گفت   لقمه

 زنه .  یمنگل م نیهاش شده ، واسه هم ییدا هیشب  نی_ا

 خنده . ریز م یبلند زد یبا صدا یزد همگ ای که تان یحرف با

 

به    یلیاخالق اش و رفتارش ، خ نی خودتون هست ط تا هم هیشب شیزیعمو ، ماهان همه چ ی_ول
 خودتون داره .
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 .  دیخند  ی، بابا هم سکوت کرد فقط م  دمیخند نقدریا

 

 بهت گفت ؟.  یعروس ات چ یدی،. د یخواست  یم  نی_بابا هم

 

 .  دیبهم شباهت دار یل ینگفتم ،کفتم که خ یبد زیبلند شد گفت. : من که چ  ایتان

 

_ 

 گذشت .  گهید یروز هم مثل تمام روز ها اون

 همه رفتند .  هیدعوت نکرد ، بق ایروز بعد هم عقد مهراد بود که من و تان دو

کنکور هم نداده ، بهتر چون من اصال دوست ندارم زن ام   دمی، فهم  میهم تنها تو خونه بود ایو تان  من
 دانشگاه بره .

به پر و   ادینبود که ز ینشست .دختر  گهیمبل د یهم اومد رو ایکردم ، تان  ینگاه م ونیزیتلو داشتم
 بودم .  یراض یل یخ هیقض ن یکرد ، و منم از ا ی، کار خودش م چهی پام بب

 

 جا بخوابم .   نیخوام هم  ی، م اریب ی برو پتو و بالشت  ای _تان

 .  دمیخواب  دمیانداختم ، دراز کش نیزم یشد رفت ، پتو و بالشت آورد بهم داد رو  بلند

 

   ای#تان 
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درست کردم   یز یزنگ زد که اگر شام چ  ادی، بلند شدم رفتم مسواک ام زدم ، مه  دیکه خواب اریمهد
 بخوره .  ادیبراش بذارم ب

 و ماهان هم اومدند . الدیبود که زنگ زد ، رفتم در باز کردم ، م   کی.ساعت  ادیبودم تا ب  منتظر

 

 ؟.  یستیخودت تنها ن ی_چرا نگفت 

 آورد ، ماهان زودتر وارد خونه شد گفت   رونیکفشش ب  

 .  مینباش الدی ناهار باشه ، من و م ای _محاله اسم شام 

 

نفر مونده   کیبه اندازه   یدرست کرده بودم ، ول یآشپزخونه ، کوکو سبز  یتو میصدا رفت   یو ب  آروم
 براشون املت هم درست کردم .  گهیبود . د

 

 . میبرو سر کوچه نوشابه بخر باهاش بخور  اد،ی_مه

 باال انداختم و گفتم  یبا تعجب نگاه ام کرد که شونه ا 

 چسبه .  ی، املت بدون نوشابه اصال نم  گهی_خب برو د

  اریکه مهد میخورد  یاملت م نی زم  یدور هم رو میبرگشت .داشت یا قهیده دق رونیخدا رفت ب  بنده
 خواب آلود اومد .

 

 _بدون من !؟.  

لقمه گرفت که روغن از دست  تابهیمن و ماهان نشست ، نون انداخت وسط ماه نی اومد ب عیسر 
 کرد.  ی هاش چکه م



 شش برادر 

133 
 

 .  ادیاز دور دهن اش همه داره روغن م دمید 

چهارتا بچه نشسته بودم .غذاها همه سر  نی هست ، انگار ب یکار ارث  نیا دمیانداختم د هیبه بق  ینگاه
 یمعده دارند ، چ نایدونم ا ی.نم ختمیون تخم مرغ تنها رخوردندند ، تازه کم بود ، براش قهیپنج دق

 !؟. شنینم ری خوردند س یم  یدارند که هر ک

  نیزم یرو اریخوان کنار مهد  یهال ، گفتند م یتو میبرگشت یکه شد ، ساعت دو بود همگ تموم
 یبخوابم .م  اری بخوابند ، منم رفتم رخت خواب ها و آوردم ، البته من و هم مجبور کردم کنار مهد

 .  ارمیگفت برم ب اریخود مهد گهیاصرار کردند که د نقدریخب ا یدونستم دوست نداره، ول

 بودند .  دهیبود و کنار اون هم بچه ها خواب ار یراست من مهد  طرف

گفت فقط    اریآوردم ، همه خوشحال  ذوق زده نشسته بودند .اما مهد اومد .رفتم منچ ینم  خوابمون
 کنه.   ینگاه م

 

 

   اری#مهد

 

 

بار اول شش تا آورد که    ایکردند . منم بالشت زدم بهشون نگاه کردم . تان یکردند به منچ باز  شروع
 جبهه گرفت گفت   عیماهان سر

 .  یزن  یاول جر م نیاز هم ی، تو دار  ست یاصال قبول ن  نی_ا

 

 .  اوردمین گهی، من که تاس د گهیشانسه د نیحق به جانب گفت : ا عیسر اونم
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از مهره   یک یهم  الدی. دور دوم م دید یگفت بنده خدا ، ماهان همه و مثل خودش م  یم راست
کرد   یم یجر زن شهیمهره ها آوردند ، البته ماهان هنوز نتونسته بود ، چون هم  بیهاش آورد . به ترت

 کنه.  یدونست کار  یکرد ، نم یحواس اش جمع م  یل یخ  ای بار چون تان نی، ا

 ، براش نوشتم   وشی ال یگرفت . منم رفتم تو یم ویدر آورد ال یدر آخر هم ماهان گوش 

 

 . ؟یاوردیخونه کرده ، تو هنوز شش ن  یمهره تو هی یهر ک  نای _خاک تو سرت کنم ، ا

 شدند .  ویو مهراد هم وارد ال نازیآ دمینبود ،د دایپ  یصحفه منچ گرفته بود ، کس یرو

  

از مهره   یکی با   یچطور  نیکه چرخوند، نا به حق بود حاال بب دمی، اون شش و خودم د الدیم نی_ب
 زنمت .  یهام م

 

 باهم جنگ داشتند .  یاز اول باز  الدیو م  ایتان

 

 ؟«.  یکن ی و فراموش م  هیبق یر ی گ یم دیبراش نوشت  » زن داداش جد نازیآ

 

  نی، خانم مهراد هست ، ا دیبه من کرد و گفت  جواب داد »واال ، فعال زن داداش جد ینگاه ماهان
 هست«.  اریخانم مهد

 

هاشون به اسم   یگوش یدارند ، همشون هم تو یاحساس راحت تر  ایگفته بودند ، با تان خودشون
  ی لیگفت ، خ یبابا هم کم تر از دخترم بهش نم یهواش داشتند، حت یلیکرده بودند . خ ویس یآبج 
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امشب ساعت سه هم براشون   نی ناهار نخورده باشند شده مثل هم  ایمهربون بود ، اگر بچه ها شام 
 کنه .  یدرست م ذاغ

 

 ؟.  یدوست دار  یل ی_ماهان داداش کدوم زن داداشش و خ

 

 هستند هم بشنوند . ویال یتا اونا که تو  دیبه عمد ازش پرس  الدیو م نیا

 دن .  یجواب م یچ  نمیبودم بب  ویال یمهران و خانم مهراد هم بودند ، منم تو نکهیا مثل

 

مراسم عقد ،  میاش که امشب رفت یکی اش که دخترعمومه ،  یکی _واال من سه تا زن داداش دارم ، 
  یاحترام ی، قشنگ ب ستین یمزه پرون  یجا جا  نیبهم گفت ا نهیگفت عروس رفته گل بچ یداشتم م

 کرد .

 

براش    عی . اونم سر یگیم یجور  نیا شنیهست ، ناراحت نم  ویال یبراش نوشت که االن تو  یکی
 نوشت  

 ناراحت باشم. دی_نه من با

 

گند زن   یم  هی، بق  ستیپارچه خانم ، کال زن داداشمون ن هیدارم ،  گهیزن داداش د هیخب   ی_ول
 .  یآبج میگ یما بهش م یداداش ول

 

 گفت :» سس ماست لطفًا«.  دیکش یدست از باز  عیسر ایتان

 دست زد کل منچ و بهم زد خوند . هویهم  الدیم
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 با دلستر  دمی خر پسیماست و داداش زود برسن، چ سس

 

 ما امشب اصال .  میخفن، عشق کن  یلیگرفتم خ  لمیخوند :ف  عیهم سر ادیمه 

 کرد آورد ، وسط گذاشت گفت   دایرفت خودکار پ الدینشستند ، م یاومدند همگ  دوباره

 کنند .  یبهش گفتند مخالفت نم یهر چ  یجرات ، هر ک می_گفت

 . دمی پرس یازش م  دینشستم ، چرخوند خورد به من و ماهان ، با درست

 .  یبگ  قتیده حق  یدونم که غرورت اجاره نم ی_داداش م

 

واسه شما   یر ی و تکون داد گفت : مگه مغز خر خوردم ، من آقا گربه هستم ، جرات واسه ش سرش
 ۹هست.

 .؟ یکشمت ، دوست دختر دار  یم  یپرسم ، دروغ بگ ی_خب دوتا سوال م

 

 تکون داد و گفت   یبه نشونه ناراحت  یسر 

 نشد ، نخواستند که بشن. یتالش کردم ، ول  یل یکردم داشته باشم ، خ یسع یل ی_خ

 

 ؟.  یوصاف کردم گفتم : اون روز در حموم باز و بسته شد تو بود صدام

 فکر کرد و گفت   یکم

 باغ ببرم .  یبا خودم تو رهیدوش بگ ادی خواست ب یبود ، بنده خدا م  ای _نه به قرآن من نبودم ، تان
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 گفت   یآروم یانداخته بود .با صدا نیی کردم که سرش از خجالت پا  ایبه تان  ینگاه

 رفتم .  رونیب  عیسر دمیآب شن یتا در باز کردم صدا  دم،یند یز ی_به خدا چ

 نداره تکون دادم . یوبه نشونه اشکال  سرم

 

 افتاد .  ای و تان الدی به م  میندچرخو دوباره

 

 بهم انداخت و گفت   ینگاه مرموز  الدیم

 .  یر یگ یپشت گردن اش و گاز م  یر   یبه پشت گردن اش بزنه ، تو االن م یکس  ادیبدش م   اری_مهد

که   رونیتو آب استخر ب  یبر  دیمخالفت کرد .بهش گفتند با  ایبهش انداختم که تان یتعجب نگاه ای
 بود بپره.  خیهوا االن  یبخاطر سرد

به آب کرد ،    ی، نگاه میرفت . همه پشت سرش رفت رونی بلند شد سمت ب دمینگاه کردم که د منتظر
آب   یخودش رفت از پشت هولش داد تو الدیرحم بودند . م  یبچه ها ب  یسرد بود ، ول یلیخ

 انداخت .  

  یاومد .داشت از سرما رونی کمک اش کرد ب  اری، مهد دندی ها شن هیزد که فکر کنم کل همسا یغیج هی
هست .  نهیشوم  ی. رفتم براش پتو آوردم ، دور خودش مرد همون جا جلود یلرز یبه خودش م یادیز
 حالش بهتر شده بود . ایتان  ی، کم  میشد .دورهم نشست لی تعط یباز  گهید

 

 ؟.  یعقد و نگفت هیماهان قض گمی_م

 گفت  دمیموهاش کش یتو یپاهام گذاشت ، دست یرو  سرش

 و بد فرم اش گفت. یتو دماغ  ی، برگشت با صدا میری پارچه بگ می_واال داداش ما رفت
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  یمراسم عقدم اتفاق ب یتو ادی ها خوشم نم یکالس باز  یب  نیو مثل اون کرد و گفت : از ا صداش
گفته بچه ها   یک  رونی ، گفت برو ب رهیسرجات ، بعد گفتم که عروس رفته گالب بگ نی افته ، برو بش

 داخل راه بدن . 

 با اخم گفت   ادیمه 

، پس حواست   شهیمراسم تو کال مهندم م می، ما اگر االن بخوا ستیگفتم ، مراسم تو ن ی_منم عصب
 باشه . 

 

 ، دمت گرم خوشم اومد . یمرد یلی زد و گفت : خ یدست الدیم

دهن اش و بستم، مهراد هم تا عقد تموم   نکهیرسه، خالصه ا یخم کرد و گفت : به شما هم م  سرش
 شد ما سه تا و مثل توپ فوتبال سمت کوچه پرتاب کرد. 

  

  گهید یجور که من و فروخت ، معلومه داداش ها  نیشده .ا  لینشده ، زن ذل  یچی آقا ،هنوز ه نیا
 زنه.  یم نهیهمون مهران خان ، که داره سنگشو به س یباشه ارزون  نیفروشه ، ا یهم م

رخت خواب خودش که کنار من   یزودتر رفت ، رو  ای ، تان م یبخواب میپنج صبح بود ک قصد کرد ساعت
 زد و گفت    الدیسر م یتو یک ی.ماهان  دیبود خواب

 خوره . یفردا سرما م  نی_ا

 داره . یل یو خ ایتان یواهست ، چون خواهر نداره ه ای هم به تان چقدر

 .  میبه اونم ناهار و شام بد دیبهمون ناهار و شام بده ، بعد با ی_سرما بخوره ک 

 هست .  اینگران تان   یلیگفتم خ ی زد ، من چ باش که م  رونی که زد ، چشمام از حدقه ب یحرف با
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.   دندی، ماهان، خواب الدیم اد،ی، مه  بی، بعد منم به ترت  دمیدراز کش  ای بالشت گذاشتم ، کنار تان رفتم
 ساعت شش بود که به زور خوابم برد . 

 

 

 #ماهان 

. ساعت   میگرفت یم پیکل دیرفتم با نو   یم دیعروس و دوماد وقت گرفته بودند ، با هی یبرا امروز
 نشه.  داریب  الدیاومدن تا م رونی پتو ب ریآروم از ز یل یشدم ، خ داریهفت به زور از خواب ب 

بغل اش   یاز پشت تو  ایخواب حواسش نبوده ، تان یتو  اری ، بله، آقا مهد دمیبهشون انداختم د ینگاه
بود ،   داریشده ، فقط اگر خودش ب  یکی هست اونم دست باال سرش گذاشته ، قشنک صحنه رمانت

،  مونعکس ازشون گرفتم واسه روز مبادا خوبه، برگشتم خونه خود هی عیزد .سر  یهم م ایسر تان تویبک
  یاز تاالر ها یکی  دیشد برداشتم، کل  یکه الزم م یها زی ها و اون چ نیلباس عوض کردم ، تمام دورب 

  یاومده بودند .معذرت خواه یاونجا همگ دمیکه واسه خودمون بود برداشتم . تا رس یبزرگ و مجلل
 .  میوارد شد یمگکردم در و باز کردم ه

 

 

   اری#مهد

 

 

  ییجورا هی  ایتان دمیبه اطرافم انداختم ، د  یشدم ، نگاه  داریدونم ساعت چند بود که از خواب ب ینم
 بود .  ادیشکم مه  یرو الدیم ی، البته پا دندی هم خواب  هی، نگاه کردم تا بق دهیتو بغلم خواب 



 شش برادر 

140 
 

، برگشتم   دمیبلند شدم ، اول رفتم دوش گرفتم ،بعت لباس ام پوش  اطی با احت ی لیتکون دادم خ  یسر 
هست ، پتو و درست   دایپتو پ ری باال رفته از ز ای، نگاه کردم تا پاچه شلوار تان  دنیهنوز خواب  نایتا ا

 اومدم . رونی، از خونه ب  دم یکش  نییروش انداختم ، پاچه شلوارشو پا

باال انداختم که بدون توجه به  ی، ابرو سادهیدر وا یمهراد جلو دمیدر آوردم، د نگیو از پارک  نیماش
 من وارد آپارتمان شد . حتما با بچه ها کار داره .

 رسوندم . یبه گالر  خودم

 

 

   ای#تان 

 

 

 شدند .  داریهم ب  ادیو مه الدی موقع م نی.هم ستندی و ماهان ن   اریمهد دمیشدم ، د  داریخواب ب از

او   یبلند شد ، روسر  یادیداد و فر یزودتر بلند شد رفت در باز کرد ، بهم صدا اد ی زدند ، مهخونه و   در
متوجه  دمی عکسش و د شبیپسر که د هی،  میسمت در رفت عیسر الدیاز کنارم برداشتم سر کردم ، با م

 بود .  یکردند ، البته از نوع لفظ  یدعوا م ادیشدم مهراد هست . داشت با مه 

 

 .  دیده شما هم ازش استفاده کن ی _اقا مهراد ، زنش و م

  ادیزد . مه یحرف ها و م  نیداشت ا یام نشست ، اون به چه حق یشونیپ ی رو یحرف اخم  نیا با
مهراد و برد   اد،یمه  هویقدم جلو رفتم ،  هیکه اون و هل دادند ،  نشونیرفت ب  الدیاش گرفت ، م قهی

 در قفل کرد .  میاتاق تا ما برس یتو

  دم،یترس  یل یاومد .خ  یاتاق م یداد و هوار از تو  یکرد در باز کنه صدا یم یبنده خدا هر کار  الدیم
 و گرفتم . اریکردم شماره مهد دایام پ یگوش عیسر
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 .  ای_بله تان 

 

 استرس و نفس نفس زنان گفتم  با

 

و  گهیاتاق در هم قفل کرده دارند همد یداداشت و مهراد برده تو نی، ا ادیخونه ، مه ای _تو رو خدا ب
 کنند .  یلت و پار م 

 

، که درمونده  سادمیوا الدیو خاموش کردم برگشتم کنار م ی رسونه .گوش یگفت خودش و م عیسر
 به من و در قفل شده انداخت و گفت   ینگاه

 . ادیم رونیاش ب  یکی _باالخرع 

 کردم .  ف یلحظه ماهان اومد، گفت چرا در بازه که براش خالصه تعر نیهم

 گفت   الدیپشت در دوتا تقه به در زد که م رفت

 کنند .  یبرات در باز م انی_االن م

 در زد و گفت   یکنند ، دوتا مشت تو یدر باز نم دید

بزن که  نتونه اون   یبزن  ، قربون دستت جور   یتون ی، تا م  تی ، حما تیبزن ، حما  ادی_داداش مه
 . نهیانتر خانم و بب

 .  میدر اتاق و باز کن میتالش کن   ای میبخند دیبا میدونست  یما نم  حاال

 خواست در باز کنه که ماهان دهن لق گفت    یاومد ، همه و پست زد م اریمهد

 . میکن  ی_اومده گفته شما از زن تو استفاده م
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  یدوتا پا تو دیکنه .خودش و کنار کش یقرمز شد که گفتم االن سکته م یجور   دیو شن نیتا ا اریمهد
 در زد گفت  

 .  رمیدهن اش و گل بگ امیصاحب مرده و باز کن تا ب  نیا ای_ب

زورش   اریمهد یاومد ول  رونی خواست بره که به زور گرفتم اش ، مهراد ب یم  اریدر باز شد مهد هوی
کردند   یبودند بهشون نگاه م سادهیوا الی خیب  یلی.اون سه نفر هم خ بود سمت اش حمله کرد شتریب
. 

 

 بزن .  بیجور به ترت نیدونه لگد هم هیمشت بزن ، دوتا مشت  اری_مهد

 

 بزنه .   دیبا یداد که چطور  یم ادیهم فقط  ماهان

 

 

 . میو ازش جدا کرد اریزور مهد به

 خوره ، برو تا دهن ام باز نکردم .   ینم یچیبرو ،شعورت به ه رونی_گمشو از خونه من ب 

، شلوار فکر   دیرس  یناف م  یکه تا باال  رهنیوارد خونه شد .پ یبا وضع افتضاح   یموقع دختر  نیهم
 بود . ختهیزرد دور خودش ر یکه نگم ، موها قهیکنم هفتاد سانت بود ، 

 با ناز گفت    یلیو خ یتو دماغ  یصدا با

 .  دیهست ی، چقدر شما وحش نجایخبره ا_چه 

 به من انداخت و گفت   ینگاه

 .  دیدیکش شیخودتون و به آب و آت یدختر دهات  نیا ی_برا
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 . میکه زد همه سکوت کرد یماهان رفت جلو ، با داد هوی

  ی، هر جا بر  نهیمثل تو رو بب یکی  ادی ب نهیبهتره از ا رهیبگ  ی! آدم دختر دهات ی_دهنت و ببند ، تو خوب
 .  یخانواده ما هست یز ی فقط باعث آبرور

 

  کیتوجه نداشت . رفت نزد یز یچ چیبود که به ه یعصب نقدریاون ا یسکوت کرده بودند ، ول همه
 باال آورد و گفت   دیبود ، دست اش و به نشونه تهد ده یچسب واریبه د دهیهمون دختر که حاال ترس

 ؟.  ادیب  نجایا یشوهرت و سر ظهر فرستاد یدونم واسه چ ی_نم

 باال انداخت و گفت   یابرو

با دوست   شبید ده،یی، کال مادر نزا یستین  یکیاز من  یزرنگ تر باش یتو از هر ک نی _هوم!؟ بب
 ؟. یبا من بود  یگفت یهاش و فرستاد امی، بعد پ یکرد  یپسرت صحبت م

 فرود آورد و گفت   وارید یمحکم کنار گوشش تو یدست

 به تو ندارم .  یاز ین چ یهستند، که ه ایقدر دختر خوب و باح  نی، ا  ستی_ادم قحطع که ن

 

 عقب اومد رو به مهراد با اخم گفت   یکم

من لب تر کنم  هیکاف یدون ی، خودت خوب م نمیب  ی، از چشم تو زنت م امیسر من ب یی_از فردا هر بال
 . ره یگ  یارت و م، فقط لب تر کنم، بابا دار و ند

انداخت ، منم رفتم شربت درست کردم آوردم ،   رونیاون دوتا هم ب الدیهم از خونه خارج شد ، م بعد
 مبل ها نشسته بودند تعارف کردم . یمات و مبهوت رو یبه بچه ها که همگ

 شده بود . رهیدست اش خ  یتو وانینشستم ، به ل  اریمهد کنار

 بخور .   اری_مهد

 .  دیو باال گرفت همش و سر کش  وانیبهم انداخت ، ل  ینگاه
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  رهی گ یگرفت ، من اگر لب تر کنم بابا دار و ندارت م لیماهان هم عجب خودش امروز تحو نیا گمی_م
. 

 و گفت   دیخند الدیم

مهران   ستین  ادتی ،  زهیبابا عز شیخاطرش پ  یلیهست خ  یبچه آخر  نی _خب راست گفته ، ا
 انداخت.  رونی باهاش دعوا کرده بود ، بابا مهران و از خونه ب

  

 زدم و گفتم   یلبنخد

 . ومدهی_پس بنده خدا بلوف ن 

  

 بلند شد ، سمت اتاق خواب رفت و گفت    اریمهد

 ، به بابا هم خبر بده . میدور هم باش رونی ب میکجا رفته . امروز ناهار بر دینی_زنگ بزن به ماهان بب 

 

 

 #مهراد 

 

 گفتم   نایبستم، برگشتم سمت مب  نیاومدم ،در ماش رونیداغون از خونه ب یاعصاب  با

 گفت ؟.  ی_ماهان داشت راست م

 شوک باشند گفت   ی که هنوز تو ییو تکون داد ، مثل کسا سرش

  نیصحبت کنم ، در ضمن اون از کجا ا یا گهیداره که بخوام با فرد د یلی_من شوهر کردم ،چه دل
 . دهیو فهم  هیقض
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 ام اومد .  یگوش یرو   یامی موقع پ نیهم

 کردم تا ماهان فرستاد . یباز 

از   یکیزده ، داداش   یکه باهاش حرف م یداره ، پسر  فیزرنگ تشر  یلی_بهش بگو، فکر نکنه خ
 کنم . یباهم رو به روتون م   ای ب یشک دار  یمن هست ، پس اگر جا یدوست ها نیتر کینزد

نکردم ، اونم   یحرکت چیکنه .فقط نگاش کردم ،ه یبا استرس داره بهم نگاه م  دمیباال اوردم ،د سرم
 هست گفت   یکه معلوم بود ساختگ یانداخت ، با بغض  نییسرش پا

 ؟.  ستی ن  یکن ی_مهراد باور کن اون جور که تو فکر م

 .  دمیکش یم ق یبلند و عم یفقط نفس ها تیکرد بهم نگاه کرد ، از اعصبان  سربلند

 داد منم جواب اش دادم، بهش گفتم که شوهر کردم دست از سرم برداره . امیخودش پ  نی_ا

بگه ،   یز یاش کردم، منتظر نموندم چ ادهیخونشون پ ی،جلو یحرف چیو روشن کردم ، بدون ه نیماش
 با خودم تنها باشم .  یچند روز  دیبه سرعت سمت شمال رفتم ، با

 

مبل ها پرت کردم .خسته بودم ، از   یخودم و رو  یچند ساعته رانندگ یو باز کردم ، از خستگ الیو در
خواستم ازدواج کنم ،  یقصد ازدواج نداشتم ، نم چیهمه فکر و دغدغه خسته بودم .من اصال ه نیا

 هست .  یل یدونستم حرف پشت سرش خ  یکه م یاونم با دختر 

.من اگر   ستین  دیبع  یچی ه چکسی خب از ه  یکرده باشه ، ول یشد ماهان همچون کار  ینم  باورم
مهم بود که حاضر   نقدریهم برام ا لیداشتم، اون دل ل یدل هیقبول کردم که باهاش ازدواج کنم تنها 

 بدم .  یشدم تن به همچون کار 

 

ام بلند شد ، از   یگوش امکیپ یموقع صدا نی، هم دمیکش رونی ب  یآب یبطر  خچالی یشدم از تو بلند
 داد که کجاست هستم ؟. امی پ نایمب دمیبرداشتم ، د ز یم یرو
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 نیگذاشتم ، خسته بودم از ا زیم  ی،سرم رو دمیعقب کش  یندادم ، صندل یجواب یاش خوندم ول  امیپ
، تهمت   می کن  یم انتیبهم خ  میهمه دار نکهیجور ماجرا داره ، خسته بودم از ا هیکه هر روزش   یزندگ

 جور توان بدم .  نیدادم، که االن بخوام ا یوقت اون کار و انجام نم   چی. کاش ه میزن یم

 بود .  اهی قدر س نیمن که هم  یشده بود ، درست مثل زندگ  کیانداختم ، هوا تار رونی به ب ینگاه 

از نوع   یداد ، حس یم یب یبهم حس عج  ایدر یپله ها نشستم ، بو ن یاول یاومدم ، رو رونی خونه ب از
 هستم .  گهید ایدن هی  یکردم تو یکه احساس م یآرامش ، حس

همه با   ی بغل یالهایو یتا صاحب ها دمیرس یراه داشت ، وقت ای سمت در  الیشدم ، پشت و بلند
 خانواده دورهم نشستند .

شمال مامان و بابا با همون  م یندارم اومده باش ادیوقت   چیدلم به خودم زدم ، ه یتو یپوزخند
 یخانوادگ حات یگفت از تفر یبا دوستاش بود ، م شهیخب ..!مامان هم  یباشند ، بابا بود ، ول

مادرمون  نکه یا یبرا یتالش چیکدوم از ما ه چیبود که ه لیدل نیهم به هم دی ، شا ادی  یخوشش نم
 .  میما بمونه نکرد شیپ

.کاش االن هم مثل  میرفت یمامان بزرگ م شی، پ میداشت ی، غصه ا میداشت یدرد یوقت شهیهم
تونستم برم کنارش بگم چقدر تنهام ، بگم خودم خواستم که داداشم هام و از دست   یهام م یبچگ

 امروز ماهان و هم از دست دادم .  یبدم ، من حت 

 شده .  ریاز گوشه چشمم سراز یتا اشک دمیصورت ام کردم ، دست کش یرو  یگرم احساس

کنه ، اونم   یخواد باهامون باز  یتازه م   ی،زندگ نکهیمثل ا یکردنمون گذشته ، ول یاز وقت باز  گهید ما
 .  یو از دست بد تیکه ممکن بود بهم کل زندگ ی، باز  میکرد یکه ما م یبچگ یها یتر باز 

پاهام احساس   ریو باز کردم ، سمت ساحل قدم برداشتم ، دوست داشتم حرکات ماس ها ز  یچوب در
 کردم . 

 گذاشتم. نی زم یآوردم ، همون جا رو رونی شدم کفش هام ب خم

چند  یچشم هام برا دم،یکش قی ، نفس عم شهیکنم حالم داره بهتر م  یرفتم ، احساس م ای سمت در 
 بستم . هیثان
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 شونه ام قرارگرفت . یرو یدست هویموندم که  ا یهمون حالت رو به در  یدونم چقدر تو ینم 

نگفت   یز یچ  یباال انداختم ، ول یماهان هست ، ابرو  دمی برگشتم پشت سرم و نگاه کردم ، د متعحب
 نشست . بهش نگاه کردم ، اونم سر بلند کرد و گفت    نیزم یهمون جا رو

 خوام باهات حرف بزنم . یم  نیبش  ای_ب

 شدم .  رهی خ ای نشستم ، به در کنارش

، اونم اگر بچه و   یو کار دست خودت داد یدونم که مست بود یخوره ، م یزن به درد تو نم  نی_ا
 باال بکشه .  یبوده که بتونه از تو پول نیسقط نکرده فقط بخاطر ا

 

 زدم .  یپلک هم نم یحت  یادینگاه کردم ، از تعجب ز  بهش

  

 داد گفت   رونیاش و ب  نفس

  نکهیداشته باشه ، خالصه ا یخبر دارم ، کال من خبر نداشته باشم ک ی_تعحب نکن ، من از همه چ
 و هم طالق بده .  نیاومد ، بچه و بردار برو ، ا ایدن  یبچه ات که به سالمت

 

 زد و گفت   یام کرد ، لبخند نگاه

که اون بچه ، بچه تو   یتو مطمئن هست ی، راست یشی متاهل، پدر م  یزودتر برادر ها ی_ماشاال دار 
 هست !؟.

 

 باال انداختم . یا شونه

 ، جواب مثبت شد .  میداد  شیآزما می_اره رفت
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که قرار بود واسه  ینامعلوم ندهی، من به آ میشد رهیخ  ایبه نقطه کور در یا  گهیحرف د چیه بدون
 فکر خودش فرو رفته بود .  یکردم ، و ماهان هم تو یفکر م ادیب  شی خودم و بچه ام پ

 . ؟یزد اری_چرا امروز اون حرف و به زن مهد

تو دهن   یهر چ هویخب   یدونم ول ینکردم .واقعا نم  یمن بهش توجه ا  یبهم نگاه کرد ، ول برگشت
  یبرا ینگفتم فقط سکوت کردم .چون جواب  یز یکنم . چ نیام اومد گفتم ، قصد نداشتم بهش توه 

 سوال اش نداشتم  نیا

،   ستیدلش ن  یتو یچ یگشت .هماهان گفت کار داره روز بعدش بر  یشمال موندم ، ول یروز تو دو
 هست .  ی، کال پسر خوش قلب دشیزودتر از همه ما بخش یدر حد مرگ زدش ، ول  ادیاون مه

که االن   ی مامان شده .مامان  هیبابا شده بود ، برعکس ما که اخالقمون شب  هی اخالق اش هم شب نیا
بار   هی یزد و رفت. حت یی ساز جدا هو یمشترک ،  یو سه سال زندگ یکجاست، بعد از س ستیمعلوم ن

چند  نیا ینه.؟چرا تو   ایدونم دل تنگ ما هست  ینه, اصال نم ای میزنده هست نهی هم به ما زنگ نزد بب
 .  میش یاز هم جدا م  یک ی،  یک ی می، چرا دار ختهیبهم ر  نقدریما ا ی ماه زندگ

 داده بود .  امیپ  نای ام رفتم ، مب لی شدم ،سمت موبا بلند

حالت   دی، گفت بچه پسره ، گفتم برات بگم شا  ی، امروز رفتم سونوگراف ید یزنم جوابم نم   ی_زنگ م
 بهتر بشه .

 

کم داشتم ،چند روز   نیدستام گرفتم ، هم نیپرت کردم ، سرم ب  وارید یو خاموش کردم تو یگوش
چهارماه بود ، اصال  نکهیدونست ، البته شکمش با ا یکس نم  چی، ه میگرفت ی ان ا یجواب د شیپ
خب خودم    ی، ول گهیداره بهم دروغ م  ستیاز بچه ن یکنم که خبر   یاوقات فکر م ینبود . بعض  دایپ

 . دمیخودم د یبا چشم ها رفتم

قلب  یام و نه تو  یزندگ  ینه تو ییجا چیاز کنارم بره ، چون ه دی،با ادیب  ایگفته بودم بچه دن بهش
، دوست نداشتم بخاطر   ادیب  ایبود که بچه ام دن  نی داره ، اگر قبول کردم باهاش ازدواج کنم ا من
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  ی، وقت بودشده   لی، چون اون موقع که بهم گفت قلب اش تشک  رمی نفر و بگ ه یاشتباه خودم ، جون 
 خوام .   یو نم نیبگم من ا ومدیدلم ن گهید دمیصداش شن

ام شدم ،سمت   نیاومدم ، سوار ماش  رونی برداشتم از خونه ب  لیموبا یخورده ها نیکارت و از بب  میس
 تهران به راه افتادم .

 

   اری#مهد

 

فسنجان به مشامم خورد ،   یکار سمت خونه اومدم ، تا در خونه باز کردم بو  نیو کوفته از ا خسته
هم وارد اتاق   ایهمزمان تاناومدم که  رونیاصال حال دلم خوب شد . سمت اتاق رفتم ، دوش گرفتم ،ب 

 شد .

 انداخت و آروم سالم کرد گفت   نییتن ام نبود ، سرش پا رهنیپ چون

 .  زی بر یی لباسشو ی، اومدم لباس ها بردارم تو یکه برگشت  دمی_نفهم

کاناپه دراز    یاومدم .رو رونیب دهی و شلوار پوش رهنیتونه بره .خودمم پ یدست ام اشاره کردم که م با
  جیزدم ، وارد پ یجور که داشتم چرخ م نیشدم ، هم  نستاگرامیآوردم ، وارد ا رونی ام ب ی. گوشدمیکش

اش   جینزده بود .وارد پ یچی ه ویب یچون خودش تو دم،ی کامنت ها د یمهراد شدم ، اسم خانمش تو
 دمیعقد هم نبود ، د یاز عکس ها یخبر   چیخودش بود ، ه  یشدم که باز بود ، همه اش عکس ها

مامان پسر    ینوشته »امروز مشخص شد ، گوگول  رشمیتا عکس گذاشته ز دمیگذاشته ، رفتم د یاستور 
 هست «. 

ام اومده ، دروغ نگفتم ، تا موقع شام صبر کردم ، بچه ها اومدند  یشونیبگم چشام وسط پ یعنی
 بهشون گفتم که ماهان گفت  

 ده . یطالق اش م ادی ب ایقبول کرده باهاش ازدواج کنه. بچه که دن نیهم یبرا _اره بابا ، مهراد هم 

 به گوشمون خورد  الدیم فیضع ی،صدا میسکوت کرده بود  همون
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من  شهی بگن که ماهان هم داره بابا م  انیاگر فردا ب  میشد  زیسوپرا یچند ماه همه طور  نیا ی_تو
 کنم . یاصال تعجب نم

 سرش زد گفت   یماهان بلند شد دوتا تو 

 نزن .  یتونم بابا بشم ، حرف الک  ی_من نم

  میکرد ینگاش م  یگفته آروم رفت سرجاش نشست .ه یچ دیخنده که خودش فهم   ریز میزد یهمگ
 کرد و گفت   یکه اخم

 .  رمی ، اصال من م دیحرف چرت و پرت بگ  دی نیبش  دیخوا یم ی_ه

بلند شد از خونه  عیبهش گفت ، سر یجور  نیا الدی م د یخجالت کش یبود کم ای کنم چون تان فکر
 رفت .  رونیب

 نگاه کرد و گفت   الدیبا اخم به م  ایتان

 گناه داشت . یکارش داشت  ی_چ

  یکال خجالت نم  نی!. ا دیدونم چرا خجالت کش  ی.نم ادیتکون داد ، بلند شد رفت دنبال اش تا ب  یسر 
 هست .  یب یعج   یلی.آدم خ دیخب خجالت کش  یهم نزد بنده خدا ،ول ی، اصال حرف دیکش

نشد ، ساعت دوازده بود که ماهان اومد باال کنار ما نشست   الدیاز ماهان و م یخبر  یول  میخورد شام
 پاهاش زد و گفت   یرو  یکی ادیگفت، مه  ی نم یز یسکوت کرده بود چ ی، ول

 ؟  ی_نکنه عاشق شد

 تکون داد گفت   سرش

 _اره عاشق شدم. 

 ناراحت گفت    یل یمنتظر بود که ماهان سرش تکون داد خ اق یکنارش نشست ، با اشت  دیپر عیسر ا یتان 

عاشق بودم ، عاشق   یل یخ  یلیعاشق بودم ، خ یلیخ  یعنی عاشق بودم ،  ی لیدختره بودم ، خ هی_عاشق 
 بود ، عاشق....  یلیمثل مجنون که واسه ل 
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 سرش زد و گفت    یتو یک ی ادی مه یعنی

 

 _مرگ خو مثل بچه آدم حرف بزن . 

 

 داد ادامه داد   رونی اش ب نفس

 

  یشد م ی اش ، سر ظهر که م دمید ی مدرسه از پشت م یرفتم جلو  یعاشق بودم ، هر روز م یل ی_خ
روز دل و زدم به   هیخب موفق نشدم .  یتالش کردم ، ول یل یاومد ، تالش کردم که برم بهش بگم، خ

  ییبایخوام با ملکه ز یکردم االن م ی رفتم فکر م یاش ، وقت نمیبار از جلو بب نیرفتم ، رفتن برا اول  ایدر
 تونه باشه .  ینم  فری باشه کمتر از جن یها آشنا بشم ، گفتم هر چ

 

 داد . یچونه اش با دقت گوش م ریدست گذاشته بود ز ایتان

 

ذهن خودم ساخته  یکه من تو ییبای، از اون الهه ز نهی، چشمتون روز بد نب  م یما رفت نکهی_خالصه ا
تازه شوهرش اصغر هم اومد ، فکر کرد مزاحم هستم ،  دم،یلوپز ، اقدس لوپز و د فری جن یبودم ، به جا

  یآخه من م مکرد ، گفت یکوچه هست باور نم  نیا یخونمون تو   غمبریپ  ریگفتم آقا به پ یم یهر چ
 کار کنم ؟.  یتونم با زن پنجاه ساله چ

 

 گفت   دیخند یجور که م نی هم ادیمه
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 هست ؟.  یدختر جوان  یفکر کرد شیدی_واقعا تو فقط از پشت د

 

  یاحتمال م نیهم یتکون داد ، ادامه داد : آره تازه من و هم گرفتند زدند ، مصدوم شدم برا سرش
 دم بابا نشم .

 

 کردم و گفتم  یتک خنده ا هی

 

 . یار ی دونم تا ده تا و راحت م یکه من م یبابا باش  هی_نه تو اگر شب

 شد گفت   بلند

 . ادی اش راحت تر م  هیبق ادی_اگر تا ده تا راحت م 

 

  یدعوت بودم ، تولد دوستام بود ، البته دختر و پسر ول ی ها برگشتند خونه ، منم فرداشب مهمون بچه
 و با خودم ببرم .   ایخواستم تان یخب من نم 

 میداد امی، به بچه ها پ دمیکش رونی ب لمیاتاقم ، موبا ی، منم بلند شدم رفتم تو   دیاتاق خواب یتو رفت
 دونم ساعت چند بود که خوابم برد . ی، نم

همراه  ا ی برگشتم تا ، تان ی، وقت دمی، به خودم رس  شگاهیشدم ،اول رفتم آرا دار یکه از خواب ب صبح
رفته خونشون ، بهم گفته بود که امروز مامانش دعوتمون کرده . دوش گرفتم ، لباس ام  انیشا

 رفتم.  ایگذاشتم ، سمت خونه بابا تان  نیماش یخواستم تو یهم که م ی، اون لباس  دمیپوش

 

 

   ادی #مه
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بودند ، قرار   یم یصم یامشب خونه مهمون داشتم ، چند تا خواننده ها بودند که باهام دوست ها من
  رونی خواستم شام ب ی، البته م انیدادم خونه من ب  شنهادی، منم پ میشد امشب دور هم جمع بش

  یلیدرست کنم ، دست اش درد نکنه خ یخونگ یکنه غذا یبهم کمک م ادیگفت م ایتان   ی، ول رمیبگ
خوب گفتند که قد زر زرگر   میدونه ، واقعا از قد یقدرش و نم  اریمهد نیکه ا فیهست ، ح  یدختر خوب

 . یشناسد قد گوهر گوهر 

امشب  یخواد بره مهمون  یگفته م اری از خونه مامانش برگشت ، گفت مهد ای ساعت سه بود که تان 
 . می.وارد آشپزخونه شد ستین

 

 ؟ یمرغ ها و گذاشت ادی_مه

 سرش وارد آشپزخونه شدم گفتم  پشت

 ام هم آماده کردم . لی_اره گذاشتم ، تمام وسا

 . میهم باز گذاشته بود ی، بعد قورمه سبز  میبود مرغ شکم پر درست کن  قرار

  یشد ، رو یم  ازیظرف ن  ی، هر چ میپنج بود که ماهان اومد با کمک اون ساالد ها درست کرد ساعت
 پارچ گذاشت .  ی برام گذاشت ، شربت درست کرد تو  نتیکاب

درست   گهیبرگشت ، بهش گفتم شام د  ایمهمون ها برسند ، تان نکهیساعت هفت ، قبل از ا گهید 
 . میاونجا همه با هم بخور میبر ینکنه، اضافه درست کرد بعد اخر شب 

 خودش و بزنه . یحرف ها  دیهر جا بره با یعنیماهان اما کنارم موند،  

هاش   یمشتر  یاتاق تا به کار ها ی، ماهان هم رفت تو میزد ی، حرف م  میدوستان نشسته بود کنار
ماهان  یاز کارها  یبعد که برگشت کل قهیاتاق ، چند دق  یبچه ها بلند شد رفت تو یک یکنه . یدگ یرس
 کرد و گفت   فیتعر

، تموم   می کن  یروش کار م  میکه دار یکنم ، اون آهنگ یم  یاز کارهام باهاش همکار  یکی ی_حتما تو
، متوجه شدم   دمیها و که د پیکنم ، چون کل یم ی، حتما با ماهان همکار  رمیبگ   پیخوام کل یشد م

 هست . یکارش حرفه ا یتو  یلیخ
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 برگشتند .  یشب موندن بعد همگ یها مهی تا ن نکهیا خالصه

 

 

   ای#تان 

 

اومد . بلند شدم نگاه   اریدر خونه باز شد مهد هویکردم که   ینگاه م لمیخونه داشتم واسه خودم ف یتو
. چشماش   دمیترس یخواستم جلو برم ول  ی، م  ستیحال خودش ن یام بهش خورد متوجه شدم تو
 آروم گفتم   یل یشدم خ  کیجلو رفتم ، بهش نزد دهیدوتا کاسه خون شده بود .ترس

 ؟.  یخوب   اری_مهد

جور خاص بهم نگاه کرد ، اون جور که تا حاال   هیپرت کرد .  نیزم یشونه اش بود رو یاش که رو کت
  یشد ، م  کیقدم شنا عقب رفتم، بدون حرف بهم نگاه کرد ، بهم نزد هی دمیبودم . ترس  دهیازش ند

  یم تاموقع زنگ در و زدند  نی از بچه ها زنگ بزنم .هم  یک یبرسونم به  میخواستم خودم و به گوش
 خواستم داد بزنم .

 دهن ام گرفت ، در گوش ام گفت   یجلو 

 .  ین یبب نهییآ  یخودت و تو  گهیکنم که د یباهات م یکار  ی، ساکت باش ، داد بزن شی_ه

زد .بچه  یبهم م شتریخورد حالم و ب یالکل که به مشامم م یدادم ،بو یو پشت سر هم تکون م سرم
ام گرفته  هیگر گهی، د  دیخواستم برم که دست ام و کش یبعد رفتند .منم م  سادندیوا یا قهیها چند دق
 بود گفتم 

 حالت بهتر بشه.   یبخور   ارمیب یز یچ هیذار برات ، ب ستیتو حالت خوب ن  اری_مهد

 شد .  یم  دیشد که نبا  یز یمن نشد ، و در آخر هم اون چ یاون اصال متوجه حرف ها یول 
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   ادی #مه

 

  ی، دلم شور م دهید نگیپارک یتو اریمهد نیدر باز نکرد ، ماهان هم گفت ماش  یکس میدر زد یچ هر
 بچه مست نکرده باشه !؟.  نیزد ، ا

  گهیبرنداشت .ماهان هم د یرفتم ،چند بار هم زنگ زدم گوش یخونه راه م یصبح تو  یها یکی نزد تا
 .  میتا صبح منتظر بمون میمجبور بود یبود ، ول دهیترس

 در و باز کرد . ا یگذشت تا تان  قهیساعت هفت رفتم طبقه باال ، در زدم ، چند دق سر

پر    ایکرده .اون تان یم هیچشماش گود افتاده بود ، انگار تا صبح داشته گر ریبود ، ز  دهیاش پر رنگ
 کاناپه نشست.  یساکت رفت رو یانرژ 

 فاصله نشستم . یبه در اتاق انداختم که باز بود .رفتم کنارش با کم ینگاه 

 شده؟.  یز یچ ای _تان

افتاد ، االن  یم  دیکه نبا  ی، درست حدس زده بودم ، اون اتفاق دمیمن فهم  یو تکون داد ، ول  سرش
بهش نگفتم .بلند   یز یبذاره ، منم چ  ونیدر م یز یتونه با من چ ی خب اون دختره نم یافتاده ، ول

  رونی ببود ، همراه با شال برداشتم  یصندل  یکه رو  یاش و روپوش  لیاتاق موبا یشدم رفتم از تو
 اومدم .

 . یهوا بخور  یکم رونی ب  میو بپوش بر نای_ا

 بود . دنینگاه کرد ، چشم هاش هر لحظه آماده بار  بهم

  ی، دور شهر و گشتم ، آخرش هم با بغض میکه سد نیبلند شد ، سوار ماش  یا  گهیحرف د چیه بدون
 که کامال معلوم بود گفت  
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 من و خونه ببر. شهی، اگر م ادی خوابم م یل ی_خ

  

.وارد اتاق شدم ، تا   دیاتاق درم قفل کرد خواب یرفت تو یا گهیحرف د چیخونه ، بدون ه   دمیرس
ام تن اش نبود زدم و   رهنیکمرش که پ یمحکم تو یکی ، کنارش نشستم ،  دهی شکم خواب  یرو  اریمهد

 گفتم 

 به اصطالح مرد ، بلندشو .  ی_اقا

و زد ، بهش    یعروس دیساخت ، ق  یدختر با همه جوره زندگ نیبودم ، ا یازش دستش عصب یلیخ
 براش کم نذاشت .  یچی که ه یگفت چشم ، در صوت  یخوام همخونه باش یگفت م 

 کرد .  یشد انگار تازه حال خودش اومده بود ، با تعجب به خودش و من نگاه م داریب 

 زدم و گفتم   یپوزخند

بگم ، چون خودت   دیو من نبا نی تو کنار اومد، ا  یزندگ  طیتو با شرا یدختر ، همه جوره با زندگ نی_ا
 .  یبوده ؟چرا اون کارو باهاش کرد یتو چ شبی، پس حرکت د یدیبه چشم د

 بشنوه .  یبه وقت  ایخواستم صدام باال بره که تان  ینم 

 .  یسمت خونه برگرد ی هوش و حواس ندار  ی وقت  یکن ی_تو غلط م

 کرد .  یفکر م شبشید  یکرد ، انگار تازه داشت به کار ها یو مبهوت داشتم بهم نگاه م مات

 اومد . رونیساعت منتظر موندم تا ب  کی هیبه خودش اومد ، بلند شد رفت داخل حموم ،  تا

 کجاست ؟. ای _تان

 خواست بره که جلوش گرفتم گفتم   یاتاق اشاره کردم ، م سمت

 بخوابه ، تو هم فعال نرو.  یخواد چند ساعت ی، م  ستیخوب ن ادی _گفت حالش ز
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 گفت   دیبار یازش م یمون یکه پش یو با لحن   دیموهاش کش یتو  ینشست ، دست کالفه

نم ،  خواست اونجا بمو یبده شد ، اصال دلم نم یل یحالم خ  هویشد ،  یچ شبیدونم د  ی_من واقعا نم 
 بزنم . یکردم بخوام دست به همچون کار  یبا همون حال بدم برگشتم ،فکرش نم

تخت   یاتاق دستش دادم ، همه و خورد ، رو یآب برداشتم ، رفتن تو وانیل هی سمت آشپزخونه  رفتم
 شد .  رهی به سقف خ  دیدراز کش

 

  یباهات ندارم چون زن خودت بوده ، ول ی، من کار  اری _حاال هر جور شده، خودت از دلش در ب
 . یباش  مونیخونه که االن پش یچرا برگشت یبود که تو حال خودت نبود نیواسه ا تمیاعصبان 

 

 .  دمیرس  یکار بچه ها م  هیرفتم  یم  دیهم کنارش موندم ، بعد بلند شدم با گهید قهیدق چند

 

 

   اری#مهد

 

 خب حالم دست خودم نبود .  ی ازم سر برسه ول یی خواستم کار خطا یشد ، نم یدونم چ ینم اصال

ازش نشد  یخبر   چیه یباهاش حرف بزنم ،ول ادیب رونیب  ایظهر شد ، منتظر بودم تان  ک ی ساعت
جوابم نداد ، چند بار    یشدم ، رفتم پشت در صداش زدم ول یداشتن نگران م گهی.ساعت دو بود د

 پشت سر هم در زدم . 

 نه!؟.  ایاتاق رفته زندست  یتو نمی با من قهر کرده بره بب ا ین که برگشت بهش گفتم تانسه ماها ساعت

 .سادیبنده خدا هم خسته اومد باال پشت در وا  اون
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 با من صحبت کن .  یاگر زنده ا ا،ی _تان

 

 که جواب نداد . میبه در چشم دوخت منتظر

 

 .  میگوشه اتاق چال ات کن یهمون جا تو مییای هم بازم بگو ب یاگر مرد نی_بب 

 

 سرش زدم گفتم  یتو یکی

 خواد با تو حرف بزنه !؟.  یم ی_خنک اگر مرده باشه چطور 

 

در زد ، بعدشم  یدوتا لگد و مشت تو ینداره، آخر  یا دهی فا چیه دیتکون داد ، دوباره در زد ، د یسر 
 داد زد 

  زمیخندق بال بر نیا یتو  ادیم ریگ  یز یچ نمی خوام پر کنم برم بب  ی، من گرسنمه م گهید رونیب  ای_خو ب 
، آخه خرما هم شانس   میبخر نایخرما. و ا مینر  ی، الک یهنوز نکرد میبده بفهم یصدا  هینه ؟حداقل  ای

 گرون شده . یل یتو خ

 .  دمیو از پشت در شن ایگرفته تان یموقع صدا نیهم

به خرما    ازی صدا دفن ام کن تا ن  ینمردم ، اگر هم مردم فکر خرما نباش آروم و ب_من خوبم ، هنوز 
 نباشه . 

 

 به در شد که گفت   کینزد ماهان
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  ی، ول میر ینگ یعروسمون مجلس عروس  یبرا دی، ما شا شهیبابام زشت م یاون موقع برا  نی _نه بب
 میاز دستش خالص شد نکهیا ی، اون برا میذار  یمراسم ختم مطمئن باش که سنگ تموم م یخب برا

. 

 

 سرش زدم و گفتم   یمحکم تو یکی

 غلط کنم از تو کمک بخوام .  گهی_گمشو برو د

 بهم انداخت و گفت   ینگاه تاسف بار  

 .  یکن یم یکودک آزار  ی_برات متاسفم ، تو االن دار 

 پشت کمرش گذاشتم  که دست ام پس زد و گفت   یدادم ، دست رونیب  یو با صدا نفسم

 کنند ؟.  یبرخورد م یکودک آزار  یبا آدم ها  یدونست ی_م

 خواستم در و ببندم با التماس گفت    یکه م نیکنم، هم رونشیخواستم از در خونه ب  یزور م  به

 . میبخور امی ب ستیخونه ن یتو یز ی_به من گشنه رحم کن ، چ

 که دوباره پاش و گذاشت و گفت   نمیخواستم در بب  ی باال انداختم م یابرو 

بدبختم که همون قدر  نقدریبدبختم ، ا یل یندارم بخورم ، من واقعا بدبختم ، خ یچی من ه نی_بب 
 من ... ی. بدبخت یعنیبدبختم ، 

 

بشر به   نی ا زیچ چیدر و باز نکردم ، من و خسته کرد ، ه گهیهم در زد د یدر و بستم ، هر چ محکم
 زنش نشه ، فکرش هم عذاب اوره .   یرحم کنه ، انشاهلل کس نینرفته .خدا به زن ا زادیآدم

 

  یتا من رفتم دوباره برگشت تو نم ی، ا دمیدر اتاق شن  یبار صدا  هینشد ، فقط  ایاز تان  یشب خبر  تا
 دل بکنه .  یمجبور شد از اون اتاق کوفت ایاتاق ، شب ساعت هشت بود ح بابا اومد و تان
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ما بچه ها سرمون تو  دیبود ، معموال با یگوش ی، بابا هم سرش تو میکنار هم نشسته بود یهمگ
 مجرد شده .  گهیخب بابام د ی باشه ول یگوش

 

  یاز هم خوشتون نم نکهیکه شما و مامان ، با ا میدیرس  جهینت نیفکر کردم ، و به ا یلی بابا ، خ گمی_م
 ؟.  دیشش تا بچه آورد یاومده چطور 

 

 سوال و کرده بود انداخت و گفت   نیبه ماهان که ا  یو خاموش کرد ، نگاه  یگوش بابا

 

،  می، ما هم قبول کرد میشبچه دار ب دیبخاطر اجبار بابام بود ، گفت که با یبگم ، بچه اول  ی_واال چ
 هم مامان اصرار کرد ، و بچه سوم ....  یدوم

 

 وسط حرف بابا و گفت  دیپر ماهان

بعد و   یبچه ها  گهیهست ، د  یروش باحال و خوب  ی لیخ یدی_بچه سوم هم عمه گفته ، و بعد د
 !.  دیخودتون خواست

که اروم کنار   ا یبه تان  یدست شد .نگاه  هی یکرد و دوباره گوش  یخنده که بابا خودشم خنده ا ریز میزد
 کرد انداختم .  ینشسته بود و داشت باهاش پچ پچ م  الدیم

 

 .یکن   ینگاه م یبه گوش ی ادیز  یبرگشت یبه دوران مجرد یبابا ، توجه کردم که از وقت گمی_م

 

 هم گره کرد و گفت   یهاش و تو دست
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شش تا بچه درست   گهیکه ، د نه یکه ازت دارم ا یبگو ، فقط تنها خواهش یمد نظر دار  ی_اگر کس 
 .  یشیبعد شما متوجه نم رهی هم بم مونیک یاگر  شهیم  ادیتعداد ز گهینکن ، د

 

 بهش انداخت و گفت   ینگاه  بابا

 نیمه یخوا ی م یگفت نکهیو بهت بگم که ، با توجه به ا  نیخوام ا  یم یحرف زد  یادی_خب چون ز
گرفتم که تو رو   می، تصم یر ی اون مجتمع بگ یو اجاره مغازه ها یر ی بگ شی و در پ   یحرفه عکاس

 .  یعاقل بش یکم دی تا شا یبفرستم سرباز 

 شده .  رهیصدا نشسته و به افق خ  یآروم و ب دمیبه ماهان انداختم که د ینگاه برگشتم

 

کارا انجام   گهی، بعد د میریدفترچه بگ میکارا هست سفارش کردم ، از فردا بر نیهم  ی_با دوستم که تو
 بفرستم .   یتو رو سرباز  نکهیخدا بخواد واسه ا میبد

 

 بلند شد دوتا سوت زد و گفت   ادیمه

 بار برگرده . هی یبره که سال یبابا بهشون بگو ، جا  م،یشیاز دستش خالص م می_الحمداهلل دار

 و صاف کردم و گفتم  صدام

 تا آخر عمرش اضافه خدمت بخوره .   دیاگر بره با نی_ا

 

خواد   یماهان م  نیا ی، ول مینرفت یکدوم ما سرباز  چی دم ه  یحالش گرفته بود ، بهش حق م  یلیخ
 بره . 
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خواستم دنبالش برم که بابا نذاشت گفت که با خودش تنها   یگفت و رفت . م  ریشد شب بخ  بلند
 باشه . 

 دونه .  یحتما خودش صالح کار و بهتر م  یو گرفته ، ول  میتصم  نیدونم چرا بابا ا ینم

 

هم  ایرفتم .حوصله نداشتم تو خونه بمونم تان رونیکه رفتند ، منم بلند شدم از خونه ب یهمگ شب
 هنوز هست .  اوش یس دمی، در و که باز گردم د یر باهام حرف نزنه . رفتم سمت گال 

 

 ؟. یهست  نجایهنوز ا ای_س

 گفت   یگرفته ا یبرداشت ، با صدا زی م یاز رو سرش

 جا خوابم برد .  نیخسته بودم ، هم نقدری_ا

 کشهیبرام زحمت م یادیز نکهیده. بخاطر ا یتکون دادم ، بنده خد ا تمام کار ها و انجام م  یسر 
  هیدادم .  یحقوق م   ونیلیشش م یهم هست ، بهش ماه  یبچه خوب  نکهیداره ، و ا یهمه م یهوا
 هست .  یخوب یسونوتا هم داره ، پسر کار  نیماش

 .  یزحمت افتاد یتو ی لیکارها بودم تو خ ریمدت که من درگ نیبلندشو برو خونه ، ا ای_س 

 و گفت   دیکش یبه چشم ها یبلند شد ، دست زی پشت م از

هم اومدند گفتند ، منم ثبت کردم گفتم  یام او ها رفت ،چند نف ی، فقط دوتا ب یبابا چه زحمت _نه 
 .میاریبعد م یسر 

 

 و تکون دادم گفتم  سرم

 

 ، خودم هستم . یهفته هم برو مرخص هیبرو  گهی_باشه داداش ، تو د
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مغازه بود دراز   یکه تو یکاناپه ا یرفت ، در و بستم برگشتم رو  رونی ب یاز گالر  یکرد ، وقت یتشکر 
 دونم چم شده بود . یهما سرد بود ، نم نکهیهوا گرمه ، با ا یلیکردم خ  ی.احساس م دمیکش

 

 

   ای#تان 

 

  ینکنه باز رفته باشه مهمون  دمینشد ، ترس   اریاز مهد یخبر  یاز دو شب هم گذشت ، ول  ساعت
 گرفته اش اومد . ی، شماره اش و گرفتم که بعد از چند دلرله صدا ییجاها

 

 ؟.  ییکجا  اری_مهد

 

 صداش گرفته بود . انگار

 

 کار داشتم، تو برو بخواب نگران نباش .  ی_من اومدم گالر 

 

 هم نبرده . دیکل دنیدر انداختم د  یبه کمپ جلو ینگاه

 

 !؟. یهم با خودت نبرد دی_اخه کل

 



 شش برادر 

164 
 

 شدم سمت اتاق خوابم رفتم .  بلند

 

  دی، با میکار دار یلیخ  نجایخوابم، من ا یخونه بچه ها م   رم یوقت برگشتم م ری_باشه تو بخواب ، اگر د
 برم گمرک، هزارجور کار دارم .  گهیچند روز د

 

  یبدونه وقت  دیخب با  یخاموش کردم . دوست نداشتم باهاش قهر کنم ، ول یگفتم و گوش   یا باشه
 .  ادیبگذره تا حالش جا ب ینجور یا یبشه .چند روز  کیبه من نزد  دیت نبامست هس

 دونم ساعت چند بود که خوابم برد . ینم

 

 

 __________________________________________ 

 

  دهیزنگ زدم که گفت رفته خونه اونا خواب ادی، به مه ومدهین  اری شدم ما هنوز مهد  داریاز خواب ب صبح
 . 

 . میباهم غذا بخور نییناهار درست کردم ، برداشتم بردم طبقه پا  منم

نکرد وارد اتاق   یتوجه ا یبهش انداختم ول ی.نگاه سادهیوا یماهان پکر گوشه ا دمیکه باز شد د در
 شد .

 کنه .  یم  ینجور یبفرسته ا یخواد اون و سرباز  یعمو م نکهیبخاطر ا حتما

اش نشسته  یشون یپ یهم دست گذاشته رو ادی، مه  دهیخواب  ار یمهد دمیخونه که شدم د وارد
 گذاشتم سمتش رفتم . نی زم یکه دستم بود رو یی زای چ عیسر دمی.ترس

 شده ؟.  ی_چ
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 کرد .  یداشت ناله م اریمهد

 بلند شد گفت   ادیمه 

 تب داره .   یلی_فکر کنم سرما خورده ، خ

 سوخت . یم یادیدستم گرفتم ، کل بدنش داشت از تب ز یکنارش دست هاش تو نشستم

 . میبلندشو دکتر بر ار ی_مهد 

 باال انداخت و گفت  یانداختم که شونه ا ادی به مه ینگاه

 نداشت .  یا دهیفا یاصرار کردم ول  یل ی_واال من خ

 گفت اعتصاب کرده . ادیخوره ، مه   ی.ناهار هم ماهان گفت نم  دیدارو اوردم خورد ، دوباره خواب براش

 .  میغذا خورد ،ییبه تنها ادیو مه  خودم

تکون   هی ،  دمیموهاش کش ینشستم ، دست تو  اریهم رفت  .  خودم تنها موندم ، کنار مهد ادیمه 
دکتر که گفت من   مشیببر ادیاومد، به ماهان گفتم ب ینم   نیینشد  .تب اش اصال پا داریب  یخورد ول 

 .  امینم  رونی اتاق ب یاز تو  رهیهم بم  اریمهد

 اومد . یاز دستم بر نم یکار  چ یهم بلد نبودم ، ه یخودم تنها ، رانندگ  منم

فاصله   اریاز مهد یبرداشتم ، کم زیم  یو از رو میگوش عیبرگشته تهران هست .سر انیاومد شا ادمی هوی
 گرفتم بهش رازنگ زدم .

 

 ؟. یداداش افتاد ادیخانم ، چه عجب  ای _به تان

 کرد . یناله م یادیانداختم که داشت از درد ز اریبه مهد  ینگاه برگشتم

 

 ؟.  ی_سالم داداش خوب 
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 دادم . ینشستم ، از استرس پاهام و تکون م یصندل یرو

 

 . یست یخب مشخصه که تو اصال خوب ن  ی_اره من خوبم ، ول

 

  یاالن خودش و م نیگفتم که بنده خدا گفت هم  یدادم خالصه اتفاق امروز و برا  رونیو ب  نفسم
 . میببر مارستانی و تا ب اریرسونه مهد

 

 . سادهیدر وا یجلو انیتا شا نییبرگشتم پا یمن رفتم باال لباس عوض کردم، وقت ادی اون ب تا

 و گفت   دیسرم و بوس یکردم که رو بغلش

 . شوهرت چشه   نیا نمی بب میبر  ای_ب

 .  میبرد مارستانی تا ب  میو به زور بلند کرد اری، مهد میخونه شد وارد

هم بنده خدا کنارم موند تا ساعت هفت که بعد هم  انیشد .شا یکه داشت بستر  یادی تب ز بخاطر
گفتم کنارم   انیهم اومدند .شا  الدیو م ادیبرگشتم خونه خودمون ، مه میمرخص شد دستش گرفت

 بره . دیگفت که کار داره با یبمونه ول 

کنه   یچشم هاش بازه داره سقف اتاق و نگاه م دمیزدم که د  اریبه مهد یدرست کردم ، رفتم سر  شام
. 

 

 !؟. ارمیبرات ب  یخور   یم یز یچ  اری_مهد

 گفت  یگرفته ا یدرگاه در منتظر بهش چشم دوختم که نگاه ام کرد و با صدا یتو
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 باهاش کار دارم . ایبگو ب  ادی ندارم ، فقط به مه  لیم یز ی_نه چ

 

گفتم ، اونم بلند شد رفت .در خونه و زدند رفتم باز کردم ماهان و بابا   ادیرفتم به مه رونیاتاق ب  از
 فرهاد اومدند . 

 . میدورهم نشست یاومدند همگ قهیکردم وارد اتاق شدند بعد چند دق سالم

 آقا ماهان اعزام هستند . یخدا بخواد ک دی_خب بابا امروز کارا انجام داد

 ندازه.  یراه م یکتک کار  هی رهی، م شهینگاه کرد که گفتم االن بلند م الدیبرگشت به م  نیهمچ ماهان

 

خدا  گهیداره انجام بده که د  شیو آزما گهیچند تا کار د میانجام شده ، فردا هم بر یاول  ی_کارها
 بخواد منتظر بمونه که بره . 

 فکر فرو رفته بود.   یوقت آروم نبود ، االن تو چیکه ه یماهان

 

 

   اری#مهد

  ای کنار تان  یخال یاومدم ، وارد حال شدم ، تنها جا رونی ام سر رفته بود ، بلند شدم از تخت ب  صلهحو
با خنده   الدینکرد ، م یبلند شد .بهش نگاه کردم که اصال توجه ا عیسر نمیکه رفتم بش  نیبود، هم

 گفت  

 ؟ ی_نکنه باهاش قهر 

 نگفت ، من نشستم گفتم  یز یچ

 قهر کرده . یالک یز یچ هی_بله قهره ، اونم واسه 
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 و داد گفت   غیکوسن مبل برداشت سمتم پرتاب کرد و با ج  هوی

  ینبود ، ول یالک زیخورم، بعدشم چ  یسرما م  ی نیکنار من بش ی، سرما خورد ستمی_من باهات قهرم ن 
 کنم . یمن باهات قهر م ی گفت ینجور یحاال که ا

 

 تکون دادم و گفتم  یسر 

 . ی_تو قبلش هم قهر بود 

 به کمرش زد و گفت   دست

 قهر نبودم .  ری _نه خ

 بود . دهیبابا دراز کش  یپا یحال رو  یباال انداختم. ماهان هم ب یا شونه

 به بابا گفت   الدیم

 مدت که مامان رفته !؟.  نیا ی تو ی_بابا عاشق نشد

 

 بلند شدنشست و گفت   ماهان

 

 تا آدم عاشق بشه . کشهیکه ، سه ماه طول م گهیم یروانشناس   تو علم نی_بب 

 

 پا انداخت و گفت   یپا رو الدیم

 . دی_خب استاد به سخنان گهربار تون ادامه بد

 



 شش برادر 

169 
 

 هم بهش چشم دوخته بود . بابا

 

 داد و گفت   هیمبل تک  هی

 

عاشق رفتار   دی، تا آدم بدونه عاشق بشه ، اونم نه عاشق چهره ، آدم با کشهی_کفتم که سه ماه طول م
 و اخالق طرف بشه .

 

 گفت   دیخودش و جلو کش یکم  ادیمه

 ؟. شهیم ی_اگر عاشق چهره بشه چ

 

 باال انداخت و گفت   یا شونه

، البته من  یشیعاشق م ین یقشنگ تر بب یک یخب اگر قصد بر چهره باشه که تا   ی، ول شهینم  یز ی_چ
  دیدر مرحله اول آدم با ی. ول ستیهم ن ینجور یهست ، نه ا ریتاث یب  یعاطف یکه چهره تو کمینم

 طرف بشه . اتی عاشق رفتار و منش و خصوص

 

 زنه. یحرف ها و م نی که ماهان دارن ا میتعجب کرده بود یهمگ

 

سه سال طول  ای حس و تا چند سال حداکثر تا دو  نی نفهمه ، و ممکنه ا ی_ممکنه عاشق باشه ، ول
 بکشه تا متوجه بشه که عاشق هست . 
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 . میماهان شده بود  ی، محو حرف ها میسکوت کرده بود یهمگ

 

 .  یکن یم  ی.  کال باهاش احساس راحت یحس بش نیازت دور باشه ، ممکنه زودتر متوجه ا ی_وقت

 

 به زانوش زد و گفت  یدست ادیمه

 

 ؟. ی_عاشق شد

 

 به همه ما کرد و گفت   ینگاه

 _بله عاشق شدم . 

 

نگاه  نیکرد ، متوجه ا یبه ماهان نگاه م  نیکه داشت غمگ ای خنده البته به جز تان ری ز میزد یهمگ هوی
 هست .  ینگاه م نیا یکه معن دمینفهم  یبه ماهان شدم ، ول  ایتان  نیغمگ

 

گشت اول نشون  یآورد ، کم  رونی ب شی راهت گوش یلی بهش گفت عکسش نشون بده اونم خ  ادیمه
 .  دیداد تا به دست من رس هیباال انداخت ، بعد نشون بق  یبابا ابرو دمیبابا داد که ، د

 

 کرده بود . یشدم ، انکار خدا نشسته بود اون و نقاش   ییبایکه نگاه کردم ، متوجه اون همه ز بهش

 خواد بره بخوابه خسته هست .  ی. گفت م میدادو پس  یگوش
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 .  حطادی ب رتی خواد گ یم یبابا عجب عروس   ی_ول

 

 انداخت و گفت   الدی به م ینگاه  ایتان

 

 خانواده شما بشه .  یتونه عروس ینم گهی_اون د

 

 از اندازه ناراحت کننده بود .  شیاش پ  لحن

 گفت   الدیم

 

 _چرا ؟! شوهر کرده ؟.

 

 کردن .  فیانداخت و شروع کرد به تعر نییسرش و پا ایتان

 

هم  یخوشگل بود ، اغراق یلیخانواده متوسط بزرگ شده بود ، خ  ی، هم سن من بود ، تو سانی_آ
گفت که اون زشت هست . ماهان باهاش دوست   یحسادت هم نم یاز رو یکس حت چی،ه  ستین

و   یلیو فرهاد ، ل نی ریمثل ش  یعنیعاشق  گمیشناختم ، م یمن اون موقع ماهان و نم  یشده بود ، ول
 بود . ینجور یامجنون ، 

 

 انداخت گفت   نییبه من انداخت و بعد دوباره سرش پا یسکوت کرد ، نگاه  یکم
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روستا که خونه   یقرار شد برن شمال تو شی چهل روز پ ن یو دوست داشتند ، هم گهیهمد یل ی_خ
  نهیو بب   سانیدونم ماهان همون روز کجا بوده که نتونسته بره آ یبمونند، نم  یچند ماه هیداشتند 

راه  یها  مهیخواسته برگرده تا ن   یبعد م نه،یب  یو م سانیرن جاده چالوس ، اونجا آ یم  دی.بعد با نو
ها بوده  چی پ  نیخواسته بره تو مرکز شهر کار داشته . سر هم یرفتند ،اهع ماهان م  یاونا م پشت سر

 ره .  یم یل یتر  ریمجاز ز ر یبخاطر سبقت غ  سانی ا یبابا نی ماش هویکه 

 

از   ی قطره اشک دمیافتاد .د یلرزه م یکردم بهش تنم م  یفکر م ی، من حت می شوکه شد یهمگ هوی
 افتاد . ا یگوشه تان

 بغض ادامه داد .  با

 

و   نیماش  یعن یداغون شده بود که به زور   نیماش  نقدری ا ارند،یب  رونیره ب  ی_ماهان که اونجا بودن م
متاسفانه اون همون موقع  یول  ارهیم  رونیو ب  سانی، ماهان آ ارندیب  رونی دادند تا اونا و ب یبرش م

 مرده بود .

 

  نیاتفاقات جز بدتر نیبد بود ، ا  یلی، خ  دیکش ینفس هم نم ی، انگار کس میسکوت کرده بود یهمگ
 تونه باشه . یخاطرات ماهان م 

 

اون  یحالش گرفته ، البته اون وقت  نی _فردا چهلم هست ، البته تولدش هم هست ، ماهان بخاطر هم
 وند .تو خونه خودش م دینو   شیباشه دو روز هم رفت پ ادتونی،  دیکس نفهم  چیشد ه یجور 

 

 مبل گفت   یبلند شد از رو  بابا
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مهمه ، شما   یل یپروژه خ یبرم دنبال کارها  دیفردا با ستمیرم باهاش حرف بزنم ، من ن ی_من م
 .  دیتنهاش نذار

 

 گفت   یگرفته ا یبا صدا الدیکه رفت ، م  بابا

 

 داره ؟.  یز یچ  ی_فردا براش برنامه ا

 

و گل داده با  کی سفارش ک دمینداره، فهم ی خانواده اش هم فوت کردند ، کس  ی_اره چون کل اعضا
 خودش فردا ببره . 

 

 گفت   دیدراز کش الدیم

 

عالم   دیبشه با  یز یچ هی، دمش گرم ، حاال من  ارهی خودش نم یبه رو  یچیپسر چقدر تو داره ، ه نی_ا
 و آدم بفهمند .

 

خواست با ماهان تنها باشه .البته    یداد که خونه من بمونند .م امی، بچه ها بابا پ  میسکوت کرد همه
 . دیرس یانگار خوب به نظر م  هیماهان از نظر روح

 . دمیکاناپه دراز کش ی.منم رو دندیحال خواب یهمون جا تو الدیو م  ادیمه

خواست بره مچ دست هاش گرفتم ،   یگذاشت ، م ز ی م یآب با قرص آورد کنارم رو وانیل  هی ایتان
 که بچه ها نشنودند گفتم  یباال انداختم اروم طور   یبرگشت بهم نگاه کرد .ابرو
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 ؟.  یکن  یجور رفتار م نی، پس چرا ا یست یقهر ن ی_تو که گفت

 انداخت و آروم مثل خودم گفت   ن ییو پا سرش

 کنم ؟. فیو مجنون برات تعر  یلی، قصه ل نمیکنارت بش امی که بعد از اون کارت م ی_انتظار ندار 

 باال انداختم و گفتم  یابرو

 کن.  فیتعر نیکنارم بش نجایا ای، ب  هی_اوهوم ، فکر خوب

  

 و گفت    دیکش رونیو محکم از دستم ب دستش

 .  یشیدم پرو م یبهت رو م یکم  ن،ی_هم

 در اتاقش اومد .  یبعد هم صدا قهیازم دور شد ، چند دق عیسر

 .  دمیخواب  ادی تونم درست بخوابم ، رفتم کنار مه ینم نجایا دمید

 ، ظهر هست .  ستیکه صبح ن می، متوجه شد میشد دار یکه از خواب ب صبح

  یاز من ، با تعجب رو ریبشقاب گذاشته بود ، به غ زی ناهار درست کرده بود .واسه همه سر م ا یتان 
 . ستیاز بشقاب و غذا ن یخبر  چیه دمی د ینشستم ول  یصندل

 .  دیخند یم زی ر زیداشت ر  یهم ه ادیمه

 ط خودشم نشست بخوره . دمیهمه غذا کش واسه

 و صاف کردم گفتم  صدام

 آدم هستم .  نجایبنده ا  دیببخش یل ی_خ

 گفت   یاز هر احساس یخال برگشت

 .  دیستیکه آدم ن می_مگه ما گفت
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زدم   ادیمتوجه بشم فر نکهیزدم بدون ا زی م یرو یشدم ، بلند شدم دست یم یواقعا داشتم عصب گهید
. 

 

زن کامل واسه  هی یتونست  ی!؟ تو که نم یکن یهم م ی، زبون دراز  یخونه من گذاشت ی_به اجبار پا تو
 .  یشوهر کرد یغلط کرد یشوهرت باش

 

  یهستم ، کس یعصب یدونستند وقت ی، بچه ها م دمیو وسط آشپزخونه کوب یبردم ظرف برنج  دست
 حرف بزنه .   دینبا

  یاز اونجا دور م دیشدم به سرعت از شهر خارج شدم .با نیاومدم ، سوار ماش  رونی از خونه ب عیسر
  ینم  یخوام خوب باشم ول ی، م یخواستم با خودم تنها باشم .خسته شده بودم از اون زندگ  یشدم .م

 تونم .

 

 

 #دو هفته بعد  

 

 

دو هفته  نیا ی، چقدر تو دمیکش  دیرس یچونه ام م ری هام تا ز شی به صورت ام که حاال ر یدست
 عوض شده بودم .  

صحبت نکرده بودم ، حوصله  چکسی دو هفته با ه نیا  ی، تو دمیتخت دراز کش  یبرگشتم رو  دوباره
که هر روزش   یدور باشم ، از زندگ  یخواستم از اون زندگ   ینداشتم ، م یا گهید  زی چ چیکس و ه چیه
 .  ستیکدوم ما قابل باور ن چیه یکه برا  دیجد یبرنامه هست ، هر روزش ماجرا هی
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 یکه فقط خودم باشم و خدا یینباشه ، برم جا  یزندگ  نیاز ا یخبر  چیکه ه یی خواد برم جا یم دلم
 کنم .  یبتونم واسه چند سال هم که شده با آرامش زندگ ینجور یا دیخودم شا

 

 

 

 #مهران 

 

 

که مهراد با چهره رنگ و رو   دمیبلند شدم که د دهیدر اتاق باز شد ، ترس هویاداره نشسته بودم که  یتو
 وارد شد . یرفته  و کامال عصب

 

 کنم .  تی خوام شکا  ی_مهران م

 

 باال انداختم و گفتم  یتعجب ابرو با

 ؟.  یکن  تی شکا ی از ک  یخوا یشده ؟ م  یچ نمی_درست بگو بب 

آب خنک   وانیل هیدر به سرباز گفتم برام  یها گوشه اتاق نشست ، رفتم جلو یصندل  یکمک من رو به
داد .  یکدام و پشت سر هم پاهاش و تکون م  تیبه روش نشستم ، از اعصبان ی.برگشتم رو ارهیب

 گفتم  دمیکش خودم و جلو

 شده ؟.  ی_چ

 یرو ارهیموقع در اتاق زده شد ، سرباز اومد بهش اشاره کردم آب و ب نیبلند کرد بهم نگاه کرد ، هم سر
 بذاره .  زیم
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 رفت .   یاحترام نظام کیو بعد از  گذاشت

  

 دونم ؟. یبگم نم  یزن کم عقل من چ نی_مهران ، ا

بزنه ،  یتونست حرف  یشد قطعا نم  ینگفتم تا آروم نم یز ی ، چ دیموهاش کش یتو یشد دست بلند
 کم بشه . تی اعصبان نیاز ا یمنتظر موندم تا کم  نیهم یبرا

 

 نشست ، بهم نگاه کرد و گفت   اومد

 

 بهم اطالع بده رفته بچه من و انداخته .  نکهی_بدون ا

 

بود که   نیدونستم که خانومش باردار هست ، تعجب من بخاطر ا یزده بهش نگاه کردم ، م بهت
 و کنه . نکار یکنه ا  یقبول م یرفته بچه و انداخته ،اونم بچه چهارماه ، اصال ک

 

 کار و انجام داده ، اسم دکتر ؟  نیکجا رفته ا  یدون ی_م

 

 و باال انداخت و گفت  سرش

 خودش و پرت کرده . یی ودش و از جاخ نکهیا  ایخورده ،   یز یچ نکهیدونم ، مثل ا ی_نه نم

 میزد رون ی لباس ام برداشتم همراه با مهراد از اداره ب زیوتکون دادم ، بلند شدم رفتم پشت م  سرم
 میتا رسد م،یمن شد ن ی، سوار ماش ادیخودش ب  نینداشتم با ماش نیهم یبود ، برا  یعصب   یلی.خ

 مامان و باباش هم اومدند .  دمیخونه د
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 .  دیسادیدر وا یجلو  ستیداخل خونه ، خوب ن دیی_سالم ، بفرما 

 کند .  یفقط پوست دستش و م ی، مهراد عصب میخونه شد وارد

 داشت گفت   یشونیپ یکه رو یبا اخم  باباش

 بشه ؟.  ینجور یکه ا یبوده ؟ چرا زنت و هول داد یچه کار  نی_ا

 جلوش گرفتم .  عیحمله کرد .سر نا یسمت مب  هویبه مهراد نگاه کردم که  برگشتم

 بلند داد زد  یبا صدا 

 من تو رو هول دادم ؟ ی؟هان!گفت یزد ی_چه زر 

 گوشم پاره شد .  یزد که احساس کردم پرده ها  یداد هی برگشت

مامان و   شی پ ی، بعد رفت یخورد یچه گ..ه  ستی؟ من نبودم معلوم ن  یبچه من و کشت ی_زد
 که من تو رو هل دادم .  یبابات گفت

 

در خونه باز شد ، داداش  هویگفتند ،  ینم یز یکدوم چ  چیبده .ه  نایمب  ایکار دست خودش  دمیترس
 گردن کلفتش اومد . 

 ؟. یصدا بد  ینجور یبا خواهر من ا یکه بخوا یهست ی؟ تو ک  ی_چته هار شد

 زد و گفت   یپوزخند مهراد

، اگر   ستین یپخ  چیترسم ، خواهر تو ه یمن ازت م  یکرد لیگور هیو شب   فکر نکن خودت نی_بب 
 بچه من و کشت . دیقبول کردم زنم بشه فقط بخاطر بچه ام بود ، االن هم که زحمتش کش

 رفتم جلو دستش و گرفتم گفتم    عیمهراد گرفت ، سر قهیجلو  اومد

 _حد خودت و بدون ، دستت عقب بکش . 

 سمتش حمله ور شدم .  یعصب گهیدهن مهراد زد ، د یآورد تو یموقع مشت نیهم
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 . می نداشت ین یکدوم قصد عقب نش چیه یخواد جدا کن ول  یاومده جلو ، م نایمب یبابا دمید

 

  یل یرو به رو شدم ، خ  اری.تا برگشتم با مهد دیاز پشت من و عقب کش یک ی هوی شد که   یدونم چ ینم
 کنه .  یکار م  یجا چ  نیتعجب کردم اون ا

 

 .  دی! خجالت بکش گهی_بسه د

 

 بلند کرد گفت  نیزم یجلو مهراد و از رو   رفت

 . ؟یپر  ی_چته تو ؟ چرا به همه م

 شوک بودم که از کجا اومده .  یمن هنوز تو یمبل نشست ، ول  یرو

خونه  نیو از ا ردی ، دستش بگ دیواسه دخترتون ارزش قائل هست   یلی، اگر خ  دی بر دیی_شما هم بفرما
 .  دیبر

 رفت .  رونی هم دست مهراد  و گرفت تر خونه ب خودش

 

 

 

   اری#مهد
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مهراد وسط باشه ممکنه   یپا یوقت یخواستم برم ، ول  یبهم زنگ زد گفت دعوا شدند ، اول نم  نازیآ تا
به خونه   دن یتا رس  م،یشد  نیده .سوار ماش یبشه عقلش از دست م یچون تا عصب  وفتهیب  یهر اتفاق 

 . مینگفت  یز یکدوم چ چیه

 به من انداخت و گفت   ی، نگاه می، سوار آسانسور شد میشد ادهیکه پ نیهم

 ؟. یها کرد یآمازون  هی_چرا خودت و شب

 انداختم و گفتم  نهییبه آ ینگاه

 _تنوع دادم . 

 چیهفته مونده ، چون ه هیرفته خونه باباش   ایتان دمیرفت. فهم  رونی ، اشاره کردم ب سادیوا  آسانسور
 ساختمون نبودند .  یکدوم بچه ها تو

 . می باز کردم ، وارد شد در

 . ارم یخودم برات م  یگوشه لبت داره شده ، لباس ها ،ییایب  رونی شکل ب  نیاز ا ری _برو دوش بگ

آوردم   رونیبود ، ب   خچالی یتو وهی سمت حموم رفت .منم وارد اشپزخونه شدم .ابم  یحرف چیه بدون
  امیب  رونی خواستم ب یگذاشتم ، م ینیس  یکردم تو دایپ  نتیکاب  یهم تو کی.ک  ختمیر  وانیدوتا ل یتو
هم  تابهیده تا تخم مرغ آوردم ، ماه  هینخورده . یز یگرسنه هستم ، حتما مهراد هم چ یلیخ دمید

 برداشتم . 

 

 . اری، برام حوله ب   اری_مهد

اومدم ، حوله خودم و بهش   رونی برد .از تو آشپزخونه ب  یرفت حموم حوله با خودش نم یم شهیهم
 دادم که گفت  

 . میبخور  اریب  زی بر یتخم مرغ هیگرسنمه  یلیجان داداش خ   اری_مهد

 انداختم و گفتم   شی به سر تا پا ینگاه
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 ؟. می_من و تو باهم قهر نبود

 فکر کرد و گفت   یکم

 .  می_چرا قهر بود

 و باال گرفتم و گفتم  سرم

 کن . ت یکنم ما شش تا برادر و به راه راست هدا یازت خواهش م  ای_خدا

  یرو تابهی ه.همون جا ما میهم خورد کیآشپزخونه تخم مرغ درست کردم ، شربت و ک یتو برگشتم
واسه ما دوتا   ی خشک شده بود ، ول یل یکردم خداروشکر نون بود ، البته خ ی .نگاه میگذاشت نیزم

 گشنه خوب بود .

از دهنم تا  یزدم به بر بدن ، ول   تابهینون برداشتن انداختم وسط ماه کهیت هی ،  نی زم یرو مینشست
 شد . یارنجم همش روغن 

 کل ده تا قهیطور بود ، در عرض پنج دق نیهم هم مهراد

 . می زد ن یتخم مرغ و زم 

 ؟ . یشد  ری_اخ گشنم بودا ، س

 سرش و تکون داد ، بلند شد دستش و شست رفت که لباس بپوشه .  

 صورتم پاک کردم .  یحجم از پشم و از رو نیظرف ها شستم، رفتم حموم کردم ، ا منم

 زنه .   یحرف م  یدر داره با کس یمهراد جلو دمیکه اومدم ، د رونیب 

 بعد اومد کنارم نشست.  قهیمبل ها نشستم چند دق یرو 

 بود ؟.  ی_ک

 کار داشته .  یداخل دستش انداختم ، خود متوجه شدم باهاش چ شهیبه ش ینگاه

 کردم و گفتم  یاخم 
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 به روزت اومد ؟.چه  یدفعه قبل خورد ادی نم ادتی ست،یو بده به من ، واسه معدت خوب ن نی_ا

 و باز کرد و گفت   درش

 کنم . ولم کن بذار بخورم .  یسکته م یادیز  تی _اگر نخورم حتما از اعصبان

 هست .  یچ هیدونم قض ینگفتم ، من کال نم یز یچ

 ؟. هیچ  هیقض دم ی_من نفهم

 بهم انداخت و گفت   ینگاه 

 ام و سقط کرده ؟. چهی_

 داد زدم   تی اعصبان یو از رو ناخودآگاه

 . ؟ی؟! بچه ؟ تو مگه بچه داشت ی_چ

 که انگار بغض داشت گفت   یو تکون داد و با لحن سرش

 _اره ، چهار ماه اش بود .

 گذاشتم . نیزم یو ازش گرفتم رو  یکوفت شهیقورت دادم .اون ش  یدهنم و با صدا آب

 ؟.  یباهاش ازدواج کرد نی_واسه هم

 و به نشونه مثبت بودن تکون داد . سرش

 _مهراد ، به من نگاه کن .

 چشم هاش بود برام عذاب آور بود . یکه تو یبه چشم هام زل زد ، برق اشک  برگشت

خب فکر کن   یکنم ول  یدونم سخته درک م یکار بوده ، خودت و عذاب نده ، م یتو یحکمت  دی_شا
 دن وقت هست . داخلش بوده ، هنوز واسه بچه دار ش یت یریکه خ

 انداخت و گفت   نییپا سرش
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 خسته هستم .  یلیخوام برم بخوابم ، خ ی_م

 شدم سمت اتاق اشاره کردم ، اونم رفت . بلند

تخت کنار مهراد که  یاتاق خودم ، رو یکار کردم بعد خودمم رفتم تو مینشستم با گوش قهیدق چند
 . دمیخواب بود ، دراز کش 

 

مهران   نیخب ا  ی، ول  می، کال باهم راحت تر هست میبود  هیتر از بق ی میباهم صم یو مهراد از بچگ  من
 .  وفتهیب ییما جدا نیکرد که ب یکار 

 شده بود . د یسرش سف  یمدت موها نیا یبهش نگاه کردم ، چقدر تو برگشت

 کردم چشمام بسته شد . یجور که نگاش م نیهم

 

 #ماهان  

 

 بدم .   ایتان یو باز کردم ، اومدم اب به گل ها اری خونه مهد در

  ی نو نداره بردارم امشب مهمون رهنی دوتا پ یکی  نمیرفتم ، بب اریکه تموم شد ، سمت اتاق مهد کارم
 برم . 

 پشت کردم داد زدم   عیمواجهه شدم .سر یزد یل یکه در باز کردم با صحنه خ نیهم

 . نمی خونت ؟ بلندشو بب یار ی خاک تو سرت کنم ، دختر م  اری_مهد

 گفت  یگرفته ا ی. با صدا دمیند یز ی چ یسرم و عقب کردم ، ول یکم

 بلندشو لباس مناسب بپوش ماهان اومده . زمی _عز

 شدم .  رهی زده ، به رو به روم خ رونیاز حدقه ب یبا چشم ها 
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 تا من بتونم برگردم .  گهی، خانم محترم بلندشو تو هم د ی_خاک تو سرت،تو زن دار  

 صدا کرد    اریخواستم برگردم که مهد یم

 تو هم زود باش . زمی _نه برنگرد ، عز

 کنه .  یبهم نگاه م  یبا مهراد دارند با لبخند مسخره ا دمیکه برگشتم د نیتحمل نداشتم ،هم گهید

 مهراد زدم و گفتم   یرو رجهیسمتشون حمله کردم ، ش  یعصب

 .  د؟یدار یکه من و سرکار م دهیرس  یی؟ االن کارتون جا دی کن  ی_من و مسخره م

 بزنه .   یبزن ک گه یهم ، د یرو میها افتاد میمثل قد ییتا سه

 .  می، هر کدوم به طرف افتاد  میخسته شد گهیکه د میو زد گهیهمد نقدریا 

 زدم گفتم  یجور که نفس نفس م نیهم

 .  رهی خواد زن بگ یبابا م   دمی_بچه ها شن

 دو جفت کله باال سرم اومد.  دمیبهم د 

 باال انداختم و گفتم  یشونه ا 

 قبالً شوهر نداشته. یعنی  رهی خواد دختر هم بگ ی م نکهی، مثل ا دمیشن  دهی_واال منم از عمه فر

   دیپرس عیبه زور بلند شدم نشستم که مهراد سر دندیدست ام کش 

 خودمون هست؟. یها لی_از فام

 سر من و چر خوند گفت   اریخواستم جواب بدم مهد یم تا

 _چند سالشه ؟.

 کار و مهراد کرد  نیهم  دوباره

 خانه دار .  ای_شاغله 
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 داد زدم   عیخواست حرف بزنه سر یم تا

 دم . یم  حیبراتون توض  دی ، اجازه بد گهی_بسه د

 مثل دوتا بچه آروم و ساکت نشستند .  

 

 بهشون نگاه کردم بعد گفتم   خوب

  دیکت و شلوار بخر دیدونم که عمه گفت بر یحد م نیدونم ، فقط در هم  ینم  اتیاز جزئ یز ی_من چ
 .  رهیخواد زن بگ یباباتون م

 بالشت گفت   یاز پشت خودش و پرت کرد رو مهراد

گن آخه ، من مطمئنم   یم یبابامون ، مردم چ  یعروس می بر میبزن  پیهم مونده ما شش تا ت نی_هم
 بوده .  لیکار دخ  ن یا یکه دست عمه تو

 تکون دادم گفتم   یسر 

 بوده !؟. یچ  هیقض دیامروز دعوا شد دمیشن  نمی، بگو بب یخواد فکر کن  ی _ تو نم

 آروم و مملو از غم گفت   ینگاه کردم که سرش تکون داد و با صدا  بهش

 بشه ؟ زده بچه من و کشته . یچ  یخواست یم یچ ی_ه

 

از اتفاقات امروز برام گفت،   ینگاه کردم که خالصه ا اریکه درست متوجه نشدم ، برگشت به مهد  من
  ستین یدونم دختر چندان درست و حساب  یکار و کرده باشه ، م نیا نایبکه م شهیهنوز هم باورم نم 

 بخواد بچه خودش و بکشه . یکردم که رو ی خب ، فکرش نم یول

 

 ما و انجام بده . یکار ها ادی گم که ب یم یخانوادگ   لی زنم به وک  ی_زنگ م
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 تخت بلند شدم گفتم  یاز رو 

، شما از   میکن ، دلمون خوشه خواهر ندار یکنار ما سه تا زندگ ای، تو هم ب ی کن یم ی_اره کار خوب 
 ی، کم کم همگ دینیشیسر دل ما م دییایم دیری گ یدوباره طالق م دیکن یازدواج م د،یخواهر هم بدتر

 . دیگرد یبرم یبه دوران خوش مجرد 

 و گفت  دیبه لباس هاش کش  یبلند شد ، دست مهراد

شما   شیپ  امیب گهید ایتا مدارک بردار ب  ریدارم ، از لباس بگ  یشخص لی_ماهان برو خونه من آخر وسا
 کنم .  یزندگ

لقمه  هیواسه  میو تو سر هم بزن م یدورهم باش یهمگ دی از نو ، دوباره با یدوباره روز از نو ، روز  یعنی 
 . میکه راحت نشد میمتاسفانه بدتر شد یول می شیما راحت م رندیگ ی زن م نایا میغذا ، گفت

 

 .  میدورهم باش ی، همگ ادیمهران هم ب دیخب بگ گمی_م

 

 جبهه گرفت و گفت   عیسر اریمهد

، خونه اونجا هم بده  میدعوا بش دیدوباره با نجایا ادی ماهان !؟.بذار همون جا بمونه ب یگیم ی_چ
 . میر ی سر کوچه اجاره بده ، ماهانه اجاره بگ یامالک

 

 و گفتم   دمیمهراد کوب یزانو یرو یدست

 ، دمتون گرم .  دیخوب به ارث برد یلی مثل و خ دیتول ن ی هم ی، ول دیارث بابا بهتون نرس چیه ی_ول

 انداختم که گفت  اریبه مهد ینگاه 

 ؟.  ستیاز بچه ن یخبر   یکه زن گرفتم ول شهیم ی_من االن چند ماه

 مرموز گفتم   یلیباال انداختم و خ  یابرو
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از   یدل خوش چیه نکهی! با ا یکه شش تا بچه داره ، اونم چ یهست ی_تو هم پسر همون بزرگ مرد
 .  یشیبا زود بچه دار م ری، تو هم داداش د ارهیمهران چند تا ب دیزنش نداشته. حاال فکر کن

 زدم  اومدم داد رون ی شدم از اتاق ب بلند

 . یش یبابا م یدار  اری_مهد

 زدم ، سمت آشپزخونه راه افتادم . انمیفن ب نیبه ا یلبخند

 اومد . مهیسراس اریمهد هویخوردم که  یآب م داشتم

 ؟.  یکن یواسه خودت بلغور م  یدار  یمعلومه چ چی_ه

 و گفتم   دمیبرداشتم سر کش یاب وانیل 

 .  یشیپدر م یواضح هست شما دار  یل ی_اره داداش من ، خ

 گفت   ی جد  یلیاش نشست. با لبخند بهش نگاه کردم که خ  یشون یپ یرو  یاخم وحشتناک دمید 

 . ادی وسط ب نیممکنه ، من خودش و هنوز به عنوان همسر قبول ندارم ، بعد االن بچه هم ا ریغ نی_ا

 و تکون داد گفت   سرش

 ممکنه .  ری، غ شهیاصال نم نی_نه ا

 خواست باهاش حرف بزنه که گفتم  یاومد جلو م  مهراد

 کردم .   ی، شوخ دی_بابا شلوغش نکن

 محله حادثه و ترک کردم .  ع یهست ، سر میوخ   یلیاوضاع خ  دمید

خوان برن    یهستند م رونی و مهران ب  نازیآ دمید دمیشدم ، سمت خونه مهراد رفتم .رس  نیماش سوار
 قدم بزنند .  رونیب

 _سالم به شما دو بزرگوار .
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  یناز م نقدریبگم واال ا یحامله شدن ، چ یهم که از وقت  نازیفقط سر تکون داد ، آ شهیمهران مثل هم 
 حرف زدنش هم فرق کرده .   یکنه ، حت

 ؟.  یمهراد و با خودت ببر  لیوسا ی_اومد

 حرف و زد نگاه کردم و گفتم   نیمهران که ا به

 کنه .  یکنار ما زندگ  ادیخواد ب  ی_اره م

 قدم سمت اپارتمان برداشتم که مهران گفت   نیاول

 زنه .  یباال م نیبابا آست یعمه داره برا دمیشن شبی_د

 و تکون دادم گفتم  سرم

 .  دی_اره به منم گفت خودتون آماده کن

 کرد و گفت   یاخم 

  یم ایبچه من دن گهی، دو ماه د رهیبگ  سن زشت هست که بخواد بره زن نیا  ی_واسه بابا ، اونم تو
 . شهیآمد ، داره نوه دار م

 گفتم  یالی خیتکون دادم و با ب  یسر 

 دونه . ی دونم واال ، قطعا خودش بهتر صالح م ی_نم

نفر فرستاد   هی یو برداشتم ، زنگ زدم نگهبان  لیکردم ، وارد خونه شدم تمام وسا یخداحافظ ازشون
 .  دمیبر ن ییبهم کمک کرد تا پا

و روم قطع کرد .تعجب کردم ، آخه بابا   یسمت خونه برم به بابا زنگ زدم که گوش نکهیاز ا قبل
 کرد .  یما قطع نم  یرو  یگوش چوقتیه

  اریخبر دادم که مهد  ای.به تان میها باال برد  لیاومدند کمک کردند وسا اریخونه مهراد و مهد دمیرس تا
 برگشته . 
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  نیاز پارسال ب  الدی، م میبود دهیدراز کش نیزم  یرو یشروع شد .همگ الدیم یپنج بود که باز  ساعت
سال قبل   ی. ول ستین ی کردن کار اسون دایپ  تی محبوب یبزرگ  نیبه ا میت یهوادار ها محبوب شد ، تو

 جا داره .  ی اصل بیترک یتو شهیش و اآلنم هم ها زد ، همه شاختنت  یدر بار  یدر پ  یبود که با گل ها

 کنه .  یکار م  یچ  الدیداش م نیا نمی_بب 

 به شونه مهراد زدم و گفتم   یدست

کرد   دیبگم که تاک نمیکنم ، البته ا  یتمرکز م یگل یآقا یخواد بترکونه ، گفت دارم برا   یم الدی_داش م
 قرار داره .  تیاولو یبراش  تو یقهرمان 

 کرد . فی توپ و وارد دروازه حر الدیضد حمله ، با پاس محمد ، م  کی یچهل و سه بود که تو قهیدق

 . یکرد  دمیجون بابا ، داداش رو سف  نی جون بابا ، گل رو بب  نیو بب  الدی، م الدیم  رهی_ماشاال ، ش 

 کوسن مبل و برداشت سمتم پرتاب کرد گفت   ادیمه

 .  شهیم یچ یادامه باز  نمیاون صاحب مرده و ببند بب قهیدق هی_

اومد. وارد  میگوش امیپ یموقع بود که صدا نیهم یشدم .تو  رهی خ ونیزیسکوت کردم و به تلو منم
نوشته بود   ی سیبرگه بود که انگل هی برام عکس فرستاده ، بازش کردم عکس   ایتان دمیواتساپ شدم ، د

 ، منم که استاد زبان خارجه ، براش نوشتم 

 کن .  یخودت برام معن شهیتسلط دارم ، اگر م یزبان فرانسو یمن فقط رو زمی _عز

 شد .  ینم شتر یمدرسه زبانم از ده ب  یتو شهیمن هم واال

 بود . پی هنوز در حال تا ی گدشت ول قهیدق چند

 نوشتم    براش

 خونم . یم یجور  هی، خودم دست و پا شکسته  یکن یخواد کل متن و معن  ی_بابا حاال نم

 فقط نوشت.  دمیبعد د قهیدق دو

 . یچ ی_ه
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 از تعحب باال انداختم نوشتم  یابرو

 . شمیتومار رو به رو م هی، االن گفتم با  یکن یم پ ی تا یساعته دار  می_ن

 پرداختم.  یو خاموش کردم به ادامه باز  یگوش

 

 

 

   الدی#م

 

 

،  میدیجنگ  یم یما واسه قهرمان  یبود ، هر دو  یخوب  فیمقابل حر میت م،یداشت یسخت  یبار  امروز
گل  رهی گ یدروازه ما شکل م  یکه رو یحمالت  نیهر آن ممکن بود با ا ی، ول میصفر جلو بود کی

 زدند .   یداشتند و با سر ضربه م یقد بلند ی، مخصوصا کرنر ها ، چون مهاجم ها  میبخور

دوازده بان ما اومد توپ   عیبودم ، همه رفته بودند واسه دفاع ،  تا سانت کرد سر سادهیوا  نیزم وسط
رفتم ، قلبم از  فیسمت دروازه حر ع یکس نبود ، سر چیگرفت با پرتاب دست توپ سمت من اومد ، ه

 چیه یجا دمیدروازه بان جلو اومد ، د دمیزد .رس ی ام م نهی محکم خودش و به س یلیخ  جانیه
  پیسرش چ ی،منم از باال رهیانداخت تا توپ و بگ  نی زم ی، دوباره بان خودش و رو ستین یسک یر

  یب  نیزم یسر و کله ام که باعث شد رو یشش هفت تا بچه ها اومدند رو هوی دروازه ،  یییزدم و تو
  ینجور ی، ا دمهم بو یل یما خ یبرا یباز  نیا ازیآخر بود ،و امت قهیافتم ، همه خوشحال بودند چون دق

 . میرس  یزودهنگام م یبه قهرمان  میاگر برد داشته باش گهید یفقط با سه باز 

و   قیعم  ی.نفس ها دمیخواب ن ی زم یو داور زد ، من همون جا رو یباز  انیبعد سوت پا قهیدق پنج
اود دست ام گرفت   میخسته شده بودم .پزشک ت  یبودم ، حساب دهیدو قهی، نوت دق دمیکش یبلند م

 به پشت کمرم زد و گفت   یبلند شدم ، دست
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 پسر ، دمت گرم .  یترکوند ی_حساب

وسط   میختی ر یرختکن همگ یتو  دیکه پاهامون رس نی زدم خودم و به رختکن رسوندم .هم  یلبخند
از آخر رختکن   یبودند . عل سادهی وا یکنار  تانیبا کاپ گهید یو چند تا بچه ها  یبزن و بکوب ، سرمرب

 داد زد 

 . ی، تاج سر  یشاه پسر  الدی_م

 قلب ام زدم و گفتم  یمشت رو دوتا

 بهتر از خودت .  ی_جات تن قلبمه داداش ، ک

 سرم زد گفت  یمحکم تو یکیدروازه بانان اومد  یمرب 

 .  میبر میخوا یم دیسوار اتوبوس بش دیلباس عوض کن دی، زود باش دیتعارف نکن نقدری_ا

  کیتبر امیپ  یکل میگوش دمید می،سوار اتوبوس که شد میلباس عوض کرد  عی،سر میهم اطاعت کرد ما
 اومده .اول واسه ماهان زنگ زدم . 

 _سالم عشق من . 

 زدم و گفتم   یلبخند

 ! ترکوندم . ی_سالم گل من ، حال کرد

 به نشونه تاسف تکون داد گفت   یکه کنار دستم بود انداختم که سر  مای به ن ینگاه

 .  یر  یقربون صدقه اش م یتو سر داداش ، تو دار  یبزن  دی_با

 کنه . تشیاذ ادیدلش م یحرفش زدم ، ماهان و ک   نیبه ا یلبخند

 .  یکن  دمیخوام که رو سف  ی، م  یگل امسال خودت ی دمت گرم ، آقا ی، ترکوند دمی_اره داداش د

خودمون   یشخص   نی، سوار ماش میجمع کرد لیباشگاه وسا  دمیباهاش حرف زدم ، رس قهیدق من
 . میشد
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 در منتظر من بودند.  یجلو یخونه بچه ها همگ دمیرس تا

 !؟.یفقرا کرد ری از ما فق یادی_به ، آقا مهراد چه خبر ؟ 

 بودمش، بغلش کردم .  دهیوقت بود ند یلیجلو خ  اومد

 بزرگ مرد . ی_خسته باش 

 شونه اش زدم گفتم   یرو  یو دست دمیخند

 بزرگوار .  ی_درمونده نباش

 . دنیبه رقص میمبل ها شروع کرد یپرت کردم رو فمی .تا ماهان اومد ک میبچه ها سالم کرد هیبق  با

 داد شروع کرد به خوندن  یکه مثل خانم ها قر م یجور  نیهم ماهان

 گل مو  میزنه جوش ، مر یخونم که خونم م  ینم

 گل مو  میام کنه گوش ، مر هیخونم که همسا ینم

 گل مو  میگند عقده دارن، مر یخونم که م ینم

 گل مو  میداره ، مر هیبر دختر همسا طمع

 دل مو  یگل مو جون دل مو با ناز و عشوه برد میمر

 گل مو   میکردم ، مر زرد تو  رهنیبر پ  نظر

 گل مو   میکه مو ترک تو کردم ، مر یکرد الیخ

 گل مو   می، مر نیدر خانه ات مستانه بنش برو

 گل مو   میرا به قربون تو کردم ، مر ایدن که
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  یدورهم جمع م یگذشته ها که همگ ادیبزن و برقص، دوباره  یهم اومدند ، همگ ادیو مه  مهراد
 بود .  یمهران خال  یکه جا فی، افتادم .فقط ح  میشد

 برامون برنج و جوجه آوردند . رونی از ب میدوازده بود که زنگ زد ساعت

 تو فکر بود انداختم و گفتم   یکه حساب  اریبه مهد ینگاه 

 که برگرده !؟.  ایدنبال تان  یبر   یخوا ی گم تو نم ی_م

 بهم انداخت و گفت  ینگاه

، خودش رفته ، هر وقت هم دوست   ادیاالن بخوام برم بهش التماس کنم ب_من که نگفتم بره که 
 . ادیدونه ب یداشت م

 زد   یداشت زنگ م  مایبرداشتم ن زیم یزنگ خورد از رو میگوش 

 !؟. یساک من گذاشت یتو یاشتباه ی ، دوباره چ مای _جان ن

 لحظه نفسم رفت.  هیکه زد احساس کردم  یحرف با

 اتفاقا افتاده ؟.  نیا یک  ؟ی_تو مطمئن 

 بهم گفت که گفتم    ییزایچ هینگران بهم چشم دوخته بودند. به مختصر  یها همگ بچه

 اون جا هستم . گهیساعت د می_ادرس بفرست ن 

 بهم نگاه کرد و گفت   یمهراد با نگران  

 شده ؟.  ی_چ

 گفتم   یتکون دادم و با ناراحت  یسر  

خواسته بره شمال کنار خانواده که تصادف   یم م،یت، ما دو روز استراحت هس  میت کنی _محسن ، باز
 کرده .

 بلند شد گفت   ماهان



 شش برادر 

194 
 

 _االن حالش چطوره !؟.

 باال انداختم و گفتم  یشونه ا 

 . ست یمشخص ن  ی چیاتاق عمل رفته هنوز ه  ع یدونم گفت سر ی_نم

 زده بود برداشتم گفتم  رونیماهان که ب نیماش چیسوو

 دم . یشد بهتون اطالع م   ی، اگر خبر  رم ی_من م

 

 

 #ماهان  

 

  ینجور یکه ا ی بار  نیآخر  یشدم .ول  ینجور یدونم چرا ا یزد ، همش استرس داشتم ، نم   یشور م دلم
  دند،یزد . همه رفتند خواب یو م یز ی چ هیجدا شدم .دلم همش شور  سانیبود که از ا یشدم موقع

 همش احساس حالت تهوع داشتم . ی.ول دمیکاناپه دراز کش یمنم رو

 خوابم برد .  هوی شد که   یدونم چ ینم

 

 #مهراد 

 

. صدا   ستی ماهان ن دمیبه کنارم انداختم د یشدم ، اول نگاه داریاز خواب ب  یکس  یناله ها یصدا با
 اومد .  یهال م یاز تو

 کرد . یم هیخواب گر یماهان اونجا خوابش برده ، داشت تو دمید رفتم

 _ماهان داداش ، بلندشو .
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 .  دیاز خواب پر هوینشون نداد ، دوباره صداش زدم که  یواکنش چیه دمید

 ماهان !؟ .  یشد ی_چ

 کنه . هینبود که گر  ی، تعجب کردم ماهان آدم زهی ر یجور داره اشک م نیهم دمید 

 شده !؟. یچ منی _جان داداش بگو بب

 بهم نگاه کرد و با بغض گفت   

 .  ادی، بگو ب الدی، همش دلشوره دارم ، تو رو خدا زنگ بزن به م دمی_خواب د

 خاموش بود .   یزنگ زدم ول الدیکنه به م یم  یجور  نیا دمیخب د یکردم ، ول  تعجب

 هست . مارستانیب  یخاموشه حتما تو شی _ماهان گوش

 سرش و تکون داد گفت   

 _نه ، نه 

 نااروم بود .دست و گرفتم گفتم  یلی کاناپه کنارش نشستم ، خ یشدم رو بلند

 . ید یبد به دلت راه م یدار  ینشده الک  یز ی_ماهان جان ، داداشم ، چ

 بسته اومد گفت  ی هم با چشم ها ادیمه

 !؟. یکن  یم هیگر یشده ماهان !؟ چرا دار  ی_چ

ره   یگفتم که گفت م ییزایچ هیهم  ادی . به مهدیاتاق کنارم خودم خواب یو به زور بردم تو  ماهان
هنوزم معلوم بود استرس داره .دوباره شماره   یبود ول ده یخواب  نکهیبخوابه ، به ماهان نگاه کردم، با ا

 و گرفتم که جواب داد   الدیم

 _جانم داداش . 

 اومدم آروم گفتم رونی تخت ب از

 . میشیما نگران م یگینم  یزنم خاموش  ی؟ برات زنگ م  یی معلومه کجا چی_ه
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 بود انداختم. دهیبه ماهان که مظلوم خواب  ینگاه

خودم بود، منم که با    نیماش یتموم شد ، پاوربانک هم تو می_ببخش داداش ، به خدا شارژ گوش
 ماهان اومدم .  نیماش

 اومدم گفتم  رونی تکون دادم از اتاق ب یسر 

 نگرانت بود. یدونم هر چ ینم ای ده یخواب بد د نکهیماهان مثل ا نی، ا _باشه

 بخورم .  یاب  وانیآشپزخونه قدم برداشتم تا برم ل  سمت

هم   گهیساعت د کیشده واسه خودش ، بهش بگو من حالم خوبه ، نگرانم نباشه تا  ی_بزرگ مرد
 رسونم .   یخودم و م

برام   یاومد ، باز کردم تا شماره ناشناس میگوش امیپ یخواستم برگردم که صدا  یاب خوردم ، م  وانیل
 واتساپ چند تا عکس فرستاده . یتو

از   یعکس اول دنیها و باز کردم ، با د امیپ دیتونه باشه !؟ با شک و ترد یم یک  یعنیموقع شب  نیا
 کار کنم.  یچ  دیدونستم با ینم  تی تعجب و اعصبان 

تونستم باور کنم .  ینم گهیو اصال د یکی  نیهم دانلود کردم . ا یلرزون زدم عکس دوم یبا دست ها 
.در که باز   رمی تونستم نگام و از عکس ها بگ یرسوندم . اصال نم   ادیبود خودم به اتاق مه  یبه هر زحمت

 شد .  بلند عیبهش دادم که سر یبلند نشد رفتم کنار تخت تکون  یو صدا زدم .ول ادیکردم مه 

 شده !؟.  شیشده ؟ ماهان طور ی_چ

و به   یتونستم حرف بزنم . فقط گوش  یبود که انگار الل شده بودم نم یو باال انداختم ، اصال جور  سرم
دوتا   هیبه عکس ها انداخت ، درست حالت مشابه من و گرفت .االن شب یخودش  دادم .اونم نگاه

 موقع در باز شد ماهان اومد . نی.هم میمجسمه کنار هم شده بود

 شده ؟.  ی_طور 

 ب حرف اومد و گفت   ادیمه 

 بوده !.  یا گهید زیدلشوره ها واسه چ نی_نه داداش ، ا
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 گفت   یالی خیگرفت که با بسمتش  یکرد ، اومد جلو گوش  یتعجب بهمون نگاه م  با

  ایمهران زن دوم گرفته  ای، حاال  ستیدونم اهل زن گرفتن ن یهم که م الدی، م  دیهست نجای_شما که ا
 ..... ایکرده  یدو هفته که نبوده کار  نیا اریمهد نکهیا

 

به   یکرد ، دوباره نگاه  یبه من نگاه م ینگاش به عکس ها خورد انگار حرف زدن بلد نبود .ه تا
 گفت   یرفته ا  لیتحل ینداخت .بعد با صدا یم یگوش

 که زودتر ازدواج کردند .  نای، ا دمیمن رفتم کت و شلوار خر شه،ی_باورم نم 

 برداشتن سمتش پرتاب کردم و گفتم   بالشت

  یکن  یم یشوخ  یگرفته ، ازدواج کرده اونم بدون اطالع به ما ، بعد تو هنوز دار  _بابا امشب رفته زن
 !؟.

 اومد کنار ما نشست و گفت   

از دست من و   یکار  گهیکنم ، بزنم تو سر خودم که چرا بابا رفته زن گرفته ، خب رفته د کاری چ یگی_م
 .  ادیتو بر نم

 

هم  الدیکه م  میحال دورهم نشسته بود یتو یکردم همگ داریو هم ب  اریبلند شدم ، رفتم مهد  یعصب
 اومد. 

 

که بدون اطالع از ما رفته زن  یچ  یعنیروشن بشه ،  مون ی تلکلف  دیزنم با یاالن زنگ م نی_من هم
 گرفته .

 

 برداشتم که زنگ بزنم ماهان گفت   میگوش
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 بوده ، مزاحمشون نشو.  ی_داداش امشب شب عروس

کردن  یحالت ممکن هم دست از شوخ نیبدتر یبچه تو  نیخوره بزنمش ، ا یتا م  رمیخواستم بگ یم
 داره .  یبر نم 

 شهیهوا روشن م مهیساعت د کی ، بذار  ست یزنگ زده ن یبرا  ی، االن موقع خوب گهی_ماهان راست م 
 اون موقع زنگ بزن . 

بهش اضافه شد   نمیطرف بود ، ا هی طالق خودم  یتونستم تا اون موقع صبر کنم ، کار ها یمن نم  یول
کرده   یفکرش نم ی، ول دهیگوش کنم .به مهران هم زنگ زدم گفت که شن هی.مجبور شدم به حرف بق

  یآدم طوردونند چ ی؟ دختر خاله اش ، که همه م ی.اونم ک رهی که بخواد بدون اطالع از ما بره زن بگ
 هست .به قول معروف از چاله تو چاه افتاده .

 بابا زنگ زدم ، اول رد تماس داد ، دوباره گرفتم که جواب داد . یهشت بود که برا ساعت

 تونم صحبت کنم .  یهستم نم  یی_االن جا

 به بابا گفتم  سادمیبلند شدم رو به بچه ها وا  یعصب

 سرتون شلوغ شده .  گهید دینبود که زن گرفت ادمی _اره

 تونست درست حرف بزنه چون گفت  یبود نم  ششیپ  یکس انگار

 یم گهیمن خودم و تا دو ساعت د دیکنم ، شما همون جا بمون  یدرستش م امی_باشه مهراد خودم م 
 رسونم .

 بلند شد گفت   الدیو قطع کردم .نشستم که م  تماس

. هر روز جنگ ، هر روز  ستیمثل ما ن یک ی؟ طرف دوازده تا بچه داره  میکه ما دار یچه زندگ نی_ا
مامان  ایکنه   یم یبابا کار  ای میکنه ، تا همه با هم خوب ی قهر م یکیاون  میشیدرست م  یک یدعوا ، با 
 کشم . ینم گهی، بخدا د

که صداش گمونم تا دوتا کوچه باالتر هم رفت .ماهان   دیدر اتاق و بهم کوب  یاتاق رفت ، جور  سمت
 گفت   ی هم بلند شد با ناراحت
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 کار بابا باشند .  نیا انی اونا در جر دیرم خونه باباجون ، شا  ی_من خودم م

بالشت برداشت گذاشت   ادیبرداشت و رفت . مه نیماش چیکردند اونم سوو  دییحرفش و تا یهمگ
 گفت   دیدراز کش نی زم یرو

 چرت بزنم .  هیکه خوابم نبرد ، حداقل تا اومدن ماهان  شبی_د

ده ،  یگفت کار ها و داره انجام م ل یخواد بخوابه ، منم زنگ زدم واسه وک یهم گفت که م  اریمهد
هم نداشته باشم ، من وکالت   یز ی چ چیره ، نگران ه یم  شی کارها پ عی سر یلیهست خ  یچون توافق

 کار بکنم .  نیا ریدرگ ادی نخوام خودم ز گهیبهش دادم که د یهمه چ

 

 

 #ماهان  

 

 اومد . یسرمد یکس برام باز نکرد ، دوباره زدم که نگهبان آقا چیه یآقاجون زدم ول اطی ح در

 . سادم یساعته پشت در وا میمن ن دیی_کجا 

دست   عی خواستم وارد خونه بشم که سر ینکردم م  یتوجه ا ی، ول دیرس یدستپاچه به نظر م یادیز
 خودش و گذاشت با استرس گفت  

 ...آقا گفتند که ... زهی_چ

 تکون دادم و گفتم   ینگفت ، سر  یز یچ گهی بهم انداخت د ینگاه

 !؟. دیخونه راه ند یگفتند !؟ گفته که من و تو ی_اقا چ

 زدم و گفتم  یحرفم تکون داد ، پوزخند دیی تا و به نشونه  سرش

 هستند !؟.  نجای_نکنه تازه عروس و دوماد ا
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 تعجب به عمق چشمام نگاه کرد که گفتم  با

  ازیخبردار بشن، ن  هیذاره تا بق یم  یز یچ  یعکس عیهر کس تا ازدواج کرد سر ی مجاز  ای _به آقا بگو دن
 . ستین یهمه پنهون کار  نیبه ا

 زنه .  یداره با تلفن حرف م سادهیعقب تر وا یبابا کم دمیانداختم که د  اطیبه داخل ح ینگاه

 خواستم ازش بپرسم و گرفتم ،  روز خوش .   یکه م ی_جواب سوال

  کیبرداشتم ، بابا از پشت صدام زد ، برگشتم بهش نگاه کردم ک بهم نزد نیاول که سمت ماش  قدم
 !؟.  یکن یکار م یچ نجایشد گفت _ا

 از سر تا پاش انداختم و گفتم  ینگاه

 . می خانواده آماده کن دیما خودمون واسه عضو جد دیداد ی_مبارک باشه، کاش حداقل خبر م

 شلوارش گذاشت و گفت  بیج یکه دستش بود تو یگوش

 باهاتون حرف بزنم .  امی خواستم امروز ب ی_م

 زدم و گفتم  یلبخند

 . ست یکار ن  نیبه ا یاز ین  گهین که د!؟اال دی_حاال که تموم کاراتون کرد

 ندارند .   یحس چیکه زد احساس کردم دست و پاهام ه یو گرفتم با حرف   نیماش رهیدستگ

 برم .   رانیخوام از ا ی_من م

 باال انداخت و گفت    یبرگشتم سمتش که ابرو  یآروم به

شده مانع    نی تع شیاز پ یمادرتون با نقشه ها یدوست داشتم ول یخانم و از زمان مجرد نی_من ا
 کنم .  یبرم تا واسه چند وقت هم که شده با آرامش زندگ نجایخوام از ا یوصلت ما شد ، االن هم م

با تک تک سلول  یدونم چرا ول  یشد گرفت ، نم  یکه داشت به ما بچه ها م یهمه ظلم نیاز ا دلم
 کردم .  یو حس م ییبدنم تنها یها
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  دندیرس یی _باشه بابا تو هم برو ، مامان که گذاشت رفت تو هم برو ، تموم اون بچه ها به نون و نوا
 داشتم.  ازی من هنوز به وجود شما دوتا ن یول

 و گفتم   دمیموهام کش  یتو یدست 

 .  دیمن ، باشه بر ندهیآ یاالن من ، برا یمن مهمه ، برا یهستم که وجود شما برا یسن ی_من تو

 باز کردم . نی ماش در

 _ماهان بابا ... 

 و باال گرفتم و گفتم  دستم

تنها باشم ، اون از  دیعادت کردم ، عادت کردم که با یمهر  یهمه ب نیبه ا گهینگو بابا ، من د یچ ی_ه
  یخودم تنها زندگ  یاز سن هجده سالگ دیام که با یاز نوجوان نمیام که با پرستار بزرگ شدم ا یبچگ

 کنم .

 گفتم  دمیکش نیی و پا نی ماش شهیشدم .در که بستم ش  نیماش سوار

شکشست خورد ،   ادی ، مه دندیکش  ینم یهمه سخت نی االن ا دیکرد یبه ما توجه م  ،ی_اگر فقط کم
،  دیخودتون بود  یبه فکر خوشگذرون شهیهست .شما هم اریاز مهراد ، حتما فردا هم نوبت مهد نمیا

  هتون ینم یکنه ول  یفراهم م یتمومه ، درسته پول خوبه همه چ یاگر پول باشه همه چ دیفکر کرد
 .  رهیمهر و محبت و بگ  یجا

و روشن کردم سمت   نیبمونم . ماش نیاز ا شتریخواستم ب ی، نم یهمه بد ن یپر بود از حجم ا دلم
 خونه رفتم .  

 

سرد بود   یل یو هوا خ  میآذر بود ی. تو  دندیحال خواب  یتو   الدیهمه به جز م دمیخونه که باز کردم د در
 .  دمیکاناپه دراز کش یهم واسه خودم آوردم همون جا رو  یک یبچه ها انداختم ،  ی.رفتم پتو آوردم رو

 هست .  نیآنال دمیمامان انداختم که د دیبه بازد ینگاه

 بره .   ادتیخودتم   یخارج از کشور بچه ها یکردم بر   ی_فکر نم
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 بعد جوابم داد  قه یه اش از خاله گرفته بودم .چند دقشمار نیا

 !؟.ییمامان تو الدی_سالم ، م

 زدم و نوشتم   یپوزخند

 .  یداشته باش  یخوب  یانشاهلل زندگ  شمی، مزاحم نم یکرد یم وی_حداقل شماره ماها و س

بود نگاه کردم ، اگر مامان و بابا به ما   دهیو خاموش کردم کنارم گذاشتم .به مهراد که آروم خواب یگوش
و اون   یپارت نیا یوقت بچه ها دنبال محبت خارج از خانه نبودند ، همش تو چیتوجه داشتند ه

 چیفت هر یم رفتند .اگر ن یجاها م   نجوریبچه ها ا ن یواسه هم میتنها بود  شهینبودند ، هم یپارت 
 اومد .  یسرش نم ییجور بال نیوقت ا

کردم که کم کم چشمام خسته شد و خوابم   ی.به رنگ کاناپه نگاه م دمیدست چپ خواب  یرو دمیچرخ
 برد . 

 

 _________________________________ 

بود .متوجه  کیبه خونه انداختم که تار  یشدم ، نگاه  داریدونم ساعت چند بود که از خواب ب ینم
خواستم تکون بخورم   یتا االن که شب شده .م  دمیخواب ازدهیمن از ساعت  یعن یشدم که شب شده 

 و گفتم   دمیکش  ی قیکه متوجه شدم کل بدنم گرفته .نفس عم

 .  دی_بچه ها بلند بش

 خورد و بلند شد گفت    یتکون مهراد

 _ساعت چنده !؟.

 و گفتم  دمیگردنم کش یرو یشدم نشستم دست  بلند

 . میدیخواب   یاصحاب کهف چند صد سال هیگمونم شب  هی_ساعت چ 

 زد ، که اونم به زور بلند شد .  اریمهد یلگد زد به پا مهراد



 شش برادر 

203 
 

 به ساعتم انداختم تا هشت شب هست .  یتنم دادم بلند شدم .نگاه هی یو قوس کش

 شده .  یچ نمیبب ای _ماهان ب

 مهراد که منتظر نشسته بود انداختم و گفتم  به ینگاه

 .  مینخورد  یچی، نه شام خوردم کال ه می، نه ناهار خورد میکوفت کن یز یچ هی_بذار اول 

 برداشتم گفتم   نیماش چیسوو

 . می تا آوردم بهش حمله کن دی، شما هم  آماده باش امی ب رم یبگ  یز یچ یشام  رونی رم ب ی_من م

بهش انداختم تا مهران داره  یزنگ خورد نگاه  میشدم که گوش  نیاومدم ، سوار ماش رونی خونه ب از
 زنه .  یزنگ م

 _سالم مهران . 

 رفتم .  یاصل ابونیو روشن کردم ، سمت خ  نیماش

 کنه.  یم مانیداره زا یهفت ماهگ یتو  نازی_سالم ، ماهان ا

 کنار زدم و گفتم   عیو سر  نیماش 

 !؟.  ادیم ایاالن بچه ات داره دن یعنی_

 . دیلرز یصداش داشت م  انگار

  ی، عمو و زن عمو رفتند خارج به بابا هم زنگ م ستیکس هم ن چیو برند اتاق عمل ، ه نازی_اره االن ا
 کار کنم .  یچ یگی، م  ستیزنم در دسترس ن

 انداختم و گفتم  ابونیبه خ  یاسترس هم بهم منتقل شد ، نگاه نیناخودآگاه ا 

 کردم . یدوران و سپر  نیمهران نترس ، من خودم ا نی_بب 

 و گفتم  دمیام کوب  یشونی وسط پ  یدست عیگفتم سر یچ دمیفهم  هوی
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  دتی، اصال درد نداره ام میهمه ما ممکنه باهاش رو به روش بش ستین یز یکه چ نهیمنظورم ا زهی_چ
 به خدا باشه . 

 گفت   یکه م دمیمهران و شن یعصب یگم صدا یم یدونم دارم چ ینم خودمم

 .  اری با خودت ب یز یچ  یخانم هی  شهیپخش ، اگر م یذارند برم تو ی_من و نم 

 .  ارمیفکر کردم آخه من خانم از کجا ب یکم

 !؟. امی، زنم و بردارم ب  رمی االن برم زن بگ یعنی_

 خنده ام گرفته بود .  یجیهمه گ نیخودمم از ا گهید

 فکرت و به کار بنداز .   ی_نه ماهان جان ، نه داداشم ، تو رو خدا کم

 هست .  ایتان نهیتنها گز دمی که فکر کردم فهم  یکم

 هست .  ا یست تانبه مد نظرم ه یا نه یمن تنها گز تیموقع  نیا ی_مهران االن تو

 . میبر  مارستانیتا ب  ایو روشن کردم دور زدم سمت خونه بابا تان  نیماش

 !؟.  هیک ای _تان

 گوشم جا به جا کردم و گفتم  یو رو یگوش

 هست .   اری_زن مهد

شماره   سادمیدر خونه وا یقبول کرد .جلو یمخالفت  چی و استرس داشت که بدون ه یقدر عصب  اون
 . ادی خودش و آماده کنه ب عیگرفتم ، بهش گفتم که تا سر ایتان

 یتو دهیکردم که ترس شیو آت  نیکه نشست ماش  نیمنتظر موندم تا خانم باالخره اومد. هم قهیدق ده
 فرو رفته و گفت   یصندل

 شده !؟.  شیطور اریشده !؟ مهد ی_ماهان چ

 بهش نگاه کردم و گفتم   هیچند ثان برگشتم
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  یم مانیداره زا یهفت ماهگ یزن مهران حامله بوده ، االن تو  نی، بب شهینم شی زی _نه اون لندهور چ
 کنه .

 دور زدم .  دانیو دور م نیماش

 !؟.  میکار کن یچ دی_خب ، االن خودمون با

 پارک کردم و گفتم  ابونیو کنار خ  نیماش

 . میاریب  ایبچه و به دن میبر  دیبا یچ ی_ه

 دهن کرد و گفت   یتو دست

 . میانجام بد میبه روش قد ی عنی!؟  می_من و تو بر

 هست دور من جمع شدند. وونهید یبدتر از من هست ، هر چ گهید یک ی نیا ایخدا

 ذارند مرد وارد اون پخش بشه .   ی، گفت نم مارستانیب یکنار مهران تو میبر  دیبا ای _تان

اشاره کردم   ای .به تان دمیمهران م د شونیپر افهی .از دور ق میشد ادهی پ نیو تکون داد از ماش سرش
 انگار جون داشته گرفته باشه گفت   دی. تا ما و د میسمتش رفت ییدوتا

 من که از استرس مردم .  د؟ی_کجا موند

 انداخت و گفت   ایبه تان  ینگاه 

 نداشتم . یا گهیچاره د یموقع شب مزاحم شدم ، ول نیا شی _تو رو خدا ب

 تکون داد و گفت  یمؤدب سر  یلیهم خ ایتان

 دم . یشد بهتون اطالع م یرم باال هر خبر  یکنم، پس من م ی_خواهش م

 

 برداشتم به مهراد زنگ زدم . می، گوش مینشست مارستانیب  اطیح  یتو یصندل  یکه رفت رو  ایتان

 !؟.  ی، کجا موند یر ی شام بگ هی ی_رفت
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کردم ، گفتم همون جا بمونند ما خودمون تا فردا بر   فیبه مهران انداختم و خالصه اتفاقات تعر ینگاه
 . میگرد یم

جلو در اتاق عمل منتظر   میزنگ زد و گفت بر   ایتان  هوینشد . یخبر  چیه ی ساعت گذشته ول کی
 مهران که سمت اتاق راه که چه عرض کنم پرواز کرد . .میبمون

 زد و گفت   یلبخند دیبود تا ما و د سادهیوا ا یتان 

 . ادیم  ایخوشگل پسرتون به دن گهید قهی_تا چند دق

اومد ،  رونی ب ینشست .منم به اتاق زل زده بودم که پرستار   نیزم یزد و همون جا رو یلبنخد مهران
 زد و گفت   یلبخند م،یسمتش هجوم برد یهمگ

 دیاومده با ایزود به دن نکهیا لی _مبارک باشه ، هم مادر و هم فرزند هر دو سالم هستند ، فقط به دل
 چند روز پسر شما مهمون ما باشند . 

چند   نیهم یبه پخش کودک منتقلش کردند .من تو میستقبعد م میدیآوردند ما د هیچند ثان واسه
 عکس ازش گرفتم .  هی لحظه شکار لحظه ها 

 نداره . یتونه تا فردا عصر مرخص بشه مشکل  یگفتند م  گهیاتاق د یبردند تو هوشی هم ب نازیآ

 شهیبچه و از پشت ش میهست ، من و مهران هم رفت یاوضاع چطور  نهیبب  نازیآ شی رفت پ  ایتان
 .  میدید

 باشه .  ری_داداش مبارک باشه ، انشاهلل قدمش برات خ 

 زنه. ی داره زنگ م ار یمهد دمیزنگ خورد د می.گوش میو بغل کرد گهیهمد

 زنه .  یداره زنگ م اری _عمو مهد

 انداخت  ن ییو پا سرش

 _سالم داداش .

 که بودم فاصله گرفتم   ییاز اونجا یکم
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 اومد ؟.  ایشده بچه دن ی_سالم، چ

 انداختم و گفتم  نییکرد ، سرم پا  یداشت بهم نگاه م مهران

 خوشگل باشند . یپرستار ها نیمهمون ا یچند روز  دیاومد ، فقط چون عجله داشته با ای_اره دن

 پرستار اومد از کنارم رد شد .  هیموقع  نیهم

 داشت زنگ بزن .  ازی ن یر ی_باشه خداروشکر ،اگر م

 گفتم برگشت سمت مهران گفتم   یا باشه

 بده .  یبچه شما دوتا داداش هم باهم آشت نی_انشااهلل قدم ا

 قهیفرستادم .چند دق اریمهد یعکسش و برا  دمیکش  رونی ب میشد .گوش  رهینگفت به بچه خ  یز یچ
 داد  امیود که پنگذشته ب

 داره . فیمهران هم هست ، همون قدر بد اخالق تشر هیجانم ، چه خوشگله ماهان ، شب ی_ا

   دمیمهران از پشت سرم شن یصدا هوی

 هم خوش اخالق هست .   یلی، پسر من خ  ی_بهش بگو بداخالق خودت

  

 ا ی#تان 

 

شده ،   یدادم چ حی گفت که بهش توض نقدریگفت بچه اش چطوره ا یبه هوش اومد همش م نازیآ
نداره ، به زور از   ینگفت ، تا روز بعد خودم کنارش موندم بعد هم دکتر گفت مشکل  یز یچ گهیاونم د

 خوام کنار بچه ام بمونم . یم ام ی گفت که من نم یم م یخارج شد مارستانیب
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تا آراد بهمون بدند ، اگر   میمنتظر بمون  دیتونه کار کنه ، بعد چند روز هم با یکه نم نازیگم آ ی_م
 چند روز هم بگذره . نیخونه بچه ها تا ا ایخونه ما   میبر  دیندار یمشکل

 

 کردم که مهران سرش تکون داد و گفت   ی بهشون نگاه م منتظر

 .  ارمیبشه با خودم ب اجی احت که ممکنه ی، پس شما و برسونم خودمم برم لوازم  ستین  ی_باشه مشکل

  اریکه در خونه باز کردم مهد نی، هم میو خونه ما برد نازی کرد ، با کمک ماهان ا  ادهیخونه ما و پ یجلو
  نازیسالم کردم که جوابم داد اومد جلو به آ یرفت . به آروم  یکه داشت سمت آشپزخونه م دمیو د
 هیگفتم که بق یکه من داخلش هستم آماده کنه ، البته طور  یگفت ، بعد هم بهش گفتم اتاق کی تبر

 .  میخواب  یمتوجه نشن با شب ها کنار هم نم 

 

 

.حالش   دی تونست راه بره ، بهش کمک کردم لباس عوض کرد ، بعد هم آروم دراز کش یبه زور م  نازیآ
باال انداختم و  ی، ابرو دندیصف کش یحال تا عمو ها همگ یبخاطر آراد کوچولو گرفته بود .برگشتم تو

 گفتم 

 . دیدیصف کش  بیترت  هیشما  ومدهی _چه خبره !؟ بچه که ن

دلم براش تنگ   یدونم چرا ول  یانداختم . نم  اریبه مهد  یانداختند .نگاه  نییمظلوم سرشون پا یلیخ
از قند به دلم  یانی کنم جر یاحساس م نمشیب  یم یهنوز هم وقت یکرد ول  یبهم بد  نکهیا ایشده بود .

 .  زندیر یم

 

 

   الدی#م
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با دوتا    یدختر  هویخواستم برگردم که  یبهتر شده بود .م یموندم ، حالش کن  ماین شی رفتم پ شب
 آب بهم برخورد .  وانیل

 _خانم محترم حواستون کجاست !؟.

 بهم نگاه کرد و گفت   یشاک  یلیخ

 !؟. دیمثل من برخورد کرد یتیمعلومه شما حواستون کجاست که به خانم با شخص  چی_ه

 باال انداختم و گفتم  یا فتهیحجم خودش  نیاز ا یابرو

 .  دیریگ یم  لی هم خودتون تحو یل یباز کن خانم، خ  یپسیدت پ _کمتر واسه خو

کرد و رفت .و من   یصورت ام خال  یآب داخلش بود رو یکه کم گهید وانیل هوی بهم انداخت  ینگاه
شده بودم   دهیموش آب کش ه یبه من که شب یجلو اومد نگاه دیبهت کارش بودم . وح  یهنوزم تو

 انداخت و با خنده گفت  

 !؟.  یشد  یشکل نیبا خودت !؟ چرا ا یکار کرد ی_چ

 دادم و گفتم  رونینفسم و ب  تی اعصبان با

 یآب تو  یبهم خورد ، بعدش هم هر چ  یاب وانیجلوش و نگاه کنه با ل نکهیبدون ا  ی_دختره روان
 کرد .  یبود رو صورتم خال وانیل

 به ساق پاهاش زدم و گفتم   یکه لگد دنیبلند شروع کرد به خند یبا صدا هوی 

 زنم .  یم  رمیگ  یاون تو رو م ی_نخند که بجا

 زور خنده اشو قورت داد و گفت   به

 . یخور  ی، برو خونه لباس عوض کن که سرما م  یباحال شد  یل ی_اخه خ

  اریتا همه خونه مهد  دمیرس یکردم سمت خونه برگشتم .وقت  یو تکون دادم ، آرش خداحافظ سرم
زنمش،   ی خوره م   یاگر دستم به اون دختره برسه تا م ی عن ی. دمیومنم خونه خودمون خواب  دندیخواب
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هستم  یکه من ک  دی، واقعا نفهم  ختیممکلت آب ر ستیفوتبال یرو یچطور   نیعه عه تو رو خدا بب 
 !؟.

کنم که  یکه عکس خودم بود نگاه کردم . دارم فکر م  یرو به رو   واری، به د دمیدست راست خواب  یرو
ما شش برادر،   یدار  یبی عج یباشه . واقعا زندگ نجاینوه اش ا نی اومدن اول ایبه دن یبابا برا  دیچرا نبا
 یهمچنان م یلکنه .و ری. خدا فقط آخر و عاقبت ما و به خ ادیم شیمشکل برامون پ هیهر روز 

 . ارمی حالش و جا ب  نمیو بب  دهیبر سیخواهم دوباره اون دختره گ

تا چشمش به من خورد نگاش و چرخوند سمت   دمی باز همون دختر و د مارستانیکه رفتم ب  صبح
اومد ،   یکه داشت م دمیو از دور د دیهم هست .وح یخودش فکر کرده چه تحفه ا  شی، حاال پ گهید

 به دختره نگاه کردم و در گوشش گفتم    یچشم ریسالم کرد .ز دیتا من به رس 

 !؟.  یشناس  یدختره و م  نی_تو ا

 بهش انداخت و گفت   ینگاه

 داره . فیتشر  یطون ی و ش یهم دختر پر انرژ  یلیهست ، خ  مای_اره ، خواهر ن 

قد بلند ، با چشم و  بای شد گفت تقر یم  یبهش دقت کردم ، دختر  شتریب یباال انداختم و کن  یابرو
 . شمینم الی خ ینکنم ب  یشد گفت خوبه ، البته من تا تالف  یدر کل م یابرو مشک

 !؟. هی_اسمش چ

 برد و گفت   بی ج  ینگاه کردم که دست تو دیبه وح برگشتم

 .  ای_زو

 گفتم  یبلند یصدا با

 !.  ای!؟ زوی_چ

 سرم زد و گفت   یتو  یکی  دیانداختم ، وح نییدختره برگشت با چشم غره بهم نگاه کرد .سرم پا  هوی

 !؟.  یبد یسوت دیبا  یتو هر جا رفت یعنی_
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 تاسف تکون داد و رفت .  یو مظلوم تکون دادم که از رو سرم

  ینگاه مین  یحت  مهیبود بلند شد بدون ان ا ی. همون دختر که اسمش زو سادمیبا فاصله وا یکم منم
 بهم بندازه رفت . 

 داد  امیپ عیدادم که سر امیآوردم به ماهان پ  رونیب مینشستم .گوش یصندل یرفتم رو منم

تماس و حاصل   یبا و گهیدو ساعت د میباشد لذا خواهشمند یم  ی_مشترک مورد نظر در حال عکاس
 . قی، و من اهلل توف  دییفرما

هم اومدند ، رفتم جلو بهشون دست دادم  مایموقع پدر و مادر ن نیگذاشتم . هم بیج  یو تو میگوش
 بهش گفتم   هیتر دور از چشم بق کیرفت .آخرش رفتم نزد ی.دختره هم خب چشم غره م

 _چشمات نکنه مشکل داره !؟.

 بهم نگاه کرد و گفت  برگشت

 شما هست که مشکل داره .  ین چشم هانداره، او یمشکل چی_نه ه

 تکون دادم گفتم   یکردم سر  بی ج یتو دست

 شما چپه .  یده که چشم ها  یو نشون م نی_واال شواهد ا

محکم با پا پشت   هویشدم .  رهی نکردم .به جاش به رو به رو خ یتوجه ا یبد بهم نگاه کرد ، ول  یلیخ
 زانوم زد که باعث شد خم بشم . با حرص گفتم 

 !؟.  ی_مرض دار 

 سر تکون داد و گفت   یلبخند مسخره ا با

 _اره .

 داره . فیتشر  ضیام گرفت، خودشم قبول داره که مر خنده

 دارم .  یدیو به تب و سرفه شد شبی_از د
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 ازش فاصله گرفتم گفتم  عیسر

 !؟.  ی_نکنه کرونا گرفت

 و داد باال گفت   ابروهاش

 خب ممکنه هم باشه .   ی، ول ستی_نه کرونا ن

 موقع صداش زد رفت . نیهم  مامانش

 

 

   اری#مهد

 

هنوز با من رو به رو نشده  یاومده بود ول شبیساعت چهار بود که خسته برگشت ، مهران هم د ایتان
 بود .

 !؟.  ارنیزنگ بزنم برات غذا ب ای _تان

 بود گفت   یخواب  یخمار که واسه ب یبهم انداخت با چشم ها ینگاه

با آرامش بخوابم    یخوام چند ساعت  یکه حوصله غذا خوردن هم ندارم ، فقط م  ادیخوابم م نقدری_نه ا
. 

آروم سالم کرد که  یل یبهم انداخت و خ یاومد . نگاه رونیموقع در اتاق باز شد مهران ب  نیهم
 با خنده به ما نگاه کرد و گفت    ایجوابش دادم .تان

قهر   دیخوا  یم یتا ک   دیو ببوس گهیهمد ی، حداقل رو دی دوتا داداش با هم قهر کرد دی_خجالت بکش
 .  دیبمون

خب مقصر   یتنگ شده بود ول  یدلم برا فهمهی نم  یدلم هست کس یکردم ، حاال تو یمهران نگاه به
 بود . خودش یاصل
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 شروع کرد به سوت زدن .   ایکه تان  میو بغل کرد گهیهمد میکرد یرفتم جلو اونم اومد بهم نگاه یقدم

 کردند .  یآشت  نایا ایب  ادی_مه

 اومدم ، مهراد گفت   رونی با مهراد اومدند .از بغل مهران ب مهیسراس ادی نگذشت که مه یز یچ 

 بغلت کنم .  ای، ب م یو بغل نکرد گهیهمد میکرد ی_من و تو آشت 

 تکون داد گفت   یسر  ایتان

 .  دیکم دار یتخته ا هی_واقعا شما شش برادر  

 تا من برم .  نندیخونه بش یباال انداختم به بچه ها گفتم برن تو یبهم انداخت ، ابرو ینگاه  برگشت

 کنند .  یاستراحت م  رنیبچه ها م گهیاتاق من بخواب ، آخه اتاق د یبرو تو یخوا ی_م

حال کنار مهراد  یاتاق تا بخوابه ، منم برگشتم تو یرفت تو یمخالفت  چیسرش و تکون داد بدون ه 
 نشستم .

 !؟.  یانی سر مهران زد و گفت _بابات زن گرفته در جر یمحکم تو یکی دست بلند کرد  ادیمه

 کرد و گفت   یاهبا اخم بهش نگ مهران

 !؟. یزن  یچرا م  ی_اره ماهان بهم گفت ، ول

 باال انداخت و گفت   یشونه ا ادیمه

 !؟ هیقض  نیبا ا یدار  ی_دلم خواست بزنم ، مشکل

 سرش و به نشونه بله تکون داد که گفت  مهران

 کنند .  یحل مشکالت خانواده ، اونجا برات رفع م یشورا دی ببر  فیتشر یتون  ی_م

  

 به بچه ها انداختم و گفتم  یزنگ زدم که جواب نداد ، نگاه الدیآوردم به م رونی ب میگوش
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  یشده که خونه بر نم  یز یچ یره ، نکنه همون جا عاشق پرستار   یکجا م الدی م نیدونم ا ی_من نم
 گرده .

 خاموش کرده .  یهم شماره اش گرفت که گفت گوش ادیمه

 گرده .  یداره که بر نم   یبرنامه ا هیقشنگ مشخص شد  گهی_خب د

زنگ   لیزد اونم بلند شد رفت . مهراد هم گفت که وک  ی اومد که داشت مهران و صدا م  نازیآ یصدا 
بهش انداختم که اومد کنارم   ی، نگاه میموند ادی اومده .من و مه شیپ  یچه مشکل نمیبره بب  دیزده با

 نشست گفت  

 مونه !؟.  یخودمون م نی بهت بگم ب یز یچ هی_

 و تکون دادم منتظر بهش نگاه کردم که گفت   سرم

درباره اش  یهست ، کل یو خوب  بیدختر با نج یل یاز همکارام خوشم اومده ، خ یکی _از خواهر 
 کردم .  قیتحق

 زدم و گفتم   یلبخند

 . میباال بزن  نی برات آست میبازم اول خوب فکر کن و دقت کن بعد باهم بر یول  _خداروشکر ،

 شونه ام زد و گفت   یرو یدست

و   یکرد که تو تازه شکست خورد  یگفتم صداش کلفت م یاگر به مهران م ،ی_الحق که داداش خودم
وقت   ریدعوت هستم ممکنه د یمنم برم امشب خونه دوستم مهمون  گهی، خب د گهیهزارجور حرف د

 برگردم . 

که در باز کردم   نیدر رفتم ، بعد هم برگشتم سمت اتاق خودم ، هم یگفتم باهاش تا جلو یا باشه
شدم   ک یتخت مچاله شده .آروم در و بستم به تخت نزد یفرشته آروم تو ه یکه مثل  دمیو د  ایتان

تونستم   یصورتش اومده با نوک انگشتم پس زدم .کاش م یهاش که روتخت ، مو ی.نشستم رو
 ندارم که به تو بدم .   یقلب گهیکه د فیباشم .اما ح داشتهدوستت 

 تخت بلند شدم سمت در اتاق رفتم . یسرم و تکون دادم ناراحت از رو 
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   ای#تان 

 

چشم هام بستم ، اومد  عیاومد .سر اریباز کردم که متوجه شدم مهد مهیدر اتاق چشم ها و ن  یصدا با
که زد   ینشون ندادم ، با حرف  یواکنش چیه  یصورتم کنار زد .ول  یرو یکنارم نشست دست آورد موها

بهم بده ،   هنداره ک یممکنه اونم به من حس داشته باشه درسته که گفت قلب یعن یشد ،  یجور  هیدلم 
خراب بشه ، من تازه   یزندگ  نیذارم ا یجنگم ، نم  یم  اری داشتن قلبت آقا مهد یامن از امروز بر یول

 . یمهم هست یلیمن و قلبم خ  یکه تو برا دیفهم

 لب داشتم به خواب رفتم . یکه رو  یبا لبخند گهیدست د یرفت ، منم برگشتم رو  رونی از اتاق ب تا

 

 ____________________________________________ 

شدم ، گنگ بهش نگاه کردم که خم  داریتر خواب ب  اری مهد یبا صدا  یدونم ساعت چند بود ول ینم
 شد گفت 

 . ست ین  یبچه ، کس  شی پ یبر  دی_بلندشو با

 گفتم  یگرفته ا یمنگ خواب بودم ، با صدا هنوز

بچه   قهیدو دق یتون  یتو نم  یعنیکه مادر هستم برم !؟.    یمن  دی، حتما با ششی برو پ  ی_خب تو باباش
 باش .  داریچند ساعت هم تو ب هی دارمیتا من بخوابم ، از صبح تا شب که من ب یخودت و نگه دار 

متوجه شدم که بازم   گهید یکیو   اریخنده بلند و مهد  یگفتم فقط با صدا یشد و چ   یدونم چ ینم
که متوجه شدم ماهان و   دمیبه صورتم کش ینشستم دست عیرت و پرت گفتم ، سرمن خواب بودم چ

 خندن. ماهان وسط خنده هاش گفت   ینداشته من م  شیدارن به ر سادندیوا  اریمهد

 .  رمی بچه شما و بگ  امی!؟بگو خودم ب یکش یم  یخواب ی_تو تا صبح ب 

 بهش رفتم و گفتم  یغره ا چشم
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 بزنه .  یممکنه هر حرف  ومدهی باال ن  ندوزشیهنوز و شهیم  داریکه تازه از خواب ب ی_خب آدم

 

به موهام انداختم که باز شده بودند    ینگاه دمیبه لباسم کش  یدست ام گرفت بلند شدم ، دست اریمهد
. 

 .  امیمن لباس عوض کنم موهامم ببافم ب  رونی ب  دیبر دی_خب شما زحمت بکش 

سر و صدا بلند شد   یموقع صدا نی تکون دادند مثل دوتا بچه خوب و حرف گوش کن رفتند. هم یسر 
  غیدهنم گذاشتم ج یدست جلو دم یو د الدیاومدم. تا م رونیاز اتاق ب  دمیلباس مناسب پوش عی، سر
چشمام  یارد حموم شدند .اشک تو دستش و گرفت و ع ی. ماهان هم پشت سرش اومد سر دمیکش

 .  بودجمع شده 

 شده ؟. ینجور یشده !؟چرا ا ی_چ

سرش آوردند .   ییچه بال نندیگفت در باز کنند بره داخل بب  یم یبود ه سادهیپشت در حموم وا مهراد
 شدم .بهم نگاه کرد دست انداخت دور شونه ام گفت   اری مهد کینزد

 .  شهی خون دماغ م  شهیم یعصب  یوقت  الدینکن .م  هی، گر ستین یچ ی_ه

 نگاه کردم و گفتم   بهش

 اومد. یخون از گلوش هم م  ی_ول

 اومد گفت   رونی ب دهیموقع در باز شد ماهان رنگ پر نیهم

،  یزنگ بزن دکتر محمد  ستیشده ، حالش خوب ن ینجور یغذا بوده ا یناهار خورده گردو تو گهی_م
 اش کنه .  نهی معا نجایا ادیبگو ب

 . د یتخت خواب یجون آوردند رو یحال و ب  یرفتم اتاق و مرتب کردم ، ب  عیسر 

.دکتر   دیرس ی مظلوم تر به نظر م یپسر ها همگ  نیا نیاز ب الدیم  یدونم چرا ول  ینگاه کردم ، نم  بهش
دونم   ی.نم میسادیمنتظر وا رونیسرم بزنه .بچه ها همه کار و انجام دادند .ما هم ب  دید گفت بااوم
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ما دروغ   یداره به همگ یدونه ول یکردم ماهان م یکه بود احساس م  یهر چ یبود ول  یچ هیقض
 . گهیم

 

 

 #ماهان  

 

کردم   یدونم چرا احساس م یانداختم نم نییبودند ، سرم پا  سادهینگران باال سرش وا یها همگ بچه
پام نگاه  ینگفتم سکوت کردم و به جلو  یچیکنه .ه ی داره توجه م یل یمن خ یبه رفتار ها  ایکه تان
زانو زدم   الدیرفتند تا استراحت کنند .منم همون جا کنار م یموندن بعد همگ یساعت کیکردم .

 نشستم .

 !؟. یشد  ینجور یا یاز ک الدی_م

سن همش درد و غصه بکشم ، مگه من  نیا یتو دیحال بهم نگاه کرد که دلم گرفت ، چرا من با یب
  دیمن با یکه فالور که دارند ، ول نهیخودم کم دارم ، دغدغه اکثرا اونا ا یاز همسن و سال ها یچ

 . شهیاعصابم خورد م شتریفکر کردم ب   ری اتفاقات اخ نیبخوام به ا الیخ ی....هوف، ب

 برم .  رانیاز ا دی_ماهان من با

 .  دمیدادم ، آروم غر رونی نفسم و ب یاحساس کردم راه تنفسم بسته شد ، عصب  هوی

 .  دی_برو ، تو هم برو ، اصال همتون بر

 ، بلند شد نشست گفت   دمیکش رونی محکم ب یل یو گرفت که خ  دست

  نیتونم با ا ینم  یدون  یبمونم ، من سرم ضربه خورده خودت خوب م نجایتونم ا  یبرم ، نم دی_من با
بشم ، بعد از اون ضربه   یبرم به درمون درست و حساب  دیکنم ، با یفوتبال باز  نیاز ا شتریاوضاع ب 

کنند بخاطر    ی، درسته همه فکر م ادیو از دماغم خون م رهیگ  یکه بشه سرم درد م یز ی چ نیاول
 .  ستین ینجور یا تی خب در واقع  یهست ول  تی حساس
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 زدم و گفتم  ینگاه کردم ، سرش و مظلوم تکون داد که پوزخند  بهش

 !؟.  یکن یفوتبال باز  یتون  یکس متوجه نشد تو نم چیهمه مدت چطور ه نی_ا

 گفت   یگرفته ا یانداخت با صدا ن ییو پا سرش

حال من بشه ،  نیمتوجه ا یکردند ، من سالم هستم خودم نخواستم که کس  ی_چون همه فکر م 
 و دوست داشتم . شرفتیپ نیزدم ، من ا یکار دست به هر کار  نیواسه ا یحت

 داد زدم   هوی 

 از دست دادن جونت !؟اره!؟. متیبه ق  ی_حت

 .  وارد شد مهیسراس ادیدر اتاق به شدت باز شد مه هویدهنم گرفت که  یجلو عیسر 

 !؟.  یزن یداد م یشده ؟ماهان چرا دار  ی_چ

 آروم گفتم    یلیانداخت خ نییو پا سرم

 .   ستین یچ ی_ه

 گفت   الدیو رفت .در که بسته شد م ستین  یزور قانع شد که مشکل به

رم ، اونم چند ماه  یم  مایجا همراه ن نیبدونه ، من دارم از ا  یز یفعال چ یخوام کس ی _اروم باش ، نم
 .  میبر میخوا یدرمان بشه باهم م دیمونه با یدور م نیادیاز م

 

 سکوت کنم .  دیمن با یو هر حرف یهر کار  یتونم سکوت کنم، جلو یتونستم بگم ، فقط م یم یچ

 

 بهم زد و گفت   یهم دست ادی که جواب سرباال داد ، مه دندیحال همه ازش پرس  یتو میرفت

 بگم . یز یچ هیخواستم   یم میدور هم جمع شد ی_حاال که همگ

 ،که صداش و صاف کرد و گفت   میمنتظر بهش چشم دوخت 



 شش برادر 

219 
 

، بابا هم  ست یکنم ، مامان هم که ن  یزندگ ینجور یتونم ا ینم گهیخانواده بدم، د لی خوام تشک ی_م
گرفتم حاال   میخودمون ، منم تصم یسز خونه زندگ  میر ی روز م هیگذاشته رفته ، هر کدوم ما باالخره 

 من جوره ازدواج کنم . اتی کردم که با روح دایپ یکه دختر 

 زانوش زد و گفت   یرو یدست مهران

خبر کن تا   یدی، هر موقع که صالح د شهیکه مثل دفعه قبل نم ی، اگر مطمئن ستین  ی_باشه مشکل
 .  میبر یهمگ

  روزیکه د یبه عکس ها  یگالر  یدر آوردم رفتم تو میمن سکوت کردم ، گوش یگفتند ول  یز یچ هی همه
مونم و مهراد    یمن م هیخواد بره ،   یهم م الدیره ، م یداره م ادیاز مه نمیکردم. ا یگرفته بودم نگاه م

  یخودم تنها زندگ  یقبل  نآپارتما یبرم تو  دیبا یعنیکنم ،   یکه اونم عمرا قبول کنه من برم کنارش زندگ 
 داشته باشه . یمجرد یزندگ دیبچه هجده ساله با هی یعنیکنم ، 

 مبل ها بلند شدم گفتم  یرو از

 خوام برم بخوابم .  ی_من خسته هستم م

 بهم انداخت و گفت   ینگاه اریمهد

 . میهست  نجایا یجا بمون ، همگ  نی_خب هم

 و باال انداختم و گفتم  سرم

 کنم .  یزندگ  ییعادت کنم که تنها دیبا گهی_نه من د

 کردم و گفتم   الدیبه م  یبا دست اشاره ا 

به بعد  نیاز ا دی، پس من با رهیگ  یهم داره زن م ادیخارج بشه ، مه رانیهم قصد دارند از ا شونی_ا
 کنم .  یتنها زندگ 

اومدم. با پله ها سمت خونه اومدم ، وارد   رونیبمونم به واکنششون نگاه کنم از خونه ب نکهیا بدون
 نیگذاشتم .دلم از ا یداشتم جمع و جور کردم به گوشه ا  یجمع کردم ، هر چ لمیاتاقم شدم تمام وسا

تنها   یجور  نیتونه در عرض چند ماه ا یشد گرفته بود ، چقدر آدم م یکه داشت بهم م یهمه ظلم
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  یعنیتنها بمونم؟  شهیهم یبرا گهید  دیمن با یعنیشدم ،   رهی به سقف خ دمیتخت دراز کش یبشه .رو
،  دمی موهام کش یتو یپر؟ .دست یهمه چ یعنی!؟ میتونم مثل سابق دورهم جمع بش ینم گهید
بهش گفتم آماده باشه  دی.زنگ زدم به نو شمیم وونهیحتما اگر تا صبح تنها بمونم د  شهینم  ینجور یا

برداشتم از  نیماش  چیعوض نکردم ، سوو گهیکه تنم بود د یلباس مهی. نمیبزن  ی دور  هی رونی ب میتا بر
مردم   یکم  میبردارم بر دیشدم سمت خونه عمو محمد رفتم تا نو نی اومدم . سوار ماش رونی خونه ب

 حالمون بهتر بشه .   میکن یآزار 

 گفت  ن ی ماش یخودش و انداخت تو دینو دمیرس تا

 گاز بده. ع ی_برو ماهان ، سر

باز شد ، داداش  نی موقع در ماش نیسوزونده ، هم  یش ینگفتم خودم متوجه شدم دوباره آت  یز یچ
گذاشت   دی نو یپا یهم خوشگل بود رو یل یبزرگش اومد ، سالم کردم که دخترش که دوسالش بود خ

 و گفت  

 کنه، با خودت ببرش.   یم هینمونه داره برات گر ی_عمو

 بهش زد و گفن  یک ی دی، نو مشیخانم هم شد مهمون ما ، با خودمون برد نیسو

 !؟. یکن هیگر دیافته با یم ادتی یرس  ی؟فقط به من م یکن  ینم  هیهات گر یی_تو چرا دنبال دا

بلند   چارهیدختره ب  هیگر یصدا  دیلپش و گرفت کش دیهم با خنده سرش و تکون داد که نو نیسو
 کرد.

 سوزوند.  شی بهتر ات شهیم نینکن گناه داره ، با ا ی_روان 

 گفت   یبا لحن بچگونه ا نیکه سو میبهش نگاه کردم که رو هوا گرفت دستمامون بهم زد برگشتم

 _من. 

 یم لدایبود ، خاله   دینو هیبود ، چهره اش شب یختر خوشگلد یلیشدم باهاش دست دادم .خ خم
 هست .   دینو هیشب شمیطونای گفت به جز چهره ، ش

 .  دیمن و بوس  عیو من بغل کردم که سر نی، سو میشد ادهی ، پ  سادمیپارک وا کنار
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 !؟.  یخوشگل نقدری_اخ ، دلم رفت ، تو چرا ا

 دست و باز کرد و گفت   

 .  دونمی_ن

موقع دوتا دختر داشتند به  نی، هم مینشست  مکتین ی، که صداش بلند شد .رو ختمی و بهم ر موهاش
به ما   دیاز دخترا تا رس یک یکرد .  ی بغلم نشسته بود به مردم نگاه م یتو نیشدند .سو  یم کیما نزد

 بلند شد گفت   عیسر دیکنه . نو هی از ترس گر نیزد که باعث شد سو یغیج هی

؟ به خدا منم  دیچونه رژ بزن نییو پا  ینی ب ری ، حتما واجبه تا ز دیکن  شی، آرا دی بزن پی _خو مثل آدم ت
 خودش داره . یجا گهیبچه که د  نیکردم از ترس ، ا یم هیبودم گر

 داد و گفت   رونینفسش و ب   یهم عصب دختره

 . دیدیکه آدم ند دیاز کدوم دهات اومد ستی_شما معلوم ن

 شد و گفت   کیبهش نزد یقدم دینو

  نایو ا یشی به لوازم آرا ادیکه ز دی اومد ییشما معلومه از جا ی، ول میدهات هست نی_واال ما مال هم
 .  دیکرد ینم شیآرا  ینجور یا دی، چون اگر داشت دیندار یی آشنا

 پسره اومد جلو گفت   هی

 !؟. یهار شد یدی_چته دوتا دختر تنها د

 بلند شدم گفتم  مکتین  یو گذاشتم رو نیسو

 برو عمو .  ای، ب  یار ی درب یباز  نی خواد فرد یبرو نم   ای_ب

 بهم انداخت و با پوزخند گفت  ینگاه

 آخه ، جوجه . یستیحرف ها ن  نی_مال ا

 هرکول بود انداختم و گفتم  هیکه شب کلشی به ه ینگاه
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 دم .  یکشم بهت م   یجا چک م نیو هم کلت یات نخور ، من بخوام کل ه  کلی_گول ه

 دست زد و گفت   دینو

 _سس ماست ،...

 از دخترا گفت   یکیخواست ادامه بده که  یم

 از سس ماست بهم خورده . گهی_حالمون د

 تکون داد و گفت   یهمون پسره هم سر  

 ذاره سس ماست .  یبعدش آهنگ م عیسالم سر گهی م یکی روزا تا  نی_اره ا

 . رند ی شماره ما و هم بگ ی بود دم رفتن کیرفتند ، تازه نزد یخشونت چی بدون ه نکهیا خالصه

 بودند .  یخوب   ی_عجب دختر ها

 انداختم و گفتم  دی به نو  یتعجب نگاه با

 . یدخترا و بخور  یخواست  یم  شیساعت پ مین  نیتو هم گمی_م

 و تکون داد و گفت   سرش

هستند ، باسواد ، با شعور و فرهنگ   یخوب  یدخترا یلی_نه اشتباه نکن ،من از اول هم گفتم ماشاال خ 
 . دی و بوس نایدست پدر و مادر ا دی،واقعا با  تیهمه ترب نی، ماشاال به ا

 سرش زدم و گفتم  یتو یکی

 کمتر حرف بزن .  گهید هی_کاف

 به قدم زدن . میو بغل کردم ، شروع کرد نیسو

 !؟.یکه عمو شد دمیشن گهی_عه راست م

 نگاه اش کردم و گفتم   
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 هست .  مارستانیب  یاومده هنوز تو ایچون زود دن  ی_اره ، ول

 اوردم . نمیدورب نیماش یگذاشتم ، رفتم تو نیو زم نیسو

 ، عمو به من نگاه کن . نی_سو

 ژست گرفت که دلم براش ضعف رفت .  عیسر

 ؟ ی_شما قصد ازدواج ندار 

 و گفتم   دمیو تکون داد خند  سرش

 !؟. یش ینم_زن من 

 و تکون داد گفت   سرش

 . شمی_م

 خوشگل افتاد . یل یعکس گرفت که خ دیکردم ، نو بغلش

 

خب حوصله نداشتم برم   یرسوندم ، خودمم برگشتم سمت خونه ، ول نیو سو  دیدو بود که نو ساعت
  لباس الی بردارم .چون تو و یلباس چیه نکهیو کج کردم سمت شمال ، اونم بدون ا نیداخل سر ماش

 بود .  نی ماش یشد تو  یمدارک هم الزم م یبا خودم ببرم .هر چ  یز ینبود چ ازیداشتم ، ن

 

   ای#تان 

که ماهان زد واقعا دلم گرفت ، گناه داشت .حرفاش درست بود .همش هجده سالشه همه   یحرف با
 حتما پدر و مادر کنارش باشه .   دیهست که با یسن حساس یرفتند، اون االن تو انشیدور و اطراف

 نشسته بود .  الیخی نگاه کردم که ب  اریشونه ام نشست برگشتم به مهد یکه رو یدست با

 هان بزن . به ما یزنگ گمی_م
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 بهم انداخت و گفت   ینگاه

 .  شهی_ولش کن ناراحته فردا درست م

 کردم و گفتم یاخم 

 ؟ اون بچه ناراحت بود .   اریمهد یگیم ی_چ

 خاموش بود .   شیبرداشت به اجبار من به ماهان زنگ زد که گوش شیگوش

 نداره بره .  ییبخوابه جا  نییپا رهی ، گفت م دهیکه خاموش شده ، حتما خواب یدی_د

 همزمان گفتند   ادی و مه اریبلند شدم ، شالم برداشتم که مهد 

 _کجا!؟. 

 بهشون انداختم و گفتم  ینگاه

شام   یکجا رفت ، حت نمی، من مجبورم خودم برم بب  دیکن  یبه اون بدبخت نم  ی_واال شما که توجه ا
 هم نخورد .

 خواستم برم که مهراد بلند شد گفت   یم

 .  دیکنار بچه بمون مارستانیب  دیبر  اریبا مهد دیرم، تو برو آماده شو با  ی_من خودم م

 برم .   دیاومد که با ادمی تازه

 کرد .   یم هیزدم که داشت تو بغل مهران گر  ناز یبه آ یاتاق ، اول سر  یتو برگشتم

 . یدار  ی_مهران چه زن لوس

 گفت   یگرفته ا  یباال داد و با صدا نیو با سر آست   نشیب آب

 .  نمیتونستم برم بچمو بب   ی_کاش خودم م

 شدم گفتم   کیبهش نزد یقدم
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، من خودم کنارشم مثل چشمام ازش   یاستراحت کن د یبا یف ی ، دکتر گفته ضع یتون یتو نم زمی _عز
 کنم .  یمراقبت م

بمونه تا خوب   دیبا گهیخاطر دادم که حال بچه خوبه ، اصال نگران نباشه چند وقت د  نانیاطم  بهش
 بشه .

مادر   دمیاومد ، تا اومد فهم ی.ساعت سه بود که پرستار  م یرفت مارستانیسمت ب   میآماده شد اریمهد با
 از دوستام هست . یکی

 !؟. دیخوب  ی_سالم خانم افخم

 بهم نگاه کرد تا منو شناخت بغلم کرد . برگشت

 !؟. یکن  یکار م  یچ  نجایدخترم؟ا ی_خوب 

 انداختم و گفتم   ینگاه اریبه مهد برگشتم

 باشه .   نجایا یچند روز   دیاومده ، گفتند که با ای_راستش پسر برادر شوهرم هفت ماهه دن

 زد و گفت   یلبخند

 . یصدا ازدواج کرد ی، چه ب  یانشاهلل خوشبخت بش زمی _مبارک باشه عز

 گرفتم و گفتم   ی حالت آدم خجالت  یانداختم کم نییو پا سرم

 سرو صدا بود . یب نیماه عسل واسه هم می_اخه رفت

 ماه عسل کجا بود . گهیرستوران هم نرفتم د اریگفتم ، من با مهد  یهم دروغ م یمثل چ  حاال

 !؟.شی نیداخل بب  یبر  یدوست دار  زمی _عز

 چند بار سرم و تکون دادم و گفتم  یاز خوشحال  

 کنم . ینگاه م شهی ش  نی_اره چرا که نه ، همش دارم از پشت ا

 .  میو اشاره کردم که بر اریاومد به من و مهد قهیالزم و انجام داد بعد از چند دق یها یرفت هماهنگ 
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 میدی. رسبودن یخوشگل و خوردن   ی، پر اتاق دختر بچه و پسر بچه ها میوارد شد یهم با خوشحال  ما
خم شد آروم    اریبود .مهد دهیآروم و خواب یل یبود .خ دهیباال سرش بدون لباس بود ، فقط پوشک پوش 

 زمزمه کرد  

 آخه .  یقربونت برم عمو ، تو چه خوشگل ی_اله

دلم به  ینداره .تو یا دهیکنم فا یکار  دیاومد ، با یلبخند بهش نگاه کردم ، واقعا پدر شدن بهش م با
 خندم . یخودم م  یخودمم به حرف ها ی، حت دم یکه شدم خند یحرف 

 .  دیبمون ستی خوب ن ادی ز زمی _عز

 هنوز نگاه اش به بچه بود . یول  اری.مهد می اومد رونی ب عیهم نبود ، سر قهیپنج دق هنوز

 !؟.  یدوستش دار  یل ی_خ

 بهش نگاه کرد و گفت   شهی دوباره از پشت ش  یبهم نگاه کرد ، ول برگشت

خب االن   یگفتم عمرا بتونم بچه اش دوست داشته باشم ، ول ی_اولش که با مهران قهر بودم ، م 
 واقعا به دلم نشسته .

 زنه .  یداره زنگ م انیشا دمیآوردم ، د رونی ب فمیک یاز تو  عی زنگ خورد ، سر  میموقع گوش نیهم

 ؟.  ی_سالم داداش خوب 

 فاصله گرفتم . اری از مهد یکم

 کنارت هست !؟. اریماهان داداش مهد گمی، م ردلمی _سالم عمر داداش ، خوبم عز

 جواب دادم  یگفته ول  یجور   نیتعجب کردم چرا ا 

 دادم . حیهستم برات که توض  مارستانی_نه من ب

 خواد بره . یکار داره م گهیو گفت د د یپرس  اریحال و احوال مهد ینگفت کم  یز یچ

داخل   مکتین  یرو میبعد برگشت میبه بچه نگاه کرد شهیپشت ش یکم  اریبرگشتم سمت مهد  منم
 .  مینشست اطیح
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 بشم . رهیو به مردم خ  نمی دوست داشتم بش یسرد بود ، ول  یلیخ هوا

 !؟.  دیشما به باباتون زنگ زد  اریمهد گمی_م

 شده بود گفت   رهی جور که به آسمان خ نیبهش نگاه کردم که اون هم برگشتم

 که رفته . یاز وقت می,_نه بابا ، ما اصال شماره اش ندار

  بشه، دوباره مثل  یعصب دمیترس  یم  یازش سوال بپرسم ول شتریباال انداختم ، دوست داشتم ب یابرو
 دفعه قبل سرم داد بزنه .

 کردم و گفتم  اریبه مهد یآوردم ، به ماهان زنگ زدم که بوق خورد .نگاه رونی ب میگوش

 . رهیگ یماهان م  ی_گوش

 .  دیچی پ یگوش یگرفته اش تو  یگذاشتم که صدا کری اسپ یتر شد، رو  کیبهم نزد یکم

 شده !؟.  یباز چ ای_بله تان 

 باال انداختم و گفتم  یشونه ا 

 شده باشه که من برات زنگ بزنم .  یطور  دی_مگه حتما با

 ماهان اومد . یدادم که صدا  هیتک یصندل  یپشت به

برخوره اول ماهان ، دوم   یبه مشکل  یخانواده ما من حکم اچار فرانسه دارم ، هر ک یتو گهی_اره د
 یم یندار  یاگر کار  الی خی ، حاال ب شمیم دیمن کال ناپد گهیکه م یماهان ، سوم ماهان، موقع خوش 

 و ندارم .  یخوام برم بخوابم اصال حوصله کس 

 داره .  یرفتم که زمزمه کرد به من چه ربط  ی چشم غره ا اریمهد به

 آراد بمون . شیپ  مارستانی ب  ای_باشه، پس فردا ب 

 خودم فرو برم .  یتو شتریاومد که باعث شد ب  یباد سرد هوی

 . ری گردم ، شب بخ ی، چند هفته کال بر نم ستمی_من تهران ن
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 باشد .   یو خاموش کرد ، بعدش هم زنگ زدم گفت دستگاه مورد نظر خاموش م یهم گوش عیسر

 

 

   الدی#م

 

بلند شدم رفتم   هیگفت خاموش هست. صبح زودتر از بق  یزدم همش م  یبه ماهان زنگ م یچ هر
شد واسه   یدادم ، چون قرارداد ما تموم م  یرفتن و انجام م یکارها میرفت یم  دیبا مایسمت خونه ن

 . میبر میتونست  یفصل بود و م میامضا نکردم ، ن گهیمشکل من د نیهم

 .  دیچی پ فونیآ یتو یدختر  یصدا هیزدم که بعد از چند ثان فونیآ

 .  دیی_بله بفرما 

 .  دیدر و باز کن شهی خستم م  مای_دوست ن 

گرفتم  یبا هوادارا عکس م سادمی م یوا رونی همش ب دیبا  گهید دید یمن و م ی موقع روز اگر کس  نیا
. 

 .  دیریباهاش عکس بگ   دییایب  دیخوا یبهونه م ن ینداره، برو آقا به هم یدوست مای_ن

 دادم گفتم   رونی نفسم و ب یعصب

 .  رهی با اون لندهور عکس بگ ادیب  خواستی م  ی، ک یگ  یچرت و پرت م ی_خانم چرا دار 

 . دیکش ادیفر  یغ یج یبا صدا هوی 

با   ینشونت بدم ، پسره شل مغر ، چ  امیتا ب   سای، همون جا وا سایلندهور ، وا یگی_به داداش من م
 .  یخودت فکر کرد

 افتادم ، بدبخت شدم .  نیا ر ی، باز گ  دمیام کوب  یشونیپ یمحکم رو یدست
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 باهاش کار دارم .  امیب  خوامیم مایهستم ، دوست ن  الدی، من م  دیدر باز کن  دیخانم لطف کن   ای_زو

 .  ادیما سمت من م   میبا لباس ت کیبه پشت سرم انداختم تا سه دختره بچه کوچ ینگاه

 _عمو . 

 نشستم بغلش کردم . ن یزم  یزدم رو یلبنخد

 .  ی، چه شما خشگل زمی_جانم عز

دختر خانم خوشگل و بغل کردم باهاش عکس   نیهم اومد ،ا یموقع خانم نی و تکون داد هم سرش
 گرفتم و رفتند . 

 یموقع پسر بچه ا نیوارد اپارتمان شدم .سوار آسانسور شدم که هم عیتا در برام باز شده، سر برگشتم
 بود. دهیو دو  یزد انگار مسافت طوالن ینفس نفس م یلیخ  با توپ فوتبال اومد.

 _حالت خوبه !؟.

 نگاه بهم انداخت و نفس نفس زنان گفت  هیو باال گرفت  سرش

 _آ...ره ..خوبم . 

 گفت   یبلند یبهم انداخت با صدا  یبرگشت نگاه  دوباره

 !؟. دیخودتون هست  یدیحم ی_اقا

 زدم و گفتم   یلبخند

 _اره خودمم.

 آورد گفت   رونیب  شیگوش  عیانداخت ، سر نیزم یرو توپش

 . میعکس بنداز هیباهم  شهی_م

 از دستش گرفتم باهاش عکس انداختم، طبقه پونزده از آسانسور خارج شد . یجلو گوش  رفتم

 !؟. یزد  ینفس نفس م نقدریچرا ا ی_نگفت
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 در آسانسور بسته بشه گفت   نکهیبهم انداخت قبل از ا ینگاه

 فرار کردم .  نیآوردم ، واسه هم  نییها با توپ پا هیاز همسا  یکی شهی_زده بودم ش 

کدوم به اندازه ماهان  چیکرد .ه  یکارا م  نیچقدر ماهان از ا ری بخ ادشیتکون دادم ،  یسر  دمیخند
آورد بعد خودش زرنگ تر از   یم نیی زد پنجره مردم و پا  ی م یکوچه باز  یتو میرفت  ی، م میفضول نبود

 زنه .  یاد می کردند اون م یکتک خورد ، فکر م دینو  یدارم که دو بار  ادیکرد ،    یهمه بود فرار م

 اهلل کنان وارد شدم .  ای آوردم  رونی اومدم. در واحد باز بود. نفسم ب رون ی ب سادیوا  آسانسور

 !.  مای_ن

 سرش بود اومد گفت   یبعد خواهرش چادر رنگ قهیدق چند

 اتاقش هست .  ی_تو

 بهش انداختم و گفتم  ینگاه 

 !؟. یسالم کن دی اول با یکن  ی_فکر نم

 و گفت   دیو جلو تر کش چادر

 که من بخوام سالم کنم !؟. ی_شما سالم کرد

 رفتم و گفتم  یجلو یقدم

 م کنه . سال دیهست که کوچک تر با ینجور یدهات ما ا ی_واال تو

 به کمر شد و گفت   دست

 از در وارد شد سالم کنه . یکه هر ک  هینجوریدهات ما هم ا ی_خب تو

 صدام زد مجبور شدم برم .   مایخواستم جوابش بدم که ن یم

خوام باهاش چشم تو چشم  ینم گهیکه د میبر میکرد ، کارامون انجام بد وونهی خواهرت ما و د نی_ا
 بشم .
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 زحمت نشست با خنده گفت   به

 .  ادیخواد باهامون ب  ی_تازه م

 زد ، داد زدم . رونیاز حدقه ب  چشمام

 دور من خط بکش ،خداحافظ .  امی نم گهی، من د بیشع  غمبریپ ای  ؟یگیم ی_چ

 .  نمیمجبور شدم کنارش بش دیو دست گرفت کش دیخند

تونم بفرسمش بره   یره ، مامانم شوهر کرده ، نم یجوب نم یزن بابام تو_مجبورم ، چون آبش با 
 .  میاونجا بمون میخوا  یما چقدر م ستی اونجا ، چون معلوم ن

 که خودش و مظلوم کرد و گفت   دمیموهام کش یتو یبه ناچار دست  

 شرط هم گذاشته ؟.  هی_تازه بابام 

 اش کردم که گفت  نگاه

عدد   کیبگم  وارید یخوام عکسش بذارم تو ی، م اد یبا شوهرش ب  شوهر کنه باهاش دیبا گهی_م
 . میبر  ی، تازه داماد هم با خودمون خارج از کشور م مید یم میخواهر دار

 که خودش هم خنده اش گرفت.  دمیخند

 تونم انجام بدم.  یکار م نیفرصت کم تنها هم  نیهم ی_تو

 رفت.  ی حرف چیگذاشت و بدون ه زی م یآورد رو کی موقع در اتاق باز شد ، دوتا شربت و ک نیهم

 !؟. یدیو نداره؟ازش پرس ی_خودش کس 

 و تکون داد گفت   سرش

هست ، حاال   یدونم چه موجود یهم نداره ، نم  یحرف هاست ، دوست معمول نیتنبل تر از ا نی_ا
 .  زمیسرم بر یتو  یچه خاک دیمن با

 شونه ام زدم و گفتم  یرو یدست یبه نشونه همدرد 
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 .  رهیو بگ  نیا ادیب شهیم دای پ یخر  هی شاالیکنم ، ا یدونم درکت م ی_م

 و سمت باال گرفت و گفت   دست

 توکل کردم . ییخدا ، به همون باال دی_به ام

مدت    نیبه خوردن .ا میشروع کرد یحرف  چیتخت گذاشتم ، بدون ه یآوردم رو ینیبلند شدم س  
 بده .  رشیبه دلم مونده بود ، خدا خ  یخونگ کیک  یآروز 

 کنه .  یدرست م  کی خوب ک  یل یگم خ ی_م

 دهن پر سر تکون داد گفت   با

 داره .  شرفتیپ زای جور چ نیا ی_اره ، تو

 شربتم و خوردم گفتم   

 _چند سالشه !؟.

 فکر کرد و گفت  یکم

 .ماه آذر وارد هجده شد  نی_واال هم

باهاش رو به رو نشدم .سوار  گهیاومدم . خداروشکر د رونی کردم ب یگفتم ، ازش خداحافظ یاهان 
  نگیاصال خونه نبوده . در پارک شبیشدم ، سمت خونه برگشتم متوجه شدم که ماهان از د نیماش
 گفتم   سادمیوا نیار ماششدم کن ادهیپ  نیبرگشتند . از ماش  ایو تان اری و زدم که مهد نیماش

 !؟.  دیاز ماهان ندار یخبر   چیشما ه گمی_م

 بود گفت   یخواب  یبسته که بخاطر ب یچشم ها ای  ایتان

 گرده .  ی_گفت از تهران خارج شده تا چند هفته هم بر نم 

  یدر بوق زدم آقا یخودمون رفتم .جلو یم یشدم. سمت خونه قد  نیکردم برگشتم سوار ماش یتشکر  
 اومد . یمیکر
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 .  دیو باز کن اطیدر ح  شهی، م ریوقت بخ  یمی کر ی_سالم آقا

 انداخت را تته پته گفت   نییباال انداختم که سرش پا  یکار شک داشت .ابرو نیانجام ا یتو انگار

 کسب حق ورود بهش نداره. گهیخونه د نی...آقا گفتند ا زهی_راستش...چ

 آخه ؟. یچ یعنیزد ،   یم رونی واقعا داشت شاخ هام ب گهید

  یکار بابا و نم نیا لی. واقعا دلو روشن کرد سمت خونه خودمون برگشتم  نی تکون دادم ماش  یسر  
سن تنها گذاشت و   نیا یبه ما شش نفر نگفت ، ماهان و تو  یچی تونم درک کنم ، رفت زن گرفت ه

. خدا همه و به  میما حق ورود به خونه ندار گهی، االن هم که م میباهامون بر ایرفت حتما بهش نگاه ب 
 کنه .  ریخ

 گفتم  میسادیجلوش وا  دم ی، ترس شهیداره از خونه خارج م  مهیخونه تا مهران سراس  دمیرس 

 شتابان .  نی شده ؟ کجا به ا ی_چ

 نداخت و گفت  ا ابونیخ  یبه انتها ینگاه

  نایو ا ناز ی خودم و به اداره برسونم ، تو حواست به بچه و آ دیاالن با نیاومده هم شی پ تی _مامور
 .  امیهمه باشه تا من ب

 شد و رفت . نی سوار ماش عیبگم ،سر یز یاصال اجازه نداد که من چ 

قدم سمت خونه برداشتم که دوباره احساس کردم   هی . میخانواده ندار یتو ی آدم سالم  چیما ه واال
ام داره   ینی دوباره از ب  دمیانداختم که د نیینشستم تا بهتر بشم ، سرم پا عیره .سر  یم جیسرم داره گ

و گرفتم که جواب نداد ، مجبور شدم دوباره شماره مهراد گرفتم که جواب  اری. شماره مهد  ادیخون م
 داد . 

 . ی کمکم کن ییایب  یتون یدر نشستم م یجلو  رونی_مهراد من حالم بد شده ب

 چرخه .  یداره دور سرم م  ایکردم تمام دن یاحساس م  

 مطلق بود . یک یارکردم ، در آخر تنها ت  یحس نم یچ یگذشت تا مهراد اومد ، اصال ه  قهیدق چند
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 #مهراد 

شد گفتم  ی که داشت رد م یکار کنم به پسر  یدونستم چ یبغل ام از هوش رفت ، از ترس نم یتو
 مارستانیپشت فرمون نشستم سمت ب   عیکوچه بود کردم ،سر یکه تو  نشیاومد کمکم کرد سوار ماش

 رفتم .

که بچه مهران بود  مارستانی سمت همون ب میبود که تصادف کنم .رفت کی هزاربار نزد میبرس تا
  یبردند .پشت سرشون وارد شدم که در اتاق به روم بستند گفتند نم   هوشی و ب الدی.برانکارد آوردند م 

چند تا   تراومد گفت که برم داخل دخ یبعد پرستار  قهیوارد اتاق شد. چند دق عی تونم برم .دکتر هم سر
 ه .سوال ازم دار

از پرستارا داشت دستورات   یکیبودند ،  سادهیوا الدیدکتر باال سر م هیاتاق شدم ، دوتا پرستار و  وارد
 کرد . یسرم وصل م  الدیهم داشت به م یک یکرد ،  یم  ادداشتی دکتر و 

 !؟. دیدار ماری با ب  ی_خب شما چه نسبت 

 بهش انداختم و گفتم  ینگاه

 _من برادرش هستم . 

 گفت   بشیج  یدستش بود گذاشت تو یکه تو یو تکون داد ، خودکار  سرش

 حالت ها و داره ؟.  نیا ی_از ک

 انداختم و گفتم  الدیبه م یباال انداختم ، نگاه یا شونه

اش هم   ین یاز ب یحالت بود ول   نیهم هم شبیگرفت د یم جهی خورد ، سرگ  ی_واال قبال اگر گردو م 
 اومد ، فکر کنم بخاطر همون باشه . یخون م

 و تکون داد و گفت   سرش

 شده . یجور  نیضربه خورده ، مداوا نشده ا ست،سرشونی _نه بخاطر اون ن
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 باال انداختم که گفت  یابرو

  نیهم یانجام نداده برا یبه مداوا داشته ول ازیکه ن یا گهید زی هر چ ایاصابت کرده  ییجا  هی_سرش 
 کنه .  یم دایحالت و پ   نیضربه ا نیکتریبا کوچحالت ها و داره   نیا

 دهنم و قورت دادم آروم گفتم  آب

 باره به ما نگفته . نیدر ا یز یدکتر ، چ یدونم آقا ی_نم

 شونه ام زد و گفت   یرو یدست

 ، البته اگر خودش بخواد . ست ین  ینگران یجا  شهی_درست م

 زدم و گفتم  یزور لبخند به

 _باشه ممنونم دکتر . 

  گهیساعت د کیزنگ زدم که گفت   ادیرفتم به مه رونیرفت ، منم پشت سرش ب   رونیکه ب  دکتر
 رسونه .  یخودش و م 

 به هوش اومد ، رفتم کنارش نشستم ، بهش نگاه کردم و با اخم گفتم  الدیبعد م قهیدق چند

 !؟. یبه ما نگفت   یز ی_چرا چ

 چرخوند و گفت   گهیسرش و سمت د 

 برم .  رانیخوام از ا یم نیواسه هم  شهی، درست م ستیمهم ن  الیخ ی_ب

 که مجبور شد بهم نگاه کنه . دمیکردم چونه اش گرفتم ، سمت خودم کش یاخم

 . شهیهم که هست بدتر م ینیاوضاع از ا  ی_پس هر چه زودتر برو مداوا شو چون مدت زمان طوالن

 انداخت و گفت   الدیبه م یاومد ، نگاه  ادیموقع در اتاق باز شد مه نیهم

 تو سرت شده . یچه خاک  یبه ما بگ دی، خبر مرگت ، نبا یر ی_مرض بگ

 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم   با
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 . رهی میتو حتما م  یها نی با نفر رهی نم ینجور یا نی_ا

 زد و گفت   الدیم ی شونیپ  یتو یک یگوشه تخت نشست ،  اومد

 گهید زیهر چ ای یدر رفت رشیاز ز دمیواسه درمان ، اگر شن  ییای_خب با دکتر صحبت کردم از فردا م
 .  میآقا و دکتر ببر دیبار با هیساعت  میهم خودت ، واال هر ن  میکشمت تا هم ما راحت بش  یم یا

 به حرف اومد .  الدیم  هویگذشت که  یحرف چیه یب قهی نگفت ، چه دق یز یچ

 خوام ازدواج کنم . ی_م

  میزد ادیهمزمان فر میبهم انداخت  ینگاه ادیمه  با

 . ؟ی_چ

 شد نشست و گفت   یکه م  یشد به هر زحمت بلند

برم تا هم خودم به کارم برسم ، و    رانیاز دوستام ازدواج کنم ، همراه اونا تر ا یک یخوام با خواهر  ی_م
 بده .  لیهم اون دختر بتونه اونجا ادامه تحص

 نکرده بود.  هیقض نیهم به ا یاشاره ا چینبود ، کال تا حاال ه  یمرد ازدواج الدی ، آخه م میکرد تعجب

برامون بهتر    یکم طی شرا میباالسرمون باشه ، بنظرم ازدواج کن میهم ندار یخب چون ما مادر  یول
 به ما بده .  یناهار و شام میریکار ، حداقل زن بگ یچ میمجرد بمون میخوایبشه .م

 .  یر یدختر و بگ  نیا یافتاد لر  ادتی هوی که حاال چطور شد گمی_م

 و گفت   دیخواب  دوباره

کن   یزندگ  یتو یتونه تحول یداره بنظرم م یخوب هیخب روح ی، ول  میهست ری _واال ما مثل کارد و پن
 هست .  یخوب نه یگز نیهم یبده ، برا

خونه ، دورهم نشسته   میکردند برگشت  صیو ترخ الدی، بعد هم م میساعت پنج عصر همون جا موند تا
 اومد نشست و گفت   یبا خوشحال  ایکه تان میبود

 زنم . یبعد حرفم و م رمیگ  یم  یخبر خوب براتون دارم ، اول مژدگون هی_
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  یگذاشت ، منم دست کردم دوتا تراول رو زیم یدوتا تراول در اورد رو بشیج یدست کرد تو اریمهد
هم رفت    الدیداره که گفت همونم خوبه بذار .م یهم گفت نداره فقط پنج تومن ادیگذاشتم . مه زیم

حال    یکه ب  نازیبرگشت به آ  ای گذاشت .تان ز یم یداد رو یاتاق برگشت سه تا تراول صد تومن  یتو
 نشسته بود نگاه کرد و گفت  

 !؟.  یبد  یز یچ یخوا  ی_تو نم

 هم سرش و تکون داد و گفت   نازیآ

 شده .  یچ نمیدم ، حاال بگو بب  یبهت م  ایاتاق ، بعد که گرفتم ب یبرم تو ستی_حوصله ام ن

 و گفت   دیهاش و بهم کوب  دست

 آقا آراد مرخص بشه برگرده . گهی_خب جونم براتون بگه که ، قراره دو روز د

 یپرواز کرد .بعد هم همگ ایاومد که سمت تان  نازیآ  غیج ی، اول از همه صدا میسکوت کرد  یهمگ هوی
بود   تی مأمور ی.تو ارهیبا خودش شام ب   ادی، قرار شد امشب که مهران م میگفت  کیبهش تبر میرفت
 رانمه  یخوشحال شد که زمان و مکان فراموش کرده بود .اون شب هم به مهمون  نقدریا دیشن ینیچ

داده بود که حالم  امیپ الدیفقط به م میاز ماهان نداشت یخبر  چیاشاره کنم که ه نمیگذشت ، البته ا
 .  دینظر نگران من نباش نیخوبه از ا

 

 

 #دو روز بعد  

 

 و با استرس گفتم   دمی موهام کش یتو ی.دست میبود سادهیخونه به صف وا یجلو یهمگ

 بهشون زنگ بزن .   ایکجا موندند ، ماهان ب نای_پس ا

 گرفت برگرده . میبود که تصم  الدیماهان هم به زور و خواهش م نیا
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،   شیکه بره سر خونده زندگ یخواستگار  الدیواسه آقا م میاضافه کنم که قرار شده امشب بر نمیا تازه
اول اومد بچه باهاش نبود ، بعدش   نازی، آ میشد رجهی در خونه باز شد ش  هوی.   رهی بگ یسروسامان  هی

 و گفت    دیاش بوس یشونیرفت جلو پ  ادی بچه بغل اون هست .مه  میدیاومد که د ایتان

 چه خوشگله . نی_ا

 گفت   ایتان  میسادیکنار وا دمی رفتم دستش بوس منم

 .  دیاری ها و باال ب لیوسا اریکمک مهران و مهد نییپا  دی، بر دهیبچه خواب دیکن  ی_سکوت م

پر   نیتا دوتا ماش  دمیرس ی.وقت می رفت  رونی ب ادی باال انداختم با مه ینگفتم شونه ا یز ی؟ چ  یچ لیوسا
 .  سادهیوا لیوسا

 چه خبره ؟. نجای_ا

 و گفت   سادیکارتون برداره ، صاف وا هیکه خم شده بود  اریمهد 

 کنه . ی آپارتمان خودمون زندگ یبه بعد تو نیاز ا ادی و جمع کرده آورده که ب لی_مهران رفته وسا

 کردم و گفتم  یاخم

به کمر زد   یخونه ما بمونه !؟. مهران اومد جلو، دست  ادیخواد ب  ینداشت، نکنه م یکه واحد خال نجای_ا
 و گفت  

 کنه ظ!.  یتونه کنار تو زندگ  یم یواحد بود اونم واسه خودم برداشتم ، ک  هی_نه 

کنه .من که واال هر  یم یزندگ یره اون آپارتمان قبل  یاومد جمع کرد گفت م  لش یهم که وسا ماهان
زودتر   میخواست  یچون م یکه کنار من بمونه .دوتا کارگر داشت ول شهینم  انیخوام دوستام ب یشب م

ها هم  زایچ  ی، بعض میها باال برد  لی. تا سه عصر تمام وسا میما کمک کرد یهمگ رهی کارها انجام بگ
آشپزخونه و اتاق خواب که اون گفت ،   دمانی، فقط مونده بود چ میسرجاش خونه مرتب کن میگذاشت
  دمیکه افتاده بود دراز کش  یفرش  کهی ت یکنه .خسته رو ی خودش درست م  قهیبا سل  ادی یم نازیخود آ

 و نفس نفس زنان گفتم 

 کار نکرده بودم .  نقدریعمر ا ی_تو
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 گفت   د یهم کنارم خواب ادیمه

 ده .  یکنه فقط دستور م  ی_انگار نوکر گرفته ، خودش که کار نم

 و گفت   سادیمثل اجل باال سر ما وا اومد

 تر هست .   کیدوتا داداش کوچ ی_زشته که من بخوام کار کنم وقت

به لباسم   ی شد . بلند شدم دست ی نم  نیاز ا ترشیلغاتش ب  رهیزد ، کال دا  یحرف ها و م نیهم شهیهم
 و گفتم   دمیکش

آقا   میبر میکه اگر خدا بخواد واسه امشب آماده باش م ی، بعد آماده بش میبخور یز یچ هیباال  می_بر
 .  میو دوماد کن الدیم

 کرد و گفت   یخنده ا مهران

 .  رهیکه هنوز دو ماه هم نشده بره طالق بگ ارهیشما دوتا زن ن هی_انشاهلل شب

 و گفت   دیخند ادیمه

 ، بعد ولم کرد رفت .  دیام باال کش یی_باز مهراد بهتر از من بود . من زن ام گروگان گرفتم تمام دارا

 خنده .  یخودش م یقبل  تی هم به وضع خودش

 !؟. میبر یواسه تو خواستگار  یک  ادی_مه

 به من انداخت و گفت   ینگاه

 .  میو رفتنش مشخص بشه بعد اگر شد بر الدیم فی تکل می_واال فعال بذار

.اون  میرفت اریسمت خونه مهد م یبشه .بلند شد  ریعاقبت به خ نمی، انشاهلل که ا میتکون داد یسر 
  ییخبرا دیپلکه ، فکر کنم با  یم ایدور و بر تان  شتریبودم ب دهیهم د دایزودتر از ما برگشته بود باال ، جد

 باشه . 

  یتو یک ی کنه ، رفتم جلو  ینگاه م ونیزیبا اخم نشسته داره تلو  اریمهد دمی، د میخونه باز کرد در
 سرش زدم و گفتم  
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 .  یبه ما کمک کن یومدی، چرا ن ینشست نجای_تو ا

 باال انداخت و گفت   یحوصله دست یب

 نمونده .  یط االن ساعت چهار هست وقت  یخواستگار   میساعت هشت بر میخوا ی _برو ناهار بخور م

 ندارند .  یکدوم رفتار نرمال  چیمن ه یبحثش شده ، داداش ها  ایکه حتما دوباره با تان دمیفهم

خودش و    ادیخودمون ، مه یخونه ها  یتو میحرفب برگشت چی، بعد بدون ه میناهار و خورد میرفت
 مبل انداخت و گفت   یرو

، تو هم زن  می، همه کنار هم هست دمیمهران و خر ییکه واحد رو به رو  یدون  ی_منم مهراد خودت م
 بشه . لی که کادر تکم ریبگ

 و گفتم دمیخواب  نی زم یرو

 ندارم .  میزندگ یتو یا گهیهنوز حوصله زن د یکنم ، ول  یم  شی کار هی_باشه حاال 

 کنارم نشست و گفت    دیپر عیسر

 !؟.  یاش و داد هی_تمام مهر

 بهش انداختم و گفتم  یآوردم ، نگاه رونی ب میگوش

  یاش م هیبشه پول کل مهر  ی، دوتا عروس رمیگ یکه بابام به نامم زده م ی_اره بابا ، من هم پول تاالر 
 شد ، همون و دادم رفت . 

   الدی#م

 

هم اومده    مای خواستم کارهام انجام بدم که البته ن یباشگاه گرفتار بودم ، م یساعت شش من تو  تا
 . م یبود تا باهم انجام بد

 خودت به بابات اطالع بده . مییا یب  ریساعت تاخ  کیممکنه ما امشب با  مای_ن
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 شونه ام زد و گفت   یرو یدست

  یواقعا ازت تشکر م   یر یما و بگ یای زو یخوا یکه م من یه ا،یب  ری _داداش تو اصال دو ساعت با تاخ
 کنم . 

خوام   یداده بودم که چرا م حیکنه چون خودم تمام و کمال بهش توض یم یدونستم داره شوخ  یم
  یشد که راض یچ گهیدونم د ینم   یشدت مخالفت کرد ولاون به  دیبرم .البته تا فهم  ای زو یخواستگار 

 شد . 

که  نی. هم دمیشده بود ساعت هفت رس کین ترافکردم سمت خونه اومدم ، چو یخداحافظ  ماین از
 در خونه باز کردم مهراد با اخم گفت  

 !؟. ی، کجا بود میبر یخواستگار  میخوا یم یرفته که ما واسه جنابعال   ادتی انگار  دای_ببخش

 در انداختم و گفتم  یکمد جلو یو رو دیکل خسته

مربوطه انجام   یباشگاه کارها میرفتن بودم ، بعد ش هم رفتم ت  ینگو از ظهر دنبال کارها یچ ی_ه
 دادم .

 اومد گفت   ادیکه مه دمیجور سر کش مهیه دمیکش رونی آب ب یبطر  هیآشپزخونه رفتم ،  سمت

 .  یکن ی بعد و پرتابش م  یکش یسر م یدار یبر م یکه بطر   ستیفوتبال ن  ن یکنار زم نجای_استاد ا

 باال انداختم و گفتم  یا شونه

 !؟.  دیمن گل سفارش داد ی،برا  دیکارا کرد یچ نمی بب دی ، حاال بگ ستی_مهم ن

 زنه .  یداره زنگ م ایزنگ خورد ، برداشتم تا زو مینشستم که گوش یصندل یرو

 .   رمی تو رو بگ امیکه ب شمیم  مونی_دارم پش

 من نشست .  یکنجکاو رو به رو  ادیمه

 . می ش  یامشب من و تنها م_کوفت، دارم برات 

 باال انداختم و گفتم  یابرو
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 !؟. میتنها بش دیبا ی_واسه چ

 تکون داد و زمزمه کرد   یسر  مهراد

 .  دیکش یم  یبرنامه اتاق خال دیدار یشب اول نی_خاک از هم 

 رفت .   رونی بهش رفتم که اصال بهش توجه نکرد و ب یغره ا چشم

 

 ا ی #زو

 

صدام   یباز   یهم بخاطر باختن تو یکردم؛هرازگاه یم یباز  مینشسته بودم و با گوش لکسیر  یلیخ
 دنیبست با د یرو م   راهنشیپ  یطور  که دکمه ها نی اومد و هم  رونی از اتاقش ب مایرفت.ن   یباال م
 : دیسرش کوب  یمن خشکش زد،دستاش رو باالبرد و محکم تو تیوضع

 !؟یکن  یم یباز  یو تو نشست  انیخوان ب یمدختره بال به جون گرفته،االن مهمون ها -

 انداختم و گفتم   یتفاوت  یاز سر ب ینگاه

 !اد؟ی خواد ب یم مزباندیمگه ج انیخب ب -

 ! ؟یداد یداداش خفن بهم م هی یسوزمون  نیا یبه جا شدیم یخدا،چ یا-

 !؟یاورد ی م  چارهی سر اون ب یکه سر من آورد ییبالها ی خوا یبشه م یکه چ-

 :ستادیا نهینگاهم کرد و دست به س موشکافانه

 ! ؟ییچه بالها-

 رو در حد گربه شرک مظلوم کردم و گفتم: چشمام

 ! ؟یکرد یم میزندان یو تو انبار  یداد ی!بهم غذا نم ؟یزد یچقدر کتکم م ادینم ادتی-
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تا االن از گل نازک تر بهم نگفته؛البته گل گفتناش   مایکنم، ن تشیاذ کمیگفتم که  یقصد داشتم م از
 !شهیخالصه م وینوکیخر و خرس و پ یتو

 جلوتر و گفت:  اومد

 . نطوریکه ا-

 چونم و مظلوم گفتم:  ری رو زدم ز دستام

 اوهوم.-

 و گفتم:   سادمیمبل وا  یبرام که رو ادیب اومد

 . یکامل خوب نشد  ؟هنوزیکن  یکار م  یچ یا ا ا دار -

 نگاهم کرد و گفت:  عاجزانه

 .  ایب  نییمبل مثل آدم پا یاز رو-

 رفتم. یمبل منم از قصد م یبره رو یاومد که کس یبدش م مایبه خودم انداختم؛ن ینگاه

 .  ارمی ینم ییگفته باشم من چا-

 جبهه گرفت و گفت   عیسر

 !.ارم؟یمن ب  یخوا یم-

 اومدم گفتم  نییپا  لیم از

 !. ارمیدوبل م ینوی به جاش کاپوچ ارمی نم ییمن چا گمی!میار ی گفت تو ب یک-

 از تاسف تکون داد و گفت   یسر 

 بسته. پوی آب ز ییچا هیگرونه  نوی خواد،کاپوچ  ینم-

 خوره؟! یم  ییچا یگرما ک -
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 خوره . یجماعت..تازه اونم سه چهار تا م   یرانیا-

 شدم دم در و گفتم:  زونشی اومد بابا بود،رفتم آو دیچرخش کل یصدا

 .یی م باباسالظ -

 . امیبابا،من برم حاضر شم ب   زی سالم عز-

 : ما یبه خودم انداختم از قبل حاضر شده بودم.ن ینگاه

 رو ترک نکن.   بونیاستاد،ادامه بده لطفا تر ی گفت یم  یخب داشت-

صاف کردم   یی از دستم رها شد صدا مایحرف ن   نیخواستم ببندمش با ا یدر که دستم بود م رهیدستگ
 و گفتم: 

"هنر میدار ت یمونند اصال حکا یکه همه انگشت به دهن م کنهی م ییجماعت کارها یران یبله فرزندم،ا-
  نیاز مسئول یک یکرد که" یم  فیتعر  ینیری از همکاران خاطره ش یکیاست و بس"  انی رانینزد ا

  میفتر یم میراه که داشت یتو م،ی و رفت میدعوتش رو رد بکن میمارودعوت کرد به اهواز ماهم نتونست
چند نفر   دمیطرف!د هیهم از   ی تشنگ نیماش  یخراب شد؛حاال ما و گرما و تش باد و خراب   نیماش
زنن که اونا تا   یحرف م  ای رانیپشت سر ا رنیم نایکه االن ا یباخودم گفتم آخ  شنیدارند رد م  ستیتور

مشت دم کردم و   ییچا هی شیآت ی گذاشتم رو ینکردم کتر  یشن،نامرد یشن سوسول م یکاره  م هی
 بردنم .  مارستان یتا استکان پشت سرهم خوردم،حالم بد شد ب شیپنج تا ش 

 

از پشت سرم اومد.آب دهنم  یسرفه ا یشده بود،اومدم ادامه بدم که صدا نیکه ازخنده پهن زم  ماین
به رو شدم.کامال مشخص بود که به زور  تا چشم رو ستی رو قورت دادم و برگشتم سمت صدا با ده ، ب

 تره گفت:  کیاز مهمون ها که معلوم بود از همه کوچ یک یخودشون رو گرفتند که نخندند. یجلو

، منم چند تا خاطره   مینیبش شهی فهمم م یدرس نم ستادهیا ست،منیاصال خوب ن ییسرپا دیببخش-
 .یدییفرما  یکه شما م یسخنان گهربار  نیدارم از ا

 شوک بودم،وجدانم اومد سراغم:  یتو هنوز
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  یخواب  نیبب ری از خودت بگ شگونی ن هی!یفکر کنم االنم توهم زد یزن یجون ،چون تو توهم م ایزو نیبب -
 ! دار؟یب ای

دفعه  نی دست چپم گرفتم که آخم بلند شد،ا یاز بازو ی شگونی.با دست راستم نستیخوب   اریبس دهیا
 شدیم دهیدختر هم د هیاون ها   نیرخنده،بی گذاشتند کنار و زدند ز دندیخجالت رو بوس زی مهمانان عز

سر خودم به   یزدم تو  یکید،یخند یچون داشت م دید شدیکه دسته گل دستش بود صورتش رو نم 
 دهن باز کردم و گفتم:  یسخت

 من..برم نون بخرم! -

 . دمی سمت آشپزخونه دو و

و   تی که معلوم بود عصبان یمشخص بود، اومد و باصورت  مایاپن ن یشون شدت گرفت،از باال خنده
 شده رو به مهمون ها گفت:  بی خنده ترک

خوش    یل ی!خدییا یچرا داخل نم دییزنه،بفرما یخورده شل م هیخواهر ما   نیتوروخدا،ا دیببخش-
که من  یز ی آبرور نی.با ادمیکش  آرامش یاز رو یآشپزخونه خارج شدند نفس دی.خوب که از ددیاومد

  یرد نم نجاهمیا یفرسخ  کی گهید رنی و موز شون رو که خوردند م  ینیری راه انداختم باور کن ش 
.خداروشکر اون الله جون مرگ  کردیباباهم بلندشد که داشت باهاشون خوش و بش م  ید،صداشن

آرم   یکنه!منم کم نم  یم یمنو هاپول یبابا یداشت،همش پولها فیتشر دیشده نبود.طبق معمول خر
 زنم . یمحترمانه سرپوزش م  یلی خ گهیم یهرچ

 

 #ماهان  

 

 گهیهمش م  میکه حرکت کرد ی، من کنار مهراد نشستم از وقت میخانم نشست ایبا تعارف پدر زو  یهمگ
نگم  ی چیصحبت کنم .اگر ه  دیتونم دهنم و ببندم حتما با یحرف نزن .منم که واقعا نم  میاونجا رفت

 . شهیشبم روز نم 

 کرد .  یداشت صحبت م یجد یل یپدر خانواده برداشته بود خ  پ یهم تر مهران
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 عروس خانم هنوز نون نگرفتند!؟.  دی_ببخش

 به انداخت و گفت  ینگاه  ینیام یفرما شوند . آقا فیخانم تشر   ایبلند شد رفت اطالع بده تا زو  ماین

 !؟. اوردندین فی_پدر تشر

 مهراد صداش و کلفت کرد و گفت  

  میزودتر خدمت برس میگفت الدیو م ما یدارند ، ما هم بخاطر اوضاع ن فی،پدر خارج از کشور تشر ری _خ
. 

  یدختر   یموقع در خونه باز شد صدا نیکردم که برگشت بهم چشم غره رفت .هم  یتک خنده ا هوی
 اومد .

 با دلستر، بدو که اومدم .  دمیخر پسیکه چ اری، سس ماست و ب امی_ن

بود داشت   ن ییکه سرش پا زهیم زهیر  یلی، دختر خ  دمیسمت عقب که د میتعجب زده برگشت یهمگ
 گشت . یم یز ی دستش دنبال چ یتو کیپالست یتو

 .   مینگاه کن مینیامشب قشنگ تا صبح بش یعنیخفن هم گرفتم ،  لمیدوتا ف  ای ب  مای_ن 

بلند شد رفت دستش گرفت به زور به سمت   مایمات و مبهوت موند. ن دیباال آورد تا ما و د  سرش
 اشپرخونه برد .

 مغزشون مشکل داره !؟. یکم یخانوادگ نایا گمی_م

بعد همون دختر اومد   قهیباال انداختم .چند دق یحرف و زد انداختم و شونه ا نیبه مهراد که ا ینگاه 
 . دندی کش غی باهم ج  ییدوتا  دیکه رس ایبه تان هویما سالم کرد ،  یبه همگ

 !؟. یکن  یکار م  یچ  نجایعمه ، ا ی_چطور 

 هم بغلش کرد و گفت   ایتان

 ، چقدر دلم برات تنگ شده بود .  ی_اسمان آب

 بهم زد و گفت   یدست ادیمه
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 . میآشنا از آب در اومد نکهی_مثل ا

 به جمع انداخت و گفت  یمن نشست ، نگاه  ی اومد مبل کنار  آسمان

 خواستگار اومده !؟.  ایزو ی_برا

 تکون دادم و گفتم  یسر 

 . یراسم خواستگار خوره بجز م  یم یخب االن به همه چ یقصد بود ، ول نی_واال هم

 و تکون داد گفت   سرش

 .  زمیعز  اری ب  ییجان چا  ای، زو دییباشه ، خب بفرما   ینجور یا دی_اصلش با

 به افتخارش زدم و گفتم   یدست

 .  یر ی گ یخوشم اومد ،خوب مراسم و به دست م  کالی _بار

 گفت   یاومد جلو به آروم  یکم

 تموم بشه .  یخوام زود همه چ  یبشه ، م مونیترسم که دوماد پش ی_واال م

به ما انداخت و به مهران اشاره کرد  یباهاش نبود . آسمان نگاه  ی چیاومد ، البته ه ای موقع زو نیهم
 گفت  

 آقا داماد هستند !؟. شونی_ا

 به مهراد انداخت و گفت   یو به نشونه نه باال انداختم ، نگاه سرم

 هستند .  شونی_حتما ا

 اشاره کرد گفت   اریباز کرد و به مهد ششیسرم و بازم تکون دادم، ن 

 ؟. دی حتما شما هست  گهی_د

 گفت   ایسرش و تکون داد ، تان اریمهد
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 _شوهر منه. 

 الدیبه م دینه ، رس میاشاره کرد که بازم گفت ادیمه هی بسته شد  ششیسرش تکون داد ، ن آسمون
 گفت  

 دوماده !؟. ی، پس ک ستندیهم ن شونی_حتما ا

 اشاره کردم و گفتم  الدیم به

 دوماد هست .  نی_هم

 باال برد و گفت   یو به نشونه شکرگذار  دستش

 _خب خداروشکر . 

 بهش گفت   ما یگشت ، ن یچشم داشت همه جا خونه م با

 .؟یگرد  یم یز ی _دنبال چ

 ما نگاه کرد و گفت   هی برگشت

 !؟. دیشش نفر هست نیباشه ، ماشاال فقط هم یهنوز هم کس دی_واال گفتم شا

 و گفتم   دمیموهام کش  یتو یدست

مشترک و ادامه ندادند وگرنه ممکن   یزندگ  نیا شتریراستش ب گهی، د می_فعال آره ما شش نفر هست
 .  ارهیب گهید یاش دو سه تا گهیبابام از زن د دی، حاال بازم شا میباش   نیا شتریبود ب

 و تکون داد گفت   سرش

  ای با زو ی، چطور  می، خب حاال بگذر دیشیفرمون جلو بره ، دوازده نفره م نیتونه، هم یم  شتری_نه ب
 . د؟یخانم ما آشنا شد

گفتند که بله واقعا همچون   می، تماس گرفت میبا خواهر شما آشنا شد وارید تی سا ی_راستش ما تو
 . میو بر رمی بگ لی تحو دمیشد که ما خدمت رس نیوجود داره ، وا یز یچ
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 کرد و گفت   یخنده ا مهران

 شد .  دایمثل ماهان ما پ یکی _خداروشکر 

 بهم انداخت و آروم گفت   ینگاه آسمان

دوتا ترقه دارم   میکجاست من بهت نشون بدم ، بعد بر ییاتاق تو بگو دستشو یرفتند تو  نایا نی_بب 
 . میو فرار کن میاتاق بنداز یتو

 زدم و گفتم    یلبخند 

 _حله برو که دارمت .

بعد   هیسمت اتاق رفتند. چند ثان ایو زو الدیکه م دمیفهم  یبه حرفاشون توجه نکردم ، وقت  ادیز من
 بلند شدم و گفتم  

 کجا هست ؟.  یبهداشت سیسرو دی_ببخش

 گفت    عیبلند شد سر آسمان

 ور.  نیاز ا دیی_بفرما

 آهسته گفت   یل یجلو خ دیخودش و کش  دنی راهرو رس یخودش جلوتر از من رفت ، تا تو 

 ؟.  یفندک دار  نی_بب 

 اش زد و گفت   یشون یپ یمحکم رو یو به نشونه نه تکون دادم که دست سرم

 ؟.  یدار  ی_پس چ

 بهم انداخت و گفت   یکه با تعجب نگاه دمیکش رونیب  تی کبر  بمی ج یکردم تو دست

 ؟.  یدار  تیبعد کبر  ،ی_فندک ندار 

 و تکون دادم مثل خودش آروم گفتم  سرم

 کنه .  یشک نم یکس تی_اره کبر
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 و صد و هشتاد درجه باز کرد و گفت  چشماش

 .؟ یکش یم گاری_مگه س

 و گفتم   دمیسرم کش یرو یدست

 کشه؟. یم گاریو فندک داره س ت ی کبر ی_نه مگه هر ک

  تی .ترقه ها و انداختم کبر ادی پا داره م یاحساس کردم صدا هویو به نشونه آره تکون داد ،  سرش
انداختم ،   ییدستشو یاتاق انداخت من خودم و تو یدر تو  ریدوتاش از ز عیزدم دادم دستش که سر

 . م ی، گوشمون گرفت دیچی راهرو پ یترقه تو یصدا  هویاونم با من اومد.

 . شهیبد م نهی بب ییدستشو یمن و تو باهم تو ادیب  یکی، بدو    رونی _اسمان برو ب

 رفت .    رونی ب ییاز دستشو عی و تکون داد سر سرش

 

 

 

 ا ی #زو

 

کنه، واسه خواستگار  یم یمن و تالف یوارد اتاق که شدم شصتم خبردار شد آسمان کار قبل الدیم با
 گفتم:  الدیکارو کردم،تا وارد اتاق شدم به م  نیهم من هم  شیقبل

 . ریتخت گوشاتو بگ  یبرو رو-

 تعجب گفت:  با

 !.؟ی چ یها؟!آخه برا-

 کردم و گفتم:  ز یرو ر چشمام
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قراره موردهدف قرار   نجایا گهید قهی..تا دو دقیکنم که چرا سرکالس غذا خورد هتیخوام تنب  یم-
 . رهیبگ

  رونیترقه مخصوصم رو ب بمیج  یاز تو ستادمیمنم کنار در ا ستادیتخت ا یبه اجبار رفت رو  الدیم
برگشت   الدیم یرو که از آشپزخونه برداشته بودم  درآوردم،چشما ی فندک بمیج  یکیاون  یآوردم.از تو

 دستاش رو باال برد و گفت: 

 خوام.  ینم ی!من زن دودیخدا،اهل دود هم که هست یوا-

در   ریاز ز یلحظه ترقه ا نیلبم گذاشتم.هم یبهش رفتم و انگشتم رو به نشونه سکوت رو یغره ا چشم
سمت   دمیی در با قدرت پرت کردم.و دو ری زدم و از ز شی ترقم رو آت یبه داخل اتاق پرت شد منم فور 

بود غش   کیزدن  الدیکه من انداختم بلند شد.م یترقه ا  یبعد هم صدا هی.چند ثاندیکه ترقه پوک الدیم
که  یاومدم و رفتم دروبازکردم با صحنه ا نییتخت پا یرو  رخنده،ازیاش زدم ز دهیترس  افهیکنه از ق

بود و خودش رو انداخته بود بغل اون پسره   دهیخانم ترس  یاومد،بر اثر ترقه من آس نییفکم پا دمید
پسرا مات و مبهوت   ازسوق دادم،دوتا  ییرای اسمش ماهان هست..نگاهم رو به سمت پذ دمیکه فهم

بود   دهیهست  هم به شوهرش چسب ای اسمش تان دمیکردند .دختره که فهم یفقط به رو به رو نگاه م
  یخورد.دستم رو جلو  یم ییداشت چا لکسیر  یلیما عادت داشت خ یرفتارها نی.بابامم که به ا
 پشت سرم اومد:   الدیم یصدا نند یخنده ام رو نب دهنم گرفتم تا

 .دیببر ونیالبته ماهان هم به عنوان اشانت مارستانی ت دیبر دیشما دوتا با-

 سمتش و مظلوم بهش نگاه کردم دستام رو توهم قفل کردم و گفتم:  برگشتم

 .اد؟ی دلت م-

 

 

 #ماهان 
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  دیکه آسمان پر رونیترقه اومد سرم رو بردم ب  هی دنیترک  یرفت صدا رونیب یی آسمان از دستشو تا
 .رخندهیزد ز دیباز شد و تا مارو د  ایبغلم،در اتاق زو

 و گفتم  دمیکش رونیبغلم ب   یو از تو آسمان

 مجهز بودند ؟.  شتری که از من و تو ب نای_ا

 و تکون داد و گفت   سرش

 .  دیترک هویگذاشتم ، چون تا پاهام گذاشتم  نیم یدونه فکر کردم پام رو ی_خدا م

 بهمون انداخت و گفت   یرنگ و رو رفته اومد کنار ما نگاه مهراد

 ؟.  یترقه بزن یاومد ای ییدستشو ی_ماهان تو اومد

 باال انداختم و گفتم  یا شونه

 ، عروس خانم مجهز به مواد منفجره هستند .  مینکرد ی_واال ما کار 

 ه کردم و گفتم نگا الدیبه م برگشتم

 . د؟یترقه بزن ای د یحرف بزن دی_شما رفت

 که تازه به خودش اومده بود گفت   الدیم

 . ارهیب رون ی ب یز ی چ یکف ی بار کالشن نیترسم ا یخوام حرف بزنم ، م ینم گهی بگم ؟ من د ی_واال چ

هم نشستن   نایانداخته بود ، ا اریبغل مهد یکه خودش و تو ای ، تان میهال نشست یتو میبرگشت یهمگ
 نقطه که بهم بچسبند . هیدنبال 

خواست حرف بزنه که  یاش و بگه . م ندهیشوهر آ  یها اری که درباره مع می گفت ای، به زو مینشست
 آسمان گفت  

 .  ینره اولش بگ ادتی_بسم اهلل 

 شروع کرد به حرف زدن .  ایکه زو میمنتظر بود  یهمگ خب
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جور حرف    نینگه که من خستمه و از ا  یعنیخونه بهم کمک کنه ،  یکار ها یخواد، تو  ی_من دلم م
 نکن .  یاحترام یبهم ب نکهیها ، ا

 گفت  الدیحرفش رو به م انیکه آسمان پا گهید  زی خالصه چند تا چ و

که  نهیخونه بهم کمک کنه ا یکار ها یدوست دارم شوهرم تو نکهیاز ا ای، منظور زو یداماد گرام نی_بب 
آماده باشه   دی ناهارت با گهی، ساعت دوازده د یکن  یر ی، خونه و گردگ ی، ظرف ها و همه خودت بشور 

. 

 و صاف کردم و گفتم  صدام

 کشند .  ینعناع م بیدوس ونی_برگرفته از کتاب ، شتر ها قل

 خنده،خنده اش که تموم شد گفت:   ریزد ز ایزو

 هستم. یی.من واسه خودم کدبانوست ین  نینه منظورم ا-

 رو نرفتم و گفتم:  از

 نه!؟  ایبه ما   دید یبله و م  اخانمیحاال زو-

  نهیش  یجا م ه یساکت و مظلوم  شهی ما که هم الدیخوشم اومده بود ، مناسب م  یلیازش خ  تشیراست
 انداخت و گفت:   نییخوبه هست.باخجالت سرش رو پا  نهیگز

 بااجازه بابا و داداش و خواهر و عمه و دخترعمه پ و عمو و دخترعمو و زن عمو و ننه بزرگ و...-

 وسط حرفش:  دمیپر

 وابسته  یها لی و فام-

 انداخت و گفت  ینگاه

 باشند .  ی_بله ، البته اگر خانواده هم راض

 کل اسمان بلند شد. یصدا
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 زد و گفت   الدی م یپا یرو یتکون داد دست یهم سر  مهران

 پس مبارکه. -

 شکم وامونده . نیشرف ما و ببره سر ا  دیهم که هر جا رفت با ادیمه

 .میکن  نیری حاال وقتشه دهنمون رو ش-

  ین یبعد آسمان با س یبود به همراه آسمان داخل آشپزخونه رفتند.کم نیی همونطور که سرش پا ایزو
اول  ایگذاشت و نشست.زو  زی م یرو رو  ینیس ک،آسمانیک  یبا ظرف ها ایاومد و پشت سرش زو 

 ازهمه به مهران تعارف کرد و گفت: 

 . دییبفرما-

 با لبخند:  مهران

 ممنون. -

 ف کرد.بعد اومد سراغ من و گفت: تعار  ادی و مه ایو تان   اریاز اون به مهراد و مهد پس

 بفرما. -

 انداختم و گفتم  ییبه چا ی جلو بردم نگاه  دستم

گرفتم!اگه   یشب کور  ایمن چپ شده  یچشم ها دونمینم یبه به،چه خوش رنگ هم هست ، ول-
 عصاره اژدها؟! ای هییچا نیرنگش سبزه درسته؟!ا  ییاشتباه نکنم چا

 کرد و گفت:  یا خنده

 چسبه.  یهست چون هوا گرمه م یطالب  ینه اسموت-

 سپارم . یمن تا حاال نخوردم خودم و به دست تو م ایدلم گفتم ، خدا یتکون دادم و تو  یسر 

 ،دستتون درد نکنه  یهم عال  یل یخ-

 نوش جونت -
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 الدهمیتعارف کرد م الدیآروم به م ی لیشه،خ  یم  یچ نمیکه بب دمشییپا یچشم م الد،بایسراغ م رفت
  یمزه مزه کردم؛عال یاز اسموت یفوتباله!کم نیکنه همه جا زم ی.اونم فکر م دیبرداشت و سر کش

که  دمیکشرو سر  وانمی رو هم بخوره،ل وانینداشت ل یچاره ا ادیهم به برادران انداختم مه یبود؛نگاه
 به دنده هام و گفت:  دی نصف دنده ام سوخت.مهراد با آرنج کوب هوی

 خوشمزه است .   یلیخ  هیزیعجب چ -

 و چند بار تکون دادم و گفتم   سرم

 آره. -

 به شونه ام زد و آروم گفت    یکی

 . یگفتم دلت بسوزه نصف مال خودت و به من بد نویا-

 ی تعارف چیه یاومد ماهم ب کیک یبا ظرف ها ایبار زو نیکه ا کردمیبا مهراد بحث م  داشتم
که  نهیاومد بش ایا؛زویشناسم چه برسه به داداش ینم.واال من موقع غذاخوردن خودم رو هم میبرداشت

  یل یرو هم خوردم خ  کیک انینشست.واقعا به هم م الدیم یمبل کنار  یصداش کرد رفت و رو الدیم
 و گفتم:   ایبود رو کردم به پدر زو وشمزهخ

تو انتخاب غذاهاتون  یا  قهیعجب سل ،شماینی کماالت و وجنات شما جناب ام نیبه به به ا-
 خوشمزه است .  کیک  د،عجبیدار

 حرف من گفت   د ییتا  یهم در پ  اریمهد

 . دیرو بد یآدرس قناد  شهیبله م-

 با خنده:  ای زو پدر

 !کار؟ی چ یخوا یم-

 گل کرده بود گفتم:  میکه مسخره باز منم

 .  میو تشکر کن ،یعرض دست بوس  یاونجا برا میمشرف ش عایجم  میخوایم-
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 گفت:  ایخنده جمع بلند شد.پدر زو یصدا

 ! ؟یخوا یرو م  یآدرس قناد-

کرد که مشغول حرف زدن با   ایبه زو یبا انگشت اشاره ا  ینیام یباز سرتکون دادم.آقا شی تند با ن تند
 لحظه ساکت بود گفت:  نیبود.آسمان که تا ا الدیم

  یبود برا یاعجوبه ا ی دختر از بچگ نی؛ایزندگ  شهیاسمش م یآخه معن هیما مثل اسمش زندگ یایزو-
 نیخوند ا یکتاب م ایکرد  یبرنامه کودک نگاه م ایاز صبح  نیا کردی م یعروسک باز  یخودش هرک 

 بود.  یاس فور نبود آتار  یواال زمان ما پ زدی م یهم به آتار  یسر  هیوسطا 

 وسط حرفش:  دمیپر

 هست؟!  تیسال  ستیدو هیزمان ما؟!مگه -

 و گفت:  دیکش یآه

 ساله هستم.90رزنیپ هیسالم..از درون مثل  18دختر  هی رونی من از ب-

 بود.   یدخترخفن رخنده؛عجبیز زدم

 بود ، سس ماست الزم داشت .  ینیواقعا جمله سنگ   نجای_ا

 صاف کرد و ادامه داد: ییگلو

که   کنهیدرست م کیک  یگذاشت طور  یپز   ینیری و ش ی آشپز  یایبزرگ که شد کم کم پا به عرصه دن-
منطق هستند و ماه  یخدا شونیدرس اش  بود و ا تش یبگم اولو نمیها ،البته ا یخاک بر سر قناد

نشون  ن یکنه و ا یم  طنتیش  ادیخانم شده.البته ز لی وک هی دین یب  یو م ادیجواب کنکورش م  گهید
 رفته .  یراست باال م واریاز د اشمی که تو بچگ دهیم

 بهش انداخت و گفت   ینگاه  ماین

 نی، ا یبدتر بود نی! بابا تو از ایکرد  یم  یجا عروسک باز   هی!تو مظلوم و ساکت ؟یرفت  ینه که تونم-
  یکی زد ، هر روز  یمردم و م  یکرد ، بعد پسرا یم یرفت تو کوچه با پسرا فوتبال باز  یخدا شاهده م

 خونه بودند .  یها جلو هیاز همسا
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 زد و گفت:  یباال انداختم،مهران دست یی باز ابرو شی ن با

 پس شد سه تا ماهان!-

  یل یخ ایبودند من با آسمان و زو   یخوب یل ی.خانواده خمیهمونجا بود1ساعت   رخنده،تایزدند ز همه
دو خفاش عاشق برن   نیشد که فردا ا نیهستند.قرار بر ا یخوب یاخت شده بودم واقعا دخترها

  میبکش یو ما نفس راحت شونیببرن سر خونه و زندگ فیتشر گهیماه د هیو اگه خدا بخواد  شگاهیآزما
 . می طالق گرفت برگشت . ما که شانس ندار شی کی  مینفس راحت بکش میما تا خواست ی، ول

کنم ،   یگرفتم خودم تنها زندگ میبرگشتم تصم  یخودم شدم ، سمت خونه ام رفتم . از وقت  نیماش سوار
 الدیاز ما سه نفر پولش هم داد به م دیسرم باشه ، چون خودش خونه و خر ینرم اونجا منت مهراد رو

 نداشته باشه .  یکه واسه اون ور آب مشکل

کاناپه ها خودم   یبود .رو زیتم  یل یخونه من خ یخونه باز کردم، برعکس خونه هر پسر مجرد در
باال انداختم .سابقه  یزنه ، از تعجب ابرو  یزنگ خورد تا بابا داره زنگ م میموقع گوش نیانداختم . هم
 و برداشتم جواب دادم .  یموقع شب بهم زنگ بزنه .درست نشستم گوش نینداشته بابا ا

 _سالم .

 داشت .  نایآهنگ و ا یصدا  یلیکه بود خارج شد ، چون قبلش خ  ییگذشت تا از جا قهیدق چند

 دارم .  ازی_ماهان به کمکت ن

 سرم در اومده .  ی کردم دوتا شاخ رو یواقعا احساس م  گهید 

 مبل بلند شدم گفتم  یرو از

 شما و درک کنم . ری اخ یرفتارها نیتونم ا یشده بابا ؟ من اصال نم  ی_چ

 بردارم بخورم .  یاب وانیآشپزخونه رفتم تا ل سمت

اون پروژه و   هیبود ، زده تمام سرما کمی خانم ازدواج کردم ، پدرش که شر نیداشتم که با ا هی_من قض
  ستیدخترش زده ، البته دختر ن  نی زرنگ هست ، همشو به نام هم یلیالبته فکر کرده خ دهیباال کش

سر چندتا  ، فکر کنم شک کرده ، تو برو رام رمی ام ازش بگ  هیسرما دیدختره پنجاه سالشه ، من با ریکه پ
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بدونه که اون متوجه من بشه ، برو اونجا دورادور   یخوام کس یذارم حواسشون باشه ، نم  یآدم هم م
 . رم یگ یتماس م دمیحرف بزنم خودم هر موقع که صالح د ادیتونم ز یحواست به پروژه باش، من نم

برداشتم خوردم ،    یاب وانیشد .ل  لیقلم و کم داشتم که اونم  تکم هی نیو قطع کرد ، فقط هم یگوش
  رونی گذاشتم ، تمام مدارکم برداشتم .ساعت سه شب از خونه ب یساک یسمت اتاق رفتم لباس هام تو
  یراه لوسشدم با بسم اهلل از جاده چا  نیشد .سوار ماش   یهم رد نم زادیاومدم .کوچه خلوت بود آدم

 شمال شدم .  

اومد  داری رسوندم .بوق زدم که سرا الیساعت پنج صبح بود ، خسته و کوفته خودم به و دمیرس یوقت
 خودش بهم رسوند . یمی تم یشدم ، آقا ادهیپ ن یدر باز کرد .تا از ماش 

 آماده کردم .  ی_سالم آقا ماهان، پدرتون تماس گرفتند همه چ

 و تکون دادم گفتم سرم

 دادم . یرفتم انجام م   یدستت طال ، خودم م  ،یم یمی ت ی_سالم آقا

 گفت  یانداخت و با شرمندگ  نی. واپس سرش

و برم روستامون آخه   یمن دو روز  شهینبود ، فقط اگر م  ی_نه آقا دستور دادند انجام دادم ، کار خاص 
 اومده .  اینوه ام به دن

 زدم و گفتم   یلبخند

 . یبرگرد  ستی ن ازیهستم ن  نجای_حتما برو تا من ا

 .  دمیچشماش د  یو تو  یخوشحال  برق

 بده .  رتی_دستت درد نکنه ، خدا خ

 به شونه افتاده اش زدم و گفتم   یدست

 .  یبر   ی_برو استراحت کن که فردا اول صبح
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بود ،   یشامل استخر و جکوز  رشی بزرگ که ز  یلیخونه خ هیساکم بر اشتم وارد خونه شدم ،  خودمم
دوازده نفره بود ، طرف   یغذاخور  زی بزرگ بود که سه طرف م ی لیسالن خ هیدو طبقه بود ، طبقه اول 

 یسمتمخصوص واسه مهمون ها بود ، البته ق یهم جا گهیبود ، طرف د ونیز یهم کاناپه و تلو گهید
بود .طبقه باال هم همش اتاق بود و   یباال فرش بود و بالشت کامال سنت  یرفت  یخورد ، ک  یپله م

هم  نیی و کاناپه داشت . البته پا  زونیکه اون جا هم تلو کیسالن کوچ هی آشپزخونه با حموم و 
 آشپزخونه داشت . 

مرتب بود .ساکم گوشه اتاق انداختم ، سمت   شهیپله باال رفتم ، در اتاق خودم و باز  کردم ، مثل هم از
خسته بودم که به   نقدرینکردم .ا ی توجه ا یتخت بلند شد ، ول  ریج  ری ج یرفتم که صدا رجهی تخت ش
 خوابم برد .  دهیسه نرس

 

   اری#مهد

 

نگاه   الیسر می، کنار هم داشت میخونه تنها بود  یتو ایبار بود که من و تان نیواسه فکر کنم اول امشب
 .  میکرد یم

 اش رفت ؟. ندهیخانم ا  شیپ  ادی_مه

 نشسته بود انداختم و گفتم   نیزم یپام رو نییکه پا ایسمت تان برگشتم

 ذاره . ی و پشت سر م  ییجلسات آشنا نی_اره داره ا

 شد گفت   بلند

 . هیچطور نمیآراد بب  شی خونه مهران پ  نیی_باشه من برم پا

 و خاموش کردم گفتم  زونیبلند شدم ، تلو منم

 با مهران دارم.   ی، کار  امیمنم م می_بر



 شش برادر 

260 
 

که در باز شد مهران   میسادیدر وا  ی. جلو میرفت  نییاز پله ها پا م،یاومد رونیب  میخونه برداشت  پیکل 
 اومد .  رونی بچه بغل ب

 . میما اومد ی_کجا به سالمت

 به ما انداخت و گفت   ینگاه

 . مین ی باغ کنار خونه بش یتو رونیب  میبر می، گفت می _حوصله خونه نداشت

 و گفت   دیو بهم کوب  شینگاه کردم که دست ها ا یبه تان برگشتم

 . مییا ی، ما هم م می_باشه بر

  کی بودم .ساعت  دهیپوش یمشک رهنیبا پ   یشلوار اسلش مشک هیخودم انداختم ،  پی به ت ینگاه
ازاپارتمان   ییاومد چهارتا نازیآ می حوصله ندارم برم باال لباس عوض کنم ، منتظر موند مهیشب بود د
 . انی اومدند ، اونا هم گفتند م ایو زو الدیموقع هم م نی.هم میخارج شد

 . می، دورهم باش  ادیهم ب ادیمه دی_زنگ بزن

 شود .  یفرما م فیاش تشر ندهیبا همون خانم آ گهید قهیبهش زنگ زد گفت تا پنج دق الدیم

 ؟. م ی_به مجرد ها خبر ند

 حرف و زد کردم و گفتم  نیبه مهران که ا ینگاه

 ، بنده خداها گناه نکردن که مجرد موندن. انی_زنگ بزن مهراد و ماهان هم ب

و جواب نداد ، دوباره زنگ زد که بازم جواب   ی، ماهان گوش ادیاالن م نیمهراد زنگ زد گفت هم به
 بهم انداخت و آروم گفت   یگاهن اینداد . تان

 مخ آسمان و زده . ی_گمونم همون شب خواستگار 

 کردم و گفتم  یا خنده

 .  ستیو خودم ، اهل مخ زدن ن ادی _نه ماهان برعکس مهراد و مه
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 بازوم زد و گفت  یتو  یمتوجه شدم خودمم نام بردم ، مشت هوی

 آره ؟.  یمخ بزن ی_پس خوب بلد

 و تکون دادم گفتم  سرم

 ، خوب بلدم . زمی _اره عز

 از پشت سر اومد .  ایزو یصدا

 . نمی بش ایخوام کنار تان  ی، من م   ی_عجب جمع

 بغل خودم گفتم   یو تو دمیکش  ایتان

 .  نیجون بش الدی_من خودم کنارشم زن داداش ، شما برو ور دل م

 

 و پفک و تخمه گرفت با خودش آورد.  پسی بهش گفتم چ مهراد

گم   یگم ، تمام حساب شد صد تومن ، ببخش واال بازم م یم  یکن یداداش ، چون اصرار م  ار ی_مهد 
 قابل تو رو نداره .

 انداختم و گفتم  ینگاه  بهش

 دم.  یبهت نم  یستین ی_باشه چون راض 

 خودش گذاشت و گفت  یپفک بزرگ برداشت جلو هیکنار ما نشست ،   اومد

 . میخونه بخواب  میبر دیبا گهیکه د دی_بخور

 زد و اومد جلو در گوشم گفت  یبهش رفتم که چشمک یز یر نگاه

 خوام برم بخوام .   ی_جان داداش م

 قهی، که خودشم خنده اش گرفت ، شماره ماهان و گرفت بعد از چند دق دمیتکون دادم خند یسر 
 جواب داد .
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 !؟. یی _جذاب داداش کجا

 کنه .  یم ینجور یخواد که داره ا یبنده خدا م نیاز ا یز ی چ قطعا

 دارم .  ازی_ماهان ، به کمکت ن

  نیفاصله گرفت . هم هیاز بق  ی، بلند شد رفت کم  گهیباال انداختم که زمزمه کرد بعد برام م یابرو
  یلی، که خ میبخاطر احترام به تازه وارد بلند شد یسمت ما اومد .همگ یهمراه با خانم ادیموقع مه

قد بلند بود ،  بتا. دختر نس سادیوا ری سر به ز ادید ، با دخترا دست داد و کنار مهخانومانه سالم کر
 هم داشت . یچهره خوب

 . نی کنار ما بش ایب  زمی _عز

 آروم اومد نشست .  یلیحرف و زد ، اونم خ  نیبود که ا  نازیآ 

 !؟. د یهوا بخور ی، کم  رونی ب  دییایب  دیگرفت میشده حکه تصم  ی_خب چ

 به شونه اش زد و گفت    یکیموقع مهراد اومد ،  نیهم

 . یمتاسفانه تو اومد یول  میخوش باش رونی ب میبر می، گفت  یستیتو ن میدی_واال د

بود    یدور و اطراف ما که تعداد اندک یکمرش زد که آدم ها یبرگشت تو  یکینکرد  یهم نامرد ادیمه
 اش و گرفت گفت   قهیسمتمون برگشتند . مهراد 

 خاره !؟.  ی_تنت م 

،  مینشسته بود الی خی ب یل یما خ  یبودند ، ول  دهیترس  یدعوا ها عادت نداشتند همگ  نیکه به ا دخترا
بلند شد   ادی مه ندهیخانم آ الری آ غیج  ی. مهراد صورتش و برد جلو که صدا میکرد یبهشون نگاه م

 هم بلند شد گفت   ایتان  عی.سر

 !؟.  دیکن یبهشون نگاه م یدار  دی_چرا نشست

 انداخت و گفت   ینگاه الدیم

 .زنند   یدوتا چک بهم م  تینها دیما هست ، اصال نترس  یها یاز روزمرگ یها جزئ نی_ا
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 .  میدیخوابوند که ما پسرا خند ادیگوش مه یمحکم تو یکی و که گفت مهراد  نیا 

 بزن .  یتا جون دار  ادی_مه

 بهش گفت ، منم به مهراد گفتم  الدیو م نیا

 مثل فر فره بره.  ابونی بزن که سر خ یجور   ی_مهراد تو ورزشکار 

 داد و گفت    رونینفسش و ب  ایزو 

 مونه .  یاکشن م  لمیشما مثل ف یها ی_واال روزمرگ

 . ادیماهان به سرعت داره م میدیموقع هم د نیهم 

 اومد . یکنار ، بروسل دی_بر

خوردند . خودش زودتر بلند شد دست   نیبا سر زم  ییاون دوتا انداخت که سه تا یو رو خودش
 هاش و بابا انداخت و گفت  

 ....  دینکن قیکنم ، تشو ی_خواهش م

 محکم پس گردنش زد و گفت   یک یحرفش تموم نشده بود که مهراد  هنوز

 .  دی_زهرمار کره خر ، سرم پوک

 شد اومد کنارم نشست ، دست دور گردنش انداختم و گفتم   بلند

 ؟. ی دو روز کجا بود نی_ا

 بهم انداخت و گفت   ینگاه

 _من رفته بودم شمال حال و هوام عوض بشه .

 به ما انداخت و گفت   ینگاه الر یتکون دادم ، آ یسر 

 ماهان و دوست داره . یلی خ  اری _فکر کنم آقا مهد
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 گفت   عیسر ماهان

 ، من ، ماهان . اریآقا مهد،  نی_ا

 گفت   الریخنده که آ  ریز میزد یهمگ

 _باشه شما هم آقا ماهان .

 ماهان گفت   یول

 .  ستین  یمشکل چیهم بگو ماهان جون ، ه ی _نه بابا همون ماهان بگو ، اصال دوست دار 

 انداخت و گفت   الریبه ا  ینگاه مهران

 دوست داره ؟.  شتری ، ماهان و ب اریکه مهد دیگ ی_چطور شما م 

 باال انداخت و گفت   یا شونه

 حس کردم .  ینجور یدونم من ا ی_نم

 تکون داد و گفت   یسر  ماهان

نداختنم   ینم رونیآپارتمان ب  نیکدوم من و دوست ندارند ، اگر دوست داشتند از ا چی_خواهر من ، ه
. 

 تکون داد و گفت   سرش

 .گذرد   یروزگار ، عجب م ی_ا

 و گفتم   دمیبغلم کش  یسرش و تو 

 کن .  یخودم زندگ   شیپ  ای_ب

 و گفت    دیکش  یغیهم ج ایتان

 .  ایب گهی_اره راست م 
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 به ما انداخت و گفت   ینگاه

 باشد .   ینم ح یاصال صح ر،ی کنم ، خ یزن و شوهر زندگ هی شی پ  امی_نه بابا ، من ب 

 حرفش دستش و باال آورد و گفت    دییبهش نگاه کرد و به نشونه تا الدیم

 . یکنی م یکار خوب -

 تفاوت نگاهش کرد و گفت  یب ماهان

 د یخارج؛منو به عنوان برده ببر امی نه من با شما م-

 گفت   یهم به شوخ ایزو

 به جون خودم اگه بدون تو برم -

 بهم زد و گفت  یدست ماهان

 زنداداش.  گنیم نیبه ا-

 گرفت و گفت  یحق به جانب  افهی ق ایزو

 !.یماه دار  کهیت هی ی!زنداداش ندار یپس چ-

 به آسمون انداخت و گفت  ینگاه ماهان

 ترسم اعتماد به سقفت به ابرها بخوره و اون ها و بارور کنه. ینداره م نجاسقفیا ا؛ی کنار زو  ایب-

 باال انداخت و گفت   یهم ابرو ایزو

 عه؟!نه بابا. -

 به جمع انداخت و گفت   یهم نگاه ماهان

 !دهیجنتلمن باشه که لو نم هیو خوش اخالق و کال  پی که خوشکل و خوش ت  یبله دخترجون!هرک-

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت  ای.زوکردی به خودش اشاره م گفتیصفات رو م یوقت
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 دادم.  یسه بار هلو م یاعتماد به سقف تورو اگه من داشتم سال-

 گفت:  ایزو هویکه  میدیخند ی م ایبه کل کل ماهان و زو میداشت یهمگ

 کنم.  یخودم نفسش رو قطع م ادیدر ب  یهرک یکردم.صدا  دایسوژه خنده پ هیساکت! سیه-

  ایزو دنیبه ما رس یوقت شدیپسر داشت رد م هیدختره جلف با  هیبهش انداختم.  ینگاه متعجب
 صاف کرد و گفت:  ییصدا

 آقا!.-

 و با تعجب گفت  ستادیا پسره

 !؟یبا من -

 گفت:  واشی ایزو

 از تو هست!  ریبه غ یجونور  نجایمگه ا-

 گفت   پسره

 !د؟یگفت  یز یچ-

 تکون داد و گفت:   یسر  ایزو

 !د؟یساعت دار نمیخواستم بب  ینه..نه..م-

 بله-

 زد و گفت:  یشخندین  ایزو

 !.میخوش به حالت ما ندار-

 برداشتش گفت:   پیری.دختره هم تمیبود به سمت جمع ما که از خنده منفجر ش   یکی شل نیا و

 !.؟یکن ی منو مسخره م  ییآقا-
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 گفت  غیبا ج  هو یزد و   یپوزخند ایزو

 سوسک رو سرته!. یوااا-

پسره هم دنبالش   دنییزد تو سر خودش و شروع کرد به دو  یو با دست م دیکش  یبنفش غی ج دختره
 رفت . 

 به جاش گفت    یول دیذره هم نخند هیکه خودش آخر خط بود ،  ماهان

 حاال نوبت منه!.-

 تکون داد و گفت    یسر  ایزو

 حله!.-

 درحال رد شدن بود ماهان صداش کرد: یدختر 

 لحظه. هی،  دیدخترخانم ، ببخش-

 باتعجب گفت   دختره

 !. د؟ییبفرما-

 : ی ح یبا لبخند مل  ماهان

 شماره بدم؟! -

 گفت:  یو مجلس  کیش یل یدختره درحال کش اومدن بود،ماهان خ لب

 گفتند.  یداره ، راست م ومدیتعارف اومده ن  گفتندی و ببند تعارف کردم، واال م شتیهه..ن-

کرده  ن  یبود.چرا تا حاال بهش توجه دنیافتاد درحال خند ای خنده روده پوک شده بودم.نگاهم به تان از
 از خنده گفت   یها هیبا ته ما  الر یخنده .آ یبودم که چقدر قشنگ م

 از دست شماها .  ایخدا یوا-

 بهش انداخت و گفت    ینگاه مهران
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 کنه.  ری به خ م؛خدای کرد دایهم پ گهید یکی  یخانواده، به تازگ  یتو میماهان داشت هیما -

 به سمت خودش برد و گفت   یبا تعجب دست ایزو

 . یگیمنو که نم-

 گفت   عیسر الدیم

  یزندگ  ایعمر با زو هیخوام  یکارش، خدا به من صبر بده که م  یپ رهی م رهیگ یداداش ماهان که زن م-
 کنم.

 کرد و گفت:  یاخم ایزو

 دلت بخواد میلیخ یهو-

 پاهاش و دراز کرد و گفت   مهراد

 .یرو ندار   ایزو اقتی!لالدی واقعا خاک بر سرت م-

 شد   یمهراد مثل توپ بادش خال یباال انداخت اما با حرف بعد یروز ی از سر پ ییابرو ایزو

 کیپزه برات درجه  ی!غذا م؟ی گیدستپختش رو نم -

 گفت   یباال انداخت و با لحن کش دار  یابرو ایزو

 از من بخاطر دستپختم بود؟! تیها همونو بگو؛االن طرفدار-

 سرش رو خاروند و گفت:  مهراد

 بود؟.  عیضا-

 و گفت   دیبه سرش کش یدست ادیمه

 نبود!تابلو بود.  عیضا-

 و گفت  اوردیهم کم ن مهراد
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 بود  یداد من خوردم عال  یاسموت هی یجدا از شوخ-

 .میتکون داد یحرفش سر   دییتا یما برا یهمگ و

 هم خوشحال گفت   ایزو

 نوش جونتون -

 به همه ما انداخت و گفت    ینگاه الریآ

 من که هنوز نخوردم. -

 زد و گفت   الریروش شونه آ  یدست ایزو

 زنم.  یهم واسه تو م یسفارش هی-

 گفت  یبا لحن ناراحت   ایتان

 . دینمک نشناس هست یلی!خره؟ی م ادتونیدستپخت من رو  دیریگ یم دیزنداداش جد گهیخب د-

 گفت  نیریخودش شهیهم که مثل هم ماهان

 .یخود دار   یتو که جا-

 آراد که خواب بود بلند شد مهران دست بلند کرد که ماهان رو کتک بزنه  یصدا

 شد  داریاز خواب ب دیبچم ترس نیی پا اری نکره ات رو ب یگم اون صدا  یمگه نم-

 انداخت و گفت   یبه صفحه گوش یزنگ خورد نگاه شیاومد جواب بده که گوش ماهان

 . امیدارم ، االن م یتماس کار  هی_

 شد انداختم و گفتم   یبه ماهان که داشت ازمون دور م ینگاه

 داشتند . ی_بله تماس کار 
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و    الری، آ اری، البته مهد میسمت خونه رفت یبعد همگ میشب تا ساعت چهار صبح همون جا موند  اون
خواد امشب کنار ما   یزنگ زد به آسمان گفت که هواش داشته باشه م ای زو یبرد خونه خودشون ول 
 میخواست  یم یخونه مهران همگ میمشکل داشت . رفت  هیقض  نیا یرو یبمونه . آخه باباش کم 

 من گفتم  ی، ول میبخواب   نجاهمو

 خواد بخوابه .  ی، آراد م میکن یسر و صدا م نجای_ا

 گفت   عیهم سر ایتان

 تونه بخوابه . یکنه ، امشب نم یم هیگر  شهیکه آراد بلند م گهیم نیواسه ا  اری_مهد

 بهش انداختم و گفتم  ینگاه برگشتم

 .  میر ی، ما خونه هم م زمی _عز

 باال انداخت و گفت   یابرو

 خوام بمونم .  یم نجایمن ا زمی _عز

 شدم و گفتم   کیبهش نزد یکم

 .ییایشما امشب خونه م  زمی عز ری _نه خ

 گفت   عیهم سر ایزو

 _خب برو خونه حتما باهات کار داره . 

 نثارش کرد .  یب  ریهم ز یز یچ  هیکرد  یاخم ایبهش زد که تان ی چشمک بعد

 

 #ماهان  

در اتاق باز   ا یخواستم بخوابم زو یکه م  نیاوردم ، هم رونی ب رهنمی پ یاتاق قبل  یخونه مهراد ، تو رفتم
 و مهراد اومدند . الدیشد م
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 شده ؟.  ی_چ

 بهم انداخت و گفت   ینگاه الدیم

  نمیخواستم بب  ی، م رمیبگ  یعروس گهیتا هفته د دیروز جمعه ، من با ندهیپرواز ما شده هفته آ نی_بب 
 . مییا یب  پی گرفتن عکس و کل یبرا یوقت دار  یک

 انداختم و گفتم  ستیهرل ی برداشتم نگاه  میگوش

کار  هیدارم ، بعد که برگشتم هم  یو عکاس  یلمبردار یبرم شمال ، دو روز تمام ف  دی_من فردا عصر با
و  لمیباغ لواسون ف میتا بر د ییای پنجشنبه ب ایهست شما جمعه  کشنبهیاالن  تی دارم ، نها گهید

 . میری عکس بگ

 اومد کنارم نشست و گفت   الدیم

 .  میریشمال عکس بگ  مییایما هم ب شهیاگر م نی_ب

 فکر کردم و گفتم  یکم

 دم بچه ها انجام بدن . یهم م نجای، کار ا ا یب گهی_باشه سه روز د

 لخت ام زد و گفت   یبه شونه ا یدست 

 ؟. شهی_خب چقدر م 

 بهش کردم و گفتم  ینگاه

 بخواب . _برو خجالت بکش ، برو 

 کرد و گفت   یاخم

 .  یکشیزحمت م یدار  گهی_نه د

 کردم و ناراحت گفتم  یاخم
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استراحت کنم   دیتو ، اآلنم برو بخواب که من با یعروس یکادو نی، اصال ا یست یکه ن بهی_داداش غر
 دل جاده بزنم .  یتو دیفردا دوباره با

 بالشت گذاشتم خوابم برد .  یرفتند ، منم سرم رو رونیب 

 

  ای_زو  الدیم  ی#روز عروس

 

 

دو هفته به اندازه دو قرن بر من گذشت ، همش کار ،    نیا یتو یعن یشد،  یباالخره روز عروس  امروز
بود که خواب و  یهر چ  یداداش خودم ، ول یبه کار عروس   ایدونستم به کار مردم برسم  یکار ، نم 

بابا   تااوضاع  نی .تو هم ادیتونه ب یمامان گفت نم  یخوراک نداشتم ، زنگ زدم بابا هم برگشت ول 
دو نفر ، اوت دوتا هم   نیا یکه قرار شد بعد از عروس یهم خواستگار  ادیجا بود رفتند واسه مه نیهم

گفت اونجا   یم ای تان یکنم ول دا یحضور پ  ی.من که وقت نکردم برم تو مراسم عروس رندی بگ یعروس 
 خوره .  ینم  یزن  یحرف م ی لیهمه خشک و سرد بودند ، به درد تو که خ 

 . ؟ییایب یخوا  ینم  انای_ماهان ساعت هشت شب شد ، اح 

 گفتم   دمیپوش یجور که داشتم م نیکت ام برداشتم هم عیسر

 _چرا اومدم . 

دادم بچه ها  یهم ، همگ نای و ا یبردار  لمی، ف میاومدم ، هرواه بابا سمت تاالر رفت رونی خونه ب از
 باشم . زای جور چ نیا ریدرگ ی انجام بدن که خودم نخوام تو مراسم عروس

 . یخانم وقت تلف کرد هی_به اندازه 

 و باز کردم نشستم گفتم  نی ماش در

گرفتم و هرارجور کار   یم لمیف  ایو زو الدیباغ بودم داشتم از م ی_بابا ، من امروز تا ساعت شش تو
 . شهیم  ری، معلومه که د گهید
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   اری#مهد

 

بهش   یاومد .نگاه رونی که خانم باالخره بعد از چهار ساعت ب ایبودم منتظر تان   سادهیدر اتاق وا یجلو
لباس بلند به   هیبود ،  ومدهیوقت به چشمم ن چیشدم که تا حاال ه  ییبایانداختم ، محو اون همه ز

  عیاومد. سر یبه صورتش م  یل یکه خ می، با آرامش مال دیدرخش  یکه واقعا درش م  یزنگ مشک
 خودم و جمع و جور کردم و گفتم  

 شد .  رید می_بدو بر

 کرد و گفت   یاخم

 نظر بده ؟.  هی_

 تکون دادم و گفتم  یسر 

 .  یزشت شد شهی بازم مثل هم  یچ ی_ه

اومدم ، اونم  رونی دستم گرفتم به سرعت از خونه ب یبکشه که رفتم جلو دستش تو غی خواست ج یم
   دیکش یم غی ج یه

 افتم .  یم اری_پاهام درد گرفت ، مهد

 میشد نمی.سوار ماش  میموند یجا م   نیتا صبح هم  دیخواستم بحث کمک با   ینگفتم ، اگر م  یچیه
 هم اومدند .  ایو زو الد ی، همزمان م میدی. تا رس میسمت تاالر رفت 

 

 

 #مهران 
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 شدم .  یمنفجر م  تیداشتم از اعصبان  گهیبغلم بود ، د بچه

 اتاقش بخوابونمش .  یتا برم تو  ییای ، بچه گناه داره ، اگر نم نازی_آ

  ینم ی چ یمن محوش شده بودم ، ه  یبهم انداخت ، ول یاومد ، نگاه رونی موقع از اتاق ب مهیه
موقع  نی بزنم وهم یپاهام زد که باعث شد از درد داد  یپاشنه کفشش رواومد جلو با  هوی ،  دمیفهم

 کرد .  هیآراد ار ترس شروع به گر

 !؟. یر ی بچه بگ قهیدو دق ی تون  یتو نم  یعنی ی_مهران ، بچه و ترسوند

 کردم و گفتم  یاخم

 بدم .   ری ، فقط مونده خودم بهش ش  ی؟ االن سه ساعت هست که بچه و به من سپرد قهی_دو دق

 و گفت   دیشد کفش هاش پوش خم

 .  میبر ای_باشه حاال ب 

  دی، با یمهران خاک تو سر شد یعن یکنه ،  یخانم خودش و آماده کرده صد درصد اراد و بغل نم  گهید
 کرد .  یبهش انداختم که با اخم نگاه ام م یهمش بغلت باشه .نگاه

 !؟.  ستیبچه ؟ خنده تو کارت ن یاخم کن  ی_تو فقط بلد

 گفت   ضیبرگشت با غ  نازیموقع آ نیهم

 برات بخنده ؟هان !.  یخوا  یم یچطور  شهیماه م  کی_بچه ام تازه داره 

 گفتم  میشد  نیماش سوار

 خندن ابن به خودت رفته . یمردم م  ی_واال بچه ها

 بهم انداخت و گفت    یتعجب نگاه با

 _من ! نه من اخمو هستم ؟.
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 تکون دادم .  دییام و پنهون کردم و سرم به نشونه تا خنده

 کنم .  یسرت و از تنت جدا م نی_بب 

 بچه و سمتش گرفتم و گفتم  

 .پاهام بذارم  یرو یخوا ینه ، اصال م ای کنم، یخوام رانندگ ینداره بچه و نگه دار م ی_اگر اشکال 

 بهم نگاه هم نکرد.   گهید دیبچه و از دستم کش  یعصب به

 

 

   ادی #مه

 

 

که خودم بخوام دنبالش برم .چند    ستین ازین ادیهم گفت با خانواده م الریسالن نشسته بودم ، آ یتو
هست .با لبنخد بهش   الریآ دمی ، دقت که کردم د ادیداره سمتش م  یخانم  دم یگذشت که د قهیدق

 زد و گفت    ینبود چرخ  ینگاه کردم، چون کس 

 _چطور شدم !؟. 

از سر تا پا انداختم ، واقعا خوشگل شده بود ، لباس   یشلوارم کردم نگاه بیج  یشدم دست تو بلند
 .  دیدرخش یبود ، که از دور هم م دهیپوش یبلند به رنگ طوس

 ... شهی_مثل هم

 سکوت کرد   میرد که با حرف بعدک یلبنخد داشت نگاه ام م با

 ؟. یدیهست که پوش  یلباس نی، افتضاح ، آخه ا زمی_افتضاح عز

 گفت  یبه خودش انداخت و به ناراحت ینگاه
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 بد شدم ؟. نقدریا یعنی_

اومد که رفتم جلو  یداشت اشک اش در م گهیو ناراحت نشون دادم و سرم تکون دادم ، د خودم
نگاه کردم و   شیچونش گرفتم ، بلندش کردم با عشق به چشم ها ریدستش و گرفتم ، با انگشتم ز

 گفتم 

 تونه بد باشه .  یوقت نم چی_خانم من ه

 ام زد و گفت   نهیس یباال انداختم که با مشت تو یابرو

 من به شما بله دادم . ی!.خانم من !. اصال ک رهیگ یم  لی_چه خودشم تحو

 عقب اومدم با خنده گفتم   یقدم

آدم به آدم خوشگل و  یشما در حضور کل میبود که با اومد ش یدو شب پ نی_واال فکر کنم هم
 . یمثل من بله و داد یپی خوشت

 همون جا داد زد  تاالر اومد . از  گهیموقع مهراد از سمت د نیداد که هم رونیب  ینفس یادیحرص ز از

 ؟. ومدهیکس ن چی_اقا چرا ه

 باال انداختم و گفتم  یا شونه

 . انی م گهید قهیدونم واال ، به ماهان هم زنگ زدم گفت چند دق ی_نم

هنوز   ینشست . ول  دندیکه تازه رس ایو تان  نازیهم رفت کنار ا الریکم تمام مهمون ها اومدند ، آ کم
 از ماهان و بابا نبود . یخبر 

 

 

   الدی#م
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بود همراه آسمان که  نیی سرش پا ایجلو رفتم ، زو یمنتظر بودم ، در که باز شد قدم شگاهیآرا یجلو
داره ،   یسوت یدکترا ای که زو ییخب از اونجا ی،ول  ادیب ن یی خواست پا یپشت سرش بود از پله ها م

 بردار کرد و گفت   لمیبه ف یکه آسمان گرفتش ، نگاه وفتهیبود ب  کیخورد نزد چیپاهاش. پ  یپله دون

 هست .   دهیتو رو خدا ، خواهرم شوهر ند دی_ببخش

 و گفتم  دمیخند

 .  یکن یبدترش م ی کن هیو توج  یز یچ هی یخوا ی_ادامه نده ، م

 آروم گفتم   سادمیگرفتند ، رفتم جلو پله ها وا لمیاز اول ف دوباره

 کنم جلو پات و نگاه کن .  یخواهش م  ای_زو

 خراب نشه .  لمیبرگشت تا ف هیزود به حالت اول یکرد ول  یاخم

 خم شدم دست گل و بهش دادم ، با لبنخد ازم گرفت . یجلو کم  اومد

 واقعا مثل فرشته ها شده بود . دیاون لباس سف  یتو

  یبهش نگاه کن ، ول  نیخودت هست ، از صبح تا شب بش شی ر خیب  یتا عمر دار  گهی_اقا بردار برو د
 .  میشام بخور میبر دیشده با ریاالن د

 دمیکه د نمی بش خواستمیباز کردم نشست، م ی، در برا میرفت  نیموافقت کردم سمت ماش  باهاش 
 نشسته . شگاهیآرا  یآسمان همونجا جلو

 .؟ییا یب  یخوا ی_تو مگه نم

 و تکون داد و گفت   سرش

 . میشهر بر  نیاز ا رهی، دست من و بگ ادی ب دمیشاهزاده سوار بر قاطر سف  دی_واال منتظرم شا

 کردم و گفتم  یا خنده

 .  ادی بخور انشاهلل که ب ز یچ هی میبر  ایبشه ، تو ب  ریممکنه د ادی_خب تا بخواد با قاطر ب
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 شد گفت   بلند

 ، اسنپ گرفتم . دی_شما بر

 انگار ناراحت هست .  ای زو دمیشدم .د نیکردم سوار ماش یتکون پتو ازش خداحافظ یسر 

 ؟.  یناراحت ییای م رونی از خونه بابات ب یدار  نکهی_نکنه از ا

 گفت   تی بهم انداخت و با عصبان ینگاه

 .  یزن  یلبخند م  نییاون پا ی،  من افتادم بعد تو دار  ری _نخ

 و روشن کردم گفتم  نیماش

 منم خنده ام گرفت .  یشما افتاد   زم،ی_خب عز

 کرد که گفتم   زیچشماش و ر 

 . یش یموش م هی_نکن شب 

 کند .  یسرم و م یتونست حتما موها یواقعا اگر م گهید

 تا بابا و ماهان هم تازه اومدند ، رفتم جلو بابام بغلم کرد و در گوشم گفت   میدیرس یوقت

  میشیدور هم جمع م یمثل سابق ، همگ میش یدرست بشه دوباره م میزندگ ،ی_انشاهلل خوشبخت بش 
. 

 زدم و گفتم   یلبخند

 .  شهی_ممنون بابا ، انشاهلل درست م

ما دو نفر دست تو   سادیوا یگفت کنار  کیهم اومد جلو دست بابا و گرفت ، بابا هم بهش تبر ایزو
 .  میدست هم وارد شد

 

 #ماهان  
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ره .رفتم  ی حوصله راه م یمردم ب  نی ب یجور  نیآسمان داره هم دمیبود ، موقع شام د یخوب   مجلس
 جلو گفتم  

 ؟. یندار  یز ی_اسمان برنامه چ

 بهم انداخت و گفت   ینگاه

  شیکسل کننده داره پ یل یخوام برم واسه بچه ها بر نامه کودک اجرا کنم ، خسته شدم خ ی_چرا م
 ره .  یم

  ریدختر اومده ز نیشد ، ا یخورد باورم نم نییچشمم به پا هویتکون دادم ،   دییو به نشونه تا سرم
داره به   الیخی م ب یش نگاه کردم که دبود . برگشتم به دهیحموم پوش  ییدمپا ییبای لباس به اون ز

 کنه .  یجمع نگاه م

 ؟. یدیپوش ی_چه کفش

 با تعجب بهم نگاه کرد و گفت   برگشت

 ؟. ی_واسه چ

 باال انداختم و گفتم  یا شونه

 احساس کردم قدت بلندتر شده . یجور  نی_هم

 زد و گفت   یلبخند

 .  یپاشنه پنج سانت دیکفش سف هی_

 ام و پنهون کردم و به زور گفتم   خنده

 ؟.  میبخور نیزم  یجا رو  نیهم میشام بردار هی_اره کامال مشخص هست ، نظرت چ

  دی. اسمان که خجالت و بوس مینشست  نیزم ی. برگشتم رومیغذامون گرفت میو تکون داد ، رفت  سرش
واقعا  نیکردم ا یگرفت که تعجب م یلقمه م یجور  هیگذاشت کنار با دست شروع کرد به خوردن ،  
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ع  یتو سر اسمان خورد که سر شی کی موقع دوتا خانم از کنارمون رد شدند ، دست  نیدختر باشه . هم
 غذا و قورت داد و گفت 

 خورن .  یمدوتا آدم متشخص نشستند دارند غذا  ینیب  ینم ؟ ی کن یکار م  ی_عمو چ

 و گفت    دیبا عشوه خند خانمه

و با دست   ینشست نی زم یکه رو یاز کدوم دهات اومد ستی؟ واال معلوم ن  ی_تو متشخص هست
 . یخور  یغذا م یهات دار 

 کردم و گفتم  یاخم

 . یکه تا گردن النگو کرد یدهات بود ی_تو تو

 باال آورد و گفت   کیدستش و به نشونه ال آسمان

 _دمت گرم . 

 و خم کردم و گفتم  سرم

 _نوکرم . 

 کارو کرد. نیهم اونم

 . می_خاکت

 شدم ظرف ها و برداشتم گفتم  بلند

 با ، پا لگدمون کنه . ومدهین  گهید یکی _بلندشو تا 

من   یبازو  عیکه سر دیچ یپاش پ   یتو یی،فکر کمک دمپا سهیخواست صاف وا  یکه م نی شد هم بلند
 و گرفت داد زد 

 ، ماهان پام ، ماهان پام قشنگ کج شده.  غمبریپ ای_

 بودند اومدن. کیگذاشتم ، چند نفر هم که نزد  یکنار  زی م یو رو ظرف
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 .  دهیچی پاهات پ یتو یینشده آسمان ، دمپا یز ی_چ

 با بهت بهم نگاه کرد و گفت   هوی

 حموم اومدم . یتو  یی_نگو که من با دمپا

 نشست و گفت    نیزم یدست من و ول کرد رو عیو سرم به نشونه بله تکون دادم که سر دمیخند

 ننم، شرفم رفت .  یددم ، وا ی_وا

 زانو زدم و گفتم  کنارش

 . یهم که تو شرف داشت چقدر

  دیبلند خند  یآسمان کرد و با صدا تی به وضع ینگاه  سادیاومد وا ایتان

 اومد .  ییدمپا نیچند بار با هم ادیم ادمیمدرسه هم  ی_اسمان ، تو

 آسمان خانم بوده . بلند شدم گفتم   ی شگیکار هم نیا پس

 شرفت نرفته . نیاز ا شتریبلندشو تا ب  گهی_خب د

 بلند شد سمت عروس و دوماد رفت .   ایکمک تان  به

 

 

   الدی#م

 

 گفت   یهم از لج من م ای، زو رهیبگ لمیما هم ف دنیاومد تا غذا جو گهیبردار د لمی شام ، ف موقع

، اصال اگر   می د یانجام م دیجذابه بگ لمیواسه ف  دیدون یم  ی، هر کار  دی_اقا شما به کار خودتون برس
 . می تا ما دهنمون اندازه تمساح باز کن دیخوا یم
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خوام . االن هم کنار هم نشسته  یمن ده بار به خودم لعنت کردم که چرا گفتم زن م میغذا خورد تا
 گرفت گفت   ای آسمان اومد دست زو ، میبود

 .  دیتکون بخور یکم  دیبلند ش دی، همش نشست نمیبب  دی_بلند بش 

  هیمجالس من نشسته بودم .برعکس من بق یتو شهیصفر ، هم یعن یاز رقص بلد نبودم ،  یچیه من
.به اجبار آسمان   ستمینه بلد ن یخب به طور جد  یبلدم ، ول  ی، البته رقص به مسخرگ هیرقصشون عال

دن  یهم شروع به رقص ای، زو دندیرقص  یگذاشت ، همه م یمیاهنگ مال یجی، د میسادیباال وا میرفت
برم   دیکش  یدست من و م  یزدم . آسمان ه   یبودم فقط دست م سادهیکرد، منم مثل مجسمه وا

 برقصم که ماهان اومد گفت  

 بزنه .  ییحداقل روپا  ارمیبذار برم براش دوتا توپ ب ست،یبلد ن  یچ یه  نی_ولش کن ا

و آسمان رفتند هر کدوم هم بابا   ای رقص چاقو اول تان  کی هم آوردند ، حاال موقع ک ک یموقع ک نیهم
 گفتم بمیج یرفت ، دست کردم تو ایداد . بعد خود زو  یونیل یم هیبهشون فکر کنم 

 هم هست .  کی بوس طلب کن رمانت هیآبرومندانه   یلیخ ا ی ، ب ایندارم زو یچ ی_ه

 اومد. دیبه ماهان کردم که خودش فهم یو باال انداخت نگاه سرش

 بهم پول بده . یندارم ، اگر دار  یچی من ه نی_بب 

 بهم انداخت و گفت  ینگاه

 خوره تا بهت بدم .  ی_خاک تو سرت ، من صد تومن دارم به درد م

   به اجبار تکون دادم و گفتم یسر 

 . متهیهم غن  ابانیدر ب  ی_لنگ کفش 

اعتراض   یاومد جلو صد بهش دادم که صدا ایبهم داد ، زو  دیکش رونی ب بشی ج یکرد از تو دست
 کردم .  یچه اشتباه  ای جمع بلند شد ، خدا

 و گفتم  دم یکش رونی ، کارتم و ب شهینم ینجور یا دمید
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 رمزش هم دو رقم وسط شماره ام هست .  ا،ی_ب

 نشد .  یراض یخنده ، ول   ریزدند ز همه

 کار کنم .  یدونم با تو چ یم  یکی_من 

شد   کی شد . بهم که نزد یهمش و گذاشتم تا باالخره راض دمیکش  رونیهم ب چیکردم سوو دست
 گفتم 

 !؟. یمشکل دار  کیرمانت  یها زی_تو کال با چ 

 و چند بار تکون داد و گفت   سرش

 !؟.  یدی_اره ، از کجا فهم 

 تکون دادم و تا آخر مجلس صبر کردم .  یسر  یحرص

 

 

   اری#مهد

 

شدم ، البته قبلش به ماهان گفتم که اونم گفت   نی،سوار ماش میدو بود که قصد برگشتن کرد ساعت
 گفت   ا یکه تان میراه بود یبرو که دارمت . وسط ها

 !؟. میخونه بر میخوا  ی_نم

 بهش کردم و گفتم  ینگاه

 برم انجام بدم . دیاز شهر کار دارم با رونی _نه من ب

 نامحسوس نگاه کردم تا ماهان پست سرم هست .  نیماش  نییا از

 خونه استراحت کنم .  ی برد  یکاش حداقل من و م ادی_من خوابم م
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 یکه تو مونیالیو یباهاش نزدم ، جلو یحرف  چیه گهیساعت راه بود ، من د میمقصد حدود ن  تا
 اومد و گفت   رونیخواب آلود ب   ای.تان سادمیلواسون بود وا

 کجاست ؟.  نجای_ا

  ییبایمحو اون همه ز ای تان م،یگذشت ی، در باز کردم از راه شن  مینگفتم دستش گرفتم جلو رفت یچیه
 چشماش و با دست ام گرفتم . سادمیدر خونه پشتش وا ی، جلو میشده بود. از پله ها باال رفت

 ؟.  یکن یم ینجور یچرا ا اری_عه مهد

 کردم و گفتم   کیبه گوشش نزد یکم  سرم

 .  یشیمتوجه م یکن یصبر م  ی_کم

 قهیآروم تر کنار ما گذاشتند وارد خونه شدند ، منم چند دق یلیخ  دینگاه کردم ماهان با نو برگشتم
  یل یاونم خ یداخل ، المپ ها خاموش بود فقط قسمت می ماهان گفت برم .آروم رفت نکهیتا ا سادمیوا

 کم روشن بود .

 ؟.  میبر میخوا یا مکج نمیبگو بب  اری_مهد

آروم لب   ی لیباال آورد و خ  هیگرفت دستش و به نشونه عال یم لمینگفتم ، ماهان که داشت ف یچیه
 زد 

 بهش گفتم  زیکنار م  میدیو باز کرد . رس شیچشم ها گهی_د

 خوام چشمات و باز کنم .  ی_م

 دستم و برداشتم . آروم

 دهنش بذاره .  یفقط تونست دست جلو یادیشد ، از شوک ز رهی به رو به رو خ تا

 شونه اش گذاشتم و گفتم  یشدم چونه ام و رو  خم

 _خوشت اومد ؟. 

 زدم و گفتم  یبهم ناباورانه نگاه کرد ، لبخند برگشت
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 . زم ی_تولدت مبارک عز

 بغلم ، منم با عشق بغلش کردم .   دیپر یخوشحال  از

 بغلم بود گفتم  یجور که تو نیهم 

 که چقدر تو رو دوست دارم . دمیاهلل فهم  یو کجا، ول یدونم از ک ی_نم

 و گفت   دیپاشنه پا بلند شد من و بوس  یرو عیاومد ، سر رونی از بغلم ب 

 دوستت دارم .  یل ی_خ

 موقع ماهان گفت   نیهم

 دوتا آدم مجرد هست .  دیگ  ینم یچ  ی عنی_اقا کات ، کات ، 

 با تعجب به ماهان نگاه کرد و گفت   ایتان

 ؟. یبود  نجای_تو هم ا

  کی کوچ زیم  هی،  میقسمت خونه کال با شمع و گل رز درست کرده بود هیسرش و تکون داد ،  ماهان
خوشگل شده بود .البته کنار    یل یداشته بود .خ یرنگ یکوتاه که دور تا دورش و ماهان بالشت ها

 هم بود . نهیشوم

 

و عکس   لمیف یکارا و انجام بده .حل  هیماهان موند که بق یکرد و رفت ، ول  یخداحافظ گهید دینو
خوابش برد . ماهان اومد کنارم    نهیهمونجا کنار شوم  ادیز  یاز خستگ ای.آخرشم تان میخوشگل گرفت 

 آروم گفت  

  نجایا یخوا  یخوام تا فرودگاه ببرمشون ، تو م یخواد بره ، م  یم الدیبرم ، آخه صبح م گهی_من د
 ؟.  یبمون

 اومد صداش کنم گفتم  یدلم نم  دهیآروم و خواب یل یخ دمینگاه کردم د ا یبه تان برگشتم

 .  امیب دهیبگو شرمنده نرس الدی، از طرف منم به م میمون یم ی_اره ما دو سه روز 
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مبل ها انداختم .  یآوردم رو رونی رفت . کت ام ب  رونیاز خونه ب  یخداحافظ  هی و تکون داد با  سرش
بالشت هم آوردم   هیگذاشتم ،  ایسر تان ریپتو و بالشت آوردم ، بالشت ز هیرفتم   ینییاتاق پا  یتو

 . میدیتا صبح خواب  دمیخودمون کش  یواسه خودم ، پتو رو

 

 

 

 #ماهان  

 

 هیه بودم ور دل زن و بچه خودشون هم نداشتم هر کدوم رفت یچاره ا یخوابم گرفته بود ، ول یحساب 
 دمیهم اومد .آسمان و د ایموقع خانواده زو نی، هم می سادیفرودگاه وا یمن تنها مونده بودم . جلو

 گفتم   کیزد .رفتم نزد  یکه داشت چرت م

 ؟. ی عوض کرد تیی _دمپا

 و بابا انداخت و گفت   سرش

 دادم .  یاون وسط قر م ییدمپا نی_نه دلت خوشه ، من که اون همه ساعت با هم

.اسمان رفت   دیتا باالخره وقت وداع رس میمنتظر موند قهی، چند دق میتکون دادم باهم وارد شد یسر 
 زد گفت    یجور که چرت م نی هم ایسمت زو

 خوابم . یجا م نیمن هم  دینر گهید قهیاگر تا دو دق گهی_بخدا رفتنت هم شر هست ، برو د

 اومد جلو ، بغلش کرد گفت   ماین

 خوام با خودم ببرمت .  ی_م

 گفت  مایشونه ن  یسرش گذاشت رو آسمان

 کنم . یپادشاه  یخوام چند وقت  یمن م  دی_نه شما بر
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راه خوابم   یتر برم تو ریبخوام د  دمیترس یاومد م یخوابم م یل یکردم ، خ یرفتم خداحافظ  الدیم با
 ببره .

  د ی مراقب خودت و خانمت باش انشاهلل که خوشخبت بش یلیبرم ، تو هم خ  گهیداداش ، من د الدی_م
. 

 کرد و گفت   بغلم

 .  یزحمت افتاد یتو ی_قربونت برم داداشم ، ببخش حساب 

 زدم و گفتم   یلبخند

 خدا .  دینکرد برو به ام ی_قربونت کار 

  نی اومدم .سوار ماش رونیکردم ب  ی خداحافظهم  ایاز خانواده زو نکهیکردم و بعد از ا یازش خداحافظ  
 زنگ خورد . میشدم گوش

 _جانم مهراد . 

 و روشن کردم که سمت خونه برم .  نیماش

  یای ب یتون یخوام برگردم اگر م   یدوستام اومدم جاده چالوس ، االن م یکی  نی_ماهان من با ماش
 .  رمیبگ  یموقع شب تاکس نیدنبالم، حوصله ندارم ا

 به اجبار قبول کردم . فقط خدا کنه که خوابم نبره .  یاومد ول یخوابم م  یلیخ

 

 

 #مهراد 

 

 



 شش برادر 

288 
 

 میهم همراهشون هست تصم  کهی اومدم تا اون زن یرستوران بود نشستم، وقت رونی که ب یتخت  یرو
به ساعت انداختم ، من ساعت پنج صبح واسه ماهان زنگ زدم ، االن شده  یگرفتم که نرم . نگاه 

گفت در   یبه جاده انداختم ، شماره اش و گرفتم که م ی.بلند شدم نگاه ومده یهنوز ن  یشش ول 
گرفتم سوار شدم   ینداره ، تاکس دهیفا دمیمواجه شدم .د نی.دوباره گرفتم که با هم ستیدسترس ن

  یهم بستم . نم یرم . چشم هام رو یخودم م  ادیدادم که ن امیماهان هم پسمت تهران اومدم . به 
به راننده انداختم و   ی.چشم هام باز کردم نگاه سادیوا  نیدونم چقدر گذشت که احساس کردم ماش

  فتمگ

 شده ؟.  ی_چ

 بهم انداخت و گفت  ینگاه مین  برگشت

 _فکر کنم تصادف شده .

تا   دمیها همه گذشتم رس نیماش  نی شدم ، از ب ادهیپ نی از ماش عیدلم شور زد ، سر هویدونم چرا  ینم
بود با   ساده یکه وا ییبرخورد کرده .به آقا یلیتر هیهست به  یچ ستیکه اصال معلوم ن نیماش هی

 گفتم   یلحن لرزون 

 شده ؟. یچ  دیدون ی_شما م 

 انداخت و گفت   نیبه ماش یاشاره ا یبهم انداخت و با ناراحت ینگاه

دونم خوابش برده   یو هفت نم ستیدو نیبودم ، ا یلیپشت سر تر  قیاومدم دق ی_واال من داشتم م
 نشد که بشه . یکار  چیبود ه ی لیبه تر کیخودش منحرف شد ، چون نزد ریاز مس  یز ی هر چ ایبود 

لرزون به   ی.با بدم ها ختیر یدلم هر  یتو یز یچ هیهفت و که گفت ، احساس کردم  ستیدو اسم
برام آشنا تر   نیشدم ماش  یتر م کیبودند نگاه کردم ، هر چقدر نزد دهیکه تازه رس یامداد یروهاین
 افتاده بود بخونم . نیزم ی که رو نیشماره پالک ماش   یکی اون تار یشد .به زور تونستم تو یم

 .  یامام عل ای،  یامام عل  ای_

 دستش و پس زدم و با داد گفتم  یجلوم و گرفت که عصب   یکی،  دمیدو  نی سمت ماش عیسر

 شده . یداداشم چ نمیخوام برم بب  ی_گمشو اون ور ، م 
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 بهم انداخت و گفت   ینگاه

 . ارنشی ب  رونی ب نیماش  یکنند از تو یم ی_دارند سع

 قطره اشک از چشمام اومد . نیام زدم، اول یشونیپ یمحکم رو یدست

 برم .  دیارخوام برم ، تو رو خدا بذ ی_م

  نقدریپرواز کردم ، ا نیاجاره داد که برم .سمت ماش  یا گهید زی هر چ ای دونم دلش برام سوخت  ینم 
  نیزم ی.همون جا رو  ارندیب رونی خواستند ببرند تا بتوانند ماهان و ب یجمع شده بود که م  نیماش

 نشستم .

 _زندست !؟. 

اومد رد بشه ،  یکردم تمام حرف زدن ندارم .مرد یاشک هام دست خودم نبود ، احساس م دمید
 پاهاش گرفتم و گفتم  

 _اقا زنده است ؟. 

 بهم انداخت و گفت   یبا تاسف نگاه 

 به خدا باشه .  دتی_ام

 

  رونیواسه ب  یراه چیجمع شده بود ه  نیگفتند ماش یدل کندم جلو رفتم ، راست م نیاز زم  یسخت به
سروان جلوم و گرفت که با   هیرفتم ،  نیسست و لرزون سمت ماش  یآوردن ماهان نبود ، با قدم ها

 و بغض گفتم   هیگر

 خوام برم .  ی_بذار برم ، داداشمه م 

که   یکردند از قمست یم یرسوندم . داشتند سع نیکه به کمک اون خودم و به ماش دید یدونم چ ینم
 . ارنیب  رونی ند ماهان و بو برش داده بود نیماش

 _داداشته؟. 
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 شده بودم گفتم    رهیجور که به جلو خ نیهم

 من بود.  ریمن بود همش تقص   ری_اره داداشمه ، تقص

شونه ام نشست و   یکردن ، دست همون مرد رو هیصورتم شروع کردم به گر یدست گذاشتم جلو 
 گفت  

 . شهینم یز یبه خدا باشه ، انشاهلل که چ دتی_ام

  یم رونیدارند ماهان و ب دمیداشت . رفتم جلو د دیحرف شک و ترد نیگفتن ا یخودش هم تو انگار
از   یکیره .   یم یاه یاحساس کردم چشمام داره س شی جونش و صورت خون  ی تن ب  دنیکشند ، با د

 کردم .  ی، فقط داشتم به ماهان نگاه م سمیپاهام وا یتونستم رو یپشت من و گرفت ، نم 

 . نمشیخوام بب  ی_بهم کمک کن برم باالسرش ، م 

من و به زور سمت   یکه بهم کمک کنه .ول  خواستمیزن ، فقط م  ای، اصال مرد هست  هیدونستم ک ینم
 برد و خودش هم کنارم نشست .   نیماش

 ؟.  یهست یدی_تو برادر سرگرد مهران حم

تکون   دیی سرم و چرخوندم به همون سروان که اجازه داد جلو برم مواجه شدم، سرم و به نشونه تا 
 دادم که گفت  

خانواده  یزنگ بزن تا اعضا  میدیدنبالش اونجا که رس  می ر یاالن بردن ، ما هم م نی _ داداشت و هم
 .  انیب

کردم . خاک   یم هیصدا گر  یرفت .همش ب یچشمم نم یاون صحنه از جلو ی و تکون دادم، ول  سرم
خودم   یزدم . خودم با دست ها  یشد بهش زنگ نم  یمن بود ، کاش دستم خورد م  ریتو سرم ، تقص

 داداشم و کشتم .تا

شدم دنبال برانکارد که ماهان  ادهی پ نیاز ماش  عیبرام سخت شده بود .سر دنینفس کش  گهید میبرس 
رفت جلوش    یداشت م یدر و بستند نتونستم برم پرستار  گهید ، دمیبردند دو  یو سمت اتاق عمل م

 گرفتم و گفتم  
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 مونه ؟.  ی_زنده م

 و تکون داد با عجله گفت   سرش

 مونه ، توکل بر خدا.  یانشاهلل که زنده م یدونم ، ول ی_نم

جلوم گرفته شده بود . بازم همون سروان بود ، از دستش  یاب وانینشستم . ل نیزم  یهمونجا رو 
جواب نداد   یزنگ زدم ول  اریبه مهد دمیکش رونی ب میداشتم ، گوش ازی گرفتم خوردم چون واقعا بهش ن

 .  دیچیگوشم پ یخوابالودش تو  یخواستم قطع کنم که صدا یم گهی، دوباره گرفتم د

 که وقت زنگ زدن هست .  ی_اول صبح

هوا روشن شده . هنوز هم بغض داشتم  یدونم که کم یم یدونستم ساعت چند هست ، ول  ینم اصال
 کردم .  یم هیو گر

 . مارستانی ب ای ب  اری_مهد

 کرد .  یصحبت م یتلفن  یباال نشست انگار داشت با کس ی صندل یهم رو سروان

 ؟.  یواسه چ مارستانی_ب

 دادم و گفتم  کهی ت واریشدم به د بلند

 .  ستی، ماهان حالش خوب ن مارستانی ب ای _ماهان ، ب

 گفت   یگذشت به شوخ قهیدق چند

 .  رینبود ، شب بخ  یقشنگ ی_شوخ 

  بیکه واسه خودمم عج یبلند یهستم با صدا مارستانیب  یتو رمی در نظر بگ  نکهیبدون ا یعصب  هوی
 بود داد زدم 

 

، ماهان  مارستانی ب ای گمشو ب رهی میداره م یفهم ی، م رهی میگم ماهان داره م ینفهم دارم م  کهی _مردت
 مرد .
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رو به روم پرتاب کردم که خورد شد . چندتا از پرستارا اومدند تذکر بدند   واریو محکم سمت د میگوش
 شونه ام گذاشت . یسروان رفتند . دست رو یان یکه با پادرم 

 .  شه یدرست م یبه خدا باشه انشاهلل که همه چ  دتی_اروم باش ، ام

شده بود ،    یاون جور  نیتونه زنده بمونه ماش  یم یرفت ، چطور  یمن هون صحنه از چشمم نم یول
مهران   دمینگذشت که د یز ی.چ رمیبگ دهیناد یو چطور   نای، من ا شی جونش ، صورت خون  یتن ب

 بهم انداخت و گفت   ینگاه دی ، تا رس ادی داره سمت ما م رانی دستپاچه و ح

 شده ؟.  یشده ؟ ماهان چ  ی_چ

کنم، با   یم ه یاالن راه به راه دارم گر ینکرده بودم ول  هیگر  یکس  یجلو چوقتی، ه نیی انداختم پا سرم
بهش گفت که   ییزایچ هیکرد بدتر هست .سروان  یکه فکر م  یاوضاع از اون دیحال من فهم دنید

با بغض   ستکرد ، اومد کنارم نش  دایگفتن مهران بلند شد .اونم تازه حال روز من و پ نیحس  ای یصدا
 گفت  

 ؟.  شیدی_تو د

 و تکون دادم گفتم  سرم

 دیام یدونم چطور  یبودم ، آخ نم  نیاون ماش یمهران ، کاش من تو دمید  ی، کاش نم  دمی_اره د
 ؟.  ی، چطور  نمیتونه ماهانم و بب  یداشته باشم که دوباره م

 بغلش گرفت و با بغض گفت   یکه سرم و تو هیگر ریبلند زدم ز یصدا با

 . می منتظر بمون دی_اروم باش مهراد ، االن فقط با

 مطلق فرو رفتم.  یکی تار یشد و بعدشم تو  نیبود که احساس کردم سرم سنگ  یدونم بخاطر چ ینم

 

 

 #مهران 
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و گفتم  یسروان احمد  عیخوره ، سرش و بلند کردم تا از حال رفتم سر یکردم مهراد تکون نم احساس
، گفتند واسه ضعف و ترس هست که   میاتاق بر یبه پرستارا گفتند اومدند کمک کردند مهراد و تو

 شده .  ینجور یا

  کسی اد به هچمهر یعن یکجا هستند  هیدونم بق یطرف حاال مهراد هم بهش اضافه شد .نم هی ماهان
خواست   یوارد شد .م  مهیخودم سراس دمیزنگ بزنم که د  اری آوردم به مهد رونی ب میخبر نداده !؟.گچش

 که صداش زدم . رشیبره سمت پذ

 گفت که ماهان مرده. یم یمهراد چ نیشده ؟ ا ی_چ

افتاد  نیزم یچند ساعت گفتم که اونم بدتر از مهراد رو نیاز ا یوتکون دانم براش خالصه ا سرم
 .نشستم کنار زانوش گفتم 

 .یافت یب  مارستانیتخت ب  یتو هم مثل مهراد رو  یخوا یاگر م کشمی نم گهی_تو رو موال من د

 گفت   یگرفته ا ینشست با صدا یصندل یگرفتم بلند شد ، رو دستش

 _مهراد حاال حالش چطوره ؟.

 باال انداختم و گفتم  یشونه ا 

 _دکتر گفت واسه ترس و ضعف بوده .

هم اومد   ادی. مه ادیراه هست داره م یخبر بوده تو یهم خبر داده ، اونم از همه جا ب  ادیبه مه  گفت
.به بابا هم زنگ زدم که  میحرف بزن  میترس باعث شده بود نتون نی، انگار ا میسکوت کرده بود ی.همگ

 میدار ازیما بهش ن که یدونم موقع یبازم جواب نداد ، نم یهم زنگ زدم ول گهی، چند بار د جوابم نداد 
  ینبود ، حت یخبر  چیاتاق عمل بود و هنوز ه یره . چهارساعت بود که ماهان تو  یذاره م ی کجا م
 دادند .  یاومد همش جواب سر باال م  یم رونیهم که از اتاق عمل ب  یپرستار 

وجه   چیبمونه ، خودشون تنها نمونند بگو اصال هم به ه ناز یآ شی بگو بره پ  ای، زنگ بزن به تان  اری_مهد
 .  انینم  مارستانیب
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  هیپشت سر تک   واریسرش به د ادیرفت . مه  رونیب مارستانیبرداشت از ب  شیو تکون داد گوش  سرش
 داده بود .

 ؟.  ادیخوابت م  ادی_مه

 گرفت سرش و تکون داد گفت  واریو از د سرش

 بدن .  گهیخبر د هیترسم بخوابم بهم  یترسم بخوابم ، م یم گهید  یول یباور نکن دی_شا

 کنارش نشستم گفتم  رفتم

 .  میباش  دینا ام نقدریا دی، نبا  میدعا کن دی_االن ما با

 برگشت کنار ما نشست و گفت   اریداد . مهد یو نگاه کردم که نه صبح و نشون م  ساعت

 هم رفته بود . الریدورهم جمع شده بودند ، آ ی_همگ

به ما  ی، نگاه دیترس هویکه دکتر  میبرد ورشیسمت در  ییموقع در اتاق باز شد ، سه تا نیهم
 کرد گفت   یروپوش سبزش م  بیج یجور که دست تو نیانداخت و هم 

چقدر برادرتون  نکهیو به ا دی، از ابن به بعد تنها توکل بر خدا کن  می_ما همه تالش خودمون و کرد
 حالت کما رفتند .   یبگم که متاسفانه تو دیبرگرده ، با ای دن نیدوست داره به ا

 

 و ترس بود گفتم  یکه بخاطر ناراحت  یو تکون دادم با لحن لرزون  سرم

 هست که داداشم برگرده ؟. دی_چقدر ام

 انداخت و گفت   نیی سرش و پا 

دست اون   یافته همه چ ینم یاتفاق  ویتا خدا نخواد ه نکهیبدم ، اول ا  یالک د یخوام بهتون ام  ی_نم
به  د یتونم بگم که فقط ده درصد ام یمن م طیشرا نیخب با توجه به ا  یهست ، ول  یباال سر 

 بازگشتنش هست . 
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، دکتر پرستار   سادمی میپاهام وا یافتاد .خودم داشتم به زور رو  نیزم یرو اریمهد دمیو گفت د نیا تا
 هیکه  یادی اش کردند .فقط من و موندم و مه یبستر  اری اتاق بردند کنار مهد یو تو  اریو خبر کرد مهد

 نکنه ، چشم هاش کاسه خون شده بود . هیپس که گر یهم نم قهیدق

 همه درد و تحمل کنم .  نیا تونمینم  ییمن خودم به تنهانکن ،   هیتو رو خدا گر ادی_مه

رفتم به   یساعت م میو تماشا کنم . هر ن نمیندارم مجبورم بش یچاره ا یشدم ، ول یخفه م داشتم
  یبه ماهان شهیاز پشت ش  ژهیو یهارفتم بخش مراقبت  یگشتم م یزدم ، برم  یو مهراد سر م  اریمهد

تونستم   یکردم ، همش برام سخت بود نم  یو دستگاه وصل بود نگاه م ژنیبهش اکس   یکه حاال کل
  ای موقع تان  نی. هم شمیم وونهیکنم د یما بره ، اصال بهش فکر م  شی قراره ماهان از پ یک  نمیبب نمیبش
 هم اومدند . سرم و تکون دادم رفتم جلو با  اخم گفتم   الریبا آ

 ؟.  دییاین می_مگه نگفت

 سرش و تکون داد و گفت  ایتان

 _اخه..!

 با اخم گفتم   عیسر

 .  میندار زیچ چیو ه زی چ چیاالن !. ما االن حوصله ه نی، هم دی گرد یاالن برم  نی_هم

حال اون دو نفر و    انیهم م نایجور حالمان بد هست ا نی خارج شدند ، هم مارستانیبه اجبار من از ب 
 .  شهیخورد م شتر یاعصاب ما ب  یو زار  هیدوباره گر نندیب یم

 

 

 #اسمان  

 

 .  میخبر تصادف ماهان ، ما همه ناراحت شد دنیشن  با
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 نشه .  شیزی بود ، انشاهلل چ ی_واقعا پسر خوب 

 بره گفت    رونیداشت از خونه ب  یبر م   فشی جور که داشت ک  نیبهم انداخت و هم ینگاه مامان

 ؟. یبر  رونیب  یخوا ی، تو م  شهینم یز ی _انشاهلل چ

 فکر کردم و گفتم  یکم

 حال ماهان چطوره.  نمیبب  مارستانی رم تا ب  یسر م هی_من آره 

من آدم  دیکنم که شا یاوقات فکر م  یده ، بعض یاصال مامان به من شام و ناهار نم ادیم خوشم
روپوش   هیاتاق لباسم و با  یهستم و خودم خبر ندارم . دست از فکر کردن برداشتم رفتم تو ییفضا

  ، دمیام برداشتم پوش ی، با کفش مشک یاب نیبا شلوار ج یمشک  رهنی ساده همراه با پ یسورمه ا
گرفتم   یاومدم . تاکس  رونیاز خونه ب دمیام پوش یموهام همه باال دادم ، شال مشک نهییرفتم جلو آ

  ماریشد اسم ب یراهرو رد م  یکه داستان یجلوتر رفتم از پرستار  ی، کن  دمیکس ند چیه دمیرس ی.وقت
 یتا دوتا از داداشاش رو دمیبرم طبقه باال ، دوباره سوار آسانسور شدم . رس دیگفتم که گفت با

 بلند شد و جوابم داد و گفت  آروم سالم کردم . آقا مهران  یل ینشستند ، جلو رفتم و خ  یصندل

 ؟.  یکن یکار م یچ نجای_سالم ، ا

 انداختم و گفتم  نییو پا سرم

 شده ؟.  یچ  نمیبب امی_من تازه متوجه شدم آقا ماهان تصادف کردند ، گفتم ب

 داد و گفت   رون ی و محکم ب  نفسش

 .  ستیمعلوم ن یچی کما رفته هنوز ه ی_تپ

 دستم فشردم گفتم   یو تو فمی، ک شدیبد م  یلیاومد من حالم خ  یکما که م اسم

از  دیبود حتما بهم بگ یز یچ ی خواستم مزاحم بشم ، اگر کار  ی نم دی، ببخش   شهینم یز ی _انشاهلل چ
 دم . ی انجام م ادیدستم بر ب

 زد و گفت    یکم جون لبنخد
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 .  یآور  فیتشر ی_ممنون ، لطف کرد

 یکه تو یمکتین  نیاول یاومدم . رو رونیب  مارستانی از ب یکردم با حال گرفته ا یخداحافظ ازشون
کردم   یحال ماهان دلم گرفته بود ، احساس م نیا دنی با د  یدونم چرا ول یرو بود نشستم .نم ادهیپ

  هیگر بهیپسره غر هی یبرا دی! چرا من با؟یآخه واسه چ  یکنم .ول هیگر دیهمش بغض دارم و حتما با
داد  یحالت بهم دست م  نیبود قطعا هم  یهستم هر ک یخب من خودم آدم دلسوز  یکنم !؟. ول

دست بلند کردم سوار   ابونی، بلند شدم رفتم کنار خ ادیداره م یتاکس دمیانداختم د ابونی به خ ی.نگاه
 شدم .  یتاکس

 

  یدرست م یز ی چ یک ی، برام ک   میرفت  یم رونی بود باهم ب ای خونه بودم ، تا زو  یخودم تنها تو همش
 چیخونه هستم ، ه یهم دو شب هم تو دیشا کیاالن خودم تنها تا ساعت  یخوردم . ول یکرد م

 . یترس یاون خونه نم یتو ییزنه خودت تنها یکس بهم زنگ نم 

آدم  شهیباعث م زهای چ یرفتارها فکر نکنم ، چون فکر کردن به بعض نیبه ا گهی و تکون دادم از د سرم
بخورم   یز یغصه چ نکهیبشم نه ا  تیکنم تا نه بخوام اذ ی بشه ، غصه بخوره .پس فکر نم  تی اذ شتریب

  رونیحساب کردم ب هیآپارتمان نگه داشت ، کرا یسال هست که بهش عادت کردم . جلو انیکه سال
ثل .خودم و بهش رسوندم سالم کردم که م دیرس  نگیپارک یاومدم .همزمان با من هم بود که بابا جلو

 داره .  یهر موقع که باشه انرژ  ایحوصله جوابم داد . البته واسه زو  یخسته و ب شهیهم

 ؟. ی_کجا بود

 کاپشنم کردم و گفتم   بیهوا دستم داخل ج  یباال انداختم ، از سرما یا شونه

 حال اون بنده خدا چطور هست .  نمیبب   مارستانی_من رفتم ب

 و تکون داد و گفت   سرش

فعال تا   هیقض نی، فقط درباره ا دندیزنگ زد که رس  ماین شی ساعت پ  مین نی، منم هم یکرد ی_کار خوب 
 . شهی، انشاهلل که حال ماهان هم تا اون موقع بهتر م دیبهشون اطالع ند  یچند روز 
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ختم که شش عصر و  به ساعت اندا یتکون دادم ، زودتر از بابا خودم به خونه رسوندم ، نگاه  سرم
کردم ، آخه تا ساعت شش   یم  یهم احساس کالفگ  یخسته بودم و کامل ی داد .حساب  ینشون م

بشم .در   داریهنوز چهار ساعت نشده مامان صدام زده مجبور شدم ب دمیبودم ، بعد خواب داریصبح ب 
کردم داشت بهم   یزود انداختم ، احساس م   وارینفره ام که کنار د هیبه تخت   یباز کردم ، نگاه  ماتاق

،  ستمین ی بخواب ، منم که اصال آدم تعارف خوادیتا هر وقت که دل م ایبخواب، ب  ایب  زمی گفت عز یم
  حساستخت پرتاب کردم که ا یداخل اتاق گذاشتم خودمم با همون لباس ها رو  زیم یو رو میگوش

فکر نکردم   یا گهید زیچ چیبه ه گهیاومد که د یم مخواب  نقدری.اما من ا شنیکردم فنرها دارند جدا م
. 

 

 

   ای#تان 

 

بچه و    نازی.آ میخونه مهران دور هم نشسته بود ی، ما سه تا تو میاز پا دراز تر دوباره برگشت دست
 خوابوند اومد کنار ما نشست و گفت  

، من چند بار هم   دییای ن یعنی دیی ا ین گهیم یغد و لجباز هست ، وقت  یلی_من بهتون گفتم ، مهران خ
 . دیگفتم خودتون توجه نکرد

 کالفه بلند شد و گفت   الریا

 .  دیشد حتما بهم زنگ بزن یهر چ شنیمامان و بابا نگران م گهی _من برگردم خونه ، د

سردرد وامونده خوب بشه  نیمسکن بخورم تا بلکه ا  هیافتاد  ادمی. گفتم سر !  میتکون داد سرمون
 هم برگشت بهش گفتم  نازی.رفتم سمت آشپزخونه همزمان آ

 ؟.  یندار  یز ی _مسکن چ

هوا  یکرد سمتم پرتاب کرد که رو دایگست باالخره پ  ی و باز کرد کم خچالیآشپزخونه در  یتو اومد
 گرفتم .
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 .  ادیب  چارهی پسره ب ن یسر ا دیبال هست با ی دونم چرا هر چ ی_نم

 و گفتم  یصندل  یور نشستم

ما   شیکدوم بهش نگفتند پ چیدرسته ه هیپسر خوب یلیمونه ، خ یداداشم م انی_ماهان برام مثل شا
هر   ی، هر ک اوردین  چکسیه یبه رو یهم دلخور شد ول   دیدونم شا ی، نم یا گهیهر حرف د ایبمون 

 .  ادینفر هست که م  نیافته خودش اول یب  ری جا گ

 وگفت    دیکش  رونیمن ب  یرو به رو  یهم صندل نازیآ

 وندیزدش که دکترا گفتند ممکنه بخوان پ نقدریا ادی، مه یدونم فکر کنم اون موقع تو نبود ی_اره ، نم
 انجام بده .  هیکل

 تکون داد و با بغض گفت   یبا تعجب بهش نگاه کردم که سر  

  عیسر  دیحال و روز د و تو اون  ادیخودش تا مه یول دنش،یبخش  رید یلیخ  هینگفت، بق  یچ ی_ه
 .  دیبغلش کرد و بخش

 گذاشته بود انداختم و گفتم  زی م یدستش که رو یو دراز کرد رو دستم

 . شهی_من مطمئن هستم که حتما حال ماهان خوب م

 آراد بلند شد . هیگر ی موقع هم صدا نیهاش پاک کرد هم اشک

 هم نشد . قهیبچه خواب نداره ! هنوز ده دق نی_ا

 تکون داد و گفت   یخدا سر  بنده

 قهیده دق  نیخوابه بعدش هم تمام خواب هاش هم ی، نم  دارمیدونم واال ، از شب تا صبح ب ی_نم
 هست .  قهیپنج دق

 شدم پشت سرش وارد اتاق شدم و گفتم  بلند

 . یاستراحت کن  یخودم تا تو بتون شی پ ارشی کنه ، زنگ بزن ب یم  تیاذ یدی_هر وقت د

 و گفت   دیکش رونی تخت ب یبچه از تو 
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 که واسه مهمان هست بخواب . یاتاق بغل نیهم ی، حاال تو هم برو تو یم ، مرس   زی_باشه عز

افتم  یکه م شبید ادی،  دمیاتاق دراز کش یرفتم تو ی برد ، ول  یبودم خوابم نم  ارینگران مهد  یلیخ
ده که بخوام   یو نم  نیماهان افتاد واقعا اجاره ا یکه برا  یاتفاق یده ول  یبهم دست م یحس خاص 

بود   یروسعکس واسه شب ع  نی شدم ،اول   یدر آوردم  وارد گالر  میفکر کنم .گوش یا گهید زیدرباره چ
واسه  ی اتفاف کرد که قراره چند ساعت بعد همچون  یفکرش م ی.ک میکه من و ماهان باهم گرفت

 افته ، خونه بدون ماهان سوت و کور هست .  یماهان ب

 

 

 #مهراد

 

 دهیهمش من پنج ساعت خواب دیهفته شا نیا یگذره ، تو یهفته از اون شب نحس داره م کی
کدوم برام مهم نبود   چیمن ه یزمستان ، ول یسرما یتو مارستانیب  اطیح یحا تو نی باشم ، اونم هم

هست .االن دارم  ایکه دلش به وسعت در یداشت برادرم بود ، برادر  تیکه برام اهم یز ی، تنها چ 
 نیا ی. تو  یدون یقدرش و نم یو از دست ند  یز یگفتند که تا چ یدونم ، راست م یقدرش م  شتریب

 هفته فقط رفتم خونه خودم دوش گرفتم و برگشتم . 

 اومدند .  یداشتند سمت من م  الریکه با آ دمیو د ادیمه

 .  ییای از پا درم ی_مهراد داداش ، قربونت برم برو خونه بخواب دار 

 گفتم  دمیشن یکه خودم به زور م یگرفته ا یو تکون دادم با صدا سرم

 .  شمیم تیاذ شتر یب  نمیب  یخوبم ، برم خونه هر جا و نگاه کنم ماهان و م نجای_هم

 نشست و گفت    یصندل  یرواومد کنارم   الریآ

واسه چند ساعت هم که شده بخواب ،   یشینم تیاذ گهی خونه ما ، اونجا که د میبر ای _باشه ، حداقل ب
 . یکرد یم هیگر یو داشت یبود  داریتو ب دمیاستراحت به چشمات بده ، من هر وقت د یکن
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که  یز ی، االن تنها چ  ستیبرام مهم ن  یچی ه ی، ول دند یکه همه اشک من و د دهیبه کجا رس  کارم
هم اومد  ادی. مه نمیو بب شیرنگ یماهان چشماش باز کنه ، من دوباره اون چشم ها نهیمهمه ا

 به من کرد و گفت  یگذشت که دکتر اومد اشاره ا قهینشست ، چند دق

 باهاتون صحبت کنم.  یخوام درباره مسئله مهم یاتاق من م  دییایب گهید قهی_شما پنج دق

  ادیخواست ب  یهم م ادی تونه باشه .مه یقطعا نم یخوب یکنم که خبر  یاحساس م یدونم چرا ول ینم
 تونم برم .  یکه اجازه ندادم گفتم خودم تنها م

بهم انداخت با    یکه وارد شدم نگاه نی دکتر وارد شدم .هم  دییبفرما یبه در اتاق زدم با صدا یا تقه
.منم نشستم بهش زل زدم که چندتا   نمیبش  یصندل یلب داشت دعوتم کرد که رو  یکه رو ینخن یل

 بهم انداخت و گفت   یانداخت و بست ، بعد نگاه یپرونده جلوش بود نگاه

 .  دیباش انی رم سر اصل مطلب که شما هم در جر یم عی، سر ستمین هی_من اهل حاش 

 همه ترس و تجربه نکرده بودم .  نیوقت ا چی، ه دیلرز  یوجودم داشت م و تکون دادم ، تموم سرم

حال و   نیکه به سرش برخورد کرده به ا یضربه ا یداشت ، ول یو آماده ا یبده قو نکهی_ماهان ، با ا
 روز افتاده . 

 پاهام گذاشتم   یو مشت کردم رو دستام

هم با دستگاه  دنشینفس کش ینشون نداده ، حت یواکنش چیبوده ه نجایهفته که ا کی نیا ی_تو
 هست .  ادیز یهست ، امکان مرگ مغز 

با   ادیدونم مه یدونم چقدر گذشت فقط م یشد ، نم  یسرم اکو م یرفت ، همش حرف دکتر تو نفسم
کردم .من داداشم و از دست دادم ، من  یهم نم هیگر گهید یمن حت  یکنار پاهام نشست ، ول  هیگر

از   ی شدم ، اصال خال  نیخارج شدم .سوار ماش  مارستانی و کنار زدم از ب ادیماهان و از دست دادم .مه
  یعروس   ش یهفته پ کیکه درست  یاحساس شده بودم . خودم و به خونه رسوندم ، خونه ا یهر چ

 بود .در خونه باز کردم .  شمیپ شهیکاش هم کردم . ینگاش م  شتریماهان کنارم بود .کاش ب  الدیم

 _هرکول اومد «»

 زد .  یحرف و بهم م نیکردم ماهان ا یتا در خونه باز م شهیهم
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 شده «.  یخفن یچه عکس ها نیبب ای ب »مهراد

داد . در اتاقش باز کردم .   یخاطرات من و عذاب م  نیا شتریشدم ب  یقدم که وارد خونه م هر
 نشستم .  نیزم یبود .کمرم شکست ، خورد شدم ، همونجا رو وارید یعکسش بزرگ رو

 _ماهان.

کاناپه خوابوند اومد نشست کنارم   یبهم انداخت ، آراد و رو یو اومد ، نگاه  نازیدر خونه باز شد آ 
 گفت  

 . شهیتو رو خدا ، اون خوب م  دینکن ینجور ی_مهراد ا

 نگاهش کردم و گفتم  تمبرگش

 ؟.  شهی_خوب م

 زدم و گفتم   یتلخ یسرش و تکون داد لبخند 

 هست .  ی_دکتر گفت امکان مرگ مغز 

 حرف خورد شد .  نیکه اونم از ا دمیانداخت ، د نییپا سرش

گم ماهان ،  یهفته هست دارم م کیاومد ، االن  یزدم م  یهر جا بود صداش م  شهی، هم  نازی_ا
 ماهان .

 داد زدم   هوی

 _ماهان .

 انداختم با بغض گفتم   نییپا  سرم

 ده . یماهان جوابم نم  گهیده ، د ی_جوابم نم 

شونه ام گذاشت ، سر بلند کردم تا   یاز پشت دست رو یکی کردم .  هیگر نی دادم به زم هیتک دستم
 کنه . یداره بهم نگاه م  سی خ  یمهران با چشم ها



 شش برادر 

303 
 

 دنبالم .  ای_مهران من داداشم و کشتم ، من بهش گفتم ب

 یکه االن آغوشش م یبابام کجا رفته ، تنها کس ست یکه معلوم ن  تیموقع نیا یکرد ، تو بغلم
 مهران بود .  نیتونست که اروممون کنه هم

 نیمن بود . فرقش ا هیهم حالش شب اری ماجرا خبردار شدند ، مهد نیگذشت تا همه از ا قهیچند دق 
جلوس   یدلش بذاره ، امام من خودم بودم ، همش اون صحنه لعنت  یو داشت مرحم رو یبود که کس

 چشمم بود.

 کاناپه کنار آراد نشستم ، بهش نگاه کردم .  یبلند شدم رو 

 ؟یار یبرام م یآب خنک  وانیل هی نازی_ا

 و تکون داد گفت   سرش

 .  ارمی، برم ناهارتم ب ارمی  ی_اره برات شربت م

  شتریهفته ب نیا یبنده خدا و اسمان تو دیبخورم .نو یز یچ هینگفتم ، چون واقعا الزم داشتم  یچیه
و  میاوقات که ما خسته بود یبعض  یکار و کنه ول نیکردم آسمان ا یمن بودند . فکر نم شیاوقات پ 

 موند . یماهان م شیپ  رمیاومدم خونه دوش بگ  یمن م

 

 #اسمان 

 

خسته بودند   یلی خ ایاومده  شی پ یتعجب کردم ، حتما مشکل  ستیکس ن چی تا ه مارستانیب اومدم
نشستم .هر   یصندل یاهان نگاه کردم ، دوباره برگشتم روبه م شهیروزا رفتم پشت ش نی، مثل تمام ا

ماهان که  نیکجا و ا طونی، ماهان ش رهی گ یاز قبل م شتریدلم ب  نمیب یماهان و م یحوی بار که ان
بهم گفت    هیپرستار باهاش حرف زدم تا قض شیکجا و رفتم پ دهیخواب مارستانی تخت ب یمظلوم رو

نشستم  ی صندل  یچرخه به کمک پرستار رو یبا اون عظمتش داره دور سرم م ای احساس کردم دن
 داد .  یبهشون خبر م  یکی  دیزنگ بزنم ط حتما با  ایآوردم تا به زو رونی ب می.گوش
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   ای #زو

 

 .  یخواب  یو م  یخور   یو جمع کن ، همش م نایا ا یب الدی_م

 

  یاب وانیل کنهیدست نم  دهیآقا همش خرودخ و خواب میما ازدواج کرد ستی هفته ن کیهنوز  واال
 بخوره . 

 . رم یبگ گهیخانم خوشگل د هی، بعد مجبورم طالق بدم برم  یش یغر نزن چروک م نقدریا ای_زو

گلدون  یسمتش پرتاب کردم که خم شد خورد تو یز یبرداشتم بدون در نظر گرفتن چ تابهیماه یعصب
 زدم  غیو متاسفانه گلدون خوشگلم شکست .ج 

 کنم . یبه خدا خفه ات م الدی_م

 خنده گفت   با

 سرم بخوره ؟.  یتا تو  نمیکه بش ی!. انتظار نداشت  یخودت زد هی_چ

 و تکون دادم و گفتم  سرم

 خورد نه تو گلدون خوشگلم . یتو سرت م   دی_چرا ، با

 جمع کرد . دی زحمت کش الدیبود که م ختهیخاک ر دمیکش رونیرفتم جلو گلم و ب  

 .  یزن  یهر روز به من ضرر م  تی موفق یبه جا یزن من شد ی_از وقت

  کریاسپ یبرداشتم رو   زیم یزنگ خورد ، برگشتم رو مینکردم سمت اتاق رفتم که گوش یتوجه ا  بهش
 نشست .  لی م یهم اومد کنارم رو الدیگذاشتم ، م
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 _به آسمان خانم حال شما چطوره ؟. 

 موز هم برداشت خورد .  هیداد همزمان  هیتک الدیم

 ؟ ببخش بد موقع زنگ زدم .  ی_سالم خوب 

افتاده باشه   یاتفاق نکهیکنه مگر ا  یمؤدب صحبت نم  نقدری وقت ا چیتعجب کردم آخه آسمان ه یکم
. 

 شده ؟.  یز ی_چ

 لب گفت   ریبرگشت ز الدیم 

 پرسه .   ی_خدا شفات بده داره حالت و م

 نثارش کردم گوش جان سپردم به سخنان آسمان   ییبرو بابا 

 نگو ..،   الدی_به م

 بردارم که اون زودتر از من وارد عمل شد و حرف خودش زد .   کری اسپ یخواستم رو یم

  ییجورا هیکما بوده اآلنم دکترا   یهفته همش تو  نیا یشما تصادف کرده ، تو   ی_ماهان شب عروس 
 کردند .  دیقطع ام

نگاه  الدیکار کنم .برگشتم به م یبگم ، اصال چ  یچ دیتونستم با  یدهنم و با صدا قورت دادم ، نم آب
 و خاموش کردم دستش و گرفتم آروم گفنم  یکنه .گوش یکردم که فقط داره به رو به رو نگاه م

 ؟.  یخوب  الدی_م

  مایکه واسه ن  ییرفتم ، در واحد رو به رو  رونی از خونه ب  عی سر دمینشون نداد .ترس یواکنش چیه یول
 اومد . با ترس و نفس نفس زنان گفتم  مهیبود زدم که بنده خدا سراس

 دونم چش شده . یهنگ کرده ، اوردوز کرده ، نم الدیم ای _تو رو خدا ب

نشست خودمم باال سرش با استرس داشتم بهش   الدی کنار م مای، ن میباهم وارد خونه ما شد عیسر
 گوشش زد که به خودش اومد بلند شد با بغض گفت   ری با قدرت ز ماین  هوی کردم که  ینگاه م
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 خوام برم .  ی من م  دیریبگ  طی، تو رو خدا جمع کن برام بل  ایجمع کن زو لمی_وسا

 دستش و گرفت نشوند گفت   ماین

 ؟.  یبر  یخوا  یشده ؟ اصال کجا م  یچ نمی _خب بگو بب

خالصه براش   هیکه رفت  الدیکنم و م یاشاره کردم اجاره بده بره من خودم باهاش صحبت م  مایبه ن 
 بره .  الدیده که م یگفتم که اونم گفت خودش کارا و انجام م

 برگرده . رانی حالش ا نیبا ا الدیبمونم م   نجایتونم که ا ی رم ، نم یمنم م مای_ن

داره  الدی م دمیدارند . سمت اتاق خواب رفتم ، د طیبل  یواسه ک نهیره بب یتکون داد گفت م سرش
 کنه .  یو جمع م  لیتمام وسا

 حال ماهان بشو . یای زنگ بزن خودت درست جو یک ی ای، به مهراد  الدی_م

 داد زد   یعصب برگشت

جنگه بعد   ی م  یبوده داره با مرگ و زندگ مارستانیتخت ب  یبهم نگفتند ، ماهان رو یچ یهفته ه نی_ا
 به من نگفته .  یچی ه چکسیه

 جمع کرد آروم گفتم لی رفتم جلو بهش کمک کردم وسا 

 زنم .  یزنگ م ایه تو آروم باش  من خودم االن به تان _باش

 جواب داد .  قهیو گرفتم که بهت از چند دق ا یبرداشتم شماره تان میگوش برگشتم

 .  یاز ما کرد یادی_سالم تازه عروس که عجب 

 آشپزخونه و آروم گفتم  یبه داخل اتاق انداختم، رفتم تو ینگاه

 هست ؟.  ی ماهان چ هیقض نی_ا

 گفت  ی آروم و لرزون  ینگفت ، بعدش هم  با صدا یچ یاصال ه هیچند ثان تا

 نگو . الدیبه م  یز ی_تو رو خدا چ
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 زدم و گفتم  یپوزخند

 . میکه برگرد رهی بگ طیرفته بل  مای، اآلنم ن  دیاالن فهم نیهم یکار  ی_کجا

و قطع   یگوش اوردیآسمان و گفت آخرش هم طاقت ن  یحرف ها  هیهم با گر اینشستم تان یصندل یرو
 اومد رو به روم نشست و گفت   الدیکرد . م

  ستین یجور آدم نیخودم گفتم ماهان ا  شیماهان برام زنگ نزده ، پ دمی، د ارم ی تونم طاقت ب ی_نم
 اتفاق واسه داداشم افتاده باشه.  نیکردم که ا یفکرش نم  یول

هم خودم   یکی دادم بخوره ،  الدیدست م  یک یآب آوردم ،  وانیو تکون دان بلند شدم دوتا ل  سرم
اومد گفت واسه فردا صبح ساعت هفت پرواز دارند ، خودش   مای گذشت که ن یساعت کیخوردم .

ن داد ، صبح ساعت هفت به بهمو  طیما دوتا بل  یول ادی چون درمانش شروع کرده بود نتونشت ب
 . می، آلمان و ترک کرد رانیمقصد ا

 

 

 #مهراد 

 

 

دارم که   امیپ  یبه واتساپ انداختم تا کل  ینگاه دمیکش  رونی بودم ب دهیکه تازه خر  دمیجد یگوش
گذاشتم و درباره   یاستور  هیبدم  یحوصله ندارم جواب همگ میماهان بود ، داد  تی واسه  وضع یهمگ

  ینم امن واقع یحال ماهان بودند تشکر کردم .ول  ریگیکه پ یحال ماهان نوشتم بعد هم از همه کسان
نکنه   ستیاز بابا ن  یخبر  چیه  یشده ول  ینجور یماهان ا دندیفهم رانیتونم بابام و درک کنم حل ا

فکر کنم .هر کدوم که   میگزند  بی عج یاز اتفاق ها کی دونم با کدوم  یسرش اومده باشه .نم ییبال
 . شهیحالم بد م شتریکنم ب  یفکر م 

که  سادمی.بلند شدم وا  ادیداره م  الدیم دمید یسه که در کمال ناباور  ایدونم ساعت دو شب بود  ینم
 بغلم انداخت و گفت  یخودش و تو  هیبا گر الدیم
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ماهان خوبه سالم   دیگفت یم  یهم بهم نکرد ، چرا الک یاشاره ا  یکس حت چیبهم ؟ چرا ه  دی_چرا نگفت
 رسونه .  یم

 نشوندمش و گفتم   ی صندل  یبه زور رو 

 یهنمز زندگ میخواست ی، نم میمجبور شد یبشه ول  ینجور یا میخواست ی _ببخش ماهان ما نم
 . یبرگرد یمشترک و شروع نکرد 

 گفت   تی اعصبان با

 .  دهیخواب نجایداداشم ا یمشترک تو فرق سرم بخوره وقت  ی_زندگ 

 گفت   هیگر ایبه ماهان نگاه کرد ،  شهیشد رفت پشت ش  بلند

 ؟.  شین یهم بب  کی داخل از نزد ی_رفت

 شدم و گفتم   رهیبه ماهان خ سادم یوا کنارش

شده  گهیمهران د هیاومد  رونیب  یاز وقت یمهران به بار رفت ، ول ی_من نه دلش و نداشتم برم ، ول
 کنه .  یکم صحبت  م  یلی خ گهینم یچیه

. چون خسته  ستین یسمت پرستارا بهشون گفت که مخالفت کردند گفتند االن موقع مناسب  برگشت
بنده خدا خبر داده  نیبه ا یدونم ک یاصرار من برگشت . نم هیراه بود فقط سه ساعت موند بعدش 

 بلند شده برگشته . ساعت هفت صبح دکتر اومد و دوباره همون حرف زد و گفت    ایکه از اون سر دن

هست ،   یکیداداش شما با اون خانم هم  یقلب داره ، گروه خون  وندیبه پ ازیدختر هست که ن  هی_
 .  رهیصورت بگ وندیتا پ   دیهست لیاگر ما

  ی لی. خ میاش کن  کهی ت کهی ت ، بذار ستیبه داداشت ن ید یام چیاشاره کرد که ه میبه طور مستق  یعنی
هم  قهیبهش نگم فقط ازش خواستم که اجازه بده برم داره واسه چند دق یز یخودم گرفتم که چ یجلو

  گهید قهی نگاش کنم و باهاش حرف بزنم اونم با پرستارا هماهنگ کرد قرار شد ده دق ریکه شده دل س
 برم . 
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جون داداشم    یاون اتاق که همش دستگاه بود تن ب ی، وارد اتاق شدم ، تو  دمیگن مخصوص پوش 
بود .خم شدم    دهیشدم .ماهانم آروم خواب کیلرزون بهش نزد یبود .با دست و پا دهیتخت خواب یرو
 .  دمیافتاده بود و بوس کیخراش کوچ هیاش که  ینشویپ

 _ماهان !.

زدم و   یاز جنس ناراحت  یشدم .لبخند رهی نگفتم بهش خ یچ ی شد ، ه بمیدوباره سکوت بود که نص و
 گفتم 

 ؟.  یر یما م شیزود از پ یکه دار  میبد بود نقدر یما ا یعنی؟  یما برگرد شیپ یخوا  ی_نم

 که از چشمم اومد پاک کردم و گفتم  یاشک قطره

قلب مهربون  ی! تو بگو من چطور  دهیتو خواب یکه اتاق کنار  یبه دختر  میگفت قلبت و بد ی_دکتر م 
هستم !؟    تیرنگ یچقدر دلتنگ صدات و چشم ها یدون  ی؟. هوم !. م ارمیب  رونی ات ب نهیتورو از س 

  نمتیمن دوباره بب یتو چشم هات و باز کن دیکه شا سمی م یوا شهیش نیهر روز من پشت ا یدون یم
 !؟.

 کردم .  هیبلند گر یبا صدا رمیخودم بگ ینتونستم جلو گهید

ماهان و واسه من پر   یتونه جا  یم یکنم! ک یزندگ یمن چطور  یکنم ، تو بر   ی_ماهان دارم دق م
   یگفت یو م  یگرفت  یجبهه م عیزدم سر یحرف و م  نیا یدونم اگر االن بود یکنه ؟  م

 . دی کرد  یولم نم دی_شما اگر من و دوست داشت

کس مثل   چی هم دوست داشته باشم ، ه هیاز بق شتریب دی احد و واحد دوست دارم ، شا یبه خدا یول
  قی!؟. تو که رف یر  یم یگرفتم تو دار  ادی، بلد نبودم ابراز احساسات کنم حاال که  شهیمن نم  یتو برا

دونم   یبرگرد ، م  ؟ یکن  یم ینجور یما و نداره چرا ا یماهان ، تو که دلت طاقت ناراحت یراه نبود مهین
دونم اگر اون   ی، م ستیممکن ن  ر ی غ یز یچ چیدونم خدا بخواد ه یپس برگرد ، من م یهست یتو قو

 ینم گهید من ی. اگر تو بر   یافته ، پس تو هم همت کن تا برگرد یاتفاق م  زیبخواد همه چ یباال سر 
شهر با تو خاطره دارم ،   نیا گوشهو خاطره تو نباشه ؟ من گوشه به  ادیکنم ، کجا برم که  یتونم زندگ 

کنم    ینکن برگرد ، برگرد تا زندگ تمیکار کنم ؟ اذ یقلبم چ  ی، اصال بگو با حضورت تو یهر رفتم تو بود
. 
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من حرف بزنم و ماهان سکوت   نم یتونستم بش ینم نیاز ا  شتریب گهیصورتم گرفتم د  یام جلو دست
زانوم گذاشتم شروع   ینشستم سرم رو  نیزم یاومدم ، همون جا رو رونیکنه ، بلند شدم از اتاق ب

 نشستم ، بهم نگاه کرد و گفت    یصندل یکردن . دکتر اومد دستم گرفت کمک کرد رو هیکردم به گر

به زنده موندش   یدیام گهیجوون د  نیجوونه ، واسه منم سخت هست که بخوام بگم ا یل ی_خ
 افته . یاتفاق م  یروز  هیخب ، مرگ حقه   یول  ستین

 هام و پاک کردم با بغض گفتم   اشک

خاک بشه    ری که بره اس ستین فی جوونه تازه هجده سالشه ح   یلیداداش من هنوز خ  ی_اره حقه ، ول 
 !؟.

 که معلوم بود چقدر ناراحت هست گفت   یانداخت و با لحن نییپا سرش

 ره .  یداره م ی جوان  نمیمن که دکتر هستم هم سخته بب ی، برا  فهی ح  یلی _چرا خ

بدون اون  شهیکنم !؟ مگه م یبدون ماهان زندگ  ی!؟ چطور  ارمی دوام ب یهمه سخته ، چطور  واسه
 یکنند ، دو روز غصه م یم هی همه دو روز گر نایشونه ام زد و رفت .ا  یرو یکرد !؟.دکتر دست  یزندگ

که   یمونه ، اون صحنه لعنت یدرد تا من خستم باهام م نی ا یره ، ول  یم ادشونیخوردن بعدش همه 
 کار کنم .  یدر آوردند ، با عکس ها و خاطره هاش چ   نیداداشم از اون ماش

  ینداشتم ، ول یو عکس  یلمیف چی شکست ه میبهش انداختم ، چون گوش یآوردم نگاه رونی ب میگوش
فرستاده بود ،  لمیهم برام ف ادی. مه ختمیر میگوش یلب تاپ تو یو عکس ها تو لمیرفتم خونه تمام ف
  یم آواز  ای که ماهان داشته کنار در یفرستاده وقت دیو نو نینوشته بود که ا رش ی رفتم بازش کردم ز

 یم شهیهم  دینو ی، ول میبود دهیماهان و مخوقع خوندن آهنگ نشن یوقت صدا چیخونده .ما ه
 فوق العاده هست   یعنیخوبه ،  یل یگفت صداش خ

 به دست نشسته بود .  تاریگ ایکردم ، رو به در یو پل لمیف

 

 تو درد و دل هامو  ی، اومدم تنها، تا که بشنو ای ، در ای_در

 دونه من کجامو   یم یجز تو ک  ابیحالم و در  نیا ای،در ایدر
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 کنار موج ها . نمی دوباره فردا عشقم و بب  یکنم کاشک   یمن با تموم دردام ، آرزو م ایدر ایدر ایدر

 

 تاب دلم یکن آخه ب آرومم

 خوابه دلم  ی ساحل شب ها م لب

 من تنگ شده تو دلم جنگ شده   دل

 بدونم اون کجا رفته  کاش

 موندم با همه خاطره هام    حاال

 مونده برام   ی چ گهیعکساش د ریغ

 من تنگ شده تو دلم جنگ شده   دل

 بدونم اون کجا رفته .  کاش

 

 من با تموم دردام   ایدر ایدر ایدر

 کنار موج ها   نم یدوباره فردا عشقم و بب یکنم کاشک  یم  آرزو

 (  یی_گرشا رضا ای در ای)در

 

واسه زنده  ی ا زهیانگ چیکنم ه یاحساس م ارمیتونم طاقت ب  ینم گهیصدات خوبه ماهان ، من د چه
 موندن ندارم.  

 صوت برام فرستاد و گفت  هی ادی بعد مه قهیدق چند

 آهنگ و با صداش منتشر کنم . نیخوام ا ی_م
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که ماهان برگرده ، من هنوزم به   نه یکه برام مهم بود ا یز ی نداشت ، تنها چ تی اهم گهیبرام د  یچیه
دلم گرفت .کاش   ایدن یهمه نامرد نیدارم که داداشم و بهم بده .دلم گرفت ، از ا دیام یباال سر 

  یروزها ام آسمان هم مثل تم دمیرفتم . د یبودم تا با داداشم م یلعنت نیاون ماش یحداقل منم تو
 اومد .  گهید

  یسالم کرد جوابش و دادم .نگاه دیتفاوت که ظرف غذا هم دستش بود .بهم که رس نیبا ا البته
 مظلوم بهم انداخت و گفت  

 .  میبخور  رونیب  میبر ای _ناهار آوردم ب

 و تکون دادم گفتم  سرم

 ندارم .  لیخورم م   ی_نه نم

 کرد و گفت   یاخم

  نجایداداش ، من هر وقت اومدم تو ا ای غذا درست کردم ، ب دمیهمه زحمت کش نیمن ا نمیبب   ای_ب
 . یهم نخورد یچیه یبود

آورد ،   رونی ظرف ها ب یکی  یکی،   میچمن ها نشست یرو  اطی ح یتو  رونیاجبار قبول کردم رفتم ب به
  دیبا شک و ترد  نیبلد باشه واسه هم  زهای چ نیخورد از ا  یدرست کرده بهش نم یبرنج و قورمه سبز 

   دمیپرس

 ؟.  یغذا درست کن  ی_تو هم بلد

 بهم انداخت دوباره مشغول شد گفت  ینگاه

شرکته ، بعد من خودم تنها هستم مجبورم اکثرا   ی_اره بابا من چون مامان شاغل هست همش تو
 بلدم .  ییهمه نوع غذا  نیموقع ها خودم تنها غذا بخورم ، واسه هم

 دادم و گفتم تکون  نی به نشونه تحس  یسر 

 . یزحمت افتاد  ی_دستت درد نکنه تو

 زد و گفت   یلبخند
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 .  نمتیاوضاع بب نیا یدوست ندارم تو  یمون  یبرام م   مای، تو هم مثل ن ی_نه بابا چه زحمت 

منم   یهوا  یاوضاع حداقل کم نیا یکردم تو  یکه فکر م  نازی و آ ایبود ، برعکس تان  یدختر خوب  یلیخ
متاسفانه فکر ناهار و شما منم   دندیخودشون چسب  یبه شوهر ها یکدوم همگ چ یه یداشته باشند ول 

 .  ستیهم ن ینبودند که البته گله ا

 ؟.  یر یتو هم دانشگاه نم گمی_م

 داد گفت   یجورم خ داشت غذا و قورت م  نیهم 

 رم .  ی_چرا من سه سال هست که دانشگاه م

 لقمه غذا خوردم و با تعجب گفتم   هی 

 _مگه چند سالته؟.

 باال انداخت و گفت   یا شونه

 خوندم .   یخب هوشم خوب بود جهش ی، هجده سالمه ول میهم سن هست ای _من و زو

 .  یکن یم  یکردم داره شوخ  یشوخ طبع داشت فکر م تی شد چون شخص  یاصال باورم نم یوا

 ؟.  یخون  یم ی_ خب حاال چ

 رداشت خورد و گفت ب  یاب وانیل

 خونم .   یم ی، بهشت ی_من دندان پزشک

 اومد .  یرسمًا داشت شاخ هام در م گهید

 .؟یکن   ی_دارب مسخره م

 گفت   یجد یلیو باال انداخت خ  سرش

هست آخه امروز   فمیک یبهت نشون بدم االن تو نایمدرکم و ا یخوا یگم م یم ی_نه بخدا ، حد
 کالس داشتم .
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 .  گهیداره راست م دمیبهم نشون داد که واقعا د  دیکش رونی و ب ز ی چندتا چ فشی تو ک از

خب خودش   یداره ول  یدارم ، البته روزا هم همش خوب یهوش خوب ایو زو  مای _من برعکس ن
مدلش هستم به دختر عمه دارم بدتر از من ، اونم داره  هیمن  نینخواست که ادامه بده ، تازه بب

 خونه . برگشت پشت و نگاه کرد گفت   یم  یدندون پزشک

 _اها بفرما خودش هم اومد .

به من سالم کرد   دی، تا به ما رس  ادیدرست هم اندازه آسمان خودش داره م ی انداختم تا دختر  نگاه
 بعدش با اخم به آسمان گفت   یول

سر جلسه امتحان خراب  یجور اومد نیبعد هم  یخون  یم  یمروز درس نخوندم تو گفت ، من ا ی_حاج
 . میکرد

 کنند .  یخونند و تقلب هم م یم ی دندون پزشک نایکردم ا یتعجب بهشون نگاه م با

 خوندم خوابم برد .   یجور که داشتم مثل خر درس م  نیهم شبیبه حضرت عباس که د اری_فر

 بهش زد و گفت   یلگد

 ؟. یزد یخر م   یچطور  یهم بلد نبود یسوال هی_تو 

بهم انداخت آسمان بهش   یسفره نشست من آروم غذام و خوردم ، نگاه یدستش گرفت اومد پا  
 گفت   دیماجرا و فهم یکرد وقت یمعرف

 راحت باشه .  التونیدکترا و داره خ نیبهتر  نجای_ا

 باال انداختم و گفتم  یخوردم ابرو اب

 ؟. دی شناس ی_چطور شما م 

 جواب داد  عیسر اسمان

 واسه باباش هست خبر داره .  مارستانیب نی_داداش ، ا

 و گفت  دیبرداشت واسه خودش غذا کش یبشقاب 
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 . شهینم  شی زیزنم انشاهلل که چ یرم االن با ، بابام حرف م   ی_من خودم م

که همون موقع  مارستانیسمان تشکر کردم برگشتم سمت ب شده بودم ، از ا ریس گهیکردم د یتشکر 
 دنبالم اومد . اریفر

 هست ؟.  ی، دکترشون ک  دی_ببخش

 فکر کردم و گفتم  یکم

 هست .  یلی_اگر اشتباه نکنم دکتر سه

 فکر کرد گفت   یگفت بعد ش کم  یاهان

قلب بدن برادر   یمحمد سنایتونه به  یگن م یکه م یمار یب  مهیخوبه هست ، نکنه ه یل ی_دکتر خ
 شما هست !؟.

 کردم و گفتم  یاخم

 داره . ازیتونه بده چون خودش ن  یقلب نم ی_برادر من به کس

 و باال آورد گفت   دستش

 خوام قصد ناراحت کردن شما و نداشتم. ی من واقعا معدزت م دی_ببخش

 و تکون دادم و گفتم  سرم

 . دیاز اسمان بپرس دیبر دیدار ی، حوصله حرف زدن هم ندارم اگر سوال ستی_من حالم خوب ن

 گفت   یداشت با خودش م دمیکردم برم که صداش و شن  پشت

 .  ی_پسره هر کول ، از خود راض

  یتمام پرستارا و دکترا تو دمیشدم . برگشتم سمت اتاق ماهان که د مارستانیتکون دادم وارد ب  یسر 
  یافتاده ول یکرد ، خودمم وارد اتاق شدم انکار اتفاق  دنیدم شروع به لرز، تمام وجو ختندیاتاق ر

ع برگشتم سمت یکرد سر رونی اومد من و از اتاق ب یجلو رفتم که پرستار مرد یشدم ، قدم یمتوجه نم
کارکنم   یدونستم چ ی.نم  ادیم شی داره پ یبردم که اتفاق یواقعا و گهید دندیکه اونم پرده کش شهیش
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اومد و   رونیب  یبا خوشحال  یگذشت که پرستار  قهی.چند دق  دمیکش یموهام دست م ی، فقط تو
 گفت 

 داداشتون به همش اومده . ،یدیحم ی_ به قرآن معجزه شده آقا

 .  ارمیاحساس کنم بال درب  یبود که از خوشحال  یکاف  نیهم و

 اومد و گفت   رونیبعد دمت خوشحال ب  قهیکنم،چند دق هی گر ایبخندم  دیدونستم با ینم یخوشحال  از

 . کنهیکارها و ممکن م نی_حالش کامال خوبه ، واقعا خدا بخواد ناممکن تر

  ینبود فردا به بخش منتقلش م یبمونه اگر مشکل   نجای تکون دادم ، بهم گفت که امشب و هم سرم
هم کنارم    ا یآسمان و فر دمیرگشتم که دخبر بدم ب هیرفت به بق ادمیخوشحال بودم که   نقدریکنند . ا

 . سادندیوا

 . نمتونیطرف ها نب نیا گهیانشاهلل که د ،یدیحم یخوشحال شدم آقا ی_خبل 

 خنده ام گرفت .   اری جمله فر نی لحن حرف زدن و ا از

 .  میشینم  یور ها آفتاب نیا گهیخانم ما د  اری_بله ممونم فر

 گفت   یجد یلیو تکون داد و خ  سرش

 .  دینش یآفتاب _بله 

 و گفتم  میاومد جلو بهم سالم کرد که خند آسمان

 . ی به من سالم کن یخوا  ی_تو امروز چند بار م

 خواستم زنگ بزنم که آسمان زودتر گفت   یهم خنده اش گرفته بود . م خودش

 .  انیم یزنگ زدم ، گفتند که االن همگ  ای و زو الدی_خودم به م

 و گفتم   دمی کوب یشونیبه پ یدست

 خواد حمله کنه .  ی_قوم مغول م
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 و گفت   دیبلند خند یبا  صدا  آسمان

 .  دیش  یم ی لیشش تا داداش ، چهارتا زن داداش ، خ یی_خدا

 به سرعت وارد شد   ادیمه دمی تکون دادم ک د یسر 

 _کو ماهان ؟. 

 کردم که مهران اومد گفت  یبا تعجب بهش نگاه م نجوریهم

 . شه؟یم صی _االن ترخ

 .  ستیبدتر از من هستند ، واقعا حالشون خوب ن گهید نایا

 .  ایب  یچه خبر هست تو هم خواست مارستانیب  یتو نمیبچرخم بب ی_خب آسمان من برم کم

 انداختم که به توجه به من گذاشت رفت .  اری به فر ینگاه 

به ما   یشده بود ، دکتر اومد نگاه یدیراهرو کامال خانواده حم  هیاومدند ، حاال  یهمگ هیپنج ثان  سر
 انداخت و با خنده گفت  

 کنه .  ادتونی_انشاهلل خدا ز

 گفت   عیسر اریمهد

 .  شهی _انشاهلل داره اضافه م

 باال انداخت .  یتعجب بهش نگاه کردم که شونه ا با

 _نکنه زن بابا حامله هست!؟.

 و گفت    دیخند الریآ

خب تازه   یذکر هست که سه ماهه باردار هست ول  انی خانم حامله هست ، البته شا  ایتان _نه بابا ، 
 متوجه شدند . 

 زد و گفت    ایتو سر تان  یکی برگشت  اریفر هوی
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 . یعقب مونده بود شهی_خاک تو سرت هم

 که آسمان گفت   دیهم کش یغ یج هیبغل کردند ،  گرویهمد برگشت

 . یر ی مورد حمله قرار بگ اری حرکات انجام نده، چون ممکنه از طرف فر نیاز ا ای _تان

بهم نگاه کرد دستم به نشونه خاک تو سرت بلند کردم و آروم   دیانداختم که خند اریبه مهد ینگاه 
 زمزمه کردم  

 . دیخاک تو سرتون جنبه ندار یعنی_

 اومد گفت   رونی بندازه که دکتر ب کهیخواست به خودم ت  یم

 کردم ، کدوم مهراد هست !؟.  ی_من االن قاط

 ام بلند کردم که گفت   دست

 . گهیماهان اسم تو رو م ای_ب

االن با خنده دارم  یبا اشک خارج شدم ول  شی پشت سر دکتر وارد اتاق شدم ، وند ساعت پ عیسر
 . شمیوارد م

  یعنیت درست حرف بزنه ، تونس  یهنوز هم نم  یباز کرد ول  یچشماش کم  دم یسرش که رس بابا
 بود . یدار ی خواب و ب   نیهمش ب

 _جانم ماهان !. 

هست ، اثرات مسکن ها هست . منم  ینجور ی، دکتر گفت که هم دینگاه ام کرد دوباره خواب یکم
  رونی ب یبود .همه باهم دست جمع  دهیخواب یچیشد که گفتم ه  یچ دندیاومدم بچه ها پرس رونیب

 . م یکن نیتام میو ما بتون   روی ، موقع جنگ فکر کنم نصف ن میلشکر بزرگ بود هی یعنی،  میرفت

 . ادی ب ا یگم انشاهلل که سالم و تندرست به دن یم کیپدر شدنت و تبر اری_خب آقا مهد
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  اری  یفروش  ینیری خوب و بهم دادند ، رفتم ش  ریگفتم ، امروز دوتا خ کیهم تبر ایکرد به تان بغلم
که  یتا مردم عاد ری بدن از پرسنل و کادر درمان بگ ینیر یو ش  مارستانی سفارش دادم کل ب مارستانیب

 اونجا بودند . 

 !.  یعقب نمون الدی_م

 انداخت و گفت   ایبه زو  یحرف و بهش زد ، اونم نگاه نیا ادیمه 

 . می خوا  ی_ما فعال بچه نم

 زد و گفت    اریشونه مهد یرو  یدست دیخند ادیمه

 به بچه دار شدن ندارم .  یعالقه ا چیگفت من ه یکه م ادیم ادمیشازده هم من  نی_ا

 پاهاش زد و گفت   یرو  یدست اریمهد

 . دهیره باال موقع اش رس یگفتم سنم داره م گهی_د

 

 

 #آسمان  

 

 

 گفت   هویکه  مینشسته بود مارستان یب  یتو اری فر با

 دوتا تخته اش کم هست .  یکی هست ، کال احساس کردم  ینجور یپسره چرا ا نی_ا

 و تکون دادم و گفتم  سرم

 خودت هست .  هی_اره درست شب 

 زبونش و گاز گرفت و گفت   عیسر
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 . ادی چطور دلت م ی، مهربون  یخوب نی_خدانکنه من دختر به ا

 اومد رفتم جلوش گرفتم گفتم  رونیدکتر از اتاق ب  دمید

 . نمی برم داخل آقا ماهان و بب هیتونم چند ثان یمن م دی_ببخش

 گفت  دیبهم انداخت با شک و ترد ینگاه

 ؟.  ی_خواهرش هست

 و صاف کردم گفتم  صدام

 _ب....

 و گفت   دیوسط حرفم پر عیسر اریفر

 دکتر ، عاشق و معشوق هستند . ی_نه اقا

 گفت   یتوجه ا چیبهش چشم غره رفتم که اونم بدون ه برگشتم

 ؟. یکرد یم هیهفته مثل ابر بهار گر نیا یتو ی!؟ خودت نبودهی_چ

 گفتم   یوتکون دادم عصب  سرم

کردم مگه تو    یم هیکردم ، گر یم یکردم ،چون هم نوع خودم بود احساس دلسوز  یم هی_باشه من گر
 ؟. یبگم عاشق شد دیمن با یکرد هیگر یهر کس  یبرا

 و تکون داد با لبخند گفت   سرش

 .  یکن یم هیبراش گر یواست مهم هست که دار  نقدریا یعنی،  گهی_ا ره د

 و خفه کنم . یخودم دختره روان یخواست با دست ها یواقعا دلم م گهید

 تا نزدمت .  رونی _برو ب

 کرد و با خنده گفت    یون یپادرم  عی سر دکتر
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 . دیبر دیتون  یخودم متوجه شدم ، بله م  هی_خانوما کاف

  نجایخواستگارش که دکتر هم دمیزبونم در آوردم که د ار ی دکتر رفت واسه فر نکهیکردم بعد ا یتشکر 
 بود . سادهیبود پشت سرش وا

 ، نفست اومد .  زمی _عز

 اون که حواسش نبود با داد گفت   

،براش متاسفم فکر کرده چون دکتر هست من بهش بله   ختیر  ی، پسره زشته ، ب ار ی_ اسم اون و ن
 دم . یم

 زد و گفت   یلبنخد مسخره ا دشیبا ترس برگشت تا د  اریکرد فر یدکتر سرفه مصلحت  هوی

 ؟. دیدکتر شما هست ی_سالم آقا

فلنگ و بستم .در اتاق و آروم باز   عیبرگشت بهم چشم غره رفت که سر  اریسرش تکون داد ، فر اونم
 ماهان باز هست .  یچشم ها دمید کردم که

 _سالم .

 گفت  یگرفته ا یجون و با صدا یبهم انداخت ب  ینگاه 

 ؟.  یفرار کرد ینجور یکه ا یکار کرد ی_دوباره چ

 و گفتم  دمیپشت گردنم کش  یدست

 بود ؟. عیضا نقدریا یعنی_

 زدم و گفت   یلبخند

 _تابلو بود . 

 نشستم و گفتم  یکنار   یصندل یرفتم جلو رو دمیخند

 ها ؟. یزنده موند  ی، شانس ی_شانس 
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 براش سخته حرف بزنه گفتم  دمیو تکون داد د سرش

خوشحالم که حالت خوب شده حاال خونتون   یل ی، خ یبش  تی ممکنه اذ ینجور یا رونی رم ب ی_من م
 .  امی م ادتیهم ع

 یزنه . تو  یدونم چرا قلبم داره تو دهن ام م یاومدم ، نم رونیبه نشونه باشه تکون داد منم ب سرشو
 از پشت گردن ام و گرفت گفت   اریفکر بودم که بهم فر

 .  ارمیکارت و درم   نیا ی_برات دارم تالف 

 دستش فرار کردم و با خنده گفتم   از

 باطل .  الیخ  ی_زه

 . سادی هم اومد به همه سالم کرد کنار من وا اری، فر سادمیوا هیخارج شدم کنار بق  مارستانیب از

 ؟. داریب  ایماهان هنوز خوابه  دینیبب   دی_شما نرفت

 کنه گفت  یخواست کار من و تالف یدهن لق چون م اریدونم که فر  یخواستم بگم نم یم

 کردند .  یم فی هم تعر یشب برا کی االن هم آسمان کنارش بود قصه هزار و  نی بود، اتفاقا هم  داری_ب

 گفتم   یچشم غر رفتم و با لبنخد کامال مصنوع هشب

 اش شکسته . نه یتونست حرف بزنه گمونم قفسه س ی_نه نم

 دستش زد و گفت    یدوتا محکم رو اریفر

 .  یکن  یبچه مردم و ناقص م یبدونه ، چرا الک   یز یچ یکس یخوا ی_خب تو که نم 

 و گفتم  اوردمیمنم کم ن یخواست بزنمش ول یواقعا دلم م گهید

 .  دیاون وسط باهم خلوت کرده بود ی_شما با دکتر مصدق

 با خنده کفت  ایقدم جلو اومد که زو  هی

 ؟. ستی_همون خواستگار سمجه که ول کن ن
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 سرش و تکون داد گقت  اریفر 

 مثل جن پشت سرم ظاهر شد .  هویکردم   یبودم مسخره اش م سادهی_اره امروز هم وا

 

 نیاز ا شتریزشته بخوام ب دمید گهیخواد بمونه منم د یها کم کم رفتند ، فقط مهراد گفت م  بچه
طبق معمول  اریفر گهی، آخه امشب مامان و بابا هم نبودند د میسمت خونه ما برگشت اریبمونم با فر

  سسترحال ماهان هم خوب شده ا گهید میمونه که نترسم . امشب قراره بترکون یکنار من م ادیم
 . ادی حساب کنه ب  یتاکس هیکرا  اری. در خونه باز کردم منتظر بودم تا فرمیندار یز یچ

 حساب کنم !؟.    هیکرا دیمن با یکشیگم تو خجالت نم  ی_م

 .  رهیگ یحرف نزنه فکش درد م ادی خونه باز گذاشته بهش گفتم بره داخل ز در

 گفت   اریکه فر میوسط هال گذاشت زیم ی و ماست ها و رو پسی ، چ میخونه شد  وارد

 حامله هست. ایتان  شهی_باورم نم 

 آوردم گفتم  یجور که روپوشم در م نیهم 

 _باورت بشه .

 

 

 #ماهان  

 

 

کس نبود بعد کم کم همه اومدنت ، در   چیمن و به بخش منتقل کردند ، تا ساعت هفت ه صبح
 هم برگشتند .   ای و زو الدیکه م دم یکمال تعجب د
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ها   نیبتونم از دست ا یخواست دوباره برگردم تو حالت کما چند وقت یسر و صدا بود که دلم م نقدریا
 خواب راحت داشته باشم .

 !د؟یشما انگار نرفته برگشت-

 گفت  رفتگ یمن  و م یهمونطور که دست ها الدیم

 تنها بذارم.  تی وضع  نیتونستم تورو تو ا یمن که نم-

 و گفتم ایزدم.رو کردم به زو  یلبخند 

 !د؟ی اومد دیجور کرد  طیبل اد ینم  ری گ طیاونم آخر هفته ها که بل یچطور -

 کنار ماهان گفت:  یصندل یصاف کرد و نشست رو ییگلو ایزو

  ربرنجی مثل ش ی طفل مش؛آخهیگرفت الدیمونده بود که واسه آقا م طیبل هیفرودگاه فقط  میدیواال تا رس -
خودش فکر    شینداخت و پ  یبهش م ینگاه هی شدی رد م میماهان!هرک گفتیوارفته بود و فقط م 

 رو ترک کرده! الدیکه حتما ماهان م کردیم

 سر شونه اش زد و گفت   یک ی آسمان

 نبود! طیخواست بخره اصال بل ی!آخه مامان هم م؟یگرفت یخب حاال چطور -

 هم با اخم گفت   ایزو

گفتم   ششیتنها نشسته رفتم پ اروی هی دمیفرودگاه د ینکن دخترجون!تو سه یمنو با مامانت مقا-
رو گذاشتم کف دستش  طیراه انداخت منم دوبرابر پول بل ادیتو برم؟!اونم داد و فر یجا یبذار  شهیم
 !شمیراحت شه که من سوار م الشیاومد خ مایتا دم در هواپ چیرو که بهم داد ه  طیبل

، من  میدیخند یاصال نم  ایمن و آسمان و زو یدلش رو گرفته بود از خنده،ول ی هرک ای حرف زو نیا با
 حوصله بود .   یب یاومد ، آسمان هم انگار کم  یباال نم ندوزمیکه کال هنوز منگ بودم ، و

 شد گفتم   کیخودشون بودند ، به آسمان اشاره کردم بهم نزد ریدرگ همه

 _چته!؟. 
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 باال انداخت و گفت   یا شونه

 خواد با دوستاش شش ماه برن خارج بمونند .  یمامانم بحث کردم ، م ای_

 باال انداختم و گفتم  یابرو

 هم رفته !؟.  ی_خب تو چرا اخمات تو 

 نشست و گفت   یصندل یرو

 .  ستیوقت خونه ن چیتنها بذاره بره ، بعد بابا هم که ه نجایخواد من و ا  ی_خب اون م

 کردم و گفتم  یخنده ا تک

 .  یکن  یمشابه من و تجربه م یزندگ  ی_غصه نخور تازه دار 

 داد و گفت   هیپشت تک به

خواد بهتون اضافه  یهم م گهید  یکی ، خودت و آماده کنه  یتو چطور  نمی _اره بابا ولش کن ، بگو بب
 بشه .

 ام زدم و گفتم   یشونیبه پ یدست

  دمیزود ، حاال فهم  نقدرینه ا یکردم بابام دوباره ممکنه از اون زنش بچه دار بشه ول ی_اخ فکرش م
 رفتند .  یمهران و مهراد به ک

 و گفت   دیصدا خند با

 . شهیداره بچه دار م اری، مهد وونهی_د

 ام زدم و گفتم   یشون یپ  یرو گهید یکی

 حامله شده !؟.   اری ، مهد نیحس  ای_

دهنش و گرفت و   عیبرگشتند بهش نگاه کردند ، اونم سر  یکه همگ دیخند یبلندتر  یبار با صدا نیا 
 گفت  
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 . دیخواهم شما ادامه بد ی ، معذرت م دی_ببخش

 برگشتند . یحرف همه برگشتند به روال عاد نیا با

 . یتصادف کال مغزت از دست داد نیجور دوتا تخته ات کم بود ،  بعد از ا  نی_تو خودت هم

 تکون دادم گفتم   یسر 

 حامله است !؟. ای _تان

 تکون داد دستم به نشونه خاک تو سرت بلند کردم و گفتم  دیی و به نشونه تا  سرش

 .یر بعد تو هنوز دوست پسر هم ندا  ادیم ایتو بچه هاشون دارند دن  ی، هم سن ها نی_بب 

 و ناراحت نشون داد و گفت   خودش

 . ست ین  یماهان ، حضرت عباس ستی_شوهر ن 

 کردند . یرا تعجب بهم نگاه م هیکه بق دمی بلند خند یبا صدا هوی

 .  دیخند ی بلند م یبا صدا تونیک ی بار  هی هیهر چند ثان د یگ یم  ی_شما دوتا چ

 گفت   یبا خونسرد اسمان

 هفته که نبوده ، جامعه به شدت با کمبود شوهر مواجهه هست .  نیا یگفتم تو ی_داشتم براش م 

 اومد نشست به آسمان گفت   مهراد

 دختر عمه هست !؟. اری_فر

 سرش زد و گفت   یدوتا تو آسمان

 کردم .   یگناه یمن چ ایموندم ، خدا نجایهم رفت فقط خودم تنها ا اری_فر

 خوندم .  عیسر

 دردسر داره . ی، خوشگل تهی_گناه تو خوشگل
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 بزنه تو سرم جلوش گرفتم   فیخواست ک  یکه م میخند خودمم

گفتند قدر زر زرگر شناسد   میاز قد  ،یناز  نی، به ا یخوشگل نی_مرض خودت و مسخره کن ، دختر به ا
 . یقد گوهر گوهر 

 و تکون دادم گفتم  سرم

 .  دییفرما ی_بله درسته ، شما درست م

 شد سمت در رفت و گفت   بلند

، آخه خونه م  دیزد تا شما دورهم جمع شد مارستانیب نیکه ا یبده ، همون آدم رشی دا خ_خ
 . دینداشت

 محله حادثه و ترک کرد .  عیگفن که اون سر یز ی چ هی یها منظورش و گرفتند هر ک بچه

 کنارم نشست ، دستم  گرفت و گفت   مهراد

 سرم رفتم .   ری ، خودم به شخصه دو بار ز یهفته ما و دق داد نیا ی_ماهان تو

 براش زدم و گفتم  یدست

 .  یدار  شرفتیپ  یهنوز جا نی_افر

 گفت   ایخانم وارد شد به زو  هیکه در باز شد  رونیخواست بره ب  یبه نشونه تاسف تکون داد م یسر 

 .  میدورهم باش ایب  ی، دوست داشت می_امشب من و آسمان تنها خونه شما هست

 گفت  ادی که مه دیرفت در و تا جون داشت بهم کوب رونیب  عیسر بعد

 _مال باباته مگه ؟.

 باز شد سرش آورد داخل گفت  در

 _اره اتفاقا واسه بابام هست . 

 بلند شد و گفت   مهراد
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 !؟. یبزن ینجور یا دی_حاال چون واسه بابات هست با

 و تکون داد و گفت   سرش

 ؟. یدار  یزنم ، تو مشکل ی_اره هر جور دلم بخواد م

 خونسرد گفت   یل یبه مهراد نگاه کردم که خ برگشتم

 نکن .  ینجور یا گهی_اره مشکل دارم ، د

، بازکرد به مهراد  دیها هست دوباره در و محکم بهم کوب  طونیدختر هم که معلوم بود از اون ش  اون
 گفت  

 کنم .  یدم اصال تا صبح هم شده تکرار م  یهم انجام م  گهی_دوست دارم د

 جلو رفت و گفت   یقدم  یبا اخم مهراد

 تا حاال بهت کتک زده ؟. ی_کس

 دست به کمر شدو گفت   دختره

 !؟. یبزن  یخوا  یم ینکن  هی_اوو تا دلت بخواد ، چ

 تکون داد و گفت   سرش

 زنمت.   یم یتکرار کن گهیبار د هی_اره 

 دست گرفت و گفت  یدر تو  رهی دوباره دستگ 

 .  یشیم یخال   میسوزن بزن هیترسم ، همش باد هست  یتو م  کلیه  نی_فکر نکن من از ا

 دنبالش رفت .  عیکه مهراد سر  دیدر و محکم بهم کوب 

 روح آن تازه درگذشته صلوات .  یبود ، برا   ی_دختر خوب

 صلوات فرستادند .  ادیهم خوشم م همه
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 #مهراد 

 

 .  رمشیدنبالش کردم تا از پشت تونستم بگ ابونیخ  یجلو تا

 . ینیب  یدم من نذار که بد م ی_پا رو

 زد و گفت    یلبخند 

 . دمی_تو رو خدا نگو ترس

 نشون نداد  یواکنش  چیه یبه دستش فشار آوردم ول  یکم

 . ی کن  فیبهت نشون بدم که ک  یدنیترس  هی_بگ

 و تکون داد و گفت   سرش

 .  نمی_نشون بده بب 

ببرم انگار ترسبد خودش و عقب    نیخواستم به داخل ماش یکه م نی، هم  نیسمت ماش بردمش
 و گفت   دیکش

 جا نشون بده.  نی_ خب هم

 زدم و گفتم  یپوزخند 

 ؟.  یدینکنه ترس  هی_چ

 و تکون داد و گفت  سرش

 خوام برم .  یجا بگو چون م  نی هم گمیترسم ، فقط م ینم یز ی_نه من از چ
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 کردمش در و هم قفل کردم . خودمم سوار شدم و گفتم   نیماش سوار

 رسونمت .  یم  یبر  یخوا ی_کجا م 

 گفت   دیبهم انداخت و با شک و ترد ینگاه

 خوام برم .   یم ایزو ی_خونه بابا

 تا مقصد بردمش .  گهید یواکنش چیو تکون دادم بدون ه سرم

 دم من نذار . یپا رو گهی_د

 ت  شد گف  ادهیتا پ  یگفت ول  یا باشه

 . شهیم یچ نمی خوام بذارم بب ی_م

 . شهیدر سابق نم نیا گهیکه احساس کردم د دیدر و بهم کوب یهم جور  بعد

کارش خنده ام گرفت معلوم   نیا  یدونم چرا ول یره، نم  یسمت خونه م گ،یم گیداره مثل م دمید
 کنه .  یو همون کار و تکرار م  رهی نکن ، اون م یبود از ون دسته آدماست که اگر بگ

برگشتم ، رفتم تا همه برگشتند به دکتر سر زدم که گفت   مارستانیو روشن کردم سمت ب  نیماش
، فردا  شهیدرست م  گهیکتف و باهاش هم تا چند روز د ی شکست نیا ستین یمشکل  چیخداروشکر ه

 تونه مرخص بشه. یصبح هم م

آروم   یلیخ   دمیبه خواب دارم .در اتاق باز کردم د  ازیکردم که حاال ن یخسته بودم احساس م  یلیخ 
 باز کرد بهم نگاه کرد   شیکه چشم ها  دمیموهاش کش یرو ی.دست دهیخواب

 .  ایامشب اصال ن یخسته هست  یلی_مهراد برو بخواب داداش ، خ 

 .  ادیسرش ب ییبرم دوباره بال  دمیترس   یاومد تنهاش بذارم انکار م ینم دلم

 .  یشی، فردا صبح هم مرخص م  امی_نه م

 زد و گفت   یخوشحال لبخند 
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 _خداروشکر خسته شدم بودم . 

تونستم دل راحت   یهفته م  کیکردم سمت خونه برگشتم ، حاال بعد از حدود  یخداحافظ  ازش
 خسته هستم اشتها غذا خوردن ندارم .  نقدریگفت شام اونجا برم که گفتم ا نازیبخوابم .ا

 

 

 #اسمان 

 

 کالفه نشسته . اریفر دمیخونه نشسته بودم که د یتو

 _چته ؟ دوباره دکتر ؟. 

 و باال انداخت و گفت   سرش

 من و رسوند .   نجایدمش گرم تا ا یبحثم شده ،ول  نیپسره مهراد با ا نی_نه بابا ا

 رفتم کنارش نشستم که خودش و از من دور کرد و گفت   عیسر

 من و رسوند .  دی، فقط زحمت کش افتادهیکه ن  یاتفاق چی_چته ه

 باال انداختم و گفتم  یابرو

 .  شهی رسوندن ها هست که آدم عاشق م نی_هم

 بلند شدم سمت آشپزخونه پناه بردم .   عیبا کوسن تو سرم بزنه که سر برگشت

 

 

 #ماهان  
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مهراد موندم ، بنده خدا  شیو مهراد مرخص شدم برگشتم خونه پ الدیبه کمک م مارستانیاز ب  صبح
 منم آورده بود .  ل ی رفت هزوپ کل وسا

 ؟. دی پر یما هم همه چ یو عکس ها   لمیف ی، ول ست ین  یخوب  تیدونم موقع یماهان م گمی_م

 نگاه کردم و گفتم  ای تان به

 کردم .  یعکس و ضرر م یدادم ، وگرنه کل  دیها و سر راه به نو  ن ی_نه خداروشکر دورب

  یادادم که کار ه امیپ دیانداختم به نو دیآورد ، خط جد دیکه مهراد بهش گفته بودم برام خر یگوش
از   یمدت همش نگران من بوده فقط تونسته کم نی نه که بنده خدا گفت ا ایانجام داده  یعکاس 

  ای . تان کنم  یبهش کمک م نجای، خودم با لب تاپم هم ارهی و برداره ب  نیکارها و جلو ببره که گفتم دورب
کردم که    یلوس شده . داشتم مخاطب ها و وارد م یکردم حاال که حامله شده کم  یهم احساس م

 اومد نشست و گفت   ادیمه

 کجاست ؟.   دیدون  ی، نم ستیاز بابا ن یخبر  چیه گمی_م

  یم ینداد . ول یتا شب بهم جواب   یدادم . ول امینداشتم ، شماره بابا گرفتم بهش پ یخبر  ویه خودمم
و تا   می دورهم جمع شده بود  یشب ها بود همگ نی از بهتر یک یتونم به جرات بگم که اون شب 

 شب ها تکرار بشه . نیا شهی، دعا کردم که هم میکرد ی سرعت بگو و بخند م

 

 

 

 #چها ماه بعد 
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  ما و بدبخت کنه دیبا رهیزن بگ هیخواد   یم ادیبزنم ، مه  وارید یخواد سر خودم و تو یدلم م یعنی
 کنه .  چارهیب

 ستمیمن هنوز مطمئن ن گهی، حاال هم م بهشتی، بعد شد واسه ارد رمی نوروز بگ دیگفت ع یم اول
 نداره، ما و داغون کرده . یسود یمون ی هست پش یروز عروس گهیدلم، امروز د زی داداش من ، عز گمیم

درست شده بود تونست   یهفته بعد از خوب شدن من برگشت ، همه چ کیهم برگشته ، درست  بابا
ببره ،  ش ی هم بخره و خودش کار و پ کشی و سهم شر رهیبود پس بگ  دهیکه باال کش شیی تمام دارا

کنه . البته   ینکردم ازش گذشت .زنش هم طالق داد و دوباره برگشت در کنار ما زندگ یت یشکا چیه
کنار شما   امیکه من بخوام ب   ستیدرست ن گهید دی گفت شما جوون هست  یاش جدا بود م هخون
 نکنه .  ییاحساس تنها یمونم که وقت یرم کنار بابا م  یمن اکثر شب ها م  یکنم .ول  یزندگ

 .  میتا بر ری _مهراد برو دست اون زبون نفهم بگ

 تا اومدند .  سادمیدر وا یجلو رونیب

دونم   ینره . من نم  ییجا یکه وقت میکرد  یهم از پشت سر اسکورت م شد ما  نیسوار ماش ادیمه
 استرس داره .  نقدری داماد شدن هم ا گهید

ششصد تومن  کیگرفتم نزد یم یلمبردار یمهراد ، من پنج تا داداش دارم ، اگر هر کدوم پول ف گمی_م
 شد .  یپول م

 به نشونه تاسف تکون داد و گفت   یسر 

 منم استرس دارم . گمیبگم ، فقط م یدونم چ  ی_نم

 نگاه انداخت و گفت   مین هیبهش نگاه کردم که  برگشتم

 برخورد کنم .  اریامشب با فر ی_من چطور 

داد مهراد بلند   یصدا هوی میکه آشنا شدند هر روز دعوا ما خواب هست یدو نفر از وقت نیخدا ، ا یا
 کنه .  یپشت تلفن صحبت م  ار یشد که داره با فر یم
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مهراد ، منم با   یموها دنیباز کرد شروع کرد به کش ن یدر ماش اریفر دمید هوی  سادمیتاالر وا یجلو
 گفت  ی کرد م یم کیکردم ، آسمان هم اومد ال یتعجب فقط نگاه م

 کن .  رشی و خاک ش  ، بزن خورد ی، بزن حاج  یمرد ی ل ی_بزن ، دمت گرم خ

 و گرفتم گفتم    اریدست فر دمیو کش خودم

 . ومدهین  رتونیکه شوهر گ  دیکارا کرد ن یکارا ، تو و آسمان هم نی_خواهر من نکن ا

  میبه سرعت جت فرار کرد ییبه مهراد انداختم دوتا ینگاه ادیهم داره سمت من م یکیاون  دمید
افتاد .مهراد   نیزم   یبود با مخ رو  ادیز اریپاک جلو بردم چون سرعت فر سادمیوا  هوی می.وسط راه بود

 باال آورد و گفت    کیبه صورت ال مانیدستش و مثل ا سادیوا

 .  یپرچمدار  ی_حاج

 

با چوپ تو کمرم زد ، چون تو تصادف کمرم    یکی هویبه خودم گرفته بودم که  ی جکسون  کلیما ژست
زانوم  خم   یگرفت . رو یضربه درد م نیهم ازش نگذشته بود با اول  یادیبود و مدت ز دهیصدمه د

 داد گفت  ای هویاومد  عیشدم ، مهراد سر

 هنوز خوب نشده .   نیا یدون  ی؟ نم ی_اسمان تو چرا عقل ندار 

 گفتم  یبه آسمان که اشک تو چشماش جمع شده بود کردم و با لبخند یزور بلند شدم نگاه  به

 نداره .  ی مهراد ، خوبم اشکال ستین یز ی_چ

 انداخت مظلوم گفت  نیی سرش و پا 

 بشه. ینجور یخواستم ا  ی_تو رو خدا ببخش ، من نم

 گفت  بهش انداخت و   ینگاه اریصداش بود ام ا فاصله گرفت و رفت . فر  یکه تو یبعد هم با بغض  

 .  یندادند با مردم با لطافت برخورد کن ادی ؟ بهت  یزن   ی_تو چرا فقط داد م
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  یز یرفت که اونم اصال توجه نکرد پشت سر آسمان وارد تاالر شد . منم چ  اریچشم غره به فر هی مهراد
مراسم مرد و زن جدا باشه تا اخرشب که همه  میاومد ، مجبور شد یخوشش نم   ادینگفتم چون مه

 .   میشد یخودمون

 .  انیتا مهمون ها ب  میبود گوشم تاالر نشسته بود  ومدهیکس ن چیهنوز ه میسالن شد وارد

 

 

 #مهران 

 

  نیبچه از باال زم یگرفته بود چهارتا دست و پا بره ، کل خونه و فرش کرده بودم که وقت ادیتازه  آراد
که آراد اومد کنار پاهام نشست ، خم شدم بغلش   دمیپوش ینشسته بودم کفشم م  لیم ی. رو وفتهین

 کردم  

 چقدر دلم برات تنگ شده ؟. یدون  ی_قربونت برم ، م 

 اومد و گفت   رونیاماده ب نازی که آ دمیلپ هاش و بوس د،یخند یم ی اول یبرعکس ماه ها 

 گهیناهار درست کنم بخورم د یذاشت برم حت   یآراد نم  شهی، باورت نم یبده زود برگشت رتی _خدا خ
 برام غذا اورد .  دیبنده خدا زحمت کش ایزو

 و گفتم   سادمی بلند شدم کنارش وا 

 آوردم .  یخودم براتون غذا م  یگفت ی_م

 و گفت    برداشت فشیک

 .  دیزحمت کش  ایزو گهی، د زمی_نه عز

  نازیدست آ جی، سوو ارمیرفته با خودم ب  ادمیافتاد کادو  ادمی هویکه  میاومد رون ی از خونه ب ییتا سه
  ای و تان اریتا مهد نگیپارک یبرگشتم تو ی خودمم برگشتم کادو و برداشتم .وقت نی دادم رفت داخل ماش
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 ادی، ز میباند بود هی المدت همش دنب نیبهم خورده . من ا ایهم اومدند ، جلو رفتم تا دوباره حال تان 
  یهست که اصال نم  یجور   ایبودم که تان دهیشن  نازیاز آ  یباشم ول  یجمع خانوادگ   یوقت نداشتم تو

 تونه غذا درست کنه . 

خب بعدش   ی نگران بودم ول یاومد اولش کن ای، فقط بچه دم زود دن میبرنامه ها نداشت نیما که از ا 
کنه،  یتونه بچه نگه دار  یاز هفت ماه  نم شتریب  نازینداشت . دکتر گفته که آ یمشکل چیاراد ه  گهید
 . ادی ب ای آراد زود دن هیشب م یدوباره بچه دار بش می ممکنه اگر بخوا یعنی

 

 

   اری#مهد

 

 

 ییدستشو یهمش تو ا یاومدم خونه تان یم یحوصله خودمم نداشتم ، از وقت  گهیمدت د نیا یعنی
  رونی از ب الر یهم آ یآورد چند وقت یبرامون غذا م  نازیخورد اول آ یهم نم  یچی آورد ، ه یبود و باال م 

  یم یهدوما انیکرد ، آخه شا یزن داداشش براش غذا درست م  گهیخورد ، د یگرفتم نم یهم غذا م
ساده هم داشت  یمهمون  هیگرفت به ماه عسل ،  میخب مراسم نگرفت تصم ی شد که ازدواج کرد ول 

 .  میحالش خوب نبود نرفت ایخب چون تان  یول

حامله هست، االن هم چهار ماه گذشته ، هفت ماهه شده بود ،  میماه که ما اصال متوجه نشد سه
مسخره اش   ادیانگار دوقلو. است ماهان تا م اش بزرگ شده بود ، کال ی نیهم ورم کرده بود ب یلیخ
 میشازده پسر اماده کردم. دار یاتاق هم برا هیکنه . یدر و به روش باز نم  ایتان گهیکنه که د یم

 . میکن  یخودمون و واسه اومدنش آماده م

 

 .  زهیر  یحال من و بهم م نایادکلن و ا یبو ومدهی، هنوز ن امی_بخدا من نم 

 بهش انداخت و گفت   ینگاه  نازیآ
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 کنه. ینم اری آخر و یماه ها  یتو ی_واال کس

 تکون دادم رفتم جلو آراد و بغل کردم و گفتم  یسر  

 کنه.  یفرق م هیبا بق  زمونی_ما همه چ

 

 

بهش نداشتم و کامال   یعالقه ا چی، اون از اولش که ه ستین  یو معمول یما مثل همه عاد یزندگ واال
نگم بهتره  یچ یاحساس کردم دوستش دارم ، بهش گفتم خالصه ه هویرفتم گرفتمش ، بعد هم  یزور 

 خودم گذاشتم و گفتم   یپاها یآراد و رو میشد نی ، سوار ماش

خب خدا نخواست که   یول یدومادم بش ییایکه ب ارمیخواستم دختر ب ی، م یجذاب  یل ی_عمو تو خ
 دختر بشه . 

 ی، ابش هم با ماهان تو ستیمسخره ن یهست ، کال اهل شوخ یمثل باباش آدم جد ادیم مخوش
 . شهیم  میبغل مامانش قا یو تو کشهی م  غیج  نشیب   یتا م رهی جوب نم هی

 من زشت نشدم .  گمیم ار ی_مهد 

سوزه واسه  یکار کنم زنمه دلم براش م  یخب چ  یبهش انداختم ، واقعا زشت شده بود ول ینگاه
 گفتم   نیهم

 قربونت برم . یهست ییبا یدو ملکه ز زمی_نه عز

 .  یزشت شد نقدریکه تو ا یاله رمیاش دو برابر بزرگ تر شد .بم  ین یزدم که احساس کردم ب یلبخند

 

 

   الدی#م
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 رفت .  یبود قربون صدقه خودش م سادهیوا نهییانداختم ، جلو آ ای به زو ینگاه

 اومد . یم ای االن بچه ام داشت دن یهمه قربون صدقه نصفشو خرج من کرده بود نی_اگر ا

 کفش سمتم پرتاب کرد و گفت   برگشت

 .  یش ینزن ، تو من قربون صدقه ات برم پرو م ی_حرف اضاف 

 افتادم که چقدر ورم کرده گنده شده گفتم  ایتان ادی هوی

کس   چیه  گهید یگنده بش  ایتان هی شب  یاگر بخوا یقابل تحمل هست ریجور غ  نی تو خودت هم گمی_م
 تونه تو رو تحمل کنه . ینم

 زد و گفت    یروز ی لبخند پ هویبرام که  ادی خواست ب یم

 . شمیمنم گنده نم جهیپس در نت یش یبگو ، تو که بچه دار نم یدوست دار  یهر چ  الیخ ی_ب

دکتر گفته بود بچه دار   یعنیمشکل داشتم ،  یخب مادر زاد ی دوست داشتم ول یل یمن بچه ها و خ 
 مانم .  یاز داشتن فرزند محروم م شهی.و واسه هم یشینم

 اومد جلو ناراحت گفت   ایزو

 خواستم ناراحتت کنم ! ببخش .  ی_ببخش نم 

 زدم و گفتم    یلبخند 

برسم بابام کله ام و از سرم جدا کرده و به   ریکه اگر د می بردار بر فت ی ناراحت نشدم ، برو ک زمی_نه عز
 خواهد کرد .  زانیسر تاالر آو

ماه  کی.در ضمن من کامال خوب شده بودم تازه  میاومد رونیبرداشت و از خونه ب   فیرفتم ک عیسر
 . میکرد یم یزندگ  هیهمون آپارتمان کنار بق یتو میو دار میبرگشت  رانیشد که ا یم
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   ادی #مه

 

 

دلم جا کنه .برعکس تمام دخترا که دور و   یبتونه خودش و تو الریآ نقدریکردم که ا یهم نم فکرش
.هم سن سه   دیخند یو ماهان آروم م   ایزو  یکنارخودم به کارها شهیآروم بود هم  یلیخ دمیاطرافم د

مهران   ربود که آراد ، پس  نیآروم بود . و فکر کنم بخاطر هم یل یخب خ یاش هست ول  گهید یتا جار 
بهش گفت تا اجازه   نازیزنگ زد به مادر آ  نازیکرد که آ هیگر  الریدنبال ا نقدریشب ا هیبهش وابسته بود 

 داد شب و کنار آراد بخوابه .

که  یشیتنش با آرا یتو دیمثل فرشته اومد . لباس ساده سف الریباز شد منتظر بودم که آ شگاهیآرا در
شدم ، دسته گل که همش رز   کی آروم بهش نزد یشده بود .با بدم ها بایز یل یصورت داشت خ یرو

. عکس و   م یرفت نی . دستش گرفتم سمت ماش دمیو بوس شیشون یگرفت پ یبود سمتش گرفتم . وقت
 . میری بگ میبر میخواست یامروز هم م ی، ول میقبال گرفته بود لمیف

 

 

 

 #ماهان  

 

 

مهراد و بزنه بخاطر   ادی بود ب کی که نزد  اریفر میبود سادهیوا یو دوماد اومدنت ، ما هم کنار  عروس
 زدم جوابم نداد . ی و زنگ م امیبه آسمان پ  یبا آسمان رفتار کرده . خودمم هر چ  یاون جور  نکهیا

 به مهراد انداختم و گفتم   یسالن کالفه نگاه یتو میبرگشت

 !؟. ستیبدون حضور خانم ها اصال جالب ن   یعروس ی_قبول دار 
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 و تکون داد گفت   سرش

همه نشستند دارند درباره کار و اقتصاد صحبت   ونی، آقا ینی ب یم یز یچ هی ی ر  یواقعا ، حداقل م _
 کنند .  یم

 شدم که با تعجب بهم نگاه کرد.  بلند

 .  امیبرم قسمت خانم ها و ب قهی_من چند دق

 .  امیپشتش م ری کرد و گفت برو خودم مثل ش یا خنده

 انداختم و بلند داد زدم   نییمثالً پا یالک  سرم

 .  ادی خواد ب ی، برادر ماهان م دیکن  تی _خانم خواهشًا حجاب رعا

 شال بده . یکیچادر بگه  گهیم ی کیهم افتادند  یهمه تو دمید

 اهلل ، خواهر ها من اومدم .  ایاهلل ،  ای_

 از دخترا با حرص گفت   یک ی هنگ بهم نگاه کردند ،  یهمگ  هویرفتم  تا

 . ادی داره م یبرادر مذهب هیکه حاال  می برادر ماهان ، ما هم فکر کرد  یگفت نی_همچ

 تکون دادم و گفتم  یسر 

 نداره. یمذهب  ری و غ ی_برادر ، برادر هست مذهب

پارچه ، چشم  کهیت  ایلباس هست  نایا ستی، ماشاال معلوم ن هیهمه برگشتند به حالت اول دمید
که سرش و باال انداخت   ادیآروم نشسته .بهش اشاره کردم ب دمید اریچرخوندم که آسمان و کنار فر

 گفت   اریرفتم کنار اون دوتا نشستم که فر   دندیرقص یاونا که م نی.خودم از ب 

 . نمی بب رونی قسمت خانم ها ، برو ب یتو یاومد یکشی _تو خجالت نم 

 گفتم   ابروم و باال انداختم و 
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  ی، گفت م   سایمهراد وا نیکنار ماش  رونیمن هستند ، تو برو ب  یهم خواهر ها  نای، ا ی_نه چه خجالت 
 پاره کرده بود بهت بده .  رشیکه زنج  یخواد گردنبند

 به زور فرستادمش رفت .  یمقاومت کرد ول  اولش

 . یهم بلد  یز ی چ نمی_خب تو هم بلندشو برو برقص ، بب

 بهم انداخت و گفت   ینگاه

 _تو خودت برو برقص. 

 شدم ، کت ام سمتش پرتاب کردم و گفتم  بلند

 دم .  ی چطور اون وسط قر م نی_فقط بب

دست   یتو کروفنی بذاره خودمم رفتم وسط م شیآسا  دیگفتم آهنگ مهره مار سع یجیبه د رفتم
 گرفتم آدرس و در آوردم .

 

 باورش   شهیآخه م یاخرش ک دی_عشقمون رس

  ی ک من و از دست بد ا ی یمنو بم پس بد دل

 شکنه ...  یکه دلت با منه، نگو که دلت م نگو

 

وارد سالن شدند .آسمان هم اومد  گهیعروس دوماد د  دمید هویخوندم که   یجور داشتم م نیهم
 و گفت  سادیکنارم وا

 اومدند .  ی_فکر کنم مراسم و اشتباه

هستند .به آسمان نگاه کردم که اونم برگشت با   ایمهراد و فر دمیدر کمال تعجب د میجلو رفت یکم
  میبا هم داد زد  هویکرد ،   یتعجب من و نگاه م
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 !. اری_مهراد و فر

  ح ی بلند کرد با خنده گفت که بعدًا برام توض یعاقد هم اومد .مهراد دست دمیبود د ختهیسالن بهم ر کل
رفتند سر سفره عقد گوشه  دمی، د م یکرد ینگاه م میمن و آسمان همچنان با تعجب داشت یده .ول یم

 یهمه کار   بلاز ق  یعنیهست  یعجب سفره ا دمیبود رفتند ، تا المپ ها روشن شد د کیاتاق که تار
رفت تور و گرفت    عیسر ینشستم .اسمان ول نی زم یاومد .من همونجا رو یکردند .عاقد هم به سالمت

از مهمون ها بلند شدم رفتم   یکی.به کمک  ادیب  رشیخواد شوهرش گ یاونم فکر خودشه م گهی.آره د
 در گوشش گفتم   سادمیکنار بابا وا

 ؟.  یبود انی_در جر

 زد و گفت   یلبخند

 بشه . زی سوپرا اریو هم فر هیبق  میخواست یم میبود انی_اره من و خانواده عروس در جر

 تموم شد .  یو شاد  یبه خوش  یخب همه چ  یبرام قابل درک نبود . ول هم هنوز

 

 

 

 سال بعد   شش

 

 

 دوش ام انداختم و گفتم   یو مهراد که هر دوتاشون دو ساله بودند برداشتم رو ادیمه  پسر

 ؟. دیکوچه هست یتو  دی_شما صاحب ندار

 مهراد مثل مامانش بود زود به حرف اومد گفت   پسر

 .  نیی_عمو ، پا 
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 زدمش و گفتم  نییدر خونشون پا یجلو محکم

 برم .   ی، سرت و م نمتیکوچه بب یتو گهیبار د هی_اگر فقط 

 و تابناگوش باز کرد و زنگ در زدم که مهراد اومد .   ششین

 !؟. یکوچه ول کرد ی_بچه دو ساله تو

 انداخت و گفت   نیبه الو ینگاه

 ؟. یرفت  رونی ب ی_با اجاره ک 

 دست به کمر شد و گفت   

 .  الدی_عمو م

 کردم و گفتم  یا خنده

 کرده . ری درجه تغ سدیشده ماشاال س ایشوهر زو ی هم از وقت الدیم نی_ا

 اومد .  رونی ب الریزدم که آ  نییپا  ییهم واحد رو به رو ادیمه  بچه

 بگم ؟. ی_من به شما چ 

 به بهراد انداخت و گفت   ینگاه

 .؟یشد  یشکل نیا ی_کجا بود

 انداخت و گفت   نییلحن بچگونه سرش و پا با

 _من و ببخش. 

باهاش   شهی بد اخالق و غد و لجبازه ، پسر مهران نم یهست هر چ یپسر مؤدب   یلیبرم ، خ  قربونش
دوباره   نازیهمه از دم پسر شدند ، تازه آ اوردیهم دختر ن  یک یخانواده  نیا ی.الحمداهلل تو یحرف بزن

 تخته نداره . هیهم مثل خودش  اری حامله بود پسر داشت .پسر مهد
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جور   نیهنوز کار داشتم . هم هیداشتم بردارم دوباره برگردم آتل لی خونه خودم باز کردم ، چند تا وسا در
 زنگ خورد .  میکردم که گوش  یداشتم دور و اطراف نگاه م

 .  زمی_بنال عز

 تخت نشستم .  یرو

 ؟. یومدین روزی!؟ چرا د ییندارم ، معلومه کجا یحرف   چیبا تو ه گهی_من د

 و گفتم   دمیام کوب  یشونیپ یمحکم رو یدست

 رفت .  ادمی_جان تو که 

 اومدم .  رونی برداشتم از اتاق ب نمی دورب

 رفت .   ادمی_اره خب 

 اومدم . رونی خونه برداشتم ب دیکل

 . ؟یکار داشت  ی_باشه خب با من چ 

 آسانسور و زدم   دکمه

خوام   یخوب م  شگاهیآرا هی یق یبرو با خانم  صد ایخودت و آماده کن فردا صبح ب  زمی _اسمان ، عز
 .  میو نمونه کار عکس بنداز هیواسه آتل

 بعد گفت   ومدین  ییصدا قهیدق چند

 . ؟یدیرس  جهینت نیبه ا  هویشد  ی_من ! چ

 پشت گذاشتم و گفتم  نیباز کردم سوار شدم ، دورب  نی ماش در

کارا و انجام بدم ، بعد هم برم   هیاالن برم آتل  دیشد ، حاال تو فردا صبح برو من با ینجور یا گهی_د
 حامله هستند . یهمگ نایخدا ا  دی، به ام رمی بگ  اریو فر ایتان  ش یجواب آزما

 و گفت    دیبلند خند یصدا با
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 کنه . ادتونیخدا ز شاالی_ماشاال ا

 و گفتم  دمیخند

 .  ارمیخوام راه بابام و برم شش تا ب ی_اره تازه من م 

 اش هوا رفت .  غیصدا ج  هوی

گرفتم که هر دوتاش   شیتمام کارام انجام دادم بعد هم جواب آزما هیقطع کردم ، اول رفتم آتل منم
 مثبت بود . 

تو   یحسرت خاص هی نهیبی داد ، بنده خدا هر بار که بچه ها و م یهم بچه م الدیخدا به م  کاش
 .  نمیب  یچشماش م

جمع تنها خودم   نیا یبود با دختر خاله اش من رفتم واقعا شلوغ شده بود .تو  دیهم عقد نو روزید
 همه رفتند .  هیموندم که هنوز مجرد موندم. وگرنه بق

باحال  بود .همون جا    یلیخ نیازدواج ا هی قضرفت زن گرفت ، حاال شمیبا اون سبک مغز مای ن تازه
زنه که   یسرش م یبا لگد تو هیالبته اولش هان  شه،یآشنا م هیراه با هان  یره دکتر تو  یآلمان م یتو

 . شهیمغز ناقص ناقص تر هم م

 

اون دوتا   شیدنبال کارا بودم ، بعد هم که برگشتم اول جواب آزما ابونیخ یشب تو  کیساعت  تا
  دهیبالشت نرس یسرم رو ادیز  یدوش گرفتم از خستگ هیدادم بعد هم برگشتم خونه خودم  لیتحو

 خوابم برد . 

 

 

 ________________________________________ 
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زنگ زدم   دی بلند شدم لباسم عوض کردم به نو عیشدم ، سر  داریاز خواب ب  میآالرام گوش یبا صدا صبح
دنبال   شگاه یساعت دو بعد از ظهر برم آرا دیحاضر هست فقط با  یواسه عکاس  یکه گفت همه چ

  ل. البته خودم تا ساعت دو به زور تونستم وقت کنم که دنبا میآماده باش  یعکاس یآسمان تا برا
  میدوست هست ستیما ن نیو ب یعقد  چی، البته ه میآسمان برم .من و آسمان شش ساله باهم هست

 ازدواج برسم .  یهنوز منتظر بمونه تا من به سن قانون  دیخب با ی.دوستش دارم ول 

اومد ، مثل   رون ی و اومد.با دسته گل جلو رفتم آسمان بدادم که جل یشدم به عکسا اوک  ادهیپ  نیماش از
 . با خنده گفت   دیرس  یبه نظر م باتری ز یل یبلند و ساده خ  دیلباس سف نیا یتو یخوشگل ول  شهیهم

 یچ نی، اقا آخه ا میری گ یعکس م هیواسه مدل آتل می خودمون باشه ، بعد ما دار  یعروس دی_االن با
 هست.  یکار 

کار خودش جلو ببره .دست گل گرفت ،   کیرمانت   یلیجلو رفتم بهش گفتم حرف نزنه بدون صدا و خ 
 اش ببوسم که گفت   یشونیخواستم پ یاومدم م  نییدستش گرفتم از پله ها پا

 . می_من و تو نامحرم هست 

که  یبه خانه باغ  دمی.تا رس م یشد نیسوار ماش  دمی اش بوس  ی شونیگفت پ یو به شوخ  نیا البته
رفته بود بهشون هم   ادمی، واال  نمت یمن بب  ومدین شیآسمان سر من و خورد که چرا دو روز پ  میداشت

 دارند.  یمتاسفانه دست از سر کچلت برنم  گهید ی گیراست م

  ی .البته آخرش کم میداشت پی بعدش هم تا ساعت هفت فقط کل میفقط عکس گرفت یدو ساعت 
 نشستم و گفتم   یصندل  یدرست کردند بعد که تموم شد رو یبهم خورده بود که برا شیآرا

 و ده بار بهت بزنند .  یبه حرف دیخسته شدم ، تو هم که با یل یآسمان خ نی_بب 

 بغلم اومد . یبا سر تو دیخواست سمتم حمله ور بشه که پاهام جلو بردم اونم ند یم

 ؟  یکرد یدنبال بهونه مبغلم چرا   ییایب یخوا   یتو که م زمی _عز

 .  سادیام زد و بلند شد وا نهی به س یدست یباال انداختم که عصب یابرو

 ندارم .  گهیلباس د نیحوصله ا  میبر  ای_ب
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، البته من نشستم پشت فرمون    میشد نی سوار ماش میتشکر کردم برگشت  یشدم از بچه ها همگ بلند
خورد . با   نی در بود زم یجلو رفتم اونم چون دستش رو  یگاز کم  یباز کرد پا گذاشتم رو نیتا در ماش

  ردخو  یحرص م  کهیدوباره جلو رفتم ، اون پ نهیبه زحمت بلند شد اومد بش دمیبلند خند یصدا
 بود بپوکه .  کینزد

 کنم .  یکار و نم  نیا گهید ای_ب

  یدنده عقب جلو رمی بگ یخواست تاکس یم ابونیرفت کنار خ  یاومد دوباره رفتم جلو که عصب تا
 و گفتم  سادمیپاهاش وا

 .  یسادیوا ابونیلباس کنار خ  نیزشته با ا  ای_ب

 حساب بزرگ نگه داشتم و گفتم   هی.کنار  مینکردم تا نشست حرکت کرد یباهاش کار  گهیبار د نیا

 هست .  یخوب یجا  یل یخ میهم دوتا عکس بنداز نجایا میبر  ای_ب

 به ما انداخت و گفت   یبود هم بود ، نگاه  ی. تاالر بزرگ میرفت رونی در باز کرد ب دینو

 _اسمان امروز چطور بود !؟. 

 بهم نگاه کرد و گفت    یحرص

 .  شدیذاشت خوب م ی_اگر آقا ماهان م

 .  میگذشت یراهرو تنگ از

 هست ؟.  کیتار نقدر یا نجایچرا ا گمی_م

  یبرق ها روشن شد کل هوی،  م یباال انداختم ، دست گذاشتم پشت کمرش سمت جلو رفت یا شونه
 آدم باال رفت .  یکل  یبادکنک بود که سنت هوا رفت .صدا

 _مبارکه . 

 اومد بغلش کرد و گفت  عیسر ایگنگ بهم نگاه کرد که زو اسمان

 خوشگلم . یآبج   یخوشبخت بش  ی_اله
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ما هست .برگشت بهم نگاه کرد که خم شد در گوشش   ی اور نداشت که امشب شب عروس هنوز ب انگار
 گفتم 

 ؟. ینبود نی_مگه منتظر هم

 بغلم انداخت که بغلش کردم بابا از ته سالن گفت   یخودش و تو هیبا گر هوی

 کنه .  یم هیدارن گر ادیم رونی ب  یدگی داره از ترش ستین یز ی_چ

 اومد گفتم  رونی ، دستش و گرفتم از بغلم ب میدی به حرف بابا خند همه

 قربونت برم .  گهینکن د هی_گر

 ، عاقد منتظر نشسته بود . میاشک هاش و پاک کردم ، دستش و گرفتم باهم سمت سفره عقد رفت 

 کرد . یم هیتا آخر خطبه همش داشت گر یعنی

 !؟.  میازدواج نکن یخوا ی_اسمان م

 اومد گفت   عیسر ماین

 . رهی تو رو بگ ادی خر شده ب  یک یکنم ، آسمان  ی_نه خواهش م

 زدم و گفتم   مایبه شونه ن یدست

 _که من خر هستم !؟.

 اومد و گفت   هیهان خانمش

 از خودشه . ی_نه داداش خر 

 داده گفت   یبرگشت بهش نگاه کرد که بهبود سوت   ماین

 از ماست .  ی_نه اصال خر 

 و گفت   دیال کشاش و با ین یآب ب آسمان
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 ، صلوات بفرست .  دی_ولش کن

آسمان نذاشتن برم .موقع رفتن   ش یهم پ قهیهمش دو دق یعن یبچه ها بودم   شیآخر شب من پ تا
  یمراسم خوب همکار  نیا یکردم و کمال تشکر داشتم که در جهت برگزار  یخداحافظ  یبود از همگ

 خوب جمعش کرد .   یداد ول یجان که چند بار هم سوت   ایالزم و داشتند مخصوصا از زو

 خونه باز کردم آسمان خسته و کوفته وارد خونه شد و گفت   در

 _حاال من لباس ندارم . 

 به چمدون هاش که گوشه خونه بود اشاره کردم و گفتم   

 ؟.  یخوا ی_اونجا گذاشته ، اب نم

 رفت گفت   یجور که سمت اتاق م نیهم

 .  اریب وانیل هی  شهیاگر م زمی _چرا عز

 گهینم یا گهید یز یو چ گهیکه ماهان بهم م نیکنه ، وگرنه هم یمن و صدا م  زمیکارم داره عز یوقت
 مزه کرد و گفت   یبردم بهش دادم که کم یاب  وانی.ل ارمیسجده شکر به جا ب دیبا

 ده !؟. یم ی بد یآب بو نی_چرا ا

  ی. با داد اسمش و صدا زدم که لبخند ختیصورتم ر یرو   وانیکل آب ل هویجلو رفتم بو کردم که  یکم
 زد و گفت  

 نوش جونت .  زمی _عز

خواستم  یهست و من نم  مونیکه شب عروس  فیح یخوره بزنمش ول  یخواست تا م یدلم م یعنی 
 ناراحتش کنم. 

 بهم انداخت و گفت  ینگاه 

 . شهی، بخدا دستم خسته م اری ب رونیسر من بها تو  نیا ای_ب

 به بادکنک گوشه اتاق انداختم اوردمش بابا سرش گرفتم و گفتم  ینگاه برگشتم
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 ؟.  ی_دوستش دار 

آب داخلش بود سر تا پاهاش   یدست ام بود زدم بادکنک که هر چ  یکه تو یبلند کرد با سوزن   سرش
رفت   یکردم که عصب  یشده بود .با خنده بهش نگاه م دهی.قشنگ االن مثل موش اب کش ختیر

 اتاق گذاشتم . یآسمان و آوردم تو یداخل حموم ، منم لباس ام عوض کردم چمدون ها

 باشد (  ی م یاش خصوص هیبق گهی)د

 

 

 

 سال بعد   دو

 

 

خونه بودند .ما    یاطر بچه ها توسرد بود خانم ها بخ  یلی، هوا خ میساحل با بچه ها نشسته بود لب
 . میاشکال اومد میچله زمستون برداشت یتو میفرق دار  هیبا بق  شهیهم

 کنم .  یبخدا دستت و قلم م یمنه، بهش دست بزن  ین یزم  بی_مهراد اون س

سمتش رفتم روس   عی.سر دیکش رونیب  شی آت یمن و از تو ین یزم  بیگفت و س ییهم برو بابا مهراد
 دهنش کرد که گفتم  یخواست به من نرسه با پوست تو ی، م  دمیخواب

 کشم . یم  رونی دارم از دهنت ب یهم من بر م  یبجو یندارم ، حت   یمهراد من کار  نی_بب 

 تاسف تکون داد و گفت   یاز رو یسر  مهران

 . دی ش  یوقت آدم نم چی_براتون متاسفم ، شما ه

 آورده .  دهیچیپتو پ  ی( توelaraکه االرا ) دمیو هم د ادیمه
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 .؟یاورد رون ی سرما ب نیا ی، چرا دختر من و تو ادی_مه

ذارند خونه بمونه ،    ینگم پنج تا عموهاش نم نکهیخانواده فقط بچه من دختر شده خالصه ا نیا یتو
عمو اون عمو هست . پنج   نیاش خونه ا  هیبق گهید نمش یهفته دو ساعت بب یتو  دیمن خودم شا
 برخوردار هست .  ییماشاال مثل خودم از همش باال یول  ستین  شتریماه اش هم ب

 بغل گرفته بود . ینشست ، االرا هم تو  شیکنار آت ادیمه

 شناسه .  یکه باباشم نم  یشناسه من  یکه شما و م نقدری_به حضرت عباس ، ا

 جلو االرا و بغل کردم و گفتم   رفتم

آورده ، مامان سبک مغزت کجا بوده که اجازه   رونی سرما ب نیا یعموت عقل نداره تو رو تو نی_بابا ا
 . ؟ییایداده تو ب

 بلند شد از دستم گرفتش و گفت  مهران

 !؟. میری اجازه بگ یاز کس می ببر ییدخترمون جا نکهیا یبرا دی_مگه ما با

 گرفتم و گفتم به خودم   یزار  حالت

بغل کردنش از شما اجاره  یبرا شمیمحسوب م یمن که صاحب اصل دی_نه بخدا ، تازه فکر کنم با
 .  رمیبگ

  هیدختر ناز و خوشگل شب هیخب خدا بهم  یول شهیپسر م  هیگفتم بچه ام مثل بق  یمن خودم م 
 یبودم شده . نشستم رو هیشب  زشی چشماش و کال همه چ ستمیهم ن فتهی خودم داد ، واال خپدش 

 کنه . یاالرا داره بهم نگاه م دمیپوست کردم د  ینیزم  بیس هی ن،یزم

 .  یشناش یدونم بابا من و نم  ی_م

 بلند شد گفت   الدی، م دنیهم به حرف من خند هیبق

 اطراف قدم بزنم .  نی_من برم هم

 گفت   دیاش گرفت کش قهیاز پشت  اریمهد
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 .  نمیبب  نیبش نجای ، هم ی_غلط کرد

 خودش گذاشت و گفت   یپا یبغل مهران برداشت رو یهم رفت به زور االرا و از تو بعد

 .   یخوشمزه ا  یلیتو رو بخورم خ دی_من با

نبود ،   یبرادرانه خبر  یاز دعواها گهیکرده بود . د ریما تغ یزندگ   یتو زایچ یل یچند سال خ نیا یتو
 آد....  یکم

 . دندیحرفم تموم نشده بود که مهراد و مهران بهم پر هنوز

 . میکن  یوقت مثل آدم زندگ چیه  ستی من بد متوجه شدم ، ما شش برادر قرار ن نکهیمثل ا دی_ببخش

 رفتم و گفتم   الیشدم االرا و بغل کردم سمت و بلند

 .  نییا ی_من رفتم شما هم دعواتون تموم شد ب

 کرد. میکه خودش تو بغلم قا دمیو محکم بوس االرا

 _من قربونت برم !؟.

 خنده نگاه ام کرد که چال گونه هاش مشخص شد .  با

 خنده هات بشم .  نیمن قربون ا ی_اله

 .آسمان جلوم ظاهر شد  هوی

 .  ستیبد ن یبه ما هم توجه کن ی_واال کم

 کردم و گفتم  یا خنده

 دل آزار . شهیکهنه م_نو که اومد به بازار 

اومد کنار پاهام   نیشدم که پسر بزرگه مهراد الو الیاومد .وارد و یخونش در نم  یزد یکارد م گهید
 و گفت  سادیوا
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و به آراد نفهم   یخوشگل نیدختر به ا یدخترت واسه منه از االن بگم فردا نر   نیعمو جان ، ا نی_ب
 . یبد

 و گفتم  دمیخند

 بدم .  ادیخوام به بهراد پسر عمو مه  ی_نه عمو م

 کرد و گفت   یهم اخم  بهراد

 همه لوسش کردند .  نقدریخوام ، ا ی_من دختر لوس تو رو نم

 و گفت    چوندی رفت باال سرش گوشش پ آسمان

 لوس ها .  یگی به دختر من نم گهی_د

 هم بلند شد و گفت   آراد

 _خب زن عمو واقعا لوس هست .  

 به دختر خوشگلم کردم تا آروم تو بغلم خوابش برده .  ینگاه

 زنمت .   یم امینگو که م یچ ی_اراد تو ه

 گفت و رفت .   ری بلند شد شب بخ اریسبحان پسر بزرگه مهد  

 وقت تو باغ نبود . چیباباشه ه هیشب نیا یعنی_

 بود .  یمزه اسام ، پسر شوخ طبع با شیبرعکس پسر دوم  یول 

بالشت هم طرف   هیکه واژه خانواده ما بود ، االرا و آروم وسط تخت خوابوندم  یاتاق یتو برگشتم
 غلت نخوره .  یوقت ومدهیتا آسمان ن یا گهید

جور که   نیدستم گرفتم هم یکوچولوش تو یبود . دست ها دهی، مثل فرشته ها خواب  دمیخواب کنارش
 کردم خوابم برد .  یبهش نگاه م
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 #اسمان  

 

که کنارش بود  ی، بالشت دمی، رفتم جلو االرا و بوس دهیبغل ماهان خواب  یاتاق تا االرا تو یتو برگشتم
که با ماهان اشنا شده بودم  یهشت سال  نی، بهشون نگاه کردم ا دمیبرداشتم به جاش خودم خواب

لب   یکردم لبخند رو یشته و بهش نگاه مگردم به گذ  یلذت بخش بود هر وقت که بر م  یلیبرام خ
  یسالمون بود که ماهان بهم زنگ زد گفت فور  ستیره فکر کنم ب ینم  ادمیملن  چی.ه نهیشیهام م
همه  یبار جلو نیاول یکافه رزور کرده بود اونجا برا هی دمیرس یباهام کار داره ، وقت ییبرم جا

به همون دوره بر   نمی ب یو م  لمشی مشترکمون بهم ابراز عالقه کرد .هر وقت ف یداداشاش و دوست ها 
 نیگه دوستت دارم برام مثل بار اول لذت بخش و تازه هست . با اومدن ا یگردم هر بار که بهم م یم

 لب زمزمه کردم   ری رسه . آروم و ز  یداره کم کم به مقصد خودش م  مونی زندگ گهیاالرا کوچولو د

 تتون دارم .دوس یل ی_خ

 .  میدیدستم گرفتم و خواب یدست ازاد االرا و تو یکی اون

 

 #ماهان  

 

  یهمه سال باهام بود ، بهم زندگ   نیبودم ، آرش ممنونم که ا داریجمله دوستت دارم آسمان هنوز ب  با
تونست حال من و خوب کنه  ی حال هم که بودم اون بود که م  نیبدتر یداد ، تو یداد ، بهم شاد

عقب بکشه .   یسخت زندگ  تیموقع  یجور نبود که تو  نیا  یو ناخوش یکنارم بود تو خوش شهیهم
 نیبشه ، از خدا ممنونم که ا لیکم کم تکم  میکادر زندگ  گهیفرشته کوچولو داد که د نیخدا بهم االرا ا
 و بهم داد .  ین یدوتا فرشته زم
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   الدی#م

 

تونم   ینم نکهیا هیبار هم قض هی  یشروع کرده بودم حت  ای مشترک با زو یچند سال که زندگ نیا یتو
  نمیب یم یمن سخته وقت یجور که برا ن یدونم براش سخته هم ی، م اوردیمن ن  یبچه دار بشم و به رو

سال  ندچ نی ا یازش ممنونم که تو یل یمن ندارم .خ یدور و اطراف من بچه دارند ول  یتمام آدم ها
 اشاره نکرد .  هیقض نیبار هم به ا هی یحت

 بود .  دهیاالن آروم خواب یلی خ شی دارینگاه کردم که برعکس ب  بهش

 دوستت دارم ....!  یل ی_خ

 .  یمراقبش باش  شهیخوام خودت هم  ی، ازت م  شیازت ممنونم که بهم داد ایخدا

 

 

   ادی #مه

 

بود ، درسته  ی نکردم ، همش سر تا سر خوش یمونیبار هم احساس پش هی یحت  الریبا آ  میزندگ یتو
.با   شهیخب از دوست داشتن و عشق ما کم نم  یول میگ  یبهم م ییزایبه چ می شیاوقات دعوا م  یکان

  میزندگ گه ید ایبرد  میگرفت ، با اومدن پسر دوم گهید  یرنگ و رو ی، بهراد زندگ  میاومدن فرزند اول 
 .  شهیم لی داره تکم

 بچه هام و زنم سالم و تندرست باشند.  شهیخوام که هم یخدا م از

 

 .  نیمن هست  یزندگ یها  دیدوستتون دارم ....!شما سه تا ام یل ی_خ
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   اری#مهد

 

ها به من   نی کردم .ا یبودند نگاه م دهیبغلم خواب یکه االن آروم تو میزندگ یسه تا وروجک ها نیا به
داد . بهم   یو همه چ یاومد با خودش عشق و  زندگ ای تان هویو غصه  یدادند ، تو اوج ناراحت  یزندگ

 کنم .  یروزم و شب م   اشونیطون ی با ش شمیم  داریبچه ها داد که هر روز که از  خواب ب نیا

 .  دینی از عشق از من نب ری به غ یز یدم تا نفس بکشم چ یدوستتون دارم ....! قول م یل ی_خ

 

 

 #مهراد 

 

اش   جهی خب االن نت  یول دیرس یو همچنان عشق ما مسخره به نظر م  یعقد و عروس یکم درسته
 هست .  زیبرام عز   یلیخانم گل که خ هیشده دوتا پسر و 

هم بر مدار   یچرخه ، گاه یمدار نم هیبر  شهیهم یعن یهست ژ  بیپر از فراز و نش شهیهم  یزندگ
 من و داشته باشه . یزندگ یهوا شهیخوام هم  یدارم ، و از خدا م  یخوب  یره. زندگ یم یگر ید

 

 من .....!  یها یی دوستتون دارم تمام دارا یل ی_خ

 

 #مهران 
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عشق به   یکیبهم دوتا عشق داد ،   نازی آخرش با عشق تموم شد ، آ یاولش به اجبار بود ول دیشا
 داره . ب یهمه فراز و نش ی، زندگ یهم عشق پدر و پسر  یکی همسر و اون 

 مونه . یقلبم م یعشق تا زنده هستم تو   نیا ی.، ولمیهم دار ما

 

 من ....! یها یدوستتون دارم زندگ یل ی_خ

 

  زیسوپرا  دیبزن   یآخر  قهیدق نیا  دیتون  یم نمیبب دیریبچه ها هم بگ نی، ا دیسکوت کن قهیدق هی_اقا 
 .  دیمن و خراب کن

 

 کنه .  زیو واسه تولدش سوپرا ایخواد زو  یما از صبح تا حاال کشته ، م الدیم یعنی

 همراه با دختر ماهان اومدند . ایخونه باز شد زو در

 

 که االرا خانم و آوردم .  ای _عموش ب

کرد ، مهراد رفت االرا و ازش   ی خال ای بود رو سر زو یبرف شاد  یسر بلند کرد که ماهان هر چ هوی
 گرفت.  

 مر.... ی_وا

 . دی تولد و محکم تو صورتش کوب کیحرف نزده بود که آسمان ک هنوز

   میباهم خوند یهمگ 

 _تولدت مبارک . 
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مهم آالنش هست که داره   یداشت ول یسخت یاولش کن دیما شش تا برادر شا یهمه از زندگ  نیا و
 .  شهی . تموم میبا خوشخبت

 که دوستشون دارند تجربه کنند . ییو کنار اونا  یخوشبخت شونیهمه تو زندگ  دوارمیام 

 

 

 .....  زمیعز یدوستتون دارم شش برادر ها ی_خبل 

 

 

 

 

   انی#پا

 

 

 دوشنبه  ۴/۳۰/ ۹۹  خیتار

 ۳:۳۰ساعت  در

 

 در آخر   و
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چند لحظه هم که   یکه تونسته باشم برا دوارمیکنم ، ام  یشما بابت خوندن رمانم تشکر م یهمگ از
 شما کرده باشم . یو مهمون  دل ها یشده شاد

 

 دارم . دوستون

 

 

 پناه حق «  »در
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