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 یی اما داستان از اونجا میشه ارشیک به نام یکه عاشق پسر است  پانته آبه نام  ی دختری درباره داستان
 از ی خواستگاری عالقه منده و براسای به خواهرش پرارشی شه که کی شه که پانته آ متوجه میشروع م

که پانته آ رو به عقد خودش در  شه ی مجبور مارشی کیاناتی جری ذاره اما طی اونها می پا به خونه سایپر
  ادامه ماجرا. .  .   وارهیب
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 در حسرت آغوش تو 
  

باغبونمون ( داده بود به آقا غالم بدبخت ریباز گ.  دوباره خونه رو برداشته بود ی بی بادی داد و فریصدا
 جور نی؟ و از ا ی ؟ چرا گال رو آب ندادی خواستم هرس نکردی که میکه چرا درختا رو اونجور )گمیرو م

 ی االن درست منیهم ... انم کنم خیاالن درستش م« : گفتیآقا غالم هم از ترس پشت سر هم م ...زایچ
  ».کنم 

  
 ی خودمون بمونه حتنیب ( دندی ترسی می بی خونه از بنیهمه تو ا..  زهره ترک شده بود چارهی کنم بفکر

 از شبید... خالصه ...  بود ادی ذره جذبه اش زهیفقط  ... نه...  بد اخالق باشه ها چارهی که بنینه ا) بابام 
 کردم ی می شده بودم داشتم سعتر ذره بههیسردرد نتونسته بودم بخوابم تازه ساعت شش صبح بود که 

   وقت صبح وقت داد زدنه ؟نی شدم آخه ای می داشتم روانگهید...  شروع کرد ی بیبخوابم که ب
  

   شد ؟یدادم بلکه نشنوم اما مگه م سرم فشار ی رو محکم روبالشم
  
 ی نسبتا بلندیبلند شدم و به حالت دو خودم رو تو تراس انداختم و با صدا!  گرفت ی ممی داشت گرگهید

آقا غالم که دو متر ...  ذره آروم تر هی...  ذره بخوابم هی بذار ی دوست داری جون هر کی بیب« :گفتم 
  » ؟ ی زنیاد م باهات فاصله نداره چرا انقدر دشتریب

  
 که نگاش ترسناک باشه به نی سرش رو باال گرفت و بهم نگاه کرد از ترس سکته کردم نه به خاطره ای بیب

  . لحظه فکر کردم سکته ناقص رو زد هی شد که ی طورافشی که قنیخاطر ا
  

  .رمز شد  مثل لبو قتی شد و بعد از عصبانرهی به من خنیی به باال و باال به پانیی لحظه از پاچند
  

 تو تراس ی دوباره با لباس خواب دارای حی بیدختره «  :دی کشادی فری بی زده بودم ؟ بی چه گنددوباره
  »... بهت بگم دی ؟ چند دفعه بایدیجولون م

  
 ی از جلوی دو ساعتهی سمت حمام که به بهانه دوش گرفتن دمی دوی چون داشتم مدمی حرفاشو نشنهیبق

  ... بخوابه تشی عصباندیشا... چشمش دور باشم 
  
 منو بزرگ کرده ی بی بقتیمثل مادر نداشته ام دوستش داشتم در حق.  من بود ی مادربزرگ پدری بیب

  .  تازه دو سالم شده بود مامانم به خاطر سرطان معده فوت کرد یآخه وقت. بود
  

 یماجرا.  رفتی پارو باال م تاجر بود و پولش ازهی...  پدرم نه ی متوسط جامعه بود، ولی من از طبقه مادر
 محروم شهر ی منطقه هی تو هیری خهی جون ی بی که بهی طورنی ادمیازدواجشون اون طور که من شن

 ی رو انجام مهیری خی دفتریمادر من هم کارها...  کرد ی کمک مازمندیدرست کرده بود و به مردم ن
 خواد که مادرم عروسش ی و دلش مادیم و ازش خوشش شهی من هم کم کم متوجه مادرم می بیب... داده 
 بره آسمون باز دست از دوست داشتن نی ، زمنی زمادی آسمون بادی خوشش بی از کسی وقتی بیب. بشه 
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 گهی و پدر منو سر راه هم دادر می جون هی بیب!!!  مطلبم صادقه نیالبته عکس ا.  دارهیطرف بر نم
   )فتهی بییتفاقا اهی دیشا. (  آشنا بشنشتری تا با هم بزارهیم
  

 هنوز به ازدواج ی ام رد کرده بود، ولی سالگ32 ... ری گرادی اتی نهای بوده و بی بی من پسر بزرگ بپدر
  . کرد یفکر نم

  
 با ی اقهی کنه که بابام چند دقی می کارهی و هیری بود خدهی بابام رو کشی بهونه اهی به ی بی بار بهی خالصه

 گرفتن و مادرم هم رادی کنه از دست خط مادرم ایبت کنند بابام شروع ممادرم تنها باشه تا با هم صح
 چشاش ومدی خونش درنمیزدی مکاردبابامم که ...  تو کاسش زارهی و مدهی و جواب پدرم رو مارهیطاقت نم

شده بود دو کاسه خون و فکر کنم تو دلش هزار دفعه گردن مادرم رو شکست، دفنش کرد، رو قبرش بپر 
 رشته ی کنه همه ی ام فکر مچارهی بی بیب.  کنهی رو ترک مهیری ختیبابام با عصبان . دی رقصبپر کرد و

 که نیغافل از ا...  سپاره ی رو دست قسمت مزی شه و همه چی موضوع مالی خی بگهید... هاش پنبه شده 
 خودش رو یک الگهیپدرم چند دفعه د. ادی برونی کرده بخشی که سنگ رو ی تونه از فکر دختریپدرم نم

 واریراستش به د.  ذاشت ی مادرم محل سگ بهش نمیول) بلکه حاجت روا بشه (  کنه ی مهیری خزونیآو
 ره، دست به دامن ی نمشی رقمه کارش پچی هدی خانم دی بیپسر ب.  پدرم ه کرد تا بی توجه مشتریاتاقش ب

 باالخره بعد ی هست ولگهی دیرا ماجهی داشت خودش ی چه عکس العملی بی که بنیحاال ا .. شهی می بیب
  ! و باهاش ازدواج کنه ارهی دل مادرم رو بدست بشهی سال بابام موفق مکیاز 
  
 و همش شهیدو سه ماه بعد مادرم حالش بد م.  اومدم ای سال که از ازدواجشون گذشته بود من به دنکی

 صیدکترا تشخ . اوردیون باال م همش خگهی که دیی تا جااوردی خورد باال می میحالت تهوع داشته و هر چ
 که منو باردار بود یوقت عالئمش نی که اولنیمثل ا.  هست شرفتهی مادرم سرطان معده پیماریدادند که ب

 شده بود بی ترکی عالئم با عالئم باردارنی ایول . یشگی و همفی خفیحالت تهوع ها. نشون داده شده بود 
 ینم .. رهی مایو بعد هم از دن... خواهر بزرگ ترش ... سپاره  یمادرم قبل از مرگش منو دست خالم م... 

فقط دو سال تونست با ...  که ضربه خورد پدرم بود یکس نیشتری کنم بفیخوام داغون شدن بابام رو تعر
 ای و بعد از دو سال خواهر من به دنکنهیبعد از سال مادرم خالم با پدرم ازدواج م...  کنه یعشقش زندگ

 ی با اون معمولسهی من در مقایول...  اش محشر بود ی عسلیچشما...  بود باتریاهرم از من زخو ... ادیم
....  مادرم بودم هیمن کامال شب ... نهی گفت چهره تو دلنشی به من می بی بشهیالبته هم ... ومدمیبه نظر م

 بچه ی بلوری و پا همون سوسکه با دستتیحکا...  گرفتم ی نمی رو جدی بی بی وقت حرفاچیالبته من ه
 دی کلی دندان هاانی که از می بی بیصدا ... دمی که به در خورد از جا پری تقه ایبا صدا... اش بود 

 از ی تونی اون تو میفکر نکن رفت...  شده لیذل. پانته آ «  :دی مفهوم بود به گوشم رسیشده اش به سخت
 لب با خود ریو ز» ...  کار کنم ی دونم با تو چیاون موقع م. رونی بیایباالخره که م ... یدستم فرار کن

 دونمیم.  ماهواره است نی اریهمش تاث .. هی در و همسای ما رو برد جلویآبرو . دیدختره چشم سف« :گفت 
 ریش.  شد مرا واقعا سرزنش کند یهرگز موفق نم.  کنم ی کالمش را احساس میمهربان » دونمیم ... گهید

  »!  ده یآنتن نم ... ادی ؟؟؟ صدات اصال نمی گی می داری چی بیب« :آب را باز کردم و گفتم 
  

   ...دهی بودم االن به مرز انفجار رسمطمئن
  
 یاصال من چرا دارم تو رو دعوا م . ی بهت نشون بدم خودت حض کنی آنتنهی ده ؟ صبر کن ی آنتن نم«

  » .سنی بنوخی ازش بکنم که تو تاری پوستهی.  سر اون باباته ریکنم همش ز
  
  ... . شدن در اتاقم دهی کوبی جز صداامدی نیی صداگرید
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 دیالبته منظورم همون چهار تا شو...  سرت ی کنه به کندن موی شروع می بیاالنب ... یی ببخش بابامنو

   ... . ی و مو بکاری به خودت بدیی صفاهی ی برگهی ددی قبال همه رو کنده بای بیب... هست 
  
 از ی جورنیآب هم. و رفتم سمت کمدم که لباس بردارم دمیچی رو دورم پمیصورت ساعت بعد حوله مین

 حالت هی کردم ی نشستم و سعنهی آی جلودم،ی که لباس پوشنیبعد از ا ... دی چکی منیموهام رو زم
معموال . اوردمی دلشو به رحم مدیبا.  کرد یمظلومانه به چهره ام بدم و گرنه بابا منو از وسط نصف م

 یوندی پیصورت گردم با ابروها...  شدم رهیبه چهره خودم خ...  نبود یآوردن دل بابام کار سختبدست 
 کتفم ریموهام تا ز.  ام متناسب بود و لبهام کوچک ینیب.  و بلندم اهی سی و مژه هامی مشکیبلند ، چشما

 سالم شده بود 23 ...  کنمدای نجات پیدگی داشتم که از ترشدی هم رفته بد نبودم امیرو...  بود دهیرس
   !گهی کردن مثل رد کردن هفت خان رستم شده ددایشوهر خوب پ.. . جنباندم ی دست مدیبا
  

   بود ؟ی کگهی دنیا.  کرد ی تختم داشت خودشو پاره میرو.  بلند شد لمی موبایصدا
  
 محل یروس بخ . گهی دهیخوب معلوم بود ک ... دمی به حماقت خودم خندی گوشی نگاه کردن به صفحه با

  ... یشگیهم
  

  »بله ؟«  : گفتم
  

 فی، خواب تشر...  و رحمــــــــــــــــت اکیالسالم عل«  :دیچی در گوشم پنی شاد نسریصدا
  ».  کنم ی نمدارتیزنگ زدم بگم بخواب من ب... ـن؟یداشت

  
  » .ی برسدتی به هدف پلی بودم نتونستداری دفعه بنیا« :  و گفتم دمیخند

  
 دختر هی کردن تی کار کنم ، اذی خواستم چی کنه من می ندونه فکر میکی دی هدف پلگهیم نیهمچ « -

 شد یراستشو بگو چ . ی بشداری ب10 که زودتر از ساعت دهیاز تو بع ... ستی ندی پلیتنبل که جزو هدف ها
  » ؟ ی شدداریکه ب

  
 و سقط ی بره نفس بکشدتای روز وسط حرفات هی ترسم یم.  نفس بکشهی. یزنیدختر چقدر حرف م « -
  » . یش
  
  ». جواب منو بده . ی خواد نگران من باشیتو نم « -
  
  ». منتها با دوز باال .  کار تو رو انجام داد ی هاهی تو مازی چهی ی بیب « -
  
  ».  کنهی روز تو رو آدم مهی دونم که یم.  مادربزرگتم نیمن عاشق ا « -
  
  ».  بتونه گهیفکر نکنم د...  سال نتونست 23 « -
  
  » !ی به دورتی که تو چقدر از آدمدهی نشون منیا « -
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  ».  بگو ی خوای هم می اگهی دزیخجالت نکش اگه چ. دست شما درد نکنه « -
  
راستشو  . یگی و جوک سال می دارفی که اول صبح شوخ تشرنمی بی خجالت بکشم ؟؟؟ از تو ؟ میاز ک « -

  » ؟ی مصرف کردیزیبگو چ
  
 کنه و دل من خنک ی نصفت مزنهی روز مهی باالخره خدا نیبب... به من انگ بچسبون یجور نیتو هم « -
  ».شهیم
  
  ».  بشه تو رو نصف کنه ی راضدی کنم شایونی اگه من پادر میول.  دوست داره یلیخدا منو خ « -
  
 یزی چهی نیی خوام برم پایاالن که م.  کنه ی منو نصف می بی بی خواد خودتو تو زحمت بندازینم « -

  ».  شوره یبخورم منو مثل مرده م
  
   .دیو خند» . شم ی جونت نمی بیمن مزاحم کار ب...  برو زمیبرو عز.... نه ؟ « -
  
  » . نمتی بیپس بعدا م.. باشه  « -
  
  ». خداحافظ  « -
  

  .  تخت انداختم و به سمت سرنوشت شومم قدم گذاشتم ی را رویگوش
  

 هم یی صداچیه...  نبود ی خبرچیه...  بردم رونی بیدم و سرم را به آرام باز کری اتاقم را به آرامدر
.  رفتمنیی از پله ها پانی پاورچنیپاورچ...)  تا االن سر از تن بابا جدا کرده ی بیفکر کنم ب... (  آمد ینم

هار  نازیبابا پشت م.  سالن شدمدوار... خداجون کمکم کن ...  آمد ی مییرای از سالن پذی بی بیصدا
 بابا نشسته بود و ی کناری صندلی هم روی بیب.  خوردی نفره سالن نشسته بود و صبحانه م24 یخور

 ی شدم اما شک نداشتم که داشت چغلی متوجه نمیادی ززیصداش آروم بود و چ. زدیداشت با بابا حرف م
  ... . کرد یمنو م

  
  »سالم بابا « : گفتم آروم

  
  :  شروع کرد ی بی خواست جواب سالممو بده که بیم. زد  سرش را باال آورد و لبخند پدرم

  
 هی منم کنار پدرت نشستم و ی بوته ؟ ناسالمتهی دارم ؟ وی خونه نقش چنی خواد بدونم تو ای من دلم م«

دختره ...  همه زحمت بکش نی اایب« : لب با خود ادامه داد ریبعد ز» .  شهی گناه نمی هم به من بکنیسالم
  ».  از دماغماون.  خواد جون بدهی سالم بکنه انگار مهی خواد یر سر مرو بزرگ کن آخ

  
 قدر بهم سرکوفت نیبخدا گناه دارم ا...  بگذره بعد شروع کن قهیبزار دو دق...  تو رو خدا ی بیب « -

   »؟ی زنی حرفارو منیچرا آخه ا.  چه قدر دوستت دارم ی دونینزن تو که م
  

  ». ستی خبرا ننیاز ا.  شم ی مزی چیزیفکر نکن اگه زبون بر« : ما گفت ا.  گل انداخت ی بی بی هاگونه
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  ».  نشدهوونهی کنم که تا حاال از دستت دیتعجب م!  نده ری قدر بهش گنیمامان تو رو خدا ا« : گفتبابا
  
ه  باشه لنگه خودتی هر چی از دخترت دفاع کندمیبا!  کرده یادی که سرت به تنت زنیبله ؟؟؟؟؟ مثل ا « -
  ». دی آوردری گبی وسط غرنی رو اچارهیمنه ب! 
  

  »ده؟ی قدر پرنیرنگ و روت چرا ا!  بخور یزی چهی.  کنارمنی بشایب...  دخترم ایب« : و گفت دی خندبابا
  
 در امان باشم خودم را ی بی بی که از ترکش هانی ای کنار بابا رو اشغال کردم و برای صندلی خوشحالبا

   . کردم میپشت پدرم قا
  
  » به آب داده؟ ی دخترت امروز چه دسته گلیدیشن « -
  
  ... . شدم ی مچارهی گفت بیاگه م.  شدم رهی خی بی التماس به ببا
  
 فکر کنم تا شعاع سه ی راه انداخته بودی که شما اول صبحیادی متوجه نشد ؟ با اون داد و فرشهیمگه م « -
  . راحت شد المیخ.  دونست یبابام مپس » .  چه خبر شدهدندی خونمون همه فهمیلومتریک
  
  ».  لوس شدهی به الالش گذاشتی لی قدر لنیا.  بهش بگویزی چهیاحسان  « -
  

  ». ستی من اصال هم لوس نیپان«  :شد،گفتی بلند مزی که از پشت می در حالپدرم
  

  ».  وقته منتظرهیلیراننده خ.  شدهرمی دگهید« : و گفت دی را بوسی بی بگونه
  

.  نکنتی رو اذی بیب« : و در گوشم گفت دی را بوسمیمن را در آغوش گرفت و موها. من برگشت سمت بعد
  »باشه ؟ .  گوش کنگهی میهر چ

  
  . و رفتدی را بوسمیدوباره موها.  سرم را تکان دادم ی آرامبه
  

باور . ود کرد اصال حواسم به لباسم نبی درد میلیسرم خ.  منو ببخشی بیب« : کردم و گفتم ی بی به برو
  ».  کنمتتی خواستم اذیکن نم

  
   »؟ی بخشیم« :  دستانم را دور گردن او حلقه کردم و گفتم ی آرامبه
  

 که یدونیم.  کنم ی میری قدر سخت گنی من به خاطر خودت ازمیعز« : را در دستش گرفت و گفت دستانم
  ». ی اگهی دزهی چهی تو یول ستی برام مهم نرونیاگه اون خواهرت لختم بره ب.  تو حساسمیچه قدر رو

  
   »؟ی زدی بابا مشی آب منو پری زیداشت« : و گفتم دمی اش را بوسگونه

  
  » رو بزنم؟ ی آب کسری ؟ اصال من بلدم زهی چه حرفنیا« : کرد و گفت اخم

  
   )ی بی بی کار که استادنیتو ا( 
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 ؟ اونم آروم یزدیا بابام حرف م بی داشتی راجع به چیزدی آب منو نمری اگه زیالبته که نه ول. نه « -

  »آروم ؟؟؟
  
  » .  خواهرتی خواستگارادی خر شه بیکی که قراره نیمثل ا « -
  
  » . گناه داره به خدا!  ؟یزنی حرف مسای در مورد پری طورنی تو چرا ای بیب. چه خوب « -
  
  ». دلت واسه من بسوزه نه اون خواهر هفت خطت « -
  

   »؟ی بیب« : کنان گفتم گله
  
  » گم؟؟ ی و مرض، مگه دروغ می بیب « -
  
  ».  شه که هفت خط باشهی نملی چون اون دوست پسر داره دل،ی بیب « -
  
  » اون چند تا دوست پسر داره؟ ی دونی کنه ؟ می حالنی خواد به ای حاال میک. ی وا«
  
  »! گهی دونه دهی... خب « :  گفتم ی سردرگمبا
  
 ی دونه موردهی.  گرفتمی نمشی آتی جورنی دونه داشت که من اهیاگه  . گهید ِ نه د« :  منفجر شد ی بیب

  ».  تو مورد دارهی برارونی بای باالتیاز خ« :  که چشمش به نگاه مشتاق من افتاد گفتنیهم» . نداره
  
  ». ستی انصاف ننیاما ا « -
  
م به جون اعصاب من  غاللچهی بنی انصافه که تو هر روز صبح با انیمگه ا. ستیمعلومه که انصاف ن « -
 صبحانتو بخور ز،ی پشت منیاالنم بش. ستی اصال منصفانه نای دنمیری گی مجهی ؟ پس نتی و شخمش بزنیفتیب

  ». من برم به کارام برسم
  
  .  صبحانه از آشپزخانه خارج شدینی با سهی رفت و بعد از چند لحظه سمی بیب

  
  ». ریسالم خانم، صبح بخ « -
  

  ». ریصبح شما هم بخ« : گفتم  به او زدم ویلبخند
  
  » نشده؟ داریخواهرم هنوز ب « -
  
  ».  صبحانشونو براشون بردم تو اتاقشون اونجا سرو کنندومدنی ننیی پای ولدارنیب... ام  « -
  
  »ممنون  « -
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  . رو به من زد و رفتیلبخند
  
 ازداغی دونستم پیم. بود بود باهاش لج کرده دهی دابونی رو با دوست پسرش تو خسای پری بی بی وقتاز

 سخت نی به اشهیمن که هم.  شدشتری من بی روی بی بتی کرده، از همون موقع بود که حساسادیماجرا را ز
 ی چنمی بزنم ببسای سر به پرهی برم دیبا.  کردی نمی برام فرقادی باالتر زlevel هی ها عادت داشتم پس یریگ

  .ره داجانیحتما واسه خواستگارش ه.  کنهیکار م
  

  .  صبحانه ام تموم شد ی کردم حواسم نبود که کی خوردم از بس داشتم فکر می چدمی نفهماصال
  

  . و در زدمستادمی اسای در اتاق پرپشت
  
   »ی تو پانایب « -
  

  »! ینی ببی تونی دونستم تو پشت در اتاقت رو هم مینم« : اتاق شدم و گفتم وارد
  
 مسئله ساده یپان« : و گفت دیردنم حلقه کرد و گونه ام را بوس تختش بلند شد و دستش را دور گی رواز

  »! یری گی و اجازه میزنی تو در میای که بنی که قبل از ای هستیتو تنها کس. است
  

  ». به جز خدمتکارا« : و گفتم دمیخند
  
  ». صه مدل خاهی زدن تازه شم مدل در زدن تو ی اگه چاره داشتن در نمی ولزننیآره اونا هم در م « -
  

   »ان؟ی قراره بیاصال ک. برام از خواستگارت بگو .  رو ولش کننایحاال ا« :  تختش نشستم و گفتم یرو
  
   »؟ی دونیتو هم م« : تعجب گفت با
  

  ». گهی بدونم ددیبا.  من خواهرتمیناسالمت« : کردم و گفتم اخم
  
  ». یگیتو درست م. دی دونم ببخشیم « -
  
 ی عادت ها نداشت و معموال خجالت نمنیاو از ا.  او نگاه کردمی گونه های تعجب به سرخ شدن ناگهانبا

  . لبو شده بودشی گونه هاگهیاالن د. دیکش
  
  » خجالت بکشه؟ ی کسیدی مگه تا حاال ند؟ی کنی بهم نگاه می طورنیچرا ا « -
  
  ». یماجرا رو بگو منو جون به سر کرد. ادی اصال بهت نمدنیخجالت کش... راستش  « -
  

 ی همونادته؟ی رو که انایک« : گفت ی طوالنی تخت نشست و دستم را در دستش گرفت و با مکثی روکنارم
  . تکان دادم دییسرم را به عالمت تا» . که چند دفعه اومد خونمون

  
  ».دوستش دارم ... برادر اون از من خوشش اومده و منم  « -
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   . دی درخشی مجانی از شدت هچشماش

  
  ».  کار کنمی چدی دونم باینم.  استرس دارمیلی من خی پانیوا. انی شب قراره ب جمعهیبرا « -
  
.  شدتنینه به ا. یدی کشی وقت خجالت نمچیتو ه.  که کنار من نشستهستی خواهرم ننیانگار ا « -

  ». ی گرفتیاسترسم نم
  
  » .  کنم که پدر و مادر اون منو بپسندنی کاردیمن با. یستی تو متوجه نیپان « -
  
 ؟ی که ازدواج کنستیبه نظرت زود ن. گمیم. ی موضوع باشنی خواد نگران اینم.  پسندنیاونا تو رو م « -
«  
  
  ».  از اونو تحمل کنمی تونم دوری نمگهی من دیول ... دیشا « -
  
  » خوبه ؟ یلی خیعشق و عاشق « -
  
. گمی می چی فهمی نمی اش نکنتا تجربه ... یلیخ ... ی پانیلیخ« : مرا در آغوش گرفت و گفت جانی هبا
«  
  
   »ه؟ی چی بدبختش کنی خوای داماد خوشبخت که تو منیحاال اسم ا « -
  
   » ایک « -
  

 یبه درد ال.  ببرهبتویمرده شور ترک. طبق معمول هنگ کرده بود.  زدمی سر و کله موترمی با کامپداشتم
 یصدا. اغ اطراف خونه نگاه کردمبه تراس رفتم و و به ب. خاموشش کردم. ی خوری هم نمواریجرز د

  )طبق معمول (  بود نینسر.  باعث شد به اتاقم برگردممیآهنگ گوش
  
  »بله؟  « -
  
   » ؟یخوف! سالم پانته آ جونم  « -
  
   .دمی بلند خندی لحن بچگانه اش با صدابه
  
  ».یه بوداگه من نبودم تا حاال از غصه هفت تا کفن پوسوند. ی مثل من داریچه خوبه که دوست « -
  

 کس نبود که باهاش حرف بزنم چی هیچه خوب شد زنگ زد.  ، حق با شماستفتهیالبته خانم خودش«  :گفتم
  ». شدمی موونهیداشتم د

  
  »! کجان ؟هیچرا؟ پس بق « -
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«  :می بگوغی با جبای موضوع باعث شد که تقرنیهم. ادی نگفتم قراره خواستگار بنی اومد که به نسرادمی تازه
  ». ادی رفت بهت بگم قراره خواستگار بادمی شد ؟ ی چیدید نینسر

  
 ؟ واسه تو ؟ ادیقراره خواستگار ب.  گوشم به باد فنا رفتی پرده ؟ی زنی مغی چرا جوونهی دیدختره  « -

  » محکوم کنه؟ ای خواد خودشو به عذاب دو دنی میکدوم احمق
  
  ». ه حرف بزنم کی زاری نمان،ی بسای پری قراره برار،ینخ « -
  
  ».یاما غصه نخور اول و آخرش زن داداش خودم.  شدفیح.  شده بودمدواریام. اه « -
  
  ». ی ببخشفهی خلسهیالزم نکرده از ک. شیا « -
  
  » حاضره خودشو بدبخت کنه؟یک.  هم دلت بخوادیلیخ « -
  
  ».شهی منی زمی مرد رونیچرا بدبخت؟ خوشبخت تر « -
  
 خونمون کارت ای زنگ زده بودم ،بلند شو بی رفت واسه چادمی یف زد قدر حرنیا. یگیتو که راست م « -

  ». دارم
  
  ». افتمیاالن راه م. دمت گرم « -
  
  ».یزونی آوشهیهم.  کهی ندارتی ذره شخصهی « -
  
  » خونتون؟امی بی االن نگفتنی مگه همن؟ی نسری شدوونهید « -
  
  ».ی بعدا قبول کنیای افه بدی ذره باهی تو یمن گفتم ول « -
  
  ».نیخدا شفات بده نسر « -
  
  ».ایزود بلند شو ب. شتریتو رو ب « -
  
  ».اومدم « -
  
 کارها نیمنم که از ا.  خواست خونه واسه شب جمعه برق بزنهیم.  پدر خدمتکارا رو درآورده بودسایپر

   . یرد کفشیخداجون دستت درد نکنه که واسم رد. متهی خونه دور باشم غننی هم از اقهی دقهی. متنفر
  

 بود که منو به ی کارت چنیحاال ا«:  گفتمدمیجوی را مارمی لم دادم و همان طور که خنی تخت نسریرو
  »؟ی و وقت منو گرفتیدی کشنجایخاطرش ا

  
  ».ی انقدر خرکگهی نه دی ولایاوه اوه، گفتم افه ب « -
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  : داد و گفت یجاخال.  سرم برداشتم، مچاله کردم و به سمتش پرتاب کردم ی را از روشالم
  
  »شه؟ی چه قدر چشمات خوشگل میشی می عصبانی وقتی دونیم « -
  
  ».یخودت « -
  

 ییاز وحشت خشکم زد و توانا.  وارد اتاق شد ی با شدت هر چه تمام تر باز شد و مرد جواننی اتاق نسردر
 یاو نگاه م تخت نشسته بودم با دهان باز به یهمان طور رو.  از من گرفته شد یهرگونه عکس العمل

  .کردم
  

  »  تو اتاق من؟ی اومدی انداختنیی پایباز سرتو مثل گاو حسن قل« :  گفت نینسر
  
نگاه کن ...  آنفاکتوس کرد چارهی بنی ایمن به کارات عادت دارم ول« : دست به من اشاره کرد و گفت با

  » .دهنش هنوز باز مونده
  
 تازه متوجه من شده ییمرد جوان که گو. را ببندم  کردم دهانم ی به خود آمدم و سعنی حرف نسرنی ابا

  » . خوامیمعذرت م« :  انداخت و خطاب به من گفت نییبود سرش را پا
  

  . رفترونی نگاهم کرد و بعد به سرعت از اتاق بیرکی زری زی الحظه
  

 نتوانست  بودمرهی من که هنوز به در اتاق خدنی سرخ شده بود، رو به من کرد با دتی که از عصباننینسر
دختره منگل ...  درستش کن ایحاال ب« : کنارم نشست و گفت  . ردی خود را بگی ناخواسته ی خنده یجلو

  ».شد رفت
  

  » بود؟یاون ک« : به او کردم و گفتم رو
  

 ترسم منتها تو دفعه اولت بود حق ی عادت کردم ، نمگهی کاراش دنی ، به امییپسر دا« : زد و گفت یلبخند
  ».یولو بترس کوچهی یدار

  
خاک بر سرم شد تازه ...  شده بود خیدستام مثل دو قالب ...  را پاک کنم میشانی پی بردم تا عرق رودست

  .کردی جا نبود وگرنه زنده به گورم منی ای بی خوب شد بیوا...  شال سرم نبوده دمیفهم
  
  »!شالم رو بده « -
  

  ».چقدر دلم براش تنگ شده !!! ی جونت خالی بی بیجا« : قهقهه زد و گفت نینسر
  

  .  سرم گذاشت و مرتب کرد ی را روشالم
  
  ». گلمی خوشگل شدیلی خن،ی از انمیا « -
  
  »؟ی شده که مهربون شدیباز چ « -
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  ». خوامی کوچولو مزی چهی ندفعهیاما خب ا...  مهربونم شهیمن که هم... وا  « -
  
  ».بنال « -
  

  . کنارم نشست دوباره
  
من .  روح کرده بودهی هی که االن رنگ و روتو شبنیهم .. مهیی پسردانی پس فردا تولد همی پانیدونیم « -
 خواستم ی کردن رو ندارم، مدی خری و عرضه قهی سله؟منی چیدونی میعنی...  براش بخرم ی دونم چینم

ش  امسال سری ولدم دای من کادو مدی خری مامان مشی پیسال ها. ی براش بخریزی چهی تو شهیاگه م
  ».دی کنه بره خری شلوغه و وقت نمیلیخ
  
  ». بکنشی کارهیخودت .  شهی سرم نمیچی مردا هی قهی ؟ من از سلی شدوونهی کنم ؟ددیمن خر « -
  
 کنم یخواهش م.  گرده که همش منو مسخره کنه ی سوژه مهی ؟اون دنبال ی فهمیآبروم در خطره م « -

  ».کمکم کن
  
  ». تونمینم « -
  

 خوره ؟ تو به چه ی می پس رفاقت به چه درد؟ی چیعنی تونم ینم« : اش بلند شد و گفت  فشفشه از جمثل
  ».خواهش« : روبه روم زانو زد و گفت »؟ی خوری میدرد

  
 بار نی اولهی یزی که هر چنیاما مثل ا)  بابام ی برایحت(  نکرده بودم دی مرد خرکی ی وقت براچی همن

  .داره
  
  ».ی سرم غر بزنیبعدا حق ندار. ستمی بهتر از تو ندی منم تو خرباشه، اما بهت گفته باشم « -
  

  .  قلبم را آرام کرد دی که در نگاه او درخشیبرق
  
 ی لباس بخریاگه خواست ... ادی رنج خوشش منی تو ای و رنگای و سرمه ای آبی اون از رنگانیبب « -

  ».حواست باشه
  

 همه نیدر تعجب بودم او که ا. شت شستشو داد  که او دوست داییزهای ساعت تمام مغزم را با چدو
  . که سخت بود نیاما مثل ا...  سخت باشد شی کردن برادی خردیاطالعات در رابطه با او دارد نبا

  
  ». برمدی شده باری دگهی دنینسر « -
  
  ».یکجا؟ تو که تازه اومد « -
  
 بعد انقدر ی دفعه دیشا.  بشهدامیپ طرفا نی بخورم که ازی چگهیمن د« :  را در آغوش گرفتم و گفتم او

  ». نرمرونیخوش شانس نباشم و زنده از اتاقت ب
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  ». تو خونه راهش ندندیینجای تو ای وقتگمینترس م« : و گفت دیخند

  
  .کردی سفارشاتش را به من منی آخرمی رفتی منییهمان طور که از پله ها پا.  آمدم رونی اتاقش باز
  

 چرا انقدر زود واسه ناهار ؟یری میپانته آ جان دار« :  آمد و گفت ونری از آشپزخانه بنی نسرمادر
  ».بمون

  
  ». برمدی منتظرمه بای بیب. ممنون خاله  « -
  

 شی کرد به سوی را صاف مشی که گلونی نسریی پسردای رفتم که با صدای به سمت در سالن مداشتم
  . خوشرنگ چشمان او بود ی طوسدمی که دیزی چنیاول . دمیچرخ

  
  ».دییبفرما«  :گفتم

  
  »... دونستم شما تو اتاقینم...  کنم ی خواستم بابت امروز ازتون عذرخواهیم « -
  

 اجیاحت ... ستیمهم ن« : دستپاچه شده بودم به زحمت گفتم لی دلی که بی را قطع کردم و در حالحرفش
  ».ستی نیبه عذر خواه

  
  . متوجه شدم مینه ها را از حرارت گونی که صورتم گل انداخته ادونستمیم
  

 یخودم هم نم.  خواستم فرار کردن بود ی که میزیتنها چ.  نهای کردم ی با او خداحافظستی نادمی یحت
  . دانستم چرا

  
 نی شام ازیسر م! دهی کادو بخرم؟ کارم به کجا کشبهی پسر غرهی واسه دیمن چرا با. نی کنه نسرلتی ذلخدا

 که دوست هیی ؟ همون غذای خوری شده؟ چرا غذا نمیپانته آ چ«  : کردم که خاله گفتیقدر با غذام باز
  ». یدار

  
 ی قدر فکرم مشغول نبود شک نداشتم که تا مرز انفجار منیاگه االن ا.  مورد عالقه منی غذا،ی سبزقورمه

  .خوردم
  
  ».  اشتهامی ذره بهی نشده خاله ، فقط یزیچ « -
  
  »؟ی خوردیزی چی که بودرونیب« :  گفت ی بیب

  
  . بسازه الی شروع کنه سری بی که باالنه

  
  ».ی بینه ب « -
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و قاشق پر از برنجش را به زور » .شدی منم بودم اشتهام کور مدی دی مری قدر به پانته آ گنیا« :  گفت سایپر
  .داخل دهانش کرد

  
 کن، ی لطفهیفقط .  چهار تا چشم دارهستی ، کور نستمی تو نینگران اشتها« : زد و گفت ی پوزخندی بیب

  ».دهی حالت تهوع بهش دست منهیشی تو می غذا نخور طرف که روبه روی جورنی اتی سرخونه و زندگیرفت
  
  » بابا؟« :  گفت ی بلندی را قورت داد و با صداشی به زور غذاسایپر
  
  ». خودت جوابش رو بدهی تونیاگه م.  ندارهیبه من ربط « -
  
  .  نگفت یزی چی لبش را کج و کوله کرد ولسایپر
  

  » .  زحمت نکشخودی ب،یشی نمی بی بفیحر«  : خاله
  
 ی اتفاقچیانگار که ه.  شروع به خوردن کرد ی نگاه کرد و بعد دولپی بی به برهی چند لحظه خسایپر

  .نهی که تونسته آروم سر جاش بشدهی کشخی رو به سی بی دونستم تو دلش بیم. فتادهین
  
  ». استراحت کنمرمی خسته ام، میلی من خ«:  بلند شدم و گفتم زی پشت ماز
  
  ». صدام کنی کرددای پاجی احتیزیاگه به چ«  :ی بیب

  
 که چراغ را روشن کنم به تراس نیوارد اتاقم شدم بدون ا.  تکان دادم و به سمت اتاقم به راه افتادم یسر

طرح . مانم را بستم نشستم و چشی گهواره ای صندلیرو.  آمدی ها از باغ مرکیرجی جفی ضعیصدا. رفتم
دستم .  کرد ی می تابی بنهیقلبم در س. به سرعت چشمانم را باز کردم.  او در ذهنم نشست یچشمان طوس

  !  کردم ؟یچرا به او فکر م.  که چشمانم را ببندمدمی ترسیمسخره بود اما م.  قلبم گذاشتمیرا رو
  

 نظرم را به خود یزیسند نبودم اما واقعا چمن سخت پ.  تاول زده بود از بس پاساژها رو گشته بودمپاهام
 میتصم.  شدی غروب بود و وقت من داشت تموم مکینزد. شدمی داشتم نگران مگهید. جلب نکرده بود

 بند هی رونی بودم باومدهاز صبح زود که از خونه .  ذره استراحت کنمهی تا نمی پاساژ بشی پله هایگرفتم رو
 نکرده ی به دور و برم بندازم تا اگر خدای نگاهعیام باعث شد تا من سر بلند معده یصدا. راه رفته بودم 

  . شکرتایخدا.  نبودیکس.  و نابود کنم ستی چشمش نی اطراف من باشه به سرعت خودمو از جلویکس
  
  »خانم؟  « -
  
   من کور بودم؟یعنی.  کردم خی
  
  . مرد جوون رو به روم بودهی.  سمتش برگشتم به
  
  » دوم پاساژه؟ی طبقه چکی پکی بوت خانم،دیببخش« ر-
  
  ». کنمیفکر م... بله  « -
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  ».ممنون « -
  

  .عطر خوش بوش منو مست کرد.  عبور کردازکنارم
  

  ».دی لحظه صبر کنهیآقا « : که فکر کنم بلند گفتم نی ابدون
  
  »د؟ی داریامر« :  به سمت من برگشت گفت ی سردرگمبا
  
  »د؟یلنتون رو بهم بگ اسم ادکشهیم...  خوام یمعذرت م « -
  
  . صورت اسم ادکلنشو ازش بپرسه نی به ای کرد که کسی وقت فکر نمچی هدی خورد شاکهی
  

 دنبال چه بگردم دی دونستم بایحاال که م. ازش تشکر کردم و به راه افتادم .  ادکلن را به من گفتاسم
  .فکرم راحت شده بود

  
 کرد رو داشته ی که او استفاده می خواستم ادکلنیم! دم خوی برایکی اون و اون ی برایکی. دمی تا خردو

 احساس کی همه نزدنی خودمو به اون ای دونستم ولی اسمش رو هم نمی احمقانه بود من حتیلیخ. باشم
 کردم اسمش رو ی ؟ سعدمی پرسی اسمش رو میبه چه بهانه ا...  نه دم،ی پرسی منی از نسردیبا.  کردمیم

 با،ی زیابروها.  شدری در ذهنم تصویشتریچهره اش با وضوح ب...  باشه خاصدیاسمش با. حدس بزنم
 ی را زمانشیحرکت لب ها. زدی به آنها چنگ می که آن روز با کالفگیی خرمای اش و موهای طوسیچشما

 حاال ی نشده بود ولی مشغول کسکرم حد فنیهرگز تا ا.  بودری نظیب...  آوردم ادی به کردیکه صحبت م
  . او گذشته بودیه فکر کردن درباره چشم هاتمام روزم ب

  
  .دمیچی پییبای ادکلن را با کاغذ زادی اون بی تا وقتره،ی خونمون کادو رو بگادی زنگ زدم تا بنی نسربه
  

 براش یلیدلم خ...  بگم کی بهش تبرکنهی فوت مکشوی شمع کی تونستم تو تولدش باشم و وقتی منم مکاش
 مطمئن نبودم که ی اش شده بودم اما حتفتهی برخورد شهیمن تو . النه نبود اصال عادنیا... تنگ شده بود

  . نمشی تونستم دوباره ببیکاش م!  نهایاون منو به خاطر داره 
  
   .زندی به در اتاقم می دونم چقدر گذشت که متوجه شدم کسینم
  
  ». توایب «-
  

  ».سالم شاهزاده خانم«: وارد اتاق شد و گفت نینسر
  
  »؟یدی ادامه متی به چرب زبونیواد بدونم تا ک خیدلم م «-
  
  ».رمی که کادو رو از دستت بگیتا زمان «-
  

  ».ی بهم بدیزی چهی دی اما اول باری بگایب«:  رو جلوش گرفتم و گفتم کادو
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  »طون؟ی شیخوای میچ « -
  

  ». بوسهی«: ام را به طرف او گرفتم و گفتم گونه
  

  ».ازت ممنونم «: و گفت دی بوسی ام را به آرامگونه
  
  ».حرفشم نزن «-
  
  » کنم؟ی خواهشهی ازت شهیم «-
  
  ». خواهشت نباشهیکیخواهشا مثل اون  «-
  
  ». کننده اونهلی تکمی ولستینه مثل اون ن «-
  
  ». شمی ؟ متوجه منظورت نمی چیعنی «-
  
  » تولد؟یای با من بشهیم «-
  

 قدر خوش شانس بودم؟ نی من ایعنی ... تادسی ای لحظه از شدت خوشحالکی ی شد و قلبم برای خالذهنم
 ؟خدا چقدر زود به نمشی تونستم دوباره بببی میعنی ... دمی دیحتما داشتم خواب م.  تونستم باور کنمینم

  .درخواست قلبم پاسخ داده بود
  

  .یچه فکر مسخره ا.  در جشن شرکت کنمستمی نلی فکر کند من مانی باعث شد نسرمی طوالنمکث
  
  ».دمی پانته آ، قول مگذرهیوش م خیلیخ «-
  
  .خشک شده بودند ...  را گشودم می لب های سختبه
  
 هی که با حضورم بقستیدرست ن. هی جمع خانوادگهی نی در ضمن ااد،ی خوشش بتیی پسرداستمیمطمئن ن «-

  ».رو معذب کنم
  

  .نمی اونو ببگهی بار دهیکه  بود نیتنها آرزوم ا...  اصرار کنه شتری کن بی کارهی کنمی بهت التماس مایخدا
  
 ی خودشون رو دعوت کردند، نمی هم چند تا از دوستاهیدر ضمن بق. ستی حرفا ننی اهل اارشینه بابا ک «-

  ». کنمیدوست دارم تو رو به همه معرف ... کنمیخواهش م. می برایب. ی رو بکنالمونیخواد فکر فام
  

 ی اسم بر رونی آن احساس کردم اکی. ازنده اش بود بریلی خ،ییبایچه اسم ز...  بود ارشی اسمش کپس
  ... . قلبم حک شده 

  
  ». ندارمی نه؟ بعدشم من لباس مناسبای ارمی کادو بهی دی تولد باامی من اگه قرار باشه بنینسر «-
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 در مورد لباس هم من مطمئنم که تو اده،ی از سرشم زبرمی که من دارم مینی همیاریالزم نکرده کادو ب «-

  ».میبلند شو حاضر شو که به موقع برس... یت حداقل ده دست لباس هست که تو حاال اصال تنت نکردکمد
  

 نی خواستم بهم مشکوک بشه، نسری جمعش کردم نمعیاما سر.  شددهی ناخودآگاه تا بناگوشم کشلبخندم
  . گشتی رفت و برمی دو دفعه تا فرحزاد می گفتیف رو که م.  باهوش بودیلیخ
  

 لباس ها خوشش اومده بود و شتری شده بود چون از بجیاسم را انتخاب کرد، موقع انتخاب لباس گ لبنینسر
  . تونست انتخاب کنه کدومش بهترهینم
  

  . لذت بردمنهی خودم تو آدنی کارم تموم شد از دی کردم، وقتمی مالشی آراهی نی بنی تو امنم
  

 نی شده بود و آستی سنگ دوزشی روبای زیلیخ رنگ بود که ی اروزهی فی ماکسکی نی نسری انتخابلباس
 مساله را تحت الشعاع قرار داد و باعث نی اشییبای زی باز بود ولی اش کمقهی.  بودری تماما از حرشیها

  . ندمتی بهش اهمادیشد ز
  

  . داشت ی شال کامال با رنگ لباس همخواندی سرم گذاشتم، رنگ سفی ام را هم رویشمی نازک ابرشال
  
  »ی پانی خوشگلیلیتو خ «-
  
  .دی درخشی ستاره تو نگاش مهی مثل یمهربون...  او لبخند زدم به
  
  ».جشن تموم شد... می برفتیاون لبخند ژکوندتو جمع کن و راه ب «-
  
  ». وقت نگران نشههی تولد امی بگم که دارم میبی به برمیباشه من م «-
  
  »فقط زود...  بکنی بکنیخوای میهر کار «-
  
  »آمیاالن م «-
  
 نشسته بود ومی مبل کنار آکواری روی بیب. حدسم درست بود.  تو اتاقش نبود پس حتما تو سالن بودی بیب

  . شده بودرهی ها خیو به ماه
  
  »؟ی بیب «-
  

  .  حواسش نبود اصال
  
  » جون؟ی بیب«-
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 به خاطر شیسال پ 6بابابزرگم .  کنهی که دوباره داره به بابابزرگ فکر منینه بابا مثل ا . دی نشندوباره
 دادم که هنوز هم عاشقش باشه و بهش ی حق می بی بود به بیمرد فوق العاده ا.  فوت کرد یسکته قلب
  .فکر کنه

  
  . زدمی بی بی دستم به شانه با
  
  »؟ی بیب «-
  

  .دی به سرعت به سمت من چرخنگاهش
  
  »زم؟یبله عز «-
  

  »؟یمون مهی ری میدار«:  من انداخت و گفت ی به سرتا پاینگاه
  
  ». از دوستامهیکیتولد ...  رم ی منی با نسر،ی بیآره ب «-
  

 حاضر بودم هر ارشی کدنی دیبرا.  تالش دوباره آماده کردمهی ی مخالفتش بودم، خودم رو برامنتظر
  . بکنمیکار

  
  ».باشه فقط زود برگرد «-
  

  . قبول کنهی راحتنی انتظار نداشتم به هماصال
  
  »  حالت خوبه؟ی بیب «-
  
  ! نخوردهی شدم به سرش ضربه ای مطمئن مدیبا
  
 کمی خوام برم یاالنم م.  خستمکمی که نهی نکردم واسه الهی بهت پادی زینی بیآره خوبم، اگه هم م « -

  ».بخوابم
  
 یلیقدم هاش خ...  کردم یاز پشت بهش نگاه م.  از جاش بلند شد و به سمت اتاقش به راه افتاد ی سستبا

  .جله به سمت او رفتم تا کمکش کنمبا ع.  بودنیسنگ
  

  ».ستی حالت اصال خوب ن،ی بی بده بهیبه من تک«: را گرفتم و گفتم دستش
  

  »...من حالم خوبه، تو هم برو به« : و گفت دی کشرونی از دستم بی حالی را با بدستش
  
 خونه با یدمتکار ها که باعث شد تمام خدمی کشی بلندغی جاری اختیب. غش کرده بود.  افتاد تو بغلمی بیب

  ! مرد؟ی داشت می بیب.  کننددنیعجله به سمتم شروع به دو
  
  .  قلبمو پاره پاره کرد زی خنجر تهی فکر مثل نیا
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 کردم که ی التماسش مهی دادم و با گری را به شدت تکان می بیب... دمیفهمی خودم را اصال نمحال

. شدی داشت جدا منهیقلبم از س.  بشهکی نزدی بی دادم به بی کس اجازه نمچیبه ه. چشماش رو باز کنه
 نی بود که نسریی هایلی به خاطر سدیشا.  گرفتشیگونه هام آت. دی دی رو نمیچی هی بیچشمام به جز ب

 به زور انگشت هام نینسر.  گذرهی می سوزش باعث شد تا بفهمم دور و برم چنیبه صورتم زده بود اما ا
  » اتاقشدیپانته آ رو ببر«: دی کشادی فرنیه بود باز کرد و رو به مستخدم قفل شدی بی بیرو که به بازوها

  
  . موندمی مششی پدی بود من بانجای ای بیب.  خواستم برمینم
  

منو عمال . در اتاقم را قفل کردند.  اثر نکرددمی کشی که میی هاغی جی گرفته شد حتدهی خواسته من ناداما
 نشستم و از اعماق وجودم نی زمیرو. دندی لرزیپاهام م... شدیمحنجرهام داشت پاره ...  کردندیزندان

  .گرفتی رو مثل مادرم ازم نمیبی و بکردی خدا بهم رحم مدیضجه زدم، شا
  
.  چشمانم را باز کردم، پلک هام باد کرده بودی که گونه ام را به نوازش گرفته بود به سختی تماس دستبا

 ی مانعم شد و دوباره مرا رونی کردم از جام بلند شم که نسری سع.کردی بود که گونه ام را نوازش منینسر
  .تختم خواباند

  
  ». آدیتکون نخور، سرمت درم «-
  

  »؟ی بیب« : می کلمه بگوکی توانستم فقط
  

  . سوختی گرفته بود و حنجره ام می به طرز وحشتناکمیصدا
  
 به خودش فشار آورده یلی خی بیبدکتر گفت . ی خواد نگرانش باشینم...  بهتره یلیخوبه، االن خ «-

  » .االن خوابه.  شده و غش کردهفی ضعنی همیبرا
  

  »؟یدی قدر ترسنی ایعنی ؟ی کردنکارویچرا با خودت ا«: به من انداخت و گفت ی از سر دلسوزینگاه
  
 مادرتو کنار خودت شهیتو هم... یازت انتظار ندارم که منو درک کن«:  به سوزش حنجرهام گفتمتوجهیب

 و نمیبی میبیمن مادرم رو تو وجود ب.  وجود مادرم لذت ببرمی وقت نتونستم از گرماچی من هی ولیاشتد
  ». سخته که مادرمو دوباره از دست بدمیلیبرام خ. کنمیخالء وجودمو با اون پر م

  
  . شده بود، پاک کردری را که از گوشه چشمم سرازی اشکنینسر

  
 نینسر.  را فراگرفت و باعث شد بلرزممی سر تا پاجانیه.  بودارشیک.  بلند شدنی نسرلی زنگ موبایصدا

. دیرسی خط به گوش می بلند آهنگ تولدت مبارک از آن سویصدا. ومدهی کرده بود که چرا نچیرو سوال پ
   گفت نینسر

  
  ».امی اومد نتونستم بشی پی مشکلهی بودم منتها دهی کادو خرر،ینخ « -
  
  ».دمیفردا کادوتو بهت م «-
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  ». داشتمیبه تو چه که چه مشکل «-
  
  ».شهی بسته نمگهیدهن منو باز نکنا که د «-
  
  ».خداحافظ .نمتیبیباشه فردا م. دستتادی حاال شد، خوب حساب کار منیآفر «-
  

  » سردته؟؟ی لرزی میتو چرا دار«: لرزش بدنم گفت دنی را قطع کرد و به سمت من برگشت و با دتماس
  
  ».آره«: ناچار گفتم به
  

  » . که سردت بشههیعیطب. گهی دیخوب ضعف دار«: و گفت دی کشمی را روپتو
  
  .  شدم ی پتو داشتم بخارپز مریز
  
  ». واقعا متاسفم،یبه خاطر من از جشن افتاد «-
  
 سوزوندم و به احتمال ی رفتم دماغ چند نفرو حتما می خوب شد که نتونستم برم چون اگه مال،ی خیب « -
  ». افتادی راه می حموم زنونه ای دعواهی اومدند و یز خجالتم درم اون ها هم اادیز
  
  »؟ی سوزوندی ها رو میدماغ ک «-
  
 گه یمامانم بهم م.  افتادندلی کنند از دماغ فی اند که فکر میریکبیدخترخاله هام، دو تا دختر زشت ا « -

 خواد تو ی دلم منمی بیم شونی خرکی رفتارها و عشوه هایوقت...  که شهیبهشون توجه نکن، اما نم
  . فرو کرد تش کرده اش را در کف دسکوری مانیو بعد با حرص ناخن ها» .ارمیصورتشون باال ب

  
  »ساعت چنده؟ «-
  
  ». شبه10 «-
  
  »دم؟ی ساعت خواب5 من یعنی...نه « -
  
ه تو  هم بی نگاههی دی به حال و روز مادربزرگت رسیدکتر وقت. ی شده بودهوشی ب،ی بوددهینخواب «-

  ». بودنیی پایلیفشارت خ. انداخت
  
  »؟ی کردی کار می مدت چنی ایتو تو « -
  
  »! صورتت اصال چاله چوله ندارهدمیفهم...  کردمیتمام مدت کنار تو بودم و داشتم به صورتت نگاه م « -
  

  ».سرمت تموم شد«: کرد و گفت دی کشی آخر خود را می به سرم که نفس هاینگاه
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 سوزن گذاشت ی جای روی آغشته به الکل و چسب زخمیرا از دستم خارج کرد و پنبه ا دقت سوزن آن با
 .  
  

. نگرانته. یای وقته منتظره که تو به هوش بیلیبابات خ«: گفت نمی تخت بشی روکردی که کمک می حالدر
  »نتت؟ی ببادیبهش بگم ب

  
  ».آره «-
  

  .افکارم دوباره به من هجوم آوردند.  صدا زدن پدرم از اتاق خارج شد و من تنها شدمی برانینسر
  

 قد علم می نداشت سرنوشت برای مخالفتی بیحاال که ب.  او را از دست داده بودمدنی راحت فرصت دچقدر
  . خارج شدمی لب هاانی حسرت و افسوس از می با چاشنیآه. کرده بود

  
 نوزاد تازه کی دوباره مانند خون چشماش باعث شد قلبم فشرده بشه و.  با چشمان سرخ وارد اتاق شدپدرم

  . کندی شده، نا آرامداریاز خواب ب
  

 بود و باعث ی قلبش محکم و قویصدا.  اش گذاشتنهی سی کنارم نشست و سرم را روی به آرامپدرم
  .آرامش من شد

  
 کنم به خاطر من هم که شده یخواهش م. نمیبی متی وضعنیعروسکم واقعا ناراحتم که تو رو تو ا «-

  ».ودت باشمواظب خ
  
  » کار کنم؟ی چدی من بافتهی بی بی واسه بی نکرده اتفاقیی ترسم بابا، اگه خدای میلیمن خ «-
  

  » . افتهی نمی اتفاقچیان شااهللا که ه«: شد و گفت رهی به عمق چشمانم خمی از خود جدا کرد و مستقمرا
  

 براتون شتری کنم بی میسع. رهیگیکارم تمام وقتم رو م.  از شما غافل شدمیلیمن خ« :دی کشیقی عمنفس
  ».وقت بزارم و مواظبتون باشم

  
  . را نوازش کردمی فقط موهای حرفچی بدون هقهیچند دق.  زدمیلبخند

  
از کنارم » . بخور و استراحت کنیزی چهی نه؟ ای حالش بهتر شده نمی بزنم ببی بی سر به بهی رم یم « -

  .بلند شد و رفت
  
 و گفت ستادی سرم ایباال.  تو اتاقدی پرنینسر.  بسته شد دوباره باز شد که در پشت سر اونی محض ابه
 بلند شو ،یستی خدا رو بنده نگهی االنه که پشتت باد بخوره و اون موقع دی استراحت کردادی زگهیخوب د«:
  ».بلند شو. رتتی گی با ملک الموت اشتباه منتتی االن ببی به سرو روت بکش هر کی دستهی
  

.  بشهری اشک از چشمم سرازی که باعث شد قطره ادمی کشی طوالنی اازهیخم.  پاهام کنار زدیو را از رپتو
 ی باعث تعجبش شده بود ؟ با کنجکاوزیچه چ.  شده بودخکوبی ام می به روتختنی نسری گردشده یچشما



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

23

دهنم باز  بود ، کرده ی ام رو رنگی از روتختیادی خون که قسمت زدنی ام نگاه کردم و از دیبه روتخت
  . موند 

  
   »؟یودی االن پرنمیبب«:  مکث کرد و گفتی کمنینسر

  
  . چندشم شده بود. دمی پررونی سرعت از تختم ببا
  
  » . وقتشهگهینه، ده روز د «-
  

   »ه؟ی چی برانیپس ا«:  به تخت کرد و گفتیاشارها
  

  » .باشه وقتش جلو افتاده ی به خاطر فشار عصبدیشا«:  باال انداختم و گفتمیشانها
  
  » .دهی شدیلی خستی نیعیطب... فکر نکنم «-
  

 دهی تولد پوشی که برایلباس.  را گرفت و من را به پشت برگرداندمی تخت انداخت و شانههای را روپتو
 یحتما داشت برا. دمی فهمدی کشنی که نسری را از آهنیلباس کامال نابود شده بود ا. بودم هنوز تنم بود

  . خوردیلباس افسوس م
  

  . کردی به پشت لباس بندازم، نگاه کردن به آن فقط حالم را بدتر می که نگاهدمی را نکشنی ازحمت
  
  » . داشته باشهاجی بهش احتی فکر کنم بدنت حسابر،ی دوش بگهیبرو  «-
  
من آن . کردمی چشمش دور می خودم رو از جلودی خوشحال شدم، باشنهادشی از پدم،یکشی او خجالت ماز

  ! فتادهی نی اتفاقچیلفت نبودم که تظاهر کنم هقدر پوست ک
  
. آب سرد بود. ستادمی دوش اری وارد حمام شدم لباسم را با خشونت از تنم خارج کردم و زنکهی محض ابه

 یلی احساس کردم حالم خی ولدی طول نکششتری بقهیدوش گرفتنم ده دق.  ندادمیتی اهمیلرزم گرفت ول
 ی روتختیدیسف.  بودندزیکامال تم...  و پتوم هم عوض شده بودندی روتخت. تو اتاق نبودنینسر. بهتر شده

اون . نهی منو لخت ببگرددی برمنی نسری وقتخواستمینم. دمیبه سرعت لباس پوش.  بزنمیباعث شد لبخند
  . طبق معمول موهامو خشک نکردم. مردمیموقع حتما از خجالت م

  
  .  بودنینسردوباره .  به در اتاق خورد و در باز شدیتقها

  
 از دوستام یکی شی پبرمتی دنبالت مامیفردا هم م.  کنندزی خدمتکاراتون گفتم تختت رو برات تمنیه ا «-

  » .ستی نی مطمئن بشم که مشکلدیکه دکتر زنانه، با
  

 یاصال تو مگه کار و زندگ. ی خودتو عالف من کنخوادی برم، نمتونمیخودم م«:  کردم و گفتمیاخم
   »؟یندار
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 اما اگه قرار باشه تو به شهی کردن تو خالصه متی من، تو اذیکار و زندگ. معلومه که دارم، خوبشم دارم «-
  »  که؟یمتوجه. شمی مکاری من بی و نابود بشستی نیزدیرحمت ا

  
  » .مطمئن باش. رمیمی نمنمی من تا مرحومه و مغفوره شدن تو رو نبیاوهوم؛ ول «-
  
  » .ینیتو خواب بب «-
  
  »  خونه؟ی بریخوای شد تو نم11ساعت  «-
  
  »  کردن مهمون از خونه است؟رونی چه مدل بگهی دنیا... وا «-
  
 خوش یلی چون با تو بهم خی باششمی که چقدر دوست دارم پیدونیخودت م.  نبودنیمن منظورم ا «-
  » .گذرهیم
  
  »  شده؟؟ی چرا پشت گوشام مخملیپان«:  گفتدی به پشت گوشش کشیدست» ....ه؟ی جورنیا «-
  

  » .اری درنیمسخره باز«:  و گفتمدمیخند
  
  » . آماده باش که شش ساعت معطل نمونمکنمی دنبالت، خواهش مامی عصر م4من ساعت  «-
  
  » !گه؟یامر د. چشم «-
  
   »شون؟ی بشوریای می کدن،یرخت چرکام تو خونه تا سقف رس «-
  

.  کرددنی و به سرعت جت شروع به دودی پررونی که دستم بود به سرش بکوبم که از اتاق بی با برسخواستم
  » .تـــــــــــا فردا«:  زدادی تکان داد و فری دستدیدویهمان طور که م

  
 کله شی و همون طور که تو بچگرونی بادی از اتاقش بسای االنه که پرزنه؟ی مغی چرا جوونهی دٔدختره

  . کردی بود وگرنه بابا هم غرغر منیی طبقه پایبیشانس اوردم اتاق ب.  کله منو هم بکنهکند،یعروسکاش رو م
  
آروم در اتاقش رو باز کردم . ومدهی نرونی شده که از اتاقش بی چنمیکنجکاو شدم بب.  نشدی خبرسای پراز

در را کامال !!  بخوابهای زودنیامکان نداشت اون به ا. چراغ اتاقش خاموش بود.  نگاه انداختمهی در یاز ال
 برخالف اتاق من یاتاق پر!  رفتهتاشحتما بازم خونه دوس. تو اتاق نبود. ا روشن کردمباز کردم و چراغ ر

.  نبودیزی هم بد چی ذره شلختگهی!  باشهزی اتاقم انقدر تمخواستیمن دلم نم.  مرتب و منظم بودشهیهم
 دهیازه نم بابا اجدونستمیاما م. نمی رو ببیبی برم بخواستیدلم م.  آمدمرونیچراغ را خاموش کردم و ب

  ...  بودمیریمنم که استاد آبغوره گ. ش کامل داشته باشهی آسایبی بخواستی م،یبیبرم تو اتاق ب
  

چرا انقدر !!! گهی دازهی خمهی یوا. نمیبی رو میبی برمی میمکی قازنهی بابا داره چرت می صبح وقتفردا
  . رهیداره مچشام .  کردهقی که دکتر تزرهی به خاطر آرام بخشدیشا... ادیخوابم م

  
  ! گهی دازهی خمهی
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. دمی ظهر خوابیکای خرس تا نزدهی مثل ی ولنمی رو ببیبی شم که برم بداری من قرار بود صبح زود بمثال
 نی اایچرا آهنگش عوض شده بود؟ خدا.  کنار تختم بود بلند شدی عسلی که رولمی آهنگ موبایصدا
  !  ندارهیدوم که هی جونور موذهی بردار، نی رو از رو زمنینسر

  
... دمیدی خوب میداشتم خوابا. دیپری خواب از سرم مدیچشمامو باز نکردم نبا.  ندمیتی کردم اهمیسع

  » .ریبرو بم«:  سرم فشار دادم و گفتمیبالش را محکم رو. ستی ول کن ننکهیمثل ا
  
 بود به زی لبرچشمام رو که از حسرت خواب. آخر سر من مغلوب شدم.  آهنگه چقدر اعصاب خورد کنهنیا

 سبز رنگ را فشار دادم و دیکل. ذاشتمی زندهات نمی بودنجای اگه اخورمی قسم منینسر. زحمت باز کردم
 بشه دای پیکی ی برت داره، الهنی خدا از رو زمیاله«:  بزنه شروع کردمی او بتواند حرفنکهیقبل از ا

! ی ول کردتیکه تو وسطش پاراز شدی خوب خوابم شروع می کنه، تازه داشت جاهاتتی اذی جورنیهم
  . نفس کم آوردم. کنمی نفلهات مزنمی نشه که مداتیدور و بر من پ

  
 ................  

  
  ! ثی خب؟ی که بزنی نداری حرف؟ی الل شدچرا

  
 ...............  

  
  . کردی ترم می عصبانسکوتش

  
  » .ارمی به حرفت مای یزنی حرف مای «-
  
   »د؟ی هستی شما کدیببخش «-
  

  .  خودم را جمع و جور کردمعیاما سر. وا رفتم.  نبودنینسر
  
  »  هستم؟ی اون وقت من بگم که ک،یشما با من تماس گرفت «-
  

  .  آمدی خفهأ خندهیصدا
  
  »  درسته؟دیشما دوستش هست.  تماس گرفتمنیمن با شما تماس نگرفتم، با دختر عمهام نسر «-
  

حتما ..  که حرف بزنمدمیترسیم.  کردمخی. زدمی حرف مارشیمن داشتم با ک.  دستام عرق کرده بودکف
  . شدیاون متوجه لرزشش م

  
  » !الو؟ «-
  

  »د؟ی تماس گرفتنی که با شماره نسردیشما مطمئن... من دوستشم... بله،«:  و گفتمدمی کشقی بار نفس عمدو
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  .  خندهاش چقدر نوازشگر بودیزنگ صدا. دیدوباره خند.  اومد تو دهنمقلبم
  
  » ...البته که مطمئنم «-
  

 ی مدل بود فقط قاب گوشکی نی من و نسریگوش...  را شناختمنی نسریگوش...  انداختمی به گوشینگاه
  .  ببرهشوی رفت گوشادشی انقدر عجله داشت که شبی دنکهیمثل ا.  با مال من فرق داشتی کمهی نینسر

  
  » . کنمخوابشی ب که از خوابنی به نسرزنمیمن هر روز صبح زنگ م.....  «-
  

  !  گرفتهادی ی کار مزخرف رو از کنی انی معلوم شد نسرباالخره
  
  »  شماست؟شیاالن پ «-
  
  » . من جا گذاشتهشی پشوینه، گوش «-
  
  » .امروز از دستم در رفت! فیچه ح «-
  
  » !زارهی داره سر به سرم منیفکر کردم باز نسر!  که زدم متاسفمییبابت حرفا «-
  
 او یعکس العمل من برا.  نشستامیشانی پی رویعرق سرد» . جالب بودیلیبرام خ. ره ندایمورد «-

  !! جالب بود؟
  
   »ه؟ی اسم شما چیراست «-
  

   د؟ی اسم منو پرسواقعا
  
  » پانته آ «-
  

  .  کردمدای پیبی لبش تکرار کرد احساس عجری اسمم را زیوقت
  
  » . قشنگهیلیاسمتون خ «-
  
  » .ممنونم «-
  
   »د؟ی اسم منو بپرسدیخواینم «-
  
  »  بپرسم؟دیبا«:  اما به جاش گفتمستی ندنی به پرسیاجی احتدونمی بگم اسمتو مخواستمیم
  
  » .دی اسم منو بدوندی شما هم بخوادمی چون من اسمتون رو پرسدیگفتم شا «-
  
  » .دی اسمتون رو بگدیخوایاگه م... خوب «-
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  » .دی بخوادینه، شما با «-
  
  . چقدر سرتق بود. ام را گرفتم خندهی زور جلوبه
  
  »  رو دارم؟ی با کییخوب باشه، افتخار آشنا «-
  

 یلی با شما هم خییو از آشنا.  هستمیانی کاوارشیک«:  صاف کرد و گفتیشی را به طور نماشیگلو
  » .خوشوقتم

  
  » . طورنیمنم هم «-
  
  » . خواب خوبتون نصفه کاره موندپانته آ خانم متاسفم که. شمی مزاحمتون نمنی از اشتری بگهیخوب د «-
  
. موندیخواب خوب من در هر صورت نصفه کاره م. کردی کارو منی انی نسردیکردی نمدارمیاگه شما ب «-
  » .دی کنری فکرتون رو درگخوادینم
  
 با شما ی که بتونم حضورادی بشی پی فرصتهی دوارمیام.  با شما خوشحال شدمیی از آشناگمیبازم م «-

  » .فعال خداحافظ. ..صحبت کنم
  

  .  بازم باهام حرف بزننه،
  
  .  قرمز را فشار دادمدیبا اکراه کل» خداحافظ «-
  

  :  و گفتمدمی را بوسنی نسرلیموبا. صورتم سرخ بود.  نگاه کردمنهی را بلند کردم و به آسرم
  
  » .ی گذاشت جالتوی بوده که موبانی ا،ی انجام داده باشتی تو زندگدی کار مفهی اگه تو نینسر «-
  

  .  بوددهی خوابیبی کنار تخت بی صندلیخاله رو.  رفتمیبی را عوض کردم و به اتاق بلباسم
  
 بای چهرهاش اثر گذر زمان به صورت تقریرو.  شدمرهی نشستم و به چهرهاش خیبیکنار ب.  خواب بودهمیبیب

 به نظر ی کند ولیخف که دور چشماش بود را می داشت چروک اندکی سعشهیهم.  وجود داشتینامحسوس
  .  باال نرفتید ولی لرزشیپلکها. دمی را بوساشیشانیخم شدم و پ. کردندی چروکها اونو جذابتر منیمن ا

  
 حالت زم،یسالم عز«:  زد و گفتی من لبخنددنیبه محض د.  خورد و آرام چشماش رو باز کردی تکانخاله

  » !بهتره؟
  
  » .سالم خاله جون، بهترم «-
  

 صبحانه می برایب«:  به بدن خشک شدهاش داد و گفتی کش و قوسشد،ی بلند می صندلیز رو که ای حالدر
  » .رمیمی دارم می از گشنگم،یبخور
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  .  رفتمییرای و به دنبال خاله به سالن پذدمی را بوسیبی بگونه

  
  .  کشان کنارم نشستازهی خمسای که پرکردمی صبحانهام را تمام مداشتم

  
  » .اراژوببند در گ«:  گفتخاله

  
  » .مردم مادر دارند منم مادر دارم«:  کرد و گفتی اخمیپر
  

   »؟ی مامان، تو چطورالیخیب«:  به من کرد و گفترو
  
  » !؟ی کجا بودشبی دیراست!... شهی چطور باشم؟ مثل همیخواستیم «-
  
؟ طبق معمول  کجا باشهیخواستیم«:  بدهد، خاله گفتی بتواند جوابنکهی قبل از ای کرد ولی من منسایپر

  » .گهی مزخرفش ولو بوده دی دوستانیتو خونه ا
  
  » !مامان «-
  
 ما از ترس ده دفعه شبید. یگی بگو دروغ مگمیدروغ م... مرض مامان، درد مامان، کوفت مامان «-

  » .گذروندهی داشته خوش می تو کدوم خراب شدهاستی اون وقت خانوم معلوم نمی و زنده شدمیمرد
  
  » مگه چه خبر بوده؟«:  شد و گفت جا به جاسایپر
  

 حالش بد شده بود، خواهرتم از ترس غش یبیساعت خواب، ب«: خاله گفت.  را با تاسف تکان دادمسرم
  » .کرده بود

  
  »  خوبه؟یبیاالن حال ب! واقعا؟«: دی زده پرسرتی حسایپر
  

  .  کردسای نثار پریو چشم غرها» !خدارو شکر بهتره«: خاله
  
   »؟ی چرا غش کردگهیتو د«: بعد با دستش به پشت من زد و گفت.  ساکت موند چند لحظهسایپر
  
  » !دونمیچه م «-
  

  »  خوش گذشت؟شبید«:  صحبت را عوض کنم گفتمری آنکه مسیبرا
  

 اتی تا تمام تمام جزئدانستمی را گرفت، ممی دستهاجانی با هسایپر.  شروع کردند به برق زدنی پریچشما
  » ... کاش،ی بود پانیجات خال«. کندی دستم را رها نمدی نگومی را برایمهمان

  
 فرداشب ی بلند شو برو به اوضاع خونه برس، ناسالمتی کنی وراجنجای اینی بشنکهی ایبه جا«:  گفتخاله

  » . براتادیقراره خواستگار ب



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

29

  
 بعدا یپان. م کار داریلی خ،یگیراست م«:  بلند شد و گفتزی به سرعت دستم را رها کرد و از پشت مسایپر

  » .کنمی مفیبرات همشو تعر
  

به . کردی و مغزمون رو منهدم مزدی تا خود شب حرف میکردیولش م«:  دور شد، خاله گفتسای پریوقت
  » !کاراش سرگرم باشه بهتره

  
.  رفتهی در و همسای ما جلویآبرو. زدی بوق مزی رهی گذاشته بود و نی بوق ماشی دستش را رونینسر

 که تو نیهم. رهی خفه شه و بمی بشم بلکه به حول و قوه الهنشیدتر کردم تا زودتر سوار ماش را تنمیقدمها
 کم زودتر هی یتونستی نمام،ی شده مگه من به تو نگفته بودم ساعت چهار ملیذل«:  نشستم، شروع کردنیماش

   »؟ی در خونتون نکاری همه جلونی و منو ایحاضر بش
  
  » !گهی دفتی راه ب؟یزنی همه غر منی چرا ا،یر موند منتظقهی دق5خوبه حاال فقط  «-
  
  .  پدال گاز فشردی را با حرص روشیپا
  
  »  بکنم؟تونستمی میی چه کاراقهی دق5 من تو یدونیم «-
  

   »ه؟یکاف.  خوردمزیبابا چ.  ارواح خاک عمهات تمومش کننینسر«:  را بستم و گفتمچشمانم
  
  » !شون رو از سرم کم نکردن کدوم از عمه هام شرچی هنوز هچارهیب «-
  
 رو خونمون جا لتی موبانینسر«:  درآوردم و طرفش گرفتمفمیآن را از ک.  افتادمنی نسرلی موباادی به

  » !یگذاشته بود
  

 بهم زنگ یکس.  بود خودمم جا بزارمکی که نزدیانقدر هولم کرد.  ندارهیتعجب«:  رو گرفت و گفتیگوش
  » نزد؟

  
  » . بارش کردمچاری لیمنم کل.  جونت زنگ زدییچرا، پسر دا«: گفتم و دمی کشنیی را پاشهیش
  
  » !ی کردیدستت درد نکنه خوب کار. ا؟ چه خوب دلم خنک شد «-
  

 ریامروز خ.  شدمعی که امروز جلوش چقدر ضایدونیپانته آ نم«:  ادامه داددیجوی که لبش را می حالدر
  :  کادو رو ازم گرفت گفتیسرم مثال رفتم خونشون که کادوشو بدم، پررو وقت

  
  »  برام؟یدی خریچ «-
  

خودت باز کن «:  جوابشو بدم آخر سر گفتمی چدونستمی نم،یدی خری بودم چدهی خنگم که از تو نپرسمن
  » .نیبب
  



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

30

 مسخرهام کرد منم ی بعدم کلدمی که من کادو رو نخردی زد و فهمی دستهی آخر سر بهم شعور،ی بیعوض
   »ده؟ی کادو رو خرنی ای ک،یستی کارا بلد ننی تو از ادونستمیم«: بهم گفت. ردممثل بز واستادم نگاش ک

  
  » دوستم«:  شده بودم، گفتمعی ضاگای که در حد اللمنم

  
 به چهره بهت زده ینگاه» . ازش تشکر کنمخوامی شمارشو بده م،ی داریقهایدوست خوش سل«:  گفتبعدش

  » .ندادمنترس من شمارهات رو بهش «: من انداخت و گفت
  
:  ادامه دادنینسر! گهی دیدادی خوب شماره مو من،یخاک بر سرت نسر.  رو به فحش بستمنی دلم نسریتو
  » .پسره پررو از تو واسه شام دعوت کرده«
  

  .  گرفتسرفهام
  
  » .ذارمیتنهات نم. امی منم باهات می شد؟ نترس بهش گفتم اگه تو دعوتشو قبول کردیچ «-
  

  . ادی اصال بهت نمپایری تنیا.  بردارای بازی لوتنی دست از ایه دوست دار کی جون هر کسنینسر
  
  » !مطب دوستت چقدر دوره «-
  
  » .اونه هاش. گهی دمیدیرس«:  را نشان داد و گفتیبا انگشتش ساختمان «-
  

 دیبا.  بود که همون اول به دلم نشستی دوست داشتنٔ چهرههی با ی و دکتر من دخترنی دوست نسرغزاله
 نی نسردمیترسیم. دمیترکیداشتم م.  آب سرد کن مطب را به خوردم دادٔ همهنینسر. دادمی میسونوگراف

غزاله . دمی تخت دراز کشیرو.  فکر کنمافتدی که بعدش می به اتفاقخواستمینم.  شه منو بخندونهوونهی دهوی
  . از تماس ژل سرد با پوستم مور مورم شد. ختی شکمم رینیی قسمت پایژل را رو

  
 که برداشتم باعث شد ییتعداد دستمالها.  را به طرفم گرفتی غزاله جعبه دستمال کاغذقهی از چند دقبعد
  »  چشه؟یپان«: دی پرسنینسر.  چپ چپ نگاهم کندنینسر

  
  » . تخمدان دارهستیپانته آ جون ک«: غزاله

  
 از یکی.  دارندستیند ک بدوننکهی خانمها بدون اشتریب. ستی نی مهمزیچ«:  به من کرد و گفتینگاه

 که بهت یی هم هست که با داروهاگهی دیکی.  بودهنی همی براتمیزی پاره شده خونری که داشتییستهایک
  » !ی نگران باشخوادی نمره،ی منی اونم از بدمیم
  

   »م؟ی شام بری براارش؟ی بگم به کیباالخره چ«: گفت. دی خونمون رسی جلونی نسریوقت
  

  . دم را پنهان نکرلبخندم
  
   »میبر «-
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  » .تو رو خدا زودتر آماده باش.  دنبالتامی م7پس ساعت  «-
  
  » .خداحافظ. باشه «-
  
  » .یبا «-
  
  .  کار داشتمیکل.  شدم و به طرف خونه به راه افتادمادهی پنی ماشاز
  

 نی بارم که من سر وقت حاضر شدم نسرهیحاال .  ساعت بزرگ سالن دوخته شده بودی به عقربه هاچشام
.  کردمارتی نحسش و زختی قدم رو رفتن تو سالن، رقهی دق10باالخره بعد از !  کردهریگور به گور شده د

 که به نام یزی مت بود، گارسون ما را به سمومدهی هنوز نارشی کمیدی به رستوران مورد نظر رسیوقت
 به اطراف انداخت و یه نگانی نسرم،ی کنار هم نشستنیمن و نسر.  کردیی رزرو شده بود راهنماارشیک

 ومدمی مرتریکاش د! ومدهی پسره مزخرف که هنوز ننی کردم، اری که چرا دی سرم غرغر کردیکل«: گفت
  ».دنبالت

  
 هیتو ! یزنی چقدر زر منینسر« : نگه دارم، گفتمنیی را پامی کردم تا صدای که تمام تالشم را می حالدر
  !»ی کنه که اللی فکر نمی کسی ساکت باشقهیدق
  
  .»می خواستگاراندی نمگهیاونوقت د.  فکر کنند من اللمدیاز کجا معلوم؟ شا«-
  
  .»!کنهی بندم سر سه سوت ازت فرار می شرط م،ی کندای اگه به فرض محال تو شوهر پنینسر«-
  
 رزنی پهی که ی مونی انقدر تو حسرت شوهر م؟یتو چ.  کنمی مدای رو پی حاال خوبه من کسیول. دیشا«-

  »!ی بشدهیچُلس
  
  » !ی خودتدهیچُلس«-
  

  . ما را وادار به سکوت کرد ارشی کیرای گی که صدامی در حال بحث بودهنوز
  
  . شدی خنده در صداش احساس میرگه ها» ! سالم خانوما«-
  

 بود، قلبم با سرعت پی خوشتیلیخ.کردی واستاده بود و به حرکات ما نگاه مزی مگری ما در سمت دی روروبه
  ! گرمم شده بود یلیخ! رمیگی مشی دفعه احساس کردم دارم آتهی. دی تپیدو برابر م

  
  » !گهی دیومدی فردا صبح میذاشتیم! ؟؟یومدی ذره زود نهی« :  گفت تی با عصباننینسر

  
 نشست ی مزی و پشت مدی کشی من را عقب میی رو به روی که صندلی در حالنی بدون توجه به نسرارشیک

  .»سالم«: رو به من گفت
  
  .»سالم«:  لب گفتمری انداختم و زنیی سرم را پانی همیبرا! زنهی چشام داره برق مدونستمیم
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  .» هستمانجایمنم ا!!!! الو؟«:  گفتارشی انداخت و به کارشی به من و کی نگاهنینسر
  

 کرده ری گکی کردم، تو ترافری که ددیببخش«:  رو به من گفتارشیک.  شده بوددهی بردهی برمی هانفس
  . »مبود

  
  »!ستی نیمشکل« .  را به صورتش رساندمنگاهم

  
 ارشی خواست تو سر کیفکر کنم م.  رفت فشیدستش به سمت ک.  سرخ شده بود تی از عصباننی نسرصورت

 کار ی چنجایا! ؟یی تونینسر... ا « :  او را در هوا گرفت و گفتفی کارشیک! حدسم درست بود! بکوبتش
  »؟ی کنیم
  

  » کورت باز شد؟یباالخره اون چشا« : گفتدی کشرونی بارشیدستان ک را از فشی کنینسر
  
  .»! آدم باشنینسر«-
  

 کنم قبال یهر چند فکر م .........؟ی کنی دوست فداکارت و معرفی خواینم« : به من زد و گفتیلبخند
  ». آشناستیلی خافشونیق.  باشمشوندهید
  
  »...نی تو اتاق نسراون روز...  اومد ادمی«:  فکر کرد و گفتی کمارشیک
  

  .» دوباره شما خوشحالم، پانته آ هستمدنیاز د«:  زدم و گفتمیلبخند
  

  . لبش خشک شد ی روارشی کلبخند
  
  »!پانته آ ؟؟؟«-
  

 داره اسم دوست منم ی اسمهی ی هر کس؟یچرا انقدر تعجب کرد«:  و گفتدی به شکمش کشی دستنینسر
  »!گهیپانته آ ست د

  
  »  که امروز صبح باهاش صحبت کردم؟دی هستیخترشما همون د... ممم «-
  

  .دی باال رفت و چشمانش خندارشی کیابروها.  تکان دادم دیی را به عالمت تاسرم
  
  ».نمتونی هم که شده ببکباری ی خواست برای دلم میلیخ...  چه خوب یوا«-
  

 ای دننتت؟ی بیوشحاله که م چرا انقدر خ؟؟؟ی بارش نکرده بودچاریمگه تو ل«:  گوشم پچ پچ کردری زنینسر
  »... که بهت بخندهنی بستت نه ای االن به فحش مدیوارونه شده با

  
  . دردش گرفته بود محکم پام و لگد کرد یلیاونم که خ.  گرفتمی محکمشگونی ننی کمر نسراز
  
  »؟یکاری می چه گندی باز دارن،ینسر« : گفتارشیک
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 غذا ی سفارش بدی خوای نمنمیبب! ... هی زدنست،ی نیگند کاشتن«: کمرش را ماساژ داد و گفتنینسر

  ». خوامیژله هم م!.... رمی می دارم میاز گرسنگ ... ارندیب
  
  » !ی کل خاندانیی آبروی بهیتوما! نیخاک تو سر نخورده ات کنم نسر«:  گفتارشیک
  
  »! واسه هفت پشتمون بسه،ی افتخاری هی که تو مانیهم«-
  
 هی بعد از خوردن شام ما را به ارشیک.  خوش گذشتیلی اون شب به من خم،دی بحث کردن آن دو خندبه

. »هی عالیلی ممنونم، خنیدی که برام خری اهیاز هد«:  رو به من گفتارشیآخر شب ک. قهوه دعوت کرد
 نی مدت تو اماماما من ت. » ازش استفاده کنمادی مفمیراستش ح«:  و گفتدی پر پشتش کشی به موهایدست

   که من عاشقش باشم؟کنهی در صد به فکر اون خطور مکی که فکر بودم
  

 نینسر.  من و تا در خونمون رسوندنی و نسرمی کردی با او خداحافظلمی رغم می از خوردن قهوه علبعد
 بخواب صبح بهت زنگ ریبرو بگ! ....ارمیانقدر خوردم که دارم باال م«:  به شکمش زد و گفتیضربه ا

  .»زنمیم
  
  »! کشم رو سرتیخشتکت و م! زنگ بزن یجرات دار«-
  

 سر و صدا به یآروم و ب... همه خواب بودند .  اومد ی نمزی چچی هی سگ نگهبان تو باغ صدای صداجز
 مبل ی رو روفمیک.  طرف پرت کردمهیهر لنگه کفش پاشنه بلندم رو به . وارد اتاقم که شدم . اتاقم رفتم

. حوصله عوض کردن لباسم رو نداشتم .  سوختیشمام مچ.  تختیکنار تخت انداختم و خودم رو رو
 ی اگه بدونارشیک«:  لب گفتمریز.  شدمی مهمان لبهایاز لبخند او لبخند.  از فکرم عبور کردارشیلبخند ک

   »؟یکنی کار میانقدر دوستت دارم چ
  

جور بود که براش  همون یهمه چ. زدی برق میزیخونه از تم. ادی بسای پریفی قرار بود خواستگار تعرامروز
  . شدن بابا هم جزء برنامه هاش بودنیفکر کنم خونه نش.  کرده بودیزیبرنامه ر

  
  .  شدمداری از خواب بسای دست پری با تکان هاصبح

  
   »؟ی تا لنگ ظهر بخوابی خوایم.  پانته آ گهی شو دداریب«-
  

  :  کم باز کردم و گفتمیلی را خمی هاچشم
  
  » چه خبره؟ شم؟ مگه داری بدیچرا با«-
  

  »!گهی دمی خواستگارانیقراره ب«:  به کمرش زد و گفتیدست
  

  » ! به من داره؟ی موضوع چه ربطنیا! یخوب به سالمت«:  و گفتمدمیچی را دورم پپتو
  

  » ! ذره به سر و وضعت برسهیبلند شو ...  بابا یا«:  و گفتدی را به شدت کشپتو
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  » چرا بزک دوزک کنم؟گهیمن د!  من؟یواستگار خانیمگه قراره ب«:  جام نشستم و گفتمسر

  
  » !رهی من می جلوشون آبرویای سر و شکل بنی تو، اما اگه تو با ای خواستگارانی خواند بینه نم« -
  
موهامم که .  بوداهی زده بودم سشبی که دیملیدور چشمام به خاطر ر.  به چهره ام انداختم ی نگاهنهی آتو

  . حق دادم سای پرتو دلم به.  نور بودینور عل
  
  »؟یچرا انقدر عجله دار!  موندهیلیتا شب که خ«-
  
  » !ی حموم کنکشهیفقط دو ساعت طول م. ی تنبلیلیآخه تو خ«-
  
 ادی من و ول کنه بستی که احمق ناروی من به خاطر تو خودم و زشت کردم، اگه من خوشگل کنم چارهیب«-

  »!پرهیاز دستت م! رهیتو رو بگ
  

  . ند کرد و به طرف حموم هل داد و از جام بلمن
  
  » !یکنیشرمنده ام م! یتو الزم نکرده واسه من پتروس فداکار بش«-
  

  »!دنیاز من گفتن بود و از تو نشن«:  باال انداختم و گفتمی اشانه
  
.  غر زدناش دوباره شروع شدعتایطب!  بهتر شده بود و تونست از جاش بلند بشهیلی امروز حالش خی بیب

 کت و هیمن .  داده بودری قرار بود اون شب بپوشه گسای که پری به لباسزدیختانه به من غر نم خوشبیول
 هی.  بشنددهی نبود درموهام و اتو کردم هرچند قرا.  اون شب انتخاب کردمی برابایشلوار کرم رنگ ز

از راه  بود که مهمون ها 7 یکایساعت نزد. خوشگل شده بودم.  کارم کردمی هم چاشنمی مالشیارا
 بعد به قهی دق5!  کم و کسر باشهیزی خواستم چینم. دمیرسیمن هنوز تو اتاقم داشتم به خودم م. دندیرس

 ی را در آغوش گرفته و مسای که پردمی را دانای پاگرد بودم که کیهنوز رو. طرف سالن به راه افتادم
 فضا یی آشنااری بسیبو.  رفتمنییپا زدم و آرام از پله ها یلبخند.  آمد ی پدر و مادرش هم میصدا. بوسد

 پارکت کف سالن گذاشتم، از پشت ی را رومی که پانیهم.  باختیلبخندم کم کم رنگ م. را پر کرده بود
 نمیا«:  و رو به جمع گفتدی من را دسایپر. با پدرم بود ی که در حال احوال پرسدمی را دسایخواستگار پر

 قلبم دمی دیاز آنچه که م.  به سمت من برگشتی با کنجکاوسایپرخواستگار » . از خواهرم، باالخره اومد
   .زدی بود و لبخند مستادهی من ای با لبخند رو به روارشیک.  افتادهیهزار تکه شد و به گر

  
 حرف بزنم تونستمی اگر میحت.  نشون بدم و حرف بزنمی تر از اون بودم که بخوام عکس العمل درستجیگ

 خواستگار ؟ی بار عاشق شده بودم اما عاشق کنی اولیمن برا.....! ارشیک! بگم دی بای دونستم که چینم
 ی دارم خواب محتما! امکان نداره. شدی شوهر خواهرم مندهی در آادی که به احتمال زیکس!!! خواهرم

 تونستم یاصال نم!  کنهیفی کثی بازنی رحم باشه که با قلب و احساسم همچی تونه انقدر بی نمایدن! نمیب
 احساساتم من و د،ی رسی به نظر می از حد واقعشی که دور انگشتام حلقه شد بارشی دست کیباور کنم ول
.  طاقت اونجا موندن رو نداشتمگهی ددمی کشرونی از دست او بیدستم را به آرام.  خوردندیاز درون م

. دمی طرف اتاقم دوبه سرعت به.  کردسی طاقت صبر کردن نداشت باالخره گونه هام رو خگهیاشکمم که د
 کدوم اون ها احساساتم چیه. گوش هام رو محکم گرفتم تا صداشون رو نشنوم.  پچ پچ همه بلند شد یصدا
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 اتاقم یخودم رو تو.  کردندی من و سرزنش مدندی فهمی رو متم اگه احساسادیشا.  کردندیرو درک نم
 از دی کم کم پاهامم به تقلدی لرزی مهیت گرشانه هام از شد.  دادمهیانداختم و در را محکم بستم و بهش تک

 کار نی چرا اایخدا...! نه....نه!  نشستمنی زمی داده بودم روهیهمون طور که به در تک. دندیشونه هام لرز
 ی طوسی چشمادی مجازات شدم؟ چرا بانی کرده بودم که مستحق ای مگه من چه گناه؟یو با من کرد

 وجودم رو سایاسم پر ...! سایپر!... از اونشتری بدمیدوستش دارم شا سای مال من نشه؟ منم مثل پرارشیک
 یم.  بودسایپر! زنهی به در می تازه اون موقع بود که متوجه شدم کسامیلرزوند و باعث شد به خودم ب

 ام هی گرنی همی براارشمی من عاشق کسای گفتم؟ پری بهش می چدیخواست بفهمه من چم شده، من با
 سرم را زم؟ی و بهم برتی حسادت باعث شد مجلس خواستگارنیه به تو حسادت کردم و ا کنی اایگرفت؟؟ 
  .  تکون دادمیبا کالفگ

  
 ی آدم عوضهی....  بودم؟ی سوال بود که چه موجودیبرام جا. دی دوباره به گوشم رسسای نگران پریصدا

. شدی وجود من شرمنده ماگر مامانم زنده بود االن از!  خواهرش رو نداره؟؟ی خوشبختدنیکه طاقت د
 دی ام نبود باته کردن واسه تنها عشق سوخی و اشکام رو پاک کردم، االن وقت عزاداردمی کشیقینفس عم

 از جام بلند ی و سستیبه آرام.  که کور بشمزمی تونستم انقدر اشک بری بعدا مکردمیخودم و کنترل م
.  پشت در بوددیباری از سر و روش می که آشفتگی نگران در حالی افهی با قسایپر. شدم و در و باز کردم 

 به شدت من را در آغوش گرفت و سایپر.  لبم جا خوش کردی با زحمت هر چه تمام تر رویلبخند مرده ا
   .....»؟یکنی مهی شده؟ چرا گری جونم چیپان«:  که بغض کرده بود گفتیدر حال

  
 یلی که اون براش خی براش تلخ کنم؟ شب تونستم امشب روی من چقدر پست بودم چطوردم،ی کشخجالت

 عطر خوبش یبو.  اش فرو بردمنهیدستام رو دور بدنش حلقه کردم و سرم را در س!  بوددهیزحمت کش
  .  شدندی جاریشتری بار با شدت بنیاشک هام ا! مامان کمکم کن. مشامم رو نوازش داد

  
  »! شده؟ی چ.یکنی موونهی منو دیدار!  بزنی حرفهیپانته آ تو رو خدا «-
  
 خوان تو یاونا م.  تونم اونا رو تحمل کنمیمنو ببخش، نم«:  گرفته بود، گفتمهی گرری که تحت تاثیی صدابا

 ساکت ی لحظه اسایپر.  من و ببخش که دروغ گفتمایخدا. »ی خوام ازدواج کنینم ..... رندیرو از من بگ
 خواستم ینم.  نگاه کردامکرد و به چشممن و از خودش جدا . دی بعدش بدنش از شدت خنده لرزیشد ول

  .گرفتمیتو چشماش نگاه کنم عذاب وجدان م
  
  »!؟یکنی مهی گری دارنیبه خاطر ا«-
  

  .  خودم را در آغوش او پنهان کردمدوباره
  
  »؟یاری درمیپانته آ چرا بچه باز«-
  
 نی از اشتری خواستم بیم بستم نی دهنم رو مدیبا. »!ی برشمی خواد تو از پی فقط دلم نمستم،یمن بچه ن«-

  . دروغ بگم
  
  »!مطمئن باش .. یدیتو من و از دست نم«-
  
  .»متاسفم که احمق شدم و امشب رو خراب کردم.... دونم یم«-
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  ». ی خرابش نکننی از اشتری تا بنیی پاای خودت و جمع و جور کن و بعیپس سر«:  و گفتدی ام را بوسگونه

  
   !نه
  

دماغم .  روح شده بودمهیشب.  اتاقم رفتمیواری بزرگ دنهینه سالنه به طرف آسال.  زد و رفتبای زیلبخند
 با افمیبه ق. شدی به دردام اضافه مگهی دقهی هم تا چند دقینی بزشیمطمئن بودم آبر. قرمز شده بود

سر و شکل خودم رو سر و سامون دادم و بعد .  بدمریی تونستم سرنوشتم و تغیمن نم.  لبخند زدمیدیناام
 ی پدرم گوش می داشتند به صحبت هاارشیمادر و پدر ک.  همه دور هم بودندییرایتو سالن پذ.  رفتمنییاپ

 زود ازدواج کرده یلیالبد خ.  داشته باشندارشی به سن و سال کیجوان تر از آن بودند که پسر. کردند
 از سر ای از پدرم تیتبع هم به هی جا بلند شد بقز من حرفش را ناتمام گذاشت و ادنیپدرم با د. بودند

 زمیعز«:  گوشم گفتریپدرم به سمت من آمد و من را در آغوش گرفت و ز.  از جا بلند شدندیکنجکاو
  »حالت خوبه؟

  
  .»خوبم بابا«-
  
 بود و دستش را ستادهی اارشی که کنار کی در حالسایپر.  آمدم و به جمع نگاه کردمرونی آغوش پدرم باز

 ی با مهربانارشیپدر و مادر ک. دمی از او دزدعینگاهم را سر. ود به من لبخند زد او حلقه کرده بیدر بازو
 هر چه یجواب لبخندم را با مهربان. به آنها لبخند زدم.  شده بودندرهی به من خی کنجکاوی کمدیو شا

 یها فرد به من بعد از پدرم بود، چشم هاش همرنگ چشم نی ترکی نزدارشی خواهر کانایک. تمام تر دادند
 دیرسی به نظر میدختر جذاب.  به چشم هاش دقت نکرده بودمادی بودم اما زدهیقبال هم او را د.  بودارشیک
!  
  

 ی از روی بیب!  مطمئن بشهزی تو سالن نبود فکر کنم رفته بود به آشپزخونه تا از مرتب بودن همه چخاله
 که رفتار نی ایبرا. دادمی بند رو آب مدیانب.  نظر گرفته بودری من و زقی دقیلی خیمبل بلند نشده بود ول

 ی نمیزی خب اونا که از احساسات من چیرفتارم از نظر خودم معقول بود ول( کنم هینامعقولم رو توج
  : گفتم)  معقول بدونندری بود که رفتار من و غیعیدونستند پس طب

  
 هی وارد سالن شدم یتش وقتمتاسفم که نتونستم رفتار خوبم رو به شما نشون بدم راس. دیخوش اومد«-

 خواد یاصال دلم نم. نتونستم خودم رو کنترل کنم ... دمیلحظه احساس کردم دارم خواهرم رو از دست م
  .»از خواهرم جدا بشم

  
  ». قربون اون دل مهربونت برم«:  و گفتدی خندیپر
  
. چونمشی حداقل بپای  وقتا وجدانم رو خفه کنمی شد بعضیبازم احساس گناه سراغم اومد کاش م .. اَه

  ».  دختر با احساسههی من یپانته آ «: پدرم من و محکم بغل کرد و گفت. دندیهمه خند
  

 ی بیب.  که بعدش بخاطر از دست دادن عشقم درد بکشمشدمی قلبم از سنگ بود اونوقت اصال عاشق نمکاش
ه کمال برسونند اما اگه من  تا اون ها رو بانیغم و غصه سراغ آدما م.  گفت غم مال آدماستی مشهیهم
 لحظه هی.  گرفتا جلو آمد و دوباره دستم رارشیک! دم؟ی دی مدی و بای خواستم به کمال برسم کینم
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 که چه دی فهمی خواست بدونم اگه اون می به من دست بزنه؟ دلم مکردیچطور جرات م. ازش متنفر شدم
  ه و لبخند بزنه؟؟ جلو من ظاهر بششدی سر احساس من آورده بازم روش مییبال
  
 هیعوضش .  خودم رو کنترل کردمی بکشم ولرونی داشتم که دستم رو دوباره از دستش بیدی شدلیم

  .  دادم لشی تحویلبخند مصلحت
  
 که تو هیزی کوچکتر از اون چیلی خایدن. »!  باشهکی انقدر کوچای که دنشهیپانته آ خانم اصال باورم نم«-

   !یکنیفکر م
  

 تا به صورتش نگاه رمی ادب مجبور شدم سرم رو باال بگتی رعای برایبه او نگاه کنم ول خواست ی نمدلم
 کردم یاصال فکر نم! ......کهی کوچیلی خیلیبله خ« . قد من تا سر شانه اش بود.  بلند بودیلیکنم، قدش خ

  »!نمیکه بازم شما رو بب
  

 تو دینی بشدییبفرما« :ه مهمان ها گفت کرد و خطاب بیی کنار خودش راهنمای مرا به سمت مبل خالپدرم
  » .دینستیسرپا وا! رو خدا

  
سرم را باال آوردم و . دمی شنی را مسای و پرارشی پچ پچ کیصدا.  انداختمنیی مبل نشستم و سرم را پایرو

 دهی که پوشی رنگی سرمه اکی جذاب بود حاال در آن کت و شلوار ششهی که همارشیک.  شدمرهیبه آنها خ
 زمزمه کرد یزی چسایپر گوش ریز. دادی رو نشون ماقشیچشماش عمق اشت. دی رسیب تر به نظر مبود جذا

 نگاهم را عوض ریمس!  وجودم را مسموم کردی مار سمهیحسادت مثل !  بخندهیرکی زری زسایو باعث شد پر
لس به نظرم اون مج!  مجلس تموم بشهنیکاش زودتر ا!  کمکم کنایخدا.  طاقت نداشتمگریکردم د

 یبدتر از همه نگاه کنکاش کننده ب!  تونست وجود داشته باشهی بود که می مجلس خواستگارنی تریطوالن
 فرصت دادند که فکراش و ی هفته به پرکی تهیبه صورت فرمال.  هم از من دور نشدی بود که لحظه ایب

تمام !  برپا بشهیوس داد همون شب بساط عقد و عری محی ترجسای پرشدی دونستم اگر میبکنه اما من م
 کردن تمام ی نقش بازنی خودم رو شاد نشون بدم، او داشته باشم ی رفتار عادهی ام رو کردم که یسع

. از بس بغضم رو قورت داده بودم گلو درد گرفته بودم مهمان ها بعد از صرف شام رفتند.  رو گرفتمیانرژ
 که بهم سر ادی می بی بدونستمیم.  پناه بردم به اتاقمعیمنم سر.  خوشش اومده بودارشی از کیلیبابا خ

  . کردم هی صدا گری دوش آب بری دوش گرفتن به حموم رفتم و ساعت ها زیبه بهانه ! بزنه
  

. فرو رفتن خار آنها را در دستم احساس کردم.  که در دستم بودند را محکم فشار دادمی قرمزی هارز
 به سمتش ی بلند شد، با نفرت نگاهی کالغیصدا.  شکستی سکوت گورستان را در هم ممی قدم هایصدا

 رو خرد و یزیچ هی تونستم یکاش م.  خوردی بهم مایحالم از تمام دن.  خوردیحالم ازش بهم م. انداختم
 که من و ییایتمام دن. کنار سنگ قبر مادرم متوقف شدم.  شدمی آروم تر مدی شای اون جوررکنمیخاکش

 راحت احساساتم و بگم و الی تونستم با خی که مییتنها جا. شدیصه م سنگ قبر خالنی کرد تو ایدرک م
 دمی سنگ دست کشیرو.  گذاشتمم نشستم و گلها رو کنارنی زمیکنار سنگ رو. نگران سرزنش شدن نباشم

  »سالم مامان«:  لب گفتمریز
  

  . سنگ سرد بودچقدر
  
 و با دستم آن ختمی سنگ ری آوردم رورونی بفمی بودم از کدهی را که خری گالب»ست؟ی سردت نریاون ز« -

 ی از نور که از البه الی شعاع کم جونریسنگ ز.  شدمرهی کارم تمام شد به سنگ خیوقت. را شستشو دادم
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 ها رو دونه دونه پر پر گل.  گالب فضا رو پر کرده بودیبو. دی درخشی مدی تابی درخت به اون میشاخه ها
 به رمی نکردم جلوش و بگیسع.  گونه ام باز کردیه خود را رو رایقطره اشک. ختمی سنگ ریکردم و رو

.  کنمی الزم نبود نقش بازگهی دنجایا.  تو چند روز گذشته خودم رو کنترل کرده بودمی کافیاندازه 
  :  گفتم ، کردمی می را برداشتم و همان طور که با آن بازیگلبرگ

  
 امی بدمی کشی خجالت می راستش و بخوانجا،ی اامی ب تارمیمامان چند روزه که دارم با خودم کلنجار م« -

 ی دونیم!.....ی کنی خوشحالم که تو در موردم قضاوت نمیلیخ. ی خبر داری دونم تو از همه چیآخه م
 شدی کاش میا. رمی خواست بمی دلم مدمی فهمیوقت! ساستی دونستم اون خواستگار پریمامان من اصال نم

 ی اعترافهی خوام یم ... نمی که بعدش اون و ببنی وقت نرم خونه نسرچیکه زمان به عقب برگرده و من ه
 کردم که به دستش ی خودم رو می رو دوست داشت بازم سعسای از پرری غیاگه اون دختر.  بکنمشتیپ
 خوام خواهرم به خاطر من ینم.  بندهی من و می موضوع دست و پانی و اساستی اون دختر پری ولارمیب

... به خودم.  دائم دروغ بگمدی که بانهی اکنهی متمی اذیلی خیلی که خیتنها موضوع! شکنهو احساسم دلش ب
 ی و دورشمی که من هر لحظه عاشق تر منهی اقتی حقی که از اون متنفرم ولگمی من همش به خودم مه،یبه بق

 کنترل من و تو  وقت احساسمهی جا برم تا نی باشه که زودتر از ازم الدیشا! شهیاز اون برام سخت تر م
 روز از هی دیشا. نمی به بعد اون و به عنوان شوهر خواهرم ببنی از ادیبا!....  سختهیلیخ! رهیدست نگ

 در مورد ی جورنی که انی دونم از ای مدیببخش..  رو اعصابه یلی هم خی بیب... حسادت و غصه دق کنم 
فکر کنم نتونستم !  گرفتهنی ذره بریز من و ی چطورینیبی خودت که می ولیشی می بزنم عصبرف حی بیب
  ». فکرش و منحرف کنمدیبا! شناسهی خوب میلیاون من و خ.  رو گول بزنمی بیب

  
 برخورد نکنم ی که به کسنی ایبرا.  به درد و دل کردن ادامه دادم و بعد به خونه برگشتمگهی ساعت دهی

ن زرنگ تر بود چون تو اتاقم انتظار من و  از می بی که بنی مثل ای گرفتم ولشی راه اتاقم رو در پعیسر
 ی بیب.  به خونه برنگشتمرتری دکمی به خودم لعنت فرستادم که چرا دمی رو دی بی که بنیهم. دی کشیم

  »ی بیسالم ب«:  زدم و گفتمی مصنوعیلبخند.  شده بودرهی تختم نشسته بود و به من خیرو
  
  »؟یکجا بود«-
  
  »! گفتن جواب سالم واجبهمیاز قد«-
  
  ! اصال اعصاب نداره ی بی که بنی خدا به دادم برسه مثل ا»؟ی کجا بوددمیپرس«-
  
  .» مامانشیرفته بودم پ«-
  
  »!چرا؟«-
  
  . تند شدیلحنم ناخواسته کم. کردی میداشت با اعصابم باز! ؟؟ی چیعنی
  
 سوال مسخره نیچرا ا! ارم؟ی بلی برات دلدی که برم سر خاک مادرم بانی ای برا؟ی بی بهیمنظورت چ«-

  »؟ی برسی به چی خوای م؟ی پرسیرو ازم م
  
 افتاده باشه که تو صبح زود ی اتفاقهی حتما دیبا.  اون جایری کم میلیتو خ! یاری بلی دلدیالبته که با«-

  » ! سر خاکیری میشیبلند م
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  ! تکان دادمی را با کالفگسرم

  
  ». نداره، دلم براش تنگ شده بودی خاصلیدل«-
  
  »ی من و رنگ کنی تونی اما نمی بدبی رو با اون بهونه مسخره ات فرهی بقی تونسته باشدی شانیبب«-
  

  . ناخواسته از اعماق وجودم بلند شدی عصبی اخنده
  
  »! فهممی من اصال منظورت و نمی بیب«-
  
 یمن م! ی فهمی ام خوب میلیخ«:  گفتی لرزانی چنگ انداخت و با صدامی به بازوتی با عصبانی بیب

 وقت واسه ازدواج خواهرت چیتو ه!  شناسمتیمن تو رو بزرگ کردم و خوب م! گذرهی مینم تو دلت چدو
  »!ی کنهی گری که بخوایشدیانقدر ناراحت نم

  
  ». اضافه نکنالی انقدر واسه خودت فکر و خی بیب« :  و گفتمدمی کشرونی را از دست او بمیبازو

  
  »!؟یتو اون پسرو دوست دار«-
  

.  بحث و تموم کننی ای بیب«:  کردم و گفتمی بی پشتم را به بنی همی برادهیه رنگ پر بودم کمطمئن
  »!همش مزخرفه

  
  »!کامال مشخصه... یتو اون و دوست دار«:  و گفتستادی امی روروبه

  
 ی نمگهید ....رونی االن از اتاقم برو بنیهم.  بس کنی بیب«:  زدمغی جبای را با دو دستم گرفتم وتقرسرم

  ».نمتیببخوام 
  

 آوار فرو هی و من مثل رونی نگاهم کرد و بعد از اتاق رفت برهی چند لحظه خی بیب.  ام گرفته بودهیگر
   .ختمیر
  

 دهی کوبیمطمئن بودم صدا. دمی تونستم محکم به هم کوبی رو تو اتاقم انداختم و در و تا اونجا که مخودم
 رو هم به گهی هم دی راه انداخته بودند صدانییپا که ییبا اون سر و صدا.  شنوهی کس نمچیشدن در و ه

....  من ی شب زندگنیبدتر.  بودسایآخه امشب، شب بله برون پر.  دری چه برسه به صدادندی شنیزور م
 ی عالشدی خواستم تا اون جا که می بودم مدهی به خودم رسیواسه امشب کل... چقدر از خودم متنفر بودم 

 نی که برام مونده بود همیزیتنها چ.  شکست خورده رو داشته باشمهیاهر  خواستم ظینم. به نظر برسم
 انگشتر رو تو ارشی که کیامشب وقت.  دست بدماز وجه چی بود که حاضر نبودم اون و به همیغرور لعنت
 هی لباسم رفت تا اون و قهیدستم به سمت .  برده بودمی خرد شدن پی واقعی کرده بود به معناسایانگشت پر

! ؟ی امشب تموم شد فردا چمیخب فرض کن ... شه؟یچرا امشب تموم نم.  داشتمیاحساس خفگ. باز کنمکم 
 مدام تونمی کار کنم؟ نم یاون موقع رو چ. شهی به خونه ما شروع مارشیمطمئنم از فردا رفت و آمد ک

 ی بیب! ز جا بپرم به در اتاقم خورد و باعث شد ایتقه ا.  کنمی فکرهی دیبا! خودم و تو اتاقم حبس کنم
  :اومد تو اتاق و گفت 
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  » باال؟یچرا اومد«-
  

  .» اومدم باالنی همی خواستم برای میزی چهی«:  و گفتمنیی رو انداختم پاسرم
  

 رو به رو نشم ی بی ام و کرده بودم که با بیتو چند روز گذشته تمام سع.  بودمنی سرسنگی بی هم با بهنوز
 یچرا رو اعصابم رژه نظام.  داشتی نگاهش را ازم برنمی بیب! کنم نی خواستم دوباره بهش توهینم
  رفت؟یم
  
   »؟ی بی بی خوای میزیچ«-
  

 دهی و ندشی تونستم مهربونی ازش ناراحت بودم اما نمیلیخ.  شد و دستم را در دستش گرفتکمینزد
 یا اونجا که مخودم رو ت.  خواست بغلم کنه مقاومت نکردمی وقتنی همیتشنه محبتش بودم برا. رمیبگ

  : گوشم زمزمه کرد ری و زدیگونه ام را بوس. تونستم تو بغلش جا کردم
  
 ی دلم میلیخ.  نبودنیباور کن اصال قصدم ا.  ناراحتت کردمیلی چند روز خنیگل من، من و ببخش ا«-

 ی که تو من و محرم خودت نمنیاما مثل ا! ی و راز دلت و بهم بگی بهم اعتماد کنی تونستیخواست م
  ». ن باهام حرف بزی هر موقع خودت خواستی ندارم که غصه هات و بهم بگی اصرارگهید! یدون

  
 درد و دل کنم شتی پی دونم وقتی می بیمن و ببخش ب.  دوشش بود لبخند زدمی طور که سرم روهمون

   . گمی نمیزیپس چ. منم از ترحم متنفرم. یکنی و با ترحم بهم نگاه مشهیرنگ نگاهت عوض م
  
  » ! وجود نداره که بخوام راجع بهش حرف بزنمیزیفقط چ!  دونمی من تو رو نامحرم نمی بیب« -
  
  »!یگی رو بهم مزی و همه چشمی پیای روز مهی مطمئنم یول! باشه، بازم دروغ بگو«-
  
  » ! هایکنی می پردازالی خی بازم داری بیب« : آمدم و گفتمرونی آغوشش باز
  
  » !نیی پامی برایب گهید! باشه حرف، حرف تو«-
  
  . »میبر«-
  

 شی تا باهاش برقصه آتکردی رو بلند مسای که به زور پرارشی کدنیاز د.  رفتمنیی پای بی تو دست بدست
 مبل بلند شد و دستاش رو دور ی با ناز از روسایآخر سر پر! شه؟ی تموم می عذاب کنی اایخدا! گرفتم

 حلقه کرد و سایر هم دستش رو دور کمر پارشیوند ک چسبارشی حلقه کرد و خودش رو به کارشیگردن ک
 شونه ی باشم و سرم رو روارشی لحظه هم که شده تو آغوش کهی ی براتونستمیکاش م. دیاز ته دل خند

 انقدر شهیپانته آ م«:  که من را خطاب قرار داده بود حواسم را پرت کردی بی بیصدا.  پهنش بذارمیها
  .»یپوستش و کند! ؟یناخن هات و تو دستم فرو نکن

  
  »....  منی بیب... امم «:  دستش رو ول کردم و گفتمعیسر
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  .»ی بدحی خواد برام توضینم....  دونم یم«-
  

 ی برایحی نکنم توضیبهتر بود خفه شم و سع.  نبودهی که زده بودم قابل توجی انداختم، گندنیی رو پاسرم
  !رفتارم بدم 

  
تمام وقت به فکر خلوت اتاقم بودم . دمی فهمی از دور و برم نمیچیه.  مرده متحرک بودمهی شب مثل اون
   .دی کشی صبرانه انتظار من و میکه ب

  
ستاره ها دور ماه جمع شده بودند به قصه  . شدی نمدای ابرم توش پکهی تهی.  بود و آسمون صاف ِ صاف شب

مورد عالقه ام لم داده بودم و  ی گهواره ای صندلیمنم تو تراس اتاقم رو. دادندی گفت گوش می که میشب
از .  داشتی خاصتی جذابم براشهی همبشی دلفریآسمون با ماه و ستاره ها.  شده بودم رهیبه آسمون خ

  شعر فروغ ناخواسته تو ذهنم نشست . بردمیتماشا کردنشون لذت م
  

   دل منی هم چو صفحه آسمان،
  

   مهتابستی از جلوه هاروشن
  

  زانمی از خواب خوش گرامشب
  

   تو خوشتر از خوابستالی خکه
  

 دمی خوابیاگرم م.  تونستم شبا بخوابمی نمارشیبه خاطر ک.  شعر انگار به حال من گفته شدهنیا!!! یلعنت
 یول!!! ی شخص سومچیبدون ه. تو خوابم اون عاشق من بود و من عاشق اون .دمیدیحتما خوابش و م

 طور نی اگر اود شب قشنگ کنارم بنیکاش تو ا! تاسی روهی فقط نی دونستم که ای تو خوابم هم میحت
عشق .  افتادی اتفاق نمنی وقت اچی که هفی حیول. شدی نمدای پنی زمی خوشبخت تر از من رو کره شدیم

 که عشقشون رو گهی دیایلیکاش منم مثل خ.  نداشتی سرانجامچی که هیعشق.  بودی عشق اشتباههیمن 
 جواب دادن یبرا!  بلند شدلمیا موبیصدا!  زود فراموش کنمیلیخ کنند بتونم عشقم رو یزود فراموش م

  :  افتاده بود آشنا نبودی گوشی صفحه ی که رویشماره ا. مجبور شدم به اتاقم برگردم
  
  -»بله؟«
  

  : تو گوشم نشستی مردیصدا
  
  »!سالم خانم خوشگله«-
  
   وقت الس زدنه؟ یآخه نصفه شب! ه؟ی کگهی دنیا

  
  : گفتمی لحن خشکبا
  
  »!شما؟«-
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  .  آشنا بود»د؟ی نداده جواب سالم رو بدادی جونتون به شما ی بیب«-
  

  . تند شدی کملحنم
  
  »  باشن؟ی کیحضرت عال«-
  
  »؟یشناسی من و واقعا نمیعنی ی کرددمیپانته آ، واقعا نا ام....... «-
  

  » !کنمی قطع مای دی کنی می خودتون رو معرفای«:  را به کمرم زدم و گفتمدستم
  
  » ذره فکر کنهی خنگ یپانته آ«-
  
  :  دورتر اومدیی زن از جاهی یصدا. اصال صداش برام آشنا نبود! هی مغزم فشار آوردم تا بفهمم کبه
  
  » نکنتیمهران ، پانته آ رو اذ«-
  
  »ساکت باش... اَه «-
  

  : صداش چقدر عوض شده بود! مهران؟؟؟
  
  »؟؟ییمهران تو«-
  

   »کردمیتازه داشتم حال م!  مامان؟یختی چرا نقشه ام رو به هم ر..اَه « :  رو به زن گفتمهران
  
  »؟؟یمهران واقعا خودت«-
  

  » !ی من و بشناسی تونستی داد تو صد سال نمیاگه مامان لوم نم«:  کرد و گفتیمکث
  

   »؟ی فقرا کردری از فقیادی شده یچ! حالت خوبه؟؟«:  و گفتمدمیخند
  
  »؟یتو چطور! خوبم«-
  
  ». شنومی خوشحالم که صدات و میلیخ! ستمیبد ن«-
  
 مامان و بابا هم ران،ی زنگ زدم که بهت بگم اومدم انی همی برا،یشی دونستم که خوشحال میم«-

  » .اومدن
  
  .  نکشمغی خودم را کنترل کردم که جیلیخ
  
   »؟یگیراست م«-
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  »ه؟یدروغم چ«-
  
  »؟ییاالن کجا«-
  
  »....... هتل «-
  
  »؟! خونه مادیومدی نچرا«
  
  »! خونتونمیای بمیفتی که نصفه شب راه بشدینم! میدی ساعته که رسکیتازه «-
  
  »نجای ادیای بدیفردا با«-
  

  :  مهران بلند شدی خنده
  
  » !می اومدی هم فردا می گفتیاگه تو نم«-
  

  سال2 بودمش دهی که دی دفعه انیآخر.  کردی می زندگایتالی تو اشی سال پ5 پسر عموم بود که از مهران
 التی تعطنی که تو خونه ما گذرونده بود بهتریدو هفته ا.  اومده بودرانی نوروز به ادی عی بود که براشیپ

)  به دو سال از من بزرگتر بودکیمهران نزد( که ی کمی سنیفاصله .  بود که تا اون موقع داشتمینوروز
 ی اون مثل برادرم،ی داشتیب خویلی خیرابطه .  خوب درک کنه یلی اون من و خشدی بود باعث منمونیب

  !  بودماوردهی وقت بدستش نچی هی داشتنش رو کرده بودم ولی آرزوشهیبود که هم
  
پشت در اتاق خوابش .  رو به بابا بدمنای تا برم خبر اومدن عمو ادمی که تماس قطع شد دونی محض ابه

 رو که ی راهنی همیبرا ......)گهیخودتون د(ادی ناجور داره می صداهادمی و خواستم در بزنم که ددمیرس
 به ایخدا! شدی ملی تعطها بدو بدو نی چون اگه بودم استمیخوبه که خپل ن. اومده بودم بدو بدو برگشتم

 ی بیبه ب ... دمیآها فهم. ...  جا بند بشمهی تونم ی بگم وگرنه تا صبح نمیکی حتما به دیبا!  خبر بدم؟یک
روحه نصفه ( داستان روح سرگردان انداخت ادیکارهام من و . شدم ی بی سر و صدا وارد اتاق بیب! گمیم

فکر کنم .  بوددهیتو تختش خواب)! گفتن روح سرگردانی بهش منی همی داد برایشبا تو خونه جولون م
 کرد؟ تو ی کار می چدی دیاگه االن منو باال سرش م. باال سرش واستادم. دی دیخواب بابابزرگ رو م

 هم تکونش دادم اما انگار نه گهیچند بار د.  نشدداریب.  آروم تکون دادمیلیرو ختختش نشستم و بازوش 
من چقدر خنگم خب معلومه که . دمی کوبمیشونیبا کف دستم محکم تو پ!.....شه؟یم نداری چرا بی بیب! انگار

!!!  نشهدارینکنه تا صبح ب!  رو از پا بندازهلی فهی تونهی مکنهی که مصرف مییقرص خواب ها! شهی نمداریب
  »!؟ی بیب«:  محکم تر و گفتمیلی بار خنیدوباره تکانش دادم ا.  شوداری جون من ب،ی بیب

  
  ! نشدهداریهنوز کامال ب» هممم؟«:  لب زمزمه کردریز
  
  »! خبر خوب دارم براتهی بلند شو ی بیب«-
  

  »! فردا خبرت و بگو! فعال برو گمشو«:  طور که چشماش بسته بود گفتهمون
  

  »!شهی ماتی مونه اگه بهت نگم بی نون داغ مهی خبر تازه مثل ی بیب«:  تکونش دادم و گفتمرهدوبا
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  »!االنم بلند شو برو بخواب.. گفتم فردا «-
  

  .  تا بتونم رو اعصابم کنترل داشته باشم دمی کشیقی عمنفس
  
  »! پسرت اومدهی بیب«-
  
 مگه صبح و ازش گرفتن؟ پشت کار؟ی چنجایمده ااالن او«:  چشم هاش و باز کرد و گفتتی با عصبانی بیب

  »!ن؟ی شدیپدر و دختر چرا امشب جن! دره؟
  
  »!رانیاومده ا. گمیعمو حسام رو م!  کهگمیبابام رو نم!!!!!  بزار منم حرف بزنمی بیب« -
  

  .  از جاش بلند شد که دهنم وا موندنیهمچ.  وصل کردندی بی ولت به ب220 برق انگار
  

  :تو دستش گرفت و تکونم داد من و یبازوها
  
  »؟ کجاس؟..کو ! واقعا اومده؟! حسام؟«-
  

  : و گفتمدمی کشرونی بی بی را از چنگال بخودم
  
  »!هتله ...!ستی ننجایفعال ا«-
  
  »زنگ زده بود؟«-
  
  ».نجای اانیفردا هم م! دنی ساعته که رسهیتازه . نه، مهران زنگ زده بود«-
  
  »! پس؟ی نشستنجایچرا ا«-
  
  » کار کنم؟ی چخب«-
  
  ! اما نگفتمدارهی خواستم بگم بابا االنشم بیم» .می رو مرتب کنزی همه چدیبا.  کنداریبرو باباتو ب«-
  
  »!!! صبحه2 االن ساعت ی بیب«-
  

اصال . ادی بگو، آخر سر مجبور شدم برم بابا رو خبر کنم که داداش جونش داره می بی من بگو و بخالصه
خونه رو ) سایهمه به استثناء پر( شدندداریهمه ب.  گرفتیخنده ام م. ام نگاه کنم تونستم تو صورت بابینم

 ی با بی بیب. دندینا سر رسی عمو ا10ساعت ! میواسه اومدن عمو و زن عمو و مهران فوضوله آماده کرد
 کلشی کرده، هریی مهران چقدر تغیوا.  من سرجام خشک شده بودمیول. دی به سمت اونا دویقرار
 ی همون مهربونشی قهوه ایتو چشما.  برابر اصل هرکول بودی تر شده بود و با اون قد بلندش کپهدیورز
به چشم .  شده بودنی تزئی بناگوشنوع لبخند از هی با شهیلب هاش هم مثل هم.  شدی مدهی دیشگیهم
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. دمیو ند عمو و زن عمو ربای اون شده بودم که تقریانقدر محو تماشا.  بودی جذابیلی پسر خیخواهر
  . مهران به سمتم اومد و محکم بغلم کرد

  
  . تو گوشم نشستشهی از پشت خط برام نا آشنا بود، آشناتر از همشبی که دییصدا

  
  »! خوشگلهیسالم پان«-
  

  : بغلش کردم و گفتممنم
  
  .کردمی مهیداشتم گر» !ی برات تنگ شده بود داداشیلیدلم خ«-
  

  : و گفتدی کشرونی از بغلش بمن
  
  »!ادی بدم می هندلمی که چقدر از فی دونیم!  نکنشی هندلمی فگهید«-
  

  : پاک کردم و گفتمعی رو سراشکام
  
  »! ذره آدم حسابت کنمهی خواستم چارهیب« -
  
  » ! رو بدمتی تا زودتر سوغاتی کنینیری خودشی خواستی مرینخ«-
  
  »!!! بخوره تو سرتیاون سوغات«-
  

  : به مهران گفتعمو
  
  » .نمیبزار منم دختر برادرم رو بب.  وانستادیسر، انقدر تو آفسابرو اون ور پ«-
  

. محکم تر از مهران بغلم کرد.  اون و گرفتی هل داد و خودش جای اگهی مهران رو به سمت دعمو،
خوبه عمو از اون آدما . دیکشی و به موهام دست مدی بوسیعمو مدام گونم و م.  در اومدغشونیاستخونام ج
  .  صورتت جا بزارندی عالمه تف روهی کنندیورتت رو بوس م صینبود که وقت

  
 سای پرادی داد و فریصدا. دی آروم من و بوسیلی عمو بر عکس مهران و عمو با لطافت من و بغل کرد وخزن

ظاهرا . زن عمو و خاله بهشون چشم غره رفتند.  رو نداشتندگهی هم ددنیاصال چشم د. و مهران بلند شد
 ری بودم که زمئناما من مط.  صداشون بلند نشدگهیار خودشون رو کردند چون د چشم غره ها کنیا
 هی که بقیلی خوشحال بودم اما نه به دالنایاز اومدن عمو ا.  زنندی مخونکی سگهی دارند به هم دیرکیز

 تونستم تمام وقتم رو ی بود که منی من ای خوشحالی اصللیدل. شندی خوشحال مالشونی فامدنیآدما از د
  .  فکر کنمارشیبه مهران اختصاص بدم و کمتر به ک

  
. نمی بی و نمشی برنگرده رنگ آساایتالی که به ای تا موقعدونستمیم.  اتاق کنار اتاقم رو اشغال کردمهران
 نحو نی رفته مسافرت، مهران به بهترنی چند روز که نسرنیمطمئنم تو ا.  دو بود نی نسریی جوراهیمهران 

 می سوغاتنهی و تو کمد اتاق بچساش کردم تا لبای داشتم به مهران کمک میوقت! کنهیر م اون و برام پیجا



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

46

 وقت از چیمن ه.  بودفی خوشگل و ظریلی خیکی عروسک سرامهی من ی مهران برایسوغات. رو بهم داد
 خوشحال یلیخ.  دلم رو آب کردبای عروسک انقدر خوشگل بود که تقرنی اومد اما ایعروسک خوشم نم

  : دی ترکیمهران از خنده داشت م. دمیس بوی شدم و صورتش و کلزونی، انقدر که به مهران آوشدم
  
  »!ازش خوشت اومده؟«-
  
  »! خوشگله، دستت درد نکنهیلیخ! ادی باشم که ازش خوشم نوونهی ددیبا« -
  
  »!قابل تو رو نداره« -
  

 دونم چرا ینم.  کردی فوران میتو چشماش مهربون!  اومد که مودب باشهی مشیکم پ.  نگاه کردمبهش
  : خودم رو تو بغلش انداختم و گفتم.  کنمهی دلم خواست گرهوی
  
  »ی مهربونیلی که با من خنیبه خاطر ا....... ممنونم مهران نه به خاطر عروسک «-
  

  : و به خودش فشرد و گفتمن
  
  »!؟یشی موقع ابراز احساساتت چقدر بانمک می دونیپانته آ م«-
  

.  داشتمازی بود که تو اون لحظه بهش نیزی آغوشش تمام چتیامن.  اش فشردمنهیم تر به س را محکسرم
   .دشونی بوسی می کرد و گه گاهیمهران موهام و نوازش م

  
 باهام ی جوابم رو بدی اگه خواستی جوابم رو نده ولی پرسم اگه نخواستی ازت می سوالهیپانته آ «-

  »! ندهلمیدروغ تحو!! صادق باش
  

 خواست بپرسه که واسه ی میچه سوال.  و به چشماش نگاه کردمدمی کشرونی را از آغوشش بخودم
  !ذاشت؟یجوابش انقدر شرط و شروط م

  
  : گفتمدی شک و تردبا
  
  »!باشه بپرس «-
  

  :  تو چشام نگاه کرد و گفتمیمستق
  
 ی چه؟ی گرری زی که هر لحظه ممکنه بزنی کنم انقدر ناراحتیچرا احساس م! ...... تو چت شده ؟«-

  ».....باعث شده که
  
 نی همیبرا.  افتاد که ازم خواسته دروغ نگمادمی اما یکنی خواستم بگم اشتباه میم.  او فاصله گرفتماز

 یمثل شعبده باز.  بوددهی نبودم اون غمم را دی خوبگریمن باز.  انداختم و ساکت موندمنییسرم رو پا
  !فته باشه چشم تماشاگر لو ریبودم که حقه اش جلو
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  : شد و گفتکی بهم نزدی نگرانبا
  
  »؟ی جوابم رو بدی خواینم«-
  

  .رمی کردم جلوشون رو بگی و سعدمی کشیقینفس عم. شدی مدای مزاحمم باز داشت پی اشکای و کله سر
  
  : گفتمی آرومیلی خی صدابا
  
  »! خوام بهت دروغ بگمینم«-
  
آخر سر اومد دستم رو تو دستاش گرفت و .  کردنییپا و اتاقش رو باال دی به موهاش کشی دستی کالفگبا

  :گفت
  
  » !تو چته؟«-
  

 ی جاهی خوام ببرمت ی استراحت کن عصر مکمی ؟یستیتو خسته ن«: و گفتمدمی کشرونی را از دستش بدستم
  ».خوب

  
 دیرس در رهیدستم که به دستگ.  برداشتم و به سمت در اتاق به راه افتادمنی عجله عروسکم را از رو زمبا

  :مهران گفت
  
  »! ندارهی ادهیفرار کردن فا! کنمیپانته آ من باالخره زبونت و باز م«-
  

عروسکم رو محکم به خودم فشار دادم و به .  گذاشتم اشکام به من غلبه کردندرونی که پام و از اتاق بنیهم
 من فی قلب ضعیرا عشق بنیهر روز تحمل ا! نهی ببتی من و تو اون وضعیدوست نداشتم کس. اتاقم رفتم
 ی ولرهی آروم بگشهی واسه همرهی بگمی شد که تصمی روز انقدر خسته مهی قلبم دی شد شایسخت تر م

 یمهران چقدر زود تونسته بود دگرگون! دی کشی دست نمارشیمطمئنا تو اون حالت هم از دوست داشتن ک
 ی اونقدر منتظرش نمدیشا! ش بگم رو برازی شه تا همه چی مچمی دونستم انقدر پا پیم! نهیحالم رو بب

به .  کنمی کارنی بود که حاضر باشم همچدهانقدر بهم فشار اوم! گفتمی و براش مزیذاشتم و زودتر همه چ
... آره .  داشتممانی اشیبه رازدار!  کنهی نمدای جا درز پچی که به مهران بگم هیعالوه مطمئن بودم هر چ

اونم چه . که تو ذهنم با هم کورس گذاشته بودند به خواب رفتم ی جور واجوریبا فکرا! گمیحتما بهش م
عروسکم .  شدمداری از خواب بیبا احساس گرسنگ! ادی نمادمی ازش یچی انقدر درهم برهم بود که هیخواب

 به سر و ی دستهی!!! دمی خوابادیچقدر ز.  بود4,5ساعت . بوسش کردم و از جام بلند شدم. تو بغلم بود
 پاره کهی رو تگهی دوباره به جون هم افتاده بودند و داشتند هم دسایمهران و پر. نییتم پا و رفدمیروم کش

  . دندی خندیهمه داشتند م.  کردندیم
  
 گهیخوب د! زنندی بهم چشمک مدشی مرتب و سفی خنده دندونایچقدر قشنگ م. نجاستی هم که اارشیک

 سایمهران داشت واسه پر.  کنمیون رو مخفدستام رو محکم تو هم قفل کردم تا لرزشش!  بسهیچش چرون
  :به حالت دو خودش و به من رسوند و گفت!  آورد که چشمش به من افتادیشکلک درم

  
  ». خوردی خواهرت داشت زنده زنده منو منی ا؟یپانته آ تا حاال کجا بود« -
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  . منم خنده ام گرفته بود.  خنده ها بلند شدی صداباز

  
  »!!ی خندی نمگهی دین شد مهرای بیوقت!؟ی خندیم«-
  
  : دی کشادی بود فرستادهی که وایی از جاسایپر
  
  ». خورمیمن گوشت فاسد و مونده تو رو نم« -
  

  »؟یکنی متشی بهت فروخته که انقدر اذی ترزمی چه هچارهی بنی اسایپر« :گفتم
  
دم تا نگام رو به  ام را کریتمام سع.  نشستارشی کنار مبل کنی و رو زمدی تو سرش کوبی دو دستسایپر

  : گفتیپر.  نزنمهی بخارشیصورت ک
  
  »؟یگی می که چی فهمیم! ؟ی خل شدیپان«-
  

  : و گفت دی گونه ام را بوسمهران
  
  »! عاقل ترهگهی دی هایلی من از خیپانته آ« -
  
  . مهران گونه هام رنگ گرفتفی تعراز
  
  :  مهران گفتمبه
  
  »می بزنی گشتهی رونی بمی با هم بر بخورم بعدشیزی چهی رمیم!  گرسنمهیلیمن خ«-
  

  : گفتمهران
  
 نمی بی مکنمیاالن که فکر م... کنم دارتی بومدی دلم نی خوابدمیاومدم که واسه ناهار صدات کنم اما د«-

  » تو رگمی بزنیزی چهی میمنم گشنمه بر
  
  »!!!پانته آ خانم؟«-
  

  .  واقعا منو صدا کرده بودارشی که کنی مثل ایول. به گوشهام اعتماد نداشتم. دی ستون بدنم لرزچهار
  
  »بله؟«-
  
  »د؟ی بردیخوای کجا می ولکنمی می فوضولدیبخش« -
  

  »درکه«: جواب دادمعی سریلیاما خ.  بردماتم
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  : حلقه کرد و گفتسای را دور شانه پردستش
  
  »م؟یای بمی تونیما هم م«-
  

 یی چرا دو تااد؟ی خواست با ما بی چرا م. از اون نداشتم یمنم دست کم.  از تعجب باز موندسای پردهن
   رفتند خوش بگذرونند؟ینم
  
  : را کنار زد و گفتارشی دست کسایپر
  
 امی باهاش بیگی هم مهران رو تحمل کنم اونوقت تو مقهی دق2 واسه تونمی من نم؟ی شدوونهی دارشیک«-

  »گردش؟
  
  :  به من گفتی توجه به غر غر پری بارشیک
  
  »م؟یتونیم« -
  
  ».دیای شما هم بمیشی خوشحال مدی تونیته که مالب«-
  

  :  گفتمهران
  
  »!شمی خوشحال نمسای من از اومدن پریول«-
  
  :  گفتیپر
  
  » .ستمی و واسه چند ساعت تحمل کنم ابدا خوشحال نافتی قدی بانکهیمنم از ا«-
  

  .  آشفته شده بودیفکرم حساب.  به بهانه غذا خوردن به آشپزخونه پناه بردممن
  
درکه پاتوق ! کردی مانتو هام جلب توجه مهی کردم که کمتر از بقدای مانتو پهی کمدم با هزار زحمت ی تواز

 و ی من و عصبی به نوعهیتوجه بق.  جلب توجه کنمادی خواست اونجا زی جوون بود دلم نمیپسرا و دخترا
از .  شدهی نگا چه افتضاحرو لبم یوا.  به خودم نگاه کردمنهیتو آ.  آماده شدمعیسر.  کردیدستپاچه م

 ناخن هام و ای فکرم مشغول باشه یوقت.  سوختی مکممیبس پوست لبم رو کنده بودم قرمز قرمز شده بود 
 ترک عادت ی عادت ها رو از کله ام بندازم ولنی کردم ای سعیلیخ. کنمی پوست لبم رو مای جوم یم

چشمم به عروسکم افتاد که از ! فهی ردیهمه چ گهیخوب د!  رژ لب زدم تا لبم رو بپوشونهکمی! موجب مرض
 کردم که مهران یداشتم موهاش رو مرتب م.  شده بود ختهی بهم رکمیموهاش . زدیرو تخت بهم لبخند م

  :  دادش رفت هوادی که عروسک رو تو دستام دنیهم. صورتش کالفه بود! اومد تو اتاقم
  
  »؟ی کنی می عروسک بازی باال دارنیا پامون علف سبز شد اون وقت تو ری زنییما اون پا«-
  

  :  رو رو تخت گذاشتم و بلند شدمعروسک
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  »کردمی نمیمن عروسک باز«-
  
  »!!!دمایخوبه خودم د!  دختری دارییتو چه رو«-
  
  » خوبیدیاشتباه د«-
  
  ». شد6/5 شد، ساعت رمونی دمی برایب«-
  

 ته سالن نشسته بود و داشت یبل راحت می روارشیک.  بردنیی را گرفت و من و به دنبال خودش پادستم
  . بودمشدهی ندینجوری وقت اچی بود هی جدافشی حالت قنیچقدر تو ا.  خوندیروزنامه م

  
  : گفتارشی به کمهران

  
 سای پرنی کرد گرفتم، تو هم بلند شو برو ببی می داشت عروسک بازی من مچ پانته آ رو وقتارشی کنیبب«-

   ». کنهی کار میداره تو اتاقش چ
  
  .ادی مهران گرفتم که باعث شد دادش دربی از بازوی محکمیلی خشگونین

  
 کرده بود ری سر زبونش گیزی چهی.  خوش حالتش رو باال برد و با تعجب به من نگاه کردی ابروهاارشیک

  : و گفتاوردیآخر سر طاقت ن!  نهای دونست بگه یکه نم
  
  »؟! کردی میپانته آ عروسک باز« -
  

 شیاالن پ! رمی باال بگارشی کی نتونم سرم رو جلوگهی که دی کردی کارهیم مهران،  بر سرت کنخاک
   هاست؟ هی مانی تو همیزی چهی ای ی دختره عقب افتاده ذهننی اگهیخودش نم

  
  : ازم فاصله گرفت و گفتمهران

  
  »!یدی دی و میکاش اونجا بود.....  کهکردی می عروسک بازنیهمچ«-
  
  :  بود گفتستادهیهران ا که درست پشت سر مسایپر
  
  »! کنهیپانته آ اصال عروسک نداره که بخواد باهاش باز! انقدر دروغ نگو« -
  

  ! وادارش کنم که خفه شهی جورهی شد یکاش م. ختی گفت که اعصابم را بهم ری نچ بلندمهران
  
  ».خودم واسش از اون ور آوردم!  دونه خوبشم دارههی! البته که داره« -
  

  :  گشاد شدسای پریچشما
  
  »! پانته آ؟گهیراست م.... « -
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  . که از صد تا فحش بدتر بود به مهران زدمیلبخند

  
  »!گهیآره راست م.... ههمم« -
  

  :  مچاله شدی از ناراحتسای پرصورت
  
  »؟ی آوردیواسه من چ«-
  

  »!اوردم؟ی میزی چدیبا« :  را باال انداخت و گفت شی شانه هامهران
  
  :  و گفتدی را به سر مهران کوبفشی ک با تمام توانشسایپر
  
  »!!!ی شعوری بیلیخ«-
  
 کردم ی میمنم سع!  کرد اونا رو از هم جدا کنهی انداخت و سعسای مهران و پرنی خودش را بارشیک

اما خب . می و فنجون بودلیمثل ف!  اون کجاکلی من کجا هکلی نتونستم آخه هیول. مهران رو عقب بکشم
 ارشی کی ولبود ی عصبانیلیمهران خ.  رو بردم و رو کاناپه نشوندم یپر. دیرس ی مسایزورم که به پر

 از ریخوبه غ.  اومدندی هم بود و از پس هم بر مهی شبیلی خکلشونیقد و ه.  کردیداشت کنترلش م
 دادند؟ باالخره ی نشون می چه عکس العملدندی دی صحنه رو منی تو خونه نبود اگه اچکسیخودمون ه

رفت .  تحمل کنهگهی دقهی دق1 رو واسهسای پرختی اصال حاضر نشد تو سالن بمونه و ری شد ولمهران آروم
 سای عروسک پرهی سر شدی کرد اصال باورم نمی مهی هم گرسایپر!  از خونه تا قدم بزنه و آروم تر بشهرونیب

ان ناراحت شده  مهری به خاطر کم محلدی به خاطر عروسک نبود شاشی دلخوردمیشا!  بکنهی رفتارنیهمچ
 ربع هی کینزد! دادمی می لب مدام بهش دلدارریبغلش کردم و کمرش رو نوازش کردم تا آروم بشه ز. بود
 ی تو سالن قدم می با کالفگارشی کرد ، کی مهی گری که پریتمام مدت.  که به هق هق افتادنی کرد تا اهیگر
 سایپر.  زدی که خورده بود برق می واکسکفش هاش از.  کردمی قدم هاش رو دنبال میکاریاز سر ب. زد

 بود و رو صورتش ختهی کامال بهم رششیآرا.  را پاک کردشی و اشک هادی کشرونیخوش را از آغوشم ب
  . پخش شده بود

  
  :  زانو زد و گفتسای پری رو به روارشیک
  
  » !!گهیبسه د!  نکنهی گرگهی دیپر« -
  
 از جا ارشیک.  کردی اش مثل مته مغزم رو سوراخ مهی گریصدا.  کردن هی دوباره شروع کرد به گرسایپر

 خواست دوباره ی دوختم دلم نمگهی طرف دهیچشمام رو به .  رو بغل کرد و به خودش فشردسایپر. بلند شد
  .  کننددایافکار مزاحم تو سرم راه پ

  
  ». خرمی عروسک رو منیخودم برات بهتر...  نکن هی به خاطر خدا گرسایپر«-
  
 کس تا حاال چیه... به خاطر ....  عروسک مسخره ناراحت نشدم هیمن به خاطر ! ا؟ی کی گی میچ«-

  ». نکرده بودیی اعتنایانقدر به من ب
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  » مهران انقدر برات ناراحت کننده اس؟یی اعتنایچرا ب«-
  
  ». اعتماد بشمی من به خودم بشهی اون باعث می توجهیب .. ستی ننی اقایمسئله دق«-
  
  : از اون فاصله گرفت و گفت ی کمارشیک
  
  ».شمی من اصال متوجه منظورت نم؟ی واضح تر حرفت و بزنشهی میپر«-
  
  ».می کنی استراحت کنم بعدا با هم صحبت مدی ترکه االن بای سرم داره مارشیک...... «-
  
 دونستم ی بودم نمفیمنم بالتکل. دمی و از حالت چهره اش فهمنی سر درگم بود اارشیک.  رفت اتاقشسایپر
 ی تاب تک نفره ایرو!  رو تنها بزارم تا راحت فکر کنهارشی گرفتم برم تو باغ و کمیتصم.  کار کنمی چدیبا

 تاب بهم کنواختیحرکت . ادم درخت بلند برام درست کرده بود نشستم و خودم رو هل دهی ریکه بابا ز
 هم ارشیک. خنده ام گرفت!  بودارشیک.  به عقب نگاه کردمعی سریلیخ.  هلم دادیکس.  دادیآرامش م

  .دیخند
  

  :  گفتدادی طور که من و هل مهمون
  
  ». داشتماجیبهش احت ... دیممنونم که تنهام گذاشت«-
  
  » .دیگی می فهمم چیم«-
  

 خوب یلیپس خ.  راجع بهش فکر کنمیی اومد دوست داشتم که تو تنهای مشی برام پی مشکلی وقتمنم
  .  کردمیحالش رو درک م

  
  ». بچه اس که من قراره بزرگش کنمهی سای کنم پری وقتا فکر میستش بعضرا«-
  
 رو تو دهن ری ششهی شهی که داره به زور ی در حالی بند آشپزخونه صورتشی پهی با ارشی کری لحظه تصوهی

  .  برمسهی زاره تو ذهنم اومد و باعث شد از خنده ری مسایپر
  
  ».دمی بار من خنده شما رو دنی اولیامروز برا«-
  

  : دمی کشسایبحث رو به سمت پر.  کنمی خواستم دلبریمن نم.  کردم خودم رو جمع و جور کنمیسع
  
  »؟ی رو دوست دارسای پریلیخ«-
  
  »! کنمیفکر نکنم بدون اون بتونم زندگ!  منهی زندگی اون همه اد،ی زیلیخ«-
  

  .دی فهمی رو مزی همه چافمیق دنیخوبه که اون پشت سرمه وگرنه از د.  باز به قلبم حمله کردحسادت
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  » ! شما رو دوست دارهیلیاونم خ«-
  
  :  گفتی لحن از خود راضهی با
  
  !!!!!!چقدر به خودش مطمئنه........ هه » !دونمیم«-
  

  :  لحظه بعد گفتچند
  
  »د؟ی داریپانته آ خانم شما بامن مشکل« -
  

  .  کردمتعجب
  
  » مشکل داشته باشم؟دیبا«-
  
  »!گهی و منیتارتون ارف...  دونم ینم«-
  
  »! کنم؟ی رفتار میمگه من چه جور«-
  
  !  بودزیچقدر ت» !دی من و نداردنیانگار تحمل د ... دیدائم در حال فرار کردن«-
  
  »!نیهم! رهی مشکالت فکرم درگی سرهی ندارم فقط به خاطر ینه، من با شما مشکل«-
  

  :  و گفتدیخند
  
 مورد صحبت نی تا بتونم باهاتون در ارونی بمیایستم با شما ب خوایراستش امروز م! خب خدا رو شکر«-

  ».متاسفم که گردش شما رو هم خراب کردم.....کنم اما 
  
 یم!  محکم تر هل بدهکمی .... میکنیمن و مهران از فردا گشت و گذارمون رو شروع م...  نداره بیع«-

  !!!!!!!!بابا پسر خاله» !خوام برم تو آسمونا
  
  »  .... یدیاگه ترسباشه، اما «-
  

  : حرفش تموم بشهنذاشتم
  
  »!ترسمی نمیچیمن از ه«-
  

 اما دارمیمن عشق اون و تو قلبم نگه م. دمی ترسی نمیچی اون کنارم بود از هی نگفته بودم تا وقتدروغ
  . وونشمی ذارم اون بفهمه که دی وقت نمچیه
  
  : گفتم ختی ری تمام لباسهاش و تو چمدون می مهران که با شلختگبه
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  »؟ی کنی می که دارهی چه کارنی شو آخه اادهی پطونی از خره شایمهران ب«-
  
 گم بعدا ی میزی چهیمن اعصاب ندارم !  نشوچمی انقدر پاپی که دوست داریپانته آ تو رو جون هر کس«-
  »شمی ممونیپش
  

  : طرف اتاق پرت کردم و گفتمهی تو چمدونش و برداشتم و هر کدوم رو یلباسها
  
   »؟ی ری می زاری موضوع مسخره مهی به خاطر یدار. منم اعصاب ندارم«-
  

  :  و محکم تو دستش گرفت و زل زد تو چشامدستام
  
 دختر هی هم سایپر!  خواد سر به تنشون نباشهی لوس و ننر رو ندارم، دلم میپانته آ من تحمل دخترا«-

باور کن .  تحملش کنمنی از اشتری تونم بیمن نم.  اندازهی به اعصابم خط میلوسه و با رفتاراش بدجور
  ». تونمینم
  
  :  التماس بهش زل زدم و گفتمبا
  
  ». کنم یخواهش م. به خاطر من بمون«-
  
  ». تونم پانته آ انقدر اصرار نکنینم«-
  
 ی خوایاونوقت تو م. می با هم حرف بزنی درست و حسابمی وقت نکردیما حت .. یتو تازه دو روزه اومد«-
  »؟ی کنارم بموننجاینقدر برات سخته که اا.. ؟یبر
  

  :  کرد گفتی طور که لباس هاش و از گوشه و کنار اتاق جمع مهمون
  
 فرستم تا ی رم برات دعوت نامه مدمی که رسنیبه محض ا .... شمی موونهی بمونم دنجایباور کن اگه ا«-
  » .مینی رو ببگهی اونجا همدیایب

  
  : و گفتم نشستم نی زمیرو.  حرصم گرفتیلیخ
  
  »؟یکنی که انقدر واسم ناز می هستی کی کنم فکر کردی التماست نمگهید! برو... اصال به جهنم «-
  

  :  هام رو گرفت و گفتبازو
  
  »!از دستم ناراحت نشو.  کنم درکم کنیخواهش م«-
  

رش داره  کای چی بی که بفهمه بنی ایمهرانم برا.  مهران رو صدا کردی بی بهوی.  و ازش برگردوندمروم
از . سای کنه پرلتیخدا ذل. دمی نشسته بودم آه کشنی زمیمنم دپرس همون طور که رو.  رفترونیاز اتاق ب

 بهش حمله ی آمازونیها ی بعد تو مثل وحششمیبعد از دو سال مهران اومده بود پ!  برت دارهنیرو زم
 و پاسپورت طی چشمم به بلهوی!!! ه کن مهران نری کارهی ایخدا!  رهی و مکنهی االنم که داره فرار میکرد
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مثل فشنگ از جام . ی بری تونی نمگهیمهران خان د..... به به .  کنار تخت بود افتادزی میمهران که رو
 یبرا!  دفعه هم روشنی ایدی همه من و بخشنی که او تایخدا.  و پاسپورت رو برداشتمطیبلند شدم و بل

 ریپاسپورت و ز!  مزاحمم نشهیفتم و در و از پشت قفل کردم تا کس ام به اتاقم رثانهی خبیاجرا کردن نقشه 
 جانیه.  کردم و تو خاک گلدون گل اتاقم چالش کردمزی رزی رو هم رطی کردم و بلمیخوشخواب تختم قا

 قهیبعد چند دق.  زاره؟ شک دارمی کار کردم منو زنده می چطشی من با بلبفهمه مهران اگه یوا. داشتم
 هی.  گشتی و پاسپورتش مطیحنما داشت دنبال بل.  کردی و رو مریداشت اتاقش رو ز. هران رفتم تو اتاق م

  :  کرد گفتی و رو مریمهران همون طور که داشت اتاق رو ز!  فوق محزون گرفتم و رفتم توی افهیق
  
 تو ستندی گذاشته بودمشون اما االن نزیرو م...  کنم دای و پاسپورتم رو پطی تونم بلیپانته آ من نم«-
   »شون؟یدیند
  

  :  زدم و گفتمی رو به موش مردگخودم
  
  ».یکنی مداشونی خوب بگرد پگهی بار دهی! گهیحتما همون جا هستند د! ؟ی چیعنی«-
  

  :  رو نگاه کرد و گفتزی می و روری زمهران
  
  »!نجایخودم گذاشته بودمشون ا.....  بابا یا! ستنین«-
  
  : اه کرد و گفت سرش رو خاروند و بعدش بهم نگکمی
  
  »شون؟یتو که برنداشت«-
  
  » ! کنمی نمی کارنی وقت همچچیمن ه!  به سرت زد؟ی فکر احمقانه انیچطور همچ! ... من؟؟؟؟«-
  

  :  شد و گفتکمینزد
  
  »!زود باش پسشون بده!! کار خودته «-
  
  »! بگم من برشون نداشتم؟یبه چه زبون! ای هستیعجب منگل« -
  
 گهی برگشتم دی بودن وقتزی اونا هنوز رو مرونی که برم بنیقبل از ا!  برشون داشته؟یپس ک«-
  » !ی اتاقم بودیتو نبود من تو تو. دمشونیند
  
  .گمی کوچولوش و مهی... خوب » . گمیباور کن من بهت دروغ نم. ستندیدست من ن«-
  
 کنم ی خواهش مست،ی نایتالی واسه ای است تا چند روز بعدشم اصال پروازگهی ساعت د3پانته آ پروازم «-

 یالتماس ها! شیدیمتاسفم تو از دست م» .دمی عجله کنم وگرنه پرواز و از دست مدیبهم پسشون بده با
 پاره پاره شده کار اون و راه طی بلهی سوخت ی تازه اگه هم دلم به حالش ماوردیمهران دلم رو به رحم ن

 تقاصش و پس دی حاال هم بای ندادتی تو اهممهران خان بسوز اون همه من التماست کردم.  انداختینم
 خواست به زور از اعتراف یم.  اومدی خونش در نمیزدیکارد م. خالصه مهران اون روز نتونست بره. یبد
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 که نی از اسایپر!  مونهی مشتری سه چهار روز بل حداقی جورنیا! ...  بلندهیلی حاشا خواری دی ولرهیبگ
 ارشی رفت خونه کی از صبح تا شب مفتهی که چشمش به مهران ننی ایابر.  شدی عصبانیلیمهران نرفت خ

 بود ری لباس کبود رنگ که از جنس حرهی.  بود رو انجام بدهگهی که دو هفته دشی مراسم نامزدیتا کارها
 یمن دلم نم!  خواست انجام بدهی که مگهی و هزار تا کار دارندی براش بسیرو سفارش داده بود تا از پار

  .....  داشتم اجیبهش احت!  خواست باهاش حرف بزنمیدلم م.  تنهام بزارهتی موقعنیمهران تو اخواست 
  

---------------------------------   
  

 بود دهی تخت دراز کشیمهران رو.  وارد شدمدمی از داخل اتاق نشنیی صداچی به در زدم و چون هی اتقه
 نیا!  منمدونستی مدمیشا!  وارد اتاقش شدهی کنهی تا بب سرش رو بلند نکردیحت.  خوندیو داشت کتاب م

  : کردم و گفتمافصدام و ص!  انگار نه انگاری بشه و نگام کنه ولی فرجهیپا و اون پا کردم تا 
  
  »سالم «-
  

..........  
  
  »!؟یهنوزم قهر...... «-
  

 ......  
  

 ی جورهی.  کردی ممی عصبانشیینا اعتی بنیچقدر ا.  تو کتاب فرو بردشتری و ورق زد و سرش رو بکتاب
  : تخت نشستم و گفتمیرو.  ندارمی کرد که انگار من وجود خارجیرفتار م

  
دو روزه که اصال بهم نگاه !!! ...... ی کنی موونمی دیدار!  رو تموم کنی بچه بازنیمهران تو رو خدا ا« -

  » !!!!!! بگو یزی چهی. ینکرد
  

 تو دمیبالش و برداشتم و محکم کوب. دمی ترکی از حرص داشتم م!!! زدمی داشتم با خودم حرف مانگار
به جهنم انقدر حرف نزن که حرف زدن ! رونی از اتاقش اومدم بعیمنتظر عکس العملش نشدم و سر. سرش

 زدم به باغ رفتم و رو تابم نشستم و یهمون طور که بلند بلند با خودم حرف م!!! ی عوضیپسره !  برهادتی
 دونم چقدر تو اون ینم!!!  زود رفتم تو عالم هپروتیلیخ.  خودم و آروم آروم تاب دادمچشمام و بستم و
 بلند شدم تا تیبا عصبان! نی زمفتمی که به تاب داد باعث شد با مخ بی با تکون محکمیکی هویحالت بودم که 

 خنده اش رو یو دهنش گرفته تا مثال جلی رو جلوستش که ددمی رو دنی بکنم که نسراروی یپوست از کله 
 دمیدو . زدی پر پر میقلبم از خوشحال.  رفتادمی می عصباننی نسردنیاز د!  صورتش سرخ شده بودره،یبگ

.  شروع کرد به فرار کردن از دستمنی همی کنم برای خوام تالفیکه بغلش کنم اما اون فکر کرد من م
 از هوی دونم مهران ینم. دو و من بدو حاال اون ب. دی کشی مغی ججانی هشدت و از دی دوی تو باغ منینسر

 نی نسری ولرمی برخوردم رو باهاش بگی بود و تونستم جلوادیمن فاصله ام باهاش ز.  ما سبز شدیکجا جلو
! قشنگ رو هم بودند. ی درخشانتی اونم تو چه وضعنی افتادند زمیی رفت تو شکم مهران و دو تامیمستق
. خت اونور و شکمش رو با دو تا دستش گرفت و آه و ناله کرد رو از روش اندانیمهران نسر.  زدکمخش
.  گوششری محکم خوابوند زیلی سهی که چشمش به مهران افتاد نی چشماش رو باز کرد و به محض انینسر

 رده؟ مفت و مثل نوش جان کیلی سهی ی گفت واسه چی خودش مشی پدیشا.  تا شدشیمهران چشاش ش
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 تمام یجی بلند شد و با گنی از رو زمعیمهران هم سر. ز جاش بلند شه و کمک کردم انی سمت نسردمیدو
  :  که نفسش باال اومدگفتنی به محض انینسر!  کرد خاک لباسش رو بتکونهیسع
  
  »؟یمگه کور ... ی عوضیه«-
  
  »اونوقت من کورم؟.  تو شکم منیشما با سر اومد!...  بدهکار شدممیزی چهی که نیمثل ا«-
  
  »!!!ی رفتم تو جلوم سبز شدیخودم و ممن داشتم راه «-
  
  »!!!!روت و برم! ...من جلوت سبز شدم؟« -
  

  : کنار و گفتمدمشی خواست به سمت مهران حمله کنه که کشی منینسر
  
  »!!!دیدعوا نکن! ....دیبس کن« -
  

  :  گفتمهران
  
  »ه؟ی کری پی عجوزه نیپانته آ ا«-
  

  :  و گفتدی کشغی جنینسر
  
  » !ی خودتری پی عجوزه... کثافت «-
  
 نی همی خواستم که مهران تقاص حرفش رو پس بده برایته دلم م.  بردورشی دوباره به سمت مهران و

 مهران رو گرفت ی موهانینسر!!! نوش جونت! آقا مهران االن وقت کتک خوردنه.  رو نگرفتمنی نسریجلو
ن ول کن نبود تازه ی نسری ولدی دوی م ور و اون ورنی مرغ پرکنده اهیمهران مثل . دیو با تمام قدرت کش

 نی انی رو از خودش جدا کرد و خواست فرار کنه که نسرنی بود مهران نسریبه هر زحمت.  تر هم شدیجر
 جا نی تو دست نسررهنی جر خوردن پارچه بلند شد و نصف پیصدا.  مهران چنگ انداختراهنیبار به پ

 آخر سر از شدی جا به جا مستش تو دیان و پارچه  بدن مهرنی خشکش زد نگاهش مدام بنینسر. موند
 لبخند هی برد ی لذت منی نسردنی شد مهران که از خجالت کشمیخجالت قرمز شد و اومد پشت من قا

 ما یبا باال تنه برهنه جلو .نی هم که تنش بود در آورد و انداخت رو زمیرهنی زد و همون نصفه پیطانیش
 به حال ی نگاه کنم وادی دونستم کجا رو بای نملتمن که از خجا. بود زل زده نیواستاده بود و به نسر

  : انداختم و گفتمنییسرم رو پا! نینسر
  
  »!گهی خجالت بکش برو اونور ده؟؟ی چه وضعنیمهران ا«-
  
  » افتاده؟ی خجالت بکشم؟ مگه چه اتفاقدی بایواسه چ«-
  

 کار نی ای عمدری دونستم غیم.  انداختیم مدام کمرم را چنگ نینسر! نهی قزویسنگ پا. ستی که رو نرو
  . ستی که مهران ول کنه ماجرا ننی مثل ارینخ.  نشدمی از دستش عصباننی همیبرا!  کنهیو م
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  :  سمتش و هلش دادمرفتم
  
  » !!!!!!گهیبرو د«-
  

 نشست نی رو زمنینسر!  شد و رفت داخل خونهمی کشم تسلی دارم خجالت منی منم مثل نسردی که دمهران
  .  کردهیو گر

  
  . بغلش کردم»؟ی کنی مهی گریدار«-
  
  »! کشمشیم...... کثافت !!! ستهیمی من وای شعور، لخت جلوی بی عوضیپسره «-
  
 دادم ساکت حیترج.  موضوع شک داشتمنی خودم تو است؟ی نی گفتم؟؟؟ بگم مهران عوضی بهش مدی بایچ

  :دیباالخره ساکت شد و دماغش رو باال کش.  داد گوش کنمی که به مهران مییبمونم و فقط به فحش ها
  
  » بود؟ی کیاون عوض«-
  
  »!رانی اومده اایتالیواسه چند روز از ا! مهران پسر عمومه«-
  
  » !!نه!!!  مونهیتا آخر عمر خفت اش برام م...  کردم عی پسر ضاهی ی گند زدم، خودم و جلویپان«-
  
  »!!!!!!اشمطمئن ب! ارهیبه روت نم ! ستی نیمهران پسر بد«-
  
  »؟؟؟ی گیراست م...... « -
  
  »آره مطمئنم«-
  
   »؟ی از مسافرت برگشتی کنمیحاال بگو بب«-
  

 خواست با ی حاضر نشد وارد خونه بشه نمگهی دنینسر!  غصه نخورهنی از اشتری رو منحرف کردم تا بفکرش
  !دمیمهران رو ندتا شب !  موند و بعدش هم رفتکمی!  ندادمری بهش گادیز! مهران رو در رو بشه

  
  
  

 تا دمی باد داشت چند بار روش کوبیادیبالشم ز. دمی دویادی که زنهیحتما به خاطر ا!  خسته امچقدر
  !! محلیخروس ب.  در اتاقم رو زدیکی شد که یچشام تازه داشت گرم م!  بشهزونیم
  
  »!دییبفرما«-
  

  ! زنه؟یچرا حرف نم!  کار داره؟ مگه با من قهر نبود؟ی جا چنی ابهیعج.  بودمهران
  
  »!؟ی داریکار«-
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   خواد تشکر کنه؟ی کار کردم که می مگه من چ؟؟؟یچ» ! خوام ازت تشکر کنمی میپان... هممم «-
  
  »؟ی چیبرا«-
  
 ی رو از دست ممی قسمت زندگنی رفتم مهم تریاگه م!! ی و نابود کردستی رو نطمی که بلنی ایبرا«-

  »!دادم
  

   ...گهیآره د...... ود؟ نکنه  بی چشی قسمت زندگنی ترمهم
  
  »!ن؟؟؟ینسر«-
  
  ! پوستت کنده اس مهران... اَه. رونی داد و از اتاق رفت بلمی تحوی لبخند بناگوشهی
  

  . زنگ زدنی شد که نسری منیچشام داشت سنگ.  چرت بزنمهی از ناهار رفتم بعد
  
  :  خنده گفتمبا
  
  » عوض شده؟تونی کارفتی خانم، شنیسالم نسر«-
  
  »!؟ی من و به پسر عموت دادیانته آ تو شماره پ«-
  
  . ارمی بود شاخ دربکی تعجب نزداز
  
  »!!!!؟یچ«-
  

  .دمی شنی رو منی نسری عصبی هانفس
  
  »! کار و نکنهنی اگهی اعصابم و خرد کرده بهش بگو دگهید!  زنهیپانته آ پسر عموت دائم بهم زنگ م«-
  
  »!نداره تو رو اصال یاون شماره !!! امکان نداره«-
  
  »! دارهیعنی زنه ی زنگ میوقت! زمیعز«-
  
  » کرده؟دای از کجا پیعنی..... «-
  
  » که؟یراستش و بگو تو بهش نداد« -
  
  »!ی راجع به من فکر کنینجوریازت انتظار نداشتم ا!!!!! نینسر«-
  
  »! کردهدای اون از کجا شماره ام و پمی بفهمدیبا ........... یپس اگه تو نداد«-
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 ی می مبل لم داده بود و داشت طراحیرو.  رفتم سراغ مهراننی همیبرا. دی کشیداشت سوت م مخم
  : کرد گفتی میهمون جور که داشت طراح. باال سرش مثل اجل معلق واستادم. کرد

  
  » شده؟یباز چ«-
  
  »!مهران به من نگاه کن«-
  
  .  بهم انداختهی نگاه عاقل اندر سفهی مکث سرش رو باال آورد و با
  
  »! بهم زنگ زده بودنینسر«-
  

  :  انداخت و گفتنیی سرش رو پاعیسر
  
  » !خوب؟«-
  
  »؟ی کرددایشماره اش و از کجا پ....«-
  

  : دی به زور خندی خورد ولجا
  
  »؟ی گیچرا چرت و پرت م«-
  
  ». کنمی موهات و دونه دونه میاگه راستش و نگ!!!!!!!!!! مهران«-
  

  :  من کرد و گفتمن
  
  »!ی نشی اما قول بده عصبانگمی بهت م......خوب «-
  
  »!بگو«-
  
  » . برداشتمتیگوش... تو....از....«-
  
 ی من حتی زنم تو سرش ولی االن مکردی فکر مدیشا.  سرش رو با دستاش گرفتعی و که گفت سرنیا

 ! گرفتی شده بود فقط خنده ام منی نسرچی پا پینطوری که مهران انیاز ا! چرا؟؟؟!  هم نبودمیعصبان
 خودش شی پما کرد حتیمهران با تعجب بهم نگاه م. دمی کنم و بلند بلند خندینتونستم خنده ام رو مخف

  ! اموونهی کرد من دیفکر م
  

 از دو روز دمشی وقته که ندیلی ختاست،یاسمش رز ! رستانمهی دوران دبی از دوستایکی عصر تولد امروز
 ساعت که روش با طال کار شده هی!  تولدش برمیا کنه که حتما بری زنه و اصرار می مدام زنگ مشیپ

طبق .  برق بودو و پر زرق ی فانتزیزهای عاشق چشهی همتای رزاد،ی دونم ازش خوشش میم. دمیبراش خر
آخر سر .  داشته باشمدی رو بای دونستم انتظار چه جور مهمونینم.  کردمریمعمول تو انتخاب لباس گ
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. دمی بنفش پوشی حلقه انی شرت آستی تهی روشن با ی آبی شلوار لهی.  اسپرت بزنمپی تهی گرفتم میتصم
 رو پشت در خونه شون نمیماش. بود تولدش رو تو خونه باغشون گرفته تایرز.  خودم و خوشگل کردمیکل

من .  رفتی که گذاشته بودند تا هفت تا کوچه اونور تر می تندکی موزیصدا.  شدم ادهیپارک کردم و پ
 وسط یالیوارد و!  شده بودنیی تزی رنگیتمام باغ با چراغ ها.  اومدی تولدا خوشم نم جورنیاصال از ا
 بود و فقط رقص نور فضا کی تارالیداخل و.  شدممونیپش از اومدنم ی حسابدمی که دیزیاز چ. باغ شدم

 که ی ایج خاریقی موسیاز صدا.  اومدی بود و نفسم اصال باال نمگاریفضا پر از دود س. رو روشن کرده بود
برگشتم تا . دندی رقصیفکر کنم داشتند م. دندی لولیهمه تو هم م. شدیگذاشته بودند گوشم داشت کر م

دو سه .  و راهم و عوض کردمدمی خودم و عقب کشعیسر.  خوردمیکی به محکم به که برم نجایزودتر از ا
 مهی نی کردم تو اون فضایو سعبا ترس برگشتم .  بازوم رو محکم گرفتی دور نشده بودم که کسشتریقدم ب

 داشت فی نگاه کثهی پسر جوون بود که با هی.  بدمصی که بازوم رو گرفته بود رو تشخی صورت اونکیتار
 و به سرعت ازش فاصله دمی کشرونیبه زور دستم رو از دستش ب. چندشم شد.  کردیسر تا پام و برانداز م

  : دی رس به گوشمیصداش تو اون سر و صدا به سخت. گرفتم
  
  » ! صبر کن کارت دارم؟یریجا م..عسلم، ک«-
  

دست .  اومدی خورد دنبالم می طور که تلو تلو منیدست بردار نبود هم!  من و نجات بدهایخدا.  بودمست
 ی ام مهیکم کم داشت گر.  کردمی نمدای رو پی در خروجیکیتو اون تار. دنی لرزیو پام از ترس م

به .  شدیال ختم می دوم ویاحتماال به طبقه . به پلکان گوشه سالن افتادچشمم ! کجا برم االن؟. گرفت
 بود کیاز شدت درد نزد. دی کشری تهوی شکمم ریز.  وسط سالن عبور دادمتی جمعنیزحمت خودم و از ب

به زحمت از پله ها باال .  کردمیمدام پشت سرم رو نگاه م.  کردمی مهی گرگهیاالن د. نمی بشنی زمیرو
 رو گرفته بودند دمی دیاشک هام جلو.  زدی چندش آور می اومد و حرف هاینوزم پسره دنبالم مه. رفتم

 پر گهی دی با اشکاشونی خالی کردم جای پاکشون کردم اما زودتر از اون که فکر معیسر. دمی دیو تار م
 تخت یست رو دختر و پسر مهی!  رفتم تو اتاقی کاش نمیا. دمی شدم که بهش رسی اتاقنیوارد اول. شد

 بهم یلی که دنبالم بود خیپسر. رونیزود از اتاق اومدم ب.  متوجه حضور من تو اتاق نشدنیحت..... . 
 توش ی نگاههی. در باز شد . دمی کشنیی پادمی رو که دی اتاقنی دومرهیبا ترس دستگ.  شده بودکینزد

با زانو . پشت سرم بستم و قفل کردمخودم و انداختم تو اتاق و در و محکم !  کس توش نبودچیانداختم، ه
  :  اون پسره اومدی به در اتاق خورد و بازم صدای اضربه.  افتادمنی زمیرو
  
  » !می حال کنایب! گهیکن د...گل من، ناز ن«-
  

 از دفعه قبل دتری شدیلی شکمم خریز.  هق هق ام رو خفه کنمی رو محکم به دهنم فشار دادم تا صدادستم
 زی چهی!!!!!! نکنه در و بشکنه. دی محکم تر به در وارد شد و در لرزیضربه ا! و بند آورد و نفسم ردی کشریت

  !!!!!!!!!!!! نه.  شلوارم انداختمبه نگاه هی با ترس ه؟ی چگهی دنیا!!  شدی وسط پاهام جارعی سریلیگرم خ
  
 همه نی نداشت اامکان.  کردمی شد نگاه می می با خون رنگشتری و منگ به شلوارم که هر لحظه بجیگ

 هی پاره بشه؟؟؟ چشمام رو بستم و به در اتاق تکدی االن باستمیچرا ک. ادی به سرم بهوی یدردسر و بدبخت
مطمئن بودم . دتریشد منم هی شد و گری مشتریدرد شکمم هر لحظه ب. دادم و از اعماق وجودم ضجه زدم

 من خفت آور ی چقدر براقتی حقنیا. م بودی دختر نازک نارنجهیمن .  تونم از جام بلند شمی نمیحت
 ی پسریصدا. ختی ری شده بود و اعصابم رو به هم مسیشلوارم کامال از خون خ.  گذشتقهیچند دق. بود

 رو لمیموبا...آها ! .... رون؟ی برم بنجایا از یچطور.  رفته بوددیشا.  اومدی نمگهیکه دنبالم کرده بود د
چند . مشغول بود. رونی جهنم دره ببره بنی من و از اادی زنم که بی مبه مهران زنگ. دمی کشرونی بفمیاز ک
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دلم .  زنگ زدم اونم مشغول بودنیبه نسر. اوردمی به دست نی بهتری جهی نتی هم زنگ زدم ولگهیدفعه د
 صفحه نشون داده ی است روفی ضعی باطرغامی و پدی لرزهوی میگوش. واری خواست سرم رو بکوبم به دیم

 عیسر. شمی کلمه بدبخت می واقعی خاموش بشه به معنامیاگه گوش! چقدر من بدشانسم!!! نه!هن!! نه. شد
بعد از چند !  بود که ممکن بود به گوش من برسهیی صدانی بوق ممتد بهتریصدا.  رو گرفتمسای پریشماره 

  :دیچی در گوشم پارشی کیابوق صد
  
  »!سالم پانته آ خانم«-
  
  ! ده؟ی جواب مارشی رو گرفتم پس چرا کسای پریماره من مطمئنم که ش!!! ؟ی چیعنی
  
  »  .......سای خواستم به پریمن م!  شدهی اشتباههیسالم، متاسفم، فکر کنم ... مممم «-
  

  : حرفم تموم بشهنذاشت
  
  !؟ی کنی کار و با من منیخدا چرا ا» ! جا گذاشتهنمی رو تو ماششی گوشسایپر!  نشدهینه اشتباه«-
  
  :دی زنم پرسی که من حرف نمدی دی وقتارشیک
  
  » افتاده پانته آ؟یاتفاق«-
  
  » !ستی نی مهمزیچ! نه.. نه «-
  
  »!گهی و نمنیصدات که ا«-
  
 آبروم دی دی متی وضعنیاگه من و تو ا. رمی و حاضر نبودم ازش کمک بگدمی کشی ازش خجالت میلیخ
  !  گرفتمی کمک می اگهی از کس ددیبا.  رفتیم
  
  . بودی جدیلیصداش خ» !پانته آ ؟؟؟؟ «-
  

  : پسر مزاحم دوباره بلند شدیصدا
  
 به در وارد کرد که باعث شد در دوباره ی محکمیبه دنبال حرفش ضربه »  ناز نکنزمیباز کن در و عز«-

  .بلرزد
  

  :دی کشادی فری عصبانیلی چون خدهی اون پسر و شنی صداارشی بودم کمطمئن
  
  »!پانته آ؟.. ؟  بو ی اون ک؟ییپانته آ تو کجا.... «-
  

هر لحظه امکان داشت خاموش بشه و  .دی دوباره لرزمیگوش.  دادندی حرف زدن بهم نمی اجازه اشکام
  . خودم رو گرفتممیتصم.  رفتی منیاون وقت تنها شانسم از ب
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  ». دارماجی من تو دردسر افتادم به کمکت احتارشیک«-
  
  . قرار بودی بیلیصداش خ»  شده؟ی چ؟یچه دردسر«-
  

 بود که تا نی که گفت ایزی چنیآدرس رو گرفت و آخر. می جسمتی از وضعری رو براش گفتم به غزی چهمه
 پسر یصدا.  بعد از تموم شدن تماس خاموش شدمیگوش.  بودیکامال عصبان.  دنبالمادی مگهی ربع دهی

 به دور ی نگاههی مدمنم فرصت کر.  براش نمونده بودیی ناگهیفکر کنم د. شدیمزاحم هر لحظه آهسته تر م
 از فرش که یقسمت.  دختر جوون هستمای زن هی اتاق ی اتاق متوجه شدم که تویاز رنگ بند. و برم بندازم 

.  پنهان کنم؟ سرم رو تو دستام فشردم ارشی از کنوی ایچطور.  آن نشسته بودم رنگ خون گرفته بودیرو
.  شددهی دونم چقدر گذشت که در اتاقم کوبینم.  طاقت ندارم گهید!  تموم بشهنای ای کاش زودتر همه یا

  ! رفتمشی تا مرز سکته پی از خوشحالارشی کی صدادنی با شنیاز ترس خودم رو جمع کردم ول
  
 ارشی هر چه تمام تر قفل در را باز کردم و اجازه دادم کی با ناتوان»ارشیپانته آ، درو باز کن منم ک«-

  ! وارد اتاق بشه
  
 نهی خواست از سی مدنشی ام با دوونهیدل د. د اتاق شد و در و پشت سرش بست به سرعت وارارشیک
 به من ی نگاه عصبانهی چند لحظه با ی براارشیک.  قلبم فشار دادمی آروم رویلیدستم رو خ!  بزنهرونیب

  : شد و بعدش گفترهیخ
  
  » !؟یکنی کار می چنجایپانته آ تو ا«-
  
  .دمی گره کرده اش فهمی و از مشت هانیا!  کرد خودش رو کنترل کنهی می سعیلیخ
  

  :دی کشادی تر از قبل فری عصبانیلی دم خی جواب نمدی دیوقت.  انداختم و جوابش رو ندادم نیی رو پاسرم
  
  »!با توام، جوابم رو بده«-
  

 یحداقل جلو.  متنفر شدمختنی همه اشک رنی شدند؟ از خودم به خاطر ای جاری اشکام کدمی نفهماصال
 ریی به سرعت تغدی اشکام و دی وقتارشیحالت چهره ک.  آوردمی رو در می قوی دخترای ادادیبا ارشیک

  : کار و نکرد به جاش اشکام رو پاک کرد و گفتنی اومد تا بغلم کنه اما اکینزد. کرد
  
  » .می جا برنیاصال بلند شو که زودتر از ا...  نکن هیگر.  خوام پانته آیمعذرت م«-
  

 که تی وضعنی خجالت آور ترنیا!  تونم از جام بلند شم ؟یچطور بهش بگم که نم. ر شد تدی ام شدهیگر
  :  تر اومد و گفتکی نزدارشیک.  کردمریمن توش گ

  
  » !بلند شو  ... ستی کردن نهی االن وقت گرکنمیپانته آ خواهش م«-
  

من با وحشت . بلندم کنه بازوم تا ری خورم دست انداخت زی مترم از جام تکون نمیلی مهی من دی دیوقت
 هیدوباره خواست بلندم کنه که با گر.  شده بودجی گیلی خارشیک.  و مقاومت کردمدمی چسبنی به زمشتریب

  : گفتم
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  » ....!کنمینه، خواهش م«-
  
  :  گفتتی با عصبانارشیک
  
   »؟ی کنی می طورنیپانته آ چرا ا«-
  

 مات و ارشیک. ن بدون اون که بخوام سر پا شدم و مدی کشعی سریلیدستم را خ.  بودهی من فقط گرپاسخ
!  دهن باز کنه و من برم توشنی خواست همون موقع زمی کرد و من دلم می نگاه میمبهوت به فرش خون

 ی موند اما وقتلت تو اون حاارشی دونم چقدر کینم. نمی بشنی زمی شکمم باعث شد تا دوباره روریدرد ز
 یلیخ. دمی دی نگاه و نمنی مردم و ای کاش میعث شد به خودم بگم ا بود که بایزی چهیبرگشت تو نگاش 

  : انداختم و گفتمریسرم را به ز.  بودزی آمنیتوه
  
  » !ستی نی کنیاون طور که تو فکر م« -
  

  :  زد و گفتیپوزخند
  
  »ه؟یپس چطور«-
  
  .  بدم حی تونستم براش توضینم
  
  »!ی باشی دخترنی کردم همچیپانته آ اصال فکر نم«-
  
  : قابل کنترل بودری غادمیفر.  سوزوندی و مگرمی حرفاش جبا
  
من ! ستی نی کنی که تو فکر میزیبهت گفتم اون چ! ؟ی به تو اجازه داده که در موردم قضاوت کنیک«-
  ». وضع افتادم نی به امیماریفقط به خاطر ب !!!! ستمی هرزه نهی
  

 زد ی مشمئز کننده می خورد و حرف های تلو تلو م کهیپسر مزاحم در حال. در اتاق باز شد!!!!!! سکوت
 شده باشه چون تا چشمش ارشی اومد متوجه حضور کیبه نظر نم. با نفرت بهش نگاه کردم. وارد اتاق شد

  : به من افتاد به سمتم حرکت کرد و گفت
  
  » ...ـــی عزِِی کنیچرا انقدر ناز م«-
  

 با تموم قدرت به جونش ارشیک. ناتموم موند حواله صورتش شد ارشی که از طرف کی با مشتحرفش
در مقابل .  ندارهارشی در مقابل کی شانسچی دونستم اون پسر هیم!  زدشیافتاده بود و مثل سگ م

. دی شنینم یچی خواستم تا بس کنه اما اون انگار هارشیبا ترس از ک.  بودزهی مزهی جثه اش ریلی خارشیک
  .  زدشی هنوزم مارشی شده بود اما کهوشی بگهیپسره د. ونا رفتم از جام بلند شدم و به سمت ایبه سخت

  
  :  و گفتمدمی رو کشارشی کرهنیپ
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  » ! تمومش کنارشیک«-
  

  :  و گفتمدمیبا مشت به کمرش کوب!!!!!!!  نه انگارانگار
  
  » !!!!! تو رو خداارشیک«-
  
.  دادم هی تکواری گرفتم و به د فاصلهی و کمدمی ازش ترسیلی لحظه خهی یبرا.  خشم به سمت من برگشتبا

 که کف اتاق دراز ی ازم فاصله گرفت و نگاهش رو به پسرعی سرنی همی برادمی که ازش ترسدیفکر کنم فهم
  :گفتم. دی بارینفرت از نگاهش م. به دراز افتاده بود دوخت

  
  ».می جا برنی از اای بارشیک«-
  

  :  و گفتدی به موهاش کشیدست
  
  » .می برایآره ب«-
  

  : جهت نگاش رو عوض کرد و گفتعی به شلوارم افتاد، سرنگاهش
  
  »! خونهی بری تونی که نمی طورنیا. ی شلوارت رو عوض کندیفکر کنم اول با«-
  
  »! کنم؟دای شلوار از کجا پتی موقعنیتو ا! شلوار؟؟«-
  

 شلوار هیخره باال! ختی ررونی به دور و بر انداخت و به سمت کمد رفت و لباس تموم کشوها رو بینگاه
  :  کرد و به سمت من گرفت و گفتدایپ

  
  » !بپوشش!  شلوارنمیا«-
  
  » ... اما من «-
  

 که کف اتاق افتاده بود رو گرفت و همون طور که اون یلباس پسر.  پام انداختی جلونی زمی رو روشلوار
  : گفتدی کشی به دنبال خودش منیرو زم

  
  » ! تو هم شلوارت و عوض کنرونی ب برمی جا منی کثافت رو از انیتا من ا«-
  

 شلوارم رو با ضعف تمام باز کردم اما یدکمه ها. ضعف تمام وجودم رو گرفته بود.  و پشت سرش بستدر
  : از پشت در اومدارشی کی به در اتاق خورد و صدایتقه ا.  بکشمنیی تونستم اون و پاینم
  
  » !پانته آ کارت تموم شد؟«-
  
  »!شاری تونم کینم... من «-
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  : دمی رو شنقشی نفس عمیصدا
  
  »! توامیمن دارم م«-
  
  :تو همون حالت گفت.  گرفته بود وارد شدنیی که سرش رو پای در حالارشیک
  
  »! خراب شده؟پتیز«-
  
  »! بکشمشنییپا.... تونم یمن نم.... نه «-
  
  »! ؟؟؟؟؟؟یچ«-
  
  »سمی تونم سرپا واینم!  برام نموندهی رمقیول... متاسفم «-
  
  :  آروم سرش رو بلند کرد و گفتیلی کم فکر کرد و بعد خهی ارشیک
  
  » بکشمش؟نیی من برات پایدیاجازه م«-
  

  :  رو جمع کردم و گفتمخودم
  
  »!گه؟ی دی کنی می شوخیدار«-
  
  »نه«-
  
  »!کشمیمن خجالت م ... دمیبهت اجازه نم«-
  
قلبم از . تو آغوشش گم شده بودم.  و من و بغل کردشمی اومد پعی سریلی اعتنا به حرف من خی بارشیک

  : کنار گوشم زمزمه کرد!  سوختمیداشتم م.  اومدی باال نمگهینفسم د.  زدی تندتر مشهیهم
  
  »!ارمی شلوارت و دربدیبا!  بده پانته آهیبه من تک«-
  

  :  آمدن از آغوشش تقال کردم و گفتمرونی بیبرا
  
  »!برو اونور...  خوام ینم«-
  

شلوارم رو در .  سوزوندیتماس دستش با بدنم من و م. دستش به سمت کمرم رفت. کرد تر من و بغل محکم
 که بهش خورد شکست و ی محکمیدر اتاق با ضربه .  کردمی اش مخفنهی سیسرم رو از خجالت تو. آورد

  !  فضا رو شکافت»سیپل «ادی افتاد و فرنی زمیرو
  
!!! ومدهی خواب خوش به ما نهی که نی مثل ارینخ. ودند بس پهلو به پهلو شده بودم دنده هام درد گرفته باز

 ینور مهتاب از ال. از شب متنفر بودم.  چشمم کنار زدمیموهام و از جلو.  خواب گذشتم و بلند شدمریاز خ
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پرده رو کنار زدم و پنجره . دمی پرنیی زدم و از تختم پایلبخند. دی کشی اتاقم به اتاقم سرک میپرده تور
 و دشیچقدر صورت سف.  کردیماه با اون لبخند قشنگش بهم نگاه م! بازم من... بازم ماه . رو باز کردم

 وقتا حس یبعض!  موهام و نوازش کنهمیچشمام و بستم و گذاشتم نس.  نشستمی صندلیرو. دوست داشتم
نوز بهم ماه ه. چشمام و وا کردم!  دروغ رو باور کنمنیاما انقدر احمق نبودم که ا!  کردم که خوشبختمیم

چه .  پنجره خوابم بردی که کم کم چشمام خسته شد و همون جا پامی موندرهیانقدر به هم خ.  زدیلبخند م
  !!!!یآرامش

  
داشتم به خودم !  کنهی چقدر بدنم درد میوا.  شدمداری به داخل چشمام بدی نور خورشدنی سرک کشبا

. به چشمام اعتماد نداشتم.  بود9,30 ساعت . اتاقم افتادیواری دادم که نگاهم به ساعت دیکش و قوس م
 یخواستم از رو. خاک بر سرم خواب موندم.  نکردی فرقچیه!  نهی ولنمی تا درست ببدمیچشمام و مال

 که به درد نیبدون ا! نی بخوره و بخورم زمچی که داشتم باعث شد تا پام پی بلند شم اما عجله ایصندل
 دمینفهم!  نشده باشهداری کن بی کارهی ایخدا. رونی از اتاق رفتم ب بدم از جام بلند شدم ویتیزانوم اهم

 دارهیب... اَه .  خوردی بود و صبحانه مسته نشزی اونجا پشت مارشیک. دمی رسییرای به سالن پذیچطور
  :آب دهنم و قورت دادم و گفتم!! که
  
  »ریسالم، صبح بخ«-
  

  .  از طرفش نداشتمی جوابانتظار
  
  ». ــید... دم متاسفم خواب مون«-
  

 جوابت و ی دونی نفهم خفه شو تو که می بگه دختره ستی نیکیآخه .  و بلند شددی اش رو سر کشقهوه
به .  نگاه هم به من ننداختهی ی و برداشت و رفت شرکتش حتفشی ک؟ی کنی می ده چرا انقدر وراجینم

 شسته اون نی روارشی ک کهی ای صندلیرو. دمی کشی که در پشت سرش بسته شد نفس راحتنیمحض ا
فنجون رو !!!  شدی ممی فنجون حسودنیچقدر به ا.  قهوه اش نگاه کردمیبود نشستم و به فنجون خال

روزم .  کردم اما امروز خواب مونده بودمی صبحانه آماده مارشی کیهر روز من برا. دمیبرداشتم و بوس
 ی متر140 آپارتمان هی ن کردزی تمدمی فهمایتازگ.  انداختمی خونه رو برق مدیمثل هر روز با. شروع شد
 کار و نیچهار ماهه که ا.  عادت کردمگهیاما من د! ی که دست تنها هم باشی مخصوصا وقتستی نیکار راحت

 کردن مبل زیظرف ها رو که شستم مشغول تم.  ازدواج کردمارشی که با کی از همون وقتیعنی دمیانجام م
اگه ! نهی دم که نخواد من و ببیبهش حق م!  نگاه هم به من نکردههی یت حارشی چهار ماه کنیتو ا. ها شدم

 طرد شده بودم هیمن ..... اما !  راحت بشهارشی رفتم اون جا تا کی رو داشتم می اگهی دی جانجای از اریغ
  !  رو نداشتمیی جاچی جا هنی از اریو به غ

  
 یزیهمه جا از تم. وشه و کنار خونه نگاه کردم رو با پشت دستم پاک کردم و با لذت به گمیشونی پی روعرق

 جور کارها متنفر نی از اشهی که همی کرده باشم؟ منزی خونه رو تمنی شد من ای باورش میک.  زدیبرق م
 مبل انداختم و ی رو روودمخ.  کردیکمرم چقدر درد م!  رفتمی در مرشونی از زیبودم و با هر بهونه ا
 باز ی و برادمی هام و پوشییبه سرعت دمپا. در خونه رو زدند! حت کنم کم استراهیچشمام رو بستم تا 

  . کردمدایشخص مورد انتظارم رو پشت در پ. کردن در رفتم
  
  »!بازم تو؟«-
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  .  من و کنار زد و وارد شدنینسر
  
  » کنه؟ی برخورد می طورنی مهمون اهیآدم با . خاک بر سرت پانته آ«-
  

  .  شدمییرایرد پذ وانی و بستم و به دنبال نسردر
  
  »!یی ولونجایهر روز خدا ا! ی شی مهمون حساب نمگهیتو که د«-
  

  »؟یری نگی و افسردگی خوام تنها نمونیبده که م«: مبل نشست و گفتی رونینسر
  
  »!؟ی خوری میچ«-
  
  »! شربت آلبالو بخورم اونم خنک خنکوانی لهی خواد یامروز دلم م«-
  

  .  پر رو بودنی نسرچقدر
  

  .  شربت رو جلوش گذاشتموانی نشستم و لکنارش
  
  »! شربتنمیبفرما ا«-
  
  : رو برداشت و گفتوانیل
  
  »! کنهی بهش نگاه می کنه وقتیآدم عشق م! رنگش و نگا! .......زمی عزیمرس«-
  
  : کم از شربتش رو خورد و گفتهی
  
  »فتاده؟ی نیامروز اتفاق تازه ا«-
  

  :م کردم گفتی می طور که با موهام بازهمون
  
  ». قبل بودیامروزم مثل روزا! نه«-
  
  »؟ی مرد و به سمت خودت جلب کنهی توجه یپانته آ تو واقعا عرضه ندار«-
  
 ی ره شرکت شب بر میصبح م!!  مونهی سنگ مکهی تهی مثل ؟ی شناسی رو نمتیی تو مگه پسردانینسر«-

 یی حتما تا االن از تنهایسر بزن به من ی اومدیاگه تو هر روز نم!  ندارهیاصال هم به من توجه! گرده
  »!مرده بودم

  
 تو ای چقدر گفتم نادتهی! ؟ی خودم بمونشی چقدر بهت اصرار کردم که پادتهیبکش، . حقته پانته آ خانوم«-
  »!ارشی خوام برم خونه کی که من می کفش کردهیپات و تو ! ؟ی کار کردیاما تو چ! ادته؟ی!  خونه؟نیا
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 ماه؟ هی هفته؟ دوهفته؟ هی تو بمونم؟ شی تونستم پیمن چقدر م!! ه زخمم نپاش تو رو خدا نمک بنینسر«-
خونه ! ....  رو نداشتمیی جاچی هارشی از خونه کریمن غ!  نه؟ای رفتم ی راه خودم و مدیچقدر؟ باالخره با

  »!شوهرم
  
  :  تمسخر گفتبا
  
  »!شوهرت ؟؟«-
  

  :  و گفتدی مانده شربتش رو با حرص نوشیباق
  
  »! خواد بکشمشی کرد تا تو خونه رات بده دلم مرتی چقدر تحقادی مادمی یوقت هنوزم«
  
 ی روز3 اون ادی...  پدرم ی رفتار هاادی ...ی طرد شدن از خونه پدرادی. دی اون روزا تنم لرزیادآوری از

رو سرم . قلبم دست خوش طوفان شد!  نشستم تا اون من و تو خونش قبول کنهارشیکه پشت در آپارتمان ک
  : و گفتفت محکم دستم رو گرنینسر. محکم تکون دادم تا از دست افکار مزاحم راحت بشم

  
  »!یاری قلبش رو بدست بی تا تو بتونمی نقشه بکشهی دیپانته آ با«-
  
  »م؟ی باشدهی هم مونده که نکشینقشه ا«-
  
  »...مثال ....  مثال می بکشمی تونی نقشه میکل... آره که مونده «-
  
  »!؟یمثال چ«-
  
  »! مرد شکمشه؟هی به قلب یابی راه دستگنی که میدیشن«-
  
  »!خب؟«-
  
  »!یاری خوشمزه قلبش و به دست بی با غذاهادیتو با... خب و مرض «-
  
 دست پخت من ی دونیتو که م... تازه ! ...... ارمی نداره که من بخوام به دستش بیاون قلب! خر نشو«-

  » !رمی گین غذا مهر شب براش از رستورا! چقدر افتضاحه
  
  »!گهی دری بگادی یخوب آشپز ... ی خوری نمی دردچیاَه پانته آ تو به ه«-
  
  »! ندارهی ادهی فاچی کارا هنی ا؟یزنی چرا من و خودت و گول منینسر.. اه «-
  
  »! عاشقشهارشیک! یری بگادی رو خوب ی کن قورمه سبزیسع.....  داد جهی نتدیتو تالشت و بکن شا«-
  
  »!؟واقعا«-
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  »؟ی دونستی و نمنیتو ا!.... پانته آ؟؟«-
  
  »...خوب .... نه«-
  
  »! تونه بهت کمک کنهی میلیاون خ! ی خوب کنانای رابطه ات رو با کدیتو با«-
  
 باهاش دوست ی خوایاون وقت تو از من م!  کنهی نگاه مشی اون به من به چشم دشمن خوننینسر«-

  » ؟یگی می چی فهمیبشم؟ م
  
  » پانته آی کار و بکننی ادی تو بایخته ول سدونمیم«-
  
  »! ممکنهری غستی کار سخت ننیا«-
  

 لب ری انداخت و زشی گوشی به صفحه ینگاه.  بلند شدلشی موبای خواست جوابم رو بده که صدانینسر
  :  و گفتمدمیخند. غر غر کرد

  
  »مهران؟«-
  
  »! بهمدهیمثل کنه چسب! گهیآره د«-
  
  »!اره؟بده که انقدر دوستت د«-
  
  »! کنمی زنم لهت می میپانته آ اگر خفه نش«-
  

  : باال بردم و گفتممی و به حالت تسلدستام
  
 ام به خاطر تو، تو چارهی بیپسر عمو.  حرفم رو بزنمنی خوام آخری میول!  ترهکیمن گردنم از مو بار«-
  »!؟ی ذره باهاش مهربون تر باشهی ی خوای موندگار شد، نمرانیا

  
 ساعت هی! فکر کنم جاش کبود بشه.  تمام از بازوم گرفته شدی رحمی بود که با بیشگونیفم ن حرنی ایسزا

.  به تلفن انداختمینگاه.  شب تو آسمون رها شداهی سیدوباره موها.  رفت و دوباره تنها شدمنیبعد نسر
  »!یری بگادی یز آشپدیبا«.  افتادمنی حرف نسرادی.  دادمی زدم و غذا سفارش می به رستوران زنگ مدیبا
  
 خواستم ی نشستم، نمی نمزی مهی سر ارشی وقت با کچیمن ه.  نفر آماده کرده بودمهی ی شام رو برازیم

 دنی چرخیصدا.  مرتب بودزیهمه چ.  کردمیفقط از دور غذا خوردن اون و تماشا م! اشتهاش رو کور کنم
  . خسته بود.  رفتمارشی کشوازی و به پلباسم رو مرتب کردم. رمی تو قفل در باعث شد تا استرس بگدیکل
  
  » !دیسالم خسته نباش«-
  

  .نگاه پر غرورش رو به سمت من نگرفت!!!!!!!!!!! سکوت
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  ! کردخکوبی هر شب بعد از خوردن شام به اتاقش رفت و نگاه من و به در اتاقش ممثل
  
  :  کنان گفتمهی پدرم افتادم و گری پابه
  
  »! کنمیخواهش م. ام گوش کن لحظه به حرفهی کنم یخواهش م«-
  

  : بلندم کرد و گفتنی زمی اش بلند شد و بازوم رو گرفت و با خشونت از روی مبل راحتی از روپدرم
  
من و . »! خوام به حرفات گوش بدمی خونه؟ من نمنی به اای بگم که ندی جا برو چند دفعه بانیاز ا«-

  .  بردیکشون کشون به سمت در م
  

  : گم گرفتم و التماس کردم کتش رو تو چننیآست
  
  »!!!بابا تو رو خدا!  لحظههیفقط «-
  

 که تو قلبم بود ی دردای سهی در مقایلی درد سیول.  گرفتشی که خوردم آتی محکمیلی صورتم از سنصف
  : دیچی پدرم در اتاق پادیفر.  اومدی به حساب نمیچیه
  
  »!به من نگو بابا«-
  

. دی باری و غصه از سر و صورتش مینگران.  وارد اتاق شد ی بیو ب اتاق مطالعه پدرم به شدت باز شد در
  : و گفتدی کشرونیبازوم رو از دست پدرم ب

  
  »؟ی کنی که با دخترت مهی چه کارنیاحسان ا«-
  
  . دیمحکم من و بغل کرد و موهام رو بوس.  کردمهی آغوشش پناه بردم و زار زار گربه
  
  »....  اونم بعد از اون ؟یدار رو از من یمادر انتظار رفتار بهتر«-
  

  .  زد نشونم دادواری که به دی رو با مشتشیعصبان.  حرفش را نگفتادامه
  
  :  زدم و گفتمای کنه اما دلم رو به دری مشی دونستم حرف زدن من عصبانیم
  
  »!ستی نبود و نیچی هارشی من و کنی خورم که بی قسم می پرستی که مییبابا به همون خدا«-
  

  .  شدی عصبانیلی ام خینی بشی پطبق
  
 عشق دی که تو اون کثافت خونه تو بغل هم داشتدی شما نبودی بگی خوای من خرم؟ نکنه میکنیفکر م«-
  » .... آبروی بد؟ی کردیم
  
  ! پدرم رو گرفتی روشی پی ما انداخت و جلونی خودش رو بی بی خواست دوباره بهم حمله کنه که بو
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  »!حرفاش گوش بدهبه !.... احسان آروم باش«-
  
 سر ما یی دختر چه بالنی ای دونی میتو که بهتر از هر کس!  تونمیمامان ازم نخواه آروم باشم چون نم«-

اگه ....  زنند ی من و برد، تمام اعتبارم دود شد و رفت هوا، همه دارند پشت سرمون حرف میآبرو! آورد
  » !نهی اری حال و روز افتاده تقصنی به اسایپر
  
  . انگشتش من و نشون داد با و
  
 خواست حرفم رو ی نمی دادم وقتی محی بهش توضدی بایچه جور. دی لرزی شونه هام مهی شدت گراز

  :ناله کردم! گوش بده؟
  
  »!بابا؟؟؟«-
  

  :  هاش رو گرفت و گفتگوش
  
 دفن  با مادرتشی کنم تو رو هم سالها پیفرض م!  به اسم تو ندارمی دخترگهیمن د. به من نگو بابا«-

  »!یاز ارث محروم !!!! گهی دزی چهی! ... کردم
  

رو . ارمی آغوش پدرم رو به دست بگهی بار دهی خواستم یفقط م!  برام مهم نبودیچیه.  برام مهم نبودارث
  .به روش زانو زدم

  
  ».نمتی خواد ببیدلم نم!  دهی عذابم مدنتید! نجای اای نگهید«-
  
 گل سر ی روزهی سخت بود که باور کنم یلی اومد؟ خیم بدش مواقعا انقدر از.  چشماش نگاه کردمبه

 و نی تونه ایهنوزم دوسم داره نم... نه . دمی اشک رو تو چشماش دهی لحظه برق هی یبرا! سبدش بودم
! ی بی تشنه بشمن موندم و آغو.  رفترونی از اتاق بعی سریلیخ!  پدرههی باشه اون یهر چ!  کنهیمخف

  .  خوندی میی آروم آروم برام الالی بیب.  نموندی برام باقی اشکچی هبایقر کردم که تهیانقدر گر
  
  »! حداقل تو حرفم و باور کنی بیب«-
  
من ! ی که عشق خواهرت رو ازش بدزدیدی دونم که تو نقشه نکشیم.  کنمیمن کامال حرفات و باور م«-

 و رهی گی مشی آتنهی بیاهرت رو م حال و روز خوی دونه اما وقتیمطمئنم پدرتم م!  دونمی و مزیهمه چ
  »!!! افسرده اسیلیخواهرت خ...!  تفاوت باشه ی تونه بینم
  

  : اتاق بلند شدرونی خاله از بادی فریصدا.  تکان دادمدنی را به عالمت فهمسرم
  
  » تو؟ادی بنی اجازه دادی چی برانجاس؟یپانته آ ا«-
  

از چشماش نفرت . خاله وارد اتاق شد . د سوخت شدنی که به خاطر من سرزنش میی مستخدم های برادلم
 من و نی که ممکن بود بیریاز درگ.  مضطرب بودیلی خی بیب. ستادمی بلند شدم و انیاز رو زم. دی باریم
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 خواست ی می بیب. ستادی چند قدم جلو اومد و رو به روم ای عصبانیلیخاله خ. دی ترسی مادی بشیخاله پ
  .  بشممی خواستم قایمن نممن و پشت خودش پناه بده اما 

  
...  کردم برات ی تو کردم؟ مادری و فدامی که جوونیمن!  بود دستمزد من؟نیا ... دی چشم سفیدختره «-

  »؟ی کردی فکر مزای چنی به ای نشستی مارشی کی پاری که زیاون روز
  

ها تمام وجود و  کنه اما حرف ی می فقط جسم و زخمریشمش. رندی تر از شمشزی از حرف ها چقدر تیبعض
   کنه؟ ی کس حرفم رو باور نمچیخسته بودم چرا ه!  کننینابود م

  
  ! چونهنییاز چشم ها تا پا.  کردمی اشکاش رو دنبال مریمس.  گونه هاش روون بودی خاله روی هااشک

  
 !ی که کردی کوتاه باشه بعد از اون کاردمی زبونت با؟ی که بگی داری اصال چ؟ی دیچرا جوابم رو نم«-

 نجای اشتری کم بهی ترسم اگه یم.  کردی مدادی تو چشماش بی گرفتم، نگرانی بینگاهم رو به سمت صورت ب
خسته از مرور !!!!! .........  منتظرمهنی تو ماشنیبهتره زودتر برم، نسر!  بد بشهی بیبمونم حال ب

اشتم بخوابم خاطرات  دی که سعیاز شبا متنفر بودم چون وقت.  تخت جابه جا شدمیخاطرات گذشته رو
چهار ماهه !  گذرهیپنج ماه از اون زمان م.  دادندی بردند و شکنجه ام می منیگذشته تمام تالشم رو از ب

 تو دادگاه دمی که پدرم رو دی بارنیآخر!  تنهامیتنهامن . ستندی نرانی اونا اصال ادمیکه خانواده ام رو ند
 ی بود و گواهفتادهی نارشی من و کنی بی که اتفاقنیا اپدرم ب.  ازدواج کردمارشی که با کییبود، جا

 رو ارشی صرف نظر کنه و کارشی کهی علتشی کرد حاضر نشد از شکای حرف و ثابت منی ایپزشک قانون
 ی ولکنهی وقتا بهم تلفن می گاهی بیب.  ساختیلی تحمهیپدرم از من ! نهمجبور کرد که باهام ازدواج ک

 ری که تو گلوم گی بغضی بزرگه درست به اندازه یلی من خیدلتنگ! هتر شه شه که حالم بی باعث نمنیا
  !  رو آماده کنمارشی بلند شدم تا صبحانه کیبا خستگ!  ساعت هشتدمیبه خودم که اومدم د! کرده

  
انقدر خوشحال شدم که هر .  درست کنمی رو عالی تونستم قورمه سبزنی امروز بعد از چند ماه تمرباالخره

 هم داشت ی خوشحالیخوب جا.  کرد رتبه اول کنکور شدم که انقدر خوشحالمی فکر مدی دیم من و یک
 درست ی قورمه سبزم تونستی سر آشپز ماهر مهیاما االن بهتر از .  کردن نداشتمی تو آشپزیمن استعداد

 خواد یدلم م! شهی ساله م27! ارشهیفردا شب تولد ک.  کردقمی خوشش اومد و تشویلی هم خنینسر. کنم
 تی وضعنی دونم تو ایم.  قشنگ هم براش بخرمی هی هدهی دی درست کنم بایواسه شب تولدش قورمه سبز

.  رو خوشحال کنمارشیکاش بتونم ک.  دارمجانیاز االن ه. ارشیفقط منم و ک! ستی نیاز جشن تولد خبر
 هیحداقل ! خوبه باز!  برهی تونستم بخوابم امشب از استرس خوابم نمی نمالی شب ها از فکر و خهیاگه بق

.  باشمشهی مثل همیعنی...  رفتار کنم خوب ی کردم عادی سعیلی خارشی کیشب جلو! شهی مجادی ایتنوع
 امروز صبح زودتر ارشیک.  دادی نمتی ذره هم اهمهی اون م دادی رو نشون مجانمیهر چند مطمئنم اگه ه

.  تا کادو بخرمرونی رفتم بعیمنم سر!) رو داره دای شرکت وارد کننده هی ارشیک. ( رفت شرکتشهیاز هم
 دارم یچه حس خوب. ادی بود مطمئن بودم اونم خوشش مکی شیلیبه نظر خودم خ. دمی ساعت خرهی

 ساعت ی عقربه هانی دونم چرا اینم. دمی هم خری خونه چند تا شمع عطرم گشتی داشتم بر میوقت! امروز
 ادیانتظارم ز.  و منتظر موندمدمی لباس خوشگل پوشهی.  خورندی تنبل ترند و از جاشون تکون نمشهیاز هم

 لشی به موبادمی ترسیم!  اومد خونهی منای زودتر از اشهی همارشیک.  و حوصله ام سر رفتدیطول کش
 10.  شام رو دوباره مرتب کردمزی و مدمی دوباره به گوشه و کنار خونه سرک کشیکاریاز سر ب! مزنگ بزن

.  بودخی شهی مثل همارشیک!  شد؟ی پنهان مدیاصال چرا با.  شدیلبخندم پنهان نم.  اومدارشی بعد کقهیدق
 ی دست دراز شده به کنم اما بدون توجه زونی تا آورمیخواستم کتش رو بگ. کتش رو درآورد. سالم کردم

 ییرایرفت تا دست و روش و بشوره منم تو پذ. پانته آ آروم باش.  کردزونیمن خودش کتش رو آو
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جعبه ساعت رو پشتم .  بودبی روشن دل فری عطری با شمع هاییرای پذکی تارمهی نیفضا. منتظرش شدم
. اومد.  کردمی خواستم بهش بگم رو تکرار می که مییزایتو ذهنم داشتم چ.  بهش بدمادی میگرفتم تا وقت
 زیاومد پشت م. اوردیاما به روش ن. دمی قدم هاش افتاد فهمنی که بی کوتاهی و از وقفه نیتعجب کرد ا

.  نشستمزی و پشت مدمی رو عقب کشارشی به کی صندلنیمنم آروم دور تر. دی خودش کشیغذا برا. نشست
  :  و خواست بلند شه که گفتمخوردغذاش و کامل .  نشهدهیحواسم بود که جعبه ساعت د

  
  »!د؟ی لحظه صبر کنهی شهیم«-
  

تولدت «: لب گفتم ریز.  ساعت رو گذاشتم جلوشیه  رفتم و جعبکشینزد.  کرد اما دوباره نشستاخم
  ».مبارک

  
 موند بعد آروم رهی کم به ساعت خهی.  بود اما باالخره جعبه ساعت رو برداشت و باز کردی طوالنمکثش

.  لبخند زدهی ارشی کم بعد کهی.  داشتمینگاهم رو از چشماش بر نم. سرش رو باال آورد و به من نگاه کرد
 بود ی که بفهمم اون برق چنیا یبرا. دمی تو نگاهش دی برقهی دفعه هیاما . نم لبخند زدم راحت مالیبا خ

با .  که به سمت بوفه بزرگ سالن پرتاب شد از نگاهش جدا شدی نداشتم چون نگاهم با جعبه ساعتیفرصت
ه هام  گونیاشکام بدون اجازه رو. دی داخل اون دلم لرزی هاستالی بوفه و کری هاشهی شکستن شیصدا

  : کل خونه رو برداشتارشی کادی فریصدا. خط انداختند
  
گورت و از ! ه؟ی چی به من بدی تونی که می اهی هدنی بزرگتری دونی م؟ی خری مهیواسه من هد«-

 من یاز زندگ!!! ی رو ازم گرفتسایپر. ... ی و جهنم کردمی ده ماهه که زندگکیاالن نزد.  گم کنمیزندگ
  »!رونیبرو ب

  
 بلند شد تا بره زی کنه؟ از پشت می کار می که با من چدی فهمیاصال م.  شمرده گفتیلیش و خ آخرجمله

 هی برگشت تا نگام کنه ی و وقتدمی و کشنشیآست. اشکام رو پاک کردم و دنبالش راه افتادم. به اتاقش
 ارشیک. دم کری مته کردم سکی کار و نمنی بودم که اگه ایانقدر عصبان!  تو گوششدمی محکم کوبیلیس

قبل از . دستش رو باال برد.  کرددای خودش رو پگاهی زود جایلی ختی لحظه مات موند اما عصبانهی یبرا
  : و گفتمدمی اش کوبنهی با مشت به سادی بنیی که دستش رو صورتم پانیا

  
! یچیه! ی رو نداریچی هاقتیتو ل! ی کنیفقط به خودت فکر م ... ی خودخواه عوضهی. ی احمقهیتو «-
 رو من درست کرده بودم؟ ی که خوردیی اون غذای دونی امشب؟؟ می برادمی چقدر زحمت کشی دونیم

 اشکام رو »؟ی شکنیچرا انقدر دلم رو م.  و از دست دادمزمیمنم مثل تو همه چ! ستی ننیحق من ا..... 
 یرو! ارشیتنفرم کازت م. ازش فاصله گرفتم و به حالت دو به اتاقم رفتم.  تونستم کنترل کنمی نمگهید

  .  کردمهیتخت افتادم و از ته دل گر
  

تمام شب گذشته رو به فکر .  هم نداشت که بدونمیادی زتیراستش اهم.  خوابم بردی کادی نمادمی اصال
 منم مثل خودش دارم عذاب دی فهمیکاش م!! به تنفرش.  گذرونده بودمارشی کی حرفایکردن درباره 

.  خوردی مو خونه به زور اشغال کردم مثل خوره من نیخواهرم رو تو ا ی که من جانیفکر ا!  کشمیم
 ام رو هی گری دهنم گرفته بودم تا صدایبالش رو جلو! هیگر! هیگر! هی شد؟ گری طورنیچرا سرنوشت من ا

 تونم ینم. کاش مادرم کنارم بود!  کردن مسخره ام کنههی کم بود که از فردا به خاطر گرنمیهم! نشنوه
 دی خوره نبای غصه می من کلاطر االنش هم به خنی دونم همیم.  بگمنی دلم رو به نسریرفا حیهمه 

 دینبا!  رو به رو بشمارشی خواست با کیاصال دلم نم.  نرفتمرونیصبح از اتاقم ب.  ناراحتش کنمنی از اشتریب
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 یموها. د بلند شدم و بعدمی کم خوابهی.  مثل خودش بشمدیبا!!!  ناراحتم کنهنی از اشتریاجازه بدم ب
 ی هاشهیش. رونیتختم رو مرتب کردم و از اتاق رفتم ب.  کردمع سرم جمی باالرهی گهی رو با شونمیپر

باالخره . دندی چرخی کردن ساعت مدای پی ها براشهی شنیچشمام ب.  زدندشمیشکسته وسط سالن دوباره آت
 جاهاش هی اش شکسته بود بقشهیفقط ش. مدی کشرونی ها بشهی شری ساعت رو از زاطیبا احت.  کردمداشیپ

.  ها به چشمم خوردشهی از شیکی چشمام تو ری کردم تصوی می که ساعت رو وارسورهمون ط. سالم بود
 ی جدا کردم و آهشهینگاهم رو از ش. دماغمم هنوز قرمز بود. وحشتناک شده بودم. چقدر باد کرده بودند

 ع ها رو جمشهیداشتم خرده ش!  بود هر چند تلخیادگاری هی .ساعت رو تو جعبه جواهراتم گذاشتم. دمیکش
 ما رو ی صداشبی ها دهیمطمئن بودم همسا!  که تو بوفه بود شکسته بودیی ظرف هایهمه .  کردم یم

چشمام . دمیناهارم رو که خوردم دوباره خواب.  زنندی اند احتماال االنم دارند پشت سرمون حرف مدهیشن
 داری بیوقت! ت انداخی می بی آغوش بادیالشم چقدر آرامش بخش بود من و  بینرم!  سوختی میلیخ

 . 8/30.  و به ساعت نگاه کردمدمیآباژور رو روشن کردم و چشمام رو مال.  بودکیشدم اتاقم کامال تار
 باعث شد دمی که کشی ای طوالنی ازهیخم! دهی مفی کیلیخ. دمیدستام رو کش.  بودمدهی خوابادیچقدر ز
 دوش آب ری زارمی لباسام رو در بکه نیبدون ا!  چسبهی میلی دوش آب خنک خهیاالن ! مناک بشهچشام ن

 خودم رو واسه گهید. کم کم لباسام رو در آوردم.  بدنم تمرکز کردمی حرکت آب روی و روستادمیا
لباس !  دمی و بهت قول منیا.  کنمی رو نابود متی زندگارشیک!  کنمی که ارزش نداره ناراحت نمیزیچ

 نشسته بود و زیپشت م.  اومده بودارشیک. رونی بتماز اتاق رف. دمیچی حوله دور موهام پهی و دمیپوش
 شبی دی بکنم به آشپزخونه رفتم و از غذای که بهش نگاهنیمنم بدون ا. نگام نکرد.  خوردی میداشت چا

فعال حوصله ظرف شستن . دم رها کرنکی گرم شد تا آخرش رو خوردم و ظرف ها رو تو سیوقت. گرم کردم
  . ندارم

  
 مورد عالقه الیسر.  لم دادمونیزی تلویرفتم و رو مبل رو به رو. دی ترکیداشت م. دمی به شکمم کشیدست

 ری نبود چون تمام مدت زالیاصال حواسم به سر.  بودی عشقی کمدی هاالیاز اون سر! شهیام االن شروع م
 مثل هر شب براش غذا بودحتما منتظر . ز نرفته بود تو اتاقشهنو.  زدمی مدی رو دارشی داشتم کیرکیز

 و دمی کشیشی نمای ازهی خمهی که تموم شد الیسر. ستی خبرا ننی از اگهی دارشی آقا کیکور خوند. ببرم
  :بلند شدم تا برم تو اتاقم که صداش در اومد

  
  »  شد؟یشام چ ... یهو«-
  

  !لعنت به تو.  زدیند مقلبم باز تند ت.  گرفته بود و خش داشتصداش
  

  :  طور که پشتم بهش بود گفتمهمون
  
  »!983اشتراک ! زنگ بزن رستوران غذا سفارش بده!  کهستی من نبی تو جیشام جنابعال«-
  

  : از جاش بلند شد و به سمتم اومد و با تمسخر گفتآروم
  
 خدمتکار هی فی کنم که وظایرادآوی دی باادی نمادتی اگه ه؟ی خونه چنی ات تو افهی وظه؟ینطوریا.. اه «-

 دیبا!!!! ی غذا درست کردن نداریالبته تو که عرضه ! ی و غذا آماده کنی کنزی خونه رو تمدیبا! یرو دار
  » !ارنی تا بیاز رستوران سفارش بد

  
  :  خشم به سمتش برگشتم و گفتمبا
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اگه هم به ! ادی چه خوشت نادی بچه خوشت.  خونه و زن تو اَمنیمن خانم ا.  کنمی کار ها رو نمنی اگهید«-

 من هیمهر» . گذرمی ام نمهی بدون من از مهری ولی در خواست طالق کنی تونی می داریرفتارم اعتراض
 ری غیزی ام هر چهیاگه مهر.  تا حاال از من جدا نشده بودارشی کنی همیبرا.  بودارشی کی پاهی دست و هی

  !  ام تمام ثروتش بودهی اگه مهریحت. و طالق داده بود من نای قبل تر از ایلی خارشی بود کنیاز ا
  

 زدم و خواستم به اتاقم برم که بازوم رو گرفت و یپوزخند. دی درخشی از خشم مارشی کی چشمایطوس
  :دیکش

  
 تونم ی بخوام میمن هر کار! ی کندی که من و تهدی هستی تر از اونزی ریلی خانم کوچولو، تو خنیبب« -

کنار ( به سرم بزنه و دیشا!!! ینی بی چون بد می نکنی عصباننی از اشتریتره من و ب به؟یدیفهم. بکنم
  »!بکشمت)  آروم گفتیلیگوشم خ

  
  :  و گفتمدمی کشرونی رو از دستش ببازوم

  
  »! ترسمی حرف ها نمنیمن با ا«-
  
  .  گواه حرفش بودشی جدی افهیق» ! ندارمیمن اصال باهات شوخ! یبهتره بترس«-
  

 تنم از یموها.  دادلمی تحویطانی لبخند شهی مونده بود عقب عقب رفت و بعد رهی که بهم خ طورهمون
! ارهی از عزا دربی دلهیاحتماال رفت رستوران تا . رونیکتش رو برداشت و رفت ب.  شدخی لبخندش سدنید

خواد  ی نمدلم گفت که ممکنه من و بکشه؟ ی واقعا جدیعنیمن همون طور وسط سالن خشکم زده بود 
  !  کار و دارهنی ای برای کافی زهیانگ!  ترسمی ازش میاعتراف کنم ول

  
 وتریاز پشت کامپ.  زنگ تلفن بلند شدی گرفتم که صدای دستور پخت سوفله گوشت رو منترنتی از اداشتم

  . دمیبلند شدم و به سمت تلفن دو
  
  . زدمینفس نفس م» بله؟«-
  

  :  خط گفتی از آن سوی خوش آهنگ زنیصدا
  
  »سالم پانته آ جان«-
  

  .دمی صدا رو کجا شننی که اارمی تونستم به خاطر بیصداش برام آشنا بود اما نم ........امممم
  
  »! شما؟دیببخش.... سالم «-
  

  .  زن گوشم رو نوازش دادی خنده یصدا
  
  »؟ی شناسی واقعا من و نمزمیعز«-
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  !ساکت موندم تا خودش بگه.  بگمی چدی دونستم باینم
  

  :  کرد خنده اش رو تو صداش نشون نده گفتی می که سعی حالدر
  
  » که مادر شوهرش رو نشناسه؟هیکدوم عروس«-
  
  » !؟؟یچ«-
  
 هی ی جوون تر از صدایلیصداش خ!  بودمدهی ندگهی رو دشی مدلنی بود؟ ای ای چه جور شوخگهی دنیا

  .  سال به باال بود40زن 
  
  . مهربون بودیلی صداش خ»ارشم؟ی من مادر کی سخته که باور کن انقدر؟یپانته آ چرا انقدر تعجب کرد«-
  

 یاصال تو دهنم نم!!! مادر شوهر !!!  بودبهی اسم برام غرنیچقدر ا! مادر شوهرم؟.  پاچ کردری گمخم
 ماه از ازدواجم 10.  بودمدهی ازدواج کرده بودم ندارشی که با کی رو از وقتارشیمن مادر ک. ... دیچرخ

درد و . دارمی که بم از پام گرفتم تا مطمئن بششگونی نهی زد؟ یا حاال به من زنگ مچر.  گذشتیم
  .  رو بهم دادنانی اطمنیسوزشش ا

  
  »؟ی شنویصدام و م ... زمیپانته آ، عز«-
  
  :  تته پته گفتمبا
  
-» بله.... ب«  
  

  :  و گفتدی خنددوباره
  
 ی ولامی خواستم بی راستش مومدم،ی ندنتی دیاواقعا متاسفم که قبال بر ... ی دونم چرا تعجب کردیم«-
از حرص شروع به کندن پوست لبم . دمی رو شنقشی نفس عمیصدا. حرفش رو ادامه نداد»  .... ارشیک

.  کنمی دونه مه سرت رو دونی که دستم بهت نرسه تمام موهانیمگه ا...کثافت  ... ی موذارشیک. کردم
 مادر ی حرفایحواسم رو به ادامه  ..... ومدندی من ندنی دیرا بالتی کس از فامچی توئه که هریپس تقص

  .  تونستم حرص بخورمیبعدا هم م. شوهرم جمع کردم
  
زنگ زدم تا !!!  خوام گذشته رو جبران کنمیاالنم م!  ندارهدهیگذشته ها گذشته و صحبت از اون فا«-

 و دست پختش رو نمی عروسم رو ببامی من دوست دارم ب؟ی شام از ما دعوت کنی برای خوایازت بپرسم نم
  ».امتحان کنم

  
چرا من و آشپز ....  خدایا!  خواد دستپخت من و امتحان کنه؟؟یم. بز آوردن من شروع شد!!!  بهبه

   کار کنم؟ ی شام دعوت کرد حاال من چی خودش رو برا؟یدیافرین
  
  » .دیاری بفی تشرشمی خوشحال میلیخ....  چشم یقدمتون رو«-
  



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

78

  !!! گندهیاز اون نه ها!!!! .... نه....  دونستم یجواب سوالم رو م!  تونستم بگم؟ی می اگهی دزیچ
  
  ».میای شام میپس ما فردا شب برا«-
  

  ».منتظرتون هستم«:  گفتمیبه سخت. رهی ام بگهی بود گرکینزد
  

  :  و گفتدیخند
  
  » !!!!پس تا فردا«-
  
 رو انای کیخی ی خدا جون تحمل نگاه هایوا.... دادند  راژی محض اتمام مکالمه افکار مختلف تو ذهنم وبه

 که ممکنه از خودش بروز ی عکس العملنی کردم بدتری ممکنه چطور رفتار کنه؟ سعارشیپدر ک! ندارم
 بود با ارشی از همه کتربد.  بوددهیاحتماال رنگمم پر. سردم شده بود. بده رو تجسم کنم اما موفق نشدم

کاش . رمی کرد که از خجالت بمی جور باهام رفتار مهی خانواده اش یاال جلواحتم... اون اخالق گندش 
 تونم باهاش یم .... نینسر!!! ....  کنمدای توپ پیلی رستوران خهی بگردم دیخب با!  بودنجای االن ای بیب

 گهین داَه جون بک... دو بوق ...  بوق هی.  رو گرفتمنیر زدم و شماره نسرجهیبه سمت تلفن ش! مشورت کنم
  .باالخره جواب داد. نینسر

  
  »؟ی از ما کردیادی شده یچ!  خوشگلهیسالم پان«-
  
 دهیرنگم انقدر پر.  آراسته شدزیگل بود به سبزه ن.  ام گرفتهی دونم چرا گرینم» . بدبخت شدمنینسر«-

 به ی افهیبه قدو تا چشم خون آلود هم .  کردمی که می اهی گرنیتازه با ا.  روح شده بودمهی هیبود که شب
  . شدی منی وحشتناک شب هالووی ماسک هانی عافمیق.  شدی ام اضافه مختهیهم ر

  
  :دی کشرونی باالتمی من و از فکر و خنی نگران نسریصدا

  
  » زدتت؟؟ارشیک..... ؟؟ی کنی مهی شده پانته آ؟؟؟ چرا گریچ«-
  
  ». حرفاستنیبدتر از ا... نه «-
  
  »!!!پس حتما رفته زن گرفته..... «-
  
  .  آوردی داشت حرصم رو در مگهید
  
 خوان ی مانای با کارشیمادر و پدر ک...  گم یبهت م .... ی خواد مغز پوکت رو به کار بندازی نمنینسر«-
  »!نجای اانیب

  
  »!ها؟؟«-
  
  » .استرس دارم!  شدمجی گیلیمن خ ... نیکمکم کن نسر«-
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 ازم نداشتند چطور ی که دل خوشییستم با آدما دونیواقعا نم.  نگاه کردمدندی لرزی دستام که مبه
 تعجب یجا.  ترسوندی من و می حسابانای کیول.  من نبودی های جزء نگرانارشیمادر ک! برخورد کنم

!  نه منه زن داداشش باشسای دوستش، پرنی خواست بهتریاون دلش م. نداشت که او از من متنفر بود
   ....دمیشا
  
  »!می تا با هم صحبت کنشتی پامیاالن م...  پانته آ خونسرد باش نیبب«-
  
  ».منتظرتم«-
  

  .  بغلم گرفتم تا گرم بشندری دستگاه گذاشتم و دستام رو زی رو رویگوش
  
چند . دوباره رژ زدم.  بودم رژ لبم پاک شده بوددهیاز بس لبم رو جو.  نگاه انداختمنهی به آگهی بار دهی

 صورتم ی توشیاگه اضطراب و تشو. پشت دستم پاکشون کردم با عیسر.  ظاهر شدمیشونی پیقطره عرق رو
 که استفاده کرده بودم یشیراالبته با اون همه لوازم آ.  اومدمی به نظر مبای زیلی گرفتم خی مدهیرو ناد

 ی تا کمرم مگهیحاال د. ختمی شونه هام ریموهام رو باز کردم و رو! شدی مونم اگه بود خوشگل میم
با .  شدیاما اصال روم نم!  دونم مسخره اسیم.  ذاشتمی شال سرم مارشی کیجلومن تا امشب . دندیرس

.  اومدندی به نظر مرای و گباتری چتر موهام زری بلند زی با اون مژهاامی سیچشما.  راحت نبودمارشیک
م  تختیبا دلشوره رو.  رو بدم تا امشب زودتر بگذرهمیحاضرم نصف زندگ.  کردی مدادی نگام بی توینگران

 هی ی واسه برگزارزیهمه چ.  عصر5 از ساعت یعنی. دو ساعته که منتظر اومدن مهمون هام هستم. نشستم
  !!!!!کاش .  اومدی هم منیکاش امشب نسر.  کنمی میی احساس تنهامناما .  آماده استیشام خانوادگ

  
 شام دو نوع غذا یبرا. ونم و سالمت بگذرری داده بود تا بتونم امشب رو به خادی زی بهم چی کلروزی دنینسر

 شم و از ی تختم بلند میاز رو.  با سس قارچگوی پلو و فارفاله می با باقالییکباب قشقا. سفارش داده بودم
 نی اشبیاز د! اخم هاش تو همه!  زنهیم تو سالن نشسته و با لپ تاپش سر و کله ارشیک. رونی رم بیاتاق م

فکر .  هم غرغر کردیکل. ختی شد و به هم ری عصبانیلی خانی ب بهش گفتم قراره خانواده اشیوقت! هیشکل
 ی دعوت نقشنیهر چند من تو ا.  گرفتی زد و دعوت رو پس می زنگ مشدی تونست و روش میکنم اگه م

 یآروم رفتم کنارش رو.  بودندیبی عجیچه خانواده . مادرش خودش خودش و دعوت کرده بود. نداشتم
بعد . دی چرخی موهام مینگاهش رو.  موندرهی بهم خهیچند ثان. برگردوندسرش رو به طرفم . مبل نشستم

 ی می انداختم و همون طور که با موهام بازنییسرم رو پا.  بهم رفتیاز چند لحظه با اخم چشم غره ا
  :کردم گفتم

  
  »!ارش؟یک«-
  

 مجبور بودم یلو.  ازش بخوام از مرگ برام بدتر بودیزی که چنیا. دی لپ تاپش کوببوردی کی رومحکم
....  

  
  »!ی کم باهام خوش رفتار باشهی خوام ازت خواهش کنم امشب یم....  خوام یم«-
  
  »؟یچ«-
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 آخر زدم میبه س.  نداشتمیادیهر لحظه ممکن بود مهمون ها سر برسند پس فرصت ز.  ساعت نگاه کردمبه
  .و حرف دلم رو زدم

  
دلم .  بفهمندیزی چمی که باهم داری خوبی رابطه  خواهرت ازای خوام پدر و مادر ی نمارش،ی کنیبب«-
  » ! نکنری اونا منو تحقیلطفا جلو«:  و ادامه دادمدمی به موهام کشیدست» ...... خواد ینم
  
  :  زد و گفتی پوزخندارشیک
  
  »؟ی کنی کار می کنم چرتی اونا تحقیاگه من جلو«-
  

  :  قورت دادم و گفتمی دهنم رو به سختآب
  
  »؟ی خوای و منیتو ا!! رهی خانواده ات میاون وقت آبروت جلو.  کنمی کار و با تو منیهممنم متقابال «-
  

  :  تاپش رو آروم بست و با آرامش گفتلپ
  
 اونا ی جلوی من کی آبروی دونیم!...... ندارمششونی پیی من آبرو؟ی زنیاز کدوم آبرو حرف م...«-

 نکرده ی کارچیمن ه! دی مست دی اون آشغاالی و من و قاطی که پدرم اومد کالنتریرفت؟ همون وقت
  ». من رفتیاون موقع آبرو! فقط به خاطر تو...  اونجا بودم یبودم ول

  
 هی بهتر از اونیلیاون خ.  من و نداشته باشهدنیحق رو بهش دادم که چشم د. دمی فهمی رو مارشی کحاال

 کم من و هی کاش ی ایول! را دنبالشه از دختیلی دونم هنوزم چشم خیم!  داشته باشهی ازدواجنیکه همچ
  . دی دیم
  
  :به اخمم نگاه کرد و گفت» ! کنمی نمیمن باهات خوش رفتار«-
  
  ».فقط امشب!!!  کنمی هم نمی باهات بد رفتاریول«-
  
  :  دادم و گفتمی چشمام گردشبه
  
  ». خواستمیزی بود که ازت چی بارنی آخرنیا«-
  
  :  جاش بلند شد و با تمسخر گفتاز
  
  »! حرفت و باور کنم؟دیبا«-
  

  . داشتنشی تو آستیزی چهی گفتم ی که میزیواسه هر چ.  رو ندادمجوابش
  

.  به من که رو مبل خشکم زده بود انداخت و پوزخند زدی نگاهمی نهی ارشیک.  بلند شدفونی زنگ آیصدا
 شتریز جام بلند شدم تا ب برگردوندم و اارشی روم رو از کیزاریبا ب.  رفت و در رو باز کردفونیبه سمت آ

  .  مهمون هام رفتمشوازیبه پ!  نتونه من و مسخره کنهنیاز ا
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اون .  ام رو کرده بودم تا نگام از بشقابم جدا نشهی سعنیشتری بمی شام نشسته بودزی که سر می موقعاز

.  زدیبخند م کردم که مدام به من لی گرفتم فقط به مادر شوهرم نگاه می هم که سرم رو باال میموقع
 مثل ارشی و مهربون، پدر کفی و ظربای زن زهی. دمی دی بار منی اولی رو انگار که امشب براارشیمادر ک

خب رفتارش نسبتا خوب !  باشهمی کنه با من مالی میمشخص بود که سع. پسرش قد بلند و چهار شونه بود
 از انایک!!!  صد رحمت به برادرش ! کردهدی خواهر شوهر بدجنس رو سفی هر چیرو ... انایاما ک. بود

 با حرارت ی احساسی بنیا.  من نزده بوده بی اگهی سالم خشک حرف دهیبه جز .  تر بودخی هم ارشیک
 امشب ارشیک.  توجه باشمی بانای کردم به کی میبه هر حال منم سع.  نداشتی همخونباشی زیچشما

 که من و خطاب قرار داده بود سرم رو بلند ارشی مادر کیبا صدا.  از جانبش نداشتمینگران. آروم بود
  .کردم

  
  »!دست پختت حرف نداره. پانته آ جان دستت درد نکنه«-
  
 ی رستورانی تونست غذای حتما مارشیمادر ک.  پاش رو محکم لگد کردمزی مریاز ز.  زدی پوزخندارشیک

  !ه زنی دونم چرا خودش رو به اون راه مینم!  بدهصی تشخی خونگیرو از غذا
  
  ».ستی خوب نمی رو نپختم، من آشپزنایراستش من ا«-
  

  :  و گفتدی بلند خندی شوهرم با صدامادر
  
 شاهزاده هی دختر که تمام عمرش رو مثل هیمعلومه ...  تعجب داشت ی خوب بود جاتی اگه آشپززمیعز«-

  »!یدی بهم میاب تو چه جونمی خواستم ببیمن گفتم دست پختت خوبه چون م. ستی بلد نیگذرونده آشپز
  

  .  چشمم اومدی جلولمی فهی گذشته ام مثل یزندگ
  

 یصدا. ارمی بیمن رفتم آشپزخونه تا چا.  نشستندونیزی تلوی جلوی راحتی مبل های از شام همه روبعد
.  رفتمششونی گذاشتم و پینی و تو سختمی ری تا چا5با حوصله تمام .  اومدی مییرایحرف زدنشون از پذ

  .  گذاشت و من و کنار خودش نشوندزی می رو از دستم گرفت و روینیا لبخند س بارشیمادر ک
  
چقدر حرص خوردنش لذت .  بودیدنی واقعا دارشی کیصورت عصب» !!!دستت درد نکنه عروس گلم«-

  . بخش بود
  
  ». کنمیخواهش م«-
  

  :  خورد رو به من گفتی اش رو میی شوهرم همون طور که چامادر
  
  ».می مهم باهات صحبت کنزی چهی و در مورد مینی که تو رو ببمی اومده بود آ ما امشبپانته«
  
   خواست بگه؟ ی می چیعنی.  کنجکاو شدمیلیخ!  مهم ؟زی چهی.  به مادرش نگاه کردارشیک
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  ». کنمیگوش م. دییبفرما«-
  
 تو رو به می خوایمما ... اما !!  متاسفم یلی خری تاخنیبابت ا! رهی دیلی کار خنی انجام ای دونم برایم«-

  » ....می کنیعنوان عروسمون رسما به همه معرف
  

  .من هنگ کرده بودم.  و به شدت به سرفه افتاددی پرارشی کی به گلوییچا
  

  : دستش رو دور شونه ام انداخت و گفتمادرشوهرم
  
 هیبوده با  دونند که اون قرار ی ازدواج کرده، اونا فقط مارشی دونه که کی نمالمونی کس از فامچیه«

  ! خبر نداشت؟ واقعا؟ارشی کس از ازدواج کچی هیعنی» .... االن.  ازدواج کنه که نشد و بهم خوردیدختر
  
  :  و گفتدی وسط حرف مادرش پرارشیک
  
 ازدواج ی بدونه که من چه جوری خوام کسیمن نم.  مامانمی مورد با هم حرف زدنیقبال در ا!!! نه«-

  ».شمیانگشت نما م.... کردم 
  

  :مادرش گفت.  رفتی مجی گسرم
  
 خوام همه یمن م!!! ی ساله که ازدواج کردهی کینزد. ی منطق باشی انقدر بدی تو نباارشی کنیبب«-

  »!!!بدونن پانته آ عروسمه
  
  :  مادرش رو گرفت و گفتی دست هاارشیک
  
 ارشی کی ول اخم کردارشی پدرشوهرم به ک»؟ی عمه ها رو داری هاهی و کناشیمامان تو طاقت ن«-

  .  ندادیتیاهم
  
 هی می خوایما م!!!  بودهی کس نفهمه ازدواجت چطورچی که همی کردی فکرهی پسرم من و پدرت نیبب«-

 همه یاون طور! می کنی به همه معرفانای و تو اونا پانته آ رو به عنوان دوست کمی بدبی ترتیچند تا مهمون
چند وقت ! ی آ شدپانته که انگار مجذوب ی کنیتار م رفی جورهی ی مهمونیتو، تو. شندیباهاش آشنا م

  »!ی باهاش ازدواج کنی خوای که تو ممی گیبعد هم م
  

 انایک.  دشمنم بودهی شبشتری باشم؟ بانای کرد که من دوست کی باور میکدوم احمق.  کردمانای به کینگاه
 با ی بخوام تظاهر به دوست کهنی مسائل ایجدا از همه .  طورنی منم همومدی فکر خوشش ننی از اادیز
منم .  کردیداشت فکر م. ت نگفیزی چارشیک.  بزارمنیوتی گری بود که بخوام سرم رو زنی کنم مثل اانایک

پدرم آبروش .  دونستند که ازدواج کردمی من هم نمیالی کدوم از فامچیمطمئن بودم که ه!!!  طورنیهم
 المونی فامدیشا!  کنهی مخفهی مسئله رو از بقنیه ا نداشت کی دوست داشت تعجبشتریرو از بچه هاش هم ب

 یعی ازدواج طبهیچرا من ...  سوال بزرگ هی! م رفترانی از اهی کردند منم همراه پدرم و بقیفکر م
  :مادرش به من نگاه کرد و گفت.  با اکراه موافقت کردارشیک! ... نداشتم؟
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  »؟یپانته آ جان تو هم موافق«-
  
  » !!!بله........ «-
  

  :  و بغل کرد و گفتمن
  
  ». مثل تو دارمیخوشحالم که عروس خوشگل«-
  

 تو ذهنم به یهمه چ.  کنمی اتاقم کرشمه هاش و نگاه می رقصه و من از پنجره ی ماه تو آسمون مدوباره
 برام در نظر یزی سرنوشت چه چنمی ببدیبا. ستی هم حالش بهتر از من نارشیمطمئنم ک!!! ختهیهم ر

  ! گرفته
  

!  شبهمی و نازدهیساعت .  بار هزارم به ساعت نگاه کردمی خسته ام برای و با چشمادمی کشی اازهیخم
 ونیزی تلویصدا!  سرش اومده باشهیینکنه بال.  شور زدهویدلم !  کردی نمری وقت انقدر دچی هارشیک

 تلفن رو یگوش.  زنگ بزنمارشیخاموشش کردم و از جام بلند شدم تا به ک. ختی ریاعصابم را به هم م
 رو بشنوم و ارشی کی خواست زودتر صدایفقط دلم م!!!  دونم چراینم.  دادمیمحکم به گوشم فشار م

  !مطمئن بشم که حالش خوبه
  
  . صداش دوباره روحم رو سرگردون کرد» !بله؟«-
  
  »!؟یی کجاارش،یسالم ک«-
  
  »؟ی داریکار.  کنمیدارم حساب و کتاب م. تو شرکتم«-
  
  ! ادی مری زنگ هم نزد که بگه دهی یحت.  ناراحت شدمشیکر فی خاطر ببه
  
 گفتم که نگرانش ی بهش مدیچرا با» !؟یای کم زودتر بهی شهیم!  ترسمیم...  کم هیفقط .  ندارمینه کار«-

  . ستیبودم؟ بزار فکر کنه بود و نبودش برام مهم ن
  
   »؟ی ترسی میاز چ«-
  
  »!ییاز تنها«-
  
.  بخوابریبرو بگ. امی کارم تموم شد می کار دارم، وقتنجای اگهید ساعت دمن چن. ی خواد بترسینم«-

  »خداحافظ!  در و حتما قفل کنی بخوابی خواستیوقت
  
  » خداحافظ«-
  
خواب با .  شدمی موونهی اون داشتم دی برای تونم انکار کنم که از نگرانینم.  راحت شدیلی خالمیخ

در و قفل .  در و قفل کنمدی افتاد که باادمی یبرم اتاقم ولخواستم .  به چشمام حمله کردیشتریقدرت ب
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 پتو ری سپردم و زش و رغبت به آغوشلیخودم و با م. دی کشیتختم انتظارم رو م. کردم و رفتم اتاقم
  . کردمیزودتر از اون که فکرش رو م.  زود به خواب رفتمیلیخ .... دمیخز

  
 که تو یزی چنیاول.  و رو تخت نشستمدمی چشمام رو مال.دمی باز شدن در آپارتمان از خواب پری صدابا

چراغ ها رو . رونی اومدم و از اتاق رفتم بنییآروم از تختم پا.  اومدارشی بود، باالخره کنیذهنم اومد ا
.  به ذهنم زدیزیم آطنتیفکر ش.  رفت سمت اتاق خوابشی سر و صدا داشت میب. روشن نکرده بود

 زده بود رونی که چشماش از ترس بی وقتارشی کی افهی لحظه از تصور قهی!  کم بترسونمش؟هیچطوره 
 پاهام بلند شدم و دنبالش ی پنجه یرو!  انقدر ترسو باشهارشیشک داشتم که ک!  خندهری بود بزنم زکینزد

دو قدم .  داشتمجانیه!  نشنوهدمی کشی رو که می بلندی نفس هاینفسم رو حبس کردم تا صدا. رفتم
 در اتاق رفت و من ی رهیدستش به سمت دستگ. درست پشت سرش بودم.  فاصله نداشتم باهاششتریب

 رو که بلند کرده یدست. دمی اندک چراغ خواب دیی روشناری که دستش کرده بود رو زیاهیدستکش س
.....  تابستون دستکش دستش کنه؟ تازه ط وسدی باارشیچرا ک. دمیبودم تا به شونه اش بزنم رو عقب کش

 قدم ازش دور شدم و دوباره نگاش هی.... !!!!!!!! نکنه !!!....  دستکش ها نداشتهنی وقت از اچیاون ه
تمام وجودم چشم . دیچی قلبم تو گوشم پیصدا.  نبودارشیک....  بود اماارشی کهی شبیلی خکلشیه. کردم

م آروم راه خودش رو ترس آرو.  شده بودرهی بود خستادهی من ای متر1 که تو ی ابهیشده بود و به مرد غر
 دو کلشیه. امی بهتر باشه هر چه زودتر برگردم تو اتاقم، مطمئنم که از پسش برنمدیشا.  کردیبه قلبم باز م

 بزنم تا غی که بخوام جنیا!!! ارهی خواد سرم بی که دلش میی تونه هر بالی راحت میلیخ. کلمهیبرابر ه
مرد هنوز !  و الفرارارهی دخل من و مانیتا اونا ب! ادی نم به نظری چندان جالبدهی ها رو خبر کنم اهیساهم

آب دهنم رو به .  کردی در اتاقش رو قفل مشهی همارشیک.  زدی سر و کله مارشیداشت با قفل در اتاق ک
انقدر اضطراب داشتم .  سر و صدا به اتاقم برگردمنی کم ترجادیزحمت قورت دادم و عقب گرد کردم تا با ا

 ی مجی حبس کرده بودم سرم گی مدت طوالنهی ی که نفسم رو برانیبه خاطر ا. دمی دینم پام رو ریکه ز
سکوت خونه با . نی کرد و افتادم زمری گزی می هی پام به پاهوی دور نشده بودم که شتریچند قدم ب! رفت
که  ی خفه اغی جیصدا.  شکسته شدشتری بود بفتاده ازی می که از روی بزرگینی شکستن گلدون چیصدا
 بود تو شلوارم کینزد.  از جام بلند شدم و به سمت مرد نگاه کردمعیبا اضطراب سر.  من و ترسونددمیکش

 دونست ی لحظه نمهی ی که اونم هول شده بود و برانیمثل ا.  کردیداشت من و نگاه م.  کنمیخرابکار
 نیاز ا.  کردی مدیی رو تا اما حرکاتش حرفمنمی رو کامال ببافشی قونستم تیهنوز نم!  کار کنهی چدیبا
 کار و بکنم مرد به موهام نی که بتونم انی استفاده کردم و خواستم به سمت اتاقم بدوم اما قبل از ایجیگ

دهنم رو باز کردم .  شدیپوست سرم داشت کنده م. از درد نفسم بند اومد. دیچنگ زد و محکم اونا رو کش
 ام ینی تو بیکی دستکش پالستیبو. فت و تو چشمام زل زد دهنم گری بکشم اما دستش رو محکم جلوغیتا ج

با تمام قدرت . دمی رو داهشی سیفقط برق چشما.  واضح نبود برامافشیق. االن تو بغلش بودم. دیچیپ
 در تیمرد با عصبان. د بودنزی تیلیدندونام خ.  خون رو تو دهنم احساس کردمیمزه . دستش رو گاز گرفتم

دستم و .... درد .  گلدون پرت کردی شکسته ی هاکهی تی نکشه من و روادی کرد فری می که سعیحال
 خودم دیبا.  باهاش نداشتمیادی زیفاصله . نگاهم رو به در آپارتمان دوختم.  کردن ی درد میلیکمرم خ

 هی.  بلندم چنگ زد و من و بلند کردیوهااما انگار فکرم رو خوند چون دوباره به م.  دادمیرو نجات م
انگار الل .  به شکمش زدم و ازش فاصله گرفتمیلگد.  از گلدون شکسته رو موقع بلند شدن برداشتمکهیت

 بود ی که به دو طرف صورتم نواخته شد جواب لگدیلیدو تا س.  اومدی ازم در نمیی صداچیشده بودم ه
تاش به سمت دو تا دس.  شدی خارج ممینی چه تمام تر از بر حال شدم ،خون با شدت هیب. که بهش زدم
 روی نی برانی و همدی مرگ آغوشم رو باز کنم اسم خدا تو ذهنم درخشی خواستم براینم. گردنم رفتند

 ی که برام مونده بود روی گلدون رو با تموم قدرتکهی تزی زدم و قسمت تی بلندغیج.  بودیگرفتنم کاف
 در یکس. عقب عقب رفت. رد خوواری پرت کرد، سرم به دنی زمید و من و روینعره کش. دمیصورتش کش
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مرد دستش رو از صورتش برداشت و با خشم اول به در .  ها بودندهیاحتماال که نه، حتما همسا. خونه رو زد
  . بعد به من نگاه کرد

  
  » کمک«-
  
. دمی دیتار م.  رفته بودلیقوام کامال تحل.  اومد کمک خواسته بودمی که انگار از ته چاه در میی صدابا

مرد .  اومدی مرونی همهمه از بیصدا.  شددهی کوبیشتریدر خونه با شدت ب.  رفتی مجیگ یلیسرم خ
آپارتمان . ن رو نگاه کردیی رو با خشونت کنار زد و پنجره رو باز کرد و پاییرای بزرگ پذی پنجره یپرده 

 رو نگاه کرد و نیی کم که پاهی.  طبقه بود8 ساختمون هی طبقه دوم ارشی آپارتمان من و کیعنی .... ارشیک
 هی نرفت تا به من ادشی قبل از اون یول. دی پرنیی از پنجره پاستی نیادی ارتفاع چندان زنی تا زمدیفهم

 من و مغلوب یچشمم رو بستم و اجازه دادم ناتوان! خت سوی میلیپشت سرم خ. نگاه وحشتناک بندازه
  ! خودش کنه

  
 هی تا ردمی کشینفسام رو کوتاه کوتاه م.  کردیرد متمام بدنم د.  که احساس کردمیزی چنیاول!!! درد

 هام هی سوراخ کردن ری آماده زی تی چاقوهی کردم دنده هام مثل ی باد نکنه چون احساس مادیهام ز
  :دیچین تو گوشم پی نسریهم زمان با تکون دادن انگشتام صدا.  کردم انگشتام رو تکون بدمیسع. هستند

  
  »؟ی شنوی صدام و مزمیپانته آ عز! ... پانته آ؟«-
  
 باالخره ی شده بودند ولنی سنگیلیپلکام خ.  کردم چشمام رو باز کنمیسع.  تونستم جوابش رو بدمینم

 ی متی چشمام رو اذینور به شکل زننده ا.  اونا رو بستمعیبه محض باز کردن چشمام سر. موفق شدم
  . کرد

  
  »؟ی شنویپانته آ صدام و م«-
  
  .ت گرفشیگلوم آت» آره«-
  
  »حالت خوبه؟. خدا رو شکر«:  گفتدی لرزی که میی صدابا
  

  .  مانعم شدمی که نسررمی چشمام بگی دستام رو جلوخواستم
  
  »!ادینکن سرمت در م«-
  
  »! کنهی متینور چشام رو اذ«-
  

  .دمی رو شنی شدن صندلدهی عقب کشیصدا
  
  » کنم، تکون نخوریاالن خاموشش م«-
  

  : م رو تو دستش گرفت و گفت دستنی از چند لحظه نسربعد
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  ».زمیچشمات و باز کن عز«-
  

اتاق انقدر .  برگردوندمنیسرم رو به طرف نسر.  چشمام رو نوازش کردیکیتار.  چشام رو باز کردمآروم
  : گفتمیبا ناراحت. نمی از اشکش رو ببسی نبود که نتونم صورت خکیتار

  
  »من کجام؟«: ر و برم انداختم و گفتم به دوینگاه» !؟ی کنی مهی چرا گرن؟ی شده نسریچ«-
  

  :  اشکاش رو پاک کرد و گفتنینسر
  
  »!مارستانیب«-
  
  »چرا؟! ... ؟یچ«-
  
  »اد؟ی نمادتی یچیه«-
  

  .  بودی خالی خالذهنم
  
  » !!!نه «-
  

  » !نتتی ببادیبزار بگم دکتر ب«:  و گفتدی رو بوسدستم
  
 15 اتاق هی.  اتاقم مشغول شدم یبعد به بررس. ردم کشیبا نگاهم تا در اتاق همراه. رونی اتاق رفت باز

!  بودم؟نجایمن چرا ا.  که گوشه اتاق بودخچالی هیو !!!  روشنی آبیپرده ها!!!  بزرگی با پنجره هایمتر
 کی به سرعت نزدهیسا.  کردمع و خودم رو جمدمی در اتاق افتاد و من از ترس لرزی جلوی مردکلی ههیسا

  .  من وحشت زده تر شد وی تر مکیتر و نزد
  
  .  حرفم نامفهوم بودبایتقر. دی لرزی میلیصدام خ» !!!ایجلو ن«:  گفتمادی فربا
  

  »!!! نشوکیبه من نزد«:  صدام رو باال بردم و گفتمگهیبار د.  اومدی باز جلو مهیسا
  
  .  مرد تو ذهنم شکل گرفتهی اهی سی چشماریتصو» !!!ارشیپانته آ داد نزن منم ک«-
  
  !اما پررنگ تر شد!  فرمان دارم که از ذهنم خارج بشهریبه اون تصو» !!!رونیبرو ب«-
  
  » !؟ی شناسیمن و نم«-
  

   ببرمش؟ ادی از ای رو نشناسم می تونستم عشق زندگی مگه مدی پرسی می سوال مسخره اچه
  
بودم اما تشنه آغوشش .  چراغ اتاق رو روشن کرد و من و مجبور کرد تا دوباره چشمام رو ببندمارشیک
  . زدیاون من و پس م.  تونم برطرف کنمی وقت نمچی عطش رو هنی دونستم ایم
  



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

87

  : تخت نشست و گفتی من روی رو به روارشیک
  
  »!!!پانته آ به من نگاه کن«-
  
 یدلم م.  بار چشمام رو نبستمنیا.  تو چشمام نشستری تهینور مثل .  آروم چشمام رو باز کردمیلیخ

  . کرد ی میی صورتش خودنمای روی کوتاهیلی خشیته ر! نمی بب روارشیخواست صورت ک
  
  » !؟ی شناسیمنو م«-
  

 که سرم بهش یدست.  فرصت رو با حرف زدن خراب کنمنی خواست ایدلم نم.  محو چشماش بودمهنوزم
مگه من . وادارم کرد که صورتش رو لمس کنم.  کردکیوصل نبود رو تو دستاش گرفت و به صورتش نزد

! ارمشی بادی کنه که من مثال به ی کارهی خواست ی مدی کرد؟ شای باهام رفتار می جورنی که اکور بودم
 یکی نزدنیا!!!  رو نداشتمیکی همه نزدنیتحمل ا. دمی کشرونیدستام رو از دستاش ب.  سوختیانگشتام م

  .  کشتیمن و م
  
  »!ارمتی بادی تا به ی کارا رو بکننی خواد اینم!  شناسمتی من مارشیک«-
  
  !  باشهکمی تونستم احساس کنم چقدر براش خسته کننده است که نزدیم
  
  »؟یدی چرا از من ترسرون؟ی که برم بیچرا گفت ... ی شناسیاگه من و م! واقعا؟«-
  
  »ارش؟ی کنجامیمن چرا ا......  که تو ذهنم بود گفتم و از تو یزی به چرونی بیمن به تو نگفتم که بر«-
  
بدنم به سرعت »....... دزد اومده بود خونه و ....  که ادی نمادتی«: لند شد و گفت تخت بی از روارشیک

اون مرد با اون نگاه .  اومدادمی زیهمه چ. دمی ترسارشی کهی که چرا از سادمی فهمیحاال م. سرد شد
  !!! اهی سیوحش

  
  »!حالت خوبه؟«-
  
 هی با نینسر.  حالم خوب بودنمی بب روارشی کی تونستم چشمای میتا وقت.  شدمرهی خارشی کی چشمابه

  : به پرونده ام انداخت و بعد فشارم رو گرفت و گفتیدکتر نگاه. دکتر وارد اتاق شد
  
  » !هیعی موضوع طبنی ایهوشی البته بعد از دو روز بنه،ییفشارتون پا«-
  

  !  بودم؟هوشیمن واقعا دو روز ب. ارمی بود شاخ در بکینزد
  
  » ! منزلدی ببرفی تشردی تونیفردا هم م. دی شی استراحت بهتر مکمیبا «-
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 عالقه ی کار و از رونیواقعا شک دارم ا!!!  خواد خودش کنارم باشهیم.  رو فرستاد خونهنی نسرارشیک
  .  بود که اون به من داشتی تنها حستی حس مسئولدیشا! انجام داده باشه

  
 ی لحظه هم از پشت پلکام نمهی ی مرد برا وحشتناک اونیچشما.  تونمی کنم بخوابم نمی می سعی چهر
 ی تکونهی یگهگاه. دهی کنار تخت خوابی صندلیرو.  کنمی نگاه مارشی کنم و به کیچشمام رو باز م!!! ره

  :آروم صدا کردم!  کشهی عذاب میلیحتما خ.  خورهیم
  
  »؟یداریب! ارش؟یک«
  
 رهی به صورتش خی خجالتچیدون ه تونستم بیم!!! چه خوب! خواب بود.  نشون ندادی عکس العملچیه

نگاهم . باشی زینی پرپشتش و بی خوش حالتش، مژه هایابروها! نهی که بترسم نگاه من و ببنیبدون ا. بشم
 تونه ی میاس اون ها چه احسدنیبوس!  تونستم لباش رو لمس کنمیکاش م...  شد دهیبه سمت لباش کش

  .  شدم دستپاچهیلی خارشی کی صدادنیبا شن! داشته باشه؟
  
  »!نهی سنگیلینگاهت خ! ...... انقدر به من زل نزن«-
  

به من نگاه کرد و . دی به موهاش کشی صاف نشست و دستی صندلی آروم چشماش رو باز کرد و روبعد
  : گفت

  
  »!؟ی درد دار؟ی خوابی نمچرا«
  
  .  تونستم سرم رو بلند کنمی خجالت نماز
  
  »!ادیفقط خوابم نم... نه «-
  
  ». بخوابمی تونم رو صندلیمنم نم«-
  
  »!!! ی شدتی اذیلیبه خاطر من خ!!! من و ببخش«-
  

  .  جز عذاب براش نداشتمیزی شده بودم چشی وارد زندگیاز وقت.  فقط امشب نبودمنظورم
  

  :  و گفتدیخند
  
  »؟یدیباالخره فهم...  عجب چه«
  

.  گرفتمدهیردم و سوزش کمرم رو نادپشتم رو بهش ک!  ذره مهربون باشههی کرد ی نمیاصال سع!!!  پرروچه
  :گفتم

  
  »! کنمی متتی اذشتری به بعد بنیاز ا!!!  دردسرا حقتهنی همه ااصال«
  

  .  بودندی خنده اش چقدر برام خوشایصدا
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  :  و گفتستادی و روبه روم ادی تخت چرخدور

  
 دمیومدم خونه د ایاون شب وقت!!! ... ی بود سکته ام بدکینزد! ؟ی کنتی اذی خوای چقدر مگهید«

 و غی جیگفتند صدا!!  طورنیمنم هم.  تعجب کردندیلی خدندیمن و که د.  ها پشت در جمع شدندهیهمسا
.  سکته کنمود بکیاز ترس نزد. می کنی دعوا ممی اومده فکر کردند که من و تو داریداد از تو خونه م

 ی برات میاگه اتفاق!  تو با منهتیمسئول.  وقت انقدر ترس رو احساس نکرده بودمچی هیراستش و بخوا
 واری کنار دهوشی و بی اومدم تو خونه و تو رو زخمیوقت....  تونستم خودم رو ببخشم ی وقت نمچیافتاد ه

  : و ادامه دادنشست تخت یرو. ..  کنمفی تونم حالم رو توصینم.......  کردم دایپ
  

 دیهمش با.  باشممارستانی تونستم دائم تو بیم افتاده آخه خودم نی بگم که چه اتفاقنی شدم به نسرمجبور
  » ....  وی رفتم کالنتریم
  

اما .  کردی متیاون فقط احساس مسئول.  از سر دوست داشتن نبودی نگراننیهر چند ا!!!!  نگرانم بوداون
  .  لذت بردمیلی که نگرانم شده بود خنی حال از انیبا ا

  
  »؟یچرا در و قفل نکرده بود«-
  
  ». داشتدی اون دزده کلیفل کرده بودم ولمن در و ق«-
  
  »!ی کنیحتما اشتباه م!!!  اون آپارتمان رو ندارهدی کس کلچیبه جز من و تو ه!..... ؟یمطمئن«-
  
  ».نه من مطمئنم که در و قفل کرده بودم«-
  

  :  نگاهم کرد و گفتمشکوک
  
  ». االن استراحت کن می کنی خب ، بعدا راجع بهش صحبت ملهیخ«
  
  »  تونم بخوابمینممن «-
  
  »!! برهیچشمات و ببند خوابت م«-
  
  »! برهینم... نه «-
  
  »!؟ی چیبرا«-
  

 سرم یپتو رو از رو!!! ترسم .  گفتمی ضعفم رو بهش مدینبا.  و جوابش رو ندادمدمی سرم کشی رو روپتو
  :  بهم نگاه کرد و گفتتی و با جددیکش

  
.  شکمم بلند شدیصدا. اون ترسم رو احساس کرده بود» !تو جات امنه! ی خواد بترسینم!!!  کنارتممن«
  .  تخت نشستمی آخه االن وقت غر زدن بود؟ رویشکم لعنت.  مردمیمن از خجالت داشتم م. دی خندارشیک
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  . دو تا قاشق هم برداشت. آناناس.  دو تا کمپوت آوردخچالی بلند شد و از ارشیک
  

  : خودشم باز کرد و گفتیبرا.  قاشق داد دستمهی را باز کرد و با کمپوتم
  
  .  نگاهم جواب مثبت دادماقیبا اشت» !م؟ی مسابقه بدهی ی خوایم«
  
  »!قبول؟!! رهی خواد بگی دلش می هر چیکی تونه از اون ی کمپوتش رو زودتر خورد میهر ک«-
  

 آ که انقدر خاک بر سرت پانته.... اَه .  تو ذهنم نشستارشی کی لبهاری ازش بخوام؟ تصوی من بردم چاگه
  !! یمنحرف

  
  »؟ی کنیقبول م! ... ؟ییکجا«:  چشمام تکون داد و گفتی دستش و جلوارشیک
  
  »آره«-
  
  »!می کنی شروع م3 گفتم یوقت ... ای نکنیجر زن«-
  
  !!!!! کار کنمیحاال انگار قراره چ!!!  داشتمجانیه
  
-»1....2....3..«  
  

  .  آناناس بپره تو گلومی هاکهی بود تکیر نزدچند با.  تر بودعی سرارشیک.  خوردمی تند متند
  
  : گفتارشیک
  
  .  کرده بودیاَه، حتما جر زن.  کمپوت رو نشونم دادی خالیو قوط» !!!من بردم «-
  

  : لباسم پاک کردم و گفتمنی دهنم رو با آستدور
  
  »میاز اول مسابقه بد!!!  قبول ندارممن«
  
  » خوامی ام رو مهزی من جا؟ی زرنگیلی خیبرو بابا، فکر کرد«-
  
   خواست؟ی می چیعنی!!!  بود خفه ام کنهکی نزدی لحظه کنجکاوهی
  
  »!؟ی خوای میچ... خوب «-
  

 دونست یاون م!  اش فکر کنهزهی جای باشه که بخواد برانی ای اومد مکثش برایبه نظر نم...  کرد مکث
  ! خواسته اش رو بگهی کرد که چه طوری داشت فکر مدی خواد، شای میچ
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  »...من «-
  

  !!! ی من و کشتگهی دبگو
  
  » !!!ی درست کنی برام قورمه سبزگهی بار دهیدوست دارم «-
  

  .  ما چقدر با هم تفاوت داشتیخواسته ها. دمیخند
  

 رو تو سطل ی خالی های قوطارشیک.  مونده کمپوتم رو آهسته آهسته خوردم و از طعمش لذت بردمیباق
  :انداخت و گفت

  
 رو به تخت یخودشم صندل.  تخت دراز بکشمیکمکم کرد تا دوباره رو» !!!تراحت کن اسگهیحاال د«-

  .  کردمی میبا انگشتام باز.  تر کرد و روش نشستکینزد
  
  » راحت بخوابنجامیپانته آ من ا«-
  
  »! به من؟ی دستت و بدشهیم .... شهیم«-
  
الف انتظارم دستم رو تو دستش اما بر خ!!  بگه نهی کرد که چطوریحتما داشت فکر م.  مکث کردکمی

  . گرفت
  

  . و چشمام رو بستم» !ممنون«:  زدم و گفتمیلبخند
  
 شتری ذره بهی ارشی خوب بشم تا کرتری دکمیآرزو کردم .  که سرم اومده بود خوشحال بودمیی از بالیلیخ

  ! من خوشبخت بودم.  رو محکم تر تو دستم گرفتمارشیدست گرم ک! باهام مهربون بمونه
  
 ی اثرچیه.  مرتب بودیهمه چ.  به همه جا انداختمعی سرینگاه. می در و باز کرد و وارد خونه شدارشیک

  . کف دستم گذاشت نگاه کردمارشی که کیدیبه کل.  اون شب وجود نداشتیریاز درگ
  
  »! مال توئهنمیا.  خونه رو عوض کردمدیکل«-
  

 یداشت خفه ام م.  بودنی سنگیلی خونه برام خنیا یهوا.  وارد اتاق شدمی رو تکون دادم و با آشفتگسرم
 و به خودم ستادمی انهی آی بعد جلودمی کشقی نفس عمهی. پرده رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم. کرد

دستم رو .  مونده بودیق بادمی پوست سفی مرد روی انگشت هایجا. دو طرف صورتم کبود بود. نگاه کردم
 از کمرم ی گلدون قسمتی هاکهینگاهم به باند دستم جلب شد، ت. رو لمس کنم ها ی کبودیباال آوردم تا جا

.  بودمدهی ندی دزد واقعهی نیمن تا قبل از ا. دمی ترسی میلیخ.  کرده بودندی از دستام رو زخمیکیو 
.  شدمی بهش وابسته مشتریهر روز ب.  بهش زدمیلبخند.  در اتاق رو زد و اومد توارشیک. لرز رفت تو تنم

  .  اومدی ممکن به نظر مری موضوع غنی گرفتن ادهیناد
  
  »!نجا؟ی اادی بنی زنگ بزنم نسری خوایپانته آ م«-
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  .  کردمتعجب
  
  »اد؟ی بیواسه چ«-
  
  » !ی داشته باشاجیحموم رفتن به کمکش احت .... ی برادیگفتم شا«:  پا و اون پا کرد و گفتنی اکمی
  

  . دی دزدی رو ازم منگاهش
  
  »!!ممنون. امیخودم از پس کارهام بر م. خوام مزاحمش بشم ینه، نم«-
  
  »!؟ی تونی که میمطمئن«-
  
 کم بدنم کوفته است هیفقط .  خوام حموم برمیم...  اتم بشکافم که ی خوام هسته ی نمارشی کیوا«-

  »!!!نیهم
  
  !رونیو از اتاق رفت ب» !!! صدام کنی خواستیزیاگه چ.... منم ... باشه پس «-
  

مثل روز !  کرد؟ی تو حموم تا کمکم کنه قبول مادی خواستم بی اگه واقعا ازش میعنی! م گرفته بود اخنده
  !!!  تعارف بودهیحرفش فقط در حد .  اومدیروشن بود که نم

  
زخم . زخم هام سوختند. دمی رو پر از آب ولرم کردم و آروم لباسام رو در آوردم و تو وان دراز کشوان

 فکر ارشی کیچشمام بستم و به رفتارا! شندی بعد خوب میمئن بودم که تا هفته  بودند و مطیهام سطح
 شی کرد مهربونی می ذاتا مهربون بود اما سعارشیک! ... شدهمی بود که انقدر مالبی برام عجیلیخ. کردم

  ! رو سرکوب کنه
  
مه اتاقم رو پر کرده  هیزی اشتها برانگیبو.  اومدمرونی و از حموم بدمیچی ساعت بعد حوله رو دورم پهی

. طبق معمول موهام رو بعد از حموم خشک نکردم. دمی لباس پوشعیسر.  شدکی تحریاشتهام حساب. بود
 کرد ی می آشپزز که پشت فر گاارشی کدنی و از درونیاز اتاق رفتم ب. جمعشون نکردم تا خشک بشند

 چشمش به من ارشیک! زدم؟ی توهم م من داشتمای کرد ی میآشپز!  بود دو تا شاخ رو سرم سبز بشهکینزد
  . دی کم نگام کرد و بعد بلند خندهی. افتاد

  
  »!!!پانته آ دهنت باز مونده«-
  

 که یرو نکرده بود ... ی هستیعجب متقلب ... ارشیک. دمی رو به سرعت بستم و چشمم رو ازش دزددهنم
  !!!! ی بلدیآشپز

  
 اتینگاهش رو متوجه محتو.  بهش نگاه کردمبا چشم غره. دمی رو شنارشی کیرکی زری خنده زیصدا

  : شد کرد و گفتی گاز که ازش بخار بلند میقابلمه رو
  
  »!!!یدیپانته آ فکر کنم لباست رو بر عکس پوش«-
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خودم . دی خندیهنوز داشت م.  نگاهش کردمی چشمریز. آبروم رفت... اَه .  عجله به لباسم نگاه کردمبا
  . نگاهم به قابلمه افتاد.  نشستمنتی کابی زدم و رویالی خیرو به ب

  
  »!!!من گشنمه«-
  
  »!شهی آماده مگهیاالن د!  کنمی سوپ درست مهیدارم برات «-
  

  . غذا باز مستم کردیبو....  افتضاح بود اما اون میمن آشپز.  حقارت وجودم رو پر کرداحساس
  
  : گفتمی دلخوربا
  
  »!ی بلدی که آشپزی بودنگفته«
  
  ». و افشا کنمزمیچ همه ستیقرار ن«-
  

  : نازک کردم و گفتمی چشمپشت
  
  »!!!شیا«-
  

  : رو هم زد و گفتسوپ
  
  »!؟ی کنی می به من حسودتو«
  
  : و گفتمدمیبه زور خند . دمی ترکی حرص داشتم ماز
  
  »!یی پر رویلی ختو«
  
  : قابلمه رو خاموش کرد و دستش رو به کمرش زد و گفتریز
  
  »!!!ی ترکی می حسادت داراز«
  
  ! دستم سوخت. دمی محکم به بازوش کوبتی عصبانزا

  
  »!!!آخ«-
  
  :  و گفتدی خندارشیک
  
  ».ارمی تا سوپت رو بنی بشزیبرو پشت م! ی ناقص بشنی از اشتری نکن که بی کارهی آ پانته«
  

  نشستم و به انتظارزیپشت م.  رفتمییرای و به سمت پذدمی پرنیی پانتی کابیاز رو.  به التماس افتادشکمم
  . غذا موندم
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  .  اومدرونی بعد از آشپزخونه بقهی دق2 ارشیک
  
  »اَه!!! ی کنی مسی فسی چقدر فارش،ی کگهیزود باش د«-
  

  : سوپ رو جلوم گذاشت و گفتکاسه
  
  ». کردی بند غر غر مهیاونم مثل تو !!! ی اندازی مامرزمی مادربزرگ خدابادی من و تو«
  

  .  اش به سرفه افتادمیاز داغ. رو تو دهنم گذاشتمقاشق پر از سوپم . دمی رو جلو کشکاسه
  
  . دمیآب رو با ولع نوش.  آب داد دستموانی لهی ارشیک
  
  »!!! ها یری می میفتیم. آروم بخور پانته آ«-
  
  »!یشیاون موقع تو راحت م«-
  
  ! حاضر بودم همه کار کنم تا اون بخنده.  شدمیخنده اش مانع از دلخور» !!!چه جورم«-
  

 ی چیسرم رو بلند کردم تا بفهمم برا.  زدی ساکت شده بود و حرف نمارشیک.  خوردمگهی قاشق د تاچند
  .  کردیداشت به موهام نگاه م. ساکت شده

  
  »؟ی کنی رو نگاه میچ«-
  
  »!سنی خیلیخ!! ایشی مضی مر؟یچرا موهات و خشک نکرد«-
  
  »! کنمی وقت موهام رو خشک نمچیمن ه«-
  
 ی شده بود که دختر کوچولوشون رو سرزنش میی پدرانیلحنش ع» !!یکن ی می کار بدیلیخب خ«-

  . کنند
  
  : بلند شد و گفتزی پشت ماز
  
  ». رو بخور تا برگردمسوپت«
  
  »؟ی ریکجا م«-
  

به نگاهم لبخند .  کردمیهنوز داشتم نگاهش م.  حوله و برس برگشتهیچند لحظه بعد با .  رو ندادجوابم
.  شدی رقمه باورم نمچی هگهی دیکی نیا. خشکم زده بود. ک کرد و شونه کرد خشمتیموهام رو با مال. زد

  ! خواب نما شده باشه؟ارشینکنه ک
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  ! نهی که بهش داشتم رو تو نگاهم ببیاقی خواستم اشتینم.  که سوپم رو تموم نکردم بهش نگاه نکردمی وقتتا
  

تمام ! کنهی ترسناک که مو به تن آدم راست میلمای از اون فیکی. می نگاه کردونیزی از ناهار با هم تلوبعد
  . فکر کنم تونستم گولش بزنم.  ام رو کردم که خودم رو شجاع نشون بدمیسع
  

 من و به اتاقم فرستاد دمی که کشی اازهی خمنیبا اول.  حرف نداشتشیواقعا آشپز. می شام املت خوردیبرا
  . تا بخوابم

  
 ی که به حد مرگ ازشون میاهی سیچشما!! نه. و باز کردم گردنم به سرعت چشمام ی احساس فشار روبا

.  تونستمیاما نم.  گردنم کنار بزنمی کردم دستاش و از رویبا وحشت سع.  شده بودرهی بهم خدمیترس
.  زدرونی بمام چشیاشک با شدت از پنجره .  وحشتناک مرد چهار ستون بدنم رو به لرزه انداختیخنده 

 رو ترک ارشی خوام کینم. رمی خوام بمیمن نم!!!!!! نه.  مردمیاشتم مد. دست و پا زدنم شروع شد
  .  هم افتادیچشمام کم کم رو!!!! نه!!! کنم

  
  .  به صورتم زدیلیس
  

  : دیچی تو گوشم پارشی کیصدا
  
  »! نکشغی کنم جیخواهش م! آروم باش!!.... . پانته آ!!!  شوداری آ بپانته«
  

 بهش یبی خوام آسینم.  رفتی منجای از ادی باارشیک. از کردم بارشی کردن کدای پی رو براچشمام
  !!! برسه

  
  »!!!یدیپانته آ آروم باش، کابوس د«-
  
 بدنم نشسته ی که از ترس رویعرق.  تر از اون بود که بخواد کابوس باشهی واقعیلیخ!!!!  کابوس نبودنه

  ! بودیبود هم واقع
  
 برام زیکم کم همه چ.  آب خنک رو تو گلوم احساس کردمنای و چند لحظه بعد جردی به لبام چسبیزی چهی

  . ارشیتو بغل ک..... تو اتاقم بودم . واضح شد
  
  »!یدی پانته آ، تو کابوس دشتمیمن پ«-
  
 بهش شتری حلقه کردم و بارشیدستام رو دور گردن ک.  دادمرونی بی موضوع نفسم رو به آرومنی درک ابا

  .  از ترس بوددمی بود شای اشک خوشحالدی شای ارادری غیلی خیلی کردم خی مهیگر . دمیچسب
  
 که فقط هق ییتا جا!  شدی ام کم و کم تر مهی گذشت گری میهر چ.  من و محکم به خودش فشردارشیک

  : و گفتدی بوسی و سطحعی سریلی گونه ام رو خارشیک.  کردمیهق م
  
  »!بخواب پانته آ«-
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  . بهش فشردمترشی رو به شدت تکون دادم و خودم رو بسرم
  
  »!نه«-
  

  !شتری بای ساعت هی...  دونم چقدر تو اون حالت بودم ینم. دمی خوابی وقت نمچی هگهی دمن
  
 ذاشتم بره ینم. ادی خوابش میلیمشخص بود که خ.  کردی همش کمرم رو نوازش می خسته بود ولارشیک
  :  گوشم زمزمه کردریز.  گرفت و من و تو بغلشدی تختم دراز کشیکم کم رو!!  تونستمینم .... یعنی
  
  »!بخواب!  مونمی منجای امن«
  

  : اش گذاشتم و چشمام رو بستم و گفتمنهی سیسرم رو رو. می نفره من تو بغل هم بودکی تخت یرو
  
  »!!! متاسفمیلی خیلی من خارشیک«
  
  »!بخواب. ی فکر کنزای چنی خواد به اینم. بخواب پانته آ«-
  
  !  کنهدای پرونی پلکم بود راه خودش رو به بری که زی گذاشتم تا اشک سرگردون ودمی اش رو آروم بوسنهیس
  

 دی سبز و سفیجدول ها.  شمردمیقدم هام و م.  رفتمی انداخته بودم و کنار جوب آب راه منیی رو پاسرم
 خواستم مردم انگ یاما نم.  خواست روشون راه برمیدلم م.  بودندبندهی برام فریلیکنار جوب خ

همه با عجله . بود کس حواسش به من نچیه.  نگاه کردمهیسرم رو بلند کردم و به بق.  بهم بزنندینگووید
راه رفتن .  جدول رفتمی زدم و رویلبخند. دنبال کار خودشون بودند و وقت نداشتند تا به من نگاه کنند

 کم هی تا رونیاومدم باز خونه . رمی دونم االن دارم کجا مینم.  دوست داشتمی جدول ها رو از بچگیرو
 من دی رحم باشه شای تونه انقدر بیعشق نم! ارشیبازم به خاطر ک!  داغونهیلیاعصابم خ.  کنمی روادهیپ

 ارشی کنار کشهیکدوم دختر حاضر م.  عاشق نبودم و گرفتار جنون شده بودمدی کردم که عاشقم شایفکر م
 ی اومدم تا اونجا که می مای به دنگهی بار دهیاگه  کنه و بازم دوستش داشته باشه؟ ی زندگطی شرانیتحت ا

!!! می فقط درد و رنج داشتگهی همدیما برا! نمی رو نبارشی وقت کچی تا هم شدی دور منجایتونستم از ا
 چی شدم بهم فهموند که هداری صبح زود از خواب بی وقتارشیک.  درد بدجور قلبم رو نشونه رفتریامروز ت

 ی کنه و ازم عذر خواهی متیگفت فقط در مقابلم احساس مسئول.  کنهیرار نم رو تکشبشیوقت رفتار د
.  خونهادی نری وقت شب ها دچی دزد بهم حمله کرد خونه نبوده و قول داد که هی که وقتنی خاطر اهکرد ب
 سخت بود یلی کار و کرده بودم و برام خنیخوب من ا.  کنمری که رفتاراش رو به عشق تعبدی ترسیاون م

بهش نشون ندادم چقدر از حرفش ناراحت .  ندارمتی بهم نداره و من براش جذابی عشقچیور کنم اون هبا
 وقتا از عشق یبعض!  تا متوجه حالم نشهرونی زدم، بعدشم از خونه زده بودم بی تفاوتیشدم، خودم رو به ب

و بغل کرده بود ناراحت  که من نیاون از ا.  کردی وقت ها تنفر وجودم رو اشباع می شدم بعضی موونهید
 چی هیعنی شدم؟ ی می وسط چنی پس من ااام!  نگه دارهسای پری خواست محبتش رو برای مدیشا. بود
 آسمون جواب سوالم ی خدا من و فراموش کرده بود؟ سرم رو بلند کردم تا از چشم هایعنی نداشتم؟ یحق

 ی و بوی ابریمن عاشق هوا.  اومدینم خوشم ی آفتابیاز هوا.  چشمم رو زددی اما نور خورشرمیرو بگ
.  رو احساس کردی شد عشق واقعیتو اون هوا م.  بودمهبارون، نم نم بارون و عطر خاک بارون خورد

 رو دوست ی دلتنگنیمن ا. یشی دل تنگ مینی رو ببی ابری هوای وقتی هم که عاشق نباشی وقتیحت
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 زنگ فشردم و یدستم رو رو!  اومده بودم؟نجایچرا ا.  کردم دای خونه مهران پیخودم رو جلو. داشتم
  :دمی مهران رو شنیچند لحظه بعد صدا

  
  »بله؟«-
  
  »؟ی خوایپسر عمو مهمون نم«-
  
   »؟ییپانته آ تو«-
  

در .  بودم خونه اشومدهی نشتریمن دو سه بار ب! حق داشت تعجب کنه.  از شدت تعجب باال رفته بودصداش
  .باز نشد

  
  »! برم؟!؟ی دیمهران راهم نم«-
  

  :  پر شتابش اومدیصدا
  
  . و در رو زد»  توایب.  توایب«-
  

  . خونه شدماطی و هل دادم و وارد حدر
  

که تو .  بزرگ تراطی حهی خونه نسبتا بزرگ وسط هی.  داشتیمی بود ساختار قددهی که مهران خری اخونه
 کنار یفی ردبی سیادرخت ه.  کردی مرهی قرمز چشم رو خی های حوض خوشگل با ماههی اطیاون ح

 رکنار حوض صب.  کردی کردند که آدمو مست می از خودشون ساطع میی سبز شده بودند و بواطیح
  .  خواستم دنبالشون کنم اما مهران از پشت بغلم کردیم. دستم رو داخل آب خنک حوض کردم. کردم

  
  »؟ی از من کردیادی شده ی معرفت چی بیدختره «-
  

تازه اون موقع بود که . رت مهران رو از دورم باز کردم و به سمتش برگشتم پر قدی و دست هادمیخند
. گمیگرم گرم بود، اشکام رو م. خودم رو تو آغوشش حل کردم.  چقدر دلم براش تنگ شده بوددمیفهم

 االخرهب.  سرم گذاشتیمهران محکم بغلم کرد و سرش رو رو. آغوش مهران از اشکامم گرم تر بود
مهران چند لحظه بعد من و از .  کردمدای آغوش پنی کردم تو اید روز گذشته احساس م رو تو چنیکمبود

مهران رو به .  نشستمدمی که دی مبلنی اولیرو.  و دستم رو گرفت و داخل خونه برددی کشرونیآغوشش ب
د  رد پاشون رو از صورتم محو کردم و سرم رو بلنعیسر.  کردم اشکام رو کنترل کنمیسع. روم زانو زد

 ی وقتیای نمیایخاک بر سرت کنم پانته آ نم.  نظر داشت ری مهران تمام حرکاتم رو زنی غمگیچشما. کردم
 زدم و دست مهران رو ی زورکی کرده؟ لبخندیمهران چه گناه. یاری دردات و واسش میایهم که م

  !  بلند بشهنی تا از زمدمیکش
  
  »...  کنم اما هی خواستم گری نم. برات تنگ شده بودیلی دلم خ،ی داداشدی ببخشیوا«-
  

  : بلند شد و کنارم نشست و گفتنی از جنس لبخند من از زمی با خنده امهران
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  »؟ی انقدر من و دوست داریعنی«
  
  ». خوادی سوال کردن نمگهی دنیا. ادی زیلیمعلومه خ«-
  
  »شم؟ی پیای کم میلی چرا خهی جورنیاگه ا«-
  
  »!پرسم خوام ازت بی که من مهی سوالنیا«-
  
  »! خونتامی که بی پانته آ، تو اصال ازم دعوت نکردییچقدر پررو«-
  
تو هر جا دلت !!  کهیستی حرفا ننی تو که اهل ای حواسم نبود، ولدیببخش!!!! ......  ؟؟؟یگیراست م«-

  »!ی چه نباشی چه دعوت باشیریبخواد م
  

  »! خونه توامی بینجوری تونم ایم نیول. یگیدرست م«:  را در دستش گرفت و نوازش کرد و گفتدستم
  

  »؟ی تونیچرا نم«:  کردم و گفتماخم
  
 طور سرم رو بندازم نی که همستمی ندارم و انقدر باهاش راحت نیی آشناادی زارشی من، من با کطونیش«-
  »! خونشامی دعوت بی و بنییپا
  
  »؟ی زدیخوب چرا بهم زنگ نم! .... اونجا خونه منم هست«-
  
  ».ستی اما باور کن فکر و حواسم اصال سر جاش ن،ی مورد حق دارنیپانته آ در ا«-
  
  »! خانومهنی نسرشی دونم، حواستون پیبله م«-
  
. ادی رقمه باهام راه نمچیه.  بودمدهی ندی نپزنیمن تو عمرم دختر به ا! دست رو دلم نزار که خون«-

  ».شمی موونهیدارم از دستش د
  
  »کال از توئه به نظرم اش؟ی دونی و میزی چهی« -
  
  »؟ی گی و منیاز من؟ چرا ا«-
  
 صبحونه نخوردم ؟ی داری ناهار چیراست!!!....  دهنم خشک شد؟ی به من بدی چاهی ی خوایتو نم«-
  »! گشنمهیلیخ
  
  »! دمی بهت می خواستیبعد هر چ! پانته آ جواب سوالم رو بده«-
  
  »! غلطهیاریت ب رو به دسنی نسری خوای که باهاش می گم، روشیباشه بابا م«-
  
  : بدمحیمجبور شدم توض.  و منگ نگاهم کردجیگ
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  »؟ی کنیتو هنوزم التماسش رو م«-
  

  :  گفتعیسر
  
  »! کمهیخب ......... نه «-
  
  »!یاری رو بدست بنی تا نسری کار کنی دم که چی مادیمن بهت «-
  

  . خنده ام گرفتافشی قدنیاز د.  وجود مهران گوش شده بودتمام
  
  » بکنم؟دیبا کار یچ«-
  
  »!ی کنکی حسادتش رو تحردی تونه بکنه، بای کارها میلیحسادت خ«-
  

  :  و گفتدی خندمهران
  
  » کار و کنم؟نی ایاما چطور! .... حسادت؟«-
  
  ». به حال شکمم بکنی فکرهیحاال !  بکنی فکرهیخودت ! شهی به من مربوط نمگهی مساله دنیا«-
  
 به مهران عالقه نی دونستم که نسریمن م...  بره؟ خب یا خوابت نم چری بلدیی بگه تو که الالستی نیکی

 ی شد به عالقه اش اعتراف می کم فشار بهش وارد مهیاگه .  ذاشتی ده غرورش نمی نشون نمیداره ول
 استفاده دنش بدست آوری روش برانی تونستم از ای به من نداشت پس نمی حسچی هارشیاما ک. کرد
  . شدریازغم از قلبم سر!!!! کنم

  
 یسر راهمون مغازه ها. می تا قدم بزنابونای تو خمی کم استراحت کردم و بعد با مهران رفتهی از ناهار بعد

انگشتم رو به سمت اون .  لباس چشمم رو گرفتهی از مغازه ها یکیتو . می کردی رو هم نگاه میلباس فروش
  :لباس گرفتم و گفتم

  
  »!ست؟ی اون لباس قشنگ نمهران«
  

  .  نگاه به منهی نگاه به اون لباس انداخت هی نمهرا
  
 سانت پارچه 20!!  مونهی لباس خواب مهی شب؟ی و بپوشنی ای خوای که می کشیپانته آ تو خجالت نم«-

  » !هم نبرده
  
  »!!! قشنگهیلیاما خ«-
  

  :  و گفتدی کشیقی نفس عممهران
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  »! ندارهیرد پس موگهی دی بپوشی خوایتو خونه م.  خواد بخرشی دلت ماگه«
  
  »!ی بزنی حرفی تونستی هم داشت تو نمیاگه مورد«-
  
 نی به شوهر جونش توهگهی دیری بگادی تا رهی بگینی زمبی گم پوستت رو مثل سی منیبله؟ به نسر«-

  »!ینکن
  
  »... پنبه دانه ندیشتر در خواب ب«-
  
  »! کشمای مرونیزبونت و از حلقومت ب! ی زبون دراز شدیلیپانته آ خ«-
  

 نی انی متوجه حرف مهران شدم اما خب در عدمی دکی لباس رو از نزدیوقت.  و وارد مغازه شدمدمیخند
  : بهش اعتراض کردم گفتیمهران پولش رو پرداخت کرد وقت.  هم بودبای باز بود زیلیکه خ

  
  »! توئهی براهی هدهی نیا!  لطفا غر غر نکنگهیاالنم د!  بخرزی چهیتو هم بعدا برام «-
  

 و دیدستم رو کش.  لبم گذاشت و وادارم کرد سکوت کنمی خواستم دوباره اعتراض کنم انگشتش رو رویوقت
 پارک رو ی کوچولو همه ی بچه هایعصر شده بود و صدا.  بود بردابونی که اون سمت خیبه سمت پارک
همه ما رو نگاه . رد کببعد هم من و برد و سوار تا. می و خورددی خریفی قیمهران دو تا بستن. برداشته بود

 خنده یصدا. کم کم منم مثل مهران شدم.  بودالی خی اما مهران بدمی کشی خجالت میلی کردند خیم
درست مثل همون .  بتونم دوباره بخندمکسالی کرد که من بعد از یمهران کار. هام به گوشم نا آشنا بود

 می به حردمی اجازه نمگهید.  کردمیط خط رو تو ذهنم خارشیاسم ک.  نبودمی تو زندگارشی که کییروزا
امروز !!!! عادت .  بودمارشی کیتمام مدت به فکر غذا. میشام رو تو رستوران خورد! ذهنم وارد بشه

با .  خمار شدمی معتاداهیمهران بهم گفت که شب.  افتادمی داشتم می کرده بودم و از خستگتی فعالیلیخ
مهران با .  شدمادهی پنیاز ماش.  کردمی و خداحافظدمیسگونه اش رو بو. آزانس من و تا خونه رسوند

من هنوز .  راه افتاد و دور و دورتر شدنیماش.  زدم و براش دست تکون دادمی لبخندکردی نگام میمهربون
دوباره .  به ساختمون انداختمینگاه. چوندمی پی لباسم رو تو دستم می سهی بودم و کستادهی خونه ایجلو

 باال رفتن از پله ها رو ینا. با آسانسور باال رفتم.  و وارد ساختمون شدمدمی کشیآه. عذاب شروع شد
  !  دومیطبقه . نداشتم

  
 وارد شدم ومده؟ی تا حاال خونه نارشیچرا ک.  بودکیهمه جا تار.  انداختم و در آپارتمان رو باز کردمدیکل

 بود کی برگشتم نزدیوقت. کردم مبل انداختم و چراغ رو روشن ی رو روسهیک. و در و پشت سرم بستم
 دی تپی که با سرعت مبم قلیدستم رو رو.  کردی مبل لم داده بود و داشت نگام می روارشیک. سکته کنم

  :گذاشتم و گفتم
  
  »! سکته کردم از ترس؟ی نشستیکی تو تارچرا«
  

  : چونه اش گذاشت و گفتری رو زدستش
  
  »؟ی بودتا االن کجا.....  دوست دارم شتری رو بیکیتار«
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  ». کم بگردمهیرفتم «-
  
  .  کردی ممیعصبان.  بودزی لحنش تمسخر آم»؟یی اونم تنها؟ی گشتی مابونیاز صبح تا االن تو خ«-
  
  ». با مهران بودمرینخ«-
  

  :  نشست و گفتراست
  
  »!مهران؟«
  
  » آره«-
  

 ارشی بودم دست کدهی خر رو کهی برگشتم لباسیوقت.  آب بخورم وانی لهیرفتم آشپزخونه تا .  ام بودتشنه
با عجله رفتم و لباس رو از .  کردی با دقت داشت بهش نگاه مارشیک. رمی بود بمکیاز خجالت نزد. دمید

  : و پشتم گرفتم و گفتمدمی کشرونیدستش ب
  
   »؟ی دست بزنلمی به تو اجازه داد به وسایک«
  
  :  شد و گفترهی به چشمام ختی عصبانبا
  
  » روت شد؟یچطور ... ؟یدی لباس رو خرنیا ی پسر عمو جونت رفتبا«
  
  »! ندارهیبه تو ربط«-
  

 ی داشت مارشی کی فشار انگشتاریاستخونش ز. دی کشری تهویبازوم .  رو بهش کردم تا برم تو اتاقمپشتم
  .  تا مغز استخونم نفوذ کردشی لرزان و عصبانیصدا. شکست

  
  ».... پانته آ مراقب رفتارت باش «-
  
  »وونهیولم کن د ....یآ....  ولم کن ی شکنی میدستم رو دار«-
  

  ! وونهی دیپسره . منم با سرعت به اتاقم پناه بردم.  رها کردی رو به آرومدستم
  

 تخت انداختم و سرم رو یخودم رو رو.  شوت کردمی رو به سرعت در آوردم و به سمت چوب لباسمانتوم
کم کم .  سرم بر نداشتمی بالش رو از رویبود ول شده نی که نفسم سنگنیبا ا.  بالشم پنهان کردمریز

  . شد و خواب قلعه چشمام رو فتح کردنیچشمام سنگ
  
 رو رمیلقمه نون و پن.  صبحانه ام رو بخورمکردمی می نشسته بودم و سعارشی کی و عصباننی نگاه سنگریز

سرم رو .  کردریوم گ سنگ تو گلنی خواستم قورتش بدم عی میوقت. دمیتو دهنم گذاشتم و آروم آروم جو
  : نگاه کردم و گفتمارشی به کتیباال آوردم و با عصبان
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  »!!!شمی می عصب؟ی انقدر به من زل نزنشهیم«-
  

  . ترم کردی داد و عصبانلمی تحویپوزخند
  

  : کردم و گفتمی قروچه ادندون
  
  .کارد رو تو دستم چرخوندم» ! خواد بکشمتیدلم م«-
  
   »ادی بزن که بهت بیف حرهی! یستی حرفا ننیمال ا«-
  
  » نه؟ای ادی بهم مینی ببی امتحان کنی خوایم«-
  

 جالب تونهی زندان چه قدر می هالهی تو پشت مدنی د؟ی شوهرت رو بکشی خوای میعنی«:  و گفتدیخند
  »!باشه

  
 هی ری که زنی جز استی زن و شوهرا نهی مون شبیچیما ه!  و تو گوشت فرو کننیا!!! یستیتو شوهر من ن«-

  .دمی سر کشتی رو با عصبانمییچا» .می کنی میسقف با هم زندگ
  
  . دادمصی رو تو صداش تشختی از عصبانیی دفعه رگه هانیا. دی دوباره خندارشیک
  

همون طور که به .  بلند شدمزی انداختم و از پشت مارشی به لبخند کج کینگاه.  زنگ تلفن بلند شدیصدا
 رو ی گوشی حوصلگیبا ب.  کردمی خودم احساس می رو رورشای نگاه کینی رفتم سنگیسمت تلفن م

  :برداشتم و گفتم
  
  »بله؟«-
  
  »حالت خوبه؟.  ماهت عروس گلمیسالم به رو«-
  

  . که انتظارش رو داشتمی نفرنیآخر!!!!!  شوهرممادر
  
  »د؟یشما چطور. من خوبم.... سالم «-
  
  ». شام دعوتتون کنمی برا جشن رو بگم همخیزنگ زدم تا هم بهتون تار. من هم خوبم«-
  
  »!جشن؟«-
  
  »!می بوددهی که برنامه اش رو چیهمون جشن! گهیآره د«-
  
  : و گفتمدمی کوبمیشانی پبه
  
  »!متوجه شدم . آه«
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  »!می کنی تا تو رو به همه معرفهی خوبتی که موقعمیما فکر کرد. اناستی تولد کگهیپانته آ جون سه روز د«-
  

  . داشتمیبی عجدلشوره
  
  »!؟ی داری مشکلخی شده؟ با تاریزیانته آ جان چپ«-
  
  »! دلشوره دارمکمی ... ستی ننینه مسئله ا«-
  

  . گوشم رو پر کردمشی مالی خنده یصدا
  
  »! باشزای جور چنیتو فقط به فکر لباس و ا!  خودم کنارت هستمزم،ینگران نباش عز«-
  
  »!ممنونم.. باشه «-
  
  »!دیایحتما ب.  شام منتظرتون هستمیبرا«-
  
  »!می شیمزاحمتون نم«-
  
  »!دای منتظرم نزارد،یای زود بزم؟ی عزهی چه حرفنیا«-
  
  »!باشه«-
  
  »!پس تا شب«-
  
  »!خداحافظ«-
  

کنار .  بود تعجب کردمستادهی که پشت سرم اارشی کدنیاز د.  دستگاه گذاشتم و برگشتمی رو رویگوش
  . زدمش و راهم رو باز کردم

  
  .  اومدیدنبالم م» مامانم بود؟«-
  
  »!آره«-
  
  »? گفتیخب چ«-
  
  »!!  قراره جشن برگزار بشهگهیسه روز د«-
  
  :  سمتش برگشتم و گفتمبه
  
  »!می واسه شام دعوت شدامشبم«
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  »گه؟یسه روز د«-
  
 ی جلوارشیک.  رفتمرونی آماده شدم و از اتاقم بتی ننیبا ا.  لباس مناسب بخرمهی برم دیبا.  اتاقم رفتمبه

  .سرش رو به سمت من برگردوند.  کردیه بود و فوتبال نگاه م نشستونیزیتلو
  
  به تو چه آخه؟.  جهنمرمیدارم م» !؟یریکجا م«-
  
  ».رونیب«-
  

  : کرد و گفتمی به لباس هایاشاره ا.  رو خاموش کرد و از جا بلند شدونیزیتلو
  
  »؟ی بری خوای مرونی بی کجاقای دقیول. نمی بیدارم م«-
  
  . بودستادهیجلوم ا» .اس بخرم جشن لبی رم برایم«-
  
  ».امیپس واجب شد منم باهات ب«-
  
  .  در رو گرفته بودیجلو» ! رد شمخوامیبرو اون ور م! الزم نکرده«-
  
  . شده بودیعصبان» نه؟! دی ببرفی با مهران جونتون تشریخوایالبد م«-
  
  »!برو اونور!!! دیشا«-
  
 با زای چنیا! ی پوشی می و تو مهمونی خری رو ممهیفه ن نصی از اون لباس هایکی یری تو مامیاگه من ن«-
  »!شمی پوشند نمی لباس منجوری که اییمن جذب زن ها. ستی من جور نی قهیسل
  

   بافه؟ی مسمونی انقدر آسمون رچرا
  
  »یشی میی نداره که تو جذب چه جور زنای به من ربطارشی کنیبب«-
  
.  تونم تظاهر کنم که ازت خوشم اومدهی من نمیپوش لباس ها بنیاگه تو از ا.  هم ربط دارهیلیخ«-

  ». دونندی من و مقهیبدبختانه همه سل
  
  »! از منریهمه غ«-
  
  »!یکنی موضوع اعتراف منیخوبه خودت به ا«-
  
  »!کنمی معتی چون ضایای بهتره اصال نی کنی تو کارم فوضولیای بی خوای اگه منیبب«-
  
  »! کنهعیاز مادر زاده نشده که بتونه من و ضا«-
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  : و گفتمدمی محکم به بازوش کوبفمی کبا
  
  » ! شامی خونه شما برامی زود لباسم رو بخرم بعدشم بردیبا.  شب شدگهیبجنب د! مینی بیحاال م«-
  
  : در کنار رفت و گفتی جلواز
  
  »!می کنی مدای رستوران نجات پی کر امشب از غذاطونی شگوش«
  
  : و گفتمرونی در اومدم باز
  
  »؟ی کنی خودت غذا درست نمی خوبه چرا براتیآشپز که تو«
  
  ».حس و حالش رو ندارم«-
  

 نیی رو پاشهی لم دادم و شارشی کنار کی صندلیرو.  منتظرمون بودنگی تو پارکارشی کی مشکپرادو
 ارشینگاهم به دست ک.  اومدیاز سرعت خوشم م.  کردی می و با مهارت رانندگعی سرارشیک. دمیکش

بعد . ختم اندای به صورتش می نگاههی ی چشمری هم زیگاه.  تو دستش نبودی حلقه اچی، هدوخته شده بود
  .  شدم و در و بستمادهی پنیاز ماش. میدی رسدی ربع به مرکز خرهیاز 
  

  : شدم و گفتمخم
  
  ».ای و پارک کن و بنی رم تو پاساژ، تو هم ماشی ممن«
  

 عالف دیفکر کنم تا خود شب با. و سرم رو تکون دادم نگاه به پاساژ انداختم هی.  تکون داد و رفتیسر
همشون بدون استثناء دکلته .  نگاه کردمی مجلسی و به لباس هاستادمی مغازه اهی نیتری ویجلو. میبش

 هی و برگشتم تا دمی کشیهآ.  پوشمی رو نمیی لباسانی وقت همچچیمن ه. قدشونم تا سر زانو ها بود. بودند
  :گفتم.  کردی بود و به لباس ها نگاه مستادهی پشت سرم اارشیک. م رو نگاه کنگهیمغازه د

  
  ».ومدی لباس ها خوشم ننیاز ا. می رو نگاه کنگهی مغازه دهی ایب«
  
  »اد؟ی که خوشت نمیمطمئن«-
  

  .  آوردمی حرصش رو در مدیبا.  کردی ممی عصبانیلی خلحنش
  
 نجای جونتون اگه اسای پریول. لباس ها رو بپوشم نی که حاضر بشم استمی و بند ندی قی من انقدر بارشیک«-

  » .دی خری رو منای از ایکیبود حتما 
  
  .  شدی عصبانارشیک
  
  »! باشادی مرونی که از دهنت بیپانته آ مراقب حرف«-
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 پس کامال با هینجوری ات اقهیاگه واقعا سل...... گم؟ ی مگه دروغ م؟ی کنی کار میاگه مراقب نباشم چ«-
  »!ی داشت تفاوتسایپر
  
  : به موهاش زد و گفتی مضاعف چنگتی با عصبانارشیک
  
 خونه از خجالتت در میدی رسیوقت. ستی دعوا کردن نی برای مناسبی جانجایا. پانته آ تمومش کن«-
  » .امیم
  

  : زدم و گفتمیپوزخند
  
  »!شهیبعدا معلوم م!! امی من از خجالتت دربدمیشا«
  

 در نیری شی و حرفارمی تونستم دستش رو تو دستم بگیکاش م. میت گشی هم دونه دونه مغازه رو مکنار
 من ی برای احساسچیاما اون ه. دی اومدند خری که با هم می جوونی زن و شوهراهیمثل بق! گوشش بزنم

.  کردجلب رنگ توجهم رو یشمی ی لباس ماکسهی هوی.  آوردمی داشتم کم مگهید. تو وجودش نداشت
  : و گفتمدمی رو کشارشی کت کنیآست

  
  »!ارشی کردم کداشیپ«
  
 لباس باز ی قهی.  شده بودی لباس سنگ دوزیرو.  شدمرهی تر شدم و با دقت به لباس خکی نزدنیتری وبه

.  انداختم تا نظرش رو بدونمارشی به کینگاه.  نداشتی مشکلنی از اریبه غ.  بودنیتنها مشکلش هم. بود
  .  بودیچهره اش ناراض

  
  »!ارش؟یبه نظرت خوبه ک«-
  
  »!ستی بازه، خوب نیلی اش خقهیپانته آ «-
  
  !  نکنهدای فرصت مخالفت کردن رو پارشیبا سرعت داخل مغازه رفتم تا ک» ! ام خوبهیلیخ«-
  
  .  به دنبالم وارد مغازه شدارشیک» !!!پانته آ نرو «-
  
.  بود فی اش لطچقدر جنس پارچه. لباس رو گرفتم و وارد اتاق پرو شدم.  دادمارشی رو دست کفمیک

 مزاحمم رو از یموها. دی رسیدستم نم.  پشت لباس رو ببندمپی تونستم زینم. دمی پوشاطیلباس رو با احت
.  نگاه کردمنهیخودم رو تو آ.  رو باال بکشمپی بار تونستم زنیا.  کردمی کمرم کنار زدم و دوباره سعیرو

 به یتقه ا.  با حالت قبلش نداشتیاما چندان تفاوت. نم بپوشوشتری هام رو بنهی تا سدمی کم باال کشهی رو قهی
  . دمیدر اتاق پرو زده شد و من از جا پر

  
  » ! کشهی که انقدر طول نمدنی لباس پوشهی ؟یدیپانته آ چرا انقدر لفتش م«-
  
  »!دمشیپوش«-
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  »!نمیخوب در و باز کن تا بب«-
  

نگاه . در و باز کردم! نهی تر بدنم رو بب کمارشی لباس پخش کردم تا کیی جلوی رو رو قسمت هاموهام
  . نمی رو تو چشماش ببتی تونستم رضایم.  شددارانهی گرفت بعد خررتی اول رنگ حارشیک
  
  »!نمی ات رو ببقهیموهات و بزن کنار تا «-
  

  : موهام گذاشتم و گفتمی رو رودستم
  
  »! نکردهالزم«
  
 کار و نیحتم داشتم که ا.  بودی جدیلیلحنش خ» م؟ کار و بکننی من به زور ای خوایپانته آ تو که نم«-
.  پخش شدارشی پوست کریخون با سرعت هر چه تمام تر ز.  از موهام رو جا به جا کردمیقسمت! کنهیم

  :  انداخت و گفترینگاهش رو به ز
  
  . صداش خش دار بود» !ستی لباس خوب ننیا«-
  
 هی تونم یم! گهی بهتره دمیدی که تا حاال دییلباس ها ی از همه نیا!  زنهی داره تاول مگهی پام دارشیک«-

  ».شال بندازم رو شونه ام
  
  » !!نه«-
  

نگاهش را به جلو دوخته بود و ظاهرا تمام حواسش به .  انداختمارشی کی عصبانی به چهره ینگاه
 ارشیک خواستم ینم.  خونه پدر و مادرشمی رفتی ممیداشت.  شده بودشتری بیلیسرعتش خ.  بودشیرانندگ

 رو از زی چه اول همکی دونستم پدر و مادرش تو همون سالم و علیم! از دستم ناراحت بمونه، نه امشب
 بار بتونم نیمطمئن نبودم که ا.  شدی شروع مانای کیبعدشم البد پوزخند ها.  فهمندی درهمش می افهیق

به من !  طرفهیفتم تا بفهمه با ک گری کم حالش رو مهی دی بادیشا.  ساکت بمونمانای کیدر مقابل رفتار ها
  !!! پانته آگنیم
  
  »! مجلس ختم؟یری می مگه دار؟ی خودت درست کردی که برای اافهی چه قنی اارشیک«-
  
  : به سمتم انداخت و گفتی غضب نگاهبا
  
  »!!!ی کنیم..... وونهید..... من و.... تو....  باشه؟نی حالم بهتر از اشهی مگه می کنی که تو میی کارابا«
  
  » کار کردم؟ی مگه من چ؟ی کنیاوه حاال چرا انقدر شلوغش م«-
  
  »!ی ندادتی و به نظر منم اهمیدیاون لباس مسخره رو خر ... ؟ی کار نکردیبگو چ«-
  
  »! خوام اون لباس رو بپوشم نه توی منم که منی استی مهم نادی راستش نظر تو زارشیک«-



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

108

  
 چونمی و چند دور، دور دستم بپرمی خواد اون موهات و بگی وقتا دلم می بعض؟ی دونی رو میزی چهی«-

  »!ادیبعد با تمام قدرت بکنمشون تا حالت جا ب
  

  : و گفتمدمیخند
  
  »!یستی حرفا ننیتو مال ا: به قول خودت«-
  

دلم .  بودندیشی آتی نارنجبای تقرگهی درختا دیبرگا.  دوختمرونی به بشهینگاهم رو از ش.  رو ندادجوابم
  . رو بشنومغشونی جی تا روشون راه برم و صدازندی زودتر بر خواستیم
  
  »!لطفا راستش رو بهم بگو!!!  ازت بپرسم ی سوالهی خوام یپانته آ م«-
  

  : رو تکون دادم و گفتمسرم
  
  »!بپرس«
  
  : نگاه مردد بهم انداخت و گفتهی ی چشمریز
  
ما ...  که یحاضر...  برگرده تو یروز پر هی.. اگه ! ...  سوال رو ازت بپرسمنی خوام ای وقت که میلیخ«

  »!؟یرو به هم برسون
  

 شد و ی طوالنیلیمکثم خ.  برام ناراحت کننده بودیلی خیلی که تو وجودم احساس کردم خیدی شدخشم
 رو میقی حقیگذاشتم تا چهره . از تظاهر کردن خسته بودم! نهی سرش رو برگردوند تا صورتم رو ببارشیک
  :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم! گذشتهآب از سرم . نهیبب
  
  »! کنمی کار و نمنی وقت اچی من هارش،ی کنه«
  

  !  به من دوخته شده بودارشی کی زده رتی حی هاچشم
  
  »!چرا؟«-
  
 انقدر با گذشت و فداکار هستم که اجازه بدم خواهرم به ی فکر کرد؟ی از من داریتو از من چه انتظار«-

  ! نگاه سردم رو به چشماش دوختم» !ی بگم اشتباه کرددی طوره بانیاگه ا!....  بشه؟کیتو نزد
  
  »؟یری رو بگمی خوشبختی جلوی جورنی ای خوای که می تو انقدر از من متنفریعنی«-
  
  .  و به آسمون زل زدمدمی کشرونی بباشی زی نگاهم رو از چشما؟ی شدی خوشبخت مسای گفته تو با پریک
  
  ».... وقت از تو متنفر نبودم چیمن ه ....  جاستنی اشتباه تو همارشیک«-
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  :دی پرسی قراری با بارشیک
  
  »!ه؟ی مشکل چپس«
  

  :چشمام رو بستم و گفتم!  بارکی ونی بار شکیمرگ .  زدمای رو به دردلم
  
  »!من عاشقتم ........... «
  

 چشمام  ها باعث شدکی الستغی جی و صدانیمنحرف شدن ماش. دمی رو شنارشی حبس شدن نفس کیصدا
 دهی به جدول کوبارشیک.  برخورد کردیزی به چنیهم زمان با باز شدن چشمام ماش. رو به سرعت باز کنم

 ارشی کتبه سم. میراهشون رو بسته بود.  کردی پشت سرمون گوشم رو داشت کر می هانیبوق ماش. بود
. می شده بودرهیبه هم خ.  بهت زده اش لبام رو بهم دوختیبرگشتم تا بهش بگم که حرکت کنه اما چشم ها

 شهی که به شیبا ضربه ا.  کردمی تو قلبم احساس میدی شدیگرما. حساب زمان و مکان از دستم رفته بود
 ی از اون راننده هایکی. ن دادیی رو پاشهیبرگشت و ش.  به خودش اومدکمی ارشی خورد کارشی کی کناری

  . بودیعصب
  
  »!؟ی کنیآقا چرا حرکت نم«-
  
  .ستیکامال مشخص بود که حواسش به اطرافش ن» ! کنمیالن حرکت ممتاسفم ا«-
  
  »!ی انداختیهمه رو از کار و زندگ!  زودترکمی«-
  

  ! رو سرشدی کشی رو ماروی وضع نبود االن خشتک نی تو اارشی بودم اگه کمطمئن
  
 که تو یبغض.  کردیاونم مطمئنا به من نگاه نم.  کردم بهش نگاه کنمیجرات نم.  با سرعت راه افتادارشیک

 برام دنی که نفس کشدی رسییبه جا.  گرفت سرکش تر از اون بود که بتونم مهارش کنمیگلوم شکل م
 وقت چیمن ه.  به لجن بکشمنی از اشتری خواستم غرورم رو بینم.  کنمهی خواستم گرینم.  سخت شدیلیخ

 ای وقت به دنچیکاش ه.....  و کرده بودم  کارنی مرد ابراز عالقه کنم، اما االن اهی کردم که به یفکرشم نم
اما .  پسشون زدمعیسر.  لبم احساس کردمیطعم شور اشک رو رو.  کردمارشیپشتم رو به ک.  اومدمینم

 متوجه اشکام ارشی کنم تا کهی صدا گری کردم بیسع.  مقاومت نکردمگهید. اشکام لجوج تر از من بودند
 ام کم کم داشت شروع ینی بزشیآبر.  کنم اما نبوددای پیال کاغذ دستمهی کردم تا فمیدستم رو تو ک! نشه

 خواست تو اتاقم یدلم م. اصال حوصله نداشتم. ارشی خونه مادر و پدر کمی رفتیکاش امشب نم.  شدیم
  . زدمی زار ممیندگ سرنوشت شوم عشق زیبودم و برا

  
 رو تحمل تی وضعنی تونستم اینم گهید.  ام بلند شد و لرزش شونه هام شروع شدهی گری صداناخواسته

  . کنم
  
  » !؟ی کنی مهیپانته آ چرا گر«-
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 نیماش! نکنه انتظار داشت بلند بشم براش قر بدم اونم بعد از اون برخوردش.  متعجب بودارشی کیصدا
 شونه ام گذاشت و خواست من و به یدستش رو رو. صورتم رو با دستام پوشوندم. ستادیرو کنار زد و ا
  .  دستش رو پس زدمتی برگردونه با عصبانطرف خودش

  
  »!یبه من دست نزن عوض«-
  

  .  بار با خشونت من و به طرف خودش برگردوندنی شد چون ای که اونم عصباننی امثل
  
  »!؟یاری از خودت در مهی چای بچه بازنیپانته آ ا«-
  

  : شونه ام کنار زدم و گفتمی رو با نفرت از رودستش
  
 رو اقتشیتو ل! ی که اجازه دادم تو احساسم رو بدوننی کنم به خاطر ایماقت ماحساس ح! ؟ی بازبچه«

  »  وقت چیه! ینداشت
  

  . بوددهی بردهی هام به خاطر هق هق هام برصحبت
  
  »!؟ی کنی مهی گراقتی لی آدم بهیچرا به خاطر !  ندارماقتیمن ل! ی گیپانته آ تو راست م«-
  
  »!ی کنی دم که با احساساتم بازی هرگز بهت اجازه نمگهید!!! ی نکن با حرفات من و خام کنیسع«-
  
 اقتیتو ل. ناستی از اشتری بیلی خاقتتیتو ل!  گمی رو بهت مقتیدارم حق.  خوام تو رو خام کنمیمن نم«-
  »! خوام عذابت بدمینم! یمرد عاشق رو دار .... هی خوب و ی زندگهی
  
  »! خواد ازت متنفر بشمیمدلم ! ی دی با اون چشمات عذابم مقهیتو هر دق«-
  
دستش رو جلو آورد تا » ! کنهی ناراحتم میلی اشکات خدنید!  نکنهی من گرشی کنم پیخواهش م«-

  . دستش رو با تمام قدرت از خودم دور کردم! اشکم رو پاک کنه
  
  » ! ....گفتم به من دست نزن«-
  

 یاز پشت سر نگاهش م.  دادهی کاپوت تکبه.  شدادهی پنی تو موهاش فرو کرد و از ماشی رو با کالفگدستش
 شش تا نی ماشی دستمال کاغذیاز جعبه ! چرا عشق انقدر دردناکه؟. عشقش بازم به دلم خنجر زد. کردم

 ینی قرمز، بیچشما. ختم به خودم اندای نگاههی نهیتو آ.  ام رو پاک کردمینی و بدمی کشرونیدستمال ب
  ! ی کنی موونهی من و د تو آخرشارشیک! دهیقرمز و صورت رنگ پر

  
  : نشست بهش گفتمنی تو ماشیوقت.  بودرونی ربع بهی کی نزدارشیک
  
  »بهشون بگو حالم خوب نبود.  آم خونه پدر و مادرتی امشب نممن«
  

  .  شدارشی مساله باعث تعجب کنیهم.  سرد بودتی نهای بصدام
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  »! رمیمنم نم .... خوب«
  

  : رو بستم و گفتمچشمام
  
  »! خوام شب اونجا باشمیفقط من و ببر خونه مهران م! ... ستی بکن، برام مهم نی خوای می کارهر«
  

  . خودم احساس کردمی رو روشی عصباننگاه
  
  .  خشک بودیلی اونم خیصدا» !شهینم«-
  

  : باز کردم و گفتمتی رو با عصبانچشمام
  
  »! کنهی ام موونهی تو بمونم دشیه پ فکر کنیا....  مهران باشم شی که پنهی خوام ای که االن میزی چتنها«
  
  .دی لرزی متیصداش از عصبان» !تنها؟!  پسر جوون؟هیشب با «-
  
  ».اصال:)  زدم و گفتمیپوزخند.... ( به تو یآره بهش کامال اعتماد دارم ول«-
  
  » ! حرف آخرمهنی ای ریتو اونجا نم«-
  
  »!یری بگمی برام تصمی تونیتو نم«-
  
  »! شوهرتی آورادیمحض .... ! م؟ی رفته من کادتی«-
  

  : زدم و گفتمادیفر
  
  ».می با زن و شوهرا نداری وجه تشابهچیما ه!  بگم؟دیچند دفعه با! یستی شوهر من نتو«
  

  : رو تو چشمم انداخت و گفتشی عصباننگاه
  
 لبم ی که روی اومد تا زماننییاز چشمام پا.  نگاهش عوض شدریمس» !؟ی گردی وجه تشابه مدنبال«

دستش رو پشت سرم گذاشت و .  شده بودری درمی که جلوش رو بگنی ایبرا! امکان نداره!!! نه. قف شدمتو
من و تو .  سردم رو در بر گرفتی داغش لباینفسش به صورتم خورد و لبا. دیمن و به سمت خودش کش
ر تشنه لباش چقد.  رفتی مجیسرم گ.  که نفس کم آوردمدیانقدر من و بوس. آغوشش محکم گرفته بود

  :باالخره من و رها کرد و آهسته گفت. بودند
  
  »! وجه تشابهنمیا«
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اشکام . لبام رو با پشت دستم پاک کردم.  تو صورتش خوابوندمیلی سهی ام رو به صورت ی ناگهانخشم
.  تحمل نداشتمگهید.  گونه اش گذاشته بودیدستش رو رو.  بهت زده بودارشیک.  شده بودندیدوباره جار

  .  کردمدنی و شروع به دودمی پررونی بنیاز ماش
  

  : زدی مادی فری قراری که با بدمی رو پشت سرم شنارشی کیصدا
  
  » !برگـــــــــــرد.......  آ پانته«
  

خودم و .  کردمداشی کم گشتن باالخره پهیبا . دمی تخت کشی کردن پتو رودای پیدستم رو برا!! سردمه
 دهی فای به هم فشردم تا بلکه خوابم ببره اما بشتری خسته ام رو بیماچش.  کرد ی گرم و نرم مخفی پتوریز

.  رو تو دستام فشردمرم تخت نشستم و سی رویبا کالفگ.  دادی بهم اجازه خواب نمدمیسردرد شد! بود
 به خاطر فکر و ستی نادمی زی هاهیسر دردم بخاطر گر.  ندارمی کنم که تا جنون فاصله ایاحساس م

 یهنوزم م. دمی لبم کشیدست لرزونم رو رو!  رهیخاطره اون بوسه تلخ از ذهنم نم! مه سری تواالتیخ
 دهی که تا حاال چشییچ کدوم از طعم هایطعم لباش با ه.  رو احساس کنمارشی داغ کیتونستم اثر لب ها

 یلی خ احساس من ونیا.  بود که تا حاال احساس کرده بودمیزی چنی ترری نظیب.  نبودسهیبودم قابل مقا
 نشون ی نداده فقط براهی عشق اون بوسه رو بهم هدی از روارشی دونستم که کی کرد چون میناراحت م

!  کردی میفقط با احساساتم باز! دی فهمی احساسات من و نماون اصال.  کار و کرده بودنیدادن قدرتش ا
اما االن .  عذاب نکشمنیا از شتری تونستم ترکش کنم تا بیاون وقت م.  ذره کمتر دوستش داشتمهیکاش 

. دیچی تو ذهنم پارشی مست کننده کیدوباره عطر نفس ها.  کردی ام موونهی دارشی کدنی فکر ندیحت
.  لحظه عاشقهی لحظه افسرده هی می لحظه عصبانهی.  دارمی چه احساسقای که دقنم دوینم.  شدمجیواقعا گ
 کمی کنم تا دای رو پیزی که بتونم چنی ادی امبه.  دادمی مچی بلندم رو با انگشتم پی از موهایطره ا

 ونهخ! اتاقم!  تنگ شده بودنجای ایچقدر دلم برا. سرگرمم کنه نگاهم رو به گوشه و کنار اتاق انداختم
 نی ایوقت!  که نهزیخب همه چ.  خونه رو ترک کردمنی که اهی درست مثل وقتیهمه چ! کمد لباسم! میپدر

 خونه بزرگ و ی االن تو ای خونه رو پر کرده بود ولی بی و بسای پریا کردم سر و صدیخونه رو ترک م
آقا غالم و .  کردندی می ته باغ زندگکیدرندشت فقط من بودم و باغبون و زنش که تو خونه نسبتا کوچ

 ی میدگی خونه مونده بودند و به اوضاع خونه تو نبود پدرم رسنینرگس خانم به درخواست پدرم تو ا
 گربه که تو ی چشانیع.  زدندی برق میلیچشام خ.  نشستمشمی آرازی اومدم و پشت منییتم پااز تخ. کردند

 دهی آرام به در اتاقم کوبیتقه ا!  از صبح شدهبهتر یلی خافمیق.  زنندی براق برق ملهی مثل دو تا تیکیتار
  .شد

  
  »!دییبفرما«-
  

نرگس . خنده ام گرفته بود.  دنبالم گشت اتاقیکی کرد و تو تارزیچشماش و ر.  خانم وارد اتاق شدنرگس
  . چقدر دلم براش تنگ شده بود.  انداختی می بی بادیخانم من و 

  
  »!چراغ و روشن کن نرگس خانم«-
  
-» سو ندارهگهیچشام د.  خانمدیببخش... ا ! «  
  

  .  بودتادهسینرگس خانم رو به روم ا.  چند لحظه چشمام رو بستم و بعد باز کردمیبرا.  چشمام رو زدنور
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  »! نهای دی داراجی احتیزی به چنمی خواستم ببی وقت شب مزاحمتون شدم، منی خانم، ادیببخش«-
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
  »!دستتون درد نکنه.  ندارماجی احتیزی نداره نرگس خانم، من به چبیع«
  
  »!د؟یستیگرسنه ن! دیخانم آخه شما شام نخورد«-
  

  :م رو تو دستم گرفتم و گفتدستش
  
  ».دی خواد نگران من باشی نمد،ی استراحت کندی خانم اشتها ندارم، برنرگس«
  
  »!د؟یمطمئن«-
  
 خوش شانس بود که یلی بود، آقا غالم خینرگس خانم زن مهربون. با لبخند بدرقه اش کردم» ! ....آره«-

  .  کردی می زندگی زننیبا همچ
  

.  بالش پر گذاشتمی و سرم رو رودمی تختم دراز کشی رواقیبا اشت.  خوابم گرفته بوددم،ی کشی اازهیخم
 یدر به آروم. حتما نرگس خانم بود.  بودم که احساس کردم در اتاقم دوباره باز شدیداری خواب و بنیب

 نفس یصدا.  کردی مزهلذت خواب به چشمام تازه داشت م.  جمع کردمشتری پتو بریخودم رو ز. بسته شد
!  باالادی و منیی ره پای همه پله رو منی که اشهی خسته میلیس خانم حتما خنرگ.  به گوشم خوردی تندیها

 نداشتم که از نوازشش لذت ببرم چون یادیفرصت ز.  موهام رو نوازش کردیرو تختم نشست و با مهربون
  ! دمی نفهمیچی هگهی کم بعد خوابم برد و دهی
  

 قی نفس عمهی هام رو به هیشام رو باز کنم ر که چنیبدون ا.  گنجشکا اتاقم رو پر کرده بودی دعوایصدا
 کش هیدستام رو از هم باز کردم تا !  روز خوبههیبه نظرم امروز .  دارمیچقدر احساس خوب. مهمون کردم

 دستم نمی و باز کردم تا ببم چشمایبا کنجکاو.  برخورد کردیزیاما دستم به چ.  بهشون داده باشمیو قوس
به !  بوددهی کنارم خوابارشیک!  بود به سالمت عقلم شک کنمکی نزدمدی که دیزی خورده از چیبه چ

 شد که یباورم نم.  اصال مهم نبودجهیاما سرگ!  برهجی سرعت باعث شد سرم گنیا.  تخت نشستمیسرعت رو
 یواقع.  کردمکی نزدارشی کی به شونه یانگشتم رو به آروم!  شده بودموونهی باشه، حتما دی واقعارشیک

 یلیتو خواب خ.  شدمرهیبه چهره اش خ! نجا؟ی اومده بود ایک! ونستم بدنش رو احساس کنم تیم. بود
دستم آروم آروم به !  اومد که از دستش دلخورمادمیکم کم ! شیداری بر عکس بدی رسیمعصوم به نظر م
ر چه  سرم بردم و با قدرت هیبالش رو باال! ارشی کی سکته کننم کی می کارهیاالن . سمت بالشم رفت

  . دمی کوبارشیتمام تر تو صورت ک
  

.  شدداری نحو ممکن از خواب بنی به بدترارشیک.  کردجادی ای بلندی صداارشی بالش با صورت کبرخورد
 بود، جیگ.  تخت نشست و به دور و برش نگاه کردی صورتش برداشت و به سرعت برق رویبالش رو از رو

 ی واقعی جه شکنهی ی بشداری از خواب بینجوری ایخوا که بنیا.  دادمی مورد بهش حق منیخب تو ا
  .بهش اخم کردم.  رو من ثابت موندارشینگاه ک! شهیواسه تمام روز محسوب م

  
  »!؟یچته وحش«-
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  »!؟یکنی کار می چنجایا«-
  

  : و گفتدی رو مالچشماش
  
  »!ه؟ی چه کابوسگهی دنیا«
  

  : و گفتمدمیچی رو دورم پپتو
  
  . کردمی مغی جغیج» !ارش؟ی کی کنی کار می چنجایا«
  
  : شد و گفترهی به من ختی عصبانبا
  
  »!؟ی کنی کار می چنجای اتو«
  
  »! خونه پدرمه هانجایا!!! ییتو چقدر پر رو«-
  
بعد !  نگرانت شده بودمیلی کجاها رو که دنبالت نگشتم؟ خروزی دی دونیم! ...ی بد ذاتیلیپانته آ تو خ«-

  »!یدی کپیت راحت گرفت واسه خودنجای ادی اومدیجنابعال
  
  : رو تخت بلند شدم و گفتماز
  
بعدشم با اون کار ! شهی نمکتی انگشت کوچنی قزویسنگ پا! ی چقدرم رو دارارش،ی آقا کیی ذات توبد«

 خوام باهات حرف بزنم زود باش برو یاصال من نم!.... ؟ی از من داشتی انتظار رفتار بهتری که کردیزشت
  »!رونیب

  
  »!ت؟کدوم کار زش«-
  

  : کردم و گفتمزی و رچشمام
  
  »! و به اون راه نزنخودت«
  
  »! کم واضح تر حرف بزنهی! شمیمن اصال متوجه حرفات نم! کدوم راه؟«-
  
  ». نکنی با اعصاب من بازارشیک«-
  
  »!هی منظورت از کار زشت چشمیخوب من متوجه نم«-
  

  : دادم و گفتمرونی رو به شدت بنفسم
  
  »! ...یتی شخصیب یلی خیلی تو خارشیک«
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  »! نکردمی کار زشتچیمن ه.  دمی نمیتیمن به حرفات اهم!  بگوی دوست داریهر چ«-
  
  : چشمم کنار زدم و گفتمی حرص موهام و از جلوبا
  
  »!ی کنی می برام بلبل زبونی ازم، داری کنی که معذرت خواهنی ایبجا! ی و بگنی ادمیبا ... بله«
  
  »! کنم؟یه ازت معذرت خوادی بای چیبرا«-
  
  »! اون بوسهیبرا«-
  

  : زد و گفتیلبخند
  
  »!ومد؟ی ام خوشت نهی از هدیعنی! ... خب؟«
  
  »!؟یستی عاشق من نی گفتی که میتو نبود...  خجالت بکش ارشیک«-
  

  : تکون داد و گفتدیی را به عالمت تاسرش
  
  ». من بودمچرا«
  
  »!؟یدیچرا من و بوس«-
  
  »!یپانته آ خودت خواست«-
  
  »!؟ی ازت خواستم که من و ببوسیمن ک! ؟ی گی چرت و پرت مچرا«-
  
  » !ی و خواستنی امی مستقری غیلیخ«-
  
  : کرد و گفتی نگاه بهت زده ام نگاهبه
  
  »!ی وجه تشابه خواستهی ازم«
  
 کارت با احساس نی که ای فکر کردچی ناراحتم کرد، تو هیلیکار تو خ. ی نکن خودت و تبرئه کنیسع«-

  »! کنه؟ی کار میمن چ
  
  »! بوسه بودهیفقط ...  نشده که یزیچ!  مساله رو گنده نکننیپانته آ ا«-
  
  .  شده بودمی عصبانیلیخ
  
  »!؟یتو زن باز«-
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  : کرد و گفتاخم

  
  »!ی زدی حرفنی آخرت باشه که همچبار«
  
  »!ی زنی راحت در مورد اون بوسه مسخره حرف میلی چون خ،ی به نظرم تو زن بازیول«-
  
  .  اومد و به سمتم قدم برداشتنییا تخت پاز
  
  »! نظرت اون بوسه مسخره بود؟به«
  
  : دروغ گفتمبه
  
  »!یلیخ«
  

 چونه ام گذاشت و ریدستش رو ز.  بندازمنیی خشم تو چشماش باعث شد سرم رو پاستاد،ی به روم ارو
  . شدی مدهی راحت دیلی خی آزردگشیتو نگاه طوس! وادارم کرد به چشماش نگاه کنم

  
 هی به تو وابسته ام، یلی خی ولستمیمن عاشقت ن.....  اعتراف کنم،یزی چهی خوام به یپانته آ م... ..«-

  .  بودنی سنگیلیصداش خ» ! رو گم کردمیزی چهی انگار یستی نیوقت.  بهت عادت کردمییجورا
  

 به یوشحالاز خ.  زدیقلبم تند م! نهی زود گذرم رو ببی خواستم خوشینم. دمی رو از چشماش دزدنگاهم
 گفت ی که بگه بهم عادت کرده منی ای به جاارشی شد بفهمم اگه االن کیکاش م. پرواز در اومده بود

  . ارش فاصله گرفتمیاز ک!  بتپهدی رفت که بای مادشی دیشا.  دادی نشون میدوستت دارم قلبم چه واکنش
  
 من یلی تو خی کردم ولیت رفتار مباها ... ی اون شکلدی دونم که نبای خوام، میپانته آ من معذرت م«-

به سمت تراس . روش رو ازم برگردوند» ... لحظه کنترلم رو از دست دادم و هی ،ی کرده بودیو عصبان
 شمیارش وابسته تر می من دارم به کیوا! دمی کشدهی بردهی کوتاه و بری فرصت نفس هانیمنم تو ا. رفت

!  گفته بودم که به نظرم مسخره بودهارشی داشتم و به کمن اون بوسه رو دوست! ستی اصال برام خوب ننیا
 سر جام فیبالتکل.  بودومدهی خوشم نارشی کزهیمن فقط از انگ.  بودمی زندگاهی سی جزء دروغ هانمیا
  ! سم؟ی سر جام واای ارشی کشیبرم پ!  کار کنمی چدی دونستم که باینم.  بودمستادهیا

  
  »! خونهمیزودتر برگردپانته آ برو صبحونه ات رو بخور تا «-
  
  »!؟... چند روز شهیم... من  ... ارشیک«-
  

  . ادامه حرفم رو خورداخمش
  
  ». هم وقت تلف نکنیالک! می بردیزود باش لباست و بپوش با!!! شهینه نم«-
  
  : اومد و گفتکمی نزدارشیک.  جام تکون نخوردماز
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 ی که از دستم دلخور باشدمیمن بهت حق م!  کنمی خواستم با احساسات تو بازی آ باور کن من نمپانته«

  »!ی دم که خونه من و ترک کنی بهت اجازه نمیول
  
 که تو ی خوای روز ازم مهی.  اندضی ضد و نقیلیاحساساتت خ!!! ی کنی مجی گیلی تو من و خارشیک«-

 یمن نم. هم اند من واقعا مبیاحساسات تو برا! ی که به من وابسته ای گی روز بهم مهی برسونم سایرو به پر
  ».تونم به احساست اعتماد کنم

  
  »!زود باش آماده شو! ی موضوع فکر کننی خواد به اینم! ادیاعتماد با گذشت زمان به دست م«-
  

  : بهم انداخت و گفتینگاه
  
 روزی دیهنوز خستگ!  استراحت جانانه بکنمهی خودم تا ی خوام برم خونه ی خسته ام زود باش، میلیخ«

  »!رونی برمت بی شام مارمی رو از دلت در بی که دلخورنی ایامشبم برا. دهتو تنم مون
  

  .  رفترونی و از اتاق بدی کشی اازهیخم
  
  . وندمی بپارشی رفتم تا به کرونی و از اتاق بدمی مانتوم رو پوشعی سریلی بودم، خدهی رو بخشارشی قلبم کته
  

 با آهنگ نی آروم داخل ماشیفضا!  مونده بودرهی خ گذشتندی که به سرعت از کنار ما میی به درختانگاهم
 نیا!  کردی رو طلب مارشی عشق کی اگهی دی از هر لحظه شتری فضا دلم بنیتو ا!  شدی شکسته میمیمال

 ری وجودم رو اسپودعشق تار و .  شدی نبود که با گذشت زمان کمرنگ بشه، پر رنگ تر میزیخواستن چ
نگاهم رو از درختا جدا کردم و به .  خودم احساس کردمی رو رورشای نگاه کینیسنگ. خودش کرده بود

 به نگاهش یلبخند. دی درخشی دم غروب مدی نور سرخ خورشری زشی طوسیچشما. دمی چرخارشیسمت ک
  ! زدم

  
  »؟یچرا انقدر ساکت«-
  

  : هام و باال انداختم و گفتمشونه
  
  ». گفتن ندارمی برایحرف«
  
  »!اد؟یاز سکوت خوشت م«-
  
  : رخش نگاه کردم و گفتممین به
  
 ی گفتن دارم که نمی وقتا انقدر حرف برایبعض! ....  دمی محی ترجیزی وقتا سکوت رو به هر چیبعض«

  »! کنمی سکوت منی همی اونا رو بگم برادی بایدونم چطور
  
  »! حرفام سکوت کنمیادی که از زومدهی نشی وقت برام پچیه«-
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.  کردندیستاره ها کم کم عشوه هاشون رو شروع م.  دوختمکیبتا تار زدم و نگاهم رو آسمون نسیلبخند
 تو راه ارشی به رستوران مورد نظر کدنی رسی رو برایادیمدت نسبتا ز.  رفتی میهوا کم کم رو به سرد

 نیا! رونی برد بی مام شی داشت من و براارهی رو از دلم در بی که به قول خودش دلخورنی ایبرا! میبود
با نگاهم رستوران . میدیباالخره رس ..... می رفتی مرونی شام بی با هم براارشی بود که من و کی بارنیاول

  : شده بود گفتزمی آمنی که متوجه نگاه تحسارشیک.  بودکی شیلی کردم، خیابیرو ارز
  
  »!اد؟ی مخوشت«
  
  »! قشنگهیلیآره، خ«-
  

  : زد و گفتیلبخند
  
  »!نجای اومدم ایبا دوستام م شهی دوست دارم، همیلی رو خنجای امنم«
  
  »!نه؟! ی دارنجای ایادیپس خاطرات ز«-
  
  . آهسته گفتیلی آخرش رو خیجمله » ! هم تلخنیری هم شاد،ی زیلیخ. آره«-
  

  !  تونه داشته باشهی می چه خاطرات تلخارشی سوال بود که کی جابرام
  
  » هستن؟ ایخاطرات تلخت در مورد چ«-
  

 از دیشا!  نکنمی کنجکاونی از اشتری زد که ببیقلبم بهم نه!  بود که گرفتمیب درد آلودش تنها جوالبخند
  . دمی ترسی ممکن بود بده مارشی که کیجواب

  
 رفتم ظرافتم ی کنارش راه میوقت.  به راه افتادمارشیکنار ک! می شدادهی رو پارک کرد و پنی ماشارشیک
 زدم و با یلبخند.  گرفت و بهم نگاه کرد بازوش رو به طرفمارشیک.  دادی خودش رو نشون مشتریب

 کردم بزرگ ی که فکر میزیاز اون چ. میبا هم وارد رستوران شد.  دستم رو دور بازوش حلقه کردماقیاشت
از نگاه .  جوونی فضا رو پر کرده بود و رستوران پر بود از دختر ها و پسر هاتاری گیصدا. تر بود

 که فقط یعشق! نمی تونستم عشق رو ببی مارشی کیش تو چشماکا.  تونستم عشق رو بخونمی مشترشونیب
  ! گهیمتعلق به من باشه نه کس د

  
 رو برام یصندل.  قسمت رستوران قرار داشت رو انتخاب کردنی رو که تو خلوت تری دو نفره ازی مارشیک

 زی ریخنده  یصدا.  رو به روم نشستارشیک.  گذاشتمزی می رو گوشه فمی نشستم و کزی پشت مد،یعقب کش
ز اون طرف تر تونستم یسه م.  دختر به پرواز در اومددنی دینگاهم برا.  باعث شد توجهم جلب بشهیدختر

!  زدی که رو به روش نشسته بود لبخند می و به پسردی باری میاز صورتش خوشحال.  بودبایز.  کنمداشیپ
 و به دمی نگاهم رو دزدعیسر. ره خوردنگاه دختر به نگاهم گ.  رو لبام نشستی لبخندش، لبخندییبایاز ز

  : رو جمع و جور کردم و گفتمدمخو.  شده بودرهی به من خارشیک.  نگاه کردمارشیسمت ک
  
  »!؟ی کنی نگام مینجوری اچرا«
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  : به سمت دختر انداخت و گفتی نگاهارشیک
  
  »!؟ی بمونرهی تا صبح بهشون خی خواستیم«
  
  ».نیهم!  لحظه توجهم جلب شدهیفقط !! نه«-
  
  : بهش انداخت و گفتی اجمالی منو غذا رو برداشت و نگاهارشیک
  
  »! باعث شد توجهت جلب بشه؟یچ«
  

  : چونه ام زدم و گفتمری رو زدستم
  
  »! خنده اشیصدا«
  
  : زد و گفتی که نگام کنه لبخندنی بدون اارشیک
  
  »! بود؟ی لبخندت واسه چاون«
  
  »!؟ی کنی میی چرا ازم بازجوارشیک ... یوا«-
  

  : بهم انداخت و گفتینگاه
  
  »!فقط دوست دارم که بدونم....  کنم ی نمیی ازت بازجومن«
  
  »! قشنگ بودیلیلبخندش خ.... خب «-
  
  »!دمی تو لبخند اون دختر ندی قشنگزیمن چ«-
  
  »! بودبای زیلی به نظر من خیول«-
  
  »! قشنگ ترهیلیبه نظر من لبخند تو خ«-
  

 به ی نگاهارشیک.  تونستم احساس کنمی پوستم رو مریحرکت خون ز. فتند هام به سرعت حرارت گرگونه
  : انداختم و گفتمنییسرم رو پا. صورتم انداخت و لبخند زد

  
  »! ؟ی کنی مسخره ام میدار«
  
  »! بابت مطمئن باشنیاز ا!  گمی وقت بهت دروغ نمچیمن ه! نه«-
  

  . دمیخند
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 خاطر که آشپزش نینه به ا.  که تو عمرم خورده بودم بودیی غذانی اون شب به نظرم خوشمزه تریغذا
  !  من بودیای کنارم نشسته بود که مرکز دنی که مردنیخوب بود به خاطر ا

  
  . دمی شنی اتاقم صداش رو به وضوح میاز پشت در بسته » . شدرید! .... ؟یپانته آ آماده شد«-
  
  » !شهی االن کارم تموم مارشیانقدر غر نزن ک«-
  

  .  پر پشت بودیلیآخه موهام خ.  وقتم رو گرفته بودیادی زکمی موهام  کردنصاف
  
  » .نصفه شب شد! شه؟ی کارت تموم می کگهید«-
  
  »!امی کارم تموم شد میتو برو منم وقت«-
  
  »! تموم شدیاهللا اکبر، بجنب دختر مهمون«-
  
  »! انقدر هولم نکنارشیک«-
  
  ».ایشد ب کارت تموم ی رم، تو هم وقتی من دارم منیبب«-
  
  » !باشه«-
  

 یامشب شب! ارشی بودم نه همسر کانای چون من امشب فقط دوست کمی برمی تونستی با هم نمارشی و کمن
 ی می رو بازانای نقش دوست کدی که بایشب! شب جشن!  استرسش رو داشتمشیبود که از دو سه شب پ

 یاهی سیشما رفتم و به چنهی آیجلو! ستی نیاما خب چاره ا!  برام سخت بودیلی خیلی کار خنیکردم، ا
  .  شده بودند لبخند زدمرهیکه بهم خ

  
 ی قهینگاهم کم کم به سمت .  کردندی میی بلندم خودنمای مژه های هی ساری شده ام زشی آرایچشما

 هی گشتم تا ی مشتری کم بهیکاش .  به چشمم اومدی اگهی از هر وقت دشتریباز بودنش ب.  شددهیلباسم کش
از کمدم !  شدهری دیلیخ برم، االنشم دیبا.  واسه تاسف خوردن وقت ندارمگهیاما االن د! تر بخرملباس به
.  بلند شد، احتماال آژانسهفونی زنگ آیصدا.  گذاشتمفمی همرنگ لباسم رو برداشتم و تو کریشال حر

  .  بودی عالزیهمه چ.  نگاه کردمنهی بار آخر به آی و برادمی پوشعیمانتوم رو سر
  
  
  
 از خونه پدر من ارشی کی اندازه پولدار باشند، خونه پدرنی تا اارشی کردم خانواده کی وقت فکر نمچیه

  .  مدل باال پشت هم قطار شده بودندی هانی در خونه ماشیجلو. بزرگ تر بود
  

  »!د؟ی شی نمادهیخانم پ«.  آوردرونی راننده آژانس من و از فکر بیصدا
  
  : سرعت گفتمبه
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  » .شمی مادهیاالن پ!  چراچرا،
  

 به ینگاه.  به راه افتاد و دور شدی به آرومنیماش.  شدمادهی پنی راننده رو پرداخت کردم و از ماشحساب
 آرومم باالخره یقدم ها!  و دلشوره ام رو پس زدمدمی کشیقینفس عم.  خونه انداختمیدر بزرگ ورود

دستم رو .  بلند شدلمیوبا میگ فشار بدم که صدا زنیانگشتم رو باال آوردم تا رو. من و پشت در رسوندند
  !  رو صفحه افتاده بودارشی کیشماره . دمی کشرونی رو بلمی کردم و موبافمیتو ک

  
  »!بله؟«-
  
  !  صداش رو آروم نگه دارهکنهی میمشخص بود که سع» !  دختر؟ییتو کجا«-
  
  »!پشت در«-
  
  »!پشت در خونه ما؟«-
  
  »!شت در خونه خودمون باشم؟ پی خواستیپس م!! گهیآره د«-
  
  »! تو؟یایخب چرا نم«-
  
  »!دمی االن رسنیآخه هم«-
  
  »! توایزود ب!  خبلهیخ«-
  

 یسع. دی درخشی الماس وسط باغ مکهی تهی و خنده غرق شده بود و مثل می مالیقی تو نور و موسخونه
از شد، هم زمان با باز شدن در  خدمتا برام بشی پلهیدر بزرگ سالن به وس. کردم قدمام رو بلند تر بردارم

 ارشی کردن کدای پی برارونگاهم . نسبتا شلوغ بود. وارد سالن شدم. دی تر از خنده به گوشم رسیموج قو
به سرعت به سمت عقب !  به شانه ام خوردیهنوز مشغول جستجو بودم که دست. به اطراف گردوندم

  :دم و گفتم زیلبخند.  کردی بهم نگاه می با لبخندانایک. برگشتم
  
  »!انای کسالم«
  

  . پر رنگ تر شدانای کلبخند
  
 بغل کردنم از هم باز کرد و یدستاش و برا» !مردم از بس منتظرت موندم! ؟ی اومدری چرا انقدر دیپان«-

 انای از کی رفتارنیمن انتظار همچ!!!  نهای شدی دونم تعجب از صورتم خونده مینم. من و تو آغوش گرفت
 رفتار یعی طبانای که انقدر کالخب حا.  حلقه کردمانای بودند دور ککاریدستام و که ب! گرمانقدر ! نداشتم

  !  کنمی رو بغل منی کنم که دارم نسریفرض م!  کنم مثل اون باشمی سعدی کنه منم بایم
  
 از ی که تو نگاش بود جزئینی دونم تحسینم.  شدرهی و به صورتم خدی کشرونی من و از آغوشش بانایک

  !  نهاینامه بود بر
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 یم!  کنمتی معرفهی تا به بقنیی پاایبعدش ب! ی خودت رو آماده کنی تونیپانته آ برو طبقه باال اونجا م«-
  ». رو بشناسندزمیخوام همه دوست عز

  
  »!باشه«-
  
 تونستم پله ی جا منیاز هم.  نبودیازیهر چند ن.  رو صدا کرد تا راه رو بهم نشون بدهی خدمتشی پانایک
 رفتم سرم رو به ی خدمت مشیهمزمان که پشت سر پ! نمی شدند رو ببی باال ختم می که به طبقه ییاه

 هی یچشمام رو برا!  کنمی مدای گردم کمتر پی میهر چ. نمی رو ببارشی چرخوندم تا بلکه کیاطراف م
 غیج. از دست دادم برخورد کردم و تعادلم رو یمحکم به کس!  رو کنترل کنمتمیلحظه بستم تا بتونم عصبان

 که بهش برخورد کرده بودم چنگ ی به کت مردعی سریلیخ.  بودی ارادری غیلی خدمی که کشیخفه ا
 و رغبت کمک لیبا م.  کنندیری جلوگتادنم مرد دورم حلقه شد تا از افیدستا! فتمی ننی زمیانداختم تا رو

 انداختم و از خجالت نییسرم رو پا! سمیباالخره تونستم صاف وا. دمی بهش چسبشتریمرد رو قبول کردم و ب
  .  امی دست و پا چلفتهیمن ! چشمام رو بستم

  
  .  من و خطاب قرار دادییرای گیصدا

  
  »!خانم حالتون خوبه؟«-
  

 ام تشکر یسرم رو باال گرفتم تا از ناج.  مرد بودکی کراوات شدمی که دیزی چنیاول.  رو باز کردمچشمام
ازش فاصله .  صورت جذابهی بود با پی مرد جوون و خوشتهیده بودم  که بهش برخورد کریکس! کنم

  :گرفتم و با عجله گفتم
  
  »!دمی من اصال شما رو ندد،یواقعا ببخش .... یوا«
  

  :گفت.  کردی انداخته بود و کتش رو صاف منیی سرش رو پامرد
  
  »!د؟ی باششی که شما دومنهی تونه ببی بسته می با چشمای آخه کد،یدی که ندالبته«
  

  : رو دوباره به خاطر حماقتم سرزنش کردم و گفتمخودم
  
  ». متاسفمواقعا«
  

 کردم که یهنوز داشتم به موهاش نگاه م.  بودندبایموهاش ز.  روغن زده مرد توجهم رو جلب کردیموها
 یلیاصال دل.  وجودم رو پر کردیترس ناشناخته ا...  تو نگاهم نشست اهشی سیچشما. سرش رو بلند کرد

  : گفتمعی سریلیخ.  کردندی مینیپاهام داشتند کم کم عقب نش.  کردمی نمدای ترس پنی ایبرا
  
  . دمی دی مرد ماهیتعجب رو تو نگاه س» .خوامیبازم ازتون عذر م!  برمدی بامن«
  

وارد اتاق شدم و در و .  باز بودیدر اتاق سوم.  گرفتمشی باال رو در پی و با سرعت تمام راه طبقه برگشتم
 ی من و میلی اون مرد خیچشما!  شدمی بودم کمتر وحشت زده مدهی جن دهی اگه االن دیشا. بستم

مانتوم رو در آوردم و .  بوددای صورتم هوی از تمام اجزایآشفتگ. ستادمی اتاق ای قدنهی آیجلو. ترسوند
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 نیی خواد پای دلم نم!ادی به گونه ام زدم تا حالم جا بی آرومیلیس.  شونه هام انداختمی رو روریشال حر
 رونی باال انداختم و از اتاق بیشونه ا.  کار و بکنمنیاما مجبورم که ا! نمی خوام دوباره اون و ببیبرم، نم
به ستون وسط سالن !  کردمداشیپ!.......  کنمدای رو پارشی کدم کری اومدن از پله سعنییموقع پا. اومدم

  .  کردی داده بود و به اطراف نگاه مهیتک
  
.  کار و بکنمنی ادی اومد نباادمی که ارشی خواستم برم سمت کی اومدم منیی پله ها رو پایشتری سرعت ببا

  . نگاهم هنوز ازش جدا نشده بود.  دادمرونینفسم رو با افسوس ب
  
  »!پانته آ؟«-
  
  .  که من و صدا کرده بود برگشتمانای سمت کبه
  
  : و گفتدی خواستم جوابش رو بدم دستم رو کشتا» ! ساعته که منتظرمکی!  دختر؟یکجا موند«-
  
 هی ارشیسرم رو چرخوندم و به ک.  ندادمیجواب» ! کنمتی معرفهی تا به بقمی برایب! ی بدحی خواد توضینم«

  ! نگاه کوچولو انداختم
  

  !  کالفه بودیزی از چانگار
  
  »!!!رهی گی اومده سراغت و می از وقتنینسر«-
  
  »! اومد؟یک«-
  
  »!شهیم ی ساعتهی«-
  
 کرده بود و مثل زیچشم هاش و ر.  سالن لم داده بودی از مبل هایکی ی که رودمی رو دنی دور نسراز

 مبل صاف نشست و بهم یرو. چشمش به من افتاد.  زدی رو چوب مهی بقاهی فضول داشت زاغ سی هارزنیپ
  . چشم غره رفت

  
  ! االنه که بزنه شلم کنه.  به دادم برسهخدا

  
  : گفتمی شدکشی نزدیوقت

  
  »!!!  اومدی فردا صبح می ذاشتی آ خانم مپانته«
  

  : نشستم و گفتمکنارش
  
  »!حاال که اومدم!!  ندهری تو رو خدا انقدر گنینسر ... اَه«
  

  : زد و گفتیپوزخند
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  »!ی آوردفی تشریلطف کرد .... یدی کشزحمت«
  
  : گفتانایک
  
  »!ی پوستش و بکنی تونیبعدا م! می کنی به همه معرف پانته آ رودی حرفا رو تموم کن بانی فعال انینسر«
  

  : کنان گفتماعتراض
  
  »!ای ندارنی از نسری تو هم دست کمانا،ی درد نکنه کدستت«
  
  »!!حقته«-
  

بعدش .  مرفه جامعه بودندی از طبقه شترشونیب.  شدمی بودند که بهشون معرفیی کسانی اولانای کیدوستا
 همه جا ارشینگاه مادر ک.  لبم نگه دارمی کردم لبخند رو روی میسعتمام مدت . دی ها رسلینوبت فام

 نی که فکرم رو مشغول کرده بود ایزیاما چ.  بودادی زیلیتعدادشون خ.  شده بودمجیواقعا گ. دنبالم بود
 انای کیکس! نمشی بی نمگهیهر چند ته دلم خوشحال بودم که د!  جا نبودچی هاهیبود که اون مرد چشم س

  !کرد و اون مجبور شد که برهرو صدا 
  

  : گفتنینسر
  
  »!!!یریکبیا«
  
  »! ؟یبا من«-
  

  : رو بست و گفتچشماش
  
  »! واستادهارشی ام که کنار کی بابا، با اوننه«
  
 شده بود و زونی آوارشی دختر به کهی. خشکم زد. ستادهی اارشی کنار کی کنمی برگشتم تا ببی کنجکاوبا

. ناخن هام و با حرص کف دستم فشار دادم.  اومدی کم معذب به نظر مهی ارشیک. دی بوسیگونه اش رو م
من که زن .  بشندباز که از هم ستی وقت قرار نچی به هم گره خورده بودند که انگار هنیابروهام همچ

 من ارشی خودش و تو بغل کی عوضی دختره نی نشده بودم اونوقت ازونی وقت بهش آوچی بودم هارشیک
  !  خورد بزنمشی و تا مرمی بود که دختره رو به بگنی خواستم ای که اون لحظه میزیتنها چ! انداخته

  
  !  به شونه ام زد نگاهم رو از دختر برداشتمنی که نسری ضربه ابا
  
  »!  چه وضع نگاه کردنه؟نیپانته آ ا«-
  
  »!ه؟یاون دختره ک«-
  
  »!  دارم؟ی گفتم دو تا دختر خاله عوضادتهی«-
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  : ادامه دادنینسر.  تکون دادمدییتا رو به عالمت سرم

  
  »!!!سارا.  از اوناستیکی نیا«
  
  »! خواد بکشمشیدلم م«-
  
 خبرم کن تا ی کار و بکننی ایهر موقع خواست! ...  شد که حال من و درک کنهدای پیکیخدا رو شکر «-

  »!کمکت کنم
  
  »!!!! شدهارشی کزونی آوی دختره چطورنینگاه کن ا! ....  سر به سرم نزارنینسر«-
  
  ! شده بودمی هم عصبانارشیاز دست ک.  کردمارشی به سارا و کی دوباره نگاهی دلخوربا
  
  »! تونن قاپش و بدزدنی کنن می زن داره، فکر مارشی دونن کی که نمنایخب ا«-
  

  : و گفتمدمی کشمیشونی پی رو رودستم
  
  »! شب شکنجه منهامشب«
  
  »!ریانقدر سخت نگ«-
  
 دمی زحمت کشیلی من خیول .... ی تالش نکردی به دست آوردن عشق کسیت برا وقچی تو هنینسر«-

  »! رو مال خودش کنهارمشی که من نتونستم به دست بی بشه و عشقدای پیکی ترسم یهمه اش م
  

  : انداخت و گفتنیی سرش رو پانینسر
  
  »! که من تالش نکردم؟ی دونی کجا ماز«
  

  :  کردم و گفتمزی و رچشمام
  
  »!؟ی کردتالش«
  
  »! .... امروز زنگ زدم به مهران، نگرانش بودم آخه چند روز بود که بهم زنگ نزده بود«-
  
  :  گفتمی کنجکاوبا
  
  »!خب؟«
  
  . دی لرزی منی نسریصدا» !!!  زن جواب دادهی..... «-
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  » زن؟هی! ؟؟یچ«-
  

  !  بود؟یاون زن ک!  رو تکون دادسرش
  
  : اومد و گفتشمونی پانایک
  
  »!ارشی کردن تو به کیمعرف! ... می رو اجرا کنشی نمای اصلی صحنه می خوای مای آ بپانته«
  
.  کردی بگو بخند مگهیداشت با دو تا دختر د. سرش هنوز شلوغ بود.  رفتمارشی به سمت کنی و نسرانای کبا

  :  بلند گفتانایک.  دستم رو تو دستش گرفتنینسر.  شدشتری بمیدلخور
  
  »!!!ارشیک«
  
 که رو لبش یلبخند. نگاهش تو نگاهم نشست. دی به سمت ما چرخدی خندیطور که داشت م همون ارشیک

 کرد که محو جمال من شده یمثال داشت وانمود م. نگاهش رو هنوز ازم برنداشته بود. بود کم کم محو شد
و  جاشون تند، کردی می نقششون رو بازیعی طبیلی بودند، خی خوبیلی خیگرای بازانای و کارشیک... 
 ری نگاهش رو به من انداخت و با تحقارشی حال کدنی بود با دستادهی اارشیسارا که کنار ک.  بودوودیهال

  . از نگاهش چندشم شد. سر تا پام رو برانداز کرد
  
  : به من و سارا کرد و گفتی نگاه کوتاهانایک
  
  »! کنمی خوام دوستم پانته آ رو بهت معرفی مارشیک«
  

  : گفتسارا
  
  »! بودمش؟دهیاال ند تا حچرا«
  
  »!چون خارج از کشور بوده«-
  
  : دستش رو به سمتم دراز کرد و گفتارشیک
  
  »! تون خوشوقتم پانته آ خانومیی از آشناسالم،«
  

  : رو تو دستش گذاشتم و گفتمدستم
  
  »!!نطوری هممنم«
  

دستم رو محکم . اد دی بهم اجازه نمی بکشم، ولرونیخواستم دستم رو از دستش ب.  بودادی دستش زحرارت
.  دستم رو فشردی رو از دستم جدا کرد و به سردارشیسارا که از حرص قرمز شده بود دست ک. گرفته بود

  .  کردمی خودم احساس می رو روارشی نگاه کینیسنگ. با نفرت بهش نگاه کردم
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  : به گوشم خوردیی آشنایصدا
  
  »!!!!ارشیک«-
  
  .  رو دوباره تماشا کردماهیچشم س سرعت به سمت صدا برگشتم و نگاه دو به
  

  . دمی قدم خودم رو عقب کشهی.  دوباره به دلم چنگ انداختترس
  
  : شد و گفتکی به مرد نزدارشیک
  
  »!هو؟ی ی رفتکجا«
  

  : به من انداخت و گفتی نگاهمرد
  
  »! کنمیدگی اومده بود رفتم بهش رسشی پی مشکلهی«
  

نگاه .  مردیبای زی دادم به صورت سارا نگاه کنم تا به چهره ی محیترج.  دوختمی اگهی دی رو به جانگاهم
  . دمیبه سمتش چرخ.  کردی مینیمرد روم سنگ

  
  »! د؟ی کنی دوستتون رو بهم معرفدی خوای خانوم نمانایک«-
  
  : زد و گفتی لبخندانایک
  
  »! دوستم پانته آ هستندشونیا«
  

  :گفت.  مرد گشاد شدی هاچشم
  
  »! آ ؟؟؟پانته«
  

لبخندش فکرم رو مشغول .  عجول پاسخ دادی نگاهش رو با لبخندارشیک.  انداختارشی به کیعیر سنگاه
دستش رو به !  کرد بهتش رو پنهان کنهی میانگار داشت سع.  خودش رو جمع و جور کردعیمرد سر. کرد

  :سمتم دراز کرد و گفت
  
  »! خانوم هستمانایبرادر ک کی دوست و شرنی با شما خوشبختم پانته آ خانوم، من شاهیی آشنااز«
  

  .  با اخم به دستم نگاه کردارشیک.  خودش نبودی تو حال و هوایانگار.  رو با اکراه تو دستش گذاشتمدستم
  

  : گفتمضهی نبودن عری خالیبرا
  
  »! با شما خوشبختمیی از آشنامنم«
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  . دی تکون داد و دستش رو عقب کشی سرنیشاه
  
  :ت و گفدی دستاش رو بهم کوبانایک
  
  »!  رو ببرمکمی خوام کی مکه،ی کدنی خب، االن وقت برلهیخ«
  

 مهمونا منتظر یهمه .  مبل نشستمی رونیکنار نسر! شهی مدای واسه فرار پی بهونه اشهی خوبه که همچقدر
  !  رو ببرهکی کانایبودند تا ک

  
  : گفتنینسر

  
  »ده؟ی آ چرا انقدر رنگت پرپانته«
  
  »!ده؟یرنگم پر«-
  
  »!!!ی شدواریمثل گچ د«-
  

  : گفتمنی گوش نسرریز!  کردی هنوز هم بهم نگاه منیشاه.  به دور و اطراف انداختمینگاه
  
  »! ترسونهی من و میلیخ .... اد،ی خوشم نمنی اصال از شاهمن«
  
  »!هی پسر خوبیلیاون که خ! چرا؟!!! وا؟«-
  
  »! که اومده بود خونمون اون دزدهی چشماهی ترسم، آخه شبی میلی از چشماش خی دونم، ولینم«-
  
  »! بود؟اهی اون سیچشما«-
  
  »! اون دزدی رنگ و حالت چشماادی مادمی واضح از اون شب یلی که خیزیآره، تنها چ«-
  

  : سرش رو تکون داد و گفتنینسر
  
  »!ی برات سخته که باهاش چشم تو چشم بشیلیحتما خ....  بگم ی دونم چینم«
  
  .  که سرد بودند اما عرق کرده بودندنی، با ا زده ام نگاه کردمخی ی دست هابه
  
  »!شینی بی نمگهی به بعد دنیاز ا.  امشبههی نیهم!! تحمل کن «-
  
  »!نمشی که دوباره ببادهی احتمالش زینجوریا! ..... ست؟ی نارشیمگه اون دوست ک«-
  
  »!!!!ادی مشی پی بعدا چمینی موضوع فکر نکن تا ببنیفعال به ا«-
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 انایک.  هماهنگ کنمدی رسی که به گوشم می شادی رو با ملودمی کردم خط فکریسع. م رو تکون دادسرم
 شده تو یچی روبان پیچاقو.  مهمون ها به افتخارش دست زدندیهمه .  قرار گرفتکیبا خنده پشت ک

ن جشن تولدم یخاطره آخر!  رو لمس کنهی سه طبقه اکی که بتونه کدی کشی رو می انتظار وقتانایدست ک
 خاطره ها نی کردم، ای فکر مزای چنی به ادینبا.  و سرم رو تکون دادمدمی کشیقینفس عم. ذهنم نشستتو 

 انای ککی افتاد که نزدارشینگاهم به ک. دی و برکی باالخره کانایک.  جز رنج و عذاب نداشتندیزیبرام چ
 مرد نیمن همسر ا. م شد ای خودم حسودبه لحظه هی.  شده بودری نظی امشب واقعا بارشیک!  بودستادهیا
 زد و ی به من افتاد، لبخندارشینگاه ک.  بودم هر چند هنوز نتونسته بودم قلبش رو تصاحب کنمری نظیب

 ادیعشق من انقدر ز!  به من تعلق ندارهارشی که قلب کستیمهم ن. ........  نگاهش رو عوض کردریمس
  !  رو پر کنهارشی عشق کی خالیهست که جا

  
  
  
کفش . وارد شدم و در رو با پام بستم.  و در آپارتمان رو باز کردمدمی کشرونی بفمی رو از کدیل کی خستگبا

.  خسته ام کرده بودندیلیخ.  طرف پرت کردمهی در آوردم و هر کدوم رو یدی قی پاشنه بلندم رو با بیها
 خوابم ی کدمینفهم.  و بستممامچش.  ترکهیسرم داره م.  رو کنارم انداختمفمی کاناپه لم دادم و کیرو

  .  شدمداری از خواب بارشی دست کیبا تکان ها. برد
  
  »!بلند شو برو تو اتاقت! ؟یدی خوابنجایچرا ا«-
  

  : و گفتمدمی هام و مالچشم
  
  »!؟ی اومدیک«
  
  »! اونجا بمونمرندی که میمجبور شدم تا وقت.  رفتند کهی االن، مهمونا نمنیهم«-
  

  : زدم و گفتمیپوزخند
  
  »!؟ی شدمجبور«
  

  : کاناپه نشست و گفتیرو
  
  »!آره«
  
  »! و من باور کردمیتو گفت«-
  
  : و گفتدی به صورتش کشی دستارشیک
  
  »! حرفا رو تموم کننی ازتیجون عز.  خسته امیلی آ االن خپانته«
  
  »! شدمی بودم خسته مدهیاگه منم اون همه رقص! ی خسته باشدمیبا«-
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  ».شندی مزونیهمش بهم آو.  خوان باهام برقصندیم دخترا ی که همه ستی من نریتقص«-
  
  »!ادیچقدرم که تو بدت م«-
  

 حس و حال تر از اون یب. دی لباسم رو کشارشیک.  و از جام بلند شدم تا برم تو اتاقمدمی کشی اازهیخم
 دایپ رو کاناپه ارشی شده خودم و تو بغل کی که بفهمم چنیقبل از ا. بودم که بتونم خودم رو کنترل کنم

.  صورتم احساس کنمی داغش رو روی تونستم نفس هایم.  هم بودندکی نزدیلیصورت هامون خ. کردم
  . دندی درخشی مثل دو تا ستاره مارشی کیچشم ها

  
  » !؟یضیمگه مر! ارش؟ی کی کنی می شکلنیچرا ا«-
  
 آرومش رو ی دور کمرم حلقه شدند و صداارشی کیدستا.  بلند شمارشی کی کردم از روی سعی کرختبا

  :دمیشن
  
  »! خوام باهات برقصمیم«
  
  : و گفتمدمی اش کوبنهی مشت به سبا
  
  »!!!یدی رقصی کافیبا اون دخترا به اندازه !  نکردهالزم«
  
  »! خوام با تو برقصمی من میول«-
  
  »! ندارمدنی رقصی خسته ام و حوصله یلیاالن خ!  نشووونهی دارشیک«-
  
  »!یب دم بخوای اجازه نمیتا نرقص«-
  

 کتش بیدست تو ج.  کاناپه گذاشت و از جا بلند شدی من و روارشیک.  کمرم رو رها کردندارشی کیدستا
 یگوش.  پخش شدی از گوشیمی ور رفت و بعد آهنگ ماللشی کم با موباهی. دی کشرونی رو بلشیکرد و موبا

  : گذاشت و دستش رو به سمت من دراز کرد و گفتزی میرو رو
  
  » !د؟ی دی مافتخار«
  
  . ازش نداشتمیالبته منم دست کم...  بود وونهی دارشیک
  

خودم و .  دوباره دور کمرم حلقه شدندارشی کیدستا.  رو تو دستش گذاشتم و از رو کاناپه بلند شدمدستم
چشم .  مثل شراب من و مست کردارشیعطر تن ک.  تر کردم و دستام و دور گردنش حلقه کردمکیبهش نزد

!  خوامشی وجودم ممبا تما!  نهای نهی تونه عشقم رو ببی دونم مینم. ه چشماش دوختم خمارم رو بیها
 برقصند، ارشی چرا دخترا انقدر دوست دارند با کدمی فهمیحاال م.  کردمی اش مخفنهیصورتم رو تو س

وم آهنگ تم.....  کرد ی کمرم رو نوازش مارشیدست ک!  مونهی رو ابرا مدنی مثل خوابارشی با کدنیرقص
  .  بدمگوش ارشی قلب کیدوست داشتم به صدا.  جدا نشدمارشیاما از ک. شد
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  »! ؟یستی نی از دستم عصبانگهید! ..... خوشت اومد؟«-
  

  .  کم ازش فاصله گرفتمهی زدم و یلبخند
  
  »! غر نزنمگهی دم دی قول می خوام بهم بدی رو که میزی اگه چی ولمی کم عصبانهیهنوزم «-
  
  »!ی غر نزنگهی کنم تا تو دیحاضرم هر کار!....  ؟ی خوای میخب چ«-
  
  »! ترنیی پااریاول صورتت رو ب.... «-
  

  .  تر کردکیصورتش رو بهم نزد.  نزدی حرفی نگاهم کرد ولمشکوک
  

  ! دمی پاهام بلند شدم و گونه اش رو بوسی پنجه یرو
  
  : زدم و گفتمیلبخند.  شدرهی با تعجب بهم خارشیک
  
  » !!ستمی نین عصباگهی داالن«
  
 خواستم وارد یوقت.  بودستادهی هنوز سر جاش اارشیک!  اومدم و به سمت اتاقم رفتمرونی آغوشش باز

  .  مونده بودرهی گونه اش گذاشته بود و به من خیدستش رو رو. اتاقم بشم برگشتم و بهش نگاه کردم
  

چشم هام و به . دی رقصی میالقلبم از خوشح. دمی تخت دراز کشی که لباسم رو عوض کنم رونی ابدون
  !دمی خواب خوب رو هم گذاشتم و خوابهی دیام
  
  
  

 براق خودم ی چشم هاارشی تونستم از پشت اسم کیم.  رو نوشتمارشی بخار گرفته حموم اسم کی نهی آرو
در کمدم رو باز کردم تا لباس .  اومدمرونی و از حموم بدمیچی زدم و حوله رو دورم پیلبخند. نمیرو بب

 هی.  بهش نگاه کردمکی نزدزبرش داشتم و ا.  بوددهی افتاد که مهران برام خری نگاهم به لباسهوی. بردارم
 ی و جلودمیبه سرعت لباس پوش! شهی می رو تنم چطورنمیکنجکاو شدم تا بب!  بودمشدهیدفعه هم نپوش

خونه تو ! رونیز اتاقم رفتم با.  اومدی بهم میلی باال تنه ام معلوم بود اما لباس خشتریب. ستادمی انهیآ
  . و به سمت آشپزخونه به راه افتادمدمیخند. معده ام غر غر کرد! سکوت فرو رفته بود

  
 ی صدادنی دادم که با شنیداشتم به معده ام سر و سامون م!  گذاشتمزی می رو رویی نشستم و چازی مپشت

  . خشکم زدارشیک
  
 ی و چشماش رو مرونی اومد بیداشت از اتاقش م» !؟ی کنی چرا انقدر سر و صدا میپانته آ اول صبح«-

  .دیمال
  
  »!؟یتو خونه ا..... «-
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  .دی کشی اازهیخم» ! کهینی بیم«-
  
  »!چرا؟«-
  
  »!گهیجمعه اس د«-
  

  : رو جمع کردم و گفتمخودم
  
  »! شرکتی رفتیتو که جمعه ها هم م........ یول«
  

  :ه شد و گفت به من بندازه وارد آشپزخونی که نگاهنی ابدون
  
  »! تو شرکت ندارمی کارامروز«
  
 برم لباسم رو دی باشهی افتضاح منهی لباس ببنی من و با اارشیاگه ک.  به لباسم انداختمی نگاهی آشفتگبا

 دهی فاگهید.  اومدرونی از آشپزخونه بی چاوانی لهی با ارشیاز جام بلند شدم تا برم اتاقم که ک. عوض کنم
 اصال ارشی کنم که من از کنی تلقدم کردم به خویسع.  انداختمنییستم و سرم رو پاسر جام نش!  ندارهیا

هنوزم بهم .  رو به روم نشستارشیک!  وجود ندارهدنی خجالت کشی برایلی کشم و اصال دلیخجالت نم
تا .  زودتر به اتاقم برگردمدیبا.  ها کار ساز نبودندنیتلق.  جمع کردمشتریخودم رو ب. نگاه نکرده بود

  : گفتارشیخواستم از جام بلند بشم ک
  
  »!نما؟ی سمی امروز بری خوایم«
  
  . اتاقم انداختمی به در بسته ینگاه» !نما؟یس«-
  
نگاهم رو به سمت !  شدهری که بخوام برم تو اتاقم دنی کم واسه اهیفکر کنم » ....... ی فهی دمیآره شن«-
محو چهره اش ! صفه موندن حرفش دور از ذهن نبودعلت ن. نمی چرخوندم تا حالت چهره اش رو ببارشیک

  .شدم
  

 ریز.  انداختنییچشماش رو بست و سرش رو پا. کم کم اخماش تو هم رفت. دی چرخی رو لباس منگاهش
. فتادهی نی کردم وانمود کنم که اتفاقیسع.  شدی میسکوتش داشت طوالن. دمی گفت که نشنیزیلب چ
  :گفتم

  
  »!ه؟ی چلمهی فاسم«
  

  : بهم انداخت و گفتینیشمگ خنگاه
  
  »!!!ی جهنمعشق«
  

  : انداختم و گفتمنیی رو پاسرم
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  »!هیبی عجاسم«
  
 کرد خودش و ی می که سعییمعموال وقتا.  و چشم هاش و بستدی کشیقی نفس عمتی با عصبانارشیک

  .  دادی کار و انجام منیکنترل کنه ا
  
  !  شدهنی سنگیلیجو خ.  رو تحمل کنمتی وضعنی تونم ای نمگهید
  
اما نتونستم . دمی رو تو نگاهش دیبی عجزی دفعه چنیا.  چشم هاش و باز کردارشیک.  بلند شدمزی پشت ماز

  !هی بدم که اون چصیتشخ
  
 تخت پرت ی لباسم رو در آوردم و روتیبا عصبان.  فرار کردم و وارد اتاقم شدمارشی کبی نگاه عجری زاز

 شد اگه انقدر از ی میچ! االن بهتر شد. دمی و پوشدمی کشرونی ب بلند از تو کمدمنی لباس آستهی. کردم
  ! دم؟ی کشی خجالت نمارشیک
  
  
  

 غذا یداشتم برا. دمی لباسم اشکام رو پاک کردم و دماغم رو باال کشنیبا آست.  صورتم رو پر کرده بوداشک
 بلند شدم تا برم در و  گذاشتم و از جامینی سیچاقو رو تو.  زنگ در بلند شدیصدا.  کردمی خورد مازیپ

  .  خوادی مخی که مدام مونهی بغلهی همسادیشا. باز کنم
  

 خوش رنگ یبعدش چشم ها.  سبد گل رز بودهی دمی اول دی که تو لحظه یزیتنها چ.  و باز کردمدر
  .  شده بودندرهیمهران که از پشت سبد گل به من خ

  
  »!؟ی خوایسالم خانوم خوشگله، مهمون نم«-
  

  .  صورت مهران کنار رفتی جلو گل ازسبد
  
 بلند یمهران با صدا!  شدمزونی و خودم و تو بغل مهران انداختم و از گردنش آودمی کشی کوتاهغیج

  .  و بغلم کرددیخند
  
  :  کم ازش فاصله گرفتم و گفتمهی
  
  »!؟ی واقعا خودتمهران«
  

  : زد و گفتی لبخندمهران
  
  »!ی که توهم بزندهیجا نکشهنوز کارت به اون.....  که خودمم معلومه«
  

  .  زدم و دوباره بغلش کردمیی دندان نمالبخند
  
  »! توامی خوام بیم.... برو اونور !  نشوزونمی انقدر آویپان«-
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  : زدم و گفتمیلی آروم به صورتش سیلی جدا شدم و خازش

  
  »!نجای ایای که مهیمثال بار اول!  کنمی کم مهمون نوازهی خواستم چارهیب«
  

  : سبد گل رو تو دستم گذاشت و وارد خونه شد و گفتمهران
  
  »!صاحب خونه ام!  کهستمیمن مهمون ن! ... ی کنی نکرده مهمون نوازالزم«
  

  : رو تو دستم جا به جا کردم و گفتمسبد
  
  »!!یی تو پرروچقدر«
  

  : کرد گفتی همونطور که اطراف رو نگاه ممهران
  
  »!؟ی دونستی م ونیا! می همهی شبیلی آ من و تو خپانته«
  
  »!خدا نکنه!!! شیا«-
  

  .  شدمییرای و بستم و پشت سر مهران وارد سالن پذدر
  
  .  کاناپه لم دادیرو» !ی داری قشنگیخونه «-
  
  : ذوق به خونه نگاه کردم و گفتمبا
  
  »! .....  دوسش دارمیلیخ ...... آره،«
  

  : به مهران زدم و گفتمیلبخند
  
  »!ارمی قهوه بهی برات رمیم«
  

  .  گذاشتم و کنارش نشستمزی می مهران روی قهوه رو جلوفنجون
  
  »!نجای ای که اومدی کار خوبیلیخ«
  
  »!ست؟ی خونه نارشیک«-
  
  »!؟ی فقرا کردری از فقیادی شده یخوب چ! .... اومد مجبور شد بره شرکتشی براش پی کارهینه «-
  
  »!یی جاهیپانته آ اومدم دنبالت تا ببرمت «-
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  .  کردمتعجب
  
  »!کجا؟«-
  

  : اش رو مزه کرد و گفتقهوه
  
  »! خونهی فکر نکنم امشب برگردار،ی دست لباس با خودت بهیفقط ! ... ی فهمی بعدا منویا«-
  
  »!ام؟ی که من باهات می فکر کردیرو چه حساب«-
  
  »! برمتی به زور م،یایاگه ن«-
  
  »!امیمن نم«-
  
  »!یشی ازم ممنون می حساب چه خبره،ی که بفهمنیپانته آ مطمئنم بعد از ا«-
  

  .  دونستیمهران نقطه ضعفم رو م!  کردی داشت کالفه ام میکنجکاو
  
  »! برگردم خونهدی شب بای ولام،ی خب ملهیخ«-
  

  : رو تکون داد و گفتسرش
  
  »! برگردی اگه خواستباشه«
  
  
  

  .  من بودی شکنجه ها برانی ابهام جزء بدترتحمل
  

  .  کردمیدم و به اطراف نگاه م نشسته بونشی مهران تو ماشکنار
  
  »!م؟یری ممیما کجا دار«-
  

  : و گفتدی کوبشیشونی به پمهران
  
  »!!!ی پرسی سوال و منی که اهی بارنی و چهل و سومستی دونیا«
  
  »!گهی بار جواب سوالم رو بده دهیخب «-
  
  »!یفهمی مگهی دی قهیتا چند دق! ....  باشهزی سرم قراره سورپراریبابا خ«-
  



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

136

.  گوشم رو پر کردمای هواپی بعد صدای قهیچند دق.  کم کنممی کم از شدت کنجکاوهی رو بستم تا امچشم
  . می فرودگاه بودکیما نزد. چشمام رو باز کردم 

  
  »! فرودگاه؟می ری ممیما دار«-
  
  »!آره«-
  
  »!چرا؟«-
  

  !  شدمی واقعا داشتم کالفه مگهید. دی لب مهران رقصی رولبخند
  

  : لب گفتری به برد پرواز انداخت و زیمهران نگاه. وارد سالن انتظار شدم سر مهران پشت
  
  »!نشسته«
  
  »! چه خبره؟نجایا«-
  
  »!خبرا پشت سرته«-
  
  !! ی بیب ...... دمی رو دای مادربزرگ دننی فرودگاه بهتری اشهی شواری سرعت به عقب برگشتم و پشت دبه
  

حتما .  شده بودرهی مهربونش از اونور به من خی چشما بای بیب.  شدمکی نزدی اشهی شواری به دآهسته
 کم کج کردم هیسرم رو !!! ستمیخواب ن.....  گذاشتم شهیدستم رو باال آوردم و رو ش! نمی بیدارم خواب م

  : شونه ام گذاشت و گفتیمهران دستش رو رو.  نگاه کردمی بی به بیشتریو با دقت ب
  
  »! خوشت اومد؟زمی سورپرااز«
  
 مهران از تعجب یچشم ها.  جدا کردم و به سمت مهران برگشتمی بی بی نگاهم رو از چشمایلی می ببا

  . گرد شد
  
  »!یشی کردم خوشحال میفکر م! ..... ؟ی کنی مهی گریدار«-
  

  !  اشکام سد چشمام رو شکسته بودندی دونم کینم.  بودسیخ. دمی صورتم کشی رو رودستم
  
  »!نمی بیخواب محتما دارم !! .....شهیباورم نم«-
  

  . نگاه کردمی بی به بدوباره
  

!  رو فراموش کنمای تونستم توش دنیهنوزم م. هنوزم گرم بود.  دادی عشق می هنوزم بوی بی بآغوش
 دیشا.  پنهون کردمی بی تونستم تو آغوش بیخودم رو تا اونجا که م!  داشتمازی بود که بهش نیزیهمون چ
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شونه .  شدندحلقه محکم تر دور کمرم ی بی بیدستا!  جدا کنهیینها تونست من و از احساس تی می بیب
  . دی لرزی مهیهام از شدت گر

  
  : رو موهام زد و گفتی بوسه ای بیب

  
  »!! نکنهیگر! زمی نکن عزهیگر«
  

  : که کالفه شده بود گفتمهران
  
  »! اما کو گوش شنوا؟ادی خوشم نمی هندلمی از فگمیمن همش م ....... ی وایا«
  

  : به مهران نگاه کرد و گفتتی با عصبانی بیب. دمی کشرونی بی بی رو از آغوش بمخود
  
  »! .... ؟ی کردی تو فوضولباز«
  
 کنه هیاصال انقدر گر!  و شروع کنهشی زارهی خونه اونوقت پانته آ گرمی برگمی خوشگله من دارم می بیب«-

  »!رونیکه چشماش بزنه ب
  

  :گفتم
  
  »!رونی تو بزنه بیچشما... شاایا«
  
  : دست انداخت دور شونه من و به مهران گفتی بیب

  
  »!اری رو بچمدونم«
  

  : لب گفتری زمهران
  
  »! شدمحمالم«
  
  : ابروش و باال انداخت و گفتی بیب

  
  »!؟ی گفتیزیچ«
  

  : چمدون رو گرفت و گفتی دسته مهران
  
  »! بگمیزی جون، من غلط بکنم که چی بی بنه«
  

  :دم و گفتم مبل لم دای روی بی بکنار
  
  »!م؟ی داری شام چمهران«
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  : کرد گفتی همونطور که لپه پاک ممهران

  
  »!!! خونه خودتوندی بری مفی تشریجنابعال .... یچی شما هواسه«
  
  : نگاه کردم و گفتمی بی ببه
  
  »!نجامی من امشب ار،ینخ«
  
  »!ی بموننجای دم که شب ای منه و بهت اجازه نمی خونه نجایا«-
  
  »!چرا؟«-
  
  »!ی کردتمی اذیامروز حساب«-
  
  »! کنم؟تی رو اذی نکنم کتیاگه تو رو اذ«-
  
  »! بزنخونکیبرو به اون شوهرت س«-
  
  : چشماش و بست و گفتی بیب

  
  »!!!دی پریمثل سگ و گربه به هم م! .... دیانقدر ور ور نکن .... دی رو خرد کرداعصابم«
  

  : و گفتدی کشرونی لپه ها بنی رو از بی ازهی سنگ رمهران
  
  »!ی زنی هنوزم خوب ضد حال ما،ی عوض نشدی بیب«
  
  »! شام آماده باشهدی باگهیتا دو ساعت د! ....  بشهدای خوام سنگ تو غذام پینم! سرت به کارت باشه«-
  

  :گفتم
  
  »! مونمی منجای امشب امن«
  

  : گفتمهران
  
  »!!!!!نه«
  
  : گفتی بیب

  
  »!شن؟ی آدم نمنایچرا ا ..... ایخدا«
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  :به من گفت رو
  
  »!؟یینجای که تو ادونهی مارشیک«
  
  »!!!نه...... «
  
  : داد و گفترونی نفسش رو بی بیب

  
  »!نجای اادی شو زنگ بزن بگو ببلند«
  

  : گفتمهران
  
  »!؟ی کنی رو دعوت مارشی اونوقت تو کرون،ی رو بندازم بی پانکنمی می من دارم سعی بیب«
  
  : چپ چپ نگاش کرد و به من گفتی بیب

  
  »!گهی شو دبلند«
  

  ! درآورد و رفت آشپزخونهی شکلکمهران
  

  : من کنان گفتممن
  
  »! وقت تو شرکت کار دارهری آخه تا داد،ی نکنم بفکر«
  
  »! امشب کار و ول کنههیبگو «-
  

  ! رو خاروندم و از جام بلند شدمسرم
  

  .  رو گرفتمارشی کلی موبای تلفن رو برداشتم و شماره یگوش
  
  .  خسته اش تو گوشم نشستیصدا بوق نی دومبا
  
  »!بله؟«-
  

  : قلبم گذاشتم و آب دهنم رو قورت دادم و گفتمی رو رودستم
  
  »!سالم«
  
  . دمی شنی رو مارشی کی عصبی نفس هایصدا.  لحظه سکوت برقرار شدهی
  
  »!ا؟یک«-
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  .  بودنی سنگیلیصداش خ» !؟ی هستیکدوم گور«-
  

  .  رو نداشتمی برخوردنیانتظار همچ.  رو ندادمجوابش
  

  : تلفن رو از گوشم دور کنمی باعث شد تا گوشارشی کادیفر
  
  »! پانته آ؟ییکجا«-
  
  »!ارش؟ی کی کنی مینجوریچرا ا«-
  
  »! ...ی دفعه هم جواب ندادهی زنگ زدم اما لتیاز صبح تا حاال صد دفعه به موبا! ..... چرا ؟«-
  
  » !دمیصداش و نشن...  خب دیببخش«-
  

  : و گفتدی کشیقی عمنفس
  
  »!؟یی کجااالن«
  
  »!خونه مهران«-
  

  . دمی رو شنارشی کی شدن دندون هادهیی سایصدا
  
  »! اونجا؟ی به تو اجازه داد که بریک«-
  
  . شدمی می داشتم عصبانگهید
  
  » ! ندارماجی احتی کسیمن به اجازه «-
  
  »! نهای ی زنی حرف و منی بازم اینی بی من و میدوست دارم بدونم وقت«-
  
  »! زنمی حرف و منیمطمئن باش که هم«-
  
  »!شهیبعدا معلوم م«-
  
  »!نجای ایایزنگ زدم تا بگم ب...... « -
  
  »!  خونهایتو هم زودتر ب! امیمن نم.... « -
  

  .  دادی راحت دستور مچقدر
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  : حرص گفتمبا
  
  »!! .... خونه امی چون نمزم،ی منتظرم نباش عزامشب«
  
  »!ارمی سرت میی بعدا چه بالینی خونه تا ببای نیجرات دار«-
  

  : و گفتمدمیخند
  
  »! ....یخوب بخواب!  عشق منخداحافظ«
  

  :دمی رو شنارشی کی دو رگه یصدا
  
  »!پانته آ«-
  
  :  آروم گفتمیلیخ
  
  »! دارمدوست«
  

  : باعث شد از جا بپرمی بی بیصدا. دمی خندیرکی زری دستگاه گذاشتم و زی رو رویگوش
  
  »!اد؟یم!  شد؟یچ«-
  
  : به خودم گرفتم و گفتمی تفاوتی بی افهیق
  
  »!ادی تونه بی کرد و گفت نمیعذر خواه .... ادهی زیلی بهت گفته بودم که کاراش خی بیب«
  

  ! گمی فردا بهش مال،ی خیب! ....  اومدهی بی بگم که بارشی رفته بود به کادمی اصال من
  

  : انداختم و گفتمی نگاهزی میو رنگارنگ ری مهران نشستم و به غذاهای رو به روز،ی مپشت
  
  »! هادهیمعلومه وقت شوهر کردنت رس!!! ..... نجایچه خبره ا!!! ...  بهبه«
  

  : زد و گفتی لبخندمهران
  
  
  
  »! دارهی کم کم داره همه جا رو بر ممیدگی ترشیبو!  کن زودتر بختم وا بشهدعا«
  
  
  
  : تشر زدی بیب
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  »!زبونم مو در آورد! ...  و تکرار کنم؟زی چهی دیباچقدر !!!.... دی غذا خوردن حرف نزنوقت«
  

 نی غذا رو تمردنی و دو بار جوی بار خواستم سنی اولیبرا.  رو پر از برنج کردم و تو دهنم گذاشتمقاشقم
 نی کردم ایاصال فکر نم. فکم درد گرفت.  چقدر خسته کننده استیوا.... 29.....4....3.....2! ....کنم

  !  کنهیابم بازکار انقدر با اعص
  

  .  افکارم رو پاره کردی رشته فونی زنگ آیصدا
  

  : به ساعت انداخت و گفتی نگاهمهران
  
  »!هی کنیپانته آ بپر بب«... » ! ه؟ی کگهی دنیا«
  

  : کردم و گفتماخم
  
  »! خونه توئهنجایا!  من چهبه«
  

  : به غذاش کرد و گفتی ااشاره
  
  »! سرم شلوغه؟ینیبی نممگه«
  
  »!خودت برو!! م از جام بلند بشمحال ندار«-
  

  :مهران گفت.  زنگ دوباره بلند شدیصدا
  
  »!!!گهیزود باش د....  پشت در مرد طرف«
  
  ! مگه من کوزتم؟!  پر رو یپسره .  لب غر غر کردم و از جام بلند شدمری زتی عصبانبا
  
  : رو برداشتم و گفتمفونی آی حوصلگی ببا
  
  »!بله؟«
  
  »!!!باز کن.... «-
  
هر چند که !  باشهارشی کی تونه صدای نمنیا. به گوشام اعتماد نداشتم.  خود به خود باال رفتندبروهاما

  ! همون خشونت رو داره
  
  :دمی پرسی دودلبا
  
  »!شما؟«
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  »!!باز کن در رو... «-
  

  : بلند شدییرای مهران از سالن پذیصدا
  
  »! پشت دره؟یک! یپان«
  

  : رو گذاشتم و به مهران گفتمفونیر و باز کنم آ که دنیبدون ا.  شده بودمدستپاچه
  
  »!!هی کنمی در ببی جلورمیم ... ومدی دونم، صدا نینم«
  
  !  بهش بگم که حفظ ظاهر کنهدیبا!  اومدهی بی بگم که بارشی به کدیبا
  
  .  و آروم در و باز کردمدمی کشیقینفس عم. ستادمی کردم و پشت در ای رو طاطی سرعت حبه
  
 ی تر به نظر مرهیچشماش از شدت خشم ت.  پشت در آماده حمله کردن بودی عصبانری شهی مثل ارشیک

دستم رو !  شد و در و پشت سرش بستاطی من و به عقب هل داد و وارد حارشیک. نفسم حبس شد. اومدند
  : من گفتممنبا .  تر شدکی قدم بهم نزدهی تی با عصبانارشیک. دمی بود کشکمی که نزدی درختیبه تنه 

  
  » .... سالم،«
  
  :  گفتی سردیلی لحن خبا
  
  »!می بردیبا! آماده شو.... «
  

  : و گفتمدمی به موهام کشیدست
  
  »....  آخه شهینم«
  
  : به موهام چنگ انداخت و گفتارشیک
  
  » .... اری من آخه و اما نواسه«
  

  .  تونستمیما نم بکشم ارونی بارشی کردم موهام و از دست کیسع.  سرم به سوزش افتاده بودپوست
  
  »!موهام و ول کن ... ادی دردم میآ....  لحظه به حرفم گوش بده هی ارشیک«-
  

  : هر دو مون و از جا پروندی بی بیصدا
  
  »!؟ییپانته آ کجا«-
  



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

144

 ی بی نگاه متعجبش رو به بارشیک. نهی تونست ما رو ببی نمی بیب. می بودستادهی ااطی حکی تو قسمت تارما
 کردم و پوست سرم رو ماساژ دادم و ارشی به کیاخم.  آروم آروم از موهام جدا شددستش. دوخته بود

  :گفتم
  
  »!امیاالن م! ی بی بنجامیا«
  
  »! بود پشت در؟یک«-
  
 با ی بیب.  به راه افتادمارشیپشت سر ک.  قدم برداشتی بی به من انداخت و به سمت بی نگاهارشیک

  : زد و گفتی لبخندارشیک.  کردی نگاه مارشیتعجب به ک
  
  »!!!ری به خدنی رس،ی بی بسالم«
  
  »!ی کار داریلیپانته آ گفت خ!!!!! یایفکر کردم نم! ... ؟ییسالم پسرم، تو..... اممم «-
  
  : به من انداخت و گفتی نگاهظی با غارشیک
  
  »!!! به خاطر شما اومدمفقط«
  

  !  دروغ گوی پسره
  
  : زد و گفتی لبخندی بیب

  
  »!!! تومی برایب! ن جاارشی کی کردلطف«
  
 ی بیاصال به ب!!!  صحبت کرده باشهینجوری ای قبال با کسی بی بادی نمادمی!  جان؟؟ارشیک!!! ؟؟؟یچ
  !!  صحبت کنهمی اد که انقدر مالینم
  
 خواستم دستم رو از دستش تیبا عصبان.  دستم رو تو دستش گرفت و به سمت خونه به راه افتادارشیک
 ی لبخندی بیبه ب.  در اومدغشونی دستم جیانگشتا. رو محکم تر گرفت و فشار داد بکشم، اما دستم رونیب

  : گفتمارشی گوش کریزدم و ز
  
  »!!ی کن وحشولم«
  
  »!ی ندمهی خبرا رو نصفه نگهی دیتا تو باش!!! .... حقته«-
  

  .  نشون بدمی تونستم عکس العمل خاصینم.  پشت سر ما بودی بیب. می خونه شدوارد
  

  : بلند شد و گفتزی افتاد از پشت مارشیچشمش که به ک. دی رسیوز داشت به شکمش م هنمهران
  
  »!سالم!.... باالخره چشممون به جمال شما روشن شد!  بهبه«
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  : دستم رو ول کرد و دست مهران رو تو دستش گرفت و گفتارشیک
  
  »! وقت شب مزاحم شدمنی که ادی ببخشسالم،«
  
  »! ... ه؟ی چه حرفنیا!  کنمیخواهش م«-
  
  : گفتی بیب

  
  »!؟ی جان شام خوردارشیک«
  
  : انداخت و گفتزی می روی به غذاهای نگاهارشیک
  
  »!!بله«
  

  : و گفتدی عقب کشارشی کی رو برای صندلمهران
  
  »! لقمه هم با ما بخورهی«
  
  »! ندارملیممنون، م«-
  
اونا کار ! ...  سوختهی هاینی زمبیهمش رو خودم درست کردم اال اون س!!! ی بخوردی که باشهینم«-

  »!پانته آست
  
ا ا گهید!  ها رو سرخ کردم؟ینی زمبی گفت که من اون سی حتما مدیحاال با.  مهران چه پرروئهنیا....  ا 

  . سوژه شدم رفت
  
  : روم و برگردوندم و گفتمتیبا عصبان.  به من انداختیزی نگاه تمسخر آمارشیک
  
  »!!! خوادی ماقتی ها لینی زمبی سنی اخوردن«
  

 یداره با غذاش باز! ستی ننجایاصال حواسش ا.  کنمی نگاه مارشی به کیرکی زری شام خوردن زموقع
  .  خونمی سوال رو تو نگاش مهی! کنهی نگاه می بی به بی فقط گه گاهکنهیم
  

  : و گفتمدمی کشی بلندی ازهیخم....  خسته اند یلی خچشمام
  
  »!شمی مهوشی بدارم«
  
  :رو بلند کرد و گفت سرش ارشیک
  
  »! وقتهرید! می رفع زحمت کنگهی کم آماده شو که دکم«
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  : گفتی بیب

  
  » !!!دی جا هستنی امشب همد،ی زارم بریمن نم! .... ؟کجا«
  
  : به سرعت گفتارشیک
  
  »!می شی مزاحم نمنی از اشتری بگه،ی دنه«
  
  : دور دهنش رو پاک کرد و گفتی بیب

  
  »!یا مراحمشم!!!  پسرمهی چه حرفنیا«
  
  »!می رفع زحمت کننی اگه اجازه بدیممنونم، ول«-
  
 باشه، شمی خواد پانته آ امشب پیدلم م .... دی زارم بری رفتن اصرار نکن، من نمی انقدر براارشیک«-
  »!دمشی ندی وقته که درست و حسابیلیخ
  
  .  و به من نگاه کرددی به موهاش کشی دستارشیک
  

  !  شدمرهی تو بشقابم خی برشته ی هاینی زمبیه س انداختم و بنیی رو پاسرم
  
  : گفتی بیب

  
  »!؟ی بری خوای تو هم میپان«
  

  : رو تکون دادم و گفتمسرم
  
  »! .... بمونمنجای خوام ای من م،ی بی بنه«
  
  : زد و گفتی لبخندی بیب

  
  »!!!ی ما رو تحمل کنی امشب مجبورارشیآقا ک !!! .... خوبه«
  
  : و گفت زدی تصنعی لبخندارشیک
  
  »! افتخاره که کنار شما باشمهیبرام ما! .... دی خجالتم ندنی از اشتری بلطفا«
  

  : و گفتدی به شکمش کشی دستمهران
  
  »! ترکمیدارم م ..... یوا«
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  : گفتی بیب

  
  »!دی اونجا بخوابدی تونیم!  مهران تخت دو نفره دارهاتاق«
  

 انداختم و نییسرم رو پا. پوست صورتم احساس کردم ریحرارت رو ز. دی صورتم دوی روارشی کعی سرنگاه
  :گفتم

  
  »! تو بخوابمشی خوام پیمن م... من ....  خواد ی نمی بیب«
  
  : انداخت و گفتارشی به کی نگاهی بیب

  
  »!ی شوهرت باششی پدی تو بانه،«
  

  ! یفه بود و عصبکال.  انداختمارشی به کی سرسرینگاه ....! شهی بفهمونم که نمی بی به بی به چه زبونآخه
  

با سر !  از اون متنفرهارشی رو داشته باشم که کیزی چی تونم آرزویمن نم....  قلبم رو پس زدم یتمنا
  : بلند شدم و گفتمزی از پشت میدرگم

  
  »! ظرف ها رو بشورمدیبا«
  
  ! کردمی فکرم رو آروم مدیبا
  
  : گفتی بیب

  
  »! شورهیمهران م!!! تو برو بخواب...  خواد ینم«
  

  : منفجر شدمهران
  
  »!شه؟ی می بشوره چیمثال اگه پان!! .... ایکشی میگاری از من بی همش داری بیب«
  
  »!بچه ام خسته است! .... ؟ینی بیمگه نم«-
  
  »!!!منم خسته ام خب! .... ستیقبول ن«-
  
  : به مهران نگاه کرد و گفتتی با عصبانی بیب

  
  »!انقدر ور ور نکن!!! رونی کشم بیحلقومت م زبونت و از ی حرف بزنگهی کلمه دهی مهران«
  
مثل ... خب !  داشتی براش تازگی بی بی کرد لبخندش رو پنهون کنه، حرفای می به زحمت سعارشیک
  ! ... ستی کردم قمر در عقرب نی که اوضاع اونقدرا که فکر منیا
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  : لباش رو غنچه کرد و گفتمهران

  
  »! کشمی رم خودم و می من ماصال«
  
  : گفتی بیب

  
  »!زمیتو هم برو بخواب عز:) به من نگاه کرد و گفت!!!! .... (ی باشموفق«
  

  : با حرص گفتمهران
  
  »! هست که ظرفا رو بشوره، تو اصال نگران نباشنجای ای بدبختهی...  تو برو بخواب آره«
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
  »!ری شب بخپس«
  

  . اومدمرونی بییرای به سرعت از سالن پذ. کردمی صورتم احساس می رو روارشی کنی سنگنگاه
  

 اتاق رو ی درخشان نور فضایقطره ها.  برق رو زدمدیکل.  اتاق مهران شدم و در و پشت سرم بستموارد
 به قلبم آشناتر یکیتار.  برق رو زدمدیدوباره کل. تخت دو نفره قلبم رو به لرزه انداخت. روشن کردند

 رو ی و دستم رو روشستم تخت نیرو.  و به سمت تخت به راه افتادممدی خشکم کشی لبایزبونم رو رو. بود
.  تونم بخوابمیمطمئن بودم تا صبح نم!  کرده بودیقلبم با آرامش خداحافظ. دمی مخملش کشیتخت
  . کنارم بود آروم و قرار نداشتمارشی که کیوقت!  بودنطوری همشهیهم
  

 شد و قلبم نینفسم سنگ!  من و دوست داشتارشیککاش .  و چشمام رو بستمدمی تخت دراز کشی روآروم
 از یکیاالنم !!! شمی وقتا از عشق متنفر میبعض! ...  شدی فشار عشق له مری داشت زیانگار!!! فشرده

  !همون موقع هاست
  
 یکی رو تو تارارشیقد و قامت ک. چشمام و باز کردم.  دونم چقدر گذشت که در اتاق دوباره باز شدینم

 برق رفت اما دیدستش به سمت کل!  سخت تر شدارشی کدنید. در پشت سرش بسته شد. ادم دصیاتاق تشخ
 کرد و نفس نییپا اتاق رو باال و یبا کالفگ.  به سمتم انداخت و دستش رو مشت کردینگاه. دیبهش نرس

  : آروم گفتیلیخ. دی کشقیعم
  
  . زدیانگار داشت با خودش حرف م» !!! باشآروم«
  
  .  چشمام و محکم تر از دفعه قبل رو هم فشار دادم. سمت تخت اومدبه
  

 تونم ی کردم تا اونجا که میسع.  فرو رفتارشی فشار وزن کریخوشخواب تخت ز.  تخت نشستیرو
  . انقدر تو نقشم غرق شدم که واقعا خوابم برد!  کنمی بازیعیطب
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 کنار من ارشیک..... م  تخت نشستم و به اطراف نگاه کردیرو.  شدمداری از خواب بی شدت تشنگاز
. دمی رو بوسشیشونی آروم پیلیخم شدم و خ.  رو لبم نشستی صورتش لبخندیاز قشنگ!  بوددهیخواب

از . دمی دست کشارشی کیبا اکراه از تماشا! چرا انقدر تشنه ام شده؟. دی کشری تیگلوم از شدت خشک
 از سالن ی زمزمه ای رفتم که صداینه مداشتم به سمت آشپزخو.  اومدمرونی اومدم و از اتاق بنییتخت پا

  .دمی رو شنی بی بی رفتم، صداییرای به سمت پذنی پاورچنیپاورچ.  توجهم رو جلب کردییرایپذ
  
  »!!!من واقعا نگرانم«-
  

  : جواب دادمهران
  
  »! خرابه؟تی انقدر وضعیعنی«
  
  »! رو گرفتهمشیاون تصم! رهی اتفاق و بگنی ای تونه جلوی کس نمچیمهران ه«-
  
-»اد؟ی میک!«  
  

  !  زنن؟ی دارن حرف می مورد چدر
  
اگه بفهمه چه ! شهی فشار نابود منی اریاون ز!  نگران پانته آمیلیمن خ .....! ی به زودی دونم، ولینم«-

  »! تونم واکنشش رو تصور کنمی نمیحت......!  افتاده ییاتفاقا
  

  ! ختی بهم رشتری فکرم رو بی بی افسرده بآه
  
  :امه داد ادی بیب

  
  » ! بدمی دونم حق و به کی نممن«
  

  . گذاشتم و با تمام وجود گوش کردمواری دی لرزونم رو رودست
  

  : و گفتدی کشیقی نفس عممهران
  
 حد که بخواد نی نه تا ای بود ولوونهیاون د! ...  بکنه؟ی کارنی همچسای کرد که پری فکرش و میک«

  »! کنهیخودکش
  
  !؟؟یچ
  
 تکون دادم عی حرف مهران رو بفهمم، ضربان قلبم به سرعت باال رفت، سرم رو سری معن تادی کم طول کشهی

 دروغا رو نی خواستم ای نمگهی کم عقب رفتم، دهی!!  ندارهتی واقعیزی چنیهمچ... نه .... نه ...نه ....
  ! صداش پر از غم بود.  پاهام رو سستم رو سست تر کردی بی بیصدا! بشنوم
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 تنم ی موهاادی مادمی اون روز رو یهنوزم وقت.....  بودشی ماه پ6درست ... ستاش و زد  بار رگ دنیاول«
 سایاز اون به بعد پر! ...دی رو به ما بخشسای بهمون لطف داشت که دوباره پریلیخدا خ!!! .... شهی مخیس

 هی نیع!  شدیقبل م تر از روز سرده شد، هر روز افی بهتر نمسایاما حال پر....  روانشناس بود هیتحت نظر 
 دفعه نی کرد، ای دوباره خودکششی ماه پکی. می داشتی سختیلی خطیشرا!  روح شده بودی سنگ بکهیت

 نهی اسای پریروانشناسش گفت تنها راه درمان افسردگ!!! ... می نجاتش بدمیبازم تونست! قرص خورده بود
 باشم سای که نگران پرنی از اشتریمن ب.  ..رانی اانی مد دارننی همیبرا! که با احساسش رو به رو بشه

 ی عشقنیهمچ! چشماش پر از عشقه ... ادی اصال خوشم نمنمی بی که تو نگاش میزیاز چ... نگران پانته آم 
 خوام ینم!!!  خورهی ضربه میلی باشه پانته آ خسای بخواد با پرارشی نکردم، اگه کدای پارشیرو تو نگاه ک
  »....من طاقتش و ندارم ! فتهی بسای پرزبه حال و رو

  
  !!! ره؟ی مجیچرا سرم داره گ! ... گند؟ی می چنایا

  
  : گفتمهران

  
  »! کنهی فکرم کار نم،ی بی بگم بی دونم چینم.... «
  
  »!برو بخواب پسرم، نصفه شبه«-
  
  »!فکر نکنم خوابم ببره«-
  
  »!بلند شو برو بخواب! ....  بگم؟دی بای پس من چیگی و منیاگه تو ا«-
  

  : مبل بلند شد و گفتی از رورانمه
  
  »!ریپس شب بخ... «
  
  »! پسرمریشب بخ«-
  
 در اتاق چند دفعه یتا جلو! نهی وضع ببنی خواستم مهران من و تو ای سرعت به سمت اتاق برگشتم، نمبه

!  هنوز خواب بودارشیک...  دادم هیبه در اتاق تک. وارد اتاق شدم و در و پشت سرم بستم!  خوردمیسکندر
...  نشستم و سرم رو تو دستام گرفتم نی رو زمی حالیبا ب!  گونه ام خط انداختی رویقطره اشک بزرگ

!  زدی غلتارشیک!!  کنمهی خواد داد بزنم و بلند گریدلم م ... دمی شنیکاش مرده بودم و اون حرفا رو نم
 دادم و چشمام و رونیفسم رو بن...  نشد داریخدا رو شکر ب! ...  بشه؟داریبا ترس بهش نگاه کردم، نکنه ب

دارم !!! ... دمی تونم باور کنم که اون حرفا رو شنی نمزمهنو!  کرده؟ی واقعا خودکشسای پریعنی! بستم
 هیانگار !  کنمدای پدنی نفس کشی برای راههی لباسم چنگ انداختم تا ی قهیبه ! ادی نفسم باال نمشم،یخفه م

  !  کردهری بزرگ تو گلوم گزیچ
  
 ام هر جهیسرگ!  تونم نفس بکشمی نمنجایا.  بلند شدم و اشکام رو پاک کردمنی از رو زمیدر گم سر با

  ! شهی تر مدیلحظه شد
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 نهی من و ببی نبودم که کسنینگران ا.  راه افتادماطی اومدم و به سمت حرونی تلو خوران از اتاق بتلو
 تو حالم یرییاما اصال تغ ... دمی کشیقی نفس عم وستادمی خونه اوانیتو ا.  بودنددهیاحتماال االن همه خواب

 بنفش یابرا. خودم رو جمع کردم و به آسمون نگاه کردم.  کردشونی موهام رو پری نشد، باد سردجادیا
 ی تکون ماطی ته حی از درختایکی ری که زیتاب!  بودند تا ببارندیآسمون رو پر کرده بودند و منتظر تلنگر

 و روش دمی سرد تاب کشری زنجیدستم رو رو... به سمتش به راه افتادم . .خورد توجهم رو جلب کرد 
  . نشستم

  
 سایچه طور ممکنه که پر..  کرد ی شادش قلبم رو سالخی نگاه عسلادی .... سایپر ... سایپر ... سایپر

من !!  منهریهمش تقص!!  ام بلند شدهیهق هق گر! مگه چقدر افسرده شده؟؟!!! اونم دو بار!  کنه؟یخودکش
  !عشقش و ازش گرفتم

  
 سمی خیسرم رو بلند کردم و با چشما.  شدونی آسمون از شدت رعد و برق به لرزه افتاد و چشمش گرقلب

 نیآسمون با اول! دی درخشی آسمون مرهی تنهی صاعقه تو پس زمی نقره ایرگه ها. به آسمون نگاه کردم
  !  بارون حل بشمعی و سرد و سرزی ری قطره هاانیجر تو شدیکاش م... قطره اشکش موهام رو نم دار کرد

  
 تونم عشقم رو باهاش ی با خواهرم کردم اما اصال نمی دونم چه کاری که االن منی خودم متنفرم، با ااز

 ام و اصال از ی خودخواه عوضهیمن ! رمی می بشه من مینجوریاگه ا...  ترکم کنه ارشیاگه ک!  کنممیتقس
 ام بلند هیهق هق گر!!! ری نگم کنم عشقم رو ازی بهت التماس مایخدا! .... ستمیه ن موضوع شرمندنیبابت ا
  . دمی لرزی خورد و میدندونام بهم م!  دهنم گرفتم تا صداش کم بشهیدستام رو جلو. تر شد

  
  »!!پانته آ ؟؟«-
  
  .  کردی نگاهم می که با نگراندمی رو دارشی به سمت عقب برگشتم و کی حالی ببا
  
  »!؟ی کنی کار می بارون چریز! ؟ی شدوونهیته آ دپان«-
  

  !چرا عشق انقدر سخته؟...  دوباره سر باز کرد زخمم
  
  !! غم و حسرت بهش نگاه کردمبا
  

  : و سرم رو با دو دستش گرفت و گفتستادی به روم ارو
  
  » ! شده؟چت«
  
  ! نگران بود؟ی چیبرا! د؟ی باری می چهره اش نگراناز
  

 روح من دم،یبا تمام احساسم کف دستاش رو بوس...  کردم کیا کردم و به لبم نزد رو از سرم جددستاش
  ! چه بخواد چه نخواد! شهی همی بود، براارشی کیبرا

  
  .  بلند شدن نداشتمی براییاما من اصال نا!  من تا بلندم کنهی بازوری دست انداخت زارشیک
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  !  خواست بخوابمی مدلم
  

  :رد و گفت به دستم وارد کیشتری بفشار
  
  »! ... بلند شویپان«
  

 و رو دستاش بلندم کرد و محکم بغلم کرد و به سمت دی کشی آهتی با عصبانارشیک.  سکوت بودجوابش
  !  بودی بهاری مثل عطر شب بو هاسشیعطر تن خ. خونه به راه افتاد

  
 رو از آشپزخونه ی بی غر غر بیصدا.  کردمی هال نشسته بودم و از پشت پنجره به نم نم بارون نگاه متو
  !دمی شنیم
  
 خودش و به کشتن ای بازکی رمانتنیآخرش با ا!! ...  کردهی کار می بارون چری زشبی دستیمعلوم ن«-
  »! دهیم
  
  !دی کشری شدت به سرفه افتادم و گلوم تبه
  
  : داغ رو جلوم گذاشت و گفتری شوانی اومد و لرونی از آشپز خونه بی بیب

  
  »!!بخورش«
  
  : کردم و گفتمکیو به لبم نزد روانیل
  
  »!ممنون«
  
  : با حرص گفتی بیب

  
آخه چرا مثل ! ...  کنمیآخرش از دستت سکته م! ی داری وقت دست از حرص دادن من بر نمچی هتو«

  »!... ینیشی مرشی زی ری و میشی جو زده مادیتا دو قطره بارون م! ؟ی کنی رفتار مدای بددیند
  
  : گفتم گذاشتم وزی می رو رووانیل
  
  »! رو ندارمیچی هی ترکه، حوصله یسرم داره م!  تو رو خدا بس کنی بیب«
  
  »!؟یقرصت و خورد! ....  کار کنم؟یمن از دست تو چ... «-
  
  »! خواد بخوابمیاالن دلم م!!! .... آره«-
  
  »!ی بخوابی بری تونی می سوپت و خوردیوقت«-
  
  »!اصال اشتها ندارم... «-
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  »! .... تو حلقتزمی ری میاگه نخور!! خودیب«-
  
  ! نداشتمی اصال خواب خوبشبید!  نگاه کردمی بی نگاه خسته ام به ببا
  
  »! ...؟ی کنی نگام مینطوریچرا ا! ه؟یچ«-
  
  »! تو مود خانم مارپل؟ی بازم رفتی بیب«-
  
شک و  لبخند خهیاز صبح تا حاال !! ... ی کنی رفتار مبی غربی عجیلیخ!!  هستتیزی چهیتو امروز «-

  »!ی هم نزدیخال
  
  »! داشته باشه؟دنی که حال خندیدی رو دیضی کدوم مری بیب«-
  
  »!ی زدی لبخند مشهیتو هم«-
  

  : زدم و گفتمیپوزخند
  
  »! خسته امیاز زندگ...  لبخند زدن ندارم ی برایلی دلاالن«
  
داشت و بلند شد تا نگاهش رو با اکراه از من بر.  بلند شدفونی زنگ آی بگه که صدایزی خواست چی بیب

  !در و باز کنه
  

 ی رو به بینی زمبی و سجی هوی سهیک...  شده بود سیموهاش کامال خ.  با سر و صدا وارد خونه شدمهران
  : داد و گفتیب

  
  »...چقدر هوا سرد شده  !! دمیخی یوا«
  
  : گفتی بیب

  
  .و به سمت آشپزخونه به راه افتاد» ! سوپ درست کنمرمی ممن«
  

  : و به سمت من اومد و کنارم نشست و گفتدیاش و به هم مال دستمهران
  
  »! خودم چطوره؟ی کوچولوخواهر«
  

  : زدم و گفتمی روحی بلبخند
  
  »! تونم خودم و جمع و جور کنمینم!  کهینی بیم«
  
  »!یشی مضی خوره مری باد بهت مهیتا  ... فهی ضعیلی ات خهیبن«-
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  : و گفتمدمی کشسشی خی به موهایدست

  
  »!ی شدسیخ ... رونی بی بری به خاطر من مجبور شددیشببخ«
  
  »! ...ه؟ی چه حرفنیا«-
  

 وقت از آمپول خوشم چیه!  آمپولم سوخت و باعث شد ابروهام تو هم برهیجا.  مبل جا به جا شدمیرو
  ! وحشت داشتمزشی از سوزن تیی جوراهی ! ومدین

  
  : بلند گفتمهران

  
  »!میم گرم ش کهی داغ به ما بده یی چاهی ی بیب«
  

  : از آشپزخونه بلند شدی بی بیصدا
  
  »!ارمی ماالن«
  

  : به آسمون نگاه کردم و گفتمدوباره
  
  »! انقدر هوا سرده؟یعنی«
  
  »!  رفته؟ارشیک!.... هی زمستونی هوازه،ییانگار نه انگار پا...  سرده یلیآره بابا، خ«-
  

  . سرخ شدندارشی اسم کدنی با شنگوشام
  
  : اومد و گفترونی از آشپزخونه بی چاینی با سی بیواستم جواب مهران رو بدم ب که خنی محض ابه
  
 خواست بمونه و ی که پانته آ رو برد دکتر، منیبعد از ا.... البته به زور فرستادمش که بره!! ...  رفتهآره«

  »! بودختهی کار سرش ری کلچارهیب. ازش مراقبت کنه اما نذاشتم
  

  . رو آروم مزه کردشیی چا سرش رو تکون داد ومهران
  

 عشق رو احمقانه نیعقلم ا.  شدمارشی لبخند کی مشغول طراحاهشونی و بستم و پشت پرده سچشمام
  !قتی حقنیباتریخطاب کرد و قلبم اون و ز

  
  : به شونه ام زد و گفتمهران

  
  »!انقدر چرت نزن...  شو برو تو اتاقت بخواب بلند«
  
  : مخالفت کرد و گفتعی سری بیب
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  »!شهی نمداری خوردن سوپش بی براگهی پانته آ اگه بخوابه دنه،«
  

 و نیارزش ا....  اشتها کور کن بود یی جوراهی از سوپ متنفر بودم، شهی آخه همشم،ی نمداری که بمعلومه
  ! بشمدارینداشت که به خاطرش از خواب ب

  
  : گفتمهران

  
  »! کنم سوپش و بخورهیرش م و مجبوکنمی مدارشیخودم ب...  بزار بره بخوابه ی بیب«
  
  : ابروهاش و باال انداخت و گفتی بیب

  
  »!؟ی بشفشی حری تونی می کنی فکر مواقعا«
  
  »!شمی مفشیمعلومه که حر«-
  
  : زد و گفتی پوزخندی بیب

  
  »! خودش دارهی برایچه توهمات ... چارهی بی پسره«
  

  : ابروهاش و باال انداخت و گفتمهران
  
  »! بشم؟ونی قلی ننی افی تونم حری من نمی کنیم تو فکر یعنی ی بیب«
  
  ..... اخم به مهران نگاه کردم با
  
  : گفتی بیب

  
  »!ی تونی که نممعلومه«
  

  : من انداخت و گفتی به سر تا پای نگاهمهران
  
  »!شهی میتیثی داره حتیوضع«
  

  !نهی و بحررانی ای کنه بازی ندونه فکر میکی یتیثی حگهی منیهمچ
  

  .دمی و چشمام و مالدمی کشی اازهیخم
  

  : گفتمهران
  
  »!!رهی گی نکش، منم خوابم مازهیانقدر جلوم خم...  شو برو بخواب بلند«
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  ! سوختیتنم تو حسرت لمس تخت گرمم م.  از جام بلند شدمی زدم و با کرختیلبخند

  
  .... و چشمام و به ابرا سپردم دمی تختم دراز کشیرو
  
  :دیچی مهران تو گوشم پیو صدا.... شدم داری شد بیرد م که به شونه ام وایی تکان هابا
  
  »!! شوداری آ بپانته«
  

 سوپ رو ی تونم بوی و نمپهی ام کینی خوشحالم که بیلیخ. نگاهم به ظرف سوپ افتاد.  و باز کردمچشمام
  ... به ارث بردم ی بی از بیفکر کنم استعدادم رو تو آشپز! احساس کنم

  
  : و گفتمدمی سرم کشیو و بستم و پتو رو رچشمام

  
  »!! خوام بخوابمیم...  کن ولم«
  

  : و گفتدی سرم کشی پتو رو از رومهران
  
  »! آمی ثابت کنم که از پس تو بر می بی به بدیبا....  نداره امکان«
  
  »....  پنبه دانه ندیشتر در خواب ب«-
  
  »!ی باشه خودت خواستادتی یول... باشه ! است؟ینجوریا ا...«-
  

  ! خواست بکنه؟ی کار می چیعنی...  شد ی مکی داشت تحرمیوکنجکا
  

به نگاه متعجبم لبخند زد و .  و باال زدناشی کنار تخت گذاشت و آستکی کوچزی می سوپ روی کاسه مهران
  ....نه . انگشتاش و تو هوا تکون داد

  
 پتو ریدم رو ز کردم خویسع!  نقطه ضعف من دست گذاشتیمهران درست رو! ادی از قلقلک بدم مچقدر

 یمهران هم بلند بلند م. دلم از شدت خنده درد گرفته بود!  کنم تا از دست مهران در امان باشممیقا
 نگاه به خشم نشسته تو بخوام کمکم کنه اما نگاهم ی بیبه سمت در برگشتم تا از ب. در اتاق باز شد. دیخند

  ! نشستارشیک
  

 دنی حالت من به سرعت به عقب برگشت و با ددنیران با دمه.  جمع کردم و صاف نشستمعی رو سرلبخندم
  : خودش رو جمع و جور کرد و گفتارشیک
  
  »!؟ی اومدیمتوجه اومدنت نشدم، ک!! ... ای کسالم«
  
  : به من انداخت و گفتی نگاه سردارشیک
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  »! تعجب داشتی جادی شدی متوجه ماگه«
  
  : لب گفتمریز
  
  »!سالم«
  

  : مکث کرد و گفتکمی مهران
  
  »... بودم سوپ پانته آ رو بهش بدم اومده«
  
  : تخت کنارم نشست و به مهران گفتی روارشیک
  
  »! دمی کار و انجام منی خودم اگهیاالن د .... ممنون،«
  

  : زد و گفتیمی صمی لبخندمهران
  
  .و به سرعت از اتاق خارج شد» !! زارمی تنهاتون مپس«
  
  : نگاه کردم و گفتمارشی اخم به کبا
  
  »!؟ی حرف زدینجوری با مهران ااچر«
  
  : با خشم گفتارشیک
  
  »  گذره؟؟ نه؟؟ی بهت خوش میلیخ«
  
  : نگاه کردم و گفتمارشی به کی تعجب و ناراحتبا
  
  »!ه؟ی چمنظورت«
  
  : شد و گفترهی بهم ختی با عصبانارشیک
  
  »! و بفهمنیا! ی آ تو متاهلپانته«
  

  : رو تکون دادم و گفتمسرم
  
  »... من ست،ی نی کنینطور که تو فکر ماو...  تو یعنی«
  
  »!رمی گی مدهی رو ندیزی چنی که همچهی آخری دفعه نیا...  بشنوم یزی خوام چی نمگهید«
  
  ! متالطم شده بودیلی جوابش رو بدم، ذهنم خی دونستم چطورینم
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نکنه از من . .. نکردم ی اشتباهچیه ... یری بگدهی اون و ندی نکردم که تو بخوای کارچیمن ه..... «-

 ی کنه و بهم احترام می خوب من و درک میلیمهران خ! ....  محبت خانواده ام رو رد کنم؟یانتظار دار
 تنهام از خانواده یلیمن خ! .... مورد تو اون و از دست بدمی بتی به خاطر حساسستمیزاره و من حاضر ن

 رو از دست هیبق... ان برام موندند  و مهری بی کردم من و دوست دارند فقط بی فکر می روزهی که یا
 چه طی شرانی ای دونیم!  بهم ندارهی احساسچی که هی کنم، کنار کسی میدارم کنار تو زندگ! دادم
 کهی تهیچون تو ! ی من و درک کنساسات احی تونی وقت نمچیتو ه! .....  زن داره ؟هی ی براییمعنا
  »!!یسنگ

  
  ... گم کرده بودم ای خودم رو تو دنیجا. ند درشت اشک رو گونه هام پخش شدی هاقطره

  
 ی نگاهش رو احساس مینیسنگ.  فرار کنمطی شرانی تونستم از ایکاش م.  برگردوندمارشی رو از کصورتم
  ! کردم

  
  »!پانته آ؟«-
  

  ! ناراحت بودمیلیبهش نگاه نکردم، از دستش خ!  شده بودمی مالیلی خصداش
  
 به قامت ینگاه. ستادی بارون امی بارش مالی پنجره رفت و به تماشا تخت بلند شد و به سمتی از روارشیک

  !بلندش انداختم
  

  : گوشم رو پر کردنشی سنگیصدا
  
! من و ببخش!! ..شمی از خودم متنفر می کنی مهی من گری به خاطر رفتارایوقت! ...  پانته آ؟ی دونیم«-
 ی مردچی خواد تو به هیدلم نم... واهم من خود خ! ... ی کم من و درک کنهی کن ی به خاطر خدا سعیول

  »... مال من باشه دیتوجه تو با!  به مهرانیحت! یتوجه کن
  
  : سمتم برگشت و گفتبه
  
  »!؟ی من و ببخشی تونیم«
  

  : انداختم و گفتمنیی رو پاسرم
  
ل مهران مث ... ستی نی کنیاون طور که تو فکر م! ی در مورد من و مهران فکر کنینطوری خوام اینم«

  »!شتری بیزیاونم من و مثل خواهرش دوست داره نه چ.  مونهیبرادرم م
  
  : تخت نشست و گفتی و رودی کشیقی نفس عمارشیک
  
  »! برادر زن دارمهی من پس«
  

  : زدم و گفتمیلبخند
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  »!ی و بگنی ای تونیl ، آره«
  
  : برداشت و گفتزی می سوپ رو از روی خم شد و کاسه ارشیک
  
  »! خوردنه االن وقت سوپخب،«
  

  .  دادمرونی رو با صدا بنفسم
  
 می رفتیوقت!  ندارهیزی ظاهر اشتها برانگ،ی سوپ خوشحال نباشنی دم که از خوردن ایبهت حق م«-

 بر ی کم که استراحت کردهی ... ی کنم که انگشتاتم باهاش بخوری سوپ درست مهیخونه خودمون برات 
  »! خونهمی گردیم
  
  »! دارهی جا نگه منی که خوب نشدم من و همی مطمئنم تا وقت! بذارهی بیفکر نکنم ب«-
  
  »! کنمی مفشیخودم رد! ....  دلم بزارم؟ی کجاگهی رو دی بیب«-
  

  : کرد و گفتکی پر از سوپ رو به لبم نزدقاشق
  
  »!ادی داره ممایهواپ...  آ بگو«
  

  : و گفتمدمیخند
  
  »! بچه هاست؟هی کجام شبمن«
  
  :قاشق رو تو دهنم گذاشت و گفت» ! حرف نزنانقدر... بخور کوچولو «-
  
  »... ساکت بمون ی جورنی همنیآفر«
  

  !شهی می خوبیلیپدر خ!  که پدر بشهادی مارشی به کچقدر
  
  : قاشق رو به زور تو دهنم گذاشت و گفتنی آخرارشیک
  
  »! شدتموم«
  

  : و گفتمدمی رو مالچشمام
  
  »! خوام بخوابمیم ... خداروشکر«
  
  »!و پاک کنکنار لبت ر«-
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  : و گفتمدمی به لبم کشی دستی سرسر
  
  »! شد؟پاک«
  
  : دستش رو دراز کرد و گفتارشیک
  
  »! کم موندههی نه«
  

توقف .  رو به روم دوختمدی سفوارینگاهم رو به د!  با لبم دستپاچه ام کردارشی کی نوک انگشتاتماس
  .بهش نگاه کردم.  شده بودی رو لبم طوالنارشی کیانگشتا

  
  »! چقدر سخته؟ی دونیم«-
  
  : تعجب گفتمبا
  
  »! سخته؟یچ«
  
  »! بخوابریولش کن بگ! یچیه.......... «-
  

!  رفترونی سوپ رو برداشت و از اتاق بی کاسه خالارشیک! دمی و پتو رو روم کشدمی تخت دراز کشیرو
  !  تمام ذهنم رو پر کرده بودارشیچشمام رو بستم، سوال ک

  
.  و کمربندش رو محکم گره زدمدمی اومدم و حوله ام رو پوشرونیحموم ب از ی و دستپاچگی کالفگبا

  : و آروم گفتمدمیبه طرف در دو.  شددهی زنگ در دوباره بلند شد و به در کوبیصدا
  
  »! زنهی داره زنگ مزی رهیاَه  ... گهی دامی مدارم«
  

 خودش و تو بغلم نینسر.  کرد خشکم زدی مهی که پشت در داشت گرنی نسردنی و باز کردم و از ددر
  .  اش بلند شدهی گریانداخت و صدا

  
  » ......یپان«-
  
  :در و با پا بستم و گفتم.  حلقه کردم و داخل خونه کشوندمشنی بهت دستام و دور کمر نسربا
  
  » !ه؟ی چه وضعنیا! ....  شده؟یچ«
  

  : ازم فاصله گرفت و گفتنینسر
  
  »! شدمچارهیب.... بدبخت شدم ...  آ پانته«
  
  : به اشکاش نگاه کردم و گفتمی سر در گمبا



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

161

  
  »!؟ی زدی به کسنینکنه با ماش .... نمیبب....«
  

  : اش بلند تر شد و گفتهی گریصدا
  
  »! حرفاستنیاما بدتر از ا...  بود ینطوری کاش ایا«
  

  : رو تکون دادم و گفتمسرم
  
  ».... شده ی چنمی کن ببفی تعر برامیدرست و حساب ... مینی بشمی برای بی کنی مجی من و گیدار«
  
  »! کلمهی واقعی احمقم به معناهیمن «-
  

  : و گفتدی رو باال کششینی بنینسر.  شدمرهی بهش خیبا کنجکاو. می کاناپه نشستیرو
  
  »! رهی نمادمی که زدم تا آخر عمرم یگند! ....  کنمزی رزی خواد خودم و ری دلم میپان«-
  
  :ابه جا شدم و گفتم کاناپه جی کم روهی ی صبری ببا
  
  . کردی داشت خفه ام میکنجکاو» ! شدهی کن چفیزود باش تعر ... ادی جونت باال بنینسر«
  

  : بهم نگاه کرد و گفتی با دو دلنینسر
  
  »! کردمیمن از مهران خواستگار..... «
  
  !نفسم گرفته بود» ! !!هاااا؟...............«-
  

  : گفتعی سریلی خنینسر
  
پانته آ باور ! ...  رو کرده باشمی کارنی همچشهی منم هنوز باورم نمشهی دونم باورت نمی م.... دونم یم«

 کار یاگه بابام بفهمه من چ....  شد ی دونم چطورینم...  کنم ی خواستم ازش خواستگاریکن من نم
  »! زنهیکردم من و دار م

  
!  کرد نداشتمیوم رو لبم خونه م که آروم آری رو لبخندی کنترلچی بودم و هنی نسری محو تماشاهنوز
  : و گفتدی شد و به بازوم کوبی لبخندم عصباندنی با دنینسر

  
  »! کنمی که من دارم دق میاونم وقت! ؟ی خندی مچرا«
  
  »!نه؟! ... گه؟ی دی کنی می شوخیدار... « -
  

  .  مچاله شدنی نسرصورت
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  : عوض کردن جو گفتمی رو تکون دادم و براسرم

  
  »! بود؟یجوابش چحاال  ... خب«
  

  : گفتغی با جنینسر
  
 از دی پررونی از دهنم بشنهادی پنی که انی به محض ارم،یمن اصال نموندم که جوابش رو بگ...  آ پانته«

  »! چشمش فرار کردمیجلو
  
  »!؟....  شد که یاصال چ«-
  

  : انداخت و گفتنیی رو پاسرش
  
 ی قهوه ممیداشت....  براش تنگ شده بود یلی خ دلمنمش،ی شاپ باهاش قرار گذاشتم که ببی کافهی تو«

 چشم من شماره ی آشغال جلوی عوضیپسره ...  دختره اومد به مهران شماره داد، اونم گرفت هی م،یخورد
 ازش گرفتم و پاره وشماره ر...  رو حفظ کنم می شده بودم که نتونستم خونسردیانقدر عصبان... گرفت 

 کنه ی کنم که اون ازم خواستگاری کارهی خواستم یمن م!...  ازدواج کنه با مندیکردم و بهش گفتم که با
  : و گفتدیتو سرش کوب» ... اما 

  
  »!پر رو بود ، پر رو ترش کردم...  بر سرم خاک«
  
  »! اون تو رو دوست دارهنینسر«-
  
  »!از نخ گرفتناش معلومه که چقدر دوستم داره... بخوره تو سرش «-
  

  : و گفتمدمیخند
  
  »!نیهم! ی کنی خواست تو حسودی اون م...«
  
  »! ... کار کنم؟یحاال چ!!! ... ستیمن گوشام دراز ن... «-
  

  : هام رو باال انداختم و گفتمشونه
  
  »! کم فکرت آروم بشههیاصال برو مسافرت تا ....  نشو ی جلوش آفتابی چند وقتهی«
  

  :دستم رو گرفت و گفت.  برق زدندنی نسری هاچشم
  
  »!پس بلند شو!!! ... هی خوبفکر«
  
  »!؟یچ... «-



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

163

  
  : اخم کرد و گفتنینسر

  
  »! برم مسافرت؟یی تنهای از من انتظار دارنکنه«
  

  :  و گفتمدمیخند
  
  »!امی تونم بیمن نم! .... ؟ی شدوونهید«
  
 طی رو تو شراقشی رفیدوست واقع! ی سرت مثال تو دوست منریخ! ی بتوندی بایعنی ... ی تونیچرا م«-

  »!من فقط با تو راحتم...  زاره یها نمسخت تن
  
  »...من ...  خب نینسر«-
  
  »! به شمالی هفته اهی سفر هی .... یای تو با من م،ی نکن بهونه بتراشیسع!  نکنیانقدر وراج«-
  
  »! شمال االن چقدر سرده؟ی دونیم .... ی اوونهیتو د«-
  

  : تو دستاش گرفت و گفتجانی و با هدستام
  
  »!شهیخواهش م! به خاطر من قبول کن! ....  گذرهی بهمون خوش میلیکن خ آ باور پانته«
  

  ....... خدا یا!  شفافش دست و پاهام و بستی چشم هاخواهش
  
  : اخم کرد و گفتارشیک
  
  . مبل نشستیرو» !شهینم«
  

  : گفتنینسر
  
  »!ینیبیبد م...  پا تو کفش من نکن ارشیک«
  
  : زد و گفتی پوزخندارشیک
  
  »!ادیبرو بزار باد ب...  جوجه نمتی بی مزیر«
  

  : و گفتدی کوبنی پاش رو محکم به زمنینسر
  
  »! و سالم برش گردونمحی دم صحیقول م!  خورمیبابا پانته آ رو نم!! ... ی بدیلی خارشیک«
  
  : به من انداخت و گفتی نگاهارشیک
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  »! اصرار نکنخودیب!  راه ندارهاصال«
  

  :گفتم. د با التماس به من نگاه کرنینسر
  
  » ...نمی ببزیی رو تو پاای خوام دریم...  خوام برم ی من مارشیک«
  
  : ابروش و باال انداخت و گفتارشیک
  
  »!!! ....نه«
  

  : گفتنینسر
  
  »! چرا؟آخه«
  
  : گفتارشیک
  
  »! ...  ا راهمحض«
  

  .  رد و بدل شدنی من و نسرنی بینگاه
  

  .  به در اتاقم زده شدی داشتم که تقه ای خواستم رو از کمد بر می که میی لباساداشتم
  
  »! توایب«-
  

 ی زدم و به طرف چمدون بازم که رویلبخند.  گرفتی تو قاب در جاارشی چهار شونه ککلی باز شد و هدر
  : تختم نشست و گفتی شد و روکی آروم نزدارشیک. تخت منتظر لباسام بود رفتم

  
  »!؟ی بری خوای مواقعا«
  

  : گفتمدمیخند
  
  »! کهینی بیم«
  
لباس گرم بر ! ...  بردمتونیاونوقت خودم م...  کم سرم خلوت بشه هی تا دی کردیکاش صبر م«-

  »!؟یداشت
  
  »! ...آره«-
  
  : بهم نگاه کرد و گفتارشیک
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  »! خودت باشمواظب«
  
  : و گفتمدمی قصد نگاهم رو ازش دزداز
  
  »!مطمئن باش! ... یشی از شر من راحت نمای زودنی همبه«
  

  !  بودمدهی بود که تا حاال دیزی چنی تری خواستنارشی کدلبخن
  

  . نشستم و دستش رو تو دستم گرفتمارشیکنار ک.  تخت گذاشتمنیی رو بستم و پاچمدونم
  
 کردم یحس م! دی کرد و پشتش رو بوسکی مونده بود دستم رو به لبش نزدرهی همون طور که بهم خارشیک

 ی نمدای پفشی توصی برای کردم که واژه ای میحساس خوشبختانقدر ا! دستم تنها عضو زنده وجودمه
  ... کردم 

  
 ی به صدف های نگاهیگه گاه. ختی ری زدم، موهام با وزش باد بهم می برهنه تو ساحل قدم مپا

دور بودن از آغوش ...  سوزوندم ی انداختم و به حالشون دل می پام مری زی شکسته یکوچولو
  ! منیحداقل برا!  قابل لمس بودشونییتنها ... معشوقشون اونا رو شکسته بود

  
 تونست ساعت ها چشم یم.  جذاب بودتی نهای هم بزیی تو پاایدر.  شدمرهی خای نشستم و به درنی زمیرو

  ... کردم ی رو جذاب و خود خواه تصور مای تو ذهنم درشهیهم.  نگه دارهرهیها رو به خودش خ
  

 به ساحل دنی رسی حاصل موج ها برایهام گذاشتم و به تالش ب زانوی و جمع کردم و سرم رو روپاهام
  .نگاه کردم

  
  . دادمرونی رو آروم آروم بنفسم

  
++++++  

  
 زدم، یهمون طور که پرده ها رو کنار م.  هنوز خواب بودنینسر.  اتاق رو باز کردم و وارد اتاق شدمدر

  :گفتم
  
  »!؟ی بخوابی خوای بلند شو، چقدر منینسر«
  

  . نخورد تکوناصال
  

  : گفتمبلندتر
  
  »! شوداریب! .... ؟ی بخوابیری مسافرت که بگیمن و آورد...  کنم ی زنم لهت می می اگه بلند نشنینسر«
  

  : خواب آلودش گفتی پهلو به پهلو شد و با صدانینسر
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 مکی بخوابم حداقل بذار االن ی و نذاشتی کردیتا صبح دم گوشم وراج! ...  جون عمه ات ولم کنیپان«
  »! کندارشیبرو به اون شوهر جونت زنگ بزن و ب! ... بخوابم

  
  : و گفتمدمی رو از روش کشپتو

  
 نبودم ششی چند روز که پنی تو ادیشا!!! نجای رو ول کردم اومدم اارشیبه خاطر تو ک! ...  جونم؟شوهر«

  »! گرفته باشهگهی زن دهیرفته باشه 
  

  : تخت نشست و گفتی روی با خستگنینسر
  
  »! ... اس؟وونهیمگه د ... رهی بگگهی زن دهی که بخواد دهی دیری از تو چه خچارهی بابا اون بسنتر«
  

  : و گفتدی و مالچشماش
  
  »... دونستم ی و من نمدی کشی می چه عذابچارهیب!!!  سوزهی براش مدلم«
  
  »!ی و بشورشبی دی ظرف های بردی خودت بسوزه که االن بایتو دلت برا«-
  
  : ناله گفتبا
  
  »!نه«
  

  . و به صفحه اش نگاه کردمدمی کشرونی ببمی رو از جیگوش.  بلند شدمی زنگ گوشیصدا
  

  :دی پرسنینسر
  
  »!ه؟یک«
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
  »!ارشیک«
  
  : اومد و گفتنیی تخت پااز
  
  »!!اهی رم دنبال نخود سی من مپس«
  
  :فشار دادم و گفتم رو ی سبز رنگ گوشی نگاه کردم و دکمه نی لبخند به رفتن نسربا
  
  »!سالم«
  
  »! ...حالت خوبه؟!!!  کوچولویسالم آبج«-
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  : تخت نشستم و گفتمیرو
  
  »! خوبمیلیخ«
  
  »! گذره؟یخوش م! .... چه خبرا؟«-
  
  »! خوبهیآره همه چ«-
  
االن حاضرم همه ...  پانته آ ی دونیم!!!  خوش مسافرتهیلی من خالی خوب باشه، عی همه چدمیبا«-
  »! باشمنی تو کنار نسریم تا به جا و بدزمیچ
  

  :  زدم و گفتمیپوزخند
  
  »! به خونت تشنه اسالتی که عفعال«
  
  »! انقدر حسودهنی دونستم نسرینم!!!  زنانیامان از حسادت ا«-
  
  »!رمی حالت و بگی نکن که اساسی کارهی... حواست و جمع کن ...  ها یشی پر رو میدار«-
  
  »!!! ترهکیاز مو بارمن گردنم ! ... اد؟یدلت م«-
  
  »... بگو که جنس خراب تو رو نشناسه یکی حرفا رو به نیا! آره جون خودت«-
  
  »! ...ه؟ی چه حرفنیا«-
  

  : بلند شدالی ونیی پای از طبقه نی نسریصدا
  
  »!نیی پاایب! شهیانقدر قربون صدقه اش نرو، پر رو م ... گهی آ تمومش کن دپانته«
  

  :بلند گفتم دور کردم و کمی رو یگوش
  
  »!امی مدارم«
  

  : رو دوباره به گوشم چسبوندم و گفتمیگوش
  
  »!تا بعد.  برمدی باگهی من دمهران«
  
  »!خداحافظ«-
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 نشستم و زیپشت م! ختی ری می داشت چانینسر.  اومدم و وارد آشپزخونه شدمنیی پاعی ها رو سرپله
  :گفتم

  
  »!م؟ی گردی بر مامروز«
  
  :گفت گذاشت و زی می رو روینیس
  
  »!؟یشی موونهی دی داری دلتنگاز«
  

  ... سوال مسخره بود نیجواب دادن به ا.  کردمی بازیزی انداختم و با رو منیی رو پاسرم
  

  : و گفتدی کشیقی نفس عمنینسر
  
 خوش یلی خارشیک...  من و دوست داشت ی رو دوست دارارشی که تو کی به اندازه ایکی کاش«

  »!شانسه
  

  : و گفتمدمیخند
  
  »!شهی خوش شانسنی هاش از همی بدبختتمام«
  

  : کرد و گفتکی رو به لبش نزدی فنجون چانینسر
  
  »!! دوست دارهیلی نظر من اون تو رو خبه«
  

  : رو باال انداختم و گفتمابروهام
  
  »!؟ی کنی می فکرنی همچهی چرا«
  

  !  نگفتیزی زد و چی لبخندنینسر
  

  !  دهی که جوابم رو نمنی ایعنی لبخندش
  
 دهیچه فا! ستی عاشق من نارشیدر هر صورت ک...  زدم یالی خی هام و باال انداختم و خودم و به بونهش
  !  دل خوش کنم؟نی نسری داره که خودم و با چرت و پرتایا

  
  »! بسازمی خوام قلعه شنیم...  ساحل می ات و بخور تا بریی زل نزن زودتر چاواری انقدر به دیپان«-
  
 نینسر!  رو با خودش هماهنگ کرده بودمی رو پر کرده بود خط فکرنی ماشی فضا کهی تند آهنگتمیر

 ی کمرنگ گونه هاینگاهم به سرخ.  کردی لب ترانه رو زمزمه مری کرد زی میهمون طور که رانندگ
 که باعث شد نی داخل ماشیگرما! چقدر رنگش قشنگ بود.  کردی افتاد، کم کم داشت غروب مدیخورش

  .دمیچشمام و بستم و خواب!  خواب رو بکنهیاچشمام کم کم هو
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  .  شدمداری بنی دست نسری تکون هابا
  
  »! شوداری بم،یدیپانته آ رس«-
  

  : به ساختمان انداختم و گفتمی نشستم و نگاهصاف
  
  »!! زودچقدر«
  
  »!ی راه رو خواب بودشتری ببایتقر«-
  
  : انداختم و گفتمی نگاهنی نسربه
  
  ».دم کم خسته بوهی د،یببخش«
  
  »! ندارهبیع«-
  

چمدونم رو از .  شدادهی پنی هم از ماشنینسر.  شدمادهی پنی به ساختمان انداختم از ماشی نگاهدوباره
  : گذاشتم و گفتمنی زمی و کنار پام رودمی کشرونیصندوق عقب ب

  
  » باال؟یاینم«
  

  : و گفتدی کشی اازهی خمنینسر
  
  »! وان آب گرم بخوابم خواد برم خونه و توی االن دلم مگه،ی دنه«
  
  : بغلم کرد و گفتی آرومبه
  
  »!ی و تنهام نذاشتیممنونم که باهام اومد...  توام ونی بهم خوش گذشت، همش و مدیلی هفته خهی نیا«
  
  »! ... خوش گذشتیلیبه منم خ«-
  
  : اومدم و گفتمرونی آغوشش باز
  
  »!ی کنی غش می از خستگابونی وسط خی برو، دارگهید«
  

  : و گفتدیم رو بوس اگونه
  
  »!خداحافظ«
  

  : زدم و گفتمیلبخند
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  »!خداحافظ«
  
  ... چمدونم رو تو دستم فشردم ی نگاه کردم و دسته نی نسرنی دور شدن ماشبه
  

 از ی خونه دنبال اثرکی تارمهی نیتو فضا.  سر و صدا وارد شدمی آپارتمان رو آروم باز کردم و بدر
 یشالم رو از سرم برداشتم و رو.  و بستم و چمدونم رو کنار در گذاشتمدر. ظاهرا خونه نبود.  گشتمارشیک

 ی که روارشی کدنیاز د. م کردم وارد اتاقم شدی مانتوم رو باز میهمون طور که دکمه ها. مبل انداختم
 کیبه تخت نزد! ده؟ی خوابنجایچرا ا!  بود دو تا شاخ ناقابل رو سرم سبز بشهکی بود نزددهیتخت من خواب

 ی آشفته ی موهای رویانگشتام رو به آروم.  شدی جدا نمارشی کینگاهم از چهره .  و روش نشستمشدم
 ی داشتم فاصله مدم،ی رو بوسارشی کی و گونه مخم شد.  نرم بودشهیمثل هم.  به حرکت در آوردمارشیک

  :دمیوشم شن گری آرومش رو زی اش افتادم، صدانهی سیمحکم رو... گرفتم که دستش دور کمرم حلقه شد 
  
  »!؟ی اومدباالخره«
  
  »! ؟یداریب! ا؟«-
  

  ....  دور کمرم محکم تر شد ارشی اما دست کرمی کردم خودم رو جمع و جور کنم و فاصله بگیسع
  

  : و گفتمدمی کوبارشی کی نهی به سآروم
  
  »!ولم کن! گهی نکن دتیاذ«
  
  : خمارش رو باز کرد و گفتی به زور چشماارشیک
  
  »! بخوابریبگ! ... ور وول نخانقدر«
  
  : دور و برم نگاه کردم و گفتمبه
  
! اصال بلند شو برو تو تخت خودت! ...  تمام تخت و گرفتهی جنابعالکلیه!  بخوابم؟دی کجا بای بگشهیم«
  »!؟یدی چرا خوابنجایا

  
ار جا  گوشه کننی همی ازهی مزهیتو هم که ر....  خوابم یهر کجا که عشقم بکشه م!  خونه منهنجایا«-
  »!یشیم
  

  : و باال انداختم و گفتمابروهام
  
  » ام؟زهی مزهی رمن«
  
  : و گفتدی کوبشیشونی به پارشیک
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 ی وجود نداره که کارینی پره، اونوقت تضمی خواب از سرم می آ اگه انقدر من و به حرف بکشپانته«
  »!دستت ندم

  
رو . تو بغلش گرفت و کنار خودش خوابوند لبخند زد و من و ارشیک!  لرز رفت تو تنم و باعث شد بلرزمهوی

 چسبوندم ارشی به کشتریبا لذت خودم رو ب.  پتو، جا خوش کرده بودمری زارشی نفره تو بغل کهیاون تخت 
با .  کردمی پوست سرم احساس می نفسش رو روی گرمیگه گاه. گرم گرم بود. و تو آغوشش فرو رفتم

 و بازوهاش رو دورم محکم تر کرد و با دی کشیقی نفس عمشاریک.  و عطر تلخش رو استشمام کردماقیاشت
  : گفتی خش داریصدا

  
  »! برات تنگ شده بوددلم«
  
 واقعا اون یعنی.  شدمرهی خارشی کی و سرم رو باال گرفتم و به چشم هادمی خودم رو عقب کشی آرومبه
امکان !  رو لمس کنم تونستم روحشی شفاف تر بود، مشهی اش از همرهینگاه خ!  حرف و زده بود؟نیا

 به اسم زمان یزی چر انگام،ی موندرهی دونم چقدر به هم خینم!  بشمنی تر از اکینداشت که بتونم بهش نزد
دستم رو !  رفته بودشیتمام وجودم از حرارت نگاهش تا مرز سوختن پ!  خودش و از دست داده بودیمعن

 لبام احساس ی رو روارشی نگاه کینی سنگ. گونه اش گذاشتمی کردم و روکی نزدارشیآروم به صورت ک
کاش .  اومدی بود که به نظر میزی رو لباش سخت تر از چدنی دست نکشیتالش برا... خب ...  کردم یم
سرم رو .  موهام حرکت کردندی الارشی کیانگشت ها! می بمونی حالت باقنی تو همشهی شد که همیم

 رو ارشی کی لبای که احساس کردم گرمیزی لحظه تنها چهی یبرا. نمیباالتر گرفتم تا بهتر چشماش رو بب
 لباش رو دوباره یطعم آشنا.  به تپش افتادجانی هتنفسم گرفت و قلبم از شد! چشمام و بستم. لبام بود

 دهی بردهی بری نفس هایصدا. دستش تو موهام قفل شد و لباش از لبم جدا شد...  بود ری نظیب ... دمیچش
 گرفت ی ترکم کنه اما لباش دوباره لبام رو به بازشهیمنتظر موندم تا مثل هم. بوداش گوشم رو پر کرده 

 یلی ناراحتم، من خی خواهادهی زنی خوام بگم که از اینم!....  خواه بودادهی زرچقد! ... یطوالن.....
 بهش  شدم و خودم روراهنشی پیمشغول باز کردن دکمه ها....  کشم ی رو میزی چنیوقته که انتظار همچ

  .... تر کردم کینزد
  

 که چشمم رو باز کنم پهلو به نی شدم، بدون اداری خورد بی اتاقم می بارون که به پنجره ی زود با صداصبح
چشمم رو با !  کردم باعث شد ناله کنمی که تو تمام بدنم مخصوصا شکمم احساس میدرد... پهلو شدم 

  . باز کردمیخستگ
  
.... نه ... و دوباره چشمام رو بستم دمی کشیبرهنه ام رو پوشونده بود، آه که بدن دی سفی مالفه دنی داز
  !؟ ....ارشیمن و ک! ...  بوده؟ی تمام اون اتفاقات واقعیعنی
  

چه طور ممکنه !  کم کبود شده بود و لبام متورمهیسر شونه ام .  شدمرهی و به بدنم خستادمی انهی آیجلو
 پوست ریجهش خون رو ز...  تخت افتاد یگاهم به بالش چروک رون!  بوده باشه؟ی اتفاقات واقعنیکه ا

 کجا ارشیاما ک! ...د بوی واقعیهمه چ...  تخت افتاده بودند نیی که پاییصورتم احساس کردم، لباسا
 خواست جواب سوالم رو یدلم نم! دمی سرم کشی و پتو رو رودمی تخت دراز کشی رویبا خستگ! بود؟

 ی نمگهیمطمئنم از شدت خجالت د!  کنهیه خودش و به خاطر حماقتش سرزنش ماحتماال االن دار! بدونم
 کاش یا........  کنم ی موضوع فکر منیا خسته ام، بعدا در مورد یلیاالن خ .... رمیتونم سرم رو باال بگ

  ! از راه نرسهی بعدچیه
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 به خاطر اتفاق یعنی!  وقتهری دیلیخ! اد؟ی نمارشی تنبل ساعت دوخته شده بود چرا کی به عقربه هانگاهم
  .... که نی اای! شبه؟ید
  

در باز شد !  قدم عقب رفتمهیآب دهنم رو قورت دادم و .  تو قفل حواسم رو پرت کرددی کلدنی چرخیصدا
خودم رو تو اتاق !  اعتنا باشمی بدنم بی کردم نسبت به کوفتگی و سعدمی به طرف اتاقم دویبا دستپاچگ... 

 ی که به طرف اتاقم مدمین شی رو مارشی کی پایصدا.  نشستمنی زمیبستم و پشت در روانداختم و در و 
 پشت در ارشی کیقدم ها.  قلبم تمام گوشم رو پر کرده بودی قلبم گذاشتم، صدایدستم رو رو.... اومد 

 شدن  دوری صدادمی که شنیزیتنها چ....  در شدم اما یچشمام رو بستم و منتظر صدا. اتاقم متوقف شدند
  . قدم ها بود

  
 یچی از نظر من ه،ی عادی تونم تظاهر کنم که همه چی نمفتاده،ی نی تونم خودم رو قانع کنم که اتفاقینم

 که عاشقانه ی تجربه کردم با مردشی رو دو شب پمی زندگی اتفاق هانی از مهم تریکی ... ستی نیعاد
خجالت من ! ستی نال اتفاق خوشحنیه از ا مطمئنم کی داره ولی دونم اون چه احساسینم! دوستش دارم

از اون !  رو به رو بشمارشی با کی دونم چطورینم!  کنهی کم کمرنگ مهی رو میانقدر پر رنگه که خوشحال
 و آشفته اش ی عصبی قدم های رو به صداشبیتمام د...  ،دمشی لحظه هم ندهی ی برایشب به بعد حت

  ! ...گوش داده بودم
  

  ! ندارمی فاصله چندانیوونگی کنم که تا دیرفتم، احساس م دستام گنی رو بسرم
  

 به ی دستیبا کالفگ.  پوستم احساس کردمی رو دوباره روارشی داغ کینفس ها...  به تختم افتاد نگاهم
  ! کم حالم بهتر بشههی قدم بزنم رونی اگه برم بدیشا. دمیگردنم کش

  
 کردم ی میسع.  شدیاهم از چکمه هام جدا نمنگ.  رفتمی خونه مون راه مکی خلوت نزدابونی خکنار

 که بهش نیبدون ا.  من و از جا پروندینی بوق ماشیصدا!  کم اعصابم آروم بشههی بکشم تا قی عمینفس ها
 دارم ی و روز درخشانل حایلیحاال خ.  بوقش بلند شدیاما دوباره صدا... نگاه کنم کنار رفتم تا رد بشه 

  ! چه خبرهنمیعقب برگشتم و سرم رو باال گرفتم تا بببه !  شده قوز باال قوزنمیا
  

 تونستم راننده رو ی بود، نمی دودنی ماشی هاشهیش.  کردی میی پشت سرم با تمام وجود خودنمای مشکبنز
 اما به دمی رو شننی باز شدن در ماشی لب غر غر کردم و برگشتم تا به راهم ادامه بدم که صداریز! نمیبب

  ! به پشت سرم نگاه کنم؟ی که هکارمیگه بعقب نگاه نکردم، م
  

 خلوته، اگه مزاحمم بشن ابونی خهی نجای ، ادمی لحظه ترسهی یبرا! دمی رو پشت سرم شنیی قدم هایصدا
  ! انداختمیقدم هام رو تند تر کردم و با اضطراب به پشت سرم نگاه! ...  تونم بکنم؟ی کار میچ
  
 که رو به روم ی تونم باور کنم که آدمینم.  حرکت شدندی ب دهنم باز موند و پاهامدمی که دیزی چاز

  .دارمیناخن بلندم رو تو کف دستم فرو کردم تا مطمئن بشم که ب! هیقیواستاده حق
  

  : تکون دادم و گفتمی رو به سختلبام
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  »!بابا؟«
  

  : لرزون پدرم گوشم رو پر کردیصدا
  
  :ز کرد و گفت تر اومد و دستاش و از هم باکینزد» !! کوچولویپان«-
  
  »! تو بغل بابا؟یای بی خوای نمدخترم«
  

 یپاهام داشت م ... نمی بابام رو خوب ببی تونستم چهره شکسته ی رو گرفته بود، نمدمی دی جلواشک
  .دیلرز

  
  ! انددهی چسبنیانگار پاهام به زم.  تونم جلوتر برمی قدمم نمهی ی که حتمطمئنم

  
  : شک گفتمبا
  
  »!؟ی خودتواقعا«
  

  !است؟ی آخر دننجایا!  محکم بغلم کرد و به خودش فشردامباب
  

  !  رو دور کمر بابام حلقه کردمفمی بال تکلیدستا
  

 شاپ آرامش ی تو کافمی مالیگرما!  شد دوخته بودمی داغ بلند می که از فنجون قهوه ی رو به بخارنگاهم
. ر کردم و به صورت پدرم نگاه کردمنگاهم رو از فنجون دو! ... از همه مهم تر حضور پدرم بود! بخش بود
 شده بود و دیموهاش کامال سف.  چهره اش مشغول شدمی زدم و به تماشایلبخند.  شده بودرهیبه من خ

  !دمی کشیآه! ... صورتش شکسته
  
  »! شدم؟ری پیلیخ«-
  

  : رو از صورت پدرم برداشتم و راست نشستم و گفتمنگاهم
  
  »!ی جوونشهی ذهن من همتو! ...  نهای ی شدری که پستی نمهم«
  

  !  لبخند کج جوابم بودهی فقط
  

قبلنا فکر .  به پدرم بزنمی چه حرفدی دونستم باینم.  فنجون به حرکت در آوردمی لبه ی رو روانگشتم
! ستی ذهنم نی توی حرفچی باهاش درد و دل کنم اما االن هی تونم کلی منمی کردم که اگه پدرم رو ببیم

 اومد هنوز ی کم زودتر مهی اگه دیشا!  من و بابام وجود ندارهنی بیمی صمیرابطه  اون گهی کنم دیحس م
  ... اومد اما االن ی مادمیحرفام رو 

  
  : دستشاش رو بغل کرد و گفتبابام

  



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

174

  »!بگو«
  
  : بهش انداختم و گفتمی تعجب نگاهبا
  
  »! بگم؟یچ«
  

  : زد و گفتیلبخند
  
  »! ... ه گذری که تو اون سر کوچولوت مییزای چهمون«
  

  : زدم و گفتمیپوزخند
  
  »! گفتن ندارمی برای حرفچی کردم که چرا هی االن داشتم فکر ماتفاقا«
  
  : کرد و گفتزیچشماش و ر» !یمطمئنم که دار«-
  
  »! بگوی خوای می چهر«
  
  . مهم داشتمیلی سوال خهیحاال ...  شدم رهی چشماش خبه
  

  : تکون دادم و گفتمی و به سختلبام
  
 شد و ی نمضی مرسای خوام بدونم اگه پریم! ی برگشتسایبه خاطر پر. ی که به خاطر من برنگشت دونمیم«

! ؟ی کردیبه من فکر م!  من تنگ شد؟ی مدت دلت برانیاصال تو ا! ؟ی گشتی کرد بازم برمی نمیخودکش
...«  
  

  : و گفتدی هاش و مالقهی شقیشونی با پربابام
  
  »! بچه اش تنگ نشه؟ی هست که دلش برایمگه پدر! ؟...  پانته آ ی پرسی که مهی چه سوالنیا«
  
  : شدم و گفتمرهی انگشترم خبه
  
 ... ی کردلیمن و به نامزد خواهرم تحم ... یتو ترکم کرد!  کنمهی خودم توجی تونم رفتارت رو براینم«
 کهی تهی نیع ...! ی که تو واسه من ارزش قائل نشدنهی کنه ای تر ناراحتم مشی که بیزیچ! ؟ی دونیم

  » .. یحرفم و باور نکرد ...! رونی بیآشغال از خونه ات پرتم کرد
  
  » !بس کن«-
  

  ! دی لرزی مصداش
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تقاصشم دارم پس ! من بد بودم و بد کردم! ... یاری خواد حماقتام رو به روم بینم! ...  ادامه ندهگهید«-
 شبا نمی که مادرت رو تو خواب ببنیاز ترس ا! ...  آرزو شده؟هی خواب راحت برام هی ی دونیم.  دمیم

 براش نداشته ی و من جوابرهی ترسم ازم سراغ تو رو بگیم! ...  کشمیازش خجالت م! ...  خوابمینم
  »!باشم

  
نگاهم .  شدمرای تلخش رو با لذت پذی کردم و مزه کی رو تکون دادم و فنجون قهوه ام رو به لبم نزدسرم

 تونستم دختر یم. نمی تونستم ببی رو مرونی بی کم از فضاهی.  دوختم شاپی بخار گرفته کافی شهیرو به ش
 دستم ی رو رویدست گرم. دند دای مگهی رنگارنگشون رو به هم دی که پز چترانمی رو ببی دبستانیبچه ها

  . نگاهم رو به دست بزرگ پدرم دوختم. احساس کردم
  

  : زد و گفتیلبخند
  
  »!و جبران کنم؟ زی که همه چی کنی آ بهم کمک مپانته«
  

  : گذاشتم و بهش نگاه کردم و گفتمزی می رو روفنجون
  
  »! کمکت کنم؟دی بایچطور..... «
  

. باالخره سرش رو باال آورد و نگاهم کرد! منتظر جوابش موندم.  انداختنیی و سرش رو پادی رو جولبش
  : تکون خوردیلبش به آروم

  
  »! جدا شوارشی کاز«
  

  : و گفتمدمی کشرونی دستش بری دستم رو از زیمبه آرو.  تو هم رفتاخمام
  
  »! ...؟یچ«
  

  : به سرعت حرفش رو ادامه دادبابام
  
 جدا ارشی موضوع فکر کردم، اگه تو از کنی راجع به ایلیمن خ...  لحظه به حرفام گوش بده هی آ پانته«

  » !شهی مثل قبل می همه چیبش
  
  : گفتمتی عصبانبا
  
 من ی واسه زندگینی شیچرا م! ... ؟ی کنی تو اصال به احساسات من فکر م! ...شه؟ی مثل قبل می چهمه«

  »!؟ی کنی خواد باهام رفتار می دلت میمگه من عروسک تو دستتم که هر جور! ها؟! ... ؟ی کشینقشه م
  

  : لبش گذاشت و به اطراف نگاه کرد و گفتی انگشتش رو رویشونی با پربابام
  
  »! کنندی مهمه دارند ما رو نگاه!  ترآروم«
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 کردم خودم رو ی و سعدمی کشیقینفس عم. دندیی پای ما رو میرکی زریهمه ز.  اطراف نگاه کردمبه
  .کالفه بودم! دمی کشمیشونی به پیدست! کنترل کنم

  
  : کرد گفتی که به اطراف نگاه می در حالبابام

  
  »! اونهشین پفکر کنم اال!  تا باهاش صحبت کنهارشی امروز بره شرکت کسای بود پرقرار«
  

 گفت که ی و بهم مدی کشی مادی تو سرم فریزی چهی!  همن؟شی االن پسای و پرارشی کیعنی.  زدخی قلبم
  !  عجله کنمدی بای چه کاری دونم برای نمقایدق... اما !  دمی و از دست مزی عجله کنم وگرنه همه چدیبا
  
 پدرم رو پشت یصدا. دمی دورونیبه سمت ب بلند شدم و زیبه سرعت از پشت م.  رو تو دستم فشردمفمیک

انقدر حواسم پرت بود که !  تلف کردن نداشتمی برای من وقتی زد ولی مادی که اسمم رو فردمی شنیسرم م
اما از جلوش ! دم بوق گوش خراشش به خودم اومیبا صدا!  اومد نشدمی که به سمتم می ایمتوجه تاکس
 که برام ی انداختم و آدرسنیخودم رو تو ماش. ستادی پام وایلوج. دستم رو براش تکون دادم. کنار نرفتم

  !!! ارشیشرکت ک.  داشت رو به زبون آوردمیتازگ
  

 به یبا عجله نگاه.  شدمادهی پنیاز ماش.  رو حساب کردمهیکرا.  متوقف شدی ساختمون بزرگی جلویتاکس
 دونم چرا ینم!  شو فشار دادم آسانسور واستادم و دکمهیجلو. ساختمان بزرگ انداختم و واردش شدم

 رو فشار 10 یاسوارد شدم و ش. باالخره درش باز شد.  پا و اون پا کردمنیا! رهی مشی کند پیهمه چ
 رو فمیک. در آسانسور دوباره باز شد!  دهی بهم می جور احساس خفگهی! ادی بسته بدم میاز جاها. دادم

 یمنش! زی و تمکی شیلیخ.  بودیدفتر مجلل.  شدمارشی دوشم جا به جا کردم و به سرعت وارد دفتر کیرو
 ی باز بود و زمزمه مهی نارشیدر اتاق ک! حوصله سوال جواب پس دادن رو ندارم!!! بهتر!  نبودزشیپشت م

 شدم و از کیبا دلهره به اتاق نزد! هی هق هق گری صدادمیشا ... دی رسی از داخل به گوش مینا مفهوم
 ی مهی گرگهی تو بغل همدسای و پرارشیک.  کردمی وقت نگاه نمچیکاش ه. م در به داخل نگاه کردیال

 ی حلقه کرده بود و سرش رو روارشی دستاش و دور کمر کسایرپ. دی لرزی مارشی پهن کیشونه ها. کردند
 ینم!  کردی زمزمه میزی چهی گوشش ری هم محکم اون و بغل کرده بود و زارشی اش گذاشته بود، کنهیس

با عجز !  کنمی بودن میاحساس ته!  کنم که به ته جهنم پرتاب شدمیاحساس م!  کنمفی رو توصتونم حالم
 نی دونم اینم....! احساس گناه !  عاشق بازنده امهیمن ! من باختم.  فرو کردمواریناخن هام و تو گچ د

...  باز شد ی عصبیلبم به لبخند!  زنمی دونم و خودم و به اون راه می مدمیشا! ادیاحساس گناه از کجا م
. افته ی می اتفاقنی همچی روزهی دونستم که یخودم م...! ...  ندارم ختنی ری برای اشکگهید! بهیعج

  ... اش جهی نتنمی کردم خودم رو گول بزنم، ای می سعشهیهم!  وقت مال من نبودچی هارشیک
  

 دوشم ی رویدی قیرو با ب فمیک.  حس و حال حسادت کردن هم نداشتمی اومد، حتی باال نمگهی دنفسم
 گهی بار دهی کرد و وادارم کرد ی قراریجابه جا کردم و برگشتم تا از دفتر خارج بشم اما دل شکسته ام ب

 ی روسرری که از زییها رو محکم بغل کرده بود و موسای هنوزم پرارشیک ... نمی در ببی رو از الارشیک
 از یدینگاهم رو با نا ام...  قلبم رو سوراخ کرد سایپر هق هق یصدا. دی بوسی زده بود رو مرونی بسایپر

  . بار باز بودنیدر آسانسور ا.  سست از دفتر خارج شدمیاون دو تا جدا کردم و با پاها
  
 البته با دمی کشیقینفس عم!  به حال و روز خرابم نگاه کنندهیدوست ندارم بق! خوبه.  آسانسور تنها بودمتو

 زن هی.  تو اتاقک افتادنهینگاهم به آ...  کار راحت نبود نی کردم ایاس م که االن تو گلوم احسیبغض
اشک رو ! دی لحظه لرزهی یچونه اش برا...  شده بود رهی به من خی زن با ناباوردم،یشکست خورده رو د
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 کف آسانسور یبا ناتوان. دی لرزیتمام بدنم م.  شکستی بلندیلی خیبغضم با صدا. گونه هاش خط انداخت
 یمگه من چه گناه!  بود؟یری چه تقدنیا.  شدی مدتری ام هر لحظه شدهیگر! تم و خودم رو بغل گرفتمنشس

با !  بکشم؟ی عذابنی همچدی هستم که بای انقدر آدم بدیعنی! ...  شدم؟ی عشقنی همچقیکرده بودم که ال
 ستی عاشقم نارشیکه ک نی تونم به خاطر اینم.  نگاه کردمنهی دهنم رو گرفتم و دوباره به آیدستم جلو

اونم عاشقه ...  کنم یحاال حس و حالش رو خوب درک م ... دمیازش متنفر بشم، امروز اوج عشقش رو د
   .....!نیهم! ستیفقط اون عشق مال من ن

  
 نی دونم که ایم...  کنم ی دادم، اون و ترک می انجام مدی باشی وقت پیلی رو بکنم که خی کاردی بااالن

 به اون ی ولنمی بی رو نمی رنگ خوشبختگهیمطمئنم که د! اما من از اولشم مهم نبودم.  سختهیلیکار خ
  !رمی میانگار دارم م! ...  اش منم خوشحال بشمی خوشبختدنی با ددیشا.  دم که خوشبخت بشهیاجازه م

  
 واکس  جفت کفش مردانههینگاهم به !  بلند شدن نداشتمی باز شد، نای و درش به آرومستادی اآسانسور

.  صورتش نشستی مرد عبور کرد و روکینگاهم از کت و شلوار ش.  بلند کردمیسرم رو به آروم. زده افتاد
  : و گفتد اومکی قدم نزدهی.  کردی بود که با بهت به من نگاه منیشاه.... !!! شناختمش 

  
  »... حالت !! ... ؟؟ی شدی طورنیچرا ا!!! ....  آ؟؟؟پانته«
  
  :ردم و گفتم نگاهش کی حالی ببا
  
  »! برم؟نجای از ای کمکم کنی تونیم«
  

!  چنگ بندازمیزی جهنم به هر چنی فرار از ایحاضر بودم برا.  شده بودی معنی االن برام بنی از شاهترس
دستش رو به سمتم دراز کرد و .  تو چشماش نشستیخونسرد.  حالت دادریی تغعی سریلی خنینگاه شاه

  :گفت
  
  »!؟ی بری خوای مکجا«
  

...  دور از پدرم، دور از خودم سا،ی دور از پرارش،ی دور از کنجا،یفقط دور از ا...  دونم ینم!! کجا؟؟
  .....  دوختم و دستم رو تو دستش گذاشتم نی مطمئن شاهینگاهم رو به چشما

  
 یرو به رو.  داشت دوخته بودمی بر مشهی از رو شنی که برف پاک کن ماشی بارونی رو به قطره هانگاهم

 که یاون موقع!!! شی سال پکی درست مثل ره،یفکرم درگ!  شمادهی پنی خوام از ماشی نمیخونه هستم ول
 که دوباره همه کردم ی و گرماش عادت مشی آتنیتازه داشتم به ا ... دی کششی و به آتمی جرقه زندگهی

 شهی شی بخار روینم ول خونه نگاه کی کنارم به پنجره های شهیسرم رو چرخوندم تا از ش! ختی بهم ریچ
!  خوابه؟یعنی!!! چراغا خاموش بود.  و نگاه کردمدمی سرد و بخار گرفته کششهی شی رویدست. مانع شد

  . صبحه3 کینزد.  به ساعتم انداختمینگاه
  
به .  باز شدیدر به نرم.  دادم رو تو قفل در انداختم و چرخوندمی رو که محکم تو مشتم فشار میدیکل

دستم رو .  قدمم رو سکوت خونه خط انداختیصدا.  خونه قدم گذاشتم و در و بستمیکی تو تاریآروم
 نور کم هم ونتو هم.  تو فضا پخش شدیفی نور ضعفشی ضعکی تیهم زمان با صدا.  برق گذاشتمدی کلیرو

 قدم دی کشی انتظارم رو می قراریبه سمت کاناپه که با ب.  بدمصی خونه رو تشخیزی تونستم تمیم
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 یواری ساعت دی عقربه هاکی تکی تیچشمام و بستم، صدا! تم و تن خسته ام رو به دستاش سپردمبرداش
 ته یزی چهی! ...  غره رفتمشمچشم هام و باز کردم و به سمتش چ.  مته به جون اعصاب خرابم افتادهی نیع

!  اتفاق مهم افتاده بودهی که پشتش یبه در بسته ا... وجودم وادارم کرد که به سمت اتاق پانته آ نگاه کنم 
 که بازم یزن...  عذابش دادم شهی که همهی زنی براست،ی خودم نیغمم برا. غم وجودم و به التهاب کشوند

 به گهی مثال مشترکمون دی رو به رو بشم و بگم که زندگباهاش یچطور! قراره به خاطر من عذاب بکشه
 نمونی که بیاونم بعد از اون اتفاق! بگم ؟ و براش زی همه چیچطور! ...  شده؟کیآخر خط خودش نزد

چرا من نتونستم ! شمی موونهی کنم دی موضوع فکر منی به ایوقت! دمی محکم به پام کوبتیاز عصبان! افتاد
 کنترل خودم کرده بودم تو ی که برایاون همه تالش!  شد؟زی صبرم لبریچرا کاسه ! م؟خودم رو کنترل کن

 یزی تا االن چگذشتمی کاش ازش می مردم، نتونستم ازش بگذرم اهیمن .! .. لحظه دود شد و رفت هواهی
سا باشم ی خوام با پری هم که بهش بگم میوقت!  دونم که ازم متنفر شدهیم...  بدم لشیداشته باشم که تحو

 شدم و کی به اتاق پانته آ نزددم،ی به موهام کشی کاناپه بلند شدم و دستیاز رو! شهی ازم متنفر مشتریب
 مشخص زی چچیه.  در به داخل نگاه کردمیآروم در و باز کردم و از ال. دمی کشرهی دستگیستم رو رود

 یکی منتظر موندم تا چشمم به تارحظهوارد اتاق شدم، چند ل...  باز کنم شتریمجبور شدم در و ب... نبود 
  ! رفته؟ کجایعنی! ...  مرتبشهی بود و برعکس همیتخت پانته آ خال... اتاق عادت کنه 

  
!  باهاش صحبت کنمدی رم دنبالش بایفردا صبح م... حتما بازم رفته خونه مهران .  اومدمرونی اتاق باز
  !ستی کار اصال آسون ننیا

  
  
  
 که ییتو ذهنم تمام حرفا.  مهران حرکت کردمی شدم دوش گرفتم و به سمت خونه داری که بنی محض ابه
  ! دهی نشون می دونم چه عکس العملینم.  کردمی مفیهم رد خواستم به پانته آ بزنم رو پشت سر یم
  

 به خودم انداختم و ی نگاهنهیتو آ.  شده بودرهی مهران به من خی باصفای ولری پیخونه . دمی رسباالخره
 یبعد از چند لحظه صدا! پشت در واستادم و صدام رو صاف کردم و زنگ در و فشار دادم.  شدمادهیپ

  .گوشم نشستمادربزرگ پانته آ تو 
  
  »!ه؟یک«-
  
  »!ارشی منم ک،ی بیسالم ب«-
  

  : شد اما باالخره به حرف اومدی طوالنی بی بمکث
  
 دنمیبا د.  بودستادهی اوونی ای روی بیب! در و هل دادم و وارد شدم!  باز شدیفی ضعیدر با صدا» ! توایب«

  :گفت
  
  »! بودممنتظرت«
  
 معلوم بود که گول ی بیاز چهره ب! ستادمی ای بی بی به رو از پله ها باال رفتم و روی ساختگی آرامشبا

 واقعا ی خواد کسیدلم نم!  ام موفق بودمی کردن حالت واقعی تو مخفشهیهم... ظاهر آرومم رو خورده 
  ! که احساسم و نشون بدمادی مشیکم پ!  رو بفهمهمیاحساس درون
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 خونه رو پر ی غذا فضایبو. ارد خونه شدمپشت سرش و.  به من انداخت و وارد شدی نگاهی با سردی بیب

 از یکیحتما تو .  نکردمداشیاما پ...  کردن پانته آ به اطراف چرخوندم دای پینگاهم رو برا! کرده بود
  ... اتاقاست 

  
  »!؟ی و گرفتمتیباالخره تصم«-
  

  : چرخوندم و گفتمی بی رو به سمت بسرم
  
  »! ... مم؟یتصم«
  
  .هم کرد مبل لم داد و نگای روی بیب

  
  : به روش نشستم و گفتمرو
  
  »!داره؟یب...  خوام با پانته آ حرف بزنم یم«
  

  : تکون خوردندیلباش به سخت.  پر از غم شدی بی بنگاه
  
  ».ستی ننجای ااون«
  
  : انداختم و گفتمی بی به بی تعجب نگاهبا
  
  »!نجاستی من مطمئنم که اون اد،ی نکنیشوخ! ... ؟ی چیعنی«
  
  : بست و گفت چشماش وی بیب

  
  »! دونم کجاستیمن نم ... ستی ننجای ااون«
  

  : و گفتمستادمیا.  کردمی عصبی اخنده
  
  »! رهی نمی اگهی دی جاچی هنجایاون جز ا! دی گی دروغ مدیدار«
  
  : و تو چشام زل زد و گفتستادی هم ای بیب

  
  » !؟ین راحت شداال...  دلش نخواست کنار تو باشهگهید... رفته ...  ترکت کرده گهی داون«
  
 من و ترک کنه ی راحتنیامکان نداره پانته آ به ا!  تونم حرفش و باور کنمینم.  زل زدمی بی بی چشماتو

 پشت کردم ی بی لحظه بستم و به بهی یچشمم و برا! نمی رو ببقتی تونستم رنگ حقی تو چشماش میول.... 
 مبل ی روی بی نشستن بیاصد!  شدمرهیخونه خ انی عرمهی ناطیو به سمت پنجره بزرگ سالن رفتم و به ح

  ...  لحظه از پنجره جدا نکردم هی ی براینگاهم رو حت. دمیرو شن
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  : با آرامش گفتی مکث طوالنهی بعد از ی بیب

  
 ی قشنگ داشت فکر مری تصوهی ای با احساس بود، تو ذهنش از دنیلی دختر ساده بود، خهی من ی آپانته«

 جو هیاگه ....  شناخت یاون ذات امثال تو رو نم...  دونست ی نمیچی هی ول دونهی رو میکرد همه چ
 در عوض تو اما موند چون دوستت داشت، ی شد کنار تو بمونه ولی وقت حاضر نمچیعقل تو سرش بود ه

 یی هایی تنهایبرا!... ی خانواده اش رو براش پر کنی خالی جای نکردی سعیتو حت! ... ؟ی کار کردیچ
  ». بخشمتیکرد نمکه تحمل 

  
  : برگردم گفتمی بی که به سمت بنیبدون ا!  داشتانی تو رگام جربی معمول و عجری غیآرامش

  
من !  من و ببخشه نه شمادی که مهمه پانته آست، اون بایتنها کس....  به بخشش شما ندارم یاجی احتمن«

 تیم و داشتم، از شدت عصبان خودیمنم غم و غصه ها ... دی کنی فکر می دونم راجع به من چطورینم
عشقم رو از دست ...  مختل شده بود ی به کلمیکنترلم رو از دست داده بودم و با همه دعوا داشتم، زندگ

  »!...د؟ی من و درک کندی کنی نمیداده بودم، چرا سع
  

  . انداخته بودنییسرش رو پا.  و نگاهش کردمدمی چرخی بی به سمت بآروم
  
  : گفتممتی مالبا
  
  »! کجاستدیخوام با پانته آ حرف بزنم، بگ یم«
  
  : نگاهم کرد و گفتی بیب

  
چند وقت ! ...  اون راه و برات باز کردهستی به حرف زدن نیاجیاصال احت!  دونمینم! ...  گفتم کهبهت«
 ی و میشی مرد آزاد مهی ماجرا تو دوباره نی ده و بعد از ای طالق رو انجام می گرده و کارهای بر مگهید

  »!ی خواد بکنی که دلت می هر کارینتو
  

 یم!  کنمی مینیاحساس سنگ.  کارم متمرکز کنمی کردم حواسم رو روی می نشسته بودم و سعزمی مپشت
 ازم ی سادگنی تونم قبول کنم که پانته آ به همینم!  شدهیغرورم زخم ... ادی از کجا مینی سنگنیدونم ا

  : و گفتومد زد و به سمتم ایلبخند! ارد اتاق شد ونی به در خورد و شاهیتقه ا! گذشته باشه
  
  »! ماه قبل دست توئه؟ی هادی زونکن خرایک«
  

 بزرگ پشت سرم کردم و ی به قفسه ی رو دوباره متوجه پرونده رو به روم کردم و با دست اشاره انگاهم
  :گفتم

  
  »! نهای هست نجای انی بگرد ببایب«
  

  : گشت گفتیهمون طور که قفسه رو م. ستادی ا قفسهی رو دور زد و رو به روزی منیشاه
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  »! شده؟ی چباز«
  

  . دست بردار نبودنی شاهی زدم و به کارم ادامه دادم ولدنی رو به نشنخودم
  
  »... شدند یکارمندا از دستت عاص! ی همه رو گرفتی صبح تا حاال پاچه از«
  

  : رو تکون دادم و گفتمسرم
  
  »! رو ندارمیچی هی حوصله رون،ی تر انجام بده و برو بعی و سرکارت«
  

  : دستش و رو شونه ام گذاشت و گفتنیشاه
  
  »!ی خوشحال بودروزیتو که د! ق؟ی شده رفچت«
  
  : دستش و پس زدم و گفتمی کالفگبا
  
  »!امروز امروزه.  بودروزی دروز،ید«
  

  : کم من من کرد و گفتهی نیشاه
  
  »!؟ی با پانته آ مشکل دارباز«
  

  : و گفتمدمی چرخنی انداختم و به سمت شاهزی می رو روخودکارم
  
  »!شهی ترم می عالرونی بیاگه تو زودتر بر ... هی عالزیهمه چ! مشکالتم تموم شده! نه«
  

  : بزرگم لم داد و گفتزی می رویالی خی با بنیشاه
  
ستم  هکیانقدر بهت نزد! ی کنی اون و مخفتی با عصبانی کنی می سع،یشی ناراحت میزی هر وقت از چتو«

  »! شده؟یبهم بگو چ!  و بدونمنیکه ا
  

 کرد درست موقع ی بحث کردن انتخاب می مواقع رو برانی بدترشهی همنیشاه. دمی به موهام کشیدست
  !  گشتمی مدنی جوی خرخره براهی که دنبال ییها
  

  : شدم و گفتمرهی خبهش
  
 ی رو داریو حکم اون موش مزاحماالن ت! رونی کنم بی پرتت می با اردنگ،ی اگه با زبون خوش نرنیشاه«

  »! خواد بکشمشیکه دلم م
  

  : زد و گفتی لبخندنیشاه
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  »! اون موش؟هیمن کجام شب! یشی کور می دارایک«
  

  : اومد و گفتنیی پازیلبخندش رو خورد و از رو م.  نگاهش کردمفقط
  
  »!نه؟.  کردی باهات شوخشهی نمی اطالع ثانوتا«
  

به محض !  رفترونی از اتاق بکردی لب غرغر مری همون طور که زنیشاه.  و مشغول نشون دادمخودم
چند .  دادم و چشمام و بستمهی تکی انداختم و به صندلزی می پرونده رو بستم و گوشه نیخارج شدن شاه

 زبونم حرف نکشه ریتا از ز ... ستی آدم بشو ننی شاهنی ار،ی باز شد، نخی بعد در اتاقم به آرومی قهیدق
  ! کفش زنونه باعث شد تا به سرعت چشمام و باز کنمهی ی پاشنه هایصدا! ادی می هرهی میه ینجوریهم
  
  . بودستادهی رو به روم ابای لبخند زهی با سایپر
  
  »زمیسالم عز«-
  

  : زدم، از جام بلند شدم و به سمتش رفتم و گفتمیلبخند
  
ه بود تو دستم گرفتم و به سمت مبل  رو که به سمتم دراز شدسایدست پر» !؟ی ما کردادی شده ی چسالم،«

  . کردمتشی هدازمی می رو به رویها
  
  : مبل نشست و گفتی روسایپر
  
  »! سراغتامیمجبور شدم خودم ب! ی کنی از من نمیادی تو دمید«
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
  »!وقت سر خاروندن ندارم!  کهختهی چقدر کار رو سرم ری دونینم«
  
 الغر تر از یلیخ.  کردم تا خوب به چهره اش نگاه کنمدایه کرد و منم فرصت پ با دقت به اطراف نگاسایپر

 ییمویشال ل!  هم کرده بودباترشی زدیشا...  اش کم نکرده بود ییبای از زی الغرنیگذشته شده بود اما ا
 متوجه سای بود، نگاه پره کردشتری شده اش رو بشی آرای چشماییرای سرش گذاشته بود گی که رویرنگ

  : زد و گفتین شد، لبخندم
  
  »!؟ی عوض کردی رو کنجای اونیدکوراس«
  
  »!شیماه پ«-
  
  »!قشنگ تر شده«-
  
  »!؟.. ، قهوه وهیآب م! ؟ی خوری میچ«-
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  : رو تکون داد و گفتدستش
  
  »!می کم بگردهی رونی بمی برگهی خوام، اومم دنبالت تا با هم دی نمیچیه«
  
  »!کجا؟! رون؟ی بمیبر«-
  
  : داد و گفتیاش گردش به چشمسایپر
  
  »!نمای سمیبر ... همممم«
  

 ی به زمزمه هالمی فیالوگای گوش دادن به دی به جادادمی محیترج!  کسل کننده بودیلی خلمی فموضوع
!  تر بودزی انگجانی هلمی که پشت سرمون نشسته بودند گوش بدم، حرفاشون به مراتب از فیدختر و پسر 

 کی کرد که نزدی منم موقع ها اونقدر منم، میبعض...  کرد یخاناش پر مپسره داشت گوش دختره رو با چا
 ی گشت و نگام می به سمت من بر می کرد و هراز گاهی رو تماشا ملمی فسای پریول! بود از خنده بترکم

  .  دستم احساس کردمی رو روسای دست پرهوی پسره بود که یتمام توجهم به حرفا. کرد
  

... دی کششی پوستم رو به آتفشیتماس پوست لط.  شدی مدهی پوست دستم کشیرو ی به نرمسای پریانگشتا
 شدم تو اون رهی خسای پریبه چشما.  شدی گرماش کامال احساس می شد ولی نمدهی دشی آتنیهر چند ا

چند .  موندمرهیدستش رو تو دستم گرفتم و باز بهش خ. دمی از عمق چشماش رو دی کمرنگی هی سایکیتار
نگاه ملتهبش ! جانی و هی تابی جور بهی.  کردمافتی درسای گرم پری رو از دستایاحساس تازه الحظه بعد 

 ده ی بدجور آزارم میزی چهی رسه ی کامل به نظر مزیاالن که همه چ....  کرد ی مدیی احساس رو تانیا
 یپانته آ جلو ری انداز شد و تصونیطن محکم تو سرم انتیاسم خ...  احساس تلخ هی گناه و ینیریش... 

  . رو رها کردم و از جا بلند شدمسایبه سرعت دست پر.  شددهیچشمم کش
  
  »!ارشیک«-
  
 نمای کنم، از سی میاحساس خفگ.  اومدمرونی انداختم و از سالن بسای پری بهت زده ی به چهره ی نگاهمین
 چمن آب یبو.  دادمهی نشستم و تکدمی که دیمکتی ننی اولیرو.  اومدم و به پارک رو به روش رفتمرونیب

!  شد؟دهی جا کشنی شد که کارم به ایچ!  بو هم نتونست آرومم کنهنیخورده همه جا رو برداشته بود اما ا
 کردم یچشمام رو بستم و سع!  مرد متاهلم؟هی رفت که ادمیچرا .  ضرب گرفتمنیبا پام رو زم! ؟...چرا ... 

 رو که به ی تمرکزسای پری پای بعد صدای قهید دقچن...  فواره بزرگ پارک تمرکز کنم یفقط رو صدا
منتظر .  کنارم نشستی به آرومسایپر. چشمام رو باز نکردم.  بردنی به دست آورده بودم رو از بیسخت

چشمام و باز کردم و به !  که قصد نداشت شروع کننده باشهنی مثل ایول... موندم که حرفاش و شروع کنه 
 پژمرده یصورتش از شدت ناراحت.  انداخته بود و به کفشام زل زده بودنییسرش رو پا. سمتش نگاه کردم

 ی که هنوز کامال برای مساله احی خوام حرف بزنم، توضیمنم نم.  کردمعوضجهت نگاهم رو . شده بود
  ! کننده اسجی گستیخودم روشن ن

  
  »!ا؟یتو چت شده ک«-
  

  . سکوتش رو شکستباالخره
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  : لب گفتمریز
  
  »!شمیم وونهی ددارم«
  
  »! افتاده؟یمگه چه اتفاق«-
  

  : و گفتمدمی کشیقی عمنفس
  
  »! مرد متاهلمهیمن ... رابطه ما  ... یپر«
  
  : دستاش و مشت کرد و گفتسایپر
  
  »!یستیتو متاهل ن...  که نه البته«
  

  : کردم و گفتمی تلخی خنده
  
  »!یتو هم خواهر زن من! من هنوز متاهلم ... می خودمون رو گول نزنایب«
  
  : و گفتستادی اتی با عصبانسایپر
  
  »! و بسنیهم ... سامی من فقط پرستم،یمن خواهر زن تو ن...  کن بس«
  

  : و گفتمدمی به موهام کشیدست
  
 منصفانه ری غیلی به پانته آ خانتیخ.  خائنمهی کنم که یاحساس م...  کنه ی رو عوض نمیزی تو چانکار«

  ». کنمانتی تو فکرم بهش خی کشم حتی ماون انقدر خوب بود که من خجالت! اس
  
  : نشست و گفتمکتی نی روی با ناراحتسایپر
  
  »!؟ی خواد بدونم تو نبود من انقدر به من وفادار موندیدلم م...!  وفادار چه«
  

  !؟یوفادار. دمی رو که منتظرش بودم رو باالخره شنیسوال. دی پرسباالخره
  
  : رو پا انداختم و گفتمپا
  
  »!؟ی رو بدونقتی حقی خوایم«
  
 ی گفتن حرفی و لباش رو برادی کششیشونی به پیدست!  شد و ساکت موندرهی رخم خمی با دلهره به نسایپر

  !منتظر موندم...  زنه ی دونستم باالخره حرفش رو میم.  نگفتیزی چیاز هم باز کرد ول
  

  : انداخت و گفتنیی رو پاسرش
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  »!چند بار؟... «
  

 جوابش یانتظار داره چ!  پرسه؟ی ازم می سوالنی انقدر احمقه که همچسای پریعنی.  بهش نگاه کردمعیسر
  !و بدم؟

  
  . پارک شده بود به راه افتادمابونی که کنار خنمی بلند شدم و به سمت ماشمکتی نی رواز
  
  »!؟یریکجا م! ارش؟یک«-
  

  .دمی رو پشت سرم شنسای پردنی دویصدا.  که برگردم به راهم ادامه دادمنی ابدون
  
  »! صبر کنا،یک«-
  
  : به سمتش برگشتم و گفتمتیبا عصبان.  به کتم چنگ انداختسایپر. دمی کشرونی ببمی رو از جموتیر
  
  »!ه؟یچ! ... ها؟«
  
  : زد به زحمت گفتی که نفس نفس می در حالسایپر
  
  »!می صحبت کنگهی با همدایب!  کنم نروی خواهش مایک«
  

  : زدم و گفتمیپوزخند
  
!  که از اون شبا چقدر لذت بردم؟نی اای!  که چند شب با زنم بودم؟نیدرباره ا!... ؟یره چ درباصحبت«

  »! ...کدومش؟! ها؟
  
  : انداخت و گفتنیی سرش رو پاسایپر
  
 که ما االن نهیمهم ا! می فراموشش کنایب ... دمی سوال و پرسنی شد که ای دونم چی خوام، نمی ممعذرت«

 خودش و ما رو ی سراغ زندگرهیپانته آ هم باالخره م! ما رو از هم جدا کنه تونه ی نمیچی و همیکنار هم
آره، من ... آره ... مطمئنم م،ی شی خوشبخت میلی خگهی دونم که کنار همدیمن م!  زارهیراحت م

  »!یتو من و دوست دار! ... یمطمئنم که تو عاشقم
  

  . انداختمی دادم و به اطراف نگاهرونی بنفسم رو با صدا!  کنهنی کرد به خودش تلقی می داشت سعانگار
  
  : آروم نوک انگشتام رو گرفت و گفتسایپر
  
  »!ی که من و دوست داربگو«
  

  : دستم رو تکون داد و گفتسایپر.  شده بودنیزبونم سنگ.  موندمرهی خبهش
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  »!؟یتو من و دوست دار! گهی دبگو«
  

  : و بستم و گفتمچشمام
  
  »!آره«
  
  »!منم دوستت دارم«-
  
 خونه به سرعت داریسرا.  بوق فشار دادمی دستم رو روی حوصلگی در بزرگ خونه ترمز کردم و با بشتپ

  : و بلند گفتستادیدر و باز کرد و کنار ا
  
  »!دی آقا خوش اومدسالم«
  

 ی که در بزرگ رو به زحمت مدمی رو دداری سرانهیتو آ.  رو تکون دادم و به سرعت وارد خونه شدمسرم
  !بست

  
 ی خوند وقتی نشسته بود و داشت کتاب منهی مبل کنار شومیمامان رو. ن رو هل دادم و وارد شدم سالدر

  :به نگاه متعجبش لبخند زدم و گفتم.  سرش رو بلند کرددی در و شنیصدا
  
  »! مامانسالم«
  

  : زد و گفتی بزرگلبخند
  
  »!زمی عزسالم«
  

 ی پنجه یمحکم بغلم کرد، رو. راش باز کردم زدم و آغوشم رو بیلبخند.  رو بست و به سمتم اومدکتاب
  ! آوردم تا راحت تر من و ببوسهنییپاهاش بلند شد، صورتم رو پا

  
  : و گفتدی کم خودش و عقب کشهی
  
  »!شم؟ی پیومدی چند وقته که نی دونیم!  معرفتی بی پسره«
  

  : و گفتمدمی رو بوسصورتش
  
  »! تونم تکون بخورمیاز جام نم! ختهیدر کار سرم ر چقی دونی نده، تو که مریمامان تو رو خدا گ! ا؟«
  

  : گفتدی به بازوم کوبمامان
  
 یمن که جنست و خوب م!  که حرفات و باور کنهاری بیکی بهونه ها رو واسه نیبرو ا!  جون عمه هاتآره«

  »!ارنی قهوه بهی بگم برات نیبرو بش! ... شناسم
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  : گفتم رفتمی و همون طور که به سمت مبل ها مدمیخند

  
  »!ست؟ی خونه نبابا«
  

  : اومد و کنارم نشست و گفترونی از آشپزخونه بمامان
  
  »! خونهادینصفه شب به زور م!  شرکتشهشیتمام زندگ! ؟ی شناسی بابات و نمتو«
  
  »! کجاس؟انایک«-
  

  : و گفتدی کشیقی نفس عممامان
  
  »!سای پرشی پرفته«
  

  ! شدی مینجوری بود ایزی مامان جمع شده بود، هر وقت نگران چیلبا
  
  : گفتی آهسته ای صدابا
  
  »!ارش؟یک«
  

  : شده بودم گفتمرهی طور که بهش خهمون
  
  »!بله؟«
  

  : رفتن مستخدم از سالن مامان گفترونیبه محض ب.  فنجون قهوه وارد سالن شدینی با سمستخدم
  
  »!؟ی از پانته آ جدا بشی خوای که مراسته«
  

  .دادم انداختم و جواب ننیی رو پاسرم
  

  : ادامه دادی با نگرانمامان
  
  »!؟ی کنی کار و منی ایچرا دار! هی خوبیلی اون دختر خارشیک«
  
  : گفتمنمی سنگی صدابا
  
  »! مامانی دونی که خوب مخودت«
  

  : پام گذاشت و گفتی رو رودستش
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 یلی باشه که خنی بهتریزی اون چدیشا!  نباشندنی بهترنن،ی بهترمی کنی که فکر مییزای اون چدی شاارشیک«
  »!ی خوام خودت و بدبخت کنینم... حواست و جمع کن ! می کنی تفاوت از کنارش عبور میراحت و ب

  
  : و گفتمدمی لخت مادرم کشی به موهایدست

  
 دونم که ی منمیا!  برام خوبهی خوام و چی می دونم که چیمن م...  کنم ی من خودم و بدبخت نممامان«

  »!هی دختر خوبیلیپانته آ خ
  

  : گرفت و گفتفشی دستم رو تو دست ظرمامان
  
 تونست تو رو یاون دختر م! ی وقت واسه جبران داشته باشی فهمی که اشتباهت و می اون روزدوارمیام«

  »! دوست داشتمیلیمن پانته آ رو خ! خوشبخت کنه
  
 اهاشی مامانم تو رو بود کهی دادم که پانته آ رو دوست داشته باشه، پانته آ همون عروسی مامان حق مبه

  !  نگران مادرم لبخند زدمی برداشتم و به چشم هازی میفنجون قهوه رو از رو!  کردیتصور م
  

  . ندارمی احساس خوبی دونم چرا ولینم... تلخ...  احساسم بودی هم مزه قهوه
  

  . افکارم رو پاره کردی مامان رشته یصدا
  
  »!ارش؟یک«-
  

  : که بهش نگاه کنم، گفتمنی ابدون
  
  »!بله؟«
  
  »!؟ی کنی زندگنجای ایایتو چرا نم«-
  
  : و گفتمدمی سمتش چرخبه
  
  »!نجا؟ی اامی بی من خونه خودم و دارم، واسه چمامان«
  
  »!گهی بمون دنجای اایب! ؟ی تنها باشی خوایچرا م«-
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
من !  دادمحی و برات توضلمی دالهر دفعه هم ... می موضوع بحث کردنیمامان ما تا حاال هزار دفعه سر ا«-

  »! کنمی زندگمی خوام تو خونه پدری نمشهی سالم می داره سگهید... دوست دارم مستقل باشم 
  

  : به موهاش داد و گفتی تابمامان
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  »! بمونشمیخب حداقل امشب پ! ...  تخسی پسره«
  

  : و رو چشمم گذاشتم و گفتمدستم
  
  »!د؟ی نداری اگهی مونم، امر دی منجای امشب اچشم«
  
  »!یداداش«-
  

 به سمتش تیبا عصبان!  بشهی نه چندان دور باعث شد اعصابم خط خطی از فاصله اانای کغی جیصدا
  :برگشتم و گفتم

  
  »!گوشام کر شد!  طرز ابراز احساساته؟نیا ... یدرد و مرض داداش! رقانی«
  
 و خودش و تو بغلم دیت و به سمتم دو انداخنی زمی رو رودشی خری هاسهی کتمی بدون توجه به عصبانانایک

  : گفتدی بوسیهمون طور که صورتم رو م. انداخت و دستاش و دور گردنم حلقه کرد
  
  »! فشاتم تنگ شده بودی دلم برا،یآخ«
  

  : رو از خودم جا کنم گفتمانای کردم کی می که سعیهمون طور. دی خندی میرکی زری زمامان
  
  »...اَه ...  رژ لبت رو صورتم بمونه عی خوام رنگ ضاینم... برو اونورتر !  به من نچسبانقدر«
  
 و به کار خودش ادامه دی شنی من و نمی اصال صدای انگار سمعکش و خاموش کرده بود چون انگارانایک
  : دادم و گفتمرونینفسم رو به شدت ب.  دادیم
  
  »! دخترت و بکش اونورنی امامان«
  

  :  شد گفتی م مبل بلندی همون طور که از رومامان
  
 آشپزخونه به رمیمن م! بزار خوشحال باشه!  ذوق زده شدهدهیداداشش رو د! ...  به بچم؟ی کار داریچ«

  »! درست کنهی بگم واسه شام چیشمس
  

  :دمی گوشم شنخی رو بانای کیصدا
  
  »! برات تنگ شده بودیلیدلم خ!!!  قربونت برمی الهیداداش«
  

 احساساتم رو انای تونم مثل کیمن نم!... دهیانگار چند ساله من و ند کنه که ی ابراز احساسات منیهمچ
...  تونم اخالقم و عوض کنم یاالنم نم!  فقط غرورم رو بهش نشون دادم نه احساسم روینشون بدم از بچگ

  !ترک عادت موجب مرضه!!!...  خوبه ینجوریهم!  عوضش کنم؟دی بایاصال واسه چ
  
  : خودم نشوندم و گفتم رو کنارانای کبتی هزار مصبا
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  »!ی کنی ممی عصبانیدار...  سر جات نی آدم بشی مثل بچه انایک«
  
  : با لبخند کنارم نشست و گفتانایک
  
  »!امی از کجا می دونیم«
  

  : و گفتممی به صورتم کشیدست
  
  »!آره«
  

  : و باال انداخت و گفتابروهاش
  
  »!ام؟ی کجا ماز«
  
  »!سای پرشیاز پ«-
  
  : گفت اخم کرد وانایک
  
  »! زارهی شده رو واسه من ماتی بی همش خبرامامان«
  

  : دادم و گفتمهیتک
  
  »! بوداتیاز اولم ب!  شده اش واسه تو بمونهاتی نبود که بی چندان مهمخبر«
  
  : دستاش و تکون داد و گفتجانی با هانایک
  
  »!امی عشقت مشیمن دارم از پ! ؟ی و بگنی ای تونی مچطور«
  

  : افتاده بودند کردم و گفتمنی زمی که رویی هاسهی به کیره ا زدم و اشایپوزخند
  
  »!؟یدی که خرهی چگهی دنایا«
  
  : گفتد،ی دوی ها مسهی به سرعت از کنارم بلند شد و همون طور که به سمت کانایک
  
  »! مونهی دهنت باز مشونینیاگه بب...  که دمی خری خوشگلی چه لباسای دونی نمارشیک«
  

 من، قاشقم ی مورد عالقه یغذا ... یقورمه سبز...  شده بودم رهی بودم و به بشقابم خ شام نشستهزی مسر
 پانته آ وصل ادی هست که من و به یزی چهی شهی برنج تو بشقابم حرکت دادم، چرا همی الی هدفیرو با ب

ه بارها به  کییهمون چشما...  پانته آ تمام ذهنم رو پر کرد ی دهی درشت و کشی چشماریتصو! چرا؟! کنه؟
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 هام قهیچشمام و بستم و شق!  لحظه هم آرامش ندارمهی! لعنت به تو پانته آ...  شده بودندیخاطر من بارون
  .دمیرو مال

  
  : نگران مامان باعث شد چشمام و به سرعت باز کنمیصدا

  
  »پسرم حالت خوبه؟«-
  

  : رو تکون دادم و گفتمسرم
  
  »! نباش مامان حالم خوبهنگران«
  

  . کردی به من نگاه میبا کنجکاو هم بابا
  

  : دست نخورده ام نگاه کرد و گفتی به غذامامان
  
  »! مورد عالقت و گفتم درست کنندیغذا! ؟ی خوری شامت و نمچرا«
  
  : بلند شدم و گفتمزی پشت ماز
  
  »! خوام بخوابمیم...  خسته ام من«
  
  »!؟یستیگرسنه ن«-
  
  »! رم تو اتاقمیمن م! ... نه«-
  

  . شدمانای و شونه باال انداختن کانایه مامان به ک نگامتوجه
  
  . به سمت اتاق سابقم به راه افتادمی کالفگبا
  

 ی چیاالن دار! ؟ییکجا! یپان... پانته آ ...  کردم ی بودم و به سقف اتاقم نگاه مدهی تختم دراز کشیرو
 رو برام دنیاد و نفس کش قلبم رو فشار دی احساسهی هوی! ... ؟ی کنی فکر میبه چ!... ؟ی کنیکار م

 دش،ی پوست سفمونبا ه!  شدری پلکم تصوی پانته آ پشت پرده ریتصو... چشمام و بستم ! سخت کرد
هنوزم مزه ... و لباش  ... شینی کردند، بی میی مژه هاش دلربااهی چتر سری براقش که زیابروهاش، چشما

 دادن ی عسل می مزه دمشون،ی با لذت بوس شب تا صبحهی که ییهمون لبا...  تو دهنمه نشیری شی لبای
 فی تونم پوست لطیم... احساس کنم رو تنش ی تونم بویهنوزم م! گل رز...  داد ی گل میبدنش بو... 

 ی مشیانگار دارم آت... صداش تو گوشمه !  بدنم احساس کنمری تونم بدنش رو زیم! تنش رو لمس کنم
  ...لعنت به تو ... لعنت به تو... لعنت به تو ... م گرفتم  دستانی تخت نشستم و سرم رو بیرو ... رمیگ
  

 یهوا.  اتاقم رفتم و بازش کردمی اومدم و به سمت پنجره نییاز تخت پا!  کنم؟ی دارم به تو فکر مچرا
 چی دونم و هینم! ... م؟یچرا از پانته آ عصبان!  شدم؟ی شکلنیچرا امشب ا.  کم حالم رو بهتر کردهیسرد 

  !  دهی ندونستن عذابم نمنیاز ا شتری بزیچ
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 هیمطمئن بودم اگر .  نگه داشته بودموترمی کامپتوری مانی اعداد و ارقام روی خسته ام رو به زور رونگاه

 از دو هفته ست شتریب!  برهدی که نبای کسشی پرهی بردارم دوباره حواسم متوری مانیلحظه نگاهم رو از رو
 که نهیبدتر از همه ا!  سختهیلیخ کار برام نی ذارم اما هنوزم ایم کنترل ذهنم ی و رومیکه تمام انرژ

  .دی دوباره رو اعصابم خط کشنی شاهی ازهیخم!  کنترل کردن ذهنم ندارمی برایلیتما
  
  : بهش نگاه کردم و گفتمتی عصبانبا
  
  »!؟یدی که نخوابی بودی کدوم گورشبید!...  نکشازهی دفعه بهت بگم خمچند«
  

  : و گفتدیمال چشماش و نیشاه
  
  »!رمی می باور کن دارم از خواب مایک ... یوا«
  

  : و گفتمدمی کشرونی دستاش بری رو از زپرونده
  
 واسه من ینصف کارامون مونده اونوقت تو ه!  از شرت خالص بشمشهی همی که من برایری دفعه بمهی«

  »!ی کنیفس فس م
  

  : و گفتدی به موهاش کشی و دستدی خندنیشاه
  
 ی خواد بدونم واسه چیدلم م!  شرکتیای قرمز میهم سرکوفت نزن، خود تواَم چند وقته با چشما بانقدر«

  »!؟ی کنی میشب زنده دار
  

  ! بشر انقدر فوضوله؟نی اچرا
  

  : بهش رفتم و گفتمی غره اچشم
  
  »!؟ی کجا بودشبی دینگفت! ...  نداشته باشی کارا کارنی به اتو«
  

  :و گفت چشماش و بست و لبخند زد نیشاه
  
  »!تو بهشت بودم...  خوب ی جاهی«
  

  : زدم و گفتمیپوزخند
  
  »! از دوست دخترات؟یکی کدوم با«
  

  : راست نشست و گفتنیشاه
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 ایانگار دن!  قشنگهیلیعشق خ!  فهممی دوست داشتن رو میمن تازه دارم معنا!!.....  کدومشونچی هبا«
  »! کردم؟دایو تو دو تا چشم پ رای دنی که من همه شهیباورت م! ... رنگش عوض شده

  
  : زدم و گفتمیلبخند دوستانه ا!  غبطه خوردمنی دلم به حال خوب شاهته
  

  »! بر وفق مراده؟ی همه چپس
  

  ! کمرنگ شد و برق چشماش محونی شاهلبخند
  
  »! ... فعال نهیعنی...  که نه زیهمه چ«-
  

  : هام و باال انداختم و گفتمابرو
  
  »!ه؟ی چمنظورت«
  

  : بلند شد و به سمت پنجره به راه افتاد و گفتی صندلی از رویبا کالفگ نیشاه
  
 ی میلیاز واکنشش خ!  گرفتم حرف دلم رو بهش بزنممی دل دل کردن باالخره تصمیبعد از کل... «

  ».... و بهش گفتم زی حال همه چنی با ادمیترس
  
  : خنده و به سمتم برگشت و گفتری دفعه زد زهی
  
  »! کار کرد؟ی حرفام چدنید از شن بعی دونی مایک«
  

  : دوباره لبخند زد و گفتنیشاه.  هام و باال انداختمشونه
  
  »!نهی خواد من و ببی دلش نمگهیگفتش د!!!!  چشماش گم شمی زد و گفت از جلویلی سبهم«
  

  : زدم و گفتمیپوزخند
  
  »!؟ی خوشحالیتو االن به خاطر چ .... پس«
  
 که چمی پیانقدر به پر و پاش م!  کنمی احساسم و ازش مخفستمی مجبور نگهی خوشحالم که دنی خاطر ابه«

  »!قبولم کنه
  
  »! تو رو رد کرد؟یاصال واسه چ«-
  

با تعجب .  اومدرونی حالت داد و از اون حالت شاد برییصورتش به سرعت تغ.  موندرهی به من خنی شاهنگاه
خودکارم رو به سمتش .  دادمصی تشخاهشیس ی رو تو چشماتی لحظه برق عصبانهی ی شدم، برارهیبهش خ

  :پرت کردم و گفتم
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  »!چت شد؟!!! یهو«
  

  : گفتی خورد و با دستپاچگی تکون سختنیشاه
  
 زده ی خوابیتو چرا ب!! ینگفت) ...  زل زدرونیروش و ازم برگردوند و از پنجره به ب .... (ستی نیزیچ«

  »!به سرت؟
  

  : روم و بستم و گفتمی جلوپرونده
  
  »!یهم جواب سوال من و نداد تو«
  

  : که به سمتم برگرده شونه هاش و باال انداخت و گفتنی ابدون
  
  »! بوده که ردم کردهیزی چهیحتما !! ...  دونمی چه ممن«
  

  :به سمتم برگشت و گفت .... دمی فهمی رو اصال نمشیعلت دستپاچگ!  بودبی برام عجیلی خحرکاتش
  
  »!جواب من و بده... کن  نچی انقدر من و سوال پگهی دخب«
  
 دونم ی که نمی احساسهی فشار ریشبا ز!  دونمی هام و نمی خوابی بلیخودمم دل! ...  بهش بگم؟دی بایچ

 دلم واسه پانته آ دیشا ... دیشا....  شنوم ی ناله هاش و می صداشه،ی مکهی تکهی بزارم قلبم تیاسمش و چ
  .... نداشتم ی حسنی همچمیتا حاال تو زندگ!  دونمینم! تنگ شده

  
  ! و بهش نگاه کنمامی برونی باعث شد تا به سرعت از افکارم بنی شاهیصدا

  
  »! گذرهی میزود باش بهم بگو تو اون سرت چ«-
  

  : انداختم و گفتمنیی رو پاسرم
  
  »! پانته آستریفکرم همش درگ! ...  دونم چم شدهیمن نم... من ... «
  

 نی شاهدهیسرم رو بلند کردم و به صورت رنگ پر! ادی هم نمنی شاهی نفس های صدایحت!!!!!!! سکوت
  .نگاه کردم

  
دستش و رو !  شده بودبی عجیلیامروز حرکاتش خ.  لبش رو تر کرد و آروم آروم به سمتم اومدنیشاه

  :شونه ام گذاشت و گفت
  
  »! خودت و بسازیزندگ! اون رفته!!!...  اون نکنری فکرت و درگارشیک«
  
  :نداختم و گفتم موهام چنگ ابه
  



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

195

 به من چکسی هیول!  دونستمیکاش م!!!...  کنهی کار میداره چ!!...  دونم اون کجا رفتهی نمی حتمن«
  »... گه ی نمیچیه
  
  »!ی کنی می راحت تر زندگینجوریا!  تو نبودهی تو زندگی کسنیفکر کن همچ!!! ... فراموشش کن«-
  

  : زدم و گفتمیپوزخند
  
  »!یدیچون تو اصال باطن پانته آ رو ند.. . تو راحته ی براگفتنش«
  
  : جا به جا شدم و گفتمی صندلی روی ناراحتبا
  
  »! رستوران؟نی امی اومدی مدی حتما باحاال«
  
  : نگاهش رو از منو برداشت و گفتسایپر
  
 نیبعدشم مگه ا! ... می که خوش بگذرونرونی بمیمثال اومد...  تو رو خدا امشب و زهرم نکن ارشیک«

  »!؟ی داریتو مشکل ... می اومدی مگهی با همدشهی که همهیهمون رستوران! ... ران چشه؟رستو
  

  : بهش انداختم و گفتمی نگاهی تفاوتی برداشتم و با بزی می رو از رومنو
  
  »! کنهی کم سرم درد مهیفقط  ... نه«
  

  !اصال چرا دروغ گفتم؟! دروغ! دروغ! دروغ
  
  : زد و گفتی لبخندسایپر
  
  »!می شب خوب داشته باشهیبزار ! ه خاطر من تحمل کن بزمیعز«
  

 دستم احساس ی رو روسای دست پریگرم....  دادم و دوباره به منو نگاه کردم رونی رو با شدت بنفسم
 ری آروم دستم رو از زیلیاما خودم و کنترل کردم و خ!  داشتم که دستش و پس بزنمیدی شدلیم. کردم

... اما .  شدحت ناراسای که پردمیفهم! دم که مشغول انتخاب غذا هستم و تظاهر کردمی کشرونیدستش ب
  .... کردم ی دستم احساس می رو روسای نگاه پرینیسنگ! اونقدرا هم مهم نبود

  
 دوش آب هی خوام ی که االن میزیتنها چ... اصال اشتها ندارم !  کردم نگاهم از غذام جدا نشهی میسع

  ... خوام یم م هگهی دزی چهی... البته ! گرمه
  
 هی که تو زی مهی نگاه نکنم، زی مهی خودم و کردم که به ی تمام سعمی رستوران شدنی که وارد ای وقتاز

 بدنم یتمام سلول ها!  که االن پشتش نشستمهیزی که چند متر اونور تر از میزیم! خاطره قشنگ سهم داره
 کس پشتش نشسته بود چیه. هش نگاه کردم چرخوندم و بیسرم رو به آروم...  نگاه رو دارندهیخواهش 

 تصور کنم که داره به زی تونستم پانته آ رو پشت می هم نشسته بودند، می رو به روی خالیدو تا صندل... 
  ! لبم نشستی رویلبخند!  زنهیمن لبخند م
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  »!؟ی زنی لبخند می به چارش،یک«-
  

  :م و گفتم نگاه کردسای جدا کردم و به پرزی رو با اکراه از منگاهم
  
  »!یچیه«
  
  : انداخت و گفتزی به می نگاهسایپر
  
  »!می جشن داشته باشهی گهی دی هفته دو«
  

  : به غذا زدم و گفتمیناخنک
  
  »! چه مناسبت؟به«
  

  : و باال انداخت و گفتابروهاش
  
  »!؟ی دونی تو نمیعنی«
  

  : دادم و گفتمهیتک
  
  »! بدونم؟دی کجا بااز«
  
  »!ادی مادتی!  کم فکر کنهی«-
  
  : گفتمی حوصلگی ببا
  
  »!بگو چه خبره! گهی معما جور نکن دسایپر«
  
  : گفتی با ناراحتسایپر
  
  »!تولدمه......... «
  
  ! گند و بپوشونه؟نی خواد ای میحاال ک!!! .... گند زدم رفت!!! یوا
  
  »... نبود ادمی! من واقعا متاسفم«-
  
  : نگاهم کرد و گفتی با دلخورسایپر
  
  »!رفت؟ ادتی ی چواسه«
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  : و گفتمدمی کشمیشونی به پیدست
  
  »....!متاسفم ...  شده و ادی زیلی خکارام«
  
  !!عمرا! من؟! ...  کنم؟ی منت کشدی بایعنی.  روش و ازم برگردوندتی با عصبانسایپر
  

  ! کم بشهشی کم از دلخورهی کنم تا می کردم لحنم رو مالیسع
  
  »......پانـته آ«-
  
 با بهت به سمتم برگشت، چشماش درشت تر از حد سایپر! امکان نداره! پانته آ؟!....  گفتم؟یمن چ!! نه

  ........... آراسته شد زیگل بود به سبزه ن. دی باری از صورتش متیعصبان! معمول شده بود
  
  : گفتدی لرزی که صداش می درحالسایپر
  
  »!؟ی صدا کردیتو من و چ... تو .... تـ«
  
 مورد زی به مساینگاه پر!!  داشته باشمیحیالبته اگر توض!!  کنهیبدتر م و تی وضعیحی دونم هر توضیم

  .تو نگاهش بهت بود.  موند و بعد به سمت من برگشترهیعالقه من خ
  
  »!نجا؟ی ای نگو که پانته آ رو آورده بودارش،یک«-
  

  !بهتره باهاش رو راست باشم!  داره؟ی ادهیانکار کردن چه فا! ....دمی کشیقی عمنفس
  
  : شدم و گفتمرهی خشبه
  
 نشسته زی همون میدرست رو:)  کردم و گفتمزی به میاشاره ا! ... (نجای امیآره، با هم اومده بود.... «

  »!میبود
  

  .دی لحظه لرزهی ی براسای پری چونه
  
تو اون و تو خاطراتمون ! ...  ما دو تا بود؟ی که برایی جایتو اون و آورد! ... ارشی کی پستیلیخ«-

  »!؟یرد ککیشر
  
  : حرفش و قطع کردم و گفتمتی عصبانبا
  
  »!ی کنی که تو انقدر گنده اش مفتادهی اتفاق نی مهمیمسئله ! ... سای حرف زدنت باش پرمواظب«
  
  : بلند شد و گفتزی از پشت مسایپر
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 خواستم باهاش ازدواج ی که من می باشی تونم باور کنم تو همون مردینم! ... ست؟ی نی مهمی مسئله«
  »!نمک
  
 که دنبالش برم وجود نی واسه ای ازهیانگ.  برداشت و به سرعت از رستوران خارج شدزی می و از روفشیک

  !مینی رو نبگهی االن بهتره که همددیشا! نداره
  

  !  دو انگشتم خفه کردمنی رو بزی می شمع روی شعله
  

! چشمام و باز کردم! دت کردم صدا عانی به اگهید!  شنومی ساعت اتاقم رو می عقربه هاکی تکی تیصدا
سرم درد . دمی و طاقباز دراز کشدمیچرخ!  متنفرمدنیاز انتظار کش!  شبا متنفرمنیاز ا! شه؟یچرا صبح نم

 دادم، پتو رو رونی رو بمنفس!  کنههی قرص خواب بتونه چند ساعت خواب راحت رو بهم هدهی دیشا!  کنهیم
!  کنم؟دایشپزخونه به راه افتادم، حاال قرص خواب از کجا پبه سمت آ.  تخت بلند شدمیکنار زدم و از رو

 ی تونم برایچه قدر خوبه که م!  کنمدای بسته قرص پهی باالخره تونستم نتی کابیبعد از گشتن تمام کشو ها
قرص رو !  آزار دهنده باشندیلی تونند خی وقتا احساسات میبعض! چند ساعت از تمام احساساتم فرار کنم

....! خواب !  لبام رو از هم باز کردی جونیلبخند ب...  آوردم و بدون آب قورتش دادم ونریاز جلدش ب
 از دو هفته است که در اون اتاق و باز شتریب! نگاهم به در اتاق پانته آ افتاد و لبخند محوم محوتر شد

 بدنم ی سلول ها کنم تمامیاحساس م. آروم به سمت اتاق پانته آ به راه افتادم!  چرام دونینم! نکردم
 شهی پانته آ همیدست ها ... یسرد بود مثل دستا! دمی در کشی رهی دستگیدستم رو رو!  سوزندیدارند م

 آ بود انته پی که احساس کردم بویزی چنیاول...  رو فشار دادم و وارد اتاق شدم رهیدستگ... سرد بودند 
 زدم یپوزخند ...!!! یاتاق خال... وشن کردم چراغ رو ر! قلبم فشرده شد! که تمام اتاق رو پر کرده بود

به !  باز کمد لباسا توجهم رو جلب کردمیدر ن! ....... نم؟ی ببنجای که اون و انیا!  داشتم؟یچه انتظار... 
 شده زونی آوگهی رنگارنگ پانته آ کنار همدیالباس ه! سمتش به راه افتادم و درش رو کامال باز کردم

 که ازش متنفر یهمون لباس!  بود افتاددهی که مهران براش خری چشمم به لباسوهی!  زدمیلبخند. بودند 
 دمی کشرونی بگهی دی لباسانیلباس رو با خشونت از ب!  آوردی که خونم رو به جوش میهمون لباس! بودم

 دستم یبا کنجکاو...  کرد رهی از ته کمد چشمم رو به خودش خیزی چهیبرق ! رونیو از کمد پرتش کردم ب
 تخت نشستم و جعبه رو کنارم یرو!  جواهرات بودی جعبه هی! دمشی کشرونیرو به سمتش دراز کردم و ب

تموم وجودم ...!  که یهمون ساعت...!  شکسته توش بودی شهی ساعت با شهیفقط ... گذاشتم و بازش کردم 
 و برداشتم و نگاش ساعت!  فهممی رو می شرمندگی واقعی بار باشه که معننی اولنی ادی شا،تکون خورد

کاش اون رفتار و ! من چقدر احمق بودم!...  بودکی شیلی شکسته اش هم خی شهی با وجود شیکردم، حت
کاش ... کاش !.... مونمی تونستم به پانته آ بگم که چقدر از حرفام پشیکاش م!  دادمیاز خودم نشون نم

 بلند شدم و چراغ رو خاموش کردم و ی حالیبا ب!  رفتجیسرم گ!.......  و جبران کنمزی تونستم همه چیم
 تن پانته آ یبو...  کنار تخت گذاشتم و چشمام و بستم زی میساعت رو رو ... دمی تخت دراز کشیرو

  ... چشمام کرد می رو تسلدش خوی بهونه اچیخواب بدون ه .... دمی کشقی نفس عمهیآرامش دهنده اس، 
  

پتو رو !  اومد که حاضر نبودم چشمام و باز کنمیدر خوابم م انقی ولدمی شنی رو ملمی آهنگ موبایصدا
  !دمی و خوابدمی سرم کشیرو
  
با .  بلند شدلمی موبایدوباره صدا!  کردی خواب کم کم داشت ترکم می دونم چقدر گذشت ولینم

! دمی کشی اازهی به بدن خشکم دادم و خمی تخت نشستم و کش و قوسی چشمام و باز کردم و رویتینارضا
!  بودم؟دهیوابمن واقعا ده ساعت خ!  ظهره1 کیساعت نزد...َنه ...نگاهم به ساعت افتاد !  گرسنه امیلیخ

 صدا دمی که به اتاقم رسنیهم!  جواب بدملمیاز رو تخت بلند شدم و به سمت اتاقم راه افتادم تا به موبا... 
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 زنگ زدم، با همون بوق اول نیشاهبه ! نی اش هم شاههی بقسا،ی تا از پر8!  داشتمسی تا م13! قطع شد
  .جواب داد

  
  »!؟ی هستی معلومه کدوم گورچی هارشیک«-
  

  !هی عصبانچقدر
  

  : و صاف کردم و گفتمصدام
  
  »!؟ی که بهم زنگ زدی داشتیکار!  امخونه«
  
  »!؟ی جلسه داری رفته که با مهندس نجفادتی ارشیک! .... ؟یخونه ا«-
  

  : و گفتمدمی کوبمیشونی به پمحکم
  
  »!امی نگهش دار زود منیشاه!!! ی وایا«
  
  »!زود باش!  ساعته که منتظرهمین«-
  
  »!اومدم«-
  

 ادمی یزی چهی اومدم که ی مرونیداشتم از آپارتمان ب...  رو قطع کردم و به سرعت آماده شدم تماس
 اش شهی بدم شدیبا!  کتم گذاشتمبی برداشتم و تو جزی میوارد اتاق پانته آ شدم و ساعت رو از رو! افتاد

  !رو عوض کنند
  
 یلی برام خنی شاهی کنم، حال و هوای نگاه مشهی منشی که داره سوار ماشنی اتاقم به شاهی پنجره از

!  شناختمیکاش اون دختر و م!  ره سراغ اون دختریمثل هر روز داره م! شهی تر مبیهر روز عج! بهیعج
…  

  
  ! بودانایک. دمی کشرونی ببمی رو از جی و گوشنگاهم رو از پنجره گرفتم! دی لرزبمی تو جمیگوش

  
  »!بله؟«-
  
  »!ارشیسالم ک«-
  
  »! شده؟یسالم، چ«-
  
  »! توی خونه میای خوام بی من و مامان مایک«-
  
  : حرکت کردم و گفتمزمی طرف مبه
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  »! وقت تو شرکت کار دارمری تا دستم،ی که خونه نمن«
  
  »!ایتو هم شب ب!  توی خونه رمیبا مامان م و رمی گی و ازت مدی کلامیمن م!  ندارهبیع«-
  
  »! من؟ی خونه دیای بدی خوای شده میحاال چ«-
  
  »!مامان دلش برات تنگ شده«-
  

  : لم دادم و گفتمی صندلیرو
  
  »!؟یری رو بگدی کلیای میک«
  
  »!امی مگهی ساعت دهیتا «-
  
  »!فعال!... باشه«-
  
  »!خداحافظ«-
  

 زدم و سرم یلبخند. نگهبان از دور برام دست تکون داد.  شدمادهیپ پارک کردم و نگی رو تو پارکنیماش
 قبل یبرعکس شبا!  دهی می زندگیامشب خونه ام بو... رو تکون دادم و به سمت آسانسور به راه افتادم 

  !دوست دارم زودتر به خونه برسم
  

 ی رویه بعد در به آرومچند لحظ. لباسم رو مرتب کردم و زنگ در و فشار دادم.  در آپارتمانم بودمپشت
. ظی غلشی آراهی بود با سایپر...  بود نه مادرم انای که رو به روم بود نه کیکس... اما  ... دیپاشنه چرخ

  : و گفتدی خندزی حالتم ردنی با دسایپر!  کنه؟ی کار می چنجایاون ا.  به سر تا پاش انداختمینگاه
  
  »! توای بی خسته نباشزم،ی عزسالم«
  

  !ارمی جا باال بهی شد یکاش م!! زم؟یعز
  
  »!؟ی کنی کار می چنجایتو ا«-
  
  ! صدام تعجب کردمی سرداز
  
  : باز کرد و گفتشتری رو از من نداشت، در و بی رفتارنی که انتظار همچسایپر
  
 و مشکلمون رو حل می صحبت کنگهی تو با هم دایب.  رفتار نکنینجوری کنم ایخواهش م!!! ... ارشیک«

  »!میکن
  

 ی بیدختره !  خواد گردنت و بشکنمیدلم م! انایک! انایک. نمی رو ببسای تونستم لباس نسبتا باز پری محاال
  !شعور
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  : سرم رو تکون دادم و گفتمی حوصلگی ببا
  
  »! ما دعواستی آخر صحبت هاشهی همی دونیخودت که م!  بهترهمی صحبت نکنگهیاگه با هم د ... سایپر«
  
  : و گفت کتم رو گرفتنی آستسایپر
  
  »! خوام حرفام و بهت بگمیفقط م... فقط !  دم دعوامون نشهیقول م!  توای کنم بی التماس مبهت«
  
 یتا خواستم خودم رو عقب بکشم در واحد رو به رو.  تر شدکی التماس به من نگاه کرد و بهم نزدبا

 شده بود زونی که به من آواسی اومد، نگاهش به من و پررونی با بچه اش بهیآپارتمانم باز شد و زن همسا
  : دور کردم و گفتمودم رو از خسای زدم و پری لبخندیبا دستپاچگ! تعجب تمام صورتش رو پر کرد! افتاد

  
  »ریشبتون بخ! یی خانم صفاسالم«
  

  : کرد و گفتسای به من و پری نگاه بدزن
  
  »!اهرتون هستن؟خو:) ....... دی دوخت و پرسساینگاهش و به پر! (ری ، شب شما هم بخسالم«
  

  : انداختم و گفتمسای پری قدرتم و جمع کردم و لبخند زدم، دستم و دور شونه تمام
  
  ! رو احساس کردمسای پرنی و سنگینگاه عصب» ! خواهرمهسای پربله،«
  

  !به به!!! چه شود!  کنندی سازعهی در موردم شاننی کمه که از فردا خاله زنکا بشنمیهم
  

  : دراز کرد و گفتسایو دستش و به سمت پر زد ی لبخندیی صفاخانم
  
  »! خوشبختمتونیی آشنااز«
  
  : گرفت و گفتی رو به آرومیی دست خانم صفاسایپر
  
  »! طورنی هممنم«
  

  : شال گردن پسرش رو مرتب کرد و گفتیی صفاخانم
  
  »!دی خوریسرما م!  تودییبفرما):  انداخت و گفت سای به لباس پرینگاه! (  سرد شدهیلی خهوا«
  
  : دستش و دور کمرم حلقه کرد و گفتسایپر
  
  »! تومی برای سرده بیلی هوا خای کآره«
  



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

202

 هی خواد یدلم م! رون؟ی بادی از خونه اش بدی زن االن بانیچرا ا!!  شدلی من تکمی های بد شانسونیکلکس
  ! رو بشکنمیزیچ
  

  :رو به روم واستاد و گفت ی با ناراحتسایپر.  وارد خونه شدم و در و پشت سرم بستمسای سر پرپشت
  
  »!آره؟!  من خواهرتم؟که«
  
  : و گفتمدمی به موهام کشی دستی کالفگبا
  
 یدلم نم!  و بفهمنی شناسند ایاونا پانته آ رو به عنوان همسرم م! .... ؟ی بگم دوست دخترمی دارانتظار«

  »!نجا؟ی ایچرا اومد!  باشهثیخواد پشت سرم هزار تا حرف و حد
  

  :دمی لرزونش رو شنیصدا.  خط انداختسای پری گونه  روی اشکقطره
  
ازم ! ی دیبه تلفنام جواب نم! ی از من نگرفتیپنج روزه که سراغ! ؟ی دونی تو نمیعنی! ...  اومدم؟چرا«

! ؟ی دیچرا با حرفات عذابم م! ... ستند؟ی خونه ننی واسه بودن من تو ای خوبیالی دلنایا! ی کنی میدور
  »! خوامت؟ینم که با تمام وجودم مبگو چطور ثابت ک...

  
  !چقدر کالفه ام!  دهی باشم آزارم می که باعث عذاب کسنیا

  
 در مورد رابطه شتری کم بهی خواستم یم...  کردم که ی می ازت دورنیمن به خاطر ا ... سای پرنیبب«-

  »!مون فکر کنم
  

 دستش رو دور کمرم سایپر.  کردم تر شدم و بغلشکی بهش نزدیفیبا بالتکل.  تر شددی شدسای پری هیگر
  . بهم چسبوندشتریحلقه کرد و خودش رو ب

  
  »!ی نکن پرهیگر«-
  
دور چشماش به خاطر پخش .  شدرهی کم ازم فاصله گرفت و سرش رو باال آورد و به چشمام خهی سایپر

 رو به  پاهاش بلند شد و صورتشی پنجه یآروم رو.  زدی شده بود، اما چشماش برق ماهی سملشیشدن ر
نگاهم به لباش افتاد، ... هوس به دلم چنگ انداخت !  کار کنهی خواد چی دونم میم.  کردکیصورتم نزد

نگاهم . دیچی تو گوشم پی واقعیلی مهربون پانته آ خی خنده یصدا.  خوردی به صورتم مسای پرینفس ها
چقدر ! ستی ننجایاون ا..  نه یول.. ! .انگار اون اونجا بود.  به سمت اتاق پانته آ برگردوندمعی سریلیرو خ

  : دورم باز کردم و گفتماز رو سای پریدست ها ... شمیدارم خفه م......! دلم براش 
  
  »!م؟ی داریغذا چ!.......  گرسنمهیلیخ.... «
  

 کنم به سمت آشپزخونه به راه ی که به نگاه ماتش توجهنی اای باشم سای که منتظر جواب پرنی ابدون
  !هی جهنم واقعهی میزندگ!  زودتر تموم بشهی نکبتی زندگنی اکاش! افتادم

  
  ... االن یول.  هزار تا نقشه تو سرم داشتمسای تولد پری براشیدو سال پ! ساستی تولد پرفردا
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چون !  کنهی راحت میلی خهی کار من و واسه انتخاب هدنیا!  دوست دارهشتری بی طال رو از همه چسایپر

  ... طور وقتش رو نیهم!  خوام بخرم رو ندارمی می که چنیمورد ا فکر کردن در یحوصله 
  

 که به نظرم خوب اومد رو یی طالسی سرونیاول!  طال به حرکت در آوردمی هاسی سرونی رو بنگاهم
  .انتخاب کردم

  
 دمی خودم خری جفت کفش هم براهی و دی سفراهنی و پرهی تی با کراوات طوسی دست کت و شلوار مشکهی

  ! اش درست شده بود انداختم و لبخند زدمشهی ششی ام که ده روز پی به ساعت مچیاهنگ.... 
  
 نیاما از ا! دمی فهمی مگرانی درهی خی و از نگاه هانی اام،ی به نظر مشهی دونستم که جذاب تر از همیم

تفاوت  میلی بودم رفتارم خی قبلارشی اگه االن همون کدی کردم، شای نمینگاه ها اصال احساس خوشحال
 ی کردند نگاه کردم، دلم نمی که وسط سالن خودشون رو خفه میتی مبل لم دادم و به جمعیرو! تر بود

! ...  ممکنهری کار غنیاما ا!  کنمی کنه توجهی مینی صورتم سنگی که روی بیخواد به نگاه سرزنش گر ب
 شی خالی دونم چرا جاینم! مهران تو جشن شرکت نکرده!  توجهمی کردم حداقل وانمود کنم که بیسع

 تر از من واستادند و دارند با ونور چند قدم اسایپدر و مادر پر! ادی به چشمم میلی خی بیکنار ب
 ی تو مخفادیز! نمی ظاهر آراسته اش ببری رو زسای رفتار پدر پری تونم آشفتگیم.  زنندیمهموناشون گپ م

 شخص به هی کنه انگار منتظر یالن نگاه م به در سکباری قهیهر چند دق! ستیکردن احساساتش ماهر ن
  !خصوصه

  
  »!پانته آ کجاست؟«-
  
  !دمی صد دفعه از زبون مهمونا شندی که شاهی سوالنیا

  
  »! گردهی بر مگهیچند هفته د!  اونجا بمونهشتری کم بهی خواست ی دلش مران،ی اومدهیپانته آ هنوز ن«-
  
 جواب اعتماد نی به اادی هم زهی دونم که بقیم!  محض دروغهی! شهی سوال داده منی که به اهی جوابنمیا

  !ندارند
  
  !نهی هممیتنها سوال مهم تو زندگ!  دونستم پانته آ کجاستی کاش میا

  
 بود ستادهی که پشت سرم اسایسرم رو باال گرفتم و به پر.  شونه هام احساس کردمی رو روسای پری هادست

 نی ادیی جز تایمنم چاره ا!  گندی مسای که همه به پرهیزی چنیا!  تر شدهبای زیلیامشب خ. نگاه کردم
  ...موضوع ندارم 

  
  : زد و گفتی لبخندسایپر
  
  »!شمیتموم م....  نگام نکن ینجوریا«
  

  ... بود یصورتش کامال ناراض.  نگاه کردمی سرسری بی رو ازش گرفتم و به بنگاهم
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  : و گفتدی شونه ام کوبی روسایپر
  
  » ...دمیمن امشب اصال نرقص! گهی دمی بلند شو برقصایک«
  

  : زدم و گفتمی کجلبخند
  
  »!ستمیاالن تو فاز رقص ن!  شوالی خی بسایپر«
  
  : و گفتستادی رو به روم اسایپر
  
  »!نمیبلند شو بب! ... ؟ی چیعنی«
  

  : نگاه کردم و گفتمی بی به بدوباره
  
!  متنفر بشهشتری ازم بی بی خوام بی نم... برقصم سای با پری بی چشم بی خوام جلوینم» ... بعدا یپر«

  ! االنشم به خونم تشنه استنیهم... 
  
  : و گفتدی کوبنی و پا به زمدی دستم رو کشسایپر
  
  »! بلند شو، تو رو خداارشیک«
  
  ! بهش نگاه نکنمگهی کردم دیسع.  پوزخند زدی بیب

  
  »! بلند شوی که دوسش داریجون هر ک! ارشیک«-
  
  »! ول کنسایپر«-
  
  »....ایک«-
  

 و سکوت همه جا رو پر دینگاه همه به سمت در چرخ!  خدمتکارا باز شدی لهی به وسی ناگهانیلی سالن خدر
 که ی به شخصی با مهربونی بیب.  کردندی به در نگاه می با لبخند و مادرش با دلواپسسایپدر پر. کرد
 لحظه احساس هی یبرا!  اومدهی کمنی مبل بلند شدم تا ببی از رویبا کنجکاو.  در بود لبخند زدیجلو

 یپانته آ با شکوه هر چه تمام تر در حال.  صاعقه با قدرت هر چه تموم تر، تمام وجودم رو سوزوندهیکردم 
 شروع شهی و بعد تند تر از همستادی لحظه اهی یقلبم برا!  شدی مهران رو گرفته بود وارد سالن میکه بازو

  . کرددنیبه تپ
  

همه با محبت به پانته آ .  اومدی کرد و به سمت پدرش و خاله اش می می با همه احوالپرس آ با لبخندپانته
 که چند وقت سرکوبش کرده یلی تونستم می تونستم نگاهم رو از پانته آ بردارم، نمینم.  کردندینگاه م

 که بهش هیزی به لبخندش چننگاه کرد!  لحظه رو هم از دست بدمهی ی خوام حتینم! بودم رو کنترل کنم
 رو که یحاضر بودم هر چ...  به سمت پانته آ به راه افتاد و محکم پانته آ رو بغل کرد ی بیب!  دارمازین

 نی نگهی مثل شیپانته آ تو اون لباس براق و چسبون سبز آب!  رو داشته باشمی بی بتیدارم بدم تا موقع
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 چشم نواز یلی صورتش خمی مالشی آرا جمع کرده بود،رش سی بلندش رو باالیموها! دی درخشی مروزهیف
  !بود

  
 خوره به جونم هیحسادت مثل ! ...  گفت که باعث شد پانته آ آروم بخندهیزی گوش پانته آ چری زمهران

 یپانته آ ! ....  شده بود؟کی من نزدی انقدر به پانته آیبه چه حق!  شدمرهی به مهران ختیبا عصبان! افتاد
 سای از پانته آ برداشتم و به پررو نگاهم یبه سخت.  رو تو بازوم احساس کردمیزی چهیفرو رفتن ! .... من؟

  ! که ناخن هاش و تو بازوم فرو کرده بودادیانقدر ز ... ادی زیلی خیلیخ!  بودینگاه کردم، عصبان
  

  : زد و پدرش رو بغل کرد و گفتیلبخند. دی پانته آ به پدر و خاله اش رسباالخره
  
  »! باشمی کردم که برگردم و تو تولد پرفیزودتر برنامه ام رو رد کم هی بابا، سالم«
  

  : پانته آ محکم پانته آ رو بغل کرد و گفتپدر
  
  »!دلم برات تنگ شده بود...  دخترم ی اومدخوش«
  

  : آ رو به خاله اش گفتپانته
  
  »! خالهسالم«
  

  : تکون داد و گفتیجی سرش رو با گسای پرمادر
  
  »!یخوش اومد! زمی عزسالم«
  

 ی میانگار دنبال کس. پانته آ نگاهش رو چرخوند!  با عمو و زن عموش شدی مشغول احوال پرسمهران
 اومد و سایآروم به سمت پر!  تکرار شدیی متوقف شد و دوباره اون لبخند استثناسایگشت، نگاهش رو پر

  :محکم بغلش کرد و گفت
  
  »!!!!  خودم تولدت مبارکی کوچولویآبج«
  
 با تظاهر پانته آ سایپر.  کردخی پانته آ بودم که با نگاه سردش تمام وجودم یدم مشغول تماشا تمام وجوبا

  : و گفتدیرو در آغوش کش
  
  »! زدمی باهات حرف نمگهی دی اومدی نماگه«
  

پانته آ ! انگار من و تو کوره گذاشتند.  من قرار گرفتی رو رها کرد و رو به روسای پری آ به آرومپانته
  : گفتی رو تکرار کرد و با لحن سردشی اشهیگاه شدوباره ن

  
  »! خوشحالمنمتونی بی که دوباره منی از اارش،ی آقا کسالم«
  

  ! شکستن دلم بودی فکر کنم صدادم،ی رو شنیزی چهی شکستن یصدا!  کردی حرفش رو رد منگاهش
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  : تکون دادم و گفتمی خشکم رو به سختیلبا
  
  »!... سالم«
  

 ی انقدر احساس بدمیتا حاال تو زندگ!  کنهی دونم بغضم رسوام می تونستم بگم، مینم ی اگهی دزی چواقعا
 خواد احساس ی دلش میعنی......  تونستم بهش بگم که چقدر دلم براش تنگ شده ی کاش میا! نداشتم

  !ادی به نظر نمنطوریا! من و بدونه؟
  

  . بلند شدکی موزی و صداختیه وسط سالن ر دوبارتیجمع!  از کنارم عبور کرد و رفتمی نسهی آ مثل پانته
  

 کنم قابل ی که من االن تو قلبم احساس می با غمای دنی هایتمام ناراحت!  مبل نشستمی و بستم و روچشمام
  ! ......چرا؟!  پانته آ انقدر من و خورد کرد؟ی تفاوتیچرا ب!... ستی نسهیمقا

  
  »!آقا؟«-
  

 آب پرتقال برداشتم تا وانی لهی من گرفته بود، ی ها رو جلوهوی آب مینی سشخدمتی و باز کردم، پچشمام
 رو به لبم وانیل.  ناراحت کنار من نشسته بودسایپر! راه نفسم رو بسته!  رو باهاش قورت بدممیبغض لعنت

مهران ! دی رقصی با مهران متداش!  کردم، نگاهم به وسط سالن افتاد، پانته آ تو بغل مهران بودکینزد
 خواد یدلم م! ....شهیباورم نم .... دندی خندی کرد و آروم با هم میوش پانته آ پچ پچ م گریمدام ز

 تو یادیقدرت ز...  زدند شمیانگار آت! ستادمی مبل بلند شدم و ایبه سرعت از رو! کثافت! مهران رو بکشم
 ید که با نگران بوسای به سمتش نگاه کردم، پرتی عصباناب. دی بازوم رو کشیکی.  کردمیدستام احساس م

  . کردینگام م
  
  »!سا؟ی پرهیچ«-
  
  »!دستت«-
  

  .....  تو دستم شکسته بود وانی، ل.....  به دستم انداختم، خونینگاه
  
 ی احساس نمیاصال سوزش.  نگاه کردمدی چکی منی که از دستم رو زمی خونی به قطره های تفاوتی ببا

  !کنم
  
  : و لبش رو گاز گرفت و گفتدی کشرونی شکسته رو از تو دستم بوانی لسایپر
  
  »! شد؟ینطوری اچرا«
  
 دارم تیاز عصبان.  خواد سر مهران رو از تنش جدا کنمی خشم به سمت مهران و پانته آ نگاه کردم، دلم مبا
 دوباره بازوم و سای و خواستم به سمت مهران برم که پردمی کشرونی بسایدستم رو از دست پر! شمی موونهید

  :گرفت و گفت
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  »! کنمزی برات زخمت و تممی برایب! ... ؟یری مکجا«
  

  : گفتمتی و با عصباندمی و کشبازوم
  
  »! .... خوادینم«
  
  : و گفتستادی توجه به عکس العمل من رو به روم ای بسایپر
  
 یاصال تو چرا انقدر عصبان! ...  کنه؟ی میزی داره خونری دستت چطورینی بیمگه نم! ...  خواد؟ینم«

  »!؟یهست
  
  : به پانته آ کردم و گفتمی نگاهیرکی زریز
  
  »!رونی خوام برم بیم! شمیفقط دارم خفه م! ... ستمی نی عصبانمن«
  
  : و گفتدی به گونه ام کشی دستسایپر
  
  » ... ی الزم داشته باشهی درمانگاه، فکر کنم بخمی بهتره که بردمی شاای! ...  کنمزی زخمت و تمدی بااول«
  

  !!!ی نگه دارنیی صدات و پاتی عصبان سخته که تو اوجچقدر
  
  ».ستی نقیزخمم عم! ... ستی الزم نهی بخنه،«
  

  : رو تکون داد و گفتسرش
  
  »!امی کنم تو هم برو تو اتاقم تا من بدای رو پزای جور چنی باند و ارمی من مپس«
  

 ببر هیکردم و مثل کراواتم رو با دست سالمم شل .  که منتظر جوابم بمونه با عجله ازم دور شدنی ابدون
مهران ! دمی رو بهش نشون می واقعی خوشی گذرونه ولی خوش میلیخ...  شدم رهی به شکارم خیزخم

 شربت طعمه یوان هایل...  سالن بود به راه افتاد ی که تو ضلع غربیزی به سمت مدی خندیهمون طور که م
 لبم ی روی عصبیلبخند!  کنم مشکلم و باهاش حلی خصوصیلی خدیبا.  واسه شکارم بودندی خوبیها

تمام حواسش به . ستینشست، به سمت مهران به راه افتادم، مطمئنم که پانته آ اصال متوجه من و مهران ن
 هنوز همون لبخند شاد و مسخره رو دم،ی به مهران رسزی میایکینزد!  کنهی که داره باهاش صحبت مهیزن

 دهیهنوز من و ند!  االن رو لب من باشه نه مهراندیبا کرد، اون لبخند ی من و داغون منیلباش بود و ا
  .دمی مهران رو گرفتم و با تمام قدرت به دنبال خودم کشیبازو. بود

  
  :دمی متعجب مهران رو شنیصدا

  
»؟ی کنی کار می چارشیک!...  ؟؟؟ا!«  
  

  !د حساب بوهی واسه تصفی خوبی خونه بود، جای جانیخلوت تر.  به اتاق مطالعه افتادنگاهم
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  »! ...ارش؟یک«
  
 در و بستم و مهران رو عیسر! دمشی مهران وارد اتاق مطالعه شدم و دنبال خودم کشی توجه به تقالیب

رو به روش ! دمی گرد شده اش فهمی و از چشمانیمهران هنوز تو شک بود ا. دمی کوبواریمحکم به د
  :واستادم و تو چشماش زل زدم و گفتم

  
  »!؟یری خواد بمی مدلت«
  
  : با تعجب بهم نگاه کرد و گفتهرانم
  
  »!حالت خوبه؟.... «
  

  : کردم و گفتمی بلندی عصبی خنده
  
...... نه :)  گوشش آروم گفتمری تر شدم و زکینزد! ... (به نظرت حالم خوبه؟! ؟ی کنی فکر می چتو«

 کار نیا... !؟ی کردی بازوونهی دهی امشب چقدر با اعصاب ی دونی مچیه! ...... ستیحالم اصال خوب ن
  »! نبودیعاقالنه ا

  
  : زد و گفتی لبخند محومهران

  
  »! که واقعا زده به سرتنی مثل انه«
  

  : گذاشتم و گفتمواری شونه اش رو دی رو باالدستم
  
 نی خورم که ایبه جون مادرم قسم م!........  کشمتی نوک انگشتات به پانته آ بخوره مگهی باره دهی اگه«

  »! کنمیکار و م
  

  : زد و گفتی نگاهم کرد و بعد پوزخندیجی چند لحظه با گانمهر
  
  »! ... ؟ی کنی مفی تکلنیی که واسه من تعی هستی کیجنابعال«
  
 پوکت فرو ی و تو کله نیا! ... ی دم باهاش خوش باشیهنوز مال منه، اجازه نم! ...  هنوز همسر منهاون«

  »!کن احمق
  

  : و گفتدی خندمهران
  
از هر  ... ادی از اسم تو هم بدش میاون حت! ...  رو قبول ندارهیزی چنیه آ که همچپانت! .... واقعا؟«
  » .... یری من و بگی جلوی تونیتو نم! ادی بدش مشهی به تو مربوط میی جوراهی که یزیچ
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اون دوسم ! آره... پانته آ خودش بهم گفته بود که عاشقمه ! گهیدروغ م... اما .....  شد ی دلم خالته
  ...اما !.... داره

  
  : و گفتمدمی صاف مهران کشی قهی رو دی رو به حالت تهددستم

  
  »!ینی بی و برش نچرخ، بد مدور«
  

  : فاصله گرفتواری از دمهران
  
 ... ؟ی دونی رو متی عصبانی واقعلیدل!... ؟ی دونی حرفات و منی الیاصال دل ... ی احمقهی تو ارشیک«

  ».! ..؟ی فهمی حال خرابت و منی ایمعن
  

  : رو به حالت اخطار به سمت مهران گرفتم و گفتمانگشتم
  
! .... ی کنی خودت ضرر می کار و بکننیچون اگه ا... پا رو دم من نذار ... ستی نمی حالیچیمن ه... «

  »!افتاد؟
  

 نییدستم رو مشت کردم و پا!  کردی میزیدستم هنوز خونر...  موند رهی خمی مهران به دست خوننگاه
 دارم، انگار تمام یحاال احساس بهتر...  اومدم رونیهران رو پس زدم و به سرعت از اتاق بم. آوردم

 خسته اش تو ه و به پانته آ نگاه کردم، نگادمی کشیقی تونم نفس بکشم، نفس عمیم! وجودم خنک شده
و از  انداختم نییسرم رو پا ... نمی شد تو مردمک چشماش عکس خودم و ببیکاش م...  گشت ی متیجمع

 رونینفسم رو با شدت ب.  بودومدهی هنوز نسایپر.  رو باز کردم و وارد شدمسایپلکان باال رفتم، در اتاق پر
!!!  کردمگاری سهینا آرومم، چقدر هوس .  به راه افتادم و روش نشستمسایدادم و به سمت تخت بزرگ پر

 شده بود، ی مقدار خونهی افتاد که  بودند، نگاهم به ساعت تو دستمقیزخما عم.  دستم شدمیمشغول بررس
 جور نی و انی وارد اتاق شد، تو دستش باند و بتادسایدر اتاق باز شد و پر. سرم رو با افسوس تکون دادم

 ی به آرومسایپر .... دمی کم باال تر کشهی کتم رو نیآست.  شدکی نزدهمبه سرعت در و بست و ب!  بودزایچ
نگاهش به ساعت افتاد، سرش رو بلند کرد و با . ک کردن خون شدکنارم نشست و با دستمال مشغول پا

  :لبخند گفت
  
  »!ش؟یدی خریک! ی ساعت قشنگچه«
  

  : تکون دادم و ساعت رو از دستم باز کردم و گفتی رو به آرومسرم
  
  »! کادوئههی! دمشینخر«
  

  : داد و گفتی به موهاش تابسایپر.  کتم گذاشتمبی رو تو جساعت
  
  »!؟ی طرف کاز«
  

  ! ...؟ی کنی چرا انقدر سوال مآخه
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  : منتظرش کردم و گفتمی به چشم های نگاهمین
  
  »! آپانته«
  

 زد و دوباره مشغول یبی موند و بعد چشماش برق عجرهی کم بهم خهی نشد، ی تصورم اصال عصبانبرعکس
  .. .نیبی عجیلیموجودات خ! ارمیامکان نداره بتونم سر از کار زن ها در ب! ... کارش شد

  
مهمونا کم کم مجلس رو ترک کردند و !  نفس راحت بکشمهی تموم شد و من تونستم که ی مهمونباالخره

 مهمون پدر پانته آ با لبخند به سمت نیهمه خسته بودند، به محض رفتن آخر...  تر شد ی و خالیخونه خال
  :پانته آ رفت و گفت

  
  »!ات تنگ شده بود بریلیدلم خ! ... ؟ی مدت کجا بودنی گلم، تو ادختر«
  

  : زد و گفتیزی مبل، کنار مهران لم داده بود پوزخند تمسخر آمی آ که روپانته
  
 من ی دلش براگهیم! ... گه؟ی می پسرت چی شنوی می بیب:) صداش رو بلندتر کرد و گفت! ... (جدا؟«

  »!تنگ شده بوده
  
 بهی غرهیپسرش نگاه کرد، انگار که به  به ی تفاوتی مبل به من نشسته بود با بنی ترکی نزدی که روی بیب

  ... کرد ینگاه م
  

 پدرش رو ی زد و همون طور که سر تا پای دور پدرش چرخی مبل بلند شد و به آرومی آ آروم از روپانته
  : کرد، گفتیورانداز م

  
  »! ...  تو تنگ نشده بودی تاسفه، چون دل من اصال براهیما«
  
 مبل جا به جا یرو!  زدی حرف نمینطوری وقت اچیاون ه! ...  زد؟یرف حنی واقعا پانته آ بود که همچنیا

 قرمز تی از عصبانسای مادر پریصورتش آروم بود ول.  انداختمی که کنارم نشسته بود نگاهسایشدم و به پر
  ... فهمم یحال خودم رو نم! ...  نه آروممیمن نه عصبان!!! ....شده بود

  
  

  :به سمت پانته آ برگشت و گفت پانته آ سرش رو تکون داد و پدر
  
 و ی برام هستی دونم که تو دختر خوبی منمی ایول...  برات نبودم ی دونم که اصال پدر خوبیم ... نیبب«
 رو از دلت ی دلخورنی بهم بده بذار اگهی فرصت دهی کنم یخواهش م!... ی من و ببخشی های بدی تونیم

!!! خواهش!  بهم بدهولو فرصت کوچهی فقط ارمی به دست ب تونم دوباره دلت وی دونم که میم! ارمیدر ب
  »  ...ی خوام کنارم باشیم!  خوام ازت دور بمونمی نمگهید.... 

  
  ! شدرهی التماس به پانته آ خبا
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 کنه، بعد از چند ی عوض کرد که انگار داره فکر می آ لباشو غنچه کرد و حالت صورتش رو طورپانته
  : و گفتدیخت و به سمت مهران چرخلحظه شونه هاش و باال اندا

  
به نظرم کلمه اش ! ... ؟ی دونی اش و میتو معن!!! ادی نمادمی کلمه پدر ی کنم معنی فکر می هر چمهران«
  »!دمشی شنیی جاهی آشناست فکر کنم قبال یلیخ
  

گاهم رو به ن!  نشسته بودقی تاسف عمهیتو نگاهش !  پانته آ داد و به من نگاه کردلی تحوی لبخند کجمهران
  ...سرعت از رو مهران برداشتم 

  
  : به سمت پدرش برگشت و گفتتی آ با جدپانته

  
 یزی نه چی هستی پدر شناسنامه اهی من فقط یتو برا ... رهیگیچون عقم م! اری من نی اسم پدر و جلوگهید«
  »!!!دمی فهمری دیلی و خنیا...  نبودم چوقتیه! ستمیمن دختر تو ن ... شتریب

  
  !... پا رو پا انداختمیشونیبا پر! ...  نبودیزی چچی روحش هیاه ب نگتو
  

  : و آروم گفتدی کششیشونی به پی مبل نشست و دستی پانته ا روپدر
  
 ی کاش میا... شتریاز جونمم ب!  دوست دارمیلیمن تو رو خ! ... ؟ی حرف و بزننی ای تونی مچطور«

  »!ی بفهمیتونست
  

  : زد و گفتی عصبی آ لبخندپانته
  
 نکن که حالم ازت بهم بخوره، به اندازه ی کارهی! ؟یخسته نشد! ... ؟ی بهم دروغ بگی خوای می کتا«

  »!یخسته ام کرد... تمومش کن ! ...  واسمی قابل تحمل هستری غیکاف
  

  : زد و گفتی نازک کرد و پوزخندی پشت چشمسای پرمادر
  
  »!میدی رو دی بی بتی تربی جهی و نتمی شد نمردخوب«
  
  : به عروسش انداخت و گفتی سطحی نگاهی با خونسردی بیب

  
 اون در یحرفا!  امی راضیلی کارم خی جهیمن از نت! ... ؟ی اون دهن گشادت و ببندی کنی نمی سعچرا«

  »!!! ...ستی نیچی هدی که بهش کردینی با توهسهیمقا
  

  !!!! کبود شدسای صورت مادر پررنگ
  

  :بلند کرد و گفت تی پانته آ صداش رو با عصبانپدر
  
  »! حرف بزنمی خوام تو آرامش با پانی مد،ی کنتمومش«
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  : کرد دوخت و گفتی نگاهش می رحمی آشفته اش رو به پانته آ که با بنگاه
  
  »!نجا؟ی ای چرا امشب اومدی من و ببخشی خواستیاگه نم... خب ...«
  

  : انداخت و گفتی بی به بی آ نگاهپانته
  
 چی خواست هیوگرنه من اصال دلم نم...  و حرفام و بزنم امی اون بهم اصرار که ب! اومدمی بی خاطر ببه«

  »! ....نمیکدوم از شما رو بب
  

  : انداخت و چشماش و بست و گفتنیی پانته آ سرش رو پاپدر
  
  »!!!ی رحمی بیلیخ«
  

  : شد و گفترهی آ با غم به پدرش خپانته
  
 دونند، مثل خودشون ی من رو نمی که ارزش خوبیی کسا گرفتم که باادیاما !!! ...ستمی رحم نی بمن«

  »! ... گرفتمادشی ی بود ولی سختیلیدرس خ! رفتار کنم
  

  ! ام کردوونهی صداش دغم
  

 هم با آرامش تمام به سایپر.  نگاه کردسای داد و با نگاه غبار گرفته اش به پررونی آ نفس لرزونش رو بپانته
  ...ش رو درک کنم  آرامنی تونم ایپانته آ زل زد، نم

  
  : گفتمتی شد و رو به روش واستاد و با مالکی نزدسای به پری کوتاهی ا با قدم هاپانته

  
 دونم یم! .... ادی نمادمی دونه اش رو هم هی ی االن حتی حرفا رو آماده کرده بودم که بهت بگم ولیلیخ«

...  کنم یها ازت معذرت خواه خوام بابت تمام اون عذاب یم ... یدی عذاب کشیلیکه به خاطر من خ
  »!... دمی مام انجتی خوشبختی براادی که از دستم بربی و بدون که از االن به بعد هر کارنیا

  
  : به من انداخت و گفتینگاه

  
  »!!!یهر کار... «
  
 اصال یول! ستی کنم نی که من فکر میزی کردم به خودم بقبولونم که منظورش اون چی تمام وجودم سعبا

   !دمی تالش رو نفهمنی ایمعن
  
 هی نیدرست ع! ...  تو صورتش مشخص نبودی احساسچی شده بود، هرهی مات به پانته آ خی با حالتسایپر

  !مجسمه
  

  : و گفتدی مبل پالتوش رو برداشت و پوشی خاله اش بندازه از روای به من ی که نگاهنی آ بدون اپانته
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  »!... مهران؟میبر«
  
  !... خواد بره؟ی آشغال می هکیبا اون مرت!..... ؟یچ
  

  : و گفتستادی امهران
  
  ! رفترونی پر معنا به من انداخت و از سالن بینگاه» !میبر«
  

  : نگاه کرد و گفتی بی آ به بپانته
  
  »! در منتظرتمی جلوی بیب«
  
  : مبل بلند شد و گفتی از روی بیب

  
  »!امی و مشمی آماده مزود«
  

به سرعت از جا بلند !  باهات حرف بزنمدینرو من با... نه !  رفترونیلن ب آ سرش رو تکون داد و از ساپانته
  . بلند و محکم پشت سر گذاشتم و وارد باغ شدمیسالن رو با قدم ها!  نگام کردی با ناراحتسایشدم، پر

  
 شتریقلبم ب!  شدی پوستش جمع کرده بود از من دور می که خودش و تو پالتوی آ آروم آروم در حالپانته

 خش یصدا! دمی ام گذاشتم و به سمت پانته آ دونهی سیدستم رو رو!  فشرده شده بودی اگهیز هر وقت دا
  : و گفتمستادمیرو به روش ا!  پام باعث شد تا پانته آ به سمتم برگردهری خشک زیخش برگ ها

  
  »! خوام باهات حرف بزنمیم...  آ پانته«
  

  : بست و گفتی و با خستگچشماش
  
  »!؟ی حرف بزنی خوایم ی به چراجع«
  

  : و گفتمدمی لبم کشی رو روزبونم
  
  »... در مورد اون شب تمون،یراجع به وضع...  به راجع«
  

  :دمی سردترش رو شنی پانته آ سرد شد، صدانگاه
  
  »! .... شب؟کدوم«
  

 یداره من و باز! امکان نداره که متوجه منظورم نشده باشه! ... ؟ی چیعنی حرف نیا! ....  شب؟کدوم
  . دهیم
  

  : پانته آ دوباره تکون خوردندبی خوش ترکیلبا
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من با !  خوام انجام بدمی کار دارم که بعد از طالقم میکل! ...  طالق زودتر انجام بشهی خوام کارهایم«
 نی الزمه انجام بده تا زودتر ایهر کار! ... رهی گی صحبت کردم، فردا، پس فردا باهات تماس ملی وکهی

  »! ... هماجرا تموم ش
  

   ...زنهیچقدر راحت از طالق حرف م!!! ... چه مسخره!!!!  گفت ماجرای ممونیاون به زندگ! ... ماجرا؟
  

  ... کنه ی داره در مورد آب و هوا صحبت مانگار
  

  : داد گفتی آ روش و برگردوند و همون طور که به راهش ادامه مپانته
  
  »!نمتی بی دادگاه متو«
  

  . کردی پانته آ رو دنبال می نگاهم قدم هایول ... دندی چسبنیزم خشک شدند و به پاهام
  
 داده بودم و به آسمون هی در خونه، به در تکی به خودم اومدم که جلوی دونم چقدر گذشت، اما زمانینم
!  انددهی ستاره ها هم خوابی حتگهید! اههی سشهی نداره، مثل همی تازه ازی چچیآسمون ه!  شده بودمرهیخ
 ی داد، نمهی و به در تکومدکنارم ا!!!  بودسایپر.  کنارم تکون خورد، به سرعت بهش نگاه کردمیزی چهی

  !!!هیدونم امشب چرا انقدر طوالن
  
  »!ارش؟ی کی دونی و میزی چهی«-
  

  : که بهش نگاه کنم گفتمنی ابدون
  
  »!؟یچ«
  
  »! بخشمشی وقت نمچیه!!! ... من از پانته آ متنفرم«-
  
  : انداختم و گفتمسای به پری نگاهمین

  
  »!؟یاصال چرا ازش متنفر! ... ش؟یدی بخشی مدی بای چه کارواسه«
  
  : گفتدی لرزی که میی با صداسایپر
  
 قبل جسم تو رو مال خودش کرد یپانته آ دفعه ...  که دمی فهمیزی جهیاما !  امشب ازش متنفر نبودمتا«

  »! قلبت اون و ببخشمدنیاطر دزد تونم به خینم! یتو عاشقش شد... االن ... اما االن 
  
 ینم! ده؟ی به ذهنش رسی احمقانه ازی چنیچطور همچ!!!  استوونهی چقدر دسایپر! دمی بلند خندی صدابا

  ! ...پانته آ؟! ... من؟! دی لرزیتونستم خودم و کنترل کنم شونه هام از شدت خنده م
  
  : کرد گفتمینگام م که طلبکارانه سای خنده ام رو گرفتم و به پری جلوی سختبه
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  »!سای پری اوونهی که دواقعا«
  
  : شد و گفترهی با غم بهم خسایپر
  
  »! کاش حرف تو درست بودیا...... «
  

  : و گفتمستادمی اصاف
  
  »! درستهحرفم«
  
  : سرش رو تکون داد و گفتسایپر
  
  »! رفتارات مشخصهی از همه نیا ... یتو عاشق پانته آ شد!...... نه«
  
  : سرم رو تکون دادم و گفتمی حوصلگی ببا
  
  »!؟یگی رفتارا رو مکدوم«
  
  »....  نسبت به اون تیآشفتگ... تعصبت ... غرورت «-
  

  : و گفتمدمی به موهام کشیدست
  
  »!ی بافالی تو واقعا خسایپر«
  
  زارم مال اونینم! نه اون ... یتو مال من! ی کنرونی عشق پانته آ رو از قلبت بدیبا... برو فکر کن «-
  »!!!!چوقتیه! یبش
  

 و نیاالن ا...  بود دی شدتیعصبان!  آرامش نبوددمی دی مسای پری که از اول شب تو چهره ی آرامشاون
  ! فهممیم
  
  ! داخل خونه برگشت و در و بستی به آرومسایپر
  

رو خودم !  افتادنهی تو آینگاهم به چشما!....  شدهوونهی دسایپر!... ختمی حرصم و رو پدال گاز رتمام
  ...نکنه ! ... ستمین!....... ستمین!..... ستمین !!!....... ستمیمن عاشق پانته آ ن! نشناختم

  
 دونم که یمن م!  دستام گرفتمنی بس تو اتاقم قدم رو رفتم پاهام درد گرفته، رو تخت نشستم و سرم رو باز

 یرو! ...  من عاشقش شدم؟یعنی! ...  کنه؟ی نمدیی موضوع رو تانی چرا روحم ای ولستم،یعاشق پانته آ ن
!  اشکم رو پاک کردمیابا تعجب رد پ! دی چکی رو تختی چشمم رویاشک از گوشه . دمیتخت دراز کش

  ! مـــن عــــــــــاشق شـــــــدم...  فهمم ی بغضم رو میحاال معن
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چطور تونستم  ... ! بفهمم؟دیچرا االن با! ... ر؟یچرا انقدر د! جمی گجی چرخه، گی داره دور سرم مایدن
چه ! ...  عاشقشم؟یاز ک!  که خودم بفهممنیمن عاشق پانته آ شدم بدون ا! ...  بزنم؟تیخودم و به خر

دوست !  فهممی رو معشق امشب هم دارم نی رو دارم و همییامشب فقط تنها! ... هیبی و غربی عجیایدن
 برگردم که هنوز ییدوست دارم به روزا!  کنمدای عشق پنیدارم تو خاطراتم غرق بشم تا سهم خودم و از ا

!  بودموونهیمن واقعا د...  کردم عاقلم اما االن ی فکر مشهیهم!  براق اون نگاه کنمی تونستم تو چشمایم
 کردم کهی تکهی مهربونش رو تیقلب کوچولو! ... رم؟یگ بدهی خودم و نادی اون برایچطور تونستم جاذبه 

من قبال عشق رو تجربه کرده ! چرا عشق رو نشناختم؟.  خورهیدم بهم محالم از خو! دمیو به اشکاش خند
 ایعشق ! ... ه؟ی دارم چسای که به پریپس احساس! چرا؟! بودم پس چرا نتونستم رو احساسم اسم بزارم؟

  !  کار کنمی چدی دونم بای دستم انداختم، نمدی به باند سفینگاه! کدومش؟! ...  عشق؟ی هیسا
  

به پانته آ .  کنهیقلبم با اضطراب دست و پنجه نرم م.  سرم فشار دادم و چشمام و بستمی رو محکم روبالش
 ستیاصال آسون ن!  کنهی مساله هم مغزم و داغون منی فکر کردن به ایحت!  دونمیاصال نم!  بگم؟دی بایچ

 شتری بی هر چچون...  بدتر از اون دمی شاای شکنجه است هی شب،ی دوباره خودت و بشناسی شبه بخواهیکه 
 یاحساس بد! انی هستن که به نظر می تر از اوندهیچیاحساسات پ! یری گی مجهی کمتر نتی کنی میسع

 خوام با پانته آ یمن م!  کنمی رو هم تجربه می احساسات بدترگهی تو وجودم هست که میزی چهیدارم، 
 یپانته آ م ... ی بدم ولصیشخ و برهم خودم تم درهی خواسته هانی تونم بی که مهیزی تنها چنیباشم ا

 تخت نشستم و بالش یرو ... یاَه لعنت... فکر نکنم ! ...  بمونه؟شمیببخشه و پ! تونه دوباره من و قبول کنه؟
 معلومه شی سرد و رسمیاز رفتارا!  با خودم کردم؟یمن چه فکر!  اتاق پرت کردمی گوشه تیرو با عصبان

 از شتری بکمی فکر نیا...  شد ی اون بود از من متنفر میکه جا هم یهر کس! وره خیکه حالش ازم بهم م
 ... ستی حال خرابم نی برای خوبی کلمه یناراحت...  که انتظارش رو داشتم ناراحتم کرد، نه یزیاون چ

   ... نبودقرار نبود که عاشق بشم، قرار ! ...  فکر کنمیچی خوام به هی نمگهید! ... هی بهتری کلمه یوونگید
  

 خوبه که یلیخ.  کشمی ماهشی پر شده اما هنوز خودکار رو به تن سی معنی بی دستم از شکالری زکاغذ
 د،ی کتم لرزبی تو جی کرد، گوشی بود مغزم و با سواالش آش و الش منجای رفته گمرک، اگه االن انیشاه

  ... شماره نا آشنا بود ... در آوردمش و به صفحه اش نگاه کردم، 
  
  » !؟..بله «-
  
  : دمی زن جوون رو شنهی یداص
  
  » !؟یانی کاویآقا ... سالم«
  

  :  انگشتام تاب دادم و گفتمی و الخودکار
  
  » ! خودم هستمد،ییبفرما«
  
  » . مهرنی خانم پانته آ آذلی هستم وکیمن غفار«-
  

نبال کردم  خودکار رو دریبا نگاه ماتم مس.  افتادزی مری زیزی ری انگشتام سر خورد و با صدای از الخودکار
.  
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  » ... مهر نی طالق خانم آذطی خواستم امروز مزاحمتون بشم تا در مورد شرایم«
  

 اون زن و ی خوام دوباره صداینم! ...ل؟یوک...  انداختم، زی می رو روی رو قطع کردم و گوشتماس
 چیبه ه...  دم یمن پانته آ رو طالق نم! ...  طالق حرف بزنه؟طی خواد در مورد شرایم! هه!... بشنوم

 رونینفسم رو ب.....  که چقدر دوستش دارم اون وقت اون دمیمن تازه فهم!  کنمی کار و نمنی ایمتیق
 ... شمی برگرده پدیاون با...  بگم دی به پانته آ بگم که چقدر دوسش دارم، بادیبا. دادم و چشمام و بستم

  ! اون مال منه
  

  :  داروها رو جلوم گذاشت و گفتستی لنیشاه
  
  » ! کامله؟نی بعد برسند، ببی قراره سرنایا«
  

  :  انداختم و گفتمستی به لینگاه
  
  » ! شده؟شتری چند درصد بمتایق«
  
  » !هفت درصد«-
  

  :  انداختم و گفتمستی دوباره به لینگاه
  
  » ! باهاشون صحبت کنمدیبا ... می کنی ضرر میلی خینجوری صرفه، ای نماصال«
  

  :  لم داد و گفتمیی مبل رو به روی رونیشاه
  
  » !هی عالیلی سودمون خارشیک«
  
  » ! خوامی که من مینه به اون اندازه ا«-
  

  :  ابروهاش و باال انداخت و گفتنیشاه
  
  » !ی نظر به پدرت رفتنیفکر کنم از ا! یشتری دنبال سود بشهی همتو«
  

  : دمی رو شنی منشی رو برداشتم و صدای زنگ خورد، گوشتلفن
  
 نیدیاجازه م.  مهم با شما دارندیلی کار خهی که گنی اومدند و می به اسم غفاری خانومهی مهندس یآقا«
  » ! داخل؟انیب

  
  :  دادم و گفتمرونی بتی رو با عصباننفسم

  
  » ! رو ببرندفشونی فعال تشردیبگ!  االن جلسه دارمر،ینخ«
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  :  شد گفتی که از جاش بلند می در حالنیشاه
  
  » !ه سرت شلوغه من برماگ!  کارم تموم شده هامن«
  
  :  تحکم گفتمبا
  
  » ! سر جاتبتمرگ«
  

  :  باال برد و گفتمی دستاش و به عالمت تسلنیشاه
  
  » ! بابا، چه خبره؟خب«
  

  :  گفتیمنش
  
  » !ان؟ی بی کبگم«
  

  !  خواست بگم بره به جهنمی مدلم
  
  » ! شلوغهیلی دونم فعال که سرم خینم«-
  
  !  بودرشی که االن ذکر خهیعت وارد اتاق شد، البد همون اجازه و به سری دختر جوون بهی
  

  .  شدمرهی دستگاه گذاشتم و طلبکارانه به دختر خی روی تلفن رو به آرومیگوش
  

  :  و به سرعت وارد اتاق شد و رو به دختر کرد و گفتی با دستپاچگیمنش
  
  » !رونی بدییبفرما! ... نند؟ی بی مهندس امروز شما رو نمی مگه بهتون نگفتم که آقاخانم«
  
 ی کنند اونا فقط به هدفشون فکر می کس گوش نمچی معموال به حرف هالیوک!  کنمی رفتارش تعجب نماز

  :  رو به من گفتی کرد، خانم غفاری به من نگاه می با کنجکاونیشاه! کنند
  
  » ! کنمیخواهش م...  با شما صحبت کنم دی بایانی کاویآقا«
  

  ! چونمشینم بپ توی نمگهی که دنی امثل
  
  :  گفتمی منشبه
  
  » !ارهی دو تا قهوه بدیلطفا به آقا رحمت بگ ... ! ستی نی امساله«
  

  :  انداخت و گفتی به خانم غفاری نگاهیمنش
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  » ! حتماچشم،«
  
  :  گفتمیبا دست به مبل اشاره کردم و به خانم غفار.  رفترونی از اتاق بو
  
  » !دینی بشدییبفرما«
  

  :  کردم و گفتمیکی کوچیسرفه .  انداختنی به شاهی مبل نشست و نگاهی زد و رویلبخند
  
  » !می کنی بعدا جلسه رو تموم مد،ی ببرفی تشردی تونی فعال مدی مهندس جاود،یببخش«
  

  :  به من انداخت و از جا بلند شد و گفتی نگاهیتی با نارضانیشاه
  
  » ! تا بعدپس«
  

 ی که رو به روم نشسته بود نگاه کردم، براندازم میبه دختر. فت ررونی از اتاق بنی تکون دادم، شاهیسر
  :  انداختم و گفتمرینگاهم و به ز. نمی رو ببنی تونستم تو چشماش رنگ تحسیم. کرد

  
  » ! سر اصل مطلبمی وقتم کمه، لطفا زودتر بریلی خمن«
  

  :  رو باز کرد و گفتفشی کدر
  
 اعالم کردند و از من خواستند که یون رو به طالق توافق خودشتی مهر رضانیموکل من خانم آذ ... چشم«

  »  ... لی تکمیبرا
  

  .  رو به عالمت سکوت باال بردمدستم
  

  :  گفتمی ساکت شد و من با لحن آرومیغفار
  
 رو روشن کنم، من همسرم رو یزی چهی اول نیبهتره هم.......  پرم ی متاسفم که وسط حرفاتون مخانم،«

  » !ستی در کار نیتوافق!  دمیطالق نم
  

  :  و باال انداخت و گفتابروهاش
  
  » !دیپانته آ گفتش شما با طالق موافق! .... ؟ی چیعنی«
  

  ! پانته آ!!! ی خودمونچه
  

  : پا رو پا انداختم و گفتم.  به در اتاق خوردی اتقه
  
  » !دییبفرما«
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  . فت ررونی قهوه وارد شد، قهوه ها رو جلومون گذاشت و بینی رحمت با سآقا
  

  :  کردم و گفتمکی رو به لبم نزدفنجون
  
  » !د؟ی پانته آ هستی از دوستاشما«
  

  :  گفتختی ری طور که تو قهوه اش شکر مهمون
  
پس شما با ... اممم  . ..... میستی نیمی با هم صمیلیاما خ! می با هم دوست هسترستانی از دوران دببله،«

  » !د؟یطالق مخالف
  

  :  و تکون دادم و گفتمسرم
  
  » !االن نه ... ی من قبال موافق بودم ولبله،«
  

  :  نشست و گفتصاف
  
  » !د؟ی باعث شد نظرتون رو عوض کنی تونم بپرسم چیم«
  

  :  زدم و گفتمی محولبخند
  
  » !دمی مهم در مورد خودم فهمیلی خزی چهی«
  

  :  تکون داد و گفتی سریجی با گی غفارخانم
  
  » !د؟یدی فهمیچ ... خب«
  
  !!!  کنهی میه فوضول دارگهید
  

  :  و گفتدی کشیقی رو ندادم، نفس عمجوابش
  
  » ! ...دی کنی کار من و سخت مدی دارشما«
  

  :  زدم و گفتمیلبخند
  
  » ! کنمی ممکنش مریغ...  کنم ی کار شما رو سخت نممن«
  

  !  به من انداختی کرد و با حرص نگاهکی چشماش و باریغفار
  

  : ز جا بلند شد و گفت گذاشت و ازی می رو روفنجونش
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  » !شهی نظر شما خوشحال نمدنیمطمئنا از شن ... دی داری با پانته آ صحبت کنم و بگم که شما چه نظردیبا«
  

  !  دونمی و منم منیا ... شهی خوشحال نمآره،
  
  :  جام بلند شدم و گفتماز
  
  » !ادی از دروغ خوشم نمادی خوشحال شدم، زدنتونی تونم بگم از دی که نمدیببخش«
  
  :  شد و گفترهی چشمام خبه
  
  » ! حرفتون و درک کنملی تونم دلیم«
  

  :  و باال انداختم و گفتمابروهام
  
  » ! خوبهیلیخ«
  
  » !فعال خداحافظ«-
  
  » !خداحافظ«-
  
 قدم و برداشتم نی اولدم،ی به صورتم کشی نشستم و دستی صندلی رفت، دوباره رورونی از اتاق بی آرومبه
  ! کس العمل پانته آ باشم منتظر عدیبا
  
 رونیکمدم رو قفل کردم و از اتاق ب.  خوام برم با پانته آ صحبت کنمی موندن ندارم، می حوصله گهید

 و آروم ی عصبانی شدم صدای داشتم از کنار اتاقش رد می کم باز بود ، وقتهی نیدر اتاق شاه! اومدم
  .  توجهم رو جلب کردنیشاه

  
  » ! حرف و تکرار کنم؟هی دیچند دفعه با! ...  نشه؟داتی دور و بر اون پهگیمگه بهت نگفتم که د«-
  

  : دی مرد جوون به گوشم رسهی یصدا
  
 که یستی نی کنم، تو هم در اون حدی دلم بخواد می نکن، من هر کاری انقدر به من امر و نهنیشاه«-

  » !یری من و بگی جلویبتون
  

  :  زد و گفتی پوزخندنیشاه
  
 بهتره پا رو دم من ،یاری روزم دووم نمهی ، بدون من دی انگل به من چسبهیبدبخت تو مثل .. ! ..؟یمطمئن«

  » ! ندارمی که باهات شوخی دونی کنم، می هم خرجت نماهی پول سهیچون اون موقع ! ینزار
  

 که ی کرد، اخمی افتاد که با تعجب به من نگاه می نگاهم به منشدم،ی رو شنی کسی عصبی قدم هایصدا
  !  بندازهنییبهش کردم باعث شد تا سرش رو پا
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اما اون دختر !  فهممی تو داره، اصال تو رو نمی برایتی فهمم اون دختر چه جذابیمن نم ... نیشاه«-

  » ...داغون شده !! صورتم و نگا...  رو واسه من جهنم کرده یزندگ
  

  !  دختر؟کدوم
  

  :  گفتنیشاه
  
 جور نی دنبال ای خواستیم! ... نهی شی لرزشم می خوره پایه م خربزیهر ک!  مشکل توئه نه مننیا«

  » ! مردم؟ی خونه یمگه من به تو گفتم که نصف شب بر! یکارا نر
  
 شی با زندگی فهمه که تو داری مزتی دوست عزی خواد بدونم وقتی دلم میلیخ! ... اس؟ینجوریا! ا؟«-
 دلم رو براش باز ی و سفره ششیموقع برم پ هی دیشا!! ...  دهی نشون می چه واکنشی کنی کار میچ

  » !کنم
  

  !  زدندی کم واضح تر حرف مهیکاش ! ...  کنه؟ی کار می داره چنیشاه! ه؟ی چموضوع
  

  :  گفتنیشاه
  
  » !!!  کنم آشغالی ات مکهی تکهی زارم، تی زنده ات نمی کار و بکننی خدا قسم اگه ابه«
  
 یفرض کن اگه بفهمه چه عکس العمل! یردم انقدر ازش بترس کیاصال فکر نم...... داداش حرص نخور «-

  » !!! تو باشمی خواد جایاون موقع اصال دلم نم ... دهینشون م
  

  :  مقدار باالتر رفتهی نی شاهیصدا
  
  » !؟ی گمشمی که از زندگی خوای شو، چقدر مخفه«
  
 تو حسابم زی ازت خواستم رو بر کهیی تای الحساب اون سی حساب کتاب نکردم اما علقیفعال دق ... امممم«

  » !!! ...منم خرج دارم... 
  
  » ! خب برو گمشولهیخ« -
  

  .  مرد جوون بلند شدی خنده یصدا
  
  » ! کنمی فعال رفع رحمت مزم،یباشه برادر عز«-
  

رم  وانمود کردم که انگار تازه از اتاقم دای جورهی از در فاصله گرفتم و به سمت اتاقم به راه افتادم و عیسر
 از ی کامال باز شد و مرد جوون و قد بلندنیدر اتاق شاه.  شده بودرهی با بهت به من خی منشرون،ی بامیم

 یپشتش به من بود و من رو نم. رفتم رو صورتم نشوندم و به سمتش ی اومد، به زحمت لبخندرونیاتاق ب
  .  تعجب به سمت من برگشتبا.  دوشش گذاشتمیدستم رو رو. نمی خواست صورتش رو ببی دلم میلی خد،ید
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اگه .  شددهی وحشت چشماش بود اما کم کم نگاهم به سمت زخم بزرگ صورتش کشدمی که دیزی چنیاول

به زحمت لبم رو ! نمی رو ببنی به صورت شاهادشی تونستم شباهت زی گرفتم می مدهیزخم صورتش رو ند
  : تکون دادم و گفتم

  
  » !!!سالم«
  

  : ت انداخت و گفنیی رو پاسرش
  
  » !سالم ..سـ«
  
  :  شونه اش برداشتم و گفتمیدستم رو از رو.  دستپاچه شده بودیلیخ
  
  » ! تو اتاقه؟نیشاه .... «
  

  :  رفت گفتی جور که عقب عقب مهمون
  
  » ! برمدیبا.... تو اتاقه، من  ... آره،«
  
  .  رفترونی از دفتر بیجی تعجب بهش نگاه کردم، با گبا
  

 از تمام تیعصبان!  ضرب گرفته بودنی و با پاش رو زمزی، سرش و گذاشته بود رو م شدمنی اتاق شاهوارد
  . حرکاتش مشخص بود

  
  » !ن؟یشاه«-
  
  !  لحظه مات نگام کردهی ی بلند کرد و برازی سرعت سرش و از رو مبه
  

  :  و گفتمدمی به گردنم کشیدست
  
  » !؟ی داشتمهمون«
  
  :  زد و گفتی زحمت لبخندبه
  
  » !ش؟یدیتو د! .....  بود، برادرمنایشا .... «
  

  :  و تکون دادم و گفتمسرم
  
  » !؟...صورتش  .... آره«
  
  » ! شدینجوری تصادف اهیتو .... «-
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  ! .... گه؟یچرا دروغ م! ..... تصادف؟

  
  :  دادم و گفتمرونی و بنفسم

  
  » ! اومدم بهت بگم که حواست به کارا باشهرم،ی دارم ممن«
  

  : ا شد و گفت جا به جی صندلرو
  
  » ! هستیحواسم به همه چ...  راحت التی خباشه،«
  
  » !فعال........ « -
  
 از کدوم دوستش نیشاه! ... ه؟یاون دختره ک!  عالمه سوال تو ذهنمه؟هی اومدم و در و بستم، رونی اتاق باز

  ! ده؟ی به برادرش باج میاصال واسه چ! ...  بره؟یحساب م
  
 هی گذاشتم و زیدستم و رو م.  کردی به من نگاه میرکی زری هنوزم زیافتادم، منش به راه ی منشزی سمت مبه

  : کم خم شدم و گفتم
  
  » ! تو شرکتم بدمراتیی تغی سرهی خوام ی که من مدی دونی شما م،ی سمائخانم«
  

  :  گذرا به من انداخت و گفتینگاه
  
  » ! دونمی مهندس، می آقابله«
  
  » ! قرار بدمراتیی تغنیرو هم جزء ا که شما دی دستم ندیبهونه ا«-
  
  !  بهت نگاهم کردبا
  
  :  زدم و گفتمیشخندین

  
  » !د؟یشی منظورم که ممتوجه«
  

  :  انداخت و گفتنیی رو پاسرش
  
  » !دمی ندیزیمن چ ......... بله،«
  

  :  و گفتمستادمی اصاف
  
  » !هیعال«
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 خبرا رو بهش بده بعدا لشیکه صبر کنم تا وک بهتر باشه دی شایول...  خوام برم با پانته آ صحبت کنم یم
  ! ششیمن برم پ

  
 موضوع برام نی دونم چرا انقدر ای نمدم،ی که امروز شنهیی خونه و دوش گرفتم، تموم ذهنم پر از حرفارفتم
 نهی آیجلو! دمی که دوست داشتم رو پوشیی و لباسادمیموهام و شسوار کش!  کنمی میاحساس نا امن! مهمه

 نهی آی و از جلوزنمی میخند لبیفتگیبا خود ش...  و جذابم کی شیلیبه خودم نگاه کردم، خواستادم و 
  !!!  خونه رو عوض کنم دمیشا...  بدم ریی خونه رو تغونی خوام دکوراسیم!  رمیکنار م

  
   محکم به سمت در به راه افتادم و در و باز کردم، ی زنگ در بلند شد، با قدم هایصدا

  
  ! باالخره اومد .... رمی لبخندم رو بگی بود، نتونستم جلوستادهی پشت در اتیان آ با عصبپانته

  
  : زدم و گفتمیلبخند.  کرددنی شروع به لرزدستم

  
  »!!!سالم... «
  
 که جواب سالمم رو بده وارد خونه شد و نیبدون ا! صورتش واقعا بانمک بود.  بهم نگاه کردتی عصبانبا

آب .  و بشنومعشی سری نفسای نگاهش رو روم احساس کنم و صداینیگ تونستم سنیم. ستادیپشت سرم ا
دست به . آروم در و بستم و به سمت پانته آ برگشتم.  لحظه بستمهی یدهنم رو قورت دادم و چشمام و برا

اعتماد به نفسم و تو صدام جمع کردم و ...  بت خوشگل هی نیع....  کرد ی بود و بهم نگاه مستادهی انهیس
  :گفتم

  
  »! گفتن جواب سالم واجبهمی قداز«
  
  »! ...؟یاری که در مهی چای مسخره بازنیا«-
  

 ی نگاه مفشی گشتم و به اندام ظریابروهام و باال انداختم و همون طور که دورش م.  محکم بودصداش
  :کردم، گفتم

  
  »!؟یکدوم مسخره باز... «
  

  : به سمتم کرد و گفت شده بود، روش وی آ که از حرکتم به دور خودش عصبانپانته
  
 هی دروغ بزرگ، هی! ...  دروغهدم،ی شنلمی که امروز از زبون وکیی اون حرفای همه ی خواد بگی مدلم«

  »... ! مسخره یشوخ
  

  ! گل انداختهتی هاش از شدت عصبانگونه
  

  : شدم و گفتمکی نزدبهش
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من فقط حرف دلم و ...  تو بزارم اصال هم قصد ندارم سر به سر....  اما اون حرفا دروغ نبودند متاسفم«
  ».گفتم

  
  : زد و گفتیزی آ لبخند تمسخر آمپانته

  
 و نیا! فتهی چشمم به تو بگهی خواد دیدلم نم! ... ؟ی عذابم بدی خوایچقدر م....  رو تموم کن ای بازنیا«

  »!بفهم
  

  : زدم و گفتمی محولبخند
  
 ی وقت طالقت نمچی چون من هی و بهم نگاه کنین کنار من بمومی روز زندگنی تا آخری آ تو مجبورپانته«

  »...من ... من ! ... دم
  

  : چشمام و بستم و گفتمد،ی لرزدلم
  
  »....! دوست دارم من«
  

 یلی اون سی صورتم احساس کردم، صدای محکم رو رویلی سهی یگرم....  پانته آ قطع شد ی نفسایصدا
  . شدمرهی پانته آ خی غبار گرفته یچشماآروم چشمام و باز کردم و به ! سکوت خونه رو شکست

  
 ،یاری رو در مای بازنی ای داری فهمم واسه چیاصال نم!! ی هستی عوضی دروغ گوهیتو .... دهنتو ببند «-

تو  ... ی رو نداریچی هاقتیتو ل! ... ؟ی کشیخجالت نم....  تو شرکت کنم، ی هم ندارم که تو بازیعالقه ا
  »! خورهیحالم ازت بهم م....  ی عشق خواهرم رو نداراقتیل
  
  : بازوش و گرفتم و تکونش دادم و گفتمتی عصبانبا
  
برام اصال مهم .... دوست دارم ....  باور نکنی خوای باور کن می خوایم....  من دوست دارم یول«
 همه.... می تو زندگی اومد،یتو من و عاشق خودت کرد...  توئهریهمش تقص ... ی که تو ازم متنفرستین

اما االن کامال ....  که عاشق توامدمیمن احمق نفهم... ی و رفتی کردوونهی من و د،ی و عوض کردزیچ
  »!ی با من بموندیبا... شمی ازت جدا نمچوقتی شناسم، هیاحساسم و م

  
  : و پس زد و گفتدستم

  
داشتن تو بود اما  تنها آرزوم ی وقتهی...  خواد با تو باشم یدلم نم...  ندارم ی به تو حسگهی من دیول«

  ».... خوام ی تو رو نمگهیاالن د
  
  : زدم و گفتمی پوزخندتی عصبانبا
  
  »!!!ی بخوادیبا ... ی بخوای مجبور«
  

  : و گفتدیخند
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  ». خودخواهانه استیلیاحساست خ! ... ی دونی عشق و نمی تو هنوز معنست،ی نی تو واقععشق«
  

  ! سوال ببره؟ری من و زی قسمت زندگنی تونه عشق من و ، مهم تری مچطور
  

  !ستی ندادی کردم آروم باشم، االن وقت داد و بیسع
  
 ناراحتت کردم، دلت و شکستم، یلی دونم که خی کردم، میادی زی دونم که اشتباهایپانته آ من م«-

 به خودمون بده گهی فرصت دهی کنم یازت خواهش م ... مونمی االن پشی پاهام له کردم ولریغرورت و ز
  »! من بمونبا... 

  
  : و گفتدی کششیشونی به پی آ دستپانته

  
  »! کنمی کدوم از حرفات و باور نمچیه!!! ... ی اندازی من و دست می دارتو«
  
  »!مونمیپانته آ من واقعا از رفتارام پش«-
  
  : به من انداخت و گفتی نگاهی ناراحتبا
  
 من کنار تو چقدر عذاب ی دونیم! ؟یکن ی فکر می طورنیواقعا ا! ... ه؟ی تو کافیمونی پشی کنی مفکر«

االن با کمال ...  به خاطر تو بود نای ایهمه ! ...  کردم؟هی چقدر غصه خوردم و گری دونیم! ... دم؟یکش
 ی زاری ذره به من احترام مهیفقط ...  ذره هیاگه  ... ی دوسم داریگی و میسادی رو به روم واییپر رو

  »! بحث مسخره رو ادامه ندهنی اگهید
  

  : و گفتمدمی به موهام کشیدست
  
 دم تا بهت ثابت کنم که دوست ی انجام می که تو بگیهر کار!! من و ببخش ... کنمی آ خواهش مپانته«

  »!ی بهم بدگهی فرصت دهی کار کنم تا یدارم، تو فقط بگو چ
  
  : داد و گفترونی شدم، نفسش رو با صدا برهی بهش خیدواری امبا
  
  »! بدمی اگهی فرصت و به کس دنی خوام ایم....  بده طالقم«
  
  :گفتم! ... ؟یچ
  
  »!؟ی فهمی حرفت و میاصال معن! ... گه؟ی دکس«
  
  : تو چشمام نگاه کرد و گفتی گستاخبا
  
  »!ی کنی وقت من و تلف میتو فقط دار...  برم رانی ازدواج کنم و از ای اگهی خوام با کس دی ممن«
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 زد، ی سوخت، رگ گردنم به شدت می مشیتمام وجودم تو آت!!!! اشه داشته بتی تونه واقعی حرف نمنیا
 شدم و چونه ش و تو دستم کیبه پانته آ نزد.  به لرزه افتادتی و بدنم از شدت عصباندی کشری ام تنهیس

  :گرفتم، گفتم
  
 کنم ی اش مکهی تکهیت.  کشمشی بشه مکی جرات کنه و بخواد بهت نزدی اگه هر کثافت،ی آ تو مال منپانته«

...«  
  

  . به عقب برداشتی آ با ترس قدمپانته
  

 دستم رو دور کمرش حلقه کردم هی.  تعادلش رو از دست داد و تو بغلم افتاددم،ی کشعی سریلی و خبازوش
 ی لبش گذاشتم و با بی بلندش چنگ انداختم، لبم رو روی دستم شالش رو برداشتم و به موهایکیو با اون 

 یواقعا فکر م. بکشه کرد خودش و عقب ی سعی قراریپانته آ با ب. باش شدم مشغول مزه کردن لیصبر
 به شتری دستام رو محکم تر کردم و بیحلقه .  ام مشت زدنهیبه س! ره؟ی من و بگی تونه جلویکرد که م

پانته آ کم کم خسته شد و دست از تالش .  کنهیطعم لباش آرومم م. خودم فشردمش و به کارم ادامه دادم
 کوتاه هم لبم رو از رو لبش ی لحظه هی یبرا ی مدت حتنی تا آروم بشم، تمام ادی طول کشیلیخ. شتبردا

 رو میشونیپ.  کم فاصله گرفتمهی و با اکراه دمی لباش کشیباالخره نوک زبونم رو رو..........برنداشتم 
 دهی تند و بریا و نفسدی لرزی دستام مریبدنش ز.  سرش گذاشتم و مشغول بو کردن موهاش شدمیرو
  :آهسته بغل گوشش زمزمه کردم . قلب من آروم شده بود...  خورد ی اش به گردنم مدهیبر
  
  »!دوست دارم .... «
  

 صورتش ی و اشک رودی لرزی با تعجب ازش فاصله گرفتم و بهش نگاه کردم، چونه اش مد،ی هاش لرزشونه
  .خط انداخته بود

  
  »! شده؟یچ«-
  
  »! ولم کن،یخواه هست خودی عوضی وحشهیتو «-
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
 هم ی احد الناسچی بوسمشون و هی تو حق منه و هر وقتم که دلم بخواد می وجود تو مال منه، لبای همه«

  »!رهی من و بگی تونه جلوینم
  

  : به پام زد و گفتی لگد محکمدم،ی محکم لباش و بوسیلی خم شدم و خدوباره
  
  »! کن آشغالولم«
  
!  آشفته شده بود و گونه هاش سرخ شده بودیلیموهاش خ.  و ازش فاصله گرفتمدمیبلند خند ی صدابا

 بچه گربه است هی هی شبهی عصبانی به من رفت و اشکاش رو پاک کرد، وقتیبهش چشمک زدم، چشم غره ا
 ی  همهاضرم تونم خودم و بدون اون تصور کنم، حی نمیحت!!!  دوسش دارمیلیخ!  کنه پلنگهیکه فکر م

  : مو صاف کردم و گفتمقهی.  و بدم تا کنار اون نفس بکشممیزندگ
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  »! اومد؟خوشت«
  
  : کرد گفتی حرص نگام کرد و همون طور که موهاش و جمع مبا
  
  »!!! متنفرمازت«
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
رو  تتی حتما عصبانیاون طور! ی دوسم داشته باشی بدم که چطورادتی ببرمت تو اتاقم و دی بادیشا«

 خونه وگرنه به زور ی دو هفته برگردنی تو ادیخودت با ... دمیدو هفته بهت وقت م! ... ی کنیفراموش م
  »! گردونمیبرت م

  
  : برداشت و رو سرش گذاشت و گفتنی زمی رو از روشالش

  
  »! که من دوباره تو رو قبول کنمینی خواب ببتو«
  

  : رو تکون دادم و گفتمسرم
  
  »!مینی بی محاال«
  

   ..... !!!ترف
  

 فهمه که من یاون باالخره م! شمی نممیمن تسل!  با زور کارم و جلو ببرمدی بادهی التماس جواب نمیوقت
  !واقعا دوسش دارم

  
  : گفتجانی رو به روم نشست و با همادرم

  
  »!د؟ی از هم جدا شدی خوای نمگهی تو و پانته آ دیعنی! واقعا؟«
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
 از من یلیاون خ!  تونه من و ببخشهی مطمئنم که می پانته آ هنوز من و قبول نکرده ول...خب !!! نه«

  »!دلخوره
  

  : کند، گفتی پوست موهی که مهمونطور
  
احساست و بهش نشون بده، بذار !!! ... یاری ات و کن که دوباره دلش و بدست بی حق داره، تمام سعخب«

  »!اریش فشار ن نکن و بهی روادهیکم کم بهت اعتماد کنه، ز
  

  !گه؟ی می کار کردم، چی بفهمه من چاگه
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  : گفتیمادرم با خوشحال.  اومدی منیی از پله ها پاانایک.  رو پا انداختم و سرم رو باال گرفتمپا
  
  »! خبر خوب برات دارمهی ای بانایک«
  
  : زد و گفتی و لبخند بزرگدی کنارم نشست، گونه مو بوسانایک
  
  » ...؟ی خبرچه«
  
  »!! خودت بهش بگوارشیک«-
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
  »!! خوام از پانته آ جدا شمی نمگهی دمن«
  

  . محو شدانای کلبخند
  
  »؟ی خوای رو نمسایتو پر....تو ... داداش «-
  

  : و گفتمدمی به موهاش کشیدست
  
  » ... اناینه ، ک.... «
  

  : زدادی و پس زد و از جا بلند شد و فردستم
  
  »!! ؟؟چرا«
  

  : گفتتی با عصباننماما
  
  »!!! ....انایک«
  
  .دی نگاهش و از من گرفت و به سمت اتاقش دوی با ناراحتانایک
  

  : شد که گفتمی داشت از جاش بلند ممامان
  
  »!!! بزار من باهاش صحبت کنممامان«
  
  . نگام کردی نگرانبا
  

  : و تو دستم گرفتم و گفتمدستش
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  »! کنهیون درکم م خوام باهاش حرف بزنم، مطمئنم ای مفقط«
  
  . در قفل بودچوندم،ی رو پرهی راه افتادم، دستگانای جام بلند شدم و به سمت اتاق کاز
  
  »! ...انا؟یک«-
  

..................  
  
  »! خوام باهات حرف بزنمی در و باز کن، مانایک«-
  

..................  
  
  »! کنم در و باز کنیخواهش م! .... انا؟یک«-
  

  . باز نشددر
  
 اما یشی من خوشحال می کردم با خوشحالی ارزشه، فکر می دونستم احساس من از نظرت انقدر بینم«-

  »!خداحافظ .... شمی مزاحمت نمگهیباشه، د...  که برعکسه نمی بیاالن م
  
  . اما به راهم ادامه دادمدمی رو شندی کلدنی چرخی بلند از در فاصله گرفتم، صدای قدم هابا
  
  »!؟یداداش! ... ارش؟یک.... «-
  
  . انداختنیی شد و سرش و پاکیکم کم بهم نزد.  برگشتمانای سمت کبه
  
  »!به من نگاه کن«-
  

  : گذاشتم و گفتمفشی ظریدستم و رو شونه .  رو باال گرفت اما به من نگاه نکردسرش
  
  »! بهم بگوی خوای میهر چ! ... انا؟یک«
  

  : و گفتدی لبش کشی رو روزبونش
  
  »!ی بدیلیخ! ینس بدجیلی ختو«
  

  : زدم و گفتملبخند
  
  »! بدهادامه«
  
  »! ...ی کنی ظلم مسایتو به پر«-
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 ی کنیفکر م! ...  کنم؟ی خواهرش باشه، بهش ظلم نمشی فکرم پی اگه باهاش بمونم ولی کنیفکر م«-
ش نموندم  که باهاکنهی بعدها ازم تشکر می ولشهی دونم االن ازم متنفر میم! ... شه؟ی خوشبخت مینجوریا

  »!ی کن درکم کنی سعی ولی باشی که ازم عصبانیاون دوستته، حق دار.... 
  
  »!ی دوسش داشتیلی تو که خیول«-
  
  »! نبودیاحساسم واقع........ «-
  
  : رفت گفتی همون طور که با موهاش ور مانایک
  
  »!؟ی تو واقعا پانته آ رو دوست دارداداش«
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
  »!شم من عاشقآره،«
  
  : لب گفتری زانایک
  
  »! به حالشخوش«
  
  : بغلم گرفتمش و گفتمتو
  
  »... خانوم تو رو هم دوست دارم خوشگل«
  
  .  زد و دستاش و دور کمرم حلقه کردی لبخند مهربونانایک
  

  : از من فاصله گرفت و گفتجانی با ههوی کردم که ی رو نوازش مانای کی موهاداشتم
  
  »! ازش خبر ندارهچکسی بهت بدم، هنوز ه خبر داغهی خوام ی مایک«
  

  : و باال انداختم و گفتمابروهام
  
  »!ه؟ی به کراجع«
  
  : و گفتدی خندانایک
  
  »!!نینسر«
  
  : تعجب گفتمبا
  
  »!ن؟ینسر«
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  : زد و گفتیلبخند

  
  »!رندی گی جشن مگهیده روز د!....  نامزد کنهقراره«
  
   کنه؟ی داره نامزد منینسر ! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچ
  
  :دمی سرعت پرسبه
  
  »!؟ی کبا«
  
  : زد و گفتی چشمکانایک
  
  »!ی شزی خوام سورپرایم ... گمی رو بهت نمیکی نیا«
  
  ! شدمزی سورپرای کافی اندازه به
  
  ». نکنتیاذ! گهیبگو د«-
  
  »!گمینم! نه«-
  
  » شناسمش؟یم«-
  
  : تکون داد و گفتی سرانایک
  
  »!آره«
  
 دونه که ی نمچارهیب!...  اسبهی حتما غرم،ی خراب باشه ندار که وضعش انقدری اوونهی دلیما تو فام«-

  »!!! ندازهی میداره خودش و تو چه قنات
  
  : و گفتدی بلند خندی با صداانایک
  
  »! زارهی زنده ات نمی کنی مبتی پشت سرش غینجوری بفهمه که انی نسراگه«
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
  »! خواد حرصش بدمی دلم میلیخ! کنهی مغی جغیج بند داره هی! هیلی برزیای طوطنی انی عاون«
  

 که هی خاصیاونم به خاطر اخالقا!  تونه بجوشهی نمیبا هر کس... فقط ! هی واقعا دختر خوبنینسر ... خب
 ی برمتشی موضوع به تربنیا...  حد وسط نداره ،ی منطقیلی خای کنه ی عمل می احساسیلی خای... داره 
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 بار اومد ینجوری هم انی نسر،ی مرد کامال منطقهی و شوهر عمه ام هیاسات زن احسهیگرده چون عمه ام 
   کرد؟شهی کار میچ! ... گهید
  
 شروع دی دونم حرفم و از کجا باینم.  جا به جا شد و منتظر بهم نگاه کردی صندلی روی قراری با بسایپر

  !ادی بدم متی وضعنیچقدر از ا! کنم
  

  : اومد و گفتزمونی سر مگارسون
  
  »د؟ی کنی ملی میچ .... دی خوش اومدالم،س«
  

  : بهش انداختم و گفتمینگاه
  
  »!ی شکالتکی و کنسکافه«
  
  :دی پرسسای دفترچه اش نوشت و از پرتو
  
  »!شما؟«
  
  : که نگاهش و ازم برداره گفتنی بدون اسایپر
  
  »!آب«
  

  : تکون داد و گفتی سرگارسون
  
  » اجازهبا«
  

  . شددور
  
  : گفتسایپر
  
  »! خوام حرفات و بشنومیم... م  منتظرمن«
  

 بهش بگم که رو من دیبا...  تونم ینم...  بمونم سای تونم با پریمن نم...  کار و انجام بدم نی ادی بامن
  !حساب باز نکنه

  
  : و گفتمدمی کشمیشونی به پیدست

  
 که ی بودیتر دخنیاول... تجربه کردم ی رو تو زندگی خوبیلی حس خهی با تو آشنا شدم، یوقت ... یپر«

 داشته یدی من احساس جدی کردم، تو باعث شدی که بهش فکر می بودی دخترنیاول... برام مهم شد 
 هی وقت چی هنم!!! داغون بودم...  شدمی خواهرت وارد زندگیوقت...  تو رو از دست دادم یباشم، وقت

  »...د  که آبروم پاش بوی خودم تصور نکرده بودم، ازدواجی رو برایازدواج اجبار
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منتظر موندم تا گارسون که سفارشا رو آورده .  دادی به حرفام گوش ماقی انداختم، با اشتسای به پرینگاه

  !بود بره
  
 ینم...  کردم ی می با پانته آ بدرفتاریاز سر درموندگ...  بودم یمن ازدواج کردم، واقعا عصبان... «

 یفکر م...  عذابش بدم دمی کشیودم عذاب م که خی خواست همون جوریدلم م... تونستم تحملش کنم 
  »...  مجرم بود هیتو دادگاه من اون !  اونهری تقصزیکردم همه چ

  
   کردم؟ی می فکرنی همچچطور

  
 هم یلی تونست خی خواست می آروم بود اما اگه میلیاون خ...  از پانته آ نداشتم ی شناختچی همن«

!  جذاب بودیلیحرکاتش برام خ... ستم ازش متنفر باشم  تونی نمگهید! کم کم شناختمش... سرکش باشه 
...  اون به من گفت دوسم داره یپر! گرفتارش شدم ... ی که از کدمیواقعا نفهم ... دمی من نفهمسایپر... 
به ...  لرزش و پس زدم نی ای اما با هزار بدبختدیقلبم لرز...  بود سکته کنم کی و گفت نزدنی ایوقت

  »!دمیمن اون و ند...  بهش ندارم ی اگهی احساس دچی من فقط بهش عادت کردم و ه گفتم کهیخودم م
  
  : کم آب خورد و گفتهی سایپر
  
  »خب؟... «
  
  : مکث گفتمبا
  
 ینم...  رو گم کرده بودم یزی چهی...  کم بود یزی چهیانگار تو خونه ...  روز رفته بود مسافرت چند«

 اعتراف کنم ی دلتنگنی برگشت مجبور شدم به ایوقت... نگ شده  اون تیخواستم اعتراف کنم که دلم برا
 یم...  خواست ی ملممن د ... ی کنم، ولی کار می دونستم که دارم چیمن باهاش بودم، کامال م... 

  »...خواستم 
  
  »! بشنومگهی خوام دینم ... گهیبسه د«-
  

  ! دستاش گرفته بودنی و بسرش
  

  : دادم و گفتمهیتک
  
  »!ی و بدونزی همه چدیبا! ... یحرفام و بشنو ی همه دیبا«
  
  : نگام کرد و گفتتی با عصبانسایپر
  
  »!ی حرفا من و بکشنی با ای خوای تو رو بشنوم، تو میی وفای خوام داستان بینم...  خوام ینم«
  
ام  که بریزیبه اون چ...  رو به راه شده ی کردم که همه چیفکر م... ، پانته آ رفت ی تو برگشتیوقت«-

  »...  اما دمیممنوع شده بود رس
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  : با بغض گفتسایپر
  
 تونم ازت دور باشم، ینم ... رمی می من میاگه بر!!! ی اوونهیتو د ... ؟ی من و دک کنی خوای متو«

  »!باهام بمون...  کار و نکن نی کنم با من ایخواهش م
  

  : و گفتمدمی به موهام کشیدست
  
  »!ستمی، من عاشق تو ن تونم باهات بمونمیمن نم ... یپر«
  
  : اشکاش و پاک کرد و گفتسایپر
  
  »!یتو من و دوست دار ... یگی مدروغ«
  
  »! به تو ندارمیمن احساس.... نه «-
  
  : و گفتدیی دندوناش و رو هم ساسایپر
  
 از اون بهتره، تو چرا دنبال زمیهمه چ... من از اون خوشگل ترم ....  داره که من ندارم؟ ی چی لعنتاون«

  »!؟یاون
  
  »! تمومش کنیپر«-
  

  . برق زدسای پریچشما
  
  »! کنهی وقت تو رو قبول نمچیاون ه«-
  

  : زدم و گفتمیپوزخند
  
  »!ی موضوع باشنی خواد نگران ایتو نم...  کنم ی مشکل منه، خودمم حلش منیا«
  
  : زد و گفتی لبخند کجسایپر
  
  »!مطمئن باش ... ی مونی من می براشهی همتو«
  

  . نگفتمیزیافسوس تکون دادم و چ و با سرم
  
 ابونی تو خگهی مرد دهی رو با ی همسر جنابعالشیچند روز پ ... ی و بدونزی چهی بهتره که دی شایراست«-
  »!دمید
  
  : گفتمتی عصبانبا
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  »! و واسه خودت نگهداردروغات«
  
  : ادامه دادیدی قی با بسایپر
  
  »! و مجنونیلی لنیع!!!  کردندی به هم نگاه می با چه عشقی دونینم«
  

  ! کنهی ام موونهی دداره
  
  »! کنمی وگرنه زنده به گورت می چشام گم شی االن از جلونی بهتره همسایپر«-
  
  : نگاهم کرد و از جا بلند شد و گفتی با ناراحتسایپر
  
  »!وقتت و تلف نکن...  نداره ی به تو عالقه ااون«
  
به هر !  خسته استیلیذهنم خ.  دعوت کردمقی نفس عمهیه  هام و بهیر.  رفترونی شاپ بی عجله از کافبا
 مهم یلی قسمت خهی تونه از من جدا بشه چون یاون نم!!! ارمی که شده دوباره پانته آ رو به دست میمتیق

  . بودندنده که داده بودم انداختم، دست نخورده مویی به سفارش هاینگاه! از وجود منه
  

 ری کشه سی که پانته آ توش نفس می خونه ای نگاه کردن به آجر هااز...  مهرانم ی خونه ی به رورو
 سردتر یلیهوا خ ... دمی پالتوم و باال کشی قهی! نمشی اومد تا ببی مرونی کاش پانته آ از در بیا! شمینم

 دادم و چشمام و بستم هی تکنیشبه ما.  شدمرهی دادم و به بخارش خرونینفسم و ب... اول زمستونه ... شده 
 مونده زودتر ی باقی که از اون مهلت دو هفته ایکاش ده روز...  تونم از پانته آ دور بمونم ی نمگهید.. .

 زدم و به در یلبخند...  کرد جکتمیر...  و به پانته آ زنگ زدم دمی کشرونی ببمی و از جلمیموبا! تموم بشه
  : شدم و گفتمرهیخونه خ

  
مطمئن باش بهت !... شهی بتازون، نوبت منم می خواین هر چقدر که ماال.... باشه پانته آ خانوم  ... باشه«

  » ! کنمیرحم نم
  
من واقعا از !  مونده که بهش فکر نکرده باشم؟ی چه نقشه اگهید!  کشهی مغزم داره سوت مگهید... یوا

 ید سعچرا اون موقع که کنارم بو ... اد؟ی خوشش مییاون از چه رفتارا!  دونم؟ی می پانته آ چیاخالقا
 که من کردم ی اشتباهیکدوم احمق! وونمیمن واقعا د...  نکشم؟ ینکردم بشناسمش که حاال انقدر بدبخت

 شکنجه گر نی رحم تری روز انقدر عذاب بکشم، عشق بهی کردم که یاصال فکرشم نم! ... ده؟یرو انجام م
 رونی و به بستادمی اتاقم اینجره  پشت پدم،ی به موهام کشی دستیاز جام بلند شدم و با کالفگ! ... استیدن
  . به در اتاق زده شدیتقه ا! ادی مظر به نکی کوچزی باال چقدر همه چنی شدم، از ارهیخ
  

  : دادم و گفتمرونی رو بنفسم
  
  »!دییبفرما«
  

  : وارد اتاق شد و گفتی به آرومیمنش
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  »! نامه آوردههی ی مهندس، پستچیآقا«
  
  : گفتمی حوصلگی ببا
  
  »!گهی ددیریگ بلی تحوخب«
  

  : پا و اون پا کرد و گفتنی ایمنش
  
  »!دی امضا کندی خودتون باآخه«
  

 تو دستش ی بود و داشت با برگه هاستادهی وای منشزی می جلوی رفتم، پستچرونی از اتاق بی سر منشپشت
  :با ورود من سرش رو بلند کرد و گفت.  رفتیور م

  
  »!؟یانی کاویآقا«
  
  »!خودم هستم«-
  

  :رو به سمتم گرفت و برگه رو بهم داد و گفت خودکارش
  
  »!دی برگه رو امضا کننی الطفا«
  

  :نامه رو به سمتم گرفت و گفت.  و گرفتم و امضاش کردم و دوباره بهش برگردوندمخودکار
  
  »!دییبفرما«
  

  : رو گرفتم و گفتمنامه
  
  »!ممنون«
  

 یقطره ها.  ام کنده شدنهی از تو سیزی چهی شد و ی پام خالریانگار ز...  به پشت پاکت انداختم ینگاه
 اونم نم،ی تونم ببی و مزی چهیفقط !...  رنگ شد؟ی بیچرا همه چ....  رو پر کردند میشونیعرق به سرعت پ

!!!  باشهی تونه واقعی نمنیا ... دمی که تو تمام عمرم دیزی چنی تری معنیب... آرم دادگاه خانواده است 
 بودم ی قوشهیمن هم. ... ه بودند رو به زحمت تکون دادم و به اتاقم برگشتمپاهام و که مثل سنگ سفت شد

 ی که عاشقش بودم مزه یاما االن زن...  بودم دهی ضعف رو نفهمی وقت معنچیه!  متنفرفی ضعیو از آدما
 رو مبل نشستم و پاکت رو باز.  که تا حاال تجربه کردمهیزی چنیتلخ تر. تلخ ضعف رو به من چشونده بود

...  کلمه به کلمه شو حفظ شدم ی دونم چند بار خوندمش ولینم .... دمی کشرونی رو بهیکردم و احضار
 کنم ی می رو معنتی وجودم دارم عصبانیاالن با تمام سلوال...  کنم ی بودن نمفی احساس ضعگهیاالن د

باورم !  ترکهیداره م لرزند و سرم یدستام م...  کنم ی مدای پتی عصبانی برادی جدی معنهیدارم ... 
 روشن بهش گفتم یلیخ! ...  کار و کرد؟نی ایاون به چه جرات...  و با من کرده باشه نکاری پانته آ اشهینم

  ! مال منه؟ابد که تا دهی و نفهمنیهنوز ا! ...  فرسته؟ی مهیواسه من احضار..... که دوسش دارم اونوقت 
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 دی خورشینور نارنج ... شمیدارم خفه م... م و بازش کردم  از جا بلند شدم و سمت پنجره رفتتی عصبانبا

در اتاق باز شد !!! زمان چقدر زود گذشت!  شدهکیاتاقم تار!  رسهی و شب از راه مشهیکم کم داره محو م
  .ستادی در ایجلو!  وارد اتاق شدنیو شاه

  
  »که؟ی چرا انقدر تارنجایا! ا؟«-
  
  . روشن شدیفی ضعکی تیا اتاق با صدی برق و فشار داد، فضادیکل
  

  . سوختی میلیخ.  به سرعت به نور واکنش نشون دادچشمم
  

  . اومدی که به سمتم مدمی و شننی شاهی پایصدا
  
  »؟یسادی وایکی چرا تو تارارشیک«-
  

  : و گفتمدمی و مالچشمام
  
  »! شده؟یزیچ«
  
  »!حالت خوبه؟.... نه«-
  

  : و باز کردم و گفتمچشمام
  
  »! خوبمآره«
  

  : با تعجب به چشمام نگاه کرد و گفتنیشاه
  
  »!؟ی کردهیگر....  چشمات انقدر قرمزه؟چرا«
  
  : تکون دادم و گفتمی سری حوصلگی ببا
  
  »! کنهیسرم درد م...  بابا نه«
  

  . داشته باشهی ادهی کردنش فامی تو دستم افتاد، فکر نکنم قاهی به احضارنی شاهنگاه
  
  »ه؟ی چنیا«-
  

  :تم و گفدمی کشیقی عمنفس
  
  »!ی پرسی سوال میلیخ«
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  : به بازوم زد و گفتی ضربه انیشاه
  
  »!!گهی دبگو«
  

  : زدم و گفتمیپوزخند
  
  »! دادگاهههیاحضار«
  
  »!دادگاه؟«-
  

  : و مشغول خوندنش شد، بعدش سرش و بلند کرد و گفتدی کشرونی رو از دستم بهیاحضار
  
  »! خواد از تو جدا بشهیاون واقعا م...  که نی امثل«
  

  ! سوزونهیگرماش داره پوستم و م...  جوشه ی داره مخونم
  

 ... دی امهی شبیزی چهی...  تونم درکش کنم ی تو نگاهشه که نمیزی چهی انداختم، نی شاهی به چشماینگاه
   ...ی خوشحالهیشب
  

  : و گفتمدمی به موهام کشیدست
  
  »! دمیمن طالقش نم...  ده ی خودش و عذاب میخودی باون«
  
  .دمی رو دنی جا خوردن شاه وضوحبه
  
  »!؟ی عذابش بدی خوایتو م ... ه؟ی چه کارنی اایک«-
  
  »!من دوسش دارم!  خوام خوشبختش کنمیمن م. البته کهنه «-
  

  : و گفتدی به چونه اش کشی دستی با کالفگنیشاه
  
  »؟ی احترام بزارمشی به تصمی خواینم! ...  خواد از تو جدا بشهی اون میول«
  
  : نگاه کردم و گفتمنی به شاهتی عصبانبا
  
 گرفته شده باشه ی که از سر لجبازیمیمن به تصم...  کنه ی کارا رو منی داره ای فقط از سر لجبازاون«

  »! حرف آخرمهنیا!  زارمیاحترام نم
  

  . کردمی نگاه مشی شد، با تعجب به سر در گمی لحظه کالفه تر مهر
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 خواد ی براش سخت بوده که میلی با تو خیحتما زندگ! هاون دوست ندار! یکتاتوری دهی تو ارشیک«-
  »!رهیطالق بگ

  
  : دادم و گفتمرونی بتی رو با عصباننفسم

  
 نیاز ا...  گذره ی می من چی خصوصی نداره که تو زندگی ربطچیبه تو ه! ی کنی ممی کفری دارگهید«

خط قرمزا رو کال فراموش .  ..یبی و غربی عجیلی خست،ی برام قابل درک ناد،یرفتارت اصال خوشم نم
 ی جورنی ااستم خوینم ... شهی نمبتی نصی خوبزی چون چی دراز تر نکنمتیبهتره پات و از گل ... یکرد

  »!یخودت خواست ..... یباهات صحبت کنم ول
  

  : شد و گفترهی بهم ختی با عصباننیشاه
  
  »!یندازی می خودت و تو بد دردسریدار«
  

 یمن آمادگ! ...  زد؟یاون از کدوم دردسر حرف م. روم و ازش برگردوندم زدم و زی تمسخر آمیپوزخند
  . رو دارم ی با هر مشکلییرو به رو

  
  . بسته شدی بلندی اتاق با صدادر
  

  . اومدمرونیکتم و برداشتم و از شرکت ب.  شدهکی کامال تارگهی دهوا
  

.  جاستنی همشهی که فکرم آروم مییجاتنها  ... نجای اومدم ای مدیبا!  مهرانمی خونه ی رو به رودوباره
 یکاینزد.  و به ساعتم نگاه کردمستادمیپشت در ا.  شدم و به سمت در خونه به راه افتادمادهی پنیاز ماش

  ! وقتهرید! ازدههی
  
  : شونه باال انداختم و گفتمیالی خی ببا
  
  »! ندارهبیع«
  

دستم و از . دوباره به ساعتم نگاه کردم. فتاده تو سرم ای فکرهی.  زنگ گذاشتم اما فشار ندادمی و رودستم
عقب گرد کردم و به .  زدمی زنگ برداشتم و چند قدم عقب رفتم و دوباره به خونه نگاه کردم و لبخندیرو

  ... منتظر بمونم دیبا.  به راه افتادمنمیسمت ماش
  
با .  شد2باالخره ساعت . کنه تر حرکت عی کم سرهی دی کنم تا شای مبی شمار و تعقهی ثانی نگاهم عقربه با

 انداختم و به سمت خونه بمی رو تو جموتیر.  شدم و قفلش کردمادهی پنی زدم و از ماشی لبخندیخوشحال
 واری و به ددمیدستام و به هم مال. د نبویکس.  به دور و بر انداختمینگاه! دنیحتما خواب.... به راه افتادم 

 ... زدمی ممی و جدمی کشی مدرسه باال میوارای از دادی بودم زیرستانی دبینسبتا بلند خونه نگاه کردم، وقت
، رو پاهام !) کنهی کار می پسرش چنهی که ببی بابام خالیجا (دمی باال کشواری راحت از دیلیبه سرعت و خ

 زی خصومت آمیصدا.  خاموش بوداطی از چراغ حری چراغا به غیهمه . کردمنشستم و به داخل خونه نگاه 
داشت چنگ و .  کرد بلند شدی به من نگاه متی که کنارم خودش و جمع کرده بود و با عصبانیاگربه 

  : و گفتمنیی پرتش کردم پاواریاز د!!!  آورده واسه منریوقت گ.  کردیدندون آماده م
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  »! باباگمشو«
  

 امن یهمه چ. دوباره به خونه نگاه کردم.  نشدهشیزیمطمئنم که چ.  سکوت شب رو شکستغشی جیصدا
 در و رهیاز پله ها باال رفتم و دستگ.  شدمکی و آروم آروم به ساختمون نزددمی پرنیی پاواریاز د! و امانه

 سر و صدا یب.  دادازش صدا باز شد و همزمان موج گرما صورتم رو نویدر خونه ب.  فشار دادمنییبه پا
چند لحظه .  ممکن بودری جلوم غدنی دبایتقر.  بودکی تاریلیخ. وارد خونه شدم و در و پشت سرم بستم

  خب حاال پانته آ تو کدوم اتاقه؟ . نمیکم کم تونستم جلوم و بب...  عادت کنه یکیصبر کردم تا چشمم به تار
  
چه !!! ی بی برم تو اتاق بینکنه اشتباه...  اتاقا رو بگردم ی هی بقدیپس با...  دونم اتاق مهران کجاست یم

 کلیه.  در و باز کردم و داخلو نگاه کردمدی و با تردستادمی از اتاق خوابا ایکیپشت در !!!  شودیافتضاح
 یصدا.  اتاق شدم و در و بستموارد و دمی کشی نفسی دادم، با آسودگصی تخت تشخی پانته آ رو روفیظر

نش ده.  شدمرهی نشستم و به پانته آ خنی شدم و کنار تخت رو زمکیآروم نزد. دمی شنی پانته آ رو مینفسا
اون ! ...ه؟یمن واقعا فکر کرده بودم که اون معمول.  کم باز مونده بود، موهاش تو هم گره خورده بودندهی

  !  نفس من و بند آورده بودشییبایز...  نبود یاصال معمول
  
 نی ترنیری از شیکی که االن دارم ادی و تلخ باشه، به نظر منیری شی تونه پر از لحظه های می زندگهی

 که نی پانته آ رو نوازش کنم بدون ای تونستم گونه ی کاش می کنم ، ای و تجربه ممی زندگیلحظه ها
 تخت گذاشتم و چشمام و بستم، تمام وجودم آروم شده، االن بهتر یسرم و رو...  شدنش باشم دارینگران ب

عتماد نکنه، من  که اون حق داره که بهم ادونمی تونم از پانته آ ناراحت باشم می تونم نفس بکشم، نمیم
وسوسه ناز ...  شم ی نمریدوباره بهش نگاه کردم، از نگاه کردن به صورتش س....  به قلبش ضربه زدم یلیخ

 شدم و دستم و مونی سمت موهاش دراز کردم اما پشهدستم و ب...  کنهی ام موونهیکردن موهاش داره د
باالخره وسوسه شکستم داد، به ... کردم  خفه نهیآهم رو تو س... با حسرت بهش نگاه کردم  ... دمیکش

 ... ی زندگی داد، بوی شامپو بچه میبو ... دمی قسمت از موهاش و تو دستم گرفتم و بوسهی ی انتهایآروم
به ...  شد و فرصت من تموم یکم کم داشت هوا روشن م...  که من چقدر دوسش دارم دی فهمیکاش م

 و از جا بلند شدم، پانته آ غلت زد، با دمی به صورتم کشیدست! ه ربع به پنجهی نگاه کردم، واریساعت رو د
 ینفسم و به آروم ... دیچشماش و باز نکرد، پهلو به پهلو شد و دوباره خواب...  شدم رهی بهش خینگران

 بار برگشتم و نی آخریبرا...  به سمت در اتاق به راه افتادم یلی میبا ب...  زدم ی دادم و لبخندرونیب
 حرکت کردم ییرای و آروم به سمت پذدمی به موهام کشیدست...  رفتم رونیبه پانته آ انداختم و ب ینگاه
 سرعت به عقب برگشتم و به...  پشت سرم تکون خورد یزی چهی بودم که احساس کردم ییرای پذیوسطا... 

.  شده بودرهی به من خی با خونسردی بیب.  بود شوکه شدمستادهی که درست پشت سرم ای بی بدنیاز د
  . رو نداشتمی خونسردنیاصال انتظار ا

  
  »؟ی کنی کار می چنجایا ... رونی بیباالخره از اتاق اومد«-
  

  .احساس آرامش کردم! نجامی دونست که من ای اون تمام مدت مپس
  

  : شده بودم گفتمرهی خی بی زدم و همون طور که به چادر نماز بیلبخند
  
  »!سالم«-
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  :گرفت و گفت نگاهش و ازم ی بیب
  
  » رفتارا؟نی از ای کشیخجالت نم ... ؟ی کنی کار می چنجای ای بگی خواینم...... «
  
  »!نمی اومدم زنم و ببنم،ی بی نمدنی واسه خجالت کشیلیمن دل ... ؟ی بی خجالت بکشم بدی بایواسه چ«-
  
  : زد و گفتی پوزخندی بیب

  
 که نباشه یخودت خواست .... ستی من زن تو نی آ پانته؟ی زنیاز کدوم زن حرف م! ... ؟ینی و ببزنت«

...«  
  
  : و گفتمدمی به موهام کشی دستی کالفگبا
  
  ».... بکنه ی اشتباهاتهی ممکنه شی تو زندگی هر کسستم،ی نغمبری من که پسر پی بیب«
  
  »! اسم اشتباه و گذاشتشهی نمزای چیرو بعض«-
  
به ...  کشم ی نمگهید! مونمیشدم از بس گفتم که پشخسته ...  بحث و تموم کن نی تو رو خدا ای بیب«-

  »! بدمحی رو توضیزی چچکسی خوام واسه هی نمگهید! خدا داغونم
  
  : به من نگاه کرد و گفتتی با عصبانی بیب

  
!  من بشکنهی پانته آیتو باعث شد .... ی بدحی به من توضدیبزرگش کردم، با...  مادر بزرگ پانته آم من«
 ی کنه که خوشحاله تا کسی کنه، تظاهر می مهی گوشه و گرهی نهی شی همش مست،یابق ن اون دختر سگهید

  »!دی تو رو بخششهیمن... ی تو نابودش کردی تو رو دوست داشت ولیلیاون خ...  نکنه یبراش دلسوز
  

  : صدام و محکم نگه داشتم و گفتمیبه سخت.  گلوم و گرفتبغض
  
  »! عاشقشممن«
  
  : با التماس گفتی بیب

  
  »! بذار راحت باشها،ی سراغش نگهید... تو رو خدا برو  ... برو«
  

  : و تکون دادم و گفتمسرم
  
...  خوام تکرارش کنم ی نمگهی اشتباه و کردم و دنی بار اهی...  کنم ی وقت ترکش نمچینه، من ه .... نه«

  »! کنمی تونم زندگیبدون اون نم.....  کنم ی کنم اما ولش نمی باشه تحمل میهر مجازات
  
  » !!!!!!ارشیک«-
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  »! خوام از دستش بدمینم ... دیکمکم کن«-
  
  ! برمدیبا...  کرد ی بغض و نداشتم، داشت خوردم منی طاقت اگهید
  
چشمام نم دار شدند، سرم و باال گرفتم تا اشکام .  اومدمرونی بگم از خونه بیزی که چنی سرعت بدون ابه

  ! کنهیع م کم کم طلودیخورش.....  نشند ریسراز
  

 که با وسواس ییلباسا...  توجه پانته آ رو جلب کنم دی شدم، امشب بارهی و به خودم خستادمی انهی آیجلو
 دم از ی محیترج ... دی سفراهنی و پیکت و شلوار مشک...  کردم ی بررسگهی بار دهیانتخاب کرده بودم رو 

 ی برای روزهی کردم که ی نمرشم وقت فکچی ه... شدم شهیجذاب تر از هم...  استفاده کنم یگریکراوات ج
 رهیبه چشمام خ...  بود استفاده کردم دهی که پانته آ برام خری زن انقدر تالش بکنم، از ادکلنهیجلب توجه 

 نهی نسریامشب نامزد.  کنار رفتمنهی آی زدم و با لبخند از جلورمی به تصوی زنند، چشمکیبرق م... شدم 
 ری و بزنم و از زنی کردم که مخ نسری سعیلیخ!  تونه باشهی می کدشکنم که نامز یهنوزم دارم فکر م... 

 یزی زنا با هم متحد بشن و نخوان که تو متوجه چیوقت....  اما موفق نشدم هیزبونش بکشم که نامزدش ک
 منتظر دیبا ... شهی نمرتی دستگیچی چون آخر سر هی تالش کندنی اس که واسه فهمدهی فای ب،یبش

...  دارم جانی هیلی پانته ا خدنی دیکف دستام عرق کردند، برا!  و بهت بگنزی تا خودشون همه چیبمون
   ...شمی مدیاگه امشب نتونم توجهش و جلب کنم واقعا از خودم نا ام

  
 آهنگ شاد و یصدا! دنی هستم که رسیی نفرانی در پارک کردم، انگار جزء آخری رو جلونی زور ماشبه
  شه؟ی می چه جورگهی دی عروسه،ی شکلنی ایاگه نامزد!  خونه رو برداشته و دست و سوتغیج
  

  :تا نگاهش به من افتاد گفت.  گفتی در واستاده بود و خوشامد می جلومای عمه ام نپسر
  
  »!ی تر شدپیاز داماد خوش ت ... یپسر کوالک کرد!.... واو«
  

  : دادم گفتمی و همون طور باهاش دست مدمیخند
  
  »! تعارف نکنش؟ی شل کنم تا راحت تر بخارونشتریچه م و ب پای خوایم«
  

  : و فشار داد و گفتدستم
  
  »!االن چه وقت اومدنه؟! ی اومدی فردا صبح می ذاشتیم...  شل هست ی کافی داداش به اندازه نه«
  

  : خونه شدم و گفتموارد
  
  »!دی ذره کارام طول کشهی«
  

  : سرم وارد خونه شد و گفتپشت
  
  »!رنی گیو م سراغت همه«
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 کار تی کردنش تو اون جمعداینگاهم و به دنبال پانته آ تو سالن چرخوندم، اما پ.  پر شده بودبای تقرسالن
اون .  رفتی ور ملشی نشسته بود و با موبازای از میکی چشمم به پدر پانته آ افتاد که پشت هوی.  نبودیراحت

  . شددهی بازوم کشهوی که ششیخواستم برم پ! ...  کنه؟ی کار می چنجایا
  
  : داد گفتی ملمی لبخند بزرگ تحوهی همون طور که انایک
  
  »؟ی اومدریچرا انقدر د! ... ؟ی کجا بودیداداش«
  

  : به پدر پانته آ نگاه کردم و گفتمدوباره
  
  »!ست؟ی اون پدر پانته آ نانایک«
  

  : کرد و گفتینگاه
  
  »!خودشه! چرا«
  
  » کنه؟ی کار می چنجایا«-
  
  : و گفتدیند خانایک
  
  »!ن؟ی نسرشی پی نرفتهنوز«
  

  : و تکون دادم و گفتمسرم
  
  »!نه«
  

  : و گفتدی و کشبازوم
  
  »!می برای بپس«
  

 می مالیلی بود و خدهی پوشی رنگیلباس آب ... دی رقصی داشت با نامزدش متی جمعنی وسط سالن بنینسر
 تر کی نزدیبا کنجکاو!  پشتش بهم بودآخه ... نمی تونستم ببیصورت نامزدش و نم...  کرده بود شیآرا

 آروم به سمتم یلی خنینامزد نسر.  گفتیزی چهی گوش نامزدش ری و زدی و خنددی من و دنینسر! شدم
   ....؟یچ... برگشت 

  
مهران و  ... نمی بی دارم اشتباه مدی شانم،ی کردم تا بهتر ببمی تنظنشی چشمام و رو بزرگترزی سامهران؟

  !!!!جل الخالق! ن؟ینسر
  
  : و گفتدی خندانایک
  
  »! کنه؟ی کار می چنجای پانته آ ای بابایدی فهمیداداش«
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  . شدندی مکی با لبخند به ما نزدنی و نسرمهران

  
  : کردم و گفتمی خنده ای ناباوربا
  
  » باشهنی کردم که مهران، نامزد نسری فکرش و نماصال«
  
  : به موهاش داد و گفتی تابانایک
  
  »!هم شدن پارسال عاشق از«
  
  ! بودم محو شددهی که تو سرم تراشیبیرق...  کرده؟ی پارسال؟ پس اون به پانته آ فکر نماز
  

  : زد و گفتی دستش و دور دستم حلقه کرد و لبخندمهران
  
  »!ی تعجب کردیلی که خنیمثل ا ... ارشی کسالم«
  

  !خب معلومه که تعجب کردم! گهی مبی بسته غچشم
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
  »!مبارکه ... نیای به هم میلیخ«
  
 ازش خوشم کمیانگار ...  االن ی اومد ولی اصال ازش خوشم نمنهی که بفهمم مهران نامزد نسرنی قبل از اتا
  !ادیم
  

  : گفتنینسر
  
  »؟ی کردپی انقدر خوش تی کواسه«
  

  : به اطراف انداختم و گفتمی و نگاهدمی به موهام کشیدست
  
  »! آ کجاست؟پانته«
  

  : به سمتم گرفت و گفتدیانگشتش و با تهد نینسر
  
  »! ذارمی زنده ات نمی و جشنم و خراب کنیزی کرم بری به خدا اگه بخواارشیک«
  
  »! کار به جشن تو دارم؟یمن چ«-
  
  : داد و گفتهی مهران تکی بازوبه
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  »!ی کنلید فاجعه تبهی و به می جشن نامزدمی مستقری ممکنه به طور غی ولی نداری کارمی طور مستقبه«
  
  : و گفتمدمی کوبمیشونی پبه
  
  »!ی نجات بدی عمر بدبختهی خودت و از ی تونی نشده، مری هنوزم دمهران«
  

  : با حرص گفتنی و نسردندی خندانای و کمهران
  
  »!...ی زنی آبم و مری زی اما داریدی نشده که رسقهی دقدو«
  

  : مهران کردم و گفتمی به چشماینگاه
  
 ی به خوردش دادی چستیمعلوم ن...  افته ی نمی اتفاقچی آبت و بزنم هریچقدرم که ز بابا من هر نترس«

  »! عاشقت شدهینجوریکه ا
  

  : و گفتدی خندنینسر
  
  »!...ی الهی به جون بشجون«
  
 نگاهم و نینسر.  زدی نشسته بود و داشت باهاش حرف می بی که کنار بدمی لحظه پانته آ رو ته سالن دهی

  :دنبال کرد و گفت
  
  »!شهی مامتیاالن ق! ...  اکبراهللا«
  

  .نمی از پانته آ رو ببری غی سخت بود که کسیلی زدم و به سمت پانته آ به راه افتادم، خیلبخند
  

  .هنوزم متوجه من نشده بود.  زدی داشت پر پر می از خوشحالقلبم
  

  : و گفتمسادمی به روش وارو
  
  »!سالم«
  

 تونستم توجهش و جلب یعنی...  موند رهی بهم خهیچند ثان... ه کرد  تو دهنش موند، به سرعت بهم نگاحرف
 ی به پانته آ گفته که من اون شب دزدکیعنی.  کردی سر تا پام و نگاه می هم با حالت خاصی بیکنم؟ ب

  !رفته بودم تو اتاقش؟
  

  : گفتی بی بباالخره
  
  »!سالم«
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 نقره یتو اون لباس مشک ... دی جویلباش و مداشت .  شدرهی خنی آ نگاهش و ازم برداشت و به زمپانته
 شد من یباعث م...  واسه من اصال خوب نبود نی کرد و ای بود به شدت جلب توجه مدهی که پوشی تنگیا
  .... کنم ی احساس نا امنشتریب

  
  : گفتمآروم

  
  »! خوام باهات حرف بزنمی آ مپانته«
  

  : بود گفتنیی طور که سرش پاهمون
  
  »!م خوای من نمیول«
  

   کنه؟ی کار و با من منی چرا اآخه
  

  : به خرج دادمیشتری بمتیمال
  
  »!!! کنمی مخواهش«
  

  !چرا انقدر من بدبخت شدم؟!! خدااااااا
  

  : کوتاه نگام کرد و گفتیلی آ خپانته
  
  »! بشنومی تکراری خوام حرفای نمگهی من دارشیک«
  

  : و به سمتش دراز کردم و گفتمدستم
  
  »! باهات برقصم خوامیم!  شوبلند«
  

  : و برگردوند و گفتروش
  
  »! رقصمی نممن«
  
  !شمی می دارم کفرگهید
  

  : زدم و گفتمی مصنوعیلبخند
  
  »!ی زاری برام نمی اگهی تو راه دی خوام با زور کارام و جلو ببرم ولی آ من نمپانته«
  
 انداختم رشی بازوهام گنی کنه بی که بتونه کارنیقبل از ا!  سرعت دستش و گرفتم و از جا بلند کردمشبه

  !و به خودم چسبوندمش و شروع به چرخش کردم
  



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

249

  »!ولم کن«-
  
  : گوشش گفتمریز
  
  »! بذار باهات حرف بزنمیول! ...  خرمیهمش و م...  خواد ناز کن ی هر چقدر دلت م«
  

  : زد و گفتی آ پوزخندپانته
  
  »! به منیدی چسبی اومدومدهی نسای که پرحاال«
  
  :فاصله گرفتم و گفتم کم هی تعجب با
  
  »!؟یچ«
  
  »!ی اومدی من نمکی نزدی اومده بود تو حتسایاگه پر«-
  

  : به اطراف انداختم و گفتمینگاه
  
  »!ومده؟ی نیپر«
  
  »!ومده؟ی که نی متوجه نشدی بگی خوای میعنی«-
  

  : پانته آ رو به خودم چسبوندم و گفتمدوباره
  
 و دور خودی بی فکرانیا...  رو تموم کن ای لجبازنیا!  خوامی مپانته آ من تو رو! ... ومدهی من چه که نبه«

  » ...!زیبر
  

  : گفتی آ دستاش و دور گردنم حلقه کرد و به سردپانته
  
  »!ی هوس بازهیتو !  تونم بهت اعتماد کنمیاما من نم...  راحته یلی حرفا واسه تو خنی اگفتن«
  

  : و محکم تر گرفتم و گفتمکمرش
  
 تو خونه گهی کنم اگه تو دو روز دی کار می دونم چینم...  نمونده شتری دادم دو روز ب که بهتی مهلتاز«

  »! نکنوونمید! ... ینباش
  
  : چشمام زل زد و گفتتو
  
  »! بسازمی اگهی و با مرد دمی خوام زندگیمن م...  گردم ی برنممن«
  

  : به اطراف انداختم و گفتمینگاه
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  »!ی باشی اگهی با مرد دیبتون تا ی من رد شی جنازه ی از رودیبا«
  

  : زد و گفتیلبخند
  
  »!شمی الزم باشه رد ماگه«
  
 هی پانته آ مثل اد؟یانقدر از من بدش م!  دستام دور کمرش شل شدیحلقه ...  شدم رهی بهت بهش خبا

 ی رو بهم القا می تری و احساس خال قوشهی گودال هر لحظه بزرگ تر منی مونه، ایگودال تو وجودم م
 احساسش از ی همه کار کردم که یمگه من باهاش چ...  روز عاشقم بوده هی تونم باور کنم که ینم! کنه

  ! رفته؟نیب
  

  ... به سوزش افتادند و گلوم خشک شد ژنی هام به خاطر کمبود اکسهی شده، رنی سنگیلی خهوا
  

انگار ...  احساس کردم  خودمی رو روی بی بنینگاه سنگ...  آ رو رها کردم و از سالن خارج شدم پانته
  !رهی منی داره از بزیهمه چ

  
اگه !  کنمیفرار نم...  مونم یموندن و تحمل کردن سخته اما م...  نداد ادی شدن رو به من می تسلمادرم

 به ی رو مجانی خوبزی چچی هایتو دن...  و پرداخت کنم متشی قدی خوام برسم بای که میزیقراره به چ
 کردم که ی وقت فکرش و هم نمچیه ... ی تالش کندی بای برسیزی به چی خوایاگه م ... دندی نمیکس

 راحت هم از دست یلی راحت به دستش آوردم و خیلیمن خ.... برگردوندن پانته آ انقدر سخت باشه 
  ...دادمش 

  
 یار وقت از پانته آ خواستگچیه .... یچرا حلقه ندارم؟ من حت...  دست چپم افتاد ی به انگشت خالنگاهم

  ...نکردم 
  
 گهی دونم دینم...  خوشگل براش بخرم و یلی خی حلقه هی دیبا...  کنم ی خوام از پانته آ خواستگاریم
  ... فکر کنم یچی خوام به هینم!  کار کنمی چدیبا
  

 نیا ... دمی زدم و حلقه رو بوسیلبخند....  کرد ی مرهی چشم و خناشی به حلقه نگاه کردم، برق نگدوباره
همون طور که به حلقه ...  بلند شد لمی زنگ موبایصدا ... نهی من بشیقراره رو انگشت عشق زندگحلقه 
  : کردم، جواب دادمینگاه م

  
  »بله؟«
  
  »! منی خونه ای بلند شو بارشیک«-
  

  : کاناپه صاف نشستم و گفتمرو
  
  »؟یی تومهران«
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  »!نجای اایآره، تو رو خدا بلند شو ب«-
  

  ! بودی عصبصداش
  

  : جلوم گذاشتم و گفتمزی می رو روحلقه
  
  » شده؟شیزیپانته آ چ...  افتاده؟ یاتفاق«
  
  »!ای االن بنیهم...  نشده شیچیاون ه! نه«-
  

  ! کنهی موونمی داره دینگران
  
  »....مهران «-
  
 به خودم اومدم که یزمان...  که چطور حاضر شدم دمیاصال نفهم...  بوق حرفم و خوردم ی صدادنی شنبا

 کیانقدر تار...  که ستی نکیاما انقدر تار ... شهی مکیهوا داره تار...  مهران بودم یدر خونه  یجلو
   .......... نمی مهران نبی خونه ی رو جلونی شاهنی که ماشستین

  
 ی کار می چنجایاما ا ... نهی شاهنی کنم، ماشیاشتباه نم...  شدم رهی و به پالکش خسادمی وانی ماشیجلو

  !کنه؟
  

  ! بلند شد، مهرانلمی موبایصدا
  
  »؟یدیهنوز نرس! ؟یی کجاارشیک«-
  

  : و گفتمدمی لبم کشی و روزبونم
  
  »! درمیجلو«
  
  »! لحظه صبر کنهی ... امیاالن م«-
  

  . نگاه کردمنی رو قطع کردم و دوباره به ماشتماس
  

کالفه بود و . رگشتم گرفتم و به سمت مهران بنینگاهم و از ماش.  اومدرونی خونه باز شد و مهران بدر
  ...نگران 

  
  : و گفتدی به موهاش کشی بهش نگاه کردم، دستمنتظر

  
 دی کار کردم شایاگه پانته آ بفهمه که چ...  نه ای کردم که بهت زنگ زدم ی دونم کار درستی نمارشیک«
  »... باهام حرف نزنه گهید
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  : مهران و قطع کردم و گفتمحرف
  
  »! شده؟یچ ... ی کنیم م نگرانی سر اصل مطلب، داربرو«
  
  : سمت خونه راه افتادم که مهران جلوم رو گرفت و گفتبه
  
  »! و بهت بگمیزی چهی دیاول با...  کن صبر«
  
  : گفتمتی عصبانبا
  
  »!زودتر...  بگو خب«
  

  : انداخت و گفتنیی سرش و پامهران
  
 نیتش اما گفتم بهتره خودت ا و حقش و بزارم کف دسرونی خواستم اون و از خونم بندازم بیمن م ... «

  »! رو ندارمی کارچی من حق هیتا تو هست ... یکار و بکن
  
  : گفتمی سر درگمبا
  
  »!؟یگی رو می کمهران«
  

  : شد و گفترهی لبش و گاز گرفت و به چشمام خمهران
  
  »! گمیخواستگار پانته آ رو م........... «
  

؟ خواستگار؟  ...دمی من درست شنیعنی! م اعتماد کنم تونم به گوشاینم! ؟یچ.... چــ ....... زد خشکم
 بدنم به یدما....  تو سرم زده شد ی شد و جرقه ادهی کشنی شاهنیاونم واسه زن من؟ نگاهم به سمت ماش

مهران رو کنار زدم و وارد ...  تونه درست باشه ی نمنیا! امکان نداره ... دی کشریسرعت باال رفت و سرم ت
  ... دارم یبی عجیاحساس دلتنگ...  صورتم رو نوازش کرد ی باد سرد... خونه شدم اطیح
  

 مشتشون کردم تا دند،ی لرزی متیدستام از عصبان...  پشت سرم وارد خونه شد و دنبالم اومد مهران
از پله ها !  خوره دروغهی که تو سرمه و داره مغزم و میزی خوام مطمئن شم چیم! لرزششون معلوم نشه

  :دمی شنییرای پانته آ رو از پذیصدا... رد خونه شدم باال رفتم و وا
  
  »! موضوع صحبت کنمنی خوام االن راجع به ایمن نم! ... فعال نه«-
  
 مبل لم داده بود و پا ی رونی رو سرم خراب شد، شاهایدن...  شدم ییرای بلند و محکم وارد پذی قدم هابا

پانته آ که ......  که رو لبش بود محو شد و صاف نشست ی من لبخند مسخره ادنیبا د... رو پا انداخته بود 
تکون ...  سمت من برگشت به ی نشسته بود با کنجکاونی شاهی مبل رو به رویپشتش به من بود و رو

  : با تعجب از جا بلند شد و گفتدم،ی واضح دیلیخوردن پانته آ رو خ
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  »!؟ی کنی کار می چنجای اتو«
  
  !خواب باشه هی نای ای شد همه ی کاش میا

  
 نی زن من بهتری خواستگارادی که جرات کرده و به خودش اجازه داده که بی شد اون کسی کاش میا

  !دوستم نباشه
  

  ! زنند؟ی ضربه ها رو منی دوستا بزرگترنی بهترشهی همچرا
  
  »!ارش؟یک«-
  

 متوجه یحت که صدام کنه نیتا قبل از ا... بهش نگاه کردم .  من و از فکرام جدا کردی بی بیصدا
  : شد و گفتکیبهم نزد...  کرد ی مدادی تو چشماش بینگران... حضورش نشده بودم 

  
  ».... کنم آروم باش ی مخواهش«
  

  : به پانته آ انداختم و گفتمینگاه
  
  »! آرومممن«
  

  ! فعالالبته
  

  : به مهران انداخت و گفتی نگاهی آ با ناراحتپانته
  
  »!؟ی کار خودت و کردباالخره«
  

  . داد و لبخند زدهی تکواری به دنمهرا
  

  : حرکت کردم و گفتمنی به سمت شاهآروم
  
  »! صحبت کنم و سنگام و باهاش وا بکنمنی با شاهی منطقیلی خوام خیم«
  

 بودن ی من منطقیکشنریتو د...  بودن دارم ی خودم و از منطقفیالبته من تعر...  دوباره لبخند زدنیشاه
 داشتن یعنی بودن یمنطق ... ستی طرف مقابلت نیوش کردن به حرفا آروم بودن و گطی شرانیتو ا
  !دمی نفس تند مهران رو از ته سالن شنیصدا ... بی له کردن رقیعنی...  واکنش نیبهتر

  
  : دستش و به سمتم دراز کرد و گفتنیشاه

  
 هی با قضیدر عالاما نشد، واقعا خوشحالم که انق...  و بهت بگم زی خواستم همه چیم... من  ... ارشیک«

  »!یبرخورد کرد
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  : انداختم و گفتمزی می به سبد گل رز روی و نگاهنی به دست شاهینگاه
  
  »!میمن و تو حاال حاالها با هم کار دار ... یدی کجاش و دحاال«
  

  ! رسوندهتی نهایوقاحت رو به ب...  مصرف ی بکثافت
  

   ...رهی دست و پام و بگیچی خوام هینم...  مبل انداختم ی و درآوردم و روپالتوم
  

  . شده بود زدمرهی که با تعجب به من خنی به شاهی عصبیلبخند
  
  »!ا؟یک«-
  
 راحت جولون بده الی رو باز کردم تا با ختمیافسار عصبان ... دمی کوبنی شاهینی تمام قدرت مشتم و به ببا

 شتری اعصابم رو بغی جیصدا...  پانته آ بلند شد غی جی مبل پرت شد و صدای و رودی کشیادی فرنیشاه... 
 ی رویزهرخند...  کرد ی مرومش داشت آی بی به پانته آ انداختم، بی نگاهتیبا عصبان...  کرد کیتحر

 شده جیگ...  اومد ی خون مشینیاز ب...  مبل بلندش کردم ی رو گرفتم و از رونی شاهی قهیلبم نشست، 
  ...بود 

  
  : آ به زحمت گفتپانته

  
  »! نکنارشیک«
  
  : نگاه کردم و گفتمنی به شاهری تحقبا
  
  »!؟ی دادحی آشغال و به من ترجنیا«
  
دنده هام از فشار ضربه ...  به خودش اومد یلی سنیانگار با ا...  خوابوندم نی گوش شاهری زی محکمیلیس
  ... به صدا دراومدند نی مشت شاهی
  

  : آ دوباره ضجه زدپانته
  
  »! برو از هم جداشون کنمهران .... دی رو خدا دعوا نکنتو«
  

 نیا!  دهی انجام نمگهی از هم دنی جدا کردن من و شاهی برای کارچی روز برام روشنه که مهران همثل
 ی گرفتم و با زانو ضربه دهی قائل بودم رو نادنی شاهی که ته وجودم برای جو احترامهیهمون !  خوبهیلیخ

  . لذت بردمنی شاهی ناله دنیاز شن ... دیچیپاز درد به خودش  ... دمی کوبنی به شکم شاهیمحکم
  
  : مرتبش چنگ انداختم و سرش و بلند کردم و گفتمی موهابه
  
 زنم ی خواستگاری و اومدنیی پای شرف سرت و مثل گاو انداختیب! ...چغندر؟! ؟ی فرض کردی و چمن«

  »!ام؟ی کنار بهی با قضیاون وقت انتظار دار
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با بهت به سمتش .  کردی مهی بلند گری بلند شد، پانته ا با صدانیشاه ادیفر. دمی به شکمش کوبدوباره

 رو گرفته دمی دی بود و جلوستادهی پانته آ ایمهران جلو! ...  کنه؟ی مهی داره گرکهی مرتنیبرگشتم، واسه ا
 قهی و به عقب پرت شدم، خوردم ی من استفاده کرد و به شدت هلم داد، سکندری از حواس پرتنیبود، شاه

 از کنار ی گرمانیجر...  شد کی لحظه همه جا تارهی یبرا...  ام زد قهی به شقی محکمی و گرفت و ضربه م
سرم و آروم تکون دادم و چشمام !  ندارمیدیدرد شد ... دی صورتم خط کشی کرد و رودای پانیابروم جر

... اد گردنش و بشکنم  خویدلم م...  شده بود رهی خمن به تی با عصباننیشاه... و باز و بسته کردم 
 و نی ترکی ضربه به نزدهی...  کار ممکن رو باهاش بکنم نی بهتره بدتردیشا...  شد کیدوباره بهم نزد

 مثل گچ شد، دندوناش و به هم نیرنگ شاه... پام و بلند کردم و به وسط پاش ضربه زدم !  جانیحساس تر
 و با آرنجم به کتفش سادمی و پشت سرش واندمچوی دستش و گرفتم و پعیسر...  و از درد خم شد دیساب
 شدم ی می عصبانشتری زدم بی رو منی شاهشتری بیهر چ...  کردم ی دونم چقدر کتک کارینم ... دمیکوب
  ! کنهی موونمیدرد و سوزش سرم داره د... 

  
  »! بسهگهی دارشیک«-
  

  ! کردی نگاه منی به من و شاهی بود که با نگرانمهران
  
  : خشم گفتمبا
  
  »!!!نه«
  

  : رو ازم جدا کرد و گفتنیشاه
  
  »! ندارم پس لطفا ول کنی نعش کشی حوصله ی برم ولی لذت میلی چند االن دارم خهر«
  

  ... به سرعت بغلش کرد ی بیب...  افتاد نی زمی حال شده بود روی بهی آ که از شدت گرپانته
  

  : گفتی با نگراننیشاه
  
  »! آ؟پانته«
  
!  خواد دو تا عاشق و از هم جدا کنهی ام که می آدم عوضهید که احساس کنم  کننی رفتار می جورهی

  : و به سمت در بردمش و گفتمدمی رفت که بازوش و کشی داشت به سمت پانته آ منیشاه! یلعنت
  
  »... زودتر گورت و گم کن  ... ی نداری کارنجای اگهی دیجنابعال! .... کجا؟«
  
  »!شهیاون مال من م...  یری من و بگی جلوی تونیتو نم«-
  
 زندان ی عمرم و گوشه ی هی خوام بقینم...  زودتر گم شه دیبا!  شدهزی لبری صبرم حسابی کاسه گهید

  !بگذرونم
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  !انتر!... دمی و در و به هم کوبرونیمثل سگ از خونه پرتش کردم ب...  مسخره بود بای تقرمقاومتش
  

 دستام گرفتم و پلکام و محکم نی پله ها نشستم، سرم و بی خسته برگشتم و روی رو با قدم هااطی حریمس
 احساس نم،ی بی کم تار مهیچشمام و باز کردم، ...  کرده بود سیخون موهام و خ...  هم فشار دادم یرو
  . دارمی بدیلیخ
  

  :دمی مهران رو از پشت سرم شنیصدا
  
  »! هوا سردهرونیب!  تو؟یای نمچرا«
  
  »! داغونم مهرانیلیخ«-
  

  . نشست و به آسمون نگاه کردکنارم
  

  : و گفتمدمی کشیقی عمنفس
  
  »! کس اعتماد ندارمچی و هیچی به هگهی دهی کنم شکستنم حتمی ماحساس«
  

  : و تکون داد و گفتسرش
  
  »! فهممیم«
  

  !!!دمی باشه که امشب شنیزی چنی بهترنی ادیشا
  
  »!ی شناسی رو ماروی دونستم تو اون یمن نم«-
  
  : رخ مهران نگاه کردم و گفتممی به نی کالفگبا
  
 دونست که ی خبر داشت، مزمیاز همه چ...  دوست من بود نی بهترشی دو ساعت پنی تا همی عوضاون«

 عاشق پانته آ ی دونم که اون کی نمیمن حت...  کرد انتی نداره اما بهم خی بدون پانته آ برام رنگیزندگ
  »...ردم و بهش فرصت دادم راه و براش باز ک... واقعا احمق بودم ! ... شد

  
  : دستش و رو شونه ام گذاشت و گفتمهران

  
  »! خودت و ناراحت نکنیالک ... ی فکر کنزای چنی خواد به ای نمگهید«
  
  ! بدهی روز مهران بهم دلدارهی کردم که ی وقت فکر نمچیه
  

  : زد و شونه هاش و باال انداخت و گفتی لبخندمهران
  
  »! شک کردمرتتی لحظه به وجود رگ غهی ی باشی منطقی خوای میفتاون موقع که گ ... راستش«
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  : رو از صورتم پاک کردم و گفتمخون

  
  »! درد نکنهدستت«
  
  : عجله ادامه دادبا
  
  »!ی اومدی خونسرد به نظر میلیخ! ...  کردی می فکرنی من بود همچی هم جای هر کسخب«
  
  »...  کار و بکنه نی بود که ادیاز پانته آ بع«-
  

  : عجوالنه گفتمهران
  
  »!ی خواستگارادی خواد بی ماروی دونست که اون ی پانته آ نمارش،یک«
  

  : گفتمتی چپ نگاش کردم و با عصبانچپ
  
  »! رهی حرفا اصال تو کتم نمنیا...  نکن نی شعور من توهبه«
  
  : تمسخر گفتمبا
  
  »!هه!!!  نداشتخبر«
  
  »!باور کن«-
  
  : رو پله بلند شدم و گفتماز
  
 گهی دیکی داستانا رو واسه نیبرو ا ... ستمی نی کنی که تو ذهنت تصور می دراز گوشوونی اون حمن«

  »! باور کنهدیشا! بباف
  

  : هم از جا بلند شد و گفتمهران
  
  ».... کنم ی خواهش مارشیک«
  

  : لحظه بستم و گفتمهی یچشمام و برا!  کنهی ام مچارهی درد داره بسر
  
  »... نکن خواهش«
  

  .... بود دهی پریلی کرد، رنگش خی افتاده بود و هق هق می بی خونه شدم، پانته آ تو بغل بوارد
  
  : گفتمی کالفگبا
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  »! خونهمی بردی بساط و بانی شو جمع کن ابلند«
  
  !گندت بزنن....  شدم می خونراهنی نور سالن متوجه پتو
  

  :گفت دهی بردهی گرفته، بری صاف نشست و با صداتی آ با عصبانپانته
  
  »!ام ...ـی جا نمچیه ... چیو ه..من، با تـ  ... مـ«
  

  : شدم و گفتمکی نزدبهش
  
  »!یدی از چشم خودت دیدی دی هر چای یای میشی آدم بلند می مثل بچه ای ... ی خوری مگوه«
  
  : با غضب نگام کرد و گفتی بیب

  
  »! چه طرز حرف زدنه؟نی اارشیک«
  
  :م و گفتدمی به صورتم کشی حرص دستبا
  
  » ...دی تو کار من دخالت نکنخواهشا«
  

  : و به زور بلندش کردم و گفتمدمی پانته آ رو کشدست
  
  »!!!اری سگ من و باال نیاون رو!!!  شوبلند«
  

  :دی کشادی و فردی کشرونی و از تو دستم بدستش
  
  »!!! خوامینم«
  
 ... دی کشی خفه اغیند شد و ج به سرعت از جا بلی بیب.  به گوش پانته آ زدمی محکمیلی ستی عصبانبا

  :دمی کشادیفر
  
آدمت ! ... ؟یسیمی من وای که جلوی هستی کیفکر کرد!!! ی به الالت گذاشتم پر رو شدی لی لانقدر«
  ».... کنم یم
  

  : بازوم و گرفت و گفتمهران
  
  »!؟ی کنی کار می چیدار«
  

  : و گفتمدمی کشرونی و از دستش ببازوم
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  »! شدمری سیاز زندگ....  کرده وونمی دگهید«
  

...  گرفتم شی آتنشیاز نگاه غمگ... دستش هنوز رو گونه اش بود ...  شده بود رهی آ با بهت به من خپانته
  !لعنت به من

  
  : گفتمدمشی کشی پانته آ گرفتم و همون طور که دنبال خودم مدست

  
  »! برمی و ملشی وساامی بعدا ممهران«
  
....  کرد ی میپانته آ هنوزم لجباز!  شده بودرهیبا تعجب به من خ خشکش زده بود و مهران هم ی بیب

 که در و پشت نیبه محض ا....  اومدم رونی برداشتم و از خونه بزی میسبد گل رو از رو! هیعجب زن بدقلق
   ....ردمسرمون بستم، سبد گل رو تو سطل آشغال انداختم و دست پانته آ رو تو دستم فش

  
 شده بود رهی شب خیاهی گذاشته بود و سشهیپانته آ سرش و رو ش...  نگاه کردم نیش به عقب مانهی تو آاز

 یمن نم...  کرد وونمی شه اون دی جورنی خواستم ایمن نم...  انگشتام مونده بود یرو گونه اش جا... 
  .....خواستم 

  
  .... کردند سی رو خنی ماشی شهی بارون کم کم شی با خشم غرش کرد و قطره هاآسمون

  
 به من بندازه ی که نگاهنیبه سرعت و بدون ا...  تا پانته آ بره تو سادمی آپارتمان رو باز کردم و کنار وادر

 وارد شدم و در و پشت سرم بستم ی و به آرومدمی کشیقینفس عم... وارد خونه شد و به سمت اتاقش رفت 
 کاناپه دراز ی انداختم و روزی میروو  ردیکل ... دمی رو از سمت اتاق پانته آ شندی کلدنی چرخیصدا... 
  ! خسته امیلیخ ... دمیکش

  
  ... که کنار ابروم جا خوش کرده انداختم و سرم رو تکون دادم یدی به چسب سفینگاه

  
 یلی خنی آوردم، انیی رو کال پاونشی تونم بگم که دکوراسیم....  وارد شد نی اتاقم باز شد و شاهدر

 ای!  روز اول هستندی گذشته اما زخما به تازگیخیسه روز از اون روز تار که نیبا ا!  کنهیخوشحالم م
  ! بدتریحت
  
  : و گفتسادی وازمی می تر اومد و رو به روکی کم نزدهی
  
  »!؟ی فروشی مای ی خریم«
  

  : گفتممحکم
  
  »! خرمیم«
  

  : و تکون داد و گفتسرش
  
  »! تاهفتصد«
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  : و شکستم و گفتمانگشتام

  
حاال هم رفع ...  کنه فی صحبت کن که زودتر کارا رو ردی خب با سعادتلهیخ. .... خوش خوراک چه«

  »!زحمت کن
  
  »!یدیتقاص کارات و پس م! شهیمطمئن باش پانته آ مال من م .... ی نشدی بازیتو برنده «-
  

 و نیاون هم...  آورده فکش و بشکنم اما نه فشی که اسم پانته آ رو تو دهن کثنی خواد به خاطر ای مدلم
  :با پوزخند گفتم!  دمیبهش اجازه لذت بردن نم...  کنه و لذت ببره ی خواد من و عصبانیم!  خوادیم
  
  »! گردهیمامانت داره دنبالت م....  کوچولو برو«
  
  !نفرتش برام لذت بخشه....  رفت رونی انداخت و از اتاق بی نفرت بهم نگاهبا
  

 سهامش دی که دکش کنم بانی اید سهام شرکت مال اونه، براپنجاه درص....  بمونه کمی که نخوام شرهیعیطب
  !و بخرم

  
 قلب اون یعنی...  کنهی میتمام مدت خودش و تو اتاقش مخف!  ممکنهری غبای شدن به پانته آ تقرکینزد

 خواد ی من و نمگهی تونم قبول کنم که اون دینم! شمی موونهیاز فکرشم د! ....  شده؟نی عشق شاهیخونه 
چقدر سخته ! ن ازم متنفر بشهی از اشتری خوام بی بشم، نمکی خوام به زور بهش نزدینم....  تونم ینم.... 

  !  که ازت متنفرهی باشیعاشق کس
  

 دروغ گفتم، دارم به دمی رو فهملمی ذره از موضوع فهیاگه بگم ...  مونده رهی خونیزی تلوی به صفحه نگاهم
  !! قابل تحملهریواقعا که غ!  بمونم؟دی باتی وضعنی تو ای تا ک بشه؟ی قراره چمی کنم که زندگی فکر منیا

  
 ؟ی کنی کاری تونیاصال م ... ؟ی کنی کار می شده چری نجات عشقت دی که برای کنی احساس میوقت

 فرار دست ی براشتری بیهر چ!  باتالقههی درد مثل نی ا؟ی خودت و از درد مرگ عشقت نجات بدی تونیم
! رمی می دونم که دارم می می مونده، ولگهی دونم چند تا نفس دینم .... شمی تر م زنم، گرفتاریو پا م

 دونم بود و نبودم براش ی کنم که می زندگی کنار کسیچطور!  ندارمدنی به نفس کشیلی می حتگهید
زه  رو خاموش کردم و به در اتاق پانته آ نگاه کردم پنج روونیزی تلویبا کالفگ! ..... ؟ی چطورست؟یمهم ن

 ادی وقت صبور بودن رو چیمن ه ... حت ناراای باشم ی عصبدی دونم باینم! کنهی ممیکه خودش و ازم قا
 ی اگهی دی چاره ی از صبورریاما االن مگه غ! ومدی خوشم نیریگی وقت از ماهچی هنمیواسه هم!.... نگرفتم

 هی کنم ی میسع. رکت کردم و از جا بلند شدم و به سمت آشپزخونه حدمی به صورتم کشیهم دارم؟ دست
  ......کم مهربون باشم 

  
  ! کاملهزیانگار همه چ...  که آماده کرده بودم، انداختم یی غذاینی به سینگاه

  
  . رو برداشتم و به سمت اتاق پانته آ حرکت کردمینی و سدمی کشیقی عمنفس

  
  ! در رو چرخوندم، بازم قفلهی رهیدستگ
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  : کردم و گفتمکی و به در نزدسرم

  
  »! آ در و باز کنپانته«
  

..............................  
  
  »پانته آ؟«-
  

..............................  
  
  ! مهربون باشمدی کردم که بایادآوری خودم به
  
  »!در و باز کن! می مشکالمون رو حل کندیبا! ...  خوام باهات صحبت کنمیم«-
  

  :دمی رو از داخل اتاق شنفشی ضعیصدا
  
  »!حوصله ندارم...  نشو حمممزا«
  

  : غذا انداختم و گفتمینی به سینگاه
  
  »!حداقل در و باز کن که غذات و بهت بدم...  خب لهیخ«
  
  »!برو...  خوام ی نمیچیمن ه«-
  
  »!رمی نمی غذات و نخوریتا وقت«-
  

  : بلند شدادشی فریصدا
  
  »! خوامیگفتم نم! ...؟ی کرمگه«
  

  : و گفتمدمی و با حرص رو هم سابدندونام
  
  »! کنمی بازش مای ی کنی در و باز مای ... زمیعز«
  

  :دی کشادی تر از قبل فربلند
  
  »! گمشوبرو«
  
 حرف و زده بود دهنش نی از پانته آ اری غی اگهیهر کس د!  زنه؟ی حرف می طورنی با من ای چه جراتبه

  . کردمیو آسفالت م
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  . خورد در به شدت تکوندم،ی به در کوبی لگدتی عصبانبا
  

  : و بردم باال و گفتمصدام
  
 من چارهیب....  در و بشکنم؟نی داره که ای من کاری برایفکر کرد!.... شه؟ی نمتی حالزادی آدمزبون«
!  خوام بهت احترام بزارمی که منهی کنم واسه ای دارم اصرار مینی بی تو، اگه مامی تونم بی راحت میلیخ

  »....من 
  

 خواستم بزنم ی که میحرف .... دمی پانته آ رو دفی و روشن اتاق اندام ظرکیتار باز شد و تو هوی اتاق در
با ....  صورتش متوقف شد ی بود عبور کرد و رودهی که پوشی لباس تنگینگاهم از رو....  رفت ادمی

 دی بای چطورادی بادمی به خودم فشار آوردم تا د،ی کشیتند تند نفس م...  شده بود رهی به من ختیعصبان
  ....حرف بزنم 

  
  »..... اممم «-
  

  .اعتماد به نفسم و کامال از دست دادم....  کرد ی آ با حرص سر تا پام و برانداز مپانته
  
  »!....؟ی دیچرا نطقت و ادامه نم! .... چته ؟«-
  

  : لحظه بستم و گفتمهی ی و براچشمام
  
  »! غذا آوردمبرات«
  

  : گفتی حوصلگی و با بدی به موهاش کشیدست
  
  »! اما من از تو غذا نخواستمنمی بیدارم م! ستمی که نکور«
  

  : زدم و گفتمی کمرنگپوزخند
  
  »! جنازه رو دستم بمونههیاما من دوست ندارم  .... ی نخواستآره«
  
  : به من انداخت و گفتی نگاهری تحقبا
  
  »!رمی میتا من تو رو تو گور نکنم نم...  نباش نگران«
  

  : و گفتمدمیخند
  
  »! راحتالتیخ! ... زمی رم عزی جا نمچین تو ه بدومن«
  

  : وارد اتاق بشم که جلوم و گرفت و گفتخواستم
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  »! .... کجا؟«
  
  »!زتی رو بزارم رو مینی خوام سیم«-
  

  : کرد، گفتی دراز مینی گرفتن سی طور که دستش و براهمون
  
  »!بده به خودم....  خواد ینم«
  
  : و گفتمدمی رو عقب کشینیس
  
  »!و کار بزرگترا دخالت نکن کوچولوت.... «
  

  . زدمش و وارد اتاق شدمکنار
  

  . ندادمیتی اما اهمدی لباسم رو کشنیآست
  
  . هام و پر از عطر نفساش که تو اتاق پخش شده بود کردمهی گذاشتم و رزی می رو با مکث روینیس
  

  !دستپاچه بود...  کرد ی میداشت با موهاش باز...  به طرفش برگشتم آروم
  
  »!رونی برو بگهیحاال د...  خب لهیخ«-
  

  : گفتمارمی که حرصش و دربنی ای زدم و برایلبخند
  
  »!گهی درمیم.... ه؟ی چه عجله احاال«
  

  : گفتغی با جبایتقر
  
  »!.... ارشی کرونی االن برو بنیهم«
  

   سرخ سرخ شده بود،صورتش
  
  : و گفتمدمی بلند خندی صدابا
  
  »!گهی درمیارم مد .... ؟ی کنی مغی جغی جچرا«
  
   ....دی که از اتاق خارج شدم، در اتاقش و محکم به هم کوبنی محض ابه
  
 زدم که خدا داره ی گندهی ی گفتم حتما تو اون زندگی گذشته اعتقاد ندارم وگرنه می که به زندگفیح
  ! کنهی مجازاتم منجایا
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  !ستی نیفعال که خبر...  پارک لم دادم و به اطراف نگاه کردم مکتی نرو
  

  !ادی به گردنم دادم، از انتظار بدم می و بستم و نرمشچشمام
  

  . چشمام و باز کردمدم،ی رو از پشت سرم شنی کسی قدم هایصدا
  

  ! بودسادهی رو به روم واانیشا
  

  : زد و گفتیلبخند
  
  »!سالم«
  
  »!کیعل........ «-
  
  :  کم صاف نشستمهی
  
  »!ی اومدرید.... «
  

  : نشست و گفتکنارم
  
  »! کرده بودمری گکی تو ترافدیببخش«
  
  »!؟ینی من و ببی خواستی میواسه چ...... «-
  

  : اش و خاروند و گفتینی بکنار
  
  »!ی رو بدونییزای چهیبه نظرم اومد که بهتره  .... راستش«
  
  »!؟یدر مورد چ..... «-
  
  : شک بهم نگاه کرد و گفتبا
  
  »!همسرتون و برادرم.....  مورد در«
  
  :اش کردم و گفتم غضب نگبا
  
  »!؟ی بگی خوای میچ«
  

  : زد و گفتی کجلبخند
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  »! خرج دارهکمی یول .... دایببخش«
  
  »!چقدر؟«-
  
  »! مهمه چهل تایلی خوام بهت بدم خی که مییچون خبرا«-
  

  : زدم و گفتمیپوزخند
  
  »! .... ؟ی با اوشگول طرفی فکر کردداداش«
  

  : شدم و گفتمبلند
  
  »! حواله کنهگهی دی ات و جای خدا روزبرو«
  
  : بلند شد و گفتمکتی نی رواز
  
  »! گذرهی می که دور و برت چی دونی نمتو«
  

  : به سر تا پاش انداختم و گفتمینگاه
  
  »! مثل تو ندارم که چشم و گوشم و باز کنهی به آدمیاجیاحت....  دونم ی خوب میلی خاتفاقا«
  

  : پالتوش کرد و گفتبی تو جدست
  
  »!انقدر غد نباش.  ..ای کنی مضرر«
  
  »!ی من داشته باشی برای خبر به درد بخورادیبهت نم«-
  

  : من گرفت و گفتی و جلوگارشی سپاکت
  
  »!؟ی کشیم«
  
  :برام روشنش کرد و گفت. دمی کشرونی از تو پاکت بگاری نخ سهی
  
  »!یشی نممونی باش پشمطمئن«
  

  .دم زدم و طعم آشناش رو تو دهنم احساس کرگاری به سیقی عمپک
  

  : کردم و گفتمکی و بارچشمام
  
  » که؟ی ندارهی قضنی با ایمشکل!.... نیی پاارمی وگرنه فکت و می ندلمی نفعته چرت و پرت تحوبه«
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  : کرد گفتی روشن مگاری خودش سی نشست و همون طور که برامکتی نی زد و رویلبخند

  
االنم داره با تو  ... اوردیرو از چنگم درم که من دوست داشتم ییزای چشهیهم...  برادر بزرگتر منه نیشاه«
 کنه ی میاون داره سع! ...  زنهی کنه دوستته اما از پشت بهت خنجر میتظاهر م!  کنهی کار و منیا

  »!ارهیهمسرت و از چنگت درب
  

  !اتهی بیلی خبر برام خنیاما ا!  کنهدای از ناراحت پی تمام صورتم رو گشت تا اثرنگاهش
  
  :م گفتی حوصلگی ببا
  
  »!؟ی دونی می چگهی دونم، دی که خودمم منویا! ... خب؟«
  
  : تعجب گفتبا
  
  »!؟ی دونستیم«
  

  . پام بود رو شوت کردمی که جلویکی و تکون دادم و سنگ کوچسرم
  

  : و گفتدی به موهاش کشیدست
  
  »!؟ی نکردی کارچی چرا هپس«
  

  : زدم و گفتمگاری به سی اگهی دپک
  
  »! .... م؟ نکردی کارچی که هیمطمئن«
  

  !ه؟ی چی زخم برانی دوباره وجودم و سوزوند، ایعطش کنجکاو.  صورتش حواسم و پرت کردزخم
  

   ...یول...  کنم دای تونم جواب سوالم و پی نمی که از راه معمولمطمئنم
  

  : و صاف کردم و با اعتماد به نفس گفتمگلوم
  
  »! و برام گفتهزی همه چنیشاه...  هم خبر دارم گهی دیزای چیلی از خمن«
  

  ! و بهش کردم تا حالت صورتم لوم ندهپشتم
  
  »! از اون شب خبر دارممن«
  
  »!؟ی زنیاز کدوم شب حرف م... از .... «
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 ی عصباندی کردم که بای بودم چون احساس می شدم، عصبانرهی بهش ختی سمتش برگشتم و با عصبانبه
  . باشم

  
  »گم؟ی من کدوم شب و می دونی تو نمیعنی! .... ؟ی زنیچرا خودتو به اون راه م«-
  
  : من و من گفتبا
  
  »! واضح تر حرف بزنکمی شم،ی متوجه منظورت نممن«
  
  . برگم و رو کردمنی شدم و آخرکی قدم بهش نزدهی
  
  »!ی گرفتزهی زنم که زخم صورتت و جای حرف میاز همون شب ..... «
  

  ! ربط حرف نزده باشمی کنه بخدا
  
  :شد و گفت سرعت از جا بلند به
  
 زی خورم که اون همه چی قسم میول!  گفتهی به تو چنی دونم شاهیمن نم .... نیبب....  لحظه صبر کن هی«

  »! بدمحیبزار برات توض! و بهت نگفته
  
   چه خبره؟نجایا

  
 بودم که تو گاو دهیفهم....  دونستم ینم....  دونستم که یمن نم!  خواستمیمن فقط پول م ... من«

 از هوی سر و کله اش دمیاصال نفهم.... زنت ...  خواستم یمن فقط اون و م! ی پول گنده دارهیصندوقت 
  »... من متاسفم ! دی کشی مغیاون همش ج...  کنم ی کار می که دارم چدمی فهمیمن نم!  شددایکجا پ

  
  ....اون دزد ... اون ... یعنی ان؟ی مبهی چرا کلمات انقدر به نظرم غر؟ی چیعنی حرفا نیا

  
 که رو به ی کثافتنی ایعنی! ...  شددهی صورت کبود و خون آلود پانته ا تو سرم کوبری لحظه تصوهی یبرا

 رو کف دستم گاری سشی آتیگرما...  اون بال رو سر زنم آورده بود؟ دستم کم کم مشت شد سادهیروم وا
  .دندونام و رو هم فشار دادم.... احساس کردم 

  
 داره احتمال دیشا...  قدم عقب رفت و به پشت سرش نگاه کرد هی...  شده بود هری با ترس به من خانیشا

  ! کار صفرهنی دونم که احتمال ای من میول....  کنه ی و حساب مزشی آمتیفرار موفق
  
  : شده ام گفتمدی کلی دندونای الاز
  
  »! کشمت کثافتیم«
  
 یلیدستم خ! کنار لبم باعث شد تا اخم کنمخون خشک شده ...  به صورتم انداختم ی نگاهنی ماشی نهی آتو
  ! صبحهمی و نکی....  به ساعتم انداختم ینگاه!  سوزهیم
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 رفتم تا یی کاناپه انداختم و به سمت دستشوی رو رودیکل...  سر و صدا وارد خونه شدم ی انداختم و بدیکل

 ی خفه غی جیستم و با صدا لحظه بهی یچشمام و برا...  چراغ آشپزخونه روشن شد هوی! صورتم و بشورم
  .پانته آ بازشون کردم

  
  . شده بودرهی دهنش گرفته بود و با وحشت به من خی آ دستشو جلوپانته

  
  »!ه؟ی چه وضعنیا ... ؟ی سر خودت آوردییچه بال«-
  

  : و به عالمت سکوت رو لبم گذاشتم و گفتمانگشتم
  
  »! نشدهیزیچ...  سر و صدا نکن انقدر«
  

  : شد و گفتکین رفت و بهم نزد به می غره اچشم
  
  »! ؟ی دعوا کردی چرا پاره شده؟ با کراهنتیپ...  نشده؟ یزی چی چیعنی«
  
  : شد و گفترهی و به صورتم خسادی از من وای قدممی نی فاصله به
  
  »!؟ی بشقهی دست به یکی با دیهر روز با ...... ؟ی شدیاغی تا حاال انقدر ی کاز«
  
  ! کننده استوونهی زن واقعا دهی از دنیغرغر شن! شمی موونهیدارم د!!!!! ی وای وایوا
  

  : گفتمعیسر
  
  »!آخ... پااا«
  

  ! لبم احساس کنمی خون رو روی تونستم گرمای گوشه لبم دوباره باز شد، مزخم
  

  : شد و گفترهی بهم خی آ با نگرانپانته
  
  »!ارمی رو بزای جور چنی تا برم پنبه و انی رو مبل بشبرو«
  
  !هی عالنیا... خب ...  واقعا نگرانم شده؟ یعنیبهش نگاه کردم،  تعجب با
  

 نی ادیشا...  ناله کردم ی بلند تری کردم، با صدای پانته آ نگاه می طور که به حرکات شتاب زده همون
  !ترفند جواب بده

  
  ... مبل سه نفره لم دادم و چشمام و بستم رو
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سوزش زخم باعث شد تا چشمام و .... و کنار لبم گذاشت  رسی خی مبل نشست و پنبه ی آ رو دسته پانته
 تونم به یچقدر خوبه که م...  کردن زخمم بود زیپانته آ رو صورتم خم شده بود و مشغول تم.... باز کنم 

 که عاشقشه صرف نظر ین سخته، از زیلی مرد خهیواسه !  خورهینفساش تو صورتم م... صورت نگاه کنم 
  !کنه

  
  »!خجالت بکش! ی افتی و اون منی تخس به جون ای پسر بچه هانی روز مثل اهر«
  

  . خواد دستم و دورش حلقه کنمیدلم م.  شدمرهی پانته آ خکی زدم و به کمر باریکی کوچلبخند
  

 بهتر باشه که پانته آ بره تو دیشا!  خرابهیلیحالم خ ... دمی کشیقی دهنم رو قورت دادم و نفس عمآب
  ! ترسم گند بزنمیم!  که بتونم خودم و کنترل کنمستمیمطمئن ن... و قفل کنه  در شهیاتاقش و مثل هم

  
  : صاف نشستم و گفتمعیسر.  شددهی پانته آ رو لبم کشانگشت

  
  »!تو برو بخواب...  کار و کنم نی تونم ای مخودم«
  

  : هام و به عقب هل داد و گفتشونه
  
  »! وول نخورانقدر«
  
 نی کردم بدتری سعشه؟ی میاگه من به پانته آ دست بزنم چ. رب گرفتم ضنی با پاهام رو زم،ی کالفگبا

  .رمیاحتمال رو در نظر بگ
  
  !ستیاصال مهم ن!  خواد بشهی که میهر چ.....  جهنم به
  

  : کرد خودش و عقب بکشهیسع .... دمشی و دور کمر پانته آ حلقه کردم و به سمت خودم کشدستم
  
  »!ولم کن! ... ؟ی کنی کار میچ«
  
  .دمی و گردنش و بوسدمشی توجه به حرفاش به کارم ادامه دادم، کامال تو بغلم کشدونب

  
  »!!!ولم کن«-
  

پوستش  ... دمی لباسش بردم و رو کمرش کشری و رو لباش گذاشتم و راه اعتراض رو بستم، دستم رو زلبام
 یب.  ادامه دادمدنشیبه بوسخندم و کنترل کردم و  ... دی ام کوبنهیبا مشت به س...  نرم بود یلیهنوزم خ

  : گوشش گفتمر و ددمی مبل خوابوندمش و روش دراز کشیرو.  شدی مشتری هر لحظه بشیقرار
  
  »!ست؟ی مرد نهی ی برای واسه دلسوزی که نصفه شب وقت خوبی دونی نمتو«
  

  : زد، شونه هام و به عقب هل داد و گفتی که نفس نفس می حالدر
  



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

270

  »!ادی بدم مازت«
  

  : و گفتمدمیو به گونه اش مال ام گونه
  
  »! .... خودم نگه دارمی راحت تو رو برایلی تونم خی اگه بخوام ممن«
  

  : زد و گفتیپوزخند
  
  »! تونه من و وادار کنه که با تو بمونمی نمیچیه«
  
  »!پسر من؟! ... ه؟ی بچه چهینظرت راجع به ...  تونه ی مهم میلی خزی چهیچرا «-
  

  : و جمع کرد و گفتخودش
  
حالم ! دوست ندارم ... ارشی مونم کیمن با تو نم!  تو روی خوام نه بچه یمن نه تو رو م...  گمشو برو«

  »! خورهیازت بهم م
  

  : و نوازش کردم و گفتمموهاش
  
 اگه بهت بگم که اون ی تعجب کندی شایراست! نهی تو همون شاهاقتیل...  حالت بهم بخوره دی که باالبته«

  »!قات کردمدزده رو امروز مال
  

  . زدخشکش
  
  »! بود؟ی اون کی دونیم«-
  

  : جوابش نشدم و گفتممنتظر
  
 شونیکی!  کشندی دارند واسه من نقشه میدو تا برادر عوض! ست؟ی نبیعج! ... ی عوضنی اون شاهبرادر«

  »!ری رو از من نگی خوشنی اایخدا! رمی می دارم میاز خوش! ...  هم واسه ثروتمیکیواسه زنم اون 
  
  : زد و گفتی شد و بعد لبخند کجرهی لحظه به چشماش خهی ی آ براانتهپ

  
  »! کنمی کدومش و باور نمچیه!  حرفات دروغهیهمه  .... ی کنی می بازفی کثیلیخ«
  
  : ازش فاصله گرفتم و گفتمتی عصبانبا
  
  »!؟ی انقدر احمق باشی تونیچطور م....  خواد گردنت و بشکنم ی وقتا دلم می آ بعضپانته«
  

  : شد و گفترهی بهم خی وحشی مبل نشست و مثل گربه هایرو
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  »! ازت متنفر بشمنی از اشترینزار ب....  نکن نی من توهبه«
  

  . وجودم و خاکستر کردحسادت
  
  : جا بلند شدم و گفتماز
  
 به من اعتماد ی تونیچرا نم!  گمیمن بهت دروغ نم....  کورت کرده یعشق اون عوض! ی کور شدتو«

  »!؟یکن
  

  : آ موهاش و پشت گوشش زد و گفتپانته
  
  » عاشقت شدم؟ی من از کی دونیم! ی کرددمی اما تو نا اماد،ی زیلیخ.... من بهت اعتماد داشتم ....«
  
  . شدمکی بهش نزدی کنجکاوبا
  

  : شد و گفترهی رو به روش خواری زد و به دی آ لبخند تلخپانته
  
من شب و روز به تو ! دمتی دی وقت نمچی کاش هیا ... عاشقت شدمدمتی اول که دی از همون لحظه «

  »!ییسای که بدونم تو عاشق پرنی کردم بدون ایفکر م
  
  ! امکان ندارهنیا

  
  : و پاک کرد و گفتاشکش

  
واسه ...  مسخره که آوردم نبود لی ام واسه دلهیگر...  کردم؟ هی گرسای پری شب خواستگارادی مادتی«

 کنار تو بودم با یوقت! ... ادی بشی من پی که ممکن بود برای بودی اتفاقنیترتو بد... قلب شکسته ام بود 
!  چون دوست داشتمکردم و تحمل راتیتمام تحق...  کردم ی می تو احساس خوشبختی های مهریتمام ب

 شدم اما تو ضی تو مریمن از دور .... ی دور انداختفی دستمال کثهی برگشت تو من و مثل سای پریوقت... 
 زای چنی تونه ای زن مهی ی کنیفکر م! ی راحت فراموشم کردیلیخ...  نبود که من وجود دارم ادتیال اص

 که رهی نمادشی وقت از چیه...  رو ببخشه نای اه تونیهر چقدر هم که عاشق باشه نم! رو فراموش کنه؟
 تو دنبال یوقت ... ! که اصال ارزشش و نداشتیاونم به خاطر کس:)  و گفتدیخند ... (دهیچقدر خفت کش

با اون تونستم ...  هم ازم نداشت ی توقعچیه! کنارم بود...  به من کمک کرد نی شاهی خودت بودیخوش
 اقتی که تو اصال لدمیفهم! ی وقت نکردچی که تو هی کارزاشت،ی ماحتراماون به من !  عشق و بفهممیمعن

!  بچههی ی تونه من و تو رو کنار هم نگه داره، حتی نمزی چچیه...  خوام با تو بمونم ی نمگهید! یمن و ندار
  »! .....  تو، تو قلب من وجود ندارهی برایی جاگهید.......

  
  : شد و گفترهی خبهم

  
 هیاعتماد کردن به تو ...  کنم ی اشتباه و دو بار تکرار نمهی احمق باشم اما من هی به نظر تو من دیشا«

 که اون دزد ستیبرام مهم ن!  کنهی نمریی تغیزی حق با تو باشه چاگه به فرض محال هم! .... حماقت محضه
  » ... نهیبرادر شاه
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! ختی وجودم فرو ری شکسته ینی در چیبا صدا.  و در و محکم بست دی جا بلند شد و به سمت اتاقش دواز

شتم و به سرم و رو مبل گذا.  افتادمنیبا زانو رو زم.  تحمل وزنم و ندارندگهی کنم پاهام دیاحساس م
  :خودم گفتم

  
  »! کنهی نمهیمرد گر ... ارشی باش کآروم«
  

به ... نه به خاطر اشکام ! از خودم متنفرم...  لجبازم بهم فرصت ندادند تا غرورم و حفظ کنم ی اشک هااما
  !رهی دیلی جبران گذشته خی که برانیمثل ا! ......  که وجود دارم از خودم متنفرمنیخاطر ا

  
 کنم کمتر تو ی میر شرکت غرق کردم تا فرصت فکر کردن به پانته آ رو نداشته باشم، سع و تو کاخودم

 دی بایعنی!  سوزونهیغم نگاهش روحم و م! نمی پانته آ رو ببی افسرده ی خوام دائم چشماینم! خونه باشم
 نی تونم به ای میتا ک ... نم دوینم!  کنهی که وجودم و نابود مدهی اسهی هی فکر شبنیا! .... ازش بگذرم؟

  !کار ادامه بدم
  
 عقب افتاده رو ی کارایهمه ....  کنم ندارم ی که خودم و تو شرکت زنداننی واسه ای بهونه اچی هگهید

  ! برمدی که بانیدوست ندارم برم خونه اما مثل ا... انجام دادم 
  

هاش و بغل گرفته بود، در و  نشسته بود و زانوونیزی تلویپانته آ رو مبل رو به رو ....  خونه شدم وارد
 ی موضوع باعث منی بود و همدهیرنگش پر.  به سمتم برگشتیپانته آ با کرخت... محکم پشت سرم بستم 

 که چقدر دمیتازه فهم...  موندم رهی چند لحظه بهش خیبرا! ادی به چشم بشتری چشماش بری زیشد تا گود
  !دلم براش تنگ شده بود

  
چند ... ضعف از تمام حرکاتش معلوم بود ...  بلند شد به سمت اتاقش رفت  و ازم گرفت و از جانگاهش

  .به سرعت به سمتش رفتم تا کمکش کنم ...  خورد نی نرفته بود که زمشتریقدم ب
  
  »پانته آ چت شده؟«-
  

 هی...  از جا بلند شد ی گرفت و به سختواری و به سمتش دراز کردم اما دستم و پس زد و دستش و به ددستم
  :قدم ازش فاصله گرفتم

  
  »!؟یغذا خورد«-
  
  : بهم انداخت و گفتی نگاهی ناتوانبا
  
  »! کناربرو«
  

  !دی لرزی مواری رو ددستاش
  
  :دمی کشادی فرتی عصبانبا
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  »!؟ی خودت و بکشی خوای م؟یاری سر خودت میی چه بالی آ دارپانته«
  
  : لب گفتریز
  
  »! ندارهی ربطچی تو هبه«
  

شونه هاش و تو دستم .....  شدیته دلم خال.  بسته شدند و تو بغلم از حال رفت خسته اش آرومیچشما
  ...فشار دادم 

  
 دیشا...  پانته آ نگاه کنم فی ترسم به صورت نحیم...  سرم دوختم ی حرکت قطره هاری و به مسنگاهم

  ! تونم خودم و ببخشمینم...  دستام گرفتم نیسرم و ب...  کشم یبهتره که بگم خجالت م
  

  .دی لرزیپلکاش م...  پانته آ باعث شد تا به صورتش نگاه کنم فی ضعی ناله
  

  : گفتمآروم
  
  »! آ؟پانته«
  

 حسرت تو نگاهش ای آرزو هی هی شبیزی چهی موند، رهی چند لحظه به من خیبرا.  آروم باز شدچشماش
  . چشماش و بست و سرش و برگردوندد،ی رو چشماش کشی نازکی اشک پرده دم،ید
  
  : زدم و گفتمی لبخندی تلخبه
  
  »!اد؟ی از من بدت مانقدر«
  

  . و ندادجوابم
  

  .ستی صورتم نی از اشک روی تا مطمئن بشم که رددمی به صورتم کشیدست
  
  ! ببخشمگهی دیکی و به می زندگی آرزونی بزرگ تردیبا
  

  : و گفتمدمی لب خشک شده ام کشی و روزبونم
  
! ی و باهام بمونی کنم که من و تحمل کنی مجبورت نمگهیمن د .... ی که تو بخوایهر چ...  پانته آ باشه«

  »!تیبرو دنبال خوشبخت ... تیبرو دنبال زندگ.... 
  

  : و گفتمدمینگاهم و ازش دزد.  شدرهی آ با بهت به چشمام خپانته
  
  »..من  ... من«
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 دمی محیترج... ره  ندای ادهی عاشقشم چون فایلی خوام که بگم خی بگم، نمی چدی دونم که باینم
  ! مونهی که از پانته آ برام مهیزی تنها چنیا!  خودم بمونهیاحساساتم برا

  
  : کنار تخت بلند شدم و گفتمی رو صندلاز
  
....  برس تی راحت به زندگالیبا خ....  وقت مزاحمت نشم چی هگهی دم که دیقول م .... رمی مگهی دمن«

  »!  من و ببخشیاگه هم تونست
  

  ! من مشتاق مرگ بوده باشهی به اندازه ی کنم تا حاال کسیفکر نم!  کنهی خفم م دارهبغض
  

  :دمی پانته آ رو شنفی ضعیصدا
  
  » ....!ارشیک«
  

  : و گاز گرفتم و گفتملبم
  
 چیه ....! ی خوام بهت بگم که تو فوق العاده بودیم! می از هم جدا شی طورنیبزار هم....  نگو یچیه«

  »!خداحافظ ...... ! کنمیوقت فراموشت نم
  

 اومدم و در رونیبه سرعت از اتاق ب. دمی خودم و گرفتم تا دوباره بهش نگاه نکنم اما برق اشکش و دیجلو
  .نگران بود.  رفتی قدم رو ممارستانی بی اومده بود و تو راهرونیشاه... به اطراف نگاه کردم ... و بستم 

  
 که پژمرده تر نی فقط واسه ادمی مگهی باغبون دهی و دست میدارم گل زندگ .... دی لحظه لرزهی ی براچونم

 رهی و بهش خسادمیرو به روش وا. سرش و بلند کرد و بهم نگاه کرد.  راه افتادمنیبه سمت شاه!  نشهنیاز ا
  :م که بود گفتیباالخره به هر جون کندن...  شد رهیاونم بهم خ... شدم 

  
  »! کنمی داغونت می درآورداگه بفهمم اشکش و.... مراقبش باش .... «
  
 ی که برای پالتوم کردم و حلقه ابیدستم و تو ج.  خارج شدممارستانی سرعت از کنارش رد شدم و از ببه

 یی و با صدادمی دادم و حلقه رو بوسرونی رو بدمی بردهینفس بر ... دمی کشرونی بودم رو بدهیپانته آ خر
  : فشار بغض نامفهوم بود گفتمریکه ز

  
  »!می مونی خوبه که من و تو با هم میلی خوکوچول«
  

  .... به سرعت از رو صورتم پاکشون کردم و لبخند زدم ...  اشک راه نفسم رو برام باز کردند ی هاقطره
  

 ی پرونده یعنی!  تموم شدهزیهمه چ....  تونم باور کنم که ینم!  موندهرهی اتاق خی به در بسته نگاهم
 ی و سرددمی نفس قلبم رو شننی آخریصدا! ....  سرعت بسته شد؟نیهم به ارشی مشترک من و کیزندگ

 جمع کردم و شکمم تخت نشستم، زانو هام و تو ی رویبه سخت.  ام احساس کردمنهی سیمرگش رو تو قفسه 
 کار یمن چ...  صورتم خط انداخت ی چشمم روی از گوشه یاشک درشت. دستام و دورشون حلقه کردم

 ی اگهیمن انتخاب د.......  زانوهام گذاشتم ، یسرم رو رو! ا گذاشتم که اون بره؟ واقعیعنی!... کردم؟
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 خواستم ینم...  قلبت و بشکنم م خواستینم...  کنم من و ببخش یبهت التماس م ..... ارشینداشتم ک
ار و  کنی ادی نداشتم بای اگهی دیاما چاره ... دار کنم حهی خواستم احساست و جرینم.... ناراحتت کنم 

  .... حرفا رو بهش بگم نی تونستم ای کاش میا.... ی رفتی مدیتو با ... ی کردم تا تو بریم
  

واسه اشکام ...  اومده تو اتاق ی خوام بدونم که کینم...  وارد اتاق شد ی به در خورد و کسی اتقه
  ! خوامیتماشاگر نم

  
  »!سالم«-
  

  !خودشه... به سرعت سرم و بلند کردم ! ن؟یشاه
  
  : تر اومد و گفتکی زد و نزدیخندلب
  
  »!حالت بهتره؟! ... ؟ی کنی نگام می طورنی اچرا«
  

  : انداختم و گفتمنیی و پاسرم
  
  »! که من حالم بد شده؟یدی از کجا فهمتو«
  

  : نشسته بود، نشست و گفتشی پی قهی چند دقارشی که کیی کنار تخت، همون جای رو صندلنیشاه
  
  »! بهم گفتارشیک«
  
  : گفتمیب نگاش کردم و به سخت تعجبا
  
  »!ارش؟یک .... «
  

  ! بودشتری بیلی بار سوزشش خنیا....  قلبم دوباره سر باز کرد زخم
  

  : پا رو پا انداخت و گفتنیشاه
  
ازم ! بهم زنگ زد و گفت حالت بد شده....  شد ی منم اولش باورم نمشهی دونم باورت نمیم ... آره«

 ارشی از اون کگهی شکسته بود، دیلیخ...  بودم دهی ندینجوری رو اارشیال کتا حا .... نجای اامیخواست ب
  »! نمونده بودی باقیچیمغرور ه

  
  : و بستم و گفتمچشمام

  
  »! .... کن بس«
  

 ی همون مرد مغرور باقشهی تو ذهنم همارشی خوام کی تصور کنم، می جورنی رو اارشی ندارم کدوست
  ! برام قشنگهیلیخ.... ارم دوست دیلی رو خارشیبمونه، غرور ک
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  »! ... ناراحتت کردم؟«-
  

  : و تکون دادم و گفتمسرم
  
  »... بشنوم یزی چارشی خوام در مورد کینم... «
  

  ... سخته که اشکام و کنترل کنم یلی خادی مارشی اسم کیوقت
  
 که دوست داره هدیاگه اون فهم ... دمی و نفهمیزی چهی خواستم ناراحتت کنم اما هنوز ینم... متاسفم «-

...«  
  

  : و قطع کردم و گفتمحرفش
  
 االن نه ی جواب بدم ولی که داریی بعدا به سواالدیشا...  خوام در مورد اون صحبت کنم ی نمنیشاه«

  »! موضوع رو ندارمنی صحبت کردن در مورد ایاصال آمادگ..... 
  

 ی بی بیدلم برا! هیاز احساس دلتنگدلم پر  ... شهی کنم که بند بند وجودم داره از هم جدا می ماحساس
  !تنگ شده

  
  »!؟یدی و ملتیموبا«
  

  . و بهم دادلشی موبای حرفچی با تعجب نگام کرد اما بدون هنیشاه
  
  . کردم و منتظر موندمیری شماره گنی شاهنی نگاه سنگریز
  

  . از چند تا بوق باالخره جواب دادبعد
  
  »!بله؟«-
  
  »!یسالم داداش«-
  

  . بهم فرصت داد تا به ذهنم نظم بدم کوتاه مهرانمکث
  
  »!؟ی گرفتدیپانته آ خط جد.... سالم «-
  
  »!مارستانمیمن ب! ...  دنبالم؟یای بی تونی برات دارم، می زحمتهیمهران ..... نه «-
  

  . بهم انداخت و از جا بلند شدی نگاهتی با عصباننیشاه
  

  :دمی نگران مهران رو شنیصدا
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  »! برات افتاده؟یاتفاق! ... مارستان؟یب«
  

  ! کردند توجه نکنمی که اتاق رو متر منی شاهعی سری کرد به قدم هایسع
  
  »!نییفشارم افتاده پا...  کم ضعف دارم هیفقط ! فتادهی برام نیاتفاق... نه «-
  
  »! کجاست؟ارشیک..... «-
  
  !شهی االن داره با تمام سرعت ازم دور مدیشا.....  دونم ینم
  
  »! دنبالم؟یایم! .... ستی ننجایاون ا«-
  
  »! رو بگومارستانیفقط اسم ب! آره حتما... آره «-
  

  : شد و گفتکی بهم نزدتی با عصباننیشاه.  رو گفتم و تماس رو قطع کردممارستانی باسم
  
  »! بردمتیخب خودم م! ... ؟ی به اون زنگ زدچرا«
  

  !رهی مجی داره گسرم
  
مهران داره ! ی اما بهتره که بری که اومدنیممنونم از ا.. .. مادربزرگم شی خوام برم پی من منیشاه«-
  »!ادیاون اصال از تو خوشش نم....  بشه ری و باهات درگنهی ببنجای خوام تو رو ای نمنجا،ی اادیم
  

  : و گفتدی با حرص دندوناش و رو هم سابنیشاه
  
  »!ی کنی موونهی کارات دنی آ تو آخر سر من و با اپانته«
  

  : و گفتمدمیکش تخت دراز یرو
  
  »!می کنیبعدا با هم صحبت م...  برو نیشاه«
  

  : تکون داد و گفتمتی رو با مالسرش
  
  »!تو بخواب ... ادی مونم تا مهران بی منجای امن«
  

 ضعف جدا نیچشمام و بستم و اجازه دادم خواب من و از ا...  که بخوام مخالفت کنم می تر از اونخسته
 می که تو حردمیمن به خودم اجازه م... جلوش و نگرفتم  .... دی پر کشارشیذهنم دوباره به سمت ک! کنه

 صورتم نگه دارم ی رو روی تفاوتی نقاب بستمی مجبور نگهیچقدر خوبه که د....  فکر کنم ارشیذهنم به ک
....  
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  .دمی زده شد از خواب پرمیشونی پی که روی بوسه ای حس گرمابا
  

  . کردی بود و بهم نگاه مسادهی سرم وایال مهربونش باسی خی با چشمانینسر
  

 طی تو شرای که بدوننیا ... ی ارزش داری کسی که برانیا....  نگرانته ی کسی که بدونهی خوباحساس
  .... هست که درکت کنه یسخت کس

  
  . بلند شدم و نشستمی زدم و به آرومینی غمگلبخند

  
  : انداختم و گفتمنی نسری به چشماینگاه

  
  »!هنوز که نمردم! ... ؟ی کنی مهی گرچرا«
  

  : و گفتدی به صورتم کشی دستنینسر
  
  »! انقدر سخت بود؟یعنی! .... ؟ی سر خودت آوردیی بالچه«
  

 به ی لبم نگه داشته بودم پاک شد و بغض خفه کننده ای که به هزار زور و زحمت روی جونمهی نلبخند
  . گلوم رشد کردیسرعت تو

  
  . رو گرفتدمی دی اشک جلویپرده ! هی معنی برام ب سخت واقعایکلمه ! ... سخت؟

  
  : بغض گفتمبا
  
 ی تونیم .... دی خرد شدن رو نشننی ای کس صداچیخرد شدم، ه... شکستم ...  من جون دادم نینسر«

  »!گم؟ی می چیبفهم
  

  . کردمهی انداختم و با تمام وجود گرنیخودم رو تو بغل نسر... کردند دنی هام شروع به لرزشونه
  

  : کرد، گفتی همون طور که کمرم رو نوازش منینسر
  
  »!نمی رو ببتی تونم ناراحتینم...  نکن هی رو خدا گرتو«
  

  : تو بغلش جا کردم و گفتمشتری و بخودم
  
  »!واقعا قلبش و شکستم ...یلیخ ... نی ناراحتش کردم نسریلیخ! .... رفتش...  رفت اون«
  

  : و گفت من و از خودش جدا کردی با کالفگنینسر
  
بگو !  دوست دارهیلیاون خ!  و بگوزی همه چارشیبرو به ک! .... ؟ی کنی رو تموم نمی بازنی آ چرا اپانته«

  »... که 
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  : و گفتمدمی ام رو باال کشینیب

  
 تونم عذاب وجدان رو ی نمی ولامی بتونم با غم عشقم کنار بدیمن شا! نی تونم نسرینم....  تونم ینم«

  »!تحمل کنم
  

  : هام و گرفت و گفتشونه
  
  »! افتهی نمی اتفاقچی نباش، مطمئن باش هیچینگران ه...  و کنار نکش خودت«
  

  : زدم و گفتمیپوزخند
  
  »! کشهی خودش و می نکرده که اگه با شوهرت بموندتی تو راحته چون خواهر تو تهدی براگفتنش«
  
  »!؟یری گی می رو جدسای پریدایچرا تهد«-
  

  :گفتم و پاک کردم و اشکام
  
....  کار و کنه نی سومم ای تونه برایچون م...  کرده یچون دو دفعه خودکش ... وونستی دسای پرچون«
  »!اد؟ی سر من میی چه بالرهی اگه اون بمی دونیم
  

  : کرد گفتی می همون طور که با حلقه اش بازنینسر
  
  »!؟ی رو دوست دارسای انقدر پرچرا«
  
 کار و نیاگه ا...  بگذرم ارشی حد که حاضر شم به خاطرش از کنی تا ا رو دوست دارم اما نهسایمن پر«-

 که باعث مرگ خواهرم شدم رو دوشم نی خواستم احساس گناه از ای بود که نمنیکردم فقط به خاطر ا
  ) زدمیلبخند با نشاط.... ( مونم ی زنده نمادی زارشی دونم که بدون کیمن م..............  کنه ینیسنگ

  
 خوام بدون نگاه کردن ی بگذرونم، نمارشی و بدون کمی زندگیدوست ندارم لحظه ها....  خوبه یلی خنیا

  »! عذابنیقشنگ تر.... عشق واقعا قشنگه ....  مغرور و قشنگش لبخند بزنم یبه چشما
  

  : تخت نشست و گفتی لبه نینسر
  
  »!یو خوشحال باش خواست خوشبخت یدلم م .... نمتی ببی جورنی خواست ای وقت دلم نمچیه«
  

  : و پشت گوشم زدم و گفتمموهام
  
 یراست! ...  تا من خوشحال باشمی کن خوشبخت بشیاما تو سع .... ستی آدما نی سهم همه یخوشبخت«

  »!مهران کجاست؟
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 شد االنم رفته تا مطمئن بشه که ی عصباننی شاهدنیمهران واقعا از د...  بود نجای انی شاهمی اومدیوقت«-
  »! اومدی از اون خوشش میلیخ...  رو قبول داشت ارشیاون واقعا ک! ....  رفتهمارستانی ب ازنیشاه

  
  ! گفتن ندارمی برای حرفچی تونستم لبخند بزنم چون هفقط

  
  ! منی برایحت.... ادی ممکن به نظر بری که غی وقتیحت...  گذره ی مزمان

  
بهتره بگم که خودم مجبورش کردم که ترکم ! ....  من و ترک کردهارشی هنوزم باورش نشده که کمهران

 یلی فهمم که خی اما من مست،ی کنه که طالق من اصال براش مهم نی هم داره تظاهر می بیب... کنه 
  !شمی می بی بی باعث ناراحتشهیمن هم! .... ناراحته

  
 هی خاکسترزیهمه چ...  برام رنگ نداره یچی هگهید .... دمیانگار به بن بست رس...  خودمم بهتره نگم حال

 یم...  فکر نکردم یچی به هارشی از کریچهارده روزه که به غ .... دمی رو ندارشیچهارده روزه که ک
 ینم... کنه ی مشتری هم غم و غصه ام و بنیحضور شاه...  بشم وونهی دادی زالی روز از فکر و خهیترسم 

 که ی تونم اون جوری که نمنیا!  دونمی و مزی چهیفقط ...  باهاش داشته باشم دی بایدونم که چه برخورد
 قلبم ه،ی کنم که اون مرد خوبی می آورادی که چه قدر به خودم ستیمهم ن! ...  دوسش داشته باشمدیبا
 نی بدی برم، نفس کشرانی خوام از ایم... ز و تموم کنم ی همه چدیبا! ...  کنهی وقت اون و قبول نمچیه
 کشه، ی آشپزخونه سرک می رو که از پشت پرده ی بی نگاه بینیسنگ! ه برام مشکلیلی همه خاطره خنیا

  ! دهی می دلسوزینگاهش بو....  کنم یاحساس م
  

  . پرده رو انداخت و از پشت پنجره کنار رفتی بیب .... دمی زنگ تلفن رو از داخل خونه شنیصدا
  
  . تاب بلند شدم و آروم آروم به سمت خونه به راه افتادمی رواز
  

 ییرایبه سرعت به سمت پذ...  توجهم جلب کرد ی بی بی هی گریصدا. و باز کردم و وارد خونه شدم در
 یلیخ...  کرد یمهران با تلفن صحبت م.  کردی مهی تلفن نشسته بود و گرزی مبل کنار می روی بیب! دمیدو

  !تند و شتاب زده
  
  »!حالش چطوره؟«-
  

......................  
  
» icu ؟«  
  

......................  
  

  ! چه خبره؟نجایا....  کردندخی دستام
  

  : تماس رو قطع کرد و گفتمهران
  
  »!مارستانی بمی بردی بای بیب«
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  . پشتم رو لرزوندمارستانی باسم

  
  : گفتمی سختبه
  
  »! چه خبره؟نجایا«
  

  : به من نگاه کرد و با من من گفتی با نگرانمهران
  
  »!نهی خواد تو رو ببی مست،یحالش اصال خوب ن... ات سکته کرده باب...  خدا یوا....  آ پانته«
  

  ....  مهران جدا کنم ی نگاه ماتم رو از چشمانتونستم
  

 هی...  پر کرده بی احساس عجهیتمام وجودم و ...  کنم ی جهش خون رو پشت گوشام احساس میگرما
 محو لبخند پدرم ریتصو.  کردندخیدستام به سرعت  ... ی و احساس پوچهی ترس، بغض، گرنی بیاحساس

 بشه اما من از پدرم دیآره شا! ........  از پدرش متنفر بشه؟ی کسشهی میعنی...  چشمام رو گرفت یجلو
 کرده باشه شی تو زندگی اشتباهاتهی دیشا....  که بتونم ازش متنفر باشم هیپدرم بهتر از اون .... ستمیمتنفر ن

 .... دندی چسبنی اما انگار پاهام به زمششی خوام برم پیم.  کنندیشتباه م آدما ایهمه  .... ستیاما مهم ن
  ... کردم هبا نفرت بهشون نگا...  تونم حرکتشون بدم ینم
  

  : شد و گفتکی بهم نزدی با نگرانمهران
  
  »! آ؟پانته«
  
  . بهش نگاه کردمیجی گبا
  

  : شونم گذاشت و گفتی و رودستش
  
  »! خوبه؟حالت«
  

  ! بدای که حال من خوب باشه  دارهیتی اهمچه
  
  : گفتمی نگرانبا
  
  »! کنمیخواهش م...  بابام شی و ببر پمن«
  

  : گفتی با ناراحتمهران
  
  »!آروم باش!  برمت پانته آیم«
  

  : که بخوام باال بردم و گفتمنی و بدون اصدام
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  »!رهی میبابام داره م....  آروم باشم؟یچطور«
  
  !مارستانی بمیحتما رفته آماده بشه که بر... به سمت اتاقش رفت  از جا بلند شد و به سرعت ی بیب

  
  : و گفتدی به صورتم کشی دستمهران

  
  »! آماده شوبرو«
  
 خوام ینم...  خوام پدرم و از دست بدم ینم!  شده باشهری ترسم دیم.  که بود آماده شدمی هر زحمتبه

  !س بد رو تجربه کنم خوام اون احسای نمگهید...  بودن کنم میتیدوباره احساس 
  

. دمی دومارستانی و به سمت در بدمی پررونی بنیبه سرعت از ماش. میدی رسمارستانی به بی که کدمینفهم
 معذرت دم،ی تنه زدم، خودمو عقب کشی در به مرد جوونیجلو...  کنم ی مدای پیهر لحظه احساس بدتر

 که کنار اطالعات یگ بزری شدم و به تابلومارستانیوارد ب.  کردم و به راهم ادامه دادمی کوتاهیخواه
  ! سومهی طبقه وی ی سیآ....  نصب شده بود نگاه کردم واری دی رومارستانیب

  
 تونم ی نمدم،یبه سمت پله ها دو...  شد یپر شده بود و درش داشت بسته م....  آسانسور نگاه کردم به

 ی نفسام به طرز خجالت آوریصدا...  زنم ینفس نفس م .... دمیباالخره رس...  آسانسور صبر کنم یبرا
 دادم و به سمت رتآب دهنم رو به زور قو.  روم حالم رو بدتر کردی جلوی طوالنیراهرو... بلنده 

   ...رهی پاهام باعث شد تا پرستار سرش رو باال بگیصدا ... دمی اومده دورونی از اتاقا بیکی که از یپرستار
  
  : و گفتمسادمیه روش وارو ب...  تعجب بهم نگاه کرد با
  
  »!نمشی خوام ببیم! ...  بخشنیپدر من و آوردند به ا...  خانم دیببخش«
  
  »!ه؟یاسم پدرتون چ«-
  
  »! مهرنیاحسان آذ«-
  
  »! آوردنش؟یک«-
  
  »! امروزنیهم ... نیهم«-
  

  ! کنهی داره خفم مدلهره
  

  : نگام کرد و گفتی با دلسوزپرستار
  
فقط از ...  داخل اتاق دی بردیمنتها شما اجازه ندار! 313اتاق  .... نجایدن ا رو آورماری بهی فقط امروز«

  »!دشینی ببدی تونی مشهیپشت ش
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  »!چطوره؟... حالش «-
  
 ادی زشونیمنتها وضع عموم....  سکته رو رد کردند هی.  شون کردنهی دوباره معاشی پی قهیدکتر چند دق«-

  »... چند روز تحت نظر باشند دی باشونی دکتر، اصیطبق تشخ ... ستیخوب ن
  

  : و گفتمدمی به موهام کشیدست
  
  »! بده؟یلی حالش خیعنی«
  
  »!شنیان شاءاهللا بهترم م ...ستی بد نیلیحالشون خ.... نه، «-
  

  :دمی تکون دادم و پرسیسر
  
  »! کجاست؟313 اتاق«
  
  »! راهرو سمت راستیانتها«-
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
  »!ممنونم«
  

 تخت ی که روی الغری به مردشهیاز پشت ش ... چهی پی موی ی سی نسبتا خلوت آیتو راهرو قدمام یصدا
!  چسبوندم و چشمام و بستمشهی و به شمیشونیپ!  شده؟فیچرا انقدر ضع...  من یبابا!  کنمی نگاه مدهیخواب

   ...نمی ببی شکلنیطاقت ندارم بابام و ا
  

 به یمهران با نگران...  به عقب برگشتم یبه آروم....  شونه ام احساس کردم ی رو روی دست کسینیسنگ
  : زدم و گفتمی روحی نگرانمه، لبخند بشهیهم....  شده بود رهیمن خ

  
 یی جا برم، جانی خوام از ایم....  وجودم هیادی کنم زیحس م! ...  رو ندارمیچی طاقت هگهی دمهران«

  »...م تنها باشم  خوام تا آخر عمریم....  کس راهش و بلد نباشه چیکه ه
  

  : و گفتدی آروم به سرم کوبمهران
  
  »!؟ی فکر کردی باشششونی خوان تو پی که میی کسابه«
  

  : نشستم و گفتمنی رو زمآروم
  
 خواد که کنارم ی کس واقعا دلش نمچیه! شنیهمه زود ازم خسته م...  واسه همه کسل کننده ام من«

  »!بمونه
  

  : نشست و گفتنی زمی روکنارم
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  »! .... ه؟ی حرفا چنیا! ؟ی شدونهوید«
  
...  و می رو از دست دادم، عشق زندگارشیترکم کرد، ک... من گل سر سبد بابام بودم اما ازم خسته شد «-

 ی همه بدبختنی با ایچطور انتظار دار ... دمی همه عذاب کشنی و پنج سالم نشده اما استیمن هنوز ب
  »م؟ در مورد خودم فکر کنی اگهیبتونم جور د

  
  : گوشم گفتریز.  شونه اش گذاشتم و چشمام و بستمیسرم رو رو. دی من و تو آغوش خودش کشمهران

  
 عنوان کسل چی تو به ه،ی در مورد خودت فکر کنینجوری ادیتو نبا ... شنی مشکالت تموم منی آ اپانته«

 کنم، تو ی وقت ترکت نمچیه...  مونم ی اگه همه تو رو ترک کنند بازم من کنارت میحت ... یستیکننده ن
  »! کنمی نمدتی مطمئن باش نا ام،ی رو من حساب کنی تونی مشهیهم
  

  : زدم، چشمام و باز کردم و گفتمیلبخند
  
  »! کنمی حرفات و فراموش نمنی وقت اچیه! ...  مهرانممنونم«
  

  .دی خندی خفه ای با صدامهران
  

  :دمی به اطراف انداختم و پرسینگاه
  
  »! کجاست؟ی بیب«
  

  : و گفتدی کشیقی نفس عممهران
  
  »! زنگ بزنهیکی خواد به ی مگفت«
  
  »! خواسته به خاله خبر بدهیحتما م«-
  
  »!دیشا«-
  

  .دمی ام کشختهی به هم ری به موهایدست
  

تا نگاهش به ما .  داشتیبا آرامش قدم بر م...  آروم شده بود یلیخ...  اومد ی بی بقهی از چند دقبعد
  :افتاد گفت

  
  »! زشتهدی بلند بشد؟ی نشستنی رو زمچرا«
  
  : گفتمی حالی ببا
  
  »! کنه آخه؟ی به ما توجه میک...  نده ری گی بیب«
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  : داخل اتاق بابا انداخت و گفتی نگاهی بیب

  
  »! چطوره؟حالش«
  

  : با آرامش گفتمهران
  
 چند دیشده با عمو هنوز ثابت نتی گفتش که خطر رفع شده اما چون وضعی دکتر عمو صحبت کردم، مبا«

  »!روز تحت نظر باشه
  

  : و دراز کردم و گفتمپاهام
  
  »! نداشتی قلبی بابا که ناراحت،ی بیب«
  
  : جدا کنه گفتی اشهی شواری که نگاهش و از دنی بدون ای بیب

  
  »! نداشت اما االن دارهآره«
  

  :دمی مهران رو تو دستم گرفتم و پرسدست
  
  »!؟ی بی بی به خاله زنگ بزنی بودرفته«
  

  : نگاهش و به سمت من و مهران گرفت و گفتباالخره
  
 تیرنگ و روش مثل م....  هم واسه پانته آ بخر تا بخورهیزی چهی! مهران برو به بهشون خبر بده! ... نه«

  »!شده
  

  . به من انداخت و از کنارم بلند شد و رفتی نگاهی با مهربونمهران
  
  : نشست و گفتی صندلی روی بیب

  
  »!نی بشی رو صندلای بلند شو بنی نشنیاها رو زم گدنی امثل«
  
  ! به من گفت گدامی مستقریغ
  
  . نشستمی بی بلند شدم و کنار بنی از رو زمی حوصلگی ببا
  

 شد دهینگاهم به سمت دستش کش.  شده بودرهی خیی رو به روواری انداختم، به دی بی رخ بمی به نینگاه
 مهم بگه زی چهی خواد ی می شناسم وقتی خب میلی حالتش و خنیا...  کرد ی میداشت با حلقه اش باز... 

  ! کنهی می دونه که از کجا شروع کنه با حلقه اش بازی نمیول
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  »!؟ی بهم بگیزی چی خوای می بیب«-
  
  : به سمتم برگشت و با مکث گفتی حواس پرتبا
  
  »!؟یچ«
  
  »!؟ی بهم بگیزی چی خوایم«-
  

  : داد و گفترونی بتی و با عصباننفسش
  
  »! اندازه گردن منی سخت و می کاراشهی همبابات«
  

   خواد بکنه؟ی کار می چی بی سخت؟ مگه بکار
  

  !هی موندم تا خودش بگه که منظورش چمنتظر
  
  : به سمتم برگشت و گفتی بیب

  
  »!ی اتفاقات افتاده که تو ازشون خبر نداری سرهی آ پانته«
  
  !)طبق معمول(
  
 دعوا بود، زن شهیتو خونه هم... اون موقع ....  لندن می و ما رفتیواج کرد ازدارشی موقع که تو با کاون«

 شهیاون هم...  بذارم تهی اون عفری خوام اسم خاله رو رویبابات خونه رو واسه همه جهنم کرده بود، نم
ه  کی کارنی احمقانه تری دونیم...  کرد ی مدادی تونست تحمل کنه و داد و بی گفت، پدرتم نمیازت بد م

 ببره، مردا نی که آرامش خونه شو از بنهیا: )  بهم انداخت و گفت ینگاه! ... ( ه؟ی تونه بکنه چی زن مهی
 ی اگهی دیپدرتم آرامش رو جا...  کنند دای گردند که بتونند آرامش رو اون جا پی میی دنبال جاشهیهم

  »! کرددایپ
  
 ی فهمم هم نمی رو می بی بی حرفایهم معن...  سرم راست شدند ی لحظه احساس کردم که تمام موهاهی

   ....یعنی .... یعنی....  کرد؟ دای پی اگهی دیبابام آرامش رو جا! فهمم
  
  : گفتعی چشماش و بست و سری بیب

  
  »! زن گرفتبابات«
  

  ! ... من زن گرفته؟یبابا! ......... دم؟ی درست شنیعنی...  باز مونده دهنم
  

 دهنم یدستم رو جلو...  با تعجب بهم نگاه کرد ی بیب... و شکست  بلند خنده ام سکوت بخش ریصدا
...  تونم خندم و کنترل کنم ی ممکنه؟ اصال نمیزی چنیچطور همچ....  خندم و خفه کنم یگرفتم تا صدا

  . که اشکم دراومددمی؟ انقدر خند....  بابام واقعا یعنی
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  : گرفت و گفتشگونی از بازوم نی بیب

  
  »!؟ی خندی چرا مدهیورپر«
  

  : و گفتمدمی به چشمام کشیدست
  
  »! واقعا بابا زن گرفته؟ی بیب«
  
  : برام نازک کرد و گفتی پشت چشمی بیب

  
  »!ارمی وقت سر از کارت و در نمچیمن ه! یشی افسرده مهی چانیفکر کردم االن بهت بگم جر!  باشمنو«
  

  : و گفتمدمی خنددوباره
  
  »!؟ی بی افسرده بشم بدی بای چواسه«
  
  : به من انداخت و گفتی با تعجب نگاهی بیب

  
  »!؟ی موضوع ندارنی با ای مخالفتچی که هیمطمئن«
  
به !  ندارمی مشکلچی موضوع هنی من با ایول! ...  ندارهیتی اهمچی کار از کار گذشته و نظر من هگهید«

  » دونه؟ی موضوع منی از ایزیخاله چ! .... ادی جالب میلینظرم خ
  
  : گفتی با کالفگی بیب

  
  »! فهمهیاما امروز م! فعال نه ..... نه«
  

  : و باال انداختم و گفتمابروهام
  
  »؟ی بهش بگی خوایم«
  

  : هاش و باال انداخت و گفتشونه
  
  »! فهمهی خودش منهی زن بابات و ببیکی اون ی وقتیول....  نه من«
  
  »!نجا؟ی اادیاون م«-
  
  »!رانیبه خاطر بابات اومده ااون  ... ادی زنگ زدم تا بزایبه ل... آره «-
  
  »!زاس؟یاسمش ل«-
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  »!هیحیاون مس..... آره «-
  

 یته دلم احساس خوب!  داشته باشمیحی مسی زن باباهی کردم که ی وقت فکرشم نمچیه! .... ؟یحیمس
   ...ستی دست خودم نی دلم خنک شده، خدا جون من و ببخش ولیی جوراهی...  خوشحالم یلیدارم، خ

  
  :جا به جا شدم و گفتم ی صندلیرو
  
  » که بابا دوباره ازدواج کرده؟یدی فهمی تو از کی بیب«
  

  !.....کنهی که بابا ازدواج مهی بار سومنیا...  که بگم دوباره ستیدرست ن! ..... دوباره؟؟؟
  
  »! ماهه که ازدواج کردهشی شکیبابات نزد ... دمی ماه بعد از ازدواجش فهمهی«-
  
  »؟ی نگفتیچیرا به من هپس چ! ...  ماه؟شیش«-
  
  : طلبکارانه به سمتم برگشت و گفتی بیب

  
 کردم اگه بهت بگم از پدرت یفکر م ... ؟یای مساله کنار منی دونستم که تو انقدر راحت با ای چه ممن«
  »!ی متنفر بششتریب

  
  »!فقط دلخور بودم...  من ازش متنفر نبودم ی بیب«-
  
  »!ی کردتی اذیلیبابات و خ«-
  

  :ردم و گفتم کاخم
  
  »! ناراحت کردیلی من و خاونم«
  
  »! فهممی دونم پانته آ، من حالت و میم«-
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
  »!ی دروغ بگیستی مجبور نی بیب«
  
  : با تحکم گفتی بیب

  
 من با احمد آقا ازدواج کردم من و از خانواده طرد ی وقتامرزمیآقاجون خداب ... گمی دروغ نممن«

  »!کرد
  

   هم مثل من احساس طرد شدن رو تجربه کرده؟ی بی بیعنی.  لحظه حبس شدهی یرا بنفسم
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  : که بهم نگاه کنه گفتنی بدون ای بیب

  
 خواست من با پسر یم!  انتخاب رو قبول کنهنی تونست ایآقاجونم نم...  انتخاب خودم و کرده بودم من«

 ی به خاطرش از همه ی حاضریوست دار رو دی کسیوقت...  خواستم ی من نمیول... عموم ازدواج کنم 
با همه  ... یگی مغبه خاطرش درو ... ی شکنی رو می که باهاشون بزرگ شدیتمام مقررات ... ی بگذرایدن

دوست ...  کارا رو کردم نی ایمن همه ! ی کنی کنارش زندگی تا بتونی کنیهمه کار م ... ی کنیدعوا م
 ... ی کردی تالش مدیبا ... ی بجنگی که عاشقشی کسیرا که بی و داشته باشنیداشتم تو هم جرئت ا

 بهت ادی بود که زنی همیبرا!  کنمی من تو رو درک می ولستی نگهی همدهی شبیلی ما خطیدرسته که شرا
  »! گرفتمیسخت نم

  
  ... که مثل من عشق رو تجربه کرده هیاالن فقط زن ... ستی االن مادربزرگم نی بیب...... 

  
  :فتم زدم و گیلبخند

  
  »...! کنم ی من بهت افتخار می بیب«
  

 فکر ارشی فقط به کزای چیلی دادن به ختی شد بدون اهمیکاش م....  تو باشم هی کم شبهی شد که ی مکاش
  ....کنم 

  
 ی سهی کهیمهران بود، ...  راهرو نگاه کردم یبه انتها...  توجهم و جلب کرد ی کسی قدمهایصدا

  ... خورد ی م بزرگ تو دستش تابیکیپالست
  

  ... به نگاه من زد یلبخند
  

  !!!بایتقر...  خوشبختم بای تقرمن
  

  : من گذاشت و کنارم نشست و گفتی پاهای رو روسهی کمهران
  
  »!بهشون خبر دادم.... «
  
  : و گفتدی کشرونی بفشی رو از تو کحی مفاتی بیب

  
  »!خوبه«
  

  .... نباشم نجای دم اون لحظه اصال ای محیترج! ... ؟دهی نشون می چه واکنشنهی رو ببزای خاله، لیوقت..... 
  

  : برداشت و بهم داد و گفتی رانهی سهی از تو کمهران
  
 نی ابی برام نمونده که تو جی پولگهید ... ی غش و ضعف کنتی وضعنی خوام تو اینم...  پانته آ بخور«

  »!زمیدکترا بر
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  : چپ نگاش کردم و گفتمچپ

  
  »!؟ی نمکیکه گوله  بهت گفته ی حاال کستا«
  

  : زد و گفتی لبخندطنتی با شمهران
  
  »!گنی همه بهم مآره«
  
  »! عمر تو رو تحمل کنه؟هی خواد ی می سوزه، چطوری منی نسریدلم برا«-
  

  : و گفتدی خندمهران
  
  »! رو تحمل کنم؟نی نسری چطوردی که من بای فکر شو کردچی من بسوزه، هی برادلت«
  

  : و گفتمدمی و کشموهاش
  
 خواد بدونم ی دلم میلیخ...  پر رو یپسره  .... ی کنی زندگنی کنار نسری باشه که بتوندی خدات بااز«

  »! نهای ی هم انقدر زبون دارنی نسریجلو
  

  : کرد و گفتی ناله امهران
  
  »! درد دارهیلیخ...  خوردم موهام و ول کن زیچ...  خب پانته آ غلط کردم لهیخ«
  

  :م و ول کردم و گفتموهاش
  
 که زنده ستمی انقدر مهربون نگهی دیدفعه ! ...  هایزنی آخرت باشه که پشت زن داداش من حرف مبار«

  »!ات بذارم
  

  : داد گفتی همونطور که پوست سرش و ماساژ ممهران
  
  »... خودم درست کنم ی هوادار برامی تهی دیبا«
  

  . و گاز گرفتم تا لبخند نزنملبم
  
  »!خانم؟«-
  

  . بود باعث شد تا به سرعت خودم و جمع و جور کنمسادهی واکمیار که نزد آروم پرستیصدا
  

  : صحبت کنمیمی مالی کردم با صدایسع
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  »!بله؟«
  
  . با اضطراب به پرستار نگاه کردی بیب

  
  . از جام بلند شدم آروم

  
  : زد و گفتی لبخندپرستار

  
  »!د؟ی پانته آ هستشما«
  
  : سرعت گفتمبه
  
  »ومده؟ اشی پیمشکل! ... بله«
  

  .سادی هم بلند شد و کنارم وامهران
  
  »!نندی شدند و اصرار دارند که شما رو ببداریفقط پدرتون ب ... ومدهی نشی پینه مشکل«-
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
  »! بهتر شده؟حالش«
  
  »!دیایلطفا همراه من ب...  کم بهتر شده هیبله، حالشون «-
  
  .اه افتادم زدم و پشت سر پرستار ری مهران لبخندبه
  

 صورتش بود به نظرم ترسناک ی که رویژنی تخت بابا نشستم و به صورتش نگاه کردم، ماسک اکسی لبه
 فهمم چقدر دوسش ی منجامیحاال که ا... چشماش بسته بود ...  شکسته شده بود یلیصورتش خ... اومد 
  .دارم

  
  ! سرپوش بذارهتی واقعنی تونه رو ای نمزی چچیه...  پدرمه اون

  
  : گفتماروم

  
  »!بابا؟«
  

  ...نفساش تندتر شد ...  موند رهیچند لحظه به من خ...  باز شدند ی بابام به سختیچشما
  

  . چشمش رو بالش افتادی قطره اشک از گوشه هی و تو دستم گرفتم، نگاهش برق زد و دستش
  

  : زدم و گفتمیلبخند



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

292

  
  »!؟ی دونیم! ...  چقدر دوست دارم؟ی دونیم«
  

  . صورتم احساس کردمی رو رو اشکی پارد
  

  !نمی اشکاش و ببنی از اشتری خواد بی نمدی و بست، شاچشماش
  
  . دارمی خوام بهش بگم که چه احساسیم.  کنممی دلم و قای خوام حرفاینم
  
! ... ی من و دوست نداشته باشگهی ددمی ترسیم ... رهی من و تو قلبت بگی جای که کسدمی ترسی من مبابا«

بابام من  ... ادی گفتم که بابام باالخره میهر روز به خودم م....  منتظر بودم شهیهم... ودم من منتظرت ب
 من و ی خواستی که میمگه تو نبود! یبابا چرا چشمات و بست! بابام بهم اعتماد داره...  کنه یو ول نم

 ستی کوچولو نگهی که دنیبب...  که دخترت چقدر فرق کرده نیبب ... نی چشمات و باز کن و من و بب؟ینیبب
  »! که عاشق شدهنیبب... 

  
  !نمشی تونستم واضح ببینم...  کرده بودند سی تمام صورتم رو خاشکام

  
  .دوباره لبخند زدم.  کردیبابام بهم نگاه م.  پشت دستم صورتم و پاک کردمبا
  
  : اومد گفتی که انگار از ته چاه در میی صدابا
  
  »!؟ی بخشی بدجنست و میاباب! ... ؟ی بخشی من و معروسکم«
  
  : و گفتمدمی ام و باال کشینیب

  
 شی که بتونم چند ماه پی باعث شد،ی و بهم دادمی فرصت زندگنیتو بهتر .... دمتی وقته که بخشیلی خمن«

  »!ستی نی کمزی چنیا...  کنم ی که با تمام وجودم عاشقشم زندگیمرد
  

  : صورتش برداشت و گفتی رو از روماسک
  
  »!یدی و بخشرمردی پنیممنون که ا.... خترم  دممنونم«
  
  : و گفتمدمی خندطنتی شبا
  
  »! سالم رسوندزایل ... بابا«
  

  : گرد شد، با تته پته گفتهوی بابا یچشما
  
  »! زا؟یل.... ـیل ..........«
  
  »!؟یدوسش دار....  دونم بابا ی و مزی همه چمن«
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  : و گفتدی ازم دزدنگاهشو

  
  »...  من هوس بازم و ی خواد که فکر کنی کشم، دلم نمیقعا خجالت مپانته آ وا....... «
  

  : قطع کردم و گفتم حرفشو
  
  »!  نه ای ی دوسش داردمیفقط ازت پرس...  نکردم ی فکرنی بابا من همچ«
  
  : و ضعف لبخند زد و گفت ی خستگبا
  
  »...  دارم زای که به مادرت داشتم رو به لی احساسهی شبی حسهی ..... ی راستشو بخوا«
  

  ! عاشقشهپس
  

  : و گفتمدمی کشیقی عمنفس
  
  »!؟ی کار کنی چی خوای خاله مبا«
  

  : و بست و گفتچشماش
  
  »! ازش بدم اومدهیلیخ! .... نمشی خوام ببی نمی حتگهید«
  

  . اتاق باز شد و پرستار وارد اتاق شددر
  
  »...  استراحت کنه ماری بدیلطفا اجازه بد«-
  

  :صورتش رو نوازش کردم و گفتم...  من نگاه کرد  بهی با ناراحتبابا
  
  »!رونی برمی االن مباشه«
  

  . اومدمرونی و از اتاق بدمی و بوسگونش
  

  . زدی حرف می بی بود و داشت با بسادهی بود که پشت به من وای زندمی که دیزی چنیاول
  
  ... شدم کی بهشون نزدی کنجکاوبا
  
  . گوش زن زمزمه کردری زیزیو چ زد یلبخند.  نگاهش به من افتادی بیب

  
  ! کنهی داره خفم میفضول
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  . به سمتم برگشتبی عجی با متانتزن
  

 کک و مک که به نظرم ی و تعداد نسبتا کمدی زن نسبتا جوون با پوست سفهی.  قفل شدندنی به زمپاهام
 تشیمی صمیرا بی که عمقیو لبخند.....  و لب مناسب ینی بده،ی سبز کشی اومدند، چشمایدوست داشتن

 به صورت من زل زده اونم! نمی ببزای بودند که تونستم تو صورت لییزای چنی اولنایا!  کنمنیی تونستم تعینم
  ...بود 

  
 که تو صورتم بود ی کرد به احساسی متفاوت بود، اون به صورت من نگاه نمیلی با نگاه من خزای نگاه لیول

  ! فهمم که نگران عکس العمل منهی منم،یک چشماش بب رو تو مردمیتونستم نگران...  کرد ینگاه م
  

  : شدم، دستمو به طرفش دراز کردم و گفتمکیبهش نزد.  زدمیلبخند
  
  »! ، من پانته آمزای لسالم«
  

  !اااه!  کردمی کارو منی انای بهتر از ادیبا!  کردم؟ی خودم و معرفی طورنیچرا ا...  احمقم هی من
  
  : گفتی با مزه ایستش گرفت و با لهجه  زد و دستم و تو دی لبخندزایل
  
  »!هیاحسان گفته بود که اسمت پان ..... سالم«
  

  ؟یپان
  

  : خاروندم و گفتمسرمو
  
  »! مخفف اسممهنی اخب«
  
  : با تعجب گفتزایل
  
  »!؟یچ«
  

  ! دونهی مخفف رو نمی معنحتما
  

  : و پررنگ تر کردم و گفتملبخندم
  
  »!ی پانی به من بگی تونیم .... یچیه«
  
  »! طوره؟نیهم! مادر بهم گفت که حال احسان خوبه«-
  
  »!شهیداره بهتر م... آره «-
  
  : انداخت و گفتواری دی به ساعت روی نگاهی بیب
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  »!شهینمازم داره قضا م.....  نمازخونه رمیم«
  

ن  گرد شده به می چشمم به مهران افتاد که با چشماهوی...  نشست ی صندلی روزایل...  تکون دادم یسر
  زل زده بود، چطور متوجهش نشده بودم؟

  
  »! ... مهران؟«-
  

  : و چرخوند و گفتچشماش
  
  »! زنگ بزنمنی برم به نسردیفکر کنم با .... امممم«
  

 که ی دونم تا وقتیم...  رفت رونی که دوباره بهم نگاه کنه از جا بلند شد و به سرعت از بخش بنی ابدون
 باعث شد تا به سمتش زای لنینگاه سنگ ... شهی نکنه آروم نمفیتعر نی ماجرا رو واسه نسرازی تا پریس

من !  سر صحبت رو باز کنمبام با زن بادی بایچطور...  به من زل زده بود ی حالت خاصهیبا ... برگردم 
  ! ازش ندارمی شناختچیه
  
  : دستم و تو دستش گرفت و گفتی با مهربونزایل
  
  »....  کرد یم فی که احسان تعری هستی همون طورتو«
  
  » زد؟یبابام در مورد من حرف م«-
  
  »! دادیعکسات و بهم نشون م...  آورد یاحسان تمام مدت اسم تو رو م... بله «-
  

  : کردم لحنم مودبانه باشهیسع
  
  »!د؟ی با پدرم آشنا شدی چطورشما«
  
  ... چند لحظه ساکت موند ی برازایل
  
راستش من !  ناراحت بودشهیهم....  برادرم شی اومد پی وقتا مشتریب...  دوست برادرم بود احسان«

کم کم با !  دخالت کنمشی خواستم که تو زندگیاما نم...  رو بدونم شی ناراحتلیکنجکاو بودم که دل
 تونم ی که مردمچون احساس ک... من بهش عالقه مند شدم )  انداخت نییسرشو پا(  و می آشنا شدگهیهمد

اما ... ازش فاصله گرفتم و رفتم مسافرت ...  دونستم که متاهله ی نگفتم، میزیچاما بهش ! بهش اعتماد کنم
 که با من آشنا نی پدرت رو خراب نکردم اون قبل از ایباور کن من زندگ! اونم به من عالقه داشت... خب 

  »... احسان به من جلب بشه توجه نکردم که ی کارچیمن ه... بشه با همسرش مشکل داشت 
  

!  کردی می زده بود بازرونی شالش بری بورش که از زیبا موها ... دی لرزی بود و لباش مدهی پررنگش
  ! شناسمی رو مزای و چند ساله که لنیانگار چند...  کنم یصداقتش رو کامال احساس م
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  : و تو دستم فشار دادم و گفتمدستش
  
  »...  نباش یزی چنگران«
  

  ! ات نکنهکهی تکهیت که خاله ام ی باشنی نگران ادی باالبته
  
  : و گفتدی لبش رو جوزایل
  
  »! ...  احسان؟شی تونم برم پیم«
  
  »!از پرستار بپرس! ی بتوندیشا...  دونم ینم«-
  

 انداختم و به کفشام نگاه کردم، دلشوره نییسرم و پا.  پرستارا رفتستگاهی تکون داد و به سمت ایسر
  !دارم

  
به سرعت از جا بلند شدم و به سمت ...  خاله منو از جا پروند غی جی صداهوی دونم چقدر گذشت اما ینم

   ...دمیصدا دو
  

 بود و با سادهی هم کنار خاله واسایپر . زدی رو کتک مزای لفشی چسبونده بود و با کواری رو به دزای لخاله
 یدلم م...  جدا کنند زای کردند که خاله رو از لی میپرستارا سع...  کرد ی نگاه مزاینفرت و لذت به ل

  : و گفتمدمی خاله رو کشیتند تر به سمتشون رفتم و بازو! خواد خاله رو بکشم
  
  »! کنولش«
  

  : به سمتم برگشت و گفتتی با عصبانخاله
  
  »!؟یدی و ددتی جدیزن بابا! .... ؟ی گی می چگهی دتو«
  

   ...دی صورتم پاشی قطره از آب دهنش روچند
  

  : و پاک کردم و گفتمصورتم
  
  »! نکنتشیاذ«
  

  : با جنون به بازوم چنگ انداخت و گفتخاله
  
 وارث اضافه جور هی! .... ؟ی که مال و منال من و بچم و باال بکشی کردیکی تو هم با بابات دست به پس«

  »!؟یکرد
  

  : خاله رو ازم جدا کرد و گفتپرستار
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  »!رونی بدیی بفرمادیدعوا دار ... ستی نزای جور چنی ای جانجای اخانم«
  
  : و خاله نگاه کردم و گفتمسای نفرت به پراب

  
  »!ادیبابام حق داشت که ازت بدش ب .... دیراثی من هنوز نمرده که دنبال ارث و میبابا«
  
  .دستاش و مشت کرده بود...  شد کی قدم بهم نزدهی سایپر
  

  : زد و گفتی پوزخندخاله
  
 ینی نبری خیاله...  ازم متنفر باشه دمیردم با که براش کیبعد از اون همه کار ... ادی بدش بدی که بابله«

 ی که تو خونه اوردمیاصال به روت ن... پانته آ، اون همه بهت محبت کردم مثل دختر خودم بزرگت کردم 
  »!یدی من و دخترم و به لجن کشیاما تو آخرش زندگ ... ی سربارهیمن 

  
  : گفتمتیبا عصبان.  رفتجی گسرم

  
  »! پدرم سربار بودم؟ین تو خونه م ... ؟ی گی می چی فهمیم«
  
 ی حسادت مسای به پرشهی دونم که همیم...  خواهرم و بزرگ کنم یمن مجبور شدم بچه ! معلومه«-

  »!یکرد
  

  : شده بود انداختم و گفتمرهی به من خی داده بود و با نگرانهی تکواری به دی که با صورت خونزای به لینگاه
  
 یلیارزش من خ...  که بخوام بهش حسادت کنم نمی بی نمیرو در اون حد سایمن پر!  خالهی اوونهی دتو«
  »! حرفاستنی از اشتریب

  
  : گفتیزی با پوزخند تمسخرآمسایپر
  
  »....  جون خودت آره«
  
  ! متنفرمسایاما االن با تمام وجودم از پر....  متنفر باشم ی از کسمی حاال نشده بود که تو زندگتا
  
  »!خود پندارد شیکافر همه را به ک«-
  

  : گفتخاله
  
  »...  بره نیی ذارم آب خوش از گلوتون پای نممن«
  

  : انداختم و گفتمنیی و پاسرم
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 ی خودش و می داره از شدت سر افکندگی که چه خواهردی فهمی اگه مادرم زنده بود و ممطمئنم«
  »!کشت

  
  : که بازوش رو گرفته بود و پس زد و گفتی دست پرستارخاله

  
  »!منتظر مرگ باباتم! ... ستیبرام مهم ن...  خواد بگو یت م دلی چهر«
  
  : با نفرت گفتزایل
  
  »! شوخفه«
  

 که خالم اون شهیباورم نم!  لرزهی بدنم میهمه ...  رو گرفتم و به طرف اتاق بابا کشوندمش زای لیبازو
 شیواقعا پ!  متنفر بوده ازمشهیسخته که قبول کنم اون هم! .... من سربارش بودم؟! حرفا رو بهم زده باشه

 اقتیاون ل!  که دوسش داشتمم بودیچه احمق!  مادرم رو برام پر کنه ؟یخودش فکر کرده که تونسته جا
  ! رو نداشتیچیه
  
  : انداخت و گفتنییسرش و پا. بهش نگاه کردم.  بازوم رو نوازش کردزایل
  
 گفتم که همسر احسانم تا اجازه بده برم یم داشتم به پرستار یوقت....  منه ری همش تقصنایا ..... دیببخش«

  » .... دیاون شن... تو اتاق 
  
  : لبخند زدم و گفتمی اوج بدبختتو
  
  »!ستی تو نری تقصیچیه ... نه«
  

  ... اس ام اس داده بود سای بلند شد، پرلمی موبایصدا
  
  »! هی خوبی جنسکی شرارشی که کدمی فهمتازه«
  

 چطور جرئت سایپر... کثافت ....  گرفت شیوجودم آت!  رو بفهممشیعن جمله رو خوندم تا منی دفعه اچند
  ! بوده باشهسای با پرارشی کنم که کیباور نم!  کار و باهام کنه؟نی اکنهیم
  

  : دادمجواب
  
  »!ستی الش خور نارشیک«
  
 وونهی پهنش بکشه دی محکم و شونه های نهی رو ببوسه، دست رو سارشی کی بتونه لبای که زننی تصور ااز
!  داشتم رو داشته باشهارشی که من با کی بتونه تجربه ای اگهی تونم تحمل کنم که زن دینم ... شمیم
  !فقط مال خودم....  فقط مال منه ارشیک
  
  !!!!مامان..... مامان ....  کردم هی بلند گریبا صدا....  نتونستم تحمل کنم گهید
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  : من و تو بغلش گرفت و گفتزایل
  
  » .... زمیعز«
  
   ..... دیچی ام پینی مادرم تو بی آشنایبو
  

   و که جوشوندم،ناریخب ا ... دی پودر کاکائو، کره، آب و روغن رو بجوشانابتدا
  

 دی و آنقدر به هم بزندی و شکر را به آن اضافه کنی شکالت تخته ای و تکه هادیزی کاسه برکی داخل سپس
 کاسه هی نتی پاک کردم و از داخل کابشبندمیام و با پدست... نگاهم و از کتاب جدا کردم . تا سرد شود

 آخه بار اولمه که اد،یرم از آب دیخدا عالمه که چ...  کنم ی درست می شکالتکیدارم ک.  آوردمرونیب
  ... درست کنم کی خوام کیم
  

با در  .... رمی لبخندم و بگینتونستم جلو ... دمی باز شدن در خونه رو شنی هم زدن شدم، صدامشغول
  . بسته شدی بلندیصدا

  
  »!پانته آ؟«-
  
  : دادم و گفتمی موهام تاببه
  
  »!نجامیا«
  

  !ادی شنوم که به سمت آشپزخونه می قدماش رو میصدا
  

  :با مکث گفت ... سادی در آشپزخونه وایجلو
  
  »!؟ی کنی کار میچ ....... «
  

  : زدم به سمتش نگاه کردم و گفتمی طور که لبخند مهمون
  
  »! کنمی درست مکی ک واستدارم«
  
  : به لبخندم نگاه کرد، لبخند زد و گفتارشیک
  
  »! من؟واسه«
  

  .دیخند
  

  : شد و از پشت بغلم کرد و گفتکی نزدبهم
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  »! خوام کمک کنمی ممنم«
  

  : و گفتمدمی کشرونی خورد، خودم و از بغلش بی گرمش به گردنم مینفسا
  
  »!مزاحم کارم نشو ... ارشی اونور کبرو«
  
  »... خوام کمکت کنم ی مفقط«-
  

  : مرغا رو برداشتم و گفتمتخم
  
  »!برو کنار بذار کارم و بکنم .... ی کنی می نکرده تو فقط خراب کارالزم«
  

  : و گفتدی رو بوسگونم
  
  »! کنمتتی خواد اذی مدلم«
  

  . چپ نگاش کردم و تخم مرغا رو تو دستم جابه جا کردمچپ
  

  .به شدت قلقلکم داد و دستاش و رو شکمم گذاشت و دیخند
  
 شکستن تخم یبا صدا...  تا ولم کنه دمی دستش کوبی رودمی خندی و همون طور که مدمی کشی کوتاهغیج

 ارشیک...  شکسته بود ارشیتخم مرغ رو دست ک... به سرعت به دستم نگاه کردم ... مرغ خشکم زد 
 قدم عقب هی و دمی به موهام کشیستد....  کرد که لبخندش رو کنترل کنه ی میچشماش و بسته بود و سع

  ...رفتم 
  
  »....! خودت بود ری تقصارشیک... امم «-
  
  :به سرعت چشماش و باز کرد و گفت!  بشممی جدیبا
  
  »... من بود؟ ریتقص«
  
 صورتم احساس ی تخم مرغ رو رویسیخ .... دی شد و دستش و رو صورتم کشکی قدم بلند بهم نزدهی با

  ...کردم 
  

  :دمی کشادی و فردمی کوبنیم و رو زپام
  
  »!ارشی کشمت کیم«
  
  : و با تمسخر گفتدی خندارشیک
  
  »!! رو خدا من و نکشتو«
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چند لحظه به در ...  تو سکوت اتاقم گم شد ارشی کی خنده یصدا....  و با حرص بستم و باز کردم چشمام

 و دی لرزیچونه ام به آروم!  بوده خوابهی زی اتاقم بهم فهموند که همه چیکیتار....  نگاه کردم واریو د
 ی چشمم روی از گوشه اشک!  خواب باشه؟هی شهی همدی باارشیچرا بودن با ک... چشمام پر اشک شدند 

 هق ی تونم صداینم.  ندادمیتی اهمی شد ولنینفسم سنگ ... دمی سرم کشیپتو رو رو. صورتم خط انداخت
 دهنم گرفتم و چشمام و محکم یدستم رو جلو. دمیقم رو شن باز شدن در اتایصدا...  نگه دارم نییهقم و پا

  .بستم
  

 قدم ها کنار تختم یباالخره صدا.  خط انداختمیی تنهاواری دی رودمی شنی که می آرومی قدم هایصدا
 یکیتو تار. چشمام و باز کردم.  شددهی صورتم کشی از رویپتو به آروم . دمی کشیقینفس عم. قطع شد

  .مدی رو دی بیاتاق ب
  
  »! شده؟یپانته آ چ«-
  

  : و گفتمدمی کشمیشونی به پیدست
  
  »!برو بخواب! ....  نگران نباش،ی بی بستی نیزیچ«
  
  : تخت نشست و گفتی روی با ناراحتی بیب

  
  »!ی که تو داری حالنیاونم با ا! ...  تونم بخوابم؟ی می کنی مفکر«
  
  »!هام بذارلطفا تن! ...  خوام تنها باشمی فقط مستی نمیزیمن چ«-
  
 ینم ... ی که ناراحتنمی تونم ببیمن مادربزرگتم نم! ... ؟یزی و تو خودت برزیتنهات بذارم که همه چ«-

 به من رحم ی کنیاگه به خودت رحم نم!  کنهی تو داغونم می هاهیگر ... ی کنهیتونم تحمل کنم که گر
  »!؟ی کنی مهی گری داریاصال واسه چ...  نکن هیانقدر گر! کن

  
  »!ستی نی گفتنزای چی بعضی بیب«-
  
  »! آدم بهم بگو چه مرگت شدهیمثل بچه ...  من اعصاب ندارم نیبب«-
  

  : تخت نشستم و گفتمیرو
  
احساسم ...  ندارم ی تازه ازیمن چ!  رو؟شهی همی تکراریهمون حرفا!  بهت بگم؟ی چی خوای می بیب«

  »!؟یدون رو بنای همی خواستیله شدم، م...  کنه یداره خوردم م
  
  : چشماش و بست و گفتی بیب

  
  »!ی کنی خودت و بدبخت میخودت دار...  خودته ری همش تقصنایا«
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  : و تو دستام گرفتم و گفتمسرم
  
  »!طاقتش و ندارم! ...  تو رو خدا نمک رو زخمم نپاشی بیب«
  
 کارات به نیبا ا. ! ..؟یری راه و اشتباه می بهت بفهمونم که داردی بایچطور...  تلخه شهی همقتیحق«-
  »!ی رسی نمیی جاچیه
  
  »! نداشتمی اگهیمن انتخاب د«-
  
  : بهم نگاه کرد و گفتتی عصبانبا
  
من بهت ! یفرار کرد ... ی راه و انتخاب کننی ترسو آسون ترهی مثل ی دادحی اما ترجی که داشتمعلومه«
  »!ی کنمی قایفداکار نقاب ری ندادم که ضعفت و زادیبهت  ... ی ندادم که از حقت بگذرادی
  
  : اعتراض گفتمبا
  
  »!!ی بیب«
  
 می تصمنیبه نظر تو با ا....  حرفام و بهت بگم ی خوام همه ی میری جلوم و بگی تونینم! ... ه؟یچ«-

  »! ...شه؟ی خوشبخت مارشیمسخره ات ک
  

  ! بگمی چدی دونم باینم ... دمی انداختم و لبم و جونیی و پاسرم
  
  : گفتد،ی که سکوتم رو دی بیب

  
  »!یستیتو اصال براش مهم ن!  دادهی نمتی وقت به تو اهمچیاون ه! شهی بدون تو خوشبخت مارشی کآره«
  

  ! کنهی موونمی واقعا دی بی بی حرفادم،ی و رو هم سابدندونام
  
  : گفتمتی عصبانبا
  
  »!من مطمئنم...  من و دوست داره اون«
  
  : زد و گفتی پوزخندی بیب

  
 ساده شوهرت و ول دی تهدهیچرا با ! .... ؟یپس چرا خودت و باخت! ... ؟ی کنیکر م فی طورنی اواقعا«

  »! ...؟یکرد
  
  : و گفتدی به صورتم کشی دستی با ناراحتی بیب...  زل زدم ی بی بغض به ببا
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به  ... ی بدتی اهمسای به پردیتو نبا! ... یاری سر خودت می داریی که چه بالیستی آ تو متوجه نپانته«
 تشی تربی جورنیمادرش ا...  که خواسته، بدست آورده ی هر چی از بچگسایپر...  خودت برس یدگزن

 ... دی دبی آسرورش ازدواج کنه غارشی نتونست با کیوقت...  تحمل شکست رو نداره تیاون ظرف... کرد 
تو فکر . ! .. کردی نکرد، به خاطر غرورش خودکشی داشت خودکشارشی که به کیاون به خاطر عالقه ا

 رو ی اگهی تونه کس دی کنه می فکر می که خودش و دوست نداره و همش به خودکشی کسی کنیم
 دونم که یم! ... ؟یدار کردن رو ی که تو هم حق خوب زندگی کنیچرا فکر نم! ... دوست داشته باشه ؟

  »!پس ازش جدا نشو، انقدر خودت و اون و عذاب نده...  دوست داره ارشیک
  
  : و گفتدی بلند شد و موهام رو بوسی آرومبه
  
  »! خوامی تو رو می فقط خوشبختمن«
  
 اتاقم یبلند شدم و به سمت پنجره !  کنهی من سخت تر می داره کار و برای بی بزنم، بی تونم حرفینم

  ! حرفاش رو تو ذهن آشفته ام جا گذاشتی رفت ولرونی از اتاقم بی بیب ... سادمیراه افتادم و پشتش وا
  
 زده خی دهی محیترج...  خواد ی حرارت رو نمنی زده من اخی قلب یول! ...  گرمیلی گرمه، خنی شاهاهنگ
همون ...  خوام یمن همون نگاه سرد و مغرور رو م!  گرم نشهبهی غرهی بمونه اما با حرارت نگاه یباق

 که به من یهگاهمون ن!  بزنه و بسوزونهشی تونست قلبم و آتی درونش می که تو اوج سرماینگاه
  ...... که سهم من نبود و نشد یهمون نگاه....  کرد که زنده ام ی میادآوری
  

  !ست؟ی نی وقت سهم اونا از زندگچی هستند که هییزای دنبال چشهی آدما همچرا
  

  : من و از فکرام جدا کردنی شاهیصدا
  
  »!؟ی خوری نمیچی هچرا«
  

  : به غذام انداختم و گفتمی سرسرینگاه
  
  »!ندارم اشتها«
  

  . رو تو دستم چرخوندمچنگال
  
  »! سفارش بدهگهی دزی چهی ی غذا رو دوست ندارنیاگه ا«-
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
  »!ستمیمن گرسنه ن....  غذاش خوبه نه«
  

 رو نی تونم شاهینم...  ادامه بدم تی وضعنی تونم به ایمن نم...  شدم رهی خنی و بلند کردم و به شاهسرم
  !ستیحقش ن...  کنم ردوای امیخودیب
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  : گفتمآروم
  
  »!ن؟یشاه«
  

  : زد و گفتیلبخند
  
  »!جانم؟«
  

  ! باهام مهربون نبودکاش
  

  : انداختم و گفتمنیی و پاسرم
  
 محبت هات رو جبران دی بای دونم چطورینم...  ازت ممنونم ی که بهم کردیی بخاطر تمام کمک هامن«

  »!کنم
  

  : و گفتدی خندنیشاه
  
  »! کنمتی منه که ازت حمای فهی وظنیا.....  پانته آ ی ازم تشکر کنستی الزم ناصال«
  

  : و تکون دادم و گفتمسرم
  
 یمن واقعا متاسفم که جواب خوب! ..... ی در قبال من نداری افهی وظچیتو ه ... ستی طور ننی اصال انه«

  »! لطفت ندارمیبرا
  

  : گفتی نشست و جدراست
  
  »!؟هیپانته آ منظورت چ.... من ... «
  

  : و گفتمدمی کشی ادهی بردهی برنفس
  
  »! رابطه ادامه بدم، واقعا متاسفمنی تونم به ایمن نم ... نیشاه«
  

  ! کشم بهش نگاه کنمیخجالت م...  افتاد نی زمی رونی از دست شاهقاشق
  

  . هام و کف دستم فرو کردمناخن
  

  : و گفتدی کشیقی نفس عمنیشاه
  
  »!ومدی خوشم نیوخ شنیپانته آ اصال از ا .... هه«
  
  » ...نی کنم شاهی نمی من شوخیول..... «-
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  : و گفتدی به صورتش کشی دستی کالفگبا
  
  »! ...من و ببخش...  خوام ی معذرت می کردم که تو ناراحت شدیپانته آ اگه کار«-
  

  : گفتمی و تکون دادم و با شرمندگسرم
  
  »! طرفه رو تحمل کنمهی عشق نیتونم ا ی نمگهید! مشکل از منه ... ستی مشکل از تو ننیشاه«
  
  : دستش و مشت کرد و گفتی ناراحتبا
  
  »!دمیقول م ... یشی عاشقم ممیبعدا که با هم ازدواج کرد...  که ستی مهم ننیا«
  
  : و گفتمدمی غم خندبا
  
  »! ندارم که بخوام به تو بدمشیمن قلب .... ی نکن خودت و گول بزنیسع! ... ه؟ی چه حرفنیا«
  

  : قفل شده اش گفتی دندونای و از الدی کوبزی می مشتش و رونیشاه
  
  »!؟ی کنی هنوزم به اون فکر متو«
  

  : به اطراف انداختم و گفتمینگاه
  
  ».....  از همون اول به تو گفتم که عاشق اونم من«
  
  : و گفتدی به موهاش کشی دستتی عصبانبا
  
! ؟یدی رفته که چقدر به خاطرش عذاب کشادتی! ؟ی عاشق اون باشی تونیتو چطور م...  فهمم ی نممن«

 ....«  
  
 باشه نی زمی مرد رونی بدجنس ترارشی اگه کیحت! شهی سرش نمزای چنی عشق ایول!  نرفتهادمی ... نه«

  »  ...دمی که چقدر عذاب کشستیمهم ن!  مونم یمن بازم عاشقش م
  

  : و بست و آروم گفتچشماش
  
  »!ایقل ب کنم سر عی آ بهت التماس مپانته«
  

  : و تکون دادم و گفتمسرم
  
  »!می کنی هم فکر نمهیما شب...  نداره ی اجهی نتچی ما هبحث«
  



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

306

  : شد و گفترهی بهم خی درموندگبا
  
  »! برات کم گذاشتم؟یزی من چمگه«
  
 تونم یمشکل منم که نم! مشکل احساس منه ... ستی بهت بگم که مشکل از تو ندی بای با چه زبوننیشاه«-

 نی و آخرنی اولارشی خوام کیم!  دم تنها باشمی محیترج ... نمی ببمی تو زندگارشی از کریو به غ ریمرد
  »!من دوسش دارم! ....  باشهمیمرد زندگ

  
  »! پانته آی رحمیتو واقعا ب«-
  
  »!حق با توئه«-
  

  :نمی انداخت تا اشکش و نبنیی و پاسرش
  
  »!ی بودمی عشق زندگنی اولتو«
  
 تونستم ی بود که می کارنی بهترنی ایول...  که ناراحتش کردم ببخشم نیه خاطر ا تونم خودم و بینم

 تونم ی وقت نمچیمن ه!  عشق دو طرفه رو تجربه کنههی و داره که نی ااقتی لنیبراش بکنم، شاه
  »!رمی راهش و نگیبهتره برم و جلو... خوشبختش کنم 

  
  : و رو دستش گذاشتم و گفتمدستم

  
  »! که بتونه خوشحالت کنهی کندای رو پی کن کسیسع ... ستی عشق ننیهتر بشهی اول همعشق«
  
  : اصرار گفتبا
  
  »!می با هم خوشبخت بشمی تونیمن مطمئنم که ما م...  کم فکر کن هی«
  
فکر کردن در ...  کنم ی تونم باهات زندگی دونم که نمی شناسم، میمن خودم و خوب م ... نی شاهنه«

  »!ت تلف کردنه موضوع فقط وقنیمورد ا
  
  »...پانته آ «-
  

  : و قطع کردم و گفتمحرفش
  
  »! تو ذهنم داشته باشمینجوری خوام تو رو اینم ... می خوب داشته باشی خداحافظهی بذار نیشاه«
  

  : زد و گفتیپوزخند
  
  »! ....  خوب؟یخداحافظ«
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  : گرفتم و گفتمدهی و نشنحرفش
  
  »! ......ادی نادتی عشق من و گهیشبخت که دانقدر خو ... نی شاهی خوشبخت بشدوارمیام«
  
  »! تونم تو رو فراموش کنم؟ی می کنیفکر م«-
  

  : برداشتم و گفتمزی و از رو مفمی شدم و کبلند
  
  »!ی نفعته که بتونبه«
  
  : انداختم و گفتمنییسرم و پا.  شدرهی غم بهم خبا
  
  »!نی شاهخداحافظ«
  

 قرمز آسمون نگاه کردم و خودم و تو یبه ابرا...  اومدم رونی از رستوران بعیسر...  جوابش نشدم منتظر
  .پالتوم جمع کردم و به سمت خونه راه افتادم

  
   ...شهی از همشتریب! دلم تنگ شده بود ... دمی به سنگ کشی قبر نشستم و دستنییپا
  

 یگ ها رو مادرم آورده بودم شدم، رنگ سرخ گلبری که برایی زدم و مشغول پر پر کردن گل هایلبخند
  ! رنگا رو دوست دارهنی دونم که مامانمم ایم...  بود ی برام دوست داشتنیلی خدیسنگ سف

  
  : گلبرگ گل رز اول رو جدا کردم و گفتمنیآخر

  
 بهتر از ییآخه جا ... نجای اارمی و مامی ناراحتشهیمن و ببخش که هم! ...  من چرا انقدر بدشانسم؟مامان«
 نیا...  برات تنگ شده یلیمامان دلم خ ... ی کنی خوب درکم میلینم که تو خ دوی جا سراغ ندارم، منیا

من ...  ناراحتم یلی خنمتی ببم تونی و نمیکی که بهم نزدنیاز ا .... یکمی کنم که نزدیروزا احساس م
 ینممن واقعا تو رو ...  شناختمت اما کمی هی بقی حرفای و نداشتم که خودم بشناسمت، از البه النیفرصت ا
 که نیممنونم از ا... من عاشقتم مامان ...  که دوستت نداشته باشم شهی موضوع باعث نمنی ایول... شناسم 

 وقت چی که هنیممنونم از ا ... ی که به خاطرم درد رو تحمل کردنیاممنونم از  ... ی آوردایمن و به دن
  »دوستت دارم  ... یازم جدا نشد

  
  :و کردم و گفتم گل رو تو دستم گرفتم و بنیآخر

  
  »!ی و بهم بگنی همی تونستی تو هم مکاش«
  

  : زدم و گفتمیلبخند. دندی رقصییبای سنگ قبر به زی سرخ روی و گلبرگ هادی وزیمی مالباد
  
 ستی نگهی عشق دهی شبی عشقچی که هدمیفهم .... دم،ی رسی اجهی نتهی من به ؟ی دونیم! ...  مامانیمرس«

 هی ... ستی احساس نهیعشق ...  تر از عشق خودش وجود نداره قیا کنه که عم تونه ادعی کس نمچیه.... 
 زمان هم فرق ی معنایحت.... رنگا، نگاه ها، حرفا ...  کنه ی فرق می که توش همه چییای دنهی!!! استیدن
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 دم،ید رو ایمن اون دن...  رونده شدم ایمن از اون دن! شهی قلب معنا میزمان با تعداد تپش ها ... کنهیم
 وجدانم بشم و الی خی که بزنهی به سرم میگاه....  نداره ی برام رنگگهی دی خاکیای دننی انی همیبرا

 مقاومت کردن انقدر سخت یاون جور...  که دوسم داره دمی فهمی وقت نمچیکاش ه ... ارشیبرم دنبال ک
اصال ...  نه ای کار درسته نیدونم ا ینم...  خودم بچسبم ی ندم و به زندگتی اهمسای به پرگهی می بیب! نبود

 زانوهام یسرم رو رو ... (؟ی کردی کار می چی من بودیاگه تو جا! هی درست و غلط چی دونم معناینم
دور بودن از ! شمی موونهی دارم دگهی تونست راه درست رو نشونم بده، دی بود که میکیکاش ) گذاشتم

! ... واقعا خسته شدم...  تره یبل کسل کننده تر و طوالنهر روز از روز ق ... شهیاون هر روز سخت تر م
  »! .... داره؟تی برام جذابارشی همه مرد فقط کنی انیچرا از ب!  نشدم؟گهی دیکیاصال چرا من عاشق 

  
 بود تا من و بغل کنه و نجایکاش االن ا...  تنگ شده ارشی آغوش گرم کیدلم برا .... دمی کشیقی عمنفس

 رونی بفمی و از تو کمی دادم و گوشرونی نفسم و بیبا افسردگ.  بلند شدلمی زنگ موبایاصد! بگه دوسم داره
  ! بودی بیب .... دمیکش

  
  »!ی بیسالم ب«-
  
  »! دختر؟ییکجا... سالم «-
  

  : به سنگ قبر زدم و گفتمیلبخند
  
  »! باهام؟ی داریکار...  مامان شی پاومدم«
  
  »!ی خواستم بگم مهمون داریفقط م.... نه «-
  
  »!مهمون دارم؟«-
  
  »! منتظرش نذارادیز...  خونه ایآره زود ب«-
  
  »! هست؟یک«-
  
  »!انایک.... «-
  
  :دمیدوباره پرس...  تونم به گوشام اعتماد کنم ینم
  
  »!انا؟یک.... ؟یچ«
  
  »!ایزود باش ب... آره «-
  
  »! کار داره؟ینگفت چ«-
  
  »!نهیاومده تو رو بب... نه «-
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  »!امی مدارم...  خب لهیخ«-
  

  ... انداختم و از جا بلند شدم فمی رو تو کیگوش
  
  »!امیبعدا م! .....  برم خونهدیبا.... خداحافظ مامان «-
  
 ی که منهی قسمتش انیبهتر ... ستیدونستنش برام مهم ن! نهی اومده که من و ببی چی براانای دونم کینم

  !رمی بگیی خبراهی ارشیتونم از ک
  
 رو پشت ی بی بی قدم هایصدا...  کرده بود خی از شدت سرما مینی شدم، بییرای پذ بلند واردی قدم هابا

  ... شنوم یسرم م
  

افسرده به نظر ...  انداخته بود نیی مبل نشسته بود و سرش و پایرو...  کرد دای رو پانای به سرعت کنگاهم
 قورت دادم و به زحمت آب دهنم رو! قدم هام آهسته شد...  احساس کردم یدی شدیدلشوره .  اومدیم

  : زدم و گفتمیلبخند
  
  »!سالم«
  
  : به سرعت سرش رو بلند کرد و از جا بلند شد و گفتانایک
  
  »! پانته آسالم«
  
  : دستم به مبل اشاره کردم و گفتمبا
  
  »!یخوش اومد ... نیبش«
  

  !نه؟ی اومده منو ببیواسه چ!  نشستمیی مبل رو به رویرو
  
  ! انداختنییره سرش و پا با مکث نشست و دوباانایک
  
  !هیکاش زودتر بفهمم که موضوع چ...  تونم نگاهم و از صورت ناراحتش جدا کنم ینم
  
  : زد و گفتی لبخندی بیب

  
  »! به غذام سر بزنمرمی ممن«
  
  !می تا راحت تر صحبت کنمی تنها باشانای خواد من و کیم...  دونم غذا بهونه است یم
  

  . رفترونی بییرایز پذ ای بیب...  تکون دادم یسر
  
  . بهم انداختیعی سرش و بلند کرد و نگاه سرانایک
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  : گردنم رو باز کردم و گفتمشال

  
  »! ...؟ی از ما کردیادی شده که یچ! ...  چه خبرا؟خب«
  

  : و گاز گرفت و گفتلبش
  
فقط خودت ! ... سم سوال ازت بپرهیفقط اومدم که  .... نجای اامی و نرمی خودم و بگی آ نتونستم جلوپانته«
  » ....ی سوال جواب بدنی به ای تونیم
  
  : ابروهام و باال انداختم و گفتمی کنجکاوبا
  
  »!بپرس... «
  
 ی خوای می چی خوام بدونم برای می تو و برادرم دخالت کنم ولی دونم که حق ندارم تو زندگیم«-

  »!؟یازش جدا ش
  
  : نگاه کردم و گفتمواری دی و مجنون رویلیلبه تابلو فرش !! یبازم همون سوال تکرار .... اه
  
  ».... تونم ازشون راحت بگذرم ینم!  بدمحشی تونم توضی مسائل هست که نمی سرهی«
  
  : زد و گفتی پوزخندانایک
  
 ی که عاشق برادرمدمی فهمی از رفتارات می اومد ولیپانته آ من قبال از تو خوشم نم! ...  مسائل؟ی سرهی«

 یلیخ(ی کردی وقت ترکش نمچی هی کردم، آخه اگه تو عاشقش بودی اشتباه برداشت مدی دونم شاینم... 
 از اون یکی برادرم یماری خوام بدونم بیم) ... دونه؟ی می خواست ازش بپرسم که از عشق چیدلم م
  »!؟ی که تو به خاطرشون برادرم رو ترک کردهیمسائل

  
  .... ولت بهم وصل کردند 220 برق انگار

  
  : و صاف نشستم و گفتمدمی به موهام کشیست دیجی گبا
  
! ضه؟ی مرارشی که کیگی میتو دار...  فهمم یمن اصال نم! .... انا؟ی کیگی می داریچ! .... ؟یماریب..... «

  »! ...؟ی و گفتنیهم! ....... آره؟... 
  
  : نگام کرد و گفتی با ناباورانایک
  
  »!؟ی خبر نداریچی که از هی بگی خوای تو میعنی«
  
  : سرعت از جا بلند شدم و گفتمبه
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  »!ه؟ی چارشی کیماریب...  تو رو خدا واضح حرف بزن انایک«
  
  : و اشکاش و پاک کرد و با بغض گفتدی به صورتش کشی دستانایک
  
  »!اون سرطان مغز استخوان داره... اون  .... ارشی که کمیدی فهمتازه«
  

  : مبل گرفتم و گفتمیم و به دسته دست!  چرخه؟ی داره میچرا همه چ!!!  قطع شدصداها
  
 تی تونه واقعی نمنیا! ...  باشهضی تونه مری من نمارشیک!  ندارهتی واقعنیا... نه ... نه .... نه .....«

  »!انا؟ی کی کنی کار و با من منی ایچرا دار! داشته باشه
  

به !  متنفرمی عصبیده ها خننیاز ا ... رهی گی خنده ام مشمی می عصبانیلی خی ام گرفته بود، وقتخنده
  .زور خودم و کنترل کردم

  
 تونه ینم! ستی قبل نارشی اون کگهید!  شدهدی موهاش سفیهمه ...  کشه ی عذاب میلیپانته آ اون خ«-
  » ...یتوام که تنهاش گذاشت...  کس رو کنارش تحمل کنه چیه
  

  : و قطع کردم و گفتمحرفش
  
  »!بسه! ....  ادامه ندهگهی دانایک«
  
  .ادینفسم باال نم!  شدهسیصورتم از اشک خ....  مبل افتادم ی روی حالی ببا
  
آخه  ... یعنی و باور کنم؟ نی ادی بایچطور! شهی منیی جمله تو سرم باال پانیا...  سرطان داره ارشیک

 ! بمونم؟نی شد که من با شاهی راضنی همی ذهنم زده شد، نکنه برای توی؟ جرقه ا ... ی؟ از ک ...یچطور
  !دم؟ی دارم از دستش میعنی... نه ... 

  
  : با دلهره بلند شد و به سمتم اومد و گفتانایک.  اومدنیی بدنم به سرعت پایدما

  
  »! آ حالت خوبه؟پانته«
  
   ...ارشی کشی برم پدیبا
  
  . و دستش و رو شونم گذاشتدی پشت سرم دوانایک...  راه افتادم ییرای ضعف بلند شدم و به سمت در پذبا
  

  : گفتمآروم
  
  ».....  برم دیبا! وقت ندارم! ... انای کن کولم«
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 ی به خونه ی که چطوردمی نفهمقایدق.  اومدمرونی و از رو شونم پس زدم و به سرعت از خونه بدستش
 ی قراری زده بود و قلبم بخیدستام .  اومدمادهی که تمام راه و پدمی از درد پاهام فهمی ولدمی رسارشیک
  ... تونستم لرزش دلم رو بعد از مدت ها احساس کنم یم...  کرد یم
  

 هیحوصله نداشتم که نگاهش و تجز...  در با تعجب بهم نگاه کرد ینگهبان جلو...  ساختمان شدم وارد
بعد از چند لحظه در ...  ضرب گرفتم نی آسانسور رو فشار دادم و با پام رو زمیدکمه ...  کنم لیتحل

 تونم ینم!  بشهبسته منتظر مونم تا در ی صبری سرعت وارد اتاقک شدم و با ببه.... آسانسور باز شد 
 اگه یحت...  مونم ی مارشی من کنار کدم،ی کشیقینفس عم....  رو از خودم دور کنم ارشی کدنی دجانیه

  !!!من و نخواد
  

  !ه؟یتی تو چه وضعاشی االن کیعنی...  تو دهنم ادیقلبم داره م ... سادمی لحظه واهی ی در آپارتمان براپشت
  

  !سرطان مغز استخوان؟ ... دی کشی وقت درد نمچیکاش ه!  شدمی مضی اون مری من به جاکاش
  

اشک مژه هام رو  ... دمی کشیقیچشمام و بستم و دوباره نفس عم...  زنگ فشار دادم ی لرزونم رو رودست
  . کردسیخ
  

  . کردمچشمام و به سرعت باز ... دمی محکمش رو شنی قدم هایصدا
  

....  بار خواب نبودم نی دوباره رو به روم بود، اارشیک... تمام وجودم چشم شد ....  باز شد ی به آرومدر
 خواست فرصت یدلم نم.... نزدم یحرف.  شده بودرهیاونم به من خ. دمی رو به وضوح دارشیشوکه شدن ک

  . رو از دست بدمارشی کی شدن به چشمارهیخ
  

  .ومدی نرونی بونشونی از میی صدای از هم باز شدند ولی حرف گفتنی براارشی کیلبا
  

  . به سوزش افتادندارشی لمس صورت کی برادستام
  

  : قلبم رو سوزوندارشی سرد کیصدا
  
  »!؟ی کنی کار می چنجایا«
  

  ... به خودش زحمت نداد سالم کنه یحت
  

  : و به زحمت گفتمدمی به گلوم کشیدست
  
  »! .... سالم.... «
  
  : انداخت و گفتنییرش رو پا سارشیک
  
  »! افتاده؟یاتفاق.... «
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 دی سفی تونستم موهایم ... نمشی تونستم بهتر ببیحاال م.  شدم، با تعجب بهم نگاه کردکی قدم بهش نزدهی
  .جذاب ترش کرده بودند....  کم نکرده بودند ارشی کییبای اصال از زدی سفی موهانی انم،ی اش و ببقهیشق
  

  : اش گذاشتم و گفتمهنی و رو سدستم
  

  »!ارش؟یچرا ک..... 
  
  : به زحمت نگاهش و از دستم دور کرد و گفتارشیک
  
  »!ی گی می چنمی تو ببایب! .... ؟ی چچرا«
  
  . کردمدای که بهش تعلق دارم رو پییاحساس کردم جا... وارد خونه شدم ....  در کنار رفت ی جلواز
  

  . شده بود نگاه کردمرهی که بهم خارشیم بستم و به کدر و پشت سر.  نکرده بودیریی تغچی هخونه
  
  : گفتی صبری ببا
  
  »! اومدمی دفعه منیا ... ی کنیادآوری تا بهم نجای ایایالزم نبود ب!  اسگهی دادگاه پنج رو دخیتار.... «
  

  .... که اون روز زودتر برسه کنهی می داره روزشمارانگار
  
  : بغض گفتمبا
  
  »!نجای اومدمی موضوع ننیمن واسه ا ..... اما«
  

  : کرد و گفتشتری اش و با من بفاصله
  
  »!؟ی اومدی واسه چپس«
  

اگه خودش بهم نگفته بود که دوسم داره ....  به من نداره یانگار اصال احساس ... ستی اصال مثل من ناون
  ! به من فکر کرده باشهی کردم که حتی وقت باور نمچیه
  
  »!؟ی کردمی و از من قاتیماریچرا ب! ..... ؟ی کنی می پنهان کارچرا... اومدم ازت بپرسم که «-
  

 بلند شروع به ی موند و بعد با صدارهیچند لحظه به من خ...  حد گشاد شدند نی تا آخرارشی کیچشما
  . کرددنیخند

  
  : تعجب بهش نگاه کردم و گفتمبا
  
  »!؟ی خندی مچرا«
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  : اشک چشماش رو پاک کرد و به زحمت گفتارشیک
  
  »!ه؟ی چه حرفنیا!  پانته آ؟ی شدوونهید .... ؟یماریب«
  

  : داد و گفتهی تکواری به دارشیک.  بزنمی حرفنتونستم
  
  »!ضم؟ی من مریچرا فکر کرد.... «
  
  »!؟ی که تو سرطان نداری بگی خوای میعنی .... یعنی... «-
  

  :  و باال انداخت و گفتابروهاش
  
  »!ده؟ینه از کجا به ذهنت رس فکر احمقانیا! .... سرطان؟!.... ؟یچ«
  
  : شک بهش نگاه کردم و گفتمبا
  
  »!نه؟!  بشمتیماری متوجه بنی از اشتری من بی خواینم ... یگی بهم دروغ میدار«
  

 نیتو ا! ؟یاما اگه دروغ بگه چ...  داشته باشه تی واقعارشی و داره که حرف کنی ای وجودم آرزوتمام
  ... ماهره یلیکار خ

  
  : و گفتدیش کش به موهایدست

  
  »!! کهینی بیم!  بهترهشهیسرطان ندارم، حالم از هم .... شمی اصال متوجه حرفات نممن«
  

 براش یتی اهمچیانگار نبودن من ه...  کامل تر و جذاب تر بود شهی، از هم...  به سر تا پاش انداختم ینگاه
 تو وجودشون ندارند ی احساسچیا همرد! ..... دمی وسط عذاب کشنیانگار فقط من بودم که ا... نداشته 
  !واقعا که...... 

  
  »!؟ی به من گفت که تو سرطان دارانایپس چرا ک«-
  
  : گفتتی عصبانبا
  
  »! حرف و به تو زد؟نی اانایک .... انا؟یک«
  

  . تکون دادمدیی تای و به نشونه سرم
  

 یریعت شروع به شماره گ کرد، به سری لب غرغر مری دراورد و همون طور که زبشی و از تو جلشیموبا
  ...کرد 

  
  » ....هیزیخجالتم خوب چ!  ذارمی دفعه حقت و کف دستت منیا...  فضول یدختره «-
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معلومه که جواب ...  داد ی جواب نمانای کی هم تماس گرفت ولگهی چند بار دارشیک...  و بستم چشمام

  . دادمی گفته بودم جواب نمی دروغنی ده، منم اگه همچینم
  
  : و رو مبل انداخت و گفتلشی موباتی با عصبانارشیک
  
  »!بهت دروغ گفته پانته آ...  دروغه ی چهمه«
  
  »! کار و کرد؟نیچرا ا .... ؟ی چیبرا.... «-
  

  : زد و گفتیپوزخند
  
  »! منشی پی خواسته تو برگردی سرش مریخ«
  

  !ستی نی اصال حس خوباحساس حماقت! .... چرا انقدر راحت حرفش و باور کردم؟...  چقدر احمقم من
  
  : مبل لم داد و گفتی روارشیک
  
  »!؟ی بهم ترحم کنی خواستیم«
  

 ارشی کتیشخص!  ترحم کنم؟ارشی به کدی بایواسه چ! ... ترحم؟...  هام و کف دستم فشار دادم ناخن
 یلیخ.. ! ... کنه؟ی فکر و منیچرا ا....  ترحم بهش نگاه کرد دی حرفاست که بشه با دنی باالتر از ایلیخ

  !خسته ام
  
  »!حالت خوبه پانته آ؟«-
  

...  آب رو کردم و با دست آب خوردم ریش! تشنه ام....  زدم و به سمت آشپزخونه راه افتادم یپوزخند
 ریش.  کم آروم شدمهی.  کردندسی آب صورتم و خیقطره ها ... دی پاشی بود و به اطراف مادیفشار آب ز

پشتش به من بود، با  ... ود نشسته بییرای افتاد که تو پذارشینگاهم به ک. دمی کشیقیآب رو بستم و نفس عم
 شنوم اما ی زمزمه شو می صدایگاه!  دستاش گرفتهنیسرش و ب...  راحت مشغول نگاه کردنش شدم الیخ
  !هی که تو چه فکردمی فهمیکاش م....  نامفهوم بود یلیخ
  

  !ستی نضی رو شکر که مرخدا
  

دردم ...  خوردم نی و محکم زمدمی کشغیاز ترس ج...  خوردم زی برم که لرونی از آشپزخونه بخواستم
 کف آشپزخونه آب کی خوردم رو سرامی داشتم آب میوقت.  زدی قلبم از ترس تند تند مینگرفت ول

  : به سرعت وارد آشپزخونه شدارشیک ... ومدهی خوشم نکی وقت از سرامچیه...  بود دهیپاش
  
  
  »! ... شده؟یچ«
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  ! کردمی اون که متوجه باشم ناله مونبد
  

  . کتفم رو گرفت و بلندم کردری زانو زد و زکنارم
  
  »! تونم بلند شمیخودم م! ... ولم کن«-
  

  : توجه به حرفم من و تو بغلش گرفت و رو دستاش بلند کردبدون
  
  »!یی سر به هوایلیخ! ... ؟یفتی کنم که دوباره بولت«
  
  »! افتمینم«-
  
  »...! .حرف نزن«-
  

فرصت ! ...  فرصت نبودم؟نیمگه من دنبال هم! ...  بذاره؟نیی کنم که من و پای چرا دارم اصرار ماصال
   ....ارشی بودن به ککینزد

  
  : با تعجب بهم نگاه کرد و گفتارشیک.  بهش چسبوندمشتری و دور گردنش حلقه کردم و خودم و بدستام

  
  »! نظرت عوض شد؟هیچ«
  

  : کردم و گفتماخم
  
  ».... کنه ی درد میلی خزانوم«
  

  : کاناپه نشوند و گفتی و رومن
  
  »! کنه؟ی پات درد مکدوم«
  
  »! راستمیپا... ام «-
  

  ... خواد موهاش و ناز کنم یچقدر دلم م...  شلوارم رو باال زد و مشغول ماساژ دادن زانوم شد ی پاچه
  

  !دمی کشآه
  
  »!ده؟ی شدیلیدردت خ«-
  
  »! کنهی ذره درد مهی... خب  ... ادینه ز«-
  

  . شددهی رو زانوم کشیشتری بمتی با مالدستش
  



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

317

 موند و بعد آروم رهیچند لحظه بهم خ.... نگاش پر از حرفه ...  سرش و بلند کرد و بهم نگاه کرد ارشیک
  :گفت

  
  »!؟یاالن خوشبخت...  که نهیمنظورم ا! .... ره؟ی مشی خوب پتیزندگ«
  

 هی کسل کننده ای که منظورش زندگنی اای! .... است که کنارش نشستم؟ لحظه نیمنظورش هم! .... االن؟
  ! کنم؟یکه هفته هاست دارم تجربه اش م

  
  : زدم و گفتمیلبخند

  
  »!االن واقعا خوشبختم ..... آره«
  

  : کرد و گفتاخم
  
  »....  خوشبختم یلی خمنم«
  

  ! واقعا حسودهارشیک...  شد بلند بخندم ی مکاش
  
  : کنه، گفتشی کرد مخفی میع که سیتی عصبانبا
  
  »!....؟یینجای دونه که تو االن ای ماون«
  
  »! دونهینه نم..... «-
  
! ؟ی کنی بهم ترحم میچرا دار! .... ؟یینجای چرا االن ا،ی کنی میاگه تو انقدر احساس خوشبخت.... «-

  »!ه ات فرو کن و تو کلنیا....  خوام ی رو نمی کسچیترحم ه...  خوام یمن ترحم تو رو نم.... 
  
  »....من .... من  .... ارشی کنم کیمن بهت ترحم نم«-
  
 و بشنوم نی خوام ایم! ...  خوام اون بهم بگه دوسم دارهیم...  خوام اعتراف کننده باشه باشم ی نمگهید

...  
  

  ! موندهرهی هنوز به چشمام خارشی منتظر کنگاه
  

  : کاناپه بلند شدم و گفتمی و به سرعت از رودمی کشنیی شلوارم رو پای پاچه
  
  »!اشتباه کردم که اومدم.... «
  

  : و گفتدی و کشدستم
  
  »....  تموم کن حرفتو«
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  : و پس زدم و گفتمدستش

  
  »...  گفتن ندارم ی برایحرف...  خوام ینم.... «
  
 به روم  چسبوندتم و روواری و به ددیدنبالم اومد و از پشت لباسم رو کش...  سمت در آپارتمان رفتم به
   ....سادیوا
  
  »!حرفتو تموم کن .... یبگو لعنت«-
  

  : و تکون دادم و گفتمسرم
  
  »! گمینم .... نه«
  
  : مشت زدواری دبه
  
  »!حرف بزن.....  بگو االی .... بگو«
  

  : تر شدیعصب...  و محکم رو هم فشار دادم لبام
  
 که ستمیبگو تا بدونم که فقط من ن... .بگو که دلت برام تنگ شده بود  .... یبگو که دوسم دار..... «

  »! دارمی حسنیهمچ
  

 ی محکم لبام و میلیخ.... خودش و بهم چسبوند و لباشو رو لبام گذاشت ...  مهلت حرف زدن نداد بهم
 نیا! خشن ... هینطوری همشهی همارشیک.  دستاش و دور کمرم حلقه کرد و من و به خودش فشردد،یبوس

  .......خشونت رو دوست دارم 
  

 ینفس کوتاه....  حرکت رو لبام موند ی بارشی کیلبا!) چه بد موقع.... ( بلند شد لمی آهنگ موبایصدا
  ... انداخت نیی با اکراه ازم فاصله گرفت و سرش رو پاارشیک. دمیکش

  
ند  لبخیبا بدجنس...  کنم تی رو اذارشی هوس کردم کهوی!  بودی بیب...  و در آوردم لمی موبابمی تو جاز

  :زدم و جواب دادم
  
  »!زمی عزسالم«
  
   ...نمی صورتش ببی تونستم حسادت رو تو تمام اجزایم...  با غضب بهم نگاه کرد ارشیک
  
  »!رون؟ی بیری می داری وقتی خبر بدهی ی تونینم! ...  پانته آ؟ییکجا«-
  
  »!می کنی صحبت مگهی خونه با هم دامیشب م ... زمی عزدیببخش«-
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  »!ایزود ب«-
  
  : شدم و گفتمرهی خارشی کهب

  
  »!زمی دوست دارم عزمنم«
  
  : از اون ور خط گفتیجی با گی بیب

  
  »! پانته آ؟یگی چرت و پرت مچرا«
  
 ارشیبدن ک...  شد کهی تکهی تیگوش ... دی کوبواری و به ددی کشرونی رو از دستم بی با حرص گوشارشیک

  !دی لرزی متیاز عصبان
  
  . ترس بهش نگاه کردمبا
  
  »!ارش؟ی کی کنی کار میچ«-
  

  : پالتوم رفت و گفتی به سمت دکمه هادستش
  
  » .... ی ابراز عالقه نکنی اگهی من به مرد دی کنم که جلوی متیحال«
  

 اراده دنبالش یب..........  و به سمت اتاقش برد دیدستم و کش.  انداختنی رو درآورد و رو زمپالتوم
  ... شدم دهیکش

  
   آغوش بگذرم؟نی خواستم از ایمن چطور م....  چقدر اشتباه بوده ممی فهمم که تصمی محاال

  
   کنند رو فراموش کنم؟ی کمرم رو نوازش می که با مهربونیی تونستم دستای مچطور

  
  .شهی صدا خالصه منی من تو ایایدن.  قلبش گوش دادمی گذاشتم و به تپش هاارشی کی نهی سی رو روسرم

  
  :دمی رو شنارشی خش دار کیصدا

  
 بازم ی هستی اگهی دونم تو عاشق کس دی که منی با ایحت...  پانته آ ستمی نمونیمن از رفتارم پش... «

 کردم ی سعیلیمن خ!!! لذت با تو بودن حق منه...  لمس کردنت رو از خودم دور کنم ی تونم وسوسه ینم
 همه نیاز ا! ....  نکنم؟فکرو  تونم به تیچطور م...  بود دهی فایاما ب! ادی زیلیخ... که فراموشت کنم 

 ی که بدون فکر کردن به تو نمنهی اقتیاما حق...  کس انقدر وابسته باشم چی به هدیمن نبا... ضعف متنفرم 
  »!تونم نفس بکشم

  
 حرفا رو نی دونه که من چقدر منتظر موندم تا ایاون م! چشماش بسته بود....  صورتش نگاه کردم به

 اش نهی سی چشمم روی قطره اشک از گوشه هیلبخند زدم، .... نه، فکر نکنم ... !  دونه؟یم! ... بشنوم؟
  ....افتاد 



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

320

  
 چونم گذاشت ریدستش و ز....  انداختم نیی و سرم و پادمی و باز کرد، به سرعت نگاهم و ازش دزدچشماش

  ....و سرم و بلند کرد 
  
  »!بهم نگاه کن پانته آ«-
  
  .... خوام خاکستر بشم ینم
  
  »!ه کننگا«-
  
 چشمم ی شد و بعد آروم رد اشک رو از گوشه رهیچند لحظه به صورتم خ.  شدمرهی زحمت به چشماش خبه

  .پاک کرد
  
 ی کار می اسمت با من چی دونیم!  خودم تکرار کردم؟ی چند بار اسمت و برای دونیم... پانته آ «-

به ! شه؟ی ممی چقدر حسودی عوضی کهی به اون مرتی دونیم...  تو رو ندارم گهی که دنداختی مادمیکرد؟ 
 ینم! ....  تونم ازت بگذرمینم...  تونم پانته آ یمن نم ... شهی داخل آدم حساب نمی شرف که حتیاون ب

 ................ نمی که خوابت و نبستی نیشب! ... ی دم، تو فقط مال منیطالقت نم...  خوام یتونم و نم
  »؟ی مثل قبلنا مهربون باشی تونیچرا نم! .... ؟ی من و ببخشیتون ی انقدر کارم بد بوده که نمیعنی
  

  ! .... خوابه؟هی نای اینکنه همه ....  و رو تخت نشستم دمی کشرونی بارشی و از بغل کخودم
  

  .... بلند شد و نشست ارشیک....  سد چشمام رو شکستند اشکام
  
  »!ی کنی موونمی دی نکن دارهیانقدر گر .... ؟ی گی نمیچیچرا ه«-
  
امکان نداره که انقدر ...  زنه ی حرفا رو منی که ای تو باشنی که اشهیباورم نم ..... ارشیک..... «-

  »....خوشبخت باشم 
  
  »!؟یچ.... «-
  
 یول! .... ادی زیلیخ ... ی کردتمیبه نظرم حقت بود، چون تو هم اذ....  کردم تتی دونم اذیم...«-
با تمام ... من تو رو دوست دارم ....  هم نتونستم که دوست نداشته باشم  لحظههی تمی با تمام عصبانارشیک

  ».... خوب و بدت دوست دارم یاخالقا
  
   ...دمیدستم و بلند کردم و رو موهاش کش....  موند رهی مات به من خارشیک
  

  : و تو دستش گرفت و گفتدستم
  
  »!؟ی اندازی من و دست میدار... تو ...  نداره امکان«
  

  قته؟یچرا باور کردن دروغ آسون تر از باور کردن حق....  زدم ندلبخ
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  »! کنه؟ی کار می وسط چنی انیشاه... پس .... «-
  

  : و پشت گوشم زدم و گفتمموهام
  
 سر یی که چه بالی تا بفهمی درد رو تجربه کننی خواست تو هم ایدلم م! ... نه؟! هی بد دردبی رقداشتن«

  »!یمن آورد
  

  : داد و گفت و فشاربازوم
  
  »! ...ی کار و با من کرده باشنی که تو اشهیباورم نم ..... ی گی دروغ میتو دار.... نه  ... نه«
  
 فکر دی بای کردی خورد می تفاوتی من و با بیوقت! ی شدی مهی تنبدیتو با....  شلوغش نکن یالک«-
  »! دردناک ترهشهی زن همهیام انتق! ی چیعنی دنی که عذاب کشیدی فهمی مدیبا ... ی کردی منجاشمیا

  
  : حرص گفتبا
  
  »!ی دادی منو سکته می داشتتو«
  
  »! برات مهمم؟یلی خی بگی خوای میعنی... نه بابا «-
  

  : کرد و گفتکی و به صورتم نزدصورتش
  
 وونتمیمن د....  کنم تی روزبه بسترمارستانی ببرمت تو بدی بای هنوزم به عشق من شک داشته باشاگه«

  »!کوچولو
  

دوباره من و تو ... دستم و تو موهاش گره کردم و به بوسه هاش جواب دادم ...  گرمش رو لبام نشست یلبا
   ............دیآغوشش کش

  
!  داره؟ی ادهی موضوع چه فانیگفتن ا! ...  افتاده؟ی چه اتفاقسای من و پرنی بگم که بارشی به کدی باچرا
  .... کردم ی می مدت من داشتم تالفنیام ا فکر کنه که تمارشیبذار ک!!! یچیه... 

  
همون ...  مثل سابق باشه زی همه چدمی ترسیم...  چشمام و باز کنم دمی ترسی شدم، مداری صبح بیوقت

 هی پر رنگ تر از ارشیاما آغوش ک...  از تکرار اون لبخند پژمرده خسته شدم گهید...  روح ی بیزندگ
 جذاب یآروم چشمام و باز کردم، چهره  .... هی کنه واقعیوارد م که بازوهاش به کمرم ی فشاراست،یرو
 بچه هی مثل ارشیک...  شروع بشه ی طورنیچه خوبه که صبح ا...  رو چشمام نقش انداخت ارشیک

 ادیاز به ....  کنارم بود ارشی بار کنیا...  نبود شی پی بار مثل دفعه نیا... لبخند زدم ...  بود دهیخواب
 اجازه نداده بود که از آغوشش ارشیک شبید! صورتم داغ شد ... دیون به صورتم دو خشبیآوردن د

 گوشم بگه که ری خواستم منو محکم بغل کنه و زی خواستم، می بود که من میهمون جور ... امی برونیب
!  مال من بودهشهی همارشیک...  به من تعلق نداره ارشی احساس رو ندارم که کنی اگهید! دوسم داره

  .... رو به من بدهکار بود ارشیرنوشت کس
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  ... پرواز کرد یقلبم از خوشحال!!! برف...  به پنجره افتاد نگاهم

  
 تخت افتاده نیی که پاارشی کراهنینگام به پ! ... لباسام کجاست؟...  اومدم رونی بارشی از آغوش کآروم

   ...دمی و برداشتم و پوشراهنیخم شدم و پ... بود خورد 
  

 واقعا لذت بخش بود یدی اون همه سفدنید .... سادمیم و به سمت پنجره راه افتادم و پشتش وا شدبلند
  ... درست کنم ی خواد آدم برفیدلم م...  برف مثل پر بودند یدونه ها... 

  
  : و گفتمسادمی واارشی سر کباال

  
  »! بلند شوارشیک«
  

  .... نه انگار انگار
  

  : و تکون دادمبازوش
  
  »!ادیداره برف م .... هگی شو دبلند«
  

  ... خورد اما چشماش و باز نکرد ی مختصرتکون
  
  »!ارشیک«-
  

  : زد و گفتیلبخند
  
  »!ی خوابی کردم تا خود ظهر مفکر«
  
  »!تنبل ... نمیبلند شو بب«-
  

  : و باز کرد و گفتچشماش
  
  »!شنی موونهی تو دی ها از دست غرغر هاچارهیب... پانته آ من نگران نوه هامونم «-
  

  : بهش رفتم و گفتمی غره اچشم
  
  »!فعال به فکر خودت باش! ... ی خواد نگران اونا باشی نمتو«
  

  : زد و گفتیغلت
  
  »!ی کردی مداری با نوازش و بوسه منو بدیبا! ... ؟ی کنی مداری من و بی طورنی چرا اآخه«
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  : و گفتمدمی کمرش کوببه
  
 یلیبلند شو صبحانه درست کن، خ! پر رو.... الد، نوشابه؟سا! ن؟ی نداری اگهی دشیفرما! ... گه؟ی دامر«

  »!گرسنمه
  

  : تخت نشست و گفتی و رودیخند
  
  »!شمی تو هم نمی کهیمن انگشت کوچ!  پر رو؟ی به من بگی تونی میچطور«
  
 دی برگشتم بای وقترم،ی دوش بگرمیمن م! ... مییما دست پرورده شما...  منو کشته تیتواضع و فروتن«-

  »... م آماده باشه صبحان
  
  »!امیمنم م«-
  
  »!رینخ«-
  
  »!امیم... «-
  

با لبخند ...  تنگ تر کردم ارشی کی دستم رو دور بازویحلقه !  معصومهیلیبه نظرم خ....  عاشق برفم من
  ! درست کردهی برف تضاد قشنگیدی با سفارشی کی مشکیپالتو... بهم نگاه کرد، جوابش و با لبخند دادم 

  
   ...زنمی برف قدم مری که عاشقشم زیدارم با مرد.  کنندیست نخورده واقعا من و وسوسه م دی هابرف

  
  : گوشم گفتریز....  تر کردم، دستش دور کمرم حلقه شد کی نزدارشی و به کخودم

  
  »! .... زن بشمهی ری اسینجوری کردم که ای وقت فکرشم نمچی آ من هپانته«
  

  : و گفتمدمیخند
  
  »!؟ی منری تو اسیعنی«
  
  »! ....بدجور«-
  

  .دی و بوسگونم
  
 کنم که از طالق تی راضی جورهی و نمتی ببامی کردم که بی داشتم فکر م،یای که تو بنی قبل از اشبید«-

  »!یمنصرف بش
  
  »!ی کار و بکننی ایبه لطف خواهرت مجبور نشد«-
  
  : و گفتدی خندی با خوشحالارشیک
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  »!ی کرده که تو دروغش و باور کردی نقش بازی چطورستی نمعلوم...  لنگه نداره ای تو دنخواهرم«
  
  »!یضی شد که مری باورت میاگه تو هم اونجا بود!!! ...  که نگوختی ری اشک منیهمچ«-
  

  : کرد و گفتبغلم
  
  »! من دارهشی خوب پی زهی جاهی«
  

  : و گفتمدمی و عقب کشخودم
  
  »!شهی بد منهی بی ما رو میکی!  زشتهابونیوسط خ...  ولم کن ارشیک«
  
  »!میخط قرمزا رو که رد نکرد! ... م؟ی کنی کار می چمیحاال مگه دار«-
  

  : و گفتمدمی و کشگوشش
  
  »!ی نشمهیحواست باشه که جر .... ی تو مقدمات خط قرمز هستیول...  نه هنوز«
  
  .لبخند زدم ... دی کشیقی چشماش و بست و نفس عمارشیک
  
  »....پانته آ «-
  

  . لحظه باز موندهی یدهنم برا....  پام زانو زد ی قدم عقب رفت و جلوهی... از کرد  چشماش و بآروم
  
  »!بلند شو! ... ارش؟ی کی کنی کار میچ«-
  
  . آوردرونی حلقه بهی ... هی...  پالتوش کرد و بی دست تو جارشیک
  

  : شده بود گفترهی طور که بهم خهمون
  
 شکل نی خواستم به قشنگ تری موضوع فکر کردم منیه ا بیلی نکردم، خی وقت از تو خواستگارچی همن«
 کار نی ای چطورستی که مهم ندمی رسجهی نتنیآخرش به ا....  بمونه ادتی شهی کار و انجام بدم تا همنیا

 خوام االن ازت ی می ولرهی دونم دیم...  کار صداقت داشته باشم نی که تو انهی کنم، مهم ایو م
! ...  که بتونم همسر شما باشم؟دی دی افتخار و منی مهر به من انیانته آ آذخانم پ....  کنم یخواستگار
 و با تو تجربه می زندگزی انگجانی اتفاقات هیدیاجازه م! ....  عمرم رو کنار شما بگذرونم؟یبتونم روزا

  »کنم؟
  

   ...دمی کشیقی عمنفس
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 ی وقت فکرش و هم نمچیه... داشتم  رو نیزی چنیانتظار همچ...  کنم فی تونم احساسم رو توصینم..... 
به ....  رو به روم زانو بزنه و ازم بخواد که باهاش ازدواج کنم ابونی برف، تو خریکردم که همسر مغرورم ز

  : و گفتمدمیخند. واقعا خوشگل بود... حلقه نگاه کردم 
  
  »!ی اوونهی تو واقعا دارشیک«
  
  »! نه؟ایآره ! ......... ؟ی چیعنی نیا«-
  

  :و غنچه کردم و گفتم لبم
  
  »! هانهی ام سنگهیمهر«
  

  : زد و گفتلبخند
  
  »! باشه قبولهی چهر«
  
  »! خوامیمن قلبت و م... «-
  
  »! وقته مال تو شدهیلیاون که خ«-
  

  : چپم رو به سمتش دراز کردم و گفتمدست
  
  »!با اجازه بزرگترا بلــــــــــه ...... پس«
  
 شونه اش یسرم و رو... از جا بلند شد و محکم بغلم کرد ... ست  و حلقه رو انگشتم نشدی خندارشیک

  :گذاشتم و گفتم
  
  »! دارمدوست«
  

 ی شدم که وسط سالن داشتند میتی وارد جمعارشی بلند لباس عروسم رو جمع کردم و به همراه کی دنباله
دستم و ... م کرد  و محکم تر بغلدی خندارشیک ... دندیبا ورود ما همه دست زدند و سوت کش. دندیرقص

.  ادامه دادندقصشون هم دورمون حلقه زدند و به رهی بقم،ی شددنیدور گردنش حلقه کردم و مشغول چرخ
 شده ری نظی چشم بردارم، امشب واقعا بارشی تونم از کینم ... زهی رینقل و سکه از هر طرف رو سرمون م

از رو شونه ام کنار زد و خم شد و شونه ام رو تور بلند موهام رو ! تمام مدت خنده از لباش دور نشده... 
نگام به بابام افتاد که .... خنده ام گرفت .  و پسرا سوت زدنددندی کشغی ججانیدخترا با ه ... دیبوس

 که خواهر مادرم رو طالق داده سر حال تر یبابا از وقت! اونا هم خوشحالند ... دی رقصی مزایداشت با ل
 تونم به عنوان ی مه،ی رو دوست دارم، زن مهربونزایمن ل...  ازدواج کرده زایا ل بیشده، االنم به طور رسم

 یبه همه !  اسهی مشغول غر زدن سر بقشهی مثل همزم،ی عزی بیو اما ب...  باز کنم اب دوست روش حسهی
ود  بهم گفته بانای که کی هم تو دروغی بی که بدمی فهمشیچند روز پ....  کرده یدگی رسمی عروسیکارا

خودش  ... و کننده هی تهس،ی نولنامهیکارگردان، ف...  سر خودش بوده ری کارا زیاصال همه ... نقش داشته 
  .به خاطر دروغش ازش ممنونم....  استفاده کرده ی اصلگری به عنوان بازانایبوده، از ک
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 هم خط و نشون یادائم بر....  کنند ی رو ولو مگهی سالن دارن مغز همدی هم که گوشه نی و نسرمهران

 کنند رونی برن خونشون رو وی و به حول و قوه الهرندی بگی جشن عروسگهیقراره دو ماه د...  کشند یم
 یلیاخالقاشون خ ... ند هستگهی تونم بگم که اون دو تا واقعا عاشق همدی باشم میخب اگه بخوام جد.... 

  ! اسگهی همدهیشب
  
 از نوی اشه،ی داره عاشق مانایک:  هم کشف کردمگهی دزی چهی... ،  خوب شدهیلی هم رابطه اش با من خانایک

   ....دمی فهمکنهی باباش مکی که به پسر شریینگاه ها
  

خوشحالم ! هی خوبزیشاهزاده بودن واقعا چ...  کنند ی شاهزاده برخورد مهی با من مثل ارشی و مادر کپدر
  !گهی دزی چهی! ... که تجربه اش کردم

  
!  بودندی تو خالیدهای فقط تهدسای پری بود حرفای بیحق با ب....  رفتند رانی مادرش از ا وسایپر...... 

هر شب و ! ( فکر کنمارشی خوام به کیامشب فقط م...  موضوع فکر کنم نی خوام به ای اصال نمالی خیب
  !) کنمی کارو منیهر روز هم

  
 من و ی نفس های فقط صدانی ماشیفضاتو ....  ده ی شب منی به ایشتری آرامش بن،ی آروم ماشحرکات

 که قراره یبه ماه عسل! ....  فکر کنمندهیدوست دارم به آ...  قشنگه یهمه چ! شهی مدهی شنارشیک
  ....بگذرونم 

  
 دم،یباالخره منم لباس عروس پوش.... لطافتش روحم رو نوازش کرد  ... دمی به لباس عروسم کشیدست

  .... بود ری نظیب!  خودش داره توی لباس چه حسنیتونستم بفهمم ا
  

 ی به اندازه اارشیک...  کنم که دوسش دارم ی زندگی تونم کنار کسی خوش شانسم چون میلی خمن
 وقت چیه...  که جرئت مخالفت کردن با من رو داره نی کنه، از همه مهم تر اتیقدرت داره که ازم حما

  !ن چون و چرا قبول کنه من و بدوی حرفای بشم که همه یدوست نداشتم همسر مرد
  
قهر و  .... می خوری با هم به مشکل می گاهگهی دی زن و شوهرای مثل همه ارش،ی دونم که من و کیم

  می کنی میآشت
  
 وقت چی هفتهی هم که بیهر اتفاق ... می هستگهی همدی قسمت زندگنی دونم که ما مهم تری منمی ایول

هر ...  و تجربه کنم زی همه چارشیعاده اس که بتونم کنار ک فوق النیا .... می ذاری رو تنها نمگهیهمد
 خوام اگه انقدر خوش ی رو هم تجربه کنه، میری تونه دوران پی خوش شانس باشه میلی اگه خیآدم

 لبخند نیا ... زنهی تازه داره بهم لبخند میزندگ...  تجربه رو داشته باشم نی اارشیشانس بودم کنار ک
 دادم و اجازه دادم باد، تور موهام نیی رو پاشهیش!  منهی خوشبختری جاده مسنیا!  منهی هایسرفصل شاد

 با ارشیک ... دمی کشرونی از داخلش بدی رز سفهی ودسته گلم رو برداشتم ! لبخند زدم ... رهی بگیرو به باز
فتم و از گلبرگ ها رو تو مشتم گر...  بزرگ گل رو از گل جدا کردم یگلبرگ ها...  نگام کرد یمهربون

 از ی قراریگلبرگ ها با ب... آروم مشتم رو باز کردم  ... شهی انگشتام رد میباد از ال...  بردم رونی بشهیش
  ... ازم دور شدند دندی رقصی شب، همون طور که با، باد میکی و تو تاردندیدستم پر کش
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 گرمش وجودم رو یصدا.  ...دشی بوسی کرد و به آرومکی دستم و تو دستش گرفت و به لبش نزدارشیک
  :لرزوند

  
  »........ دارم دوست«
  

  .... زدم لبخند
  

   !!!!!!!!!!شتری بمن
  

  ستی عشق است؛ عشق افسانه نیزندگ

  ستی نوانهی ددیآن که عشق را آفر

  ی که کنارش باشستی آن نعشق

  ی باشادشیعشق آن است که به 

   انی  پا
  
  

   کتاب ما در تلگرامکانال

goldjar@  
  

  
  
  

  
  



      درحسرت آغوش تو

  
 

 

328

  
  
  
  
  
  
  
  

  وب سایت
  

I R. B L O G . G O L D J A R    
 

C O M. B L O G F A .  2G O L D J A R   

 

 

  

  
  
  
 

  موفق باشید
  

  
  
  
  

 

 


